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که این  اعد، را مورد تحلیل و بررسهى  هرار مى دهنهد، معتقدنهد ایهن  اعهد، از ،ملهه کسانى 
گسترد، که حضور  یادی  ای در تعالیمج اخال ىج همگان داشته و از  دمتج  واعد اخال ى است  ی

کهه عهالو، بهر پیهروانج ادیهانج ابراهیمهى، تمهدن .برخوردار است ها و همچنهین بهر ایهن بهاور هسهتند 
کوو نیههد مههرد« بههین النهههرین»مههرد ج  نفسههیوس و یرتشههت نیههد بهها ایههن  ج چههینج  ههدیم و پیههروانج بههودا و 

این  اعد، بهود. های نوین از ها از این  اعد،، همسان با تلقىج تمدن اعد، آشنا بودند و فهمج آن
گفتهه همچنین فالسف این  اعد، در پارلمانج ادیانج ،ههان،  1اند.یونان نید از این  اعد،، سخن 

مههیالدی پذیرفتههه شههد، و بههه  ۱۹۹۳در سههالج « اخههالقج ،هههانى، شههیو»در ضههمنج اعههال ج عمههومىج 
گردید.   2صورتج رسمى، اعال  

های ههها و ادیههان، ایههن  اعههد، بههه شههکلههها و یبههانههها و ُعرفهههای فرهنگبهها تو،ههه بههه تفاوت
کهه ایهن  اعهد، در ضهمنج آن متعددی اهور و بروز یافته استت اما یکى از اسهلوب های معروفهى 

 ارائه شد، بدین صورت است:
آنچهه بهرای خهود »یها « آنچه را برای خود دوست داری برای دیگهران نیهد دوسهت داشهته بهاش»
و « پسندی برای دیگهران نیهد َمَپسهندرا برای خود نمىپسندی برای دیگران نید بوسند و آنچه مى
گر تو به ،ایج آنبا دیگران به شیو،»یا  که ا کن  هها بها تهو بهه دوست داشتى آن ،ها بودیای تعامل 

کنند یادی نفى و ایجاب «. همان شیو، تعامل   .و،ود دارداین مضمون در روایات ی
د. ایهن  اعهد، از دو ،ملهه تشهکیل شهد، انهیرین خوانهد،، این شکل و اسلوب بیانى را  اعد

گفت ،ملکه مى دو ج آن، ُبعهد و ملهه ایجابى )محبت/پسهندیدن( و ،ه اول، ُبعد و ،نبه توان 
کرا، / نپسندیدن(. با و،ودج ایهنه ،نب ، مسهاوی بها ایهن «یریهن،  اعهد»کهه عبهارتج سلبى دارد )ا

کهه مها  تشهودىولى در برخى موا هع، بهین ایهن دو ،ملهه تفکیه  م ،دو ،مله است بها ایهن ادعها 
که همان ُبعدج ایجابىج آن است، ی   اعد یم  که نها ج ُبعهدج سهلبىج آن،  اعهد تیرین دار ، در حالى 

                                                      
 برای انرع بیشتر دوباو  ااو.خ ا.ن قا د  دو اد.ان و مااا  فلسفِی مقتلف اا قرِن بیستم، و. :. 1

Jeffrey Watlles, The Golden Rule (New York: Oxford University Press, 1996), 13–162; 

Jacob Neusner , Bruse Chilton, The Golden Rule, The Ethics of Reciprocity in World Religions 

(London New York: Continuum International Publishing Group,  

Harry J.Gensler, Earl W.Spurgin, Jams C.Swindal, Ethice Contemporary Readings (New York and 

London: Routledge,), 158–72 (Joyce Hertzler, The Golden Rule and Society/Paul Ricoeyr, The Golden 

Rule and Religion). 

 .۱۰ - ۷، ص«قا د  زو.ن دو حد.ث و ادرق»
 .۱۵۸ - ۱۳۹، ص«ا رمیه به سوی .ک ادرق جهادی». 2
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 .(Silver Ruleای است )نقر،

کههه در درونج خههود، هههیچ راهنمههایى و توصههیه ای ایههن  اعههد، از ،ملههه  واعههدج اخال ههى اسههت 
کن ه گویى را پیشراست»گوید: این  اعد، نمىبرای انجا  و یا ترکج فعلج مشخصى ندارد.  خود 

ولهى آن رفتهارج  ،این رفتارج مشخص، در تعاملج بها دیگهران، خهوب نیسهت»که و یا این« و دروغ نگو
بلکهه بهه ،هایج آن، مها  ،گیهردهایى را در بر نمىاین  اعد، چنین توصیه«. استدیگر، پسندید، 

که باید معادلهکند و این را به ی  معادله راهنمایى مى کنهیم. ایهن  اعهد، بهر  ما هستیم  را حل 
گرایش خوانهد تها کنهد و او را فرامهىوی تکیهه مى هایُبعدج شخصى و باطنىج انسان و تمایالت و 

که برای خود دوست دارد  ،برای دیگران نید دوست داشته باشد. پهس ایهن  اعهد، ،چیدهایى را 
ها را بههه شههکلى از وحههدت و در وا ههع، انسههان ،(Harry J.Gensler( گنسههلر ى،هه یهههر بههه تعبیههرج 

 1 کند.یکسانى دعوت مى

 ه زرین اخالقیهدف از تحلیِل قاعد
کهه یکهى از شاخصهه، هدف ما از بررسى و تحلیلج  اعد های دیهن یریهنج اخال هى ایهن اسهت 

 اسهتکیش بها انسهان ، افرادج غیرج هم«دیگری»که یکى از مصادی ج  - را« دیگری»تعامل با ، دربار
یههم. بررسههى ایههن  اعههد،، فههتن - بههابى اسههت بههرای مسههائل و حقههوقج ا لیههاتج دینههى و بههه دسههت آور

 ها.تعامل با آن، پیروانج ادیانج دیگر و نید شیو
که بر اساسج آن حرکت مىفرضیه  کنیم مبتنى است بر:ای 
قیههد بههه ادیههانج آسههمانى و بههه ویههه، در دیههنج اسههال ، مه برخههى از  واعههدج اخال ههى در همهه الهه (

انتسههابج دینههىج خاصههى نیسههتند. بههه همههین دلیههل، ایههن  واعههد، صههالحیتج راهبههریج اخال ههى در 
که باشند - راتعاملج با دیگران  کیش و آیینى   دارند. - از هر 

که با دیگر  واعد دارند ،ب( این  واعد اخال ى مطل  و غیر  ،با تو،ه به تداخل و آمیختگى 
ههها و دیگههر  واعههد و ن بهها تحفههظ بههر و،ههودج ایههن  واعههد، بههینج آنتههوا ابههل تقییههد نیسههتند و لههذا مى

کردنج این  واعد، باعث نمهى کرد. در نتیجه، مقید  شهود از نصوص و احکا ، هماهنگى ایجاد 
گذاشته شوند. - که مرتب  با فقه و اخالق است - دیدگا،ج عملىج اسال ه عرص  کنار 

