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چکیده

در تفکر غربی« ،معنای زندگی» بهه ننهوای یه

مسهلهه نهناه ه مهینهود از میهای

نظرات مخ لف ،یکی از دیدگاهها دربارۀ معنای زنهدگی ،دیهدگاه نرفهانی ا هت کهه

اگرچه تاکنوی کم ر به آی نظر نده ا ت ،میتواند پا خگوی بسیاری از پر شها در

باب این مسلهه باند در پژوهش حاضر ،ارکای معناداریِ زندگی ،از دریچۀ نگاه یکی
از مشاهیر نرفای ا المی ،محیاهدین ابن نربی ننا ایی میگهردد و اایگهاه انسهای و
اهمیت حضور وی در اهای هس ی ،بر مبنای دیدگاه «هدامحور» ایهن نهار برر هی

مینود به این منظور ،بر مبنای آرای ابن نربی ،اب دا بر نناهتپذیری معنای زنهدگی
صحّه گذان ه مینود و پس ،به د ت میآید که ارزش و ان بار واالی واود انسای
نسبت بهه اههای ،انگیه ۀ م عهاهی نشهد در آفهرینش و معهاد و ارتبهای بیهنش نرفهانی،

 1دانشجوی دک ری گروه «تصو

و نرفای ا المی» ،دانشگاه آزاد ا المی -واحد نلوم و تحبیبات تهرای؛

mahdieh@kasaeizadeh.com

 / 152دوفصلنامة علمی -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س)

معناداری زندگی انسای را در ه مفههوم «ارزش زنهدگی»« ،غایهت زنهدگی» و «فایهدۀ
زندگی» اثبات میکند

واژههااای یدیاادی آدم ،ارزش زنههدگی ،هههدا -روحمحههوری ،هههدامحوری،

غایت زندگی ،فایدۀ زندگی ،معنای زندگی
مقدمه

پر ش از معنای زندگی ،پر ش از غایت ،ارزش و کارکرد زندگی ا ت نرضهه

و تحلیل نلمی این پر ش ،بیش ر در غرب مورد تواه قرارگرف ه ا هت؛ امها پا هخ بهه
آی ،در انحصار اامعه و فرهنگ غربی قرار نمیگیرد و میتوای از نگاه اندیشمندای هر
فرهنگی ،آی را واکاوی کرد و پا خ گفت
ابن نربی ،یکی از ب رگ ترین نارفای مسلمای ا ت که بهه وهور غیهر مسه بی  ،از
بخشی از ا رار «معنای زندگی» پرده برمیدارد ایهن مباههه ،در پا هخ بهه اصهلیتهرین
پر شهای مربوط به این موضوع (که بیش ر در فلسفۀ غرب مطرح نده ا ت) ،در ه
بخش ،دیدگاه وی دربارۀ معنای زندگی را ا خراج ،برر ی و تحلیل میکند
 .1شناخت معنای زندگی

بر ا اس نظر برهی تحلیلگرای ،معنای زندگی در ه طح قابل استواو ا هت:

 1معناداری اهای هس ی؛  6زندگی در معنای نام هود؛  3زندگی هاص ی

فهرد

1

کسانی که معنای زندگی را امری ذاتی برای زندگی برمینمارند ،معنای مورد نظر را
وابس ه به معناداری ذات ناه هس ی مهیداننهد و ههود را بها دو پر هش نمهده دربهارۀ
معنای زندگی موااه میبینند:
 1چرا اهای هس ی واود دارد؟  6چرا من واود دارم؟

6
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آنچه این دو پر ش را در کنار ه قرار میدهد ،اهمیت رابطۀ انسهای بها اههای بهه
ننوای رابطۀ او با ها گاه و زیس گاه هود ا ت؛ اما در نگاه ابن نربهی ،ههود اههای،
وفیل واود انسای ا ت و هیچ صورتی ا به وا طۀ انسای که مبصود ناه ا هت ،بهه

ظهور نر یده ا ت  3او آدم (نوع انسای) را روح پیکر ناه معرفی میکند و در حهاهی

که تلبی اش از آفرینش ،نظارۀ حد در آینۀ هلد ا ت ،آدم را االی آینۀ هس ی مهی-
داند که اگر نبود ،رؤی ی محبد نمیند  4به دیدۀ او همۀ ابنای بشر ،صاحب این من هت
هس ند و با این که اهای هس ی برای ظهور انسای کامل از نرش تا فرش گس رده نهده
ا ت ،او از انسایهای دیگر نی در کنار انسای کامل چنین یاد میکند

