بازنگاهی به معنای حدیث « اِعمَ ل لِدُنیاكَ كَاَنَّكَ تَعیشُ اَبَدً ا »...
محمّد حسین

میریان 8

یکی از احادیث مشهور در میان مردم ،روایت یادشده در عنوان یادداشت است .کتاب من ال یحضره
الفقیه این حدیث را بدین شکل آورده است:
ِ
عمل ل ِدُ نی َ
اعمل
اك َک َا ان َك َتعی ُش َا َبدً ا َو َ
رُویَ عَنِ العا لِمِ× اَنَّهُ قالَ :ا َ
غدً ا1 .
وت َ
ِآل ِخ َرتِ َك َک َا ان َك ََت ُ

دربارۀ معنای این حدیث دو دیدگاه وجود

دارد1 :

باشد که بتوان تا ابد در آن ز یست؛ پس بهترین مصالح را به کار برد و بیشترین استواری ر ا ایجاد
کند .همچنین اگر کسی میخواهد تجارت کند  ،طوری برنامهریزی نماید که عمر ابدیش را کفاف
دهد .نسبت به آخرت هم در کارهایش اخالص داشته باشد و باور کند که از عمر او چیزی باقی
نمانده ؛ گویا قرار است مانند فردایی بمیرد .بنابراین رفتار آخرتی خود را از حیث اندازه و گونه  ،متناسب
با مرگی که در پیش دارد ،انجام دهد.

 .8پژوهشگر مؤسّسه وحی و عترت  ،قم.
 .1ج  ، 3ص ، 892ح.3925
 .3ج ، 1ص.131
 .1ن .ک :من ال یحضره الفقیه (پاورقی)  ،ج  ، 3ص 892؛ روضة المتّقین  ،ج ، 2ص  113؛ الوافی  ،ج ، 81ص 11؛ مجمع البحرین  ،ج، 1
ص 111؛ الطّرا ز االول  ،ج  ، 3ص.318
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کم کاری و سستی در کارهای دنیا پذیرفته نیست .اگر انسان میخواهد خانه ای بسازد باید بهگونه ای

قرآن و حدیث

یکم .کارهای دنیا باید بهگونه ای انجام شود که گویا عمری ابدی به انسان عطا شده است .هیچگونه

دانش اه و آموزه اهی

همین متن در تنبیه الخواطر ،از پیامبر| نقل شده

است3 .

دوم .انسان در دنیا طوری رفتار کند که گویا عمری ابدی به او ارزانی شده و فرصت بسیاری برای
کارهای دنیا دارد ؛ بنابراین امرو زِ دنیایش را تأمین کند و برای فردای آن عجله نکند .امّا نسب ت به
رفتار آخرتی مانند کسی باشد که فرصتی اندک دارد و فردا میمیرد .چنین کسی باید در زمان کم ،
کارش را با بهترین شکل به نتیجه برساند.
برخی ،ظهور این حدیث و روایات دیگری  9را دالّ بر معنای نخست میدانند؛ ولی به قرینه مقابله
موجود در روایت ،این ظهور ،مستقر نمیشود .همچنین اگر مراد از « العالم» امام

