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نقش ایمان در معنابخشی به زندگی از منظر اسالم
تاريخ تأييد59/8/42 :

تاريخ دريافت59/6/71 :

احمد محمدی احمدآبادی

زندگی موضوويی ست

ه سز هات متلف

پرتش سز «چیسلی معنتی زندگی» پرتشی ست
همۀ سفرس مطرح ست

مود أمم

اتل لث

ست

ه د يمق هو سنستن لرسی

سزسیند  ،هموسده سنستن د هسلجوی پتتتی اتنعهننده ل

آن لو ه ستوو  ،أت للوسند لت أ ی لر آن ل آدسمش د حی توو

یتلد ل زندگی

سمید سد لتشد یژگیهتی زندگی سنستنی ،سز ابی يفم آگتهی ،ادد ِ پیشلینی،
ادد سدس ه سخلیتد ،مجموي سمودی ست

ه زندگی آ می دس سز زندگی تتیر

موهو س مملتز میهند لر همین ستوت ،،شوتهفۀ زندگی سنسوتن نتشی ملمثر سز
یژگیهتی مذهود ست و

آن

سز معنت هدف ،ل ينوسن حتص و زندگی ،سيم سز

معنت سدی پوچی ،لرسی سنسووتنهت د پی میآید لرختتوول سز یژگیهتی د حی،
د سنی سنستنهت ست

د سین مقتل لر آنیم لت أبیین چیسلی زندگی سنستنی معنتیِ

معنت سدی زندگی ،ل نقش سیمتن خدسلت دی د معنت سد شدن زندگی لپر سزیم ،
د حقیق  ،ل سین تووو سا پتتووو

هیم ه چرس سگر خدس یت سیمتن ل خدس هو

نمی سش  ،منطقتً زندگی لیمعنت پوچ میشد

واژگان کلیدی :زندگی ،سنستن ،سیمتن ،معنت سدی
* عضو هيأت علمی موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی .

*
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مقدمه

هر شیء أتلع می

أعری

سنستن سز آن شیء ست
میزسن شنتخ

لنتلرسین ،أعری

لیتن چیسلی هر شیء أتلعی ست

سنستن سز آن شیء سز توی یگر ،د لث

یدگتههتی متلف
أعری

أصمیم أعری هننده نیس  ،لف

نسب

أتلع شنتخ
سز

شنتخ  ،مم ن ست

ل چیسلی یک شیء هو سشل لتشد لر سین ستت،،

چیسلی هر چیز أتلع یدگتهی ست

ه حسب اوۀ شنتخ

سز هر چیزی

سدیم
دیدگاه انسان در شناخت نیز ـ مثل شناخت ـ تابع میل و تصمیم و ذهنیت انسان
نیست .دیدگاههای متفاوت در شناخت تابع امکانات برای شناخت و تابع مقدار
رابطۀ وی با واقع است .ازاینرو ،دربارۀ تعریف و بیان چیستی و معنای زندگی،
برای زیستشناس ،زندگی تعریف خاص خود را دارد که در فضای زیستشناسی،
به هر میزان که او در این زمینه ،شناخت مطابق با واقع دارد ،درست است ،قهراً،
تعریف وی با تعریف انسانشناس که از زاویهای دیگری به زندگی نگاه میکند
متفاوت است ،و هر دو تعریف با تعریف فیلسوف که از منظر سوم به انسان مینگرد
نیز متفاوت است .این تفاوت بدان سبب است که هر کدام به زندگی از موقعیتی
خاص می نگرند .هر موقعیت در جای خود ،به شرط آنکه ناظر به واقع و حقیقت
و نیز کاشف از آن باشد ،درست است .در واقع ،دیدگاههای مختلف ،در صورتی
که درست باشند ،هریک میتواند چیستیِ بخشی از بخشهای مختلف یک شیء
را بیان کند .بدیهی است که ترکیب این تعریفها ،طبق یک ضابطۀ دقیق ،که البته
باید ضابطۀ آن را تبیین کرد ،میتواند تعریف جامعتری از شیء را نتیجه بدهد.
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 .1مفهومشناسی زندگی

سژۀ «زندگی» معنتی ستم مصددی سد ه سز حتص مصدد« :زندگی هر نِ»
موهو زنده ،ح تی
ست

میهند لنتلرسین ،زندگی د لر سدندۀ یژگیهتی موهو زنده

موهو زنده نیز سز آنها

سدسی آن یژگیهتت

ل سشلن حیت

ملص

زندگی میشو ه

د نلیج  ،یژگیهتی مذهود م لف هتی حیت

زندگی

دس أش ی می هند
زندگی د لرخود سدی سز م لف هتی حیت

موهو س ِ سدسی حیت

د ت گر ه ارسد میگیرند  ،د نلیج  ،ت نوع حیت

زندگی

زندگی د هاتنی ه مت

د آن زندگی میهنیم هو سد :
 .1حیات و زندگی نباتی :گیتهتن ،ل ينوسن موهو س
زندگی أفقی میشوند ه سدسی یژگیهتی حیت

حیت

زنده ،لدسنها

سدسی

سز ابی أغذی  ،دشد

أولید مث میلتشند نیز سز آن د ی صتحب زندگی شمر ه میشوند ه د طبیع
سثر میگذسدند سز آن ملمثر میشوند
 .2حیات و زندگی حیوانی :حیوسنت

نیز ،ل ينوسن تل سی یگر سز موهو س

زنده ،يال ه لر م لف هتی أغذی  ،دشد أولید مث  ،ه د گیتهتن هو سد  ،سدسی
حره

سدس ی

يوسط

حیوسنی سز ابی يالا ل فرزند ،أمتی ل همنوع ،سلرسز

سحستتت ل نشتنۀ شت ی یت نتدسحلی ،فرسد سز خطر سنس گرفلن لت یگرسن میلتشند
لت سشلن مجمويۀ سین سمود ،سدسی حیت
 .3زندگی انسانی :سنستن نیز ،سز آنها

زندگی حیوسنی میشوند
ه موهو زنده ست  ،یژگیهتی

زندگی نبتأی نیز م لف هتی زندگی حیوسنی دس سدس ست
سنستن سز آنها
سدسی چ

ه سنستن ست

یژگیهتیی ست ؟

زندگی س سز آنها

ل ن ت سا سین ست

ه

ه زندگی سنستنی ست ،
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یژگیهتیی ه سنستن دس سز تتیر موهو س
م لف هتیی ست

ه زندگی سین موهو دس ،ل ينوسن زندگی سنستنی ،سز زندگی نبتأی

حیوسنی مملتز

لرأر ارسد می هد لدیای ست

حیوسنت

هو ندسد

سز :يفم

آگتهی ،ادد

يوسط

مملتز لرأر میهند ،ایقتً ،همتن

سز متلصت

سین یژگیهت د نبتأت

زندگی سنستنی ست

پیشلینی ،ادد

سدس ه

آن یژگیهت يبتد سند

سخلیتد ،سشلن سحستتت

سنستنی ير ض حتالأی لر س  ،سز ابی غم شت ی نفر ،

صفتأی ،متنند شجتي

سدس شدن

سادسم د يین هو خطر سز د ی يفم آگتهی،

سدس

لو ن سهدسف مشتص د سفعتا سخلیتدی مجمويۀ سین سمود سز یژگیهتی سنستن
ست

ه زندگی س دس سز زندگی تتیر موهو س مملتز لرأر ارسد می هد لنتلرسین،

مرس سز زندگی د لث
ها

ه سنستن ست

چیسلی زندگی مجموي سمودی ست
نسب

س ه میشو

لت سین صفت

ه ل سنستن سز آن
یژگیهتی ختص،

زندگی سنستن سز تتیر موهو س ِ زنده مملتز لرأر میشو
عینی بودن معنای زندگی

مرس سز يینی لو ن معنتی زندگی آن ست
میهند سمر يینی

سدسی آثتد ختدهی ست

سشیتء ختدهی متنند زمین
معنتی زندگی آن ست

آب

ه معنت

تنگ

ه آن
ن سین

سنستن لت زندگی أثصی

هدف معنتی زندگی سز ابی

غیره ست  ،لف

مرس سز يینی لو ن

هدف زندگی سمر هو ی ست

ه لت فرض

أثقق ،سدسی آثتد هو ی ست  ،لدین معنت ه مرأبۀ هو ی فر ِ صتحب زندگی
لت أثقق لتشیدن ل هدف زندگی أوتع مییتلد سز مرأبۀ هو یِ لرأر لرخود سد
میشو سدأقتی مرأبۀ هو یِ سنستن سمری يینی

سدسی آثتد ختدهی ست

ه سز

دسه لندگی حتص میشو لرسی مثتا ،فر سيالی أثقق يینیِ معنتی زندگی ،د
تتن ادتی خدسی تبثتن ،خدسگون شدن صبغۀ سلای پیدس هر ن ست ؛ خدسی
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تبثتن د حدی

00

ادتی میگوید:
عَبْدِي أطِعْنِي اَجْعَلُكَ مَثَلِي أَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ  ،أَجْعَلْكَ حَيّاً لَا تَمُوتُ ،أَنَا غَنِيٌّ لَا

أَفْتَقِرُ ،أَجْعَلْكَ غَنِيّاً لَا تَفْتَقِرُ ،أنا مَهما أشأ يَكُن أجْعَلُكَ مَهما تَشأ يَكُن( .حافظ برسي،
5041ق)540 :
بندۀ من ،اطاعت و بندگی من کن ،من تو را مِثالِ خودم قرار میدهم؛ من زنده
ای هستم که نمیمیرم؛ تو را زنده نامیرا قرار میدهم .من غنی هستم که فقیر نمی
شوم؛ تو را غنی میکنم که نیازمند نمیشوی .من هر چه اراده کنم تحقق پیدا می
کند؛ تو را چنان قرار میدهم که هرچه اراده کنی همان شود.

