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 ۱۳۹۶ پاییز و زمستان، ۲های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

 های راهبردی زندگی ایمانی پژوهشی دربایسته
  »...الیستکمل العبد حقیقةاالیمان حتی«بر حدیث  تأکیدبا 

 ١محمد میرزایی  
  چکیده

گاهانه، زندگی ایمانی نوعی کنش انتخابی ای است کـه  شده و شکیبانه حساب، آ
 -های عملـی دارای قواعد و آموزه ،زندگی مذکور. توحید استوار است ۀبر اندیش

هـر یـک دارای مراتـب  ،اخالقی فراوانی اسـت و بـه لحـاظ اهمیـت و ضـرورت
پژوهشـی  ،ای اسـت که مبتنی بر منابع کتابخانه ،رو تحلیلی پیش ۀمقال. گوناگونند
ــابع روایــی در بایســته ــردی زنــدگی ایمــانی در من ــا  های راهب ــدب کی ــر روایــت  تأ ب

بازکـاوی مفـاهیم موجـود در روایـت . است» ...االیمان الیستکمل العبد حقیقة«
اولـین ، دهـد کـه شـناخِت بنیـادین نشـان می ،مذکور و تبیین روزآمد فرازهـای آن

. آن اسـت ۀنتیجـ ،طلبی و عمـل راهبردی زندگی ایمانی است کـه هـدایت ۀبایست
، زیست مـادی و معنـوی  ۀداشتن برنام زندگی وابزار و امکانات ، ساماندهی زمان

. اسـت دومین ضرورت راهبردی زندگی ایمـانی در کـالم نـورانی معصـومان
، شکیبایی در زندگی دنیـا در برابـر انـواع نامالیمـات و حرکـت بـه سـوی هـدف

مـانع ، گانه هر یک از موارد سـه خإل. سومین عنصر راهبردی زندگی ایمانی است
 . زندگی مطلوب در پژوهش نگارنده است بزرگی در رسیدن به
 شکیبایی، برنامه، شناخت، حقیقت، زندگی ایمانی، راهبرد :واژگان کلیدی

                                                 
 .۹/۱۱/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۷/۸/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).mirzaee@razavi. ac. ir(یار دانشگاه علوم اسالمی رضوی  استاد .١
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  مقدمه
زنـدگی  و) ۲۶۲-۲۶۳و ۱/۲۵۹، عطـاردی: ک. ر( ای دارد ایمان در احادیـث مفهـوم ویـژه

آل : ک. ر( و پایـدار یـاد شـده) ۹۷نحـل/: ک. ر( ایمانی که در قـرآن از آن بـه حیـات طیبـه
ترین  انسـان متعـالی، در اسـالم. اصـول و معیارهـایی اسـت، دارای اهـداف) ۱۶۹عمران/
 ۀو دنیا با همـ) ۳۰بقره/( و جانشین خداوند بر روی زمین است) ۴التین/؛ ۷۰اسراء/( مخلوق

. متعـالی اسـت ۀفرصتی برای رسیدن به آن نقط) ۳۳ابراهیم/؛ ۲۰لقمان/؛ ۲۹بقره/( امکاناتش
از مسـیر زنـدگی دنیـا بـا ) ۵۶ذاریـات/( عبودیـت و ایمـان، در نگاه اسالمیزندگی ایمانی 

پـذیرش  آن را بـا ،کـه انسـان مختـار) ۲جمعه/؛ ۱۶۴آل عمران/( تبعیت از فرستادگانی است
گاهانه و عاقالنه برای خود رقم می   .)۳انسان/( زند آ

ونـی انسـان و های مادی و معنوی انسان و وجود تزاحم و موانع در  به دلیل نیازمندی
، از سـوی دیگـر) ۸شـمس/( سو و وجود تمایالت شر و خیـر در انسـان پیرامونش از یک

نیازمنـد  ،موفقیت در چنین شرایطی. رسیدن به اهداف عالی زندگی چندان آسان نیست
شـناخت و  ۀرفت از موانع مذکور را به انسان در عرص اسباب و عواملی است تا راه برون

از این موفقیت به حیات و زندگی یاد کرده و تنها راه مانـدگاری و اسالم . عمل بنمایاند
 داند عم از انبیاء و اولیاء میحیات را حرکت از داالن دستورات خداوند و فرستادگانش ا

هایی اسـت کـه بـدون  ها و بایسـته اولویت، های وارده در میان آموزه .)۵۹نساء/؛ ۲۴انفال/(
بـا آنکـه همـه  سـخنان ائمـه. یسر نخواهد بودامکان رسیدن به هدف مذکور م ،آنها

کید، هایی همچون تکرار اما به لحاظ ویژگی ،دارای مرتبه و مقامند ، تقییـد، انحصـار، تأ
 . )۳۷/۲۳۷ ،۱۴۰۳، مجلسی( ندهست  داری مراتب و اهم و مهم... و

 اهمیت این پژوهش از آن جهت است که پژوهش بر محور سخنی از معصومان
روایتـی انتخـاب شـده تـا  ،از ایـن رو. آمده اسـت ر بیان اهل بیتاست که مکرر د

معرفـی  بیـت از معـارف عمیـق و نـورانی اهل، های راهبردی زندگی ایمانی را بایسته
بـه شـکل  غالبـاً  ،های نگارندگان مسائل اخالقـی با آنکه روایت مذکور در نوشته. نماید

بـه . ل درستی از آن ارائه نشـده اسـتتبیین و تحلی، اما از دید نگارنده؛ خام آمده است
 ۀنیازمند تشـکیل خـانواد ،شناسی واژگان آن ضروری و فهم بهتر آن مفهوم ،همین دلیل

کمـال و حقیقـت سـه مفهـوم ، ایمـان. حدیثی و تبیین معنای لغوی و اصطالحی است
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، در لسـان معصـومان دارای عالئـم ،معنوی در اسالم است که عالوه بر قـرآن متعالی و
ها و لوازمی است که مفصل در متون روایی و منابع اخالقی و عقیدتی بیان  نشانه، انارک

 . پردازیم شده است و ما نیز ذیًال به آن می
-۱۹۳، ۱۴۱۶،ری شـهری( شـهری ریبنـابر تجمیـع روایـاتی کـه آقـای  ،حقیقت ایمـان

یک از  رکه در هاست گانه  دارای ماهیتی سه ،در ابوابی منسجم سامان بخشیده) ۱۹۱/۱
حقیقت ایمان در این روایات عالوه . کند زبان و ارکان به حسب مراتب تجلی می، قلب

، راستی، شکر، صبر، عفت از محارم و مطامع، به اخالص در عمل، بر سه مورد مذکور
همسـویی ، مندی بـه مـرگ عالقه، دوستی مردم، انصاف، انفاق در تنگدستی، حق ۀاقام

  .)۱۹۱/۱-۱۹۳، همان( ده استش یرتعب... زبان با دل و عمل و
ثر در ؤ بلکه قابلیت کمـال داشـته و امـور مـ ،امر ایستایی نیست ،ایمان و حقیقت آن

چنـد ده  ،همیـزان الحکمـدر ابـواب پیـاپی  ،کمال ایمان نیز از نگاه روایات معصـومان
روایت را به خود اختصاص داده است و بنابر آخرین روایات باب کتاب فوق به نقـل از 

و سـه ویژگـی از فعـل و  صـد مشتمل بر یک در کالم پیامبر) ۶۷/۳۱۰ ،مجلسی( بحار
، تفـویض، تسلیم، توکل، امساک سخن، حسن خلق. عمل و نیت و ظاهر و باطن است

همـاهنگی در ، حلـم، علـم، دوستی محبوب خدا و دشمنی مبغـوض الهـی، صبر، رضا
دوستان خدا و دشـمنی بـا دشـمنان  دوستی با، پرهیز از ریاکاری، پرهیز از امیال، معاش
، تقـدیر در معیشـت، فقـه در دیـن، انفـاق، انصـاف، داری مـردم، داری خویشـتن، خدا

، گـویی پرهیز از بیهوده، ریایی بی، شجاعت، حیا، صداقت، اوف، خوش خلقی، سکوت
ری ( انجامـد امـوری اسـت کـه بـه کمـال ایمـان می ۀدر زمر  ...ترجیح آخرت بر دنیا و

 .)۱۹۵-۱/۱۹۷ ،۱۴۱۶،شهری
 ۀدهـد کـه اسـاس همـ نشان می ،شده هر یک از موارد یاد ۀتحلیل دقیق و موشکافان

کمال ایمـان را  ،موارد مذکور مبتنی بر سه محور اساسی است که فقدان هر یک از آنها
ها به استناد مفـاد روایـت  این بایسته ۀپای. شود و مانع دستیابی به حقیقت ایمان می منتفی
ریزی و  برنامــه«، »گرانــه زا و هــدایت کــنش، شــناخت ژرف« ب عنــاویندر قالــ ،ذیــل

تبیـین و » ها شکیبایی و مقاومـت در برابـر سـختی«و » مدیریت درست در امور زندگی
 . مستند شده است
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  طرح مسألهالف. 
الهـی  ۀترین مسائلی است که هزاران فرستاد از پیچیده، زندگی درست و ایمانی بشر

هـای الهـی در راهنمـایی  ترین نعمت از نـاب اطهار ۀائم. است این مسیر شده ۀهزین
تنها عامل  ،با وجود آنکه ایمان. هستند خاتم در دین پیامبر ،ها به زندگی مذکور انسان

