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چكيده

این مقاله به مسئلۀ «معنای زندگی» ،به معنی ارزشمنندی زنمدگی ،کمه یکمی از بحرانهمای
معنوی انسان امروز است ،میپردازد .در این راستا ،ضنن طرح نظریات طبیعتبماوران در
این خصوص ،از میان بیانات علامه طباطبایی در سراسر النیزان ،دیمدگاهی فراطبیعتبماور
و خدامحور را استخراج کردهایم .بنا بر این دیدگاه ،زندگی در ایمن دنیما بمدون بماور بمه
خدا و حیات پس از مرگ پوچ و لهو و لعب است؛ اما انسمان میتوانمد بما اینمان و عنم
صالح ،به مقام خلافت الاهی ،و به این ترتیب به زندگیای بهغایت معنمادار ،دسمت یابمد.
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دعوی این مقاله این است که با توجه بمه ذومراتمب بمودن مفهموم ارزش و تفماوت سمحح
ارزشنندی زندگی ،میتوان گفت که در عینحال که ارزش حیات بدون باور بمه خمدا و
زندگی پس از مرگ در مقایسه با ارزش حیات موردنظمر علاممه مایم بمه همیچ اسمت ،از
منظر ذهنیِ شخص صاحب زندگی چنین نیست .در عین حال ،حتمی از منظمر عینمی ممی-
توان میان دیدگاه فراطبیعتباور علامه و نظریههای طبیعتباور جنع کرد و نتیجمه گرفمت
که هر یمک از ایمن دو درصمددند تما شمرایط دسمتیابی بمه مرحلمۀ خاصمی از ارزشمنندی
زندگی را بیان کنند.
واژگان کلیدی :ارزش زندگی ،خداباوری ،علامه طباطبایی ،طبیعتباوران ،ذومراتب بمودن،
فراطبیعتباوری.
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مقدمه

پرسش از «معنای زندگی» به عنوان مسئلهای وجودی یکی از مهمترین پرسشهایی است
که امروزه در کانون توجه قرار گرفته است؛ اما این تعبیر به سه معنی کنابیش متفاوت بمه
کار میرود .در این مقاله مسئلۀ معنای زندگی تنها به یکی از این معانی مح بحث است.
 .9معنی «معنا»

فیلسوفان مدرن معتقدند که «معنا» 1منکن است به یکی از این معانی بمه کمار رود :الم -
محلوب ،غایت و هدف2؛ ب -اهنیت ،اعتبار و ارزش 3؛ ج -فایده ،نقش و کارکرد.1
بحث «ارزشنندی زندگی» که ذی بحث «معنای زندگی» قرار میگیرد و به باور
بعضی هنچون نیلسن 5مترادف با «معناداری زندگی» است ،7از مباحث مهم و نوپیدای
انسان معاصر و از مهمترین بحرانهای معنوی انسان مدرن است که امروزه بخشی از
مباحث حوزههای فلسفه ،روانشناسی ،فلسفۀ دین و فلسفۀ اخلاق را به خود اختصاص
داده است .هریک از اندیشنندان از منظری خاص به این مسئله نگریستهاند و مواضع
مختلفی در خصوص آن اتخاذ کردهاند .برخی از موضع دینی به آن پرداختهاند و عدهای
هم از منظری غیردینی.
دیدگاههای مختل

در باب «ارزش زندگی» را میتوان به این انواع تقسیم کرد.1 :

دیدگاههای قائ به پوچی و بیارزشی زندگی .2 ،دیدگاههای قائ به معنا و ارزش
حداقلی (طبیعتباوران) .3 ،دیدگاههای قائ به معنا و ارزش حداکثری (فراطبیعت-
باوران) .1 ،دیدگاههای ناطبیعتگرا.
1.meaning
2. purpose
3. value
1. function
5. Kai Nielson
 .7نگاه کنید به :نیلسن ( ،)1312فلسفه زبانی و معنای زندگی» ،ترجنۀ محند آزاده.

22

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 02بهار و تابستان 9317

بر اساس دیدگاه اول ،زندگیِ پر از درد و رنج انسان درنهایت با مرگ به پایان
خود میرسد ،بدون اینکه به نتیجۀ ارزشنندی بینجامد.
بر اساس دیدگاه دوم ،زندگی حتی بدون خدا و یا روح میتواند معنادار و
ارزشنند باشد و گونههای خاصی از زندگی در عالنی صرفاً مادی میتواند برای
معناداری زندگی کافی باشد و میتوان با تکیه بر ارزشهای اینجهانی و ارتباط مناسب
با امور ارزشنند هنچون خلاقیت ،کش

نظریههای علنی ،عشق به خانواده ،شفقت

نسبت به انسانها و امثال آن ،به زندگی ارزش و معنا بخشید .البته طبیعتباوران انکار
ننیکنند که معنا و ارزش منکن است بهواسحۀ ارتباط با قلنروی روحانی حاص
آید ).(Metz, 2007, p. 5
بر اساس دیدگاه سوم ،زندگی فقط در ارتباطی مناسب با یک موجود روحانی
منکن است معنا یابد .اگر آن موجود روحانی وجود نداشته باشد یا شخص موفق نشود
که ارتباط مناسبی با آن برقرار کند ،آنگاه زندگی آدمی بیمعنا میگردد .( Metz,
 2007, p. .(5طبق این دیدگاه ،سعادت و کنال انسان از هنان لحظۀ ارتباط و در هنین
زندگی دنیوی آغاز خواهد شد.
بر اساس دیدگاه چهارم ،برای کسب معنا و ارزش زندگی نه نیازی به قابلیتها و
امکانات این جهان مادی است و نه نیازی به عالنی ماورای عالم مادی؛ بلکه به مدد یک
سلسله اصول یا پیشفرضهای صرفاً عقلی ،مانند اصول اولیۀ اخلاق ،میتوان به یک
زندگی معنادار و باارزش دست یافت ) .(Metz, 2005, V. 34, P. 312این دیدگاه را
نیز ،بنا بر آنچه بعد از این مورد بحث قرار میگیرد ،میتوان جزو دیدگاههای قائ به
ارزش حداقلی دستهبندی کرد.
اگرچه بحث معنای زندگی از سالیان دور و با عناوینی هنچون هدف خلقت،
فلسفۀ آفرینش و ضرورت بعثت و معاد ،مورد توجه دانشنندان دیار ما بوده است و
امروزه نیز در رشتههایی چند ،موضوع بحث و بررسی علنی است ،اما اول ًا از منظر بحث-
های امروزیِ محرح در این زمینه و ثانیاً در حوزۀ آرای علامه طباطبایی در خصوص این
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موضوع ،بهویژه در مقایسه با نظریۀ طبیعت باوران ،کار قاب توجهی صورت نگرفته
است.
کارهایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته در واقع ناظر بر غایتداری و
هدفنندی زندگی است و در آنها ارزش زندگی چیزی جدا از غایتداری تفسیر نشده
است.
بنابراین تحقیق حاضر تلاش میکند تا با واکاوی سخنان علامه و مقایسه و تحبیق آن
با نظریۀ طبیعتباوران ،ضنن سؤال از «معنای زندگی» ،به بحث دربارۀ «ارزش» پرداخته،
به این سؤال پاسخ دهد که از دیدگاه ایشان و طبیعت باوران ،زندگی در چه صورت
ارزشنند و شایستۀ زیستن ،و در چه صورتی بیمعنا و بیارزش خواهد بود و نسبت میان
این ارزشنندی و باور به وجود خدا و زندگی پس از مرگ چگونه است؛ و در پایان به
مقایسه و نتیجهگیری بپردازد.
 .0رزشمندی زندگی و وجود خدا و زندگی پس از مرگ
 .0-9پوچی و بیارزشی زندگی

