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موضــو ایــن مقالــه ،معنــای زنــدگی و مســئلهاش تعریــف ماهیــت و هــدف زنــدگی دنیــوی از دیــد
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عالمه و در انتها ،مقایسۀ جوابهاست .ازنظر ایشان دنیا معلول عوالم قبل از خود اسـت و هنگـام معـاد بـه
همان علت خود برمیگردد .زندگی دنیوی ترکیبی از وجود حقیقی ،بـاطنی و تکـوینی یـا سـختافزار بـا
وجود اعتباری ،ظاهری و تشریعی یا نرمافزار است؛ درنتیجه ،هـدف از هبـوط انسـان و زنـدگی دنیـوی،
ظهور آن باطن در این ظاهر است تا با تجربه کردن پایینترین مرتبۀ هسـتی و جمـع آن بـا مراتـب قبلـی و
باالتر ،به مقام والیت (جامعیت اول و آخر یا باطن و ظاهر) برسد و خلیفۀ خدا در زمین شود .در پاسـخ بـه
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مخالفان نظریههای فراطبیعتگرا ،یعنی بیمعنا شدن ذات زندگی دنیوی و ابـزاری شـدن
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قبل از دنیا ،در دنیا و بعد از دنیا در انسان استفاده کرده ایم .نوآوری این تحقیق ،استفاده از نظریۀ اعتبـارات و
نظریۀ والیت برای جواب دادن به سوال از معنای زندگی و نقد جوابهای دیگران است.
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مقدمه

معنای زندگی ،یکی از بحثبرانگیزترین مسائل انسان معاور اسـت کـه بـا پیشـرفت و
ونعتی شدن جوامع ،اهمیت بیشتری یافته است .معنای زندگی از دیرباز محـل بحـث و
بررسی اندیشمندان بسیاری بوده است .متفکران تمام علوم دربارۀ معنای آن سخن گفتـه
و سعی کردهاند آن را روشـن کننـد .در جهـان معاوـر باتوجـهبـه افـزایش روزافـزون
پوچگرایی ،لزوم این بحث ،جایگاه خاوی پیدا کرده است .اهمیت خا

این پرسش در

این نکته نهفته است که وقتی درپِی یافتن معنـای زنـدگی هسـتیم ،درواقـع میخـواهیم

زندگی را ارزشگذاری کنیم و جایگاه خود را در هستی بیـابیم .پرسـشهای فرعـی مـا
عبارتاند از« :معنای زندگی» چه مفهومی دارد؟ چه زمینهای بـرای طـرح ایـن پرسـش
وجود دارد؟ چه جوابهایی به آن دادهاند؟ عالمهطباطبایی براساس نظریۀ اعتباریـات و
نظری والیت ،چه جوابی دادهاند؟ وجوه اشترا یا افتراق و نیز قـوت و ضـعف جـواب
عالمه در مقایسه با جوابهای موجود چیست؟ این پژوهش اندیشـۀ عالمـهطباطبایی را
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تبیین میکند و بدینترتیب باب نویی را در معنادار کـردن زنـدگی میگشـاید؛ بنـابراین
ساختار مقاله شامل این عناوین است :بیان مسئله (شامل دو قسـمت ایضـاح مفهـومی و
زمینۀ طرح پرسش)؛ جوابهای دیگران؛ جواب عالمهطباطبایی (شامل دو بخش ماهیت
دنیا و هدف زندگی دنیوی)؛ نقد جوابها.
روش ما تحلیل مفهومی است که خـود سـه سـحد دارد .در سـحد تجزیـه ،اجـزای
مفهومی یا مبادی تصوری ،مفاهیم دنیا و زنـدگی دنیـوی را بررسـی مـیکنیم .در سـحد
تحلیل گزارهای یا مبادی تصدیقی تالش میکنیم نشان دهیم دنیا ،که ترکیبی از حقیقت و
اعتبار است ،باطن دارد ،دسترسی به این باطن ممکن است و انسان باید جامع این باطن و
آن ظاهر باشد .در سحد تحلیل ساختاری ،ارتباط بحث معنای زنـدگی را بـا حوزههـای
انسانشناسی بررسی میکنیم؛ یعنی روشن میکنیم انسان قبل از دنیا چه وضعیتی داشـته
است و بعد از دنیا چه خواهد شد .معنای زندگی در آثار عالمهطباطبایی ،از ابعاد مختلف

بررسی شده است؛ اما دو رسالۀ انسان در دنیا و والیت ،مبنای مقاله است .از رسـالۀ اول،
ماهیت دنیا و زندگی دنیوی و از رسالۀ دوم ،هدف زندگی دنیوی را روشن میکنیم.

بیان مسئله
الف .ایضاح مفهومی

معنای لغوی زندگی بهظاهر مشخص است؛ ولی فیلسوفان در مباحث مختلـف ،واژۀ
هستی و موجودات آن است .گاهی منظور از معنای زندگی ،سرنوشت نو بشر اسـت و
گاهی واژۀ زندگی را بهکار بردهاند و منظور ،موقعیت فرد انسـانی در محـدودۀ تولـد تـا
مر است (کمسانی زار  .)۱۷-۱۷ :۱۵۷۱ ،معنای اول ،بسیار عام و براساس نگاه دینی یا
حکمت متعالیه است .در این نگاه ،هرچیزی که وجود دارد ،علم و قدرت دارد؛ درنتیجه،
وجود دارد .البته چون وجود درجات دارد ،این وفات نیز درجه دارند .معنای دوم خا
است و معنایی را برای زندگی کل افراد بشر در زمین و عالم مادی جسـتوجو میکنـد.
معنای سوم به یک فرد و معنای زندگی او در اجتما و طبیعت نظر میکند.
کلمۀ «معنا» در فارسی ،معانی متعددی دارد )۱( :ارتباط علی -معلولی خارجی :برای
مثال ،در عبارت «این رفتار بهمعنای جنگ است» ،یعنی این رفتار باعث جنـگ میشـود؛
( )۱بیان کاربردهای زبانی و کالمی؛ ( )۵درس عبرت؛ ( )۰هدف :برای مثال ،در عبـارت
«معنای این عصبانیت چیست؟» یعنی هـدف از ایـن عصـبانیت چیسـت؟ ( )۷کـارکرد:
بهمعنای نقش و فایدۀ چیزی در تحقق هدف و برنامۀ مجموعۀ بزر تـر از خـویش؛ ()۱
ِ
اضـافی معنـای زنـدگی اسـت
ارزش ،اعتبار و اهمیت :مهمترین معنای معنا در ترکیـب

