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)92 -75صفحات (يجاد حيات اجتماعي مؤمنانه  فرآيند معناجويي زندگي و نقش آن در ا  

 

  فرآيند معناجويى زندگى و نقش آن درايجاد حيات اجتماعى مؤمنانه

  *كشوندی مسلم طاهری كل

  **بداشتى على اله

 چكيده

يكى از مباحـث بنيـادين علـوم تبيين ماهيت و الگوی مناسبات ميان فرد و جامعه، 

بـه   محقق اميدوار است در پرتو اين تحقيق،.اجتماعى است كه قدمتى طوالنى دارد

رويكردی مؤمنانه به حيـات اجتمـاعى از سـوی كنشـگر،در «تبيين چگونگى اتخاذ 

پرداخته، الگوی مناسبى از مناسبات فـرد و »پرتو فرآيند كشف معنای واقعى زندگى

بدين منظور تحقيق حاضر بـه دو . بينى اسالمى ترسيم كند جهان جامعه را از منظر

ابتدا برای رسيدن به يك مفهوم عمليـاتِى روشـن از عنـوان . شود بخش تقسيم مى

پـردازد و سـپس بـه تبيـين فرآينـد  تحقيق، به ترسـيم چـارچوب مفهـومى بحثمى

يانبا توّجـه در پا. كند معناجويى زندگى و نقش آن در ايجاد حيات اجتماعى توجه مى

به اثبات وجود فرآينـد معنـاجويى درانسـان،به منظـور قـرار گـرفتن وی در قلمـرو 

ها و لوازم آن، در مقام نظـر و عمـل، تمهيـدات  و انطباق با آموزه» حياتى معنادار«

چگونه زيسـتن در حيـات «: هاييهمچون الزم را برای خروج وی از تسلسل پرسش

نحـوه اتخـاذ رويكـردی مؤمنانـه بـه حيـات «و نيـز »دنيوی در عين فناپذيری آن

اين واقعيت، ضـرورت زنـدگيمعنادار مبتنـى بـر معرفـت . آورد فراهم مى» اجتماعى

  .كند وحيانى را اثبات مى

، معنای زنـدگى،حيات اجتمـاعى، حيـات اجتمـاعى )زندگى(حيات  :ها كليدواژه

  .مؤمنانه

                                                 
 .قمشناسى شيعيان، دانشگاه  كارشناسى ارشد جامعه *

 .دانشگاه قم فلسفه و كالمدانشيار  **
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  مقدمه

ترين مباحث موجود در  ان امروز يكى از اساسىحيات اجتماعى و شيوهٴ زيست انسان در آن، در جه

انسان مدرن در مصـاف بـا . دنيای مدرن است كه موجب تمايز آن با دنيای پيشامدرن شده است

رويكردهای مختلفى اتخاذ » شود؟ زندگى معنادار به چه نوعى از زندگى گفته مى«اين پرسش كه 

خاب سبك زندگى خاصى از سوی كنشگر گويى به اين پرسش، به انت كرده است؛لذا هرگونه پاسخ

در » دگرگون شدن چهره زندگى«و » گسترش روابط انسان با طبيعت«. اجتماعى منجرخواهد شد

هايى عاميانه و محدودتر به پرسش از معنا و هدف زندگى  عصر مدرن باعث شيوع و افزايش پاسخ

داكردن دريچهٴ نگاه انسـان اّما به طور ويژه سوق پي). 18-17: 1375جعفری تبريزی، (شده است 

های گوناگون همچون دين و مقوالت دينى از قبيل ايمـان بـه خـدا،  و تغيير ديدگاه وی به پديده

هايى بـس  ، باعث مطرح شدن پاسخ...گری انبيا، جاودانگى، دنيای پس از مرگ، معنويت و هدايت

  .متفاوت، به اين دست از مسائل، نسبت به گذشته شده است

شناختِى حاكم بر رفتارهای مؤمنانـه انسـان در  له درصدد توصيف وتبيينقواعِدجامعهدر اين مقا

خواهيم بدانيم چگونه انسان به عنوان يك كنشگر  اشهستيم، يا به عبارت ديگر،مى حيات اجتماعى

دهد؛چراكـه معتقـديم حيـات اجتمـاعى  اش، رفتاری مؤمنانه از خود نشـان مى در حيات اجتماعى

در . جامعه اسـت) ساختى و كاركردی(از فرآيند معناجويى وی در سطوح مختلف  انسان، انعكاسى

  .اش، مبنای تحليل ماست اين بين چگونگى نظم يافتن فرآيند معناجويى انسان درزندگى طبيعى

  بيان مسئله

چه در بعد فردی و چـه در بعـد اجتمـاعى، تكـاپويى ) life-style(برگزيدن بهترين شيوهٴ زندگى 

اش بدان مشغول بوده است؛ لذا برگزيدن سبك  ع انسان در طول تاريخ حيات اجتماعىاست كه نو

وجويى است كه انسان در فرآيند معناجويى از وجـود خـود در  خاّصى از زندگى، برخاسته از جست

انسـان، تنهـا موجـودی اسـت كـه «: كند گونه كه هايدگر تصريح مى همان.اين نشئه دنيايى دارد

طبيعى است كه نيافتن معنای زندگى ).Heidegger, 1962: 236(» ئله استوجودش برای او مس

)meaning of life ( برای برخى افراد در جامعه)يـا بـافتن آن بـه صـورت )و رسيدن به پـوچى ،

چه آنهايى كه بدون نگرش دينى، معنـايى غيرواقعـى بـرای حياتشـان جعـل (غيرواقعى و كاذب 

شان بـدون اتكـا بـر حقيقـت پيـام االهـى  لطى از هدف زندگىاندو چه ديندارانى كه فهم غ كرده



نا ؤ ی  ما یات ا جاد  ش آن  ا ی و  د ی ز و نا ند   آ

       77 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

اند و حياتى فاسقانه يا ظالمانه برای خـود رقـم  اند و به اميد كشف معنا به جعل آن پرداخته داشته

باعث بيراهه رفتن آنها و طلب اهداف ماّدی و زودگذر دنيـا شـده و چيـزی جـز خسـران ) اند زده

، ممكن است برای برآورده كردن نيازهـای مـاّدی خـود، بـه از يك سو انسان. شود عايدشان نمى

