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Abstract 
One of the most important motor motivations in human beings is 

competition, which is rooted in such things as feeling short, and jealous, 

getting rid of imperfections, and achieving perfection. The realization of 

competition in society and among individuals leads to the formation of 

positive and negative competition, which is traditionally referred to as 

keeping up with the Joneses, which can be considered in both positive and 

negative fields. Therefore, the author has studied the subject of keeping up 

with the Joneses and all the positive and negative aspects according to verse 

108 of Surah Yusuf and verse 179 of Surah A'raf by descriptive-analytical 

method and library type. By analyzing the Quranic verses and the documents 

of the narrations of the two sects regarding these verses, we reached the 

following findings. Neglect is the main factor of competition and the 

negative aspect of keeping up with the Joneses and insight is the main factor 

of competition and the positive one. 
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 چکیده
های حرکتی در انسان رقابت است که ریشه آن در مواردی چون احساس کمبود، ترین انگیزهیکی از مهم

های حسادت، رهایی از نقص و به دست آوردن کمال است. تحقق رقابت در جامعه و در بین افراد زمینه

شود که در یاد میچشمی وهمگیری رقابت مثبت و منفی را به همراه دارد که در عرف از آن به چشمشکل

تحلیلی و از نوع  -رو نگارنده با روش توصیفیتواند موردتوجه قرار گیرد. ازآندو زمینه مثبت و منفی می

 871سوره یوسف و آیه  801منفی با توجه به آیه  چشمی مثبت ووهمای به بررسی موضوع چشمکتابخانه

ندات روایی فریقین در خصوص این آیات به با تحلیل آیات قرآنی و مست سوره اعراف پرداخته است. 

چشمی منفی و بصیرت عامل اصلی وهمیافتیم. غفلت عامل اصلی رقابت و چشمهای پیش رو دستیافته

 .باشدچشمی مثبت میوهمرقابت و چشم
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 مقدمه

گرایی و رهایی از نقص وجود دارد که های گوناگونی برای کمالانگیزهها در ذات انسان

ای که گونهعنوان عامل اساسی و مهم در تلاش و حرکت انسان اثرگذار باشد بهتواند بهمی

خداوند در آیه ششم سوره مبارکه انشقاق از تلاش طبیعی و فطری انسان برای رسیدن به 

طلق است و هرکسی دوست دارد تا با نزدیکی به خدا سخن گفته است زیرا او کمال م

ها به خاطر ایشان کمالات او را در خود ایجاد کند و از نواقص رهایی یابد. بسیاری از انسان

شوند که در تشخیص کمال یا مسیر وصال و یا در ابزار عوامل گوناگون دچار گمراهی می

گی فردی و اجتماعی خود به روند و در زندبه دست آوردن کمال به خطا و اشتباه می

پندارند آن امور در راستای تکاملشان است، حتی اموری پردازند که میتعقیب اموری می

چشمی و رقابت منفی که که صرفاً مطلوب نفس است و نه نفس کمال. انسان غافل، هم

کند یعنی کمال مطلوب. حال چه علل و مطلوب نفس باشد را در همین مقوله تعریف می

از عواملی که زمینه انحطاط و  شود تا انسان از مسیر کمالی گمراه شود؟ملی موجب میعوا

عنوان یک نابهنجاری یاد گمراهی انسان را به همراه دارد و در روانشناسی اجتماعی از آن به

شود، رقابت ناسالم و در اصطلاح کارهایی ارائه میشود و برای درمان آن راهمی

عنوان یک بیماری چشمی منفی یا رقابت ناسالم بهوهماست. چشمچشمی منفی وهمچشم

ویژه دو آیه از سوره یوسف و خواهیم به این مسئله از منظر قرآنی بهشود که میتلقی می

چشمی یا رقابت منفی را بررسی وهمسوره اعراف پرداخته و از منظر این آیات مسئله چشم

ی منفی چه عواملی دارد و رقابت سالم و چشموهمکرده و ببینیم که رقابت و چشم

( و روایات هست چه 62چشمی مثبت که موردتوجه و تأکید آیات )مطففین: وهمچشم

عواملی دارد. کدام علل و عوامل باعث رقابت ارزشی مثبت و کدام علل و عوامل باعث 

امل رو نگارنده قصد دارد با تبیین علل و عوشود؟ ازآنرقابت غیر ارزشی منفی می

شده به واکاوی و چشمی منفی از منظر آیات و روایاتی که از سوی فریقین ارائهوهمچشم

چشمی مثبت وهمتحلیل این مسئله پرداخته و در مقابل به علل و عواملی که به چشم

چشمی از منظر قرآن کریم و روایات و تحلیل وهمپردازد اشاره کند. در رابطه با چشممی
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های و سایت صورت علمی تدوین نشده است اما در پایگاهز مقاله یا کتابی بهها تا به امروآن

چشمی از منظر قرآن کریم به چشم وهمصورت جزئی در رابطه با چشماینترنتی مطالب به

خورد که ویژگی نوشتار حاضر در قیاس با آثار همگون علاوه بر تبیین عامل اصلی می

 ودن بر اساس نظریه فریقین است.چشمی مثبت و منفی، آیه محور بهم

 معناشناسی واژگان

چشمی یک واژه مرکب فارسی است که در فرهنگ فارسی به وهمچشمی و یا چشمهم

( و رقابت نیز در 67176: 81، 8777معنای رقابت و برابری نمودن آمده است )دهخدا،

(. معادل 791: 8، 8718چشمی است )معین،فرهنگ فارسی به معنای انتظار کشیدن و هم

 ( و تنافُس به معنای برابری نمودن716: 9، 8717عربی رقابت، مصدر تناُفس است )راغب،

طور استمرار ( و منافَسه یعنی تلاش برای پیشی گرفتن بر یکدیگر به819: 8تا،)صعیدی، بی

چشمی مترادف و هر دو به معنای مسابقه و وهم)راغب، همان(؛ بنابراین رقابت و چشم

 تواند در حوزه مسائل ارزشی و یا غیر ارزشی باشد.گرفتن بر یکدیگر است که می پیشی

 رقابت منفی از منظر قرآن کریم 

های دینی است که قرآن کریم با آن مقابله نموده های ناسالم و جدا از آموزهمنظور رقابت

 است. اندوزیاست. این نوع رقابت ناظر به موفقیت در امور دنیوی و سبقت در ثروت

( همان کس که مال فراوانى 7-6همزه:«)ال َذِى جَمَعَ مَالًا وَ عَد َدَهُ َیحَسبُ أَن َ مَالَهُ َأخْلَدَهُ»

که در حالیسازد! کند که اموالش او را جاودانه مىآورى و شماره کرده. او گمان مىجمع

 (.6نیاز نخواهد کرد )مسد: ثروت دنیا او را بی

 رقابت منفیغفلت عامل اصلی  -0

ل َا  وَ الْانسِ لهَُِمْ قُلُوبٌ ل َا یَْفقَهُونَ بهَِِا وَ لهَُِمْ أَْعینُ وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَن َمَ َکثِیرًا م ِنَ الجِِْن »

ُهمُ یُبْصِرُونَ بهَِِا وَ لهَُِمْ ءَاذَانٌ ل َا یَسْمَعُونَ بهَِِا أُوْلَئکَ کاَلْأَنْعَاِم بَلْ هُمْ أَضَل ُ أُوْلَئکَ 

ها ( به یقین، گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم؛ آن871اعراف: «)الْغَافِلُونَ
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فهمند؛ و چشمانى که با آن کنند و( نمىها[ یى دارند که با آن )اندیشه نمىها ]عقلدل

اینان ها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! شنوند؛ آنهایى که با آن نمىبینند؛ و گوشنمى

هر انسانی فطرتاً در جستجوی کمال است و با امکاناتی که خداوند در اختیار همان غافلانند! 

خواهد که گوی سبقت را در میادین کمالی از همگان برباید که در او قرار داده چنین می

صورت عدم توجه به موارد کمالی به سوی رقابت منفی سوق خواهد گرفت. رقابت منفی 

اش جز خسران نیست. پدیدار شدن برای هیچ، مسابقه برای چیزی که ثمرهیعنی رقابت 

تواند به عواملی چون جهل، حماقت و... بستگی داشته باشد اما دلیل عمده رقابت منفی، می

های ارزشی و غفلت از اینکه بازنده است، غفلت از رقابت« غفلت»آن از دید نگارنده 

های ارزشی علم داشته باشند ولی افرادی که به رقابتاصلی این مسابقه خود اوست. چه بسا 

زنگار غفلت این توجه را از آنان سلب نموده و موضوع و مصداق را برای آنان مشتبه کرده 

ی اول باید عوامل غفلت را شناخت و سپس راهکار مناسب با آن را باشد. پس در وهله

ر کمى مراقبت و کمى هشیارى سهو و لغزشى که انسان را بخاط»بکار گرفت. غفلت یعنی 

شود که (، غفلت در مورد کسی استعمال می709: 6، 8717راغب، «)گیردو بیدارى فرا مى

(، 871: 8تا، از روی اهمال ـ نه از روی نسیان ـ کاری را ترک کرده است )صعیدی، بی

اهی و ی ذکر که به معنی آگناآگاهی و در یاد نبودن است در مقابل کلمه»غفلت به معنی 

ی اموری (. غفلت در تعابیر اسلامی و قرآنی درباره781: 8712دستغیب، «)در یاد بودن است

کند توجه میهای خدا و آخرت بیرود که آدمی را نسبت به خدا، نشانهبه کار می

 (.20: 6، 8771)شیروانی، 

در آیه شریفه، هدف از آفرینش بسیاری  (جل جلاله)های گوینده با توجه به ویژگی

از جن و انس برای دوزخی شدن، با رحمت و حکمت او منافات دارد بنابراین دلیل جهنمی 

غایت تبعی و ضروری »بودن آنان با توجه به آیه شریفه غفلت هست. پس ذَرَأْنَا ِلجََهن ََم یعنی 

از امکانات هدایت مانند عقل و (؛ جای انسان غافل که 971: 1، 8779طباطبائی،«)نه اصلی.

