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 انتخاب اهمیت
. یمدر حال انتخاب کردن هست یشهها، همما انسان یعنیاوست.  یهااز انتخاب یاانسان، مجموعه زندگی

 ید. از انتخاب نوع نان صبحانه گرفته تا خریداریگرفته تا انتخاب ساعت ب یواریاز انتخاب ساعت د

 .یزندگ یکخودرو و خانه. از انتخاب شغل و شهر گرفته تا شر

ما ابعاد و انواع  یها. انتخابآیدیبه نظر م یمعمول یمهم و برخ یو درشت دارد. برخ یزما ر هایانتخاب

 ... و یاسیس ی،فرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع ی،خانوادگ ی،مختلف دارد: فرد

جمهور،  یسگرفته تا رئ یق. از رف«یمدر حال انتخاب یشهما هم»است که  ینکه مهم است؛ ا آنچه

 .لحظه عمر ادامه دارد ینخرآ یو حت یتا کهنسال یکه از کودک ییهامحصول انتخاب ماست! انتخاب

 یبرتر معیار
که  یربخ یادش. یمشویم یشستا یاسرزنش  یمانهابه خاطر انتخاب یروناز ب یاز درون و گاه یگاه ما

-یخوبمان م یهاهم ما را به خاطر انتخاب ی. گاهکردیم یخبد، توب یهامادرمان ما را به خاطر انتخاب

 یکاال یکا ی یوبمع یخودرو یک یارستوران بد  یکما خودمان را بخاطر انتخاب  یستود. گاه

-هم بخاطر انتخاب یرا انتخاب نکرده بودم. گاه ینکاش ا گوئیمیو در دل م کنیمینامرغوب سرزنش م

و آن بازگو  ینا یو برا یدهکش یگرانو بارها و بارها انتخابمان را به رخ د ستائیمیخوبمان، خود را م یها

 .کنیمیم

 یکساندارد. انتخاب همه با هم  یبستگ یآنها در زندگ یهاانتخاب یبه برتر یکدیگرها بر انسان برتری

-یم یگرانرا موفق تر و باالتر از د یا. ما عدهیستندن یکسانبا هم  یزو مقام افراد ن یتلذا موقع یست،ن

آن بر  یح: انتخاب تالش و ترجالداشته اند. مث یگراند از یبهتر و باالتر یها. چرا؟ چون انتخابیمدان

آن بر  یحرشته ها. انتخاب همسر مناسب و ترج یرآن بر سا یحمناسب و ترج ی. انتخاب رشته شغلیتنبل

 ... ها وینهگز یرآن بر سا یحانتخاب شغل خوب و ترج یاها  ینهگز یرسا

 انتخاب تعریف
 یدآن با یستیانتخاب و چ یترا در شناخت ماه یبرتر ینراز ا یست؟چ یبرتر ینراز ا یبه راست اما

 ینبهتر ها،ینهگز ینکند و از ب یهم کار م یشناخته شود، به درست ی. چرا که اگر انتخاب به درستیابیمدر

 .گزیندیرا برم ینهگز
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راه  ینرفتن در بهتر یبرا ینهچند گز یادو  یناز ب ینهگز یک یدنبرگز یانتخاب به معنا یست؟چ انتخاب

 .است یجهنت ینبه بهتر یدنبا هدف رس

 یجههدف و نت تعریف
اساسا چرا ما  ینکهقرار داد؛ ا ینیهدف از انتخاب را مورد مطالعه و بازب یدمهم، با ینبه ا یدنرس برای

 یحها ترجینهگز یرو آن را بر سا گزینیمیبرم ینهچند گز یادو  ینرا از ب ینهگز یکو چرا  یکنیمانتخاب م

 .دهیمیم

ما با  یهاانتخاب یعنی. یمهست یزندگ یتو کم یفیتبه دنبال بهبود ک یها در هر انتخابما انسان معموال

در  یفیو ک یاز لحاظ کم ی،در زندگ یاگر کس ی. به طور کلگیردیصورت م یهدف بهتر شدن زندگ

در  ی،در زندگ گرو ا یمدان یم یاو را شخص موفق یرد،سطح رفاه قرار بگ ینشاخص رشد و باالتر ینبهتر

 .دانیمیاشتباه م یهاانتخاب یجهآن را نت یتتنزل کند، وضع یفی،و ک یکم یشاخص ها

و  ی، فرهنگیخانوادگ ی،اقتصاد ی،، اخالقیانسان ابعاد مختلف دارد. بعد علم یکه زندگ یمدان یما م البته

 .موفق تر است یرینبرسد، از سا یفیو ک یسطح کم ینبتواند در همه ابعاد به باالتر ی.... لذا اگر کس

 .در همه ابعاد یزندگ ینبهتر یعنیهدف  ینهدف است و بهتر ینبه بهتر یدنرس یانتخاب برا پس

 یها در زندگانتخاب انواع
منزلِ مقصود در هر جا،  ینبهتر رساندن ما به منزل و مقصود است. ا یبرا ینه،گز یک یحو ترج انتخاب

 :یدچند مثال توجه کن ینمناسب با همانجا است. به ا

 در راه رفتن و سالمت پا یهدف: راحت   چند کفش ینکفش از ب یکانتخاب  -1

 اطالعات یشو افزا یهدف: آگاه  چند کتاب ینکتاب از ب یکانتخاب  -2

   ینماو س یلمچند ف یناز ب ینماس یا یلمف یکانتخاب  -3

 یریاز داستان جذاب تصو یمندههدف: بهر

  یهمسر یبرا ینهچند گز ینهمسر از ب یکانتخاب  -4

 مشترک یازهایرفع ن یبرا یزندگ یکهدف: شر
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   یشغل ینهچند گز ینشغل از ب یکانتخاب  -5

 یاجتماع یگاههمراه با حفظ جا یاقتصاد یازهدف: رفع ن

   یحیاماکن مختلف تفر یناز ب یحیمکان تفر یکانتخاب  -6

 یحیتفر یازهاین تأمینو تفرج و  یحهدف: تفر

 مختلف یزمان ها ینمسافرت از ب یزمان برا یکانتخاب  -2

 یحتفر یموجود برا یطهدف: استفاده بهتر از شرا

  یندگیچند نامزد نما یناز ب یندهنما یکانتخاب  -9

 از مردم یندگیمحوله به نما یهدف: انجام درست امور اجتماع

 متصل به مقصد      یرچند مس یناز ب یرمس یکانتخاب  -8

 و سالمت و زمان و مکان یتامن یتوضع ینبه مقصد در بهتر یدنهدف: رس 

   خانه ینچند ینخانه از ب یکانتخاب  -12

 یو امکانات داخل یمکان یتمحل سکونت از نظر موقع ینهدف: بهتر

 .یدآ یم یشکه پ یدر زندگ یگرو صدها و هزاران انتخاب د -11

 .یماست که به دنبال آن هست ینکته مهم در انتخاب ها، آن هدف )مقصد و مقصود( پس

 (آخرت یا یا)دن یبزرگ در زندگ انتخاب
 :شوندیم یمتقس یانسان بر دو دسته کل یهاهمه انتخاب یق،نگاه دق یک در

 شودیم یدرون زندگ یهاو انتخاب هایزانتخابدسته شامل ر یک. 

 شودیم یفرازندگ یهادسته شامل کالن انتخاب ها و انتخاب یک. 

. دسته دوم عبارت است از انتخاب کنیمیانتخاب م یاول، عبارت است از هر آنچه که ما در زندگ دسته

 .ینوع زندگ
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 :دارد یاساس یدو با هم تفاوت ین! ایخود زندگ یها ینهو گز یدرون زندگ یها گزینه

 یبنوشم؟ چه ساعت یزیبپوشم؟ چه چ یبخورم؟ چه لباس ییثل: چه غذام یدرون زندگ یها گزینه

 ... رفاقت کنم؟ با همسرم چگونه رفتار کنم؟ و یبخوابم؟ با چه کسان

آخرت؟  یا یارا انتخاب کنم؟ دن یندارد: کدام زندگ یشترمثال و مصداق ب یک یفرازندگ یها ینهگز اما

توجه به آن، فقط  یب ینکها یابشناسم و  یتآخرت را قبول کنم و آن را به رسم یزندگ یاآ یگر؛بعبارت د

و  یادن ینهاز دو گز یکی یح: انتخاب و ترجگویندیم ینکنم. به ا یزندگ یا،و لذت دن یرفاه و راحت یبرا

 .آخرت

  (یاآخرت و اکتفاء به دن ی)بدون اعتقاد به زندگ 1 زندگی

 )آخرت ی)با اعتقاد به زندگ 2 یزندگ

 خوردن خوردن

 یدنپوش پوشیدن

 یدنخواب خوابیدن

... ... 

