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چکیده
تعالی و یا سقوط معنوی یک جامعه، وابسته به نوع انتخاب اهداف توسط افراد آن جامعه است و 
عدم شناخت "هدف صحیح"، افراد و جوامع را از رسیدن به سعادت بازمی دارد. لذا این مقاله تالش 
نموده است تا ضمن جستجوی "هدف صحیح زندگی" از دیدگاه قرآن و حدیث، تأثیر آن در کمال 
بشریت و هم چنین موضع قرآن در برابر برخی اهداف انتخابی بشر را با روش کتابخانه ای و تحلیلی 

مورد کنکاش قرار دهد. 
نتیجٔه حاصله این که، اوالً: با بررسی آیات و روایات مربوط به خلقت بشر، صحیح ترین هدف زندگی 
از منظر قرآن و روایات، تقّرب به خدا  و  اتصال عبد به معبود از طریق کسب معرفت خداوند و سپس 
عبادت و بندگی اوست. ثانیاً: با توجه به مفهوم عبادت در احادیث، می توان دریافت که عبودیت 
خداوند آنگاه که نشأت گرفته از معرفتی توأم با عقل سلیم و وجدانی آزاد از زنجیر خودمحوری باشد، 
باعث نزدیکی او به منبع مطلق تمامی کماالت یعنی خداوند متعال می شود و این تقّرب که حقیقی 
است و نه مجازی، باعث هم رنگی با معبود در صفات کمالیٔه وی گردیده و بدین طریق کمال بشر 
محقق خواهد شد. ثالثاً: در بین انواع پنج گانٔه اهداف انتخابی بشرـ  یعنی رهایی از رنج ناشی از گردونٔه 
تناسخ، رسیدن به کامیابی های دنیوی و لذات مادی، پوچ گرایی، تعالی نفس از راه پشت کردن به 
مظاهر دنیوی و ریاضت کشی، تهذیب نفس در سایٔه اعتدال، نه گرایش صرف به لذات مادی و نه 

رهبانیتـ  از منظر قرآن تنها دیدگاه پنجم، قابل قبول و دیدگاه های دیگر مطرود است.

کلیدواژه ها: هدف زندگی، عبودیت، ربوبیت، تقرب، عبادت.

*تاریخدریافت:94/02/18تاریخپذیرش:94/05/06
1.کارشناسیارشد،رشتهعلومحدیث،گرایشتفسیراثری)نویسندهمسئول(
Email:ziba.sheikholeslami@gmail.com
Email:h.masoudy@gmail.com2.دانشیاردانشگاهقرآنوحدیث
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مقدمه
سرنوشتافرادوجوامعانسانی،وابستهبهنوعاهدافیاستکهازسویآنهاانتخابمیشود؛زیراتعیین
هدفزندگی،یعنیتعیینمقصدزندگی؛اّمانکتٔهقابلتوّجهاینکهتعیینایناهدافنیزوابستهبهنوع
جهانبینیافراد)مادییاالهیبودنآن(است.لذاهدفزندگیافرادمسلماندریکجامعٔهاسالمی
باجهانبینیالهی،باهدفزندگیافراددرجوامعغربیوشرقیبهعلتداشتنجهانبینیمادی،باید
کاماًلمتفاوتباشد؛وگرنهسرنوشتنهاییهردو،یکیخواهدبودکهآنهمچیزیجزبدبختیوشقاوت
دنیویواخروینیست.بههمینعلت،جستجوی"هدفصحیحزندگی"ازدیدگاهقرآنوحدیث،تأثیر
آندرکمالبشریتوهمچنینموضعقرآندربرابربرخیاهدافانتخابیبشر،امریضروریبهنظر
میرسد.بدونتردید،یافتنپاسخهایمطلوببرایچنینسؤاالتی،نیازمندفعالیتیپژوهشیـعلمی

استومقالٔهحاضرنیزباچنیننّیتینگارشیافتهاست.
درموردپیشینٔهموضوعمقاله،بایدگفتکههرچندزوایاییازاینبحثراگاهدربرخیازآیاتقرآن
درکتبرواییوبرخیکتبومقاالتدیگرـ کریم،فرازهاییازنهجالبالغهواحادیثموجودازمعصومینـ
میتوانمشاهدهنمودودرعصرحاضرنیزمؤّلفانبرجستهای،نظیراستادمطهریدربرخیکتبخود،
مانندانساندرقرآن،آزادیمعنویوهدفزندگی،گوشههاییازاینموضوعرابهطورجستهوگریخته
و نپرداخته پژوهش بهشکلمورد بررسیموضوع، به آثار این از اّماهیچکدام موردبحثقراردادهاند؛
درصددپاسخگوییکاملبهسؤاالتمطروحٔهفوقبرنیامدهاند.الزمبهذکراستکهمنظوراز»حدیث«در

عنوانمقاله،تنهااحادیثپیامبر6وامامان:است.

هدف درست زندگی از منظر قرآن و روایات
هدف دارای دوردست، کهکشانهای تا ذّره کوچکترین از هستی جهان کل کریم، قرآن دیدگاه از
نهاییاست.لذاباانسجاموهماهنگیکاملبهسویهدفنهاییخلقتخویش،کهدرتعبیرقرآنازآن
با تنها و بوده یادشدهاست،درحالحرکت نهایی( قرارگاه و استقرار و»مستقّر«1)محل به»دارالقرار«
دستیابیبهآنبهآرامشخواهدرسید؛چراکهدرصورتعدمهدفمندی،آفرینشویباطلولغوخواهد
بودوچنینامریمحالاست؛چراکهجهانهستی،مخلوقخداستوازمبدئیحکیمپدیدآمدهوکار

﴾القیامة/12؛ کیْوَمِئٍذاْلُمْسَتَقرُّ الِْخَرَةِهیداُراْلَقراِر﴾غافر/39؛خانٔهآخرت،خانٔهقرارودائمیاست؛﴿ِإلیَربِّ 1.﴿َوِإنَّ
آنروزقرارگاه]نهایی[فقطبهسویپروردگارتوست.
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حکیم،ازباطلولغومبّراست؛1انساننیزبهعنوانجزئیازعالمهستیازاینقانونمستثنانیستوباید
کهزندگیاوبرپایٔه»هدفیصحیح«بناشود.

باتوّجهبهمعنایلغوی»هدف«که»غایت«و»مقصد«است،2و3معنای»هدفداشتندرزندگی«این
استکهانسانبدانددرپایانزندگیخود،میخواهدبهچهمقصدیبرسد؟بااینتعریفمعلوممیگردد
کهصحیحترینهدفزندگی،قطعًاهدفیاستکهباعّلتاصلیآفرینشانسانوآمدناوبهاینجهان،
منطبقباشد؛اّماچونمطلبموردپژوهش،جستجویهدفدرستزندگیازمنظرقرآنوروایاتاست،
برایچه دادکه»خداوند تغییر اینصورت به را بشرچیست؟« آفرینش از بایدسؤال»هدف ابتدا لذا
انسانراآفریدهاست؟«آنگاهبراییافتنپاسخ،بایدبهقرآنوروایاتمعصومان:مراجعهنمود؛زیرا
قرآنکریم،کتابخداوندوحاویاسرارخلقتجهانآفرینشاززبانخالقآنهاستومعصومان:نیز

مفّسرانحقیقیقرآنهستند.

