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 در استحکام نظام خانواده از منظر قرآن ینقش تربیتی معاد باور

 *عبدالرضا سلیمانی بابادی *سید عیسی مسترحمی

 چکیده
 بک  در ییبسزا سیا ت که تأث یپس از مسگ، از جمله باورهای یاعتقاد به حساابس ا

س داده و آا را ییا تغیانسااااا داردع اعتقاد به م،اد، ن سن انسااااا را به زندگی ای  دن یزندگ

د و  ،ادتمندانه یدا به زندگى جاویدا به اهداف والاى انسانى و ر یابزارى در جهت ر ا

دهدع ای  اعتقاد در  اااحت زندگی ناندادگی نیز آثار رویاانی دارد که در ت،اا ی ، قسار مى

ع ندیااتار حا ااس با مساج،ه به قسآا کسی  و کندیاز آا، نقش آفسینی م دوام و آ اایز زدایی

اقدال مفساساا و با ا تفاده از رون تدییفی و تللیلی نقش باورمند  به م،اد در ا تل ام 

ها  پژوهش ن،ااااا نظام مقدس نانداده را مدرد بلث و بسر ااای قسار داده ا اااتع یافته

، در انتصاب همسس ندیش م،یارها  یاله دهد که یاص  م،تقد به حساابس ی و جزا می

الهی را ماد نظس قسار داده و باا حاک  کسدا ملبت و رحمت در فیاااا  نانداده، راه را بس 

هایی همچدا بی تدجهی، کینه، افتساء و نیانت، که تزلزل ای  نهاد را به همساه نداهد آ یز

نی به ح  م، لات و ع از  اد  دی س، باور دایات روز واپسی  کمک یایابنددیدایات، م

ها  وحیانی قسآا بس نقش م،اد کندع همچنی  گزارهتلم  کمبددها در زندگی ناندادگی می

اعیااا  نانداده و تدجه به نیازها  دی س اعیااا،   سیپذتیدر انلاص و نیز مساالدل  باور

 ع  در ا تل ام نهاد نانداده دارندکند که ای  مدارد نیز  ه  ملدرمی دیتأک
 عقش تسبیتی، ا تل ام نظام ناندادهقسآا کسی ، م،اد باور ، ن کلیدی:واژگان 
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 مقدمه

 ی کسی،تا  طب  بسیار  دارد و هاتفاوتس م،اد باور یانسااا م،اد باور با   ی ابک زندگ

در آا جهاا را مستبط بس  یت زندگیفیپس از مسگ بایاااد و ک  ات ابدیاکاه م،تقاد باه ح

  فسد ، یان مساقز اعمالش نداهد بددع ای  چنیزندگاعماالش باداناد در تماام مساحا  

دد نداهد ب مؤثسار ی  ندد در ت ام  و ریاد انساا بسیات ا ات و ایتف ساتش فساتس از ماد

را  یدا مسگ، کتاب زندگیند و با فسا ر ی  جهاا ببیرا ملصادر در ا یکه زندگ یکسا یول

  بیند و با اندک نسارت مادیان نمزندگی  بسا یتمام یاده بنندارد، طبی،تا  بسنامه نایا

در  یهدفی و پدچاز بی ینای یاز م، لات زندگ ییددع بسنمی یآیافته و دچار افساسدگ

مس   ایکند ای،تس می  م،ا   را بیا ات و باور به م،اد و زنده یادا ب،د از مسگ ا یزندگ

ده یک، ییبه جدا هدفی  در اثس بیهاناندادهی راحتبهز گذایته و یتأثیس ندد را بس نانداده ن

نانداده را نساابت به   د اعیااایحساااب، د و روزپس از مسگ،  ییاادد اعتقاد به زندگمی

 ددعییم یها در زندگز مدجز ا تل ام ناندادهیدهد و نیس مییتغ یو فلسفه زندگ یهست

 پیشینه پژوهش
داا ن  دان،اامیب مدردگفت داز عدام  ا ااتل ام نظام نانداده  ی یبه عنداا   م،اد باور

انساا داردع آیات  یز م،اد نقش پسرن ی در زندگیبدده ا اتع در ن اه ادیاا و مل  و نل  ن

اا انسااا ییس م،اد در اب،اد زندگتأثز به یات نی  و یااامار فساوانی از روایمت،دد  از قسآا کس

  دره 656 و 222ه ی  و آی ادره تلس 6ه یهمچدا آ یاتی  آیذ یع مفساساا قسآناندپسدانته

 دره نم   4ه ی دره انساا و آ 61-9ه یو آ عمسااآل 666ه یلقماا و آ  دره 64یه و آبقسه 

 عانددادهقسار  ی  مسلله را مدرد بسر یوععع ا

در مقاله نقش باورها  دینی در تل ی  نانداده و  یلی  جلیهمچدا: جل یسااانادگانیند

نامه یااپا  در یالل  دریدر نقش اعتقاد به م،اد در زندگی ب،س و ح  انبارو ی  مستییحسا
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در مقاله نقش م،اد باور  در ایلاح   یس آا در رفتار انسااا و ملمد احمدتأثنقش م،اد و 

 اند و  کسدهیرا تدو یژه م تدباتیو طدربها یبه طدر عام  گی انساا از ن اه امام علی زند

 مستق  در مبلث مذکدر بصدرت و مقالات هانامهاا یاندع در پابه ای  بلث ایااراتی نمدده

ز به نقش م،اد یبه یدرت عام آمده ا ت و ن ؛ و  نانداده ایااره ن،اده ا تیم،اد در تل 

  نهاد نانداده یدر تل   ات مسبدط به م،اد باوریدر فسد و اجتماع پسدانته ا ااات و همه آ

  یدر تل   ات نقش م،اد باوری  نصدص آییا اتقصااء ننمدده ا ات؛ لذا ما در یادد تب

  عی  هستینداده در قسآا کسنظام نا

 مفهوم شناسی
 فتهر ب ار مفاهی  و واژگاا یلیح فه درگسو  علمی مد دع یک یالیح تللی  و فه 

 هاماب رفع جهت پژوه،ی، هس در کلید  مفاهی  و متغیسها یانا ایی زیسا؛ ا ات آا پیسامدا

 به ورود از پیش ،رو یازا ؛(26: 6279 عبا اای مقدم،ع )دارد بساازایی تأثیس تلقیق پایایی و

 عب یسد قسار تبیی  مدرد ایلی مفاهی  ا ت  سور  بلث،

 الف( معاد

زى ی(؛ بازگ،ت  به چ661/ 2: 6286رجدع و بازگ،ت  )طسیلی،   م،اد در لغت به م،نا

ا انصساف از  ص  یزى ا ت یا دور یدا از ذات چی  انصساف یب،د از انصاساف از آا که ا

ک بار ی  ی(ع کلمه م،اد در قسآا کس592: 6462ایاافهانی،  )را ز متیا از قصااد و عزیو 

 بایدینمم اا بازگ،ت ب،د از مسگ  ی،نیم،هدرن   ( که به م،نا85آمده ا اتع )قص /

)روز  یایاااطلاح  ندد به کار رفته ا اااتع گسچه واژه م،اد به م،نا  لغد  در م،نا یول

