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محمدرضا جواهری1

تاریخ دریافت94/9/23 :
تاریخ پذیرش94/12/20 :

چکیده

تحلیل مفهومی وتبیین مصداقی حرص هدف این مقاله است .در این پژوهش با
مرجعیت علمی احادیث امام رضا(ع) مفهوم ومصادیق حرص واقسام آن از نصوص
رضوی استنباط شده است .مسئله اصلی تحقیق کشف کارکردها وموارد "حرص
مقدس" در بیان عالم آل محمد(ع) است .روش تحقیق توصیفی تحلیلی وبنیادی است
و با مطالعات احادیث رضوی(ع) حقیقت حرص مم��دوح ومصادیق ونمونه های
آن آشکارخواهد شد .مطالعات وبررس��ی احادیث امام رضا(ع) به انگیزه حرص
شناسی نش��ان داد که عالم آل محمد(ع) در مواردی مردم را بر حرص ورزیدن امر
کردهاند .امام هشتم(ع) با صیغه امر "احرصوا" دریک حدیث جامع سه سرفصل
حرص ممدوح رابه جهانیان آموزش دادهاند .ح��رص بر" قضای حوایج مومنان"
و"ادخال سرور برمومنان "و"دفع مکروه ازآنان" دستور امام رضا(ع) بوده است.
معطوف به احادیث رضوی با درایة الحدیث کالم سایر معصومین(ع) نیز مصادیق
ونمونه های دیگری از" حرص مقدس" استنباط وتبیین شده است.

واژههای کلیدی:

کلید واژه :حرص ممدوح .حدیث .امام رضا(ع)  ،اخالق.
 -1استادیارگروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهدjavaheri@ferdowsi.um.ac.ir :
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مقدمه

کوشش در راه مفهوم شناسی "حرص" و تبیین ساختار و قلمرو و اقسام آن

در دانش اخالق اس�لامی ضرورت دارد و تاکنون این موضوع مهم با استناد به

کتب لغت و به ویژه با اجتهاد بر اساس آیات قرآنی و احادیث اهل بیت(ع) انجام

نشده اس��ت .از این رو در متون کالس��یک علم اخالق اس�لامی تنها در رذایل

اخالقی جای گرفته است و در مکارم و فضایل اخالقی از حرص یاد نمیشود.

مس��ئله اصلی این تحقیق اس��تخراج احادیث امام رض��ا(ع) از کتب حدیثی

معتبر واستنباط وتبیین موارد حرص مثبت از درون نصوص رضوی است .این

پژوهش به پرسشهای بنیادی حرص شناس��ی پاسخ میدهد .حرص در کالم

امام رضا(ع) چه جایگاهی دارد؟ آیا حرص در گفتار عالم آل محمد(ع) رذیلت و
ومذموم ومطرود است یا فضیلت وممدوح ومقبول؟ آیا حرص در رهنمودهای

امام هشتم منهی عنه اس��ت یا ماموربه؟ نگاه امام رضا(ع) به حرص چگونه بوده
است؟ اکنون رویکرد شیعیان به حرص چگونه باید باشد؟

الزم است قلمرو مفهومی حرص و ظرفیت لغوی و کارکردها و کاربردهای

آن در قرآن و حدیث به درستی کشف و تحلیل ش��ود تا حقیقت حرص مذموم

و ممدوح و مرزها و تفاوتهای آنها آش��کار شود .شایسته و سزاوار است در

همه کتاب هاب اخالقی در واژه حرص به "حرص ممدوح" و فضیلت و ارزش

آن نیز توجه الزم صورت گیرد .انحصار کارکرد حرص در منابع اخالق اسالمی
مأثوره به حرص مذموم از سوی مولفان این کتابها با کارکرد حرص در حدیث

تعارض دارد .الزم است و پیشنهاد می شود سرفصل واژه حرص در کتابهای

اخالق نظری و عملی با توجه به توسعه مفهوم آن در حدیث تنظیم و تحلیل شود.
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حرص به س��وی آن ،از مهمترین راهبردهای عالج حرص مذموم است .محقق

در صدد است مفهوم دقیق حرص را بر اس��اس آیات قرآن و حدیث بشناسد و

گنجایش مفهومی واژگان حرص و کاربرد آن در دوقس��م متضاد و متقابل را به
پژوهشگران نش��ان دهد .در احادیث اهل بیت(ع) هر دو ساحت حرص مذموم

و ممدوح ،آموزش داده ش��ده اس��ت .در این میان عالم آل محمد(ع) امام رضا

(ع)

واژه حرص را در هر دو قس��م متقابل آن به کاربرده اند .ب��ا دقت در کاربردها و

کارکردهای واژه حرص در گفتار ثامن الحجج(ع) میتوان ابعاد حرص را به طور

کامل شناخت .در این پژوهش تمامی احادیث رضوی(ع) که در آن واژه حرص

بوده است از کتابهای حدیثی معتبر استخراج شده و حقایق و پیامهای نهفته در
آن استنباط میشود .در پرتو مفهوم شناسی واژه حرص در حدیث امام معصوم

علی بن موس��ی الرضا(ع)  ،میتوان "حرص مذموم" را ش��ناخت و از آن رهایی
یافت و "حرص ممدوح" را شناخت و به آن آراسته شد.
حرص در لغت عرب

مطالعه کتابهای لغت عرب روش��نگر این واقعیت است که واژه حرص به

معنای رغبت ف��راوان و بیش از اندازه و افراط و زیاده روی و ش��دت در میل و
اراده(احمدبن ف��ارس 219 :1387 ،؛ راغب اصفهان��ی 1404 ،هـ .ق 113 :؛

خوری شرتونی 1403 ،هـ .ق ،ج، 1ص  181؛البستانی )126 :1973 ،و کوشش
و اجتهاد و تالش حداکثری ودر حد توان برای رسیدن به مطلوب و عالقه شدید
و نشاط فراوان و دلدادگی و عش��ق به چیزی اس��ت(جرجانی 1306 ،هـ .ق:

 .)38معادل حرص در انگلیس��ی (eager desireس��رودلیر 117 :1390،و
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ش��ناخت حرص ممدوح و دعوت به حرص ممدوح و جه��ت دادن به قوه
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 )199و (to be ambitiousآیت اهلل زاده شیرازی و دیگران)371 :1363 ،
و (greed، cupidity، avariceآریان پور )418 :1362 ،و در فرانس��وی
(ambitlonnerآیت اهلل زاده ش��یرازی و دیگران )1371 :1363 ،است .در

لغت نامههای فارسی نیز حرص در همین گس��تره و قلمرو مفهومی به کار رفته
اس��ت .بنابراین حرص در لغت لزوم ًا بار منفی ندارد و از رذایل اخالقی نیست.

با توجه به انگیزه و انگیخته و هدف و متعلق و مطلوب حرص است که میتوان

آن را رذیلت یا فضیلت شمرد و نکوهش یا س��تایش کرد .ورود واژه" شره "به
معنای میل در کنار اراده برای بیان معنای حرص در گزارش راغب اصفهانی و ابن
منظور ،حاکی از وسعت مفهومی حرص است و به ظرفیت استعمال واژه حرص

در دو بعد مثبت و منفی اشاره دارد.
واژگان مترادف

در قرآن و احادیث الفاظی مترادف حرص با معنایی نزدیک به حرص وجود

دارد ،هلوع و شح و شره و نهمه از این واژگان است.در المفردات فی غریب القرآن

درباره شح آمده :الش��ح بخل مع حرص(راغب اصفهانی 1404 ،هـ .ق)256 :؛

شح ،بخل همراه با حرص اس��ت .در تبیین معنای نهمه چنین آمده است :ولوع
بشیء .بلوغ الهمه فی شیء(احمد بن فارس بن زکریا .)978 :1387 ،بسیار شیفته

و بسیار عاشق و دلباخته و بی قرار چیزی بودن .تمام همت را در چیزی مصرف
کردن .شره به معنای میل ش��دید و حرص فراوان است(.مسعود 465 :1392 ،؛

افرام البستانی )280 :1362 ،خوری شرتونی 1403 ،هـ .ق ،ج  587 :1؛ معین،

 ،1362ج .)2041 :2
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حرص در لغت نامههای فارسی به معنای آز ،آزمندی(معین ،1362 ،ج 45 :1

و  )1348شوق بسیار و رغبت به چیزی ،آرزو ،خواهش بسیار(عمید24 :1363 ،

و  )521بخل ورزیدن ،عالقه شدید ،احتیاط و مواظبت(عبداهلل)126 :1380 ،
آزوری ،آزمندش��دن ،آزرور ش��دن ،ولع ،طمع ،زیادت جویی ،خواستار بودن

چیزی با به کاربردن کوشش بسیار برای رسیدن به آن است(دهخدا ،1377 ،ج

 .)8845 :6در متون فارس��ی کهن حرص در مفهوم گسترده و عام آن آمده و در
مفهوم مثبت نیز به کار رفته است .در کلیله و دمنه درباره حرص بر تعلم و علم و

هنر چنین آمده است :به رغبتی صادق و حرصی غالب در تعلم آن کوشیدم ...و

حرص تو در جای علم و کسب هنر مقرر(دهخدا ،1377 ،ج  8844 :6و .)8845

بیهقی نیز در حرص بر تاریخ نگاری نوش��ته اس��ت :چون در این روز ،کار این

تاریخ کردن گرفتم حرصم زیادت شد(بیهقی ،بی تا.)104 :