د سین تتن ادتی ،ل سم تن سدأقتی مرأبۀ هو ی سنستن ل مرأبۀ خلیفةاللهیِ
ی سشتده شده ست
شری

ل سنستن چنین یت آ د میشو ه سی سنستن ،أو چنتن موهو

لزدگی هسلی ه سگر سدس ه هنی ،میأوسنی سز دسه سطتي

خلیفةاللهی لرتی سز ادد

لندگی ،ل مقتم

صفت

سلای لرخود سد شوی لر سین ن ل نیز أمهید

میهند ه لرخود سدی سز سین صفت

سم تنپذیر

ست

أنات سز طریق لندگی

نلیج سی ه سز سین لیتن د موضوع مود لث

زندگی] گرفل میشو سین ست
خدسگون شدن أثقق صفت

سطتي

[یعنی يینی لو ن معنتی

ه طبق لیتن مذهود ،هدف
سلای د هو آ می ست

معنتی زندگی

سز توی یگر ،صفت

سلای سمود ساعی يینیسند ،لدین معنت ه سدسی آثتد يینیسند د نلیج  ،ل هر میزسن
لت سدأقتی مرأبۀ هو ی سنستن ،سز طریق لندگی ،سین صفت
پیدس هند ،ل همتن میزسن ،هدف
میشو

آثتد مود سشتده د حدی

زندگی سمر يینی

معنتی زندگی يینی

د هو سنستن أثقق
مییتلد زندگی معنت سد

ادتی لر آن ملرأب میشو لنتلرسین ،معنتی

سدسی آثتد يینی ست  ،ن سيلبتدی ذهنی أ رسد موضوع سطتي

فرمتنبر سدیِ سنستن سز خدس د لرخی سز نق هتی یگر سین د سی

ادتی خو

نقش ایمان در معنابخشی به زندگی از منظر اسالم

01
لر سین

شتهد ست

لندگی پتی

د فرهنگ ین دزی خدسلت دی ،سطتي

ستت ،زندگی ست
ن لۀ دخود أوه سین

صفت

«غنت» «حیت » «ادد » ،ل گون سی ه

خدسی تبثتن هو سد  ،سز مطفوبأرین صفت
یگر ،چون هدف غتی

سز توی

اصوسی زندگی و ه همتن سدأقتی مرأبۀ هو ی سنستن

ل خدس مقتم خلیفةاللهی ست
خدس مسئفۀ سطتي

لرسی هر سنستنی ست

د

و أنات د سثر سطتي

لندگی خدس حتص میشو ،

لندگی دس لعد سز هر یک سز صفت

هد لرخود سدشدن سز صفت

مذهود مود أمهید ارسد می
لندگی میهند:

یت شده دس مشر ط ل سطتي

يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا غَنِيٌّ لَا أَفْتَقِرُ أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ غَنِيّاً لَا تَفْتَقِرُ يَا ابْنَ آدَمَ
أَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ حَيّاً لَا تَمُوتُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَقُولُ لِلشَّيْءِ
كُنْ فَيَكُونُ ،أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ( .ابنفهد حلي،
5041ق054 :؛ ديلمي5041 ،ق ،ج)71 :5

لدیای ست
ست ،

لینیتزی نتمیرسیی ادد سز خوستل هتی سصفی سنستن د زندگی

سشلن سین سمود ناتی

آدز ی هر سنستنی ست

آ د ن سین سمود دس مشر ط ل سطتي

خدسی تبثتن ل

لندگی هر ه ست

سین سحلمتا د سینجت

س ه میشو ه مشر ط هر ن أثقق خوستل هتی سصفی سنستنهت ل سطتي
لدسن ها
ست

ه آمت گی زمینۀ هدسی

ست

د سللدس ل سنگیزۀ أثصی ِ صفت

ه طعم

حال

ت
لندگی

د آنات فرسهم شو  ،زیرس سنستن مم ن

مذهود ل لندگی د ی آ د  ،هرچند آنگته

لندگی چشید ،هرگز ستلفت ه سز صفت

یت شده د ذهن س

خطود ن ند مت د سینجت سز أوضیح معنتی «غنت يدم سحست ،نیتز» معنتی «حیت
هت سنۀ لرآمده سز سطتي
لر سیجت » ،ل

لندگی» معنتی «چگونگی سم تن ادد

یتفلن سنستن

لی خر ج سز موضوع لث  ،صرف نظر میهنیم أنات لر سین ن ل
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أمهید میهنیم ه معنتی زندگی ل أثصی صفت
شدن صتحب زندگی سز آثتد صفت
لندگی سدسی مرسأب
سز صفت

دهت متلف

سلای ،ل موسزس

لنتلرسین ،نلیجۀ لث

سلای ست

دهت

لندگی ،متلف

د سيلبتدی یت يینی لو ن معنتی زندگی سین ست
سلای ،سز ساعی هتی يینی ست

ه سز دسه
ل يبتد

سدسی آثتد يینی ست

سلای سز طریق لندگی هزء مرسأب هو ی سنستن میشو

نلیج  ،سنستن صبغ

 ،د

نمو خدسیی پیدس میهند زندگی س معنت سد میشو

سز توی یگر ،زندگیِ همرسه لت یژگیهتی مذهود سز متلصت
ست

خوسهد لو
ه معنتی

لندگی لرسی سنستن حتص میشو

ایقأر ،صفت

سلبل  ،سزآنجته سیمتن سطتي

ست  ،أثصی معنتی زندگی لرخود سدی

مرسأب سیمتن

زندگی ،یعنی لرخود سدی سز صفت
سطتي

سلای  ،د نلیج  ،لرخود سد

 ،د نلیج  ،شنتخ ِ معنتی زندگی أتلعی سز شنتخ

معنتی سنستن ست

لنتلرسین ،لرسی أبیین نقش خدسلت دی د معنت سدشدن زندگی لتید ل
ذسأی سنستن خدس أوه سش

حقیق

زندگی سنستن
یژگی دسلطۀ

سنستن زندگی سنستنی دس سز نتحیۀ یژگی

خدسخوسهی سنستن مود أوه ارسد س
د أعری
ل ن سین أعری
أعری

هنس فصفی منطقی ،سنستن دس ل «حیوسن نتطق» أعری
لیتنهنندۀ أمتم حقیق

سنستن نیس (جوادی آملی)481 ،4831 ،؛ سین

أنات لتشی سز یژگیهتی سنستن دس لیتن میهند سین تتن لدسن ها

ه سنستن ،يال ه لر یژگی حیت
خدسخوسهی ذسأی

ست

حیوسنی لرخود سدی سز اوۀ نتطق  ،سز یژگی

فطری نیز لرخود سد ست

لتید ل أمتم یژگیهتی خی

میهنند،

د حقیق

لنتلرسین ،د أبیین معنتی زندگی،

سنستن أوه

سش

لدیای ست

غیر سین صود  ،معنتی ایق لتیسل سز زندگی سنستنی نتوسهیم سش

ه د
سز توی
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یگر ،سزآنجته سنستن هملر لت أمم
د حقیق

سنستنی

یژگی خدسخوسهی خو لرتد آن دس ش وفت هند ،لتید ل

مالکهتی حیتنی د أعری
أبیین حقیق

د ذس

خویش میأوسند ل

یژگیهتی خی

سنستن أوه هر لر همین ستت ،،گفل میشو  :لرسی

سنستن لتید سز أعفیمت

حی همک گرف

 .2مفهومشناسی انسان

د أعری ِ لرگرفل سز ارآن هریم ،یژگی «نطق» و ه د أعری

منطقی (حیوسن

نتطق) فص ممیز سنستن أفقی میشو  ،ل ينوسن یژگی هنسی شمر ه میشو
فص

سخیر سنستن چیزی غیر سز یژگی «نطق» ست  :أمتی

فطری لشر ل

خدسخوسهی ارآن مىفرمتید« :فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ
عَلَیْها» (روم )83 :أمتی
ست ؛ ترش
سین حقیق

ینى می ل توى خدس د هو هر هسى یک سمر فطرى

سنستن لرستت ،می گرسیش خدسخوسهی سلدسع شده ست
ل صود

یگری د سین آی لیتن شده ست :

