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   گاه قرآن و روایاتتمایز عالم ملک و ملکوت از ن
 1حسین خسروي
  2سهراب اسالمی

                                                      :چکیده
ایـن  .دنیا و آخرت را می تـوان از جهـات مختلفـی مـورد مقایـسه و سـنجش قـرار داد                     

مقایسه در خود قرآن کریم نیـز انجـام گرفتـه و بـا اسـتفاده از ایـن بیانـات قرآنی،مـی تـوان                     
 مـورد ارزیـابی صـحیح قـرار داد و برتـري عـالم آخـرت را تبیـین                    زندگی دنیا و آخـرت را     

، ابـدي اسـت و    اسـت   فـانی و زود گـذر      زندگی آخرت بر خالف زندگی دنیـایی کـه        .کرد
وجـود تفـاوت بـین دنیـا و      البته الزم به یادآوري است که. درآن پایان و مرگ امکان ندارد

 بینی اسالمی جهان در ت بلکهآخرت به معنی جدایی کامل این دو نوع زندگی از هم نیس
صـورت تکامـل    جهان ملکـوت  در واقع  ورابطه عمیقی بین این دو نوع زندگی وجود دارد

مرتبـه کامـل یـک     هاي آن دو در حد تفاوت مرتبه ناقص با باشد و تفاوت یافته این دنیا می
 مـی  بینـیم کـه   مـی  موجود است مانند تفاوت یک میوه نارسیده بـا همـان میـوه رسـیده، لـذا     

هـدف    یعنی جهان طبیعت در مسیر تکاملی خود بـه سـوي  ، دنیا مزرعه آخرت است:گویند
 رسـد و چـون در ایـن مرحلـه بـه      نهایی خودش، سرانجام به مرحله نهایی کمال خویش می

 کمال رسیده تمام قید و بندهاي محدود دنیا را پشت سرگذاشته و حقیقـت و بـاطن هـستی   
  .گردد آشکار می

  
   : کلیديگانواژ

  زندگی دنیوي،زندگی اخروي،عالم ملکوت،جهان آخرت
                                                 

  . علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین و دانشجوي دکتري دانشگاه معارف قمعضو هیأت. 1
  .مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین. 2
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  :طرح مسأله
بحث تقابل یا عدم تقابل دنیا و آخرت و تقابل دین و دنیا و تقـسیم امـور بـه مقـدس و       

ایـن بحـث ابتـدا در     . عرفى یا دینى و دنیوى از دیرباز در کالم مسیحیت مطـرح بـوده اسـت               
هـاى مختلـف بـراى محـدود         بـا انگیـزه   جهان مسیحیت مطرح شد و افرادى پس از رنسانس          

انـد،   سـخن گفتـه   کردن قلمرو دین و جدایى دین از شئون دنیوى که همان سکوالریزم است     
به جوامع اسالمى کشیده شد و بعضى از روشنفکران مسلمان نیز به نوعى بـه                سپس این بحث  

امبران را جـز  اند تا جایى که هدف از بعثت پیـ      تفکیک بین دو مقوله دنیا و آخرت قائل شده        
این موضوع در حقیقـت پـذیرفتن دوگـانگى بـین دنیـا و               .دانند دعوت به خدا و آخرت نمى     

موازنه اسالمی بین دنیا و آخرت  با توجه به برخـی آیـات قـرآن کـریم و نیـز            . آخرت است 
هـاي  برخی روایات رسیده از پیشوایان اسالم به گونه اي است که یـا صـریحاً دنیـا و نعمـت                    

متقـابالً آیـات و روایـات       .ناپسند می داند یا بر ناروایی و ناپسندي دنیـا اشـاره دارد            دنیوي را   
در نظـر اول گمـان مـی رود کـه           .دیگري نیز هست که در مدح دنیا و پسندیدگی آن هست          

این دو گونه آیات و روایات بر خالف و در تعارض با یکدیگرند ولی یک دسـته از آیـات                 
ی را کـه میـان آن گونـه آیـات یـا روایـات گمـان مـی                   و روایات در دست است که تعارض      

بنـا بـر همـین آیـات     .رود،برطرف کرده، جمع بندي درستی از مفاهیم آنها به دست می دهد     
زندگی انسان منحصر به همین زندگی زودگذر دنیا نیست و آدمی بار            مشخص می شود که     

 خـود ادامـه خواهـد    دیگر در عالم آخرت زنده می شودو براي همیشه در آن عالم به حیات             
زندگی آخرت،زندگی حقیقی و عینی است به گونـه اي کـه زنـدگی دنیـا در برابـر آن                   .داد

بـراي نـشان دادن   .هـایی اسـت   ، تفـاوت  جهان  بین دومسلماًشایسته نام زندگی نیست، پس 
این دو نوع زندگی وجود دارد مثالی در دسترس نیست، زیرا هر مثـالی   هایی که بین تفاوت

توان با کمی مسامحه دنیـا و آخـرت را    دنیاست و تابع قوانین دنیوي ولی می شود ازکه زده 
  .و دنیا تشبیه کرد رحم به عالم

از نـوعی دیگـر از زنـدگی برخـوردار      تولد پس از. در رحم نوعی زندگی دارد طفل
 یک جنبه مشترك این دو زندگی این است که در هـر دو ، تغذیـه وجـود دارد ولـی    .است
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 گیـاه  دارد طفل در رحم مادر همچون یک با کودك پس از تولد فرق یه جنیننحوه تغذ

ولـی  . گیرد غذاي خود را می ریشه گیاه مانند ناف بند کند، از خون مادر از راه زندگی می
خـورد در اینجـا یـک لحظـه      نهد نظام زندگیش بر هم می اینکه به این جهان پا می به محض

د و اگر کسی بخواهد همان وضـع سـابق را بـراي تغذیـه     تواند مثل سابق زندگی کن نمی هم
ــام زنـــدگی طفـــل عـــوض شـــده اســـت  ل طفـــ ــرا نظـ  .ادامـــه دهـــد ممکـــن نیـــست زیـ

زنـدگی در آخـرت بـا وضـع آن در دنیـا       وضـع . نیز نسبت به دنیا چنین است جهان آخرت
زنـدگی در آنجـا قـوانین و نظامـاتی     .متفاوت است در هر دو حیات است ولی نه به یک نوع 

دنیا و آخرت دو نوع جهان و دو نـوع   به عبارت دیگر. رد غیر از آنچه که در اینجا هستدا
اگر مشابهت هایی وجود دارد،وجود تفاوت      .مسلماً بین دو جهان، تفاوت هایی است      .اند  نشئه

البته منظور این نیـست کـه       .دو نشئه و دو نوع زندگی است،با قوانین متفاوت        .نیز حتمی است  
انین دنیاســت و جــزء قــوانین آخــرت نیــست،پس در آن جــا ظلــم روا عــدل الهــی جــزء قــو

وضــع زنـدگی در آخــرت بـا وضــع آن در دنیـا متفــاوت    .اسـت،خیر مطلـب دیگــري اسـت   
زنـدگی در آن جـا قـوانین و         .در هر دو حیات وجـود دارد امـا بـه یـک شـکل نیـست                .است

ر دنیـا و آخـرت   به عبارت دیگـ  .نظاماتی دارد که متفاوت است با آن چه در این جهان است           
براي به دست آوردن تفاوت هاي این دو جهان،باید به توصیف           .دو نوع جهان و دو نشئه اند      

  .هایی که از ناحیه متون دینی،قرآن و روایات، در این باره رسیده مراجعه شود
  

  تفاوت بین دنیا و آخرت در قرآن ):الف
 رثبات و تغیی -1

شود و به پیـري   می گردد کامل ان میکودك جو. در این جهان حرکت و تغییر هست
رونـد ولـی    از بین می ها شوند و کهنه در این جهان ، نوها کهنه می. میرد رسد و سپس می می

آنجا جهان بقاست  .مرگی هم در کار نیست. در جهان آخرت پیري و کهنگی وجود ندارد
دنیـا حرکـت و تغییـر     در .فنـا  آنجا خانه ثبات اسـت و اینجـا خانـه زوال و   . و اینجا جهان فنا

رونـد، گیاهـان پژمـرده     هـا از بـین مـى    گـردد، کهنـه   شود، نـو کهنـه مـى     جوان پیر مى  : هست
اما در جهان آخرت، تغییر و تحول چنینـى وجـود نـدارد و ثبـات و بقـا حـاکم            ... شوند و  مى
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؛ غافر 73؛ طه، 76؛ مریم ، 46؛ کهف، 96؛ نحل، 24؛ یونس، آیه 77 ،؛ نساء 197 ،آل عمران : ك. ر (اسـت 
  ). 20؛ حدید،39، 
  زندگی خالص و ناخالص -2

