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  آخرتیهای  گفتمان پرتو در تربیتی آثار بررسی

  ____________________________ 2، محسن خالقی1مطيع یمهد دكتر  ____________________________ 
 97/11/1121: پذیرش تاریخ - 11/1/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
 ظهرور  بررای  مرانعی  زبران ، جمله از اییدنی های محدودیت و است تجلی و ظهور سرای، قیامت
 را آخرر   اصرالت  و محروری  قیامت تفکر، آخرتی گوهایو گفت، نیست موجودا  درونی حقایق
 .داند انسان را در گرو اعمال و رفتار او می گمراهی و رستگاری واست  کرده تبیین
 و حوریم، خردا سررای  آن در رسرتگاری  جهرت  راه اسرتوارترین  ،آخرتیهای  گفتمان اساس بر
 هرا وگو گفرت  ایرن . یابرد  مری  تحقق مداری شریعت و پیامبرمحوری تفکر در که است مداری حق
 پرسرتش  وی کنرار  در یرا  متعرال  خداونرد  جرای  به که اییه کیشر وها  بت کهاند  این از حاکی
 محرل   که سرایی درو  نداشته خویش پیروان و خود یاری جهت قدرتی هیچ، قیامت دراند،  شده
 .شوند می نابود و گُم، است حق یتجل  و ظهور

 .الحسرة یوم، التناد یومهای آخرتی،  ، گفتمانقیامت، قرآنها:  کلیدواژه

 . بیان مسأله1

 و جهگل  رلمگاس  ام انسان خروج را خووهای  ترین هدف اصلی ام یکی، قرآن
 ام یکگی . 1کنگد  مگی  معرفگی  هگدایت  و نگور هگای   هوروام الگوی  به وی رهسپاری

 االت هاییوگو گفت به اشاره، هدف این قِتحالّ راالنای ورقرآن  یتربینهای  مؤلّفه
 ایگن ، االگت  گرویگده  واروقگرآن   ور علالم  و عگالم ، علگیم  خداونگد  ام نالگل  به که

 .صفهانا وانشگاه الهیاس علو  گروه یاراالناو .1

 mohsenkhaleghi464@yahoo.com. اصفهان وانشگاه قرآن و حدیث  وانشجوی ارشد رشنه علو .9

 .1 ابراهیم/ .1
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 مخنلگف  ابعگاو  بگه ، گیگرو  مگی  صگورس گونگاگون   موجگوواس  بین کهها  وگو گفت
آنهگا   اصلیهای  هشاخص ام یکیپروامو و  می گمراهان و شدگانهدایت شخصیت

  االت. رالنگاری راه تبیین ورصدو که هاالتاین تربینی آثار
 که االت هسنی صحیح تبیین بر نارر آخرتیهای  گفنمان تربینی آثار ام بخشی

 ایگن  ام انسان صحیح برخورواری چگونگی و هسنی وجووی مراتب شناالایی به
 و مسگنالیم  صگراط هگای   ویوگگی  تبیگین  وار عهده ویگر بخشی و پروامو می مراتب

آنهگا   بررالگی  بگه  تحالیق این که االت میانجهنّ و بهشنیان ونیاییِ شخصیت انگربی
 پروامو. می

 آخرت سرای در کاوی گفتمانهای  هحوز. 2

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

و کنایه ام تجلّی اعمال االگت. گگویی    1به معنای روم نداها «یو  النناو»های قیامت،  نا 
. ندا، صدای بلندی االت که ام مکان وور 9شنوو هرکس ننیجة رفنارِ ونیاییِ خوو را می

 .  4و تناوی بر ومن تفاعل به معنای مشارکت ور نداالت 1رالد به گوش می
 نامنگ ؤم ورخواالگت بعضگی   و 5آنها کمک ورخواالت و النار اهل ندای برخی

 را 4اعمالشگان ة نامگ  ویگدنِ  ام پس ناکافر حسرس فریاوِ و اعمالة نامة مطالع برای
 وانند. می النناو یو  به قیامتة تسمی علت