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ( .اعراف)571 :

سین آی نیز د أبیینِ حقیق

سنستن سز همتن یژگی ستتتی ی [یعنی

خدسخوسهی] دمزگشتیی میهند لیتن ارآن سین ست
پش

ه خدس ذدیۀ همۀ مر م دس سز

همۀ مر م لیر ن هشید سز آنات سارسد لر أوحید گرف  :د آنجت ه مر م هنوز

د سصالب پددسن خویش لو ند ،آنات دس لر نفس خو شتن گوسه گرف
سارسد ل أوحید أصدیق نمو ند لنتلرسین ،د ترش
نیت ل ش

سنستن ل

هو لیتید ،سارسد ل

سزسیند  ،لت أوه ل نگته حیتنی ،د أعری

سنستن ،پیش سز آن

آنات نیز
د سین

هو خدس ند ارسد س ه شده ست
سنستن گفل میشو  :سنستن «حیّ ململّ »
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ست  ،لدین معنت ه یژگی «حیّ» د سنستن ،ل ينوسن هنس أعری  ،لیتنهنندۀ حیت
نبتأی ،حیوسنی سنستنیِ مصطفح و یعنی سدسی اوۀ نتطق و ست
ل ينوسن فص سخیر ،لیتنهننده یژگی خدسخوسهی سنستن ست

یژگی «أملُّ »،
(جوادی آملی:4831 ،

 )481ل أعبیر یگر ،سیمتنْ ل مثتل فص مقوِّم سنستن ست
فرهنگ حی ،حیت
ی أضمین شده ست
د مقتم أعری
سلای أملُّ

ململِّاتنۀ سنستن ست  ،ه زندگی سنستن د أملّ

خدسخوسهیِ

(همو ،4831 ،ج )468 :8لنتلرسین ،د نگته فطری لتطنی

حقیقی ،همۀ سنستنهت «حیّ ململّ »سند ،یعنی ت

آفرینش حیت

خدسخوسهی دس د همۀ سنستنهت نات ین هر ه ست  ،هرچند د مسیر

ش وفتیی أ تمفی فطر ِ لسیتدی سز سفرس  ،حیت
ها

حقیق

سنستن ،د

ململِّاتنۀ فطری خویش دس د سثر

يصیتن سز یت لر هسند أملُّ خدس س یِ خویش دس د اتلب نتمقد ،لر گی

ترتپر گی ل سمیتاِ سغیتد ،طوسغی  ،سصنتم شیتطین ،زنده ل گود میهنند (همو،

 )14-13 :4836لنتلرسین ،لرستت ،مبتح
سز ذسأیت

سنستن ست

فطریت

پیشین ،سیمتن خدسلت دی سز مقوِّمت

سینک ،د لث

مقتم أبیین سین معنت هسلیم ه حقیق

سیمتن

حقیق

سیمتن خدسلت دی د

خدسلت دی چیس

چگون

د

معنت سد شدن زندگی نقش سیفت میهند؟
 .3مفهومشناسی ایمان

سیمتن د لغ

سز دیشۀ «أمْن» ل معنتی طُممنین

آدسمش نفس ز سا خوف

ست :
أصل األَمْنِ :طُمأنينة النفس و زوال الخوف ،و األَمْنُ و األَمَانَةُ و األَمَانُ في
األصل مصادر ،و يجعل األمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها اإلنسان في األمن،
و تارة اسماً لما يؤمن عليه اإلنسان ،نحو قوله تعالي« :وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ» ،أي :ما
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ائتمنتم عليه( .راغب اصفهاني5051 ،ق ،ج)04 :5

دیشۀ معنتییِ «أمْن» يبتد
نگرسنی خوف سز تتح

ست

سز ت ون

نفس لر طرف گر

آدسمش د حی ل نثوی ه
سژگتن «أمْن» «أمانة» «أمتن» سز

سژگتن مصددیسند «سألمتن» گتهی لر آن حتل
سطالق می شو

آدسمش

گتهی لر سمتنلی ه نز سنستن ل سمتن

طممنینۀ د حیِ سنستن
تپر ه شده سنستنْ سمینِ

أمْن ،د سطالق ،ل معنتی طممنینۀ د حی د سنی ،د مقتل حتل

آن سمتن

ست

خوف

أر ،،ست « :و األَمْنُ :ضدُّ الخوف .و األَمانةُ :ضدُّ الخِیانة .و اإلِيمانُ :ضدُّ

الكفر .و اإلِيمان :بمعنی التصديق ،ضدُّه التكذيب» و «اإلِيمانُ فهو مصدر آمَنَ يُؤْمِنُ
إيماناً ،فهو مُؤْمِنٌ .و اتَّفق أَهلُ العلم من اللُّغَويّین و غیرهم أَن اإلِيمانَ معناه التصديق»
لر همین ستت ،،ارآن هریم میفرمتید:
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في
قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ال يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ.
(حجرات)50 :
باديه نشيينان ففتند :ايمان آورديم .بوو :ايمان نياورد ايد ،بلكه بووييد اسالم
آورديم و هنوز در دلهاي شيما ايمان داخل نشد است ،و افر از خدا و ييامبرِ او
را ييروي كنيد ،از كرد هايتان چيزي كم نميكند .خدا آمرزند مهربان است.

دیشۀ معنتیی «سیمتن» ل
أصدیق ،د يین سین
نسب

یژگی د حی د سنی صتحب سیمتن لرمیگر  ،زیرس

فع نفس ست  ،يبتد

ست

سز حتل

ل موضوع مود أصدیق ،همرسه لت سین یژگی ه آن

ل سنستن طُممنین

أسفیم ابوا نفس
مود أصدیق ست

آدسمش د حی د سنی می هد

سیمتن ،د سصطالح ،ل
و گته ل معنتی شریع

معنت ستلعمتا میشو :
ستالم ستلعمتا میشو ؛ م من د سین سصطالح هسی
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ه شریع

ست

ستالم دس ابوا سد ؛ هرهس شریع

آن يم هند م من شمر ه میشو

07
ستالم دس ابوا هند لرستت،

د سین سطالق ،سیمتن یعنی همتن ین شریع

لر همین ستت ،،ارآن هریم میفرمتید:
إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصاري مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ( .كهف)04 :
كسياني كه ايمان آورد اند و كسياني كه يهودي و صيابئي و مسيحي اند ،هر
كس به خدا و روز بازيسين ايمان آورد و كار نيكو انجام دهند ،يس ،نه بيمي بر
ايشان است و نه اندوهوين خواهند شد.

و گتهی مرس سز سیمتن حتل
همرسه لت أصدیق ست
حقیق

آن

سذيتن سيلقت نفس د ح آ می د مقتل حق،
سز معنتی سصطالحی سیمتن د لث

هنونی و لث

سیمتن خدسلت دی ه موهب معنت سدی زندگی میشو و مرس ست  ،سیمتن

ل معنتی

م :ل معنتی سذيتن أصدیق افبی أسفیم د حی ست

فارغ از این سخنان ،بحث در این است که حقیقت ایمان چیست ،بهخصوص
که خداوند متعال ،در بسیاری از آیات قرآن کریم ،ایمان را از عمل صالح جدا کرده
و ایمان و عمل صالح را دو چیز دانسته است:
ي اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ إِنّا ال نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَالً( .كهف:
)04
كساني كه ايمان آورد اند و كارهاي شايسته انجام دادند بدانند كه ما ياداش
كسي را كه نيكوكاري كرد است تبا نميكنيم.
ي فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَال كُفْرانَ لِسَعْيِه( .انبياء)00 :
يس ،هر كس كارهاي شييايسييته انجام دهد و نيز مؤمن باشييد ،براي تالش او
ناسپاسي نخواهد شد.
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ي وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنّات تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا االَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً( .تغابن)0 :
و هر كس به خدا ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد ،او را در باغهايي كه
از زير درختان آنها جويبارها روان است جاي ميدهيم.