ثفد درست  قفری م  ا یز نز ح
درآیاتقرآندربارٔههدفآفرینشانسان،تعبیرهایمختلفیمانندآزمایشوامتحانانسانهاازنظر
حسنعمل،4علموآگاهیازقدرتوعلمخداوند،5رحمتالهی،6عبودیتوبندگیخداوند7وجوددارد

ْرَضَو
َ
ماواِتَواْل ِذیَنکَفُروا﴾ص/27؛﴿َوماَخَلْقَناالسَّ الَّ ْرَضَوماَبیَنُهماباِطاًلذِلکَظنُّ

َ
ماَءَواْل 1.﴿َوماَخَلْقَناالسَّ

کَثَرُهْمالیْعَلُموَن﴾دخان/38و39.
َ
أ َولکنَّ ِباْلَحقِّ ماَبیَنُهماالِعِبیَنماَخَلْقناُهماِإالَّ

2.ر.ک:عمید،حسن؛فرهنگ فارسی عمید،تهران:انتشاراتفرهنگنما،چاپاول،1388هش؛عناوین»هدف،غایت،مقصد«.
3.معانیاینسهکلمهدرمنبعفوقچنیناست:هدف:ا.]ع[.)َهَد(نشانه،غرض،نشانهتیر،ج.اهداف؛غایت:ا.]ع[،
غایة،پایان،نهایت،پایانچیزی،مقصود،مقصد،ج.غایات؛مقصد:ا.]ع[،)َم.َص(جاییکهقصدوآهنگآنکنند،

محلقصد،ج.مقاصد.
ْحَسُنَعَماًل﴾ملک/2؛خداییکهمرگوزندگیراآفریدتاشمارابیازماید

َ
یکْمأ

َ
ِذیَخَلَقاْلَمْوَتَواْلَحیاَةِلیْبُلَوکْمأ 4.﴿الَّ

کهکدامنیکوکارترهستید.
ِدیر﴾طالق/12؛

َ
َشیٍءق َهَعلیکلِّ اللَّ نَّ

َ
ِلَتْعَلُمواأ ْمُرَبیَنُهنَّ

َ
ُلاْل یَتَنزَّ ْرِضِمْثَلُهنَّ

َ
ِذیَخَلَقَسْبَعَسماواٍتَوِمَناْل ُهالَّ 5.﴿اللَّ

خدا،آنکسیاستکههفتآسمانراآفریدواززمیننیزهمانندآنهاراخلقکردوفرماناوبینهفتآسمانوزمیننازل
میگرددتابدانیدخداوندبرهمهچیزتواناستوخداوندبرهمهچیزاحاطٔهعلمیدارد.

کَوِلذِلکَخَلَقُهْم﴾هود/118و119؛ َمْنَرِحَمَربُّ ًةواِحَدًةَوالیزاُلوَنُمْخَتِلِفیَن*ِإالَّ مَّ
ُ
اَسأ کَلَجَعَلالنَّ 6.﴿َوَلْوشاَءَربُّ

اگرپروردگارتخواستهبود،همهمردمرایکامتکردهبود؛ولیهموارهانسانهاباهماختالفدارند؛مگرآنراکه
پروردگارتمشمولرحمتخویشقراردهدوبرایهمینآنهاراآفریدهاست.

ِلیْعُبُدوِن﴾ذاریات/56؛ومنجنوانسرانیافریدم،مگربرایاینکهعبادتمکنند. ْنَسِإالَّ َواْلِ
7.﴿َوماَخَلْقُتاْلِجنَّ
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کهدرنگاهاّولشایدشبهٔه»احتمالوجودتناقضمیانآیاتقرآن«رابهذهنمتبادرنماید؛اّمااندکی
تأملدرمفهوماینآیاتوآیاتمشابهآننشانمیدهدکههیچتضادواختالفیدرمیانآنهانیست.

درواقع،بعضیهدفمقدماتی،برخیمتوسطوبعضیهدفنهاییاندوبرخینتیجٔهآن.
هدفاصلیهمان»عبودیـت«استکهدرآیٔه۵۶سورٔهذاریات،بهآناشارهشدهومسئلٔه»علمودانش«
و»امتحانوآزمایش«اهدافیاندکهدرمسیرعبودیتقرارمیگیرندو»رحمتواسعٔهخداوند«،نیزنتیجٔه

اینعبودیتاست.1
ازخلقت عالمحکیم وخداوند نبوده بیهوده انسان آفرینش که معلومگردید قرآن آیات پسطبق
پیش اینشبهه اکنون پروردگاراست. آنها،عبادت واصلیترین اهدافیداشتهکهمهمترین انسان،
میآیدکهآیانیازخداوندبهعبادتبشر،باعثشدهتااوانسانرابیافریندیاعلتدیگریدرکاربودهاست؟
ِلیْعُبُدوِن«   »ِإالَّ ِلیْعُبُدوِن﴾،جملٔه  ِإالَّ ْنَس اْلِ َو 

اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوما آیٔه بایدگفت:در درپاسخاینسؤال
استثناییاستازنفی؛وشکینیستکهایناستثناء،ظهوردراینداردکهخلقتبدونغرضنبودهو
غرضازآنمنحصرًاعبادتاست؛یعنیغرضاینبودهکهخلق،عابدخداباشند؛نهاینکهاومعبود
ِلیْعُبُدوِن«؛تاآنکهمرابپرستند؛ونفرموده:»تامنپرستششومیاتامن خلقباشد؛چونفرموده:»ِإالَّ
معبودشانباشم«.ازیکطرف،غرضامریاستکهصاحبغرضبهوسیلٔهآناستکمالمیکندو
حاجتشرابرمیآورد؛درحالیکهخدایسبحانازهیچجهتنقصوحاجتینداردتابهوسیلٔهآنغرض،
نقصخودراجبراننمایدوحاجتخودراتأمینکندوازطرفدیگرنیز،انجامفعلیکهسرانجامغرضی
عایدفاعلشنشود،لغووسفیهانهاست.لذانتیجهمیگیریمکهعبادت،غرضازخلقتانسانبودهو
کمالیاستکهعایدخودانسانمیشود.2 پسعبادت،غرضونتیجهایاستکهعایدفعلخدامیشود؛

نهعاید»فاعل«کهخودخداباشد.3
ولیمراداز»هدففعل«و»هدففاعل«درموضوعخلقتانسانچیست؟وتفاوتایندوکدام
است؟درپاسخبایدگفتکهبدونشک»هدففاعل«،یعنیهدفیکهبرانگیزانندٔهفاعلاستوچیزی
استکهطبعًافاعل،درکارخودمیخواهدبهآنبرسد.ولیدرموردسؤال»هدفازخلقتچیست؟«
اگربهاینمعناباشدکههدفخالقازخلقتچیست؟یعنیخالقچهانگیزهایداردوچهچیزعامل،
1.مکارمشیرازی،ناصر؛تفسیر نمونه،تهران:دارالکتبالسالمیه،چاپاول،1374هش؛ج22،ص387ـ386.

2. موسوی همدانی، سید محمدباقر؛ ترجمٔه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، 
چاپ پنجم،1374 ه ش؛ ج  18، ص 580 ـ 579.

3. همان؛ ص 583.
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باعثومحّرکاوبرایخلقتاست؟مابهاینمعنادربارٔهخدانمیتوانیمقائلبههدفوغرضیشویمکه
فاعلدرکارخودمیخواهدبهآنبرسد؛زیرااینمستلزمنقصفاعلاستواینطورهدفداشتن،تنها
درفاعلهایبالقوهودرمخلوقاتصادقاستودرخالقصادقنیست.ولییکوقتمنظوراز»هدف
خلقت«،غایتوهدففاعلنیست؛بلکه»هدففعل«است.معنای»هدففعل«ایناستکههرکارو
هرچیزیکهآفریدهوموجودمیشود،کمالمنتَظریداردوخلقشدهاستتابهکمالمنتَظرخودبرسد

ونهاینکهفاعل،اینکارراکردهکهخودبهکمالبرسد.
بهطورکلیناموساینعالمچنیناستکههرچیزیوجودشازنقصشروعمیشودومسیرشمسیر
کمالاست،برایاینکهبهکمالالیقخودوکمالیکهامکانرسیدنبهآنرادارد،برسد.پسسؤال»هدفو
غایتازخلقتانسانچیست؟«درواقع،یعنی»هدففعل«درخلقتانسانچیست؟وپاسخآننیزبرمیگردد
بهاینکه»ماهیتانسان«چیستودرانسانچهاستعدادهایینهفتهاستوبرایانسانچهکماالتیامکان
دارد؟هرکمالیکهدرامکانانسانباشد،بایددربارٔهآنبحثکرد؛زیراانسانبرایآنکماالتآفریدهشدهاست
وچونبحثراازجنبٔهاسالمیانجاممیدهیم،نهعقلیفلسفی،بایدببینیماسالمچهبینشیدربارٔهانساندارد

وانسانیکهاسالممیشناسد،استعدادچهکماالتیراداردکهبرایآنهاآفریدهشدهاست؟1 
اکنونباتوّجهبهسخنانفوق،براییافتنپاسخ»ازدیدگاهاسالمهدفازخلقتانسانچیست؟«باید

دیدنظراسالمدربارٔهماهیتانسانچیست؟
بارجوعبهآیاتقرآنکریمدرمییابیمکهدراینکتابآسمانیبهوجوددوگونهصفاتدرانساناشاره
شدهاست؛صفاتیکهستایششدهوصفاتیکهموردسرزنشقرارگرفتهاستوازآنهابهارزشهاوضد

