
 

 از دیدگاه قرآن کریم: ساز انسان مکتب

 1ی مثالی شهید سلیمانی نمونه
 

 2محمدی کریم خان

 چکیده

ی ساز  مکتبها با تالش مستمر خودشان با طی مراحل امتحانات الهی به مقام واالی  برخی از انسان
جویان هستند. سؤال اصلی نویسنده این است  غ راهنمای رهرسند. چنین افرادی اسوه، الگوی دیگران و چرا می

و « یساز  مکتب»که یک شخص، به چه دلیل، با چه ابزاری، با طی چه فرایندی و با چه هدفی، به مقام 
چیز  فرض که قرآن تبیان همه دهی به سؤاالت مذکور، با این پیش رسد. در راستای پاسخ می« اسوه شدن»

گیری از روش تفسیر شهید صدر، به قرآن عرضه کردیم. مقتضای تفسیر  را با بهره یساز  مکتباست، موضوع 
جهت، با الهام از علل اربعه  ها و عرضه سؤاالت جزئی به قرآن است. بدین موضوعی تحلیل پدیده به مؤلفه

علت فاعلی، علت مادی، علت صوری و علت غایی( تحلیل و ) ی به چهار مؤلفهساز  مکتبارسطویی، پدیده 
« برّ»مفهوم  ساز  مکتبدهد علت مادی انسان اسوه و  هرکدام به متن عرضه شد. نتایج تحقیق نشان می

عنوان  در جهت راهنمایی دیگران به« حیات طیبه»حاوی ایمان و عمل صالح است. علت صوری، طی مسیر 
و مرحله دارد. علت غایی نهایی رسیدن به رضوان الهی و وارد شدن به چراغ هدایت است. علت غایی د

است. علت متوسط آوازه و محبوبیت در جهت هدایت دیگران است. علت فاعلی خود کنشگر « جنت النعیم»
رسد. شهید قاسم سلیمانی یک نمونه مثالی و مصداق کامل از انسان  است که با طی مسیر به مقام اسوگی می

 است. ساز  مکتب
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 مقدمه .1

کنند،  هایی بروز می های الهی خالی نیست. همواره بعد از فترت انسان ی زمین از حجت عرصه
جوانه ی  بخشند، مایه های خسته را طراوت می کند، دل های خشک را سیراب می همانند باران که زمین

بعد از زمان طوالنی  شوند. همچنان که پیامبر اکرم های دیگر می های فطرت در قلوب انسان زدن دانه
در میان مشرکین  (. حضرت ابراهیم575ق:  5454شریف الرضی، ) 1فترت در عربستان ظهور یافت

چنین  2گرا تبدیل شد. خداجوی و حق« امت»پرستی، به  قوم نمرود، برخالف جریان قالب بت
سازی فرآیند پیچیده و دشواری است که شمار اندکی از  ساز هستند. اگرچه مکتب هایی مکتب انسان
ساز باید تالش وافر انجام دهد، چنان که از  آیند. انسان مکتب ها از عهده چنین فرآیندی برمی انسان

و « اسوه»دیدگاه پیروان  های امتحانات سربلند بیرون بیاید و در پایان به مقام واالیی برسد که گونه
ُهنا َقاَل ِإنّی ت. اس« امام»نظرگاه راهبردی  ُه ِبکَلَماٍت َفَأَتما اِس ِإَماًما  َو ِإِذ اْبَتلَی ِإْبَراِهَم َربُّ  َجاِعُلَك ِللنا

 (.574بقره، )
اگر شخصی به سبب شایستگی فردی و تالش وافر از همه امتحانات سربلند بیرون آمد، برای 

تنها ابراهیم؛ بلکه همراهان وی  ذومراتب است، نه« امام»ی  شود. پنداره می« مرجع»و « اسوه»ن دیگرا
در ادبیات اسالمی هر کسی که دیگران را به یاد خدا بیندازد، در تراز خودش  3نیز امام و اسوه هستند.

نبِی اکرم بازگو شده ی مسلمانان  گیرند. از اسوه الگوست و دیگران از آنها در گذرگاه هدایت بهره می
گفتند: با چه کسی مجالست کنیم؟ فرمود: کسی که شما را به یاد خدا  است که حواریون به عیسی

: 5ق، ج  5483کلینی، ) بیندازد، گفتارش در علم شما بیفزاید و کردارش شما را به آخرت برانگیزد
دیگر پیروان دین اسالم چه  رتعبا  (. اکنون پرسش این است که چه کسی شایستگی امامت دارد، به79

کسانی را باید امام تلقی نموده و اسوه خویش قرار دهند؟ چه کسانی را مقتدای خویش قرار داده و از 
سنت آنها پیروی نمایند؟ افراد باید چه فرآیندی را بپیمایند تا به مقام امامت و اسوگی برسند؟ از اساس 

 عبارت کند؟ به صدق می« مکتب»یی بر شهید سلیمانی مکتب چیست و در این باره ویژه به چه معنا
ی  های قرآنی، طی چه فرآیندی به مقامی دست یافت که پنداره دیگر، شهید سلیمانی بر اساس آموزه

گیری  های قرآنی، فرآیند شکل کند. این پژوهش در تالش است با استناد به آموزه مکتب به وی صدق می
سردار  4ی مثالی آوری نماید. برای بیان مبرهن نوشتار، نمونه ا برونو مقتدای مطلوب اسالمی ر« اسوه»

                                                           

 . و طول هجعة من األمم  الرسل  فترة من  : أرسله علی حین. علی1

2 . ِه َحِنیفًا َو َلْم َیُک ِمَن اْلُمْشرِِکیَن ًة َقاِنتًا ِللا  (578)النحل:   ِإنا ِإْبَراِهیَم َکاَن ُأما

3 . ُِذیَن َمَعه  (4)الممتحنه:  َقْد کَاَنْت َلُکْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة فِی ِإْبَراِهیَم َو الا
4 .Idealtype گیرد؛ چون سردار سلیمانی یک شخصیت آرمانی  ی مثالی یا مثالواره با کمی تسامح صورت می کارگیری نمونه: به

 آل است. نیست و تحقق خارجی دارد؛ اما به راستی ایده
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شود. چه اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: باید به وی به چشم یک  شهید قاسم سلیمانی موردکاوی می
(. آنچه از ارزش این 73/58/5797ای:  خامنه) آموز نگاه کرد ی درس مکتب، یک راه، یک مدرسه

ی اسوه شدن و مکتب تلقی شدن  ، این است که در تالش برآمده، مثالوارهکند پژوهش حکایت می
ی  گرانه های ستایش های واپسین، دستمایه شهید سلیمانی را از دیدگاه قرآن کریم تئوریزه نماید. در سال

افزاید. تا  ی سردار سلیمانی تولید شده است که گزارش آنها چیزی به غنای نوشتار نمی بسیاری درباره
پردازی شده است.  دهد، کمتر در این زمینه تئوری جا که استقرای کمابیش فراخ نگارنده نشان میآن
ویژه اینکه، پرداختن به نوشتار از نظرگاه متون دینی، افزون بر مالحت قدسی، از نوآوری پرسمانی و  به

 روشی نیز برخوردار است.

 چارچوب مفهومی .2

ی  کند، کلیدواژه پردازی را فراهم می عزیمت تئوری ی ی محوری این پژوهش که نقطه پنداره
زمان »و « تعلیم نوشتن»، «محل کتابت و نوشتن»است. مکتب در لغت به معناهای گوناگون « مکتب»

(. در 757: 7، ج 5454/ حسینی زبیدی، 699: 5، ج 5454ابن منظور،) شود اطالق می« نوشتن
بینی، ایدئولوژی و رفتارها  ی جهان ت که انبوههاصطالح، مکتب طرِح جامع، هماهنگ و منسجمی اس

بینی و ایدئولوژیک است.  شود، مکتب دارای دو روی جهان گیرد. همچنان که نگریسته می را در برمی
کنند. حکمت نظری  بخش می« حکمت عملی»و « حکمت نظری»حکمای اسالمی حکمت را به 

زندگی است، آن چنانکه باید باشد. مشی  دریافت هستی است، آن چنانکه هست. حکمت عملی خط
ی خوب و بدها و  ها درباره ها، یعنی قضاوت ی دو روی ارزش ُبعد ایدئولوژیک مکتب که دربرگیرنده

شود، به حکمت عملی وابسته است. در اندیشه  روی هنجاری، یعنی بایدها و نبایدهای رفتاری می
ی تفکری که یک  ی برداشت و شیوه ت. گونهبینی آن استوار اس مطهری، ایدئولوژی هر مکتب بر جهان

رود که  گاه فکری آن مکتب به شمار می کند، زیرساز و تکیه ی جهان و هستی رونمایی می مکتب درباره
 (.35: 7، ج 5774مطهری، ) شود بینی نامیده می اصطالحًا جهان
بینی  ی جهان های فکری برآمده از سامانه گونه که در یک ایدئولوژی دیگر دستگاه  پس همان

: 7، ج 5774مطهری، ) شود، در یک فرد، باورهای ذهنی مقدم بر رفتارهای عملی است یافت می
ای ندارد جز اینکه تابع  (. به تعبیر عالمه طباطبایی انسان در زندگی محدودی که دارد، چاره757

دهد. چیزی که ی آن سنت سامان  ی تالش خود را بر پایه سنتی باشد و حرکات و سکنات و همه
ی حقیقت عالم و  ای از سنتی باشد، بستگی به رأی و دیدگاه انسان درباره هست در اینکه چه گونه