گوش و چشم خود بهره نجسته، دوزخ است و بیشتر مخلوقات او هم از غافلان هستند. در 

های حیوانی است و ی رقابت غیر ارزشی، رقابت در خواستهنتیجه فرو رفتن در حوزه
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ین ی غفلت از هدف اصلی که انسانیت باشد، است. اهای حیوانی نشانهرقابت در خواسته

جویند و انسانی که هدف حیوانات هستند که برای شکم و شهوت از همدیگر سبقت می

شود مانند حیوانات اما از آنجا که انسان است و هدفش چیز اش غرایز باشد میاصلی

: 81، 8960عقلی که برای تمییز نیک و بد در اختیار دارد )فخر رازی،»دیگریست و از 

برد، راه عبودیت را که هدف اصلی خلقت است بهره نمی («860: 80، 8720؛ طبرسی،988

شود، یعنی بجای رقابت در تر می(، تغییر داده و طبعاً از چهارپایان گمراه12)ذاریات: 

(، 18: 1، 8986ی مصالح دنیوی و اخروی خود در مسائلی که به ضرر اوست )طبری،حوزه

ها دت زندگى انسانى است که آنگمراه خواندنشان به مقایسه با سعا»کند و رقابت می

(. 971؛ طباطبائی، همان: 981فخر رازی، همان: «)مجهز به وسائل تحصیل آن نیستند

شود منظور از غافلین در این آیه برخلاف تفکر فخر رازی که از تفسیر او چنین برداشت می

را اعم از ها تواند همه انسانی آن وسیع است و میکه دامنهصرفاً کفار هستند درحالی

شود )آمدی، پایداری غفلت موجب کوری بصیرت می»مسلمان و کفار در برگیرد چراکه 

. ذیل آیه( هرچند کفار کاملان در 986، 81)ر.ک.: مفاتیح الغیب، ج («. 181: 8717

(. عوامل وجودی غفلت که طبق آیه شریفه موجب عدم 97: 7، 8981اند )بیضاوی، غفلت

ی شود به دودستهکانات هدایت یعنی عقل، گوش و چشم میبرداری درست از امبهره

های شوند و این غفلت باعث گسترش بسیاری از رقابتاصلی بیرونی و درونی تقسیم می

 گردد:منفی می

 عوامل بیرونی غفلت-0-0

 الف( دنیاطلبی

برداری صحیح از اعراف از عوامل اصلی غفلت که موجب عدم بهره 871با توجه به آیه 

إِن َ ال َذِینَ لَا »کند دنیاطلبی است.ها را صرف رقابت منفی میشده و آنامکانات هدایت

أُوْلَئَک یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُواْ بِالحَِْیَوةِ الد ُنْیَا وَ اطْمَأَن ُواْ بهَِِا وَ ال َذِینَ هُمْ عَنْ َءایَاتَِنا غَافِلُونَ 

ها که ایمان به ملاقات ما ندارند و به (. آن7-1یونس: «)َیکْسِبُونمَأْوَئهُمُ الن َارُ بِمَا کَانُواْ 

ها همه آن اند،ها که از آیات ما غافلزندگى دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آن
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درواقع غافل کسی است که دادند! جایگاهشان آتش است، به خاطر کارهایى که انجام مى

( لقاءالله را انکار 87: 80؛ طباطبائی، همان، 802ن: دنیاگرایی )بیضاوی، هما« سبب»به 

( و بجای 686: 87گذارد )فخر رازی، همان، کند و انذار و تخویف در قلب او اثر نمیمی

های خدا توجه ( و به نشانه802بندد )بیضاوی، همان: زندگانی آخرت دل به دنیا می

ن به مواهب دنیایی در امور شود که برای رسیدرو این غفلت باعث میکند ازایننمی

ارزش با دیگران به رقابت بپردازد نه برای کسب سعادت و مصالح اخروی )عنکبوت: بی

که از آخرت غافل است و آن را فراموش کرده و همواره به یاد دنیا است قهرا کسى(. »29

 -(62از آیات خدا نیز غافل خواهد بود...و این خود ضلالت از راه خدا است )ص:

ی معصومین ازجمله پیامبر اکرم و امام سجاد به فرموده(«. 87باطبائی، همان: )ط

؛ امام صادق 787: 6، 8907)کلینی، حُب ُ الد ُنْیَا رَْأسُ کُل ِ خَطِیئَةٍ )علیهماالسلام(: 

ی تمامی ریشه (.687: 8، 8980؛ کراجکی، 61: 8، 8726؛ صدوق،871: 8900السلام(،)علیه

حُب ُ الد ُنَْیا یُفْسِدُ الَْعقْلَ َو  فرماید:می الس لامعلیهامام علی  .دلبستگی به دنیا استخطاها، حب  و 

(؛ 678: 8772: لیثی، 86، 8901الْحِکَْمةِ َو یُوجِبُ أَلِیمَ الِْعقَابِ )نوری، یُصِم ُ الْقَْلبَ َعنْ سَمَاعِ

سازد و موجب عذاب شنوا میکند و دل را از شنیدن حکمت، نادنیا دوستی خرد را تباه می

کند و دل را از شنیدن حکمت ناشنوا پس دنیاگرایی عقل را فاسد میگردد. دردناک می

چنان در او اثرگذار تواند آنکه در این صورت زمینه غفلت مهیا شده دیگر پند و اندرز نمی

نفی یا مثبت تواند موضوع رقابت مچشمی منفی کناره بگیرد. اصلاً نمیوهمباشد و از چشم

سوی العمل شایسته را در برابر آن بکار گیرد. پس درنتیجه رو بهرا تشخیص دهد و عکس

ای کوشد در این مسیر با هر وسیلهآورد که فقط بتواند دنیایش را آباد کند و میعواملی می

از همگامان خود سبقت بجوید تا خوشبختی وهمی را برای خود فراهم سازد اما غافل از آن

ای از این افراد است که دارد. قارون نمونهکه شتابان به سمت شوربختی و عذاب گام برمی

قَوِْمهِ فىِ زِیَنتِِه قَالَ ال َذِیَن یُرِیدُونَ الْحَیَوَة الد ُنْیَا یَالَیَْت لَنَا  فَخَرَجَ عَلىَ»فرماید:قرآن کریم می

( در میان آرایش و زینت خود بر قومش 71قصص: «)عَظِیمٍ قَارُونُ إِن َهُ لَذُو حَظ ٍ  مِثْلَ مَا أُوتىِ

اند کاش مانند آنچه به قارون دادهکه خواهان زندگى دنیا بودند، گفتند: ایدرآمد؛ آنان
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قارون برای به رخ کشیدن قدرت و براى ما هم بود، واقعاً او داراى بهره بزرگى است. 

اسرائیل( ظاهر گشت، آنانی که ود )بنیثروتش با تمام امکاناتش در برابر دیدگان قوم خ

وبرق دنیا شده بودند، آرزوی ثروت ی زرقمثل قارون در غفلت آخرت بسر برده و شیفته

قارون را کردند ولی آنان که آگاه بودند و یاد خدا زنگار غفلت را از آنان زدوده بود و 

ت مادى جستجو ها را در امکاناسنجیدند، ارزششخصیت را با معیار زر و زور نمى

اند و (، گفتند پاداش الهى براى کسانى که ایمان آورده821: 82، 8779کردند )مکارم،نمى

وَ قالَ ال َذِینَ أُوُتوا الْعِْلمَ َویْلَکُمْ ثَوابُ الل َهِ خَیْرٌ لَِمنْ »دهند بهتر است.عمل صالح انجام مى

آیه شریفه این است: افراد برداشت ما از این (. 10: قصص«)آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً

ی مسائل ی حقارت هستند و رقابت را در حوزهاندوزی همانند قارون که دچار عقدهثروت

های منفی و چشمیوهمکشانند، غافل از خدا بوده و این غفلتشان باعث چشمغیر ارزشی می

ند و طبعًا خواهند با اموالشان هیبت و شوکت خود را نشان دهگردد، زیرا میترویج آن می

گونه برخی از اطرافیان او نیز تحت تأثیر قرارگرفته و برای اینکه از قافله عقب نمانند همین

قَالَ شوند: ها در سطح جامعه میرفتار خواهند کرد که درنهایت باعث ایجاد ناهنجاری

لذائذ دنیا باشد برسند  ...حال اگر آنان به آرزوی نهایی خود کهال َذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَوَة الد ُنْیَا

دهند و اگر نرسند دچار افسردگی و خمودگی خواهند شد؛ این را آخرت را از دست می

 .إِن َهُ لَذُو َحظ ٍ عَِظیمٍبار آنان فهمید: ی حسرتشود از گفتهمی

 ب( شیطان

(. دوزخی شدن 82هاست )اعراف: ( و در کمین انسان16خورده)ص: شیطان دشمن قسم

کوشد از هر طریقی که شده او را به وادی غفلت کشاند آرزوی اوست بنابراین میانسان 

که طبق آیه شریفه از امکانات هدایت یعنی عقل و گوش و چشم خود به نحو طوریبه

إِن َ ال َذِینَ » درست بهره نجسته و موارد ناصحیح را صحیح و غیر کمالی را کمال تصور کند.

