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Abstract 
The aim of this study was to develop a conceptual model of 

Psychopathological Self-Maximizing syndrome in Islamic sources and to 

evaluate its validity. According to the purpose, the qualitative and 

quantitative mixed method has been used. In the qualitative part, first using 

the method of semantic domains (Trier, 2019) with 35 related words, 481 

religious propositions were collected using purposive sampling based on the 

principle of saturation and using the method of qualitative content analysis 

by the method of inductive content analysis. (2004) were analyzed by three 

steps of open, axial and selective coding. Then, in the quantitative part, the 

validity of the findings was evaluated using the method of evaluating the 

opinions of experts by 11 experts by calculating the content validity index. 

Findings showed that the Psychopathological Self-Maximizing construct has 

3 axes and 14 symptoms. The first part of the desire-oriented components 

(insatiability of desires, desire to be more than enough for oneself, intense 

interest in collecting and maintaining wealth), the second part of emotion-

oriented components (suffering from not achieving desires, dissatisfaction, 

longing for life, grief) , Lack of comfort, humiliation in front of others due to 
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requests) and the third part are the components of behavior-oriented (self-

hardening in life, excessive excuse for not giving, not paying divine rights, 

acquiring and keeping property through wrongdoing, not being able to reject 

their demands). The results of the syndrome of this construct have provided 

a suitable background for diagnosis, scale design and formulation of 

therapeutic interventions of this structure. 

Keywords: Maximizing, Stinginess, Greed, Covetousness, Symptoms. 
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در  یا سازه ؛یمرض یده نشانگان خودفزون یمدل مفهوم نیتدو

 ینید یشناس روان
 

 ، ایرانپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم یشناس روان یدکتر یدانشجو   یحافظ یمجتب

  

 ، ایرانقم ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یاخالق تیگروه ترب اریاستاد  هنر یعیرف دیحم
 

 ، تهران، ایرانسالمت دانشگاه تهران یشناس روان یدکتر یدانشجو  یادمهرآب یفاضل رضا یعل

  

 فرهوش  یمجتب
، قم هیالعالم یدانشگاه جامعه المصطف یشناس قرآن و روان یدکتر یدانشجو

 ایران

  چکیده
دهی مرضی در منابع اسالمی و بررسی  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل مفهومی نشانگان خودفزون

وایی آن بود. با توجه به هدف، از روش آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. در بخش میزان ر

گزاره  180واژه مرتبط،  53 لهیوس به (9102تریر، )های معنایی  کیفی، ابتدا با استفاده از روش حوزه

تحلیل روش ی و با استفاده از آور جمعاصل اشباع  بر اساسی هدفمند ریگ نمونهدینی با استفاده از 

سه مرحله کدگذاری باز،  لهیوس به (9111)محتوای کیفی مایرینگ به شیوه تحلیل محتوای استقرایی 

با استفاده از  ها افتهاعتبار یسپس در بخش کمی،  قرار گرفت. لیوتحل هیتجزمحوری و انتخابی مورد 

ارزیابی شد. وا متخصص با محاسبه شاخص روایی محت 00 لهیوس بهروش ارزیابی نظرات کارشناسان 

بخش باشد.  نشانه می 01محور و  5 دهی مرضی دارای ی پژوهش نشان داد که سازه خودفزونها افتهی

ها، تمایل به بیشتر از مقدار کفایت برای خود، عالقه  محور )سیری ناپذیری خواسته میل های مؤلفهاول 

ر )رنج کشیدن از نرسیدن به محو هیجان های مؤلفهآوری و نگهداری مال(، بخش دوم  شدید به جمع

ها، نداشتن رضایت، آرزوی عمر طوالنی، داشتن غم و اندوه، نداشتن آسایش، حقارت مقابل  خواسته

)به خود سخت گرفتن در زندگی،  رفتارمحور های مؤلفهو بخش سوم  ها( درخواست به خاطردیگران 

و نگهداری مال از راه غیردرست،  تراشی زیاد برای عدم بخشندگی، نپرداختن حقوق الهی، کسب بهانه
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نتایج حاصل از نشانگان این سازه، زمینه مناسبی برای باشد.  های خود را نداشتن( می توانایی رد خواسته

 تشخیص، طراحی مقیاس و تدوین مداخالت درمانی این سازه فراهم کرده است.

  .بخل، حرص، طمع، عالئم ،یخواه نهیشیب :ها واژهکلید
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 بیان مسئلهو مقدمه 

سیستم روانی همواره  هسته مرکزی شخصیت و عنوان بهشناخت خود و ماهیت آن 

و  9، راجرز0پردازان شخصیت چون یونگ نظریه ژهیو بهشناسی  رواناندیشمندان  موردتوجه

 ازجمله. (051ص  :0522، ترجمه خوشدل، 9191)شولتز، قرار گرفته است   5آلپورت

خواهی نابهنجار  دهی مرضی خود و بیشینه در این زمینه، مسئله فزون موردتوجهموضوعات 

مستقل پرداخته شده  صورت بهمعاصر شناسی  روانست. هرچند این موضوع کمتر در خود ا

 توان پیدا کرد. های مختلفی می ها و مقیاس است اما ردپایی از آن را در مفاهیم، پژوهش

ی را در دوران طفولیت و تثبیت در مرحله مقعدی دانسته که خواه فزونریشه  1فروید

در فرد خواهد شد. چنین فردی لجوج و خسیس  3عدیباعث ایجاد شخصیت نگهدارنده مق

)شولتز و  کند یماحساس امنیت  لهیوس نیبدو  دارد یماست، چیزها را احتکار و نگه 

 .(28: ص 052۱ ، ترجمه سیدمحمدی،9105 شولتس،

 (11، ص 0210) 1ی شخصیت نابهنجار که اریک فرومها پیت ازجملههمچنین 

است. در این تیپ فرد از  ۱ن مطرح کرد، تیپ شخصیت محتکرزیربنای رفتار انسا عنوان به

در امور مادی،  تنها نهکند. این رفتار گدامنشانه  کردن امنیت کسب می انداز پساحتکار یا 

کند. این افراد دیوارهایی به دور خودشان  و افکار نیز صدق می ها جانیهبلکه پیرامون 

و تا حد امکان چیزی  کنند یم، احاطه اند ردهککشیده و خود را با تمام اموالی که ذخیره 

یی است که شخص را بدون انتها یب. حرص و طمع از نگاه فروم گودال دهند ینمبیرون 

 .ردیگ یدر برم انیپا یبرسیدن به رضایت در تالش 

معرفی کردند که  0خواهی مفهوم دیگری به نام بیشینه (2002) 8شوارتز و همکاران
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هی نابهنجار داللت دارد. این مفهوم به معنای نوعی حرص و عالقه خوا ی بر فزوننوع به

، شده انجامی ها پژوهشی قابل انتخاب است. طبق ها نهیگزشدید به افزایش دادن 

 دهد. را بسیار کاهش میمندی  رضایتخواهی  بیشینه

ثروت  یک سندرم روانی خاص به نام نشانگان (2004) 9فوریا گلدبارت، جف و دی

را توصیف کردند که از نشانگان بارز این بیماری روانی حس مجبور بودن به  5ناگهانی

 باشد. خرید، احتکار و حرص می

وجودی دو نوع نارضایتی بهنجار و نابهنجار را از شناسی  رواننیز در  (2011) 1لوپز

ی، طلب جاهیکدیگر تفکیک کرد. او معتقد است اگر نارضایتی در مسائلی باشد که به 

 طمع ختم شود نابهنجار و اگر در امور باارزش باالتر باشد جنبه بهنجار دارد. حرص و

توان یافت  اختالالتی را می نیز، 3های روانی در راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

 ذکرشدههای  مالک ازجملهخواهی مرضی داللت داشته باشند.  که بر نشانگانی از فزون

این است که فرد قادر نیست امور  1جبری -وسواسی برای افراد مبتال به اختالل شخصیت

هیچ ارزش احساساتی ندارند، دور بریزد. همچنین این ها  آن را حتی وقتی ارزش یبکهنه و 

 و خسیس برای خود و دیگران دارند؛ طوری که در نظر نظرانه تنگافراد شیوه خرج کردن 

شود  انداز پسرای بالیای آتی که باید ب شود یمچیزی در نظر گرفته  صورت بهپول ها  آن

 .(950، ص 9ج  :0521، ترجمه سیدمحمدی، 9101و هولی،  )باچر، مینکا

وجود دارد.  ۱ی(ساز رهیذخگری ) اختالل انباشتاین راهنمای تشخیصی  همچنین در

با کاهش سالمت جسمانی مرتبط است و افراد مبتال به آن  یتوجه قابل طور بهاین اختالل 

دارند، حتی اگر ارزش ها  آن در دور انداختن اموال خود و دل کندن از مشکالت مداومی

                                                                                                                                        
1. Maximizing 

2. Goldbart, S. Jaffe, D. T. & DiFuria, J. 

3. Richards 

4. Lopez, S. J. 

5. DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

6. Obsessive-Compulsive Personality Disorder OCPD 

7. Hoarding disorder 
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(. هر نوع دور انداختن، 9190، 0چندانی نداشته باشند )بیتس، چانگ، همیلتون و چاسون

باور دارند که این اقالم فایده ها  آن شوند. ریختن چیزها در سطل زباله را شامل می ازجمله

های  این اقالم اغلب از روزنامه درواقعاحساسی دارند، اما  شناختی یا دارند، ارزش زیبایی

شوند. وقتی این افراد به فکر دور ریختن  های غذا تشکیل می مانده ها یا پس قدیمی، کیسه

تواند به علت انباشته  میها  آن خانه درواقع، حال نیبااشوند.  افتند، ناراحت می چیزها می

. پس این اختالل ناشی از نیاز خیالی شودزیست  شدن چیزها، ظرف چندین سال، غیرقابل

 )هالجین و ویتبورن،هاست  فرد به ذخیره کردن اجناس و ناراحتی مرتبط با دور ریختن آن

 .(981-983، ص 0ج  :0528، ترجمه سیدمحمدی، 9101

خواهی مرضی را سنجش  فزون ی عالئمی ازنوع بهتوان یافت که  هایی نیز می مقیاس

را طراحی کردند که  5پرسشنامه شش عاملی شخصیت هگزاکو (2006) 9تونلی و اش کنند.

که بررسی حرص و  پردازد یم 3و فروتنی 1در آن یکی از عوامل به بررسی صداقت

 باشد. خواهی نیز بخش مهمی از آن می زیاده

مقیاس گرایش به حرص را ساختند که دارای پنج  (2011) 1کرکل، پاندلیر و وجیترز

، ۱یریناپذ یریس، ازیموردن ازحد شیبابعاد این مقیاس خواستن  ازجملهاست.  بعد پنهان

شادی و لذت از تملک زیاد، طمع به مقام، ثروت و قدرت و استفاده از اصول اخالقی برای 

 توان برشمرد. آوردن را می به دستبیشتر 

را ( مقیاس ارزیابی چندبعدی حرص 9199) 8همچنین المبی، استیکل هاوگن و تابت

ناپذیری مفرط  سیری مؤلفهساختند که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سه ساالن  بزرگبرای 

 ، آرزوی زیاد و انگیزه نگهداری مال را برای آن نشان داد.حدوحصر یب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bates, S. Chang, W. C. Hamilton, C. E. & Chasson, G. S. 

