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  چکیده: 
امام علی (ع) انجام شد. در جامعه روایی پژوهش، از پژوهش حاضر با هدف بررسی معناي زندگی از منظر 

با توجه به اینکه بیشترین حجم روایت هـاي   البالغه نهجهاي نقل شده از امام علی (ع)،  میان همه روایت

 البالغـه  نهـج  نقل شده از علی (ع) را در خود جاي داده به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از بررسی متن

آوري، انتخـاب و مـورد    جمـع  و تحلیل تاریخی و محتوایی احادیث متون مورد نظـر  به روش اجتهاد دینی

هـاي   تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطالعات، پس از جمع آوري و انباشته سـازي، بـا بـه کـارگیري روش    

هـا بیـانگر    استقرایی و قیاسی مقوله بندي، اعتباریابی محتوایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. یافتـه  

تـر دیـن    کان استخراج یک الگوي معنایی براي زندگی در چارچوب بیانات امام علی(ع) و به بیان کلـی ام

دهـد.   شناختی براي معنا یابی زندگی را پوشش مـی  اسالم است. این الگو بسیاري از الگوهاي امروزه روان

درمـانگري بـراي    تبیین معنـاي زنـدگی و کمـک بـه فنـون روان      در جهتتوان از این الگو  نتیجه می در

  یابی زندگی مراجعان استفاده کرد. معنا
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  مقدمه

معناي زندگی
1

دوم قرن بیستم در  ۀي نسبتا طوالنی در فلسفه بوده و از نیم داراي سابقه 

نگري رشد تفکرات هستی ۀنتیج
2

(ویلبر استشناسی شده  روان ۀوارد حیط 
3، 1983 .(  

مفهوم معناي زندگی در فلسفه به برداشت کلّی فرد از جهان، هدف زندگی و اینکـه  

، 4(جیانلوکـا  انسان براي چه آفریده شده و سرانجام به کجا خواهد رفت، اشاره داشـت 

شناسی معناي زندگی در ارتباط با چهار نیاز اساسی تعریف شده که  )، اما در روان2006

) داشـتن مجموعـه   3 ؛) احسـاس خودکارآمـدي  2؛ ) احسـاس هدفمنـدي  1از:  عبارتند

) وجـود یـک مبنـاي بـا ثبـات و      4هایی که بتواند رفتارهاي فرد را توجیه کند و  ارزش

استوار براي داشتن نوعی حس مثبت خود ارزشمندي (بامستر
5

 ،1991 .(  

ي  اشاره کـرد: نظریـه  شناسی  روان توان به دو نظریه در براي تبیین معناي زندگی می

معنی درمانگري
6

فرانکل 
7
، ما بایـد آن را کشـف   دگوید معنی در جهان وجود دار که می 

کنیم. از نظر فرانکل معناي زندگی یافتنی است، نه ابداع کردنی. هر موقعیت فقط داراي 

اش باشـد. از نظـر او،    یک معنا است و هر فردي باید خود به دنبال یافتن معناي زندگی

)انجام کارهاي ارزشمند، مانند کار 1ق معنی در زندگی از سه راه امکان پذیر است: تحق

) کسـب  2 ؛کردن در یک شغل، ساختن یک خانه، نوشتن یک کتاب، خلق آثـار هنـري  

هاي طبیعت، آشنایی با یک فرهنگ و یا عشـق   چون تماشاي شگفتی هاي واال هم تجربه

گـزینیم.   در مورد رنج و بیمـاري بـر مـی    ) شیوه برخوردي که3ورزیدن به فردي دیگر 

دهی به زندگی اهمیـت زیـادي قائـل     فرانکل براي تحمل رنج به منزلۀ راهی براي معنی

است. از نظر او، درد و رنج بهترین جلوه گاه ارزش وجودي انسان است. افراد وقتی با 

معناي زندگی  کند. دیگر آنها شوند، نگرش آنها به زندگی تغییر می درد و رنج مواجه می

بینند، بلکه به دنبال یافتن معنـاي زنـدگی از درونِ درد و رنـج     را در رهایی از رنج نمی

خواهند بود. به گفته فرانکل، مهم نیست که ما چه انتظاري از زندگی داریم، بلکه بایـد  
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دیگـري کـه در ایـن     ۀ). نظریـ 9ص1973(فرانکـل،  ببینیم زندگی از ما چه انتظاري دارد

) است. از نظر مزلو معناي زندگی نه 1971؛1968(1ي مزلو بل طرح است، نظریهزمینه قا

نیازهـاي   ۀ، زمـانی کـه همـ   2در بیرون بلکه در درون خود فرد و به عنوان یک فرانیـاز 

تر از قبیل نیازهاي فیزیولوژیکی، نیازهاي ایمنـی و عشـق و محبـت ارضـا      سطوح پائین

مل موضوعاتی چون داشتن یک سیستم ارزشـی،  شود. فرانیازها شا شده باشند، ظاهر می

گیري مذهبی است. در صورتی کـه افـراد نتواننـد ایـن      فلسفه و معناي زندگی و جهت

  ). 1973(فرانکل،  شوند نیازها را ارضا کنند، بیمار می

 البالغـه  نهـج معناي زندگی در منابع دینی نیز مهم ارزیابی شده اسـت. علـی (ع) در   

ضمن بحث پیرامون خدا، انسان، دنیا و آخرت و اینکه انسان براي چه آفریـده شـده و   

سرانجام به کجا خواهد رفت، به موضوع معناي زندگی پرداخته است. از نظر علی (ع) 

