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غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم 

دکترسید محمد صالح هاشمی گلپایگانی1

چکیده: 

مراد از غایت، هدفمندی و حرکت هر موجودی، اعم از بی ش��عور یا ذی ش��عور، به س��وی 

جهتی مشخص است. نظام خلقت یک نظام غایی است و در آن موجودی، سرگردان و بدون 

غایت و هدفی خاص وجود ندارد بلكه هر موجودی در جهتی، به نقطه ای مش��خص )غایت( 

می رسد. براساس قرآن جهان براساس حق آفریده شده است، حق یعنی واقعی، پس جهان 

خلقت تماما بر اساس غایت واقعی خلق شده است. نظام غایی از یک سسلسله غایات طولی 

تشکیل شده است که انسان سرسلسلة آنهاست. در بین انسان ها نیز انسانهای برتر، غایت و 

غرض اصلی از خلقت آسمان ها و زمینند. برتریِن آن  ها هم از آنجا که ممکن الوجود است، 

غایت و غرضی دارد و آن ایصال به مطلق وجود و واجب الوجود است. غایات خلقت و انسان 

دوگونه اس��ت غایت اصلی كه غایت كمالی است و غایت تبعی و ضروری. غایت اصلی همة 
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انسان ها رحمت الهی است ولی غایت تبعی و ضروری اهل خسران و شقاوت، جهنم است. 

در این تحقیق، ابتدا اصل بحث غایت و جوانب آن تبیین می شود، سپس ربط و نسبت آن 

با بحث غایات اخالقی مشخص می گردد. 

کلیدواژه ها: قرآن، غایت، غایت انگاری، حق، باطل
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مقدمه

در میان تمام مجهوالت كه انسان آرزوی دست یافتن به آن ها را دارد یك سلسله از مسائل 

اس��ت كه از لحاظ رتبه، در درجة اول اهمیت قرار دارد. آن ها مس��ائل مربوط به نظام كلی 

عالم و جریان عمومی امور جهان هستی و راز و رمز زندگی است. 

انسان خواه از عهدة جوابگویی برآید یا برنیاید نمی تواند از كاوش و فعالیت فكری دربارة آغاز 

و سرانجام جهان، علت زندگی و غایت زیستن، هدف هستی و فلسفة حیات و هر آنچه از این 

قبیل است، خودداری كند. پاسخ هایی مناسب به این پرسش ها، فلسفة جاودانی تفكر بشریت 

را می سازد زیرا پرسش ها و پاسخ های انسانی در باب مبدأ و غایت، امور پایان ناپذیر است و تا 

انس��ان هس��ت این پرسش و پاسخ ها نیز ادامه دارد و از آن زمان كه بشر به اندیشه پرداخت با 

همین سؤال ها مواجه بود كه چرا انسان زندگی می كند و نهایت امر او به كجا منتهی می شود. 

بحث از غائیت )Principle de finalite( كه یكی از اقسام علت خارجی است از مهم ترین مباحث 

فلسفی است كه ندانستن و نپذیرفتن آن در طرز جهان بینی، تغییر كلی می دهد. در میان 

مباحث فلس��فی، هیچ بحثی به اندازة علت غایی در جهان بینی بش��ر، تاثیرگذار نیس��ت. 

ارس��طو می گوید: »علت غایی مقصدی است كه به خاطر آن هر چیزی و هر فعلی به وجود 

 )A,I,980 ،آمده است« )رك: ارسطو

بوعلی ش��یخ الرئیس، غایت را »افضل اجزاء الحكمه« )رك: ابن س��ینا، نمط هشتم، قسمت 

علت غایی( یعنی بهترین و عالی ترین قسمت های حكمت می نامد. 

بح��ث غای��ت انگاری به دلیل وجود اهمیت در كل نظ��ام خلقت و خصوصا در حوزة اخالق 

مهم و تعیین كننده مباحث است. 

مدی کل شیٍء و قصار )فراهیدی، 457/4(

مفهوم شناسی

غایت در لغت به معنای انتهای حركت است. در تعریف آن گفته شده است 

در اصط��الح دو تعریف از غایت ارائه ش��ده اس��ت، یكی تعریفی خاص ك��ه ماالجله الفعل 

می باش��د كه این تعریف مختص موجودات ذی شعور و دارای وجود ذهنی است ولی غایت 

دارای معنای عامی است كه هم ما الیه الحركة را شامل می شود و هم ماالجله الفعل. 

غای��ت یعنی نهایت و جهتی مش��خص. بنا ب��ر تعریف عام، مراد از غایت این اس��ت كه هر 

موجودی به س��وی جهتی مش��خص در حركت است، حال شعور داش��ته باشد یا بی شعور 
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باش��د. بنابراین تعری��ف، در نظام خلقت، هیچ موجودی، س��رگردان و بدون غایت و هدفی 

خاص وجود ندارد، بلكه هر موجودی در جهتی، به نقطه ای مش��خص می رسد كه آن نقطة 

مش��خص را غایت می گوییم. برای موجودات بی شعور، رس��یدن به آن نقطه غایت است و 

نسبت به موجودات باشعور، از رسیدن به آن نقطه، ممكن است فاعل امر دیگری را در نظر 

گرفته باش��د و یا ممكن اس��ت دو غایت یا چند غایت در طول همدیگر باشد. پس غایت را 

نباید صرفًا ماالجله الفعل معنی كرد تا مجبور باش��یم ش��عور را در آن داخل كنیم و نتیجه 

بگیری��م، جهان به دلیل فقدان ش��عور حركتی بی غایت را داراس��ت. بنا ب��ر تعریف مختار 

فالس��فه و الهیون برای غایت هر موجودی، ما الیه الحركة منظور می باش��د كه باید بدانجا 

برس��د حال خود موجود ممكن اس��ت درك آن نقطه را بنماید و یا درك نهایت حركت را 

نكند ولی درك و ش��عور موجود متحرك، تاثیری در وجود و یا عدم وجود غایت متحرك، 

ندارد. در مورد انس��ان و موجود ذی ش��عور، اتفاق نظر دانش��مندان بر اصل غائیت است. با 

توجه و دقت در غایت موجودات ذی ش��عور خصوصا انس��ان در می یابی��م آنچه در غائیت 

دخیل اس��ت و آنچه روح غائیت را تش��كیل می دهد این اس��ت كه موجود متحول متكامل 

در یك جهت معین كه همان جهت س��یر وجودی خویش اس��ت، سیر كند و فعالیت هایش 

همه مقدمة رس��یدن به آن كمال واقع ش��ود یعنی این كه اگر انسانی در حركت خویش كه 

فرضا ابتدا با هدف و غایت مشخصی شروع كرده است در بین راه توجه و شعور را از غایت 

ب��ردارد ول��ی به حركت خود ادامه ده��د، هیچ گاه این عدم توجه و ش��عور به غایت، مقوم 

غایت دار بودن حركت او نمی ش��ود لذا نمی توان در تعریف، شرط غایت دار بودن موجودات 

را ش��عور دانست چه بسا با چند واس��طه برای موجودات بی شعوری كه حركت می نمایند، 

فاعل باشعوری را در نظر گرفت كه نمی توان گفت خود اشیاء متحرك بی غایت هستند مثلًا 

در كارخانه ای كه ده ها وس��یله به صورت خودكار حركت می كنند تا س��رانجام محصولی را 

تولید نمایند هر چند در نهایت فاعل با شعوری راه اندازی كارخانه را نموده است اما هر یك 

از دس��تگاه ها و اش��یاء متحرك خود نیز فعل به خصوصی با غایتی خاص را انجام می دهند 

كه اگر بپرس��ند هدف از حركت این ش��یء چیست گفته می شود برای هدف و غایت خاص 

حركت می نماید هر چند شعور ندارد. 

منكران غایت: 

با توجه به تعریف غایت مبنی بر »ما الیه الحركة« منكران غایت گروه های زیر می باشند: 
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افرادی كه برای جهان حركت قائل نیستند مانند زنون )فروغی، 14/1( شاگرد برمایندس . 1

و ی��ا الیائی��ان كه حركت را ب��ه عنوان امر واحد ممت��د انكار ك��رده و آن را مجموعه ای از 

شكوفایی پی در پی انگاشته اند )مصباح یزدی، 2 /271( اینان چون منكر حركتند در نتیجه 

منكر غایتند. زیرا وقتی حركتی نباشد ماالیه الحركة نیز معنی ندارد. 

منكران جهان عینی و واقعی نمی توانند قائل به غایت باشند چون باید شی و موجودی . 2

وجود داش��ته باش��د تا حركت نماید. ش��رط اول هدفداری واقعی، اعتقاد به واقعیت های 

خارجی اس��ت. تفكراتی كه خارج از ذهن را منكرن��د، نمی توانند قائل به قانون علیت در 

خارج از ذهن باش��ند لذا معلولیت یك امر پنداری اس��ت و نمی تواند هدفی واقعی داشته 

باشد. 

اگر انكار ش��ناخت واقعی نیز صورت نگیرد ولی قائ��ل به نظریة ال ادری گری بود در این . 3

ص��ورت نیز نمی توان تصور هدفداری برای حقای��ق خارجی نمود زیرا وقتی حقیقت معلوم 

نیس��ت و نمی دانی��م آیا حقیقت در خارج هس��ت یا نه در این تفك��ر نمی توان برای فرض 

حقیقت غیر قابل شناخت، هدفی معلوم و واقعی را مشخص نماییم. 

به غیر از این دس��ته از اندیش��مندان، دیگران وجود حركت و جهان بینی قابل ش��ناخت را 

قطعی می دانند لذا قائل به غایت می باشند ولی غایات آن ها به تناسب وضعیتی كه از جهان 

ترسیم نموده اند متفاوت می باشد. 

با توجه به تعریف كه پایان هر امری را غایت آن دانستیم حال این سؤال مطرح است كه از 

آنجا كه هر حركت و امری غایتی دارد چگونگی و چیستی غایات، چگونه مشخص می شود 

و در مكتب توحیدی اندیشه غایت مداری چه جایگاهی دارد؟

رابطة غایت و حق از دیدگاه قرآن كریم: 

هنگامی كه در پاسخ به سؤال چیستی و چگونگی غایت در تعالیم دینی بر می آئیم با مسالة 

بسیار مهمی مواجه می شویم كه مورد تأكید قرآن كریم -به عنوان معتبرترین سند تعالیم 

توحیدی - مواجه می شویم و آن مسالة حق است. 

