آﺧﺮت
آِﺧَﺮ ْ
ت )آﺧﺮه( ،ﻣﺆﻧﺚ »آِﺧﺮ« ﺑﺮ وزن ﻓﺎﻋﻠﻪ از ﻣﺎده »ا خ ر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﺎﯾﺎن ،ﭘﺴﯿﻦ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ« ،ﻋﺒﺎرت از ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﻣﺮدن ،ﺑﻪ آن در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و
ﺑﺮای ھ ﻤﯿﺸﻪ در آنﺟﺎ ﻣﯽزﯾﻨﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١واژه ﻗﺮآﻧﯽ
 - ١.١ﺻﻔﺖ و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ
 - ٢ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ
 - ٣واژه ﺣﺪﯾﺜﯽ
 - ۴ﺿﺮورت اﻋﺘﻘﺎد
 - ۵اوﺻﺎف ﻗﺮآﻧﯽ
 - ۶ﻧﻌ ﻤﺖ ﯾﺎ ﻋﺬاب
 - ٧ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋ ﻤﺎل
 - ٨ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﻣﺤﺪود
 - ٩رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ
 - ١٠ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ آﺧﺮت
 - ١١ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 - ١٢ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ١٣ﻣﻨﺒﻊ

واژه ﻗﺮآﻧﯽ
اﯾﻦ واژه در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﺳﻨﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺴﻠ ﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻮر از آن »ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد و در آن
ھ ﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﭘﺎداش و ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و در ھ ﻤﻪ ادﯾﺎِن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺣﯽ از آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

← ﺻﻔﺖ و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ
واژه آﺧﺮت در  ١٠۴ﻣﻮرد از ﻗﺮآن ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﺪ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در  ٩ﻣﻮرد ،ﺻﻔﺖ اﻟّﺪار و ﯾﺎ ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ آن اﺳﺖ )اﻟّﺪاُر اﻵِﺧَﺮُه ،داُراﻵِﺧَﺮه(َ» .و إِﱠن اﻟﱠﺪاَر
ن«[١] .
ﻲ اْﻟَﺤﯿَﻮاُن ﻟَْﻮ ﻛﺎُﻧﻮا ﻳَْﻌﻠَُﻤﻮ َ
اْﻵِﺧَﺮَة ﻟَِﮫ َ
در ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻗﺮآن و آﺧﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ ﺑﺮای »اﻟﱠﻨﺸﺄ ّه« اﺳﺘﻌ ﻤﺎل ﺷﺪه :اﻟﱠﻨﺸﺄُه اﻵِﺧَﺮُه.
در  ۵ﻣﻮرد در ﺑﺮاﺑﺮ واژه »اﻷُوﻟﯽ« آﻣﺪه و در  ٨٠آﯾﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ »اﻟﱡﺪْﻧﯿﺎ« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻗﺮآن ،آﺧﺮت در ﺑﺮاﺑﺮ »ھِﺬِه« )اﯾﻦ ﺟﮫﺎن( و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ »اﻟَﺤﯿﻮُه اﻟﱡﺪْﻧﯿﺎ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ
در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن از آﺧﺮت ﺑﻪ »اﻟﯿﻮُم اﻵِﺧُﺮ« ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ »دﻧﯿﺎ« »روز اول« ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و آﺧﺮت »روز دﯾﮕﺮ«.
ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ »داُراﻟَﻘﺮار« ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﺒﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن درﺑﺎره آﺧﺮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
در ﻗﺮآن از » اﺟﺮ آﺧﺮت« » ،ﻋﺬاب آﺧﺮت« » ،ﺛﻮاب آﺧﺮت« » ،آﺗﺶ آﺧﺮت« » ،ﻟﻌﻦ در آﺧﺮت« » ،ﺧﺴﺮان در آﺧﺮت« و » ﺣﺮث ) ﮐﺸﺖ ( آﺧﺮت« ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

واژه ﺣﺪﯾﺜﯽ
ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻘﻮل از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و اﺋ ﻤﻪ دﯾﻦ واژهھﺎی »آﺧﺮه« و »اﻟﯿﻮم اﻵﺧﺮ« در ﺑﺮاﺑﺮ »اﻟﺪﻧﯿﺎ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻮر از آن ،ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻠﺨﯽ آﺧﺮت و ﺗﻠﺨﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آﺧﺮت اﺳﺖ [٢] .ﻋﻠﯽ )ع( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﮫﺮهھﺎی دﻧﯿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﮫﺮهھﺎی آﺧﺮت ﺷﻮ د ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧ ﭽﻪ ﺑﮫﺮه آﺧﺮت را ﺑﮑﺎھﺪ و ﺑﮫﺮه دﻧﯿﺎ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ[٣] .

