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  چكيده
او را   زندگيريِادمعنا. استانسان همواره به دنبال معناي زندگي خويش بوده 

يا دانستن معناي زندگي با اعتقاد به وجود . وردآ از پوچي و سرگرداني بيرون مي
 ، خداد وجو. داردي آشكار آفرينش جهان و انسان پيوندبحثخدا و بالتبع با  نبود
 حكمت و ، مستلزم صفاتي مانند خالقيت،الوجود  موجود كامل يا واجبي مثابه به

دات  براي موجووجود معنا و غايتخلقت عالمانه و حكيمانه مستلزم  .علم است
از نگاه فيلسوف، متكلم و مفسري همچون عالمه . جهان و از جمله انسان است

.  فعل است هدف فاعل و البته واجد يا خدا فاقد هدفالوجود واجب ،طباطبايي
 خدا  فعلِ مخلوقات و از جمله انسان است و هدف عالمِي فعل خدا مجموعهمراد از 

در اين . زندگي پاك براي انسان است فراهم كردن عمدتاً، غير انساندر خلقت 
  . پرداخته خواهد شدمسأله به واكاوي اين ،كالمي-مقاله با رويكرد فلسفي

        ،االهيحكمت  -4آفرينش،  -3پوچي،  -2معناي زندگي،  -1 : كليديهاي واژه
  .عبوديت -6 معلول، علت وتالزم  -5

  

  مقدمه. 1
  ن  كه ايرو نـازاي ه نيست تاز؛ستـه نيازـ و هم ته استدگي هم تازـاي زنـپرسش از معن
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 هيچ انساني نيست كه ،به عبارتي.  ديرينه و به قدمت عمر بشر در زمين استپرسش كامالً

انسان كه   اين به دليله است و تاز؛ او را به خود مشغول نكرده باشدبيش و  كم سؤالاين 
كه تحوالت علمي و  ين افزون بر ا،گردد  و به دنبال چرايي زندگي خويش مي»هست«هنوز 

تي انسان را به هستي و زندگي به چالشي  نگاه سنّ،مدرن فلسفي در دوران مدرن و پست
اين پرسش و گفته شود بنابراين تعجبي ندارد و مبالغه نيست كه  ؛زا فراخوانده است بحران

 در  و اصلي اديان و مكاتب فلسفي و تربيتي بودهي مسأله ،در گذشتهحواشي مربوط به آن، 
  .تري به آن شده است تر و سرراست  توجه جدي،دوران جديد

كه معناي زندگي انسان چيست، پرسشي است كه خود منحل به سه پرسش  اين
كجا خواهد رفت؟ از نگاه ديني، ما » به«كجا هست؟ » در«كجا آمده؟ » از«انسان : گردد مي

اما  ؛ستيم و ساكن در زمين يعني مقيم دنيا ه؛ايم  مياني قرار گرفتهي اكنون در مرحله
 ممكن بود نباشيم و اكنون كه در كه درحاليجا هستيم،   ما اين است كه چرا در ايني مسأله

شود كه   تنها زماني آشكار مي،سؤال پاسخ به اين ،ترديد  هستيم، چه بايد بكنيم؟ بيجا اين
ايم و به كجا  جا آمدهتر بايد معلوم كرد كه از ك يعني پيش ؛ ديگر معلوم گرددسؤالپاسخ دو 

  .يابد ايم، با موضوع آفرينش ارتباط مي  هستيم و از كجا آمدهجا اينكه چرا  اين. خواهيم رفت
اگر .  معناي زندگي استي مسأله بنيادين براي حل اي مسأله بنابراين پرسش از آفرينش

كه  د الزم خواهد بوي»آفريدگار«امري واقعي است، آنگاه » آفرينش«معلوم شود كه 
 يك ي مثابه ست كه انسان بهجا اين و برساند؛» هدف آفرينش«را به  هايش»آفريده«
  .، معناي زندگي خود را درخواهد يافت»آفريده«

  

  »معناي زندگي«معناي . 2
 ي واژه. تركيب يافته است» زندگي«و » معنا «ي از دو واژه» معناي زندگي«عبارت 

» لفعم« اغلب بر وزن ، كه در زبان عربي،ه استساخته شد» عني« عربي ي از ريشه» معنا«
تلفظ و » يمعن«و » معنا «ي  با كلمه، كه به ترتيب،رود  ميبه كار» مفعول «و گاهي بر وزن

تلفظ و  »يمعن« اغلب به صورت ، اين كلمه در فارسي.)106 :، ص15: ، ج5(شود ميكتابت 
، »معناي زندگي «ر كه در اصطالحِطو  همانشود، تلفظ و كتابت مي» معنا«گاهي به صورت 

: از اند عبارت» معنا«يا » معني «ي كلمه هاي معادل .اضافه شده است» زندگي«به » معنا«
 توان مي .)711:، ص13: ، ج13( ...و تأويل  مراد، منظور، تفسير،)شود آنچه قصد مي( مقصود

 منظور از بنابراين ؛ر دادقرا» خواسته«يا » هدف «ي  واژههاي عربي را  اين واژهمعادل فارسي
  .است» هدف زندگي«اغلب » معناي زندگي«در عبارت » معنا«
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 ،در بيشتر موارد» معنا«، در غرب 1»معناي زندگي«هاي مربوط به  اند در نظريه گفته

، 10( رفته استبه كار» نقش« يا 4»كاركرد« و سرانجام 3»هدف« سپس ،2»ارزش «معادل
ترين معاني است كه هم فيلسوفان تحليلي و هم  مهميكي از » هدف« معناي  و)64:ص

رسد  اما به نظر مي ؛)55 :ص ،10(اند دانان اديان ابراهيمي براي معناي زندگي شمرده االهي
مفروض گرفته شده و كاركرد داشتن آن بودن  ارزشمند ،زندگي» هدف«با روشن شدن كه 
قائل   و كاركردارزش هدف با ميان معنايفرق چنداني توان   نمي،در اين بحث پس .است
 ارزش و هدف چراكه حث تأثيري ندارد، در سرنوشت باين كار حتي با قبول تفاوت، وشد 

» هدف زندگي«را همان » معناي زندگي«توان مراد از  از همين رو است كه مي .اند الزمتم
  5.قلمداد كرد

رسد،  نظر مي كه ميان دو مفهوم هدف و ارزش به تالزميگذشته از شباهت و يا 
ترين  يكي از مهم» هدف «،طور قطع  حتي با فرض تفاوت اين دو، به،همچنان كه معلوم شد

 عالوه .هاي مربوط به اين موضوع است ديدگاهدر » معناي زندگي«در عبارت » معنا«معانيِ 
گرچه در . را مد نظر درد» هدف زندگي« عالمه نيز در موضوعِ معناي زندگي، ،بر اين مراد

 آشكار خوبي بهاز فحواي سخنان او معمول نيست، » معناي زندگي«عبارت  كاربرد ،ثار ويآ
به » معناي زندگي«در زندگي، همان ... و» مقصد«، »غرض«، »هدف«است كه مراد وي از 

از نظر «: شود رسد وقتي گفته مي نظر مي كه به  خالصه اين6.اصطالح امروزي آن است
» معناي زندگي«، مراد او همان »بندگي يا معرفت خداستمثالً » هدف زندگي «،عالمه
بگيريم، » ارزش زندگي«و به مفهوم » هدف زندگي«حتي اگر معناي زندگي را غير از . است
مانند عبوديت،  (باارزشي عالمه اين است كه زندگي ارزش زيستن دارد، زيرا چيزهاي سخن

 را ها آن زندگي كند و التزام و نيل به ها وجود دارد كه جا دارد انسان براي آن...) تقرب و
  .اش قرار دهد زندگي» هدف«

زندگاني، زيستن، حيات، نقيض مرگ، : ند ازا  عبارت»زندگي«كلمه هاي  اما معادل
كسي كه  موبه مفه» زنده «ي كلمه. ...  وصفتي كه مقتضي حس و حركت است، هستي

 زندگي هر فرد انساني ،عرفدر  .)11421: ، ص8: ، ج13 (حيات دارد و ضد مرده است
مفهوم . هاي وي نيست ها و كنش و واكنش چيزي جز اعمال، رويدادها، روابط و نسبت

 در .)60 :ص ،10 (گيرد دربرمي كه تمام اين موارد را ،عنواني است كلي» زندگي«
 و ها  تمام كنش :اند  اين موارد را برشمرده»زندگي«مفهوم  اروپايي نيز براي هاي نامه فرهنگ
 شخصي، وضع مادي حيات انساني در برابر وضع روحاني پس از ي ها در يك تجربه واكنش
  .)1306: ، ص41... (هاي انساني و اجتماعي انسان و ، فعاليتمرگ
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 ،»زندگي« و مراد از »هدف«اغلب ، »معنا«، مراد از »معناي زندگي« در عبارت رو ازاين
 ، نمو، دنيا است، انساني كه صاحب جسم در زيستن قواي انسان براي عمر وي مجموعه
توان معنا   اين است كه آيا ميمسألهاينك .  اختيار و آزادي است، آگاهي و حركت،احساس

، معقول و منطقي جلوه باارزش  انسان نشان داد كه زيستن انسانْو مقصودي را در زندگيِ
  كند؟

  بحث ي و زمينهپيشينه . 3
 اصالت وجود يا مانند( ات بالمعني االعماالهيبخش  خواه در ، اسالميي  فلسفهمباحث

مانند ( ات بالمعني االخصاالهي خواه در بخش  و)... و، وحدت و كثرت، علت و معلولماهيت
.  هريك به نحوي با موضوع معناي زندگي انسان پيوند دارد،) و صفات اوالوجود واجباثبات 