باهم آمیخته اسـت ولـی آن    موت و حیات دومین تفاوت این است که در این جهان ،
در اینجا جمادات و حیواناتی وجود دارند و هر کدام به دیگـري  . سراپا زندگی است جهان
. ا در آخرت چنـین نیـست  زندگی و مرگ در دنیا مخلوط به هم هستند ام. گردند می تبدیل
نّ الـدار اال «فرمایـد  در ایـن بـاره مـی    کـریم  قرآن .یکپارچه حیات است آنجا ـی   خـره و ا له

  ).64، سوره عنکبوت(است که زنده است اي صرا خانه آخرت خانههمانا منح »الحیوان
 و بدن پوست این جهان شعور و درك ندارند ولی در آن جهان ها در عضوها و اندام

شـود و هـر    بـر دهنهـا مهـر زده مـی     قیامـت  گویـد در  دارد و حتی سخن می فهم هم ناخن
جهـان   آري ، زنـدگی در . کنـد  خودش کارهایی را که انجام داده است بازگو مـی  عضوي
 مـرگ و فنـا   عنصر کهنگی و فرسودگی و از. خالص است آمیخته به موت نیست آخرت

   .ودانگی حکم فرماستجهان جا بر آن. ستیدر آنجا خبر و اثري ن
  فناپذیري دنیا و جاودانگی آخرت -3

عمـر  . اختالف بارز بین دنیا و آخرت،محدودیت عمر دنیا و جاودانگی آخـرت اسـت          
با ظهور قیامت به پایان خود خواهد رسـید در حـالی کـه عمـر                ،دنیا هرچند هم طوالنی باشد    

ر ك آیـات  .اودانگی جهان آخـرت دارد قریب هشتاد آیه قرآن داللت بر ابدیت و ج (آخرت، ابدي است  
روشـن اسـت کـه    (یابـد  الهی هیچ گاه پایان نمـی  و به خواست ).خلود و جاودانگی بهشت و دوزخ

و روشن است که متناهی هر قـدر        ،)متناهی هر قدر هم طوالنی باشد،نسبتی با نامتناهی نخواهد داشت         
ختلفی بـه ایـن حقیقـت اشـاره         در آیات م   .هم طوالنی باشد نسبتی با نامتناهی نخواهد داشت       

لـیکن زنـدگی دنیـا را بـر     «  کـه آمـده اسـت  چنـین   سـوره اعلـی   جمله در گردیده است از
بیـان   سـوره نـساء    و در)17 و 16  اعلـی، (»گزینند با آنکه آخرت نیکوتر و پایدارتر است می

باشد و براي کسی که تقوا پیـشه کـرده آخـرت بهتـر      دنیا اندك می شده که برخورداري از
 پس عالم آخرت از نظر بقاء و دوام،برتري عظیمی بر دنیا داردو این مطلبـی                ).77 نساء،(است
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 ؛36شـوري،  ؛60قصص، ؛73،131طه، ؛76؛مریم،46کهف،(»ابقی«است که در آیات متعددي با تعبیر      
  )17اعلی، ؛39غافر،

ن خـاطر نـشا   ).117؛نحـل، 38؛توبـه، 77؛نساء،197آل عمران، (بودن دنیا » قلیل«بودن آخرت و  
شده و آیات دیگري با تشبیه زندگی دنیا به گیاهی که تنها چند روزي سـبز و خـرم اسـت و     
ــود      ــی شـ ــابود مـ ــشک و نـ ــد و سرانجام،خـ ــی گرایـ ــی مـ ــه زردي و پژمردگـ ــپس بـ  سـ

ـی مـی  آیه  مورد تأکید قرار گرفته است و در )20؛حدید،46-45؛کهف،24یونس،( -اي به طور کلّ

  ).96 نحل،(»اقی می ماندآن چه نزد خداي متعال است ب«:فرماید
  دنیا مقدمه و آخرت هدف -4

است در واقـع ارزش دنیـا تـا ایـن      اي براي زندگی آخرت زندگی دنیا به عنوان مقدمه
و هدف از زنـدگی موقـت ایـن     رساند حد است که به عنوان یک راهی، ما را به آخرت می

 باشـد  یا عذاب مـی  لهیدرك رحمت و نعمت ا دنیا، آمادگی یافتن انسان در آن دنیا براي

آخـرت بهتـر    برخورداري از دنیا اندك است و براي تقوا پیـشگان «آمده قرآن که در  چنان
  براین اساس است که کسی که زندگی این دنیا را هـدف خـود قـرار داده   .)77، نساء(»است

آل (قرآن کریم زندگی دنیا را بازي و سرگرمی و ابزار فریـب نامیـده             .بسیار زیان کرده است   
 (و زندگی آخرت را زنـدگی حقیقـی دانـسته اسـت             )20؛حدید،3،محمد،64؛عنکبوت،185عمران،

 ولی باید توجه داشت که نکوهش هاي دنیایی مربوط به نـوع نگـرش و            .)24؛فجر،64عنکبوت،
جهت گیري انسان هاي دنیا طلب است وگرنه زندگی دنیا بـراي بنـدگان شایـسته خـدا کـه                    

نظر وسیله به آن مـی نگرنـد و از هـر لحظـه عمـر خـود،براي       حقیقت آن را می شناسند و به     
سعادت ابدیشان بهره می گیرند،نه تنها نکوهش ندارد بلکه داراي ارزش فوق العـاده اي نیـز           

  ).425 آموزش عقاید،آیت اهللا مصباح یزدي،محمد تقی،ص.(می باشد
 وکشت و در -5

اسـت و   م پاشـیدن تفاوت دنیا و آخرت این اسـت کـه دنیـا خانـه کـشت و تخـ      دیگر 
و  در آخرت عمل نیـست هـر چـه هـست محـصول     .درو کردن آخرت خانه بهره برداري و

صـالح   کردند که اي مردم به عمـل  از آن روست که انبیا الهی همواره فریاد می. نتیجه است

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1389پاییز ،  نوزدهم، شمارهپنجم علوم اسالمی، سال پژوهشیفصلنامۀ علمی ـ /         
 

 

64

 اي بــراي خانــه واپــسین خــویش تهیــه کنیــد کــه زمــان عمــل محــدود بپردازیــد و ذخیــره

  ).50؛فصلت،3کهف،(است
و انّ الیوم عملٌ و الحـساب و غـذاً   « :فرمایند در این باره میم  السال  علیه منان علی ؤمیرما

لَ م و ال ع نهج(محاسبه است و کار نیست امروز ، کار است و محاسبه نیست و فردا» حساب 

  ).42خطبه  ،البالغه
 ی در دنیا سرنوشت مشترك است و در آخرت اختصاص-6

هـا   دارد این است که سرنوشت که بین نظام دنیا و نظام آخرت وجود دیگري تفاوت
ي مشترك است ولی در آخرت هر کس سرنوشتی منظور ایـن  . نه داردجداگا در دنیا تا حد

 وحـدت  همبـستگی و  زنـدگی اجتمـاعی   اجتمـاعی اسـت و در   زنـدگی دنیـا   اسـت کـه  

 سـعادت دیگـران مـوثر اسـت و کارهـاي بـد       کارهاي خوب نیکوکـاران در . حکمفرماست
گذارد و به همین جهت اسـت کـه مـسئولیتهاي مـشترك نیـز       می اثر جامعه بدکاران نیز در
انـد اخـتالل یکـی از آنهـا      همانند اعضاي بـدن بـه هـم وابـسته     افراد یک جامعه. وجود دارد

خوب کار نکنـد ضـرر آن   ر کبد مثال اگ. گردد دیگر می موجب زوال سالمتی از عضوهاي
و به واسطه سرنوشت مشترك داشتن افراد اجتماع است کـه  . رسد  میعضوهاي دیگر هم به
  .فردي بخواهد گناهی مرتکب شود دیگران باید مانع او شوند اگر

در جامعـه  . ماننـد  سوزند و یا با هم از سوختن مصون می باهم می در دنیا ، تر و خشک
گـاهی  . دارنـد و در آن هـم بـدکار هـست و هـم نیکوکـار       کـه گروهـی زنـدگی مـشترك    

گردنــد و گــاهی مــردم بــی گنــاه از صــدمه  منتفــع مــی بــدکاران از ثمــره کــار نیکوکــاران
آخرت چنین نیست در آنجا محال است که کسی در عمـل   ولی .بینند گناهکاران آسیب می
کار نیکی که از خودش در آن سـهمی نداشـته اسـت     نه کسی از ثمره. دیگري سهیم گردد