از این آیات استفاده میشود که ایمان و عمل صالح دو چیز است .اینک ،بحث
در این است که «حقیقت ایمان چیست؟»
در ابتدا ،همانطور که از معنای لغوی آن استفاده میشود ،چنین به نظر میرسد
که ایمان به معنای «تصدیق کردن»« ،باور کردن» و از مقولۀ «علم» و «دانستن» است.
«ایمان به خدا» به این معناست است که انسان «بداند خدا هست» .البته« ،علم
تصدیقی» مراد است ،نه «علم تصوری» ،یعنی به صِرف «تصور خدا» ایمان گفته
نمیشود ،بلکه ایمان در هنگامی تحقق مییابد که انسان «تصدیق» کند که خدا
وجود دارد.
لرستت ،همین لر سش  ،لسیتدی گمتن هر هسند ه «سیمتن» لت «يفم» مست ی
ست  ،ل ن سین لر سش

نت دت

ست

ارآن «يفم» «سیمتن» دس یک چیز نمی سند؛

سز ارآن چنین ستلفت ه میشو ه يفم سيمّ سز سیمتن ست  ،یعنی چنین نیس

ه سگر

هسی ل چیزی يفم سشل لتشد ،لتلضر ده ل آن سیمتن نیز سشل لتشد؛ يفم ل هو
خدس یت يفم ل پیتمبریِ پیتمبر ل معنتی سیمتن ل خدس سیمتن ل آن پیتمبر نیس ،
زیرس مم ن ست

سنستن يفم ل خدس پیتمبریِ پیتمبر سشل لتشد ،لی ل آنات سیمتن

نیت د  ،چنتنه ارآن د مود فريونیتن میفرمتید:
وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ.
(نمل)50 :
و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت ،از روي ظلم و تكبر آن را انكار كردند.
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د سین معنت ه آنتن يفم سشلند ل سین

نیز می سنسلند ه حضر

پیتمبرِ خدس ست  ،لی ل

موتی

خدس هو سد
لی غفبۀ د حیۀ

لرأریهویی تلمهتدی د آنات ،آن دس سن تد میهر ند
سین آی

لرخی آیت

یگر ،سز ابی «لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُالءِ إِالّ رَبُّ السَّماواتِ

وَ االَرْضِ (اسراء)438 :؛ اطعتً ،می سنی ه سین نشتن هت دس هز پر د گتد آتمتنهت
نتزا ن ر ه ست

» ،هم گوسه ست

چنین نلیج گرف

لر سین

ه هر هجت يفم لو پس سیمتن هم هو سد ؛ يفم مسلفزم

سیمتن نیس ؛ مالزم سز سین طرف نیس
یعنی لرسی سین

نمیأوسن يفم دس مست ی لت سیمتن سنس
سلبل  ،سز آن طرف ،مالزم

هو

سد ،

سیمتن أثقق پیدس هند ،لتلضر ده ،اب سز آن ،لتید نويی آگتهی

يفم أثقق پیدس هر ه لتشد ،زیرس سنستن ل چیزی ه نسب

ل آن سز هر ها

هته

لتشد نمیأوسند سیمتن لیت د  .د ساع ،سین فرض ه سنستن سیمتن لیت د ل چیزی
ه آن چیز سز هر ها
گفلنی ست
لث

ه لز م یت يدم لز م يفم لرسی سیمتن سز یرزمتن لین مسیثیتن مث

گفلگو لو ه ست

میال ی لتزگر
مطرح شده ست

لرسی سنستن مجاوا لتشد ،فرضِ معقولی نیس
شتید پیشینۀ سین لث

د لین آنات ل ارن توم چاتدم

د میتن ملف رسن مسفمتن نیز ،سخیرسً ،سین لث

ل صود

هدی

لرخی سز د شنف رسن مسفمتن سصرسد سدند ه يفم سیمتن لت

هم اتل همع نیسلند

سیمتن أنات د هتیی أثقق مییتلد ه ها لتشد.

لرخی سز مل فمتن مسیثی لر سین لت دند ه سنستن میأوسند لیآن

ل چیزی

يفم پیدس هند آن دس فام هند ل آن سیمتن لیت د لرستت ،همین مبنت ،همفۀ «سیمتن
لیت د أت لفامی» د مسیثی  ،ل ينوسن یک شعتد ،شار
ه نظر مل فمتن مسیثی ،مبنی لر سین

یتف

الزم ل ذهر ست

سنستن میأوسند سیمتن ل چیزی لیت د لی
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آن

هیچ يفم

آگتهی سز آن سشل لتشد ،تتن نت دتلی ست

مت د سینجت د

صد طرح لث هتی ایق ففسفی دلتدۀ دسلطۀ يفم سیمتن نیسلیم ،لف

أنات أوه

س ن ل سین مطفب مود نظر ست

ه يفم لتلضر ده مسلفزم سیمتن نیس  ،یعنی

ه هرهت يفم هو

سد لنتلرسین،

چنین نیس

سد  ،ضر دأتً ،سیمتن هم هو

صِرف سنسلن يفمِ ذهنی سیمتن نیس

(مصباح یزدی ،4833 ،مجموعه آثار(مشکات)،

بسوی او )033-433 ،لی سز آن طرف ،مالزم لرارسد ست  ،یعنی هرهت سیمتن ل
موضويی هو سد  ،لتلضر ده ،يفم آگتهی نسب
لی مقولۀ سیمتن غیر سز مقولۀ يفم
ست  ،منلات سز نوع سفعتلی ست

آگتهی ست

ل آن موضوع هو سد ،
حقیق

سیمتن سز مقولۀ فع

ه لد ن يفم آگتهی أثقق پیدس نمیهند سیمتنْ

فع افب سز تن سيمتا هوسدحی لتطنی ست  ،ن هوسنثی ظتهری
الزم ل ذهر ست
ست

ه نسب

ه سیمتن لدسن ها

آن لت فتي

معنتی مصددی سد

سز مقولۀ فع

دنظرگرفل میشو  ،یعنی فتي ِ سیمتن سز آن ها

ه

سیمتن ل خدس میآ د  ،سز نظر افبی د حی خو دس أسفیم خدس میهند ،لدسن معنت
ه سیمتنآ دنده ،دلتدۀ لوسزم سیمتن ،خو دس أسفیم خدس ارسد می هد ،ل گون سی ه
هرگون ستلقاللی دس سز خو تفب میهند سمت سگر سیمتن سطالق شو
آن حتل ِ لت دمندسن

مرس سز سیمتن

أسفیم سنستنِ م من د مقتل خدس لتشد ،د آن صود ،

معنتی ستم مصددیِ سیمتن سدس ه شده ست
چ سیمتن دس ل معنتی مصددی آن لگیریم چ ل معنتی ستم مصددی ،سز نظر
أمثیر آن د معنتلتشی ل زندگی ی ی ست

زیرس معنتی مصددی ،یعنی سیمتن آ د ن،

ل هو آ دندۀ معنتی ستم مصددی ست  ،آن
یتلد حتل

ل ينوسن نلیجۀ سیمتن أثقق می

أسفیم افبی د مقتل خدسی تبثتن ست  ،سین حتل

أسفیم پذیرش
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د صود

معنت سد شدن ارسد می هد

أجفی آن د مقتم يم  ،زندگی دس معنت سد میهند
سز توی یگر ،معنت سدیِ زندگی سمری أش ی ی ست  ،لدین معنت ه زندگیهتیی
د دستلتی هدف زندگی سنجتم میشو  ،سدسی دهت

ه

سیمتن صتحبتن زندگی

دهت

ی دیگر ملفت
ست  ،ه

متلف سند ،لسل ل

میزسن حسن فتيفی آنات ،معنتی زندگی آنات لت

میشوند ،زیرس خدسلت دی سیمتن ل خدس سدسی دهت

د نلیج مرسأب معنت سدی زندگی حسب مرسأب متلف

متلف

سیمتن ملفت

میشو لر سین ستت ،،سیمتن ل معنتی س ا – سیمتن ل معنتی پذیرش ظتهری
شریع

ستالم – سز مرسأب هفی سیمتن مثسوب میشو ل يبتد

ایقأر،

خدسلت دی سیمتن ل خدس و ه یک دسلطۀ د حی ،د سنی لین سنستن خدست
یک هفی مش ک ست

ه

سدسی دهت

سخلالف مرسأب معنتیی زندگیهتیِ م منتن
دهت سیمتن خدسلت دی آنات ست
نسب

شدَّ

ضع

ست

سفز ن لر سین،
ضع

خدسلت دسن نیز أتلع شد

لنتلرسین ،دهت سیمتن مرسأب أسفیم سنستن

ل خدس أعیینهنندۀ میزسن لارهمندی سنستن سز معنتی زندگی ست

دهت

و

مرسأب سیمتن خدسلت دی و ل لی آن

نیز

سیمتن سمری لتطنی افبی ست

و د مرسأب پذیرش أسفیم سنستن د مقتم يم أجفّی میهند ،لدین معنت ه میزسن
أسفیم د سفرس م من ل میزسن مرسأب سیمتن آنات ست  ،ه أجفّی أسفیم د

حتل

سيمتا دفلتد صتحب سیمتن لر ز ظاود پیدس میهند
د نلیج  ،میزسنِ لارهمندی سنستنهت سز معنتی زندگی أتلع مرأب
ضع

سیمتن آناتت

ه

دهۀ شد

د مقتم يم أجفّی هر ه لتشد لنتلرسین ،آن

نقش

دهۀ سیمتن

میزسن

أعیینهننده د میزسن لارهمندی سنستن سز معنتی زندگی سد
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أسفیم لندگیِ سنستن د مقتل خدسی تبثتن ست  ،ه آثتد آن د زندگی فر ی
سهلمتيی ی د مقتم يم أجفِّی میهند ل صود