برخی از متفکران معتقدند که زندگی پدیدۀ پوچ و بیمعنایی است و ارزش زیستن ندارد
و تنام تلاشهای ما برای معنا دادن به زندگی نوعی فریب دادن خود است.
شوپنهاور 1معتقد است که زندگی شر است ،برای آنکه رنج مایه و حقیقت اصلی
آن است و لذت چیزی جز فقدان رنج نیست .درحقیقت ،انسان آنچه را که از خیرات و
برکات زندگی در اختیار دارد حس ننیکند و برای آن ارزشی قای نیست و فقط
هنگامی که آنها را از دست میدهد به ارزششان پی میبرد؛ لذا زندگی شر است چون:
«زندگی هنچون آونگی میان رنج و ملال در حرکت است  ...پس از آنکه انسان هنۀ

1. Arthur Schopenhauer
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رنج و عذابها را به مفهوم دوزخ بدل ساخت ،برای بهشت چیزی جز ملال باقی نناند»
.)(Schopenhauer , 1957, p. 401
از نظر سارتر ،1انسان مای است که خود ماهیت خود را تعری

کند و خود

زیربنای وجود خود شود؛ یعنی موجودی خودمختار و مستق از غیر؛ اما تحقق چنین
هدفی با شکست مواجه است؛ زیرا او در کسب ماهیت خود ،محتاج دیگران است که از
سر اختیار و اراده ،ماهیت او را به رسنیت بشناسند؛ چون هستی او یک هستی لغیره
است .بنابراین انسان هنواره نیازمند نگاهی است که صاحب آن موجودی مختار باشد .از
سوی دیگر ،من کاملاً نیاز دارم که بدون دیگران باشم؛ چراکه هستی دیگران
خودمختاری و استقلالی را که در جستجوی آنم از بین میبرد .به هنین سبب تلاش
میکنم تا دیگری را تحت سلحۀ خود درآورم و در اینصورت او استقلال خود را از
دست خواهد داد و به تعبیری ،شیء میشود؛ لذا نگاه او دیگر توانایی لازم برای ماهیت
بخشی به من را ندارد .از طرف دیگر ،دیگران نیز در تلاشاند تا مرا تحت سلحۀ خود
درآورند؛ پس زندگی جهنم است؛ زیرا زندگی کشنکش دائم با دیگران بر سر کسب
هویت است؛ لذا انسان هرگز ننیتواند به استقلال و خودکفایی دست یابد و این مایۀ
اضحراب و بیمعنایی زندگی انسان شده است .سارتر میافزاید که اگرچه برای مدتی
نقشی را بازی میکنیم و وقتی خسته شدیم نقش دیگری را انتخاب میکنیم و این
نقشها معنا دارند ،اما ک زندگی فاقد معناست؛ زیرا نیاز بنیادین ما را به معنا سیراب
ننیکند ).(Young, 2014, pp. 143-159
آلبر کامو 2نیز در اسحورۀ سیسفوس بر بیهودگی و بیمعنایی زندگی تأکید
میکند .او مینویسد« :تنها یک مسئلۀ فلسفی واقعاً جدی وجود دارد و آن هم خودکشی
است .مهمترین پرسشی که فلسفه باید پاسخ بگوید این است که "آیا زندگی ارزش
زیستن دارد یا نه"» .به باور وی زندگی ،فینفسه ،امری عبث و پوچ است و ک هستی
1. Jean Paul Sartre
2. Albert Camus
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انسان ،هنچون سیسفوس ،صرف رسیدن به هیچ میشود و این بهایی است که باید برای
شور زندگی در جهان پرداخت .وی میافزاید که خودکشی اعترافی است به اینکه
«زندگی به زحنتش ننیارزد»؛ چراکه هیچ دلی جدی و عنیقی برای زندگی کردن
وجود ندارد و اینهنه جنبوجوش روزمره نامعقول و رنج بردنی بیهوده است .ما دائناً و
به دلای مختل

و پیش از هنه به دلی عادت ،خود را مشغول انجام دادن کارها و

حرکاتی میکنیم که زندگی به ما تحنی میکند؛ لذا خودکشی درحقیقت اعترافی
است به اینکه زندگی و این عادت چهقدر مضحک و مسخره و بیمعناست .(Camus,
) 1955, pp. 4-6وی مینویسد:
پس این احساس پیشبینیناپذیر که ذهن را از خوابی که برای زندگی ضروری
است محروم میکند چیست؟ جهانی که بتواند حتی با استدلالی ضعیف تبیین شود،
جهانی آشناست؛ اما از سوی دیگر ،در عالمی که بهیکباره از اوهام و نور تهی
گشته ،انسان احساس بیگانگی و غربت میکند .غربت گزینیاش چارهناپذیر است؛
چراکه از یاد خانۀ ازدسترفته یا امید سرزمینی موعود بینصیب مانده است .این
جدایی میان انسان و این زندگی ،میان بازیگر و صحنه ،به معنای واقعی کلمه
احساس پوچی است ) .(Camus, 1955, p. 6از نظر کامو ،اکنون که جهان
در برابر فریادهای استغاﺛۀ انسان بیاعتناست و فریادرسی نیست ،او باید معنا را در
وجود خود و در زندگی خود بیابد ).(Camus , 1955, p. 8

در برابر این دیدگاه ،برای اندیشنندانی دیگر ،مسئلۀ خدا و زندگی پس از مرگ
نقشی مهم در ارزشنند بودن یا نبودن زندگی ایفا میکند .دربارۀ نوع وابستگی
ارزشنندی زندگی به مفهوم خدا و زندگی پس از مرگ اقوال مختلفی وجود دارد که به
آنها میپردازیم.
 .0-0امكان ارزشمندی زندگی بدون وجود خدا و زندگی پس از مرگ
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به گفتۀ لوک فری 1این فکر که باید عقیدهای را بپذیریم به این دلی

که مرجعی فکمری،

هر مرجعی که باشد ،اینگونه دستور داده است ،ذاتماً نمزد اندیشمنندان ممدرن بمه قمدری
منفور است که در تعری

دقیق ایشان فقط میتموان بمه هنمین نکتمه بسمنده کمرد )فمری،

 ،1337ص.(37 .
عدهای از اندیشنندان که به وجود خدا و زندگی پس از مرگ قائ نیستند،
معتقدند که معنای کشفی برای زندگی وجود ندارد؛ اما بر این باورند که زندگی بدون
وجود خدا و زندگی پس از مرگ هم منکن است با جع معنایی برای آن ،کاملاً
ارزشنند باشد .به تعبیر دیگر ،چنین نیست که معنایی برای زندگی ما انسانها وجود
داشته باشد و تنها کاری که لازم باشد انجام دهیم تا به آن معنا راه یابیم روشن کردن
ذهن خودمان نسبت به آن معنای موجود باشد؛ بلکه معنایی برای زندگی ما وجود خواهد
داشت ،فقط در صورتی که خودمان این معنا را برای زندگیمان بسازیم و جع کنیم.
راس

