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  خدا در معنابخشي به زندگينقش اعتقاد به 
 

  
  1معروفعلي احمدوند  17/12/1393: تاريخ دريافت
  2اندانيسميه طاهري  14/04/1394: تاريخ تأييد

  
  چكيده

جا  از آن .معنايي در زندگي است هدفي و بي دهد، احساس بي آنچه انسانِ امروزي را رنج مي
معناداري زندگي داشته باشد، اين  تواند نقش بسياري در مي صفات كمال او كه اعتقاد به خدا و

 انسان. پردازد نوشتار به بررسي نقش اين انديشه در معنابخشي به زندگي انسان موحد مي
 يابد؛ در پرتو آناز پوچي رهايي مي مند معتقد شده و ايمان به خدايي حكيم، به آفرينشي هدف با

با  شود؛ ح اميدواري در او دميده ميبا ايمان به عدالت الهي، قوانين هستي را عادالنه دانسته، رو
در پرتو باور به  يابد؛ دار مي معنا اعتقاد به عالم بودن خداوند، اجزاي جهان را برخاسته از آگاهي و

اش با قدرتي ماورائي گره خواهد خورد؛ با اعتقاد به رحمت  نشاط دروني خدايي توانا، شور و
باورِ قلبيِ عميق در بعد نظر و ... . د داشت وواسعة الهي، زندگي اميدوارانه و معناداري خواه
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  مقدمه
معنايي در زندگي است  هدفي و بي هاي انسان امروزي، خأل وجودي و احساس بي يكي از بحران

سرچشمة عالم  تواند فراموشي خدا به عنوان مبدأ و هدفي مي يكي از علل احساس پوچي و بي و
معنايي بر آينة فكرت آدميان  در جهان امروز كه غبار يأس ونااميدي واحساس بي. هستي باشد

جا سايه  انگاري در همه نگراني آميخته با حس زجرآور ترس وترديد و پوچ اضطراب و دلنشسته و
وجو و واكاوي معناي زندگي بيش از پيش، خود را نشان  ده است، ضرورت انكارناپذير جستگستران

تواند نقش بسزايي در معنابخشي به زندگي داشته  هاي انسان كه مي شده از جمله گم. دهد مي
ارائه شده  »معناي زندگي«معاني مختلفي براي . باشد، اعتقاد به وجود خدا وصفات كمال اوست

هاي زندگي  ترين لحظه معناي زندگي اين است كه حتي در تاريك«: نويسد هيك ميجان  .است
). 25: 1382هيك، (» اطمينان قلبي بود توان در اوج توكل و كه آكنده از رنج واندوه است، مي
گاهي  ).107: 1389زماني،  علي( داند داري را معناي زندگي مي كاتينگهام، آرامش ناشي از دين

، 1391هندي،  بيد ؛145: 1391فرانكل، ( كنند به معناي ارزش زندگي معرفي مي معناي زندگي را
در نظر داشتن هدف يا اهدافي براي زندگي : اما زندگي معنادار در اين نوشتار عبارت است از ).71
  . گيرد تالشي كه در طي زيستن، براي نهادينه كردن اهداف مذكور صورت مي و

سازِ مطلق است، دور  كه علم چاره جهان به چگونگي آن، باور به اينتغيير رويكرد علم از چرايي 
جويي افراطي  بينه استفادة ارباب كليسا از مفاهيم ديني و مسيحيت به جهت سوء شدن غربيان از

فرانكل، (گرايي دانست  توان عوامل دوري از معناي زندگي و رواج پوچ برخاسته از شكاكيت را مي
پاشيدگي  درهم دگرگون شدن احساس حيات طبيعي،« :عالمه جعفريبه بيان ). 110: 1375

گير  ها كه دامن پستي ها و ها و مخلوط شدن عظمت قوانين حاكم بر آن، سقوط ارزش واقعيات و
). 13ـ12: 1375جعفري، (» شود، از مختصات اساسي احساس پوچي است گرا مي هاي پوچ روان

هايي از بشر پس داد، راه  د را به قيمت تباه شدن نسلديني، امتحانِ خو معنايي و بي اگرچه بي
ورزي  اين رجوع دوباره، محصول انديشه .بازگشت به دين براي يافتن معنا را هموار كرد رجوع و

بر اساس  شناختي در غرب است و شناسي جامعه چند دهة اخير است و علت توجه به آن، آسيب
 معنايي، بحرانِ بي). 122: 1378كوشان، (گيرد  مي معنايي بر عهده بي آن، سهم عمدة مشكالت را

اعتقاد به  در اين نوشتار،. اي بينديشند رفت از آن چاره دانشمندان را بر آن داشت تا براي برون
 فطرت دروني شناخته شود و با وجدان و خداي واقعي كه با ادلة عقلي وجودش ثابت گردد و

هاي او داشته  ها و ترس از عذاب و اميد به پاداش باشد بند انسان در زندگي به دستوراتش پاي
 . هاي معنابخش به زندگي معرفي شده است حل باشد، يكي از راه

ـــــــــــ
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  معنابخشي به زندگي خدا و اعتقاد به وجود
اعمال  ها و ها، نيت بنابراين اعتقاد به خدا در انگيزه. باورهاي انسان در اعمال ورفتارش تأثير دارد

توحيد در ساحت بينش، منش و كنش «. بخشد ها مي رنگ و بوي توحيدي به آناو اثرگذار است و 
شخص موحد نه تنها به يگانگي خدا در ذات وصفات . يابد فردي واجتماعي فرد موحد ظهور مي

