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  حسین طباطبایی معنای زندگی از منظر سید محمد

  ١محمود دیّانی

  چکیده
را بـه معنـای    »معنـا «انـد   فلسفی بررسـی کـرده  با رویکردی  اکثر کسانی که معنای زندگی را

از آنجایی که خدای متعال و فعل او حق هستند و انسان، فعل خداست، لـذا  . اند گرفته »هدف«
طباطبایی خدا را در آفرینش انسان هدفمند دانسته و ایجاد انسان را حکیمانه و نه از سر لعب و 

انسان در ورود به عرصه زندگی از خود اختیاری نداشت، اما ). هدف بیرونی(= داند بازیگری می
از . مختار است؛ بنابراین، باید هدف خود را پیدا کنـد ) زندگی کردن(= امه دادن به زندگیدر اد
که مرتبطات زندگی او یعنی همنوعان، طبیعت، عوالم دیگـر و آینـده او همـه و همـه      ییآنجا

بخش آن است که او در انتخاب هـدف زنـدگی    تحت تدبیر و ربوبیت خداست، عاقالنه و نتیجه
گفتـه، او را بـرای    تعال عمل کند که در این صـورت همـه مرتبطـات پـیش    به توصیه خدای م

کنند و خود او نیز از زندگی خود احساس رضایت کرده و مبتهج  وصول به هدف، مساعدت می
شود؛ در غیر این صورت خـود را در مقابـل عـزم و آهنـگ کلـی آفـرینش قـرار         و شادمان می

اجزاء و ابعـاض هسـتی را بـه جنـگ بـا خـود       آید و  گرفتار می »ضنک« دهد و به معیشت می
مطلوب نهایی انسان در زندگی باید رسیدن به . شود کشاند و نهایتاً سرشکسته و منکوب می می

  .اند حیات حقیقی و طیبه باشد، هدفی که انبیای  االهی ما را به آن فرا خوانده
  .خدا، معنا، زندگی، انسان، هدف آفرینش، حیات حقیقی: ها کلیدواژه

  
   

                                                            
   .دانشجوی دوره دکتری رشته کالم، فلسفه دین) مربّی(عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران  . 1
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  مقدّمه. 1
هــای مختلفــی مطــرح اســت و از رویکردهــای مختلــف دینــی،   در دانــش »معنــای زنــدگی« موضــوع
پژوهشگر قبـل از هـر چیـز    باید شود؛ لذا  شناختی بررسی می شناختی، فلسفی، روانشناختی و جامعه معرفت

صـدد اسـتخراج و    کند، امـا چـون  ایـن تحقیـق در     تعیین کند که این موضوع را از کدام زاویه بررسی می
است و وی به عنـوان مفسـر بـزرگ قـرآن      »معنای زندگی«حسین طباطبایی  درباره  استنباط نظر محمد

خود پرداخته و قرآن هم در خالل آیات  کریم، در ضمن تفسیر آیات مرتبط با این موضوع، به ارائه مباحث
های دانشی خـاص و یـا    دهد و خود را به آموزه بینات خود، از منظرهای مختلف، هدایت خود را انجام می

تـوانیم خـود را بـه رویکردهـای خـاص       کند، ناگزیر ما در این نوشتار نباید و نمی روشی ویژه محدود نمی
  .محدود کنیم

را برگرفته از نظـام   »معنای زندگی انسان«انجامد که وی  ه این نتیجه میمطالعه  آثار طباطبایی  ب
و  »معـاد «و  »اذعان به وجـود خـدا  « داند که فهم و باور به این نظام از طریق متقن و احسن آفرینش می

با همه ابعـادش،   »وحی«ممکن است و پیامبران االهی و به دیگر سخن،  »صفات خدای متعال« تأمل در
رصدد شناساندن این نظـام احسـن و تثبیـت آن در بـاور      د... های تجربی، فلسفی، عرفانی و  وزهبا طرح آم

وار  بنابراین ما در این نوشتار، فهرسـت  .آدمی هستند که نتیجه آن احساس معناداری حیات در انسان است
بق بـا ایـن   های وی درباره انسان، خدا، معاد و جهان آفـرینش توجـه کـرده و سـپس مطـا      به اهم اندیشه

نخسـتین گـام در طـرح چنـین بحثـی       .پردازیم می »معنای زندگی« نظریات، به تبیین دیدگاه وی درباره
  .است »زندگی«و  »معنا«های تعریف و واکاوی معنای واژه

  "معنا"معنای . 2
، (purpose) تواند به یکی از سه معنـای هـدف    می (meaning) »معنا«اکثر محققان معتقدند که 

باشد؛ در بحث ما هر سه  قابل تصور است، اما بیشتر آثار در این  (function)و یا کارکرد  (value)ارزش 
نگارنده بر این باور است که وقتی هدف چیـزی یـا هـدف از     .موضوع، به تلقی اول از معنا اختصاص دارد

تواند دلیلی باشد بر  این خود می. شود چیزی روشن و معین باشد، کارکرد و ارزش نیز به تبع آن متصور می
کـه   ییعالوه بر این، از آنجا ).ارزش و کارکرد(=  »معنا« بر دو معنای دیگر) هدف(= تقدم تلقی نخست 

مقصود از زندگی بخش ارادی حیات و زیست ماست و فعل ارادی ما در پرتـو هدفمنـدی قابـل تحمـل و     
  .دنبال کنیم »معنای هدف«به  »معنا«تر آن است که بحث را بر مبنای  شود، مناسب معنادار می

بنابراین، اگرچه ورود ما به عرصه زندگی در اختیار ما و تابع اراده ما نبـوده، امـا ادامـه دادن بـه آن،     
کنیم و چون چنین است باید ببینیم که آیا تصـمیم مـا بـر ادامـه زنـدگی از       امری است که آن را اراده می

پس پرسش اصلی ما این است که از نظـر طباطبـایی، آیـا     پشتوانه هدفی معنابخش برخوردار است یا نه؟
تواند چنین کـاری بکنـد؟    کم می دهد؟ یا دست بخش ادامه می آدمی زندگی خود را برای تأمین هدفی معنا

بنیاد؟ نوعی است یا شخصی؟ در کل زندگی اسـت یـا بخشـی از آن؟ ایـن      آن هدف خارجی است یا خود
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است یا به آن ارتباطی ندارد؟ آن هدف از واقعیت برخوردار است یـا   هدفمندی متوقف بر جاودانگی انسان
چنین نیست و ذهنی یا توهّمی است؟ افزون بر مـوارد فـوق، پرسـش مهـم دیگـر از متفکـری متألـه         این

گفتـه چیسـت؟ آیـا ایـن      های دینی بـا مطالـب پـیش    همچون طباطبایی آن است که نسبت دین و آموزه
م مطرح شده است؟ اگر چنین است دین در پاسخ به آن چگونه رفتار کـرده  ها در دین و قرآن کری پرسش