2

یکی از این افراد است که معتقد است ما باید با جع معنایی برای ک

زندگی و سوق دادن زندگی در جهت آن ،به زندگی ارزش و معنا بدهیم .بر ایناساس
او خود سه راه پیشنهاد میکند :شوق شوریدگی عشق ،شوق راهجویی به دانش ،شوق از
میان برداشتن رنجهای آدمیان ) .(Russell, 1967, p. 3راس بر این باور است که دین
و اینان به موجودی برتر و متعالی در جهان ،بیش از آنکه منشأ خیر باشد ،منشأ شر بوده و
ناپدید شدن آن امری مینون و مبارک است .او بر بیهدفی جهان تأکید میورزد و
معتقد است که ما در جهانی زندگی ننیکنیم که حامی ارزشهای ما باشد؛ پس
آرمانهای انسان مجعول خود اویند و این جهان در خصوص این آرمانها و ارزشها
کاملاً بیاعتناست .انسان در این جهانِ مرده و بیهدف ،تنها و بیکس است .به باور وی،
این علم است که مسبب اصلی این اوضاع و احوال است .او در مقالهای تحت عنوان
«عبادت آزادمردان» مینویسد« :جهانی که علم تجربی به ذهن ما ارائه میدهد ،اجنال ًا
1. Luc Ferry
2. Bertrand Russell
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چنین است؛ بلکه حتی بیهدفتر و فاقد معناتر است .از این پس آرمانهای ما ،اگر اصلاً
جایی داشته باشند ،باید در چنین جهانی جایگاهی یابند  ...و ]انسان[ در پرستشگاهی که
به دست خود او ساخته شده است ،پرستش کند» (به نق از استیس ،1332 ،ص-112 .
.(111
گروهی دیگر بر این باورند که نیازی نیست به جع معنایی برای ک زندگی
بپردازیم .هنین که به جع معنایی برای تکتک آنات و لحظههای زندگیمان بپردازیم
برای معناداری و ارزشنندی زندگیمان کفایت میکند.
استیس 1بر این باور است که باید از توهم بزرگ دینی که نظام جهان را اخلاقی و
خیر و تابع قصد و طرحی حکینانه و هدفدار ساختۀ خالقی خیرخواه و مهربان میداند،
دست برداشت و در عوض با مجنوعهای از توهنات کوچک از قبی شهرت ،افتخار،
قدرت ،پول ،علامتها ،آرمها ،مراسم و شعایر و  ...به زندگی خود معنا داد .وی معتقد
است که افرادی چون هاکسلی ،2جان استوارت می  3و دیوید هیوم 1بدون هیچ دینی
زندگی باشکوه و بسیار خوبی داشتهاند و میتوان با انتظارِ امرِ محال نداشتن و شاکر و
مننونِ دلخوشیهای کوچک بودن ،با رضایت و طیب خاطر تنام زندگی کرد
(استیس ،1332 ،ص.(122-121 .
نیلسن نیز معتقد است که سؤال از معنای زندگی درحقیقت به سؤال از ارزش
زندگی برمیگردد و سؤالاتی از قبی «معنای زندگی چیست؟» سؤالاتی است در رابحه با
رفتار انسان و اینکه اساساً زندگی ارزش ادامه دادن دارد یا نه .مقصود این است که آیا
در زندگی چیزهای واقعاً ارزشنندی وجود دارد .وی معتقد است که سؤال «آیا زندگی
معنایی دارد» سؤال قاب درکی است که شایستۀ پاسخهای شفاف و غیرمتافیزیکی است.
1. W. T. Stace
2. Huxley
3. John Stuart Mill
1. David Hume
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نیلسن میافزاید اینکه بگوییم چون هنهچیز از بین میرود ،پس هیچ چیز ارزش ندارد ،و
حتی از این بدتر ،اینکه چون انسان میمیرد پس هنهچیز بیهوده است ،مستلزم یک فرض
اشتباه است؛ زیرا مرگ منجر به این نتیجه ننیشود که هنهچیز بیهوده است .از سوی
دیگر ،این نکته که چیزی پایانپذیر است ،میتواند آن را باارزش کند .وی معتقد است
که پاسخ سؤال «معنای زندگی چیست؟» این است که البته چیزهایی وجود دارند که
موضوع آرزو و ترجیح و تأیید و تحسین ما انسانها واقع میشوند .لذا سؤال ما غیرقاب
پاسخ دادن نیست و نیازی هم به افسونگریهای متافیزیکی نداریم (نیلسن ،1312،ص.
.(15-33
تیلور 1از دیگر متفکرانی است که در این گروه قرار میگیرند .وی در پاسخ به این
سؤال که آیا زندگی ارزش و معنایی دارد ،بر این باور است که باید بین نگاه بیرونی و
نگاه درونی به زندگی تفکیک قائ شد .از نگاه بیرونی ،زندگی هر موجود زندهای ،به
حسب ظاهر ،چیزی جز تکرار یک فرایند و جریان معین الیالأبد و از نسلی به نس دیگر
نیست .درحقیقت ،حیات به ماشین عظینی میماند که از خودش تغذیه میکند و بدون
منظور برای هنیشه کار میکند و ما انسانها نیز قسنتی از این زندگی هستیم؛ لذا بیشتر
اهداف و یا هنۀ آنها اهنیت ماندگاری ندارند و زمانی هم که به یکی از اهداف خود
میرسیم ،فوراً به دنبال هدف یا اهداف بعدی میرویم؛ گویی که هرگز هدف قبلی
وجود نداشته است؛ در حالیکه میان هدف بعدی با هدف قبلی تفاوتی وجود ندارد .به
اعتقاد وی ،بیمعنایی و بیارزشی زندگی ناشی از نگاه از بیرون به زندگی است؛ در
حالیکه اگر از دیدگاه درونی به زندگی خود بنگریم ،زندگی معنادار و ارزشنند است
و درمییابیم که آن تلاش بیپایانی که به جایی ننیرسد ،دقیق ًا هنان چیزی است که
خودمان در پی آن هستیم و تنام توجیه و هدف این تلاش هم چیزی جز این نیست؛ لذا
اشتیاق درونی انسان به انجام دادن هنان کاری که در این دنیا به عهدۀ او گذاشته شده
1. Richard Taylor

نسبت ميان باور دینی و «ارزشمندی زندگی» / ...مسعود ميرزایی ،مينو حجت ،ميترا(زهرا) پورسينا

51

است و تداوم آن الی غیرالنهایه به او شوق زیستن را عحا میکند .تیلور در ادامه
میافزاید:
«معنای زندگی از درون ما برمیآید ،نه اینکه از بیرون به ما ارزانی شود .این معنا
هم به لحاظ زیبایی و هم به لحاظ پایندگی از هر بهشتی که تاکنون انسانها در
خواب و خیال دیدهاند یا آرزویش را در سر پروراندهاند بسیار فراتر میرود»
).(Taylor, 2000, pp. 24-28