و  یجزئ یهاماند. انتخاب یم یانتخاب کالن. مثل نوع باز یکو بزرگ است.  یاساس یدو راه یک این

خود را مشخص  یفرمت زندگ ید. پس ابتدا باکندیم یدامعنا پ یباز یطپس از انتخاب مح ی،متنوع بعد

( دارد با ی)نوع زندگ رنرم افزا ینکه ا ییها ینهکه همه گز یمو بدان یمو بعد از نصب، آن را اجرا کن یمکن

 !در حال اجرا است یچه فرمت

 )آخرت یاتو ح یادن یات)ح یوجود دو زندگ اصل

 :دو گونه است یشان،انتخاب ها یطو مح یدانانسان ها به م نگاه

 شناسند یم یتانتخاب به رسم یرا برا یادن یدانفقط م یعده ا

 .دهندیشناسند و به آن اصالت م یم یتبه رسم یزآخرت را ن یدانم یاعالوه بر دن یعده ا و
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رو  ین. از همشودیدو گونه م یاز زندگ یفشانشوند، چون تعر یکه انسان ها دو دسته م جاست ینهم از

 .هم دو نوع خواهد بود یشانانتخاب ها

-یکه عموما به صد سال هم نم یادن ینو عمر انسان را محدود به هم یارا در چارچوب دن یزندگ یاعده

 .کنندیم یفتعر رسد

«َّ ََّّوا نا ْبُعوثی  ْخُنَِِّبا َّماَّی ا اَّوا ئ ْی  اَّادلُّ ائ ُی ا ََّحا
َِّإال   )28)انعام/ «اقَُلاَِّإْنَِِّها

 به را ذکرشان و فکر تمام و انداز آن غافل ینکها یاو  کنندیپس از مرگ را انکار م یزندگ یاگروه،  این

 .اندداده یادن زندگی

«َّ ونا ُ ْعملا ََّّيا ََّغِفُُلنا ِةَُُّهْ ِنَّاآْلِخرا َّعا َُُّهْ اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ
ْ
َّاْل  )2)روم/ «َاِهرًاَِِّما

«َّ ََِّّإن  اََّغِفُُلنا ْنَّآيائ ِی 
َّعا َُُّهْ ينا َّاَّل  اََِّباَّوا ُنُّ

ا
أ َّاْطما اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
ُُضاَِِّبْل َّرا َنَّوا اءا َِّلف  ْرُجونا َّالَّيا ينا  )2/یونس) «اَّل 

و با مدد از  ینشو تفکر در آفر یاله یاءانب یها یتو هدا یآسمان یبا استناد به کتاب ها یگر،د یعده ا اما

در  یو اصل یقیحق یو معتقدند زندگ دانندیرا مقدمه آخرت و مزرعه آن م یادن ینا یش،خو یشهعقل و اند

 :شناسندیم یتبه رسم ار یاز زندگ یدگارآفر یفعده، تعر ینهست. ا یگرد یو زمان یگرد ییسرا

«َّ ََُُّّث  ُتونا ی  ا
ا
َّْل َّذِلا ْعدا َّب ا ُكْ ََِّّإن  ُثونا عا ْ ِةَّئ ُی  اما ی  ِ َّالْف  ْوما َّيا ُكْ َِّإن   )منونؤم 16و 15) «،َُُّث 

«َّ ََّّكاْیفا ْ
ُ
َْحاُك
ا
ْمواًَتَّفاأ
ا
َّأ َّكُْنُتْ َّوا ِ َِِّبَّلل  ونا ََّّتاْكُِفُ َُّيْحییُكْ َُُّث  َُّييمُتُكْ ََُُّّث  ُعونا ِهَُّتْرج ا ْ

َِّإِلا  )29)بقره/  «ُُث 

«َّ ََُّّيْحّيَُّها ُعونا ِهَُّتْرج ا ْ
َِّإِلا َُّييمُتَّوا  )56/یونس) «وا

آن وقت است که تمام  یم،برس یاز زندگ یحبه نگاه صح یمشد و ما توانست ییندو نگاه متفاوت، تب ینا اگر

-یو ما تفاوت انتخاب درست را از نادرست در م شوندیم یجهت ده یح،صح یرما در مس یهاانتخاب

 .یابیم
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 آن یهایژگیو یانو ب یادن تعریف
شده  یینشده و تع ینمقدار آن هم تضم یدوره کوتاه مدت است که حت یک یا،دن ینگاه قرآن، زندگ از

و  یستیبا هر شکلش، به ن یتاندک که در نها یها و لذت هاست. مدتاز رنج یبیدوره ترک ین. ایستن

و  یبه خشک یکه پس از اندک یچمنزار سبز یابهار کوتاه  یکرا به  یا. قرآن دنشودیمنجر م ینابود

 .کندیم یهتشب انجامد،یم یتباه

ُموا» ََّّالْعا ا َا
ْوالِدَّكا
ا ْ
َّاَل ْمواِلَّوا

ا ْ
َّتاكاُثٌرَِّفَّاَل َّوا ُكْ نا ْ اُخٌرَّئ ای  ف  َّب ا ٌةَّوا َّزيی ا ٌوَّوا ْ

َّْلا اِعٌبَّوا اَّل ئ ْی  ایاُةَّادلُّ
ْ
ااَّاْل َّن 
ا
َّأ ارا َّاْلُكف  ابا خ 

ْ
ع
ا
ٍثَّأ ْ ْا ِلَّ

اٌبَّ ِةََّعا َِّفَّاآْلِخرا ُكوُنَُّحطامًاَّوا َّيا اَُُّث  ًّ راُهَُّمْصِفا ا هیُجَّفاب  َّيا اُتُهَُُّث  ََّّئ ای  اَِّإال  ئ ْی  ایاُةَّادلُّ
ْ
اَّاْل َّما َِّرُْضاٌنَّوا َّوا ِ َّاَّلل  ٌةَِِّما ِِفا ْ ع  َّما ديٌدَّوا شا

ُروِرَّ ُ اُعَّالْع   )22/ید)حد «ْما

ا» َّاَِّإَّن  اُسَّوا َّانل  ُُکُ
ْ
أ اَّيا ْرِضَِّم 

ا ْ
اُتَّاَل َِّبِهَّئ ای  طا

لا تْخا امِءََّفا َّالسَّ نْلاُهَِِّما ْنزا
ا
اَّكاامٍءَّأ ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
ُلَّاْل ا َّْما ب ْعاُمَّحا

ا ْ
ِتََّل ذا خا

ا
َِّإذاَّأ َّت 

َّ
ا
َتهاَّأ
ا
هْیاَّأ ا َّلعا ْمَّاقِدُرونا ُ ْن 

ا
ْهُلهاَّأ
ا
َّأ ن  َا َّ ْتَّوا ی ا ي  َّاز  هاَّوا ا ْرُضَُّزْخُرق 

ا ْ
َناَل َََّّْمُ نا ْ ع  َّب ا ْ ْنََّلا

ا
َّكاأ صیدًا ْْلاهاَّحا عا ا خ 

ا َّف  ارًا ْوَّْنا
ا
اًلَّأ ْ ِلا

َّ ك ُرونا فا ی ا ٍمَّيا ْ ُلَّاآْلياِتَِّلُقا ص  َُّنق ا ْمِشَّكاذِلا
ا ْ
 )24/یونس) «ِِبَل

«َّ شَّوا َّها حا ْصبا
ا
ْرِضَّفاأ
ا ْ
اُتَّاَل َِّبِهَّئ ای  طا

لا تْخا امِءََّفا َّالسَّ نْلاُهَِِّما ْنزا
ا
اَّكاامٍءَّأ ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
َّاْل لا ا ْمَّْما ُ ْبَّْلا َّاِْضِ ياُحَّوا ْذُروُهَّال  یاًمَّتا

َّ ََّعا ُ َّاَّلل  ََّّاکنا ْ ََّشا ِدرًاَُُّک  ی ا ْ   (45)کهف/ «ٍءَُّمف 

«َّ ایاِةَّادلُّ
ْ
ُةَّاْل َّزيی ا ُنونا ا ْْ َّا اُلَّوا

ْ
ائ َّْاْل اًلََّّی  ما

ا
ٌرَّأ ْ ب  َّخا اًِبَّوا

ا
ََّث كا ب  َّرا دا ٌرََِّعْ ْ ب  اِْلاُتَّخا اِِقاُتَّالص 

ْْ َّا ََََََّّّّّّوا  )46)کهف/«ََّّ

 یادن یآن با زندگ ییسهآخرت و مقا تعریف
دارد.  یبستگ یادن یاست که نوع آن به نحوه زندگ یانپا یو ب یطوالن یاآخرت، دوره یزندگ یا،برابر دن در

آخرت  یزندگ یتو کم یفیت. در هر دو صورت، کیپر از نعمت و راحت یااست و  یپر از عذاب و سخت یا

