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مقدمه
دیدگاههای مختلفی دربارة چگونگی تعامل بـا هسـتی مـادّی و دنیـا ارائـه شـدهاسـت.
برخی دنیا را كامالً بیارزش میپندارند ،گروهی چنان شیفتة دنیا هستند كـه هـدف نهـایی
آنان از فعالیتهای اجتماعی ،رسیدن به برخورداریهای هستی مادّی اسـت و گـروه سـوم
كه اهل قرآن و ادیان اصیل الهی هستند ،خلقت هستی را هدفمند و دنیای مادّی را ابـزاری
برای تأمین اهدافی خاص میدانند و معتقدند خدای حکـیم نظـام هسـتی را خلـم كـرد تـا
انسان با در بستر آن در عرصههای مختلف فردی ،اجتماعی و سیاسی به تکامل ،رضایت و
قرب الهی دست یابد.
در این پژوهش ،نگاههای فوق را از منظر قرآنی ارزیابی میكنیم .بـا ایـن توضـیم كـه
دیدگاهی كه دنیا را كامالً بیارزش مـیپندارنـد ،ماننـد بیشـتر آیـینهـای هنـدی و عمـوم
متصوفه كه گوشهگیری را به پیروانشان تلقین میكنند و معتقدنـد دنیـا انسـان را بـه تبـاهی
میكشاند و نجات در فرار از آن است ،مورد توجه این نوشته نیست و به همین انـدازه نقـد
قرآنی بسـنده مـیشـود كـه خـدا دنیـا را بـرای اسـتفادة انسـان آفریـدهاسـت و او بایـد بـه
بهرهبرداری مطلوب از خالم خود رو آورد ،از نعمتهـا بهـره ببـرد و بـرای آخـرت خـود

اندوختهای فراهم آورد :یَا أَیُّهَا النَّاسو اعْبودووا رَبَّکُمو الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکمْ
تَتَّقُونَ * الَّذِی جَعَلَ لَکُمو الْأَرْضَ فِرَاشاَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءی وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءی فَـأَخْرَجَ بِـهِ مِـنَ

الثَّمَرَاتِ رِزْقاَ لَکُمْ فَالَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداَ وَ أَنْتُمْ تَعْلَموونَ :ای مردم ،پروردگار خود را پرستش
كنید؛ آن كس كه شما و پیشینیان را آفرید تا پرهیزگار شوید؛ آن كس كه زمـین را بسـتر
شما قرار داد و آسمان را چون سقفی باالی سَرِ شما و از آسمان آبی فرو فرسـتاد ،و بـا آن
میوهها را پرورش داد تا روزی شما باشد .بنابراین ،برای خدا شریکهایی قـرار ندهیـد ،در

حالی كه میدانید( البقره16 /ـ)11؛ هووَ الَّذِی جَعَـلَ لَکُـمو الْـأَرْضَ ذَلُـوالَ فَامْشُـوا فِـی

مَنَاکِبِهَا وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیهِ النشُورو :او كسی است كه زمـین را بـرای شـما رام كـرد .بـر

شانههای آن راه بروید و از روزیهای خداوند بخورید ،و بازگشت همه به سوی اوست
(الملـک)69 /؛ إِنَّ قَاروونَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مووسی فَبَغَی عَلَیْهِمْ وَ آتَیْنَـاهو مِـنَ الْکُنُـوزِ مَـا إِنَّ
مَفَاتِحَهو لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَ ِ أُولِی الْقُةَّةِ إِذْ قَالَ لَهو قَوْموهو الَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ الَ یوحِبُّ الْفَـرِحِینَ * وَ ابْتَـِِ
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فِیمَا آتَاََ اهللُ الدَّارَ الْآخِیَةَ وَ الَ تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ أَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهو إِلَیـکَ وَ الَ

تَبِِْ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ الَ یوحِبُّ الْموفْسِدِینَ :قارون از قوم موسی بود ،اما بر آنها ستم
كرد .ما آن قدر از گن/ها به او داده بودیم كه حمـل صـندوقهـای آن بـرای یـک گـروه
زورمند مشکل بود .به خاطر بیاور هنگامی را كه قومش بـه او گفتنـد :ایـن همـه مغرورانـه
شادی مکن كه خداوند شادیكنندگان مغرور را دوست نمیدارد؛ و در آنچه خـدا بـه تـو
داده ،سرای آخرت را جستجو كن .بهرهات را از دنیا فراموش منما و همان گونه كـه خـدا
به تو نیکی كردهاست ،نیکی كن و هرگز فساد در زمین منما كه خـدا مفسـدان را دوسـت

ندارد( القصص71 /ـ.)77

با این نوع برداشت از هستی ،امکانی برای تـالش در عرصـة سیاسـی و كسـب قـدرت
باقی نمیماند .از این رو ،تأكید چندانی بر بسط و توضیم این نگـره نـداریم و دو دیـدگاه
دیگر مركز ثقل بررسی در این مقاله است.

 .1ابزارانگاری هستی و استلزامهای آن
اسالم و همة ادیان الهـی بـا نگـاه واسـطهای و غیرمسـتقل بـه هسـتی مـادّی مـینگرنـد
وخلقت هستی را هدفمند میدانند و معتقدند انسان باید بکوشد با تعامل درسـت بـا هسـتی
به آن اهداف برسد .آیات قـرآن بـر هدفـداری خلقـت هسـتی و مسـئولیت انسـان دربـارة
استفاده از هستی بهگونهای كه رضایت خالم را در پی داشته باشد و مانع سـقوط بـه ورطـة

عذاب شود ،توجه میدهند :إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماوَاتِ وَ الْـأَرْضِ وَ اخْـتِالَفِ اللَّیْـلِ وَالنَّهَـارِ
لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماَ وَ قُعووداَ وَ عَلَی جونُوبِهِمْ وَ یتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ

السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِالَ سوبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّـارِ :مسـلماً در آفـرینش
آسمانها و زمین و آمدورفت شب و روز ،نشانههایی بـرای صـاحبان خاـرَد و عقـل اسـت؛
آنان كه خدا را در حال ایسـتادن و نشسـتن و خوابیـده بـر پهلـو یـاد مـیكننـد و در اسـرار
آفرینش آسمانها و زمین میاندیشند .بارالها! این را بیهوده نیافریدهای .منزهی تو! مـا را از
عذاب آتش نگاه دار( آل عمران668 /ـ.6)666
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تفکر در اسرار آفرینش انسان را توجه به بیهوده نبودن خلقت میسازد ،لذا خردمنـدان
م ـیگوینــد خداونــدا! ایــن دســتگاه بــا عظمــت را بیهــوده نیافریــدی وجهــان و ایــن نظــام
شگفتانگیز همه روی حکمت و هدف صحیم آفریده شدهاند و نشانة وحـدانیت توسـت
و بهیاد آفرینش خود میافتند و میفهمند انسان بیهوده آفریده نشدهاست و هـدف خلقـت
او ،تربیت ،پـرورش و تکامـل اسـت .او تنهـا بـرای زنـدگی زودگـذر ایـن جهـان آفریـده
نشدهاست ،بلکه سرای دیگری در پیش دارد كـه پـاداش و كیفـر اعمـال در برابـر او قـرار
میگیرد .این موقع متوجه مسئولیتهای خود شده ،از خدا تقاضـای توفیـم انجـام آنهـا را
میخواهند تا از كیفر در امان باشند و میگویند :خداوندا! مـا را از عـذاب آتـش نگاهـدار
(ر .؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج 161 :8ـ .)167در آیهای دیگر به هـدایت هـر
یک از مخلوقات عنایت میشود :قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَی کُلَّ شَیءٍ خَلَقَهو وُمَّ هَدَی :گفت:
پروردگار ما كسی است كه به هر موجودی آنچـه را الزمـة آفـرینش او بـود ،دادهاسـت و

آنگاه او را رهبری كردهاست( طه.)98 /

این آیه به دو اصل هستی توجه میدهد كه عبارتنـد از6 :ــ خداونـد بـه هـر موجـودی
آنچه نیـاز داشـته ،بخشـیدهاسـت1 .ــ موجـودات از جملـه انسـانهـا را هـدایت و رهبـری
كردهاست .البته چون انسان عقل و شعور دارد ،هدایت تکوینی او را با هدایت تشریعی بـه
وسیلة پیامبران همگام كردهاست كه اگـر از آن مسـیر منحـرف نشـود ،بـه مقصـد خواهـد
رسید (ر .؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج .)167 :8
قرآن جهان را منحصر در حیات زودگذر و ناپایدار مادّی نمیداند .لذا دامنـة وجـود و
حیات انسان تا ورای هستی مادّی گسترده میشـود (ر .؛ مطهـری197 :6813 ،ــ )193و
حیات مادّی ابزار و مقدمة تأمین اهداف فرامادّی و دنیوی به شمار میآید .قـرآن در نگـاه
غیر مستقل و ابزاری به هستی ،تأكید دارد كه انسان فقط خدا را هدف قرار دهد و زندگی
دنیایی و هستی مادّی را بستر تکامل و رشد خود و رسیدن بـه حیـاتی غیـر مـادّی و هسـتی
فراتر ببیند و آن را حیات حقیقی بداند .قرآن در آیاتی (مثل :اإلسراء63 /ـ )16بعـد از نقـل
مخالفت گردنکشان در برابر اوامر الهی و هالكت آنهـا ،علـت واقعـی تمـرّد و عصـیان را
حب دنیا میداند و میگوید كسانی كه تنها هـدف آنـان همـین زنـدگی زودگـذر دنیـای
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مادّی باشد ،ما آن مقدار را كه بخـواهیم ،بـه هـر كـس صـالح بـدانیم ،در همـین زنـدگی
زودگذر میدهیم .سنس جهنم را برای او قرار خواهیم داد كه در آتش آن مـیسـوزد ،در
حالی كه مـورد سـرزنش و دوری از رحمـت خداسـت .سـنس در شـرح حـال گـروه دوم
میگوید كسی كه آخرت را بطلبد و تالش خود را در این راه به كار بنـدد ،در حـالی كـه
ایمان داشته باشد ،تالش او مقبول الهی خواهد بود و در آیات فراوانـی ،زنـدگی آخـرت،
زندگی حقیقی معرفی (ر .؛ التوبه83 /؛ األنفال17 /؛ النساء77 /؛ البقـره31/؛ الرعـد11 /؛
ابراهیم1 /ـ8؛ األعلی61/ـ 67و اإلسراء ،)16 /و هستی دنیوی در برابرش بهشـدت كوچـک
شمرده میشود :وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیَا إِالَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارو الْآخِیَةُ خَیر لِلَّـذِینَ یتَّقُـونَ أَ فَـالَ