مفهوم اصطالحی حرص در نظر علمای اخالق اسالمی

شاید بر اثر کثرت احادیث در باره حرص ناپسندیده و مذموم و رواج حرص

بد و زشت در میان مردم که غالب ًا درمواردی به کار رفته که شایسته سرزنش است،

واژه حرص در علم اخالق اسالمی بار منفی دارد و از رذایل اخالقی است .غزالی

در «کتاب ذم المال» از احیاء علوم الدین در عن��وان "بیان ذم الحرص و الطمع"

حرص ورزیدن بر اکتساب مال از هر راه و به هر گونه و هر شکل را ریشه آلودگی

به اخالق ناپسند و ارتکاب منکرات شمرده اس��ت(غزالی ،بی تا ،ج  )231 :3و
فیض کاشانی نیز در المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء ،همان مطالب را آورده و

چیزی بر آن نیفزوده است(فیض کاشانی ،بی تا ،ج  .)50 :6مؤلف تهذیب االخالق

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

کاربرد حرص در زبان فارسی
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و تطهیر االعراق ،حرص را بر جمع آوری مال و ثروت و حرص در کسب طال و

نقره استعمال کرده است(ابن مسکویه 44 :1384 ،و  .)141مؤلف روضة العقال،

و نزهة الفضالءدر قرن چهارم هجری تنها از لزوم برانگیختن انس��انهای عاقل
بر اجتناب از حرص س��خن گفته است(البستی 1395 ،هـ .ق.)132 - 129 :در
جامع الس��عادات در تعریف حرص آمده :هو معنی راتب فی النفس باعث علی

جمیع ماالیحتاج الیه و ال یفیده من االموال ،من دون��ان ینتهی الی حد یکتفی به

و هو اقوی شعب حب الدنیا و اشهر انواعه و الریب فی کونه ملکه مهلکه و صفه

مضله(محمدمهدی نراقی 1385 ،هـ .ق ،ج  .)102 :2حرص معنایی استوار در

نفس است که بر انگیزاننده انسان است بر جمیع آن چه به آن احتیاج ندارد و برای
او س��ود ندارد از اموال ،بدون این که به حدی که به آن اکتفا ش��ود منتهی گردد و

حرص از قویترین شعبههای دوست داشتن و حب الدنیا و مشهورترین انواع آن

است و تردیدی نیست در این که حرص ملکهای هالک کننده و صفتی گمراه کننده

است .مؤلف معراج السعاده همین گفتار پدر را در تعریف حرص آورده است .وی

در عنوان حرص و مفاسد آن مینویسد :صفتی است نفسانیه که آدمی را وا میدارد

بر جمع نمودن زاید از آن چه به آن احتیاج دارد و این صفت یکی از شعب حب

دنیا و از جمله صفات مهلکه و اخالق مضله اس��ت بلکه این صفت جنیه بیابانی

است کران ناپیدا که از هر طرف روی به جایی نرسی و وادی آیت است بی انتها،

که هر چند در آن فرو روی عمق آن را نیابی .بیچارهای که بر آن گرفتار شد گمراه
و هالک شد(نراقی .)329 :1390 ،در کتاب شرح حدیث جنود و عقل و جهل،

در تبیین حرص چنین آمده است :حقیقت حرص ،از شدت تَوَقان نفس به دنیا و

شئون آن و کثرت تمسک به اس��باب و توجه قلب به اهل دنیا و کثرات الزمه آن
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عبارت است از شدت اش��تیاق نفس به دنیا و شئون آن و کثرت توسل جستن به
اسباب هر گونه که باشد با نظر استقاللی(تهرانی 1397 ،هـ .ق ،ج  .)228 :1مؤلف

دیگری در کتاب اخالق اسالمیاش حرص را از رذایل اخالقی میشمارد و آن را

به دل در گرو مادیات نهادن تعریف میکند(سادات .)222 :1365 ،غزالی و فیض
کاشانی تعریف دقیقی از حرص ارائه نکردهاند .درسنامه علم اخالق حوزههای

علمیه خواهران مینویسد :حرص صفتی س��یری ناپذیر است که انسان را وادار

میکند بیش از حد نیاز ثروت جمع کند .این صفت ناپسند یکی از جلوههای دنیا
دوستی است(جباران 84 : 1391،و .)85در اخالق ناصری آمده :سعادت مشتمل
بر چهار جنس اس��ت که آن را اجناس فضایل خوانند و آن حکمت و شجاعت

و عفت و عدال��ت بود(طوس��ی 83 :1364،و  .)84وی در تبیین اجناس رذایل

میگوید :چون فضایل در چهار جنس محصور است اضداد آن که اجناس رذایل

بود دربادی النظر هم چهار تواند بود و آن جهل باشد که ضد حکمت است و جبن
که ضد شجاعت است و شره که ضد عفت است و جور که ضد عدالت است(همان:

 .)117بنابراین وی ش��ره را که به معنای میل است و مترادف با حرص یا بخشی
از حرص است ضد عفت میداند و در تعریف شره مینویسد :واما شره و آن در

اطراف افراط است ،ولوع باش��د بر لذات زیادت از مقدار واجب(همان 119 :و
 )120وی نظر ارسطاطالیس درباره سعادت در نگاه حریص را چنین مینویسد:
حریص سعادت را درتمکن از راندن شهوت داند(همان .)84 :در نظریه خواجه

نصیرالدین طوسی حرص الهی و مایه قرب به خدای متعال نیز وجود دارد .او در

شمارش مقامات قرب به حضرت الهیت و استعداد آنها ،به حرص مثبت روی

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

است(خمینی )217:1377 ،در کتاب اخالق اسالمی نیز چنین آمده است :حرص
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میآورد .او منازل و مقامات قرب به حض��رت الهیت را چهار مقام میداند ،مقام
اهل یقین و اهل احس��ان و مقام ابرار و مقام اهل فوز وی پس از ش��مارش این

مقامات مینویسد :استعداد این منازل به چهار خصلت باشد :اول حرص و نشاط

در طلب ،دوم اقتضای علوم حقیقی و معارف یقینی ،و سیم حیا از جهل و نقصان
و قریحتی که نتیجه اهمال بود ،و چهارم مالزمت سلوک طریق فضایل به حسب

طاقت و این اسباب را اسباب اتصال خوانند به حضرت عزت(همان)142 :

بنابراین حرص در تبیین علمای علم اخالق اسالمی ،در حرص ناپسندیده

و زشت و بد و حرام که از رذایل اخالقی است به کار رفته و به شدت نکوهش و

سرزنش شده است و حرص ممدوح و زیبا و از مکارم و فضایل اخالقی از سوی

مولفان اخالق اسالمی جز خواجه طوس��ی مورد غفلت قرار گرفته است .آری
حرص در دانش اخالق تنها در حرص ش�� ّر و در حرص در مسیر دنیاپرستی و
ثروت خواهی و تمایالت دنیوی و رغبت و میل شدید به امور زشت و ناپسندیده
تعریف شده است و همواره در گروه رذایل اخالقی و صفات بد قرار گرفته است

این پژوهش روشن میکند که چنین تعریفی با قرآن و سنت و حدیث اهل بیت

(ع)

و گفتار امام رضا(ع) سازگار نیست.
حرص در قرآن

در آیات قرآن پنج بار واژگان حرص آمده است که چهار مورد آن در تبیین

حرص ممدوح و مثبت اس��ت و تنها یک بار در حرص مذموم و منفی استعمال

شده است .در سه آیه قرآن پیامبر خدا حضرت محمد(ص) که به نص قرآن دارای
اخالق عظیم و برجسته است(القلم  )4 ،با صفت حریص و دارای حرص شناخته

شده است .در سوره توبه رس��ول اهلل چنین معرفی شده است :لقد جائکم رسول
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 .)128 ،به یقین رس��ولی از خود شما به سوی ش��ما آمد که رنجهای شما بر او

سخت است ،حریص بر شماست و اصرار بر هدایت شما دارد و به مومنان رئوف

و مهربان اس��ت .در این آیه به صراحت از رس��ول اهلل با صفت حریص یاد شده
است .در سوره دیگر در توصیف حرص پیامبر بر ایمان آوردن مردم چنین آمده

َّاس َول َوْ حَ رَصْ َت بِمُؤْ ِمنِينَ (یوس��ف  .)103 ،و بیشتر مردم هر
اس��تَ :ومَا أَ ْكثَ ُر الن ِ

چند حرص بورزی و اصرار داشته باش��ی ،ایمان نمیآورند .در آیه دیگر نیز با
ِص َعلَ��ى هُدَ اهُمْ (النّحل  .)37 ،بر حرص پیامبر بر هدایت مردم
عبارت :إِنْ تَحْ ر ْ
تصریح شده است .بنابراین در سه آیه قرآن نص بر حرص رسول اهلل وجود دارد
و در این آیات محکمات درجه عالی حرص که از فضایل و مکارم اخالقی است

برای حضرت محمد(ص) ثابت شده است .در سوره نس��اء نیز سخن از حرص بر
رعایت عدالت بین همسران است(النساء  .)129 ،تنها یک بار در حرص بر حیات

دنیوی و اندوختن مال و ثروت به کار رفته و یهودیان این گونه توصیف شدهاند:
َّاس َعلَى حَ يَا ٍة (البقره  .)96 ،آن��ان را حریصترین مردم
َص الن ِ
َولَتَجِ دَ نَّهُمْ أَحْ ��ر َ

حتی حریصتر از مشرکان بر زندگی این دنیا و اندوختن ثروت خواهی یافت.
با درنگ در کارکردهای واژگان حرص در این پنج آیه ،توسعه مفهومی حرص

در ممدوح ومذموم آن اثبات میش��ود .حرص درچهار آیه نمایانگر حرص بر

ایمان و هدایت و عدالت است وتنها دریک آیه در حرص بر دنیاوثروت و زندگی
دنیوی به کار رفته است .بنابراین حرص اختصاص به حرص مذموم و منفی ندارد

و لزوم ًا از رذایل اخالقی نیس��ت بلکه امکان دارد ح��رص ممدوح و مثبت و از

فضایل اخالقی باشد.

