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  چکیده
شناسـی،   اخـالق، فلسـفۀ زیسـت     از موضوعات مهم در تقاطع مابعدالطبیعه، فلسـفۀ 

شناسی، معناي زندگی است. هرچند این موضوع با ایـن عنـوان    فلسفۀ دین و روان
شـدن زنـدگی    موضوعی جدید است و پیشینۀ آن به دوران پس از مدرنیتـه و تهـی  

اي طـوالنی دارد و بـه    ي سـابقه گردد، اما در ادیان توحید انسان مدرن از معنا بازمی
بـودن زنـدگی انسـان و      منـد  داري آفرینش جهان و انسان و ارزش بحث مهم هدف

در بحث از معناي زندگی » معنادار«نظام احسنِ حاکم بر آفرینش مرتبط است. واژة 
تنیـده   هم و جامع ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی است. این ابعاد در» کانونی«اي   کلمه

معنایی زندگی وابسته به  شان رابطۀ متقابل برقرار است. معناداري یا بی بین هستند و
این ابعاد است. هر یک از ابعاد  معناي زندگی داراي آثار فراوان مشهود و نامشهود، 

هاي بینشی، گرایشی و کنشی  در درجات و مراتب متفاوت است. برخی از شاخصه
بینی صحیح، تبیین درست شـرور و   انزندگی معنادار به شرح ذیل است: داشتن جه

بینـی، تعهـد و احسـاس مسـئولیت و آرامـش و       ها، امید، خودباوري، خوش سختی
 اطمینان.  

  معناي زندگی، معنادار، بعد بینشی، بعد گرایش، بعد کنشی. :ها دواژهیکل
  

  مقدمه. 1
شناسی و  اخالق، فلسفۀ زیست  پرسش از معناي زندگی در محل تقاطع مابعدالطبیعه، فلسفۀ

مسـتلزم    خواهد خود را بشناسیم، جا که این پرسش از ما می فلسفۀ دین قرار دارد. نیز، از آن
شناسی و اخالق است. از سوي دیگر، جنبۀ علمی این بحث بـا بحـث    شناسی، معرفت روان
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هدفی آن، یعنی خاستگاه جهـان و مبـادي غـایی آن     داري یا بی ن و هدفتر خلقت جها کلی
  شناسـی بـه نظریـۀ    از روان  مـره و  بانگ به زندگی روز مرتبط است. معناي زندگی ما را از مه

  کشاند. تکامل می
هـاي   چـون پرسـش   به بیان دیگر، مسئلۀ معنـاي زنـدگی بـا موضـوعات متفـاوتی هـم      

ان، هـدف خلقـت انسـان و اصـل هسـتی، موضـوعات       شناختی, ماننـد خلقـت انسـ    هستی
چون اضطراب، دلهره، یأس، افسـردگی، پـوچی، تنهـایی، و مسـائل دینـی       شناختی هم روان
  چون وجود یا عدم خدا، جهان دیگر، سعادت نهایی، مرتبط است.  هم

ـ  ۀ، مسئل هاي انسان معاصر ترین بحراناز بزرگ . انسـان  اسـت بـراي زنـدگی    ایافتن معن
چـه کـه ابتـدا در آثـار      درواقـع، آن . داند معنا می هستی و زندگی را پوچ و بی ،جهان ،معاصر

غرب مطرح شد و زمانی فقط بحرانی جدي در محافـل فلسـفی و    ۀفلسفی متفکران برجست
، بـه مفهـومی ملمـوس و     هـا انسـان   میلیـون  ةآکادمیک غرب بود، اینک در زنـدگی روزمـر  

در آثـار نویسـندگان و هنرمنـدان و     گونـاگون کال گریزناپذیر تبدیل شـده اسـت و بـه اشـ    
 یافته است.گیر  اي و همه و شکلی تودهاست  شدهسازان معاصر منعکس  فیلم

هـا پیوسـته بنـدگردان پـوچی و      خود از زبان قهرمانان نمایشـنامه  ،انسان معاصر در تئاتر
همـین   متـال  و هـوي خـراش خواننـدگان راك    هـاي گـوش   شنود. در نعـره  معنایی را می بی

ارزش نیـز در قالـب تصـاویر     سـازان برجسـته و یـا بـی    شنود و در آثار فیلم بندگردان را می
ترین نیاز روحی انسـان معاصـر   بیند. بزرگ معنایی را بر پرده سینما می ، بی جان رنگ و بی بی

هاي روانی عدم توان براي  و علل اساسی بسیاري از بیماري استیافتن معنایی براي زندگی 
  .استمعنایی چنین تن یاف

ها باید بکوشـند آن را   ن از منظر اسالم، معناي زندگی در خود زندگی نهفته است و انسا
که افراد بخواهند معنایی عام  کردنی نیست؛ این کشف کنند. به بیان دیگر، معناي زندگی جعل

زنـدگی را  یا فردي و خاص براي زندگی خود بیافرینند، بلکه باید بکوشند معناي نهفتـه در  
  کشف کنند.

مند و هدفمند اسـت و بـا تمـام     از سوي دیگر، دین بر این باور است که زندگی ارزش
جا مطـرح اسـت    چه در این ها، ارزش زیستن دارد. آن ها و ناخوشی فراز و فرودها و خوشی

شـود و درواقـع دیـن یکـی از      ارزش اخالقی است؛ ارزشی که حتی شـامل دیـن نیـز مـی    
ارزش است. مراد از این ارزش، خیر مطلق و خیـر اعلـی اسـت؛ خیـري کـه      هاي این  شعبه

ها معنا ببخشد و آن را از پـوچی و   ها و مکان ها، در همۀ زمان ن تواند به زندگی همۀ انسا می
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هـایی   منـد از شاخصـه   سار چنین معنـایی، زنـدگی ارزش   سردرگمی نجات بخشد. در سایه
  تهی است.  ها از آن برخوردار است که سایر زندگی

هاي زندگی معنادار از منظر متون دیـن مبـین    در این نوشتار به بررسی برخی از شاخصه
پردازیم. روش ما در این بحث، روش نقلی است؛ یعنی با توجه به آیـات قـرآن و    اسالم می

جا  کنیم. و از آن روایات، به برخی از لوازم زندگی معنادار از منظر دین مبین اسالم توجه می
عصارة اندیشۀ همۀ اندیشمندان مسلمان، اعم از فیلسوف و عارف و فقیـه و ...، قـرآن و    که

  آید دیدگاه اصیل اسالم است. چه در ذیل می روایات است، بنابراین آن
  

  پیشینۀ تحقیق. 2
تـرین و در عـین حـال     ترین، واضـح  ترین, جذاب پرسش از معناي زندگی یکی از کهن

معنـاي  «ه انسان تاکنون مطرح ساخته است. این پرسش که هایی است ک دشوارترین پرسش
اي  ها، با هر فکر و عقیده ، فراتر از مکتب و دین خاصی است و همۀ انسان»زندگی چیست؟

  اي به میزان حضور انسان در عالم هستی دارد.  گیرد و سابقه را دربر می
دوران پـس از   هرچند این موضوع با این عنوان موضوعی جدید است و پیشـینۀ آن بـه  

برتـافتن از مـاوراي مـاده، و     شدن زندگی انسان مدرن از معنا، بـه دلیـل روي   مدرنیته و تهی
اي طـوالنی دارد و بـه بحـث مهـم      گردد، اما در ادیان توحیـدي سـابقه   محوري بازمی انسان
بودن زندگی انسان و نظام احسنِ حـاکم بـر    مند  داري آفرینش جهان و انسان و ارزش هدف

تـر سـابقه دارد تـا در فلسـفه و      نش مرتبط است. به بیان دیگر، این بحث در ادیان بیشآفری
  شناسی و ... . روان

از سوي دیگر، این بحث قریب به دو دهه است که در جامعۀ علمی ایران مطـرح شـده   
ها و سخنان فراوانی دربارة این موضوع به بازار علم سرازیر شـده اسـت، کـه     است و نوشته