(بیات.)۷۵-۷۵ :۱۵۷۵ ،
پرسش از معنای زندگی را میتوان به چهار پرسش دیگر تبدیل کـرد :چـرا بایـد زنـدگی
کنم ،اگر میتوان خودکشی کرد؟ با باقیماندۀ زندگی چه کنم؟ زندگی من تاکنون چه معنـایی
داشته است؟ زندگی من ممکن بود شکل متفاوتی داشته باشد؟ ( )Thomson, 2003, 9پرسـش
اول و دوم ناظر به آیندهاند ،پرسش سوم ناظر به گذشته است و پرسش چهارم میتوانـد نـاظر
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به هر دو بازه باشد.
ب .زمینه طرح پرسش

اگرچه مسئلۀ معنای زندگی ،مختص افراد یا دورانی نیست و همواره بـا بشـر همـراه
بوده و است ،اگر محدودۀ طرح کردن پرسش جدی از معنای زندگی را از محدودۀ پاسخ
دادن بــه معنــای زنــدگی جــدا کنــیم ،بــه ظــن نزدیــک بــه یقــین م ـیتــوانیم بگــوییم
اگزیستانسیالیستها نخستین کسانی بودند که سؤال از معنای زنـدگی را جـدی محـرح
کردنــد .اندیشــههای ســارتر و کــامو ،نمونــههای بــارز ایــن محلبانــد .فــرض
اگزیستانسیالیستها این است که زندگی در وضعی بهوجود آمده است که نه هدف دارد
و نه محتوای مشخص؛ پس بهمعنای عمیق کلمه مضحک است (زیباکالم.)۱۷۷ :۱۵۹۷ ،
شاید بتوان گفت در فرهنگ غربی ،ایمان به جهانبینی دینی و علمی ازدست رفته اسـت،
بیشتر بر لذت و آسایش تأکید میکنند؛ ولی اینها برای معنابخشی به زندگی کافی نیست
(.)Thomson, 2003, 7
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عوامل مختلفی باعث میشود انسانها دربارۀ معنای زندگی سؤال کنند؛ مانند
( )۱شکستها؛ ( )۱فقر و وضع نامساعد اقتصادی و اجتماعی (نصری)۰۵ :۱۵۹۱ ،؛
( )۵بنیانگذاران علم جدید در قرن هفدهم ،مانند گالیله ،کسلر و نیوتن ،اگرچـه خـود
حلقههای دینی داشتند ،تفسیری در علمشناسی خویش دارنـد کـه منشـأ اوـلی تبـدیل
معنای زندگی به مسئله است؛ برای مثال ،در علوم تجربی ،کشف غایـات را محـور کـار
خود نمیدانستند؛ برای نمونه ،وظیفۀ علوم تجربی پیشبینی کسـوف اسـت ،نـه کشـف
علت غایی آن؛ بههمینترتیب ،اگرچه آنها هدف غایی بودن خداوند را انکار نمیکردند،
بهمرورزمان این تصور در اذهان پدید آمد که اگر میتوان بدون درنظر گـرفتن هـدف یـا
اهداف پدیدههای طبیعی ،وقو آنها را پیشبینی کرد و در زندگی بهکار گرفت ،میتوان
آنها را بدونهدف دانست و بهتبع آن ،زندگی هر انسانی بیهوده است و جهان بیهـدف،
بهتبع آن نسبیت اخالقی شکل میگیرد (بیات)۵۵ -۵۱ :۱۵۷۵ ،؛
( )۰ارزان شدن بیشازحد بهای زنـدگی انسـان در قـرن بیسـتم .در ایـن دوره ،آمـار

مر های غیرالزم از دورههای دیگر بیشتر بوده است (ایگلتون)۷۵ :۱۵۹۹ ،؛
( )۷مر عزیزان و درکُل ،ناپایداری زندگی هر انسان (فـدوی .)۵ :۱۵۷۵ ،میتـوان
پرسید اگر زندگی آدمی نامتناهی بود ،معنایی پیدا میکـرد؟ (ایگلتـون  .)۹۹ :۱۵۹۹ ،آیـا
میتوان مانند هایدگر معتقد شد مر نهتنها دلیل بیمعنایی زندگی نیست ،بلکه نقشی در
معنابخشی آن دارد؛ زیرا باعث میشود تا چیزهای مهم را از غیرمهم جـدا کنـیم؟ (آزاده،
.)۱۵۱ :۱۵۷۵
برخی معتقدند سؤال از معنای زندگی ازاساس هیچ معنایی ندارد تا بخواهـد جـواب
داشته باشد .برخی معتقدند معنا دارد؛ اما یا آن را بیجواب میداننـد یـا تـالش کردهانـد
جوابی بیابند.
الف .عبارت یا سؤال بیمعنا

بیجواب بودن این سؤال ممکن است دو دلیل داشته باشد .یا عبارت «معنای زندگی»
عبارت موضوعشان است ،بیمعنا هستند.
بیمعناست یا قضایایی که این
ْ

الف .۱-گروهی معتقدند واژۀ «زندگی» بیمعناست؛ زیـرا میتـوان گفـت کلمـهها،

جملهها یا گزارهها معنا دارند؛ اما برای رویدادهای جهـان نمیتـوان معنـایی قائـل شـد
( .)Solomon, 2006: 47جهانی که در پسزمینۀ همۀ اعمال ماست ،وحشتانگیز ،عظـیم،
ساکت و بیاحساس است .نسبت ما با این جهان موجب بروز نوعی احساس حقـارت و
پوچی میشود ( .)Cottingham, 2003: 34نسبت دادن معنا به چیزهای طبیعی مانند نسبت
دادن اخالق به آنهاست .آیا میتوان از درخت سیب برای دادن سیب به ما تشـکر کـرد؟
آیا میتوان برای درخت سیب هدفی مانند خشنودی مردم یا خدا درنظر گرفـت؟ ازنظـر
این گروه ،معناداری چیزهای تکوینی ،نوعی مغالحۀ ناشی از یکـی دانسـتن ویژگیهـای
چیزهای تکوینی و تشریعی است.
افزونبر نظریۀ کسرنیک ،که موجب شد انسان احساس در مرکز عالم بودن و مهم بودن
خود را ازدست بدهد ،نظریۀ داروین باعث شد انسان ویژگی منتخب و خا

بودن خود
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را میان خالیق ازدست بدهد .داروینیسم که منتقد نظریۀ مرسـوم ادیـان دربـارۀ خلقـت
خا

انسان بهدست خدا بود ،باعث شد بار دیگر معنای زندگی با مـانع روبـهرو شـود.