و مورد از د . صحت داردوبيش كمز  غرب نيي  مباحث مطرح در فلسفهي اين ادعا درباره
 ،زندگي پس از مرگ است  وجود خدا وي مسأله شرق و غرب، ي  در فلسفهمسائل كليدي

پيوند ناگسستني و آشكار اين دو  علت اين امرْ. است  خود را حفظ كردهكه همواره اهميت
زندگي پس  عقيده به خدا و ،هاي بشري تا زماني كه در تمدن. مقوله با معناي زندگي است

اما در ده است؛ ش  تلقي ميساده و روشناعتقاد رايجي بوده است، معناي زندگي نيز  از مرگ
يا به اعتبار آن لطمه خورده حاق رفته  كه اعتقادات ديني به م،تمدن جديد مغرب زمين

 يا گرايي نيست . انسان جديد گرديد غالبِويكردر 8گرايي  پوچو 7گرايي نيستاست، 
داند و لذا  پايه مي ها و عقايد ديني و سنتي را بي  ارزشي يدگاهي است كه همهنيهيليسم د

تي و دروني زندگي را انكار  معنا و ارزش ذااين مكتب. داند معنا و عبث مي كل هستي را بي
، 41( منكر هر پايه و اساس واقعي و عيني براي حقيقت و نيز اصول اخالقي است كند و مي
هاي فرهنگي يا   معارف را حاصل ادوار تاريخ، زمينهي ههمهمچنين  ؛)1528: ص

كه  ، يا اَبسورديسمگرايي  پوچ).632: ، ص42(داند  فردي ميي هاي انديشه و تجربه بلهوسي
گرايي بسيار نزديك است، ديدگاهي فلسفي است كه معتقد است  به ديدگاه نيست

انجامد و لذا پوچ و بيهوده  يهاي انساني براي يافتن معناي دروني زندگي به شكست م تالش
  يقين را ناممكن ساخته است،است؛ زيرا ميزان كم اطالعات خالص در قلمرو بيكران جهان

  ).3: ، ص44 و 1: ، ص45(
. ستاناپذير  امري اجتناب» بحران معنا« تاكنون، پيدايش 18 از قرن ويژه به ،فضااين در 

توان شامل عوامل معرفتي و  ليستي را ميعوامل ايجاد بحران معنا و بروز رويكردهاي نيهي
 مورد ترديد يا :ند ازا توان گفت عوامل معرفتي مهم عبارت  مياختصار به. دانستغيرمعرفتي 

، )عهدين( انكار قرار گرفتن وثاقت تاريخي يا تفسيري متون مقدس ديني مسيحي و يهودي
 به عقل در نگاه  در نگاه مدرن و سپس خدشهافراطيگرايي  زدگي، عقل تجربي  علم
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 رهبران و سوءرفتار : توان به موارد ذيل اشاره كرد مينيز  غيرمعرفتياز عوامل . مدرن پست

 همكاري با مستبدان ،انديشمندان  باورزي همچون خشونت(  مسيحي- دينينهادهاي
هاي علمي و صنعتي كه منجر به زندگي  پيشرفتنيز  و )مالي مفاسد اخالقي و ،حكومتي

  .)39 - 29 :، صص10( زدگي انسان غربي گرديد رفمرفه و مص
معناي « آشكارتري به موضوع طور بهميان رويكردها و مكاتب فلسفي غرب، برخي در 
. ترند معروف) وجودي(  فيلسوفان اگزيستانس،از آن ميان اند كه  پرداخته»زندگي

و علمي و طرد توجهي به مباحث انتزاعي فلسفي  توجهي يا كم ها با بي اگزيستانسياليست
 انسان را دارند و فيلسوفان و »وجود« ي هاي خاص فلسفي، دغدغه انديشيدن در نظام

فايده يا  دانشمندان را متهم به غفلت از اين موضوع اصلي و پرداختن به مسائل و امور بي
 االهيهاي فيلسوفان اگزيستانس   كانون انديشه»معناي زندگي«ي  مسأله. كنند فايده مي كم
  واند  مناديان اصلي پوچي جهان و انسان، معاصري  در دورهاينان .شود حادي تلقي مي الو
، 34 (اند رسوخ كردهجهان و ايران  ادبيات و هنر، در اذهان مردمان ي ويژه با ابزار برّنده هب

 -  202 :ص، ص37  و243: ، ص8؛ 31 - 23: ص، ص40؛ 249 :، ص39 ؛117 - 11 :صص
ترين مسأله   معناي زندگي فوري و فوتي كهآلبر كامو معتقد است ،اينان از ميان .)203

يافتن فكري است كه به ... مقصودم«: گفته است گور هكه كرك  چنان؛)220 :، ص8(است 
  .)37 :، ص29(» خاطر آن زندگي كنم و بميرم

او . داند ويش ميخ  مطلوبِ هستي و زندگي را كمالِ، فطري و غريزيطور به انسان
ترين  مرگ مهم. ، پرهيز و تنفر دارد تضادش با زندگيخاطر به ،از مرگ و است» هآگا مرگ«

عامل  .دهد  معناي زندگي توجه ميي مسأله نخستين عاملي است كه انسان را به و مسأله
و ...) مانند زلزله، بيماري، سيل و( شرور طبيعي.  بالياي زندگي استيا شرور مهم ديگرْ

عامل درد و رنج آدمي است و او  ...)اختالف، ظلم، فقر، جهل ومانند جنگ، ( شرور اخالقي
 همه اينگردد؟ آيا با  اش با باليا مواجه مي دارد كه چرا در زندگي را به اين انديشه وامي

انسان حتي زماني كه خود را در  ناپذير، زندگي ارزش زيستن دارد؟  اجتنابمرارت و شرورِ
 گرفتار رنج و ،كند، به نحو ديگري دگي احساس مياوج خوشبختي و برخوردار از لذات زن

 هر آرزويي كه برآورده در مقابلِ. هاي او بيش از اندازه است خواهش «چراكه تعب است،
 خويش شويم، روي ي هر اندازه مطيع و محكوم اراده... ده آرزوي نابرآورده وجود دارد شود

 هركه را دانش و ،در انسان «.)290 :ص ،12( »آرامش و سعادت پايدار را نخواهيم ديد
 : صهمان،( »برند كه نوابغ بيشتر از همه رنج مي  چنان،تر هوش بيشتر، غم و اندوه فزون

 باعث مشكالتي مانند پريشاني، ،روي در رفاه  مرفه غربي، زياده انسانِدر زندگيِ .)292
ت آن است عل .)39 :، ص10( معنايي زندگي فردي و اجتماعي شد افسردگي، اضطراب و بي
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  اما بدون ايمان به خدا،پايان است، كه انسان فطرتاً به دنبال خوشي و شادي و آرامش بي

باعث رنجوري و  ، و احساس تنهايي و غربتهاي ناپايدار زدگي از لذت دل عواملي چون
  .شود قراري او مي بي

پديد  سه ديدگاه ،در ميان اهل فكراست اوضاع و احوال زندگي باعث شده  هرحال به
 ) بهاست؛ ها بيش از تلخي  خوشي،به نظر اينان :9بيني  خوشي  طرفداران فلسفه)الف: آيد

. دانند و اميدي به پيروزي خير ندارند  اينان غلبه را با شرور مي:10بدبيني ي طرفداران فلسفه
روه  گ) ج؛ندا كساني مانند هراكليتوس، ماني، ابوالعالء معري، خيام و شوپنهاور از اين گروه
تواند با تالش  معتدلي كه معتقدند جهان و زندگي مركب از خير و شر است و انسان مي

 .)81 - 77 :، صص38( خود بر باليا غلبه كرده و به رفاه و خوشي برسد
 پيشنهاد هايي حل راه ،در فرهنگ جديد غرب كه معناي زندگي چيست  ايني درباره

 ،12خودگرايي ،11گرايي لذت: ند ازا  عبارتاه آن برخي از ،شده است كه با اختصار تمام
 .)354 - 353: صصهمان، ( 16گرايي علم ،15گرايي  طبيعت،14گرايي  انسان،13سودگرايي

رنگي از اعتقاد   و گاهي نيز حضور كمندا لحادي ممزوجهاي ا هاي فوق گاهي با انديشه ديدگاه
البته به دور از اعتقادات مرسوم در  ،به همراه دارند او را با خود به خدا و پاداش و كيفرِ

  .اديان و مذاهب
از ديدگاه با خدا و آفرينش معناي زندگي  ي رابطهبررسي  آنچه در اين مقاله در پي آنيم
 ، معاصري ان نامدارترين سخنگوي آن در دورهزب از بيان و سنت اسالمي است، آن هم عمدتاً

  ).1360 - 1281(  طباطباييمحمدحسين سيد اهللا  آيتيعني عالمه
  

 ضرورت اين بحث. 4
 :، ص43(»  فلسفه استكلترين موضوعات  ترين و اساسي معناي زندگي يكي از عميق«
آدمي در  «، زيراداند ناپذير مي تعيين معناي زندگي را امري ضروري و اجتناب مه عال.)633

وت و اش هدفي جز رستگاري به سعادت و نعمت ندارد و بيمي جز از اصابت شقا زندگي
بنابراين انسان به دنبال راه يا سنتي است كه  ؛)355: ، ص11 ج، 25( »نعمت به خود ندارد

 معناي صحيح ، به عبارتي ورا از بدبختي برهاند متضمن سعادت و رستگاري او باشد و او
و »  متحير، خوددر امرِ«، »حوادث اسير«آدمي نفسي است . زندگي را نشانش دهد