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

من انفس��کم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رئ��وف رحیم(التوبه
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حرص و هلوع

واژه مترادف با "حرص" در قرآن واژه "هلوع" است .هلوع را اهل لغت ،شبه

حرص و شدت حرص و حریص دانستهاند؛(احمد ابن فارس بن زکریا:1387 ،

 998؛ خوری ش��رتونی 1403 ،هـ .ق 425 :؛ ج��رّ ،1373 ،ج  2132 :2؛ ابن

منظور 1405 ،هـ .ق ،ج  )375 :8و اهل تفسیر(طبرسی  1403هـ .ق ،ج 5:356؛
فیض کاشانی 1402 ،هـ .ق ،ج  5:226؛ مکارم شیرازی ،1382 ،ج . )25:27

خدای سبحان میفرماید :إِ َّن الإْ ِنْسَ ��انَ خُ لِقَ َهلُوعًا(المعارج .)19 ،به یقین

انسان حریص و کم طاقت آفریده شده اس��ت .به حکم این آیه حرص و هلع را

خداوند در نهاد انسان قرار داده است و انس��ان با حرص خلق شده و حرص از

انسان تفکیک ناپذیر اس��ت .اگر حرص فقط در حرص مذموم به کار رود الزم

میآید خداوند انسان را بر رذیلت اخالقی حرص آفریده باشد و این با حکمت

الهی و نظام احسن هماهنگ نیست .بنابراین حرص در انحصار حرص ناپسندیده
نیست .عالمه طباطبایی در باره وجود وصف هلوع در خلقت انسان نوشته است:
صفت هلوع که خدا انسان را بر آن آفریده است نعمت و فضیلت است و این انسان

اس��ت که آن را از فضیلت به رذیلت و از نعمت به نقمت خارج میکند و مذمت
انسان به صفت هلوع از نظر سوء تدبیر انسان است نه از حیث این که هلوع فعل

خداوند است .استثناء مؤمنان در آیه  22سوره معارج به این دلیل نیست که صفت
هلوع در مؤمنان خلق نشده است بلکه به این دلیل است که آنها صفت هلوع را

بر کمال آن باقی داشتهاند و آن را به رذیلت و نقمت تبدیل نکردهاند(طباطبایی،
 1397هـ .ق ،ج  .)84 :20با بررسی مفاد آیات حرص و هلوع در قرآن ،حقیقت
حرص شناخته میشود .حرص و هلوع بودن را خدا در نهاد انسانها قرار داده
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ببرد.

فصل حرص در کتب حدیثی

با این که حرص در کالم معصومین(ع) در حرص ممدوح و حرص مذموم هر

دو استعمال ش��ده اس��ت و کارکردها و کاربرد آن در حدیث در انحصار حرص
ناپسندیده نیست ،اما در منابع و کتب حدیثی از حرص تنها در رذایل اخالقی و

با عناوین منفی یاد شده است .احادیث ارزش گذاری بر حرص و تبیین مصادیق

ممدوح آن درون کتب حدیثی در فصلهای گوناگون جای گرفته است اما همراه
با عنوان حرص و در باب حرص نیامده است .ثقه االسالم کلینی رازی در الکافی

باب «حب الدنیا و الحرص علیها» تعداد  17حدیث ذکر کرده است و هیچ حدیثی
در مدح حرص ندارد(کلینی  1401 ،هـ .ق ،ج  )320 - 315 :2شیخ حر عاملی
در وس��ایل الش��یعه باب «کراهه الحرص علی الدنیا» حدیثی از قس��م حرص

ممدوح نیاورده است(حرعاملی 1403 ،هـ .ق ،ج  )318 :11عالمه مجلسی در

بحاراالنوار باب «الحرص و طول االم��ل»  31حدیث آورده و حدیثی در مدح
حرص قرار نداده است(.مجلس��ی 1403 ،هـ .ق ،ج  .)176 - 130 :73ش��یخ

عباس قمی در س��فینه البحار در واژه حرص ،از حرص ممدوح حدیث نیاورده
است(قمی ،بی تا ،ج  242 :1و  .)243در این پژوهش با پایبندی به واژگان حرص
دو قسم و دو صفت حرص ممدوح و ممدوح از قرآن و حدیث استنباط شده است
و میتواند فصل جدید و عنوان جامعی برای حرص در کتب حدیثی بگشاید.
حرص ناپسندیده و حرص پسندیده در اخالق رضوی

(ع)

واژگان ح��رص درکالم امام رضا(ع) در مفهوم و مص��داق متقابل و متضاد به

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

است تا وی با کمک عقل و شرع ،حرص را در جهت خیر و جدایی از ش ّر به کار
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کار رفته اس��ت .عالم آل محمد(ع) هم از حرص نهی کردهاند و هم بر حرص امر

نمودهاند .بنابراین حرص در اخالق و فرهنگ رضوی دو قسم است.
الف ـ حرص زشت و ویرانگر

عالقه بی حدوحساب به جمع آوری ثروت ورغبت شدیدبه اندوختن اموال،

ازحب دنیاست .پول دوستی بی پایان وثروت
ّ
نیرومندترین ومشهورترین قسم

اندوزی بی نهایت ،علت غرق شدن دردنیاگرایی وعامل هالکت ونابودی است.

امام رضا(ع) فرمودهاند :ایّاکُم وَالحِ رص وَالحَ سَ دفَانّهُما ا َهلَکااالُمم السّ اب ِقه(الفقه

الرضا(ع) 1406،هـ  .ق 338:؛ مجلسی1403،ق ،ج  .)346 :78ازحرص وحسد

بپرهیزید ودوری کنید ،همانا آن دو ،امتهای پیش��ین راهالک ونابودکرده اند.
مطابق این حدیث رضوی زیان حرص آن قدرزیاداس��ت ک��ه منتهی به هالکت

امتها شده اس��ت .حرص دررفاه طلبی وس��رمایه داری وافزون خواهی های
مادی عمومی ،تنهاافراد رانابودنمی کندبلکه عامل نابودی امت هاوحکومت ها

وتمدن هاست.

بادعوت به زهدوقناعت وتقواوبازداشتن مردمان ازروی آوردن به انباشت

ثروت وکاالوبامب��ارزه با زرق وب��رق دنیاوتجمل گرایی و تش��ریفات دنیوی،

میتوان قدری حرص آنان رامحدودوکنترل کرد.

عالقه ش��دیدوتمایل فراوان به ثروت وس��رمایه ،عامل آلودگی انسان هابه

روشهای کثیف وراه های ننگین وابزارهای پلید برای رسیدن به هدفهای مادی

است وباعث سقوط فردوجامعه میشود .رباخواری ،دزدی ،رشوه خواری ،ظلم

اقتصادی ،قتل ،قاچاق فروش��ی ،غارت وچپاول اموال عمومی ،خودفروش��ی،
جاسوسی ،رواج فحشا ،کم فروش��ی ،غل و غش ،فریبکاری و ...راهکارهایی
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موجب پیدایش وگسترش فس��اد اقتصادی ودرنهایت سقوط اخالقی وهالکت
است .این حرص فضیلت هاومکارم وارزش های اخالقی راازبین میبرد .همین

لوازم ایجابی وسلبی حرص بردنیا طلبی که همواره باحرص است وازآن جدانمی

شودعوامل وعلل هالکت امتهاست .امام رضا(ع) نیزباآگاهی وشناخت این لوازم
تفکیک ناپذیرحرص ،مس��لمانان راازحرص برحذرداش��ته واثرنهایی حرص
ورزی عمومی راکه هالکت امت هاست بیان کردهاند.
درحدی��ث دیگرام��ام رض��ا

(ع)

فرمود هان��د :ال تُحَ دّ ث��وا ا َنفُسَ ��کُ م

ب ِالفَقروَالب ِطُ ��ولِ العُمرفَان ّ��ه مَ��ن حدّ ث ن َفسَ ��ه ب ِالفَقرب َخِ ��ل َومَن حَ دّ ثَه��ا ب ِطُ ول

ِص(مجلسی1403،ق ،ج  .)346 :78به خودتان ازفقروطول عمرسخن
العُمرحَ ر َ

مگویید ،هرکس به خودش ازفقرسخن بگوید بخیل شودوهرکس به آن ازطول
عمرس��خن گوید حریص گردد .مطابق این حدیث رض��وی ،ترس ازفقرعامل

بخل است ووحشت از ناداری ،دستان انسان رامی بندد واو را ازسخاوت وانفاق
درراه خدامحروم میکند .س��خن گفتن ازطول عمرنیزانس��ان را حریص بارمی
آورد .تلقین عمرطوالنی به نفس رام نشدنی ،موجب افزایش روحیه دنیاگرایی