( 61محمد: «) َلهُم لَُهمُ اْلهُدَى الش َیْطَانُ َسو َلَ َلهُْم وَ أَمْلىَ اِرهِم م ِن بَعْدِ مَا َتَبینَارْتَد ُواْ عَلىَ أَدْبَ

ها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال نکسانى که بعد از روشن شدن هدایت براى آ

« تسویل»کلمه زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاى طولانى فریفته است! 
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معناى جلوه دادن چیزى است که نفس آدمى حریص بر آن است، به« سؤل»که مصدر 

؛ طباطبائی، 611: 6هایش هم در نظر زیبا شود )راغب، همان، که زشتىطوریاست، به

( از سؤل به معنای 867: 1( نه اینکه به گفته بیضاوی )بیضاوی، همان، 727: 81، 8779

انجام گناهان کبیره باشد چون زشتی گناهان کبیره بر فاعلش انگار ساختن آنان بر سهل

بسا توبه کند اما وقتی عمل زشت زیبا نشان داده شود فاعل مصمم به روشن است و چه

داند و هدف شیطان نیز همین شود زیرا آن فعل را اصلاً گناه نمیانجام آن حتی در آینده می

کوشد ر دو معنا نیز سازگار است. شیطان می( هرچند اغفال با ه27؛ نحل:97است )انعام: 

( و انسان را از انجام کار خیر 69دهد )نمل: موارد غیر ارزشی را برای انسان زیبا نشان 

کند تا کاملاً اغفال شود منصرف کند به همین جهت او را سرگرم کارهای بیهوده می

السلام( فرمود: م صادق )علیه( وگرنه انسان سالم از باطل و لغو گریزان است. اما10)مائده: 

(. همانا غفلت، 711: 88، 8901؛ نوری، 880: 27، 8907)مجلسی،فَإِن َ الْغَفَْلةَ مُصْطَاُد الش َیْطَان

ی امیر مؤمنان تواند به فرموده. باید از شیطان بر حذر بود چراکه او میدام صید شیطان است

: 8772دمد )لیثی، ها افسون و آهسته در گوشکند ها نفوذ السلام( پنهانی در سینه)علیه

107.) 

 گیری از علماءج( کناره

اند اند، دوری از آنان که به شریعت خدا آگاههای تاریک جهل و غفلتعلماء فانوس شب

گیری درست از امکانات هدایت و موجب موجب سقوط در پرتگاه غفلت و عدم بهره

او لعلک فقدتنی من ه ثمالی آمده است: طور که در دعای ابوحمزخواری است همان

( یا شاید مرا در مجالس علماء نیافتی به خذلانم 717: 8717مجالس العلماء فخذلتنی )قمی، 

رقابت ارزشی درگرو رفاقت و رقابت غیر ارزشی در بستر عداوت با علماست انداختی؛ 

کند و آن عام عقلى می ارشاد به یکى از اصول عقلایى و احکام»رو قرآن مسلمانان را ازاین

: 86عبارت است از وجوب رجوع جاهل در هر فنى به عالم در آن فن )طباطبائی، همان، 

دانید، از پژوهندگان ( پس اگر نمی97)نحل: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذ ِکْرِ إِنْ ُکنُْتمْ لا تَعْلَمُونَ («.»772

کنند و دیگران بدان عمل می شناسند وچون آنان حق را میهای آسمانی جویا شوید. کتاب
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از رسول خدا  السلام(امام صادق )علیه. (7؛ عصر: 10سازند )قصص: را نیز هوشیار می

ای »پرسیدند:  السلام(از حضرت عیسی )علیه کند: حواریونالله علیه و آله( روایت می)صلی

یَُتهُ وَ یَزِیدُ فِی عِلْمِکُمْ مَنِْطقُُه قالَ مَنْ یُذَک ِرُکُمُ الل َهَ رُؤْروح خدا! با چه کسی معاشرت کنیم؟ 

؛ 68السلام(، همان: ؛ امام صادق )علیه71: 8)کلینی، همان، وَ یُرَغ ِبُکُمْ فِی الْآخِرَةِ عَمَلُهُ 

(؛ فرمود با کسی که دیدار او شما را به یاد خدا 19: 8962؛ مسعودی، 99: 8909حرانی، 

گیری آخرت ترغیب نماید. عملش شما را برای توشهاندازد و سخنش بر دانشتان بیفزاید و 

زداید از این رو کند و زنگار غفلت را میی علما دل را زنده میگوش سپردن به موعظه

(. بهترین مصداق تکریم 972تکریم آنان در احترام به خداوند متعال است )آمدی، همان: 

نان از کلام اهل بیت ی عمل پوشاندن واقع به کلامشان است که کلام آعلما جامه

وَ قَالُواْ لَوْ »گیرد در غیر این صورت زمانی فریاد بر خواهند آورد:السلام( نشأت می)علیهم

اگر ما گوش شنوا »گویند: ( و مى80ملک: «)کُن َا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا ُکن َا فىِ أَصحَِْابِ الس َِعیرِ

 «نبودیم!کردیم، در میان دوزخیان داشتیم یا تعق ل مى

 د( الگوی نادرست

الگو گزینی و الگوبرداری غلط از افراد غافل جامعه که خوشبختی را صرفاً در برتری خود 

دانند و از عقل و گوش و چشم خود برای رسیدن به این اهداف و آبادانی دنیایشان می

فراد که شود؛ بنابراین با الگوی رفتاری از این اگیرند موجب غفلت میارزش بهره میکم

ی کوشد تا با همانندسازی، خود را با آنان تطبیق دهد دچار غفلت گشته و طبعاً دنبالهمی

گیری ی اسوه و بهرهرو درآیات قرآنی مسئلهچشمی منفی خواهد بود. ازاینوهمآن، چشم

(. 1: 8717کند )طالب پور، شود و با بیان سرگذشت پیشینیان الگوسازی میاز آن مطرح می

کند و هرگز غفلت در او راه ندارد، رین الگوی شخصیتی که قرآن برای مردم معرفی میبهت

اسوه به معنای پیروی و اقتدا کردن آمده است  (.68)احزاب:  الشأن استپیامبر عظیم

رود که (. أُسْوَة و إِسْوَة بر وزن قُدْوَة و قِدْوَة، در جائى بکار مى11: 8، 8721)مصطفوی، 

کند چه در شادمانى یا در زیانمندى؛ نیکى و بدى از دیگرى تبعی ت و پیروى مىانسان در 

ی حسنه، یعنى صفت نیکو ی فوق اسوه و نمونه را خداى تعالى با واژهروی در آیهازاین
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الله علیه و آله( (. شخصیت رسول خدا )صلی879: 8وصف کرده است )راغب، همان، 

تر خواهد کرد، هرچه را کهنه کند اما نام او را زنده شخصیتی تمام ناشدنی است، گذر زمان

ی اقیانوس بیکرانی است که هرچه از آن مثابهاو طلوعی است که غروبی ندارد و به

رو الگو گیری کم نخواهد شد و این عظمت به خواست خداوند متعال است، ازاینبهره

(. 977-976: 82اطبائی، همان، طب«)داندی ثابت و مستمر میوظیفه»گیری و پیروی از او را 

تواند پایان رقابت زندگی ایشان توأم با قناعت و ساده زیستی است. دو رکن اساسی که می

کند آدم گوشزد میرو ایشان این موضوع را به بنیمنفی در بعد زندگی دنیایی گردد. ازاین

شود دچار یچون قانع نم (.811)نهج الفصاحه: دارد. و از حرص و طغیان برحذر می

زیستی از جوانب گردد، قناعت باعث رضایت است اما سادهچشمی منفی میوهمچشم

گیرد. گوناگونی همچون: خوراک، پوشاک، مسکن، مرکب و...، مورد لحاظ قرار می

باره دراین (السلام()علیه)ایشان در تمامی این موارد الگوی بشریت است. امام علی 

کَافٍ لَکَ فِی اْلأُسْوَةِ وَ دَلِیلٌ لَکَ عَلَى ذَم ِ وآله علیهاللهصلىنَ فِی رَسُولِ الل َهِ وَ لَقَدْ کَافرماید: می

نَاُفهَا وَ فُِطَم الد ُنْیَا وَ عَْیبِهَا وَ کَثْرَةِ َمخَازِیهَا َو مَسَاوِیهَا إِْذ قُِبضَْت عَْنُه أَطْرَافُهَا وَ وُط ِئَتْ ِلغَیْرِهِ َأکْ

(؛ و برای تو کافی است 820: خ 8989زُوَِی َعنْ زَخَارِِفهَا )شریف الرضی، ها وَعَْن رضاع

الله علیه و آله( را اطاعت نمایی تا راهنمای خوبی که راه و رسم زندگی پیامبر اسلام )صلی

های آن باشد چه اینکه دنیا ها و زشتیهای دنیا و رسواییها و عیببرای تو در شناخت بدی

الله علیه و آله( بازداشته شد و براى غیر او گسترانده شد و از پستان پیامبر )صلیاز هر سو بر 

ی دیگر نیز به پیروی از راه و دنیا شیر نخورد و از زیورهاى آن فاصله گرفت؛ و در خطبه