 .19 غافر/ .1
 .71،  19ج، النحالیق فی کلماس الالرآن الکریم، حسن، مصطفوی .9

 .71،  1ج، کناب العین، احمد بن خلیل، فراهیدی .1
 .9514،  4ج، الصحاب، حماو بن االماعیل، الجوهری .4
 .154 ، خبارمعانی األ، صدوق .5

 .519،  97ج، مفاتیح الغیب، عمر بن محمد ابوعبداهلل، رامی فخر .4
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 آینگد  میور الخن به 1آنهای  بلندی و پسنی و9ممین، 1مکان و ممان، قیامت ور
 قیامت ور ها وهان همچنین 4.وهند یم گواهی، شده صاور انسان ام که اعمالی به و
 ویکارهگای   بگر ، ورآمگده  الگخن  به انسان بدن اعضای و خورند می الکوس هرمُ

 .5وهند می شهاوس
، نیگز  آینگد  مگی ور الگخن  به قیامت ور 7قرآن و 4لوب و قلم، جبرائیل، االرافیل 
 و 1خواننگد  مگی  خگوو  الگوی  بگه  را خگوو  اهل، ورآمده الخن به بهشنی های ورب

 .2دنوه می مجهنّ یا بهشت به بشارس او به، ورآمده انسان شکل به سانانکارهای 
 فاقگد و  ونیگا  ام منفگاوس ای  نشگئه ، قیامگت ه، واقعگ  الگوره  41ة آیگ  به توجه با

 وروگو  گفت تقابلیّ و باشد می یّ ماو مندگی با منناالب که االت هایی محدوویت
 صگحبت هگا   انسگان  با زنی منعال خداوند که جایی تا، رالد می رهور نهایتِ به، آن

 .11گیرو می کیمی ارتباط، کروه

 آخرتی هایوگو گفت تماهیّ. 3

 بگه  توانگد  می معنا. معناالت اننالال، وارو اصالت آخرتی هایوگو گفت ور آنچه
 وی، گرفگت  شگکل  انسگان  ذهگن  ور معانی اگر، یابد  اننالالگوناگونی  های صورس

 و لغگت  وضگع ، کنابت، کنایه، رهاشا جمله ام مخنلفیهای  شکل به را آن تواند می

 .195 ،  7ج، بحار اانوار، محمدباقر، مجلسی .1

 .115 ،  2ج، منشور جاوید، جعفر، البحانی .9

 .411 ، الیالین حقّ، دباقرمحمّ، مجلسی .1
 .141  ، 9ج، علل الشرایع، صدوق .4

 .714 ،  4ج، البرهان فی تفسیر الالرآن، هاشم الید، بحرانی .5

 .129و 121  ، تفسیر قمی، ابراهیم بن علیقمی،  .4
 .414 ،  1ج، والائل الشیعه، حسن بن محمد، عاملی حر .7

 .911  ، اامالی، صدوق .1

 .997 ،  9ج، تفسیر العیاشی، مسعوو بن محمد، عیاشی .2

 .445  ، و المعاو أالمبد، لهینأالمن صدر .11
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 وی ضگمیر  ور آنچگه  ام راآنهگا   و کند مننالل ویگران به مبان ام االنفاوه و عیماس
 ورونگد   مگی  شگمار  به متکلّهای  مصداق امها  هرا اینة هم، الامو آگاه، شده ایجاو
 عبگارس  بگه ، وهگد  مگی  اننالال ویگران به را خوو بارنی مفاهیمة آنها والیل به انسان
 االگت  ممکنکه  ناانس ذهنی مفاهیم ام پوش  و خفا برواشنن یعنی، متکلّ، ویگر

  .1بگیرو صورسگوناگونی  یها هرا ام
 بگه ، االت موجوواس گفنار و اعمال، شخصیّت وحدس الرای قیامت همچنین

