
 

  
  
  
  

  زندگى از نگاه عالمه طباطبايىمعناى 
٭خلیلی ىمصطف  

  دهيچك
از تحت عنوان ىكي، ى زندگىمعنا مطـرح بـوده » هدف زندگى« از مباحث مهم فلسفى است كه از دي

ده شديم، و اينكه چرا بايد اين همه رنج را در زنـدگى . است اينكه معناى زندگى چيست، و چرا ما آف
در اين راستا، ديـدگاه مفـسر و فيلـسوف . و هميشگى انسان استهاى اساسى  تحمل نماييم، از پرسش

معاصر، عالمه طباطبايى كه تأثير افكارش بر انديشمندان پسين، بر كسى پوشيده نيست، مورد بحث قرار 
نكته بديع اين است كه از نگاه ايشان، زندگى در علم و آگاهى، پايبندى به اخالق و رفتـار . گرفته است

 ٔكنـد و همـه پذيرى در پرتو تعاليم دينى و در خداباورى و روح توحيدى، معنا پيـدا مـىانسانى، مسئوليت
معنايى و پوچى زندگى در خودفراموشى، تفكر دنيوى، عدم درک جايگاه انسانى، دورى از اعتقـاد بـه بى

  .محورى است كه ارمغان تمدن غرب استخدا و انسان
  .يىعالمه طباطبا ،ياتح ،كمال و سعادت ، اخالق،ىمعنادار ،ىباورخدا: ها دواژهيكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .پژوهشگر پژوهشكده علوم وحيانی معارج ٭
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 مقدمه

 ىهـاى است كه از نگـاه زندگى بحث معناى،فلسف  وىنين موضوعات دت از مهمىكي
  وجـودىچ هـدفيـ ه، انـسانى زنـدگىكه بـرا  معتقدندىبرخ. اندبه آن پرداختهگوناگون 

تقـاد دارنـد كـه  از متفكـران اعىاري بـس،مقابـل در.  استيىمعناى آن در بىمعنا ندارد و
 چـون يىهـايـدگاه د،ستيـ چى زندگىنكه معناياما ا.  معنا استت وي غاى داراىزندگ

  مطـرحىا خداباور ي وى زندگىمحتوا  بهىبخشىآگاه ،ى اخالقىهاى آوردن به ارزشرو
 ىقي حقى انسان مفهوم و معناى كه زندگىن است ماداميضرورت بحث در ا .شده است

ت يـ پس اهم. نخواهد داشتى چندان تفاوت،واناتير حي با ساىمات آدي حنيابد،خود را 
  .ات استين دو حيک ايآن در تفك

. رسـد برمـى يىدگاه عالمه طباطبـاياز درا ات ي حى واقعىمعنا  وى زندگ،ن نوشتاريا
 ؟يـرا خيـف شده اسـت  تعىات انسان، هدفي حىا برايآ: ها به اين شرح است پرسش

د يـنكـه بايا ايـنـد ي نماىدهـى خـود را جهـت زنـدگى خاصدفد به دنبال هيا افراد بايآ
ا يـ اسـت ى كـشفى،ا معنا و هدفدار بودن زنـدگيآ ؟يجاد كنندمعنا را ا خودشان هدف و

؟ عالمـه يـستنـه چين زميـن در اينگاه د دا كند وي معنا پىد كرد تا زندگيچه با ؟ىجعل
  دهد؟ طباطبايى، چه پاسخى به اين پرسش ها مى

وطـه ي مفـاه، بحث پرداختهى تصورى مبادوه يقي تصدىن مباديي تبنخست به را م م
  .كنيم واكاوى مى

 مفهوم حيات 

ـ( راه آشـكار. شه زنـده اسـتيـ همىبـه معنـا، »ىحـ« ٔ در لغت از ماده،»اتيح« ق ط
ن مناسبت عـرب بـه يبه هم( ىزيكردن چ گرد ،) الصالةى علىح(شتاب كردن  ،)ىالح
، ١، جمنتهـى االرب: کر( .، از معانى ديگر حيات اسـت كردنىو زندگ) دگىص مى» ةيح«مار 
ستن و  يسـ بنابراين حيات، يعنـى)٩٢، ص١، جمهذب االسماء؛ ٢٥١، ص١، جاقرب الموارد؛ ٢٩٣ص

  . باشدىرماديا غي ىا نامحدود، مادي آن محدود ٔطهي خواه ح؛عمر موجودات
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 )Crowe(» كـرو «.ى حيات ارائه شده اسـت براى متعددى معانى،ف اصطالحدر تع
وط است به تولىزندگ «. استد مثلي تولىات به معنايمعتقد است كه ح  يـا د مثـلي م

وط است بـه توانـاىتر زندگيق دقىاني با بى ولى؛سازخود بررسـى ( » .اد انـواعيـ ازديى م
ات حيات و تكامل   )٤ ـ ٣، صنظ

 از حركـت مـاده ىدي شكل جدٔ به منزلهىزندگ «:دگىص ى مىف زندگن در تعايسايص
اما خواصش محدود به خواص مـاده بـه صـورت  ،ى دارد مادىتيات ماهي آمده و حپديد

  )٥٢، صحيات، طبيعت منشأ و تكامل آن(» .باشد  نمىعام آن
ى به معنا و مفهوم زندگى، نگاه مادى و غيرمعنوى است بـه . نگاه غالب متفكران غ

فى . اندشناسانه نظر داشتهه يسسترسد كه بيشتر به مفهوم زندگى از نگا نظر مى مانند تع
دهند، حيات را نيز در يسست مادى، محدود و خالصـه كـرده، علـم  كه از انسان ارائه مى

اينكه زندگى، مفهوم معنوى هم داشته باشد، بـراى . دانند شناسى را متكفل آن مىيسست
كنند كه  معنوى را اراده مىالبته گاهى از آن، مفهوم . نمايدآنان مقدارى سخت و دشوار مى

  .گيرند با توجه به اين معنا براى زندگى، غايت، كمال و انسانيت را در نظر مى
 بـدان ىشناسستكه يسرا  ىقتيتوان حق  نمىست وي منكر نىن معنا را كسيات به ايح

 محدود به عـالم مـاده ىا مفهوم زندگين است كه آياما سخن ا ،يده است، انكار نمودرس
يطـه او اسـت، بيـان كـرده  از معنا را كه در حىن علم بخشينكه ايا اي است ى مادو امور
وط به مادهرا  ى لذا آن بخش از زندگ.است  ست معنـا نمـوده و علـم يسـ،شود  مىكه م

  .يستقت نين تمام حقيا اما ،ف كرده استدرست هم تع
  عـام گرفتـه وىعنـابـه م ات راي وجود دارند كه حىاريافراد بس ،ين متفكرانان ايم از

ـي دىعلما فالسفه و .اندتر از آن ارائه كردهىف كلتع  از ىتـريـقتـر و دقف عـامن تع
 ىبعـض .انـدى دانسته مادى زندگفراتر ازات را ي آنان ح.ندايات به دست داده و حىزندگ

شـرح المـصطلحات ( .اند  قدرت دانستهعلم و رشد و ، نمو،أ احساسات را منشياز حكما ح
  )١٣٣، صلكالميها

 فعل ،باشد  مىاند و چون ادراک كار عقل ادراک اطالق كردهات را بريگر حي دىاعده



 ١٣٩٠ پياپي دهم، زمستان ،دوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٨٠ 

شـرح ( .ى اسـتحـس  وىات عقلـيـ اعم از ح،ن معنايات به اي ح.انديات گفتهعقل را ح
  )١٢٢، صالمصطلحات الفلسفيه

 فعـل ات ادراک ويـ همـان ح،من عـالم دايصـيـ كه ما در اىاتيح :دگىص  مىمالصدرا
ـين ست وير از احساس ني غ،واناتين ادراک در حق اكثر حيا  واست ک ز فعـل جـز تح

مـراد  )٤١٣، ص٦، جالحكمـة المتعاليـه(. باشـد ، نمـىشـود  مـى كه از شـوق منبعـثىكساني
يـز  شـوق و اراده ن، بلكه عالوه بر علـم،ستي نىن است كه صرف ادراک كافيمالصدرا ا
  )٦١٢، ص٢٢ج، رحيق مختوم: ك.ر (.الزم است

 ر بـوده وي آن است كـه فناناپـذ،اتيقت حي حق:دگىص  مىاتيف حتع ز دريعالمه ن
وجود نـدارد؛ بلكـه ا ين دني در اىات آدميح  برىقتين حقي چن.آن محال باشداى مرگ بر

َان الدار اآل ﴿و: ى استات اخرويمختص ح ّ َّ َخرة لهـى الحيـوان لـو كـانوا يعلمـون﴾ِ َ ََ َ َُ َ ِ َ  ٔسـوره(. ِ
 ىادراكات علمـ  از احساسات وى آن است كه به نوعىويات دني مفهوم ح)٦٤ٔبوت، آيه عنك

ات يـن معنـا كـه حيـبـه ا. شود  مى اطالق،رديگ  مىاراده صورت علم و  كه بايىكارها و
 وجود نوعى ،اتيقت حيپس حق. انديدهمرگ نام بطالن آن را زوال و  از آن است وىناش

  )بقرهٔسوره  ٢٢٥ ٔآيه، ذيل الميزان. (كند  مىقدرت از آن ترشح است كه علم و
 ى زنـدگىنوع ا راي دنىنكه زندگيا  خداوند با:ديفرما ، مىات قرآنيتوجه به آ شان بايا

ُّما الحيوة الدنيا  ﴿و :شمارد ير قابل اعتنا مىغ خوار و  پست وىک زندگي اما آن را ،دانسته ُ ٰ َ َ
ّخرة االى اآلِف ِ ِ    )٢٦ٔآيه رعد،  ٔسوره(. تـٰع﴾َم َِ

 مراتب حيات

 ى مختلفىهاكردتوجه به ررض ن مراتب بايا  است وىمراحل  مراتب وى دارا،ات انسانيح
 ى ظـاهرٔن شاكلهي همدراگر انسان را . ابدي  مىشود معنا  مىجهان قت انسان ويكه به حق

ات او يـ قطعـا ح،مينكـ محـدود ،عتيطب  را در جهان ماده وى و نظام هستى،بدن ماد و
 ىتـريـقجهان را بـا نگـاه عم قت انسان وياما اگر حق  خواهد بود،ىد به عالم مادمحدو