ناپذیر  های اجتناب اصلی این است که بایستهسؤال ، معنابخش عمل صالح انسانی است
و از  در کالم معصومان، انجامد میی انسان که به تکمیل آن ایمان و راهبردی زندگ

امکان دسـتیابی بـه زنـدگی ، ها است؟ و چرا بدون آن بایسته کدام، جمله روایت مذکور
 میسور نیست؟ ،ایمانی یانسان

 »االیمان ]حقیقة[الیستکمل العبد«جایگاه حدیث ب. 
ه یـمان حتی تکون فیستکمل عبد اال یال «: فرمودند حضرت رضا ،در این روایت

 »ایـوالصـبر علـی الرزا، شـةیالمع یر فـیوحسـن التقـد، نیالـد یالتفقه فـ: ثالث خصال
گونه رسیده است  از امام صادق نیز این .)۱/۲۸۵ ،۱۴۰۶، یعطـارد ؛۳۲۹ ،۱۴۰۴، حرانی شعبه ابن(

، نیالـد یفقـه فـتال: ثالثه خصال یمان حتی تکون فیقة اإل یستکمل عبد حقیال «: که
بـا وجـود . )۷۸/۲۳۹و  ۲/۱۲۹مجلسـی، ( »ایـلصبر علـی الرزاوا، شةیالمع یر فیوحسن التقد

، حرعـاملی؛ ۱/۵۱ ،۱۳۶۳، کلینـی( ،ه اطهـارجواز نقل به معنا در بیان روایات از سوی ائمّ 
کـه در مـتن مقالـه ... به دلیل تکـرار و کوتـاهی آن و، روایت مذکور را) ۲۷/۱۰۵ ،۱۴۱۴

 . دانیم می ری از آسیب محتمل نقل به معناعا، اشاره خواهد شد
از سوی سه امام و حجت الهی  :اوالً : این روایت از چند جهت دارای اهمیت است

روایـت بـه  :ثانیـاً . وارد شده اسـت و حضرت رضا امام صادق ،یعنی امام باقر
در منابع اولیـه و معتبـر  :ثالثاً . اصطالح حدیثی مستفیض و نزدیک به متواتر لفظی است

هریک از سه ویژگی یـاد شـده در مـتن  :ه آمده است و رابعاً حدیثی مانند اصول اربعمأ
نیـز  و امام صادق امام باقر ،های مشابه در گفتار حضرت امیر روایت با عبارت

مسـتند جهـات . رجالیون قرار گرفته استتأیید سند آن مورد  ضمن این که. آمده است
گونه  این امام صادق از قول، فوق این است که این روایت در منابع گوناگون حدیثی
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ن وحسـن یالـد یالتفقه ف :علی ثلث خصال ّال إصلح المرء یال «: وارد شده که فرمودند
؛ ۱۳/۵۲ ،۱۴۰۸، محـدث نـوری؛ ۱۰۹ ،تـا بی، نیعدة محدث( شة والصبر علی النائبةیالمع یر فیالتقد

یـن رسد مگـر آنکـه دارای ا انسان به خوبی و شایستگی نمی) ۲۲۱-۱/۲۲۰، ۱۴۰۳مجلسـی، 
 ،۱۳۶۳، ینـیکل( آمـده اسـت» المسـلم الیصـلح المـرء«برخی منابع  در. سه ویژگی باشد

 »منؤالیصلح المـ«در برخی منابع  .)۲/۲۱۲ ،۱۴۲۳، ینجف؛ ۳/۱۶۶ ،۱۴۰۳، خ صدوقیش؛ ۵/۸۷
رسد مگر آنکه ایـن  من به صالح و شایستگی نمیؤیعنی انسان مسلمان یا م. آمده است

یکـی از نکـات  .)۳۵۸ ،۱۴۰۴، یحرانـ هابن شـعب؛ ۶۸ ،تا بی، یإلسکافا( سه ویژگی را داشته باشد
حسن وجود  ۀکلم ،در ویژگی دوم ،قابل توجه آن است که در برخی روایات مورد اشاره

   .)۲/۲۱۲ ،۱۴۲۳، ینجف؛ ۳/۱۶۶ ،۱۴۰۳ ،خ صدوقیش( ندارد
یعنـی حضـرت امـام  این سه خصلت بـا عبـارتی دیگـر از سـوی سـه امـام همـام

 بـن  و نیـز امـام علـی) ۱/۵ ،۱۳۳۰، یبرقـ؛ ۱/۲۱۳ ،۱۴۰۳مجلسـی، ( ز امام بـاقرا صادق
ایـن گونـه نقـل شـده ) ۱/۲۸۵ ،۱۴۰۶، یعطـارد؛ ۴۴۶ ،۱۴۰۴، یحرانـ هابن شعب( الرضا موسی

التفقه : ه خصال ثالثیمان حتی تکون فیاال  ستکمل عبد حقیقةیال «: است که فرمودند
مجلسی نیز ایـن سـه  ۀعالم .»ایوالصبر علی الرزا، ةشیالمع یر فیوحسن التقد، نیالد یف

 »الیستکمل«نقل کرده که به جای  از آباء گرامیش از علی ویژگی را از امام باقر
، ۱۴۰۳مجلسـی، ( فقه آمـده اسـت ۀواژ  ،عبارت الیذوق المرء وارده شده و به جای التفقه

 . و نشان از معنای واحد دارد) ۱/۲۱۰
؛ ۲/۲۵۵ ،تـا بی، نعمـان یقاضـ( راتی متفاوت در سخن امام علیبا عبا ،این سه ویژگی

و امـام ) ۲۹۲ ،همـان، یحران هابن شعب؛ ۱/۳۲ ،همان، ینیکل( و امام باقر) ۵/۱۰۵ ،همان، قپانچی
 ،الکمـال کـل الکمـال«: رسیده است کـه فرمودنـد) ۱۲/۴۲ ،۱۴۰۳، یحر عامل( صادق
سـند ایـن روایـت را شـیخ هـادی  .»شـةیالمع رین والصبر علی النائبة وتقدیالد یالتفقه ف

چنـان کـه از  .)۱۰/۳۵۹ ،۱۴۲۳، ینجف( دانسته است معتبر ،نجفی که در منابع متعدد آمده
یعنـی کمـال انسـان و رسـیدن بـه  ،غایی انسان ۀنقط، موضوع ،مجموع روایات پیداست

 مطرح است که فرمودند جز از مسیر سـه ویژگـی حقیقت ایمان در کالم معصومان
 . ریزی و مقاومت و صبر غیرممکن است برنامه، تفقه در دین
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 شناسی واژگان  مفهومج. 
 کمال و َتمام . ۱

و بـه مفهـوم ) ۵/۱۸۱۳ ،۱۴۰۷، جـوهری( دارای معنای واحد ،نگاران در نگاه اغلب واژه
برخی نیز بـا تفـاوت میـان . شود چیزی است که فرجام و غایت یک شیء محسوب می

حصول و فراهم آمدن چیزی است که آن شیء بـرای ، مال یک شیءاند ک گفته دو آن
ْوالَدُهـنَّ یُ واْلواِلـداُت ﴿ ۀدر آیـ .)۱۶/۷۶ ،۱۴۱۴، زبیـدی( آن بوجود آمـده اسـت

َ
ْرِضـْعَن أ

سـال حاصـل  یعنی صالح فرزند با شیر خـوردن در ایـن دو) ۲۳۳بقره/( ﴾ِن یْ ِن کاِملَ یْ َحْولَ 
در کیفّیـت » کمـال«در کاربردهـای کّمـی و » تمـام« غالباً  .)۷۲۶ ،۱۴۲۷، راغب( شود می

در [ رود و خداوند دین را با نعمت والیـت و تعیـین جانشـین پـس از پیـامبر بکار می
 .)۱۰/۱۱۳ ،۱۴۱۷، مصطفوی( دین باشد ۀکامل کرد تا مرجعی برای مردم در ادام ]غدیر خم

 ،ال در متون روایـیتفاوت تعریف این واژه در کالم معصومان و یا گوناگونی معیار کم
  .)۲۷۴۷–۳/۲۷۴۶ ،۱۴۱۶، شهری یر  :ک. ر( ناشی از تفاوت حاالت و مقامات است

 ایمان. ۲
بـه مفهـوم تصـدیق  ،در مقابل خوف بـوده و در ثالثـی مزیـد» امن«ایمان از ثالثی 

شناسان در توجیه آیات و اخبار به یکی  پژوهان و حدیث قرآن .)۹۰-۹۱ ،همان، راغب( است
 م وییا ادلـه را بـر ظـاهر حمـل کنـ: اند که ه دیدگاه در چیستی ایمان نظر داشتهاز این س
 ،یـا ایمـان نفـس عقیـده اسـت. داخل در حقیقت ایمان است ،بر برخی معانی عمل بنا

لکن مشروط به اعمال است و یا ایمان را دارای مراتب دانسته و کم و زیـادی اعمـال را 
از رسـول  از حضـرت رضـا ؛)۲۴، ۱۴۱۵، بحانیسـ( بدانیم ناشی از حصول مراتب ایمان

اقرار زبانی و عمل بـه ارکـان و ، نقل شده است که در آن ایمان به معرفت قلبی خدا
آن چـه از گفتـار  .)۲۶۲-۲۶۳ و ۱/۲۵۹، عطـاردی( عمـل بـه جـوارح یـاد شـده اسـت بعضاً 

 . عمل داخل در ایمان است ،پیداست حضرت رضا
راغـب  ؛۸/۷۲ ،۱۴۱۰، فراهیـدی( ه معنای جزاء و طاعت آمدهدین ب، شناسان در نگاه واژه

