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The meaning of life makes one of the most important topics that takes in the incentive 
for living, the values of life, hope, and taking troubles in life for our needs. Without 
having a meaning of life, tolerating all the hardships would be impossible and irrational. 
Hence, one of the things expected of religion is rendering a meaningful picture of life. 
The present study delves into the point that based on the Quranic verses, the human life, 
and the pragmatic meaning of life (that is to say, certain functions of life). Any of these 
sub-senses are provable based on the Quranic verses and Islamic religious teachings, for 
example, the spiritual realm, immortality of man, the principle of the innate nature of 
man and his representativeness of the Divine names and attributes. This tri-fold division 
can be attributed to life in a coherent monotheistic attitude. One of the main corollaries 
of this attitude is rejection and criticism of the bi-polar division of life-oriented views 
into supernatural vs. natural attitudes, including certain individualistic view such that any 
individual must shape his own life through discovering his own real value and decision. 
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بررسي تطبيقي آيات معناداريِ زندگي از ديدگاه عالمه طباطبايي(ره) و 
  اهللا جوادي آملي آيت

  نفیسه ساطع|      سیده معصومه شاهرخی

 ٢٢/٠۴/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ١۴/١٠/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

 چكيده

و تكاپو در زندگي و  ترين مسائلي است كه انگيزة زيستن، ارزشمندي حيات، اميد معناي زندگي از مهم
گيرد. بدون داشتن معناي زندگي، تحمـل دنيـاي آكنـده از رنـج،      خواهيم را دربرمي آنچه از زندگي مي

نمايد. يكي از وظايف اساسي دين، تبيين مطلـوب معنـاداريِ زنـدگي     درد و مشقت ممكن و معقول نمي
ات قرآن، زندگي انسان داراي است. تحقيق پيش رو درصدد اثبات اين فرضية اصلي است كه برطبق آي

نفسه حيـات) و معنـاي كـاركردي     مندي حيات)، معناي غيرابزاري (ارزشمنديِ في معناي ابزاري (هدف
(ايفاي نقش معين در حيات) است. هريك از اين معاني با آيات و مباني ديني مثل وجود عـالم مـاوراي   

گردد. بايد  اسماء و صفات الهي اثبات ميطبيعت، جاودانگي انسان، اصل فطرت و مظهريت انسان براي 
صورت منسجم و سازگار در يك نظرية وحـداني تبيـين    توجه داشت كه إسناد اين سه معنا به زندگي به

گرايانـه و   هـاي فراطبيعـت   انگـاري نظريـه   تـرين لـوازم ايـن نظريـه، نقـد جـدي دوگانـه         گردد. از مهم مي
قي بودن معناي زندگي با ضرورت جعل آن در زندگي، از سو، و جمع ديدگاه آفا گرايانه از يك طبيعت

سوي ديگر است؛ بدين معنا كه فرد بايد با كشف ارزش واقعي و با اختيار خود، زنـدگي خـويش را بـر    
  اساس آن معنا دهد و در آن مسير حركت كند.

  هدفمندي، ارزش، كاركرد، معناي زندگي، قرآن. واژگان كليدي:
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  مقدمه
خواهيد؟ ارزشمندترين چيزي كه سـخت در جسـتجوي آن هسـتيد و     از زندگي چه مي

دهـد؛ امـا گـاهي چنـان      باشد، معناي زندگي شما را به خود اختصاص مي تان مي آرمان بزرگ
گيرد كه بسياري از افراد در بيـان آرمـان و    خود مي پايان به هاي روزمره، روندي بي مشغولي دل

مان را تلف  بسا يگانه فرصت زندگي گردند. چه ميشان ناتوان و درمانده  ارزش بزرگ زندگي
نسپردن به ارزشي شايستة زيستن، آنگونه كـه شايسـتة آن هسـتيم زنـدگي نكنـيم.       كنيم و با دل

معنـا بيمنـاكيم. آنچـه در زنـدگي      بسياري از ما، از داشتن زندگي نامطلوب، بدون آرمان و بـي 
اي دلپذير و غيره، آن چيزي نيسـت كـه    خواستاريم مانند همسري مهربان، شغلي مناسب، خانه

خواهيم. بايد زندگي چنان معنايي بيابد كه زيستن، داراي ارزش باشـد. عـواملي    از زندگي مي
چون ناپايداري دستاوردهاي زندگي مادي، فناپذيري عالم طبيعت و زندگي انسـان، همچنـين   

سـتجو بـراي معنـاي    عنوان يـك كـل، ج   نداشتن توضيح روشن براي اهميت و دليل زندگي به
  كند. زندگي را تشديد مي

سو، يك پرسش بنيادين و نيازمند تحليل و اسـتدالل اسـت و    سؤال از معناي زندگي از يك
كـه   اي گونـه  از سوي ديگر، پرسشي كاربردي است كه با كيفيت زندگي آدمي سـروكار دارد. بـه  

» گيزنـدة هـر فـرد اسـت.    تـالش بـراي معنـاي زنـدگي، اولـين نيـروي محركـه و ان       «توان گفت  مي
شناســي و اخــالق ازجملــه معــارف  رو، ديــن، فلســفه، روان ). ازهمــين66ش، ص1357(فرانكــل، 

اند. ايـن سـؤال، در دوران مـدرن و در عصـر      آيند كه به بررسي آن پرداخته شمار مي گوناگوني به
گشـته اسـت.   هاي جديد علمي در قرون معاصر با اهميت بيشتري مطرح  علم و با كشفيات و نظريه

تصوير علمي از جهان مبني بر وجود ميلياردها كهكشـان و زنـدگي انسـان در سـيارة كـوچكي در      
هاي  هاي مكانيكي و كمي، بر تفكر بشر، گرايش ها، غلبة ديدگاه هاي اين كهكشان يكي از منظومه

چـالش   هطـور جـدي معنـاداري زنـدگي را بـ      گرايانه به عالم هستي و نظرية تكامل داروين به مادي
  هاي بسيار متفاوت و متناقض در برابر آن ارائه داده است. بزرگي كشيده و پاسخ

  ها دربارة معناي زندگي انواع نظريه -1
بنـدي   گرايي در حيات آدمي، دو نـوع تقسـيم   معنايي زندگي و پوچ در مقابل ديدگاه بي

  توان برشمرد: هاي قائل به معناداري زندگي مي براي نظريه
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  گرايانه گرايانه و طبيعت هاي فراطبيعت هنظري .1-1
دهـد، امـور فراطبيعـي و ربـط      زندگي معنا مـي  گرايانه، آنچه به هاي فراطبيعت طبق نظريه

زندگي به قلمروي روحاني است. بدون وجود خداونـد يـا زنـدگي مـاوراي عـالم مـاده، و بـر        
قـد معنـا اسـت (متـز،     فرض عدم قدرت انسان به ارتباط با آن عالم ماورايي، زندگي شخص فا

گرايانـه، زنـدگي انسـان بـدون ارتبـاط بـا        هاي طبيعـت  )؛ اما بر اساس نظريه268ش، ص1382
عوامل بيرون از خود يا بيرون از عالم طبيعت، معنادار است، يعني خود انسان يا خود طبيعت بـا  

  بخشد. زندگي معنا مي توجه به امكاناتي كه در اختيار دارد، به
بخشـد هماننـد    زنـدگي معنـا مـي    ها برآنند كه امر ذهني يـا نفسـي بـه    ريهبخشي از اين نظ

هـا   )؛ بخشـي ديگـر از ايـن نظريـه    281احساس رضايت، عشق يـا باورهـاي خـاص (همـان ص    
هايي در عينيت اشياء وجود دارد كه عـالوه بـر جـذابيت شخصـي، ارزش      معتقدند كه ويژگي
شـود كـه    ظاهراً معنا وقتي مطـرح مـي  «بير ولف دهد. به تع زندگي معنا مي عيني و واقعي آنها به
اسـاس اگـر    ). بـراين 34ش، ص1382(ولـف،  » اي عيني هماهنگ شـود.  كشش ذهني با جاذبه

معنـايي خواهـد    ارزش باشـد، زنـدگي بـي    شخص فعاالنه و مشتاقانه درگير انجام كارهـاي بـي  
ر عيني ارزشـمند اسـت   طو ها و كارهاي به داشت؛ زيرا الزمة معناداري زندگي، اشتغال به طرح