ارزشهایادمینماییم.
بعضیازارزشهایانساندرقرآنعبارتانداز:خلیفهوجانشینخداونددرزمین،مسجودمالئک،
دارای باشد(، خلقشده تصادفی که مخلوقی )نه خداوند طرف از انتخابشده و برگزیده موجودی
بزرگترینظرفیتعلمیممکنبراییکمخلوق،نیمهملکوتیونیمهمادی،دارایفطرتیخداآشنا،
ُملَهمبهخیروشر،امانتدارالهیدررویزمین،مسلطبرطبیعتوزمینوآسمان،برخوردارازشرافتو
کرامتذاتی،فضلیتوبرتریبرمخلوقاتو....بعضیازضدارزشهایانساندرقرآننیزچنیناست:
ُممِسک، و تنگچشم شتابگر، و پروردگارش،عجول به نسبت ناسپاس بسیار نادان، و بسیارستمگر

1.ر.ک:مطهری،مرتضی؛هدف زندگی،تهران،قم:انتشاراتصدرا،چاپنوزدهم،1392ه.ش؛ص11ـ10
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مجادلهگرترینمخلوق،حریص،غافل،گمراهتروپستترازحیواناتو....1
پسازنظرقرآن،انسانموجودیاستکهدروجودشدونوعصفتتعبیهشده:صفاتارزشیکه
عبارتاستازتمامیارزشهایانسانیموجوددراوکهبهجنبٔهمعنویتوروحانیتویبرمیگرددو
صفاتضدارزشیکهبهجنبٔهحیوانیومادیویبرمیگردد؛اّمااینبدانمعنانیستکهانسانیک
موجودیدوسرشتیاستکهنیمیازآنستودنیونیمدیگرنکوهیدنیاست؛بلکهدرواقع،اشارهبهاین
نکتهاستکهازدیدگاهقرآن،انسانهمۀکماالتوارزشهایانسانیرادروجودخودبهصورتبالقوه
دارد؛منتهااینخوداوستکهبایدآنهارابه»فعلیت«برساندوسازندهومعمارخویشتنباشد.چنانچهاین
امرمحققگردد،آنگاهسیرصعودیپیداخواهدنمودکهمنتهایسیرصعودیاو،رسیدنبهمرحلٔه﴿
ْرِض﴾2است؛اّمااگرجنبههایمنفیوجودیخودرابپرورد،آنگاهسیرنزولیخواهدداشت

َ
َخِلیَفٌةفیاْل

﴾3است.شرطاصلی َضلُّ
َ
أ ُهْم َبْل ْنَعاِم

َ
کَاْل ْوَلئک

ُ
﴿أ بهمرحلٔه او،رسیدن نزولی انتهایخطسیر که

وصولانسانبهکماالتیکهبالقوهداردـیعنیرسیدنبهمقامخلیفةالّلهیومسجودمالئکواقعشدنـ
تنهاایمانواتصالبهخداست؛وگرنهازحیواناتنیزپستتروگمراهترخواهدبود.4

حالاگراینمعنارادرکنارشرطصحتوقبولیعبادات،کههمان»قصدقربتبهخدا«است،5
بگذاریم،درخواهیمیافتکهازیکسوباتوّجهبهمعنای»قربت«،هدفازعبادت،پیوندعملیباخدا
واّتصالبهاوست؛وازسویدیگر،طبقمطالبپیشگفته،تنهاراهرسیدنبشربهکماالتبالقّوهاش،

اّتصالبهخداوایمانبهاوست.
پسمیتواننتیجهگرفتکهعبادت،تنهاراهیاستکهمیتواندبشررابهکماالتبالقّؤهخویش
برساند؛زیراآنچهبایکعبادتصحیحبرایبشرحاصلمیشودیک»تقّربحقیقی«است،نهمجازی؛

وانسانبهراستیبهخدانزدیکمیشود.
نزدیکشدنبهخدابدانمعناستکهچونخداوندکمالمطلقاست،دراثرنزدیکیبهاوبرکماالت
انسانافزودهمیشود؛یعنیدراثرنزدیکیبهاینکانونالیتناهیهستیکهمنبعمطلق»علم،قدرت،
حیات،واراده«است،بر»علم،اراده،قدرتوحیات«فردمقّربافزودهخواهدگردید.بنابراینموجودات

1.ر.ک:مطهری،مرتضی؛انسان در قرآن،تهران،قم:انتشاراتصدرا،چاپبیستویکم،1381هش؛ص15ـ8.
2.بقره/30.

3.اعراف/179.
4.مطهری،مرتضی؛پیشین؛ص17ـ16)بادخلوتصرف(.

5.ر.ک:قرائتی،محسن؛ پرتوی از اسرار نماز،تهران:طرحاقامهنماز،چاپدوازدهم،بیتا؛ص116.
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نزدیک هستی واقعیت و مرکز و کانون به واقعًا میکنند، کسب که وجودی واقعی کماالت بهحسب
میشوندوایننزدیکیهرچندجسمانینیست؛ولیحقیقیاست،نهمجازی.1

باید اوست، رسیدن کمال به عبادت، از وهدف عبادت انسان، خلقت از دانستیمهدف اکنونکه
فهمیدکهمعنایعبادتونقشآندرکمالبشریت،چیست؟آیامنظورازعبادت،تنهاانجاممراسمی
مانندرکوع،سجود،قیاموقعودوسایراعمالعبادیاستیاحقیقتیماورایاینهاست؟هرچندعبادات
رسمینیزهمگیواجداهمیتهستند.اینکوقتآناستکهبهمفّسرانحقیقیقرآن،مراجعهکرده
برای علمشان بیکران دریای از استفاده با و الهی لدنی علم به مقدسشان وجود اّتصال به توّجه با و

پرسشهایخویشپاسخیصحیحبیابیم.

ثفد درست  قفری م  ا یز رومدات
درجستجویمعنای»عبادت«ازدیدگاهروایات،بهروایتذیلبرمیخوریمکهطبقآن،ازدیدگاهامام
معصوم7،عبادتبهمعرفتمعناشدهاست.دراینروایت،بهگفتٔهامامصادق7،امامحسین7به

اصحابخویشچنینفرمودهاست:
أهیا الناس ان اهلل جل ذکره ما خلق العباد إال لیعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا 
بعبادته عن عبادة من سواه؛2 خداوند بزرگ بندگان را نیافریده، مگر به خاطر این که او را 
بشناسند؛ هنگامی که او را بشناسند، عبادتش می کنند و هنگامی که بندگی او کنند، از بندگی 

غری او بی نیاز می شوند.
ازاینروایتنکاتیبهشرحذیلقابلبرداشتاست:

واژٔه معصوم، امام این که میشود ذاریات،4معلوم سورٔه ۵۶ آیٔه با روایت3 اول فراز مقایسٔه با ـ 1
»ِلَیْعُبُدوِن«رادرسورٔهمزبوربه»ِلَیعِرُفوِن«تفسیرفرمودهاست؛زیرادرآیٔهمزبورعلتخلقتبشر،عبادت
خداوندذکرشده،اماطبقاینحدیثعلتآفرینشبشر،معرفتوشناختخداوندبیانگردیدهاست.این

سخنامام،حاکیازتأکیدایشانبرنقششناختواهمیتآندرزندگیبشراست.

1.ر.ک:مطهری،مرتضی؛آزادی معنوی،تهران،قم:انتشاراتصدرا،چاپبیستوچهارم،1381هش؛ص108ـ107.
2.ابنبابویه،محمدبنعلی)صدوق(؛علل الشرایع،تحقیقتقدیمبهسیدمحمدصادقبحرالعلوم،نجفاشرف:منشورات

المکتبةالحیدریةومطبعتها،1966م؛ج1،ص9،باب9،ح1.
3.دراینفرازاماممیفرماید:»خداوندبزرگبندگانرانیافریده،مگربهخاطراینکهاورابشناسند.«

ِلیْعُبُدوِن﴾؛جنوانسراخلقنکردممگربرایاینکهمراعبادتوپرستشکنند. ْنَسِإالَّ َواْلِ
4.﴿َوماَخَلْقُتاْلِجنَّ
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2ـ»شناخت«بر»عبادت«مقّدماست؛زیرااینامریعقلیاستکهمخلوقابتدابایدخالقخودرا
بشناسدتااوراعبادتکندواگراورانشناسد،چگونهممکناستاوراعبادتکند؟1و2اینمعناازفراز

دومروایتبهدستمیآیدکهفرمود:
هنگامی که او را بشناسند، عبادتش می کنند.

