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  چكيده
�یـی در ���دی ا-�ی+,�2ان ا$#�Bد  ٢٠از -�,q $�ن ;��1 د�#�ورده�ی ��G روا-+��2ی ��@� و -;� ��ض ا���ـی ا-�ـ�ن 

S�2ان �1ی����| و -��%�2?ی �1 %��- ]#L� ی�ه�H ح�W�� %�ده ه�ی @�ی� �1ای 	هـ?ارة �ـ�م ���ـ� q-�#ـ�دی در )�ـB#$ا-ـ� ه�ی ا .

ه� در  ه� و �H>�ـ� ی ��ـ �حـ�ودی ا$#�Bد ر�#�ری ��%�[ دو ��G ا$#�Bدی و روا-+��2ی ا� و ���Wع )ن ���ر�� از ��1ن

��ا�S ا$#�Bدی .�یی %�2ر  ^ا4#� �4ه و �1 �ح�ودی;� 
ً
�ه�ی ا-��ن و ا-حـ�اف از  در ا$#�Bدی ر�#�ری �.�و�Wت ا$#�Bد %��

�یی �Hدا/#� �ی;� هـ� و ا-ح�ا�ـ�ت ر�#ـ�ری 4ـ�د ��رش یLی از ����Yی %� در ا$#�Bد ر�#�ری �1 )ن �Hدا/#ـ� �ی. �4د �B,�,�ت 

ه�ی ر�#ـ�ری را 1ـ� -Qـ�هی  ا���2#�ی و �1 ��ا@�3 �1 )ی�ت $�)ن %�یG، 1ح� ��رش -ای	 �ح;�b �1 )ن ا� �1 رو4ی �ح���ی. ا�

ه�ی ر�#�ری در ا$#�Bد �#�3رف و $�)ن  ای	 �ح;�W b,	 ی�د)ور �4ن �.�وت ��ه�ی /��#�Qه ��ح ��رش. ا$#�Bدی �1ر�ی -,�ی�

  .-,�ی� ه�ی ر�#�ری و �24/#ی در $�)ن %�یG ا�4ره �ی در /�Bص ��رشه�ی ا$#�Bدی را  %�یG، �1/ی د86
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  مقدمه -1

�J� ��� @�wوت و �Z��M '�#ی � ای� ا�# دO;0 دارد 8� اW#اد ه�� b��#� ت�];�J� ل�� T

Z��M� Y���8 5ی وJ
��ی � Uـ��ـ�دی M+@ـ� '�#ی ا

8
ـ� 8ـ�  �ح*�ـU ��8ـ�W Yـ#ض �ی. 8


5Jی و دارای @�رت �ح�����ی ���ح�ود هس+
� ا�س�ن� bای#% Fز'�ر و ��ی�� 
ً
ا�� %ـ	اه� . ه� ���8

��ن �ی ده� 8� �
TJ ا�س��ی � �	ا�U ا�س��ی و %
�4+ی �ح�ود �ی� )Tverski, 1995( .%	د 

H�و  ا@+Mـ�دی ���*:�ی ��5یی رW+�ر ا1*ی �AرادایZ دو # 8� ��;ی �	ی� �^#ی� @#ن، ��Z از 

���#W زاره�ی��زاره�ي # دا�a� ،0%� �8را  �;�� Z8�� د	
� %	اه� #�4 وE	د ا��. ��� �#\� 


�ه�يG+زار ا�� �8 b�	� ي�:;�� Vـ�� رای�#W ـ�زار��	د�ـ�، ���ـ�� @�ـU 8ـ�را  �
 �ای�Hـ�ز �Aـ ز��

  .'#دی� رW+�ري ��;� ��م � اي �^#ی�

  رW+�ر ای�ه
ً
��سـ0 8ـ��W �ـ:�م ـ�زار در رW+�ر%ـ�ن �	E ��E:0 '_اران �#��ی� ��5ی� ���8 .

Uا�	�د 	Eو ��س��ري روا [E	� �� د	اد 8� %#Wدر ا Zـ��M� د '_اري �ـ#��ی� ه�ي '�#ي	ـ�  4ـ

  1	رت
ً

� ��U ��5ی� ���8
a��a#ی، �#���ی،( .; ١٣٩٠(  

?�E Yی �ی در ی�
هـ�ی  هـ�ی �ـ�;ی رW+ـ�ری، وی/'ی �	ان 9
�� اذ��ن دا%0 8ـ� در ح6 

Z��M� #�� ه�ی اW#اد � �#��، �	رد #ر�ی @#ار �ی '�#ی رW+�ری 8� #�' .  

س��ری از ��1] ��ه�ی ا1*ی ای� ر%+� را �ی� در  �^#ان �Eی� ��;ی رW+�ری �[+�5�� 8� ری


��ی %
�4+ی Eس+\	 8#د��  )١mره
��، . (روا

�ح	ة 8سـ] ا=��ـ�ت از د��ـ�ی  �
��ی ا�8 0� ��
��ی %
�4+ی '#ای�ی از �*Z روا��روا

�A#ا�	ن، �ز���یی ای� ا=���ت و ���یU "ن � دا�H و �\#�، روش ا���%0 "ن و %�	ة �aر'�#ی "ن 

0:E ر	^
� �
��ی %
�4+ی ��U4 . دهی � �	E� و رW+�ر ا�س�ن �#و�8ر دارد ��ا�ـ+(�ده �*ـ	م روا


��ی ا�0����@� رخ ده�، �
\ـ#  .ا@+�Mدی از �*	م روا Ua% � 04�
#ای� در 1	ر�ی 8� %�


Z��M� �  )٧h -�٧g[��ی، . (%	د '_اری ��1ح�ح �ی '�#ی ا@+�Mدی ی� �#��ی� 

 Hای#')U�� (04 �ی�

ـ� اW#اد � �J4 در @�wوت # �Aیz �	ا�ـU %ـ
�4+ی را �ـ	رش %ـ��� .

� �J4ی رW+�ری در �Jح W#دی ی� اE+�ـ��ی �یه ا�	اع �	رش 04�
#4ـی از ایـ� . ا�\��ـ� �ی %D
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�ی ه�ی %
�4+ی ���ر�
� از 4	دW#ی�ی و �H �	رش�
، �ـ	رش 2، �	رش ��اوم و�[�0 8
ـ	�ی1ا=��

8
+#ل Zه	د��4+ی�3	رش 4	ش 4، �	رش 4	�٩[��ی، (. ��45;ی و �g(  

ا�+
��=ی و � �ح*�U �ح+	ای "ی�ت @ـ#"ن  – ای� �حT�5 در �^# دارد �� # ا��س رو%ی �ح*�*ی

هـ�ی رW+ـ�ری ا�سـ�ن در �#1ـz  هـ� دO;ـ0 ـ# �	رش ه�یی را �J#ح ���ی� 8� ای� 'Fاره 8#یF' ،Zاره

� وا@? � ال ا1*ی ای� �حT�5 ای� ا�0 8� "ی� @ـ#"ن . �# اE+���ی دارد ا@+�Mدی و در �[
�یی و��?


�4+ی �%�، 'ـFاره � �یه� و ا�ح#ا�Wت رW+�ری 8 8#یZ در M4	ص �	رش% U(ی از �س�%�� ��ای  �	ا

هـ�ی  هـ� ـ� W[�;�0 %	د و �
��] ایـ� 'Fاره ه�ی رW+�ری �J#ح �ی 8
�؟ ا'# "ری، F' �9اره ��ن �ی

  ا@+�Mدی ا�س�ن �8ام ا�0؟

در ای� �حT�5 ا+�ا �Eی�7ه ��;ی و ا@+�Mد رW+�ری از �^# ��ه�0 و ه�ف و �� F�� 0*	Eـ� ـ� 

�ـqس �*ـ0 �ـ�ن . '�ـ#د 4+ی و رW+�ری در ا@+�Mد �+[�رف �ـ	رد #ر�ـی @ـ#ار �یه�ی %
� �	رش

'�#د و Aس از #ر�ی ای� ��ـ��ی،  ه�ی رW+�ری از �	ی @#"ن �	رد #ر�ی @#ار �ی ا�ح#ا�Wت و �	رش

ه�ی ا@+�Mدی و �ـ�;ی  %	د �� دO;0 '#دد و ��ش �ی ه�یی از @#"ن # ا��س �(���# �J#ح �ی 'Fاره

�  .�ن %	دای� "ی�ت 

  ادبيات تحقيق -2

�زار �ـ#��ی�  در ��ل � �J� �	�	ع ا@+�Mد و ��;ی رW+�ری و � وی/ه در را �Jه�ی ا�4# در را

و # ا��س ا=���ت 	ر�ی �ح�5�5ت @�U @�	;ی در 8�	ر ا�\�م %�ه ا�0، # ه�ـ�� ا�ـ�س در 

�ـ+#ی د���F ا[�د و �\�J� Z;[�ت در ای� �	زه و�[0 سـ��ر  ���ا�ـ� در راJـ� ـ� #ر�ـی . اردد


��نه�ی �^#ی و از �E*ـ� ��ـ��ی دی
ـی �ح5�5ـ�ت 9
ـ�ا�ی در د�ـ0  �س�0 ��;ی رW+�ری � ��ی# 


�� ��J;[�ت . ��س0Nر و ه�	�#4ی �ح�5�5ت ا�\�م %�ه در �	زه ��;ی رW+�ری در 8 �در ادا�� 

,� ��� ا%�ره �یا��� 1	رت '#W+� در M4	ص ����6 ��;ی رW+�ری و ا��م در د
ً
  .%	د +M#ا


	ان  در ��5;�) ١٣٨٣(�*
7ی � ��^#ی� �	ی� ��;ی و ��;ی رW+�ری«ای  Uدارد،  �ـ�ن �ـی» ��5

ـ# ��a� ��^#ی� �	ی� ��;ی  0هـ�ی  ���U  دو Aـ�رادایZ ا1ـ*ی رW+ـ�ر ��5یـی �H از ��Z @#ن �1

����� U�@#�R ی�زاره�ی �8را � وE	د #4ی %	اه� �\# ���#W دی و�M+@ـ�ل  ا� b�	�  Vه�ی رایـ

                                                                                                                   
1 . Overconfidence 

2 . Status Que bias 

3 . Illution of control 

4 . Self-serving bias 

5 . Excessive optimism 
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��م ��^#ی� دی7#ی  U
�ه� �زار در ��5G+ان ا�	
�ـ�;ی رW+ـ�ری ـ� هـ�ف ادRـ�م   ای� �^#ی� و �ح0 �

8���ه %� H;�9 �
��ی � ا@+�Mد ���#ور �(ـ�ه�Z و ��J;[ـ�ت ���   ای� ��5;� او در .ه ا�0روا

ه� و #ر�ی ��5ط �[` و @	ت هـ# دو �^#یـ� و  '�#ی "ن از ��ری} %Ua ا�\�م %�ه در ه# دو �	زه،

H;�9 H�A ح6 �ی "نروی  ه�ی8
� ه� . �\�+�'�#ی �:�یی از ��J;[�ت و %	اه� �	E	د �ـ�8ی از  

ـU ا�aـ�ر  ر ����� رW+�ر �زار و ���Uای� وا@[�0 ا�0 8� �H5 ��;ی رW+�ری د�@#�R ـ�دیM+@هـ�ی ا

  .ا�0


	ان  در ��5;�) ١٣٨٤(4	اE	ی و @���ی � ��زار 8ـ�را و �ـ�;ی رW+ـ�ری«ای  ���#W « ا%ـ�ره


�،  �ی
هـ�  �زار �8را E:0 ����� رW+ـ�ر @��0  �ت �زار �#��ی� � W#���ای از �حZ\� 5�5 'س+#ده8

,H 'س+#ده  ��;ی .ا�A  0#دا4+� U��% ری�+Wر ��
E ی ا�0  ای از���+Eم ا	*�ی و ��
��ه�ی روا

���#W �
�ه�ی ـ�زار 8ـ�را و %ـ	اه�  .ی �زار �8را دارد 8� �
�@� زی�دی G+ر�ـی ا�ـ#ای� ��5;� ـ� 

�� H5�  .A#دازد رW+�ری در ����� "ن �ی  ;ی�\#ی "ن و 

	ان  در ��5;�) ١٣٨٩(ا���ی ��'*ی و 8#د;	)ی � ��ـ�;ی رW+ـ�ری، �#�*ـ� ی 'ـ_ر از «ای 

#�ــ�;ی ا�ــ+���ارد �ــ� �	رو�Wی
ــ�س �ل �� � ��دی @+�Mو ا��;� ی ه�زار �در �N� "�� ر» 	
ان � �

 �°�Aح5س ��ا  و�B�5و ت	Eو %+�دا د � 	
ـــ� �یه �� %�ده #م �� ارد�+���ا ��;� ان� ��qس   ،A#داز

�±����ی
� �ی آ#ذ B0@[وا� ی "ن °�W+� ه�ق ���Jم ا��ت "ن و � ." �N��+��# �� د 4	از  را B0@[وا

# ��Mزد و ��B�� ارد �# �� '_ا��;� ت#� �°�E [+±� 0ا��;� ی از� 	
� ��;ان آ� �ح0 �

 �Aری W+�ر��;� د E	و�  �0 آ�ه ا°�ده�°� ��6 '#رش �	د E	و. �0ه ا%
�4+� %�ری W+�ر

#�ا�\� آ� از "�� ا. د%	ده  [+±� �°BF b5W "و ر�� Z(�� را �����داده و از ذ ن�� FE�� *0 ه��ه آ# 

��ری از "W+�ی ر%:�ر�	 �� آ� �*0ا� °�W+ی را °7#د�±+] ن �ح�55، �0ا� �\�°� ا. �0ا'#W+� ت 

 �+W#'## ��M"ن # �و ا�س��:� ا ���M س+�BZاز �±+] �E°� آ� Bت�� � 	M4 ص�M�Bت�� 

� �0ا دی@+�Mا و ��;� [+±� 	��س �[#رو�
°�W 0ه ا%�وف�.                                                                                   

	ان ) ١٣٩٣(�ری و '	درزی � ���;ی رW+�ری، �	'�#ی ��ـ�'#ی و �+��#هـ�ی «در �ح5�5ی 


�دی �س��اری��Jـ�T یaـی از �ـ	'�#ی دارد،  ��ن �ـی» %	اه�ی از 	رس اوراق :�دار �:#ان: 


�ی ه�ی ذه
ی 1�4ـی ر
�ی ��*a#د '_%+� %#08 ه�، =�5� �� #ا ه�ی رW+�ری، �#��ی� '_اران 


ی ر�4اده�ی "�ی ا�\�م داده و در Aی یـ�W+� %ـ��ه0 هـ�یی در ��*aـ#د � H�A ای#در ذه� 4	د 

�
ایـ�  .ا=ـ�ق �ـی 'ـ#دد» ���'#ی«� ای� د�+� از �	رش ه�ی رW+�ری، �	'�#ی . %#08 ه� هس+

�ح�5ـT . �	'�#ی �	E] �ی %	د، �� �#��ی� '_اران رو��ه� را � 1	رت ��در�ـ0 �(سـ�# ���ی
ـ�
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ـ�ی ��*aـ#د �ـ�ری,ی ���# @
���ت را � =�5ـ� *
ی �زده �:�م در 8	��ه ��ت و � H�A 0�*�


�ی �#خ ر%� W#وش، �#خ ر%� �	د �س��اری، �#خ ر%� �	د 4ـ�;� �� #�س��اری %#08 ه� 


�� �ـ���# . داده ا�0 #ر�ی @#ار و � ا�+(�ده از روش �A �];�J#�(	ی �	ردNـ#د» ��ـ�ت«ه�a*�� 

ه� در �aس ا;[�U �#��ی� '_اران و رW+�ر @��+ی �ـ:�م و ��ـF ا=��ـ�ت "�ـی ��)�ـ� '_%+� 08#% 


�ه ی� �,�;` رو�� '_%+� �	رد "ز�	ن @#ار'#W+� ا�0
�ـ�ن �ـی . 8��+�یV "ز�	ن ه�ی ا�\�م %ـ�ه 


��دی �س��اری، ـ�زده �R#�ـ�دی ده� 8� در اTW ���ن ��ت، A#�(	ی �	�
+	م ��+
ی # �+��#ه�ی 

�زده �R#��دی ��ی '#دد�0�G و �[ � #\

���ت �* TWا�� در ا ،�

ی دار ای\�د �ی 8.  