واژه دیــن در اصــل لغــوی خــود دو قیــد دارد و آن سرســپردگی و  ،)۳۲۳ ،۱۴۲۷، اصــفهانی
ــرفرود آوردن ــین اســت ، وس ــررات مع ــا مق ــه ی ــر برنام ــپردگی در براب ــن رو . سرس از ای
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حکـم یـا ، ابـر دسـتورتسـلیم در بر ، مملوکیة، خواری، َدین، حساب، تعّبد، فرمانبرداری
شـود و  ها تفسیر می از مفاهیم و مصادیق نزدیک به آن است که لفظ به آن، قانون و جزا

 ،۱۴۱۷، مصـطفوی( ولـی جـزء اصـل معنـا نیسـت ،یا از آثار و لوازم معنای اصلی آن است
 اسـتعاره بـرای شـریعت شـده اسـت، و در اصطالح به اعتبار طاعت و انقیاد.. .)۳/۲۸۹
ْهـَل اْلِک ی﴿دین مانند آیات  ۀکاربردهای قرآنی واژ  .)۳۲۳ ،۱۴۲۷، انیراغب اصـفه(

َ
تـاِب ال ا أ

ِذ ﴿ ،)۱۷۱نسـاء/( ﴾ِنُکْم یدِ  یَتْغُلوا فِ  ْرَسَل َرُسوَله ِباْلُهدی ودِ  یُهَو الَّ
َ
 ،)۹صـف/( ﴾ِن اْلَحقِّ یأ

ـهیُکـوَن الـدِّ یَ َو ﴿ ،)۲۹توبـة/( ﴾َن اْلَحقِّ یُنوَن دِ یِد یَ وال ﴿ ـه ِللَّ وَمـْن ﴿ ،)۳۹انفـال/( ﴾ُن ُکلُّ
ْحَسُن دِ 

َ
ه وُهَو ُمْحِسٌن یأ ْسَلَم َوْجَهه ِللَّ

َ
ْن أ ْخَلُصوا دِ ﴿ ،)۱۲۵نسـاء/( ﴾نًا ِممَّ

َ
ـهیـوأ  ﴾َنُهْم ِللَّ

حکایت از مفهوم اصطالحی دین ... و) ۵۴مائده/( ﴾ِنهیْرَتدَّ ِمْنُکْم َعْن دِ یَ  َمْن ﴿ ،)۴۶نساء/(
آنچه  و جستجوی هر) ۱۹عمران/ آل( الصه شدهاست که تمام آن نزد خداوند در اسالم خ

  .)۸۵عمران/ آل( نزد وی پذیرفته نیست ،غیر اوست
. ۱: بـه علـم تعبیـر شـده و سـه محـور اصـلی آن دینی که در کالم رسـول خـدا

 ۀاخـالق و امـور مـرتبط بـا تزکیـ. ۲ ،)محکمه آیة( حقایق و معارف اسالمی، اعتقادات
 رات مربوط به اعمال خارجی و عبادات و معـامالتاحکام و مقر . ۳) سنة قائمه( نفس

ای را مــأمور  عــده ،موضــوعی کــه قــرآن .)۱/۹۴ ،۱۳۹۹، بروجــردی( اســت) فریضــة عادلــه(
کیشـان و  ای گله و سرزنش کرده که به منظور انذار و هشدار هم دانسته و بلکه به گونه

دیـن همـان  ،بنـابراین .)۱۲۲ه/توب( ای نباید به تفقه بپردازند؟! چرا عده، اقوام و نزدیکانشان
کـه اسـالم نـام دارد و  اسـت نـیسرسپردگی و خضـوع در برابـر برنامـه و مقـررات معیِّ 

 . اخالق و احکام دارد، گانه به نام اصول سه ماهیتی

 فقه وتفقه . ۳
، پژوهان آمده است مفهومی متفـاوت از علـم واژه ۀچنان که در نگاه موشکافان ،فقه

العلـم  أّن الفقـه هـو«: اند که پژوهان گفته ه همین مناسبت هم واژهب. فهم و معرفت دارد
. »الکالم عند سماعه خاّصـة یهو العلم بمعان« و أّن الفهم» بمقتضی الکالم علی تأّمله

دقت  بلکه دانش همراه با فهم است که در آن نوعی تأمل و ،دانش نیست لذا فقه صرفاً 
ــه اســت ، ۹/۱۲۳ ،۱۴۱۷، مصــطفوی؛ ۱۳/۵۲۲ ،۱۴۰۵، منظــورابــن ؛ ۳/۳۷۰ ،۱۴۱۰، فراهیــدی( نهفت

 ،شـود اند خداوند به فقـه و فهـم توصـیف نمی مین دلیل گفتهه به .)۲/۸۲۵ ،۱۳۵۲، قرشی
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، مصـطفوی( عالم بوده است و نیازی به تأمل و شنیدن نـدارد، زیرا خداوند از ازل به امور
 همـین معنـای لغویسـت نـاظر بـه ،فقه در منـابع اسـالمی ۀکاربرهای واژ  .)۹/۱۲۳ ،همان

بلکـه هـر موضـوعی کـه  ،فقه و تفقه اختصـاص بـه کـالم نـدارد .)۲/۸۲۵ ،همان، قرشی(
حـال گـاه تفقـه بـه . تفقه در آن صادق اسـت ،اقتضای فهم و دقت و تأمل در آن باشد

و ) ۸۷توبـه/( ﴾ْفَقُهوَن یَ َوُطِبَع َعلی ُقُلوِبِهْم َفُهْم ال ﴿ رود مانند آیات شکل مطلق بکار می
ُهْم َقـْوٌم ال ﴿ نَّ

َ
انـه از حضـور یمخف[سـپس  ﴾ْفَقُهـوَن یَ ُثمَّ اْنَصَرُفوا َصَرَف ا للُه ُقُلوَبُهْم ِبأ

را آنان گروهی هسـتند کـه یز  ،برگرداند ]از حق[شان را یها خدا دل ،گردند بازمی ]امبریپ
 یَدًة ِمْن ِلسـانِ َواْحُلْل ُعْق ﴿ آیات: و گاه در کالم مانند )۱۲۷توبه/( اندیشند نمی ]ژرفانه[
ـا َتُقـوُل یُب ما َنْفَقهُ  َکثِ یْ ا ُشَع ی﴿ ،)۲۸طه/( ﴾یْفَقُهوا َقْولِ یَ  کـاُدوَن یَ ال ﴿) ۹۱هـود/( ﴾رًا ِممَّ
ــْوًال یَ  ــوَن َق ــد ) ۹۳کهــف/( ﴾ْفَقُه ــانی مانن ــارف و مع ــاه در مع ــوَن ﴿و گ ــْن ال َتْفَقُه َولِک

ا َلْو کـاُنوا ﴿ :و گاه در امور خارجی مانند) ۴۴اسـراء/( ﴾َحُهْم یَتْسبِ  َشدُّ َحرًّ
َ
َم أ ُقْل ناُر َجَهنَّ

  .)۸۱توبه/( ﴾ْفَقُهوَن یَ 
یـا علـم دیـن از آن ) ۶/۲۲۴۳ ،۱۴۰۷، جوهری( آنچه امروزه از فقه به عنوان علم الشریعه

دین بر سائر علوم است کـه  به دلیل شرافت و فضیلت علم ،شود در عرف خاص یاد می
واژه  .)۱۳/۵۲۲ ،همـان، ابـن منظـور( طلح گردیـده اسـتبرای علم فروع دین مص اختصاصاً 

سرمنشـأ اختصـاص ، ضمن تعریف فقه به مطلق فهم مبتنی بر دقت و تأمل ،پژوه معاصر
اندیشـاِن  بـه ژرف، نیندانـد و چـون میـان متـدی می) ۱۲۲توبـه/( َنفرۀ فقه به علم دین را آی

فقـه در بینشـان بـه ، انـد فقیه اطالق کـرده، احکام عبادات و معامالت به شکل متداول
 ،در همـین راسـتا .)۹/۱۲۵ ،همـان، مصطفوی( همین مقدار از علم دین مصطلح شده است

هـم درسـت را دسـت بـه دسـت ف ،)۳/۳۷۰، فراهیـدی( تفقه نیـز بـه مفهـوم فراگیـری فقـه
اسـت و ) ۱/۲۹۷ ،۱۳۶۲، طریحـی( موشـکافی کـردن و) ۱۳/۵۲۳ ،همان، ابن منظور( چرخاندن

 .فهـم و دقـت دارد، انتخـاب ۀلفـؤ داللـت بـر سـه م ،مصـطفوی گفتـهچنان که آقـای 
 ) ۹/۱۲۵ ،همان، مصطفوی(

 ر معنایی فقهتطّو . ۴
اسـت ه مفهـوم و پدیده، فقه نوعی نگاه و نگرش ژرفانه به موضـوع، از نظر نگارنده

حرکت انسـان را بـه سـوی تعـالی و مقصـد ، زا در انسان ای عمل که ضمن ایجاد انگیزه
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گویـد قلـب دارنـد ولـی  شـاید بتـوان گفـت ایـن کـه خـدا می. بخشـد میالهی جهت 
ل از آنهـا کنند و یا قـدرت برداشـت و تعّقـ نه اینکه فهم نمی ،)شنداندی نمی( ندمفه نمی