قرآن كریم تأكید دارد كه نظام خلقت و جهان بر اساس حق ایجاد شده است و هیچ چیزی 

خلق نشده است اال به حق. 

خلقت آسمان ها و زمین را حق بر می شمرد:

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  َر الشَّ ُر النََّهاَر َعَلی اللَّْیِل َوَسخَّ َهاِر َوُیَكوِّ ُر اللَّْیَل َعَلی النَّ  »َخَلَق الساواِت َواألرَْض ِباْلَحقِّ ُیَكوِّ
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ار« )زمر، 5( آسمان ها و زمین و هر چه مابین آنهاست خلق  ی أاَل ُهَو اْلَعِزیُز اْلَغفَّ َیْجِری ألَجٍل ُمَسمًّ

ی َوالَِّذیَن َكَفُروا َعاَّ  نشده اند مگر به حق: »ما َخَلْقَنا الساواِت َواألرَْض َوما َبْیَنُها إاِل ِباْلَحقِّ َوأََجٍل ُمَسمًّ

ُأْنِذُروا ُمْعرُِضوَن« )احقاف، 3( ارس��ال رسل و دین حق است: »ُهَو الَِّذی أَْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدی َوِدیِن 

یِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشُِكوَن« )توبه، 33( انزال مالئكه: »َفْضال ِمَن اللَِّه َوِنْعَمًة َواللَُّه  اْلَحقِّ ِلُیْظِهرَُه َعَلی الدِّ

َلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك ِباْلَحقِّ ِلُیَثبَِّت الَِّذیَن  َعِلیٌم َحِكیٌم« )حجر، 8( و انزال روح حق اس��ت: »ُقْل َنزَّ

آَمُنوا َوُهًدی َوُبْشَی ِلْلُمْسِلِمین« )نحل، 102( قیامت و معاد حق است: »َواْقَتََب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َفإَِذا ِهَی 

َش��اِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذیَن َكَفُروا َیا َوْیَلَنا َقْد ُكنَّا ِفی َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُكنَّا َظاِلِمین« )انبیا، 97(  انزال كتاب 

اٍق َبِعیٍد« )بقره،  حق اس��ت: »َذِلَك ِبأَنَّ اللََّه َنزََّل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َوإِنَّ الَِّذیَن اْخَتَلُفوا ِفی اْلِكَتاِب َلِفی ِش��قَ

176( و نهایتا خود خداوند متعالی، بزرگ ترین حق اس��ت: »َذِلَك ِب��أَنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَُّه ُیْحِیی 

اْلَمْوَتی َوأَنَُّه َعَلی ُكلِّ َشْیٍء َقِدیٌر« )حج، 6( و هرچه غیر اوست باطل است: »َذِلَك ِبأَنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ 

َوأَنَّ ما َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل َوأَنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِلیُّ اْلَكِبیُر« )حج، 62( 

در نگاه قرآنی، عالم بر اس��اس حق خلق ش��ده و واقعیات خارج��ی همه بر حق اند و تأكید 

و توج��ه قرآن كریم بر این اس��ت كه انس��ان باید حق بودن خلقت را نی��ز ببیند و بفهمد. 

قرآن كریم در مورد حقانیت خلقت با س��ؤال تأكیدی بر اساس دیدن كه علم یقینی است، 

می فرماید آیا ندیدی كه خلقت آس��مان ها و زمین بر حق است: »أََلْم َتَر أَنَّ اللََّه َخَلَق الساواِت 

َواألرَْض ِباْلَحقِّ إِْن َیَشْأ ُیْذِهْبُكْم َوَیأِْت ِبَخْلٍق َجِدیٍد« )ابراهیم، 19( یعنی باید حق بودن تمام كائنات 

و آسمان ها و زمین را دید و فهمید كه این نشانه ای است برای حق بودن ذات باریتعالی. 

ق��رآن كری��م از این حقانیت خلق��ت جهان و حق بودن همة موج��ودات عالم كه همگی از 

حق مطلق یعنی خود خداوند متعال سرچش��مه می گیرد نتیجه می گیرد كه حق فقط نزد 

پروردگار اس��ت و حق آن چیزی اس��ت كه از او صادر می ش��ود: »اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن 

اْلُمْمَتِین« )بقره، 147( پس حكم و قضاوت حق، فقط آن اس��ت كه از جانب او صادر و به او 

ْبُتْم ِبِه ما ِعْنِدی ما َتْسَتْعِجُلوَن ِبِه إِِن اْلُحْكُم إاِل ِللَِّه َیُقصُّ  مس��تند باشد: »ُقْل إِنِّی َعَلی َبیَِّنٍة ِمْن َربِّی وََكذَّ

وا إَِلی اللَِّه َمْوالُهُم اْلَحقِّ  اْلَحقَّ َوُهَو َخْیُر اْلَفاِصِلیَن« )انعام، 57( چون والیت حق برای اوست: »ُثمَّ ُردُّ

ُع اْلَحاِسِبیَن« )انعام، 62(  أاَل َلُه اْلُحْكُم َوُهَو أَْسَ

در مجم��وع بی��ش از 270 مرتبه حق در مقابل باطل در قرآن كریم مورد تاكید قرار گرفته 

است. )عبدالباقی، ذیل كلمة حق( 

 اما با توجه به این مقدار تأكیدهای قرآنی در مورد حق، تعریف حق چیس��ت؟ ارتباط حق 

با غایت چگونه است و همچنین در مقابل حق، باطل چه تعریفی دارد؟ 
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تعریف حق و باطل: 

ح��ق یعنی ثابت و باقی )طباطبائی، 462/11(. موجودات خارجی وقتی حق اند كه در خارج 

وجود داشته باشند مانند وجود حق تعالی كه ثابت و باقی است و در عالم خارج عین وجود 

است. سیر حق آن چیزی است كه فرضش با خارج تطبیق كند )همان، 459( و در خارج و 

در اعیان ثابت و واقع باش��د نه این كه وجودش وابس��ته به وهم و ذهن انسانی باشد )همان، 

458( خلقت همة عالم كه فعل خدای تعالی است، نفس حق است. 

 باطل یعنی زائل و بی دوام )همان، 7 /170( باطل چیزی اس��ت كه پس از وارس��ی معلوم 

شود ثبات ندارد. 

ح��ق آن چیزی اس��ت كه فرضش با خارج تطبیق كند و در خ��ارج و در اعیان ثابت و واقع 

باش��د نه این كه وجودش وابس��ته به وهم و ذهن انس��انی باش��د. خلقت همة عالم كه فعل 

خدای تعالی اس��ت نفس حق اس��ت چون مترتب بر امر ثابت خارجی اس��ت و اصال غیر از 

حق تعالی چون هیچ ثبات و تحقق خارجی وجود ندارد هر چیزی بدون استناد به خداوند 

باطل می شود. 

فعل حق 

یك فعل زمانی حق است كه بر طبق غایت و نتیجه ای كه برایش تقدیر شده است مستند 

به امری واقعی و خارجی باش��د و فقط ذهنی و وهمی نباشد مانند خوردن برای سیر شدن 

ولی اگر نتیجه و غرضی كه برای فعل در نظر گرفته ش��ده اس��ت، به دس��ت نیاید، در این 

صورت آن فعل باطل اس��ت )همان، 11/ 458( یا به تعبیری دیگر عمل حق، فعلی اس��ت 

كه فاعل آن نتیجه ای را كه در نظر گرفته كه فعلش به س��وی آن نتیجه پیش رود، محقق 

شود. )همان، 56/12( 

در مورد فعل خداوند متعال، قرآن كریم این فعل را متصف به حق بودن نموده است یعنی 

عمل خداوند، فعلی اس��ت كه به حق انجام ش��ده و ذره ای باطل در آن راه ندارد پس ناچار 

باید غایت و غرضی فعلی در انجام آن منظور ش��ده باش��د كه مطابق با امر خارجی باشد كه 

غرض از حقیقت عالم، باید آن باش��د پس فعل خداوند اوال وجودی واقعی، ثابت و خارجی 

دارد ثانیًا غایت و غرض مشخصی از این خلق و صیروریت و بازگشت وجود دارد. 

در آیة ش��ریفة »و ما خلقنا الس��موات و االرض و ما بینها اال بالحق و ان الساعة التیة..«. )حجر، 85-
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56( حرف »باء« در كلمة بالحق، باء مصاحبت است و به آیه چنین معنی می دهد كه خلقت 

آس��مان ها و زمین منفك از حق نیست بلكه تمامی آن ها مالزم با حقند، پس برای خلقت، 

غایتی اس��ت كه به زودی به همان بازگش��ت می كند. چنانكه فرمود: »إِنَّ إَِل��ی َربَِّك الرُّْجَعی« 

)عل��ق، 8( زیرا اگر غایتی در خلقت وجود نداش��ت لعب و بازیچ��ه می بود و هر لهو و لعبی 

باطل است. 

چنان كه می فرماید: »َوما َخَلْقَنا الس��اواِت َواألرَْض َوما َبْیَنُها الِعِبیَن / م��ا َخَلْقَناُها إاِل ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ 

اَء َواألرَْض َوما َبْیَنُها  أَْكَثَُهْم ال َیْعَلُموَن« )دخان، 38 و 39( و همچنین كه فرمود: »َوما َخَلْقَنا السَّ

َباِطال َذِلَك َظنُّ الَِّذیَن َكَفُروا َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر« )ص، 27( و از دیگر ادله ای كه مراد از حق، 

معنایی است مقابل باطل و بازیچه، این است كه در آیه فرمود و ان الساعة التیه كه ساعتی و 

جایگاهی وجود دارد كه نتیجه و غایت خلقت را كه بر حق است، مشخص و معلوم می نماید 

)طباطبائی، 278/12( واال دلیل ندارد كه برای جهان آتیه و سرانجامی ذكر گردد. 