 است كه رو ازاين .)همان( »برند و براي چه آمده رود و به كجايش مي داند به كجا مي نمي«
اي دارد؟ اگر  آيا جهان آفريننده: پرسد انسان از نخستين روزهاي پيدايش خويش از خود مي

ترين و   مهمسؤالاين ،شك بي ما چيست؟ي وظيفهدارد هدفش از آفرينش چيست؟
  .)89:ص،24(رايش مطرح و به دنبال حل آن استبي است كه انسان فطرتاًسؤالترين  ابتدايي
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ضرورت : آيد برميبراي معناداري زندگي انسان  سه نحوه ضرورت ،از بيانات عالمه

 اين است كه وجدان »اخالقي«منظور از ضرورت . اخالقي، ضرورت رواني و ضرورت ديني
: كند  حكم مي او وجداناً،عبارتيه ب. اخالقي يا فطرت انسان به دنبال خوشبختي است

اش را   او معناي زندگي،رو ازاين.  پس من بايد به دنبال سعادت باشمسعادت خوب است،
ه  او اين است كه سعادت چيست و چگونه بي مسأله منتهي دهد، كسب سعادت قرار مي

 انسان وقتي به خود ، اين است كه به نظر عالمه»رواني« آيد؟ مراد از ضرورت دست مي
 نامعلوم و وضعيت ي كند، خود را محصور در گذشته و آينده ي كسب ميآيد و درايت مي

. شود  دچار سرگرداني، پوچي، دلهره، اندوه، و ناآرامي مي،رو ازاينكند و  امكاني احساس مي
 تا استاش به دنبال جاي پاي محكمي  هاي ناهنجار رواني او براي غلبه بر اين حالت
مقصود از  .گردد اش مي ت كه به دنبال معناي زندگيسرو ازاين. وضعيت خود را تثبيت كند

هاي ديني نيز توصيه شده كه   براي معناي زندگي اين است كه در آموزه»ديني«ضرورت 
هاي فراواني   داللت،در اين زمينهكريم، از قرآن . زندگي برآيدمعناي كشف انسان به دنبال 

 و عبثاً مكخَلَقْنا أَنَّما فَحسبتُم أَ«: ست معروف كه فرموده اي  از جمله اين آيهتوان يافت، مي
 ما يسو به شما هك نيا و ايم آفريده هودهيب را شما هك ديپنداشت اي آ؛»تُرْجعونَ ال نايإِلَ مكأَنَّ

 مفهوم آيه اين است كه ما انسان را بيهوده نيافريديم، ).115/مؤمنون (شويد نمي دهيبازگردان
 معناداري زندگي به آفرينش توسط ،در اين آيه .شما معنادار استبلكه آفرينش و زندگي 

غرض باشد، پس معناداري  حكمت و بي تواند بي و چون فعل خدا نمي خدا گره خورده است
 ي به گفته. آيد ا در كار خدا بيهودگي و پوچي الزم مي و الّ،زندگي هم ضروري خواهد بود

تي بر خداي أ، زيرا چنين انكاري جر استيخ كرده منكران معاد را توب مذكوري  آيه،عالمه
 أَ«:  ديگري فرمودي در آيه .)73: ، ص15: ، ج25( تعالي و نسبت عبث دادن به اوست

 ،)36/ قيامت ( ؟شود مي رها هودهيب هك پندارد انسان ايآ ؛»يسد كتْرَي أَنْ الْإِنْسانُ حسبي
 بلكه خدا او را براي هدف و غرضي آفريده معنا نيست، كه زندگي او پوچ و بي كنايه از اين

  .است و انسان بايد در پي فهم آن معنا و هدف برآيد
  

  آنمعناي آفرينش و ضامن خدا . 5
توان به بحث و   از جوانب گوناگوني مي، معناي زندگيي ناگفته پيداست كه درباره

،  با خدامسأله پيوند اين شود اما آنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي ؛فحص پرداخت
 با فرض وجود ،به عبارت ديگر ؛ جهان و انسان استي فاعل، خالق و آفرينندهي  منزله به

 ها آن او چگونه موجودي است؟ البد او آفريدگار جهان و انسان است و براي آفرينش ،خدا
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 آيا حكمت او متضمن معناداري ،در اين صورت. دليل يا غرض و حكمتي داشته است

   آن معنا چيست؟،ن نيست؟ اگر هستزندگي انسا
 عالمه در. وجود دارد آشكاريپايدار و  پيوند ،بين خدا و آفرينش او با معناي زندگي

 كه خود يكي از اجزاي ، علت اصلي اين عالم مشهودي انسان تا درباره«: باره نوشته است اين
گيرد؛ زيرا  ميجويش آرام و قرار نو آن است، حكم منفي يا مثبتي صادر نكند، در جست
 كه خدا نام دارد، اختالف جوهري ،عقيده دارد سعادتش با اثبات يا نفي اين علت فاعلي

 و قديري عليم و  خداشناسي كه براي عالم، خداي حيزيرا فرق است بين انسانِ ؛يابد مي
ا م ر كه ناچار بايد در برابرش خضوع كرده و تسليم شود، با زندگي انساني كه عالَ،قائل است

داند و كار انسان  داند و مرگ را باعث فنا و بطالن خود مي منتهي مي مبدأ و بي بيهوده و بي
: ، ج25( »داند را همچون حيوان، پرداختن به شهوت و غضب و تمايالت شكم و فرج مي

  .)272: ، ص10
ت  ذا فطري حبطور بهكه انسان چون  نخست اين: چند نكته از سخن عالمه پيداست

 خدا مرتبط نبودنكه او سعادتش را با وجود يا   دوم اين دنبال سعادت خويش است؛دارد، به
بيند؛ زيرا با عقيده به خدا، او خود را مخلوق و نيز مربوب او خواهد دانست و اين  مي

در نتيجه خود را ملزم به حركت در . مربوبيت هم از جهت تكويني است و هم تشريعي
و فراميني كه  گيرد  حركتي كه معناي زندگي او قرار مي؛او خواهد دانستهاي  انجهت فرم

 او حكم كند، وجود و زندگي خود را نبودناما اگر به  ؛رسد از گذر بعثت پيامبران به او مي
 عالمه از اين بيانِ. انجامد  با مرگ به فنا و نيستي مي زيرا،معنا خواهد يافت  و بي، پوچمهمل
تواند براي  كه آيا مي رسد؛ اما اين بيهودگي خود و جهان ميآيد كه منكر خدا لزوماً به  برمي

 وي معتقد است چنين كسي ، كليطور به. اش معنايي جعل كند يا نه، صراحتي ندارد زندگي
 مبناي و و مقصد، هدف و معناي جعلي اأاگر هم معنايي جعل كند، به دليل انكار مبد

 نه ، است»كشفي«فرض وجود خدا،  معناي زندگي با ،پس از نظر عالمه. درستي ندارد
 و مدير جهان است و چنين كسي از علم، حكمت، قدرت،  رب، خالقزيرا خداوند ؛»جعلي«

همه مستلزم آن است كه انسان را براي معنا و هدف   برخوردار است و اين... رحمت و
 اين »كشف«پس او بايد در پي . را از آن معنا آگاه كرده باشد خاصي آفريده باشد و او

  . برآيد»معنا«
  

  كند؟  زندگي انسان را حيواني مي ايمانْنداشتنآيا . 6
 و  منكر خدا، به نظر ويآيد كه از انتهاي سخن عالمه برمي: ممكن است كسي بگويد 
اما چنين  ؛داند  انسان را همچون حيوان، پرداختن به شهوت و غضب ميمعناي زندگي عقبا
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  خدا و عقبا منكرِفرد: رساند كه ؛ زيرا عبارت ايشان ميبرداشتي از سخن عالمه تمام نيست

، زندگي او فرق زيادي غريزي زيستن است به اين نتيجه هم برسد كه هدف زندگي »اگر«
 فردي كه منكر خدا و عقبا ،توان گفت از نظر عالمه  پس مي.من خواهد داشتؤبا انسان م

گذشته از  . است چنين شود»ممكن« رسد، بلكه صرفاً  به غريزي زيستن نمي، لزوماًاست
ا دليل موجهي براي اين  اگر كسي انكار خدا و عقبا را موجب غريزي زيستن ي،سخن عالمه

 لزوماً به حيواني و يانكارچنين دانيم  مي چراكه وابي اتخاذ نكرده است، صگاه نكار بداند
 چنين وضعي  منكران خدا بهي نيز همه  عمل دركه  چنان،انجامد غريزي زيستن نمي

 كه ، انسان به دليل برخورداري از خرد و فطرت انساني، با حيوانزيرا ؛شوند كشيده نمي
خود، هاي فطري   گرايشها و شناختو  خردتواند به   صرف است، متفاوت است و ميي غريزه

 ها ، بر اساس آن وفادار ماندهوبيش كم ،خواهي و خيرخواهي طلبي، حقيقت همچون زيبايي
البته هر راه نيافتن به وجود خدا هم به معناي (  گرچه به وجود خدا راه نيابد،ندزندگي ك

ديث  ح.)انكار او نيست، بلكه ممكن است به موضع الادري يا شكاكيت نيز كشيده شود
 و كُنتُم لَاتخافُونَ ان لَم يكن لَكم دينٌ«: نيز مؤيد اين معنا است) ع(مشهوري از امام حسين

،عادنياكُم ونُوا  فَكُالمپس درهراسيد  و از روز بازگشت نمي اگر دين نداريد؛»اَحراراًفي اَمرِ د ، 
 دونب توان اين است كه ميسخن امام  مفهوم ).4: ، ص6 ( دنياي خود آزادمرد باشيدكار

