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:
:
:
:

 الگوینظریتنظینرغجتبراساسمفهومزهداسالمی

 1حهزه عجدی
 2عجاس پسندیده
  3سید محهد غروی

 چکحده

کلردی ترین:وف<هرن:هس;خذد.:=س;الم:ب;<:بی;<ن::دو:وفهوم:دجر<:و:آطرت:در:وخون:=سالوی،:=غ:
:آجه;;<:و:جش;; ک;;د=م:=غ <ن:د=دن:ص<حگ;;<ه:آجه;;<:در:هس;;خی،:وس;;رر:س;;ع<دت:=جس;;<ن:ر=:=رغش:ه;;ر:

غْش:جه;;وده:=س;;ت.:جخرز;;ه:عهل;;ی:ضذ;;رن::ترس;;رن: ،:صه;;ت:د=دن:ب;;ه:ور;;ل:و:رغج;;ت:د=وری::=ر
که:در:=دبی<ت:=سالوی:ب<:و=ػه: :آن:ح<د:شده:=ست.«:غهد»وؤوذ<ن:=ست: :=غ

ک<رکرده;<ی:دحگ;ری:جر;ز:د=رد؛:=غ:صهل;ه:آجه;<:=ر ض;<ی:تذظرن:رغجت،:بر:=س<س:وفهوم:غهد،:
که:صهت:و:هدف:در:=رض<ی:ص;حرا:جر<غه;<:بس;ر<ر: صحرا:جر<غه<ی:=جس<جی:=ست؛:ضر=:

ه<ی:آجه<،:وذ;<بع::وهن:=ست:و:=سالم:ب<:تعرین:ووضوع<ت:دجروی:و:آطری،:و:بی<ن:ش<طصه
:ر=:بر=ی:وؤوذ<ن:وعرفی:وی کذد:و:ب<عث:=جخش<ب:صحرا:وذ<بع:=رض<ی:جر;<غ:و::=رض<ی:جر<غ
که:=ین:فر=حذد:ب<عث:پی<و;ده<ی:رو=ج;ی::غه<:ویتوصه:به:هدف:و:صهت:در:=رض<ی:جر< شود:

صل;;;وگرری:=غ:»،:«ه;;;<:وق<بل;;;ه:ب;;;<:دش;;;و=ری»،:«=حس;;;<س:آر=و;;;ش»،:«ثج;;;<ت:هرز;;;<جی»و<جذ;;;د:
کوت;;<ه:»و:«:ک<ره;;<ی:ج<ش<حس;;ت:و:ب;;زه تس;;هرل:برط;;ی:=غ:ص;;ف<ت:ودج;;ت:و<جذ;;د:ص;;جر،:ش;;کر،:

که:در:وخون:=سالوی:به:آن:=ش<ره:شده:=ست.::وی«:شدن:آزوه<:و... :شود:
:ه<.:تذظرن:رغجت،:غهد،:جر<غه<،:=جگرزه:ها: اژهکلید و

 . درآمد3
ک;ه:ح<و;ل:آو;وغه ه;<ی:=س;الوی:هس;خذد،:ب;ه:ص;ورت:وس;خقرن:ح;<:غر;ر::ته<وی:آح<ت:و:رو=ح<تی:

گ;ع=ر:هس;خذد،:=و;<::ه<،:رغجت:گرری:جر<غه<،:=جگرزه:وسخقرن،:در:شکل : ه<:و:=ه;د=ف:زج;دگی:ت;أثرر
                                                     :

 ر:پژوهشگ<ه:قرآن:و:حدحث.گ:.:پژوهش1

:.:عضو:هرزت:علهی:د=جشگ<ه:قرآن:و:حدحث.:2
 .:عضو:هرزت:علهی:پژوهشگ<ه:حوغه:و:د=جشگ<ه.3
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:آجه<:به:صورت:وسخقرن،:ضذرن:رس<لخی:ر=:ب گرفخ;هبرطی:=غ ت;و=ن:ب;ه::=ج;د؛:ب;ر=ی:جهوج;ه:و;ی:ه:عهده:
که:هسخی:ر=:به:دو:س<حت:دجر<:و:آطرت:تقس;رن:جه;وده و:ب;<:توص;رف:و:=رغش:::آح<تی:=ش<ره:جهود:

:=جد.::د=وری:بین:=ین:دو:س<حت:به:صورت:وسخقرن:وسرر:حرکت:=جس<ن:ر=:ترسرن:جهوده
غْش: که:=حز<د:جهوده:=ست،:=غ:صزخی:=ین:=ر گسخره:وعذ<یی: ترین:ش;ؤون:زج;دگی:ت;<::د=وری:ب<:

:و;ی:کلی :ق;ر=ر جْ::»و<جذ;د:::4ده;د؛:ب;ر=ی:جهوج;ه:آح;<تی:ترین:آن:ر=:تح;ت:ت;أثرر ;<ُع:=ل;ّدُ خ  ل :ر :ُق;ْل:و  :ر;<:ق  :و  ل/
: ُک:ط  ر  یْر:=ْْلط  ق  :=ّت  ن  ه  :ل  کن:=رغش:و:آطرت:ر=:جرک:و:طرر:وعرفی:و;ی_::5«ر/ ک<الیی: _::کذذ;د:که:دجر<:ر=:

ک<هش:رغجت:=فر=د:جسجت:به:دجر<:و:=ف ه;<ی::ش;وجد.:آو;وغه:ز=حش:آن:جس;جت:ب;ه:آط;رت:و;یب<عث:
ح;;غ:جک;;رده:=س;;الوی،:ع;;الوه:ب;;ر:توص;;رف،:=غ:توص;;ره و:ب;;ه:ص;;ورت:وس;;خقرن:::ه;;<ی:وس;;خقرن:جر;;ز:در

گ;ز=ره:6=جد.:وؤوذ<ن:ر=:در:ووضوع:دجر<:و:=طرت:هدف:قر=ر:د=ده«:رغجت» :=ی;ن:ج;وع: ه;<ی::هدف:=غ
ض;وع<ت:دجر;وی:و:آط;;روی:ه;<:و:رغج;;ت:وؤوذ;<ن:جس;جت:ب;;ه:وو:ده;ی:جر<غه;;<،:=جگر;زه::دحذ;ی:ش;کل

:=دبی<ت:دحذی:=غ:وفهوم:غهد:بر=ی:آن:=سخف<ده:شده:=ست. که:در :=ست:
: فه;;ن:ص;;حرا:ح;;وغه:رغج;;ت:=غ:دو:صه;;ت:=ههر;;ت:و=الی;;ی:د=رد::=بخ;;د=:آش;;ذ<یی:ب;;<:حک;;ی:=غ
کذ;ون:دجر;<ی:=س;الم:ب;<: که:=غ:ص;در:=س;الم:ت;<: وف<هرن:وهن:=سالوی:و:صلوگرری:=غ:سو>:برد=شخی:

ک;رم:7صود:سو>:برد=شتآن:رو:به:رو:بوده:=ست.:و =: جش;<ن:دهذ;ده:آن::حخی:در:غو<ن:پی;<وجر
که:=ین:حوغه:ب;ه:لح;<ظ:وحخ;و=یی:د=ر=ی:پیسر;دگی ح;<دی:=س;ت:و:جکت;ه:دوم،:آن::=ست: ه;<ی:ز

ه;;<ی:وذ<س;;جی:در:ح;;وغه:تذظ;;رن:رغج;;ت،::ک;;ه:=و;;روغه:وک<ت;;ب:فک;;ری:ت;;الش:د=رج;;د:ت;;<:ص;;<حگزین
ه;;رن:روی،:ع;;دم:ب;;ه:روغ:رس;;<جی:ه;;<:=ر=خ;;ه:دهذ;;د.:=غ:ه:=رض;;<ی:جر<غه;;<:و:صه;;ت:ده;;ی:ب;;ه:=جگر;;زه

گردد.: :=دبی<ت:دحذی:وهکن:ب<عث:طم:جزورحک:در:=ین:حوغه:تلقی:
                                                     :

4: رل/ ل  :ق 
اّل  :إ  ک  ر  ی:=ْْلط  <:ف  ْجر 

:=لّدُ <ک  ر  <ُع:=ْلح  خ  <:و  ه  :77)سوره:توبه،:آحه:::.:ف  ;<ُک:=ل;ّدُ ر  ;<:=ْلح  :و  <:و  ْجر  :=ل;ّدُ ;<ک  ر  ُح;و=:ب <ْلح  ر 
:ف  :(:؛:و  اّل  :إ  ک  ;ر  ;ی:=ْْلط  <:ف  ْجر 

: ;<ع/ خ  :)س;;وره:غ;<فر،:آح;;ه:86)س;;وره:رع;د،:آح;;ه:::و  =ر  ;;ر  :=ْلق  =ُر :د  ;ی  :ه  ک  ;;ر  :=ْْلط 
ّن  :إ  :و  ;<ع/ خ  <:و  ْجر 

;;<ُک:=ل;;ّدُ ر  :=ْلح  ه  ;;<:ه;ع  ه  ّج  :إ  ;ْوم 
;;<:ق  ;;<:39(؛:ح  :و  (:؛:و 

ْی: ْن:ش  وت رُخْن:و 
ُ
 :: <:و  ُخه  حذ  :ز  <:و  ْجر 

:=لّدُ <ک  ر  <ُع:=ْلح  خ  ه  ::ٍ>:ف  ُل;ون  ْعق  :ت  ;ال  :ف 
 
ی:  ْبق 

 
 : :و  ْرر/ :ط  :=ه  ْذد  <:ع  ;ی:63)س;وره:قص;ص،:آح;ه:::و  ُک;ْن:ف  :ل  (؛:و 

رٍن: ی:ح  ل  :إ  <ع/ خ  :و  :و  ّر/
ق  :ُوْسخ  ْرض 

 
 (.36)سوره:بقره،:آحه:::=أْل

 .77.:سوره:جس<>،:آحه:5
کوجو=:و;ن:=لز=ه;دین:ف;ی:=ل;دجر<:و:=ل;ر=غجرن:ف;ی:=الط;رک:)6 (؛:ف<غه;دو=:فره;<:حفذ;ی:و:=رغج;و=:131ص8ج:،=لک;<فی.:رو=ح<تی:و<جذد::