هـا غلـط اسـت ویـا در عـین  نگرش ۀست کـه یـا زاویـا بلکه مراد آن، گرفته شده باشد
جهت تعالی بخش و همسو  ،اشدزا ب کند و یا اگر عمل در آنها عمل ایجاد نمی، تصّح 

 . الله نیست ب الیبا معارف الهی ندارد و مقرّ 

 و نوائب ةرزی. ۵
 ،همان، جوهری؛ ۷/۳۸۳ ،همان، فراهیدی( به مفهوم مصیبت و سوگ بزرگ است »ةرزی«

 به معنای رخداد و مصـیبت روزگـار آمـده اسـت »نوب« ۀاز مادّ  »نائبه«چنانکه ) ۱/۵۳
بـه معنـای  ،َنوب به مفهوم فرود آمدن است و نوائب جمـع نائبـه .)۱/۲۲۸ ،همان، جوهری(

جوهری  .)۱/۷۷۴ ،۱۴۰۵، ابن منظور( آید انسان فرود می رخدادها و امور مهمی است که بر
بـه مفهـوم  »عن«آید و با  به مفهوم برگشت مجدد و توبه می »الی«با  »َنَوَب «گوید  می

های روزگـار  م مصـیبت و یکـی از مصـیبتبه مفهـو  »نائبه« نماینده و قائم مقام است و
 .)۱/۲۲۸ ،همان، جوهری( است

 قدر و تقدیر. ۶
 ،همـان، جـوهری؛ ۵/۱۱۲ ،همـان، فراهیـدی( َمبَلغ و عظمت است، به مفهوم میزان »قدر«

انسـان بـه آن توصـیف  که خداست و مادام ۀوصف ویژ ، قدرت به شکل مطلق .)۲/۷۸۶
ت انسـانی اسـت کـه قـادر بـه انجـام کـاری شود به شکل تقیید است و اسم برای هیئـ

، همـان( ّیـت شـیءبـه مفهـوم تبیـین کم» قدر« ۀتقدیر از ماد .)۶۵۷ ،همان، راغب( شود می
مرحـوم  .)۷/۲۷۰ ،۱۴۱۴، زبیـدی( تعیین حـدود کـردن اسـت محاسبه و، ریزی برنامه ،)۶۵۸

زیـرا ؛ همان اجراء قدرت در خارج بر متعلـق آن اسـت ،گفته است که تقدیر مصطفوی
ای است کـه اراده و انتخـاب  همان فعلیت و ظهور قدرت به گونه ،اجرا و اظهار قدرت

 ،همـان، مصـطفوی( ن و محـدودیت اسـتهمـراه بـا تعـیّ  ،و این معنا از تقـدیر کرده است
۹/۲۰۵(. 

 معیشة. ۷
نـوعی از زنـدگی  ،ماننـد ِجلسـه »عیشـة«و  عیش به مفهوم زندگی یا زندگانی است
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کند  زندگی می ،آن ۀوسیله در آن یا بانسان هر چیزی است که  ،عیشةاست و َمعاش و مَ 
 ۀدر آی چنانکه .)۲/۱۸۹ ،۱۴۰۹، فراهیدی( برق مانند خوردنی و نوشیدنی یا وسائل و زرق و

 .)۶/۳۲۱ ،۱۴۰۵، ابن منظور( ﴾َش یِ ها َمعایوَجَعْلنا لکم ف﴿: قرآن آمده است

و  حیتشـر  ضـروری درای  مقدمـه، تبیین واژگان کلیدی روایت در لغت و اصـطالح
زیرا مفهوم  ،است ناپذیر زندگی ایمانی در کالم معصومان های اجتناب تحلیل بایسته

 تـأثیر، لغـوی و کاربردهـای قرآنـی روایـی اسـت ۀاصطالحی واژگان که برگرفته از ریش
های مـذکور  ی که بایستهتأثیردارد و با عنایت به  مستقیمی در فهم سخن معصومان

هستیم که چـرا مـوارد سؤال پاسخ به این  در پی ،زندگی فردی و اجتماعی انسان دارددر 
 شرط کافی برای زندگی ایمانی است؟  ،یادشده در روایت ۀگان سه

 های راهبردی زندگی ایمانی بایستهد. 
قدرت ، عقل، اختیار. های گوناگون مادی و معنوی است انسان موجودی با ظرفیت 

نزد شارع تکلیف یافته و مستحق حقـوقی  ۀ آنهاواسط بهی است که های حداقل ،و حیات
و بـرای ) ۱قیامـت/( موجـودی رهـا آفریـده نشـدهچنـین که بدیهی است . گردیده است

عبور از داالن دنیا به  .)۵۶ذاریـات/( هدفی فراتر از دنیا و تمایالت حیوانی خلق شده باشد
نیازمنـد حرکتـی ، واالی خلقـتعنوان تنها فرصت مغتـنم انسـان در رسـیدن بـه هـدف 

هـای  براسـاس ظرفیت. حساب شده و مبتنی بر تفکر و اعمالی قابل قبول و رشید است
هـا  او از هسـتی بـه تعـداد انسـان عملکرد هر انسان و میزان معرفت و شناخت، یاد شده

نیازمنــد  ،حرکــت موفــق انســان در زنــدگی فکــری و عملــی. توانــد متفــاوت باشــد مــی
انسـان و ، ادیان و مکاتب با نظر بـه تعریفـی کـه از جهـان ۀست که نزد همهایی ا بایسته

 . زندگی دارند یکسان نیست
بـرای ، خداوند متعال در راستای خلقت هدفمند انسان از بدو خلقـت آدم نخسـتین

های فکری و عملی را در قالب شریعت با ارسـال فرسـتادگان  بایسته، بخشی انسان تعالی
سـه رکـن ایـن  ،عقایـد و اخـالق و احکـام .)۴۸مائـده/( وده استخود معین نم ۀبرگزید

و در ) ۵۶ذاریـات/( هدف غایی شـریعت مـذکور اسـت ،کمال عبودیت و. شریعت است
ها  آن بایسـته ۀآنچه بیش از هم. گانه دارد های سه های فراونی در حوزه درون خود بایسته
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انی براسـاس روایــات الهـی کـه در مقالــه بـه زنـدگی ایمــ -در زنـدگی درسـت انســانی 
سـه چیـز اسـت و بـه دلیـل اهمیـت و نقشـی کـه نسـبت بـه سـایر  ،معصومان یاد شده

در خصوص هـر . های راهبردی یاد شده است به بایسته ، از آنهاهای زندگی دارند بایسته
کیدهم در متون وحیانی مثل قرآن و سنت یاد و  ،گانه یک از موارد سه  و شـده اسـت تأ

ی به صورت مستقل و یا در ضـمن مسـائل فکـری یـا اخالقـی قلـم هم نگارندگان زیاد
ها و فضـاهای مجـازی  دور از توضیح در کتاب هروایت مذکور نیز به کثرت و ب. اند زده

 ۀکنـد تبیـین جداگانـ ها متمایز می ه را از سایر نوشتهاما آن چه مقال ،از آن یاد شده است
شناسی واژگان حـدیث و نقـش  هوممف، حدیثی ۀروایت مذکور به لحاظ تشکیل خانواد

مـوارد  ،رو  این از. هاست راهبردی هر یک از آنها در زندگی انسان نسبت به سایر بایسته
که استکمال ایمان در گرو آنهاست بـه شـرح ذیـل تبیـین و  ،موجود در روایت ۀسه گان

 : تحلیل شده است

 زا و راهگشا  عمل، تفقه یا شناخت عمیق.   ه
آسـمان و  ،)۱۰۵مائـده/( ر و شـناخت در خـودتـدبّ ، رتفکّ ، ن را به علمانسا قرآن رسماً 

 فرزنـدمسـاوی بـا  ،قـرآن آدم بـودن از نظـر فرزنـدکنـد و  دعـوت می) ۱۰۱یونس/( زمین
آن دو  ۀفقـه و گسـتر ، با تعریفی که از دین .)۱۳/۳۵۲ ،۱۳۸۲، مطهری( شناخت بودن است

آن  ۀجویانـه کـه نتیجـ ت هدایتبلکه مراد شـناخ ،شناخت ژرف کافی نیست ،بیان شد
شرط الزم ایمان به عنوان باالترین ارزش و معیار انسـان در کـالم حضـرت ، عمل است

در عبــادت  ]گـام[ اولـین ،بـه فرمـایش حضـرت رضـا. و معصـومان اسـت رضـا
و البته معرفت واقعـی در گـرو تفقـه ) ۳/۱۷۹۸ ،۱۴۱۶،، شهری ری( شناخت اوست ،خداوند
های ناخواسـته بزرگـی از صـدر  مصـیبت، داران ین از سوی دیـندرک نادرست د . است

ایـن خـالء بـزرگ در . اسالمی تحمیل نموده است ۀاسالم تاکنون بر مسلمانان و جامع
 طلبان بر های بزرگتری از سوی هواپرستان و قدرت مصیبت  باعث تحمیل ،میان مسلمانان

 . مسلمانان شده است
داری اعـم از  رای مدعیان دروغین دیـن و دیـنفرصت مناسبی ب ،فقدان تفقه در دین
هـا و مواهـب دیـن در زنـدگی  تا نه تنها مـردم را از نعمـت ،آورده مسلمان و کافر فراهم
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دار  الهـی کـه عهـده ۀائمـ. هـا را بـر مـردم روا دارنـد بلکه بـاالترین ظلـم ،محروم کنند
 ،دانی به خطا افتنـدخواهند پیروانشان از سر نا نمی، مأموریت هدایت و شناساندن بشرند