 وجگوو  جگدایی  و مباینگه  وی گفنگار  و اعمگال  و انسانت شخصیّ بین کها معن این
، میانجهنّ و بهشنیانة چهر و قول بین، بووه افراو شخصیّتة نمایند، کی  و ندارو

  .9االت حاکم وحدس

 آخرت اصالت و محوری قیامت رتفکّ تبیین. 4

 شناالگایی  و شگوند  مگی  شگناخنه  بهنگر  ویگگر  یگک  بگا  تالابگل  ور قیامگت  و ونیا
تگری   روشن فهم ایجاو موجب، ویگری ور یک هر جایگاه و کدا  هرهای  ویوگی

بگرای همگین،    گگروو.  مگی  خوی  رالنگاری و العاوس به نسبت انسان ورایف ام
 هسگنی  تِماهیّگ  تبیین، آخرتی هایوگو گفت تربینی محورهایترین  اصلی ام یکی
 جمله ام انسان مندگی مخنلفهای  هنشئ و وجووی مراحل بیان ورصدو که، االت
 ور هرکگدا   جایگگاه  شناخت و نشئه وو این بین ارتباط چگونگیِ و آخرس و ونیا

 الت.ا ویگری

دنیاگذر.4-1
 بگه  هگا وگو گفگت  ایگن  ورآنهگا   ور انسگان  ورنگ   مدس و آخرس و ونیا تالابل

 و هول ام، قیامت ور حضور ام پسها  انسان .االت شده بیانگونی اهای گون لکش

 .121 و121 ،  7ج، معاوشناالی، حسینمحمد الید، تهرانی حسینی .1
 .942 ، العرشیه، لهینأالمن صدر .9
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 بگا  و 1بینند می اندک بسیار ونیا وررا  خوو ورن  مدس و پروامند می نجوا، هراس
 یگک  را ونیگا  مندگی مدس گروهیکنند.  ن میرا بیا حالیالت این مخنلفتعبیرهای 

 ور، خگوو  جایگگاه  برابگر  ور را ونیگایی  منگدگی  ممگان  مدس ویگری گروه و، روم
  .9کنند تلالی می لحظاتى یا روم یک ام بخشى، قیامت

 آخرتودنیاپیوستگی.4-2

، آن االگاس  بگر  و پرواخنه قیامت اصالتألة مس تبیین به آخرتی هایوگو گفت
 و اووار و1کنگد  مگی  معرفگی  انسان ونیایی اعمال ور منوقف را یامتق ور رالنگاری

 برخگی  ور. برای همین، 4واند می پیوالنه هم به را انسان مندگی مخنلفهای  هنشئ
شناالگانده   شیطانة مزرع، ونیا، ویگری حدیث ور و 5آخرسة مزرع، ونیا، احاویث

 .4االت شده
، حالایق ور آن الرا 7ی بووهرهور و بروم و تجلّپیوالنگی ونیا و آخرس ام النخ 

آوران الهگی   ، به عبارس ویگر ونیا الرای بیان حالایق توالط پیگا  1گروند آشکار می
ها با تما  وجگوو، حالگایق را    . انسان2گاه حالایق ونیایی االت االت و قیامت، تجلّی

ای  کننگدة انسگان و حالگایق، حجگاب و فاصگله      کنند و بگین قگوای اوراک   ورک می
 .11نیست

 .911 ،  14ج، فی تفسیر الالرآن المیزان، حسینمحمد، ییرباربا .1

 .121 ،  7ج، تفسیر نور، محسن، قرائنی .9

 .155 ،  2ج، سیر الالرآنفی تف مجمع البیان، علی بن احمد، ربرالی .1

 .7و 4 ، معاو ور نگاه وحی و فلسفه، باقر محمد، شریعنی .4

 .111 ،  1ج، اریب البیان فی تفسیر الالرآن، عبدالحسین الید، ریب .5
 .971 ،  1ج، البحر المدید فی تفسیر الالرآن المجید، محمد بن احمد، عجیبه ابن .4