سخت تر  یارو عذابش بس یابرتر از نعمت دن یار. نعمتش بسیستن یسهاصال قابل مقا یادن ینسبت به زندگ

کرد.  یسهمقا یادر دن یبا مدت زندگ توانیدر آخرت را نم یاز عذاب آخرت است. همانطور که مدت زندگ

 .یاستدن یزندگ یجهنت یزندگ ینا

«َّ ََّّوا ْعِقُُلنا َّفاالَّب ا
ا
َّأ ُُقنا ی   َّيا ذينا ٌرَِِّل  ْ ب  ُةَّخا اُرَّاآْلِخرا د  َِّلا ٌوَّوا ْ

َّْلا اِعٌبَّوا اَِّإال َّل ئ ْی  ایاُةَّادلُّ
ْ
اَّاْل ََّّما  )32)انعام/«َّ
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ُرواَّفَّيا» ِ َّاب ْف  ُكُ
َّلا َِّإذاَِّقلا ُكْ واَّماَّلا ُ َّآَما ينا اَّاَّل  ها يُّ

ا
اََّّأ ِةََّفا َّاآْلِخرا اَِِّما ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
َِِّبْل ضیُتْ َّرا

ا
ْرِضَّأ
ا ْ
َّاَل َا َِّإ قاْلُتْ َّاَّث  ِ یِلَّاَّلل  َسب 

ِةَِّإال َّقاَلٌلَّ اَِّفَّاآْلِخرا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ
ْ
اُعَّاْل  )39)توبه/ «ْما

«َّ ُ ََّّاَّلل  ُسُطَّال  ْ ی  اٌعَّيا ِةَِّإال َّْما اَِّفَّاآْلِخرا ئ ْی  ایاُةَّادلُّ
ْ
اَّاْل َّما اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
َّفاِرُحواَِِّبْل ْقِدُرَّوا َّيا اُءَّوا س  ْنَّيا َِّْلا  )26)رعد/ «ْزقا

«َّ واُنََّّوا ایا
ْ
َّاْل يا ِ
َّْلا ةا َّاآْلِخرا ارا َّادل  َِّإن  اِعٌبَّوا َّل ٌوَّوا ْ اَِّإال َّْلا ئ ْی  ایاُةَّادلُّ

ْ
ََّّماَّذِهِهَّاْل ُ ْعملا َّاکُُناَّيا ْ ََّلا َََّّّ«َََّّّونا  )64)عنکبوت/َّ

ا» َََّّفا ْ ََّشا َِِّمْ ُتْ وئ ی 
ُ
ْبىقأ

ا
َّأ ٌرَّوا ْ ب  َّخا ِ َّاَّلل  دا َّماََِّعْ اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
تاُعَّاْل ا ٍََّّءََّفا ََّعا واَّوا ُ َّآَما ذينا ََِِّّل  ك ُُلنا وا ی ا ْمَّيا ِ

َب   )36/ی)شور «را

«َّ ََّّوا نا ی  َت  ُ
َّلِِلْ كا ب  َّرا دا ُةََِّعْ َّاآْلِخرا اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
اُعَّاْل اَّْما  

ا
َّْل َّذِلا َِّإْنَُُّکُّ  )35)زخرف/ «ُزْخُرًَفَّوا

َّ»اأ ْ ُهْمَُّفا ا ض  ْْ ْعناَّبا ق ا َّرا اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ
ْ
ْمَِّفَّاْل ُ ِتا عیشا ْمَّما ُ َا ْ َسْْماَّئ ای 

ا ْخُنَّق  َّی ا كا ب  َّرا ْحاتا َّرا ْقِسُمونا َّيا َُُّهْ ٍ ض 
ْْ َّبا ََّّقا ِخذا ت  اجٍتَِِّلا را دا

َّ ُعونا ْجما اَّيا ٌرَِّم  ْ ب  َّخا كا ب  ْحاُتَّرا َّرا اَّوا يًّ ًاَُّسْْخِ ص 
ْْ ُهْمَّبا ُ ض  ْْ  )32)زخرف/ «با

ِنَّات ىقَُّقْلَّ» ٌرَِّْلا ْ ب  ُةَّخا َّاآْلِخرا اَّقاَلٌلَّوا ئ ْی  اُعَّادلُّ یاًلََّّْما َِّفا ونا ُ ملا ْ ط  ُ َّالَّی   )22)نساء/ «وا

 یا. دنکندیو تکرار متأکید  یح،تصر یاآخرت بر دن یو بهتر یبا آخرت، به برتر یادن یسهدر مقام مقا خداوند

 .داندیو پرنعمت م یدارو در برابر آخرت را پا شمردیم یزرا کوچک، اندک و ناچ

 یادن ینهگز یبرا یاغان دنمبلّ تبلیغات
هستند  یو آخرت، عده ا یادن ینهدو گز ین. در انتخاب بکندیم یفارا ا ینقش مهم یغاتتبل ی،هر انتخاب در

آخرت. بازار  یبرا یو گروه یادن یبرا ی. گروهکنندیم یغاتها، تبل ینهگز یناز ا یکهر  یکه برا

 .داغ بوده و هست و خواهد بود یشهو آخرت، هم یامبلغان دن ینب یانتخابات

عده  ینکنند. ا یم یابه انتخاب دن یقهستند. مردم را تشو یادن یبرا یبه دنبال جذب مشتر یان،گرا دنیا

 :کنندیاستفاده م یوهاز دو ش یادن یغاتتبل یبرا

 یاچهره دن یینتز -1

 چهره آخرت یبتخر -2

 یانسبت به از دست دادن دن یفتخو -3
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را پنهان کرده و چهره آن را  یادن یقتحق ینند،را برگز یاو آخرت، دن یادن ینمردم از ب ینکها یگروه برا این

 :جلوه کند یباو ز یتا دوست داشتن کنندیبزک م

«َّ نا اْیََُّّزي 
ْ
َّاخل َّوا ِة ص   ِ َّاْلق  َّوا ِ

َها َّاَّل  َِِّما ِة را طا ی ْ قا ُ
ْ
َّاْل ِر اطب  ی  ا َّالْف  َّوا نا نی  ا

ْْ َّا َّوا َّانل ساِء َِِّما اِت وها َّالس   اِسَُّحبُّ َّلِِل  َّوا ِة ما َسو  ُ
ْ
َّاْل ِل

یِبَّ ا
ْ
ُهَُّحْسُنَّاْل دا ََِّعْ ُ َّاَّلل  اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
اُعَّاْل َّْما اْرِثَّذِلا

ْ
َّاْل ب ْعاِمَّوا

ا ْ
 )14/انعمر )آل «اَل

«َّ نا ََُّّزي  اما ی  ِ َّالْف  ْوما ُهْمَّيا
ا ق  ْ اَُّفا ْ َّات ُقا ينا َّاَّل  واَّوا ُ َّآَما ينا َّاَّل  َِِّما ونا ُ ْسْخا َّيا اَّوا ئ ْی  ایاُةَّادلُّ

ْ
واَّاْل ُ َّكاِفا ذينا ِرَِِّل  ْ ب  ا ع  اُءَّب ِ س  َّيا

ْ ْرُزُقَِّما َّيا ُ َّاَّلل  ِةَّوا
 )212)بقره/ «ِحساٍبَّ

. تا آنجا شودیشدن مردم م یفتهموجب فر گریو با جلوه کندیم یانخود را با تمام زرق و برقش، نما دنیا

قارون،  یای. آنچنان که مردم زمان قارون، با مشاهده دنروندیفرو م یاکه مردم در حسرت انتخاب دن

 .قارون کردند یایدن یهشب یاییداشتن دن یآرزو

«َّ جا را ا خ 
ا ََّّف  َّفََّعا ِمِه ْ ََّّقا ایاةا

ْ
َّاْل َُّيريُدونا ينا َّاَّل  َّاقلا ِتِه ََّّزيی ا ط ٍّ َّحا و ُ ََّّلا ُه َِّإن  َّاقُروُن وِِتا

ُ
َّأ َّما لا َِّْمْ ا َّنلا تا ْ َِّلا َّيا ا ئ ْی  مٍيََّّادلُّ ط  «َّعا

  (28)قصص/

«َّ َّصا لا ِ ََّعا َّوا ا اِما ْنَّءا ا
 
ْرَّْل ب  َّخا ِ اُبَّاَّلل  ا

ا
ََّث ُكْ ْيلا َّوا وَُتْاَّالِْعِْلا

ُ
َّأ ينا ِ
َّاَّل  لا َّاقا ََّّاِْلًاوا ابِرونا َّالص 

 
اَِّإال ُئا ق  َُّيلا

ا
َّال  (92)قصص/«َّوا

 .هشدار داده بود یادن یندروغ یغاتو تبل یوسوسه گر یننسبت به ا یم،حال قرآن کر ینا با