اقتصادي او نيز  هاي فردي، اجتماعي، سياسي و وافعال اعتقاد دارد، بلكه ملكات نفساني و فعاليت
هايش را به اراده وافاضة  ها و شكست ها، موفقيت وحيدباور، همة توانمنديشخص ت. شود توحيدي مي

باور به وجود خدا  اگر ايمان و). 135: 1390خسروپناه، (» داند قدرت، ربوبيت و مالكيت خداوند مي
تواند يأس و نوميدي رااز او دور  گاه مي وارد روح انسان شود، آن در مؤمن از مرحلة علم عبور كند و

آن است كه مؤمن » عقيده«بر » ايمان«وجه اطالق . اميد ومعناداري را به زندگي هديه نمايد كند و
براي رسيدن به آن تنها  دهد و رهاند و به آن امنيت مي شك و اضطراب مي اعتقاد خود را از ريب و

ن به آن جان انسان معتقد عجين شود تا اطالق ايما علم كافي نيست، بلكه اين اعتقاد بايد با قلب و
يكي از آثاراين ايمان، ياد خدا وبه دنبال آن آرامش قلب ). 228:1383، آملي جوادي( درست باشد

مند باشد، خدا را  مؤمن اگر از چنين ايماني بهره). 28: رعد( »لْقُلُوبٱ هللاِ تَطْمئنُٱرِكْذِالبأَ« :است
؛ خود را مشمول بركات الهي )38: حج( »...آمنُوالَّذيَن ٱإنَّ أهللاَ يدافع عنِ« :داند مدافع خود مي

؛ )96:اعراف( »ضِرالٲلَفَتَحنَا علَيهِم برَكَات منَ السماء و ٲوآتَّقو  ٲونآمي رلقٲلهنَّ أو لَو أَ« :يابد مي
يعلَم ما في ألسموات هللاَ ٱ نَّتَرَ أ لَمأ« :داند و آگاه بر اعمال خويش مي ناظر جا حاضر و خدا را همه

ألَرٱونكُونُ مايضِ م ي ثَالمٍ ثةنَجوهابِعر وإالّ ه« )و)7: مجادله يار و ؛ خدا را در همه حال، ولي 
؛ خدا را هميشه دوست دارد و خدا هم )257:بقره( »...لَّذينَ آمنُواٱهللاُ وليّ ٱ« :داند ياور خود مي

اعتقاد به چنين ). 31:عمران آل( »...أهللاُ يحبِبكُمهللاَ فَأتَبِعوني ٱتُحبونَ  كُنتُم إن قُل« :دارِ اوست دوست
در ادامة اين نوشتار، برخي از آثار ايمان به خدا ونقش آن در . تواند زندگي را معنادار كند خدايي مي

 . گردد معناداري زندگي تبيين مي

  از يأس پرهيز وباور به خدا . 1

ادامة  قدرت حركت و آيد و ها به سراغ انسان مي ها و ناكامي يأس و نااميدي به دنبال شكست
روحية مقاومت را از  كند، زيرا فرد در اين شرايط احساس ضعف كرده و مسير را از وي سلب مي

 ادامة اين وضعيت. داند دوري از افراد ديگر مي حل را انزوا و در نتيجه، تنها راه دهد؛ دست مي
. معنايي زندگي منجر شود ممكن است به سرخوردگي از زندگي ودر نهايت احساس پوچي وبي

گاه با ناكامي و شكست از پاي  اما اگر انسان به خدا ورحمت واسعة او باور قلبي داشته باشد، هيچ

ـــــــــــ
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. دارد باتوكل واميد به امدادهاي الهي، مشكالت را از سر راه مسير پيشرفت خود برميآيد و درنمي
هركس به خدا ايمان دارد، به اين معنا معتقد است كه خدا هرچه «: نويسد عالمه طباطبائي مي
كندوهيچ قاهري نيست كه بر مشيت او  دهد و به هرچه اراده نمايد، حكم مي بخواهد، انجام مي

 فايق آيد و يا حكم او را به تأخير اندازد وهيچ صاحب ايماني نبايد از رحمت خدا نااميد شود،
زيرا يأس از رحمت خدا، در حقيقت محدود كردن قدرت اوو در معناي كفر به احاطة وسعت 

انسان مؤمن با تكيه بر نيروي خداوند، خود را ). 251: 11ق، 1393طباطبائي، (» رحمت اوست
گاه  رو، هيچازاين به اعتقاد او، همة اسباب در دست خداست؛. پندارد در عالم اسباب محدود نمي

از مشكالت نجات  تواند به اوكمك كند و معتقد است خداوند مي بيند و بست نمي در بنخود را 
با اعتقاد . گرايد شود و به پوچي نمي بنابراين، زندگي مؤمن واقعي از اين جهت تهديد نمي. دهد

يأس  تواند انسان را در تهية اسباب، براي رسيدن به هدف ياري كند، به خدايي قدرتمند كه مي
  . معناداري زندگي همواره پابرجاست مندي و در نتيجه، هدف بندد و گي انسان رخت برمياز زند

  تسليم ورضا به خواست الهي. 2

يعني فرد باور داشته باشد كه آنچه خداوند براي او مقرر كرده، حكيمانه وبراي او » رضا«
 ا مكروه نشماردآن ر از آنچه در زندگي براي او پيش آمده، رضايت داشته باشد و بهتر است و

