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 سمحح تفماوت و ارزش مفهموم بمودن ذومراتمب بمه توجه بادعوی این مقاله این است که 

 و خمدا بمه باور بدون اتیح ارزش که حالنیع در که گفت توانیم ،یزندگ یارزشنند

 از اسمت، چیهم بمه  یمما علاممه نظمرمورد اتیح ارزش با سهیمقا در مرگ از پس یزندگ

-یممی نمیع منظمر از یحتم حال، نیع در. ستین نیچن یزندگ صاحب شخص یِذهن منظر

 گرفمت جمهینت و کرد جنع باورعتیطب یهاهینظر و علامه باورعتیفراطب دگاهید انیم توان

 یارزشمنند از یخاصم ۀمرحلم بمه یابیدسمت طیشمرا تما درصمددند دو نیما از کیم هر که

   .کنند انیب را یزندگ

باوران، ذومراتب بمودن، طبیعت ،ییطباطبا علامه ،یخداباور ،یزندگ ارزش: واژگان کلیدی

 باوری.فراطبیعت
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 مقدمه

 است ییهاپرسش نیترمهم از یکی یوجود یامسئله عنوان به «یزندگ یمعنا» از پرسش

؛ اما این تعبیر به سه معنی کنابیش متفاوت بمه است گرفته قرار توجه کانون در امروزه که

 رود. در این مقاله مسئلۀ معنای زندگی تنها به یکی از این معانی مح  بحث است. کار می

 «معنا» یمعن .9

 -: الم رود کمار بمه یمعاناین  از یکی به نکن استم 1«معنا»مدرن معتقدند که  لسوفانیف

 .1فایده، نقش و کارکرد -؛ ج 3ارزشاهنیت، اعتبار و  -؛ ب2محلوب، غایت و هدف

 باور به و ردیگیم قرار «یزندگ یمعنا» بحث  یذ که «یزندگ ینندارزش» بحث

 یدایاز مباحث مهم و نوپ ،7است «یزندگ یمعنادار»مترادف با  5لسنین هنچون یبعض

از  یانسان مدرن است که امروزه بخش یمعنو یهابحران نیترانسان معاصر و از مهم

اخلاق را به خود اختصاص  ۀو فلسف نید ۀفلسف ،یشناسروان فلسفه، یهامباحث حوزه

و مواضع  اندستهیمسئله نگر نیخاص به ا یاز منظر شنندانیاز اند کیداده است. هر

 یاو عده اندپرداخته آن به ینیاز موضع د یاند. برخدر خصوص آن اتخاذ کرده یمختلف

 .ینیردیغ یهم از منظر

. 1کرد:  میتقساین انواع توان به یم را «یزندگارزش » باب در مختل  یهادگاهید

 ارزش و معنا به قائ  یهادگاهید. 2 ی،زندگ یارزشیب و یپوچ به قائ  یهادگاهید

-عتی)فراطب یحداکثر ارزش و معنا به قائ  یهادگاهید. 3 ،باوران(عتی)طب یحداقل

 گرا.های ناطبیعت. دیدگاه1، باوران(

                                                           
1.meaning   

2  . purpose 

3. value 

1. function  

5. Kai Nielson  

 ، ترجنۀ محند آزاده.«(، فلسفه زبانی و معنای زندگی1312نگاه کنید به: نیلسن ). 7
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 انیپا به مرگ با تیپر از درد و رنج انسان درنها یِزندگ اول، دگاهید اساس بر

 .نجامدیب یارزشنند ۀجینت به نکهیا بدون ،رسدیم خود

 و معنادار تواندیم روح ای و خدا بدون یحت یزندگ دوم، دگاهید اساس بر

 یبرا تواندیم یماد صرفاً یعالن در یزندگ از یخاص یهاگونه و باشد ارزشنند

 مناسب ارتباط و یجهاننیا یهاارزش بر هیتک با توانیو م باشد یکاف یزندگ یمعنادار

 شفقت خانواده، به عشق ،یعلن یهاهینظر کش  ت،یخلاق هنچون ارزشنند امور با

باوران انکار عتی. البته طبدیارزش و معنا بخش یزندگ به ،آن امثال و هاانسان به نسبت

 حاص  یروحان یقلنرو با ارتباط ۀواسحبه نکن استم ارزش و معنا که کنندینن

  . (Metz, 2007, p. 5)دیآ

  یموجود روحان کیمناسب با  یارتباط در فقط یزندگ سوم، دگاهید اساس بر

شخص موفق نشود  ایوجود نداشته باشد  یآن موجود روحان اگر. ابدی معنا نکن استم

 ,Metz ).گرددیمعنا میب یآدم یگاه زندگآن ،با آن برقرار کند یکه ارتباط مناسب

2007, p. .(5 نیارتباط و در هن ۀسعادت و کنال انسان از هنان لحظ دگاه،ید نیا طبق 

 آغاز خواهد شد. یویدن یزندگ

ها و بر اساس دیدگاه چهارم، برای کسب معنا و ارزش زندگی نه نیازی به قابلیت

مادی است و نه نیازی به عالنی ماورای عالم مادی؛ بلکه به مدد یک امکانات این جهان 

توان به یک های صرفاً عقلی، مانند اصول اولیۀ اخلاق، میفرضسلسله اصول یا پیش

. این دیدگاه را (Metz, 2005, V. 34, P. 312)زندگی معنادار و باارزش دست یافت 

های قائ  به توان جزو دیدگاهگیرد، میینیز، بنا بر آنچه بعد از این مورد بحث قرار م

 بندی کرد. ارزش حداقلی دسته

 خلقت، هدف هنچون ینیعناو با و دور انیسال از یزندگ یمعنا بحث اگرچه

 و است بوده ما ارید دانشنندان توجه مورد ،معاد و بعثت ضرورت و نشیآفر ۀفلسف

-بحث منظر از اولاً  اما است، یعلن یبررس و بحث موضوع چند، ییهارشته در زین امروزه

 نیا خصوص در ییطباطبا علامه آرای حوزۀ در اًیثان و زمینه نیا در محرح یِامروز یها
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 نگرفته صورت یتوجه قاب  کار ،باوران عتیطب یۀبا نظر سهیدر مقا ویژه، بهموضوع

 .است

و  داریتیناظر بر غا واقع در گرفته صورت نهیزم نیا در تاکنون که ییکارها

 نشده ریتفس یدارتیغا از جدا یزیچ یزندگ ارزش در آنها و است یزندگ یهدفنند

 .است

آن  قیو تحب سهیو مقا علامه سخنان یواکاو با تا کندیم تلاش حاضر قیتحق نیبنابرا

 ،پرداخته «ارزش» ۀدربار بحث به ،«یزندگ یمعنا» از سؤالضنن  ،باورانعتیطب یۀبا نظر

 ی در چه صورتزندگ ،باوران عتیو طب شانیا دگاهید از که دهد پاسخ سؤال نیا به

و نسبت میان  بود خواهد ارزشیب و معنایب یصورت چه در و ستن،یز ۀستیشا و ارزشنند

به  انیو در پااین ارزشنندی و باور به وجود خدا و زندگی پس از مرگ چگونه است؛ 

 .دبپرداز یریگجهیو نت سهیمقا

 مرگ از پس یزندگ و خدا وجود و یزندگ یرزشمند . 0

 یزندگ یارزشیب و یپوچ. 9-0

 ندارد ستنیز ارزش و است ییمعنایب و پوچ ۀدیپد یزندگ که معتقدند متفکران از یبرخ

 .است خود دادن بیفر ینوع یزندگ به دادن معنا یبرا ما یهاتلاش تنام و

 یاصل قتیحق و هیما رنج آنکه یبرا است، شر یزندگ که است معتقد 1شوپنهاور

 و راتیخ از که را آنچه انسان قت،یدرحق. ستین رنج فقدان جز یزیچ لذت و است آن

 فقط و ستین  یقا یارزش آن یبرا و کندینن حس دارد اریاخت در یزندگ برکات

:  چون است شر یزندگ لذا برد؛یم یپ ارزششان به دهدیم دست از را آنها که یهنگام

 ۀهن انسان آنکه از پس...  است حرکت در ملال و جرن انیم یآونگ هنچون یزندگ»

                                                           
1. Arthur Schopenhauer  
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« نناند یباق ملال جز یزیچ بهشت یبرا ساخت، بدل دوزخ مفهوم به را هاعذاب و رنج

(Schopenhauer , 1957, p. 401.) 