،ه آا به یدرت یر یت ولقیامت،  اسا  آنست( در قسآا ا اتفاده و ب ار بسده ن،اده ا ا

 ( ذکس یده ا تع29)اعساف/ ینده در کلام وحیا آیف،  گذیته 
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م،اد در ایاطلاح فلسافی و کلامی به م،نا  بازگ،ت انساا ب،د از مسگ به حیات، بسا  

م،اد ی،نی بسگ،ت اجزا  بدا  (266/ 4: 6262ر یدگی به حساب اعمال او ت ) جاد ، 

کنده یااده بددند؛ بسگ،اات به حیات ب،د از مسگ، بسگ،اات به ی نارچ ی، ب،د از آا که پسا

 (ع429: 6264ب،د از جدایی )لاهیجی،  هابداارواح به 

 ب( معاد باوری

/ 6: 6279ده و قبدل  اص  آمده ا تع )عمید، ی ، اعتماد، عقیقی  باور در لغت به م،نا 

 س منتق  یجهاا د  جهاا به ی  بااور بددا کاه با مسگ، از ایی،نی بس ا  (ع م،ااد بااور469

یدد و می یدگیا انجام داده ا ت، ر ی  دنی س به اعمالی که در اید  نداهد یاد و در  سا

بد و ناپسند او   ز او نداهد یاد و در مقاب  کارهایندب او پادان نصا  در بسابس کارها

 یددععذاب داده می

 ج( نظام خانواده

به   زی  کسدا چیع و قسی(، تجم689/ 67: 6464یف )حساینی زبید ، تأل  نظام به م،نا

ا یز  بچا هس ید و یا مسواریح و ی  تساابهادانه  یاادرت ا اات که وقتی ی س به ایز دیچ

گدیند یم  کار انتظام ییدند به ایم س همساه ی دیآیند و با یم  گدنه به ریته در یت ایماه

( و 2146/ 5: 6276گدیند )جدهس ، یمآید نظام یم به د ااتی  عم  از اکه  یو به نسوج

( و 578/ 62: 6466یاااددع )اب  منظدر، سه و عادت به کار بسده مییه،  اایهد  ز در م،ناین

که یااام   یواحد اجتماع –زا و فسزند  –اه  نانه  –دودماا  –نانداا   به م،نا نانداده

عسبی از واژگاا  و واژه ا سه و اه  (978/ 6: 6279پدر و مادر و فسزنداا آنها ات )عمید، 

هسگاه واژه  (21/ 4: 6466گیسدع )اب  منظدر، یم، نانداده قسار یا اات که بسابس زباا فار اا

 یا افه گسدد که به ایصاص بازم  سیا به  میاه  در قسآا به نام افساد نسابت داده یدد و 
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ه یاز مدارد، مساد از اه  و میاف ال ینانداده را نداهد دایات هسچند در بسن  گسدد م،نا

س انت یا اات که ا اااس و ز یی  واحد اجتماعتسکدچکنداا ا اتع نظام نانداده آا نا

همتا، یب  نظام یا ییرود؛ ریااد و یاا دفایمبه یاامار   ب،ااس یبزرگ اجتماع  واحدها

  س ا تعی دیآا نسبت به   ک از اعیایت حقدق هس یمسهدا ینانت و رعا

ا اتل ام نظام نانداده نیازمند عداملی همچدا اعتماد بی  اعیا  نانداده، ایجاد ان یزه 

ی  نیازها  اعیااا  نانداده ا اات که در ادامه به تبیی  نقش تأمبسا  ح  م،اا لات و نیز 

 یددعیمم،اد باور  در ای  عدام  و به تبع، ا تل ام نظام نانداده پسدانته 

 یمعاد باور تحلیل نقش تربیتی 
  نقش تسبیتی فساوانی از قبی  ایجاد اعتماد و ان یزه م،اد باوردهد که مطال،ات ن،اا می

بی  اعیااا  نانداده و تدجه به نیازها  آناا دارد که در ای  ندیااتار مدارد یاد یااده مدرد 

 گیسدعبلث و بسر ی قسار می

 خانواده ین اعضایجاد اعتماد بیدر ا ینقش تربیتی معاد باور-1

و فسزنداا  و مسدنانداده، و آرامش زا   حفظ و بقا    ناه تنهاا بسای  زوجیاعتمااد ب

ا ه در افساد در دورایسا اعتماد اولیز تأثیسگذار ا اات زیبل ه بس ک  جام،ه ن مؤثس ا اات هاآا

 بند ا تیپا یکه به مسااا   انلاق  همساس گیسدعنانداده یادرت می  و در فیاا یکددک

ده یدد، ید  اعتماد  و عدم وفادارا  که بیدر نانداده  نانداده ا اتع یو اممدرد اعتماد 

ت را بدنبال یمیدهد و تزلزل در روابط و کاهش یااامنانداده آرامش ندد را از د ااات می

اد جیدر ا ییاثس بساازا  باورها و اعتقادات از جمله اعتقاد به م،اد و م،اد باور یداردع از جهت

  نانداده را بهبدد یت بیمی  و یمیدارد و رابطه زوج یاندادگن یاعتماد و آرامش در زندگ

 دهدعش مییو افزا
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 انت در خانوادهیاز خ یری. جلوگ1-1

زند، پدیده یااادم یماز جمله مساااا   مهمی که آرامش و ا اااتل ام نانداده را بس ه  

انت یاز ن  سیو جلدگ یتسی  بازدارندگنیانت و بدتسی  آا، نیانت به همسس ا ت؛ از مه 

اَن َو ما ك»فسماید:   باره میی  در ایامت و م،اد باور  ا ااتع قسآا کسیزنایاادیی، اعتقاد به ق

ْن  یلَِنبِ 
َ
ِت بِما َغل َ یْغلُْل یُغل َ َو َمْن یأ

ْ
ساا عم)آل «ْظلَُمونَ یاَمِة ُثم َ تَُوّف َ ُكل ُ َنْفٍس ما َكَسَبْت َو ُهْم لا یْوَم الْقِ یأ

نچه ز، آیانت کند، روز ر تانیانت کند! و هس کس نیامبسى نیپ چیسات هی(؛ مم   ن666/

آوردع  اانس به هس کس، آنچه را فساه  انت کسده، با ندد به یاالنه مل،ااس مىیرا در آا ن

 ( به آنها  ت  نصداهد ی  دلییدد؛ و )به همکسده )و انجام داده ا ات(، بطدر کام  داده مى