2. Lee, K. & Ashton, M. C. 

3. HEXACO -PI-R 

4. Honestye 

5. Humility 

6. Krekels, G. Pandelaere, M. & Weijters, B. 

7. Insatiability 

8. Lambie, G. W. Stickl Haugen, J. & Tabet, S. M. 
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خواهی و سایر مفاهیم  هایی از ارتباط فزون های از نوع همبستگی نیز یافته در پژوهش

روانی، شواهد متقنی وجود دارد که بر  شناسی آسیبموجود است. از نگاه  شناختی روان

های مبتنی بر  قرار گرفتن در کودکی و اختالل سوءاستفادهوجود رابطه میان مورد 

خواهی ارتباطی قوی  . همچنین فزون(9103، 0دسوزا) کند یمی و حرص داللت خواه فزون

 .(9111، 9نیکلی)ارد با ترس، گناه و رنج ناشی از عدم تعادل روان در دوران کودکی د

، 1لینلی و جوزف)ی شکرگزار(، با 9111، 5)پترسون ینیب خوشخواهی با  رابطه منفی فزون

، 1میلون، لرنر و وینز)خواهی با خشونت  و رابطه مثبت فزون (9100، 3لوپز) و با خرد (9111

 است. شده دییتأهایی  در پژوهش (911۱، ۱ناوارو و شوارتزبرگر)و اضطراب  (9115

ی با تعابیر و نوع بهخواهی مرضی خود در منابع اسالمی نیز  خواهی و فزون مفهوم زیاده

نمونه به  عنوان بهتوان  مرتبط می واژگاناین  ازجملهواژگان مختلفی بیان شده است. 

 حرص، طمع، بخل، شح، هلع، قناعة، ولع و جشع اشاره کرد.

 ریبا تعاب رسد مینظر  ندارند و به یدانحرص اختالف چن فهومدر م مسلمان شمندانیاند

حرص را حالت  (0510)موسوی اند.  معنا و مفهوم داشته کیکردن  انیدر ب یمختلف سع

 که یطور به؛ زاندیانگ یبرمدرونی دانسته که فرد را به جستجوی دائمی ثروت و نفع مادی 

 ینراقزند.  دور میی فرد بر محور آن ها تالشکه همه افکار و  شود یمامور مادی قطبی 

از آن  شتریانسان ب شود یدانسته که باعث م ینفسان یحرص را صفت (523، ص 05۱۱)

و  ایدن دوست داشتنصفت را از شعب  نیکند. او ا یآور دارد جمع ازیکه ن یزیچ

نیز بعد از بیان  (015: ص 05۱8)احمد نراقی، نراقی پسر . نابودکننده انسان دانسته است

ی دوست داشتن دنیا دانسته که فرد به حد و ها شاخهحرص را از مشهورترین همین تعریف، 

 یقدر صفت به نیو تعلقات آن در ا اینقش پررنگ دنکند.  مقدار معینی در آن اکتفا نمی
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صفت را از شدت  نیا قتیحق (90۱: ص 0583خمینی، موسوی ) یاست که برخ زیاد

را  ایدن اهلبه اسباب و توجه قلب به  ادیسک زو شئون آن دانسته و تم اینفس به دن اقیاشت

معنا را  نیهم زین (998، ص 0: ج 052۱) یتهران یاند. احمد وجود آمدن آن دانسته به ةالزم

دانسته  لیحرص دخ یرا در معنا یجستن به اسباب با نظر استقالل ادیذکر کرده و توسل ز

 یآور به جمع دیشد لیت و مرا رغب نابهنجارحرص  توان یم یکل یبند جمع کی دراست. 

ی مشهور ها شاخهاز دانست که امور مادی برای خود  ازیموردنحد از  شتریب یدار نگه ای

 باشد. دوست داشتن دنیا می

. نراقی اند کردههمچنین تعاریف مختلفی اندیشمندان مسلمان از مفهوم طمع ارائه 

ی محبت ها شاخهکه از  طمع را توقع داشتن در اموال مردم دانسته (981: ص 05۱8)

در برابر اهل بردگی از بین برنده انسان است. از نگاه او طمع نوعی  لیرذا ازجملهدنیاست و 

و اعتماد این فرد به مردم بیشتر از اعتماد او به  دیافزایبدنیاست تا فرد بتواند بر اموال خودش 

با نداشتن عمل  طمع امید همراه (023: ص 0583)موسوی خمینی  ازنظرخداوند است. 

است که در قسم نابهنجار آن این امید به غیر حق و این امیدواری به مخلوقات است. 

طمع را توقع داشتن جود و احسان از غیر خود دانسته که  (51۱، ص 9: ج 0581)شیرازی 

 (88: ص 0588)منافع مادی و از مردم است. جزایری  صرفاًدر مفهوم نابهنجار آن این توقع 

ی دوست داشتن دنیا دانسته که با مفهوم ها شاخهطمع را چشم داشتن به مال دیگران و از نیز 

ی بیش از خواه فزونحرص متفاوت است. فرق طمع و حرص را در این دانسته که حرص 

اصلی به مال  داشت چشممال بدون توجه به مال دیگران است ولی طمع امید و  ةانداز

 شود یمطمع را مفهومی دانسته که باعث  (059: ص 0520)دیگران است. رحیمی اصفهانی 

فرد به آنچه دارد راضی نباشد و همواره خود را در کمبود و محرومیت دانسته و به مال، 

ی از دیگران باشد. بردار بهرهمقام و تجمالت دیگران چشم بدوزد و همواره خواستار 

ی به امور دانسته که با ابی دسته طمع را نوعی گرایش شدید و امید ب (0521) زاده لیاسماع

ی بند رتبهحرص متفاوت است. در مفهوم حرص نوعی خشونت و شدت نهفته و از نظر 

درمان طمع زودتر است. مهوش و سعدوندی  زمان مدتطمع مقدم بر حرص است و 
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( نیز طمع را نوعی تمایل نفس نسبت به چیزی که از محدوده تصرف او خارج است 0528)

ناممکن ها  آن شود فرد به دنبال اموری باشد که طلب کردن و خواستن باعث میدانسته که 

طمع را چشم داشتن به اموال مردم بدون داشتن عمل  توان یمی کلی بند جمعاست. در یک 

 دانست که فرد از آنچه دارد راضی نیست و شدت کمتری از مفهوم حرص دارد.

ندیشمندان مسلمان به مفهوم آن مرضی که ا یده خودفزونمفهوم مرتبط دیگر با 

بخل را نگهداری مال در جایی  (85، ص 1: ج 05۱1)پرداختند بخل است. فیض کاشانی 

. غزالی داند یمکه بخشش آن الزم است دانسته و این مفهوم را در مقابل تبذیر و اسراف 

اری از نپذیرفته و عقیده دارد بسی« منع واجب»بخل را به معنای  (9۱1، ص 5: ج 0111)

یی از افراد بخیل هستند. همچنین ها نشانه، دارای اند پرداختهافرادی که واجبات مالی را 

برای بخیالن  ها بخششتعریف بخل به دشواری بخشش کردن را کامل ندانسته؛ زیرا بعضی 

سخت نیست و از طرفی، برای همه بخشندگان، بخشش تمام اموال دشوار است، 

به این تعریف نسبت داد. غزالی در ادامه بخل را به معنای خرج  آن را توان یم که یدرحال

نکردن مال در جایی که بخشش آن واجب است دانسته و دو قسم برای واجبات مالی ذکر 

: آنچه از راه شریعت واجب شده و آنچه به اقتضای عادت و مروت واجب شده و کند یم

است.  تر لیبخ، ورزد یمخودداری فردی که از پرداخت واجبات مالی در شریعت  دیگو یم

بخل را به معنای  (115، ص 2: ج 0191)و فخررازی  (911، ص 3: ج 0112)طوسی 

عالوه بر  (009، ص 9: ج 05۱۱)خودداری کردن از پرداخت واجبات مالی دانسته و نراقی 

یک . در کند یماین معنا، بخشش کردن در جایی که نگهداری مال الزم است را نیز اضافه 

بخل را نگهداری مال در جایی که بخشش آن الزم است دانست؛  توان یمی کلی بند جمع

چه آن چیزی که در شریعت لزوم پیدا کرده و چه آن چیزی که به اقتضای مروت لزوم 

 پیدا کرده است.

دهی مرضی انجام  هایی مرتبط با مفهوم خودفزون پژوهشگران مسلمان نیز پژوهش

، (0521)های شاملی و بنائیان اصفهانی  توان به پژوهش نمونه می نعنوا بهاند که  داده

، معتمد (0523)، صیادی شهرکی و میرزائی (0523)، جواهری (0521) زاده لیاسماع
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( 0522چی ) هنر و آینه و حافظی، رفیعی (0528)، آذری (0521)زاده  لنگرودی و فتاحی

و مصداق شناسی حرص و بخل از منظر  اشاره کرد که هریک به نحوی به مفهوم شناسی

 .اند پرداختهقرآن و احادیث دینی 

در منابع اسالمی، عمده این تحقیقات تنها  گرفته انجامهای خوب  باوجود پژوهش

دهی  پیرامون دو مفهوم حرص و بخل )بررسی تک مفهومی از مفاهیم مربوط به خودفزون

دهی مرضی  زه معنایی خودفزونصورت مجموعی، مفاهیم حو مرضی( صورت گرفته و به

اخالقی و بدون  کامالًقرار نگرفته است. همچنین عمده این مطالعات، با نگاهی موردبررسی 

 .اند پرداختهبه بررسی این مفاهیم  شناختی رواننگاهی 

معاصر بر بعد مادی انسان و شناسی  روان ازحد شیبهمچنین با توجه به تمرکز 

 شناختی روانهای  د فرامادی انسان و با توجه به تولید سازهتوجهی به حقیقت خود و بع بی

های فلسفی و بنیادین در غرب )ابراهیمی، وحدتی، سپهوند  فرض متناسب با فرهنگ و پیش

بینی توحیدی در  هایی اکتشافی بر پایه جهان ( ضرورت دارد پژوهش0111و اسماعیلی، 

خواهی  مشابه بیشینه یها سازهحلیل صورت پذیرد. ت شناختی روانهای مختلف  تولید سازه

ها بدون نگرش توحیدی است و  دهد که این سازه این واقعیت را نشان میشناسی  رواندر 

 قرار یبروح  که یدرحالمادی و خودمداری است.  صرفاًتمرکز بیشتر این مفاهیم بر مباحث 

)اسکندری، انسان در جستجوی معنا در زندگی به دنبال مسائلی فراتر از خود است. 