  ).286ش، ص1382(متز، 

  گرايانه هاي جعل گرايانه و نظريه هاي واقع . نظريه2-1
دانـد كـه ارزش زنـدگي ضـرورتاً      گرايي، معناداري زنـدگي را متوقـف بـر آن مـي     واقع

ها مستقل از انديشـه و خواسـت فـرد، صـادق يـا       ها، ارزش واقعي و آفاقي باشد. طبق اين نظريه
كننـد (همـان،    نحـوي واقعيـت را توصـيف مـي     هـاي ارزشـي، بـه    و اين ارزيـابي  كاذب هستند

گرايانـه، معنـاي زنـدگي، چيـزي نيسـت مگـر آنچـه         هاي جعـل  ). اما از ديدگاه نظريه108ص
هـا   دهد. هر شخص بايد معناي زندگي خود را جعل كند و ارزش زندگي مي شخص، آن را به

دم بـر انتخـاب شـخص وجـود نـدارد و بـه تعبيـري        صرفاً انفسي هستند. اين معنا مسـتقل و مقـ  
عنـوان   توان گفت كه زندگي، هيچ معنايي ندارد و فقط خود شخص با انتخاب يك امر بـه  مي

  ).105ش، ص1396دهد (گرت،  امر ارزشمند، به آن معنا مي
  توان فهميد: حال بايد به اين امر بپردازيم كه پرسش از معناي زندگي را به سه طريق مي
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ا زندگي مقصود يا هدفي دارد؟ در اين برداشت از معناي زندگي، بايد تعيين كنيم . آي1
  زندگي معنا دهد. تواند به كه چه نوع مقصودي مي

. آيا زندگي ارزشي دارد؟ پيش فرض اين سـؤال آن اسـت كـه امـر معنـادار، ارزشـي       2
  غيرابزاري دارد و ربطي مفهومي بين ارزش و معنا وجود دارد.

. آيا زندگي، نشانگر چيزي است؟ همانند جمالت و متون كه داللـت بـر چيـزي دارنـد و     3
  ).20تواند داراي ارزش بيانگر باشد؟ (همان، ص دهند، آيا زندگي انسان نيز مي بدين طريق معنا مي

هاي مختلفي دربارة معنـاي   با توجه به اين سه نوع معنا (ابزاري، ارزشي، بيانگر)، ديدگاه
ان شده است كه از انكار هر نوع ارزش و معنا بـراي زنـدگي، واجـد بـودن يكـي از      زندگي بي

انواع مذكور معنا و ارزش، دو يا هر سه نوع ارزش، تا تركيب خاصي از هر سـه نـوع ارزش را   
  گيرد. دربر مي

هاي فردي و اجتماعي و در كنار هم نگه داشتن  سو، درصدد تقويت ارزش اديان از يك
د زنــدگي هســتند و از ســوي ديگــر، بــا مشــكالت و عــواملي ماننــد رنــج،  الگوهــاي ارزشــمن

رسـد زنـدگي را از ارزش و هـدف     نظر مي باشند كه به افسردگي، اضطراب و مرگ مواجه مي
كنند. توفيق اديان در ارائة راه فـائق آمـدن بـر مشـكالت و رسـيدن بـه        بهره مي يافتني بي دست

). ادعاي اصلي ايـن مقالـه آن   59و  58ش، ص1390شخصيتي يكپارچه و متعالي است (وارد، 
هاي دين اسالم، زنـدگي آدمـي داراي هـر سـه نـوع معنـاي ابـزاري،         است كه بر اساس آموزه

عنـوان   مندي زندگي به ارزشي و بيانگر است، اگرچه اكثر نوشتارها و گفتارهاي ديني بر هدف
رد آنگاه تقسيم معناي زنـدگي بـه   معناي زندگي تأكيد دارند. اگر بتوان ادعاي فوق را ثابت ك

منظـور اثبـات    گردد. بـه  گرايانه نيز مورد نقد و تفسير جديد واقع مي گرايانه و طبيعت فراطبيعت
هـاي قرآنـي را    فرضية مورد نظر، در ابتدا وجود هر سه نوع معنا براي زندگي بر اسـاس آمـوزه  

  .پردازيم واكاوي كرده و سپس به استنباط لوازم اين نظريه مي

  مندي حيات انسان معناي ابزاري زندگي: هدف -2
هاي اسالم، جلوة حقيقي حيات، آن اسـت كـه آدمـي بـه هـدف واقعـي        براساس آموزه

جويي در امور جسمانيِ صرف بنگرد. انسان  خويش بيانديشد و به حيات از افقي باالتر از لذت
گي از آن نظر ارزش قائـل شـود   بايد زندگي را در رابطة با خدا تفسير و تبيين كند و براي زند
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هاي الهي است. بـدين ترتيـب، حيـات آدمـي داراي      كه آرمان آن، خدا، رضاي خدا و ارزش
گـر   غايت و هدف واقعي و آفاقي است و معناي زندگي با در نظـر گـرفتن ايـن هـدف، جلـوه     

  گردد. مي
طبيعـي  انديشد، ديگر زندگي را در رابطـه بـا خـود،     كسي كه به جلوة حقيقي حيات مي

اي بـراي   زندگي دنيوي نيز اعتقاد دارد، اما آن را در حد وسـيله  كند. چنين انساني به توجيه نمي
كند نه آنكه زندگي آخرت را فداي حيات دنيا سازد. وي اين دو نـوع حيـات    تكامل تلقي مي

ي، آورد (نصـر  شـمار مـي   را در رابطه با يكديگر دانسته و حيات آخرت را دنبالة حيات دنيا بـه 
  ).234ش، ص1382

منـدي آن را بـا اصـول زيـر تبيـين       عنوان هدف توان معناداري زندگي انسان به اكنون مي
  كرد:

  . ارتباط با امر مطلق و نامتناهي1-2
در تفكر ديني باور بر آن است كه حيات مادي انسان محدود و متناهي اسـت و تنهـا در   

، يگانه موجود مطلق در عالم هسـتي اسـت كـه    يابد. خداوند ارتباط با يك امر نامتناهي معنا مي
گونه كـه وجـود خـود را از او     عين وجود، كمال، حقيقت و زيبايي محض است و انسان همان

كنـد. اگـر    گيرد، حقيقت و معناي زندگي خود را نيز از او و در ارتبـاط بـا او دريافـت مـي     مي
سـت، اگرچـه خـودش از آن    معنـا   كسي ايـن راه را نپيمايـد، زنـدگي او در واقـع، پـوچ و بـي      

اش معنـادارتر   احساس رضايت كند. هركس بيشتر رضايت خداي متعال را جلب كند، زندگي
). بــدين ترتيــب، انســان در اثــر ارتبــاط بــا 135ش، ص1382خواهــد شد(عســگري ســليماني، 

رسد و با تجربه كـردنِ معنـاي عميـق     ، عبوديت و رضاي محض ميخلیفةاللهیمقام  خداوند به
  مند خواهد شد. همواره از شادي و رضايت قلبي بهره زندگي،

  . طرح داري عالم هستي2-2
مندي هسـتي تصـريح شـده اسـت و خلقـت تمـام عـالم         در آيات بسياري به اصل هدف

َنا َما َخَلْقـت ...«مند توصيف شده است. ازجمله:  طورخاص هدف طوركلي و انسان به هستي به َبّ َر
ـِذیَن «) و نيز: 191:عمران (آل...» َهَذا َباِطالً  ِلَك َظـُنّ اَلّ ْرَض َو َما َبْیَنُھَما َباِطًال َذٰ

َ
َماَء َو اْأل َو َما َخَلْقَنا الَسّ

ارِ  ِذیَن َکَفُروا ِمَن الَنّ ْیٌل ِلَلّ ْرَض َو مـا َبْیَنُھمـا «) و همچنين: 27:ص( »َکَفُروا َفَو
َ
ـماَء َو اْأل َو ما َخَلْقَنـا السَّ
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ْرَض َو مـا َبْیَنُھمـا الِعِبـیَن * مـا َخَلْقناُهمـا ِإّال «و نيـز:   )16(انبياء:» الِعِبیَن 
َ
ـماواِت َو اْأل َو مـا َخَلْقَنـا السَّ