 خود و کند  یتعر را خود تیماه خود که است  یما انسان ،1سارتر نظر از

 نیچن تحقق اما ر؛یغ از مستق  و خودمختار یموجود یعنی ؛شود خود وجود یربنایز

 از که است گرانید محتاج خود، تیماه کسب در او رایز است؛ مواجه شکست با یهدف

 رهیلغ یهست کی او یهست چون ؛دنبشناس تیرسن به را او تیماه ،اراده و اریاخت سر

 از. باشد مختار یموجود آن صاحب که است ینگاه ازمندین هنواره انسان نیبنابرا. است

 گرانید یهست چراکه باشم؛ گرانید بدون که دارم ازین کاملاً من گر،ید یسو

 تلاش سبب نیهن به .بردیم نیب از آنم یجستجو در که را یاستقلال و یخودمختار

 از را خود استقلال او صورتنیا در و درآورم خود ۀسلح تحت را یگرید تا کنمیم

تیماه یبرا لازم ییتوانا گرید او نگاه لذا شود؛یم ءیش ،یریتعب به و داد خواهد دست

 خود ۀسلح تحت مرا تا اندتلاش در زین گرانید گر،ید طرف از. ندارد را من به یبخش

 کسب سر بر گرانید با دائم کشنکش یزندگ رایز ؛است جهنم یزندگ پس درآورند؛

 یۀما نیا و ابدی دست ییخودکفا و استقلال به تواندینن هرگز انسان لذا است؛ تیهو

 یمدت یبرا اگرچه که دیافزایم سارتر. است دهش انسان یزندگ ییمعنایب و اضحراب

 نیا و میکنیم انتخاب را یگرید نقش میشد خسته یوقت و میکنیم یباز را ینقش

 رابیس معنا به را ما نیادیبن ازین رایز معناست؛ فاقد یزندگ ک  اما دارند، معنا هانقش

  . (Young, 2014, pp. 143-159)دکنینن

 دیتأک یزندگ ییمعنایب و یهودگیب بر سفوسیس ۀاسحور در زین 2کامو آلبر

 یخودکش هم آن و دارد وجود یجد واقعاً یفلسف ۀمسئل کی تنها: »سدینویم او. کندیم

 ارزش یزندگ ایآ" که است نیا دیبگو پاسخ دیبا فلسفه که یپرسش نیترمهم. است

 یهست ک  و است پوچ و عبث یامر نفسه،یف ،یزندگ یو باور به .«"نه ای دارد ستنیز

                                                           
1. Jean Paul Sartre  

2. Albert Camus  
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 یبرا دیبا که است ییبها  نیا و شودیم چیه به دنیرس صرف سفوس،یس هنچون انسان،

 نکهیا به است یاعتراف یخودکش که دیافزایم یو. پرداخت جهان در یزندگ شور

 کردن یزندگ یبرا یقیعن و یجد  یدل چیه چراکه ؛«ارزدینن زحنتش به یزندگ»

 و دائناً ما. است هودهیب یبردن رنج و نامعقول روزمره جوشوجنب هنهنیا و ندارد وجود

 و کارها دادن انجام مشغول را خود عادت،  یدل به هنه از شیپ و مختل   یدلا به

 یاعتراف قتیدرحق یخودکش لذا کند؛یم تحنی  ما به یزندگ که میکنیم یحرکات

 ,Camus). ستمعنایب و مسخره و مضحک قدرچه عادت نیا و یزندگ نکهیا به است

1955, pp. 4-6) سدینویم وی : 

 یضرور یزندگ یبرا که یخوابذهن را از  که ریناپذینیبشیپ احساس نیا پس

 ،دشو نییتب فیضع یاستدلال با یحت بتواند که یجهان ست؟یچ کندیم محروم است

 یته نوراز اوهام و  کبارهیکه به یعالم در گر،ید یسو از ؛ اماآشناست یجهان

 ؛است ریناپذچاره اشینیگز غربت. کندیم غربت و یگانگیب احساس انسان گشته،

 نیمانده است. ا بینصیب موعود ینیسرزم دیام ای رفتهازدست ۀخان ادی از چراکه

 کلمه یواقع یمعنا به صحنه، و گریباز انیم ،یزندگ نیا و انسان انیم ییجدا

 جهان که اکنون کامو، نظر از .(Camus, 1955, p. 6) است یپوچ احساس

 در را معنا دیبا او ست،ین یادرسیفر و اعتناستیب انسان ثۀاستغا یادهایفر برابر در

 (Camus , 1955, p. 8). ابدیب خود یزندگ در و خود وجود

 مرگ از پس یزندگ و خدا ۀمسئل گر،ید یشنندانیاند ی، برادگاهیداین برابر  در 

 یوابستگ نوع ۀدربار. کندیم فایا یزندگ نبودن ای بودن ارزشنند در مهم ینقش

 به که دارد وجود یمختلف اقوال مرگ از پس یزندگ و خدا مفهوم به یزندگ یارزشنند

 .میپردازیم آنها

 مرگ از پس یزندگ و خدا وجود بدون یزندگ یارزشمند امكان .0-0
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 ،یفکمر یمرجع   کهیدل نیا به میریبپذ را یادهیعق دیبا که فکر نیا 1یفر لوک ۀگفت به

 یقمدر بمه ممدرن شمنندانیاند نمزد ذاتماً است، داده دستور گونهنیا باشد، که یمرجع هر

 ،یفمر( کمرد بسمنده نکتمه نیهنم بمه تموانیم فقط شانیا قیدق  یتعر در که است منفور

 .)37. ص ،1337

 ستند،ین قائ  مرگ از پس یزندگ و خدا وجود به که شنندانیاند از یاعده

 بدون یزندگ که باورند نیا بر ؛ اماندارد وجود یزندگ یبرا یکشف یمعنا که معتقدند

 کاملاً  آن، یبرا ییمعنا جع  با نکن استم هم مرگ از پس یزندگ و خدا وجود

ها وجود به تعبیر دیگر، چنین نیست که معنایی برای زندگی ما انسان .باشد ارزشنند

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 

 مان بسازیم و جع  کنیم.عنا را برای زندگیداشت، فقط در صورتی که خودمان این م

 ک  یبرا ییمعنا جع  با دیبا ما است معتقد که استیکی از این افراد  2راس 

 اساسنیا بر. میبده معنا و ارزش  یزندگ به آن، جهت در یزندگ دادن سوق و یزندگ

 از شوق ،دانش به ییجوراه شوق ،عشق یدگیشور شوق: کندیم شنهادیپ راه سه خود او

 نید که است باور نیا بر راس . (Russell, 1967, p. 3) انیآدم یهارنج برداشتن انیم

 و بوده شر منشأ ،باشد ریخ منشأ آنکه از شیب ،جهان در یمتعال و برتر یموجود به نانیا و

 و ورزدیم دیتأک جهان یهدفیب بر او. است مبارک و نونیم یامر آن شدن دیناپد

 پس ؛باشد ما یهاارزش یحام که میکنینن یزندگ یجهان در ما که است معتقد

 هاارزش و هاآرمان نیا خصوص در جهان نیا و ندیاو خود مجعول انسان یهاآرمان

 ،یو باور به. است کسیب و تنها هدف،یب و مرده جهانِ نیا در انسان .ستاعتنایب کاملاً

 عنوان تحت یامقاله در او. است احوال و اوضاع نیا یاصل مسبب است که علم نیا

 اجنالاً  دهد،یم ارائه ما ذهن به یتجرب علم که یجهان»: سدینویم «آزادمردان عبادت»

                                                           
1.  Luc Ferry 

2.  Bertrand Russell 
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 اصلاً اگر ما، یهاآرمان پس نیا از. است معناتر فاقد و ترهدفیب یحت بلکه ؛است نیچن

 که یپرستشگاه در ]انسان[ و...  ابندی یگاهیجا یجهان نیچن در دیبا باشند، داشته ییجا

-112. ص ،1332 س،یاست)به نق  از  «کند پرستش است، شده ساخته او خود دست به

111(. 