مدارانه  خردمندانه و اخالق تابع شهوت و غضب و ظلم نبود و حال بااين بود و ي ديناعتقادات
ناپايدار و لرزان است و اندكي از  ين زندگيا مبناي كرد كه البته بايد اذعان. زندگي كرد
 والتر ي  به گفته.بمانندپايبند زندگي اخالقي به  ،بدون اعتقاد به خدا و معادتوانند  مردم مي
ون داخالقي زيستن ب( كنم كه آموختن اين درس من انكار نمي «:)1967-1886( استيس

 زيرا زماني كه انسان به مبدأ و ،)122 :، ص7( »ان كار مشكلي استبراي عموم آدمي) دين
 چنداني براي اخالقي زيستن و التزام به ساير ي مقصدي متعالي باور نداشته باشد، انگيزه

 خود خواهد گفت خوبي و بدي و خوبان و بدان سرانجامي  باچراكه ،فطريات نخواهد داشت
 خود را از بسياري از لذات ،يد با التزامات اخالقينيستي ندارند؛ پس چرا با جز انهدام و

: ر فرانسوي پرسيدينويسنده شه) 1778-1694(كسي از ولتر  گوناگون دنيوي محروم كنم؟
تواند به حيات خود ادامه دهد؟ او پاسخ   ميي كه مردم آن همه منكر خدا باشندآيا شهر

ندرت فيلسوف  ه ولي مردم ب،»بلي، اگر اين اشخاص همه فيلسوف باشند ممكن است«: داد
 .)219 :، ص12( هستند

يكي از آثار اعتقاد و ايمان به خدا و عالم آخرت اين است كه ما را از « كه مختصر اين
: ، ج31( »دهد بخشد و به ما و انديشه و هستي ما معنا مي بودن نجات مي پنداري و پوچ پوچ

 ايمان همواره و در همگان نداشتن مفهوم آن اين نيست كه ،حال بااين ليو .)537: ، ص2
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بنابراين افرادي  ؛ يا بايد بشودشود انگاري منفي و زندگي غريزي و حيواني مي منجر به پوچ

اي براي غريزي  الحاد خويش را بهانهو نبايد توانند  اند، نمي كه به هر دليل فاقد دين و ايمان
  . قرار دهندافسارگسيختهزيستن يا زندگي 

  

  اي فطري و عقلي  دادهي مثابه  و آفرينش به خداي ايده. 7
 طور بهآدمي «: يابد  را ميها آنجوي معنا و خدا، و گويد انسان پس از جست عالمه مي

 را با قدرت خود چيز همه كه ،كند كه اين عالم خدايي دارد فطري و طبيعي حكم مثبت مي
مشيت خود هر چيزي را به آفريده و نظام عالم را با ربوبيت خود به جريان انداخته و با 

گونه كه از او شروع شده، به   همانچيز همهده و كراش رهبري  سوي هدف و كمال وجودي
 وي عالوه بر گواهي فطرت، داليل عقلي را نيز .)272: ص ،10: ، ج25( »گردد او بازمي

يه را  مبتني بر حكمت متعالداند و از بين اين داليل، برهان صديقينِ حاكي از وجود خدا مي
 او متقابالً .)268 :، ص26  و125 - 117: ، صص5: ، ج16( داند اوثق و امتن براهين مي

گرايي و رد خدا و  گرايي، به ماده و تحصلزدگي  ، علمگرايي حسمنكران خدا را كه از سر 
تواند   علوم تجربي نميچراكه كند، مي» خرافات« پرداختند، متهم به پيروي از اعالم عقب

ي و تجربي به دليل  نگاه حس.)233 - 232: ، صص24( ده را نفي و ابطال كند ماءماورا
تواند ناتواني و   ماوراءالطبيعه، حداكثر ميي اش در حوزه شناسانه هاي معرفت محدوديت

 چراكه ها از حد او خارج است،  انكار نيافته،نيافتن خود را اعالم كند و در اين صورت
 ي  نفي، بلكه دربارهي  دربارهتنها نه  اين مطلب.نيست» بودنن«دليل موجهي براي  »نيافتن«

يعني به دليل محدوديت مذكور، با حس و تجربه  ؛ نيز صادق استماوراءالطبيعهاثبات 
هاي فلسفي،  هاي تجربي در كنار گزاره كه گزاره اين توان به اثبات ماوراء پرداخت؛ مگر نمي

  . شكل دهند و معتبري راقياس منتج
   جو و بياباي ربانيديده   حسي زبونِ آفتابديده 

)448 :، ص35(  

 بالقوه نقش مهمي در كرد كه پذيرش و باور به وجود خداتوان ادعا  جا مي پس تا اين
 ولي اين در صورتي است كه بتوان خدا را عالوه بر كند؛ معنادار شدن زندگي بشر بازي مي

 ، رب،مطلق و به تبع آن ، يا كمالالوجود واجب همچونصفاتي مانند خالق، با صفاتي 
معبوديت اوست و  ترين وصف خدا  كم،عبارتيبه . پذيرفت...  بصير و، سميع، عالم،حكيم
ي  مستلزم تسليم عابد در برابر معبود است و الزمهعبادتبرترين   تسليم اين است كه معبود

 .)103 - 99 :، صص11(  كمال مطلق باشد،تصور و به عبارتيدر خور موجود 
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  هدف خدا از آفرينش. 8

حكمت  ، خدا و معناي زندگيي  يكي از وجوه مربوط به رابطهجا روشن شد كه تا اين
 به حكمت خدا در آفرينش پي بردناكنون به قصد تمهيد در جهت . خدا در آفرينش است

  .شويم ور ميآ عالمه ياديآراجهان و انسان، نكاتي را بر مبناي 
  انسان و خداويژگي حكمت در . 1. 8

 مي كه از هرشود؛ يعني وجود مسلّ  تلقي ميالوجود واجب ، اسالميي خداوند در فلسفه
 ،همگي ممكناتي هستند كه طبق حكمت صدرايياو  يماسوا. عيب و نقص است نظر بي

، صفات حيات، علم و الوجود واجبهاي   از ويژگي.)215 و 19 :، صص17( اند الربط عين
 خداي جهان را يك حيات و علم و قدرت ، وحي و تعقلهر دو راه اسالم از .قدرت است

 مانند ،اش ون هستي شؤي كه جهان هستي در هستي و همه كند نامتناهي معرفي مي
 برابر او نياز مطلق است كند، به هستي وي تكيه زده و در اي كه شاخص را دنبال مي سايه

  .)56 - 53 :، صص20(
 به كاراين واژه بيست بار در قرآن .  است»حكمت« ،لقاز ديگر صفات خداي يگانه و مط

،  است رفتهبه كار قرآن و انسان ، كه در قرآن براي خدا،»حكمت« ي غير از واژه. رفته است
نسبت خدا و قرآن به ، تنها  رفتهبه كاردر قرآن  صد بار كه نزديك به يك» حكيم «ي واژه

هه و حاكي از دوام و  صفت مشب»حكيم« ي كه واژهآن اين باشد شايد دليل .  استداده شده
صادق است و ) قرآن(  خدا يا سخن اوي چنين مقامي تنها درباره  و استپايداري حكمت

  .ها هم هست، به اذن او و با مراتب فروتر است اگر در برخي انسان
  معناي حكيم بودن خدا. 2. 8

 كار  محكممانند؛ است عبارات متعددي را آورده ،»خدا«عالمه در معناي حكيم بودن 
 امور ي كننده  اداره؛)377: صهمان، (  فاعل هر عمل از راه اليق آن؛)368: ص ،2: ، ج25(

 آن كس كه باطل در كار او ؛)96: ، ص3:  جهمان،(  به هدف شايسته برسدكه طوري بهخلق 
س  آن ك؛)228: صهمان، (  عاري از جهل و اهمال در كارها؛)212: صهمان، ( راه ندارد

 رعايتگر مصلحت يا خير در كارهاو ) 12: ، ص5:  جهمان،( كه كارش بيهوده و گزاف نيست
  ).268: ، ص14: جهمان، (

آن  ها را در يك معنا خالصه كرد و  آني وان همهت  مي،با كمي تأمل در موارد فوق
پس خدايي كه چنين است . فعلش مطابق با واقع باشد يعني فاعلي كهكه حكيم  اين

كار است و در نتيجه اموري مانند بطالن، جهل، اهمال، فريب، خطا، ضعف، بيهودگي،  محكم
 »خدا«مطابق با واقع بودن فعل كه البته بديهي است . اي در كار او راه ندارد پوچي و مفسده

و كه او خود حق است   حكيم گفته شد؛ چه آن»انسان« ي بارهغير از معنايي است كه در
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نظام و خارجيت ديگري نيست تا مستلزم تطبيق كار خدا با آن . قول و فعل او نيز حق

 راه چرا و چون دهد مي انجام] خدا [آنچه  در؛»سئَلُونَي هم و فْعلُي عما سئَلُي ال«. باشد
تفاوت خداي  كه  توضيح اين).23/ انبياء (شد خواهند سؤال] ها انسان [=آنان] لي[و، ندارد

 علم به نظام علمي جهان و افعال خارجيانسان . 1: رت است ازحكيم و انسان حكيم عبا
انسان كارش را با نظام جهان يا خارج . 2 ؛حصولي دارد، اما خدا به آن علم حضوري دارد

 ، لذا تابع واقعيت خارجي و مصلحت و خير است،انديشد هماهنگ كرده و براي اين كار مي
 او در اين . تابع او استا نظام و مصلحتاما خدا خودش خالق جهان و نظام آن است و لذ