ال تصادفی در عالم ماده بهوجود آمده اسـت ،چـه
زندگی انسانی ،یعنی موجودی که کام ً
ارزش خاوی دارد و چه هدفی ممکن است داشته باشـد؟ داروینیسـتهای معاوـر در
تقابل با کسانی که بر وجود طرح هوشمند پافشاری میکنند ،تکامل را حاوـل تصـادف
کور میدانند (.)Solomon, 2002: 100
الف– .۱پوزیتیویستهای منحقی کـه تجربـهگرای محـ

بودنـد ،واژۀ زنـدگی را

بیمعنا نمیدانستند ،بلکه پرسش از معنا را بیمعنا میدانستند .ادعای آنان این بود که هـر
قضیۀ معنادار باید یا تحلیلی باشد یا تألیفی .با این مال  ،جواب به پرسش «معنای زندگی
چیست؟» نه تحلیلی است و نه تألیفی ( .)Metz, 2013: 21منظـور از قضـیه تحلیلـی ایـن
است که عروض محمول بر موضو  ،نیازمند فهم چیز دیگـری غیـر از موضـو نیسـت؛
برای مثال« ،مجرد بیهمسر است» ،قضیۀ تحلیلی است .اگر کسی بگوید «معنای زنـدگی
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الف است» ،نمیتواند الف را از موضو بهدست آورد .منظور از قضیۀ ترکیبـی هـم ایـن
است که ازراه تجربه بفهمیم که محمول به موضو ربط دارد؛ برای مثال ،آب در دمای زیر
وفر یخ میزند .محمولهای قضیۀ «معنای زندگی الف اسـت» ،ممکـن نیسـت تجربـی
باشند؛ پس این قضیه ترکیبی نیست.
ب .جوابی به سؤال

افرادی که سوال را معنادار میدانند ،دو گروهاند )۱ :معتقدند ما انسانها شاید بـهدلیل
متناهی بودن یا ساختار زیستی خا

نمیتوانیم هر مسئلهای را حل کنیم؛ همانطورکـه

نمیتــوانیم هــر وــدایی را بشــنویم؛  )۱گــروه دوم تــالش کردهانــد باتوجهبــه مبــانی
هستیشناسانه ،انسانشناسانه و معرفتشناسانه خود جوابی دهند.
ب .۱-کسانی که معتقدند نه این واژه بیمعناست و نه این پرسش؛ اما ما هرگـز قـادر
نیستیم به معنای این پرسش دست پیدا کنیم .بهعقیدۀ آنها مـا انسـانها بـه ایـن فـرض
گرایش داریم که هرجا مسئلهای وجود داشته باشـد ،بایـد راهحلـی هـم باشـد؛ درسـت

همانطورکه بهطرزعجیبی احساس میکنیم چیزهای بههمریخته و نامربوط همواره باید
مرتب شوند؛ درحالیکه مسائل زیادی وجود دارند که احتماالً ما هیچگاه به پاسـخ آنهـا
نخواهیم رسید؛ پس امکان دارد پرسش معنای زندگی پاسخی داشـته باشـد؛ امـا هرگـز
نتوانیم به آن برسیم (ایگلتون.)۱۷ :۱۵۹۹ ،
ب .۱-فیلسوفان تحلیلی مبهم بودن دو واژۀ «معنا» و «زندگی» را مهمترین دلیل برای
محرح نشدن نظریهای دربارۀ معنای زندگی میدانند و سعی میکنند مفهوم این دو واژه را
واقعاً دربارۀ چه چیزی میخواهد بحث و گفتوگو کنـد؛ بنـابراین مشـکل عمـدۀ ایـن
عنوان ،واضد نبودن ِ
خود موضو است (.)wolf, 2010: 7
جوابهای این گروه را میتوان براسـاس دو رویکـرد طبیعـتگرا و فراطبیعـتگرا
دستهبندی کرد .در رویکرد طبیعتگرا ،ارزشهایی ذهنی یا عینی وجود دارد کـه انسـان
میتواند با آنها به زندگی خود معنا دهد .این ارزشها را میتوان با علم بهدسـت آورد و
نیازی به فرض وجود خدا یا روح نیست؛ برای مثال ،ذهنیتگراها معتقدند اگـر فـرد بـه
اهداف مهم خود برسد یا اگر از چیزی مراقبت کند یـا بـه آن محبـت ورزد ،زنـدگیاش
معنادار است .عینیتگراها معتقدند این اهـداف نمیتوانـد شخصـی باشـد ،بلکـه بایـد
چیزهایی مانند اخالق و خالقیت باشند ( .)Metz, 2013: 20در رویکـرد فراطبیعـتگرا،
اعتقاد به خدا و زندگی پس از مر به زندگی معنا میدهند (بیات.)۱۱۱ :۱۵۷۵ ،
از این سه رویکرد ،به رویکرد طبیعتگرا توجه میکنیم؛ زیرا بـرای مقایسـه بـا نظـر
عالمهطباطبایی مناسبتر است .در این رویکرد باید خداوند یـا روح یـا هـر دو وجـود
داشته باشد تا زندگی دنیوی معنادار شود .خداوند براساس هدف و برنامهای ما را خلـق
کرده است و ما با فهمیدن این دو و عمل براساس آنها زندگی معناداری خواهیم داشت.
برخی معتقدند این هدف باید براساس معیاری بزر تر از هدف خداوند باشد تا زندگی
ما معنادار شود؛ بهعبارتدیگر ،اراده الهی موجب ایجاد ارزشها نمیشود ،بلکه ارزشها
را منعکس میکند (.)Cottingham, 2005: 46
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روشن کنند .بهنظر ایشان واضد نبودن این موضو  ،انسان را دچار این ابهام میکنـد کـه
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برخی درودد اثبات رویکرد فراطبیعتگرا با برهانی شبیه برهان امکان و وجوباند.
ازآنجاکه هرچیزی باید معنای خود را از چیز دیگری بگیرد ،برای رهایی از تسلسل بایـد
به نامتناهیای برسیم کـه خـودش معنـادار اسـت ()Nozick, 1981: 593؛ یعنـی بـهعلت
نامتناهی بودن نمیتواند به چیز دیگری رجو کند تا معنادار شود .به این اندیشه نقدهایی
وارد کردهاند.