های آنى جسمانى از طريق روابط نامشروع يا استفاده از مواد مخدر يا گاهى خشونت و  كسب لّذت

ها،  وجوی فلســفه جنايــت روی آورد و از ســوی ديگــر نيــز، نيازهــای معنــوی خــود رابــا جســت

  .ارضاكند» اديان جديد«و حتى  های نوظهورعرفانى هاو گاه ضدفرهنگ فرهنگ خرده

فرآيند معناجويى انسان درزندگى : با توجه به آنچه بيان شد، پرسش اصلى تحقيق چنين است

  چيست و معناداری زندگى چه تأثيری در حيات اجتماعى مؤمنانه دارد؟

  شناسى تحقيق روش

لعـه كيفـى به عبارت ديگر، پژوهش حاضر نـوعى مطا. تحليلى است-روش اين تحقيق، توصيفى

پـذير نيسـت،  های آمـاری امكان ها از طريق آزمون در اين نوع مطالعات چون آزمون فرض. است

شـود و  های اصلى تحقيق مطـرح مى شود؛ بلكه به جای بيان فرضيه، پرسش ای طرح نمى فرضيه

در اين خصوص مراحل زير طى خواهد . شود گويى به آنها اطالعات الزم گردآوری مى برای پاسخ

  :شد

های نظری دربارهمعنـاداری زنـدگى، و حيـات  آوری اطالعات الزم دربارهٴ ديدگاه جمع -

شده در اين  اجتماعى مؤمنانه كه اين امر از طريق مطالعه كتب، پيشينهٴ مطالعاتى انجام

 گيرد؛ و زمينه صورت مى

عى ای مناسب به منظور بررسى نقشمعناداری زندگى در حيات اجتما فراهم كردن زمينه -

های مؤمنان در حيات اجتماعى است و نيز ترسيم  مؤمنانه، كه مبنای رفتارها و ويژگى

 .های اصلى معناداری زندگى مؤلفه

  چارچوب مفهومى تحقيق

 )زندگي(حيات . 1

جعفـری (در قرآن كريم حدود صد آيه درباره حيات، توجيـه و بيـان هـدف آن ذكـر شـده اسـت 

و ) 1414:14/211منظـور،  ابن(در لغت نقيض مـرگ اسـت ١حيات يا زندگى). 17: 1375تبريزی، 
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). 327: 1337فلسفى،(عبارت است از رشد و بقا و فايده؛ حييعنى زنده؛ و حيوان يعنى موجود زنده 

توضـيح آنكـه تشـخص . حيات هر موجودی به طور عام عبارت از منشئيت آثار آن موجود اسـت

ايكـه مخصـوص آنهاسـت و  خـواص جداگانه موجودات بر حسب مرتبه وجودشان است وبا آثار و

؛ 3/94: 1379صدرالدين شيرازی، (اند  مادام كه آن آثار خاص وجودی بر آنها مترتب باشد ذوحيات

4/4.(  

  انواع حيات

مقصود از قسم اول، زندگى طبيعييا مدت اقامت .شود حيات به دو قسم طبيعى و معنوی تقسيم مى

انگيزد تا صورت خود را حفـظ كنـد و بـا  ود زنده را برمىحيات طبيعى، موج. انسان بر زمين است

: جاثيـه.: نك(به اين حيات معتقدند ) مؤمن و غيرمؤمن(شرايط محيط خود الفت گيرد، نوِع انسان 

های حيوانى است؛ حصول ايـن حيـات، بـه  اماحيات معنوی، سيرت جاودانيو فراتر از ويژگى). 24

ودر اين حيات عبور از ) 97: نحل.: نك(متعال بستگى دارد  عمل صالحِ توأمان با ايمان به خداوند

كند تا موجود زنده در شرايط بهتری قرار گرفتـه،  شرايط و غلبه بر موانع حيات طبيعى ايجاب مى

حيـات معصـومى، «اين قسم از حيات، ).2/776: 1373سجادی، .: نك(به مراحل باالتر ارتقا يابد 

اند، نيسـت؛ بلكـه در طـول آن بـوده اختالفĤنهـا بـه  مشتركجدای از زندگيسابق كه همه در آن 

حيات، به اعتبار ديگری، بهحيات فـردی و ).12/494: 1374طباطبايى، (» مراتب است نه به عدد

  .شود؛ در اين مقاله بحث ما در حيات اجتماعى است اجتماعى تقسيم مى

 حيات اجتماعي. 2

اتّخـاذ واژهٴ . انسـان دارد» تنيده و مشترك در هم زندگى«، اشعار به )social life(حيات اجتماعى 

وی » انفـرادی«، برای روشن كردن بعدی از حيات انسان است كـه فراتـر از زنـدگى »اشتراك«

» واقعيـت«در ميان آنها باشـد، يـا در عرصـهٴ » كنش متقابل«است؛ خواه اين اشتراك در عرصهٴ 

ها نـاظر بـه دو  زندگى انسـان«ارت ديگر، به عب. شود در حيات جمعى انسان نمايان مى هايى كه

بسـتانى، (» "هـا ها يـا ويژگى پديـده"و " واكنش متقابل يـا روابـط: "عنصر يا متشكّل از دو ويژگى

گيرد كه  است كه قاعدتًا اين ُبعد از حيات انسان، فقط در جايى به نام جامعه شكل مى) 37: 1389

  .اجتماعى استهای كنش متقابل  حاصل الگوهای پايدار يا ساخت
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بينيم كه وجوِد اصل حيات مشترك و در هم تنيدهٴ انسـان  های اسالمى مى با نگاهى به آموزه

ُ َجَعَل لَكْم ِمْن «همچنين در بينش قرآنى و روايى، طبق آيهٴشريفهٴ . در جامعه را پذيرفته است َو اّهللاٰ

يباِت َأ َفبِالْباِطِل يْؤِمُنـوَن َو  َأنُْفِسكْم َأْزواجًا َو َجَعَل لَكْم ِمْن َأْزواِجكْم َبنينَ  َو َحَفَدًة َو َرَزَقكْم ِمَن الط

ِ ُهْم يكُفُرون خدا برای شما از جنس خودتان همسرانى قـرار داد و بـرای ) (72: نحل(» بِنِْعَمِت اّهللاٰ