5

این اظهارات که از ارزش و اهمیت زندگی انسای در نظام آفرینش هبر مهیدههد،
مربوط به طح اول و دوم معناداری زندگی ا هت کهه نهناه ی نهام از آی محسهوب
مینود این نناهت که از وریهد ادراکهات ذوقهی و نرفهانی بهه د هت مهیآیهد ،در
دیدگاه ابن نربی ،برای هرکسی قابل حصول ا ت؛ چرا که او ح ی حیات انسانی را به
وا طۀ چنین نناه ی (ادراک نهودی) از حیات غیر انسانی م مای میداند

2

اما نک ۀ دیگری که در این رابطه اهمیهت دارد ،ایهن ا هت کهه بهدانی آیها معنهای
زندگی هر فردی ،با معنای زندگی فهرد دیگهر تفهاوت دارد و اگهر چنهین ا هت ،ایهن
تفاوت مربوط به ذات و اوهر زندگی آیها ت یا نانی از تنوع معناههایی ا هت کهه
هر ی

میتوانند در زندگی هود اعل کنند

ابن نربی مع بد ا ت نسبت انیا به هداوند یکسای نیست و در آفهرینش ،گروههی

مظهریت برهی ا ما را و بعضی مظهریهت امیها ا هما (ا ه اهاما و انظه  :ا ) 7را
یاف ه اند و از این رو ،هر ی

بنا به ا می که به آی م حبد هسه ند ،هواصهی دارنهد؛ از

تفاوت ظهور ا ما در انسایها نی غافل نیست و نسبت به تفاوت بنیادین هصوصیات و
نیازهای افراد آگاه ا ت

8

به همین دهیل ،هر کسی را برای کشف مطلوب ههویش ،بهه هیر در ههود اراهاع
میدهد« :مردم هطا میکننهد ککهه آنچهه در دروی آیهها واهود دارد ،بیهروی از ههود
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استواو میکنند و به زحمت و رنج میاف ند] کآیها] اگر به این خن هدای تعاهی
آگاه بودند که «در نما ت؛ آیا نمیبینید؟» ،1آرام مهیگرف نهد گهاهی آدمهی بهرای

مطلوب هود فر میکند؛ در حاهی که بب مطلوب ،در هود فر کننده ا ت»

10

به بیای دیگر ،در دیدگاه ابن نربی ،نناهت معنای زندگی میسّهر ا هت و در نهین
حال ،با بردان ی از نظر وی ،میتوای گفت که نهه تنهها معنهای زنهدگی ،قابهل کشهف
ا ت ،بلکه از آنجا که ننا ایی ابعاد ا یی و نخصی آی در نههود نخصهی حاصهل
مینود ،هواه ناهواه از ورید ی

فرایند بینشی مس بل ،به نونی زندگی معنادار منجر

میگردد که به وور نسبی میتوای آی را اعل معنای زندگی هواند
 .2معنای خدامحور زندگی

اندیشۀ ابن نربهی در بهاب معنهای زنهدگی« ،ههدامحور»11ا هت؛ امها از آنجها کهه

ااودانگی انسای نی در اهایبینی او رکنی ا ا ی محسوب مینود و حیات آدمی بها
گذر از دروازۀ مرگ و مالقات با هدا به غایت دهپذیر هود میر د ،میتوای نگهاه او
به «معنای زندگی» را «هدا -روح محور» تلبی کرد؛ زیرا «در نظریۀ هدا -روح محور،
معنای زندگی نانی از وصال با هداوند ا ت که در این اهای امکایپذیر نیست»

16

با این حال ،اگر بپذیری که از نگهاه فراوبیعهتگهرای او ،ههر هه تلبهی از معنهای
زندگی (ارزش ،کارکرد و غایهت زنهدگی) ،ههدامحور ا هت و نمهیتهوای معنهاداری
زندگی در نظام فکری وی را تنها به نگرش او دربارۀ غایتِ هدا -روح محور محدود
دانست ،به ر ا ت معنای زندگی در دیدگاه ابن نربی را «هدامحور» معرفی کنی
او که مع بد ا ت «هداوند این نشئۀ انسانی را به تمامیت آی از حیث روح و اسه