نیگل که خود فیلسوفی رازباور است ،در برابر کسانی که میکوشند بـا ارتبـاط دادن

زندگی دنیوی هر انسان به طرحی دنیوی یا فرادنیوی بزر تر ،مثل فداکاری برای ملت یا
سعادت اخروی ،به زندگی دنیوی معنا دهند ،این پرسش را محرح میکنـد کـه آن طـرح
بزر تر چه معنایی دارد؛ بهعبارتدیگر ،با بزر شدن ابعاد زندگی ،سـوال از معنـای آن
بیپاسخ میماند (.)Nagel, 1987: 98
ِ
اشکاالت رویکرد فراطبیعتگرا این است که با مبتنی کردن معنا بـر
یکی از مهمترین
وجود چیزی نامتناهی ،زندگی دنیـوی ارزش ذاتـی خـود را ازدسـت میدهـد و ارزش
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ابزاری پیـدا میکنـد ()Thomson, 2003, 26؛ بـرای مثـال ،اگـر هـدف زنـدگی دنیـوی،
خشنودی خداوند یا تحقق هدف یا اهداف او باشدِ ،
خود زندگی بیمعنـا میشـود .اگـر
زندگی رسیدن به آخرت یا مقامات معنوی ،مثل فنای فـی لال (اسـالم) یـا موکشـا
هدف
ْ

(آیین هندو و بودا) باشد ،باز همین مشکل وجود دارد؛ بهبیاندیگر ،اگـر هـدف زنـدگی

انسان را موجود برتری از بیرون تعیین میکند ،ما شأن انسانی نداریم ،نمیتوانیم بـا ارادۀ
خود کاری کنیم و این زندگی ما را همانند سایر چیزهای طبیعی بیمعنا میکند (

Singer,

.)2010: 29
پاسخ عالمه
الف .ماهیت زندگی دنیوی

زندگی دنیوی ،زندگی در دنیا مادی است .زندگی در دنیای مادی ،نیازمند بدنی مادی
است .در زندگی دنیوی ،اجتما نیز وجود دارد؛ یعنی انسان یـا حیـوان در جمـع ،یعنـی
خانواده یا قوم یا کشور زندگی میکند .این جنبه از زنـدگی را نمیتـوان بـا بـدن مـادی

ساخت .این جنبه به نرمافزاری احتیاج دارد که عامل اتحاد و انسجام این گروه شود .ایـن
نرمافزار ،مفاهیم و قضایایی است که جایگاه هر فرد را در شبکۀ اجتماعی و نـو روابـط
این جایگاهها را مشخص میکند؛ برای مثال ،جایگاه مرد متأهل در خانواده و ارتباطش با
اعضای خانواده یا جایگاهش در محل کار و ارتباطش با همکـاران ،نشـاندهندۀ وجـود
نرمافزاری برای حرکت و کار در حوزۀ اجتماعی است .عالمهطباطبایی ایـن نرمافـزار را
مجموعهای از مفاهیم اعتباری میداند که مقابل مفاهیم حقیقی قـرار میگیرنـد .مفـاهیم
حقیقی را ناظر به تکوین و مفاهیم اعتباری را نـاظر بـه تشـریع بـدانیم؛ بـهعبارتدیگر،
مفاهیم حقیقی به چیزهایی مربوطاند که اختیار انسان دخالتی در وجود و حـاالت آنهـا
ندارد؛ اما مفاهیم اعتباری در دایرۀ اختیارات انساناند.
پس بخش مهمی از زندگی دنیوی را مفاهیم اعتباری تشکیل میدهند؛ بنابراین ،برای
در ماهیت زندگی دنیوی ،ابتدا باید معانی حقیقی را از اعتباری تفکیک کرد .معانی یـا
محابقی در خارج دارند و فینفسه موجودند یا چنین نیستند .دستۀ اول ،معانی حقیقیاند؛
چه شخصی باشد که آنها را تعقل کند و چه نباشد .دستۀ دوم ،معانی اعتباریاند که ذهن
برای رفع احتیاجات حیاتی و رسیدن بـه هـدف و مصـلحتی ،آنهـا را اعتبـار میکنـد و
میسازد (محهری.)۵۵۱-۵۵۱ :۱۵۷۵،
اعتباریات با چیزهای ذهنی تفاوت دارند؛ زیـرا بـا تعقـل انسـان ،موجـود خـارجی
میشوند و منشأ اثرند؛ بنابراین عدم مح

نیستند و دارای نحوهای از وجودند (جـوادی

آملی)۱۵۷/۱ :۱۵۷۵ ،؛ برای مثال ،وقتی چیزی را واجب میدانیم ،درعمل بـه آن اهتمـام
میورزیم و آن را در خارج محقق میکنیم؛ یعنی مفهوم اعتباری وجوب ،منجر بـه عمـل
میشود و منشأ اثر است؛ اما در بحث اوولی نحوۀ داللت فعل امر یا مضار بر وجوب ،با
مفهوم ذهنی وجوب روبهرو هستیم که علمی است و ناظر به فعل خاوی نیسـت .شـاید
بتوان گفت در اعتباریات ،جهتگیری بهسمت فعل است؛ اما در چیزهـای ذهنـی ،فقـط
شناخت مهم است .اعتباریات واسحۀ نظر و عملاند.
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حقیقی نشاندهندۀ اجزای سختافزار زندگی دنیوی و دنیـا هسـتند .میتـوانیم مفـاهیم
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هر اعتباری به چیزی حقیقی تکیه میکند .نظام اعتباری انسان مبتنی بر نظام طبیعی و
تکوینی است؛ یعنی اعتباریات فقط بازی زبانی یا وهمیات ساختۀ انسـان نیسـتند ،بلکـه
حاول علم ما به حقیقت است و علوم حقیقی نیز از حقیقت خارجی بهدسـت میآینـد.
انسان بهحسب ظاهر ،با همین نظام اعتباری و بهحسب باطن ،با آن نظام تکوینی زنـدگی
میکند (طباطبایی۱۵۹۵ ،الف .)۷۱ :احتیاج انسـان بـه تمـدن و اجتمـا  ،او را بـه خلـق
اعتباریات ملزم میکند؛ یعنی نظام اعتباری در ظرف تمدن و زندگی اجتمـاعی بـهوجود
میآید (جوادی آملی .)۱۱۵-۱۵۹ /۱ ،۱۵۷۵ملکیت ،ازدواج و ریاست نمونههاییاند که
انسان برای زندگی خویش آنها را اعتبار میکند (همان.)۱۱۰-۱۱۱ :
ازآنجاکه دین عهده دار این است که تصویری کام ل از انسان و نیازهـای حقیقـی او
ارائه دهد و چون انسان در این زندگی دنیوی ناگزیر به زندگی در اجتماعی اسـت کـه
محفوف به اعتباریات است ،دین همۀ معارف مربوط به انسان را به زبان اعتباری گفتـه
است که همگی ریشه در حقایقی دارند که با تکیه بر این حقایق بتوانند از حقایق قبل از
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دنیا (مبدأ) به اعتباریات دنیا و از آن به حقایق پس از دنیا (آخرت) برسـند (طباطبـایی،
۱۵۹۵الف.)۷۵ :
بنابراین آن ه به زبان دین و برای احکام موجود در این دنیا گفته شده ،به زبان اعتبـار
است؛ ولی در نشئۀ پیش از نشئۀ اجتماعی که تقدم رتبی بر این دنیا دارد و نیز در آخرت،
که نه نظام اجتماعی است و نظام اعتباری ،بلکه انسان با تکوین و حقیقت سـروکار دارد.
خداوند انسان را بهگونهای آفریده و هستی او را به الهامی مجهز کرده است که با آن الهام
میتواند اعتقاد حق و عمل والد را تشخیص دهد .این الهام همان هدایت تکوینی است
(طباطبایی)۷۵ :۱۵۱۵ ،؛ بهبیاندیگر ،خداوند دو نو عقل یا یک عقل با دو وجه به انسان
اعحا کرده است :عقل نظری و عقل عملی .عقل نظری ،هست و نیستها و عقل عملـی،
باید و نبایدها را معین میکند .یکی به باال نگاه و علم دریافت میکند و دیگری بـه پـایین
نگاه و عمل میکند.
پس ماهیت زندگی دنیوی ،ترکیبی از مفاهیم حقیقی و اعتباری یا تکوین و تشـریع