 .114 ،  5ج، الیمعاوشنا، حسین محمد الید، تهرانی حسینی .7

 .115 ، قیامت ور قرآن، احمد، رهبری .1

 .925-929  ، و معاو أمبد، آملی جواوی اهللآیة .2

 .121 ، االرار اآلیاس، لهینأالمن صدر .11
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 آخرتیهای  گفتمان پرتو در انحرافی یها هرا و قیممست صراط. 5

 ثیرأتگ  چگگونگی  و آخگرس  و ونیگا  جایگاه تبیین ونبال به قیامنی هایوگو گفت
 و انجامید آخرس و ونیا پیوالنگی و محوری قیامت رتفکّ به که ویگری ور هرکدا 

 اخگروی  رالگنگاری  راه بیگان  ورصگدو ، وانست ونیا ام گذر را آخرس العاوس راه
 نمگاو  را ویگگر  گروهگی  و رالگنگاران  نمگاو  راهگا   انسگان  ام گروهی ،قرآن د.هسنن
 گروه وو این ام که آخرتی هایوگو گفت ام االنفاوه با و واند می مغبون یها انسان
 را راه وو هگر  عواقب و انحرافی و بارل یها راه و فیب راهکوشد  می، کند می نالل
 الامو. منجلیها  وگو گفت این ور

 مداریحقوریمحو.خدا5-1

، هگدایت  االاالگی  محگور  آخرتی هایوگو گفت جمله امقرآن  بیان الرتاالر ور
 بگر  والگت ، نگوعی  به که تعابیری و واژگان تما  و االتمداری  حق ومحوری  اهلل

 گروهگی  مالابلِ ور االنوارند. الهی وایت پذیرش محور بر، وارند انسان رالنگاری
 نمگاو ، ویگر گروهیاند،  قیامت ور رالنگاران ام ومحور  اهلل یها انسان ام نماوی که

 ام االگنفاوه  بگا . قگرآن  شگدند  لیگ قا ینکایشگر  خگدا  بگرای  کگه  هسنند ییها انسان
، هسنند هسنی خوروگانِ شکست و انرفرمند نماو که گروه وو این هایوگو گفت

 وروغین خدایان ام را حالیالی خدای و پروامو می پرالن  ةشایسن خداوندِ تبیین به
  وهد. می تمیز

دروغینمعبودانناکارآمدی.5-2
 عبگاوس  کگه  را خداونگد ن کایشگر  وومخیگان  که هنگامی، قرآن آیاس االاس بر
 عباوس به وروغین معبووان. خواهند می کمکموه،  صدا را، آنها بینند می، درونک می

ون   ...: گویند می و شوند می منکر خوی  پیروان ب د  ع  ْ ت    إَِيانا ت   )هرگگز(  اشم. ما ك 
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 راهگی ، خگوو  کگه  گونه همان، یگانه خداوندهای  . شریک1کروید نمى عباوس را ما
 کسانییاری  به قاور، ندارند الهی عذاب ام خروج و بهشت الوی به هدایت برای
 .9نیسنند، پرالنیدند ، میواشنه ووالت راآنها  وجوو تما  با که

 خداوندشریکانوهابتشدنگم.5-1

 االگنغاثه  بگه ، پرالگنیدند  مگی  کگه را  هگایی  بگت  مشگرکان  که یهنگام ،قیامت ور
 پرالگنندگان  به کمک امرا  خوو ناتوانی، آنها خواهند می کمکآنها  ام و خوانند می
 وهگا   بگت ، مشرکان بارل افکار ضعف و تزلزل چنان آن و، کنند می اعی ی ، خو

 کگه  1شوو می محالق، شدند می پرالنیده منعال خداوند کنار ور که عناوینی و االمار
ا إىِل  ا: فرماید می خداوند و  ق  ل  ون   هللِو  أ  لَت   ف  ْ ه    ما كلان وا ي  َل ع   الَسل    و  ض 

ئِذ  م  و   آن ور. ي 
 )نسگبت  را آنچگه  تما  و شوند مى تسلیم خداوند پیشگاه ور )ناگزیر( همگى، روم
  .4شوو مى نابوو و گم، بسنند مى وروغ خدا( به

