
 

 

 قرآن کریم منظر از «یهست یانگار هدف» یاسیس یها استلزام

 یمحمدعابد
 رانیا ،قم ،قم یاسالم ةشیاند و فرهنگ پژوهشگاهپژوهی  قرآن اریاستاد

 (88/66/6867تاریخ پذیرش:  ؛16/86/6867)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 آن یابزارانگـار  ای یانگار هدف در یا ژهیو تیاهم ،یمادّ یایدن یمعنا به «یهست» گاهیجا یبررس
ــآ. دارد اســتیس در ــه یابیدســت ای ــاد ب ــ اســت اســتیس هــدف ،یهســت مختلــف ابع  كــه یا لهیوســ ای
 ینگاه یگروه كه شود یم داده اننش م،یتحق نیا در رسند؟ یم یاسیس اهداف به آن با مداران استیس

 و انگارنـد  یمـ  ارزش یبـ  را یهسـت  یگروهـ  داننـد،  یم «استیس هدف» را آن و دارند یهست به مستقل
 نیـ ا. داننـد  یمـ  یاخـرو  اتیـ ح سـعادت  یعنـ ی فراتـر،  یاهداف به دنیرس «ابزار» را آن زین یسوم گروه
 مورد كدام و رفتهیپذ قرآن در مبنا دامك كه دهد نشان دارد تالش ،قرآن كریم اتیآ یبررس با میتحق
 .است انتقاد

 .قرآن استلزام، هدف، است،یس ،یهست :کلیدی واژگان

                                                           

 E-mail: abedi.mehr@yahoo.com 
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 مقدمه

اسـت.   ارائـه شـده   ایـ مـادّی و دن  یتعامل بـا هسـت   یچگونگ بارةدر های مختلفی دگاهید
ی یهستند كـه هـدف نهـا    ایدن ةفتیچنان ش یگروه ،پندارند یارزش م ی بكامالًرا  ایدن یبرخ
 گـروه سـوم   مادّی اسـت و  یهست یها یبه برخوردار دنیرس ،یاجتماع های فعالیتاز  انآن

و دنیای مادّی را ابـزاری   را هدفمند یخلقت هست ند،سته یاله لیاص انیاد و قرآنكه اهل 
 تـا را خلـم كـرد    یهسـت نظـام   میحکـ ی خدا و معتقدند دندان یم اهدافی خاص نیتأمبرای 
تکامل، رضایت و  به ی مختلف فردی، اجتماعی و سیاسیها عرصهر ا در بستر آن دانسان ب

 .ابدیدست  قرب الهی

ایـن توضـیم كـه     بـا  .میكن یمی فوق را از منظر قرآنی ارزیابی ها نگاهدر این پژوهش، 
ی هنـدی و عمـوم   هـا  نیـی آ شـتر یب، ماننـد  پندارنـد  یمـ  ارزش یبدیدگاهی كه دنیا را كامالً 

و معتقدنـد دنیـا انسـان را بـه تبـاهی       كنند یمه پیروانشان تلقین ی را بریگ گوشهمتصوفه كه 
و به همین انـدازه نقـد    و نجات در فرار از آن است، مورد توجه این نوشته نیست كشاند یم

اسـت و او بایـد بـه     آفریـده  انسـان كـه خـدا دنیـا را بـرای اسـتفادة       شـود  یمـ قرآنی بسـنده  
هـا بهـره ببـرد و بـرای آخـرت خـود        از نعمتاز خالم خود رو آورد،  مطلوبی بردار بهره

مْ لَعَلَّکمْ مْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمو الَّذِی خَلَقَکُهَا النَّاسو اعْبودووا رَبَّکُا أَیُّیَی فراهم آورد: ا اندوخته

اءی فَـأَخْرَجَ بِـهِ مِـنَ    اءِ مَمَاءی وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّاءَ بِنَاشاَ وَالسَّمَمو الْأَرْضَ فِرَجَعَلَ لَکُ یالَّذِ* تَتَّقُونَ 

پروردگار خود را پرستش  ،ای مردم :اداَ وَ أَنْتُمْ تَعْلَموونَتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَ مْ فَالَاتِ رِزْقاَ لَکُالثَّمَرَ
كه زمـین را بسـتر    آن كس ؛ار شویدگآن كس كه شما و پیشینیان را آفرید تا پرهیز ؛كنید

آن ا فرسـتاد، و بـ   شما و از آسمان آبی فرو رِا چون سقفی باالی سَشما قرار داد و آسمان ر
در  ،قـرار ندهیـد   ییها کیبرای خدا شر ،بنابراین .را پرورش داد تا روزی شما باشد ها وهیم

ـ  (؛ 11ـ16)البقره/  دیدان یحالی كه م مو الْـأَرْضَ ذَلُـوالَ فَامْشُـوا فِـی     هووَ الَّذِی جَعَـلَ لَکُ

بـر   .او كسی است كه زمـین را بـرای شـما رام كـرد     :لُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیهِ الن شُوروکُا وَ بِهَاکِمَنَ
 های خداوند بخورید، و بازگشت همه به سوی اوست آن راه بروید و از روزی یها شانه

ـ هِمْ وَ آتَیْعَلَیْ یفَبَغَ یانَ مِنْ قَوْمِ مووساروونَ کَإِنَّ قَ(؛ 69)الملـک/   ـ  لْکُاهو مِـنَ ا نَ ا إِنَّ نُـوزِ مَ

وَ ابْتَـِِ  * حِبُّ الْفَـرِحِینَ  یو تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ الَ الَ لَهو قَوْموهو الَإِذْ قَ الْقُةَّةِأُولِی  بِالْعُصْبَ ِاتِحَهو لَتَنُوأُ مَفَ
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 وَ الَ ا أَحْسَنَ اللَّهو إِلَیـکَ مَکَا وَ أَحْسِنْ مِنَ الدُّنْیَ تَنْسَ نَصِیبَکَ وَ الَ الْآخِیَةَاهللُ الدَّارَ  اََا آتَفِیمَ

ها ستم  اما بر آن ،قارون از قوم موسی بود: حِبُّ الْموفْسِدِینَیو ادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ الَتَبِِْ الْفَسَ
هـای آن بـرای یـک گـروه      ها به او داده بودیم كه حمـل صـندوق   ما آن قدر از گن/ .كرد

ر هنگامی را كه قومش بـه او گفتنـد: ایـن همـه مغرورانـه      به خاطر بیاو .زورمند مشکل بود
و در آنچه خـدا بـه تـو     ؛دارد یكنندگان مغرور را دوست نم شادی مکن كه خداوند شادی

گونه كـه خـدا    ات را از دنیا فراموش منما و همان بهره .سرای آخرت را جستجو كن ،داده
ما كه خـدا مفسـدان را دوسـت    نیکی كن و هرگز فساد در زمین من ،است به تو نیکی كرده

 .(77ـ71)القصص/  ندارد

با این نوع برداشت از هستی، امکانی برای تـالش در عرصـة سیاسـی و كسـب قـدرت      
این رو، تأكید چندانی بر بسط و توضیم این نگـره نـداریم و دو دیـدگاه     از .ماند ینمباقی 

 دیگر مركز ثقل بررسی در این مقاله است.