های نوآوری اکتشاف این  یکی از جنبه نی؛ بنابرا(0111وزیری، فالح و عاصی مذنب، 

بینی توحیدی با  ی، تکیه بر بینش و جهانشناس روانهای مشابه آن در  سازه نسبت به پژوهش

 .های متون اسالمی است تکیه بر آموزه

اساس روشی کیفی، این پژوهش در پی آن است که ابتدا با رویکردی تأسیسی و بر 

دهی مرضی در منابع اسالمی را در ذیل یک  مجموع مفاهیم موجود مشیر به خودفزون

قرار داده موردبررسی سازی کرده؛ نشانگان آن را در یک مدل مفهومی  عنوان واحد مفهوم

و سپس بر اساس روشی کمی، میزان روایی آن را بسنجد. مفاهیمی در این پژوهش 

در آن مفهوم فزون دهی  -0هند گرفت که دارای دو ویژگی باشند: قرار خواموردبررسی 
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آن مفاهیم از نگاه اسالمی نابهنجار و  -9خود و بیشینه خواهی، نقش محوری داشته باشد. 

 نهی کرده باشد.ها  آن مرضی باشد؛ به این معنا که اسالم از متخلق شدن به

 روش

ی آور جمعست. در بخش کیفی، پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شده ا نیادر 

و تحلیل متون از روش تحلیل محتوای  (9102، 0)تریر های معنایی متون از روش حوزه

به شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از روش  (2004) 9کیفی مایرینگ

 ارزیابی نظرات کارشناسان استفاده شده است.

موجود در کتب قبل از قرن پنجم روایات  ةهمجامعه متنی پژوهش قرآن کریم و 

منظور از منابع درجه الف و ب کتب روایی اندیشمندان تا سده )کتب الف و ب( است. 

پنجم هجری مانند شیخ کلینی، سیدرضی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ 

مؤید  عنوان بهاز متون با درجه ج فقط . (981-913: ص 0528، طباطبائی)باشد  طبرسی می

باب از  53آیه کریمه و متون  03، 5گیری هدفمند با استفاده از نمونهفاده شده است. است

 180الحکمة )انتخاب این کتاب جهت ساختارمند شدن مطالعات( مشتمل بر  کتاب میزان

دهی مرضی بود انتخاب شد. تعداد نمونه  گزاره دینی که مرتبط با مفهوم خودفزون

، 3گلیسر و استراوس)در حجم نمونه در نظر گرفته شد  1بر اساس اصل اشباع موردمطالعه

 قمو علوم حوزوی در شهر شناسی  روان. جامعه آماری در بخش کمی متخصصان (021۱

دارای تحصیالت عالیه )مدرک شناسی  روانی دانشگاهافرادی که در تحصیالت . بودند

و  تخصصی دکتری( و در تحصیالت حوزوی در سطوح خارج )تحصیالت سطح سوم

 .اند شدهالتحصیل  چهارم( مشغول یا فارغ

فرآیند پژوهش به این شکل انجام شد که در بخش اول کیفی ابتدا با استفاده از 
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االحادیث و  التفاسیر، جامع افزار جامع در منابع اسالمی )نرم« جستجوی واژگانی»راهبرد 

با عبارت مرتبط  ۱3لشح(، واژه )الحرص، الطمع، البخل و ا 1الحکمة( و با استفاده از  میزان

و  9، تقابل معنایی0دهی مرضی استخراج شد. سپس با استفاده از اصل هم معنایی خودفزون

میان منابع اسالمی و  وبرگشت رفتاز اصول معناشناسی زبانی در چندین  5حوزه واژگانی

عبارت دیگر  111لغت مرتبط دیگر پیدا شده که با کمک این لغات،  50کتب لغوی 

آوری  گزاره دینی جمع 180واژه مرتبط،  53با استفاده از  درمجموعراج شده است. استخ

میزان ارتباط مفهومی کامل داشتن با مالکات از جهت  ها گزارهسپس این  شده است.

بررسی و  ها گزارهقرار گرفتند. این  قیدقموردبررسی ( گفته شیپپژوهش )دو مالک کلی 

بودن حذف شدند.  نشانهبا دو مالک پژوهش و عدم  در صورت عدم ارتباط کامل مفهومی

متون برگزیده نهایی برای  عنوان بهگزاره دینی  81 گزاره حذف و 523 در این مرحله

تحلیل انتخاب شدند. تحلیل این بخش از روش تحلیل محتوای کیفی مایرینگ استفاده 

متون انجام شده  شده کنترلکه در این مطالعه، فرآیندی روشمند با تحلیل  صورت نیبدشد؛ 

کرده است. همچنین به علت  کینزد یگر را به شکل دادن مدل مفهوم پژوهشاست که 

بود از  محدود موردمطالعهموضوع  رامونیپ شده مطرح یها هینظر ایاینکه ادبیات پژوهش 

پرهیز  1پنداشته شیپ یها از مقولهروش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد؛ به این معنا که 

 .(9111، 3توماس)استقرا انجام شد  قیاز طر ها دادهاز  ها مقولهشد و اکتشاف 

 لهیوس بهاطالعات  لیوتحل هیدر پژوهش حاضر مضمون انتخاب شد. تجز 1لیواحد تحل

صورت  2و کدگذاری انتخابی 8، کدگذاری محوری۱بازای کدگذاری  فرآیند سه مرحله

ه کدگذاری باز، پس از خواندن متن هر گرفت. روش کار بدین شکل بود که در مرحل
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 88جمله، مفهوم اصلی آن استخراج و در قالب کدهایی ثبت گردید. در این مرحله تعداد 

آمد. در مرحله بعدی این کدها با یکدیگر مقایسه و موارد مرتبط و مشابه با  به دست کدباز

ری را تشکیل کد محو 0۱یکدیگر ادغام و برای هریک عنوان مناسبی انتخاب شد که 

مقوله عمده در کدگذاری انتخابی  5، تیدرنهاباشند.  های اصلی می دادند که مؤلفه

 استخراج شد.

روایی » درواقعدر بخش کمی، از روش ارزیابی نظرات کارشناسان استفاده شد و 

طبق آنچه درباره شد.  سنجیده« 9شاخص روایی محتوا»مدل با استفاده از ضریب « 0محتوایی

( الزم نیست ۱0: ص 0521)سیف،  شده انیبگیری  وایی محتوایی ابزارهای اندازهبررسی ر

آگاهی  مدنظرتعداد داوران پرشمار باشند، بلکه مهم این است که از حیطه اطالعات علمی 

 5در یک سطح قرار داشته باشند. طبق نظر پولیت و بک نسبتاً داشته باشند و از این نظر

که در  حداقل سه نفر و بیشتر از ده نفر نیز ضرورت ندارد ازیموردنتعداد متخصص  (9111)

انجام شد.  1گیری هدفمند متخصص به روش نمونه 00توسط  یسنج ییروااین پژوهش، 

که در غیر  (0280، 3والتز و باسل)است  ۱2/1حداقل نمره الزم در شاخص روایی محتوا 

 است حذف شود.این صورت، آن مفهوم روایی کافی را کسب نکرده و الزم 

 ها افتهی

 شود. ی باز، محوری و انتخابی آورده میها یکدگذاردر این بخش جدول 
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 دهی مرضی ی باز، محوری و انتخابی نشانگان خودفزونها یکدگذارجدول  .1جدول 

 کدگذاری باز مستندات شماره

کدگذاری 

محوری 

 (ها مؤلفه)

کدگذاری 

انتخابی 

 )مقوالت عمده(

0.  

 نَیالمؤمن رُیأم کانَالسالم:  هیعلادقُ اإلمامُ الصّ

 دُیتُر کُنتَ: ابنَ آدمَ، إنْ قولُی هِیعلَصلواتُ اللَّهِ 

و  کَیکْفیَ هایفما  سَرَیْأفإنَّ  کَیکْفیَما  ایالدُّنمِن 

 هایفما  کُلَّفإنَّ  کَیکْفیَما ال  دُیتُرإنَّما  کُنتَإنْ 

 .کَیکْفیَال 

 (058، ص 9ج ، 0192کلینی، )

استن بیشتر از کفایت خو

 سیری پذیری ندارد.

سیری ناپذیری 

 ها خواسته

میل  های مؤلفه

 محور نشانگان

9.  

رَجُلٌ  هِیإلَ شَکالَمّا  -السالم هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

 یإلو تُنازِعُهُ نفسُهُ  قنَعُیَو ال  بُیصیُفَ طلُبُیَأنّهُ 

: إن -عْ بهِأنتَفِ ئاًیشَ یعَلِّمْنِمِنهُ وقالَ:  أکثَرُما هُو 

و  کَیغنیُ هایفما  یفَأدن کَیغنیُ کَیکفیَما  کانَ

ال  هایفما  فَکُلُّ کَیغنیُال  کَیکفیَما  کانَإن 

 .کَیغنیُ

 (052، ص 9ج ، 0192)کلینی، 

خواستن بیشتر از کفایت، 

فرد را از همه دنیا هم بی 

 .کند ینمنیاز 

5.  

مِن  یُالوَحنَزَلَ بهِ  مایفالسالم: إنَّ  هیعلعنه 

ذَهَباً  النِیسیَ نِیَیوَادِالسماءِ: لو أنَّ لِابنِ آدمَ 

 بَطنُکَآدمَ، إنّما  ابنَیثالِثاً!  هِمایإلَ یلَابتَغوفِضَّةً 

 ءٌ یش ملَؤهُیَال  ةِیَاألودِبَحرٌ مِنَ البُحورِ و وادٍ مِن 

 إلّا التُّرابُ!

 (108، ص 1ج ، 0105)ابن بابویه، 

انسان هیچ گاه از مسائل 

 .شود ینمنیوی سیر د

1.  

، لم قنَعُیَال  ایالدن رِیسیَبِ کانَالسالم: مَن  هیعلعنه 

 .جمَعُیَما  رِهایکثمِن  غنِهِیُ

 (108، ص 0101)تمیمی آمدی، 

هرچقدر جمع کردن 

ثروت انسان را بی نیاز 

 .کند ینم

3.  

لم  رُیسیال قنِعْهُیُالسالم: مَن لم  هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 .رُیثالکَ نفَعْهُیَ

 (۱0، ص ۱8، ج 0115)مجلسی، 

مال بسیار نفعی به حال 

کسی که به اندک قانع 

 نباشد ندارد.
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 کدگذاری باز مستندات شماره

کدگذاری 

محوری 

 (ها مؤلفه)

کدگذاری 

انتخابی 

 )مقوالت عمده(

1.  
 .یکْتَفیَال  صُیالحَرالسالم:  هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 (50، ص 0101)تمیمی آمدی، 

حریص سیری ناپذیر 

 است.