ن ُوا بُِسن َِتهِ َفإِن َهَا ورزد: َو اقْتَدُوا بِهَدْیِ َنبِی ِکُْم فَإِن َهُ أَْفضَلُ اْلهَدْیِ وَ اْستَ رسم ایشان تاکید می

پیامبرتان پیروى کنید که بهترین  (. از راه و رسم880خ  :همان الرضی، )شریفأَهْدَى

الله علیه و آله( تطبیق دهید که )صلی راهنماى هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر

 هاست.ترین روشکنندههدایت

 ورسوم غلطه( آداب

کسی است که خود آن -لهم قلوب لا یفقهون بها –د بهره نجسته نمونه کسی که از عقل خو
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ی جهل و خرافات بنا گشته و کند زیرا این رسوم بر پایهورسوم غلط میرا ملزم به آداب

دست رسومی که با مبانی دینی منافات دارد. دلیل واقعی و عقلانی ندارد، چه بسیار ازاین

کند طبعاً از آداب دینی و عقلانی غافل غلط میوقتی فردی خود را ملزم به رعایت رسوم 

های منفی که در سطح جامعه رواج دارد به دلیل چشمیوهمشود. بسیاری از این چشممی

ورسوم غلط است، مانند رسوم غلطی که در سن ت ازدواج وجود دارد مثل التزام به آداب

های نادرست را از دلایل سنتتوان یکی ی سنگین تجملاتی و... . البته میمهریه و جهیزیه

وَ إِذَا قِیلَ لَُهمُ ات َبِعُوْا مَا أَنزَلَ الل َهُ قَاُلواْ بَْل نَت َبِعُ مَا أَلَْفْینَا »تقلید از آباء و اجداد جاهل دانست،

ًِا وَ لَا یَهْتَدُونَ که به ( و هنگامی870بقره: «)عَلَیْهِ ءَابَاءَنَا أَ وَ لَوْ کاَنَ ءَابَاؤُُهمْ َلا یَعْقِلُونَ شَیْ

نه، ما ازآنچه »گویند: مى« ازآنچه خدا نازل کرده است، پیروى کنید!»ها گفته شود: آن

فهمیدند و ها، چیزى نمىآیا اگر پدران آن« نماییم.پدران خود را بر آن یافتیم، پیروى مى

، چه صحیح یعنی آنان پدران خود را در هر حالى و بر هر وصفى که بودندهدایت نیافتند؟! 

اند ولی اگر علم و اهتدا کردند حتى اگر هیچ علمى هم نداشتهو چه غلط، پیروى مى

(. درواقع تقلید 271شد )طباطبائی، همان: داشتند دیگر چنین اتباعى، اهتدا بدون علم نمی

 شود.کورکورانه از پدرانشان که علم و اهتدا ندارند موجب غفلت از مسائل ارزشی می

 رونی غفلت. عوامل د3

ساز غفلت از امکانات هدایت شوند که به برخی از توانند زمینهاین عوامل نیز بسیارند و می 

 شود.ها پرداخته میآن

 الف( هوای نفس

توان در خاستگاه ارزش را میهای منفی و بیها و در ادامه رقابتدلیل بسیاری از این غفلت

انسان هوای نفس اوست، هوای نفس انسان را هوای نفس جستجو کرد، اصلاً عامل بدبختی 

( 62ص: «)فَُیضِل َکَ عَن سَِبیلِ الله وَ لَا تَت َبِعِ اْلهَوَى»کند،دچار غفلت و منحرف از راه حق  می

پیروی از هوای نفسی که اجازه  و از هواى نفس پیروى مکن تا تو را از راه خدا گمراه کند.

یت که خدا به او ارزانی داشته حق را پیدا کند و دهد انسان از طریق امکانات هدانمی
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فَإِن ل َمْ یَْستَِجیبُوا لَکَ »صرفاً به دنبال لذائذ حیوانی خود باشد، این یعنی همان غفلت مرگبار؛

( اگر این 10)قصص:«فَاعْلَمْ أَن َمَا یَت َبِعُونَ َأهْوَاءُهمْ وَمَنْ َأضَل ُ مِم َنِ ات َبَعَ هََواهُ بِغَیْرِ هُدًی م ِنَ الل َهِ 

تر کنند! و آیا گمراههاى خود پیروى مىپیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوس

کس که پیروى هواى نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهى را نپذیرفته، کسى پیدا از آن

دوزخ فرجام تبعیت از هوای نفس ضلالت و  السلام(ی امام حسین )علیهبه فرمودهشود؟! مى

(. عقلانیت 611: 8، 8727؛ ابن اثیر، 778: 8777؛ نویسندگان،71: 8، 8989است )ابن منظور،

 های اسلام راهکار مناسبی برای مقابله با هوای نفس است.و تبعیت از آموزه

 ب( حسادت

حسادت از حسد به معنای آرزو و تلاش برای زوال نعمت از کسی که حق اوست )راغب، 

(. حسادت یعنی غفلت از غبطه، آزادگی و 891: 7، 8989نظور، ؛ ابن م917همان: 

رو عقل و فکر خواهد ازاینهای خود؛ شخص حسود نعمت را صرفاً از آن خود میداشته

کند تا در این میدان ظفر یابد. صفت ناحق بکار بسته و با جوارح اقدام به باطل میخود را به

ریبی ایجاد کند و او را از رسیدن به تواند در شخص حاسد قدرت تخمذموم حسد می

گیرد که (. در مقابل حسادت غبطه قرار می1کمال باز دارد که باید به خدا پناه برد )فلق: 

یابد و آرزو دارد امری پسندیده و ممدوح است، غبطه یعنی شخص نعمتی را در دیگری می

و یا تبدیل آن به نقمت  که خواستار زوال نعمت از دیگریآنکه او نیز دارای آن شود بی 

امام  (.817: 8؛ صعیدی، همان، 711: 7؛ ابن منظور، همان، 711: 9، 8901شود )فراهیدی، 

إن َ الْمُؤْمَِن یَغْبُِط وَ لَا یَحْسُدُ َو الْمُنَافِقُ َیحْسُدُ وَ لَا یَغِْبطُ  فرماید:می السلام(صادق )علیه

همانا مؤمن  (.882: 86، 8902؛ مجلسی، 761: 8901؛ شهید ثانی، 707: 6)کلینی، همان، 

صفت خورد. این ورزد و غبطه نمیورزد و منافق حسد میخورد و حسد نمیغبطه می

توان گفت تواند باعث قدرتی سازنده و کمالی گردد، به عبارتی میبرخلاف حسادت می

شود و میچشمی منفی وهمغبطه و حسد مقابل هم بوده و حسادت از عوامل رقابت و چشم

 تواند از عوامل مثبت این رقابت قرار گیرد.غبطه می
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 ی حقارتج( عقده

دهد زیرا فردی که دچار حس حقارت و این عقده قوه تعقل را تحت تأثیر قرار می

بینی است برای اینکه بتواند سریعاً در میان اقوام و در سطح جامعه تفوق پیدا کند با خودکم

آورد حتی مرتکب میعمق ارزش و کمت ناسالم در مسائل بیسوی رقابزدگی رو بهشتاب

السلام( فرمود: مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفُسهُ، َلم یُِهنها بِالمَعصَِیِة شود، امام علی )علیهمعاصی نیز می

ارزش ( هر کس براى خودش ارزش قائل باشد، آن را با معصیت، بى900)آمدی، همان: 

خود را تحقیر نکرده و شخصیت خودش را گرامی بدارد و به  چراکه اگر انسان .سازدنمى

تواند جانشین خدا روی زمین باشد صفاتش پرتوى از صفات پروردگار این بیاندیشد که می

( دیگر مرتکب معاصی نشده و 876: 8و مقام و شخصیتش برتر از فرشتگان )مکارم، همان، 

ی حقارت که موجب پدید آمدن عقدهبرد. از عواملی رقابت را به سمت مسائل ارزشی می

فَأَم َا الْإِنْسانُ إِذا مَا اْبتَلاهُ رَب ُهُ َفأَکْرَمَهُ َو نَع َمَُه فََیقُوُل رَب ِی »شود، فقر و تنگدستی است.می

( ام ا انسان، 81-82فجر: «)أَکْرَمَنِ... وَ أَم َا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقََدرَ عَلَْیهِ رِْزقَهُ َفَیقُولُ رَب ِی أَهاَننِ

دهد، دارد و نعمت فراوان به او میآزماید و عزیزش میکه پروردگارش وی را میهنگامی

اش را آزماید و روزیگوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است... و ام ا چون وی را میمی

انسان باهمین تحلیل  این« پروردگارم مرا خوارکرده است.»گوید: گرداند، میبر او تنگ می

رود تا نزد خدا و مردم منزلتی پیدا کند و اگر موفق نشود غلط خود به سمت مادیات می

که کند درحالیشود که حتی خدا را هم مت هم میی مخر بی بنام حقارت میدچار عقده

های ظاهری کرامت و ارزش انسان نزد خدای تعالی به تقوا و عمل صالح اوست نه به نعمت

ی روانی که مبتلا به عقده(. تفاوت میان کسی10؛ نحل: 10و موقت دنیا )ر.ک. قصص: 

که چنین نیست، در کوشش برای کسب قدرت است. اولی قدرت باشد با کسیحقارت می

وظیفه حقیقی خود را برای نمایش دادن شخصیت خود به مردم و دومی برای انجام

و عالمان دینی در احساس حقارت یا همان نفس  ی روانشناسانخواهد. البته به گفتهمی

لوام ه، جای پیشرفت و ترقی هست؛ مثلاً شخص گناهکار از گناه خود توبه کرده و درصدد 

شد علاوه بر قدرت تخریبی، « عقده»تبدیل به « احساس»آید، اما وقتی این جبران آن برمی
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اگر از  8احساس حقارت»گوید: رود. آدلر میبرداری از آن از بین میامکان هدایت و بهره