 یدع

دید گانت منزه دایته و مییساا را بطدر کلى از نامبیه  احت مقدس پی  آینداوند در ا

باید، اگس انت با نبدت  ازگار نمىی،نى نیست، یسته مقام نبدت نیزى یای  چیا اا اا  چن

اا کسدع نیغ اح ام به او اطمیتداا در اداى ر ااالت الهى و تبل س نمییامبسى نا   بایااد دیپ

غل  مطلق ا ت ییدد، و کلمه در آیه م  مدیدله، عام ا ت یام  تمام افساد و ایصاص می

انت ی( پس  لدل مطلق ن2/462: 6269یددع )طیز، انت را یاام  مییتمام اقساام    و ن

ا همساه ندد آوردا در آیه ی( منظدر از حم  کسدا به دون 612/ 4: 6424ا ااات )ایجی، 

انت کسده بس دون ب ،اااد بل ه منظدر، حم  یرا که در آا ن  زیچ  یسااات کاه عی  نیا

امت روز تجساا  اعمال ی( روز ق656/ 2: 6276ت آنها ا ااتع )م ارم یاایساز ، یمساالدل

ه انت کسدیامت هس کس به آنچه که نیانت،ااااا ا ااات و پس از آن ه در قیانت اراا با نین

فس ییدد و کمام و کمال داده مییادد و در آا روز عملش به او تا ات، مقاب  او آورده مى

ه ی  آی  در ایقسآا کس داردع پسافت مىیآنچه را انجام داده ا اات، بدوا ک  و کا اات در

کناد کاه گناهاا امات را یاادآور  مییافس اعماال در روز قیانات، کیان از  سیجلدگ  بسا
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یدد و ن،اا و فیاحت می ییامت آیا ار و مدجز ر ادایانت اراا در روز مل،اس و قین

  زا و یدهس و یب یناندادگ یانساا و زندگ یاد مسگ در زندگیز و یاد ر تانیدهد که می

انت یانت و نیدارد و اعتقاد به م،اد عام  بازدارنده از ن ییناانداده تأثیس بسااازا  اعیاااا

 ا تع یناندادگ

 یاز تهمت و افتراء در امور جنس یری. جلوگ1-2

یی در نظس گسفته ا ات که انساا را هامجازاتیاص  تهمت زننده   انداوند مت،ال بس

،اد که به م ینیح ن سددع انساااا عاق  و متدی  عم  قبیک ایگاه نزدیچهدارد که یمبس آا وا 

  ید یاگس انسان یزند حتینمتهمت    سیگاه به دیچه اعتقاد دایاته بایاد و روز حسااب

  در یدهدع قسآا کس  کار را نمییبه او اجازه ا انیانسانندایاته بایاد،  اسیت و فطست 

ُُِنوا اِ یَن یإِن َ ال َذ»فسمااید: یم  بااره یا ِمناِت لُ ِْ ناِت الْغااِلاِت الُْم نْ  یْرُموَن الُْمْحصََََ ا َو الْآِخَرةِ َو لَُهْم یالد ُ

َهُد َعلَ ی -ٌم یَعذاٌب َعظ  یْوَم تَشَْ
َ
لِْسنَُتُهْم َو أ

َ
رُْجلُُهْم بِما كانُوا یدیِهْم أ

َ
َملُونیِهْم َو أ (؛ کسانى 24-22)ندر/ « ُْ

ا و آنست ی ازند، در دنآلددگى( و مؤم  را مته  مى هسگدنهنبس )از و بى دام پاککه زناا 

 ،اایاز رحمت الهى بدورند و عذاب بزرگى بساى آنها تع در آا روز زبانها و د تها و پاها

 دهد!یدند گداهى مىمست ز مى بس  دّ آنها به اعمالى که

( و اتهام 266: 6462اندانت  و پستاب کسدا )را ز ایااافهانی،   در لغت به م،نا یرم

ا ت )قسیی بناا،  یبه کسا  زیا نسابت دادا چیء بایاد و ییاا ات اع  ا ات از آن ه 

ى و دیانام و تهمت ا ت )را ز یه از بدگدیق کنای( که ا ات،مال دوم به طس624/ 2: 6276

 (ع266: 6462ایفهانی، 

آلددگى و  هسگدنهنبس از یبو  دام پاکماا و یکه زا با ا  باه تصاااسیح ای  آیاه، مسد

ا و آنست از رحمت الهى دورند و عذاب ی ازند در دنها  ناروا مته  مىمؤم  را به نسبت
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س لت بو از این ه از زناا  اه یافت را بس یمسده، به منظدر دلا مى در انتظار آنها ا اتیعظ

( چدا عفت و  فلت و 662/ 2: 6418ت و ذنز بدده ) االطاا علی یاااه، یعظمت م،صاا

ن ه نساابت زنا را مل ، و نساابت دهنده را مال  و یک  اابز تامى هسااتند بساى ایماا هس یا

ن ه همه آا یاافات با ه  جمع بایااند، یگناه را مظلدم جلده دهند، تا چه ر ااد به ایبمته  

  یماا، و ه   اف  از چنیف، ه  با ای  یااادهسدار بایاااد، ه  عف،نى زا مته  باه زنا، هی

تس نداهد  یتس، و گناهى عظ  یاادرت نساابت زنا به او دادا ملمى بزرگینساابت که در ا

فه یه یاااسی  آی  نداهد بدد، ولى ایا و آنست، و عاذاب عظیافسن ل،نات در دنیبدد، و ک

ست، یبه نانداده ر ااالت نمیامدنش عام ا ات، و تنها مسبدط به نصادص دا اتاا افک 

که  ی(ع بنابسای  کسااان94/ 68: 6291هسچند که  ابز نزولش آا دا ااتاا بایااد )طباطبایی، 

د بدانند که دچار یزنند با ساا بدگماا یااده ا ااات و به مؤمناا تهمت میی  به دیبدوا دل

 د به  سعت از گناه ندد تدبه کنندعیاند و بایده یگناه بزرگ

ز د ت و پا و زباا ی  ا ت که، روز ر تانیقاب  بسدایات ا ات اات یاق آیآنچه از  ا

د و د ت و پا یگدز مىیآمدهندع زباا از  اصناا تهمته آناا گداهى مىیتهمت زنندگاا عل

دع دهناند گداهى و نبس مى،ات بسدایتهین،اس یا درراهى که یهاز و گامیآمبه ایاارات تهمت

 یدندعر دا مى زیکار روز ر تانىو تهمت زنندگاا مصف

  سویطاا رانده یده پیدهد و از یامت، دقت لازم را انجام مییبنابسای  م،تقد به م،اد و ق

دارد و از  فلت یمتس پاس شینبس را بدام ، مؤم  و بىز حسمات زنااا پاکیکناد و ننمی

رحمت   کار آنها از یزند، که اینم کند و به آناا تهمت جنساای ساا  اادء ا ااتفاده نمیید