آخرت خانه جدایی و    . گردد  گناهان دیگران معذب می    یفرشود و نه کسی از ک       بهره مند می  
  .کند اندازد ناپاکان را از پاکان منفصل می می فصل است، بین خوب و بد جدایی
پـذیرد و اگـر بـا     بنشیند از مجالست با آنـان نیکـی مـی    در دنیا اگر کسی با نیکوکاران

ابـد بـا نیکوکـاران بنـشیند     در جهان دیگـر اگـر انـسان تـا      گردد، ولی بدان بنشیند گمراه می
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انـسان   فـروش بـوي خـوش عایـد     عنبـر  نـه از مجالـست بـا    در آنجا. رود اش باال نمی درجه
مبادلـه   در آنجـا . گـردد   مـی فـروش غبـار سـیاهی عـارض     زغال شود و نه از همنشینی با می

اختـصاص بـه ایـن     ها و قراردادهـا  مبادله. نه مبادله طبیعی و نه مبادله قراردادي. وجود ندارد
  .جهان دارد

  : توان سخنان را کتمان کرد در قیامت ممکن نیست  در دنیا مى- 7
»کتُال یونَماللَّه 42 نساء، (»اًدیثَ ح.(  

  .ان کنند توانند از خدا پنه سخنى را نمى
»یبلَ تُومى الس9 طارق، (»رُرائ.(  

  .شود  آشکار مى) انسان(در آن روز که اسرار نهان 
   :توان از خود دفاع کرد و سخن گفت در قیامت ممکن نیست در دنیا مى -8
»35 مرسالت، (»وم ال ینطقونی.(  

   .)و قادر به دفاع از خویش نیستند(گویند  امروز روزى است که سخن نمى 

  :توان عذرخواهى کرد در قیامت ممکن نیست در دنیا مى -9
  ).35 مرسالت، (»وال یؤذن لهم فیعتذرون«

   .شود که عذرخواهى کنند  به آنها اجازه داده نمى

  :و شکنجه فرار کرد در قیامت ممکن نیستعذابازنجاتتوان براى در دنیا مى -10
  ).10-11 قیامت، (»این المفرّ کالّ ال وزر«

   .گوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست و پناهگاهى وجود ندارد  آن روز انسان مى

  :کار خود را به دوش دیگران انداخت و در قیامت ممکن نیستتوان در دنیا مى -11
  ).18فاطر، (کشد هیچ گنه کارى بار گناه دیگرى را به دوش نمى» ال تزروا وازرة وزر اخرى« 

  در آخرتاب عذاز  نعمت  تفکیک -12

زندگیمان همواره لذت و رنج، شـادي   به تجربه براي همه ماها ثابت شده است که در
دلخواه، رنج تهیه آن را به همراه دارد، و  و درد با هم آمیخته است مثال لذت خوردن غذاي

را به همراه دارد اما در جهـان آخـرت چنـین     لذت مادر شدن رنج مشکالت نه ماه بارداري
اسـت و در یـک   )بهـشت و دوزخ ( جهان آخرت دو بخـش مجـزا       جود ندارد در  آمیختگی و 
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بخش اثري از عذاب،رنج،ترس و اندوه نیست و در بخش دیگر جز آتش و درد و حـسرت                  
 جـا گروهـی از   آن.و اندوه یافت نمی شود و طبعاً لذت ها و رنج هاي دنیـوي خواهـد بـود   

چکترین رنجی بـر آنهـا متـصور    که کو حدي از لذت نعمت خالص برخوردارند تا بهشتیان
این مقایـسه در قـرآن نیـز    .ندارند هی دیگر جز عذاب چیزي دیگريونیست و در مقابل گر

وجود دارد و برتري نعمت هاي اخروي و جوار و قرب الهی بر نعمت هاي دنیا مورد تأکیـد        
 ؛76؛مـریم، 46،کهـف، 30؛نحـل، 109؛یوسـف، 32؛اعـراف، 32؛انعـام، 77؛نـساء، 85،عمـران آل(واقع شده   

  )36؛شوري،60قصص، ؛73،13طه،
چنان که سخت تر بودن عذاب آخرت از رنج ها و مصیبت هاي دنیا خاطر نشان شـده             

  ).24؛غاشیه،33؛قلم،16؛فصلت،26؛زمر21؛سجده،127؛طه،34رعد،(است
  دنیا نظامی اجتماعی و آخرت نظامی فردي -13

ت یعنـی بـدون   و انـسان موجـودي اجتمـاعی اسـ     زندگی دنیا، زندگی اجتماعی است
نتیجـه   کنـد، او همچنانکـه در زنـدگی از    تواند نیازهایش را بطـور کامـل رفـع    دیگران نمی
همینطور از پیامـدهاي نـامطلوب خطاهـاي دیگـران      باشد دیگران برخوردار می اعمال نیک
همواره آنها در سرنوشت اجتمـاع بطـور مـشترك     به همین جهت است که. بیند نیز ضرر می

کننـد ولـی اثـري از روابـط      زنـدگی مـی   ا در آخـرت هرچنـد در کنـار هـم    سهیم هستند، ام
پیوندهاي اجتماعی نقش خـود را از   روابط خویشاوندي و. اجتماعی مانند دنیا خبري نیست

هـرکس بـه    دهـد و  هیچ مال و فرزندي سود نمیقرآن بازند و طبق آیه  دست داده رنگ می
 یعنـی نظـام   ).88شـعراء، (بینـد  اي آن را میتنهایی مسئول اعمال خویش است و به تنهایی جز

  .آخرت، نظام فردي است به خالف نظام دنیا که نظام اجتماعی است
ال تجـأروا  « :برد در قیامت ممکن نیـست    پناهکسانىیاکسىمشکالت به درتوان مىدنیا در – 14

  ).65 مؤمنون، (»الیوم انکم منّا التنصرون
توان رهن و وثیقه سپرد در قیامت ممکن نیست  لک مىدر دنیا براى آزادى خود یا م   -15

  :گیرند بلکه خود انسان را به گرو مى
  .هرکس در گرو اعمال خویش است) آرى( ).38مدثر،  ( »کل نفس بما کسبت رهینۀ«

  :اما در قیامت نعمت و عذاب الهى دائمى استاستزودگذرومقطعىدنیاعذابونعمت -16
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  ).35 رعد، (»اُکلها دائم«
   میوه آن همیشگى

  ).33 واقعه، (»ال مقطوعۀ و ال ممنوعۀ«
  .شود  که هرگز قطع و ممنوع نمى

  ). 29نحل، ( »فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها«
لى که جاودانـه در آن      اکنون از درهاى جهنّم وارد شوید در حا       ) شود به آنها گفته مى   (

   .خواهید ماند
   :ف است اما در قیامت چنین نیستشکنجه و عذاب دنیا قابل تخفی  -17

ف عنهم العذاب و ال هم ینصرون       « از این رو عذاب آنهـا تخفیـف         ).86 بقره،   (»فال یخفّ
  .شود و کسى آنها را یارى نخواهد کرد داده نمى

  دنیا امري قراردادي است اما آخرت امري حقیقی است پاداش و کیفر -18
قرارداي است و بر این اساس اسـت کـه در    دانیم که پاداشها و کیفرهاي دنیا امري می

مختلفـی دارد و همچنـین عـالوه بـر آن،      دو نظام حقوقی متفـاوت یـک جـرم، مجازاتهـاي    
خـالف مـشابه آن جلـوگیري گـردد      مجازات دنیایی به خاطر این اسـت کـه از انجـام کـار    

ان براي کسانی است که حقش وهمچنین تنبیه خالفکار مدنظر است و اینکه یک نوع داوري
که هیچ یـک  ) قراردادي نه(جزاي اعمال در آخرت، امري حقیقی است  ضایع گردیده اما

در آخـرت بـه عنـوان     در دیدگاه اسالمی آنچـه . از اهداف یادشده در آن قابل تصور نیست
یابـد و   که تجسم می رسد همان باطن اعمال انسان و نیت اوست پاداش یا عذاب به انسان می
اشـاره گردیـده    آید که در آیات متعددي بـه ایـن مطلـب     در میبه صورت عذاب یا نعمت

صـورت تجـسم     چنانکـه در سـوره نـساء   «کردید سزا داده می شوید؟  آیا جز آنچه می"که
کسانی که امـوال یتـیم را بـه    .. فرماید دانند و می ناحق خوردن، آتش می یافته مال یتیم را به

  ).10 نساء،(»برند د فرو میجز این نیست که آتشی در شکم خو خورند ستم می
   دنیا تفاوت ماهوي دو -19

 که اساسا نظامی که بر جهان آخرت حاکم است با نظامی که بر ایـن دنیـا حـاکم    این
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 است تفاوت دارد چرا که دنیا محل تحول و تغییر است، در آن مرگ و حیات با هم وجود