شـده از نویسـندگان    نشانۀ اهمیت آن در جامعۀ امـروز مـا اسـت. از آثـار ترجمـه     این خود 
ها در باب معناي زندگی با رویکرد دینـی و از منظـر    بسیاري از نوشته  خارجی که بگذریم،

 رابطۀ دربارة ها نوشتهطور مشخص،  دین یا دانشمندان و فیلسوفان دین نگاشته شده است. به
 صـورت  به ها نوشته این از برخی شوند؛ می تقسیم دسته چند به ماسال دین با زندگی معناي
 معنـاي  بـه  هـا  نوشته از اي پاره پردازد، می زندگی معناي با آن رابطۀ و اسالم یا دین به مطلق

 عالمـۀ  مالصـدر،  عربـی،  ابـن  مولـوي،  نظیـر  تشـیع،  و اسـالم  اندیشـمندان  منظر از زندگی
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 رابطـۀ  بـه  هـا  نوشـته  از برخـی  که، این درنهایت و دارد. اختصاص جعفري عالمۀ طباطبایی،
 روایـات،  از برخی مشخص، صورت به یا روایات، و قرآن نظیر دین، متون با زندگی معناي
 ایـن  در نیـز  ما نوشتار که جا آن از و دارد نظر البالغه نهج در (ع) علی حضرت روایات نظیر

  ردازیم.پ می ها آن از برخی واکاوي به اختصار به گنجد، می بخش
 نخست مقالۀ پردازیم: می قرآن منظر از زندگی معناي با رابطۀ در نوشتار چند به نخست

 هـاي  آمـوزه  مقایسـۀ  بـه  مقاله این است. )1388 (عمرانی، »معنادرمانی و قرآن« عنوان تحت
 کـرده  توجـه  ها آن بین تناظر ایجاد و فرانکل ویکتور معنادرمانی مکتب رویکردهاي با قرآن

 مقاله این توجه مورد موضوعات است. درمانی روان و شناختی روان مقاله، این یکردرو است.
 یـافتن  و مشـکالت  و هـا  رنـج  وراي در الهی تدبیر یافتن زندگی، معناي اصل از: ندا عبارت

  . ... و کریم قرآن منظر از سالمتی و درمان هاي راه
 بـه  کـه  اسـت،  )3851 (سـجادي،  »زنـدگی  معنـاي  و قـرآن « عنـوان  تحـت  دیگر، مقالۀ

 انسـان  تسخیر در جهان در چیز همه که این و کند می تأکید انسان زندگی و کیهان داري هدف
 در زنـدگی  معنـاداري « دیگر، نوشتار است. خداوند به قرب یعنی اصیل، هدف به نیل براي
 بـه  معنـابخش  عوامـل  و زنـدگی  معناداري اصل به که است )1387 اللهی، (فتح »کریم قرآن
 نظـام  بـودن  دار هـدف  نیز مقاله این مطالب عمدة است. پرداخته کریم قرآن منظر از گیزند

   است. قرآن دیدگاه از انسان زندگی و آفرینش
 و حیـات  فلسـفۀ  بـه  کـه  است دیگري نوشتۀ )1382 (هاشمی، »قرآن در زندگی هدف«
 و انسـان  زندگی در هدف اهمیت زندگی، بودن  فمند هد به نیاز علت انسان، آفرینش هدف

   است. پرداخته قرآن منظر از مقصود به نیل هاي راه
 از عمـدتاً  البتـه   نوشتار، چند در مشخص صورت به نیز، روایات منظر از زندگی معناي

 زنـدگی  معناي« عنوان با ها نوشته این از یکی است. گرفته قرار توجه مورد البالغه نهج منظر
 ، انسان و جهان خلقت داري هدف موضوعات به )1391 دیگران، و (شجاعی »البالغه نهج در

 خـداباوري،  نظیـر  زنـدگی،  بـه  معنـابخش  منابع و مرگ حقیقت و زندگی حقیقت به توجه
 از عمیـق  تفسـیر  و درك توانـایی  مـرگ،  با زندگی پایان عدم به اعتقاد زندگی، مندي هدف
 پرداختـه  البالغـه  نهـج  دیـدگاه  از معنـوي  و نیک اعمال انجام درنهایت، و ها پدیده و هستی
   است.
 اسـت  دیگري نوشتار )1389 (شوبکالیی، »(ع) علی مؤمنان امیر نگاه در زندگی معناي«

 بـه  توجه نیز و دنیا به نگاه نوع انسان، آفرینش و جهان داري هدف موضوع سه به عمدتاً که
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   است. کرده توجه (ع) علی امام منظر از زندگی به معنابخش عنوان به مرگ
» البالغـه  آگاهی و معناداري زندگی از منظر نهـج  مرگ« عنوان با هست اي مقاله درنهایت،

گونه که از نام آن پیداست، به موضوع مـرگ و   ). این مقاله، همان1391(موسوي و طاهري، 
  ست. البالغه پرداخته ا نقش و جایگاه آن در معنابخشی به زندگی انسان از منظر نهج

هایی که به معناي زندگی از منظر متون دین و منـابع   یک از نوشته که پیداست، هیچ چنان
  اند. نکرده توجههاي زندگی معنادار  ها و شاخصه اند، به جلوه نقلی اسالم پرداخته

  
  ابعاد و آثار زندگی معنادار. 3

کننـدة   و محدود کلمۀ کانونی یک کلمۀ کلیدي خاص است که نماینده« در علم معناشناسی،
یک حوزة تصوري و یک میدان معناشـناختی نسـبتاً مسـتقل و متمـایز در درون یـک کـل       

در بحث از معنـاي زنـدگی،   » معنادار« ). واژة28: 1368(ایزوتسو، » تر از واژگان استبزرگ
رفتـه یـک    هـم  اي از واژگان کلیدي دیگـر اطـراف آن، روي   است، که عده» کانونی« ايکلمه

جامع  معناداريبه بیان دیگر، . دهند واژگان بحث تشکیل می  تصوري را در داخل کلحوزة 
پیداست که معناداري امري انتزاعی نیست، بلکه امري  1.ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی است

تـوانیم بحـث را از منظـري     بنابراین می. کندعینی است و در زندگی خاص مصداق پیدا می
هـا،  م و بگوییم که زندگی معنـادارِ یـک شـخص، داراي بیـنش    خاص مورد توجه قرار دهی

هاي معنادار از همۀ ایـن ابعـاد برخـوردار     هرچند همۀ زندگی هایی است؛ ها و کنشگرایش
  .نیستند و برترین زندگی معنادار، داراي مراتب باالي این ابعاد است

شـناختاري، گرایشـی و   به تعبیر دیگر، انسان موجودي پیچیده و داراي ابعـاد گونـاگون   
زمـان  دیگر تأثیر و تأثر دارند. رشد و تکامل انسان هـم  رفتاري است و همۀ این ابعاد در یک

گوست، بلکـه بـه    تنها راست گو نه به عنوان نمونه، یک انسان راست. در ابعاد متفاوت است
اسـت؛  گویی امري نیکو و مطلـوب   لحاظ شناختاري نیز به این مرتبه رسیده است که راست

   .گویی پیدا کرده استبنابراین گرایش به راست
اگـر  . یابی میـل بـه سـوي آن اسـت    شناخت معناي زندگی و راه نیل به آن باعث جهت

تـوان   کسی به معناي زندگی دست یافت و توانست معناي اصیل زندگی را کشف کند، مـی 
  اش کامل بوده است. گفت که همۀ ابعاد زندگی

و گانۀ بینشی، گرایشی و کنشـی اسـت   دار داراي ابعاد و وجوه سهحال، زندگی معنا هر به



 هاي زندگی معنادار در اسالمبرخی از شاخصه   116

  

هر یک از این ابعاد خود داراي آثار فراوان مشهود و نامشهود، در درجات و مراتب متفاوت 
اي کـه   گونـه  است. به بیان دیگر، زندگی معنادار وابسته به اعمال باطنی و ظاهري اسـت؛ بـه  

مند دخیـل   ارزش  ها او در ترسیم زندگی ا و خواستهه باورهاي شخص و به دنبال آن گرایش
تـرین ابعـاد آن   درواقع، زندگی معنادار داراي ابعاد درونـی و بیرونـی اسـت و مهـم    . هستند