است؟ آیا از منبع اصیل وحی به این موارد پاسخ گفته یا پاسخ آن را به عقل و فکر بشر وانهاده  و او را به 
  جعل و انتخاب هدف توصیه کرده است؟

روشن است که وی، شأن ربوبیـت  هدفمندی انسان در زندگی خود از نظر طباطبایی آنقدر بدیهی و 
ان یشـ االهی را تدبیر زندگی مردم در راه سعادت و حرکت دادن آنـان بـه سـوی اهـداف و غایـات وجود     

کنند که ارسـال رسـل از لـوازم و پیامـدهای      و نیز تصریح می) 377، ص16، ج1393طباطبایی، . (داند می
  .طبیعی ربوبیت االهی است

کـه در مباحـث مربـوط بـه خـدا، انسـان، جهـاد و         ییها دیدگاه کاوش در آثار طباطبایی و خصوصاً
دانست؛ یعنی قائل  کند که وی زندگی آدمی را دارای معنا می است ما را مطمئن می معادشناسی ابراز کرده 

به وجود هدفی از سوی فاعل و موجد انسان بود که آگاهی انسان از این هدف و التزام به پیمودن مسیری 
کرد و رسالت دین را آگاهاندن بشـر نسـبت بـه     بخش به زندگی تلقی می به آن را معنا خاص برای وصول

  .دانست این هدف و چگونه پیمودن راه می
افزون بر این، از نظر طباطبایی معنای زندگی انسان تنها در پیگیری هـدف خـدا از خلـق انسـان و     

است وگرنـه هـیچ هـدف دیگـری      پیمودن مسیر خاصی که هماهنگ با کل نظام وجود است، قابل قبول
رسـد و تنهـا خسـتگی و ماللـت انسـان و       یارای معنابخشی را ندارد و هیچ مسیر دیگری به مقصـد نمـی  

گیر بـا   شود و تمام اجزا و اعضای دیگر نظام هستی را به نبردی مستمر و نفس سردرگمی او را موجب می
  )45-47، ص7همان، ج. (کند او بسیج می

شناسـی کـه    شناسی و کیهان های خداشناسی، انسان دیدگاه کلی وی را در حوزهکوشیم  در ادامه می
  .متناسب با معناداری زندگی است تبیین کنیم

  هدفمندی فعل خدا. 3
پرسشـی اسـت کـه در میـان     » کند یـا نـه؟   آیا خدای متعال از فعل خود هدفی را دنبال می«اینکه 

هان اسالم، یکی از اختالفـات برجسـته میـان اشـاعره،     در ج.  متکلمان و حکما از دیرباز مطرح بوده است
طبق دیدگاه طباطبایی، از آنجایی که خدای متعـال حـق    .معتزله و امامیه در پاسخ به همین پرسش است

است و فعل او هم حق است و خود تصریح کرده که عالم را به حق آفریده، بنـابراین او هـم در آفـرینش    
  :ض آن هدف داشته استمجموعه ماسوی و هم اجزا و ابعا

اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق اهللا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و «: قوله تعالی
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بالحق،  -و ذلک جمله العالم المشهود -الخ المراد من خلق السماوات و االرض و ما بینهما  »اجل مسمی
انها لم تخلق عبثا ال غایه لها ورائها بان یوجد و یعدم ثم یوجد ثم یعدم من غیر غرض و غایه فهو تعـالی  

  )157، ص16همان، ج. (انما خلقها لغایه تترتب علیها
سماوات و االرض بالحق و صورکم فاحسـن صـورکم و الیـه    خلق ال«همچنین در تفسیر آیـه  

المراد بالحق خالف الباطل و هو خلقها مـن غیـر غایـه ثابتـه و غـرض ثابـت؛       : کند تصریح می »المصیر
ها و زمین بـه معنـای آفریـدن آنهـا      است و باطل بودن آفرینش آسمان »باطل«مقابل  »حق«مقصود از 

  .بدون غایت و غرض ثابت است
آورد کـه در آن، آفـرینش بـالحق در مقابـل      ر مقام تأیید برداشت خود آیه زیـر را گـواه مـی   آنگاه د

و ما خلقنا السماوات االرض و مـا بینهمـا العبـین، مـا     «: آفرینش باللعب و بازیگرانه قرار گرفته است
  )295، ص19همان، ج) (39: دخان( »خلقنا هما اال بالحق و لکن اکثرهم ال یعلمون

آفرینـی را از   ن، در مواردی هم خدای متعال به هدفـداری خـود تصـریح کـرده و عبـث     عالوه بر ای
  )115: مومنون( ؟»افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون«: ساحت خویش نفی کرده است

کند که خطاب بـه خـدای خـویش     و یا آنجا که از قول بندگان خاص خود یعنی اولوااللباب نقل می
  )191: آل عمران. (»ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب النار«: رنددا می عرضه

داری او دانسته و دلیل ضطباطبایی نیز نفی عبث و جزاف از فعل االهی را به معنای هدفمندی و غر
  :داند بر نفی عبث و جزاف از فعل حق را، حکیم بودن خدا می

و عن الغرض، کیف؟ و قد وصف نفسـه بالحکمـه و   و لیست افعاله تعالی بالعبث و الجزاف حتی تخل
: مؤمنون( »افحسبتم انما خلقناکم عبثا«: الحکیم ال یعبث و ال یجازف، و نص علی انتفاء العبث من فعله

115(  
  )5، ص12همان، ج( »فلله سبحانه فی خلقه و امره اغراض...  

از آفرینش انسان به طور خاص عالوه بر هدفداری خدا از آفرینش ماسوی به طور عام، هدفداری او 
هم مورد تصریح قرار گرفته است؛ فاالنسان جزء من اجزاء الکون، واقع تحت التدبیر االلهـی متوجـه الـی    

ها اهللا سبحانه له کسائر اجزاء الکون؛ پس انسان جزئی از اجزاء عـالم اسـت و ماننـد سـایر      الغایه التی غیا
. ایتی دارد که خداوند سـبحان بـرای او تعیـین کـرده اسـت     اجزاء هستی تحت تدبیر االهی رو به سوی غ

  )302، ص7همان، ج(
طبق دیدگاه طباطبایی اینکه عنایت االهی به رسانیدن انسان به غایتش از طریـق دعـوت، ارشـاد،    
ابتال و امتحان تعلق گرفته است و او را به حال خود واننهاده است، به این خاطر است که خـدای متعـال،   