  وىكـرد سـطحررض پـس بـا . نخواهـد بـودى عالم ماد،طهي در حىات انساني ح،مبنگ
 ،يـاتن حيا ،تريقنگاه عم اما با شود،  مىن است كه مشاهدهيات انسان هميح ،ىظاهر
  .ى او است از مراتب زندگىامرتبه
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ات يـ را حى مـادىاسـالم نـه زنـدگ «:يدفرما  مىنيه با دقت نظر در موضوع چنعالم
 بلكـه ؛شمرد ى مى آن را سعادت واقعىاينه برخوردار شدن از مزا داند و  مى انسانىقيحق
باشد نـه   مىفطرت  برىوصول به آن مبتن ٔمعنا است كه الزمه جامع ماده و ،ىات واقعيح

  )٢٢٩، صرسائل توحيدى(» .احساسات
. دنيا ظاهر و قشر بيرونـى حيـات اسـت. از نگاه ايشان جهان هستى ذو مراتب است

حيات داراى مراتب است . ملكوت حيات مادى كه عالم معنا است، حيات واقعى است
بنابراين حيـات داراى سـه مرحلـه . كه بخشى از آن در دنيا و استمرار آن در آخرت است

البتـه از نگـاه اسـالم، . )انسان از آغاز تا انجـام: ک.ر(. ياقبل از دنيا، در دنيا و پس از دن: است
با توجـه . باشد هاى مختلف مىٔزندگى در دنيا كه الزمه كمال است، داراى مراتب و اليه

نخـست حيـات حيـوانى : به آيات و روايات، حيات انسان داراى سه اليه وجودى است
َالـذين  ﴿و: كندآن چنين تعبير مىٔاست كه در حيطه ارضا و كمال نفسانى است و قرآن از  َّ

َكفروا يتمتعون و َّ ََ َ َ ُيأكلون كما تأكل  َ ُ َ َُ َ  در Ａ امير بيان امام على)١٢ٔ، آيه Ｂمحمد ٔسوره(. َاالنعـٰم﴾َ
ُفما خلقـت ليـشغلنى اكـل الطيبـات كالبهيمـة «: فرمايد توصيف اين مرتبه از حيات مى

وطه همها علفها او المرسلة شغلها ده نشدم )٤٥، نامه نهج البالغه(» .اتقممه الم ؛ يعنى آف
تا غذاهاى لذيذ و پاكيزه مرا سرگرم سازد؛ همانند حيوان پروارى كه تمام همت او علـف 

دن و پر كردن شكم استاست، يا چون حيوان رهاشده   .اى كه شغلش چ
ن يـخاسـتگاه ا. ى اسـتات انـسانيـ ح اسـت، اولٔاز مرتبـهبرتر كه  ،ياته دوم حيال

 منانـهؤات ميـح ،يات انسانن مرحله از حيقرآن به ا .باشد  مى عاقلهٔ قوه،اتيمرحله از ح
َافمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون﴿: گىصد مى ًَ َ ُ ًَ َ َِ َِ    )١٨ٔسجده، آيه  ٔسوره(. ﴾ََ

عت تواند با اسـتفاده از شـ  مىانسان .ى استات الهيح ،ى انسانه سوم از زندگيال
 از ىبـه مقـام بـاالتر  بگـذرد وى عادى زندگٔ از مرتبهى،م الهي به تعالىبندىپا  وىآسمان

 امـا متكامـل ؛ متعـارف اسـتىک زنـدگي ى انسانٔدر مرتبه ات اويح .يابدات دست يح
 .ابدي راه ى رشىضٔت به مرتبهيمقام عبود تواند از ، مى استى روح الهىاو چون دارا .يستن

 برتـر ى او بـسى وجودٔبلكه سعه؛ ر كنديملكوت س  عالمن استعداد را دارد كه دريانسان ا
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ز يـن هـا راآسـمان ده و انسان آفىن است برايخداوند آنچه را در زم«. از مجردات است
 بـه مالئكـه خـود را ن سـاخت ويـزم در ن خـوديجانـش فـه ويرا خل او و نمـود او مسخر
تـوان  ، نمـى از منظر عالمـه.)بقره سوره ٢٩ ـ ٢٨، ذيل آيات ١، جالميزان( ».اش دستور دادسجده

توان  ى مىزمان .اش را فهم كردىات واقعي او حىقت انسان و ابعاد وجوديبدون درک حق
 قطعـا . شـناختازات او رايـ از امتىبرخـ  وى وى سخن گفت كه برتر،قت انسانيحق از

ن را  كه انساانىكس دگاهيد  نه از،ن شناخت آن است كه از جانب خالق او باشدتكامل
  .كنند مىاش خالصه ىدر شاكله ظاهر

 علم و معناداري

عدم معناى زندگى، با علم و آگاهى نسبت مستقيم دارد؛ به اين معنا كه علـم قـادر اسـت در 
تواند با پيشرفت علم به بسيارى از رمـوز عـالم  انسان مى. حل اين مسئله كمک شايانى نمايد

  .ى به اهداف خلقت آنان آشنا گرددهاى طبيعت پى برده، تا حدود يساد و پديده
بسيارى از فيلسوفان مسيحى و مسلمان به تبعيت از انديشه ارسطو، بـه علـت غـايى 

اند، امروز كمتر اثر هاى طبيعت معتقد شده و در مقام اثبات آن برآمدهنظام هستى و پديده
يـن امـر توان ديد كه در آن بحثـى از هـستى و علـل ارشعـه نـشده باشـد و ا فلسفى را مى

مالصـدرا در . معنـايى را حـل نمايـدموجب شد كه فلسفه تا حدود يسادى معمـاى بـى
فمـن جهـل بمعرفـه الوجـود يـسرى جهلـه فـى امهـات «: گىصد  مىمشاعرمقدمه كتاب 

كـسى كـه معنـاى هـستى را : يعنـى )١٠، صشرح رساله المشاعر(» ... .المطالب ومعظماتها
تمام تحير و سرگردانى در عـدم .  باز خواهد ماندنداند، از اصول و كليات مسائل زندگى

. پذيرى غايت نظام هستى و معناى زنـدگى در جهـل و عـدم شـناخت نهفتـه اسـتفهم
توانـد انـسان را بـه غايـات  تعقل و تدبر در وجود كه علم و آگاهى را به همـراه دارد، مـى

  .جزئى و كلى عالم رهنمون سازد
ٔست كه وقتى پرده جهالت كنار زده شـود و علـم و عالمه در بحث علت و معلول، معتقد ا

ها هدفمندند و اين تـوهم كـه  ٔمعرفت حاصل گردد، معلوم خواهد شد كه همه حركات پديده
  )١٨٨ ـ ١٨٦ص، نهاية الحكمة(. شود برخى افعال ارادى انسان، بدون غايت است، باطل مى
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م طبيعى در اين زمينـه هاى تحقيق در علودكتر نصر در رابطه با معناى طبيعت و روش
انسان كه خليفه خداونـد اسـت، در ايـن جهـان از هرگونـه موهبـت و عنايـت : گىصد مى

ن نعمت كه عقل باشد، به او اعطا شده است بـا ايـن . پروردگار برخوردار است و بزرگت
. غايت و هدف در اين عالم استقرار يافته است كه بر جميع موجـودات، حكمرانـى كنـد

عقل خود را به كار گيرد تا آيات پروردگار را در آفاق مشاهده نمايد و رابـط و پس او بايد 
تواند به حقيقت و  فقط به اين وسيله انسان مى. برزخى بين مخلوقات و خالق عالم باشد

فى كه در درون او نهفته است، دست يابد و به هدفى كه بـراى وصـول آن در  طبيعت ش
  )٢٤٥، صنظر متفكران اسالمى درشاره طبيعت(. ايل آيداين عالم قرار داده شده است، ن

ن حالت روحى ـ روانى براى انسان دانسته،  ارسطو به كارگيرى عقل و آگاهى را بهت
ن فرد نزد خدايان، كسى است كه عقل خود را تقىصت نمايدمحبوب: گىصد مى  علـم(. ت

  )١٩٤، ص٢، جاالخالق الى نيقو ماخص ارسطو طاليس
يابد، بلكه در علوم طبيعـى  ندگى نه تنها در پرتو فلسفه، جايگاه خود را مىمعنادارى ز

ک نيز قابل اثبات است علم به معناى واقعى كلمه، رازگـشايى از نظـام هـستى و . و في
ک. روشنايى در مسير زندگى است من از «: گىصد دان معروف در اين باره مىديسون، في

ک و اخت گيـرم كـه جهـان بـه طـور غيـر  رشناسى نتيجـه مـىوجود حوادثى منظم در في
. خواهند در آن زندگى كننـد اى جايگاه امن و آسايش براى مخلوقاتى است كه مىمنتظره

هـاى فكـرى و ىصـان قـرن بيـستم، نـه قـرن من با اينكه يک دانشمند هستم و بـا عـادت
يت شده ن و شـعور كنم كه معمارى جهان با اين فرضيه كـه ذهـ ام، ادعا مىهجدهم، ت

ک، فلسفه و الهيات: ك.ر(» .نقش اساسى در عملكرد آن دارد، هماهنگ است   )١٩٦، صفي
معنايى و معنادارى زندگى، مستلزم نـوع نگـرش افـراد با اين وصف بايد گفت كه بى

كند؛ يعنـى هـر  نسبت به جهان هستى است كه علم و جهل در آن نقش مهمى را ايفا مى
انجامـد و اگـر نگـاه از روى  ترديد به معنادارى زندگى مـىد، بىگاه ررضكرد، عالمانه باش

ٔانديـشه عالمانـه يـک . گـردد معنايى و تفكر پوچى منجر مـىجهل و ناآگاهى باشد به بى
ميـان علـم و ديـن پيونـد و رابطـه . انديشمند، هرگز با نگاه دين در تعارض نخواهد بـود
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ن دليـل بـر پيونـد . ص محدود نمودٔتوان در حيطه خا نزديک وجود دارد و آن را نمى بهت
ض پيشوايان دين بـه فراگيـرى و تحـصيل اسـت . ناگسستنى ميان آن دو، تشىصق و تح

اى مقدس است؛ يسـرا هماننـد ديـن قـادر اسـت انـسان را از علم در پيشگاه دين، پديده
  .معنايى، رهايى بخشدظلمت و تايصكى و بى