از شـعور اسـت و   دارد اما جهان آخرت بـه کلـی حیـات اسـت و زنـدگی، آخـرت سرشـار             
در واقع طبق آیات قرآنی زندگی حقیقـی همـان سـراي آخـرت     . برخالف این دنیا آگاهی
  ).64 ،عنکبوت(باشد می
  آمیختگى و خلوص؛  -20

در زندگى دنیایى، خوشى با رنج، حیات با مرگ، لذت با محنـت، انـدوه بـا شـادى و                    
اى از مردم همیشه و     دسته اما در آخرت چنین نیست؛ بلکه     . اضطراب با آرامش آمیخته است    

ــوده   ــاد و آس ــنعم، ش ــت مت ــر جه ــین و     از ه ــذّب، غمگ ــواره مع ــر هم ــى دیگ ــد و گروه ان
 و 73،؛ طـه 30،؛ نحـل 34 ،؛ رعد109؛ یوسف، 32؛ اعراف ،   77؛ نساء ،    15آل عمران،   : ك.ر(اند ناراحت

  ).33 ،؛ قلم 26،؛ زمر127
    فرع؛ دنیااصل و آخرت -21 

ند وسیله به هدف، کشت به درو و اصل بـه فـرع اسـت؛ یعنـى،        دنیا در برابر آخرت مان    
در ایـن دنیـا بایـد    . اى براى کسب سعادت ابدى اسـت  زندگى دنیایى مقدمه آخرت و وسیله 

زندگى دنیایى در مقابل آخرت، زندگى فرعى و غیر اصیل        . تخم پاشید و در آنجا درو کرد      
 ،؛ عنکبـوت    77 ،؛ قصص 185 ،مران  آل ع (است، اما زندگى آخرت، زندگى نهایى و اصیل است        

  ). 24،؛ فجر20،؛ حدید36 ،؛ محمد 64
  ها ول جنگـا باشد اصــه حـصل   اـه گـول رنــى اصــرنگ ىـت بـهس

   وصل باشد اصل هر هجر و فراق  آن جهان است اصل این پر غم وثاق
                                                                              خوى خود در فرع کرد ایجاد اصل      زانک ما فرعیم و چار اضداد اصل

    )62 و 60، 59مثنوى معنوى، دفتر ششم، ابیات (
   دنیا دار تکلیف و آخرت دار جزا-22

و ان الیـوم عمـل و ال        : »دحـضرت امیـر فرمـو     . دنیا دار تکلیف است و آخرت دار جزا       
 عمل است و حسابی در کار نیست، و فـردا روز  امروز روز حساب و ال عمل؛ حساب و غدا
 ).42 نهج البالغه، خطبه (»و امکان عمل نیست حساب است
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چرا؟ این یک امر گزافی است؟ خدا همـین طـور بـی جهـت، بـه اراده گزافـی دلـش                      
دنیا را دار تکلیف قرار بدهد؟ باب توبـه را در دنیـا بـه روي انـسان بـاز گذاشـته        خواسته که

ي کشت و تکامل پیدا کردن، اصـالح کـردن خـود، ملکـات عـالی کـسب       مهلت برا باشد،
بجاي آوردن داده باشد، این دنیا را جاي این کارها قرار بدهد ولـی بـه    کردن، اعمال صالح
یکدفعه بگوید دلش خواسته که باب عمل را ببندد، بـاب کـسب اخـالق و     آخرت که رفت

بگوید هر چه در این دنیـا انجـام داده همـان    ببندد، باب توبه را ببندد،  ملکات خوب یا بد را
دیگر ما به او اجازه نمی دهیم، بگوییم میـان اینجـا و آنجـا فرقـی نیـست، فقـط        است، اینجا
است که در آخرت خدا دلش نمی خواهد اجازه بدهد، آیا ایـن طـور اسـت؟ یـا      عیبش این

یت آن دنیا ماهیت پاداش     ندارد، اصال ماهیت این دنیا ماهیت عمل است و ماه         اصال امکان نه،
   .این که کسی از راه تکلیف بتواند در آنجا کاري انجام بدهد وجود ندارد است، امکان
اگـر سـعید اسـت    (آنجا امکان تکلیف و عمل و تغییر دادن خود و سرنوشت خـود   در

وجود نـدارد، از بـاب اینکـه    ) شقی کند، اگر شقی است برگردد سعید کند برگردد خود را
دیگري است؟ مسلم حرف اول را نمی شود گفت که هیچ فرقی نیست و  دگی نظامنظام زن

نه، صحبت دلبخواهی نیست، آنجـا  . دارد ولی خدا دلش نمی خواهد آنجا این کارها امکان
  .کار نشدنی است

  . اسباب و انساب در دنیا کارگرند اما در آخرت کارگر نیستند-23
ل و اسباب ظاهري مطـرح اسـت کـه در آخـرت             در دنیا روابطی بین اشیاء به عنوان عل       

کند در نظام دنیا انسان با یک سلسله علل و اسباب ظاهري کار می            .بدین صورت   نمی باشد     
و با یک سلسله قراردادها و پیمان ها و پیوندهاي اعتبـاري کـار انجـام مـی دهـد،یا بـا ابـزار                        

ن با داشتن ابزار هـم مـی توانـد راه    ولی در دنیا انسا.ظاهري و طبیعی یا با پیوندها و قراردادها   
هـر  .ابزار و اسباب در اختیار انسان است      .صحیح را طی کند،هم می تواند راه باطل را بپیماید         
در نظـام آخرت،علـل و اسـباب وجـود       .چند در اثر پیوندها هم کارهایی می توان انجـام داد          

 نیـست کـه همـان طـوري        دارند اما این چنین نیست که در اختیار انسان باشند،یعنی این طور           
که در دنیا از این ابزارها استفاده هاي بد و یا خوب می توان نمـود،در آخـرت هـم بتـوان از             
ابزارها استفاده هاي گوناگون کرد و یا در آخرت با پیوندها و قراردادها و     نسب هـا کـار                      
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ی نداشـته و    ها و پیوندها در آخرت گسسته است ودر آن روز نسبت نقش           لذا نسبت .انجام داد 
اسباب و علل هم در اختیار انسان نمی باشد که بتواند با اسباب و علل هر کاري که خواست                

وقتی نفخ صوردمیده شد و براي حضور در آخـرت همـه            :قرآن کریم می فرماید   .انجام دهد 
وقتی دوباره می خواهند زنده بشوند این چنین نیـست          .احیاء شدند،دیگر نسبی در کار نیست     

ز پدر متولد بشود بلکه پدر و پسر هردو از خاك و قبر بر می خیزند،پس نـسبی در                   که پسر ا  
پدري و فرزنـدي در نتیجـه نـسب از بـراي            .آن جا پدري و فرزندي مطرح نیست      .کار نیست 

پـس نـسبی در   .نظام آخرت نظام همسان است که همه از خاك بر مـی خیزنـد     .عالم دنیاست 
 انــساب در عــالم دنیــا مــؤثر بــود،در قیامــت مــؤثر کــار نبــوده و پیونــدهایی کــه در اثــر ایــن

انـسان اسـت و   .انـساب دنیـایی در هـم فـرو ریخـت     .پس اسباب ظاهري گـسیخته شـد   .نیست
وي مهمـان ابـدي عملکـرد     .عملکرد او،نه با سبب می تواند کاري انجام بدهـد و نـه باسـبب              

  . باشدخود در دنیا می
  . غیر واقعیت آمیخته استباواقعیتادنیدراماکندظهور میهاواقعیت در آخرت-24

آنها که محبوبی دروغین گزیده اند،رابطه محبـوب و محـب گسـسته            « :فرمایدقران می 
آنهـا کـه محبـوب حقیقـی را         .می شود زیرا در آخرت جاي دروغ و پیونـد دروغـین نیـست             

فراهم کردند بین محبوب و محب رابطه برقـرار هـست زیـرا آخـرت جـاي ظهـور واقعیـت                     
نداداً        «.است ونِ اهللاِ اَ ن دذَ متَّخن ینَ النّاس مم بعـضی از مـردم بـراي       :می فرمایـد   ).165بقره،(»و

از غیر خدا سخن می شنوند و از غیر خدا کمـک            .خدا از غیر خدا همانند و همتایی قایل اند        
هی گـا .این ها براي خداوند مثل و همتا قـرار دادنـد          .می خواهند و به غیر خدا تکیه می کنند        

انسان به خودش متکی است و گاهی به قوم و قبیله اش و گاهی هم به نـژاد و ملـتش وابـسته          
  .هر تکیه گاهی که غیر از حق باشد اتکاء به شرك است.است