 یزندگ ک  یبرا ییمعنا جع  به ستین یازین که باورند نیا بر گرید یگروه

 بپردازیم مانیزندگ یهالحظه و آنات تکتکبه جع  معنایی برای  که نیهن .میبپرداز

 .کندیم تیکفا مانیزندگ یارزشنند و یمعنادار یبرا

 و یاخلاق را جهان نظام که ینید بزرگ توهم از دیبا که است باور نیا بر 1سیاست

 داند،یم مهربان و رخواهیخ یخالق ساختۀ هدفدار و نانهیحک یطرح و قصد تابع و ریخ

 افتخار، شهرت،  یقب از کوچک توهنات از یامجنوعه با عوض در و برداشت دست

 معتقد یو. داد معنا خود یزندگ به...  و ریشعا و مراسم ها،آرم ها،علامت پول، قدرت،

 ینید چیه بدون 1مویه دیوید و 3  یم استوارت جان ،2یهاکسل چون یافراد که است

 و شاکر و نداشتن محال امرِ انتظارِ با توانیم و اندداشته یخوب اریبس و باشکوه یزندگ

 کرد یزندگ تنام خاطر بیط و تیرضا با ،بودن کوچک یهایخوشدل مننونِ

 .)122-121. ص ،1332 س،یاست)

 ارزش از سؤال به قتیدرحق یزندگ یمعنا از سؤال که است معتقد زین لسنین

 با رابحه در است یسؤالات «ست؟یچ یزندگ یمعنا»  یقب از یسؤالات و گرددیمرب یزندگ

 ایآ که است نیا مقصود .نه ای دارد دادن ادامه ارزش یزندگ اساساً نکهیا و انسان رفتار

 یزندگ ایآ» سؤال که است معتقد یو. دارد وجود یارزشنند واقعاً یزهایچ یزندگ در

. است یکیزیرمتافیغ و شفاف یهاپاسخ ۀستیشا که است یدرک قاب  سؤال «دارد ییمعنا

                                                           
1  .W. T. Stace 

2. Huxley 

3. John Stuart Mill    

1. David Hume  
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 و ،ندارد ارزش زیچ چیه پس رود،یم نیب از زیچهنه چون مییبگو نکهیا دیافزایم لسنین

 فرض کی مستلزم است، هودهیب زیچهنه پس ردیمیم انسان چون نکهیا بدتر، نیا از یحت

 یسو از. است هودهیب زیچهنه که شودینن جهینت نیا به منجر مرگ رایز است؛ اشتباه

 است معتقد یو. کند باارزش را آن تواندیم است، ریپذانیپا یزیچ که نکته نیا گر،ید

 که دارند وجود ییزهایچ البته که است نیا «ست؟یچ یزندگ یمعنا» سؤال پاسخ که

 رقاب یغ ما سؤال لذا. شوندیم واقع هاانسان ما نیتحس و دییتأ و حیترج و آرزو موضوع

. ص ،1312لسن،ین) میندار یکیزیمتاف یهایافسونگر به هم یازین و ستین دادن پاسخ

33-15(. 

 نیا به پاسخ در یو. رندیگیم قرار  گروه نیا در که است یمتفکران گرید از 1لوریت

 و یرونیب نگاه نیب دیبا که است باور نیا بر دارد، ییمعنا و ارزش یزندگ ایآ که سؤال

 به ،یازنده موجود هر یزندگ ،یرونیب نگاه از. دقائ  ش کیتفک یزندگ به یدرون نگاه

 گرید نس  به ینسل از و الأبدیال نی  مع انیجر و ندایفر کی تکرار جز یزیچ ظاهر، حسب

 بدون و کندیم هیتغذ خودش از که ماندیم ینیعظ نیماش به اتیح قت،یدرحق .ستین

 شتریب لذا ؛میهست یزندگ نیا از یقسنت زین هاانسان ما و کندیم کار شهیهن یبرا منظور

 خود اهداف از یکی به که هم یزمان و ندارند یماندگار تیاهن آنها ۀهن ای و اهداف

 یقبل هدف هرگز که ییگو م؛یرویم یبعد اهداف ای هدف دنبال به فوراً م،یرسیم

 به. ندارد وجود یتفاوت یقبل هدف با یبعد هدف انیم کهیحال در ؛است نداشته وجود

 در ؛است یزندگ به رونیب از نگاه از یناش یزندگ یارزشیب و ییمعنایب ،یو اعتقاد

 است ارزشنند و معنادار یزندگ م،یبنگر خود یزندگ به یدرون دگاهید از اگر کهیحال

 که است یزیچ هنان قاً یدق رسد،ینن ییجا به که یانیپایب تلاش آن که میابییدرم و

 لذا ؛ستین نیا جز یزیچ هم تلاش نیا هدف و هیتوج تنام و میهست آن یپ در خودمان

 شده گذاشته او ۀعهد به ایدن نیا در که یکار هناندادن  انجام به انسان یدرون اقیاشت

                                                           
1. Richard Taylor 



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

 

 ادامه در لوریت. کندیم عحا را ستنیز شوق او به هیالنهاریغ یال آن تداوم و است

 : دیافزایم

معنا  نیا .شود یارزان ما به رونیب از نکهیا نه د،یآیبرم ما درون از یزندگ یمعنا»

 در هاانسان کنونکه تا یاز هر بهشت یندگیو هم به لحاظ پا ییبایهم به لحاظ ز

 «رودیم فراتر اریبس اندپرورانده سر در را شیآرزو ای انددهید الیخ و خواب

(Taylor, 2000, pp. 24-28). 

 ما ،یزندگ به یدرون نگاه با. است کرده انیب را محلب نیهن به بیقر زین 1گ ین

 تحقق دنبال به و میریگیم یجد را آن کاملاً و میقائل یخاص تیاهن خود یزندگ یبرا

 خود یهاتیموفق و یروزیپ از م؛یهست خود یزندگ درشت و زیر اهداف به دنیبخش

 بدون و یرونیب نگاه با اما. میشویم ناراحت و نیغنگ ینانهاشکست از و خوشحال

 گ ،ین اعتقاد به. مینیبیم خودمحور و مبنایب یموجودات را خود ،یزندگ به فرضشیپ

 است معتقد یو. است دگاهید دو نیا برخورد و تقاب  یزندگ در ییمعنایب احساس منشأ

 تعق  و تفکر قدرت و یخودآگاه یبرا دیبا انسان که است ییبها ییمعنایب احساس که

 ؛میبدان مذموم و شر لزوماً را یاحساس نیچن دینبا حالنیع در که دیگویم گ ین. بپردازد

 رایز ؛باشد ینگران باعث لزوماً دینبا و دارد انسان یفکر تیقابل در شهیر احساس نیا رایز

