بررسی آثار تربیتی در پرتو گفتمانهای آخرتی
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____________________________ دكتر مهدی مطيع  ،محسن خالقی ____________________________
تاریخ وریافت - 1121/1/11 :تاریخ پذیرش1121/11/97 :

چکیده
قیامت ،سرای ظهور و تجلی است و محدودیتهای دنیایی از جمله ،زبران مرانعی بررای ظهرور
حقایق درونی موجودا نیست ،گفت وگوهای آخرتی ،تفکر قیامتمحروری و اصرالت آخرر را
تبیین کرده است و رستگاری و گمراهی انسان را در گرو اعمال و رفتار او میداند.
بر اساس گفتمان های آخرتی ،اسرتوارترین راه جهرت رسرتگاری در آن سررای ،خردامحوری و
حقمداری است که در تفکر پیامبرمحوری و شریعتمداری تحقق مرییابرد .ایرن گفرت وگوهرا
حاکی از ایناند که بتها و شریکهایی که به جرای خداونرد متعرال یرا در کنرار وی پرسرتش
شده اند ،در قیامت ،هیچ قدرتی جهت یاری خود و پیروان خویش نداشته و در سرایی که محرل
ظهور و تجلی حق است ،گُم و نابود میشوند.
کلیدواژهها :قرآن ،قیامت ،گفتمانهای آخرتی ،یوم التناد ،یوم الحسرة.

 .1بیان مسأله

قرآن ،یکی ام اصلی ترین هدف های خوو را خروج انسان ام رلمگاس جهگل و

رهسپاری وی به الگوی وروامههگای نگور و هگدایت معرفگی مگیکنگد .1یکگی ام
مؤلّفه های تربینی قرآن ور راالنای تحالّقِ این هدف ،اشاره به گفتوگوهایی االت

که به نالگل ام خداونگد علگیم ،عگالم و م
علال ور قگرآن وارو گرویگده االگت ،ایگن
 .1االناویار گروه علو الهیاس وانشگاه اصفهان.
 .9وانشجوی ارشد رشنه علو قرآن و حدیث وانشگاه اصفهانmohsenkhaleghi464@yahoo.com .
 .1ابراهیم.1 /

71

شمارة  111بهار 1129

گفتوگوها که بین موجگوواس گونگاگون صگورس مگیگیگرو ،بگه ابعگاو مخنلگف
شخصیت هدایتشدگان و گمراهان می پروامو و یکی ام شاخصه های اصلی آنهگا
آثار تربینی اینهاالت که ورصدو تبیین راه رالنگاری االت.
بخشی ام آثار تربینی گفنمانهای آخرتی نارر بر تبیین صحیح هسنی االت که
به شناالایی مراتب وجووی هسنی و چگونگی برخورواری صحیح انسان ام ایگن
مراتب میپروامو و بخشی ویگر عهدهوار تبیگین ویوگگی هگای صگراط مسگنالیم و
بیانگر شخصیت ونیاییِ بهشنیان و جهنّمیان االت که این تحالیق بگه بررالگی آنهگا
میپروامو.
 .2حوزههای گفتمانکاوی در سرای آخرت

هسنی ور قیامت ،الراالر صدا و نداالت؛ برای همگین ،فاقگد محگدوویتهگایی ام
قبیل مبان ،ممان و مکان برای ایجاو ارتباط بین موجوواس االت ،ام ایگن رو ،یکگی ام

نا های قیامت« ،یو النناو» به معنای روم نداها 1و کنایه ام تجلّی اعمال االگت .گگویی

هرکس ننیجة رفنارِ ونیاییِ خوو را میشنوو .9ندا ،صدای بلندی االت که ام مکان وور
به گوش میرالد 1و تناوی بر ومن تفاعل به معنای مشارکت ور نداالت.4

برخی ندای اهل النار و ورخواالت کمک آنها 5و بعضگی ورخواالگت مؤمنگان

برای مطالعة نامة اعمال و فریاوِ حسرس کافران پس ام ویگدنِ نامگة اعمالشگان 4را
علت تسمیة قیامت به یو النناو میوانند.