هـاي اخالقـی و    آل هستی در کلّیت خود با معنی است. آن حضرت بـا محوریـت ایـده   

، ترجمـه دشـتی،   البالغه نهج( فی نموده استمعنوي الگوي نظري معناي زندگی را معر

  ).  292ص ،195خطبه  1385

بر اساس تحقیقات انجام شده، ناتوانی در یـافتن معنـاي زنـدگی باعـث اختالالتـی      

)، 1968، 6؛ کرونبـاخ 1993، 5و ویـزمن  4، البی3چون اضطراب و افسردگی (دیباتس هم

حقیرگري و گرایش به خودکشـی  ت )، حالت خود1974، 7اعتیاد به مواد مخدر (پادلفورد

دهند بیشتر افـرادي کـه عـدم     ها نشان می شود. بررسی ) می1986، 9و هارلو 8(نیوکامب

اند معنایی براي زندگی  احساس رضایت از زندگی دارند، به خاطر آن است که نتوانسته

چنین، لذّت  ). هم12،1988و زیکا 11؛ چامبرالین1997، 10(وینتی جودت خود پیدا کنند
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و  4)، احساس غمگینی (دیبـاتس 2000، 3و انکین من 2، کلی1نبردن از کار (بونی برایت

) نیز با فقـدان معنـی   2003،  5) و خودکارآمدي پایین (جوزف دیویتس1993 همکاران،

معنایی در زنـدگی، یکـی از    در زندگی رابطه دارد. در حال حاضر، احساس پوچی و بی

  ). 2005، 6رود (بروگارد اسمیس می جهان به شمارمردم هاي مهم  نگرانی

اند تا به منظـور ایجـاد شـرایط بهتـر بـراي درك       مند بوده پژوهشگران همواره عالقه

هـایی کـه در    معناي زندگی، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن بپردازند. از جمله فرضیه

 باشـد. یکـی از   شناسی معناي زنـدگی مطـرح شـده، معنایـابی در رنـج مـی       سبب  زمینه

) اسـت کـه در   1976( هـاي فرانکـل   هـا در ایـن زمینـه، پـژوهش     تـرین کوشـش   عمده

ها انجام شده است. وي در تحقیقات خود به ایـن نتیجـه    هاي کار اجباري نازي اردوگاه

باشد. تحقیقات انجام شده  رسیده است که رنج کشیدن با معنایابی در زندگی مرتبط می

)، 1984، 9و وود 8، الیتمن7ج مانند سرطان (تایلورهاي العال روي افراد مبتال به بیماري

) 1964و هـامبرگ   12، فریدمن11) و داغدیدگی (چودوف1993، 10ایدز (اسکوارتزبرگ

چنین، در پژوهشی که روي افراد باقیمانـده از   نیز نظریه فرانکل را تأیید کرده است. هم

کـه بـین ضـربه     حوادث طبیعی، جنگ و داغدیدگی انجام شد، نتایج حاکی از این بـود 

؛ 1992، 13بولمن-(جان اف زا و فرایند اسناددهی معنا به زندگی رابطه وجود دارد آسیب

ها نیز  ). در مقابل، برخی دیگر از پژوهش1989، 16و سیلور 15؛ ورتمن1980، 14لیفتون

، 19و راسموسـن  18؛ کرنـدال 2006، 17به ارتباط بین اعتقادات و باورهاي دینی (موزیو
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) با معناي زندگی اشاره کرده اند. دین سـاختار ذهنـی   2000اران، و همک 1؛ میشل1975

بخشـد. ایـن نـوع     افراد را گسترش داده و توانایی تفسیر و تحلیل شناختی را بهبود مـی 

مند و داراي هدف بداند کـه  ي نظام شود انسان جهان هستی را پدیده شناخت باعث می

ض نیز نـوعی اراده، تـدبیر و معنـی    هاي به ظاهر ناخوشایند و متناق حتی در پس پدیده

یابد  نهفته است. اعتقاد به این که زندگی با مرگ پایان نیافته و پس از مرگ نیز ادامه می

ي گذشــته  دار کـردن زنــدگی نقـش دارد. در دو دهـه    تـا حـد بسـیار زیــادي در معنـی    

نـوز  گیري مذهبی با معناي زندگی انجام شده ولی ه هاي بسیاري در زمینه جهت بررسی

الگوي نظري منسجمی در این زمینه ارائه نگردیده است. یکـی از منـابعی کـه در میـان     

هـاي مربـوط بـه آن پرداختـه،      منابع اسالمی به طور گسترده به معناي زندگی و آمـوزه 

هـاي مهـم در    رسد که تبیین معناي زنـدگی یکـی از هـدف    است. به نظر می البالغه نهج

ها بود کهبر اساس  هدف پژوهش حاضر بررسی این پرسش رو، این است. از البالغه نهج

، معناي زندگی چیست؟ آیا معنی زندگی جعـل کردنـی اسـت یـا     البالغه نهجهاي  آموزه

توانـد   هایی است؟ و چـه چیـزي مـی    دار داراي چه ویژگی کشف کردنی؟ زندگی معنی

  دار کند؟ زندگی را معنی

  روش 

مطالعـه، درایـن پـژوهش از روش اجتهـاد دینـی      با توجه به ماهیت موضوع و اهـداف  

استفاده شده است. اجتهاد دینی درمعناي عام خود، روشی است که بـراي اسـتخراج و   

شود. زمانی که  هاي دینی از منابع معتبر یعنی قرآن و سنّت به کار برده می استنباط آموزه

روش اسـتفاده  شـناختی از ایـن    هـاي روان  پژوهشگر براي استخراج و اسـتنباط آمـوزه  

پـور و   گوینـد (علـی   شناسـی مـی   کند، این روش را اجتهاد دینی در موضوعات روان می

  ». زندگی«و » معنی«). متغیرهاي پژوهش حاضر عبارت بودند از 61ص1389حسنی، 

هاي  ي روایت جامعه روایی این پژوهش همه  جامعه اسنادي و نمونه متون انتخابی:

با توجه  البالغه نهجآوري شده اند.  منابع روایی شیعه گرد نقل شده از علی(ع) بود که در

به اینکه بیشترین حجم روایات نقل شده از علـی(ع) را در خـود جـاي داده و از نظـر     

شد که بیشترین ارتباط را با بحث معناي زندگی داشته باشـد،   بینی می محتوایی نیز پیش

چنین، از آوردن منابعی که صـدور آنهـا از علـی (ع)     به عنوان نمونه انتخاب گردید. هم

                                                        
1. Michael F. 



 1391/ پاییز و زمستان 11/ ش6شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  ۴٢

 

، پس از مشورت با افـرادي کـه   البالغه نهجمورد تردید بود، در این مطالعه اجتناب شد. 