 هنچنان یی،معنایب احساس از نظرصرف که است یاگونه به انسان یوجود ساختنان

 تلاش با و است قائ  ارزش یزندگ در یخاص اهداف یبرا و داندیم ارزشنند را یزندگ

 توانیم نی. بنابراردیگیم یرا جد خود عن  در اهدافش به دنیبخش تحقق یبرا

 (.Nagel, 1971, pp. 718-727) گرفت طنز به را یزندگ ییمعنایب

است. از منظر علامه،  یادشده یهادگاهیکاملاً متفاوت با د ییعلامه طباطبا دگاهید

کاملًا  یپس از مرگ، با اقدام به جع  معنا زندگ یدر جهان، بدون خدا و زندگ توانینن

 آن را کش  کرد. توانیدارد که م ییانسان معنا یبلکه زندگ ؛داشت یارزشنند

                                                           
1. Thomas Nagel  
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 پس از مرگ یبدون وجود خدا و زندگ یزندگ یعدم امكان ارزشمند .3 -0

 علامه دگاهید از یانسان اتی. ارزش ح3-1 -8

ایمن . از اسمت یو ۀخداباوران دگاهید بر یمتک کاملاً یزندگ یمعنا باب در علامه دگاهید

 و معنممادار یحیشممرا در توانممدیممم دارد وجممود انسممان یویممدن یدگنممز در آنچممه دگاه،یممد

دو  اتیمح یبمرا تموانیمم اساس نیا معنا و پوچ. بریب گرید یحیشرا در و باشد ارزشنند

 است.  اتیح یقیحق ۀارزشنند که چهر یاپوچ و چهره یاکرد: چهره ریچهره تصو

 اتیح یها. چهره8 -3 -8
 اتیپوچ ح ۀ. چهر1 -8 -8-3

در  کمه یویمدن ریفناپذ و یماد اتیح به محدود یِزندگ عبارت است از اتیپوچ ح ۀچهر

 نکمهیا انیمبما ب ییعلاممه طباطبما ارزش اسمت.مقایسه با حیات جاودان آخرت پموچ و بمی

 قمتیپمس از ممرگ، درحق یبدون بماور بمه خمدا و زنمدگ یعنی، یاستقلال یِویدن یزندگ

 یعنل «لعب» .ردیگیم جهیرا نت اتینوع ح نیا یارزشیو ب یلهو و لعب است، پوچ ینوع

و موهموم  یالیمخ یبلکه به منظور غرضم گردد،یبر آن مترتب نن ییعقلا یاست که غرض

را  یاست کمه آدمم یهر عنل «وله»و  )272. ، ص11 ج  ،1117 ،ییطباطبا( شودیانجام م

 و ایمدن یاسمتقلال یو چون زندگ )57. ، ص7 ، ج1117 ،ییطباطبا( داردیاز مهناتش بازم

 اسمت، یقمیحق اتیمح بمه دنیرسم کمه او یاصمل و مهم کار از را انسان خدا به باور بدون

 .)57. ص ،7 ج ،1117 ،ییطباطبا( است لعب و لهو ینوع قتیدرحق پس دارد،یبازم

با  و یویبه متاع دن یکه انسان با نگاه ابزار است گرفته تعلق نیا خداوند بر ۀاراد

از  یحال برخ نیاما درع ؛ابدی بار یینها کنال به ، یفضا کسب جهت آن از استفاده

و  ندشویمجذوب آنها م ایدن ۀبندیوبرق و فرپرزرق یهاها در برخورد با جاذبهانسان

آثار  جهی؛ درنتپندارندیم خود یزندگ یینها هدف را کاذب یهاجاذبه آن به دنیرس

افراد مترتب  نیا یاست، بر زندگ بهیط اتیو ح ییبه کنال نها یابیمحلوب، که دست

علامه با موت است.  یو مساو ارزشیب یاتیح الواقع،یآنان، ف یظاهر اتیو ح گرددینن

 یهنان زندگ ،کنندیم یو تنتعات ماد ذیکه خود را سرگرم لذا ی راافراد یزندگ

 ندامحروم اتیکه از نعنت ح شنردیم یمردگان هیافراد را شب  یقب نیو ا داندیم یوانیح
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موت عبارت است از »: سدینویم موت  یو در تعر )337. ،ص7 ، ج1117 ،ییطباطبا)

 ، ج1117 ،ییطباطبا( «نشود مترتب موجود آن بر موجود آن از محلوب آثار نکهیا

 .)51. ،ص12

 یضعرَ ،مرگ از پس یزندگ و خدا به باور بدون ایدن یزندگ نکهیا انیبا ب یو

به  دنیرس یبرا یالهی، که وس«متاع»را  آن اوصاف گرید است، باط  یسراب و شدنیی زا

، که «متاع غرور» رود،یم نیو از ب دهدینشان م ی، که خود«عرَض» است، گریهدف د

. ص ،2 ، ج1117 ،ییطباطبا (زندیرا گول م یاست که آدم بندهیفر زیچ هر یبه معنا

تنها که نهاند قاب  زوال و یالیخ یموهومات ههن که داندیم تکاثر و تفاخر نت،ی، ز)231

 یو یبرا یقیحق یریخ و ینفسان یکنال جلب موجب کدامچیه بلکه مانند،ینن یباق

 .)171. ص ،11 ، ج1117 ،ییطباطبا( شوندینن

مظاهر آن را  تیاست و جذاب نیزم یرورا که  آنچه یافتگینتیز علت یو

از  یقیحق اتیسعادتنندان و طالبان ح قیطر نیتا از ا کندیم یافراد بشر معرف شیآزما

 ،13 ج ،1117 ،ییطباطبا(شوند  زیمنتاز و متنا یزودگذر ماد اتیطالبان شقاوت و ح

 ستین نیا ایدن اتیح یهودگیب و یپوچ از منظور که دکنی. علامه خاطرنشان م)212. ص

 از یبرخوردار رایز باشد؛ نامحلوب و مننوع محلقاً ایدن یهانعنت از یبرخوردار که

 مننوع ایدن یکل ترک بلکه ندارد، یحرمت و منع تنهانه اعتدال، حد در مشروع یهانعنت

. دشو آخرت امر در اختلال موجب ینوع به تواندیم امر نیا رایز است؛ نامحلوب و

 دیبا ،است یویدن کوشش و تلاش مستلزم یقیحق اتیح به وصول کهییآنجا از نیبنابرا

 . )13. ص ،12 ج ،1117 ،ییطباطبا (دش مندبهره زین یویدن امکانات از

 محلوب گانهی را ایدن که یافراد دکنینشان مطه خاطر ۀسور 121 یۀآ  یذ در شانیا

 جهت در تلاش رغمیعل رایز ؛(اندضنک شتیمع) تنگ یزندگ یدارا ،دانندیم خود

به سر  یتیاز نارضا یمدام در حالت ،هشد، به آن حد قانع نشتریب رفاه و یزندگ ۀتوسع

و حرص  یبستگو دل د،نپنداریآن را کم م رایز ؛دننسبت به آنچه دار یتینارضا برند؛یم

 نشدهبرآورده یآرزوها انیم در دائناً یشخص نیچن نید. بنابرانو ولع نسبت به آنچه ندار



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

 

 

 و ترس اندوه، و غم جز و بردیم سر به است، شده برآورده آنچه فراق از ترس و

. ص ،11 ، ج1117 ،ییطباطبا( شودینن بشینص یزیچ ی،فرسودگ و تعب و اضحراب

225( . 