نیز بس انسااا عاق  لازم و واجز ا ت در  و  اازد و عذابى بزرگ در پى داردعندا دور مى

  روزى، تدارک اعمال را نمدده از یش دایااات  چنییااادرت اعتقاد به قسآا و م،اد و در پ

سه ی  گناه کبید از ایبا و پسد تا در آا روز ر اادا و مفتیااح ن سددع یگناهاا ندد تدبه نما
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 عدیز نمایپسه

 امانت در خانواده ی. حفظ و ادا1-3

  حال که از یدار، در عزا امانت   ا ااات؛دارامانتف اعیاااا  نانداده یاز وما ی ی

ه یع طبق آ تااو ه    و آبسو کند، حافظ ا ساریاب او حفامت میمسد در   ییامدال و دارا

  یکندع قسآا کسمیاب او حفظ امانت ی دره نساء زا نه تنها در حیدر یدهس بل ه در   24

فسماید: داند و مییمانت در نانداده را مذمت و مدجز ورود به دوزخ یا ااسار و ن  اف،ااا

ََلا  لِل َذ» َُ َم َرَب اَ  َت لُوٍط كانَتا تَْحَت َعْبدَ یضََ
َ
َت نُوٍح َو اْمرَأ

َ
ِن اَخانَتاُهما یِن ِمْن ِعباِدنا صالِحَ یَن َكَفُروا اْمرَأ

اِخلیئا  َو قیَعْنُهما ِمَن اَ َِ شَََ ا یْغنِ یاَلَْم  (؛ نداوند بساى کسااانى 61)تلسی  /« نیَل اْدُخلاَ الن َاَر َمَع الد َ

اند به همسس ندح و همسس لدط مثَ  زده ا ت، آا دو تلت  سپس تى دو بنده که کافس یاده

ددى به امبس(  ی  دو )پیانت کسدند و ارتباط با ایاز بندگاا یاالح ما بددند، ولى به آا دو ن

د همساه کسانى یوارد آتش ید»حال،ااا )در بسابس عذاب الهى( ندایات، و به آنها گفته ید: 

 «عیدند!که وارد مى

، ه به نفاق و ابطال ال فس و اف،اء  س )میبد یانت در آیا ت که گفته یدد ن به ذکسلازم 

انت ی( پس ن244/ 9 :6284س یاده ا ات )کایانی، یمه ت،بیا کفس و نمی( و 666/ 61: 6276

 (ع478/ 61: 6272عفتی )طبس ی، یببدد نه در نامدس و  ینیدر آنها د

انت در ا ااسار نانداده باعث یامت بایااد و بداند که نیکه م،تقد به ق یبنابسای  انسااان

دهد در حق طسف مقاب  نیانت کند ورود به عذاب و آتش دوزخ ا اات به ندد اجازه نمی

ا سار، امدال،  حفظ ساا نبس دهد و ندد را مسلدل یاو را به د یهانو نیز ا اسار و مسا   پن

 داندعیمش یو نامدس همسس ند  آبسو
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 نقش معاد باوری در ایجاد انگیزه در زندگی خانوادگی -8
داده یده انسو  ف ناندادگى وعده پادان ی  در ازاى اجساى ومایاى دیدر کلمات اول

ى اعیاى نانداده یهاقی  ت،دیچن ع(49/ 62: 6418ندر ،  -675/ 6: 6462)دیلمی،  ا اتع

رى ای س اعیاى نانداده را ید ،زهیط دیادار با یادق و ان یزد که حتى در یاسایان را بسمى

د، از پادان نافت ن نیا درید حتى در یااادرتى که پادان ندد را در دننادانسا مىیز ؛کنناد

  هادرتیع ان یزه پیش گفته به د ماندنز نصداهینصاد بىناز دارین،اتس به آا یانسوى که ب

 عکندیممصتلفی در زندگی ناندادگی نمدد پیدا 

 زه برای احسان در زندگییجاد انگی. ا2-1

افساد   بساو و فسااااد ا ااات   بازدارنده در بسابس گناه و نطاکار یعاملاعتقاد به م،اد 

درراه ندمت   و م،ند  ماد گذار یهق  سمایت،اد  بسای نیسومند ملسّکفداکار و مجاهد، 

زه یجاد ان ی  نقش م،اد در ایا درباره  یقسآا کسع ا اااته ی یو نو نانداده باه نلق ندا 

نَْی ْجزىیَئة  اَلا یَمْن َعِمَل سَََ »فسماید: اعمال یااالح می
ُ
ْو أ
َ
َْلَها َو َمْن َعِمَل صََالِحا  ِمْن َكَكٍر أ َو ُهَو  إِلا َ ِم

ولئَِك 
ُ
ِمٌن اَأ ِْ (؛ هسکس بدى کند، جز بمانند 41) افس/« ِر ِحسَََاٍب یها بِغَ یْرَزقُوَن ایْدُخلُوَن الَْجن ََة یُم

در حالى  -زاا ینداه مسد  -اى انجام دهدستهییادد؛ ولى هس کس کار یاافس داده نمىیآا ک

 حسابى به آنها داده نداهد یدعیدند و در آا روزى بىکه مؤم  باید آنها وارد به،ت مى

مست ز کار بد و نایاایسات یدد، نداوند عادل و بص،نده ا ت و عدالت او در  یکسا

 دکار بدوا حساااب، چند بسابس ا اات، یابد، امّا پادان انساااا نیمجازات گناه ار تبلدر مى

ه به ی  آی  بس که به،ات ا ااتع ذییاد، نداه زا، و در پادان و بص،ااش همنداه مسد با

امت یدهد که به،ت وقف ناص کسى ا ت که نالصانه به ندا و روز قرویانى ن،ااا مى

دهد و به ندا و روز  ى انجام مىیک را تنها به ناطس نیاورد، امّا کساااى که کار نیامااا بیا
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ت نداهد بددع چه، به،اات بس کافساا حسام ا ت س به،ایماا ندارد، پادان او در  یامت ایق

ه و یامبس ندا )یاالّى اللّه علیات آمده ا اات که پی(ع در بسنى از روا452/ 6: 6424)مغنیه، 

 که ندادهد، م س آا ى انجام نمىی دکار چه مساالماا بایااد؛ چه کافس، کار نین»آله( فسمدد: 

ساااتر فسمدد: ثسوت، فسزند، یکافس چامبس ندا! پادان یدهادع گفتناد: اى پاو را پاادان مى

اده ف دیستر فسمدد: در عذاب او تصفیدند: در آنست پادان او چی لامتى و امثال آاع پس 

 )هماا(ع« یددمى

داند که اگس به نانداده ندمت و احساا کند، رزق بنابسای  م،تقد به م،اد و ر اتانیز می