که فرد نتواند بر احساس حد تجاوز نکند، سبب پیشرفت و ترقی آدمی است، ]اما[ هنگامی

ی گیری عقدهحقارت خود غلبه کند، این حس تقویت و تشدید گشته و منجر به شکل

یت ی رضارو انسانی که ثروت دنیا را نشانه(. ازاین899: 8719شولتز، «)شودمی 6حقارت

ی حقارت است که این عقده او ی همان عقدهداند، ثمرهی خواری میخدا و فقر را نشانه

چشمی منفی گرفتار کرده است، پس وهمرا غافل از امکانات هدایت و در مرداب چشم

ای بیاندیشد که خوشبختانه برای از بین بردن آن دستورهای لازم است برای درمان آن چاره

 .6. تعدیل غرایز؛ 8»اند از: طور خلاصه عبارتمفیدی ارائه شده است، به کارهایلازم و راه

های . حمایت2. خودسازی؛ 1. تکریم شخصیت؛ 9. مثبت نگری؛ 7ایجاد محیط سالم؛ 

 (.1: 8711طاهری، «). توبه درمانی1. اصلاح نگرش )شناخت درمانی(؛ 7اجتماعی؛ 

 د( تفاخر

د ُنْیَا لَعِبٌ وَ لهَِْوٌ وَ زِیَنةٌ وَ تََفاخُرُ بَْیَنکُمْ وَ َتکاَثُرٌ فىِ اْلأَمْوَالِ وَ اعْلَمُواْ أَن َمَا الحَِْیَوةُ ال»

( بدانید زندگى دنیا تنها بازى و سرگرمى و تجم ل پرستى و فخرفروشى 60حدید: «)الْأَوْلَاد

فخر همان خودستایی است که در طلبی در اموال و فرزندان است! در میان شما و افزون

مباهات کردن در چیزهایى که خارج از وجود انسان است، مثل بالیدن به »لغت به معنای 

(، یا کسی که ادعای بزرگی و کبر و شرف دارد 66: 7راغب، همان، «)مال و جاه و مقام

( چون خودش و 611: 8718(. فخر از اقسام تکبر است )نراقی، 91: 1)ابن منظور، همان، 

که فروشد درحالییند و به دیگران که از دید او کمترند فخر میبهایش را برتر میداشته

که چنین نیست چون ملاک برتری تقواست و شخص متقی هم فخار نیست درنتیجه کسانی

هاست. او با این تقوائی آنخواهند فخرفروشی کنند، نشان از بیچشمی میوهمبا چشم

که انسان حقیقتاً مالک کند درحالیرفتارش دیگران را نیز به این عمل مذموم ترغیب می

(. پس تفاخر از عوامل مهم 811عمران: چیزی نیست و مالک حقیقی فقط خداست )آل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. inferiority feeling 

2. Inferiority complex 
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شدت نهی شده و شخص غفلِت از مالک حقیقی و فقر درونی است که در قرآن کریم به

هُوَ َأعْلَمُ بِمَِن  فَلَا تُزَک ُواْ أَنفَُسکُمْ».(81لقمان: فخ ار از محبت خداوند محروم گشته است )

پرهیزگار مالک شناسد! (؛ پس خودستایى نکنید، او پرهیزگاران را بهتر مى76نجم: «)ات ََقى

کند. حضرت على شناسد و خودش را محتاج او دانسته و از تفاخر دوری میحقیقی را می

مِم َا یُقَالُ لَهُ فَیَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ  إِذَا زُک ِیَ أَحَدٌ مِْنهُمْ خَافَ  گوید:در وصف مت قین مى الس لام()علیه

هرگاه یکى از  (.817شریف الرضی، همان: خ بِنَفْسِی مِنْ غَیْرِی وَ رَب ِی أَعْلَُم بِی مِن ِی بَِنفْسِی )

گوید: من از دیگران افتد و مىشده در هراس مىاش گفتهها ستوده شود، ازآنچه دربارهآن

صفت فخر یک نوع  .تر استوردگارم به اعمالم از من آگاهنسبت به خود داناترم و پر

بیمارى روانى و اخلاقى است، یک نوع انحراف در تشخیص و تفکر است، یک انسان سالم 

: 87شود )مکارم، همان، گونه پندارها و تخیلات نمىازنظر روح و روان هرگز گرفتار این

ن است که خود و نیازش را بشناسد ی اصلی تفاخر است و راه علاج آن ای(. جهل ریشه11

)نراقی، « اینکه به زبان و قول، خود را حقیر شمارد و دیگران را بر خود ترجیح دهد.»و 

عَجَباً لِلْمُتَکَب ِرِ اْلَفُخورِ ال َذِی کَانَ بِالْأَْمسِ نُطَْفةً  فرماید:می السلام((. امام سجاد)علیه611همان: 

عجب از متکبر فخرفروش که دیروز نطفه بود و  (.761: 6ینی، همان، )کلثُم َ هُوَ غَداً ِجیَفةٌ 

نوعی ناشی از توان بههای رذیله مانند کبر و تفاخر را میاین خصلتشود. فردا مرداری می

 ی حقارت دانست که توضیح آن در مبحث پیشین گذشت.همان عقده

 هـ( تکاثر

: 1رقابت کردن است )ابن منظور، همان،  تکاثر به معنای مکاثره که هم به معنای تفاخر و

راغب، «)چشمی و معارضه کردن در افزونى مال و بزرگى.وهمچشم»معنای (؛ و نیز به877

جویی بدون اندیشه و متأثر از محیط و رقابت بین افراد (؛ و افزایش786: 7همان، 

به زیادی مال و خواهی، فراوان شدن و معنای زیاده(. تکاثر به698: 9، 8726)طالقانی،

ثروت، فخر کردن است. تکاثر اختصاصی به ثروت ندارد بلکه گاه بر زیادی فرزند و قوم 

های زندگانی دنیا معرفی گیرد که قرآن کریم آن را یکی از شاخصهخویش نیز تعلق می

خواهی موجب غفلت از یاد خداست که تردید زیادهبی(. 60)حدید:  کندمی
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خوانیم که ی تکاثر میآورد؛ مثلاً در سورهغیر کمالی را به بار میچشمی منفی و وهمچشم

کردند ومنال و فرزند بسنده نمیاعراب برای بیان برتری خویش و تفاخر بر دیگران به مال

آوردند تا فزونی نفرات ها روی میبلکه حتی به شمارش مردگان خویش در گورستان

(. تفاخر و تکاثر ذهن را درگیر امور واهی 8-6خویش را به رخ دیگران بکشانند )تکاثر: 

شود انسان بالغ و عاقل برای اینکه در کند که بجای پردازش به امور با ارزش باعث میمی

ی کنونی ما سوی شمارش قبور آورد؟ در جامعهدید دیگران احساس حقارت نکند رو به

هایی که شود، خانوادهمی وفور مشاهدهی تکاثر بهها، مسئلهدر میان برخی از خانواده

شان به بسیاری از بینند، حتی در زندگیخوشبختی و کمال را در فزونی مال و اولاد می

وجود چون افزون طلبند و اند، نیازی ندارند ولی بااینآوری نمودهوسایلی که جمع

عوامل آن مانند کنند. برای مقابله با تکاثر اولاً باید ها را تهیه میخواهند تفاخر کنند آنمی

های اصیلی همچون: ایمان، گذاری انسان به ارزشدنیاگرایی را شناخت و ثانیاً ملاک ارزش

ال َذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ ».باشدعمل صالح، علم نافع، جهاد مالی و جانی، ایثار، انفاق و... 

توبه: «)دََرَجةً ِعنْدَ اللِه وَ أُولئِکَ ُهمُ اْلفائِزُونَ جاهَدُوا فی َسبیلِ اللِه بِأَمْواِلهِمْ َو أَنْفُسِِهمْ أَعَْظمُ

هایشان در راه خدا جهاد ها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان( آن60

 ها پیروز و رستگارند!نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آن

اند طور خلاصه عبارتبهبا در نظر گرفتن مباحث پیشین، آثار و پیامدهای رقابت منفی 

 از:

 دوری از خدا -1

 اتلاف عمر و سرمایه -2

 نرسیدن به اهداف والا -3

 موفقیت کاذب -4

 ارزشباارزش تلقی نمودن امور بی -5

 افسردگی و عدم رضایت در زندگی. -6

طورکلی با متن اشاره گردید ولی بهرفت از عوامل رقابت منفی، درونکارهای برونراه
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توان از مرداب غفلت گریخت و نیز با ی خلقت و حیات میهذکر خدا و با تعقل در فلسف

چشمی در دوری از عوامل منفی و با آموزش وهماجرای طرح معکوس یعنی ایجاد چشم

های درست و ایجاد بینش و نگرش سازنده )ر.ک: جادوی فکر بزرگ اثر شوارتز(، رقابت

موضوع بر افراد مشتبه شده بسا های سازنده دگرگون ساخت. چهنادرست را به شکل رقابت

ی مثبت است ولی پندارند که رقابتشان در جنبهباشد یعنی تلاش در رقابت منفی را چنین 

 اگر متوجه اشتباه خود شوند، دست از این رقابت منفی بکشند.