آشنایی کافی با  آن و تجربه تحقیق و پژوهش در این زمینه را داشـتند، و نیـز بررسـی    

  ب شد.محتوایی آن در متون معتبر دیگر به عنوان متن نمونه انتخا

کـه محتـوي    البالغـه  نهـج ؛ اطالعات با مراجعه به مـتن  آوري اطالعات روش جمع

هـا و کلمـات قصـار آن حضـرت بـوده و بـه وسـیله         المـومنین (ع) و نامـه   سخنان امیر

آوري شده، به دست آمده است. خطاپذیري در این پژوهش به دو منبـع   رضی جمع سید

شت محقق. از نظر سند، تالش شده نوع سند ) بردا2ها  ) سند روایت1قابل افراز است: 

به مسـتندات   البالغه نهجباره  گونه تردیدي در ها ذکر شود و هر و تاریخ و مشخصات آن

توان سند یـک روایـت را بـا     در عین حال، می ).1388گردد (معارف،  تاریخی آن بر می

اجتهـادي کـه   هاي مختلف از جمله تشکیل خـانواده حـدیث و روش    استفاده از روش

پیشتر اشاره شد، مورد وارسی قرار داد، که در این پـژوهش بـه آن توجـه شـده اسـت.      

معیارهایی مانند نداشتن حدیث و متن قرآنی معارض، وارسی صحت ترجمه و تحلیـل  

هاي منطقی و مخالف براي ورود و یا خروج یک روایت مد  متن حدیث از طریق برهان

اهش خطـاي تحلیلـی محقـق، بـا مراجعـه بـه ترجمـه        نظر قرار گرفته است. بـراي کـ  

، 1383، مکارم شیرازي، 1380) و شرح و تفسیر آن (جعفري، 1385(دشتی،  البالغه نهج

خوانی برداشت ها مورد وارسی قرار گرفت. سپس بـا جویـا    ) هم1378الحدید،  ابن ابی

ر گرفتـه و در  ها مورد ارزیابی مجدد قرا شدن نظر کارشناسان (سه نفر) صحت برداشت

هایی  نهایت بر اساس اجماع آنان قلمرو موضوعی بحث تعیین شد. آموزه ها و برداشت

  که احیانا کمتر با بحث معناي زندگی ارتباط داشتند، کنار گذاشته شدند. 

سازي، با به کـارگیري   آوري و انباشته ؛ اطالعات پس از جمعها تجزیه و تحلیل داده

هـا و   هـا، نامـه   تک خطبـه  (بررسی موضوع در تک استقرایی استدالل و استفاده از روش

هاي قرآنی و روایـی   ) و قیاسی (بررسی موضوع در بافت آموزهالبالغه نهجهاي  حکمت

بندي، اعتباریابی محتوایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایـت   دیگر) مقوله

  الگوي نظري معناي زندگی استخراج شد. 

  هاي پژوهش یافته

مهمـی در فهـم    ةواژ کلیـد » زنـدگی «شواهد حاصل از این پژوهش نشان داد که مفهوم 

توانیم معناي زندگی را بفهمیم که در قدم اول  است. در واقع، وقتی می» معناي زندگی«



 ۴٣  معناي زندگی در نهج البالغه

 

نقطـه مقابـل مـرگ بـوده      البالغـه  نهج مفهوم زندگی را به خوبی درك کنیم. زندگی در

) بیان شده اسـت.  322و  72) و معموال با واژه حیات (همان، ص178ص1385(دشتی، 

زندگی در مفهـوم عـام خـود شـامل زنـدگی تحـولی درون رحمـی، دنیـوي، اخـروي          

ــن ــی (اب ــد،  اب ــوي 269ص 6ج 1378الحدی ــادي و معن ــدگی م (همــان،  )، و ســطوح زن

به خـدا اسـتناد داده    البالغه نهج ي حیات در هکنند ) است. عامل اصلی تعیین244ص3ج

). از نظـر علـی (ع)   395صالح، ص ؛ صبحی20و ص 254ص، 1385(دشتی،  شده است

 بیـان کـرده اسـت   » انشاء«و » خلق« ةخدا است. او این موضوع را با واژ ةزندگی آفرید

  ).  260و  80ص1385(دشتی، 

 1354صـالح،   ط با دنیا (صـبحی گاهی در ارتبا البالغه نهج[حیات] در  مفهوم زندگی

) به کـار رفتـه   164صالح، ص ) و گاهی در ارتباط با آخرت (صبحی352و ص 214ص

دنیوي و اخروي است. زندگی دنیوي بـه   ۀاست. از نظر علی (ع) زندگی داراي دو وهل

را » عمـر «هـاي زنـدگی دنیـوي،     ظرف زمانی از تولد تا مرگ اشـاره دارد. تـوالی دوره  