  .  درآخرت تابعین از متبوع جدا می شوند اما در دنیا این طور نیست-25
د،این ها آیینـه قـدرت   اگر آسمان و زمین قدرت دارد،و اگر دریا و صحرا قدرت دارن    

این معنا را مؤمن می فهمد و عارف می بیند و در قیامت همـه              .حق اند نه آن که مقتدر باشند      
ما می بینیم کـه حتـی بـه خـود تکیـه کـردن و اعنمـاد بـه نفـس کـه معنـایش غیـر از غـرور                          

در آن روز متبوع ها را از تابعین جدا مـی کننـد و تـابعین             .است،خود یک نحوه شرك است    
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ـرَّا   « که حساب نشده به دنبال متبوع ها حرکت کرده بودند از آنهـا جـدا مـی شـوند                   هم ذا تَب ا
عوا  متبوع ها از تابعین تبري میجویند آنها در دنیا مـی توانـستند عـده اي        ).166 بقره، (»الّذینَ اتَّب 

ـذَاب   «.را دور خود جمع کـرده و فریـب دهنـد،اما در قیامـت ایـن چنـین نیـست                    وا الع أَ ر و و 
عت بِهِم األسباب طَّ   ).166 بقره،(»تَقَ

  

  تفاوت دنیا و آخرت در روایات):ب
   دنیا دار رنج، آخرت دار راحتى -1

لها عناء و اخرها فنـاء فـ           «: قال على علیه السالم      ى حاللهـا حـساب و     ما اصف من دار او
نـاء و نیـستى   چگونه دنیا را توصیف کنم کـه آغـاز آن رنـج و پایـانش ف          .»فى حرامها عقاب  

  ).466 ، 1سفینۀ (است در حالل آن حساب و در حرام آن عذاب است
  دنیا زمانش محدود و آخرت غیر محدود  -2

نیا عیشها قصیر و خیرها یـسیر و اقبالهـا خدیعـۀ و ادبارهـا                «: قال على علیه السالم      انّ الد
اتها فانیۀ و تبعاتها باقیۀ   .» فجیعۀ و لذّ

تاه و خیرش اندك و روى آوردنش نیرنگ و پشت کـردنش    همانا دنیا زندگى آن کو    
  ).1،260الحکم غرر(دردناك و لذّتهایش نابود شونده و رنج و اندوه هایش باقى است 

  دنیا دار خواب، آخرت دار بیدارى  -3
  .» الدنیا نومۀ و االخرة یقظۀ«: قال السجاد علیه السالم 

  ).24 ، 2مجموعه ورام (تزندگى دنیا خوابى بیش نیست و آخرت بیدارى اس
  دنیا دار نیرنگ، آخرت دار حقیقت  -4

دار بالبالء محفوفۀ و بالغدر معروفۀ ال تـدوم احوالهـا و ال تـسلم    «: قال على علیه السالم    
الها احوال مختلفۀ و تارات متصرّفۀ العیش فیها مذموم و االمان منها معدوم   .»نزّ

له و نیرنگ شناخته شده نه حاالت آن پایـدار و  اى است پوشیده از بالها به حی   دنیا خانه 
هـاى رنگارنـگ،     نه مردم آن از سـالمت برخوردارنـد، داراى تحـوالت گونـاگون و دوران              

  ).217نهج البالغه،خطبه(زندگى در آن نکوهیده و امنیت در آن نابود است
  دنیا دار گذر، آخرت دار جاوید  -5

نیا دار ممرّ  «: قال على علیه السالم      ال دار مقرّ و النـاس فیهـا رجـالن رجـل بـاع فیهـا                الد 
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  .» نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها
انـد یکـى    دنیا خانه مرور و گذر است و خانـه پایـدار نیـست و مـردم در آن دو دسـته          
. که خود را فروخـت و بـه تبـاهى کـشاند و دیگـرى آنکـه خـود را خریـد و آزاد کـرد                            آن

  )البالغه نهج(
نیا یمـسون و یـصبحون               «: ال على علیه السالم     ق  اشاره ها النّاس اما ترون الـى اهـل الـدای

عائد و معود و آخر بنفسه یجود و آخر ال یرجى و آخر             بینویتلوىصریعفبینعلى اموال شتّى  
نیا و الموت یطلبه و غافل لیسى بمغفول و على اثر الماضى یصیر الباقى ى و طالب الدمسج«.  

نگرید صـبح و شامـشان بـر حـاالت مختلـف و گونـاگون                ه دنیادوستان نمى  اى مردم ب  
رود  شود، یکى به عیادت بیمـار مـى   است یکى بیمار است و بر زمین افتاده و پهلو به پهلو مى       

دیگرى در حال جان دادن است یکى امیـدى بـه بقـاء او نمانـده و آن دیگـرى جـان داده و                        
طلبد دیگرى خود غافل و بى خبر اسـت   گ او را مىآماده دفن شده، یکى خواهان دنیا و مر   

   ).377 ، 74االنواربحار (درو ولى خدا از او غافل نیست و باقى مانده بر اثر گذشته مى
 

    بین اهل دنیا و آخرت هاي تفاوت): ج
از نظر قرآن کریم تفاوت هاي اساسی و بنیادي میان اهل دنیاو آخرت وجود دارد کـه         

الزم به ذکر است که برخی از ایـن اوصـاف           .طور اختصار اشاره می شود    به برخی از آنها به      
که براي اهل دنیا بیان شده،اوصاف کافران یا منافقان است لـیکن چـون هـر دو گـروه تمـام             
توجه خود را به دنیا قرار داده اند،از این رو بـه عنـوان اوصـاف اهـل دنیـا از آنهـا تعبیـر مـی            

اي مؤمنان و پرهیزکاران بیان شده امـا چـون هـر دو             زیرا اوصاف اهل آخرت گرچه بر     .شود
  .گروه توجه به آخرت دارند به عنوان اوصاف اهل آخرت ذکر   می شود

  

  تفاوت بین اهل دنیا و آخرت
ـاقلتم إلـی األرض    «: اهل دنیـا دل بـسته امـور مـادي انـد            -1 أخلـد إلـی    « و   )38 توبـه،  (»اثّ
  ).176اعراف،(» األرض
ــاق را غ -2 ــان انف ــا جوی ــد  دنی ــا ینفــق   «:رامــت مــی دانن ــذ م ــن یتّخ و مــن األعــراب م
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  ).98توبه،(»مغرماً
فرح المخلفـون بمعقـدهم   «: دنیاگرایان از نرفتن به جبهه و جهاد خوشحال می شوند        -3

  ).81 توبه،(»خالف رسول اهللا
لوه اتخـذوها هـزواً     «: دنیادوستان نماز را مـسخره مـی کننـد      -4 و إذا نـادیتم إلـی الـص«) 
  ).57مائده،

ـذین ال یرجـون لقاءنـا و         «: قلب مادیگرایان به زخارف طبیعت آرام   می شـود           -5 إن الّ
  ).7 یونس،(»رضوا یالحیوه الدنیا و اطمأنّوا بها

و تري کثیراً منهم یـسارعون فـی اإلثـم  و            «: اهل دنیا در ظلم و گناه شتاب می کنند         -6
  ).62 مائده،(» العدوان
یــأمرون بــامنکر و ینهــون عــن «:مــی کننــد دنیــا طلبــان مــردم را بــه فــساد دعــوت  -7
  ).114آل عمران،(»المعروف

الّذین یؤثرون علی أنفـسهم و لـو کـان          «: اهل آخرت از مسایل مادي وارسته هستند       -1
  ).9حشر،(»بهم خصاصه

و مـن األعـراب مـن    «: آخرت جویان انفاق را غنیمت و سبب قرب به خدا می دانند          -2
  ).99توبه،(» ما ینفق قربات عند اهللایؤمن باهللا و الیوم االخر و یتّخذ 

ـوا و أعیـنهم   «: آخرت گرایان از نرفتن بـه جبهـه محـزون و ناراحـت مـی شـوند              -3 تولّ
  ).92 توبه،(»تفیض من الدمع حزناً أال یجدوا ما ینفقون

ـذینهم فـی    *قـد أفلـح المؤمنـون     «: آخرت دوستان نـسبت بـه نمـاز خـشوع دارنـد            -4 الّ
  ).2-1مومنون،(»صلوتهم خاشعون

الّذین ءامنـوا و تطمـئن قلـوبهم بـذکر          «:گیرد دل آخرت گرایان با یاد خدا آرام می        -5
  ).28رعد،(»اهللا