 رقابت مثبت از منظر قرآن کریم -3

برشمرد که مورد توان مواردی چشمی همیشه مذموم است یا میوهمآیا رقابت یا چشم

های امضائی و ابداعی تأیید قرآن باشد؟ پاسخ مثبت است. در اینجا منظور از مثبت، رقابت

 کند.شارع است که ترقی فرد و جامعه را تضمین می

 بصیرت عامل اصلی رقابت مثبت -3-0

بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ ات َبََعنىِ وَ سُبْحَانَ الل َهِ وَ مَا أَنَا مَِن  قُلْ هَذِهِ سَبِیلىِ أَدُْعواْ إِلىَ الل َِه عَلىَ»

( بگو: این راه من است که من و هر کس از من پیروى کرد با 801یوسف: «)الْمُشْرِکِینَ 

عامل ست و من از مشرکان نیستم. کنیم و خدا منز ه ابصیرت و بینایى به خدا دعوت مى

گیرد بصیرت است. دانستن اینکه حق عقل اصلی رقابت مثبت که نقطه مقابل غفلت قرار می

ها و گوش و چشمی که خدا به او عنایت فرموده چیست و چگونه و در چه راهی باید از آن

ه رقابت بهره جست؟ تمایز او به عنوان یک انسان با حیوانات چیست؟ در چه مسائلی ب

سمت مسائل منفی را بهتواند آنجوشد غفلت میبپردازد؟ رقابتی که از درون هر انسانی می

سمت مسائل ارزشی. هر مسلمانی مانند پیامبرش باید نسبت به متمایل کند و بصیرت به

اتفاقات پیرامون خود با بصیرت بنگرد و با بصیرت گام بردارد. قرآن کریم دعوت 

ی مسائل ارزشی و دینی همراه با بصیرت بیان را در حوزه علیه و آله( اللهپیامبر)صلی

منظور از أدْعُواْ إِلَى الل َهِ در دیدگاه علمای فریقین دعوت به توحید و آمادگی برای  کند.می

( و ترک گناه )طبرسی: همان؛ 871: 7؛ بیضاوی، همان، 780: 86معاد )طبرسی، همان، 
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ارزش. دعوت ( است نه دعوت به دنیا و مسائل بی16: 87، بیضاوی: همان؛ طبری، همان

( در غیر 160: 81ایشان و تابعینش به این امور مشروط به بصیرت است )فخر رازی، همان، 

شود )فخر رازی: همان(. پس تابعین پیامبر در امر تبلیغ کسانی این صورت مایه فریب می

السلام( )فیض بیت )علیهمه مانند اهلهستند که به خدا و سنت و روش ایشان بصیرت داشت

( و از اهل معاصی نباشند )طبری، همان( مانند برخی از اصحاب 17: 7، 8981کاشانی، 

؛ ابن 627: 1، 8966اند )ثعلبی نیشابوری،ایشان نه تمامی اصحاب که برخی چنین پنداشته

ها موضوع رقابت( پس مسلمانی که به 17: 87تا، ؛ المراغى، بی862: 86تا، عاشور، بی

دهد دیگر وقت و بصیرت کامل دارد و حوزه مسائل ارزشی را از غیر ارزشی تمییز می

کند و علاوه بر خود به عمق تلف نمیهای غیر ارزشی و کمسرمایه خود را در رقابت

شود که بصیرت بخشد پس درواقع از مَنِ ات ََبعَنىِ چنین برداشت میدیگران نیز بصیرت می

بصیرت دادن برای دعوت به خدا بر دوش همه مسلمانان است )ر.ک: طباطبائی،  یافتن و

(. دعوت پیروان پیامبر از روی اتفاق و تقلید نیست بلکه از روی بصیرت و 771: 88همان، 

باهم  -دعوت به سمت خدا –رو آنان در این راه یقین است، بصیرت به مبدأ و مقصد؛ ازاین

تبلیغ دین یکی از مصادیق خیر است که مورد تأکید « دانندمی»پردازند چون به رقابت می

پس کسى که غافل از خداست چگونه ممکن است  (.91خداوند قرارگرفته است )مائده: 

(. درواقع بصیرت، مسلمان را وادار به تبعیت از 771سوی او باشد؟)طباطبائی، همان،داعى به

های قرآن کریم ن رسول خدا عمل به آموزهکند و یکی از فرامیرسول خدا و فرامین او می

های بهشتی و مقام ابرار های قرآن رقابت سالم در رسیدن به نعمتاست و یکی از آموزه

کنندگان ها رقابت( و در این نعمت62)مطففین: «وَ فىِ ذَالِکَ فَلْیَتَنَاَفسِ الُْمتَنَافِسُون.»است

یا کوشش براى همانند شدن با مردمان با فضیلت و مُنَافَسَة بمعنای رقابت باید رقابت کنند. 

هاست بدون اینکه به دیگرى زیانى برسانند یعنی رقابت سالم. )راغب، پیوستن به آن

ای که ازنظر نگارنده حائز اهمیت بوده این (. نکته111: 7، 8907؛ جوهری،716: 9همان،

ندگان اگر به دنبال باهم رقابت کنند بلکه فرمود رقابت کن« مردم»است که نفرمود 

اند پس در این موارد با یکدیگر به رقابت بپردازند چون در این آیه حرف شرط و رقابت
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ء فلیتنافس فى ذلک جمله شرطیه حذف شده است: و ان ارید تنافس فى شی

. پاورقی( یعنی کسانی که برای دستیابی به اشیا نفیس 677: 62)مکارم، همان، المتنافسون

اند این بهشت است که سزاوار رقابت و رغبت است نه هر چیزی و به تعبیر تباهم در رقاب

ی گران و زورآزمایان باید بر سر همهعلامه طباطبائی معنایش این است که مسابقه

: 60هاى بهشتى و مخصوصاً بر سر رحیق مختوم مسابقه بگذارند )طباطبائی، همان، نعمت

: 78فخررازی، همان، «)ادرت در اطاعت خداستمب»( و شیء نفیس از دید فخر رازی 719

( که انسان را به مقام 91( چگونگی رقابت برای بهشت، رقابت در خیرات است )مائده: 17

رساند سپس ( می889عمران: ( و صالحین )آل66( و ابرار )مطففین: 68مقربان )مطففین: 

( و این 68)حدید: دهد( در بهشت جای می881عمران: موردتقدیر خدا قرار داده )آل

 نگرش در گرو بینش است.

 شوند؛عوامل بصیرت افزایی؛ که خود به دودسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم می

 . عامل بیرونی، مانند:8

 (.86؛ طلاق: 12؛ ذاریات: 881الف( آگاهی از هدف خلقت )مؤمنون: 

 (.18؛ مائده: 2های شیطان )فاطر: ب( شناخت حربه

 (.829؛ بقره: 818عمران: درباره آیات الهی )آلج( اندیشیدن 

 (.2، 9؛ ممتحنه: 68چون انبیا )احزاب: د( الگوی صحیح هم

 (.17ه( انس با قرآن و عالمان دینی )یونس: 

شود حق هر نعمتی را اعم از این عوامل به هر مسلمانی بصیرت بخشیده و باعث می

ه در میدان بندگی از ملائکه پیشی گرفته کطوریگوش و چشم و دل در حد توان ادا کند به

 و علاوه بر نجات خود از حیوانیت، دیگران را نیز رهایی بخشد.

 . عامل درونی، مانند:6

 (.2؛ تحریم: 801الف( خودسازی )مائده: 

 (.68؛ ذاریات: 1ب( خودشناسی )روم: 

 (.61آورد )انفال: ج( رعایت تقوا: تقوا وسیله تشخیص حق از باطل را پدید می
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 (.62د( عدم پیروی از هوای نفس )ص: 

 (.882؛ انعام: 1ه( بالا بردن سطح آگاهی )زمر: 

رقابتی که در وجود انسان نهفته یکی از عوامل حرکتی انسان است که او را به تلاش 

کند، چشمی میوهمدارد. یکی از موارد مثبتی که قرآن در مورد آن تشویق به چشممیوا

رات است که درواقع عمل خیر نشانه بصیرت و عامل تقویت آن پیشی گرفتن در خی

ها و (؛ در نیکى891بقره: «)فَاسَْتبِقُواْ الَْخیرَِْاتِ أَیْنَ َما تَکُونُواْ یَْأتِ بِکُمُ الل َهُ جَمِیعًا»است:

کند. ی شما را حاضر مىاعمال خیر، بر یکدیگر سبقت جویید! هر جا باشید، خداوند همه

(؛ 91مائده: «)بُِقواْ الَْخیرَِْاتِ إِلىَ الل َهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا َفیَُنب ُِئکُم بِمَا کُنتُمْ فِیهِ تخَِْتَِلفُونَفَاسْتَ»یا:

سوی خداست؛ سپس ی شما، بهها بر یکدیگر سبقت جویید! بازگشت همهپس در نیکی

رزش وجودى کردید؛ به شما خبر خواهد داد. چراکه معیار اازآنچه در آن اختلاف مى

توان چنین (. از این دو آیه می108: 8انسان به عمل پاک و نیک اوست )مکارم، همان، 

ها خداست )...یَأْتِ بُِکمُ الل َهُ جَمِیعًا(، منتها رقابتی برداشت کرد که خط پایانی تمام رقابت