رای غایتی و تحصیل هدفی آفریده بود و بدیهی است که هر صانعی که مصنوع خـود را از سـر   انسان را ب
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کنـد تـا او را بـه سـرمنزل      لعب و بازی ایجاد نکرده باشد، پس از ایجاد مصنوع خود به امر او اهتمام مـی 
  )185-184، ص7همان، ج. (مقصود برساند

وع الـی اهللا و برخـورداری از ثـواب و عقـاب     وی، در بیانی دیگر، غرض خلقت انسان را  معاد و رج
شمارد تا اینکه انسان از طریق انبیا دریابد کـه   مطرح کرده و به همین منظور، نبوت را الزم و ضروری می

شود؛ فالمعاد هو الغرض من الخلقه الموجب للنبوه و لو لم  به خاطر اعتقاد و عمل خود چگونه جزا داده می
، 14همـان، ج . (رض و غایه فکانت الخلقه لعبا و لهوا منه تعالی و هر غیر جائزیکن معاد لم یکن للخلقه غ

  )283ص
تواند غرض خدا را از آفـرینش دریابـد، زیـرا     نکته قابل ذکر در این باره این است که عقل آدمی می

اگرچه خدای متعال در افعال خود محکوم به احکام عقل عملی و نظری نیست، اما عقل تابع فعل حـق و  
به دیگر سخن، اگرچه خدای . برگفته از سنت االهی در فعل است که عبارت است از عین واقعیت خارجی

فعـل  (= سبحان اجل از آن است که در فعل خود تابع عقل باشد، اما عقل، منتزع از خود واقعیت خـارجی  
ید توانمنـدی عقـل  در   خوانند، خود مؤ همه آیاتی که مردم را به تعقل، تذکر، و تفکر فرا می .است) االهی

فهم کار خدا هستند؛ زیرا در غیر این صورت، این آیات مردم را به کاری نشدنی یا نادرست فـرا خوانـده و   
  ) 57، ص8همان، ج. (وجه خواهد بود در نتیجه، مفاد این آیات بال

ـ   ه طـور  تا اینجا روشن شد که خدای متعال در افعال خود، هدف دارد؛ بنابراین، در آفرینش جهـان ب
به دیگر سخن، جهـان و انسـان را غـایتی اسـت کـه خداونـد        .عام و انسان به طور خاص نیز هدف دارد

  .توانیم به عقل خود بشناسیم سبحان در نظر گرفته است و این هدف و اهداف را می

  هدف خدا در افعال تفاوت هدف ما و. 4
ی مـا و هدفـداری خـدای سـبحان     آخرین نکته در این باب توجه به تفاوتی است که میان هدفـدار 

  وجود دارد؛
غـراض   احدهما انه تعـالی ال یسـتکمل بـا   : ان غرضه فی فعله یفارق اغراضنا فی افعالنا من وجهین

افعاله و غایاتها بخالفنا معاشر ذوی الشعور و االراده من االنسان و سایر الحیوان و ثانیهما ان المصـلحه و  
ف غیره؛ غرض خدا در افعالش با اغراض ما در افعال مـا از دو جهـت   المفسده ال تحکمان فیه تعالی بخال

شـود، در حـالی    نخست آنکه خدای متعال به سبب وصول به اغراض افعال خود، کامل نمی: متفاوت است
بـا اغـراض و غایـات فعـل خـود کامـل        -چه انسـان و چـه حیـوان    -شعور و بااراده  که ما موجودات ذی

رانند، اما در غیر خدا مصـالح و مفاسـد،    و مفسده بر خدای متعال حکم نمی دیگر آنکه مصلحت. شویم می
  )6، ص12همان، ج. (حاکم هستند

در خصوص تفاوت دوم باید توجه شود که چـون غـرض و مصـلحت از مقـام فعـل االهـی منتـزع        
 توان گفت که فعل خدا بر مصلحت متوقف و مبتنی است، اما مصلحت، حـاکم بـر ذات   شوند، پس می می

  )همان. (کند دارد و مضطر نمی االهی نیست و او را به انجام کار وا نمی
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  غایت آفرینش انسان. 5
انسان برای وصول به کدام غایت آفریده شده است؟ غرض خدای متعال از خلـق انسـان چیسـت؟    

هـدف و   توانـد آن  توانیم به ارزیابی این امر بپردازیم که آیا انسان مـی  پس از یافتن پاسخ این پرسش می
تواند آیا آن هدف برای انسان آنقدر فایـده و اهمیـت دارد کـه زنـدگی را      غرض را پیگیری کند؟ و اگر می

دهی به  دار ارزش تواند عهده برای او تسهیل کرده و معنادار کند و به دیگر سخن،  تعقیب آن هدف آیا می
  زندگی انسان باشد؟

هایی  رآنی و برهانی به آن، معتقد است که انسانطباطبایی ضمن اعالم آن هدف و تبیین رهیافت ق
زنـدگی دیگـری    -اند تا چه رسد به آنانی که واصل شده -که در مسیر سلوک به سوی این هدف هستند 

هایی از همگنان خود کامالً متمـایز   ای که چنین انسان یابند که سرشار از معنا و اهمیت است، به گونه می
  .شود گی آنان فاقد معنا نمیشوند و در هیچ شرایطی زند می

  هدفی در آفرینش، به ویژه آفرینش انسان نفی پوچی و بی . 1. 5
در آیات متعددی از قرآن کریم، این گمان که خدای متعال آسمان، زمـین و موجـودات و از جملـه     

ر در سـوره دخـان متـذک   .هدف آفریده باشد به شدت نفی و انکـار شـده اسـت    انسان را عبث، بیهوده و بی
بین این دو را بازیگرانه نیافریدیم، بلکه این همه را بـه حـق آفریـدیم     ها و زمین و ما شود که ما آسمان می
هدف را پنـدار   در موضعی دیگر تصور آفرینش عبث و بی )40-38: دخان. (دانند چه اکثر آفریدگان نمی اگر

السماء و االرض و ما بینهما بـاطال   و ما خلقنا«: کند داند و سپس آنان را به آتش تهدید می کافران می
انبیا نیز همین مطلب  16سوره جاثیه و  22در آیه . »ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار

  .کند را ذکر می
هدفی و بطالن را  نظر قرار داده و بی همچنین در سوره مؤمنون آفرینش انسان را به طور خاص مد 

انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون، فتعالی اهللا الملک الحق ال اله  افحسبتم«: کند از آن نفی می
آیـه،  « :گویـد  مرتضی مطهری در توضیح این آیه می) 116-115: مؤمنون. (»اال هو رب العرش الکریم

اگـر  : اید؟ چه گمان باطلی؟ مفهوم آیه این است به اصطالح، استفهام انکاری است؛ شما چنین گمان کرده
کنید که ما عبث خلق  شود که شما به سوی ما بازگردانده نشوید، خلقت شما عبث است و شما باور می بنا