فعل باطل، لهو و لعب

گفتیم فعل وقتی حق اس��ت كه در آن خاصیتی باش��د كه منظ��ور فاعل از آن فعل همان 

خاصیت باشد و با عمل خود به سوی همان غایت و خاصیت پیش برود اما اگر فعلی وجود 

داشته باشد كه فاعل منظوری غیر از خود آن فعل نداشته باشد، آن فعل باطل است و اگر 

فعل باطل، برای خود نظام و ترتیبی داش��ته باش��د آن فعل، لعب و بازیچه است مانند بازی 

كودكان كه حركات و س��كنات آن، برای خود نظ��ام و ترتیبی دارد ولی هیچ منظوری غیر 

از خود همین بازی وجود ندارد. بلكه تنها منظورش��ان ایجاد آن صورتی اس��ت كه در نفس 

خود قبلًا تصویر كرده و دلهایشان نسبت به آن صورت شایق شده است و جز مفاهیم خیالی 

از تقدم و تاخر و س��ود و زیان و رنج و خس��ارت كه همه اش مفاهیمی ذهنی و خیالی است 

اثری ندارد و چون لعب چیزی است كه نفس آدمی را به سوی خود جذب نموده است و از 

كارهای عقالیی و واقعی و دارای اثر باز می دارد در نتیجه لعب یكی از مصادیق لهو اس��ت. 

)همان، 366/14( 

لهو به معنای هر چیزی اس��ت كه انسان را از مهمش باز دارد )همان، 213/16(. در سیر به 

سوی غایت و هدف، اشتغال به آنچه كه دررسیدن به غایت معطلی ایجاد نماید، لهو است. 

به تعبیر دیگر، لهو سرگرمی به كار بیهوده و بازماندن از كار عقالیی است. )همان، 366/14( 

در نتیجه لهو اعم از لعب اس��ت زیرا اگر در اش��تغال به امری یك نظام و ترتیب مش��خص 
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وجود داشته باشد، آن امر لعب است ولی اگر نظام و ترتیب هم نداشته باشد و صرفا بدون 

هر نظام و تربیتی، كاری انسان را از امر مهمش كه حركت به سوی غایت عقالنی است باز 

دارد، این فعل لهو است. 

همچنین اگر قوة عامله و شوقیه یكی باشد و قوة مدركه دخالتی در فعل نداشته باشد، فعل 

عبث می شود یعنی اگر یك هدف عقالنی بر حركت مترتب نباشد و بر اساس خیال و وهم، 

غایتی تنظیم شده باشد، فعل عبث است. 

نتیجه این كه مهم ترین شرط در حق بودن یك فعل، وجود غایت واقعی است. زیرا هر فعلی 

نهایتا به منتهی الیه حركت خود، می رس��د كه بر اس��اس تعریف م��ا الیه الحركة هر فعلی 

دارای غایت می باشد ولی هر غایتی حق نیست. 

غای��ت باطل، غایتی اس��ت كه فعل و حركت، بدون در نظ��ر گرفتن نهایت و كمالی واقعی، 

مدنظر باش��د. در نتیجه غایت لهوی یا لعبی، غایت هس��ت ولی، باطل اس��ت و غایت حق، 

غایتی است كه هدفی واقعی و برتر را مشخص نماید و متحرك برای رسیدن به آن، عوامل 

بازدارنده را بركنار كند. 

اركان و ابعاد نظام غایی

درجهان خلقت و در نظام توحیدی كه همة عالم تبلور یك خلق مدبرانه و متقن می باش��د 

ب��رای تبیی��ن صیروریت جهان و حركت عالم، می باید به ابعاد این نظام غایی، متناس��ب با 

بحث توجه كرد و ویژگی های آن را شناخت. 

1( جهان بینی نظام غایی

از دیدگاه قرآن كریم، جهان خلقت كه فعل خداوند حكیم است تماما بر اساس غایت واقعی 

خلق شده است و انسان نیز، جزو این جهان، دارای غایتی حقیقی و واقعی می باشد. 

حقیقت عالم در جامة حق شكل گرفته و باطل و بازیچه نیست و حق بودن این عالم كون 

و فس��اد، به این اس��ت كه برای خلقت آن غایت و هدفی ثابت در ماورای آن باشد. )همان، 

 )241/18

قرآن كریم می فرماید: آیا نمی بینی كه خداوند، آس��مان ها و زمین را بر اساس حق بنا نهاد 

یعن��ی ب��رای این جهان، غایتی حقیقی و واقعی قرار داد و این نظام را باطل و بی غایت رها 

نكرد یعنی هر یك از موجودات از اول پیدایش متوجه نتیجه و غایتی معین بوده اند كه جز 

رس��یدن به آن غایت هدف دیگری ندارند و در جهان بینی توحیدی یك حركت عمومی و 



188

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کریم/ ش 4/ پاییز 88

فراگیر همة جهان را فرا گرفته اس��ت. جهان، س��اكت و ساكن نیست: »تمامی موجودات با 

جوهرة ذاتشان به سوی غایت وجود خود در حركتند«. )همان، 577/15( 

جهان بینی توحیدی غایی دارای ویژگی هایی اس��ت كه خلقت بر اس��اس آن شكل گرفته 

است. 

الف( غایت های طولی

در نظ��ام خلقت، بعضی از ان��واع موجودات، غایت و هدف بعضی دیگر اس��ت یعنی خلقت 

موجودی، برای این كه وجود دیگری از این موجود بهره مند شود، به وجود آمده است. مانند 

عناصر زمین كه گیاهان از آن بهره مند می شوند و مانند گیاهان كه حیوانات از آن ها انتفاع 

می برند و اساسا گیاهان برای حیوانات به وجود آمده اند و همچنین حیوانات كه برای انسان 

خلق ش��ده است معنای آیة »َوما َخَلْقَنا الساواِت َواألرَْض َوما َبْیَنُها الِعِبیَن / ما َخَلْقَناُها إاِل ِباْلَحقِّ 

��اَء َواألرَْض َوما َبْیَنُها َباِطال َذِلَك  َوَلِك��نَّ أَْكَثَُه��ْم ال َیْعَلُموَن« )دخان، 38 و 39( و آیة »َوما َخَلْقَنا السَّ

َظنُّ الَِّذیَن َكَفُروا َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر« )ص، 27( همه ناظر به همین معناست )طباطبائی، 

 )56/12

ب( نظم عالم و غایت كلی 

از آنجا كه خلقت و فعل خداوند حق است لذا نظام عالم را به احسن وجه تدبیر نموده است 

تدبیر امر عالم یعنی اجزای آن را به بهترین و محكم ترین نظم، منظم ساخت تا هرچیزی به 

سوی غایت و مقصد آن متوجه گشته و سیر كند و همچنین مجموع آن را با نظمی عام، منظم 

سازد به طوری كه سراپای عالم، همه متوجه غایت كلی خود شود. )همان، 389/11( در جهان 

هستی تمامی اجزای اطراف عالم به یكدیگر متصل و مربوط است به طوری كه یك موجود در 

 مسیر وجودیش، موجود دیگری را هم به كمال و نتیجه ای كه از خلقتش منظور بوده است، 

می رس��اند و سلس��لة موجودات به منزلة زنجیری اس��ت كه وقتی اولین حلقة آن به طرف 

نتیجه و هدف به حركت درآید، آخرین حلقة سلس��له نیز به سوی سعادت و هدفش به راه 

می افتد پس تمامی موجودات دارای نظام متصلی هس��تند كه هر نوع از انواع را به س��وی 

س��عادت خاصه اش س��وق می دهد و همه در نظام خداوندی یك هدف را دنبال می نمایند. 

)همان، 249/7( 

ج( هماهنگی اجزای عالم در جهت غایت 

در عین حال كه همة عالم به سوی غایت كلی سوق داده می شود ولی هر نوعی هم به سوی 

غایت و نهایت س��یرش هدایت می ش��ود، پس برای هر نوع از موج��ودات نیز غایتی تكوینی 
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وجود دارد كه از همان آغاز وجودش متوجه آن غایت اس��ت و به س��وی آن حركت می كند و 

از پا نمی ایستد تا به آن غایت برسد مثلًا یك دانه گردو اگر درزمین قرار گیرد، مغز، پوست را 

می شكند، خاك را می شكافد و هر روز بیشتر رشد می كند، به طوری كه در این سیر تكاملی 

حالش تغییر نمی كند بلكه از ابتدا، وجودش غایتی دارد كه می خواهد خود را به غایت تكوینی 

برس��اند )همان، 284/16( در عین حال، مقتضای توافق و س��نخیت در اجزای عالم قرار داده 

ش��ده و در میان اجزای این نظام، تالئم و توافقی نهاده ش��ده كه همه به منزلة ش��ی واحدی 

ش��ده اند و در اصل میان اجزاء معانده و تضادی پیدا نمی ش��ود و مقتضای آن ها این است كه 

هر نوعی در عافیت و نعمت و كرامت قرار داده ش��ده اس��ت تا به غایت خود برسد. البته تضاد 

و تزاحمی كه بین اجزای عالم هس��تی، به چش��م می خورد ظاهری است زیرا خداوند، به نحو 

خاصی اجزاء را به هم مرتبط و پیوس��ته خلق نموده اس��ت كه اجزای عالم را هم آهنگ و هم 

آغوش یكدیگر كرده و در اثر این هم آغوشی و هم آهنگی، هر موجودی را به نتیجه و اثر خود 

رس��انده اس��ت. عینا مانند دو كفة ترازو كه در عین ناس��ازگاری و اختالف شدیدی كه با هم 

دارند، به طوری كه هر یك به هر قدر به طرفی متمایل شود آن دیگری به همان قدر به طرف 

مخالف آن متمایل می شود و در عین حال هر دو در تعین وزن كاال با هم، هم آهنگند. )همان، 

428/11( پس عالم هستی و تمام اجزای آن با نظامی كه در آن جاری است به سوی غایات 

و نتایجی صالح پیش می رود، نتایجی كه برای همان نتایج خلق ش��ده و مجموعة هس��تی به 

سوی آن هدف واحد، در حركت است، ولی هر یك از اجزایش نیز راهی جداگانه دارد غیر از 

راهی كه سایر اجزاء دارند، راهی كه جز با اعمال مخصوص به خودش آن راه را طی نمی كند 

ولی در عین حال یك هدف كلی را دنبال می كند. 