3ـعبادتیکهتوأمباشناختصحیحباشد،انسانراازبندگیواسارتغیرخدامیرهاند.اینمعنااز
فرازسومروایتبهدستمیآیدکهفرمود:

هنگامی که بندگی و عبادت او کنند، از بندگی غری او بی نیاز می شوند.
دراهمیتموضوعشناخت،عالوهبرروایتفوق،درحدیثیقدسیآمدهاستکهخداوندمیفرماید:

ُکنُت َکنزًا َمِفّیًا َفأحَببُت أن أعَرَف َو َخَلقُت اخلَلَق لَِکی أعَرَف؛3 من گنجی پنهان بودم، 
دوست داشتم که شناخته شوم، خالئق را آفریدم تا شناخته شوم.

اماعلتاهمیتمسئلٔهشناختچیست؟وارتباطآنباموضوع"هدف"کداماست؟فرقتأثیر»عبادت
خدا«با»عبادتغیرخدا«برمسئلٔه»هدف«چیست؟بهتراستپیشازپرداختنبهسؤاالتفوق،یک
شبهٔهاحتمالیبرطرفشودکهشناختخداوند،»نیازبنده«استونه»احتیاجخداوندبهشناختبندهاز

او«وسوداینکسب»معرفت«نیزبهخودانسانبرمیگردد،نهخدا.
چنانکهسرورشهیدانراهحقوحقیقتامامحسین7دردعایعرفهباخدایشچنینبهنیایش

میپردازد:
إهلی أنَت الَغنیُّ بِذاتَِک أن َیِصَل إلیَک النَّفُع ِمنَک َفَکیَف ال َتُکوُن َغنّیًا َعنّی؛4 خداوندا، تو 
بی نیازتر از آن هستی که نفعی به خود برسانی؛ چه رسد به این که از وجود ملوقات نفعی به 

تو برسد، یا احتیاجی را از تو برطرف نامید.

ملف( ققش اعزفت ملهی در ش اخت ثفد  وین
بدونشکشناختمقصدنهاییازعواملکلیدیومهمدریکحرکتصحیحبهسمتهدفاست؛

1.نقویقاینیخراسانی،محمدتقی؛مفتاح السعادة فی شرح نهج البالغه،ناشر:مؤلف،بیتا؛ج4،ص559.
2.متنعربیمطلبدرمنبعمزبورچنیناست:»فانالعبدإذاخلقفالبّدلهمنمعرفةخالقه،ثّمعبادتهوهذاامرعقلی.«

3.نقویقاینیخراسانی،محمدتقی؛پیشین؛ج7،ص538؛مکارمشیرازی،ناصر؛پیشین؛ج22،ص394.
4.قمی،عباس؛کلیات مفاتیح الجنان،دعایامامحسین7درروزعرفه،بهروایتسیدبنطاووس.
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چراکهدراثرعدمشناخت،دوخطرانسانراتهدیدخواهدکرد:
خطراولاینکهبهعلتنشناختنهدفصحیح،ازهمانابتدابهسمتبیراههحرکتنماید.

خطردوماینکهابتدادرمسیردرستحرکتنماید،امادربینراهبهسمتاهدافانحرافیتغییرمسیردهد.
اّماتوّجهبهروایتذیلنیزایناصلکلیراروشنمینمایدکهانجامشناسینیزبدونآغازشناسی

امکانپذیرنیست.دراینروایتامیرالمؤمنینعلی7چنینمیفرماید:
 إن َل َتعَلم ِمن أیَن ِجئَت ال َتعَلم إلی أیَن َتذَهُب؛1 یعنی اگر ندانسته باشی که از کجا آمده ای، 

نخواهی دانست که به کجا می روی.
حالاگراینروایتدرکنارآیاتیازقرآنکریمکهبیانمینماید،خداوندهماولاستوهمآخر2،هم
مبدأاستوهممقصدنهایی3گذاردهشود،نقشمعرفتالهیدرهدفیابیصحیحمعلومخواهدگردید.

ب( ققش اعزفت ملهی در تسزدع  زکت به سمت ثفد، با جلب عومال پیش بزقفه و بزدمشتن 
اومقع با دمرقفه

امامحسین7فرمود:
خداوند بزرگ بندگان را نیافریده، مگر به خاطر این که او را بشناسند؛ هنگامی که او را 
بشناسند عبادتش می کنند و هنگامی که بندگی او کنند،  از بندگی غری او بی نیاز می شوند.4

طبقاینروایت،معرفتالهیباعثمیشودکهانسانتنهابندگیخدارابپذیردوازاسارت،بندگیو
اطاعتغیراوسرباززند.اینحالتکهدرآیاتقرآنکریم،ازآنبهعنوانایمانبهخداوکفربهطاغوت
تعبیرشدهاست،5باعثخواهدشدکهانسانتحتوالیتخداوندقرارگرفتهوازحیطٔهوالیتوسلطٔهغیر
خدارهایییابد.نتیجٔهچنینامری،یعنیجلبوالیتخدا،بهعنوانعاملپیشبرندهورهیدنازوالیت
طاغوت،بهعنوانمانعبازدارندٔهحرکت،درنهایتسببخروجاوازظلماتوبیراهههایانحرافیوموانع

1.جعفری،محمدتقی؛ترجمه و تفسیر نهج البالغه )فارسی(،دفترنشرفرهنگاسالمی،چاپششم،1368ش؛جلد7،ص274.
ُلوَالَِْخُر﴾حدید/3. وَّ

َ
2.﴿هَواْل

3.﴿اناللهواناالیهراجعون﴾بقره/156.
4.ابنبابویه،محمدبنعلی)صدوق(؛پیشین.

5.بقره/256.
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موجودتعبیهشدهدرمسیرحرکت،بهسمتراهروشنهدفصحیحزندگیخواهدگردید؛1زیراخداوندکه
خودمقصدنهاییاست،2 برصراطمستقیمقراردارد3وراهیکهبندگانرابهچنینمقصدیمیرساندنیز
صراطمستقیماست.4همانراهیکهپیمودنآنتنهابرایکسانیامکانپذیرخواهدبودکهباپذیرش
والیتالهی،خودراتحترهبریوهدایتاوقراردهند؛زیرااینتنهاخداستکهبندگانخویشرااز
ظلماتوسرگردانشدندربیراهههانجاتبخشیدهوبهسمتنور5،یعنیبهسمتخویشکههدف
بهعنوانموانعبزرگ الهی نهاییخلقتاست،هدایتمیکند؛درحالیکهطاغوتهاوقدرتهایغیر
بازدارندهدرمسیرروشنالهیظاهرگشتهوافرادرابهسمتبیراهههاوظلماتمنحرفخواهندنمود.6

ج( ققش اعزفت ملهی در رشف و کمال بشزدت
نوعاست:یکیعاملرشدوحّجت بردو نامیدهمیشود انسانهاکه"حجت" بدونشکعاملرشد
بیرونیکهانبیاواولیاودیگررشدیافتگانکاروانبشریتاند.دیگریعاملرشدوحجتدرونیکهعقل
بیانات با آیهدرقرآن بههمیندلیلحدودهفتصد اززنجیرخودمحوریاست.7 آزاد سلیمووجدان
مختلفوهزارانحدیث،دستوربهشناختانسانوجهانوتدبروتفکردرآنهارامیدهد.همچنین
آیاتواحادیثمااصراربهخداجوییوخدایاییمیورزند؛8چراکهشناختتوأمباتعقلخداوند،منشأرشد
وکمالانسانهاووسیلٔهتکاملآنهاست؛زیراوقتیبندگان،ذاتخداوندراکهمنبعهمهکماالتاست
بشناسند،آنگاهخودراباکماالتاوتطبیقمیدهندتاجرقهایازآنصفاتکمالوجاللدروجودشان

بدرخشدکهتکاملوقرببهخدا،جزازطریقتخلقبهاخالقاوممکننیست.9
همچنینازآنجاکهشناختذاتخداوند،زائدبرذاتاونیست؛بلکهعینذاتاوست،همانگونه
خواهد علمحضوری به منجر نهایت در شناختشهودی لذا اویند، ذات عین نیز او دیگر کهصفات

1.بقره/257.
ِهاْلَمِصیُر﴾آلعمران/28. کاْلُمْنَتهی﴾نجم/42؛﴿َوِإَلیاللَّ ِإلیَربِّ نَّ

َ
2.﴿َوأ

یَعَلیِصَراٍطُمْسَتِقیٍم﴾هود/56. َربِّ 3.﴿إنَّ
َقِبکْمَعْنَسِبیِلِه﴾انعام/153. ُبَلَفَتَفرَّ ِبُعواالسُّ ِبُعوُهَواَلَتتَّ َهَذاِصَراِطیُمْسَتِقیًماَفاتَّ نَّ

َ
4.﴿َوأ

ْرِض﴾نور/35.
َ
َماَواِتَواْل ُهُنوُرالسَّ 5.﴿اللَّ

6.انعام/153؛بقره/257و256.
7.جعفری،محمدتقی؛شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن،دفترنشرفرهنگاسالمی،1360هش؛ص525.