تواننههههد بههههرای مههههها، بلکهههههه مى ،ایههههن  واعههههد، ممکههههن اسهههههت الدامههههى و  طعههههى نباشههههند ج(
که را، و شیوشاخص گهر، در لذا و تى پژوهش .دهندتعامل با دیگران را نشان مى، هایى باشند 

                                                      
 . ۱۸۴ - ۱۸۲، صدی جدید به فلسفه اخالقدرآم. 1
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کههه منجههر بههه تقییههد و یهها  - یابههدبررسههى نصههوص و متههونج دینههى، نقیضههى بههرای ایههن  اعههد، نمههى
گردد کنهد - تخصیصج آن  بهه سهراغج ایهن  واعهدج  بلکهه بایهد ،نباید به )مهثاًل( اصهال  البرائه  ر،هوع 

 این نکته، ی  ویهگىج مهم است. .اخال ى به عنوان راهنمای عمل در تعامل با دیگران بیاید
کهه بهه نظهرج  د( سهیس مها، غیبهتج  واعهد اخال هى هنگها ج تیتما  مطالب فوق بدین معناسهت 

 اصل در فقه، موّ،ه نیست.

 زرین در متوِن مقدس اسالمیه قاعد
گفت:مى در رابطه با این  اعد،، مىبرای بررسى متون اسال  توان از دو منبع سخن 

رسی و تحلیِل آیات قرآن  بر
کههه انتظههار مههىای از آیههاتج  رآنههى موا،ههه مىدر ایههن  سههمت بهها مجموعههه ، رود بهها  اعههدشههویم 
 ند از:اترینج این آیات عبارتد. مهمنیرین و محتوای آن، مرتب  باش

 مطففینه ابتدای سور. 1

 فرماید:ال مىخداوند متع
ییییَن ) فی ُمَطف ی ل  یییل  لی ُر َن *  َوی  یییَت   یییهسی َیس  َتیییهُل ا َعَلیییإ الن َ َذا اک  نَن می یییذی

و  َوَزُنییی ُه   *  ال َ
َ
َذا َکیییهُل ُه   أ َو می

وَن  ُِ سی ول  *  ُیخ 
ُ
 لَ  َیُظن ُ أ

َ
ُه    َك ئی أ ن َ

َ
ُع ُث َن  أ  1.(َمب 

کیهد مى، این آیات، بهر  اعهد انسهان بایهد بهین آنچهه بهرای خهود د نهگویدت ییهرا مىنهکنیریهن تا
کنهد. - ددهها مىو او به آن - گیرندگیرد و آنچه دیگران از وی مىمى بهر همهین  2موازنه ایجهاد 

 گوید:اساس عالمه طباطبایى مى
هها مراقه  حهق دهو.ش مضیون ا.ن دو ا.ه، .ک سرزدش اس  بد.ن صهووت کهه ان

گوده که حهق وا  ها، انان ،اوت د.گرکنند. به  بولی حق د.گران وا و ا.  دیی ،هستند
کنند؛ و چنین کاوی موج  فسهاد برای د.گران و ا.  دیی ،کنندبرای دود و ا.  می

ی شهود و ایهاممی - که بر اعادل و اوازِن حقوِق متقابل استواو اسه  - ادسادیه جامع
 3.فسادها، ز.ر سِر هیین فساد اس 

یریهن، مشهکالتى داشهته باشهد و ، رای اثبهاتج  اعهدبه ،رسد استدالل به این آیههاما به نظر مى
                                                      

 .۴ - ۱ آیه ،مطففینر، وس. 1
کاربرد  انون یر ىتیمالت»ت ۹۲ - ۹۱، ص«یگری"د"و  ینبزر ،  اعد، یر یاناد». 2 کر یندر   .۷۲ص ،«یماخالق در  رآن 
 .۲۳۰، ص۲۰، االقرآن یرتفس یف یزانالم. 3
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کمکه آیاتج تطفیه  و بخهس )کمآن این کیهل و فروشهى و  کهه بهر اسهاس  گذاشهتن( در معهامالتى 
کههه بههرای طههرف  ،شههوندوزن انجهها  مى بههه صههورت پههیش فههری، مبتنههى بههر ایههن ذهنیههت اسههت 

کهه مقابل، حقى و،ود دارد و بر همین اساس و بعد از ثبوتج ح  برای طر ف مقابل، و تها زمهانى 
ل بهین حه ج خهود و حه ج وی، تفهاوت  ایه نبایهد ،بازگشتج ح ج دو طرفج معامله، یه  چیهد باشهد

کم .شد  ،کننهدفروشى، و،ودج حه  در مهوردج تطفیه  را اثبهات نمهىو این یعنى، آیاتج تطفی  و 
گرفتهه و آن را همچهون مسهیبلکه و،ود چنهین حقهى  لهذا بهرای  دانهد.ای واضهن مىلهرا مفهروی 

افههرادج بشههر در حقههوق را ه اثبههاتج حضههورج  اعههد، یریههن در ایههن عبههارات، بایههد در ابتههدا تسههاویج همهه
کم رج از ای وسیع و حتى خادر محدود، - فروشى راثابت نماییم تا پس از آن،  انونج تطفی  و 

کم ا،را نماییم - رواب ج مالى  ،مهالى نیسهتفروشى، ناار به حقهوقج غیهر و چون آیاتج تطفی  و 
کهرد تها بهه وسهیلها،  اعد،توان از آنبه راحتى نمى  - آن، اصهلج تسهاویج حقهوق راه ای استخراج 
که مبنایج آیهاتج تطفیه   - اثبات نمود. به همین دلیل، این ادعا - استیرین ، که مفاد  اعد

کم ، یى سهورآیهاتج ابتهدا .ای نیسهتکننهد،ادعهای  هانع - یریهن اسهت، فروشى در  رآن،  اعهدو 
کههه بههرای طهرفج مقابههل نیههد حقهى ثابههت شههد،  مطّففهین، در صههورتى بههر ایهن  اعههد،، اسههتوار اسهت 

کههه آیههاتج مههذکور، در نهایههت، مههى .باشههد توانههد ایههن حقههوق را در معههامالتج ایههن در حههالى اسههت 
کند.  مالى ثابت 

کلم فهین آمهد،، مطف، که در آیاتج ابتدایى سور 2«مخسار»و  1«استیفاا»ه به عبارت دیگر، دو 
که در مرحلنشان مى گذاشهته ه دهند  کم  کنون  که ا پیشین، برای طرفج مقابل حقى و،ود دارد 

کههه آنچههه مهها در  اعههد اثبههاتج حقههوق بههرای  ،یریههن بههه دنبههالش هسههتیم، شههد، اسههتت در حههالى 
که  بالً نه اثباتج تساوی بینج آن تاین  اعد، استه دیگران به وسیل  هها بههبرای آن ها در حقو ى 