وخودخواهی انسان می شود وعالقه شدید به جمع آوری مال وثروت وپاسداری

ازآن ،انس��ان را از خدا وکار ب��رای آخرت بازمی دارد .محمدبن اس��ماعیل بن
بزیع گفته اس��ت امام رضا(ع) فرم��ود :الیَجتَمعُ المال الاّ ب ِخِ ص��ال خَ مس :بِبُخل
شَ ��دید َو امل طَویل وَحِ رص غالب َوقَطیعه الرّحم وَایثارِالدُّ نیا َعلَی اآلخِ ره(ابن

بابوی��ه ،1380،ج 566 :1؛هم��ان 1403،ه��ـ  .ق283 :؛ مجلس��ی1403،ق،
ج 138 :73؛حرعامل��ی 1409،ه��ـ  .ق ،ج  34 :17و ج 560 :21؛ عروس��ی

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

اس��ت که حریص باآن هابه جمع آوری مال وثروت میپردازد .بنابراین حرص
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الحوی��زی ، 1383،ج  668 :5؛اربل��ی ،1381،ج  294 :2؛ابوالفض��ل عل��ی

الطبرسی71 : 1385،؛حسینی القزوینی 1428،هـ  .ق ،ج )358 :5؛ مال جزبا پنج
خصلت جمع نمیشود :بخل شدید وآرزوی طوالنی وحرص غالب وقطع رحم

وبرتری دادن دنیا برآخرت.

بدیهی اس��ت عالقه ش��دیدبه مال ،موجب جمع آوری ثروت میشود .آدم

حریص تمام ه��دف زندگانیاش گردآوری ثروت اس��ت وازهرراه نادرس��ت

وباهروس��یله واب��زاری برای رس��یدن به همی��ن هدف ،ش��ب وروزتالش می

کندودرآخرعمر ،ثروت فراوان به دست آمده ازراه های حرام رابرای بهره برداری
دیگران میگذارد ومی رود.

ب ـ حرص زیبا ومقدس

حرص ب��رای ث��روت دنیا ،ریاس��ت ،ق��درت ،ش��هوت وبرای جل��وه ها

ومظاهردنیاگرایی ،حرص حیوانی ،پلید ،منکر واز رذایل اخالقی است اماحرص

برای دیگران ودلسوزی وعالقه شدید به کمک مالی به دیگران وقضای حوائج

مومنان وسود رسانی به آنان وحل مشکالت انس��ان ها وهدایت ونجات آنان،
حرص مقدس ،زیبا ،معروف و از فضایل ومکارم اخالقی است.

سیره ورفتارپیامبرخدا(ص) واهل بیت(ع) بهترین سرمشق ونمونه برای بشریت

دراین ن��وع از حرص زیبا ومقدس اس��ت .امام رضا(ع) ،خودپیش��گام درچنین

حرصی بودهاند ومسلمانان را به آراستگی به آن فراخوانده وفرموده اند :ا ِحرِصُ وا
لیس
عَلی قَضا ِء حَ وائ ِجِ المُومِنین وَادخالِ السُّ رو ِر َعلَیهِم َودَف ِع المَکرُوه عَنهُم فَان َّ ُه َ

َرائض ا َفضَ ل مِن ا ِدخالِ السُّ ��رو ِر َعلَی
شَ ��یء مِنَ االعمالِ عِندَ اهلل َع َّزوَجَ لَّ ب َعدَ الف ِ

المُومِنِ (الفقه الرضا(ع) 1406،هـ  .ق339:؛ مجلسی 1403،هـ  .ق ،ج .)347 :78
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ازآنان ،حریص باشید .همانا بعد ازانجام واجبات ،درپیشگاه خدا کاری بهتر از

شاد کردن مؤمن نیست.

این سخنان گهربارامام رضا(ع)برای همیش��ه زنده وراهگشاست و درجهان

امروز و درجامعه اس�لامی آثارف��وری کاربردی فراوانی درتوس��عه اقتصادی
وپیش��رفت مادی و معنوی و سعادت امت اس�لامی دارد .دراین حدیث شریف

رضوی ،مسلمانان جهان امربه حرص شده اند وامام هشتم(ع) ازآنان دعوت

کرده اند که حریص باشند .اما نه حریص برجمع آوری ثروت برای خویش،

بلکه حریص برکمک ویاری مومن��ان وبندگان خدا برای س��ه کار« :برآوردن

نیازهای مومنان » « ،شادکامی قلبی آنان» و «دفع هرگونه بدی ازآنان».

امام رضا(ع) در این حدیث با واژه «احرصوا» صیغه جمع فعل امر مخاطب ،به

جهانیان حرص بر «قضای حوائج مومنان» و «ادخال سرور بر مومنان» و «دفع

مکروه از آنان» را آموزش دادهاند .همین آموزش در سایر احادیث رضوی بدون
واژه حرص ادامه یافته است که در سه عنوان به تفکیک ذکر میشود.
حرص بر برآوردن حاجت مومنان

عالقه ش��دید به برآوردن حاج��ات مومنان وتمایل زیاد ب��ه برطرف کردن

گرفتاری های آنان ،نتیجه خودسازی وتهذیب نفس است .تبدیل حرص مادی

وخود دوستی انسان به عالقه جدّ ی وشدید به رفع مشکل مادی دیگران وانجام
کارهای دیگران وتامین نیازهای اقتصادی مومنان ،تحول ارزش��مند درجهت

گیری ومتعلق حرص است وامام رضا(ع) پیروان خویش را به همین تحول بزرگ

روحی فرمان داده وفراخوانده اند.

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

برقضای حوائج مومنان وخوش��حال کردن آنان وبرطرف کردن مکروه و بدی
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

این که انسان حرص بخورد و باعالقه فراوان کوشش کند حاجت برادرمومن

خویش را برآورد و از او دس��تگیری کند ،بسیارارزش��مند و زیباس��ت .جوش

خوردن ودویدن وتالش بی پایان درراه مشکل گشایی مومنان وحاجت روایی

آنان ،دستور امام رضا(ع) دراین رهنمودجاویدان الهی است.

امام رضا(ع) بر محتوا وکارکرد حرص ممدوح در برآوردن حاجت مومنان ،با

واژگان دیگرنیز تاکید کردهاند .درحدیثی فرمودهاند :الیتمُّ عَقل امرء مُسلمٍ حَ تّی
لب الحَ وائجِ ال َیه(مجلسی 1403،هـ  .ق ،ج
تَکونَ فیه عَشرخِ صال...:الیسأم مِن طَ ِ

335 :78؛ ابن شعبه حرّانی 1404،هـ  .ق443 :؛حسینی قزوینی 1428،هـ  .ق،

ج )352 :5؛ عقل انسان مسلم کامل نمی شود تا این که  10خصلت دراوباشد...:

ازحاجت خواس��تن مردم ازاوملول ورنجور نش��ود .براس��اس این گفتارامام

هشتم(،ع) ،خوشنودی ونشاط درراه روا کردن حاجات مردم ازنشانه های کمال
عقل هر مسلمان است .روی آوردن مردم به انسان برای طرح نیازهای گوناگون
خویش ،نبایدانسان را ناراحت وعصبانی کند زیراکمال عقل درتالش برای پاسخ

درست به نیازهای مردم وتامین حاجتهای آنان است.

درحدی��ث دیگرامام رض��ا(ع) مه��رورزی را حاصل خردمندی دانس��ته و

ِصف العَقل(کلینی  1401،هـ  .ق ،ج 643 :2؛عالمه
فرمودهاند :التَّ َودّدال َی النّاس ن ُ
مجلس��ی 1403،هـ  .ق ،ج 335 :78؛ابن ش��عبه حرانی 1404،هـ  .ق443 :؛

حرعاملی 1409،هـ  .ق ،ج 12:52؛قمی 1417،هـ  .ق)221 :؛اظهاردوستی به

مردم نیمی از عقل است .برطبق این حدیث ،مهرورزی نسبت به مردم ورعایت

لوازم مهرورزی آن قدرارزش داردکه نشانهای بزرگ برای خردورزی وبرابربا

نصف عقل است.
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العَقلِ ب َعداالیم��انِ ب ِاهلل التَّودّد ال َی النّ��اس وَاصطِناعُ الخَ یرال��ی کُلِّ ب ِ ّروَفاجِ ر(ابن

بابویه 1378،هـ  .ق ،ج 35 :2؛ مجلس��ی 1403 ،هـ  .ق ،ج  392 :74و  409؛
العروسی الحویزی ، 1383 ،ج 521 :3؛ حرعاملی 1409،هـ  .ق ،ج )295 :16؛

سرعقل پس ازایمان به خدا ،مهربانی کردن به مردم ،ونیکی ودوستی وخیرخواهی

برای هرنیکوکاروبدکاراست.