Tahir  وBrimble )2011 (�;�5� ان  در	
� ��ـ�� » '_اری ا�ـ��ی رW+ـ�ر �ـ#��ی�«ای 

�aـ�اری ا�ـ��ی در دهـ��ه�ی '_%ـ+� در �ـJح E:ـ��ی �ـ�ن  ا%�ره � ر%� @�� U	E� �ـ�;ی و 

��8ی در M4	ص ����# دی� و �ـ_ه] ـ# �Mـ����ت �ـ�;ی وEـ	د دار�� �J� �8;[�ت �\#ی ا �ی

�+ـ�یV ایـ� �ح�5ـT، ا�ـ�م ـ# رW+ـ�ر . در وا@? �حT�5 ا#�4 � د���ل ای� �	�	ع ا�ـ0. دارد Tـ�=

��وه ـ# . '_ارد، ا�� درzE ای� ����# �+
��] ا�0 � درzE �_ه�ی 	د اW#اد '_اری ����# �ی �#��ی�

ی ��اG8#��زی �#وت در ���ن �س*��ن ��F وEـ	د دارد � ای�، %	اه� ��8ی از "ن ا�0 8#R Ua%

�@�� F��� در �^ـ# 'ـ#W+� ا1ـ	ل �ـ#��ی� و �س*����ن  �
هـ�  '_اری �Aیـ�ار در �,Mـ�� دارایی �

�
  .هس+

Pitluck (2008)  ان	
� ��ـ�;ی ا�ـ��ی و : رW+ـ�ر ا�4@ـی در ـ�زار �ـ#��ی�«در �ح5�5ی 

ـ� �*ـW 0#ا'�ـ# ـ	دن  »اE+���ی '_اری ��+
ی # �سx	;�0 �#��ی� {��A د را	ح6 44	ا�+�7ه 

ای 1ـ
�وق در �ـ�;Fی و ای
aـ� 9ـ#ا ایـ�  ��ا;0 اE+���ی ی� %#ایb �_ه�ی در ���ن ��ی#ان �#Wـ�

 ا��8ی دارد، ��ن �ی
ً
ـ# ا�ـ�س ـ�H از . 8
ـ� ����6 ه
	ز در �زار �:�م ای�Oت �+ح�ه ����# �س�+�

� O�]Wن ��;ی در ١٢٥ ����M� ن �ی��'_اری ا�4@ـی در  دارد 8� رW+�ر �ـ#��ی� ��;Fی، ای� ��5;� 

 از =#یT ��4+�ر �زار %Ua �ی
ً
در هـ# . ی�� �� �	�b �5#رات ا��Eری و د�ـ+	ری �زار �:�م ا����

. "یـ� %Ua �[�(ی از 8
+#ل اE+���ی رW+�ر ��ی# 1
�وق � �س�ب �ی دو 8�	ر �5#رات د�+	ری


ی # �5#رات د�+	ری ��یT '_اری اE+���ی د �#��ی�+�� �:
ر ای�Oت �+ح�ه �[�` ا�0، زی#ا �

در ه��� ��ل ��;ی ا�ـ��ی و ا�4@ـی . ��زد ا�4@ی ��+#ی�ن را � ��ی#ان 1
�و@��ن �#��b �ی

ه�ی اE+���ی و ا���ی ��4+�ر �زار �:�م ��;Fی ا1ـ�ح ��ـ	ده  در ��;Fی @	ی ا�0، زی#ا ا�F�7ه

  .ا�0
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  اي رفتاري در اقتصاد متعارفه مباني تورش -3

 Zـ�رادایA ه�ـ�ن Y���8	x���;:�ی ��;ی �
+ی ��
�یی در �*Z ا@+�Mد دار�� و در وا@? ا@+�Mد 


��دی
ی در�ره اW#اد � %#ح ذیU دارد. �R;] و ��
� ا�0  :ا@+�Mد �x	W Y���8#���ت 

0 اW#اد دارای �#�Eح�ت �
5Jی در M4ـ	ص ��یـ�ات �ح+�ـU یـ� و�ـ[�0 هـ�ی =��[ـ −

�
 .هس+

− �

�7ه ه� � د���ل ��اG8#��زی �	د هس+�0 و 	*J� زی��#G8اد در�1د ��ا#Wا. 

− �

 .اW#اد # ا��س 8*�� ا=���ت �#	ط �����Mت �س+U5 ا�,�ذ �ی 8

یaی از ا�+�5دات در M4	ص ��;:�ی �
+ی در ا@+�Mد و ��;ی ای� ا�0 8� "�:ـ� ـ� '	�ـ� ای 

�' Z��M� یی	8� ' ����ه ��دی %,Mی ا�0 � �#0�W ذه
ی ���ح�ود 8� ه�ـ� ��;س�زی %�ه ا#


ـ� �:
ـ	ان � �ا=���ت �#��b را در �^# �ی '�#د و :+#ی� ا�+,�ب را # ا��س %#ایb در W#"ی
�ی 

�
��سـ+
� و ا;Fا�ـ�ت . ��زی �ح�ود ا�,�ذ �ی 8 Uـ�دی ��8ـ�ای� در �ـ�;ی ا�ـ0 8ـ� ا%ـ,�ص 

 and Deaves, 2010( .دارای J4ـ� هسـ+
� ا=����ی #ای #4ـی �ـ�ل هـ� �4*ـی �ـ��J*	ب و

Ackert(  

�� در ده���� HایFWا �ه�ی  �^#یـ�(ه�  ه�ی ���8ر"��ی ای� د�ـ+� از �^#یـ� ه�ی ا�4# ه���Fن 

Y���8	x� ({��A ی�ه در�A �ه� را  ه�ی ا�+�5دی %W#' Ua+� �ـ� �ـ[` ه�ی ا@+�Mدی، دی�'�ه '	یی 

�ـی "ر�ـ��ی  در �	زة %
�04 رW+�ر ا�+�5د "ن. ��A} ده�� bد �+[ـ�رف 4ـ�M+@د ا#aا�0 8� روی

#ای ا�س�ن �[#ی` 8#ده ا�0 ا�� راه�aره�ی �
�[6 از ای� ��ـی، ��+
ـی ـ# رW+ـ�ر وا@[ـی ا�سـ�ن 

�
ه�ی  E	یی ��*ـی ـ#ای �سـ�)U و ��ـ�aت �^#یـ� رویa#د ا@+�Mد رW+�ری در �1د �9ره. ��س+


��دی �R# وا@[ی �x	Z���8 در �	رد ا�س�ن را �	رد �x	Y���8 ا@+�Mدی 	ده و � ای� د;�W U#وض 

��	ده ا�0 #ر�ی و ��5 @#ار داده و "ن U٢ -�١[��ی، . (ه� را �[�ی(  

 در �ـ�ل 'س+#%ـی ا�ـ0 8ـ� ـ� د��ـ�ل �	�ـ�ح 
ً
 �Eیـ� ا�ـ� �ـ#ی[�

ً
��;ی رW+�ری ر%+� �س�+�


��ـی %ـ
�4+ی و رW+ـ�ر��ی ـ� �ـ�;ی و �����Mت ا@+�Mدی اW#اد � ا�+(�ده از �#�8ـ] �xـ	ری روا

�ـ0 . ا@+�Mد �+[�رف ا�0	*J� ـ�زی�#G8ری ��ا	x� ی����U ر%� �ح�5�5ت ��;ی رW+�ری، ���	ا

�	رد ا�+^�ر �
+ی �#��ی� '_اران �
5Jی در �9ر9	ب �زاره�ی ��;ی �8را #ای �	�ـ�ح سـ��ری از 

��ح�ت ��+
ی ��;ی رW+�ری در ��ش ا�0 �� ای� ����ز'�ری:� را از =#یT �	. ا;7	ه�ی �\#ی ا�0

���ی� U� دی و '#وهی#W �]# رW+�ر ا�س��ی در ه# دو .  
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ـ�'�ن 

�یی ��;ی رW+�ری ای� ا�0 8� ��4+�ر ا=���ت و وی/'ی ه�ی ���ر8 08W#��� زی#

# �����Mت �#��ی� '_اری اW#اد و ه��
J	ر 4#وEی هـ�ی ـ�زار ا�ـ#  Y����+رت ��س	1 ��زار 


� . �ی '_ارد��� #a)� �
# �aس، ��F ا�س�ن اR*] ا=���ت را ـ� . ی�q��8 Y	�# �8ر ��ی 8
�W#"ی

�ـ�'�ن �ـ�;ی را . ا�+(�ده از �����#ه� و �W*+#ه�ی ا�س��ی A#دازش �ی ���ی�#�' Z��M� ه��
ای� W#"ی


5Jـی�#�R 0 ����ودی;�� Yدر ی [*Rاد ا#Wای 8� ا ��	' �
ـ�، ـ�  �+��# �ی ��زد 
��ـU �ـی 8


ـی را در =	ر �[�	ل # �4ف �(� H�A U
� و �J4ه�ی @�

+ی ریسY '#یFا�� رW+�ر �ی 8� Zه��

��
ی ه�ی��ن �#�a] �ی %	� H�A . زاره�ی �ـ�;ی و�ای� ���aت در �����Mت �#��ی� '_اران، 

�%�
� ا�#ات ����Aایی را #ای �8رایی . رW+�ری ��ی#ی+ی %#8+:� رایV �ی �:#�R ت ��;ی����M� ای�

 )Baker and Nofsinger, 2010( .ر�Wه W#دی و ��*a#د %#08 ه� � د���ل دارد �زاره�ی ��;ی،


�ـ�ن هـ�یی دارد 8ـ� در ا@+�Mد Y���8 و ��J;[ـ� �زارهـ�ی �ـ�;ی از دیـ�'�ه ه
\ـ�ر'#ایی 

���ی
�'�ن ا@+�Mدی �:(+� ا�0 0��ه# �Z��M ��;ی 8� ا�,�ذ �ی %	د # ایـ� ا�ـ�س ا�ـ . 0��5

0�	*J� ی  8� �#��ی� '_ار
��وه # ایـ�، ـ# ا�ـ�س . را ��اG8# �ی ��زد) ر�Wه(�	رد ا�+^�ر �[�

�� ��J;[�ت �^#ی، �#��ی�	' �# �aـس،  ای رW+�ر ��ی '_اران  �a* ،�

� 8� '	یی �
5Jی هس+
8

���یH �ی �	رش �� �����Mت �#��ی� ه�ی زی�دی را  #\
� �8 ��'_اری �ـ[�(ی در %ـ#ایb  '_ار

  )Toma, 2015( .%	د �4ص �ی


��ی � ����ـ6 ا@+Mـ�دی ـ� ایـ� �+�\ـ� ��
	ان ��4+�7ه ورود روا� �
��ی %
�4+ی ��روا


�04 ا�س�ن از �ح�b و ادرا�8ت وی �ی% �
) �J4(�	ا�� د�+,	ش �	رش  ر���ه ا�W U8 �8 0#"ی

��ی # ا��س ی�W+�. '#دد #Mح
 '�#ی %	د، *a� در �Z��M ه� �+ی ا%+��ه�ت، دی7# در �Jح W#د �

�
  )٧٢، �١٣٩٠[��ی، . ('#وهی ���a�� F ا�0، رخ ده

.و ا�# 2، 4	دW#ی�ی1� =	ر 8*ی �� '#وه از �	ر%:� وE	د دارد؛ ای
#�ی
ای
#�ی ����#ی ا�0  3

Z��M� ##وزر�ـ��ی �ورهـ�ی او  '�#ی �#��ی�  0�#� Hا��س �8ه #، )�4ح�W^ـ� 8ـ�ری('_ار 

:ـ� وEـ	د دارد  ا�+,�ب 'Fی
� W H�A#ض ز���ی 8� �\�	�ـ� ای از�,+��ـ	رش �ـ�اوم و�ـ[�0 (ا

�ی	
� از د�0 دادن ��;0�a 4	د ) 85 Uم ���ی�� Hی���  ).�6	رش ��;0�a(و 

                                                                                                                   
1 . Inertia 

2 . self-deception 

3 . Affect 

4 . conservatism 

5 . status quo bias 

6 . endowment effect 

  1395، پاييز و زمستان 33، شماره پژوهش ديني///  94

ـ# �Mـ��Z '�ـ#ی �ـ#��ی� 'ـ_ار از  �
�4	دW#ی�ی � ای� �ز �ی '#دد 8� 79	�� اW#اد �ی �	ا

0�5W	� �+4�� b��#� Tس0 =#یa% د%�ن و	ب ه�ی 4�,+���%ـی از دی7ـ#ان  ه� � ����#ات ه� � ا

 ��ـ	دن ـ# �Mـ��Z) �1	رش 4ـ	د ا�ـ
�دی(ا�# 7_ار Hـ�ی�'�#ی ا�ـ#  و 79	�ـ� سـ��ر ��Gـ0 ا

ی # �#��ی� 'ـ_اران ـ�ز �ی. '_ارد �ی�,+�
�� ا�# � ����#ات ا�س��ی اNـ���#  ه�� Uـ#دد، %ـ��'

�ـ����) ا�ـ# %ـ:	دی(، ادرا� ریسY و ـ�زده )��@� ی� ��م ��@�(�	ا=` A #ـ#  یو �ـ���'#یFی 

 )Z��M�. )Dowling and Lucey, 2010 '�#ی

ه���J	ر 8� در ����W 6	ق ��ن %�ه ا�0، در ��7ه ا@+�Mدی و ��;ی �+[�رف هـ�ف ا1ـ*ی 

�:�، E*	'�#ی از �J4ی ا�س�ن ا@+�Mدی در W[�;�0 از �[#Wی �	رش" �ه�ی  ه�ی رW+�ری �	E� دادن 

H�A ر	^
� �  )�٣g٨[��ی، . (�;ی ی� �8هH �	د و �زده ا�0'�#ی از زی�ن � ��;ی و ا@+�Mدی 

�:�+#ی� �*+ی  �8�Z* ا@+�Mد و ��;ی رW+�ری �EیF7ی� ا@+�Mد �x	Y���8 %�ه ا�ـ0، �ـ�م 

H�A ـ�دی  @�رتM+@ـ����ت اM� ـ0 ا�,ـ�ذ:E ـ�ت�ا=� z(ر ارا	^
� � Y���8	x�
ی ا@+�Mد �

�� رW+�ری و  �#1�9#ا 8� ا�#وز ��0 %�ه ا�0 8� س��ری از ر�4اده� در . ا�0
ه�ی ا@+�Mدی �

U�*ح� �
ـی ��ـ	د �ـ	ان "�:ـ� را H�A ه�ی �+�اول �x	��8ـ�aی ��ی روا�ی دارد و �اWـ#اد در �ـ�;ی . 

�
 1995( .ا�+���ارد �
5Jی هس+
� ، در ��;ی 8ـ� اWـ#اد در �ـ�;ی رW+ـ�ری �#�ـ�ل و =��[ـی هسـ+

Statman,( � ا��س #�J;ـ] 8ـ� ا%ـ�ره %ـ�، �*ـ0 =ـ#ح از �	ی دی7# در �*Z ا@+�Mد رW+�ری 

ه� و ا�ح#ا�Wت %
�4+ی و رW+�ری ای� ا�0 8� ا�س�ن ا@+�Mدی #ای ا�,ـ�ذ �Mـ����ت  �س�;z �	رش

�ـ+# ره
�ـ	ن 'ـ#دد و ��ـF از زیـ�ن و �ـ#ر ای�ـ� دارد، �1ح�ح 8� او را ـ� �ـ�0 ـ�زده و �ـ	د 

�یس0 �س�0 � ای� �	رش �ی �%�'�هی دا%+�    .ه� "

  هاي رفتاري در قرآن كريم شمبناي طرح تور -4

 Zا��س "ن @#"ن 8ـ#ی # �8 Z�
�یی د�0 ی��� �� ا�+
�د � "ی�ت @#"ن  �� Z��"# H,در ای� 

ـ� ایـ� ا�ـ# . ده� ه� و �J4ه�ی رW+�ری را �	رد �	E� و ا�_ار @#ار �ی �	رش Z9#ا @ـ#"ن 8ـ#ی 
ً
ا����

هـ�ی رW+ـ�ری ـ�  ان در Aی یـ�W+� �	رش�	 در 1	رت ر���ن � ای� ��
��0 8� �ی. ا%�ره �ی ���ی�

	د، 9#ا 8� �	رش Zن 8#ی"#@ #^
ه� در ه# [�ی و از �E*� ا@+�Mدی �سـ�0 ـ�  ��7ه ا@+�Mدی از �

�% �

�یی �	رش �[�� 4	اه�� Yح#اف �ی, ی����ی
� ی[
ی ا�س�ن را د�9ر ا.  