 مورد تأیید واقع خواهد شد که در حوزه مسائل ارزشی باشد نه غیر ارزشی و کسی که

متوجه این موضوع نباشد خدا او را آگاه خواهد کرد که دیگر دیر است. خیرات جمع َخیر 

( یا جمع خِیرَه باشد به معنای حالت 298: 8باشد یعنی هر چیز سودمند )راغب، همان، 

که از ایستادن آید مثل قعدة براى حالت کسىدست مینیکوئی که برای شخص خی ر به

تواند هم در این دنیا به آید، میال مصادیق خیر که در ادامه می(. ح299نشیند )همان: مى

حال خی ر سودمند باشد مانند امنیت و آرامشی که از انجام این اعمال شامل حال او و 

شود و هم پاداشی که قرار است بعدازاین عمل در آخرت به او برسد. پس در اش میجامعه

نان باهم رقابت کنند. مصادیق خیر بسیار است این موارد است که بسیار تأکید شده مسلما

که خود نشانه بصیرت هایی از آنگنجد اما به نمونهی این مختصر نمیکه در حوصله

سوی اوست اشاره شخص مسلمان و عامل تقرب الهی و در مقام تشویق و دعوت مردمان به

 گردد:می
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 الف( انفاق

به معنای کم شدن و نابود شدن است )مصطفوی، همان، « ن ـ ف ـ ق»ی ریشهاز  واژهاین 

رو به بخشیدن مال ، انفاق ازآنراغبی (. به نوشته696: 89؛ ابن منظور، همان، 661: 86

(. هر فردی 712: 9یابد )راغب، همان، می زوالظاهر مال، ، بهبخشششود که با می اطلاق

ی امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلأهای موجود در زندگانی اندازهبه

ی ذیل راه رسیدن به اصل آیه ودهای آنان را برطرف کند.همنوعان را جبران و کمب

ُتنفُِقواْ مِم َا تُحِب ُونَ وَ مَا تُنفُِقواْ مِن  لَن تَنَاُلواْ الْبِر َ َحتىَ»کند:نیکوکاری را در انفاق بیان می

مگر اینکه رسید (؛ هرگز به )حقیقت( نیکوکارى نمى16عمران: آل«)ءٍ فَإِن َ الل َهَ بِهِ عَلِیمٌشَى

کنید، خداوند از آن آگاه است. چون دارید انفاق کنید؛ و آنچه انفاق مىازآنچه دوست مى

ی بِر  به معناى وسعت در خیر است و اعم از خیر اعتقادى و عملى از قبیل انفاق در راه کلمه

(. پس رقابت در انفاق که یکی از موارد خیر 176: 7باشد )طباطبائی، همان، خدا مى

ی اسلامی نماند و ثروت شود مورد تأکید قرار گرفته تا فقیری در جامعهسوب میمح

 گر نکند.ثروتمند نیز او را یاغی و طغیان

 ب( جهاد

از فروعات دین اسلام جهاد در راه خداست و جهاد از مصادیق سارعوا الی مغفرة... در آیه  

( و از مصادیق خیر است که مسلمانان باید 616: 9، 8720عمران )طبرسی، سوره آل 877

جهاد یعنی بذل جان و مال به طریقی مخصوص »برای اعزام به آن از همدیگر پیشی گیرند. 

. 771: 6تا، )شهیدثانی، بی« ن و یا افراد باغی در راه اعتلای کلمه اسلامبرای جنگ با مشرکا

انفِرُواْ ِخفَافاً َو ِثقَالاً َو جَهِدُواْ بِأَمَْوالِکُْم وَ أَنفُسُِکمْ فىِ َسبِیِل الل َِه ذَالُِکمْ َخیرٌ ل َُکمْ إِن »پاورقی(.

ما آسان باشد خواه دشوار و با مال و (؛ به جنگ بروید خواه بر ش98توبه: «)کُنُتمْ َتعْلَمُونَ

جان خویش در راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید خیر شما در این است. که راه رسیدن به 

رضاى خدا و سعادت جاویدان و انواع نعمتها و مواهب الهى در این نهضت مقدس عمومى 

فرت و ( سعادت جاویدان همان مغ961: 7)مکارم، همان، و فداکارى همه جانبه است

http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87
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 (.877عمران: بهشت برین خداست )آل

 ج( ترویج علم

آموزی و ترویج آن نیز از مصادیق خیرات بوده و اسلام بدان تشویق تردید علمبی

؛ (1زمر: «)قُلْ هَلْ یَسَْتوِی ال ذینَ یَْعلَمُونَ وَ ال ذینَ لایَعْلَمُونَ إن ما یَتَذَک َرُ اُولُوا الألْبابِ»کند.می

اند؟ تنها خردمندان متذکر دانند یکسانکه نمیدانند با کسانیکه میکسانیبگو: آیا 

صورت مطلق ذکرشده تا نشان دهد این دو گروه هیچ کجا چه در این نابرابری به .شوندمی

( و این تفاوت را 711: 81پیشگاه خداوند و چه در نظر خلق یکسان نیستند )مکارم، همان، 

(. ارزش علم 712دانند )همان: نه جاهلانی که ارزش علم را نمىفهمند فقط صاحبان مغز می

ذاتی است و شخص عالم نسبت به دیگران از امتیاز و شأن والایی برخوردار است 

خواند؛ اما صرفاً آموزی فرامیجهت دین اسلام مسلمانان را به سبقت در علمازاین

لم آموخته را نشر داد و ترویج آموزی و عالم شدن در اسلام مطرح نیست بلکه باید ععلم

زکات دانش، گسترش  (.976)آمدی، همان:  زکاةُ العلمِ نَشرُهُ السلام(:کرد. امام علی )علیه

عالمان و ثروتمندان بجاست  همان(.َخیرُ العلمِ ما نفََع )البته علم نافع منظور است. آن است. 

اندوزی و کسب مدرک. عمر صنفان خود رقابت کنند نه در ثروت در این مسائل با هم

کند که دشمنان درونی و بیرونی او را تهدید میانسان برای رسیدن به کمال باتوجه به این

( و شتاب 877عمران: آل«)مَغْفِرٍَة م ِن ر َب ُِکمْ وَ سَارِعُواْ إِلىَ»محدود است؛ باید شتاب کرد:

گوید بیش از بیست دلیل میشافعی با ارائه کنید براى رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ 

( 881: 9شود )ر.ک: فخر رازی، مغفرت یعنی نماز، چون نماز است که موجب مغفرت می

که  -مقام معنوی-برای ذی المقدمه  -آمرزش گناه-ولی مغفرت درواقع یک مقدمه است 

سارعوا از مسارعت، به معنى کوشش دو یا چند »تواند یکی از مصادیق آن باشد. نماز می

فر براى پیشى گرفتن از یکدیگر در رسیدن به یک هدف است. در کارهاى نیک، ن

ستایش و در کارهاى بد، نکوهیده است. در حقیقت قرآن در اینجا از یک نکته روانى قابل

دهد، ولى اگر جنبه مسابقه مهم کندی انجام مىاستفاده کرده که انسان تنها معمولاً کار را به

تازد؛ سوى هدف پیش مىگیرد و با سرعت بهنرژى خود را به کار مىبه خود بگیرد، تمام ا
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شده براى این است که رسیدن به هر و اگر هدف این مسابقه در درجه اول مغفرت قرار داده

باکمی تلخیص(.  18: 7مکارم، همان، «)مقام معنوى بدون آمرزش از گناه ممکن نیست

و ظفر در میدان قرب را دارد با انجام  فردی که در عمر کوتاهش قصد نیل به رستگاری

گناه و دل بستن به دنیای کم، این توفیق را از خودش سلب نموده و راه رسیدن به هدف را 

دهد. شتاب در نماز، اوامر الهی، شتاب میرو آیه شریفه دستور بهکند؛ ازاینبسیار دور می

بت منفی بیشتر در نیل به اهداف ی رقا(. دامنه616: 9جهاد، توبه و اسلام )طبرسی، همان، 

بها را با کالای فانی دهد فریبش را نخورید و عمر گرانرو دین هشدار میدنیوی است ازاین

چشمی شما در مغفرت خدا و بهشت برین وهم( بلکه چشم81؛ زمر: 9-1مبادله نکنید )نمل: 

ها رقابت و در این نعمت (62)مطففین: «وَ فىِ ذَالِکَ فَلَْیَتنَاَفسِ الْمَُتنَافِسُون»و خیرات باشد.

انعام: خداوند متعال ثواب کار خیر را ده برابر قرار داده است )کنندگان باید رقابت کنند. 