ﺿﺮورت اﻋﺘﻘﺎد

در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ » اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت« ھ ﻤﺮاه ﺑﺎ »اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا « و »اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت« ،ﯾﮑﯽ از  ٣رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺘﺠﺎوز از  ٣٠آﯾﻪ اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺎ اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﯾﮑﺠﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھ ﻤﻪ ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت را ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻨﮑﺮ آن را ﺧﺎرج از اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺆﻟﻔﺎت داﻧﺸ ﻤﻨﺪان اﺳﻼم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ ھ ﻤﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ورای زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮزخ  ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ  ،ﺻﺮاط  ،ﺣﺴﺎب  ،ﺷﻔﺎﻋﺖ  ،ﺑﮫﺸﺖ و دوزخ واﻗﻌﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮﺗﻨﺪ و اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت ﮐﻪ در ﻗﺮآن از ﻣﺴﻠ ﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ
ھ ﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اوﺻﺎف ﻗﺮآﻧﯽ
ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺻﺎف ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﻧﻈﺎم اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎون و ﻣﺪﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
در آن ﺟﮫﺎن  ،ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻔﺮادی در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ :ھ ﻤﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در آﺳ ﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻨﻨﺪ...ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا
ﻣﯽآﯾﻨﺪ[۴] .
در آن ﺟﮫﺎن ،ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﮑﺎر و اﻋ ﻤﺎل ﺧﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد :اﻧﺴﺎن را ﺟﺰ ﮐﻮﺷﺶ وی ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ [۵] .از
ﺗﺮدﯾﺪھﺎ و ﺣﯿﺮﺗﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ آدﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در آن ﺟﮫﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
در آنﺟﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎب ﺑﺮ ھ ﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﻣﮑﺸﻮف اﺳﺖ.
ﻧﻪ »ﻧﻈﺮ« در آنﺟﺎ ﻣﻌﻨﺎ دارد و ﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ :ﺗﻮ از اﯾﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدی ،ﻣﺎ ﭘﺮده را از ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﭼﺸﻢ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﺗﯿﺰ اﺳﺖ [۶] .ﭼﻮن اﻧﺴﺎن وارد ﻋﺎﻟﻢ
آﺧﺮت ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ھﯿﭻﯾﮏ از ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ،در ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ھ ﻤﯿﺸﻪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ :در روز
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧﺪا ﭘﺎ داش اﯾﺸﺎن را ﺑﯽﮐﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ دا د و اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﺧﺪا اﺳﺖ[٧] .