گرويدن قلبي در  اعتقاد و يعني انقياد باطني و» تسليم«و  ).202:ق1412راغب اصفهاني، (
مشكالتي كه  ها و گرفتاري اولياي الهي و مقابل خداوند؛ بدين معنا كه در مقابل اوامر خداوند و

: 1377ي، امام خمين( وچرا نكندها چون در مقابل آن آورد، تسليم باشد و خداوند براي او مي
مطلوب  پريشانيِ روان آدمي، وجود فاصله بين وضع موجود و يكي از عوامل ناآرامي و). 402
هايش را برآورده كند؛ در اين شرايط  تواند خواسته كند نمي انسان گاهي احساس مي. است

البته . عذاب روحي شود دچار رنج و ممكن است فرد دائم خود را در معرض انتقاد قرار دهد و
 ها را ندارد و است آرزوهاي شخص معقول هم باشد، اما اين فرد يا توانايي رسيدن به آن ممكن

در چنين وضعيتي انسان اگر ايمان به خدا نداشته باشد، دچار . يا ابزار الزم در اختيار او نيست
معنايي در زندگي  بي انگاري و شود و حتي ممكن است گرفتار پوچ افسردگي مي سرخوردگي و

خود را در مقابل خداوند تسليم محض بداند،  تعالي باشد و اگر راضي به رضايت حق شود؛اما
داند  هاي شخصي خيلي براي او اهميت ندارد، بلكه خود را موظف مي رسيدن به هدف و خواسته

پذيرد و  رغبت مي گاه هرچه در زندگي براي او رخ داد، با ميل و به وظايف شرعي عمل كند، آن
 . ترين هدف براي او كسب رضايت خداست دار خواهد بود، زيرا مهم او هدف هميشه زندگي براي
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  خدا و كرامت انسان . 3

تواند  بيني الهي، انسان از كرامت خاصي برخوردار است، زيرا خليفة الهي است و مي در جهان
اگر انسان به اين حقيقت باور داشته باشد، ديگر مسائل . صفات خدايي را در خود متجلي كند

انگيز در طلب بازگشت به عالم  انسان به صورت شگفت«. كند جزئي، روح وروان او را آشفته نمي
وقتي خود را به .شناسد بيند، ولي راه بازگشت را نمي جا آرام مي قدسي است كه خود را در آن

در فرهنگ مؤمنين به عالم  و كند اي مقدس شناخت، اين بازگشت را شروع مي عنوان پنجره
كند، كه اين مسئوليت  گذارد و ديگر مسئوليتي خاص به بودن خود احساس مي م ميمعنا قد

). 279: 1388طاهرزاده، (» غير از آن چيزي است كه انسان متجدد نسبت به بودنِ خود دارد
تواند زندگي معناداري  كه انسان در پرتو ايمان به خدا به ارزش ذاتي خود پي برد، مي پس از اين

 شود؛ معنايي بر انسان عارض مي مقداري داشته باشد، احساس بي ا اگر احساس بيام داشته باشد،
جمعي (» كران جهان هستيم ما ذرات ريزي در گسترة بي «: گويد گونه كه تامس نيكل مي همان

انديشد كه اگر هرگز در عالم  بيني چنين مي شخصِ داراي اين جهان). 276: 1389مترجمان،  از
اما به گفتة يكي  كرد واگر نابود هم شود، اهميتي نخواهد داشت؛ ال دنيا نميبود، فرقي به ح نمي

كرامت انسان حاكي از آن است كه وي داراي كيفيت برتر وعالي است وگوهرِ «: از انديشمندان
تواند بزرگوارهاي ارزشي وعملي  اين كرامت نظري مي. رود برين موجودات جهان به شمار مي

  ). 337 :1386آملي،  جوادي(» داشته باشدفراواني را به دنبال 

  خدا و به دست آوردن هدف متعالي. 4

كند، از  معنا شد، خود را شيئي در ميان اشيا احساس مي وقتي زندگي انسان بيهوده وبي
گذارد، ولي چون هدف مشخصي ندارد، اشيا براي  پذيرد وبر برخي ديگر تأثير مي برخي تأثير مي

آيند، چون هدفي در كار نيست؛لذا با وجود  به هدف به شمار نمي او ابزار و وسيلة رسيدن
  . امكانات، زندگي تهي ازمعناست

رو نباشد، هيچ چيز براي او  اگر انسان با اُس اساس معني ومعناي محض، يعني خدا روبه«
طاهرزاده، (» چيز است متعالي نخواهد بود، حتي خودش واين بدترين رويارويي با خود و همه

جا افتادن  مؤمن وقتي به پوچي اهداف تخيلي پي برد، بايد براي عملياتي شدن و). 297: 1388
ها در طول تاريخ،  انسان. هدف واقعي و متعالي، يعني خداجويي و خداخواهي قدم بردارد

  اند، ليكن انتخاب كرده ...هايي چون رفاه، ثروت، شهرت، مقام، عشق، زيبايي، دانش و آل ايده
  قابل وصول باشد؛. 2 منطقي باشد؛. 1: ها آن است كه داراي شرايطي باشد؛ از جمله آل ايدهبهترين 
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در انسان چنان كششي . 4تمايالت سودجويانه و خودخواهانه ومنِ طبيعي آدمي را كنترل كند؛ . 3
 چنين آرماني تنها از دينِ حق و. ايجاد كند كه از درون به سوي هدف اعالي حيات حركت كند

