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چکیده
در متون دینی تأکیدی ویژه نسبت به زهد ورزیدن انسان به دنیا و ترغیب نمودن او به سرای اخروی وجود 
دارد. یکی از دالیل این امر، به وجه پایداری آخرت، جاودانه طلب بودن انسان و ناپایداری جهانی که در 
آن زندگی می کند، برمی گردد. بدین جهت یکی از رسالت های دین مشخص نمودن امور پایدار و ناپایدار، 
ترغیب نمودن انسان به امور پایدار و جدا نمودن از امور ناپایدار است. زندگی دنیوی ازاین جهت، دارای 
محدودیت و متناهی است. در مقابل، آخرت نامحدود، نامتناهی و جاودانه است. خداوند متعال با ارائٔه 
برهان پایدار و ناپایدار، بینش دستیابی و مصادیق حقیقِی وصول به زندگی جاوید را به انسانی که از فنا و 
نقص گریزان است و گاهی امور ناپایدار را پایدار می پندارد و به آن ها دل بستگی پیدا می کند، بیان نموده و 
خلود در سرای اخروی را پاسخ این نیاز فطری بشر قرار داده است و توسط هادیاِن دین، مدل های رفتاری 
صحیح در رابطه با دنیای ناپایدار را به انسان عرضه داشته تا عملکردهای او که ارتباط تنگاتنگ و عمیقی 
با میزان و نوع شناخت او از جهان هستی دارد، به خوبی شکل گیرد. بر مبنای برهان پایدار و ناپایدار، 
مناسبات انسان با دنیا و آخرت تغییر می کند و به شکل صحیحی تنظیم می گردد، درنتیجه گرایش او 
از دنیا به آخرت تغییر خواهد نمود و میل فطری اش به بقا در جهت صحیح هدایت می شود؛ در زندگی 

آرامش و رضامندی خواهد داشت و مسیر دستیابی به سعادت را به درستی خواهد پیمود.
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مقدمه
یکی از مفاهیمی که پیوسته در متون دینی مورد تأکید ویژه قرارگرفته و بخش عظیمی از آن را به خود 
به  دل بستگی  و  تعلق  از  او  داشتن  حذر  بر  و  اخروی  سرای  به  انسان  نمودن  ترغیب  داده،  اختصاص 
دنیاست. در این راستا سؤالی مطرح است و آن این که چرا این همه تأکید نسبت به ترغیب نمودن انسان 
به سرای اخروی و گزینش آن بر دنیا وجود دارد و در مقابل، انسان را از تعلق و دل بستگی به دنیا، بر حذر 
داشته اند؟ چرا قرآن کریم آخرت گرایان را مورد تشویق قرار داده1 و در مقابل، کسانی را که حیات دنیا را 
بر آخرت ترجیح می دهند، در گمراهی دور و درازی می داند؟2 این گوشزد مداوم نسبت به بر حذر داشتن 

انسان از دنیا و ترغیب نمودن به آخرت، به چه چیز برمی گردد؟
بدیهی است سؤال مطرح شده پاسخ های متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که روشن شدن پاسخ، 

نقشی ویژه در ترجیح آخرت بر دنیا و شکل گیری عملکرد صحیح انسان با دنیا دارد.
در این نوشتار در پی آن هستیم تا بر اساس متون دینی، با روش کتابخانه ای و شیؤه توصیفی و تحلیل 

محتوا، یکی از پاسخ های ارائه شده در این رابطه را مورد بررسی و تبیین علمی قرار دهیم.
در مورد پیشینٔه بحث الزم به ذکر است که تاکنون از جنبٔه خاص، مستند و به تفصیل، پاسخ سؤال 
مطرح شده، تبیین نگردیده است. نگارنده قصد دارد یکی از پاسخ ها را که به وجه پایداری آخرت و ناپایدار 
دنیا و  با موضوع  رابطه  تألیفات بسیاری که در  به  توجه  با  قرار دهد.  برمی گردد، موردبررسی  دنیا  بودن 
آخرت صورت گرفته، به نظر می رسد در هیچ پژوهش علمی، وجه پایداری آخرت و ناپایداری دنیا به تفصیل 
موردبررسی مستند و علمی قرار نگرفته است و منابع مربوطه با استناد به برخی آیات و روایات، به اشاره ای 
گذرا بسنده کرده اند؛ ازجمله کتاب »آخرت سرای پایدار« نوشتٔه علی خراسانی که آخرت و زندگی پس از 
مرگ را در بررسی تطبیقی میان ادیان و از نگاه قرآن و اسالم تشریح می کند، اّما برخالف عنوان کتاب، 
در رابطه با وجه پایداری آخرت همچون دیگر منابع، اشاره ای بسیار گذرا دارد. ازآنجاکه در دیگر منابع نیز، 
به این ویژگی دنیا و آخرت به طور ویژه پرداخته نشده، بررسی این موضوع با توّجه به اهمیت ویژه ای که 
در دستیابی انسان به سعادت دارد، ضروری است؛ زیرا جهت یابی افعال اختیاری انسان در گرو شناخت 
و درک صحیح او از زندگی این دو سرا است که این شناخت از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است؛ ازجملٔه 

ولِئک کاَن َسْعیُهْم َمْشکورا﴾ اسراء/19.
ُ
راَد الِْخَرَة َو َسعی َلها سعی ها َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفأ

َ
1 . ﴿َو َمْن أ

نیا َعَلی األِخَرِة ... اولئک فی ِضالٍل َبعید﴾ ابراهیم/3؛ معنای استحباب دنیا بر آخرت،  ذیَن یسَتِحّبوَن الَحیوَة الدُّ 2 . ﴿الَّ
اختیار دنیا و ترک کامل آخرت است. طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات جامعٔه مدرسین 

حوزٔه علمیه، 1417 ق؛ ج 12، ص 13.
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این ابعاد، همین وجه پایداری و ناپایداری این دو پدیده است که بر اساس آن در متون دینی، مدل های 
رفتاری مهمی در رابطه با عملکرد صحیح با دنیا عرضه شده، ولی تاکنون گزارشی مستند از این مدل های 

رفتاری ارائه نشده است. 

برهان پایدار و ناپایدار
تعابیری که سعی در ترغیب نمودن انسان به آخرت و بر حذر داشتن او از دنیا دارند، فراوان است. بررسی این متون 
نشان می دهد که این معارف با برانگیختن برخی از گرایش های فطری انسان و توجه دادن او به ابعاد خاصی از 
دنیا و آخرت، سعی در ترغیب نمودن انسان به آخرت و رهایی دادن او از تعلقات دنیوی دارند. بدین جهت، سؤال 

مطرح شده پاسخ های متفاوتی خواهد داشت که هرکدام در بخش های جداگانه قابل طرح هستند.
یکی از پاسخ ها، به مسئله پایداری آخرت و ناپایداری دنیا مربوط می شود. ائمٔه هدی : با تأکید بر وجه 
پایداری آخرت و ناپایداری دنیا و برانگیختن حب بقا، مردم را نسبت به سرای اخروی ترغیب می نمودند و از 
دل بستگی به سرای فانی بر حذر می داشتند. پیامبر اکرم 6 در این راستا، مردم را این گونه مورد خطاب 

قرار می دادند:
یا أهَل اخلُلوِد، یا أهَل الَبقاِء، إنَّکم َل ُتَلقوا لِلَفناِء وإنَّام ُتنَقلوَن ِمن داٍر إلی داٍر کام ُنِقلُتم ِمَن 
نیا إَلی الُقبوِر و ِمَن امَلوِقِف إَلی  نیا وِمَن الدُّ األَصالِب إَلی األَرحاِم وِمَن األَرحاِم إَلی الدُّ
اخلُلوِد فِی اجلَنَِّة أِو النّاِر؛1 ای اهل جاودانگی، ای اهل ماندگاری! شام برای نابودی آفریده 
نشده اید؛ بلکه از رسایی به رسایی انتقال داده می شوید؛ مهچنان که از ُپشت ها به زهدان ها و 
از زهدان ها به دنیا منتقل شدید و از دنیا به گورها و از موقف قیامت به جاودانگی در هبشت 

یا دوزخ انتقال می یابید.
همچنین آنجا که توصیه به ترجیح آخرت بر دنیا دارند، به ُبعد پایداری آخرت و ناپایداری دنیا استدالل 

می کنند:
نیا فانِیٌة َواآلِخَرَة الباِقیُة؛2 دنیا را بر آخرت برنگزینی؛  نیا َعَلی اآلِخَرِة؛ أِلنَّ الدُّ وأالّ ُتؤثَِر الدُّ

چراکه دنیا، رفتنی است و آخرت، ماندنی.

