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Consequences of the tendency to desire the worldliness from the 

perspective of the Quran 

Parisa Sedighi

, Kamran Oveysi


 

 

Abstract 

Discovering the consequences of a vice in the science of ethics and in 

the field of studying human tendencies can help motivate its 

improvement in human beings. Tendencies are a set of emotions and 

feelings that are affected by the type of human thinking and vision. 

One of the influential tendencies on human personality that has 

destructive moral consequences for her is worldliness. Therefore, in 

the present article, an attempt has been made to explain the 

consequences of worldliness with a descriptive-analytical method. 

Voluntary psychological effects on secularists such as apostasy, 

narcissism, aspiration, comfort seeking, amassing wealth which 

includes avarice and greed, as well as arrogance, false hope and peace 

of mind and unwanted psychological effects that include despair, 

hopelessness, fear and anxiety. It is one of the consequences of 

worldliness. 
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 پیامدهای گرایشی دنیاگرایی از دیدگاه قرآن

 کامران اوینی، ورینا صدیقی

 

 چکیده

                  هااای در علاام اخااتق و در حااو   میالاااۀ گرایخ ویاماادهای یااک رذیلااهکشااف 

                    هااا مجموعااهبصشااد تااا آن رذیلااه را رفاا  کنااد.گرایخ اننااان، بااه فاارد انگیاازه می

هاا تاأثیر دارد. یکای ا   عواطف و احناساتی هنتند که نوع تفکار و بیانخ انناان بار آن

                          شصصااایت انناااان کاااه ویامااادهای تصری ااای اختمااای بااارایهاااای ماااؤثر بااار  گرایخ

                     او دارد، دنیااااگرایی اسااات؛ لاااذا در نوشاااتار حاضااار ساااای شاااده اسااات باااا روز

تحلیلاای، ویاماادهای گرایشاای دنیاااگرایی ت یاایو و تشاارید شااود. آثااار رواناای  -توصاایفی

انادو ی  طل ی، مال تگی، آر ومداری، راحاتخودخواسته ا  جمله خداگریزی، خودشیف

بینی و امیاد و آراماخ کااذِّ، و  شاود(، خاودبزرگ )که شامل بصل و حرا و ولا  می

آثار روانی ناخواساته شاامل ناامیادی و تارس و اضایراِّ، ا  جملاه ویامادهای گرایشای 

 دنیاگرایان است.
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 ها کلیدواژه

 اختق، اننان، دنیاگرایی، مرآن، گرایخ.

 

 مقدمه -1

شود دنیا و دنیاگرایی که منشأ تماا  خیایاا محناوِّ نگاه به مرآن و روایات آشکار می با

شود که به بااور ت ادیل  (، چنان بر اننان حاکم می151: ا2ق، ج1613)کلینی،  شود می

دهاد؛ لاذا در نوشاتار حاضار  تأثیر مرار می شود و  ندگی او را در شئون مصتلف تحت می

لهی باه ایاو ساؤال واساخ داده شاود کاه ویامادهای گرایشای سای شده با نگاه به آیات ا

 دنیاگرایی ا  دیدگاه مرآن چینت؟ 

                              دنیاااا و دنیااااگرایی ا  جملاااه موضاااوعاتی اسااات کاااه نویناااندگان  یاااادی باااه

های متاااددی دربااار  آن منتشاار شااده اساات.  نامااه انااد و مقاااالت و وایان آن توجااه کرده

)فصالنامۀ مربیاان، « دنیاگرایی و ویامدهای آن ا  دیادگاه مارآن»ور در مقالۀ شکوفه جهانپ

                             ( بااه ایااو موضااوع مهاام ورداختااه اساات. امااا آنچااه نوشااتار حاضاار را23، ز8سااال

                کناد، متمرکزباودن ایاو واژوهخ بار مارآن بارای کشاف ها متماایز میا  دیگر وژوهخ

یشی دنیاگرایی است. ال ته ا  روایاات نیاز بناا بار ضارورت اساتفاده شاده اسات. آثار گرا

               ای و میالاااۀ آیااات ماارت    و شاایو  کتابصانااه هااا به آوری داده بنااابرایو، باااد ا  جماا 

ها بار اسااس ویامادهای ارادی و غیارارادی باا  ها، داده بررسی دیدگاه مفنران در ذیل آن

بندی و ویامادهای گارایخ باه دنیاا باا روز تحلیال  ناخواسته تقنایم تا یر خودخواسته و

 توصیفی ت ییو شد.

 

 شناسی مفهوم -1

شود؛ لذا  تریو مراحل در هر نوشتاری محنوِّ می ت ییو وا گان اصلی هر م حث، ا  مهم

دهناد  عناوان واژوهخ های تاألیف در ادامه، به ایو ساحت با مید ت ییو مفهومی کلیدوا ه

 .تا تنگی مجال، به اصل تحقیق خدشه وارد ننا د ایم ورداخته
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 دنیاگرایی -1-1

          : 0ق، ج4141فااارس،  تر )ابو مانی نزدیااک بااه« دنااوه »اساام تفضاایل ا  « دنیااا»وا   

، 4600تر گرفتاه شاده اسات )طریحای،  مانی ونات باه« دنائات»( یا ا  ریشاۀ 676ا

                  باااا آخااارت تربودن آن باااه انناااان، در مقایناااه دلیل نزدیاااک ( کاااه باااه413ا

تربودن آن ننا ت  ( یاا ونات406: ا4، ج4600؛ ط رسی،03: ا4تا، ج )طوسی، بی

( به کار بارده 406: ا4، ج4600؛ ط رسی، 411: ا1ق، ج4100به آخرت )ثال ی، 

               مانی  ناادگی واایخ ا  ماارگ بااار و غال اااً بااه 440شااده اساات. ایااو وا ه در ماارآن 

            (. دنیااا در ماارآن بااا ع اااراتی636-630: ا0، ج4604ساات )مرشاای، بااه کااار رفتااه ا

( و حیاات 00؛ نجام، 07(، حیاات نصنات )مصاص، 0چون ظاهر  ندگی دنیا )رو ، 

( نیز آمده است )جماای ا  نویناندگان، 00؛ اننان، 00؛ میامت، 43 ودگذر )اسراء، 

 (. 400: ا46، ج4631

)رضای،  و روایاات (00؛ انناان، 40؛ هاود، 43-43)اساراء،  با توجه باه آیاات مارآن

 شود. تأیید می طلب ها به دو گروه دنیاطلب و آخرت(، تقنیم اننان115ق، ا1614

                 ها را  ای اساات کااه بیشااتر اننااان اناادا ه جااذابیت دنیااا و لذایااذ  ودگااذر آن به

کند تا دنیا را هدف خود مرار دهند. ا  ایو گروه باه دنیاگرایاان تا یار  شیفتۀ خود می

های دنیاگرا کناانی  لذا اننان(. 141: ا15، ج1536شود )جمای ا  نوینندگان،  می

گذاریشاان بار وایاۀ دنیاا  بینند و مح ت و ار ز چیز را ا   اویۀ دنیا می هنتند که همه

 گیرد. صورت می

 

 انسانیهای  گرایش -1-2

شود و شامل انواع  ها و دردهای اننانی مربوط می ایو بصخ ا  ساحت اننانی به لذت

های مصاتص  های مشتر  بیو اننان و حیوان گرفته تا گرایخ ها، ا  گرایخ گرایخ

 اننان است. 
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هاست و ا  آنجا که یک  بودن آن دهند  فیریهای اننانی، نشانمانابودن گرایخ

ها را تقویت یا تضایف کند. برخی ماتقدناد  تواند آنننان میمقولۀ تشکیکی است، ا

گونه کار ارادی و اختیاری بدون میال انجاا  شاود؛ یانای ابتادا در  ممکو نینت هیچ

شود و ساپس، آن عمال  اننان کشخ و گرایشی فیری برای عمل موردنظر ایجاد می

ریازه، عواطاف، شاود: غ شود. گرایخ و میل باطنی به چهار ناوع تقنایم می انجا  می

 (.106-100، ا4، ج4637احناسات و انفااالت )مص اح یزدی،

های بادن کاه عامال رفا  نیا هاای حیااتی  های مرت   با انادا  غریزه یانی کشخ

کند وهم با اندا  گوارشی در  که هم نیا  ط یای را رف  می است؛ مانند غریز  خوردن

رابیاۀ انناان باا دیگاران؛ مانناد ارت اط است. عواطف یانی امیال ظهوریافتاه در اثار 

                    عاطفااۀ والاادیو بااه فر نااد. مااراد ا  انفااااالت، حالاات دروناای اننااان اساات کااه باار

کناد؛ مانناد  اساس آن )به علت ضرر یا ناخوشایندی(، ا  کنی فرار یا او را طارد می

                    نفاارت. احناسااات ا  مااوارد دیگاار شاادیدتر و تنهااا مصااتص اننااان اساات؛ ماننااد

شناسااان، عواطااف و احناسااات را نااوعی آمااادگی رواناای یااا  تاجااب. ال تااه روان

               هااا  ای ا  حاااالت و هیجان شااناختی حاصاال ا  تمرکااز و ترکیااب مجموعااه روان

دانناد کاه تکارار دربار  موضوعی مایو و نتیجۀ تجربۀ وی دربار  کنی یا چیزی می

ای را نشاان دهاد گیارد چاه احنااس و عاطفاها د و او یاد میسآن، فرد را آماده می

 (.030-031)همان، ا

دور  سوی مرِّ الهی ها، اننان را ا  حرکت به مهارنکردن هرکدا  ا  ایو گرایخ

طور متاادل  وحیانی شوند، به -عقتنی ها تدبیر و مهار کند. در مقابل، اگر گرایخ می

 شوند. کنند و عامل ساادت می و ط یای عمل می

هااای دروناای اننااان بااه انگیاازز تا یاار  شناساای، ا  امیااال و گرایخ در علاام روان