8.همان؛ص262.
9.مکارمشیرازی،ناصر؛پیشین؛ج22،ص395.
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گردید؛بهنحویکهعالموعارفیباقینمیماندوآنانفنایفیاللهخواهندشد.1حدیثذیلبهنقش
مهمشناختتوأمباتعقلخداوند،در"تقرب"بهاواشارهدارد.دراینحدیثپیامبر6بهامامعلی7

میفرماید:
یا علی اذا رأیت النّاس یتقّربون الی خالقهم بانواع الرّب تقّربانت الیه بانواع العقل تسبقهم؛2 
با  اما تو  انواع اعامل نیک می خواهند به خداوند تقرب جویند،  با انجام  ای علی، مردم 

به کارگریی انواع عقل از آنان سبقت بگری.
بهدلیلعملبهمحتوایاینحدیثبودکهموالیمّتقیانعلی7دربابمعرفتالهی،توانستبادیدٔه
بصیرتعقل،همٔهحقایقرادریابدوُمدرکاسرارشود؛بهگونهایکهحکمبهدیدندادهوچنینفرمود:

1ـ  ل أعبد رّبًا ل یره؛3 من خدایی را که ندیده باشم، نپرستیده ام.

2ـ  لو کشف الغطاُء ما ازددُت یقینًا؛4 اگر پرده برداشته شود، بر یقنی من نیفزاید.
اینگونهجمالتکهازراستگوترینانسانهاصادرشدهاستیعنیچه؟قطعًامعنایشایناستکه
هرانسانیبهمقدارمعرفتوشناختسودمندکههمراهباصفاوخلوصقلبیباشد،میتواندبامبادی
و خودخواهی کثافتهای زدودن و اخالقالله به تخلق با میتواند وهمچنین آشناشود عالیهستی

اوصافرذلحیوانیآمادٔهلقاءاللهشودوبامقامربوبیانسبگیرد.5
البتهبایدایننکتهراافزودکهشناخت،زمانیسودمنداستکهتوأمباعقلسلیمووجدانآزاداز
زنجیرخودمحوریباشد؛وگرنهابلیسهمخدارامیشناخت؛امابهعّلتاینکهدوصفتناپسند»غرور«
و»تکبر«دراووجودداشت،اینشناختنهتنهاموجبرسیدناوبههدفمطلوبورشدوکمالاونشد،

بلکهباعثسقوطوهبوطاونیزگردید.6

1.نقویقاینیخراسانی،محمدتقی؛پیشین؛ج7،ص538.
2.جعفری،محمدتقی؛پیشین؛ص263.

3.فیضکاشانی،محمدمحسن؛الوافی،اصفهان:کتابخانهامامامیرالمؤمنینعلی7،چاپاول،1406هق؛ج11،
ص26.

4.تمیمیآمدی،عبدالواحدبنمحمد،غررالحکم و درر الکلم،تحقیقسیدمهدیرجائی،قم:دارالکتابالسالمی،
چاپدوم،1410هق؛ص566.
5.جعفری،محمدتقی؛پیشین.

6.اعراف/18ـ11.
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انواع نگرش ها به »هدف زندگی« و موضع قرآن و احادیث در برابر آن ها
انسانهارادرزمینٔهنوعنگرشبه»هدفزندگی«بهدستههایمتفاوتیمیتوانتقسیمنمودکهبرخی

ازآنهابهشرحذیلمیباشند:

رزوه مول
زیرامعتقدندکهآدمیهموارهدر را»هدفزندگی«میدانند؛ تناسخ ازگردونٔه ناشی ازرنج رهایی
گردونٔهتناسخوتوّلدهایمکرردرجهانپرازرنجوبالگرفتاراستوتنهاراهرهاییانسانازاینگردونه،
دستیافتنبه»موکشه«یعنی»رهایی«وبهتعبیردیگرپیوستنبه»نیروانا«استکهدرلغتبهمعنی

»خاموشی«و»آرامش«میباشد.1

اوضع نز ح و م ادده در بزمبز رزوه مّول
معتقدانبهتناسخچنینمیپندارندکهانسانبعدازمرگ،باردیگربههمینزندگیبازمیگردد؛منتهاروح
اودرجسمدیگرویانطفٔهدیگرحلولکردهوزندگیمجّددیرادرهمیندنیاآغازمیکندواینمسئله

ممکناستبارهاتکرارشود،اینزندگیتکراریدراینجهانرا»تناسخ«یا»عودارواح«مینامند.2
قرآنکریمدرردعقیدٔهتناسخمیفرماید:انسانمردهایبیجانبودکهخداوندبهاوزندگیبخشید،

سپساورامیمیراند،سپساورازندهکردهوبهسویاوبازگردانیدهمیشود.3
بهاینترتیب،باصراحتمیفرماید:شمامجموعًادوحیاتومرگداشتهودارید،نخستمردهبودید
)درعالمموجوداتبیجانقرارداشتید(خداوندشمارازندهکرد،سپسمیمیراندوبعدازمرگ،یک

حیاتبیشنیستکهاینحیاتهمانزندگیدررستاخیزوقیامتاست،نهبرگشتبهدنیا.
بدینگونهمشخصمینمایدکهعقیدٔهبهتناسخازنظرقرآنکاماًلباطلوبیاساساستوانسان

بازگشتمکّرریبهدنیانخواهدداشت.4

1.توفیقی،حسین؛ آشنایی با ادیان بزرگ،تهران:سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهها)سمت(،مرکز
تحقیقوتوسعٔهعلومانسانی،چاپیازدهم،1387هش؛ص34.

2.مکارمشیرازی،ناصر؛پیشین؛ج1،ص164.
ِإَلیِهُتْرَجُعوَن﴾بقره/28. یْحییکْمُثمَّ یِمیُتکْمُثمَّ ْحیاکْمُثمَّ

َ
ْمواتًاَفأ

َ
ِهَوکْنُتْمأ 3.﴿کیَفَتکُفُروَنِباللَّ
4.مکارمشیرازی،ناصر؛پیشین.
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رزوه دوم
این گروه که می توان آنان را دنیاپرستان نامید، شخصیت، شرافت و مسئولیت را کنار گذاشته، هدف خود 
را جمع آوری کاالهای مناسب زندگی و بهره مندی از آن ها قرار می دهند و می خواهند چند روزهٔ عمر 
دنیا را با آسایش و لّذت بگذرانند و به کامل ترین وجه ممکن موجبات ایمنی و بهره برداری خود را ولو با 

بهره کشی از دیگران فراهم نمایند.1

اینانجزتوّرمخویشتنوبهرهبرداریهرچهبیشترازلذایذ،هدفیندارندوتشنٔهرسیدنبههرگونهنفع
مادی،مقامی،شهرتطلبیونظایرآنراکهسودشخصیخویشتلّقیمیکنند،میباشند.نمونهایاز
اینطرزتفّکررادرقروننوزدهموبیستم،درکشورهایغربیبهصورت»هدونیسم«،بهمعنیسودجویی

ولّذتپرستی،میتوانمشاهدهکرد.2پیروانمکتب»اپیکوریسم«نیزچنیندیدگاهیدارند.3

اوضع نز ح و م ادده در بزمبز رزوه دوم
قرآنکریمعقایداینگروهرابدینگونهتقبیحمینمایدکهزندگیدنیاعرضی،زائلشدنیوسرابیاست
باطلکهازیکیازاینخصالپنجگانهخالینیست:یالعبوبازیاست،یالهووسرگرمکننده،یازینت
است)کهحقیقتشجبراننواقصدرونیخودباتجملومشاطهگریاست(،یاتفاخراستویاتکاثرو
همٔهاینهاهمانموهوماتیاستکهنفسآدمیبههمهویابهبرخیازآنهاعالقهمیبنددواموری
خیالیوزائلشدنیاستکهبرایانسانباقینمیماندوهیچیکازآنهابرایاوکمالینفسانیوخیری
حقیقیجلبنمیکند.4و5سپسدردنبالٔهآیه،خداوندحالتدنیاوزودسپریشدنآنوکمیفایدهاش
رابهگیاهیتشبیهفرمودهکهبارانآنرارویانیدهوکشاورزانرابهشگفتآوردهاست،سپسخشک
میشودوبهزردیمیگرایدوخمیدهوشکستهمیشود6ودرانتهابابیانعبارت»دنیاچیزیجزمتاع
غرورنیست«میفهماندکهدنیاجزوسیلهوابزاریبرایفریفتنکسانیکهاورامحبوب،تکیهگاهوهدف

1.عطایی،محسن؛بررسی نظریٔه اریک فروم،دفترنشرفرهنگاسالمی،بیتا؛ص207ـ206.
2.جعفری،محمدتقی؛پیشین؛ص40.
3.مطهری،مرتضی؛پیشین؛ص42.

