
 

 

 

 

 

  انیراگعتیطبی دیدگاه شناختانسانتحلیل انتقادی مبانی 

 تأکید برکالم اهل بیت )ع(در معنای زندگی با 
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 یزاهدیقاضعاطفه 

 چکیده

گرا است که در دو رویکرد آفاقی و های طبیعتهای رایج در معنای زندگی دیدگاهاز جمله دیدگاه

 ترین مسئله در این دیدگاه، مبانی فکریاند. مهمانفسی به تحلیل و توجیه معنای زندگی پرداخته

گرایان را به اتخاذ چنین رویکردی سوق داده است. این نوشتار انسان است که طبیعت بارهویژه در

گرایان در معنای زندگی که عمدتاً رویکردی اومانیستی شناختی طبیعتبه بررسی و نقد مبانی انسان

شناختی دینی با توجه به نگرش مندی از مبانی انساندارند، خواهد پرداخت. روش ما در نقد، بهره

گرایان پیدایش خود به خودی انسان از دل طبیعت، انکار خواهد بود. در مبانی طبیعت (ع)اهل بیت 

ست که دیدگاه ا بعد روحانی، نبود طرح و برنامه برای زندگی انسان و آزادی مطلق او، از جمله اموری

انسان  ،(ع)هل بیت آنان را در ترسیم معنایی موفق از زندگی ناکام گذاشته است. در مقابل در مبانی ا

یری گشود که برای زندگی بشر هدف و برنامه دارد و انسان با بهرهمخلوق خالقی حکیم دانسته می

از آزادی و اختیار و سرشت و فطرت الهی، این هدف را در زندگی خود جعل و با حرکت در راستای 

 بخشد.آن به زندگی خود معنا می
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 مقدمه

ی به اژهیوی بسیار مهم انسان معاصر است که فیلسوفان دین توجه هادغدغهمعنای زندگی یکی از 

، سرگردانی و هایخودکشیی و گسترش گراپوچو مشکالت پیش روی افراد،  هارنجآن دارند. مسئله 

معمای مرگ و نگرانی و هراس از آن، از جمله مسائلی است که  نشدنی جوامع، تبیینتیهویب

کرده است. بر این اساس، آنان  ترپررنگدر عصر حاضر،  ژهیوبهپرسش چیستی از معنای زندگی را، 

 یی برای این پرسش بیابند.هاپاسخو افکار بشر  هاذهنکردن برای توجیه معنا و آرام اندکوشیده

این که از  رودیمزندگی، به کار « کارکرد»و « ارزش»، «هدف»معنای زندگی در سه مفهوم 

: 1390)بیات، اند بیشتر توجه کرده« ارزش»و « هدف»این عرصه به دو مفهوم  پردازانهینظرمیان، 

در دیدگاه اهل بیت )ع( زندگی معنادار، با مفهوم زندگی در راستای هدف، مبنای تعریف (. 64-69

 1.ردیگیمقرار 

ه ای است کی در باب معنای زندگی مبتنی بر مبانی ویژهپردازهینظربدیهی است هر نوع 

نی، این مبا نیترمهم. ردیگیمهای آنها شکل قوت و ضعف هر دیدگاه بر پایه امتیازات و کاستی

. توفیقی در حل مسئله معنا نیافته است انیگراعتیطبی است که در دیدگاه شناختانسانمبانی 

یابی به مبنایی روشن و قابل عرضه درباره انسان از آنجایی که مسئله معنای زندگی بدون دست

 ، مبانیگراعتیطبی هادگاهیدتحقق یابد، در این نوشتار برای آشکارشدن ضعف  تواندینم

 .شودیمی آنها با توجه به رویکرد اهل بیت )ع( بررسی و نقد شناختانسان

 اساساً و  پردازندیمگرایانه به توجیه دیدگاه خود با رویکرد و مبانی انسان غالباً انیگراعتیطب

شدن به گرایی است. در مقابل، در دیدگاه اهل بیت )ع(، با قائلیی از لوازم انسانگراعتیطب

متفاوت  کامالًی این دیدگاه نیز شناختانساندر معنای زندگی، مبانی  انهیگراعتیاطبفردیدگاهی 

ی و تطبیقی و بر اساس تحلیل روایات اسهیمقا. این نوشتار به روشی شودیم انیگراعتیطببا 

 و ترسیم توفیق مبانی اهل بیت )ع( در انیگراعتیطبی شناختانساناهل بیت )ع( به نقد مبانی 

ی معرفتی و تنگناهای عملی دیدگاه هارخنهمعنای زندگی خواهد پرداخت. در پرتو این مقایسه، 

 تواندینم گاهچیهشده نمودار خواهد شد؛ چراکه دیدگاه آنان با توجه به مبانی تعریف انیگراعتیطب

 مش برساند.انسان را از تحیر و سرگشتگی به ساحل امن آرا

                                                           
 ، قابل برداشت است.دیآیمی که در ادامه از احادیث اهل بیت )ع( به دست ایشناختانسان. این مطلب در مبانی 1
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 در معنای زندگی گراعتیطبهای گرایانه دیدگاهرویکرد انسان

ی به ابیدستیی یکی از رویکردهای رایج در دوره مدرن و پسامدرن است که در آن گراعتیطب

شود و در آن ضرورتی در معنای زندگی، در راستای ارتباط با امور مادی این دنیا حاصل می

خصوص اعتقاد به وجود خدا یا جهانی ماوراء طبیعی، برای رسیدن به زندگی معنادار نیست. 

کردن در این جهان مطابق با های بودن و عملمعنای زندگی خود را از شیوه تواندیمگرا طبیعت

 .(Metz, 2001: 139-140)گوید به دست آورد نچه علم میآ

. در شودیمگرا در معنای زندگی، به دو دسته انفسی و آفاقی تقسیم های طبیعتنظریه

های انفسی، معنا، با نگاه مثبت هر فرد انسانی به زندگی و تابع علل و عوامل درونی و نظریه

. (Metz, 2007: 203; Metz, 2001: 139)شود های بیرون از وجود او حاصل میمنقطع از تأثیر مؤلفه

ها و تعهدات زاد است که از اراده، گزینشمعنا مجعول و درون غالباًهمچنین، در این نظریات، 

ی شود. این معنا از زندگگیرد و از شخصی به شخص دیگر متفاوت میشخصی انسان سرچشمه می

های دوران مدرن، از قبیل شود، در میان فلسفه( تعبیر میsubjectiveکه از آن به معنایی انفسی )

 3(existentialismو اگزیستانسیالیسم ) 2(positivism) سمیویتیپوز 1(،pragmatismپراگماتیسم )

 (.Metz, 2002: 793) رواج بیشتری داشته است

ی های انفسی است که تکرار و فقدان نوآورنظریه خالقیت و ابتکار ریچارد تیلور یکی از نظریه

و جوشش معنا از درون انسان، با تکیه بر خالقیت  وجوجستو  داندیمزندگی  معناشدنیبرا عامل 

. برخی دیگر، مانند فرانکفورت، (Wiggens, 1998: 92-95) کندیمو ابتکار را راه رهایی از آن معرفی 

ریزی کرده و معتقدند در تعریف و معنای زندگی را بر اساس امیال، عواطف و احساسات پی

 .(Metz, 2002: 793) ارندمعنادارکردن زندگی احساسات نقش اساسی د

فایت است، از ک انهیگراعتیطبی آفاقی، که طیف دیگری از نظریات گراعتیطبهای در نظریه

ی زندگی دفاع شده و ضرورت معنا بهی ابیدستهای موجود در این جهان مادی، برای ارزش

                                                           
 .ورزدیم. نگرشی فلسفی که همواره بر کنش، عمل و آنچه کارایی دارد اهتمام 1

 داند.منطقی میهای حسی و روش ریاضیهای معتبر در علوم را تجربه. رهیافتی فلسفی که یگانه مبدأ معرفت2

ها و احساسات آدمی، یی صرف و التفات به گرایشگراعقلای فلسفی که اموری چون پرهیز از ه. یکی از گرایش3
آن  هایی فلسفی و به دست دادن هر گونه تعریف و ماهیت برای انسان از جمله ویژگیمندنظاممخالفت با هر گونه 