ْکَثَرُهْم الَیْعَلُموَن 
َ
  ).39و  38(دخان:» ِباْلَحقِّ َو لِکنَّ أ

طور دقيق مقصـود   خداوند جهان طبيعي را براي مقصودي آفريده است و طرح جهان به
هد. هر موجودي در اين جهان براي هدف خاص و انجام وظايف مشخصـي  د الهي را نشان مي

ميـان، حيـات انسـان نيـز داراي مقصـدي اسـت كـه         در آن طرح كلي، خلق شده است. درايـن 
همان دليل صورت گرفته است. در اديان الهـي، رسـيدن بـه ايـن مقصـود نهـايي و        خلقت او به

ده است، معناي عميق و ژرف زنـدگي انسـان   انجام رسالتي كه خداوند انسان را براي آن آفري
  شود. معرفي مي

دانند، براي زندگي انسان هيچ  معنا مي در مقابل، انديشمنداني كه حيات انسان را پوچ و بي
اند براي سؤاالت اساسي نظام  دليل آنكه نتوانسته هدف و غايتي قائل نيستند. از منظر دين، آنان به

و مناسـبي پيـدا كننـد و معمـاي هسـتي را حـل نماينـد، بـه          هاي منطقي آفرينش و خلقت، پاسخ
كه اگـر   ). درصورتي17ش، ص1382اند (نصري،  بست رسيده و دچار نوميدي و پوچي شده بن

توانستند معماي هسـتي و فلسـفة حيـات را حـل      اين افراد با يك نظام دقيق اعتقادي و فلسفي مي
  ).22و  21ش، ص1351رسيدند (جيمز،  چنين احساسي نمي كنند، هرگز به

  . وجود روح و عالم ماوراي طبيعت3-2
محدود كردن انسان به بدن جسماني و حصر تمام عالم هستي در نظـام طبيعـت و دنيـاي    

دهـد. از   ترين مسائلي است كه معناداري زندگي را مورد سؤال و ترديد قرار مـي  مادي، از مهم
بيعت و مقوم حقيقي جوهر انسان است و نظر اديان الهي، ساحت روح متعلق به عالم ماوراي ط

معناي زندگي هر شخص وابسته بـه قـرار گـرفتن روح او در حالـت خـاص اسـت. معنـاداري        
حيات انسان، با مسئلة روح انسان، وجود عوالم غيرمادي و زندگي پس از مرگ مرتبط اسـت.  

ن همه چيز بـراي او نيسـت   معناي نابودي انسان و پايا تنها مرگ به بر اساس تعاليم اديان الهي، نه
بياني ديگر، زنـدگي دنيـايي، حيـاتي     شود. به بلكه زندگي واقعي انسان، پس از مرگ آغاز مي

  اي براي زندگي اصلي انسان است. محدود، سرشار از موانع و تضادها، و مقدمه
پوچ نبودن خلقت انسان و معناداري زندگي او از معارف مهم قرآني است كه رجعت و 

سوي پروردگـار، حسـاب و كتـاب اعمـال، جـزاي آن در قبـر و قيامـت از اصـول          بهبازگشت 
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ش، 1382مهمي است كـه موجـب معنـاداري زنـدگي انسـان دانسـته شـده اسـت (شـهرياري،         
مظـاهر آن دل   شـوند و بـه   هايي كه در زندگي فناپذير دنيا، غـرق مـي   ). در مقابل، انسان49ص
حيات جـاودان انسـاني عـروج و     مانند و به باقي مي بندند، در مرحلة حيات طبيعي و حيواني مي

هـاي   هايي، همـواره از مـرگ گريزاننـد، و پايـان دوران كاميـابي      كنند، چنين انسان صعود نمي
كـه مـرگ بـراي انسـان صـالح، آغـاز ورود بـه جـاودانگي          دانند؛ درصورتي خود را مرگ مي

  ).563تا  558، ص7ش، ج1395سعادتمندانه است (حكيمي، 

  اصالت زندگي اخروي .4-2
يابـد و عـالم طبيعـت، بـراي غيرخـود       در ديدگاه اسالم، دنيا در رابطه با آخرت معنا مـي 

» ان الـدنیا خلقـت لکـم و انـتم خلقـتم لالخـره«فرمايـد:   آفريده شده اسـت؛ پيـامبر اكـرم(ص) مـي    
 الدنیا خلقـت«فرمايند:  ) و نيز حضرت علي (ع) مي693، ص4ش، ج1384شهري،  (محمدي ري

  ).463البالغه، حكمت  (نهج» لغیرها و لم تخلق لنفسھا
تـرين آنهـا    همچنين، در آيات قرآن، دنيا با صفات مختلفي توصيف شده است كه مهـم 

  عبارتند از:
ْنَیا َو َمـا اْلَحَیـا«الف) متاع اندك؛  ْزَق ِلَمْن َیَشـاُء َو َیْقـِدُر َو َفِرُحـوا ِباْلَحَیـاِة الـدُّ ُة اللُه َیْبُسُط الرِّ

ْنَیا ِفی اآلِْخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع    )26(رعد:» الدُّ
اَر اآلِْخَرَة َلِھيَ اْلَحَیواُن َلْو کاُنوا «ب) لهو و لعب؛  ْنیا ِإالَّ َلْھٌو َو َلِعٌب َو ِإنَّ الدَّ َو ما هِذِه اْلَحیاُة الدُّ

  )64(عنكبوت:» َیْعَلُموَن 
ُجوَرُکْم َیْوَم اْلِقیاَمِة َفَمْن ُزْحـِزَح َعـِن  ُکلُّ َنْفس ذاِئَقُة اْلَمْوِت «ج) فريب و زينت؛ 

ُ
ْوَن أ ما ُتَوفَّ َو ِإنَّ

ْنیا ِإّال َمتاُع اْلُغُرورِ  َة َفَقْد فاَز َو َما اْلَحیاُة الدُّ ْدِخَل اْلَجنَّ
ُ
  )185عمران: (آل» الّناِر َو أ

ْنَیا َلِعٌب َو «د) تفاخر و تكاثر؛  َما اْلَحَیاُة الدُّ نَّ
َ
ـاُثٌر ِفـي  اْعَلُموا أ

َ
ْم َو َتک

ُ
یَنـٌة َو َتَفـاُخٌر َبْیـَنک َلْھـٌو َو ِز

وُن 
ُ
اَر َنَباُتُه ُثمَّ َیِھیُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ُثمَّ َیک فَّ

ُ
ْعَجَب اْلک

َ
ْوَالِد َکَمَثِل َغْیٍث أ

َ
ْمَواِل َو اْأل

َ
ُحَطامـًا َو ِفـي اآلِْخـَرِة اْأل

ِه َو  ْنَیا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ  َعَذاٌب َشِدیٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن اللَّ   )20(حديد:» ِرْضَواٌن َو َما اْلَحَیاُة الدُّ
گيـرد،   توضيح آنكه متاع آن چيزي است كه براي منظور ديگري مورد استفاده قرار مـي 

حيات دنيا نظر استقاللي نمايد و خـود را در ايـن زنـدان محـدود و محبـوس       پس اگر كسي به
كنـد و نـاگزير ايـن     از بهشت بايد داشته باشـد بـر خـود حـرام مـي      كند، سالمتي و ارتزاقي كه
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ق، 1390دهـد (طباطبـايي،    اعتقاد باطل، او را به عيش ناگوار و لعنت و عذاب جهنم سوق مـي 
  ).348، ص11ج

زندگى دنيا به اعتبارى لهو و به اعتباري لعب است. همانند بازي، فانى و زودگـذر اسـت.   
كه با حرص و شـور و هيجـان عجيبـى يـك بـازى را شـروع        اى كودك اهل دنيا همچون عده

شـوند يـا بـر سـر بـازى داد و فريـاد راه        كنند و خيلى زود از آن سير شده و از هـم جـدا مـى    مى
گردند و در واقع كاري جز بازي  زنند، مشغول امور دنيايي مي مي  اندازند و پنجه بر روى هم مى