(:ح;<:رو=حخ;ی:=غ:134،:ص8،:ج=لک;<فی«:)ح;<:عرس;ی:=غه;د:ف;ی:=لف;<جی:=لهذقط;ع....»:...:(:؛:378،:ص=لخوحر;دفره<:یجق;ی:)
::ک;;ه:وی:=و;<م:عل;;ی ُک;ّل  ;;ًة،:و:ل 

ل  ;;ت:ُوقج 
ل  ح  :=رت  ;د  :ق  ک  ;;ر  :=ْلط  ًک،:و:إّن  ر  ;ت:ُو;;دب 

ل  ح  :=رت  ;;د  جر<:ق  :=ل;;ّدُ ،:فرو<ح;د::إّن  ذ;;ون  ذه;;<:ب  ٍک:و  ;;د  و=ح 
; ;ی:=ْلط  :ف  جرن  جر<:=ل;ّر=غ  ;ی:=ل;ّدُ :ف  ;دین  :=لّز=ه  ;ن  کوجو=:و  :و: جر<،: ال :=لّدُ ن: بذ<>  کوجو=:و  :ت  :و:ال ک  ر  :=ْلط  ن: بذ<>  کوجو=:و  :)هه;<ن،:جف  ک  ،:8ر 

 (.131ص

:ب;;<ره:عده;;<ن:ب;;ن:وظع;;ون:)هه;;<ن،:ج7 :=س;;الم:در ح;;<ن:ص;;در :غو;;<ن:=و;;494ص،:5.:صر ح;;<ن:دحگ;;ر:در ب;;<::<م:ص;;<دق(؛:دو:صر
کثرر:بصری:رخ:د=ده:=ست:)هه<ن،:ج  ،:صحرا:وسذد(.443،:ص6سفر<ن:ثوری:و:عج<د:بن:
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:=ین:جوشخه:تالش:طو=هد:شد:ت<:صزخر<ت:=لگوی:تذظرن:رغجت:ب;ر:=س;<س: =غ:ههرن:روی،:در
:جظ;ری:و:عهلر;<تی:آن،:پی<و;ده<ی:رو=ن:ش;ذ<طخی:و: وفهوم:غهد:=سالوی:تجر;ین:ش;ود:و:س;<طخ<ر

گردد.:شروه:تأثررگع=ری:آن:ب :ر:س<غو<ن:رو=جی:=جس<ن:بررسی:
حف زهد  تعر
 تعریف لغوی

کت;;ب:ل ;;وی کله;;ه::وعل;;وم:و;;ی:8ب;;<:توص;;ه:ب;;ه: ک;;ه: =ج;;دك:»،:در:=ص;;ل،:ب;;ه:وعذ;;<ی:«ُغه;;د»گ;;ردد:
که:=رض«:=رغش:بودن:کن:»و:«:بودن :آن:ص<: رغجخ;ی:ب;ه:آن::ن:وعذ<:بیشخر:والغم:ب<:بییزی:=ست:و:=غ
کلهه:در:بییز:=ست،:=رض ک<ر:ررغجخی:ج:ن: :به: :=:9رفخه:=ست.ز کله;ه:غه;د،:ه;ن:یبذ<:بر ن،:هر:ضذد:

ّلت:و:هن:در:بی :ق  برد:د=رد،:=ّو;<:تأّو;ل:درکله;<ت:و=ػه:در ک;<ر ک;ه::شذ<س;<ن:جش;<ن:و;ی:رغجخی: ده;د:
:آ:10وعذ<ی:جشست،:=صل:و:وعذ<ی:دوم،:فرع:آن:=ست؛ ف;رع،::ین:وعذ;<ی<ت،:=ح<ت:و:رو=ح=و<:در

ب;وده:و:در:بیش;خ:یگو :یذحدر:وق<م:=سخعه<ل:د دوم،:حعذ;ی::یر:=س;خعه<الت:ب;ه:وعذ;<س;جقت:ر=:ر
:=سخف<ده:شده:=ست.«:رغجخی:بی»

 زهد در قرآن و روایات
:قرآن،:تذه<:«:غهد»و<ّده: :رفخ;ه:=س;ت.:ق;رآن::ب;ه:وسفیك:ب<ر،:در:د=سخ<ن:حضرت:حدر ک;<ر

گز=رش:وی :=ین:آحه: که:فروشذدگ<ن::در رغجخ;ی(:ب;ه:وی،:=و:ر=:ب;ه::ل:غه;د:)ب;یروسف،:به:دلیدهد:
:=:11د.به<ی:=جدکی:فروطخذ :«:غهد»ه،:حن:آیدر :ک<ر:رفخه:=ست.::به«:رغجخی:بی»در

:ور<ن:رو=ح<ت:=سالوی:ضذد:دسخه:رو=حت،:به:وعرفی:غه;د:پرد=طخ;ه :=ی;ن::در =ج;د.:ب;<:دق;ت:در
:آجه<:غهد:ر=:در:سطا:ورل:و:رغجت:رو=ح<ت:وی که:برطی:=غ =ج;د::تعرحف:جهوده:12تو=ن:وخوصه:شد:

                                                     :
که:173.:فر=هردی)م8 کهی:د=رجد،:=طالق:وی«:رصل:غهرد:و:=ور=ک:غهردک»ق(:وعخقد:=ست: که:و<ل: کس<جی: د»شود:و::به: «::ُوزه 

گفخه:وی کسی: کن::به: : که:به:ط<طر گوحد::و<ّده:)غ=>::ق(:وی395د.:=بن:ف<رس:)م=ی:به:و<لش:جد=ر:بودن:و<لش:عالقه:شود:
:=جدك:بودن:ضرزی:داللت:وی هرد»کذد.::و:ه<>:و:د=ل(،:بر :=جدك:و:«غ  د»،:حعذی:ضرز حعذی:د=ر=ی:و<ل:=جدك.:صوهری:«:ُوزه 

:ف;الن:«>:>:و:عن:=لشی:=لخزهرد:فی:=لشی»...گوحد::غهد،:طالف:رغجت:=ست::ق(:وی393)م ؛:حعذی:ب;ی:رغج;ت:ب;ودن:در
:ح<:جسجت :=جدك:=ست:و:538به:آن.:ر=غب:)م:ضرز =عخذ;<:ب;ه:آن::،حعذ;ی:ب;ی«>:=لز=هد:فی:=لش;ی»ق(:آورده:=ست::غهرد،:ضرز

کن:آن.  ضرز:و:رض<حت:د=دن:به:

 .85،:ص8،:جدجر<:و:آطرت.:9
:.86.:هه<ن،:ص10
11«:.: ین  د  ه  :=لّز  ن  و  ره:  <ُجوْ=:ف  ک  : ٍک:و  ْعُدود  :و  ن  =ه  ر  ْشٍس:د  :ب  ن  ه  ْوُه:ب د  ر 

ش  (؛:و:=و:ر=:به:به<ی:ج<ضرزی،:ب;ه:ضذ;د:83وسف،:آحه:)سوره:ی«:و: 
 رغجت:بودجد.:درهن،:فروطخذد:و:به:=و:بی

:.81،:ص1،:ج=لک<فی.:12
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ک:و:برطی:دحگر،:جش<جه آن:ر=::14ه;<ی:رفخ;<ری:و:برطی:جرز:جش<جه:13=جد:ردهه<ی:هرز<جی:آن:ر=:بی<ن:
گع=ش;;خن:=ی;ن:س;ه:س;;طا،:تص;ویر:ص;حرحی:=غ:غه;;د::گوش;زد:جه;وده کذ;<ر:ه;ن: ک;ه:ب;<:ته;;<یز:و: =ج;;د:
که:به:ترترْب::ترسرن:وی :ظکر:طو=هد:شد.:شود:

:و;ی کشف:وعذ<ی:غهد:وورد:بررسی:ق;ر=ر که:بر=ی: :رو=ح;ت::جشسخرن:رو=حخی: گر;رد،:بشش;ی:=غ
:«:غه;;د»ن:صذ;;ود:عق;;ل:وصه;;ل،:ر;;ی،:ض;;هن:تجو;;<م:ص;;<دقصذ;;ود:عق;;ل:و:صه;;ل:=س;;ت.:= ر=:=غ

:د::حفرو<:د:و:ویحجه<:ف:ویحتعر«:رغجت»شه<رد:و:آن:ر=:وق<بل::<ن:طرد:ویرسح<ه
َ َ َبُة؛ ُه ال د ُ هُد و ضِّ   15الز ُ

:غهد،:ضّدش:رغجت:=ست.
:تق<بل:و:ض;دحت:ب;<:رغج;ت:تعرح;ف:ش;ده:=س;ت؛:حعذ;ی:غه;د:بر=ب;ر:=س;ت:ب;<: وعذ<ی:غهد،:در

که:در:وق<حسه:ب<:رو=ح<ت:دحگر:بی:رغجت:جد=شخن، که:به:آن:=ش;<ره:_::ورلی:و:وف<هرهی:و<جذد:آن:
حشه_::طو=هد:شد :و:جزدحک:به:وعذ<ی:ل وی:د=رد.::=ی:وفهووی:ر :تر

که:به:ههرن:شکل:وعذ<:و;ی ح<دی:وصود:د=رد: ت;و=ن:ب;ه:=ی;ن::ش;وجد؛:ب;ر=ی:جهوج;ه:و;ی:رو=ح<ت:ز
کوج;;و=:و;;ن:=لز=ه;;دین:ف;;ی:=ل;;دجر<:و:»ح;;<::16«ح;;<:عرس;;ی:=غه;;د:ف;;ی:=لف;;<جی:=لهذقط;;ع»دو:رو=ح;;ت: :....