جاهالنهتقلیدنکوهش.5-4
 مگا : گوینگد  مگی  نارمنکبّگ  به ضعفا و پروامند می نجوا به هم با ضیلت رهروان

 شگوید؟  مگى  پگذیرا  ما جاىه ب را آت  ام الهمى )امروم( شما آیا، بوویم شما پیرو
 میگان  ور خداونگد  میگرا ، هسگنیم  آن ور همگگى  مگا : گوینگد  مگی پاالخ  ور نارمنکبّ

 . 5االت کروه حکم عدالت(ه )ب بندگان 
 ،نداشگنید  مگا  بر امنیامى شما: گویند می پیروانشان به پیشوایان، ویگر آیاتی ور

 .91 یونس/ .1
 .191 ،  1ج، فنح الالدیر، علی بن محمد، شوکانی .9

 .111 ،  4ج، من هدی الالرآن، تالی محمد الید، مدرالی .1
 .17 نحل/ .4
 .41 غافر/ .5
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 خداوند چنین این و، 1«واوید! مى انجا  آنچه برابر ور را )الهى( عذاب بچشید پس
 علگم  را تتبعیّگ  و پیگروی  معیگار  ،کگروه  مذمت را جاهینه تاللید و پیروی، منعال

 .9واند می

نفرتوبیزاری.5-5
 هگم  ام برائگت  و لعنگت  بگه ، خوو ةکورکوران پیرویِ به برون پی ام پس کافران

 ام خواهنگد  می و شوند می کافر را خوی  ةگذشن، حسرس نهایت با و، پروامند می
 آویخنگه  انسان گرون بر روقی چون اعمال. نیستآن  ام گریزی لکنبگریزند،  آن

 االگباب ة همگ  و بیننگد  مگی  را الهگی  عذاب که حالی ورکفر  پیشوایان 1.االت شده
 هنگگا   ایگن  ور، 4جوینگد  مگی  بیگزاری ، خوو پیروان ام، شده قطعآنها  برای نجاس
 پیشگوایان  ام تگا ، گشگنیم  بگاممى  ونیگا  بگه  ویگر بار یک کاشای  : گویند می پیروان
  .5سنندجُ بیزارى ما ام )امروم( آنانچنان که  آن، جوییم بیزارى، خوی 
 و 4یابگد  مگی  رهگور ، خگوو  پیشوایان و الران ام جهنمیان نفرس اوج، قیامت ور

 گمراه را ما، انس و جنّ ام هرآنکه پروروگارا!: گویند میی  خو الران به گمراهان
 .7باشند مرو ترین  پست ام تا کنیم لگدمالشان، خوو پاى میر تا وه نشان ما به، کرو

 میانجهنّ و بهشتیان تشخصیّ بررسی. 6

 شخصگیّت  شگناخت ، قگرآن  رتگی آخ هگای وگو گفگت  نالگل وایل  ام ویگر یکی
 شگدن  بهشگنی  برای قابلیت این احرام جهت ونیا این ور تالنخیّ ایجاو و بهشنیان

 .12 اعراف/ .1
 .1 عنکبوس/ .9

 .11 االرار/ .1

 .471 ،  1ج، اامثل فی تفسیر کناب اهلل المنزل، ناصر، شیرامی مکار  .4

 .147 بالره/ .5

 .411 ،  2ج، تفسیر احسن الحدیث، اکبر علی الید، قرشی .4

 .92 لت/فصّ .7
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 بگا هگا   انسگان  تا کشند می تصویر به را هایی ، شخصیّتحالیالت ور آیاس این، االت
 ایگن  .گیرنگد  قگرار  قیامگت  ور رالنگاران ةممر ور ،خوو ورهای آنها  ویوگی قتحالّ

 به که کنند می بیان را ناموفق و موفقهای  شخصیّت اصلیی ها مؤلّفه ،هاوگو گفت
  پروامیم. آنها می تبیین