 .1غافر.19 /
 .9مصطفوی ،حسن ،النحالیق فی کلماس الالرآن الکریم ،ج.71 ،19
 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کناب العین ،ج.71 ،1
 .4الجوهری ،االماعیل بن حماو ،الصحاب ،ج.9514 ،4
 .5صدوق ،معانی األخبار.154 ،
 .4فخر رامی ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج.519 ،97
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ور قیامت ،ممان و مکان ،1ممین9و پسنی و بلندی های آن 1به الخن ورمیآینگد

و به اعمالی که ام انسان صاور شده ،گواهی میوهند 4.همچنین وهانها ور قیامت
مُهر الکوس میخورند و اعضای بدن انسان به الگخن ورآمگده ،بگر کارهگای وی
شهاوس میوهند.5

االرافیل ،جبرائیل ،قلم و لوب 4و قرآن 7ور قیامت به الگخن ورمگیآینگد ،نیگز

وربهای بهشنی به الخن ورآمده ،اهل خگوو را بگه الگوی خگوو مگیخواننگد 1و

کارهای انسان به شکل انسان ورآمده ،به او بشارس به بهشت یا جهنّم میوهند.2

با توجه به آیگة  41الگوره واقعگه ،قیامگت ،نشگئه ای منفگاوس ام ونیگا و فاقگد
محدوویتهایی االت که منناالب با مندگی ماو ّی میباشد و قابلیّت گفت وگو ور
آن ،به نهایتِ رهور میرالد ،تا جایی که خداوند منعال نیز با انسگان هگا صگحبت

کروه ،ارتباط کیمی میگیرو.11

 .3ماهیّت گفتوگوهای آخرتی

آنچه ور گفتوگوهای آخرتی اصالت وارو ،اننالال معناالت .معنا میتوانگد بگه
صورسهای گوناگونی اننالال یابد ،اگر معانی ور ذهگن انسگان شگکلگرفگت ،وی
میتواند آن را به شکل های مخنلفی ام جمله اشاره ،کنایه ،کنابت ،وضگع لغگت و

.195
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار اانوار ،ج،7
.115
 .9البحانی ،جعفر ،منشور جاوید ،ج،2
 .1مجلسی ،محمّدباقر ،حقّ الیالین.411 ،
.141
 .4صدوق ،علل الشرایع ،ج،9
.714
 .5بحرانی ،الید هاشم ،البرهان فی تفسیر الالرآن ،ج،4
 121و.129
 .4قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی،
.414
 .7حر عاملی ،محمد بن حسن ،والائل الشیعه ،ج،1
.911
 .1صدوق ،اامالی،
.997
 .2عیاشی ،محمد بن مسعوو ،تفسیر العیاشی ،ج،9
.445
 .11صدر المنألهین ،المبدأ و المعاو،
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عیماس و االنفاوه ام مبان به ویگران مننالل کند و آنهگا را ام آنچگه ور ضگمیر وی
ایجاو شده ،آگاه الامو ،همة این راهها ام مصداقهای تکلّم به شگمار مگیرونگد و
انسان به والیلة آنها مفاهیم بارنی خوو را به ویگران اننالال مگیوهگد ،بگه عبگارس
ویگر ،تکلّم ،یعنی برواشنن خفا و پوش

ام راههای گوناگونی صورس بگیرو.1

ام مفاهیم ذهنی انسان که ممکن االگت

همچنین قیامت الرای وحدس شخصیّت ،اعمال و گفنار موجوواس االت ،بگه
این معنا که بین شخصیّت انسان و اعمگال و گفنگار وی مباینگه و جگدایی وجگوو
ندارو و کی  ،نمایندة شخصیّت افراو بووه ،بین قول و چهرة بهشنیان و جهنّمیان،