۱.  

 نَیالمؤمن رُیأم کانَالسالم:  هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

 دُیتُر کُنتَ: ابنَ آدمَ، إنْ قولُی هِیعلَ صلواتُ اللَّهِ

و  کَیکْفیَ هایفما  سَرَیْأفإنَّ  کَیکْفیَما  ایالدُّنمِن 

 هایفما  کُلَّفإنَّ  کَیکْفیَما ال  دُیتُرإنَّما  کُنتَإنْ 

 .کَیکْفیَال 

 (058، ص 9، ج 0192)کلینی، 

خواستن بیشتر از کفایت 

 سیری پذیری ندارد.

 

تمایل به بیشتر 

از مقدار 

کفایت برای 

 خود

8.  

رَجُلٌ  هِیإلَ شَکالَمّا  -السالم هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

 یإلو تُنازِعُهُ نفسُهُ  قنَعُیَو ال  بُیصیُفَ طلُبُیَأنّهُ 

: إن -أنتَفِعْ بهِ ئاًیشَ یعَلِّمْنِمِنهُ وقالَ:  أکثَرُما هُو 

و  کَیغنیُ هایفما  یفَأدن کَیغنیُ کَیکفیَما  کانَ

ال  هایفما  فَکُلُّ کَیغنیُال  کَیکفیَما  کانَ إن

 .کَیغنیُ

 (052، ص 9ج ، 0192)کلینی، 

خواستن بیشتر از کفایت، 

فرد را از همه دنیا هم بی 

 .کند ینمنیاز 

2.  

ذُلٍّ  یُّأو قد سُئلَ:  -السالم هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 .ایالدُّن یعل: الحِرصُ -أذَلُّ

 (521للصدوق، ص  یاألمال)

 و فرط اإلرادة. : فرط الشّرهحِرْصُالْ

 (992-998، ص 0109)راغب اصفهانی، 

حرص زیاده روی در میل 

 و اراده است.

عالقه شدید 

به جمع آوری 

و نگهداری 

 مال

01.  

 .یشْقیُو  ذِلُّیُالسالم: الحِرصُ  هیعلعنه 

 (31ص ، 0101)تمیمی آمدی، 

هذه المادّة: هو  یفالحرص: أنّ األصل الواحد 

و العمل  ةیّالفعّالمع  ء یش یعل دةیالشدة الرغب

مفرطا...و أمّا االجتهاد و  لهیم کونی ثیبح

 األصل. ذلکاإلرادة: فمن لوازم 

حرص رغبت و میل 

شدید است که تالش و 

 فعالیت از لوازم آن است.
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 (021، ص 9ج، 0518)مصطفوی، 

00.  

 السالم: الحِرصُ أحَرُّ مِن النّارِ. هیعلعنه 

 (058ار، ص )جامع األخب

 ؛ والمطلوب یإِل: شدّةُ اإلِرادة و الشَّرَه الحِرْصُ

 الجَشَع الحِرْصُ: یالجوهرقال 

 (00ص ، ۱ج، 0101)ابن منظور، 

حرص شدت اراده و میل 

 به سمت مطلوب است.

09.  

 .اءِیاألشْقالسالم: الحِرصُ عاَلمَةُ  هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 (11، ص 0101)تمیمی آمدی، 

 .ء یالش یعل ثیالحث: صُیالْحَرِ

 (013ص ، 1ج، 05۱3)طریحی، 

میل زیاد به سمت چیزی 

 است.

05.  

 الحِرصِ الشَّقاءُ و النَّصَبُ. یفالسالم:  هیعلعنه 

 (50، ص 0101)تمیمی آمدی، 

 .صیحر: لَطَمِعٌ إنه

 (9۱، ص 9ج، 0112)فراهیدی، 

طمع داشتن فرد به معنی 

 حریص بودن اوست.

01.  

 بکَأن تُوجِفَ  اکیّإالسالم:  هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 .الهَلَکَةِمَناهِلَ  فَتُورِدَکَالطَّمَعِ،  ایمَطا

 (110ص )نهج البالغة، 

 شهوةً له. ء یالش یإل: نزوعُ النّفسِ الطَّمَعُ

 (391ص ، 0109)راغب اصفهانی، 

طمع به معنی تمایل شدید 

 نفس به چیزی است.

03.  

 مَعُ.السالم: جَمالُ الشَّرِّ الطَّ هیعلعنه 

 (510، ص 0101)تمیمی آمدی، 

و  ةیَطَماعو به، طَمَعا و طَماعَةً و  هیف طَمِعَ

بعضهم  أنکر ؛ وو رجاه هیعل: حَرَص ةیَّطَماعِ

 .دیالتَّشد

 (310، ص 0ج، 0190)ابن سیده، 

طمع به معنای حرص 

است. بعضی شدت را 

 برای آن قائل نیستند.
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01.  

 الطَّمَعُ. نِیالدِّالسالم: فَسادُ  هیعلعنه 

 (189ص ، 0101)تمیمی آمدی، 

ما هو  یالالنفس  لیتماالطمع فهو عبارة عن 

 .دهیخارج عن 

 (002ص ، ۱ج، 0518)مصطفوی، 

طمع یعنی تمایل نفس به 

آنچیزی که خارج از 

 .باشد یمدست خودش 

0۱.  

شَبَهاً  یب أبعدُکُمو آله:  هیعلاهلل  یصلرسولُ اللَّهِ 

 احِشُ.الف یُّالبَذِ لُیالبخ

 (11، ص 0519)ابن شعبه، 

لِمَالِهِ عن  اإلِمساک دیشد کان... إذا لٌیبخ رجل

مع شدة بخله  کان: إذا حٌیشَحِ ثم.... دیز یأب

 .صاًیحر

 (0۱2ص ، 0101)ثعالبی، 

بخیل فردی که به شدت 

 مالش است. ةنگهدارند

08.  

الفَقرَ  ستعجِلُیَ لِیللبخالسالم: عَجِبتُ  هیعلعنه 

طَلبَ،  اهُیّإ یالّذ یالغِنَ فُوتُهُیَو  ه هَرَبَمِن یالّذ

 یف حاسَبُیُو  الفُقراءِ شَیْعَ ایالدُّن یف شُیعیف

 .اءِیاألغناآلخِرةِ حسابَ 

 (120، ص 0101)شریف الرضی، 

بخیل به سوی فقری که 

گریزان است خود را 

 .کشد یم
به خود سخت 

گرفتن در 

 زندگی
رفتار  های مؤلفه

  .02 محور نشانگان

 رِیسیَبالنفسِهِ  یعل بخَلُیَ لُیالبخالسالم:  هیعله عن

 .بکُلِّهالِوُرّاثِهِ  سمَحُیَو  اهُیدُنمِن 

 (019، ص 0101)تمیمی آمدی، 

بخیل استفاده اندک از 

و برای  کند یممال خود 

وارثانش نگهداری 

 .کند یم

 

91.  
 البُخلِ. ةُیآالعِلَلِ  کَثرَةُالسالم:  هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 (80، ص 0519شعبه،  )ابن

نشانه بخل بهانه تراشی 

 زیاد است.
بهانه تراشی 

زیاد برای عدم 

انواع بهانه نشانه بخیل و  رِیبالمَعاذِمُتَحَجِّجٌ  لُیالبخالسالم:  هیعلعنه   .90 بخشندگی
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 .لِیالتَّعالِ

 (18، ص 0101)تمیمی آمدی، 

 است.

99.  

حَقُّ  لُیخالبَو آله: إنّما  هیعلاهلل  یصلرسولُ اللَّهِ 

و  مالِهِ یفالمَفروضةَ  الزَّکاةَ منعُیَ یالّذ لِیالبَخ

 .بَذِّرُیُ ذلکَ یسِو مایفو هُو  قومِهِ یفالبائِنَةَ  منعُیَ

 (913، ص 0115)ابن بابویه، 

بخیل دریغ ورزیدن از 

بخشش به قوم و خویشان 

 خود.

ولخرجی در 

 موارد غیر الزم

95.  

حَقُّ  لُیالبَخآله: إنّما و  هیعلاهلل  یصلرسولُ اللَّهِ 

و  مالِهِ یفالمَفروضةَ  الزَّکاةَ منعُیَ یالّذ لِیالبَخ

 .بَذِّرُیُ ذلکَ یسِو مایفو هُو  قومِهِ یفالبائِنَةَ  منعُیَ

 (913، ص 0115)ابن بابویه، 

بخیل کسی است که از از 

پرداخت زکات واجب 

 مال خود سرپیچد.

 

نپرداختن 

 حقوق الهی

91.  

مَن بَخِلَ بما  لُیالبَخالسالم:  هیعل اظمُالکاإلمامُ 

 .هِیعلَافترَضَ اللَّهُ 

 (50۱، ص ۱ج، 0192)کلینی، 

بخیل نسبت به پرداخت 

 .ورزد یمواجبات بخل 

93.  

و آله: أبْخَلُ النّاسِ مَن  هیعلاهلل  یصلرسولُ اللَّهِ 

 .هِیعلَبَخِلَ بما افترَضَ اللَّهُ 

 (523، ص 1ج، 0105)ابن بابویه، 

خیل نسبت به پرداخت ب

 .ورزد یمواجبات بخل 

91.  

السالم: البُخلُ بإخراجِ ما افترَضَهُ اللَّهُ  هیعلعنه 

 سُبحانَهُ مِن األموالِ أقْبَحُ البُخلِ.

 (91 ص 0101)تمیمی آمدی، 

نوع بخل،  نیتر زشت

دریغ از پرداخت حقوق 

 واجب شده است.

9۱.  

 کَسبَمَن  لَیالبخالسالم: إنّ  هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

 حقِّهِ. رِیغ یفو أنفقَهُ  حِلِّهِ رِیغمالًا مِن 

 (5۱9، ص 0519)ابن شعبه، 

بخیل کسی است که مال 

را به ناحق تحصیل و 

 خرج کند.

کسب و 

نگهداری مال 

از راه 

  .98 غیردرست
 الطَّمَعُ. نِیالدِّالسالم: فَسادُ  هیعلعنه 

 (53۱، ص 0101)تمیمی آمدی، 

طمع مذموم تمایل به 

رسیدن به چیزی که حق 
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 کنیأمر مستحسن و ان لم  یال الطَّمَعُ کونیقد 

 کونی، بل حیبقب سیلمستحقّا: و هذا  الطَّامِعُ

 .حایصح لیالتما کانمستحسنا، إذا 

 یال لیالتماو هو  حیالقبالمذموم  فَالطَّمَعُ

 بحقّ. سیل ء یبشالوصول 

 (002ص ، ۱ج، 0518)مصطفوی، 

 نیست.