 است.
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ی معنابخشی به زندگ وجود خداوند، عالَمی فراتر از عالم طبیعت یا جاودانگی هر فرد انسانی برای

یا نداشتن به تأثیر نوع نگاه هر فرد انسانی به  داشتنهای آفاقی از جهت توجهشود. نظریهنفی می

ورزیدن به چیزی که عشق (.99-98: 1390)بیات، شوند زندگی، به آفاقی کامل و محض تقسیم می

، فرارفتن از ساحت حیوانی منشأ ارزشش نه ناشی از وجود انسان، بلکه در بیرون از وجود او است

ی ارزشمند و هاهدفو  هاطرحمشغولی به بخشیدن به ساحت عقالنی وجود انسان، دلو تحقق

 .(Metz, 2002: 796-801)اخالقیات، از جمله امور معنابخش به زندگی، در نظریات آفاقی است 

. دهدیمگرایانه را نشان از مبانی انسان گراعتیطبی هادگاهیدگرفتن آنچه بیان شد، نشئت

ی انسانی با قطع ارتباط از عالم ماوراء طبیعت، منجر به جعل هاخواستمبنا قرارگرفتن امیال و 

 که قادر به توجیه فلسفه حیات انسان نیست. اما در سخنان اهل بیت )ع( شودیم زاددرونمعنایی 

کمت الهی، هدفداری خلقت، کرامت انسانی و بودن انسان، حبا تکیه بر اموری چون مخلوق

 ؛شودیمبرخورداری او از فطرت الهی و ...، زندگی معنادار زندگی در راستای هدفی متعالی شناخته 

و انسان با ایمان به  کنندیمهدفی که اهل بیت )ع( آن را تقرب و نزدیکی به خداوند معرفی 

 .بخشدیمدهد و به آن معنا خداوند، تقوا و عمل صالح زندگی خود را در این راستا قرار می

 گرای طبیعتهادگاهیدابعاد انتقادی در 

ی، معنای زندگ انهیگراعتیطبی در نظریات شناختانسانکه بیان شد، رویکرد اصلی  طورهمان

و تمایالت  هاخواستو چرای  چونیباست که بر اساس آن محوریت  (humanism) گراییانسان

این دسته از نظریات معنای زندگی است. در مقابل، در دیدگاه اهل بیت )ع(  بخشسامانانسان 

سی وجود دارد، معنای متفاوتی از شناانسانخصوص در حیطه با توجه به مبانی ممتازی که به

نهادن در وادی عبودیتِ خداوند میسر صول آن، از طریق گام؛ معنایی که حخوردیمزندگی رقم 

 ؛ خداوندی که انسان را برای تقرب به خویش آفریده است.شودیم

 دهد، نگرشییی، که روح بسیاری از مکاتب دوران مدرن و پس از آن را تشکیل میگراانسان

های دهم و دیدگاهقرن هج انهیگرااثباتو  انهیگراعقلشدت های بهاست حاصل از گرایش

)خسروپناه، آزاداندیشانه قرن نوزدهم که بیش از هر زمانی انسان را در کانون توجهات خود قرار داد 

گرایی را نخستین بار در این سخن پروتاگوراس . شاید بتوان ریشه تاریخی انسان(282: 1392
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انسان مقیاس همه چیز است. مقیاس هستی چیزهایی که هست و »گفت: وجو کرد که میجست

 (.126: 1ج، 1380)کاپلستون، « مقیاس چیزهایی که نیست

ی یقینی، انسان را محور و هامعرفتافرادی چون دکارت با مبنا قراردادن وجود انسان برای 

د از انسان آغاز نوجود و هستی بدان ی آنکه خداوند را مبدأجا بهو  دنپنداریماساس هستی 

و تنها نقش خداوند را تضمین حقانیت نظریات انسان ( 286: 1392)خسروپناه،  دنرسیمکنند و به خدا می

 ،«ساالریانسان» همان فلسفی آن، یمعنا بهگرایی نسانا. لذا (46: 1375)براون،  دندانیمدرباره جهان 

 یجا هب اانسان رکه  ستا در برابر اعتقاد به اصالت خدا« بشر اعتقاد به اصالت»یا « بشرانگاری»

گونه اندیشه  در تضاد با خدامحوری یا خداگرایی است و هر اشیافراطدر شکل  و نشاندیما خد

هستی و  الرقابمالکو بشر را  ؛کندیممتافیزیکی مانند وحی الهی و ادیان آسمانی را نفی 

 .(39-38: 1381 )زرشناس، دانگاریمفرمانروای مطلق طبیعت 

بخش برای زندگی انسان معنایی در خور و اقناع تواندیمبا این وصف، آیا اتخاذ چنین مبنایی 

. کندیمرا با معضلی اساسی مواجه  انیگراعتیطبی هادگاهیدبه بار آورد؟ این مطلبی است که 

در شش محور زیر قابل پیگیری است. آنچه  انیگراعتیطبی شناختانسانضعف و کاستی مبانی 

 نقد این مبانی بر اساس روایات اهل بیت )ع( است: دیآیمدر ادامه 

 . خلقت خودبنیان انسان1

 انیگراعتیطبگرایان و نسانای ماوراء طبیعی از مبانی مشترک در میان اغلب نیبجهانمخالفت با 

أ گرایی منشأ و مبدمعنای زندگی، بر اساس رویکرد انسان انهیگراعتیطبی هادگاهیداست. لذا 

دانند و بیشترشان قائل به داروینیسم هستند. در این نگرش، تمام وجود انسان را عالم طبیعت می

و هیچ نوعی بدون مقدمه و به صورت دفعی  شوندیمموجودات بر اثر تکامل به یکدیگر تبدیل 

 (.215-180: 1380)داروین، آفریده نشده است 

ساحتی عرض دیگر موجودات مادی جهان است و وجودی تکدر این نگاه، انسان موجودی هم

یی هاطرح ندیگزیبرمعامل معنابخش برای زندگی خود  عنوان بهو از جنس طبیعت دارد. لذا آنچه 

رکن در مبانی  نیترمهمخودساخته و برآمده از دل همین عالم مادی است. این در حالی است که 

بودن انسان است. انسان دارای خالقی ی معنای زندگی در نگاه اهل بیت )ع( مخلوقشناختانسان

حکیم است که از آفرینش و خلقت او هدفی واال و عظیم در نظر داشته است. وجودی وابسته به 
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برهان بر مبدأ او دارد و مستقل از او نیست. امام رضا )ع( در پاسخ فردی که درباره وجود خویش 

 1«أَنْتَ لَمْ تَکنْ ثُمَّ کنْتَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّک لَمْ تُکوِّنْ نَفْسَک وَ لَا کوَّنَک مَنْ هُوَ مِثْلُک»خواست، فرمود: می

سَیدِی »دارد: طور عرضه میامام سجاد )ع( نیز در مناجات خود با خدا این (.36: 3ج، 1403)مجلسی، 

 2«شَهِیدا بِیالْمَغِتَ تَقْدِیرِی وَ صَوَّرْتَنِی فَأَحْسَنْتَ تَصْوِیرِی فَصِرْتُ بَعْدَ الْعَدَمِ مَوْجُوداً وَ بَعْدَ خَلَقْتَنِی فَأَکمَلْ

 (.170: 91ج، 1403)مجلسی، 

برد و در وجود این مسئله که انسان مخلوق خداوند است دامنه معنا را از خود انسان فراتر می

گرا که با حذف خداوند از کند، برخالف مکاتب طبیعتاو متمرکز می خداوند و رابطه انسان با

 شوند.عرض آن میمعنای زندگی ناچار به خلق معنا از درون خود انسان و اموری هم

 ساحتی بودن انسان و باورنداشتن به فطرت واحد. تک2

، انسان به علت قطع اتصالش با مبدأی متعالی، موجودی انیگراعتیطبگرایانۀ در مبانی انسان