 ثابت شد، است. ،اعم از دینى یا اخال ى ،دلیل یا تو،یهج پیشینىه وسیل
که مقید به انتسابج طهرف به ویه، با تو،ه به این ،توان آیاتج تطفی  رااما در هر صورت، مى

کلى، به عنوان ی  شاهد و م ،مقابل به دین یا مذهبج معینى نیست ید بهر ؤحدا ل به صورتج 
گسهتر، و شهمولیتج آن را هر چند، نمى تیرین پذیرفت، اصلج  اعد توان با استناد به ایهن آیهات، 

کههردت ییههرا همههین گههرفتن و دادنج حهه  سههخن  اثبههات  کههه آیههاتج تطفیهه ، از تفههاوتج رفتههاری بههین 
که روحج  اعدنشان مى ،گویدمى کهه رفتهارج یکسهان در یرین را در َبر داردت همهان  اعهد،، دهد  ای 

                                                      
کردن. 1 کامل دریافت   .به طور 
گذاشتن. 2  .کم 
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 کند.گر را توصیه مىگرفتن و دادنج ح  به یکدی
 ه ضحیانتهای سور. 2

 فرماید:خداوند متعال مى
د  )  َل   َیجی
َ
یمه  َرآَوى َك أ نَ *  َضهل    َرَهَ ى َك َو َوَجَد *  َیتی غ 

َ
لا  َرأ َهر  *  َو َوَجَدَک َعائی یَ  َرلَا َتق  َیتی ه ال  م َ

َ
 َرأ

َهر  *  َل َرلَا َتا  هئی ه الس َ م َ
َ
َم *  َو أ ع  ای ه بی م َ

َ
ث  َو أ ی َک َرَ د   1.(ةی َرب ِّ

نهد اشهوند. و هایع، عبارتدر این مقطع از آیاتج  رآن، نتایس و دستورات، مترتب بر و هایع مى
گمشد، بود و خداوند متعال،  ۹که پیامبراز این یتیم بود و خداوند متعال، ایشان را پنا، داد و 

کرد و فقیر بود و خداوند متعال، ایشان را ب کهرد. امها نتهایس و دسهتورات، ىایشان را هدایت  نیهاز 
گهر و بیهانج نعمهت ، مراعهاتج حهال فقیهر و مسهکینند از: مراعاتج حهالج یتهیمعبارت ههای الههى. ا

کنههیمبههین و ههایع و نتههایس و توصههیه فیّمهها »در « فههاا»بههه ویههه، بهها تو،ههه بههه نقههشج  ،ههها، ارتبههاط بر ههرار 
کهردت د یقها بهه همهان شهیو، یرین ، روحج  اعد ،در ایجادج این ارتباط ،«الَیتیَم  را مشاهد، خهواهیم 

گردید.، که  اعد  یرین بر مراعاتج حالج غریب در نصج تورات، تطبی  
 2.رسد تفسیرج عالمه طباطبایى از این آیات، منطقى باشدبر همین اساس، به نظر مى

کلههى و واضههن ، هههر چنههد )در رابطههه بهها  اعههد ،ضههحى، بنههابراین، آیههاتج پایههانى سههور یریههن( 
که  - اما در عین حال، برای تقویتج این ادعا تاین  اعد، از آن آیات، انتداع شد، است ،یستن

رسهد بهرای اثبهاتج ایهن منطقى است و به نظر مى - یرین در نصوصج اسالمى حضور دارد،  اعد
های که هیچ  یدی در این آیات نسبت به ویهگىبا تو،ه به این ادعا، ارفیت داردت مخصوصاً 

 بل و انتسابج دینى و یا خونى و  ومى و مذهبى و ... و،ود ندارد.طرف مقا
 انفاقه آی. 3

 فرماید: خداوند متعال مى
ضی َو لیَ  تَ ) یَأر  یَن ال  َنه َلُک   می َرج  خ 

َ
ه أ م َ َبهتی َمه َکَسب ُت   َو می ن  َطی ی ُق ا می فی ن 

َ
نَن آَمُن ا أ ذی

َهه ال َ ی ُ
َ
ُمی ا َیه أ َیم َ

ُه تُ  ن  َْث می َخبی
ی   ال  َه َغنی    َحمی ن َ الل َ

َ
َلُم ا أ یهی َو اع  ُض ا ری می ن  ُتا 

َ
ل  َ أ یهی می ذی آخی ُت   بی ُق َن َو َلس  فی 3.(ا 

 

کسهب منین مىلیرین استوار اسهتت ییهرا از مه، محتوای این آیه، بر  اعد کهه از آنچهه  خواههد 
                                                      

 .۱۱- ۶ا.ه  ،ضحیسوو  . 1
 .۳۱۱ص ،۲۰ا ،القرآن یرتفس یف یزانالم. 2
 .۲۶۷ آیه ،بقر سور، . 3
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کننههههههد و بهههههههانههههههد و خداونههههههد متعههههههال از زمههههههین بههههههرای آنکههههههرد، یانههههههد،، انفههههههاق  ههههههها آن ههههههها رو
موا»گوید:مى یهدیعنى برای انفاق، به سراغ  سمت ت«الَتَیّمَ در حهالى  تهای پستج اموالج خهود نرو

گذاشهههته کنهههار  کیفیهههتج محصهههوالت خهههویش را بهههرای خهههود  ایهههدت بهههرای انفهههاق، از کههه  سهههمتج بههها 
شهوید دیگهران، امهوال که خود شما راضى نمىکیفیت استفاد، نکنید و حال آنمحصوالت بى

کار را بکنندوالت پست و بىو محص گر این  مگهر  تگیریدشما نمى ،کیفیت را به شما بدهند و ا
کهه بهرای خهود، راضهى نمهىبا چشم در  - شهوید امهوال پسهت راپوشى و یا تساهل. چگونه اسهت 

که دیگران به شما بدهند که اموالج پسهت و بهىولى راضى مى ،بگیرید - صورتى  کیفیهتج شوید 
 اق بدهید؟خویش را برای انف

یریهن و بها تو،هه بهه روحج آن، فهمیهد، ، اخذ، و عتاب و سهرزنش، فقه  در سهیاقج  اعهدلاین م
که مىمى گونههشود  یهد آنگوید: باید با دیگران به  کهه دوسهت دار کنیهد  هها بها شهما بهه ای تعامهل 

کننهد. ایهن آیهه، بهه صهورتج آشهکاری بهر  سهمتج سهلبىج  اعهد،همان ، یعنهى  اعهد ،گونهه تعامهل 
 کید دارد.، تیاینقر،
 آیه عفو و صفح. ۴

 فرماید: خداوند متعال مى
یی) یَن ِ ری ُمَهیهجی یَن َو ال  َمَسیهکی اَیإ َو ال  ُقر  وْییإ ال 

ُ
ُتی ا أ ن  ُیم 

َ
یَعةی أ ُک   َو الس َ ین  یلی می َفض  وُلی ا ال 

ُ
َتیلی أ

 
إ َو لَ  َیأ

ب ُ َن   لَ  ُتحی
َ
َفُح ا أ َیص  ُف ا َو ل  َیع  هی َو ل  یلی الل َ ی   َسبی ُه َغُف ر  َرحی ُه َلُک   َو الل َ َر الل َ فی ن  َیا 