 کندیم اعراض خدا ادی از که یکس یبرا ایدن اتیح متاع نکهیعلامه با اشاره به ا

 انیب ،باشد داشته ییبالا مقام و جاه و فراوان مال که هرچند ندارد، یشیگشا و حسن چیه

 نه آب خداوند از اطاعت یۀسا در نامؤمن که یایخرم و ابتهاج از افراد نیا که دکنیم

جز هب و است یماد و یوانیح اتیح ۀلازم که یذلت جز و مانندمی دور به ،ابندییم دست

 گیرندننی یاجهینت ،ستین حاکم آن بر یزیحرص و آز و افتراس و تکالب و جهالت چ

 .)112. ، ص12 ، ج1117 ،ییطباطبا(

 کردن دور یمعنا به «لعنت» نکهیا انیبا ب ،رعد ۀرسو 27 یۀآ  یمرحوم علامه در ذ

 و ایدن اتیح به یاستقلال نظر که سازدیم نشان خاطر ،است کرامت از طرد و رحنت از

 سازدیم مبتلا ناگوار شیع و دوزخ و لعنت به را یآدم ،آن طبق بر عن  و باط  به اعتقاد

 .)317-313. ص ،11 ج ،1117 ،ییطباطبا(
  یقیحق اتیح ۀ. چهر8 -3-8 -8

اسمت،  میقمرآن کمر محلموبدارد و  سمتنیکمه ارزش ز یایعلامه، زنمدگمرحوم  به نظر

 یاجانمداران از آن بهمره ریکه اختصاص به انسان دارد و سا یاتیح ؛نام دارد« بهی ط اتیح»

   ست؟یچ« بهی ط اتیح»ندارند. اما منظور از 

 هو و یأنث أو ذکر من صالحاً عن من » نح ، ۀسور 17 یۀآ ریعلامه در تفسمرحوم 

 از منظور دیفرمای، م«عنلونی ماکانوا بأحسن أجرهم نهمیلنجز و بةًیط ةایح نهییفلنح مؤمن

 انیم مشترک و یعنوم که یاتیح آن از ریغ است یدیجد و یقیحق اتیح بهیط اتیح

ر ییتغ صفتش فقط که بودیم یعنوم اتیح هنان مقصود اگر رایز ؛هاستانسان

 بی ط یاتیما او را به ح» فرمودینن و «میکنیم بی ط را او اتیما ح» فرمودیم ،افتییم

 ؛ستیاز باب مجاز ن اتیح نیبودن ا یقیو حق دیاساس، جد نی. بر هن«میسازیم زنده

 قدرت و ادراک و علم هنچون یقیحق یاند آثاراتیح نیکه متعرض ا یاتیآ رایز
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 تا سازندیم قادر را او که دهندیم نشان آن یبرا ،ندارند یسهن آن از گرانید که دیجد

کند و امور  تیرؤ ،گونه که هستندآن را امور و اءیاش ،است افتهی که یرتیبص چشم با

 یو نقش و نگارها ایدن یماد یکه هنان زندگ یرا از امور باط  و فان یو باق یقیحق

و تنها با اعتزاز به عزت خدا و تعلق دل و جانش به  ز دهد ییآن است، تن ۀبندیفر

 او یدور و فراق از جز و خواهدینن یگرید زیچ یو به تقرب و تیجز رضا ،پروردگار

 ۀبندیفر شیآرا با تواندینن برون و درون حانیش گرید صورتنیدرا و ندارد؛ یهراس

 خود یزندگ ریمس طول در یانسان نی. چنکند  یذل و خوار را او ،ایدن یفان و داریناپا متاع

 .)312-311. ، ص12 ج ،1117 ،ییطباطبا( ندیبینن یزیچ ییبایز و حسن جز

است  یویدن اتیح از ترکام  و تر یشر که یقیحق اتیبه نظر علامه وصول به ح

به  یآراستگ ۀاست که استعداد انسان به واسح سریم یزمان ست،یبا لهو و لعب ن ختهیو آم

 ،ییطباطبا(باشد  دهیرس تیکام  و به فعل ،صالح خدا یایاول ۀو دخول در زمر نید

 از یبرخوردار یاتیح نیچن به وصول شرط گر،ی. به عبارت د)15. ص ،1 ج ،1117

 و دیق چیه گریو د )311. ص ،12 ج ،1117 ،ییطباطبا (است صالح عن  و نانیا

حائز  ۀ. نکتستین محرح ی،اجتناع تیموقع و تیقوم ای تیجنس و سن نظر از ی،شرط

 و اعنال تنام و دارد یاگسترده و عیوس مفهوم «صالحعن  » عبارت که است نیا تیاهن

 ،بزرگ چه و کوچک چه ،گوناگون یهانهیزم در را انسان ۀسازند و مثبت یهاتیفعال

 .شودیم شام 

 بهیط اتیح به انسان وصول در تواندیم یزمان ستهیبه نظر علامه اعنال صالح و شا

 شرط یمعنا به دیق نیا یو باور به. باشد سبحان یخدا به نانیا به دیمق که باشد مؤثر

 شد نخواهد مترتب برآن یاثر و شودیم حبط نباشد نانیا با هنراه که یعنل چون است،

 کار در نانیا ۀزی، اگر انگننونه ریتفس ری. به تعب)311. ص ،12 ج ،1117 ،ییطباطبا(

 تقلب و ینیخودب و تظاهر و ایر و عجب هنچون یآفات و شودیم آلوده عن  غالباً  نباشد،

 .)313. ، ص1371 ،یرازیمکارم ش( ابدییم راه آن در آن امثال و یگذارمنت و
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 آن در هاانسان ۀهن که یسابق یزندگ از یجدا یاختصاص و دیجد اتیح نیا

با هنان است و اختلافشان به مراتب است  ،آن است ریغ نکهیا نی. درعستین ندامشترک

 یدارا ،ابندییدست م بهیط اتیکه به ح یتصور شود که افراد دینبا نینه به عدد. بنابرا

 است شتریب آثار واجد و ترروشن و تریقو افراد نیا یبلکه زندگ ؛اندیدو نوع زندگ

 . )313. ، ص12 ، ج1117 ،ییطباطبا(

دارد  ییهایژگیچه آثار و و بهیط اتیح نیکه ا دیآ شیسؤال پ نیمنکن است ا

افزون بر  ،اتیح نیا ایآ د؟کنیمنتاز م گرانیرا از د اتیواجد آن ح یهاکه انسان

نه؟ علامه ضنن  ایدارد  زین تیتفاوت در کن یویموقت دن اتیبا ح ،تیفیتفاوت در ک

د انسان عارض شو یقیحق یمحلب که امکان ندارد که مرگ بر زندگ نیا انیب

 دست یاتیح نیچن به که یانسان دکنی، خاطر نشان م)323. ص ،2 ج ،1117 ،ییطباطبا(

 که کندیم درک یسرور و لذت و عزت و قوت و کنال و نور خود نفس در ،ابدییم

 در یافراد نیچن رایز ؛است چگونه که گفت توانینن و کرد نی مع را اشاندازه توانینن

 و کدورت و الم از خالص یلذت و ریفناناپذ و یباق ینعنت ر،یناپذزوال و یدائن یاتیح

 ،12 ج ،1117 ،ییطباطبا( برندیم سر به شقاوت و ذلت به ختهیآم ریغ یسعادت و ریخ

 که یلذت و سعادت و ستین خحر و خوف با بمشو  که یسلامت و تی؛ در امن)312. ص

 به اما ؛است گرانید هیاگرچه ظاهر اعنال و حرکاتشان شب ؛ندامستغرق ستین یافتنیانیپا

 اتیح از یبرخوردار و گرانید ۀاراد و شعور فوق یااراده و شعور از یبرخوردار علت

 و عق  .اندمحروم آن دنیشن و دنید از گرانید که شنوندیم و نندیبیم ییزهایچ ی،انسان

 ابدیینن دست نجاه آب گرانید ۀاراد و عق  که ابدییم دست ییجاها به آنها ۀاراد

 بر علاوه که است یقتیحق ادعا نیا ی. به نظر و)337-333. ، ص7 ، ج1117 ،ییطباطبا(

. ، ص12 ، ج1117 ،ییطباطبا) تاس آن دیمؤ هم عق  م،یکر قرآن از یاریبس اتیآ

312(. 