و تلایش را جهت هسچه  یو احسااا ا ات، پس تمام  ، ی ی  نیحسااب در انتظار ا یب

ی  کار نیک و احساااانی به تسکدچکگیسد و از یمانجاام دادا ای  ندمت به کار  تسکااما 

 نمایدعینمنانداده دریغ 

 ی. تحمل و استقامت در برابر مشکلات خانوادگ2-2

  ارنجهانجام داده و ندا   را که بسا ین ه هس عملیز و اعتقاد به ایاعتقاد به روز ر ااتان

نصداهد ماند تمام م،اا لات  که متلم  یااده ا اات در جهاا آنست بدوا پا ااد و پادان

ک ی  ندد یا آورد یمها مقاوم بار ی ااصتانساااا را  ااه  و آ اااا و انساااا را در بسابس 

تلم  و ا اتقامت را  سلدحه  یمات و م،ا لات زندگییادد که در بسابس ناملاا  مییزهان 

  نقش م،ااد در تلما  و ا اااتقامت در ی  بااره، ای  در ای  قسآا کسیکاار ندد قسار باده

َ ََمراِت  الَْخْوِف ٍء ِمَن یَو لََنْبلَُون َُكْم بَِش »فسماید: م،ا لات می ْنُفِس َو ال
َ
ْمواِل َو الْأ

َ
َو الُْجوِع َو َنْقٍص ِمَن الْأ

ابِر ِر الص َ ِ صاَبْتُهْم ُمصیَن ال َذیَو بَشَ 
َ
َِ َِ َو إِن َا إِلَ یَن إِكا أ وَن ُاولئَِك َعلَ یَبٌة قالُوا إِن َا  ُُ ِِهْم َو یِه راِج ِهْم َصلَواٌت ِمْن َرب 
ولئَِك ُهُم الُْمْهَتُدون

ُ
زى از تسس، گس ن ى، یقط،ا  همه یما را با چ (؛657-655)بقسه /« رَْحَمٌة َو أ

کنندگاا! آنها  ؛ و ب،ارت ده به ا تقامتیکنش مىیها، آزمادهیها و مو کاهش در مالها و جان

«  !یگسد ؛ و به  دى او بازمىیما از آاِ ندا »ند: یگدر د، مى،اا مىیبتى به ایکه هسگاه مص
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نها، همانها هساااتند که الطاف و رحمت ندا یاااام  حال،ااااا یاااده؛ و آنها هساااتند یا

 افت ااعیتیهدا

  ذکس ن سدا به عظمت آا ایاااره یای  آیه ذکس ن،ااده ا اات تا با هممت،لق ب،ااارت در 

  یس و جمیه ندا ت، جز نی  ب،اارت یاابسی  از ناحی  که ایکسده بایاد و بفهماند: هم

/ 6: 6291  را نداوند مت،ال  اامانت کسده ا اات )طباطبایی، یس و جمی  نیساات، و این

امى والا و م،اامدل درود و رحمت و ات ب،د، یااابساا مسااتسجع را داراى مقیو در آ ( 252

ولئَِك َعلَ »داند: ت الهى مىیبسندردار از هدا
ُ
ولئَِك ُهُم الُْمْهَتُدونَ یأ

ُ
لَواٌت ِمْن َرب ِِهْم َو رَْحَمٌة َو أ « ِهْم صََََ

ى یایرا ن،متهاى دن« رحمة» ، و یثنا، مدح و ت،ظ»را « یلدت»از مفساساا، مقصدد از  یب،یا

/ 2: 6421)فصس راز ، «ع داننددا به ثداب و به،ت مىیت و ر ایهدارا « اهتدا»و آنستى و 

ا و آنست دانسته، تلقق آا را یدا به ن،متها و  ا،ادت دنیر ا»بسنى اهتدا را  (622-624

دانند که در آا مستبه، یااص  ندد را نزد سااس مىیه ا ااتسجاع عملى و قلبى میفقط در  ااا

 (ع672-671/ 2: 6419)مد د   بزوار ، « ندیبنداوند حا س مى

ندا انجام داده و رنج ها و   ناندادگی بسا یدر زندگ ین ه هس عملیبناابسای  اعتقاد به ا

که متلم  یااده در جهاا آنست بدوا پا ااد نصداهد ماند و یاابدراا در بسابس  هایییتاذ

در   ادیآناا یاالدات و رحمت و اهتداء اعطا و اجس ز  م،اا لات و مصااا ز، نداوند بسا

ها و ی صتآنست قسار داده ا ات تمام م، لات انساا را  ه  و آ اا و انساا را در بسابس 

 آوردعیمبا بار یمقاوم و ی  یم، لات زندگ

 و اخلاص در عمل در خانواده یزه الهیجاد انگی. ا2-3

هایی ا ت که در  گذارکند، منت یمهایی که  الامت نانداده را تهدید یزآ ای ی از 

تداند پیامدها  ناگدار روانی و انلاقی را به دنبال یمدهدع ای  امتناا یمانداده رخ فیااا  ن
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 ا ب ارد، در جهانیی  دنیداند هسچه در اکه م،تقد به م،اد می ا ت یحالدایته بایدع ای  در 

  ،ااتسیتس گسدد دامنه نلدیااش بی ن  اعتقاد یا  کندع هسقدر ملتدادی س هماا را درو می

 ز در قالزیرا ن یی  ف،الیت در زندگتسکدچک  و یکمتس ینداهاد گسفات تاا آنجاا که حت

سفته ی،ااا اه نداوند پذیانلاص در پیبداند عم  سا مییدهد زت پااک انجاام مییاهمااا ن

ه   بیبسا  انلاص عم  در نانداده ا ت و قسآا کس  ا  قدیزهان یاددع اعتقاد به م،اد نمی

ِِه اَلْ یَفَمْن كاَن »کند: یم ایااارهگدنه ی الزوم انلاص در عم   َمْل َعَملا  صََالِحا  َو لا یرُْجوا لِقاَء َرب  ُْ

َحدا  ی
َ
ِِه أ ُِبَاَدةِ َرب  ِ رِْب ب

د کارى ید دارد، بای(؛ پس هس که به لقاى پسوردگارن ام661)کهف /« شَََْ

 ک ن ندعیچ کس را در عبادت پسوردگارن یسیسته انجام دهد، و هییا

به ه   ( و556/ 62: 6464 اااه  و بهسه )حساااینی زبید ،   لغت به م،نایاااسک: در 

( و در ایطلاح 456: 6462صت  دو ملک و  ه  ه  گفته یده ا ت )را ز ایفهانی، یدرآم

 (266/ 2تا: نداوند ا ت )فیدمی، بی  یدا بسا ک و همتا قا  ییس  به م،نا یقسآن

ه   جهت بدده کی  به م،اد بدیقی  را متفسع بس رجااء م،ااد کسد ناه بس یسوى از دیاگس پ