                                                                                                                   
1 . self-attribution 
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از ��ـ�	ل  و ر�+�7ری ذ8# %�ه ا�0 8� در وا@? ��ـ�رت ا�ـW «0	ز«در �8م �4ا ���رت 


	دی او را 8س] 8#دن و ر���ن � ��5م ر�����] ��م #ای �Mـ	ل  1ر��0 �4ا وا@? %�ن و 4


Z ا�0:E Tی:� و =#ی���Eی ا�ـ����*ی، . (ر��0 و و1	ل � W	ز، �5	ی و �7:�اری �(س از 

١١١ (  

�Aـ#وان   ،42	ا�� و ای�ـ�ن را �+�5ـ�ن ی�W+�7ن �ی ای را �\�ت در "ی�ت دی7#ی از @#"ن 8#یZ ��ه


�'�ن از �
����A3 #a#ان
واژة دی7#ی ا�0 8ـ� در #ر�ـی �(:ـ	م » �[�«. 8
� �[#Wی �ی 4و �:ی 8

ا�0 و از �^# » %5ی«�[� در ;�0، ��5U واژة . �\�ت و ر�+�7ری در @#"ن �ان ا%�ره %�ه ا�0

# �4# و �ـ#ور و 4ـ	ش ی�
ـی �ی 0;Oیی د�
از �
ـ	ط ـ� �Aـ#وی » %ـ�5وت«دوری از . 8
ـ� �[

و  �١١٢ـ�Eی ا�ـ����*ی، . (ا�0 8� از �	ی �4ا "��ه و "ن ه��ن ��ـ#ی? دیـ� ا�ـ0» ه�ای0«

١١h(  

#ای� �ی�
  ،Zـ# @ـ#"ن 8ـ#ی^�� �[�دت و ر�ـ+�7ری ـ� �[
ـ�ی �ـ	رد  U���	ان اد�� 8#د 8� 

�#ی ا�0�ی رو%� در ز��'ی ��

�یی ا���ی و �Nـ� ـ# . زی#" ��ی:ی ا�0 8� �س�0 �[�دت 

�# ذ8# �یا��س " H

	ان ه�ف 4*05 و "W#ی� � 5%	د ی[
ی =��0 و ���دت �4او�� ی�ت @#"ن 

�,� و @�U ����� ا�0 6و ی� و1	ل � ر��0 ا;:ی� .  

%	د 8� از E:0 8ّ�ی و �8(ـی دارای #�ـ#ی و دوام �سـ�0  �[�دت � ;_ت �Aی�اری '(+� �ی

[ـ� �ـ�دی ه�ی @#"ن، ا�س�ن �	E	دی  از دی� "ی�. ه��0 � ��ی# ;_ت Yسـ�ن یـ�ا�0 دو [�ی؛ ا

[� �R#��دی 8� روح او�0 و �05�5 ا�س�ن � روح او�0 Yن او�0 و ی�  :دارد 8� 

فَإِذا سـويتُه و   -و إِذْ قالَ ربك لْلمالئكَةِ إِنِّي خالقٌ بشَراً منْ صْلصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ «
١٣٢���،  �[M	�ی(، )٢٩و  ٢٨ا;ح\#، ( »ا لَه ساجِدينََفَقعو  َنفَخْت فيه منْ روحي(  

�%ـ�، ��ـ�رت ا�ـ0 از  از �^# @#"ن، �[�دت ا�س�ن � �8	Eـ	دی �#8ـ] از روح و ـ�ن �ی

  )��8٧m#ی و �[*�ی، . (ر���ن � �4#ات Eس���ی و رو���ی و �+
[Z %�ن � "ن

                                                                                                                   
 30؛ الجاثيه، 73؛ النساء، 16؛ االنعام، 119المائده،   - 1

 72و  71مريم،   - 2

 103؛ يونس، 49؛ البقره، 58هود،   - 3

  165االعراف،   - 4

  56الذاريات،   - 5

  119هود،   - 6

  1395، پاييز و زمستان 33، شماره پژوهش ديني///  96

. ا�ی �Rی0 "��ل ا�س�ن ا�0ه�ی ��دی و R#ا)F ��	 داری ��اG8# 8#دن ;_ت در دی�'�ه �#��ی�

ه�ی س��ر #�#ی  در ��;ی 8� از دی�'�ه و�ی ار��ی ���ی�ت ��دی ا�#ی �#وری ا�0، ا�� ;_ت

  .ه�ی ��دی @�U @��س ��س0 #ای ا�س�ن �J#ح %�ه 8� � ;_ت

، )١٧ا;سـ\�ه، (» فَالَ َتعَلم َنفْس ما أُْخفي لَهم من قُرَّةٍ أَعينٍ جـزَاء ِبمـا كـانُوا يعمُلـونَ    «

١٣٢���،  �[M	�ی((  

�+#ی� ��ّ+?��5��0 %�، �[#ی` ��دي و@+ی ه�ف � 1	رت 8س] � �
ـ�ي ا�+,ـ�ب ]� 

:+#ی� z*د و��	E	� �#اي د�+�� �ای� در ��;� ا�ـ0 8ـ� . %� �
حM# 4	اه� %�ه ی�د ه�ف 

و  �ـ[�دت د��ـ� ه�ف ای� ا�0 8ـ� ا�سـ�ن ـ� .'�#د از دی� و��، �U5 در �Eی�7ه 4	دش @#ار ��

�
�4او�� �+[�ل ا�+(�ده از �[�0 ه� و ;_ت هـ�ي د��ـ	ي را روا  از "�\� 8� ."4#ت د�+#�� ��Aا 8

U@�� اه� 8#د %�#ده ا�0، �س*��ن	ا�+(�ده 4 F��@#"ن 8#یZ ی�a از ���U ه�ي  .از ��ّ+[�ت ��دي 

#%�#ده ا�ـW#' 0+�ر U
ّ

ع أَو َنعقـلُ مـا   وَقالُوا لَو كنَّا َنسـم « .%�ن دوز��4ن � �_اب را ��م �[5
  ) ١٣٤و١٣٣���،  �[M	�ی(، )١٠ا;�*Y،( »كنَّا في أَصحابِ السعيرِ

ـ�  ��
	ان �8م �4او� � @#"ن 
ً
�
�# ا�0، ��در ��7ه @#"ن ه�ف �[�دت د��	ی و ا4#وی 

ی ه�یی در ا�س�ن ا%�ره �ی �	ارد و �J4ه� و ;�Fش	0 4�� �دارد  هـ�یی ره
�ـ	ن �ـی 8
� و او را 

�# و روح ا;:ی او ��ز'�ری دارد و #4ی از "ن 8� � JW#ت��%ی از R#ایF ��	ا�ی او�0  F��  .ه� 

��ن %�، ��
�ی ��ن �	رش �N�ه� و ا�ح#ا�Wت رW+�ری و %
�4+ی در ا�سـ�ن هـZ در  # ا��س "

�+# و A#ه�F ��اG8#ی � 0�	*J� ی	� �
TJ @#"ن و هZ در �
TJ ا@+�Mد �+[�رف ه�ای0 ا�س�ن �

�ـ+# در 8سـ] �
([ـ0 و �ـ	د . و 4س�رت ا�0از زی�ن � 0�	*J� د �+[�رف�M+@ا TJ
ا�� در �

 Zـ#"ن 8ـ#ی@ TـJ
 �[�دت د��ـ	ی ا�ـ0، در �ـ�;ی 8ـ� در �
ً
�W#1 ی��+# در د��� ی� � ���رت @#"�

�+# هZ در د��� و هZ در ا�	ر �[
	ی و ا4#وی �ی� 0�	*J�  #رت دی7ـ��� ��یس0 د���ل %	د ی� 

  .و ا4#وی ا�0 و �[�دت ا�ی و ا4#وی # د��	ی �#�Eح دارد�[�دت د��	ی 

  هاي رفتاري در قرآن كريم هاي اقتصادي تورش داللت -5

��U ا�س�ن � ��8ل و �[�دت وا@[ی ذ8ـ#  ه�ی رW+�ری ی در @#"ن 8#یF' Zاره 0:E ری در��%


ـ��  دادن  �Zه�ی �س+Z�5 و �R#�س+Z�5، ا�_اره� و  ه� در @�;] �	�1� ای� 'Fاره. %�ه ا�0Nه� و ه�

0
�z ��	�ی دارد و در  س��ری از ای� 'Fاره. ه� ��ن %�ه ا�0 ه� و �Aداش در ��ن �5	E ه�ی @#"ن
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��
E س�ن از�
�� ���م ا[�د ز��'ی اE �� �+W#' اد'ی	�ه�ی اE+�ـ��ی و در ار��ـ�ط ـ�  ه�ی W#دی و �4

Z��]� U ا�0�@ U*� ام و	ی# ا@��.  

�ی از 'Fارهدر ای� ,H از ��5, �:
ه�ـ��J	ر 8ـ� . '�ـ#د �	رد #ر�ی @#ار �ی ه�ی @#"ن ;� �

H�A ارهF' ن��ه�ی ا�4@ی و رW+�ری، ه�ای0 ا�س�ن � ��0 و �	ی  �# ��F ا%�ره %� ��
�ی @#"ن از 

�ـ0 و �Jـ��? د��ـ�یی	*J� ،ـ�زی �ـ#وت�#G8ا�� 
ً
�W#1 ���a+ـz . �[�دت و ��8ل �5�5ی ا�0، 

 �Jهـ� و  %	د ایـ� ا�ـ0 8ـ� سـ��ری از ایـ� دO;0 ه�ی @#"�ی ��ن �ی � #دا%0دی7#ی 8� در را

��ـF �ـ�ش �ی. %	د ه� � 1	رت �R#�س+U1�� Z�5 �ی #دا0% H,�ـی از  ;_ا در ای� ,%ـ	د 

�	�ی � �����Mت و ��ی ا@+�Mدی ا�س�ن راJ� دارد، ��ن '#دد 'Fاره � .ه�ی @#"�ی 8� 

  رزق مقدر -1 -5


ـ	ان . ز @#"ن � رزا@�0 �4او�� و ��5ر 	دن رزق و روزی ا�س�ن ا%�ره دارد"ی�ت زی�دی ا� �

9
� "ی� ا%�ره �ی � ��	��  .%	د 

و ما من دابه في االرض اال علي اهللا رزقها و يعلم مستقرها و مسـتودعها كـل   « -ا;`

��ه«) ٦ه	د، (» في كتاب مبينE ـ��� 8ـ# ه��w� ـ��ده ای ��سـ0 �7ـ# ای
aـ� رز@ـH را �4او

  ».ا�0
�� در M4	ص ای� "ی� �ی	��  :4	ا��Z در #'Fی�ة �(س�# 


�ه ه��«: '	ی� �ی �,س0 �
E سـ0 ز�ـ�� روی در ای��ـ# "ن روزی و رزق 8ـ� ایـ� �7ـ#  

ـ�#�4) ��ـF( %ـ	د �ـی �
+5ـU "ن ـ� @#ار'ـ�هH از 8� ��5=ی از و دا��، �ی را او @#ار'�ه و �4ا�0، 

�%� �E ه# در و »ا�0 Hرا روزی �و ما منْ دابةٍ في اْلأَرضِ إِلَّا عَلى اللَّه رِزقُها « ر���� �ی او 
 و ��ـ�� 8+ـ�ب در) �#زهـ�یH و ��ود ه�� �( ��5یT ای� ���م« .»و يعَلم مسَتقَرَّها و مستَودعها

�یی، (  .»ُكلٌّ في كتابٍ مِبينٍ« »ا�0 ��0 �4او�� �*Z �ح(	ظ ;	ح�٣٢٥ /٢(  


�� در ادا�� ا%�ره �یه�N  �8 �
8» �+a� Z:� ط روایـ�ت و "ی�ت 8� ا�0 ای�	ـ �[ـ�� ـ� �#

 هـ# � ز��'ی ����� #ای 8� د���A#�0 و �#ی� �#دم ا�aWر روی ا�F�#� 0ی وا@? در روزی 	دن


�، �ی در�
�ی+ی و �*Z ه# و زE را [a�#� ی� ،��	% �
ـ� 9
ـ�� ا'ـ# 8ـ� ای� '��ن 
a��ـ�ن �'�� ز

  .%	د ��ی �����
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�4او�� �[�;ی در ایـ� "یـ� �4ـ# «در �(���# دی#7 ��F از �E*� �(س�# ����ن ا%�ره %�ه ا�0 8� 


�ه �ی�
E ده� 8� ه�� �%� ا;+���ن(» .ای ��س0 �7# ای
a� �4او�� �[�;ی �+U)a روزی دادن � او 

�W #٤٥٠  /٥  ا;5#"ن، �(س�(  

# رزا@�0 �4او 0;Oدر @#"ن د F���� دار�� 8� ���ر�
� از"ی�ت دی7#ی  :  

له مقاليد السماوات و االرض يبسط الرزق لمن يشـاء و يقـدر انـه بكـل شـيء      « -ب
8*��ه�ی "���ن و ز��� از "ن �4او�� ا�0 #ای ه# 8س ,	اه� '��یH «) ١٢ا;�	ری، (» عليم

  .»"ورد در روزی �Aی� �ی

7#یFی� 8ـ� �4ا  �	ی � Aس«) �h٨ت، ا;_اری(» ان اللَّه هو الرَّزاقُ ذُو اْلقُوه اْلمتين« -ج

  .»ای "%�aرم �� %�� را از =#ف او �Z ده
�ه

#ای E*] رزق ��ارد، 9#ا 8ـ�  #��05�5 ��5ر 	دن رزق ���ی#�ی � �ح#ی� � ��ش و ��

�\+ـی . (��ش و ���# ا�س�ن 4	د یaی از �	ا�U � �# در ��5ی# رزق از �	ی �4ای ��ح�ن ا�0

  )٧و ر��یی، 

و ���# ا4+��ری ا�س�ن، � 4	ا�w� 0#ت �T در E#ی�ن روزی وی دU�4 ا�0، ا�ـ� ��ش 

U�4در ای� �س�# د F�����ر دی7#ی � Uا�	� 
ً
�]J@ سـ�ن�ا�� و 4ـ�ای  ا�� 8� �4رج از ��zJ ا4+��ر ا

 0�a� �8ـ� ـ� اذن 4ـ	د  –4	د ��وه # ا4+��ر ا�س�ن و ��ش و ���# �,+�را�z وی  #�	���qح�ن 

� "ن �ی�w#ت ا �a�+� س�ن�W#��یـ� 8ـ�  �	ا�U دU�4 دی7# را 9
�ن ��5ی# و �#�8] �ی -�%� و ا

�%� و ه��� �ی H�#w� z����a� 0ح*M� � [��
  )١١ه���\�، . (%	د ��5ی# �[�ش ا�س�ن �+

 #��]� �wWـU «و از 4ـ	د رزق ـ� �ـ�م  1»ابتغاء فضـل اهللا «در @#"ن ���� �ره� از 8س] رزق 

ی�د %�ه ا�0 8� ����8ی دی7# ا�0 # ای� 8ـ� رزق، �حMـ	ل �5ـ�ی# و  2»�ی ا;:یا�J«ی� » ا;:ی