باطل ) كافران(آيا . شما از همسرانتان فرزندان و نوادگان پديد آورد و چيزهای پاكيزه روزيتان كرد

، قرآن آغازحيات اجتماعى )12/417: 1374طباطبايى، ) (كنند را باور دارند و نعمت خدا را انكار مى

در آيه . داند ، مى)پيوند خانوادگى(های آدم و حوا به صورت همسر  در زمينرابا يك زن و مرد به نام

، )مؤّدت و رحمت(و عامل عاطفى و روانى ) علقه خانوادگى(مذكور سائقه جنسى، آرامش و سكون 

گسـترش خـانواده اوليـه بـه . ها و تشكيل حيات اجتماعى اسـت های ارتباط انسان نخستين حلقه

يابـد كـه امـروزه  انجامد و اين روند آنچنان ادامه مى پيدايش خانواده بزرگى در حد يك قبيله مى

و قرآنى پذيرفته شاهد وجود جوامعى متفاوت از هم هستيم، اگرچه اين اختالف در تعاليم اسالمى 

  ).13: حجرات.: نك(شده است 

نيز به صراحت بر پيوستن به جماعت تأكيدشده اسـت؛ آنجـا كـه ) ص(در كالم پيامبر اسالم 

اميرمومنـان ).615: 1382پاينـده، (» پراكنده مشويد كه بركت همراه جماعت اسـت«: فرمايند مى

بـدان ! ای مالـك«: كنـد عت تأكيـد مىاش به مالك اشتر بر پيوستن به جما نيز در نامه) ع(على 

باشند كه اصالح هر يك جز با ديگری امكان ندارد و هيچ يـك از  های گوناگون مى مردم از گروه

؛ قمى، 1/1001: 1351االسالم،  ؛ فيض53، نامه البالغه نهج(» نياز نيست ها از گروه ديگر بى گروه

در لـزوم پيوسـتن بـه ) ع(امـام صـادق ). 3/89: تـا ؛ عبده، بى1/431:تا ؛ صالح، بى1/371: 1375

ای جز پيوستن به جامعه نيسـت؛ زيـرا هـيچ كـس در دوران  برای انسان چاره«: جماعت فرمودند

نياز نيست و مردم نيز برای برقراری ارتباط برخى بـه برخـى ديگـر  زندگى خودش، از ديگران بى

هـر كـس «: جايى ديگـر فرمودنـد در)). ع(از امام صادق  1، ح2/635: 1365كلينى، (» نيازمندند

دست ياری خويش را از مردم باز دارد، فقط يك دست را از آنـان بازداشـته اسـت، در حـالى كـه 

  )).ع(از امام صادق  1، ح2/643: همان(» دستان فراوانى را از خودش باز نموده است

ات اجتماعى حي.) ق.ه 339-259(در بين انديشمندان مسلمان نيز افرادی چون ابونصر فارابى 

را برای رفع نيازهای فطری و ضروری انسان از يك سو، و رسيدن به حاالت وكماالت برتر وی، 

عـالوه بـر اينكـه تشـكيل .) ق.ه 428-363(سينا  ابن). 39-38: 1366فارابى، (دانند  ضروری مى

ت جامعه را بر اثر ضرورت و نياز مى داند ، همچنين حسـن معيشـت انسـان را نيـز در گـرو حيـا
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الصفا از اين عقيـده كـه حيـات  اخوان). 384-382؛ 557-556: 1404سينا،  ابن(داند  اجتماعى مى

دنيايى است فراتر رفته، معتقدند رسيدن به كماالت اخـروی نيـز  اجتماعى ضامن رفع نيازهای اين

  ).1/99؛ 140-139: 2004، زهره(در گرو حيات اجتماعى انسان است 

های عظيمى كه در فضای انديشه اسالمى بـه  توجه به نوآوری با) ق.ه1050-979(مالصدرا 

وی از سـه عامـل اساسـى در . وجود آورد، در باب حيات اجتماعى نظرات بـديعى عرضـه داشـت

  :كند تشكيل حيات اجتماعى ياد مى

صورت تعاون با ديگران؛ كه بدون حيات اجتمـاعى بـه سـختى  تأمين نيازهای زندگى به. الف

: 1379صـدرالدين شـيرازی، (شـود  پذير نيست و موجب هالكـت انسـان مى كانميّسر است يا ام

دستيابى به كماالت انسانى كـه فقـط در . ؛ب)359: 1360؛ همو، 488و  259: 1354؛ همو، 9/78

ها بـه  محبّـت و الفـت انسـان. ؛ ج)490-489: 1354همو، (پذير است  پرتو حيات اجتماعى امكان

ها چـون حيوانـات وحشـى جـدای از  نهفته است و بدون آن انسانيكديگر كه در خميرهٴ آفرينش 

  ٢).323-322: 1361همو، (كنند  يكديگر زيست مى

در دوران معاصر برخى از مفسران با نگاهى اجتمـاعى بـه تفسـير قـرآن كـريم پرداختنـد، از 

كه در باب حيات اجتماعى نكات قابل توّجهى .) ش.ه 1360-1281(جملهٴمحمدحسين طباطبايى 

، »حـّب ذات«گرفته از سه عامل  وی با اتكا بر آيات مباركه حيات اجتماعى را نشئت.عرضه داشت

در ). 132و  131و  80-2/78 1397:طباطبـايى،(دانـد  مى» غريزهٴ اسـتخدام«و » غريزه جنسى«

های ديگـر را  توضيح عامل خوددوستى در حيات اجتماعى، عالمه معتقد است هر انسانى، انسـان

خواهد با آنها زندگى  دارد و مى يابد و به علت مشابهت آنها به خود، آنها را دوست مى مىمثل خود 

  ).6/436: 1369مطهری، (كند؛ و اين خود نوعى، استخدام است 

نيـز بـا تكيـه بـر آيـات .) ش.ه1358-1295(ديگر انديشمند بزرگ اجتماعى معاصر، مطهری

عامـل اصـلى در تشـكيل حيـات «: گويـد مى )32: ؛ زخرف54: ؛ فرقان13:حجرات(شريفهٴ قرآن 