92.  

و شُحَّ  هَواکَ کَیعلَ املِکْالسالم:  هیعلعنه 

؛ فإنَّ الشُّحَّ بالنفسِ لَکَ حِلُّیَعمّا ال  بنفسِکَ

 .الکَرَمِ قَةُیحَق

 (058، ص 0101)تمیمی آمدی، 

بخل بر نفس بر آنچه که 

بر حالل نیست حقیقت 

 بخشندگی است.

51.  
 «.وعاًإِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُ»

 (91، 02)المعارج، آیه 

انسان زمانی که بدی به او 

برسد بخاطر حرص بی 

 .کند یمتابی 

بی تابی در 

هنگام 

 ها یسخت

50.  

السالم: بِئسَ العَبدُ عَبدٌ لَهُ طَمَعٌ  هیعلاإلمامُ الباقرُ 

 .قودُهُیَ

 (591، ص 9ج ، 0192)کلینی، 

 است. بردگیطمع باعث 

توانایی رد 

ی ها خواسته

را خود 

 نداشتن

59.  
 السالم: الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ. هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 (310، ص 0101)شریف الرضی، 
 است.بردگی طمع باعث 

55.  
 عِتقٌ. أسُیَالالسالم: الطَّمَعُ رِقٌّ،  هیعلعنه 

 (99، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 است.بردگی طمع باعث 

51.  

 جِدُیَقٌّ، ال السالم: عَبدُ المَطامِعِ مُستَرَ هیعلعنه 

 أبداً العِتقَ.

 (511، ص 05۱1)لیثی واسطی، 

و عدم بردگی طمع باعث 

 آزادی است.

و عدم بردگی طمع باعث  امَیّأحُرّاً  شَیعِیَالسالم: مَن أرادَ أن  هیعلعنه   .53
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 الطَّمَعَ قَلبَهُ. سکِنِیُفال  اتِهِیح

 (12، ص 0101)ورام بن ابی فراس، 

 آزادی است.

51.  
 عَبدُ المَطامِعِ. صُیالحَرالسالم:  هیعلعنه 

 (52، ص 0101)تمیمی آمدی، 

طمع  ةبندحریص 

 .هاست یورز

5۱.  

 فَکُّیُمَهانَةٍ ال  رُیأسِ صُیالحَرالسالم:  هیعلعنه 

 أسْرُهُ.

 (۱5، ص 0101)تمیمی آمدی، 

  حریص اسیر است.

58.  

السالم:  همیعلعن آبائهِ  السالم هیعلاإلمامُ الرِّضا 

: خلَقْتَ قولُیالسالم  هیعل نَیالمؤمن رُیمأ کانَ

، لْیبَخو مِنهمْ  یٌّسَخِقُدرةٍ/ فمِنهُمْ  یفالخَالئقَ 

 راحةٍ/ یفف یُّالسَّخفأمّا 

 .لْیطوفشومٌ  لُیالبخو أمّا 

 (0۱۱، ص 9ج، 05۱8)ابن بابویه، 

بخیل در رنج و بدبختی 

 است.

احساس رنج 

از نرسیدن به 

 ها خواسته

 های مؤلفه

محور  هیجان

 نشانگان

52.  
 التَّعَبِ. ةُیَّمَطِالسالم: الحِرصُ  هیعلعنه 

 (9۱، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 حرص رنج آور است.

11.  
 تَعِبٌ. صُیالحَرالسالم:  هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 (91، ص 0101)تمیمی آمدی، 

حریص همواره در رنج 

 است.

10.  
 .ضُرُّهُیَ مایفمَتْعوبٌ  صُیالحَرالسالم:  هیعلعنه 

 (19، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 حرص رنج آور است.

19.  
 السالم: الحِرصُ ذُلٌّ و عَناءٌ. هیعلعنه 

 (15، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 حرص رنج آور است.

15.  
 الحِرصِ الشَّقاءُ و النَّصَبُ. یفالسالم:  هیعلعنه 

 (1۱2، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 حرص رنج آور است.
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11.  
 .یتَعَنّو  یشَقِصَ السالم: مَن حَرَ هیعلعنه 

 (3۱۱، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 حرص رنج آور است.

13.  
 السالم: ثَمرَةُ الطَّمَعِ الشَّقاءُ. هیعلعنه 

 (59۱ ص 0101)تمیمی آمدی، 

طمع باعث درد و رنج 

 .شود یمانسان 

11.  
 السالم: الحِرْصُ عَناءٌ مُؤبَّدٌ. هیعلعنه 

 (31، ص 0101)تمیمی آمدی، 

ان حرص رنج جاوید

 است.

1۱.  

 یلَأستَح یإنّالسالم:  هیعل نَیالعابد نُیزاإلمامُ 

فأسألَ اللَّهَ لَه  یإخْواناألخَ مِن  یأرَأنْ  یربّمِن 

 کانَو الدِّرْهَمِ، فإذا  نارِیبالدِّ هِیعلَالجنّةَ و أبْخَلَ 

 لکَالجنّةُ  کانتِ: لَو یلِ لَیق امةِیالق ومُی

 أبخلَ!و  و أبخَلَ أبْخَلَ بها لَکُنتَ

 (012، ص 0119)ابن بابویه، 

حتی اگر بهشت برای فرد 

بخیل بود نسبت به آن باز 

 .دیورز یمهم بخل 

احساس ترس 

از بخشش 

حتی با وجود 

 ثروت زیاد

18.  

 نَیالمؤمن رَیأمالسالم: إنّ  هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

رجُلٍ بخَمسةِ أوْساقٍ مِن  یإلالسالم بَعثَ  هیعل

السالم: و  هیعل نَیالمؤمن رِیألملٌ تَمرٍ ... فقالَ رجُ

 هِیجْزیُ کانَو لَقد  فُالنٌ سألَکَاللَّهِ ما 

 رُیأمأوْساقٍ وَسَقٌ واحدٌ! فقالَ لَه  الخَمسةِ مِن

 نَیالمؤمن یفاللَّهُ  کَثّرَالسالم: ال  هیعل نَیالمؤمن

 أنا و تَبخَلُ أنتَ؟! یاعط! ضَرْبَکَ

 (95، ص 1ج، 0192)کلینی، 

بخل در مقابل بخشش 

 است و نابهنجار است.

12.  

 شِرارُکُمو  سُمَحاؤکُم ارُکُمیخِالسالم:  هیعلعنه 

 .بُخاَلؤکُم

 (.10، ص 1ج ، 0192)کلینی، 

بدترین افراد بخیالن 

هستند در مقابل 

 بخشندگان.

31.  
مِنْ  أْکُلُوایَالنَّاسِ لِئَلَّا  طَعَامِ مِنْ أْکُلُیَلَا  لُیالْبَخِ

 هِ.طَعَامِ

بخیل از بخشیدن 

 .ترسد یم
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 (10ص ؛ 1ج، 0192)کلینی، 

30.  

 صُیالحَرالسالم: حُرِمَ  هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

و لَزِمَتْهُ خَصْلَتانِ: حُرِمَ القنَاعَةَ فافْتَقَدَ  نِیخَصْلَتَ

 .نَیقیَالو حُرِمَ الرِّضا فافْتَقَدَ  الرّاحَةَ

 (12، ص 0ج ، 0519)ابن بابویه، 

م از قناعت حریص محرو

 و رضایت است.

احساس 

نداشتن 

 رضایت

39.  

الدَّارُ االَخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً  لَکُمُ کاَنَتْقُلْ إِن 

/ نَیصَادِقِ کُنتُمْمِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن 

 مُیعَلِوَ اللَّهُ  هِمْیدِیْأَأَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ  تَمَنَّوْهُیَوَ لَن 

 وةٍیَحَ یَعَل/ وَ لَتَجِدَنهَّمْ أَحْرَصَ النَّاسِ نَیبِالظَّالِمِ

أَلْفَ  عَمَّرُیُأَحَدُهُمْ لَوْ  وَدُّیَ أَشْرَکُواْ نَیالَّذِوَ مِنَ 

وَ  عَمَّرَیُسَنَةٍ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن 

 .عْمَلُونَیَبِمَا  رُیبَصِاللَّهُ 

 (21-21)بقره، آیه 

مردم به  نیتر صیحر

زندگی دنیا کسانی اند 

که بخاطر اعمال زشتی 

هرگز  اند فرستادهکه 

آرزوی عمر  .کنند ینممرگ را آرزو 

 طوالنی

35.  

بِفَقْرٍ وَ لَا بِطُولِ عُمُرٍ فَإِنَّهُ مَنْ  أَنْفُسَکُمْلَا تُحَدِّثُوا 

طُولِ الْعُمُرِ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ بَخِلَ وَ مَنْ حَدَّثَهَا بِ

 .حْرِصیَ

 (118، ص 0519)ابن شعبه، 

فکر کردن درباره طول 

عمر باعث حرص 

 .شود یم

31.  

 کُلَّمَادُودَةِ الْقَزِّ  کَمَثَلِ ایَالدُّنْ یعَلَ صِیالْحَرِمَثَلُ 

أَبْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ  کَانَنَفْسِهَا لَفّاً  یعَلَازْدَادَتْ 

 .تَمُوتَ غَمّاً یحَتَّ

 (051، ص 9ج، 0192)کلینی، 

حریص غصه بیرون آمدن 

 از حرصش را دارد.

احساس غم و 

 اندوه

33.  

لَهُ أَقْصَاهُ  تِمُّیَسَبْعِ آفَاتٍ .... هَمٍّ لَا  نَیْبَ صُیالْحَرِ

 بِلَا فَائِدَة. شَهُیْعَ هِیْعَلَ کَدَّرَقَدْ  حُزْنٍ..... وَ 

 (008، ص 0111)جعفر بن محمد )ع(، 

ت حرص، اندوهی از آفا

است که از فرد دست 

 بردار نیست.

کسی که تعلق به دنیا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِثَلَاثِ خِصَالٍ هَمٍّ  ایَبِالدُّنْ قَلْبُهُ تَعَلَّقَ مَنْ  .31
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 .نَالُیُوَ رَجَاءٍ لَا  دْرَکُیُوَ أَمَلٍ لَا  -یفْنَیَلَا 

 (591، ص 9ج، 0192)کلینی، 

دارد، مانند حریص دارای 

اندوهی است که پایان 

 ندارد.

3۱.  

 صُیالحَرالسالم: حُرِمَ  هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

و لَزِمَتْهُ خَصْلَتانِ: حُرِمَ القنَاعَةَ فافْتَقَدَ  نِیخَصْلَتَ

 .نَیقیَالو حُرِمَ الرِّضا فافْتَقَدَ  الرّاحَةَ

 (۱1، ص 0ج ، 0519)ابن بابویه، 

حریص آسایش را از 

 دست داده است.