اَرَنباُتُه ْعَجَباْلکفَّ
َ
ْوالِدکَمَثِلَغیٍثأ

َ
ْمواِلَواْل

َ
ْنیاَلِعٌبَوَلْهٌوَوِزیَنٌةَوَتفاُخٌرَبیَنکْمَوَتکاُثٌرِفیاْل َمااْلَحیاُةالدُّ نَّ

َ
4.﴿اْعَلُمواأ

َمتاُعاْلُغُروِر﴾حدید/20. ْنیاِإالَّ یکوُنُحطامًا...َوَمااْلَحیاُةالدُّ اُثمَّ یِهیُجَفَتراُهُمْصَفرًّ ُثمَّ
5.موسویهمدانی،سیدمحمدباقر؛پیشین؛ج19،ص289.

6.مترجمان؛ترجمٔه تفسیر جوامع الجامع،تحقیقبامقدمهآیتاللهواعظزادهخراسانی،مشهد:بنیادپژوهشهای
اسالمیآستانقدسرضوی،چاپدوم،1377هش؛ج6،ص246ـ245.
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نهاییخودقراردهندچیزدیگرینیست؛درحالیکهاگربهدنیاومواهبمادیآنبهعنوانوسیلهای
برایوصولبهارزشهایانسانیوسعادتجاوداننگریستهشود،نهتنهاهرگزمذمومنیست؛بلکهبنابه

گفتٔهنبیمکّرماسالممزرعٔهآخرت1وپلیبرایرسیدنبهآنهدفهایواالست.2
امامعلی7نیزدریککالمارزشمند،دنیارابهماریسّمیتشبیهنمودهوچنینمیفرماید:

مُّ النَّاِقُع فِی َجْوفَِها هْیِوی إَِلیَها اْلِغرُّ اْلَاِهُل َو حْیَذُرَها ُذو  َها َو السَّ ْنیا کَمَثِل اْلَیِة َلنٌی َمسُّ  َمَثُل الدُّ
اللُّبِّ اْلَعاِقل؛3 دنیای حرام چون مار سّمی است، پوست آن نرم، ولی سم کشنده در درون 

دارد، نادان فریب خورده به آن می گراید و هوشمند عاقل از آن دوری می گزیند.

رزوه سوم
کسانیهستندکهدرجهتتکامل،یکمرتبهازگروهدومبرترند.اینانازیکسومیدانندکهاینظواهر
زندگی،چنانارزشواالیینداردکهانسانعمرخودرادرراهنیلبهآنتباهکندوازسویدیگرنیزبیش
ینکردهاندکهبهحقایقبرترزندگیدستیابندوبا»ُبعدمتعالیحیات«آشناشوند.لذابایک

ّ
ازاینترق

خألمعنویکاملروبروشدهوضمناستهزاءوتمسخرهستیوحیاتوبیهودهدانستنآن،بهپوچگرایی
گرویدهاند.4پیروانمکتب»نیهیلیسم«دارایچنینتفّکریهستند.»نیهیلیسم«رادراصطالحفارسی
میتوان»نهگرایی«یا»نیستگرایی«یا»هیچگرایی«و»بیگرایشی«نامید.»نیهیلیست«نیزکسیاست
کهدراثرناامیدیوسرخوردگیفراوان،بههیچقدرتوآیینیسرفرودنمیآورد.اینمکتبهمهچیزرانفی
میکند،ولیدربرابرآنچهنفیمیکند،چیزارزشمنددیگریراهمنداردکهارائهدهدوهمینامرباعث
میشودکهپیرواناینطرزتفکربادوخألمواجهشوند؛یکیاحساسخألدردرونودیگریاحساسغربت
وبیکسیوتنهاییدربیرونودرنتیجهبهمعضالتیچوناستفادهازموادمخّدر،خودکشی،مبتالشدنبه

بیماریهایروانی،وازدگی،مفتخواری،بیکاری،بیبندوباریو...دچارشوند.5

1.عاملی،زینالدینبنعلی؛رسائل شهید ثانی )ط.ج(،تحقیقرضامختاری،قم:مرکزنشروابستهبهمکتبالعالم
السالمی،چاپاّول،1422هق،1380هش؛ج2،ص819؛متنحدیثچنیناست:»الدنیامزرعةالخرة«؛دنیا

مزرعٔهآخرتاست.
2.مکارمشیرازی،ناصر؛پیشین؛ج23،ص354.

3.رضی،محمدبنحسین؛نهج البالغه،ترجمٔهدشتی،قم:مشهور،چاپاول،1379هش؛ص653،حکمت119.
4.سادات،محمدعلی؛فلسفٔه حیات انسان،مشهد:انتشاراتقدس،چاپدوم،عیدغدیر1361؛ص17.
5.غفوری،علی؛یادداشت هایی دربارٔه نیهیلیسم،دفترنشرفرهنگاسالمی،بیتا؛ص79،66،44،38.
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اوضع نز ح و م ادده در بزمبز رزوه سوم
قرآنکریمدررّدعقایداینگروهدرسورٔهصاد1بیهودهوبدونهدفدانستنآفرینشآسمانهاوزمین
راتصوراشتباهکافراندانستهودرسورٔهدیگرباطرحیکسؤالانکاری،عبثبودنخلقتبشررانیزرد

نمودهومیفرماید:
﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنَّام َخَلْقناکْم َعَبثًا َو َأنَّکْم إَِلینا ال ُتْرَجُعوَن﴾؛2 آیا گامن کرده اید که ما شام را عبث و 

بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگشت نخواهید کرد؟
قرآنبااینجملٔهکوتاهوپرمعنامیفهماندکهزندگیاینجهانباتماممشکالتیکهداردوبااینهمه
تشکیالتومقدماتوبرنامههاییکهخداوندبرایآنچیدهاست،اگرصرفًابرایهمینچندروزکوتاه
عمرباشدومرگنقطٔهپایانزندگیمحسوبگرددوقیامتومعادیدرکارنباشد،آنگاهنهتنهازندگی
دنیا،بلکهآفرینشجهان،بیهودهوبیمعناخواهدبود؛اّماچنیننیستوازآنجاکهعبثنبودنخلقت،
سخنمهمیاستکهنیازبهدلیلمحکمیدارد،درآیٔهبعدمیفرمایدکهخداوندیکهفرمانروایحق
استوهیچمعبودیجزاونیستوپروردگارعرشکریماست،برترازآناستکهجهانهستیرابیهوده
ه«کهخوداشارٔهاجمالیبهتمامصفاتکمالیٔه وبیهدفآفریدهباشد3وبدینگونهعالوهبرذکرکلمٔه»اللَّ
برچهارصفت»مالکیتوحاکمیت،حقانیتوجود،عدموجودشریکوسرانجاممقام خداونداست،
ربوبیتاو«،بهطورصریحتکیهشدهکههمٔهاینهادلیلیاستبراینکهاوکاریبیهدفانجامنمیدهد

ودنیاوانسانهاراعبثنیافریدهاست.4امامعلی7نیزدراینزمینهمیفرماید:
ُقوا اهللَ َفاَم ُخِلَق اْمُرٌؤ َعَبثًا َفَیْلُهَو َو اَل ُتِرَک ُسًدی َفیْلُغَو؛5 ای مردم! از خدا برتسید،  َأهَیا النَّاُس اتَّ
هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا به بازی پردازد و او را به حال خود وا نگذاشته اند تا خود را 

رسگرم کارهای بی ارزش نامید.