دهاد  اند که آگاهانه و ا  روی اختیار انناانی، باه رفتاار فارد نیارو و جهات می کرده

شناساای یااا گاارایخ  (. انگیاازز روان137: ا0، ج4637)جمااای ا  نوینااندگان، 

ساوی هادف ماینای جهات  نان را بهروانی است که ان -شناسی، فرایندی بدنی اننان
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             (. ال تاااه ایاااو بااادان ماناااا نینااات کاااه هماااۀ 133، ا4637نژاد،  دهاااد )شاااااری می

هااای منفاای یااا نامتاااادل اننااان لزوماااً نتیجااۀ دنیاااگرایی اساات، بلکااه میالاااۀ اثاار  گرایخ

بایو ای  دنیاگرایی در ایجاد یک گارایخ منفای یاا نامتااادل مادنظر اسات؛ ماثتً مت ماه

یاابیم کاه اثار دنیااطل ی، غل اۀ  طل ی نینت، اما باا میالااۀ مارآن درمی دنیاگرایی و راحت

 طل ی است. گرایخ به راحت

توان منئلۀ ایو نوشتار را باا ت ییو کارد؛ باه اکنون با توجه به مفهو  دنیا و گرایخ می

کنند  ویامد تا یر میها را  ع ارت دیگر، چون آثار میل افراطی اننان به دنیا منفی است، آن

هد به مید گرایشی هنتند. بنابرایو، ایو مقاله و چون ا  گرایخ اننان به دنیا برخاسته اند، مقی

درصدد کاویادن ویامادهای گرایشای دنیااگرایی انناان اسات. ایاو ویامادها باه دو ناوع 

 شوند. گردند که در ادامه، ت ییو می خودخواسته و ناخواسته تقنیم می

 

 ودخواستهپیامدهای خ -2

برخی ا  ویامدهای گرایشی دنیااگرایی، اختیااری و خودخواساته و باا میال و عتماۀ 

ایو نکته مهم است که خودخواستگی در اینجا، نن ی است؛ آیند.  دنیاطل ان به وجود می

خواهند ا  خدا نفرت داشته باشند، اماا  بدیو مانا که مثًت چه بنیار دنیاطل انی که وامااً نمی

جم  اسات،  توانند رها کنند و با توههم اینکه دنیااطل ی باا خاداخواهی مابال هم نمیدنیا را 

طور ننا ی، ا  ایاو جن اه مادنظر مارار گرفتاه  روند. بنابرایو، ایو تقنیم به سمت دنیا می به

است که حتی چنیو فردی که دچار خیا در تشصیص شده، با مؤلفاۀ دنیااطل ی باه چنایو 

ا  روی اختیاار و خودخواساته باوده اسات؛ هرچناد ا  روی  ای رسیده و گرایخ او نتیجه

 بصیرتی و خیا در تشصیص باشد. بی

 

 خداگریزی -2-1

ذا ذُ در مرآن به گریز دنیاگرایان ا  خدا اشاره شاده اسات:  ِِ ُ َوحهَدهُ کهرَ َو    اه 

ت  ُقُلوُب ال ِذیَ  تاش   ِخَرةِ َمَأز  ِمنُوَن بِاْل   ( .10) مر،  ید 
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هایشان ا  خداوناد نفارت  در ایو آیه ا  کنانی سصو به میان آمده است که ملب

ق، 4173مانی انق ااض( گرفتاه شاده )فراهیادی،  )باه« اشمئزا »ا  « اشمأ ه »دارد. وا   

مانی نفرت نفس ا  چیزی اسات  ( و به334: ا6ق، ج4603؛ جوهری، 066: ا3ج

در حقیقت، ایو نفرت حالتی  (.34: ا3ق، ج4141که ا  آن کراهت دارد ) بیدی، 

دلیل اعتقادنداشتو به آخرت و  ا  بیزاری است که بر ملب دنیاگرایان سایه افکنده و به

خدا، حالتی ا  نفرت و گریز را در ایشان به وجود آورده اسات. در آیاات دیگاری، 

دهاد، انکاار بااث و آخارت  دنیاطل ی همراه با انکار آخرت آمده است که نشان می

ُ  یُِحبوهوَن ال عاِجَلهَة َو یَهَذُروَن فرماید:  با دنیاگرایی همراه است. مرآن میغال اً  کََّل  بَ

ِخَرةَ  عنوان تماایتت روحای  گریزی به (. ایو دنیاگرایی و آخرت04-07)میامت، اْل 

َمَ  ِعظاَم:کافران و ردی بر آیۀ  ن ساُن َأل    نَج  ِ َسُب اْل   ( بیان شده است6)میامت،   یح 

 (.444: ا07 ق، ج4637)ط اط ایی، 

             نشااینی دنیامااداری و انکااار آخاارت دیااده  کااه در آیااۀ دیگااری نیااز هم چنان 

ن  ال ههِذیَ  تشااود:  می َمههَأنووا بِههها وَ ِِ ن یا َو اط  ُجههوَن لِقاَءنهها َو َرُيههوا بِال َحیههاِة الههدو                  یر 

ها که امید لقا  ما بو رستاخیز[ را ندارناد و  همانا آن»؛ ال ِذیَ  ُهم  َع   آیایِنا َاِفُلوَن 

               هااا کااه ا  آیااات مااا  بااه  ناادگی دنیااا خشاانود شاادند و باار آن تکیااه کردنااد و آن

              (. دلیل ایاو ناامیادی ا  لقااء خادا، نداشاتو تارس ا  بااث اسات0)یونس، « اند غافل

            ؛ 417: ا0 ، ج4600ایمااانی )یاناای کفاار( اساات )ط رساای،  کااه آن هاام ناشاای ا  بی

             (. واااذیرفتو ایاااو احتماااال تفنااایری بااادیو 044: ا40 ق، ج4107فصااار را ی، 

   ماناست که رابیۀ دنیاگرایی و خاداگریزی دوطرفاه اسات و گااهی ایاو، سا ب آن

 شود و گاهی برعکس.می

 

 خودشیفتگی   -2-2

های خودشیفته، افرادی خودمحور و خودورست هنتند که به خود و نیا هاای خاود  اننان

های درونای خاود توجاه بنایاری دارناد.  مندند و به ویروی ا  خود و گرایخ بنیار عتمه
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لَهُ: َهواُه َو فرماید:  مرآن در بیان حال ایو افراد می ِِ َذ  ََ ُ َعلهیَأ َفَرَأیَت َمِ  ای    َأَيل ُ: اَهه

 (.25)جاثیه،  ِعل م

             رونااد کااه هااای آن فرومی حاادی در دنیااا و نامت های دنیاااگرا گاااهی به اننااان

              یابناد تاا  حقایق در نظرشاان نماودی نادارد و باه فهام روشانی ا  حقاایق دسات نمی

                 کنااد، ا  جانااب خااود  جااایی کااه گاااهی هاار آنچااه خداونااد بااه آنااان عیااا می

             دانناد کاه در وجاود خودشاان رساوخ  وندارند و آن را حاصل علام و دانشای می می

              کرده است؛ غافل ا  اینکه ایو نامات نتیجاۀ فضال و عناایتی اسات کاه خداوناد باه

                  شااود.  اننااان می« خودشاایفتگی»لااذا چناایو تفکااری موجااب آنااان داشااته اساات. 

هاای دنیاا و  مرآن در وصف شصصیت مارون، ایو حالت فریفتگی باه لاذات و نامت

شادن شاوکت و  خوبی بیاان کارده اسات؛ واس ا  نمایان احناس خودشیفتگی را باه

                    ادهاااا را کاااافران و منافقاااان و افااار ثاااروت ماااارون، برخااای کاااه مفناااران آن

داننااد، ا  روی دنیاااگرایی بااه حااال او حناارت خوردنااد )ط رساای،  ایمان می ضااایف

 (613: ا3 ، ج1532

 

 شدن به دنیا مشغول -2-3

            وبارق  اناد ا  ماال، فر نادان، همنار و  رق هاای دنیاایی کاه ع ارت گرایخ به  ینت

                   رسااد دنیاطل ااان  بااه نظاار میشااود.  وفور دیااده می دنیااای فااانی، در دنیاگرایااان بااه

               هاا دارناد. مارآن نیاز باه  بناتگی خاصای باه ایاو  ینت دانناتو دنیاا، دل دلیل اصیل به

ههَهواِت ِمههَ  النِّسههاِء َو مظاااهر دنیااایی اشاااره کاارده اساات:                       ُزیههَ  لِلن ههاِس ُحههبو الش 

َن عهاِي وَ ال بَنِیَ  َو  َمِة َو اْل  ُِ ال ُمَسهو  یه ََ هِة َو ال  َهِب َو ال ِفض                     ال َقنهاِطیِر ال ُمَقن َطهَرِة ِمهَ  الهذ 

ن یا ِ  ذلِههَك َمتههاُح ال َحیههاِة الههدو                       (. ایااو آیااه ا  مااواردی 41عمااران،  )آل ال َحههر 

هاا  هاا دارد، باه آن ای که باه آن خاطر عتمه هطور ط یای ب گوید که اننان به سصو می

 کند. گرایخ ویدا می
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شاود،  ناان و  اننان به دنیاا می به فرمود  خداوند، آنچه موجب گرایخ و عتمۀ 

کنند )مکاار   کاوان ا  آن با غریز  جننی یاد می فر ندان و اموال  یاد است که روان

حالت اعتدال خارج شوند باعث  (. چنانچه ایو غرایز ا 103: ا0، ج4604شیرا ی، 

ت  فرماید:  شقاوت اننان خواهند شد؛ مرآن می ِِ ِخهَرِة  ََ لَُهم  ِفی اْل  ُأولئَِك ال ِذیَ  لَی