وحدس حاکم االت.9

 .4تبیین تفکّر قیامتمحوری و اصالت آخرت

ونیا و قیامگت ور تالابگل بگا یگکویگگر بهنگر شگناخنه مگیشگوند و شناالگایی
ویوگیهای هر کدا و جایگاه هر یک ور ویگری ،موجب ایجاو فهم روشن تگری
ام ورایف انسان نسبت به العاوس و رالنگاری خوی مگیگگروو .بگرای همگین،
یکی ام اصلی ترین محورهای تربینی گفت وگوهای آخرتی ،تبیین ماهیّگتِ هسگنی
االت ،که ورصدو بیان مراحل وجووی و نشئه های مخنلف مندگی انسان ام جمله
ونیا و آخرس و چگونگیِ ارتباط بین این وو نشئه و شناخت جایگگاه هرکگدا ور
ویگری االت.
.1-4گذردنیا 

تالابل ونیا و آخرس و مدس ورنگ

انسگان ور آنهگا ور ایگن گفگت وگوهگا بگه

شکل های گوناگونی بیان شده االت .انسان ها پس ام حضور ور قیامت ،ام هول و
 .1حسینی تهرانی ،الید محمدحسین ،معاوشناالی ،ج،7
 .9صدر المنألهین ،العرشیه.942 ،

121و .121
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هراس ،نجوا میپروامند و مدس ورن

خوو را ور ونیا بسیار اندک میبینند 1و بگا

تعبیرهای مخنلف این حالیالت را بیان میکنند .گروهی مدس مندگی ونیگا را یگک
روم ،و گروه ویگری مدس ممگان منگدگی ونیگایی را ور برابگر جایگگاه خگوو ،ور

قیامت ،بخشى ام یک روم یا لحظاتى تلالی میکنند.9
.2-4پیوستگیدنیاوآخرت

گفت وگوهای آخرتی به تبیین مسألة اصالت قیامت پرواخنه و بگر االگاس آن،

رالنگاری ور قیامت را منوقف ور اعمال ونیایی انسان معرفگی مگیکنگد1و اووار و
نشئههای مخنلف مندگی انسان را به هم پیوالنه میواند .4برای همین ،ور برخگی
احاویث ،ونیا ،مزرعة آخرس 5و ور حدیث ویگری ،ونیا ،مزرعة شیطان شناالگانده

شده االت.4

پیوالنگی ونیا و آخرس ام النخ رهور و بروم و تجلّی بووه ،7حالایق ور آن الرا

آشکار میگروند ،1به عبارس ویگر ونیا الرای بیان حالایق توالط پیگا آوران الهگی
االت و قیامت ،تجلّیگاه حالایق ونیایی االت .2انسانها با تما وجگوو ،حالگایق را

ورک میکنند و بگین قگوای اوراک کننگدة انسگان و حالگایق ،حجگاب و فاصگلهای
نیست.11
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر الالرآن ،ج،14
.121
 .9قرائنی ،محسن ،تفسیر نور ،ج،7
.155
 .1ربرالی ،احمد بن علی ،مجمع البیان فی تفسیر الالرآن ،ج،2
 .4شریعنی ،محمد باقر ،معاو ور نگاه وحی و فلسفه 4 ،و.7
.111
 .5ریب ،الید عبدالحسین ،اریب البیان فی تفسیر الالرآن ،ج،1
 .4ابن عجیبه ،احمد بن محمد ،البحر المدید فی تفسیر الالرآن المجید ،ج،1
.114
 .7حسینی تهرانی ،الید محمد حسین ،معاوشناالی ،ج،5
 .1رهبری ،احمد ،قیامت ور قرآن.115 ،
.925-929
 .2آیةاهلل جواوی آملی ،مبدأ و معاو،
 .11صدر المنألهین ،االرار اآلیاس.121 ،
.911
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 .5صراط مستقیم و راههای انحرافی در پرتو گفتمانهای آخرتی