  )670، ص4، ج1375مطهری، (» کنیم؟
شود کـه سـرّ اصـلی هدفمنـدی      از مجموع آیات فوق و مخصوصاً دو آیه سوره مؤمنون، روشن می

بـه  . مبدأ عالم به صـفاتی خـاص اسـت   آفرینش و به ویژه آفرینش انسان، حکمت خدای متعال و اتصاف 
فتعـالی اهللا  «: پـردازد  همین خاطر است که پس از نفی بطالن از خلقت آدمی به توصیف خدای متعال می

  .»الملک الحق، ال اله اال هو رب العرش الکریم
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  تفکیک میان نتیجه و هدف در آفرینش . 2. 5
و ) 6: انشـقاق ( »لی ربک کـدحا فمالفیـه  یا ایها االنسان انک کادح ا« طباطبایی از آیاتی مانند

کند کـه نتیجـه و پایـان امـر آفریـدگان، و از       این استفاده را می) 53: شوری( »اال الی اهللا تصیر االمور«
   :جمله انسان، رجوع الی اهللا است

ان االنسان کغیره من خلق اهللا سبحانه واقع تحت التربیه االلهیه من دون ان یفوتـه تعـالی شـیء    "
و ) 56: هود( »ما من دابه اال هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم«: ره و قد قال تعالیمن ام

: هذه تربیه تکوینیه علی حد ما یربی اهللا سبحانه غیره من االمور، فی مسیرها جمیعا الیه تعالی و قـد قـال  
ال فی هذه التربیه بین شیء و ال یتفاوت االمر و ال یختلف الح) 53: شوری(، »اال الی اهللا تصیر االمور«

ما تری فی خلق الرحمن مـن  «: و شیء فان الصراط مستقیم و االمر متشابه مطرد، و قد قال تعالی ایضا
  )178، ص6، ج1393طباطبایی، ) (3: ملک. (»تفاوت

. توان فهمید که نتیجه و منتهای امر آفریـدگان، بازگشـت بـه خداسـت     از عبارت فوق به وضوح می
ها، بی کم و کاست اتفاق خواهد افتـاد، زیـرا ایـن خواسـته و امـر       برای همه و از جمله انسانحقیقتی که 

تکوینی خدای متعال است؛ و ال یفوته تعالی شیء من امره؛ و در این باره انسان و غیر انسان با هم هـیچ  
  :نویسد طباطبایی چند سطر قبل از عبارت فوق می .تفاوتی ندارند

یا ایها االنسـان  «: ی ال مناص لالنسان من سلوکه کما یدل علیه قوله تعالیو هذا طریق اضطرار«
فهذا طریق ضروری السلوک یشترک فیه المـؤمن و  ) 6: انشقاق. (»انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه

الکافر و الملتفت المتنبه و الغافل العامه و اآلیه ال ترید الحث علی لزومه بمعنی البعث علی سلوکه ممن ال 
  )178، ص6همان، ج. (»یسلک

شود، اجباری و اضطراری است و آیـه شـریفه نیـز     بنابراین، قرار گرفتن در راهی که به خدا ختم می
صدد تحریک افراد برای پیمودن این راه نیست، زیرا هر کسی چه مؤمن، چـه کـافر، چـه متنبـه و چـه       در

  .جرم این راه را خواهد پیمود غافل، ال

  ه خلق حکیمانهوجود معاد، نتیج. 6
نگاه طباطبایی به مسئله معاد نیز چنین نگاهی اسـت؛ از نظـر وی، معـاد الزمـه آفـرینش و نتیجـه       

  :طبیعی حکمت االهی و بازیگر نبودن خداست
ه تتم المقدمات المنتجه للزوم البعث و رجوع الخلق الیه تعالی فانه تعالی لما کان ملکا یو بهذه اآل« 

یحکم بما شاء و یتصرف کیف اراد و هو منزه عن کل نقص و شـین، محمـود فـی    طالق له  قادرا علی اال
افعاله، و کان الناس مختلفین بالکفر و االیمان و هو بصیر باعمالهم و کانت الخلقه لغایه مـن غیـر لغـو و    
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ه علی جزاف، کان من الواجب ان یبعثوا بعد نشاتهم الدنیا لنشاه اخری دائمه خالده فیعیشوا فیها عیشه باقی
و الـی هـذه   . ما یقتضیه اختالفهم بالکفر و االیمان و هو الجزاء الذی یسعد به مؤمنهم و یشقی به کافرهم

مقدمات لزوم ) 3: تغابن(؛ به واسطه این آیه ) 296، ص19همان، ج. (»)و الیه المصیر: (النتیجه بشیر بقوله
چـون خـدای تعـالی مالـک و قـادر      «: یابـد  سامان مـی ) معاد(= برانگیخته شدن و بازگشت به سوی خدا 

کند و او از هـر   االطالق است هر گونه که بخواهد حکم کرده و به هر شکل که اراده کند تصرف می علی
عیب و نقصی مبرا و در عمل و فعل خود مورد ستایش و حمـد اسـت، و مـردم بـه لحـاظ کفـر و ایمـان        

است و بیهوده و گزاف نیست، پس الزم اسـت   متفاوت و خدا بر عمل آنان ناظر است، و آفرینش غایتمند
که خلق، پس از این دنیا برای نشئه جاویدان آخرت برانگیخته شوند و در آن بر حسب اختالفشان در کفر 

بختـی   و ایمان، زندگی پایدار داشته باشند و این همان پاداشی است که سعادت مؤمنان و شـقاوت و تیـره  
: آنجا کـه فرمـود  . ای است که خدای متعال آن را مورد اشاره قرار داد هزند و همان نتیج کافران را رقم می

  .»و الیه المصیر«
  :توان به بیان مطهری در همین زمینه استناد کرد در تأیید دیدگاه طباطبایی می

اگر انسان قیامتی نداشته باشد، معنایش این است که در قدم اول خلقت نابود شود، در حـالی کـه   «
دنیا بروز و ظهور نکرده و الزم آید که این تجهیزات، از آن جهت کـه انسـان دارد، همـه     کمال او در این

زندگی دنیـا  (کننده خلقت اعضای بدن جنین است،  توجیه) دنیا(= طوری که این جهان  همان. بیهوده باشد
عالم ) استکننده آن  در رحم عبث آفریده نشد، این توجیه... دست و پا و کند که چشم و گوش  توجیه می

که اصـطالحاً بـه آن   (آفریده شده است  "مثال"کننده انسان بما هو انسان است که در او آخرت نیز توجیه
و در او عقل آفریده شـده اسـت و در او عواطـف بسـیار عـالی خـداجویی و اسـتعداد        ) گویند قوه خیال می