کمتـر خطـا  ،اندیشـد خواهانـه می یعنی ژرفانه و هدایت ،کند لذا فرمودند آنکه تفقه می
 حرص و اشتیاق ائمه .)۷۵/۳۴۶ ،همانمجلسی، ( رسد کند و بیشتر به راه درست می می

بـر روایـت  تا آنجاست کـه بنـا ،النه و دقیق مسائل از جمله مسائل دینیمّ أبه یادگیری مت
اگر جوانی از جوانان شیعه را : فرمایند ، ایشان میبن جعفر  از موسی ت رضاحضر 

در روایـت  .)۷۵/۳۴۶ ،همـانمجلسـی، ( چه بسا او را با شمشیر بزنم ،کند ه نمیبیابم که تفقّ 
ژرف ، نیز آمده است که اگر جوانی از جوانان شیعه را بیابم کـه بـه مسـائل امام باقر

؛ به خاطر رهایی از جهل و نفاق است ،این همه. کنم ا تأدیب میاندیشد هر آینه او ر  نمی
 ،همـانمجلسـی، ( نشینان جاهـل خواهیـد بـود چنان که فرمودند تفّقه کنید واال بسان بادیه

. ﴾االعراب أشـد کفـرا ونفاقـا﴿: هایی که قرآن درباره آنان فرموده است همان) ۱/۲۱۴
از [ در کفـر و نفـاق ]دانـش و بیـنش، لمالعرب به سبب دوری از ع جزیرة[نشینان  بادیه

 .)۹۸توبه/( ترند سخت ]دیگران
فقه و تفقه عملی کلی و مطلق است و طبیعت چنـین حالـت و فعلـی در  ،از این رو

... معـانی و معـارف و ،موجـود خـارجی، تواند در مورد کالم انسان مطلوب بوده و می
تفقه و موضـوعات متنـوع قابـل  های گوناگون فقه و  اما بدون تردید عرصه؛ صادق باشد
سفارشـی  ،سـفارش بـه تفقـه در دیـن. ای برخوردار نیسـت از امتیاز یگانه، دقت و تأمل
تفقـه  .)۱۲۲توبـه/( ﴾نیالد یتفقهوا فیفلوال نفر من کل فرقة منهم طائفة ل﴿ :قرآنی است

 و دسـتور مسـتقیم... تفقه در حـالل و حـرام و، تفقه در عبادت، تفقه در قرآن، در دین
 .)۳/۲۴۵۴ ،همـان، شـهری ری؛ ۲۱۵/ ۱ ،همـانمجلسـی، ( هـای دینـی اسـت مطلق آموزه گاهی

در ، مقاصـد و دسـتورات دیـن، به دلیل ژرفایی معارف و مبـانی رسول گرامی اسالم
ایـن  ۀهر چیزی دارای پایه و پشـتوانه اسـت و پایـه و پشـتوان: تبیین جایگاه فقه فرمودند

، ۱۴۱۶،شـهری ری( یعنـی فقـه اسـت ،معارف و فضـایل آن، ها ت در آموزهل و دقّ مّ أت ،دین
۳/۲۴۵۵(. 

 همانـا چنـین فقهـی :انـد ایـن دسـتور فرموده ۀدر فلسف بن جعفر  حضرت موسی
است و هـدف ) بینش روشن( کلید بصیرت) دستورات دینی ت در معارف وتأمل و دقّ (
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یدن به جایگـاه رفیـع ای برای رس وسیله ،فقه مذکور. گیرد آن شکل می اب ،غائی عبادت
گر  بـدین جهــت اسـت کـه اندیشــه [ ای در دنیــا و آخـرت اسـت جلیلـه ۀاسـت و مرتبـ

 مانند برتری خورشـید بـر سـتارگان اسـت ،امتیازش بر عابد، یعنی فقیه ]های ناب اندیشه
 اعظـم به شکل مسلسل از پیامبر در روایتی که امام باقر .)۳/۲۴۵۴ ،همان، شهری ری(

زیرا وقتی به وی محتاج شوند سود ، چقدر خوبست فرد فقیه :فرمودند ،نقل کرده است
 -۱/۲۱۶ ،همـانمجلسـی، ( بـرای خـود سـودمند اسـت ،رساَند و چون نیازی به وی نباشـد

۲۱۷(.   
 گرو صالح و فالح دو گـروه ت خویش را درصالح و فساد امّ  نبی مکرم اسالم

لذا در متون اسالمی  ،)۸/۲۸۵ ،همان، یدشاهرو ینماز ( »الفقهاء واألمراء«: داند و صنف می
، ورع، موجـب تقـوی نگـرش عمیـق او بـه دیـن ۀشود که نتیجـ به کسی فقیه اطالق می

اعتنایی بـه  شوق به آخرت و بی و تمسک به سنت پیامبر، فزونی عمل به فرامین الهی
ز به همین منظور است که وقتـی مـردی از صـحابه ا .)۳/۲۴۵۵ ،همـان، شهری ری( دنیاست
به یکی از صحابه دستور داد به او  رسول خدا ،خواست تا قرآن به او بیاموزد پیامبر

را یـعمل مثقـال ذرة خیفمن ﴿: وقتی به این آیه رسید کـه ،زلزال ۀدر سور . قرآن بیاموزد
خـود  ۀگفت همین آیه مرا بس است و رهسـپار بادیـ ﴾رهیعمل مثقال ذرة شرا یومن  رهی

یعنـی  .)۳/۲۴۵۵ ،همـان، شهری ری( »هینصرف الرجل وهو فقا«: فرمودند حضرت. شد
چه در دنیاسـت در روز واپسـین محاسـبه  آن فرد با تأمل در این آیه متوجه شد که هر آن

 با طبیعت و خدای خـود را بـر، با خانواده و جامعه، لذا رفت تا زندگی با خود، شود می
 . این مبنا رقم بزند

صاحب چنان فهم عمیقی را که موجـب ترسـیم  ،لیلد همین به  پیامبر ،از این رو
منـان ؤفقیـه واقعـی در تعریـف امیرم. زندگی بر مبنای توحید و معاد گردید فقیـه نامیـد

از مکـر خـدا ایمـن نـدارد و  نافرمـانی خـدا سـوق ندهـد و کسی است که مـردم را در
 ،همـان( سـازدرهـا ن ،میلـی مردم را از رحمت خدا ناامید و قـرآن را از روی بی ]ازسویی[
 و موسـی در کالم امام علی ،بر این مبناست که مرگ چنین فقیهی در دنیا .)۳/۲۴۵۷
موجـب شـادمانی شـیطان  ،جبـران نشـدنی در دیـن و البتـه ۀموجب رخنـ ،بن جعفر 

 ،دیـن ۀورزان عرصـ اندیشـه .)۳/۲۴۵۹ ،همـان، شـهری ری ؛۱/۲۲۰ ،همانمجلسی، ( خواهد بود
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فهـو  ،همـن فّقـ«: فرمودند امام صادق ازیر ؛ اند یز تعبیر شدهعالوه بر فقیه به حکیم ن
حلم و علم ، های فقه از نشانه و در کالم حضرت رضا) ۱/۲۱۵ ،،همانمجلسی( »حکیم

 .)۳/۲۴۵۸ ،همان، شهری ری ؛۸/۲۸۴، یشاهرود ینماز ( و سکوت است
ه در زا کـ جویانـه و عمـل هدایت، ژرف ۀگان های سه شناخت با ویژگی ،نتیجه آنکه

ناپذیر و معنابخش زندگی انسـان مسـلمانی  اجتناب، حیاتی ۀه نهفته است بایستدرون تفقّ 
امکـان رسـیدن بـه ، آفرینش خود است و بـدون آن ۀاست که به دنبال دستیابی به فلسف

 . ر نخواهد شدمیّس ، قرآن بیان شده است منان درؤجایگاه رفیعی که برای م

 ساماندهی زندگیو. 
بـرای ، بر اسـاس روایـت فـوق و ضرورتی که در کالم معصوماندومین ویژگی 

شناسـی واژگـان  در مفهوم. اسـت» تقـدیر در معیشـت«رسیدن به حقیقت ایمان آمـده 
کنیم و یـا بـه  مکان و زمانی است که در آن زندگی مـی، گفتیم که معیشت اعم از فضا

بــرآورد و ، ریزی امـهبرن »المعیشـة تقـدیر« ،اینبنـابر . شـود میزنـدگی اطـالق  ارهـایابز 
بـدیهی اسـت . کنـد می  آن زنـدگی ۀوسـیله چیزی است که انسان در آن و یا بـ ۀمحاسب
، خـانواده، میانسـالی و کهنسـالی، جـوانی، مکان و عمر انسان اعـم از نوجـوانی، زمان

در هر  ،کند و از سویی از اموری است که انسان در آن زندگی می... حاالت مختلف و
، مرکــب، مسـکن، پوشـاک، ابزارهـای گونـاگونی از خـوراک، کوریـک از مـوارد مـذ

 تقـدیر«. عات بـه مقـدار کـم یـا زیـاد در اختیـار انسـان اسـتموقعیت و مکانت و تمتّ 
بـه عنـوان یکـی از  ی بیـان ائمـهبر اساس اصـل مترّقـ) ساماندهی زندگی( »المعیشة

ترین آن یعنی  ائیکه غ ،امکان دسترسی به باالترین هدف ،ویژگی است که بدون آن سه
 ۀپـذیر نخواهـد بـود و یـک بایسـت شـرائط دیگـر امکان ۀبـا وجـود همـ، عبودیت اسـت