شناسی و پیوند میانه انسان و جهان  بینی و انسان حقیقت خودش دارد، چکیده آنکه بستگی به جهان
 ا ناسازگاری(؛ بنابراین صورت و شکل زندگی ب454: 59، ج 5734عالمه طباطبایی، ) دارد

ی تفکر در حقیقت عالم و حقیقت انسانی که جزو آن است ناهمگون  های اعتقادی و شیوه در ریشه
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 (.773: 56، ج 5734عالمه طباطبایی، ) شود می
ها نیرو و  هاست که به انسان برای حرکت جامعه وجود مکتب بایسته است. مکاتب و ایدئولوژی

کند، راستای حرکت، گذرگاه  های واال را آشکار می نکه آرمانبخشند. ایدئولوژی در کنار ای قوت می
های  بینی به آرمان کند. تقدس بخشیدن یک جهان ی بایسته را ایجاد می حرکت و همچنین انگیزه

های مکتب فداکاری و ازخودگذشتگی به خرج  شود که افراد به سهولت در راه آرمان مکتب سبب می
رو کنشگری انسانی آنگاه انسانی است  حرک و نیروبخش هستند؛ ازاینها م بدهند؛ بنابراین ایدئولوژی

کم با  های واالی انسانیت باشد و دست که افزون بر عقالنی و ارادی بودن، در راستای گرایش
رها، یهای بشری شاید با تدب ن کوششیزتریآم تیهای واال در رویارویی نباشد؛ وگرنه جنا گرایش

طانی یهای ش رد. نقشهیگ ها صورت می سازی ها و تئوری ریزی ، طرحها اندیشی ها، مآل تیزهوشی
های  از گرایش  ر آنجا کهیتدب  رویینی اسالمی، نین شاهد مّدعاست. در اصطالحات دیاستعماری، بهتر

 «طنتیش»و « نکرا»رد، یگ وانی قرار مییهای ماّدی و ح شود و در خدمت آرمان مانی جدا مییانسانی و ا
توان گفت: در یک مکتب باور و  (. در برداشت پایانی می54: 7، ج 5774مطهری، ) دشو نامیده می
 بخش آن است. درآمدی بر رفتار و تعین ایمان پیش

مکتب »سنجی مکاتب سکوالر با مکاتب توحیدی باور دارد که ناهمگونی  در هم امام خمینی
را برای خودشان رستگاری   شهادت  مکتب،ن ین است که رجال اید با مکاتب انحرافی و الحادی ایتوح

عت، ین عالم طبینکه پس از ایکنند؛ چون قائل هستند به ا دانند، از شهادت پیشوازی می بزرگی می
ن عالم در زندان است و بعد از شهادت از ین عالم است. مؤمن در ایتر از ا های باالتر، نورانی عالم

 (.555: 6ج ، 5737امام خمینی، ) «رود رون مییزندان ب
ی  ساز بودن به پنداره  ای نوآفرینی نکرده است. مکتب به شکل بنیادی، شهید سلیمانی مکتب تازه

قرابت دارد. مراد از سنت روش و سیرت « سنت»ی  الگو بودن در چارچوب اسالم است که با پنداره
یره است و در شریعت (. ابن اثیر هم باور دارد که نهاد در سنت طریقت و س585: 5بستانی، ج ) است.

رة؛ یقة و الّس یها الطریاألصل ف»دربرگیرنده ترجیحات گفتاری، کرداری و نکات امر و نهی پیامبر است. 
ه قوال و یو نهی عنه و ندب إلصلی الّله علیه و سلم راد بها ما أمر به النبی یو إذا أطلقت فی الّشرع فإنما 

(. مقام معظم رهبری در روشنگری 489: 7، ج 5763اثیر، ابن ) «زینطق به الکتاب العزیفعال، مما لم 
شهید سلیمانی الگو شد؛ یکی از حقایق بسیار »فرمایند:  مراد خویش از مکتب شهید سلیمانی می

 (.55/58/5488ای:  خامنه) «برجسته این است که شهید سلیمانی تبدیل شد به یک الگو
ساز و تبدیل پدیده  گیری انسان مکتب فرآیند شکل شود که برای فهم ابعاد گوناگون چنین پنداشته می

توان از الگوی علل اربعه ارسطویی که قدما برای فهم یک پدیده به کار  طرح، می های قابل  به مؤلفه
ی برنزی، ابعاد چهارگانه گفته شده  ی واکاوی یک مجسمه گرفتند، بهره جست. برای نمونه درباره می

، علت مادی و شکل مجسمه؛ «برنز»ی، جنس مجسمه؛ یعنی ی مجسمه علت فاعل است. سازنده
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یعنی اینکه مجسمه درخت، حیوان یا انسان باشد، علت صوری است. در پایان اینکه مجسمه برای چه 
شود. بهنجار است، الگوی علل اربعه  آرمانی ساخته شده و چه سودهایی دارد، علت غایی شمرده می

های انتزاعی کارایی دارد. البته  نضمامی؛ بلکه برای فهم پدیدههای ا تنها برای کاویدن دستمایه نه
های انضمامی، پیچیدگی بسیاری دارند. برای نمونه، در مثال  های انتزاعی نسبت به پدیده پدیده

ی انسان  مجسمه، علت فاعلی و سازنده مجسمه، غیر از علت مادی و خود مجسمه است؛ اما درباره
ساز با الهام  ی انسان مکتب رد و حیثیت ناهمگون است؛ بنابراین، دربارهساز، مصداق یکتایی دا مکتب

 های زیر را پیش کشید. توان پاسخ از علل اربعه می
ساز  شوند، به راستی علت فاعلی انسان مکتب ساز می چه کسانی و با چه مختصاتی مکتب. 5

 هایی دارد؟ چیست و چه ویژگی

ساز  دیگر، انسان مکتب ی  ساز چیست؟ به گفته مکتبگیری انسان  عناصر اساسی برای شکل .7
 آورد؟ هایی است که این جایگاه را به دست می حامل چه اندوخته

ساز چگونه است؟ پیمایش چه فرآیندی، با چه شکل و  گیری انسان مکتب بندی شکل صورت. 7
رسد؟ به  سازی می بی مواد اولیه به مقام اسوگی و مکت هایی، دارنده شمایلی و با داشتن چه ویژگی

 ساز چیست؟ ی صوری انسان مکتب تر، انگیزه ی تخصصی گفته
دیگر علت  ی  ساز شدن کدامند؟ به گفته ساز چیست؟ بازدهی مکتب کارکردهای انسان مکتب. 4

 تبع آن برای جامعه چیست؟ سازی و اسوگی برای شخص و به فرجامین مکتب

 توان در الگوی زیر ترسیم کرد. ی باال را می چهارگانههای  با توجه به نوشتار باال، مؤلفه

 سازی : عناصر اصلی مکتب1مدل شماره    

 روش تحقیق .3

انسان »تناسب چارچوب مفهومی با الهام از روش تفسیر شهید صدر، پرسمان  در این پژوهش به
سازی،  ی مکتب پدیدهی  شود و در تالش است با بررسی ابعاد چهارگانه به قرآن عرضه می« ساز مکتب

هایی به ترتیب زیر برخوردار  پردازی شود. تفسیر موضوعی از ویژگی های قرآنی نظریه بر اساس آموزه
 است که با پژوهش پیِش رو هماهنگی دارد.

ها و  الف( تفسیر موضوعی کاربردی است و وابسته با تجربیات زندگی بشر است، به پرسش

شهید : انسان مکتب  ساز
 (علت فاعلی)سلیمانی 

 علت غایی و پیامدها

 علت صوری و فرآیند شکل گیری علت مادی و مؤلفه ها
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دیگر، به  ی  های عبارتی است. به گفته قیود زمان و مکان و محدودیت دهد. آزاد از دشواری نو پاسخ می
 (475: 5777رضایی اصفهانی، ) نمایاند. مصادیق و پرسمان نو، پاسخ متناسب می

ی روایی است و با این  است. استنطاق یک پنداره 1ب( تفسیر موضوعی در تالش برای استنطاق
: 5ق، ج  5454شریف الرضی، ) ها در آن آشکار است پاسخ آورد که همه انگاره، قرآن را به سخن درمی

ی توان با عرضه ارز نداشته باشد، می هم« متن»شده نو بوده و در  (؛ بنابراین، هرچند پرسمان گفته 777
سو به چنین رویکردی، تفسیر موضوعی  آن به متن، پاسخی هماهنگ دریافت کرد. از اساس بدین

آورند. با  ی آن پرسمان به دست می ن آغاز کرده و نگرش قرآن را دربارهشود که از یک پرسما اطالق می
های بیشمار هر  های سامانمند و سازگار با نیازها و پرسمان توان، معارف قرآن را به شیوه این رویکرد می

ی  سازد، درباره اثری نمایاند. به تعبیر شهید صدر این روش، تنها راهی است که ما را قادر می
 (.79: 59ق، ج  5435صدر، ) یابیم های اساسی اسالم دست  های گوناگون زندگی، به انگاره پرسمان

ای و ترتیبی که مفسر به تفسیر آیه به  نگر است. برخالف روش تجزیه  ج( تفسیر موضوعی کالن
د؛ یاب صورت پراکنده دست می پردازد، برآیند اینکه مفسر به شناخت معارف و مفاهیم به ی قرآن می آیه

ی موضوعی  (، در شیوه77صدر، همان: ) ی رسانشی بین این معلومات گسترده وجود ندارد اما رشته
همگی متن مطمح نظر بوده و با نگرش فراگیری واحدهای معنایی وابسته با پرسمان، دیدگاه جامع 