 =ش<ره:جهود.:17،«=لر=غجرن:فی:=الطرک

ک;;ه:ب;;ه:جش;;<جه :رو=ح;;<ت:غه;;د:=س;;ت: ه;;<ی:هرز;;<جی:و:ع;;<طفی:غه;;د::گ;;روه:دوم،:آن:دس;;خه:=غ
:»رسد:=ش<ره:به:آحه:::=جد:و:به:جظر:وی:پرد=طخه ک  ُک:ْر:ل  >; =ت   <:>; ُح;وْ=:ب ه  ْفر  :ت 

ال  ُکْن:و  ;<ت  ;<:ف  ی:و  ل  ْوْ=:ع  س 
ْ
أ :ت  «:ْن:ال 

:به:ههرن:وسأله:=س;ت؛:ب;ر=ی:جهوج;ه:وی :برطی:رو=ح<ت:ج<ظر :ت;و=ن:ب;ه:رو=ح;ت:=و;<م:ص;<دق:در
:پ<سر:به:سؤ=ل:حفص:بن:غر<ت: که:در هُد:ف :»=ش<ره:جهود: <:=لّزُ ج:یو  :،:فروود::«<؟ر=لّدُ

ََ ف ، َفقاَل:  یَقد َحد َ الُِل ذلِّ تابِّهِّ كَ »كِّ َسْوْا َعَلی َطا َفاَتُكْن َو َل تَ ْح لِّ
ْ
ُكْن ََل َتأ َما َءاَتا ُحوْا بِّ ََ   18«.ْف

:=و<م:علی :آوده:=ست:::ح<:در:رو=حت:وش<بهی:=غ
ُه بَ 
ُكل ُ هُد  َهَت یالز ُ َكلِّ َن الُقـَآن، قـاَل الُِل ُسـبحاَجُه: حَن  َكـ»نِّ طِّ َسـْوْا َعَلـی َطـا َفـاَتُكْن َو َل ْح لِّ

ْ
ََل َتأ

ُكْن  ــا ــا َءاَت َم ــوْا بِّ ُح ََ ــن «َتْف ــن َل ــ، و َط ــی الماضــَح ــن  یأَس َعَل ــا تحَ و َل ــَرح بِّ ــَد  یف ه ــَذ الز ُ ــد أَخ َفَق
                                                     :

 .:838،:صوشک<ک:=ألجو=ر؛::475،:صروضة:=لو=عظرن؛::714،:ص=ألو<لی:للصدوق.:13

 .73،:ص5،:ج=لک<فی.:14
 .81،:ص1.:هه<ن،:ج15
:.639،:ص=ألو<لی:للصدوق؛:131،:ص8.:هه<ن،:ج16
 131،:ص8،:جک<فی=ل.:17

 .565،:ح838،:صوشک<ک:=ألجو=ر؛:475،:صروضة:=لو=عظرن؛:984،:ح:714،:ص=ألو<لی:للصدوق.:18
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َف  ََ .حبَِّ    19هِّ

ه;<:غه;د::در:هه;ه:=ی;ن:رو=ح;ت:20=ج;د.:کلرذی:و:دحگر=ن:جرز:به:ر=بطه:=ین:آحه:و:غهد:=ش<ره:جهوده
که::ر=:به:=ین:وعذ<:تعرحف:جهوده :=غ:دس;ت:د=دن:ضر;زی:ج<ر=ح;ت:و:ب;ه:ط;<طر:»=جد: غ=هد:به:ط;<طر

:«.شود:به:دست:آوردن:ضرزی،:طوشح<ل:جهی
کذخ;رل:ع;<طفی:)کذخ;رل::21رو=ح<ت:دحگ;ری ک;ه:غه;د:ر=:ب;ه:وعذ;<ی:تو=جهذ;دی: جر;ز:وص;ود:د=رد:

=لجخه:تف<وت:=ی;ن:رو=ح;<ت:ب;<:رو=ح;<ت:پیش;رن:در:ش;روه:بی;<ن::=جد:و::گرفخهطوشح<لی:و:ج<ر=حخی(:
 آجه<:=ست.:

ح;;ف:غه;;د:ب;;ه:ح;;ک:وییگ;;ی:رفخ;;<ری::در:بش;;ش:س;;وم،:ب;;<:رو=ح;;<تی:رو:ب;;ه:رو:و;;ی ک;;ه:در:تعر ش;;وحن:
:تو=ن:به:=ین:رو=ح<ت:=ش<ره:جهود:::=جد؛:بر=ی:جهوجه:وی:وده=ش<ره:فرو

کذد. که:=غ:حر=م:دوری: کسی:=ست: :22غ=هدترین:وردم:
:ح<:در:رو=حت:وش<بهی:=غ:وذ<بع:=هل:سذت:جقل:شده:=ست::

کن:ت<:غ=هد:شوی. ::23=غ:حر=م:دوری:
:رو=حت:دحگری:در:پ<سر:به:ضرسخی:غهد:وی :فرو<حد::و:در

کن. ::24...:=غ:حر=وش:دوری:
                                                     :

:=ألجو=ر؛:475،:صروضة:=لو=عظرن؛:563،:ح837،:صوشک<ک:=ألجو=ر؛:439،:حکهت:جهد:=لجالغة.:19 ،:317،:ص73،:جبح<ر
:.:83ح
:سأل:علی:بن:=لحسرن20 کت;<ب:=ه:ع;ز:و:ص;ل:::=ال:»....:ع;ن:=لزه;د،:فق;<ل:::.:=ن:رصاًل ;ْوْ=:»=ن:=لزه;د:ف;ی:آح;ة:و;ن: س 

ْ
أ :ت  ;ْرال  ک  ل 

ُکْن: >; =ت   <:> ُحوْ=:ب ه  ْفر  :ت 
:ال  ُکْن:و  <ت  <:ف  ی:و  ل  ؛:616،:ص=ألو;<لی:للص;دوق؛:878؛:تح;ف:=لعق;ول،:ص188،:ص:8،:ج=لک;<فی«:)ع 

:(.116،:ص8،:جوع<جی:=الطج<ر؛:437،:ص8،:ج=لشص<ل
:=ألج;;و=ر؛:837،:ص=الطخص;;<ص؛:563،:ح484،:ص=ألو;;<لی:للص;;دوق<ت;;ة؛:،:ع;;ن:=ألص;;جغ:ب;;ن:جج337،:ص=لخوحر;;د.:21 ،:بح;;<ر

:=و<م:علی183،:ص13ج :=غ :رو=حخی:دحگر گروه:.:در غه:ب;<:»،:«غ=ه;د:ث<ب;ت:ق;دم»=ج;د:::آو;ده:=س;ت::و;ردم:س;ه: :وج;<ر ص;<بر:در
ی:بس;;ر<ر:ده;;د:ش;;<دو<ج:،:غ=ه;;د:ج;;ه:ب;;ر=ی:آن:ض;;ه:طد=وج;;د:ب;;ه:=و:وی«ه;;<ی:ط;;وحش:دجر;;<:ط;;و=ه:ت;;<بع:طو=هش»و:«:ه;;و=ی:جف;;س

:وع;;<لن:=لحک;;نط;;ورد:....:):رود،:=فس;;وس:بس;;ر<ر:وی:کذ;;د:و:ج;;ه:ب;;ر:آن:ض;;ه:=غ:دس;;خش:و;;ی:وی ی;;یه:183،:صدس;;خور (.:جکت;;ه:و
:تعرحف:غ=هد:وی که:در کذ;د:و::وی:بس;ر<ر:ده;د،:ش;<دو<جی::جه:بر=ی:آن:ضه:طد=وجد:ب;ه:=و:وی»گوحد:::رو=حت:=طرر،:آن:=ست:

:=ی;ن:تعرح;ف:وه;ن:=س;ت،:قر;د:«.:ردط;و:وی:=فس;وس:بس;ر<ر:رود،::جه:بر:آن:ض;ه:=غ:دس;خش:و;ی ک;ه:در =س;ت.:«:بس;ر<ر»آن:ض;ه:
ح;<ده :ب;;<ره:دجر;<:صذج;ه:آس;رب:د=ش;;خه:ب<ش;د،:ز :=ی;ن:ص;;ورت::وهک;ن:=س;ت:آن:ض;ه:در روی:در:دلجس;خگی:ب;;ه:دجر;<:ب<ش;د.:در

گ;;ردد:و:ح;;<:هذگ;<م:وو=ص;;ه:ب;;<:جعه;;ت،:ش;;<دو<جی: ک;;ه:ب;;<:رو:ب;;ه:رو:ش;دن:ب;;<:فق;;د=ن،:وهک;;ن:=س;;ت:ب;ه:ش;;دت:ج<ر=ح;;ت: =س;ت:
:ود:جش<ن:دهد.=فر=طی:=غ:ط

 (.395،:ص4،:ج=لفقره::=غهد:=لذ<س:ون:=صخذب:=لحر=م:).:رسول:=ه22

:(.331،:ص5،:جوسذد:=بی:حعلی::=صخذب:=لحر=م:تکن:غ=هدً=:).:ر:سول:=ه23
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:ضذرن::هن
زو:و:س;;ح<س:بی ک;;ردن:آر کوت;;<ه: :برط;;ورد:ب;;<:جعه;;ت:رغجخ;;ی:طب;;ه:دجر;;< ،: ه;;<:و::گ;;ز=ری:در

:25ه<:=ست:....:طوحشخذد=ری:در:وو=صه:ب<:حر=م
ک;ه:وعص;وو<ن :=ین:رو=ح<ت:ق<ب;ل:وش;<هده:=س;ت،:آن:=س;ت: غه;د:ر=:ب;<:برط;ی::آن:ضه:در
کرده زو:و:شکرگز=ری:وعرفی: کردن:آر کوت<ه: جد.:وهکن:=ست:=ین:=:=عه<ل،:و<جذد:دوری:=غ:حر=م،:

کثر;;ر:26جگ;;<ه،:در:وق<ب;;ل:دح;;دگ<ه:=ف;;ر=دی:و<جذ;;د:س;;فر<ن:ث;;وری ::27ح;;<:عج;;<د:ب;;ن: ک;;ه:=جخظ;;<ر ب<ش;;د:
:=و;ور:وج;<ح،:و<جذ;د:پوش;ردن:لج;<س ::د=ش;خذد:=ف;ر=د:و;ؤون:=غ کذذ;;د.:=غ یج;<:و:قرهخ;ی:دوری: ه;<ی:ز

کذر;;د،:ش;;رط::هه;;رن:روی،:وعص;;وو<ن گ;;ر:ش;;ه<:=غ:ح;;ر=م:دوری: ک;;ه:= قص;;د:د=ش;;خذد:بگوحذ;;د:
:=حد:و:الغم:جرست:=وور:وج<ح:ر=:حر=م:جه<یید.:ی:غهد:ورزی:ر=:تأورن:جهودهالغم:بر=

 تعریف بندی  جهع
:آح;د:که:=غ:هه<هذگی:بین:ل ت:و:وعذ<ی:رو=حت:جشست:به:دست:وی_::تعرحف:=صلی:غهد