تَعْقِلُونَ :و زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آخرت بـرای آنهـا كـه
پرهیزگارند ،بهتر است .آیا نمیاندیشید؟!( األنعام.)81 /
در حقیقت ،وجود جهان مادّی در نظام خلقت الزم است ،ولـی اگـر هسـتی مـادّی بـه
عنوان هدف و مستقل از ارزشهای معنوی و انسانی مورد توجه قـرار گیـرد ،مایـة فریـب،
غفلت ،سركشی ،بیدادگری وشایستة مذمت خواهد شـد (ر .؛ آیـات مربـوط بـه طغیـان
قارون در :القصص71 /ـ )31و اگر به عنوان وسـیلة 1رسـیدن بـه سـعادت و تکامـل معنـوی
انسان استفاده شود ،شایستة تحسین است.8
این نگره استلزامهای متعددی در سیاست در پی دارد كه عبارتند از6 :ـ مقدمـهانگـاری
هستی مادّی برای سعادت اخروی1 .ـ اصالت منافع اخروی در حیـات اجتمـاعی وسیاسـی.
8ـ ارزشمندی جان شهروندان در تقابل با منافع مادّی9 .ــ تکامـل ،رضـایت و قـرب الهـی
مال برتری و سعادت9 .ـ قرار گرفتن قـدرت بـه عنـوان ابـزار كسـب سـود مـادّی .ایـن
استلزامها در نقد مبنای هدفانگاری هستی مورد توجه قرار خواهند گرفت .لـذا از تکـرار
آنها پرهیز میكنیم و استلزامهای متعدد دیگـری هـم در آثـار فالسـفة سیاسـی ،از جملـه
مالصدرا ،با مبنای ابزارانگاری هستی مادّی و دنیا قابل اصطیاد است؛ از جمله:
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1ـ .1ابتنای سیاست بر آخرتمحوری
نگاه ابزارانگاری به دنیا و هستی ،سیاست مبتنی بر آخرتگرایی را پیشـنهاد مـینماینـد
كه در مراحل كسب قدرت ،جریـان قـدرت و ...مبتنـی بـر آخـرتگرایـی و ابزارانگـاری
برخورداریهای دنیوی اقدام میكند و اصالتی به قدرت در ابعاد مختلف آن نمیدهـد .در
آثار فالسفة سیاسی مسلمان ،مانند مالصدرا نیز میتوان نمونههایی را نشان داد .وی هـدف
قرآن كریم را نشان دادن راه سیر تکاملی بـه سـوی آخـرت و وصـول بـه خـدا مـیدانـد و
مراحل مهم این سفر را خداشناسی (شناخت مراحل و منازل سـفر) و معادشناسـی (كـه در
حوزة حکمت عملی است) میدانند و این مرحله را شامل سه مرحلة خودسـازی و تربیـت
افراد (اخالق) ،ساماندهی به خانواده (تدبیر منزل) ،ادارة جامعة مـدنی ،سیاسـی و نهادهـای
اجتماعی آن (علم سیاست) میشمارد .از این نگاه« ،دنیا مزرعة آخـرت» اسـت و نفـوس و
اموال ،ابزار رسیدن به معرفت خداوند و تقرب به او هستند و تدبیر امور مربوط به امـوال و
نفوس ،الزم است و مقصود شرایع ،معرفت اهلل و صعود به سوی او به نردبان معرفت نَفْـس
به ذلت ،لمعـهای از لمعـات نـور پروردگـار و مسـتهلک بـودن در آن اسـت و ایـن غایـت
قصوای بعثت انبیاست كه البته این هدف و این مقصود جـز بـا حیـات دنیـا ممکـن نیسـت؛
زیرا:
«نَفْس در اوّل تکوّن خود ناقص و بالقوه است؛ چنـانكـه دانسـتی و ارتقـا از
حال نقص به حال تمام نمیتواند بود ،مگـر بـه حركـت و زمـان و مـادّة قابلـه ،و
وجود این اشیاء از خصایص این نشئة حسیّه اسـت و قـول رسـول خـدا مبنـی بـر
"الدّنیا مزرعة اآلخرة" اشاره به همین معناست .پـس حفـ دنیـا كـه نشـئة حسّـیه
است برای انسان نیز مقصود ضروری تابع دین است؛ زیرا وسیله اسـت بـه سـوی
آن؛ و از امور دنیا آنچه متعلم میباشد به معرفت حم اول ،تقرب بـه او ،تحصـیل
نشئة آخرت و قرب به سوی آن ،دو چیز اسـت :نفـوس و امـوال . ...پـس افضـل
اعمال دنیویّه آن چیزی است كه حف شود به آن معرفت بر نفوس ،یا به تعلیم و
هدایت و یا به تعلّم و دراست؛ و تالی آن است آنچه نفع بخشـد در ایـن بـاب ،و
آن چیزی است كه موجب حف حیات بر ابدان باشد و بعد از آن ،آن است كـه
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موجب حف اموال بر اشـخاص گـردد .پـس ایـن سـه مرتبـه ضـروری اسـت در
مقصود شارع به حسب عقل» (صدرای شیرازی 971 :6811 ،ـ.9)978

در این نگاه ،غرض نهایی خلقت ،كشاندن به جوار الهی و خانـة كرامـت و رحمـت او
میباشد (ر .؛ مصلم )969 :6861 ،و بر همین مبنا و نسبت نبوت به شریعت مانند نسـبت
روح است به جسدی كه در آن روح باشد و سیاست عاری از شریعت ،مانند جسدی است
كه در آن روح نباشد (ر .؛ همان.)961 :

1ـ .2ضرورت تشکیل دولت بر مبنای تحقق امکان عبودیت الهی
بر این مبنا ،تشکیل دولت ضروری است تا امکان عبادت بندگان خـدا را فـراهم آورد؛
زیرا انسان موجودی است كه حـبّ تفـرد ،خودخـواهی و غلبـه بـر دیگـران بـر وی غالـب
است ،هرچند خودخواهی و حبّ غلبه منجر به هالكت دیگران گردد .پس اگر امر حیـات
و زندگانی در افراد بشر مهمل و معطل گذاشته شود و سیاست عادالنه و حکومـت آمرانـه
و زاجرانهای میان آنان دربارة تقسیم اراضی ،اماكن و اموال و نیز تخصـیص هـر قسـمتی از
آنها به شخص خاصی طبم حقوق و قوانین موضـوعه وجـود نداشـته باشـد ،امـر حیـات و
معیشت دشوار میشود و كار به جنـگ و جـدال مـیكشـد و آنـان را از سـیر و سـلو و
عبودیت پروردگار و نیز ذكر خدا غافل میكند (ر .؛ همان969 :ـ .)969مهمترین انتظار
از حکومت با این مبنا ،اجرای قوانین الهی است و برنامهریزی باید چنان باشد كه به قوانین
الهی خدشه نرسد:
«نظام دین و دنیا جز با وجود امامی كه مردمان به او اقتدا و از او پیروی كنند
و راه هدایت و پرهیزكاری را از وی بیاموزند ،درست نمیآید و نیاز به او در هر
زمان مهمتر و باالتر از نیاز به خورا و پوشـا آنـان اسـت و آنچـه در رونـد
اینها از منافع و ضروریات میباشد» (صدرای شیرازی.)977 :6811 ،

حکومت وویفة تنظیم امور معیشتی مردم و تنظیم امور معنوی ،به گونهای كـه مـردم را
به جوار الهی برساند .یادآوری امور آخرت و قیامـت ،هـدایت مـردم بـه صـراط مسـتقیم،
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مجازات مجرمان و قـانونشـکنان و تـأمین امنیـت را بـر دوش دارد (ر .؛ همـان:6811 ،
997ـ.)993

 .2هدفانگاری هستی و استلزامهای آن
برخی مکاتب با نگاه استقاللی و غیر تابع به هستی مادّی مینگرند و چنـان شـیفتة دنیـا
هستند كه هدف نهایی آنان از هر اقدامی در عرصة حیات اجتمـاعی ،رسـیدن بـه تمتعـات
هستی مادّی و دنیای فانی است .از منظر ماتریالیستها ،جهان از مادّه به وجود آمدهاست و
عامل خارجی در ایجاد آن دخالت نـدارد و عـالم ،محصـول فعـل و انفعـاالت شـیمیایی و
فیزیکی است و هدفی را پی نمیگیرد .این عده طرفدار اصالت مکانیسم هسـتند و جریـان
امور عالم را ماشینوار میپندارند و معتقد به اصل غایت و هدف نیستند و قانون تنـازع بقـا
را دلیل ردّ غایت میدانند (ر .؛ آژدو186 :6891 ،ـ.)168
قرآن منتقد چنین نگرهای به حیات مادّی اسـت و توضـیم مـیدهـد كـه آنـان بـر ایـن
گمانند كه هستی منحصر در همین جهان مادّی است .9از این رو ،از هیچ تالشـی بـرای بـه
دست آوردن آن فروگـذار نمـیكننـد 1و غیـر از دنیـا را نمـیجوینـد 7و پیوسـته در طلـب
برخورداریهای ناپایدار دنیا هستند ،3به داشتن دنیا خوشنودند6و در حقیقـت ،دنیـا آنـان را