است .زندگی دنیوی مانند رایانه ،ترکیبی از سـختافزار و نرم افـزار یـا ماننـد جسـم،
ترکیبی از وورت و ماده است .ازنظر عالمه طباطبایی دین عهده دار بیان ایـن نرمافـزار
است .ماهیت این نرمافزار  ،وورتی بـرای زنـدگی دنیـوی فـردی و اجتمـاعی اسـت.
اهمیت این نرم افزار در هماهنگی آن با سخت افزار است؛ یعنی کسی که آن سختافزار
تـاریخ نرمافزارهـایی
را تولید کرده ،این نرمافزار را برایش طراحی کرده اسـت .مـا در
ْ

مانند انوا نظریه های کمونیستی و کاپیتالیستی را دیدهایم که به دلیل نداشتن هماهنگی
اجتماعی شدهاند.
ب .هدف زندگی دنیوی

حیات دنیا غیر از جنبۀ ظاهریاش ،چهرۀ دیگری نیز دارد که همان آخـرت اسـت.
براساس قانون علیت ،جهان و نظام تکوینی و حقیقی عالم ،نظم علی و معلولی دارد .نشئۀ
دنیا مسبوق به عوالم دیگری است و این سبقت از نو سبق وجودی و علی است ،نه سبق
زمانی؛ بنابراین همۀ کماالت موجود در نشئۀ طبیعت ،بهنحو اعلی و اشرف در مرتبۀ فراتر
از آن وجود دارند(جوادی آملی .)۱۰۵/۱ :۱۵۷۵ ،بیتوجهی به سـبق وجـودی و تـداعی
ناخواستۀ سبق زمانی به ذهن ،موجب بروز انوا مشکالت فلسفی و کالمی شده اسـت؛
برای مثال ،جبر علی از مهمترین مشکالت فکری دیروز و امـروز بشـر اسـت .اگـر دنیـا
مسبوق به نقشهای باالتر و برتر در عالم مثال یا عقل است ،پس مـا چـارهای جـز تبعیـت
نداریم .اگر چنین باشد ،ما فرقی با طبیعت بیجان نـداریم و ذاتمـان انسـانی نیسـت .در
اشاره ای به پاسخ باید گفت هر فردی در عالم دنیا ،شامل تمـام سلسـلۀ علـل خـود هـم
میشود .این مغالحه ،مغالحۀ هستیشناسانه و معرفتشناسانه است که موجـود مـادی را
جدا از دنبالۀ علیاش بدانیم ،برای هرکدام هویت و خودآگاهی جدایی درنظر بگیـریم و
بعد بگوییم انسان دنیوی ،مقهور و مجبور مراتب متافیزیکی است.
انسان در قوس نزول ،از دیار حقیقت میآید و در قوس وعود نیـز بـه دیـار حقیقـت
میرود .قوس نزول و وعود انسان را در چند محور اولی تشرید میکنند :عالم طبیعت؛
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با سخت افزار انسان و جهان ،موجب تخریب زندگی فردی و ساختارهای خانوادگی و
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نفس ملکـاتی از جـنس فضـایل در دنیـا
عالم مثال؛ عالم عقل؛ عالم اسماء الهی .چنان ه ْ
کسب کرده باشد ،با نشئۀ تجرد تام عقلی هم سازگار میشود و احیاناً بر انوار عالم تجـرد

و وجود این انوار نیز اشراف مییابد .ایـن احاطـه و اشـراف هم نـان تکـرار میشـود؛
تاجاییکه نفس در آن جایگاه و عالم مجرد به تمکن و توان تام برسد ،نشئۀ عقل جایگـاه
او شود و پسازآن نیز یک درجه دیگر ترقی میکند تا بر «نشئۀ اسماء الهی» اشـراف یابـد
(طباطبایی.)۱۱۱ :۱۰۱۹ ،
قوس نزول با قیود سلبی حاول میشود و قوس وعود با رفع این قیود؛ ماننـد اسـتاد
دانشگاهی که با قیدی سلبی که خودش ایجاد میکند ،برای مثـال فقـط پنجـاه دروـد از
علمش را آشکار می کند ،تنزل کرده و آموزگار دبیرستان میشود؛ زیرا قسمت یا مرتبهای
از علمش را ظاهر نمیکند .او میتواند با برداشتن این قید ،دوباره بهوورت استاد ظهـور
ل
اسماءال را
کند .مراتب عالم و انسان نیز اینچنین ایجاد و نابود میشوند .قیدهای سلبی،

به عقول و عقول را به موجـودات خیـال منفصـل و آنهـا را بـه موجـودات مـادی تنـزل
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می دهند .انسان باید در سیر وعودی ،به این قیود علم پیدا کند و با رفع تعلق از این قیود،
به مرتبۀ اولیۀ خودش ،یعنی عالم امر و اسماء برسد.
راهیابی به این حقایق باطنی و یافتن آنها مختص انبیا (علیهمالسالم) نیست و دیگـر
انسانها نیز میتوانند بهاندازۀ خود ،هماکنون به ایـن منزلـت دسـت یابنـد .هـر انسـانی
میتواند با ریاضت و تهذیب نفس به این مقام راه یابد (جـوادی آملـی)۵۹۵/۱ :۱۵۷۵ ،؛
یعنی علم و مقامات عرفانی برای گروه خاوی نیست؛ اما مقام نبوت و امامت اختصاوی
است؛ برای مثال مجتهد شدن در انحصار کسی یا طبقهای نیست؛ اما در یک زمـان ،فقـط
یک نفر میتواند رئیس قوۀ قضاییه باشد .نبوت و امامت جزء همان مفاهیم اعتباریاند که
برای ساخت جامعه الزماند؛ اما عل ْم وجودی و حقیقی است.