  معنايي ي و بي، پوچيخود فراموش
. ارى، به معناى فعاليت و حركتى است كه سلوک آن بر مبناى اهداف خاص باشدمعناد

هدفدارى را عين معنـادار بـودن زنـدگى و » ُتعرف االشيا باضدادها«توان از باب  پس مى
ـف كـردسرگردانى را همان بى اينكـه نظـام هـستى، ثبـات و قـرار نـدارد و . معنايى تع

سير قهقرايى نداشـته، بلكـه تكـاملى اسـت، پيوسته در حال حركت است و اين حركت 
اما آيا در زندگى انـسان، . بحثى است كه در فلسفه و در محل خود به اثبات رسيده است

گيرند يا اينكـه بـه  افعال و حركات آفاقى و انفسى، ارادى و غير ارادى هدفمند انجام مى
 مقـصدى هـا بـه سـمت صورت نامعلوم و مبهم است؟ بايد گفت كه تمام ايـن حركـت

هـا، هماننـد  توان گفت كـه ايـن حركـات و فعاليـت است و نمىدهى شدهخاص جهت
بـه هميـن جهـت، اصـل . كننـد كالف سردرگمى است كه غايت نامعينى را دنبـال مـى

و تصادفى بودن زنـدگى در حركـات جزئـى و كلـى، قابليـت توجيـه و تحليـل » ُصدفه«
از نگاه عالمـه » پوچى«و » صدفه«و » قاتفا«معناى به معناى بى. منطقى نخواهد داشت

حقيقت امر اين اسـت كـه در عـالم هـستى، . معنا نداشته و حقيقتى بر آن مترتب نيست
  . هدفى و پوچى، معنا نداردمعنايى به معناى بىبى

دائمـى : انـدبرهان ما بر مدعا اين است كه امور ممكن از حيث وقوع خارجى چند دسـته
در قـسم اول و دوم روشـن . تساوى الوقوع، الوقوع و اقلى الوقـوعالوقوع، اكثرى الوقوع، م

در . ناپذير استباشد و تخلف است كه وقوع و تحقق امور ممكن بر مبناى علت خاص مى
پيوندد و اگر مانعى نباشد  قسم دوم، گاهى به جهت امر معارض و وجود مانع به وقوع نمى

وقوع به همين صورت است؛ يعنى اگـر امـر اقلى ال. اكثرى الوقوع نيز دائمى الوقوع است
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پس قول به اتفاق . يابد و همچنين است متساوى الوقوع معارضى نداشته باشد، تحقق مى
  )١٨٨ ـ ١٨٦ص ، نهاية الحكمه(. ُو صدفه، ناشى از جهل به اسباب و علل حقيقى است

معتقد برخى از حكماى يونان مثل ذى مقراطيس و انباذ قلس، : كند عالمه اضافه مى
نش جهان و اجرام مادى از روى اتفـاق بـه وجـود آمـده و فعـل آنـان بـراى  بودند كه آف

اگر اين معنا را به حيات انسان تسرى دهيم، بايـد گفـت . گيرد غايت خاصى انجام نمى
 اسـت؛ در كه بسيارى از اعمال جزئى يا رفتار كلى انسان در زندگى، پوچ و بـدون غايـت

اصواب است؛ يسرا هدفمندى يا ناغايتمندى، برفعل مترتب اسـت حالى كه اين پندارى ن
 به اين معنـا )همـان(. كار فاعل فقط ممتاز نمودن افعال گوناگون است. نه به جعل جاعل

هدفمندى . نمايد كه فاعل، افعال را از يكديگر متمايز ساخته، جهت آنها را مشخص مى
  .گيرد صورت مىٔگيرى به واسطه فاعل در ذات اشيا است، اما جهت

َّالذى اعطى كل شىء خلقـه ثـم ﴿ ٔبا توجه به آيه» هدايت عامه«عالمه در ضمن بحث  ُٰ َ َُ َ ٍ َّ َُّ
ٰهدى ٔسوره طه، آيه ( ﴾َ ح دارد كه خداوند سبحان، بعـد از اتمـام ذات )٥٠ٔ ، به اين نكته تص

 كند و اين هدايت بـه لحـاظ هر شيئى آن را به سوى كمال مختص به خودش هدايت مى
اينكه حقيقتش همان اقتضاى ذاتى شى نسبت به كماالت الحقه است، نـوعى تفـرع بـر 

  )٤٩، صانسان از آغاز تا انجام(. ذات شىء دارد
تا زمانى كه او بـه نفـس و . اقتضاى ذاتى حيات انسان توجه او به نفس خىصش است

شخصيت حقيقى خىصش توجه داشته باشد، به سمت هدف متعالى در حركت اسـت و 
باشد؛ اما اگر نفس خىصش را فراموش كنـد و  ير زندگى او در جهت تعالى و تكامل مىس

به غير بپردازد، در هالكت و گمراهى محض درافتاده، اعمال و افعال و قواى وى همگـى 
مانـد و  گرايد و گوش و چشم و ىصان وى از فعاليت واقعى خـىصش بـاز مـىبه پوچى مى

رود كـه خروجـى از آن متـصور نيـست و آنچـه   مىچنين كسى در حقيقت در ظلمتى فرو
ٔشود و همه اعمال و افعال او نـابود خواهـد مطلوب او است، همگى به سرابى تبديل مى

  )٥٦همان، ص(. گشت
 يصچارد تيلـور. انداى است كه بسيارى از متفكران غرب بدان رسيدهاين، همان عقيده
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هـر  ايـاگـر انـسان . بيند  هدفمند مىحركات خود را كه انسان افعال و است ني ا،پرسش
 نهفته ىهدف ديباهم  ىپس در افعال اله دهد،  نمىغرض انجامى فعل بىشعور موجود با

 هرگـز و دارد  عـالم وجـودىسراسـر اجـزا ک قانون عـام اسـت كـه دري ىهدفدار .باشد
ن يـطـرح ا عالمه با . نباشدىمتوجه مقصد و ردي انجام گىكه حركت توان تصور نمود نمى
ن است كـه هـدف فعـل خداونـد يا اگر مقصود «:ديفرما  مىنيمقام پاسخ چن  در،السؤ
 ِن جهـانيـسـت كـه هـدف ان ايجوابش اى است، ايجهنت ت ويمتوجه چه غا ست ويچ

نش ن است كه خداوند به واسطه آفـياگر مراد ا  است وىتر كاملجهان كامل و ناقص،
 ىالسـؤ، كنـد  مـى را به خود جلبىا نفعي ىچه كمال كند و  مىاز خود رفع  راىچه نقص

ىصـان   بـا، كه نسبت به مـساله غـرض خلقـتىپاسخ.  استىجوابش منف است خطا و
 ىرسـاندن نفعـ نش جهـان، متعال از آفىغرض خدا، اين است كه شود  مى گفتهىنيد

غرض فاعل كمال فاعل  قت كمال فعل ويغرض فعل در حق .گران نه به خودياست به د
غـرض  ت ويهم غا ن صورت هم فاعل است وي در ا،كامل باشد اگر فاعل تام و است و

، معنىصـت تـشيع(» .بس وباشد   مىذات خودش نش جهان،رو غرض خداوند از آفينا از و
  )١٩٣، صفرازهايى از اسالم؛ ٨٨ ـ ٨٧ص

 و برخى از حكمـاى يونـان و بـسيارى از متفكـران ) Aristotle( ، ارسطو )Plato( افالطون
بـراى نمونـه هـدف از خلقـت . مسيحى، بلكه عالم مسيحيت به اين امـر معتقـد بودنـد

 ممكن است ما نتـوانيم هـدف هـر .دانستندها مىخورشيد و ماه را نور بخشيدن به انسان
ٔپس جهان تحت سيطره اغراض . چيزى را كشف كنيم، ليكن هر چيزى لزوما هدفى دارد

اين اعتقاد را مسيحيت ابداع نكرده، بلكه از زمان سـقراط تـا ظهـور علـم در قـرن . است
هجدهم پايه و اساس كل تمدن غرب چه در دنياى شرک و چه در عالم مـسيحيت بـوده 

هاى متدينى بودنـد كـه گذاران علم جديد، مانند گاليله، كپلر و نيوتن، انسانيانبن. است
 )١١٢، ص١٣٨٢،نظر نقد و معنا هست، ىمعناي ىب در(. دارى خداوند ترديدى نداشتنددر مورد هدف

رسد كه عقيده به هدفمندى نظام يک اعتقاد اجماعى بوده و هيـچ  لذا در ظاهر به نظر مى
غرضـى و در پـى آن پـس بحـث از پـوچى و بـى.  ترديد نكـرده اسـتعالم عاقلى در آن
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اگـر در ايـن زمينـه . معنايى زندگى مطرح نبوده است؛ يعنى بحث ثبوتى نبـوده اسـتبى
  . شد، در مقام اثبات بود مباحثى مطرح مى

 معتقـد اسـت كـه ايـن عقيـده عـام وجـود داشـت، امـا )Walter Terence Stace( استيس
ٔمندى را به منزلـه چيـزى كـه طبيعـت را مهـار و ضـبط ٔ ايده غايتشناسان جديدطبيعت

به اين بهانه كـه جـستجوى غايـت بـراى . شناسى جديد خارج كردندكند، از طبيعت مى
به عنوان مثـال بـراى . فايده است؛ يسرا علم در پى علل است نه غايتاهداف علمى بى

بـه . اهى از علـل آن اسـتبينى كسوف دانستن غرض آن مهم نيست؛ بلكه مهم آگپيش
همين دليل از قرن هفدهم به بعد علم منحصر گرديد به كاوش در بـاب علـل، و مفهـوم 

اگرچه اين امر بدون . غرض جهان مغفول واقع شد و ديگر كسى به آن تمايلى نشان نداد
ن انقالب در تايصخ بشر بوده است كه طى اين سيصد سروصدا انجام گرفت اما بزرگ ت

ر خيالى جديدى از جهان در اذهان بشر سيطره پيـدا كـرد كـه حاصـل علـوم سال تصىص
ى بود شـعور و هدف و بىاين تصىصر خيالى به تديصج رشد كرد و به پندار جهان بى. تج

  )١١٢همان، ص(. معنا ختم گرديدبى
 اين پندار باطل برخى از متفكران غرب را به اين فكر واداشت كه افرادى چـون راسـل