فریفتهاست .68در مقام مقایسة دو گروه مؤمن و كافر نشان میدهد كه بـا وجـود اینکـه هـر
دو در دنیا زندگی میكنند ،هدف مؤمنـان ،انجـام اعمـال صـالم بـرای جلـب خوشـنودی
پروردگارشان است ،ولی هدف كافران همین خـوردن و خوابیـدن تمتـع از لـذات حیـات
است .همچنین ،مؤمنان در بهرهگیری از مواهب حیات قید و شـرط فـراوان قائـل هسـتند و
در طرق تحصیل و چگونگی مصرف آن میاندیشند و به بخشندة مواهـب توجـه دارنـد و
حمّ شکر منعم را بهجا میآورند ،اما كافران پیوسته بارِ خـود را از ولـم و گنـاه سـنگینتـر
میكنند ،خود را به هالكت نزدیکتر میسازند .در آیهای میخـوانیم :إِنَّ اللَّـهَ یوـدْخِلُ
الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارو وَ الَّذِینَ کَفَـرُوا یَتَمَتَّعوـونَ وَ

یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعامو وَ النَّارو مَثْوی لَهومْ :خداوند كسانی را كـه ایمـان آوردنـد و عمـل
صالم انجام دادند ،وارد باجهایی از بهشت میكند كه نهرها از زیر درختانش جاری است،
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در حالی كه كافران از متاع زودگذر دنیا بهره میگیرند و همچون چهارپایان میخورنـد و

سرانجام ،آتش دوز جایگاه آنهاست( محمد.)61 /

قرآن این نگاه را تأیید نمیكند و به ناپایداری دنیا توجه میدهـد؛ چنـانكـه در آیـاتی
مـیكوشــد غــافالن مغــرور از غــرور و غفلــت بیــدار شــوند و بــر دو قســمت از مهــمتــرین
سرمایههای زندگی دنیا تأكید میكند كه بقیه به آن وابسته است :نیروی اقتصادی و نیروی
انسانی؛ زیرا برای رسیدن به هر مقصود مادّی این دو نیرو الزم است .لذا آنها كه بر تخت
قدرت مینشستند ،سعی در جمعآوری این دو نیرو مـیكردنـد (ر .؛ مکـارم شـیرازی و
دیگران ،6879 ،ج 998 :61ـ :)999وَاضْرِبْ لَهوم مَّثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهو مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتو الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیمیا تَذْرووهو الرِّیَاحو وَکَانَ اللَّهو عَلَى کُـلِّ شَـیْءٍ مُّقْتَـدِریا *
الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِعنَ ٌُالْحَیةاةٌِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتو الصَّالِحَاتو خَیْـر عِنْـدَ رَبِّـکَ وَوَابـاَ وَ خَیْـر أَمَـالَ:

زندگی دنیا را برای آنها به آبی تشبیه كن كه از آسمان فرو میفرسـتیم و بـا آن گیاهـان،
زمین سرسبز و درهم فرو میروند ،اما بعد از مدتی میخشکند ،به گونـهای بادهـا آنهـا را
به هر سو پراكنده میكنند ،و خداوند بر هر چیز تواناست .مال و فرزندان زینت حیات دنیا

هستند و ثواب باقیات صالحات نزد پروردگارت بهتـر و امیـدبخشتـر اسـت( الکهـف/
99ـ.)91
مروری بر آیـات نشـان مـیدهـد كـه قـرآن كـریم در نگـاه مسـتقل بـه دنیـا ،آن را بـا

عنوانهایی چون متاع غـرور 66،لعـب و لهـو (ر .؛ محمـد ،)81 /زینـت ،تفـاخر و تکـاثر
(الحدید )98 /معرفی میكند و تأكید دارد كه خداونـد تـالش كسـانی را هـم كـه بـه دنیـا
چنین نگاهی دارند ،بیپاسخ نمیگذارد و خواستة ایشان را میدهد؛ از جملـه در آیـاتی،61
این سنّت همیشگی الهی را بیان میكند كه نتای /اعمال از میان نمیرود .اگر هدف اصـلی
رسیدن به زندگی مادّی این جهان باشد ،ثمرة آن چیـزی جـز آن نخواهـد بـود و امـا اگـر
هدف خدا و جلب رضای او باشد ،هـم در ایـن جهـان تـأثیر خواهـد بخشـید و هـم نتـای/
پرباری برای جهان دیگر خواهد داشت .در آیهای دیگر كه مربوط به جنـگ احـد اسـت،
میخـوانیم :وَ مَا کَانَ لِنَفْس أَنْ تَمووتَ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ کِتَاباَ موؤَجَّالَ وَ مَنْ یوـرِدْ وَـوَابَ الـدُّنْیَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَنْ یورِدْ وَوَابَ الْآخِیَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ :و هیچ كـس جـز بـه فرمـان
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خدا نمیمیرد؛ سرنوشتی تعیینشده است .هر كـس پـاداش دنیـا را بخواهـد (و در زنـدگی
خود در این راه گام بردارد )،چیزی از آن بـه او خـواهیم داد و هـر كـس پـاداش آخـرت

بخواهد ،از آن به او میدهیم و بهزودی شاكران را پاداش خواهیم داد( محمد.)699 /
در تفسیر این آیه ،به ارتباط آن به مسئلة جنگ احد اشاره و گفته شدهاست:

«كوشش انسان هیچ گاه ضایع نمیشود ،اگر هدف تنها نتیجة مـادّی و دنیـوی باشـد و
مانند بعضی رزمندگان احد تنها به سبب غنیمت تـالش كنـد ،بهـرهای بـهدسـت مـیآورد.
همچنین ،اگر هدف برتر ،و كوششها در مسیر حیات جاویدان و فضائل انسانی باشد ،بـاز
به هدف خواهد رسید» (ر .؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج .)669 :68
هدفانگاری هستی مادّی كه در مباحث سابم بدان اشـاره شـد ،آثـار بسـیار زیانبـاری
برای سعادت جامعة بشری در عرصة حیات اجتماعی و سیاسی در مرحلة تشکیل و تکوین
قدرت تا مرحلة اجرا و نظارت بـر قـدرت دارد .آنـان كـه فراتـر از هسـتی مـادّی و دنیـای
موجود را نمیپذیرند یا به دنیای فرامـادّی بـاور ندارنـد ،محـور تمـام افعـال و كـنشهـای
سیاسی خـود را دنیـا و كسـب منـافع و برخـورداریهـای آن قـرار مـیدهنـد و آخـرت را
فراموش میكنند .این تأثیرها را با مرور برخی آیات پی میگیریم.

