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ماهيت انسان؛ تأملي صدرايي بر 
  نگرش مبنايي اگزيستانسياليسم

  ∗موفقروغني رضا علي

  چكيده
به گونه تطبيقي در آراي مكتـب اگزيستانسياليـسم و   » ماهيت انسان«در اين نوشتار،   

. نظــر رايــج متفكــران مــسلمان و مرحــوم صــدرالمتألهين بحــث و بررســي شــده اســت 
  و تأكيد بر تغيير ماهيت فـردي انـسان،     يه حركت جوهري  صدرالمتألهين كه با ارائه نظر    

هـاي    هايي با نگرش    تبييني متفاوت از متفكران رايج ارائه كرده، در عين آن كه شباهت           
هـاي موجـود در     تواند از بـسياري از اشـكاالت و نارسـايي           فيلسوفان وجودي ارائه كرده، مي    

ت هـاي الزم بـراي ارائـه در محافـل           نظريه صدرالمتألهين، ظرفيـ   . آراي اين مكتب مبرا باشد    
شناسـي عرضـه     انـسان تواند به صورت نظريه اسالمي در باره علمي جهان را دارا است و مي    

شود؛ البته تبيين كامل، مبسوط و موشكافانه صدرايي در اين مجال ممكن نيست؛ اما بـه   
  .تواند دست مايه تحقيقات بيشتري از سوي پژوهشگران باشد رسد مي نظر مي
سان، حركـت جـوهري،      اگزيستانسياليسم، نگرش مبنايي، ماهيت ان     :اژگان كليدي و

  .حركت در ماهيت
                                                           

 عضو هيأت علمي گروه معارف دانشگاه پيام نور ∗
  20/2/1386:         تأييد نهايي10/11/1385: تاريخ دريافت
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  مقدمه
مكتب اگزيستانسياليسم از مكاتب مشهور غرب است كه طرفداران بـسياري را در قـرن               
. نوزدهم و بيستم به خود جلب كرده و هنوز نيـز در جهـان معاصـر طرفـداران جـدي دارد        

تـوان   گويد، اين مكتـب را مـي       ي است كه بنا به آنچه كاپلستون مي       ارزش اين مكتب به حد    
آنچـه مكتـب اگزيستانسياليـسم را از ديگـر          . يكي از دو مكتب مهم معاصر غـرب دانـست         

سازد، آن است كه در روش اين مكتـب، نـوعي تمـايز و گسـست از روال                    مكاتب جدا مي  
 شـده كـه در مكتـب رقيـب          هر چند ادعـا   . خورد  پردازي در غرب به چشم مي       عادي نظريه 

اگزيستانسياليسم يعني پوزيتيويسم نيز نوعي اعتراض به روال گذشته وجـود دارد، بـه نظـر                
بـرد،    سـر مـي   كم به لحاظ وضعيتي كه غـرب در آن بـه          رسد كه اگزيستانسياليسم، دست     مي

آراي فيلسوفان وجودي از آن جهت داراي اهميت        . تر و نوتري عرضه كرده است       آراي تازه 
و بديع است كه بيش از هر چيز دسـت كـم كوشـيدند بـه انـسان، شـناخت حقيقـت او و                        

اين توجه و رويكردها بـه دليـل آن كـه در دنيـاي مـدرن و      . نيازهاي واقعي وي توجه كنند   
هاي فراوان قرار گرفته، ارزش اين مكتب را بـيش            مهري  صنعت زده غرب مورد غفلت و بي      

توانـد بـراي      ديگـر، رويكـرد فيلـسوفان وجـودي مـي         از سـوي    . سـازد   گر مي   از پيش جلوه  
عيب و نقـص وحيـاني فـراهم          وران اسالمي بهترين موقعيت را براي عرضه تفكر بي          انديشه
هـا و تـأمالت       هـاي ايجـاد شـده را كـه در جهـت بررسـي               تواند عطش   آرايي كه مي  . سازد
نظري جامع االطراف شناسانه ايجاد شده، سيراب كند و در اين مسير به دنبال حرف و    انسان

  .و دقيق است
مكتـب  » هـاي مبنـايي     نگـرش «تـرين     در اين نوشـتار، سـعي بـرآن اسـت كـه بـه مهـم               

گردد، اشـاره و ابعـاد گونـاگون آن           اگزيستانسياليسم كه خود به خود به ماهيت انسان بر مي         
هـاي برجـسته پرداختـه     در اين زمينه به بررسـي ديـدگاه اگزيستانسياليـست       . استخراج شود 