)Bertrand_Russell(و سارتر  )Jean-Paul_Sartre(هـدف و  بگىصند جهان علمـى يـک جهـان بـى
نظام هستى به دست نيـروى كـور . يار و ياور استمعنا است و انسان در اين جهان بىبى

وايتهد هم معتقد بـود كـه شـتاب حركـت طبيعـت، يـک شـتاب . در حال حركت است
معنـا هدف و بـى از گاليله جهان را كامال بىاريساى پس. معناى ماده استپايان و بىبى

نشـست و تعـاليم خرافـى و خيـالى جـاى آن را هاى دينى عقـب كرد و از آموزه تلقى مى
. معنـايى زنـدگى انـسان منجـر شـدهـدف بـودن نظـام هـستى بـه بـىتلقى بـى. گرفت

 و تـسلط داستان شده، با كنار زدن تفكر دينـىداستايوسكى و كركگور نيز با اين دسته هم
ى، نوع نگاه به جهان تغيير يافت و جهان زنـده و روشـن بـه يـک انديشه هاى علوم تج

اى به فكر افتادند كه براى هدفدارى زنـدگى آنگاه عده. جهان مرده و تايصک مبدل گرديد
كا بيانيه دادند كه آشفتگى چه بايد كرد و در همين زمان بود كه اسقف هاى كاتوليک آم
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انسان در جهان مدرن، ناشى از فقدان ايمان و دست برداشتن از خدا و ديـن و سرگردانى 
  )١٣، صمعناى زندگى: ک.ر(. است

اند، بـر مبنـاى انديـشه خودشـان معنايى گفتهآنچه برخى از متفكران غرب در باب بى
ٔمندى جهان هستى در حيطه شـناخت علـوم مندى يا غايتباشد؛ يسرا هدف صحيح مى
ى نمى قلمـرو هـر . تواند سخنى در باب علت غايى داشته باشد اين علم نمى. باشد تج

تـوان توقـع داشـت تـا نتـايج عقلـى بـه  علم مشخص شده است، و از علوم حسى نمـى
  .لذا انتظار آثار فراعقلى از علوم عقلى هم باطل است. ارمغان آورد

ان بـراى همـه عالمه ضمن تأكيد بر هدفدارى نظام هستى و اطراد و عموميت غرض و آرم
ن  مخلوقات و حاكميت قانون علت و معلول، معتقد اسـت كـه ايـن موضـوع از پيچيـده تـ

افزايـد كـه  نيـز مـى. باشد موضوعات و مبانى فلسفى است كه براى افهام ما عسير الهضم مى
ور از بحث هاى دقيق فلسفى است كه با اتكا به براهين يقينى و مقـدمات منطقـى و بحث م

باشـد كـه اوليـاى  رديد تأليف شده است و در حقيقت منطبق به موضوع معـاد مـىغير قابل ت
ق وحى به دست آورده   )١٢١، صاسالم و انسان معاصر( .انددين از ط

توان گفت كه به جهـت عـدم آشـنايى او بـا  ٔبا توجه به مبانى انديشه انسان مدرن مى
ارى زندگى انـسان اظهـار نظـر علوم عقلى و وحيانى، نبايد توقع داشت كه در باب معناد

معنا را تصور و نيز پيـشنهاد ديـن هدف و زندگى بىطبيعى است كه يک جهان بى. نمايد
  .جديد براى جوامع بشرى ارائه كند

  ين و معناداريد
توانـد حيـات انـسان را  دين و خداباورى چه نقشى در زندگى انسان دارد؟ آيـا ديـن مـى

ت، كمال و معنادارى سوق دهد؟ آيا دين قادر اسـت هدفدار سازد و او را به سمت سعاد
كه به انسان انديشه و تفكـرى اعطـا كنـد كـه او احـساس بيهـودگى و پـوچى از زنـدگى 
خىصش نداشته باشد و نيز اضطراب فكرى بـشر را امحـا كـرده، نظـم و انـضباط را در او 

  .احيا كند؟ در پاسخ، عقايد متعددى مطرح شده است
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 معنـادار اسـت ىن است كه زندگيان اي تمام ادى موضوع اساس معتقدند كهىبرخ .١
ـ ن ادعا رايا و ماحـصل  )١١٨، صمهـر مانـدگار( .كننـد  مـى ثابـتىانفـس  وىق آفـاقاز ط

ل يـجـه دلينت .افـرازد  مـىبر  راى زندگىهاين ستونن است كه موضع دي اىاستدالل آفاق
 كنـد و  مـىن ثابـتيـن را ديـاباشد كه   مىروح  نفس وىكه انسان دارا است ني اىانفس
 معرفـت و  خداونـد وىن استدالل متحقق سـاختن عـدم تنـاهياثبات ا  باى زندگىمعنا
سـت كـه  اتقـرب بـه او  وىاستدالل شناخت اله ن دوي أعصاره  لذا.ست ارت به اويبص

  )١٣٥ ـ ١٢٤همان، ص( .ن استي هم همى زندگىمعنا هدف و
گـذارد  آورد، اما نمى فى براى زندگى فراهم مىاى معتقدند كه دين معنا يا هد عده. ٢

 ايـن )١٤١همـان، ص(. ٔكه آدميان آزاد بوده، تدبير و اراده امـور خـىصش را بـر عهـده گيرنـد
ديدگاه از جانب برخى از متفكران معاصر غرب مطرح گشت و در همان جا مورد اشكال 

ور، ايـن اسـت. و مناقشه قرار گرفت توانـد  اوال آزادى نمـى: دو نقد اساسى بر ادعاى م
 هيـچ دليلـى بـراى زنـدگى جدا از مفهوم هدفدارى باشد و ثانيا با پـذيرش ايـن مطلـب

  . اخالقى وجود نخواهد داشت
اعتقاد بسيارى از انديشمندان اين است كه معنادارى زنـدگى مرهـون دينـدارى، و . ٣

انند بـا پيمـودن آن تو ها مى دين راهى است كه انسان. معنايى استدينى مساوى با بىبى
اينشتاين معتقد بود كـه بـراى معنـادارى زنـدگى، . زندگى خود را معنادار و هدفمند كنند

ــت ــن رف ــه ســراغ دي ــد ب ــد فررضــد. باي ــستم، يسگمون ــرن بي ــزرگ ق ــر شخــصيت ب  ديگ
)Sigmund_Freud (فشرد كه هدفمنـدى زنـدگى بـه پايـدارى و زوال   نيز بر اين نكته پاى مى

البته او معتقد بود كه اين بدان معنا نيست كـه مـا بايـد از موضـع . ستنظام دينى بسته ا
  )٢٢٣، همان، صنقد و نظر(. دينى جانبدارى كنيم

دينـى و دورى از ٔاين گروه از متفكران تأكيد دارند كه همـه تحيـر و سـرگردانى، از بـى
ى متعهـد كسى كه به باور دينى رسيده و نسبت به تعاليم دين. خيزدتعهدات مذهبى برمى

. كند؛ يسرا دين مسير و غايت را براى وى تعيين كرده است باشد، با هدف زندگى مى مى
معنـايى و شـهيد مطهـرى هرگونـه بـى. نگاه بسيارى از انديشمندان مسلمان همين است
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اليـستى و يـا بدبينى و بى هدفى را نسبت به نظام هستى ناشى از ديدگاه غيردينى و مات
. نسته و معتقـد اسـت كـه ايـن ديـدگاه بـا روح اسـالم منافـات داردنگاه غيرتوحيدى دا

نش و نظام عالم با فلسفه اسالمى، يعنى با هسته مركزى « ٔاساسا بدبينى به خلقت و آف ٔ
اليـسم و اين. فلسفه اسالم كه توحيد است، سازگار نيست گونه نظرهـا يـا بايـد بـر مات
شد و يا بر اساس ثنىصت و دوگانگى وجـود ماديت و انكار مبدا حق حكيم عادل مبتنى با

ها و ديگـرى  اند، يكى را مبدأ خيرات و نيكىو هستى كه دو مبدأ براى هستى معتقد شده
  )٢٠٢، صبيست گفتار(» .اندها دانسته را مبدأ شرور و بدى

يگانه محـرک او حـوايج مـادى زنـدگى . كند انسان تنها براى مسائل مادى كار نمى«
انـسان در (» .جوشـدجنبد و مـى هايى بس عالى مىها و آرمان ا براى هدفاو احيان. نيست

يصـز،  از نگاه او انسان بدون دين و ايمان به تعـاليم الهـى، يـک انـسان خـون)١٣، صقـرآن
ص، غيرواقعى و پست تر از حيوان است و اين ايمان است كه به او هىصـت و بخيل، ح

  .بخشد معنا مى
 دگاه رايـن دي هم،ستيده ني پوشىكس بر شه اويدقت اند و كه عمق نگاه ىنيامام خم

 اجـات ويرفـع احت  انـسان وى بـراى الهـىايـانب ن وي او معتقد است كه د.كنند  مىدأييت
  اوىهاياز نٔن همهيد روح و  از جسم وى استبيانسان ترك. اندرساندن او به سعادت آمده

يـا انب ز دارد،يـاج بـه همـه چيـحت است كه اىامجموعهانسان چون  «.سازد  مىبرطرف را
ان كنند كه انسان اگـر عمـل بكنـد بـه يب برای انسان اجات انسان راي احتٔاند كه همهآمده

  )١٩٠، ص٤، جٔصحيفه امام(» .رسد  مىسعادت تمام
انسان براى هدف متعالى خلق شده است و اين پايبندى به دين است كه او را بـه آن 

اسـالم بـراى ايـن انـسانى كـه «بخشد  زندگى او معنا مىهدف واالى انسانى رسانده، به 
همه چيز است، يعنى از طبيعت تا ماوراى طبيعت تا عالم الوهيت مراتب دارد، اسالم تز 

اسالم براى تمـام «: فرمايد  ايشان در جاى ديگر مى)٩همان، ص(» .دارد، برنامه دارد اسالم
» .ه وارد قبر شود، دستور و حكـم داردشود تا موقعى ك زندگى انسان از روزى كه متولد مى

  )٢٧١، ص١همان، ج(
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معنايى زنـدگى، عالمه طباطبايى در راستاى همين انديشه، معتقدند كه گرايش به بى
هاى انسانى است كه دين براى او در زندگى شخـصى و اجتمـاعى براى فرار از مسئوليت