 . ناپذیر در زندگی ایمانی است اجتناب
بلکـه رعایـت ایـن ؛ مسـائل شخصـی اسـت ۀدر حـوز  صرفاً  ،ت این ساماندهیاهمیّ 

، یدر برقـراری فضـای خـانوادگی مترّقـ، ویژگی عالوه بـر تعـالی و صـیقل روح انسـان
چنـین فضـایی کـه  ،نشاط و سازنده نقش مستقیم دارد و متعاقباً با، امن، مای منّظ  جامعه

 تقدیر. ات اجتماعی بسیار زیادی خواهد گذاشتتأثیر  ،پایه و کانون اصلی جامعه است
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هم خانواده و هم مردم و جامعـه در ، ایست که در دنیا هم شخص برنامه ،معیشت همان
آقـای  .)۲/۸۹۰ ،۱۴۱۶، شـهری ری( آخـرت اسـت ۀی کـه مزرعـدنیای. آن لحاظ شده است

 از حـّد  به رعایـت حـدود الزم و پیـروی، »تقدیر در معیشت«اصل : گوید حکیمی می
جـه بـه زبـانی کـه در حـدیث امـام بـا تو ، این اصل. انجامد میانه و دوری از اسراف می

 ۀهم، و شده استقانونمند بازگ و به صورتی کلی و و دیگر احادیث به کار رفته رضا
و تضییع و  تبذیر، دوری از اسراف. گیرد ابعاد زندگی در برمی ۀمراحل تکلیفی را در هم

مصـرف را  ۀمراحل نهایی و تکامل یافت. گردد دن مواد و کاالها را نیز شامل میفاسد کر 
همچنـین در  ،ایـن اصـل. کنـد تضـمین می، که حذف زواید و امور غیر ضروری است

ریزی اقتصـادی و  برنامه. های اقتصادی نیز جریان دارد ریزی برنامهدر  ،رت قلمرو گسترده
گیری  تولید هر کاال باید با اندازه. نظام تولید و توزیع باید با تقدیر و محاسبه انجام گیرد

با ترکیب موادی کـه  ،و محاسبه باشد تا مقدار توان و کارآیی که از آن کاال منظور بوده
  .)۴۶-۴۷ ،حکیمی( هماهنگ باشد، تدر آن به کاررفته اس

، اندیشـانه مدیریت هرچه بهتر برآوردها و محاسـبات در گـرو وجـود آن نگـاه ژرف
. ه یاد شدبه فقه و تفقّ  ،زاست که در ویژگی اول در کالم ائمه وعمل خواهانه هدایت

د و بـر ها و برآوردها نقش بسزایی داشته باشـ تواند در برنامه ها می ها و بینش نگرش ۀنحو 
گـاهی اسـت و  ،سنگ بنای ایـن برنامـه ،اساس تعریفی که از تفقه بیان شد مطالعـه و آ

. جهت تکاملی نخواهد داشت ،هم هم کامل نخواهد بود و ،این ویژگی، هآن تفقّ  بدون
، های استثنایی در سـنین مختلـف از زمان که چونان ابر در گذر است تا مقام و موقعیت

ابـزار و  ۀتا همـ ،گیرد میه اشکال مختلف در اختیار انسان قرار ری که باز امکانات متغیّ 
های  انسانی و حکومت و قدرت ۀجامع، های مادی و معنوی که در اختیار انسان نعمت

از زمین ، از نیروی انسانی تا جغرافیا و آب و هواهای گوناگون و سودمند، حاکمه است
 منـدی هبـرای بهـر داشـتن برنامـه ، تها نمـوده اسـ ر انسانکه خداوند مسّخ ... و دریا و
مـدت و  ریـزی کوتـاه نیازمنـد برنامـه و برنامـه ،عادالنـه و انسـانی، همیشگی، منصفانه

 . بلندمدت در زندگی فردی و اجتماعی است
نگاه . باید در چنین مقیاس بزرگی مالحظه کرد ،را تقدیر معیشت مورد نظر ائمه
هـر دو در تقابـل کـالم  ،کارانـه ویفی و اهمالنگاه تس ،آزمندانه و حریصانه و در مقابل
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در گرو داشتن برنامه در ابعـاد مختلـف  ،حضرت است و شرط رسیدن به زندگی ایمانی
ی بـا تناسـب تـامّ  ،این کالم. های گوناگون زندگی است ها و برهه زندگی و برای عرصه

همیشـه برای دنیایت چنان کار کن کـه گـویی  :دارد که فرمودند کالم امام مجتبی
/  ۱، ۱۳۹۹، یبروجرد( که گویا فردا خواهی مرد ار کنای و برای آخرت خود چنان ک زنده
۴۱۴ – ۴۱۵(. 

بنـدگان قـدم از قـدم  ،روز قیامـت :فرمودنـد همین محاسبات اسـت کـه پیـامبر
از عمر انسان که در چه راهی تباه : شود که از چهار چیز از او سؤال می برندارند مگر آن

از مـال انسـان کـه از  ،از جوانی انسان که چگونه آن را کهنه کرده اسـتکرده است و 
 و در چه راهی خـرج کـرده اسـت و از محبـت مـا اهـل بیـت دست آوردهه کجا ب

 .)۷۴/۱۶۰ ،۱۴۰۳مجلسی، (
 :اند کـه فرمـود روایت کرده بن جعفر از پدر بزرگوارشان موسی حضرت رضا

وقتی را برای مناجات . تقسیم نمایید) وقت( تالش کنید تا زمان خود را به چهار ساعت
آنها  برادران مورد اعتماد و ساعتی را برای امر زندگی و ساعتی را برای دوستی با، با خدا

 از منــدی بهرهورزنـد و وقتــی را بــرای  بـه شــما اخــالص می داننــد و کـه عیوبتــان را می
ما را در اوقـات و این مـورد اخیـر اسـت کـه شـ خود خالی نمایید ]شخصی[ های لّذت
 :همین روایت است کـه فرمودنـد ۀدر ادام . ...سازد مند می ق و توانموفّ  ،دیگر ۀگان سه

ای وارد نسازد و  نمردی شما خدشهنفستان را با اعطاء مشتهیات حالل و آنچه که به جوا
ی ایم آن که دنیا ما گفته :در پایان فرمودند و مند سازید بهره از دنیا ،ولخرجی هم نباشد

 از مـا نیسـت ،سـازد دنیـا رهـا می ]ۀبه بهان[ خودش را برای دین و یا دین خودش را برای
 .)۷۵/۳۴۶ ،همان(

 ۀو انـداز  از حـّد  ،ات و کیفّیـاتیّ م هر کار و عملی که انسان در کماسراف به مفهو 
، به مفهوم پراکندن و تضییع مـال از روی اسـراف ،روی کند و تبذیر خود تجاوز و زیاده

 ،ریزی در زنـدگی که برنامـه هستنددو مفهوم نکوهیده در اسالم ) ۶/۶۳۳ ،۱۳۷۲، طبرسی(
کلینـی، ( الیهـای فـراوان مـ نکوهش مذکور به دلیل زیان. گردد ها می مانع از پیدایش آن

؛ ۹انبیـاء/( فـردی ،)۴/۵۵ و ۷/۳۳۹ ،همـان، کلینـی( معنـوی ،)۳۱اعراف/( جسمی ،)۷/۳۳۹ ،همان
سـقوط  ،)۳۵۹ ،۱۳۶۶، تمیمـی آمـدی( هـدر دادن منـابع جامعـه و اجتمـاعی ماننـد) ۱۲۷طه/
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، خوشـرو. ک. ر( هاسـت موجـب زوال حکومت اخالقی و ایجاد طبقـات اجتمـاعی و نیـز
۱۳۷۲، ۵۰(.  

یعنـی ، هاسـت تنظیم زندگی و پرهیز از زیـان ،تقدیر معیشت در کالم معصومان
ای که موافق عقل و شرع  دازهبه ان ،رعایت تعادل بین زندگی مسرفانه و ریاضت مفلوکانه

فق به مفهوم برخـورد مالیـم و رِ  ،بنابر کالم امام صادق .)۱/۲۱۱ ،همـانمجلسی، ( باشد
ـــر از ،)۱۴۸۲-۴/۱۴۸۳ ،همـــان، جـــوهری؛ ۱۴۹-۵/۱۵۰ ،همـــان، فراهیـــدی( مدور از تحّکـــ  بهت

م چیزی از انسان ک ،زیرا با مدارا ،مالی است ۀو توسع ]گیری در امورات زندگی سخت[
محبـوب  ،عـالوه آنکـه رفـق. ولی با تبذیر چیزی از اموال باقی نخواهد مانـد ،شود نمی

 روی تا بدان حد خوبست که امام صـادق و این میانه) ۱۰/۳۵۸ ،همـان، ینجف( خداست
لطافت و مالیمـت در معیشـت را  ،خیر کند ۀای اراد وقتی خداوند به خانواده :فرمودند

مصـلحانه در زنـدگی هـر  ۀعملکـرد میانـ ان کـه فقـدانچن هم ،کند به انسان روزی می
 ، )۱۲/۴۲ ،۱۴۰۳، یحر عامل( خیری است مساوی با بی، انسانی

عقـل و ، شـرع ،شـود ای کـه واقـع می بسته به حـوزه، هرچند مالک و معیار این دو
ۀ که در تفسیر آی از امام صادق ولی در آموزشی ساده و قابل فهم ،عرف جامعه است