گفتوگوهای قیامنی به ونبال تبیین جایگاه ونیگا و آخگرس و چگگونگی تگأثیر
هرکدا ور ویگری که به تفکّر قیامتمحوری و پیوالنگی ونیا و آخرس انجامید و
راه العاوس آخرس را گذر ام ونیا وانست ،ورصگدو بیگان راه رالگنگاری اخگروی
هسنند .قرآن ،گروهی ام انسگانهگا را نمگاو رالگنگاران و گروهگی ویگگر را نمگاو
انسانهای مغبون میواند و با االنفاوه ام گفتوگوهای آخرتی که ام این وو گروه
نالل میکند ،میکوشد راه فیب و راههای بارل و انحرافی و عواقب هگر وو راه را
ور این گفتوگوها منجلی الامو.
حقمداری
.1-5خدامحوریو 

ور الرتاالر بیان قرآن ام جمله گفت وگوهای آخرتی محگور االاالگی هگدایت،
اهلل محوری و حقمداری االت و تما واژگان و تعابیری که به نگوعی ،والگت بگر
رالنگاری انسان وارند ،بر محور پذیرش وایت الهی االنوارند .ور مالابلِ گروهگی
که نماوی ام انسانهای اهللمحور و ام رالنگاران ور قیامتاند ،گروهی ویگر ،نمگاو
انسانهایی هسنند کگه بگرای خگدا شگریکانی قایگل شگدند .قگرآن بگا االگنفاوه ام
گفتوگوهای این وو گروه که نماو رفرمندان و شکستخوروگانِ هسنی هسنند،
به تبیین خداوندِ شایسنة پرالن میپروامو و خدای حالیالی را ام خدایان وروغین
تمیز میوهد.
.2-5ناکارآمدیمعبوداندروغین 

بر االاس آیاس قرآن ،هنگامی که وومخیگان شگریکان خداونگد را کگه عبگاوس
میکروند ،میبینند ،آنها را صدا موه ،کمک میخواهند .معبووان وروغین به عباوس
پیروان خوی

منکر می شوند و میگویند ... :ما كْت إِ َيانا تعبدون  .شما (هرگگز)
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ما را عباوس نمىکروید .1شریکهای خداوند یگانه ،همانگونه کگه خگوو ،راهگی
برای هدایت به الوی بهشت و خروج ام عذاب الهی ندارند ،قاور به یاری کسانی

که با تما وجوو آنها را ووالت واشنه ،میپرالنیدند ،نیسنند.9
بتهاوشریکانخداوند
.1-5گمشدن 

ور قیامت ،هنگامی که مشگرکان بگتهگایی را کگه مگیپرالگنیدند ،بگه االگنغاثه
میخوانند و ام آنها کمک میخواهند ،آنها ناتوانی خوو را ام کمک به پرالگنندگان
خوی  ،اعی میکنند ،و آن چنان تزلزل و ضعف افکار بارل مشرکان ،بگتهگا و
االمار و عناوینی که ور کنار خداوند منعال پرالنیده میشدند ،محالق میشوو 1کگه

ِ
السل و ض َل عْه ما كلانوا يفلَتون  .ور آن
خداوند میفرماید :و ألقوا إِىل اهللِ يومئذ َ

روم ،همگى (ناگزیر) ور پیشگاه خداوند تسلیم مىشوند و تما آنچگه را (نسگبت
به خدا) وروغ مىبسنند ،گم و نابوو مىشوو.4
.4-5نکوهشتقلیدجاهالنه 

رهروان ضیلت با هم به نجوا می پروامند و ضعفا به منکبّگران مگی گوینگد :مگا
پیرو شما بوویم ،آیا شما (امروم) الهمى ام آت

را به جاى ما پگذیرا مگىشگوید؟

منکبّران ور پاالخ مگیگوینگد :مگا همگگى ور آن هسگنیم ،میگرا خداونگد ور میگان
بندگان

(به عدالت) حکم کروه االت.5

ور آیاتی ویگر ،پیشوایان به پیروانشان می گویند :شما امنیامى بر مگا نداشگنید،

 .1یونس.91 /
.191
 .9شوکانی ،محمد بن علی ،فنح الالدیر ،ج،1
.111
 .1مدرالی ،الید محمد تالی ،من هدی الالرآن ،ج،4
 .4نحل.17 /
 .5غافر.41 /