 از افراد ۀهن یمندبهره یبشر ۀجامع یبرا بهیط و حسنه اتیح ۀبه نظر علامه ثنر

 احترام و ثاریا ،یهنکار و تعاون یۀروح با هنراه ،معتدل ینحو به ایدن یهانعنت و ایمزا
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. ، ص12 ، ج1117 ،ییطباطبا( بود خواهد گرانید حقوق به تزاحم و تجاوز عدم و

 بر علاوه ،باشد هم تیبااهن و باارزش هرچند یویدن یزندگ که است یدرحال نیا .)112

 و ظلم و یانحصارطلب و هارنج و درد و هاینابسامان با هنراه غالباً ،بودنش ریپذزوال

 .است انیطغ

وجود خدا  به باور با  یزندگ شتريب یامكان ارزشمندذومراتب بودن ارزشمندی و  . 0-4

 پس از مرگ یو زندگ

قابم   یهابر اساس جنبمه یو نظرات یبررس  به علامه سخنان در تأم  با میخواهیم کنونا

پرسمش را بمه دو  نیمدارد؟ ا سمتنیارزش ز یزنمدگ ای. آمیها بپردازانسان یادراک زندگ

 محرح کرد:  توانیم ریصورت ز

 پممس از مممرگ، یدر جهممان، بممدون بمماور بممه خممدا و زنممدگها انسممان یزنممدگ ایمم. آ1

 دارد؟ ستنیارزش ز قت،یو درحق الواقعیف

، از منظمر مرگ از پس یزندگ و خدا به باور بدون جهان، در هاانسان یزندگ ای. آ2

 1دارد؟ ستنیارزش ز ،ادراکقاب  یهااساس جنبه بر زیو ن فاع 

دانسته شود  یهدف یآدم یهدف زندگ اگر که گفت دیدر پاسخ به سؤال نخست با

اگر   یحت هدف، نیا به توجه بدون یزندگ است، کرده نییاو تع یزندگ یکه خدا برا

 لحاظ به برسد، نظر به ارزشنند گرانید منظر از زیو ن یاز منظر شخص صاحب زندگ

ها کنار رود حجاب که زمان آن رایز ؛بود خواهد اعتبار و ارزش فاقد و لعب و لهو واقع،

 قتیحق آنچه که افتی درخواهد یآدم د،شو انیگونه که هست عآن قتیو حق

است که  یالامرنفس یامسئله یدرواقع ارزش زندگ .است نبوده شیب یسراب ،پنداشتهیم

-یامکان وجود دارد که بسته به آگاه نیبلکه ا ؛ستیمورد مربوط ن نیفاع  در ا دیبه د

                                                           
تواند ارزشنند باشد یا نمه، بما ایمن سمؤال کمه آیما البته این سؤال که آیا بدون باور به وجود خدا زندگی انسان می .1

تواند باشد یا نه متفاوت است؛ اما از آنجا که در دیدگاهی چون دیدگاه بدون وجود خدا زندگی انسان ارزشنند می

بمه سمؤال دوم بمه طریمق اولمی منفمی اسمت، جداگانمه بمه آن دانمد، پاسمخ علامه که پاسخ به سمؤال اول را منفمی می

 ایم.نپرداخته
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 ۀاگر مجنوع»: دیگویم نهیزم نیدر ا 1وارد تیک داده شود. صیغلط تشخ ،فاع  یها

اندازه  هر رند،یپذیکه آن را نن یدرست باشد، کسان ینید یاز باورها یخاص

 ,ward) «اندرا از دست داده یزندگ ی، معناواقعمعنادار به نظر برسد، در شانیزندگ

2000, p. 30). یهابه لحاظ جنبه یکه زندگ رسدیبه نظر م ،یتصور نیخلاف چناما بر 

 تواندیم -با خدا باشد و چه نباشد یارتباط مناسب چه در-و ملنوس آن  ادراک قاب 

 شود. یارزش  تلق یواجد نوع

 هدف تحقق یراستا در را خود عنر که میخوریبرم یادیز افراد به خیتار در ما

 آنان اتیح بودند معتقد که اند یقب نیا از ییهاننونه یاله امبرانیپ. اندکرده یسپر یاله

 منصورابن  حسین یوقت  که اندگفته نحو نیهن به. است ارزشیب آرمانشان مقاب  در

 ،دادندیم آرمانش به پاداش عنوان به که یمرگ به بردند،یم دار ۀچوب یسو به را حلاج

 .مردیم خاطر تیرضا با و یراحتبه دیپرستیم آنچه رایب او. دیخندیم

 ییقایآفر کودکان بهتر یفردا رایب من که گفتیم هم لومومبا سیپاتر اما

 ارزش و معنا نیهن که گفت توانینن ایآ. ردیمیم چرا دانستیم زین او پس ؛رمیمیم

 ؟بود او یزندگ

 کار و هدف و آرمان وق  یزندگ در را خود یشخص مینیبیم یوقت ما اصولاً

 یحت- است کرده ،یاجتناع عدالت جادیا برای تلاش و ستم و ظلم رفع هنچون ،یخاص

. میدانیم  باارزش را او یزندگ و میگذاریم احترام آن به -نباشد خدا با ارتباط در اگر

 لذت احساس خود، یزندگ در امور نیا دادن قرار هدف با شخص نیا گر،ید یسو از

 .ابدییم ارزش و معنا واجد را خود یزندگ و کندیم

 کار و لهو مصداق و موهوم ،یالیخ یاهداف واجد را کارها  یقب نیا نتوان اگر

 یوقت. شنرد ارزش و معنا از یامرتبه واجد را هایزندگ گونهنیا دیبا دانست، هودهیب

 ارزشیب و پوچ عدالت ای علم دیبگو تواندینن است، علم عاشق ای عدالت عاشق انسان

                                                           
1. Keith Ward 
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 که ستین آن اشلازمه باشد، نداشته وجود ییخدا اگر یحت صورت نیا در. است

 .باشد ارزش و معنا فاقد انسان یزندگ

 یاهداف. 1: که دارد معنا یصورت در فقط بشر یزندگ که است معتقد 1نیکوئ پیلیف

 شام . 2 ،داندیم یدسترسقاب  و مهم را آنها یزندگ آن صاحب فرد که باشد داشته

 و شوق با و است اهدف آن به دنیرس به معحوف آنها یوسوسنت که باشد یافعال

 باشد داشته وجود ییخدا نه اگر یحت که رسدیم نظر به ییسو از. ندگیریم انجام رغبت

 یمعنادار یبرا لازم شرط دو نیا یبشر یهایزندگ از یاریبس ،یمرگ از پس جهان نه و

 .)131-133. ص ،1337 ن،یکوئ. ال(  کنندیم احراز را

 باارزش و معنادار هم تلریه چون یطلبجاه افراد یزندگ دیبا باشد، گونهنیا اگر اما

 یبرا که رسدیم نظر به نیبنابرا. است طورنیهن اشخاص نیا منظر از مسلناً. باشد

 نظر در ،است گفته نیکوئرا که  آنچه از ترعیوس ییمعنا دیبا یزندگ بودن ارزشنند

 و ضرر موجب لااق  یو اهداف که است احترام ۀستیشا ییجا تا یآدم یزندگ. میریبگ

 خودخواهانه و نامحلوب اهداف چون گر،ید یسو از. نگردد گرانید یاغوا ای و انیز

 .ببخشند ارزش یزندگ به توانندینن ،اندازندیم مخاطره به را یآدم روان و روح سلامت

 کی بودن ارزشنند یآفاق و یانفس یمعان انیم کیتفک با کندیمسعی  2ادواردزپ 

 یاپاره به یانفس یمعنا در شخص یزندگ یارزشنند. دهد جواب شکالاِ  نیا به ی،زندگ

 یآفاق یمعنا در اما دارد؛ یبستگ حصولقاب  حالنیع در و تیبااهن اهداف از

 در که دارد یبستگدل یافتنیدست یاهداف به شخص نکهیا یعنی یزندگ یارزشنند

 یزندگ و یبشر معنادار یزندگ انیم کیتفک با یو. اندمثبت ارزش یدارا حالنیع

 یمعنا یصورت در فقط انسان کی یزندگ که است معتقد ی،بشر مثبت یمعنا یدارا

 نیا نکهیا آن و باشد داشته هم یسوم شرط یادشده، شرط دو بر علاوه که دارد مثبت

 .)135-131. ص ،1337 ن،یکوئ. ال( باشند داشته مثبت ارزش اهداف

                                                           
1. Philip L. Quinn  

2. Paul Edwards  
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 ای یذهن صرفاً یهانییتب به دینبا یزندگ یمعنا به مربوط یهانییتب 1ول  اعتقاد به