اجتماعى بودن يك غايت كلى و عمومى است كـه طبيعـت ...اجتماعى، طبيعت درون انسان است

  ).333: 1369مطهری، (» انسان بالفطره به سوی آن روان است

حيـات : طور كلّى دو نوع حيـات اجتمـاعى قابـل ترسـيم اسـت بينى اسالمى، به از نظر جهان

كه در اينجـا بحـث مـا دربـاره حيـات اجتمـاعى . نانه و حيات اجتماعى غيرمؤمنانهاجتماعى مؤم

روشـن خـواهيم » حيات اجتماعى مؤمنانه«در ادامه بحث، منظور خود را از مفهوم . مؤمنانه است

  .كرد
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 حيات اجتماعي مؤمنانه. 3

: كـه در آن شـود از نظر برخى انديشمندان غربى، حيات اجتماعى مؤمنانه، به حيـاتى اطـالق مى

) cosmic guarantee(نمادهای دينى نه تنها برای فهم جهان، به مؤمنـان تضـمينى كيهـانى «

بخشد؛ همان معنايى كه  دهد، بلكه به احساساتشان صراحت و به عواطفشان معنايى روشن مى مى

امـا ).Geertz, 1966: 19(» سازد دنيا را با رنج يا سرور، عزت يا ذلت تحّمل كننـد آنها را قادر مى

بينى اسالمى، سازوكارهايى كه حيـات اجتمـاعى انسـان را بـه عنـوان يـك نظـام،  ازمنظر جهان

از نظـر . كند، با آنچه در نظام فكـری غـرب وجـود دارد متفـاوت اسـت يكپارچه و نسبتًا ثابت مى

 ها با همكاری هم پابرجا هسـتند و در تـوان فـرد انسان«متفكران مسلمان،انسان از انس است و 

  ).94: 1404راغب اصفهانى، (» نيست كه به تنهايى به تأمين همه نيازهای خويش بپردازد

: اند، همچون از سوی ديگر آياتى داريم كه دربارهٴقواعد حاكم بر حيات معنويمؤمنانه وارد شده

ُسوِل ِإذا َدعاكْم لِما يْحيـيكمْ « َو لِلر ِ ؛ ای كسـانى كـه )24:انفـال(» يا َأيَها الذيَن آَمُنوا اْسَتجيُبوا ِهللاّٰ

) معنـوی(خوانند تـا حيـات  ايمان آورديد، دعوت خدا ورسول رااجابت كنيد آنگاه كه شما رافرا مى

يعنيپاسخ دادن به دعوت االهى، در هر لحظه از حيات انسانى باعث تحول در كيفيت اين . بخشند

حيات واقعى را، ) ص(رسولش حيات خواهد شد؛ به عبارت ديگر، استجابت دعوت خداوند متعال و 

دارای آثـاری واقعـى و «چه در بعد فردی و چه در بعـد اجتمـاعى، بـه ارمغـان خواهـد آورد كـه 

يعنى فرد در اين لحظه معـين و معلـوم، مسـئوليتش را ).12/493: 1374طباطبايى، (» حقيقياست

ی را در پـذيرش بيند و ايـن تغييـر نگـرش بـه زنـدگى، و نسبت به قبل از اين زمان، متفاوت مى

نگـرش جديـد بـه زنـدگى در پرتـو . كنـد های زندگى دچار تحول اساسى مى ها و مسئوليت نقش

های حيات دنيوی و قاطعيت آنچـه  معرفت وحيانى و ندای فطری برای انسان وی را با محدوديت

پذيری كنشـگر مـؤمن در قبـال  مسـئوليت. كنـد رو مى سازد روبه وی به دست خود در حياتش مى

گرفته از اين عقيده است كه وی خود را در برابر خداوند متعال مسئول  ات خود و ديگران نشئتحي

ای در قبـال حيـات  شخص كنشگر در اينشرايط نه فقط خـود را مسـئول تحقـق وظيفـه. داند مى

ها را بر  بخشى نيز وجود دارد كه اين وظايف و مسئوليت داند بلكه معتقد است وظيفه اجتماعى مى

اسالم در اصالح اجتماع اهتمامى ورزيده كه هـيچ نظـام «به همين دليل .وی گذاشته استعهده 

ها را، هم در ذات خـود و هـم در ظـرف اجتمـاع صـالح  رسد تا انسان غيراسالمى به پای آن نمى

  ).12/477: همان(» سازد
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ای  آن جامعـه های متفاوتى با بنابراين، وجود حيات اجتماعِى مقيّد به صفت ايمان، بالتبع جلوه

خواهد داشت كه ايمان در آن رسوخ نيافته است، زيرا در جامعه غيرايمانى، اعتقاد به امر قدسى، يا 

دارد تـا دربـاره  آنچه ما را بر آن مـى. عدم اعتقاد به آن، مانعى برای برپايى حيات اجتماعى نيست

اده شود تا صبغه االهى بـه آن بحث كنيم رنگ و بويى است كه بايد به اين ُبعد از حيات انسان د

پوشى از ارتباط بـا عـالم  زيرا چشم. خود بگيرد و ُبعد معنوی و روحانى انسان ناديده انگاشته نشود

قدس،به معنای نفى حقيقت وجودی انسان و حيات اجتماعى مؤمنانـه او و تنـّزل دادن او تـا حـّد 

. تواند مؤمنانه باشـد جتماعى نمىلذا در اين شرايط، حيات ا). 179: اعراف.: نك(يك حيوان است 

ها فـراهم  شده از انسان گاه زمينه رشد و كمال انسانيت در اين اجتماع حاصل به عبارت ديگر،هيچ

از سوی ديگر، خداوند متعال ايجاد الفت و محبت ميان مؤمنان در يك جامعـه را، از . نخواهد آمد

ر مؤمنان، بر آنها منّـت نهـاده اسـت و های خود دانسته، در اعطای اين نعمت ب ترين نعمت بزرگ

  ).103: عمران آل(همواره به آنان يادآور شده كه قدر اين نعمت را بدانند و برای دوام آن بكوشند 

 معناداري زندگي. 4

. دار، محوری و ارزشمند است پرسش از اصل حيات و چرايى زندگى برای كنشگر اجتماعى، ريشه