�H ا;:ی ا�0,  )�١٣\+ی و ر��یی، . (UwW و 

 ٧در @#"ن 8#یZ ا�+[��ل %�ه ا�ـ0، �
:ـ� » 8س]«�	ردی 8� ��+�5ت ��دة  m٧ی� از ��ود 

� 8س] '
�ه و �	اب �#	ط � 
ً
����� ��5  )١٣ه���\�، . (%	د ی�	رد � 8س] روزی ا%�ره دارد و 

                                                                                                                   
  و غيره 73؛ القصص، 12؛ االسراء، 20؛ المزمل، 10الجمعه،   - 1

 و غيره 37؛ النساء، 180آل عمران،   - 2
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1�4� ه��� ��5ار # �:�ة W#د ا�0 8� � ا��Eل و ا�+�ال، =*] رزق ���ی� و ـ�@ی را ـ� 

�%� 8� او "ن ��5ار از رزق را 8� �(? او در "ن ا�0 #ایH 4	اهـ�  �x�J� رد و�qس�4ای ��ح�ن 

 � �� �5�5ی � دارایی دی7#ان �س� ��ی
ً
Oو ;_ا�0 8� او ��دا�� �س�ورزی در  ن �یورزد 9	 ر��

#ای ��ل د��� �#ص ��ی. وا@? ��ر��ی+ی از ��5ی# ا;:ی ا�0 �� � 
ً
���دا�� A �8ـس  ورزد 9	ن �ی ��

��	د، �@ی ه# 9ـ� �Mـ��H %ـ	د،  از "ن 8� � و��(� U�� ل در "ن��Eاش در @��ل ��ش �[�ش و ا

و  ١٨ه���\ـ�، . (���1ی� �4ای ��ح�ن ا�0 و �Eی �#ص و و;? و اWس	س و ا�ـ�وهی ��سـ0

١٩(  

ه�ی رW+�ری �a�� �8 ا�0 در ا�ـ	ر ا@+Mـ�دی ـ#ای ا�سـ�ن رخ  # ای� ا��س یaی از �	رش

ده� و او را از �س�# �1ح و �[�دت �
ح#ف 8
�، �ـ#ص و "ز از یـY �ـ	 و �سـ� و اWسـ	س از 

�H5 رزا@0�ّ �4او�� ا�0 �1�Mی در @#"ن � =	ر ا4+. �	ی دی7# ا�0 8� ��%ی از ��م ا�+��د 

  ."ی� ��F در M4	ص وی/'ی �#ص و =�? �,� � ���ن �ی

��8 %ـ�ه ا�ـ0 و ار��ـ�ط �
7ـ��
7ی ـ� رزق و روزی دارد  یaی از �[�;��ی 8� در دی� # "ن ��

  . %	د �(:	م �	U8 ا�0 8� در ادا�� � "ن ا%�ره �ی

 � ��1	�U8	�: »إِنَّ ا هبسح وفَه َلي اللَّهكَّلْ عتَونْ يم ُكـلِّ   ول لَ اللَّـهعج قَد رِهغُ أَمبال للَّه
راً َشيقَد قا;( »ء�J،٣ (  

8
�، 8(�یـ0 ا�ـ#ش را �ی و« U8	� �4ا #8
ـ�، �4او�ـ� W#�ـ�ن 4ـ	د را ـ� ا�\ـ�م  ه# 8س 

  .»ای @#ار داده ا�0 ر����، و �4ا #ای هF�9#ی ا��ازه �ی

8
�، از �(س  »لْ عَلى اللَّهو منْ يتَوكَّ«: در �(س�# ا;��Fان "��ه ا�0 U8	� �4ا #و 8سی 8� 

�:�یی 8� �ی��#W اه�ی "ن، و	د  و ه	ـ# اراده 4ـ�ـ� و اراده 4ـ�ای �ـ�ح�ن را aده�، 4	د را 8
�ر 

  )٥٢٧ /١٩ ،=��=��یی( .9
�� 8سی �4ا W�8ی و U�)8 او 4	اه� 	د »فَهو حسبه«، ��5م �ارد


�� در �(س�# �
:V ا;�Mد@�Nیه�� � Z����5م از #ای ��ن وEـ	ب  �8م در ای� ذ8# ای�: 4	ا

او زی#ا 8� ه# 8� دا�س0 8� ه# F�9ی 8� هس0 از ارزاق � �	U8 ا�0 # او ��ح��� و �(	ی� ا�	ر 

�سـ� �ـ��# و �5ـ�ی# او � %	د و ا�+�ـ�د ـ ��5ی# و �	@�0 او ا�0 ا;�+� � @�ر �س*�Z ��� و �R#ه� 

٣١٧، �%�8�ی. (��زد و ��F از #ای �5#ی# �� ��5م ا�0 [�ر 4	د ��8#ده �	U8 را د��ر و %(  

از ��A و�ـی 4ـ�ا، : "��ه ا�W �8 0#�	د و";� �*�� ا;*� *یدر ��یGی از ����A# '#ا�ی ا��م 1

�,*	ق، �ـ� زیـ�ن : �� 05�5	U8 ای� ا�0 8� ا�س�ن �ا�� :�	U8 �9س0؟ 'A ،U�(#�E :0)#���م
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�(?، و �� � �ی ��#دا%ـ+�  �J �یر����، و  T*4 ا��� از Z�9 ،?
� ��) و ـ� 4ـ�;T دو4ـ+�(8
� و 

#ای �4ا �8ر ��ی FE س�ن�� �R# او ا��� ��ارد، از �R# او ��ی ه
��7ی 8� 9
�� %	د، ا ،�
8  ،��#�


�د، ای� روح �	U8 ا�0 و دل � 8سی FE او ��ی )٢٣٩ /٢٤ ، ��aرم %�#ازی. (

�یس0 � �Eی7ـ�ه و �5ـH �4او�ـ�  _8# ا%�ره %�، ا�س�ن �یه���J	ر 8� در "یz %#ی(W z	ق ا;

�%�%	د 8� ا�س�ن Aـس  ای� ا�# �	E] �ی. �[�;ی و ��ی# ا���ب در �حT5 اه�اف و ��1�5 وا@` 

8
� و ا�	ر 4	د را � او س�qرد ��a� ارادة �5�5ی # Z��M� م وF� ب از . از	ـ*J� سـ�ن�
ـ�# ایـ� ا

�� ای� ا�0 8ـ� ا�سـ�ن  ��7ه @#"ن ا�س�ن �+	U8ّ ا�0 وF�	رش رW+�ری �a�� �8 ا�0 از ا�س�ن �#

١٠���،  ه�دوی( .در ز��'ی ��a� 4	د را # F�9ی �R# از �4ا @#ار ده�g (  


�� �	U8 و ا�aـ�ل Nص رزق ��5ر و ه�	M4 در Zرد ا%�ره در @#"ن 8#ی	اره ه�ی �F' از �N�"

��	د، ای� ا�0 8� در ا�	ر ز�ـ�'ی و � �4او�� �+[�ل در ��� ��ش و �\�ه�ت �ی �	ان #دا 0%

ـ# . � وی/ه ا�	ر ا@+�Mدی، ا��س و �Aی� �ی �یس0 ا�+�5د � ��5ی# ا;:ی در ا�# رزق و روزی �%ـ�


	ان و��(� �*5ی �ی %	د، �ـ�ش و E:ـ� در �ـ�� �	8ـU و ا�ـ+[��0 از ـ�ری � � �N�ای� ا��س "

و رW+�ره�ی �a	ه��ه در ا�س�ن �:ـ	ر �Aـ�ا ای� ا�# �	E] �ی %	د س��ری از 1(�ت . �[�;ی ا�0

���
� 9#ا 8� ا�س�ن �H5 4	یH را در 8س] رزق در ��ی� ��5ی# �4او��ی و �M*ح0 ایFدی a�.  

  انسان سخت شيفته مال و ثروت است -2 -5

و او ��@ـ� %ـ�ی� ـ� �ـ�ل « ی[
ی) ٨ا;[�دی�ت،(» و انّه لحب الخير لشديد«=�T "ی� %#ی(� 

 .%	د @� %�ی� و اW#ا=ی او � ��ل و �#وت ��] ,U و �����qی و 8(#ان او �یو ه��� ��» دارد

ی ا�0، و �ی» ��ل«# » �4#«ا=�ق 	4 F�9 د	�4=# "ن ا�0 8� در �� ذات 4 ��	ا�ـ�  

�زدا%ـ+� و در �سـ�#  H�*ن را از ه�ف ا1ـ" U�,و��*� ا�	اع �4#ات '#دد، و;ی ا�س�ن ����qس و 

  )�a� ، h/ hmgرم %�#ازی( .'�#د ی � �8ر �ی4	د 4	اهی و 4	د 7��8

[wی از �(س#ی� '(+�# ا��س �(س�# ا;��Fان،  ��Oم �]*�ـU  »;حـ[ ا;,�ـ#« Oم در �E*�: ا


�ی ��ل ا�0، و �[
�ی �E*� ای� ا�0 8� ا�س�ن #ای دو�ـ+ی  »�4#« ا�0، و 8*��]� � �\
در ای

�^# ا�0 �
ا�� �#اد "ی� ای� ا�0 8� ا�س�ن �سـ�0  ی '(+�و [w .��ل، س��ر %�ی� ی[
ی ,�U و �

� ای
a� از دادن �ـT 4ـ�ا ا�+
ـ�ع  � ��ل د��� %�ی� ا;ح] ا�0، و ای� %�ت �] وادارش �ی �
8

�
a�  )٥٩١ /٢٠=��=��یی، ( .ا�� ای� 9
�� "ی� را �(س�# 8#ده. 	رزد، و ��ل 4	د را در راه �4ا ا�(�ق 
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��س0 �#اد از ��]*T*J� �a �4ـ# �%ـ�، و "یـ� %ـ#ی(� ,	اهـ� ، �
:� ��»�4#« و  ،�%���ل 

�] JW #�4#ی ه# ا�س��ی ا�0، و � ه��� E:0 و@+ی زی
0 و �ـ�ل د��ـ� را �4ـ# 4ـ	د : (#��ی�


�ارد @:#ا د;H �\_وب "ن �ی �یA ـی� Hد، و ای� %ـ�(+7ی یـ�د 4ـ�ا را از د;ـ	ـ#د و در �5ـ�م  %

��ی #  )٥٩٢  /٢٠، ه���\�( ."ی� %F'#aاری او 

ْ�ـِ# (و ��7ـ�ن ا�سـ��ی  )َو ِإ̈�ـ�ُ (# ا��س �(س�# �\�? ا;���ن Wـی �(سـ�# ا;5ـ#"ن، 
َ

,
ْ
ِ;ُحـ]µ ا;

ِ�یٌ� 
َ

�
َ
�س� '	ی� ی[
ی ,�=# دو�+ی �4#ی 8� "ن ��ل ا�0 %�ی�، ی[
ی ـ#ای 4ـ�=# "ن �ـ�ل ) ;


� از ��;T� H �4ای �[�;ی راa�� ?
  )٢٤٠ /٢٧ ، =�#�ی( . ,�U و ��س� ا�0 و �

� وی/'ی دی7#ی در ا�س�ن ا%�ره �یدر ای�  �����ق ای� "ی� ��ـF ه�Nـ	ن �ـ�ی# . 8
� "ی� �4او

ای 8ـ� ـ� �ـ�ل  "ی�ت �[J	ف 8#دن �	E� ا�س�ن � ای� وا@[�0 ا�0 8� ا'# # ا��س �] و ��@ـ�

�����qی @�م 4	اه� '_ا0% z=ور � �
a�  .دارد، 1(0 ,U و ا�س�� را در 4	د 8
+#ل 

 �] و %�(+7ی 
ً
س��ری از �	ر%:�ی رW+�ری در ا�	ر ا���� ����ل و �#وت د��� را �ی �	ان ری

س��ری از �	ر%:� و 1(�ت ��Aس
�ی 8� در ادا�ـ� ذ8ـ# �ـی %ـ	�� . ا�س��ی و ا@+�Mدی @*��اد 8#د

����ار ���ـ� رزا@ّ�ـ0 . ری�� ای FE �] و %�(+7ی � د �:�� ��م �ور #4ی ا�سـ� �E	� �ای� ا�# 

� او ���ی� �ی %	د�4او�� و ;Fوم � U8	.  

  اشاره به ويژگي طمع  -3 -5

  أَعينَهم َتفيض منَ الدمعِ مما عرَفُوا مـنَ الْحـقِ    و إِذا سمعوا ما أُْنزِلَ إَِلى الرَّسولِ تَرى«
ا�0 8� � �4ا و ] �_ري[و #اي �� 9� «) ٨٤ا;��)�ه،(» يقُولُونَ ربنا  آمنَّا َفاكْتُبنا مع الشَّاهدين

9�Z داریA �8 Z#ورد'�ر��ن �� را ـ� 'ـ#وه، "�N� از �T �� ر���ه ا�0 �a� ای��ن ���وردیZ و ��ل، "

�0[%�یس+�7ن : �  »؟در"ورد] 
 و %ـ:	ت روي از ا%ـ+��ق �(:ـ	م ـ� ;�ـ0 در =�ـ?«: در �(س�# �\�? ا;���ن "��ه ا�ـ0

Hاه	س 4)��س�0  � ا4ـ�ق، ��;�ـ�ن ا�J1ح در و) =�? دة�� ا1(:��� راR](%یء ا�0  

  .»�#دم ا�	ال � دا0% 9�Z و �	@? از ا�0 ���رت

و;� . رود �� "ی� 8� =�? هZ در ا�	ر �J*	ب و هZ در ا�	ر ���J*	ب � �8ر از "ی� � د�0 ��

  )١h٠ /٧ ، =�#�ی( .%�ه، =�? در ا�	ر ���J*	ب ا�0 "�N� در �^�م ا�4@� ا��م �_�0

ه�ی �	Eـ	د در ا�سـ�ن  ر ای� "یz %#ی(� "��ه ا�0، =�ـ? یaـی از M�M4ـ�# ا��س "�N� د


	ان �ح#8ی #ای �A 08##%ـ+�ب ـ� �ـ	ی �8ـ�ل وا@[ـی �%ـ� و هـZ  ا�0 8� هZ �ی� � ���	ا
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;_ا ا'# ا�س�ن M4*0 =�? را در �سـ�# 1ـح�ح . �	ا�� ا�س�ن را R#ق در د��� و د���A#�+ی ���ی� �ی

� � 4	د @#ار ��ه� �ی ��
	ان �	ر%ی رW+�ری %
�4+� %	د�	ا .H�A �8 ر	J��ـ# ��ـF ا%ـ�ره %ـ�  ه��

�+# �	ای از �ح_ی#ا�ی 8� در �ـ	رد "ن وEـ	د �=�? ی� �#ص در ا�	ر ��دی و 8س] ��ل و �#وت 


	ان یaی از �	ا�U �ی� � �:
��سZ رزق �5ّ�ر، ��a� � �E	� ��%� دارد،  #� � ��ای� در ��;ی . �	ا

	Eو �� ��ش، ;ـFوم �ـ[�دت �+ـی از ا�0 8� �+ی  #\
د �	�[� رزق � وا�zJ =�? و �#ص �

��ی T5ی "ن �ح	��  .%	د �	ع د

  اشاره به ويژگي خست و خودخواهي -4 -5

ُقلْ لَو أَنُْتم َتملكُونَ َخزائنَ رحمةِ ربي إِذاً َلأَمسـكُْتم َخْشـيةَ الْإِْنفـاقِ و كـانَ الْإِْنسـانُ      «

�W? دی7#ان �#�Eح �ی )١٠٠ا�O#اء، ( »قَتُوراً� # .ده� ا�س�ن �A	�+� �	د ��دی 4	یH را 

 ه�ـ�ن  ��1] ا;�#ه�ن
ً
از @	ل �*ی � ا#اه�Z ا%�ره "ورده ا�0 8� در ای
\ـ� �
^ـ	ر از @+ـ	را

 ا�0
ً
��,ح#ا�ی، . (ی[
ی ا�س�ن ,�U ا�0.  ٣/ h٩m(  

8� @+	ر ی[
ـی 8سـی 8ـ� ـ#ای 4ـ#ج و  از @	ل ا� ���س و �س� "��ه ا�0 در �(س�# ا;+���ن


�� ا%�ره %�ه ا�0 8� ای� ���رت # ��	م دO;ـ0 دارد و یaـی از N5� ا�0 و ه��w� رج در�,�

  :دو ��;0 زی# #ای "ن �+M	ر ا�0

��س+
� و W#1� اG8# ا�س�ن -اول H�,E	 و ,�U هسـ+
� و ;ـ_ا Eـ�یF ا�ـ0  ه� اهE U	د و 

  .ای� اG8#ی0 را # ا@*�R 0*�� داد


([0 را � �	ی 4	دش �Eری �ی -دوم� �a
��زد ه# 9
ـ� �ـ#ری  ه�� 8س ��س0 �7# ای

�س�0 � E	د ا;:ی، ,+� .U	E� دی7#ان %	د U,  )٥٢٥ /٦ =	�ی، . (ا�0 در ��� ای� 

 ی[
ـی %ـ	د @+�ده ا%ـ�ره �ی و ���س ا� از @	ل» و كانَ الْإِْنسانُ قَتُوراً«ذیU  ا;���ن در �\�?