  . اي براي نیل به حاالت درونی استدرونی است و اعمال بیرونی مقدمه
امـا   2اسـت،  خود داراي این آثـار و نتـایج   خودي مقصود این است که زندگی معنادار به

مند لزوماً چنین نیست که همۀ کسانی که از زندگی معنادار برخوردارند از همۀ این آثار بهره
. شان، از برخی از این پیامدها برخوردارنـد هاي معنادار، باتوجه به مراتب باشند؛ بلکه زندگی

    .خواهند بودمند هاي زندگی معنادار بهره هاي کامالً معنادار از همۀ شاخصه هرچند زندگی
آورد آن نیز متفاوت  توان گفت که با توجه به مراتب زندگی معنادار، رهاز سوي دیگر می

است و هر یک از پیامدهاي زندگی معنادار مربوط بـه یکـی از مراتـب آن و دارنـدگان آن     
برخوردار مرتبه است؛ که البته دارندگان مراتب باالي زندگی معنادار از آثار مراتب پایینی نیز 

  . خواهند بود
  

  هاي زندگی معنادار شاخصه. 4
ها ارتباط تنگاتنگی با ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی دارد. از  زندگی همۀ انسان

ها و به دنبال آن باورها، از سوي دیگر، داراي  سو همگان داراي شناخت یک
تفاوت هایی هستند؛  ها و امیال و از جانب سوم داراي کارکردها و کنش گرایش

ها و کارکردها متفاوت  ها، میل ها و به دنبال آن دهد که شناخت هنگامی رخ می
کند. نکتۀ مهم  معنا ساختن زندگی نقش ایفا می شود؛ چیزي که در معنادار یا بی می

که زندگی انسان  هاي دینی در این این است که، تقریباً کلیۀ مکاتب فلسفی و نگرش
فرض اصلی گذران یک زندگی  ؛ چراکه پیش رأي هستند باید معنایی داشته باشد، هم

چه  اي است که زندگی بدان نیازمند است. اما آن زنده و پویا، معناي زندگی و فلسفه
ها از ابعاد صحیح معرفتی،  دهد این است که بسیاري از زندگی در عمل رخ می

ر و به دنبال گرایشی و رفتاري برخوردار نیستند. زندگی معنادار داراي بینشی استوا
هاي  جا به عنوان نمونه به برخی از جلوه آن گرایش و کنشی صحیح است. در این

  کنیم. بینشی، گرایشی و کنشی زندگی معنادار اشاره می
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  هاي بینشی جلوه 1.4
از ابعاد مهم وجود انسان، بعد بینشی و معرفتـی اسـت. معنـاي زنـدگی و زنـدگی معنـادار       

تبیین «و » بینی صحیح داشتن جهان«دارد. این بعد را در دو عنوان ارتباطی مستقیم با این بعد 
  گیریم. می  پی» ها درست شرور و سختی

 بینی درست   داشتن جهان 1.1.4
بینی مناسب و قابل توجیـه، هـم عامـل معنـابخش بـه زنـدگی و هـم         برخورداري از جهان

پـذیر بـه جهـان و     وجیهمند و معنادار است. نگرش منطقی و ت ش ترین جلوة زندگی ارز مهم
انسان، یعنی نگرشی که ناظر به ارزش، هنجار و معنا در قالب نظامی معرفتی و الهـی اسـت،   

اي بدون آرمـان، یعنـی ایمـان راسـخ بـه       شاخصۀ زندگی معنادار است. هیچ تمدن و جامعه
اي از  پـذیري نخواهـد داشـت. زنـدگی، شـبکه      داري آفرینش، حیات مفیـد و توجیـه   هدف

هـا،   هـا، مناسـبات اجتمـاعی، فـرض     بینـی  هـا، پـیش   افکار، اعمال، خاطرات، طرح  تجارب،
  مند هستند. این شبکه هدف  هاست. در زندگی معنادار همۀ اجزاي ها و مانند این فرض پیش

داشتن دیدگاهی درست و مناسب و مفاهیم فلسفی غنی و رساي االهیاتی و فلسفی 
او در عالم و درنهایت هدف غایی زندگی  دربارة هستی و انسان و زندگی او و نقش

  بینی درست است. انسان، نشان از داشتن یک جهان
؛ 26؛ رعـد:  24؛ یـونس:  38گونـه کـه هسـت (توبـه:      شناخت دنیا و پذیرش آن همـان 

هـاي زنـدگی معنـادار اسـت. از      )، از جلوه226، 113، 83، 52البالغه، خ  ؛ نهج64عنکبوت: 
نشدن انتظارات از دنیا و زندگی در دنیاست.  آورده سازد، بر نا میمع ها را بی اموري که زندگی

سـاز و مزرعـۀ    اما توجه به این نکته که دنیا مساوي با بهشت نیست، بلکـه مقدمـه و زمینـه   
کشت بهشت است و بنابراین جاي تالش و کوشش است و از سوي دیگر، محل برگـزاري  

زندگی خواهد شد. باید به این باور رسید که آزمون و امتحان است، باعث تغییر نوع نگاه به 
کـه   آزمون هماهنگ کرد، نـه ایـن    جا محل برگزاري آزمون است و باید خود را با جلسۀ این

  جلسۀ آزمون را به زیر سؤال برد. از مزرعه انتظار راحتی و رفاه و نازپروردگی نباید داشت. 
داننـد کـه در دنیـا     هستند و مـی   قفدارندگان زندگی معنادار به جایگاه انسان در دنیا وا

غم خود را بـراي   و رو همۀ هم این هستند و از 6و مستأجر 5میهمان 4غریب و رهگذر، 3مسافر،
دوسـتی و   هاي دیگر، نظیر بندگی خـدا و مناجـات بـا او، نـوع     دهند تا از لذت دنیا قرار نمی

بسیاري از افراد رونـق و   محبت، تقسیم زندگی با دیگران باز بمانند؛ چیزهایی که به زندگی
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بخشد؛ البته روشن است که این، به معنـاي تـرك دنیـا و وانهـادن آن و      گرمی بخشیده و می
  نساختن آن نیست.

بینانه است.  ها نیز منصفانه، منطقی و خوش نوع نگاه دارندگان زندگی معنادار به واقعیت
آن در زنـدگی و حتـی   بینی صحیح، نگاه درست به مـرگ و نقـش    هاي جهان یکی از جلوه

تواننـد رابطـۀ مـرگ را بـا      مـی   شان، بینی معنابخشی به زندگی است. افراد، با توجه به جهان
پندارنـد،   شـدن و سـقوط مـی    زندگی و هدف غایی آن تبیین کنند. کسانی که مرگ را نـابود 

بشـر  دانند؛ چراکه بر این باورند که هر هدف و آرمانی را کـه   زندگی را نیز پوچ و عبث می
کنـد. ایـن بـدان سـبب اسـت کـه آنـان         براي خود قرار دهد، مرگ آن را نیست و نابود می

هـا بـا    توانند میان مرگ و غایت زندگی رابطۀ مناسب برقرار کنند. درواقـع، مواجهـۀ آن   نمی
  دهد.  انداز سعادت را بر باد می چشم  میرایی خود

بـاوران بـه آن، فـرار از مـرگ      بـی در میان بسیاري از باورمندان به حیات پس از مرگ و 
وجود دارد. نشانۀ این گریز این است که برخی از مردم از گورستان وحشت دارنـد، برخـی   

در آسـایش  «، »سفرکردن«، »درگذشتن«چون  کنند، الفاظی هم از کاربرد لفظ مرگ اجتناب می
بهم فکـر خـود   هـاي مـ   برند و بسیاري نیز سرگرم طـرح  کار می و ... را به» ابدي به سر بردن

وقت هم تنها زمانی که مشکلی در  افتد و حتی آن مرگ براي دیگران اتفاق می  که هستند؛ این
  ).Young, 2003: 116(وجود آید  سیستم سالمت به

هـا و در راه   هایش زندگی کنـد و بـه خـاطر آن    ها و آرزو انسان قادر است به خاطر ایده
که به خاطر آن زندگی کند و حتی چیزي الزم دارد ها جان ببازد. انسان چیزي الزم دارد  آن

