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چکیده

در قرآن کریم

َ

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

َ
َ
استدالل خ ْی ٌر َو أ ْبقی در مواض تقابل دنیـا و آخـرت بـه کـار رفتـه و در ایـن راسـتا
دارای حوزههای کاربرد متفاوتی ،مربوب به تصمیم گیریهای انسان اسـت ،کـه
ّ
ّ
موقعیت
موقعیتها عبارتند از:
باید یکی از دو طرف را بر دیگری ترجی دهد .این
ّ
موقعیت دعوت به
رزق که شامل دو حوزۀ تنگی رزق و مقایسه در روزی میباشد،
ّ
موقعیت تهدید ایمان ،کـه دو راهـی دنیـا یـا آخـرت عنـوان جـام همـۀ
هدایت و
ّ
ّ
موقعیتهاست .توجه به این استدالل باعث میشود ،انسان با نگاهی واق بینانه،
ّ
موقعیـتهـای
بهترین رویکرد را جهت عملکرد صـحی بـرای مواجهـه شـدن بـا
نــامبرده داشــته باشــد .بــه کــارگیری اســتدالل بــه تناســب کاربردهــایی کــه دارد،
پیامدهای کار آمدی را به همراه خواهد داشت ،از جمله :قناعت ورزی ،بردبـاری،
سپاسگزاری ،رضامندی از زندگی ،هدایت پذیری ،تعالی خواستهها ،از بین رفـتن
ترس و اضطراب ،استقامت بر هدف و دستیابی به فالح.
َ
کلیدواژه ها :خیر ،أبقی ،دنیا ،آخرت ،استدالل (قرآنی).

َ َْ
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بیان مسأله

قرآن کتاب راهنمای جهان شمول و هدایتگر جاودانۀ زندگی اسـت .معـارفی را بـه انسـان عرضـه
قابلیت کاربرد دارد؛ پس باید از آن برای زندگی استفاده کردّ .
میدارد ،که در زندگی او ّ
توجه ویژه به
کاربردی کردن مفـاهیم و آموزههـای قرآنـی ،جایگـاه قـرآن بـه عنـوان کتـاب زنـدگی را روشـنتر
مینماید .استخراج و تبیین نکات کاربردی قرآن از راههای عمومی کردن فهم قرآن و وارد کردن
این آموزههای ناب به متن زندگی و در نتیجه گسترش انس و ارتباب با قرآن و چـرخش زنـدگی بـا
ّ
محوریت فرامین الهی است .از اینرو عرضۀ پیامهای قرآنی جهت بـه اجـرا در آوردن ایـن نکـات

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هشتم ـ پائیز و زمستان 8931

کاربردی از ّ
اهمیت ویژهای برخوردار است.
با ّ
ّ
موقعیتهـای زنـدگی
توجه به اینکه انسان موجودی استداللگر و استداللپذیر است .و در
بر اساس دلیل و برهان عمل کرده و با دلیل و برهان نیز مغلوب میشود ،معمار هستی کـه آگـاه
به همۀ نیازها و ابعاد وجـودی اوسـت ،معـارف قـرآن کـریم را بـه صـورت اسـتداللهایی عقلـی و

منطقی ،متناسب با عقل و فطرت بشر بیان نموده ،که هر انسـان خردمنـدی پـذیرای آنهاسـت.
خداوند در قالب آیاتی با عنایت به برخی از گرایشهای اصیل وجود انسـانی؛ از جملـه ّ
حـب بقـا و
َ
گرایش به خیر ،تعالیمی را برای هدایت بشر و دستیابی او به سعادت عرضه داشته ،که محدود به
زمان و مکانی ّ
آیـات تشـکیل دهنـدۀ
خاص و منحصر به عصر نزول نیست .از جملۀ این معـارفِ ،
استدالل َ خ ْی ٌر َو َأ ْبقی میباشد ،که مربوب به زمینـهها و حـوزههـایی ّ
خـاص ،از زنـدگی انسـان
است.
استدالل مـورد بحـث دارای سـه مبنـای خـدا شـناختی ،جهـان شـناختی و انسـان شـناختی
میباشد .خداشناختی از این منظر که :خداوند متعال خالق و پروردگار هستی و انسان است .تدبیر
نظام هستی و قوانین حاکم بر آن ،به دست اوست .و بنابر حکمت خود نیازهایی را در وجود انسان
قرار داده ،علیم ،و بصیر به نیازهای اوست و شرایط ارضـای ایـن نیازهـا را بـرایش فـراهم نمـوده
ُ
عـد ناپایـداری دنیـا و پایـداری حیـات
است .جهان شناختی :شامل شناخت دنیا و آخرت یکـی از ب ِ
ُاخروی ،و دیگری از منظر ّ
شر بودن دنیا ،آنجـا کـه در تقابـل و تـزاحم بـا آخـرت قـرار گیـرد و در
مقابل ،خیر بودن آخرت .و انسان شناختی از این منظر کـه :انسـان بـه لحـا فطـری موجـودی
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ّ
است خیرگرا ،لذت گرا و محنت گریز ،جاودانه طلب ،مختار و انتخـابگری آزاد ،کـه انتخابهـای
ّ
ّ
موقعیات بر اساس دلیل و برهان عمل میکند.
او ،مستدل بوده و در
پدیدههایی که انسان در زندگی خود بـا آن مواجـه اسـت ،دارای سـه ُبعـد مـاهوی ،ظـاهری و

زمانی است ،که به لحا ماهوی یـا «خیـر» میباشـد و یـا « ّ
شـر» ،و بـه لحـا ظـاهری یـا دارای
ّ
«لذت» بوده و یا برخوردار از «محنت» .از جهت زمان نیز یا «پایدارند و نامحدود» و یا «ناپایدارند و
محدود» .این پدیدهها در تعار با یکدیگر قرار میگیرند ،به گونهای کـه انسـان بایـد بـه ارزیـابی
ّ
مشخص نمودن «خیر پایدار» و « ّ
شر ناپایدار» ،دست به انتخاب زده و «خیر
آنها پرداخته و بعد از

بر این اساس مؤلفههای تشکیل دهندۀ استدالل مذکور نیز عبارتند از -1 :مواجهه شـدن بـا
ّ
موقعیت (خیرگرا یا ّلذتگرا)  -1تشخیص خیر پایدار و ّ
شر ناپایدار
پدیدههای متعار  -2ارزیابی
1

در قرآن کریم

 -0ترجی و انتخاب خیر پایدار.
َْ
َ
مسأله ّ
مهم دیگری که پیرامون استدالل خ ْی ٌر َو أبقی قابل طرح میباشـد ایـن اسـت ،کـه
ّ
دی آن چیست؟ اسـتخراج حوزههـای کـاربردی ایـن اسـتدالل و بـه
موقعیتها و حوزههای کاربر ِ
توجــه بــه آن نقشــی عظــیم در ارتقــا معــارف اعتقــادی و ّ
کــارگیری و ّ
موحدانــه شــدن زنــدگیها و
دستیابی به سعادت دارد ،باعث میشود انسان با نگاهی واق بینانه ،بهترین رویکـرد و آمـادگی را
ّ
موقعیتهایی ،که از مسائل اجتناب ناپذیر زندگی هر
جهت عملکرد صحی برای مواجهه شدن با
فرد است ،داشته باشد.

َ

َ َْ

از آنجا که تا کنون مجموعهای به صورت منسـجم چنـین شـناختی بـه مخاطـب ایـن آیـات
نـداده ،و ّ
قابلیــت کــاربرد آن مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت ،در ایــن نوشــتار بــر آنــیم بــه روش
کتابخانهای و با شیوۀ توصیفی و تحلیل محتوا با ّ
توجه به سیاق ،سبب نزول و تقابل مطـرح شـده

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

پایدار» را برگزیند و « ّ
شر ناپایدار» را رها کند .و از آنجا که مالک ارزیابی انسان «خیر» و «پایـدار»
ّ
ّ
مـوقعیتی
موقعیتها بر اساس استدالل و برهان عمل میکند ،در چنین
بودن پدیدههاست ،و در
َ
َ
استدالل به خ ْی ٌر َو أ ْبقی برای ترجی یکی از دو پدیده بر دیگری به کمک او آمده است.

َ
 .1مبانی و مؤلفه های تشکیل دهندۀ استدالل َ خ ْی ٌر َو أ ْبقی در مقالۀ "تحلیل و تبیین ّ
ماهیت استدالل به
َ
َ
خ ْی ٌر َو أ ْبقی در قرآن کریم؛ در نشریه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری شماره  ،21توسط نویسندگان
همین مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

89

َ
َ
ّ
موقعیتها و حوزههای کاربردی استدالل خ ْی ٌر َو أ ْبقی را که در چهار سـوره و در پـنج
در آیات،
آیه ،در قالب جمالتی ّ
خاص ،مطرح گردیده است ،مورد بررسی قرار دهیم.
ّ
موقعیت رزق
.8
یکی از ّ
واقعیتهای زندگی اجتماعی ،تفاوت سط برخورداری مردم از رزق و روزی میباشد .بدین
ّ
صورت که عده ای در گشایش و وسعت نسبی رزق قرار دارنـد ،برخـی دیگـر از گشایشـی وسـی تر
ّ
عدهای در تنگنا قرار دارند .قرار گرفتن در ّ
موقعیت تنگی رزق ،دشوار و نیازمند بینش
برخوردارند و

و منطقی صحی جهت عملکرد درست در چنین موضعی میباشد .قرآن کریم با اشاره به عملکرد
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برخی از کسانی که به لحا اقتصادی نسبت به دیگـران ،در سـط پـایینتری قـرار داشـتند و در
توجه و ّ
ّ
تمنای ثروت دنیوی بودند ،پاسخهایی را ارائه داده ،و مسیر راهیابی صحی از ایـن
معر
َ
َ
َ
ّ
موقعیت را به آنها نمایانده ،و در این راسـتا اسـتدالل بـه خ ْی ٌـر َو أ ْبقـی بـودن َ م ِاعنداللـه و
ُ
رزق ّ
ّ
موقعیتی مطرح نموده ،تـا
رب را برای رهایی از تنشهای حاصل از قرار گرفتن در چنین