 ی[
ـی. ا�ـ0 ��ـ	م �E*�، ای� 8� ا�0 ای� 8
� 8� ��ه# در ادا�� ��F ا%�ره �ی .0ا� ,�U ا�س�ن


�، ا�س��:� ه��*�,
�Z �ی "�a� ��ل �,�U ا�س��:� از #4ی  �
��س+ .�a; از �\�" �8 #G8ا �:� ا�سـ�

U�, ،�
�] 8� ا��E 0یF هس+�E #G8را ا ��*R Zو ده� Zی�	7
� ا�س��:� ه�� *�,.  


�ه هZ ا��ازه ه# ا�س�ن "ن، # ��وه�,�%�، �,ی و  H�,#ا# در او  Hـ�, �4او�ـ� 

F�9���� �ی را F�9ی ا�س�ن، زی#ا ا�0، ,U او �,�وت و ,�Nـ� ا��. ���%� ا�+��HE �	رد 8� " 
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�H از و دارد �ی �7� 4	د #ای هس0، ا�+��HE �	رد 8�, /١٤ =�#�ی، . (8
� �ی 4	دداری "ن 

٢١٨(  

وكان «�N	ن �(س�# ا;�a%`، �(س�# �	ر ا;5G*�� و �(س�# ا;�ر ا;�
G	ر ��F ذیU �(���# دی7# ه
  .ا%�ره � M4*0 4س0، ا��ف و ,U ا�س�ن دار��» االنسان قتوراً

� ���ق "ی�، @#"ن ا�س�ن را �سـ�0 ـ� وی/'ـی 8ـ� در وEـ	د  �E	� �# ا��س "یz �	رد ا%�ره و 

8
� و "ن ,U و 4س0 ا�0 او�0 �ح_ی# �ی .�	ا�ـ�  ه�یی ا�0 8ـ� �ی ,U و 4س0 یaی از دام

  .�	W#' [E+�ری ا�س�ن و �ز ����ن او از �08# � �	ی ��8ل '#دد

ی ی�د �ی	*J� zM�M4 ای� وی/'ی، @#"ن از Uو يؤثرون علي «. 8
� و "ن ای�Gر ا�0 در ��5
  )٩ا;ح�#،(» انفسهم و لو كان بهم خصاصه

ـ� �[
ـ�ی ا4+�ـ�ر و  »ایGـ�ر«: ی� %#ی(� "��ه ا�ـ0در �(س�# ا;��Fان در M4	ص �[
�ی ای� "


�ی 5W# و ��0E ا�1�M4�« 0« ا�+,�ب F�9ی # �R# "ن ا�0 و 8*��]� � راR] '(+� 8*�ـ�. 


�ی %�aف �4�� ا�0، و ا'# 5W# را »�M4ص ا;��0«]� � »�1�M4«  0ـ:E ی��4	ا��ه ا�0، 

��ی #5W �8 0ا� �
8 #A 0 راE�� ف�a% ��ای� ا�0 8� ا��Mر، �:�E#ی� را # 4	د  �[
�ی "ی�. �	ا


� ��5م �ی%� 0E�� 5# وW �و ایـ� �	1ـ�` از �	1ـ�` �ـ�T در  دار��، ه# 9
� 8� 4	د ��+� 

�ـ� « :Aس در �05�5 ای� "ی� در �[
�ی ای� ا�ـ0 8ـ� (#��یـ�. ��ح ر���# و '#ا��5ر�# از "ن ا�0

Z�9 �:
� ��  )٣h٧ /١٩ =��=��یی، ( .»دار�� د �ی*E�:� �a#ی� را ��5م # 4	 .دا%+ی ��ار

��ن %�ن �Fول "یz %#ی(� � ��5م دا%ـ+� ا�Mـ�ر �	�ـb �:ـ�E#ی� ا%ـ�ره  ��� ��	���(س�# 

��ن �ی �ی F��8
� و ��ی# �^#ات در M4	ص %�ن �Fول را  �
  )h١٩ /٢٣ ��aرم %�#ازی، . (8

ــ�ان در �
��ــ��ت ا@+Mــ�دی Eــ�یی ��ا%ــ+�  
ــ�ر 9 Gــ�ری ای +Wر zــM�M4 ــ� %ــ�ی� �%ــ�، ا�

Zس���a�  Hـ� و 8ـ�ه]��E Uـ�دی 8ـM+@ت ا�a�ه�یی 8� در z]��E ا���ی #ای �U �س�)U و �


� �4س، ز�8ت، ا�(�ق، @#ض ا;حس
�، 1ـ�@� و �Rـ#ه، EـF در �z*1�W =���5ی �J#ح %�ه ا�0 ��

#ای� از �
^# @#"ن 8#یZ یaی از وی/'ی. ��یz ای�Gر و از 4	د'_%+7ی @�M� U	ل ��س0�
8�  ه�یی 

8
�، ��5م دا%+� دی7#ان # 4	د و ای�Gر ا�0 ه�ی ا�4@ی و رW+�ری �(� �ی ا�س�ن را از �	رش.  
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  بيني اشاره به ويژگي كوته -5 -5

بل تحبون العاجله «. 4	اه� �
�W? وا@[ی و دراز��ت 4	یH را در �^# '�#د �	ا�� ی� ��ی ��ی
  )٢١و  ٢٠ا;��5�،(» و تذرون اآلخره

U�;ر ا1*ی د�a� A#ا8
ـ�ه 8�4:�ی و »ر��Z �^�م« "وری �E? و �4او�� @�رت در %� [�د� ا

��س0، �a*� %�� %�ی� ��@�  ��� و �ـ��? ه#'	�ـ� 8� %	د �ی ��] �H8# ه	�:�ی و %:	ات و د

 �حـ�ودی+:�ی و �	ا�? ا;:ی، �:ی و ا�# و �[�د A_ی#ش 8� "�\� از و #داری� 4	د راه �# از را راد�ی

 رهـ� a*ـی را "4ـ#ت و F�4ی�، �ی # �J*] اU1 ا��aر � ;_ا 8
�، �ی ای\�د راه ای� �# # W#اوا�ی

�یی،( .��زی� �ی�  ٣٤٦ /٥(  


� "ن را دو�0 دار�� و "4#ت را ویـ#ان  8
� 9	ن د��� را ���# �ی �(س�# ا;�#ه�ن ا%�ره �ی
��


�  �ی
ح#ا�ی، (8 ٥٣٧ /٥(  

�^# �(س�# �\�? ا;���ن  T�=» َونبلْ تُحرَةَبخĤونَ اْلتَذَر ی »اْلعاجِلَةَ و
 و ��5ـی # را د��� ی[

#ای 8#ده ا4+��ر "4#ت ���
� �� �8ر د
# "4#ت #ای @��ی ا4+��ر%�ن �ی و ��دا�ی روی از و;ی 8 

��  )١١٤  /٢٦  =�#�ی،( .����ار

��ن را ـ� د���%ـ�ن �ی
و ـ�  W#و%ـ
� =�T �(س�# ا;�a%` ای� "ی� در �	رد 8س��ی ا�0 8� دی

�ی را # ا�	ر �@ی �#�Eح �ی�W ر	ی 8� ا��٤٧٢ /٧ ��
��، . (ده
� =	ر 8*ی 8س�(  

# ا��س �(���# ای� "ی� یaی از �J4ه�یی 8� %�ی� +	ان "ن را از �	ع %
�4+ی @*��اد 8#د ایـ� 


���ت �ـ#�Eح �ی* .دهـ� ا�0 8� ا�س�ن اه�اف و ��1�5 �#ی? ا;حM	ل را # ��1�5 ا���ی و 

�زی # ا��س ه��� وی/'ی و M�M4� رخ �ی ره�ی ��;ی � وا@? �(+�در �زا  �ده� ی[
ی د�+��ی 

���ی� �ز را � ریسY زی�دی �	اE� �ی �#ی� ز��ن ���a، 8� ا;�+� ای� ا�# �(+� �	د در 8	��ه .  

�7#ی و  در ��5ــU ایــ� M�M4ــ� در "یــ�ت دی7ــ# ا%ــ�ره ــ� � �
ــ��ی دارد 8ــ� وی/'ــی "ی
ــ�ه

�ی را �#;	�z �8ر 4	د @#ار �یا��ی ��@�0 �
  .ده


�ن  "ی
�ه� � �

 H���T هس+�_ی� ی+*	�a+ـ�ب ا;*ـ� و ا@ـ��	ا ا;Mـ�ة و اّن ا;ـ«: �7# و دارای 

�*wW �� Zی�هFو ی Zره	Eا Z:�ّW	�; ر	ن �\�ره ;� ��	E#ی �ً�� و ��
ً
فاطر، (» ا�(5	ا �ّ�� رز@
�هZ �ّ#ا

  )30و  29

�� ا%�ره �ی	���ـ�� �+�\ـ� �ـی8� 8
�  در �(س�# �A �ای� "ی� و "ی � �E	� �'�ـ#یZ 8ـ� �*�ـ�ی  

از �^# ه�ف، اaW TW#%�ن "ن 9
ـ�ن ـ�O 1(��ی هس+
� 8� یaی از "��ن ای� ا�0 8� را�+�� دارای 
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� �\�رت A# �	د ا;:ی �ی �:
8
�ه، � #
ـ� ـ� ا�0 8� دل از د���ی ��دی زود'_ر W 08� د� ��#7� 

  )٢h١ /١٨ ��aرم %�#ازی، ( .%	د دا���H دراز ��ی

� ه��  »يرْجونَ تجارةً لَنْ تَبور«: 4	ا��Z در �(س�# ا;��Fان �ی �8 ��ی[
ی �\�ر�ی را ا���وار

  )m٠ /١٧ =��=��یی، ( "ورد وE� �#ر ��ی

:ی دارد��� #��]� F�� »يرْجونَ تجارةً لَنْ تَبور«: �(س�# �\�? ا;���ن  ��ایـ� � ی[
ی ا���وار

�ـ	د و ه�7Nـ�ه �ـ�	د �7ـ#ددا� /٢٠ ، =�#�ـی(. �(�ق در راه �4ا �\�ر�ی را 8� ه#'F 8س�د و ��Wـ� 

٣٣٠(  

"ی� ای� ا�0 8� ا�س�ن ��;Z و �J*	ب از دی�'�ه @#"ن دارای �(aـ#  "�N� از ای� "ی� � د�0 �ی

�+# در ای� د��� �[�و�ـ� �a� �
9 ���A_ی# ا;:ی را �
W ی و�
���ت ا�0 و �Aداش ا*8
ـ� � ��ی .


ـ�W? دراز�ـ�ت و �ـ	د و ;ـ_ت  از ای� رو دارایی 4	یH را �	دایی ��5س، و��*�� � U��ای #ای 

  .ده� �Aی�ار @#ار �ی

  ظرفيت و كم طاقت است انسان كم -6 -5

��aت ا@+�Mدی ی� � z:Eا	ی �ی از ای� رو در ���  Uـ,8
� و � ه
7ـ�م '�ـ�یH و رWـ�ه 

ا;�[ـ�رج، (» هلوعاً اذا مسه الشّر جزوعاً و اذا مسـه الخيـر منوعـاً   ان االنسان خلق «ورزد  �ی

٢١ -١٩(  


ـ�ی ایـ� "یـ� اول ایـ� ا�ـ0 8ـ�  از @	ل ا� ���س و �a#�� ا%�ره �یا;+���ن �(س�# ]� �8 �
8

� و �0��M �1# �[�(ی دارد #
�� در ادا�� ا%�ره �ی. ا�س�ن در #اNـ�ی  ه�
# ا��س �[ �8 �
8

%	د، از دادن �T ا;*� �UG ز8ـ�ت و �Rـ#ه 8ـ�  ا�س�ن � �4# و �[�دت د��	ی ��یU �ی �	م ز���ی 8�

��	ده ا�0، 4	دداری �ی [Eاو وا # ��  )١٢١ /١٠ ، =	�ی. (���ی� �4او

� W+ح� هـ�ء و  -» ه*?« 1(+ی ا�0 8� از ��Mر »ه*	ع« 8*��: 4	ا��Z در �(س�# ا;��Fان �ی


�ی %�ت �#ص ا�O- 0م]� �ا�� 8� ای� 8*�� را دو "ی� [ـ� �(سـ�#  و ��F '(+�. �ق ی�W+�ا%+8، 5� 

����ی��ت س��ر FEع �ی �8
�، و 9ـ	ن ـ� �4ـ#ی  8#ده، Aس ه*	ع 8سی ا�0 8� ه
�7م #4	رد 

8
� ر�� از ا�(�ق � دی7#ان 4	دداری �ی �ی. 