س عدم احسا

 آسایش

38.  

و آله: أقلُّ النّاسِ راحةً  هیعلاهلل  یصلرسولُ اللَّهِ 

 .لُیالبخ

 (523، ص 1ج، 0105)ابن بابویه، 

کم آسایش ترین مردم 

 بخیل است.

32.  
 راحةٌ. لٍیلِبخ ستْیلَالسالم:  هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

 (521، ص 1ج، 0105)ابن بابویه، 
 بخیل آسایش ندارد.

11.  

 بَدَنَهُ ضُرُّیَ فِکْرٍسَبْعِ آفَاتٍ صَعْبَةٍ  نَیْبَ صُیالْحَرِوَ 

 .نْفَعُهُیَوَ لَا 

 (008، ص 0111)جعفر بن محمد )ع(، 

حریص دارای افکار 

 ضررزننده به خود است.

10.  
 .حایمستر صیالحر یلقیال 

 (921، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 حریص استراحت ندارد.

19.  
 .بیالْمُرِ صُیالْحَرِمِعُ أَعْظَمُ النَّاسِ ذُلًّا الطَّا

 (923، ص 0511)آمدی، 

حریص در دل اضطراب 

 دارد.

15.  

ذُلٍّ  یُّأو قد سُئلَ:  -السالم هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 .ایالدُّن یعل: الحِرصُ -أذَلُّ

 (1۱8، ص 05۱1)ابن بابویه، 

حرص به دنیا بدترین 

 خواری است.
احساس 

حقارت مقابل 

دیگران بخاطر 

  .11 ها درخواست
السالم: ما أقْبَحَ بالمؤمنِ أنْ  هیعلاإلمامُ الصّادقُ 

 لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ! کونَیَ

میل خوار کننده چه 

زشت  مؤمنمقدار برای 
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 است. (591، ص 9ج، 0192)کلینی، 

13.  
 السالم: البُخلُ عارٌ. هیعلعنه 

 (112، ص 0101)شریف الرضی، 
 بخل ننگ است.

11.  
 وَثاقِ الذُّلِّ. یفعُ السالم: الطامِ هیعلعنه 

 (318، ص 0101)شریف الرضی، 
 طمع باعث خواری است.

1۱.  
 بِنَفسِهِ مَنِ استَشعَرَ الطَّمعَ. یأزرالسالم:  هیعلعنه 

 (112، ص 0101)شریف الرضی، 
 طمع باعث خواری است.

18.  

-السالم هیعل یسیعوَصفِ  یف -السالم هیعلعنه 

 حزُنُهُیَو ال وَلَدٌ  هُلَهُ زَوجَةٌ تَفتِنُ تَکُن: و لَم 

 .ذِلُّهُیُو ال طَمَعٌ  لفِتُهُیَو ال مالٌ  (خزنُهُیَ)

 (99۱، ص 0101)شریف الرضی، 

طمع باعث خواری 

 .شود یم

12.  

: -عِظُهُیَلهشامٍ و هُو  -السالم هیعل الکاظمُاإلمامُ 

 یدِیأ یفمِمّا  أسِیَبال کَیعلَو  و الطَّمَعَ اکَیّإ

؛ فإنَّ الطَّمَعَ نَیالمَخلوقِمَعَ مِن و أمِتِ الطَّ الناسِ

 مِفتاحٌ لِلذُّلِّ.

 (522، ص 0519)ابن شعبه، 

طمع کلید هر خواری 

 است.

 

۱1.  

السالم: ما أقبَحَ بالمُؤمِنِ أن  هیعل یُّالعسکراإلمامُ 

 لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ. تکونَ

 (۱۱8، ص: 5ج، 0192)کلینی، 

طمع باعث خواری 

 .شود یم

۱0.  

و آله: بِئسَ العَبدُ عَبدٌ لَهُ طَمَعٌ  هیعلاهلل  یصلعنه 

 طَبَعٍ. یإل قُودُهُیَ

 (۱۱8، ص: 5ج، 0192)کلینی، 

طمع باعث ننگ و پستی 

 .شود یم

۱9.  
 السالم: الحِرصُ ذُلٌّ و عَناءٌ. هیعلعنه 

 (15، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 حریص خوار است.
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۱5.  
 .یشْقیُو  ذِلُّیُالسالم: الحِرصُ  هیعلعنه 

 (31، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 .کند یمحرص ذلیل 

۱1.  

و کالحِرصِ السالم: ما أذَلَّ النّفْسَ  هیعلعنه 

 .کالبُخْلِالعِرْضَ  الشان

 (188، ص 0101)تمیمی آمدی، 

حرص نفس را ذلیل 

 .کند یم

۱3.  

الشَّقاءَ  کْسِبانِیُالسالم: الحِرصُ و الشَّرَهُ  هیعلعنه 

 و الذِّلَّةَ.

 (103، ص 0101مدی، )تمیمی آ

 .آورد یمحرص خواری 

۱1.  

قَدْرَ  نْقِصُیُالسالم: الحِرصُ  هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 رِزْقهِ. یف دُیزیَو ال  الرَّجُلِ

 (85، ص 0101)تمیمی آمدی، 

حرص باعث خواری 

 .شود یم

۱۱.  

و  الرِّزقِ یف دُیزیَالسالم: الحِرصُ ال  هیعلعنه 

 القَدْرَ. ذِلُّیُ لکنْ

 (019، ص 0101آمدی،  )تمیمی

حرص باعث خواری 

 .شود یم

۱8.  

و  ایالدنالسالم: ثَمَرةُ الطَّمعِ ذُلُّ  هیعل یٌّعلاإلمامُ 

 اآلخِرَةِ.

 (598، ص 0101)تمیمی آمدی، 

طمع باعث ذلیلی در دنیا 

 و آخرت است.

۱2.  
 السالم: قُرِنَ الطَّمَعُ بِالذُّلِّ. هیعلعنه 

 (12۱، ص 0101)تمیمی آمدی، 
 ع باعث خواری است.طم

81.  

نفسَهُ عَن دناءَةِ  نَزِّهْیُالسالم: مَن لَم  هیعلعنه 

اآلخِرَةِ أذَلُّ و  یفو هُو  المَطامِعِ فَقد أذَلَّ نفسَهُ

 .یأخز

 (111، ص 0101)تمیمی آمدی، 

طمع باعث خواری در 

 دنیا و آخرت است.

مردم طمع کار  نیتر لیذلالسالم: أعظَمُ الناسِ ذُلّاً الطامِعُ  هیعلعنه   .80
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 .بُیالمُر صُیرالحَ

 (901، ص 0101)تمیمی آمدی، 

 حریص شکاک است.

89.  
 السالم: ال أذَلَّ مِن طامِعٍ. هیعلعنه 

 (۱۱5، ص 0101)تمیمی آمدی، 

مردم  نیتر لیذلطمعکار 

 است.

85.  
 أذَلُّ مِن الطَّمَعِ. مَةَیشِالسالم: ال  هیعلعنه 

 (۱۱1، ص 0101)تمیمی آمدی، 

مردم  نیتر لیذلمعکار ط

 است.

81.  

بِاللَّهِ مِن طَمَعٍ  ذُوایاستَعِو آله:  هیعلاهلل  یصلعنه 

 طَبَعٍ. یإل یهدِیَ

 (۱3، ص 0102)المتقی الهندی، 

طمع باعث ننگ و پستی 

 .شود یم

83.  

و آله: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن ثالثٍ:  هیعلاهلل  یصلعنه 

 طَبَعٍ یإل رُدُّیَن طَمَعٍ و مِ ال مَطمَعَ ثُیحمِن طَمَعٍ 

 مَطمَعٍ. یإل رُدُّیَو مِن طَمَعٍ 

 (۱3، ص 0102)المتقی الهندی، 

طمع باعث ننگ و پستی 

 .شود یم

81.  

السالم: مَن بَخِلَ بمالِهِ ذَلَّ، مَن بَخِلَ  هیعلعنه 

 جَلَّ. نِهِیبِد

 (381، ص 0101)تمیمی آمدی، 

بخل در مال باعث 

 .شود یمخواری 

8۱.  

 عِزُّیُو  مُصاحِبَهُ ذِلُّیُالسالم: البُخلُ  هیعلعنه 

 مُجانِبَهُ.

 (۱3، ص 0101)تمیمی آمدی، 

بخل باعث خواری 

 .شود یم

88.  
 أعِزَّتِهِ. نَیبَ لٌیذَل لُیالبَخالسالم:  هیعلعنه 

 (۱1، ص 0101)تمیمی آمدی، 

بخیل در میان دوستانش 

 خوار است.

 سؤالهایی در دو  متخصص طبق فرم 00هش، از تعداد ی پژوها مؤلفهدر بخش اعتبارسنجی 

متخصصان تحت لیکرت ابراز کنند.  ها افتهمجزا خواسته شد تا نظرات خود را پیرامون ی
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های  ی از غیر مرتبط تا بسیار مرتبط در مرحله اول میزان مطابقت کدگذاریا چهاردرجه

های محوری  قت کدگذاریهای محوری و در مرحله دوم میزان مطاب انتخابی با کدگذاری

 قرار دادند. موردسنجشهای باز )مستندات( را  با کدگذاری

ثروت زیاد، ولخرجی در  باوجودنشانه )ترس از بخشندگی حتی  5در این بخش، 

نیاوردند و به دلیل کسب  به دست( نمره الزم را ها یسختی هنگام تاب یبموارد غیرالزم و 

 9مربوط به نمرات این بخش، در جدول شماره  نکردن روایی الزم حذف شدند. نتایج

 آمده است.