افراد با به کارگیری آن از پیامدهایی ،که به جهت نپذیرفتن ّ
برخورد ناصحی در
واقعیت موجود ،یا
ِ
ّ
مـوقعیتی بهتـرین
موضعی دامنگیرشان خواهد شد ،نجات یابند و با قرار گـرفتن در چنـین
چنین ِ

عملکرد را داشته باشند.
َ
ُ
َ
استدالل به َ خ ْی ٌر َو أ ْبقی بودن َ ماعنداللـه و رزق ّ
رب در دو سـورۀ مبارکـۀ شـوری و
ِ
ّ
طه مطرح گردیده است .در ادامه هر کدام از آیات به تناسب موقعیتی که در آن به کار رفته مـورد
بررسی قرار میگیرد.
ّ
موقعیت تنگی رزق
.8 . 8

نمونۀ افرادی که در تنگدستی قرار داشتند ،و در خطر ّ
توجه و دلبستگی به دنیـا بودنـد ،برخــی از
ّ
3
وسـعـت معیشـت ،نعمـت و ثـروت دنیـوی شـدند.
اصـحـاب صـفـهاند ،که خـواستـار تـوانـگری،
ِ
ّ
 .3اصحاب ُصفه گروهی از یاران مهاجر پیغمبر اسالم  بودند ،که پس از هجرت به مدینه به سبب از دست
َ
ّ
دادن و یا رها کردن خانه و دارایی و جایگاه خود در قبایل ،با پذیرش فقر و تنگدستی ،به عبادت و تعلیم و تعلم
ّ
و شرکت در جهاد روی آوردند این افراد که در مدینه ،در قسمت شمالی مسجد پیامبر  در محلی مسقف و
ّ
بزرگ و خارج از مسجد ،ولی ّ
متصل به آن به نام « ُصفه» به معنای سکو یا ایوان زندگی میکردند ،به تدریج به
نام اصحاب صفه ،اهل صفه و گاهی اصحاب الظله مشهور شدند و به اسوههایی از پذیرش فقر و رها کردن

نیمسا

(ر.ک :ذکاوتی قراگزلو ،1131،ج،1ص )113خداوند متعال طی آیات 12ــ 21سـورۀ شـوری ،بـا
اشاره به یکی از حکمتهای قبض و بسط روزی ،پاسخ آنها را میدهد .که آیات 15ـ 121بیـانگر
توحید ربوبی در تدبیر رزق ،حیات انسان و سایر موجودات است .در این آیات یادآور میشـود ،کـه
ظرفیت آنان جز به انـدازهای ّ
وضعیت و ّ
ّ
معـین
روزی بندگان را بنابر حکمت خود ،مصلحت حال،
نخواهــد داد؛ زیــرا وفــور نعمــت موجــب نافرمــانی و گمراهــی آدمــی اســت( .طباطبــایی،1011،
ج،13ص )55بــا ّ
توجــه بــه اینکــه رغبــت بــه دنیــا مــان پــذیرش دالئــل توحیــدی اســت( ،فخــر
َ
َ
رازی ،1022،ج ،21ص )221خداوند در آیـۀ  12بـا اسـتدالل بـه خ ْی ٌـر َو أ ْبقـی بـودن« ،نعـیم
أخروی» در مقابل «نعیم ناپایدار دنیوی» مسلمانان را از فریفتـه شـدن بـه دنیـا بـر حـذر مـیدارد،
هشدار الزم نسبت به دنیا طلبی را به آنها میدهد و به آخرت ترغیب میکند:

َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ِّ ْ َ
َ َ
باد ِه ل َبغ ْوا ِفـی
این آیه شرح مسألۀ روزی دادن و توضیحی بر آیۀ  :21و لو بسط الله الرزق ِل ِع ِ
َ
ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َ َ
ُ َّ ُ
باد ِه خ ِب ٌیر َب ِص ٌیر میباشد .به همین جهت خداونـد رزق را
احْر ِ و ِلکن ینزل ِبقدر ما یشا ِإنه ِب ِع ِ
به اندازه نازل میکند ،و به هر کس مقداری ّ
معین روزی میدهد؛ چون او به حال بندگان خبیـر و
در قرآن کریم

استحقاق چه مقدار از رزق را دارد ،همان را به او میدهد.
بصیر است .میداند هر یك از بندگانش
ِ
َ
ُ ُ
مراد ازَ ما أ ِوتیت ْم ِم ْن شی  تمام نعمـتهـایی اسـت ،کـه خداونـد بـه مـردم روزی کـرده اسـت.
ّ
(طباطبایی ،1011 ،ج،13ص )22از آنجا که توقف ما در دنیـا محـدود اسـت ،لـذا بهرهمنـدی از

َ

مظاهر دنیا برای روی آوری صرف به آخرت تبدیل شدند( .کاتب واقدی ،1110 ،ج،1صّ )201
خباب بن أرت
گوید این آیه (شوری ) 21:دربارۀ ما نازل شد ،که ناسپاسانه آرزومند اموال بنی نضیر و بنی قریظه بودیم .ابو
عثمان مؤذن نیز با اسناد از عمرو بن حریث روایت میکند که آیه درباره اصحاب صفه است ،که نعمت و ثروت
دنیوی تمنا میکردند( .ذکاوتی قراگزلو ،1131،ج،1ص .)113
َ َّ
َ ٌ َ ٌ َ ُ َ َّ
َ
ُ َّ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ َ َ
َ َ
ُ
باد ِه خ ِبیر ب ِصیر*و هو ال ِذی
باد ِه ل َبغ ْوا ِفی احر ِ و ِلکن ینزل ِبقدر ما یشا ِإنه ِب ِع
َ  .1و ل ْو َب َسط الل ُه ِّالر ْزق ِل ِع
ِ
ِ
َْ
َّ
َ ِّ ُ ْ َ َ
یث م ْن َب ْعد ما َق َن ُطوا َو ْین ُش ُر َر ْح َم َت ُه َو ُه َو ْال َولی ْال َحم ُید َ*و م ْن آیاته َخ ْل ُق َّ
ماوات َو اح ْر ِ َو ما َبث
الس
ینزل الغ ِ
َِ
ِ ِِ
ِ
ِ َ ِ
َ
ُ
ُ
َ ُ
َ َ ْ
فیهما م ْن َّ
صابک ْم ِم ْن ُم ِص َیبة ف ِبما ک َس َبت أ ِیدیک ْم َو ْیعفوا َع ْن
دابة َو ُه َو َعلی َج ْم ِع ِه ْم ِإذا یشا ُ ق ِد ٌیر َ*و ما أ
ِ ِ ِ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ َ َُْ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
وار ِفی البح ِر
آیات ِه الج
ون الل ِه ِمن و ِلی و ال ن ِصیر*و ِمن ِ
َک ِث ْ َیر*و ما أنتم ِبمع ِجزین ِفی احر ِ و ما لکم ِمن د ِ
ُ ِّ َ َّ َ ُ َ ْ ِ ْ
َ
ْ َ ْ ْ ِ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
ُ
َّ
یوبقهن ِبما
کاح ْع
الم ِ*إن یشأ یس ِک ِن الری فیظللن ر ِ
ِ
واکد علی ظه ِر ِه َ ِإن ِفی ِذلك آلَیات ِلکل صبار شکور*أو ِ
ُ َ
َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
آیاتنا ما ل ُه ْم ِم ْن َم ِحیص شوری15:ـ.21
یجادلون ِفی ِ
کسبوا و یعف عن ک ِثیر*و یعلم ال ِذین ِ

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

َ
َ ُ
َّ
َ ُ ْ
َ
ْ َ َّ َ
ُّ ْ
ُ
فما أوت ُیت ْم م ْن شی ٍء ف َمتاُ ال َحیاة الدنیا َو ما عند الله خ ٌیر َو أ ْبقی للَ َین َآمنوا َو
َ َّ ُ َ
َ
علی َر به ْم یت َوكلون

َ َْ
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ّ
متاع ناخـالص ،قلیـل ،منقطـ و فـانی زنـدگی
برخورداری
این
است.
ت
موق
متاع آن نیز محدود و
ِ

دنیوی و زینت آن است .و تنها وسیلۀ بهرهبرداری انسان است ،برای رسیدن به هدف واالیی ،کـه

به جهت آن آفریده شده ،پس نباید خود هدف قرار گیرد.
ْ َ َّ
در فراز ّدوم آیه :به ُبعد ماندگاری و ّ
کیفیت بهتر ما ِعند الله که همان نعیم ،ثواب ،پـاداش
َ
و زندگی سعادتمندانۀ أخروی و قرب الهی است( ،همان ،ج ،12ص )21اشـاره شـده ،خیـر اسـت
چون خالص اسـت و آمیختـه بـا ناگواریهـا ،رنـج و نقصـان نیسـت( .طباطبـایی ،1011 ،ج،13
ّ
ّ
ص )22دارای بهترین ّ
محـدودیت (نحـل)11:
کیفیت و سرشار از لذتی حقیقی و خالص و بدون
است ،میفرماید:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هشتم ـ پائیز و زمستان 8931

آنچه به شما داد شد از نعم َایی ك ه ن زد شماس  ،مت اعی اس ك ه در
روزَای اندكی از آن ال
تمتع میبرید ،و آنچه نزد خداس برای مردم با ایمان ،ك ه
ال
بر پرورد ار خود توكل میكنن د ،بهت ر و پاین د ت ر اس ( .طباطب ایی،3132 ،
ج ،32ص)36

در این آیه رزق را تقسیم میکند به :عمومی و خصوصی .رزق عمومی همان ّ
مادیـات اسـت،

که آنرا تنها در دنیا هم به مؤمن و هم به کافر میدهد ،و این رزق با فنای دنیا فـانی مـیشـود .و
رزق خصوصـی عبـارت اسـت از :آنچـه نـزد خـدا ذخیـره شـده ،کـه بهتـرین و پایــدارترین رزق و
َ
مخصوص مؤمنین در آخرت است (.همان) در ادامه شرایط دستیابی به ما ِعندالله ،بیان شده
ّ
ّ
که عبارتند از :ایمان ،توکل ،اجتناب از گناه ،تسلط بر نفس ،اجابت پروردگار ،اقامۀ نمـاز مشـورت
12