ا�سـ�ن ا�ـ�E 0ـ#ی  از �^# ا�+��ر �5*ی هZ ه*	ع 9
�� 8سی ا�ـ0، 9ـ	ن "ن �#1ـی 8ـ�

�� ه# �4# و ��W[ی، *aـ�  �#ص Zا�0، "ن ه ?W��
:� �#ی� # �4# و � �a*# ه# F�9ی ��س0، 
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� او #�4 �%�، و Oز�� ای� �#ص ای� ا�0 8� در ه
7ـ�م  �J�4# و ��W[ی 8� #ای 4	دش و در را

#4	رد � %# �Jw#ب و �+F;Fل '#دد و ��O Fز�� ای� �#ص "ن ا�0 8� و@+ی � �4#ی ر��� 4	د 

ا # دی7#ان ��5م دا%+�، از دادن "ن � دی7#ان ا�+
�ع 	رزد، Aس FEع در ه
�7م #4	رد � %# و �
? ر

 .از �4# در ه
�7م ر���ن � "ن از ;	ازم ه*? و %�ت �#ص ا�0

ـ� 4ـ	دی 4ـ	د از  -و 4	د از W#وع �] ذات ا�0- # "ن ا�0 رو ای� ه*? 8� ا�س�ن �\�	

� ای
a� 4	د را � �ـ[�دت و  ای ا�0 8� ا�س�ن را د�	ت �ی *�رذا)U ا�4@ی ��س0، و �
:� و�� �
8

��س0، و@+ی � �ی ���، Aس �#ص � 4	دی 4	د ��#%ـ	د 8ـ� ا�سـ�ن "ن را ـ�  ��8ل وE	دش 


�، در ه# M� ��" H�A �8 �E#ف 8
�، F� �9اوار �%ـ� و 9ـ� ���%ـ�، 9ـ� a� #�8
� و در�0 ��

�%� و T� #�R �9، و ای� ا�ح#ا T� #ی ا'ـ�ف در ��ی# 1(�ت ا�س��ی ��F هس0، ه# 1ـ(0 �(سـ�


ح#ف '#دد، رذی*ـ� � bاط و ی� �(#ی#Wف ا#= �در �� ا�+�ال ��7ه دا%+� %	د �wW*0 ا�0، و ا'# 

 )١٨ /٢٠ =��=��یی، ( .%	د و �_�	م �ی

ا;�ّ+ـ�  »عاًإِنَّ الْإِْنسانَ خُلقَ هلُو«: در �(���# دی#7 ��F ه�N	ن �(س�# �\�? ا;���ن "��ه ا�0

�ـ�ن . 8
� ا�س�ن �#ی� T*4 %�، ی[
ی ,�U ��س� 8� از %ّ�ت و س��ری �#ص FEع �� Uاه

�+)' ��ی[
ـی  »إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً و إِذا مسه الَْخيرُ منُوعـاً « .�(س�# ای� "ی� در "ی� [� ا�0 :ا


ـ�a�از  هـ# 'ـ�ه �#و��
ـ� و �ـ	ا�7# 'ـ#دد و. ه# '�ه ��دار %	د و �:���0 '#دد 4	دداری و 1ـ�# 

 )٣١٣ - ٣١٢ /٢h ، =�#�ی( .�#دم 4	دداری 8
�� ا�س�ن 


ی �#ی� و �E[ـی ـ� �[
ـی" ه*	ع" �E[ی از �(س#ان و ار�ب ;�0]� �" 8ـZ =�@ـ0"را 

�ـ� ا�سـ��:� ا%ـ�ره  �(س�# 8#ده	7

(ی ا�4@ی در وE	د ای� �+a� �� � �\
# �(س�# اول در ای �
 ،��ا

# �(س�# دوم � دو �a+ـ�" ,U"و" FEع" و" �#ص"،%�ه�
زیـ#ا "یـ� دوم و �ـ	م " ,ـU"و" EـFع" و 

ای� ا�+��ل ��F وE	د دارد 8ـ� هـ# دو �[
ـی در ایـ� واژه �Eـ?  ).ه*	ع(�(س�#ی ا�0 #ای �[
ی 

 
ً

ـ�، و در #اـ#  �%�، 9#ا 8� ای� دو وO `1زم و �*Fوم ی�aی#7�ـ�، "د�:ـ�ی �ـ#ی� �R;�ـ�*�,

 )٢٨ -٢٧ /٢h ، ��aرم %�#ازی( .ث �	ء Z8 �ح�U، و �aس "ن ��F �1دق ا��0	اد

از "�Nـ� «8
ـ� 8ـ�  در M4	ص �*0 �_�0 ای� 1(0 در ا�س�ن، ���� =��=��یی ا%ـ�ره �ی

�# �,� �ی('_%0 رو%� %� 8� ا'# 1(0 �#ص را در "ی�ت �	رد ح6 '	یـ�،  8� از 05*4 

�س�0 داده، ـ�)ا �_�0 8
�4	اه� �#ص ر و � در �^# '#W+� ای
a� �ی �:� »ا�سـ�« ، � ه�� ا�س�

	دن 4*05 ه# F�9 8� "ی� »نَ ُكلَّ َشيسي أَحالَّذ خََلقَه ن  از "ن �4# �ی» ء	ارد، 9ـ��ده� �
��Wت 
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�#1ی 8� �
س	ب � �4ا�0 �#ص # �4# وا@[ی ا�0، و �#1ی 8� 1#ف �E? ��ل و R(*ـ0 

:� ا�0، ای� 4	د ا�س�ن ا�ـ0 8ـ� �ـ#ص 4ـ�ادادی را �GـU %	د �
س	ب � 4	د ا�س�� از �4ا �ی

0�]��0�5 ���ل �ی ه� � �	ء ا4+��ر و V8 �*�5� ��ی#  � )٢٠ /٢٠ ، ه�	( .��زد 'ی 4	د 

=�@+ی و  ی��Z 8� �4او�� �+[�ل #4ی 1(�ت ا�س�ن را ه�N	ن �#ص و Z8 در �\�	ع در �ی

8
ـ� �#دم در ز��ن �	ا�7#ی را �ـ_�0 �یFEع و FWع در ���aت و ��W F#ا�	ش 8#دن �T �4ا و  .

# �] ذات در ا�س�ن دارد و;ی ز���ی 8ـ� ا�سـ�ن "�:ـ� را در  0;Oد د	دی 4	4 �ا;�+� ای� 1(�ت 

	د �س�#ی �R# از ��8ل وا@[ی � �8ر �ی �
در ه��� �ـ�ل @ـ#"ن 8ـ#یZ در "یـz . '�#د، �_�	م 4	اه

�+�8
� �[#Wی �یدار و �1	ر را ا�س�ن �J*	ب  دی7#ی ا�س�ن 4	ی.  

»�+�  )٣hا;حV،( »ما أَصابهم  و الصابِرِينَ على«: »دار ا�0 ا�س�ن �+�� و 4	ی

�:� را ��ـ+� �ی" ���N� �4او" #8
ـ� از ـ� در  در �(س�# ����ن "��ه ا�0 8� ی[
ی 8س��ی 8� 

0��M� اع	�
� ه�، ا�#اض و درده� �1# �ی د���، ا

�� در ) ٣١h /٧ ، =	�ی. (8Nس�# �\�ـ? ه�)�

ِ#یَ� َ�*ی: ا;���ن "��ه ا�0ِ�M̈;َو ا   Zْ:َُ�1
َ
�ه� و ���M+:� و # =��ـ0 4ـ�ا  :�� أ #و "�:� 8� در #ا


� �1# �ی
  )٢١٣  /١m =�#�ی، ( .8

� ای� "ی� �ی �J�� در را	���^�0 ��د�� ه# @�ر زیـ�د و �ـ�را�+ی "ن هـ# @ـ�ر : '	ی� �(س�# 

�%� در #ا# "ن زا ��7
��ـی� 	�
ـ�، 4	�سـ#دی 4ـ	د را از د�ـ0 ��ـی �ده
ـ�، از ��ـ�ان Wـ#ار  ز


�، ��ی	س ��ی ��ی
� 8(#ان ��ی 8 [; ،��
� و H�A �ی '��ی
� و 1�4� ایس+�د'ی �ی %	
رو�ـ�  8

  )١٠٣  /١g ��aرم %�#ازی، ( .%	�� و �A#وز �ی


	ان وی/'ی ا�س�ن �J*	ب ی�د �ـی� �8
ـ�، %ـ���aیی و  یaی از �M4)*ی 8� �4او�� در @#"ن 

س�����:�ی ا@+�Mدی و ���aت ز��'ی ا�0�� #ـ� "ن . �1# در #ا F��ه���J	ر 8� در "ی�ت دی#7 

����ی�ـ�ت ا�سـ�ن را از اW+ـ�دن در دام �����qـی و 8(ـ#ان ـ�ز �ـی #در . دارد ا%�ره %�، �1# در #ا

�1#� Zـ��M� ـ�م�ـ] E	� ا��� %ـ�ن��ی 1ـح�ح در ا�سـ�ن '�# ه�ی ا@+�Mدی ��U�\]� F و زود 

  .%	د �ی

  كند انسان در صورت توانگري سركشي مي -7 -5

 '#W+ـ�ر "ن �ی ه�ی رW+�ری 8� ا�س�ن یaی از �	رش
ً
O	�]� ـ�ت  ه��]�%ـ	��، W#ا�ـ	ش 8ـ#دن 

: 4ـ	ا��Z در �(سـ�# ا;�#هـ�ن در ای
�ـ�ره �ی. ���ز هس+
� ا;:ی و =���ن در ز���ی ا�0 8� �	ا�7# و ی
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ـ� و ) ٧و  mا;[*ـT، (   »أَنْ رآه اسـَتغْنى   ْنسانَ َليْطغىكَلَّا إِنَّ الْإِ«��ی[
ـی ا�سـ�ن ز�ـ��ی 8ـ� �	ا

ح#ا�ی، . (8
� ز�� و ا��aر �ی 8
�، د�0 � =���ن �ی %	د 8(#ان �[�0 �ی �س+�
ی �ی h/ m٩٧(  

# ا��س �(س�# ا;��Fان :0�]� U:ی ه�ی ا; ای� دو "ی� ردع و رد رW+�ری ا�0 8� ا�س�ن در ��5

��ن �ی�"یـ� 8ـ�  %	د، 9	ن از "ی�ت ـ# �ـی ده�، رW+�ری 8� از �4ل "ی�ت @�U ا�+(�ده �ی از 4	د 

0�]�� @*Z و �[*�Z از =#یT و�ی را � ا�سـ�ن داده، Aـس ـ#  �4ای �[�;ی  Z�*]� #�^�ه�ی Fر'ی 

نَّ إِ« .8
ـ� ا�س�ن واE] ا�0 %ـa# "ن را \ـ�ی "ورد، و;ـی او \ـ�ی %ـa#، 8(ـ#ان و =��ـ�ن �ـی
�ـ#  ی[
ی ا�س�ن \�ی %a# =���ن �ی » الْإِْنسانَ َليْطغى8
�، و ای� �4#ی ا�ـ0 از "�Nـ� در =�ـ? 

  )hh٠ /٢٠ =��=��یی، . (ا�0

 (: 4	ا��Z در �(س�# �\�? ا;���ن ��F �ی
¨

�8َ ( 
ً
�

ّ
8� "د�ی ه# "ی
�  » إِنَّ الْإِْنسانَ َليْطغى« ی[
ی �5

\ـ�وز ��ـ	ده و ـ# A#ورد'ـ�رش �aّ�ـ# ��ـ	ده و از �ـ� 4ـ	د 8
� از �#ز 4	د � �H8# و =���ن ��

��ـ�ز از A#ورد'ـ�رش سـ�]  ی[
ی ه# "ی
� ا'# دی� 4	د را �س+�
ی و � » أَنْ رآه اسَتغْنى« .'_رد ��

�a� '(+� ا�0 =���ن ��" UG� Hوی#�����ی� 8سـی 8ـ� 4ـ	د را  8
� و �8#�ی �� U���W و ا�	ال و 

��� ه  �
���%� =�Rی %	د���ز از �4ا  #7� )١٨٣ /٢٧ =�#�ی، ( .# 8س 8� �	ا


ی ��5 ا�0 و �#��b  در ��ی# �(���# از �E*� �(س�# �
:V ا;�Mد@�� ��F "��ه ا�0؛]� 
¨

�8َ

�ی
ْ

J�َ
َ
�س�َن �ر�+ی 8� "د�ی ;ْ ِ

ْ
[� ی[
ی ��5 ِإ̈ن ا¸ ��رود و 'ـ#دن 8�ـی  ه# "ی
� از �� �#ون �ـ�  

# �4ا �� �
ْن َر"هُ  .8
َ

ی أ

ْ
�a� دی�ه ا�0 4	د را 8� �  اْ�َ+�" 0:\  #7����ز %ـ�ه ا�ـ0، ی[
ـی �ـ	ا

 �+�# ردع �8م �س+��` ا�0� ' �
 از @+�ده �
5	;س0 8ـ�. G8#ت ���#ه و ا�	ال و �Fی0 @	ت، و 

ه�ی 4�W# و =[��:�ی F�8�Aه و ا�ـ��ن ��aـ	  �[
ی =���ن او ای
س0 8� 9	ن ��;H زی�د %	د در �Eم

٢٩٧ /١٠ �%�8�ی، ( ،اFWای� ��(  

���ز دا)�ی ا�س�ن ا%�ره �ی � ��	��ـی ��ـ�ز و . 8
� در �(س�#  F'#ق دی7# ه	س�ن و ه�� �,*�ا

� ;J` و �[�+:�ی �4ا هس+
�، و ا'ـ#  �
���ز� ��
� ه��a�� دات	E	� �a*�س+�
ی �,	اه� %�، 

	د �ی ;ح^���
 ای ��W او @J? %	د در�0 در ه��ن ;ح^� ه�� � ،��+:� ا�س�ن '�هی ـ� R*ـb '#د


�ارد، و �[��# ;�J` "ی� ��F ا%�ره � ه��� �[
ی ا�0 8� �ی 4	د را ی ���ز �یA ی�	ی « :'4	د را 

���ز �ی �
�  )١mg /٢٧ ��aرم %�#ازی، ( .»%	د ی ���ز �ی« :'	ی� ��ی »

H�A �8 ر	J��;�z ا;:ی # ��Fان رزق ا�س�ن �[*T �ی ه�� 0�a� ،�% ا%�ره F��یaی . '�#د �# 

�ـ�ه�ه ا�ـ0 و "ن  از W*س(�� Uـ� ��Fان رزق در ه��� �ـ	رد ا�4ـ# @� �Jه�ی �0�a ا;:ی در را
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�	ا�� در ز��
z �*�ی �%� و b5W  رزق �ی(�# ا�0�W#�  0 وE	دی ا�س�ن #ای دری�0W رزق �	�?

��س0 #^�#اـ# 4ـ�ای =�T "یz %#ی(z �	رد ا%�ره ا�س�ن ـ� ا�سـ�س ا�ـ+�
�ء در ). ��دی�ت �
^	ر 

8#�ی و =���ن �ی� Hی	4 �
8 .  

Zس���a� و Uا�	�ی از aل =��ـ�ن ه�یی 8� �ی ی#+
8 ��� ��'#ی ا�سـ�ن، ا�ـ��ب �	�ـ[z  �	ا

8
� %a# و ��qس از �4او�ـ�  Zاه#W ـ�ت(رزق او را�]� #aنْ  ربُكـم  َتـأَذَّنَ  إِذْ و«ا�ـ0؛ ) %ـَلـئ 

در �(سـ�# ا;�#هـ�ن ـ� ا�ـ+
�د ـ� ) ٧ا#اه�Z،(» َلشَديد ذابيإِنَّ ع َكفَرُْتم لَئنْ و َلأَزيدنَُّكم َشكَرُْتم

ـ� Eـ�ی "ورد، «ای�ـ�ن W#�	د�ـ� : '	یـ� ا;سـ�م �ی روای+ی از ا�ـ�م 1ـ�دق �*�� #a8سـی 8ـ� %ـ

ح#ا�ـی، ( .»لَئنْ َشكَرُْتم َلأَزِيـدنَُّكمW :» #��ی� ی�� 9#ا �4او�� �+[�ل �ی ه�یW H	ز�ی �ی دا%+� ٣/ 

٢٨٨(  


ـ�ه از ای� "ی� #�ی: W#�	د) ع(ا��م �1دق : �? ا;���ن "��ه ا�0در �(س�# �\ای  "ی� 8ـ� هـ# 

ـ�ن 4ـ	د، �ـ+�یH 8ـ#د، F� او �[�+ی ��J %� و � @*] 4	د � "ن �[�0 ا@ـ#ار و �4او�ـ� را  �8

� �Aی�ن ��ی H
�[�0 او اFWوده %	د �, # /١٣ ، =�#�ی(. ر��، FE ای
a� �4او�� W#��ن ده� 8� 

١٠٢(  

#� "ی� %ـ#ی(�   �J�� در را	��و إِذْ َتأَذَّنَ ربُكم لَئنْ َشكَرُْتم َلأَزِيـدنَُّكم  «ا��س '(+�ر �(س�# 
يدذاِبي َلَشدإِنَّ ع نْ َكفَرُْتملَئ ی ی� '(+�» و���a# ز� �:
� #a% 05�5� » ـ� "ن  »الحمد للَّـه
�و ��

�ـ
�ه ��س0، *a% �a# دارای �� �#�*� ا�0 �,س+�� , �8 Z��
�ی��#�*� "ن ا�0 8� � د@0 

'�هی �Aی� اول %a# ا�0، و از "ن 8� 7_ریZ �#�*� زـ�ن Wـ#ا  �[�0 �8س0؟ ای� �	E� و ای��ن و "


�ی�ـ�Z 8ـ� هـ#  �ی�ر��، و;ی از "ن � �*�#� #�O��U ا�a% ،0# ��*ی "ن ا�ـ0 8ـ� در�ـ0 


ـ�Z 8(ـ#ان �[�+ی #ای 9� ه�Wی � �� داده %�ه ا�0 "ن را در �a�	رد 4	دش 1#ف 8
�Z 8� ا'ـ# 

�[�0 8#ده Zای. 