ُغََّّيا» َّالَّيا اَّوا ئ ْی  ایاُةَّادلُّ
ْ
َّاْل ُكُ ن  ر  ُ ع  َّفاالَّب ا قٌّ َّحا ِ َّاَّلل  ْْعا َّوا اُسَِّإن  اَّانل  ها يُّ

ا
ُرورأ ا َّالْع  ِ َِِّبَّلل  ُكْ ن   )5)فاطر/«َّر 

 :کنندیم یبلکه درباره آخرت دروغ پرداز دهندیرا جذاب جلوه م یاعده، نه تنها دن این

 :کنندیوجود آخرت را انکار م گاهی

«َّ ََّّوا نا
ُ
ْبُعوَث ا

ا
َّْل َِّإَن 
ا
امًاَّأ َِّعط  اَُّتراًِبَّوا َّكُن  ناَّوا َِّإذاَِّْمْ

ا
َّأ ُُقَُلنا  )42)واقعه/ «اکُُناَّيا

 :کنندیان در آخرت را انکار ممؤمن یوجود رحمت پروردگار برا یگاه 

«َّ ْحاَّتَّوا َّرا ُسواَِِّمْ ی ِ َّيا
وئِلكا
ُ
اِئِهَّأ َِّلف  َّوا ِ واَِّبیياِتَّاَّلل  ُ

َّكاِفا ينا  )23)عنکبوت/ «...َّاَّل 
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 :کنندیکافران در آخرت را انکار م یوجود عذاب برا یگاه 

«َّ َّفَّذِلا ُُهْ ر  ْا َّ ْعُدوداٍتَّوا امًاَّما ي 
ا
اُرَِّإال َّأ اَّانل  نا سَّ ا ْنَُّتا ْمَّاقَُلاَّلا ُ ْن 

ا
ْمََِّّبأ ِ َِ ََّّدي ُرونا ْفی ا  )24)آل عمران/ «ماَّاکُُناَّيا

«َّ ْنَُّرِدْدُتََّّوا ی ِ
َّلا ًةَّوا َّاقِئما ةا اعا َّالسَّ نُّ َُ

ا
ًاََِّّإََّماَّأ ِلا قا اََُّمْ رًاَّنِِمْ ْ ب  َّخا ن  َِجا

ا ا
ََّل ِب   )36)کهف/ «را

 :پندارندیم یکیو بد در آخرت را  یکو عاقبت ن برندیم سؤال یررا ز یعدالت اله یگاه 

ْمَّ»
ا
ُهْمََّّأ لا ْعا خ 

ْنَّی ا
ا
ئاِتَّأ ی  َّالسَّ ُحوا را ا َّاْجب  ينا َّاَّل  ِسبا َّماََّّحا ْمَّساءا اُِتُ َّما َّوا یاُُهْ ْ اِْلاِتََّسواًءََّما ُُلاَّالص  ِ ََّعا واَّوا ُ َّآَما ينا

َّل  اکا
َّ ْحُكُمونا  )21/یه)جاث «يا

ْمَّ»
ا
ِرََّّأ اج  ُ لْف  َّاکا نا ی  َت  ُ

ْ
ُلَّاْل عا ْ خ 

ْمَّی ا
ا
ْرِضَّأ
ا ْ
َِّفَّاَل ْفِسدينا ُ

ْ
ْل اِْلاِتَّاکا ُُلاَّالص  ِ ََّعا واَّوا ُ َّآَما ينا

ُلَّاَّل  عا ْ خ 
 )29)ص/ «ی ا

 :افزایدیم یابر طرفداران دن یلهوس ین. بدترساندیمردم را م یا،نسبت به از دست دادن دن یزن گاهی

ا» ُفََِّّإَّن  طاُنَُّيَخا  ی ْ َّالس   ََّّذِلُكُ نا َُّمْؤَِمی  َّاخُُفِنَِّإْنَّكُْنُتْ َّوا اُُفُُهْ خ  ُهَّفاالَّی ا ْوِِلاءا
ا
 )125)آل عمران/ «أ

طاُنَّ» ی ْ ََّّالس   ُ
ُ
ِعُدُك مٌيََّّيا َّواِسٌعَّلعا ُ َّاَّلل  اًلَّوا ْ ص  َّق ا ُهَّوا ًةََِّمْ ِِفا ْ ع  َّما ْ

ُ
ِعُدُك َّيا ُ َّاَّلل  اِءَّوا ْحس  ا َِِّبلْف  ْ

ُ
ُك َُمُ
ْ
أ َّيا َّوا َْقا ا  )269)بقره/َّ«الْف 

 ینها را از ب یفو همه آن تخو دهدیها را پاسخ م یبو همه آن تخر کندیها را خدا پاک میینآن تز همه

انتخاب  یبرا یگمراه نشوند و در روز آخرت، بهانه ا یاگرایاندن یغاتتا مردم در مواجهه با تبل بردیم

 :اشتباه خود نداشته باشند

«َّ ََّّوا ِ َِِّبَّلل  ْكُِفا ْنَّنا
ا
اَّأ وئ ای  َُمُ

ْ
أ اِرَِّإْذَّتا  َ َّال ِلَّوا ْ ْكُرَّاّلل  َّما ْ ُرواََّبا ا ْكب  َّاْسب ا ذينا ِعُُفاَِِّل  ْ ص  َّاْسی ُ ينا

َّاَّل  واَّاقلا ُّ ْسا
ا
َّأ َّوا ْندادًا

ا
َّأ ُ َّهلا لا ْعا خ 

َّی ا َّوا
َّف اللا ْْ

ا ْ
اَّاَل ْْلا عا َّج ا َّوا ذابا ُواَّالْعا

ا
أ اَّرا  
ا
َّْل ةا داما َّكاََّّانل  ينا َْعاِقَّاَّل 

ا
َّأ ُُلنا ْعما َِّإال َّماَّاکُُناَّيا ْونا ْلَُّيْجزا واَّها ُ  )33)سبأ/ «ِفا

ََّّيا» ِتُكْ
ْ
أ َّيا ْ ََّلا
ا
ْنِسَّأ ِ
ْ
َّاإل َّوا ِن 

ْ
َّاَل ا ْعْشا َّآياِتَّما ْیُكْ ا َّلعا ونا صُّ ق ُ َّيا ُكْ ََِّمْ ََُّّرُسٌل ِهْدَنََّعا َّش ا َّاقَُلا َّذها ْوِمُكْ َّيا اءا َِّلف  ُكْ ِذُرونا َُّيی ْ َّوا

َّ ِهُدواََّعا َّش ا اَّوا ئ ْی  ایاُةَّادلُّ
ْ
ُمَّاْل ِْتُ ر  ْا َّ ِسناَّوا ُ ف  ب ْ

ا
ْمَّاکُُناََّّأ ُ ْن 

ا
ِسِهْمَّأ ُ ف  ب ْ

ا
َّاکأ  )132)انعام/ «ِفرينا
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 آخرت یینهگز یغان آخرت برامبلّ تبلیغات
-یم یقتشو یاخرو یآخرت مشغولند و مردم را به انتخاب زندگ یغبه تبل یگروه یا،مقابل مبلغان دن در

 یدگارآفر یهستند، از سو یعظام و رسوالن اله یاءگروه که همان انب ینا یهو اول ی. حلقه اصلکنند

شدگان  یتهدا یرسا وخدا  یاءآخرت، آگاه سازند. اول یاتفرستاده شده اند تا مردم را نسبت به شناخت ح

 .دارندینم یغدر یاآخرت بر دن یایمزا یانرسالت را برعهده گرفته و از ب ینهم ی،در مراتب بعد یزن

«َّ ْ لمُيََِّّما يمُعَّالْعا َّالسَّ َُّها ٍتَّوا َّآلا ِ َّاَّلل  ا َجا
ا
َّأ َّفاِإن  ِ َّاَّلل  اءا ْرُجواَِّلف  َّيا  )5)عنکبوت/ «اکنا

مردم  یدان،دو م ینا یها ینهگز ینآخرت هستند تا از ب یکاال یغخدا در حال تبل یاز سو ی،اله پیامبران

 :آخرت را انتخاب کنند یدانم یها ینهگز

ََّّيا» ِتُكْ
ْ
أ َّيا ْ ََّلا
ا
ْنِسَّأ ِ
ْ
َّاإل َّوا ِن 

ْ
َّاَل ا ْعْشا َّآياِتَّما ْیُكْ ا َّلعا ونا صُّ ق ُ َّيا ُكْ ََِّمْ ََُّّرُسٌل ِهْدَنََّعا َّش ا َّاقَُلا َّذها ْوِمُكْ َّيا اءا َِّلف  ُكْ ِذُرونا َُّيی ْ َّوا