در امور ،انفاق کردن از روزی و انتصار و یاری رساندن به دیگران( .شوری)12- 11:
َ
ّ
موقعیت تنگی رزق مختار است با توجه به ارزشمندی ما ِعندالله و
انسان با قرار گرفتن در

ترجی نعیم خیر و پایدار ،و با نگاهی واق بینانه بهترین رویکرد به مسألۀ رزق را داشته باشـد ،کـه

همـان رویکـرد اعتـدالی میباشـد؛ و بـه امیـد دسـتیابی بـه نعیمـی خـالص و آسایشـی جاویــدان،
ّ
سختیها ،تنگدستی و نداری دنیا را بردبارانه ّ
تحمـل کنـد ،یـا بـالعکس بـا تعلـق بـه دنیـا ،شـرایط
ّ
سختی را برای خود فراهم آورد و در آزمون تنگی رزق ،موفق نشود.این بینش توحیدی و ایمان و
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ْ َ َّ َ ٌ َ َ ْ َّ َ َ ُ َ َ َ ِّ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ
َ
واحش َو
 .12و ما ِعند الل ِه خیر و أبقی ِلل ِذین آمنوا و علی رب ِه َم یتوکلون*و ال ِذ َین یجت ِنبون کبا ِئر ِاإل ث ِم و الف ِ
َ ُ ُ ْ ْ ُ َ
الصالا َو أ ْم ُر ُه ْم ُشوری َب َین ُه ْم َو م َّما َر َز ْق ُ
قاموا َّ
جابوا ل َر ِّبه ْم َو أ ُ
ون َ*و َّالذ َین ْاس َت ُ
ناه ْم
ِإذا ما غ ِضبوا هم یغ ِفر
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ
ین ِفقون*و ال ِذین ِإذا أصابهم البغی هم ینت ِصرون شوری11:ـ.12

نیمسا

ّ
توکل به یگانه ّرزاق هستی ،منجر به بروز رفتاری پسندیده از او در زمان تنگدستی خواهـد گردیـد،
که همان رضامندی به روزی اندک الهی است ،و باعث میشود از رفتاری متعادل برخوردار شده و
حریصانه عمل نکند.
ّ
موقعیت مقایسه در روزی
.8 .8

طبیعت انسان به گونهای است ،که امور را در کنار یکدیگر مینهد و به مقایسـۀ آنهـا میپـردازد.
روزی افـراد در زنـدگی .انسـان بـه
یکی از این مقایسهها مربوب میشود ،به تفاوت دارایی و رزق و ِ

طور طبی عی در این امور از مقایسۀ صعودی استفاده کرده ،خود را با کسانی که وض مالی بهتری

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

در قرآن کریم

خداوند در سورۀ طه پس از ذکـر داسـتان حضـرت آدم  ،و فریفتـه شـدن او ّ
توسـط شـیطان از

طریق میل به خلود( ،طه 11)122:و بعد از بیان حال کسـانیکه از یـاد خـدا رویگرداننـد و دچـار
زنــدگی ســخت میگردنــد( ،طــه 12)120:آیــات آخــر را بــه عنــوان نتیجــهگیری مطــرح نمــوده،
(طباطبایی ،1011،ج ،10ص )122بعد از دعوت پیامبر اکرم  به صـبر و تسـبی جهـت کسـب
ّ
رضا( ،طه 11)112:ایشان را به عدم ّ
توجه به دارایی کفار توصـیـه مینـماید:
َ

ْ
َ َّ َّ َ َ َ
ُّ
َْ ُ ْ
الد ْنیا ل َن ْفت َن ْ
هم فی ه َو
َ و َل ت ُمدن عینیك إلی ما َم َّت ْعنا به أزواجا من ُه ْم زَهْرَةَ ال َحیاةِ
َ
ْ ُ َ َ
رز َر بك خ ٌیر َو أ ْبقی

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

دارند مقایسه میکند( .پسندیده ،1130 ،ص )122این نوع مقایسه بیانگر یکی از نگاههای مذموم
َ
میباشد ،و خداوند متعال ،با استدالل به ما ِعنداللـه ،بـودن «رزق خـود» ،انسـان را از چنـین
نگاه و مقایسهای بر حذر میدارد.
ّ
سط زندگی مسلمانان ،با کافران مکه ،تفاوت قابل مالحظهای داشـت ،کـافران از امکانـات
ً
چشمگیری برخوردار بودند ،ولی مسلمانان نوعا افـرادی تنگدسـت بودنـد و بـر اثـر مشـاهدۀ رفـاه
کافران ،در خطـر ّ
توجـه بـه زر و زیـور دنیـا بودنـد( .هاشـمی رفسـنجانی ،1130،ج ،11ص)222

َ َْ

و به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم چشـم مـدوز ،زیـور
َ
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
قال َ
یاآد ُم َه ْل أ ُد ُّل َك َعلی َش َج َرا ْال ُخ ْلد َِو ُم ْلك ْ
الیبلی
 .11فوسوس ِإل ِیه الشیطان
ِ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ
ْ
یامة أعمی
 .12و من أعر عن ِذکری ف ِنن له معیشة ضنکا و نحشره یوم ال ِق ِ
َ
َّ
ُ ُ َ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ  .11ف ْ
ْ
َ
َّ ْ َ ْ ُ
یل ف َس ِّب َو
اص ِب ْر َع
وع الشم ِس و قبل غر ِوبها و ِمن آنا ِ الل ِ
لی ما یقولون و سب ِبحم ِد ربك قبل طل ِ
َ َّ َ َ
َْ َ
أطراف َّالنهارل َعلك ت ْرضی
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روزی پروردگار تو بهتر و پایـدارتر
زندگی دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم ،و ِ
است( .طه)111:
ّ
ّ
مد العین کنایه از تعلق داشتن به زینت دنیاست( .امین ،1121،ج ،3ص )221چشم دوخـتن
اهمیت قائل شدن برای مورد مشاهده و مجذوب شدن؛ و چیزی که ّ
یعنی ّ
مهـم و عظـیم ارزیـابی
شود ،نظرها را به خود جلب و چشـمها را خیـره مینمایـد( .پسـندیده )122-121 ،1130 ،چشـم
دوختن احساس ناخرسندی و نارضایتی را در انسان به وجود میآورد .خداوند که احاطۀ کامـل بـه
َ
همۀ ابعاد وجودی انسان دارد ،با استدالل به ما ِعندالله ،بـودن «رزق خـود» در مقابـل متـاع
ناپایدار دنیوی ،از منشأ اینگونه رفتار نهی میکند.
َ
در این آیه تقابل رزق خیـر و پایـدار پروردگـار را داریـم بـا آنچـه خداونـد برخـی اصـناف مـردم
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هشتم ـ پائیز و زمستان 8931

(کافران) را از آن برخوردار نموده ،که این برخورداری زهرۀ زندگی دنیوی و زینـت آن اسـت ،تنهـا
مقابـل ثـروت مشـرکان کـه متـاعی قلیـل و
برای آزمایش است و از بین خواهد رفـت .خداونـد در
ِ
َ
ّ
َ
ناپایدار است ،از رزق خود با دو ویژگی« :خ ٌیر» و «أبقی» یاد میکند .رزقی متیقن ،دارای بهتـرین
ّ
ّ
محدودیت و دلزدگی ،طاهرّ ،
متنوع و سرشار از لذتی خالص و جاودانه.
کی ّفیت ،بدون
مجموعه پیامدهای منفی ناشی از مقایسۀ صعودی ،دست به دست هم داده و شرایط سختی
را فراهم میآورد ،که باعث عدم رضایت فرد از زندگی خواهد شد؛ (ر.ک :پسندیده-110 ،1130 ،
 )125از آنجا که این استدالل از منشأ این نوع مقایسه ،نهی میکنـد ،لـذا کسـی کـه آنرا مـورد
ّ
توجه خویش قرار دهد و نگاهش معطوف به رزق سرتاسر خیر و پایدار پروردگار شود ،از پیامـدهای
منفی چنین مقایسهای در امان میماند و بـا ّ
توجـه بـه دارایـی موجـود و اسـتفادۀ بهینـه از آن ،در
ّ
موقعیت فرد با گزینش نعیم خیر
زندگی از آرامش ،نشاب و رضامندی برخوردار خواهد بود .در این

و پایدار آخرت بر دنیا میتواند ،عملکردی صحی داشته باشـد .او مختـار اسـت چشـم بـه دارایـی
دیگران دوخته به مقایسهای روی بیاورد با پیامدهای منفی فراوان و یا اینکـه بـا ّ
توجـه و گـزینش

رزق سرتاسر خیر و پایدار ّ
رب ،به چنین مقایسهای روی نیاورد.

ّ
موقعیت دعوت به هدایت
.8
انسان موجودی دو ُبعدی است ،فطرتی الهـی دارد و طبیعتـی ّ
مـادی( ،سـجده )1-1:و هـدف از
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آفرینش او دستیابی به تکامل است ،که بدون بهرهگیری از هدایت الهی نمیتواند به ایـن جایگـاه

نیمسا

ّ
برسد .از ایـنرو اصـلیترین حقیقتـی کـه بـه مـوازات جریـان آفـرینش و خلقـت ،تحقـق داشـته و
پدیدههای هستی را مرتبط با مبدأ و منتهای عالم ،جهتدار و سامان یافته نموده ,حقیقت هدایت
است (طباطبایی ،1011 ،ج ،22ص .)120هدایت فطری خداوند ،مربوب به همۀ آفریدههاست،
(طه )52:و انسان در این میان عالوه بر هدایت فطری از هدایت عقلی نیـز برخـوردار اسـت .و از
آنجا که عقل و فطرت او احاطۀ کامل به همۀ ابعـاد وجـودی و مصـالحش را نـدارد و بـه تنهـایی
یاریگر او در مسیر پر فراز و نشیب زندگی نیست ،خداوند متعال هدایت تشریعی را نیز که ّ
مکمـل
هدایت فطری و عقلی است توسط انبیا  فرا روی او نهاده است .تاریخ بیانگر این است که همـۀ
انسانها هدایتپذیر نیستند ،و با بهانهها و استداللهایی بی اساس ّ
توجهی به ایـن امـر عظـیم و

سرنوشتساز ندارند و موجبات شقاوت خود را فراهم میآورند .با ّ
توجه به اینکه دنیا گرایی از موان
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

پذی رش هدایت الهی است و انسان را زمینگیر کرده و مـان رشـد و تکامـل یـافتن اوسـت ،انسـان
جهت بهرهمندی از این موهبت الهی نیازمند استدالل و منطقـی اسـت کـه بـه کمـک او آمـده و
فرا روی انسان نهاده است.
در قرآن کریم

در آیات 51ـ 01سورۀ قصص توجیهات و بهانههای کافران ،کـه بـه جـای پـذیرش هـدایت از
ّ
هوای نفس ّ
تبعیت میکنند ،بیان شـده و پـس از بیـان ایـن اصـل کلـی ،کـه هـدایت بـرای خـود
قانونمندی ویژهای در چارچوب ّ
مشیت الهی دارد ،که اجبار ،و اصرار دیگران در آن تأثیری ندارد
(قصص 10)52:و به اختیار و ایمان قلبی است ،در آیۀ  51بـه بیـان ّ
مهمتـرین ایـراد مخـالفین در
پرداخته است ْ (بازرگان ،1115َ ،ص:)11-َ 13
ایمان نیاوردنشان ُ

ْ َ
ُ َ َّ ْ
قالوا إن ن َّتبع ال ُهدی َم َعك ن َتخط م ْن أ ْرضنا.