َمُلوَن  ٌُ ما کانُوا یع   (.43)هود،  الن اُر َو َحبَِط ما َصنَُعوا ِفیها َو باِط

                ، ایاو اسات  ادحکمت اینکاه خداوناد عتماه و گارایخ باه دنیاا را در انناان نها

                 کااه ا  ایااو طریااق تمااا  چیزهااایی را کااه باارای  ناادگی اخااروی ال   دارد فااراهم 

وغماخ  کند، نه اینکه چنان به دنیا و ظواهر آن عتمه و گرایخ ویدا کند که تما  هم

                 حیاااتدنیااا و تالقااات آن شااود. در حقیقاات، ایااو عتمااه اباازاری باارای رساایدن بااه 

                   ق،4637اباادی اساات و ن ایااد هاادف اننااان در  ناادگی ماارار گیاارد )ط اط ااایی، 

 (.33-30: ا6ج

مهالَُهم  ِفیهها َو فرماید:  مرآن می لَیِهم  َأع  ِِ ن یا َو ِزینَتَها نَُوفِّ  َم   کاَن یِریُد ال َحیاَة الدو

ُسوَن  ََ ای که در دنیاگرایان برای  ندگی دنیا و  (؛ یانی اراده40)هود،  ُهم  ِفیها ت یب 

 دهند.  های آن وجود دارد، گرایشی است که به دنیا نشان می  ینت

؛ 470ها اشااره شاده )نحال،  در آیات متادد دیگری نیاز باه ایاو شاخصاۀ انناان

( کاه نشاانۀ عتماه و مح تای اسات کاه دنیاگرایاان باه دنیاا و 07؛ میامت،07شوری، 

توان نتیجاه گرفات کاه  ات آن دارند. ا  بررسی مجموع آیاتی که بیان شد، میمشتهی

 های آن هنتند. دنیاگرایان تنها خواهان دنیا و ظواهر و  ینت

هاای شااخص دنیاگرایاان  های  ودگاذر دنیاایی ا  ویژگی شدن باه لاذت مش ول

َي یع َرُض ال ِذیَ  کََفُروا َعَلی فرماید:  است. مرآن می َهب هُتم  َطیبهایِکُم  ِفهی َو یو  الن اِر َأذ 

هتَک بُِروَن ِفهی  َن َعذاَب ال ُهوِن بِمها کُن هُتم  یَس  َزو  َي یُج  ُتم  بِها َفال یو  تَع  تَم  ن یا َو اس  َحیایِکُُم الدو

ُسُقون ِض بَِغیِر ال َحقِّ َو بِما کُن ُتم  یَف  َر   (. 21)احقاف،  اْل 

های حیاوانی و اوهاا   شمارد که به لاذت افرادی برمیهمچنیو، مرآن دنیاطل ان را 

رسد هدف و غایت دنیاطل ان ا  اعمال  لذا به نظر می؛ (6دنیایی گرایخ دارند )حجر، 
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جاویی ا   ها و مواهب  ودگاذر دنیاایی اسات. بهره بردن ا  نامت و کردارشان، لذت

یاایی، نهادیناه شاده داننتو دنیاا و حیاات دن دلیل اصیل دنیا در وجود چنیو افرادی، به

دانند. خدا نیز آنان را  جویی بیشتر می است و آنان ساادت حقیقی را محدود در لذت

کند تا به دنیاا مشا ول شاوند و آخارت خاود را  س ب سوء اختیار خودشان رها می به

 تر کنند.خراِّ

 

 آرزومداری -2-4

( و 03ااا ، ونداشاتو )ان رساد عتماۀ انناان باه دنیاا باه وشاتوانۀ اصیل گاه باه نظار می

آیاد؛ لاذا گارایخ باه آر وهاای ( ودید می6-0داننتو حیات دنیایی )همزه،  جاودانه

دوانده و ا  کار برای آخرت کاه اصایل و ابادی اسات، باا  دور و درا  در اننان ریشه 

های دور  مانی داشتو آر و ماند. در اصل، آر ومندی م ید نینت، بلکه آر ومداری به می

کُُلوا َو یتََمت ُعهوا َو یل ِهِههُم فرماید:  که خداوند می چنان و درا ، مذمو  است؛ ُهم  یهأ  َذر 

َلُمون َف یع  ُُ َفَسو  ََم ا  رسول ما، ایو کافران لجوج را به خورد و خواِّ ط یات »؛ اْل 

و لذت حیوانی واگذار تا آماال و اوهاا  دنیاو ، آناان را غافال گرداناد نتیجاۀ ایاو 

 (.6)حجر، «  ود  خواهند دید بهکامرانی بیهوده را 

شاادن بااه آر وهااای دور و درا  ا   در ایااو آیااه، توجااه بااه شااهوات و مش ول

شادن بارای آخارت و  های دنیاگرایان است. ایو مش ولیت، آدمی را ا  آماده ویژگی

: 6ق، ج4140کناد )فایض کاشاانی،  تهیۀ  ادوتوشاه بارای حیاات اخاروی غافال می

دلیل برو  غفلت،  رد  را ا  داشتو آر وهای درا ، بهمعلی که اما  (؛ چنان474ا

 (.04: ا4، ج4630بابویه،  نهی فرموده است )ابو

            های  هااای متزلاازل فکااری، چنااان بااه جاذبااه دلیل بنیان بااه هایی چناایو اننااانبنااابرایو، 

خ اری ا  حقیقات  نادگی نصی شاان  شوند که چیزی جاز غفلات و بی دنیایی مش ول می

کنناد و خاود را هرچاه بیشاتر اسایر  د؛ لذا به  ودگذربودن ایو آر وها توجاه نمیشو نمی

 کنند. چنیو اوهامی می
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 طلبی راحت -2-5

هاایی داننات کاه در  شاید بتوان گرایخ به راحات طل ای را یکای ا  اولایو گرایخ

بناتگی باه دنیاا و برگزیادن آن  دلیل دل کناد؛ چراکاه باه های دنیاگرا برو  می اننان

های ماناوی ا  انناان سالب  جای آخرت، تتز برای آخارت و رسایدن باه لاذت به

اگرایاان ا  مشاارکت در جنا  که خداوند در مرآن، ا  خودداری دنی شود؛ چنان می

ِ سصو گفته اسات:  ُِ اَهه َُ لَکُهُم ان ِفهُروا ِفهی َسهبِی ذا ِقیه ِِ یا َأیَها ال ِذیَ  آَمنُوا ما لَکُم  

ن یا ِفهی  ِخَرِة َفمها َمتهاُح ال َحیهاِة الهدو ن یا ِمَ  اْل  ِض َأ َرِيیُتم  بِال َحیاِة الدو َر  لَی اْل  ِِ اث اَقل ُتم  

ِخَرِة ِِ  ٌُ اْل   (.63)توبه،  ت  َقلِی

                        دنیاگرایاااان ا  جهااااد در راه خداوناااد سااار باااا   ده و  نااادگی دنیاااایی را

                  طل ی دنیاگرایااان اساات انااد. ایااو حاااکی ا  راحاات باار حیااات آخاارت تاارجید داده

                هاای دنیاایی متحمال نشاده باردن ا  نامت خاطر بهره که رنج جهاد در راه خدا را باه

            های انااد؛ لااذا اساایر لااذت های خااوِّ و حقیقاای محاارو  مانده و ا  رساایدن بااه لااذت

 اند. آنی دنیا شده

ننان تقاضای اننان را برای دستیابی به راحتی، تقاضایی محال داننته و اویام ر

 (.003ق، ا4174ای نهی فرموده است )دیلمی،  را ا  چنیو خواسته

هاای  دن ال راحتی توان نتیجه گرفت دنیاگرایاان باه با توجه به آنچه گفته شد، می 

ای در دنیاا حاصال  کاذِّ در دنیا هنتند؛ در حالی که ط اق روایاات، چنایو راحتای

(. عتمااه 1همراه رنااج آفریااده اساات )بلااد،  شااود؛ چراکااه خداونااد اننااان را بااه نمی

مانای  بودن خلقت اننان با ک د و رنج، به ط اط ایی در ذیل ایو آیه ماتقد است همراه

های متفاوت  ندگی اننان با رنج و مشاقت هماراه اسات و  آن است که همواره الیه

رو  ای در دنیااا همااواره بااا نامتیماااتی روبااه آوردن هاار خواسااته دساات اننااان باارای به

(. 034: ا07ق، ج4637شود؛ لذا خلقات انناان بار وایاۀ رناج اسات )ط اط اایی، می

کناد تاا  نویند اننان هماواره ساصتی و نااراحتی را تحمال می   ط رسی نیز میمرحو

 (.010: ا47، ج4600 مانی که ا  دنیا برود )ط رسی، 
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ِِلیفرماید:  خداوند در جایی دیگر می  ن َك کاِدٌح  ِِ ن ساُن  ِ حا    یا َأیَها اْل  َربَِّك کَهد 

ساصتی در تتشای و او را  ار خاود بهسو  وروردگ ا  اننان، حقا که تو به»؛  َفُمَّلِقی:ِ 

است )راغاب « سای همراه با رنج»مانی  به« کدح(. »3)انشقاق، « متمات خواهی کرد

 (. 071ق، ا4140اصفهانی، 

کند که در ایو دنیا همراه باا  ای مارفی می گونه خداوند در ایو آیه نیز اننان را به

بدان ماناست که خداوناد سوی خداوند در حال حرکت است و ایو  رنج و سصتی به

کند با رنج و سصتی در  اننان را طوری آفریده که تا  مانی که در ایو دنیا  ندگی می

حال تتز برای رسیدن به جایگاه حقیقی خویخ است؛ لذا فارار دنیاگرایاان ا  ایاو 

طل ی یاری رساند. باه ع اارت  تواند حتی آنان را در رسیدن به راحت رنج ط یای نمی

اوند  ندگی و دنیا را طوری آفریده کاه هماواره باا رناج و ساصتی هماراه دیگر، خد

های  گاه اننان را به لذت های ط یای و حقیقی، هیچ است؛ بنابرایو، دوری ا  ایو رنج

 رساند.  دائم نمی

            های گویااد کااه بااه بهانااه طل ااانی سااصو می ای دیگاار، خداونااد ا  راحت در آیااه