2ـ .1اصالت و ترجیح منافع دنیوی در حیات اجتماعی و سیاسی
خداوند در آیاتی كفاری را كه بعد از ایمان بـه خـدا كـافر شـدند ،تهدیـد مـیكنـد و
توضیم میدهد منظورش كسانی است كـه كفـر را در دل پذیرفتـه باشـند و بیـان مـیكنـد
علت حلول غضب خدا این است كه حیات دنیا را كه مادّی است و جز تمتعهـای حیـوانی
و اشتغال به خواستههای نَفْس نتیجة دیگری ندارد ،بر حیات آخرت كـه دائمـی و زنـدگی
در جوار ربالعالمین است و نتیجة خلقت و زنـدگی انسـانیت اسـت ،تـرجیم دادنـد و بـه
جای این برگزیدند .اینان جز دنیا هدف دیگری نداشتند و از آخرت بریدنـد و بـدان كفـر
ورزیدند .خدا هم مردم كافر را هدایت نمیكند و چون خدا آنان را هـدایت نکـرد ،از راه

سعادت و بهشت گمراه شدند و در غضب خدا و عذابی بزرگ افتادند :مَـنْ کفَـرَ بِاللَّـهِ
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مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِالَّ مَنْ أُکرِهَ وَ قَلْبوهو موطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکنْ مَنْ شَـرَحَ بِـالْکفْرِ صَـدْراَ فَعَلَـیهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهومْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ذَلِک بِأَنَّهومو اسْتَحَبُّوا الْحَیاةَ الدُّنْیَا عَلَی الْةآخِیَةٌِ وَ أَنَّ اللَّـهَ الَ

یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ :و هر كه از پسِ ایمان آوردنش منکر خـدا شـود ،نـه آنکـه مجبـور
شده ،دلش به ایمان قرار دارد ،بلکه كسی كه سینه به كفر گشاید ،غضب خدا بر آنها بـاد
و عذابی بزرگ دارند و این بدان سبب است كه آنها زندگی این دنیـا را از دنیـای دیگـر

بیشتر دوست داشتهاند و خدا گروه كافران را هدایت نمیكند( النحل681 /ـ687؛ ر .؛
طباطبائی6967 ،ق ،.ج .)899 :61
طبم شأن نزول آیـاتی از سـورة روم ،هنگـامی كـه مؤمنـان در مکـه و در اقلیـت قـرار
داشتند ،جنگی میان ایرانیان و رومیان درگرفت و ایرانیان پیروز شدند .مشركان مکه این را
دلیل بر حقانیت شر

خود دانستند و گفتند :ایرانیان مجوس و مشـر

(دوگانـهپرسـت)

هستند ،اما رومیان مسیحی و اهل كتاباَند .همان گونه كه ایرانیان بر رومیان غلبـه كردنـد،
پیروزی نهایی از آنِ شر

است و طومار اسالم بهزودی پیچیده خواهـد شـد و مـا پیـروز

میشویم .این امر بر مسلمانان گران آمد و آیات نازل شد و توضیم داد كه گفـت :چیـزی
نمیگذرد كه از رومیان شکست خواهند خورد .آنگاه فرمود :یَعْلَموونَ ظَاهِرَا مِّنَ الحَیةٌاةِ
الدُّنْیَا وَ هومْ عَنِ اآلخِیَةِ هومْ غَافِلُون :تنها واهر زندگی دنیا را میبیننـد و از آخـرت و پایـان

كارها بیخبرند( الروم 7 /و ر .؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج 818 :61ــ.)819
تدبیر آنان در حیات اجتماعی آنها مبتنی بر اصالت دنیاست و دنیامحوری و ترجیم آن بر
حیات اخروی و مصالم آن نقشة راه آنهاست :بَلْ تُؤْوِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِیَةُ خَیْـر وَ

أَبْقَی :بلکه شما حیات دنیا را مقدم میدارید ،در حالی كه آخرت بهتر و پایـدارتر اسـت
(األعلی61 /ـ.68)67

در آیاتی دیگر از پیمانشکنی بنیاسرائیل یاد میشود و یهـود بـه سـبب آن ،بـهشـدت
سرزنش میشود؛ پیمانهایی كه جزء اصـول و قـوانین ثابـت ادیـان الهـی اسـت و در همـة
ادیان آسمانی این دستورها بهگونهای وجود دارد؛ یعنی توحید و پرسـتش خداونـد یگانـه،
نیکی به پدر و مادر ،نیکی به خویشاوندان ،یتیمان و مستمندان ،سخن نیک بـا مـردم ،بـهپـا
داشتن نماز ،ادای زكـات ،نـریختن خـون یکـدیگر ،بیـرون نرانـدن یکـدیگر از خانـههـا و
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كاشانههای خود و اینکه اگر كسی در جنگ از شما اسیر شد ،همه برای آزادی او كمـک
كنید ،فدیه دهید و او را آزاد سازید :أُولئِکَ الَّـذِینَ اشْـتَرَووا الْحَیةاٌةَ الـدُّنْیَا بِالْةآخِیَةٌِ فَـالَ

یوخَفَّفو عَنْهومو الْعَذَابو وَ الَ هومْ یونْصَرُونَ :اینها همان كسانی هستند كه آخرت را بـه زنـدگی
دنیا فروختهاند .لذا در مجازات آنها تخفیف داده نمیشود و كسی آنها را یاری نخواهـد
كرد( البقره.)31 /