َ

میگویند :اگر با تو هدایت را بپذیریم از سرزمین خود ربوده خواهیم شد.
مخالفین با اینکه در دل به ّ
حقانیت اسـالم معتـرف بودنـدّ ،امـا بـه خـاطر مالحظـات منـاف

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

تصمیم گیری او را در جهت صحی  ،هدایت کند .خداوند متعال در قرآن کریم چنین استداللی را

َ َْ

شخصی و دلبستگی به متاع ناپایـدار دنیـوی ،حاضـر بـه پـذیرش ایمـان و قبـول هـدایت نبودنـد.
ّ
موقعیتی کـه نعـیم دنیـوی در تقابـل بـا
(ر.ک :ذکاوتی قراگزلو ،1131 ،ج ،1ص )132در چنین
پذیرش هدایت قرار میگیرد ،همۀ افراد زمینۀ پذیرش نعمت عظیم هدایت را ندارند و ممکن است
َّ
َ َ
َّ َ َ
َ َ ْ َ
ِ  .10إنك ال ت ْه ِدی َم ْن أ ْح َب ْبت َو ِلک َّن الل َه ْیه ِدی َم ْن یشا ُ َو ُه َو أ ْعل ُم ِبال ُم ْهت ِدین
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با بهانه هایی مختلف ،از پذیرش آن سر باز زنند .برخی به دلیل دنیـاگرایی ،از تـرس تزلـزل منـاف
شخصی و از دست دادن نعمتهای زودگذر دنیوی ،با این استدالل ،که پذیرش هدایت باعث بـه
ّ
وجود آمدن مشکالت ّ
امنیتی و اقتصادی میشود ،با اینکه حق را تشخیص میدهند ،حاضر بـه
َ
پذیرش هدایت نیستند .خداوند برای راهنمایی انسـان در چنـین شـرایطی ،اسـتدالل بـه خ ْی ٌـر َو
َأ ْبقی بودن ما ع َندالله ،را مطرح نموده ،تا انسان با ّ
توجه به ایـن اسـتدالل ،پـذیرای هـدایت
ِ
الهی شده و بداند با این پذیرش ،به نعیمی خالص و برتر دست خواهد یافت ،که دیگر نگرانی زوال
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را هم در پی ندارد.
ّ
خداوند متعال از زوایای مختلف به رد استدالل بیاساس مخالفین زمان پیامبر  میپـردازد.
َ َ ُ ِّ َ
در آیۀ  51آنان را م ّ
توجه ّ
امنیتی ،که به احترام کعبه از آن برخوردارند ،میکند :أ َو ل ْم ن َمک ْن ل ُه ْـم
َح َر ًما آم ًنا .نگرانی اقتصادی آنها را هم با ّ
توجه دادنشان به مصدر حقیقی این نعمتها برطرف
ِ
َ َ َ ُ ُ ِّ َ
ْ ً ْ َ ُ َّ
ْ
نموده است :یجبی ِإل ِیه ثمرات کل شی ِرزقـا ِمـن لـدنا( .طباطبـایی ،1011 ،ج ،12ص)21
پاسخ دیگری که به آنها میدهد ،بیان «ناپایداری و بیمقداری» «برخورداریها» و «زینتهای»
َ َ
دنیا و در مقابل ،استدالل به َ خ ْی ٌر َو َأ ْ
باشد:
می
22
آیۀ
در

الله
ند
ع
ا
م

بودن

قی
ب
ِ
َ
ْ َ َّ َ َ َ
َ
َ ُ ُ
ُّ ْ َ َ ُ َ
َ ُ َْ
و ما أوتیت ْم م ْن شی ٍء ف َمتاُ الحیاة الدنیا و ز ینتها و ما عن د الل ه خی ٌر و أ ْبق ی أ
َ َ ُ َ
فَل ت ْعقلون

میفرماید :نعمت های دنیوی ،که خدا در اختیارتان قرار داده متاع زینتـی اسـت ،کـه زنـدگی
فانی دنیوی را زینت داده و آنچه از ثوابها که ذخیرۀ خانۀ آخرت است ،و ثمرۀ پیـروی هـدایت و
ایمان به آیات خداست بهتر و باقیتر است ،پس جا دارد که آن زنـدگی و آن ثوابهـا را بـر زنـدگی
ّ
دنیا و متاع و زینت آن مقدم بدارید ،اگر عقل داشته باشید( .طباطبایی ،1011 ،ج ،12ص)22
َ
ُ ُ
مراد از َ ما أ ِوتیت ْم ِم ْن شی  ،در آیۀ مورد بحث تمام نعمتهایی است ،که خداوند بـه مـردم
َ َّ
روزی کرده است( .همان) فراز ّدوم آیه به ُبعد ماندگاری و ّ
کیفیت بهتر ما ِع ْند اللـه کـه همـان
نعیم ،ثواب ،پاداش و زندگی سعادتمندانۀ أخروی و قرب الهی اسـت( ،طباطبـایی ،1011 ،ج،12
ّ
تعقل عامل ّ
مهم ،در تشخیص خیر است ،در انتهای آیه دعوت بـه
ص )21اشاره دارد .از آنجا که
ّ
تعقل نسبت به امور «خیر» و «پایدار» میشویم ،تا دنیا را وسیلهای برای آخرت قرار دهیم.
انسان عاقل با ّ
توجه به مانـدگاری و برتـری نعـیم أخـروی و ارزشـمندی ّ
تبعیـت از هـدایت ،در
مقابل برخورداریهای بیمقدار و فانی دنیوی ،در مییابد ،که نباید به دنیایی ناپایدار دل بندد ،و از
ِ

نیمسا

پذیرش هدایتی که سعادت ابدی او را به همراه دارد سر باز زند .انسان بـا ّ
توجـه بـه ایـن اسـتدالل
ّ
خود را ملزم میکند به پذیرش هدایت الهی ،و پرهیز از حق گریزی ،ولو بـه بهـای از دسـت دادن
زندگی و آسایش دنیوی.
ّ
موقعیت تهدید ایمان
.9
ّ
ّ
مـوقعیتی
موقعیتهایی که انسانها و به ویژه مؤمنـان ،در زنـدگی خـود بـا آن مواجهانـد،
از جمله

است که به دالیل مختلفی چون مواجهۀ با دشمن ،عناصر مزاحم ،تحت سـلطۀ دیکتـاتور بـودن،
ّ
موقعیـت ناچـار بـه گـزینش یکـی از دو
و ...در معر تهدید قرار میگیرند ،به گونهای که در این
جریانیاند ،که در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند.

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

ّ
موقعیتهـایی تهدیـد آمیـز ،بـا
تاریخ بیانگر این است که در همۀ زمانها و جوام جریانها و
ّ
مـوقعیتی بـه تناسـب بیـنش و
اشکالی متفاوت بروز میکنند .بدیهی است واکنش افراد در چنین
قدرتشان متفاوت میباشد .تهدید نیازمند عملکردی خردمندانه ،صحی و استوار است و همگـان

در قرآن کریم

خواهد نمود.

ّ
موقعیت تهدید ،در قالـب جریـان حضـرت
پرودگار عالم با بیان یکی از مصادیق واق شدن در

ساحران فرعون ،طی حدود  52آیه از قرآن کریم (اعراف121:ــ111؛ طـه12:ــ53؛
موسی  و
ِ
ّ
موقعیتی پرداخته،
رفت سالم از چنین
شعرا 51:ـ12؛ یونس32:ـ ،)11به ارائۀ راهکار جهت برون ِ
تا انسان با درس گرفتن از این جریان ،توانمنـدی انتخـاب مسـیر صـحی و اسـتقامت بـر موضـ
َ

خویش را داشته باشد.
ّ
مـوقعیتی اسـت ،کـه سـاحران ،فرعـونی را کـه ادعـای ّ
ّ
ربوبیـت
آیات 12ـ 53سورۀ طه بیانگر
الوهیت (قصص 12)13:و ّ
(نازعاتّ ،15)20:
ملوکیت (زخرف 11)51:داشت ،در تقابل با پروردگاری

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

توان چنین مقابلهای را ندارند .کسب معرفت و تعمیق و ارتقـای معـارف اعتقـادی و برخـورداری از
ّ
موقعیت تهدید ایمان به کمـک مؤمنـان خواهـد آمـد و از لغـزش آنهـا جلـوگیری
دالیل متقن در