1 . ابن شهردار، شیرویه؛ الفردوس، قاهره: دارالریان للتراث، 1408 ه، 1988 م؛ ج 5، ص 392، ح 8261.
2 . مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )ط ـ بیروت(، بیروت، دار إحیاء 

التراث العربی،1403 ق؛ ج 2، ص 155، ح 7.
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ائمٔه هدی : برای تغییر جهت رغبت انسان از دنیا به آخرت، به زوال پذیری دنیا استدالل می کردند؛1 
آنجا هم که می خواستند مردم را به توشه برگرفتن از دنیا و آماده شدن برای سرای اخروی فراخوانند و 
می نمودند.2 همچنین  استدالل  دنیا  فنای  و  بودن  گذرگاه  به  دارند،  بر حذر  دنیا  توسط  فریفته شدن  از 
بسیاری دیگر از آموزه های رفتاری و نحؤه عملکرد نسبت به این دو سرا را، با استدالل به فناپذیری دنیا و 

جاودانگی آخرت به انسان ها عرضه می نمودند.
پایداری می نماید و از دنیای زوال پذیر بر حذر می دارد،  تعابیری که این گونه انسان را متوّجه سرای 
فراوان است. این ها بیانگر این است که یکی از دالیل ترغیب نمودن انسان به آخرت و بر حذر داشتن 
او از دل بستگی به دنیا و دنیا محوری، به ناپایداری دنیا و جاودانگی سرایی که به آن ترغیبش نموده اند، 
برمی گردد. پس متون دینی برای تغییر گرایش مردم از دنیا به آخرت، از ُبعد پایداری و ناپایداری وارد شده 
و با استناد به ناپایداری دنیا و پایداری آخرت، مردم را به آخرت گرایی ترغیب کرده اند؛ بنابراین، یکی از 
راه کارهای مهم برای خروج حب دنیا از دل انسان و تغییر گرایش از دنیا به آخرت، برانگیختن حب بقا در 
انسان توسط مسئلٔه پایداری آخرت و ناپایداری دنیاست که از این نوع استدالل می توان به عنوان برهان 

پایدار و ناپایدار یاد نمود.

نقش دین در برهان پایدار و ناپایدار
دین به عنوان مجموعٔه معنا بخش زندگی، با معرفی انسان به عنوان موجودی جاودانه طلب، با ارائٔه برهان 
پایدار و ناپایدار نقش مستقیم و مهمی را در جهت تأمین جاودانگی او ایفا می کند. چگونگی شکل گیری 
عملکردهای انسان، ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با میزان و نوع شناخت او از جهان هستی دارد؛ بدین جهت 
و  پایدار  امور  به  انسان  نمودن  ترغیب  و  ناپایدار  و  پایدار  امور  نمودن  از رسالت های دین، مشخص  یکی 
جدا نمودن از امور ناپایدار است که در راستای همین تعلیم، با برانگیختن حب بقا در انسان و با توجه دادن 
ُه ال یبقی َلک و ال َتبقی َلُه«؛ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و درر  1 . »ِلیکن ُزهُدک فیما ینَفُد و َیزوُل، َفِإنَّ
الکلم، تحقیق: مهدی رجائی، قم، دار الکتاب اإلسالمی، 1410 ق، ح 7380؛ لیثی واسطی، علی بن محمد؛ عیون الحکم 
و المواعظ )للیثی(، تحقیق: حسین حسنی بیرجندی، قم، دار الحدیث،  1376؛ ص 405، ح 6858. امام حسن 7: 
»فازَهدوا فیما یفنی و ارَغبوا فیما یبقی«؛ ابن بابویه، محمد بن علی؛  التوحید )للصدوق(، قم، جامعٔه مدرسین، 1398ق؛ 

ص 378.
عماَل الّصاِلَحَة 

َ
دوا ِمنَها األ ما ُجِعَلت َلکم مجازًا ِلَتَزوَّ راٍر و إنَّ

َ
نیا َلم ُتخَلق َلکم داَر ُمقاٍم وال َمَحلَّ ق 2 . امام علی 7 »إنَّ الدُّ

کم فیها الِفتَنُة«؛ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛  نَّ کم ِمنَها العاِجَلُة وال َتُغرَّ ِلداِر الَقراِر. َفکونوا ِمنها َعلی أوفاٍز، وال َتخَدَعنَّ
پیشین؛ ح 3699؛ لیثی واسطی، علی بن محمد؛ پیشین؛ ص 148، ح 3251.
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از روابط  پرداخته اند و نوعی  نیز  با دنیا  ارائٔه مدل های رفتاری صحیح در رابطه  به  به فناپذیری دنیا،  او 
درسِت انسان با دنیا را به او آموزش داده اند و پیامدهای ناشی از روابط نادرست با این دو پدیده را نیز به 

او گوشزد نموده اند.

معرفی انسان به عنوان موجودی جاودانه طلب
یکی از گرایش های وجودی انسان، میل به خلود است. اسالم با بیان آیاتی که داللت بر گرایش فطری 
انسان به جاودانگی دارد، وجود این میل را در انسان تأیید می کند و بر اساس آن، تعالیمی را برای تربیت 
یطاُن قاَل یا آَدُم  او عرضه می دارد و درصدد تعیین مصداق حقیقی برای آن می آید. آیٔه ﴿َفَوْسَوَس ِإَلیِه الشَّ
ک َعلی َشَجَرِة اْلُخْلِد َو ُمْلک الُیْبلی﴾1 بیانگر این است که شیطان از راه میل به خلود حضرت آدم  ُدلُّ

َ
َهْل أ

را وسوسه کرد. تعبیر ﴿َیوُم الُخلود﴾2، برای قیامت و صفت قرار دادن واژٔه )أبقی( برای آخرت ﴿الِْخَرُة 
ْبقی﴾5 و عذاب آن ﴿َلَعذاُب الِخَرِة 

َ
ک َخیٌر َو أ ْبقی﴾4، ﴿ِرْزُق َربِّ

َ
ِه َخیر َو أ ْبقی﴾3، نعیم ﴿ما ِعْنَد اللَّ

َ
َخیٌر َو أ

ْبقی﴾6، جهت توجه دادن انسان به آخرت و نیز تعابیر ﴿َخالدیَن فیها﴾7 برای انسان ها در آخرت، 
َ
َشدُّ َو أ

َ
أ

داللت بر جاودانه طلبی انسان دارد؛ به لحاظ عقلی و منطقی نیز انسان وجود این میل را در خود می یابد.
همٔه میل ها و رغبت های فطری، شاخه ها و فروعی از حب ذات هستند. هر موجود ذی شعوری، چون 
خودش را دوست می دارد، بقای خود را دوست می دارد و آنچه مورد نفرت انسان است، فنا و نقص وجود 
می باشد.8 پس طبیعی ترین اثری که بر حب ذات مترّتب می شود، حب بقاست و هر انسانی بالطبع، این 
غریزه را دارد.9 در وجود او هم اندیشٔه عظیم جاودانگی هست و هم آرزوی آن و هم غرایزی که او را به 

1 . طه/120؛ اعراف/20.
2 . ق/34.

3 . أعلی/17.
4 . قصص/60؛ شوری/36.

5 . طه/131.

6 . طه/127.
7 . آل عمران/136.

8 . مصباح یزدی، محمدتقی؛  آموزش فلسفه، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1383؛ ج 2، ص 254.
9 . مصباح یزدی، محمدتقی؛ اخالق در قرآن، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، 1391؛ ج2، 

ص 133.
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آن سو سوق می دهد. همٔه این ها حـکایـت از نـوعی استعداد و قابلیت برای جاوید ماندن دارد.1

معرفی دنیا و آخرت به عنوان دو پدیدة ناپایدار و پایدار
دنیا و آخرت، دارای ویژگی های خاص و فراوانی هستند. خداوند متعال در قرآن کریم و در لسان هادیان 
و  اخروی2  سرای  پایداری  یعنی  پدیده،  دو  این  ویژگی های  اساسی ترین  از  یکی  به  را  انسان  دین:، 
با تعابیری متفاوت و ملموس زوال پذیری دنیا و جاودانگی آخرت را به  ناپایداری دنیا3 توجه داده است. 
تصویر کشیده و این گونه حقیقت و ماهیت این دو سرا را برای او روشن نموده تا گرایش های فطری اش 
در جهت صحیح هدایت شود و عملکردهای خود در دنیا را ناظر به زندگی جاوید تنظیم کند. در ادامه با 

بهره گیری از متون دینی، زوال پذیری دنیا و پایداری سرای اخروی بیان می گردد.

دلیا س پی »لاپایاپر«
اختالف بارز بین عالم دنیا و عالم آخرت محدودیت عمر دنیا و جاودانگی آخرت است. متون اسالمی در 
مواردی متعدد فنای دنیا را مورد تصریح قرار داده اند. تعابیر و تشبیهاتی که از دنیا ارائه گردیده، به خوبی 
ناپایداری و زوال آن را به تصویر کشیده است. »عاجلة«4 )زودگذر( بودن دنیا، یکی از این تعابیر است که 
سه بار در قرآن کریم آمده، مقابل آخرت بوده و مراد از آن دنیاست5 و این مفهوم به واسطٔه زودگذر بودن 

آن است.6
تعبیر دیگر در این رابطه بهره گیری از واژٔه »َعَرض« است.7 »عرض« چیزی بی ثبات و زایل است8 
که خودی نشان می دهد و به زودی از بین می رود.9 امور ناپایدار را »عرض« می گویند و ازاین جهت که 

1 . مطهری، مرتضی؛ مقّدمه ای بر جهان بینی اسالمی، زندگی جاوید یا حیات اخروی، تهران، انتشارات صدرا، ؛ ص 61.
ْبقی﴾ اعلی/17.