این ضروری و واضح اس��ت كه بیرون ش��دن یك جزء از آن خطی كه برایش ترسیم شده و 

تباهی آن نظمی كه برای آن و غیر آن الزم است، باعث می شود سایر اجزاء با آن هماهنگی 

نكنند و در عوض با آن بستیزند، اگر توانستند آن را به راه راستش بر می گردانند و به وسط 

راه و حد اعتدال بكش��انند كه مقصود حاصل می ش��ود ولی اگر نتوانستند، نابودش نموده، 

آث��ارش را ه��م محو می كنند تا صالح خ��ود را حفظ نموده و عالم هس��تی را بر قوام خود 

بگذارند و از انهدام و تباهی نگه بدارند. )همان، 430/15( 

2( غایت جهان هستی

حال كه مش��خص شد جهان هس��تی همه در حال حركت و صیروریت به سوی یك هدف 

خاص است و آن هدف نیز هدفی واقعی و عینی است سؤال بر سر این است كه غایت ثابت 
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و باقی و نهایی جهان هس��تی چیست؟ همة موجودات عالم به كجا می روند؟ در جواب باید 

گفت: با توجه به این كه در جهان بینی توحیدی، خداوند همة عالم و جزءجزء آن را جز به 

حق نیافریده حال این خلق، مالبس و متصف به حق باش��د یا مصاحب و همراه آن هر چه 

باش��د آن را به خاطر غرضی و غایتی حقیقی آفریده نه سرگرمی و عبث و همچنین عالم و 

اج��زای آن را خلق نكرده مگر ب��رای مدتی معین پس هیچ یك از اجزای عالم تا بی نهایت 

باقی نمی ماند بلكه روزی فانی می شود و وقتی هیچ یك از اجزای عالم دائمی نباشد معلوم 

می ش��ود غایت آن ها بعد از فنای آن هاست. )همان، 238/16( آسمان ها و زمین دارای اجل 

و پایانی اند و در خود اجل هم غایتی اس��ت پس باید جهان دیگری باش��د كه موجودات به 

غایت برسند و آن عالم بقاء و معاد موعود است. )همان، 284/18( در این جهان دائما خلقت 

عالم، از مرحله ای به مرحله ای، از هدفی به هدف شریف تری پیش می رود تا آن كه به هدفی 

برس��د كه باالتر از آن هدفی نیس��ت و آن بازگشت به س��وی خدای سبحان است. )همان، 

56/12( لذا نهایت و انتهای حركت همة عالم و همة اجزای آن خداوند متعال است و ان ربك 

املنتهی. )نجم، 42( اگر معاد نبود خلقت بدون غرض و هدف می ش��د و آفریدن، جنبة بازی 

و سرگرمی به خود می گرفت و وقتی خلقت عالم به منظور لعب نباشد، قهرا هدف و غایتی 

دارد و آن غایت همان معاد است. )همان، 366/14( 

از آنج��ا كه ه��ر موجود ممكن الوجودی دارای نقص وجودی اس��ت لذا كمال هر موجودی 

ب��ه رف��ع نقص خود اس��ت و چون هر ش��ی در ذات خود، حركت به س��وی برطرف كردن 

همة نقص ها و رس��یدن به كمال مطلق اس��ت یعنی كمالی كه در آن نقص نباشد لذا همة 

موجودات تكوینا به س��وی خداوند متعال كه كمال مطلق است در حركتند پس غایت كل 

خلقت، ذات باری تعالی است و ذات و خود او غرض و غایت اوست چون در خداوند نقصی 

تصور ندارد و دیگر احتیاج ندارد كه غرضی خارج ازذات خود داشته باشد )همان، 378/14( 

زیرا وجود و انانیت خدای تعالی وقتی بذاته و لذاته برایش ثابت باشد و او معبودی باشد كه 

مبدأ تمامی عالم از او و معاد آن به سوی او باشد پس او در هیچ فعلی از افعالش جز به ذات 

خود و نه به هیچ فاعل دیگری اتكاء نداشته و در هیچ فعلی، محكوم علت غایی دیگری، جز 

ذات خ��ود نمی گ��ردد و قهرا او فاعلی خواهد بود كه در فاعلیت ما فوق هر فاعل دیگر و هم 

خ��ود او غایتی ما فوق همة غایات خواهد بود. هر فاعلی هر كاری را انجام می دهد اتكایش 

َة ِللَِّه  به قوه و نیرویی اس��ت كه او ارزانیش داش��ته و اما خود او به كسی اتكاء ندارد، » أَنَّ اْلُقوَّ

َجِمیعاً«. و هر غایتی از این جهت داعی بر فعل می ش��ود كه متضمن كمال و خیری اس��ت و 



191

غایت انگاری از دیدگاه قرآن  کریم

خداوند به خیر چیزی محتاج نیس��ت، بلكه خیر هر چیزی از او است، » بیده الخیر«. با این 

حال چگونه ممكن اس��ت س��بب كار چنین خداوندی را جس��تجو كرده و او را در این باره 

بازخواست نمود؟ سبب هر كاری یا فاعل است و یا غایت آن و خدای تعالی فاعل هر فاعلی 

دیگر و غایت هر غایتی دیگر اس��ت. و اما غیر خدا هر فاعل دیگری از آنجایی كه قدرت بر 

فعلش از ناحیة خدا است و همچنین هر غایت و خیری كه فاعل از فعل خود انتظار داشته 

و یا به دست می آورد همه به عنایت او و به تسبیب اسباب و تنظیم عوامل و شرایطی است 

كه او می كند، از این جهت، مسئول فعل خود بوده و مورد بازخواست قرار می گیرد كه چرا 

این عمل را انجام داده است و بیشتر این بازخواست ها از نتیجه و جهت خیر و صالح عمل 

اس��ت، به این معنا كه در غالب افعال مخصوصا افعالی كه حس��ن و قبح و مدح و ذم در آن 

جریان دارد س��ؤال می ش��ود كه به چه منظوری این عمل را كردی؟ و چه خیر و مصلحتی 

در آن دیدی؟ )همان، 8 /61( 

3- انسان و غایت

انسان در نظام غایی و جهان بینی توحیدی، ركنی از اركان هستی است كه شناخت جایگاه 

و نقش او در جهان هس��تی و غایت خلقت او از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت اهم نكات 

مورد نظر دربارة حركت غایی انسان و جهان عبارت است از: 

الف( انسان و غایت های طولی خلقت

با توجه به این که همة اجزاء جهان به س��وی هدف و غایت مش��خصی در حال حرکتند و 

همة عالم در حال صیروریت و جریان اس��ت، در این حرکت بعضی از انواع موجودات غایت 

و هدف بعضی دیگرند. هر موجودی برای موجود برتر که از سعة وجودی باالتری برخوردار 

اس��ت، خلق ش��ده است. غایت تمام موجودات به خلق احسن و موجود برتر که انسان است 

منتهی می شود

ُهْم أَْحَسُن َعَمال«   »إِنَّا َجَعْلَنا ما َعَلی األرِْض ِزیَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم أَیُّ

در جهان خلقت اگر خداوند، آسمان ها و زمین را با آن حیرت آمیزش خلق کرد، فرمود همة 

عالم خلق شد و برای این که انسان را بیازماید )کهف، 7( و معلوم است که در امتحان، ابتال 

هی��چ گاه غ��رض اصلی قرار نمی گیرد هر امتحانی برای ج��دا کردن خوب از بد و مرغوب از 

نامرغوب است. فرمود: 

یِِّب َوَیْجَعَل اْلَخِبیَث َبْعَضُه َعَلی َبْعٍض َفَیْرُكَمُه َجِمیًعا َفَیْجَعَلُه ِفی َجَهنََّم ُأوَلِئَك   »ِلَیِمیَز اللَُّه اْلَخِبیَث ِمَن الطَّ

وَن« )انفال، 37(  ُهُم اْلَخاِسُ
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این جداس��ازی نیز نمی تواند غرض اصلی باش��د بلکه در قبال این جداس��ازی جزایی که بر 

حسنه و سیئه مترتب می شود، منظور است: 

 »َوَخَلَق اللَُّه الساواِت َواألرَْض ِباْلَحقِّ َوِلُتْجَزی ُكلُّ َنْفٍس بِا َكَسَبْت َوُهْم ال ُیْظَلُموَن« )جاثیه، 22( و جزا 

هم نمی تواند غرض اصلی باش��د بلکه آن جزا هم، برای این اس��ت که وعدة ممتحن عملی 

گردد و آن هم ممتحنی که وعده اش حق است و لذا می بینیم خدای تعالی هم این امور را 

به عنوان نتیجه خلقت، ذکر کرده اس��ت. در وحدت اتصالی که بر سراس��ر عالم حاکم است 

انس��ان کامل ترین انواع موجودات و متقن ترین مخلوقات جس��مانی موجود در آسمان ها و 

زمین است و اگر جنس بشر در جانب علم و عمل رشدی صالح و نموی درست داشته باشد، 

او از هر موجود دیگر، افضل و ش��ریف تر و مقامش رفیع تر و دارای درجة بلندتری است. هر 

چند که آس��مان ها هیکلی بسیار بزرگ تر دارند و خدای تعالی در مقام احتجاج علیه كفار، 

خطاب به ایشان می فرماید: 

��اُء َبَناَها« )نازعات، 27( و معلوم است که هر مصنوعی که مشتمل بر   »أَأَْنُتْم أََش��دُّ َخْلًقا أَِم السَّ

کمال و نقص باش��د، کمال آن، غرض و مورد نظر صانع است نه نقص آن و به همین جهت 

اس��ت که مراحل س��یر تکاملی انس��ان از روزی که نطفه بوده و سپس جنین و آنگاه طفل 

و س��ایر مراحل، مقدمة وجود یک انس��ان کامل و تمام عیار شمرده می شود و این مراحل، 

مقدمة پدید آمدن آن انسان است. چون غرض اصلی، پدید آمدن آن کمال انسان است ولی 

مراحل نقص منظور نمی باشد. )طباطبائی، 10 /227( 

ب( غایت افراد انسان

با بیان فوق روشن می شود که در عین حال که در بین انواع موجودات، انسان نتیجه و غایت 

اس��ت ولی در بین انسان ها نیز انسان هایی که برتری داش��ته باشند و بهترین افراد انسان، 

غایت و غرض اصلی از خلقت آس��مان ها و زمینند برای این که جملة ایکم احس��ن عماًل )هود، 

7( می فهماند که مقصود اصلی، مشخص کردن کسی است که بهتر از دیگران عمل می کند 

چه این كه آن دیگران، اصلًا عمل خوب نداشته باشند و یا داشته باشند ولی عملشان به پایة 

این احس��ن عمال نرسد پس مش��خص کردن آن کسی که عملش از عمل تمامی افراد بشر 

بهتر اس��ت، غرض و مقصود از خلقت است. با این بیان، معنای حدیث قدسی که خطاب به 

پیامبر فرمود »لوالک لما خلقت االفالک« )مجلس��ی، 15 / 28( روشن می شود برای این كه 

آن جناب از تمام افراد بش��ر افضل اس��ت )طباطبائ��ی، 10 /226( همچنین وجود مقدس 

پیامب��ر اکرم )ئ( نیز از آنجا که ممکن الوجود اس��ت، غایت و غرضی دارد و آن ایصال به 
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مطلق وجود و واجب الوجود است که ذات باری تعالی می باشد. 