 لحاظ به هم معنادار، یزندگ یالگوها نیتریعیطب یو نظر به. دشو محدود ینیع صرفاً

 مورد هافاع  خود به نسبت یرونیب یمنظرها از یوقت هم و اندارضاکننده اریبس یذهن

 با که یزندگ نوع آن ،ول  منظر از لذا. ارزشنندند ای شیستاقاب  ،رندیگ قرار قضاوت

 ارتباط آن در که باشد یایزندگ دیبا ظاهراً شده،  یتوص معنادار یشتریب یآسان

 دارد؛ وجود اند،علاقه انیشا که امور از یاسلسله و شخص پرشور قیعلا انیم یمناسب

) ,Wolf شود هناهنگ ینیع یاجاذبه با یذهن کشش که شودیم محرح یوقت معنا یعنی

1998, p. 633) . 

 معنا و ارزش یآدم یزندگ به توانیم نید یۀسا در تنها است معتقد که 2 نگهامیکات

 یزندگ به دنیبخش ارزش و ساختن معنادار یبرا تواندینن انسان که دیگویم ،دیبخش

 تواندینن انسان. آورد انیم به سخن خودخواهانه مقاصد و خودساخته اهداف از خود

 محلوب که ییکارهادادن  انجام با جامعه، از برکنار و یاخلاق یهاارزش به توجه بدون

 گران،ید از یابزار ۀاستفاد رو،نیا از. ببخشد ارزش و معنا خود یزندگ به هستند، او

 توانندینن انآن بیفر وزدن به دیگران  ضرر ای و نوعانهم مشکلات به ییاعتنایب

 احساس و یعقلان یآگاه با هاتیفعال گونهنیا رایز ؛شوند قلنداد یانسان ییهاتیفعال

) ,Cottingham ,2004 دهندیم تنزل یانسان منزلت از را یآدم و ناسازگارند یعاطف

)p. 27.  

 به انسان که باشد ارزشنند تواندیم یوقت ،یآفاق یمعنا به لااق  ،یزندگ نیبنابرا

 در یزندگ که گفت توانیم اساس نیا بر. باشد یزندگ در یاخلاق و یانسان یهدف دنبال

 از نشان یزندگ در هاانسان یهاتلاش اساساً و باشد داشته ییهاارزش تواندیم حال هر

 در و دانسته یزندگ انیپا ۀنقح را مرگ که زین انیگراپوچ یحت. دارد هاارزش نیا وجود

 ایآ مثلاً. دانندیم ارزشنند را یزندگ ینوع به ستند،ین قائ  یارزش آن یبرا جهینت

                                                           
1.  Susan Wolf 

2. John Cottingham 
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 مشغول یوقت تیهدا صادق ای بود، سفوسیس ۀاسحور نوشتن مشغول یوقت آلبرکامو

 کردن تنام ظاهراً ؟رندیبن کتابشان اتنام از قب  داشتند دوست بود، کور بوف نوشتن

 بر را یزندگ که داشت ارزش قدرآن آنها یبرا کور بوف ای سفوسیس ۀاسحور کتاب

  .دهند حیترج مرگ

 و پوچ یامر نفسهیف را یزندگ نکهیا وجود با انیگراپوچ غالب که روست نیا از

 خوب اعنال. میببخش ارزش و معنا آن به دیبا و میتوانیم که معتقدند دانند،یم عبث

 و است یابد یتیواقع یدارا آنها ارزش و آثار اما اند،شده متوق  یخیتار لحاظ از فقط

 ،باشد نداشته ینید باور گونهچیه انسان کهیزمان یحت یزندگ نیبنابرا. شودیم حفظ

 کوچک و محدود وجود با که، باشد یاهداف دنبال به انسان اگر باشد، معنادار تواندیم

 .باشند بخشتیرضا و کنندهقانع دادن، انجام ۀستیشا ذاتاً و یابیدستقاب  عقلاً بودن،

 یمناسمب ارتبماط که ییهاانسان یزندگ نکهیا از علامه مراد است، نیچن اگر اکنون 

   ست؟یچ ،است ارزش فاقد و لعب و لهو ندارند خدا با

 و بهیط اتیح با سهیمقا در را ایدن یاستقلال یزندگ علامه که گفت توانیم پاسخ در

 نیهنچن. داندیم ارزشیب جهیدرنت و داریناپا و زیناچ یمتاع آخرت جاودان یزندگ

 در را ایدن یزندگ غالباً ،است آمده میکر قرآن در نهیزم نیا در که یاتیآ از یاریبس

 نکهیا به توجه با درواقع. کندیم یمعرف  یقل متاع و لعب و لهو یقیحق اتیح با سهیمقا

 اریبس یامرتبه و درجه در ایدن اتیح ارزش علامه نظر در است، ینسب یمفهوم ارزش

 از محلب نیا بهتر فهم یبرا. است چیه آن با سهیمقا در و آخرت اتیح ارزش از ترنییپا

 :میریگیم کنک مثال کی

 صفر با یمساو( عدد/∞) تینهایب بر عدد میتقس که میآموزیم اتیاضیر در

 لحاظ مخرج با سهیمقا بدون و مستقلاً  اگر را کسر صورت که است یحال در نیا  .است

 حاص  م،یکن سهیمقا مخرج با اگر را صورت نیهن اما .صفر ریغ است یرقن م،یکن

 و ییتنهابه اگر را ایدن اتیح .است گونهنیهن زین ارزش مفهوم. شد خواهد صفر میتقس

 نیهن اما ؛است ارزش و اعتبار از یامرتبه واجد م،یکن ملاحظه آخرت با سهیمقا بدون
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 د،شو ملاحظه دارد قرار یلاتربا اریبس ۀدرج در که آخرت ارزش با سهیمقا در اگر ،ارزش

 هرقدر است یهیبد. است داریناپا و زودگذر و « یقل متاع» قرآن ریتعب به و اندک و زیناچ