گون را به دست های گونا ی قرآنی در زمینه رو، مفسر انگاره شود؛ ازاین آوری می ی پرسمان برون درباره
 (.75: 5، ج 5776مکارم شیرازی، ) آورد می

ی  اینکه قرآن در همه  ی اساسی این شیوه شمول است. انگاره د( تفسیر موضوعی عام و جهان
(. تفسیر 47: 5777رضایی اصفهانی، ) ها، پاسخگوی نیازهای هدایتی بشر است عصرها و مکان

ی دیگر، این  انجامد. به گفته می« نص»ی زندگی آغاز و به کند؛ بلکه از راست موضوعی از متن آغاز نمی
توان آن را به  های گوناگون پیش کشیده شود، می محور است. هر پرسمانی نو که در دانش پرسمان  شیوه

قرآن عرضه نمود؛ بنابراین تفسیر موضوعی عمل پاسخ طلبی و استخدام هدفمند است که برآیند آن، 
(. در این نوشتار برای 79صدر، همان: ) شود یق بزرگ به کار گرفته میمتن برای کشف یکی از حقا

 رسیدن به پاسخ، فرآیند زیر پیموده شده است.
های قابل  و واکاوی آن به عناصر و مؤلفه« ساز انسان مکتب»الف( گام اول گزینش پرسمان 
ها و  رآیند واکاوی به مؤلفهای مستقیم در قرآن طرح نشده، ف گونه  استنطاق است. از آنجا که پرسمان به

 طرح، بایسته است. های قابل  پرسش
دلخواه واحدهای معنایی، « متن»شود. در این نوشتار  ب( در گام دوم پرسمان به متن عرضه می

                                                           

 . ْلَم َما َیْأِتي َو اْلَحِدیَث َعِن اْلَماِضي َو َدَواَء َداِئُکْم َو َنْظَم َما َبْیَنُکمَو َلْن َیْنِطَق َو َلِکْن ُأْخِبُرُکْم َعْنُه َأاَل ِإنا ِفیِه عِ   َذِلَك اْلُقْرآُن َفاْسَتْنِطُقوهُ : . علی1
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گیری از احادیث فرمند منابع شیعی، جنبه کمکی و اطرادی  وابسته به پرسمان در قرآن کریم است و بهره
ست که این نوشتار، گنجایش بررسی همه آیات را ندارد؛ بنابراین، با معیار خواهد داشت. بهنجار ا

 شود. کفایت نظری و تمامیت داللت، تنها واحدهای معنایی وابسته به پرسمان بررسی می
از دیدگاه « ساز انسان مکتب»های مادی، صوری و غایی  ج( در راستای هماهنگی نوشتارها، انگیزه

شود.  ی فاعلی در قالب نمونه مثالی شهید سلیمانی موردکاوی می گیرد. انگیزه یقرآن مورد بررسی قرار م
 شود. می اجمال اشاره های قرآن هماهنگی دارد، به  در این بخش به برخی از ابعاد زندگی ایشان که با یافته

 ی آیات و احادیث ناظر به پرسمان، مبانی، هنجارهای مایه آوری درون د( بهنجار است در برون
گیرند.  ای جداگانه مورد گفتگو و بررسی قرار می گونه  ی هر یک از آنها به شناسی درباره تفسیر و حدیث

شناسی، قواعد ادبی و بالغی، بررسی دیدگاه مفسران  مقصود از مبانی تفسیر، بنیادهایی همچون واژه
قرآن کریم بهره خواهیم  است. در این گام برای اعتباریابی و استواری نوشتارها از تفسیرهای ترتیبی

 (.37 -35: صص 5774ر.ک: نصیری، ) گرفت

 ها: تحلیل متون قرآنی یافته .4

شده، به تفسیر واحدهای معنایی هماهنگ با پرسمان  آور  در این بخش، بر اساس الگوی پیش
 کنیم. بندی پایانی را فراهم می پرداخته و تمهیدات بایسته برای جمع

 ایمان و عمل صالح() علت مادی: بر .4-1

اطالق « بّر »ساز، ایمان و عمل صالح است که به مجموع آنها  ی انسان مکتب دهنده مواد تشکیل
ی بقره، به  سوره 533ی  جامع ایمان و عمل صالح است که در آیه« بّر »ی  شود؛ بنابراین، پنداره می

 فراخور ادبیات ویژه قرآنی، بازگویی مفهومی و مصداقی شده است.

 
 لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر مَن:

 آمن 1

 باهلل. 1-1

 والیوم االخر .2-1

 . والمالئکه3-1

 . والکتاب4-1

 . والنبیین5-1

 و آتی المال علی حبه 2

 . ذوی القربی6-1

 . والیتامی1-2

 . والمساکین2-2

 . وابن السبیل3-2

 والسائلین. 4-2

 . فی الرقاب5-2
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 واقام الصلوه 3
 

 واتی الزکوه 4

  والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 5

 والصابرین فی 6

 محرومیت اقتصادی و فقر() . الباساء1-6

 ضرر غیر مالی مثل مریضی و..() . والضراء2-6

 مقاومت در برابر دشمن() . وحین الباس3-6

 
 (111سوره بقره/ آیه ) اولئک هم المتقوناولئک الذین صدقوا و 

اقامه »، «انفاق مال»، «مانیا»ی  با شش مؤلفه« بر»ی  ی ستون اول، پنداره ی باال، بر پایه هیدر آ
ی  شده است که نمونه یف بافتیتعر« یصبور»و « مانیبه پ یوفادار»، «پرداخت زکات»، «نماز

ی تحقق انسان اسوه است. دیگر  ای فراخ با متعلقات پنجگاه، رکن اساسی و خمیرمایه نخست به گونه
 ها، بیان مصداقی اعمال صالح هستند. مؤلفه

جنبه وصفی دارد و « َبر»ریشه  هم« ِبر»تعریف بافتی شده است. « ِبر»ی  ی نخست، پنداره در رده
شود و از آنجا که  ابان و مکان دامنگیر بازگو مییاست، در اصل به معنی ب کوکاریبه معنی شخص ن

 ش، 5734مکارم شیرازی، ) شود ن واژه بر آنها اطالق مییکوکاران روحی فراخ و گسترده دارند، این
در ادبیات عرب همسان آن است و به « بر»داریم که « دریادل»ی (. در ابیات فارسی واژه597: 5ج 

ی ایمان و عمل صالح است؛ بنابراین، نمادهای  مؤلفهی دو  ی معنایی دربرگیرنده سترهسبب همین گ
نیست. نشانه بر ایمان و « ِبر»ی  ظاهری همانند رو به سوی شرق و غرب داشتن و سوی قبله، نشانه

دلخواه قرآن رستگار « عمل صالح»و « ایمان»ی  عمل صالح است. پیرو هر آیینی با داشتن دو مؤلفه
َصَریت: اس ِذیَن َهاُدوْا َو النا ِذیَن َءاَمُنوْا َو الا ِه َو اْلَیْوِم ااَلِخِر َو َعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم   إنا الا ِبیَن َمْن َءاَمَن ِباللا َو الصا

ِهْم َو اَل َخْوٌف َعَلیْهْم َو اَل ُهْم یَحَزُنوَن   (.67بقره: ) َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

روز »، «خدا»ی ایمان از نظرگاه قرآن معرفی شده است. ایمان یعنی باور به  پندارهی دوم  در رده
های  که سرشتی فراخ دارد. به تعبیر اصولیون، ایمان به مؤلفه« پیامبران»و « قرآن»، «مالئکه»، «جزا
کند. فراروی ی آن تحقق پیدا  ی اقل و اکثر ارتباطی است و زمانی کارایی دارد که بیشینه گانه از گونه پنج

بختی برساند. به  تواند مؤمن را به نیک عمل صالح به هر اندازه تحقق یابد، کارایی دارد و می
ی اقل و اکثر استقاللی است؛ اما کسانی به جایگاه اسوگی و  دیگر، انجام عمل صالح از گونه ی  گفته

سبب همین ناهمگونی در  یابند که در مراتب واالی عمل صالح قرار بگیرند. به سازی دست می مکتب
ی اعمال صالح بیان نشده؛ بلکه ارکان اساسی  های ایمان یادآوری شده؛ اما همه ی مؤلفه آیه، همه

 ی صداقت در ایمان و تقوا در عمل یادآوری شده است. دهنده نشان
ر های فرودست سزاوا از الیه یا  انفاق مال( با مجموعه) ی سوم، نخستین مؤلفه عمل صالح در رده

ی ایمان قرآنی  ، از مؤمن خدادوست، یاد شده است. نخستین عمل صالح که امارهیافت کمك مالیدر
ها، در راه ماندگان، گدایان و اسیران است. اگرچه در متن  است، دستگیری از نزدیکان، ایتام، مسکین
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شانگر ارزش ب کلمات که نید به ترتین، بایدار است؛ بنابرا  یز معنین« واژگان»، مکان ینوشتار
در درجه دوم « تامیا»ت و یدر درجه نخست اهم« یالقرب یذو»ب، ین ترتیآنهاست، نگریسته شود. بد

 قرار دارند.
ی عبادی همچون نماد عبادات بیان شده است. اگرچه  ترین مؤلفه مهم« اقامه نماز»ی چهارم  در رده

ماز به دلیل ارزش عبادت، روزانه بوده و از ، ن«روزه»و ساالنه مانند « حج»از میان عبادات عمرانه مانند 
 (.77: 4، ج 5489شیخ حر عاملی، ) « نیالصالة عمود الد»شود  دیدگاه احادیث ستون دین شمرده می