َ َْ

ََ ُ ْ َ
﴿ .15أنا َر ُّبک ُم اح ْعلی﴾
َ
ُ َ ُ
﴿ .12ما َع ِل ْمت لک ْم ِم ْن ِإله غ ِیری﴾
ََ ُ
َ
ْ َْ َُ
َْ ُ
َ َ ْ ََ َ
َْ
ُْ ُ ْ َ
َ
هارت ْج ِری ِمن ْت ْح ِتی أفال ت ْب ِص ُرون
هذ ِه اح ن
 .11ونادی ِف ْرعون ِفی قو ِم ِه قال یاقو ِم ألیس ِلی ملك ِمص َرو ِ
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ّ
دیدند ،که حضرت موسی  فرستادۀ او بـود .آیـات اشـاره دارد بـه ایمـان آوردن سـاحران و خـط
بطالن کشیدن بر ّ
ربوبیت دروغین فرعون.
ّ
موقعیـت فرعـون
ساحران بیش از همه چیز در فکر مال و مقام بودند ،تا در صورت پیروزی از
ّ
بهره بگیرند( .اعرافّ 13)111-110:اما بعد از آشکار شدن حق ،در فضایی که خفقان حاکم بـود،
به سجده افتادند و ایمان خود را نسبت به خدای هارون و موسی  اعالم کردند؛ (طـه 11)12:و
با کمال شهامت در برابر تهدیـدات فرعـون ،ایسـتادگی کردنـد و بـا ابـراز صـری عقایـد خـویش و
ُ
پایبندی به آنها ،شکنجۀ دنیوی را بر عذاب اخروی ترجی دادند.
فرعون با حربهای ّ
خاص در پی جبران شکست برآمده ،به آنها اعترا کرد ،که چـرا بـدون
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اذن من ایمان آوردیـد؟ تهمـت زد ،کـه شـاگردان موسـی هسـتید .و بـه شـکنجۀ سـخت و قتـل،
تهدیدشان نمود(،طهّ 22)11:اما ساحران تحت تأثیر ّ
تحولی عمیق ،با قدم نهادن در مسیر هدایت
هرگز به تهدیدهای او ّ
توجهی ننمودند ،مسیرشان را با شجاعت از کفر به ایمان تغییر دادنـد .و در
پاسخ تهدیدهای فرعون ،دلیل رها کردن او را ّبینات و دالیل روشن بر ّ
حقانیت موسـی  اعـالم

کردند .این امر نشان دهندۀ استدالل پذیر بودن انسان است ،و اینکه او با دلیل و برهـان مغلـوب
ّ
میشود و انتخابهایش ،انتخابهایی مستدل است .آنها با منطقی محکـم و اسـتداللی مـتقن
پاسخ دادند:

َ َّ
ََ َ َ ْ
َّ
َْ َ
ُ َ ْ ُْ َ َ َ
َ َ َ ال
قاض إنما
ْقالوا لن نُثرك علی ما جاءنا من البینال والَ َی فطرنا فاق َما أن َ ٍ
َ
ْ
ُّ ْ
ْ ْ َ
َّ َّ
َتقضی ََ َ
الحیاةَ الدنیا إنا َآمنا ب َر بنا لیغف َر لنا خطایانا َوماأ ك َرَ َتناعلی ه م َن
َّ َ َ
الس ْحر والل ُه خ ٌیر َوأ ْبقی( طه.)26-21:

گفتند« :ما هرگز تو را برمعجزاتی که به سوی ما آمده و [بر] آنکس کـه مـا را
پدید آورده است،ترجی نخواهیم داد پس هرحکمی میخواهی بکن که تنهـا
در این زندگی دنیاست که حکـم مـیرانـی .مابـه پروردگارمـان ایمـان آوردیـم،
َّ ُ َ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ً ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ
َ َّ َ ُ ُ
َ َ
َ َ َّ
غال ِبین قال ن َع ْم َو ِإنک ْم ل ِم َن
 .13فلما جا السح َرا قالوا ِل ِف ْرعون أ ِإن لنا حجرا ِإن کنا نحن ال ِ
ْ َ
ال ُمق َّر بین
َ ُْ
َّ َ َ ُ ُ َّ ً ُ َ َّ َ ِّ ُ َ
هارون َو ُموسی
﴿ .11فأل ِقی السحرا سجدا قالوا آمنا ِبرب
َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َّ
َ َّ َ ُ ُ ِّ َ َ ُ َ ِّ َ ُ َ َ ُ
الس ْح َر فلقط َع َّن أ ِیدیک ْم َو أ ْر ُجلک ْم ِم ْن ِخالف
 .22قال َآم ْنت ْم ل ُه ق ْبل أن آذن لک ْم ِإن ُه لک ِب ُیرک ُم ال ِذی علمکم
ُ ُ
ً َ
ْ
َ َ َ َ َ َ ُّ
َو َ ُح َص ِّل َب َّن ُک ْ
وع َّالنخل َو لت ْعل ُم َّن أینا أشد َعذابا َو أبقی
ذ
ج
ی
ف
م
ِ
ِ

نیمسا

تاگناهان ماوآن سحری که ما را بدان وا داشتی بر ما ببخشاید ،وخـدا بهتـر و
پایدارتر است».
ساحران با استدالل به آفرینش آغازین ،خواستند بفهمانند ،کـه خـدای تعـالی فـاطر و خـالق
آنهاســت؛ او انســان را از کــتم عــدم بــه عــالم وجــود آورده ،لــذا تمــامی خیــرات بــه او منتهــی

ملــك و تــدبیر اســت( .طباطبــایی ،1011،ج ،10صّ )131
ربوبیــت الهــی ،منشــأ خیــر اســت.
ّ
تجلی بسیاری از اسما و صفات او؛ از این جهت ّ
ربوبیت دارای ابعادی اسـت ،کـه
(نحل ،)12:و
در قرآن کریم

بیانگر خیر بودن خداوند است .و یکی از این موارد که سحره بـدان اسـتدالل کردنـد ،آمرزشـگری
ْ َ
خداوند بودَ  :آم َّنا ِب َر ِّبنا ِلیغ ِف َر لنا .آنها خداوندی را که درگذرندۀ از خطای بندگان است« ،خیر»
َ
َّ َ
ربوبیت خدا به ّ
دانستند .بعد از استدالل به ّ
الوهیت او نیز استدالل کردندَ  :و الل ُه خ ٌیر َو أ ْبقی و
بدین ترتیب راه هر گونه استداللی را بر فرعون بستند.
ّ
ّ
حاکمیت موقت فرعون بـه او اعـالم کردنـد ،کـه سـختترین
ساحران با تحقیر دنیا ،قدرت و
شـکنجههای او تنهـا بــه زنـدگی دنیــایی آنهـا خاتمـه میدهــد و بـه زنــدگی أخرویشـان آســیبی
َ

نمی رساند .لذا آمادگی خود را برای پذیرش هر نوع شکنجه در راه حفظ ایمانشان اعالم کردنـد .و
ّ
خـط بطـالن بـر ّ
ربوبیـت دروغـین او کشـیدند و بـر ایـن اسـاس در پاسـخ جملـۀ
با این استدالل،
َْ
َ
َّ
ً
ََ َ َ َ َ
َ
ُّ
َ ولت ْعل ُم َّن أینا أشد َعذابا َوأ ْبقی با شیوۀ مقایسه گفتندَ  :والل ُه خ ٌیر َو أبقی.
َ
با ّ
توجه به اصل معنای خیر یعنی «رغبت و انتخـاب»( ،ابـن فـارس ،1131،ج ،1ص )212و

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

میگردد.این باعث شده که از هر جهت ،جانب خداوند بر غیر او ترجی داده شود .و چـون مقـام،
َّ
ََ
مقام ترجی اسـت ،لـذا در تـرجی خـدای تعـالی بـر فرعـون تعبیـر کردنـد بـه :ال ِـذی فط َرنـا.
(طباطبایی ،1011،ج ،10ص )131مفهـوم فطـر دارای پیوسـتگی بـا مفهـوم « ّ
ربوبیـت» اسـت.
همان کسی که فاطر استّ ،
رب است( .خوانین زاده ،1112 ،ص )121از ایـنرو سـاحران بعـد از
َّ
استدالل به فاطر بودن خداوند ،به ّ
ربوبیت او نیز استدالل میکنندِ :إنا َآم َّنا ِب َر ِّبنا.
در این مقام خواستند از ایمان خود به خداوند خبر دهند و در میان صـفات خـدای تعـالی ،آن
صفتی که ارتباطش با ایمان خلق بیشتر است ،صفت ّ
ربوبیـت میباشـد ،کـه در بردارنـدۀ معنـای

َ َْ

مفهوم فعل نؤثرک یعنی «برگزیدن» و «ترجی دادن» (راغب اصفهانی ،1012،ص )22شـاید
بتوان گفت ُ 
خیر؛ یعنی خداوند مـورد انتخـاب ماسـت .از ایـنرو در ایـن آیـه ّ
والله ٌ
تعـین و أخـذ
خداوند متعال بر فرعون ،از طرف ساحران مطرح است .خداوند را به عنوان پاینـدهترین موجـود و
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ّ
موقعیت اجتماعی ،و زندگی ّمرفه دنیوی را که فرعـون
خیر محض برگز یدند.گرچه با این انتخاب،
به آنان وعده داده بود از دست دادنـدّ ،امـا ّ
رب حقیقـی خـود را یافتنـد ،بـا ایمـان بـه او هـر گونـه
شکنجه ای را در راه رسیدن به او پذیرفتند؛ زیرا به یقین دریافتند مطلوب حقیقی نیازشان و مالک
َ
هر دو جهان خداوندی است ،که خود و هر آنچه منتسب به اوست «خیر» و «أبقی» میباشد.
بدین جهت ساحران با شجاعت و یقین ،در فضایی ظلمآلود با بی اعتنایی به دنیا و مظاهرش،
خداوند متعال را بر وعدههای خدای جعلی ترجی دادند .تمام ّ
توجهشان به یگانـه خیـر محـض و
پایدار مطل ق معطوف شد و بر این انتخاب پایدار ماندند .با اقدام شایسته و بجای خود ،این پیـام را
به جامعۀ خود و جوام آینده دادند ،که دل بستن به زندگی ناپایدار دنیوی کاری بیهوده است؛ زیرا
ّ
ّ
حاکمیـت دشـمنان پیـامبران و مؤمنـان ،موقـت و
زندگی حقیقی در سرای دیگر است ،و قدرت و
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مح دود به زندگی دنیایی است .انسان موجودی مختار و انتخابگری آزاد است ،که در هر محیطی
می تواند ،مسیر هدایت و یا مسیر ضاللت را برگزیند .و در سیر تکاملی خود به مرحلهای برسد ،که
َ
َ
محور خواستههایش بر اساس خ ْی ٌر َو أ ْبقی باشد.
ّ
هر انسان حقجویی این توانایی ،اختیار و اراده را دارد ،که همچون ساحران تهدیدها را تبدیل
به فرصتی برای دستیابی به فالح ابدی خود نماید .این استدالل میتوانـد ،در همـۀ مـواردی کـه
تقابل بین حزب الله و حزب شیطان وجود دارد و انسان در معر