که فاقد هر گونه فطرت و سرشت از پیش  شودیمی شناخته ساحتتکبرآمده از دل طبیعت و 

ی واقعی هاگروهشده است. در دیدگاه اینان، این فرض محال است که جهان، مرکب از تعیین

ند. هر فردی یکتا، یگانه، اک شریکاشیای متشابه و همانندی است که در یک طبیعت مشتر

. (376-375: 1370)لوین و همکاران، مطلق و کامل است و هیچ طبیعت مشترک انسانی وجود ندارد 

بهره از روح متعالی و ُبعد معنوی است، یا اگر دارای ابعاد روحانی هم در این نگرش انسان یا بی

ابزاری برای جسم و تعلقات جسمانی قرار  اشاصالت دارد و بُعد روحانی اشباشد، بعد جسمانی

عالمی غیر از عالم مادی  اساساًتنها انسان در بُعد جسمانی خود محصور است بلکه . نهردیگیم

 :دیگویموجود ندارد. المنت در این باره 

به ما یادآوری کند که تنها محل زندگی ما همین کره خاکی  دوشکمیهمیشه  گراییانسانفلسفه 

یرا جای ز .است و هیچ نیازی نیست که ما برای یافتن شادی و تکامل به دنبال جایی دیگر باشیم

شده خود را در اینجا و همین حاال پیدا کند دیگری وجود ندارد. بشر باید سرنوشت و بهشت گم

 .(Lamont, 1977: 16) د بودوگرنه بعد از آن دیگر ممکن نخواه

                                                           
 نبودی و بعد موجود شدی؛ نه خودت خود را آفریدی و نه مثل تویی تو را خلق کرد. قبالًتو . 1

. آقای من! تو مرا آفریدی و در کمال اندازه آفریدی، و مرا صورت بخشیدی و نیکو صورتگری کردی، و در نتیجه، از آن 2
 پس که نبودم، هست شدم، و از ناپیدایی به پیدایی آمدم.
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یی، معنای زندگی فقط در لذات گرالذتگرا، از جمله مکتب رو در برخی مکاتب طبیعتاز این

شود بخشیدن به لذت و امیالی که مبتنی بر احساسات مادی است، خالصه میدنیوی و اصالت

(Feldman, 2001, vol. 2: 664) . ،ی برای بروز استعدادهای معنوی و روحانی اعرصهدر این معنا از زندگی

 پرداختن به جسم و لذات جسمانی است. دهدیمانسان نیست و تمام آنچه به زندگی انسان معنا 

انگاشتن بُعد اصیل و روحانی انسان، محور قراردادن جسم و لذات جسمانی، به دلیل نادیده

نبودن و فناپذیری عاملی معنابخش به زندگی محسوب شود. زیرا عالوه بر آنکه جاودانه تواندینم

دادن ، توجه به عالیق مادی و اصالتبردیمبُعد جسمانی انسان یکی از ارکان مهم معنا را از بین 

. شودیمبه آنها، فروکاستن آدمی تا حد حیوان است و سبب فراموشی سایر ابعاد وجودی آدمی 

او و فروگذاری شخصیت و ارزش انسان تا مرز  به اهانت انسان، بدترین طبیعی امیال یتمحور

 ددهیمرا مبنای خود قرار « یمداروانیح»، «یمدارانسان»ی جا بهحیوانیت است. این نحوه تفکر 

 دبخشنیمو پیروان آن به جای رشد و ترقی انسانیت، حیوانیت منطوی در درون خود را تکامل 

 .(54: 1387آملی،  )جوادی

آن، با انکار فطرت و وحدت نوعی انسان و تلقی هر انسان به عنوان نوعی منحصر به  برعالوه 

دارد و این، سرچشمه نفرد، هیچ زنجیره واحدی برای پیوستن این افرادِ جدای از هم اصالت 

جوالنگاه نوع مخصوصی از اضطراب و  دائماًتا جایی که حیات  دشویمی ختگیگسهمتشتت و از 

زود یا دیر دیگر  داندیمی بر شعور و ادراک موجودی که ریناپذجتنابنگرانی است که به نحو ا

به  توانینمبدیهی است در این نگرش (. 376: 1370)لوین و همکاران، کندیمنخواهد بود، سنگینی 

 دست یافت. هاانسانمعنایی واحد برای زندگی 

دیگر موجودات  عرضهمباوران، که انسان را موجودی و ماده انیگراعتیطبنظر برخالف 

شناختی اهل بیت )ع(، انسان به دلیل برخورداری از روحی الهی، دانند، در مبانی انسانجهان می

سوره  29از جایگاه ویژه و ممتازی در میان مخلوقات برخوردار است. از امام باقر )ع( درباره آیه 

رُوحٌ اخْتَارَهُ اللَّهُ »جع به خلقت روح انسان است پرسیدند. حضرت در پاسخ فرمودند: ص که را

(. 170: 1398)صدوق،  1«فَأَمَرَ فَنُفِخَ مِنْهُ فِی آدَم الْأَرْوَاحِ عِیجَمِی عَلَ فَضَّلَهُوَاصْطَفَاهُ وَ خَلَقَهُ وَ أَضَافَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ 

                                                           
انتخاب نمود و برگزید، آفریدش و به خود منتسب نمود و آن را بر جمیع ارواح برتری و  . روحی است که خداوند1

 فضیلت داد و از این روح گزیده و برتر در آدم دمید.
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نقش را در معنابخشی به  نیترمهمبرخورداری از این بُعد معنوی و به فعلیت رساندن قوای آن 

، 1415)فیض کاشانی، بودن خود . عالوه بر آن، بُعد روحانی انسان، با جاودانهکندیمزندگی انسان ایفا 

 .کندیمیکی از ارکان مهم زندگی معنادار را تأمین  (109: 3ج

ی معنوی هاهیسرماطلب دارد که یکی دیگر از انسان فطرتی خداجو و حقدر بینش اسالمی، 

و وجوه برجسته تمایز او از سایر موجودات است. فطرتی که انسان با آن پا در عرصه هستی 

های بسیار مهم او در رسیدن به های خود آن را تضعیف نکند از سرمایهگذارد، اگر با کژرویمی

 :شودیمشود. چنین بیانی از تعریف فطرت حاصل اش محسوب میکمال و معنابخشی به زندگی

 خاضعانه پرستش و شاهدانه کشش و آگاهانه گرایش و محض هستی به انسان شهودی بینش

 دهش سرشته نحو آن به آدمی حقیقت که است آفرینش از خاصی او است. نحوه حضرت به نسبت

 (.24: 1384آملی، )جوادی است  شده خلق شیوه آن به انسانی جان و

کند، پرسیده خداوند از آن یاد می 1سوره روم 30از امام صادق )ع( درباره فطرتی که در آیه 

 (.12: 2ج، 1407)کلینی،  «این فطرت، توحید است»شد. حضرت در پاسخ فرمودند: 

این سخن حضرت بیانگر آن است که خداجویی و گرایش به خداوند، که در کالم اهل بیت 

شود، با ذات و سرشت آدمی درآمیخته شده، ترین رکن معنابخش به زندگی محسوب می)ع( مهم

و انسان اگر بخواهد به معنایی واقعی از زندگی دست یابد، باید این بُعد از موجودیت خویش را 

یی، گرایش به خیر و فضیلت، گرایش به جمال و زیبایی، جوقتیحقموری چون پاسخ گوید. ا

ند که همگی آنها در ای فطری در انسانهاشیگراگرایش به خالقیت و ابداع و عشق و پرستش از 

وجه خود به  نیترکامل، در شودیمتصویری که از سخنان اهل بیت )ع( از معنای زندگی ترسیم 

 .رسندیمفعلیت و منصه ظهور 

نیز ذکر شد که اموری چون خالقیت و ابتکار، عواطف و احساسات،  انیگراعتیطبدر دیدگاه 

 .شوندیمی اخالقی عواملی معنابخش به زندگی محسوب هالتیفضعشق، فرارفتن از خود حیوانی و 

ی فطری هاشیگراگذاشتن پاسخیبکه  انددهیرسنیز به این نکته  انیگراعتیطبشاید بتوان گفت 

. لذا به سمت گزینش این معانی برای زندگی شودیمشدن زندگی او معنایبدر انسان موجب 

گرفتن سرشت واحد انسانی و  نظر در. اما نکته در خور تأمل این است که اینان بدون اندرفته