). در مقابل زندگی دنیـوي، زنـدگی اخـروي قـرار     72ص1385(دشتی،  دهد تشکیل می

).  علـی(ع)  46ص1385یابد (دشتی،  دارد که از لحظه مرگ آغاز شده و تا ابد ادامه می

کـدام   ، زندگی دنیوي و اخروي را با هم مقایسه کرده و براي هـر البالغه نهجهمواره در 

یژگی زنـدگی دنیـوي زودگـذري و    ترین و هایی را برشمرده است. مهم یکسري ویژگی

). زندگی اخروي با اینکه نامرئی اسـت،  72، 78، 148ص1385(دشتی،  ناپایداري است

).   در 169ص، 7ج، 1378الحدیـد،   ابـی  مهمتر از زندگی دنیوي ارزیابی شده است (ابن

هایی که پایـه اهمیـت و    زندگی دنیا و آخرت با هم مقایسه شده و شاخص 1-1جدول 

  کند، ذکر گردیده است.  دگی اخروي را مشخص میاصالت زن
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  : مقایسه زندگی دنیا و زندگی آخرت و ویژگی هاي آنها1-1جدول 

  زندگی آخرت  زندگی دنیا

گذري  و ناپایداري (فانها منـزل   زود

ــتی،    ــه ؛ دش ــدار نجع ــت ب ــه و لیس قلع

ــان،  152ص ــاء، همـ ــدنیا دار فنـ ؛ ان الـ

  )154ص

الحیـاه  پایداري و ماندگاري (...الـی  

؛ و اآلخــره دار 150الدائمــه، دشــتی، ص

  ).203، خطبه البالغه نهج بقاء،

سراي زندگی مجازي (انّما الدنیا دار 

  ) 320مجاز؛ صبحی صالح، ص

سراي زندگی حقیقی (و اآلخـره دار  

  ))320قرار؛ صبحی صالح، ص

روي گرداننده از انسان (فـان الـدنیا   

ادبرت و آذنت بوداع؛ صبحی صالح، ص 

71-72 (  

روي آوردنده به انسان (ان اآلخره قد 

  )72-71اقبلت...؛ صبحی صالح، ص 

ــد ــق   چن ــدنیا ... یون ــان ال الیگــی (ف

منظرها و یوبق مخبرها...؛ صبحی صالح، 

؛ دنیاي خوب و دنیاي بـد، ابـن   108ص

  )325ص 18ابی الحدید، ج

 -396بی الیگی (صبحی صالح، ص

397(  

دلبستگی به موضوع عشق یعنی مادر 

( الناس ابناء الدنیا و الیالم الرجل علـی  

  )  303حب امه، دشتی، همان، حکمت، 

عبور از دلبستگی به دنیـا و پیوسـتن   

(فکونـوا مـن   به موضوع اقتدار یعنی پدر 

ابناء اآلخره و التکونوا من ابناء الدنیا فانّ 

کلّ ولـد سـیلحق بأبیـه؛ دشـتی، همـان،      

  )   66ص

    

اي براي تمـرین و آمـادگی (ان    دوره

  ) 52ص1385الیوم مضمار؛ دشتی، 

اي بــراي دســتیابی بــه نتیجــه (  دوره

  ) 52ص1385وغداً السباق؛ دشتی، 

امکان فعالیت هدفمند (ان لیوم عمل 

ــاب؛ دشــتی، ص  ؛ فلیعمــل 66و الحس

  )85العامل منکم فی ایام مهله، همان، خ 

( وغـدا  عدم امکان فعالیت هدفمنـد  

  ).66حساب و العمل؛ دشتی، همان، ص

  جبر(دشتی، همان)  )52ص1385اختیار (دشتی، 



 ۴۵  معناي زندگی در نهج البالغه

 

 ۀشود، دنیا و آخرت در این مـوارد، بـراي اشـاره بـه دو مرحلـ      چنانچه مشاهده می 

زندگی به کار رفته است.  گاهی منظور از دنیا و آخرت جایی است که ما در آن زندگی 

ي دنیا به شرایط فیزیکی اشـاره دارد کـه امکـان زنـدگی را     در واقع، این معنا .١کنیم می

براي ما فراهم کرده است. براي مثال، زمین، آسمان، کوه و صحرا و... مفـاهیمی هسـتند   

). در مقابـل،  159صـالح، ص  که در ارتباط با این معناي دنیا به کار رفته اسـت (صـبحی  

ند که افراد در آنها وارد شده و تعبیر بهشت و جهنم و اینکه هر کدام داراي درهایی هست

؛ 57صـالح، ص  شـوند ( صـبحی   مند یا به عذاب الهی مبتال می هاي بهشتی بهره از نعمت

کنـیم آخـرت نیـز     کند که فکر مـی  )، معنایی را از آخرت در ذهن ما تداعی می212؛ 69

خانـه بـراي زنـدگی در نظـر       محیطی شبیه دنیا است. گاهی دنیا و آخرت به عنـوان دو 

و  44صالح، ص تعبیر شده است (صبحی» دار آخرت«و » دار دنیا«رفته شده و از آن به گ

 ۀکند این است که خان آخرت متمایز می ۀدنیا را از خان ۀترین ویژگی که خان ). مهم364

ناأمن، نامستحکم و ناپایدار است. زیرا براي اهداف موقتی و زودگذر سـاخته   ۀدنیا خان

شده است. خوبی و بدي، حالل وحرام، مالیمات و نامالیمات نیز جزء الینفک زندگی 

). 152،154دنیا بوده و به عنوان بخشی از زندگی در نظر گرفته شده است (دشـتی، ص 

ي  و جایی کـه همـه  » ایمن«، »مطمئن«، » گیهمیش« ۀي آخرت به خان در مقابل، از خانه

). 150ص1385(دشـتی،   استانداردهاي الزم در آن رعایـت شـده تعبیـر گردیـده اسـت     

  آمده است. 2-1دنیا در جدول  ۀهاي خان ویژگی

  