تهدیـد واقـ میشـود ،کـارآیی

داشته باشد.عامل به این استدالل از همۀ نگرانیها و اضطرابهای ناشی از وابستگی بـه جهـان
ّ
ماده در امان خواهد بود .و دیگر اقتدار و عظمتی برای دشمنان و مستکبران قائل نمیباشد؛ زیرا
تمام قدرت را منحصر در قادر متعالی میبیند ،که او را به عنوان تکیه گاه خـود برگزیـده اسـت .او
ّ
شخصـیتی نمیتوانـد بـا تهدیـد و تطمیـ  ،باورهـا و
میداند موجودی مختار است و هی حـزب و
اعتقاداتش را عو

کند ،از اینرو با ایمان به مسیری که برگزیده بر موض خود استقامت خواهـد

ورزید.
پس کسانیکه که به سعادت ابدی خویش میاندیشند ،و افرادی کـه میخواهنـد اسـتقالل و
آزادی خود را در برابر حکومتهای مستبد باز ستانند ،در صورت ّ
توجه به این استدالل ،قاطعانهتر
برای رسیدن به هدف خود پایداری میورزند .قـرآن کـریم بـا بیـان جریـان سـاحران ،ارزنـدهتـرین
استدالل و شیوۀ برخورد با تهدیدات مستکبران و دشمنان حقیقت در هر زمان ،را به انسان عرضه
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میدارد و با ارائۀ بارزترین نمونههای استقامت و پایـداری در برابـر تهدیـدات مسـتکبران ،راه را بـه

نیمسا

انسان مینمایاند ،تا با تکیه بر یگانه پایدار مطلق با حفظ ایمان و اسـتقامت ،دسـت از آرمانهـای
خود بر ندارد و تا پای جان ،مداف ارزشهای الهی باشد.
َْ
َ
ّ
موقعیت تنگی رزق خداوند با استدالل به خ ْی ٌر َو أبقی بودن« ،نعیم أخروی» در
بنابراین در

در قرآن کریم

متاع ناپایدار دنیوی ،حاضر به پذیرش ایمان و قبول هدایت نبودنـد ،نیـز خداونـد در مقابـل متـاع
ناپایدار دنیوی استدالل به َ خ ْی ٌر َو َأ ْبقی بودن ،ما عندالله را مطرح و آنها را ّ
متوجه سرای پایدار
َ
َ َّ َ
ُّ ْ
ُ
آخرت میکندَ  :فما ُأوت ُیت ْم م ْن َشی َف َم ُ
تاع الْحَیاةِ الدنیا َو ِز َینتها َو ما ِع ْند الل ِه خ ٌیر َو أ ْبقی.
ِ ِ
َ
َ
ْ
ّ
موقعیت تهدید ایمان نیز که ساحران در پاسخ به فرعون استدالل به خ ْی ٌر َو أبقی بـودن
در
الله را ارائه می دهند ،آنها در تقابل دنیا و آخرت قرار دارند؛ چرا که قبل از ایمان آوردن در طلب
دنیا و مقامهای دنیوی بودند و با این نگاه به میدان آمدند 21.فرعون هم به آنها وعده داد کـه از
ّ
مقربین قرارشان خواهد دادّ 22.اما آنها تحت تأثیر ّ
ّ
ّ
حاکمیت موقـت
تحولی عمیق با تحقیر دنیا و
َْ
َ
فرعون پشت پا به دنیا زدند و استدالل کردند :خ ْی ٌر َو أبقی؛ به درجهای از معرفت رسـیدند کـه
َ

َ َْ

جهت نگاهشان به آخرت و محور خواستههایشان دیگر خود خداوند بود نه نعیم اخروی.
َ
َ
یکی دیگر از آیات مربوب به استدالل خ ْی ٌر َو أ ْبقی در سـورۀ مبارکـۀ أعلـی مطـرح گردیـده

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

مقابل «نعیم ناپایدار دنیوی» مسلمانان را از فریفته شدن بـه دنیـا بـر حـذر مـیدارد ،هشـدار الزم
ـن َشـی َف َم ُ
نسبت به دنیا طلبی را به آنها میدهد و به آخرت ترغیب میکندَ  :فما ُأوت ُیت ْم م ْ
تـاع
ِ ِ
َ
ْ
َ َّ َ
ُّ ْ
ال َحیاةَ الدنیا َو ما ِع ْند الل ِه خ ٌیر َو أ ْبقی.
َ
َ
ّ
موقعیت مقایسه در روزی نیز با استدالل به خ ْی ٌـر َو أ ْبقـی بـودن «رزق خـود» در مقابـل
در
ّ
ّ
متاع ناپایدار دنیوی ،از چشم دوختن به اموال کفـار و تمنـای داشـتن متـاع ناپایـدار دنیـوی نهـی
َْ ً
َ َ ُ َّ َّ َ َ َ
ُ
ُّ
واجا م ْن ُه ْم َز ْه َـرةَ ْال َ
َ َّ ْ
الـد ْنیا ل َن ْفت َـن ْ
یـه َو ِر ْزق
ف
هم
ة
َ
یـا
ح
میکندَ  :و ال تمدن عینیك ِإلی ما متعنا ِب ِه أز ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ
َر ِّبك خ ٌیر َو أ ْبقی.
ّ
موقعیت دعوت به هدایت که افراد به خاطر مالحظـات منـاف شخصـی و دلبسـتگی بـه
و در

است .در این سوره خداوند با ذکر برنامهای جام که انجام آن باعث تطهیر انسان از آلودگی ناشی
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ً ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ
َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ
غال ِبین شعرا01:؛ أعراف.111:
 .21فلما جا السح َرا قالوا ِل ِف ْرعون أ ِإن لنا حجرا ِإن کنا نحن ال ِ
َّ ُ َ ْ َ
َ َ
 .22قال ن َع ْم َو ِإنک ْم ل ِم َن ال ُمق َّربین اعراف110:؛ شعرا.02:
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ّ
از تعلق به دنیاست ،انتخاب نادرست برخی را مبنی بر اینکه دنیا را بـر میگزیننـد ،مـورد تصـری
قرار داده و گزینش صحی را به آنها یادآور میشود:
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ُّ ْ
َ
َ
َ
قد أفلح من تزكی*و ذكر اسم ر به فصلی*بل تُثرون الحی اةَ ال دنیا*و اآْخ رةُ
َ
َ
23
خ ٌیر َو أ ْبقی( أعلی)31 32:

خداوند با طرح مسألۀ «فالح» ،و بیان برخی از عوامل ّ
مهم دستیابی به آن؛ یعنی تزکیه ،ذکر

نام خدا و نماز 20،مان طی این مسیر و در نهایت عامل برون رفت از این مان را در قالب استداللی
منطقی بیان میکند.

تزکیه به معنای« :رشد و ّ
نمو» دادن (ابن منظور ،1010،ج ،10ص )151و «تطهیر و پـاکیزه
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سازی» است( .طریحی ،1115،ج ،1ص )220هـم در مـورد نفـس و هـم در مـورد مـال بـه کـار
ّ
ّ
تعلقات ّ
مادی است ،که انسان را از امر آخرت
میرود .منظور از «تزکی» در اینجا پاك شدن از لوث
ْ ُ ْ َ ْ
ُّ ْ
منصرف میکندّ ،
مؤید این معنـا آیـۀ َ بـل تـؤ ِث ُرون ال َحیـاةَ الـدنیا میباشـد( .طباطبـایی،1011،
ّ
ج ،22ص )221تعلق به دنیا ،انسان را زمینگیر کرده و مان دستیابی به فالح است .برای تطهیـر
از این آلودگی باید تزکیه صورت گیرد .نقش ّ
مهم تزکیه ،بصیرت بخشی به عقل است؛ یعنی فضـا
را از آلودگی هوی و هوس ،که غبار عقل و مان تشـخیص صـحی اند ،پـاک میکنـد (مطهـری،
 ،1131ص .)11از اینروست که تزکیه ،انسان را در ترجی آخرت بر دنیا یاری میرساند.
جان آدمی به تزکیه زنده میگـردد و تزکیـه نیـز بـا یـاد خـدا و دوری از گنـاه حاصـل میشـود.
ِ

(مصباح یزدی ،1112 ،ص )12و نماز بـارزترین مصـداق یـاد خـدا و از جملـه امـوری اسـت ،کـه
بازدارنــدگی از گنــاه ،جزئــی از طبیعــت آن میباشــد( .عنکبــوت )05:زیــرا نمــازگزار را بــه یــاد
نیرومندترین عامل بازدارنده از گناه؛ یعنی مبدأ و معاد میاندازد( ،راشدی ،1113 ،ص )211بدین
آلودگی نفس جلوگیری نموده در نتیجه تزکیه میکند .و عامل دستیابی بـه فـالح اسـت.
ترتیب از
ِ
فلسفۀ نماز ،رها شدن از خودپرستی است و کسی کـه خـود را بنـدۀ خـدا بدانـد ،خواسـت او را بـر
خواست خود ترجی میدهد ،دل از دنیا برداشته و ّ
متوجه آخرتی میشود ،که معبودش در وصف
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 . 21کسی به فالح (حیات جاودانۀ سراسر خیر و نعمت) دست یافت ،که پاک گردید و رشد یافت .و نام
پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد .لیکن زندگی دنیا را بر میگزینید،در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است.
 .20مراد از صالا در این آیه ،همان نماز و ّ
توجه ّ
خاص عبودی است ،که در اسالم تشری شده است.
(طباطبایی ،1011 ،ج ،22ص)221

نیمسا

َ

َْ

َ ْ ُ ْ

َ َْ

ُّ ْ

آن فرموده استَ  :و اآل ِْخ َرةُ خ ٌ
یـر َو أبقـی و لـذا مشـمول عتـاب بـل تـؤ ِث ُرون الحیـاةَ الـدنیا

نخواهد شد.