که به خاطر آن بمیرد. این همان گسترانیدن ظرفیت زندگی تا ابدیت براي بازگزاردن دسـت  
  ریزي است. انسان براي برنامه

کند و رنـج و یـأس ناشـی از آن را از     بینی الهی و توحیدي مسئلۀ مرگ را حل می جهان
آور نیسـت، بلکـه    تنها مرگ نومیدکننده و رنج بینی، نه ین جهانزداید. مطابق ا زندگی بشر می

آگـاهی    شود آدمـی از روي علـم و   ، تا جایی که موجب می بخش و امیدآفرین است حرکت
  ).262: 1373مرگ خویش را انتخاب کند و خود به مسلخ برود (نصري، 

  ها تبیین درست شرور و سختی 2.1.4
ها است. معناي زنـدگی را در   هاي مهم زندگی معنادار، موجه دیدن شرور و سختی از جلوه

ها و بالها نهفتـه   توان یافت؛ گاهی ارزش زندگی در رنج چیزهاي گوناگون و بسا متضاد می
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یابی بـه همـۀ    ها. اوالً توقع آرامش کامل و دست ها و برخورداري و گاه نیز در خوشی  است
حـال   هـر  بـه   کـس میسـر نیسـت. ثانیـاً     م مادي توقعی نابجاست و براي هیچامکانات در عال

گونه نیست که زندگی فرد مملؤ از نامالیمات و خالی از هر خوبی باشد. این خود انسان  این
هـا بـه    ها را در سایۀ خـوبی  ها و رنج  کامی ها را کشف کند و تلخ است که باید بتواند خوبی

دهد و آن را به شور و امید تبدیل  رد است که به رنج معنا میفرصت تبدیل کند. این خود ف
کند. راحتی و آرامش، برخورداري از امکانات و رفـاه نیسـت، بلکـه لـذت و شـادي بـا        می

). بـا  5-6لذتش به این است که همراه با مشکالت است (شرح:   سختی همراه است و اصالً
  آید.  وفایی به وجود میکردن با مشکالت است که نشاط و شک نرم وپنجه دست

» شـود  هـا شـناخته مـی    در دگرگـونی روزگـار گـوهر انسـان    «فرمایـد:   امام علی (ع) می
هـا و   کننـدة ملـت   کنندة فرد، بیدار ها، تربیت ها و گرفتاري ). سختی217، حکمت البالغه نهج(

  ).143: 1، ج 1375هاست (مطهري،  محرك اراده
) تا جوهر وجـودي وي در  4ه شده است (بلد: انسان در سختی و به همراه سختی آفرید

  اثر صبر و تالش و اندیشه شکوفا شود.
یابند. آگـاهی   کشیدن به خودآگاهی دست می آگاهی است و موجودات زنده با رنج رنج، 

هاي خویش است. ما وقتی خوشیم خودمـان   از خویش همانا آگاهی از حدود و محدودیت
و تبدیل به موجـودي دیگـر، موجـودي      که وجود داریم؛ بریم کنیم، از یاد می را فراموش می

شویم. تنها با رنج دوبـاره در وجـود خـویش تمرکـز      شویم؛ از خودمان بیگانه می بیگانه می
  ).193-194: 1370گردیم (اونامونو،  یابیم و به خود بازمی می

 هاي این قانون اسـت. عشـق بـا درد و رنـج قـرین      در همین رابطه، عشق یکی از جلوه
  ). 266شود (همان:  است. عشق واقعی جز در رنج یافت نمی

اگر فرد بفهمد و بپذیرد که مشکل و رنج ناشـی از آن، جبـران رنجـی بـاالتر و مقدمـۀ      
ویژه اگر نوع نگاه فـرد مـرز عـالم     به  با آغوش باز به استقبال آن خواهد رفت؛  راحتی است،

بخش در عالمی باالتر پیوند بخورد. امـام   رحاي ف خاکی را درنوردد و به جهانی برتر و نتیجه
» کـامی آخـرت   کامی دنیا شیرینی آخرت است و شیرینی دنیـا تلـخ   تلخ«فرماید:  علی (ع) می

  ).251حکمت  ،البالغه نهج(
؛ 12ها و مشکالت باعث توجه و تضرع به درگاه خداوند (یونس:  از سوي دیگر، سختی

ش و آگاهی از نقص، عجـز و انحـراف خـود    )، یعنی بازگشت به خویشتن خوی94اعراف: 
  ).154: 1377است (مدرسی، 
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کوشش انسان در یافتن معنا و ارزش، همیشـه موجـب تعـادل نیسـت و ممکـن اسـت       
الزمه و جزء الینفـک زنـدگی شـیرین اسـت؛ تـالش بـراي       » تنش«زا باشد. اما همین  تنش

هی بـراي زنـدگی و   چه باید باشد. کسـی کـه تـوجی    چه هست و آن پرکردن شکاف میان آن
  ). 13ایستد (احقاف:  یابی به اهداف بلند استوار می آمدن خود بیابد، براي دست وجود به

زهد و دوري از تمتعات مادي، یعنـی همـان     امر عجیب بایستۀ توجه این است که رنج،
مان دور سازیم، نقشی  کوشیم از خود و اطرافیان هایی که بر اساس محاسبات عقالنی می چیز

ائد  بخشیدن به هویت انسانی ما دارند. در دوري از لذایذ مادي و تحمل شد  لیدي در عمقک
شـود.   گـر مـی   حقیقتی ژرف نهفته است. امر قدسی در سختی و محنت بر اشـخاص جلـوه  

چون پول و پسـت و مقـام، بـه     هایی  صاحبان زندگی معنادار با ترك تعلقات و پرهیز از دام
یابند که در جهانی که دیر یا زود باید از دار و ندار خود  می د و درشون تر می انسانیت نزدیک

 ,Cottinghamو دوستان و نزدیکان و حتی جان خویش دست شست، چگونه زندگی کنند (

)؛ چراکه برخورداري زیاد از ماده و طبیعت و تنعم و اسراف در لـذات، فـرد را در   76 :2003
  کند. تر می اراده تر و بی جنبۀ کمال انسانی ضعیف

هـا، البتـه    تـرین  ها چون به دنبال زیاد از هر چیـز هسـتند و پیوسـته در پـی بـیش      انسان
کنند، یـا چـون    هاي مادي، هستند، با دست نیافتن به آن، احساس سرخوردگی می ترین بیش

یابنـد، بـاز    بیش به این امور نیـز دسـت مـی    و کمال نهایی انسان این چیزها نیست، وقتی کم
  کنند.  ود میاحساس کمب

  
  هاي گرایشی جلوه 2.4

 بـه  نیل مند و راه نیز شناخت زندگی ارزش و ها جهان و انسان و هدف آفرینش آن شناخت
گـرایش  و امیال شناخت، این اثر در. است زندگی معنادار سوي به میل یابی جهت باعث آن

 یـک  انسـان  در .کند ارضا را ها آن تواندمی راحتی به انسان و شود می شناخته نیز انسان هاي
 تـأمین  بـراي  امیال این. اش دارد مندي او و زندگی که نشان از ارزش دارد وجود امیال سري

 شـده  پخـش  سان یک هاانسان همۀ در و است شده گرفته نظر در ارزش زندگی و معناي آن
برخـی از  در ادامه به  .شوند می ارضا امیال اینمند،  در مراتب گوناگون زندگی ارزش. است

  کنیم. ابعاد گرایشی زندگی معنادار اشاره می
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  امید 1.2.4
مند، امید است؛ امید به آینده، امید به رهایی و امید بـه نتـایج    از ابعاد و اصول زندگی ارزش

 ,.Snyder, et elتواند به اهداف خود دست یابـد (  برتر. امید باور فرد به این امر است که می

یابی به آرمان و مطلـوب خـویش هسـتند.     امیدوار همواره درصدد دست). افراد 257 :2002
شوند. آنان بـر پایـۀ دو    اند و درنتیجه دچار روزمرگی نمی چنین افرادي داراي شور و نشاط

هـاي مـؤثري را    توانند راه که می نوع فکر امیدوارند که به اهداف خود دست یابند؛ یکی این
بینند کـه آن مسـیرها    که در خود این توان را می ر اینبراي رسیدن به هدف طرح کنند و دیگ

  ).182: 1387را بپیمایند (کار، 
عشق و ایمان به خدا، یعنی هدف نهـایی زنـدگی انسـان، اوج همـۀ امیدهاسـت. خـدا       
جاودان است و هرکه به خدا امید ببندد، همیشه زنده خواهد ماند. ایمان، امیـد بـه آینـده و    

دهـد کـه در    ). دین به بشر امیـد مـی  55-56؛ حجر: 87(یوسف: کران الهی است  رحمت بی
  جا وطن و مزرعۀ اوست. غریب و بیگانه نیست، بلکه این  جهان،

ویژه حیات و سعادت ابدي، کـه ریشـه و ثمـرة     امید به آینده و هدف غایی زندگی و به
  همۀ امیدهاست، از ارکان زندگی معنادار است. 