   

                                                        

 .113ص10ج1378اسکن الدنیا خلقه؛ ابن ابی الحدید،  .١
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  ي دنیا هاي خانه : ویژگی 2 -1جدول

  دنیا

شود (الدار المقدور علی  اي که سرانجام خراب می خانه

  )72دشتی، صاهلها الزوال؛ 

کند (فهی تحفر  اي که ساکنان خود را هم نابود می خانه

  )72بالفناء سکّانها؛ دشتی، ص

اي که نا امن است ( و االمان منها معدوم؛ دشتی،  خانه

  )328ص 

منزلگاهی  براي کوچ کردن (فانها منزل قلعه ولیست 

  )328بدار نجعه؛ دشتی، ص

(دارها هانت اي که در نزد خدا بی ارزش است  خانه

  علی ربها؛ همان).

هاي آن در حال فروریختن و از بین  اي که پایه خانه

رفتن است(... دار تنقض نقض البناء و عمر یفنی؛ 

  همان)

ظاهري آن فریبنده و گول زننده  هاي اي که تزئین خانه

؛ قد تزیٍّنت بغرورها و 68است(...خضراء؛ دشتی، ص

  غرّت بزینتها؛ همان)

  

ي واقعی (انما  مجازي است و آخرت خانه ۀخاندنیا 

الدنیا دار مجاز و اآلخره دار قرار؛ صبحی صالح، 

  )320ص

اي که باید از آن کوچ کرد (فارتحلوا منها باحسن  خانه

  )68الزاد؛ دشتی، ص ما بحضرتکم من

  

ال را مطـرح  ؤکنـد، ایـن سـ    دنیا را بیان مـی  ۀهاي خان علی(ع) ضمن این که ویژگی

» ها جایی مناسبی براي زندگی هسـت؟!  اي با این اوصاف و ویژگی آیا خانه«کند که  می

). در برخی مـوارد،  151ص1385(دشتی، » آیا ارزش این را دارد که به آن دل ببندیم؟!«



 ۴٧  معناي زندگی در نهج البالغه

 

 .٢و به ترك آن سفارش نموده است ١اي را به شدت مذمت کرده زندگی در چنین خانه

بندي و از امور دنیـوي بـه    ها را به دنیوي و اخروي طیف در مواردي نیز، اشیاء و پدیده

  ). 152ص1385تعبیر کرده است (دشتی، » متاع آخرت«و از امور اخروي به » متاع دنیا«

ي فردي در ارتباط  به معناي نوعی تجربه لبالغه ا نهجعالوه بر معانی یاد شده، دنیا در 

ته است. در این مورد از نـوعی دنیـاي   با شرایط فیزیکی، عینی و اجتماعی نیز به کار رف

خـود را  » دنیـاي شخصـی  «شود. هـر کسـی    فکنی شده و شخصی سخن گفته می درون

بـه مفهـوم دنیـاي    » دنیـاکم «و » دنیـاك «مورد با تعبیر  15سازد. علی (ع) در بیش از  می

).   378 ،411، 287 ،265 ،248 ،49صـالح، ص  شخصی اشاره کرده است (رك: صـبحی 

هاي اساسی علی(ع) در این موارد، این است که رابطه با دنیا و آخرت به  یکی از فرض

در نظر گرفته شده است. بـر همـین اسـاس، از     )object relation( موضوعی ۀرابط ۀمثاب

) 66) و از آخرت به نماد پدر (همـان، ص 502ص1385دنیا به عنوان نماد مادر (دشتی، 

که افراد، بیشتر به ارتباط بـا مـادر (یعنـی    دهد  سازي شده است. شواهد نشان می مفهوم

نیازها است، گرایش دارند اما در عین حال گرایش به  يدنیا) که مظهر تمایالت و ارضا

مندي و عقالنیت) نیز به عنوان یک واقعیت اساسی در زندگی  پدر (سمبل اقتدار، قاعده

ایل به موضوعات هاي مستمرّي در تم پذیرفته شده است. بدین ترتیب، ما شاهد تعارض

هاي اخیر، بحث روابـط   مربوط به پدر و یا مادر در زندگی واقعی هستیم و در پژوهش

هاي مربوط به موضوعات مـادري و پـدري از اهمیـت بـاالیی      موضوعی و دوسوگرایی

و  3برخوردار شده و توجه پژوهشگران زیادي را به خود جلب کـرده اسـت (فریـدمن   

). علـی (ع)   1386، 8و فیسـت  7؛ فیسـت 2009، 6یـوز و مت 5؛ کور2009، 4اسکوستاك

. ٩اصالت را از آن پدر دانسته و به داشتن روابط موضـوعی بـا آن توصـیه کـرده اسـت     

حرکت از مادر و پیوستن به پدر، بیانگر حرکت عقالنی در زندگی است. در واقع، مادر 

                                                        

 .328العیش فیها مذموم؛ دشتی، ص . 1

  .130ص1385عباد اهللا اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا؛ دشتی،  .2
3. Friedman H.S 

4. Schustack, M.W 

5. Coor, P.J 

6. Matthews, G 

7. Feist, J 

8. Feist, G.J 

 .66فکونوا من ابناء اآلخره و التکونوا من ابناء الدنیا فانّ کلّ ولد سیلحق بأبیه؛ دشتی، همان، ص.٩
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  هد. د ساز انسان است و هویت کودکان را تشکیل می ساز و پدر زمانه زمینه

به وجود آورده که افراد » دنیاي بد«و » دنیاي خوب«چنین، علی (ع) تصویري از  هم

، 9الحدیـد، ج  ابی هاي مثبت و منفی دنیا را درنظر داشته باشند (ابن سازد جنبه را قادر می

گویـد: اي    را مورد خطاب قرار داده و مـی » دنیاي بد«). در یک برخورد نمادین 137ص

اي تا  ي من شده کنی؟  یا شیفته از من دور شو، آیا براي من خود نمایی میدنیا! اي دنیا! 