 او یزندگ باشد، تریمتعال و تریعال ندیگزیبرم خود یزندگ یبرا انسان که ییمعنا

 .بود خواهد ترارزشنند

 دیتأک یاخرو برمنافع که ز،ین پاسکال یبندشرط معروف برهان قت،یدرحق

 نیا به را برهان نیا یاریبس اگرچه ؛باشد ما گفتار دیمؤ تواندیم یحدود تا کند،یم

 به. انددهینپسند ندارد، یسازگار چندان یمعنو نجات با سودگروانه محاسبات که  یدل

 ندارد را خود یاصل سرشت رد،یبگ سرچشنه یحسابگر از که ینانیا» نزیج امیلیو ریتعب

 اریبس یلذت یمؤمنان نیچن به ندادن پاداش از احتنالاً م،یبود خدا یجا به ما اگر و

 اتیح ارزش که کرد خاطرنشان دیبا اما. )377. ص ،1332 ان،یوسفی( «میبردیم

 از انسان ات،یح آن در بلکه است، آن یاخرو منافع سبب به نه صرفاً علامه موردنظر

 تیمظهر و یاللهةفیخل مقام به یابیدست و کنال به وصول ریمس در حرکت ۀلحظ هنان

. کندیم احساس را یبشر اتیح نیارزشنندتر و نیترمحلوب ی،اله یحسنا یاسنا تام

 نیا در را خود یزندگ بهتر و شتریب هرقدر انسان خلافت، مقام بودن یکیتشک به توجه با

 ترمحلوب یزندگ از جهیدرنت و ابدییم دست خلافت از یبالاتر مقام به ،دهد قرار جهت

 ناتیناملا تنام علامه، محلوب یزندگ در زین. بود خواهد برخوردار یارزشنندتر و

 .ابدییم مفهوم و معنا راستا نیهن در ،مرگ و هارنج و درد جنله از ی،زندگ

 و نیبدتر در یحت ی،زندگ لحظات تنام در تواندیم انسان ات،یحاین  در

 احساس را خدا وجود ،است اندوه و رنج از آکنده که یزندگ یهالحظه نیترکیتار

 ش،یآسا و آرامش نیتریقیحق و نیبالاتر با هنراه انسان یزندگ صورت نیا در و کند

 ییرها آن، تبع به و نفس عزت و میدا تیرضا ،ییایپو و یسرزندگ ،یدواریام و نشاط

 در توانیم و بود خواهد یپوچ و یگانگیازخودب ،یدیناام و أسی اضحراب، دلهره، از

 نیارزشنندتر و نیترمحلوب نیا. دکر یزندگ یقلب نانیاطن و اعتناد و توک  اوج

 یزندگ که یالحظه هنان از و یویدن اتیح نیهن در تواندیم انسان که است یایزندگ
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 نیهن در نگهامیکات جان. ابدی دست نه آب دهدیم قرار کنال به وصول ریمس در را خود

 یامور بلکه ؛ستین یاخرو منافع ،میکنیم دیتأک آن بر ما که یمنافع دیگویم نهیزم

 اتیح راز از ترقیعن یآگاه و نیدروغ یهایبستگدل از ییرها ،یروح آرامش هنچون

 ،1332 ،یموسو( است خورده وندیپ افراد یکنون یمعنو اتیح ارزش با قاًیعن که است

 انتهاست،یب کنال و سعادت طالب فحرتاً انسان که ییآنجا از گر،ید یسو از. )273. ص

 . است یکنال نیچن به  ین به دیام کند ارضا را او تواندیم کهیزیچ تنها

 و مال هنچون یماد ۀزیانگ یآدم اعنال شروع ۀنقح که یمادام علامه اعتقاد به

 قرارگرفتن تیصلاح ذاتاً که یصالح و کین اعنال انجام به را انسان اگرچه باشد، جنال

 یمعنو درجات ارتفاع و ثواب جلب موجب دهد، سوق دارند هم را آخرت ریمس در

  یویدن اتیح به مربوط و بوده نظر در کار آن از که یمحدود جینتا به تنها و شودینن

. ص ،13 ج  ،1117 ،ییطباطبا ؛177 -175. ص ،12 ج ،1117 ،ییطباطبا( رسدیم است،

12(. 

 ما یبرا خداباور شخص یایدن که دیگویم مورد نیا در زین 1واکر هاپ سییلو

 باور به. باشد نداشته وجود آن در خدا که است ییایدن از تربخشتیرضا و بهتر اریبس

 چنان که ماست نفع به که است یحد تا سکولار ینیبجهان بر یاله ینیبجهان یبرتر ،یو

 که میکن یزندگ چنان دیبا ما پس. است صادق یاله ینیبجهان ییگو که میکن یزندگ

 نید قت،یدرحق. باشد ما فرهنگ و یزندگ بخشالهام ،یخداباور  یفضا میده اجازه

 یقدربه که دهدیم ما دست به اخلاق یبرا ییمبنا و بخشدیم ما به یزندگ یبرا یهدف

 .Walker, 1999, pp)   میبده دست از را آن ییاعتنایب با دینبا که است ارزشنند

540-541.) 

 یريگجهينت .3

 بمر گمراعمتیطب یهاهیمنظر کمه افتی دست جهینت نیا به توانیم دش انیب آنچه مجنوع از

                                                           
1. Lois Hope Walker  
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 بما تموانیمم کمه دارد وجمود جهان نیا در یارزشنند امکانات و هاتیقابل که باورند نیا

 و معنما خمود یزنمدگ بمه آن یهالحظه و آنات تکتک ای و یزندگ ک  یبرا آنها جع 

 یجماودانگ ایم خداونمد وجمود کمه کننمدیننم انکار غالباً هاهینظر نیا البته .دیبخش ارزش

 و بماورعمتیفراطب یمۀنظر حمال نیعم در. بدهمد یگمرید یمعنما یآدم یزندگ به تواندیم

 خداوند با مناسب و درست ارتباط وجود بدون که است نیا بر ییطباطبا علامه خدامحور

 تموانیننم ،جهان نیا در ارزشنند امکانات و هاتیقابل مدد به و مرگ از پس اتیح زین و

 .افتی دست یزندگ ارزش و معنا به

 خدامحور دگاهید و باورانعتیطب دگاهید انیم جنع با توانیم که رسدیم نظر به

 یاختلاف بلکه ی،اساس اختلاف کی نه باورانعتیطب و علامه اختلاف که داد نشان ،علامه

 یحداکثر ارزش و معنا ،است آن یجستجو در علامه آنچه. است یمعنادار مراتب در

 و درست ارتباط با جز که است یاله یلقا و محلق کنال به افتنی بار یعنی ،یزندگ

 یحداقل یمعنا دنبال به انباورعتیطب که یحال در .دش نخواهد محقق خداوند با یمناسب

 خدا به باور آنان که است ثیح نیا از یاختلاف از یناش دیشا خود نیا و اند؛یزندگ در

 با لذا. شنردیم منکن کاملاً  را یباور نیچن علامه که یصورت در ؛دانندیم نامنکن را

 از و افراد وسالسن زین و تیترب و میتعل نوع و یروان سنخ ،یمعرفت سحح زیتنا به توجه

 و ازهاین نوع تفاوت زین و یویدن یماد یهاارزش ۀانداز و سحح تفاوت گرید یسو

 به بنا خصوصاً و خود، ۀمحالب و ازین نوع حسب بر یفرد هر گر،یکدی با افراد محالبات

 به توجه با نیبنابرا. افتی خواهد یزندگ در ییهاارزش ای ارزش دارد، که ییباورها

 یهاهینظر از کیهر که گفت توانیم است، ذومراتب و مشکک یمفهوم ارزش نکهیا

 یمعنا از یخاص ۀمرتب تیکفا ای ضرورت به ناظر علامه باورعتیفراطب و باورعتیطب

 تیکفا قت،یدرحق علامه، باورعتیفراطب یۀنظر که گفت توانیم اساسنیا بر. اندیزندگ

 یآدم یجاودانگ و خداوند وجود با که یایزندگ یمعنا یبرا را انباورعتیطب دگاهید

 یبرا ،مرگ از پس اتیح و خداوند وجود  که معنا نه ایب ؛کندیم رد دیآیم دسته ب

 و لازم ند،کنتلاش می یزندگ یمعنا از ییبالا سحح به یابیدست جهت در که ییهاانسان
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 انکار را ترنییپا یااندازه و سحح در یزندگ یمعنا یبرا آن تیکفا یول ؛است یضرور

 مستق  یویدن یزندگ علامه که است آخرت جاودان یزندگ با سهیمقا در تنها و کندینن

 .داندیم  ارزشیب و پوچ لعب، و لهو را خداوند از
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