ها و آراي فلـسفي       اند؛ سپس ديدگاه    شود كه در زمينه نگرش پيشين به ارائه نظر پرداخته           يم
شود؛ البتـه الزم اسـت قبـل از بررسـي آراي              صدرالمتألهين در قالب تأمل صدرايي ارائه مي      

. وران اسالمي در باره ماهيت انسان مورد اشاره قرار گيـرد            صدرالمتألهين آراي، رايج انديشه   
در نهايت، آراي صدرالمتألهين كـه تـا        . تواند به دقت الزم در اين باره كمك كند          ياين امر م  

  .  شود امروز شايد كمتر مورد اشاره قرار گرفته، در قالب چهار عنوان و دو نكته بيان مي



 

دراي
 ص

لي
 تأم

ان؛
انس

ت 
اهي
م

سم
يالي
انس

يست
گز
ي ا

بناي
ش م

گر
ر ن
ي ب

  

163  

  ديدگاه  مكتب اگزيستانسياليسم    
 و در بـاره     وران بـوده    آنچه در مكتب اگزيستانسياليسم بيش از همه مـورد نظـر انديـشه            

» تقـدم وجـود بـر ماهيـت انـسان     «پردازد، نظريه  ماهيت انسان به گونه محوري به بحث مي      
)Existence proceeds essence (اصـالت  «اهميت اين نظريه كه در ترجمـه، اصـطالحاً   . است

اي اسـت كـه از سـوي          اي است كه تبيين آن نخستين مـسأله         شود، به گونه    ناميده مي » وجود
برخي نيـز اساسـاً     . شود   در تعريف و معرفي مكتب اگزيستانسياليسم بيان مي        مكتب شناسان 

شهرت يافتـه، برگرفتـه از ايـن نظريـه     » فلسفه وجودي«وجه تسميه اين مكتب را كه به نام      
مهم آن است كه اساس تبيين ماهيت انـسان در نظـر اگزيستانسياليـسم بـه بيـان و                   . دانند  مي

  : شود ها در باره اين نظريه اشاره مي به برخي از تبيين. اردد بستگي محوري نظريه اين بررسي
  ):Routledge Encyclopedia (المعارف راتلج دايرة. 1
ها فاقد مقصود يا جـوهري هـستند كـه از قبـل               ها اعتقاد دارند انسان     اگزيستانسياليست«

كنـد كـه     مـي اين مهم، ما را به اين نكتـه متوجـه         . خداوند يا طبيعت آن را تعيين كرده باشد       
اي اسـت كـه       ايـن همـان نكتـه     . شود  كسي يا چيزي هستيم كه در مسير افعالمان محقق مي         

هـا، وجـود بـر        با اين عنوان كه براي انـسان      . سارتر در تعريف اگزيستانسياليسم آورده است     
خودمـان را در دنيـايي      (ماهيت مقدم است به اين معنا كه ما ابتدا به طور ساده وجود داريم               

و سپس هر يك از ما در برابر آنچه در زنـدگي خـود انجـام      ) يابيم  ايم مي   را برنگزيده كه آن   
مجموعه (كنيم؛ بنابراين، جوهر ما       دهيم، هويت يا خصوصيات جوهري خود را معين مي          مي

  . )Craig, Edward, 2000: 265(»شود شود، نه آن كه داده مي مي برگزيده )هاي معين شده ما ويژگي
  :)Encyclopedia Britannica (بريتانيكالمعارف ا دايرة. 2
هايي كه در آن انسان در جايگاه حقيقت كامل  اگزيستانسياليسم براساس نظريه با نظريه   «

شود و  براي شناخت يا انديشيدن آن، الزم است درجـوهر بـسيطش ثابـت باشـد،                    ديده مي 
  .)Norton, 1994:  v4, p631(مخالف است 

رساند كه انـسان بـر اسـاس نظريـه            ور ساده ما را به اين نتيجه مي       گفته به ط    مطالب پيش 
بـه عبـارت    . و برخالف تصور فيلسوفان گذشته فاقد ماهيت اسـت        » تقدم وجود بر ماهيت   «

هاي كلي ديگـر آن اسـت كـه آدمـي از داشـتن       ن و تبيين  يديگر، نقطه مشترك دو تبيين پيش     
اي خاص در او است، تهـي بـوده و          ه  چيزي با عنوان ماهيت كه پردازنده برخي خصوصيت       
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اي مبنــايي بــه  ايــن نتيجــه بـه گونــه . فاقـد ذاتــي اســت كـه از پــيش طراحــي شــده باشـد   
اگزيستانسياليسم تعلق دارد؛ اما بايد ديد كه آيا اين نظريه در ديـدگاه فيلـسوفان اگزيـست،                 