روزي در دل من جاي گیري؟! هرگز مباد! غیر مرا بفریب کـه مـرا در تـو هـیچ نیـازي      

ام، تا بازگشتی نباشد، دوران زندگانی تـو کوتـاه، ارزشـت     نیست، تو را سه طالقه کرده

  ). 480همان، صصالح،  اندك و آرزویت ناچیز است (صبحی

درکی است که از مفهوم حیات و ارتباط آن بـا  » زندگی«با توجه به آن چه گذشت، 

دیگر این پژوهش وجود معناي ذاتی بـراي زنـدگی    ۀآید. یافت دنیا و آخرت به دست می

است. خدا براي زندگی انسان معنایی قرار داده و استعداد کشف این معنی را نیز بـه او  

عبارت است از تأکید روي  البالغه نهجهر اساسی معناي زندگی در عطا کرده است. جو

این نکته که بدون وجود خدا زندگی معنایی نخواهد داشت. علی (ع) اعتقاد به خـدا و  

به طور کل، دینداري را به عنوان یکی از منابع اساسی معناي زندگی معرفی کرده است 

گیرد و جایگـاه   هداف افراد شکل میاصلی عقاید، انتظارات و ا ۀکه به موجب آن، هست

  شود. فرد در زندگی مشخص می

براي معناداري زنـدگی بیـان کـرده،     البالغه نهجهایی که علی (ع) در  از دیگر مؤلفه 

ي سطوح هسـتی و هـر آن چـه بـا زنـدگی و       است. هدفمندي در همه» هدف زندگی«

). در 24، 22ص (دشـتی، همـان،   شـود  کنـد، دیـده مـی    حیات انسـان ارتبـاط پیـدا مـی    

) هدف زندگی، فراتر 1فرض مشخص شده است:  هدف زندگی، با سه پیش البالغه نهج

دنیا آفریده شده  فرماید: دنیا براي غیر علی (ع) میاز خود زندگی است. به همین جهت، 

) هدف زندگی، از پیش تعیین شده است؛ یعنی، یـک  2و  ؛)528ص1385است (دشتی، 

برنامه و هدف از پیش تعیین شده براي جهان وجود دارد و جریان کارهاي جهان طبـق  

) هـدف نهـایی جهـان را    3 ؛)524گیرد (همـان، ص  یک طرح و برنامه قبلی صورت می

توانـد   گزینند می توان تغییر داد اما مسیري که افراد براي رسیدن به این هدف بر می نمی

متفاوت بوده یا اینکه حتی به طور موقتی یا همیشه هدف اصلی فراموش شـود. انسـان   

تواند در چارچوب این طرح مدبرانـه جهـان مسـیر خـود را      تنها موجودي است که می
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براي کمال یا سقوط انتخاب کند. براي انسان نیز یک هدف غایی وجود دارد که باید به 

کنش هدفمندي در زندگی تمایل فرد را براي رسیدن به هـدف  . ١سوي آن حرکت کند

اي در این زمینه دارد. در این راستا، هر چیـزي   العاده افزایش داده و نقش انگیزشی فوق

که قادر باشد فرد را به هدف زندگی یعنی کمال، سعادت، فوز و فالح نزدیک کند نیـز  

ي دستیابی به هدف زنـدگی   ایی که زمینهشود. بنابراین، اعمال و رفتاره معنادار تلقی می

  کنند، نیز خود منابعی براي معنادهی به زندگی هستند.   را براي ما فراهم می

هـا و   معناي زنـدگی، چگـونگی تفسـیر و تحلیـل پدیـده      ةموضوع مهم دیگر در بار

رویدادهاي ناخوشایند زندگی است. زمانی که هدف واضح باشد و راه هاي رسیدن بـه  

ها و اعمال نیز تعریف مشـخص بیابنـد، مشـکالت و موانـع نیـز داراي       عالیتهدف و ف

معناي خاص خود هستند. اگر مشکالت باعث نزدیکی بیشتر فرد به هدف شود، معناي 

هـا را بـه نحـوي     تـوان آن  گردد. پـس مـی   ها متفاوت شده و واجد کارکرد مثبت می آن

ي نزدیکـی بیشـتر بنـده بـه خـدا      اي از جانب خداوند و نشانه عالقمنـدي او بـرا   هدیه

هاي دینـی، رویـدادهاي ناخوشـایند زنـدگی بـر اسـاس        دانست. از همین رو، در آموزه

دوستی خـدا،   ۀهاي مثبت آن از قبیل هدیه دانستن مشکالت از سوي خدا، نشان کارکرد

شوند  اي براي رشد و تکامل معنوي و چیزي که افراد به خاطر آن پاداش داده می وسیله

  ). 118 و 496 ،240ص، 1385ارزیابی قرار گرفته است (دشتی،  مورد

 مفهوم مرگ است. بـه در ارتباط با معناي زندگی،  هاي پژوهش حاضر از جمله یافته

دلیل پیوستگی بین دنیا و آخرت که پیشتر به آن اشاره شد، مرگ یک مرحله از مراحـل  

ناپذیر در زنـدگی   حقیقت انکار، مرگ یک البالغه نهجهاي  زندگی است. بر اساس آموزه

، 398، 207) و کسـی را گریـزي از آن نیسـت (همـان، ص    242صالح، ص بوده (صبحی

). نقش مرگ در رابطه با معناي زندگی هشیاري افزایی انسان نسبت به گذر زمـان  383

دارنده یک فعالیت معنـادار یـا پـوچ باشـد. معنـاي ایـن         بر  تواند در است. هر زمان می

هـاي   ) اشـاره بـه ویژگـی   398ایم تا بمیریم (همـان، ص  ما به دنیا آمده اًاساس عبارت که

  زندگی این دنیا دارد. 