ج( رفع ناهماهنگی و نابودی انحراف

قبلًا گفتیم كه عالم هستی در عین تضاد و تزاحمی كه بین اجزایش هست به نحو خاصی به 

هم مرتبط و پیوسته است. عالم انسانی هم كه جزئی از عالم كون و فساد است، این چنین 

اس��ت. یك فرد انسانی با قوا و ادوات مختلف، فطرتی دارد كه افعال و اعمال خود را تعدیل 

كند به طوری كه هر یك از قوا به حظ و بهره ای كه دارند برسند و انسان عقلی دارد كه با 

آن او را به كمال برساند. انسان نیز مانند عالم هستی با تمام اجزای جهان با نظامی كه در 

آن جاری اس��ت به سوی غایت و نتایجی صالح پیش می رود. اجزای جهان، همگی در خط 

مشخص به سوی غایت پیش می روند و اگر جزئی از این اجزاء، از مسیر خود منحرف شود، 

باعث می شود، هماهنگی سایر اجزاء با آن جزء بر هم بخورد لذا با آن به ستیز بر می خیزند 

یا آن را در راه خود وارد می كنند و یا نابودش می كنند. 

انسان ها كه جزئی از اجزای عالم هستی هستند از این كلیت مستثنی نیستند، اگر بر طبق 

آنچه كه فطرتشان به سوی آن هدایتشان می كنند، رفتار كردند به آن سعادتی كه برایشان 

مقدر ش��د، می رس��ند و اگر از حدود فطرت خود تجاوز نمودند یعنی در زمین فس��اد راه 

انداختند. خدای سبحان به قحط و گرفتاری و انواع عذاب ها و نقمت ها گرفتارشان می كند 

تا شاید به سوی صالح و سداد بگرائید همچنان كه فرمود: 

 »َظَهَر اْلَفَس��اُد ِفی اْلَبِّ َواْلَبْحِر بِا َكَس��َبْت أَْیِدی النَّاِس ِلُیِذیَقُهْم َبْعَض الَِّذی َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َیرِْجُعوَن« )روم، 

 )41

 ولی اگر همچنان بر فس��اد برخود بمانند و به خاطر این كه فس��اد در دل هایش��ان ریش��ه 

بدواند، از آن دل بر نكنند آن وقت به عذاب استیصال گرفتارشان می كند و زمین را از لوث 

وجودشان پاك می سازد همچنان كه فرمود: 

 »َوما َكاَن َربَُّك ِلُیْهِلَك اْلُقَری ِبُظْلٍم َوأَْهُلَها ُمْصِلُحوَن« )هود، 117( 

 لذا فقط صالحان را وارثان زمین نامید و فرمود: 

اِلُحوَن« )انبیا، 105(  ْكِر أَنَّ األرَْض َیرُِثَها ِعَباِدَی الصَّ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ  »َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفی الزَّ

 این بدان جهت اس��ت كه وقتی انس��ان ها صالح باش��ند، قهرا عملشان هم صالح می شود و 

چون عمل صالح شد با نظام عالم، موافق می شوند و با این اعمال صالح، زمین برای زندگی، 

صالح می شود. )همان، 15 /431( 

د( خلقت متناسب با غایت و سنت ابتال و انتقام
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خدای تعالی که عالم کون را آفرید، انسان را هم به سوی سعادت هستی و کمال زندگی اش 

به راه انداخت. بدیهی اس��ت یکی از مراحل نوع آدمی در مسیرش به سوی سعادت، مرحلة 

عمل او است که اگر بشر در این مرحله دچار مانعی بشود که او را از سیر به سوی سعادت 

متوقف نماید و او را مشرف به هالکت و نابودی سازد، خدای تعالی در مقابل آن مانع، وسیله 

و چیزی قرار می دهد تا آن مانع را برطرف کند تا انسان به سوی سعادت پیش رود و اگر آن 

مانع، جزئی از همین انسان ها باشد، آن جزء فاسد را از بین برمی دارد مانند وضعیت جسم 

و مزاج بدن که همواره در جنگ با عوارض و بیماری هاس��ت، اگر میکروبی وارد بدن شود و 

یا عضوی توس��ط مرضی تهدید بشود، در دستگاه بدن عواملی وجود دارد که اگر بتواند آن 

بیماری را ریش��ه کن می کند و اگر نتوانس��ت و عاجز شد آن عضو و یا بدن را رها می کند تا 

به کلی از کار بیفتد. 

مش��اهده و تجرب��ة این معنا را اثبات کرده که صانع عالم، ه��ر نوع از انواع صنع و تکوین را 

مجهز به اس��لحة دفاع از آفات و فس��ادهایی كرده که متوجه اوست و معنا ندارد که تمامی 

موجودات مس��لح به این نوع اس��لحه باش��ند و تنها فرد یا نوع انسان از این کلیت مستثنی 

باشد. هر موجودی را، به دشمنی گرفتار کرده تا به دفاع از خود و دور کردن دشمن وادارش 

کند تا بدین وسیله، قوای وجودی خود را به کار بگیرد و از این راه وجودش کامل شود و به 

آن غایت و س��عادتی که برایش در نظر گرفته شده است، برسد. وقتی وضع همة موجودات 

این گونه اس��ت، چگونه ممکن است انسان این گونه نباش��د و عالم صنع نسبت به خصوص 

او بی اعتنایی کرده باش��د اگر غیر از این باش��د، خلقت انسان و در نتیجه خلقت آسمان ها و 

زمین عبث و بیهوده می شود. 

وقتی وضع بدین قرار باشد، بدیهی است که عنایت الهیه باید شامل انسان بشود او را مانند 

س��ایر مخلوقاتش به آن غایتی که برای رسیدن به آن غایتش آفرید، برساند و برای رساندن 

به آن غایت، نخست او را دعوت و ارشاد می کند و سپس امتحان و ابتال را در کارش اعمال 

می کند و اگر از این راه هم شد آن کسی که غایت خلقت، در او باطل شده و دیگر وجودش 

به آن غایت نمی رس��د و هدایت در او کارس��از نمی باشد آن را هالك می کند و این هالکت 

خود مایة اتفاق در فرد و در نوع اس��ت در این صورت به سرنوش��ت امتی خاتمه می دهد و 

دیگران را از شر آن امت راحت می کند همچنان که فرمود: 

یَِّة َقْوٍم   »َوَربَُّك اْلَغِنیُّ ُذو الرَّْحَمِة إِْن َیَش��أْ ُیْذِهْبُكْم َوَیْس��َتْخِلْف ِمْن َبْعِدُكْم ما َیَش��اُء َكا أَْنَش��َأُكْم ِمْن ُذرِّ

آَخِریَن« )انعام، 133( 
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این سنت یعنی سنت ابتال و انتقام سنتی ربانی است که در کتاب خود آن را سنتی شکست 

ناپذیر و مقهور خواند و غالب و منصورش معرفی نموده است. )طباطبائی، 2 / 277( 

 »َوما أَْنُتْم ِبُْعِجِزیَن ِفی األرِْض َوما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِلیٍّ َوال َنِصیٍر« )شوری، 31( 

پس از آنجا که خداوند متعال جهان را عبث خلق نکرده لذا ارتباط خداوند با جهان پس از 

خلقت آن قطع نمی شود تا این كه مخلوق به غایت خود نائل آید. نکتة قابل تأمل  این است 

که الزمة جریان س��کوالریزم که ارتباط خدای متع��ال را پس از خلقت از ادارة جهان قطع 

می نماید و بس��یاری از مبانی مكتب خود را بر این اس��اس بنیان می نهد، این است که باید 

فعل خداوند و خلق عالم را عبث و لعب بدانند که فاعل پس از خلقت آن را رها نموده است 

و گویی ادارة جهان پس از این رهایی به دست انسان ها افتاده است و اگر غایتی پیدا شود، 

آن غایت را انسان ها بنا می نهند. 

ه ( غایت صالحان و طالحان

در جهان بینی توحیدی، همة ابناء بش��ر چه صالح و چه کافر همه به س��وی خداوند متعال 

بازگش��ت می نمایند ولی راه بعضی کوتاه و بعضی طوالنی و غیر و اصل به غایت حق اس��ت. 

در س��یر تکاملی جهان، امکان ندارد، موجودی باش��د که به سوی غایت نهایی قدم برندارد. 