 ها نتایج اعتبارسنجی یافته .5جدول 

 ها مؤلفه مقوالت عمده
CVI  میزان مطابقت

 با مستندات مؤلفههر 

CVI  میزان تناسب

با مقوالت  ها مؤلفه

 عمده

 های مؤلفه

 نشانگان محور میل

 0 0 ها خواستهی ریناپذ یریس

یشتر از مقدار کفایت تمایل به ب

 برای خود
80/1 80/1 

ی و آور جمععالقه شدید به 

 نگهداری مال
0 0 

 های مؤلفه

 رفتارمحور نشانگان

 80/1 80/1 به خود سخت گرفتن در زندگی

ی زیاد برای عدم تراش بهانه

 بخشندگی
21/1 21/1 

 80/1 15/1 ولخرجی در موارد غیر الزم

 21/1 80/1 نپرداختن حقوق الهی

کسب و نگهداری مال از راه 

 غیردرست
0 0 

 15/1 31/1 ها یسختی در هنگام تاب یب
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 ها مؤلفه مقوالت عمده
CVI  میزان مطابقت

 با مستندات مؤلفههر 

CVI  میزان تناسب

با مقوالت  ها مؤلفه

 عمده

ی خود را ها خواستهتوانایی رد 

 نداشتن
21/1 0 

 های مؤلفه

 محور هیجان

 نشانگان

احساس رنج از نرسیدن به 

 ها خواسته
21/1 80/1 

احساس ترس از بخشندگی حتی با 

 وجود ثروت زیاد
۱9/1 21/1 

 21/1 80/1 احساس عدم رضایت

 0 21/1 آرزوی عمر طوالنی

 21/1 21/1 احساس غم و اندوه

 21/1 21/1 احساس عدم آسایش

به احساس حقارت مقابل دیگران 

 ها درخواست خاطر
21/1 80/1 

ها، مدل  دهی مرضی و اعتبارسنجی یافته پس از مشخص شدن ابعاد مفهومی سازه خودفزون

 ن سازه ترسیم شد که نتایج آن در نمودار شماره یک نشان داده شده است.مفهومی نشانگا
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 دهی مرضی بر اساس منابع اسالمی مدل مفهومی نشانگان خودفزون .1نمودار 

 یریگ جهینتبحث و 

دهی مرضی و معرفی این سازه  تدوین مدل مفهومی نشانگان خودفزون باهدفاین پژوهش 

الحِرْص، الطَّمَع، مربوط به جستجوی واژگانی نشان داد که کلمات های  انجام گرفت. یافته

، الشَّرَه، الجَشَع، االحتکار، الطِّماح، اللَّهَجُ، عدم اإلِمساکالهلع، النهمة، الشُّحِّ، رَغبَة، البُخْل، 

، الولع، الضن، االمساک الشِّبَع، الهلوع، طَلَبِ الفُضُول، طلب الدنیا، جمع المال، طول االمل،

البرِّ، الجود، السخاء، االحسان، القضاء الحوائج، الخدمة، الرَّحم، الکَرَم، الخساسة، القتر، 

 گیرد. دهی مرضی قرار می در حوزه معنایی مفهوم خودفزوناللقس، الجشع 

دهی مرضی مورد  های مرتبط با نشانگان خودفزون ها و گزاره در این پژوهش واژه

دست آمد. بر اساس  تعریف مشخصی از این سازه به تینهادرقرار گرفت و  لیوتحل هیتجز

عبارت است از: فرآیندی مرضی معطوف به دهی مرضی  های این پژوهش خودفزون یافته

خواهی امور  داشتن مقدار کفایت مال، نسبت به هرچه بیشتر بیشینه باوجودخود که فرد 

همواره به خود  ن داده؛مادی برای خود حتی از راه غیردرست عالقه و هیجان شدید نشا
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سخت گرفته؛ آسایش و رضایت را از خود سلب کرده و غم و رنج زیاد برای نرسیدن به 

 کند. در زندگی میپیامدهای گوناگون شناختی رفتاری همواره او را دچار  ها خواسته

یی همسو است. ها پژوهشدهی مرضی، با  ی پیرامون نشانگان سازه خودفزونها افتهی

)هراتیان، آگاه ل به بیشتر از کفایت برای خود در پژوهش هراتیان و همکاران نشانه تمای

که افراد حریص به علت  شده دادهشرح  طور نیا (0525و شمسی نژاد،  هریس، محمدی

از  برخوردارکافی یا حتی بیش از آن،  اندازه بهاحساس محرومیت و نیاز مادی حتی اگر 

کنند. نشانه  مکانات مادی و رفاهی احساس محرومیت میامکانات باشند، همچنان در زمینه ا

تحت  (5۱1، ص 01: ج 010۱)طباطبائی،  طباطبائیبه خود سخت گرفتن در زندگی را 

دهد که  های بخل دانسته و بدین شکل توضیح می عنوان بهره نبردن از دارایی خود از نشانه

شود و به همین دلیل  ضی نمیبیاورد قانع نگشته و به آن را به دستچنین فردی هرآنچه 

را حسنی  ها خواستهکند. نشانه رنج کشیدن از نرسیدن به  در فقر و تنگی سپری می دائماً

از پیامدهای  (0522و جهانیان،  )حسنی حمیدآبادی، یزدان پناهحمیدآبادی و همکاران 

ضیح تو طور نیا (910، ص 0: ج 0511)آقاجمال خوانساری، حرص و آقاجمال خوانساری 

ی قانع نشود و هرچه ا مرتبهکه حریص همواره در رنج خواهد بود، زیرا به هیچ  دهد یم

. همچنین برخی عرفا مانند عطار حرص را در خواهد یمآورد، بیشتر از آن را  به دستبیشتر 

)فرحانی زاده، محمدیان،  اند دانستهانسان بدون انتها و غم و رنج ناشی از آن را زایل نشدنی 

های بخل در  شاخصیی از جو بهانهنشانه  (0528)آذری  ازنظر(. 0522و تسنیمی،  میا خواجه

ی گوناگون ها بهانهبعد فردی است و بخیل برای توجیه رفتارهای خود همواره به عذرها و 

 .آورد یمروی 

از نشانگان هیجانی حرص دانستند و  (0529)نشانه عدم رضایت را داودی و گلزاری 

داند که فرد حریص دچار ناراحتی و شکنجه در  می علت نیا به (05۱۱) مکارم شیرازی

و احمدی،  )ترکاشوند، زارعی توپخانه، هراتیانشود. ترکاشوند و همکاران  زندگی می

جبران نوروتیک ضعف،  منزله بهنیز نارضایتی از وضع موجود را برای فرد حریص  (052۱

کاهد. نشانه  ز میزان اضطراب و خشم فرد میا معتقدندنقص و کمبودهای روحی دانسته و 
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نشانه هیجانی حرص در پژوهش داودی و  عنوان بهداشتن غم و اندوه با نشانه غمگینی 

ها با عنوان  درخواست به خاطرهمسو است و نشانه حقارت مقابل دیگران  (0529)گلزاری 

متناظر است.  (0521)زاده  ذلت و رسوایی در دنیا از پیامدهای حرص در پژوهش اسماعیل

، ص 0، ج 05۱۱)ی زیادی مانند مکارم شیرازی ها پژوهشهمچنین نشانه عدم آسایش در 

، (111، ص 3: ج 0588)قرائتی، قرائتی  (055: ص 0581)الهامی نیا، ، الهامی نیا (539

ی بخل و حرص ها نشانهاز  (0521)و معتمد لنگرودی و فتاحی زاده  (0521) زاده لیاسماع

ترس و اضطراب ناشی از حرص، همواره در فشار و  به خاطرشمرده شده است. این افراد بر

نظر از اضطراب و ترسی که  و صرف (111، ص 3: ج 0588)قرائتی، کنند  تنگنا زندگی می

از وقوع بالیایی مانند مرگ و بیماری دارند، همواره در میان آرزوهای برآورده نشده و 

، ص 01: ج 010۱)طباطبائی، کنند  ده شده زندگی را سپری میبرآور ازآنچهترس جدایی 

5۱1). 

دهی مرضی در  مفاهیمی مشابه با خودفزون ختهیوگر جسته صورت بههرچند 

مستقل مفهومی با گستره و ابعاد این  صورت بهتوان پیدا کرد، اما کمتر  میشناسی  روان

دارای ماهیتی  توان یمرا نیز  قرار گرفته است و همان مفاهیم متناظرموردبررسی مفهوم 

متفاوت با این سازه دانست؛ زیرا اساس و ریشه این سازه به باورهای اشتباه توحیدی  اساساً

و شیفتگی فرد به  (ها نعمتاقیت خداوند و فراموشی مالکیت اصلی ز)مانند عدم اعتماد به ر

د کسب و نگهداری یی ماننها نشانهآمدن  به وجودگردد که خود باعث  زندگی دنیا برمی

ی زیاد برای تراش بهانهمال از راه غیردرست، نپرداختن حقوق الهی، آرزوی عمر طوالنی و 

های متناظر  که چنین نشانگانی در سازه است یحالشود. این در  عدم بخشندگی می

بینی فرد مشابه هیچ ارتباطی به نوع جهان شناختی روانغالب مفاهیم  جایگاهی نداشته و

 کنند. دنیا و آخرت پیدا نمی مسئلهخداوند و  نسبت به

که مالک خروج کتب روایی، ضعف های این پژوهش این است  محدودیت ازجمله

ممکن است غربال احادیث دینی  که یدرحالکتاب )خروج کتب با درجه ج( بوده است؛ 

است که محقق تری را نشان دهد. محدودیت دیگر آن  بر اساس ضعف سند، عبارات متقن
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 که یدرحالجهت ساختارمند شدن مطالعات خود انتخاب کرد؛ الحکمة را  تاب میزانک

دنبال داشته  تری از این سازه به تر و کامل ممکن است ساختار کتب روایی دیگر، نگاه جامع

سنجی سازه از روشی کمی ارزیابی نظرات کارشناسان استفاده شد؛  باشد. همچنین روایی

تواند  های دیگر مانند روش مصاحبه کیفی با متخصصان می استفاده از روش که یدرحال

 اعتبارسنجی دیگری را در پی داشته باشد.

از نشانگان این سازه برای تشخیص، طراحی مقیاس و تدوین  شود یمدر پایان پیشنهاد 

بر  شناختی روانمداخله درمانی استفاده شود. همبستگی این سازه با دیگر متغیرهای مرتبطِ 

های آزمایشی و تجربی بررسی شود. همچنین نشانگان این مفهوم بر اساس  شرو اساس

و در  شده استخراجساختاریافته در بافت فرهنگ بومی  های کیفی و مصاحبه نیمه دیگر روش

اخالق شناسی  روانی ها یدرمان رواناز آن در  شده نیتدوحوزه کاربرد، مداخالت درمانی 

 شود. کاربرده بهبالینی شناسی  روانو 
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 منابع
                 قرآن کریم.   

 ،ارشد یکارشناسنامه  پایان، و مصادیق بخل در قرآن و حدیثها  شاخص(. 0528) .هانیه آذری،

  دانشگاه ایالم، ایالم.

محمد خوانساری بر  نیالد جمالشرح محقق بارع (. 0511) .مال خوانساری، محمدبن حسینآقاج  
                  دانشگاه تهران.  ،، تهرانکم و دررالکلمغررالح

 ،، مصطفی درایتی، قمتصنیف غرر الحکم و دررالکلم(. 0511) .آمدی، عبدالواحد بن محمد

   . مرکز النشر. یاإلسالممکتب اإلعالم 

(. شناسایی 0111) .ابراهیمی، حمیدرضا؛ وحدتی، حجت؛ سپهوند، رضا و اسماعیلی، محمودرضا

، یشناس روانمطالعات اسالم و اد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه، ابع

03 (98) ،99۱-935. 