 انسانْ. 3 ؛ بلكه قول او همان فعل و عين تحقق خارج است، نيازمند انديشيدن نيست،كار
 اما خدا ، كه آيا تابع نظام جهان رفتار كرده يا نه، از اين جهتول اعمال خويش استؤمس
 با آن باشد و از  چون نظام و خارجيت ديگري نيست تا مستلزم تطبيقول نيست،ؤمس

 .)11 - 9: ص، ص12: همان، ج  و272: ص ،14: ، ج25(همين رو است كه خدا حق است 
 حق او رفتار كرده و به حقيقت يا ي هر انسان حكيمي بايد تابع و مطابق آفريدهپس 

  .ملتزم باشد  خدا استي واقعيتي كه آفريده
  آيا كار خدا معنا دارد؟. 3. 8

 هدف يا غايت دارد يا نه، در مباحث كالمي و فلسفي بسيار مورد كه كار خدا معنا و اين
ي بديهي اش پيوند داري  ميان فرض وجود خدا و خالقيت او با هدفاصوالً. توجه بوده است

 .وجود دارد
 خلقت در تمام ي انديشه. اهللا است مطابق خداشناسي توحيدي، خدا خالق جميع ماسوي

 شأن خالقيت. است» موجود كمال مطلق«وريات مفهوم و از ضر اديان توحيدي اهميت دارد
 در لحظه به لحظهو ماسوا  كند برتري، سروري و مالكيت او را بر جميع مخلوقاتش محرز مي

 جهان تصور ي  سازندهي منزله  خداوند را به.)108-107:، صص11(ستوجودش متكي به او
  .)414 :، ص9( دن هستي استو معنادار ديانگاشتن جهان دار  هدفمستلزم كردن، همانا 

 عالوه بر نياز به ،اين موجودات. اند موجودات مشهود در عالم در حركت ،از ديد فلسفي
 بخت ، زيرا به تعبير فلسفي؛علت فاعلي يا محرك، نياز به علت غايي يا مقصد و هدف دارند

س هر حركت پ.  محال است،علت غاييي  از ناحيه علت فاعلي و هم ي  هم از ناحيه،و اتفاق
 به سوي غايت و هدفي رهسپار است تا نقص متحرك ،شعور و غير آن  اعم از ذي،و فعلي

 به ، خدا مخلوقاتي  مجموعهي مثابه  به،بنابراين جهان ؛)93 - 91 :، صص24( تكميل شود
 : صصهمان،(  اين مقصد همان معاد است،سوي مقصدي رهسپار است كه طبق اخبار ديني

يابد و   هر حركتي لزوماً غايتي دارد كه متحرك با آن استكمال مي،ان ديگر به بي.)95 - 94
 نه محرك دست ، اگر غايت نباشدو شود حركت اگر غايت نداشته باشد، به سكون بدل مي



61  با تأكيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي: »معناي زندگي«ي خدا و آفرينش با  بررسي رابطه
 علت غايي توان گفت غايت حركت لذا مي. كند زند و نه متحرك حركتي مي به تحريك مي

 جهان مادي حركت ،، بر مبناي حكمت صدراييعالوه بر حركات عرضي. براي حركت است
امل  يعني عالم مجردات و وجودي ك،بايد به وجود ثابتدر اين مسير، دارد كه نيز جوهري 
 .)181 - 180 :، صص26(  مراد بالذات علل فاعلي استآن وجود تام و كاملْ. ختم شود

يت گاهي با فاعل اما غا ؛پس هر فاعلي در فعلش غايتي دارد كه علت غايي فعل او است
 فعالً و ذاتاً مجرد از ماده  در اين صورت.فاعليت تام دارد  مانند وقتي كه فاعلْ،متحد است

 وابسته به  حركت عرضي يا جوهريِفاعلْفعل  و گاهي متحد نيست، مانند وقتي كه ؛است
  .)182 - 181 : صصهمان،( ماده باشد

 بايد غايت و ، محرك نخستين يا فاعل و خالق موجودات جهاني منزله نيز به پس خدا
اما چون او ذاتاً و فعالً مجرد از ماده  ؛ داشته باشدهدفي براي عالمي كه خلق كرده است
در بايد به دليلي بديهي و عقلي اين است كه او . است، غايت و فاعل در او متحد است

  .اي كارش معنا و هدفي در نظر داشته باشد آفريدگار و پروردگار جهان و انسان، برجايگاه
 چند، كه  يادآوري شده است،به تكرار خدا و عبث نبودن خلقت داريِ هدفدر قرآن نيز 

  :آوريم  را در ذيل مينمونه
1. »تُمبسكخَلَقْنا أَنَّما أفَحثاً مبع كأَنَّ وونَ ال نايإِلَ معرا شما هك ديپنداشت ايآ ؛»تُرْج 

  ).115/مؤمنون (؟شويد نمي دهيبازگردان ما يسو به شما هك نيا و ايم فريدهآ هودهيب
2. »خَلَقْنَا ما و ماواتالس و ضالْأَر ما و مايبب نَهما ما نَيالعالحقّ به إِالَّ خَلَقْناه نَّكل و 

 ؛ايم نيافريده يباز به است دو آن انيم هك را آنچه و نيزم و ها انآسم و؛ »علَمونَي ال ثَرَهمكأَ
  ).38/دخان (دانند نمي شترشانيب نيكل ،ايم نيافريده حقّ به جز را ها آن

3. »ؤُاي اللَّهدالْخَلْقَ ب يعي ثُمهد يإِلَ ثُمونَ هعسپس و آغاز را نشيآفر هك خداست ؛»تُرْج 
  ).11/روم (شويد مي دهيبازگردان او يسو به آنگاه ،كند مي ديتجد را آن

 موجودات كوچك و بزرگ اين جهان پهناور از نگاه علمي و ي كه همه خالصه اين
دهند كه به   واحد بزرگي را تشكيل مي،ستها آنارتباط حقيقي كه بين ه سبب فلسفي، ب

باالخره به جهاني ثابت و آرام تبديل  سمت غرض و آرمان و مقصدي رهسپار است و
اين همان معاد است كه دين خبر . يابند الفعل درمي كارشان را بي  نتيجهشود و رهروانْ مي

مبدأ جهان و انسان شود كه   روشن مي، با اين بيان.)93 - 91 :، صص24( آن را داده است
 او يسو به و ميهست خدا آنِ از ما ؛»راجِعونَ هيإِلَ إِنَّا و للَّه إِنَّا«:  خداستو نيز مقصد آن

 ).156 /بقره (گرديم بازمي

ها و  رسش بنيادين اين است كه غايت و غرض خداي غني و مطلق از اين آوردناما پ
اي رخ داد  نويسد در تورات آمده كه ميان مالئكه و ابليس مناظره ها چيست؟ عالمه مي بردن
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خدا از آفرينش جهان چه : كه  از جمله اين دشوار از آنان پرسيد،سؤالو ابليس شش 

دانست اگر كفار خلق شوند، مستحق جهنم  كه مي ينحكمت و هدفي داشته است؟ او با ا
ت سؤاال و ساير سؤال اين ي درباره) 606 -544( شوند، چرا آنان را آفريد؟ فخر رازي مي

 »ت پاسخ عقلي بدهدسؤاالتواند به اين   نميكس هيچ«: اين مناظره گفته است ابليس در
توان پاسخي براي اين  مه مي حال بايد ديد آيا از نگاه عال.)45 - 44: ، صص8: ، ج25(

  پرسش فراهم ساخت؟
  معناي كار خدا چيست؟. 4. 8

يد اين با» حكمت يا هدف خدا از خلقت جهان و انسان چيست؟«كه  براي پاسخ به اين
خدا با چه هدف و غرضي :  پرسش اول اين است كه: تجزيه كردسؤال را به دو سؤال مختلف

 چه نقصي را از خود رفع و ، او با اين كار،ير ديگردست به خلقت جهان و انسان زد؟ به تعب
او پس از خلقت جهان و : كند؟ پرسش دوم اين است كه چه كمالي را براي خود جلب مي

 آن هدف و ، و اگر تعيين كردهن كرده است تعييها آنانسان، آيا هدف و مقصدي را براي 
هدف  «ي وم دربارهاست و پرسش د»  فاعلهدف «ي مقصد چيست؟ پرسش نخست درباره

 فاعل يعني هدف خدا از خلقت چيست؛ اين كار چه سودي براي او دارد؟ اما هدف. »فعل
   چه هدفي دارند يا بايد داشته باشند؟)كه جهان و انسان باشد(هدف فعل يعني فعل خدا 

ه غرض ن است كآ سؤال اين پاسخ دينيِگويد كه  مي» هدف فاعل « بهعالمه در پاسخ
غرض در جايي «.  رسانيدن نفعي است به ديگران نه به خود، از آفرينش جهانخداي متعال

 ؛ نقصي داشته باشد كه با غرض رفع شودپذيرد كه فعل و فاعل يا تنها فعلْ تحقق مي
 قابل رفع نداشته باشد، ي گونه نقيصه اي فرض شود كه هيچ بنابراين اگر فعلي يعني آفريده

... فه، البته غرضي به اين معنا كه گفته شد، نخواهد داشتمانند مجرد عقلي به اصطالح فلس
يابد و گاهي تام و كامل است؛ در  پس از فعل، كمال خود را مي فاعل گاهي ناقص است و

 ،خدا از آفرينش جهان) غرض (رو ازاين و ؛اين صورت هم فاعل است و هم غايت و غرض
هان، ذات پاك خدا كمال  طبق بر.)96 - 95 :، صص24( »باشد و بس  خودش ميذات

 ،همان( تواند داشته باشد  غرض نميابنابراين ذات خد ؛محض است و نقص و حاجتي ندارد
 ي  موجود عالي و برتر به واسطه؛»العالي اليلتفت الي السافل«: ه تعبير حكيمانب .)95: ص