و نفس ،بر صورت هود آفریده ا ت»13میگوید« :پس کسی ا ههاهد او نمهیتوانهد

م وهی حل نظام این نشئه گردد»  14بهه نبهارت دیگهر ،در دیهدگاه وی ،نهه تنهها ارزش
واود انسای ،ارزنی هدایی ا ت و به همین هحاظ ،ان ظار میرود غایت زندگی او نی
مطلوب باند ،بلکه با اتکا به هداوند  -که امایبخهش زنهدگی ا هت و روح و قلهب
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آدمی با او انسی ازهی دارد  -میتوای هیر و دهپذیری حیات را اف ایش داد و بر فایده و
رضایت از زیس ن اف ود
ابن نربی ،ن یجۀ روی دان ن به هدا را برهورداری از «نَفَس رحمانی» او میداند و
با تشبیه انسای به کسی که از وون هود (مسهکن اهههیاش) اههراج نهده و دور اف هاده
ا ت ،دور کردی غ و بال و آفت نانی از این دوری را در گرو روی آوردی به ههدا
و بهرهمندی از نفس رحمانی او بر مینمارد
از ور

15

دیگر ،نسبت دوگانۀ انسای در مبابل حد و ناه مهیتوانهد منشهل وضهعیت

منا بی در زندگی فردی و اا مانی وی باند؛ زیرا تردد بین دو د ه احوال نانهی از
نسبت با ناه (احساس فرو اف ادی در ناه و ا یر اق ضائات وبیعی آی بهودی) و نسهبت
با حد (احساس اوالق و بیکرانگی) ،به او تعادل میبخشد
از نظر ابن نربی ،هداوند برای نرافت بخشیدی به آدم ،مجموع دو د ت ههود را
در او به کار آورد و این چی ی ا امها کهردی صهورت نهاه و حهد در واهود وی
نیست او صورت ظاهری آدم را از حباید نهاه  ،و صهورت بهاونیاش را بهر صهورت

هود نکل داده ا ت  12همین مواب مینود که وی« ،آدم» را که نمایندۀ نوع انسهای
ا ت« ،حد هلد» بخواند

17

همچنین ،وی در فصّ آدمی از ک اب «فصوصاهحک » ،انسای را نگین انگش ر ناه
معرفی میکند که از ویی نشای میدهد او ا یی از ناه ا ت کهه نهاه بهه او تمهام

مینود و از وی دیگر  -چنانکه برهی نارحای میگوینهد – نشهای مهیدههد کهه او

محل نبش ا مای اههی و حباید کونی ا ت  18اما این صورت دوگانه در هر دو واهه
هود ،آی ی اههی ا ت که با دوگانگی هود میتواند نظمت هداوند یگانه را در نهاه
مل

به ظهور ر اند و با ایجاد تعادل میای احساس کوچکی نسبت به ههدا و ب رگهی

نسبت به ناه  ،زندگی آگاهانۀ فردی و اا مانی او را م عادل کند
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 .3سه تقریر از معناداری زندگی

نظریههای گوناگوی دربارۀ معنای زندگی ،بر ا اس ه تفسیر م فاوت از آی ارائهه

نده ا ت 1 :هد

و غایت زندگی؛  6ارزش و اهمیت زندگی؛  3فایده و کهارکرد

زندگی
اگرچه بر ا اس آرای هدامحور ابن نربی نمیتوای این ه را از یکهدیگر مسه بل
دانست ،اما برای نظ بخشیدی به ن ایج استواو ،اظهارات مرتبط با ههر یه

از هه

تبریر یادنده ،به وور اداگانه برر ی هواهد ند:
 .1-3غایت زندگی

در رایجترین بردانت دین محور از غایهت زنهدگی انسهای ،ایهن غایهت ،وابسه ه بهه

هد

هاهد و یا اهدا

هودبنیاد فرد ا ت؛ اما هدفمندی هلبت و بههصهوص ،غلبهۀ

هوا ت هداوند بر هوا ت انسای ،ؤاالت و ابهامهایی را در ذهن نکل میدهد کهه
در اینجا نمونههایی از آی مطرح مینود و تبیین ابن نربی نسبت به موارد ذکهر نهده،
ا خراج و ارائه میگردد:
 1با پذیرش غای مندی آفرینش میتوای گفهت :اسهتواهوی معنهای زنهدگی از
ورید هد

هلبت ،در به رین نکل هود ،تنها معنای زندگی بشر برای هدا را رونن

میکند ،نه معنای زندگی انسای برای هود او را
ابن نربی که به غای مندی هلبت مع ر

11

ا هت و مهیگویهد« :هداونهد ،آ همای و

زمین و آنچه را بین آیها ا ت ،بیهوده نیافریده 60و انسای را نبث هلد نکرده ا ت»،61

ان باد دارد که رحمت هداوند بر غضب او غلبه هواهد یافت و در نهایت ،مهلل همهۀ
هلد به عادت هواهد بود