ﻧﻌﻤﺖ ﯾﺎ ﻋﺬاب
آﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﺎ » ﻧﻌ ﻤﺖ « اﺳﺖ ﯾﺎ » ﻋﺬاب «.
ﻧﻌ ﻤﺘﮫﺎ و ﻋﺬاﺑﮫﺎی اﺧﺮوی از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﻟﺬت و درد ﺑﺮای آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻌ ﻤﺘﮫﺎ و ﻋﺬاﺑﮫﺎی دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐ ﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺟﮫﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ :در آﻧﺠﺎ )در ﺑﮫﺸﺖ ( اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻧﮫﺎ آرزو ﮐﻨﺪ و ﭼﺸ ﻤﮫﺎ را ﺧﻮش آﯾﺪ و ﺷ ﻤﺎ در آن ﺟﺎوداﻧﺎن ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد؛ ] [٨ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روی ﺑﮕﺮداﻧﺪ و ﮐﺎﻓﺮ
ﺷﻮد ،ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺬاﺑﮫﺎ ﻣﻌﺬب ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ [٩] .در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ »ﺑﮫﺸﺘﮫﺎ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﮫﻨﺎی آﺳ ﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و »ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا« ﮐﻪ از ﺑﮫﺸﺘﮫﺎ
ﺑﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،دو ﻣﻈﮫﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻌ ﻤﺘﮫﺎی اﺧﺮوی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﺪا وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ  ،ﺑﮫﺸﺘﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از زﯾﺮ درﺧﺘﺎن آنھﺎ
ﺟﻮﯾﮫﺎ روان اﺳﺖ و اﯾﻨﺎن در آن ﺟﺎوداﻧﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﮫﺎی ﻧﯿﮑﻮ در ﺑﮫﺸﺘﮫﺎی ﭘﺎﯾﻨﺪه ،و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ،رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺰرگ اﺳﺖ [١٠] .آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ و
»ﻣﺤﺠﻮﺑﯿﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ« دو ﻣﻈﮫﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺬاب اﺧﺮوی ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ )ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ( ،اﯾﺸﺎن در آن روز از ) رﺣ ﻤﺖ ( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎز ﻣﺤﺠﻮﺑﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دوزخ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ [١١] .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھ ﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﺑﻪ ﻧﻌ ﻤﺖ ﯾﺎ ﻋﺬاب ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،در درﺟﺎت ﻧﻌ ﻤﺖ و ﯾﺎ درﮐﺎت ﻋﺬاب
ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل
اﯾﻦ درﺟﺎت و درﮐﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و اﻋ ﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت دارد :درﺟﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ آﺧﺮت ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ [١٢] .در ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ ﻣ ﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﻧﺴﺎن را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎرهای از ﮐﻮﺷﺸﮫﺎی دﻧﯿﻮی ﺑﺎز دارد ،وﻟﯽ در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ،ھ ﻤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗ ﻤﺎم اﻓﮑﺎر و اﻋ ﻤﺎل آدﻣﯽ ﺑﻪ وی ﻣﯽرﺳﺪ و ھﯿﭻ
ﻋﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ وﺻﻮل ﻣ ﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧ ﻤﯽﮐﻨﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ذرهای ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﮐﻨﺪ )ﭘﺎداش( آن را ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ذرهای ﮐﺎر ﺑﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮش ﺧﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ [١٣] .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﻣﻐﻔﺮت و رﺣ ﻤﺖ اﻟﮫﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از آدﻣﯿﺎن را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣ ﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻋﺬاب اﺧﺮوی ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﺪ داد :در
آﺧﺮت )ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان( ﻋﺬاب ﺳ ﺨﺖ و )ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن( آﻣﺮزش و ﺧﺸﻨﻮ دی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮ د[١۴] .
ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ آدﻣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭼﻮن » ﺑﺬر « اﺳﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭼﻮن ﮐﺸﺖ )َﺣْﺮث( ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋ ﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ ھ ﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﮫﺮهھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ ،در آﺧﺮت ھﯿﭻ ﺑﮫﺮهای ﻧﺪارﻧﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫﺮه آﺧﺮت را ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺑﺮ ﺑﮫﺮه او ﺧﻮاھﯿﻢ اﻓﺰود و
ھﺮ ﮐﺲ ﮐﺸﺖ دﻧﯿﺎ را ﺑ ﺨﻮاھﺪ او را از آن ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ دا د و او را در آﺧﺮت ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧ ﺨﻮاھﺪ ﺑﻮ د[١۵] .

ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﻣﺤﺪود
از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ھ ﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در آﺧﺮت در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ھ ﻤﻪ آنھﺎ ﮐﻪ در آﺳ ﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ[١۶] .

رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ
از ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ دﻋﻮت ھ ﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﻋﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒِﺮ ﻗﻮم ﻋﺎد ،ﺻﺎﻟﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻗﻮم ﻧ ﻤﻮد و ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮح ،اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ.
آن دﺳﺘﻪ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت اﺻﻮل دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ آﺧﺮت
از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ آﺧﺮت ،ﺑﺤﺚ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮫﺎﻳﺖ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺮگ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن و ﺣﺴﺎب
ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ آﺧﺮت ﻳﻚ اﺻﻄﻼح ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻧﮫﺎﻳﺖ ﻋﺎﻟﻢ و روز ﺣﺴﺎب و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن ﻣﻰﭘﺮدازد ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن از
اﺳﺘﻌ ﻤﺎل اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﺧﻮددارى ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺜﻼ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮدی ،ﻣﻌﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻠﻢ آﺧﺮت ﻣﻌﺎدل ﻣﻌﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻔﺴﺮان ،ﻣﺘﮑﻠ ﻤﺎن ،ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎی ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم درﺑﺎره ﺗﻔﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوﺣﯽ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﻌﺎد« ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واژه ﻣﻌﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧ ﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
) (١اﺣ ﻤﺪ ﺑﻦ ﷴ اﺑﻦﺣﻨﺒﻞ ،ﻣﺴﻨﺪ ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯿﺮوت.
) (٢ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﷴ راﻏﺐ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺮدات اﻟﻘﺮآن ،ذﯾﻞ آﺧﺮ.
) (٣ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﷴ ﻋﺒﺪه ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻄﺒﻌﻪ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﻪ.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١ﻋﻨﮑﺒﻮ ت  /ﺳﻮر ه  ،٢٩آﯾﻪ .۶۴
 ↑ .٢اﺣﻤ ﺪ ﺑﻦ ﷴ اﺑﻦﺣﻨﺒ ﻞ ،ﻣ ﺴﻨ ﺪ ،ج ،۵ص ،٣۴٢داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯿﺮو ت .
 ↑ .٣ﻧ ﮫﺞاﻟﺒ ﻼﻏﻪ ،ص ،٢٢۴ﺑﻪ ﮐﻮ ﺷ ﺶ ﷴ ﻋﺒ ﺪ ه ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻄﺒ ﻌﻪ اﻻ ﺳﺘﻘ ﺎﻣﻪ .
 ↑ .۴ﻣﺮﯾﻢ  /ﺳﻮر ه  ،١٩آﯾﻪ .٩۵ ٩٣
 ↑ .۵ﻧﺠﻢ  /ﺳﻮر ه  ،۵٣آﯾﻪ .٣٩
 ↑ .۶ق  /ﺳﻮر ه  ،۵٠آﯾﻪ .٢٢
 ↑ .٧ﻧﻮر  /ﺳﻮر ه  ،٢۴آﯾﻪ .٢۴
 ↑ .٨زﺧﺮف  /ﺳﻮر ه  ،۴٣آﯾﻪ .٧١
 ↑ .٩ﻏ ﺎ ﺷﯿﻪ  /ﺳﻮر ه  ،٨٨آﯾﻪ .٢٣٢۴
 ↑ .١٠ﺗﻮﺑﻪ  /ﺳﻮر ه  ،٩آﯾﻪ .٧٢
 ↑ .١١ﻣﻄ ّﻔﻔﯿﻦ  /ﺳﻮر ه  ،٨٣آﯾﻪ .١۵١۶
 ↑ .١٢ا ﺳﺮا ء  /ﺳﻮر ه  ،١٧آﯾﻪ .٢١
 ↑ .١٣زﻟﺰﻟﻪ  /ﺳﻮر ه  ،٩٩آﯾﻪ .٨ ٧
 ↑ .١۴ﺣ ﺪﯾ ﺪ  /ﺳﻮر ه  ،۵٧آﯾﻪ .٢٠
 ↑ .١۵ﺷﻮروی  /ﺳﻮر ه  ،۴٢آﯾﻪ .٢٠
 ↑ .١۶ﻣﺮﯾﻢ  /ﺳﻮر ه  ،١٩آﯾﻪ .٩٣

ﻣﻨﺒﻊ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟ ﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »آﺧﺮت« ،ج ،١ص.١٠١
اﺣ ﻤﺪ ﺧﺎﺗ ﻤﯽ ،ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺒﺎ ،ص.۴٣
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