پیامبرمحوری.6-1
 بگه ؛ االت پیامبرمحوری ،قرآن منظر ام رالنگاریهای  ترین مؤلّفه اصلی ام یکی

 ام اراعگت ، وی رفنگار  وهگی  شکل ور انسان محرک و کشاننده نیروی که معنا این
 آنان ووش بر را بشر تشریعی هدایت، خداوند میرا، االت الهی رهبرانهای  فرمان

 بگه انگد،   آوروه ایمان خداوند به و کروه اراعت آنان ام که کسانی و 1االت گذاروه
 محمگد  بگا  ونیگا  ور کگه  کسانی ،قرآن ام نالل به و، 9اند موه چن  الهی ریسمان
 بگا  اشکگ : اى گوینگد  مگی  و گزند می را خوو هایوالت ،قیامت ور ،کروند وشمنی
 ووالگگنی گمراهگگان بگگا کگگاش! واىاى  بگگوویم! برگزیگگده راهگگى )خگگدا( رالگگول
 اخگگروی رالگگنگاری ور پیگگامبر بگگا ووالگگنی نالگگ  بیگگانگر کگگه، 1کگگرویم! نمگگی
، گگویم  می من را آنچه شما، مرو ای  : فرماید می پیامبر همچنین، 4التها انسان

 شگنیدیم : بگویید و بپذیرید نامنؤامیرم عنوان به را علی و کنید عمل و بگویید
 و گگرویم  بگاممی  او الگوی  به وخواهیم  می آمرمش خداوند ام و کرویم اراعت و

 را مگا  او اگگر  و کگرو  هگدایت  را مگا  کگه  االت خداوند مخصو  حمد»: بگویید
: فرمایگد  مگی  صاوق اما  منظور همین به، 5«شدیم نمی هدایت، کرو نمی هدایت
 حاضگر  خلق مالابل ور ارهار ائمه و پیامبر، شوو می پا بر قیامت که هنگامی

 .1 ابراهیم/ .1

 .919 ،  1ج، کا  الالرآناح الجامع، احمد بن محمد، قرربی .9
 .91 و 97 فرقان/ .1
 .71-42 ،  15ج، تفسیر نمونه، ناصر، شیرامی مکار  .4

 .44 ،  1ج، ااحنجاج، علی بن احمد، ربرالی .5
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د  »: گویند میآنها  ویدن با پیروانشان و شده ت لدِ  یاَلذِ  هللِاح  م  َْلا لِْ ه  لا ك  ا و  م  ا هِل لذ  ان  د   ی  ه 

ا ا ان  للد  ّل  أ ن  ه  للو   ارهارحمگگد ائمگگه و پیگگامبر ام پیگگروی خگگارر بگگه را خگگدا و «هلل ل 
  .1گویند می

مداریشریعت.6-2
 بگه آنهگا   بنگدی  پگای  و یمگدار  ، شگریعت بهشگنیان هگای   هصمشخّ ام ویگر یکی

 گریگزی  شگریعت ، آخرتگی  هگای وگو گفگت  نود به توجه با االت؛ الهیوالنورهای 
 شگوو.  مگی  موجگب  را الهگی  رحمگت  ام ووری لوامماس میرا، االت قبول غیرقابل
 و وانند می آن به نبوون پایبند و گریزی شریعت را شدنشان میجهنّ لیوا نامجرم
 اهگل  بگا  پیوالگنه  کگرویم؛  نمى مسنمند ارعا  و، نبوویم نمامگزاران ام ما، گویند می

  .9کرویم مى انکار را جزا روم و، بوویم همصدا و همنشین بارل

بهشتیانبیانیکمال.6-1
 پگاکنرین  الگوی  بگه  و برخوروارنگد  بیگانی  کمگال  ام آخرس و ونیا ور بهشنیان