             فرمایااد: ای می ( یااا در آیااه33 ننااد )توبااه،  ساار بااا  میواهاای ا  شاارکت در جهاااد 

ُرُجهوا ِمن هها َفهِ ن    قالُوا یا ُموسی  َ ُخَلها َحت هی ی ن ها لَه   نَهد  ِِ ما  َجب اِریَ  َو  ن  ِفیها َقو  ِِ

ُرُجههوا ِمن ههها َفِ ن هها داِخُلههوَن   َ                اساارائیل مصااد داشااتند باادون  (. مااو  بنی00)مائااده،  ی

هیچ سصتی و مشقت و در کمال راحتی به ویرو ی دست ویدا کنناد، حتای اگار ایاو 

هاا  طل ی آن راحتی با نافرمانی ا  خدا و فرستاد  او حاصل شود؛ لذا ایو نهایت راحت

 دهد. را نشان می

جویی و سنااتی و ضاااف کوفیااان را، تن لاای و  ، علاات بهانااهحضاارت امیاار

طل ی  رساد راحات (. به نظر می07ق، ا4141ت )رضی، طل ی آنان داننته اس راحت

های دنیا و  نیز  ایید  دنیاطل ی است. دنیاطل ان ا  وذیرز رنج و مشقتی که ا  شاخصه

ساور  توباه باه دنیااخواهی  63کاه در آیاۀ   نند؛ چنان خلقت آدمی است، سر با  می

 طل ی اشاره شده است. منزلۀ دلیلی بر راحت به
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  بینی خودبزرگ -2-6

                  بینی باایخ ا  حااد و تاار  اذعااان مانی خااودبزرگ بااه« ک اار»اسااتک ار ا  ریشااۀ 

     :47، ج4633جاااویی )مصااایفوی،  ( و برتری3: ا1، ج4600باااه حاااق )طریحااای، 

 ( است. 43ا

ایو وا ه در مرآن با الفاا  دیگاری نیاز باه کاار رفتاه اسات؛ بارای مثاال گااه باا 

مانی شاادی بایخ ا   باه« مارح»تک ر و خودونندی و  مانی به« تصار»هایی چون  وا ه

)ط یااان و « ب اای»هااایی چااون  اناادا ه و ا  روی غاارور آمااده اساات. همچناایو، وا ه

)ط یاان بار اثار نامات( « بیار»(، 37؛ یونس، 00-03؛ مصص، 00سرکشی( )شوری، 

؛ اعاراف، 3؛ طاتق، 04)ظلام و ماصایت( )فرماان، « عتاو»(، 10؛ انفاال، 03)مصص، 

اناد  ( با اساتک ار مترادف37؛ کهف، 31؛ مائده، 40)سرکشی( )بقره، « ط یان» ( و433

 اند.  کار رفته و در آیات متاددی به

اند کاه آن  دلیل فری ندگی دنیا چنان در آن غرق شده رسد دنیاگرایان به به نظر می

یاو ال تغه باه ا شوند. در فرا ی ا  نهج بینی می دچار خودبزرگوندارند و  را اصل می

هاً َو اَل تََضا وا »فری ندگی دنیا اشاره شده است:  ال  َر ل و  اهاً َو ىللَی اْلأخل أیَا ن ز  ن ک ون وا َعول الدُّ

َما وا نَاطلقَ  مََها َو اَل تَنأ یم وا بَارل أیَا َو اَل تَشل ن أه  الدُّ فَا وا َموأ َرفََات أه  الت قأَو  َو اَل تَرأ َها َو اَل َموأ َرفََات

قََهاا ت جلی    لاب  َو ن یأ مََهاا َخال ن  بَرأ ِل َتملَهاا فَا لَأعأ اَراملَها َو اَل ت فأتَن اوا ب شأ ِل ل یئ وا ب تَضل وا نَاعلقََها َو اَل تَنأ

أَان ون یَة  ال تََصد  أم  َي ال
ل وبَة  َأاَل َو هل َتمََها َمنأ وبَة  َو َأعأ ر  َوالََها َمحأ الحدید،  ابی )ابو«  کَاذلِّ  َو َأمأ

 (.443: ا46ق، ج4171

                      فری ناااادگی دنیااااا گاااااه اننااااان را ا  توجااااه بااااه ساااارانجا  اسااااتک ار و 

           هاایی کاه در کات  حضارت دارد. باه ع اارت دیگار، ویژگی بینی باا می خودبزرگ

هاای آن اسات؛  دهند  نهایات فری نادگی دنیاا و نامت ها اشاره شده، نشان امیر به آن

هاا  ووشی ا  ایاو ویژگی هرچند دنیا  ودگذر و متزلزل و فری نده است، اننان با چشم

هاسات،  هاای دنیاایی کاه ک ار و غارور ا  جملاۀ آن تریو ورتگاه گاهی در ساهمگیو

 شود. گرفتار می
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َي فرماید:  بینی و استک ار دنیاگرایان اشاره کرده، می خداوند به خودبزرگ َو یهو 

ُتم  بِهها  تَع  هتَم  ن یا َو اس  َهب ُتم  َطیبایِکُم  ِفهی َحیهایِکُُم الهدو یع َرُض ال ِذیَ  کََفُروا َعَلی الن اِر َأذ 

تَک بِرُ  َن َعذاَب ال ُهوِن بِما کُن ُتم  یَس  َزو  َي یُج  ِض بَِغیِر ال َحهقِّ َو بِمها کُن هُتم  َفال یو  َر  وَن ِفی اْل 

ُسُقوَن   (07)احقاف، یَف 

با توجه به ایو آیه، دنیاگرایان در  میو تک ر ور یاده و تماا  همتشاان را صارف  

اناد؛ باه ایاو ماناا کاه در مقابال حاق،  های دنیاایی کرده بردن ا  لذت شهوات و بهره

های دنیاایی و  بردن ا  لذت روند. در حقیقت، بهره استک ار ور یده و  یر بار حق نمی

سامت  صرف تما  همت و تتز برای رسیدن به آن، اننان را ا  حق دور کارده و به

 کشاند. استک ار و سرکشی در مقابل حق می

گوید که فریب دنیا را خورده و  خداوند در جایی دیگر، ا  دنیاگرایانی سصو می

ِرُفهونَُهم  بِِسهیماُهم  قهالُوا مها   َو نادىاند:  به آن م رور شده راِف ِرجات  یع  َع  حاُب اْل  َأص 

َ نی تَک بُِروَن   َأ ُعکُم  َو ما کُن ُتم  یَس  (. ایاو آیاه باه کناانی اشااره 13)اعراف،  َعن کُم  َجم 

               اند و در آیاات کشای و اساتک ار در برابار حاق همات گماشاته کند کاه باه گردن می

             کنااد؛  شاادن بااه آن مارفاای می باااد، دلیاال ایااو گردنکشاای را نیااز دنیااا و مش ول

َي فرماید:  که می چنان ن یا َفهال یو  ی ُهُم ال َحیهاُة الهدو ََر  وا  َو لَِعبا  َو  ُذوا ِدینَُهم  لَه  ََ ال ِذیَ  ای 

ِمِهم  ههذا َو مها کهانُوا بِ  َحهُدوَن نَن ساُهم  کَما نَُسوا لِقهاَء یهو            (. 04)اعاراف،  یایِنها یج 

دلیل اینکه ا  مال، مادرت، صاحت  مدرسی در ذیل ایو آیه ماتقد است دنیاگرایان به

دانناد )مدرسای،  و ستمتی برخوردارند، م رور شاده و خودشاان را برتار ا  حاق می

 (.603: ا6ق، ج4143

هاا و  یل آنکاه ا  نامتدل تاوان نتیجاه گرفات دنیاگرایاان باه ا  آنچه بیان شاد می

                های  بینی در سااااحت وفور برخوردارناااد، ک ااار و خاااودبزرگ مواهاااب دنیاااایی باااه

کند؛ چنان که در برابار حاق و فرساتاد  او و دیگار  شان نمود ویدا می مصتلف  ندگی

                  دهنااد. در صااورتی کااه اگاار بااه ناوایااداری دنیااا ها ایااو صاافت را باارو  می اننااان

یابند.  سوی استک ار گرایخ نمی گیرد و به توجه کنند، غرور و غفلت ایشان را فرانمی
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                     هاااای آن اشااااره  اعت ااااری دنیاااا و نامت در ضااامو روایتااای باااه بیاماااا  علااای

ه فرمایااد دنیااا شاینااتگی ال   باارای دل کاارده و می                   شاادن را ناادارد؛ بنااتگی و غره

ن ک م  »ه فااانی اساات: چراکاا ألَک مأ َو اَل تَ  اار  تأ َمااوأ کَاااَن مَاا  أیا کََمااا غَاار  ن أَحیااا   الاادُّ                           ال

ا  تََهاا َو َأفأنَاوأ ر 
تََهاا َو َأَصااب وا غل ر  تَلَ  اوا دل یَو احأ لیَاةل ال اذل أَصال ونل ال أق ار  ایَةل َو ال أَماضل              ملَو األأ َمامل ال

تَه لَق ااوا جلااد  تََها َو َأخأ ق، 4176؛ مجلناای، 0: ا46ق، ج4171الحدیااد،  ابی )ابو« اعلااد 