َ
2 . ﴿َو الِْخَرُة َخیٌر َو أ

نیا داُر َفناٍء«. رضی، محمد بن حسین؛  نهج البالغه، تصحیح: الصبحی صالح، قم، هجرت،1414ق؛  3 . اإلمام علی 7: »إنَّ الدُّ
خطبٔه 114.

وَن اْلعاِجَلَة َو َتَذُروَن اأْلِخَرَة﴾ قیامت/21 ـ 20؛ انسان/27؛ اسراء/18. 4 . ﴿کالَّ َبْل ُتِحبُّ
5 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 20، ص 142.

6 . قرشی، علی اکبر؛ قاموس قرآن، تهران، دارالکتب االسالمیه، 1371 ش؛ ج 4، ص295.
ُه یریُد الخرة﴾ انفال/67؛ نساء/94؛ نور/33. نیا و اللَّ 7 . ﴿ُتریُدوَن َعَرَض الدُّ

8 . الراغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، دمشقـ  بیروت، دارالعلم الدار الشامیة، 1412ق؛ ص560.
9 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 2، ص 329.
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ْنیا« برای آن ها به کاررفته است.1 سرمایه های مادی این جهان پایدار نمی مانند، تعبیر »َعَرَض الدُّ
 دنیا در حقیقت برخورداری چندروزه ای اندک است که همچون سراب از میان می رود و به سان ابر 
پراکنده می شود؛2 چون ساعتی می گذرد3 و بسان خانٔه عنکبوت است؛4 زندگی اش کوتاه و لّذت هایش 
دارد که  بازی کودکان سرآمد معینی  بهار است؛6 چنان  فرجام  فرجام خوشی هایش، همچون  ناپایدار؛5 
سرانجام فرارسیده و تمام می شود؛7 دنیا و هر آنچه در آن است،8 از بین خواهد رفت؛ پس منزلگاه رفتن 

است، نه جای ماندن.9
قرآن برای شناساندن حقیقت دنیا و به جهت بر حذر داشتن انسان از تعلق به آن و ترغیب نمودن او 

به سرای خیر و پایدار، به پدیده های محسوس و عینی دنیا مثل زده، می فرماید: 
َمَثل زندگی دنیا َمَثل گیاهی است که پس از چند صباحی خشک خواهد شد و باد، ذرات 
آن را به هر سو خواهد پراکند؛ به طوری که هیچ اثری از آن باقی نامَند؛ گویی که اصالً از ابتدا 

گیاهی در کار نبوده است؛ و این گونه ناپایداری آن را به تصویر می کشد.10
ائمٔه هدی : نیز با مفهوم سازی های بسیار محسوس، به زیبایی این ناپایداری و زوال را به تصویر 

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب االسالمیة، 1374؛ ج 7، ص 245.
حاُب«. لیثی واسطی،  راُب و ُتقَشُع کما ینَقِشُع السَّ الِئَل، ُثمَّ َتزوُل کما یزوُل السَّ

َ
نیا َمتاُع أیاٍم ق ما الدُّ 2 . اإلمام علی 7: »إنَّ

علی بن محمد؛ پیشین؛ ص178، ح 3671.
فی  العزیزیة  اللئالی  عوالی  زین الدین،  بن  أبی جمهور، محمد  ابن  َفاجَعلها طاَعة«.  ساَعٌة  نیا  »الدُّ رسول الله6:   .  3

األحادیث الدینیة، تحقیق: مجتبی عراقی، قم:  دار سید الشهداء للنشر، 1405 ق؛ ج 1، ص 285، ح 131.
نیا کَبیٍت َنَسَجتُه الَعنکبوُت«. میبدی، حسین بن معین الدین؛  َما الدُّ نیا ُثبوُت إنَّ نیا َفناٌء َلیَس ِللدُّ َما الدُّ 4 . اإلمام علی 7: »إنَّ

دیوان أمیر المؤمنین 7، ترجمٔه: مصطفی زمانی، قم، دار نداء اإلسالم للنشر، بی تا؛ ص 162، الرقم 90.
صیٌر... و َلّذاُتها فاِنیٌة«. لیثی واسطی، علی بن محمد؛ پیشین؛ ص ۱۴۶، ح 

َ
نیا عیش ها ق 5 . اإلمام علی 7: »إنَّ الدُّ

.۳۲۳۹
ذی  بیِع الَّ ت ِبِزبِرِجها، َفِإنَّ آِخَرها ال یعدو أن یکوَن کآِخِر الرَّ نیا و إن أمَتَعت ِبَبهَجِتها و َغرَّ 6 . اإلمام صادق 7: »إنَّ هِذِه الدُّ

ِتِه«. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ پیشین؛ ج 91، ص 272. یروُق ِبُخضَرِتِه ُثمَّ یهیُج ِعنَد انِتهاِء ُمدَّ
ی﴾ روم/8. مواِت و االرَض و ما َبیَنُهما ااّل ِبالَحّق و اَجٍل ُمَسمًّ ُه السَّ 7 . ﴿ما َخَلَق اللَّ

نیا داُر َبالٍء و ِفتَنٍة و کلُّ ما فیها إلی َزواٍل«. ابن بابویه، محمد بن علی؛ پیشین؛ ص 378، ح 24. 8 . اإلمام حسن 7: »إنَّ الدُّ
نیا؛ َفِإنَّ َفناَءها َمَحلُّ َفناٍء، ال َمَحلُّ َبقاِء«. میبدی، حسین بن معین الدین؛ پیشین؛  ز ِمَن الدُّ 9 . اإلمام علی 7: »َتَحرَّ

ص38، الرقم 10.
یاُح َو کاَن  ْصَبَح َهِشیمًا َتْذُروُه الرِّ

َ
ْرِض َفأ ماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنباُت اأْلَ ْنَزْلناُه ِمَن السَّ

َ
ْنیا کماٍء أ 10 . ﴿َو اْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحیاِة الدُّ

الّلُه َعلی کلِّ َشیء ُمْقَتِدرًا﴾ کهف/45؛ یونس/24.
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کشیده اند. در بسیاری از بیانات ایشان، دنیا سایه ای ناپایدار1 است که تا زمانی محدود، پهن شده است.2 
تشبیه دنیا به گذرگاه3، سرای کوچیدن4، رفتن5 و پلی که باید از آن گذر کرد،6 به خوبی بیانگر موقت بودن 
زندگی دنیوی است و دلیلی است بر ناپایداری و زوال آن و این که اینجا محل ماندن و اقامت گزیدن نیست؛ 
بلکه محل عبور است به سرایی دیگر.7 تشبیه اهل دنیا به مسافر8 و میهمان9، خود گویای موقتی بودن و 
فناپذیری دنیاست. همٔه تغییرات و تحوالت دنیا، بیانگر زوال پذیری آن است؛ لذا انسان نباید دل به چنین 
سرایی بسپارد. بر این اساس ائمٔه هدی : پیوسته مردم را به زهد ورزیدن نسبت به دنیای زوال پذیر، 

دعوت نموده و به سرای پایداری ترغیب نموده اند تا آن ها را از غفلت زدگی و دل بستگی به دنیا برهانند.

 ن ه س پی »پایاپر«
همان گونه که گذشت، محدودیت دنیا و نامحدود بودن آخرت یکی از تفاوت های اساسی بین این دو سرا 
است. هر آنچه محدودیتش شدیدتر و دارای حدود بیشتری باشد، درنتیجه بقا و ثبات در آن ضعیف تر و 
سرعتش برای فنا، نفاد و زوال بیشتر است؛ و هر چیزی حّد در آن کمتر باشد، قّوت، شّدت و دوام در آن 

بیشتر است. 
ت در آن بیشتر از حدود هست؛ لذا نسبت به دنیا اقوی 

ّ
عالم آخرت، مقابل عالم دنیاست؛ لطافت و رق

نیا ِظلٌّ زاِئٌل«. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا 7، تحقیق: مهدی الجوردی،  1 . اإلمام علی 7: »الدُّ
تهران، جهان، 1378 ق، ج 2، ص 177، ح 7.

ما ُهَو ِظلٌّ َممدوٌد إلی أَجٍل َمعدوٍد«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 89؛ ابن شعبه حرانی،  2 . اإلمام علی7: »َفِإنَّ
حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول :، قم، جامعٔه مدرسین، 1363، ص 212.

«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت 133. نیا داُر َمَمّر، ال داُر َمَقرٍّ 3 . اإلمام علی 7: »الدُّ
لَعٍة و َلیَست ِبداِر ُنجَعٍة«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبه 113.