نشین نماز  واجب بیان شده است که در ادبیات قرآنی همواره هم« پرداخت زکات»ی پنجم  در رده
نماز، زکات، حج، روزه، والیت(، ) گانه اسالم مبانی پنجاز میان  شود. به تعبیر امام صادق شمرده می

بني اإلسالم علی خمسة أشیاء علی الصالة و الزکاة و الحج و الصوم و الوالیة قال »است: زکات تالی نماز 
زرارة فأي ذلك أفضل فقال الوالیة أفضلهن ألنها مفتاحهن و الوالي هو الدلیل علیهن قلت ثم الذي یلي 

قال قلت ثم الذي یلیه في الفضل قال   قال الصالة إن رسول الله ص قال الصالة عمود الدینذلك في الفضل 
 (.776: 5ق، ج  5735برقی، ) «الزکاة ألنه قرنها بها و بدأ بالصالة قبلها

ای عمل صالح بیان شده است.  همچون چهارمین مصداق نمونه« تعهد به پیمان»ی ششم  در رده
های اجتماعی  ی تعهدات دینی همانند نذر و عهد و همچنین پیمان دربرگیرندههرچند وفای به عهد 

ی سالم به آن بستگی دارد. مؤمن باید  است؛ اما نماد تعهدات اجتماعی قلمداد شده و پایداری جامعه
 5767ابن بابویه، ) ای پذیرفته نیست ها حتی نسبت به فاجرها پایبند باشد و هیچ بهانه ی پیمان  به همه
 (.5:574ش، ج 

ها و  و مقاومت در برابر فقر مالی، مشکالت جسمی، بیماری« صبر»ی  ی هفتم پنداره در رده
پیشامدهای ناگوار برآمده از جنگ، همچون واپسین مؤلفه عمل صالح یاد شده است. اگر جایگاه قرار 

لی مؤمن، مقاومت در گرفتن واژگان معنادار باشد که در متون فاخر چنین است، واپسین گام امتحان عم
ا جنگی یصبر عبارت است از ثبات بر شدائد، هنگامی که پیشامده ناگواری و »جنگ با دشمنان است. 

ی اخالق فاضله  ی همه عنی وفای به عهد و صبر هر چند دربرگیرندهین دو خلق؛ ید و ایآ ش مییپ
 5734عالمه طباطبایی، ) «شود دا مییز پیها ن ی آن خلق دا شد، ماندهیشود و اما اگر در کسی پ نمی

ْأِس ِمَن اْلَجَسِد َو  :َقاَل َعِليٌّ »ایمان است؛ (. صبر مقوم و رأس 655: 5ش، ج  یَماِن َکالرا ْبُر ِمَن اإْلِ الصا
ْبِر اْلَباَلُء َو َما َیْعِقُلَها ِإالا اْلَعاِمُلون  (.574ق،   ،5488جعفر بن محمد) « َرْأُس الصا

و « صادق»یاد شده،  یها  یژگیبا و« ابرار»ه، تنها یانی در برداشت آیفراز پا ی هشتم و در رده
کند که دنبال  ، همچون نماد ایمان راستین، زمانی تحقق پیدا می«صداقت»شده است.  یابیارز« یمتق»

تنها »شود که  ، وجه جامع اعمال صالح است؛ بنابراین با حصر بیان می«یتقو»آن عمل صالح باشد. 
اگر به « صدق»و « بر»شان است؛ چون یان کمال ایحصری که در آن هست، برای ب« پرهیزکارانند.آنها 

(. به تعبیر مکارم، 657: 5ش، ج  5734عالمه طباطبایی، ) دهد مرز کمال نرسند، تقوی دست نمی
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ماهنگ مانشان هیشود که اعمال و رفتارشان از هر نگرشی با باور و ا گویی آنها از آنجا روشن می راست
ش را در برابر خدا و خلق خدا انجام یشود که وظایف خو شان از اینجا آشکار می است و پرهیزگاری

مان کامل است که اثرش یا« بر»مان اهل ی(؛ بنابراین، ا685: 5ش، ج  5734مکارم شیرازی، ) دهند می
کند؛  سرپیچی نمی کند، نه در قلب و نه در جوارح، در قلب شود و سرپیچی نمی هرگز از آن جدا نمی

گردد و  شامدی ناگوار دچار خشم نمییا در پیا پرخاش و یچون صاحب آن دچار گمان و سرآسیمگی و 
عالمه ) کند؛ زیرا اخالق و اعمال دستاورد ایمان کامل است در اخالق و اعمال هم سرپیچی نمی

 .(658: 5ش، ج  5734طباطبایی، 

 بندی علت صوری: فرآیند و صورت .4-2
سراج »و فرجام آن رسیدن به مقام « شاهد بودن»سازی یک فرآیندی است که سرآغاز آن  مکتب

ًرا َو َنِذیًرا ست: «چراغ راهنما»یا « منیر ا َأْرَسْلَنَك َشاِهًدا َو ُمَبشِّ بُی ِإنا ا النا ِه ِبِإْذِنِه َو  *یا َأیهُّ َو َداِعًیا ِإلَی اللا
ِنیًرا ساز در اندیشه اسالمی رسول  ترین شخصیت الگو و مکتب (. آرمانی46-45احزاب: ) ِسَراًجا مُّ

ِه فرماید:  است، قرآن کریم وی را اسوه همگان معرفی کرده و می اکرم َقْد کَاَن َلُکْم فِی َرُسوِل اللا لا
َه کَ  َه َو اْلَیْوَم ااَلِخَر َو َذَکَر اللا َمن کَاَن َیْرُجوْا اللا  .(75احزاب: ) ِثیًراُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِّ

همچون اسوه همگانی، دارای پنج گام است.  سازی پیامبر ی یاد شده فرآیند مکتب ی آیه بر پایه
« مترتب»فرماید ما تو را با پنج ویژگی  خطاب قرار داده و می« نبی»ی  را با واژه خداوند پیامبر

 ایم. فرستاده
ًة است: « شاهد بودن»بندی وظایف رسالت،  الف( نکته عزیمت صورت َو َکَذِلَك َجَعْلَناُکْم ُأما

ُسوُل َعَلْیُکْم َشِهیًدا اِس َو َیُکوَن الرا َتُکوُنوْا شُهَداَء َعلَی النا ی قولی که  شاهد بر پایه (.547بقره: ) َوَسًطا لِّ
ن امت وسط و یچون ا»است. « اسوه»و « الگو»، به معنای کند ی باال نقل می عالمه طباطبایی زیر آیه

د بر ین سبب شهید با آن سنجش شود، پس به همیو تفریط با عدل است؛ بنابراین هر دو سوی افراط 
ن امت است؛ لذا او یمانند اعالی ا دیگر مردم هم که در دو سو قرار دارند هست و چون رسول اسالم

تک امت  زانی است که حال آحاد و تکید خود را با او بسنجند و او میباد بر امت است و افراد امت یشه
ی مردمی که در  شود و گزیده ها با آن وزن می زانی است که حال دیگر امتیشود و امت م با آن وزن می

گاه یافراط و تفر د خود را با امت اسالم بسنجند و به یو تفریط قرار دارند، با دو سوی افراط  ط خود آ
 (.477: 5ش، ج  5734ر.ک: عالمه طباطبایی، ) «شوند

شود. در این آیه به مؤمنان  سوره حج تقویت می 37با نگرش آیه « شاهد»ی  این برداشت از پنداره
کارگیرند؛ زیرا خداوند آنها را برگزیده  دهد، در راه خدا نهایت تالش و مجاهدت خویش را به دستور می

نامیده تا « مسلم»الله را  این همان دین ابراهیم است که امت رسول و در دینشان حرج قرار نداده است.
گزینش »، «مجاهدت و تالش نهایی»ی  الگوی آنها باشد. قرینه الله آنها الگوی مردم جهان و رسول
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باشد: دهد که بناست این امت الگوی جهانیان  نشان می« عاری بودن از مشقت»و « از سوی خداوند
 ِذ َها الا ُکْم ُتْفِلُحوَن َیَأیُّ ُکْم َو اْفَعُلوْا اْلَخیْر َلَعلا ِه َحقا  *یَن َءاَمُنوْا اْرَکُعوْا َو اْسُجُدوْا َو اْعُبُدوْا َربا َوَجاِهُدوْا فِی اللا

َة َأِبیُکْم ِإْبَراِهیَم ُه   ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَبئُکْم َو َما َجَعَل َعَلْیکُم  لا یِن ِمْن َحَرٍج مِّ ئُکُم اْلُمْسِلِمیَن ِمن َقْبُل َو فِی الدِّ َو َسما
ُسوُل َشِهیًدا َعَلْیکُم  َکوَة َو اْعَتِصُموْا   فِی َهَذا ِلَیُکوَن الرا َلوَة َو َءاُتوْا الزا اِس َفَأِقیُموْا الصا َو َتُکوُنوْا شُهَداَء َعلَی النا

ِه ُهَو َمْوَلئکُم   (.37-37حج: ) ِصیُر َو ِنْعَم النا   َفِنْعَم اْلَمْولَی   ِباللا
است. در گام بعد کسانی که به وی  ی مرکزی آن پیامبر رسیم که هسته ای می بنابراین، به جامعه

هاست.  ی خودشان الگو هستند، در پایان امت اسالمی الگوی دیگر امت ترند، در اندازه نزدیک
 یأصحاب»شوید:  فرمود: یاران من همانند ستارگانند، به هر کدام اقتدا کنید رهنمون می پیامبر