نیگ  1نیز قریب به هنین محلب را بیان کرده است .با نگاه درونی به زندگی ،ما
برای زندگی خود اهنیت خاصی قائلیم و کاملاً آن را جدی میگیریم و به دنبال تحقق
بخشیدن به اهداف ریز و درشت زندگی خود هستیم؛ از پیروزی و موفقیتهای خود
خوشحال و از شکستهاینان غنگین و ناراحت میشویم .اما با نگاه بیرونی و بدون
پیشفرض به زندگی ،خود را موجوداتی بیمبنا و خودمحور میبینیم .به اعتقاد نیگ ،
منشأ احساس بیمعنایی در زندگی تقاب و برخورد این دو دیدگاه است .وی معتقد است
که احساس بیمعنایی بهایی است که انسان باید برای خودآگاهی و قدرت تفکر و تعق
بپردازد .نیگ میگوید که در عینحال نباید چنین احساسی را لزوماً شر و مذموم بدانیم؛
زیرا این احساس ریشه در قابلیت فکری انسان دارد و نباید لزوماً باعث نگرانی باشد؛ زیرا
ساختنان وجودی انسان به گونهای است که صرفنظر از احساس بیمعنایی ،هنچنان
زندگی را ارزشنند میداند و برای اهداف خاصی در زندگی ارزش قائ است و با تلاش
برای تحقق بخشیدن به اهدافش در عن خود را جدی میگیرد .بنابراین میتوان
بیمعنایی زندگی را به طنز گرفت .)(Nagel, 1971, pp. 718-727
دیدگاه علامه طباطبایی کاملاً متفاوت با دیدگاههای یادشده است .از منظر علامه،
ننیتوان در جهان ،بدون خدا و زندگی پس از مرگ ،با اقدام به جع معنا زندگی کامل ًا
ارزشنندی داشت؛ بلکه زندگی انسان معنایی دارد که میتوان آن را کش

کرد.

1. Thomas Nagel
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 .3 -0عدم امكان ارزشمندی زندگی بدون وجود خدا و زندگی پس از مرگ

 .1-3 -8ارزش حیات انسانی از دیدگاه علامه

دیدگاه علامه در باب معنای زندگی کاملاً متکی بر دیدگاه خداباورانۀ وی اسمت .از ایمن
دیمدگاه ،آنچممه در زنمدگی دنیموی انسممان وجممود دارد ممیتوانممد در شممرایحی معنممادار و
ارزشنند باشد و در شرایحی دیگر بیمعنا و پوچ .بر این اساس ممیتموان بمرای حیمات دو
چهره تصویر کرد :چهرهای پوچ و چهرهای ارزشنند که چهرۀ حقیقی حیات است.
 .8 -3 -8چهرههای حیات
 .1 -8 -3-8چهرۀ پوچ حیات

چهرۀ پوچ حیات عبارت است از زندگیِ محدود به حیات مادی و فناپذیر دنیموی کمه در
مقایسه با حیات جاودان آخرت پموچ و بمیارزش اسمت .علاممه طباطبمایی بما بیمان اینکمه
زندگی دنیویِ استقلالی ،یعنی بدون بماور بمه خمدا و زنمدگی پمس از ممرگ ،درحقیقمت
نوعی لهو و لعب است ،پوچی و بیارزشی این نوع حیات را نتیجه میگیرد« .لعب» عنلی
است که غرضی عقلایی بر آن مترتب ننیگردد ،بلکه به منظور غرضمی خیمالی و موهموم
انجام میشود )طباطبایی ،1117 ،ج  ،11ص (272 .و «لهو» هر عنلی است کمه آدممی را
از مهناتش بازمیدارد )طباطبایی ،1117 ،ج  ،7ص (57 .و چون زندگی اسمتقلالی دنیما و
بدون باور به خدا انسان را از کار مهم و اصملی او کمه رسمیدن بمه حیمات حقیقمی اسمت،
بازمیدارد ،پس درحقیقت نوعی لهو و لعب است )طباطبایی ،1117 ،ج  ،7ص.(57 .
ارادۀ خداوند بر این تعلق گرفته است که انسان با نگاه ابزاری به متاع دنیوی و با
استفاده از آن جهت کسب فضای  ،به کنال نهایی بار یابد؛ اما درعین حال برخی از
انسانها در برخورد با جاذبههای پرزرقوبرق و فریبندۀ دنیا مجذوب آنها میشوند و
رسیدن به آن جاذبههای کاذب را هدف نهایی زندگی خود میپندارند؛ درنتیجه آثار
محلوب ،که دستیابی به کنال نهایی و حیات طیبه است ،بر زندگی این افراد مترتب
ننیگردد و حیات ظاهری آنان ،فیالواقع ،حیاتی بیارزش و مساوی با موت است .علامه
زندگی افرادی را که خود را سرگرم لذایذ و تنتعات مادی میکنند ،هنان زندگی
حیوانی میداند و این قبی افراد را شبیه مردگانی میشنرد که از نعنت حیات محروماند
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موت مینویسد« :موت عبارت است از

اینکه آثار محلوب از آن موجود بر آن موجود مترتب نشود» )طباطبایی ،1117 ،ج
،12ص.(51 .
وی با بیان اینکه زندگی دنیا بدون باور به خدا و زندگی پس از مرگ ،عرَضی
زای شدنی و سرابی باط است ،دیگر اوصاف آن را «متاع» ،که وسیلهای برای رسیدن به
هدف دیگر است« ،عرَض» ،که خودی نشان میدهد و از بین میرود« ،متاع غرور» ،که
به معنای هر چیز فریبنده است که آدمی را گول میزند )طباطبایی ،1117 ،ج  ،2ص.
 ،(231زینت ،تفاخر و تکاثر میداند که هنه موهوماتی خیالی و قاب زوالاند که نهتنها
باقی ننیمانند ،بلکه هیچکدام موجب جلب کنالی نفسانی و خیری حقیقی برای وی
ننیشوند )طباطبایی ،1117 ،ج  ،11ص.(171 .
وی علت زینتیافتگی آنچه را که روی زمین است و جذابیت مظاهر آن را
آزمایش افراد بشر معرفی میکند تا از این طریق سعادتنندان و طالبان حیات حقیقی از
طالبان شقاوت و حیات زودگذر مادی منتاز و متنایز شوند )طباطبایی ،1117 ،ج ،13
ص .(212 .علامه خاطرنشان میکند که منظور از پوچی و بیهودگی حیات دنیا این نیست
که برخورداری از نعنتهای دنیا محلقاً مننوع و نامحلوب باشد؛ زیرا برخورداری از
نعنتهای مشروع در حد اعتدال ،نهتنها منع و حرمتی ندارد ،بلکه ترک کلی دنیا مننوع
و نامحلوب است؛ زیرا این امر میتواند به نوعی موجب اختلال در امر آخرت شود.
بنابراین از آنجاییکه وصول به حیات حقیقی مستلزم تلاش و کوشش دنیوی است ،باید
از امکانات دنیوی نیز بهرهمند شد )طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص.(13 .
ایشان در ذی آیۀ  121سورۀ طه خاطرنشان میکند افرادی که دنیا را یگانه محلوب
خود میدانند ،دارای زندگی تنگ (معیشت ضنک)اند؛ زیرا علیرغم تلاش در جهت
توسعۀ زندگی و رفاه بیشتر ،به آن حد قانع نشده ،مدام در حالتی از نارضایتی به سر
میبرند؛ نارضایتی نسبت به آنچه دارند؛ زیرا آن را کم میپندارند ،و دلبستگی و حرص
و ولع نسبت به آنچه ندارند .بنابراین چنین شخصی دائناً در میان آرزوهای برآوردهنشده
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و ترس از فراق آنچه برآورده شده است ،به سر میبرد و جز غم و اندوه ،ترس و
اضحراب و تعب و فرسودگی ،چیزی نصیبش ننیشود )طباطبایی ،1117 ،ج  ،11ص.
.(225
علامه با اشاره به اینکه متاع حیات دنیا برای کسی که از یاد خدا اعراض میکند
هیچ حسن و گشایشی ندارد ،هرچند که مال فراوان و جاه و مقام بالایی داشته باشد ،بیان
میکند که این افراد از ابتهاج و خرمیای که مؤمنان در سایۀ اطاعت از خداوند به آن
دست مییابند ،به دور میمانند و جز ذلتی که لازمۀ حیات حیوانی و مادی است و بهجز
حرص و آز و افتراس و تکالب و جهالت چیزی بر آن حاکم نیست ،نتیجهای ننیگیرند
)طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص.(112 .
مرحوم علامه در ذی آیۀ  27سورۀ رعد ،با بیان اینکه «لعنت» به معنای دور کردن
از رحنت و طرد از کرامت است ،خاطر نشان میسازد که نظر استقلالی به حیات دنیا و
اعتقاد به باط و عن بر طبق آن ،آدمی را به لعنت و دوزخ و عیش ناگوار مبتلا میسازد
)طباطبایی ،1117 ،ج  ،11ص.(317-313 .
 .8 -8-3 -8چهرۀ حیات حقیقی