َ
 1.(أ

 تکنههدیریهن داللهت مى، معتقدنهد ایهن آیهه بهر  اعهد گهران معاصهربرخهى از محققهان و پژوهش
که انسان را مخاطب خویش  رار داد، و به او مى آیا دوست نداری خداونهد »گوید: بدین طری  

کهنامرز و از او درگهذر و چشهممتعال تهو را بیهامرزد؟ پهس دیگهری را بیه و ایهن مضهمون،  2.«پوشهى 
که به تعبیرج علمهایچیدی ،د همان روحج  اعد کبهری در  یهاس  ،منطه  ، یرین نیست  همچهون 

 گر شد، است.،لو،
کهه البتهه اشهکالج آن هها بهر تفسهیرج فهوق، بهرای مهن در مقابل، برخى این تفسیر را  بهول نکردنهد 

ایههن آیههه ارتبههاطى بهها  - و شههاید منظههورج منتقههدین، همههین باشههد - ولههى بههه نظههر مههن 3،مفهههو  نبههود
که آی،  اعد معنایى دیگر باشهد ه مذکور، در صدد ارائه یرین نداردت ییرا این احتمال و،ود دارد 

                                                      
 .۲۲ آیه ،دووسور، . 1
 .۷۲ص «.مادرق دو قران کر .ندو کاوبرد قادون زو یاأمرا» ؛۱۵ - ۱۴ص ،«و ادرق .ثدو حد .نقا د  زو». 2
 .۹۱ - ۹۰ص ،«یگری"د"و  ینبزر ،  اعد، یر یاناد». 3
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کامال بى ارتباط با  اعد  ممکن اسهت معنهای آیهه ایهن باشهد: ،به عبارت دیگر .یرین است، که 
که خداونهد» اخیهر در صهدد ایهن ه ،مله لهذا .«آمهرزدبخشهندگان را مى ببخشید و چشم بووشید 

کنهد کهه مها را تشهوی  بهه بخشهش دیگهران  یهم  آن تنیسهت  کهه مها نیهد دوسهت دار ههم بهدین خهاطر 
گهر بلکه مى ،خداوند ما را ببخشد که ا کند بدین خاطر  خواهد ما را به بخشش دیگران، تشوی  

 همهان ،دیگری را بهبخش» :گوییمگاهى مىد. آُمرزَ دیگران را ببخشیم، خداوندج متعال، ما را مى
که دوسهت داری خداونهد تهو را ببخشهد گهاهى مهى .«طور  گهر از » :گهوییمو  کهه ا دیگهری را بهبخش 

خداوند متعال تهو را خواههد بخشهیدت آیها دوسهت نهداری خداونهد تهو را  ،خطای دیگران درُگَذری
کهه شهیواین دو بیان، یکسان نیستند و با یکدیگر تفاوت «. بیامرزد بیهانىج ، دارند. واضن اسهت 

 یرین ندارد.، دو ، ارتباطى با  اعد
کهه روحج  اعهدبا این توضیحات، مى گرفهت  یریهن، تها حهدی در سهامانج ، تهوان چنهین نتیجهه 

 ۴و ۲و  ۱، تهوان در آیهات شهماراخال ىج آیهاتج  هرآن حاضهر اسهت. ُبعهدج ایجهابىج ایهن  اعهد، را مى
کرد که آ تمشاهد،   دهد.، ُبعدج سلبى  اعد، را نشان مى۳ هیدر حالى 

وایات رسی ر  تحلیل و بر
کهه در مصهادر حهدیثىج مسهلمین آمهد، و مى تواننهد همچون آیاتج  رآن، روایهاتج متعهددی و،هود دارد 

 آوریم:ها را به صورتج مختصر مىدر ارتباط با  اعد، یرین، تفسیر شوند. ما برخى از آن
 حدیث اول

بهه فرزنهدش  ۷یرین، وصهیتج امها  علهى، دیث در ارتباط با  اعدترین حترین و واضنمهم
 است. در این وصیت چنین آمد، است: ۷اما  حسن

ااا  ََّ ااار    اااَّ اَّ ح ْفس  اااْ َّن  َّاْجع  َّفَِّیمََِّّ   اناااا  ااااَّ  َّیز  ااایَّْم  َّن  اااَّوَّ     َّ َّنْی  َّرَِّْیاااَّغ  ََّّ ک  ْحِباااْبَِّلغ 
 
أ َّرَِّْیاااف  ََّّک  اااب ح ِ ااااََّتح م 

ْفِسَّ َِّلن  اَّت َّْکَّاَّوَّ    هَّل  َّم  اْکَّر  هَِّل   ََّّوَّ ر  ْظِلْ َّ   َّت  َّک  ْظل    ْنَّتح
 
َّأ ب ح ِ ََّتح اَّ   ْحِسْنََّّوَّ م 

 
َّأ ْنَّک 

 
َّأ اب ح ِ ااََّتح م 

َّْ َِّإل َّ ح اان  َّْیااس  ْفِسااَّوَّ    ْقِبْحَِّمااْنَّن  َّاْساات    ََّّ ْقِبحح َِّمااْنَّغ  ْساات  اااَّت  َّرَِّْیاام  اااََّّوَّ ک  اااِ َِِّب  َّالن   َِّماان  اْریت 
ْفِسَّ ْ َِّمْنَّن  ح اهَِّل  ْرض  َّت  َّوَّوَّ    ا ح ْعل  َّت  ااَّ   اْ َّم  قح َّت  اَّ   َّم  ا    َِّإْنَّق  ا ح ْعل  ْنََّّوَّ اَّت 

 
َّأ اب ح ِ ََّتح ااَّ   اْ َّم  قح َّت    

َّل ََّحَّ ال  َّق    .1َّ
گسهترد، ، داللت این حدیث بر  اعد و  اسهتیرین، بسیار واضن است و مهتنج آن نیهد عها  و 

ین ندارد. معیارج مذکور در این روایت، بسیار روشهن اسهت. البتهه ملمناختصاصى به رواب  بین 
                                                      

و  ینهیکل یف، اهالرساائلوا از کتهاِب  .ثحهد .هنبن ناووس ا ید؛ س۷۴ص ،تحف العقول عن آل الرسول؛ ۳۹۷ص ،الغةنهج الب. 1
 .(۱۶۴ص ،فانوا.ا  کشف المحجةکند. )یدقل م .گراند
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امها در عهین  تسخت است ،و یا سندج معتبری نقل شد، باشدکه متنج مذکور با طری  اثباتج این
 یرین، در نظر داشت.، توان آن را به عنوان تاییدج  اعدحال، مى