66

بنابراین ،از آنجا که غایت برتری را نمیتوای تصور کهرد کهه  1انسهای بخواههد و
ب واند به آی د ت یابد و  6بر این ا هاس ،نسهبت بهه میه ای نبهش ههود در تعیهین آی
ان راض کند ،این غایت میتواند زندگی وی را برای هود او معنادار کنهد اهب هه ،ایهن
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نک ه را باید در نظر دانهت کهه آگهاهی بشهر از چنهین غهای ی ،نهرط الزم رضهایت و
احساس معناداری او از زندگی ا هت و اح مهال دارد تلکیهد نهیخ بهر هه وم کشهف و
نهود حبیبت ،ناظر بر این باند که آنچه نکایت انسای نسهبت بهه زنهدگی (از املهه،
نوامل مؤثر در معنای آی) را برمیانگی د ،ناآگاهی نسبت به معناداری زنهدگی ا هت؛
نه بیمعنایی آی
« 6نظریۀ هد

اههی» یکی از مشهورترین نظریههای هدامحور ا هت کهه ارتبهاط

منا ب با هدا را تحبد بخشیدی به هد

او معرفی میکنهد 63در حبیبهت ،ایهن نظریهه

بیش از آی که بر معناداری زندگی بر ا اس غای مندی آی تلکید کند ،از معنا بخشیدی
انسای به زندگی هود بر ا اس محبد کردی هد

هداوند دفاع میکند

ابن نربی که همۀ افراد را در صراط مس بی ِ من هی به عادت غهایی مهیدانهد64،آی

هد

اههی را که با تصمی و تسلی انسای تحبد مییابد ،هد

غهایی نمهیانگهارد او

نرط این عادت را که عادت در وول مسیر زندگی ا ت ،آگاهی و بصهیرت افهراد

نسبت به حبیبت میداند ،نه رنایت ظواهر فرمایهای اهههی 65در نگهاه وی« ،نهریعت،
اس و روحی دارد که اس آی نل احکام ،و روح آی ،حبیبت ا ت »
به نبارتی ،ابن نربی در برابر این پر ش که «آنچهه بهه تحبهد ههد

62

اهههی ارزش

میبخشد ،هونبخ ی و عادت انسای ا هت یها فرمهانبرداری او از هداونهد؟» ،موضها
قابل تواهی دارد به نظر وی نریعت ،اب اری برای بهزیس ی و از ایهن نظهر ،ارزنهمند
ا ت؛ اما در تحبد هد

غایی آفرینش ،انسای نبشی ندارد؛ زیرا آی ههد

( هعادت

اهروی) ،صر نظر از این انبیاد برای همه محبد مینود و ارزش نهریعت کهه آی را
محبوب هداوند میکند ،به تلمین عادت انسای در وول زندگی و مربوط بهه کیفیهت
ر یدی به غایت ا ت؛ نه هود غایت
 3یکی از انکالهای وارد نده به نظریهۀ ههد

اهههی آی ا هت کهه ایهن نظریهه،

ان خاب فرد را محدود میکند و به دهیل اینکه با تهدید به کیفر ابدی ،او را مجبور بهه
ان خاب هدفی میکند که هدا میهواهد ،نونی بیحرم ی به انسای تلبی مینود

67
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به ان باد ابن نربی 1 ،همۀ انسایها به ان بار انیای ثاب ۀ هود ،ا حباق قرب حد را
دارند و از این رو ،ح ی اهل دوزخ نی بر ا اس این ا حباق (نه ا ه حباق نمهل) ،از
نذاب نجات هواهند یافت و به بهشت قرب هواهند ر ید و  6نذاب دوزخ که آیها
به آی دچار مینوند ،بُعد م وهّ هود آیها ت که در اثهر دوری از حبیبهت حاصهل
نده ا ت (نه مکافاتی که به دهیل رپیچی از فرمانی زورگویانه نسبت به آیها تعیهین
و انمال مینود)

68

نالوه بهر ایهن ،او ورود بهه اههن و ههروج از آی را نانهی از نشهد هداونهد (نهه
زورگویی او) میداند؛ زیرا از هویی مهیگویهد اگهر بنها نبهود اههل دوزخ ،بهشهت را
تجربه کنند ،به دوزخ نی وارد نمینهدند؛ چهرا کهه دهیهل ورود آیهها بهه دوزخ ،رفها

م اای ا ت که اگر با آی وارد بهشت میندند ،در نذاب قرار میگرف ند61و از وی
دیگر توضیح میدهد که اهن  ،نامل تطهیر ا ت و فهرد مهورد نهذاب ،در اثهر نشهد
هداوند ،از آی هارج مینود