  فراگيري مطلوبي دارد يا نه؟
ر فقدان ماهيت انـسان اشـاره دارد و بـه           شود كه ب    در اين زمينه به برخي از آرا اشاره مي        

  :نوعي تأييد كننده ديدگاه مبنايي پيشين است
نيچه نيز از جمله كساني است كه ): Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900( نيچه. 1

بـراي بيـان    . به نوعي عدم وجود خويشتني از قبل تعريف شده و ثابت براي آدمي قائل بود              
  :توان اشاره كرد ته كليدي در تفكر او مياين ديدگاه به دو نك

كند كه به قـول       اول آن كه او در زمينه تبيين شخصيت انسان به گفتار زرتشت اشاره مي             
  :است» فرا انسان«او، مبشر ظهور 

بـه مـدارج بـاالتر از خـود     انسان موجودي است كه بايد     . آموزم  من به شما فرا انسان را مي      
   .)Nietzsche, 1973: p124 (صعود كند

اين نگاه به انسان، او را مانند بسياري ديگر از فيلسوفان وجودي به سوي قبول انـساني                 
  .دهد غير ايستا و متحول كه تحول او نيز به دست خود او است، سوق مي

كند، جمله مشهور و كفرآميز  نكته بعدي كه باز تصور خويشتن ناثابت را بيشتر اثبات مي 
ايـن جملـه كـه از سـوي بـسياري           . »خدا مرده است  «: او است وي در باره خداوند و مرگ       

ها و تفسيرهاي متعدد و گاه متناقضي را به خود اختصاص داده، دربردارنده اين مفهوم                 تبيين
هـاي خـود را رقـم زنـد و بـر همـين اسـاس،                  تواند خـود ارزش     كليدي است كه آدمي مي    
 توانايي براي انسان با اعتقاد به       از نظر نيچه در نظر گرفتن چنين      . خويشتن خويش را بسازد   
نيچــه : هــا و بــه وجــود آورنــده حقيقــت انــساني ناســازگار اســت موجــودي خــالق ارزش

هـا و مفـاهيم خـاص         خواست كه خويشتن باشد؛ خويشتن خويش را بيافرينـد و ارزش            مي
تـر بـود و بـا همـه      استمداد از خداونـد بـراي او از شكـست مـوحش    . خويش را خلق كند  

بـه عبـارت ديگـر،      ). 189:1384كلنبرگر،(كرد، تباين داشت      ها دفاع مي     كه از آن   هايي  آرمان
نيچه در پي آن بود تا با نفي خداوند، انسان و قـدرت او را جـايگزين خـالقي قدرتمنـد در         

  :هاي خويش باشد تواند خود خالقِ حقيقت خود و ارزش انساني كه مي. جهان كند
هـا و     ها خالقان آگـاه ارزش       نيچه و براي آن كه انسان      براي پيدايي فراانسان و تحقق نگرش     
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  ).126: همان(مفاهيم خويش باشند، خداوند بايد حتماً در ضمير ناخودآگاه ما بميرد 
اي مشهور وجود  در كلمات هايدگر جمله: Martin Heidegger, 1889- 1976) (هايدگر. 2

ايت به بيان نبود و فقـدان ماهيـت         سازد و در نه     دارد كه ارتباط ماهيت و وجود را تبيين مي        
  ).Heidgger, 1962, p67(» ماهيت انسان در وجود او نهفته است«: انجامد انسان مي

فهماند كه انسان داراي ماهيتي كه به طور مجزا و ارزشمند داراي حقيقتـي                اين جمله مي  
ان وجود انساني كه بـه صـورت امـري اصـيل در انـس             : او معتقد است  . مستقل باشد، نيست  

شود، همواره در راه بودن است و         هست و در اصطالح هايدگر از آن با عنوان دازاين ياد مي           
. توانيم وجود انساني را گير بيندازيم و وصفي تمام و كمال از او به دسـت دهـيم                   هرگز نمي 

بنا به نظر هايدگر همـين      . ها فراهم آمده است، نه از خواص        اجزاي مقوم وجود او از امكان     
متمـايز  ] موجودات[كند كه آدمي از ديگر باشندگان         هم در وجود انساني داللت مي     ويژگي م 

تـوان بـا      به طـور نمونـه ، قطعـه سـنگي را مـي            .  نباشد "ماهيات"ها داراي     باشد و مانند آن   
فهرست كردن خصوصياتي مانند رنگ و سختي و تركيب شيميايي و امثال آن نسبتاً به طور                