بـدين ترتيـب، همـة اهـداف دنيـايي ماننـد امـوال،         ).149، ص16زند (همان، ج  ها سرنمي از آن
ها و غيره اموري وهمي هستند و سرابي بيش نيستند و انسـان تنهـا    ها، حكومت ازدواج، صدارت

  ).108، ص25، ج»الف«ش 1385آملي،  ها است (جوادي در ظرف وهم و خيال مالك آن
خـود مشـغول    را بـه  واقع، زندگي دنيا جز متاعي فريبنـده نيسـت كـه بـا فريـب، انسـان       به

انـد و هـدف عـالي     دنيـا دل بسـته   سازد؛ البته اين فريب خوردن، خاص كساني است كـه بـه   مي
انـد. ايـن ظـاهربيني و غفلـت باعـث محـدود و محصـور شـدن در          فراموشي سپرده خلقت را به

كنـد و   شود و انسان با اين فريب، اهداف كاذبي را براي خود معيين مـي  حصار دنياي مادي مي
  گيرد. دف خلقت را با اهداف ديگري اشتباه ميه

توان مراحل پنجگانة زندگي انسان در دنيا را چنين معرفي كرد كـه دوران   در مجموع مي
تفاخر  تجمل (زينت)، ميانسالي به سرگرمي (لهو)، جواني به غفلت (لعب)، نوجواني به كودكي به

نويسند كـه دنيـا بـه     نقل از شيخ بهايي مي گردد. عالمه طباطبايي به تكاثر سپري مي و كهنسالي به
شود و هركدام از اوصاف پـنچ   گانة عمر انسان قسمت مي گانه، متناسب با مراحل پنچ مقاطع پنچ

  ).164، ص19ق، ج1390يكي از اين مراحل و مقاطع است (طباطبايي، گانة آيه، ناظر به
اي  وير كـرد؛ زنـدگي  توان زندگي را به سه صـورت تصـ   گفته، مي به مطالب پيش باتوجه

اي كه قبل از تولد شروع و به ورود به عـالم   شود، زندگي كه با تولد شروع و با مرگ تمام مي
رسد (شـكراني،   اي كه قبل از تولد شروع و به مقام قرب الهي مي انجامد، و زندگي آخرت مي

  ).1ش، ص1388
لعب، زينـت، تفـاخر    هاي لهو، نوع اول همان دنياي مذموم و اعتباري است كه با ويژگي

پـذير و   منـدي در ايـن زنـدگيِ صـرفاً مـادي، مـوقتي، نـزاع        و تكاثر توصيف شده است. هدف
  بخش زندگي را تأمين كند. تواند معناي رضايت آكنده از دردورنج نمي



195   |   یآمل یجواد الله تی(ره) و آییعالمه طباطبا دگاهیاز د یزندگ ِیمعنادار  اتیآ یقیتطب یبررس
 

 

شـود   در دومين تصور از زندگي، درك دنيا در اتصال به عالم ماوراي خـود، سـبب مـي   
مند گردد و با اوصاف حيات در آخـرت،   ي حيات اخروي بهرهها كه زندگي آدمي از ويژگي

حيـات و   گـردد. رسـيدن بـه    مندي زنـدگي و بـدين ترتيـب، معنـاي زنـدگي تـأمين مـي        هدف
عنوان هدف و معناي زندگي در مقايسه با قسم اول زندگي و هدف  هاي عالم آخرت به نعمت

به زنـدگي دارد و گـويي انسـان در    متناسب با آن، قابل پذيرش است؛ اما نگاه تجارت مدارانه 
اش،  جويد كه نهايت آن و درنتيجـه، معنـاي تمـام زنـدگي     يك نوع تجارت عظيم شركت مي

  دست آوردن سودي عظيم و جاودان است. به
اما در سومين تصور از زندگي، عالوه بر تأمين هدف و معناي زندگي، ويژگي تجـاري  

مقام  شوق همنشيني با خداوند متعال و رسيدن به گردد. معناي زندگي همان بودن نيز مرتفع مي
كه لذت انس بـا خيـر، زيبـايي و حقيقـت مطلـق، زنـدگي را خيـر و         قرب الهي است؛ درحالي

مراتب باالتر، تالش انسان و شـور حيـات را نيـز     سازد، شوق دست يافتن به خوش و معنادار مي
بسيار متعالي و وااليي دارد كه در دهد. بدين ترتيب، زندگي انسان، ارزش آرماني  افزايش مي

نظر از هرگونه امر متعالي و روحاني قابل تحقق و حتي تصور نيسـت.   اين دنيايي مادي و با قطعِ
دنيا و تالش در جهت رسيدن به خداوند است. محدود سـاختن   سعادت انسان، در دل نبستن به

وهمـي و در نهايـت اقـدام بـه     بـازي، امـور    زندگي به امور مادي و اعتباري صرف، پرداختن به
آنكـه اتصـال دنيـا بـه مـاوراي مـاده، هـدف قـرار دادن خداونـد در           تكاثر و تفاخر است؛ حال

  زندگي و تالش براي كسب رضايت خدا، هدف خلقت و ضامن سعادت انسان است.

  معناي غير ابزاري زندگي: ارزشمندي حيات انسان -3
منـدي   نظر از هدف ارزش زيستن دارد و صرفخود  خوديِ در اين قسم از معنا، زندگي به

هـاي روزمـرة خـود، معنـا و      يا عدم آن، انسان در سپري كردن لحظات زندگي و انجـام فعاليـت  
فرض اين نوع  شود. پيش يابد و براي معنايابي به امر بيروني (مثل هدف) متوسل نمي ارزش را مي

ترتيب، فـرد در انطبـاق    شي است. بدينگرايي در امور ارز گرايي و شناخت معنا از زندگي، واقع
تـر از آن، درك، دريافـت و احسـاس     هاي نيكو، عمل كردن طبق آنهـا و مهـم   خويش با ارزش

يابد و اين معنا در واقعيت عينـي زنـدگي نهفتـه اسـت. تبيـين       ارزش، زندگي خود را معنادار مي
  پذيرد: يارزشمندي ذاتي زندگي و معناي دروني حيات براساس اصول زير صورت م
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  . اصل حسن و قبح ذاتي و عقلي1-3
هـا و اصـل حسـن و     گرايي يعني وجـود عينـي ارزش   اصل حسن و قبح ذاتي بيانگر واقع

گرايي در امور ارزشي است كـه انسـان بـا قـواي عقلـي و ادراكـي        معناي شناخت قبح عقلي به
هـا،   در مواجه با پديـده  ببرد و هاي مثبت يا منفي و حسن يا قبح امور پي تواند به ارزش خود مي

  هاي شخصي خود ارزش آنها را درك و احساس كند. اشياء و اشخاص يا تجارب و فعاليت
هـاي هسـتي ازجملــه    انسـان پـس از آنكـه بـا معنــاي حسـن و قـبح از طريـق مطالعــة پديـده        

هاي ظاهري آشنا گرديد، آن را توسعه داده و درمورد اهـداف و مقاصـد خـود در زنـدگي      زيبايي
باشـد،   منـدي و تمتـع از حيـات مـي     كار گرفته و آنچه را ماية سعادتمندي بشر يـا بهـره   ماعي بهاجت
حسن متصف نموده، و مخالف آن را قبيح شمرده اسـت، بنـابراين، عـدالت و احسـان بـه فقـرا و        به

 تعليم و تربيت و غيره را شايستة حسن دانسته و ظلم و دشمني و غيره را ناپسند و قبيح شمرده است
). بنابراين، حسن و قبح، در برخي موارد، ذاتي اشياست و اگر 11تا  9، ص5ق، ج1390(طباطبايي، 

 ).141ش، ص1387آملي،  كند (جوادي حسن و قبح ذاتي بود، عقل ضرورتاً آنها را درك مي

دنبـال   همـة انتظـارات بشـر بـه     گويي بـه  انكار حسن و قبح عقلي، ناتواني دين را در پاسخ
ريزي و علوم و مديريت مطلبـي   ها را بگويد و دربارة برنامه دين فقط ميتواند ارزشدارد؛ يعني 

موازات رسـالت پيـامبري،    گويند كه خداوند به نخواهد داشت. قائالن به حسن و قبح عقلي مي
  ).142عقل و توانمندي درك و احساس خوب و بد را هم به انسان داده است (همان، ص