گر;;رد،:در:آن:ص;;ورت،:دو:«:رغجخ;;ی:بی»_: : :وجذ;;<:ق;;ر=ر ح;;ف  ح;;ف:ب;;ه:عذ;;و=ن:تعر :=ی;;ن:تعر گ;;ر =س;;ت.:=
گوجه =ی:ب<حد:تفسرر:جهود:ت<:ب<:ظ<هر:رو=ح<ت:جرز:وذ<ف<تی:جد=شخه:ب<شد.:ب;ه:جظ;ر::تعرحف:بعد:ر=:به:

ک;ه::وی ک;ه:تعرح;ف:دوم،:تعرح;ف:ب;ه:پی<و;ده<ی:ع;<طفی:غه;د:=س;ت:و:ب;ه:=ی;ن:وعذ;<:=س;ت: رسد:
ش;ود:و:هذگ;<م::ه;<:ج<ر=ح;ت:جه;ی:رغجخی:به:دجر;<:هذگ;<م:=غ:دس;ت:د=دن:جعهت:غ=هد:به:دلرل:بی

ح;;;ف:ب;;;ه::ود.:ه;;;نش;;;:ه;;;<،:طوش;;;ح<ل:جه;;;ی:ب;;;ه:دس;;;ت:آوردن:جعه;;;ت ح;;;ف:س;;;وم،:تعر ضذ;;;رن،:تعر
گذ<ه:دوری: که:به:دجر<:رغجت:جد=رد،:=غ: کسی: :کذد.::ویپی<وده<ی:رفخ<ری:غهد:=ست.:

کله;<ت:وعص;وو<ن ح;<د:=س;ت:و:عل;ت:آن::تعرحف:به:ل;و=غم:و:پی<و;ده<:و:و<جذ;د:آن،:در: ز
گروه;ی:ش;کل: گوه;<ی:دوس;وحه:ح;<: گف;ت:و: : که:هه<ره:در کثر:=ح<دحث:=ست: جرز:س<طخ<ر:عرفی:=

:گرفخه:=ست.:

ع 2  زهد. موضو
که:غهد:ر=:به: که:بی«رغجخی:بی»هذگ<وی: کذرن،:=ولرن:پرسش:آن:=ست: رغجخی:ب;ه::،:تعرحف:

                                                                                                                            :
:(.:73،:ص5،:ج=لک<فی::...:و<:=لزهد:فی:=لدجر<؟:ق<ل:وححک:حر=وه<:فخذکجه:).:=لص<دق24
قص;ر:=الو;ل:و:=لش;کر:عذ;د:=ل;ذعن:و:=لخ;ورع:عذ;د:=لهح;<رم،:ف;<ن:ع;زب:ظل;ک:ع;ذکن،::::=یه;<:=لذ;<سا:=لزه;<دک.:=الو<م:علی25

:(،14،:ص=لشص<ل؛:81،:ططجه:جهد:=لجالغه؛:71،:ص5فالح لب:=لحر=م:صجرکن:و:التذسو=:عذد:=لذعن:شکرکن:)هه<ن،:ج
 .448،:ص6،:ج=لک<فی.:26
 .:443،:ص6.:هه<ن،:ج27
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ک;ه:غه;د::گررد؟:به:بی<ن:دحگر،:ووضوع:بی:تعل :وی«:ضه:ضرز» کث;ر:رو=ح;<تی: =: رغجخی:ضرست؟:در
:آجه<:=سخعه<ل:شده:=ست:و:ووضوع:آن:جرز:ظکر:شده:=ست،:ووضوع:بی =س;ت؛:رغجخی،:دجر;<::در

کوج;;و=:و;;ن:=لز=ه;;دین:ف;;ی:=ل;;دجر<:و:»....:ت;;و=ن:ب;;ه:=ی;;ن:ضذ;;د:رو=ح;;ت:=ش;;<ره:جه;;ود:::ب;;ر=ی:جهوج;;ه:و;;ی
ت;;و=ن:ب;;ه::ضذ;;رن،:وی:و:هن:29«ح;;<:عرس;;یا:=غه;;د:ف;;ی:=لف;;<جی:=لهذقط;;ع»ح;;<::28«=ل;;ر=غجرن:ف;;ی:=الط;;رک

دو=:ف»حدحث:: <غه  جو=:فیفذحه<:ر...:ف  :=رغ  :=س;خذ<د:جه;ود.:در:رو=ح;ت:جشس;ت،:=غ::30،«یجق;یه;<:ر،:و 
که:جسجت:به:دجر<:بی:وؤوذ<ن:طو=سخه:وی رغجخ;ی:و:جس;جت:ب;ه:آط;رت:ته<ی;ل:جش;<ن:دهذ;د::شود:

:رو=ح;;ت:دوم:و:س;;وم،:ب;;دون:=ش;;<ره:وس;;خقرن:ب;;ه:و=ػه:دجر;;<،:طو=س;;خه:و;;ی ش;;ود:ت;;<:جس;;جت:ب;;ه:آن::در
:بین:وی که:=غ رود:و:ووقت:=ست،:رغج;ت:جش;<ن:د=ده:جش;ود.:در:ه;ر:س;ه:رو=ح;ت،:ووض;وع::ضرزی:
:شده:=ست.:وش<به:=ین:رو=ح<ت:در:بین:وخون:=سالوی:وصود:د=رد.:رغجت،:دجر<:قر=ر:د=ده:

 مستلزم تجظحن رغجت« رغجتی بی _رغجت »تقابل 
:بس;;ر<ری:=غ:وخ;;ون:=س;;الوی:توص;;ره:ب;;ه:ب;;ی :توص;;ره:ب;;ه:رغج;;ت:ب;;ه::در کذ;;<ر : رغجخ;;ی:ب;;ه:دجر;;<:در

:=ست.:آطرت:قر=ر:د=ده:شده:
گز=ره که:فلسفه:=ین:جوع: و:وصهی:ضرست؟:وگ;ر:ه<ی:د:وهکن:=ست:=ین:سؤ=ل:پیش:بی<حد:

حست:وصود:د=رد؟:=جس<ن:جهی تو=جد:ته;ی::بدون:رغجت:به:ووضوع<ت:دجر<یی:=وک<ن:حرکت:و:ز
:::31=غ:رغجت:شود.

:ب;;ی :=غ گ;;ر:وذظ;;ور ک<و;;ل:آن:ر=::= رغجخ;;ی:ر=:ظ;;<هر:=ی;;ن:و=ػه:بگر;;رحن:و:ف;;ردی:بشو=ه;;د:ب;;ه:ص;;ورت:
کذد:و:=ین:جرز:بدون:شک،:غرر:وذطقی:=ست کذد،:ب<حد:=غ:طود:سلب:حر<ت: .:پس:ب<ح;د:پی<ده:

:=ین:آووغه:ضرز:دحگری:ب<شد.:ب<:ور=صعه:به:وخون:دحگر:=س;الوی:وخوص;ه:و;ی ش;وحن::هدف:دین:=غ
ک;ه:ب;ه:=و;ور:دجر;<یی:ب;ه:ص;ورت:وس;خقل:رغج;ت:جش;<ن:جدهر;د،: :=ی;ن:وخ;ون،:آن:=س;ت: که:وذظ;ور

گر:به:صورت:وسرله گر:=وور:دجر<یی::=ی،:=بز=ری:و:وقدوه:بلکه:= =ی:ب<شد،:=شک<ل:جد=رد؛:حعذی:=
::=ی:بر=ی:رسردن:به:آطرت:و:=رغش:و=ن:وقدوهبه:عذ ه<ی:و=الی:=جس<جی:ب<شد،:هرذ:=شک<لی:در

گ;;عرگ<ه:و:پ;;ل:ح;;<د:ش;;ده:جر;;ز:هه;;رن: ک;;ه:=غ:دجر;;<:ب;;ه:عذ;;و=ن: :تع;;<بیری: آن:جرس;;ت.:وهک;;ن:=س;;ت:در
گ;;عرگ<هی:ب;;ر=ی:رس;;ردن:ب;;ه:آط;;رت:=س;;ت.:رغج;;ت:ب;;ه:ح;;ک::وفه;;وْم: و;;ورد:جظ;;ر:ب<ش;;د؛:حعذ;;ی:دجر;;<:

                                                     :
 .131،:ص8.:هه<ن،:ج28
 .639،:صلصدوق=ألو<لی:ل؛:131،:ص8.:هه<ن،:ج29
 .378،:ص=لخوحرد.:30
 :334،:ص=جگرزش:و:هرز<ن.:31
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گعرگ<هی:آن،:وقجول:جرست.:گعرگ<ه،:به:صورت:وسخقل:و:بدو :ن:توصه:به:حردرت:
:ب<:بی گروهی:=غ:وسله<ج<ن،:وعذ<ی:غهد:ر=:بر=بر =ج;د:و:در:عه;ل::رغجخی:و:ترک:دجر<:د=جس;خه:=و<:

ک;رده:و:ب;;ه:بی<ب;<ن :آجه;;<:ط<ج;ه:و:ط;<جو=ده:ط;;ود:ر=:ت;رک: ک;ه:=ی;;ن::32ه;<:رفخذ;;د؛:جر;ز:برط;ی:=غ در:ح;<لی:
کرم =: :قضره:به:شدت:ج<ر=حت:شد.:ججود:و:=غ:=ین::وسأله:وورد:تأیید:پی<وجر

ک;;ه:برط;;ی:=غ:وع<ص;;ر=ن:وعص;;وو<ن رغجخ;;ی:ب;;ه:دجر;;<:ر=:ب;;<:ت;;رک:دجر;;<::،:ب;;یش;;<حد:عل;;ت:آن:
ک;;ه:فض;;رلت گ;;ردد::جشس;;ت،:آن: : گرفخذ;;د،:ب;;ه:ضذ;;د:جکت;;ه:ب;;<غ ه;;<:و:=وص;;<ف:آط;;رت:و::=ش;;خج<ه:

:ور<ن:وخون:دحذی:ب<عث:شده:بود:آجه<:فقط:به:صذجه:آسرب گر=یی:در غ=ی::ه<ی:آسرب:ه<ی:دجر<
کذذد:و:دجر<:ر=:بیدجر<:ت ::وصه: ک;ه:=واًل ک;ه:ب;<:وخ;وجی:وو=ص;ه:هس;خرن: کذذد؛:در:ح;<لی: =رغش:تفسرر:

ک;;ه:س;;هن:ط;;ود:=غ:دجر;;<:ر=:و;;ورد::و:ب;;ه:ص;;ر=حت:توص;;ره:جه;;وده:33=ج;;د:ب;;ر=ی:دجر;;<:=رغش:ق<ی;;ل =ج;;د:
ک;ه::35ه<ی:ط;د=:ر=:ب;ر:ط;ود:ح;ر=م:جکذر;د:و:جعهت:34=سخف<ده:قر=ر:دهرد و:=غ:س;وی:دحگ;ر،:وخ;وجی:
گعرگ<ه، که:ب<حد:جگ;<ه:ب;ه::و:....:بر=ی:آطرت:وعرفی:وی:37پل:36دجر<:ر=: کذذد،:حک<حت:=غ:آن:د=رد:

که:دجر<:ر=:ف;د=ی:آط;رت:و:ح;<:آط;رت:ر=:ف;د=ی:دجر;<: گردد.:دین:=غ:و<:جشو=سخه:=ست: دجر<:=صالح:
::38کذ;;رن، :آجه;;<:وط;;<ب :س;;<حت:وص;;ودی:ط;;ود:ب<ح;;د:و;;ورد:=رغش:و:=حخ;;ر=م:ق;;ر=ر ک;;د=م:=غ بلک;;ه:ه;;ر:
:گررجد.