30

 4تصور میگردد اگر قرار باند انسای برای ر یدی به مراد و مطلوبی چوی بهشت
به انجام کاری مل م نود که تنها ان خاب ممکن ا ت ،مورد ا ثمار واقا نهده ا هت؛
اما ا ثمار تنها در اایی ا ت که بخشی از ههد
نخص پذیرنده باند

31

پیشهنهاد کننهده ،کا ه ن از من ههت

با اینکه بر ا اس دیدگاه ابن نربهی ،ورود بهه بهشهت ،وابسه ه بهه فرمهانبرداری از
د وراهعملهای اههی نیست و این انکال هود به هود من فی ا ت ،باید اف ود:
اهف از مجموع اقوال این نار

به د ت میآید که ن یجۀ ایهن انبیهاد ،هعادت و

هونبخ ی ا ت به همین دهیل ،بیای میکنهد رضهایت هداونهد نسهبت بهه نهادمانی و
روری ا ت که بندۀ فرمانبردار را فرا میگیرد؛ نه فرمانبرداری از او

36

ت ام نهانیِ
ب در دیدگاه این نار  ،وهی کهردی مهدارج بهشهت بهر مبنهای رحمه ِ
هداوند ا ت ،نه اارای د وراهعملهای او بنابراین ،نه تنها ارائۀ این د ه وراهعملهها
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از من هت فرد نمیکاهد ،بلکه هداوند بهه هطهف ههود ،در آههرت ،بنهده را از نعم هی
ف اینده برهوردار هواهد کرد
 5بر ا اس این بردانت از نظریۀ هد

اههی  -که انسای اب اری برای تحبد هد

هداوند ا ت - 33و یا این ا دالل که با تواه به ضرورت ایفای نبهش مها در ر هیدی
هدا به هد

هلبت ،نفی قدرت مطلد هدا الزم میآید 34،تواهه بهه نظهر ابهن نربهی

دربارۀ نبش انسای در تحبد غایت اههی ضرورت مییابد
در دیدگاه وحدت واودی ابن نربی و بر مبنای تواهی که او بهه نشهد اهاری و
اری در هس ی نشای میدهد ،هداوند که هود هویت ما ت ،با نشد ورزیدی به مها،

نشد و رحمت بر هود را وااب کرده و رحمت از او هارج نشهده ا هت  35بنهابراین،
وق ی تبیین میکند «همۀ ما از نشد به صحنۀ واود آمدهای  ،بر نشد رن ه ندهایه ،

به وی آی روای هس ی و مورد قبول واقا هواهی ند» ،32در حبیبت ،انالم مهیکنهد
که تحبد غایت اههی از وریهد مها نیه از واهود هداونهد ،مسه بل نیسهت و از هیطرۀ

قدرت مطلد او که بر اریکۀ نشد فرمانروایی میکند ،ادا نخواهد بود
 .2-3ارزش زندگی

اهمیههت بحههث از ارزش زنههدگی در ایههن ا ههت کههه کسههانی کههه زنههدگی هههود را

بههیارزش مههیپندارنههد ،در حبیبههت ،انگیهه های بههرای زنههدگی ندارنههد  37یکههی از
ناهصترین نشانههای ارزش زندگی ،ضرورت آی ا هت ابهن نربهی مهیگویهد« :او
(هداوند) آیینۀ تو برای دیدی هودت ا ت و تو آیینۀ او هس ی که ا ما و صهفاتش را
در آی میبیند و تو چی ی ا نین او نیس ی»  38بنابراین ،میتهوای گفهت واهود انسهای

چنای اصاهت و ضرورتی دارد که به نشدِ دواانبۀ اهههی بهرای تحبهد ههود ضهرورت
میبخشد و چه بسا ب وای میای ضرورت آفرینش و نشد نسبت به آی ،نونی اینهمهانی
قائل ند
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اما به وور کلی میتوای دیدگاههای ابن نربی را دربارۀ نشهد اهههی بهر ا هاس آی
د ه از محورهای تحلیل غربی از معنای زندگی که ناظر بر ارزش زنهدگی ا هت ،بهه
این صورت از ه تفکی

کرد:

 1در بحث از ارزش و اهمیت زندگی ،معنای زندگی ناظر به «کل زندگی» ا ت
همچنین ،پیش از آیکه به ارزش زندگی فردی نظر نود ،الزم ا ت «ارزش زنهدگی»
در معنای نام هود و «ارزش اهای هس ی» مورد تواه قرار گیرد
ابن نربی ،ارزش زندگی را در هر دو طح گون د میکند؛ زیرا اوالً نبیهده دارد