َّ ِهُدواََّعا َّش ا اَّوا ئ ْی  ایاُةَّادلُّ
ْ
ُمَّاْل ِْتُ ر  ْا َّ ِسناَّوا ُ ف  ب ْ

ا
ْمَّاکُُناََّّأ ُ ْن 

ا
ِسِهْمَّأ ُ ف  ب ْ

ا
َّاکأ  )132)انعام/ «ِفرينا

ََّّيا» َِّْلاَُّيْحییُكْ ْ
ُ
َعُك ُسوِلَِّإذاَّدا َِِّلر  َّوا ِ ََّّلِل  جیُبوا َّاْسب ا وا ُ َّآَما ينا

اَّاَّل  ها يُّ
ا
ِهََّّأ ْ َِّإِلا ُه ن 

ا
َّأ ِهَّوا ِْلِ
َّقا ْرِءَّوا ا
ْ
َّاْل نا ی ْ َّبا ُُحُل َّيا ا َّاَّلل  ن 

ا
َّأ ُموا َّالْعا وا

َّ ونا ُ ْخْشا  )24)انفال/ ی ُ

ََّّيا»
ا
ََِّل َُّقْل ِِبُّ َّانل  ا ها يُّ

ا
َّأ َّوا ْعُكن  ْما 

ُ
َّأ نا ی ْ عالا ا َِّفا ا ِتا َّزيی ا َّوا ا ئ ْی  َّادلُّ ایاةا

ْ
َّاْل َُّتِرْدنا ن  ُ َّكُْنی  َِّإْن یاًلََّّْزواِجكا ََّجا ااًح َّْسا ْحُكن  ْسا 

ُ
«َّأ

 (29)احزاب/

«َّ
ا
َّأ ا َّاَّلل  َّفاِإن  ةا َّاالاِخرا ارا َّادل  َّوا ُ ُسوهلا َّرا َّوا ا َّاَّلل  َُّتِرْدنا ن  ُ َِّإنَّكُنی  َّوا ََّّْعا  ِتََِّمُكن  ْحِسنا ُ

یاًمََّّلِِلْ ِ ط 
ْجًراَّعا
ا
 )28)احزاب/ أ

 یاءانب یغاتآخرت در تبل یقتو حق یادن یقتحق بیان
. کنندینم یانهستند و جز حق را ب یقتحق یاندرصدد ب یف،حر یبخود و تخر یینبدون تز ی،اله انبیاء

 :کنندیم بیدار را هاو چشم خفته انسان دارندیبرم یقپرده از حقا یشانا

راِرََّّيا» ا َّداُرَّالْف  َِِّها ةا َّاآْلِخرا َِّإن  اٌعَّوا اَّْما ئ ْی  ایاُةَّادلُّ
ْ
اَّذِهِهَّاْل ِمَِّإَّن  ْ  )38)غافر/ «قا
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 یاکنندگان دن انتخاب
 شوندیم یممتفاوت، به دو گروه تقس یغاتدر برابر دو نوع تبل مردم

 شوندیم یاگرایاندن یغاتو تبل یاجذب دن یگروه 

 شوندیم یانآخرت گرا یغاتجذب آخرت و تبل یو گروه 

است که  یدر حال ین. ادهندیم یحآخرت ترج یرا بر زندگ یادن یانسان ها، زندگ یتاکثرمتأسفانه  اما

راه  ینبدتر ی،به عنوان زندگ یااست و انتخاب دن یجهنت ینبهتر یراه برا ینآخرت، بهتر یانتخاب زندگ

 :یجهنت ینبدتر یبرا

«َّ ََِّّإن  ونا اِسَّالَُّيْؤَِمُ َّانل  را ا كْب 
ا
َّأ َّلِكن  َّفهیاَّوا ْيت ا ٌةَّالَّرا ا ئ ِی 

َّآلا ةا اعا  )58)غافر/ «السَّ

َِّإََُّقِلَّ» ُعُكْ ْجما َّيا َُُّث  َُّييمُتُكْ َُُّث  َُّيْحییُكْ ُ َّفِهََّّاَّلل  ْيت ا ِةَّالَّرا اما ی  ِ ْوِمَّالْف  اِسَّالَّيا َّانل  را ا كْب 
ا
َّأ َّلِكن  َّوا ونا ُ ْعملا  )26/یه)جاث «يا

«َّ یلَّوا ُموُتَّبا َّيا ْ َِّما ُ ُثَّاَّلل  عا ْ ی  ْمَّالَّيا ْيامِْنِ
ا
َّأ ْهدا َّح ا ِ ق َْسُمواَِِّبَّلل 

ا
ََّّأ ونا ُ ْعملا اِسَّالَّيا َّانل  را ا كْب 

ا
َّأ َّلِكن  اَّوا ًّ ف  ْیِهَّجا ا ْْعًاَّلعا  )39)نحل/ «وا

است و چشم انسان  یبندهفر یا. دنیاستدن یبه آن، لذت ها و وسوسه ها یو اقبال عموم یاانتخاب دن علت

 .کندیجلب م یا،دن ینهبه سمت گز ینه،دو گز یناز ب ها را

«َّ نا ََُّّزي  اما ی  ِ َّالْف  ْوما ُهْمَّيا
ا ق  ْ اَُّفا ْ َّات ُقا ينا َّاَّل  واَّوا ُ َّآَما ينا َّاَّل  َِِّما ونا ُ ْسْخا َّيا اَّوا ئ ْی  ایاُةَّادلُّ

ْ
واَّاْل ُ َّكاِفا ذينا ِرَِِّل  ْ ب  ا ع  اُءَّب ِ س  َّيا

ْ ْرُزُقَِّما َّيا ُ َّاَّلل  ِةَّوا
 )212)بقره/ «ِحساٍبَّ

«َّ ِنَّاقلا ْيی ا ُْغا
ا
َِِّباَّأ ب  ََّّرا نا ا ی  ي  زا

ُ ا
َََّّل نا َْجاعی 

ا
ْمَّأ ُ  َ يا ُْغِ

ُ ا
ََّل ْرِضَّوا

ا ْ
ْمَِّفَّاَل ُ  (38)حجر/ «ْلا

 .ورزندیو به آن عشق م گزینندیرا برم یااز مردم آخرت را رها کرده و دن یاریرو بس ینا از

«َّ وئِلكا
ُ
ََّّأ ونا ُ َصا َُّيب ْ َّالَُُّهْ ذاُبَّوا ُمَّالْعا ُ َْ ُفَّعا ف  ِةَّفاالَُّيخا اَِِّبآْلِخرا ئ ْی  َّادلُّ ایاةا

ْ
ُواَّاْل را ا َّاْشب  ينا  )96)بقره/  «اَّل 

«َّ ينا َّفَّاَّل  وئِلكا
ُ
اًجَّأ اََِّعا ُغوْنا ْ ی  َّيا َّوا ِ یِلَّاَّلل  ْنََّسب  َّعا ونا ُصدُّ َّيا ِةَّوا َّاآْلِخرا ا اََّعا ئ ْی  َّادلُّ ایاةا

ْ
َّاْل ونا ِحبُّ ْستا ََّّيا  «الٍلَّب اعیٍدَّضا

 )3/یم)ابراه
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«َّ ََّّذِلا َّاْلكاِفرينا ما ْ ْهِديَّاْلُقا َّالَّيا ا َّاَّلل  ن 
ا
َّأ ِةَّوا َّاآْلِخرا ا اََّعا ئ ْی  َّادلُّ ایاةا

ْ
واَّاْل بُّ حا ُمَّاْسب ا ُ ْن 

ا
 )122)نحل/ «ِبأ

«َّ اَّوا ئ ْی  َّادلُّ ایاةا
ْ
َّاْل  )39)نازعات/ «آثارا

«َّ ََّّوا اِسََّعا َّانل  صا ْحرا
ا
ْمَّأ ُ ْن  ِجا ا ذاِبََِّّلا َّالْعا َِِّما ْحِزِِحِ زا َِِّبُ َّماَُّها ٍةَّوا ََّسب ا ْلفا

ا
ُرَّأ م  َُّيعا ْ ََّلا ُُهْ ُ ِحا

ا
َّأ دُّ وا كُواَّيا َْشا

ا
َّأ ينا َّاَّل  َِِّما اٍةَّوا َحا

َّ ُُلنا ْعما ٌرَِِّباَّيا اصب  َّی  ُ َّاَّلل  َّوا را م  ْنَُّيعا
ا
 )86)بقره/ «أ

و آخرت، باز هم  یادن یقتحق یانو ب یامبرانپ یغاتهمه تبل ینتعجب است! چرا با ا یجا یگرد اینجا