 حدیث دوم
که فرمود: ۷ینملمناز امیرال  نقل شد، 

َّ اک  َّف  ْفِسََّّک  َِّلن  با  د 
 
َّأ اَّت ََّّ   َّم  ابح َّْکَّاْجِتن  هح َِّمْنَّغ  َّرَِّیَّْر  1ََّّ.ک 

 :استکرا،کى چنین آمد،  کنز الفوائددر 
2ََّّ.کریرهت َّلغکماََّّ لنفسَّأدبا ََّّ فَّبک

کتاب   آمد، است: الکافیهمچنین در 
3َّ.کریره َّلغکماَّتَّ]اجتناب[َّ لنفسَّأدبا ََّّکفاکَّو

کهال  مرحهو  مجلسهى طع نظر از بحثج اثبهاتج صهدورج ایهن حهدیث و ایهن بهرای اثبهاتج  4،کهه 
کنند، نیست کافى و  انع  ل موا،ه اسهتت ییهرا ایهن داللت این حدیث نید با مشک .صدورج آن، 

کند، تواند  اعدحدیث، در نهایت، به شکلج اولش مى یهاد منظهور  .یرین را اثبات  به احتمهال ی
کههه  کههه دیگههران انجهها  آنچههه را مى»از روایهتج فههوق بههر اسههاسج شههکل دو  و سههو ، ایههن باشههد  بینههى 

کههس دیگههری انجهها  مىفههارغ از ایههن - دهنههدمى و آن را  بههین  - خیههر دهنههد یههاکههه در برابههر تههو و یهها 
که انجا ج آن توس  تو نید  بین است .دانىمى گا، باش  که  .پس آ کارهایى  کن  بن  پس تالش 

که از دیگران صادر مىانجا  مى هر چنهد، در  - شوددهى را از طری   بنج خود فعل، آن هنگا  
کنههى - مقابههل تههو یهها دیگههری انجهها  ندهنههد دو  و بههر اسههاسج شههکل  ،لههذا ایههن حههدیث«. کشهه  

کنههد و  ،سههومش کههه مهها را بههه سههوی روشههى تربیتههى بههرای نفههس، راهنمههایى  در صههددج ایههن اسههت 
کههه انجهها  مههى» :بگویههد کههه  ،دهههى نشههویممکههن اسههت متو،ههه  ههبنج رفتههاری  مگههر از ایههن طریهه  

کهه دربهار .دهندببینى دیگران همین رفتار را انجا  مى شهکل و ارزشج یه  رفتهار ، پهس ذهنیتهى 
کهردنج توس  دیگران داری را همچون شیو،هنگا  انجا ج آن  گها،  ای بهرای تادیهبج نفهس خهود و آ

کهه ایهن حهدیث، بهر خهالفج آنچهه برخهى از محققهین بدین صورت، متو،ه مى«. آن بوذیر شویم 
                                                      

 . ۹7، صتحف العقول عن آل الرسولت ۵۴۹، صنهج البالغة .1
 .3۴، صکنز الفوائد. 2
 .22، ص۸، جالکافی. 3
 .3۵، ص2۵، جشرح أخبار آل الرسول مرآة العقول فی. 4
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 یرین ندارد.، هیچ ارتباطى با  اعد 1اند،پنداشته
گفههت شههکل اول حههدیثحتههى مى ه همههین تههوان بهههههم مى - کههه فا ههد سههند اسههت - را تههوان 

کامالً   یرین خواهد بود.، ارتباط با  اعدبى شکل فهمید و در نتیجه، این حدیث 
 حدیث سوم

که ایشان فرمود:نقل مى ۷حسن بن ،هم از اما  رضا  کند 
عطاهالت اض َّأنَّتعط َّأنَّتح َّالت اضا َّیحدَّیفَّ.َّویَّالنا َّماََّتب  َّآخرَّقاال َّقلا  َّمااَّحاد  ثل

؟َّفإذاَّفعل َّالعبدََّّیالذ َّنفسا َّیالت اض َّدًجا َّمهناَّأنَّقال َّکانَّمت اضعا  عرفَّاملار َّقادً
َّمینلهلاَّمنللفاَّبقلبَّسلیف َّأنَّ  َّ  َّمث َّماََّّأِتیب  2َّ.ی ..ؤِتَّإلَإیَّأحدَّإ 

کهه بر هى از آنه که بگهوییم همهسندج حدیث، مشکل ارسال داردت مگر این هها روایهت کسهانى 
که این حدیث، بر  اع ،کندمى کنهد و بهر یرین داللهت مى، دثقه هستند. واضن و روشن است 

 این  اعد، استوار است.
کم  این حدیث مى کهه دربهاربا  تواضهع آمهد، را بهه خهدمت آورد تها ، توان روایهاتج مختلفهى 

یریههن، بههر اسههاسج فهمههى عقالئههى و عرفههى و اخال ههى، بههه عنههوان یکههى از اهههور و بروزهههای ،  اعههد
 گر شود.تواضع، ،لو،

بها ایهن  اعهد،، ارتبهاطى  ،کننهدکهه مها را بهه تواضهع تشهوی  مىشاید ههم بتهوانیم بهین روایهاتى 
کهه روایهاتج تواضهع، مها را بهه روحج  اعهد کنهدت یریهن، راهنمهایى مى، مستقیم بیابیم از ایهن منظهر 

که در مقابلج آن، نوعى از تکبر  رار دارد.  ییرا این  اعد،، مشتمل بر نوعى از تواضع است 
 حدیث چهام

که مىروایتى معتبر از ،ارو  گوید: د َبى المنذر )َبى الجارود( است 
ََّّ دَّاألعمااالَّثدثاا  َّإنصااافَّالنااا َّماانَّنفساای َّساا»قااول َّی ۷ََّسعاا َّأباااَّعباادَّاَّلل حاارَّ 

ًَّضترِضَّبش 3َّ...َّ َّهل َّمثل ی َّإ 
کهههه البتهههه مخهههتص بهههه عنهههوان ،روایهههتج معتبهههرج دیگهههری نیهههد و،هههود دارد  ماننهههد حهههدیث فهههوق 

 4.است« األخ»
                                                      

 .۱۶، ص«قا د  زو.ن دو حد.ث و ادرق». 1
 .۱۲۴ص  ۲، االکافی. 2
 . ۱۹۳ص ،معانی االخبار؛ ۱۳۲ص ،الخصال؛ ۱۴۴ص  ۲، االکافی. 3
 .۱۷۰، ص۲، االکافی. 4
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تشوی  به رعایت انصاف با دیگران، در مصادر شهیعى و سهنى نقهل ، رروایاتى متعددی دربا
که مى  1توانید ببینید.شد، 

 حدیث پنجم
که مى تروایتى مرفوعه از َبى البالد نقل شد، است  گوید:بدین صورت 

ََّّجا َّأعراب ًَّاحلتا  َّفقاال َّیرَ َّوه ۹َّإیَّالنٍّ  ِز َْ ا وات  َّفأخذَِّ غ  اًَّساولَّاَّلل َّیادَّبعضَّغی
مر ا  َّفقاال ََّّعماد ََّّعل    َّومااََّفأتا َّإلاَّیا  َّالناا َّإلیاأتیمااَّأحببا َّأنَّ»أدخا َّبا َّاْلن 

َّسبَفدَّتأت َّإلَّی  َّالنا َّإلیأتیره َّأنَّک 2َّ«. َّالراحل ی  َّخ  
سههندج حههدیث فههوق،  3شههبیه همههین روایههت، در مصههادر حههدیثى اهههل سههنت نیههد آمههد، اسههت.