بينى اسـالمى مـورد تأكيـد بسـياری از آيـات و  منظر جهان از سوی ديگر، اهميت اين پرسش از

در عين حال برخى معتقدند وجود مـرگ اسـت كـه . قرار گرفته است)ع(روايات و پيشوايان دينى 

 :Vol. 5, pp. 630See To: Wolf, 1998-(دارد  انسان را به پرسيدن از معنـای زنـدگى وا مـى

بعث از هويت انسانيو نحوهٴ هسـتى اوسـت كـه اين در حالى است كه گرايش معناجويى من).633

جـوادی (اياست كه خداوند متعـال آفريـده اسـت  فطرت ناميده شده و نيز بخشى از عالم تكوينى

  ).12/54: 1379: آملى

شناختى مدرن، چند ويژگى در انسان نهفته است كـه وی را از سـاير  اّما فارغ از مباحث انسان

و  12،13: ؛ مؤمنون72:ص(وجود دو ساحت در انسان . كند مى موجوداتيكه خدا خلق كرده، متمايز

، يعنى از يك سو ساحت مادی و جسمانى و از سوی ديگر سـاحت غيرمـادی، كـه عنصـری )14

شود، خميرمايه انسـان را تشـكيل  ملكوتى و االهى است، و از نگاه فرهنگ قرآنى، روح ناميده مى

يعنى در مقايسه بـا . كرامت ذاتى به بار آورده استدهد؛ وجود روح االهى در انسان، برای وی  مى

مند است؛ و اين به علت آن است كـه وی دارای  تری بهره ساير موجودات از جايگاه وجودی رفيع

: بقـره(اللهى شـود  وشايستهٴ مقام خليفـة)72: احزاب(تا بتواند امانتدار االهى )4: تين(امتيازاتياست 
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منظور از داشتن غايـت، آن اسـت . غايتمند آفريده شده استاز سوی ديگر، انسان موجودی ). 30

: ؛ مؤمنـون36:قيامـت(كه در عرصهتعاليم وحيانى، آفرينش انسان و جهان، هدفى مشـخص دارد 

رساند  پرسش از غايت زندگى در تفكر دينيفرد را به جوابى مى).56: ؛ ذاريات191: عمران ؛ آل115

يابد كه مـاهيتى االهـى  انسان درمى. كند ورد نظر پيدا مىاش را با توجه به غايت م كه راه زندگى

). 157: بقره(دارد، سفرش را از عالم قدس شروع كرده است و به سوی آن در حال برگشت است 

لذا ابهام و گره كوری نبايددر آن خلل ايجاد . به عبارت ديگر، مبدأ و مقصد حيات، مشخص است

انسان اين است كه زندگى وی محدود به حيات اين دنيـا ازديگر لوازم غايتمندی حيات برای .كند

بلكـه حيـات وی ادامـه خواهـد داشـت . نيست؛ به عبارت بهتر، مرگ، پايان حيات انسان نيسـت

  ).8-6: زلزال(ونتيجهٴ اعمال و كردار خود را نيز خواهد ديد 

وحـى شـناختى مبتنـى بـر  اينجاست كه انسان با كنار هم قـرار دادن ايـن مفروضـات هستى

يابد؛ و از آنجاكـه خصـلت معنـاجويى بـرای  اش را معنادار و هدفمند مى ، زندگى)معرفت وحيانى(

اش مقّدم است بر تعامل و تخالط وی با جامعه، ايـن  انسان و شوق وی برای كشف معنای زندگى

شودخود را موجودی مختار بيابد و چون خـود را مختـار  گيری مؤمنانه برای انسان باعث مى جهت

؛ مسئول در برابر حيـاتى كـه خداونـد در اختيـار او گذاشـته )23: انبياء(يابد  يافت، مسئول هم مى

های عقل و جهـل  شده، حيات انسان، همواره صحنه كشمكش های گفته با توجه به ويژگى. است

يـد وی مانده از فرد مبتنى بر افعال وی، و افعال وی نيز مبتنى بر افكار و عقا جای لذا آثار به. است

گيرنـد، چـه  گيری افعال انسـان از افكـار و اعتقـادات وی نشـئت مى به عبارت ديگر،جهت. است

زند، و چه آنهايى كه در واكنش به افعال ديگری انجـام  آنهاييكه به صورت فعاالنه از وی سر مى

: انانس(لذا سرنوشت وی در گرو اراده و اختياری است كه خداوند به وی عطا كرده است . دهد مى

2-3.(  

در تحقيـق حاضـر بـا وجـود تعـاريف گونـاگون از ايـن » معناداری زنـدگى«بنابراين،مراد از 

اش  ناظر به دريافت انسان به عنوان كنشگر فعال، از وجود يك غايت متعالى در زندگى ٣كليدواژه،

 اش را فراتر از حتى مسائل مادی و معنـوی است كه هدف نهايى وی در حيات فردی و اجتماعى

روشن است كه كشف غايت متعالى حيات انسـان بـرای . دهد؛ كه آن، امری متعالى است قرار مى

اش مجبـور بـه پـذيرش  وی، شرط الزمى است كه كافى نيست؛ زيرا انسان، در حيات اجتمـاعى

هايى با انتظارات و توقعات مختلفى است كه بر عهدهٴ وی گذاشته شـده يـا وی آنهـا را بـر  نقش

های  اند و بـر زمينـه از آغاز تولد به فـرد محـول شـده«های انتسابى كه  ؛ چه نقشگيرد عهده مى



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،   )١٣٩۴ھار (   ۶٣وم، 

84 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

خانوادگى نوزاد استوار است، مانند جنسيت، دين، نژاد و معيارهای اجتماعى كه همگـى از طريـق 

هـای اكتسـابى كـه بـر  ، چـه نقش)84: 1382كـوئن، (» شود والدين و خانواده به فرد منتقل مى

بر اساس تالش و كاری كه فرد از خود بروز داده يا استعدادها «شوند كه  ق مىهايى اطال موقعيتى

لـذا در ... . ،مانند تحصيالت، شغل و )همان(» هايى كه از خود نشان دادهاست، استوارند و مهارت

اش، نيازمنـد داشـتن جهتـى اسـت كـه  كنار كشف و تالش برای رسيدن به غايت متعالى زندگى