اگر انسان اینجـا تمـام   . گر استاین استعدادهایی که اصالً مال جای دی. پیوستن به حق آفریده شده است
-680، ص4، ج1375مطهـری،  . (»انـد  شود، مثل این است که تمام اینها را در اینجا لغو و عبث گذاشـته 

679(  
گفته، رجوع الی اهللا امری اجباری است و علم یا جهل ما نسبت به آن، در وقوع  بنا بر مطالب پیش 

توانـد موجـب انتفـاء     و یا کافرانه و ملحدانه ما هم نمـی و حتمیت آن تأثیری ندارد و حتی زیست مؤمنانه 
توانـد   توان گفـت چنـین امـری نمـی     حال که چنین است پس می. داستان معاد و بازگشت ما به خدا باشد

ای طبیعی از زندگی  هدف زندگی ما قرار گیرد، زیرا رسیدن به این نقطه منتهای طبیعی زندگی و یا مرحله
ین امری برای زندگی مانند آن است که فردی را بر اتومبیلی سـوار کننـد کـه    هدف قرار دادن چن. ماست

. و توقف در آنجا باشـد  »الف«راننده آن بدون در نظر گرفتن هیچ امری موظف به راندن اتومبیل تا نقطه 
 گوهـای  و در چنین شرایطی این فرد فکر و ذهن خود را متمرکز کرده  با اطرافیان ارتباط نگیرد و در گفت

این کارهـای تـو چـه    «وقتی از او پرسیده شود که . آنان وارد نشود و همواره در راهروی اتومبیل راه برود
کند، همه حرکات بـدنی و تمرکـز فکـری مـن      پاسخ دهد که داستان من با شما فرق می» توجیهی دارد؟

ست که چنـین پاسـخی   روشن ا! ام را هدف سیر و مسیر خود قرار داده» الف«معنادار است، زیرا من نقطه 
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تواند رفتار مضحک او را معنادار  ای نمی گذاری هرگز مسموع و منطقی نیست و به دیگر سخن چنین هدف
  .و موجه کند

تواند هدف زندگی انسان قرار گرفتـه و   پس تصمیم به رسیدن به معاد و بازگشت به سوی خدا نمی
نظام آفرینش و خدای متعال هدفی را برای زندگی  چاره چیست؟ آیا این با وجود. زندگی او را معنادار کند

توانیم بپرسـیم کـه آیـا     تواند باشد؟ پس از پاسخ به این سؤال می کنند؟ آن هدف چه می بشر پیشنهاد نمی
چنین هدفی ارزش دارد که آدمی خود را ملتزم به پیمودن راه برای وصول به آن کرده و زنـدگی خـود را   

پس از آن باید ببینیم کـه آیـا انسـان تـوان     ). صرفه بودن یا نبودن زندگیبه (= صرف رسیدن به آن کند 
تعقیب چنین هدفی را دارد یا اینکه این هدف برای او از قبیل آرزوست؟ اگر به نتیجه رسیدیم کـه آدمـی   

نماید و آن اینکه آیـا فقـط در زمـان و نقطـه      توان تعقیب چنین هدفی را دارد آنگاه سؤال دیگری رخ می
شود یا اینکه این هدف قادر اسـت زنـدگی او را حتـی در زمـان      دار می به این هدف، زندگی او معناوصول 

طی مسیر نیز معنادار کند؟ و آخرین سؤال اینکه با توجه به وجـود خـدا و اینکـه آفریننـده کـل ماسـوی،       
نوان آفریننده برای اوست، از ناحیه او به این هدف چه میزان توجه شده است؟ به این معنا که خود او به ع

پیمودن این راه چه کمک و امدادی را مقرر کرده است و سایر اجزاء آفرینش در این مسیر چه نسـبتی بـا   
کنند؟ به دیگر سخن، خدا، طبیعت و  آیند یا در مقابل او مقاومت می اش می کنند؟ به یاری انسان برقرار می

نیروهایی رویارو  و مقابـل انسـان هدفمنـد هسـتند یـا      ها و سایر موجودات یا هر یک از اینها  دیگر انسان
شوند و یا اینکه به کار او کاری ندارند و هر کسی بـه راه   ناصر و معین او در رسیدن به هدف او قلمداد می

  رود؟ خود می
انـا هللا و  : شوند که سوی به او راجع می آنچه مسلم است آن است که مرگ پایان زندگی نیست و ما

تـر آن اسـت کـه انسـان      تواند غایت فعل خدا قلمداد شود، اما مسلم ، و رجوع الی اهللا میعونانا الیه راج
الوصول را هدف زندگی خود قرار دهد و به وسیله آن زنـدگی خـود را    تواند وصول به این نقطه قطعی نمی

  .معنادار کند
لوصول شاید بتواند ارزش پیمودن مسیر را تأمین کنـد، بـه    قطعی اممکن است گفته شود که هدف 

خواهد رسید با توجـه بـه فوایـد و مزایـای  نقطـه       »الف«داند مطمئناً به نقطه  این بیان که وقتی فرد می
الوصول باشـد،   پس بازگشت به خدا اگرچه قطعی. به ارزشمندی راه منتهی به آن نقطه اذعان کند »الف«

  را برای بشر توجیه کند؟ تواند زندگی اما می
  :کم دو اشکال دارد ای باید گفت این دست در پاسخ به چنین شبهه

گر لزوم به  تواند توجیه التحقق حداکثر می اشکال نخست آنکه بازگشت به خدا به عنوان امری قطعی
را  تواند لزوم زندگی کردن، اخالقـی بـودن و زیسـت معنـوی آدمـی      وجود آمدن انسان باشد و هرگز نمی

تنها الزمه چنین هدفی موجود شدن آدمی است، زیرا به صرف ورود به عرصه وجـود،  . تبیین و توجیه کند
  .این تضمین وجود دارد که پس از مرگ به سوی خدا بازگردد
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التحقق به سوی خدا باشد، بسیاری از قـوا،   اشکال دوم آنکه اگر هدف زندگی انسان، بازگشت قطعی
های او لغو و بیهوده خواهد بـود؛ مـثالً احکـام فطـری، گـرایش       ی انسان و گرایشها ادراکات و توانمندی

اخالقی و انسانی و مذهبی او تناسبی با این هدف نخواهد داشت و چنین چیـزی از خداونـد حکـیم قابـل     
  ؟افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون! قبول نیست

  هدف زندگی بشر. 7
زندگی بشر قرار گرفته و به حیات او معنا دهد، باید امری باشد که آدمـی آن را  تواند هدف  آنچه می

بـه  . آن هدف امری موهوم و جعلـی باشـد   و نباید کند انتخاب کرده و برای تحصیل آن سعی و تالش می
کنی که به آن برسی و چیـزی   هدف آن چیزی است که باالتر از توست و تو کوشش می«: تعبیر مطهری