أجسم

يینی د يتلم آخر

مییتلد
 .4ضرورت وجود خدا و معناداری زندگی

ل نظر میدتد سین مسئف ه سگر خدس هو نمی سش  ،هیچ چیز سز همف
زندگی هیچ معنتیی نمی سش  ،مسئفۀ چندسن مبامی ،ه نیتز ل ستلدالا سشل
لتشد ،نیس  ،زیرس معنت ل خصوص د سدأبتط لت زندگی همتن هدف زندگی ست
شتیسلگیِ أعیین معنت هدف زندگی نیز أنات د صالحیّ ِ لتشندۀ زندگی یعنی
أنات د صالحی
طرح لث
أوه ست

خدسی هسلیلتش ست
هو خدس لرسی معنت سد شدن زندگی سز آن ها

ضر د

مود

ه گمتن نشو صرف خدسلت دی سیمتن ل خدس ،لو آن خدس خدسی

خیتلی لتشد ،موهب معنت سدی زندگی میشو  ،زیرس د آن صود  ،نلیجۀ سیمتن ل
هو خدسی خیتلی ،معنتی خیتلی سز زندگی خوسهد لو لنتلرسین ،سیمتن ل خدسیی
ه

هو س

سلسل ل لت د سیمتن سيلقت من نیس

موهب معنت سدی زندگی

میشو
دمز أمهید لر سین مطفب أوه

س ن ل ن ل سی ستتتی د منشم

معنت سدی ست ؛ «معنت» ل ينوسن یک ساعی
مطفق

سص هسلی نشم

أنات دسلط لت خدست

د هر هجت أثقق پیدس هند سز حقیق

میگیر مفاوم سین تتن آن ست

لتوسهد معنت سد شو لتید لت خدس و ه سص

ترچشمۀ

حقیق

هسلی ست

ه هرمقول سی
و دسلط پیدس هند؛

ه هر چیز دس معنت سد میهند د خصوص زندگی ،سهثر

هستنی ه معلقدند دسلطۀ لت خدس شرط الزم هتفی لرسی معنت سدی زندگی ست  ،لر
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ختص لت خدس سشلن معنت سدی

زندگی ست
الزم ل ذهر ست

ه مدسفعتن نظری هتی خدسمثود دلتدۀ سین

ایقتً هدسم دلط

نسب ْ زندگی دس معنت سد میهند ،سخلالف نظر سدند ت سا سین ست  :چگون معنت
سز ترچشمۀ مجر يتلَم ه يتلِم ،ات د
ترسی

خیرخوسه مطفق ست

ل زندگی آ می

میهند؟ پتت تنلی ه هم نتن لر يرصۀ أف ر فرسطبیع لت دی تیطره

سد سین ست

ه معنت د زندگی سنستن سز دسه أثقق لتشیدن ل هدفی ه خدس ند

لرسی سنستن د نظر سشل ست

حتص میشو لرستت ،سین نظری و نظریۀ هدف

و ،یک زندگی ل هر میزسن ه

د دستلتی أثقق هدف سلای لتشد معنت سد ست

(متز ،الف )063 :4830گفلنی ست

نظریۀ هدف د لتب معنتی زندگی ل «نظریۀ

هدف سلای» شنتخل میشو
 .5هدف خدا و معناداری زندگی

د «نظریۀ هدف سلای» ،س يت لر آن ست
أثقق لتشیدن ل هدفِ خدس ست

ه ترچشمۀ معنتی زندگی خدس ست ؛

ه زندگی دس معنت سد میهند أدئو ،ملز د

مقتل سی لت ينوسن «آیت هدف خدس ند میأوسند ترچشمۀ معنتی زندگی لتشد؟» می
نویسد:
به باور من ،پرسش از اینکه چه عاملی میتواند زندگی را معنادار کند پرسشی
است از اینکه چه چیزی در حیات ما شایستۀ احترام عظیم است .یک نظریۀ
خدامحور ـ آنگونه که در این مقاله تفسیر میشود ـ چنین پاسخ میدهد که زندگی
انسان فقط تا جایی شایستۀ احترام عظیم است که انسان ارتباط مناسبی با یک
موجود روحانی ـ که بنیان و اساس عالم طبیعت است ـ داشته باشد و در دیدگاه
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سنتیِ خدامحور ،دستکم ،یک ارتباط مناسب با خدا آن است که هدف او را تحقق
ببخشیم .این دیدگاه را «نظریۀ هدف [الهی]» مینامیم( .متز ،ب-500 :5031
)530

ل نظر میدتد أنات ينصری ه میأوسند زندگی دس شتیسلۀ سحلرسم هند هدف
سدزش معنت سشلن زندگی ست  ،زیرس سین سمود سنستن دس لر آن می سد ه د ابتا
شیءِ مود سحلرسم سحست ،سیمتن
ختص نمتید ل يبتد

أعاد هند

ل ديتی

خو دس موظ

دفلتد

یگر ،سدأبتط منتتب لت خدس سیجتب میهند ه سنستن د

زندگی ل گون سی يم هند ه

د ها

متتلف

لت دلط نسب

ختص لت خدس

نبتشد مت سز سین «سدأبتط منتتب لت موهو د حتنی» أعبیر میهنیم ل «دسلطۀ سیمتن
لندگی» د نلیج  ،سشلن سدأبتط منتتب لت خدس معنتیی نمیأوسند سشل لتشد هز
سیمتن أثقق لتشیدن ل دسلطۀ لندگی ل گون سی ه زندگی سنستن دس سدزشمند
شتیسلۀ سحلرسم هند
ل نظر میدتد ه پیتم سصفیِ نظریۀ «هدف سلای» و چنتنه «ملز» أفسیر هر ه
ست

و مبنی لر سین

سدأبتط لت خدس ،سز طریق أثقق لتشیدن ل هدف آفرینش،

زندگی دس معنت سد میهند ،همتن تتنی ست
مبنی لر سین

سیمتن

خسرسن د زندگی ست

ه

د لینش أوحیدی مطرح ست ،

لندگی أنات دسه معنت سد هر ن زندگی
ارآن هریم نیز لت اسم ل صرسح

دهتیی سز پوچی
سز سین ساعی

خبر

می هد:
وَ الْعَصيْرِ إِنَّ الْإِنْسيانَ لَفِي خُسْر إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا
بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ( .عصر)0-5 :
قسيم به عصير ،انسيان واقعاً در زيان اسيت ،مور كساني كه ايمان آوردند و
اعمال صالح انجام دادند و همديور را به حق توصيه كردند و به شكيبايي سفارش
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نمودند.

لنتلرسین ،هو خدس شرط ضر دی ست
زندگی ل معنتی هدف زندگی ست
زندگی ست

لرسی معنت سد شدن زندگی ،زیرس معنتی

معنت سد شدن زندگی ل معنتی أثقق هدف

أثقق هدف زندگی چیزی نیس
د نلیج  ،ل لی سین

زندگی ست

هز أثقق هدف خدس ،ه آفرینندۀ

زندگی هو سد

نیز زندگی معنت سد ست ،

پس ،لتلضر ده لتید خدس هو سشل لتشد
نلیجۀ لث هتی گذشل أت هنون سین شد ه معنت سدی زندگی أنات لت فرض هو
خدس منطقتً معقوا ست  ،زیرس هو خدس شرط ضر دی معنت سدی زندگی ست
نظر میدتد همۀ فیفسوفتنی ه ستلدالا میهنند لر سین
زندگیِ سنستن پوچ

ل

سگر خدس هو نمی سش ،

لیمعنت لو  ،ل نتمعقولیِ معنت سدی زندگی د فرض هو

ندسشلن خدس سذيتن سدند آنات لر همین ستت ،میگویند :سگر خدس هو ندسشل
لتشد ،ضع لشر دلر سدندۀ نويی نتهمتهنگیِ لنیت ین أغییرنتپذیر خوسهد لو
لرسی مثتا ،آلبرهتمو د أبیین يدم همتهنگیِ لنیت ین ضع لشر ل أضت میتن
ساعی
لط

سشتده لر آن أمهید میهند :سین
ينتی

لید ح

ست ،

سین

سنستن طتلب هاتن معقوا ،منظم

سنستن و د فرض نبو خدس و لت هاتنی ختموش،

لیسحست ،د لر خوسهد لو سین همتن نتهمتهنگی ست

هو خدس لرطرفمیشو

سدسی

ه أنات لت

سم تن معنت سد شدن زندگی دس فرسهم میهند  ،د

نلیج  ،سندیشۀ پوچی دس سز ذهن آ می لیر ن میهند
آلبرهتمو

هستنی متنند أتمس نیگ

دی تد أیفود ،هم  ،د سین نظرگته

مشلرکسند ه سگر چیزی لزدگأر  ،ل لثتظ د نی ،لتسدزشأر سز خو مت و ه چ
لست ل س خو دس ل شد

سلسل میلینیم و هو ندسد  ،د آن صود  ،زندگی

تل م ل یک سيلبتد مام لیمعنتت

(ر.ک .ولف )81-03 :4830 ،آن سيلبتد مام
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هز آن

چیزی نیس

شو  ،زیرس سصفیأرین

لت فرض يدم هو خدس منطقتً زندگی پوچ لیمعنت می
ستتتیأرین شرط معنت سدشدن زندگی هو خدست