امکان ندارد، انسانی باشد که در مسیر خلقت تکوینی خود، با هدف معلوم و مشخصی خلق 

نش��ده باش��د. تنها اراده و اختیار انسان اس��ت که در این نظام مدبرانه یا راه هدایت و یا راه 

ضاللت را برمی گزیند. یا خویش را در صراط مس��تقیم در مس��یر حق تشریعی و تکوینی به 

مقصد حقیقی نزدیک می نماید و یا آن که در سبیل و بیراهه های ضاللت به ورطة گمراهی 

و گمشدگی وارد می کند و با وهم و خیال از خواسته ها و غایات خیالی، خویش را بدبخت و 

ضایع می نماید. هر چند همین برنامه نیز در نظام مدبرانه و تكوین تدبیر شده است و انسان 

گمراه نیز به غایت تكوینی خلقت نزدیک می شود ولی آنچه مهم است این كه غایات بشری 

دو گونه اس��ت زیرا معنای غایت به حس��ب کمال فعل و آن هدفی که فعل منتهی به آن 

می ش��ود مختلف اس��ت )همان، 8/ 436( یعنی نتیجه و غایت بسیاری از جن و انس، جهنم 

است و این غایت تبعی است. در غایت تبعی، غایت و هدفی که قافلة بشر به سوی آن است 

جهنم است و بدون استثناء تمام خبیث ها به آن دارالبوار خواهند رفت و در این نظام جاری 

خیر و شر و خبیث و طیب از یکدیگر جدا می شوند. )همان، 9 / 97( 

خدای تعالی، مشیتش تعلق گرفت به این كه در زمین موجودی خلق كند تمام عیار و از هر 

جهت كامل به نام انسان تا او را بندگی نموده و بدین وسیله مشمول رحمتش شود و لیكن 
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اختالف اس��تعداداتی كه در زندگی دنیوی كسب می شود و اختالفی كه در تاثیرات هست، 

نمی گذارد تمامی افراد این موجود انسانی در مسیر و مجرای حقیقی خود قرار گرفته و راه 

نجات را طی كند، بلكه تنها افرادی در این راه قرار می گیرند كه اس��باب و ش��رایط برایشان 

فراهم باشد، اینجاست كه غرض خدای تعالی هم مانند آن نجار و زارع به دو اعتبار متعدد 

می ش��ود و صحیح اس��ت بگوییم: برای خدای تعالی غایتی است در خلقت انسان و آن این 

است كه رحمتش شامل آنان شده و همه را به بهشت ببرد و غایت دیگری است در خلقت 

اهل خسران و شقاوت و آن این است كه ایشان را با این كه برای بهشت خلق كرده، به دوزخ 

ببرد، ولی غایت اولی، غایتی است اصلی و غایت دوم غایتی است تبعی و ضروری. در هر جا 

كه می بینیم س��عادت سعید و ش��قاوت شقی مستند به قضای الهی شده باید بدانیم كه آن 

دلیل ناظر به نوع دوم از غایت است و معنایش این است كه خدای تعالی از آنجایی كه حال 

بندگان خود را می داند و از این كه چه كس��ی س��عید و چه كسی شقی است همین سعادت 

و شقاوت مورد ارادة اوهست، لیكن ارادة تبعی نه اصلی. 

و از جمله ادله ای كه باید حمل بر این نوع از غایت شود آیه »َو َلَقْد َذرَأْنا ِلَجَهنََّم َكِثیراً ِمَن اْلِجنِّ َو 

اإْلِْنِس« و آیات دیگری است كه دارای چنین سیاقی باشد و آن بسیار است. )همان، 8/ 437( 

دلیل این كه اهل خس��ران به غایت تبعی دچار می ش��وند این اس��ت كه منكران آن روز كه 

غایت مس��یر انسان است قبول ندارند بناچار باید دنیا را غایت بدانند و معلوم است كه دنیا 

هم نمی تواند غایت اعمال قرار گیرد پس به ناچار دس��ت به دامان اعمال خود می شوند كه 

در زندگی متحیر و س��رگردان می ش��وند چون هدفی ندارند كه با اعمال خود به سوی آن 

برون��د. )همان، 482/1( پس بناچار غایت حركت آن ها تحیر و س��رگردانی و جایگاه چنین 

ضاللتی دوزخ اس��ت لذا اعمال آن ها به سراب شبیه شده كه هیچ حقیقتی نداشته و غایت 

و هدفی به آن منتهی نمی شود. 

و( وجود حوادث و ابتالئات در نظام غایی

خداوند، حوادث فردی و اجتماعی را پدید آورد تا انس��ان در برخورد با آن ها آنچه در قوه و 

استعداد دارد را به فعلیت برساند و آنچه را در باطن و کمون وجودش موجود است به ظهور 

برساند در این صورت است که بر این ابتالئات، نام محبت تطبیق می کند )همان، 4/ 122( 

مکر خداوند به همان اموری که دش��من خدا، آن ها را س��عادت می داند، تعلق می گیرد لذا 

هرچه تالش می کند که به سعادت برسد چون وجود او و راه و غایت او در واقع چیز دیگری 

است، بر بدبختی، فالکت او افزوده می شود. 
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کافر به وس��یلة اش��باع ش��دن از عافیت، نعمت و قدرت که همان اس��تدراج و مکر خدایی 

اس��ت نهایتا به س��وی هدفی متوجه می شود یعنی به آخرین نقطه ای که می تواند طغیان و 

معصیت کند، دس��ت می یابد و مؤمن هم همواره به وس��یلة محک امتحان آزموده می شود 

تا ایمان باطنیش اگر ناخالص اس��ت خالص تر و خالص تر ش��ود تا به کلی خالص برای خدا 

گردد. )همان( 

پ��س وج��ود حوادث و ابتالئات برای بروز و ظهور باطن انس��ان و به فعلیت رس��یدن قوای 

سعادتی او، نعمت و رحمتی از جانب خداوند برای انسانهایی که در مسیر غایت در حرکتند، 

می باشند. 

4( راه و محتوای وصول غایی

از آنجا که نظام توحیدی، نظام غایت دار منظمی اس��ت لذا هر موجودی برای رس��یدن به 

غایت خود باید راه مشخص داشته باشد. 

دین عبارت است از طریقه ای که پیمودنش آدمی را به سعادت حقیقی و واقعیتش برساند 

و س��عادت واقعی هر ش��خصی رس��یدن به غایت و هدفی اس��ت که وضع ترکیباتش اجازة 

رس��یدن به آن ها را می دهد و مجهز به وسایل رس��یدن به سوی آن هدف و تکامل باشد و 

محال است غیر از این باشد زیرا نظام عالم، باطل می شود. )همان، 269/7( پس هر غایت و 

هدفی که مطلوب و هر سعادتی که مقصود باشد طریق مخصوصی دارد که جز آن طریق راه 

دیگری وجود ندارد و عاطل گذاشتن آن راه و باطل کردن این راه، ابطال جمیع سبب هایی 

که مربوط و متعلق به آن اس��ت را باعث می شود. اراده ای نیز تعلق گرفته که انسانی كه در 

زندگی اش براس��اس ش��عور و اراده می باشد، زندگی را با تطبیق اعمال با خارج ادامه دهد و 

ت��ا آنج��ا که می تواند به خارج علم پیدا کند و اگر از نظام خارج ش��ود، آن عمل بی نتیجه و 

باطل می گردد. )همان، 65( لذا راه یک امر واقعی و اعمال باید در این راه مطابق با حقیقت 

خارجی، وصول به غایت باشد. برای معرفی این راه نكاتی قابل توجه است. 

الف( رابطة نفس آدمی، راه و مربی 

راه رسیدن به غایت انسانی در جهان خلقت چیست؟ نفس آدمی و راه چه نسبتی دارند؟

باید گفت نفوس آدمی همان راه ها هس��تند نه راهروان راه. اگر خداوند فرمود بر ش��ما باد 

نفس تان را دریابید مقصود این است شما مالزمت کنید، نفس را از جهت این كه نفس شما 

راه هدایت اس��ت نه یکی از رهروان راه لذا نفس معرفی همان طریقی اس��ت که باید آن را 

سلوک نماید. بنابراین نفس مؤمن طریق و خط سیری است که منتهی به پروردگار می شود 
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نفس مؤمن راه هدایت اوست که او را به سعادت می رساند. )همان، 245( 

َها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو  پس قرآن كریم مطلبی را به طور روشن بیان كرده است در آیه: »یا أَیُّ

َمْت ِلَغٍد « )حش��ر، 18( خداوند متعال دستور می دهد نفس را زیر نظر گرفته  ْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ

و اعمال صالح او را كه س��رمایه و توش��ة فردای اوست - تحت مراقبت قرار دهند، زیرا برای 

نفس، امروز و فردایی اس��ت و نفس هر آنی در حركت و در طی مس��افت اس��ت و منتهای 

سیرش خدای سبحان است، چون نزد او حسن ثواب یعنی بهشت است. 

از آیات اس��تفاده می ش��ود: طریق انس��ان به س��وی خداوند، همان نفس انسان است، زیرا 

جز خود انس��ان چیز دیگری نیست كه طریق انس��ان باشد، خود اوست كه دارای تطوراتی 

گوناگون و درجات و مراحلی است مختلف، روزی جنین، روزی كودك، زمانی جوان و زمانی 

پیر می شود و پس از آن در عالم برزخ ادامة حیات می دهد و روزی در قیامت و پس از آن در 

بهشت و یا در دوزخ به سر می برد، خالصه این است آن مسافتی كه هر انسان از بدو وجود 

تا انتهای سیرش كه به مقتضای آیة كریمه»َو أَنَّ إِلی  َربَِّك اْلُمْنَتهی « )نجم، 42( قرب به ساحت 

مقدس باری تعالی است، آن مسافت را می پیماید و همین انسان است كه در این خط سیر 

به هیچ جای قدم نمی گذارد و هیچ راه تاریك و روشنی را نمی پیماید مگر این كه همة آن ها 

توأم است با اعمالی قلبی كه عبارتند از اعتقادات و امور قلبی دیگر و همچنین توأم است با 

اعمالی بدنی یا صالح و یا غیر صالح، اعمالی كه اثرش چه خوب و چه بد توشة فردای اوست. 

پس طریق آدمی به س��وی پروردگارش همان نفس اوس��ت و خدای سبحان، غایت و هدف 

و منتهای س��یر اوس��ت و این طریق مانند راه های دیگر اختیاری نیس��ت و اصوال برای این 

طریق، ش��بیه و نظیری نیس��ت تا كس��ی یكی از آن دو را انتخاب و اختیار كند، بلكه این 

َها اإْلِْنساُن إِنََّك كاِدٌح إِلی  َربَِّك َكْدحاً َفُمالِقیِه« )انشقاق، 6( استفاده  طریق همان گونه كه از آیه»یا أَیُّ

می شود، طریقی اس��ت اضطراری و چاره ای جز پیمودن آن نیست، طریقی است كه مؤمن 

َها الَِّذیَن آَمُنوا  و كافر، آگاه و غافل و خالصه همه و همه در آن شركت دارند. آیة شریفه »َیا أَیُّ

َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبیٌر بِا َتْعَمُلوَن« )حشر، 18( به عبارت دیگر  اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ

چنان نیست كه كسانی كه راه را سلوك نمی كنند مورد نظر آیه باشند و آیه بخواهد آن ها را 

از این سرپیچی نهی كند، زیرا گفتیم همه در راه هستند و به كسانی كه كج روی می كنند 

گفته می ش��ود درست راه بروید و خالصه می خواهد مؤمنین را به حقیقتی كه از آن غفلت 

داشته اند آگهی دهد. 