 های آن استلزام و . ابزارانگاری هستی1

 نگرنـد  یمـ ی و غیرمسـتقل بـه هسـتی مـادّی     ا واسـطه اسالم و همة ادیان الهـی بـا نگـاه    
و معتقدند انسان باید بکوشد با تعامل درسـت بـا هسـتی     دانند یم هدفمند وخلقت هستی را

دربـارة   انسـان  تیمسـئول بـر هدفـداری خلقـت هسـتی و      قـرآن به آن اهداف برسد. آیات 
باشد و مانع سـقوط بـه ورطـة     داشته ی پ دری كه رضایت خالم را ا گونه بهتی استفاده از هس

ـ اتِ وَ الْـأَرْضِ وَ اخْـتِالَ  إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماوَ: دهند یمعذاب شود، توجه  ـ فِ اللَّیْ ارِ لِ وَالنَّهَ

رُونَ فِی خَلْقِ جونُوبِهِمْ وَ یتَفَکَّ یوَ عَلَاماَ وَ قُعووداَ رُونَ اللَّهَ قِیَذْکُابِ الَّذِینَ یَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَلَآیَ

مسـلماً در آفـرینش    :ابَ النَّـارِ ا عَذَفَقِنَ انَکَاطِالَ سوبْحَا بَذَا خَلَقْتَ هَا مَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَالسَّماوَ
ـ   یی ها ها و زمین و آمدورفت شب و روز، نشانه آسمان  ؛د و عقـل اسـت  رَبـرای صـاحبان خا

و در اسـرار   كننـد  یبـر پهلـو یـاد مـ     خوابیـده در حال ایسـتادن و نشسـتن و    كه خدا را ناآن
مـا را از   !منزهی تو ی.ا دهیافریاین را بیهوده ن !بارالها .شندیاند یها و زمین م آفرینش آسمان

 .6(666ـ668)آل عمران/  عذاب آتش نگاه دار
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 لذا خردمنـدان  ،ازدس یم توجه به بیهوده نبودن خلقت را تفکر در اسرار آفرینش انسان
جهــان و ایــن نظــام وایــن دســتگاه بــا عظمــت را بیهــوده نیافریــدی   !خداونــدا نــدیگو یمــ

 وحـدانیت توسـت   ةنشان و اند همه روی حکمت و هدف صحیم آفریده شده زیانگ شگفت
خلقـت   و هـدف  است انسان بیهوده آفریده نشده فهمند یو م افتند یآفرینش خود م ادی به و
او تنهـا بـرای زنـدگی زودگـذر ایـن جهـان آفریـده         اسـت. رش و تکامـل  پـرو  ،تربیت او،

در پیش دارد كـه پـاداش و كیفـر اعمـال در برابـر او قـرار        یبلکه سرای دیگر است، نشده
هـا را   ، از خدا تقاضـای توفیـم انجـام آن   شدهخود  یها تیاین موقع متوجه مسئول .ردیگ یم
 مـا را از عـذاب آتـش نگاهـدار     !خداوندا :ندیوگ یتا از كیفر در امان باشند و م خواهند یم

ی دیگر به هـدایت هـر   ا هیآدر . (167ـ161: 8، ج 6879)ر. ؛ مکارم شیرازی و دیگران، 
گفت:  ی:قَهو وُمَّ هَدَخَلَ ءٍ یلَّ شَکُ یالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَقَ: شود یمیک از مخلوقات عنایت 

اسـت و   داده ،آفـرینش او بـود   ةچـه را الزمـ  پروردگار ما كسی است كه به هر موجودی آن
 .(98)طه/  است رهبری كردهاو را  آنگاه

خداونـد بـه هـر موجـودی      ــ 6كه عبارتنـد از:   دهد یمتوجه به دو اصل هستی  آیهاین 
هـدایت و رهبـری   را هـا   انسـان ــ موجـودات از جملـه    1. اسـت  بخشـیده  ،آنچه نیـاز داشـته  

را با هدایت تشریعی بـه   وا  ینی، هدایت تکوداردعور انسان عقل و ش چون البته است. كرده
بـه مقصـد خواهـد    ، است كه اگـر از آن مسـیر منحـرف نشـود     پیامبران همگام كرده ةوسیل
 (.167: 8، ج 6879)ر. ؛ مکارم شیرازی و دیگران،  رسید

وجـود و   ةدامنـ  . لذاداند جهان را منحصر در حیات زودگذر و ناپایدار مادّی نمی قرآن
( و 193ــ 197: 6813)ر. ؛ مطهـری،   شـود  یگسترده مهستی مادّی انسان تا ورای  حیات

در نگـاه   قـرآن  .دیآ یم شمار  بهاهداف فرامادّی و دنیوی  نیتأمابزار و مقدمة  حیات مادّی
غیر مستقل و ابزاری به هستی، تأكید دارد كه انسان فقط خدا را هدف قرار دهد و زندگی 

بستر تکامل و رشد خود و رسیدن بـه حیـاتی غیـر مـادّی و هسـتی       دنیایی و هستی مادّی را
 ( بعـد از نقـل  16ـ63/ سراءإلادر آیاتی )مثل:  قرآنفراتر ببیند و آن را حیات حقیقی بداند. 
 راد و عصـیان  علـت واقعـی تمـرّ    ،هـا  هالكت آن ومخالفت گردنکشان در برابر اوامر الهی 

ان همـین زنـدگی زودگـذر دنیـای     آنـ  ها هـدف كسانی كه تن دیگو یمو  داند یم حب دنیا
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در همـین زنـدگی    ،بـه هـر كـس صـالح بـدانیم      ،مادّی باشد، ما آن مقدار را كه بخـواهیم 
در  ،سـوزد  یسنس جهنم را برای او قرار خواهیم داد كه در آتش آن مـ  .میده یزودگذر م

 شـرح حـال گـروه دوم    درسـنس  . حالی كه مـورد سـرزنش و دوری از رحمـت خداسـت    
خود را در این راه به كار بنـدد، در حـالی كـه     تالشكسی كه آخرت را بطلبد و  دیگو یم

و در آیات فراوانـی، زنـدگی آخـرت،     قبول الهی خواهد بودم او ایمان داشته باشد، تالش
؛ 11؛ الرعـد/  31/بقـره ال ؛77؛ النساء/ 17؛ األنفال/ 83. ؛ التوبه/ رزندگی حقیقی معرفی )

شـدت كوچـک    (، و هستی دنیوی در برابرش به16و اإلسراء/  67ـ61/؛ األعلی8ـ1ابراهیم/ 

 خَیر  لِلَّـذِینَ یتَّقُـونَ أَ فَـالَ    الْآخِیَةُا إِالَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارو الدُّنْیَ الْحَیاةُوَ مَا : شود یمشمرده 

هـا كـه    نو زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آخرت بـرای آ  :تَعْقِلُونَ
 .(81)األنعام/  ید؟!شیاند یآیا نم .بهتر است ،پرهیزگارند

بـه  هسـتی مـادّی   اگـر  ی ولـ  ،ستادر نظام خلقت الزم  جهان مادّیدر حقیقت، وجود 
 فریـب،  ةمایـ ، معنوی و انسانی مورد توجه قـرار گیـرد   یها از ارزشمستقل و  فعنوان هد
مربـوط بـه طغیـان     اتیـ آ . ؛ر)خواهد شـد  مذمت  ی وشایستةدادگریب ،سركشی ،غفلت

رسـیدن بـه سـعادت و تکامـل معنـوی       1ةلیاگر به عنوان وسـ  ( و31ـ71/ قصصال :قارون در
 .8تحسین است شایستة استفاده شود، انسان

انگـاری   همقدمـ  ـ6متعددی در سیاست در پی دارد كه عبارتند از:  های این نگره استلزام
ی. اسـ یوس یاجتمـاع  اتیـ در حاخروی منافع اصالت  ـ1هستی مادّی برای سعادت اخروی. 