آری؛ رقابت در مسائل معنوی علاوه بر پاداش، امری مطلوب بوده که حتی در  .(820

دید جوانی به  السلام(علیهمشاهده است. روزی امام حسین )ی امامان و بزرگان نیز قابلسیره

کنی؟ عرض کرد: من گونه به سگ مهربانی میدهد، به او فرمود: چرا اینسگی غذا می

خواهم با خشنود کردن این حیوان اندوه من مبدل به خشنودی گردد، آرزوی غمگینم، می

نار به او آزادی از بند ارباب یهودی رادارم. امام با غلام نزد اربابش آمدند، امام دویست دی

یهودی گفت: این بوستان را به غلام و غلام و  .داد تا غلام را خریداری کرده و آزاد سازد

پولتان را به خاطر قدوم مبارکتان به شما بخشیدم. امام هماندم غلام را آزاد و بوستان و پول 

اش یهرا به او بخشید، وقتی همسر یهودی این بزرگواری را از امام دید مسلمان شده و مهر

اش را به همسرش را به شوهرش بخشید و به دنبال او شوهرش نیز مسلمان شده و خانه

رو خداوند در پایان آیه (. ازاین17: 8777؛ اشتهاردی، 819: 99بخشید )مجلسی، همان، 

أُعِد َْت »کند که این بهشت باعظمت، براى پرهیزگاران آماده شده استتصریح مى

 (.877ان: عمرآل«)لِلْمُت َقِینَ

*یا رب ، هب لی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال بخدمتک حتى أسرح إلیک 

 فی میادین السابقین و أسرع إلیک فی البارزین*
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 گیرینتیجه

توان قائل صورت مطلق ناپسند نیست بلکه میچشمی همان رقابت است که بهوهمچشم

( و منفی 891؛ بقره: 62مثبت )مطففین: تفصیل شد و با توجه به آیات قرآن، آن را به به

( 871( تقسیم نمود. عامل اصلی رقابت منفی از دید نگارنده غفلت بوده )اعراف: 60)حدید:

گیرد. تشویق قرآن کریم به رقابت مثبت است که که از عوامل بیرونی و درونی نشأت می

لق بودن ( و با توجه به مط801تشخیص و شناخت آن درگرو بصیرت بوده )یوسف: 

بصیرت در آیه شریفه بصیرت شامل همه اقسام آن اعم از دینی، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی 

توان با عوامل بیرونی و درونی همه انواع آن را افزایش داد. ازجمله شود و میو ... می

توان به اجرای طرح چشمی منفی میوهمکارهای پیشنهادی جهت مقابله با چشمراه

 ا و بصیرت افزایی در همه اقسام آن اشاره کرد.معکوس، ذکر خد

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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 منابع
 قرآن کریم

 ق(، مترجم: محمد دشتی، قم، الهادی. 8989حسین )البلاغه، شریف الرضی، محمد بن نهج

ش(، قم، صحیفه خرد، چاپ  8712السلام(، مترجم: محمدتقی خلجی )ی سجادیه )علیهصحیفه

 اول.

، محقق: محمود النهایة فی غریب الحدیث و الأثرق(،  8727ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد )

 .محمد طناحی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان

، محقق: على اکبر غفارى، قم، جامعه تحف العقولق(،  8909)ابن شعبه حرانى، حسن بن على

 .مدرسین

 .، بیروت، موسسه التاریخالتحریر و التنویرتا(، ابن عاشور محمد بن طاهر )بی 

 ، تهران، انتشارات دارالفکر.لسان العربق(، 8989ابن منظور، محمد بن مکرم )

 ، بیروت، اعلمی.مصباح الشریعةق(،  8900سلام( )الامام صادق )علیه

، تحقیق: محمد عبد الرحمن أنوار التنزیل و أسرار التأویلق(،  8981بیضاوى، عبدالله بن عمر )

 .، بیروت، داراحیاء التراث العربىالمرعشلى

، مترجم: محمدرحمتی غررالحکم و دررالکلمش(،  8717آمدی، عبدالواحد بن محمد )تمیمی 

 شهرضا، قم، صبح پیروزی.

تحقیق:  ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآنق(،  8966)ثعلبى نیشابورى ابواسحاق احمد بن ابراهیم 

 .ابو محمد بن عاشور، بیروت، داراحیاء التراث العربی

 ، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب جزائری.قلب سلیمش(،  8712دستغیب، سیدعبدالحسین )

، زیر نظر: محمد معین، سید جعفر شهیدی، تهران، موسسه نامهلغتش(،  8777کبر )ادهخدا، علی 

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

مترجم:  ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن،ش(، 8717محمد )بن  اصفهانی، حسین راغب

 حسینی، تهران، نشر مرتضوی. غلامرضا خسروی

 ، قم، صبح پیروزی.ی معارفنهگنجیش(،  8712رحمتی شهرضا، محمد ) 

 جا، نشر چاف.اکبر میرزایی، بی، مترجم: علیالفصاحهنهجش(، 8712رسول مکرم اسلام ) 

، مترجم: حمیدرضا شیخی، قم، انتشارات منتخب میزان الحکمهش(، 8717شهری، محمد )ری 
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 مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.

 مترجم: کریمی و همکاران، تهران، ارسباران.، های شخصیتنظریهش(،  8719شولتز، دوان )

، محقق: رضا مختاری، قم، مکتب الإعلام منیة المریدق(،  8901)الدین بن علىشهید ثانى، زین 

 .الإسلامی

، بیروت، دارالعالم الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةتا(، )بیشهید ثانى، زین الدین بن على 

 الاسلامی.

 ، قم، دارالفکر.ی اخلاق در قرآنچکیدهش(،  8771)شیروانی، علی  

 .اکبر غفارى، قم، جامعه مدرسین، محقق: علیالخصالش(،  8726)صدوق، محمد بن على 

محقق: احمد  (،الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربیةق(، ه 8907جوهری، اسماعیل بن حماد )

 عبدالغفور عطار، بیروت، نشر دارالعلم للملایین.

 جا، مروارید.، مترجم: ژنا بخت آور، بیجادوی فکر بزرگش(،  8719جوزف شوارتز، دیوید )

 تهران، نشر شرکت سهامی انتشار. پرتوی از قرآن،ش(،  8726طالقانی، سید محمود ) 

 ، قم، انتشارات زائر.هانقش باورهای دینی در رفع نگرانیش(،  8711الله )طاهری، حبیب 

، ترجمه: سید محمدباقر موسوی المیزان فی تفسیر القرآنش(، 8779طباطبائی، سید محمدحسین ) 

 ى مدرسین.همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه

، تحقیق: رضا مترجمان ،البیان فى تفسیر القرآنترجمه مجمعش(،  8720طبرسى، فضل بن حسن ) 

 .، تهران، انتشارات فراهانىستوده

 ، بیروت، دارالمعرفه.جامع البیان فى تفسیر القرآنق(،  8986برى ابوجعفر محمد بن جریر )ط 

 .، بیروت، داراحیاء التراث العربیمفاتیح الغیبق(،  8960فخر رازى، محمد بن عمر ) 

، تحقیق: مهدى المخزومی و ابراهیم الس امرائی ،کتاب العینق(،  8901فراهیدى، خلیل بن أحمد ) 

 .، نشر هجرتقم

 ، تهران، انتشارات الصدر.، تحقیق: حسین اعلمىتفسیر الصافىق(،  8981فیض کاشانى محسن ) 

 ای، قم، افق فردا.مترجم: مهدی الهی قمشه الجنان،مفاتیحش(،  8717قمی، شیخ عباس ) 

 دارالذخائر.نعمه، قم،  محقق: عبداللهکنز الفوائد، ، ق( 8980کراجکى، محمد بن على )

اکبر غفارى و محمد آخوندى، قم، ، محقق: علیالکافی، ق( 8907کلینى، محمد بن یعقوب ) 

 دارالکتب الإسلامیة.



 0311 پاییز و زمستان | 34شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 521

 

فرهنگ جامع سخنان امام حسین  ش(، 8777) السلام(گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم )علیه
 ، قم، دارالمعروف.السلام( ترجمه کتاب موسوعه کلمات الامام الحسین )علیه السلام(،)علیه

، محقق: حسین حسنى بیرجندى، عیون الحکم و المواعظش(،  8772بن محمد ) لیثى واسطى، على 

 قم، دارالحدیث.

بیروت، داراحیاء التراث ، محقق: جمعى از محققان، بحار الأنوارق(، ه 8907)مجلسى، محمدباقر 

 .العربی

 ،روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهق(،  8902مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى ) 
محقق: موسوى کرمانى، حسین و اشتهاردى على پناه، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى 

 کوشانبور.

قم،  السلام(،های شنیدنی از چهارده معصوم )علیهمداستانش(،  8777محمدی اشتهاردی، محمد ) 

 نشر نبوی.

 .، بیروت، داراحیاء التراث العربىتفسیر المراغىتا(، مراغى احمد بن مصطفى )بی 

 ، قم، انصاریان.اثبات الوصیةق(،  8962)مسعودى، على بن حسین 

، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد التحقیق فى کلمات القرآن الکریمش(، 8721)مصطفوى، حسن 

 .اسلامی

 ، قم، انتشارات صدرا.مجموعه آثارش(،  8771مطهری، مرتضی ) 

 دارالکتب الإسلامیة.، تهران، تفسیر نمونهش(،  8779مکارم شیرازی، ناصر ) 

، قم، مکتب الاعلام الإفصاح فی فقه اللغةتا(، موسی، حسین یوسف، عبدالفتاح صعیدی )بی 

 الاسلامی.

 ، تهران، کتاب راه نو.فرهنگ فارسی معینش(،  8718معین، محمد ) 

 ، قم، مؤسسه انتشارات هجرت.معراج السعادةش(،  8718نراقی، احمد ) 

، محقق: مؤسسه مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(،  8901) قىنورى، حسین بن محمد ت 

 .السلام(، قم، مؤسسه آل البیت )علیهمالسلام(البیت )علیهمآل

؛ روزنامه کیهان، کد چشمی خوب و بد از نگاه قرآنوهمچشم(، 78/8/8718محیطی، فرشته ) 

 .60811مقاله: 

 .17888، روزنامه کیهان، کد مقاله:می از نگاه قرآنچشوهمچشم(، 87/06/8717طالب پور، سعید )

 

http://www.ghaemiyeh.com/dijital-library.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=1408&sobi2Id=1009360021
http://www.ghaemiyeh.com/dijital-library.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=1408&sobi2Id=1009360021
http://www.ghaemiyeh.com/dijital-library.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=1408&sobi2Id=1009360021
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