 !آخرت هستند؟ یاز گروندگان به سو یشترب یادن یگروندگان به سو

مردم،  یشترها است، پس چرا ب ینهگز ینبهتر و بادوام تر از ب ینهانتخاب درست، انتخاب گز ینکها با

 !کنند؟یخاب مرا انت یادن یعنی ینهگز ینبدتر

«َّ ْ اََّبا ئ ْی  َّادلُّ ایاةا
ْ
َّاْل  (16/ی)اعل «ُتْؤِثُرونا

ْبىق»
ا
َّأ ٌرَّوا ْ ب  ُةَّخا َّاآْلِخرا  )12/ی)اعل «وا

و عقل خود را  یمنفس خود غلبه کن یو بر هوا یاندیشیمآنها ب یغاتها و تبل ینهبه گز یاندک یستکاف فقط

 :یریمبکارگ

«َّ ََّّوا ْ ََّشا َِِّمْ ُتْ وئ ی 
ُ
ْبىقماَّأ

ا
َّأ ٌرَّوا ْ ب  َّخا ِ َّاَّلل  دا َّماََِّعْ ُِتاَّوا َّزيی ا اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
تاُعَّاْل ا ٍََّّءََّفا ْعِقُُلنا َّفاالَّب ا

ا
 )62)قصص/ «أ

 کنندگان آخرت انتخاب
که آنها را  کنندیرا انتخاب م یاز زندگ یو سبک دهندیم یحترج یاهرچند اندک، آخرت را بر دن یعده ا اما

 :سعادتمند کند

ْصخاُبَّ»
ا
ْحَسُنََّّأ

ا
َّأ اَّوا رًّ ا ٌرَُّمْسَتا ْ ب  ٍذَّخا ِ ْوَما ِةَّيا ن 

ا اًلََّّاَلْ ی  ف   )24)فرقان/ «ما

«َّ ْحَسُنواَّفَّوا
ا
َّأ ذينا رًاَِِّل  ْ ب  َّاقَُلاَّخا ُكْ بُّ َّرا لا ْنزا

ا
اَّماَّذاَّأ ْ َّات ُقا ذينا َِِّل  َّداُرََِّّقلا ْعما ِ

َّنلا ٌرَّوا ْ ب  ِةَّخا اُرَّاآْلِخرا
َّدلا ٌةَّوا َسنا اَّحا ئ ْی  ذِهِهَّادلُّ

َّ نا ی  َت  ُ
ْ
 )32)نحل/ «اْل
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 یاآخرت بر دن یحترج یالگو شهدا
. شوندیم یدر قرآن معرف یاآخرت بر دن یحترج یالگوها ینان، شهداء راه خدا، بعنوان بهترمؤمن یلخ از

و آخرت، محکم، صادقانه و  یادن ینهدو گز یناند. و از ب یدهرا فروخته و آخرت را خر یاکه دن یکسان

 :اندهکرد یآخرت، پافشار ینهخالصانه بر گز

«َّ ُلَّفَّوا ْنَُّيْقی ا َْحََّّالَّتاُُقَُلاَِّْلا
ا
َّأ ْ ْمواٌتََّبا

ا
َّأ ِ یِلَّاَّلل  ََّسب  ُعُرونا اس ْ َّلِكْنَّالَّن   )154)بقره/ «اٌءَّوا

«َّ ُُلاَّفَّوا ََُّقِ ينا
َّاَّل  ن  ْخَسی ا ََّّالَّی ا ُقنا ْمَُّيْرزا ِ

َب  َّرا دا َْحاٌءََِّعْ
ا
َّأ ْ ْمواًَتََّبا

ا
َّأ ِ یِلَّاَّلل   )168)آل عمران/ «َسب 

«َّ قاِتْ َّفَّفَّفاَْلُ َُّيقاِتْ ْ َِّما ِةَّوا اَِِّبآْلِخرا ئ ْی  َّادلُّ ایاةا
ْ
َّاْل ونا ْْشُ َّيا ينا َّاَّل  ِ یِلَّاَّلل  ِهَََّّسب  ئ ی  َُُّنْ َسْوفا

ا ْغِلْبَّق  ْوَّيا
ا
ْلَّأ ْقی ا ُ َّفا ِ یِلَّاَّلل  َسب 

یاًمَّ ط  ْجرًاَّعا
ا
 )24)نساء/ «أ

 از انتخاب خود یاگرایاندن پشیمانی
و آخرت،  یا. انتخابات دنشودیتمام م یانو خداگرا یاگرایاندن یغاتو مهلت تبل رسدیم یانبه پا یادن زمان

و مردم انتخاب خودشان را کرده اند. اکنون وقت شمارش آراست. روز آخرت،  یافتهتحقق  یادن یدر زندگ

بازخورد  ی،. هر امتگرددیبازم وبه خود ا یانتخاب هر کس یجهتفاوت که نت یناست. با ا یجروز اعالم نتا

الفصل،  یوم. شودیو باورمندان به آخرت جدا م یاناز خداگرا یاگرایان. صف دنبیندیرا مانتخاب خودش 

ْوُمَّ» یگر،د یاعده یالحسره شده و برا یومالتغابن و  یوم یاعده یشود. برا یالسرائر م یتبل یوم ُعََّّيا فا ی ْ يا
ُهم ُ َِّصْدق  نا اِدقی  ََّّالص  ُُُلدَّْوُمَّوَّيا

ْ
 .شودیم «اخل

و نامه عملشان را  یو هالک شونده را انتخاب کرده بودند، دست خود را خال یفان ینهکه گز یانگرا یادن اما

 اند،یدهچش یادر دن یانداشت. آنچه که از لذت دن یشانبرا یو بهره ا یجهنت یچ. انتخابشان هبینندیم یاهس

به دردشان نخورد.  یآخرت، ذره ا ینداشت و در زندگ یشانبرا یسود یچو اندک بود که ه یزآنقدر ناچ

 :ینندانتخابشان را بب یجهنت یدکه با یستامروز روز

«َّ ْوما ِْلا َََّّفا ْونا ْزا خ 
َّالَّی ُ ئًاَّوا ب ْ ٌسَّس ا ْ ف  َّب ا ُ

ِلا ْ ط  ُ ََّّالَّی  ُُلنا ْعما َّب ا  )54/یس) «ِإال َّماَّكُْنُتْ

خدا تو  یاما ا یم،که اگرچه ما در انتخابمان اشتباه کرد یندبگو ید. نبایاورندب یعذر یچه توانندینم دیگر

با قانون عدالت خدا،  یاله ینشدارد و آفر یعکس العمل خودش را در پ یدرستش کن. چراکه هر عمل

 :شده است یرو تدب یرتقد
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ََّّيا» ْونا ْزا خ 
اَّی ُ َِّإَّن  ْوما ِذُرواَّاِْلا ْعتا واَّالَّب ا ُ َّكاِفا ينا اَّاَّل  ها يُّ

ا
ََّّأ ُُلنا ْعما َّب ا  )2/یم)تحر «ماَّكُْنُتْ

 :است یشانحال کافران، حال حسرت و ندامت از انتخاب ها لذا

«َّ ِنَّوا تا ْ ُُقُلَّياَِّلا ًاََّّيا ِحا
ا
َّأ ِب  ْكَِّبرا َْشِ

ُ
َّأ ْ  )42)کهف/ «َلا

»َّ ََّّوا ََّعا اَِلُ َّالط   ُّ ض  ْا َّيا ْوما ِِنََّّيا تا ْ ُُقُلَّياَِّلا ْيِهَّيا دا یاًلََّّيا ُسوِلََّسب  َّال  ا خ اْذُتََّما
 )22)فرقان/ «ای  

«َّ ِنَّوا تا ْ ُُقُلَّياَِّلا ا َّفا امهِلِ ُهَّن ِس ِ َِّكتابا وِِتا
ُ
َّأ ْ اَِّما م 
ا
ْهََّّأ ا ِی  َِّكتائ 

وتا
ُ
َّأ ْ  )25)حاقه/ «َلا

«َّ ِنَِّإَن  تا ْ ُُقُلَّاْلكاِفُرَّياَِّلا َّيا داُهَّوا ْتَّيا ما ْرُءَّماَّدقا  ا
ْ
ُظُرَّاْل ی ْ َّيا ْوما ًاَّيا اًِبَّقاريی  ََّعا ْ

ُ
ْرَنُك ْنذا

ا
 )42)نبأ/ «كُْنُتَُّتراًِبََّّأ

ُُقُلَّ» ََّّيا ْ ِنياَِّلا ْمُتَِّْلایاِتَّتا  )24)فجر/ «دقا 

«َّ َّقاريٌنََّّوا ُ َّهلا َّفاوُها طاًَن ی ْ َّشا ُ
ْضَّهلا ی   ا ف  َّب ُ ْحِن َّال  َِّذكِْر ْن ْعُشَّعا َّيا ْ ََِّّما تا ْ َّياَِّلا َنَّاقلا َِّإذاَّاجءا َّت  ِنَّ...َّحا ْ ِنََّّئ ای  قای ْ ْْشِ