ُ
ها َمنِزُل ق نیا؛ َفِإنَّ ُرکُم الدُّ 4 . اإلمام علی 7: »ُاَحذِّ

ها داُر ُشخوٍص«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 196. نیا؛ َفِإنَّ ُرکُم الدُّ 5 . اإلمام علی 7: »و ُاَحذِّ
نَطَرٌة؛ َفاعُبروا َعَلیها َو انَتِظروها«. دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلی الصواب 

َ
ما ِهی ق 6 . اإلمام علی 7: »و إنَّ

)للدیلمی(، قم، الشریف الرضی،  1412 ق، ص 19.
نیا َمعَبَرُة الِخَرِة«. لیثی واسطی، علی بن محمد؛ پیشین؛ ص 19، ح 64. 7 . اإلمام علی 7: »الدُّ

نیا کَرکٍب یساُر ِبِهم و ُهم ِنیاٌم«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت 64 و 415. 8 . اإلمام علی 7: »أهُل الدُّ
یَف راِحٌل و إنَّ العاِریَة َمردوَدٌة«. ابن  نیا َضیٌف و ما فی أیدیِهم عاِریٌة و إنَّ الضَّ 9 . رسول الّله 6: »إنَّ الّناَس ِفی الدُّ

شهردار، شیرویه؛ پیشین؛ ج 4، ص 63، ح 6197؛ رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 129.
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و باقی تر است.1 هر آنچه متعّلق به این عالم است، از پاداش2 و عذاب3 نیز جاودانه است و برخورداری از 
لّذت های آن نیز محدودیتی ندارد و بهشتیان هرچه بخواهند،4 تا ابد برایشان فراهم است. پس زندگی دنیا 
دارای محدودیت و فناپذیر است؛ اّما زندگی آخرت و بهره های آن نامتناهی، بدون محدودیت و جاودانه است.
جاودانگی سرای اخروی، حقیقتی است که در متون اسالمی مورد تصریح قرار گرفته است. قریب 
80 آیٔه قرآن، داللت بر ابدیت و جاودانگی جهان آخرت دارد. بدیهی است که متناهی هرقدر هم طوالنی 
باشد، نسبتی با دنیای نامتناهی نخواهد داشت.5 لذا نمی توان تبیینی دقیق از ابدیت آخرت ارائه داد؛ اّما 
می توان با استفاده از بیانات خالق هستی و بهره گیری از تعالیم مفسرین حقیقی کالمش، با ذکر تعابیری 

که گویای پایداری آخرت است، این وجه را تبیین نمود.
قرآن کریم در یکی از استدالل های خود، پایداری سرای اخروی و نعیم آن را به طور ویژه، مورد تصریح 
قرار داده است. در یکی از آیات مربوط به این استدالل، واژٔه »أبقی« در هم نشینی با واژٔه »َخیر«، صفت 

برای آخرت بیان شده است:
ْبقی﴾؛6

َ
﴿َو الِْخَرُة َخیٌر َو أ

درحالی که آخرت بهتر و پایدارتر است.
»بقا« مقابل مفهوم »فنا«7، به معنای ادامه یافتن، ثابت و پابرجا ماندن است8 و داللت بر دوام و خلود 
دارد. اگر این مفهوم به تنهایی لحاظ شود، از آن با کلمٔه »بقیه و باقی« تعبیر می شود9 و اگر نسبت به غیر 

1 . مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360، ج 1، ص 319.
ْبقی﴾ شوری/36؛ قصص/60.

َ
ِه َخیٌر َو أ 2 . ﴿َو ما ِعْنَد اللَّ

ْبقی﴾ طه/127.
َ
َشدُّ َو أ

َ
3 . ﴿َو َلَعذاُب الِْخَرِة أ

عون﴾ فصلت/31. 4 . ﴿و َلکم فیها ما َتشَتهی انُفُسکم و َلکم فیها ما َتدَّ
5 . مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1385، ص 423.

6 . اعلی/17.
7 . الفراهیدی، خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 5، ص 230؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 

1414 ق، ج 14، ص 79.
8 . ابن منظور، محمد بن مکرم؛ پیشین؛ ج 1، ص 276؛ طریحی، فخرالدین؛ پیشین؛ ج 1، ص 57؛ الراغب اصفهانی، 

حسین بن محمد؛ پیشین؛ ج 1، ص 138.
ک َثوابًا﴾ کهف/ 46. اِلحاُت َخیٌر ِعْنَد َربِّ ِه َخیٌر َلکْم﴾ هود/ 86؛ ﴿َو اْلباِقیاُت الصَّ 9 .﴿َبِقیُت اللَّ
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لحاظ شود، با کلمٔه »أبقی«1  بیان می گردد.2 واژٔه »أبقی« از ریشٔه )ب ق ی( به معنای پایدارتر، ماندنی تر، 
بادوام تر، دیرپاتر3، هشت مرتبه در قرآن کریم به کاررفته4  که از این تعداد پنج مرتبه در هم نشینی با واژٔه 
خیر و مربوط به حوزه های تقابل دنیا و آخرت است و در این آیات، مفهوم تفضیلی ندارد و ازآن جهت که 
نسبت به غیر لحاظ شده، با تعبیر »أبقی« آمده است؛ زیرا هیچ مناسبتی به لحاظ زمانی بین دنیا و مظاهر 

آن و سرای پایداری و نعیم جاودانٔه آن وجود ندارد.
خداوند در این آیه و آیات دیگر به تبیین این حقیقت می پردازد که آخرت نسبت به دنیا از نظر کیفیت 
و کمیت برتر است؛ از نظر کیفیت »خیر« است و از نظر کمیت نیز از »بقا و ماندگاری« برخوردار می باشد.

 »دار الُمقاَمة« تعبیر دیگری است که گویای ابدیت آخرت است:
نا فیها ُلُغوب﴾؛5 مهان که  نا فی ها َنَصٌب َو ال یَمسُّ نا دار امْلُقاَمِة ِمْن َفْضِلِه ال یَمسُّ ِذی َأَحلَّ ﴿الَّ
ما را به فضل خویش در رسای ابدی جای داد. در اینجا رنجی به ما نمی رسد و در اینجا 

درماندگی به ما دست نمی دهد.
ُمقام یعنی موضع اقامت6 و کلمٔه »ُمقاَمة« به معنای اقامه است. »دار الُمقاَمة« منزلی است که کسی 
از آن بیرون نمی رود و از آنجا به جای دیگر کوچ نمی کند.7 به خالف دنیا که سرای کوچیدن و فناست و 

باید از آن به »داُر الُمقاَمة« که منزل جاویدان است، سفر کرد.
توصیف آخرت به »داُر اْلَقرار«، نیز می تواند داللت بر جاودانگی آن داشته باشد:

ْنیا َمتاٌع َو إِنَّ اآْلِخَرَة ِهی داُر اْلَقرار﴾؛8 ای قوم من، این زندگی دنیا  ﴿یا َقْوِم إِنَّام هِذِه اْلَیاُة الدُّ

ْبقی﴾ طه/73. این سخن ساحران در پاسخ به سخن فرعون است که در مقام تهدید گفت: ﴿
َ
ُه َخیٌر َو أ 1 . مانند: ﴿َو اللَّ

ْبقی﴾ طه/71.
َ
َشدُّ َعذابًا َو أ

َ
ینا أ

َ
َو َلَتْعَلُمنَّ أ

2 . مصطفوی، حسن؛ پیشین؛ ج 1، ص 319.
3 . آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، 1384 ش؛ ص 45.

ْبقی﴾ قصص/60 و 
َ
أ َو  ﴿و ما ِعنداللِه َخیٌر  ْبقی﴾ طه/131؛ 

َ
أ َو  ک َخیٌر  َربِّ ﴿ِرْزُق  ْبقی﴾طه/73؛ 

َ
أ َو  ُه َخیٌر  اللَّ ﴿َو   .  4

َشدُّ َعذابًا َو 
َ
ینا أ

َ
ْبقی﴾ طه/127؛ ﴿َو َلَتْعَلُمنَّ أ

َ
َشدُّ َو أ

َ
ْبقی﴾ اعلی/17؛ ﴿َو َلَعذاُب الِْخَرِة أ

َ
شوری/36؛ ﴿َو الِْخَرُة َخیٌر َو أ

ْبقی﴾ طه/71؛ ﴿و َثموَد فما أبقی﴾ نجم/51.
َ
أ

5 . فاطر/35.
6 . طریحی، فخرالدین؛ پیشین؛ ج 6، ص 142.