برای رسیدن به باطن نظام مشهود هستی ،دو راه وجود دارد )۱ :سیر آفـاقی و شـهود

آیات آفاقی؛  )۱سیر درونی و معرفـت نفـس .راه دوم نزدیـکترین و بهتـرین راه بـرای
رسیدن به این مقصد واالست (همان .)۱۹/۱ :نخستین سرمایۀ همگانی انسـان ،شـناخت

نفس است؛ اما نفس ظاهر و رقیقهای از حقیقتی دیگـر اسـت؛ بنـابراین معرفـت نفـس،
معرفتی بالعرض و بالتبع است و معرفت حقیقی مربوط به آن حقیقت و باطن نفس است.
شناخت هر رقیقه ،معلول و مسبوق به شناخت حقیقت آن است؛ برای مثال ،وقتی کسـی
در علم ورف میداند اسم چیست ،درواقع میداند کلمه چیست .شناخت بسیط ،قبـل از
شناخت مرکب است؛ اما ممکن است بـه ایـن شـناخت ماتقـدم ،علـم نداشـته باشـیم؛
بههمیندلیل ،خدای سبحان که حقیقهالحقایق و باطن همۀ باطنهاست ،از خود ما به مـا
محلب که شناخت خدا مقدم بر تمام شناختهاست ،مجال دیگری میطلبد ،اما اهلاشاره
میدانند که شناخت محلق واقعیت ،پیششرط هر معرفت دیگـری اسـت و خـدا همـان
محلق واقعیت است ،نه واقعیت محلق یا واقعیت مقید.
انسان موجودی حقیقی و تکوینی و هم نین متکامل و پویاست ،نه ایستا؛ پس کمـال
و غایت چنین موجودی باید حقیقی و عینی باشد ،نه اعتباری؛ درنتیجه ،قوانین و شـرایع
اعتباری نیز بهاینسبب موجب کمال انسـاناند ،کـه پشـتوانۀ حقیقـی و تکـوینی دارنـد.
ازسویی یگانه کمال حقیقی عالم هستی خدای سبحان است و هیچ قید ،حد و عدم همراه
او نیست؛ درنتیجه ،کمال حقیقی برای انسان متکامل ،رسیدن بـه خـدا و تقـرب بـه او و
بهتعبیردیگر ،همان مقام والیت است (همان.)۵۷۹ :
درجات کمال انسان و میزان تقرب او به مبدأ متعالی را می توان در سه مرحله تبیین
کرد :توهم استقالل؛ استنصار؛ والیت .رسیدن به مقام والیت ،جز ازطریـق فنـا در سـه
حوزۀ ذات ،وفت و فع ل میسر نیست؛ چون انسان فقط ازطریق فنـا می توانـد قیـود و
حدود عدمی را از ذات یا عوارض خود بزداید .فنا بهاین معنا مستلزم بقای آن حقیقتـی
است که در او ظهور دارد .کمال حقیقی انسان نیز در معرفت نفس ،به معنای شناخت و
شهود حقیقت و باطن نهایی خویش است که جز با فنـا حاوـل نمیشـود (طباطبـایی
.)۵۹ /۷ :۱۵۵۰،
منظور از تهذیب نفس و معرفت نفس ،چیزی جز همان عبـادت حقیقـی عاشـقانه و

تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه عالمهطباطبایی با محوریت رسالههای انسان در دنیا و والیت

نزدیکتر و شناخت او مقدم بر شناخت نفس است (همان .)۱۵ :باز کردن توضـید ایـن
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عارفانه نیست .عبادت سه گونه است :عبادت بهطمع بهشـت؛ عبـادت از تـرس جهـنم؛
ازسر محبت ،بدون انگیزۀ ترس و طمع .آن عبادتی که مدنظر اسـت ،قسـم سـوم
عبادت َ

است که عبادت محبانه و شاکرانه است .شرط این عبادت واقعی ،معرفت درست و جامع
از خداوند است (جوادی آملی .)۱۷۱ /۱ :۱۵۷۵ ،نو سوم ،عبادت احـرار اسـت؛ یعنـی
کسانی که از ترس جهنم و طمع بهشت آزادند.
الهی مستقیم تحت سرپرسـتی و تربیـت خـا
اولیای ْ

ذات اقـدس الهـی هسـتند.

والیتمداران چون در حقتعالی فانیاند ،مشمول بشارت خا

پروردگارند .همنشینی

با حقتعالی موهبتی است که واحبان این منزلت از آن بهرهمند میشوند و میتواننـد در
همه عوالم و درجات ،که میان حضرت حق و دنیا وجود دارد ،سیر و سـیاحت کننـد و از
حقایق نشئۀ برزخ ،ملکوت و جبروت باخبر شوند؛ همـان معـراج روحـانی کـه نصـیب
ایشان میشود (همان .)۰۱۵ :این جایگاه ،جایگاهی است که خدای سبحان در آن را فقط
برای پیامبر و اهلبیت (علیهمالسالم) گشوده است .اولیای خا
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

98

امت پیامبر و شاگردان

برجستۀ معصومان (علیهمالسالم) نیز میتوانند با علمالوراثه به این مقـام دسـت یابنـد و
وارث این منزلت رفیع شوند.
وراثت معنوی تفاوت بنیادی با وراثت مادی و نسـبی دارد؛ چـون در وراثـت مـادی
تازمانیکه مورِّ ث نمیرد ،وارث نمیتواند از او ارثـی ببـرد؛ درحالیکـه وراثـت معنـوی

تازمانیکه وارث بهاختیار نمیرد ،نمیتواند از مورث ارثی ببرد .وراثت مادی و معنوی ،دو
اشترا نیز دارند .همانگونهکه در وراثت مالی و مادی تازمانیکه ُعلقه ورابحۀ ن ََسبی میان

وارث و مورث نباشد ،ارثی به وارث تعلق نمیگیـرد ،در وراثـت معنـوی و علمـی نیـز

تازمانیکه ایندو رابحۀ والیی نداشته باشند ،ارثی نصیب وارث نمیشود (همـان)۰۱۰ :؛
بنابراین باید ابتدا همانند سلمان از اهلالبیت شد تا وارث علوم اهلبیت شد.
چون دنیا انسان را از خدا و آیات او منصرف ،غافل و به خود مشغول میکنـد ،اسـفل
سافلین است (طباطبایی)۱۵۱/۱۵ :۱۵۵۰ ،؛ بنابراین زندگی دنیوی چیزی جز لعب و لهو
نیست (طباطبایی۱۵۹۵ ،ب .)۷۷ :خداوند این دنیا را زینت قرار داده اسـت (طباطبـایی،