  ات. اصل ذومراتب بودن حي2-3
حقيقت حيات، امري فناناپذير و عبارت از نوعي وجود اسـت كـه علـم و قـدرت از آن     

دانـد و نـه برخوردارشـدن     كند. اسالم نه زندگي مادي را حيات حقيقـي انسـان مـي    تراوش مي
شمرد، بلكه حيات واقعي، جامع ماده و معنا است كـه الزمـة    ازمزاياي آن را سعادت واقعي مي

  ).229ص ،»الف« ش1388باشد نه احساسات (طباطبايي،  فطرت مي وصول به آن مبتني بر
بر اساس اين اصل، مراتب حيات انسان عبارتند از حيات حيواني كـه خاسـتگاه آن جسـم و    

باشد و به ارضاي كمال نفساني معطوف است؛ حيات انساني كه خاستگاه آن نفس و قوة  غريزه مي
آورد؛ و حيات الهي كه خاستگاه آن روح انساني اسـت   يارمغان م عاقله است و حيات مؤمنانه را به

  ).81ش، ص1390رسد (خليلي،  مقام ربوبي و قرب الهي مي و از طريق عبوديت به
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حيات مادي، مستلزم تالش و حركت مسـتمر و دائمـي، و جـاودانگي و خلـود، مسـتلزم      
). در 395ص، 2ج ،»الف« ش1385آملي،  ترحيات است (جوادي حيات غيرمادي و مرتبة قوي

اي است كـه   قرآن كريم، حيات انساني غير از حيات نباتي و حيواني است؛ يك حيات معنوي
همـين دليـل،    از منظر معرفت همراه با برهان عقلي و هم سـفر بـا حبيـب خـدا بـودن اسـت. بـه       

دهد. پس انسان يـا زنـده    كند و كافر را در مقابل آن قرار مي ياد مي» زنده«خداوند از موحد به 
  ).194، ص9ج ،»الف« ش1385آملي،  است يا كافر (جوادي

  . اصل وجود فطرت3-3
خودش دعوت  سوي كمال مختص به خداوند سبحان، بعد از اتمام ذات هر شي آن را به

اش نسبت به كمـاالت الحقـه    لحاظ اينكه حقيقتش همان اقتضاي ذاتي كند و اين هدايت به مي
ــر ذات شــيء دارد (طب  ــوعي تفــرع ب ــايي، اســت، ن ــدين 49ص ،»ب« ش1388اطب ). فطــرت ب

معناست كه خدا در نهاد مردم سرشتي پديد آورده و متمركز ساخته كه به خـدا معرفـت يافتـه    
  ).299، ص10ق، ج1390آورد (طباطبايي،  است و ايمان مي

شـود.   فطرت موجب هدايت دروني است كه گاهي از آن به هدايت تكويني تعبيـر مـي  
انـد   شده» هدايت فطري«سوي سعادت و هدف مطلوبشان،   مخلوقات به طوركه همة انواع همان

سـوي   و تجهيزاتشان مناسب با آن هدف است، انسان هم مفطور بـه فطرتـي اسـت كـه او را بـه     
َو َنْفـٍس َو «تكميل نواقص و رفع نيازهايش هدايت كرده و نفع و ضررش را به او فهمانده است: 

ْلَھَمھا ُفُجو
َ
اها * َفأ ). اين هدايت، مشترك بين همة افراد آدمـي  8و  7(شمس:» َرها َو َتْقواهاماَسوَّ

خاطر تجهيـزات مشـتركي كـه دارد، سـود و زيـانش هـم مشـترك اسـت؛          است. نوع انسان به
بنابراين، يك نوع سعادت و شقاوت دارد و مستلزم يـك نـوع سـنت ثابـت اسـت (طباطبـايي،       

  ).178، ص16ش، ج1390
معنـاي آن   عني سرشت خاص و آفرينش ويژة انسان، و امور فطري بهم اساس، فطرت به براين

هاسـت.    چيزي است كه نوع خلقت و آفرينش انسان اقتضاي آن را داشته و مشترك بين همة انسان
  توان خاصيت امور فطري، اعم از آگاهي و بينش يا گرايش و ميل را چنين برشمرد: مي

حصـولي از بيـرون    لـي اسـت و نـه ماننـد علـم     . در نهاد آدمي تعبيه شده است؛ نه تحمي1
 شود. كسب مي
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تـوان آن را زايـل كـرد و اگرچـه ممكـن       . ثابت و پايدار است؛ با فشار و تحميـل نمـي  2
 است تضعيف شود، اما تغييرپذير نخواهد بود.

  . فراگير و همگاني است؛ چون حقيقت هر انساني با اين واقعيت سرشته شده است.3
رخودار بوده و مالك تعالي او است؛ چون متوجه هستي محـض و  . از ارزش حقيقي ب4

آملـي،   كمال مطلق است، و در واقع، عامل تفاوت بين انسان و ساير جانـداران اسـت (جـوادي   
  ).27ص ،»الف« ش1383

ترتيب، انسان بر اسـاس فطـرت خـود، جويـاي كمـال، خـوبي و ارزش اسـت و از         بدين
طور فطري احسـاس ارزشـمندي و كفايـت، لـذت و      ها به درك، احساس و تجربه طبق ارزش

  كند. رضايت مي

  . اصل حيات طيبة انسان4-3
َبـًة «فرمايد:  قرآن كريم مي ـُه َحَیـاًة َطیِّ ْنَثـی َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّ

ُ
ْو أ
َ
َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمـْن َذَکـٍر أ

ْحَسِن َما َکاُنوا َیعْ 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُھْم أ حيـات طيبـه بـه     ). در اين آيه، نويد احيا بـه 97(نحل:» َمُلـوَن َوَلَنْجِزَینَّ

دهند؛ در واقع اين آيه، از حياتي حقيقـي كـه    مومنيني داده شده است كه عمل صالح انجام مي
ميـان آورده   نـام دارد، سـخن بـه   » حيات طيبـه «كند و  هاي قرآني تحقق پيدا مي بر اساس ارزش

  است.
چيزي و افاضة زنـدگي بـه آن اسـت؛ پـس آيـة فـوق،        معناي جان انداختن در حيات، به

باصراحت لفظ، بر اين امر داللت دارد كه خداي تعالي مؤمني را كه عمل صـالح انجـام دهـد    
كنـد و مقصـود ايـن نيسـت      حيات جديدي غير از آن حياتي كه به ديگران نيز داده، زنده مي به

كنـد كـه اصـل     حيـات طيبـي مـي    دل بـه دهد، مثالً حيات خبيث او را مب كه حياتش را تغيير مي
حيات همان حيات عمومي باشد و صفتش را تغيير دهد؛ زيرا اگر مقصود اين بود، كـافي بـود   

حيـاتي   كه در آيه آمده است كه مـا او را بـه   درحالي» كنيم ما حيات او را طيب مي«كه بفرمايد 
تدايي و جداگانه و جديد به سازيم. پس بنا بر آية شريفه، خداي تعالي حياتي اب طيب، زنده مي
  ).341، ص12ق، ج1390فرمايد (طباطبايي،  او افاضه مي

انسانِ داراي حيات طيب، در نفس خود، نـور، كمـال، قـوت، عـزت، لـذت و سـرورى       
توان گفت كه چگونه اسـت؛ و چـرا    اش را معين كرد و نمى توان اندازه كند كه نمى درك مى
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ناپذير، نعمتى باقى و فناناپـذير، لـذتى    ياتى دائمى و زوالآنكه مستغرق در ح چنين نباشد و حال
خالص از درد و كدورت، و خير و سعادتى غيرمشوب به شقاوت است. ايـن حيـات جديـد و    
اختصاصى، جداى از زندگى سابق كه همـه در آن مشـتركند نيسـت، در عـين اينكـه غيـر آن       

چنـان   . پـس كسـى كـه داراى آن   است با همان است، تنها اختالف، به مراتب است نه به عـدد 
تـر و واجـد آثـار بيشـتر      تر، روشـن  اش قوى زندگى است دو جور زندگى ندارد، بلكه زندگي