�8+#ی� %a# ایـ� ا�ـ0 8ـ� �[�ـ0 را از 4ـ�ا ـ�ا�ی، « :W#��ی� �ی ا;س�م *��ا��م �1دق � 

�[�ـ0  ی �
�� را�ی 	دن Nی، و ه�
��	ل � "ن �[�0 %	د، و �4ا را W#ا�	ش 8� 	� [*@ �a�"

�[�0 �4ا را و��*� ���Mن او @# �a
ار ��هی، و اوا�# و �	اهی او را � ا�ـ+(�ده از �[�+:ـ�یH او و ای

�7_اری �A #زی.« 

�U5 %�ه "�\� 8� �ـی ا;س�م *��از ا��م �1دق � دی7#ی��یGی  ��*5G;ر ا	� :W#��یـ� در �(س�# 

�س0 8� از '
�ه�ن A#ه�F %	د«" 0�]� #a%. «) ،رم %�#ازی�a� ٢٧ /١٠h( 
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 ��
Nه��*ی �ی از 8*� ا;س�م *��aـ� �ـیدر یR��;ا V:� :W#��یـ� �ت �F��" 0�a 4	د در 

� %ـF'#aاری، �5ـ� را ـ� �ـ	ی  ه
��7ی 8�« ��
� %�� ��#�� �[ی 8 ������5ت �[�+:�ی �4او

���� �8ی %F'#aاری "ن را از 4	د #ا �a�" �� ،��
8 [*E د	رم %�#ازی، (» .4�a� ٢٨٢ /١٠( 

� �8ر س+� ����ی و ا1	ل ا�4@� Zا، �ن،ای�ـ @#"ن 8#ی	5ـ� #aـ#ه %ـ�R را و Uـ���  HایFـWا

�هـ�  و هـ� �[�ـ0 رWـ+�، ـ�� از ���ـ�R Uـ#ه را و =��ـ�ن �[�0، ا�#اف، 8(#ان و ا;:� #�8ت

�� ���� ��«: دا�A ا	ه� ای��ن "ورده و �5#:% U���8 از "�ـ��ن و ا'# اه# ،��ز�ـ�� ـ� روی�ـ�ن  8#د

�� ���	دیZ، و;� "�:� �a_ی] 8#د' .��� �Fاي "�N� �� ن راAس �� ��F ای Z�+4ر �ـ��+W#' ،��» 8#د

  )٩mاO�#اف،(

�[�ـ0 ا�ـ0 8ـ� ��1ـU "ن  #a% �7ه @#"ن�# ای� ا��س یaی از �:�+#ی� ا1	ل رW+�ری از 

�7ـ#د، �یـ� �ا�ـ� 8ـ� . FWو�ی �[�0 و #08 ا�0 #^�
�W? د��	ی را ��F در � 
ً
�W#1 س�ن�;_ا ا'# ا

��[�0 ا� �8 0���U اFWایH و FWو #a%د	ـرZR  ایـ� 1ـ(0 و M�M4ـ� �*ـی. ی �[�0 4	اه� 

  .'#دد ���زی �	E] ر%� و �[�;ی ا�س�ن �ی �	رش �8#�ی در ز��ن ی

  فروشد بالد و بر ديگران فخر مي انسان بر خود مي -8 -5

� /.-ح �+*ر«
ّ
%ـ	د 8ـ�  در M4	ص ای� "یz %#ی(� در �(س�# ����ـ�ن ا%ـ�ره �ی) ١٠ه	د،(» ا�


� �#ورW#ح ه��ن ا�(+�ح @*] و �
�� ا%�ره �ی. �� ZR ا�0 ��Nح ;_�ی @*�ی ا�0  ه�#W �8 �
8

Z�^� ـ�ح . �# ا�ـ0 8� ای� ;_ت از ;_ات �سی�	ر �	ـ,W ص	ـM4 س درqدهـ� و ا%ـ�ره  �ی �ـ

W#و%� و ای� 1(+ی �_�	م ا�0 9#ا T*J� �8 ا�0 و در  8
� W,	ر ی[
ی 8سی 8� زی�د W,# �ی �ی

	Eی� و����س�0 � ا�	ری 8�  #�a� ی. (د دارد"ن�	= ، h/ ghg (سـ�# )� Fـ��در �(س�# �\�? ا;���ن 

:ی از ای� "ی� �ی��  )١gh /h، =�#�ی. (%	د �

#وز ایـ� 1ـ(�ت در ا�سـ�ن �ی U*� � �Jو «: '	یـ� ���� =��=��یی در �(س�# ا;��Fان در را

#ای �E*� »إِنَّه َلفَرِح فَخُور« ای
W �a#�	د U�*]� �;F
� �ا�0 8ـ�  »ذَهب السيئات عنِّي َليقُولَنَّ« 

8
ـ�  %ـ	د 8ـ� �4ـ�ل �ـی �*H�]�E #=�4 0 ای� ا�0 8� او "ن 9
�ن 4	%ـح�ل �ـی ؛W#��ی� �ی

ه���� در ای� ��ل �@ی 4	اه� ���� 9	ن 8� �[�0 را [ـ� از ـ�ء 9�ـ��ه ا�ـ0 و ا'ـ# او aWـ# 

�5ء و دوام "ن ا�+�ـ�د  ��ی8#د 8� "�N� از �[�0 8� در ا4+��ر او ا�0 زوال A_ی# ا�0 و  �ی ��	ان 

� د�ـ�R 0ـ# او ا�ـ0 در ایـ� 1ـ	رت دی7ـ# 4	%ـح�ل  �a*��	د، 9	ن ا�# � د�0 او ��س0، 

8
� %�، 9	ن ه�� ا�س�ن ��@*ی در�ره ا�#ی �س+[�ر و ���Aی�ار 4	%ح�;ی ��ی ��ی. 
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�[�+ی �ی �9
�ن  �8�W 0*,	ر 	د�H ه��ن �#ور ا�0، ا�س�ن و@+ی  Zـ# هدی7ـ#ان  ر�� 

� ای
M,� ،#,W �a	ص 8#ا�0 و �wW*+ی ا�0 8ـ� 4ـ	د ا�سـ�ن ـ#ای 4ـ	د  W#,W#و%ی �ی ،�
8

�� �wWی*ی  ،�%�8ـ� ) @��+ی، ���0، �#وت و ه# �0�] دی7# از @��U زی��یی، 4	ش(8س[ 8#ده 

�� ا�سـ��:� W:��ـ�ه �ـی. � ا�س�ن داده %�ه ا�0	7
%ـ	د 8ـ� او �[�ـ0 را از  Aس، از W#,W#و%ی ای

� د�0 دی7#ی، و 8سی را �#اغ ��ارد 8� �[�ـ0  4	دش و ا4+��ر "ن را � د�0 4	دش �ی �� ��دا

را از او �*] 8
�، و ی� '#W+�ری:�یی 8� دا%+� � او #'#دا��، و � ای� E:0 ا�0 8� � دی7#ان W,ـ# 

  )٢٣g /١٠ =��=��یی، ( .»W#و%� �ی


�4+ی د% ��
ارد، ه��� �#ور و W #,W#و%ی �سـ�0 # ای� ا��س 1(0 رW+�ری دی7#ی 8� �

� ا�	ر و �[���ی ا�0 8� زوال �
ه�ـ��J	ر 8ـ� در "یـ�ت دی7ـ# ��ـF ا%ـ�ره %ـ� ا�سـ�ن . A_ی# هسـ+

�[�0 و "��ی�a� H# و W#,W#و%ی ���ی� ��ی �� و '#W+�ری و ی� ر���ن  ?Wرت د	یس0 در 1�.  

  )تشيع فاحشه(شايع كردن زشتيها انذار نسبت به  -9 -5

الَّذينَ يحبونَ أَنْ َتشيع اْلفاحشَه في الَّـذينَ آمُنـوا لَهـم عـذاب أَلـيم فـي الـدْنيا و         إِنَّ«
رَهرا;(» اآلخ	
8س��ی 8� دو�0 دار�� ز%+�:� در ��ـ�ن �ـ#دم ـ� ای�ـ�ن %ـ�	ع ی�ـ�، �ـ_اب ) ١٩،

  .درد��8ی #ای "��ن در د��� و "4#ت ا�0

دا�� و EـFای "ن را �ـ� زدن در د��ـ� و �ـ_اب  W zح�� را اW[�ل @��ح �یدر �(س�# ا;+���ن ا%��

  )g١٩ /٧ ، =	�ی. (8
� "�H در "4#ت �[#Wی �ی

��« �M5	د از: 4	ا��Z در �(س�# ا;��Fان �ی��W«  ـ� و @ـ_ف و��W T*Jح�ـ�ء ا�ـ0، 9ـ	ن ز

د �سـ+	E] ا��Gل "ن، و دو�0 دا%+� ای
W �aح��ء و @_ف در ���ن � �
�� %ـ�	ع �Aـ�ا 8
ـ�، 4ـ	

 )١٣٢ /١h =��=��یی، ( .�_اب ا;�Z در د��� و "4#ت #ای دو�0 دار��ه ا�0

�� در M4	ص ای� "یz %#ی(� "��ه ا�0	�� «: در �(س�# 
ً
�
ا%ـ��� « �ی� �	E� دا%ـ0 8ـ� ��

� ای� ��س0 8� ا�س�ن �:�0 و دروغ ی ا���ی را در �	رد زن و �ـ#د ـ� ای�ـ��ی  »Wح��ء #Mح
�

�# ده�، ای� �[��# Wس�د و ا%��� ز%+�� ��ه� و @�ـ�)ح و �8ـ� ـ�  ��# �(:	م و��[ی دارد 8� ه# '	

 .»%	د �	�[� "ن را %��U �ی

��« ا;�+� 8*����W« ء« ی���  »Wح
ً
��;�R ��\� د'�:ـ�ی  در @#"ن	سی و ";
E ت�Wح#ا�در �	ارد ا

 و »WحـH« یـ�'	 »�(ـ#دات« در »راRـ]« ���	�ی � �8ر رW+�، و;ی از �^# �(:	م ;�	ی 9
�ن 8�

��«و »Wح��ء«��W« ر�+Wر ��
ی ه# '	]� �و '(+�ری ا�0 8� ز%ـ+ی "ن ـFرگ �%ـ�، و در @ـ#"ن  
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ـ� ���F '�هی در ه��� �[
ی و��? ا�+[��ل %ـ�ه �� ��\�»     رَ اْلـإِْثمِ وـونَ كَبـائبتَنجينَ يالَّـذ و
شــواح ــ�ب �ــی8ســ��ی 8ــ� از '
�هــ�ن ــFرگ و از ا��ــ�ل ز%ــ0 و @�ــ�ح « :»اْلَف 
+Eــ� ا 

8 ...« 

 ١g/ g٠٣ ��aرم %�#ازی، ( .%	د و � ای� �#��] و�[0 �(:	م "ی� ���8 رو%� �ی ).٣٧،�	ریا;(

- g٠g(  

ـ� ��ـ�در �(س�# �	را;5G*�� روای+ی را از  T*��ا�ح�از ا�ـ�م 1ـ�دق  Zر و او هـ  U5ـ�ا;سـ�م 

�ـ# دهـ� W#�ـ	د  و";� �*�� ا;*� ر�	ل ا;*� 1*ی: W#��ی� ای��ن �ی. 8
� �ی�8سـی 8ـ� 8ـ�ر ز%ـ+ی را 


� 8سی ا�0 8� "ن را در "�Rز ا�\�م داده�  )h٨٣ /٣ �#و�ی �	یFی، . (ا�0 ه��

�� در M4	ص ا%��W zح�� ا%�ره �ی	��8ـ� ا�سـ�ن یـ� �	Eـ	د  ییاز "�\ـ�8
ـ�؛  در �(س�# 

Fر'ی 8� در "ن ز��'ی �ی �]��E ،0ی ا����+Eا Zاو ا�ـ0، و �ـ#ی ��8
� از ی� �^# ه�N	ن �4 

�4�� او �حس	ب �ی Zن �#ی	Nد "ن ه�	] ا'# �ی. %��ر 	د�+ Z�
�  H*ی داده %ـ�ه یـ� د;ـ�%	A

�
a�
�� ��	�ی و ه��7�ی ��Aا E ه�
 )١g/ g٠h - g٠m ��aرم %�#ازی، ( .ه��� ا�8 0� '

�� ��حGی در M4	ص %�ی[�	��ا'# 9� � ;` در ای� ��ن در . %	د ��زی �J#ح �ی در �(س�# 

� �Eی�7ه %�ی[� �س�0 � %�ی[� �	�? �	E� دادن �E	� � �a; ،0ه ا���"#�ـ�زی  ��زی د%�
�ن 

%ـ	��، ارا)ـ�  ای و زی�ن دی7ـ#ان �ی ا��س �	E] �	د ��ه در �زاره�ی ��;ی 8� # ا��س ا��4ر ی

��س0 `J; �4;ی از ��	��  .��J;] �	رد ا%�ره در �(س�# 

��زی ا�Z:� ،0 "ن ا�0 8ـ� ��E[ـ�  [�ای ��] %�ی ای� W�8ی ��س0 8� �� �ا��Z 9� ا�F�7ه

�# "ن �8ـ� 8
ـ� و ـ� د�ـ0 4ـ	د و�ـ�*� �ـ�	دی  را از ای
a� ";0 د�0 %�ی[�� ���زان '#دد و 

4	یH را W#اهZ ��زد # �_ر داریZ، و ـ� �ـ#دم �	Eـ� دهـ�Z 8ـ� �یـ� هـ# %ـ�ی[� را ه���\ـ� 8ـ� 

8
�Z و '#�� د%�� را 4	%ح�ل و �A#وز ��4+� �ی �Wد Zی	
% Zای��وه ���	ل �_اب ا;�Z د��ـ� � ، 

	د Zاه�	ن ا%�ره %�ه 4" � )١g/ g٠٨ ��aرم %�#ازی، ( .و "4#ت 8� در "ی�ت W	ق 

# ای� یaی از روش�
U @�	ل در ���م �1#� �@ #�R ه�ی  z1ـ#� �*�E ی و از�ه�ی ز��'ی ا�س�

هـ�  �	ا�ـ� از "ن �*ـی �یAـ#دازی @ـ	;ی و � A#ا8
ی و دروغ ه� ا�0 8� %ـ�ی[� ا@+�Mدی، ا%��z ز%+ی

�%�A#ا8
ی در ا�#وزه در �زاره�ی ��;ی 4	د اFاری #ای 8س] �	د و  دا��� %�ی[� ه���J	ر 8� �ی. 

ـ�زی ��ـ	د  ای� �سـ�;� در 	رس. ا=�ع � ��0 و �	ی �	رد �^# ا�0 '_اران ی ه�ای0 �#��ی�

�+#ی ��Aا �ی� �
8 .  
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ـی  8� � ه�ف د�+��ی � �ـ	د از =#یـH�A T در وا@? 	رس �زی W[�;�+ی ا@+�Mدی ا�0�

ی �#دی� در ا��م ه# '	�� W[ـ�;�+ی 8ـ� ـ� . %	د ����#ات @��O�8 0، اوراق :�دار ی� ارز ا�\�م �ی


	ع %�ه ا�0�� ،���\
�
	�ی @��O�8 0 ی� ه# �	ع دارایی M� #���� . ی
��در %#ی[0 ا��م، @ـ	ا


ـ� "ن وE	د دارد 8� از ا�\ـ�م �[ـ���ت 1ـ	��ـ�ر ا�4ـ�ر 8ـ_ب و ��+�ری، ا�+aـ�ر و ا)ـ+�ف و ا

  )h٢و  F��#��h١ی، . (8
� E*	'�#ی �ی

  انذار نسبت به سوگندهاي بيهوده  -10 -5

��)ـ�ه، ا;(» ...أَيمانُكم و لكنْ يؤاخذُُكم ِبما عقَّدُتم اْلأَيمـانَ    ال يؤاخذُُكم اللَّه ِباللَّغْوِ في«

٨٩ (�% ��8
� و;ی %�� را  � را در ��5U "ن �	'
�ه�ی+�ن 8� از روی اراده ��س0، � ا4_ه ��ی�4او

8
�  ای� � ا4_ه �ی در ��5U "ن �	'
�ه�یی 8� �حZa 8#ده... .  