                                                           
 .«ی فطر الناس علیهالتفاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اهلل ا». 1
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 گرفتن این امور از تعالی روح انسان به دلیل ارتباطش با مبدأی متعالی، این معانی رانشئت

ای که با به دنبال داشتن تشتت و پراکندگی، موجب ناکامی این امور در ؛ مسئلهانددهیبرگز

 .شودیممعنابخشی به زندگی انسان 

در سرشت روحی انسان، که  هاشیگرااین در حالی است که در دیدگاه اهل بیت )ع( این 

انسان برای حرکت به سمت ی هاهیسرما نیتربزرگمخلوق مبدأی متعالی است، نهادینه شده و از 

ی هالتیفضشود. در این مسیر، عشق، فرارفتن از خود حیوانی، خدا و تقرب به او محسوب می

 در، شمرندیبرمعوامل معنابخش به زندگی  عنوان به انیگراعتیطباخالقی و دیگر اموری که 

 نیترکامل؛ چراکه همگی در راستای رسیدن و تقرب به رسدیمشکل خود به فعلیت  نیترکامل

 موجود، یعنی خداوند، قرار دارد.

 بودن انسانهدفیب. سرگردانی و 3

بدیهی است نگرشی که انسان را فقط حاصل نیروهای کور طبیعت بداند و وجود عالم ماوراء 

ی حکیمانه ابرنامهاز وجود هدف و طرح و  تواندینمطبیعت و ارتباط انسان با آن را نفی کند، 

ی بیرونی که معنابخشِ زندگی او باشد. به بیان ابرنامهبرای خلقت او سخن بگوید؛ هدف و طرح و 

و همه موجودات  شودینماز انسان یافت  ترفیشرو  ترکاملبرخی، با حذف خداوند هیچ موجودی 

 عبارت بهی انسان، خادم هیچ موجودی نیست. باید به نحوی از انحا در خدمت انسان باشند؛ ول

 .(9: 1372)گنون، دیگر، انسان خود آغازگر است و خود هدف 

د ، معتقستا بارز طغیان انسان خودمحور در مقابل خدا یهاکه عقیده او یکی از نمونه ،سارتر

ی هاطرحاست حتی با فرض وجود خداوند باید طرح و برنامه الهی کنار گذاشته شود و فقط 

است که وجود او را کامالً محقق  هاطرحبخشیدن به این خودساخته انسانی و آزادی او در تحقق

 .(80-79: 1380)سارتر،  دکنیم

حذف طرح و برنامه برای خلقت انسان ناشی از قراردادن علل فاعلی و غایی در درون انسان 

رساننده تمامی فعلیت  رجی، بهی منفرد و بریده از علل خاصورت بهی که فرد اگونهاست؛ به 

استعدادها و قوای خویش است؛ حتی دربردارنده غایت وجودی خود نیز هست و در طریق 

به عقیده  ای کهتنها و قائم به خویشتن است؛ مسئله کامالًخودفعلیتی، خودصیانتی و خودرفعتی 

پل ادواردز،  دهیعق به (.32-31: 1389پور، )صانع شودیمی منجر زیآمافراطشناسان به اضطراب روان
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از اهداف خودساخته هر  توانیمبا حذف هدف و طرح و برنامۀ خداوند برای زندگی انسان فقط 

 .(Edwards, 1967: 472) سخن گفت اشیزندگ درفرد انسانی 

از آنجایی که در نگاه اهل بیت )ع( زندگی معنادار، زندگی در راستای هدف متعالی شناخته 

رکن زندگی معنادار نیز هدفمندبودن خلقت انسان است؛ هدفی که خالِق  نیترمهم، شودیم

در نظر گرفته است. در مبانی اهل بیت )ع( خلقت این عالم و  اشیزندگاو، برای هستی و  میحک

 (3؛ تغابن: 27؛ ص: 44)عنکبوت: حق بوده همه موجودات آن به دست خداوند حکیم، به تعبیر قرآنی به

ترین موجود در جهان خلقت مشمول و دارای هدف و طرح و برنامه است. انسان نیز به عنوان عالی

این قاعده و قانون است و خلقت او برای وصول به هدفی واال است که با زندگی محدود و چندروزه 

طبیعیِ زندگی رو برای حیات او باید هدفی ماورای مقاصد ناچیز شود. از ایناین دنیا تأمین نمی

شده نیست تا سرگردان محض وجود داشته باشد. در نگاه اهل بیت )ع(، انسان موجودی به خود وانهاده

هدف هر طور که بخواهد زندگی کند و هر مسیری را که خوش آید پیش رود. خداوند حکیم، و بی

گی معنابخش زند هستی و عالم را برای انسان خلق کرده و انسان را نیز برای رسیدن به هدفی واال که

 :مکنییمجامانده اثبات او است، آفریده است. این مطلب را با توجه به نصوص به

ی، الرض فیشر) 1«وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ یخْلُقْکمْ عَبَثاً وَ لَمْ یرْسِلْکمْ هَماَل»فرمایند: امام علی )ع( می

 فرمایند:؛ و در بیانی دیگر می(309: 1414

 کترشتتقمّمها،  شغلها؛ او المرسلة علفهافما خلقت لیشغلنی اکل الطّیبات، کالبهمیة المربوطة همّها 

من اعالفها، و تلهو عمّا یراد بها؛ او أترک سدّی و أهمل عابثا؛ او أجرّ حبل الّضاللة؛ او أعتسف 

 (.418همان: ) 2طریق المتاهة

 معنادار هدفمندبودن آن است، در سخنان اهل بیت )ع(ترین رکن زندگی با توجه به اینکه مهم

. در (274 :1404حرانی، ؛ 288: 1411؛ طوسی، 252و  110)همان: نیز به این نکته توجه بسیار شده است 

آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت )ع(، هدف از آفرینش انسان اموری از قبیل آزمایش و امتحان، 

                                                           
 نکرده است. . ای بندگان خدا بدانید که او شما را بیهوده نیافریده و سرخود رهایتان1

همچون چارپای بسته که همه همّش خوردن علوفه است،  -های پاکیزه . برای آن آفریده نشدم که خوردن خوراک2
دادن آنچه از مرا از انجام - چردیمیا چارپای نابسته که کارش پرکردن شکم از این سوی و آن سوی است و غافل 

جنبان گمراهی و کتاب رها باشم و برای خود بگردم، یا سلسله حسابیبآفرینشم منظور بوده است باز دارد، یا اینکه 
 بر جاده سرگردانی به راه افتم. ای و ضاللت شوم،
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ای برای رسیدن به هدف نهایی برشمرده شده که همه آنها واسطه معرفت و علم، رحمت و عبادت

گنجد. خلقت انسان، یعنی تقرب و لقاءاهلل هستند. توضیح مفصل همه اینها در این نوشتار نمی

پردازیم، که به عنوان یکی از اهداف خلقت لذا فقط به عبادت و بیان منظور و مقصود از آن می

 عناداری زندگی دارد.برشمرده شده و نقشی بسزا در م

در حدیثی از امام موسی بن جعفر )ع( آمده است که از حضرتش پرسیدند معنای این سخن 

ان اهلل عز و جل خلق »امام )ع( فرمودند:  «.اعملوا فکل میسر لما خلق له؟»پیامبر چیست که فرمود: 

فیسر  عْبُدُونِیلِلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا وَ ما خَ جلالجن واالنس لیعبدوه، و لم یخلقهم لیعصوه، و ذلک قوله عز و 

 (.132: 5، ج1415العروسی الحویزی، ) 1«ی الهدیعلی العم استحب لمن لیفولما خلق له،  کالً

ی به آن یاد شده ابیدستبودن مسیر در این حدیث، از عبادت به عنوان هدف خلقت و فراهم 

« تعباد»است. لذا شایسته است به معنای عبادت و گستره آن توجه کنیم. آنچه ابتدائاً از واژه 

کند اعمال ظاهری تحت این عنوان از قبیل نماز، روزه و ... است، اما امام حسن به ذهن خطور می