ا َّاْلْ ْعدا َّب ُ كا نا ْ َّئ ای  وا
ريُنَّ ا َّالْف   )39تا  36)زخرف/ «فاِبْئسا

«َّ َّت  ُعوِنََّّحا ِ َّاْرج  ب  َّرا ْوُتَّاقلا ا
ْ
َّاْل ُُهُ ا ِحا

ا
َّأ ََِّّإذاَّاجءا یل  ْمََّّلاعا راِِئِ َّوا

َِِّمْ َّاقِئُلهاَّوا ٌةَُّها مِلا
اَّكا َِّإْن  كُْتَّكاال  را ُلَّصاِْلًاَّفامَّتا َْعا

ا
أ

ٌخَِّإَ ْرزا ََّّبا ُثونا عا ْ ْوِمَُّيی   )122و 88ون/مؤمن) «يا

 از انتخاب خود یانآخرت گرا شادمانی
 :دارند یگرد یرا انتخاب کرده بودند، حال که آخرت یکسان اما

-یم یانپا یوارد نعمت ب گویند،یو سپاس م یشعمل خود و نامه عمل خود خوشحالند، خدا را ستا از

انتخابشان،  یجهو از نت یدنددیاز قومشان، عاقبت آنها را م یاگرایانکاش دن یکه ا کنندی. آرزو مشوند

 :شدندیآگاه م

«َّ َمَِّقلا ْ َّقا تا ْ َّياَِّلا َّاقلا ةا ان 
ْ
َّاَل ََّّاْدُُخِ ونا ُ ْعملا  (26/یس) «يا

«ََّ را ا ف  ََِِّّباَّع ا َلا عا َّج ا َّوا ِب  ََّّرا نا می  ْكرا ُ
ْ
َّاْل  )22/یس) «ِِما
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ا» م 
ا
ُُقُلَّهاُؤُمََّّفاأ ا يمِنِهَّفا ا ِی  ُهَّئ  َِّكتابا وِِتا

ُ
َّأ ْ ْهََِّّما ا ِی  ُؤاَِّكتائ   (18)حاقه/ اْقرا

َُّمالٍقَّ» ن 
ا
ُتَّأ ْ ُنا َا َّ ْهََِّّإن  ا ِی    (22)حاقه/ «ِحسائ 

َّف» ٍةََّّفاوُها ٍةَّراِضیا  )21)حاقه/ َّ«َعشا

 آخرت؟ یا یا: دنکنیدی! کدام را انتخاب میاصلمسأله به  پاسخ
 ینانسان، با ا یجزئ یهاو ارتباط همه اعمال و انتخاب یکالن در زندگ ینهدو گز ینبا توجه به ا حال،

که  یدآخرت؟ دقت کن یزندگ یا یادن ی: زندگکنیدیکالن را انتخاب م ینه، شما کدام گزانتخاب بزرگ

را  یادن ی. اگر زندگکندیم یشما جهت ده یو درشت در زندگ یزر یهاانتخاب هر کدام، به همه انتخاب

آخرت، قائل  یبرا ینقش یو بعبارت یداعتنا بود یب یاتوجه  یآخرت ب یو نسبت به زندگ یدانتخاب کرد

شدن انتخاب ها و  یویخواهد شد. دن یویشما دن یلو تحص یحپس نوع خواب و خوراک و تفر ید،نشد

 :دارد یوستدو پ یا،اعمال انسان در دن

-یم یفان یا،دن یخواهد بود و با فنا یاآن در چارچوب دن یجها و اعمال انسان و نتاهمه انتخاب -1

 .ماندیانسان نم یبرا یزیچ یچشود و در روز آخرت، ه

و  یانجرم و عص یقخواهد بود و جزء مصاد یزآخرت، فسادانگ یها و اعمال انسان منهاانتخاب -2

 یدر امانت اله یانتخ دهد،یانجام م یاگرا،که شخص دن ی. حداقل جرمشودیفجور شناخته م

 یتبزرگ عنا یهدو امانت و هد یرحمن، به هر کس یبزرگ است. خدا یقتیحق یبو تکذ

 یت. جسم و جان و روح انسان با تمام استعدادها و قابلیتو دوم هدا تخلقفرموده است: اول 

استفاده  یاکه انسان در دن ییهاهستند. همه نعمت ها و فرصت یها و اعضا و جوارح، امانت اله

بزرگ، باخته است و  یدر آزمون یاگرااست. انسان دن یدهاو عطا گرد یشبا هدف آزما کند،یم

 یستدر صورت ینکرده است. ا یانتساخته است. او در امانت خدا خ اهخود را تب یاله یتشخص

. چراکه شخص یستممکن ن یزیچ ینچن مرتکب نشده باشد که عمالً یگریجرم د یچکه ه

 یشخدا به طاغوت و ظالمان زمان خو یّنکردن ول یاریاعتنا به آخرت، با سکوت خود و  یب

حق و له باطل  یهعل یو قلم یو قدم ینسخ یچکه ه یستدر صورت ینکمک کرده است. تازه ا

 یننداشته باشد که چن یو دوستان خود نقش یکانفرزندان و نزد یبرنداشته باشد. و در گمراه

بوده و حضورش در جمع و رفتار  یاجتماع یبه محال است. چرا که انسان فرد یکنزد یزیچ
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و روز  یامتق یکس دشو یاثرگذار است. مگر م یگراند یو کردار و گفتارش در جامعه، رو

 !نگذارد؟ یگراند یاز خود رو تأثیری یچآخرت را قبول نداشته باشد اما ه

 یو درشت زندگ یزر یهاانتخاب آخرت در انتخاب ثیرتأ
است که به  ینا گذارد،یم یدرون زندگ یهاانتخاب یرو ی،که انتخاب کالن زندگتأثیری  بزرگترین

شود و یم یویاش، دن یزندگ یهارا انتخاب کند، انتخاب یادن ی. اگر کسدهدیها، جهت مهمه انتخاب

 .گرددیم یو اخرو یاله یشهاانتخاب یند،اگر آخرت را برگز

 ینب خواهدیم یقرار داده است. وقت یارا متاع دن یشرا انتخاب کرده و آرزو یاکه دن یدرا تصور کن شخصی

را  یاو حتما لباس کند؟یرا انتخاب م یچه نوع لباس یرد،بگ یملباس تصم یدبه هنگام خر ینهچند گز یادو 

 یارشبه ارمغان آورد. مع او یرا برا یترتر و جذابتر، لذت بخشیرینش یایانتخاب خواهد کرد که دن

 .ندارد یکار یامت،راحت ق یزندگ تأمینهست و بس. او با آخرت و  یادن ینمأت

کند. اگر  یم یمآخرتش تنظ یرا با زندگ یشهاانتخاب همه یعتاًانتخابش را آخرت قرار داد، طب یکس اگر

اش کند. مسلما خانه یاریهدف  یناست که او را در ا یگانیمحله و همسا یارشبخرد، مع یابخواهد خانه

-یم یگرد یخانه ا اشد،او در آخرت است. همسر فرعون هم که ب یکند. خانه اصلینم یانعر یارا گران 

 ینترو گران ینو بزرگتر یناگر بهتر یحت خواهدیکه بر خون مظلومان بنا شده باشد را نم ی. خانه اطلبد

 .باشد یاخانه دن

«َّ ِنَََّّوا ْ َّای  ب  َّرا ْ َِّإْذَّاقْلا نا ْ َِّفْرَعا تا
ا
أ واَّاَْما ُ َّآَما ذينا اًلَِِّل  ا َّْما ُ َّاَّلل  با ا ََِّّضا َّناِّج  ِةَّوا ان 

ْ
تًاَِّفَّاَل ْ َّئ ای  كا دا َََِّّعْ َّوا نا ْ َِّفْرَعا َِِّمْ َّناِّج  َّوا ِِّلِ ا

ََّعا
َّ نا اِْلی  ِمَّالط   ْ َّاْلُقا  (11/یم)تحر «ِِما

 یم یمآخرت، تنظ یکه با آخرتش هم آهنگ باشد. کالمش را با زندگ کندیرا انتخاب م ییو نوا موسیقی

 یرا با آبادان یزشرا، اهلش را، عملش را و همه چ یلشاش را، خوابش را، میدنیکند. خوراکش را، نوش

 یاندارد: م اوتتا آسمان تف ینزم ی،شخص ینچن یبا زندگ یاگراشخص دن ی. زندگدهدیم یقآخرتش تطب