 و قـرب الهـی   تیرضـا  ــ تکامـل،  9. جان شهروندان در تقابل با منافع مادّی یارزشمند ـ8
ایـن   .ابـزار كسـب سـود مـادّی    بـه عنـوان    قـدرت ـ قرار گرفتن 9. سعادت و یمال  برتر

از تکـرار   الـذ  ی هستی مورد توجه قرار خواهند گرفت.انگار هدفدر نقد مبنای  ها استلزام
متعدد دیگـری هـم در آثـار فالسـفة سیاسـی، از جملـه        های و استلزام میكن یمها پرهیز  آن

 جمله: از مالصدرا، با مبنای ابزارانگاری هستی مادّی و دنیا قابل اصطیاد است؛
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 یمحور آخرت. ابتنای سیاست بر 1ـ1

 نـد ینما یمـ  شـنهاد یا پر ییگرا بر آخرت یمبتن استیسنگاه ابزارانگاری به دنیا و هستی، 
گرایـی و ابزارانگـاری    كه در مراحل كسب قدرت، جریـان قـدرت و... مبتنـی بـر آخـرت     

. در دهـد  ینمو اصالتی به قدرت در ابعاد مختلف آن  كند یمهای دنیوی اقدام  برخورداری
دف یی را نشان داد. وی هـ ها نمونه توان یمآثار فالسفة سیاسی مسلمان، مانند مالصدرا نیز 

و  دانـد  یآخـرت و وصـول بـه خـدا مـ      یبـه سـو   یتکامل ریسه را نشان دادن را رآن كریمق
در )كـه   یمعادشناسـ  ر( وشناخت مراحل و منازل سـف ) یخداشناس مراحل مهم این سفر را

 تیـ و ترب یخودسـاز مرحلة سه  و این مرحله را شامل دندان یم است( یحکمت عمل ةحوز
 یو نهادهـا  یاسـ یس ی،مـدن  ةجامع ةادار (،منزل ریتدب) به خانواده ساماندهی (،افراد )اخالق

و  نفـوس اسـت و  « دنیا مزرعة آخـرت »از این نگاه،  .شمارد یم( استیعلم س)آن  یاجتماع
امور مربوط به امـوال و   ریبه معرفت خداوند و تقرب به او هستند و تدب رسیدناموال، ابزار 

ـ معرفت نَ نردباناو به  ید به سومعرفت اهلل و صعو ،عیمقصود شراو  نفوس، الزم است س فْ
 تیـ غاایـن   و اسـت در آن بـودن  مسـتهلک   واز لمعـات نـور پروردگـار     یا به ذلت، لمعـه 

ممکـن نیسـت؛    ایـ دن اتیـ ح جـز بـا   مقصود نیاكه البته این هدف و  ستایبعثت انب یقصوا
 زیرا:

ز و ارتقـا ا  یكـه دانسـت   چنـان  ؛ناقص و بالقوه است خود س در اوّل تکوّنفْنَ»
قابلـه، و   ةمگـر بـه حركـت و زمـان و مـادّ      ،بود تواند یحال نقص به حال تمام نم

مبنـی بـر   اسـت و قـول رسـول خـدا      هیّحس ئةنش نیا صیاز خصا ءایاش نیوجود ا
ـ  ئةكـه نشـ   ایـ معناست. پـس حفـ  دن   نیاشاره به هم "خرةاآل مزرعة اینالدّ"  هیحسّ

 یاسـت بـه سـو    لهیوس رایز ؛است  نیتابع د یمقصود ضرور زیانسان ن یاست برا
 لیتحصـ  ،تقرب بـه او  ،به معرفت حم اول باشد یآنچه متعلم م ایو از امور دن ؛آن
پـس افضـل    . اسـت: نفـوس و امـوال...    زیآن، دو چ یآخرت و قرب به سو ئةنش

و  میبه تعل ایاست كه حف  شود به آن معرفت بر نفوس،  یزیآن چ هیّویاعمال دن
بـاب، و   نیـ آن است آنچه نفع بخشـد در ا  یو تال ؛استبه تعلّم و در ایو  تیهدا
بر ابدان باشد و بعد از آن، آن است كـه   اتیاست كه موجب حف  ح یزیآن چ
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اسـت در   یسـه مرتبـه ضـرور    نیـ پـس ا  .موجب حف  اموال بر اشـخاص گـردد  
 .9(978ـ 971 :6811 ،یرازیش یصدرا) «مقصود شارع به حسب عقل

كرامـت و رحمـت او   خانـة  و  یبه جوار اله كشاندن ،خلقت ییغرض نهادر این نگاه، 
مانند نسـبت   عتینسبت نبوت به شر( و بر همین مبنا و 969 :6861، مصلم)ر. ؛  باشد یم

 ستا یمانند جسد ،عتیاز شر یعار استیكه در آن روح باشد و س یروح است به جسد
 (.961 :همان)ر. ؛  كه در آن روح نباشد

 مبنای تحقق امکان عبودیت الهیتشکیل دولت بر  ضرورت .2ـ1

 آورد؛فـراهم  را امکان عبادت بندگان خـدا   تااست  یدولت ضرور لیتشکبر این مبنا، 
غالـب   یبـر و  گـران یو غلبـه بـر د   یخودخـواه  ،است كه حـبّ تفـرد   یانسان موجود رایز

 اتیـ گردد. پس اگر امر ح گرانیو حبّ غلبه منجر به هالكت د یاست، هرچند خودخواه
عادالنه و حکومـت آمرانـه    استیدر افراد بشر مهمل و معطل گذاشته شود و س یانو زندگ

از  یهـر قسـمت   صیتخصـ  نیز اماكن و اموال و ی،اراض میتقس بارةآنان در نیام یا و زاجرانه
و  اتیـ موضـوعه وجـود نداشـته باشـد، امـر ح      نیطبم حقوق و قوان یها به شخص خاص آن
 وو سـلو    ریو آنـان را از سـ   كشـد  یو جـدال مـ  و كار به جنـگ   دشو یدشوار م شتیمع

انتظار  نیتر مهم (.969ـ969)ر. ؛ همان:  كند یذكر خدا غافل م و نیزپروردگار  تیعبود
 نیبه قوان چنان باشد كه دیبا یزیر برنامهاست و  یاله نیقوان ی، اجرابا این مبنا از حکومت

 :نرسدخدشه  یاله

كنند  یرویكه مردمان به او اقتدا و از او پ یجز با وجود امام ایو دن نینظام د»
به او در هر  ازیو ن دیآ یدرست نم اموزند،یب یرا از و یزكاریو پره تیو راه هدا
و آنچـه در رونـد   اسـت   آنـان  به خورا  و پوشـا   ازیتر و باالتر از ن زمان مهم

 (.977 :6811 ،یرازیش یصدرا« )باشد می اتیاز منافع و ضرور ها نیا

كـه مـردم را    یا به گونه ،یامور معنو میتنظ و مردم یشتیامور مع مینظیفة تووحکومت 
 ،میمـردم بـه صـراط مسـتق     تیهـدا  ،امـت یامور آخرت و ق یادآوری .برساند یلهبه جوار ا
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 :6811 ،را بـر دوش دارد )ر. ؛ همـان   تیـ امن نیشـکنان و تـأم   مجازات مجرمان و قـانون 
 (.993ـ997

 ی آنها می هستی و استلزاانگار هدف. 2

و چنـان شـیفتة دنیـا     نگرند یمبرخی مکاتب با نگاه استقاللی و غیر تابع به هستی مادّی 
بـه تمتعـات    دنیرسـ  هستند كه هدف نهایی آنان از هر اقدامی در عرصة حیات اجتمـاعی، 

و  است ، جهان از مادّه به وجود آمدهها ستیالیماترهستی مادّی و دنیای فانی است. از منظر 
رجی در ایجاد آن دخالت نـدارد و عـالم، محصـول فعـل و انفعـاالت شـیمیایی و       عامل خا