ورزند و کنند و بخل هم نمیروی نمی کنند زیاده چون انفاق می آنان کهو «: فرقان ۶۷
مشتی سنگریزه برداشت و آن را ایشان  ،رسیده »دارندحّد وسط را نگه می، میان این دو

ری و خّسـتی اسـت کـه خداونـد یگ این همان سخت«: در مشتش نگه داشت و فرمود
تی دیگـر برداشـت و همـه آنهـا را آن گـاه مشـ. »عّزوجّل در کتاب خود فرموده اسـت

سپس مشـتی دیگـر برداشـت و قسـمتی از آن را  .»این اسراف است«: ریخت و فرمود
 .)۷/۳۴۵ ،همـان، کلینی( »این حّد وسط است«: ریخت و مقداری را نگه داشت و فرمود

ًة ِإَلـی َدَك َمْغُلوَلـَیـَوَال َتْجَعـْل ﴿: روی است ناظر به همین میانه ،سوره اسراء نیز ۲۹ ۀآی
هرگـز دسـتت را بـر گردنـت « ﴾ُعُنِقَك َوَال َتْبُسْطَها ُکلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًمـا َمْحُسـوًرا

تا مـورد سـرزنش  ،را مگشا ش از حد آنیو ب) منما انفاق و بخشش کو تر ( ر مکنیزنج
 .»یو از کار فرو مان یریقرار گ
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 ها شکیبایی و مقاومت در برابر سختیز. 
بـرای هـر  ، کـهم و به عبارتی اصل سوم از اصول مترقـی زنـدگی در دنیـاویژگی سو 

ضـرورت  ،انسانی و از جمله مسلمانی که به دنبال رسـیدن بـه عبودیـت و کمـال اسـت
ها و نامالیمـات در دنیاسـت کـه در روایـت  بردباری و مقاومت در برابـر سـختی، دارد

 . تعبیر شده است» ةالنائب  الرزایا و یا علی الصبر علی«به  حضرت رضا
یک نعمت بزرگ و ضرورت جدی برای رسیدن به کمال ، فهم درست و عمیق دین

؛ آفرینش انسان است ۀابی به فلسفیضرورت دست ،و ایمان و حقیقت آن و در یک کالم
بدون برنامه و مدیریت درست زندگی در حـّد یـک مقدمـه بـیش نخواهـد ، اما این فهم

برنامه و مدیریت صـحیح انسـان در زنـدگی ، اجرایی فهم چون دنیا بستر ،از سویی. بود
درسـت  ۀفهـم و برنامـ، ها و نامالیمـات بدون بردباری و مقاومت در برابر سختی ،است

 ۀعملی در عرص ۀعد معرفتی و چه از جنبعمل به تکلیف چه در بُ . کارآیی الزم را ندارد
لّذت  ا دنیا نه جای آرامش وزیر  ،نه آسان است و نه بدون رنج و مانع ،فردی و اجتماعی

 ۀخانـ. دنیا محل زوال و فناء و بالسـت، بلکه از نگاه روایات ؛نه سرای ماندگار است و
 ،همـان، ری شـهری( های سـخت اسـت رنـج و سرشـار از مصـیبت، غربـت، اندوه، تباهی

ها و صـبر اسـت و  محفـوف بـه سـختی بهشت در کالم امام باقر ،از این رو .)۲/۹۲۱
 چنـان کـههـم  ،به بهشت نائل آیـد ،دنیا صبوری کند ۀکس که بر مکار  آن :فرماید می

منـد  جهنم محفوف لذات و شهوات است و هرکس کـه نفـس خـویش را از آنـان بهره
  .)۱۲۰-۸/۱۳۷ ،۱۴۰۴، مجلسی( در آن افتد ،گرداند

وظـایف  ،خصـوصه به هر میزان در برابـر انجـام وظـایف فـردی و بـ ،ای هر جامعه
بـر  توانـد از نامالیمـات کاسـته و به همان اندازه می ،وری و مقاومت کنداجتماعی صب

ها و روزگارهـا سـاختنی اسـت و  سرنوشت، از این رو. درشد معنوی و مادی خود بیفزای
مقاومت و شکیبایی بر . سازند ها هستند که جامعه و دنیای پیرامون خود را می این انسان
بلکه آنها را به نعمت و یک فرصت تبدیل  ،کند نه تنها مشکالت را حل می ،نامالیمات

بر سنگینی ، ها و مصائب در مقابل ناگواری دستپاچگی و ناشکیبایی ،در مقابل. کند می
رسیده است که خداوند بـر  از امام صادق. آنان افزوده و خود مصیبت دیگری است

گواری تبدیل شد نعمت به فرجام نا، به دلیل ناسپاسی آنانو قومی نعمتی ارزانی داشت 
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چون مقاومت کرده و بـر  ،قوم دیگری را به پیشامدهای ناگواری مبتال کرد ،]در مقابل[
چنـان  .)۸/۱۴۳ ،۱۴۰۴، مجلسی( .ها بر آنان به نعمت تبدیل شد مصیبت ،آن صبر ورزیدند

 شـود گیـر می نـابود و زمین ،هر کس در برابر نامالیمات صبر پیشه نسـازد :که فرمودند
 صبر از رسـول خـدا ۀگان بندی سه در تقسیم. های متعددی دارد عرصه ،صبر .)همـان(

، یقبـانج( »صبر در برابر معصیت و صبر در برابر مصـیبت، صبر بر طاعت«: آمده است
صـبر بـه ، قدر مهم است که در ترسیم ایمان به اعضای انسان این ویژگی آن  .)۱۲۱/ ۱۰
مسـاوی بـا  ،صـبری ای که بی به گونه؛ ستیعنی سر تشبیه شده ا ،ترین عضو مهم ۀمنزل
، یمجلسـ( جان بـیش نخواهـد بـود پیکری بی، چنان که انسان بدون سر ،ایمانی است بی

۱۴۰۴، ۸ /۱۲۲(.   
های فـردی و  انجـام اوامـر الهـی در عرصـه، ها اعم از سختی مبارزه با نفـس سختی
در دنیا ... طبیعی و بالیای طبیعی و غیر، فقر، ها های روزگار از جنگ سختی، اجتماعی

، سـالم ۀاین عرصـه و رسـیدن بـه جامعـدر پیروزی . برای انسان محتمل و ممکن است
صبر و مقاومت ممکن  ۀدر سای، صالح و آباد در دنیا و بهشت و رضوان الهی در آخرت

بـه رسـیدن  ،های الهی است کـه بـدون گـذر از ایـن داالن چه آنکه این از سنت ،است
خداونـد ایـن . مادی و معنوی در دنیا و آخرت میسور نخواهـد بـودها و توفیقات  نعمت

ْن ﴿ :ایـن چنـین فرمـوده اسـت کـه ۲۱۴ ۀآی ،بقره ۀسنت پایدار را در سور 
َ
ْم َحِسـْبُتْم أ

َ
أ

ا  َة َوَلمَّ ِذ یَ َتْدُخُلوا اْلَجنَّ ِتُکْم َمَثُل الَّ
ْ
رَّ یأ َساُء َوالضَّ

ْ
ْتُهُم اْلَبأ اُء َوُزْلِزُلـوا َن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُکْم َمسَّ

ی  ِذ یَ َحتَّ ُسوُل َوالَّ ِه َقرِ یُقوَل الرَّ َال ِإنَّ َنْصَر اللَّ
َ
ِه أ ا گمـان یآ« ﴾ٌب یَن آَمُنوا َمَعُه َمَتی َنْصُر اللَّ

همچـون حـوادث گذشـتگان بـه شـما  یآنکه حـوادث یب، دیشو  ید داخل بهشت میکرد 
و آن چنان ناراحت شـدند کـه  دیها به آنها رس یها و ناراحت یبرسد؟! همانان که گرفتار

ن یدر ا( خواهد آمد؟! یخدا ک یاریپس : مان آورده بودند گفتندیکه ا یامبر و افرادیپ
گاه باش) :و به آنها گفته شد، از او کردند یاری یتقاضا، هنگام  کیخدا نزد  یاری، دیآ
  .»است

ی از داشـتن یکـ، من بودنؤم ۀالزم :فرمودند از این منظر است که حضرت رضا
ها و  هــای ولــّی خداســت و آن صــبر در برابــر ســختی هایی اســت کــه از ویژگی ســنت

 ،همان، عطاردی( »البأساء والضراء یفالصبر ف ،هیوأما السنة من ول« :مشکالت در دنیاست
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۷۶ 

چنانچه خصلت فوق را نداشته  ،انسان اعم از مسلمان و غیر مسلمان ،از این رو .)۱/۲۸۵
در صـورت فقـدان . از مواهب دنیوی محـروم خواهـد بـود از بخش قابل توجهی ،باشد

کمـال زنـدگی ایمـانی بـا  ۀدستیابی به عبودیت و نقط، مقاومت و حوصله در مسیر حق
شود و در صـورت  یا ممکن نمی، وجود سایر شرایط دیگر از اخالقیات و رعایت احکام

 . بود محروم خواهد ،آن که تکمیل حقیقت ایمان باشد نهایی ۀاز بهر ، امکان
 از آن جـا کـه :گویـد می و استکمال را به معنای استحصال گرفتـه ،مجلسی ۀعالم
اگرچـه انسـان  ،هاسـت ترین و دشـوارترین ویژگی سـخت، مـذکور ۀگان های سه ویژگی