  )545، ص3، ج1375مطهری، . (»تر است کنی از تو پایین جعل و قرارداد میرا که تو 
البته روشن است که این هدف باید قابل تحقق و رسیدن بـه آن ممکـن باشـد وگرنـه عنـوان آرزو      

پس هدف فی حد نفسه باید امری ممکن بوده، و از حیـث تـوان و قـوای انسـانی      . برای آن مناسب است
چنین هدفی که واقعی است  از مـن  . آدمی باید توان وصول به آن را داشته باشدقابل وصول باشد؛ یعنی 

این هدف فی حد نفسه ممکن است و من نیز بـا سـعی و   . شود برتر و واالتر است و موجب کمال من می
  .کننده ادامه آن باشد تواند به زندگی من معنا داده و توجیه تالش، توان وصول به آن را دارم و می

رسد که هدفی را که خدای متعال بـرای او مقـرر    طباطبایی، انسان در صورتی به سعادت می به نظر
کند، هدف زندگی خود قرار دهد؛ زیرا انسان مملوک خداسـت و همـه آفـرینش نیـز تحـت فرمـان و        می

اش  تصرف اوست و در صورت اطاعت انسان از خدا و توجه انسان به خدا، بـا او همکـاری کـرده و یـاری    
شـود و از سـوی    دهند و در غیر این صورت، آدمی حتی از خود غافـل مـی   نند و به زندگی او معنا میک می

گیرد تا آنجا که عالم با همه فراخی بر او تنگ و غیـر   اجزای دیگر آفرینش، مورد معارضه و ستیز قرار می
  .شود قابل تحمل می

  :اند در تفسیر آیه ششم سوره انشقاق آورده
ای ان االنسـان   غایه هذا السیر و السعی و العناء هو اهللا سبحانه بما ان له الربوبیـه   و قد بین به ان«

بما انه عبد مربوب و مملوک مدبر ساع الی اهللا سبحانه بما انه ربـه و مالکـه المـدبر المـره فـان العبـد ال       
امره به فهو مسـئول عـن    یملک لنفسه اراده و ال عمال فعلیه ان یرید و ال یعمل اال ما اراده ربه و مواله و

؛ مفاد عبارت فوق، بـه صـورتی واضـح، آن اسـت کـه      )340، ص20، ج1393طباطبایی، ( »ارادته و عمله
انسان، تحت ربوبیت و تدبیر خداوند و مملوک اوست؛ بنابراین باید در اراده و عمل، نظر مالک و مدبر خود 

  .را رعایت کند
هستند، اجزاء آن به هم تبـدل   »االجزا و متالئم االبعاضمرتبط «از نظر طباطبایی، انواع مخلوقات 

تـرین   یابند و حتی حوادث جاری مانند حلقات یک سلسله به هـم مربـوط هسـتند و کوچـک     و تحول می
شود، اگرچه ممکن است ما این تغییـر را احسـاس    تغییری در ذرات این جهان موجب تغییر حال جمیع می
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ایشان مطالـب فـوق را   . کتد ه چیزی داللت بر عدم وجود آن چیز نمینکنیم و باید دانست که عدم علم ب
  :دانند های علوم تجربی و فلسفه از گذشته تا حال و هم مطابق با آیات و معارف قرآنی می منطبق با داده

و ذلک بما یذکر من اتصال التدبیر فی اآلیات السماویه و االرضیه، و ارتباط ما بینها، و نفع بعضـها  «
و اشتراک الجمیع فی اقامه غرض الخلقه و نفوذ القدر فی جمیعها و السلوک الی المعاد و ان الی  فی بعض

  )101، ص3همان، ج. (»ربک المنتهی
هـای آنـان بـرای ایـن      اند، فعالیت بنابراین، وقتی همه اجزاء وجود در اقامه غرض آفرینش مشترک

است که هـر کـه مسـیر خـود را از هـدف       درست به همین دلیل. شود هدف مشترک مدبریت و تدبیر می
شود و آفرینش را در سـتیز بـا خـود قـرار      مشترک آفرینش منحرف کند رفته رفته با همه عالم بیگانه می

  .ای مختوم است دهد و در چنین جنگ و ستیزی شکست، نتیجه می
فـی عملـه و ال   ثم اجزاء الکون الخارجی الذی هو السبب النتشاء هذه اآلراء و االحکام ال توافقـه  «

 )46، ص7همان، ج( »تزال علی هذا المال حتی تقلب له االمر، و تفسد علیه سعادته و تنغض علیه عیشته
نوایی و هماهنگی با نظـام   داند که آن را هم وی استفاده از رزق طیب را برای انسان از آن جهت الزم می

ی انسـان از جهـان و جهـان از    گب بیگـان ساماندهی شده توسط خدا دانسته و تجاوز از این قاعده را موجـ 
ای خیر برجی فی انسان یتوخی ان یعیش فی ظرف   و« :پرسد پردازانه می داند و حکیمانه و نکته انسان می

، 8همـان، ج ( »غیر ظرفه الذی اعده له الکون و یسلک طریقا لم تهیئه له الفطره و یناله غایته غیر غایته؟
  )80ص

ال و هم جهانی که آفریده است، نسبت به انسان حساس و دارای پس واضح شد که هم خدای متع
کننـد و هـم انسـان     کند نصرت و امداد می به انسانی که هدف از آفرینش خود را دنبال می. موضع هستند

توان گفت هـدف از خلقـت    به دیگر سخن، می. کنند کرده به هدف آفرینش را سرکوب و مغلوب می پشت
باید دید هدف از آفرینش انسان چیست و رهسـپاری بـه سـوی ایـن هـدف و      اکنون . جهان، انسان است

  )103-124، ص1388آباد،  دژ(وصول آن برای آدمی چه منافعی دارد؟ 

  غایت مطلوب انسان در زندگی. 8
شناسـانه وی بـه مفـاهیم     در تعابیر طباطبایی، به تبع قرآن کریم و هماهنگ با مبانی فلسفی انسان

اما باید توجه داشـت کـه   . توان آنها را هدف مطلوب زندگی انسان، تلقی کرد که میخوریم  متعددی برمی
اعالم یک نقطه خاص و طرح یک مفهوم مخصوص به عنوان هدف زندگی انسـان در صـورتی صـحیح    

شـده توسـط وی از قبیـل اهـداف      نخست آنکه، بسیاری از مفاهیم مطرح: است که به دو نکته توجه شود
هدف غایی؛ دیگر آنکه، برخی از مفاهیم قابل ارجاع و تحویل به همدیگرند و در واقع متوسط هستند و نه 

محکی آنان واحد است و گوناگونی آنان از باب تفنن در تعبیر و یا حاوی لطایف دیگری است و نه موجب 
  .های آنها تعدد واقعی مدلول