عده طرفدار اصالت مکانیسم هسـتند و جریـان    نیا .ردیگ ینمفیزیکی است و هدفی را پی 
و معتقد به اصل غایت و هدف نیستند و قانون تنـازع بقـا    پندارند یم وار نیماشامور عالم را 

 (.168ـ186 :6891، آژدو . ؛ر) دانند یمرا دلیل ردّ غایت 

كـه آنـان بـر ایـن      دهـد  یمـ ی به حیات مادّی اسـت و توضـیم   ا نگرهمنتقد چنین  قرآن
تالشـی بـرای بـه    از هیچ  ،رو  نیاز ا .9كه هستی منحصر در همین جهان مادّی است گمانند

و پیوسـته در طلـب    7نـد یجو یو غیـر از دنیـا را نمـ    1كننـد  یدست آوردن آن فروگـذار نمـ  
در حقیقـت، دنیـا آنـان را    و 6، به داشتن دنیا خوشنودند3ندهست ناپایدار دنیا یها یورداربرخ

بـا وجـود اینکـه هـر      كه دهد یمو كافر نشان  مؤمن. در مقام مقایسة دو گروه 68است فریفته
شـنودی  وانجـام اعمـال صـالم بـرای جلـب خ      ،مؤمنـان هدف ، كنند یدر دنیا زندگی م دو

كافران همین خـوردن و خوابیـدن تمتـع از لـذات حیـات      دف هولی شان است، پروردگار
ند و هسـت  از مواهب حیات قید و شـرط فـراوان قائـل    یریگ مؤمنان در بهره . همچنین،است

و  توجـه دارنـد   مواهـب  ةبه بخشند و شندیاند یم آن در طرق تحصیل و چگونگی مصرف
 تـر  نیرا از ولـم و گنـاه سـنگ    خـود  پیوسته بارِ انكافر اما، آورند یجا م شکر منعم را به حمّ
ـ   :میخـوان  یمی ا هیآ. در سازند یم تر کی، خود را به هالكت نزدكنند یم دْخِلُ إِنَّ اللَّـهَ یو

تَمَتَّعوـونَ وَ  فَـرُوا یَ ارو وَ الَّذِینَ کَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَ

خداوند كسانی را كـه ایمـان آوردنـد و عمـل      :لُ الْأَنْعامو وَ النَّارو مَثْوی لَهومْا تَأْکُمَکَ لُونَأْکُیَ
كه نهرها از زیر درختانش جاری است،  كند یهایی از بهشت م وارد باج ،صالم انجام دادند
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و  خورنـد  یو همچون چهارپایان م رندیگ یدر حالی كه كافران از متاع زودگذر دنیا بهره م
 (.61/ محمد) هاست آتش دوز  جایگاه آن ،رانجامس

 كـه در آیـاتی   ؛ چنـان دهـد  یمو به ناپایداری دنیا توجه  كند ینم دییتأاین نگاه را  قرآن
 نیتــر دو قســمت از مهــم بــر و از غــرور و غفلــت بیــدار شــوند غــافالن مغــرور كوشــد یمـ 

نیروی  نیروی اقتصادی و :تكه بقیه به آن وابسته اس كند یمتأكید  زندگی دنیا یها هیسرما
ها كه بر تخت  آن . لذامادّی این دو نیرو الزم است برای رسیدن به هر مقصود رایز ؛انسانی
شـیرازی و   مکـارم  . ؛ر) كردنـد  یاین دو نیرو مـ  یآور سعی در جمع ،نشستند یقدرت م

یَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهو مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْ الْحَیَاةِوَاضْرِبْ لَهوم مَّثَلَ (: 999ـ998 :61ج ، 6879دیگران، 

* فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتو الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیمیا تَذْرووهو الرِّیَاحو وَکَانَ اللَّهو عَلَى کُـلِّ شَـیْءٍ مُّقْتَـدِریا    
ـ اتو الصَّالِحَاقِیَا وَالْبَالدُّنْیَ زِعنَ ٌُالْحَیةاةٌِالُ وَ الْبَنُونَ الْمَ کَ  ر  اتو خَیْ ـ  وَوَ عِنْـدَ رَبِـّ  :ر  أَمَـالَ ابـاَ وَ خَیْ

 ،آن گیاهـان  بـا و  میفرسـت  یها به آبی تشبیه كن كه از آسمان فرو م زندگی دنیا را برای آن
هـا را   بادهـا آن  یا ، به گونـه خشکند ی، اما بعد از مدتی مروند یزمین سرسبز و درهم فرو م

مال و فرزندان زینت حیات دنیا  .اناست، و خداوند بر هر چیز توكنند یبه هر سو پراكنده م

)الکهـف/   اسـت  تـر  دبخشیـ باقیات صالحات نزد پروردگارت بهتـر و ام ثواب هستند و 
 .(91ـ99

در نگـاه مسـتقل بـه دنیـا، آن را بـا       قـرآن كـریم  كـه   دهـد  یمـ مروری بر آیـات نشـان   
تکـاثر  (، زینـت، تفـاخر و   81/ محمـد لعـب و لهـو )ر. ؛    66ی چون متاع غـرور، های عنوان
و تأكید دارد كه خداونـد تـالش كسـانی را هـم كـه بـه دنیـا         كند یم( معرفی 98/ دیحد)ال

، 61جملـه در آیـاتی   از ؛دهد یمرا  شانة ایخواست و گذارد ینمپاسخ  چنین نگاهی دارند، بی
اگر هدف اصـلی   .رود یاعمال از میان نم /كه نتای كند یمرا بیان ت همیشگی الهی سنّ این

آن چیـزی جـز آن نخواهـد بـود و امـا اگـر        ةثمر ،ندگی مادّی این جهان باشدرسیدن به ز
خواهـد بخشـید و هـم نتـای/      ریهـم در ایـن جهـان تـأث     ،هدف خدا و جلب رضای او باشد

 ی دیگر كه مربوط به جنـگ ا حـد اسـت،   ا هیآ در .دیگر خواهد داشت پرباری برای جهان
ـ تَوتَ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ کِانَ لِنَفْس  أَنْ تَموا کَوَ مَ: میخـوان  یم ا ابَ الـدُّنْیَ رِدْ وَـوَ اباَ موؤَجَّالَ وَ مَنْ یو

كـس جـز بـه فرمـان      و هیچ :رِینَا وَ سَنَجْزِی الشَّاکِنُؤْتِهِ مِنْهَ الْآخِیَةِابَ رِدْ وَوَا وَ مَنْ یونُؤْتِهِ مِنْهَ
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بخواهـد )و در زنـدگی   هر كـس پـاداش دنیـا را     است. شده سرنوشتی تعیین ؛ردیم یخدا نم
( چیزی از آن بـه او خـواهیم داد و هـر كـس پـاداش آخـرت       ،خود در این راه گام بردارد

 .(699/ محمد) زودی شاكران را پاداش خواهیم داد و به میده یاز آن به او م ،بخواهد

 است: در تفسیر این آیه، به ارتباط آن به مسئلة جنگ ا حد اشاره و گفته شده

 مـادّی و دنیـوی باشـد و    ةجی، اگر هدف تنها نتشود یضایع نم گاه  چیهكوشش انسان »
 .آورد یدسـت مـ   بـه  یا غنیمت تـالش كنـد، بهـره    سبب  حد تنها بهمانند بعضی رزمندگان ا 

، بـاز  اشدها در مسیر حیات جاویدان و فضائل انسانی ب ، و كوششتربراگر هدف ، نچنیهم
 (.669 :68ج ، 6879 و دیگران، . ؛ مکارم شیرازیر« )خواهد رسید هدف به