درحدی��ث دیگرامام رض��ا(ع) فرمودهاند :اج��لّ الخَ الئق واک َرمُه��ا اصطِناعُ

�روف وَاغاثَ��ه المَلهُ��وف وَتحقیق ا َم��لِ اآلم��ل وَتصدیقُ رَج��اء الرّاجی
المَع� ِ

وَاالس��تِکثارمِن االصدقاء فِی الحَ یاه وَالباکین ب َعدالوفاهِ(الحلوانی206 :1383،؛
مجلس��ی1403،هـ .ق ،ج  78:355و  357؛الدیلم��ی 1414،ه��ـ  .ق308 :؛

الحلّ��ی 1408،ه ق  .)299:بزرگترین وگرامی تری��ن صفتها ،نیکی کردن به
دیگران وپناه دادن به بی پناهان وفریادرسی غم دیدگان ورنج دیدگان وتحقق

بخشیدن آرزوی آرزومندان وامید امیدواران و افزون ساختن دوستان درزندگی

وگریه کنندگان پس ازمرگ اس��ت .آن چه دراین حدی��ث رضوی جلیلترین
وگرامی ترین صفت ها ش��ناخته شده اس��ت ازمظاهر وآثارحرص دربرآوردن

حاجتهای مومنان است.

�ف ا َفضل مِن
امام هش��تم(ع) دررهنمودی دیگرفرموده ان��د :عَون ُک للضَّ عی� ِ

الصَّ دقَه(اب��ن بابوی��ه 1378،ه��ـ  .ق ،ج  2:31و 32؛ مجلس��ی 1403،هـ  .ق،

ج 78:339؛ القم��ی 1407،ه��ـ  .ق .)221 :کمک تو به ضعی��ف ویاری ناتوان

بهترازصدقه اس��ت .به حکم این حدیث رض��وی ،هرچه صدقه ثواب داش��ته

باشدیاری ناتوان باالترازآن رادارد.

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

رأس
درحدی��ث دیگرامام رضا(ع) ازرس��ول خ��دا(ص) چنین نق��ل کردهاندُ :
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

انجام دادن کار مؤمن وبرآوردن حاجت او و رفع مشکالت او وحل مسائل

او وگش��ودن گرههای او در فرهنگ رضوی ارزش واهمیت بسیاری دارد .در

حدیث پیشین امام رضا(ع) امر کردهاند پیروان شان حریص بر برآوردن حاجت

مومنان باشند.

از امام رضا(ع)سئوال شد :حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ امام فرمودند :انَّ مِن

حَ قِّ المُومِن َعلَی المُومِن المَو َّدة ل َ ُه فی صَ درهَ ،و المُواس��اة ل َ��ه فی مال ِهَ ،و النُّصرة

ل َه عَلی مَن ظَ لَمه ...مَ��ن ا َطعَم مُومِنا کانَ ا َفضل مِن عِتق رقبهَ ،و مَن سَ ��قی مُومِنا

مِن ظَمأ سَ قا ُه اهلل مِن الرَّحیق المَختومَ ،و مَن کَس��ی مُومنا مِن عُری کَسا ُه اهلل من

سُ ندس َو حَ ریر الجَ نّهَ ...و مَن قَضی لِمُومن حاجَ ه کانَ ا َفضل مِن صِ یامه َو اعتکافِه

فِی المَس��ج ِد الحرام(مجلس��ی 1403 ،ق ،ج  232 :74و  233؛ نوری طبرسی،

 1407ق ،ج  45 :9؛ حس��ینی القزوینی 1428 ،ق ،ج 479 :5و )480؛ از حق

مؤمن بر مؤمن ،مودت قلبی و دوست داشتن اوس��ت در سینهاش ،و مواسات و
همدردی و کمک مالی به اوس��ت ،و یاری او بر کسی اس��ت که به او ستم کرده

است ...هرکس مؤمنی را اطعام کند از آزادی برده برتر است ،و هر کس مؤمنی را
از تشنگی برهاند و سیراب کند خداوند او را از شراب طهور زالل دست نخورده و

سربسته در بهشت سیراب خواهد کرد و هر کس مؤمنی را از برهنگیاش برهاند
و او را بپوشاند خداوند او را از لباس دیبا و حریر بهشت میپوشاند...و هر کس

حاجت مؤمنی را برآورده کند ،از روزه و اعتکافش در مسجد الحرام بهتر است.

در این حدیث رضوی حقوق شناس��ی،برآوردن حاج��ت مؤمن از روزه و

اعتکاف در مس��جد الحرام باالتر قرار گرفته اس��ت و مصادیق و نمونههایی از
اقدامات در تأمین نیازهای مومنان نیز از قبیل مواسات و اطعام و اسقاء همراه اجر
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االرض یَسعون فی حوائجِ النّاس هُمُ اآلمِنونَ یَو َم القیامه(کلینی ،
ِ
ا َّن لهلِ عِبادا فِی

 1401هـ .ق ،ج 197 :2؛عالمه مجلسی 1403،هـ  .ق ،ج 332 :74؛ حرعاملی،
 1409هـ .ق ،ج  366 :16؛ حس��ینی قزوینی  1428هـ .ق ،ج )481 :5؛ برای

خدا در زمین بندگانی است که در راه تأمین حوائج مردم سعی میکنند آنان روز

قیامت در اماناند.

امام رضا(ع) نقل کرده اند :رسول خدا(ص) درباره خیرخواهی ،آموزش و تربیت

خیر فرمودهاندک��ه :ا ِصطَ نِع الخَ یر الی مَن هُو ا َهله َو الی مَن هُ��و غَیر اهلِه ،فَان ل َم
َانت اهلُه(ابن بابویه  1378هـ .ق ،ج 35 : 2و  68؛ العروسی
تصب مَن هُو اهلُه ف َ

الحویزی ، 1383 ،ج  521 :3؛ حرعاملی 1409 ،هـ .ق ،ج  295 :16؛ مجلسی،

 1403هـ .ق ،ج )409 :74؛خیر را برای هر کس��ی که اهل آن اس��ت و هرکس
غیراهل آن است بخواه و بس��از ،پس اگر به کسی که اهل آن است نرسی تو اهل

آن هستی!

حرص برمسرور وخوشحال کردن مومنان

حرص بر وارد کردن سرور بردل مومنان نیزدستورامام رضا(ع) است .عالقه

شدید به خوشحال کردن مومنان ازمکارم اخالقی است .حرص برای خشنودی

وسرور مومنان وشادکامی قلبی آنان یک اصل ارزشمند درفرهنگ رضوی است.
قطع ًا انس��ان با ایمان تنها ازکارهای خوب وانجام معروف خوش��حال میشود.

اوهرگزازمنکرات وگناهان وکارهای زشت شادوخوشحال نمیشود .بنابراین

فرمان به مسرورکردن قلبی مومنان ،فرمان برانجام کارهای معروف و اقدامات

مشروع وارزشمند وتالش درراه تأمین حاجتهای معقول وشرعی انسانهای

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

آن آموزش داده شده است .معمربن خالد گفته است شنیدم امام رضا(ع) فرمود:
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

با ایمان است .در حدیث پیش��ین امام رضا(ع) با صیغه امر «احرصوا» همگان را

بر حرص بر ادخال سرور بر مؤمنین فرمان داده وتشویق کردهاند .همین محتوا

وهمین دستور اخالقی بدون واژه حرص بابه کارگیری واژگان دیگر در احادیث
رضوی تبیین شده است.

امام رضا(ع) در ارزش سروربخشی به اهل بیت مؤمن و گام برداشتن در راه

َحب الخَ لقِ الیَ اهلل مَن ا َدخَ ل
تأمین حاجت مؤمن فرمودهاند :الخَ لق عِی��الُ اهلل فَا ُّ
بیت مُؤمن سُ رورا َو مَشی مَعَ ا َخیه فی حاجَ تِه(کلینی  1401،هـ  .ق ،ج
عَلی ا َهل ِ

 131 :2؛ الفقه الرضا(ع) 1406،هـ  .ق)369 :؛ انسانها خانواده خدایند پس کسی

که اهل بیت مؤمنی را شادمان و خوش��حال سازد و با برادر مومنش برای تأمین

حاجتش راه برود ،بهترین انسانها در پیشگاه خداوند است.

خوشحال کردن و شادکام ساختن و خشنود کردن مؤمن در فرهنگ رضوی

سفارش شده وبس��یار با ارزش اس��ت .در حدیث دیگر امام رضا(ع) در ارزش

خیک المُومن َو ادخالُ السُّ رور عَلیه
َ
ُک لاِ
ش��ادمان کردن مؤمن فرمودهاند :فِطر َ

ا َفضل مِنَ الصِّ یا ِم َو اعظمُ ا َجرا(ع مجلس��ی 1403 ،ه��ـ .ق ،ج  233 :74؛ فیض

کاشانی 1406 ،هـ .ق ،ج  45 :9؛ حس��ینی قزوینی 1428 ،هـ .ق ،ج )480 :5؛

افطاریات به برادر مؤمنت و و شادمان س��ازی او ،بهتر از روزه است و پاداش

بزرگتر دارد .در جای دیگر فرموده اند :مَن تَبَسَّ م فی وَجه اخی ِه المُومِن َکت ََب اهللُ
َتب اهللُ ل ُه حَ سَ نه ل َم یُعذِّ به(القمی 1402 ،هـ .ق 52 :؛ حرعاملی،
ل َه حَ سَ نه َو مَن ک َ

 1409هـ .ق ،ج  120 :12؛ نوری طبرسی 1407 ،هـ .ق ،ج )18 :12؛ هرکس

در س��یمای برادر مومنش تبس��م کندف خداوند برای او حس��نه مینویس��د و
هرکس خداوند برایش حس��نه بنویس��د ،عذابش نخواهد ک��رد .معمربن خالد
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یَوم القیامَه(کلینی  1401 ،هـ .ق ،ج  197 :2؛ حرعاملی 1409 ،هـ .ق ،ج :16
 366؛ مجلس��ی 1403 ،هـ .ق ،ج  332 :74؛ فیض کاش��انی 1406 ،هـ .ق ،ج