 امِ یلصِّاالْعِبَادَةُ کثْرَةَ  سَتِیلَ»یند: فرمامیعسکری )ع( معیار عبادت را در بسیاریِ نماز و روزه ندانسته و 

شاید دلیل سخن حضرت که بسیاریِ  (.442: 1404 حرانی،) 2«وَالصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ کثْرَةُ التَّفَکرِ فِی أَمْرِ اللَّهِ

دانند، این باشد که انسان با تفکر در خلقت خود و جهان و عبادت را تفکر در آیات پروردگار می

برد و با درک های حکمت پروردگار است که پی به آغاز، مسیر و انجام حیات خود مینشانه

 . ابدییدرموابستگی وجودی خود به خداوند معنای زندگی را 

دانند: های عبودیت را در سه چیز میمام صادق )ع( نیز در حدیث معروف به بصری، نشانها

نبودن حق مالکیت در آنچه خداوند به انسان عطا کرده است؛ واگذاری همه امور زندگی خود قائل

، 1403)مجلسی، اوامر الهی و ترک نواهی او  دادنبودن همه اوقات عمر به انجامبه خداوند؛ و مشغول

                                                           
اش . خداوند بزرگ جن و انس را برای این آفریده که او را عبادت و اطاعت کنند، برای این نیافریده است که نافرمانی1

و چون آنها را برای اطاعت « انس را نیافریدم مگر آنکه مرا عبادت کنند جن و»فرماید: کنند و این همان است که می
وای به حال کسانی که چشم بر هم  پس را برای رسیدن به این اهداف برای آنان آسان و هموار ساخت. راه آفریده،

 گذارند و نابینایی را بر هدایت ترجیح دهند.

مستحب، نیست. بلکه عبادت، بسیاری تفکر در  صالةنی صوم و . معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز، یع2

 آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است.
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در این نگاه، هر گفتار و عمل و نیت مشروعی که انسان انجام دهد، اگر همراه با آگاهی  (.225: 1ج

دهد ها و وسایل و کاری که انجام میاست و توانایی گر آنبه این حقیقت باشد که خدا نظاره

و  گوید و اندیشهدهد و هر سخنی که میهمگی مستند به خدا است، با هر کاری که انجام می

 )جعفری،گذراند، مطابق مشیت الهی رفتار کرده و مشغول عبادت است نیتی که در درونش می

؛ و ردیگیمبدین نحو تمامی لحظات زندگی انسان در راستای تقرب به خداوند قرار (. 124: 1389

 این همان است که از نگاه اهل بیت )ع( یگانه عامل معنابخش به زندگی انسان است.

میان زندگی چنین انسانی با فردی که خداوند را به عنوان خالق خود قبول ندارد و فقط با 

اهداف خودساخته خویش در صدد معنابخشی به زندگی است، تفاوت بارزی وجود دارد. در مبنای 

ش از پی ایوجه، هدف و معنای انسان از جایگاه او در برنامه چیه به انیگراعتیطب شناسانهانسان

 و به  شودیم، بلکه تعریف انسان و هدف او از درونش پیدا دیآینم دست بهشده در جهان عیینت

. در این نگاه، تنها (West, 1996: 13) شودیم (self-difining subject)« خودتعریف»انسان  عبارتی

مختص به یی است که با دو عنصر عقل و تخیل فراهم آمده و هابرنامهکردن غایت انسان عملی

شدن این جهان است؛ امری که حاصلش چیزی جز سرگردانی و پریشانی انسان و در نهایت تهی

 از معنا نخواهد بود. اشیزندگ

 استقالل انسان از خدا .4

گرایان، محور و مرکز عالم انسان است که با حذف خداوند، خود را به جای او نشانده نسانادر دیدگاه 

. انساِن برآمده از دل طبیعت، اینک بر شودیمسنجی است با انسان نسبتاست. هر آنچه در عالم 

. او با حذف خداوند، طرح و برنامه او برای عالم را نیز حذف کندیمطبیعت و کل عالم فرمانروایی 

آفریند. موجودی منقطع از عالم ماوراء طبیعت که با یمبرای خود  ایکند و خود طرح و برنامهمی

ساخته خویش سعی در تسخیر طبیعت دارد. به عقیده برخی، انسان در این نگاه نه ی خودهاطرح

، و حتی بخش ممتاز آن، بلکه خارج «طبیعت»درون جهان بلکه جدا از آن، نه به عنوان بخشی از 

و این (؛ 156 :1389پور، )صانع شودیماز آن و فقط در تقابل با طرحی ماورائی از سوی خداوند، تعریف 

 انجامد.یم اشیزندگیی معنایببه بیگانگی هر چه بیشتر او از خویش و جهان هستی و 

آوردنِ گرایان را در امتیازبخشیدن به جایگاه انسان در هستی و به تبع آن ارمغانآنچه انسان

معنای زندگی، ناکام گذاشته است، حذف خالق انسان و طرح و برنامه او برای معنابخشی به 
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خدای متعال و نظم پیشینی که اساس تبیین گرایانه، بر اساس تفکر انسانچراکه ی است؛ زندگ

 .(Monfasani, 1998: 529رد )زندگی خوب فرد انسانی یا جوامع انسانی باشد وجود ندا

در حالی که در دیدگاه اهل بیت )ع(، که برگرفته از آیات الهی است، انسان به علت خلقت 

، از جایگاه ممتازی در میان مخلوقات برخوردار است. این جایگاه ممتاز نه از حذف خداوند، اشژهیو

بلکه از ارتباط او با خالق هستی حاصل شده است. لذا معنای حقیقی زندگی او نیز در ارتباط با 

 .ردیگیماین جایگاه و در مسیر ارتباط با خالق شکل 

 ای»گوید: دهد و میا به دو دست خود نسبت میسوره ص خداوند خلقت انسان ر 75در آیه 

عالمه طباطبایی این نسبت )خلقت انسان به (. 75)ص:  1«إِبْلِیسُ ما مَنَعَک أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیدَی

داند. به عقیده وی، خداوند درصدد دو دست( را دال بر اثبات شرافت انسان از سوی خداوند می

که هر چیز را برای چیز دیگری آفریدم، ولی انسان را برای خودم.  بیان این مطلب بوده است

طباطبایی، )به صورت تثنیه نیز بیانگر اهتمام تام خداوند در خلقت انسان است « دی» آوردنکه چنان

 .(225: 17ج، 1417

نیز خداوند ( 29)ص:  «و نفخت فیه من روحی»برخی دیگر از اندیشمندان، در آیه  دهیعق به

طور که برای بیان شرافت و عظمت ماه رمضان و ای تشریفی به کار برده است؛ یعنی هماناضافه

، خداوند در انتساب روح انسان به خود درصدد ندیگویم «بیت اللَّه»و  «شهر اللَّه»را  آنهاخانه کعبه، 

 .(72-70: 1390؛ مصباح یزدی، 450: 1ج، 1374)مکارم شیرازی، اثبات کرامت و شرافت آن بوده است 

 در حدیثی از امام باقر )ع( نیز این مطلب مشهود است:

قَالَ هِی صُورٌَة عَْن مُحَمَّدِ بْنِ ُمسِْلمٍ َقالَ: سَأَلْتُ أَبَا َجعَْفٍر )ع( عَمَّا یْروُونَ أَنَّ اللََّه خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُوَرتِهِ فَ 

َبَة َلی نَفِْسهِ کمَا أََضافَ الْکعْمُحْدََثةٌ َمخْلُوقَةٌ وَاصْطَفَاهَا اللَّهُ وَاخَْتارَهَا عََلی سَائِرِ الصَُّورِ الْمُخَْتلِفَةِ فَأَضَافَهَا إِ

 (.134: 1ج، 1407)کلینی،  2ی وَ نَفَْختُ فِیهِ مِنْ رُوِحیتِیبَ فَقَالَ إِلَی نَفْسِهِ وَالرُّوحَ إَِلی نَْفسِهِ 

                                                           
 . ای ابلیس! چه بازت داشت از اینکه برای کسی سجده کنی که من خود، او را به دو دست خود آفریدم.1