ی هستی مادّی كه در مباحث سابم بدان اشـاره شـد، آثـار بسـیار زیانبـاری      انگار هدف
برای سعادت جامعة بشری در عرصة حیات اجتماعی و سیاسی در مرحلة تشکیل و تکوین 

كـه فراتـر از هسـتی مـادّی و دنیـای       آنـان  قدرت تا مرحلة اجرا و نظارت بـر قـدرت دارد.  
هـای   یا به دنیای فرامـادّی بـاور ندارنـد، محـور تمـام افعـال و كـنش        رندیپذ ینمجود را مو

و آخـرت را   دهنـد  یمـ ی آن قـرار  هـا  یبرخـوردار سیاسی خـود را دنیـا و كسـب منـافع و     
 .میریگ یم. این تأثیرها را با مرور برخی آیات پی كنند یمفراموش 

 عی و سیاسیی در حیات اجتماویمنافع دنو ترجیح  . اصالت1ـ2

و  كنـد  یتهدیـد مـ   ،كه بعد از ایمان بـه خـدا كـافر شـدند    را كفاری آیاتی  درخداوند 
 كنـد  یمـ و بیـان  كسانی است كـه كفـر را در دل پذیرفتـه باشـند      منظورش دهد یمتوضیم 

حیـوانی   یهـا  و جز تمتعاست علت حلول غضب خدا این است كه حیات دنیا را كه مادّی 
دائمـی و زنـدگی    دیگری ندارد، بر حیات آخرت كـه  ةس نتیجفْنَ یها و اشتغال به خواسته

  بـه  و تـرجیم دادنـد   ،خلقت و زنـدگی انسـانیت اسـت    ةالعالمین است و نتیج در جوار رب
و بـدان كفـر    نـد . اینان جز دنیا هدف دیگری نداشتند و از آخرت بریدبرگزیدنداین  یجا

از راه  ،هـدایت نکـرد  آنان را ون خدا و چ كند یخدا هم مردم كافر را هدایت نم .ورزیدند
مَـنْ کفَـرَ بِاللَّـهِ    : در غضب خدا و عذابی بزرگ افتادند شدند و سعادت و بهشت گمراه
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هِمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِالَّ مَنْ أُکرِهَ وَ قَلْبوهو موطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکنْ مَنْ شَـرَحَ بِـالْکفْرِ صَـدْراَ فَعَلَـی    
 وَ أَنَّ اللَّـهَ الَ  الْةآخِیَةٌِا عَلَی الدُّنْیَ الْحَیاةَلِک بِأَنَّهومو اسْتَحَبُّوا ابٌ عَظِیمٌ ذَاللَّهِ وَ لَهومْ عَذَ غَضَبٌ مِنَ

ایمان آوردنش منکر خـدا شـود، نـه آنکـه مجبـور       و هر كه از پسِ: افِرِینَهْدِی الْقَوْمَ الْکَیَ
ها بـاد   ینه به كفر گشاید، غضب خدا بر آنكه سكسی  کهدلش به ایمان قرار دارد، بل ،شده

ها زندگی این دنیـا را از دنیـای دیگـر     و این بدان سبب است كه آن و عذابی بزرگ دارند
. ؛ ر ؛687ـ681/ نحل)ال كند یاند و خدا گروه كافران را هدایت نم بیشتر دوست داشته

 (.899 :61، ج ق.6967طباطبائی، 

اقلیـت قـرار   مکـه و در  كـه مؤمنـان در    یهنگـام م، نزول آیـاتی از سـورة رو   نأش طبم
ایرانیان پیروز شدند. مشركان مکه این را  داشتند، جنگی میان ایرانیان و رومیان درگرفت و

پرسـت(   دلیل بر حقانیت شر  خود دانستند و گفتند: ایرانیان مجوس و مشـر  )دوگانـه  
 ،بر رومیان غلبـه كردنـد   ایرانیان گونه كه  همان .نداَ و اهل كتاب یحیاما رومیان مس ،هستند

زودی پیچیده خواهـد شـد و مـا پیـروز      شر  است و طومار اسالم به پیروزی نهایی از آنِ
 یزیـ گفـت: چ  و توضیم داد كه آیات نازل شدو  گران آمد ناین امر بر مسلمانا .میشو یم
 ةِایٌةالحَهِرَا مِّنَ عْلَموونَ ظَایَ. آنگاه فرمود: كه از رومیان شکست خواهند خورد گذرد ینم

و از آخـرت و پایـان    ننـد یب یتنها واهر زندگی دنیا را م :هومْ غَافِلُون خِیَةِاآلا وَ هومْ عَنِ الدُّنْیَ
(. 819ــ 818 :61ج  ،6879 . ؛ مکارم شیرازی و دیگران،ر و 7وم/ ر)ال خبرند كارها بی

دنیامحوری و ترجیم آن بر  و ستایبر اصالت دن یمبتن ها تدبیر آنان در حیات اجتماعی آن
ـ  الْآخِیَةُا وَ الدُّنْیَ الْحَیاةَبَلْ تُؤْوِرُونَ هاست:  حیات اخروی و مصالم آن نقشة راه آن ر  وَ خَیْ

 در حالی كه آخرت بهتر و پایـدارتر اسـت   ،دیدار یبلکه شما حیات دنیا را مقدم می: أَبْقَ
 .68(67ـ61ی/ علألا)

 تشـد  بـه سـبب آن، بـه   یهـود  و  شود یماسرائیل یاد  ی بنیشکن در آیاتی دیگر از پیمان
 ةهمـ  اسـت و در  جزء اصـول و قـوانین ثابـت ادیـان الهـی     یی كه ها مانیپ ؛شود یم سرزنش

 ،توحید و پرسـتش خداونـد یگانـه   ی عنی ؛وجود دارد یا گونه به هادستور نادیان آسمانی ای
 پـا  بـه  ،بـا مـردم   نیک سخن ،تمندانیتیمان و مس ،خویشاوندان ی بهکین ی به پدر و مادر،کین

هـا و   یکـدیگر از خانـه   نرانـدن  رونیـ ب ،خـون یکـدیگر   ختنینـر  ی زكـات، ادا ،نماز داشتن
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جنگ از شما اسیر شد، همه برای آزادی او كمـک   ركسی د اینکه اگر خود و یها كاشانه
 فَـالَ  بِالْةآخِیَةٌِا الـدُّنْیَ  ةَالْحَیةٌاالَّـذِینَ اشْـتَرَووا    أُولئِکَ: كنید، فدیه دهید و او را آزاد سازید

ند كه آخرت را بـه زنـدگی   ی هستهمان كسان ها نیا :رُونَنْصَهومْ یو ابو وَ الَخَفَّفو عَنْهومو الْعَذَیو
ها را یاری نخواهـد   و كسی آن شود یها تخفیف داده نم لذا در مجازات آن .اند دنیا فروخته

 .(31)البقره/  كرد

نضـیر كـه هـر دو از     قریظـه و بنـی   بنی ةطایف است كه فته شدهنزول آیات گ نأشدربارة 
منـافع دنیـا بـا یکـدیگر بـه       سـبب بـه   ،ف یهود بودند و با هم قرابـت نزدیـک داشـتند   یطوا

پیوسـتند و   نـد، خـزرج كـه از مشـركان مدینـه بود     ةنضـیر بـه طایفـ    بنی. مخالفت برخاستند
هـر یـک از    ،داد یقبیلـه روی مـ   هایی كـه میـان آن دو   اوس و در جنگ ةقریظه به طایف بنی
امـا هنگـامی كـه     .شـت ك  یدیگر م ةو از طایف كرد یپیمان خود را كمک م هم ةها طایف این

پرداخـت فدیـه، اسـیران خـود را     با تا  شدند ییهود جمع م ة، همنشست یآتش جنگ فروم
بـر اعمـال   یهـود را در برا  قرآن. كردند یم توراتاستناد به قانون  ،آزاد كنند و در این عمل