چيز ابزار  بنابراين با اعتقاد به خدا، همه). 49: 1382نصري، ( خيزد ي ديني حيات برميمعنا
  . شود مند ومعنادار مي زندگي در پرتو اين هدف، ارزش شود و رسيدن به هدف متعالي مي

 خدا ونجات از تنهايي. 5

د را در ميان انسان در اين دنيا، خو. هاي بشر در دنياي مدرن، احساس تنهايي است يكي از رنج
هاي خويشند و حتي اگر اعمالي به ظاهر نيك  يابد كه همواره در بند خودخواهي انبوه مردماني مي

هاي ظاهر  خواهي ها و خود دهند، عمدتاً آميخته به انواع درخواست و مفيد به حال ديگري انجام مي
انسانِ معتقد به  دهد؛ اما و پنهان است و كسي صد در صد به خاطر ديگران كاري انجام نمي

: ، نسبت به انسان مهربان است)4: حديد( »كُنتُمما  نياَ معكُم وهو « :خدايي كه هميشه با اوست
ها تواناست، به ياري  داند، در رفع آن ، نياز انسان را مي)143: بقره( »رحيم بِالناسِ لَرَؤوف اهللا نّ«إ

، هيچ خواسته، نياز )60: غافر( »ملَكُ تَجِبأسعوني اُد«: كند را اجابت مي دعاي او شتابد و انسان مي
داند وآن  و تقاضايي از انسان ندارد، از اين تنهايي رها شده و او را هميشه يار و ياور خويش مي

وقت گرفتار احساس تنهايي و پوچي در زندگي نخواهد شد و تنهايي خود را با برقراري ارتباط با 
انساني كه با خدا انس دارد، به سرچشمة همة كماالت رسيده است و . خواهد كرد نهايت، جبران بي

گرا گردد؛ به همين دليل، اولياي الهي از  چيزي كم ندارد تا احساس تنهايي كند و به دنبال آن پوچ
  . كنند گاه احساس كمبود و تنهايي نمي برند و هيچ خلوت و راز و نياز با خدا لذت مي

  بخشي به زندگي  خدا و نشاط. 6

اي كه در پرتو اعتقاد به خدا  زندگي. هاي زندگي معنادار، حركت و پويايي است يكي از مؤلفه
صحنة زندگي بايد به ميدان تالش و پويايي . باشد، ثابت و ايستا نيست، بلكه پويا و متحرك است

ايستايي گشته و استعدادها كه دچار ركود و  يابي به هدف واقعي آن تبديل شود، نه اين براي دست
بر . يابي به هدف واقعي حيات محروم كند هاي فراوان انسان را تباه كند و او را از دست و قابليت

هاي ديني، هر كس دو روزش برابر باشد، مغبون است و هر كس فردايش بدتر از روز  اساس آموزه
كه امروزش بهتر از  براي اينچنين فردي ). 382: 4ق، 1413صدوق، (قبل او باشد، محروم است 
 . خواهد و اين يعني معناداري زندگي كند و تالش، هدف مي ديروزش باشد، تالش مي

  بينانه به مجموعة هستي  خدا و نگاه خوش. 7

  ا كهـبا توجه به پايان دني داندو چيز را منحصر به زندگي دنيا مي انسانِ منكر وجود خدا، همه
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انگارد؛ در مقابل، انسانِ  چيز را شرّ مي و همه شود هستي بدبين مي نابودي است، به عالم مرگ و
. زندگي فراروي خود داشته باشد ترين نگرش را به جهان هستي و بينانه تواند خوش خداباور مي

هاي  قابل حل در نظر گرفته، اطراف آن حصار كشيده و به ساير جنبه او مشكالت را موقتي و
فَانَّ مع العسرِ « :بيند تنگنايي، آساني و آسايش را مي هر سختي وبا  و دهد زندگي سرايت نمي

بشناسد و در مسير  هاي الهي را كند نعمت انسانِ معتقد به خدا ابتدا سعي مي). 6: شرح( »يسرَا
وقتي انسان . كند دار به عالم پيدا مي هدف در مجموع، نگاهي مثبت و بهره ببرد و ها صحيح از آن

 . يابد معنادار مي مند يافت، زندگي خود را كه جزئي از عالم است، هدف عالم هستي را

  ها در معنابخشي به زندگي  نقش آن صفات خدا و برخي از

  حكمت خدا. 1

چند اين  غرض دارد، هر متكلمان اماميه بر اين باورند كه خداوند در افعال خويش هدف و
 شوند مند مي تعالي بهره از فيض حق رسد، بلكه مخلوقات الهي فايده به خودش نمي غرض و

و نفي غرض از افعال الهي را مساوي با كار ) 73: 1372الهيجي،  ؛95: 1، 1382حلي،  :ك.ر(
: ك.ر(دانند  ساحت خداوند را منزه از فعل عبث مي اند و قبيح به حساب آورده بيهوده دانسته و

لهي آن است كه نظام هستي را از نتايجِ حكمت ا). 73: 1372الهيجي،  ؛95: 1، 1382حلي، 
 بدانيم، چراكه جهان با تمام وسعت، فعل خداوند است، و) نظام احسن(بهترين نظام ممكن 

بر . ترين صورت ممكن انجام پذيرد كامل حكمت الهي مقتضي آن است كه افعال او به بهترين و
احسن وعليت براي علم به نظام «: اند را چنين تعريف كرده» حكمت« اين اساس است كه برخي،