دربارة شأن نزول آیات گفته شدهاست كه طایفة بنیقریظـه و بنـینضـیر كـه هـر دو از
طوایف یهود بودند و با هم قرابـت نزدیـک داشـتند ،بـه سـبب منـافع دنیـا بـا یکـدیگر بـه
مخالفت برخاستند .بنینضـیر بـه طایفـة خـزرج كـه از مشـركان مدینـه بودنـد ،پیوسـتند و
بنیقریظه به طایفة اوس و در جنگهایی كـه میـان آن دو قبیلـه روی مـیداد ،هـر یـک از
اینها طایفة همپیمان خود را كمک میكرد و از طایفة دیگر میكشـت .امـا هنگـامی كـه
آتش جنگ فرومینشست ،همة یهود جمع میشدند تا با پرداخـت فدیـه ،اسـیران خـود را
آزاد كنند و در این عمل ،استناد به قانون تورات میكردند .قرآن یهـود را در برابـر اعمـال
ضدّ و نقیض و تبعیض آنان در میان احکام خدا بهشدت سرزنش و به اشد مجازات تهدیـد
میكند ،بهویژه كه احکام كوچکتر را عمل میكردند ،اما در برابر احکام مهـمتـر ،یعنـی
قانون تحریم ریختن خون یکدیگر و آواره ساختن هممذهبان از خانه و دیارشان مخالفـت
میكردند .آنها تنها به دستورهایی بها میدادند كه به نفع زندگی دنیای ایشان بود و آنجـا
كه منافع آنان اقتضا میكرد ،خون یکدیگر را میریختند ،اما چـون احتمـال اسـارت بـرای
همگی وجود داشـت ،بـرای نجـات از اسـارت احتمـالی آینـده ،از دادن فدیـه بـرای آزاد
ســاختن اســیران مضــایقه نداشــتند (ر .؛ مکــارم شــیرازی و دیگــران ،6879 ،ج  81 :6و
همان ،ج  .)889 :1قرآن كریم بعد از بیان پیمانشکنی آنها به انگیزة اصلی اعمـال ضـد و
نقیض توجه دادهاست.
میتوان به تر

و یا سُستی و فرار از جهاد (آل عمران691/؛ النسـاء 79 /و 69؛ التوبـه/

83؛ األحزاب61 /؛ محمد 81 /و الصف ،)66 /تمایل به سـازش بـا دشـمنان (محمـد،)81 /
خودكامگی و استبداد (یونس ،)18 /ستمگری (البقره39 /ـ31؛ المائده 38 /و هود )661 /و
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قرار گرفتن در جرگة حزب شیطان (آل عمران699 /؛ األعراف 671 /و الفاطر ،)7 /هم بـه

عنوان بخشی از این استلزامها اشاره كـرد .دنیـامحوران غیـر از دنیـا را خواهـان نیسـتند 69و
پیوسته در طلب متاع ناپایدار دنیایند 69و بدان سرگرم و خوشحال هستند 61و برای به دست
آوردن آن از هیچ تالشی فروگذار نمیكنند .67همچنین ،بیتـوجهی بـه بینوایـان و یتیمـان

(ر .؛ الکهف 13 /و الفجر67 /ــ ،)18اصـطکا و سـتیز بـا جامعـه (ر .؛ آل عمـران/
691؛ األنفال 8 /و النحل ،)61 /فخرفروشی (ر .؛ الکهـف89 /؛ القصـص 76 /و التکـاثر/
 ،)6دونهمتی و خواری (التوبـه83 /؛ النحـل69 /؛ الواقعـه 11 /و الفجـر )16 /و تمسـخر و
تحقیر مؤمنان (ر .؛ البقره )161 /بخشی دیگر ازآثار دنیامحوری و هدفانگـاری هسـتی
مادّی است .در تاریخ نیز افراد فراوانی به ترجیم دنیا بـر آخـرت گرفتـار آمـدهانـد؛ ماننـد

طلحه ،زبیر ،برخی یاران امام حسین(ع) ،مردم كوفه و . ...گزارش شـدهاسـت وقتـی معاویـه
تصمیم به جنگ با امیر مؤمنان علی(ع) گرفت ،نامهای به عمرو عاص فرستاد .عمـرو عـاص
به سمت شام آمد و پس از مذاكراتی با معاویه كه گویای آگاهی او به مقـام امیـر مؤمنـان

علی(ع) بود ،بهایی برای همکاری او مطالبه كرد و سَرِ این موضوع بـه چانـهزنـی پرداخـت.
برادر معاویه ،عتبه گفت :چرا او را با حکومت مصر نمیخری؟! سنس این شـعر را سـرود:
«إعْطا عَمرواً إِنَّ عَمرواً تَا ِر ٌ داینَهُ الْیَوم َلادُنیَا لَمْ تَجْزِ :خواستة عمرو را به او بـده .او امـروز
دین خود را به سبب دنیا تر و رها ساختهاست!» (همان936 :ـ.)969

2ـ .2بیارزش شدن جان شهروندان در تقابل با منافع مادّی
در آیهای ،نقش دنیامحوری در قتل وكشتار مردم به تصویر كشیده میشود :یَـا أَیُّهَـا
الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَ الَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمو السَّالَمَ لَسْتَ موؤْمِناَ
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمو کَثِییَة کَذَلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْـلُ فَمَـنَّ اللَّـهو عَلَـیْکُمْ

فَتَبَیَّنُوا إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراَ :ای كسانی كه ایمان آوردید! چون در راه خدا سـفر
میكنید و به افراد ناشناس برمیخورید ،دربارة آنان تحقیم كنید و به كسـی كـه سـالم بـه
شما میكند ،نگویید مؤمن نیستی ،تا به منظور گرفتن اموال ،او را به قتل برسـانید و بدانیـد
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كه نزد خدا غنیمتهای بسیار هست ،خود شما نیز قبل از این چنین بودیـد و خـدا بـر شـما
منّت نهاد .پس به تحقیم بنردازید كه خدا به آنچه میكنید ،باخبر است( النساء.)69 /