 و حيـات انـسانى را پذير، هرگز خلقـت نظـام هـستىانسان مسئوليت. لحاظ كرده است
. داند؛ يسرا هـدف و غايـت اصـلى ديـن معنابخـشى اسـت معنا نمىهدف، پوچ و بىبى
ٔدين در زمينه پيوندى كه ميان زنـدگى اجتمـاعى انـسان و پرسـتش خـداى متعـال داده «

ٔاست، در همه اعمال فردى و اجتماعى براى انسان مسئوليت خدايى ايجاد كرده، انـسان 
 ديـن را )٧، صنيـد آمـوزش(» .دانـد و سكنات خـود مـسئول خـداى متعـال مـىرا در همه حركات 

اى از عقايـد و دسـتورهاى توان با مقررات اجتماعى مقايسه نمود؛ يسرا دين مجموعه نمى
. انـدعملى و اخالقى است كه پيامبران از جانب خدا براى راهنمايى و هدايت بـشر آورده

.  سـبب خوشـبختى انـسان در دو جهـان اسـتدانستن اين عقايد و انجام اين دسـتورها
انسان اگر بدان عمل نمايد، در اين دنيا خوشبخت و در جهان ديگـر سـعادتمند خواهـد 

   )٩همان، ص(. بود

   ين و معناداريت ديجامع
اگر ما در اعتقادات، . باشد دين از نگاه عالمه شامل سه بخش عقايد، اخالق و عمل مى

خود آورش خودبهكنيم كه اين جهان با نظام حيرت ک مىبه عقل خود مراجعه نماييم، در
ننده. به وجود نيامده است ده و نمىپس مسلما آف تـوان بـاور كـرد اى دارد كه آن را آف

بعـد از آن، پيـامبرانى فرسـتاد تـا بـشر را بـه . كه آن را بيهوده و گزاف خلق كـرده اسـت
ى پروردگار در زندگى اين جهان چون پاداش اطاعت از دستورها. سعادت رهنمون باشند

رسد، بايد عالم ديگرى باشد كه در آنجا بـه كارهـاى مـردم رسـيدگى  كامال به ظهور نمى
كند و آنان را از جهـل و  دين مردم را به اين اعتقادات و ساير عقايد حقه تشىصق مى. شود
  . داردخبرى بر حذر مىبى

ى صـفات پـسنديده اختيـار كـنيم و آموزد كه در زندگ در بخش اخالق، دين به ما مى
ـان، وظيفـه. هاى نيكـو بيـاراييمخود را با خصلت شـناس، خيرخـواه، بـشردوست، مه

خوشرو و دادگستر باشيم و از حدود و حقوق خود تجاوز نكنيم و به عـرض و جـان مـردم 
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در بخش عملى، دين بـه . تعدى روا ندايصم و عدالت را در تمام امور زندگى رعايت كنيم
دهد كه در زندگى كارهاى خير و صالح، انجـام دهيـم و از كارهـاى فاسـد   دستور مىما

. كنـد اينها مقررات و دستورهايى است كه دين آورده و ما را به آن دعوت مى. دورى كنيم
پـذيرفتن و بـه كـار . اى اخالقى و بعضى ديگر عملى استبنابراين برخى اعتقادى و پاره

 .ت و خوشبختى است؛ يسرا غير از اين سـعادت معنـا نـداردبستن آنها تنها وسيله سعاد
  )١١ ـ ١٠، صآموزش دين(

ن دليـل  اقتضاى چنين جامعيتى از دين و شمول آن به تمام ابعاد وجودى انسان بهت
توانـد بـر  نگـرد، نمـى كسى كه به دين بـا ايـن منظـر مـى. بر هدفمندى و معنادارى است

بـا تقىصـت چـنين . مـوثر آن را ناديـده انگـاردمعنايى زندگى صـحه بگـذارد و نقـش بى
اى مسير زندگى به سمت غايت مشخص كه كمال و رستگارى است، در حركـت انديشه

  .هدف بوده و مقصد آن نامعين باشداست؛ نه اينكه بى
معنـايى و تحيـر و پـوچى ٔفايده دين و ثمره ديندارى همين است كـه انـسان را از بـى

بنـابراين هيـچ . مه، ديـن بـا فطـرت انـسان عجيـن اسـتاز نگاه عال. بخشد نجات مى
تواند زندگى او را معنادار و هدفمند ساخته، از تفكر پوچى نجات  عنصرى مانند دين نمى

خواهـد؛ يسـرا انـسان در  آدمى به حكم طبيعت و سرشت خدادادى خود دين مـى«. دهد
و بـراى رفـع كنـد  مسير زندگى پيوسـته بـراى تـأمين سـعادت خـود تكـاپو و تـالش مـى

زند كه در مقاصد وى موثرند و هميـشه  هاى خود دست به اسباب و وسائلى مىنيازمندى
هميـن حقيقـت كـه انـسان بـه . گاه مغلوب نشودخواهد كه موثر بوده و هيچ سببى را مى

گـاهى را خواهـد كـه مغلـوب نباشـد و تكيـه حسب فطرت براى سعادت خود سببى مى
د تا زندگى خـود را بـه وى ارتبـاط دهـد و يـک آرامـش طالب است كه هرگز منهدم نشو

  )١١همان، ص(» .ٔدرونى واقعى پيدا كند، خواسته دين است
ن تعبير عالمه است كه در . معنا، سعادت است و دين غير از سنت نيست اين يسبات

َفطرت اهللا التى فطر الناس عليها﴿ٔشرح و تفسير آيه  ََّ َ ّ ََ ََ َ ٔسوره روم آيـه ( ﴾ِ دين چيـزى : مودند فر)٣٠ٔ
غير از سنت حيات و راه و روشى كه بر انسان واجب است آن را پيشه كند تـا سـعادتمند 
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ٔپس هيچ انسانى، هيچ هدفى ندارد مگر سعادت؛ همچنان كه همـه انـواع . شود، نيست
اند و آل آنها است، هدايت فطرى شدهمخلوقات به سوى سعادت خود و آن هدفى كه ايده

  )١٨٣، ص١٦، جالميزان(» .كه با آن غايت و هدف مناسب استطورى خلق شده 
كند  انسان داراى فطرت خاص خود است كه او را به سنتى خاص به خود هدايت مى

توانـد پيـش  شـود؛ راهـى جـز آن را نمـى و راه معينى دارد كه منتهى به غايتى خاص مـى
 يـک شـقاوت پس انسان از اين جهت كه انسان اسـت، بيـش از يـک سـعادت و. بگيرد

ٔندارد و چون چنين است، الزم است كه در مرحله عمل تنها يک سنت ثابت برايش مقرر 
بشود تا آن سنت، وى را به يک هـدف ثابـت هـدايت فرمايـد كـه آن همـان روش ديـن 

ن فايده ديـن در ايـن اسـت كـه در اصـالح فـرد و جامعـه  مهم)١٨٤همان، ص(. است ت
اى كـه بـه  جامعـه. ٔوسيله نيكبختى انسان و جامعـه اسـتتاثيرى عميق دارد و بلكه تنها 

بينى و روشنفكرى خود را از دست خواهد داد و حيـات گرانمايـه بند نباشد واقعدين پاى
ينى مـى گذرانـد؛ عقـل را يسـر پـا گذاشـته، چـون حيوانـات  خود را در گمراهى و ظاه

شـود و بـدين   كـردار مـىكند؛ دچار زشتى اخـالق و پـستى خرد زندگى مىنظر و بىكوتاه
  )١٣، صآموزش دين(. گردد ترتيب از امتيازات انسانى محروم مى

  ي هدف الهٴهي و نظريمعنادار
يابد و بدون ارتباط بـا خـدا معنـايى نخواهـد  آيا زندگى در ارتباط و پيوند با خدا معنا مى

آگـاهى، داشت؟ آيا انسان خلق شده تا هدف خدا را محقـق سـازد يـا اينكـه بـا اراده و 
هدفى براى خىصش تعيين نمايد؟ ارتباط با خداوند به چـه معنـا اسـت؟ آيـا بـه معنـاى 
محقق ساختن اهداف الهى است يا صرف شناخت و آگاهى نسبت به خالقيت و قدرت 

اند كه در رابطه با معناى زندگى و نسبت انـسان بـا ها، مباحثىاو است؟ اين قبيل پرسش
  .باشد خداوند مطرح مى

 ىن جهت در غرب وقتـي به هم.باشند ها مى ن پرسشيدر صدد فهم ا  از افرادىاريبس
 ارتبـاط آن ٔنحـوه  وى زندگىمعنا  در رابطه با راخود اعتراف كتاب ) Leo_Tolstoy( ىتلستو

نـه ين زميـا آثـار كركگـور در هم يشود و  مىن كتابتسد، اثرش پرخوانندهنىص مىخدا  با
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وجـه  ن است كه مفهوم ارتباط بـه دوي ا،ديآ مىفكران غرب برآنچه از آثار مت .ن استيچن
 نـسبت بـه قـدرت ىآگـاه  اعتقـاد وى نـوعىعنينكه ارتباط ينخست ا .ه استيقابل توج
ى زنـدگ ات ويـطـول ح  درىحقق اهداف الهـ، تگري دىمعنا. ت خداونديخالق مطلقه و

 اول ىبـاب معنـا در .نـدگىص ى مـى هدف الهـٔهدگاه را نظين دياصطالح ا كه دراست 
 چنـدان معقـول و،  باشـدىآگـاه كه صـرف شـناخت و ن معنايگفت كه ارتباط به ا ديبا

ى مطـرح شـبهات» ىه هدف الهـنظ « دومىمعنا رابطه با در اما رسد،ىنم  به نظرىمنطق
  :؛ از جملهاندكرده

ه هدف الهى اين اسـت كـه اگـر: غيراخالقى بودن. ١  ٔيكى از اشكاالت اساسى بر نظ
خداوند بخواهد براى ديگران هدفى را تعيين نمايد، ايـن عمـل غيراخالقـى اسـت و بـا 

انسان با توجه به جايگاهى كه در نظام هـستى دارد، . شأن و منزلت انسان سازگار نيست
خود بايد تصميم بگيرد و با اراده و اختيار خىصش جهت و غايت زندگى را تعيين نمايد، 

ـه كـه بـا شـأن انـسانى . صميم بگيـردنه اينكه ديگرى به جايش ت ن نظ بنـابراين بهتـ
ه خودبنياد است نه چيز ديگر» سارتر«سازگار است به تعبير    . ٔنظ