امتحان و آزمایش؛ . 2خالفت؛ . 1: آیات قرآن با تعابیر متعددی به فلسفه آفرینش انسان اشاره دارد«
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. 11هـدایت؛  . 10تعقل؛ . 9تفکر؛ . 8تشکر؛ . 7تذکر؛ . 6تقوا؛ . 5عبادت و معرفت؛ . 4رحمت و مغفرت؛ . 3
  )111، صهمان. (»رجوع و بازگشت. 12فوز و فالح؛ 

قام تبیین تعبیرات دیگری نیز مانند حیات طیبه، سعادت و قرب الی اهللا نیز، در آثار طباطبایی، در م 
و تعیین هدف مطلوب انسان از زندگی اسـت کـه نقـل مثـال بـرای هـر یـک از اینهـا در ایـن مختصـر           

البته واضح است که عناوینی مانند امتحان و آزمایش، رحمت و مغفرت، و یا رجوع و بازگشـت  . گنجد نمی
از آفـرینش انسـان قلمـداد    تواند هدف خـدا   اما از آنجا که می. تواند هدف انسان در زندگی قرار گیرد نمی

  .شود، در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است
رسد حیات طیبه، سعادت، قرب الی اهللا و عبودیت محض و خـالص بـرای خـدا عنـاوین      به نظر می

کنند که وصول به آن مرتبه بایـد هـدف نهـایی     متساوقی هستند که از مرتبه و حقیقتی واحد حکایت می
ای است که هم حرکت و رهسپاری به سوی آن و هم وصول  شود و این همان مرتبهزندگی آدمی قلمداد 

بخشی بـه آن را دارد و زنـدگی را نـه تنهـا بـه       تواند به زندگی آدمی معنا دهد و نیز توان ارزش به آن می
که انسان مؤمن، طـول   ای آن زندگی !آری. دهد صرفه و قابل تحمل، بلکه محبوب و مطلوب نیز قرار می

کند، زندگی در چنـین مسـیر و هـم     خواهد و بر دوام و بقای آن خدا را شکر می درازای آن را از خدا میو 
خواهـد کـه اگـر     از خدای خود می) ع(به همین خاطر است که امام سجاد . آغوشی با چنین مقصدی است

و طول عمر برای مـن  خواهد به مرتع و چراگاه شیطان مبدل شود، آن را از من بگیر  ام در ادامه می زندگی
  )80، ص1354صحیفه سجادیه، ! (مقرر نفرما

فلالنسان حیاه اخری اعلی کعبا و اغلی قیمه مـن هـذه الحیـاه الدنیویـه التـی      « :گوید طباطبایی می
ها اهللا سبحانه لعبا و لهوا و هی الحیاه االخرویه التی سینکشف عن وجهها العظاء، و هی الحیاه التی ال  یعد

اللعب و اللهو و ال یدانیها اللغو و التاثیم، ال یسیر االنسان فیها اال بنور االیمان و روح العبودیه، قال یشوبها 
  :تعالی

او من کان «: و قال تعالی) 22: المجادله( »اولئک کتب فی قلوبهم االیمان و ایدهم بروح منه«
. »لظلمـات لـیس بخـارج منهـا    میتا  فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمـن مثلـه فـی ا   

  )42، ص9، ج1393طباطبایی، ) (122: االنعام(
شود که حیات استوار و گرانبهای آدمـی، حیـات و زنـدگی دیگـری      از عبارت فوق کامالً روشن می

است که آمیخته با لهو و لعب و آلوده و مماس با لغو و تأثیم نیست و شرط ورود به چنین حیات بـابرکتی  
وی در ادامه همین عبارت، ایـن حیـات را   . یمان و سرشاری از روح عبودیت و بندگی استبرخورداری از ا

تـر اسـت و شـرط ورود  بـه      تر و شـریف  داند که از زندگی دینی و دنیوی او کامل حیات حقیقی انسان می
  .دارد چنین حیاتی را آراستگی به تدین و دخول در زمره اولیای صالح خداوند مقرر می

مندی از مزایای آن را  داند و بهره بایی، اسالم، حیات مادی انسان را زندگی حقیقی نمیاز نظر طباط
کـه تحصـیل آن واجـب     -حیات حقیقی و سعادت واقعی دنیـا و آخـرت   ، بلکهشمرد سعادت واقعی او نمی
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له حقیقیـه،  و اما االسالم فلم یعد حیاه االنسان المادیه حیاه «: داند را، زندگی جامع ماده و معنا می -است
وال التمتع من مزایاها سعاده له واقعیه و انما یری حیاته الحقیقیه حیات الجامعه بـین المـاده و المعنـی، و    

  )197همان، ص. (»سعادته الحقیقیه الالزم احرازها ما یسعده فی دنیا و اخراه
ه باشـد، کـدام   اینکه انسان برای وصول به چنین حیاتی چگونه باید زندگی کند، اخالقش باید چگون

اش را بـا خـدا، همنوعـان، خـود و      اعمال را باید انجام دهد، از کدام اعمال و عقاید باید احتراز کند، رابطه
نه باشـد، همـه و همـه مباحـث مهـم و      کند چگو ای که در آن زندگی می طبیعت چگونه قرار دهد، جامعه

اما ما در انتهای این مقال با نقل بخشی  یابی است، وثری است که در آثار طباطبایی قابل تحقیق و پاسخم
کنیم تا روشـن شـود کـه هـم      مند از چنین حیاتی اکتفا می های وی به منافع و مزایای افراد بهره از نوشته

منافع بسیاری برای آدمی  پیمودن مسیر این حیات ارزش فراوانی دارد و هم وصول به آن موجب برکات و
  .هرگز قابل دستیابی نیستاست که در غیر این مسیر برای او 
شود که این یک حیات حقیقی است نـه اینکـه تعبیـر ادبـی و      آور می وی در توضیح حیات طیبه یاد

هاست و به همـین دلیـل اسـت کـه      مفهوم کنایی باشد و نیز این حیات غیر از حیات مشترک میان انسان
آدمـی دارای  کـه   ر حـاکی از آن اسـت  این تعبیـ . »لنطیبن حیاته«و نفرمود  »فلنحیینه حیاۀ طیبۀ« فرمود

اگـر چنـین اسـت پـس     . گردد نه اینکه همین حیات او توسط خدای متعال پاکیزه  ،شود حیات دیگری می
: گویـد  در پاسـخ مـی   ویهای حیـات را دارد؟   حیات حقیقی و طیبه به عنوان حیاتی دیگر و نو، آیا ویژگی

زیرا آیاتی کـه متعـرض ایـن     ،اب تسمیه مجازی نیستاز ب) فلنحیینه حیاۀ طیبه (=حیات در آیه شریفه «
کنند و علم و قدرت حاصـل از ایـن    بحث هستند، آثار حیات حقیقی مثل علم و قدرت را بر آن مترتب می