توان  هاي زندگی می ترین لحظه است که حتی در تاریک معناي زندگی در سایۀ امید این
در اوج اطمینان و نشاط بود. زندگی هر روز و هر لحظه نیاز به تصمیم دارد؛ تصـمیم بـراي   

تصمیم براي انسان زیستن، تصمیم بـراي رهـایی از     تصمیم براي انسان ماندن،  انسان شدن،
ت معناي واقعی توبه و بازگشت به خود شیطانی و هجرت به سوي خود رحمانی، و این اس

سوي خدا. سراسر توبه و پذیرش انسان از سوي خداي مهربان و بخشش همۀ خطاهاي او 
  )، امید و نشاط است. 53  (زمر:

روزهاي خوب انسان زیسـتن    گوید که زندگی هنوز در انتظار توست، توبه به انسان می
ه تولدي دیگر است؛ تولـدي بعـد از   منتظر بازگشت توست و گذشته قابل جبران است. توب

ها و رفتن به سوي عـالم رضـایت و    ها و سرخوردگی تولد. توبه رهایی است؛ رهایی از غم
    شادمانی.

کسی که امید به زنـدگی را از دسـت داده اسـت، محکـوم بـه فناسـت. شـخص بـا از         
دهد و خـود را   یباره از دست م دادن ایمان به آینده، دستاویز معنوي خود را نیز به یک دست

  کند.  محکوم به فروپاشی جسمی و روحی می
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هاي امید، امید به آیندة روشن بشریت اسـت. از نظـر اسـالم، بشـر داراي      یکی از جلوه
شـود، ظلـم و فسـاد از زمـین برچیـده       ها شکوفا و کامـل مـی   اي است که در آن عقل آینده

تمامـه   شود، خورشید حقیقت به می شود، عدالت و امنیت و آزادي به معناي واقعی برقرار می
  ).  55؛ نور: 5شود (قصص:  نماید و وعدة الهی محقق می رخ می

امید است. از منظر قرآن، جهـان   دیدنِ نظام عالم، مایۀ  که، از منظر کلی، برتر درنهایت این
ام ). الزمۀ ایـن نظـ  7؛ نیز، سجده: 4؛ تین: 3اند (تغابن:  و انسان به بهترین شکل آفریده شده

  احسن این است که زندگی افراد نیز داراي بهترین معناست.

 خودباوري 2.2.4
آورد که امکانات اصـلی او، بـه مثابـۀ یـک      دست می انسان زمانی خود حقیقی خویش را به

کسی که استعداهایش شکوفا نشـود، در دنیـاي تعلقـات پراکنـده و     . انسان، تحقق پیدا کند
نداي خود . کردن امکانات براي توجه به خود حقیقی است نقش وجدان مهیا. شود می متفرق 

قراري رضایت خاطر از  قراري است و این بی حقیقی باعث ناخرسندي از خود مجازي و بی
جـوي وجـود حقیقـی و     و برد و مسئولیت انسان را بـراي جسـت   حیات دنیوي را از بین می

  . انگیزد ها برمی هاي اصیل و ارادة توجه به آن استعداد
توانـد در طبیعـت و    ارندگان زندگی پرمعنا به خود، به مثابۀ یک انسان و کسی که مـی د

  هستند.  هاي وجودي خویش واقف دیگران اثر بگذارد، باور دارند و به توانایی
الزمۀ خودباوري این است که براي انسان ذات و نهادي درنظر بگیریم و بر مبناي آن به 

از نهاد و فطرت خویش پا فراتر نهـد، از خـود بیگانـه شـده      اگر او. ارزیابی انسان بپردازیم
شود که معنـایی   و این همه وقتی براي او حاصل می). 345: 1373؛ نصري، 19: حشر(است 

خواند  تشنگان را فرامی  قرآن .درست و هدفی مناسب براي زندگی خویش فراهم کرده باشد
قف باشند و احساس سرخوردگی را از تا با باور خویش به مثابۀ مؤمن، به برتري خویش وا

  .)8؛ منافقون: 139عمران:  سر بیرون کنند (آل
توانـد   راحتـی مـی   از منظر دینی، خودباوري و توجه به خود متعالی و نفخۀ رحمانی بـه 

ها و جوامع را به سوي خیر و سعادت رهنمون شود. اندیشۀ  مسیر زندگی فرد و بلکه انسان
وجه مشترك همۀ ادیان الهی است. خودباوري دینـی    گانگیتحول درونی و نجات ازخودبی

  است.» تولدي دوباره«شناسی است،  اش خود که الزمه
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  بینی خوش 3.2.4
شناسان بر این باورند که زنـدگی داراي یـک مؤلفـه     بینی به زندگی، روان در بحث از خوش

 ,Scheierنی است (بینی و مؤلفۀ دیگر آن فقدان بدبی نیست، بلکه یک مؤلفۀ آن وجود خوش

et el., 1994: 6, 1063-1078آور است. بسی دردناك اسـت کـه    ). بدبینی نسبت به جهان رنج
آدمی جهان را فاقد احساس و ادراك و هدف بداند. انسانی که خـود را فرزنـد کـوچکی از    

داند و براي خودش هدف قائل است، وقتی چنین بیندیشـد کـه جهـانی کـه او و      جهان می
داشتن را به او یاد داده است، خودش هدف نـدارد،   به وجود آورده است و هدف فکرش را 

لرزد. دارندة این اندیشه، که در جهان عدالت نیست و در طبیعت تبعیض  سخت به خود می
هـاي دنیـا، بـدبین و ناخشـنود خواهـد مانـد.        و ظلم وجـود دارد، بـا داشـتن همـۀ نعمـت     

گرمـی و   گونـه دل  بختی نوع بشر با هـیچ  نیکهاي چنین کسی براي سعادت خود و  کوشش
معنـا    خواهی انسان بی گري باشد، دیگر عدالت امیدي همراه نیست. وقتی پایۀ هستی بر ستم

چون نقش بر آب است (مطهري،  داشتن ما هم  هدف باشد، هدف است. وقتی اصل جهان بی
1367 :86-85  .(  

رخدادها و حوادث دارد. هر فـردي بـراي   بینی ریشه در باور افراد نسبت به علل  ش خو
شود.  یاد می» سبک تبیین«جوید، که از آن به  دادن یک پدیده به علتی معین تمسک می نسبت
بینی یا بدبینی نسبت به رخدادهاي زندگی به سبک تبیین و تحلیل فرد از رویدادهاي  خوش

   7ی را باید آموخت.بین ). بنابراین، خوش72: 1383گردد (سلیگمن،  مختلف زندگی برمی
بین هستند و براي رخدادهاي زندگی توجیه و  معنادار به زندگی خوش  دارندگان زندگی

و با شیوة مقابله، مشکالت  )Extremera, et el., 2009: 137( تبیین معقول و مثبت دارند
تري را در زندگی تجربه  کنند و درنتیجه کارایی بیش زندگی را به نحو مؤثرتري حل می

  ).Scheier, et el., 1994: 6, 1063-1078( کنند یم
ها و رخدادهاي زندگی و جهـان اسـت،    بینی نسبت به پدیده آورد خوش امنیت روانی ره