 (.36: ا07ج

بصشد، آن فارد  رسد  مانی که خداوند نامتی را به اننان می در حقیقت به نظر می

کند و به بیان دیگر، دچار ک ار  کند و حق آن نامت را ادا نمی ا  یاد خدا اعراض می

شود. خداوند سا حان ا  ایجااد ایاو حالات در روح و روان انناان  یو خودونندی م

َرَض َو نَأىچنیو سصو به میان آورده است:  ن ساِن َأع  ِ نا َعَلی اْل  ذا َأن َعم  ِِ و »؛  بِجانِبِ:ِ   َو 

گرداناد و متک راناه دور  بصشایم )ا  حاق( رو  مای هنگامی که به انناان نامات مای

 (.36)اسراء، « شود... می

های  بینی در انناان رسد ا  جملاه ویامادهای شاو  تک ار و خاودبزرگ نظر می به 

دنیاگرا، گرایخ به فصرفروشی و تفاخر است، کما اینکاه خداوناد باه ایاو صافت و 

َو کاَن لَُ: َثَمهٌر َفقهاَل لِصهاِحبِِ: َو ُههَو فرمایاد:  گرایخ در دنیاطل ان اشاره کرده، می

 (.61)کهف،  مات  َو َأَعزو نََفرا   یحاِوُرُه َأنَا َأک ثَُر ِمن َك 

های دنیایی فراوانی باه  در ایو آیه، سصو ا  کنی است که خداوند، مال و نامت

مندی ا  دنیا موجب شده به دیگران فصرفروشی کناد  او عیا کرده است و همیو بهره

(. باه 006: ا3، ج4600( و خود را برتار بداناد )ط رسای، 60: ا0، ج4636)ممی، 

ها و فر ندان باه چنایو کنای  اراییهایی که خداوند ا  اموال، د ع ارت دیگر، نامت

بینی ساوق داده اسات؛ در  ساوی خاودبزرگ عیا کرده، او را دچار غفلت کرده و به

 حقیقت، ایو وصف حال دنیاگرایان است. 

             بینی را حاصاال وناادار غلیاای  عتمااه ط اط ااایی در ذیاال ایااو آیااه، خااودبزرگ

             ونادارد هار باه ایاو ماناا کاه میداند کاه در چنایو انناانی ریشاه دواناده اسات؛  می
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           راسااتی مالااک هاار آن چیاازی آنچااه در دنیااا بااه او رساایده، ا  آن خااودز بااوده و به

                  اساات کااه خاادا در اختیااارز ماارار داده اساات؛ در حااالی کااه مالااک حقیقاای، 

رار داده، به ایاو خداوند است و هرآنچه خداوند در  ندگی دنیایی در اختیار آدمی م

هاای دنیاایی آ ماایخ کناد تاا خاالص را ا   س ب است که انناان را در میاان  ینت

 ناخالص جدا سا د. 

وندارند تماا  آنچاه  برخی در مواجه با مادیات و نحو  دخل و تصرف در آن، می

           خاطر اساتحقاق و کرامات و فضایلت ذاتای خودشاان اناد، باه در دنیا به دست آورده

              سااا ب غفلااات ا  خداوناااد و  (. لاااذا به673: ا46ق، ج4637ت )ط اط اااایی، اسااا

کند؛ چراکاه  بینی گرایخ ویدا می های دنیایی به تک ر و خودبزرگ فرورفتو در  ینت

های  ها و کاساتی کنند که اننان ناتوانی ها چنان اننان را به خود مش ول می ایو  ینت

هاا ا  آن او  بندد که مالکیت حقیقای آن هایی دل می خود را فراموز کرده، به داشته

ای کاه متالاق باه او  نینت و هر آن ممکو اسات مارگ او را فرابگیارد و ا   نادگی

 نینت جدا کند.

  

 اندوزی مال -2-7

                 طل اای و  راناادو ی اساات کااه بااه نظاار هااای دنیاگرایااان، ثروت ا  جملااه گرایخ

                     داننااتو دنیااا در دنیاگرایااان دلیل اصاایل و جاودانه رسااد ایااو گاارایخ نیااز بااه می

                شااود؛ باادیو مانااا کااه ا  آنجااا کااه دنیاگرایااان ماتقدنااد اصااالت بااا نمایااان می

                         حیااات دنیااایی اساات و  ناادگی باااد ا  دنیااا وجااود ناادارد و خااود را جاودانااه 

های دنیایی گرایخ دارند. همچنیو، عتمه  دانند، به ان اشتو ثروت و نامت در دنیا می

انادو ی  طل ی و ثروت شود صفتی همچاون ماال و مح تی که به دنیا دارند موجب می

 در آنان برو  یابد.

                     عتمااه بااه مااال و ثااروت در دنیاگرایااان بااه حاادی شاادید اساات کااه خداونااد

و مااال را دوساات داریااد، »؛ َو یُِحبوههوَن ال مههاَل ُحبَهها َجَمههافرمایااد:  ر ماارآن مید
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(. عتمه و حب به مال دنیایی در دنیاگرایان تاا حادی 07)فجر، « داشتنی بنیار دوست

، 4600کنند آن را ا  هر طریقای باه دسات آورناد )ط رسای،  نمود دارد که سای می

 (.  017: ا47ج

باختگی و مح ت دنیاطل ان به ماال و ثاروت دنیاایی آناان را وادار  در حقیقت، دل

ها به حتل و حرا  الهای تاوجهی نداشاته باشاند.  آوری ایو نامت کند برای جم  می

کاه  خداوند ایو گرایخ را به انحاء مصتلف در مرآن کریم بیان فرماوده اسات؛ چنان

َرَج َعلیفرماید:  می ََ ِمِ: فِ   َف ن یا یا لَیهَت لَنها َقو  ی ِزینَتِِ: قاَل ال ِذیَ  یِریُدوَن ال َحیاَة الدو

ن ُ: لَُذو َحظٍّ َعِظیمُ  ِِ َُ ما ُأویِی قاُروُن   (.03)مصص،  ِمث 

های  دادن اموال و دارایی در ایو آیه، سصو ا  شصصی دنیاگرایی است که با نشان

دهد. در مقابال،  طل ی نشان می روتخود به مرد  و تفاخر نزد آنان، عتمۀ خود را به ث

             کننااد کاااز ثروتاای ماننااد وی  گر ایااو تفاااخر هنااتند، آر و می کنااانی کااه نظاااره

گوناه افاراد اسات. در آیاۀ  طل ای در ایو داشتند و ایو نیز حاکی ا  گرایخ باه ثروت

انند که باه د گر مارون هنتند، دنیاگرایانی می یادشده نیز مفنران، افرادی را که نظاره

، 4600؛ ط رسای، 03: ا43، ج4637مال و ثروتی مارون گرایخ دارناد.)ط اط ایی، 

 (.140: ا0ج

            گویااد کااه بااا  هماایو سااوره، ا  کنااانی سااصو می 37همچناایو، خداونااد در آیااۀ 

مارفتی که به خداوند دارند، به کنانی که به دلیل دنیاطل ی به  راندو ی و حب مال 

هاای دنیاایی  هاای الهای بهتار ا  نامت کنناد کاه واداز گرایخ دارند خاطرنشان می

َُ صالِحا  َو قاَل ال ِذیَ  ُأویُوا مارون است:  ِ َخیٌر لَِم   آَمَ  َو َعِم َو  ال ِعل َم َویَلکُم  ثَواُب اَهه

ِِت  الصابرون  .ت یَلق اها 

مدر باه دنیاا و کناب  رسد که دنیاگرایان آن با نگاه به آیات الهی چنیو به نظر می

                 ماااال دنیاااایی توجاااه و گااارایخ دارناااد کاااه حتااای ع اااادت خااادا را باااا انگیاااز  

ویژگای که خداوناد سا حان باه ایاو  دهند؛ چنان برخورداری ا  رفاه دنیایی انجا  می

َ َعلهیدنیاطل ان در مرآن اشاره کرده است:  بُهُد اَهه ُف َفهِ ن    َو ِمَ  الن اِس َم   یع  َحهر 
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ن  َأصابَت ُ: ِفت نٌَة ان َقَلَب َعلی ِِ َمَأن  بِِ: َو  ِخهَرَة ذلِهَك   َأصابَُ: َخیٌر اط  ن یا َو اْل  ِهِ: َخِسَر الدو َوج 

راُن ال ُمبِی  س  َُ  . (44)حج،  ُهَو ال 

دلیل عتمۀ  یادی که به دنیا و کنب مناف  ماادی دارناد  در ایو آیه، دنیاگرایان به

                      دهنااد باارای دسااتیابی اند کااه اگاار ع ااادتی هاام انجااا  می ای ترساایم شااده گونااه به

             هااای دنیااایی و مناااف  مااادی اساات؛ لااذا اگاار ع ااادت، آنااان را بااه تمتاااات  بااه نامت

کنند و در غیر ایو صورت، به کفار و ارتاداد  دنیایی نزدیک کند، خدا را ع ادت می

 یابند. گرایخ می

و « حارا و ولا »هاایی چاون  شاود گرایخ اندو ی موجب می گرایخ به ثروت

 شود.  ها اشاره می در اننان برو  کند که در ادامه به آن« بصل»

 

 حرص و ولع -2-7-1

هاای گرایشای دنیاگرایاان،  رسد که ا  جملاه ویژگی میبا بررسی آیات الهی به نظر 

مانی عتمۀ شدید  به« حرا»به دنیا و تمتاات دنیایی است. « حرا و ول »گرایخ به 

(. خداوند در مارآن کاریم باه ایاو ویژگای 000ق، ا4140است )راغب اصفهانی، 

َرَص الن اِس فرمایاد:  دنیاطل ان چنیو اشاره می َحیاُة َو ِمَ  ال هِذیَ    َعلی َو لَتَِجَدن ُهم  َأح 