رزوه چهارم
اینگروه،بهعکسگروهدوم،هدفاززندگیدنیویرا،نهنیلبهلذاتمادیوامیالسیریناپذیرنفسانی،

ِذیَنکَفُروا﴾ص/27. الَّ ْرَضَوماَبیَنُهماباِطاًلذِلکَظنُّ
َ
ماَءَواْل 1.﴿َوماَخَلْقَناالسَّ

2.مؤمنون/115.
اْلَعْرِشاْلکِریِم﴾مؤمنون/116. ُهَوَربُّ الِإلَهِإالَّ ُهاْلَمِلکاْلَحقُّ 3.﴿َفَتعاَلیاللَّ

4.مکارمشیرازی،ناصر؛پیشین؛ج14،ص345ـ344.
5.رضی،محمدبنحسین؛پیشین؛ص717،حکمت370.
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بلکهتعالینفسوروحخودمیشمارند.لذامیکوشندتاباپشتکردنبهمظاهردنیویوریاضتکشی
بههدفخودنائلآیند.نمونهایازاینگروهمرتاضانهندیهستندکهازطریقریاضتهایسختو
طاقتفرساییمانندایستادن،وارونهایستادن،خمشدنوآویختندستهاوزیستنبررویتختیکه
درسراسرآنمیخهایتیزیسربرآوردهاست،پیشرونهادنآبوتشنهبهسربردن،حبسدمجهت
کاهشیافتنتنفس،انجامتمریناتسختبهمنظوردراختیارگرفتنضرباننبضوسایرکارهایبدن

میکوشندتابهحقیقتدستیابند.
بهعقیدٔهآناندستیابیبهحقیقتیااتحادباخدایتوانا،تنهاازطریق»یوگا«یعنی»یوغنهادن«
حاصلمیشود.1نمونهایدیگر،افرادینظیربعضیازمسیحیانهستندکهجهتتهذیبنفسخویش،
تادر یاصومعهرابرمیگزینند بیابانو باترکشهرها،زندگیزاهدانهدر »رهبانیت«اختیارمیکنندو

تنهاییبهدعاورازونیازبپردازند.2

اوضع نز ح و م ادده در بزمبز رزوه چهارم
قرآنکریمعقایداینگروهرادرآیاتمختلفتقبیحمینماید.بدینگونهکهگاهمیفرمایدکهوحیالهیبرای
ایجادرنجوزحمتنازلنشدهودرانجامتکالیفدینی،تحملمشقتهایطاقتفرساالزمنیست.3و4وگاه
بهمؤمنانیکهبرایتعالیروح،بهریاضتکشیوانزواطلبیازمردم،همسروخانوادٔهخویشمتوسل

شدهبودند،میفرماید:
ُموا َطیباِت ما َأَحلَّ اهلل َلکْم َو ال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَ ال حِیبُّ اْلُْعَتِدیَن  رِّ ِذیَن آَمنُوا ال ُتَ ﴿یا َأهَیا الَّ
ِذی َأْنُتْم بِِه ُمْؤِمنُوَن﴾؛5 ای کسانی که ایامن  ُقوا اهلل الَّ * َو کُلوا ِمَّا َرَزَقکُم اهلل َحالالً َطیبًا َو اتَّ
آورده اید، چیزهای پاکیزه ای را که خدا بر شام حالل کرده است، حرام مکنید و از حد 
درمگذرید که خدا جتاوزکنندگان از حد را دوست ندارد؛ و از چیزهای حالل و پاکیزه ای که 

خدا به شام روزی داده است، بخورید و از خدایی که به او ایامن آورده اید، برتسید.
پیامبر6نیزبعدازبروزچنیناعمالیتوسطبرخیمسلمانان،درجمعمسلمینخطاببهآنانفرمود:

1.توفیقی،حسین؛پیشین؛ص36.
2.همان؛ص193.

3. ﴿ما أَْنَزْلنا عَلَیک اْلُقرْآنَ لَِتْشقی﴾ طه/ 2.
4. قرائتی، محسن؛ تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، چاپ یازدهم، 1383 ه ش؛ ج  7، ص 322.

5.مائده/89-88.
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 چرا گروهی از شام طیبات را بر خود حرام می کنید؟ بدانید من که پیامرب شامیم، شب ها را 
می خوابم، ازدواج می کنم و )برخی( روزها، روزه نیستم؛ سنّت من چننی است و هر که از 

سنّتم رو برگرداند، از من نیست. 1
میداند.2  دین در بدعت را آن و نموده تقبیح را مسیحیان »رهبانیت« عمل کریم قرآن همچنین
برایعبادتاست.3 ازجمعمردم وجداشدن دیرها و بهکوهها رفتن و دنیا ترک از رهبانیت،عبارت
اصلاینکلمهازمادٔه»رهبت«بهمعنای»خشیت«و»ترس«استوعرفًااطالقبرترکدنیامیشود.
بهنحویکهکسیرابطٔهخودراازمردمقطعکندویکسرهبهعبادتخدابپردازدوانگیزهاشازاینکار،
خشیتازخداباشد.کلمه»ابتداع«نیزدراینآیه،بهمعنایایناستکهانسانچیزیراجزءدینکندکه

جزءدیننباشدوسّنتوعملیرابابکندکهدرهیچدینینبودهباشد.4
پیامبراسالم6نیزباعبارت»الرهبانیةفیاالسالم؛دراسالمرهبانیتوجودندارد«،5برنامقبول

بودن»رهبانیت«دراسالم،تأکیدمینمایند.6

رزوه پ جم
اینگروهافرادیهستندکهدرسایٔهتعالیمراستینادیانبزرگالهی،با»ُبعدمتعالیحیات«وحقایق
الهی موهبتی را »زندگی« اینان نمودهاند. درک را حیات معنوی عظمتهای و آشناشده هستی برتر
میدانندکهبهبشرعطاشدهتاباعبورازاینگذرگاهمادی،ُبعدمتعالیوجودخویشرادرسایٔهتزکیهو
مجاهدت،درراهحقرشددهدوبهکمالبرساندتادرنتیجٔهآنبهسعادتجاودانیدستیابد؛7و8اّما

1.عروسیحویزی،عبدعلیبنجمعه؛ تفسیر نورالثقلین،تحقیقسیدهاشمرسولیمحالتی،قم:انتشاراتاسماعیلیان،
چاپچهارم،1415ه.ق؛ج1،ص665.

2.﴿َوَرْهباِنیًةاْبَتَدُعوهاماکَتْبناهاَعَلیِهْم﴾حدید/27.
3.مترجمان؛پیشین؛ج6،ص250.

4.موسویهمدانی،سیدمحمدباقر،پیشین؛ج19،ص304.
5.فیضکاشانی،محمدمحسن؛پیشین؛ج7،ص499.

6.مترجمان؛ترجمٔه مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تحقیقرضاستوده،تهران:انتشاراتفراهانی،چاپاول،1360ه.
ش؛ج24،ص247.

7.رضی،محمدبنحسین؛نهج البالغه،تحقیقصبحیصالح،قم:هجرت،چاپاول،1414ه.ق؛خطبه132،ص190.
ُدوا ْنیاَلْمُتْخَلْقَلکْمَداَرُمَقاٍمَبْلُخِلَقْتَلکْمَمَجازًاِلَتَزوَّ الدُّ 8.امامعلی7درخطبٔه132نهجالبالغهمیفرماید:»َفِإنَّ
ْعَماَلِإَلیَداِراْلَقَراِر؛دنیابرایشمابهعنوانسرایثباتوقرارآفریدهنشده؛بلکهآفریدهشدتاعبورگاهباشدواز

َ
ِمْنَهااْل

آنزادوتوشهوکردارصالحجهتسرایقراروثبات)آخرت(فراهمکنید.«
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نعماتمادی و تمتعات تمام از بهرهگیری با بلکه وتحّملمشّقتهایطاقتفرسا، ریاضتکشی با نه
کهخداوندبرایآنهاآفریدهودرچارچوبدینبرایآنانحاللاعالمفرمودهاست؛ونهبارهبانیتو

انزواطلبی،بلکهدردروناجتماعوباحفظارتباطاتاجتماعیباسایرهمنوعانخویش.