                                                     :
کرم32 =: :غو<ن:پی<وجر  ..:=ش<ره:به:قضره:عده<ن:بن:وظعون:در
ک;;ه:وخوص;;ه:.:=و;;<م:عل;;ی33 کس;;ی: :آح;;د،:وذزلگ;;<ه:ر=س;;خی:و:ص;;د=فت:=س;;ت:و:ب;;ر=ی: :ر=س;;خی:در ک;;ه:در کس;;ی: ::...:دجر;;<:ب;;ر=ی:

ک;;ه:=غ::وذظ;;ورش:ش;;ود،:س;;کوجت کس;;ی: =لزه;;د:آن:و:توش;;ه:برگر;;رد،:س;;ر=ی:ث;;روت:=س;;ت:....:.):گ<ه:ع<فر;;ت:=س;;ت:و:ب;;ر=ی:
 (.47،ص:للحسرن:بن:سعرد

<:)سوره:قصص،:آحه:34 ْجر  :=لّدُ ن  :و  ک  رج  ص  :ج  ْذس  :ت  :ال  :و  ک  ر  :=ْْلط  =ر  :=ُه:=لّد  <ک  <:آت  ره  :ف  غ 
:=ْبخ   (.77.:و 

35=: ّل  ح 
 
 :> :و  <ت  ج  ّر  ُوو=:ط  ّر  :ُتح 

ُذو=:ال  :آو  ین  ع 
<:=ّل  ه  ّیُ

 
 :> :.:ح  ین  د  :=ْلُهْعخ  ّبُ :ُحح  :ال  :=ه  ّن  ُدو=:إ  ْعخ  :ت 

:ال  ُکْن:و  (؛:ُق;ْل:87)س;وره:و<خ;ده،:آح;ه:::ُه:ل 
: ;ی:=ْلح  ُذ;و=:ف  :آو  ین  ;ع 

ّل  :ل  ;ی  :ُق;ْل:ه  ْزق  :=ل;ّر  ;ن  :و  ;<ت  ج  ّر 
:=لّط  :و  ه  ;<د  ج  ع  :ل  ج  ْطر 

 
ی:  خ 

:=ّل  :=ه  ة  حذ  :ز  م  ّر  ْن:ح  :و  ;ْوم  ;ًة:ی  ص  <ل  <:ط  ْجر  :=ل;ّدُ ;<ک  ::ر  ;ة  <و  ر  =ْلق 
: ُهون  ْعل  ْوٍم:ح  ق  :ل  <ت  ُل:=ْْلح  ّص  :ُجف  ک  ٓعل  :::ک  :و    ّ; :=ْلح  ْر;ر  :ب    ْ ;ی  :=ْلج  :و  ْث;ن  :=إْل  :و  ن  ط  <:ب  :و  <:و  ْذه  :و  ر  ه 

<:ظ  :و  ش  =ح  و  :=ْلف  ی  ّب  :ر  م  ّر  <:ح  ه 
ّج  ْن:*:ُقْل:إ 

 
 

ْن:
 
 : <جً<:و  :ُسْلط  ْل:ب ه  ّز  ْن:ُحذ 

<:ل  :و  ُکو=:ب <ه  ::ُتْشر  ُهون  ْعل  :ت  <:ال  :و  ی:=ه  ل  ُقوُلو=:ع  <:33و::38)سوره:=عر=ف،:آحه:::ت  ُعوه  ;د  ;ًة:=ْبخ  ّر  <ج  ْهج  :ر  (:؛:...:و 
;<:...):س;وره:حدح;د،:آح;ه: ه  خ  <ح  ع  :ر    ّ; <:ح  ْوه  ع  <:ر  ه 

:ف  :=ه  =ن  ْضو  :ر   <> :=ْبخ   
اّل  ْن:إ  ْره 

ل  <:ع  <ه  ْجذ  ت  ک  :> ُک;ُن:87و  :ل  ;ل  ع  ی:ص  ;ع 
:=ّل  ::(؛:ُه;و  ْرض 

 
=أْل

...:)سوره:ولک،:آحه: ه  ْغق  ْن:ر  ُکُلو=:و  : <:و  ه  ج  ک  > ذ  ی:و  <ْوُشو=:ف 
:ف  ُلواًل  (.15ظ 

گ;عرگ<ه:=س;ت،:ج;ه:قر=رگ;<ه:....)جه;د:=لجالغ;ه،:حکه;ه:36 ک;ه:س;ر=ی:و<ج;دن::(.:هن133.:دجر<: ح;ده:جش;ده:=س;ت: ضذ;رن::دجر;<:آفر
:آن:ب;;ر=ی:س;;ر= گ;;عرگ<ه:ش;;ه<:ب<ش;;د:ت;;<:=غ ک;;ه: ح;;ده:ش;;ده: ح;;د:...):هه;;<ن،:ب<ش;;د،:بلک;;ه:آفر حخ<ن:توش;;ه:عه;;ل:برگرر ی:و<ج;;دگ<ر

 (.138ططجه

غه<ی:لقه<ن:به:فرزجد::فرزجدم،:دجر<:ر=:به:س<ن:پلی:بر:رودط<جه37 :=جدر کذ;ی:و:دحگ;ر،::.:=غ :آن:بگ;عری:و:ره;<حش: ک;ه:=غ =ی:ب;د=ن:
:جگردی)  (.134،:ص:8،:ج=لک<فیهرگز:به:سوحش:ب<غ

که:دجر<حش:ر=:به:ط<طر:آطرتش:و:آطرتش:ر=:به:ط38 کسی: :و;<:جرس;ت:).: کذ;د،:=غ ،:3،:جو;ن:الححض;ره:=لفقر;ه<طر:دجر<حش:ترک:
 (.:156ص
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: گ;;ر:رغج;;ت:ب;;ه:دو:ج;;وع  رغج;;ت:=ص;;رل:و:رغج;;ت:=ب;;ز=ری:)تجع;;ی(:تفس;;رر:ش;;ود،:ته;;<وی:=ی;;ن::=
ه<:درست:طو=هذد:بود:و:هرذ:تذ<قضی:بین:آجه<:وص;ود:جشو=ه;د:د=ش;ت:)رغج;ت:=ص;رل::توصره

:(.1جسجت:به:آطرت:و:رغجت:تجعی:و:=بز=ری:جسجت:به:دجر<(:)ر.ک::شکل:
ی:=س;ت:و:رغجت:به:دجر<:ت<بعی:=غ:رغجت:به:آطرت:=ست.:=لجخ;ه:توص;ه:ب;ه:ح;ک:جکت;ه:ض;رور

که:ب<:توصه:به:تف<وت :ب;ه:تذظ;رن:رغج;ت::آن،:=ین: ه<ی:فردی،:هر:کس:در:زجدگی:فردی:طود:جر;<غ
ی;;ر=:و=بس;;خگی:=جس;;<ن :ب;;ه:ف;;رد:ط;;ود:د=رد؛:ز ه;;<:ب;;ه:ووض;;وع<ت:وشخل;;ف:دجر;;وی:ب;;<:ه;;ن::وذحص;;ر

:=قخض;<:و;ی ک;س:وخذ<س;ب:ب;<:ش;ر=حط:ط;ود:رغج;ت:وخف<وت:=ست:و:ههرن:=ور ک;ه:ه;ر: ه;<ی::کذ;د:
:ه<:صهت:آطرتی:دهد.طود:ر=:تذظرن:و:به:آج

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

 (1شکل )

 الگوی تنظین رغجت بر اساس مفهوم زهد
: کد=م:=غ:ووضوع<ت:دجروی:و:آطروی:جج<حد:در که:هرذ: در:ضرورت:تذظرن:رغجت:بی<ن:شد:

گع=ش;خه:ش;وجد:و:ب<ح;د:وخذ<س;ب:ب;<:=رغش کذ;<ر: ک;د=م،:جس;جت:ب;ه::جظ<م:رغجت:وؤوذ<ن: ه;<ی:ه;ر:
کلی:ر=:به:حک:=لگوی:عهلر<تی:آجه<:رغجت:جش<ن:د=ده گر:بشو=هرن:=ین:توصره: :جزدحک::شود.:= تر

:=ی;ن:ش;روه:کذرن،:وهکن:=ست:ب<:شروه ه;<:=س;خف<ده:=غ:جظ;<م::=ی:وخف<وتی:رو:به:رو:شوحن.:حک;ی:=غ
ک;ه:ب;ین:رغج;ت:و:جر;<غ:وص;ود:د=رد.: :قر=بخی:=ست: :به:ط<طر جر<غه<ی:=جس<جی:=ست:و:علت:آن:جرز

ک;ه:جر;<زی:جس;;جت:ب;ه:آن:ضر;ز:وص;;ود::ضر;ز:ص;حجت:و;;یهه;<ره:هذگ;<وی:=غ:رغج;ت:ب;;ه:ح;ک: ش;ود:

 قطع:رغجت

:=:تذفر:=غ:دجر<
:=:ترک:دجر<

 بی:رغجخی

: :وذظور
 رغجت:تجعی

 رغجت

: :وذظور
:رغجت:=صرل:

=رغش:
 تجعی

=رغش:
 =صرل

 آطرت دجر<

 =رغشی:بی
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ده;د.:ب;<:=رض;<ی::و;<:ر=:ب;ه:س;هت:وذج;ع:=رض;<ی:آن:جر;<غ:س;وق:و;ی:د=رد.:به:ههرن:دلرل،:رغجْت:
:فروکش:وی :کذد:ت<:دو:ب<ره:جر<غ:شکل:بگررد.::صحرا:جر<غ،:رغجت:جرز
که:جر<غه<ی:طود:ر=:به:ص;ورت:هدف:ه<:توصره:وی:=لگوی:تذظرن:رغجت:به:=جس<ن هذ;د:و:کذد:

که<ل:=جس<جی:طود:=رض;<:جه<حذ;د.:=غ:وذظ;ر:دی;ن،:وه;ن ت;رین:ه;دف:=جس;<جی:ق;رب:=له;ی:و::در:پی:
:=رض;;<ی::رس;;ردن:ب;;ه:رض;;و=ن:=له;;ی:=س;;ت.:=ی;;ن:=ف;; :دح;;د:ب;;ه:وؤوذ;;<ن:=ی;;ن:ت;;و=ن:ر=:و;;ی ده;;د:ت;;<:در

:=ص;رل:بروج;د.:وذ;<بع:پ;یش:روی،:=غ:دو:ص;ذس:دجر;وی:و: جر<غه<ی:طود:سر=غ:وذ<بع:=رض;<ی:جر;<غ
ؤوذ;;;<ن:در:وذ;;;<بع:=رض;;;<ی:جر<غه;;;<ی:=ط;;;روی:ب;;;<:ض;;;<لش:ضذ;;;د=جی:رو:ب;;;ه:رو:=ط;;;روی:هس;;;خذد.:و

:دهد.::جرسخذد،:=و<:ض<لش:=صلی:در:=رض<ی:جر<غه<ی:دجروی:طود:ر=:جش<ن:وی
ک;ه:=ی;ن:وذ;<بع:ب;<::ترین:وشکْل::وهن =جحر=ف:در:صهت:=رض<ی:جر<غ:=ست؛:حعذی:به:ص<ی:آن:

ک;ه:د=رج;د،:ط;ود:تج;دیل:=رض<ی:جر<غه<،:به:سهت:قرب:=لهی:جزدحک:شوجد،:ب;ه:دلر;ل:ص;ع=بی خی:
::ش;وجد:و:=رض;<ی:جر;<غ،:ب;دون:صه;ت:آطرت;ی:و:=ه;د=ف:=له;ی:=جز;<م:و;ی:به:ه;دف:و;ی پ;عیرد.:در
ک;<ظب:وهک;ن:=س;ت:س;<ل:جه<:شکل:وی:و=قع،:حک:وذجع که:ب<:=رض<ی: ه<:ف;رد:ح;<:=ف;ر=دی:ر=::گررد:

:به:طود:وش ول:جه<حد.:ش<حد:=ین:طط<ی:بزر :در:=رض<ی:جر<غه;<ی:=جس;<جی:ب;ه:ط;<طر:آن:=س;ت
:ب;<:صه;ت: :ب<:صهت:درست:و:وذ<بع:=رض<ی:جر;<غ که:هرذ:تف<وت:ظ<هری:بین:وذ<بع:=رض<ی:جر<غ

تذه;;<:ح;;ک:ج;;وع:وذج;;ع:وص;;ود:د=رد.:=و;;و=ل،::جه<ه;;<(:وص;;ود:ج;;د=رد،:بلک;;ه:در:ط;;<رْج::ج<درس;;ت:)وذج;;ع
::بسخگی:وذزلت:=صخه<عی،:قدرت،:دل ه<ی:=جس<جی،:و<جذ;د:فرزج;د:و:ههس;ر،:وذ;<بع:=رض;<ی:جر;<غ

:وؤوذ;<ن:و:غر;ر:وؤوذ;<ن:ق;ر=ر:د=ده:ش;ده:=س;ت.:تذه;<::ورت:حکبدجی:و:.....:به:ص :=طخر;<ر س<ن:در
ک;ه:ب<ع;ث:و;ی :=سخف<ده:=ست: ش;ود،:جر<غه;<ی:و;<::تف<وت،:در:صهت:=سخف<ده:=ست.:=ین:صهت 

گردجد.: ک<ظب:=رض<: :به:صورت:=صرل:و:و=قعی:=رض<:شوجد:ح<:به:صورت:
ک;;ه:جر<غه;;<:ب;;ه:ص;;ورت:=ص;;رل:و:ب;;<:صه;;ت:آطرت;;ی:=رض;;<:ش;;وجد ،:=ج;;رژی:الغم:ب;;ر=ی:در:ص;;ورتی:

:=ی;ن:وذ;<بع:ب;<: حرکت:به:سوی:هدف:به:دست:طو=هد:آود.:=غ:سوی:دحگر،:=سخف<ده:ص;حرا:=غ
کذ;;د،::=جگر;;زه:=له;;ی،:ج;;ه:تذه;;<:=جس;;<ن:ر=:ب;;ه:=ه;;د=ف:ع;;<لی:=جس;;<جی:و:س;;ع<دت:=ط;;روی:جزدح;;ک:و;;ی

:=رض;<:و;ی :بهخ;ر :ب;ه:=ی;ن:وس;أله:توص;ه:جش;<ن:بلکه:جر<غه<ی:=جس<جی:ر=:جر;ز :کذ;د.:وخ;ون:=س;الوی:جر;ز
گوجه:د=ده :تأثرر=ت:وضعی:غهد:ت<::=جد؛:به: که:حدود:پذد:وورد:=غ :ور;<ن:رو=ح;<ت:و;ورد::=ی: کذ;ون:=غ

گرفخه:=ست. :ب<غ:شذ<سی:قر=ر:
گر=ح<ج;;ه ک;;<رکرد: :=ی;;ن::ب;;<:توص;;ه:ب;;ه:ظ=خق;;ه: کن:=س;;ت،:=س;;خف<ده:=غ :و;;درن:ح;;< ک;;ه:در:روغگ;;<ر =ی:

:شد.پعیری:وفرد:ب<:ه<ی:ص<وعه:تو=جد:در:جظ<م:آووغش:و:فر=حذد:ه<:وی:ظرفرت
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 . پیامدهای روان شناختی تنظین رغجت3
:=ی;;ن:بررس;;ی،:ضذ;;د:وفه;;وم:ر=:ب;;<:=ج;;دکی:تفص;;رل:ب;;ه:عذ;;و=ن:پی<و;;ده<ی:رو=ن:ش;;ذ<طخی: در

،:«ثج;;;<ت:هرز;;;<جی»=ج;;;د:=غ:::ده;;;رن.:=ی;;;ن:وف;;;<هرن:عج;;;<رت:=لگ;;;وی:تذظ;;;رن:رغج;;;ت:توض;;;را:و;;;ی
ک<ره<ی:ج<ش<حس;ت:و:ب;زه»،:«ه<:وق<بله:ب<:دشو=ری»،:«=حس<س:آر=وش» : تس;هرل:»:و«:صلوگرری:=غ

کوت<ه:شدن:آزوه<:و... :=صز=>:وفهووی:وسخقرن:«:برطی:=غ:صف<ت:ودجت:و<جذد:صجر،:شکر،: که:=غ
:ب;<ره:غه;د:وص;ود:د=رد،:ق<ب;ل: ک;ه:در و:غرر:وسخقرن:وفهوم:غهد:هسخذد:و:=غ:ور<ن:وخون:وخعددی:

:آجه<:به:صورت:وسخقل:=ش<ره:وی کد=م:=غ :=د=وه:به:هر: :شود.:برد=شت:=ست.:در
 تجظحن شادی و غن( ثجات هحجاجی)حک. 

:رو=ج;;ی:=س;;ت. :39پی<و;;د:تذظ;;رن:رغج;;ت:ب;;ه:ش;;کل:ص;;حرا،:ت;;و=زن:ش;;<دی:و:غ;;ن:در:س;;<طخ<ر
کد=م:آجه<:به:=جد=غه:سههش<ن:رغج;ت: که:رغجت:بین:دجر<:و:آطرت:تذظرن:شود:و:به:هر: هذگ<وی:
:و=ق;;;ع،:=ی;;;ن:تو=جهذ;;;دی:و;;;<:ر=:در: گر;;;رد،:ش;;;<هد:ت;;;و=زن:ش;;;<دی:و:غ;;;ن:ط;;;و=هرن:ب;;;ود:.:در تعل;;; :

ه<ی:=لگ;;وی::طوش;;<حذد:و:طوش;;<حذد:بیه;;ه:طو=ه;;د:جه;;ود.:حک;;ی:=غ:برصس;;خگیه;;<ی:ج<:ووقعر;;ت
:ووقعرت:طوش<حذد:=ست. :تذظرن:رغجت،:تذظرن:ش<دی:در

 دو. آساحش
ش;;;ود:و:ش;;;<ول:آس;;;ودگی:و:آرور;;;دگی:ب;;;دجی:و:رو=ج;;;ی::تذط;;;رن:رغج;;;ت:ب<ع;;;ث:آس;;;ودگی:و;;;ی

:::40گردد.::وی
 ها سه. مقابله با سختی

:رفخن:تو=ن:وق<بله:ب گ;ردد.:=ی;ن:وفه;وم::ه<:و;ی:ه<:و:سشخی:<:دشو=ریتذطرن:رغجت:ب<عث:ب<ال
:41=ی:تذظرن:رغجت:=ش<ره:د=رد:به:ُبعد:وق<بله

 چهار. قدرت بازدارجدگی
ک<ره;<ی:ج<ش<حس;ت:و:ب;زه: =غ تذطرن:رغجت:ب<ع;ث:صل;وگرری =رتک;<ب:وحرو;<ت،:وذک;ر=ت،:

                                                     :
:سأل:علی:بن:=لحسرن39 کت<ب:=ه:عز:و:صل:::.:=ن:رصاًل :=ن:=لزهد:فی:آحة:ون: ;ی:»عن:=لزهد،:فق<ل::...:=ال ل  ;ْو=:ع  س 

ْ
أ :ت  ْرال  ک  ل 

ُکْن: >;;; ;;;<:آت  ُح;;;و=:ب ه  ْفر  :ت 
:ال  ُکْن:و  ;;;<ت  ;;;<:ف  ؛:616،:ص=الو;;;<لی:للص;;;دوق؛:878،:صعق;;;ولتح;;;ف:=ل؛:188،:ص:8،:ج=لک;;;<فی«)و 