خداوند متعال بعد از ارائۀ این برنامۀ جـام  ،جهـت دسـتیابی بـه فـالح ،بالفاصـله بـه انسـان
ْ
هشدار داده و عامل اصلی انحراف از این برنامه را گزینش دنیا بر آخرت بیان نمـوده اسـتَ  :بـل
ُّ ْ
ُْ َ ْ َ
تؤ ِث ُرون الحیاةَ الدنیا
ّ
ّ
یص انسان را از میان میبرد ،وگرنه
عدم بینش صحی  ،حب دنیا و غفلت از آخرت حس تشخ ِ
انسان خردمند هی گاه حاضر نیست ،دنیایی ناپایدار و آمیخته به رنج را بر سرایی سرشار از نعیمی

میآموزد ،که زندگی آخرت «جاودانه» و سرشار از «خیر» میباشـد ،تـا انسـان بـا شـناخت درسـت
نسبت به آخرت ،از دلبستگی به دنیا خارج شده و با جهتیابی صحی میـل بـه بقـا و گـرایش بـه
در قرآن کریم

خیر ،مسیر صحی دستیابی به فالح را بپیماید .در این استدالل ،آخرت و دنیا به عنوان دو پدیـدۀ
ّ
پایدار و ناپایدار مطرح گردیدهاند؛ آخرت سرایی خیر است بـا نعـیم و لـذتهایی خـالص ،و دنیـا بـا
ّلذتهایی ناخالص و آمیخته به رنج که اگر در تقابل و تزاحم با آخرت قرار گیرد ّ
شر خواهد بود.
هر چند به جهت عظمت آخـرت ،نمیتـوان بـه تبیینـی شایسـته از آخـرت در مقایسـه بـا دنیـا
پرداختّ ،اما میتوان با استفاده از بیانات آفریدگار جهان ،و ّ
مفسرین حقیقی قرآن ،زندگی ایـن دو
َ

سرا ،را مورد مقایسه و ارزیابی صحی قرار داد و برتری و پایداری عالم آخرت بر دنیا را تبیین نمود.
با ّ
توجه به تقابل مطرح شده بین دنیا و آخـرت ،در ادامـه ّ
ماهیـت ایـن دو سـرا مـورد بررسـی قـرار
َ َ
َ
َ
ُّ
 .25اإلمام علی َ « :من لم ُی ِؤث ِر اآل ِْخ َرا َعلی الدنیا فال َعقل ل ُه».

َ َْ

میگیرد.

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

خالص و جاودانه ترجی دهد( .تمیمی آمدی ،1012،ص 25)251خداونـد بالفاصـله بعـد از بیـان
این مان  ،با استداللی متقن و منطقی به بیان راهکار بـرون رفـت از آن پرداختـه ،میفرمایـدَ  :و
اآلْخ َرةُ َخ ٌ َ ْ
یر َو أبقی
ِ
ّ
ّ
او با توجه دادن انسان بـه حقیقـت آخـرت ،ماهیـت آنرا بـرای انسـان روشـن نمـوده و بـه او
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ّ
ماهیت دنیا و آخرت

دنیا متاعی قلیل است ،که از آن بهره بـرده میشـود .وسـیلهای زوالپـذیر و مقدمـۀ دسـتیابی بـه
سعادت أخروی است .سرای برخورداری محدود ،است که برای بی خردان لهو و لعب (نسا )11:
َ
و برای ّ
محبینش ،ابزار فریب است( .حدید )22:و برای خردمندان هم «مـزرعة ُ الخیـر» اسـت.
خانهای است ،که بالها آنرا احاطه کرده(شریف رضـی ،1112 ،خطبـه 22)222و خوشـیهـایش
آمیخته با رنج و زحمت میباشد( .همان ،خطبه 21)121سرای نابودی( 23مجلسی ،1021،ج،13
21
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ص )22وکوچیدن است( .شریف رضی :1112 ،خطبه)111
در مقابل ،آخرت سرایی است ،با دو بخش ّ
مجـزای بهشـت و دوزخ .بهشـت سـرای سـالمت
ّ
(یونس ،)25:کرامت (معارج )15:و ّ
امنیت (حجر02:ـ )05با نعـیم و لـذتهایی خـالص و بـدون
ّ
ّ
محدودیت ،عاری از اندوه و رنج .این سرا برای ابرار (نحـل )15:و مـؤمنین متقـی (انعـام )12 :و
َ
ّ
متوکل (شوری )12 :خیر است .و برخی از آن جهت کـه در بخـش دوزخ جـای میگیرنـد ،آنجـا
ّ
برایشان ّ
شر و نامطلوب و آمیخته با درد و عذاب است .آخرت «خیر» است چون بر خالف مقدمـه
بودن زندگی دنیا ،زندگیاش نهائی ،اصیل و جاودانه است .و انسان نیز به طب به چنین جایگاهی
تمایل دارد ،گرچه برخی به دلیل اشتباه در تشخیص ،دلبستۀ دنیا میشوند و از آخرت غافلاند.
بنابراین در استدالل مورد بحث دو مورد از تفاوتهای اساسی بـین زنـدگی دنیـوی و أخـروی
ّ ّ
وکیفیت لذتهای این دو سرا ،که در دنیا مقـرون بـه رنـج و
بیان شده ،که عبارتند ازُ :بعد ماهوی
ّ
درد و خستگی و زوال است ،در حالیکه برخورداری از لـذتهای أخـروی چنـین نمیباشـد ،بلکـه
َ
خالص ،محض و پایدار میباشد« :خ ٌیر» .ویژگی دیگر مربوب به ُبعد زمـانی و طـول عمـر ایـن دو
ُ
 .22اإلمام علی « :الدنیا ٌ
دار بالبال محفوفه».
ْ
ُ
 .21اإلمام علی ُ ...« :س ُر ُورها مش ٌ
وب بال ُح ْزن».

َ
َ
َ
 .23اإلمام علی ُ « :
دار زوال ،وفنا وبال ».
ُّ َ َّ َ ُ
 .21اإلمام علی « :الدنیا؛ ف ِننها م ِنزل قلعة».

نیمسا

ّ
محدودیت است و متناهی میباشدّ ،اما آخرت
سرا میباشد ،که زندگی دنیوی از این جهت دارای
َ
12
نامحدود ،نامتناهی و جاودانه است« :أ ْبقی».
با این اوصاف ،انسان خیرگرا و جاودانهطلب در دو راهی دنیا و آخرت باید دل به کدامین سـرا
بسپارد؟! خداوند او را راهنمایی نموده و مسیر صحی را به او نشان داده ،میفرمایـد :و اآل ِْخ َـرةُ
َخ ٌ َ ْ
یر َوأ َبقی
با ّ
توجه به اصل معنای فالح که همان «بقا»ست (فراهیدی ،1012،ج ،1ص )210و گرایش
فطری انسان به خیر و بقا ،میتوان گفت استدالل مورد نظر بیانگر این است :ای انسـانی کـه بـه
دنبال بقای بدون فنا و خیر ماندگاری بدان که :آخرت سرای خیر و پایدار اسـت .و در صـورتی بـه
مقصود خود دست مییابی و در زمرۀ مفلحین قرار میگیری ،که در دو راهی دنیا و آخرت ،آخرت
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

در قرآن کریم

اصل برتری ،ماندگاری و عظمت آخرت و پاداش الهی در برابر دنیا بیان شده ،لـیکن ایـن امـور از
ِ
ّ َ ُ َ ٌ َ
َ
ّ
آن جهت که مخلوق خداوند هستند« ،خیر مقید ،محدود و نسبی»اند ،اما واللـه خیـر و أبقـی
ِ
َ
َ
«خیر مطلق و نفسی» هست .بقایی هم که در آن آیات مطرح است بقای بالعر است؛ و بقـایی
ّ
که به ذات أقدس إلهی اسناد داده شده «بقای» بالذات است( .جوادی آملی ،1112 ،ص)222
بنابراین از جمله پدیدههایی که انسـان در زنـدگی خـود گـاهی آنهـا را در تقابـل و تعـار

بـا

یکدیگر میبیند ،دو پدیدۀ دنیا و آخرت است .در این تقابل انسان باید دست به انتخاب زده یکی را
بر دیگری ترجی دهد ،که طبق آموزههای اسالم در چنین شرایطی او باید آخرت را بر دنیا ترجی
َ

َ َْ

دهد .سؤال این است که بر پایه چه منطقی میتوان آخرت را ترجی داد؟ از آنجا که عدم شناخت
ّ
ّ
ماهیت دنیا و آخرت باعث تعلق برخی انسانها به دنیا شده است ،به گونهای که تـوان خـود را در
راستای دستیابی به ّلذتهای ناپایدار به کار گرفتهاند ،و از ّ
توجه به زندگی حقیقی غافل ماندهانـد،

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

سـرای پایـداری ،قابـل
را برگزینی ،به تزکیه ،یاد خداوند و نماز روی آوری ،زیرا فالح و بقای تو در
ِ
ّ
تحقق است ،که جایگاه ابدی توست ،نه دنیای فانی.
ٌ َ
َ
َ
ُ َ
َ
الله َخ ٌ
خیـر و أبقـی،
یـر و أبقـی و رزق ّربـك
در آیات :و اآل ِْخ َرةُ خ ٌیر و أبقی ،ما عند ِ

 .12تبیین این ُبعد از دنیا و آخرت در مقالۀ «تحلیل برهان پایدار و ناپایدار در ترجی آخرت بر دنیا» نشریۀ
شمارۀ  2کتاب و سنت دانشگاه قرآن و حدیث ،بهار  1110توسط نویسندگان همین مقاله مورد بررسی قرار
گرفته است.
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از اینرو در مواردی که آخرتشان در تقابـل بـا دلبسـتگیهای دنیـویشـان قـرار میگیـرد ،قـدرت
انتخاب و ترجی آخرت بر دنیا را نخواهند داشت .و خداوند متعال برای راهنمایی انسان در چنین
َ
َ
شرایطی استدالل خ ْی ٌر َو أ ْبقی را فرا روی او نهاده است.
نتیجهگیری
َْ
َ
نتیجۀ حاصل از تحلیل آیات مورد بحث بیانگر این است ،که استدالل خ ْی ٌر َو أبقی در مواضـ
ّ
موقعیتها و حوزههای کاربرد متفاوتی مربوب
تقابل دنیا و آخرت به کار رفته و در این راستا دارای