14
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پس بچشید عذاب (الهى) را ور برابر آنچه انجا مىواوید!» ،1و اینچنین خداوند
منعال ،پیروی و تاللید جاهینه را مذمت کگروه ،معیگار پیگروی و تبعیّگت را علگم

میواند.9

.5-5بیزاریونفرت 

کافران پس ام پی برون به پیرویِ کورکورانة خوو ،بگه لعنگت و برائگت ام هگم
میپروامند ،و با نهایت حسرس ،گذشنة خوی

را کافر میشوند و میخواهنگد ام

آن بگریزند ،لکن گریزی ام آن نیست .اعمال چون روقی بر گرون انسان آویخنگه
شده االت 1.پیشوایان کفر ور حالی که عذاب الهگی را مگی بیننگد و همگة االگباب
نجاس برای آنها قطع شده ،ام پیروان خوو ،بیگزاری مگیجوینگد ،4ور ایگن هنگگا

پیروان می گویند :ای کاش یک بار ویگر بگه ونیگا بگاممىگشگنیم ،تگا ام پیشگوایان

خوی  ،بیزارى جوییم ،آن چنان که آنان (امروم) ام ما بیزارى جُسنند.5

ور قیامت ،اوج نفرس جهنمیان ام الران و پیشوایان خگوو ،رهگور مگییابگد 4و

گمراهان به الران خوی

میگویند :پروروگارا! هرآنکه ام جنّ و انس ،ما را گمراه
7

کرو ،به ما نشان وه تا میر پاى خوو ،لگدمالشان کنیم تا ام پستترین مرو باشند .
 .6بررسی شخصیّت بهشتیان و جهنّمیان

یکی ویگر ام وایل نالگل گفگتوگوهگای آخرتگی قگرآن ،شگناخت شخصگیّت
بهشنیان و ایجاو النخیّت ور این ونیا جهت احرام این قابلیت برای بهشگنی شگدن
 .1اعراف.12 /
 .9عنکبوس.1 /
 .1االرار.11 /
 .4مکار شیرامی ،ناصر ،اامثل فی تفسیر کناب اهلل المنزل ،ج،1
 .5بالره.147 /
.411
 .4قرشی ،الید علی اکبر ،تفسیر احسن الحدیث ،ج،2
 .7فصّلت.92 /

.471
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االت ،این آیاس ور حالیالت ،شخصیّتهایی را به تصویر میکشند تا انسگانهگا بگا
تحالّق ویوگی های آنها ور خوو ،ور ممرة رالنگاران ور قیامگت قگرار گیرنگد .ایگن
گفت وگوها ،مؤلّفه های اصلی شخصیّت های موفق و ناموفق را بیان میکنند که به
تبیین آنها میپروامیم.
.1-6پیامبرمحوری 

یکی ام اصلیترین مؤلّفههای رالنگاری ام منظر قرآن ،پیامبرمحوری االت؛ بگه
این معنا که نیروی کشاننده و محرک انسان ور شکلوهگی رفنگار وی ،اراعگت ام
فرمان های رهبران الهی االت ،میرا خداوند ،هدایت تشریعی بشر را بر ووش آنان
گذاروه االت 1و کسانی که ام آنان اراعت کروه و به خداوند ایمان آوروهانگد ،بگه
ریسمان الهی چن

موهاند ،9و به نالل ام قرآن ،کسانی کگه ور ونیگا بگا محمگد

وشمنی کروند ،ور قیامت ،والتهای خوو را میگزند و مگی گوینگد :اى کگاش بگا
رالگگول (خگگدا) راهگگى برگزیگگده بگگوویم! اى واى! کگگاش بگگا گمراهگگان ووالگگنی
نمگگیکگگرویم! ،1کگگه بیگگانگر نال گ

ووالگگنی بگگا پیگگامبر

ور رالگگنگاری اخگگروی

انسانهاالت ،4همچنین پیامبر می فرماید :ای مرو  ،شما آنچه را من می گگویم،
بگویید و عمل کنید و علی را به عنوان امیرمؤمنان بپذیرید و بگویید :شگنیدیم
و اراعت کرویم و ام خداوند آمرمش می خواهیم و به الگوی او بگاممی گگرویم و
بگویید« :حمد مخصو