كند، و خود يكـى   است. اين آن چيزى است كه تدبر در آية شريفة مورد بحث آن را افاده مى
توصـيف  از حقايق قرآنى است. با همين بيان، علت اينكه چرا آن زندگى را بـا وصـف طيـب    

طوركه روشن كرديم حياتى است خـالص كـه خبـاثتى در     شود، گويا همان فرموده روشن مى
 ).343آن نيست كه فاسدش كند و يا آثارش را تباه سازد (همان، ص

 هاي قرآني، آثاري بر حيات طيبه مترتب است، مانند: بنابراين، طبق آموزه

ْحَیْیَنـاُه َو «ت: . نورانيت دل؛ كمااينكه در آيات و روايـات آمـده اسـ   1
َ
 َو َمـْن َکـاَن َمْیتـًا َفأ

َ
أ

ـَن لِ  یِّ ُلَماِت َلْیَس ِبَخـاِرٍج ِمْنَھـا َکـٰذِلَک ُز اِس َکَمْن َمَثُلُه ِفي الظُّ ـاِفِریَن َمـا َجَعْلَنا َلُه ُنورًا َیْمِشي ِبِه ِفي النَّ
َ
ْلک

ـْم ...« همچنـين  و ؛)122:انعام( »َکاُنوا َیْعَمُلوَن 
ُ
 امـام  و ؛)28:حديـد (...» ُنـورًا َتْمُشـوَن ِبـهِ َو َیْجَعـْل َلک

 صـحيفة  دوم و بيسـت  دعـاي  در كـه  آنجـا  كند، مي تقاضا خدا از را نوري چنين نيز) ع(سجاد
 ».هب لي نُوراً أمشي به في الناس«: است فرموده سجاديه

فرمايـد:   . تأييد الهي؛ در اين حيات طيب، انسان مؤيد به روح الهـي اسـت چراكـه مـي    2
ولٰ .«..
ُ
یَماَن  ُقُلوِبِھُم  ِفي َکَتَب  ِئَک أ َدُهْم  َو  اْإلِ یَّ

َ
 ).22:مجادله( »...ِمْنهُ  ِبُروٍح  أ

. استغراق در نعم معنوي؛ صاحب ايـن حيـات طيـب، مسـتغرق در نعـم معنـوي اسـت؛        3
يابد چون به معدن عظمت متصل است. امامـان   بيند و در خود عزت و كرامت مي حقايق را مي

و أِنـْر أبصـاَر قلوبنـا بضـیاء «كردنـد:   اجات شعبانيه اين مقام رفيع را طلب مـي معصوم(ع) در من
 ...».نظرها إلیك، حّتي َتْخرق أبصاُر القلوب ُحُجب النور فتصل إلی معِدن العظمة

شـود،   خـوي مـي   رود كه فرشته . برتر از فرشته شدن؛ انسان در اين سير تا آنجا پيش مي4
تواند معارفي را با قلب مطهـر   مقرب نيز به آنجا راه ندارد، و ميرسد كه ملك  جايي مي بلكه به

ببيند كه فرشتگان نيز از ديدن آن عاجزند. عكس اين قضيه نيز صادق است چون گفته شد كه 
انسان هرگز سكون و ركود ندارد، اگر سير صعودي نداشت سير نزولـي خواهـد داشـت و در    

خـوي و برتـر    كه يا فرشـته  طوري سازد، به مي همين حركت مستمر است كه فصل اخير خود را
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ولٰ «فرمايد:  تر از چارپايان؛ كمااينكه مي صفت و گمراه شود و يا بهيمه از آن مي
ُ
ْنَعـاِم  ِئَک أ

َ
 َبـْل  َکاْأل

َضلُّ  ُهْم 
َ
 ).163ص ،»ب« ش1383آملي،  ) (جوادي179(اعراف:» أ

فطـرت الهـي و    گـردد كـه زنـدگي مطـابق     خوبي روشـن مـي   طبق مطالب پيش گفته، به
اي  حركت درجهت فعليت بخشيدن به استعدادها و قـواي فطـري و ذاتـي انسـان، حيـات طيبـه      

آورد كه هر لحظة آن و هر تجربه و فعاليتي در آن، درك ارزش، ايفـاي   براي آدمي فراهم مي
خير و عمل به حق است كه با شدتي وصف ناشدني عالوه بـر احسـاس ارزشـمندي زنـدگي،     

  سازد. عمل صالح فراهم مي دي قلبي را نيز براي انسان مومن و عامل بهرضايت و شا

  معناي كاركردي زندگي: وظيفه و نقش وجودي انسان -4
ديگـران اسـت؛    عنوان ارزش كاركردي و بيانگر، تأكيد، بر توجـه بـه   در معناي زندگي به

رد در زنـدگي خـود   تأكيد بر پيام يا درسي است كه زندگي براي ديگران دارد و بر نقشي كه فـ 
طور فـردي   كند. معناي كاركردي زندگي، انسان را به عنوان يك بخش از عالم هستي ايفا مي به

دنبال كشف معناي زندگي آدمي در رابطه با ديگر  گيرد بلكه به خود در نظر نمي خوديِ تنها و به
هـا و طبيعـت    انسانهاي مختلف اسالم دربارة ارتباط انسان با خدا، ساير  موجودات است. آموزه

  توان زندگي انسان را داراي معناي كاركردي نيز دانست. اي كه با بررسي آنها مي گونه است به

 . اصل آيه و مظهر بودن انسان1-4

سـبحان  شود كه سراسر جهانِ امكـان، آيـت خـداي     خوبي برداشت مي از قرآن كريم به
صـعود؛ عـالم طبيعـت، مثـال و      است. در قوس نزول؛ عالم عقول، نفوس و طبيعت و در قـوس 

وهمه آيت خداست، يعني هر چيزي در جهان، جـز آيـت بـودن بـراي خـدا نيسـت        عقل، همه
  ).14، ص»ج«ش 1388(طباطبايي، 

به اندازة هسـتي   ها وجود دارد و هركس امكان اتصاف به اوصاف الهي براي همة انسان 
). 282، صش1381آملـي،   جواديتواند به اسما و صفات الهي دسترسي داشته باشد ( خود مي

مراد از مظهريت، حلول و اتحاد نيست؛ زيرا محال است كه خداونـد متعـال در چيـزي حلـول     
تمـام هسـتي    كند يا با چيزي اتحاد يابد؛ بلكه مقصود آن است كه همـة موجـودات جهـان، بـه    

كنند و در  خود، آيت و نشانة خداوند هستند و هستي و همة كماالت خود را از او دريافت مي
  ).44ص ،»ب« ش1385آملي،  حدوث و بقا محتاج خدايند (جوادي
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رسـد، از درجـة خاصـي از     فعليـت مـي   هر انساني براثرِ اينكه استعداد او در حد معيني بـه 
شـود. وصـول بـه ايـن مقـام كـه كمـال و         مظهريت جانشيني خدا در روي زمين برخوردار مـي 

آملي،  فراد به اندازة استعدادشان فراهم است (جواديآيد، براي همة ا شمار مي سعادت انسان به
نمـاي   ). خداوند داراي ظهورهاي متفاوت است و مظهـر تمـام  228و  227ص ،»الف« ش1384

خداوند، انسان كامل است كه در چهـار جهـت: ذات، اوصـاف ذاتـي، اوصـاف فعلـي و آثـار        
مي را احــدي از عينـي، مظهـر خداسـت بـدون آنكـه از خـود واجـد چيـزي باشـد. چنـين مقـا           

موجودات، حتي فرشتگان ندارند، بلكه ويژة انسان كامل است؛ اگرچه هريـك از موجـودات   
اي از وجود كه هستند در محدودة صفات جمال و جاللي كه دارنـد و بـه انـدازة     در هر درجه

هستند؛ يعني مظهر اسمي از اسماي الهي هستند، خـواه جزئـي و    الله خلیفةشان  وسعت وجودي
  ).94، ص3ج ،»الف« ش1385آملي،  كلي (جوادي خواه

  . اصل خالفت الهي2-4
خالفت، مظهريت خاص و ويژه است؛ خالفت انسان از خداوند بدين معنا اسـت كـه او   
مظهر صفات خداوند و مرآت افعال اوست؛ خدا اصل است و انسان خليفه، آيـت و مـرآت او   