  ).408: 8، 1383مطهري، (» اراده و رضايت به اين نظام اين نظام احسن و
قدرت او بر ايجاد نظام احسن، اذعان و  بنابراين، اگر كسي خداوند را حكيم بداند، بر آگاهي و

 تواند زندگي را براي چنين شخصي، پوچ و ناماليمات روزگار نمي ها و تفاوت. اعتراف كرده است
 ،هي باشدحكمت مطلق ال باور به علم وتواند  از اسباب معنابخشي به زندگي مييكي . معنا گرداند بي

بخشد و موجب  زيرا چنين اعتقادي، تلقي انسان دربارة جهان آفرينش را شكل خاصي مي
انسانِ معتقد به آفرينش . گردد بيني انسان به نظام آفرينش و قوانين حاكم بر آن مي خوش
اگر جهان «چون  كند، هايش جدي تلقي مي ، جهان هستي را با تمام قوانين و پديدهمند هدف

هستي و قوانين حاكم بر آن را جدي نداند، در نتيجه خود زندگي محكوم به شوخي وپوچي خواهد 
ها با انواع گوناگون خود، جز يك مشت خياالت چيز ديگري  ها و واقعيت ها، ارزش گشت و فضيلت

داند و  اي حكيم مي انسان مؤمن، جهان را داراي آفريننده). 177: 1388جعفري، ( »نخواهد بود
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بجا  نظر او هيچ چيزِ نا انسان در كار است و در اي در خلقت جهان و هاي حكيمانه معتقد است هدف
انضباط در عالم به  نظم و شدگي و پس اين حساب فايده آفريده نشده است؛ خالي از حكمت و و

  . بخشد معنا مي ن عالم، كه خود انسان هم جزئي از آن است، روح وجزء جزء اي

  عدل الهي. 2

عدل الهي در انديشة متكلمان اماميه به معناي منزه بودن خدا از ارتكاب افعال قبيح ولزوم انجام 
 پايه واساس عدل خداوند، باور به حسن و). 92: 1، 1382حلي، ( نيكوست دادن كارهاي درست و

 ها و اجتناب از ستم به بندگان، زشتي مجبور كردن انسان:توان به است واز نتايج آن ميقبح عقلي 
قرآن مجيد نيز در . قبح عقاب بال بيان اشاره كرد ها، زشتي تكليف فراتر از طاقت بشر و كيفر دادن آن
 »ظلم الناس شيئاالي اهللا نَّ«إ: در قالب نفي ظلم از خداوند، عدل او را اثبات كرده استآيات فراواني 

... . و) 108: عمران آل( »للعالَمينَ مالو ما اهللاُ يريد ظُ«، )49: كهف( »و اليظلم ربك اَحدا«، )24: يونس(
انَّه يبدأ الخَلقَ ثُم «: چنين خداوند يكي از اهداف معاد را اجراي قسط و عدل معرفي كرده است هم

در انديشة عدل الهي، خداوند تنها ). 4: يونس( »ذينَ آمنُوا وعملوا الصالحات بالقسطيعيده ليجزِي ال
   .تواند عدالت را در تمامي ابعاد تحقق بخشد موجودي است كه مي

به نظر استاد مطهري، انسانِ باايمان در هستي همچون شهروند كشوري است كه قوانين و 
نيت كارگزاران آن ايمان دارد؛ پس اوالً، زندگي   داند و به حسن مي صحيح و عادالنه تشكيالت آن را

بيند  هاي رشد و ترقي را براي خود و ديگران فراهم مي شود؛ ثانياً، زمينه پذير مي براي او مطبوع و دل
كاري و  ماندگي او شود، كم آيد؛ ثالثاً، اگر چيزي موجب عقب وروح اميدواري در او پديد مي

طور طبيعي، شخص را به غيرت اين انديشه به. داند زي خود وديگران را منشأ آن ميگري مسئوليت
ها  دارد واز دشواري و اميدواري به حركت و جنبش در جهت اصالح خود وامي بيني آورد و با خوش مي

ماند كه قوانين، تشكيالت و كارگزاران  ايمان شهروندي را مي در مقابل، انسان بي. كند استقبال مي
ها  درون چنين فردي، انباشته از عقده. اي ندارد ها هم چاره از قبول آن داند و شورش را فاسد ميك

زندگي  برد و هستي براي او، افتد، از جهان لذت نمي او هرگز به فكر اصالح خود نمي. هاست وكينه
مطهري،  :نك(سختي، آن را تحمل كند  يا بارنج و هولناكي است كه يا بايد از چنگ آن بگريزد و

پس فرد باايمان با محور قرار دادن عدالت الهي، نگرش صحيحي به زندگي پيدا ). 152: 1، 1383
بخشد و زندگي براي او در  شور مي اش نشاط و نشدني، به زندگي با حركت و تكاپوي وصف كند و مي

د اگر منشأ كمبو محور، رنج، سختي، بيماري و در نظام عدالت. شود ساية عدالت الهي معنادار مي
ها به شيريني  با اميد به جبران از ناحيه خداوند، تلخي آيد و خدايي داشته باشد، آزمايش به حساب مي

  . معنا گرداند بي تواند زندگي را براي مؤمن پوچ و گونه مسائل نمي گاه اين گردد و هيچ مبدل مي
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  قادر مطلق بودن خداوند. 3