  .اش تعالى بخشد روز وی را در ابعاد وجودی به زبتوان بر اساس آن رو

  لوازم فرآيند معناجويى

فرآيند معناجويى مستلزم داشتن اموری مانند عقل به عنوان پيامبر درونى و نبى االهى يـا پيـامبر 

  .بيرونى است، كه الزم است جايگاه هركدام دانسته شود

 )عقل(نبي دروني . 1

اّمهـات «اكتشـاف پيشـينى ).23، ح 1/25: 1365كلينـى، (» استوانه حيات انسـان، عقـل اسـت«

بندد، و همگى با ادلّهٴ عقلى پشتيبانى  ، قبل از مواجهه با وحى، با كاربست عقل صورت مى»عقايد

رسد، و آن راهنما و مرشد و وسـيله  در پرتو عقل به كمال مى«انسان).32: 1388رشاد، (شوند  مى

ار غيبى مؤيد باشد دانشمند، حافظ، ذاكر، زيـرك و بـافهم گشايش كار اوست، و هرگاه وی به انو

دانـد و خيرخـواه و  را مى» چگونه رفـتن«و » چراآمدن«، »ازكجاآمدن«خواهد بود و به سبب آن 

شناسد، و چون اين را بداند راه و چاه، وصل و فصل خود را نيز خواهد دانست، و  بدخواه خود را مى

لص و به لزوم طاعت او اقرار خواهد كـرد، و چـون چنـين پرستش خويش را نسبت به خداوند خا

پردازد، و بـه آنچـه بـرای آينـده الزم  هامى رفته داند در چه وضعى است به تالفى از دست كند مى

 ).1/25: 1365كلينى، (» شود، اينها همه به ياری عقل است است مشغول مى

 )پيامبران االهي(نبي بيروني . 2

اجويى با شرايط اجتماعى و سياسى رابطهٴ تنگاتنگى دارد و در خأل شـكل از آنجايى كه فرآيند معن

گيری اين فرآيند بـرای انسـان در بسـتر جامعـه و پيونـد بـا شـرايط  گيرد، لذا به جهت شكل نمى

ده و راهبِر متصل بـه  سياسى هر عصری، عقل سليم، ضرورت وجود معناشناسى جهت -اجتماعى

بنابراين،انبيا و اوصيای ايشان،كه به عنوان معناشناسان متصل .ردمعرفت وحيانى را احراز خواهد ك
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دهند  اند مسير شناخت زندگى اصيل را به انسان نشان مى به معرفت وحيانى برای آن مبعوث شده

و انسان پس از ياريگری عقل در اثبات ضرورت نبّوت عامه، با احراز نبّوت خاّصه و قبول رسـالت 

ود را در مسير توحيد االهـى و اسـتقرار عـدالت اجتمـاعى بـرای رفـع انبيا به صورت مصداقى، خ

دهد؛بـه عبـارت ديگـر، تمـام  قـرار مى...های دوقطبى ظالم و مظلوم، مستكبر و مستضعف و نظام

ترسـيم معنـای . كارهای ديگر مقدمه بسط توحيد و شناخت انسان از زندگى و حيات بـوده اسـت

:  1369موسـوی خمينـى، (» كنيم كـه مـا ادراك مـىطوری  طوری كه هست، نه آن آن«زندگى، 

هـا و همـه  ها، تعليم تهـذيب«انبيـا بـرآن بودنـد كـه. به وسيله انبيا صورت گرفته است) 19/172

  ).همان(» ها در اين باشد كه مردم رااز اين ظلمتكده نجات دهند و به نور برسانند كوشش

عدهٴ كلى در اصل موضوع معنـاداری توان قا بنابر آنچه در بخش معنای زندگى مطرح شد، مى

بينى اسالمى يا به عبارت ديگر، فرآيند معنـاجويى، را در قالـب نمـودار زيـر  زندگى از منظر جهان

  :ترسيم كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

در اين نمودار منظور از معنابخش، وجود خداوند متعال و جاعل معنا برای حيات است كه در رأس 

قرار داردكه منبع شـناخت او ) نبى بيرونى(رم از يك سو معناشناسدر قاعده اين ه. هرم قرار دارد

برای كشف معنای مطلوب زندگى،فقطاتصال به معرفت وحيانى است كه به سبب آن، وی مـأمور 

شده است؛ و از سوی ديگر در قاعـده )25: انبيا( طرز صحيح نگرش به حيات برای انسان  ِبه ابالغ

دو حالت درصدد كشف معنای زندگى است؛ يا اينكه بدون توجـه اين هرم،معناجو قرار دارد كه در 

با سرسـپردگى بـه ) عقل(كند يا اينكه به حكم نبى درونى  های وحيانى، معنا را جعل مى به آموزه
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دهـد، در  به دسـت مى) اجتماعى/فردی(از حيات )پيامبران االهى(تفسيری كه معناشناس حقيقى 

مؤلف مدعى است به طور كلى نـوع انسـان، در حيـات . آيد پى كشف معنای حقيقى زندگى برمى

: تـوان گفـت بـه عبـارت ديگـر، در تعريـف انسـان مى. دنيوی در مقام موجودی معناجو قرار دارد

  .است» انسان موجودی معناجو«

  معناجويي و ايجاد حيات اجتماعي مؤمنانه رابطة

: ييداشـته باشـند، از جملـهممكـن اسـت پيامدها» ]اجتمـاعى[حيات «های پديدارشده در  واقعيت

ــه جــای هشــياری« ــود«، »تخــدير ب ــا خويشــتن«، »نشــناختن خ ــت و تضــاد آدمــى ب ، »رقاب

روابط «، »های اصيل های حيات بخش فرهنگ متزلزل شدن پايه«و » علت های بى شكنى سنت«

گـرايش «و » گم كردن هدف و فلسفه زنـدگى«، »از خودبيگانگى«، »انسانى برمبنای سودجويى

شناسانى كـه بـه بررسـى  در عين حال برخى از جامعه). Jafari.com-www.Ostad(» ىبه پوچ

اند، شور و شوق بـه  هاِی پديدارشدهٴ آراسته به صبغهٴ دينى در حيات اجتماعى مشغول بوده واقعيت

ى به بيم از مرگ و آشفتگى در ساختار پاسخ ذهنى كنشگر اجتماع«امر متعالى در حيات انسان را، 