7 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 17، ص 47.
8 . غافر/ 39.
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تنها کاالیی ]ناچیز[ است و در حقیقت، آن آخرت است که رسای پایدار است.
مقتضی  است؛ چنان که حرارت،  مقتضی سکون  و سرما،  معنی سرماست  به  ّر« 

ُ
»ق از  »قرار«  اصل 

حرکت است؛1 و در فارسی به معنای زمین استوار و هموار، جایی که در آن مسکن گزینند، است. به همین 
دلیل اهل شهر را که در خانه های خود زندگی می کنند، برخالف ایل ها و چادرنشینان که همواره از جایی 
الَقَراِر« گویند.2 پس »قرار« به معنی »ثبات« و »محل استقرار« است و  به جایی منتقل می شوند »اْهُل 

آخرت خانٔه »ثبات« و »استقرار« و جای ماندن تا ابد می باشد، نه جای کوچیدن و رفتن.
رمز این که آخرت »دارالقرار«3 است، آن است که انسان در دنیا چون به مقصد نرسیده و در بین راه 
به هدف  متحّرک  و  به مقصد  می آرامد؛ چون حرکت،  رسید  بهشت  به  وقتی  ولی  ندارد،  آرامش  است، 
رسیده است. البته ثابت می شود، نه ساکن؛ زیرا سکون، هدِف حرکت نیست؛ بلکه به »داُر الثبات« می رسد 

و ثبات، هدِف حرکت است.4
از دیگر تعابیری که گویای جاودانگی سرای اخروی است، توصیف آن به »داُر اْلُخْلِد« است:

 ﴿ذلِک َجزاُء َأْعداِء اهلل النَّاُر َلُْم فِیها داُر اخْلُْلِد َجزاًء باِم کاُنوا بِآیاتِنا جْیَحُدون﴾؛5 این است 
کیفر دشمنان خداوند؛ آتش )دوزخ( که در آن، رسایی جاودانه خواهند داشت؛ به کیفر آن که 

آیات ما را انکار می کردند.
خلود از )خ ل د( به معنای اقامت گزیدن6 و بقاست7، بقا در خانه ای که از آن خارج نمی شوند.8 راغب 
آن را به معنای: دوری جستن شیء از عارضه های فساد و بقای آن به همان حالتی که هست، می داند 

و می نویسد: 
عرب همٔه آنچه را که دچار تغییر و فساد نگردند، به خلود توصیف می کند. خلود 

1 . الراغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 662؛ طریحی، فخرالدین؛ پیشین؛ ج 3، ص 456.
2 . مهیار، رضا؛ فرهنگ أبجدی عربی ـ فارسی، بی جا، بی نا، بی تا؛ ص 688.

راٍر«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 203.
َ
نیا داُر َمجاٍز َو الِخَرُة داُر ق 3 . اإلمام علی 7: »الدُّ

4 . جوادی آملی، عبدالله؛  تفسیر موضوعی قرآن کریم: سیره رسول اکرم 6در قرآن، قم، مرکز نشر اسراء، 1376؛ ج9، 
ص 266.

5 . فصلت/28.
6 . طریحی، فخرالدین؛ پیشین؛ ج 3، ص 44.

7 . الفراهیدی، خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 4، ص 231.
8 . ابن منظور، محمد بن مکرم؛ پیشین؛ ج 3، ص 164.
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و  بی آنکه دچار فساد  به همان حالتی که هستند،  اشیاء  بقای  یعنی  بهشت،  در 
دگرگونی شوند.1 

بدین جهت قرآن کریم در وصف بهشتی که به متقین وعده داده، می فرماید:
تِی ُوِعَد امْلُتَُّقوَن کاَنْت َلُْم َجزاًء َو َمِصریا َلُْم فِیها ما یشاُؤَن  ﴿ُقْل َأ ذلِک َخرٌی َأْم َجنَُّة اخْلُْلِد الَّ
خالِِدیَن کاَن َعلی َربِّک َوْعدًا َمْسُؤال﴾؛2 بگو: »آیا این ]عقوبت[ هبرت است یا هبشت جاویدان 
که به پرهیزگاران وعده داده شده است که پاداش و رسانجام آنان است؟« جاودانه هر چه 

بخواهند، در آنجا دارند. پروردگار تو مسئول این وعده است.

قرآن کریم در بسیاری از آیات با تعبیر ﴿َخالدیَن فیها﴾3 و ﴿َخالدیَن فیها أبدًا﴾4 نیز به بیان جاودانگی 
آخرت و نعیم و عذاب آن پرداخته است. نعیم بهشتی را با تعابیری به تصویر کشیده که گویای جاودانگی 

و خلود آن است.5
نعیم و خوراک بهشت، دائمی است6 و بهره مندی بهشتیان از این نعیم، تمام وقت است7 و این رزق 

را پایانی نیست:
﴿إِنَّ هذا َلِرْزُقنا ما َلُه ِمْن َنفاٍد﴾8

کلمٔه »نفاد« به معنای فنا، است9 و فنا، ویژگی دنیا و متعلقاتش می باشد، نه آخرت.  
﴿ما ِعنَْدکْم ینَْفُد َو ما ِعنَْد اهللَِّ باٍق﴾؛10 آنچه پیش شامست، متام می شود و آنچه پیش خداست، 

پایدار است.

1 . الراغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 291.
2 . فرقان/ 16 ـ 15.

3 . آل عمران/ 136 و 88 و 15؛ نساء/ 13؛ مائده/ 85؛ و ... .
4 . نساء/169و122و57؛ مائده/ 119؛ توبه/100و 22؛ احزاب/ 65؛ تغابن/ 9؛ طالق/ 12؛ بّینه/ 8.

5 . ﴿َو فاکَهٍة کِثیَرٍة ال َمْقُطوَعٍة َو ال َمْمُنوَعٍة﴾ واقعه/33.
َقْوا﴾ رعد/35. ِذیَن اتَّ ها ِتْلک ُعْقَبی الَّ کُلها داِئٌم َو ِظلُّ

ُ
ْنهاُر أ

َ
ُقوَن َتْجِری ِمْن َتْحِتَها اأْل ِتی ُوِعَد اْلُمتَّ ِة الَّ 6 . ﴿َمَثُل اْلَجنَّ

ُهْم فی ها ُبکَرًة َو َعِشیا﴾ مریم/62.
ُ
7 . ﴿َو َلُهْم ِرْزق

8 . ص/4.
9 . ابن منظور، محمد بن مکرم؛ پیشین؛ ج 3، ص 424؛ الفراهیدی، خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 8، ص 50.

10 . نحل/ 96.
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عالوه بر نعیم اخروی، ساکنان آخرت نیز، چه بهشتیان1 و چه جهّنمیان2، همگی در آن جاودانه اند 
این  بر  پیری و سپس مرگ وجود دارد، آخرت مشتمل  تناسل، جوانی،  توالد،  و برخالف دنیا که در آن 
و فرسودگی و پیری و فنا و تغییر و تبدیل هایی هم که گرایش به فساد و زوال دارد، در  مراحل نیست3 
آنجا دیده نخواهد شد.4 بنابراین کسی طعم مرگ را نمی چشد؛5 یعنی آن خانه مّدتی ندارد که به سر آید.6 

البته جاودانگی آخرت و امثال آن، َعَرضی و وابسته به جاودانگی ذاتی و مستقل خدای سبحان است7:
﴿َو اهللُ َخرٌی َو َأْبقی﴾8

با این  این گونه خداوند مصداق جاودانگی را به انسان که به خطا در دنیا در پی بقاست، می نمایاند. 
اوصاف، انساِن جاودانه طلب باید دل به کدامین سرا بسپارد؟ برای آبادی کدام یک بکوشد؟ مسافرخانه 
یا خانٔه جاوید؟ پایدار یا ناپایدار؟! خداوند حکیم، بشر را راهنمایی نموده و مسیر صحیح را به او نشان داده 

و می فرماید:
﴿و اآلخرة َخرٌی َو َأْبقی﴾9

 در این میان، به فرمودٔه امام موسی بن جعفر 7، انسان عاقل به سرای پایدار روی می آورد:
إنَّ العاقَل َنظَر إلی الّدنیا و إلی أهِلها، َفَعلم أّنا ال تنال إاّل باملَشّقة و َنظَر إلی اآلخرة، فَعلم 
أّنا التنال إاّل باملشقة، فطلب بامَلشقِة أبقامُها؛10 عاقل به دنیا و دنیاپرستان نگریست و دانست 
که دنیا جز با رنج و سختی به دست نمی آید؛ و به آخرت نیز نگریست و دانست که آن هم 
جز با رنج و سختی به دست نمی آید، پس با رنج و سختی مهان را طلبید که پایدارتر است.

1 . ﴿ادُخلوها ِبَسالٍم ذِلک یوُم الُخلود﴾ ق/34.
َبدا﴾ جن/23.

َ
َم خاِلِدیَن فیها أ َه َو َرُسوَلُه َفِإنَّ َلُه ناَر َجَهنَّ 2 . ﴿َو َمْن یْعِص اللَّ

3 . مطهری، مرتضی؛ زندگی جاوید یا حیات اخروی؛ ص 43؛ بازرگان، مهدی؛ مباحث بنیادین، مبحث زوال و لغو اصل 
کهولت )آنتروپی(، تهران، قلم، 1388؛ صص 511 ـ 504.

4 . بازرگان، مهدی؛ پیشین؛ ص 511.
5 . ﴿ال یذوقوَن فی ها الَموَت﴾ دخان/56.

َجَل ِلْلَقْوِم َفیْقَضی«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبه 109.
َ
اِر َفَتْفَنی َو اَل أ َة ِللدَّ 6 . اإلمام علی 7: »اَل ُمدَّ

7 . جوادی آملی، عبدالله؛ توحید در قرآن، قم، مرکز نشر اسراء، 1383؛ ص 389.
8 . طه/73.