)666 :5؛ هرکس مؤمنی را خوشحال و شادمان کند ،خداوند روز قیامت دلش

را گشاده و شاد خواهد کرد .محمد بن اس��ماعیل گفته است امام رضا(ع) صفات
مومنان حقیقی درون دربار پادش��اهان و اجر و پاداش آنان در پیش��گاه خدا را

تبیین کردند و در پایان پرسیدند :ما عَلی احدکم ان شاء ینال هذه کله؟؛ کدام یک

از شما میخواهد به همه اینها برسد؟ عرض کردم :ب ِماذا جَ علنی اهلل فِداک؟ به چه
چیزی و چگونه؟ خداوند مرا فدای شما قرار دهد! امام رضا(ع) فرمود :یکون معهم

فیسرنا بادخال السرور علی المومنین من شیعتنا(.مجلسی 1403 ،هـ .ق ،ج :75
 350و 381؛ دیلمی 1414 ،هـ .ق 271:؛ نجاشی ،بی تا 331 :؛ العاملی الشامی،

 1402هـ .ق)65 :؛ با آنان(در دربار پادشاهان) باشد پس ما را با ادخال سرور

بر مؤمنین از شیعیان ما خوشحال کند .ابن مسکان گفته است :امام رضا(ع) از امام

باقر(ع) چنین نقل کردند :فیما ناجَ ی اهلل موسی(ع) ان قال :ان لی عبادا ابیحهم جنتی
و احکمهم فیها؛ خداوند در مناجات با موس��ی(ع) فرمود :برایم بندگانی است که

بهشتم را برای آنان مباح و روا میشمارم و آنان را در بهشت حاکم قرار میدهم.

موسی(ع) پرسید :مَن هوالء الذین تبیحهم جنّتک َو تحکّ مهم فیها؟ کسانی که بهشت

را بر آنان مباح میسازی و آنان را در بهشت حاکم میگردانی کیستند؟ قال :من
ادخل علی مؤمن سرورا(مجلسی 1403 ،هـ .ق ،ج  306 :74؛ راوندی1409 ،

هـ .ق 165 :؛ حسینی قزوینی 1428 ،هـ .ق ،ج  343 :7و )343؛ خدای عزوجل

فرمود :کسی که مؤمنی را خوشحال کند.

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

گفته است ش��نیدم امام رضا(ع) فرمود :مَن ادخَ ل عَلی مُؤمن سُ رورا فَرَّج اهللُ قلبَه
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

امام رضا(ع) ایجاد "فرح و س��رور" در مومنان را بس��یار ب��ا ارزش و بزرگ

شمردهاند و با نقل کالم پیامبر و امام شش��م این حقیقت را آموزش دادهاند .امام

رضا(ع) نقل کردهاند پیامبر خدا(ص) فرمودند :مَن ادخَ ل عَلی مُؤمن فَرحا فَقد ا َدخَ ل
عَلیّ فَرحاَ ،و مَن ا َدخَ ل عَلیّ فَرحا فَقد ات َّخَ ذ عِنداهلل عَهدا َو مَن ات َّخَ ذ عِنداهلل عَهدا،

جا َء مِن اآلمنینَ یَوم القیامه(الفقه الرضا(ع) 1406هـ .ق)373:؛ هرکس مؤمنی را
خوشحال کند مرا خوشحال کرده است ،هرکس مرا خوشحال کند در نزد خداوند
عهد و قراری گرفته است ،و هرکس نزد خدا عهدی بگیرید روز قیامت از آسایش

و آرامش داران خواهد آمد .امام رضا(ع) نقل کردهاند که امام صادق علیه السالم
فرمودند :مَن سَ ّر مُومنا فَقد سَ رّنیَ ،و مَن سَ رّنی فَقد سَ ّر رسول اهلل(ص)و من س ّر رسول

اهلل(ص) فقد س ّر اهلل ومن س ّر اهلل ادخله الجنه(الفقه الرضا(ع) 1406 ،هـ .ق)374 :؛ هر
کس مؤمنی را مسرور و شادمان کند مرا شادمان کرده است و هرکس مرا شادمان

کند ،رسول اهلل(ص)را شادمان کرده است ،و هرکس رس��ول اهلل(ص)را شادمان کند،

خداوند را مسرور کرده است و هرکس خداوند را مسرور کند خداوند او را وارد

بهشت کند.

حرص بردفع مکروه ازمومنان

مکروه هرسخن وکاربد ،زشت ونفرت آوراست هر آن چه از نظر طبع یا عقل

یا شرع ناخوشایند باشد(راغب اصفهانی1404،هـ .ق .)429 :امام رضا(ع) حرص
بردفع مکروه ازمومنان را خواستارشده وبه آن امر کرده ومسلمانان رابرآن تشویق

کردهاند .عالقه شدید به بازگرداندن مکروه ازمومنان ومهاربدی ها واعمال نفرت

آورنسبت به آنان ،ازصفت های زیبا وازاقس��ام حرص مقدس وممدوح است.

هرمس��لمانی هرآن چه را برای خویش بد می ش��مارد باید برای مومنان هم بد
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بردفع بدی ومکروه ازآنان بکند .تمایل فراوان به این که به هیچ مؤمنی بد نگذرد

و هیچ مؤمنی بد نبیند ،حرص ممدوح وپسندیده است.

امام رضا(ع) با صیغه امر «احرص��وا» در پایان حدیث مثلث حرص ممدوح،

دس��تور به حرص بر دفع مک��روه از مومن��ان دادهاند .این مفهوم ب��ا ارزش ،در

رهنمودهای دیگر امام(ع) نیز بیان شده است.

امام رضا(ع) در ارزش اندوه زدای��ی از مومنان فرمودهاند :مَن فرّج عَن مُؤمن

کربه من کرب الدنیا فرّج اهلل عنه کربه من کرب االخره(مجلس��ی 1403 ،هـ .ق،

ج  233 :74؛ نوری طبرسی 1407 ،هـ .ق ،ج )45 :9؛ هرکس اندوه و سختی و

وضع ناگواری را از اندوهها و ناگواریهای دنیا از مؤمنی بر طرف کند  ،خداوند

اندوه و سختی و ناراحتی و ناگواریای از اندوههای آخرت را از وی برطرف کند

وبگشاید .اهل بیت(ع) و اوصیای پیامبر اعظم(ص) همچون رسول خدا(ص) حرص بر
هدایت مردم و عدالت و سعادت جهانیان داشتهاند .همان طور که در سیره عملی

و رفتار آنان همواره حرص بر دعوت به س��وی ایمان و تق��وی و تعلیم و تزکیه

انسانها مشاهده شده است ،در گفتار پیامبر و اهل بیت نیز سفارش و تشویق بر
حرص در خوبیها و زیباییها وجود داشته است و مصادیق حرص ممدوح را

نشان دادهاند .وشاء نقل کرده است که امام رضا(ع) فرمودند :من فرّج عن مؤمن
فرّج اهلل قلبه یوم القیامه(کلینی  1401،هـ  .ق ،ج  100 :2؛ مجلسی 1403،هـ .

ق ،ج)321: 74؛ هرکس در مشکل و سختی مؤمنی گشایشی کند و آن را باز کند
خداوند دلش را روز قیامت گشاده و باز خواهد کرد.

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395
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مفهوم و مصادیق حرص در کالم معصومین

(ع)

فرمان امام رضا(ع) بر حرص ورزیدن و به کاربردن صیغه فعل امر حاضر برای

حریص بودن بر «قضای حوائج مؤمنین» و «ادخال سرور برآنان» و «دفع مکروه
از آنان» نشان دهنده گستره و ظرفیت مفهوم ومصداق حرص است .ایشان هم

حرص را نکوهش کرده و مردم را ازآن بازداش��تهاند و هم ستایش کرده و به آن

واداشتهاند .این نهی و امر برحرص ،انحصار حرص در منهی عنه را نفی کرده و
حرص ماموربه را آموزش داده وآشکار میکند .بنابراین همان طور که حرص در

حدیث واخالق رضوی مفهوم ومصداق مذموم دارد ،مفهوم و مصداق ممدوح نیز

دارد .همین مفهوم و مصداق و کارکردهای مثبت واژه حرص در احادیث رسول

خدا(ص)وامامان(ع) تبیین شده است .دقت و تأمل در سرفصلهای حرص ممدوح
و مشروع وزیبا دراحادیث پدران امام رضا(ع) در حل مسئله این پژوهش و درک

پاسخ پرسش اصلی این تحقیق آموزنده است.

پیامبرخ��دا(ص) واژه ح��رص را در ح��رص ب��ر عم��ل صالح(مجلس��ی،

ج  1403هـ .ق ،ج  78 :27و  )62و حرص بر خیر و برکت(احمدحنبل ،بی تا:

 366؛متقی هندی 1419 ،هـ .ق ،ج  ،343 :19حدیث  43228؛ مجلسی1403 ،
هـ .ق ،ج  )120 :1استعمال کردهاند.