سرزنش و به اشد مجازات تهدیـد   تشد به ان در میان احکام خداآن و نقیض و تبعیض ضدّ
یعنـی   ،تـر  ، اما در برابر احکام مهـم كردند یتر را عمل م كه احکام كوچک ویژه  ، بهكند یم

مذهبان از خانه و دیارشان مخالفـت   قانون تحریم ریختن خون یکدیگر و آواره ساختن هم
آنجـا   و شان بودای یزندگی دنیا به نفعدند كه دا میی بها هایدستور هها تنها ب آن .كردند یم

اما چـون احتمـال اسـارت بـرای      ،ختندیر یخون یکدیگر را م ،كرد یان اقتضا مآن كه منافع
از دادن فدیـه بـرای آزاد    ،نجـات از اسـارت احتمـالی آینـده     یبـرا  ،همگی وجود داشـت 

و  81 :6ج  ،6879. ؛ مکــارم شــیرازی و دیگــران، ر) ســاختن اســیران مضــایقه نداشــتند
اصلی اعمـال ضـد و    ةانگیزها به  شکنی آن بعد از بیان پیمان قرآن كریم(. 889: 1همان، ج 
 است. توجه دادهنقیض 

 توبـه/ ال ؛69و  79 نسـاء/ ال ؛691آل عمران/) ستی و فرار از جهادتر  و یا سُبه  توان یم
(، 81/ محمـد ) تمایل به سـازش بـا دشـمنان    (،66 صف/ال و 81 محمد/ ؛61 حزاب/ألا ؛83

و  (661 هود/ و 38 مائده/ال ؛31ـ39 بقره/)ال ستمگری (،18/ ونس)ی خودكامگی و استبداد
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(، هم بـه  7 فاطر/ال و 671 عراف/ألا ؛699 آل عمران/) حزب شیطان قرار گرفتن در جرگة
و  69غیـر از دنیـا را خواهـان نیسـتند     محورانایـ دن اشاره كـرد.  ها عنوان بخشی از این استلزام

و برای به دست  61ندهست بدان سرگرم و خوشحال و 69پیوسته در طلب متاع ناپایدار دنیایند
 تـوجهی بـه بینوایـان و یتیمـان     بی. همچنین، 67كنند یآوردن آن از هیچ تالشی فروگذار نم

 آل عمـران/ ؛ )ر.  اصـطکا  و سـتیز بـا جامعـه     (،18ــ 67 فجر/ال و 13 کهف/)ر. ؛ ال
 تکـاثر/ ال و 76 قصـص/ ال ؛89 کهـف/ )ر. ؛ ال فخرفروشی (،61 نحل/ال و 8 نفال/ألا ؛691
تمسـخر و  و  (16 فجـر/ ال و 11 واقعـه/ ال ؛69 نحـل/ ال ؛83 توبـه/ )ال همتی و خواری دون (،6

انگـاری هسـتی    بخشی دیگر ازآثار دنیامحوری و هدف (161/ بقره)ر. ؛ ال تحقیر مؤمنان
ماننـد   ؛انـد  آمـده در تاریخ نیز افراد فراوانی به ترجیم دنیا بـر آخـرت گرفتـار     مادّی است.
 هیـ معاو یوقتـ  اسـت  . گزارش شـده  ، مردم كوفه و...)ع(نیامام حس ارانبرخی ی ر،یطلحه، زب

عاص فرستاد. عمـرو عـاص    به عمرو یا نامه ،گرفت )ع(یعل امیر مؤمنانبه جنگ با  میتصم
 نامؤمنـ  ریـ او به مقـام ام  یآگاه گویایكه  هیبا معاو یاكراتو پس از مذ آمدبه سمت شام 

 زنـی پرداخـت.   او مطالبه كرد و سَرِ این موضوع بـه چانـه    یهمکاریی برای بها ،بود )ع(یعل
 شـعر را سـرود:   نیسنس ا !؟یخر یگفت: چرا او را با حکومت مصر نم عتبه ،هیبرادر معاو

عمرو را به او بـده. او امـروز    ةخواست: زِتَجْ لَمْ ایََلادُن ومیَالْ هُنَی ٌ داارِنَّ عَمرواً تَطا عَمرواً إِإعْ»
 (.969ـ936 :همان« )است! تر  و رها ساخته ایدن سببخود را به  نید

 شدن جان شهروندان در تقابل با منافع مادّی ارزش یب. 2ـ2

ـ  :شود یمی، نقش دنیامحوری در قتل وكشتار مردم به تصویر كشیده ا هیآدر  هَـا  ا أَیُّیَ

مَ لَسْتَ موؤْمِناَ مو السَّالَکُإِلَیْ یتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَ نُوا وَ الَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّالَّذِینَ آمَنُوا إِذَ

مْ کُفَمَـنَّ اللَّـهو عَلَـیْ    نْتُمْ مِنْ قَبْـلُ کُ لِکَذَکَ ثِییَة کَانِمو ا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَالدُّنْیَ الْحَیاةِتَبْتَغُونَ عَرَضَ 

چون در راه خدا سـفر   !ای كسانی كه ایمان آوردید :ا تَعْمَلُونَ خَبِیراَانَ بِمَنُوا إِنَّ اللَّهَ کَفَتَبَیَّ
آنان تحقیم كنید و به كسـی كـه سـالم بـه      ةدربار ،دیخور یو به افراد ناشناس برم دیكن یم

او را به قتل برسـانید و بدانیـد    ،ظور گرفتن اموالتا به من ،ید مؤمن نیستیینگو ،كند یشما م
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بسیار هست، خود شما نیز قبل از این چنین بودیـد و خـدا بـر شـما      یها متیكه نزد خدا غن
 (.69ء/ نسا)ال باخبر است ،دیكن یپس به تحقیم بنردازید كه خدا به آنچه م .ت نهادمنّ

در پـی بـه دسـت     آوردنیمـان  ا ازشـما قبـل    كـه  دهـد  یمبه اعتقاد عالمه، آیه توضیم 
ایمانی داد كه شـما را  و آوردن عرض و متاع حیات دنیا بودید، ولی خدا بر شما منت نهاد 

كـه نـزد اوسـت و    كـرد  بسـیاری   های غنیمتمتوجه خدا و  بازگرداند واز آن هدف پست 
 خواهـد  ی، مـ اسـت  از باب اقتضای حال در كالم آمده االدُّنْیَ الْحَیاةِتَبْتَغُونَ عَرَضَ  ةجمل

بدون اعتنا به سرنوشـت   ،شما كه شخصی را با اینکه اوهار اسالم و ایمان كرد بفهماند حال
بـه قتـل رسـاندید، حـال كسـی اسـت كـه در پـی          او اسالم و كفر دربارةاو و بدون تحقیم 

هدفی ندارد، هرچند كشـتن   ،غنیمت است و جز به دست آوردن مال از هر راهی كه باشد
و  دهد یله را بهانه قرار مئمس نیتر مان باشد و معلوم است كه چنین كسی كوچکافراد باای

خـود را بـه غنیمـت بـردارد و ایـن       ةتا اموال كشت كشد یبدون هیچ عذر موجهی افراد را م
جاهلیت مردم هیچ  ةدر دور ،آری .ن قبل از ایمان آوردن داشتنداهمان حال است كه مؤمن

و نعمـت   اسـت  تند و امروز كه خدای منان بر آنان منت نهادههدفی جز دنیا و مادّیات نداش
ئی، طباطبـا  . ؛ر) انعام كرده، واجب است كه دیگر چنین كاری نکننـد به ایشان ایمان را 
 (.91 :9ج ق.، 6967