یـسارعون فـی الخیـرات و اولئـک مـن           «:کننـد  اهل آخرت در خوبی ها شتاب مـی        -6
  ).114آل عمران،(»الصالحین
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یـأمرون بـالمعروف و   «: آخرت طلبان مردم را به صالح و نیکـی دعـوت مـی کننـد            -7
  ).67توبه،(»ون عن المنکرینه

  ).79 قصص،(»یا لیت لنا مثل ما أوتی قارون«: اهل دنیا خواهان ثروت زیاد هستند-8
و قال الّذین أوتوا العلـم ویلکـم ثـواب          «: اهل آخرت خواهان پاداش اخروي هستند      -8

  ).80 قصص،(»اهللا خیر لمن ءامن و عمل صالحاً
ان الملـوك إذا دخلـوا قریـه        «:کننـد یمـ   دنیاگرایان بـه هنگـام قـدرت فـساد بـه پـا             -9
  ).34 نمل،(»أفسدواها
قد أفلح الیوم من    «: اهل دنیا فالح و رستگاري را در  زورگویی و قلدري می دانند             -10
  ).64طه،(»استعلی

یحبون «: دنیا جویان کار خیر انجام نمی دهند و دوست دارند از آنها ستایش کنند              -11
  ).188ران، آل عم(»أن یحمدوا بما لم یفعلوا

ـاهم فـی االرض أقـاموا    «:کنند آخرت گرایان احکام الهی را اجرا  می -9 الّذین إن مکنّ
  ).41حج،(»الصلواه و ءاتوا الزّکوه

قـــد أفلـــح مـــن « : اهـــل آخـــرت آن را در تهـــذیب و تزکیـــه روح مـــی داننـــد-10
  ).9شمس،(»زکّیها

نم نطعمکم لوجـه اهللا ال      ا«:کار خیر انجام می دهند و انتظار پاداش و تشکر ندارند           -11
  ).9انسان،(»نرید منکم جزاء و ال شکوراً

و منهم من إن تأمنه بدینار ال     «: مادیگرایان در امانت گرچه اندك خیانت می کنند        -12
  ).75آل عمران،(»یؤده الیک

ــ-13 ــل دنیـ ــوش   اهـ ــت را فرامـ ــد و قیامـ ــیا خداونـ ــدمـ ــساهم  «:کننـ ــسوا اهللا فأنـ نـ
  ).67توبه،(»أنفسهم

»               فرحـوا بمـا عنـدهم مـن العلـم         «:لبان به علوم مادي خود شادمان و مسرورند        دنیاط -14
  ).83غافر،(
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تحـسبهم جمیعـاً و قلـوبهم       «: قلب اهل دنیا نسبت به یکدیگر انـس و الفـت نـدارد             -15
  ).14حشر،(»شتّی

  ).22زمر،(»فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر اهللا«: دنیاخواهان افرادي سنگدل هستند-16
و من اهل الکتـاب مـن       «: آخرت گرایان در امانت گرچه فراوان خیانت نمی کنند         -12

ه الیک 75آل عمران،(»إن تأمنه بقنطار یؤد.(  
آل (»        الذین یذکرون اهللا قیاما و قعودا     «: اهل آخرت به یاد خدا و قیامت هستند        -13

  ).191عمران،
قـل بفـضل اهللا و   «:رند آخـرت طلبـان بـه فـضل و رحمـت الهـی شـادمان و مـسرو        -14

  ).58یونس،(»برحمته فبذلک فلیفرحوا
و اذکروا نعمت اهللا علیهم إذ کنـتم        «: دل اهل آخرت با یکدیگر انس و الفت دارد         -15

ف بین قلوبکم   ).103آل عمران،(»أعداء فألّ
ــرم دل هــستند -16 ــرادي ن ــان اف ــه   «: آخرتگرای ــوه رأف ــذین اتّبع ــا فــی قلــوب الّ وجعلن
  ).27حدید،(»ورحمه

شـمرده   نیز بین اهل دنیـا و آخـرت          ي دیگري را    ها ، تفاوت جداي از موارد ذکر شده    
  :  که بدین ترتیب استاند

کنند و خوابشان زیاد اسـت   پرخوري می خندند و کسانی هستند که بسیار می اهل دنیا
کننـد عـذر    وقتـی بـه کـسی بـدي مـی      و خشمشان فراوان، همـواره از دیگـران طلبکارنـد و   

کـسل و تنبـل هـستند و بـا اینکـه            ت   عالوه بر آن عذرپذیر نیز نیـستند، در عبـاد          طلبند و   نمی
بـه محاسـبه اعمـال خـود      دانند مرگشان نزدیـک اسـت آرزوهـاي دور و درازي دارنـد،     می
خـدا بـسیار کـم     خواهنـد، از  نمـی   دیگـران بـراي  زننـد و نفعـی    رسند، زیاد حـرف مـی   نمی
بـال، صـبور    نیـستند و بـه هنگـام مـصیبت و    ترسند و هنگـام آسـایش و رفـاه شـکرگذار      می
کـه نیـستند    کارهاي خیر دیگران در پیششان کم است، ادعاي چیزي را می کنند. باشند نمی

  .شمارند و به عیب جویی مشغولند و کارهاي کوچک خود را بزرگ می

نجابـت دارنـد و از روي برنامـه     کسانی هستند که خیلی زیـاد حیـاء و   اهل آخرت اما
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کنند، مردم از  دیگران برخورد می ا  نند، نفعشان براي مردم فراوان است، صادقانه ب       ک  عمل می 
پردازنـد و     محاسبه اعمـال خـود مـی      ه  گویند و ب    دستشان در امنیت هستند، سنجیده سخن می      

است و در آغاز نعمت، حمد کنند  همواره به یاد خدا هستند و ترس از خدا بر دلشان حاکم
کسانی را که از آنهـا رویگـردان    ي و پرگویی و اسراف ندارند وو در پایانش شکر، پرخور

  .خوانند و مبارزه با نفس دارند هستند به سویشان می
  

   ارتباط دنیا و آخرت
هایى که میان دنیـا و آخـرت وجـود دارد، پیونـد و ارتبـاط تکـوینى و                    با وجود تفاوت  

شترى کـرد، چـرا کـه برخـى     اما در فهم این ارتباط، باید تعمـق بیـ        . خاصى بین آن دو هست    
هـاى   هاى دنیایى موجب سعادت اخروى است؛ از این رو، میان نعمـت            اند نعمت  گمان کرده 
اما از دیدگاه قرآن، رابطه بـین دنیـا و آخـرت، از    . هاى آخرت قائل به ارتباطاند دنیا و نعمت  

ر، زیبـاتر و  هاى دنیا با یکدیگر نیست که هـر کـس در اینجـا نیرومنـدت               قبیل رابطه بین پدیده   
؛ 88،؛ شـعرا  101،؛ مؤمنـون  126 و   124،؛ طه 94،انعام(شادتر باشد، در آخرت هم همان گونه باشد       

رسند کـه    اند، کسانى به سعادت اخروى مى      برخى نیز در مقابل پنداشته     ). 17،؛ مجادله 33،لقمان
شـوند کـه از    هـاى اخـروى مـى    مند نبودنـد و کـسانى دچـار عـذاب      هاى دنیوى بهره   ازنعمت
هـاى   اما این پندار ناروایى است؛ زیرا از نظر قرآن نعمـت         . اند مند بوده  هاى دنیایى بهره   نعمت

مندى یا محرومیت از آنها، به تنهایى نشانه نزدیکى          دنیایى وسیله آزمایش انسان است و بهره      
؛ 179 ،آل عمـران ( نیـست –شـود    که موجب سعادت یا شقاوت مى      -یا دورى از حضرت حق      

؛ بلکه از منظر آیات قـرآن،       ).16 و   15،؛ فجر 15 ،؛ تغابن 7،؛ کهف 28 ،؛ انفال   168،؛ اعراف 48 ،مائده  
 و  57 و   15،عمران ؛ آل 277 و   38 و   25 ،بقره  (» ایمان و عمل صالح   «اجماالً عامل سعادت اخروى     

 و عامـل شـقاوت ابـدى    ) 8 و7 ،؛ بینه 11،؛ بروج9 ،؛ تغابن12 ، ؛ حدید162 و 146 و  13،؛ نساء 179
؛ 3،؛ توبـه  49 ،؛ انعـام    86 و   10 ،؛ مائـده    162 و   104 و   24 ،بقـره   (معرفى شده اسـت   » کفر و گناه  «

مـصباح  : ك.ها و نوع رابطه دنیا و آخـرت ر       ؛ براى آشنایى تفصیلى از تفاوت     11 ،؛ فرقان   5،؛ رعد 4،یونس
نـوع  در حقیقت از دیدگاه قـرآن، یـک        ).119 – 100، صص   3یزدى، محمدتقى، آموزش عقاید، ج      