همان گونه كه گفتیم این حقیقت، حقیقتی خارجی و مانند سایر حقایق تكوینی، ثابت و ال 
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یتغیر است و علم اشخاص و جهلشان در بود و نبود آن دخالت ندارد، لیكن التفات و توجه 

داشتن شان هم در عمل آنان تاثیر بارزی دارد. )طباطبائی، 6 /244( 

ب( عمل، مربی نفس انسان

یگانه مربی نفس انس��ان، همان عمل اوس��ت، عمل اس��ت كه نفس را مطابق سنخ خود بار 

می آورد، عمل اس��ت كه اگ��ر با واقع و نفس االمر و غایتی كه ایج��اد و صنع برای آن بود، 

مطابقت و س��ازگاری داش��ته باشد، نفسی كه با چنین عملی اس��تكمال كند، نفسی سعید 

و نیكبخت بوده و پاداش تمامی زحماتی كه متحمل ش��ده و نتیجة همة مس��اعیش را در 

می یابد و در این راه خس��ران و ضرری نمی بیند. در توضیح می گوییم: انس��ان مانند س��ایر 

مخلوقات موجودی اس��ت تحت تربیت الهی، به طوری كه هیچ ش��انی از ش��ؤون او از نظر 

ْلُت َعَلی اللَِّه َربِّی َوَربُِّكْم ما  پروردگار دور نیس��ت همان گونه كه خدای تعالی فرموده: »إِنِّ��ی َتَوكَّ

ِقیم« )هود، 56( و این تربیت، تربیتی اس��ت  ِمْن َدابٍَّة إاِل ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتَها إِنَّ َربِّی َعَلی ِصَاٍط ُمْس��تَ

تكوینی، نظیر تربیتی كه خدای س��بحان در غیر آدمیان و جمیع كائنات در مس��یری كه 

همگی به س��وی خدای خود دارند اعمال نموده و خودش فرموده اس��ت: »أاَل إَِل��ی اللَِّه َتِصیُر 

اأْلُُم��وُر« و چگونگ��ی این تربیت بین هیچ موجودی و موج��ود دیگری تفاوت ندارد، زیرا این 

صراط، صراطی اس��ت مستقیم و امری است متش��ابه و شامل جمیع كائنات، هم چنان كه 

فرموده: »ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَ َكرََّتْیِن َیْنَقِلْب إَِلْیَك اْلَبَصُ َخاِسًئا َوُهَو َحِسیر« )ملك،4(

و خدای سبحان سرانجامی را كه كار آدمی از جهت سعادت و شقاوت و رستگاری و حرمان 

ب��ه آنجا منتهی می ش��ود مبنی بر احوال و نفس��انیاتی نموده كه آن اح��وال، خود مبنی بر 

اعمالی است از انسان كه به دو نوع صالح و طالح و یا تقوا و فجور تقسیم می شود، همان گونه 

��اها«.  اها َو َقْد خاَب َمْن َدسَّ اها َفأَْلَهَمها ُفُجورَها َو َتْقواها َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّ که فرموده: »َو َنْفٍس َو ما َس��وَّ

)شمس، 10( 

بنابراین، همین آیات هم به طوری كه مالحظه می ش��ود مس��یر و راهی را فرض كرده كه 

یك طرف آن نفس معتدل و ساده و یك طرف دیگرش رستگاری و یا محرومیت است، آن 

گاه این دو نتیجه یعنی رس��تگاری یا محرومیت را مبنی بر تزكیة نفس و آلودگی آن نمود 

و معلوم اس��ت كه این تزكیه و آلودگی نفس مربوط به اخالق و از مراحل آن اس��ت. آن گاه 

فضیل��ت و رذیل��ت را مبنی بر تقوا و فجور یعنی عمل نیك و ب��دی كرده كه آیات مذكور، 

خوبی و بدی آن ها را از فطریات و انسان را از جانب خداوند ملهم به آن دانسته است. 

خالصه، قرآن كریم از ش��كل و چگونگی نفس تعدی ننموده و نفس را همانطور كه هس��ت 
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موج��ودی دانس��ته معتدل و س��اده، موجودی كه تق��وا و فجور را به آن نس��بت می دهند، 

موجودی كه با فجور آلوده و با تقوا تزكیه می شود، آری نفس همان مخلوقی است كه انسان 

از ناحیة آن و به مالحظه آن محروم و یا رستگار می شود و این معنایی كه قرآن بیان نموده 

همانطوری كه مش��خص شد معنایی است مطابق با مقتضای تكوین، لیكن چنان نیست كه 

عموم مردم در درك این معنا یكسان باشند. 

و به عبارت دیگر كس��انی كه تنبه دارند و متذكرند به تذكری كه هرگز دس��تخوش نسیان 

نشود با كسانی كه غفلت دارند و واقعیتی را كه هیچ آنی از آن جدا نیستند، یكسان نیستند 

یعن��ی واقعیت��ی كه در زندگی در حال پیمودن راهی هس��تند كه یك ق��دم، نمی توانند از 

آن تخط��ی ك��رده یا یك لحظه آن را ترك گفته، پا از آن بی��رون نهند آن واقعیت را درك 

ُر  نمی كنند، چنان كه خدای تعالی فرموده: »َهْل َیْسَتِوی الَِّذیَن َیْعَلُموَن َو الَِّذیَن ال َیْعَلُموَن إِنَّا َیَتَذكَّ

ُأوُلوا اأْلَْلباِب« )زمر، 9( و نیز فرموده: 

»َفَمِن اتََّبَع ُهداَی َفال َیِضلُّ َو ال َیْشقی . َو َمْن أَْعرََض َعْن ِذْكِری َفإِنَّ َلُه َمِعیَشًة َضْنكًا«. )طه، 126( 

»َو َنْحُشُُه َیْوَم اْلِقیاَمِة أَْعمی . قاَل رَبِّ ِلَم َحَشَْتِنی أَْعمی  َو َقْد ُكْنُت َبِصیراً قاَل َكذِلَك أََتْتَك آیاُتنا َفَنِس��یَتها 

َو َكذِلَك اْلَیْوَم ُتْنسی «. )انعام، 122( 

و این اختالف در درك برای این اس��ت ك��ه متذكر به این حقیقت، هر لحظه كه به یاد آن 

می افتد متوجه می ش��ود كه نس��بت به خدای خویش در چه موقفی قرار دارد و نسبت او با 

سایر اجزای عالم چه نسبتی است، نفس خود را می یابد كه منقطع و بریده از غیر خداست 

و حال آن كه غیر متذكر، چنین دركی ندارد و همین متذكر هم قبل از تذكرش، نفس خود 

را بس��ته و مربوط به عالم می یافت و نیز می یابد كه در برابرش حجاب هایی است كه كسی 

را جز پروردگارش به آن حجاب ها، دسترسی و احاطه و تاثیر ندارد. تنها پروردگار او قادر بر 

رفع آن حجاب ها است، پروردگاری كه او را هم از پشت سر دفع داده و دورش می كند و هم 

از پیش روی به وس��یلة قدرت و هدایت به سوی خود می كشاند و نیز نفس خود را می یافت 

كه با پروردگار خود خلوتی دارد كه مونس و دوستی جز او برایش نیست. 

اینجا اس��ت ك��ه معنای جمله  »إَِلی اللَِّه َمرِْجُعُك��ْم َجِمیعاً َفُیَنبُِّئُكْم بِا ُكْنُت��ْم َتْعَمُلوَن« بعد از جمله: 

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْیُت��ْم« و نیز معنای این كالمش را كه فرمود: »أَ َو َمْن  »َعَلْیُك��ْم أَْنُفَس��ُكْم ال َیُضُّ

ُلاِت َلْیَس ِبخاِرٍج ِمْنها« به خوبی  كاَن َمْیتاً َفأَْحَیْیناُه َو َجَعْلنا َلُه ُنوراً َیْمِشی ِبِه ِفی النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفی الظُّ

درك می شود و اینجاست كه ادراك و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرك به موطن 

عبودیت و مقام توحید مهاجرت نموده و اگر عنایت الهی دس��تگیرش ش��ود و توفیق شامل 
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حالش گردد شرك و اعتقاد به موهومات و دوری از خدا و تكبر شیطانی و استغنای پوشالی 

و خیالی را یكی پس از دیگری به توحید و درك حقایق و نزدیكی به خدا و تواضع رحمانی 

و فقر و عبودیت تبدیل می نماید. )طباطبائی، 244/6( 

ج( هدایت و گمراهی انسان

هدایت و گمراهی دو معنای متقابلند که در سلوک طریق محقق می شوند و در غیر آن معنا 

ندارند کس��ی که همواره مراقب است از وس��ط جاده حرکت کند تا به نقطه ای که جاده به 

آن منتهی می شود، برسد و آن نقطه همان غایت مطلوبی است که غرض هر انسان سالکی 

رسیدن به آن است. چنین کسی را می گویند: هدایت شده و بر عکس اگر در این باره سهل 

انگاری کند و از وس��ط جاده به این طرف و آن طرف متمایل ش��ود به تدریج گمراه شده و 

نتیجة مطلوب از او فوت می شود. 