تعالي را اثبات كرده و   قادرِ مختار بودن واجب متكلمان اماميه با استنادبه حدوث عام،
؛ فاضل مقداد، 244: 1390؛حلي، 281: 1382حلي، ( اند گونه جبر را از افعال الهي نفي كردههر

شمول قدرت خداوند همة  به اعتقاد آنان، عموميت و). 113: 1385؛ فيض كاشاني، 1387:19
ارادة الهي به وجود امر ممكني تعلق بگيرد، گيرد؛ بدين معنا كه اگر  امور ممكن را در بر مي

كه خداوند قادر مطلق  باور به اين). 43:1392 گلپايگاني، ؛ رباني282: 1382حلي، ( يابد تحقق مي
وچرا دارد، به معناي آن است كه وقتي چيزي را بخواهد و  چون است و بر هر چيزي تسلط بي

روان آدمي را آرامش  به چنين خدايي، روح وعقيده . وعدة آن را بدهد، قادر به انجام آن است
ها  ناراحتي تواند آالم و اي كه مي تنها روزنه«: اند شناسان هم گفته گونه كه روان همان بخشد؛ مي

ها را خنثي كند، داشتنِ ايمان به خدا و اعتقاد به يك مبدأ  را از بدن آدمي خارج ساخته ويا آن
تواند بر مشكالت فائق شود،  يرا تنها نيرويي كه ميحقيقت و يك قدرت مافوق انساني است، ز

  ). 5: 1350صانعي، ( »نيروي الهي است
 كسي كه برداشت نادرستي از قدرت خداوند دارد، ممكن است در برخورد با ناماليمات و

توكل بر خداوند، راه  مشكالت به ظاهر الينحلّ زندگي، به آساني تسليم شود وبه جاي استقامت و
توجه  تصورِ صحيح از قدرت مطلقة الهي و). 123: 1380اتن، . پي. اچ:ك.ر(رماندگي بپويد د عجز و

تواند در معنابخشي به زندگي خيلي مؤثر  قدرت خداوند مي ارتباط آن با اراده و به اختيار انسان و
اعتماد به خدا، تمام همت خويش را براي رسيدن به اهداف عالي  بدين معناكه با توكل و باشد؛

آيد وباور  چنين انساني در ناماليمات زندگي، يأس ونااميدي به سراغش نمي. انساني به كار بندد
رودلف اوكن در تأييد ياري جستن از . تواند او را ياري كند دارد قدرت قاهري در عالم هست كه مي

نا وهر كنيم كه زندگي هر گونه مع روز به روز بيشتر احساس مي«: گويد قدرت متعالي خداوند مي
گونه ارج را ـ وقتي انسان نتواند با ياري قدرتي متعالي برتررود و يا خود را از آنچه هستي بالواسطه 

مراد اوكن اين است ). 26: 1382نصري، (» دهد كند، بيشتر وبهتر گرداند ـ از دست مي ايجاب مي
قدرت خود را بهتر  نكند وبه واسطه اين كه اگر انسان با استمداد از قدرت الهي استكمال پيدا
انسان در صورتي كه به قدرت اليزال الهي .وباالتر نگرداند ، معنا وارزش خود را از دست مي دهد

 . گردد زندگي انسان معنادار مي تكيه كند، شور و نشاط دروني با قدرت ماورائي گره خواهد خورد و

  خير محض بودن خداوند . 4

است، از آن جهت كه شيء سزاوار آن كمال است،و خير همان وجود است وشر عدم كمال شيء 
محال است كمالي از كماالت را نداشته باشد، پس به هيچ وجه شر در او راه ندارد؛  الوجود چون واجب
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 فعليت و«الهيجي خير را ). 2:75، 1382حلي،  ؛206: 1387فاضل مقداد، (بنابراين خير محض است
عين وجود تام بالفعل كامل است؛  الوجود واجب« :ويسدن دانسته و مي »تماميت وجود و كماالت وجود

هم به حسب ذات وهم به حسب كماالت ذات، به حيثيتي كه امكان وبالقوه وعدمي به وجهي از 
هيچ موجودي غير از او خير محض  الوجود خير محض است و وجوه در او متحقق نيست؛ پس واجب

كه جهت صدور  ادر نخواهد شد، به سبب آنوهرچه خير محض باشد، جز خير محض از او ص. نيست
جايي كه او سبب نظام كلّ عالم است، پس عالم من  و از آن. شرـ كه عدم است ـ در او متحقق نيست

 بهتر از اين امكان نداشته است، اتم است و اصلح و بنابراين، نظام اين عالم،. حيث المجموع خير است
كسي كه ).310 :1383الهيجي، (» كرد تعالي ايجاد مي  اجبزيرا اگر بهتر از اين ممكن بود، حتماً و

بهترين جهان  الخالقين و جهان هستي را اعتقاد به خير محض بودن خداوند داشته باشد و او را احسن
معناداري زندگي  شود، مطمئناً چنين باوري، هاي ثابت الهي اداره مي ممكن بداندكه با قوانين و سنت

  . هد داشترا براي او به دنبال خوا

  رحيم بودن خداوند  رحمان و. 5

رحمت . به معناي افاضه كردنِ خير به نيازمندان از روي عنايت به آنان است» رحمت«
تماميت از آن جهت است كه برآوردنِ حاجات نيازمندان را . خداوند هم تمام است وهم كامل

كَتَب علي نَفسه «؛ )160: 1، 1385فيض كاشاني، ( هم اراده كرده و هم بر خود الزم كرده است
»حالرَ عموميت رحمت از آن جهت است كه مستحق و غيرمستحق، دنيا وآخرت، ). 12: انعام( مَةَ