گر موجودي لذا ا ؛كند يابد و آن را اراده نمي  استكمال نمي،تر از خود موجود سافل و پست
 است كه مخلوقات آثار دليلاش به خلق جهان و انسان تعلق گرفته، به اين  مانند خدا اراده

او هستند و او اراده و حدر حقيقت. ش به فعل و اثر خودش تعلق گرفته استب،اراده و حب  
به هايي كه به نوعي  در فاعل. خدا ذاتاً به خودش و به تبع آن به غايتش تعلق گرفته است

 فعالً و اما فاعلي كه ؛يابند  وقتي به غايت برسند، استكمال مي)مانند انسان( ماده تعلق دارند
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 كه همان ، غايتشي واسطه نفسه كامل است و معنا ندارد كه به  فيذاتاً مجرد از ماده است

 هر ،اوليعني از  ؛ تام الفاعليه است،ذات تام الفاعليه اوست، استكمال يابد؛ زيرا ذاتش از آغاز
  .)184 :، ص26(اي ندارد  و ذاتش هيچ حالت قوه و منتظره كمالي را دارد

، )202 - 201 :، صص28  و92 - 89 :، صص27( بيان حكيماني همچون فارابي
: ، ص7: ، ج32( ، مطهري)403 - 402: ، صص15(  مالصدرا؛)421 :، ص38( سينا ابن

، 38  و249 :، ص36( عارفان اسالميو برداشت ) 401: ، ص2: ، ج30( ، مصباح يزدي)370
  .نيز همين يا قريب به همين مضامين است) 300 - 296 :صص

 مطلق و منزه از هر نقصي  خدا چون ذاتش غني اين است كهآنان بيانات ي چكيده
 ،حال درعين. تواند براي خود، غرض و هدفي از خلقت جهان و انسان داشته باشد است، نمي

 زيرا  است، آفرينش از او صادر شده است، جهان و واجب الفيضي هت تامجا كه ذاتاً عل از آن
ضرورت عقلي دارد و عدم خلقت توسط او ) جهان و انسان( با بودن علت تامه، وجود معلول

 ذاتي او و خاصيت بخشي دهي و هستي  فيض،به بيان ديگر. ممتنع و محال خواهد بود
  .خدايي و كمال مطلق بودن اوست

  

 ه انسان در جهانجايگا. 9
ندارد؛ » هدف فاعل«تاكنون، بر اساس رأي حكيماني همچون عالمه، معلوم شد كه خدا 

يعني فعل او براي خود او سودي ندارد و او براي تأمين هيچ منفعت خاصي دست به كار 
يعني فعل او كه مخلوقات  ؛دارد» هدف فعل« خدا ،كه گذشت چناناما  ؛آفرينش نزده است

 حكيم بودن و حكيم ي  الزمههدف فعل داشتنْ. دف و مقصدي هستندداراي هاو هستند، 
  حال بايد ديد هدف فعل خدا چيست؟.  كمال مطلق بودن خداستي  الزمهبودنْ

شود، به دو گروه انسان و غير انسان تقسيم  هاي او مي  آفريدهي فعل خدا كه شامل همه
 ،يا به تعبير فيلسوفان، از قبيل فرشتگانانسان شامل موجودات ماوراء طبيعي،  غير. شود مي

هاي ديني استفاده  از آموزه .عقول و افالك و نفوس سماوي و موجودات طبيعي است
اند   و زمين براي انسان آفريده شدهها ان و بلكه موجودات آسم شود كه موجودات طبيعي مي

 يما ف  السماوات ويم ما فكرَ لَ أَنَّ اللَّه سخَّتروااَلَم «: ندير اوو مسخّ) 12/ و نحل65/حج(
ضِ ولَ الْأَرغَ عبيكأَسرَةً وظَاه همعن نَةً ماطها و   آيا نديديد كه خداوند آنچه را در آسمان؛»ب

شما   فراوان برطور بههاي آشكار و پنهان خود را  زمين است، مسخر شما كرده و نعمت
  ).20/لقمان (ارزاني داشته است؟

را  نظامي،خواهد و خدا در مجموع كنند كه خدا مي  كاري را مياسباب مؤثر در عالم 
: ، صص16: ، ج25(  عالم انساني را تدبير كرده و نيازهايش را برآورد،خواهد كه با آن مي
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228 - 229(.ّالبته انسان نيز به . د بودر، عالَم مسخَر و انسان مسخَرٌلَه خواه پس خدا مسخ

» تسخير«. تواند مسخر تلقي شود  خدا دارد، ميي رو و اختياري كه از ناحيهدليل ني
 اين و ؛ها و زمين توسط انسان، هم براي رفع نيازهاي مادي است و هم معنوي آسمان
وتي  هم با نيروي جسماني و مادي و فكري انسان و هم با نيروهاي معنوي و ملك،تسخير

  .باالترين توانايي تسخير را در اختيار دارد» ان كاملانس« و گيرد موجود در انسان صورت مي
با هم مرتبط و در هم ) مادي و مجرد( عالمه معتقد است تمام اجزاء و ذرات اين عالم

ها و نظام جاري  بين نظام جاري در آسمان. ثيرگذارند، گرچه اين ارتباط محسوس نباشدأت
 در تحقق غرض خلقت ههم  ودر زمين ارتباط هست و يكي به سود ديگري جريان دارد

ي لَ انَا«: دهد  همه را به سوي معاد سوق مياالهي دست در دست هم دارند و دست قدر
بِركنتَ المتوان نتيجه   فوق ميي  از اين بيان و از آيه.)101 - 100: ، صص3: ، ج25( »يه

هاي انسان  مسخَر انسان و در خدمت نياز مخلوقات مادي و مجرد جهانْي گرفت كه همه
ها و   كه حكمت و غرض خداوند از خلقت آسمانآن استمفهوم اين سخن . اند گرفتهقرار 

 انسان بوده است و انسان هم براي اين خلق شده تا به سمت رشد و ها آنزمين و موجودات 
 رشد او بوده يا نه، پاسخ عالمه انسان و» فقط «كه آيا غرض خلقت  ايناما ؛صالح سير كند

، 10: ج همان،(  باشداالهيدهد موجود ديگري نيز غرض خلقت   و احتمال ميستمنفي ا
 ترينِ  انواع موجودات و متقنترينِبر  كاملْ انسانِ قبول دارد كهحال بااينعالمه  .)152: ص

كه در جهت رشد و صالح  شرط اينه ها و زمين است، ب مخلوقات جسماني موجود در آسمان
از خلقت » اصلي«غايت و غرض )  افراد انسانتك تكنه ( ها انسان» بهترينِ«لذا . حركت كند

 خَلَقَ يالَّذ هو و«: فرمايد قرآن مياشاره به همين معنا است كه در اند و  ها و زمين آسمان
ماواتالس و ضتَّةِ في الْأَرامٍيأَ س انَك و رْشُهلَ عيع الْماء يللُوكبيكأَ منُ مسالً أَحماوست و ؛»ع 

 ديازمايب را شما تا بود، آب بر او عرش و ديآفر هنگام شش در را نيزم و ها آسمان هك يسك
 والكلَ«: شود كه حديث قدسي روشن مياين  لذا معناي ).7/هود (ديارتركويكن يك كدام هك
: ده استفرمو) ص( اهللا  خداوند به رسول،اساس اين حديث  بر.)همان( »اكفلَ االَقتلَا خَملَ

را به معناي » افالك«آيد كه  از سخن عالمه برمي. كردم اگر تو نبودي افالك را خلق نمي
داند و  شود، مي  كه شامل كل مخلوقات طبيعت و ماوراي طبيعت مي،ها و زمين  آسمانكلّ

رود و غرض اصلي  شمار ميه  فرعي ببنابراين اگر غرض ديگري هم در خلقت بوده، غرضِ
 است كه غرض اصلي خلقت تصريح كرده ، در عبارت اخيرشيو. وده استهمان انسان ب

 تصريح كرده كهالزم  ي  به اين نكته، در جاي ديگريوا. انسان و البته بهترين انسان است
  متوجه نتيجه و غايتي است و بعضي از انواع،،هريك از انواع موجودات جهان از اول پيدايش

اند براي گياهان و خود  ند؛ مثل عناصر زميني كه غايتخودشان غايت بعضي از انواع ديگر
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دائماً خلقت عالم از . اند براي انسان اند براي حيوانات و خود حيوانات غايت گياهان غايت

آن  كه به غايتي برسد كه فوقش غايتي نيست و رود تا آن تر پيش مي غايتي به غايت شريف
  .)42 - 41: ، صص12: ، ج25( بازگشت به سوي خداست

  

  بودن معنا» حق«لزوم . 10
د، و هر معنايي كه براي زندگي انسان در نظر گرفته شاين است كه اساسي نكتهيك 

او . در اصل به معناي مطابقت و موافقت است» حق«: گويد راغب مي. باشد» حق«بايد 
قتضاي  فاعل حق؛ يعني كسي كه فعلش م.1: كند سپس چهار وجه براي آن بيان مي

كه به مقتضاي حكمت ايجاد شده  موجود حق؛ يعني چيزي .2. ست؛ مانند خداحكمت او ا
 كار و .4.  واقع باشد اعتقاد و باوري كه مطابق با.3. است؛ مانند افعال و مخلوقات خدا

 ي كلمه .)246 :، ص14( سخني كه با كيفيت و كميت الزم و در جاي خود انجام شود
رت فعلي، نزديك به دويست و شصت بار و خواه به صورت اسمي و خواه به صو» حق«