ور اين است كه بر فـرض صـحت : معنايى عقىضت ابدىبى. ٢ ه م نقد ديگر بر نظ
آن، انسان هرگز نبايد مستحق عقـاب ابـدى و عـذاب دائمـى باشـد؛ يسـرا هيـچ كـنش 

چرا افـرادى كـه در دنيـاى محـدود در . تواند واكنش نامحدود ايجاد نمايد ودى نمىمحد
كنند، بايـد بـراى زمـان نـامعين در عـذاب جهـنم  زمان معين حتى در طول عمر گناه مى

  نظـــر  باشــد؟،نقد وى زنــدگ معنــاىٔتوانـــد سرچــشمه ىآياهــدف خداونــد مــ: رک(مخلــد باشــند؟ 
فراد جنايتكارى چون هيتلـر، اسـتالين و صـدام هـم بر مبناى اين اشكال ا )١٥٨، ص١٣٨٢،

  . مستحق خلود ابدى در دوزخ نيستند
ه. ٣ اينكه خداوند به آن دسته از افرادى كه اهداف او را تحقـق : استثمارى بودن نظ

حرمتى به شخصيت و جايگاه انسان است؛ يسرا اگـر بخشند وعده بهشت دهد، نوعى بى
توانـد در  ر خـدا مـستحق ثـواب گـردد، او چگونـه مـىچنين باشد كه كسى در مقابل كـا
  زندگى حق انتخاب داشته باشد؟ 
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ى، گفته:  ابزارىٔهاغواگرى و استفاد. ٤ تعيين هدف از جانب : اند برخى از متفكران غ
ٔخداوند براى انسان نوعى استفاده ابزارى و به معناى كنار گذاشتن آمال و آرزوهاى فـردى 

ز آنكه شخص را مستقل و بـا اراده بـار آورد، او را يـک مخلـوق اين ديدگاه بيش ا. است
ن خداوند قرار مىدست نشانده و شبيه حيوان بى   .دهد اراده و يا يک مانكن در رضت

ٔگىصد تعيين هدف از سوى خدا براى ما يـک جنبـه پدرسـاالرانه دارد و روشـن  بير مى
تعيين هـدف از جانـب . اقع شىصماست كه ما بايد ابزارى باشيم تا براى هدف او مفيد و

خدا بايد از سنخ درخواست الهى باشد، نه فرمان الهى، يعنى يک غايت به نحو آزادانـه، 
  )١٦٣ ـ ١٦٢همان، ص(. آميز نخواهد بوداگر چنين باشد، توهين

ه هدف الهى اين است كه اگـر : تعارض غايت و قدرت الهى. ٥ مناقشه ديگر بر نظ
اش آن است كه نيازمنـد چنين غايت و هدفى داشته باشد، الزمهخداوند از مخلوق خود 

ـه بايـد . كمک ما باشد و اين با قدرت مطلقه خداوند سازگار نيست طرفداران ايـن نظ
. خواهد كه ما غايت او را تحقـق بخـشيم بپذيرند كه خداوند به ما احتياج دارد، چون مى

  .بنابراين او داراى قدرت مطلقه نخواهد بود
ه هدف الهـى مـستدعى اسـت كـه خداونـد فراتـر از : قابل غايت با ابديت خدات. ٦ ٔنظ

يا خدا بايد فرازمـانى بـوده . زمان و مكان بوده و از طرفى براى انسان غايتى تعيين نموده است
  )١٦٩همان، ص(. مند بوده و داراى غرض باشدو غرضى نداشته باشد و يا اينكه موجودى زمان

   ينقد و بررس
اسخ اشكال نخست بايد گفت كه تعيين هـدف بـه معنـاى سـلب اراده و اختيـار از در پ

خداوند هدف را براى انسان . انسان نيست؛ بلكه به معناى هدف و غايت اختيارى است
تعيين كرده است، اما اين بدان معنا نيست كه او مجبور باشد آن هدف را محقـق سـازد؛ 

َّربنا الذ﴿: چنانكه خداوند فرمود َ ُّ ٰى اعطـى كـل شـىء خلقـه ثـم هـدىَ َ َُّ ُٰ َ ََ ٍ َّ ٔسـوره طـه، آيـه ( ﴾ُ ٔ٥٠( 
ٔپروردگار ما كسى است كه الزمه خلقت هر موجـودى را بـه او عطـا كـرد و سـپس او را «

ًانا هدينـٰه الـسبيل امـا شـاكرا و﴿ :فرمايد ٔدر آيه ديگر مى» .هدايت نمود ّ َِّ ِ َِ ُ ََ َامـا ك ّ ّ ٔسـوره ( ﴾فـوراِ
عالمه در تفـسير ايـن آيـه » .پذيرد يا نه  راه را به انسان نشان داديم؛ يا مىما «)٣ٔانسان، آيـه 
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سبيلى كه خدا بدان هدايت كرده، سبيلى اختيارى است و شكر و كفـرى كـه «فرمايد  مى
هر فرد به هـر . باشد، در فضاى اختيار انسان قرار گرفته است مترتب بر هدايت نامبرده مى

، زانيـالم(» .واند متصف گردد و اكراه و اجبارى در كارش نيستت يک از آن دو كه بخواهد، مى

 يعنى اينكـه خداونـد هـدايت و غايـت را معيـن فرمـوده اسـت، نـوعى اعـالم و )١٣٤، ص٢٠ج
ت است و ايـن هـم بـر دو قـسم اسـتعالمت : گذارى از جانب خداوند بر سر راه بش

الهام مجهـز نمـود كـه حـق و به اين معنا كه خدا بشر را به نوعى از . هدايت فطرى. يک
ٰفالهمهـا فجورهـا وتقوهـا﴿: دهد عمل صالح را تشخيص مى َ َ َُ َ ٔسـوره شـمس، آيـه ( ﴾ََ ، كـه از )٨ٔ
ق دعوت انبيا انجام مى ن و﴿: شود ط َرسال مبش َِّ ُ ُ َمنذرشن لئال يكون للناس عل ًُ َ َِ ّ َِ ِ َِ َ ٌى اهللا حجـة ُّ َّ ُ

ُبعد الرسل ُّ َ ٔسوره نسا، آيه ( ﴾َ ق اين دو در آن است كه هدايت فطرى عمـومى بـوده و فر. )١٦٥ٔ
هيچ كس از آن مستثنا نيست؛ چون اين نوع از هدايت، از لوازم خلقت بشرى اسـت و در 

ٔمنتهى به واسطه عواملى مثل گناهان و اعمـال زشـت . آغاز خلقت همراه آنها وجود دارد
 هـدايت را ضـعيف و از قبيل عناد و لجاجت و يا اشتغال بـه امـور دنيـوى، گـاهى ايـن

آيا ديدى كـسى را كـه هـواى «: فرمايد  سوره جاثيه مى٢٣ٔكند؛ چنانكه در آيه  سست مى
نفس خىصش را معبود و خداى خود قرار داد و خداى تعالى او را بـا داشـتن علـم گمـراه 
نمود، بر گوش و قلبش مهر نهاد و بر ديدگانش پرده افكند؟ پس بعـد از خـدا چـه كـسى 

ٔاين هدايت به معناى ايصال به مطلـوب اسـت، نـه ارائـه » ا هدايت نمايد؟است كه او ر
ق امـا . كـنيم رسانيم، نه اينكه هدايت نمـى يعنى ما چنين فردى را به مطلىضش نمى. ط

هدايت ىصانى كه همان هدايت دينى است، چيزى نيست كه خدا از كسى ديصـغ نمايـد؛ 
ٍان مـن امـة  و﴿: گيـرد  همگـان قـرار مـىرسد و در دسـترس ٔبلكه به همه آحاد جامعه مى ِ َِّ ُ

ّاال ٔسوره فاطر، آيه ( ﴾َ فيها نذيرالَخ ِ ٔ٢٤(.  
اينكه انسان در جهت غايت خلقت خىصش سوق داده شود و به آن سمت در حركـت 
عت در  باشد، داللت بر جهاز وجودى او و حكم فطرت و نوع خاص خلقتش دارد و شـ

بنابراين هيچ داللتى بر اكـراه و اجبـار نـدارد و ايـن . همين راستا وضع و نازل شده است
تلقى از هدف و هدايت الهى نـه تنهـا بـا شـأن انـسانى در تنـافى نيـست، بلكـه چـنين 

  .برداشتى كامال مساوق با اراده و اختيار و همسو با كمال انسانى است
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اد كند تواند واكنش نامحدود ايج در پاسخ به نقد دوم مبنى بر اينكه كنش محدود نمى
اين اشكال بـه : گيرد، بايد گفتٔو با اين تلقى مسئله خلود در دوزخ مورد مناقشه قرار مى

ن مباحث كالمـى اسـتمعادشناسى يكى از مهم. گردد شناخت معاد باز مى قـانون . ت
ک است كه در قانون سـوم نيوتـون  كنش و واكنش يكى از اصول ثابت شده در بحث في

ى بر جسم ديگر نيـرو وارد كنـد، جـسم دوم هـم بـه جـسم اول هر گاه جسم. آمده است
نيروى جـسم اول را نيـروى كـنش . كند نيررضى برابر آن، ولى در خالف جهت آن وارد مى

اين دو نيـرو همـواره هـم . خواهد بود) عكس العمل(و نيروى جسم دوم واكنش ) عمل(
  . اندازه، و در جهت مخالف يكديگرند

ور به اصل ٔگـردد و حيطـه آن  اين جهان، يعنى عالم ماده و طبيعت برمىاما قانون م
اما فراتر از عالم ماده و نظام طبيعت را كـه رضژگـى خـاص خـود را دارد، . طبيعت است

شايد بتوان گفت كه اين قانون حتى در برخى از امـور عـالم مـادى هـم . شود شامل نمى
يک لحظـه ايـن عمـل انجـام به عنوان مثال كسى سمى را بخورد، در . باشد صادق نمى

عـالوه بـر ايـن انـسان . اى نخواهـد بـودگيرد، اما انعكاس و بازتاب اين عمل لحظـه مى
ٔاين قانون اگر درشاره جسم انسان صادق باشد، روح آدمـى . تركيبى از جسم و روح است

  .دهد را كه مجرد است، پوشش نمى
دادى و اعتبـارى؛ يعنـى و عمل انسان رابطه تكىصنى است نـه قـرار) نفس(ميان روح 