به اعتقاد عالمه ،آیه توضیم میدهـد كـه شـما قبـل از ایمـان آوردن در پـی بـه دسـت
آوردن عرض و متاع حیات دنیا بودید ،ولی خدا بر شما منت نهاد و ایمانی داد كه شـما را
از آن هدف پست بازگرداند و متوجه خدا و غنیمتهای بسـیاری كـرد كـه نـزد اوسـت و
جملة تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیَا از باب اقتضای حال در كالم آمدهاسـت ،مـیخواهـد
بفهماند حال شما كه شخصی را با اینکه اوهار اسالم و ایمان كرد ،بدون اعتنا به سرنوشـت
او و بدون تحقیم دربارة اسالم و كفر او بـه قتـل رسـاندید ،حـال كسـی اسـت كـه در پـی
غنیمت است و جز به دست آوردن مال از هر راهی كه باشد ،هدفی ندارد ،هرچند كشـتن
افراد باایمان باشد و معلوم است كه چنین كسی كوچکترین مسئله را بهانه قرار میدهد و
بدون هیچ عذر موجهی افراد را میكشد تا اموال كشتة خـود را بـه غنیمـت بـردارد و ایـن
همان حال است كه مؤمنان قبل از ایمان آوردن داشتند .آری ،در دورة جاهلیت مردم هیچ
هدفی جز دنیا و مادّیات نداشتند و امروز كه خدای منان بر آنان منت نهادهاسـت و نعمـت
ایمان را به ایشان انعام كرده ،واجب است كه دیگر چنین كاری نکننـد (ر .؛ طباطبـائی،
6967ق ،.ج .)91 :9

2ـ .3قدرت ،مالک برتری وسعادت
وقتی دنیا نهایت آمال و مقصد نهایی دانسته شـود ،رسـتگاری هـم مخصـوص كسـانی
خواهد بود كه علو و برتری دنیایی را كسب كرده باشند و قدرت مـال برتـری و فـالح
خواهد شد .در ماجرای برخورد حضرت موسی(ع) با فرعون ،قرآن كریم بیان میكنـد كـه
فرعون در برابر موسی(ع) و معجزات آن مدعی شد كه وی آمده تا ما را از ایـن سـرزمین و
وطن با سحرش بیـرون كنـد .اشـاره بـه منظـور از اینکـه نبـوت ،دعـوت بـه توحیـد و ایـن
معجزات توطئة موسی برای غلبه بر حکومت و بیرون كردن ما و قبطیـان از سـرزمین آبـا و
اجداد ماست ،حکومت و سیطره بر این سرزمین و بیرون راندن مخالفـان اسـت! سـرانجام،
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وی قرار جمعآوری سـاحران بـرای مقابلـه بـا موسـی(ع) را مـیگـذارد و مجلـس را تـر
میگوید و تمام مکر و فریب خود را جمع میكنـد .سـنس همـه را در روز موعـود آورد.
طرفداران مبارزه و شدت عمل رشتة سخن را به تحریـک مبـارزان بـا موسـی مـیبافتنـد و
گفتند این دو ساحرند و شما بزرگان ساحر در این كشور پهناورید و نیـروی شـما از آنهـا
بیشتر است! آنها میخواهند شما را از سرزمینتان با ساحرشان بیرون كنند و مقدسـات شـما
را هم بازیچه قرار دهند .پس به خود تردید راه ندهید و تمام نیـرو ،نقشـه ،مهـارت و تـوان
خود را جمع كنید و بهكار گیرید و متحد در صف واحـدی بـه میـدان مبـارزه گـام نهیـد:
فَأَجْمِعووا کَیْدَکُمْ وُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلی :اكنون كه چنـین اسـت ،تمـام
نیرو و نقشة خود را جمع كنید و در یک صف بیایید و رستگاری امروز از آنِ كسی اسـت

كه برتری خود را اثبات كند( طه 19 /و ر .؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج :68
117ـ.)189

2ـ .4قدرت ،ابزار کسب سود مادّی
وقتی هسـتی مـادّی اصـالت یافـت و حیـات اخـروی كنـار رفـت ،امکـان دسـتیابی بـه
برخورداریهای مادّی از سوی صاحبان قدرت و سیاست لقمـهای چـرب خواهـد بـود ،در
حالی كه بر مبنای ابزارانگاری دنیای مادّی ،مناصب مذكور فرصت خـدمت بـرای كسـب
آخرت ،حیات جاوید و رضایت الهی است .لذا به دنبال به دست گرفتن امور مسـلمانان از
ســوی امیـر مؤمنـان(ع) بــه پایـان رسـیدن جنــگ جمــل و انتقــال حضــرت بــه كوفــه ،امی ـر

المؤمنین(ع) نامهای برای «اشعثبن قیس» نوشت كه فرماندار آذربایجان بود:

«وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکانَّهُ فای عُنقاکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْـتَ مُسْـتَرْعًی لامَـنْ
فَوْقَکَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فای رَعِیَّةٍ وَ الَ تخَاطارَ إِالَّ بِوَثِیقَةٍ وَ فای یَدَیْکَ مَـالْ ماـنْ
مَالِ اللَّها عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مانْ خزَّاناها حَتَّی تسَلِّمَهُ إِلَیَّ وَ لَعَلِّی أَالَّ أَكونَ شَرَّ وُالَتاـکَ
لَکَ وَالسَّالَمُ :فرمانداری برای تو وسیلة آب و نان نیست ،بلکـه امـانتی در گـردن
توست و تو زیر نظر مافوق خود هستی .حم نداری دربارة رعیت استبداد به خرج
دهی و نه به كار عظیمی اقدام كنی ،مگر اطمینـان داشـته باشـی كـه از عهـدهاش
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برمیآیی .اموال خدا در اختیار توست و تو یکی از خزانهداران او هستی تا آن را
به من تسلیم كنی و امیدوارم برای تو فرمانروای بدی نباشم» (نه/البالغه /ن .)17

نتیجهگیری
در این پژوهش ،ضمن گزارش دو دیدگاه دربارة هدفانگاری یـا ابزارنگـاری هسـتی
برای سیاست از منظر قرآن كریم ،این حقیقت تبیین شد كه قرآن كریم صـالحیت هـدف
بودن «هستی مادّی» را برای فعالیتهای بشر نمیپذیرد و بـا القـاب تحقیرآمیـزی بـا چنـین
دنیاگرایی برخورد میكند و هدفانگاری هستی مادّی را برای سیاست مذموم مـیدانـد و
نشان میدهد انسان خلم نشده تا نهایت آمالش برخورداری مادّی در عرصههای اجتمـاعی
وسیاسی حیات باشد ،بلکه آفریده شده تا بشر با به فعل رساندن قوای خـود (= تکامـل) در
عرصههای مختلف فردی ،اجتماعی و سیاسی حیات ،رضایت الهی را كسب كند ،به قرب
خداوند دست یابد و از حیات مطلوب و جاویدان اخروی بهـرهمنـد شـود .اسـتلزامهـای و
پیامدهای متعددی نیز برای هدفانگاری هستی در قرآن گزارش شدهاست.