 .(116،:ص8،:جوع<جی:=الطج<ر؛:437،:ص8،:ج=لشص<ل
 (.336،:ص=رش<د:=لقلوب«:)(:؛:=ن:فی:=لزهد:لر=حه73،:ص=لشص<ل.:=لزهد:فی:=لدجر<:یرحا:=لقلب:و:=لجدن:)40

 (.31،:حکهت:جهد:=لجالغه؛:53،:ص8،ج=لک<فی:«:)ون:غهد:فی:=لدجر<:ه<جت:علره:=لهصرج<ت.:»41
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::42گردد.:)فردی:و:صهعی(:وی
 پجج. تسهحل صفات مثجت

کوت;<ه:ش;دن:تذطرن:رغجت:ب<عث:=رتق<:و:تسهرل:برطی: صف<ت:ودجت،:و<جذد::ص;جر،:ش;کر،:
زو:و....:وی :::43گردد.:آر

ک;ه:=غ:د=ط;ل:وخ;ون::ش;ذ<طخی:غه;د:ب;ه:ش;ه<ر:و;ی:ترین:پی<و;ده<ی:رو=ن:=ین:وو=رد:=غ:وهن رود:
:آجه;<: :جر;ز:وص;ود:د=رد.:برط;ی:=غ دحذی:=سخشر=ج:شده:=ست:و:=وک<ن:تششرص:پی<و;ده<ی:دحگ;ر

ک< کشف:=ست.:=غ:ور<ن:وخون:دحذی:و:برطی:دحگر،:=غ:طری : :ربست:تذظرن:رغجت:ق<بل:

 مکاجیزم تأثیر الگوی تنظین رغجت. 4
::و;;ی«:تذظ;;رن:رغج;;ت»ب;;دون:ش;;ک،:وک;;<جرزم:تأثررگ;;ع=ری: تو=ج;;د:=غ:=ههر;;ت:ب;;<الیی:برط;;ورد=ر

کذ;;د:و:ب;;<:ض;;ه::ب<ش;;د.:تذظ;;رن:رغج;;ت:جس;;جت:ب;;ه:ووض;;وع<ت:دجر;;وی:و:=ط;;روی:ضگوج;;ه:عه;;ل:و;;ی
گع=رد:شروه :؟=ی:بر:سالوت:رو=ن:=ثر:

ه;<ی:وخع;ددی:بخ;و=ن:وهر;<::=س<س:وف<هرن:=سالوی:ب;ر=ی:=ی;ن:س;ؤ=ل:پ<س;ر:وهکن:=ست:بر:
که:به:دو:جهوجه:آن:=ش<ره:وی :شود.:کرد:

 الف. توان افزایی معجوی
ک;;ه:پی;;روی:=غ:دی;;ن،:ب;;ه:دالحل;;ی:و<جذ;;د:وعذ;;<دهی:ب;;ه::برط;;ی:پ;;ژوهش ه;;<:حک<ح;;ت:=غ:آن:د=رج;;د:

ب;وط:و;ی :بردن:قدرت:تسلط:بر:رط;د=ده<ی:زج;دگی:ور <:=ی;ن:تجر;ین،:وهک;ن:ش;ود.:ب;:صه<ن:و:ب<ال
:=ست:جظرحه:تذظرن:رغجت:بر:=س<س:وفهوم:غهد:هر:دو:پخ<جسرل:ر=:در:طود:د=شخه:ب<شد.:

: :آجه;;<:در:س;;<طخ<ر ک;;د=م:=غ ک;;ردن:ص<حگ;;<ه:ه;;ر: :و=ق;;ع،:توص;;رف:دجر;;<:و:آط;;رت:و:وش;;شص: در
کد=م:=غ:ووضوع<ت:دجروی:و:آطروی:ب<عث: هسخی:و:تذظرن:رغجت:بر:=س<س:=رغش:و:جقص:هر:

:رف;خن::دی:به:ووضوع<ت:دجروی:وی=عط<ی:وعذ<ی:صدح شود.:=ین:وعذ<دهی:صدحد:ب<عث:ب<ال
کذذ;;ده::ق;;درت:رو=ج;;ی:و;;ی ش;;ود.:وقخ;;ی:دجر;;<:وط;;<ب :ور;;ل:و;;<:جرس;;ت،:ب;;ه:ص;;ورت:طجرع;;ی:=ظح;;ت:

ک;;ه:دجر;;<:ووق;;ت،:وح;;ل:عج;;ور:و:وح;;ل:آغو;;<حش:=س;;ت:در:ظه;;ن:زج;;ده: =س;;ت؛:=و;;<:وقخ;;ی:=ی;;ن:وعذ;;<:

                                                     :
ک;ل:و;<:ح;رم:=ه:ع;ز:و:ص;ل:):حقول::=لزهد:ف;ی:=ل;دجر<:...:.:سهعت:=ورر=لهووذرن42 ،:=لفقر;ه؛:71ص5،:ج=لک;<فی=ل;ورع:ع;ن:

 (.331،:ص5،جوسذد:=بی:حعلی؛:395،:ص4ج

ک;ل:و;<:ح;رم:=ه:ع;ز:و:ص;ل::.:سهعت:=ورر=لهووذرن43 ک;ل:جعه;ة،:و:=ل;ورع:ع;ن: :=الو;ل،:و:ش;کر: حقول::=لزهد:ف;ی:=ل;دجر<:قص;ر
 (.71،:ص5،:ج=لک<فی)
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کن:وی:شود،:شدت:آغ=ر:دهذدگی:وحروورت ::د.:=ین:طود:و;یشو:ه<،:به:شدت: تو=ج;د:ج;وعی:ب;<ال
:وق<بل:ج<والحه<ت:و:سشخی :ف;رد،:ع;الوه::بردن:تو=ن:شذ<طخی:و:ع<طفی:و<:در گ;ر ه<:ب<شد.:ح;<ل:=

که:آطرتی:جر;ز:وص;ود:د=رد:و:زج;دگی:حقرق;ی: :=عخق<د:به:ووقت:بودن:دجر<:به:=ین:جرز:وعخقد:بود: بر
:آن:ص<:تحق :پید=:وی :ت;ر:طو=ه;:کذد،:ب;ه:وعذ;<یی:عهر; :و:پ<حد=ر:در ک;ه:ق;درت:تس;ط:ب;ر د:رس;رد:

ک;ه:=عخق;<د:ب;ه:آط;رت،:روزج;ه:=ور;د:ب;ه::زجدگی:و:سشخی تر:طو=هد:ب;رد؛:ض;ر=: :ب<ال ه<ی:آن:ر=،:بسر<ر
ص<ود=جگی:و:حر<تی:وسخهر:و:بدون:درد:و:رجد:=ست.:ضذرن:=وردی:ب;دون:ش;ک،:ت;و=ن:=ف;ر=د:ر=:

ک;ه:=عخق;<د:ب;ه:زج;دگی:پ;:در:تحهل:وشکالت:ب<ال:وی ح;<دی:وص;ود:د=رد: :و;ر :برد.:ش;و=هد:ز س:=غ
ه<:ر=:در:ط;ود:ص;<ی:د=ده::=لگ;وی:تذظ;رن:رغج;ت:ته;<م:=ی;ن:تو=جهذ;دی:44ش;ود.:ب<عث:آر=وش:و;ی

:=ست.
 ب. امحد به ثواب
:وؤلفه ک;الم:رس;ول::حکی:=غ :غهد:تقدم:ثو=ب:ب;ر:وذفع;ت:و;<دی:=س;ت.:=ی;ن:حقرق;ت:=غ: ه<:در

که:فروود:::=سخف<ده:وی:گر=وی:=سالم :شود:
کردن:حالل،:ح<:پ<حه :دجر<:حر=م: <ل:جه;ودن:و;<ل:جرس;ت،:بلک;ه:غه;د:در:دجر;<:غهد:در

که:در:دست:ط;د=: که:در:دست:تو:=ست،:جسجت:به:آن:ضه: که:به:آن:ضه: آن:=ست:
ک;ه:ب;ه:ت;و:و;ی:تر:جج<شی:و:به:پ;<د=ش:=له;ی:در:وص;رجت:=ست،:وطهزن رس;د،::ه;<یی:

گر:آن:جعهت:ب<قی:وی:جسجت:به:آن:ف<حده که:= ت;ر::رس;رد،:وش;خ<ق:و<جد،:به:تو:و;ی:=ی:
::45ب<شی.

:تفس;رر:غه;د:آو;ده:=س;ت_::حت=ین:رو= :ح;ک:جگ;رش:وه;ن:دحذ;د=ر=ن:و=قع;ی:ب;ر:_::که:در پ;رده:=غ
::د=رد:و:آن،:تقدم:پ<د=ش:=لهی:جسجت:به:جعهت:وی :بس;ر<ری:=غ ه<ی:دجروی:=ست.:=ین:جگ;<ه:در
::ح;;وغه :=عه;;<ل:ف;;ردی:س;;شت،:و<جذ;;د:روغه:و:ح;;د:و:در ه;;<ی:دحذ;;ی،:و<جذ;;د:صه;;<د:و:=جف;;<ق،:و:در

:ه<ی:دجر<:ق<بل:رؤحت:=ست.::=غ:لعت:د=ری:و:دوری:ه<ی:طوحشخن:ووقعرت
:ب;ر=ی:=ی;ن:=حک;<م::آح<:تحهل:=ین:ههه:سشخی:بدون:هرذ:پشخو=جه گ;ر =ی:وهکن:=ست؟:آح;<:=

:جش;ود،:=ور;د:ب;ه:جف;وظ:=ی;ن:=حک;<م:در:بدج;ه:عه;ووی:و;ردم:وص;ود: سشت:پشخو=جه:تشوحقی:وذظور

                                                     :
 .897و::85:-:81،:صکرد:تزربی:شذ<سی:دین:و:وعذوحت:بر:=س<س:روی:رو=ن:.:ر.ک::44
:=ض<عة:=له<ل،:و:لکن:=لزه<دک:فی:=لدجر<:التکون:به<:فی:حدک:=وث :وذ;ک:45 .:=لزه<دک:فی:=لدجر<:لرست:بخحرحن:=لحالل،:و:ال