 ُ ِزِحِ: ِمَ  ال َعذاِب َأن  یَعم هَر َو اَهه َرکُوا یَودو َأَحُدُهم  لَو  یَعم ُر َأل َف َسنَُة َو ما ُهَو بُِمَزح  َأش 

َمُلون  (. 33)بقره،  بَِصیٌر بِما یع 

                       تاااریو مااارد  اشااااره شاااده اسااات کاااه ا  در آیاااۀ شاااریفه، باااه حریص

دهند   شااوند. آر وی داشااتو عماار هزارساااله نشااان دنیاگرایااان محنااوِّ می

           ق، 4637بودن دنیاگرایان باه حیاات نااچیز و ونات دنیاسات )ط اط اایی،  حریص

 (. 610: ا4ج

تریو مرد  در دنیاا کناانی هناتند کاه تنهاا  نادگی  به ع ارت دیگر، حریص

خاطر  باااودن عمرشاااان را نیاااز باااه شناساااند و طوالنی ی ودگاااذر دنیاااایی را م

 (.37: ا0، ج4633کنند )ممی مشهدی،  آوردن دنیا طلب می دست به
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برای بیان شدت حرا و عتمه دنیاطل ان به دنیاسات « تَجلَدن ه مأ »در ایو آیه، وا    

بناتگی و  وضوح ا  شادت ایاو دل تا حدی که کنی که ا  حال آنان باخ ر باشد، به

(. حرا و ولای 033: ا0، ج4603شود )جوادی آملی،  مۀ آنان به دنیا آگاه میعت

که دنیاطل ان در کنب دنیا دارند، باه حادی اسات کاه آناان را ا  توجاه باه آخارت 

 دارد. با می

خداوند در آیۀ دیگری به ایو شدت حرا و طما  دنیاطل اان بارای دساتیابی باه 

نِهی َو َمه   َخَلق هُت َوِحیهدا    َو رمایاد: ف گونه اشااره می ثروت و مال دنیایی ایو َذر 

َمهُ  َأن  َأِزیهد ِهیدا    ُثم  یط  ُت لَُ: یَم  ُدودا    َو بَنِیَ  ُشُهودا    َو َمه د   َجَعل ُت لَُ: مات  َمم 

گویااد کااه هرچنااد ا   (. خداونااد در ایااو آیااات ا  کناای سااصو می40-44)ماادثر، 

             اسات، همچناان طما  ثاروت و ماال دنیاا او را باه های دنیایی کاامًت برخاوردار بهره

اناادو ی دنیاطل ااان  دوسااتی و ثروت خااود مشاا ول کاارده اساات و ایااو ا  نهایاات مال

 حکایت دارد.

آمده است که دستیابی به میام  دنیایی بیخ ا  هر چیاز علی در سصنی ا  اما 

افزاید، تاجایی که برای رسیدن به دنیاا و حاوائج آن ا  هار  بر حرا و ول  اننان می

              کناد و ایاو تاتز تاا جاایی اداماه دارد کاه انناان را ا  ارتکااِّ  طریقی تاتز می

      ق،4176؛ مجلناای، 41: ا40ق، ج4171الحدیااد،  ابی دارد )ابو حاارا  نیااز بااا نمی

 (.136: ا66ج

داند که هرچه بیشتر به دور  نیز حریص به دنیا را مثل کر  ابریشمی میبامر اما 

میارد  شود، تا جاایی کاه ا  انادوه و غام می ویچد، ا  رهاشدن دورتر می خود تار می

 (.030ق، ا4630؛ ط رسی، 643: ا0ق، ج4170)کلینی، 

کاه  دهاد؛ چنان ود را در اماوال و فر نادان نشاان میگاهی ایو حرا و طم ، خ

ٌو َو ِزینٌَة َو یَفاُخٌر بَینَکُم  فرماید:  خداوند س حان می ن یا لَِعٌب َو لَه  َلُموا َأن َما ال َحیاُة الدو اع 

َجَب ال کُف اَر نَبایُُ: ُثم  یهِ  ََیُث َأع   ُِ تِد کََمثَ َو  واِل َو اْل  َم  َفَرا ُثم  َو یَکاُثٌر ِفی اْل  یُج َفتَراُه ُمص 
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ن یا  واٌن َو َما ال َحیاُة الدو ِ َو ِري  ِفَرٌة ِمَ  اَهه ِخَرِة َعذاٌب َشِدیٌد َو َمغ  یکُوُن ُحطاما  َو ِفی اْل 

ت  َمتاُح ال ُغُرورِ   (. 07)حدید،  ِِ

شود ا  حرا و طم  شدید دنیاگرایان باه اماوال و فر نادان  که متحظه می چنان

هاای دنیاا و متالقاات آن،  ودگاذربودن و  اشاره شده است، در حالی کاه ا  ویژگی

شادنی اسات خاتف عقال و  رفتو است؛ لذا عتمه باه چیازی کاه فاانی و  ائل ا بیو

 رود. منفات اننانی به شمار می

به حرا و طم  برای رسایدن باه رو ی دنیاایی اشااره علی در کتمی ا  اما 

شود که رو ی هرکنای تایایو شاده و بایاد ا  حارا و  میشده و به اننان گوشزد 

 (.633: ا1ق، ج4146بابویه،  طم  دوری کند )ابو

باودن دنیاطل اان در کناب رو ی اشااره  در جاایی دیگار باه حریصعلی اما 

داناد خداوناد در حقیقات متکفاال  عجاب دار  ا  کنای کاه می»فرمایاد:  کارده، می

و تتشاخ در آنچاه ا  آن بارایخ تقادیر هاست و آن را تقدیر کرده و ساای  رو ی

شده چیزی را  یاد نصواهد کرد، اما در عیو حاال، در طلاب رو ی، حاریص رنج ار 

ها  انناانشود حضرت امیار که متحظه می (. چنان633، ا4637)تمیمی، « است

ور ی در کنب رو ی برحذر داشته است؛ چراکه خداوند به هرکس به  را ا  حرا

 کند.  است، رو ی عیا می ای که منتحق اندا ه

دانناتو غیار در  س ب ضاف ایماان باه خداوناد یاا شریک رسد دنیاطل ان به به نظر می

اعتقادی به خداوند، بیشتر ا  اینکه به خداوند دل ب ندناد و باه او اعتمااد  اراد  الهی و یا بی

 ند.کن های دنیایی امدا  می کنند، خود با حرا و ول   یاد برای دستیابی به نامت

 

 بخل -2-7-2

شاود،  ا  اوصاف و رذایلی که بر اثر مهارنکردن حرا، در وجود آدمی ودیادار می

َمهِة فرماید:  که خداوند می بصل شدید است؛ چنان لِکُهوَن َخهزانَِ  َرح  ُ  لَو  َأن ُتم  یَم  ُق

ن ساُن َقُتورا   ِ ن فاِق َو کاَن اْل  ِ یَة اْل  َسک ُتم  َخش  ذا  َْلَم  ِِ  (.477)اسراء،  َربِّی 
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خاطر  های یادشده، کنانی هنتند کاه باه آید که اننان ا  مفاد ایو آیه چنیو برمی

کردن و  مانی جما  به« متر»ا  « متور»کنند.  ترس ا  خدا ا  انفاق در راه خدا ورهیز می

ور یادن  مانی بصل ( و صی ۀ م ال اه باه00: ا0ق، ج4141فارس،  کردن )ابو مضایقه

های دنیاگراسات کاه ثاروت و  رساد خیااِّ آیاه باا انناان نظار میشدید اسات. باه 

های دنیایی  یادی در اختیار دارند اما با  ا  بذل مال خویخ در راه خدا امتناع  نامت

وندارند و همه  ور ند. با توجه به اینکه دنیاگرایان، دنیا را اصیل می کنند و بصل می می

رایخ باه بصال در آناان نماود فراوانای دانند، گ چیز به همیو دنیای مادی محدود می

آوری و  یااادکردن ثااروت و  دارد. بااه بیااان دیگاار، دنیاگرایااان تنهااا بااه فکاار جماا 

هااای الهاای  اناادا   خاازائو الهاای ا  نامت هااای دنیااایی هنااتند و حتاای اگاار به نامت

 برخوردار باشند، با  هم به بصل و خناست گرایخ دارند.

 

 آرامش و رضایت دروغین -2-8

های مهم کنانی است که به خادا و رو  میامات اعتقااد  أنینۀ مل ی ا  ویژگیآرامخ و طم

بناتگی  در حالی که دل (؛03-03)رعد، مانند  دارند و ا  تتز برای رسیدن به آن با نمی

سا ب  دهاد کاه به های  ودگذر آن، اننان را در آرامشای کااذِّ مارار می به دنیا و لذت

کند که آرامخ دارد، اما  شود. او خیال می میووشی ا  آخرت و سرای بامی حاصل  چشم

 مینۀ  نادگی  وذیر است و ترس و اضیرابی است که در وس ای و  وال آرامخ او، لحظه

او وجود دارد بر ایو آرامخ غل ه دارد. در وام ، او لحظاتی با ایو آرامخ کااذِّ، دچاار 

رامخ دروغایو غفلت ا  آن ترس و اضیراِّ همیشگی شده است و چنیو ترسی با ایو آ

رو به امیدواری چنایو  کند؛ ا ایو تفاوت چندانی ندارد. ایو نکته دربار  امید نیز صدق می

 شود. افرادی، امید کاذِّ اطتق می

ط ق آیات الهی، دنیاگرایان نیز مانند دیگران در وی یافتو آرامخ و طمأنینۀ مل ای 

به آرامخ کااذِّ و واهای  خ ری ا  خدا و رو  میامت، دلیل غفلت و بی هنتند، اما به

مانند. خداوند، ایاو حاال دنیاطل اان را  شوند و ا  آرامخ حقیقی محرو  می دچار می
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ن یا َو »فرماید:  گونه وصف می ایو ُجهوَن لِقاَءنها َو َرُيهوا بِال َحیهاِة الهدو ن  ال هِذیَ  ت یر  ِِ

َمَأنووا بِها َو ال ِذیَ  ُهم  َع   آیایِنا َاِفُلوَن  (. با توجه به ایو آیه، دنیاطل ان 47یونس، «)اط 

آورناد، کااذِّ و  ودگاذر و  اند، اما آرامشی کاه باه دسات می نیز در طلب آرامخ

یابند و  وذیر است؛ لذا به آرامخ حقیقی که میلوِّ هر اننانی است، دست نمی  وال

 همواره در اضیراِّ و ناآرامی به سر خواهند برد. 