به نظر مرحوم علامه ،زنمدگیای کمه ارزش زیسمتن دارد و محلموب قمرآن کمریم اسمت،
«حیات طیبه» نام دارد؛ حیاتی که اختصاص به انسان دارد و سایر جانمداران از آن بهمرهای
ندارند .اما منظور از «حیات طیبه» چیست؟
مرحوم علامه در تفسیر آیۀ  17سورۀ نح « ،من عن صالحاً من ذکر أو أنثی و هو
مؤمن فلنحیینه حیاة طیبةً و لنجزینهم أجرهم بأحسن ماکانوا یعنلون» ،میفرماید منظور از
حیات طیبه حیات حقیقی و جدیدی است غیر از آن حیاتی که عنومی و مشترک میان
انسانهاست؛ زیرا اگر مقصود هنان حیات عنومی میبود که فقط صفتش تغییر
مییافت ،میفرمود «ما حیات او را طیب میکنیم» و ننیفرمود «ما او را به حیاتی طیب
زنده میسازیم» .بر هنین اساس ،جدید و حقیقی بودن این حیات از باب مجاز نیست؛
زیرا آیاتی که متعرض این حیاتاند آثاری حقیقی هنچون علم و ادراک و قدرت
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جدید که دیگران از آن سهنی ندارند ،برای آن نشان میدهند که او را قادر میسازند تا
با چشم بصیرتی که یافته است ،اشیاء و امور را آنگونه که هستند ،رؤیت کند و امور
حقیقی و باقی را از امور باط و فانی که هنان زندگی مادی دنیا و نقش و نگارهای
فریبندۀ آن است ،تنییز دهد و تنها با اعتزاز به عزت خدا و تعلق دل و جانش به
پروردگار ،جز رضایت و تقرب به وی چیز دیگری ننیخواهد و جز از فراق و دوری او
هراسی ندارد؛ و دراینصورت دیگر شیحان درون و برون ننیتواند با آرایش فریبندۀ
متاع ناپایدار و فانی دنیا ،او را خوار و ذلی کند .چنین انسانی در طول مسیر زندگی خود
جز حسن و زیبایی چیزی ننیبیند )طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص.(312-311 .
به نظر علامه وصول به حیات حقیقی که شری تر و کام تر از حیات دنیوی است
و آمیخته با لهو و لعب نیست ،زمانی میسر است که استعداد انسان به واسحۀ آراستگی به
دین و دخول در زمرۀ اولیای صالح خدا ،کام و به فعلیت رسیده باشد )طباطبایی،
 ،1117ج  ،1ص .(15 .به عبارت دیگر ،شرط وصول به چنین حیاتی برخورداری از
اینان و عن صالح است )طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص (311 .و دیگر هیچ قید و
شرطی ،از نظر سن و جنسیت یا قومیت و موقعیت اجتناعی ،محرح نیست .نکتۀ حائز
اهنیت این است که عبارت «عن صالح» مفهوم وسیع و گستردهای دارد و تنام اعنال و
فعالیتهای مثبت و سازندۀ انسان را در زمینههای گوناگون ،چه کوچک و چه بزرگ،
شام میشود.
به نظر علامه اعنال صالح و شایسته زمانی میتواند در وصول انسان به حیات طیبه
مؤثر باشد که مقید به اینان به خدای سبحان باشد .به باور وی این قید به معنای شرط
است ،چون عنلی که هنراه با اینان نباشد حبط میشود و اثری برآن مترتب نخواهد شد
)طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص .(311 .به تعبیر تفسیر ننونه ،اگر انگیزۀ اینان در کار
نباشد ،غالب ًا عن آلوده میشود و آفاتی هنچون عجب و ریا و تظاهر و خودبینی و تقلب
و منتگذاری و امثال آن در آن راه مییابد )مکارم شیرازی ،1371 ،ص.(313 .
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این حیات جدید و اختصاصی جدای از زندگی سابقی که هنۀ انسانها در آن
مشترکاند نیست .درعین اینکه غیر آن است ،با هنان است و اختلافشان به مراتب است
نه به عدد .بنابراین نباید تصور شود که افرادی که به حیات طیبه دست مییابند ،دارای
دو نوع زندگیاند؛ بلکه زندگی این افراد قویتر و روشنتر و واجد آثار بیشتر است
)طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص.(313 .
منکن است این سؤال پیش آید که این حیات طیبه چه آثار و ویژگیهایی دارد
که انسانهای واجد آن حیات را از دیگران منتاز میکند؟ آیا این حیات ،افزون بر
تفاوت در کیفیت ،با حیات موقت دنیوی تفاوت در کنیت نیز دارد یا نه؟ علامه ضنن
بیان این محلب که امکان ندارد که مرگ بر زندگی حقیقی انسان عارض شود
)طباطبایی ،1117 ،ج  ،2ص ،(323 .خاطر نشان میکند انسانی که به چنین حیاتی دست
مییابد ،در نفس خود نور و کنال و قوت و عزت و لذت و سروری درک میکند که
ننیتوان اندازهاش را معین کرد و ننیتوان گفت که چگونه است؛ زیرا چنین افرادی در
حیاتی دائنی و زوالناپذیر ،نعنتی باقی و فناناپذیر و لذتی خالص از الم و کدورت و
خیر و سعادتی غیر آمیخته به ذلت و شقاوت به سر میبرند )طباطبایی ،1117 ،ج ،12
ص(312 .؛ در امنیت و سلامتی که مشوب با خوف و خحر نیست و سعادت و لذتی که
پایانیافتنی نیست مستغرقاند؛ اگرچه ظاهر اعنال و حرکاتشان شبیه دیگران است؛ اما به
علت برخورداری از شعور و ارادهای فوق شعور و ارادۀ دیگران و برخورداری از حیات
انسانی ،چیزهایی میبینند و میشنوند که دیگران از دیدن و شنیدن آن محروماند .عق و
ارادۀ آنها به جاهایی دست مییابد که عق و ارادۀ دیگران به آنجا دست ننییابد
)طباطبایی ،1117 ،ج  ،7ص .(337-333 .به نظر وی این ادعا حقیقتی است که علاوه بر
آیات بسیاری از قرآن کریم ،عق هم مؤید آن است (طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص.
.(312
به نظر علامه ثنرۀ حیات حسنه و طیبه برای جامعۀ بشری بهرهمندی هنۀ افراد از
مزایا و نعنتهای دنیا به نحوی معتدل ،هنراه با روحیۀ تعاون و هنکاری ،ایثار و احترام
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و عدم تجاوز و تزاحم به حقوق دیگران خواهد بود )طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص.
 .(112این درحالی است که زندگی دنیوی هرچند باارزش و بااهنیت هم باشد ،علاوه بر
زوالپذیر بودنش ،غالباً هنراه با نابسامانیها و درد و رنجها و انحصارطلبی و ظلم و
طغیان است.
 . 4-0ذومراتب بودن ارزشمندی و امكان ارزشمندی بيشتر زندگی با باور به وجود خدا
و زندگی پس از مرگ