صورت، صورتی بود که خدا آن را احداث و خلق  . خدای عز و جل آدم را بر صورت خویش آفرید. فرمود که آن2
های مختلف که خلق نموده، اختیار فرمود. پس آن صورت را به خود فرمود و خدا آن را برگزید و بر سایر صورت

و در آن از روح خویش »و فرمود: « خانه من»که خانه کعبه و روح را به خود نسبت داد و فرمود: نسبت داد؛ چنان
 .«بدمم
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یاد شده است. عالمه طباطبایی  (4)تین: « احسن تقویم»در آیات قرآن از خلقت انسان به 

 او در عوامل و علل ی که همهاگونه بهداند، این حسن را مشتمل بر حسن نظری و عملی می

 ممکن هستی رسیده و بهترین فالح و صالح به که است یاگونه به ساختارش و است شده تعبیه

ز درباره خلقت نیکوی انسان . امام سجاد )ع( نی(22: 15ج، 1374)طباطبایی، است  شده اعمال او در

والحمد للَّه الذی اختار لنا محاسن الخلق، و أجری علینا طیبات الرّزق ... و متّعنا بأرواح الحیاة، »فرمایند: می

 (.30: 1376)امام علی بن الحسین،  1«أغنانا بفضله، و أقنانا بمنّه و ...

از  گرفتهتئنش، همگی شودیمکرامت و شرافتی که در نگاه اهل بیت )ع( برای انسان اثبات 

یابی ارتباط ویژه انسان با پروردگار عالم است. توجه به مبدأ حقیقی وجود انسان است که او را در راه

از آن، موجب  انیگراعتیطبای که غفلت ؛ نکتهکندیمموفق  اشیزندگبه سوی معنای حقیقی 

 ی زندگی شده است.معنا بهی ابیدستنیافتن آنان در ترسیم مبنایی استوار برای توفیق

در دیدگاه اهل بیت )ع(، انسان در روی زمین مانند مهمانی است که همه چیز برای پذیرایی 

را  او فراهم شده است؛ خداوند نخست مائده و مأدبه را آماده کرده و سپس خلیفه و مهمان خود

گونه سخن فرا خوانده و سراسر جهان را مسخّر او قرار داده است. امام علی )ع( از این مطلب این

، 1403مجلسی، ) 2«فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ أَنْفَذَ أَمْرَهُ اخْتَارَ آدَمَ )ع( خِیرَةً مِنْ خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِه»گویند: می

جَمِیعاً لِتَعْتَبِرُوا وَ لِتَتَوَصَّلُوا بِهِ  الْأَرْضِ یفِهُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکمْ ما »فرمایند: ؛ و در بیانی دیگر می(328: 74ج

، 1398، )صدوق 3«... فَخَلَقَ لَکمْ کلَّمَا فِی الْأَرْضِ لِمَصَالِحِکمْ یا بَنِی آدَمَإِلَی رِضْوَانِهِ وَ تَتَوَقَّوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ نِیرَانِهِ 

 (.13-12: 2ج

 نایگراعتیطبدر روایات اهل بیت )ع(، انسان به جایگاه ممتاز خویش در جهان، یعنی آنچه 

؛ جایگاه ممتازی ابدییمشکل خود دست  نیتریعالگرایانه به دنبالش بودند، به با رویکرد انسان

. زندگی انسانی ردیگیمکه نه از حذف خدا و خالق طرح و برنامه هستی، بلکه از ارتباط با او شکل 

                                                           
ی پاکیزه بهره ما ساخت ... و سپاس خدای را که ما را هایروز. سپاس خدای را که ما را با اندامی نیکو بیافرید، و 1

 نیازمان گردانید.ساخت، .... و به فضل و نعمت خود بی مندبهرهاز نیروهای فعال حیات و زندگی 

دم )ع( را به عنوان مخلوق برتر خود برگزید و [ زمینش را آماده ساخت و فرمانش را روان داشت، آخداوند. چون ]2
 نوع انسان[ قرار داد. ازاو را نخستین آفریده خود ]

. ای آدمیان! ... خداوند همه آنچه را در زمین است، برای شما آفرید تا درس بیاموزید و از این طریق، به خشنودی 3
 ه را در زمین است، برای مصالح شما آفرید.های او نگه دارید ... آنچاو دست یابید و خود را از عذاب آتش
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است که عالم برای او خلق شده و او برای رسیدن به خدا، معنایی  گونهنیاکه نگاهش به هستی 

نگاه، بحرانی چون ی آنند، دارد. در این وجوجستدر  انیگراعتیطببسیار واالتر از آنچه 

گرایانه است، به وانهادگی او در رویکرد انسانخودبهسرگردانی، تحیر و اضطراب انسان که حاصل 

 .خوردینمچشم 

 . آزادی و اختیار مطلق انسان5

آزادی و اختیار انسان از امور و مفاهیم ارزشمندی است که هم در مکتب اهل بیت )ع( و هم در 

بر آن تأکید بسیار شده و در اصلِ آزاد و مختاربودن انسان اختالفی  گراعتیطبگرایانه نسانااندیشه 

، محدوده و قلمروی است که هر کدام برای کندیمنیست. آنچه مسیر این دو نگاه را از هم متمایز 

گرایانه . برخی از مکاتب چون اگزیستانسیالیسم و لیبرالیسم که مبانی انسانکنندیمآن تعریف 

. از دیدگاه شمرندیبرمسایه افکنده است، آزادی را هدف نهایی انسان و جزء حقیقت او بر آنها 

  .(161-160: 1375؛ الکوست، 83: 1377)آربالستر، ی استقالل وجودی است معنا بهاینان، آزادی 

نشدن لکم قائگرا به دلیل انکار بُعد روحانی انسان یا دستانسان انیگراعتیطبعالوه بر آن، 

. این مبنا دانندیمی نفسانی انسان هاخواهشالت برای آن، منشأ و متعلق آزادی را تمایالت و اص

. هرچند دکنیمدادن، دچار اضطراب و پریشانی از آزادی، معنای زندگی انسان را بیش از سامان

با آزادی  توانینمنیازهای معنوی و اخالقی انسان، حتی از دیدگاه برخی از آنها، انکارشدنی نیست و 

یابی مطلق انسان در ابعاد مختلف عرصه را بر چنین نیازهای روحانی تنگ کرد. ضمن اینکه دست

 .کشاندیمکند و به تحیر زندگی او را از معنا تهی می اشینفسانی هاخواستهحد و حصر انسان به بی

ی شهوانی را هایخواههو انسان رهاشده از زیاد انداهل بیت )ع( به این آزادی معنوی اشاره کرده

 .(99و  89: 1404)حرانی،  1«کانَ حُرّاً الشَّهَوَاتِ تَرَک مَنْ»: کنندیمآزاد معرفی 

ی در انسان اافتهیقائل به فطرت و سرشت تعین انیگراعتیطبپیش از این بیان شد که 

گرفته از این نگرش آنان است؛ نیستند. آزادی مطلق انسان در انتخاب معنای زندگی خود نشئت

ی خودساخته انسان سخن بگوییم که هیچ حد و مرزی هاطرحاز معنابخشی  میتوانیمزیرا زمانی 

 برای او قائل نباشیم. ایدر هیچ حیطه

                                                           
 ی نفسانی( را ترک کند آزاد است.هاخواهش. هر کس شهوات )1
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در دیدگاه اهل بیت )ع(، انسان از هر قید و بندی جز اطاعت و بندگی خداوند، آزاد است. 