و هذا العلم و القدرۀ الحدیثان یمهدان له ان یری االشـیاء علـی مـا     :حیات نیز آثار خاص خود را دارند
اق و باطل فان، فیعرض بقلبه عن الباطل الفانی الـذی هـو الحیـاۀ    هی علیها فیقسمها قسمین حق ب

الدنیا بزخارفها الغارۀ الفتانۀ و یعتز بعزۀ اهللا فال یستذله الشیطان بوساوسـه و ال الـنفس بأهوائهـا و    
  .هوساتها و ال الدنیا بزهرتها لما یشاهد من بطالن أمتعتها و فناء نعمتها

یحق کل حق بکلماته فال یرید إال وجهه و ال یحب إال قربـه   و یتعلق قلبه بربه الحق الذی هو
و ال یخاف إال سخطه و بعده، یری لنفسه حیاه طاهرۀ دائمۀ مخلدۀ ال یـدبر أمرهـا إال ربـه الغفـور     
الودود، و ال یواجهها فی طول مسیرها إال الحسن الجمیل فقد أحسن کل شیء خلقه و ال قبـیح إال  

  .ما قبحه اهللا من معصیتۀ
فهذا اإلنسان یجد فی نفسه من البهاء و الکمال و القوۀ و العزۀ و اللذۀ و السرور و مـا ال یقـدر   
بقدر، و کیف ال؟ و هو مستغرق فی حیاۀ دائمۀ ال زوال لها و نعمۀ باقیۀ النفاد لهـا و ال ألـم فیهـا و    
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به آیـات کثیـرۀ مـن     و ینطق الکدورۀ تکدرها، و خیر و سعادۀ ال شقاء معها، هذا ما یؤیده االعتبار
  .القرآن ال حاجۀ إلی إیرادها علی کثرتها

فهذه آثار حیویۀ ال تترتب إال علی حیاۀ حقیقیۀ غیر مجازیۀ، و قد رتبها اهللا سبحانه علی هذه 
الحیاۀ التی یذکرها و یخصها بالذین آمنوا و عملوا الصالحات فهی حیاۀ حقیقیۀ جدیـدۀ یفیضـها اهللا   

  )366-365، ص12، جهمان( .»سبحانه علیهم
شده بـرای مؤمنـان صـالح را     درصدد است مصادیق علم و قدرت حاصل طباطباییفوق  عباراتدر  

  .مترتب بر حیاتی حقیقی بشمرد »حیویۀآثار « برشمرده و وجود این موارد را به عنوان
تقسـیم  بیند و آن را به حق و باطل  طور که هست می رسد که هرچیز را آن وقتی آدمی به جایی می

و در نتیجه از دنیای غرورآور فریبکار گریخته و بـه عـزت    آورد گریزد و به حق روی می از باطل می کرده
دارد و جز از سخط  و جز قرب او را دوست نمی خواهد آورد و جز او را نمی هی عزیز شده و به او پناه میاال

ه اختیار و تـدبیر او در ایـن حیـات دسـت     بیند ک پاک می و دوری او خوفی ندارد، خود را در حیاتی دائم و
یابد؛ چنین انسانی در خود قدرت، کمال، توانایی،  خداست؛ و در طول مسیر زندگی جز زیبایی و جمال نمی

او بـه   .گیـری نیسـت   یابد که به هیچ روی قابل تقدیر و انـدازه  ای می اندازه بزرگی، لذت ابتهاج و سرور بی
که زوال ندارد و هیچ درد و کدورتی همراه او  شود نعمتی را صاحب می رسد که جاویدان است و حیاتی می

  .که شقاوتی با خود ندارداست نیست و خیر و سعادتی 
د ییـ این حقیقتی است که هم قرآن و هم اعتبـار عقلـی و تفکـر منطقـی آن را تأ     طباطباییبه نظر 

انسانی که به این مقام واصل شود، خدای سـبحان بـه او حیـاتی دیگـر داده  کـه ویـژه        ،بنابراین. کند می
  .کسانی است که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند

. روشن شد که هدف مطلوب انسان در زندگی باید وصول به حیات طیبـه باشـد   ،بر آنچه گذشت بنا
 کننـد و  در واقع ما را به وصول به حیات حقیقی دعوت مـی  .خوانند می پیامبران هم ما را به خدا و دین فرا

یا ایها الذین آمنوا «: خواهند آدمی واجد علم وقدرتی دیگر شود که با داشتن آن زندگی دیگری بیابد می
  ) 24: انفال. (»استجیبوا هللا و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم

  گیری نتیجه. 9
اما برای ادامه زندگی خود مختار  ،ورود به دنیا مختار نبودگذشت آدمی اگرچه برای با توجه به آنچه 
از آنجا کـه  . معنایی بیابد )زندگی کردن (= پس باید برای این فعل ارادی خود .کند است و آن را اراده می

نظـام آفـرینش چیسـت؟     بـا معنا دهد باید ببیند که نسبت او  تواند به زندگی او انتخاب هدف ارزشمند می
برای اوست و خدای متعال از آفرینش او نیز هدف داشـته اسـت و    )غیر از انسان(که جهان  وقتی دریافت
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متـوازن در مسـیری کـه     منسـجم و  اش مملوک خداست و نظام آفرینش نیـز  هستی از سویی او و اراده و
از  پسندد، انتخـاب کنـد تـا    کنند، پس باید هدفی را که خدا برای او می خدای متعال اراده کند، حرکت می

  .مند شود هی بهرهامدادهای نظام اال همه مواهب و
خدای متعال وعده داده است که اگر آدمی مؤمن باشد و عمل صالح انجام دهد به زندگی و حیـاتی  

که با اتصـاف بـه ایـن     شود یابد که در آن حیات، علم و قدرت دیگری برای او حاصل می دیگر دست می
حتی پیمودن مسیر منتهی به چنین حیاتی نیز  ،شود مند، و مطلوب میعلم و قدرت زندگی او معنادار، ارزش

شود و او را از حمایـت اجـزاء آفـرینش و نیـز نصـر خـدای متعـال         موجب لذتمندی و بهجت و سرور می
که خروج از این مسیر، اجزاء و ابعـاض آفـرینش را بـه سـتیز و معارضـه بـا او        همچنان ؛کند برخوردار می

و سراسـر   -نه خیالی -میم برای وصول به حیات حقیقی، تصمیمی خردپذیر، حقیقی پس تص. انگیزد برمی
پیامبران خدا نیز، انسان را بـه حرکـت بـه    . منفعت و ارزش است و قادر است زندگی آدمی را معنا ببخشد

  .اند کردهسوی چنین مقصدی دعوت 
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