بـر اثـر تكـرار عمـل، . دهد در حال كمال است نفس آدمى با اعمالى كه انسان انجام مى
به هـر صـورتى كـه . شود تديصج براى او ملكه مىكند و به هايى را كسب مىنفس صورت

) معاد(كند؛ يسرا قوه نفس به فعليت رسيده است و قيامت  درآيد در قيامت ظهور پيدا مى
اش بـه محل تجلى فعليت قواى نفسانى اسـت؛ ماننـد انـسانى كـه صـورت انـسانىنيز 

صورت نوع ديگر از حيوانات از قبيل ميمون و خوک مبـدل شـده باشـد كـه بـه صـورت 
  )٢٠٤، ص١، جالميزان(. ش نقش بسته باشداحيوانيت روى صورت انسانى

ه هدف الهى و استفاده  ابزارى از انسان بايد اما در مقام پاسخ به استثمارى بودن نظ
گفت كه چنين برداشتى از ماهيت انسان، نوعى ررضكرد مـادى اسـت كـه اسـالم چـنين 
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ــسته، آن را نمــى ــاى تفكــر . پــذيردنگرشــى را از اســاس باطــل دان ــر مبن ايــن اشــكال ب
تصور درستى است و بـا اسـتقالل و اصـالت انـسان منافـاتى ) اومانيستى(محورى انسان

بـه معنـاى ) انـذار و تبـشير(ٔاين است كه آيا وعـده بهـشت و جهـنم ندارد، اما سخن در 
حرمتى و توهين به جايگاه حقيقى انسان و ابزار قرار دادن او است؟ يا انسان را از خدا بى

  حرمتى و توهين به او است؟بيگانه كردن و بى
او اشكال كننده ابتدا فرض را بر اسـتقالل تـام انـسان نهـاده و خداونـد را كـه خـالق 

امـا . است، كامال بيگانه از او به تصىصر كشيده است، سپس اين نقد را وارد كـرده اسـت
او در عيـن داشـتن . ررضكرد اسالم نسبت به انسان اين است كه انسان استقالل تام ندارد

انسان در اسـالم . به اين معنا كه استقالل او تام نيست. استقالل، موجودى وابسته است
به اسماى الهى، صاحب كرامت، اشرف مخلوقات، افضل از مالئكه و ٔخليفه خدا، آگاه 

ن مخلوق است، اما در عين حال بنده و عبد است : بنابراين ما دو نوع وجود دايصم. برت
وجود مستقل فقط ذات الهى است و وجود رابط غير از خـدا . وجود مستقل و وجود رابط

َيـٰايها﴿ :باشد را گىصند كه انسان يكى از مصاديق آن مى ُالناس َ ُانتم ّ ُ ُالفقراء َ َ َالى ُ َهو اخم و اهللا ِ ُ 
ِالغنى ٔسوره فاطر، آيـه ( ﴾َالحميد َ نيـاز  اى مردم شما محتاج به خداييد و خداوند تنها و بى)١٥ٔ

  ».و ستوده است
ٔعالمه در تفسير اين نكته كه انسان وجودش وابسته است نه مستقل، نكته بسيار دقيقى 

كردنـد  خداوند براى رد توهم آن دسته از افرادى كه فكـر مـى: فرمايد مى. گىصند را باز مى
خداوند نيازمند به پرستش و عبادت بندگان است و به هميـن جهـت آنهـا را دعـوت بـه 

د و خدا بى يعنى فقر منحصر در مخلـوق و غنـا . نيازعبادت كرده است، فرمود شما فقي
مالک در غناى خدا اين است . مقابل يكديگرنداين دو وصف در . منحصر در خالق است

كه او خالق ايشان و مدبر امورشان است؛ يعنى شما چون مخلوقيد، فقرا و محتاجـان بـه 
گونه احتياج وجود دارد و خدا بدان جهت كه خالق و مدبر سوى او هستيد و در شما همه

ه فقير و محتاج  پس اقتضاى خلقت انسان است ك)٣٣، ص١٧، جالميزان(. است، غنى است
طاعت و عبادت او براى خالق . خلق شده است و براى رفع فقر و حاجتش بايد تالش كند
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خواهد او به  خواهد او را استثمار كند، بلكه مى خدا نمى. براى استكمال است، نه استثمار
ٔنماز و روزه و ساير عبادات براى كمال نفس و رسيدن ميوه جان او است، نه . كمال برسد

  .ٔتفاده خداوند از ثمره جان اواس
چون انسان ناقص خلق شده است، براى جبـران نقـص و وصـول بـه كمـال، چـنين 

. هدفى براى او تعيين شده است، نه اينكه خداوند در ذات خىصش هـدفى داشـته اسـت
اما اگر سؤال شود كه چرا خداوند انـسان . پس هدف در ذات نيست، بلكه در فعل است

  .طلبد ، پاسخ آن، مقام و مقال ديگرى را مىرا فقير خلق كرد
منتفى است، ) استثمارى بودن و استفاده ابزارى(رغم اينكه اشكال سوم و چهارم على

بايـد گفـت ) اشكال پنجم و شـشم(در پاسخ نقد تعارض غايت با قدرت و ابديت الهى 
ادى كه تعيين غايت براى فعل از سوى فاعل مستلزم ضـعف وجـودى و نيازمنـدى يـا مـ

بودن نيست؛ يسرا فاعل با علم و آگاهى، فعلى را ايجـاد كـرده كـه در آن قـصد و غـايتى 
تعييـن غايـت نـه تنهـا داللـت بـر . است تا او با اراده خود به سمت آن در حركت باشد

تـوان  ضعف قدرت ندارد، بلكه دليل بر نهايت و كمال قدرت است؛ يسرا قـدرت را نمـى
رود كه فاعـل نـسبت بـه ، بلكه تنها در مورد افعالى به كار مىدر مورد هر فعلى به كار برد

هاى طبيعى كه فاقد شعور و علـم فعلش علم و آگاهى دارد و از اين جهت در مورد فاعل
م هستند، قدرت را به كار نمى   .ب

ٔقدرت در همه افعال كـه «: فرمايد عالمه با نگاه فلسفى و با دقت و ظرافت عقلى مى
رود كـه علـم  رود؛ بلكه در مورد افعالى به كار مـى الم است نيز به كار نمىفاعل بر آنها ع

بنابراين فاعليت انسان را نسبت بـه اعمـال . به آن، فاعل را بر انجام فعل برانگيخته باشد
پـس قـدرت . گىصند؛ هرچند بر آن اعمال آگاهى داشـته باشـد طبيعى بدن او قدرت نمى

ٔالزمـه اينكـه . د كه فاعل، آنها را خير و كمال خود بداندرو فقط در مورد افعالى به كار مى
يک فعل براى فاعل خود نيكو به شمار آيد، اين است كـه كمـال او باشـد و فاعـل ذاتـا 

ک از موجودات در كمالى است كه مترتب . اقتضاى آن فعل را داشته باشد چون خير ه
ن صـورت قـدرت معنـا بر وجود او است و اين است معنـاى قـدرت فاعـل و در غيـر ايـ
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 پس اينكه فعل در مـسير حركـت خـود بـه سـوى )٢٩٧، صهنهاية الحكمـ(» .نخواهد داشت
شود در تكاپو باشد، بـه معنـاى ايـن نيـست كـه  غايت خىصش كه كمال او محسوب مى

فاعل به فعل و غايتش محتاج است؛ بلكه بدين معنـا اسـت كـه فاعـل مختـار و مطلـق 
  . خىصش را به او اعطا نمايداى از قدرت خواسته است شمه

  عالمه، اخالق و معنا
توان پيونـد آن دو را  ميان اخالق و معناى زندگى، ارتباطی نزديک وجود دارد و هرگز نمى

ـز از . ناديده گرفت همه اديـان و غالـب متفكـران بـراى توجيـه معنـادارى زنـدگى و گ
  .اند كه پيوند اين دو را مستدل نمايندگرايى كوشيدهپوچ

تـوان بـدون  تواند معنادار باشد و هرگز نمى برخى معتقدند كه زندگى غير اخالقى نمى
اگـر هيـچ ارزش . مند نمـودهاى اخالقى، زندگى را هدفمند و سعادتبندى به ارزشپاى

 معنـا ىمعنـاي ىدر بـ(. اخالقى نباشد، قطعا معنايى براى زندگى انسان نيز مطرح نخواهد بود
 برخى ديگر از متفكران را عقيده بر ايـن اسـت كـه اخالقـى )١١٥، ص، هماننقد و نظرهست، 

بودن در زندگى به سود ما است، اما سكوالر در مقام پاسخ به ايـن سـؤال كـه چـرا بايـد 
 اعتقاد عالمه اين اسـت كـه معنـاى )١٤٦همان، ص(. اخالقى باشيم، جواب منطقى ندارد

ٔمر متفرع بر انديشه توحيدى و خـضوع زندگى در پرتو مكارم اخالقى متجلى است و اين ا
  . و خشوع در مقابل رشىضيت الهى است

بـردارى از مزايـاى بخـشد و آن بهـره اجتماعات متمدن را يک هـدف، وحـدت مـى«
ٔزندگى دنيا است كه به عقيده آنان سعادت همين است؛ اما اسالم مدار زندگى انسان را 

 زندگى اخروى كـه حيـات واقعـى اسـت، از نظر اسالم. داند تر از حيات مادى مىوسيع
رأى اسالم اين است كه در اين زندگى جـز معـارف الهـى كـه . مدار زندگى انسان است

ٔعصاره آنها توحيد است، چيز ديگرى به سود بشر نيـست و ايـن معـارف جـز بـا مكـارم 
، اسـالمفرازهايى از (» .ماند اخالقى و پاكيزه كردن نفس از هرگونه رذيله اخالقى محفوظ نمى

  )٢٠١همان، ص
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عالمه تأكيد دارد كه اسالم براى تكامل انسان آمده است و به هميـن جهـت تعـاليم 
راه نيل به آن مقام، تمهيدات خاص خـود . آن در راستاى كمال انسانى تنظيم شده است

بنـدى كند اگر انسان بخواهد به كمال خىصش دست يابد، هيچ راهى جز پاى را طلب مى
ندارد؛ يعنى تن دادن به حيـات اجتمـاعى عبـادى و اينكـه زنـدگى بايـد به مقدمات آن 