«حرکت ناه از ندم به واود ،حرکت نشد مواد ناه ا ت» 31و «ناه  ،به تمهامی،
انسانی واحد و معشوق و محبوب کهداوند] ا ت و افراد و انخاص ناه  ،انضای این

انسای هس ند» 40و ثانیاً در فصّ یونسی ک اب فصوصاهحک به نحو مبسووی ،از اهمیت

حیات انسای دفاع میکند و تلکید هداوند بر حفظ آی را یادآور مینود

 6پس از پر ش دربارۀ ارزش زیس ن ،این ؤال مطرح مینود کهه آیها زنهدگی،

ارزش ذاتی دارد یها ارزش ابه اری؟41یکهی از تحلیلگهرای معنهای زنهدگی مهیگویهد:
زندگی انسای تنهها در صهورتی معنهادار ا هت کهه  1 :ارزش ذاتهی دانه ه بانهد و 6

مبصود و منظور کسی که آی را هدایت میکند (هداونهد) ،را هر هیهر بانهد  46وی
میاف اید :ه دین ب رگ توحیدی (یهودیت ،مسیحیت و ا الم) بر این ادنا هس ند که
رضایت از نرط اول ،با هلبت انسای به صورت و مانند هداوندی که هیر مطلد ا ت،
تضمین مینود

43

ابن نربی ،مطابد با همین اندیشۀ دینی بیای مهیکنهد 1 :هداونهد صهورت ظهاهری

انسای را از حباید ناه  ،و صورت باونی او را بر صورت هود نکل داده ا هت -6 44
«او با صورت حد کامل ا ت؛ آی گونه که آیینهه اگرچهه در آیینهه بهودی ههود تمهام
ا ت؛ اما تنها با تجلی صورت بیننده به حد کمال میر د »

45

همچنهین ،انهارات او گههواه آی ا هت کههه زیسه ن انسههای بهه هحههاظ مبهد  ،مسههیر و
مبصههد ،هههود را ههر هیههر ا ههت و ایههن هیههر مههدام ،زاییههدۀ نشههد هداونههد ا ههت

42
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به نبارت دیگر ،با تکیهه بهر دیهدگاه نهیخ ،مهیتهوای از ههر دو اههت ذکهر نهده ،از
ارزش زندگی دفاع کرد
 3ناید پس از اذنای به ارزنمندی زندگی ،اوهین پر شی که مطرح مینود ایهن
باند که «آیا ارزش زندگی ،محدود به ارزش ذاتی آی ا ت و یا اهمیت و ارزش آی،
بس ه به اموری دیگر و کیفیت یا کیفیات هاصهی کهه بهر آی نهارض مهینهود ،م ییهر
ا ت؟»
ابن نربی ضمن انالم این که نراب نشهد ،تجلهی دایه و انبطهاعناپهذیر هداونهد
ا ت ،آی را واالترین مبام تجلی او برای بندگانی معرفی میکند که به معرفت قلبی او

د ت یاف هاند  47همچنین او بنده را بر مبنای انجام انماهی ههاص (ماننهد توبهه ،پهاکی،

صبر ،نهکر ،نیکوکهاری و  )48مسه حد و مشهمول نشهد واهوبی (رحمهت واهوبی)

هداوند میداند  41این موارد نشای میدهد که او اهمیت زندگی را به ارزش ذاتهی آی

محدود نمیکند و در طح زندگی فردی ،قایل به اعهل ارزش نشهدمحهور زنهدگی
ا ت که با برهورداری مضانف از نشد اههی حاصل مینود
 .3-3فایدۀ زندگی

در اایی که ارزش زندگی با محا بۀ ود و زیای آی ارزیابی مهینهود ،فایهده یها
کارکرد زندگی ،مورد برر ی ا ت به وور معمول ،هر چه موانعی که بهر هر راه مها
قرار میگیرد ،ب رگتر باند و چش انداز ناامیدکننهدهتهری از زنهدگی پهیش رو نههد،
همهچی بیفایدهتر دیده مینود و بنابراین ،رابطۀ مس بیمی میای فایهده و ان ظهار ن یجهه

واود دارد  50از ور

دیگر ،گف ه مینود واود ی

غایهت ،در صهورتی مهیتوانهد

م ضمن فایدۀ زندگی باند که دوام دان ه باند؛ اما ح ی اگر دوام آی نی ممکن باند،
مالهت نانی از این تداوم و یکنواه ی آی ،این فایده را هنثی میکند