 .استیرین، واضن و آشکار ، ضعی  است و البته داللتش بر  اعد
 حدیث ششم

که ایشان فرمود:نقل مى ۷یعقوب بن شعیب و محمد بن  یس از اما  صادق  کنند 
۷َّإیَّآد َّأوحیَّاَّلل َّیالماا  َّقاال َّکأرب ََّّد َّیفکالَّ سأَج َّلَّ َّإّن  ؟ََّّوَّ اًَّب  مااَّهان 

َّنی ااَّوَّ ناایماااَّ یواحاادةَّفَّوَّ ناای َّوَّریااماااَّ یواحاادةَّفَّوَّ واحاادةَّلااَّوَّقااال َّواحاادةَّی
َّیااالنااا  َّقااال َّ َّییاا َّ اًَّب  اااَّالاارَّو.َّحاارَّأعلم اان  َّقااال َّ..َّهنن  َّالنااا َّنی ااَّوَّ ناای َّأم 

4َّ. رهَّلنفسکرهَّهل َّماَّتکتَّوَّ فترِضَّللنا َّماَّترِضَّلنفس

 حدیث هفتم
کههاام کههه پههدر ایشههان از ،ههدش از امهها  نقههل مى ۷عبههداَّلل بههن بکههر المههرادی از امهها   کنههد 

کرد، ۷ینملمن، حدیثى را از امیرال۷سجاد که ایشان فرنقل   مود:اند 
َّأنََّّ َّو اًیتَّللنا َّماَّترِضَّلنفسَّ  یاَّشی..َّ. 5َّ.ی ؤِتَّإلَأ َّإیَّالنا َّماََّتب 

 حدیث هشتم
که ایشان فرمود:نقل مى ۹اَّللعبداَّلل بن عمرو بن عاص در حدیثى از رسول  کند 

                                                      
 .۲۸۶-۲۸۳ص ،۱۵ا ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. 1
 .۶۴۲ص ،ائر الحاوی لتحریر الفتاویالسر؛ ۱۴۶ص ،۲، االکافی. 2
 .۴۴۱ص ،۱۹ج، یرالمعجم الکبت ۴۸ص ،۱ج ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد. 3
 .۴۰۵، ص۴، ایهالفق یحضرهمن ال؛ ۱۳۷ص ،)صدوق( یاالمال؛ ۱۴۶ص  ۲ا ،یلکافا. 4
فضاائل ؛ ۴۳۵ص ،(ینوسه) یاالمال ؛۳۸۲، ص۴، ایهالفق یحضرهمن ال؛ ۱۹۸ص ،االدباو ی؛ معاد۴۷۸، ص)صدوق( یاالمال. 5

 .۱۱۹، ص۷ینالمؤمن یرأم
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َّأنَّ. َّوَحَّ..َّمفنَّأحب    َّاْلخار َّیاالَّؤمنَّباَّللَّوَه ََّّت َّوی َّدخ َّاْلن َّفلتأت َّمنیَّلحیحَّعنَّالناً
َّأنَّ َّیأِ َّإیَّالنا َّالذیلَّو 1َّ...َّ یؤِتَّإلَب 

 2.کندکید مى، یرین، تینووی شافعى از طری ج این حدیث، بر  اعداما  گویا 
 حدیث نهم

 گوید: ابوهریر، مى
َّللنا َّماَّترِضَّلنفسَّ َّ..َّو۹قالًَّسولَّاَّلل 3َّ.نَّمسلما َّکتَّ اًیت 

 حدیث دهم
 که فرمود:  ۹روایتى است مرسل از پیامبر

َّ کرهَّلغیرک َّوَّ یاَّعیل  کرهت َّلنفس َّفا َّیفََّّماَّ ماَّأحببت َّلنفس َّفأحبب َّألخیا  َّتکانَّعااد  
َّأه َّاألًیت َّیفَّصدوً َّیفَّأه َّالسما  َّم دودا  ا  َّیفَّعدل  َُّمب  4َّ...َّحمک  َّمقسطا 

که بین  اعد  کند.عدل بر رار مىه یرین و ا ام، ویهگى این حدیث، ارتباطى است 
 حدیث یازدهم

کهههه ایشهههان در ۷از امههها  صهههادق ،محمهههد بهههن یحیهههى روایتهههى مرسهههل از احمهههد بهههن  اسهههت 
 حدیثى فرمود: 

َّتَّ َّو ثیحااادَّبصااادقَّاللساااانَّیفَّیااا عل َّیُتَّعکااا  َّتغااا ََّّ َّو یاًتاااَّونَّیفیکاااباااا   
َّغبن َّربا َّو َّماَّترضاهَّلنفسَّاملسترس َّفیلن  َّتریتَّللنا َّإ  َّوخذهَّ..َّ َّو   5َّ.أعطَّاحلق 

 حدیث دوازدهم
که به ایشان عری شد: مى نقل ۷ابوبصیر در حدیثى از اما  صادق  کند 
َّباا َّاملاارأةَّف َّأحاادَحَّنظاارَّإیَّخلف ااا َّقااال َّأیالرجاا َّمتاار  ذا َّقرابتاا ؟ََّّنظاارَّإیَّأهلاا َّوَحَّ َّأنَّکساار 

َّللنا َّماَّترضاهَّلنفس َّقل  َّ  َّقال 6َّ. فاًیت 
                                                      

 .۱۳۰۷، ص۲، ا؛ سنن ابن ماجة۱۸، ص۶، امسلم یحصح. 1
 .۲۳۳، ص۱۲، جصحیح مسلم بشرح النووی. 2
 .۳۲۱، ص۲۹، ادمشق ینةمد یختار. 3
 .1۴ص ،تحف العقول عن آل الرسول. 4
 .61–160ص ،فتح األبواب بین ئوی األلباب و بین رب األرباب. 5
 .۱۹، ص۴، ایهالفق یحضرهمن ال. 6
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 حدیث سیزدهم
که فرمودند:نقل مى ۷على بن اسباط از ائمه  کند 

ََّّ..َّو.یس َّیماَّقال َّاَّللَّلعیف ََّتب  1َّ...َّکریفدَّتصنع َّبغَّ صن َّبیأنَّماَّ 

 حدیث چهاردهم
 برترین ایمان پرسید . فرمود: ، دربار ۹گوید از پیامبرمعاذ بن َنس مى

ََّّللَّو اًَّساولَّاَّلل؟َّقاال َّوأنَّیامااذاََّّقاال َّوَّ.رَّاَّللکاذَّیفَّ تعم َّلساانَّتبغضََّّلل َّوَّأنََّتب 
َّلنفس َّللنا َّماََّتب  2َّ. رهَّلنفسکرهَّهل َّماَّتکتَّ َّو َتب 