مجتبی× باشد 2 ،

دانش اه و آموزه اهی

با دقّت در زمینه صدور حدیث  ،این معنا تضعیف میشود  .کفایة االثر ،حدیث را با زمینه آن ،چنین
آورده است:
حَدَّثَنی مُحَمَّدُ بنُ وَهبانَ البَصریُّ قالَ :حَدَّثَنی داوودُ بنُ الهَیثَمِ بنِ
اِسحاقَ النّحویُّ قالَ :حَدَّثَنی جَدّی اِسحاقُ بنُ البُهلولِ بنِ حَسّانَ قالَ
حَدَّثَنی طَلحَةُ بنُ زَیدِنِ الرِّقّیُّ عَنِ الزُّبیرِ بنِ عَطاءٍ عَن عُمَیرِ بنِ هانِی
العیس یِّ عَن جُنادَةَ بنِ اَبی اُمَیّةَ قالَ :دَخَلتُ عَلَى الحَسَنِ بنِ عَلیٍّ علیهما
السالم فی مَرَضِهِ ا لَّذی تُوُفّیَ فیهِ  ...فَقُلتُ :عِظنی یَا ابنَ رَسولِ ا هللِ.
قالَ :ن ََعم؛ اِست َِعدا لِس َف ِر َك َو َحصل زا َد َك َق َبل ُح ِ
لول َا َجلِ َك َو اع َلم
َ
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وت یط ُلب َك و ّل َُتَمل هم ی ِ
َان َ
وم َك ا ال ی َل
ا َ ا َ
ب الدُّ نیا َو الـ َم ُ َ ُ َ
اک تَط ُل ُ
ِ
وم َك ا ال ی َا َ ِ
أت عَ َ ی ِ
ی ِ
ب ِم َن ِ
املال َشیئًا
نت فیه َو اع َلم َا ان َك ّل تَکس ُ
َ
َ
نت ِ
فیه ِ
َف َ
خازنًا ل ِ َغ ِی َك َو اع َلم َا ان فی َحالل ِـها ِحسا ًبا
وق قوتِ َك اِ اّل ُک َ
الشب ِ
ِ
ِ ِ
هات ِعتا ًباَ .ف َا ِنز ِل الدُّ نیا بِ َم ِنز َل ِة املیت َِة
َو فی َحرامها عقا ًبا َو فی ُّ ُ
کان ذل ِ َك َح ً
کفیك َفاِن َ
َ
دت فیها َو اِن
نت َقد زَ ِه َ
الّل ُک َ
ُخ ِمنها ما َی
ِ ِ
کان حراما َل ت َُکن َقد َا َخ َت ِمن املیت َِة و اِن َ ِ
قاب
تاب َفا ان الع َ
کان الع َ
َ
َ
َ َ ً
اعمل لِدُ َ
نیاك َک َا ان َك ت ُ
اعمل ِآل ِخ َرتِ َك َک َا ان َك
َعیش َا َبدً ا َو َ
َیسی َو َ
وت
ََت ُ

غدً ا1 .
َ

 .9مانند :رسول اهلل|َ « :ر ِح َم اهللُ َمن َع ِم َل َع َم ًال َفاَت َقنَ ُه( ».تفسیر القرطبی  ،ج  ، 83ص)111

 .2کاربرد « العالم» برای رسول اهلل| مرسوم نبود .بنابراین روایت تنبیه الخواطر  ،صدور مستقلی دارد .می توان با قرینه حدیث
« کفایة االثر» و نیز توجّه به وضعیت تقیه در دوران امام مجتبی ×  ،مراد ا ز « العالم» را امام حسن × شمرد .مرحوم محمّد تقی
مجلسی ذیل این حدیث میگوید « :كِنایةٌ عَنِ المَعصومِ فَاِنَّهُ العا لِمُ وَ مَن سِواهُ جُهّالٌ( ».روضة المتّقین  ،ج ، 2ص )113
 .1ص.112
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سیاق این متن ،معنای دوم را تأیید می کند .همچنین روایات فراوانی برای تأیید این معنا وجود دارد
که تعداد آن فزونتر و داللت آن قویتر است 1 .افزون بر آنکه معنای دوم با سیره معصومان^
سازگارتر است.
معنای دوم ،تعامل انسان با دنیا و آخرت را تعامل با دو عملی میداند که یکی (عمل دنیایی) زمانش
غیر فوری و دیگری (عمل آخرتی) فوری است؛ یا یکی موسّع و دیگری ،مضیّق است .بر اساس
قواعد فقهی و اصولی متّخذ از فطرت و سنّت ،واجب فوری بر غیر فوری ،مقدّم است .به همین دلیل
الزم است انسان همواره در اعمال خویش ،آخرت را بر دنیا مقدّم بدارد.
البته جمع دو معنای یادشده نیز ممکن است 5 .بر پایه معارف دینی  ،دنیا از جهتی ممدوح و از سویی
مذموم است .دنیای مذموم همان است که امیر مؤمنان× آن را از آب بینی بز  81و

کفش وصلهدار 88

کمتر میشمرند .این ،دنیای استقاللی بدون لحاظ آخرت است  .مرداری را میماند که استفاده ا ز آن
صرفا به مقدار ضرورت  ،معقول است 81 .در برابر ،دنیای ممدوح ،همان است که مقدّمه و مزرعه آخرت
ساخت دنیا و تالش در آن برای ساخت آخرت

است83 .