 )۱۵ :۱۵۱۵تا با آن بندگان خود را بیازماید .افرادی محو این زینت دنیایی و سرگرم خیال
و وهم این دنیا میشوند که چیزی جز لعب و لهو نیسـت .اینـان بـه دنیـا دلبسـته ،اسـیر
لذتهای زودگذر آن میشوند و حق و مقصود اولی را فراموش میکنند؛ اما افرادی نیز
هستند که فریب این زینت را نمیخورند ،وابستۀ خیاالت نمیشوند و سرمنزل مقصود را
از ظاهر اینها در میکنند .آنها در کنار آموزش و پرورش و بهمنزلۀ زنگ تفرید بازی
میکنند .آنها بهدنبال لذتهای واقعی و پایداریاند که ریشه در حقیقت دارند .انسان اگر
خود را با آن توویف کرده است (طباطبایی.)۵۰۵/۱۵ :۱۵۵۰ ،
برای تقریب به ذهن میتوان گفت دنیا و اعتباریات ،هماننـد علـوم تجربـی اسـت و
آخرت و چیزهای حقیقی ،همانند علوم ریاضی .اگر کسب علمی فقط به مشاهدۀ حسـی
نیاز داشته باشد ،آسان است؛ زیرا ما با این حـواس مأنوسـیم؛ امـا اگـر بـه وـورتبندی
ریاضی نیاز داشته باشد ،سخت میشود؛ زیرا انسان از تولد با آن انـس نـدارد .توجـه بـه
چیزهای تکوینی و حقیقی نیز برای ما مأنوس نیست؛ بنابراین انسان در سیروسلو  ،گاه
برای رفع خستگی باید به موضوعات اعتباری و تشریعی بسردازد؛ هماننـد زنـگ تفـرید
برای کودکی که تحت آموزش است؛ بههمیندلیل گفتهاند کود را بهبازی گرفتن ،عین
حکمت است.
نظری بر جوابها

الف .اگر زندگی دنیوی مجمو سختافزار مادی و نرمافزار مفاهیم اعتبـاری باشـد،
ازحیث نرمافزاری میتواند معنا ،یعنی هدف یا ارزش داشته باشد .البته جنبـۀ مـادی نیـز
میتواند بهمعنای ارسحویی ،علت غایی داشته باشد و این علت غایی با آن هدف تشریعی
مرتبط باشد؛ زیرا نرمافزار باید با سختافزار هماهنگ باشـد .بنـابراین عبـارت «معنـای
زندگی» میتواند معنا داشته باشد .وقتی این عبارت معنا دارد ،گزارۀ «معنای زندگی الف
است» نیز معنادار میشود .در نقد پوزیتیویسـم و بیمعنـا بـودن گزارههـای غیرتجربـی
میتوان به خودشکن بودن آن اشاره کرد .هر استقرایی مبتنی بر وغرای تجربی و کبـرای

تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه عالمهطباطبایی با محوریت رسالههای انسان در دنیا و والیت

اعتباری بودن دنیا را بهیقین در کند ،به همان مقامی میرسد که خداوند مؤمنان حقیقی
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غیرتجربی (قوانین طبیعت ثابتاند) است .اگر این کبرا بیمعنـا باشـد ،تمـام گزارههـای
تجربی ،اثباتنشده خواهند بود.

ب .دربارۀ ادعای ناتوانی انسان میتوان گفـت بـدون دسـتگیری از لال و قـرآن ،کـه

ریسمانی آویخته (نه افکنده) شده برای ما زمینیان است ،شاید نتـوان بـه جـوابی رسـید.
بشری که نه در ذرات بنیادی به ذرۀ نهایی رسیده و نه در کیهانشناسـی بـه مـرز کیهـان،
چگونه میتواند هدف تکوینی دنیای مادی را بفهمـد؟ انسـانی کـه در زیستشناسـی و
پزشکی هنوز نتوانسته همۀ مسائل اجزای ریز ،ماننـد هسـتۀ سـلول ،یـا سـاختار بـدن را
شناسایی کند ،چگونه میتواند دربارۀ سختافزار زندگی بشـری ،نظـر قـاطعی بدهـد؟
بشری که نه در معرفتشناسی ،نه در ذهنشناسی و نه خیلی از حوزههـای دیگـر علـوم
انسانی نتوانسته است به نظر جهانشمول یا کلی و ضروری دست یابد ،چگونه میتوانـد
دربارۀ نرمافزار زندگی دنیوی ،نظری وحید و هماهنگ با سختافزار بدهـد؟ امـا اگـر
انسان با عقل خود فهمید که ناتوان است و منبع دیگر و واالتـری بـرای معرفـت وجـود
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دارد ،میتواند با مصباح عقل ،این منبع را ببیند و بفهمد.
ج .روح اشکاالت به نظریههای فراطبیعتگرا این است که بـهجای جـواب دادن بـه
سؤال ،آن را جای دیگری میبرند و پنهان میکنند .وقتی معنای زندگی دنیوی را بهواسحۀ
معنای زندگی اخروی بیان میکنیم ،سؤال را به مقیاس بزر تری برده و رها کردهایم .اگر
هدف از زندگی دنیوی ،رسیدن به بهشت اخروی یا کسب رضایت الهی است ،هـدف از
این دو مورد اخیر چیست؟ بدیهی است که هر جزء در زمینه کل معنا دارد .اگر در حرکت
از جزء به کل ،به کلی برسیم که دیگر جزء چیزی نباشد آنگاه این کل باید خـودش معنـا
داشته باشد .حال اگر کسی دنیا را بخشی از کل (مجموعۀ دنیـا و آخـرت) بدانـد ،ازنظـر
عقلی چارهای ندارد که دنیا را در نسبت با این مجموعه معنا کند .زندگی دنیوی را نیز باید
در مجموعۀ زندگی انسان قبل از دنیا ،در دنیا و بعد از دنیا معنا کرد .اگر کسی تجربهگرای
مح