رابطه حقیقى و تکوینى، میان دنیا و آخرت وجود دارد؛ هر چند بـراى مـا ناشـناخته و بـراى                    
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حال عدم معرفت و عدم قدرت تبیین، دلیلى بـر نبـود چنـین    .علوم تجربى غیرقابل تبیین باشد   
پیوندى و انکار آن نخواهد بود؛ زیرا محـدوده روابـط تکـوینى و حقیقـى، فراتـر از روابـط                     

  .ناپذیر است تجربهناشناخته و 
از نظرگاه قرآن، قیامت، باطن نظام هستى و دنیا بوده و نظام دنیوى، مرتبه نازله آخرت           

. ها از این رو، آخرت هم اکنون هست؛ ولى در پشت پرده و در زیر حجاب و حجاب                . است
 ظاهر ها، آن حقیقت آید؛ بلکه بعداً با کنار رفتن موانع و برداشته شدن حجاب           بعداً پدید نمى  

از دیدگاه  ).27 و  25،؛ ملک 63،؛ احزاب   66 و   65،؛ نمل 22 و   21،؛ شعراء 187،اعراف(شود و بارز مى  
خواننـد؛ هـم اکنـون در     ها هم اکنون در نامه عمل خود، قرار گرفته و آن را مى            آیات، انسان 

شـوند؛ هـم اکنـون در        اند؛ هم اکنون میزان مى     صراط خود به سوى اهداف خود در حرکت       
هـا هـستند؛ هـم اکنـون بـر روى صـراط خـود          حساب و مراتب آن در فشارها و رنـج    موقف
اما این حقیقـت و بـاطن، بـه دلیـل     . دهند لغزند و با افت و خیزها به حرکت خود ادامه مى  مى

ها و   ها از ما محجوب است؛ ولى اگر کسى بصیرت یابد و با طى منازل و تحمل رنج                 حجاب
  ).6-1،تکاثر(ام کند، هم اکنون شاهد آن خواهد بودها، قیامت براى او قی ریاضت

                                                                              ســت و عــین اســت آن جهــان پــرده ایــن جهــان هــر چــه مــا دادیــم دیــدیم ایــن زمــان
  ).3530مثنوى معنوى، دفتر ششم، بیت (

آیـا بـین    در پاسخ این سـؤال کـه        .شود قائل نمی  قرآن هرگز میان آخرت و دنیا تناقض      
توان به تعبییر شهید مطهري به سـه نـوع رابطـه    خیر میهست یا  دنیا و آخرت تضاد و تناقض

در این جا سه نوع رابطه وجود دارد که باید مـورد            « :گویندایشان در این باره می    .اشاره نمود 
  :بررسی قرار گیرد

   برخورداري از آخرترابطه میان برخورداري از دنیا و -1
 رابطه میان هدف قرار گرفتن دنیا و هدف قرار گرفتن آخرت -2

 رابطه میان هدف قرار گرفتن یکی از این دو،با برخورداري از دیگري -3

رابطــه اول بــه هــیچ وجــه از نــوع تــضاد نیــست و بنــابراین جمــع میــان آن دو ممکــن  
امـا رابطـه سـوم      .وجـود نـدارد   رابطه دوم از نوع تضاد است و امکان جمع میان آن دو             .است
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تضاد یک طرفه است یعنی میان هدف قرار گرفتن دنیا و برخورداري از آخرت تضاد اسـت    
تـضاد میـان دنیـا و      .ولی میان هدف قرار گرفتن آخرت و برخـورداري از دنیـا تـضاد نیـست               

آخرت از نظر هدف قرار گرفتن یکی و برخورداري از دیگري،از نوع تضاد میـان نـاقص و                  
ل است که هدف قرار گرفتن ناقص مستلزم محرومیت از کامـل اسـت امـا هـدف قـرار                    کام

گرفتن کامل مستلزم محرومیت از ناقص نیست بلکه مستلزم بهره مندي از آن به نحو شایسته           
اگـر  .و در سطح عالی و انسانی است،هم چنان که در مطلق تابع و متبوع ها وضع چنین است            

باشد از متبوع محروم می ماند ولـی اگـر متبـوع را هـدف قـرار         انسان هدفش استفاده از تابع      
در نهج البالغه این مطلب به نیکـوترین شـکل بیـان شـده              .دهد تابع خود به خود خواهد آمد      

یکـی تنهـا بـراي    :مردم در دنیا از نظر عمل وهدف دو گونه انـد ).269نهج البالغه،حکمت  (است
سرگرمی به امـور مـادي و دنیـوي او را از    .ارددنیا کار می کند و هدفی ماوراء امور مادي ند  

توجه به آخرت بازداشته است،چون غیـر از دنیـا چیـزي نمـی فهمـد و نمـی شناسـد،همواره            
نگران آینده بازماندگان است که چگونه وضع آنان را براي بعـد از خـودش تـأمین کنـد،اما           

در منفعـت   هرگز نگران روزهـاي سـختی کـه خـود در پـیش دارد نیـست بنـابراین عمـرش                     
یک نفر دیگر آخرت را هدف قرار می دهد و تمام کارهـایش  .بازماندگانش فانی می گردد 

براي آن هدف است اما دنیا خود به خـود و بـدون آن کـه کـاري بـراي آن و بـه خـاطر آن          
صورت گرفته باشد به او رو می آورد،نتیجه این است که بهره دنیا و آخرت را توأماً احـراز                    

چنین کسی صبح می کند در حالی که آبرومند نـزد            گردد، هر دو خانه می    می کند و مالک   
سیري در نهج البالغه،شهید مرتضی (پروردگار است و هر چه از خدا بخواهد به او اعطاء می کند     

 چونکه صد آمد نـود هـم پـیش          " خود ما مثلی داریم که می گوییم         ).309-307مطهري،صص
می کند، مثال می زند به قطار شـتر، مـی گویـد شـما     دیگري ذکر   مثل نیز مولوي. "ماست 

خریدار یک قطار شتر هستید و یـک وقـت هـست کـه طالـب       یک وقت هست که طالب و
پشم و پـشکل شـتر هـستید خـوب پـشم و پـشکل        اگر شما طالب. پشم و پشکل شتر هستید

 قطار شـتر  نمی آید، اما اگر کسی برود و گیرتان گیرتان می آید ولی دیگر قطار شتر به تبع
  :گوید را بخرد پشم و پشکل هم گیرش می آید می
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  در تبع دنیاش همچون پشک و مو     آخرت قطار اشتردان عمو 
ــستلزم     ــابع گرایــی اســت و م ــد و دنیاگرایی،ت ــابع و متبوعن ــا و آخــرت ت ایــن کــه دنی
محرومیت از آخرت است و اما آخرت گرایی متبوع گرایی است و خود به خود دنیـا را بـه                

در آیـات سـوره آل      .بال خود می کشد،تعلیمی است که از قرآن کریم آغـاز شـده اسـت              دن
 و ســوره )19-18اســراء،(  بــه طــور صــریح و آیــات ســوره اســراء)148-145آل عمــران،(عمــران
شـک  . به طور اشاره نزدیک به صریح این مطلب کامالً اسـتفاده مـی شـود        )20شوري،(شوري

ارتبـاط دنیـا و    . برقرار اسـت، ارتبـاطی بـسیار شـدید    نیست که بین دنیا و آخرت، ارتباط نیز
انـد، در   آخرت در این حد است که مانند دو بخش از یک عمر، و دو فـصل از یـک سـال   

 یک فصل باید کاشت و در فصل دیگر باید درو کـرد، بلکـه اساسـا یکـی کـشت اسـت و      

جا پدید دیگري محصول، یکی هسته است و دیگري میوه آن، بهشت و جهنم آخرت در این              
الجنۀ قیعان، و ان غراسها سـبحان اهللا، و الحمـد هللا، و ال الـه     ان» :در حدیث است. آیند می

 ؛ بهشت فعال صحرائی خالی است بی کـشت و اکبر، و ال حول و ال قوة اال باهللا اال اهللا، و اهللا

 " و "اکبـر    اهللا" و " الالـه االاهللا  " و " الحمـدهللا  " و " سـبحان اهللا  "زراعـت، همانـا اذکـار    
کاشته می شـوند   جا گفته، و در آنجا هایی هستند که در این  درخت"الحول والقوة االباهللا 

  .در احادیث بسیاري به این ارتباط دنیا و آخرت اشاره شده است. "
  
  :گیرينتیجه

یکی از مسائلی که در موضوع معاد مورد توجه قرار می گیرد،تفاوت بین نظـام دنیـا و                  
است به این معنی که در دنیا کارها با علـل و اسـباب ظـاهري و بـا قراردادهـا و               نظام آخرت   