االمالی ،محمّد بن محمّد بن نعمان مفید ،تحقیق حسین استادولی و علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه
مدرّسین  ،دوم8181 ،ق.

 .1تفسیر القرطبی ،محمّد بن احمد قرطبی ،تحقیق احمد عبد العلیم بردونی ،بیروت ،دار احیاء الت ّراث
العربی ،دوم8119 ،ق.
مو د ٍع( ».الکافی  ،ج ، 1ص  ، 113ح )2155و :االمام علی ×« :ا ِذا ُع ِر َض َشیء ِمن اَ ِ
مر
 .1مانند :رسول اهلل|َ « :صل َصال َة َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صیب ُرشدَ َك فیه( ».االمالی للمفید :ص)111
اآلخ َرة َفابدَ ء بِه َو ا ذا ُع ِر َض َشیء من اَ مر الدُّ نیا َفتَاَنه َحتاى' ُت َ
 .5ن .ک :روضة المتّقین  ،ج ، 2ص .113
 .81ن .ک :نهج البالغة  ،خطبۀ .3
 .88ن .ک :همان  ،خطبة .33
 .81همانگونه که در وصیت یادشده ا ز امام مجتبی × آمده است.
 . 83بر همین اساس مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعة  ،ج ، 81ص ، 12باب 11و مرحوم نوری در مستدرک الوسائل  ،ج ، 83
ص ، 91باب 11و نویسنده جامع احادیث الشّیعة  ،ج ، 11ص ، 811باب ، 9این روایت را در «بابُ عَدَمِ جَوا زِ تَر كِ الدُّنیَا ا لَّتی ال بُدَّ مِنها
لِآلخِرَةِ وَ بِالعَكسِ» آورده اند.
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.8
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کتابنامه

دانش اه و آموزه اهی

است؛ دنیایی که میتوان در آن حقّی را اقامه کرد .این نگاه به دنیا  ،نگاهی تَبَعی و مقدّمی بوده و

.3

تنبیه الخواطر ،ورّام بن ابی فراس ،تهران ،دار الکتب االسالمیة ،دوم8321 ،ش.

 .1جامع احادیث الشّیعة ،سیّد حسین طباطبایی بروجردی ،قم ،المطبعة العلمیة8355 ،ق.
 .9روضة المتّقین ،محمّد تقی مجلسی ،تحقیق سیّد حسین موسوی کرمانی و علیپناه اشتهاردی،
تهران ،بنیاد فرهنگ اسالمی کوشانپور.
 .2الطّراز االوّل ،سیّد علی خان مدنی شیرازی ،تحقیق مؤسّسة آل البیت ،مشهد ،مؤسّسة آل البیت،
اوّل8311 ،ش.
.1

الکافی ،محمّد بن یعقوب کلینی ،تحقیق دار الحدیث ،قم ،دار الحدیث ،اوّل8115 ،ق.

 .1ک تاب من ال یحضره الفقیه ،محمّد بن علی ابن بابویه صدوق ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم،
جامعه مدرّسین  ،دوم.
.5

کفایة االثر ،علی بن محمّد خزاز قمی ،تحقیق سیّد عبد اللّطیف حسینی کوهکمری ،قم ،نشر
بیدار8118 ،ق.

 .81مجمع البحرین ،فخر الدّین طریحی ،تحقیق سیّد احمد حسینی ،تهران ،نشر مرتضوی ،دوم،
8321ش.

دانش اه و آموزه اهی

 .88مستدرک الوسائل ،حسین نوری طبرسی ،تحقیق مؤسّسة آل البیت ،بیروت ،مؤسّسة آل البیت،
اوّل8111 ،ق.
 .81نهج البالغة ،سیّد رضی ،تحقیق صبحی صالح ،بیروت ،اوّل8311 ،ق.

قرآن و حدیث

 .83الوافی ،محمّد محسن فیض کاشانی ،تحقیق ضیاء الدّین حسینی ،اصفهان ،مکتبة االمام امیر
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المؤمنین×  ،اوّل8112 ،ق.
 .81وسائل الشّیعة  ،محمّد بن حسن حرّ عاملی ،تحقیق مؤسّسة آل البیت ،قم ،مؤسّسة آل البیت،
دوم8181 ،ق.
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