لنتلرسین ،معنت سدی زندگی لیمعنتیی آن منطقتً سیر مدسد هو خدس فرض يدم
هو خدست
آلبرهتمو همف رسن ی ،سزآنجته شرط معنت سدی زندگی [یعنی هو خدس]
دس حتص نمی سنند زندگی دس پوچ می سنند  ،سز طرفی ،پوچ سنسلن زندگی لرسی
آنتن گرسن أمتم میشو  ،لرسی میدن د ح سمید د سنستن ،أوصی میهنند :هر چند
زندگی پوچ لیمعنت ست  ،ل ن سنستن لتید ل گون سی زندگی هند ه گویت زندگی
س معنت سد ست

مام نیس

(همان)

سنستن لتید خو ْ خویشلن دس سز پوچی مام لو ن نجت
سحست ،پوچی ،أوصی هتیی سز ابی آن

هد لرسی نجت

أیفود میگوید ،مبنی لر سین

دس معنت سد میهند ،لبسلگیِ فتي ل فعتلی هتیی ست

آن

سز

زندگی

ه ل آنات مشغوا ست

(همان؛ نیز ر.ک .ویگینز)34-83 :4830 ،

آن
يبتد

أومت ،نیگ
ست

د أمیید هتمو سلرسز می سد  ،لرسی هتتلن دنج سحست ،پوچی،

سز :پیشنات ِ ترپی ی

أثقیر هر ن نیت ی سین أوصی دس أث

ينوسن «دندی لشر» آ د ه ،مینویسد:
ما ميتوانيم با تكان دادن مشيت خود به دنيايي كه چشم و فوش خود را در
مقابل خواسيتهاي ما بسته است شأن و منزلت خويش را حفظ كنيم ،و عليرغم
آن ،به زندفي خويش ادامه دهيم( .نيول)541 :5031 ،

سین ابی أوصی هت نتشی سز ل لنلس

دتیدن أف رِ لرخی د أبیین معنت هدف

زندگی ست  ،ه آن نیز ل نولۀ خو نلیجۀ غفف
غفف

دزیدن سز خدس لتشندۀ زندگی ست

سز ففسفۀ خفق

چرسیی زندگی،

لنتلرسین ،يق سیجتب میهند ه
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چینش مبتنی معرفلی د لتب أبیین معنتی زندگی چینشی منطقی مبلنی لر سصوا
اطعی يقفی لتشد ،أت د د ند أبیین معنتی زندگی چتد مش
صود

ست

ه

د أبیین مقدمت

معنتی زندگی أبیین سضح
شد ،هو خدس
زندگی ست

نلیج گیری لت لنلس

نشویم أنات د سین
د لر نمیشویم

د شنی مییتلد لنتلرسین ،چنتنه پیش سز سین گفل

خدسلت دی شرط ستتتی

سن تدنتپذیر معنت سدی

ضر دی

حتا ،سین ت سا مطرح میشو ه «آیت صرف هو سشلن خدس

خدسلت دی زندگی فر دس معنت سد میهند؟»
 .6ناکافی بودن «صرف خداباوری» در معنادار شدن زندگی

مرس سز «صرف خدسلت دی» د سینجت صرف لت د
خدست

د مبتح

منطقتً شرط الزم

گذشل  ،سین مطفب سثبت

شد ه

أصدیق

سارسد ل

هو خدس

هو

خدسلت دی

ضر دیِ معنت سدی زندگی ست  ،لدین معنت ه لت فرض يدم

هو خدس یت يدم خدسلت دی ،تتن گفلن سز معنت سدی زندگی لیمعنتت
معنت سدی زندگی

خدسلت دی منطقتً الزم

هو خدس موهب معنت سدی زندگی ست
ست

سینک ،أرأیب منطقیِ لث

مفز م ی دیگرند چنتنه گذش ،
زندگی معنت سد مسلفزم هو خدس

سیجتب میهند ه سین ت سا ستتتی دس مود

لردتی ارسد هیم :لر فرض ه سنستنهتیی ،لرستت ،لرسهین يقفیِ سن تد نتپذیر،
هو خدسی تبثتن دس میپذیرند سز نظر يقفی خو دس مجتب مییتلند یت حلی
سز نظر د حی ،د سنی ل لت د افبی نیز میدتند ،ل نثوی ه سحلمتا يدم هو
خدس د ذهن آنات خطود نمیهند ،یت لرستت ،فطر خدسشنتتی خدسهویی ،هو
خدس لرسی يدهسی سمر لدیایِ سن تدنتپذیر أفقی میشو

د زندگی ،پیوتل خدس دس

لت د سدند س دس موهو مقد ،شتیسلۀ سحلرسم تلتیش می سنند ،آیت صرف

نقش ایمان در معنابخشی به زندگی از منظر اسالم

18

خدسلت دی تبب میشو معنتی زندگی و سدأقتی مرأبۀ هو ی سنستن ل مقتم
سنستنی

يبو ی

و لرسی آنات حتص شو

یت صرف خدسلت دی ،ففسفۀ حیت

 ،د نلیج  ،زندگی آنات معنت سد شو

زندگی دس لرآ د ه نمیهند؟

د مقتم پتت  ،شتید هستنی لر سین لت د لتشند ه صرف سندیشۀ خدسلت دی
سیمتن ل خدس زندگی دس سز پوچی
خدسلت دسن  ،سنستن سز آن ها

لغوی

نجت

می هد ،زیرس د زندگی

ه پیوتل خو دس د تتیۀ لط

مارلتنی خدس می

لیند ،سمید سدسن ل زندگی میسندیشد سین سندیش ل سنستن سمید آدسمش می هد
د نلیج  ،زندگی سنستنِ خدسلت د پیوتل تر شتد سز سمید

سدسی معنت ست

سین تتن شتید ،د لد موسها لت آن ،ذهنهتی تطثینگر دس اتنع هند ،ل ن
د نگتهی ژدف لت أوه ل مطتلب پیشین دلتدۀ چیسلیِ معنتی زندگی دسه تدِ
د أبیین معنتی

أثقق يینی آن ،نتهتفی لو ن أوهی مذهود ل ضوح د شن میشو

زندگی گفلیم ،مرس سز معنتی زندگی د سینجت أثقق آن سمر ملعتلی ست
لیر ن سز فرسیند زندگی ارسد سد

ه

د

زندگی تیف سی لرسی دتیدن ل آن سمر يینی

ست  ،ه مت سز آن ل سدأقتی مرأبۀ هو ی سنستن أعبیر هر یم آن سمرْ ملعتلی
مطفوبِ ناتیی نیز مطفوب لتلذس
خوسهیم سش

ست  ،ه سگر أثقق پیدس هند ،زندگیِ معنت سد

لنتلرسین ،معنتی زندگی همتن هدف زندگی ست

ه لتید سز طریق

زندگی أثصی هر لر ستت ،أبیین مذهود ،منطقتً نمیأوسن معنتی زندگی و یعنی
سمر يینیسی ه سز طریق زندگی لر ستت ،تفوک د ش ختص حتص میشو و
دس ل سحست ِ،آدسمش سمیدِ صرف أقفی
گذشل سز سین ،فر هتت

س

معنتی زندگی ل آدسمش

ندسد آدسمش سمید د هتیی مطرح ست

سمید مبنت

أوهی يقفی

ه سنستن سز نتحیۀ موضوع مامی نگرسن
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دنده یت تی یت طوفتن سز حوس ث طبیعی یت

حوس ث غیرطبیعی زندگی سنستن دس أادید میهند د چنین موسد ی ،فرض هو
س ضتع

شرسیط ختصی ،سز ابی

سحوسا

مقتلف لت حوس ث ،مم ن ست
موضوع مود لث

سشلن تیفۀ فتع یت سشلن سم تنت

آدسمشلتش لتشد سز نگرسنی سنستن ل تهد سمت د

و ه سص ففسفۀ حیت

چرسیی زندگی مطرح ست

و لیشلرین

نگرسنی دلتدۀ مامأرین موضوع سنستنی و ه همتن هدف معنتی زندگی ست
هو

سد آن

میأوسند سین نگرسنی دس لرطرفهند

و

زندگی دس معنت سد نمتید،

منطقتً ،نمیأوسند صرف خدسلت دی لتشد ،زیرس معنت هدف زندگی ،لر ستت ،مطتلب
آن سمر يینی أنات سز طریق زندگی م منتن أثقق مییتلد

پیشین ،سمر يینی ست

خدسلت دی سیمتن ل خدسی ح یم خیرخوسه مطفق ،نسب
يف

نتاص ست

يف

ل معنت سدشدن زندگی،

نتاص ل أناتیی موهب معنت سد شدن زندگی نمیشو

سیمتن همرسه لت سيمتا صتلح دفلتد م منتن تبب میشوند ه زندگی معنت سد شو
سز پوچی دهتیی یتلد لنتلرسین ،سنستن منطقتً نمیأوسند لرسی دهتیی سز پوچی
معنت سد شدن زندگی ل سشلن سیمتنِ أنات اخوش لتشد ل آن سهلفت هند
د حقیق  ،سیمتن سز أصدیق افبی آغتز میشو