 . قدرت، مالک برتری وسعادت3ـ2

وقتی دنیا نهایت آمال و مقصد نهایی دانسته شـود، رسـتگاری هـم مخصـوص كسـانی      
ود كه علو و برتری دنیایی را كسب كرده باشند و قدرت مـال  برتـری و فـالح    خواهد ب

كـه   كنـد  یمبیان  قرآن كریم با فرعون، )ع(یموسخواهد شد. در ماجرای برخورد حضرت 
سـرزمین و  ایـن  ما را از تا آمده وی  مدعی شد كه آن و معجزات )ع(یموس برابرفرعون در 
دعـوت بـه توحیـد و ایـن      ،نبـوت  اینکـه ظـور از  مناشـاره بـه    د.بیـرون كنـ   شوطن با سحر
برای غلبه بر حکومت و بیرون كردن ما و قبطیـان از سـرزمین آبـا و     ة موسیمعجزات توطئ

سـرانجام،   ماست، حکومت و سیطره بر این سرزمین و بیرون راندن مخالفـان اسـت!   اجداد
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لـس را تـر    مج و گـذارد  یمـ را  )ع(یموسـ آوری سـاحران بـرای مقابلـه بـا      وی قرار جمع
. سـنس همـه را در روز موعـود آورد    كنـد.  میو تمام مکر و فریب خود را جمع  گوید می

 و تنـد باف یبـا موسـی مـ    انسخن را به تحریـک مبـارز   ةطرفداران مبارزه و شدت عمل رشت
هـا   حر در این كشور پهناورید و نیـروی شـما از آن  شما بزرگان سا و ساحرند گفتند این دو
مقدسـات شـما    د وحرشان بیرون كننشما را از سرزمینتان با سا خواهند یم ها آن بیشتر است!

 مهـارت و تـوان   ،نقشـه  ،تمام نیـرو  پس به خود تردید راه ندهید و .را هم بازیچه قرار دهند
: متحد در صف واحـدی بـه میـدان مبـارزه گـام نهیـد       و كار گیرید را جمع كنید و به خود
َتمـام   ،اكنون كه چنـین اسـت   ی:وْمَ مَنِ اسْتَعْلئْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَمْ وُمَّ ادَکُیْفَأَجْمِعووا ک

كسی اسـت   ید و رستگاری امروز از آنِیخود را جمع كنید و در یک صف بیا ةنیرو و نقش
 :68ج  ،6879 ،مکارم شیرازی و دیگران . ؛ر و 19)طه/  را اثبات كند خود  یكه برتر
 (.189ـ117

 ابزار کسب سود مادّی . قدرت،4ـ2

دسـتیابی بـه    امکـان  وقتی هسـتی مـادّی اصـالت یافـت و حیـات اخـروی كنـار رفـت،        
 در خواهـد بـود،   چـرب ی ا لقمـه ی مادّی از سوی صاحبان قدرت و سیاست ها یبرخوردار

حالی كه بر مبنای ابزارانگاری دنیای مادّی، مناصب مذكور فرصت خـدمت بـرای كسـب    
از  نانابه دنبال به دست گرفتن امور مسـلم  لذا یت الهی است.آخرت، حیات جاوید و رضا

 ریــجنــگ جمــل و انتقــال حضــرت بــه كوفــه، ام دنیرســ انیــبــه پا )ع(نامنــؤم ریــام ســوی
 :بود جانیفرماندار آذربا كه نوشت «سیبن ق اشعث» یبرا یا نامه )ع(نیمنؤالم

لامَـنْ   یوَ أَنْـتَ مُسْـتَرْعً   أَمَانَةٌعُن قاکَ  یوَ لَکانَّهُ فا بِطُعْمَةٍلَکَ  سَیْوَ إِنَّ عَمَلَکَ لَ»

ماـنْ   لْمَـا  کَیْدَیَ یوَ فا قَةٍیبِوَثِوَ الَ ت خَاطارَ إِالَّ  ةٍیَّرَعِ یلَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فا سَیْفَوْقَکَ لَ
الَّ أَك ونَ شَرَّ وُالَتاـکَ  أَ یوَ لَعَلِّ یَّت سَلِّمَهُ إِلَ یمَالِ اللَّها عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مانْ خ زَّاناها حَتَّ

در گـردن   یبلکـه امـانت   ست،یآب و نان ن ةلیتو وس یبرا یفرماندار: لَکَ وَالسَّالَمُ
استبداد به خرج  تیرع ةدربار ی. حم ندارهستینظر مافوق خود  زیرتوست و تو 

اش  كـه از عهـده   یداشـته باشـ   نـان یمگر اطم ،یاقدام كن یمیو نه به كار عظ یده
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آن را  تا هستیداران او  از خزانه یکیتوست و تو  اریاموال خدا در اخت .ییآ یمبر
 .(17ن  /البالغه نه/« )نباشم یبد یتو فرمانروا یبرا دوارمیو ام یكن میبه من تسل

 گیری نتیجه

انگاری یـا ابزارنگـاری هسـتی     گزارش دو دیدگاه دربارة هدف در این پژوهش، ضمن
صـالحیت هـدف    قرآن كریماین حقیقت تبیین شد كه  ،قرآن كریمبرای سیاست از منظر 

و بـا القـاب تحقیرآمیـزی بـا چنـین       ردیپذ ینمی بشر ها فعالیت را برای« هستی مادّی»بودن 
و  دانـد  یمـ ی هستی مادّی را برای سیاست مذموم انگار هدفو  كند یمدنیاگرایی برخورد 

ی اجتمـاعی  ها عرصهادّی در انسان خلم نشده تا نهایت آمالش برخورداری م دهد یمنشان 
وسیاسی حیات باشد، بلکه آفریده شده تا بشر با به فعل رساندن قوای خـود )= تکامـل( در   

ی مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی حیات، رضایت الهی را كسب كند، به قرب ها عرصه
هـای و   اسـتلزام  شـود.  منـد  بهـره مطلوب و جاویدان اخروی  خداوند دست یابد و از حیات

 است. گزارش شده قرآنانگاری هستی در  امدهای متعددی نیز برای هدفپی

 ها نوشت پی

 .شود یمآیات متعدد از باطل و عبث و لعب نبودن خلقت سخن گفته  درـ 6
ص  عوالی الئالی العزیزه فی االحادیث الدینیـه، االخره )رسول اهلل: الدینا مزرعه  قال ـ 1
117.) 

اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیبَاتِ مِـنَ الـرِّزْقِ قُـلْ هِـی      عنَ َزِقُلْ مَنْ حَرَّمَ  ر. :ـ 8

 کـذَلِک نُفَصِّـلُ اایـاتِ لِقَـوْم  یعْلَموـون      الْقِیامَ ِیوْمَ  خَالِصَ ًالدُّنْیا  الْحَیاةِلِلَّذِینَ آمَنُوا فِی 

وَال تَنْسَ نَصِیبَک مِنَ الـدُّنْیا وَأَحْسِـنْ    خِیَةَاآلوَابْتَِِ فِیمَا آتَاَ اللَّهو الدَّارَ (؛ 81 عراف/أل)ا

ــدِین   ــبُّ الْموفْسِ ــهَ ال یحِ ــی األرْضِ إِنَّ اللَّ ــادَ فِ ــِِ الْفَسَ ــک وَال تَبْ ــهو إِلَی ــنَ اللَّ ــا أَحْسَ  کمَ
ابَ وَآتَینَاهو أَجْـرَهو  وَالْکتَ النُّبُةَّةَوَوَهَبْنَا لَهو إِسْحَاقَ وَیعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِی ذُرِّیتِهِ (؛ 77قصص/ال)