(. طبیعی است اطالق اصحاب 55: 78ق، ج  5484ابن ابی الحدید، ) «تمیتم اهتدیهم اقتدیکالنجوم بأ
 تر گفته شد. مقید به ایمان و عمل صالح است که پیش

کند و به  ها تراوش می ی وجودش اندوخته د، از کوزهب( کسی که مملو از ایمان و عمل صالح باش
دهد و  های خویش به دیگران بشارت می ی یافته رسد. پس در گام دوم، اسوه بر پایه گام نشر و تبلیغ می

ی  کند. اگرچه بشارت و انذار ترتب دارند و بشارت پیشگام بر انذار است. بر پایه آنها را انذار می
(؛ بنابراین، 473: 5777ریتزر، ) کارایی تشویق همواره بیشتر از تنبیه بوده های رفتارشناسان، یافته

سوی خداوند گام به گام است. بعد از بشارت و انذار که ابزاری برای آماده ساختن افراد برای  دعوت به
نجاست که دعوت کارساز یشود، تنها در ا سوی خداوند آغاز می رش حق شمرده شده، دعوت به یپذ

 (.767: 53ش، ج  5734مکارم شیرازی، ) فتادخواهد ا
ی  ی زیبا در گزاره کند. دو نکته سوی خدا دعوت می ، به اذن خدا، به «اسوه»ج( در گام چهارم 

 قرآنی وجود دارد.
ساز به خودش نیست، دعوت  سوی خداوند باشد؛ یعنی دعوت انسان مکتب نخست اینکه دعوت به

گونه سودی نداشته  کننده، هیچ بودن دعوت این است که دعوت« لهالی ال»سوی خداست. معیار  تنها به
ُلُکْم ئَو َما َأْس تأکید داشتند که خواستار اجر و سود نیستند: باشد؛ زیرا پیامبر اکرم و دیگر پیامبران بارها 

 (.578، 564، 545، 573، 589شعراء: ) اْلَعاَلِمیَن   َرّب   َعَلْیِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَی ِإالا َعلَی 
دهد که هدایت و پذیرش دعوت به اذن الله است. مخاطب با یاری  نشان می« باذنه»دوم اینکه قید 

کننده نباید انتظار  ( پس دعوت774: 4ق، ج  5457بیضاوی، ) پذیرد. خداوند و توفیق الهی پیام را می
اشاره به این دارد که « باذنه»قید تعبیر آلوسی  ی مخاطبان دعوت وی را بپذیرند. به داشته باشد، همه

 ذانا بأنهایدت الدعوة بذلك إیو ق: »آید و بدون یاری خداوند به دست نمی دعوت کار دشواری است 
 ق، 5455آلوسی، ) «قدسه تأتی إال بإمداد من جنابیاإلعضال ال ة یغا یأمر صعب المنال و خطب ف

گر  این دارد که مخاطب منفعل نیست؛ بلکه کنش اشاره به« باذنه»(. به زبان رسانشی قید 777: 55ج 
های جهل و شرك و کفر را از افق  د تابانی است که ظلمتیهمچون خورشامبر یاست. هرچند وجود پ
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کنند، شماری خود را  ان که از نور آفتاب استفاده نمییناید؛ ولی همانند نابیزدا ها می آسمان روح انسان
 (765: 53ش، ج  5734شیرازی، مکارم ) دارند. از آن پنهان می

ی اعالی ایمان و عمل صالح، بشیر و نذیر بوده و  د( انسان نیکوکاری که افزون بر داشتن اندازه
گردد  شود؛ یعنی به شخصیتی دگرگون می می« سراج منیر»سوی خدا کند، سرانجام  اقدام به دعوت به

و حتی تا پس از مرگ به دست او رهنمون  که هستی وی چراغ راهنماست، دیگران وی را الگو قرار داده
ها،  : تو روشنی تاریکیفرمود نیست. برای نمونه، به علی ی شخص پیامبر شوند. این مقام ویژه می

َجی َو   َأْنَت ِمْصَباُح »هدایت و علم افراشته بر جهانیان هستی، هر کس پیروی کند، نجات یابد: چراغ  الدُّ
ْنَیا َمْن َتِبَعَك َنَجاَو   َأْنَت َمَناُر اْلُهَدی ْهِل الدُّ

َ
( و 57: 7ق، ج  5777طبری آملی، ) «َأْنَت اْلَعَلُم اْلَمْرُفوُع أِل

ُه »چراغ هدایت و کشتی نجات است.  همچنین فرمود: بر سمت راست عرش نوشته شده حسین ِإنا
ِه ِمْصَباٌح   (776ق:  5798طبرسی، ) «َنَجاةَهاٍد َو َسِفیَنُة   َلَمْکُتوٌب َعَلی َیِمیِن َعْرِش اللا

کند و آن اینکه چرا باوجود اینکه خورشید پرنورتر از  فخر رازی در این راستا به نکته زیبایی اشاره می
گرفته شد؟ برای اینکه از نور خورشید دریافت   بهره« سراج»از واژه « شمس»جای  چراغ است، به

اج قابل اخذ و تکثیر است و اگر یکی خاموش شد، توان از آن بهره گرفت؛ اما سر شود؛ تنها می نمی
ندارد،  ماند؛ بنابراین چراغ هدایت شدن انحصار به پیامبر آنچه از آن دریافت شده باقی می

سراجا و لم  یحق النب یقال ف»ی خودشان، چراغ هدایت باشند:  توانند در اندازه میهای ویژه  انسان
ء و السراج  یؤخذ منه شیراج لفوائد منها، أن الشمس نورها ال قل إنه شمس مع أنه أشد إضاءة من السی
کان کذلك إذ کل  یأخذ منه، و کذلك إن غاب و النب یبقی الذیرة فإذا انطفأ األول یؤخذ منه أنوار کثی

 ق، 5478فخر رازی، ) «تمیتم اهتدیهم اقتدیکالنجوم بأ ی: أصحابة کما قالیأخذ منه نور الهدا یصحاب
های ابتالء، کسی که  ، پس از امتحانات سخت الهی و گذر از گام(. به تعبیر امام صادق536: 75ج 

« جویان راهنمای ره»و « مونس مقربین»، «چراغ مؤمنین»خوبی بیرون آید،  های آزمایش به  از ضربه
ِة اْلَبْلَوی ُجِعَل ِسَراَج »: گردد  می ِبیَن َو َدِلیَل اْلَقاِصِدیَن   اْلُمْؤِمِنیَن   َمْن َخَرَج ِمْن ِسکا جعفر )   «َو ُموِنَس اْلُمَقرا

 .(574ق،   ،5488بن محمد

 علت غایی؛ پیامدها .4-3

یعنی ایمان و عمل صالح است. « بر»ساز بودن انسان،  آغازین مکتب ی همچنان که گفته شد ماده
خدا در قرآن کریم برای ابرار، دو گونه پیامد بیان کرده است؛ بنابراین برای ایمان و عمل صالح دو گونه 
غایت؛ غایت نهایی معطوف به جهان آخرت و غایت متوسط معطوف به دنیا وجود دارد. اگرچه این دو 

اند. غایت دنیوی ترجمان غایت اخروی و غایت  پیوند اتصالی داشته و به هم وابستهگونه غایت، 
دنیوی است. پس حیات مؤمن بهشت و حیات کافر جهنم است و بهشت ابرار اخروی بازتاب غایت 

اته النار، و جنة األبرار ال تختص بدار یاته الجنة، و الکافر حیفالمؤمن ح»ی دنیای واپسین نیست:  ویژه
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های  (. در قرآن کریم بیش از پنجاه بار، به عبارت763: 78ش، ج  5765صادقی تهرانی، ) «رارالق
گوناگون، به کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند، نوید بهشت داده شده است که در ادبیات قرآن 

گاری و پیروزی شود. پس فرجام رست یاد می« فوز مبین»و « فوز کبیر»، «فوز عظیم»های  از آن با پنداره
روزی توأم با یپ»ی فوز جایگاهی فراتر از رستگاری صرف به معنی  رسیدن به بهشت برین است. واژه

ات قرآن به کار رفته، ی(. این واژه در نوزده نمونه از آ539: 9ش، ج  5767مصطفوی، ) است« سالمت
ف به یمرتبه( توص 56) اتیآ؛ اما در غالب «ریکب»ف به یشده و یک بار توص« نیمب»ف به یدو بار توص

برداری پروردگار و  ق فرمانیتوفی  دربارهاست؛ ولی گاهی ی بهشت  شده و هماره درباره« میعظ»
 (.777: 75ش، ج  5734مکارم شیرازی، ) ز به کار برده شده استیآمرزش گناهان و مانند آن ن

شود.  ی دنیا و آخرت می دربرگیرندهمطلق است و « ابرار»شده به  های داده  در بسیاری از آیات، نوید
 و پس از مرگ پذیرد که آخرت تداوم دنیاست و حیات انسان پایان نمی سو است این شمول از این 

تواند  به فراخور جایگاه اخروی در جهان مادی بازتاب دارد و حتی میماند و  نیز نام و یاد وی باقی می
 در اینجا مهم است، پرداختن به غایات این جهانی ابرار پس از مرگ نیز تداوم افاضه داشته باشد. آنچه

 سازی و اسوه شدن است که به ترتیب زیر بیان فراخور پرسمان مکتب  اهل ایمان و عمل صالح( به)
 :شود می

اتی که به یر آن حیدی، غیات جدیخداوند به هر مؤمنی که عمل صالح کند به ح الف( حیات طیبه:
ن َذَکٍر َأْو ُأنثَی  َمْن َعِمَل کند:  ز داده، زنده مییگران نید َبًة َو   َصاِلًحا مِّ ُه َحَیوًة َطیِّ َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینا

ُهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َکاُنوْا َیْعَمُلوَن  ست که ین نیا« حیات طیبه»(. مقصود از 93النحل: ) َلَنْجِزَینا
کند که همان  ب یات طیث او را مبدل به حیات خبیکند، برای نمونه ح ن میاتش را دگرگویخداوند ح

ما »د: ین بود بسنده است که بفرمایرا اگر مقصود ایات عمومی باشد و صفتش را دگرگون کند؛ زیح
عالمه طباطبایی، ) میساز ب زنده مییاتی طی؛ بلکه فرمود: ما او را به ح«میکن ب مییات او را طیح

پیشرفت کیفی است که سرشت زندگی را دگرگون « احیاء»(؛ بنابراین، مراد از 495: 57ش، ج  5734
ات نو و ین حید و ایفرما اتی است راستی و نو که خدا آن را به کسانی که سزاوارند افاضه مییکند، ح می

است، ر آن است با همان ینکه غین ایست، در عیویژه، جدای از زندگی پیشین که همه در آن مشترکند ن
چنان زندگی است دو گونه زندگی  مراتب است نه به عدد، پس کسی که دارای آن تنها ناهمگونی به »

که روح قدسی که  شتر است، همچنان یهای ب تر و واجد نشانه تر، روشن اش قوی ندارد؛ بلکه زندگی
زندگی است،  ی سوم از ست؛ بلکه درجهیك زندگی سومی نیا دانسته یی انب خدای متعال آن را ویژه

 (.497: 57ش، ج  5734عالمه طباطبایی، ) «ی باالتری دارد زندگی آنان درجه
زه از هر نگرش، یی زندگی پاک ع و گسترده است که دربرگیرندهیچنان وس ی حیات طیبه، آن پنداره

ای ه ها و گونه ها و ذلت ها، اسارت ها و دشمنی ، عداوتها ها، خیانت ها، بیداد زه از آلودگییپاک
مکارم شیرازی، ) شود سازد، می زی که آب زالل زندگی را در کام انسان ناگوار مییها و هرگونه چ نگرانی
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ی آبشخورهای خوشبختی همچون؛  همهی  دربرگیرنده(؛ بنابراین، حیات طیبه 794: 55ش، ج  5734
کند.  ی نزدیک میشود که انسان را به رضوان اله سالمت، روزی حالل، آرامش روانی، توفیق بندگی می

قسیم  ی باوجود اینکه حیات طیبه دارای شمول معنایی است و معنای وسیعی دارد، شمول آن به قرینه
(. از اساس در 779-773: 54ق، ج  5457زحیلی، ) این جهانی است« جزای احسن»ی  بودن با مژده

یدگاه معنایی؛ بلکه برای است و این برهمکنش نه از د« حسن مآب»در برابر « طیب»ادبیات قرآن کریم 
اِلَحاِت ی دنیوی است:  ی حیات طیبه حسن عاقبت دنبالهمراتب حیات است.  ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصا الا

 (.79رعد: ) َلُهْم َو ُحْسُن َماٍب   ُطوبَی 
رحمت »بودن، حیات طیبه را بیازمایند، نوید « بر»به کسانی که به سبب اهل  ب( اجر مضاعف:

داده شده است. رحمت الهی بنا به توصیف قرآن، فوز کبیر بوده و از کیفیت دوچندانی برخوردار « الهی
ر ی اعمال صالحه آنها نیست؛ بلکه بسیار فرات اندازه است؛ بنابراین، مزد نوید داده شده به ابرار، به 

 دوچندان است.« کیفی»و « عرضی»، «طولی»است. مزد آنها از ابعاد گوناگون 
است؛ اما پیامد آن سرمدی و غیر  مند به عمر دنیوی هرچند طول مدت ایمان و عمل صالح کران -

اِلَحاِت لَهْم اِ است منقطع  ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصا (. مراد از اجر غیر 75اق: انشق) َأْجٌر َغیُر َمْمُنوِن الا الا
ق،  5456جزایری، ) شود های آن در هیچ جایگاهی بریده نمی ممنون، بهشت برین است؛ چون نعمت

گونه  ن است که هیچینجا ایدر ا« ر ممنونیغ»اند: نگرش از  ز گفتهی(. برخی از مفسران ن567: 4ج 
تر پنداشته  غیر منقطع( مناسب) اول شود؛ ولی معنی ن اجر و پاداش گذارده نمییمنتی بر مؤمنان در ا

های آخرت برعکس  نعمترا ینجا گرد آمده باشد؛ زین معانی در ایا ی شود. شدنی است که همه می
گونه  های ناخواسته است، هیچ خته با ناهنجارییر و بیشتر آمیپذ دار، نقصانیا که ناپایهای دن نعمت

 مکارم شیرازی،) آن راه ندارد و جاودانی استهای ناخواسته در  منت، نقصان، فناء و ناهنجاری
 (.778: 76/ ج 757: 78ش، ج  5734
ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا ی کارهای خیر آنهاست:  مزد ابرار از دیدگاه کیفی بسیار فراتر از موازنه - ا الا َفَأما

ْم فِی َرْحَمِتِه َذاِلَك ُهَو الْ  اِلَحاِت َفُیْدِخُلُهْم َربهُّ افاضه « رحمت»(. مراد از 78الحاثیه: ) َفْوُز اْلُمِبیُن الصا
« نیفوز مب»کی از برآیندهای آن بهشت بوده و یشود و  خوشبخت میه است که به هر کس برسد، یاله

 (.57:737ش، ج  5734عالمه طباطبایی، ) به معنای رستگاری روشن است
رسد که از آن  ای است که به ذهن افراد نمی هگون شده به ابرار از دیدگاه گستره به  های داده نعمت -

ْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َکِریٌم شود:  یاد می« رزق کریم» ِلَحاِت ُأْوَلئَك لَهم ما ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصا َیْجِزَی الا : سبا) لِّ
است که همه ای  ی آن به اندازه م به معنی هر روزی ارزشمندی بوده و گستردگی پندارهی(. رزق کر4

ده و از یچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیهایی که ه گیرد تا جایی که نعمت مواهب الهی را دربرمی
 (.56: 57ش، ج  5734مکارم شیرازی، ) فکر کسی نگذشته است
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 ی صالحان کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند، در جرگه ج( دخول در جرگه صالحان:
ِذیَن شوند  وارد می اِلِحیَن  َوالا ُهْم فِی الصا اِلَحاِت َلُنْدِخَلنا صالحان (. 9عنکبوت: ) َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصا

 راهبران واالیی همچون پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین اولیه هستند که هر کسی روش آنها را
َه َو شود:  در ایمان و عمل صالح بپیماید، به آنان الحق می ِذیَن َأْنَعَم  َمْن ُیِطِع اللا ُسوَل َفُأولِئَك َمَع الا  الرا

اِلِحیَن َو َحُسَن ُأولِئَك َرِفیقاً  َهداِء َو الصا یِقیَن َو الشُّ دِّ یَن َو الصِّ ِبیِّ ُه َعَلْیِهْم ِمَن النا مقصود از (. 69نساء: ) اللا
ب و درجات سابقین و ی آنها حشر با آنان در حیات دنیوی و اخروی و اشتراک در مرات دخول در جرگه

(؛ بنابراین، دخول در جرگه 75: 77ش، ج  5765صادقی تهرانی، ) مقربین است که بهترین همراهند
قمی ) شوند نشین آنها در بهشت می آنها و در آخرت هم ی معناست که در دنیا از جمله صالحان بدین

صالحان، شهادت در راه (. یکی از مصادیق رسای همگونی با 577: 58ش، ج  5767مشهدی، 
 خداست.

صالحان شهرت به خیر است. خداوند  ی یکی از مصادیق داخل شدن در جرگه د( شهرت دنیوی:
ااست. برای انبیا یاد خیر قرار داده  به معنای « لسان» ی ( واژه58: مریم) َجَعْلَنا لَهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلیًّ

 افزوده شود، به معنای یاد خیر و شهرت مثبت استکه به واژه صدق  یاد و شهرت است، هنگامی 
(؛ بنابراین، یکی از مزدهایی که خداوند به انبیا و صالحان 75: 54ش، ج  5734عالمه طباطبایی، )

آنها پس از مرگ است. همچنان که پس از یاد ابراهیم، الیاس، موسی  ی عنایت کرده، حفظ یاد و خاطره
( و درباره جمعی 579؛ 559؛ 587؛ 37: صافات) ا َعَلْیِه فِی ااَلِخِریَن َو َتَرْکنَ فرماید:  می و هارون

ن فرماید:  می از پیامبران همانند نوح، موسی، هارون، الیاس، ذکریا، هارون و عیسی َو َوَهْبَنا لَهم مِّ
ا ْحَمِتَنا َو َجَعْلَنا لَهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلیًّ ی کسانی  است و دربرگیرنده(. این شهرت ذومراتب 58مریم: ) را

آوازه »در دعای خویش از خداوند درخواست  شوند. حضرت ابراهیم  می« جنه النعیم»است که وارد 
ِعیِم  * ِلَساَن ِصْدٍق فِی ااَلِخِریَن   َواْجَعل لّی کند  می« مثبت ِة النا (. 75-74شعرا: ) َو اْجَعْلنِی ِمن َوَرَثِة َجنا

« لسان صدق علی»به آنها شهرت داده است. طبرسی در بازنمود  ابراهیمخداوند در اجابت دعای 
ها زبانزد عام و خاص است و پیروان  نویسد: انبیا در میان مردم مورد احترامند، نام و یاد نیکوی آن می