51

ابن نربی ،مالهتانگی ی غایت را نفی میکند و بر ا اس این کهه غایهت زنهدگی،
بادوام و غیر یکنواهت ا ت ،فایهدۀ آی را بهه اثبهات مهیر هاند بهه نبیهدۀ او ،غایهت
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اهای ،عادت ا ت 56و عادت حبیبی انسای ،در بهشت محبد میگردد53که در آی،
هر هحظه هلد ادید و نعمت های ادیهدی هواههد بهود و ههیچ تهواهی بهدوی تبهدیلی

واود نخواهد دانت که مواب مالهت نهود  54امها تعریهف اول از فایهدۀ زنهدگی را
میتوای چنین بازهوانی کرد که اگر رنجها و ناکامیهای زندگی بیش از کامروایی و
نادکامی آی باند ،نمیتوای فایدهای برای زیس ن قائهل نهد بنهابراین ،بهرای ارزیهابی
فایدۀ زندگی بر ا اس ارزش آی باید پر ید :آیا زندگی آیقدر ارزش دارد که ب هوای
برای گذرای آی ،رنجهای مخ لف را تحمل کرد؟
بر ا اس اهایبینی ابن نربی ،واود انسای ،مرکب از هیهر و نهر و کدارای قابلیهت

ادراک] ود و زیای ا ت 55و «هذتها از ثوابت ناه و دردها (رنجها) از نوارض آی

هس ند بنابراین ،ناه در ذات هود مهورد رحمهت هداونهد ا هت» 52او (هداونهد) در

برابر بال ،صبر و رضایت را روزی بندۀ هویش میکند و از اه ی که وی ان ظار ندارد،
برایش فرای حاصل هواهد کرد

57

ابن نربی واود «درد» در نفس فرد دردمنهد را «بهال» مهینامهد از نظهر او ،در ذات
وقایا دردآور و رنجآفرین ،نذابی واود ندارد و فبط در اایی که رویارویی با آیها
مواب ایجاد درد در نفس آدمی گردد ،بال و نذاب نارض نده ا ت

58

یکی از نوامل معنادار ندی رنج و در ن یجه ،رضای مندی از آی ،آگاهی نسهبت بهه
هیری ا ت که برای د یابی به آی ،رنج قابل تحمهل مهینهود و نامهل دیگهر ،نشهد
ا ت که بدوی هرگونه محا به ،رنج را به هذت بدل میکند ناید به همهین دهیهل« ،از
دیدگاه ار طو ،نشد ،پیشنرط هوشزیس ی ا ت»

51

ابن نربی نی کهه ههود در برابهر رنهج و نهذاب آغهوش گشهوده ا هت و آی را از

هداوند میولبد 20،ههذت بهردی از نهذابی را کهه در مسه ی از نشهد هداونهد حاصهل

مینود ،نگفتانگی مهیهوانهد  21بنهابراین ،نشهد کهه ههود ،نهذابی نهیرین ا هت،
میتواند رنجهای زندگی را در یطرۀ قدرت هود هذتبخش کند و این د ه اورد ،از
تحمل ناهونیها در اثر آگاهی از منفع شای بسی زیباتر و دهپذیرتر ا ت
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نک ۀ پایانی این ا ت که ابن نربی ،نه تنها آدمی را در گرف اریهای هویش ،تنهها
و دور از تواه پروردگار ناه نمیداند و همایوهور کهه انهاره نهد ،او را در معهرض
هطف بیچش دانت (رحمانیت) هدا مهییابهد؛ بلکهه بها بیهانی تفکربرانگیه  ،در برابهر
رنجهای زندگی ،بنده بودی را به پروردگاری ترایح میدهد« :ههذت نبودیهت را اه
آیکس که وع دردها و رنجها را هنگام اتصافش به ربوبیت و نیاز هلد به او چشهیده
ا ت ،نمیداند»

26

این نک ه ،تلکیدی بهر آی ا هت کهه اگهر هیهری ذاتهی (ههذت) در ورای ایهن نهر
نارضی (رنج) برای انسای واود ندانت ،پروردگار ناه که بیش از بنده ،وع درد او
را میچشد و هذت او را میولبد ،هرگ نمیپسندید که در زندگی درد و رنجی تحبد
یابد پس میتوای گفت بر همین ا اس ،یعنی بها غلبهۀ هیهر بهر نهرور زنهدگی کهه از