  وادار  ازد چدا دفع  سر یسوى از دیتنها احتمالی بددا م،اد کافى ا ات که آدمى را به پ

ى ا اات که یزه الهى و ندایبنابسای  ان  (415/ 62: 6291ملتم  واجز ا ااتع )طباطبایی، 

دهد، و هن امى که ح مىیبص،ااد، و جهت یاالمى تیدهد، ندرانبه عم  انساااا عمق مى

 شیکند، به منافع یاااصصاااى گسادا مىی،اااتس جنبه ماهسى پیاا رفت، عم  بیانلاص از م

  عم  یقت ایدهدع در حقح ندد را از د اات مىیابد و عمق و ایااالت و جهت یاالیمى

ه ذرنامصته یده ا ت گیزه الهى و انلاص،  اسچ،امه گسفته و با آا آمییااللى که از ان 

 (ع576/ 62: 6276لقاى پسوردگار ا تع )م ارم ییساز ، 

افزاید و در یمنانداده   و اعیاااا یت امدر در زندگیفیبناابسای  م،تقاد باه م،اد، بس ک

داند گسدانند چدا که مییمندد عم  یااالح ندد را بسا  اعیااا  نانداده نال   یزندگ
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ر ااد که به دقت به حسااابش یمفسا    ش در جهت کمک به نانداده ثبت و روزیعم  ن

  ییاادد و اا  مییژهوت پاک ن اه یک و با انلایااش و نییاادد و به اعمال نمی یدگیر اا

ندمت به نانداده  درراه  و م،ند  گذار  مادیه ااسماق یت،ااد  سومند بسایعام  ملسک ن

گدنه یچها دومصلصانه و ب  س اعیاءینند که دینانداده بب  اعیا ین ه وقتیا ت ب،لاوه بس ا

 در نانداده داردع یآثار فساوان مطملنا کنند یمآنها تلان   ا و منت بسایر

 خانواده یی اعضاازهایندر توجه به  ینقش معاد باور -3

م،ااتسک  یه زندگییازها  افساد نانداده در  ااانی  تأم یناندادگ یاز اهداف زندگ ی ی

و  یس  زیاد  در تدجهتأثتداند یما تع اعتقاد به م،اد نیز همچدا بسیار  از امدر اعتقاد  

یازها  نانداده را دو نی  تأمرفع نیازها  نانداده دایاااته بایاااد و تلان م،تقدی  را بسا  

 چنداا کندع

 خانواده یاعضا ینید یازهای. توجه به ن3-1

امس به م،سوف و نهی از من س ای  اقتیااا را دارد که هیچ مساالمانی نساابت به نیازها  

اعیا  یتمسالدلتدجه نبایادع ای  مسالله در فیاا  نانداده که ارتباط و یبم،ند  دی ساا 

یابدع هس یک از اعیا  نانداده مدمف به یم  تسفزوانسابت به همدی س بی،تس ا ت نمدد 

و دور کسدا آنها از دوزخ و عذاب  ی  الهیعیااء به یاساط مستقدی س ا ییدعدت و راهنما

 نانداده ینید  ازهایی  نتأمماا را مدمف کسده که با یجهن  ا ااتع نداوند مت،ال افساد با ا

 ی»در آتش دوزخ ملاافظات کنندع   ندد، آنهاا را از گسفتاار
َ
ُكْم َو یَها ال َذیا أ ْنُفسََََ

َ
َن آَمُنوا قُوا أ

ْهل
َ
د ندد و نانداده یاماا آوردهی(؛ اى کسانى که ا6)تلسی  /« َوقُوُدَها الن َاُس َو الِْحجاَرةُ ُكْم نارا  یأ

 دعیو  ن ها ت ن ه دار هاانساازم آا یش را از آت،ى که هیند

   در بسابس یهدات  سکشی،ت  به تسک م،ایى و عدم تسلیه بس ن هدارى ندیدر ای  آ
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ت ی( و تسب225/ 5: 6468  )بییاو ، ینانداده به ت،لایاره یده ا ت، و منظدر از ن هدارى 

طى ی( و فساه   انت  مل688/ 4: 6418و امس به م،سوف و نهى از من س ) لطاا علی یاه، 

  که کمک کند و از آتش هس کاریز و تأدلت و یا نصیآلددگى، و  هسگدنهپاک و نالى از 

س به یید یاااده ا اااتع ت،بتأکدر اماا بایاااد در فیااااى نانه و نانداده   و عذاب انسو

د، نداه نانداه به  اادى یدهد که اگس نانداده را به حال ندد رها کنن،اااا مى« دارىن ه»

فه در عصااس کندنى که آلددگى و تهاج  فسهن ى از هس  ااد ی  ومیکنند؛ ادوزخ  ااقدط مى

نساا (ع ا629/ 26: 6287تس ا ت )ر ایی ایفهانی،  یکند  ن د مىیجدامع ا الامى را تهد

 انهناندادم،تقد به م،اد، بس ا اس د تدر ای  آیه ندد را مسلدل دور ن ه دایت  ندیش و 

ت ا ت یکه ملصادل گناه و م،صا یداند و نانداده ندد را از چناا آت،ااز آتش دوزخ می

 کندعحفظ می

 خانواده یاعضا یازهای اقتصادین نیتأم. توجه و 3-2

ه مصارج همسس و فسزنداا از ندراک، یا لام، کلمسد مدمف ا ات مطابق یسع و اح ام 

یاسایط و م،یارهایی که در فقه به تفصی  آمده ا ت، فساه  کند و  بنا بسسه را یپدیااک، و  

دل مسل یسعا   مه  ه  قاندنا  و ه  یفه، نسابت با ای  ومیدر ا یا کدتاهیدر یادرت امتناع 

 نداهد بددع

س بان را نه و نفقهیاز جمله هز  از اقتصااادیی  نز تأمینداوند در حفظ و دفاع از زا و ن

فسماید: از اقتصاااد و م،ان همسااس میی  در لزوم تأمی  نیمسد گذایااته ا اات قسآا کس عهده

ُهْم َعلی» َََ َّ ُْ َُ َب َل اَ  َ ََ ََاءِ بِما اََّ ْموالِِهمْ  الر ِجاُل قَو َاُموَن َعلَی الن ِس
َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
ٍض َو بِما أ ُْ (؛ 24)نساااء /« َب

هایی که نداوند )از نظس نظام اجتماع( بساى  بستسمسداا،  سپس ت و ن هباا زنانند، بصاطس 

 ى که از امدال،اا )در مدردی س قسار داده ا ت، و بصاطس انفاقهایب،یاى نسابت به ب،یاى د
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 کنندعزناا( مى

راک زا ا ااات ه، مهس و نفقه ازجمله تأمی  مسااا  ، لباس و ندیامنظدر از انفقدا در آ