امیرمومنان امام علی(ع) در تبیین مفهم ومصداق حرص ،نمونههایی از حرص

ممدوح را ذکر کردهاند .وصی وخلیفه پیامبر خدا واژه حرص را در حرص بر ادای

واجبات(تمیمی آمدی ،1366 ،ج  :3حدی��ث  )3717و حرص بر علم وفقه(نهج

البالغه ،خطبه  193بخش  19؛کلینی  1401 ،هـ .ق ،ج 271 :67؛ مجلسی1403،

هـ  .ق ،ج 271 :67؛ حرعاملی 1403،ه��ـ  .ق ،ج  )187 :15و حرص بر عیب
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حرص بر کسب رضایت خدا(کلینی  1401،هـ .ق ،ج  353 :8؛ مجلسی 1403،هـ

 .ق ،ج  252 :27و ج  184 :34و ج  153 :41؛نهج البالغه ،خطبه  )216و حرص

بر آخرت(نهج البالغه ،نامه  )17و ح��رص بر وحدت امت محمد(ص)(نهج البالغه،

نامه  78؛عالمه مجلسی 1403،هـ  .ق ،ج  )304 :33و حرص بر شنیدن(بحرانی،

بی تا ،ج ،389: 5حکمت  273؛فیض االس�لام 1392 ،ه��ـ .ق ،1226 :حکمت

 281؛دش��تی ،498 :1387،حکمت  289؛ابن ابی الحدید 1383 ،هـ .ق ،ج :19
 ،184حکمت  295؛الکافی 1401 ،هـ .ق ،ج  493 :1؛ تمیمی آمدی ،1366،ج

639 :4؛شیخ مفید ،بی تا245 :؛ مجلسی 1403،هـ  .ق ،ج  222 :1وج  ) 43 :2و
حرص در تقوی(مجلسی 1403 ،هـ .ق ،ج  )78:25به کار بردهاند.

امام سجاد(ع) نیز بر پاک سازی حرص از گناهان(صحیفه سجادیه ،دعای )39

تاکید کرده و از مصادیق حرص مقدس ،از حرص بر استفاده از ماه رمضان(همان،

دعای  )45یادکردهاند .امام باقر(ع) در وصیت به جابربن یزید جعفی دس��تور بر
حرص در منافس��ه بر درجات معنوی(الحرانی 1404 ،هـ .ق 328 :؛ مجلسی،

 1403هـ .ق ،ج  )165 :78دادهاند.

ام��ام جعفر صادق(ع) نی��ز از مصادیق ح��رص مقدس ،حرص ب��ر جهاد در

راه خدا(کلین��ی  1401 ،هـ .ق ،ج 231 :2؛ مجلس��ی 1403،ه��ـ  .ق ،ج :67

271؛اربلی 1401،هـ  .ق ،ج 9 :1؛ مجلس��ی 1403،ه��ـ  .ق ،ج  )117: 19و
حرص بر ایثار(کلینی  1401،هـ  .ق ،ج  18 :4؛ کوفی اهوازی 1404،هـ  .ق44:

؛حرعاملی ،ج  ،431 :9حدیث  12411؛ن��وری 1408،هـ  .ق ،ج  )211 :7را

آموزش دادهاند.

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

شناس��ی خویش(ابن ابی الحدید 1383 ،ه��ـ .ق ،ج  ،305 :20حکمت  )499و
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نتیجه گیری

حقیقتی که ب��ا دقت وتأم��ل دراحادیث رض��وی و اهل بی��ت(ع) معطوف به

نکوهش وستایش حرص ،روشن می شود این است که حرص مطلق ًا بد نیست.
تنها باحرص دنیوی وعالقه ش��دیدبه مال وثروت دنی��ا ومظاهرپلیدآن که مانع
رشد ،رس��تگاری وس��عادت ومهرورزی به انسانهاس��ت بایدمبارزه کردوآن

راکنارگذاش��ت ،اماحرص اخروی وتمای��ل به مهربانی و مه��رورزی به بندگان
خداوعالقه فراوان به قضای حوائج مومنان وسروربخشی به آنان ودفع مکروه و

بدی ازآنان ،همواره ارزشمند و مقدس ونشانه ایمان به خداست .بنابراین ماپیروان

امام رضا(ع) باید شیفته خدمت باشیم نه تشنه ثروت! با واکاوی معنای لغوی حرص

در کتابهای لغت روشن شد حرص ،زیاده روی در میل و اراده و تالش فراوان و
حداکثری و بزرگی و نیرومندی رغبت و شوق فراوان در انجام کار است .بنابراین
حرص در ساختار لغوی در انحصار حرص منفی و ناپسندیده نیست .کاربردهای

واژه حرص در آیات قرآن بررسی شد چهاربار در حرص بر خوبیها و تنها یک

بار در حرص ناپسندیده استعمال ش��ده است .پس حرص در وحی الهی و آیات

قرآنی نیز فقط در حرص زشت و بد قرار ندارد .تحلیل استعمال حرص در قرآن
نشان داد در منطق قرآن کارکردهای حرص زیبا و مطلوب بیش از حرص منفی و

زیان بار است .مطالعات حدیثی کاربردهای واژگان حرص با محوریت احادیث

امام رضا(ع) ،نشان دهنده راه نو در تعریف حرص است .تحول در تبیین سرفصل

حرص در اخالق اس�لامی ضرورت دارد .گرایش عمومی به س��وی حرص بر
سرمایه داری و کس��ب مال و ثروت و زندگی دنیوی و دنیاگرایی و قدرت و جاه
وحش��مت و طال و نقره و پول و زراندوزی و شکم و ش��هوت و افزون خواهی و
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رفتار اهل بیت(ع) شده است .این جریان ،باعث انحصار عنوان مسئله حرص در

کتابهای اخالقی در رویکرد به سوی تحلیل حرص مذموم شده است.

در احادیث امام رضا(ع) و پدران ایش��ان واژه ح��رص در برآوردن حاجت

مومنان ،و شادمان ساختن وادخال سرور برآنان ،ودفع مکروه و بدی ازآنان ،و

حرص برادای واجبات ،و حرص در فقه و علم ،و حرص بر طی کردن درجات ،و

حرص در جهاد ،و حرص در کسب رضایت خدا ،و حرص در آخرت ،و حرص

بر وحدت امت محمد(ص) ،و حرص بر شنیدن و استماع ،و حرص بر کسب خیر و

برکت در اذان و نماز جماعت ،و حرص بر ایثار ،و حرص بر خیر ،و حرص بر بهره

برداری از ماه رمضان ،و حرص در تقوی ،و حرص در عیب شناس��ی شخصی،

استعمال شده است .بنابراین انحصار س��رفصل حرص حتی در منابع حدیثی به
عنوان حرص ناروا و مذموم ،باکاربردهای واژه حرص در مصادیق زیبا و ممدوح

مطابقت ندارد .شایسته اس��ت در تالیفات حدیثی نوین و در تدوین کتابهای

اخالقی جدید با توجه به این حقیقت  ،ح��رص در هردو بعد متفاوت و متضاد و

مخالف تبیین شود.

تنوع و تعداد زیاد مصادیق حرص ممدوح ،شایسته تأمل و دقت است ،زیرا با

توجه به کارکردهای زیاد حرص زیبا ،ضرورت درک توسعه مفهومی و مصداقی

حرص بیشتر احساس میشود .خداوند حرص را در نهاد و ذات انسان قرار داده

است و خلقت حکیمانه اقتضا میکند وجود حرص سراسر مذموم و بد نباشد و
ظرفیت و استعداد به کارگیری حرص در جهت صحیح و خداپسند وجود داشته
باشد .شکر نعمت حرص ،پاک سازی آن از رذایل و گناهان و شرور و محرمات،

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395
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و آراستگی آن به خیر و مکارم و واجبات و مستحبات است.