باشد ،باید معنا را در همین عالم محسوس پیدا کند .عالم محسـوس نیـز فـانی و

ناپایدار است و هر موجود مادی با مر روبهرو میشود؛ بنابراین داستان انسان تجربهگرا

پ ایان تراژیکی خواهد داشت؛ یعنی در زمانی طوالنی یا در دید کلی به بـازۀ زمـانی دنیـا
نمیتوان معنایی برای آن یافت.
نکتۀ دیگر اینکه انسان در مراتب قبل از دنیا ،در دنیا و بعد از دنیـا ،کـل یکپارچـهای
است و جهان نیز کل واحد است؛ برای مثال ،سر انسان جزئی از بدن اوسـت و نمیتـوان
گفت بدن انسان از چیز دیگری تبعیت میکند که باالتر و برتر اسـت .اگـر کسـی چنـین
مغالحهای کند ،میگوید بدن انسان ارزش ذاتی ندارد و ابزار برای سر است .ازنظر او بدن
دیدگاه فراطبیعتگرا نیز چنین مشکلی دارند؛ یعنی عوالم بـاالتر را جـدا از ایـن عـالم و
هم ون سر میدانند .مشکل جبر و اختیار نیز از همین مغالحه هستیشناسانه سرچشـمه
میگیرد .البته متأسفانه باید گفت ایـن مشـکل دوطرفـه اسـت؛ یعنـی موافقـان دیـدگاه
فراطبیعتگرا نیز چنین تفکیکی کرده و گرفتار مغالحه شدهاند.
ریشۀ این مغالحه در هستیشناسی نادرست ،اما رایـج در بیشـتر فرهنگهـای دینـی
است .در این فرهنگها جهان دوپاره است و به فیزیک و متافیزیک تقسیم میشـود .ایـن
ِ
ثنویت مادی و مجرد چنان بدیهی است که تمام آموزههای دینـی را براسـاس آن تـدوین
کردهاند؛ برای مثال ،ثنویت نفس و بدن به بحثهای بسیاری دربارۀ رابحـۀ ایـندو منجـر
شده است .ثنویت خدا و خلق نیز بحثهای بسیاری را دربارۀ اثبات خدا و رابحـۀ آن بـا
خلق پیشآورده است؛ درحالیکه در وحدتگرایی چنین مشکالتی وجود ندارد.

ِ
شخصی وجود ،مالودرا بـا نظریـۀ وحـدت تشـکیکی
عرفا براساس نظریۀ وحدت

وجود و عالمهطباطبایی با نظریۀ وحدت اطالقی و برهان ودیقین مبتنی بر آن ،این نـو
ثنویت و تباین وجودی را مردود دانستهاند .وقتی خداونـد محلـق واقعیـت اسـت و نـه
واقعیت محلق ،دیگر خداوند مجرد و غیرمادی یا باطنی و نه غیرظاهری یا در اول سلسلۀ
علی و معلولی و نه در وسط و آخر آن نیست .در مثال استاد دانشگاه و دبیر ،سؤال از رابحۀ
دبیر و استاد بسیار بدیهی است .در عرفان و در مثال معروف سـایه و وـاحب سـایه نیـز
پرسش از چگونگی ارتباط ،نشاندهندۀ متمایز انگاشتن ایندوست.

تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه عالمهطباطبایی با محوریت رسالههای انسان در دنیا و والیت

انسان معنای ذاتی ندارد و معنایش به معنای آن چیز باالتر و برتر بسـتگی دارد .مخالفـان
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اگر چنین دیدی به جهان هستی داشتیم ،آخرت یا خدا متباین از دنیا نیست تا اشـکال

کنند که زندگی دنیوی ارزش ،هدف و معنایی ابزاری دارد .کسی که ولی لال است ،فعل و

تر فعلش براساس ترس از جهنم و خدا یا طمع در بهشت نیست ،بلکه حر و آزاد است.
او خدا را بهمعنای محلقالوجود یا محلق واقعیت دوست دارد؛ خدایی که هم باطن اسـت
و هم ظاهر ،هم اول است و هم آخر.
نتیجهگیری

واژۀ زندگی گاهی به تمام هستی ناظر است ،گاهی به نو انسان و گاهی به فـردی از
انسان .واژۀ معنا نیز عالوهبر معنای زبـانی ،کاربردهـای دیگـری نیـز دارد؛ بـرای مثـال،
بهمعنای علت ،هدف و ارزش هم بهکار میرود .طرح پرسش از معنای زندگی ،زمینههای
گوناگونی دارد؛ برای مثال ،شکستها ،فقر و وضع نامناسب زندگی ،بینیازی از دانستن
هدف در علوم تجربی ،آسان شدن مر انسان در قرن بیستم ،مر عزیـزان و توجـه بـه
ناپایداری زندگی دنیوی .عـدهای بـهدلیـل تکـوینی بـودن زنـدگی و گروهـی بـهدلیـل
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مشاهدهناپذیر بودن آن ،زندگی را بیمعنا و گـروه دیگـر کـه آن را معنـادار میداننـد ،دو
دستهاند :برخی آن را بهدلیل متناهی بودن ذهـن بشـر ،بیجـواب و رازگونـه میداننـد و

برخی درپِی جواب برآمده و تالش کردهاند با روشن کردن معنای واژههای زندگی و معنا
معما را حل کنند .طبیعتگرایان معتقدند جواب دادن به این پرسش ،نیازمنـد اسـتفاده از
مفاهیم دینی یا متافیزیکی نیست و بشر بـا عقـل خـود میتوانـد بـه جـواب برسـد؛ امـا

فراطبیعتگرایان نظر عکس دارند.
عالمهطباطبایی معتقد است اگرچه زندگی دنیوی ما بـهدلیـل لـزوم وجـود زنـدگی
اجتماعی ،وجود اعتباری دارد ،درپَس خود وجودی حقیقـی دارد کـه همزمـان موجـود

است .امکان دستیابی به حقایق باطنی و بهبیاندیگر ،رسیدن به مقام والیت برای همگـان
وجود دارد .انسانها با ریاضت ،اعمال والد و معرفت نفس میتوانند به مقـام والیـت و
حقایق باطنی در این دنیا دست یابند .ایشـان راه رسـیدن بـه بـاطن دیـن را فنـای نفـس

میدانند؛ همان مرتبهای که هم حرکت بهسویش و هم رسیدن به آن میتواند بـه زنـدگی
آدمی معنا دهد .انسان با رسیدن به این مرحله ،لعب و لهو بـودن زنـدگی دنیـوی را در
میکند؛ اما آن را تر نمیکند.
هنگام مقایسۀ نظر عالمه با دیگران ،در نگاه اول بهنظر میرسد باید ایشان را در زمـرۀ
فراطبیعتگرایان قرار داد؛ اما در نگاه دقیقتر میبینیم که چنین نیست .انسانی که به درجۀ
والیت رسید ،دنیا را رها نمیکند تا به آخرت برسد ،بلکه دنیا و آخرت را باهم میخواهد.

در نظریۀ والیت ،دنیا و آخرت ،اول و آخر یا ظاهر و باطن ،دو اسم و دو جلوه از ذات لال

تبار و تعالی هستند؛ بنابراین در نظر عالمهطباطبایی ،طبیعت و فراطبیعت جـدا از هـم

نیستند تا ولی لال بخواهد یکی را برگزیند و دیگری را تر کند .او ماهیت اعتباری دنیا و

کارکرد بازیگونۀ آن را میداند و درعین همراه بودن در این بازی با کودکانی که به درجۀ
والیت نرسیدهاند ،مقام خود را حفظ میکند .او معلم است.

تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه عالمهطباطبایی با محوریت رسالههای انسان در دنیا و والیت

او وبغه لال را پیدا میکند و همانند او هم اول است و هم آخر ،هم ظاهر است و هم باطن.
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