 انزدهمحدیث پ
ید از اما  صادق نقل مى گفت: طلح  بن ی که فرمود: پدر    کند 

َّ کتااابَّعاایل  سااولَّاَّلل۷َّقاارأ َّیفَّ ًَّ َنَّو۹َّأن  َّوَّکتاابَّ اانیَّامل اااجر ماانَّحلااقَّهباا َّماانََّّاألنصاااً
َّو کالنفسَّغیرَّمضار  َّ َّاْلار  َّآمث َّوَّأه َّیثرب َّأن  کحرم َّأم  َّوَّ  َّ َّعیلَّاْلاً 3َّ...َّأ ی َّحرم َّاْلار 

ک هر آنعالو، بر احادیث فهوق کهه ا هها از ضهع  سهندی رنهس ، روایهاتج دیگهری نیهد و،هود دارد 
هها را در مصهادر حهدیثى نولهى آ ،ها در مصادر حدیثى شهیعه وارد شهد،برند و بسیاری از آنمى

 یابیم.اهل سنت نمى
که دیهدیم، برخهى از روایهات همان و  ۱۱و  ۱۰و  ۶و  ۵و  ۴و  ۱، همچهون احادیهث شهمار ،طور 

کهه احادیهث شهمار، ُبعد  اعد ، به هر دو۱۴ فقه  بهه  ۱۵و  ۱۳و  ۲، یرین اشهار، دارنهدت در حهالى 
فقهه  نههاار بههه ُبعههد  ۱۲و  ۹و  ۸و  ۷و  ۳، کننههد. امهها روایههاتج شههمارُبعههدج سههلبى  اعههد، اشههار، مى

گفهتمى ،یریهن بودنهد. بها ایهن وصه ، ایجابى  اعهد ویهگهىج روایهات نسهبت بهه آیهات  کهه تهوان 
که ش شوند و عالو، بهر آن در یرین مى، املج هر دو  سمتج ایجابى و سلبىج  اعد رآن، این است 

کنند.ی  زمان، مى  توانند به ُبعد ایجابى و سلبىج  اعد، اشار، 

 نتیجه
کهه  اعهد ،آنچه در این پژوهش متواضعانه بدان دست یافتیم گهاهى ، این است  یریهن، در آ

اسال ( نهادینه  و هیمى )یهودیت، مسیحیتو،دانج بشریت، و نید در نصوص دینىج ادیانج ابرا
                                                      

 .۴۹۹ص ،تحف العقول عن آل الرسول؛ ۶۱۱ ،)صدوق( یاالمال ؛۱۳۸، ص۸ا ،یلکافا. 1
 .۸۹، ص1، جمجمع الزوائد و منبع الفوائد. 2
 .۳۵۰، ص۲، ایةالنبو یرةلس؛ ا۱۴۶، ص۷ا  ؛۱۴۱، ص۶، ااالحکام یبتهذ؛ ۲۹۲و  ۳۱، ص۵ا  ؛۶۶۶، ص۲ا ،الکافی. 3
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کتاب تلمهود از  یهدتاورات است. در  کهه خهود از آن نفهرت دار  در حه  ،نقهل شهد، اسهت آنچهه را 
کهه خداونهد بههه عیسهى مسهین فرمههود بها دیگههران  1نوعانهت روا مههدار.ههم و در انا،یهل آمهد، اسههت 

که مى طور رفتار همان کنند.کنید  لذا ایهن  اعهد، در بررسهى  واعهدج  2خواهید آنان با شما رفتار 
 اگهذار اسهتت بهدین معنه، تیثیربه معنای معاصهرش ،تعامل با پیروانج دیگر ادیان و ا لیاتج دینى

کههه مهها را از دادنج امتیههازی بههه ا لیههاتج دینههىکههه و تههى نههص و دلیلههى نمههى کههه در حالههت  - یههابم 
کننهد کهه  - طبیعى، آن را دوسهت داشهته و مهایلیم دیگهران بهه مها عطها  کنهد، واضهن اسهت  منهع 

کهه آن امتیهاز را بهه طهرفج مقابهلج خهویشیرین، ما را بدین سو راهنمهایى مى،  اعد کهه در  - کنهد 
کنیم. اگهر بهه عنهوان فهرد یها ا،تمهاع، از دیگهران مى - اینجا همان ا لیاتج دینى هستند خهواهیم عطا 

کننههد و یهها چههون یکهه ى از افههرادج ایههن وطههن یهها زمههین و یهها تهها در ،وامههعج خههویش، آزادی دینههىج مهها را فههراهم 
، رافیهها هسههتیم، برخههى مناصههب اداری و دولتههى را بههه مهها هههم بدهنههد،  اعههد، یریههن مهها را بههدین سههو 

که ما نید به دیگران چنین امتیازاتى بدهیمت مگر اینهدایت مى کهه نهص و دلیلهى دینهى، مها را از کند 
کند.  در اینجا، اعطایج حقهوق و امتیهازات بهه ا لیهاتج اعطای چنین امتیازاتى به ا لیاتج دینى، منع 

کهه یه  توصهیه  دینى از بابج اصال  البرائه  و اصهال  الحلیه  و ... نیسهت، بلکهه از ایهن ،ههت اسهت 
که از ما چنین چیدی را مطالبه مى کند. ایهن خهودج دیهن )اسهال  و دینىج عا  ) اعد، یرین( و،ود دارد 

کلیاتج خود، ما ر که با  کند تا به پیهروانج دیگهر ادیهان، بهر اسهاس  اعهد، ا هدایت مىمسیحیت( است 
کنیم.  عدل و  اعد، یرین، حقوقج تابعیتج سیاسى را اعطا 

یریههن، بههه عنههوان یهه  اصههل، ثابههت و محقهه  اسههت و در بحههثج مهها، بههه ، کههه  اعههدآن ،نتیجههه
کارایى دارد   هم نیست. و البته غیر  ابل تخصیص و است ناعنوانج ی  شاخصج عا ، 

 تابنامهک

 ق.۱۴۱۴ ،  م: دار الثقاف ،طوسى ، محمد بن حسنیاالمال -
کتابچیهبابو بن ى، محمد بن علیاالمال -  ش.۱۳۷۶،ى، تهران: 
و  یهاامان وارد یهاامن حلها من األماثل أو اجتاز بنواح یةدمشق و ئکر فضلها و تسم ینةمد یختار -

کر، ب ابن، أهلها  ق.۱۴۱۵ : دار الفکر،یروتعسا
  ههم، یهههحههوز، علم ین،  ههم: ،امعههه مدرسههىشههعبه حرانهه ابههن، آل الرسااول تحااف العقااول عاان -