رفتار يا تفكر دينى يا جادويى نبايـد «اندو معتقدند  دانسته)Berger, 1967: 54(» بينى دينى جهان

ويژه بـدين خـاطر كـه حتّـى اهـداف  دار روزانه در نظر گرفته شـود، بـه جدا از گسترهٴ رفتار جهت

؛و برخـى نيزهمچـون )Weber, 1966: 1(» اند غالبـًا اقتصـادی] نيـز[های دينى و جادويى  كنش

تـرين سـطح  ترين و كلّى را در عـالى) grounds of meaning(پارسونز و بـّال، بنيادهـای معنـا 

 ,Robertston(دهند كه كـاركرد آن، مهارنظـام اجتمـاعى اسـت  های دينيقرار مى زندگى، آموزه

1974: 371.(  

، كاركرد اجتماعِى عقيده به وجود متعالى شناسى در غرب های اصلى جامعه به طور كلى جريان

شـده  و توجيه امـور بـر اسـاس آن معنـای كشف» مسئله معنا«برای كنشگر انسانى در جامعه را 

های  رويكرد اخير به معناداری زنـدگى، باعـث بنيـان نهـادن نظريـه). 306: 1387وبر، (دانند  مى

ناشى »مواهب«اند،همه  اخير را پذيرفتههايى كه معنای  نظريه. موافق و مخالف فراوانى شده است

های » محروميت«مشروع دانسته، ) اگرچه به صورت نابرابر(از حيثيت و قدرت و تملّك و لّذت را 

ناشى از خشم خدايان و گواهى بر گناهـان پنهـان در زنـدگى ) ها برای برخى از انسان(زندگى را 

زان اجتماعى، اين نـوع از معنـا را بـرای حيـات پردا در حاليكه برخى ديگر از نظريه. دانند افراد مى

در .شـود دانند كه سرچشمهٴ تمـام تضـادهای موجـود در جامعـه مى اجتماعى، همچون افيونى مى
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دهى بـه  شناسى در خصوص نقش مفاهيم دينى در جهت های جامعه توان گفت نظريه مجموع مى

 :اند فرآيند معناجويى در زندگى، به دو صورت رخ نموده

های نيرومند، فراگيـر و ديرپـا در  ها و انگيزش اينكه اين مفاهيم، ايجادكنندهٴ حالت اول -

ها از طريق تدوينمفاهيمى در قالـب نمادهـايى راجـع بـه نظـم كلـى جهـان و  انسان

 ,Geertz(رسـند  گرايانـه بـه نظـر مى ای منحصر به فـرد واقع وجودهستندكه به گونه

1966: 4.(  

های اصلى وجودند  های منسجم به پرسش ای از پاسخ مجموعهدوم اينكه مفاهيم دينى  -

سـاز مشـاركت اجتمـاعى افـراد در  همچنـين، زمينه.كه نوع انسان با آن سـروكار دارد

زنند و موجبات تـداوم ايـن  شعائری هستند كه افراد را در يك جامعه، به هم پيوند مى

 ).Bell, 1992: 333-4(كنند  شعائر را از نسلى به نسل ديگر فراهم مى

دو تعريف فوق به نوعى قدر مشترك تعاريف موجود در اين زمينه است، كه تالش انسان معنـاجو 

به ايـن ترتيـب كـه، معنـای . اند برای معنادار كردن زندگى را عمدتًا تالشى جاعالنه فرض كرده

  .زندگى چيزی است كه بايد جعل شود نه كشف

دهـد،  ى، كه روح كلّى حيات انسانى را تشكيل مىبينى اسالمى، معناداری زندگ از منظر جهان

زاويه ديدی است كه بهوسيله تكاپوی انسان برای كسب معرفت در خصوصفلسفهٴ حيات و هـدف 

  .شود خداوند معنابخش از خلقت بشر برای وی حاصل شده يا مى

ف نگرش انسان در سه حوزهٴ عقيده، اخالق و عمل، بر مبنای فهم وی از فلسفهٴ حيات و هـد

انسان در طول حياتش، فارغ از كسب تجربيات معنوی و دينـى . شود از اين حيات، جهت داده مى

زند، برخاسته از نيّتى است كه عاملى براين حركت  نيست،زيرا هر عمل ارادی كه از انسان سر مى

گيری يـا انجـام دادن ايـن عمـل،  شده است؛ مهم اين است كه زاويهٴ ديد وی به هنگام تصـميم

قابل ذكر است كه در اديان ابراهيمى عمومٌا و اسـالم خصوصـًا، معرفـت بـه غايـت . نه باشدچگو

ای متّحـد و  گيرد كه بر اساس آن، جامعـه هستى و مسير دسترسى به آن طبق اصولى صورت مى

حجـت خداونـد در (متعهد به اهداف مشـترك ايجـاد خواهـد شـد كـه در رأس آن معناشناسـى 

يابى بـه  افراد آن جامعه تحت راهنمايى و راهبـری وی، بـرای دسـت وجود دارد كه همگى)زمين

  .اند اهداف آن جامعه در تالش

بينى اسالمى، هرچه سعهٴ وجودی انسان بيشتر باشد، فهم وی از هدف خداوند  بر اساس جهان

از سوی ديگر، غنای فهم انسان از حيات خـود .تر و پربارتر خواهد شد متعال از خلقت هستى، غنى
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اش  ديگری بر اساس مبنای صحيح، باعث اتخاذ رويكردی عملى در زندگى فـردی و اجتمـاعىو 

در اين رويكرد اعتقادات، اخالق و عمل مؤمنانهٴ . كند شود كه كاركردهای مثبتى از آن بروز مى مى

كنشگر انسانى در جامعه، با آنچه خداوند متعال به عنوان خالق هستى، از اين حيات خواسته است 

اش بر اسـاس آن، برخاسـته از  يابى زندگى نگرش انسان به غايت زندگى و جهت.ع خواهد شدجم

تـوان بـه جسـتجوگری فطـری  از جمله عوامل درونـى مى(عوامل درونى و بيرونى پرشمارياست 

انسان برای كشف معنای زندگيو از عوامل بيرونى نيز به شرايط اجتمـاعى شـدن، طبقـه و گـروه 