حرص بر دنیا طبیعی و همگانی و عمومی است از این رو همواره از آن نهی

شده است و حرص برآخرت سخت و نیازمند تربیت است .برهمین اساس بر آن

سفارش شده است .این اصل اخالقی در کالم امام سجاد(ع)یادآوری شده است.
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•قرآن کریم.
•نهج البالغه.
•صحیفه سجادیه.
•اب��ن بابوی��ه ،ابوجعف��ر محمدب��ن عل��ی  1403( ،ه��ـ .ق) ،الخصال،
قم:منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.
• ،)1380( ------------------عی��ون اخب��ار الرض��ا (ع)،
ترجم��ه حمیدرض��ا مس��تفید و علی اکبر غف��اری ،ته��ران :دارالکتب
االسالمیه.
ِ
•ابن ابی الحدید ،ع ّزالدین ابوحامد 1383( ،هـ .ق) ش��رح نهج البالغه،
قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
•ابن حنبل ،احمد( ،بی تا) .مسند االمام احمد بن حنبل ،بیروت :المکتب
االسالمی و دارالصادر للطباعه و النشر.
•ابن ش��عبه الحرانی ،ابومحمد حس��ن بن عل��ی  1404( ،هـ .ق) ،تحف
العقول عن آل الرسول علیهم السالم ،قم :موسسه النشر االسالمی.
•ابن مسکویه ،ابوعلی احمدبن محمدبن یعقوب رازی ،)1348( ،تهذیب
االخالق و تطهیر االعراق ،قم :انتشارات زاهدی.
•ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم 1405( ،هـ .ق)،لسان
العرب ،قم :نشر ادب الحوزه.
•احمدب��ن فارس بن زکریا ،ابوالحس��ن ،)1387( ،ترتیب مقاییس اللغه،
تحقی��ق و ضبط عبدالس�لام محمد ه��ارون ،قم :پژوهش��کده حوزه و
دانشگاه.
•اربلی ،ابوالحس��ن علی بن عیسی ( 1401ق) ،کشف الغمه فی معرفه
االئمه علیهم السالم ،بیروت :دارالکتب االسالمی.
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•افرام البس��تانی ،فؤاد )1362( ،منج��د الطالب ،فرهنگ جدید عربی به
فارسی ،ترجمه محمد بندرریگی ،تهران :انتشارات اسالمی.
•امام خمینی ،روح اهلل ،)1377( ،ش��رح حدی��ث جنود عقل و جهل ،قم:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
•آریان پور کاشانی ،عباس و منوچهر ،)1362( ،فرهنگ فشرده فارسی
به انگلیسی ،تهران :امیر کبیر.
•آیت اهلل زاده ش��یرازی ،مرتضی ،و دیگ��ران ،)1363( ،مجمع اللغات،
فرهنگ مصطلحات به چهار زبان عربی  ،فارس��ی  ،فرانسه ،انگلیسی،
تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
•بحرانی ،کمال الدین میثم بن علی بن میثم( ،بی تا) ،ش��رح نهج البالغه،
قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
•البس��تانی ،ک��رم 1973( ،م)،المنجدف��ی اللغه واالعالم ،بی��روت :دار
المشرق.
•البس��تی ،حافظ ابوحات��م محمدبن حی��ان 1395( ،ق) ،روضه العقالء
و نزه��ه العقالء ،تحقیق محمد محی الدین عب��داهلل ،بیروت :دار الکتب
العلمیه
•تمیمی آمدی،عبدالواحد ب��ن محمد،) 1366(،غررالحکم و درر الکلم،
شرح جمال الدین محمد خوانساری،مقدمه و تصحیح و تعلیق ،میرجالل
الدین حسینی ارموی،تهران:دانشگاه تهران.
•تهرانی ،علی1397( ،ق) ،اخالق اسالمی ،مشهد :کانون نشر کتاب.
•جباران ،محمدرضا ( ،)1391درسنامه علم اخالق ،قم :مرکز نشر هاجر
وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران.
•جر ،خلیل )1373( ،المعجم العربی الحدیث ،فرهنگ عربی به فارسی،
فرهنگ الروس ،ترجمه حمید طبیبیان ،تهران :امیر کبیر.
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•جرجانی ،علی بن محمد میرس��ید شریف 1306( ،ق)،التعریفات ،مصر:
الخیریه.
•حرالعاملی ،محمدبن الحس��ن 1403( ،ق) ،تفصیل وس��ائل الشیعه الی
تحصیل مسائل الشریعه ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
•حس��ینی القزوین��ی ،محم��د و دیگ��ران ( 1428ق) ،موس��وعه االمام
الرضا(ع) ،قم :موسسه ولی عصر(عج).
•الحلی ،علی بن یوسف1408( ،ق) العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه،
تحقیق مهدی الرجائی ،قم :مکتبه آیت اهلل المرعشی العامه.
•خوری ش��رتونی لبنانی ،س��عید 1403( ،ق) ،اق��رب الموارد فی فصح
العربیه و الش��وارد ،قم :منش��ورات مکتبه آیت اهلل العظمی المرعش��ی
النجفی.
•دش��تی ،محم��د ،)1378( ،ترجمه نهج البالغه  ،قم :موسس��ه فرهنگی
تحقیقاتی امیرالمؤمنین (ع).
•دهخ��دا ،علی اکبر ،)1377( ،لغت نامه ،تهران :موسس��ه انتش��ارات و
چاپ دانشگاه تهران.
•الدیلمی ،حسن بن ابی الحسن 1414( ،هـ .ق)  ،اعالم الدین فی صفات
المومنین ،قم:موسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث.
•راغب اصفهانی،ابوالقاس��م حس��ین ب��ن محمدبن مفض��ل 1404 (،هـ
.ق)،المفردات فی غریب القرآن،قم،دفتر نشر کتاب.
•راوندی ،قطب الدین س��عید بن هبه اهلل 1409( ،هـ .ق) .قصص االنبیاء،
قم :موسسه المفید.
•سادات ،محمدعلی (،)1372اخالق اسالمی،تهران :سمت.
•سرودلیر ،عظیم ،)1390( ،فرهنگ اصالحات عرفان و فلسفه اسالمی،
مقدمه ،محمدلگنهاوسن ،مشهد :مرندیز.
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•ش��یخ مفید ،عبداهلل محمدبن محمدبن نعم��ان عکبری بغدادی( ،بی تا)،
االختص��اص ،تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری ،قم :انتش��ارات جامعه
مدرسین حوزه علمیه.
•طباطبایی ،محمدحس��ین 1397( ،هـ .ق) ،المیزان فی تفس��یر القرآن،
تهران :دار الکتب االسالمیه.
•طبرس��ی ،ابوالفضل علی ،)1385( ،مش��کاه االنوار ف��ی غرر االخبار،
نجف :المکتبه الحیدریه.
•طبرسی ،ابوعلی فضل بن حس��ن 1403( ،ق) ،مجمع البیان فی تفسیر
القرآن ،قم :منشورات مکتبه آیت اهلل العظمی المرعشی النجفی.
•طریحی ،فخرالدی��ن ،)1378( ،مجمع البحرین و مطلع النیرین ،تحقیق
احمد حسینی ،تنظیم محمود عادل ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
•طوسی ،خواجه نصیرالدین ،)1364( ،اخالق ناصری ،تصحیح و تعلیق
مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،تهران :ش��رکت س��هامی انتش��ارات
خوارزمی.
•العامل��ی الش��امی ،زی��ن الدی��ن ب��ن علی ب��ن احم��د ،ش��هید ثانی،
( 1402ه��ـ .ق) ،منیه المرید فی آداب المفیدوالمس��تفید ،قم :المطبعه
الخیام.
•عب��داهلل ،ناصرعلی ،)1380( ،المعجم البس��یط ،فرهنگ روان عربی به
فارسی ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی .
•العروسی الحویزی ،عبدعلی بن جمعه ،)1383( ،نورالثقلین ،قم :المطبعه
العلمیه.
•عمید ،حسن ،)1363( ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :امیرکبیر.
•غزال��ی ،محمدبن محمد( ،بی تا) ،احی��اء علوم الدین ،بیروت :دارالندوه
الجدیده.
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•فتال نیش��ابوری ،محمدبن احمد ،)1375( ،روضه الواعظین و بصیره
المتعظین ،قم :انتشارات رضی.
•الفقه المنس��وب لالمام الرضا (ع) ( 1406ه ـ  .ق) ،تحقیق موسس��ه آل
البیت (ع) الحیاء التراث ،مشهد :الموتمر العالمی لالمام الرضا (ع).
•فیض االس�لام ،علی نقی 1392( ،هـ .ق) ،ترجمه و شرح نهج البالغه،
تهران :خط طاهر خوشنویس.
•فیض کاش��انی ،مولی محس��ن( ،بی ت��ا) ،المحجه البیض��اء فی تهذیب
االحیاء ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• 1406( ----------------------ه��ـ .ق) .الواف��ی،
اصفهان:مکتبه االمام امیر المومنین علی (ع).
•قمی ،ش��یخ عباس 1417( ،هـ .ق) ،االن��وار البهیه فی تواریخ الحجج
االلهیه ،قم :موسسه النشر االسالمی.
•کلینی  ،ابوجعفر محمدبن یعقوب  1401( ،هـ .ق) ،الکافی ،بیروت :دار
صعب و دار التعارف للمطبوعات.
•کوفی اهوازی ،حس��ین بن سعید 1404( ،هـ  .ق) ،المومن ،قم :موسسه
االمام المهدی (ع).
•المتق��ی الهندی ،عالءالدین علی 1419( ،هـ  .ق) ،کنزالعمال فی س��نن
االق��وال واالفعال ،تحقیق محم��ود عمرالدمیاطی ،بی��روت :دارالکتب
العلمیه.
•مجلس��ی ،محمدباقر 1403( ،هـ .ق) ،بحاراالنوار الجامعه لدور اخبار
االئمه االطهار (ع) ،بیروت :موسسه الوفاء.
•مس��عود ،جب��ران ،)1392( ،الرائد ،فرهنگ الفبایی عربی به فارس��ی،
ترجمه رضا انزابی نژاد ،مشهد :به نشر.
•معین ،محمد ،)1362( ،فرهنگ فارسی ،تهران ،امیر کبیر.
•مکارم ش��یرازی ،ناص��ر ،)1382( ،تفس��یر نمونه ،ته��ران :دارالکتب
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االسالمیه.
•نجاشی  ،ابوالعباس احمد بن علی ( 1407ه ق ) ،رجال النجاشی تحقیق
موسی شبیری زنجانی ،قم:موسسه النشر االسالمی لجماعه المدرسین.
•نراقی ،احمد ( ،)1390معراج السعاده قم :طوبای محبت.
•نراق��ی ،محمد مهدی 1385( ،ق) ،جامع الس��عادات ،تصحیح و تعلیق
محمد کالنتر ،چاپ چهارم ،بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات.
•نوری طبرس��ی ،حسین 1407( ،هـ .ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط
المسائل ،قم :موسسه آل البیت(ع) الحیاء الثراث.