9 . اعلی/17.
10 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 37.
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ربیین چگولگی موپدهه با س پی پایاپر و لاپایاپر
دین با معرفی انسان به عنوان موجودی جاودانه طلب، پس از مشخص نمودن حقیقت دنیایی که در آن 
زندگی می کند، به عنوان سرایی ناپایدار؛ و بیان حقیقت پایداری سرایی که به عنوان جایگاه ابدی، بدان 
انتقال خواهد یافت، بینش صحیح و نحؤه عملکرد درست نسبت به این دو سرا را نیز به انسان عرضه 

می دارد تا جهت یابی این میل فطری او نیز به درستی شکل گیرد.
بر مبنای برهان پایدار و ناپایدار، مناسبات انسان با دنیا و آخرت تغییر می کند. اگر انسان این برهان را 
بپذیرد، مناسبات خود با دنیا و آخرت را باید دوباره تعریف و تنظیم نماید. بر اساس آنچه از متون اسالمی 

به دست می آید، مدل تنظیم مناسبات انسان با دنیا و آخرت بدین شکل خواهد بود:
فرصت دنیای ناپایدار را غنیمت شمرده و آن را یک فرصت زودگذر دانسته؛ و لذا به طاعت خداوند 
سبحان بگذراند؛1 بر این طاعت صبوری ورزد2 و چیزی را شریک خداوند سبحان قرار ندهد.3با توّجه به 

ناپایداری دنیا فریفتٔه آن نشود4  و دل بدان نسپارد5 و آن را مقصد و مقصود اصلی خویش قرار ندهد. 
ناپایدارش  لّذت های  از  باشد.6  زاهد  دنیا  به  نسبت  پایداری،  سرای  به  خود  رغبت  دادن  جهت  با 

نیا ساَعٌة َفاجَعلها طاَعة«. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین؛ پیشین؛ ج 1، ص 285، ح 131؛  1 . رسول الّله 6: »الدُّ
منسوب به امام صادق جعفر بن محمد 7؛ مصباح الشریعة، بیروت: اعلمی،1400 ق؛ ص 33.

نیا ساَعٌة«. کلینی، محمد بن یعقوب؛  َما الدُّ روا َعن َمعِصیِة الّله، َفِإنَّ 2 . اإلمام الصادق 7: »ِاصِبروا َعلی طاَعِة الّله ِ و َتَصبَّ
الکافی، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، 1407 ق؛ ج 2، ص 459، ح 21 و ص 454، ح 4.

3 . »یا عیسی، التشرک بی شیئا و کن منی علی حذر و التغتر بالنصیحة و التغبط نفسک؛ فإن الدنیا کفی ء زائل و ما أقبل 
منها کما أدبر«. کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 15، ص 339.

ما ُهَو ِظلٌّ َممدوٌد إلی أَجٍل َمعدوٍد«. رضی، محمد بن حسین؛  کم ما أصَبَح فیِه أهُل الُغروِر، َفِإنَّ نَّ 4 . اإلمام علی 7: »ال یُغرَّ
ُرکُم  ِه اْلَغُروُر﴾ لقمان/33؛ فاطر/5. اإلمام علی 7: »ُاَحذِّ کْم ِباللَّ نَّ ْنیا َو ال یُغرَّ کُم اْلَحیاُة الدُّ نَّ پیشین؛ خطبٔه 89؛ ﴿َفال َتُغرَّ
ت ِبزیَنِتها«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 113. د َتَزیَنت ِبُغروِرها و َغرَّ

َ
لَعٍة و َلیَست ِبداِر ُنجَعٍة؛ ق

ُ
ها َمنِزُل ق نیا؛ َفِإنَّ الدُّ

راٍر و َمنِزَل استیطاٍن، َوالّله ِ إنَّ َلکم 
َ
َخَذها داَر ق نیا ُرکوَن َمِن اتَّ 5 . اإلمام زین العابدین 7: »ال َترکنوا إلی ما فی هِذِه الدُّ

هِلها«. کلینی، محمد بن یعقوب؛ 
َ
ِمّما فی ها َعَلیها َلدلیاًل وَتنبیها؛ ِمن َتصریِف أیاِمها و َتَغیِر انقالب ها و َمُثالِتها و َتالُعِبها ِبأ

نیا  پیشین؛ ج 8، ص 15، ح 2؛ اإلمام الصادق 7: کاَن عیَسی بُن َمریَم 7، یقوُل ألصحاِبِه: »یا َبنی آَدَم اهَربوا ِمَن الدُّ
کم ال َتصُلحوَن َلها وال َتصُلُح َلکم، وال َتبَقوَن فیها وال َتبقی َلکم«. مجلسی، محمدباقر  لوَبکم َعنها؛ َفِإنَّ

ُ
إَلی الّله ِ، وأخِرجوا ق

بن محمدتقی؛ پیشین؛ ج 14، ص 288، ح 13.
6 . اإلمام علی 7: »إن کنُتم ِفی الَبقاِء راِغبیَن، َفازَهدوا فی عاَلِم الَفناِء«. ابن بابویه، محمد بن علی؛ پیشین؛ ص 163، 
ُه ال یبقی َلک وال َتبقی َلُه«. ابن بابویه، محمد بن علی؛  ح 3473. اإلمام علی 7: »ِلیکن ُزهُدک فیما ینَفُد و یزوُل، َفِإنَّ
پیشین؛ ص 405، ح 6858؛ خداوند متعال خطاب به حضرت عیسی 7: »یا عیسی! إزَهد ِفی الفاِنی الُمنَقِطع«؛ کلینی، 
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کناره گیری کند و تقوا را پیشٔه خویش سازد.1 با دیده ای عبرت بین، به دنیا بنگرد.2 به ناز و نعمت مرفهان، 
چشم ندوزد.3 زیور و نعیم دنیوی، او را به شگفتی وادار نکند و از آن سرخوش نشود.4 قناعت ورزی را 
سرلوحٔه خویش قرار دهد5 و به آنچه خدا روزی می دهد، بسنده کند. از دنیا و خوشی هایش بر حذر باشد، 

دغدغه های آن را از خود دور کند6 و بر سختی و مشّقت آن بی تابی نکند.7
برای کسب عزت و افتخار دنیوی به رقابت نپردازد؛8 بلکه برای آبادسازی سرای اخروی بشتابد.9همواره 

محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 8، ص 134، ح 103؛ امام حسن7 »فازَهدوا فیما یفنی و ارَغبوا فیما یبقی« ابن بابویه، 
محمد بن علی؛ پیشین؛ ص 378.

ها داُر ُشخوٍص«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛  نیا؛ َفِإنَّ ُرکُم الدُّ 1 . اإلمام علی 7: »ُاوصیکم ِعباَد الّله ِبَتقَوی الّله، وُاَحذِّ
خطبٔه 196.

ها حاِئٌل  ِلها، وکلُّ وَّ
َ
نیا ِلما َبِقی ِمنها؛ َفِإنَّ بعض ها یشِبُه بعضًا، وآِخَرها الِحٌق ِبأ 2 . اإلمام علی 7: »ِاعَتِبر ِبما َمضی ِمَن الدُّ

ُمفاِرٌق«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ نامٔه 69.
َر َعَلیِهم ِبَها الَجالَء، َفکلُّ ما فیها ناِفٌد، وکلُّ َمن یسُلکها  دَّ

َ
نیا داٌر َرِضی الّله ألهِلَها الَفناَء، وق 3 . امام علی 7: »إنَّ الدُّ

َع ِبِه الُمتَرفوَن«.  رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 45. باِئٌدپ،... وال َتُمّدوا أعیَنکم فی ها إلی ما ُمتِّ
ٍة ِمنها إلی ُمنَتهی، وکلَّ َحی  ها وُبؤَسها إلی َنفاٍد، وکلَّ ُمدَّ 4 . اإلمام علی 7: »وال َتجَزعوا ِمن َضّراِئها وُبؤِسها؛ ... وإنَّ َضرَّ

ِمنها إلی َفناٍء وَبالٍء«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 99.
نیا کَبیٍت َنَسَجتُه الَعنکبوُت وَلَقد یکفیک ِمنها أیَها الّطاِلُب قوُت  َما الدُّ نیا ُثبوُت إنَّ نیا َفناٌء َلیَس ِللدُّ َما الدُّ 5 . اإلمام علی 7: »إنَّ
لیٍل کلُّ َمن فیها یموُت«. میبدی، حسین بن معین الدین؛ پیشین؛ ص 162، الرقم 90. اإلمام علی 7: 

َ
َو َلَعمری َعن ق

َر َعَلیِهم ِبَها الَجالَء، َفکلُّ ما فیها ناِفٌد، وکلُّ َمن یسُلکها باِئٌد، ... وال َتطُلبوا ِمنها  دَّ
َ
نیا داٌر َرِضی الّله ُ ألهِلَها الَفناَء، وق »إنَّ الدُّ

جاِة«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛  نُفِسکم، َفِإنَّ ذِلک أَخفُّ ِللِحساِب، وأقَرُب ِمَن النَّ
َ
ِسَوی الُبلَغِة، ... وأِضّروا فی ها ِبأ

خطبٔه 45.
ِف حاالت ها«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛  6 . اإلمام علی 7: »وَضع َعنک هموم ها ِلما أیَقنَت ِبِه ِمن ِفراِقها وَتَصرُّ

خطبٔه 99.
ٍة ِمنها إلی ُمنَتهی، وکلَّ َحی  7 . اإلمام علی 7: »وال َتعَجبوا ِبزیَنِتها وَنعیِمها ...، وإنَّ زینت ها وَنعیَمها إلی َزواٍل ... وکلَّ ُمدَّ