�� "��ه ا�0	��
� از �
^	ر«: در �(س�# '	� 	�; �a��

�ه�یی ا��، '(+� 5W:� و �(س#ان 9'	� 

 �ـ	'
�ه�، از دوم @سـZ .ز�ـ� �#��ی �Z��M و اراده یرو از و ��س0 ��,� ه�ف دارای 8� ا�0

 @#"ن @سZ ه�، �	ع ای� در�ره %	د، �ی ی�د Eّ�ی J	ر و �Z��M و اراده روی از 8� ا�0 �	'
�ه�یی

#ا# در را %�� �4او��«: '	ی� �ی 9
�� "ی� ادا�� در ��
 ای� 8#ده �حZa را "ن '#ه 8� �	'
�ه�یی 9

� `�	� را %�� و 8
� �ی � ا4_ه U�� 8#دن ��یی، ( »��زد �ی "ن � ٥٥٢ /١(  

8� �
^	ر از  در �(س�# ا;�a%` ا%�ره �ی �
8» ُكممـاني أَيِباللَّغْوِ ف اللَّه ذُُكمؤاخال ي« Zسـ@ ،

و لكـنْ  «%ـ	د ا�ـ� �
^ـ	ر از  ;�	 ا�0 و "ن @س�ی ا�0 8� �ون @�M از ز�ن ا�سـ�ن 4ـ�رج �ی
قَّدِبما ع ذُُكمؤاخمانَياْلأَي ـ] ا�ـ0»ُتمEن وا" �١١٩ /٣ ��
�ـ�، . (، @سZ %#�ی ا�0 8� و�Wی - 

١٢٠(  

� ذ8ـ# ا�ـ�دیGی از �Aـ���# ا�ـ�م 1ـ*ی ��*5G;را	��[Mـ	���  ا`�ـ�";� و  و �*�� ا;*� در �(س�# 

Z:�*� ـ�  ا;س�م ا%�ره �یM@ ـ�ون8� �
^	ر از @سZ ;�	، @س�ی ا�0 8� @سZ %#�ی ���%� و  �
8

در �(س�# ا;�ّر ا;�
Gـ	ر ��ـF ا��دیـ6 ��ـ�:ی ـ� ) ٦٦٥ /١ �#و�ی �	یFی، . (در %	د1�4ی �1

  )٣١٢ /٢ ��	=ی، . (ه��� �����w در M4	ص @سZ ;�	 و @سZ وا@[ی ��ن %�ه ا�0

� =	ر 8*ی یaی از ا�	ری 8� در E	ا�? #ای ا���ت ��5��0 و �1ق و را�+ی �ـ	رد ا�ـ+(�ده 

1#ف �^# از @�ح �	'
� دروغ و "�ـ�ر �
(ـی "ن، ـ# ا�ـ�س "یـz . '�#د، @سZ و �	'
� ا�0 @#ار �ی

ای #4ـ	ردار ا�ـ0 و ;ـ_ا �ـ	'
� دروغ ـ�  %#ی(W z	ق، �	'
� در z]��E ا���ی از �Eی�7ه ویـ/ه
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#ای "ن در �^# '#W+� %�ه ا�0 %�ت �	�T� b �[�;ی � ا4_ه �ی F��. %	د و �+ی �5	0 د��	ی 

��ن �ی�ه� در �#1ـz ا@+Mـ�دی ��aـ�  ه�ی رW+�ری 8� ا�سـ�ن از �	رشده� 8� یaی دی7#  ای� ا�# 


� دروغ ا�0'	� ،��  .ا�W#' 0+�ر "ن %	

  فروشي لزوم رعايت اصل عدالت و نفي كم -11 -5

 »و أَوفُوا اْلَكيلَ إِذا كلُْتم و زُِنـوا ِباْلقسـطاسِ اْلمسـَتقيمِ ذلـك َخيـرٌ و أَحسـنُ َتـأْويالً       «

  )35االسراء،(

 ا�# ـ� �#ا�ـ�ت �ـ�ا;0 و وWـ� در �8ـU و وزن و �ـ�ن8
� 8� ای� "ی�  �(س�# ا;��Fان ا%�ره �ی 

� �Z "ن( »س�Jس@« 8*��. دارد  	دن "ن »أَحسنُ َتأْوِيًلا« و »#�4« Z8س# @�ف و ه �
ـ�ی) ]� � 


�ی "ن F�9ی ا�0 8� و@+ی ا�# دایـ# %ـ� ـ�� " »�4#« 8*��. ا�0 »�#ازو و ��Fان«]� �ن و یـ� 


�ی �5�5+ی ا�ـ0 8ـ� ا�ـ# "ن  »ویF�9 »��U دی7# "د�ی �ی� "ن را ا4+��ر 8
�، و 8*��]� � F�9 #ه

�ان �
+:ی '#دد، و ای
a� �ی F�9 ی���#W : #ـ+: Z�5+س �سـ�Jـ� @سـای(ـ�ء �8ـU و وزن و دادن "ن 

 
ً
Oای ای� ا�0 8� او#  Z8 ا�0، 

ً
���و�	ق و ا=��
ـ�ن را  W#و%ی ی� �	ع دزدی ��E	ا��#دا�� ا�0 و ��

:+# E*] �ی �
  )١٢h /١٣ =��=��یی، ( .8

�� �ی: 4	ا��Z در �(س�# �\�? ا;���ن �ی���A ی راF�9 ای �#دم#�ـ�ن را ـ ه#'�ه @	5� ،��
8 �

��
a� Z8 ی از "نF�9 و ��
@س�Jس ی[
ی ��Fان، 4	اه 8	9ـ� �%ـ� : ز�Eج '	ی� .=	ر U��8 ادا 8


�ی ��ل ا�ـ0: �\�ه� '	ی�. �q@0ن ا�: �س� '	ی�. 4	اه Fرگ]� �ی[
ـی . ای� 8*��، رو�ی و 

 ���
ْ�ٌ# @+�ده '	ی� .و��*� ��Fا�ی 8� در "ن �#ر و زی��ی ���%�، وزن 8
َ

4 
َ

ی[
ی �	اب ای� �8ر، : ذِ;�

�+# ا�0��M5	د ای� ا�0 8� ا'# در د��ـ� : #4ی '	ی
�. ی[
ی � �4ا �Fدی� ا� :0��Jء '	ی�. 

�� و وزن را ���A �0ـ# ا�ـ+:زیـ#ا ��ـ6 4ـ	ش �ـ��ی %ـ�� . د@0، ا�\�م ده��، #ای د���ی %�� 


� %	د و �#دم %�� را ا���+�ار �ی �ی��
%.  Z;ـ��م ایـ� 8ـ�ر، در �\�
�� �#اNو ه� 
ً

ِوی�
ْ
�
َ
ْ�َسُ� �

َ
َو أ

:+# ا�0 Zی ."4#ت ه� Tی	��ی� �#��]، �4او�� �+[�ل �#دم را � �8 �
�#دم ر��یـ0 �5ـ	ق  ،8


�س را ی�aی#7 Eو در داد و �+�ه� ا �

a
�� را 
  )١٣٢ /١g ، =�#�ی( .د@0 ���qی
� ی� وزن 8

��ن اه��0 وزن و U�8 و وE	ب %#�ی و �#Wی "ن ا%ـ�ره �ی ��� `%�a;ـ�،  در �(س�# ا
8

��ی Z^�� ر��ی0 ��ل  FE ی���+Eای� ا�0 8� ���ت ا U�� راز ای� �
��، . (ی��� h/ g٣(  

 zاز "ی #�R٣h �0ـ�ب وارد %ـ�ه ا�ـ�ـ� . 	رة ا�#اء، "ی�ت دی7#ی ��ـF در ایـ� 	��در �(سـ�# 

  :4	ا��Z �ی
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ويلٌ لْلمَطفِّفينَ الَّذينَ إِذَا اكْتالُوا عَلى «: '	ی� در �Eیی دی#7 � ;ح
ی %�ی� و �:�ی� "��F �ی
ال يظُنُّ أُولئـك أَنَّهـم مبعوُثـونَ ليـومٍ     النَّاسِ يستَوفُونَ، و إِذا كالُوهم أَو وزنُوهم يْخسرُونَ، أَ

� ه
�7م 4#ی�، �T 4	د را J	ر U��8 �ی !W#و%�ن وای # Z8 :»عظيمٍ �8 �:��ـ�، و ـ� ه
7ـ�م  "#�'


� 8� در روز �^��ـی #ا��7,+ـ� 4	اه
ـ�  '_ار��، "ی� "�:� '��ن ��ی W#وش از U�8 و وزن Z8 �ی
8

  )١١٢ /١٢ ��aرم %�#ازی، ( ).٤ -١"ی�ت  ،�J((��ا;(ه ��ل �4ا %�، روز ر�+�F�4 در داد'�
Z8 z
�� در ز��	���a+� دی7# ای
a� '�هی ده�؛  W#و%ی ادا�� �ی �(س�# z;س�� Z8  Z��]� و%ی#W

�� داده �ی	' �ا;�+� ا;(�ظ  .%	د ` را %��U �یی�8ری و 8	��هی در ا�\�م و�� ای 8� ه# �	ع Z8 %	د 

)' O� "ی��ی 8� در 
ً
��س0، *a� ی� �	�[� �5*ی ا�0 و;ی �[��#ی  +� %� �س+���5 Z��]� ای� U��%

 »و السماء رَفعها و وَضـع اْلميـزانَ أَلَّـا تَْطَغـوا فـي اْلميـزانِ      «: 4	ا��یZ" ا;#���" 8� در �	ره

 )١١٣ /١٢ ��aرم %�#ازی، ( .ای � ای� �[��Z دارد ا%�ره

 0ا��م ا�0 8� در �	ا�? �,+*(ی ��F در @#"ن ـ� "ن ا%ـ�ره اU1 ��ا;0 یaی از ا1	ل ��

�  ه�ی ا@+�Mدی و ��;ی ���E Fی�7ه وی/ه ��ا;0 در �#1�. %�ه ا�0 �Jای دارد و ی ����Oی در را

Z8 z=ور ��� W#و%ی، ��*] و �4�� �ی "ن ا�س�ن را ��هـ�ی رW+ـ�ری در E	ا�ـ?  یaـی از �	رش. 8

� �س�;z ��ا �E	� م��ا�#وزی Z8 
ً
�M,�W#و%ی در ا%�aل �,+*`  ;0 در �
����ت ا@+�Mدی و �

�+# ا�0�
^	ر 8س] �	د و ��ی�ی � �.  

� ری�� ��ـ�ة  �E	� � Zا��س "ی�ت %#ی(� @#"ن 8#ی #در �Aی�ن �	ر%:�ی رW+�ری �	رد ا%�ره 

� در �^# 'ـ#W+� ����8ـ0 �5ـ�رات و �ـ� ��
Nل و �#وت و ه��� ��:� ی[
ی �] و %�(+7ی " #�

  :�4او��ی در ای� M4	ص در @�;] %Ua زی# ��ن %�ه ا�0
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  نتايج مقاله -6

ه���J	ر 8� ا%�ره %�، ��;ی رW+�ری ره���E 0Wی�ی در �زاره�ی �ـ�;ی ا�ـ0 �ـ� ��ـ�aت 

0W��+ا��س د� #
+ی و �+[�رف را � Zرادای�A ده� {��A 4+ی�

��ی %�����Gی یaی از �. ه�ی روا

%	د �J4ه�ی ا�س�ن در ا�,ـ�ذ �Mـ����ت ا@+Mـ�دی  8� در �AرادایZ ��;ی و ا@+�Mد رW+�ری =#ح �ی


���ن %
�4+ی ری�z ای� ا�ح#ا�Wت و �	رش. ا�0��ه�  ه� را %
�04 ا�سـ�ن از �حـ�b و �Aیـ�ه روا


� و �[+�5�� ای� �	رش �[#Wی �ی
یـ0 و ا�ـ� �R. %	د ه�ی %
�4+ی � �J4ه�ی رW+�ری �
\# �ی 8

�� ����6 و �[#Wی �	رش	7
ه�ی رW+�ری، # �_ر دا%+� ا�س�ن از اW+�دن در دام زی�ن  ه�ف =#ح ای

  .و 4س�رت ��دی ا�0

��F ا�س�ن را �+	Eـ� #4ـی وی/'ی Zل در @#"ن 8#ی�]+� ��هـ� و M4ـ�ی�  از �	ی دی7# �4او

#4ی رW+�ره� و �J4ه� ه��ار �ی 4	د �ی �"ن ��F در1ـ�د هـ�ای0 ا'#9� @#. ده� ���ی� و �س�0 

�ـ+# در ر�ـ��ن ـ� �ـ[�دت و �8ـ�ل ��ـ0 	*J� ای� �a; 0ا� #+�� 0�	*J� 0�� �ا�س�ن 

  .%	د �5�5ی و �@ی �[#ی` �ی

 

 شيفتگي به مال و ثروت

و  خست طمع

 خودخواهي

كم  كوته بيني

 ظرفيت و

 كم طاقت

سركشي 

 درتوانگري

فخر 

 فروشي

تشيع 

 فاحشه

سوگند 

 بيهوده

كم 

فروشي 

بي 

 عدالتي

 رزق مقدر
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ه�ی رW+ـ�ری  در ای� �حT�5 ��ش %� �� ��� ����� �(�وت ��
�یی ���ن ��4+�7ه =#ح �	رش

ی �ـ	رد ا%ـ�رة @ـ#"ن را 8ـ� در 1ـ	رت ه�ی رW+ـ�ر در ا@+�Mد �+[�رف و ��7ه @#"ن، #4ی از �	رش

�� �[#Wی %	د �	E:ی �ی ی��aه� 8ـ�  #4ی از ای� �	رش. �	ا�� ا�س�ن را � ور=z 4س#ان و زی�ن 


ی، 4سـ0 و  8
� ���ر�
ـ� از �ـ#ص و =�ـ?، 8	�ـ� ه�ی ا@+�Mدی ��	د ��Aا �ی � وی/ه در �1#��

Z8 ،اهی	د4	ی0  4��م ر��و%ی و #W Z8 ،#�1 م��ـ� را در =�@+ی و :���ا;0 8ـ� ��+ـ	ان ری�ـ� "

از دی�'�هی و��[+# ـ# ا�ـ�س 'ـFاره هـ�ی @#"�ـی، . �] و %�(+7ی ا�س�ن � ��ل و �#وت دا�س0

 Z8ـ�دی �ـ�M+@وی/ه ا �# ���م �
����ت ا�س��ی و  U8	� ش و�� ���سZ رزق ��5ر و راJ� "ن �a�

  . �%�ا�0 و �*0 س��ری از �	ر%:� ��م �ور � ای� �	�	ع �ی 

� ای� �+�\� �ی T�5ع ای� �ح	ـ`  در �\��ر�� 8� در ��;ی 8� ا@+�Mد �+[�رف در �سـ�# 8

ــ+ی ــ�ی� و ��8 5�ــ�  ــ+# و  ه�ی �^#ی ��ــ0  �	*J� [ــ ــ�ف 8س ــ� ه ــ�  :�ــ�ح " ــ
+ی و ا1 ه�ی �

��اG8#��زی �#وت � دا�H ��;ی رW+�ری ر���ه ا�0 و در "ن �1#� �س�0 � ا%+��ه�ت و �J4ه� 

ری و %
�4+ی �a�� �8 ا�0 ا�س�ن ا@+Mـ�دی را از �سـ�# �J*ـ	ب دور 8
ـ�، @ـ#"ن ه�ی رW+� و دام

��	' � F��
	ان �
�? ا1*ی دی� ���� ا��م � � Zدام 8#ی �8
ـ� 8ـ� در  ه� و �J4ه�یی ا%ـ�ره �ی ای 

'�# ا�سـ�ن %ـ	د و او را از �سـ�# �J*ـ	ب دور  �	ا�� دا�� ه�ی '	��'	ن و � وی/ه ا@+�Mدی �ی �1#�

��ی8
� ا �1�4 ���,ـH ��ـ�ة "ن �,ـ+� ـ�  ;�+� �س�# �J*	ب ا�س�ن �
:� در ای� د �a*%	د، 

  ."4#ت و د���ی �@ی ا�0
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