(همـان،   ) همگـانی بـودن  1با چند ویژگی مشخص شده است:  البالغه نهج مرگ در

) 3 و )156ص1385امکان بازگشت به زندگی دنیا (دشتی،  ) پایداري و عدم2)، 242ص

                                                        

  .512، ص1385؛ دشتی، فما خُلق أمرء عبثاً فیلهوا و التُرك سدي فیلغوا. 1
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) نبود کارکرد فیزیولوژیـک بعـد از مـرگ    4)، 152مان، صنامشخص بودن زمان آن (ه

مرگ از نظر  .)66) عدم امکان رفتار اختیاري بعد از مرگ (همان، ص5)، 96(همان، ص

شـود. ایـن تغییـرات     هاي فیزیولوژیک در بدن مـی  بالینی، سبب بروز تغییرات و واکنش

ذاري است. از نظـر  ). مرگ فرایند گ144ممکن است با درد نیز همراه باشد (همان، ص

کند. مرحله اول، از کار افتادن زبـان   علی (ع) بدن در فرایند مرگ از سه مرحله گذر می

شود. در این مرحله، فرد با گوش  است که طی آن فرد براي کنار آمدن با مرگ آماده می

تواند سخن بگوید. در یک لحظه، زندگی  بیند، اما نمی شنود و با چشم خود می خود می

افتد. کم کم بدن وارد  هایی که جمع کرده می کند و به یاد ثروت گذشته خود را مرور می

افتـد. در طـی ایـن مرحلـه کـارکرد       شود که طی آن گوش هم از کار می مرحله دوم می

شود و در مرحله آخر، با خروج روح از بدن حالـت   فیزیولوژیک بدن رفته رفته کم می

). گذاري بودن مـرگ بـه معنـاي ایـن     145(همان، ص افتد مرگ به طور کامل اتفاق می

(ع) انسـان    خورد. از نظر علی است که مرگ با یک وهله اساسی دیگر زندگی پیوند می

). بنـابراین، دلیلـی   145، 219، 74یابد (همان، ص با مرگ به مرحله باالتر حیات راه می

کـر نکنـیم (دشـتی،    بـاره آن ف  تـوانیم در  وجود ندارد که ما از مرگ بترسـیم ولـی نمـی   

 بینانه از مرگ تأکید دارد ). به طور کلی، علی (ع) بر تفسیر خوش 284و  262ص 1385

براي زندگی نیست بلکـه زنـدگی بـا     معتقد است که مرگ نه تنها عامل تهدید کننده   و

یابد؛ زیرا وقتی بدانیم زندگی جاودانه نیست و سـرانجام   مرگ معناي واقعی خود را می

صـورت، بیشـتر مراقـب     خواهیم بـرد. در ایـن   یم مرد، به ارزش زندگی پیروزي خواه

رسد یکـی از دالیـل اصـلی اینکـه      خواهیم بود.  به نظر می خود  رفتارها و عملکردهاي

علی (ع) به ناپایداري دنیا و یاد مرگ اشاره نموده این است که به ما یـادآوري کنـد تـا    

). اگـر زنـدگی بـا مـرگ     376ص1385دشتی، وقتی زنده هستیم، قدر زندگی را بدانیم (

اي  بودیم، در این صورت احتماال هیچ انگیـزه  یافت و ما براي همیشه زنده می پایان نمی

  براي تالش، پیشرفت و انجام کارهاي خوب در ما وجود نداشت.

هاي این پژوهش، آخـرت نیـز یکـی از منـابع مهـم معنـاي زنـدگی        بر اساس یافته

اعتقاد به زندگی پس از مرگ، دریافت کیفر و پاداش و اینکه هر شود؛ زیرا محسوب می

گیري اعمال و رفتار انسـان را در   اعمال و رفتار خود را خواهد دید، جهت ۀکسی نتیج

  کند. زندگی مشخص می
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  گیري بحث و نتیجه

هاي این  است. یافتانجام شده البالغهنهج این مطالعه با هدف بررسی معناي زندگی در

است. در از جایگاه محوري برخوردار البالغه نهجنشان داد که معناي زندگی در  پژوهش

، »کردنـی؟  کردنی است یا کشـف  آیا معناي زندگی جعل«پاسخ به این سوال پژوهش که 

هاي این پژوهش حاکی از آن است که دو برداشت از معناي زنـدگی وجـود دارد؛   یافته

ریـزي شـده و در    جهـان بـر طبـق آن پایـه    یک برداشت کلی یعنی نقشه و نظـامی کـه   

است. و دیگري برداشت شخصی که مسـتقیما و  کردنی صورت، معناي زندگی کشف این

آید. طبق تفسـیر  دست میبالواسطه از هماهنگی رفتارهاي فرد با هدف غایی زندگی به

  خود فرد ایجاد شود.  ۀدوم، معناي زندگی باید به وسیل

یـا  » دار کنـد؟  تواند زندگی را معنی چیزي می چه«سوال که چنین در پاسخ به این  هم

داد  نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان» منابع معنی زندگی چیست؟«به تعبیر دیگر 

) 2 ؛) هدفمنـدي زنـدگی  1عبارتنـد از:   البالغـه  نهـج که منـابع مهـم معنـی زنـدگی در     

) 4 ؛یابـد ی با مرگ پایـان نمـی  گذاري بودن مرگ و اینکه زندگ) اعتقاد به3 ؛باوري خدا

اي که فرد جهان هستی را پدیـده نظـام    ها به گونه توانایی درك و تفسیر عمقی از پدیده

مند دانسته و بتواند حتی رویدادهاي به ظاهر ناخوشایند و منفـی آن را مثبـت ارزیـابی    

دادن، معنوي ماننـد نمـاز و نیـایش، صـدقه     -) انجام اعمال و رفتارهاي اخالقی5 و کند

کردن به نیازمندان، کـارکردن بـراي تـأمین معیشـت زنـدگی. احسـاس پـوچی و        کمک

هـا و   معنایی در زندگی ، بیشتر به خاطر آن است که افـراد تفسـیر درسـتی از پدیـده     بی

  رویدادهاي ناخوشایند زندگی و به ویژه مرگ ندارند. 