اکنون میخواهیم با تأم در سخنان علامه به بررسی نظرات وی بر اساس جنبمههای قابم
ادراک زندگی انسانها بپردازیم .آیا زنمدگی ارزش زیسمتن دارد؟ ایمن پرسمش را بمه دو
صورت زیر میتوان محرح کرد:
 .1آیما زنممدگی انسممانها در جهممان ،بممدون بمماور بممه خممدا و زنممدگی پممس از مممرگ،
فیالواقع و درحقیقت ،ارزش زیستن دارد؟
 .2آیا زندگی انسانها در جهان ،بدون باور به خدا و زندگی پس از مرگ ،از منظمر
فاع و نیز بر اساس جنبههای قاب ادراک ،ارزش زیستن دارد؟

1

در پاسخ به سؤال نخست باید گفت که اگر هدف زندگی آدمی هدفی دانسته شود
که خدا برای زندگی او تعیین کرده است ،زندگی بدون توجه به این هدف ،حتی اگر
از منظر شخص صاحب زندگی و نیز از منظر دیگران ارزشنند به نظر برسد ،به لحاظ
واقع ،لهو و لعب و فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود؛ زیرا آن زمان که حجابها کنار رود
و حقیقت آنگونه که هست عیان شود ،آدمی درخواهد یافت که آنچه حقیقت
میپنداشته ،سرابی بیش نبوده است .درواقع ارزش زندگی مسئلهای نفسالامری است که
به دید فاع در این مورد مربوط نیست؛ بلکه این امکان وجود دارد که بسته به آگاهی-
 .1البته این سؤال که آیا بدون باور به وجود خدا زندگی انسان میتواند ارزشنند باشد یا نمه ،بما ایمن سمؤال کمه آیما
بدون وجود خدا زندگی انسان ارزشنند میتواند باشد یا نه متفاوت است؛ اما از آنجا که در دیدگاهی چون دیدگاه
علامه که پاسخ به سمؤال اول را منفمی میدانمد ،پاسمخ بمه سمؤال دوم بمه طریمق اولمی منفمی اسمت ،جداگانمه بمه آن
نپرداختهایم.
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های فاع  ،غلط تشخیص داده شود .کیت وارد 1در این زمینه میگوید« :اگر مجنوعۀ
خاصی از باورهای دینی درست باشد ،کسانی که آن را ننیپذیرند ،هر اندازه
زندگیشان معنادار به نظر برسد ،درواقع ،معنای زندگی را از دست دادهاند» (ward,
) .2000, p. 30اما برخلاف چنین تصوری ،به نظر میرسد که زندگی به لحاظ جنبههای
قاب ادراک و ملنوس آن -چه در ارتباط مناسبی با خدا باشد و چه نباشد -میتواند
واجد نوعی ارزش تلقی شود.
ما در تاریخ به افراد زیادی برمیخوریم که عنر خود را در راستای تحقق هدف
الهی سپری کردهاند .پیامبران الهی ننونههایی از این قبی اند که معتقد بودند حیات آنان
در مقاب آرمانشان بیارزش است .به هنین نحو گفتهاند که وقتی حسین ابن منصور
حلاج را به سوی چوبۀ دار میبردند ،به مرگی که به عنوان پاداش به آرمانش میدادند،
میخندید .او برای آنچه میپرستید بهراحتی و با رضایت خاطر میمرد.
اما پاتریس لومومبا هم میگفت که من برای فردای بهتر کودکان آفریقایی
میمیرم؛ پس او نیز میدانست چرا میمیرد .آیا ننیتوان گفت که هنین معنا و ارزش
زندگی او بود؟
اصولاً ما وقتی میبینیم شخصی خود را در زندگی وق

آرمان و هدف و کار

خاصی ،هنچون رفع ظلم و ستم و تلاش برای ایجاد عدالت اجتناعی ،کرده است -حتی
اگر در ارتباط با خدا نباشد -به آن احترام میگذاریم و زندگی او را باارزش میدانیم.
از سوی دیگر ،این شخص با هدف قرار دادن این امور در زندگی خود ،احساس لذت
میکند و زندگی خود را واجد معنا و ارزش مییابد.
اگر نتوان این قبی کارها را واجد اهدافی خیالی ،موهوم و مصداق لهو و کار
بیهوده دانست ،باید اینگونه زندگیها را واجد مرتبهای از معنا و ارزش شنرد .وقتی
انسان عاشق عدالت یا عاشق علم است ،ننیتواند بگوید علم یا عدالت پوچ و بیارزش
1. Keith Ward

نسبت ميان باور دینی و «ارزشمندی زندگی» / ...مسعود ميرزایی ،مينو حجت ،ميترا(زهرا) پورسينا

51

است .در این صورت حتی اگر خدایی وجود نداشته باشد ،لازمهاش آن نیست که
زندگی انسان فاقد معنا و ارزش باشد.
فیلیپ کوئین 1معتقد است که زندگی بشر فقط در صورتی معنا دارد که .1 :اهدافی
داشته باشد که فرد صاحب آن زندگی آنها را مهم و قاب دسترسی میداند .2 ،شام
افعالی باشد که سنتوسوی آنها معحوف به رسیدن به آن اهدف است و با شوق و
رغبت انجام میگیرند .از سویی به نظر میرسد که حتی اگر نه خدایی وجود داشته باشد
و نه جهان پس از مرگی ،بسیاری از زندگیهای بشری این دو شرط لازم برای معناداری
را احراز میکنند ) ال .کوئین ،1337 ،ص.(131-133 .
اما اگر اینگونه باشد ،باید زندگی افراد جاهطلبی چون هیتلر هم معنادار و باارزش
باشد .مسلناً از منظر این اشخاص هنینطور است .بنابراین به نظر میرسد که برای
ارزشنند بودن زندگی باید معنایی وسیعتر از آنچه را که کوئین گفته است ،در نظر
بگیریم .زندگی آدمی تا جایی شایستۀ احترام است که اهداف وی لااق موجب ضرر و
زیان و یا اغوای دیگران نگردد .از سوی دیگر ،چون اهداف نامحلوب و خودخواهانه
سلامت روح و روان آدمی را به مخاطره میاندازند ،ننیتوانند به زندگی ارزش ببخشند.
پ ادواردز 2سعی میکند با تفکیک میان معانی انفسی و آفاقی ارزشنند بودن یک
زندگی ،به این ِاشکال جواب دهد .ارزشنندی زندگی شخص در معنای انفسی به پارهای
از اهداف بااهنیت و در عینحال قاب حصول بستگی دارد؛ اما در معنای آفاقی
ارزشنندی زندگی یعنی اینکه شخص به اهدافی دستیافتنی دلبستگی دارد که در
عینحال دارای ارزش مثبتاند .وی با تفکیک میان زندگی معنادار بشری و زندگی
دارای معنای مثبت بشری ،معتقد است که زندگی یک انسان فقط در صورتی معنای
مثبت دارد که علاوه بر دو شرط یادشده ،شرط سومی هم داشته باشد و آن اینکه این
اهداف ارزش مثبت داشته باشند )ال .کوئین ،1337 ،ص.(135-131 .
1. Philip L. Quinn
2. Paul Edwards
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به اعتقاد ول  1تبیینهای مربوط به معنای زندگی نباید به تبیینهای صرفاً ذهنی یا
صرفاً عینی محدود شود .به نظر وی طبیعیترین الگوهای زندگی معنادار ،هم به لحاظ
ذهنی بسیار ارضاکنندهاند و هم وقتی از منظرهای بیرونی نسبت به خود فاع ها مورد
قضاوت قرار گیرند ،قاب ستایش یا ارزشنندند .لذا از منظر ول  ،آن نوع زندگی که با
آسانی بیشتری معنادار توصی