شود که افراد این امور را تهدیـدآمیز تلقـی    طور که تبیین بدبینانه از رویدادها باعث می همان
بینـی و   نشان داده است کـه خـوش   ها ). بررسی91: 1378کرده، احساس خطر کنند (شاملو، 

بینی فرد کاهش یابد، به همان  اضطراب رابطۀ مستقیم با هم دارند؛ هر اندازه که سطح خوش
  ).Lamontagne, et el., 2003: 1شود ( میزان اضطراب وي افزوده می
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ها، عشـق   ها، زیبایی ها، خوبی مندي ها، توان دارندگان زندگی معنادار به امکانات، فرصت
)، 165تر توجـه دارنـد (بقـره:     ترین منبع عشق و زیبایی و خوبی بیش به خدا به مثابۀ عالیو 

هـا،   هـاي منفـی زنـدگی، شکسـت     تـر بـه جنبـه    معنا بیش طور که دارندگان زندگی بی همان
  ها توجه دارند. ها، کمبودها و کجی عدالتی بی

). ایـن ایمنـی   62ه: صاحبان ایمان داراي بهترین آرامش و آسـایش روانـی هسـتند (بقـر    
داننـد، نـه گـیج و     دار می  اش را حکیم و علیم و هدف و سازنده  ها جهان روست که آن ازاین

دار  گـر و طـرف   دانند نه سـتم  دار حق و اهل حق می را عادل و طرف  هدف، و آن منگ و بی
  تفاوت. ستم یا بی

به سرنوشت و سرشت  بینی بینانه است. خداوند با خوش نیز، نگاه اسالم به انسان خوش
فرمایـد   کنـد، مـی   آنان را سـرزنش مـی    انسان، در پاسخ به اعتراض فرشتگان در آفرینش او،

سرشت انسان تنها بر بدي و شر و فساد نهاده نشده است؛ این سکه روي دیگري هـم دارد  
حیوانیت، منـافع طبقـاتی و ظلـم و      خبرید. تنها در سرشت او خودخواهی، که شما از آن بی

  ).30ور نیست؛ موجودي است مرکب از نور و ظلمت (بقره: ز
از نظر اسالم، سراسر زندگی انسان عشق و شور و خود انسان کانون خوشی و لـذت و  

برداري کنـد. هـیچ غمـی     سعادت است، اما به شرطی که بخواهد و بتواند از این کانون بهره
هـا   مکتب وحی حتی مصیبت شدگان نیست که قابل تبدیل به سرور و بهجت نباشد. تربیت

). بـراي  156داننـد (بقـره:    چیز را از خدا و در محضر خدا مـی  بینند؛ زیرا همه را نیز زیبا می
  ها متکی هستند.  ها هیچ مشکلی الینحل نیست؛ زیرا به قدرتی فوق همۀ قدرت آن

اي از قـرآن بـا نـام مبـارك      بینی در اسالم این است کـه هـر سـوره    هاي خوش از جلوه
شود، که عالوه بر بشارت رحمت خاص بر مؤمنان و مسلمانان،  آغاز می» رحیم«و » حمانر«

دهد. قرآن مؤمنان و صالحان سایر ادیـان الهـی را نیـز      رحمت عام براي همگان را وعده می
   ).62: بقره( داند مند می ها را ارزش دهد و زندگی آن بشارت به نجات می

نگاه رحیمانـه بـه     بر خشمش تقدم دارد و ابتدائاًخداي متعال رحمتش گسترده است و 
اي است که پاي تعدي بندگان و عـدالت خداونـد    بندگان دارد و خشم و غضبش در مرحله

دهـد و توبـه و    رغم  قدرتش، سرکشان را مهلـت مـی   به میان آید. به همین دلیل است که به
  .)28حدید:  ؛54؛ بقره: 104؛ توبه: 53پذیرد (زمر:  بازگشت مجرمان را می
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  هاي کنشی جلوه  3.4
 بعد بر مرتبه این هاي اوست. ها و گرایش ناشی از معرفت  ها و خلقیات متفاوت انسان کنش
با توجه به  مند، زندگی ارزش که است این مقصود جا این در. دارد زندگی انسان توجه عملی
اي از ایـن   نمونـه اخالقـی اسـت.    فضایل و هاي  صاحبش، داراي ملکات ها و گرایش بینش
  ها به قرار ذیل است: کنش

  آرامش و اطمینان 1.3.4
هاي زندگی معنادار، آرامش و اطمینان خاطر است. زندگی همراه با دلهـره   ترین نشانه از مهم

شـود   و اضطراب و یأس و پوچی گوارا نیست. از منظر دین، این آرامش هنگامی حاصل می
بنیـاد،   اهی مطمـئن و مسـتحکم باشـد، نـه سسـت     گـ  که بینش و باور شخص مبتنی بر تکیه

  ).  41همچون النۀ عنکبوت (عنکبوت: 
از منظر اسالم، ایمان به خداي متعال باعث این استحکام و حیاتی مافوق حیات نباتی و 

پسـند و مایـۀ    چسـب، طبـع   ) کـه گـوارا، دل  97شود (نحل:  می» حیات طیبه«حیوانی، یعنی 
؛ راغـب:  69ناراحتی و شکوه و مالل نیسـت (مائـده:    وآرامش و لذت است و در آن ترس 

 هـر  بـه  .)110: 11تا، ج  عاشور، بی ؛ ابن»طیب«: مادة 1352؛ قرشی، 1414منظور،  ؛ ابن1416
 دارنـدة آن  نصـیب  تـري کامـل  سرور و بهجت باشد، شدیدتر و تر قوي این ارتباط که میزان

 کامل آرامش به سبب همین به و نیست نگران محبوبش رفتن بین از و تغییر از زیرا شود؛ می
 فـانی،  امـور  و دنیـا  داران دوست که آن حال )،182: 17، ج 1405یابد (فخر رازي،  می دست

  .ها هستند آن دادن دست از نگران پیوسته ثانیاً و متفاوت هاي محبوب داراي اوالً
اثـر و   بـی  سـو حیـات مـرده،    از یک را بخش مؤمنان طیبه و آرام حیات مقابل نقطۀ قرآن
) و از سوي دیگر حیات تلخ، ناگوار و سخت و 22؛ فاطر: 52؛ نیز روم: 80نمل: بار ( کسالت

) 227: 14، ج 1420و نارضـایتی (آلوسـی،   یعنی داراي جزع و فزع  8،»ضنک«به تعبیر قرآن 
  ).124داند (طه:  می

منطقـی دارد و  زا تبیین موجـه و   ها و رویدادهاي اضطراب جا که مؤمن براي پدیده از آن
دانـد، احسـاس امنیـت و     چیز را تحت اراده و خواست خداي علیم، حکیم و قادر مـی  همه

). بـه بیـان دیگـر،    112کنـد (بقـره:    آرامش، یعنی احساس آزادي نسبی از خطر و اندوه مـی 
آورد این احساس حالت خوشایندي است که آرامش جسمانی و روانی را بـه دنبـال دارد    ره

  ).  91 :1378(شاملو، 
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هرروي، آرامش زندگی ناشی از رضایت از آن است، اما باید به این نکته توجه داشت  به
بودن به بهرة خود از سـوي خداونـد و زنـدگی بـر      که خشنودي از زندگی به معناي راضی

منـدي و   اش ارزش اساس ایمان، اخالق و عقل است و اال صرف خشنودي از زندگی الزمه
ها نیز از زنـدگی   دو چیز را باید از هم تفکیک کرد. هیتلرها و نرون معناداري آن نیست. این

  مند دانست. شان را معنادار و ارزش توان زندگی خود راضی بودند، اما نمی

  تعهد و احساس مسئولیت 2.3.4
تعهـد    آفرین اسـت؛   مند، تعهد مند است و متقابالً زندگی ارزش زندگیِ همراه با تعهد، ارزش

. باالترین تعهد این است که یک مؤمن نسبت به خود،  کیشان نوعان و هم هم نسبت به خود،
به عنوان یک انسان و بندة خداوند متعهد است و از موقعیت خویش در جهان هسـتی آگـاه   