 افعال تكويني ي  كليه،در قرآن.  بار در قرآن به كار رفته استدوازدهمشتقات آن نيز حدود 
 و«:  آفرينش فرموده استي  از جمله درباره؛و تشريعي خدا به عنوان حق معرفي شده است

و اتاوما خَلَقْنَا السم و ضالْأَر ا بيممبِنَها إِلَّا يا لَاعما خَلَقْنَاهها و   ما آسمان؛»الحقّ بهنَ م
  ).39/دخان (زمين و موجودات آن دو را به بازي نيافريديم، بلكه آن دو را به حق آفريديم

  عالمه،ي به گفته. قرار دارد كه متضاد آن است» باطل «ي ، واژه»حق «ي  در برابر واژه
 خود و پس از انعدام ء حق است كه در ماورا،از اين نظر) خلقت انسان و جهان( فعل خدا

گذارد و اگر غير از اين بود، فعل خدا باطل بود و البد منظورهاي   اثر و هدفي باقي مي،خود
 مانند رفع خستگي، سرگرمي، تسكين غم و غصه، تفرج و تماشا، رهايي از ؛ديگري داشت

 داراي هيچ نوع ذلت و حاجتي در ذاتش اما او چون عزيز و حميد است،... وحشت تنهايي و
اي براي آن در نظر گرفته كه فعلش  فعلي است كه فاعلش نتيجه» حق«پس عمل . نيست
 آنچه اصالت و ،از نگاه قرآن .)42: ، ص12: ، ج25( كند  به سوي آن حركت ميخود خودبه

 در برابرش حق است و ستگشا  و در نتيجه پايدار و مشكلواقعيت و مطابقت با واقع دارد
 نابود باطل و آمد حق بگو و« .آفرين است ، ناپايدار و مشكلغيرواقعياست كه بدل، » باطل«

توان گفت معناي   مي،اين اساس بر ).81/اسراء (»است ينابودشدن همواره باطل ،يآر. شد
  زماني حق است كه مطابق با واقعيت وجودانسان و هدفي كه او در پي آن استزندگي 

 هاي فراوان  و درد و رنجناكامي انسان با ،در غير اين صورت.  انسان باشدعنويمادي و م
  . روبرو خواهد گرديد اخرويويژه بهدنيوي و 
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  معناي زندگي در تعاليم اسالمي. 11

تاكنون روشن شده است كه از نگاه حكيمي همچون عالمه، بشر با نيروي برهان و 
د كه از سر علم و حكمت خويش دست به كند كه جهان خدايي دار  تصديق مي،وجدان

مقتضاي چنين آفرينشي معناداري زندگي انسان است؛ . آفرينش جهان و انسان زده است
هاي   از راه آموزه،تر  مطمئنطور بهمعنايي كه تا حدي از راه خردورزي و وجدان اخالقي و 

  .گردد مي» كشف «وحياني
تواند يك غذاي روحي  مي«ست كه شك اسالم و تشيع مدعي ا بي: نويسد عالمه مي 

هد؛ زيرا براي احياي فلسفه و مبدأ نيرويي براي زندگي معنوي و اخالقي به دنياي امروز بد
ين جهاني است و اختصاص به جماعتي معين، زمان و مكان اسالم مدعي است كه يك آي

حله و  اين ادعا اين است كه انسان در هر مري و الزمه» ين و شرايط محدودي نداردمع
 را تأمين و سعادت هر دو سرايش را اش حياتياجتماعي كه قرار گيرد، اسالم بتواند منافع 

 توضيحاتي دارد كه ، عالمه در ادامه براي دفاع از مدعاي مذكور).93: ، ص22 (تضمين كند
  :ها را به شرح ذيل تلخيص و تنظيم كرد توان آن مي

 لذا بايد راهي را در پيش گيرد كه سير انسان بخشي از دستگاه عظيم آفرينش است،. 1
 .دستگاه آفرينش در نظر گرفته است

 يكنواخت است؛ شان وجودي افراد آدمي از هر نژاد و در هر زمان و مكاني، ساختمان .2
  و هم ابزارهاي معنوي و روحي)طبيعي و غريزي (هم از نظر ابزارهاي مادي و بدني

 ).فطري(

 در كنار هم امري است آميز مسالمتع بشري و زندگي بنابراين تفاهم ميان جوام ؛3
 .ممكن و مطلوب

 تمدن جديد دچار افراط در اشباع نيازهاي مادي و دنيوي انسان شده و زندگي .4
  . را گم كرده استاش خوشبختيفراموش كرده و لذا سعادت و را معنوي و اخروي انسان 

 به بشريت اسالمبا دست پيامبر  كه از سوي خدا و ، ديني جامعي منزله  اسالم به.5
 ، براي نيازهاي ثابت زندگي بشرو با طبيعت و فطرت بشر هماهنگ استعرضه شده است، 

 ي كه مقتضاي ثبات در خلقت اوست، احكام فقهي ثابت و براي نيازهاي متغير و مستحدثه
 ).105 - 94 :همان، صص (بيني كرده است او احكام متغير را پيش

 ديني سامان دهد؛ هاي آموزه بايد هدف زندگي خويش را در راستاي بنابراين هر كس
هاي ديني   در آموزهشده تعيين سو با هدف نهاييِ  هماش مقطعي جزئي و هاي هدفيعني 
 .باشد
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ا ي به عنوان هدف ي، اهداف متعددي اسالم-يني ديها  به آموزهي كامالً اجماليبا نگاه

 داشته و در طول هم قرار يه البته با هم سازگاركخورد  ي انسان به چشم مي زندگيمعنا
ث ين آيات و احاديا. شويم باره آشنا مي ث در ايني از آيات و احادي با برخكني ا.رنديگ يم

 :نندك ي هدف فاعل داشتن خدا را رد ميان هدف فعل خدا، همگيضمن ب
 را يزندگ و مرگ هك همان ؛»عمالً سنُأَح ميكأَ مكبلُويل اةَيالْح و الْموت خَلَقَ يالَّذ« .1 
  ).2/ملك (ديارتركويكن دامتانك هك ديازمايب را شما تا آورد ديپد

2. »ما و الْجِنَّ خَلَقْت و إِالَّ الْإِنْس ونِيلدبيأُر ما عد منْهنْ مقٍ مرِز يأُر ما وونِ ي أَنْ دمطْع
 از. بپرستند مرا هك آن يبرا جز دميافرين را انس و جنّ و ؛»نُيالْمت لْقُوةِا ذُو الرَّزاقُ هو اللَّه إِنَّ

 بخشِ روزي خود هك خداست. دهند كخورا مرا هك خواهم نمي و ،خواهم نمي چيه آنان
  ).58 - 56/ياتذار (است استوار رومندين

ه تو كنم، بلك يوددم تا سيافريتو را ن!  فرزند آدميا: ديفرما يخداوند م): ع (عليامام . 3
  هريجا هرا من بين، زيز مرا برگزيچ  هريجاه پس ب. يدم تا تو از من سود بريرا آفر

 .)320: ، ص2: ، ج2( اور تو هستمي يزيچ
ه او را ك ني ايد مگر برايافري بندگان را نجلّ و  عزّيخدا!  مردميا): ع(حسينامام . 4

 .)9: ، ص1،ج4(...از شوندين يگران بيش دبشناسند و سپس بپرستند و با پرستش او از پرست
 ك ولذَلكنَ إِلَّا منْ رحم ربيزَالُونَ مخْتَلفيولَا  «ي هير آي تفسي درباره) ع (صادقامام . 5
مشان ي رحمت خدا شوند و خدا براي ستهيه شاكنند ك ياركد تا يمردم را آفر: فرمود» خَلَقَه

رحمت آو403 :، ص3( در(. 
مگر تو : م؟ فرموديا ده شدهي آفري شگفتيا ما برايآ: ديپرس) ع (صادق از امام يمرد .6

خاموش باش : فرمود. ميا ده شدهي و فنا آفري نابوديا برايآ: دي؟ پرسيهست  خدا چهيبرا
 .)9: ، ص1: ، ج4( ميا ده شدهي ماندن آفريما برا!  برادرمپسرِ

 تقوا، احسان: خالصه كردل ي موارد ذدر  راث فوقي احادآيات و  مندرج در زندگيِيمعان
 يهسب رحمت االكش، يف و آزمايلك، اطاعت از خدا، پرستش، شناخت خدا، ت) كردنيكين(

ل يب ذي را با ترتين معانيتوان ا يم ،وركرسد با تأمل در موارد مذ يبه نظر م). بقاء( و ماندن
 .تقرب و بقاءمعرفت،  پرستش، ،)يبندگ( تيش، عبوديآزما:  ساختتر  راستا فشردهيكو در 

 به ، هريك از موارد مذكوري  دربارهاما ،تفصيل اين موارد مستلزم مقاالت مستقلي است
  :شود بياناتي از عالمه اكتفا مي

 اين خلقت امتحاني باشد تا خوب كهخدا انسان را آفريد «:  وي نوشته استآزمايش؛. 1
ت انسان است؛ اما حسن عمل خودش  خلقهدف عمل سنِح. و بد از هم متمايز شوند
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است و خالي از » حيات طيبه«مطلوب نيست، بلكه هدفي است براي مطلوب بالذاتي كه 

  .)350: ص 19: ، ج25( »نقص و لغو و تأثيم
 الْجِنَّ خَلَقْت ما و«: كه بارزترين آيه درباره معناي زندگي اين است): بندگي(عبوديت . 2

و إِالَّ الْإِنْس يلونِعديد كه غرض آ دست ميه ب» االّ«از نفي و استثناء با . )56/ذاريات( »ب
  .)386: ، ص18: ، ج25(  است و بندگي منحصر در عبادتخلقت
يعني فقط  ؛پرستش خداوند سبحان استعبادت و غايت آفرينش انسان : پرستش. 3