و  (. ابراهیم399: 6ش، ج  5737طبرسی، ) کنند. همه ادیان، ابراهیم و ذریه او را ستایش می
پرده آورده شده است.  بی« اسوه»ی  ی آنها واژه دو پیامبر اولوالعزم هستند که درباره حضرت محمد
تبع آنها هر مؤمن مخلص و دارای اعمال صالح، به فراخور  داده است. به« ذکر اعلی»خداوند به آنها 

ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصا شود:  مقام خودش، از این یاد برخوردار می ِعیِم ِإنا الا اُت النا  اِلَحاِت لَهْم َجنا
 (.7لقمان: )

طلبی  از درخواست حفظ یاد و نام، خواهش دل و شهرت نیاز به یادآوری است که آرمان ابراهیم
ساز بوده به  اندازه انسان خ زندگی او را که بیین است که دشمنان نتوانند تاریاش ا نیست؛ بلکه نگیزه

ها  شه از خاطرهیی برای مردم جهان باشد، برای همیتواند الگو را که میفکنند و او یفراموشی ب ی بوته
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 (.73: 57ش، ج  5734مکارم شیرازی، ) بزدایند
 در جوار الهی« جنه االنعیم»گونه است که آنها در   ساز و کار حفظ شهرت بر صالحان بدین
 خدا و آنها به زمیناند و این رضایت دوسویه بین  مورد رضای خداوند هستند و آنها نیز راضی

ةِ یابد:  بازتاب می اِلَحاِت ُأْوَلئَك ُهْم َخیُر اْلبَریا ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصا ْم  * ِإنا الا  َجَزاُؤُهْم ِعنَد َربهِّ
ضِی  نْهاُر َخِلِدیَن ِفیَها َأَبًدا را

َ
اُت َعْدٍن تَجِری ِمن تَحتِها اأْل ُه َعنْهْم َو َرُضو  َجنا هُ اللا  ْا َعْنُه َذاِلَك ِلَمْن َخشی َربا

 (.7؛ 3: بینه)
فرمایند: هیچ  می رسول خدا در فرانمودن پژواک شهرت آسمانی صالحان در زمین، به علی

پنهان و آشکار؛ یعنی باطن و ظاهر دارد. هر کس باطن خویش را  ی ای نیست مگر اینکه دو گستره بنده
ای در میان اهل  کسی نیست مگر اینکه آوازه کند. هیچ  بازسازی کند، خداوند ظاهرش را بازسازی می

اش در میان اهل آسمان زیبا شود، همان آوازه در  ای در میان اهل زمین دارد. هرگاه آوازه آسمان و آوازه
شود  اش در آسمان بد گردد، همان جایگاه در زمین منعکس می آوازهیابد و زمانی که  می زمین بازتاب

هِ » اِنيٌّ َقاَل َرُسوُل اللا اِنيٌّ َو َبرا ، َما ِمْن َعْبٍد ِإالا َو َلُه َجوا ُه  -َیْعِني َسِریَرًة َو َعاَلِنَیةً  -: َیا َعِليُّ اِنیا َفَمْن َأْصَلَح َجوا
هُ  ُه، َو َما ِمْن َأَحٍد ِإالا َو َلُه ِصیٌت  َأْصَلَح اللا اِنیا ُه َبرا ُه َأْفَسَد اللا اِنیا ُه، َو َمْن َأْفَسَد َجوا اِنیا َماِء َو ِصیٌت   َبرا ِفي   ِفي َأْهِل السا

ْر 
َ
َماِء ُوِضَع َذِلَك َلُه ِفي َأْهِل اأْل ْرِض، َفِإَذا َحُسَن ِصیُتُه ِفي َأْهِل السا

َ
َماِء َأْهِل اأْل ِض، َو ِإَذا َساَء ِصیُتُه ِفي َأْهِل السا

ْرِض 
َ
 (.457ق:  5454وسی، ط) «ُوِضَع َذِلَك َلُه ِفي اأْل

دهد، شهرت زمین از دید وسعت گستره و چگونگی، پژواکی از  همچنان که آهنگ حدیث نشان می
 اگر شهرت فرد نمای پیوند انسان با خالق است، تمام ی شهرت آسمانی است، شهرت زمینی آیینه

 شهرت در آسمان هر چه بیشتر باشد در زمین ی در آسمان مثبت باشد، در زمین نیز مثبت است، دامنه
 شهرت قابل دگرگونی است، این پذیرفتنی است که ی چشمگیر اینکه گونه ی نیز بیشتر است. نکته

اشد؛ ولی این جایگاه فردی صالح چندی شهرت نداشته باشد یا در راستای ابتال شهرت منفی داشته ب
شود، هرچند ممکن است،  ی خودشان، عنایت می این مزد به صالحان، در ردهماند.  هرگز پایدار نمی

ا َلُه َکاِتُبوَن ها پس از مرگشان رخ بدهد  سال اِلَحاِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُکْفَراَن ِلَسْعِیِه َو ِإنا  َفَمن َیْعَمْل ِمَن الصا
 (.94انبیاء: )

ی منفی، خنثی یا مثبت  محبوبیت فراتر از شهرت است. ممکن است کسی آوازه ( محبوبیت:ـه
شود که مردم افزون بر شناختن، وی را دوست داشته  داشته باشد؛ اما انسان محبوب به کسی گفته می

ِإنا دهد  زودی محبوبیت قرار می د. خداوند برای کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند، به باشن
ا ْحَماُن ُودًّ ِلَحاِت َسَیْجَعُل لَهُم الرا ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصا  (.69مریم: ) الا

سویه و بدون چشمداشت،  تبلور دارد، این است که نخست یک« ُودّ »ویژگی این محبت که در واژه 
ه مطلق است، (، دوم اینک554: 3تا، ج  طوسی، بی) همانند محبت پدر نسبت به فرزند است
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 ش، 5734عالمه طباطبایی، ) شود ی دنیا و آخرت، مؤمن و غیر مؤمن و حتی دشمنان می دربرگیرنده
(. ایمان و عمل صالح، 588: 56ق، ج  5457طبری، /777: 6ش، ج  577طبرسی،  /554: 54ج 

 تجلیی اعلی به  ای دارد، هرگاه در روح و جسم یک انسان در اندازه اندازه جاذبه و کشش بی
: 57ش، ج  5734مکارم شیرازی، ) برسد، همچون نیروی سترگ مغناطیس، جاذب و رباینده است

545). 

 علت فاعلی؛ نمونه مثالی شهید سلیمانی .4-4

های مثالی ایمان و عمل صالح دانست که با شهادتش  توان یکی از نمونه سردار سلیمانی را می/
، «انقالب اسالمی»گیری شخصیت ایشان را در  شکل شد. مقام معظم رهبری مبانی« چراغ راهنما»
کنند؛ اما آنچه از میان انبوه کسانی که دستخوش  ، جستجو می«دفاع مقدس»و « مکتب امام خمینی»

و تحقق ایمان و عمل صالح همراه با « بر»سازد، سبقت در آموزه  همان مبانی بودند، وی را جدا می
هایی است که برای پرهیز از اطاله  ید سلیمانی دارای ویژگیاخالص است. از دیدگاه رهبر انقالب شه

 (.55/58/5488؛ 73/58/5797 ای: الله خامنه ر.ک: آیت) کنیم کالم آنها را در نمودار زیر تلخیص می

 
دهد، به  ایرانیان بدان گواهی می ی های همه های باال که قلب سردار سلیمانی با داشتن ویژگی

یافت که در سخنان رهبری بازتاب یافته است. برخی از پیامدهای اخالص و شهادت  برآیندی دست
؛ 73/58/5797 ای: الله خامنه ر.ک: آیت) شود سلیمانی از دیدگاه رهبری در نمودار زیر ترسیم می

55/58/5488.) 
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توان به برخی  لیمانی در این نوشتار روا نیست؛ اما میی ابعاد شخصیتی س هرچند پرداختن به همه

گیری انسان  فرآیند شکل ی های قرآنی درباره از زوایای حیات طیبه ایشان که ترجمان عملی آموزه
 ساز است، به ترتیب زیر اشاره نمود: مکتب

نقل  ای از شهید محبوبش ی اشتیاق خاطره سلیمانی با همه الف( ایمان و احساس حضور ربوبی:
یک روز »غبطه بر حالت حضور ربوبی است.  ی دهنده کند به نام حسین پسر غالمحسین که نشان می

هایش بود و جوراب به پا نداشت، آمد پیش من، نگاهی به او انداختم که  که اورکتش روی شانه در حالی 
ایی بر لبانش نشست. گویم. لبخند زیب مثاًل چرا با این وضع آمدی پیش من. از نگاهم خواند که چی می

حال وقتی گفتند شما با من  خواندم. با این  حقیقت آن لبخند، عظمت داشت. گفت: من داشتم نماز می
کار دارید، خواستم اورکت و جوراب پوشم. به خودم گفتم: حسین! پسر غالمحسین! تو پیش خدا 

 (.55: 5488، اکبری مزدآبادی) «جوری بری؟! خواهی آن جوری رفتی، پیش فالنی می این
دهد، سلیمانی در این ادعا که اگر کسی  شهادت بسیاری از مردم نشان می ب( اخالص و عمل صالح:

شود  اخالص او را از کجا می»شود، صادق بوده است. به تعبیر مقام معظم رهبری  شاهد نباشد شهید نمی
کرد. او از دیده  از دیده شدن فرار میای هم  که از آغاز دنبال دیده شدن نبود؛ یک ذّره  فهمید؟ از اینجایی