ِمنها إلی َفناٍء وَبالٍء«. رضی، محمد بن حسین؛  پیشین؛ خطبٔه 99.
ٍة ِمنها إلی ُمنَتهی،  نیا وَفخَرها إَلی انِقطاٍع،... وکلَّ ُمدَّ نیا وَفخِرها، ... َفِإنَّ ِعزَّ الدُّ 8 . اإلمام علی 7: »ال َتَتناَفسوا فی ِعزِّ الدُّ

وکلَّ َحی ِمنها إلی َفناٍء وَبالٍء«. رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 99.
کم إلی ِعماَرِة داِر الَبقاِء أحَوُج ِمنکم إلی ِعماَرِة داِر الَفناِء«. لیثی واسطی، علی بن محمد؛ پیشین؛  9 . اإلمام علی 7: »و إنَّ

ص 173، ح 3611.
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در پی توشه برگرفتن1 و عمل کردن برای آخرت باشد و بهرٔه خود از دنیا را هم فراموش نکند.2 در این 
دنیا خود را مسافر بداند3 و پیوسته آمادٔه سرای باقی باشد. خویشتن را خوشبخت نپندارد4 و از بدفرجامی 
خویش بترسد.5 آنجا هم که این دو سرا در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند و قرار به بیع است، دنیا را به 

آخرت بفروشد6 و آخرت را بر دنیا ترجیح دهد، نه بر عکس.7
این مدل های رفتاری در حقیقت همگی بیانگر هدف قرار ندادن دنیای ناپایدار، عدم دل بستگی و زهد 

ورزیدن نسبت به آن و توّجه نمودن و ترغیب داشتن به سرای پایدار است.

وده پستفاده پز ب تاخ پایاپر و لاپایاپر
این برهان  از  این است که چرا  ناپایدار می باشد. سؤال  و  پایدار  از برهان  از مباحث مهم، دلیل استفاده 
استفاده شده است؟ پاسخ برمی گردد به همان میل به خلود و جاودانگی که یکی از گرایش های فطری 
انسان است. اسالم نیز با تأیید این میل در وجود انسان، بر اساس آن، تعالیمی را برای تربیت او عرضه 
می دارد. این گرایش الزمٔه جبری و تکوینی وجود انسان است. آنچه در ارتباط با این میل در اختیار او قرار 
دارد، جهت دادن به آن، تعیین مصداق برای آن و طرز رفتاری است که انسان تحت تأثیر آن انتخاب 

کم«. ابن بابویه، محمد بن  کم ِلَمَقرِّ نیا داُر َفناٍء َوالِخَرَة داُر َبقاٍء َفُخذوا ِمن َمَمرِّ 1 . اإلمام علی 7: »أیَها الّناُس! أال إنَّ الدُّ
علی؛ پیشین؛ ج 1، ص 298، ح 56.

نیا داُر َبالٍء، َوالِخَرُة داُر الَجزاِء وداُر الَبقاِء؛ َفاعَمل ِلما یبقی، َواعِدل َعّما یفنی، والَتنَس َنصیَبک  2 . اإلمام علی 7: »الدُّ
نیا«. طوسی، محمد بن الحسن؛ پیشین؛ ص 30، ح 31؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج 77،  ِمَن الدُّ

ص390، ح 11.
حَسِن ما ِبَحضَرِتکم ِمَن الّزاِد، 

َ
نیا داٌر َرِضی الّله ُ ألهِلَها الَفناَء،... َفارَتِحلوا َرِحَمکُم الّله ُِمنها ِبأ 3 . اإلمام علی 7: »إنَّ الدُّ

دنی ِظلٍّ ُثمَّ ارَتَحلوا ِلَشأِنِهم«. رضی، محمد بن 
َ
عوا ِمنُه ِبأ وال َتطُلبوا ِمنها ِسَوی الُبلَغِة، وکونوا فی ها کَسفٍر َنَزلوا َمنِزاًل َفَتَمتَّ

حسین؛ پیشین؛ خطبٔه 45.
4 . »یا عیسی، التشرک بی شیئا و کن منی علی حذر و ال تغتر بالنصیحة و ال تغبط نفسک؛ فإنَّ الدنیا کفی ء زائل و ما 

أقبل منها کما أدبر«. کلینی، محّمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 15، 339.
ذی  بیِع الَّ ت ِبِزبِرِجها، َفِإنَّ آِخَرها ال یعدو أن یکوَن کآِخِر الرَّ نیا وإن أمَتَعت ِبَبهَجِتها وَغرَّ 5 . اإلمام الصادق7: »إنَّ هِذِه الدُّ
ِه  ِتِه. وَعلی َمن َنَصَح ِلَنفِسِه وَعَرَف َحقَّ ما َعَلیِه وَلُه، أن ینُظَر إَلیها َنَظَر َمن َعَقَل َعن َربِّ یروُق ِبُخضَرِتِه ُثمَّ یهیُج ِعنَد انِتهاِء ُمدَّ

َجلَّ وَعال، وَحَذَر سوَء ُمنَقَلِبِه«. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج 94، ص 272، ح 1.
نیا، وال َتسَتبِدُلوا الَفناَء ِبالَبقاِء«. لیثی واسطی، علی بن محمد؛ پیشین؛ ص 524،  6 . اإلمام علی 7: »ال َتبیُعوا الِخَرَة ِبالدُّ

ح 9545.
نیا فاِنیٌة َوالِخَرَة الباِقیة«. ابن بابویه، محمد بن علی؛ الخصال،  نیا َعَلی الِخَرِة؛ ألنَّ الدُّ 7 . رسول الله 6: »وأاّل ُتؤِثَر الدُّ

تحقیق: علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین،  1362 ؛ ص 544، ح 19.



45

لیا
  د
ه ب
ن 
ا  
دی
 ر 
 در
اپر
پای
و لا
پر 
ایا
خ پ
 تا

  ب
ینی

ر

می کند.1 عملکرد افراد در سایٔه این گرایش به تناسب بینش، معرفت و اختالف عقاید، نمودهای متفاوتی 
پیدا می کند. لذا جهت دهی صحیح به این میل از ضروری ترین مسائل است و علم و معرفت در تعیین 

مصداق آن نقشی اساسی دارد. 
با  را  جاودانگی  به  وصول  حقیقی  مصادیق  و  دستیابی  بینش  پایدار،  برهان  قالب  در  متعال  خداوند 
تعابیری که گویای این واقعیت است، بیان نموده2 و خلود در سرای اخروی را پاسخ این نیاز فطری بشر 
قرار داده است3 و به او می فهماند که مطلوب اصیل او و مصادیق حقیقی نیازش، چه چیز و در کجاست تا 
جهت یابی این میل به طور صحیح شکل گیرد. ازاین رو انسان را به دل بستگی به امور پایدار و آنچه نیازش 

را برآورد، فراخوانده و از فناپذیرها بر حذر داشته است.
بر اساس این گرایش، انسان به دنبال امور پایدار است، اّما برخی انسان ها به اشتباه، امور ناپایدار و 
ازجمله دنیا، این زیبای ناپایدار را پایدار تصّور کرده، به آن دل بسته می شوند و با این دل بستگی، مجموعه ای 
از صفات ناپسند را در درون خود می گنجانند4 و از پرداختن به امور پایدار، غفلت ورزیده و درنتیجه بعد از 
زوال امور ناپایدار، دچار پیامدهای منفی ناشی از تعّلق به آن ها می گردند؛ زیرا به چیزی دل بسته بودند که 
دیگر وجود ندارد و این جدایی از محبوب دروغین، آن ها را آزرده، افسرده و مضطرب می کند و به بیگانگی 
با یگانه جاودانٔه هستی می کشاند؛ درحالی که داشتن جهان بینی صحیح به فعالیت های فکری و عملی 
انسان جهت بخشیده، او را از دل بستگی های کاذب و وابستگی به جهان ماّده می رهاند؛ و به او آرامش 
و انگیزٔه فعالیت سازنده و مثبت می دهد. بدین جهت دیگر دنبال شادی های ناپایدار نخواهد رفت؛ چون 
درمی یابد لّذت اصیل و جاودان را در سرای پایدار به او می دهند، نه در دنیای فناپذیر؛ بنابراین دین اسالم 
در جهت تأمین جاودانگی انسان با بهره گیری از برهان پایدار و ناپایدار، میل فطری انسان به جاودانگی را 
در مسیر صحیح خود هدایت می کند؛ و موضع گیری و نگرش نادرست انسان به زندگی دنیا را که از عوامل 

هدایت ناپذیری و انحراف اوست، تصحیح می نماید.