ٔديگـر اينكـه شـالوده آن بـر . متكى بر عبادت پروردگـار و مقتـضاى روح توحيـدى باشـد
عدالت اجتماعى استوار بوده و سوم اينكه معارف حقـه و اخـالق فاضـله در ميـان مـردم 

يـت صـحيح نمايان باشد و در نهايت، حكومت اسالمى و مردم جا معـه بـا تعليـم و ت
ٔ امتيـاز اسـالم در ايـن اسـت كـه همـه )٢٠١همـان، ص(. تحقق اين امور را تضمين نمايند

مه سـارى و جـارى . تعاليم آن با هم پيوند دارد به اين معنا كه روح توحيد در اخالق ك
د ٔپس همه اجزاى اسـالم، بـه توحيـ. است و روح اخالق نيز در اعمال افراد منتشر است

ه شود، به صورت اخالق و اعمال در مىبرمى اگـر توحيـد از . آيد گردد و توحيد اگر تج
شود و اگـر اخـالق و اعمـال از درجـه  مقام عالى اعتقادى فرود آيد، اخالق و اعمال مى

پـس آنچـه بـه زنـدگى معنـا . )٢٠٢همـان، ص(. نازل خود باالتر روند توحيد خواهـد شـد
سازد، اعتقاد توحيدى و بايصـافتن بـه مقـام   بيهودگى رها مىبخشد و آن را از پوچى و مى

  .مكارم اخالقى است

  ييمعنا ي متمدن و بيايدن
بخش اعظـم كـشورها بـا : در يک نگاه كلى، قوانين حاكم بر جوامع امروز دو قسم است

ظـاهر شوند و در بخش انـدكى از جوامـع، قـانون دينـى بـه قوانين متمدن بشرى اداره مى
ت را از . استفرما حكم اين ضعف و نقصان در قوانين دنياى متمدن وجود دارد كه بش

دهـد؛ بـه حـدى كـه انـسان  معنايى و پوچى سوق مىمعنىصت جدا كرده، و به سمت بى
اسـتيس . ٔعصر مدرنيته هيچ احساس و انگيزه مثبتى بـراى تـداوم حيـات خـىصش نـدارد

كايى مىفيلسوف انگليسى هـدف را در رن تصىصر يک جهـان بـىگىصد انسان مد تبار ام
ذهن خود دارد و اين بسيار خطرناک است؛ نه فقط براى مسيحيت، بلكه براى هـر دينـى 

انگيز كه فروغى از اميـد تواند ما را به آن آرزوى حسرت تمدن جديد نمى. باشد مهلک مى
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ند راسل برخى متفكران مان. درخشد ديگر هرگز آن فروغ نمى. و معنادارى است، برگرداند
 معتقدنـد كـه بـه كـار بـستن روش علمـى بـراى حـل معـضالت ) John_Dewey( و ديىصى

معناى (. رسد كه اين سخن صحيح نباشد اجتماعى ما را نجات خواهد داد؛ اما به نظر مى
  )٣١، صزندگى

. رود اند كه جهان تحت سـلطه نيروهـاى كـور پيـش مـىاى ديگر گستاخانه گفتهعده
هـاى توانـستند او را خاسـتگاه آرمـان  خدايى آسمانى باور داشتند، مـىآنگاه كه آدميان به

اخالقى خود بدانند؛ اما اكنون با ناپديد شدن خداوند از آسمان، وضع به كلـى دگرگـون 
گىصـد ، مـى»عبـادت آزاد مـردان«اش تحـت عنـوان برتراند راسل در مقاله. گرديده است

ى به ما ارائه مى ديـن در جهـان . معنـا اسـت و بـىهـدفىدهد، بـ جهانى كه علم تج
معاصر بيش از آنكه منشأ خير باشد، منشأ شـر بـوده و ناپديـد شـدن آن امـرى ميمـون و 

  . مبارک است
دهـد، هميـن اسـت؛ هرچنـد تـالش  تصىصرى كه فرهنگ عمومى در غرب ارائـه مـى

يت نمايد، اما اين فعاليت   .افتد ها مؤثر نمى يسادى دارد كه مردم را با اخالق ت
شايد اين سؤال مطرح شود كه اين ايراد بـر اسـالم نيـز وارد اسـت؛ يسـرا بـسيارى از 

تـى بـر . مسلمانان در جوامع اسالمى همين نگاه را به زندگى دارند پـس اسـالم چـه م
  قوانين دنياى متمدن دارد؟

ور مى ود ٔاسالم روش جارى و قوانين موضوعه خ«: فرمايد عالمه در پاسخ به اشكال م
آورد؛ يسـرا  را بر اساس اخالق بنياد نهاد و با تأكيد فراوان، مردم را با اخالق پاک بـار مـى

ٔقوانين عملى در گرو اخالق است و اخالق در نهان و آشكار و خلـوت و جلـوت وظيفـه 
فرهنگ عمومى در ممالک مترقى . دهد خود را خيلى بهتر از يک پليس و مراقب انجام مى

يت نمايد، ولى اين فعاليت به هيچ كند خيلى كوشش مى  كه مردم را با اخالق پسنديده ت
كارى و يسرا منشأ رذايل اخالقى، اسراف. )٢٠٥، صفرازهايى از اسالم(» .وجه سودبخش نيست

گذرانى مادى است و اجتماع آنان سعى دارد كه حقوق كشورهاى ضعيف افراط در خوش
چنين تفكرى هرگز با دعوت به تقوا و صالح و . زدرا پايمال نموده، آنان را برده خىصش سا
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ايى اخالق انسانى نيازمنـد ضـامن ٔمعنادارى سازگار نيست و نكته مهم تر اينكه قوام و ب
افراد بايد بدانند كـه جهـان . اجرايى است كه آن چيز جز توحيد و روح يكتاپرستى نيست

نش داشـ ته كـه سـعادت و كمـال هستى داراى خداوند واحدى است و او هدفى از آفـ
ها است و آن خداى واحد خير و صالح را در دست دارد و شـر و فـساد را دشـمن انسان

  .دهد داشته، در قيامت نيكوكار را پاداش و بدكردار را كيفر مى
ب، غرور و خوى اسـتكبارى كـه محـصول تفكـر  همه رفتارهاى غيرانسانى، مانند ف

تعـاليم دينـى و دورى از معنىصـت و روح توحيـدى معنايى است، ناشى از كنار نهادن بى
  .باشد است كه دستاورد تمدن جديد مى

ف خود را در تفسير قرآن صرف كرده و اين تـصور درشـاره اش عالمه با اينكه عمر ش
شايع است كه كمتر به مباحث سياسـى ـ اجتمـاعى پرداختـه اسـت، امـا در بـسيارى از 

ف، گىصى ك ه حقايق را در اجتماع مشاهده كرده و بر ايـن نكتـه موارد با نگاه دقيق و ظ
ح داشته است كه احساس پوچى و بى هـاى  ارزش بودن زندگى از ميـوهمعنايى و بىتص

ٔفرهنگ غرب است و اسالم هميشه مايه اميد بوده و روزنه روشـن و آينـده نيـک را نىصـد  ٔ
ياد دايصم و شايد به هزارهـا ما شرقى هستيم و تا آنجا كه از تايصخ نياكان خود «. دهد مى

هاى اجتماعى گذشته كه در مـا حكومـت كـرده هرگـز بـه مـا آزادى سال سر زند محيط
وط به اجتماع نداده ٔروزنه كـوچكى كـه در صـدر . اندفكرى و خاصه در مسائل علمى م

ٔاسالم به دست شارع اسالم به روى ما باز شد، به واسطه افـراد خودخـواه و سودپرسـت، 
ٔبار و تايسانه و دم شمشير و چىضـه هاى مرگرده تايصكى رفت و ما مانديم و محيطپشت پ

  )٢٠، صهاى اسالمى بررسى(» ... .دار

   يريگ جهينت
. گردد، بلكه فراتر از قلمرو مـادى اسـت معناى حيات به امور مادى و دنيوى محدود نمى

وان بدان راه يافت؛ بلكـه ت براى زندگى انسان، مراتبى است كه با ابزار حسى و عقلى نمى
ن ابزار معرفتى  بـا تـأمالت . استمداد كـرد) وحى(براى طى مراحل آن الزم است از آخ
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آيد كه عالم هستى هدفمنـد  عقالنى و استمداد از علوم وحيانى، اين مطلب به دست مى
ده شده و نظام خاصى بر آن حاكم است هـاى آن بـه دنبـال با اين نگاه تمام پديـده. آف

باشـد، در هميـن  انسان كه بخشى از اين نظام مادى مـى. كنند ايت خىصش حركت مىغ
  . ٔراستا در حال ادامه حيات است

 كه براى خلقت انسان، غايتى بلند نهفته است و اندعقل و نقل در اين نكته هماهنگ
 انسان با علم و درايت بايد آن هدف متعالى را كشف كند، نه اينكه براى خود در زنـدگى

اديان الهـى خـصوصا اسـالم، بـا توجـه بـه . معنايى را جعل و به دنبال آن حركت نمايد
. جامعيت تعاليمش، هدف زندگى را معين و براى آن، معناى خاصى را ارائه داده اسـت

ن معنا براى زندگى، دين دارى و خداباورى است كه به كالبد حيات انـسان، كمـال بهت
عالمـه بـر . سازد ه كرده و او را از ساير حيوانات ممتاز مىاخالق انسانى را زند. بخشد مى

 اسـت و انـساناين نكته تأكيد دارد كه اقتضاى جامعيت اسالم، معنابخشى بـه زنـدگى 
گرايـى و دورى از اخـالق و آداب معنايى، ناشى از عدم اعتقاد به ذات رشـىضى، مـادىبى

ح بر اين نكتـه كـه دنيـاى ايشان با تص. باشد انسانى است كه حاصل تمدن جديد مى
متمدن امروز با دورى از خدامحورى و معيار قرار دادن انسان و سودهاى دنيوى او، حقيقت 
وجود آدمى را يسر سؤال برده و تمام اميد و آرزوى او را به پوچى و تايصكى و ابهـام مبـدل 

. دهد نا مىٔدر مقابل، اسالم به ما وعده اميد، فضيلت، هدف، آرامش و مع. ساخته است
تا زمانى كه اين حقيقت براى ما روشن نشود كه روح خداباورى و توحيد موجـب آرامـش 

  .شود، معناى زندگى، جايگاه حقيقى خود را باز نخواهد يافت درونى انسان مى
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