که به عهده مسد ا ات، لازم ا ات  اسپس تى، از آا مسلدل و تأمی   (72/ 4: 6269)طیز، 

،نى: چدا تأمی  زناا بس عهده مسداا گذایااته یده ی  قساردادى ا ات ی  دلیکننده بایادع ا

 (ع254/ 2: 6275د مسداا  سپس ت بایند )قسیی بناا، یا ت، پس با

ت،هداتى ا ااات که مسداا در مدرد انفاق کسدا و    اااسپس اااتى باه ناطس یبناابسای  ا

ه به وجدب انفاق و ی  آیا و ازهااى ماالى در بسابس زناا و نانداده به عهده دارند پسدانات

زا بس عهده مسد ایاره یده ا ت )حقی بس د ، بی  ی،اتیو م،  اقتصااد  ازهایتدجه به ن

یازها  همساس ایاره یده نمی  یت مسد و تأمسالدلز به ین  ات مت،ددیو در روا (216/ 2تا: 

 (ع561/ 5: 6417ا ت )کلینی، 

ت و ا  و مسلدلزا بس عهده دارد   از اقتصاادیت تأمی  نیز مسالدلیس نانداده نیپس مد

ش در حد یاعیا  نانداده و بصصدص همسس ند  یازها  اقتصاادنفه دارد تا تمام یاو وم

 ازیدر تأمی  ن و تلان یتمام  ااا،د و مسد م،تقد به م،اد یامت،اارف تاأمی  و بسطسف نماا

نماید و بس نانداده و ینمغ ی  کار، دریدر ا  چ کارینماید و از هیمنانداده ندد   اقتصاااد

  یتأمو تلایش را در  یداند اگس تمام  ،دهد و م،تقد به م،اد میش تد ،ه مییهمساس ند

ا ت، اجس انسو  او مانند  یاجس و منزلت فساوان  انجام دهد دارا اننانداده  از اقتصادین

 جهادگس در راه ندا تع

 نیزوج یازهای جنسی. توجه به ن3-3

م یتی ا ت که ارتباط مستقی  با ا تل ام نظامسلدلاعیا  نانداده  یاز جنسایتدجه به ن

ر اند و یمز یهمساس به روابط زنایادیی آ اا یجنسا  ازهاینانداده داردع عدم تدجه به ن
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( 626: 6286ل نداهد دایتع ) الار  فس، جسمی به دنبا انلاقی وپیامدها  ناگدار روانی، 

بی تدجهی به ای  نیاز و عدم ار اااا  آا در چارچدب یاااسعی و دینی آا، زمینه را بسا  

را به همساه  یها  جنسیآلددگ ازد و یمار اا  آا در نارج از چارچدب نانداده فساه  

ذ»نداهاد دایاااتع    إِلا َ َعلی -حااُِظوَن  َن ُهْم لُِفُروِجِهمْ یَو الَ َ
َ
ْو ما َملََكْت أ

َ
ْزواِجِهْم أ

َ
ُر یماُنُهْم اَإِن َُهْم غَ یأ

ولئَِك ُهُم الُاُدونَ  َفَمِن اْبَتغی -َن یَملُوم
ُ
(؛ و آنها که داماا ندد را )از 7-5/ مؤمندا« )َوراَء كلَِك اَأ

ند، که زان،اا داریو کن زن جنسى با همسساایکنند؛ تنها آمعفتى( حفظ مىیادا به بىآلدده

ق را طلز کنند، ی  طسیس از اییااادند؛ و کساااانى که  سى از آنااا ملاامت نمىیگدر بهسه

 تجاوزگسند!ع

 ا جمعی  زنا و لداط و یه از اجتناب از مداق،ه نام،اااسوع از قبیمنظدر از حفظ فسوج کنا

 ه آیه فسمدده ا اات(ع در ادام61/ 65: 6291دانات و امثال آا ا ااتع )طباطبایی، ییاادا با ح

دا کند، متجاوز از حدود یارتباط پ ی  جنسااابسداربهسهفه جهت ی  دو طایس ایهس کس باا  

  قسار داده ا ااتع )طباطبایی، ییاادد، حدودى که نداى ت،الى بساى مؤمنندا یاانانته مى

 (ع258/ 5: 6424( و مستلق  یز و عذاب نداوند ا ت )مغنیه، 61/ 65: 6291

یددع هسکدام از زا نیاز جنسی تنها در چارچدب یسع مجاز یمسده می  ار ا  یبنابسا 

از، ی  تأمی  نیمنا ااز بدهند و ا ی س پا ااصی دیمتندع   ازهایو یادهس مدمف ا اات به ن

که م،اد را باور دارد حلال  یو وجدان  فطس باایااا،درز دارد پس انسااااا ین  ثداب انسو

 س ید  داند که در  سایمارد و مییمام یامارد و حسام نداوند را حسیمنداوند را حلال 

ی  تأمبسآورده و  و م،سوعندد را از راه حلال  یاز جنسیاعمالش باید پس ن  د جداب دیبا

کند  س تأمی  نمییسته دینایا  ا کارهایق زنا یی ندد از طسجنس یازن  یاص  یکند و امی

  کساااانى آناا از حد ندد تجاوز نمدده فلاح و یفسماید چنه مییچدا کاه چنااا کاه در آ

اید امت بیاعمال زیت و ناپسند در روز ق  د جداب دیگسدد و بایمر ت ارى از آنها  لز 
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د پس عفت و قناعت ینداهند چ،اا یو ط،  عذاب و عقاب نداوند را در یاادرت نافسمان

 ورزندعیم

 نتیجه
یاز به چند مساالله ا اات نیاز به اعتماد از ن اه قسآا کسی  بسا  ا ااتل ام نظام نانداده، ن

از جمله عدم نیانت در نانداده و عدم تهمت و افتسا در  -بی  زوجی  و اعیاااا  نانداده

دارد و نیاز به ایجاد ان یزه بسا  ح   -ناانداده و نیااز باه حفظ و ادا  اماانت در نانداده 

ر زندگی و نیاز به تلم  و از جمله نیاز به ایجاد ان یزه و احساا د -م،ا لات در نانداده 

ا اااتقامت در بسابس م،ااا لات ناندادگی و نیاز به ایجاد ان یزه الهی و انلاص در عم  در 

ی  نیازها  زوجی  و اعیا  نانداده تأمدارد و نیز بسا  ا تل ام نانداده نیاز به  -نانداده 

 -ی  نیاز جنسااای تأمی  نیازها  اقتصااااد  و تأمی  نیازها  دینی نانداده و تأماز جمله  -

 داردع

قسآا کسی  بسا  اعتمااد بی  اعیاااا  ناانداده و ایجاد ان یزه بسا  ح  م،ااا لات در 

بدنبال آا ا ااتل ام نظام نانداده اتفاق  و تای  نیاز اعیااا  نانداده تأمنانداده و نیز بسا  