خداوند االت کگه مگا را هگدایت کگرو و اگگر او مگا را
5

هدایت نمی کرو ،هدایت نمی شدیم»  ،به همین منظور اما صاوق
هنگامی که قیامت بر پا می شوو ،پیامبر

و ائمه ارهار

 .1ابراهیم.1 /
.919
 .9قرربی ،محمد بن احمد ،الجامع احکا الالرآن ،ج،1
 .1فرقان 97 /و .91
.71-42
 .4مکار شیرامی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج،15
.44
 .5ربرالی ،احمد بن علی ،ااحنجاج ،ج،1

14
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مگیفرمایگد:

ور مالابل خلق حاضگر

شده و پیروانشان با ویدن آنها میگویند« :احمد هللِ ا َل ِذی هدانا ِهللذا و ملا كَْلا لِْهت ِ
لدی

لللوّل أن هللدانا اهلل» و خگگدا را بگگه خگگارر پیگگروی ام پیگگامبر

و ائمگگه ارهارحمگگد

میگویند.1
شریعتمداری 

.2-6

یکی ویگر ام مشخّصههگای بهشگنیان ،شگریعتمگداری و پگایبنگدی آنهگا بگه
والنورهای الهی االت؛ با توجه به نود گفگتوگوهگای آخرتگی ،شگریعتگریگزی
غیرقابل قبول االت ،میرا لوامماس ووری ام رحمگت الهگی را موجگب مگیشگوو.
مجرمان وایل جهنّمی شدنشان را شریعتگریزی و پایبند نبوون به آن میوانند و
میگویند ،ما ام نمامگزاران نبوویم ،و ارعا مسنمند نمىکگرویم؛ پیوالگنه بگا اهگل

بارل همنشین و همصدا بوویم ،و روم جزا را انکار مىکرویم.9
.1-6کمالبیانیبهشتیان 

بهشنیان ور ونیا و آخرس ام کمگال بیگانی برخوروارنگد و بگه الگوی پگاکنرین

الخنان هدایت میشوند ،1آنان ور الرای قیامت ،میباترین حرفها را واشنه انگد و
الفاظ توحید ،الراالر وجوو آنها را فراگرفنه االت ،بگرای همگین ،بگه االگنوارترین

راهها رهسپار میگروند4؛ بهشنیان ور پی ویدار رحمت و رأفت خداوند به حمد و
تسبیح خداوند منعال مشغولاند و الخنشان را با تعظگیم خداونگد منعگال شگرود
میکنند .5

 .1کلینی ،محمد بن یعالوب ،کافی ،ج،1
مدثر.47 -41 /
ّّ .9
.141
 .1حسینی همدانی ،الید محمد حسین ،انوار ورخشان ،ج،1
.411
 .4عروالی حویزی ،عبد علی بن جمعه ،تفسیر نور الثاللین ،ج،1
.11
 .5می حوی آلغامی ،عبدالالاور ،بیان المعانی ،ج،1
.411
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.4-6رستگاریوحسرت 

برخی شخصگیّتهگا ور قیامگت ،رالگنگار و برخگی ویگگر ،مظهگر حسگرس و

اندوه اند ،آنچنان که یکی ام نا های قیامت« ،یگو الحسةرة» االگت .1حسگرس بگه
معنای کشف االت9؛ گویی پروة ناوانى انسان نسبت به ضررهای اعمالی که انجا
واوه االت ،کنار میروو و حالیالت آشکار میگروو.1

جهنّمیان به خارر فرصتهایی که ام والت واوهانگد ،حسگرس مگیخورنگد 4و

مؤمنان پس ام ویدن نعمتهای الهی ،بر کوتاهی خوو ،ور انجا کار خیر و البالت

بر آنها حسرس میخورند ،5که نوعی کمال و رشد برای آنان به حساب میآید.