یابی به کمالی بداند که خداوند براي او به مثابۀ انسـان درنظـر    باشد و خود را ملزم به دست
توانـد معنـاي    کـس نمـی    ختن زندگی خویش اسـت. هـیچ  گرفته است. هر کس مسئول سا

  ).105زندگی خویش را از دیگران طلب کند؛ همگان باید مراقب خود باشند (مائده: 
نیز، انسان در برابر جامعه و دیگران مسئول است. زندگی خوب آن است که مراقب 

ها کنیم  خوبی هاي خود و وابستگان را فداي خود و افراد پیرامون خویش باشیم و خواسته
مان را گسترش دهیم و به بیان  سري چیزها متعهد سازیم و فضایل و خود را نسبت به یک

، ج 1403چون چوپان، مراقب رمه و اجتماع خود باشیم (مجلسی،  پیامبر اکرم (ص) هم
72 :35.(  

شان   هاي هاي خود توجه دارند و انتخاب آل به گسترة معیار انتخاب صاحبان زندگی ایده
ها براي خود و دیگران خیر اسـت؛   صرفاً براي خود و تنها خوشایند خود نیست. انتخاب آن

زیرا هر انتخابی اذعان به یک ارزش است و ارزش نیز عام است و محدود به خود شـخص  
هـا و بـه عبـارتی     کلـی از ارزش   اي چه الزمۀ یک زندگی معنادار است مجموعـه  نیست. آن

هـا   آن  هایی که هرکس، قطع نظر از فرهنگ خـاص خـود، بـه    هاي ذاتی است؛ ارزش ارزش
  هاي ذاتی نیز به معیاري ذاتی و مطلق نیاز دارد.  معتقد است. انتخاب ارزش

شان صرفاً متمرکز در خود نیست. الزمۀ زنـدگی خـوب    دارندگان زندگی خوب اهداف
گـویی در   ی از پاسـخ توجه به دیگران نیز است. مسئولیت در برابر اجتماع و دیگران، باز ناش

هایی که به زیان یا فریب دیگران بینجامد، از افـراد اسـتفادة ابـزاري     برابر خود است. فعالیت
هـایی   تواند فعالیت نوعان فرو بندد، نمی کند و چشم و گوش انسان را در برابر مشکالت هم
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اي درخـور   زندگیهایی  توان انتظار داشت چنین فعالیت رو، نمی این انسانی قلمداد شود. و از
هـاي غیرانسـانی بـه خودشـکنی      مند کردن زندگی با توسل بـه شـیوه   زیستن بسازد. ارزش

  ).Cottingham, 2003: 87دهد ( انجامد و آدمی را از منزلت انسانی تنزل می می
مند و یکی از نیازهاي معنوي و فطري بشر است  هاي زندگی ارزش دوستی از نشانه نوع

دادن به این حس  بخش به زندگی وي است. میدان ر روح انسان و ارزشگ و عمل به آن اقناع
هایی  مند با ارزش است. زندگی ارزش» آل خود ایده«به » خود طبیعی«درواقع بیرون رفتن از 

ویـژه افـراد    هـا، بـه   نظیر ایثار و ازخودگذشتگی، انفاق به زیردستان، مهرورزي با همۀ انسـان 
اي که افراد در تقسیم محبت و امکانات خـویش بـه    رهضعیف، عجین شده است. لذت و ثم

تنهایی  اي نیست که خود به وجه قابل مقایسه با لذت و ثمره هیچ آورند به دیگران به دست می
روز گرسنه مانـدن،    دوستی و مساوات، حتی سه کنند. و البته اگر این نوع ها استفاده می از آن

ت و پاداش و ارزش آن قابل مقایسه با هیچ لذت براي خداوند و به خاطر خداوند باشد، لذ
  ).7-11و پاداش و ارزشی نیست (انسان: 

  
  گیري نتیجه. 5
هاي مهم زندگی معنادار است.  اي به برخی از شاخصه جا بدان پرداختیم، اشاره چه در این آن

ت، بینی اسالم، که مبتنی بر پذیرش مبدأ و معـاد بـراي عـالم و انسـان اسـ      با توجه به جهان
معناي زندگی را باید با توجه به مسیر پیوستۀ انسان از دنیا تا آخرت مورد بررسی قـرار داد.  

تواند فقط در دنیا به دنبال معناي زندگی بگردد، بلکه باید به  به بیان دیگر، مؤمن نباید و نمی
د به دنبال دنبال چیزي باشد که براي هر دو سرا به زندگی او معنا ببخشد. به بیان دیگر او بای

سعادت و خوشی ماندگار باشد. انسان موجودي پیچیده و داراي ابعاد گوناگون است و همۀ 
گاه مستقل از حیـات اخـروي   دیگر تأثیر و تأثر دارند. حیات دنیوي او هیچ این ابعاد در یک

که بعد بینشی او در بعد گرایشی او و هـر دو در بعـد کنشـی او تـأثیر متقابـل       نیست، چنان
  ند.دار

راحتی  توان به تنیدگی ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی را از خالل مباحث گذشته می درهم
مند و معنادار برخوردارند،  که واضح است که، کسانی که از زندگی ارزش بیرون کشید؛ چنان

شان داراي نشـاط،   شود زندگی بینی استوار و اهداف سترگ هستند که باعث می داراي جهان
رزندگی و آرامش و آسودگی باشد؛ به زندگی نگـاه مثبـت و خوشـایند    پویایی، تحرك و س
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داشته باشند، از سالمت روانی و جسمانی بهتري برخوردار باشند، دچار افسـردگی و یـأس   
تـري بـراي    اي بـیش  هـاي مقابلـه   کنند، از سـبک  تري را تجربه  نشوند، اضطراب و دلهرة کم

هـاي گونـاگون    تري در حـوزه  هاي بیش ز موفقیتزا استفاده کنند، ا شدن با امور تنش مواجه
هاي شغلی، تحصیلی، ورزشی برخـوردار باشـند و از روابـط اجتمـاعی      زندگی، نظیر حوزه

 تري برخوردار باشند. غنی
هـاي دینـی    ها در درون آموزه به بیان دیگر، بسیاري از عوامل معنابخش به زندگی انسان

تـوجهی بـه ایـن     معنایی زندگی او ناشـی از بـی   نهفته است و سرگردانی انسان معاصر و بی
  ها است. آموزه

چه گذشت، ارزش زنـدگی معنـادار فقـط وابسـته بـه خـود        که مطابق آن نکتۀ دیگر این
شخص نیست، بلکه به خداوند، اطرافیان و همۀ کسانی وابسته است که شـخص در خـالل   

ش زنـدگی خـود را مرهـون    ها مرتبط بوده است. انسان نیکوکار بخشی از ارز زندگی با آن
کـه انسـان مـؤمن بخـش عمـدة ارزش و معنـاي        چنان  تقسیم محبت خود با دیگران است؛

  زندگی خود را مرهون ایمان به خداي متعال و لطف خداوند به اوست.
که ارزش و معناي زندگی در امور متفاوت و بسـا متضـاد نهفتـه اسـت و      نکتۀ دیگر این

که گاهی ارزش زندگی  برخی امور به زندگی معنا بخشید. چنانچنان نیست که بتوان تنها با 
  ها. ها و برخورداري ها و بالیا نهفته است؛ گاه نیز در خوشی ها و رنج در سختی

سـاز اسـت، رابطـۀ انسـان بـا       بینی مهم و سرنوشت چه در این جهان که، آن درنهایت این
هـا و زمـین اسـت. از     ق آسـمان خداوند و یافتن معناي زندگی در سایۀ باور به خداي خـال 

خوبی به ایـن نکتـه پـی بـرد کـه       توان به هایی که براي زندگی معنادار برشمردیم می ویژگی
منـد و   معناداري زندگی رابطۀ تنگاتنگی با ایمان بـه خداونـد دارد و زنـدگی ایمـانی ارزش    

د. به بیـان آخـر،   بخش معنادار است. به بیان دیگر، ایمان به خداوند به زندگی معنا و گرما می
  هایی را که برشمردیم ویژگی زندگی ایمانی است.  شاخصه

  
  نوشتپی

 