را خداونـد، ظهورهـاي متفـاوت دارد.    ). خالفت الهي درجات متعدد دارد، زيـ 107(همان، ص
انسان كامل، خالفت تام و كامل دارد؛ كار خداي سـبحان را بـه اذن او در همـة شـئون جهـانِ      

دهـد، و چنـين انسـان كـاملي هـم در ذات و صـفات، خليفـة ذات و صـفات          امكان انجـام مـي  
  ).94خداست و هم افعال و آثارش خليفة افعال و آثار خداست (همان، ص

چنـين مقـامي خلـق شـده      ه قرآن، انسان خليفة خدا در زمين است و براي وصول بـه از نگا
است؛ در انسان دو وصف ذاتي وجود دارد؛ يكي اينكه از لحاظ درجة هستي، موجودي نـاقص  
است و ديگر اينكه استعداد و قابليت خالفت الهي و جانشـيني خـدا در زمـين را داراسـت. اگـر      

توانـد بـه آن مقـام راه     قوه و قابليت هم در او قرار داده شده و مـي  خالفت متعين به انسان است،
يابد، پس مقام خالفت از ميان مخلوقات براي انسان آمـده اسـت و چـون آن ذات ربـوبي قابـل      
رؤيت نيست آدمي را براي جانشيني خويش آفريد و او را جامع همـة صـفات الهيـه قـرارداد تـا      

  ).228و  227، ص»ب«ش 1384آملي،  باشد (جوادينماي كماالت او  بتواند آينة تمام

  . اصل مسئوليت اجتماعي انسان3-4
انسان در ميان تمامى جانداران موجودى است كه بايد اجتماعى زنـدگى كنـد و فطـرت    
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كند و تا آنجا هـم كـه تـاريخ نشـان داده هـر جـا بشـر بـوده          ها اين معنا را درك مى تمام انسان
). اين خصيصـة انسـان ماننـد    92، ص4ق، ج1390(طباطبايي، كرده است  اجتماعى زندگى مى

سـوى كمـال در    نحوى با نيروى علم و ارادة او ارتباط دارند، تدريجاً به ساير خصائصش كه به
). اسالم، دينى است كه بنيـان  94كم در انسان تكامل يافته است (همان، ص حركت بوده و كم

احت اعالم كـرده و در هـيچ شـأنى از شـئون بشـرى      صر خود را بر اجتماع نهاده واين معنا را به
 ).97مسئلة اجتماع را مهمل نگذاشته است (همان، ص

نيـاز   عهد نيست، نه فرد انسان از آن بـى  نياز از عهد و وفاى به اش هرگز بى بشر در زندگي
ايم در حقيقـت   كه دور هم جمع شده و اجتماعى تشكيل داده است، و نه مجتمع انسان، ما همين

زبان نياورده باشيم و اگـر   ايم هرچند كه به هايى بين افراد جامعة خود مبادله كرده دها و پيمانعه
خود اجازه دهـيم يـا    شود، و بعد از تشكيل هم اگر به اين مبادله نباشد هرگز اجتماع تشكيل نمى

ى خـود  خاطر عذرى كه برا تواند جلوگير ما شود، و يا به مالك اينكه زورمنديم، و كسى نمى به
ايـم عـدالت اجتمـاعى     هاى عملى را بشكنيم، اولين چيزى را كـه شكسـته   ايم، اين پيمان تراشيده

خودمان است، كه ركن جامعة ما است، و پناهگـاهى اسـت كـه هـر انسـانى از خطـر اسـارت و        
  ).160، ص5شود (همان، ج استخدام و استثمار، به آن ركن ركين پناهنده مى

هاى اكيـد نمـوده، از آن    دربارة حفظ عهد و وفاى به آن سفارش جهت، خداى سبحان همين به
ْوُفوا ِباْلَعْھِد ِإنَّ اْلَعْھَد کاَن َمْسُؤًال «جمله فرموده است: 

َ
). اين آية شريفه ماننـد غالـب آيـاتى    34(اسراء: »َو أ

عهد را مدح و نقض آن را مذمت كـرده، هـم شـامل عهـدهاى فـردى اسـت هـم شـامل          كه وفاى به
عهدهاى فـردى اسـت،    تر از وفاى به عهدهاى اجتماعى مهم ى اجتماعى. از نظر اسالم، وفاى بهعهدها
 ).161تر است (همان، ص تر و نقض آن باليى عمومى اينكه عدالت اجتماعى مهم براى

كند كه اجزاي محيط اطراف هميشـه بـا او در    كه انسان در محيطي زندگي مي ازآنجايي
 ،»الـف « ش1384آملـي،   ن بشر تعامل با نظام تكوين است (جـوادي ارتباط هستند، يكي از شئو

تري از حيات فردي است، حقوق فردي افراد بـه   ). در حيات اجتماعي كه قلمرو وسيع101ص
شود و تعامل افراد در آن افزون بر حقوق فردي، حقـوق ديگـري را    حقوق اجتماعي مبدل مي

انساني در اجتماع بشري و تعهدسپاري را  كند كه رعايت حقوق افراد، حفظ كرامت ايجاد مي
  ).259رعايت حقوق ديگران هستند (همان، ص دارد و افراد حاضر در اجتماع ملزم به الزم مي
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 . اصل مسئوليت انسان نسبت به طبيعت4-4

هـاي رسـيدن بـه محـيط      تبيين محيط زيست، ضرورت اهتمام به تأمين سـالمت آن و راه 
منـد انسـان و جهـان در راسـتاي      زم است كه سـاختار نظـام  سالم جزء وظايف بشري است و ال

بهانـة حفـظ    ). گروهـي بـه  18ش، ص1388آملـي،   حفظ محـيط سـالم روشـن شـود (جـوادي     
كشانند؛ پيام قـرآن بـه ايـن گـروه ايـن اسـت:        صنعت، نظام باشكوه آفرينش را به آلودگي مي

ُھـْم َیْرِجُعـوَن  َظَھَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحـِر ِبَمـا َکَسـَبْت « ـِذي َعِمُلـوا َلَعلَّ ـاِس ِلُیـِذیَقُھم َبْعـَض الَّ ْیـِدي النَّ
َ
» أ

آيد اين است كه تـابلوي زيبـاي آفـرينش امانـت الهـي       ). آنچه كه از اين فرمان برمي41(روم:
). بـر مبنـاي   22ش، ص1388دست بشر است و موظف به حفظ آن هستند (جـوادي آملـي،    به

خدا بايد كار خليفه را انجام دهد، خداوند طبيعت را در اختيـار بشـر    اصل خالفت الهي، خليفة
همت عقل كه در وجود او قـرار داده چگـونگي اسـتفاده از طبيعـت را بـه انسـان        قرار داده و به

داده است تا محيط زيست را سامان دهد و به آباداني آن بپردازد تا زندگي مناسـبي بـراي بشـر    
  ).27فراهم گردد (همان، ص

عنوان يك آيه و نشانه، بيـانگر خـالق هسـتي     به اصول ذكر شده، زندگي انسان به اتوجهب
مقام خالفت خداوند، بيشترين مظهريت را براي خـدا خواهـد داشـت. چنـين      است كه با نيل به

انساني رسـالت مخصـوص در زنـدگي خـود دارد و بايـد وظـايف خـويش را در برابـر سـاير          
ترتيـب، زنـدگي آدمـي آكنـده از معنـاي       ي ايفـا كنـد. بـدين   ها و موجودات عـالم هسـت   انسان

سـازد و رضـايت و    كاركردي و بيانگر است، و توجه به آن، زندگي را ارزشمند و پرشور مـي 
  آورد. شادماني حقيقي را براي انسان به ارمغان مي

  لوازم معاني چندگانه زندگي -5
زنـدگي آدمـي داراي معـاني    با ذكر مطالب پيش، سعي بر اثبات اين فرضيه داشتيم كـه  

مدار، ارزشي و كاركردي است. پذيرش اين ادعا داراي آثار و لوازمي است كه  گانة غايت سه
  ترين آنها عبارتند از: مهم