1 . مصباح یزدی، محمد تقی؛ انسان سازی در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(، 1390؛ ص 234.
َبدًا﴾،﴿َیوُم الُخلود﴾ و صفت قرار دادن واژٔه ﴿أبقی﴾ برای آخرت ﴿ الِْخَرُة َخیٌر 

َ
2 . قرآن کریم با تعابیر ﴿خاِلدیَن فیها أ

ْبقی﴾ طه/131 و 
َ
ک َخیٌر َو أ ْبقی﴾ قصص/60 ؛ شوری/36؛ ﴿ِرْزُق َربِّ

َ
ِه َخیر َو أ ْبقی ﴾ أعلی/17، نعیم ﴿ما ِعْنَد اللَّ

َ
َو أ

ْبقی﴾ طه/127، به انسان می آموزد که جاودانگی او در سرای اخروی قابل تحّقق است.
َ
َشدُّ َو أ

َ
عذاب آن ﴿َلَعذاُب الِْخَرِة أ

َبدًا﴾ نساء/57.
َ
ْنهاُر خاِلدیَن فی ها أ

َ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجّناٍت َتْجری ِمْن َتْحِتَها اأْل 3 . ﴿َو الَّ

نیا َرأُس کلِّ َخطیَئٍة«. منسوب به امام صادق جعفر بن محمد7؛ پیشین؛ ص 138. 4 . رسول الله 6: »ُحبُّ الدُّ
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نتیجه گیری
با توّجه به مسئلٔه مطرح شده، مبنی بر چرایی تأکید ویژه بر ترجیح آخرت بر دنیا و پاسخ های متفاوت ناظر 
به این مسئله، این نوشتار به یکی از اساسی ترین پاسخ ها؛ یعنی پایداری آخرت و ناپایداری دنیا با رویکرد 
جاودانه طلبی انسان پرداخت. تحلیل این موضوع به عنوان برهان پایدار و ناپایدار، جایگاهی ویژه در زندگی 
انسان و دستیابی او به سعادت دارد. بررسی نقش دین، به عنوان مجموعٔه معنی بخش زندگی و تبیین وجه 

استفاده از برهان مذکور، اهمیت این مسئله را روشن خواهد نمود. 
نتایج به دست آمده این است که دین نقشی مهم و مستقیم در رابطه با برهان پایدار و ناپایدار دارد که 
در حوزٔه انسان، دنیا و آخرت و نوع برخورد انسان با این دو پدیده قابل طرح است؛ به این صورت که اواًل: 
اسالم بیانگر این است که یکی از گرایش های فطری انسان، میل به خلود و جاودانگی است، و ازجمله 
واقعیت های زندگِی این موجود جاودانه طلب این است که مقطعی از زندگی خود را ناگزیر باید در دنیایی 
جنبٔه  از  آن  به  مأنوس شدن  و  دنیا  به جهت عدم شناخت صحیح  انسان  است  بگذراند. ممکن  ناپایدار 
فناپذیری اش غافل شده و آن را پایدار بپندارد و بدان دل بستگی پیدا کند و از توّجه نمودن به سرای بقا 
غافل شود. این تعّلق و دل بستگی به دنیا که ناشی از عدم شناخت آن است، منشأ آلودگی انسان و بسیاری 

از اضطراب ها و نگرانی هاست.
نوع شناخت  و  میزان  با  و عمیقی  تنگاتنگ  ارتباط  انسان،  ازآنجاکه شکل گیری عملکردهای  ثانیًا: 
او از جهان هستی دارد، بدین جهت یکی از رسالت های دین، مشخص نمودن امور پایدار و ناپایدار، بیان 
حقیقت آن ها، ترغیب نمودن انسان به امور پایدار و جدا نمودن از امور ناپایدار است. بر این اساس ازجمله 
ُبعد زمانی و طول عمر دنیا  با تعابیری مختلف مورد تأکید ویژه قرارگرفته،  مفاهیمی که در متون دینی 
از این جهت دارای محدودیت است و متناهی می باشد. در مقابل، آخرت،  و آخرت است. زندگی دنیوی 
نامحدود، نامتناهی و جاودانه است. ناپایداری و زوال دنیا به زیبایی در این متون به تصویر کشیده شده 
است. دنیا، در حقیقت، برخورداری چندروزه ای اندک و عرضی است که همچون سراب از میان می رود؛ 
ناپایدار  لّذت هایش  و  ناپایداری بسان خانٔه عنکبوت است؛ زندگی اش کوتاه  و در  چون ساعتی می گذرد 
تی دارد و در معرض زوال، تغییر و 

ّ
است. پس انسان در جهانی زندگی می کند که همه چیز در آن جنبٔه موق

تی و آخرت، ابدی است؛ دنیا سرای نیستی و آخرت، سرای ماندگاری، »داُر اْلَقرار«، 
ّ
تحّول است. دنیا موق

»داُر اْلُخْلِد«، »دار الُمقاَمة«، منزلی جاویدان است که کسی از آن بیرون نمی رود.
باعث  است،  دو سرا  این  تمایز  وجوه  از مهم ترین  که  دنیا  زوال پذیری  و  آخرت  پایداری  ُبعد  شناخت 
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می شود که انسان از بینش محدودی که به شکل دنیاطلبی و دنیاپرستی تجّلی پیدا می کند، خارج شود؛ 
درنتیجه از دل بستگی به دنیا رهایی یابد؛ زیرا او به لحاظ فطری، در جستجوی جاودانگی است و وقتی 
این شناخت، آگاهی و باور برای او حاصل شود که دنیا جای بقا نیست و سرای فنا می باشد و بقای او در 
سرای جاویدان میّسر است، عملکرد و رابطٔه خود با دنیا را تصحیح خواهد نمود و جز به عنوان وسیله ای 
برای دستیابی به بهترین جایگاه در سرای بقا، به آن نخواهد نگریست و فریفتٔه دنیایی که باعث رویگردانی 

از سرای پایداری است، نخواهد شد.
بنابراین سومین نقش دین در رابطه با برهان پایدار و ناپایدار، تبیین چگونگی مواجهه با سرای پایدار و 
ناپایدار است. خداوند متعال معمار انسان که آگاه به همٔه ابعاد وجودی اوست، با ارائٔه برهان پایدار و ناپایدار 
بینش دستیابی و مصادیق حقیقی وصول به زندگی جاوید را با تعابیری که گویای این واقعیت است، بیان 
نموده و خلود در سرای اخروی را پاسخ این نیاز فطری بشر قرار داده است. پیوسته او را از دل بستگی به 
سرای فانی بر حذر داشته، به سرای باقی ترغیب نموده و با زبان هادیاِن دین، چگونگی ارتباط صحیح با 
دنیای ناپایدار را به او آموزش داده و در این راستا مدل های رفتاری مهمی را جهت تنظیم مناسبات او با 
دنیا و آخرت مطرح نموده است. به این صورت که: فرصت دنیای ناپایدار را غنیمت شمرده و به طاعت 
خداوند سبحان بگذراند. دل به دنیا نسپارد و تقوا پیشه کند. با دیده ای عبرت بین به آن بنگرد و قانع باشد 
و بر سختی هایش بی تابی نکند. با بهره گیری از دنیا، در پی عمل کردن برای آخرت باشد و آنجا که این دو 

سرا در تقابل با هم قرار می گیرند، آخرت را بر دنیا ترجیح دهد.
وجه استفاده از برهان مذکور نیز به همان جاودانه طلبی انسان برمی گردد تا با بینش صحیح نسبت 
ت و فانی بودن دنیا و مال و ثروت آن، پی ببرد و عمرش به دل بستگی های کاذب 

ّ
به دنیا، به ویژگی موق

و زوال پذیر دنیا مشغول نشود. مصائب و ناگواری ها، ناامید و شکسته اش ننماید و خوشی ها نیز او را غافل 
از جایگاه ابدی اش نکند؛ چون درمی یابد دنیا با همٔه سختی ها و خوشی هایش فناپذیر است و هیچ یک از 
آسایش و سختی در دنیا ابدی نیست. لذا از بسیاری از سردرگمی های ناشی از دل بستگی به جهان ماّده، 
خالصی می یابد و در زندگی، آرامش و رضامندی خواهد داشت؛ زیرا درمی یابد دنیای ناپایدار، گنجایش 
و ظرفیت خواسته های متعالی او را ندارد و زندگی حقیقی و بقای او در جهان آخرت میّسر است. برای 
انسان سرایی جذابیت و مطلوبیت دارد که پایدار و پایان ناپذیر بوده و نعمت های آن دارای بهترین کیفیت 
باشد؛ و دنیا ازآن جهت که فاقد این دو ویژگی است، نه به او استمراِر حیات و زندگی جاودانه و هستی 
مطلق می دهد و نه خوشِی مطلق. از آنجا که او طالب زندگی پایدار و سرشار از لّذت است، خداوند متعال 
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وی را برای دستیابی به این مطلوب و پیدا کردن این گمشده، راهنمایی نموده و به وی می آموزد که زندگی 
آخرت، »بهتر« و »پایدارتر« است:

﴿َو اآْلِخَرُة َخرٌی َو َأْبقی﴾1
به شکل  و  می کند  تغییر  آخرت  و  دنیا  با  انسان  مناسبات  ناپایدار،  و  پایدار  برهان  مبنای  بر  بنابراین 
و  آرامش  زندگی  در  نمود؛  خواهد  تغییر  آخرت  به  دنیا  از  او  گرایش  درنتیجه  می شود؛  تنظیم  صحیحی 
رضامندی خواهد داشت و میل فطری خود به بقا را در جهت صحیح هدایت می نماید؛ درنتیجه مسیر 

دستیابی به سعادت را به درستی می پیماید.

1 . اعلی/17.
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