دانست. در ایـن نگـاه، کلمـات    اي کانونی  را کلمه» معناي زندگی« ةتوان واژ . از منظر دیگر نیز می1
کلیدي پیرامون معناي زندگی یا خصوصیت مثبت دارند و یا خصوصیت منفی. در جانب مثبـت،  

بینـی، امیـد،    ند از: خودباوري، تعهد، احساس مسئولیت، خـوش ا برخی از کلمات کلیدي عبارت
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نـد  ا دي عبـارت و در جانب منفی، برخی از کلمات کلی ؛آرامش، اطمینان، پویایی، نشاط و تحرك
از: یأس، سرخوردگی، پوچی، اضطراب، دلهره، کسالت، نارضایتی، بدبینی، سردرگمی، افسردگی، 

 تفاوتی. تنهایی و بی
کـه ملکـات و فضـایلی نظیـر خودبـاوري، تعهـد،        . البته توجه به یک نکته بایسته است و آن ایـن 2

شـاط و تحـرك و ... بـا زنـدگی     بینی، امید، آرامش، اطمینان، پویایی، ن احساس مسئولیت، خوش
 معنادار هستند و هم موجب فزونی معنا.   معنادار رابطه متقابل دارند؛ این اوصاف هم پیامد زندگی

اى بندگان خدا، شما را وصیت «فرماید:  ها در دنیا می . امام علی (ع) در توصیف مسافر بودن انسان3
خواهد گفت ، هرچند، راضى بـه تـرك او    ترك کنم که این دنیا را ترك گویید، که دنیا شما را مى

بودن آن باشید. مثل شما و دنیـا مثـل    خواستار تازه کند، هرچند، شما نباشید و جسمتان را کهنه مى
اند. یا آهنـگ رسـیدن    تا به خود آیند، بینند که آن را پیموده روند و مسافرانى است که به راهى مى

ـ البالغـه  نهـج » (انـد  کنند، بینند که بـه آن رسـیده   مى تا دیده بر به نشانه و هدفى کنند و ؛ 99 ۀ، خطب
  ).113 :73، ج 1403مجلسی، 

  فرماید: که در تعبیري دیگر، خطاب به فرزند عزیزشان امام حسن (ع) می چنان
از  هـایش. و تـو را   هایش و دست به دست گشتن اى فرزند، تو را آگاه کردم از دنیا و دگرگونی

آوردم ، تا  هایى جا مهیا شده و براى هر دو مثل براى اهل آخرت در آن چه آخرت خبر دادم و آن
انـد، مثـل    شـناخته  به آنها عبرت گیرى و از آنها پیروى کنى. مثل کسانى که دنیـا را بـه آزمـون   

جـا   منزل دارنـد و از آن  زده و بى آب و گیاه گاهى قحطى جماعتى است از مسافران که در منزل
جدایى از دوستان و مشـقت   پر آب و گیاه نمایند. اینان سختى راه و آهنگ جایى سبز و خرم و

هاست، برسند. پـس،   که قرارگاه آن سفر و ناگوارى غذا را به جان بخرند تا به آن سراى گشاده،
انـد زیـان نپندارنـد. و     و آن هزینه که کـرده  اند، آسان شمارند ها را که در راه کشیده آن همه رنج

شـان نزدیـک کنـد و بـه محـل موعودشـان        گاه منزل تر از آن نیست که به برایشان چیزى خوش
اند، مثل جماعتى است کـه در منزلگـاهى سـبز و     درآورد. و مثل کسانى که فریب دنیا را خورده

انـد.   به منزلگاهى خشک و بى آب و گیاه رخت افکنده جا اند و از آن خرم و با نعمت بسیار بوده
اند و رسیدن بـه   دشوارتر از جدایى از جایى که در آن بوده ندتر وپس براى آنان چیزى ناخوشای

  ).737: 1384شعبه حرانی،  ؛ ابن31 ۀالبالغه، نام اند، نباشد (نهج ه  جایى که بدان رخت کشید
بارشان را در جاي دیگـر بـاز    اهل دنیا مسافرانی هستند که بند کوله«فرماید:  و در تعبیري دیگر می

  ).179 :78، ج 1403؛ مجلسی، 18 :1368؛ شیخ مفید، 299 :1384 ه حرانی،شعب ابن» (کنند می
اي باش که گویا در آن ناآشنا یا رهگذري  گونه  ا بهیدر دن«فرماید:  . نبی اکرم (ص) در این باره می 4

؛ 194، ص 3، ج 1401، متقـی ؛ 2358 :5، ج 1421 ؛ بخـاري، 388 :1، ج 1408(ترمـذي،  » هستی
  ).99 :73ج  :1403 مجلسی،
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سازید چیزي را که در آن  در دنیا میهمان باشید... [چراکه] می«کونوا «فرماید:  . پیامبر خدا (ص) می 5
کنیـد چیـزي را کـه بـه دسـت       خورید و آرزو می چه را نمی کنید آن شوید و جمع می ساکن نمی

  ).94 :1387؛ دیلمی،344 :1ج   ،1401، متقی» (آورید نمی
چه در دستشـان اسـت، امانـت     اند و آن شک مردم در دنیا مهمان بی«فرماید:  می دیگرو در کالمی 

؛ مجلسـی،  23 :1387، (دیلمـی » شـود  کند و امانت بازگردانده می شک مهمان کوچ می است و بی
  ).187 :77، ج 1403

ت و اي باش کـه مـال او نیسـ    در دنیا همچون ساکن خانه«فرماید:  . امام کاظم (ع) در این باره می 6
  ).313 :78ج  :1403 ،مجلسی؛ 398 :1384شعبۀ حرانی،  ابن» (کشی است منتظر اسباب

آموختـه  «است و در افـراد وجـود دارد و یـا    » سرشتی«بینی یا  شناسان، خوش . مطابق دیدگاه روان7
است؛ یعنی اکتسابی است و قابلیت فراگیري دارد و در نحوة تفکـر و تبیـین افـراد دربـارة     » شده

 تـر مـورد توجـه اسـت     دادها و حوادث ریشه دارد؛ که البته دیدگاه اخیـر امـروزه بـیش   علل رخ

  ). ;Scheier, Michel F., & Carver, C. S., 1985؛72-73، 1383، دیگرانسلیگمن، مارتین و (
و مقصود از دنیوي یـا اخـروي بـودن آن، ر.ك: فخـر     » ضنک«تفسیر  ة. جهت مشاهده اقوال دربار8

    .130-131 :22ج ، 1405رازي، 
  
  منابع

  .قرآن کریم
  .البالغه نهج
  ، تهران: کتابفروشی اسالمیه. تحف العقول عن آل الرسولق).  1384شعبه حرانی، حسن بن علی ( ابن
 نا. بی :جا بی، 11ج ، التحریر و التنویرتا).  (بی محمد طاهر ،عاشور ابن
  دار صادر.، بیروت، لسان العرب ق). 1414( منظور، محمدبن مکرم ابن

 ، ترجمۀ احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.خدا و انسان در قرآن ).1368هیکو ( ایزوتسو، توشی
 يبیـروت، دار احیـا  ، 14ج ، روح المعانی فی تفسیر قرآن العظیم و السبع المثانی ق). 1420( آلوسی البغدادي

 .التراث العربی
  ، قم: دار الفکر.5، ج البخاري صحیحق).  1421بخاري، محمد بن اسماعیل، (

  ، قم: دار الفکر.1، ج الجامع الصحیح و هو سنن الترمزيق).  1408ترمزي، محمد بن عیسی (
  ، بهاءالدین خرمشاهی، تهران: البرز.درد جاودانگی). 1370د اونامونو، میگل (

  ، تهران: اسوه.ارشاد القلوب). 1387دیلمی، حسن بن محمد (
، تحقیق صفوان عـدنان داوودي، بیـروت،   مفردات الفاظ القرآن ق). 1416( بن محمد  حسین، اصفهانی راغب

  .الشامیه، دمشق، دارالقلم الدار
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 .هاي قرآنی پژوهش ۀ، مجل»قرآن و معناي زندگی« ).1385ابرهیم ( سجادي،
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