 

 امید کاذب -2-9

               گرایاااان، امیاااد حقیقااای هااار انناااانی، خااادا و در بااااور آخرت رساااد باااه نظااار می

           های الهی است. امیاد حقیقای، امیادی اسات کاه در راه رضاای الهای باشاد.  بشارت

                    هااایی اساات کااه ها و نامت شااود امیااد دنیاطل ااان، بااه دنیااا و لااذت گاااهی دیااده می

                         فرمایاااد: ؛ کماااا اینکاااه خداوناااد میشاااده اساااتدر اختیاااار آناااان مااارار داده 

نی َد  ُخُذوَن َعَرَض هَذا اْل  َلَف ِم   بَع ِدِهم  َخل ٌف َوِرُثوا ال ِکتاَب یأ  ََ َفُر   َف َو یُقولُوَن َسیغ 

َخذ  َعَلیِهم  ِمیثاُق  ُخُذوُه َأ لَم  ید  یِِهم  َعَرٌض ِمث ُلُ: یأ  ن  یأ  ِِ ال ِکتاِب َأن  ت یُقولُهوا َعَلهی لَنا َو 

ِخههَرُة َخیههٌر لِل ههِذیَ  یت ُقههوَن َأ َفههَّل  اُر اْل  ت  ال َحههق  َو َدَرُسههوا مهها ِفیههِ: َو الههد  ِِ  ِ اَهه

ِقُلوَن   (. 433)اعراف، یَع 

های  ودگاذر  در ایو آیه، ا  دنیاطل انی سصو گفته شده است که برای کنب نامت

های  گیری افراطی ا  لذت د و به کارهای غل  خود در بهرهکنن دنیایی، هر کاری می

دلیل غفلتی اسات  دهند و در عیو حال، امید بصشایخ دارند. ایو به فانی دنیا ادامه می

اند؛ لاذا باا  بردن ا  مناف  آن، دچارز شاده خاطر اشت ال به دنیا و بهره که دنیاطل ان به

 دهند. ن نمیتکیه بر امیدی واهی، به اعمال غل  خود وایا

ن  ال هِذیَ  ت فرمایاد:  گوناه می خداوند، درباار  ایاو امیاد واهای دنیاطل اان ایو ِِ

َمَأنووا بِها َو ال ِذیَ  ُهم  َعه   آیایِنها َهاِفُلوَن  ن یا َو اط  ُجوَن لِقاَءنا َو َرُيوا بِال َحیاِة الدو  یر 

یدی واهای و خیاالی اسات (. در حقیقت، امید به دنیای  ودگذر و فانی، ام0)یونس، 

 که در ایو آیه نیز به آن اشاره شده است.
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 پیامدهای ناخواسته -3

های  ودگذر آن دارند، آثاری  گرایخ و عتمۀ شدیدی که دنیاگرایان به دنیا و لذت

کناد کااه ا  خواسات و میال آناان خاارج اساات و روح و  روانای در آناان ایجااد می

ها و مقادمات چنایو  ید توجه داشات کاه  میناهدهد. با تأثیر مرار می روانشان را تحت

آثاری ا  سوی خود دنیاگرایان شکل گرفته است؛ لذا دنیاطل ان خود در برابار چنایو 

 شود. اند. در ادامه، به ایو ویامدها اشاره می آثار و حاالتی منئول

 

 ترس و اضطراب  -3-1

های کنانی است کاه باه خادا و  اطمینان و اعتماد به خداوند س حان ا  جمله ویژگی

کنند. گاهی برخای  آخرت ایمان دارند و برای تقویت ایو ویژگی در خود تتز می

دلیل نداشتو اطمیناان و اعتقااد باه خداوناد سا حان و  ا  افراد )ا  جمله دنیاگرایان( به

های مصتلف  ندگی  ترس و اضیراِّ در ساحتبنتو به ما ودهای ظاهری، دچار  دل

بناتگی  ها )ا  جمله دل دلیل برخی ا  ویژگی شوند؛ به ع ارت دیگر، دنیاگرایان به می

به دنیا، نداشتو باور و اعتقاد به خادا و اینکاه مالاک هار چیازی خداوناد اسات(، باا 

، یأس های دنیایی، گرفتار اضیراِّ و ترس و در نهایت ها و نامت دادن لذت ا دست

 شوند.  و ناامیدی می

های آن و در نهایات،  در حقیقت، اتکا و اطمینان به دنیا، خشنودی ا  دنیا و نامت

شاود دنیاگرایاان، اسااس کاار خاویخ را دنیاا و  خ ری ا  آیات الهی موجاب می بی

رساند و یاا آن را ا  دسات  رسیدن به اهداف کاذِّ مرار دهند؛ لذا ومتای باه آن نمی

شود. خداوند س حان نیاز ا  ایاو  ترس و اضیراِّ در ایشان ظاهر می دهند، حالت می

ُجوَن لِقاَءنا َو َرُيوا بِال َحیهاِة های دنیاطل ان سصو گفته است:  ویژگی ن  ال ِذیَ  ت یر  ِِ

َمَأنووا بِها َو ال ِذیَ  ُهم  َع   آیایِنا َاِفُلوَن  ن یا َو اط  کناانی کاه امیاد باه دیادار ماا »؛ الدو

اند و کنانی که ا  آیات  دارند و به  ندگی دنیا دل خوز کرده و بدان اطمینان یافتهن

 (.0)یونس، « اند ما غافل
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با توجه به آیات الهی، دنیاگرایان،  نادگی فاانی دنیاوی را بار حیاات جااودان آخارت 

(؛ لاذا باا 040بناتگی دارناد )بقاره،  هاای دنیاا دل ( و باه  ینت473-473اند )نحل،  برگزیده

 شوند.  دادن آن دچار اضیراِّ و ترس می ا دست

ل و فر نادان گوید که دارای اموا همچنیو، خداوند ا  حال دنیاگرایانی سصو می

برکت و مایاۀ درد و رنجشاان در  ها، هرچند بی بنتگی به ایو نامت  یادی هنتند. دل

(. به ع اارت 03و  00ها برای ایشان دشوار است )توبه،  ووشی ا  آن دنیاست، اما چشم

تنها  هاای متاددناد، ناه دیگر، با توجه به مفااد آیاات، هرچناد دنیاطل اان دارای نامت

ارناد و فر ندانشاان صاالد نیناتند، بلکاه مایاۀ عاذاِّ و رنجشاان اموالشان برکت ند

دادن ایو  اند و حتی با ا دست هایی دل بنته شوند؛ اما با تما  وجود به چنیو نامت می

          شااوند. در واماا ، ا  یااک سااو،  هااای ظاااهری دچااار تاارس و اضاایراِّ می نامت

و ا  ساوی دیگار، چاون  شاوند کنناد و کاافر می ایمان خود را فدای ایاو عتماه می

های روحی مانند  هایشان ا  برکت و کارایی ال   برخوردار نینت، در ناراحتی نامت

حدوحصار  بناتگی بی شاوند. ایاو نتیجاۀ عتماه و دل ور می ترس و اضایراِّ غوطاه

 دنیاطل ان به دنیاست. 

 

 یأس و ناامیدی -3-2

بنااتگی بااه دنیااا و  دلیل دل کااه در مناامت ویشاایو بیااان شااد، دنیاگرایااان بااه چنان

دادن دنیا و مواهب دنیایی دچار اضایراِّ  ونداشتو حیات دنیایی، هنگا  ا دست اصل

 شوند.  و ترس و در نهایت، ناامیدی می

ن شود، در اننا نیاوردن آنچه دنیا و مواهب دنیایی نامیده می دست ال ته گاهی نیز به

آورد؛ چراکه ومتی اننان به حیاتی غیار ا  حیاات  حالت یأس و ناامیدی به وجود می

فانی دنیایی اعتقاد نداشته باشد، ناکامی در دستیابی به آن موجب یاأس و ناامیادی را 

یِر فرمایاد:  شود. خداوند دربار  ایو حالت می در او می ََ ن ساُن ِم   ُدعاِء ال  ِ َأُي اْل  ت یس 

ن  مَ  ِِ رو َفیُدٌس َقنُوٌط َو  ُ: الش  شود و چون آسای ی باه  اننان ا  دعا  خیر خنته نمی»؛ س 
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(. موضوع ایو آیه، بیان حال کنانی 13)فصلت، « گردد او رسد، مأیوس بو[ نومید می

های دنیایی هنتند و اگر نقصانی در مال یاا جاان  است که همواره طالب مال و نامت

 شوند.  رحمت خداوند ناامید می کلی ا  ایشان ایجاد شود، به

داناد کاه ا   ط رسی در ذیل ایو آیاه، انناان موردخیااِّ در آیاه را کاافری می 

کند و اگر  شود و مدا  ا  خداوند س حان، مال و عافیت طلب می طل ی خنته نمی مال

گیارد  بت و تنگدساتی باه او برساد، حالات یاأس و ناامیادی تماا  وجاود او را فرامی

 (.03: ا3، ج4600)ط رسی، 

ههَرَض وَ فرمایااد:  خداونااد در آیااۀ دیگااری می ن سههاِن َأع  ِ نهها َعَلههی اْل  ذا َأن َعم  ِِ                    َو 