اوضع نز ح و م ادده در بزمبز رزوه پ جم
ازدیدگاهقرآنکریمواحادیثازبینگروههایموردبررسیفوق،تنهاعقایداینگروهمقبولاست.به
ُوسَعها﴾؛خداوندهیچکسراتکلیفنمیکند ُهَنْفسًاِإالَّ ُفاللَّ دلیلاینکهقرآنکریمباعبارت﴿الُیَکلِّ
آیینآسانی بر بالحنیفیةالسمحة؛من باعبارت»بعثت نبیمکّرماسالم6 او؛و توانایی بهقدر مگر
مبعوثشدهام«،آسانبودنمحتوایدینالهیاسالموبهدوربودنتعالیمآنازتکالیفشاقرامورد

تأکیدقراردادهاند.1
درزمینٔهاستفادهازنعماتدنیوینیزقرآنکریم،نهتنهااستفادهازمواهبدنیویراازموانعرشدو
کمالندانسته؛بلکهباعبارات»بخوریدوبیاشامید،اّمااسرافنکنید«و»بگو:چهکسیزینتهایالهی
راکهبرایبندگانخودآفریدهوروزیهایپاکیزهراحرامکردهاست؟«عالوهبرتأکیدبرلزوماستفاده
ازهمٔهمواهبالهیولذایذحاللاعماز:خوردنیها،پوشیدنیهاوانواعزینتها،بیانمینمایدکههمٔه
ایننعماتدنیویراخداونددراصل،برایمؤمنانآفریده)اگرچهدیگراننیزباآنهامشارکتدارند(،

ولیدرقیامت،خالص)برایمؤمنان(خواهدبود.2
آیٔه177سورٔهبقره3کهبهدلیلبیاناصولمهماعتقادی،عملیواخالقیاسالم، همچنیندر
جامعترینآیٔهقرآندانستهشده،4پانزدهصفتنیکرادرسهبخِشایمان،عملواخالقبیاننمودهاست.
دربخشایمان،بهمسئلٔهایمانبهخدا،فرشتگان،انبیا،قیامتوکتبآسمانیاشارهشده؛ودربخش

1. بقره/ 286؛ إبن أبی جمهور أحسائی؛ عوالی اللئالی، تحقیق حاج آقا مجتبی عراقی، قم: بی نا، چاپ اول، 1403 ه ق، 
1983 م؛ ج 1، ص 381، ح 3.

ْلِهی
ُ
ْزِقق یباِتِمَنالرِّ ْخَرَجِلِعباِدِهَوالطَّ

َ
ِتیأ ِهالَّ َمِزیَنَةاللَّ ْلَمْنَحرَّ

ُ
اْلُمْسِرِفیَن*ق ُهالیِحبُّ 2.﴿َوکُلواَواْشَرُبواَوالُتْسِرُفواِإنَّ

ُلالْیاِتِلَقْوٍمیْعَلُموَن﴾اعراف/32-31. ْنیاخاِلَصًةیْوَماْلِقیاَمِةکذِلکُنَفصِّ ِذیَنآَمُنواِفیاْلَحیاِةالدُّ ِللَّ
ِبییَنَو ِهَواْلیْوِمالِْخِرَواْلَمالِئکِةَواْلکتاِبَوالنَّ َمْنآَمَنِباللَّ اْلِبرَّ واُوُجوَهکْمِقَبَلاْلَمْشِرِقَواْلَمْغِرِبَولکنَّ ْنُتَولُّ

َ
أ 3.﴿َلیَساْلِبرَّ

کاَةَواْلُموُفوَن الَةَوآَتیالزَّ قاَمالصَّ
َ
قاِبَوأ اِئِلیَنَوِفیالرِّ ِبیِلَوالسَّ ِهَذِویاْلُقْربیَواْلیتامیَواْلَمساکیَنَواْبَنالسَّ آَتیاْلماَلَعلیُحبِّ

ُقوَن﴾بقره/177. ولِئکُهُمُاْلُمتَّ
ُ
واَوأ

ُ
ِذیَنَصَدق ولِئکالَّ

ُ
ِسأ

ْ
اِءَوِحیَناْلَبأ رَّ ساِءَوالضَّ

ْ
اِبِریَنِفیاْلَبأ ِبَعْهِدِهْمِإذاعاَهُدواَوالصَّ

4.قرائتی،محسن؛پیشین؛ج1،ص270.
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و بردگان، نمودن آزاد مانند اجتماعی و زکات، مانند اقتصادی و نماز، مانند عبادی مسائل به عمل،
نظامیمانندصبردرجبههوجنگ،وروحیوروانیمثلصبردربرابرمشکالتاشارهگردیده؛ودربخش

اخالقبهوفایبهعهد،دلکندنازمادیاتوترّحمبهفقرااشارهشدهاست.
دراینآیه،ایمانبهانبیا،درواقعایمانبهوحیوجریانهدایتدرطولتاریخودلیلبرایناستکه
انساندراینجهانرهاوبیبرنامهنبودهاست.انفاقنیزبیانگرتعاونونوعدوستی؛ونماز،پیوندمستقیم
باخدا؛وزکات،برنامهریزیبرایحلمشکلمحرومان؛ووفایبهعهد،موجبتحکیمارتباطاتوصبر

عاملآبدیدهشدنانسانهااست.1
باتوّجهبهاینآیهوسخنپیامبر6که»هرکسبهاینآیهعملکند،ایمانخودرابهکمالرسانده
است«2  نیزمیتوانمقبولبودناهدافگروهپنجمراازدیدگاهاسالمنتیجهگرفتکهطبقآنهدفاز
زندگی،»تعالینفسوروح«است،اّمانهازطریقانزواطلبی،رهبانیتوترکلذایذدنیوی؛بلکهازطریق
ارتباطباخدا،ارتباطباخلقخدا،حضوردراجتماعواحساسمسئولیتنسبتبهمحرومانونیازمندان
یآناست؛چراکهبهگفتٔهقرآنهر

ّ
ودرچارچوبمقرراتکاملتریندینخدا،یعنیاسالمواحکاممترق

کسبهدینیجزاسالمعملنمایدبهخودزیانرساندهوسرانجاماززیانکارانخواهدبود.3

1.همان؛ص271ـ270.
2.فیضکاشانی،مالمحسن؛تفسیر صافی،محققحسیناعلمی،تهران:انتشاراتصدر،چاپدوم،1415هق؛ج1،

ص215.
3. ﴿وَ مَنْ یبَْتِغ َغیرَ اْلِسْالِم دِینًا َفلَنْ یْقبََل مِْنهُ وَ هُوَ فِی اْلخِرَةِ مِنَ اْلخاسِِرینَ﴾ آل عمران/ 85 .
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نتیجه گیری
اینتحقیقکهباانگیزٔهیافتنپاسخسؤال»هدفصحیحزندگیازمنظرقرآنوروایاتچیست؟«آغاز
شد،تالشنمودتابرایدوپرسشدیگرباعنوان»تأثیرانتخابصحیحهدفدرکمالبشریتچیست؟«
و»اهدافانتخابیبشرچندگونهاندوکدامیکمقبولقرآنواحادیثاست؟«نیزپاسخیمتناسببیابد.

نتایجذیل،حاصلاینکنکاشاست:
اواًل:هدفصحیحزندگیازمنظرقرآنوروایات،»تقرببهخدا«و»اتصالعبدبهمعبود«استکهاین

امرنیزجزازطریقکسبمعرفتخداوندوسپسعبادت،اطاعتوبندگیاومحققنمیگردد.
ثانیًا:باتوجهبهمفهوم»عبادت«درقرآنوپیگیریاینمفهومدراحادیث،معلومگردیدکهباتوجهبه
و سلیم عقل با توأم معرفتی از نشئتگرفته آنگاهکه خداوند عبودیت شناخت، مسئلٔه بر روایات تأکید
وجدانیآزاداززنجیرخودمحوریباشد،باعث»تقربحقیقی«اوبهخداوندیعنیهمرنگیبامعبوددر
صفاتکمالیٔهویگردیدهوبدینگونهکمالبشرمحققخواهدشد.عّلتاهمیتوتأکیدروایاتبرمسئلٔه
شناخت،مربوطبهسهنقشمهمآندرهدفیابی؛یعنینقشمعرفتالهیدرشناختهدفصحیح،

تسریعحرکتبهسمتهدفوتأثیرآندررشدوکمالبشریتاست.
به تناسخ،رسیدن ازگردونٔه ناشی ازرنج انتخابیبشر؛یعنیرهایی انواعپنجگانٔهاهداف ثالثًا:دربین
کامیابیهایدنیویولذاتمادی،پوچگرایی،تعالینفسوروحازراهپشتکردنبهمظاهردنیویو
ریاضتکشی،تهذیبنفسدرسایٔهاعتدال،نهگرایشصرفبهلذاتمادیونهرهبانیت؛ازمنظرقرآن

وروایات،تنهادیدگاهپنجمقابلقبولودیدگاههایدیگرمطروداست.
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