،:س;ذن:=لخرو;عیه<:ل;و:=جه;<:=بقر;ت:ل;ک:)به<:فی:حد=ه،:و:=ن:تکون:فی:ثو=ب:=لهصرجة:=ظ=:=جت:=صجت:به<:=رغب:وذک:فر
 (.1373،:ص8،:جسذن:=بن:و<صه؛:3،:ص4ج
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:=ی;;ن:رو=ح;;ت:در:ظه;;ن:وؤوذ;;<ن:و:دحذ;;د=ر=:د=رد؟:ب;;ه:جظ;;ر:وی ک;;ه:وذط;; :ووص;;ود:در ن:ح<ض;;ر:رس;;د:
:شود.::ه<:وی:=ست:و:ب<عث:تذظرن:رغجت:و:تحهل:ر=حت:=ین:سشخی

=ی;;ن:دو:=س;;خدالل:ب;;ه:عذ;;و=ن:جهوج;;ه:ب;;ر=ی:توصر;;ه:ش;;روه:=ثرگ;;ع=ری:تذظ;;رن:رغج;;ت:ب;;ر:=س;;<س:
:ور<ن:رو=ح<ْت: گر:در کذرن،:=وک<ن:دست:وفهوم:غهد:=ست.:بدون:شک،:= ح;<بی:ب;ه::صست:و:صو:
:=ی;;;ن:وذج;;ع:ر=:ب;;;ه: گ;;;ر :آجه;;;<::گ;;ز=رشدالی;;ل:بیش;;;خر:وص;;ود:د=رد:و:= ه;;;<ی:دحذ;;;د=ر=ن:و:تحلر;;ل:رفخ;;;<ر

:ب<غ:=ست. :ر=ه:صست:و:صو:بر=ی:ح<فخن:دالیل:بیشخر :بیفز=یین،:هذوغ

 جتیجه
رغج;ت:»،:ب;دون:«رغجخی:و:رغجت:به:دجر;<:بی»شده:=ست.::وعذ<:«:رغجخی:به:دجر<:بی»غهد:به:
س;خلزم:رغجخ;ی:ب;ه:دجر;<:و:هه<هذگی:بین:رغجت:ب;ه:آط;رت:و:بی:رسد:و:به:س<و<ن:جهی«:به:آطرت

:وسخلزم:=لگوی:تذظرن:رغجت:=ست.
گ;;ر:=لگ;;وی:تذظ;;رن:رغج;;ت:وخذ<س;;ب:ب;;<:آو;;وغه گرفخ;;ه:ب<ش;;د،:دو::= ه;;<ی:=ص;;رل:=س;;الوی:ش;;کل:

ک<رکرد:=س<سی:د=رد::جشست،:ب<عث:تأورن:سع<دت:=طروی:و:س;حس:ب<ع;ث:س;ع<دت:دجر;وی:
:طو=هد:شد.

:ثج;<ت ک;ه:عج;<رت:=غ :سع<دت:دجروی:هه<ن:پی<وده<ی:ودجت:رو=ج;ی:تذظ;رن:رغج;ت:=س;ت:
ه;<.:ق;درت:ب<غد=رج;دگی:و::تذظرن:ش<دی:و:غن(،:=حس<س:آس;<حش،:وق<بل;ه:ب;<:س;شخیهرز<جی):

:تسهرل:صف<ت:ودجت:=ست.
:رو=ن شذ<سی:وع<صر:=غ:=ههر;ت:ب;<الیی:برط;ورد=ر:=س;ت:و:جش;<جه:س;الوخی،::=ین:پی<وده<:در

ش;;;<دک<وی:و:بهج<ش;;;ی:رو=ج;;;ی:=س;;;ت.:=لگ;;;وی:تذظ;;;رن:رغج;;;ت:ب;;;<:ت;;;و=ن:=فز=ی;;;ی:وعذ;;;وی:ض;;;رحب:
:ووقعر;ت:دک<وی:و:بهج<شی:=فر=د:ر=:=رتق<:ویسالوخی،:ش< ه;<ی:ج<طوش;<حذد:ب;ه::دهد:و:ج;ه:تذه;<:در

ده;;د:و:ب<ع;;ث:=ف;;ز=حش::ه;;<ی:طوش;;<حذد:ر=:جر;;ز:پوش;;ش:و;;ی:آح;;د،:بلک;;ه:ووقعر;;ت:ح;;<ری:=ف;;ر=د:و;;ی
:شود.:ه<:وی:رض<حخهذدی:در:آن:ووقعرت

:=لگوی:تذظرن:رغجت:بر:=س<س:وفهوم:غهد:حک:س<غه:رو=ن:=ین:وییگی پوح<:و:شذ<طخی::ه<،:=غ
:و;;ی ک;;ه:و;;ی:ب;;ه:روغ :زج;;دگی::س;;<غد: :بهج;;ود:بهد=ش;;ت:رو=ج;;ی:ص<وع;;ه:و:=رتق;;<ی:رض;;<حت:=غ تو=ج;;د:در

:46جقش:=حف<:جه<حد.

                                                     :
کت<ب:46 : :جگ<رش:=ین:وق<له:=غ :جگ;<ه:ق;رآن:و:ح;دحث».:در :=س;خف<ده:«:دجر<:و:آط;رت:=غ کت;<ب:بس;ر<ر ب;ه:دلر;ل:ووض;وعی:ب;ودن:

 شد.
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 کتابنامه
روت::وؤسس;;ة:=ألعله;;ی،:ضه;;<رم،:ی;;ق(،:ب711:له;;ی:)مح،:حس;;ن:ب;;ن:وحّه;;د:دإرش;;<د:=لقل;;وب _

:ق.1398
خّه;;ة:=ألطه;;<ر _ :=أل ر: طج;;<ر :=لز<وع;;ة:ل;;در :=ألج;;و=ر :ب;;ن:وبح;;<ر حّه;;د:تق;;ی:وزلس;;ی:،:وحّه;;د:ب;;<قر
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:=لکت<ب:=لعربی،:=ّول،:یق(،:ب454:)م :ق.1431روت::د=ر
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 ش.1393:تهر=ن::رشد،

:=لحدیغالوعل:ی ::وهدر،:تحقید:=هو=زرن:بن:سعر،:حس=لزهد _  ش.:1384ث،:ح،:قن::د=ر
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:=لعلن:للهالیین،:=ول.،:=لصح<ح _ :صوهری،:بیروت::د=ر
:=لهز;;رک،:: ::وه;;دیر;;ق(،:تحق175:دی:)مر;;=حه;;د:فر=ه:ل:ب;;نر;;،:طلنر=لع;; _ وشزوو;;ی،:ق;;ن::د=ر

 ق.1439=ّول،:

:=لشط<ب _ :دحرور،:ش=لفردوس:بهأثور  ::وحّه;د:ر;ق(،:تحق539:له;ی:هه;د=جی:)محة:بن:ش;هرد=ر
:=لکتب:=لعلهیوجی:غغلول،:برد:بسرسع :ق.1436ة،:=ّول،:ّر:روت::د=ر

ْه:ق;;;رب:=إلس;;;ذ<د _ :ب;;;ن:صعف;;;ر:ح  :ب:ری:قه;;;ی:)م:ر;;;،:عج;;;د=ّه   ::وؤسس;;;ة:آل:ر;;;ق(،:تحق334ع;;;د:=غ
:ق.1413،:=ّول،::تر،:قن::وؤسسة:آل:=لجتر=لج
کلح:،:وحّهد:بن:=لک<فی _ کجر:غّف<ری،:برق(،:تحق389:ذی:ر=زی:)مرعقوب: روت::د=ر:ی ::علی:=
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:=لخع<رف،:ضه<رم،: :ق.1431صعب:ود=ر
:=ل;;دنیوزه;;ع:=لجح;;ر _ ذی،:ته;;ر=ن::رد:=حه;;د:حس;;ّر: ::س;;ر;;ق(،:تحق1385:ح;;ی:)محن:طری،:فش;;ر

:=لدق<فة:=إلسالو :ق.1438ة،:دوم،:ّر:وکتجة:جشر
د:وه;دی:رص;<خی،:ق;ن::=لهزه;ع:ّر: ::س;ر;ق(،:تحق883:،:=حهد:ب;ن:وحّه;د:برق;ی:)م=لهح<سن _

:ق.1413،:=ّول،::تر=لع<لهی:ألهل:=لج
:وحّه;;;د:ر;;;ق(،:تحق841:ج<جی:)=ب;;;ن:حذج;;;ل(:)مر،:=حه;;;د:ب;;;ن:وحّه;;;د:ش;;;=لهس;;;ذد _  ::عج;;;د:=ّه 

:=لفکر،:دوم،:یش،:بحدرو :ق.1414روت::د=ر
:=ألطج<ر _ :فی:غرر  ::وهدی:هوش;هذد،:ق;ن::ر(،:تحق7:،:علی:بن:حسن:طجرسی:)قوشک<ک:=ألجو=ر

:ق،:=ّول.1418ث،:حد=ر:=لحد
 ::عل;ی:ر;ق(،:تحق381:ر:ص;دوق(:)مره:قّه;ی:)ش;ح;،:وحّه;د:ب;ن:عل;ی:ب;ن:ب<بووع<جی:=ألطج<ر _

کجر:غّف<ری،:قن::وؤسسة:=لذشر:=إلسالوی،:=ّول،: :ش.1361=
ق(،:وص;ر::ش;رکة:وکتج;ة:وص;طفی:=لج;<بی:و:395:ه;د:ب;ن:ف;<رس:)م،: حس:=لل ;ةییوعزن:وق;< _

: والده.
:=لقلن،:=ول،::،وفرد=ت:=لف<ظ:قرآن _ :ش.1374ر=غب:=صفه<جی،:بیروت::د=ر
_ :  ::ر;ق(،:تحق381:ر:ص;دوق(:)مره:قّه;ی:)ش;ح;،:وحّهد:بن:علی:ب;ن:ب<بوهرحضره:=لفقحون:ال

کجر:غّف<ری،:قن::وؤسسة:=لذشر:=إلسالوی،:دوم.  علی:=

ا::وحّه;;د:رق(،:تص;;ح436:ف:رض;;ی(:)محن:ووس;;وی:)ش;;رر،:وحّه;;د:ب;;ن:حس;;غ;;ةجه;;د:=لجال _
:روت::وؤسسة:=ألعلهی.یعجده،:ب

:رو=ن:شذ<طخ:یبررس» _ ذد:و:حذد:و:ج<طوش;<حت:طوش;<ر;غهد:ب;ر:س;الوت:رو=ن،:در:دو:ووقع:یآث<ر
:ش.1388،:58،:شثحفصلذ<وه:علوم:حدده،:ح،:عج<س:پسذد«ز<د:آنحروش:=