پس در حقیقت، قرآن کریم برای انس��ان راه و هدفی فرض کرده که هر کس به س��وی آن 

هدف حرکت می کند و چنین فرض کرده که بعضی مراقبت را در گم نشدن و راه را از دست 

ندادن به کار برده و به هدف می رس��ند و بعضی دیگر از راه منحرف شده و گمراه می گردند 

و ب��دون تردید به نظ��ر چنین می آید که آن هدفی را که ق��رآن، منظور نظر همه می داند، 

جز س��عادت زندگی و سرانجام نیک، چیزی نیست و لیکن قرآن با این حال، ناطق است به 

این كه بشر چه سعادتمند و چه گمراه همه به سوی خداوند می روند، از اینجا معلوم می شود 

که قرآن مقدس، آدمیان را به گم ش��دة خود یعنی ثوابی که به حکم فطرت در جس��تجوی 

آن اس��ت یا همان س��عادت و سرانجام نیکی که گفته ش��د، راهنمایی می کند و می فرماید 

گمشدة شما نزد خدای سبحان است. هر کس به درگاهش هدایت شود، گمشده اش را پیدا 

کرده و هرکس گمراه ش��ود از آن محروم ش��ده اس��ت. الزمة این مطلب این است که همة 

راه هایی که س��لوک می شود و چه راه های هدایت و چه بیراهه ها، همه و همه به سوی خدا 

منتهی می شوند چون غایت و نتیجه مقصود نزد اوست. مطلبی که هست این كه این راه ها 

مختلف اند، یکی آدمی را به مطلوبش و به رس��تگاری و فالحش می رس��اند و دیگری زیان 

کارش می س��ازد و همچنین در نزدیکی و دوری از خدا متفاوت است. می فرماید: ای انسان 

تو کوش��ا و ساعی برای رس��یدن به پروردگار خویش باش پس جزای سعی خود را خواهی 

دید. )انشقاق، 6( 

پس همة راهروان خواه ناخواه به سوی خدا گام برمی دارند چیزی که هست بعضی راهشان 

کوتاه و رش��د و رستگاری شان مس��لم است و بعضی راه های ش��ان طوالنی و غیرمنتهی به 
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سعادت است و برگشت کار سالک این راه جز به هالکت و نابودی نیست. 

بر انس��ان الزم است که راه هدایت را ادامه دهد و چون خدای سبحان غایت و هدف است، 

همواره باید با خدای خود باشد و انسان عامل، هدف را از یاد نمی برد، زیرا می داند که از یاد 

بردن هدف باعث از یاد بردن راه اس��ت. روی این امر اگر کس��ی خدا را فراموش کرد هدف، 

خود و راه را فراموش نموده است. )طباطبائی، 242/6( 

پس انس��ان با ویژگی هایی كه در جهان خلقت، خلق شد، در راستای غایت همة عالم، دارای 

راه، مربی، غایت و س��رانجامی اس��ت كه به اختالف انتخاب های آدمی و ارادة او بر اساس راه 

او كه نفس است خویش را در این جهان، جایگاه می دهد و سرنوشت خود را رقم می زند. 

جمع بندی

غای��ت ب��ه معنای ما الیه الحركة برای هر متحركی الزم و ضروری اس��ت ل��ذا امكان ندارد 

حركتی فرض ش��ود ولی غایتی برای آن وجود نداش��ته باشد لذا هیچ فعلی وجود ندارد كه 

غایتی نداشته باشد. 

وجود ش��عور و درك و دانس��تن انتهای حركت در اصل وجود غایت داشتن دخیل نمی باشد 

بلكه در نوع و چگونگی غایت مؤثر است.

فقط افرادی كه قایل به حركت در جهان خارج نباشند یا جهان عینی را قبول نداشته باشند 

و یا در ش��ناخت آن درمانده ش��ده باشند، نمی توانند غایت را در جهان هستی بپذیرند. لذا 

هر اندیشمندی كه شناخت و حركت را بپذیرد باید غایت گرا نیز باشد. 

در نظام توحیدی، همة حركت ها منجر به غایت حق می شود و غایت جهان و موجودات آن 

باطل، لعب و لهو نمی باشد. 

ح��ق، امر ثابت یا واقعی و خارجی اس��ت و فعل حق نیز عملی اس��ت ك��ه بر طبق غایت و 

نتیجه ای كه مس��تند به امر واقعی و خارجی بوده، ص��ورت پذیرفته و فقط ذهنی و وهمی 

نمی باشد. 

باطل، زائل و بی دوام است و فعل باطل، فعلی است كه فاعل، منظوری جزء خود فعل ندارد 

و یا منظور آن خیالی و وهمی باشد. چه این كه آن فعل دارای نظام و ترتیب باشد كه لعب 

اس��ت یا نباشد و به صورت اعم بازندة انس��ان از غایت فعل باطل است. جهان خلقت چون 

حق است پس دارای غایتی واقعی، ثابت و با دوام است. 

غایت های جهان خلقت، طولی است. بعضی از انواع موجودات برای نفع رساندن به موجودات 
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دیگر خلق شده اند و كمال آن موجود فدا شدن به نفع موجود دیگر است. 

بین اجزاء عالم، در رسیدن به سوی غایت، هماهنگی و همكاری است. تزاحم ها و تضادهایی 

كه در ظاهر مالحظه می شود در مجموع هدف و غایت مشتركی را دنبال می كنند و در عین 

حال هر موجودی در ما الیه الحركة خود دارای غایتی مختص به خود می باشد. هر چند كه 

همة موجودات و جهان هستی یك غایت واحد دارد. 

غایت نهایی جهان هس��تی در س��ر سلسلة غایات طولی وجود، خداوند متعال است كه حق 

محض و بقاء اس��ت. وجود هر موجودی به وجود اوس��ت، وجودی كه موجودیتش به ذات 

است لذا همة غایات به او منتهی می شود و هر چه غیر از او باشد بی دوام و بی بقاء و فانی 

و نهایتا باطل است. 

انس��ان در جهان مخلوقات در غایات طولی، س��ر سلس��لة غایت مخلوقات است كه با سعة 

وجودی برتر، نوع او اشرفیت مخلوقات را واجد است و در میان انسان ها، آن كه عمل افضل 

و احس��ن دارد، یعنی وجود مقدس پیامبر اكرم كه س��یر غایی كامل تر را طی كرده اس��ت 

غایت دیگر انسان هاست. 

نوع خلقت و فطرت انسان به گونه ای است كه او را به سوی غایت حركت می دهد و دارای 

برنامه است كه با موانع مقابله كرده و توانایی وصول به غایت را دارد. 

در هماهنگی اجزای عالم، اگر جزئی انحراف پیدا كرد همة اجزاء به مقابله با آن بر می خیزند 

تا آن جزء را به مسیر اصلی بازگردانند و اگر نتوانستند نابود كنند. در سنت الهی نیز انسان 

اگر از مس��یر فطری و غایی خود خارج گردد ابتدا دعوت و ارش��اد ش��ود و سپس امتحان و 

ابتالء و اگر مفید فایده واقع نشد، به هالكت می رسد. 

غایت حركت همة ابناء بش��ر چه صالح و چه طالح، چه مومن و چه كافر به س��وی خداوند 

متعال اس��ت و این غایتی تكوینی و تخلف ناپذیر اس��ت ولی خوبان، ب��ا اراده و اختیار، راه 

كوتاه تر را برای رسیدن به غایت و منكران راه طوالنی را طی می كنند. 

غایات خلقت و انس��ان دوگونه اس��ت غایت اصلی كه غایت كمالی اس��ت و غایت تبعی و 

ض��روری. غایت اصلی همة انس��ان ها رحمت الهی اس��ت ولی غایت تبع��ی و ضروری اهل 

خسران و شقاوت، جهنم است. هر چند همة انسان ها در اصل برای بهشت خلق شده بودند 

و استعداد و توانایی رسیدن به غایت اصلی را دارا هستند.

وجود حوادث و ابتالئات در نظام غایی برای به فعلیت رسیدن استعدادها و حركت به سوی 

غایات است، لذا از این جهت نعمت است. 
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برای هر غایتی، راه و حركتی الزم است. راه انسان به غایت خود نفس او است و نفس آدمی 

همان راه اس��ت. نفس مومن، راه هدایت اوس��ت كه او را به سعادت می رساند زیرا جز خود 

انسان چیز دیگری نیست كه طریق انسان باشد. 

یگانه مربی نفس انس��ان همان عمل اوس��ت، عملی اس��ت كه نفس را مطابق و نسخ همان 

عمل بار می آورد. 

یك طرف راه انس��ان كه نفس است، اعتدال و بساطت می باشد و طرف دیگر راه یا سعادت 

و یا محرومیت و ش��قاوت اس��ت. پس مبدأ یكی است و مقصد به تناسب راه كه نفس است 

متعدد می ش��ود. سعادت و ش��قاوت كه غایت انسان می باش��د، مربوط به تزكیة نفس و یا 

آلودگی آن است كه این بحث وارد حوزة اخالق آدمی می شود. 
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منابع: 

قرآن کریم

01 نهج البالغة

2. محمدی ری ش��هری، محمد، میزان الحكمه، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم، 

1403 ق

03 ابن مسكویة رازی، تهذیب االخالق و تطهیراالعراق، قم، انتشارات بیدار

4. ابی الحسین احمد بن فارسی بن ذكریا، معجم مقائیس اللغة، مركز النشر لمكتب االعالم 

االسالمی، 1404ق

5. طوسی، خواجه نصیرالدین، اخالق ناصری، تهران، كتابفروشی اسالمیه، بی تا

06 فیض كاشانی، محسن، المحجة البیضاء، قم، انتشارات اسالمی، 1378 ش

7. فیض كاش��انی، محس��ن، الحقایق فی محاس��ن االخالق، تهران، كتابفروش��ی اسالمیه، 

1378ش

8. مطهری، مرتضی، فلسفة اخالق، تهران، انتشارات صدرا، 1367ش

9. طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، تهران، 

1385، دفتر انتشارات اسالمی، 

10. جوادی آملی، عبدالل، فطرت در قرآن، قم، انتشارات اسرار، 1376ش

11. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه: تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 1364 ش

12. فرانكنا، ویلیام كی، فلسفة اخالق، قم، موسسة فرهنگی طه، 1376ش

13. فتحعل��ی، خان محمد، فلس��فة اخالق، قم، دفتر نش��ر و تحقیق��ات مركز جهانی علوم 

اسالمی، چاپ اول، 1377ش

14. ابن س��ینا، ابن علی الحسین، االشارات و التنبیهات، حسن ملكشاهی، تهران، انتشارات 

سروش، 1368ش

15. ورنو-وال، دوژه-ژان، پدیدار شناس��ی و فلسفه های هست بودن، یحیی مهدوی تهران، 

خوارزمی، 1372ش

16. فروغی، محمد علی، سیر حكمت در اروپا، تهران، سازمان كتاب های جیبی، چاپ سوم، 

1372ش

17. ارس��طو، ارس��طاطالیس، متافیزیك، ابوالقاس��م پورحس��ینی، تهران، دانش��گاه تهران، 

1356ش
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18. عبدالباقی، محمد فواد، المعجم الفهرس، تهران، اسماعیلیان، 1369ش

19. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، انتشارات هجرت، 1410