در . كمال رحمت نيز در برآوردن حاجت نيازمند است. گيرد امور ضروري و غيرضروري را فرا مي
مخصوص مؤمنان تفسير شده رحمت » رحيم«فراگير الهي و  صفت عام و» رحمان«روايات، 

 قرآن مجيد، محروميت از رحمت الهي را سبب خسران و). 23: 1ق، 1393طباطبائي، (است 
در ). 64: بقره( »منَ الخَاسرينَ و رحمتُه لَكُنتُم فَلَوال فَضلُ اهللاِ علَيكُم«: داند كاري انسان مي زيان

و در مورد ديگر، ) 83: نساء(ز شيطان جاي ديگر، محروميت از رحمت خدا را سبب پيروي ا
  ).21: نور( كند اخالق باطل معرفي مي اعمال و رحمت خداوند را ماية پاكي انسان از عقايد،

 ها داند و خود و همة نعمت نعمت خدا مي انسانِ معتقد به رحمت واسعة الهي، تمام عالم را
عظمت خداوند بسيار  بر قدرت ودر برا مؤمن خود را. آورد رحمت الهي به حساب مي را فضل و
شرف خود را مديون رحمت خاص  و كرامت اعتبار، شمارد، همة ارزش، ناچيز مي كوچك و

كند با اعمال صالح، هرچه بيشتر رحمت الهي را به  داندو تالش مي واحسان حضرت حق مي
 و محبت الهي را درك خواهد كرد سوي خود جلب كند و در پرتو همين رحمت است كه مهر و

  چنين انساني،. رزد و شفقت مي رحم و به خلق او عطوفت به خالق گرديده و از مهر و وجودش پر
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  . داند مغاير با رحمت الهي مي هدفي را پوچي و بي

  آمرزنده بودن خداوند. 6

جايي كه اساسِ خلقت انسان بر ضعف وجهل نهاده شده است، همواره در معرض غلبة  از آن
شده  گناه قرار دارد؛ وحتي ممكن است بر اثر انجام گناهان، خود را غرقهواي نفس وارتكاب 

نظر كرده و  بپندارد ونااميدي از اصالح خويش بر اوغلبه يابد و از درخواست بخشش صرف
اما خداوند با توجه به اين ضعف، با اعالمِ غفار بودن خويش، بندگان را به مغفرت . مأيوس شود

: اند كه برخي مفسران گفته چنان ها دور كرده است؛ نااميدي را از آن هاي خود اميدوار و زمينه
ترين مسائلي كه ذهن انسان را به خود مشغول كرده، مسئلة رهايي از گناهان  يكي از مهم

. ونجات از عذاب ابدي است؛ لذا سعي انسان در طول تاريخ اين بوده كه راهي براي آن بجويد
هاي گوناگون، از امكان جبران  اي پرداخته و در موقعيت رت ويژهقرآن، به اين نياز انسان به صو

روزنة اميدي به قلب انسان باز  گناهان گذشته واميد به عفو خداوند سخن به ميان آورده است تا
 داري دعوت كند و به مقاومت و خويشتن ها اميد بدهد و تواند به انسان تنها چيزي كه مي. كند

توان همواره  به همين دليل، اميد را مي شوند، اميد به اصالح است؛نگذارد در محيط فاسد حلّ 
). 387: 7، 1373مكارم، : ك .ر(به عنوان يك عامل مؤثر تربيتي در مورد افراد فاسد شناخت 

يابي به مغفرت الهي، به  ها را براي دست انسان«خداوند حتي به اين هم اكتفا نكرده، بلكه 
ايجاد مقتضيات دريافت  تا در جهت رفع موانع نزول مغفرت ومسارعه و مسابقه تشويق كرده 

 ِو سارِعوا الي مغفرَة«: فرمايد خداوند در قرآن مي). 355: 3، 1378طيب، ( »مغفرت گام بردارند
زندگي انسان ). 133: عمران آل( براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان شتاب كنيد ؛ و»ربِكُم من
  . معنادار باشد بانشاط و تالش براي پاك شدن از گناهان، اميد به مغفرت خدا و تواند در پرتو مي

 پذير بودن خداوند توبه. 7

خداوند كسي است كه بارها اسباب . پذير و درگذرنده از گناه بندگان است به معناي توبه»تواب«
آورند  به سوي خداوند آورد تاوقتي متوجه عواقب سوء گناه شدند، رو توبه را براي بندگان فراهم مي

؛ فيض 215: ق1398صدوق، (گردد  وفضل خداي متعال نيز با پذيرش توبة آنان به سويشان باز مي
. معرفي كرده است» تواب« را با صفت خداوند در آيات زيادي از قرآن، خود ).204 :1385كاشاني، 

براي هميشه   رد ونمود هركس مرتكب گناه شود، راه بازگشت ندا اگر خداي سبحان اعالن مي
چه بيشتر غرق در گناه  هر شدند و كاران از رحمت خدا مأيوس مي مطرود است، شايد بسياري از گنه

شناسان، حتي  به اعتقاد روان. افتادند گاه به فكر بازگشت و جبران گذشتة خود نمي شدند و هيچ مي
: اند كه گفته چنان گردد؛رواني  هاي جسمي و تواند منشأ بسياري از بيماري احساس گناه مي
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شود و اين احساس به بروز عوارض  اضطراب در انسان مي احساس گناه سبب احساس كمبود و«
درماني در چنين مواردي، به موضوع تغيير ديدگاه بيمار دربارة  روان. گردد هاي رواني منجر مي بيماري