شده ،ظاهراً باید زندگیای باشد که در آن ارتباط

مناسبی میان علایق پرشور شخص و سلسلهای از امور که شایان علاقهاند ،وجود دارد؛
یعنی معنا وقتی محرح میشود که کشش ذهنی با جاذبهای عینی هناهنگ شود (Wolf,
.)1998, p. 633
کاتینگهام  2که معتقد است تنها در سایۀ دین میتوان به زندگی آدمی ارزش و معنا
بخشید ،میگوید که انسان ننیتواند برای معنادار ساختن و ارزش بخشیدن به زندگی
خود از اهداف خودساخته و مقاصد خودخواهانه سخن به میان آورد .انسان ننیتواند
بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و برکنار از جامعه ،با انجام دادن کارهایی که محلوب
او هستند ،به زندگی خود معنا و ارزش ببخشد .از اینرو ،استفادۀ ابزاری از دیگران،
بیاعتنایی به مشکلات همنوعان و یا ضرر زدن به دیگران و فریب آنان ننیتوانند
فعالیتهایی انسانی قلنداد شوند؛ زیرا اینگونه فعالیتها با آگاهی عقلانی و احساس
عاطفی ناسازگارند و آدمی را از منزلت انسانی تنزل میدهند (Cottingham, 2004,
).p. 27
بنابراین زندگی ،لااق به معنای آفاقی ،وقتی میتواند ارزشنند باشد که انسان به
دنبال هدفی انسانی و اخلاقی در زندگی باشد .بر این اساس میتوان گفت که زندگی در
هر حال میتواند ارزشهایی داشته باشد و اساساً تلاشهای انسانها در زندگی نشان از
وجود این ارزشها دارد .حتی پوچگرایان نیز که مرگ را نقحۀ پایان زندگی دانسته و در
نتیجه برای آن ارزشی قائ نیستند ،به نوعی زندگی را ارزشنند میدانند .مثلاً آیا
1. Susan Wolf
2. John Cottingham
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آلبرکامو وقتی مشغول نوشتن اسحورۀ سیسفوس بود ،یا صادق هدایت وقتی مشغول
نوشتن بوف کور بود ،دوست داشتند قب از اتنام کتابشان بنیرند؟ ظاهراً تنام کردن
کتاب اسحورۀ سیسفوس یا بوف کور برای آنها آنقدر ارزش داشت که زندگی را بر
مرگ ترجیح دهند.
از این روست که غالب پوچگرایان با وجود اینکه زندگی را فینفسه امری پوچ و
عبث میدانند ،معتقدند که میتوانیم و باید به آن معنا و ارزش ببخشیم .اعنال خوب
فقط از لحاظ تاریخی متوق

شدهاند ،اما آثار و ارزش آنها دارای واقعیتی ابدی است و

حفظ میشود .بنابراین زندگی حتی زمانیکه انسان هیچگونه باور دینی نداشته باشد،
میتواند معنادار باشد ،اگر انسان به دنبال اهدافی باشد که ،با وجود محدود و کوچک
بودن ،عقلاً قاب دستیابی و ذاتاً شایستۀ انجام دادن ،قانعکننده و رضایتبخش باشند.
اکنون اگر چنین است ،مراد علامه از اینکه زندگی انسانهایی که ارتبماط مناسمبی
با خدا ندارند لهو و لعب و فاقد ارزش است ،چیست؟
در پاسخ میتوان گفت که علامه زندگی استقلالی دنیا را در مقایسه با حیات طیبه و
زندگی جاودان آخرت متاعی ناچیز و ناپایدار و درنتیجه بیارزش میداند .هنچنین
بسیاری از آیاتی که در این زمینه در قرآن کریم آمده است ،غالباً زندگی دنیا را در
مقایسه با حیات حقیقی لهو و لعب و متاع قلی معرفی میکند .درواقع با توجه به اینکه
ارزش مفهومی نسبی است ،در نظر علامه ارزش حیات دنیا در درجه و مرتبهای بسیار
پایینتر از ارزش حیات آخرت و در مقایسه با آن هیچ است .برای فهم بهتر این محلب از
یک مثال کنک میگیریم:
در ریاضیات میآموزیم که تقسیم عدد بر بینهایت (∞/عدد) مساوی با صفر
است .این در حالی است که صورت کسر را اگر مستقل ًا و بدون مقایسه با مخرج لحاظ
کنیم ،رقنی است غیر صفر .اما هنین صورت را اگر با مخرج مقایسه کنیم ،حاص
تقسیم صفر خواهد شد .مفهوم ارزش نیز هنینگونه است .حیات دنیا را اگر بهتنهایی و
بدون مقایسه با آخرت ملاحظه کنیم ،واجد مرتبهای از اعتبار و ارزش است؛ اما هنین
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ارزش ،اگر در مقایسه با ارزش آخرت که در درجۀ بسیار بالاتری قرار دارد ملاحظه شود،
ناچیز و اندک و به تعبیر قرآن «متاع قلی » و زودگذر و ناپایدار است .بدیهی است هرقدر
معنایی که انسان برای زندگی خود برمیگزیند عالیتر و متعالیتر باشد ،زندگی او
ارزشنندتر خواهد بود.
درحقیقت ،برهان معروف شرطبندی پاسکال نیز ،که برمنافع اخروی تأکید
میکند ،تا حدودی میتواند مؤید گفتار ما باشد؛ اگرچه بسیاری این برهان را به این
دلی که محاسبات سودگروانه با نجات معنوی چندان سازگاری ندارد ،نپسندیدهاند .به
تعبیر ویلیام جینز «اینانی که از حسابگری سرچشنه بگیرد ،سرشت اصلی خود را ندارد
و اگر ما به جای خدا بودیم ،احتنالاً از پاداش ندادن به چنین مؤمنانی لذتی بسیار
میبردیم» )یوسفیان ،1332 ،ص .(377 .اما باید خاطرنشان کرد که ارزش حیات
موردنظر علامه صرفاً نه به سبب منافع اخروی آن است ،بلکه در آن حیات ،انسان از
هنان لحظۀ حرکت در مسیر وصول به کنال و دستیابی به مقام خلیفةاللهی و مظهریت
تام اسنای حسنای الهی ،محلوبترین و ارزشنندترین حیات بشری را احساس میکند.
با توجه به تشکیکی بودن مقام خلافت ،انسان هرقدر بیشتر و بهتر زندگی خود را در این
جهت قرار دهد ،به مقام بالاتری از خلافت دست مییابد و درنتیجه از زندگی محلوبتر
و ارزشنندتری برخوردار خواهد بود .نیز در زندگی محلوب علامه ،تنام ناملاینات
زندگی ،از جنله درد و رنجها و مرگ ،در هنین راستا معنا و مفهوم مییابد.
در این حیات ،انسان میتواند در تنام لحظات زندگی ،حتی در بدترین و
تاریکترین لحظههای زندگی که آکنده از رنج و اندوه است ،وجود خدا را احساس
کند و در این صورت زندگی انسان هنراه با بالاترین و حقیقیترین آرامش و آسایش،
نشاط و امیدواری ،سرزندگی و پویایی ،رضایت دایم و عزت نفس و به تبع آن ،رهایی
از دلهره ،اضحراب ،یأس و ناامیدی ،ازخودبیگانگی و پوچی خواهد بود و میتوان در
اوج توک و اعتناد و اطنینان قلبی زندگی کرد .این محلوبترین و ارزشنندترین
زندگیای است که انسان میتواند در هنین حیات دنیوی و از هنان لحظهای که زندگی