ههرو کههاَن یُدسهها    نَههأى ههُ: الش  ذا َمس  ِِ                   و چااون بااه اننااان ناماات ار اناای» ؛بِجانِبِههِ: َو 

            کنااد و چااون آساای ی بااه و  رسااد، نومیااد گردانااد و وهلااو تهاای ماای داریاام، رو  ماای

 (.  36)اسراء، « گردد می

گوید کاه اگار دچاار تهیدساتی و محنات  هایی سصو می خداوند در ایو آیه ا  اننان

شود. ط رسی ایو ناامیدی و یاأس را  کنند و ناامیدی بر آنان حاکم می ص ری می شوند، بی

داند؛ چراکه مؤمناان در تماا  حااالت  نادگی خاویخ ا   های غیرمؤمو می لت اننانحا

 (.306: ا3نشاط و امیدواری برخوردارند )همان، ج

گرمای انناان متوجاه  عتمه ط اط ایی ماتقد است با توجه به اینکه تما  امید و دل

دچار  ها دادن آن دهد و در صورت ا دست اس اِّ ظاهری است، به ایو اس اِّ دل می

داند: حال فیاری  شود. عتمه، در ادامه اننان را دارای دو حال می یأس و ناامیدی می

ها توجه و رجوع اننان به وروردگار است و حاال عاادی  که بنا بر آن، در تما  حالت

داناد، ا  توجاه باه وروردگاار  که اننان در ایو حالت، نامت را ا  اس اِّ ظاهری می

شاود  کلی ماأیوس می های ظاهری باه دادن نامت  دستشود و در صورت ا غافل می

 (.430: ا46ق، ج4637)ط اط ایی، 

های  هاا و شاخصاه هاای ظااهری، ا  حالت رسد امید به اسا اِّ و نامت به نظر می

هاا، هار آن ممکاو  بودن ایو نامت دلیل ناوایداری و فانی های دنیاگراست که به اننان
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انناان گرفتاه شاود کاه در ایاو صاورت، باا ها و اسا اِّ ظااهری ا   است ایو نامت

 شوند. هایی به ناامیدی دچار می ها چنیو اننان دادن آن ا دست

ن هُ: لَیهُدٌس فرماید:  خداوند می  ِِ ناهها ِمن هُ:  َمة  ُثهم  نََزع  ن ساَن ِمن ا َرح  ِ َو لَئِ   َأَذق نَا اْل 

س آن را ا  و  سالب و اگر ا  جانب خود رحمتی به انناان بچشاانیم، ساپ» ؛کَُفورٌ 

 (.3)هود، « کنیم، میااً نومید و ناسپاس خواهد شد
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 گیری نتیجه

کند که در سااحت گارایخ، ویامادهایی  دنیاگرایی چنان در اندیشۀ اننان رسوخ می

روانی در وی دارد. گاهی ایو ویامدها در محادود  میال و خواسات دنیاگرایاان مارار 

رساد  دارد و گاهی نیز ا  اراده و خواست آنان خارج است. به بیان دیگر، به نظار می

های  باردن ا  دنیاا و لاذت شود دنیاطل ان در بهره بنتگی به دنیا موجب می عتمه و دل

های  ها را محادود در لاذت آن هیچ حدوحصری برای خود مائل نشوند و تما  لاذت

 دنیایی بدانند. 

های دنیایی دل ب ندند و به دنیاای  شود به نامت ا  سوی دیگر، حب دنیا باعث می

اشته باشند؛ لذا در ایو راه به حرا و ول  مفرط دچاار شاوند.  ودگذر و فانی امید د

ای چاااون خودشااایفتگی،  بناااتگی، ویامااادهای خودخواساااته ایاااو عتماااه و دل

                   شاادن اناادو ی، آر ومااداری، مش ول طل ی، عتمااه بااه مال بینی، راحاات خااودبزرگ

               ارد و ا  سااویبااه دنیااا، خااداگریزی، بصاال و آرامااخ و امیااد کاااذِّ را بااه همااراه د

ای همچون نومیدی، تارس و اضایراِّ را بارای انناان باه  دیگر، ویامدهای ناخواسته

 آورد. همراه می
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 نامه کتاب

 .مرآن کریم .4

، ماام: مکت ااة آیااةالهِ ال تغااه شاارح نهجق(، 4171الحدیااد، ع دالحمیااد ) ابی ابو .0

 المرعشی النجفی.

             اک اار غفاااری، ماام:  ، تحقیااق علیالصصااال(، 4630بابویااه، محمااد بااو علاای ) ابو .6

 جاماۀ مدرسیو.

اک اار  ، تحقیااق علیمااو ال یحضااره الفقیااهق(، 4146بابویااه، محمااد بااو علاای ) ابو .1

 ، مم: دفتر انتشارات استمی.0غفاری،  

 ، مم: هجرت.ماجم مقاییس الل ةق(، 4141فارس، احمد ) ابو .0

              ، ماام: ، تصاانیف غااررالحکم و دررالکلاام(4633آماادی، ع دالواحااد ) تمیماای .3

 دفتر ت لی ات.

                ، بیااروت: دار احیاااءالکشااف و ال یااانق(، 4100ثال اای، احمااد بااو محمااد ) .0

 التراث الاربی.

، ترجماۀ شناسای اتیکناون و هلیگاارد  میناۀ روان (،4637جمای ا  نوینندگان ) .8

 ، تهران: ارجمند.5مهدی گنجی،  

 ، مم: بوستان کتاِّ.دایر الماارف مرآن کریم(، 4631جمای ا  نوینندگان ) .3

 ، مم: اسراء.3،  تفنیرتننیم(، 1538جوادی آملی، ع دالهِ ) .11

، الصاحاح تااج الل اة و صاحاح الاربیاةق(، 4603جوهری، اسماعیل بو حمااد ) .44

 بیروت: دار الالم للمتییو.

مام:  اعات  الادیو فای صافات الماؤمنیو،ق(، 4173دیلمی، حناو باو محماد ) .40

 .ال یت مؤسنۀ آل

 .، بیروت: دار القلممفردات الفا  القرآنق(، 4140راغب اصفهانی، حنیو ) .46

)خصاااائص ةخصاااائص األئماااق(، 4173رضااای، محماااد باااو حنااایو ) .41
 مشهد: آستان مدس رضوی.امیرالمؤمنیو(، 



 

 

ق/ 
خال

ا
جم

 پن
 و

هل
چ

 /
ار

به
14

01
 

180 

 مم: هجرت. ال تغه، ، نهجق(4141رضی، محمد بو حنیو ) .40

 بیروت: دار الفکر. تاج الاروس مو جواهر القاموس،ق(، 4141 بیدی، محمد ) .43

 ، تهران: اطتعات.شناسی عمومی روان(، 1531اک ر ) نژاد، علی شااری .40

، بیاروت: 0،  المیزان فی تفنایر القارآنق(، 4637ط اط ایی، سیدمحمدحنیو ) .43

 مؤسنة األعلمی للمی وعات.

، نجاف: 0،  مشکا  االنوار فی غرر االخ اارق(، 4630لی بو حنو )ط رسی، ع .43

 المکت ة الحیدریة.

، تهاران: 6 مجم  ال یاان فای تفنایر القارآن، (، 4600ط رسی، فضل بو حنو ) .07

 ناصرخنرو.

 ، تهران: مرتضوی.6  مجم  ال حریو،(، 4600طریحی، فصرالدیو ) .04

، بیاروت: دار احیااء رآنالت یاان فای تفنایر القاتا(،  طوسی، محمد بو حنو )بی .00

 التراث الاربی.

، بیاروت: دار ىحیااء 6  التفنایر الک یار،ق(، 4107فصر را ی، محمد بو عمار ) .06

 التراث الاربی.

 ، مم: هجرت.0،  الایوق(، 4173فراهیدی، خلیل بو احمد ) .01

 ، تهران: مکت ة الصدر.0،  تفنیر الصافیق(، 4140فیض کاشانی، محنو ) .00

 ، تهران: دار الکتب االستمیة.3  ماموس مرآن،(، 4604اک ر ) مرشی، علی .03

، تهران: و ارت تفنیر کنز الدمائق و بحر ال رائب(، 4633ممی مشهدی، محمد ) .00

 فرهن  و ارشاد استمی.

 ، مم: دار الکتاِّ.6،  تفنیر القمی(، 4636ممی، علی بو ابراهیم ) .03

 ، تهران: دار الکتب االستمیة.1،  الکافیق(، 4170کلینی، محمد بو یاقوِّ ) .03

، بحاراالنوار الجاماة لدرر أخ اار االئماة االطهاارق(، 4176مجلنی، محمدبامر ) .67

 ، بیروت: دار احیاء التراث الاربی.0 

 ، تهران: دار مح ی الحنیو.مو هدی القرآنق(، 4143مدرسی، محمدتقی ) .64



 

 

آن
قر

اه 
دگ

 دی
 از

یی
گرا

نیا
ی د

یش
گرا

ی 
ها

مد
پیا

 

181 

ناااۀ ، مااام: مؤس5  مااااارف مااارآن، (،4637مصااا اح یااازدی، محمااادتقی ) .60

 .خمینی ووژوهشی اما  آمو شی

، تهاران: و ارت التحقیق فی کلمات القارآن الکاریم(، 4633مصیفوی، حنو ) .66

 فرهن  و ارشاد استمی.

  ، تهران: دار الکتب االستمیة.11  تفنیر نمونه،(، 1531مکار  شیرا ی، ناصر ) .61
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