هایی را در نظـر  یتوان براي معناداري زندگی شرایط و ویژگطبق یک برداشت، می

ـ «معنی باشد. زنـدگی بـا    دار و بدون آنها بی گرفت که زندگی با وجود آنها معنی ي امعن

گیري مذهبی بوده و اعمال و رفتار فرد همسو و هماهنگ  است که داراي جهت »زندگی

ریزي شده باشد. بنابراین، دینداري  با هدف آفرینش و در راستاي تأمین سعادت وي پایه

در معناداري زندگی دارد؛ زیرا دین ساختارهاي ذهنی افراد را گسترش داده  نقش مهمی

هـاي ایـن    بخشـد. در ایـن جهـت، یافتـه    و توانایی تفسیر و تحلیل شناختی را بهبود می

) و میشل و همکـاران  1979)، کرندال و راسموسن (2006پژوهش با تحقیقات موزیو (

  سو است.  ) هم2000(
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از سـه   البالغـه  نهـج هاي این پژوهش الگوي نهایی معناي زندگی در بر اساس یافته

معناي زنـدگی   مؤلفه شناختی) 1شناختی، عاطفی و انگیزشی تشکیل یافته است:  ۀمؤلف

زندگی، مرگ و رویدادهاي پـس از آن  باره خدا، هستی،  هاي فرد در به باورها و نگرش

آفرین و موضوعاتی  ). نگرش فرد به هستی، هستی109، خطبه 1385اشاره دارد (دشتی، 

رفـت؟، یـک   ام؟ سـرانجام بـه کجـا خـواهم    از قبیل این که من کیسـتم؟ از کجـا آمـده   

معناي زندگی به احساس رضـایت   مؤلفه عاطفی) 2 ؛سازدچارچوب معنی را فراهم می

 بینی و حالت امیدواري به خـدا  )، خوش22، نامه 228از زندگی (دشتی، همان، حکمت 

معنـاي زنـدگی شـامل     مؤلفـه انگیزشـی  ) 3 و ) در فـرد اشـاره دارد  83(همان، خطبه 

شود که نقش بازدارندگی یا توسعه بخشی رفتار را بر عهده دارد. افراد به فرایندهایی می

ها و دیگري به وسـیله هـدف    شوند؛ یکی به وسیله ارزششیوه اصلی برانگیخته می دو

)، ایمان 410و  95؛ حکمت 190، 16هایی مانند تقوا (همان، خطبه  غایی زندگی. ارزش

و دستیابی  )31)، حفظ کرامت نفس (نامه 176، حکمت 27؛ نامه 28و  5به خدا (خطبه 

) تعیین می کنند که فـرد چـه   423؛ حکمت 53 ؛ نامه114به هدف غایی زندگی (خطبه 

هاي معناي  رفتارهایی را باید انجام بدهد و از چه کارهایی باید دوري کند. روابط مؤلفه

نشان داده شده است. معناي زندگی در مرکز  1-1زندگی به صورت سه دایره در شکل 

، معناي زندگی بـه  این شکل، جایی که سه دایره هم پوشی دارند، قرار گرفته است. بنابر

  شوند. هاي شناختی انسان نسبت داده می بنهروان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البالغه نهج هاي هاي معناي زندگی بر اساس آموزه : مؤلفه1-1شکل 

. 

.. .. 

ــه  مؤلفــ

 انگیزشی

ــه  مؤلفــ

 عاطفی

ــه  مؤلفــ

 شناختی

  معناي

 زندگی
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هاي این پـژوهش بـه   در نهایت معنایابی و اصالح معنادهی به زندگی براساس یافته

  ترتیب زیر است:

تواند به زندگی انسـان  معنادهی و آنچه میهاي فرایند  معرفی و شناخت ویژگی -1

 ؛به طور واقع بینانه و پایدار معنا ببخشد

تـرین   منطقی درباره دنیا، که اساسی هاي شناختی و باورهاي غیر بنهاصالح روان -2

یابی است، و بیشترین حجم متون دینی در این زمینه را بـه خـود اختصـاص     فرایند معنا

  ؛داده است

ا توجه به معنایابی دینی که اهـداف پایـدار را در سـاختن    گزینی منطقی بهدف -3

 داند. گرایی می زندگی براساس آخرت

هـا را   زندگی به نحوي کـه بتوانـد اهـداف غـایی انسـان      تنظیم رفتارها و سبک -4

 پوشش دهد.

محدویت گسترة مفهومی معناي زندگی در این مقاله، از یک سـو بـه بحـث روایـی     

در برابـر تمـامی روایـاتی کـه در      البالغه نهجو از سوي دیگر به   علی(ع)، اماممربوط به 

گردد. پیگیري تحلیلی، روایی و قرآنـی ایـن    کتب اسالمی به ایشان منسوب است، برمی

تواند به تصریح بیشتر و تبـدیل آن   تر میمنابع گسترده مفهوم اساسی (معناي زندگی) از

  ره کمک کند. اي براي استفاده در درمانگري و مشاوبه پایه
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