 اللَّهُ  جَعَلَکو لَا تَکنْ عَبْدَ غَیرِک وَ قَدْ »: ندیفرمایمفرزند خویش  حضرت علی )ع( در این باره به

در این دیدگاه، آزادی نه هدف و معنای مطلق زندگی انسان، بلکه (. 401: 1414، یشریف الرض) 1«حُرّا

یابی به معنای زندگی است؛ معنایی که از حرکت به سمت خداوند حاصل ابزاری برای دست

و انسان با ایمان به خدا، تقوا و عمل صالح از هر بند و قیدی که روح متعالی او را از  شودیم

درجه آزادی،  نیتریعال. این معنا بخشدیمشود و به زندگی خود معنا ، رها میداردیمحرکت باز 

 که در ارتباطی متقابل، خود معنابخش به زندگی است. آوردیمیعنی آزادگی، را به بار 

گرا، این انسان انیگراعتیطبر خور تأمل در اختالف میان دو نگاه اهل بیت )ع( و نکته د

مطلب است که افرادی همچون سارتر با بیان آزادی مطلق انسان، هر گونه فطرت و سرشت را نیز 

؛ نگرشی که ناشی از انکار ارتباط انسان (49و  40و  30-26: 1380)سارتر،  کنندیمدر وجود او انکار 

با مبدأ متعالی خویش است؛ اما در نگاه اهل بیت )ع( حتی آزادی انسان نیز در ارتباط با خالق او 

. فطرت و سرشت انسان گرایش به سمت پروردگار ردیگیمتعریف شده و معنابخش به زندگی قرار 

راستا و با گسیختن از بندهایی که مانع از شکوفایی و پرستش و بندگی او دارد. لذا آزادی او در این 

 .دشویماین استعدادند، تعریف 

 . بسندگی معیار ارزش در انسان6

معنای زندگی با حذف خداوند و طرح و برنامه او  انهیگراعتیطبکه بیان شد، در نظریات  طورهمان

ی آنان همواره شناختانسان؛ چراکه در مبنای شودیمبرای خلقت، انسان ناچار به خلق معنا از درون 

ی مابعدالطبیعی هاارزش. نیچه با ابطال کلیه شودیمنیاز از او تعریف انسان در تقابل با خدا یا بی

 داند:کند و انسان و خواست او را تنها منبع و معیار ارزش میمرگ خداوند را اعالم می

: این دیگویمسخن  ترراستستی خویش از همه از ه« من»و آشفتگی و تضاد « من»آری، این 

[ ارزش چیزها است. و این خاستگاهِ ، که سنجه و ]گذارارزشآفریدگار، خواستار، « منِ »

من، مرا غروری تازه آموخت و من « منِ ... » دیگویماز تن سخن « من»راستگوترین موجود، این 

: دیگر سر خویش در ریگزار چیزهای آسمانی فرونبردن، بل آن را آموزانمیمآن را به آدمیان 

 (.43: 1377)نیچه،  ندیآفریمآزادانه به دوش کشیدن، چون یک سرِ زمینی که برای زمین معنا 

                                                           
 . بنده دیگران نباش؛ چراکه خداوند تو را آزاد آفریده است.1
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ها، عامل تحقیر و پستی نیچه دین را به دلیل محصورکردن انسان در تعداد محدودی از ارزش

تر خواهند بود. ها دیندارتر باشند، ضعیف و ناتوانو معتقد است هرچه انسان شمردیبرمانسان 

: 1380)نیچه، داند اراده و اختیار می العادهخارقوی فضای رشد دین و دینداری را فضای ضعف 

هشتگی صفات یا آرزوهای انسانی فرافکنی یا برون صرفاً« خداوند»در این نگاه،  (.319-321

خداوند چیزی جز انسان در نظر خود »یا « انسان خدای انسان است»ت که تعابیر اس نایافتهتحقق

 (.39-38: 1378)دیویس، حاکی از آن است « دین انسانیت»و نیز « انسان نیست

و انسان در اشیا چیزی  کندیمبه عقیده نیچه، این انسان است که خوب و بد اشیا را تعیین 

 یابد:جز آنچه خود بدان بخشیده است، نمی

، آن را اندنستانده. همانا که آن را انددادههمانا که آدمیان نیک و بدشان را همه، خود به خویشتن 

را نخست انسان در چیزها نهاد  هاارزشو چون ندایی آسمانی برایشان فرود نیامده است.  اندافتهین

 (.71: 1377)نیچه، تا خویشتن را بپاید. نخست او بود که برای چیزها معنا آفرید. معنایی انسانی! 

به اموری فردی، شخصی و نسبی بدل  هاارزشبا مبدأ و منشأ قرارگرفتن انسان در همه امور، 

ی هاشیگراو مبنایی جز تمایالت و و هیچ پایه  اندمتفاوتکه از فردی تا فرد دیگر  دنشویم

گر دیشخصی انسان ندارند. بر این مبنا، معنای زندگی نیز واحد نخواهد بود و از فردی به فرد 

باید  ،ردیگیممتفاوت خواهد شد. زیرا اموری که زندگی معنادار به عنوان هدف در راستای آن قرار 

ه بدیهی است کبخش به زندگی باشند و اگر ارزش این امور فقط از درون انسان ناشی شود، ارزش

معنا از فردی به فرد دیگر متناسب با تعریف او از ارزش، متفاوت خواهد شد. لذا مصادیق اموری 

عوامل  عنوان بهگرا چون لذت، خالقیت، ابتکار، عواطف و احساسات که در نظریات طبیعت

ی شخصی خواهند بود و هاداشتخوشه زندگی مطرح شد، همه اموری بر اساس معنابخش ب

 یامقولهرای نمونه، اگر معنای زندگی بی در خارج از وجود انسان نخواهند داشت. اپشتوانههیچ 

چون عشق قرار گیرد، ارزش و متعلق عشق از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود و طیفی 

جوّ . این وضعیت با ایجاد نوعی ردیگیمالی و مادی و معنوی را در بر وسیع از امور پست و متع

ی پیرو هاستیالیستانسیاگز. شودیمزبانی، منجر به بیگانگی و تنهایی آدمی فقدان تفاهم و ناهم

 (.27: 1370)زرشناس،  انددانستهسارتر با تکیه بر همین بینش، اضطراب و تنهایی را تقدیر بشر امروز 

و امور  ردیگیمخود انسان و تجربیات او قرار  هاارزشعالوه بر آن، زمانی که منبع 

ت قائم به خویشتن انسانی اس کامالًی جز آنچه اپشتوانه، اخالق نیز هیچ شودمابعدالطبیعی حذف 
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، دانندیماخالق را معنابخش به زندگی  بعضاًقائل به نظریات آفاقی، که  انِیگراعتیطبندارد. لذا 

 .کنندیم وجوجستمعیارهای اخالقی را نه در ورای زندگی طبیعی، بلکه در متن آن 

و در نهایت مالکی  شودیمدر این نگاه، مالک خوبی و بدی به تعداد افراد انسانی متعدد 

. انسان دهدیمو خیر و شر، حق و باطل، عدالت و ظلم معنای خود را از دست  ماندینمباقی 

نها ت کامالً وجودی خود است و در طریق خودفعلیتی، خودصیانتی و خودرفعتی  دربردارنده غایت

گرایانه که راسل نیز در اخالق انسانچنان (،130و  32-31: 1389پور، )صانعو قائم به خویشتن است 

باید چنان عمل کنیم که هر فردی را به خودی خود یک غایت در نظر گرفته »گوید: خود می

 (.387: 1353)راسل، « باشیم

از کارآمدی الزم برخوردار  ردیگیمی از زندگی که بر مبنای این نسبیت و تشتت شکل ایمعان

نخواهد بود. زیرا معنای زندگی ورای نمود ظاهری حیات انسان است که تمامی اجزای زندگی در 

. حال اگر خودِ این معنا مبهم و از هر گونه عینیت تهی باشد و تنها ابدییمپرتو اتقان آن معنا 

بخش زندگی او باشد و تنها سامان تواندینمی انسان قرار گیرد، هافیخودتعرمرجع و مبنای آن 

بودن مکاتب شکاک که برخی به مقروندستاورد آن شک و تردید و سرگردانی خواهد بود؛ چنان

 (.6: 1360)کاسیرر،  کنندیمدر تاریخ فلسفه تصریح  گراانسانبا مکاتب جزمی 

 ردیگیمی زندگی در ارتباط انسان با خداوند شکل هاارزشدر مقابل، در نگاه اهل بیت )ع(،  

و هرچند با اعتقاد به حسن و قبح ذاتی منشأ امور ارزشمند، در بیرون از وجود انسان و 

ی شخصی او است، اما در عین حال خداوند به عنوان منبع شناخت و راهنمای انسان هاداشتخوش

 گرایانه، که انسان را اصل در هستی. برخالف نگاه خودبنیادانگارانۀ مبانی انسانشودیمبه آنها معرفی 

ِی دیدگاه اهل بیت )ع(، انسان به عنوان شناختمعرفت، در مبنای دانندیم« خاستگاه شناخت»و 

انسان در  از عینیت برخوردارند و هاارزش(. 122: 1389پور، )صانع شودیممعرفی « جایگاه شناخت»

تنها به عنوان ؛ چراکه در نگاه اهل بیت )ع(، انسان نهشودیمارتباط با خداوند به سوی آنها رهنمون 

حقیقت نیز، که منشأی ، بلکه توانایی او در شناخت شودینممعیار تام و تمام حقیقت و ارزش معرفی 

 خارج از وجود او دارد، محدود است و او در این راستا نیازمند وحی و راهنمایی الهی است.