دست آوردن حقیقـت ایمـان در ه ولی ب ،های اخالقی را داشته باشد من سایر خصلتؤم
 ها مستلزم عدل و دوری از افـراط و چون این ،ست ا دست آوردن این سه ویژگیه گرو ب
 .)۱/۲۱۰ ،۱۴۰۳مجلسی، ( هستنداست که معیار جمیع کماالت  تفریط

 گیری نتیجه
، از سـویی شـناخِت تنهـا. اسـت در بیراهه و حیرانیحرکت ، زندگی بدون شناخت

 حرکـت همـراه بـا ،از ایـن رو. یـابی اسـت توقف در آغاز راه ،نگری بدون عمل و غایی
ه در متن روایت است و اولین بایسته و راهبرد همان تفقّ  ،طلبانه زا و هدایت ِت عملشناخ

امـا شـرط  ،شرط الزم حرکت و تالش موفق است ،شناخت و علم. زندگی ایمانی است
فرصـت و شـعاع ، درست در زندگی بـه میـزان امکانـات ۀداشتن برنام لذا، کافی نیست

زندگی ایمانی است که به تقدیر معیشت یاد شده  الینفک ۀبایست، ابزار موقعیت و مقام و
، بدون مقاومت در مسیر و شکیبایی در انجـام و اجـرای برنامـه و قواعـد زنـدگی. است

امکان رسیدن به ، های مادی و معنوی دیگر ویژگی ۀشناخت و برنامه و ساماندهی با هم
ها و صفات  ویژگیمعنادار سایر  ۀرابط، مقصود مطلوب میسر نخواهد بود و این سه رکن

 . در رسیدن به مطلوب غایی از نگاه ثقلین است ،مادی و معنوی انسان

 نامه کتاب
 .حسین انصاری ۀترجم، قرآن کریم .۱
  .۱۴۰۵، نشر أدب الحوزة، لسان العرب ،ابن منظور .۲
 .تا بی، قم المقدسة، یمدرسة اإلمام المهد، صیالتمح ،محمد بن همام، یسکافا .۳
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دار )، المحـدث( ینین الحسـید جـالل الـدیالسـ: قیـتعل ح ویتصـح، المحاسن ، أحمد بن محمد،برقی .۴
 . ش۱۳۳۰، طهران، ةیالکتب اإلسالم

ن یة اللـه العظمـی حـاج حسـیـتحـت إشـراف آ، الشـیعه  احادیـث  جامع ،سید محمدحسـین، بروجردی .۵
 .قم، العلمیة المطبعة، ۱۳۹۹، بروجردی یطباطبائ

دفتر ، مصطفی درایتی :مصحح، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،عبد الواحد بن محمد، تمیمی آمدی  .۶
 . ش۱۳۶۶، چاپ اول، قم، تبلیغات اسالمی

 ،اّول، تهـران، دفتر فرهنگ اسالمی، رهنمای انسانیت (سیری دیگر در نهج الفصاحه) ،مرتضی، تنکابنی .۷
  .ش۱۳۷۴

 . ۱۴۰۷، لبنان، بیروت، دارالعلم للمالیین، أحمد عبدالغفور العطار: تحقیق، هصحاح اللغ ،جوهری .۸
یعه (االسالمیة)یوسائل الش ،حر عاملی .۹ خ یالشـ: لییتـذ ح ویتصح ق ویتحق، عة الی تحصیل مسائل الشر

 . ق۱۴۰۳، بیروت، یاء التراث العربیدار إح، یرازیالش یم الربانیالرح عبد
 .۱۴۱۴، قم، ةیالثان، اء التراثیإلح تیسسة آل البؤ م، عةیوسائل الش ، ـــــــ .۱۰
کبر الغفار یعل: قیتعل ح ویتصح، تحف العقول عن آل الرسول ه،ابن شعب، یحران .۱۱ مؤسسة النشر ، یأ

 . ش۱۳۶۳، ن بقم المشرفةیالتابعة لجماعة المدرس یاإلسالم
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی ، قم، الّرضا االمام ةموسوع، محمد سید، حسینی قزوینی و همکاران .۱۲

 .۱۳۸۷، عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
، چاپ اول، نشر اطالعات، شناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و ابن خلدون ،غالمعلی، خوشرو .۱۳

 . ش۱۳۷۲، تهران
 .۱۴۱۶، یح الثانیالتنق، ثیدار الحد، زان الحکمةیم ،محمد، شهری ری .۱۴
، علی شیری: تحقیق، القاموس تاج العروس من جواهر ،محمد مرتضی الحسینی  بن دسیدمحم، زبیدی .۱۵

 .۱۴۱۴، دارالفکر، بیروت
 . ق۱۴۱۵، قم، االمام الصادق ة، مؤسسالکتاب والسنة االیمان والکفر فی ،جعفر، سبحانی .۱۶
کبر  یعل: قیتعل ح ویتصح، الخصال ،صدوقخ یش .۱۷ اعـة التابعـة لجم یمؤسسة النشـر اإلسـالم، یغفارأ

 .ش۱۳۶۲، ن بقم المشرفةیالمدرس
کبر  یعل: قیتعل ح ویتصح، هیحضره الفقیمن ال  ـــــــ ، .۱۸ التابعة  یمؤسسة النشر اإلسالم، ةیالثان، یغفارأ

 . ۱۴۰۴، ن بقم المشرفةیلجماعة المدرس
، تهـران، انتشـارات اسـالمیه، یمـترجمـه محمـد هـادی ق، سـنن النبـی، محمد حسـین، طباطبایی .۱۹

 .ش۱۳۵۴
 .۱۴۱۸، ثیدار الحد، هوشمند یمهد، غرر األخبار یمشکاة األنوار ف ،علی، رسیطب .۲۰
 . ش۱۳۷۲، چاپ سوم، تهران، ناصر خسرو، مجمع البیان، طبرسی .۲۱
 .ش۱۳۶۲، تهران، طراوت، حسینی سیداحمد: تحقیق، البحرین  مجمع ،فخرالدین، طریحی .۲۲
دفتر تبلیغات ، امامان شیعه ۀاز سیر فرازهایی برجسته  ،محمد، محمدتقی و محمدی اشتهاردی، عبدوس .۲۳

 .ش۱۳۷۲، قم، اسالمی
  .۱۴۰۵، قم، للمطبوعات یدار الشبستر، األصول الستة عشر ،نیعدة محدث .۲۴
، یمؤسسة طبع ونشر آستان قدس الرضو ، مسند اإلمام الرضا، ز اللهیخ عز یالش، یالخبوشان یعطارد .۲۵

 . ۱۴۰۶، اإلمام الرضا یالمؤتمر العالم
 . ق۱۴۱۰، انتشارات هجرت، قم ،العین ،بن احمد  لخلی ،فراهیدی .۲۶
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۷۸ 

، اعلمـی للمطبوعـات ة، مؤسسـشیخ طاهر اسالمی: تحقیق، االمام علی مسند، سیدحسن، قپانچی .۲۷
 . ق۱۴۲۱، بیروت

کبـر غفـاری علی: تعلیـق تصـحیح و، اصول کافی ،بن یعقوب محمد، کلینی .۲۸ ، دارالکتـب اإلسـالمیة، أ
 . ش۱۳۶۳، طهران

کبــر  یعلــ: قیــتعل ح ویتصــح، یالکــاف ـــــــــ ، .۲۹ ، طهــران ،ةیدار الکتــب اإلســالم، یدریــح، یغفــارأ
 ش.۱۳۶۷

 / ضـبط ویالحسن الشعرانرزا أبو یالم: قاتیمع تعل، یشرح أصول الکاف ،محمد صالح یمول، یمازندران .۳۰
 .۱۴۲۱، عیللطباعة والنشر والتوز  یاء التراث العربیدار إح، عاشور ید علیالس: حیتصح

دار إحیـاء ، محمـد البـاقر البهبـودی، السید إبراهیم المیانجی: تحقیق، بحاراالنوار ،باقرمحمد ، مجلسی .۳۱
 . ۱۴۰۳، لبنان، بیروت، مؤسسة الوفاء، التراث العربی

، تهـران، دارالکتـب االسـالمیه، العسکری العالمة: تحقیق، الرسول العقول فی شرح اخبار مرآة ـــــــ ، .۳۲
  .ق۱۴۰۴

 . ق۱۳۸۵، النجف األشرف، مطبعة النعمان، مستدرك نهج البالغة ینهج السعادة ف، محمودی .۳۳
 . ش۱۳۸۲، قم، انتشارات صدرا، مجموعه آثار ،مرتضی، مطهری .۳۴
 . انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم ،رهیجامعه کب ارتیشرح ز  ،محمدحسین، نائیجی .۳۵
، عیـالنشـر والتوز للطباعـة و  یاء التـراث العربـیدار إح، تیث أهل البیموسوعة أحاد، هادی، نجفی .۳۶

 . ۱۴۲۳، روتیب
مؤسسـة آل ، دار المعارف بمصر، یضیأصغر ف یآصف بن عل، دعائم اإلسالم ی،القاض، ینعمان المغرب .۳۷

 .تا بی، تیالب
، یالنمـاز یخ حسـن بـن علـیالشـ: حیتصـح ق ویتحق، نة البحاریمستدرك سف ،یعل، نمازی شاهرودی .۳۸

 .۱۴۱۹، ن بقم المشرفةیالتابعة لجماعة المدرس یمؤسسة النشر اإلسالم
، روتیـب، ةیـالثان، اء التـراثیإلح تیمؤسسة آل الب، مستدرك الوسائل ،نیرزا حسیم، یطبرس ینور .۳۹

۱۴۰۸ . 