سیمتن

خدسلت دی منشم

معنت سدی زندگی ست  ،ل ن آن

سیمتن دس لتد د  ،د نلیج  ،زندگی دس معنت سد

میهند يم ل مقلضتی سیمتن ست

ل همین لی  ،ارآن هریم «نويتً سیمتن يم

صتلح دس لت هم ذهر میهند،

د هتیی ه ل أناتیی آمده ست

لتید آن دس أقیید

هر » (جوادی آملی ،4813 ،ج)110 :0

ارآن هریم يم صتلح دس و يم ل مقلضتی سیمتن دس و ارینِ سیمتن ارسد س ه
ست

آن دس الزمۀ أف یکنتپذیرِ سیمتن معرفی میهند د نلیج  ،حقیق

خدسلت دی
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زمتنی د سنستن أثقق پیدس میهند ه سیمتن خدسلت دی د ش

يم صتلح

م منتن د زندگی أجفی هند ل أعبیر یگر ،خدسلت دیِ أجفّییتفل د سيمتا دفلتد
آ می ست

ه زندگی دس معنت سد میهند سيمتا دفلتد لرختتل سز سیمتن ست

ه تتزندۀ زندگیِ معنت سد میلتشد الزم ل ذهر ست
مفاومی ه لیتن شد ،د صودأی أثبی
زندگی سثبت

ه معنت سد شدن زندگی ،ل

میشو ه هدفدسدی خدس سز آفرینش سنستن

شو

 .7هدف خدا از خلقت انسان

لث
نشم

هدف سدی خفق

سز يتلِم ات د مطفق ح یم يفی سالطالق لو نِ خدس

میگیر  ،زیرس الی سنستن ،لرستت ،ابوا سص يفی  ،خدس دس پذیرف

مقلضتی س لۀ سثبت

صفت

خدس ،هو خدس دس لت صف

يفم ادد

ل
ح م ِ

يفی سالطالق شنتخ  ،سین لت د دس ل خولی فام میهند لدسن معلقد میشو ه سز
خدسی يتلم ات د ح یم خیرخوسه مطفق ،هتد يب
آن

سز خدس صت د میشو ترستر خیر ح م

ست

لیاو ه صت د نمیشو ؛
د نلیج  ،سز خفق

سنستن

آفرینش زندگی نیز هدف غرضی سد
آنچه از نگاه بروندینی و بر اساس مبانی عقلی اثبات میشود دو مطلب است:
سص هدف سد لو ن خفق
سمت سین

سص ح یمتن لو ن هدف خفق

هدف خدس سز خفق

ایقتً چیس

أثقق لتشید زندگی دس معنت سد هر  ،مطفبی نیس

چگون میأوسن هدف خفق

دس

ه سز نگته لر ن ینی ،ل همک

يق ِ أنات لد ن ستلمدس سز حی ،للوسن لدسن دتید يق ِ أنات أت لدسنجت ل سنستن
مد میدتتند ه ل سنستن میفامتند ه يتلم هسلی دس خدسی سنت ات د ح یمی
ل

هو آ د ه ست

ه يب

لطالن د سفعتا س مثتا ست

پس ،خفق

سنستن
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آن هدف ایقتً چیس

دسه أثقق

ه لرسی أبیین آن لتید سز حی ستلمدس

هس
پیش سز لیتن هدف خفق
هدف خفق

سنستن ،أوضیثی ،هرچند هوأته و ل ينوسن مقدمۀ لیتن

سنستن و ،ضر دی ست

هدف د سفعتا سلای ست

آن فرق لین هدف د سفعتا سخلیتدی سنستن

د أمتم سفعتا سخلیتدی ه سز فتي ذیشعود متلتد

صت د میشو فتي ْ آن فع دس ل منظود أثصی هدف

غرضی سنجتم می هد

لنتلرسین ،فعفی سز فتي متلتد صت د نمیشو مگر آن

سادسم ل آن فع لرسی

أثصی هدفی ست

هدف سصفی نبتشد ،لف

سلبل  ،آن هدف مم ن ست

خو ْ

مقدم لتشد لرسی هدف لرأر آن نیز ل نولۀ خو مقدم لتشد لرسی هدف لتالأر،
أت لرتد ل هدف سصفی ه آن هدف سصفی لنفس مطفوب ست  ،ه د سین صود
سز سهدسف مقدمتأی ل سهدسف ملوتط یت سهدسف طولی أعبیر میهنند أثصی سهدسف
ملوتط ،هم  ،د دستلتی أثصی هدف سصفی ست
يبتد

ست

سز :أفت

ن لۀ ستتتی د لث

هدف

هوهری لین هدف د سفعتا سنستن هدف د سفعتا خدس

د سفعتا سنستن ،همۀ سهدسف ،د صودأی ه يقالیی لتشد ،لرسی أممین نیتزی سز
نیتزهتی سنستن
سنستنهتت

لرسی سدضتی ی ی سز سمیتا

گرسیشهتی د نی

د سنی خو

لرسی مثتا ،سنستن سگر غذس میخود  ،لرسی دفع نیتز أغذّی ست  ،یت سگر

أثصی يفم میهند ،لرسی سشبتع غریزۀ حقیق هویی ست  ،یت حلی آنجت ه ل
نیتزمند همک میهند  ،د نظر لد ی ،خو دس لینیتز می سند ،لت همک هر ن ،نیتز
يتطفۀ نوع تلی خو دس سدضت لرطرف میهند لنتلرسین ،ففسفۀ هو ی هدف
د سفعتا سنستن دفع نیتز ستل متا ست

د حقیق  ،هدف د سفعتا سنستن همتلی

نقش ایمان در معنابخشی به زندگی از منظر اسالم
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ست

د ختدج سز ذس

ه

فتي أالش میهند لت سنجتم فع  ،آن

فتي ارسد سد

دس أثصی هند نقص خویش دس لدسن تیف لرطرفهند  ،د نلیج  ،لت أثصی
آن ،خو دس هتم هند لدیای ست

ه هدف ل سین معنت د مود سفعتا خدس هو

ندسد  ،زیرس خدس هتم مطفق ست

د مود فع سلای ،هدفی ه د ختدج سز ذس

خدس لتشد خدس سز دسه أثصی آن لتوسهد نقصی سز خو لرطرفهند ل همتلی
د ختدج سز ذس

ه

س

د ذس خدس نیس

هو سد لرتد هو ندسد هیچ نوع نقص همبو ی

أت أثصی آن ل ينوسن هدفِ ختدج سز ذس مطرح لتشد لنتلرسین،
خدس أصود نمیشو

همتلی ختدج سز ذس

پس ،هدف ناتیی د أمتم سفعتا سلای ه آفرینش ل ذس
سز آنها

مود هدف خفق
لگوییم مقلضتی ذس

خدس ،سز آنها

می هند ه هاتن دس لیتفریند
ح م

خدس لرمیگر

ه ل خدس مرلوط میشو  ،حق همتن ست

د
ه

ه فیّتض مطفق خیر مطفق ست  ،سالضت

هو موهو س

دس حفظ هند آنات دس ،أت آنجت ه

سلای سالضت میهند ،ل همتا لرتتند لر همین ستت ،،گفل میشو ه

سهدسف یگری ه لرسی سفعتا خدس لیتن میشو سهدسف مقدمی ملوتط لتلعرض
ست
الزم ل ذهر ست
د ی لعب

ه د ارآن هریم ،آیت

لطالن

سدند ه خفق

يب

نیس

لف

مبنی لر سین

خفق

هاتن هسلی سز

لرستت ،حق ست  ،أمهید لر سین ها

يتلم هسلی لرستت ،هدف ح یمتنۀ سلای صود

گرفل ست  ،ن

سز د ی لعب لطالن يب
سلبل  ،د لث
ست

ضر د

هو ِ هدف د فع ح یمتن  ،أوه ل سین ن ل الزم

ه هدف لتید لت فتي آن أنتتب سشل لتشد سمت سین ها

ه هدف د
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هم هت لرطرفهنندۀ نیتز فتي ست  ،ن الزمۀ مفاوم هدف سدی ست  ،ه هرهت
هدف سشلن مطرح لتشد هدف حلمتً نیتزی سز نیتزهتی صتحب هدف لرآ دَ  ،ن
ه للوسن لر آن ستلدالا ساتم هر  ،یعنی نمیأوسن سثبت

مطفبی ست

هر ه هرهت

فعفی ل سنگیزۀ أثقق هدفی سنجتم گرفل لتشد لتلضر ده آن هدف لتید لرطرفهنندۀ
نیتزی سز نیتزهتی فتي لتشد سمت سز آن د ه خدس غنیِّ لتلذس
أصود نیتز هدفی ختدج سز ذس
د مجموع ،آن