(. تدوین و 0111) .و عاصی مذنب، ابوالقاسم نیمحمدحساسکندری، اعظم؛ وزیری، سعید؛ فالح،   

ه و فرهنگ مشاوراعتبارسنجی ابزار سنجش سالمت معنوی مبتنی بر متون اسالمی مرتبط، 
           . 021-013، (18) 09، یدرمان روان

               جهان.  :، تهران9-0، ج السالم هیعلأخبار الرضا  ونیع(. 05۱8) .، محمد بن علیهیبابو ابن  

               . ةیالعلمدار الکتب  ،، بیروتالمحکم و المحیط األعظم(. 0190) .ابن سیده، علی بن اسماعیل  

جماعة  ، قم:، قمهمیعلاهلل  یصلتحف العقول عن آل الرسول (. 0519) .ه، حسن بن علیابن شعب  

               . یاإلسالمالحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر  یف نیالمدرس

               ، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع. لسان العرب(. 0101) .ابن منظور، محمد بن مکرم  

               ، تهران، کتابچی. للصدوق() یاألمال(. 05۱1) .بابویه، محمد بن علی ناب  

الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة  یف نیالمدرسجماعة قم، ، الخصال(. 0519) .بابویه، محمد بن علی ابن  

               . یاإلسالمالنشر 

               ظمیه، مکتبة اإلمام صاحب الزمان العامة. ، الکامصادقة اإلخوان(. 0119) .بابویه، محمد بن علی ابن  

دفتر  ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم: ، األخبار یمعان(. 0115) .بابویه، محمد بن علی ابن  

               انتشارات اسالمی. 

العلمیة  الحوزة یف نیالمدرس، قم، جماعة هیالفق حضرهیمن ال (. 0105) .بابویه، محمد بن علی ابن  
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               . یاإلسالممؤسسة النشر  ،بقم

                  . کتابنشر  کانون، مشهد، یاسالم اخالق(. 052۱)  .علی ،یتهران یاحمد  

دانشگاه ، نامه کارشناسی ارشد پایان، حرص از منظر قرآن و روایات(. 0521) .الهام زاده، اسماعیل  

           ز، شیراز.شیرا

، کنز العمّال فی سنن االقوال و االفعال(. 0102) .تقی الهندی، عالءالدین علی بن حسام الدینالم  

               بیروت، دارالکتب العلمیه. 

                  ، قم، افق فردا. اخالق مدیریت(. 0581) .اصغر علی نیا، الهامی  

یحیی سید  ترجمه؛ ب شناسی روانیآسی(. 9101) .جیل هولی، و سوزان مینکا، جیمز؛ باچر،  

                  ارسباران. (، تهران، 0521) محمدی

(. رابطه 052۱) .اتیان، عباسعلی و احمدی، محمدرضاهر محمد؛ توپخانه، زارعی جواد؛ ترکاشوند،  

و شناسی  روانشخصیتی و صفت اخالقی حرص،  یها یژگیوناسازگار اولیه،  یها بنهروان 
                 .۱1-15(، 10) 0،دین

سید مهدی تصحیح ، الکلمو درر  الحکمغرر (. 0101) .، عبد الواحد بن محمدیآمد یمیتم  

               . یاإلسالمرجایی، قم، دار الکتاب 

               . ةیالعلم، بیروت، دار الکتب 0، ج فقه اللغة(. 0101) د.ثعالبی، عبد الملک بن محم  

                  ، قم، حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت. دروس اخالق اسالمی(. 0588) مدعلیمح جزایری،  

             للمطبوعات. یاألعلم، بیروت، مؤسسة عةیالشرمصباح (. 0111) .جعفر بن محمد )ع(، امام ششم  

امام  ثیاحاددر پرتو  یاسالممفهوم حرص در اخالق  یواکاور(. 0523) .محمدرضا ،یجواهر  

               .015-0۱1(، 01) 1، فرهنگ رضوی)ع(،  رضا

(. مدل مفهومی فرآیندی مرکزیت 0522) .حافظی، مجتبی؛ رفیعی هنر، حمید و آینه چی، عباس

-5۱ (،19) 00، فرهنگ مشاوره و روان درمانیبخشی نابهنجار به خود در منابع اسالمی، 

۱9. 

 رویکرد تطبیقی بررسی(. 0522) .سوزان جهانیان، و مهرعلی پناه، یزدان مهناز؛ حمیدآبادی، حسنی  

 ،(ادب بهار) یفارس نثر و نظم یشناس سبک طمع، و حرص به معنوی مثنوی و کریم قرآن
                  . 090-010، (38) 09 اسفند،

(. نشانه شناسی کبر، حرص و حسادت در منابع 0529) .محمود گلزاری، و عبدالوحید داودی،  
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، طباطبائیدانشگاه عالمه  د،نامه کارشناسی ارش پایان، مثبتشناسی  روانسالمی با گرایش ا

                  تهران.

               ، بیروت، دار القلم. مفردات ألفاظ القرآن(. 0109) .راغب اصفهانی، حسین بن محمد  

                  علم. ، قم، دارالاخالق اسالمی(. 0520) .غالمحسین اصفهانی، رحیمی  

و علوم شناسی  روانگیری متغیرهای پژوهشی در  ساختن ابزارهای اندازه(. 0521سیف، علی اکبر )
 ، تهران، دیدار.تربیتی: آزمون و پرسشنامه

 نهج در بخل مفهوم شناسی معنی میدان تبیین(. 0521) .علی اصفهانی، بنائیان و نصراهلل شاملی،  

                   .18-10(، 001) 51 ،مشکات البالغه،

               ، قم، مؤسسة دار الهجرة. نهج البالغة )صبحی صالح((. 0101) .شریف الرضی، محمد بن حسین  

 گیتی خوشدل ترجمه ،کمال: الگوهای شخصیت سالم یشناس روان(. 9191) .دوآن شولتز،  

                  ، تهران، پیکان. (0522)

یحیی  ترجمه ،شخصیت )ویراست دهم( یها هینظر(. 9105) .آلن نی شولتس، و دوآن شولتز،  

                  ویرایش.  تهران،، (052۱) محمدیسید

و  عةیالشرشرح مصباح  یفمناهج أنوار المعرفة (. 0581) ی.عبدالنب بن ابوالقاسم بابا میرزا ،یرازیش  
                  . یاحمد، تهران، خانقاه قةیالحقمفتاح 

 در بخل معنایی یها گزاره کاربرد تحلیل(. 0523) .پوران میرزائی، و صیادی رقیه شهرکی، صیادی  

                   .53-03(، 059) 51 ،مشکات روایات، و آیات

، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، المیزان فی تفسیر القرآن(. 010۱) .محمدحسین طباطبائی،  

                  تشارات اسالمی. دفتر ان

، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام منطق فهم حدیث(. 0528) .کاظم محمد سید ،طباطبائی  

                  خمینی )ره(. 

               . ةیالمرتضو، تهران، مکتبة نیالبحرمجمع (. 05۱3) .طریحی، فخرالدین بن محمد  

                  . یالعربالتراث  اءیاح، بیروت، دار القرآن ریتفس یف انیالتب(. 0112) .حسن بن محمد طوسی،  

محمد خوارزمی، وزارت  مویدالدینترجمه ، احیاء علوم الدین(. 0111) .محمد محمدبن غزالی،  

                  فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی. 

                  ، بیروت، داراحیاء التراث. الکبیر )مفاتیح الغیب(التفسیر (. 0191) .عمر محمدبن فخررازی،  
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               ، قم، مؤسسة دار الهجرة. کتاب العین(. 0112) .فراهیدی، خلیل بن احمد  

(. تبدّل و تحوّل 0522) .، احمد و تسنیمی، علیمیا خواجهفرحانی زاده، مجید؛ محمدیان، عباس؛ 

 01 ،پژوهشنامه ادیان نهم هجری، سدةار تعلیمی صوفیه تا از دیدگاه آث« حرص»صفت 

(98) ،082-912. 

، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، المحجه البیضاء(. 05۱1) .مرتضی شاه محمدبن کاشانی، فیض  

                  دفتر انتشارات اسالمی. 

                  ی از قرآن. ، تهران، مرکز فرهنگی درسهایتفسیر نور(. 0588) .محسن قرائتی،  

، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار (ثیالحددار  -)ط یکاف(. 0192) .کلینی، محمد بن یعقوب  

               . ثیالحد

، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار عیون الحکم و المواعظ(. 05۱1) .لیثی واسطی، علی بن محمد  

               . ثیالحد

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )علیهم (. 0115) .بن محمدتقیمجلسی، محمدباقر   
               . یالعربالتراث  اءیاح، بیروت، دار السالم(

، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد میالکرالقرآن  کلمات یف قیالتحق(. 0518) .مصطفوی، حسن  

               . یاسالم

 موضوع در رضوی احادیث محتوای تحلیل(. 0521) .فتحیه زاده، فتاحی و هفرشت لنگردوی، معتمد  

                  .21-۱0(، 3) 5 ،تربیتی در قرآن و حدیث ییها آموزه، «اخالقی تربیت رویکرد با بخل»

(. تحلیل محتوا در علوم انسانی )راهنمای عملی 0588) محمدرضا زاده، یوسف و یحیی معروفی،  

                  ای درسی(، تهران، سپهر دانش. تحلیل کتابه

                  ، قم، امام علی بن ابی طالب )ع(. اخالق در قرآن(. 05۱۱) .ناصر شیرازی، مکارم  

                  . 00 ،اسالم مکتب از ییها درس ،نامحدود شهوت یک با حرص(. 0510) .مجتبی سید موسوی،  

نشر آثار  و میتنظموسسه قم، ، «جنود عقل و جهل»شرح حدیث (. 0583) .اهلل روح موسوی خمینی،  

                  )س(. ینیخمامام 

های قناعت در معماری )در تضاد معنایی  (. معرف0528) .مهوش، محمد و سعدوندی، مهدی

 .59-0۱ (،3) 5، نشریه علمی اندیشه معماریقناعت با طمع و حرص(، 

                  هجرت.  انتشارات موسسهقم، ، معراج السعاده(. 05۱8) .احمد نراقی،  
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                  ، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعات. جامع السعادات(. 05۱۱) .مهدی محمد نراقی،  

، قم، مجموعة ورّام(النواظر )الخواطر و نزهة  هیتنب(. 0101) ی.سیع، مسعود بن فراس یأبورام بن   

             .تعارفدار ال

بالینی  یها دگاهیدآسیب شناسی روانی: (. 9101) .کراس سوزان ویتبورن، و ریچارد؛ هالجین،  
یحیی ترجمه ، (9و  0)متن کامل جلد  DSM-5درباره اختاللهای روانی براساس 

                  ، تهران، روان. 9، ج (0528) محمدیسید

(. 0525هرا و شمسی نژاد، فاطمه السادات )ز محمدی، مژگان؛ ،هریس آگاه عباسعلی؛ هراتیان،   

                  .99-3(، 98) 1، و دینشناسی  روانقناعت،  -ساخت و اعتباریابی مقیاس اسالمی حرص
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