نسبت ميان باور دینی و «ارزشمندی زندگی» / ...مسعود ميرزایی ،مينو حجت ،ميترا(زهرا) پورسينا

73

خود را در مسیر وصول به کنال قرار میدهد به آن دست یابد .جان کاتینگهام در هنین
زمینه میگوید منافعی که ما بر آن تأکید میکنیم ،منافع اخروی نیست؛ بلکه اموری
هنچون آرامش روحی ،رهایی از دلبستگیهای دروغین و آگاهی عنیقتر از راز حیات
است که عنیقاً با ارزش حیات معنوی کنونی افراد پیوند خورده است )موسوی،1332 ،
ص .(273 .از سوی دیگر ،از آنجایی که انسان فحرتاً طالب سعادت و کنال بیانتهاست،
تنها چیزیکه میتواند او را ارضا کند امید به نی به چنین کنالی است.
به اعتقاد علامه مادامی که نقحۀ شروع اعنال آدمی انگیزۀ مادی هنچون مال و
جنال باشد ،اگرچه انسان را به انجام اعنال نیک و صالحی که ذاتاً صلاحیت قرارگرفتن
در مسیر آخرت را هم دارند سوق دهد ،موجب جلب ثواب و ارتفاع درجات معنوی
ننیشود و تنها به نتایج محدودی که از آن کار در نظر بوده و مربوط به حیات دنیوی
است ،میرسد )طباطبایی ،1117 ،ج  ،12ص177 -175 .؛ طباطبایی ،1117 ،ج  ،13ص.
.(12
لوییس هاپ واکر 1نیز در این مورد میگوید که دنیای شخص خداباور برای ما
بسیار بهتر و رضایتبخشتر از دنیایی است که خدا در آن وجود نداشته باشد .به باور
وی ،برتری جهانبینی الهی بر جهانبینی سکولار تا حدی است که به نفع ماست که چنان
زندگی کنیم که گویی جهانبینی الهی صادق است .پس ما باید چنان زندگی کنیم که
اجازه دهیم فضای خداباوری ،الهامبخش زندگی و فرهنگ ما باشد .درحقیقت ،دین
هدفی برای زندگی به ما میبخشد و مبنایی برای اخلاق به دست ما میدهد که بهقدری
ارزشنند است که نباید با بیاعتنایی آن را از دست بدهیم (Walker, 1999, pp.
.)540-541
 .3نتيجهگيری

از مجنوع آنچه بیان شد میتوان به این نتیجه دست یافت کمه نظریمههای طبیعمتگمرا بمر
1. Lois Hope Walker
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این باورند که قابلیتها و امکانات ارزشنندی در این جهان وجمود دارد کمه ممیتموان بما
جع آنها برای ک زندگی و یا تکتک آنات و لحظههای آن بمه زنمدگی خمود معنما و
ارزش بخشید .البته این نظریهها غالباً انکار ننمیکننمد کمه وجمود خداونمد یما جماودانگی
میتواند به زندگی آدمی معنمای دیگمری بدهمد .در عمین حمال نظریمۀ فراطبیعمتبماور و
خدامحور علامه طباطبایی بر این است که بدون وجود ارتباط درست و مناسب با خداوند
و نیز حیات پس از مرگ و به مدد قابلیتها و امکانات ارزشنند در این جهان ،ننمیتموان
به معنا و ارزش زندگی دست یافت.
به نظر میرسد که میتوان با جنع میان دیدگاه طبیعتباوران و دیدگاه خدامحور
علامه ،نشان داد که اختلاف علامه و طبیعتباوران نه یک اختلاف اساسی ،بلکه اختلافی
در مراتب معناداری است .آنچه علامه در جستجوی آن است ،معنا و ارزش حداکثری
زندگی ،یعنی بار یافتن به کنال محلق و لقای الهی است که جز با ارتباط درست و
مناسبی با خداوند محقق نخواهد شد .در حالی که طبیعتباوران به دنبال معنای حداقلی
در زندگیاند؛ و این خود شاید ناشی از اختلافی از این حیث است که آنان باور به خدا
را نامنکن میدانند؛ در صورتی که علامه چنین باوری را کامل ًا منکن میشنرد .لذا با
توجه به تنایز سحح معرفتی ،سنخ روانی و نوع تعلیم و تربیت و نیز سنوسال افراد و از
سوی دیگر تفاوت سحح و اندازۀ ارزشهای مادی دنیوی و نیز تفاوت نوع نیازها و
محالبات افراد با یکدیگر ،هر فردی بر حسب نوع نیاز و محالبۀ خود ،و خصوصاً بنا به
باورهایی که دارد ،ارزش یا ارزشهایی در زندگی خواهد یافت .بنابراین با توجه به
اینکه ارزش مفهومی مشکک و ذومراتب است ،میتوان گفت که هریک از نظریههای
طبیعتباور و فراطبیعتباور علامه ناظر به ضرورت یا کفایت مرتبۀ خاصی از معنای
زندگیاند .بر ایناساس میتوان گفت که نظریۀ فراطبیعتباور علامه ،درحقیقت ،کفایت
دیدگاه طبیعتباوران را برای معنای زندگیای که با وجود خداوند و جاودانگی آدمی
به دست میآید رد میکند؛ به این معنا که وجود خداوند و حیات پس از مرگ ،برای
انسانهایی که در جهت دستیابی به سحح بالایی از معنای زندگی تلاش میکنند ،لازم و
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ضروری است؛ ولی کفایت آن برای معنای زندگی در سحح و اندازهای پایینتر را انکار
ننیکند و تنها در مقایسه با زندگی جاودان آخرت است که علامه زندگی دنیوی مستق
از خداوند را لهو و لعب ،پوچ و بیارزش میداند.
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