پینوشتها
6ـ در آیات متعدد از باطل و عبث و لعب نبودن خلقت سخن گفته میشود.
1ـ قال رسول اهلل :الدینا مزرعه االخره (عوالی الئالی العزیزه فی االحادیث الدینیـه ،ص
.)117

8ـ ر : .قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِعنَ

َ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیبَاتِ مِـنَ الـرِّزْقِ قُـلْ هِـی

لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خَالِصَ ً یوْمَ الْقِیامَ ِ کـذَلِک نُفَصِّـلُ اایـاتِ لِقَـوْم یعْلَموـون

(األعراف)81 /؛ وَابْتَِِ فِیمَا آتَاَ اللَّهو الدَّارَ اآلخِیَةَ وَال تَنْسَ نَصِیبَک مِنَ الـدُّنْیا وَأَحْسِـنْ

کمَــا أَحْسَــنَ اللَّــهو إِلَیــک وَال تَبْــِِ الْفَسَــادَ فِــی األرْضِ إِنَّ اللَّــهَ ال یحِــبُّ الْموفْسِــدِین
(القصص)77/؛ وَوَهَبْنَا لَهو إِسْحَاقَ وَیعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِی ذُرِّیتِهِ النُّبُةَّةَ وَالْکتَابَ وَآتَینَاهو أَجْـرَهو
فِی الدُّنْیا وَإِنَّهو فِی اآلخِیَةِ لَمِنَ الصَّالِحِین( العنکبوت)17/؛ قُلْ یـا عِبَـادِ الَّـذِینَ آمَنُـوا
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اتَّقُوا رَبَّکمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیا حَسَنَ وَأَرْضو اللَّهِ وَاسِةعَ ٌ إِنَّمَـا یـوَفَّی الصَّـابِرُونَ

أَجْرَهومْ بِغَیرِ حِسَاب( الزمـر )68/و وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّکمْ قَالُوا خَیرَا لِلَّـذِینَ

أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیا حَسَنَ وَلَدَارو اآلخِیَةِ خَیر وَلَنِعْمَ دَارو الْموتَّقِین( النحل.)88/
9ـ دنیا منزلی است كه روندگان به سوی خدا بایـد از آنهـا بگذرنـد ،و نفـس انسـانی
مسافر سوی خداست و برای این نفس منزلها و مراحلی تعبیه شده است كه بایـد از آنهـا
بگذرد (ر .؛ صدرای شیرازی.)816 :6831 ،

9ـ .وَقَالُوا إِنْ هِیَ إِالَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعوووِین( األنعام.)16 /
1ـ .إِنَّ هَؤُالءِ یوَحِبُّونَ الْعَاجِلَ َ وَیَذَروونَ وَرَاءَهومْ یَوْمیا وَقِیالَ( اإلنسان.)17 /
7ـ وَلَمْ یورِدْ إِالَّ الْحَیاةَ الدُّنْیَا( النجم.)16 /

3ـ تُرِیدوونَ عَرَضَ الدُّنْیا( األنفال)17 /؛ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا

وَمَا لَهو فِی اآلخِیَةِ مِنْ خَـالَق( البقـره )188 /و وَرَضُـوا بِالْحَیةاةٌِ الـدُّنْیا وَاطْمَـأَنوا بِهَـا
(یونس.)7 /

6ـ وَفَرِحووا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا( الرعد.)11 /

68ـ .وَغَرَّتْهومو الْحَیاةُ الدُّنْیا( األنعام.)78 /
66ـ مَنْ کانَ یرِیدو الْعاجِلَ َ عَجَّلْنا لَهو فِیها ما نَشاءو لِمَنْ نُرِیدو وُمَّ جَعَلْنا لَهو جَهَـنَّمَ یصْـالها
مَذْمووماَ مَدْحووراَ وَ مَنْ أَرادَ الْآخِیَةَ وَ سَعی لَها سعیها وَ هوـوَ موـؤْمِن فَأُولئِـک کـانَ سَـعْیهومْ
مَشْکوراَ کالًّ نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّک وَ ما کانَ عَطاءو رَبِّک مَحْظُوراَ انْظُـرْ کیـفَ

فَضَّلْنا بَعْضَهومْ عَلی بَعْت وَ لَلْآخِیَةُ أَکبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَکبَرُ تَفْضِیالَ( آل عمران.)639 /

61ـ مَنْ کانَ یرِیدو الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُـوَفِّ إِلَـیهِمْ أَعْمـالَهومْ فـیهـا وَ هوـمْ فِیهـا ال

یبْخَسوونَ أُولئِک الَّذِینَ لَیسَ لَهومْ فِی الْآخِیَةِ إِالَّ النَّارو وَ حَبِطَ ما صَنَعووا فیها وَ باطِل ما کانُوا

یعْمَلُونَ( هود 69/ـ61؛ ر .؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج .)91 :6

68ـ األعلی61 /ـ .67برای افراد مؤمن ایـن محاسـبة قرآنـی در مقایسـة دنیـا بـا آخـرت
ال روشن است ،امـا چگونـه انسـان مـؤمن در بسـیاری از اوقـات علـم خـود را زیـر پـا
كام ً
میگذارد و آلودة گناهـان و جـرایم مـیشـود؟ پاسـخ ،غلبـة شـهوات بـر وجـود انسـان و
سرچشمة این غلبة شهوات نیز حبّ دنیاست (تر .؛ مکارم شیرازی و دیگـران ،6879 ،ج
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 .)983 :11اللَّهِ الَّذِی لَهو ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ وَیـل لِلْکـافِرِینَ مِـنْ عَـذاب
شَدِیدٍ الَّذِینَ یسْتَحِبُّونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَی الْآخِیَةِ وَ یصودُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّـهِ وَ یبْغُونَهـا عِوَجـاَ

أُولئِک فِی ضَالل بَعِیدٍ( ابراهیم1 /ـ.)8
69ـ وَلَمْ یورِدْ إِالَّ الْحَیاةَ الدُّنْیَا( النجم.)16 /

69ـ تُرِیدوونَ عَرَضَ الدُّنْیَا( األنفال)17 /؛ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا

وَمَا لَهو فِی اآلخِیَةِ مِنْ خَالق( البقره)188 /؛

وَ رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنوا بِهَا( یونس.)7 /
61ـ وَفَرِحووا بِالْحَیاةِ الدُّنْیَا( الرعد.)11 /
67ـ وَغَرَّتْهومو الْحَیاةُ الدُّنْیَا( األنعام.)78 /
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