انگد و   ها را واشنه حرف میباترین، قیامت یالرا ور آنان، 1شوند می هدایتالخنان 
 االگنوارترین  بگه ، بگرای همگین،   االت فراگرفنه راآنها  وجوو الراالر، توحید الفاظ
 و حمد به خداوند فتأر و رحمت ویدار پی ور بهشنیان ؛4گروند می رهسپارها  راه

 شگرود  منعگال  خداونگد  تعظگیم  با را الخنشان واند  مشغول منعال خداوند تسبیح
 .5نندک می

 .411 ،  1ج، کافی، یعالوب بن محمد، کلینی .1

 .47 -41 ر/ثّّ مد .9

 .141 ،  1ج، انوار ورخشان، حسین محمد الید، همدانی حسینی .1

 .411 ،  1ج، تفسیر نور الثاللین، جمعه بن علی عبد، حویزی عروالی .4

 .11 ،  1ج، بیان المعانی، عبدالالاور، غامی آل حوی  می .5
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حسرتورستگاری.6-4
 و حسگرس  مظهگر ، ویگگر  برخگی  و رالگنگار ، قیامگت  ورهگا   شخصگیّت  برخی

 بگه  حسگرس  .1االگت  «ةالحسةر  یگو  »، قیامت های نا  ام یکیاند، آنچنان که  اندوه
 انجا  که اعمالی ضررهای به نسبت انسان ناوانىپروة  گویی؛ 9االت کشف معنای
  .1گروو می کارآش حالیالت و روو می کنار ،االت واوه

 و 4خورنگد  مگی  حسگرس انگد،   واوه والت ام که هایی فرصت خارر به میانجهنّ
 البالت وکار خیر  انجا  ور، خوو کوتاهی بر، الهیهای  نعمت ویدن ام پس نامنؤم
 4.آید می حساب به آنان برای رشد و کمال نوعی که، 5خورند می حسرسآنها  بر

 نتیجه

 و ممگان ، مبگان  جمله ام ونیایی های دوویتمحور آن،  که االت الرایی، قیامت
 بگه وگگو   گفگت  قابلیگت ، نداشگنه  وجوو گفنن الخن و گرفنن ارتباط جهت مکان
 خگوو  ورونگی  حالایق بروم و رهور به هسنی تما  و رالد ی  میخو کمال نهایت

  پروامند. می
 الرنوشگت  چگونگی ور ونیا جایگاه موضود به قیامنی هایوگو گفت ام برخی
 مراتگب  کگه  حالی ور، پرواخنه انسان رفنار چگونگی ور آخرس گاهجای و اخروی
 آخگرس  اصالت رتفکّ تبیین به، واند می منناالب ونیوی رفنار و اعمال با را اخروی

 پروامو. می
 وهگا   بگت  و گیرو می صورسمداری  حق ومحوری  اهلل گرو ور اخروی العاوس

 .41 ،  5ج، پیا  قرآن، ناصر، شیرامی مکار  .1
 .914 ، مفرواس الفاظ الالرآن، حسین بن محمد ،اصفهانی راغب .9

 .119 ،  9ج، قاموس قرآن، اکبر علی الید، قرشی .1
 .541 ،  91ج، مفاتیح الغیب، عمر بن محمد ابوعبداهلل، رامی فخر .4

 .411 ،  1ج، العظیم الالرآنتفسیر  فی روب المعانی، محموو الید، آلوالی .5

 .41 ،  5ج، پیا  قرآن، ناصر، شیرامی مکار  .4
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 فروغ بی آخرس الرای رو، شدند می پرالن  یگانه خداوند کنار ور کههایی  شریک
 فرالگنندگان  ام تتبعیّگ  .ندارند را خوو پیروان و خوو یاری توان و شوند می گم و

 انکگار  بگه  که کسانی، بووهمحوری  اهلل رتفکّ اصلی ارکان ام یمدار شریعت و الهی
، قیامگت  ور، نرالگیده  اخگروی  رالگنگاری  به، پرواخنند می الهی شرایع و آوران پیا 

 خورند. می حسرساند،  واوه انجا  گذشنه ور که اعمالی بر ،الرافکنده و مغبون
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