تواند همه حقایق مربوط به حیات خود را درک کند و شیوه در چنین تصویری انسان نمی

حرکت در راستای قرب الهی و معرفت و وصول به خداوند که در کالم اهل بیت )ع( یگانه عامل 
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ابزار شناخت انسان نیست و اگر کسی در  طهیحکامل در  طور بهمعنابخش به زندگی است، 

را  معنا بهروشنی راه وصول تواند بهبه ابزار شناخت آدمی بسنده کند نمیمحدوده شناخت فقط 

؛ اندمطلبکه برخی روایات دال بر محدودیت ابزار شناخت انسان درصدد اثبات این دریابد. چنان

: 1410، )تمیمی آمدی 1«من ادّعی من العلم غایته، فقد أظهر من الجهل نهایته»فرمایند: امام علی )ع( می

فتفهّم یا بنی وصیتی ... و ما »کنند: طور موعظه میو در بیانی دیگر امام )ع( به فرزند خود این(؛ 667

 (.395: 1414)شریف الرضی،  2«أکثر ما تجهل من األمر، و یتحیر فیه رأیک، و یضلّ فیه بصرک

عنابخش زندگی در این نگاه، خداوند که خالق انسان است و حرکت در راستای تقرب به او م

. انسان در عرصه هستی دهدیمکند و از سرگردانی و تحیر نجات است، او را در این مسیر هدایت می

به حال خود رها نشده است و خداوند او را در پیمودن مسیر کمال، که همان برخورداری از زندگی 

معنادار است، تنها نگذاشته است. در این نگاه، راهنمایی خداوند در قالب دین و وحی الهی به بشر 

گشای حدودیت انسان، بلکه راهو عمل بر طبق آن نه به گفته نیچه دال بر ضعف و م دشویمعرضه 

 درهانیماو در مسیر کمال و برخورداری از زندگی معنادار است. لذا انسان را از تنگنای وجود خویش 

 فرمایند:. امام سجاد )ع( در این باره میکندیمیی جدید برای او ترسیم هاافقو 

لِمَا خُلِقْتُمْ لَُه فَإِنَّ اللََّه لَمْ یْخلُقْکمْ عََبثاً وَ لَمْ یْتُرککمْ سُدًی قَدْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ِعبَاَد اللَّهِ وَ َتفَکرُوا وَاعَْملُوا 

قُوا مَْثالُهُ فَاتَّعَرَّفَکمْ َنفْسَهُ وَ بَعَثَ إِلَیکمْ رَُسولَهُ وَ أَنْزََل عَلَیکمْ کتَابَهُ فِیهِ حََلالُهُ وَ َحرَامُهُ وَ حُجَُجهُ وَ أَ

 (.274: 1404حرانی، ) 3رَبُّکمجَّ عَلَیکمْ اللَّهَ فَقَدِ احْتَ

 نتیجه

 یشناختانسانآنچه شکاف و اختالفی عمیق میان مبانی  رسدیمشده، به نظر با توجه به مطالب گفته

و اهل بیت )ع( در معنای زندگی به وجود آورده، باور به وجود خداوند است.  انیگراعتیطب

با حذف خداوند، ناگزیر از حذف بسیاری از اصول هستند که وجودشان برای  انیگراعتیطب

                                                           
 .است. آنکه مدعی رسیدن به تمام علم شود، منتهای نادانی خود را آشکار کرده 1

 ی درباره آنها نظری بدهی، و راه به جایی ببری.توانینمی و دانینم. پسرم! ... چه بسیار چیزها است که 2

هدف رهایتان نکرده است؛ او خود را به شما شناساند، و ای بندگان خدا! ... خداوند شما را بیهوده نیافریده و بی. 3

ها و فرو فرستاد که در آن است حالل و حرام او، و حجتپیامبرش را به سوی شما فرستاد، و کتابش را بر شما 

 هایش. پس از خدا پروا کنید؛ زیرا که پروردگارتان بر شما حجت آورده است.مثال



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -علميدوفصلنامه 

 

202 

این اصول و مبانی، وجود  نیترمهم. از جمله رسدیم نظر بهمعنابخشی به زندگی انسان ضروری 

از هدف در زندگی  توانیمهدف و طرح و برنامه برای زندگی انسان است. با حذف خداوند فقط 

وجود هدف برای زندگی انسان، وجود موجودی متعالی و فراتر از انسان  انسان سخن گفت. الزمه

حذف خداوند، ی داشته باشد. با ابرنامهخالق و ناظر، برای زندگی او طرح و  عنوان بهاست که 

که  یاخودساخته. اهداف ماندیمفقط اهداف خودساخته در زندگی هر فرد انسانی باقی 

 ی افراطی بهبخشمنزلتی خودساخته هستند؛ یعنی بر پایه آزادی مطلق و هاارزشمبتنی بر 

 هاتخواسبُعد روحانی جاودانه و فطرت انسان، انسان در تعیین معیار حقیقت. همچنین، با انکار 

و اموری چون عشق، احساس و لذت به  شودیمو امیال انسانی منحصر در امور مادی و طبیعی 

ن مبانی بر این اساس، ای .ابدییم انهیگراعتیطبزندگی، فقط تفسیری  عنوان عوامل معنابخش به

یابد و دستاورد آن چیزی جز سرگردانی، تحیر و در ترسیم معنای زندگی انسان توفیق نمی

از ارزش و معنا تهی است  ذاتاًاضطراب و در نهایت پوچی زندگی نخواهد بود. در این نگاه، زندگی 

و خلق معنا از درون انسان بر پایه عشق، احساس، لذت و اخالق نیز به دلیل نداشتن مبانی متقن، 

 ناکام است.

د ایشان، وجود خداون انهیگراعتیفراطبدر مقابل، در مبانی اهل بیت )ع(، با توجه به رویکرد 

عامل معنابخش به زندگی است. انسان نه  نیتریاساسو طرح و برنامه او برای زندگی انسان، 

حاصل نیروهای کور طبیعت، بلکه مخلوق خالقی حکیم است که عالم را برای انسان و انسان را 

 برای تقرب به خویش آفریده است. در این مبنا، انسان با برخورداری از بُعد معنوی و روحانی و

 اشیزندگتای هدف خلقت و معنابخشی به برای حرکت در راس هاهیسرما نیتریعالفطرت الهی از 

اشرف مخلوقات، جایگاه ویژه و ممتازی در جهان دارد، اما این  عنوان بهبرخوردار است و هرچند 

عمل صالح  دادنو انجامجز با ایمان به خداوند  اشیزندگجایگاه را مرهون بندگی خداوند است و 

، بلکه وجودی عینی ردیگینماز وجود انسان نشئت  هاارزش. لذا ابدیینمدر راستای تقرب به او معنا 

. هرچند انسان با اختیار و شودیمو مستقل از انسان دارد و در ارتباط انسان با خداوند تعریف 

؛ چراکه داردیبرمگام  اشیزندگبرای معنابخشی به  هاارزشآزادی خود، در جعل این اهداف و 

ل کشف و به دلیل اختیار و آزادی انسان مجعول است و انسان معنای زندگی از سویی قاب اساساً

زندگی خود  زندگی او در نظر گرفته است در با اختیار و اراده خویش هدفی را که خداوند برای
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