نماید چسا که م،اد و اعتقاد به آا در یمید تأک  مت،دد هایااادرتم،اد را به  مساااللهبیفتد، 

 ی  عدام  دنی  در ا تل ام نانداده دایته بایدعتأمتداند نقش مستقی  در یمزندگی 
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 منابع

 یم،ارف ا لام د وی، دفتس مطال،ات تار، ق ، نایس سازیم ارم ی هتسجم ، یقسآا کس ،

 نع6272، چاپ دوم

، انت،ااارات ، قاهسةةییاالاح ال،سب لغة وال، تاج  ی، ا ااماع اب  اللماد الجدهس (6

 عن 6276، ، چاپ اول یدارال،ل  للملا 

، یس اللغة، ق ، م تبة الاعلام الا ااالامییاب  فارس، احمد ب  فارس، م،ج  مقا (2

 قع6414اول، 

نت،ارات دار ا، سوتی، ب یس القسآا ال،ظی، تفس ی، ا ماعیالدم،ق یسالقسییاب  کث (2

 ها ع 6469 ،، چاپ دومالف س

، یاء التساث ال،سبی، انت،اااارات دار احسوتی، ب، لسااااا ال،سب، ملمداب  منظدر (4

 عق 6466

ارات ، انت،سوتی، بس القسآایتفساا یاا فی، جامع الب، ملمد ب  عبدالسحم یجیا (5

 قع 6424، ، چاپ اولیدایب ی، من،درات ملمد علهیدار ال تز ال،لم

، غاتی، ن،ااس  ااازماا تبلاری، متسج  ر ااا مه ، فسهنگ ابجدابسام، فؤادیبسااتان (6

 عن 6271، چاپ اول

(،  اویاایسبی  )تفساایا ااسار التاو   وی، اندار التنز، عبدلله ب  عمس یاااویب (7

 عق 6468، ، اولیاء التساث ال،سبی، انت،ارات دار احسوتیب

سوت، چاپ ی، تاج ال،سوس م  جداهسالقامدس، بی، ملمد مستی دیزب ینیحس (8

 عق 6464اول، 

ارات دار ، انت،سوتی، باایس روح البی، تفسی  ب  مصطفی، ا اماع بس اد یحق (9

 عتای، باولچاپ ، الف س
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(، ق ، نایاااس یلمیالثداب )للد ی، حسااا  ب  ملمد، اریااااد القلدب الیلمید (61

 عق 6462، چاپ اول، یالسا ف یال،س

، ةی، نایس ال،امسوتی، ب، مفسدات الفاظ قسآا  ب  ملمدی، حسایرا ز ایافهان (66

 عق 6462، چاپ اول

س و علدم یتفساا  س قسآا مهس، پژوه،ااهای، تفساای، ملمد علیایاافهان ییر ااا (62

 عن 6287قسآا، ق ، چاپ اول، 

، ق ، نایس یفس، ملمد ر اا، نانداده در ن سن ا الام و رواا یاانا    االار (62

 عن 6286پژوه، اه حدزه و دان، اه، 

ساا، یح مت و فلساافه ا ی، انجم  ا االامی، ج،فس، فسهنگ علدم عقل  ااجاد (64

 عن 6262تهساا، 

مقامات ال،باده،  یاا الساا،اده فیدر، بییاااه،  االطاا ملمد ب  ح ی االطاا عل (65

 عق 6418للمطبدعات، چاپ دوم،  یمسوت، مد سه الاعلیب

 سه ؤ، نایس مسوتی، بس القسآایستف یزاا فی، الم یملمد حسا اید ، ییطباطبا (66

 عق 6291، ، چاپ دومللمطبدعات یالاعلم

 ، انت،ااارات، تهسااس القسآایتفساا یاا فیالبجمع، فیاا  ب  حساا ، میطبس اا (67

 عن 6272، ، چاپ  دمنایسنسسو

، چاپ  ، نایااس مستیاادسوتی، ب ی، مجمع البلس  ب  ملمدیفصسالد ،یلیطس (68

 عق 6286،  دم

اء یح، انت،ارات داراسوتی، بس القسآایتفس یاا فی، التب، ملمد ب  حسا یطد ا (69

 تاع، بیاول چاپ ،یالتساث ال،سب

، چاپ ، نایااس ا االام، تهسااس القسآایتفساا یاا فیز البی، اط ی، عبداللساازیط (21
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 عن 6269، دوم

، نایااس انت،ااارات ثیو احادعبا اای، مقدم، مدیسیت آرزوها  از دیدگاه قسآا  (26

 ع6279جیسفت 

اء، یسوت، دارالاحیز(، بیح الغیس )مفاتیسال بی، ملمد ب  عمس، التفسااا فصس راز (22

 ع6421چاپ  دم، 

 6285، تهساا، زوار، 2 و 6ا، ج فسو ی، ملمد علی،  یس ح مت در اروپ (22

، ةی، دار ال تز الا ااالامسوتی، بسی، مصاااباح المن المقس ی، احمد ب  علیدمیف (24

 ع6282

 کز چاپ و، مساد ب،ثتی، بن، تهسااثیس احس  اللدی، تفساکبس ی، علبناا یقسیا (25

 عن 6275، چاپ دوم، ن،س

 ، چاپةی، نایااس دار ال تز الا االام، تهساا، قامدس قسآااکبس ی، علبناا یقسیاا (26

 عن 6276، ی، 

، هساا، ت، اول یالزام مصالف ی  فی، منهج الصااادق، فتح الله ب  یاا ساللهیکایااان (27

 عن 62، ، چاپ اولهیالا لام یکتاب فسوی

ه، یتهساا، دارال تز الا االامه(، یالا االام–)ط ی،قدب، ال افی، ملمد ب  ینیکل (28

 عق 6417چاپ اول، 

 عن 6264، ملا عبدالسزاق، گدهس مساد، انت،ارات طهدر، یجیلاه (29

 ، تهساا، وزارت فسهنگ و یکلمات القسآا ال س یق فی، حس ، التلق مصاطفد (21

 عن 6268، چاپ اول، یاریاد ا لام

، انت،ااارات دار ال تز ، تهسااس نمدنهی، تفساا سااید و ، نایااس سازیم ارم یاا (26

 عن 6276، ، چاپ ده هیالا لام
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 ،( س القسآا ) بزواریتفساا ی، مداهز السحم  فی، عبدال،ل  ابزوار  مد اد (22

 عق 6419جا، ی، ب ت الله  بزوارینایس دفتس آ

س نداجه یالا سار و عدة الابسار )م،سوف به تفس، ک،اف، احمد ب  ملمد بدیم (22

 عن 6276، چاپ پنج  سیس کبی، انت،ارات امتهساا(،  عبدالله انصار

، مسااتدرک الد ااا   و مسااتنبط المسااا  ، ق ، ی  ب  ملمد تقی، حساا ندر (24

 قع  6418ت یمد سه آل ب
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