4

نتیجه

قیامت ،الرایی االت که ور آن ،محدوویتهای ونیایی ام جمله مبگان ،ممگان و
مکان جهت ارتباط گرفنن و الخن گفنن وجوو نداشگنه ،قابلیگت گفگتوگگو بگه
نهایت کمال خوی

میرالد و تما هسنی به رهور و بروم حالایق ورونگی خگوو

میپروامند.
برخی ام گفتوگوهای قیامنی به موضود جایگاه ونیا ور چگونگی الرنوشگت
اخروی و جایگاه آخرس ور چگونگی رفنار انسان پرواخنه ،ور حالی کگه مراتگب
اخروی را با اعمال و رفنار ونیوی منناالب میواند ،به تبیین تفکّر اصالت آخگرس
میپروامو.
العاوس اخروی ور گرو اهللمحوری و حقمداری صورس میگیرو و بگتهگا و
 .1مکار شیرامی ،ناصر ،پیا قرآن ،ج،5
 .9راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفرواس الفاظ الالرآن.914 ،
.119
 .1قرشی ،الید علی اکبر ،قاموس قرآن ،ج،9
.541
 .4فخر رامی ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج،91
.411
 .5آلوالی ،الید محموو ،روب المعانی فی تفسیر الالرآن العظیم ،ج،1
.41
 .4مکار شیرامی ،ناصر ،پیا قرآن ،ج،5
.41

11
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شریکهایی که ور کنار خداوند یگانه پرالن

میشدند ،ور الرای آخرس بیفروغ

و گم میشوند و توان یاری خوو و پیروان خوو را ندارند .تبعیّگت ام فرالگنندگان
الهی و شریعت مداری ام ارکان اصلی تفکّر اهللمحوری بووه ،کسانی که بگه انکگار
پیا آوران و شرایع الهی میپرواخنند ،به رالگنگاری اخگروی نرالگیده ،ور قیامگت،
مغبون و الرافکنده ،بر اعمالی که ور گذشنه انجا واوهاند ،حسرس میخورند.
____________________ منابع ____________________

 .1قرآن کریم.
 .9آلوالی ،الید محموو ،روب المعانی فگی تفسگیرالالرآن العظگیم ،بیگروس ،وار
الکنب العلمیه.1415 ،
 .1ابن بابویه قمی ،محمد ( شگیخ صگدوق) ،معگانی ااخبگار ،قگم ،اننشگاراس
جامعه مدرالین.1141 ،
 .4گگگگگگگگگگگگگگگ  ،اامالی ،بیجا ،اننشاراس کنابخانه االیمیه.1149 ،
 .5گگگگگگگگگگگگگگگ  ،علل الشرائع ،قم ،اننشاراس مکتبة الداوری ،بیتا.
 .4ابن عجیبه ،احمد بن محمد ،البحر المدید فى تفسیر الالرآن المجید ،حسگن
عباس مکی ،قاهره.1412 ،
 .7ابن منظور ،محمد بن مکر  ،لسان العرب ،بیروس ،وار صاور.1414 ،
 .1بحرانی ،الیدهاشم ،البرهان فی تفسیر الالرآن ،تهران ،بنیاو بعثت.1414 ،
 .2آیةاهلل جواوی آملی ،مبدأ و معاو ،بیجا ،اننشاراس الزهرار.1144 ،
 .11الجوهری ،االماعیل بن حماو ،الصحاب ،قاهره ،وار العلم للمییین.1174 ،
 .11حسینی تهرانی ،الید محمدحسین ،معاوشناالی ،مشهد ،نور ملکوس قرآن،
.1491
 .19حسینى همدانى ،الید محمدحسین ،انگوار ورخشگان ،تهگران ،کنابفروشگی
لطفی.1414 ،
 .11حر عاملی ،محمّد بن حسن ،والائل الشیعه ،قگم ،مؤالسگه آل البیگت