به مربوب به تصمیم گیریهای انسان است ،که بایـد بـا اسـتفاده از نیـروی اختیـار و انتخـابگری
ّ
ّ
موقعیت رزق که شامل
موقعیتها عبارتند از:
خود ،یکی از دو طرف را بر دیگری ترجی دهد .این
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ّ
دو حوزۀ تنگی رزق و مقایسه در روزی میباشدّ ،
موقعیت تهدید ایمان،
موقعیت دعوت به هدایت و
ّ
موقعیتها دانست .در آیات:
که دو راهی دنیا یا آخرت را میتوان عنوان جام همۀ
َ
َ ُ
َّ
َ ُ ْ
َ
ْ َ َّ َ
ُّ ْ
ُ
فما أوت ُیت ْم م ْن شی ٍء ف َمتاُ ال َحیاة الدنیا َو ما عند الله خ ٌیر َو أ ْبقی للَ َین َآمنوا َو
َّ ُ َ
َ
علی َر به ْم َیت َوكلون شوری13/
َ
َ
ُ
َ ُ ْ
َ
ْ َ َّ َ
ُّ ْ
َ
َ و ما أوت ُیت ْم م ْن شی ٍء ف َمتاُ ال َحیاة الدنیا َو ز ین ُتها َو ما عن د الل ه خی ٌر َو أ ْبق ی أ
َ َ ُ َ
فَل ت ْعقلون قصص31/
َْ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ َّ َّ َ َ َ
ُّ
الد ْنیا ل َن ْفت َن ْ
هم فی ه َو
َ و َل ت ُمدن عینیك إلی ما َم َّت ْعنا به أزواجا من ُه ْم زَ َرة ال َحیاة
َ
ْ ُ َ َ
رز َر بك خ ٌیر َو أ ْبقی طه313/

تقابل صریحی بین متاع ناپایدار دنیوی و نعیم پایدار اخروی مطرح گردیـده اسـت .و در سـورۀ
ُ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُّ ْ
أعلی نیز به طور صری تقابل بین دنیا و آخرت مطرح استَ  :بل تؤ ِث ُرون ال َحیـاا الـدنیا َو اآل ِْخ َـرا
َ
َ
خ ٌیر َو أ ْبقی .اصل استدالل مذکور در این آیات از جانب خداوند سبحان در پاسخ به دنیـا گرایـی
ّ
موقعیتهـا دو راهـی دنیـا یـا آخـرت
برخی افراد مطرح شـده اسـت .بنـابراین عنـوان جـام همـۀ

میباشد .به عبارت دیگر تقابل بین خواستۀ انسان و خواستۀ خالق انسان که آگاه به همۀ مصـال
اوست ،مطرح میباشد .خداوند میخواهد ما ّ
متوجه سرای پایدار باشیم و دل از دنیای ناپایدار بـر
َ
کنیم و ما از آن جهت که به دنیا و محسوساتش انس گرفتهایم ،در معر دل سـپردن بـه دنیـا و
بی ّ
توجهی به خواست پروردگار قرار داریم .خداوند بر اساس فطرت ما استداللی را مطرح میکند،
ّ
موقعیتهایی انتخابی صحی
که بر اساس آن در چنین
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داشته باشیم.

نیمسا

چنانکه با ّ
توجه به اصل معنای خیر (انتخاب) و بر اساس تحلیل آیات مورد بحث نیز همۀ این
موارد قابل ارجاع به مسألۀ ترجی و إیثار یکی از طرفین بر دیگری ،یعنی دنیا بر آخرت و بـالعکس
میباشد .بنابراین استدالل نامبرده در حوزههایی که انسان با امور متقـابلی مواجـه میشـود ،و در
معر انتخاب و ترجی یکی بر دیگری قرار میگیرد ،کـارآیی خواهـد داشـت .مـالک تـرجی بـر
کیفیت َ(خیر :برتری) و دیگریّ ،
اساس استدالل مذکور دو امر است ،یکی ّ
کمیت (أبقـی :دوام).
این دو ویژگی با هم تنها اختصاص دارد به :آخرت ،رزق پروردگار و آنچه نزد خداوند میباشد .این

میباشد ،با جهت دهی دو حوزۀ بینشی و عملکردی انسان.
ُ
از آنجا که انتخاب یك راه از میان طرق مختلف ،به فکر و اندیشۀ شخصی فرد بستگی دارد،
و این استدالل باعث توسعۀ بینش نسبت به جهان هستی و رها شدن از بینش محـدودی اسـت،
ّ
تجلی پیدا میکندّ ،
توجه به آن انسان را در انتخـابی صـحی
که به شکل دنیا طلبی و دنیا پرستی
یاری خواهد نمود و بر قدرت تصمیم گیری اش خواهد افزود؛ و در تعار
ّ
مادی ،دیگر دشواری انتخاب برای او مطرح نیست ،و انتخابش بر پایۀ اعتقادات و ایمـان شـکل
در قرآن کریم

خواستههای متعـالی و

میگیرد .و به کارگیری آن باعث میشـود ،کـه انسـان بـا نگـاهی واقـ بینانـه ،بهتـرین رویکـرد و
ّ
موقعیتهای نامبرده ،داشته باشد.
آمادگی را جهت عملکرد صحی برای مواجهه شدن با
َ

در مجموع میتوان گفت این استدالل دارای پیامد معرفتی ،فکری (شناخت دنیـا و آخـرت و
تصحی بینش نسبت به آن دو) ،قلبی (بی رغبتی به دنیا خروج ّ
حب آن از دل و گرایش به آخرت)

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم

بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خی ٌر و أبقی

مصادیق چون منتسباند به خیر محض و یگانه پایدار مطلق ،واجد این ویژگیهایند .لذا محـوری
که استدالل پیرامون آن مطرح گردیدهّ ،
توجه دادن و ترغیب نمودن انسان ،نسبت به سرای خیـر
ّ
و پایدار و رهایی از تعلق و دلبستگی به دنیای ناپایدار است؛ از اینرو رهنمود آن ،تصـحی بیـنش
ماهیت جهان هستی و امور خیر و پایدار ،جهتیابی صحی ّ
نسبت به ّ
حب بقـا و گـرایش بـه خیـر

َ َْ

و عملکردی (ترجی و إیثار آخرت بر دنیا) میباشد .و به کارگیری آن بـه تناسـب کاربردهـایی کـه
دارد ،پیامدهای کار آمدی را به همـراه خواهـد داشـت ،کـه عبارتنـد از :قناعـت ورزی ،بردبـاری و
سپاســگزاری ،رضــامندی از زنــدگی ،هــدایت پــذیری ،تعــالی خواســتهها ،از بــین رفــتن تــرس و
اضطراب ،استقامت بر هدف و دستیابی به فالح.
017

کتابنامه

 .1قرآن کریم ترجمۀ محمد مهدی فوالدوند
 .2ابن منظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر(1010ق).
 .1ابن فارس ،احمد ،معج مقاییس اللغ  ،تحقیق :عبدالسـالم محمـد هـارون ،مصـر،
مکتب مصطفی البابی الحلبی(1131ق).
 .0امین ،سیده نصرت ،مخان العرفان در تفسایر رار ن ،تهـران ،نهضـت زنـان مسـلمان،
(1121ش).
 .5بازرگان ،عبدالعلی ،نظ رر ن ،قلم ،تهران1115( ،ش).
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هشتم ـ پائیز و زمستان 8931

 .2پسندیده ،عباس ،رضای از زنةگی ،قم ،دارالحدیث1130( ،ش).
 .1تمیمی آمدی ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحک درر الکل  ،تحقیق :مهدی رجائی،
قم ،دار الکتاب اإلسالمی1012( ،ق).
 .3جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر محضحعی رر ن کری  :سیره رساحل اکار  در رار ن ،قـم،
مرکز نشر اسرا 1112( ،ش).

 .1خوانین زاده ،محمد علی ،معناشناسی اسماءالحسنی در رر ن کاری  ،چاپ ّاول ،تهران،
دانشگاه امام صادق1112( ،ش).
 .12ذکاوتی قراگزلو ،علیرضا ،اسباب النا ل ،ترجمه ذکاوتی ،چاپ اول ،تهران ،نشر نی،
(1131ش).
 .11راشدی ،حسن ،نماز شناسی ،ستاد اقامۀ نماز ،قم1113( ،ش).
 .12راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غری القر ن ،دمشق ،دارالعلم الدار
الشامی 1012( ،ق).
 .11شریف الرضی ،محمد بن حسین ،نه البالغه ،تصحی  :الصبحی صال  ،قم ،دفتر
نشرمعارف قم1112( ،ش).
 .10طباطبایی ،محمد حسـین ،المیااان فای تفسایر القار ن ،قـم ،دفتـر انتشـارات جامعـۀ
مدرسین حوزۀ علمیه1011( ،ق).

018

 .15طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی1115( ،ش).

نیمسا

 .12فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم ،انتشارات هجرت1012( ،ق).
 .11فخر رازی ،ابو عبدالله محمد بن عمـر ،مفااتیح الغیا  ،بیـروت ،دار اإلحیـا التـراث
العربی(1022ق).
 .13کاتب واقدی ،محمد بن سعد ،الطبقات الکباری ،ترجمـۀ محمـود مهـدوی دامغـانی،
تهران ،انتشارات فرهنگ و اندیشه1110 ،ش.
 .11مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقـی ،بحاار اخنحارالجامعاة لاةرر أخباار األئمة اخطهاار،

چاپ :دوم ،بیروت ،دار إحیا التراث العربی(1021ق).
 .22مصــباح یــزدی ،محمــدتقی ،ئااین واار از ،قم،مؤسســه آموزشــی وپژوهشــی امــام
خمینی1112( ،ش).

اعلمی(1022ق).
ّ
 .22هاشـمی رفسـنجانی ،اکبـر و برخـی از محققــان ،فرهنـگ قـرآن ،چـاپ ّاول ،قــم،
مؤسسۀ بوستان کتاب1130( ،ش).
در قرآن کریم

َ

َ
َ
بررسی حوزههای کاربردی استدالل به خ ْي ٌر َو أ ْبقی در قرآن کر یم
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