کرد، خودنمایی  بینند. کار را برای خدا می ی دنیا دارند او را می کرد، حاال جوری شده که همه شدن فرار می
ای که خدای متعال به این اخالص او داد، همین تشییع  زنی نداشت؛ اولین پاداش دنیایی نداشت، الف

 (.55/58/5488ای:  خامنه) «نخستین جزای اخالص او در دنیا بود ها میلیونی بود. این تشییع، َده
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شوند، پرتو نور  می« سراج»اند، زمانی که  دارای سعه وجودی« بر»اهل  صدر و هدایت دیگران: ج( سعه
های خودم؛ من و رفقای خودم؛ من و مریدهای  من و آدم»گفت:  گیرد. سلیمانی می آنها همگان را دربرمی

طلب  حجاب است؛ این باحجاب است؛ این چپ است؛ آن راست است؛ این اصالح خودم؛ این بی
خواهید حفظ کنید؟ همان دختر کم حجاب، دختر  گراست؛ خوب، پس چه کسی را می است؛ او اصول

اللهی با  من است؛ دختر ما و شماست؛ نه دختر خاص من و شما؛ اما جامعه ماست. فقط رابطه حزب
ی  تر است، موضوعیت دارد. جامعه اللهی با کسی که دینش ضعیف ابطه حزباللهی معنا ندارد. ر حزب

 (73: 5488شیرازی، ) «های ما هستند ی ماست. اینها همه مردم ما هستند. اینها بچه ما، خانواده
ای به فاطمه، دختر شهید حاج مهدی  در نامه 5795اسفند  76وی در  د( خدامحوری و تداوم:
گونه  بخش توست؛ همان ترین داروی آرام رم، خلوت با خداوند سبحان، مهممغفوری، نوشته است: دخت

که پدر بزرگوارت، با همین صفات ارزنده، خود را مقرب او نمود و همچون شمعی امروز مزار شهید را 
گیرند. دخترم، عزت  چرخند و از قبر مطهر او حاجت می وار دور مزار او می منور نموده و مردم، پروانه

ای است که عزت دو دنیا را به دنبال داشته  ترین تجربه ر، همین است. دخترم، تجربه پدرت، موفقماندگا
 (77: 5488شیرازی، ) .است
ای به یک سوری  سردار سلیمانی، در دوران جنگ با داعش در سوریه، نامه ( تقید شرعی و تقوا:ـه

شناسید. ما  لیمانی هستم. حتمًا مرا میآورد: من، برادر کوچک شما، قاسم س نویسد و در آن نامه می می
ایم. من شیعه هستم و شما سنی هستید... از قرآن  جا خدمات زیادی انجام داده به اهل سنت در همه

های باایمانی  کریم و صحیح بخاری و دیگر کتب موجود در خانه شما متوجه شدم که شما انسان
مرا بپذیرید که خانه شما را بدون اجازه استفاده  خواهم و امیدوارم عذر هستید. اواًل از شما عذر می

کنیم ما و  کردیم. ثانیًا هر خسارتی که به منزل شما وارد شده باشد، ما آماده پرداخت آن هستیم. فکر می
ی من در ایران است.  من مدیون شماییم؛ چراکه بدون اجازه شما در این خانه ماندیم. این، شماره

 (.53: 5488شیرازی، ) ام برای انجام هر کاری که شما بخواهید آماده امیدوارم تماس بگیرید. من
شهادت آرزویی است که »گوید:  ، در یک سخنرانی می5768در سال  و( ایمان و آرزوی شهادت:

زند. همه عاشقان برای رسیدن به معشوقشان، برای رسیدن هدفشان، آخرین  ها برایش پر می همه دل
کنند و این افتخار  رساند، شهادت است و آن را انتخاب می ها را به معشوق می دانند آن ای که می وسیله

د شد، مگر افرادی که خود را ساخته باشند و افتخار این را داشته باشند، به نصیب هر کس نخواه
 (55: 5488اکبری مزدآبادی، ) «لقاءالله برسند.

در پاسخ به درخواست  5796شهید سلیمانی در ششم اردیبهشت  ز( دیگرخواهی و پرهیز از ریاست:
الحمدالله در کشور ما »د، نگاشت: جمهوری دعوت کرده بو جوانی که او را برای کاندیداتوری ریاست

ست های مهم و ارزشمند گمنام و بانامی وجود دارد که نیازی نیست سربازی، پُ  قدر شخصیت آن
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سربازی خود را رها کند. افتخارم این است که سرباز صفر بر سر پست دفاع از ملتی باشم که امام 
یطی که گرگانی در کمین هستند، خیانت فرمود: جانم فدای آنها باد. رها کردن این پست را در شرا

 (.47: 5488شیرازی، ) «دانم می

 گیری بندی و نتیجه جمع .5

توان به این برآیند رسید که از دیدگاه قرآن کریم،  گیری از الگوی علل چهارگانه ارسطویی می با بهره
ند. ماده اولیه انسان شو برخی از افراد از روی شایستگی و التزام به ایمان و عمل صالح جزء ابرار می

رسند.  سازی می است. از میان ابرار شماری به اوج رسیده و به مقام اسوگی و مکتب« بّر »ساز  مکتب
است. چنین انسانی به « اسوه»و « الگو»ساز کسی است که خود در مقام ایمان و عمل  انسان مکتب

ی صوری  شود. پس انگیزه می« هدایتچراغ »پردازد و سرانجام  اذن الهی به بشارت و انذار دیگران می
ی  سوی شهید شدن است. هر شخصی که در اندازه ساز شدن حرکت از شاهد بودن به  اسوه و مکتب
نائل شود، در عالم ملکوت افزون بر ورود به رضوان الهی، به شهرت و « سراج منیر»ی  خودش به رده

هدایت و ی  پژواک یافته و آن فرد مایه یابد. آوازه و شهرت آسمانی در زمین محبوبیت نیز دست می
« اسطوره شدن»و « اسوگی»مرور به مقام  وی اتساعی است و به  ی شود. درجه تألیف قلوب دیگران می

ساز دو گونه غایت وجود دارد. علت غایی متوسط  کند؛ بنابراین، برای انسان مکتب پیشرفت پیدا می
هاست و غایت نهایی داخل شدن در  ت دیگر انساندر راستای هدای« محبوبیت دنیوی»و « شهرت»

ساز شایستگی فردی و  کند. علت فاعلی انسان مکتب رضوان الهی است که در زمین نیز بازتاب پیدا می
ی مثالی از فرآیند باال  تالش وافر کنشگر در گذرگاه ابتالئات الهی است. شهید سلیمانی یک نمونه

توان به شکل  ساز شدن از دیدگاه قرآن را می مقام اسوگی و مکتب شود. فرآیند باال رفتن به شمرده می
 الگوی زیر ترسیم نمود.
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 ، تهران، اسالمیه، سوم.مة(یالقد -ط) إعالم الوری بأعالم الهدیق(. 5798) ، طبرسی، فضل بن حسن .73
 عة المرتضییبشارة المصطفی لشق(. 5777) ، القاسم یجعفر محمد بن أب ین أبیطبری آملی، عماد الد .77

 ، نجف، دوم.مة(یالقد -ط)

  ، بیروت، دارالمعرفه، چاپ اول.ر القرآنیان فی تفسیجامع البق(. 5457) ر،یابو جعفر محمد بن جرطبری،  .79
 ، قم، دار الثقافة، اول.(یللطوس ) یاألمالق(. 5454) ، طوسی، محمد بن الحسن .78

اء یدار اح  بیروت،  رعاملی،یق: احمد قصی، تحق ر القرآنیان فی تفسیالتببیتا(. ) ، طوسی، محمد بن حسن .75
 ، چاپ اول. التراث العربی

،  د محمد باقر موسوی همدانیی، ترجمه س زانیر المیتفسش(. 5734) ن.ید محمد حسیی، سیعالمه طباطبا .77
 ، پنجم. ه قمین حوزه علمیی مدرس قم، انتشارات جامعه

اء ی، بیروت، دار إحروت(یب -ط) بحار األنوارق(.  5487) عالمه مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، .77
 ، دوم. یالتراث العرب

 ، سوم. یاء التراث العربی، بیروت، دار اح بیح الغیالتفسیر الکبیر: مفاتق(. 5478) فخر رازی، محمد بن عمر، .74

ق: ی، تهران، تحق ر کنز الدقائق و بحر الغرائبیتفسش(. 5767) قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، .75
 ، اول. اسالمی، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد  ن درگاهییحس

اکبر و آخوندی، محمد،  ، مصحح: غفاری علیالکافیق(.  5483) . عقوب بن اسحاقینی، محمد بن یکل .76
 ة، چاپ چهارم.یتهران، دار الکتب اإلسالم

 ، ی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم میکلمات القرآن الکر یق فیالتحق.  ش( 5767) مصطفوی، حسن. .73
 چاپ اول.

 ، تهران، صدرا، چاپ هفتم.د مطهرییمجموعه آثار استاد شه(. 5774) مطهری، مرتضی. .77
 ، دارالکتب االسالمیه، چاپ نهم.پیام قرآن(. 5776) مکارم شیرازی، ناصر، .79
 ة، اول.ی، تهران، دار الکتب اإلسالم ر نمونهیتفس ش(.5734) رازی، ناصر،یمکارم ش .48
 ، فصل زمستان،7، شماره امه اندیشه نوین دینیفصلن(. مبانی کالمی تفسیر موضوعی، 5774) نصیری، علی، .45
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