 .تا آسمان است ینماه من تا ماه گردون، تفاوت از زم
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 یادن یانتخاب آخرت بر زندگ ثیرتأ
سرا  یندر ا یرانیو یخراب و زندگ یایبا انتخاب آخرت، دن یاآ ینکه،ماند و آن ایم یال باقؤس یک

 یاستو قدرت و اقتصاد و س یشرفتو پ یسالمت و نظافت و علم و امکانات و تکنولوژ یاداشت؟ آ یمخواه

 بود؟ یمتوجه خواه یب دنیا، ینموارد در ا یننسبت به ا یارا کنار گذاشته  ینهاو اجتماع و ازدواج و مانند ا

 :یمرا بخوان یهآ ینا یددر پاسخ با اوالً

َّال َّتَُّقْلَّ» ِ َّاَّلل  ةا َّزيی ا ما ر  َّحا ْ ََِّّما ی  ِ َّالْف  ْوما ًةَّيا اَّاخِلصا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ
ْ
واَِّفَّاْل ُ َّآَما ذينا َِِّل  ْزِقَُّقْلَِِّها َّال  باِتَِِّما ی  َّالط  َِّلِعباِدِهَّوا جا ْخرا

ا
ِةَّأ اما

َّ ونا ُ ْعملا ٍمَّيا ْ ُلَّاآْلياِتَِّلُقا ص  َُّنق ا  (32)اعراف/ «كاذِلا

-یو قو ینکه کرده است، بهتر یگرا و خدا گرا با توجه به انتخاب کالن: شخص آخرت یمبگوئ یدبا ثانیا

 یارادعا بس ینرا خواهد داشت، البته اگر در انتخابش صادق بوده باشد. اثبات ا یادن ینتریفیتو باک ینتر

 :یدال پاسخ دهؤچند س ینکه به ا یستراحت است. فقط کاف

اش، کدام  ییمناسب با خداگرا ینهو انتخاب گز یرز یهادوگانه  ینب یدشخص خداگرا و آخرت گرا، در ترد

 را انتخاب خواهد کرد؟ ینهگز

باشد  یتاهم یب یاسر وقت در محل قرار حاضر شود  یادارد، آ یمالقات تجار یا یقرار کار یبا کس -الف

انجام  یا یاست: مثل تنبل یویسبب دن یک یبرا تأخیر ینا یدخودش را برساند، مثال فرض کن تأخیرو با 

 یگرد یزهر چ یاو  یاحرص و طمع دن یا یگرد یویلذت دن یک

که کرده است، عمل کند و امانت را در وقت  یطبق توافق یابه امانت گرفته است. آ یرا از کس یزیچ -ب

که بشود، از آن امانت به نفع  یکند و به هر نحو یانتدر امانت خ ینکها یابه صاحبش برگرداند  ینمع

 بهره ببرد؟ یشخو

 یمنفعت ماد یبرا یاآِ کند،یم یافتسازد و در قبالش اجرت در یمردم خانه م یاست که برا ییبنّا -ج

 که دارد، عمل کند؟ یتیطبق تعهدش و مسئول ینکها یاساختمان کم بگذارد  یفیتاز مصالح و ک یشتر،ب

از آن محافظت کرده و در  یاکند  یالمال دست برده و دزد یتدر ب یاشده است. آ یسئول مملکتم -د

 مردم و مصالح آنها خرج کند؟ یرمس
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که انتخاب آخرت به عنوان کالن انتخاب  یکندو به وضوح، به ما اثبات م یبه راحت سؤال 4 ینبه ا پاسخ

جامعه، به واقع و نه به دروغ،  یک. اگر همه افراد یدهدتر به ما م یشرفتهبهتر و سالم تر و پ یاییدن ی،زندگ

به سر  یشآن جامعه در کمال دانش و آسا یرند،بپذ یو حتم یقیحق یآخرت را به عنوان زندگ یزندگ

 .کرده اند یفو حکومت آن حضرت، توص   یچنانکه درباره زمان ظهور حضرت مهد خواهد برد. آن

«َّ رىَّوا ُ َّالْف  ْهلا
ا
َّأ ن 
ا
َّأ ْ َّاکُُناََّلا َِِّبا ْذَنُُهْ خا

ا
َّفاأ ُُبا َّكاذ  َّلِكْن َّوا ْرِض

ا ْ
َّاَل َّوا امِء َّالسَّ َِِّما اکٍت را َّبا ْم هْیِ

ا َّلعا ْحنا ی ا ا اف  َّل ا ْ َّات ُقا َّوا وا ُ َّآَما
َّ ْكِسُبونا  )86)اعراف/ «يا

«َّ ََّّوا امءا َّالسَّ َُّيْرِسِل ِه ْ َِّإِلا ََُّتُُبا َُُّث  ُكْ ب  َّرا وا ْغِِفُ َّاْسب ا ِم ْ َّقا َِّإََّيا ًة َُّق  ْ
ُ
ِزْدُك َّيا َّوا َِّمْدرارًا ْیُكْ ا ََّّلعا نا ََُّمِْرمی  ا ْ

َل  وا َّئ ای ا َّال َّوا ِتُكْ  «ُق 
 )52)هود/

ْلُتَّ» ُ اًراََّفا ْدرا ْیُكَّم  ا َّلعا ءا اما َّالسَّ اًراُيْرِسِل ف   َّع ا نا َّاکا ُه َِّإن  ُكْ ب  َّرا وْا ْغِِفُ َّ (11)اْسب ا لَّل  عا َّيجا َّوا نا ی  ی ِ
َّئ ا َّوا اٍل ْموا

ا
َُّيْمِدْدُُكَِّبأ َُّكَّوا

ُكَّ لَّل  عا َّيجا اٍتَّوا ْْناًراَّجا 
ا
 )12)نوح/َّ«أ

 یددر سوره معارج مراجعه کن یناست به هشت صفت مصلّ یمطلب است. فقط کاف ینا مؤید یاریبس آیات

 .ینیدشخص معتقد به آخرت را بب یها یژگیتا و

 آنها یغاتتبل یاز رو یویدن یها ینهگز تشخیص
 یو در البال یادن یاتدر ح یم،انتخاب کرد یقیو حق یاصل یما آخرت را به عنوان زندگ ینکهاز ا پس

. چراکه یمتا در دام آنها گرفتار نشو یمباش یویدن یها ینهمراقب گز یدبا ی،متعدد درون زندگ یهاانتخاب

. اما کنندیخود را اظهار نم صلیهدف ا یاناتشانو در ب کنندیخود را افشاء نم یتماه یغاتشان،غالبا در تبل

را از  یویدن یهاینهتوان گزیشده، م یانب یمکه در قرآن کر یاگرایاندن یغاتیتبل یها یژگیبا توجه به و

 :کرد ییشناسا یو اخرو یاله یهاینهگز

 .آخرت ندارند یبا زندگ یاست و کار یویو دن یآنها غالبا ماد یوعده ها -1

و  ینبا توه یاکنند و یم یبرا تخر یانچهره خداگرا یا. موضع دارند یان،نسبت به خداگرا -2

 .یندگویسخن م یرتحق

و  ینچن ید،اگر ما را انتخاب نکن یندگو یترسانند و میمردم را نسبت به عدم انتخابشان م -3

 .شودیچنان م
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با آنان دارند.  یدر سازشکار یکنند و سع یو ثروتمندان سرکش، تقابل نم یاگرادن یهابا قدرت -4

 .ینندبیبهتر را در ارتباط حسنه با آنها م یایدن تأمینچرا که 

را باطل! و در  یگرانپندارند و دیجهل مرکب نسبت به رفتار و گفتارشان: آنها خود را حق م -5

 یارافراد بس یندر ا ییو خودنما ینیبرترب و خود یفتگیکنند. خودشیشک نم یامعموال ذره ینا

  مشهود است:

 

االًَّ» َْعا
ا
َّأ ينا ِ
ْخْسا
ا ْ
ُئُكَِِّبَل ب  ْلَّئ ُی ا  (123کهف/)َََُّّّقْلَّها

ََّشَّ» ل  َّضا ينا ْمَّاَّل  َُّصْنعًاََّّْعهُیُ ْمَُّيْحِسُنونا ُ ْن 
ا
َّأ ْحَسُبونا َّيا َُُّهْ اَّوا ئ ْی  ایاِةَّادلُّ

ْ
 (124)کهف/ِفَّاْل

ْتَّأ» طا ی ِ
ائِهَّف خا ا َِّلف  ْمَّوا ِ

َب  اِتَّرا وْاَِِّبيا ُ َّكاِفا ينا ِ
َّاَّل  كا ْزًَنَّْوئلا ِةَّوا اما ا ی  ِ َّالْف  ْوما مُيَُّْلْمَّيا ِ ف  َّب ُ الا

ْمَّفا اُْلُ َْعا
ا
 )125)کهف/ََََّّّّأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