سز آیت

همتا مطفق ست ،

لرسی خدس ند ملعتا مم ن نیس

ارآن ،مبنی لر سین

سنستن سز د ی لعب لطالن يب

آتمتن زمین هاتن

خفق

نیس  ،ستلفت ه میشو سین ست  :سفعتا سلای

سدسی هدف ح یمتن ست
حتا ،لت أوه ل سین مقدم  ،ت سا سصفی سین ست  :هدف سز خفق

سنستن

چیس ؟
د پتت سز ت سا سز ففسفۀ خفق

آن

هفی ل ت سا سز ففسفۀ خفق
ست

موهو س

سنستن گفل میشو لتشی سز پتت
ست  ،زیرس موهو سأی ه خدس آفریده

یت موهو سأیسند ه أمتم همتالأی ه د حق آنات مم ن ست
سدس هسلند ،لدین معنت ه هیچ حتل

لد خفق

 ،ل أعبیر فنِّی ،آن موهو س

لتلفع سز همتن

منلظرهسی لرسی آنات هو ندسد
م تن

مجر سز زمتن

يتدی سز أغییرند

یت

موهو سأیسند ه مت ی زمتنی م تنی أغییرپذیرند
هدف سز خفق
همۀ همتال
ل همتال

موهو س

مجر دس ،ل لی آن

مم ن دس سز لد خفق

فتاد مت ه اوه ستلعدس ند

سدس هسلند ،نمیأوسن ستل متا

تلیتلی

لیشلر سنس  ،زیرس هدفی ختدج سز موهو لرسی موهو مجر نمیأوسن

فرض هر  ،ه أثصی آن أوهی گر خفق

آن لتشد ل يبتد

یگر ،ففسفۀ
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هو ی چنین موهو سأی ختدج سز هو آنات نیس
موهو س
دحمتنی

مجر میأوسن گف
خدست

ه خفق

سین اسم سز موهو س

سم تن هو سشلند ،فیتضی
هو ی خو سز دحم
سص

سین ست

آن

آنات مقلضتی فیتضی

(موهو س

سلای لارهمند شوند هدف خفق

م سز موهو س  ،یعنی موهو س
مت ی زمتنی م تنی

منثصر د سص
فعفی

هو یتفلن نیس

دتیدن همتال

ل صود

خدست

مت ی مثض ،مث هسمتنیت  ،یت
د سین اسم سز موهو س ،

سدسی اوه ستلعدس همتا یتفلنسند ،ن أنات
لف

سص

هو یتفلن آنات مقدمۀ أ تم

لتلقوه آنات ست  ،زیرس همتال

مفر ض د موهو س

لتلقوه هو سد خدس سین اِسم سز موهو س

د ظرف حره

د سین اسم سز موهو س
دحمتنی

موهو س مجر ملعفق ل مت ه ،مث سنستن هدف خفق
ل لی آن

غیرمت ی) ،ل

لی آن

خدس سالضت میهند ه آنات دس لیتفریند أت حسب مرأبۀ

هو آناتت ؛ هو یتفلن آنات مقلضتی فیّتضی
سمت اسم

د لتب ففسفۀ هو ی

أغییر آفریده ست

أت لت حره

ل
مت ی

دس د لسلر زمتن م تن
أالش ،هر موهو ی ل

هدف خفق  ،ه همتن همتا هو ی س ت  ،لرتد:
وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَ االْرْضَ في سِتَّةِ اَيّام وَ كانَ عِرْشُهُ عَلَي الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَالً( .هود)7 :
او كسي است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بر آب
قرار داشت[ .آفريد] تا شما را بيازمايد كه كداميك عملتان بهتر است.

سز سین آی  ،ل خولی ستلفت ه میشو ه خفق
أددیجی ست

ه

يتلم مت ه موهو س

د لسلر زمتن سنجتم گرفل ست

آنْ خفقلی

ارآن هریم زمتنی أددیجی

لو ن آفرینش يتلم مت ه موهو س مت ی دس لت أعبیر زمتنیِ «فی سِتَّةِ اَيّامٍ» لیتن هر ه
ست

سنستن نیز د همین لسلرِ آتمتن زمین مت ی

د ظرف حره

أغییر
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أ تم آفریده شده ست
د لسلر مت ه أثقق

11

نفس سنستن نیز ،لرستت ،مبتنی ح م
دشد

أ تم مییتلد

ملعتلی صددسیی،

سز طریق تیر أ تمفی سنستنی ل

مرحفۀ أجر میدتد لر همین ستت ،گفل میشو « :إن النفس االنسانیة جسمانیة
الحدوث و التصرف روحانیة البقاء و التعقل» (صدرالدین شیرازی4143 ،ق ،ج)811 :3

لنتلرسین ،سنستن ل

لی خفق

مت ی أعفق ل مت ه سشلن موهو ی ست

ه

د

لسلر زمتن ل نیت میآید ل أددیج ،لت سنجتم سفعتا سخلیتدی ،تتخلتد هو ی خو
دس ش

می هد سز أددیجی لو ن خفق

نلیج گرفل میشو ه هدف خفق
لتید ،ل أددیج ،ل

سنستن ،ل معنتیی ه أوضیح س ه شد،

سنستن همتا هو ی ست

ه خو سنستن
د

تیفۀ سفعتا سخلیتدی خو  ،آن دس أثقق لبتشد لدیای ست

سین صود  ،لت أثقق هدف خفق  ،ه همتن همتا هو ی سنستن ست  ،زندگی
معنت سد میشو  ،زیرس ،طبق فرض ،هدف زندگی مثقق شده ست
الزم ل ذهر ست

ه أثصی همتا حقیقی سنستن ل ينوسن هدف معنتی زندگی

سمری سخلیتدی ست

ل همین لی  ،د آیۀ

د گِر سنلتتب خو سنستن ست

مذهود ،لعد سز لیتن مت ی لو ن خفق

آتمتن زمین ،سنستنهت دس ل ينوسن موهو س

سدسی سخلیتد سنلتتبگر معرفی میهند لر ستت ،سنلتتبگر لو ن سنستنهت ،آنات
دس مود سملثتن

آزمتیش ارسد می هد أت نی وأرینشتن سز نظر سيمتا

دفلتد

مت ی و سيم سز موهو س

مت ی

سفز نأر ست

حتا،

مشتص شو لنتلرسین ،هدف سز خفق
مثض موهو س

موهو س
دیتف

ملعفق ل مت ه و أ تم

همتال

لرسی د شن شدن هدف خفق  ،لت أوه ل سص هدفدسدی خفق  ،سز یک تو،
مت ی لو ن سنستن سز ها
خفق

أثصی همتال

آفرینش زندگی دس شنتخ

سنستنی ،سز توی یگر ،لتید هدف

تبک زندگی دس لرستت ،آن تتمتن س أت

نقش ایمان در معنابخشی به زندگی از منظر اسالم
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زندگی معنت سد شو
پتت هفی ل ت سا سز هدف خفق
د ظرف حره
همتال

لتلقوه آناتت

موهو س

مت ی و ه د لسلر زمتن م تن

أغییر أثقق مییتلند و فرسهم هر ن زمینۀ ل فعفی
ل ن د خصوص سنستن ،ل لی آن

موهو متلتد ست ،

سین أفت

لت تتیر موهو س

سيلقت س

سفعتا سخلیتدی س حتص میشو سزسیند  ،گفل میشو ه سیمتن ل

خدس هدف خفق

دس سد ه همتا حقیقی

دتیدن

لتلقوۀ آ می سز طریق

يم لر ستت ،آن ستت ،لنیتن معنت سدیِ زندگی ست

نتیجهگیری

یژگیهتیی ه سنستن دس سز تتیر موهو س
سخلیتد خدسهویی ،ایقتً همتن م لف هتیی ست

مملتز لرأر میهند ،سز ابی يفم
ه زندگی سین موهو دس ،ل ينوسن

زندگی سنستنی ،سز زندگی نبتأی حیوسنی مملتز لرأر ارسد می هد
معنت ،ل ينوسن یک ساعی  ،د هر هجت أثقق پیدس هند لتید سز حقیق مطفق
سص هسلی نشئ گیر مفاوم سین تتن آن ست ه هر چیزی لتوسهد معنت سد
حقیق هسلی ست و دسلط پیدس هند؛ أنات دسلط لت
شو لتید لت خدس و ه سص
خدست ه هر چیز دس معنت سد میهند سنستن  ،ل أبع آن ،زندگیِ ی سز سین اتيده
مسلثنت نیس لر همین ستت ،،دسلط لت خدس شرط الزم هتفی لرسی معنت سدی
زندگی ست ل ن لر سین ن ل نیز أمهید سدیم ه دسلطۀ مذهود أنات أنات د اتلب
سیمتن ل خدس يم د دستلتی هدف خفق ست ه زندگی دس معنت سد میهند
لنتلرسین ،معنت د زندگیِ سنستن سز دسه أثقق لتشیدن ل هدفی ه خدس ند لرسی
سنستن دنظر سشل ست حتص میشو
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