قُلْ یـا عِبَـادِ الَّـذِینَ آمَنُـوا     (؛ 17عنکبوت/ال) لَمِنَ الصَّالِحِین اآلخِیَةِفِی الدُّنْیا وَإِنَّهو فِی 
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رُونَ إِنَّمَـا یـوَفَّی الصَّـابِ    وَاسِةعَ  ٌوَأَرْضو اللَّهِ  حَسَنَ  اتَّقُوا رَبَّکمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیا 

َقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّکمْ قَالُوا خَیرَا لِلَّـذِینَ  و و (68زمـر/ ال) أَجْرَهومْ بِغَیرِ حِسَاب

 .(88نحل/ال) خَیر  وَلَنِعْمَ دَارو الْموتَّقِین اآلخِیَةِوَلَدَارو  حَسَنَ  أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیا 

 یهـا بگذرنـد، و نفـس انسـان     از آن دیـ خدا با یكه روندگان به سواست  یمنزل ایدن ـ9
هـا   از آن دیـ شده است كه با هیتعب یها و مراحل نفس منزل نیا یخداست و برا یمسافر سو
 (.816 :6831 ،یرازیش یصدرار. ؛ بگذرد )

 .(16 /نعامأل)ا ا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعوووِیناتُنَا الدُّنْیَحَیَ إِالَّ وَقَالُوا إِنْ هِیَ .ـ9
 .(17 /نسانإل)ا وْمیا وَقِیالَذَروونَ وَرَاءَهومْ یَوَیَ الْعَاجِلَ َحِبُّونَ إِنَّ هَؤُالءِ یوَ .ـ1

 .(16 /نجمال) االدُّنْیَ الْحَیاةَ رِدْ إِالَّوَلَمْ یو ـ7
ا بَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیََمِنَ النَّاسِ مَنْ یقُولُ رَف ؛(17/ نفالأل)ا تُرِیدوونَ عَرَضَ الدُّنْیا ـ3

 الـدُّنْیا وَاطْمَـأَن وا بِهَـا    بِالْحَیةاةٌِوَرَضُـوا   و (188 /بقـره ال) قمِنْ خَـالَ  اآلخِیَةِوَمَا لَهو فِی 
 .(7/ )یونس
 .(11/ رعدال) الدُّنْیا بِالْحَیاةِوَفَرِحووا  ـ6
 (.78/ نعامأل)ا الدُّنْیا الْحَیاةُوَغَرَّتْهومو  .ـ68

عَجَّلْنا لَهو فِیها ما نَشاءو لِمَنْ نُرِیدو وُمَّ جَعَلْنا لَهو جَهَـنَّمَ یصْـالها    الْعاجِلَ َمَنْ کانَ یرِیدو  ـ66

وَ هوـوَ موـؤْمِن  فَأُولئِـک کـانَ سَـعْیهومْ       ها یلَها سع یوَ سَع الْآخِیَةَمَذْمووماَ مَدْحووراَ وَ مَنْ أَرادَ 

ءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّک وَ ما کانَ عَطاءو رَبِّک مَحْظُوراَ انْظُـرْ کیـفَ   مَشْکوراَ کالًّ نُمِدُّ هؤُال

 (.639آل عمران/ ) أَکبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَکبَرُ تَفْضِیالَ لَلْآخِیَةُبَعْت  وَ  یفَضَّلْنا بَعْضَهومْ عَل

ـ  الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُـوَفِّ إِلَـی   الْحَیاةَمَنْ کانَ یرِیدو ـ 61 وَ هوـمْ فِیهـا ال    هـا  یهِمْ أَعْمـالَهومْ ف

وَ باطِل  ما کانُوا  ها یإِالَّ النَّارو وَ حَبِطَ ما صَنَعووا ف الْآخِیَةِیبْخَسوونَ أُولئِک الَّذِینَ لَیسَ لَهومْ فِی 

 .(91 :6ج  ،6879و دیگران،  شیرازی مکارم . ؛ر ؛61ـ69)هود / یعْمَلُونَ

دنیـا بـا آخـرت     ةقرآنـی در مقایسـ   ةفراد مؤمن ایـن محاسـب  برای ا .67ـ61ی/ علألاـ 68
كاماًل روشن است، امـا چگونـه انسـان مـؤمن در بسـیاری از اوقـات علـم خـود را زیـر پـا           

و  شـهوات بـر وجـود انسـان     ةغلبـ  ،؟ پاسـخ شـود  یمـ  میگناهـان و جـرا   ةو آلود گذارد یم
ج  ،6879دیگـران،   ر. ؛ مکارم شیرازی وت)ست یادن شهوات نیز حبّ ةغلباین  ةسرچشم
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11: 983.)       اللَّهِ الَّذِی لَهو ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ وَیـل  لِلْکـافِرِینَ مِـنْ عَـذاب

وَ یصودُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّـهِ وَ یبْغُونَهـا عِوَجـاَ     الْآخِیَةِالدُّنْیا عَلَی  الْحَیاةَشَدِیدٍ الَّذِینَ یسْتَحِبُّونَ 

 (.8ـ1ابراهیم/ ) فِی ضَالل  بَعِیدٍأُولئِک 

 .(16 نجم/ال) االدُّنْیَ الْحَیاةَ رِدْ إِالَّوَلَمْ یو ـ69
ا قُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَفَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَ ؛(17 نفال/أل)ا اتُرِیدوونَ عَرَضَ الدُّنْیَ ـ69

 ؛(188 بقره/ال) مِنْ خَالق اآلخِیَةِوَمَا لَهو فِی 

َا وَاطْمَأَن وا بِهَاالدُّنْیَ بِالْحَیاةِرَضُوا  و /(7 )یونس. 
 .(11 رعد/ال) االدُّنْیَ بِالْحَیاةِوَفَرِحووا  ـ61
 (.78 نعام/أل)ا االدُّنْیَ الْحَیاةُوَغَرَّتْهومو  ـ67

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم
 رضـا یعل نظر ریز .چهر بزرگمهرمنو ةترجم. فلسفه اتیمسائل و نظر (.6891. )چیویك، آژدو
 .فیشر یدانشگاه صنعتتهران:  ی.دریح
ـ األحاد یف  عزعالعز یاللئال یعوال ق.(.6988ی. )محمدبن علجمهور،  أبی  ابن  . یٌةنعالد ثی

 .الشهداء دیس :قم. 6چ  ی.العراق یمجتب میتحق
 هجرت.چاپ صبحی صالم. قم:  .البالغه نه .(. ق 6969شریف الرّضی، محمدبن حسین. )

 ی.احمدبن محمـد اردكـان   ةترجم .مبدأ و معاد (.6811.)میمحمدبن ابراه ،یرازیش یصدرا
 ی.مركز نشر دانشگاه ی وانقالب فرهنگ ستاد :تهران ی.به كوشش عبداهلل نوران

بـه   .ی السةلةٌکالمناه   یف ی الیبةبالشواهد  (.6831ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )
 .وستان كتابقم: ب ی.انیآشت نیالدّ جالل دیس ةو مقدماهتمام 

 ی.محمد خواجو ةترجم .یشرح اصول کاف(. 6811ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )
 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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ـ  یف زانیالم ق.(.6967. )نیمحمدحسسید  ،ئیطباطبا انتشـارات   دفتـر  :قـم  .القـرآن  ریتفس
 .اسالمی
 .سروش: تهران. 7چ  .ی الیبةبالشواهد  ریترجمه و تفس (.6861. )مصلم، جواد

 .صدراقم:  .گفتار ستیب(. 6813) .مطهری، مرتضی
 .اإلسالمیةالکتب  دارتهران:  .نمونه ریتفس (.6879و دیگران. ) ناصر ،یرازیمکارم ش