در اين حالت از ديدگاه بيمار . كند اعمال گذشتة وي كه سبب احساس گناه هستند، توجه مي
در  بيند؛ نقص خود را نمي نگرد، به طوري كه ديگر احساس گناه نكرده و جديدي به اعمال خود مي

شود و سرانجام اضطراب و  براي پذيرش خود آماده مي يابد و نتيجه سرزنش وجدانش تخفيف مي
تعالي از باب لطف و رحمت  اما واجب). 377: 1387نجاتي، (» رود بين مي اش از عوارض بيماري رواني

يأس از رحمت خود را كفر دانسته است  خويش هميشه راه بازگشت را به روي بندگان باز گذاشته و
تواند از اعمال  انسان در هر لحظه مي تابه بندگان خود بفهماند كه درگه او جاي نااميدي نيست و

كسي كه چنين اعتقادي به . از بندگان صالح خداواهل نجات شود ناشايست خود دست بردارد و
توانند نااميدي، پوچي و  هاي ناروا و اعمال ورفتارهاي ناپسند نمي گاه انديشه خداوند دارد، هيچ

  . فرما سازند هدفي را بر زندگي او حكم بي

  دار بودن خداوند دوست. 8
را در آيات بسياري خداوند خود . است» دار دوست«يكي از صفات خدا وبه معناي » محب«
 ،)146:عمران آل(» صابرين« ،)124: عمران آل(» محسنين« ،)76: عمران آل(» متقين« دار دوست

به شمار آورده  )222: بقره(» توابين« و) 9: حجرات(» مقسطين« ،)159عمران  آل(» متوكلين«
 گاه عشق اي كه تجلي رابطه بندگان برقرار است؛ محبوب، بين خدا و بنابراين رابطة محب و. است

  . محبت خداوند به بندگانش است و
يعني كسي كه براي همة آفريدگان خير وخوبي را  است؛» ودود«يكي ديگراز صفات خداوند 

نعمت بخشيدن ابتدايي ـ بدون نياز . كند عطوفت مي دارد، پس به آنان احسان و دوست مي
  ).192 :1385فيض كاشاني، ( نتايج ودود است شده ـ از آثار و داده موجود نعمت

 هم خير و نيكي را براي آنان خواستار است، محبوب و دارِ بندگان است و خدايي كه هم دوست
دارِ بندگان  اگر خدا دوست زيرا رابطة عاشق و معشوق دوطرفه است؛ معشوق بندگان خواهد بود،

خدايي چنين انساني با تمام وجودش مشغول به كار  و ورزند، است، بندگان نيز به خداوند عشق مي
هارتسهورن در باب . مفهوم ندارد احساس پوچي براي او معنا و است و خستگي، نااميدي و

. دهد ارتباط خدا با هر فرد انساني است، كه به زندگي او معنا مي«: نويسد معناداري زندگي مي
 اها اهميت داده، در شادي و غم آنان شريك است؛ لذ ها،به زندگي آن خداوند با عشقِ به انسان

اگر . )173: 1390بيات، (» منشأ معناي زندگي آنان است ها، محبت خداوند به تمام انسان عشق و
 مند و برد، كارهاي اورا هدف گمان بد نمي گاه به او انسان خدا را عاشق خودش دانست، هيچ

  . گردد معنايي زندگي نمي كند و با چنين باوري دچار بي حكيمانه تلقي مي
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معناداري زندگي انسان دارد،  ها نقش بسزايي در الهي كه اعتقاد به آن صفات هرچند اسما و
ها سخن  بيشتر از آن چيزي است كه در اين نوشتار مورد بحث قرار گرفت، پرداختن به همة آن

ها در معنابخشي به زندگي را به مجال و فرصت  لذا بحث از تأثير آن كشد و به درازا مي را
  . كنيم ين مقدار بسنده ميديگري واگذار كرده، به هم

 گيري نتيجه

باورهاي ما در سبك زندگي ما . توانند زندگي كنندهاي مختلفي ميها و شيوهها با انديشهانسان
ها گاهي زندگي برخي از انسان. گيرندهاي ما نشأت ميزيرا رفتارهاي ما از انديشه نقش زيادي دارند،

يكي از مشكالت اساسي زندگي برخي . شودمعنايي ميبي وهدفي، به دليل باورهاي نادرست دچار بي
آن گرفتار شدن به  ورشدن در امور مادي و غفلت از امور معنوي است كه نتيجةغوطه هااز انسان
ها گرفتار شدن در دام احساس از جمله مشكالت رواني اين انسان. رواني است هاي روحي وبيماري

انديشمندان براي رهايي انسان از اين گرداب . يي در زندگي استمعنابي هدفي وتنهايي، پوچي، بي
معنايي، كارهاي نجات انسان از احساس بييكي از راه. اندكارهاي گوناگوني ارائه نمودهنابودكننده راه

جايي براي  در سايه باور به وجود خداي كامل مطلق،. باورهاي ديني است روي آوردن به خدا و
توانند در پرتو اعتقاد به خداي خداباوران مي .ماندزندگي باقي نمي عناي درمبي احساس پوچي و

  .بانشاطي داشته باشند عمق بخشيدن به باورهاي خود، زندگي بامعنا، هدفمند و كامل مطلق و
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