در اين رويكرد، اثرات و پيامدهای معنای زندگى ).در آن رشد يافته اشاره كرد ای كه فرد اجتماعى

از سـوی . ها و طبقات مختلف، ناديده گرفتـه نخواهـد شـد برای حيات اجتماعى متشكل از گروه

ديگر، در اين رويكرد، كنشگران اجتماعى نبايد فقط ياد بگيرند كه در قبال سنّت دينـى خـود بـه 

كنند، بلكه بايد در اين تعاليم اين نكته برجسته شود كه تبشير و تنذيرهای  صورت تاريخى زندگى

انـد تصـديق  خداوند متعال در خصوص حيات انسان و ابتالئاتشكه انبيای عظام االهى ابالغ كرده

اكنون نيز درك شود؛ و اين زمانى ميسـر خواهـد شـد كـه ايـن  شود و حضورشان در اينجا و هم

های االهى، خود، رفتاری ملزم به دين، هم در ُبعد شناختى و هم در بعـد  امهای مؤمن به پي انسان

  .هنجاری و نمايشى، داشته باشند

  نتيجه

براسـاس .پرسشاصلى تحقيق اين بود كه فرآيند معناجويى زندگى، بر چه معيارهايى استوار اسـت

هايى از خـود  و ويژگىشان چه رفتار  های اصلى معناداری زندگى، مؤمنان در حيات اجتماعى مؤلّفه

ای مقـوالت  بينى اسالمى، كنشـگران بـه اسـتناد پـاره دهند؟حاصل آنكه از منظر جهان نشان مى

از ) expressive(و مناسـكى ) normative(های خـود در حيطـهٴ امـور هنجـاری  پيشينى، كنش

ايى دار و مرتبط بـا يـك نظـام گسـترده معنـ ، را جهت»شان سازوكارهای حيات اجتماعى«جمله 

)cognitive(بـه لحـاظ . دهنـد شمول از هستى اسـت، بـروز مى كننده تفسيری جهان ، كه ترسيم

مندی حيات، با علم به ناپايدار بودن حيات دنيوی،  معتقد به غايت) معناجوی مؤمن(نظری، كنشگرِ 

 .كنـد های عملى و نظری دنيوی خود را در انطباق با مصالحِ باقى و حيـات ديگـر اتخـاذ مى رويه

مبتنـى (بنابراين،به ميزانى كه معنای زندگى برای كنشگر اجتماعى، وی را به خودآگاهى راسـتين 

  .شود برساند، حضور عملى دين در حيات اجتماعى نيز بيشتر هويدا مى) بر معرفت وحيانى
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بينى اسالمى، جعل معنا هدف واقعى حيات انسان نيست، بلكه حقيقت حياتانسان  از منظر جهان

، برای اين موجود جعل كرده است؛ روشن است )خداوند متعال(يزی است كه معنابخش در آن چ

به معنابخش ) كاشف معنا(برای مثال تغيير نقش انسان از معناجو (كه اختالل در اين فرآيند 

های  باعث مبنا قرار گرفتن نگرشى برای انسان خواهد شد كه وی را از خواسته)) جاعل معنا(

در . ناپذيری به همراه خواهد داشت های جبران ها و لغزش ند و ناهنجاریك اش دور مى فطری

العين قرار دادن غايت زندگى برای وی،  مقابل، كشف معنای مطلوب زندگى برای انسان و نصب

ای مشخص  ای معين و مرحله پويايى را در حيات اجتماعى به ارمغان خواهد آورد؛ اين غايت نقطه

چرخهٴ كمال انسان به سرحّد خود برسد، بلكه هدف، طى كردن مراحل  نيست كه با رسيدن به آن

خواهد به آنها برسد، اّما  ای هستند كه انسان مى به اين صورت كه بعضى اهداف، نقطه. است

لذا تحقق انسان و انسانيت در رويكرد مؤمنانه به ابعاد . بعضى اهداف، در حين كار حضور دارند

وی منوط به تحقق سه ضلع معنابخش، معناشناس و ) و اجتماعىفردی (گوناگون حيات دنيوی 

  .معناجو است

نفسه  فى -هايش ها، نهادها و سازمان تفسيرها، رويّه–بنابراين، حيات اجتماعى با تمام ابعادش 

مؤمنانه يا غيرمؤمنانه نيست؛ بلكه انعكاسى از افكار، افعال و آثاِر َاعمال كنشـگرانى اسـت كـه در 

بنابراين، حيـات اجتمـاعى مؤمنانـه، حاصـل . با ساير كنشگران اجتماعى قرار دارندمعرض تعامل 

هـای  های فطری و آموزه گيری افراد مؤمنى است كه فرآيند معناجويى آنها مبتنى بر خصلت جهت

شده از سوی خداوند متعال به وسيلهٴ پيامبری متصل به معرفـت وحيـانى بـوده اسـت؛  دينى ابالغ

با اين وصف، نظـم و يكپـارچگى موجـود در جامعـهٴ .ضرورت وضع انسانى استای كه  معناجويى

گردد به ايمان و اعتقـاد معناجويـان آن جامعـه بـه حقيقـت متعـالى كـه در فرآينـد  ايمانى، برمى

گيری مبنای عمل مؤمنانهٴ آنها قرار  اند و اين جهت معناجويى مبتنى بر معرفت وحيانى بدان رسيده

ت ديگر، انسجام اجتماعى و انتظام جمعى در حيات اجتماعى مؤمنانه، امـری به عبار. گرفته است

شده مقّدم بر اختيار و ارادهٴ انسان نيست؛ زيرا تغيير در مسير معنـاجويى  تعيين تغييرناپذير و از پيش

از تالش و جويندگى در كشف معنای زندگى در جامعهٴ ايمانى، به تالش در جعـل معنـای (انسان 

وی انسان با اتكـای بـر ِخـَرد و ارادهٴ انسـانى بـدون دخالـت معرفـت وحيـانى بـرای زندگى از س

بخشيدن به حيات اجتماعى يا تكميل جامعه و اصالح نقايص انسانى برای رسيدن به كمـال  نظم

  .باعث كنار زدن قواعد حاكم بر فرآيند معناجويى مبتنى بر معرفت وحيانى خواهد شد) مطلوب
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