پیمان و پیوندهاي اعتباري انجـام مـی شـود ولـی در آخـرت ایـن پیونـدها و علـل اعتبـاري                        
در آخرت رابطه علی و معلولی وجود دارد لیکن انسان در دنیا با داشتن ابزار هـم مـی          .نیست

 هم می تواند راه باطل را بپیماید و ابزار و اسباب در اختیـار               تواند راه صحیحی را طی کند و      
انسان است ولی در عالم آخرت چون این اسباب در اختیار انسان نیست و رابطه همه آنهـا از    

انـسان هـایی کـه در دنیـا      .تواند در معاد عمل صالح انجام دهد      شود لذا نمی  انسان گسسته می  
غـین انتخـاب کـرده انـد و افـرادي کـه راه حـق را        هـاي درو راه باطل را طی کننـد محبـوب       
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باشند ولی آنهایی که محبوب دروغـین انتخـاب کننـد در            پیمودند داراي محبوب واقعی می    
عالم قیامت پیوند دوستی بین آنها ومحبوب هاي دروغین گسسته می شود چـون در قیامـت                 

 باشد چـون قیامـت      لیکن اگر پیوند با محبوب واقعی     .جاي دروغ و پیوندهاي دروغین نیست     
از طرف دیگر هر تکیه گـاهی      .جاي ظهور حق و واقعیت است این رابطه نیز برقرار می باشد           

که غیر حق باشد مانند قوم و قبیله و نژاد و ملت و غیـر آن اتکـاء بـه آن شـرك اسـت و در                         
بنابراین با توجه بـه امتیـازات عـالم آخـرت و برتـري زایـد       .آخرت فایده اي نخواهند داشت   

وصف نعمت هاي بهشتی و رضـوان و قـرب الهـی بـر لذایـذ دنیا،جـاي تردیـد نیـست کـه                ال
 و  نتیجـه اي  )24؛فجـر، 16اعلـی، (برگزیدن زندگی دنیا بر آخرت،کاري نابخردانه خواهد بـود    

ولی زشتی و نادرسـتی چنـین گزینـشی هنگـامی بیـشتر            .جز حسرت و ندامت نخواهد داشت     
و دلبستگی به لذایـذ آن نـه تنهـا موجـب محرومیـت از      ظاهر می شود که بدانیم انتخاب دنیا    

ســعادت ابــدي مــی شــود بلکــه عامــل مهمــی بــراي شــقاوت جــاودانگی جــاودانی نیــز مــی 
توضیح آن که اگر انسان می توانست به جاي سـعادت ابـدي، لذایـذ زودگـذر دنیـا را                    .باشد

د،چنین کـاري بـا     انتخاب کند اما به گونه اي که پیامد سوئی براي جهان ابـدي نداشـته باشـ                
ولی هیچ کس را گریـزي  . توجه به رجحان فوق العاده سعادت اخروي کاري ابلهانه می بود         

از جهان ابدي نیست و کسی کـه تمـام نیـروي خـود را صـرف زنـدگی دنیـا کـرده و عـالم                   
آخرت را به دست فراموشی سپرده و یا اساساً آن را انکار کرده است نه تنها از نعمـت هـاي            

وم می شود بلکه براي همیشه گرفتار عذاب هـاي دوزخـی خواهـد شـد و زیـان                بهشتی،محر
این است که قرآن کریم از یک سـو         ).5-4؛نمل،105-104؛کهف،22هود،(مضاعفی خواهد کرد  

برتري نعمت هاي اخروي را گوشزد می کند و هشدار می دهد که مبادا زندگی دنیا شما را                  
و از سـوي دیگـر زیـان      )35-34؛زخـرف، 20؛شـوري، 5ر،؛فاط33؛روم،38؛توبه،102،200بقره،(بفریبد

هاي دلبستگی به دنیا و فراموش کردن آخرت و انکار جهان ابدي یا شک دربـاره آن را بـر                   
می شمرد و تأکیـد مـی کنـد کـه چنـین امـوري موجـب شـقاوت و بـدبختی جـاودانی مـی                     

-4؛نمـر، 74؛مومنون،22،107؛نحل،3؛ابراهیم،16-15؛هود،8-7؛یونس،130؛انعام،86؛بقره،10اسراء،(شـود 
و چنان نیست که انتخاب کننده دنیا تنها از پاداش اخروي محروم شود بلکه عـالوه بـر            )66،5
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راز آن در ایـــن اســـت کـــه شـــخص  .آن بـــه کیفـــر ابـــدي نیـــز محکـــوم خواهـــد شـــد 
دنیاپرست،استعدادهاي خداداد را ضایع کرده و درختی که می بایست میوه سعادت ابدي به              

انده و بی ثمر ساخته است و حق مـنعم حقیقـی را رعایـت نکـرده ونعمـت      بار آورد را خشک   
هاي او را در راهی که مورد رضایت وي نبوده صرف کرده است و چنین کـسی اسـت کـه                     
هنگام دیدن نتایج سوء گزینش خـود،آرزو مـی کنـد کـه اي کـاش مـی بـودم و بـه چنـین                         

  ).40نبأ،(سرنوشت شومی مبتال نمی شدم
  

  ی دنیا و آخرتوجوه متفاوت زندگ
  دنیا

 . تغییر و حرکت-1

  ).آمیختگی موت و حیات( زندگی ناخالص-2
  . فناپذیر-3
  . مقدمه-4
  . محل کشت-5
  . سرنوشت مشترك-6
  . در دنیا می توان سخن را کتمان کرد-7
  . می توان از خود دفاع کرد-8
  .  آمیختگی نعمت و عذاب-9

  . دنیا نظامی اجتماعی است-10
  .ذر خواهی کرد  می توان ع-11
  . فرار از شکنجه و عذاب-12
  . می توان کار خود را به دوش دیگران انداخت-13
  . در مشکالت می توان به دیگران پناه برد-14
  . براي آزادي خود می توان رهن و وثیقه گذاشت-15
  . نعمت و عذاب مقطعی است-16
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  آخرت
  . ثبات و بقا-1
     .                       زندگی خالص-2
  . جاودانه و فناناپذیر-3
  . هدف-4
  . محل درو-5
  . سرنوشت اختصاصی-6
  . در آخرت کتمان ممکن نیست-7
  . دفاع ممکن نیست-8
  . تفکیک و جدایی نعمت و عذاب-9

  . آخرت نظامی فردي است-10
  . عذرخواهی ممکن نیست-11
  . امکان فرار وجود ندارد-12
  . هر کس مسؤول کار خود می باشد-13
  . در قیامت ممکن نیست-14
  . خود انسان را به گرو می گیرند-15
  . نعمت و عذاب دائمی است-16
  . شکنجه و عذاب قابل تخفیف است-17
  .پاداش و کیفر امري قراردادي است-18
  . آمیختگی -19
  . فرع-20
  .  دار تکلیف-21
  . توالد وتناسل و کودکی و جوانی و پیري  وسپس مرگ در این دنیاست-22
  . جاي کار و عمل است-23
  . امکان تغییر سرنوشت وجود دارد-24
  .شکنجه و عذاب قابل تخفیف نیست-17
  .پاداش و کیفر امري قطعی است-18
  .جدایی-19
  . اصل-20
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  . دار جزاء-21
  . در آن جا خبري از هیچ کدام نیست-22
  . جاي نتیجه گیري و حساب پس دادن-23
  .امکان تغییر وجود ندارد-24
  .ات آمیخته با موت است حی-25
  . ماده و جسم این جهان بی جان است-26
  . اسباب و علل و شرائط خاص زمانی حکمفرماست-27
  . دید و شنید و درك انسان ضعیف است-28
  . خستگی،دلزدگی،مالل و اضطراب حاکم است-29
  . نرسیدن به آرزوها انسان را آزار می دهد-30

  وجوه مشترك دنیا و آخرت
  .زندگی حقیقی و واقعی است هر دو -1
  . انسان به خود و آن چه به خود دارد،آگاه است-2
  . در هر دو زندگی فضا و اجرام هست-3

   حیات محض حکمفرماست-25
  . حیات آمیخته با جاودانگی است-25
  . ماده و جسم آن جهان جاندار است-26
  . فقط ملکوت و اراده الهی ظهور دارد-27
  .انسان برداشته می شود پرده و حجاب ها از-28
  . در جوار رب العالمین خستگی و مالل نیست-29
  . هر چه بخواهد،برایشان مهیا می شود-30

  . غرائز انسانی در هر دو حکمفرماست-4
  . در هر دو انسان با بدن و اندام کامل زندگی می کند-5
  . در هر دو لذت و رنج ،سعادت و شقاوت هست-6
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