حکمت 23آمیخ ه با رحمت هداوند نانی مینود ،کارکرد زندگی اثبات هواهد ند
نتیجهگیری

ی زنههدگی
در بیههنش نرفههانی ابههن نربههی ،هههدا نههرط الزم و کههافی معنههادار ِ

ا ت ابن نربی ،اههای را واحهد مهنظ ِ بهه هه پیو ه های 24مهیدانهد کهه ااه ای آی
بههه ه ه مههرتبط ا ههت و آی را انسههانی واحههد و معشههوق و محبههوب هداونههد معرفههی
مههیکنههد کههه افهراد و انههخاص نههاه  ،انضههای آی هسه ند هداونههد ایههن نشههد را بههر
هههود وااههب کههرد و بههه مهها انههالم فرمههود کههه هههود ،هویههت ما ههت تهها بههدانی کههه
نشههد و رحمههت را بههر هههود وااههب نکههرده ا ههت مگههر بههرای هههود؛ بنههابراین ،در
نین حال کهه بهرای نهاه  ،غهای ی را در نظهر دارد ،بهه دهیهل آی کهه نشهد و رحمهت
از او هارج نشده ا ت ،نمیتوای غرضی را هارج از او به او نسبت داد
از وی دیگر ،بر مبنای این ان باد که غایت همۀ راهها به وی هداوند ا ت و در
آهر ،م وهی همۀ آی راهها رحمانیت او هواهد بود ،هلهود در نهذاب اههن را من فهی
میداند و بر ا اس نشد هداوند ،از ه وم ورود به اهن و هروج از آی دفاع میکنهد
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و یر تکاملی در بهشت را نی در پرتو این نشد و نرط الزم برای د یابی بهه غایهت
اههی توصیف میکند
در نظههام فکههری ابههن نربههی ،یکههی از نشههانههههای ههعادت در وههول حیههات ایههن
ا ههت کههه همههۀ حرکههات و ههکنات انسههای در حضههوری اههههی (حضههور مههاا )
هواههههد بهههود انسهههای کهههه از مسهههکن اهههههیاش دور اف هههاده ا هههت ،بههها ایهههن درک
حضههور ،دوری هههود از هههدای هههود را ابههرای مههیکنههد و در همنشههینی نهههودی
با او ،به قدر و من هت نشئۀ هود نی د ت هواهد یافت
یکی از نکات مه در دیدگاه هدامحور ابن نربی آی ا ت کهه زنهدگی انسهای را
در هدمت غایت هداوند و دارای ارزش اب اری تفسیر نمیکند؛ زیرا:
 1در نهایت ،ملل همۀ هلد به عادت آیها هواههد بهود؛ نهه آنچهه تنهها مطلهوب
هداوند ا ت این عادت ،وصال با هداوندی ا ت که ناند مخلوقات هویش ا ت
و یکی از بهرههای انسای از آی ،د یابی به هود واال و حبیبیاش هواهد بود
 6اگر منظور از غایت اههی برای انسای ،ن یجۀ فرمانبرداری از هداوند باند ،آنچهه
به تحبد آی ارزش میبخشد ،هونبخ ی و عادت انسهای ا هت نهه فرمهانبرداری او از
هداوند
از ور

دیگر ،بر مبنای معناداری نبد و واه باهفعلی که ابن نربهی بهرای زنهدگی

قائل ا ت ،میتهوای نظهر او را اهاما میهای دو نظریهۀ اعهل و کشهف معنهای زنهدگی
دانست؛ زیرا از آثار او بر میآید که زندگی به ننوای ا یی از ی

ورح کیهانی معنا

دارد و اگههر ایههن معنهها را معنههای بههاهبوۀ زنههدگی بههدانی  ،معنههاداری باهفعههل آی ،درک
فرانبلی زندگی هواهد بود که در پیو گی اایگاه انسای ،هس ی و ههدا ،در کشهف
ارتباط میای این ه تحبد مییابد و در ضمن ،هود ،نشد و کششی به هوی هداونهد
ایجاد میکند که مواب احساس معناداری مینود
بنابراین ،زندگی ذاتاً معنا دارد و میتوای این معنا را کشف کرد؛ اما در نین حهال،
ان یاق نسبت به این کشف ،و تحبد آی در اح ی فراتهر از نبهل ،مواهب برانگیخ هه
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ندی نشبی میگردد که در زندگی همۀ افراد واود ندارد و با قهدری تسهامح ،اعهل
معنا در زندگی فردی محسوب می نهود یعنهی ،ابهن نربهی اعهل و کشهف را در هه
آمیخ ه ا ت
پینوشت
1

. Thomson, Garrett (2003). On The Meaning Of Life, Melbourne: Wadsworth, p. 10.
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