 ش.۱۳۶۳
                                                      

  .۲۳۴، صودای از تلمگنجینه. 1
 .۶:۳۱ ،انجیل لوقا ؛۱۷:۱۲ ،انجیل متی. 2
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 ق.۱۴۲۴ ،ى، تهران: دار الکتب االسالمم نیه ، محمد ،وادالکاشف یرتفس -
 ق.۱۴۲۰: دار محیاا الترا  العربى،یروت، بیراز فخر ، محمد بن عمریرالکب یرالتفس -
،  هم: موسسه  ىعهامل حهر بهن حسهن ، محمدیعةمسائل الشر یلتحص یإل یعةوسائل الش یلتفص -

 .تابى الترا ، یااإلح ۷یتآل الب
 ق.۱۴۰۷ ،ی ، تهران: دار الکتب االسالمطوسى ، محمد بن حسناالحکام یبتهذ -
 ش.۱۳۶۲ م، یهحوز، علم ین،  م: ،امعه مدرسیهبابو بن ى، محمد بن علالخصال -
بهر  ىلمعهارف فقهه اسهالم،  هم: موسسهه دائهرة اخهوئى ابوالقاسهم ید، سهعلم األصول یدراسات ف -

 .تابى ،۷مذهب اهل بیت
 یراسههته، وینههىبحر یههد،حم :، تر،مهههى،هه ی، هههرگنسههلر، بااه فلساافه اخااالق یاادجد یدرآمااد -

 ش.۱۳۸۵ : نقد  لم،یال، تهران: آسمان خیانملک ىمصطف
کبههر ىالمههوات و اللقطههه(، علهه یههاا)کتههاب اح یلةالوساا یاارتحر یاالدل - ،  ههم: ىمازنههدران سههیفى ا

 .تابى بقم، ملسس  النشر اإلسالمى، ی فى الحوزة العلم ،ماع  المدرسین
 هم، دفتهر  یههحوز، علم ین،  م: ،امعه مدرسخالصى ، محمدبا ررفع الغرر عن قاعده ال ضرر -

 .تابى ،ىانتشارات اسالم
 ش.۱۳۸۲ دل، یث، تهران: حدروحانى ، محمد صادقزبدة االصول -
،  هم: دفتهر یهسبهن ادر محمهد بهن احمهد )و المسهتطرفات(، السرائر الحاوی لتحریار الفتااوی -

 ق.۱۴۱۰ م،  یهحوز، علم ینوابسته به ،امعه مدرس ىانتشارات اسالم
 ق.۱۴۱۸ ،یل: دار الجیروتما، ، ب بن یزید، محمد بن سنن ابن ماجة -
 .تابى : دار المعرف ،یروتعبد المل  بن هشا ، ب ،یةالنبو یرةالس -
 بههاألزهر، ی ،  ههاهر،: المطبعهه  المصههرنههووی بههن شههرف یحیههى، صااحیح مساالم بشاارح النااووی -

 ق.۱۳۴۹
 .تابى ،ا،ىبن حجاج، ب مسلم، مسلم یحصح -
 ی، احمد بهن محمهد مههدقواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام یانفی ب یامعوائد اال -

 ش.۱۳۷۵ حوز، علمیه  م، ىدفتر تبلی ات اسالم ،  م: مرکد انتشاراتنرا ى
طهاووس،  هم: موسسه  آل  بهن ىبن موس ى، علاب و بین رب األربابفتح األبواب بین ئوی األلب -

 .تابى الترا ، یااإلح ۷یتالب
 ش.۱۳۸۲ عقد،،  م: دلیل ما، بن ، احمد بن محمد۷ینالمؤمن یرفضائل أم -
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 .تابى ،  م: مول ،روحانى (، محمد صادقیم)طبع  د ۷فقه الصادق -
 ق.۱۴۰۷ ،یهسالم، تهران: دارالکتب االکلینى یعقوببن  ، محمدیالکاف -
وابسهته بهه  ى،  هم: دفتهر انتشهارات اسهالمیههبابو بهن ى، محمد بن علهیهالفق یحضرهکتاب من ال -

 ق.۱۴۱۳  م، یهحوز، علم ین،امعه مدرس
 ، محمهود بهن عمهریالوجاوه التأو یفا یالاألقاو یاونو ع یالالکشاف عن حقائق غاوامض التنز -

 .تابى : دار الکتاب العربى،یروت، بزمخشری
 ،ىطهاووس، تههران: دفتهر نشهر فرهنهگ اسهالم بهن ىبهن موسه ى، علهحجاة یاا فاانواکشف الم -

 ش.۱۳۷۴
 .تابى ،  م: دار الذخائر،کرا،کى ى، محمد بن علکنز الفوائد -
 ش.۱۳۹۰ ،یر، تهران: اساطپوریصدر یرحسنتر،مه ام کهن، ، آبراها از تلمود ایینهگنج -
 .تابى تهران: ناصر خسرو، ،طبرسى ، فضل بن حسنمجمع البیان فی تفسیر القرآن -
 .ق۱۴۰۸یه، : دار الکتب العلمیروت، بهیثمى بن ابوبکر ى، علمجمع الزوائد و منبع الفوائد -
 ،ی ، تههران: دار الکتهب االسهالممجلسهى ، محمهد بها رمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرساول -

 ق.۱۴۰۴
 .تابى ،یکتابفروشى داور،  م: خوئى ابوالقاسم ید)مباحث حس و امارات(، س مصباح األصول -
 ش.۱۴۳۰ ،یىآثار االما  الخو یاا،  م: موسسه احخوئى ابوالقاسم ید، سمصباح الفقاهة -
وابسههته بههه ،امعههه  ى،  ههم: دفتههر انتشههارات اسههالمیهههبابو بههن ى، محمههد بههن علههاالخبااار یمعااان -

 ق.۱۴۰۳  م، یهحوز، علم ینمدرس
 .تابى ،یمیهکتبه ابن ت،  اهر،: مطبرانى بن احمد یمان، سلیرالمعجم الکب -
وابسهته  ى م: دفتر انتشارات اسهالمطباطبایى،  ینمحمد حس ید، سالقرآن یرتفس یف یزانالم -

 ق.۱۴۱۷ م،  یهحوز، علم ینبه ،امعه مدرس
 ق.۱۴۱۴ صالن،  م: هجرت، ىصبح یراسته، وىالرض شری ، نهج البالغة -
 .تابى، صاحب االمر ىگ،  م: موسسه فرهنخوئى ابوالقاسم ید، ساألصول یف یةالهدا -
، ى راملکهههو احهههد فرامرز السهههکىکریمى ، محمهههد«یگهههری"د"و  یهههنبهههزر ،  اعهههد، یر یهههاناد» -

 .۹۸–۷۵ص، ش۱۳۹۴، ۲۸ش ،نامه اخالقپژوهش
تهههران: نگهها،  ملکیههان، ىدر مهههر مانههدگار، مصههطف «ىاخههالق ،هههان یهه  یبههه سههو یهههاعالم» -

 ش.۱۳۹۵ معاصر،
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