،

.1412
 .14رهبری ،احمد ،قیامت ور قرآن ،تهران ،اننشاراس ماریک.1174 ،
 .15راغب اصفهانی ،حسین بن محمگد ،مفگرواس الفگاظ الالگرآن ،بیگروس ،وار
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الاللم ،الدار الشامیه.1419 ،
 .14البحانی ،جعفر ،منشور جاوید ،قم ،مؤالسه اما صاوق

.1111 ،

 .17شریعنی ،محمدباقر ،معاو ور نگاه وحی و فلسفه ،تهران ،وانشگگاه تهگران،
.1141
 .11شوکانى ،محمد بن على ،فنح الالدیر ،ومشگق ،بیگروس ،وار ابگن کثیگر ،وار
الکلم الطیب.1414 ،
 .12صدرالمنألهین ،العرشیه ،تهران ،اننشاراس مولی ،بیتا.
 .91گگگگگگگگگگگگگگگ  ،االراراآلیاس ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه.1141 ،
 .91گگگگگگگگگگگگگگگ  ،المبدأوالمعاو ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه.1154 ،
 .99رباربایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسگیر الالگرآن ،قگم ،وفنگر اننشگاراس
االیمی جامعه مدرالین حومه علمیه قم.1417 ،
 .91ربرالی ،احمد بن علی ،ااحنجاج ،مشهد ،نشر مرتضی.1411 ،
 .94گگگگگگگگگگگگگگگ  ،مجمع البیان فی تفسیر الالرآن ،تهگران ،اننشگاراس ناصگر
خسرو.1179 ،
 .95ریب ،الید عبدالحسین ،اریب البیان فی تفسیر الالگرآن ،تهگران ،اننشگاراس
االی .1171 ،
 .94عروالی حویزی ،عبد علی بن جمعه ،تفسیر نور الثاللگین ،قگم ،اننشگاراس
االماعیلیان.1415 ،
 .97عیاشی ،محمد بن مسعوو ،تفسیر العیاشی ،تهران ،چاپخانه علمیه.1111 ،
 .91فخر رامی ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفگاتیح الغیگب ،بیگروس ،وار احیگار
النراث العربی.1491 ،
 .92فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کناب العین ،قم ،اننشاراس هجرس.1411 ،
 .11قرائنی ،محسن ،تفسیر نور ،تهگران ،مرکگز فرهنگگی ورسهگایی ام قگرآن،
.1111
 .11قرشی ،الید علیاکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،وار الکنب ااالیمیه.1419 ،
 .19گگگگگگگگگگگگگگ  ،تفسیر احسن الحدیث ،تهران ،بنیاو بعثت.1177 ،
 .11قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،قم ،وار الکناب.1147 ،
 .14قرربگگی ،محمگگد بگگن احمگگد ،الجگگامع احکگگا الالگگرآن ،تهگگران ،اننشگگاراس
ناصرخسرو.1144 ،
21
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 .15کلینی ،محمد بن یعالوب ،کافی ،تهران ،وار الکنب ااالیمیه.1145 ،
 .14مجلسی ،محمد باقر ،بحار اانوار ،لبنان ،مؤسّسة الوفار ،بیروس.1411 ،
 .17گگگگگگگگگگگگگگگ  ،حقّ الیالین ،تهران ،مؤالسه اننشگاراتی امگا عصگر(عج)،
.1111
 .11مدرالى ،الید محمد تالى ،من هدى الالگرآن ،تهگران ،وار محبگی الحسگین،
.1412
 .12مصطفوی ،حسن ،النحالیق فی کلماس الالرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمگه
و نشر کناب.1141 ،
 .41مکار شیرامی ،ناصر ،پیا قرآن ،قم ،اننشاراس هدف.1142 ،
 .41گگگگگگگگگگگگگگگ  ،تفسیرنمونه ،تهران ،وار الکنب ااالیمیه.1174 ،
 .49گگگگگگگگگگگگگگگ  ،األمثل فى تفسیر کناب اهلل المنزل ،قم ،مدراله اما علگی
بن ابیرالب
 .41می حوی

.1491 ،

آلغامى ،عبدالالاور ،بیان المعانى ،ومشق ،مطبعة النرقی.1119 ،
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