گرايانه، اصل و معناي زندگي در عـالمي ديگـر جسـتجو     هاي فراطبيعت در نظريه. 5- 1
گرايانـه فقـط    هـاي طبيعـت   ر نظريـه مانـد و د  شود و خود زندگي طبيعي بدون معنا باقي مي مي
شود و رابطة انسان با معنويت و عالم ماوراي طبيعت قطـع   زندگي مادي و جسماني توجه مي به
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گردد. اما بر اساس نظرية چند معنايي زندگي، هم زنـدگي در رابطـه بـا عـوالم غيرمـادي و       مي
عنوان يـك مرحلـه از    بهشود و هم خود زندگي و حيات طبيعي نيز  ويژه خداوند سنجيده مي به

  گردد. نفسه مي مراحل حيات، واجد معناي في
كنـد و زنـدگي    . توجه به فطرت، رابطـة بـين ارزش و درون انسـان را تضـمين مـي     5- 2

صـورت هـر حركـت و فعـاليتي كـه انسـان        سازد. بـدين  انسان را بر اساس فطرت، ارزشمند مي
خود واجد معنا اسـت و   خوديِ دش بهدرجهت بالفعل ساختن استعدادهاي خود انجام دهد، خو

  شود. زندگي بدون نياز به تدارك معناي بيروني براي آن، معنادار تلقي مي
كند و هرچـه درجهـت    . معنا، امري عيني و واقعي است كه انسان آن را كشف مي5- 3

اش ارزش بيشـتري خواهـد يافـت. كشـف ارزش و      درك و تجربة آن حركت كنـد، زنـدگي  
برآنكه با فطرت و عقل آدمي ممكن است، تعاليم الهـي و فـرامين    گي عالوهمعناي حقيقي زند

  سازد. ديني نيز آن را بر انسان مكشوف مي
مظهريت خود براي خداوند و وجـود فطـرت الهـي     . در مواردي كه فرد آگاهي به5- 4

ندارد، بازهم قدرت درك ارزش را دارد و اگر به انگيزه و تحريك دروني خـود بـراي رفـتن    
سمت امور خير، زيبا و ارزشمند پاسخ دهد، بدون توجـه آگاهانـه، يـك زنـدگي معنـادار و       هب

  كند. ارزشمند براي زيستن را تجربه مي
. معناي زندگي نيز همانند خود حيات و هستي، ذومراتب و چندوجهي است و هـر  5- 5
گي دسـت  درجـاتي از معنـاي زنـد    ميزان سعةوجودي و علم و معرفت حقيقي خود بـه  فردي به

گـردد.   يابد و درجات طولي معناي زنـدگي، باعـث پويـايي و حركـت مسـتمر آدمـي مـي        مي
آورد  اي از معنا و حيات، امكان درك مرتبة باالتر را فـراهم مـي   مندي از هر درجه و مرتبه بهره

و هرگز براي اين سير معنوي انساني، پايـاني متصـور نيسـت. پـس تـا آخـرين لحظـة زنـدگي         
تـر تـالش كـرد. ايـن مسـير تـا        منـدي از معنـاي عميـق    درك ارزش بيشتر و بهره توان براي مي

رسيدن به مرتبة قرب الهي و مظهريت انسان كامل بـراي اوصـاف جمـال و جـالل حـق ادامـه       
  خواهد داشت.

گفته، معناي زندگي، امري واقعي و عيني است كه بايـد كشـف    . بنا بر فرضية پيش5- 6
زندگي خويش معنا دهد و براي زندگي خود معنـا بسـازد. اگرچـه     هشود؛ اما انسان، خود بايد ب
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معناي زندگي، ارزش زيستن، حيات، نقش و كاركرد انسان در نظام حاكم بر عالم هستي و بر 
انسان تحقق و تعيين دارد، اما اين خود فرد است كه بايـد بـا كشـف آن معنـا، ارزش و وظيفـة      

ها و رفتار خود را بر آن منطبق سازد و  ت، گزينشخود در زندگي، باورها، عواطف و احساسا
بيـان،   بيشتر آن معنا در درون خود و در زندگي خويش تالش كند. بااين درجهت تحقق هرچه

فرد همواره بايد پويا و تالشـگر باشـد و زنـدگي خـويش را متحـول سـازد و در تمـامي طـول         
  بود ببخشد.حيات به خودسازيِ خويش بپردازد و كيفيت زندگي خود را به

نكتة بسيار مهم و شايان توجه جدي آن است كه نظرية ارايه شـده دربـارة معنـاي    . 5- 7
زندگي از ديدگاه اسالم، يك نظرية منسجم و متحدي است كه هرسه نوع معناي مطرح شـده  

 كند. طور كامل، سازگار و منسجم در درون يك نظرية واحد تبيين مي براي زندگي را به

كه اسالم با مباني مختلف براي زندگي انسان، سه نـوع معنـاي جـداي     يعني چنين نيست
هـاي قرآنـي، زنـدگي انسـان      از هم و بدون ارتباط را بيان كند، بلكـه بـا مبـاني دينـي و آمـوزه     

كنـد   طور كه نقش و كاركرد خاصـي را بـراي انسـان تعيـين مـي      معنادار است و اين معنا همان
سـازد كـه    نفسـه مـي   لحظـة زيسـتن را داراي ارزش فـي    حظه(مظهر و خليفه بودن)، همين معنا ل

كنـد و بـر انجـام آن انگيـزة      انسان با قواي ادراكي و فطري خود آن را ادراك و احسـاس مـي  
منـدي انسـان و    دروني دارد (فعليت بخشيدن به استعدادهاي دروني) و دقيقاً همين معنـا هـدف  

مقام قرب الهـي). ايـن    سازد (رسيدن به تحقق كامل آن هدف را در ساحتي غيرمادي تأمين مي
طوركه مبتني بر آيات و روايات است، بر اصول و مباني فلسفة اسالمي نيز منطبـق   نظريه، همان
  توان آن را با تبيين فلسفي نيز اثبات كرد. بوده و مي

  نتيجه
 با استناد به آيات الهي و مباني ديني ثابت كرديم كه نظريـة معنـاداري زنـدگي انسـان از    
ديدگاه اسالم، يك نظرية تركيبي و منسجم است و طبق آن، زنـدگي، هـم بـا بـذل توجـه بـه       

طبيعـت،   ييِ او معنادار است، هـم بـا لحـاظ عـالم مـافوقِ     »اكنون و اينجا«و زندگي » درون فرد«
وجود اليتناهي پروردگـار   وجود ساحت روحاني و حيات جاويدان انسان در آخرت و قرب به

بـه اينكـه    گردد. همچنين باتوجه ميق و آرماني ژرف براي زندگي كشف ميعالميان، معناي ع
منظور ايفاي نقش بزرگ مظهريت خداوند و جانشيني او بر روي زمين  انسان در عالم هستي به

  پاي نهاده است، زندگي او داراي معناي كاركردي است.
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گي در دنيـا  مندنـد و زنـد   نكتة مهم آن است كه تمامي مراتـب هسـتي از حقيقـت بهـره    
زيسـتن در  «اگرچه مقدمة آخرت است، اما يك حيات واقعي اسـت كـه ارزشـمند بـودن آن،     

سازد. تنها درصورت كشف ارزشمندي اصيل حيـات   را معنادار و ارزشمند مي» اينجا و اكنون
توان به اهداف واالي روحـاني   دنيايي و معنادار ساختن زندگي خود بر اساس آن است كه مي

جـز حركـت درجهـت فطـرت و حفـظ       ت يافت و كسـب رضـايت الهـي نيـز بـه     و معنوي دس
  آيد. دست نمي ارزشمندي حيات به

شكند و زندگي، هم  بنابراين، با اين نظريه، دوگانگي ميان طبيعت و فراطبيعت درهم مي
ماده، معناي واحـد   به وجود امر مطلق و عالم مافوقِ به حقيقت حيات طبيعي و هم باتوجه باتوجه
پارچه و منسجمي خواهد داشت. با انتخاب اين معنـا و آرمـان و قـرار دادن آن در مـتن و     و يك

منـد از   بطن زندگي خويش، آدمي هم اينك و هم اينجا و در درون زندگي دنياييِ خود، بهره
گـردد و جاودانـه در آن    تـرِ حيـات مـي    تـر و معنـوي   تـر، نـوراني   حيات طيبه، يعني مرتبة قـوي 

  برد. بسرمي
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