 :، صص23( اي است براي رسيدن به خود خدا  كه اين خود وسيله،توجه به خدا داشتن
خيزد،   برمي:دهد ا اعضا و جوارح خود انجام مييعني اعمالي كه عبد ب  عبادت.)188 - 187
ها تعلق گرفته و لذا   ايني همهافتد؛ غرض خلقت به   به سجده مي وكند ايستد، ركوع مي مي
اما اين غرض براي غرض باالتري است، يعني بندگي و  ؛ها امر فرموده است بينيم به آن مي

 بنده از خود و هر چيز ديگر بريده، به ياد يعني ؛العالمين ربذلت عبوديت بنده در برابر 
 و بند جا اين از بيان عالمه در ).388: ، ص18: ، ج25 (پروردگارش باشد و ذكر او بگويد

يا اطاعت » بندگي« مذكور را به دو معناي ي آيد كه عبادت در آيه  ميبه دستقبلي 
 عموم و خصوص مطلق ي  رابطهها آنگيرد؛ دو مفهومي كه ميان   مي»پرستش«و خاضعانه 

 .برقرار است
پيام معنوي شيعه به جهانيان يك جمله بيش نيست و آن اين «: معرفت خدا و تقرب. 5
گيريد تا سعادتمند و  راه خداشناسي را در پيش ، به تعبير ديگركه خدا را بشناسيد؛است 

  دلخواهكند، نه به سوي انواع ه سوي پيروي حق دعوت ميخردورزي ما را ب .»رستگار شويد
رسد كه تنها   به دركي مي، نفسي انسان در اثر تزكيه. راني و خودبيني و خودخواهي شهوت

 هدف نهايي همين .)200 - 198 :، صص21 (يابد  را خداوند ميناپذير زوالواقعيت اصيل و 
بيني شده  هاي تربيتي اسالم پيش رنامه كه در ب، نفسي  با تزكيهفقطحيات طيبه است كه 

آن وقت است كه انسان تحت واليت و ...«. )188: ، ص6: ، ج25( است يافتني است، تحقق
 كمال انساني و مقام ي اين است آخرين درجه... گيرد  پاك قرار ميسرپرستي پروردگارِ

از هر ترس و يابد و  ترين راحتي را درمي  بزرگآنگاه و ؛)200 :، ص21 (»انسان كامل
 هك ديباش آگاه ؛»حزَنُونَي هم ال و هِميعلَ خَوف ال اللَّه اءيأَول إِنَّ أَال«: يابد اندوهي رهايي مي

  ).62/يونس( شوند مي نياندوهگ آنان نه و است يميب نه خدا دوستان بر
  

  مروري بر نتايج. 12
كه نيازي به   بدون اينمي حكي خدا، اسالمي-هاي ديني  بر اساس آموزهبنابراين

 ،معلولوجود او .  سعادتمندانه آفريده است براي زندگي ابديِداشته باشد، انسان راآفرينش 
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  همراه و است كه چند صباحي با تن خاكياالهيكران  اي از وجود بي  تجلي و سايهفيض،

عقبا و   ودر دنيا) حيات طيبه( يابي او به زندگي پاك راز دست.  گشته است ساكندنيا در
نهد، از   خير و شري كه خدا پيش پاي او ميهاي»آزمايش« اين است كه در ، ابديسعادت

هاي دروني  اسارت شيطان، به »آزادي «ي بهانه سر برنتابد و به وي» بندگي و عبوديت«راه 
  از،االهي به بارگاه  و التجاء»پرستش«ها با   براي پيروزي در اين آزمونوني تن ندهد وو بير

را   اوبندگي و پرستش كامل آدمي نسبت به خداي تعالي، نفس و جانِ. او ياري بجويد
و » تقرب«تواند با دست يافتن به معرفت نفس، به   كه ميجا  تا آنسازد ميپاكيزه و ناب 

مشكالتي  ،در اين صورت. و شهود قلبي خدا و ديگر حقايق هستي راه يابد» معرفت«
 كه ،ميدي، دلهره و اضطراب، اندوه، افسردگي و ناآرامي بيهودگي و پوچي، نااهمچون
 ها بر او گشوده خواهند شد، بست د بست و بنن از جان او رخت برخواه،ند شروري زاييده
 يكسره آن را هاي ها و شيريني  تلخي عالم و خويشتن، زندگي واش  او با نگاه مؤمنانهچراكه

من خدايي كه خواسته است او را از  هماداند، لق خداي حكيم و خيرخواه ميلك ط
 طبيعت در فراسوي يدانكران و جاو  به باراندازي به نام بهشت بي،به نام دنياي گذرگاه
  .برساند

  

  ها يادداشت
1. The Meaning of Life                 2. Value     3. Aim      4. function 

اشخاص يا : اند نوشته» ارزش«تبيين مراد از در . 1: آيد  اين مدعا از نكات ذيل نيز به دست مي.5
 امور ي از زمره... هاي علمي و ها، نظريه ها، فرهنگ  مقدس، طبيعت، آثار هنري، سنتءاشيا

، 10(تواند به زندگي خويش ارزش بخشد و معنا دهد  ها مي اند كه هر فرد با ارتباط با آن ارزشمندي
ها، آرامش دروني و هنجارهاي  ، خدمت به انسان، كسب رضاي خدا اهللايفهمچنين فناي ). 58: ص

توان   مي،در اين صورت). 59:  صهمان،(اخالقي نقش ارزشِ مبناييِ زندگيِ بسياري از افراد را دارد 
زندگي خود قرار داده و خود را » هدف«ها را  قائل است، آن» ارزش«امور گفت كسي كه براي اين 

مدافعان : اند نوشته» هدف زندگي« معناي زندگي به مفهوم ي درباره. 2. داند ها مي ملتزم به آن
 مبتني بر هدف يا اهداف خداوند، معتقدند كه چون خداوند خير محض است، هدف يا ي نظريه

پس كسي كه براي خدا و اوامر و ). 67: صهمان، (اهداف وي نيز از ارزش مثبت برخوردار است 
اش   زندگي،زندگي خود قرار داده» هدف« شريعت را قائل است قصد دارد عمل به» ارزش«نواهي او 

زندگي توجه » هدف«و » ارزش«فيلسوفان تحليلي صرفاً به دو معناي : اند نوشته. 3. را معنادار سازد
اند  قرار داده» هدف«زيرا آن را ذيل معناي ؛ اند زندگي نپرداخته» كاركرد«اند و به معناي  كرده

وجود ندارد كه نياز به » هدف«و » كاركرد« چنداني ميان پس تفاوت). 68 - 67: صصهمان، (
يكي از معاني : قريب به همين مضمون معتقدند. 4. ها در بحث معناي زندگي باشد تفكيك آن

، داري ارزشمراد از . زندگي است» ارزشمندي«يا » داري ارزش«و ديگري » هدف» «معناي زندگي«
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 مثالً مجموع لذات زندگي بيش از ؛اش باشد از هزينه يعني سودش بيش  باشد؛صرفه بهيعني زندگي 

 بودن را وجود خدا صرفه بهدانان شرط الزم  هيبرخي فيلسوفان و اال. هاي آن باشد مجموع درد و رنج
 تفاوت بارزي ميان هدف و ارزش به چشم ،در اين بيان نيز). 20: ، ص33(اند  يا عقبا دانسته

 بودن آن را وجود خدا يا عقبا صرفه بهارزشمندي زندگي يا زيرا كساني كه شرط الزم ؛ خورد نمي
دانند، ادعايشان اين است كه اگر انسان به خدا و عقبا معتقد باشد و رضاي خدا و نيل به سعادت  مي

هاي   سختيي  و ارزشمند است؛ زيرا مجموعهصرفه بهاش  اخروي را هدف خود قرار دهد، زندگي
بآيد،  دست ميه ل رضاي خدا و تقرب به او و سعادت اخروي بزندگي نسبت به لذاتي كه از ق

 .سازد پس هدف قرار دادن خدا و عقبا زندگي را معنادار مي.  كمتر استمراتب به
 توجه نيز اما خود؛ خلقت انسان پرستش خدا و توجه داشتن به اوست» غايت«. 1: ها برخي نمونه. 6

). 188 -187: صص ،23(ها خود خدا است  ي آناصل» هدف«پس . ذاتي» مقصود«واسطه است نه 
2 .شد و آفريدن جنبه  مي» هدف«و » غرض«عبث و بدون ] جهان و انسان[ اگر معاد نبود، خلقت

. 3). 260:  ص،14: ، ج25(گرفت و خداي تعالي منزه از بازي و سرگرمي است  بازي و سرگرمي مي
ي سبحان غايت و هدف و منتهاي طريق آدمي به سوي پروردگارش همان نفس اوست و خدا«

  ).193: ، ص6: ج ،25(» مسير اوست
7. Nihilism                  8. Absurdism                       9. Optimism 
10. Pessimism             11. Hedonism                      12. Egoism 
13. Utilitarianism        14. Humanism                     15. Naturalism 
16. Scientism 

  منابع
 . محمدمهدي فوالدوندي ، ترجمهقرآن كريم. 1

 . اهللا المرعشي النجفئيهآ ٔمكتبه: ، قمالبالغه نهجشرح ، )ق1404(الحديد، ابن ابي. 2
 .جامعه مدرسين: ، قمالتوحيد، ) ق1398(ابن بابويه، . 3

 .فروشي داوري  كتاب:، قم، علل الشرايع)1385(، ـــــــــ. 4
 .دارالفكر: ، بيروتلسان العرب ،)تا بي(، ينالد جمالابن منظور، . 5
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