  ).53ص: 1376كواري، مك ( ماهيت ثابتي از اين نوع ندارد "يندازا"مستوفا وصف كرد؛ اما 
  : گويد او در تبيين ماهيت انسان مي): Jean paul Sartre. 1905 -1980(سارتر . 3

گويند، تعريف پذير نيست، به اين دليل است          اگر انسان به طوري كه فيلسوفان وجودي مي       
 مگر اين كه بعدها بشود و در آن هنگام          او چيزي نخواهد بود،   . كه انسان در ابتدا هيچ است     

  ).23ص: 1376سارتر، (» سازد او همان چيزي خواهد شد كه از خودش مي
كنـد    او معتقد راستين به تقدم وجود به ماهيت است و با صراحت به اين نكته تأكيد مي                

انـسان بايـد جـوهر خـاص خـودش را           ...  شـود   انسان اول هست و بعد اين و آن مـي         «كه  
فولكيه بنا به واژه خاص كه كلمات سـارتر تأكيـد شـده،             ). 68ص: 1332فولكيه،  (» دبيافرين

معتقد است كه مخلوق ما به نظر، يك جوهر كلي نيست؛ بلكه جوهري شخصي بـه شـمار                  
  ).همان(رود كه خاص خودمان است  مي

گيـرد مبنـي بـر ايـن كـه       او مشخصاً از عدم وجود ماهيت درون انسان نتيجه رواني مـي  
هـا يـا حتـي        شـود شكـست     هاي از بدو زندگي بـا انـسان، باعـث مـي              برخي ويژگي  تصور

ها به حساب او منظور شود؛ در حالي كه هر كاميابي يـا عـدم آن فقـط بـه عمـل و                         پيروزي
گويـد شـخص زبـون بـه         اگزيستانسياليسم مـي  «. گردد و بس    چگونگي انتخاب انسان بر مي    
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است؛ زيرا با اعمـال خـود، خويـشتن را          علت وضع روحي خاصي چنين نشده؛ بلكه زبون         
هميـشه ايـن امكـان      . هيچ كس به طور فطري زبون آفريده نشده اسـت         . زبون ساخته است  

 چنانكـه بـراي قهرمـان        هم. براي شخص سست عنصر هست كه ديگر سست عنصر نباشد         
؛ پـس   )41 ص:1376سـارتر،   (اين امكان وجود دارد كـه از قهرمـان بـودن دسـت بـشويد                

زيستن به معناي انتخاب است و انتخاب كردن در وضعيتي معـين            «تيجه گرفت كه    توان ن   مي
اي ديگر، خود را در       اي خاص و نه شيوه      معنا است كه با انتخاب عمل كردن به شيوه        به اين   

توانيم از اين بپرهيزيم كه هميـشه طـوري           ايم؛ پس ما نمي     جايگاه شخصي از نوعي برگزيده    
  ).99ص :1378 ماتيوز،( »بخشيم مي »ماهيت« خودمان به ]كردن عمل با[ گويي كه كنيم مي عمل

توان جمله مك كواري در       گفته و حتي ديگران را مي       گيري از آراي فيلسوفان پيش      نتيجه
  :ترين شارحان اگزيستانسياليسم دانست كه معتقد است جايگاه يكي از برجسته

تعيين شده در انسان اشاره كرده       هيچ فيلسوف وجودي نيست كه بر ماهيت ثابت يا از قبل            
  ).53ص: 1376كواري، مك (باشد 

  نكته

ها از دو جهت مخالف روال عمومي فلسفه در گذشته و حـال               ديدگاه اگزيستانسياليست 
  :رود به شمار مي

اول آن كه تفكر فيلسوفاني مانند ارسطو كه ساليان متمـادي بـر تفكـر غـرب حكومـت                   
در دوران قرون وسطا نمود بيشتري داشـت و بـر اسـاس             ژه    كردند و اين حاكميت به وي       مي

  .شود شود، به چالش گرفته مي آن، براي انسان ماهيتي ثابت در نظر گرفته  مي
براي مثال در منطق ارائه شده از سوي ارسطو انسان مانند ديگر موجودات وقتي موجود               

ت، چيـزي كـه    شوند كه جوهر داشته باشند و چون جوهر و ماهيت خاستگاه وجود اسـ               مي
: 1375كاپلـستون،   (داراي ماهيت و جوهر نباشـد، اساسـاً تحقـق خـارجي نخواهـد يافـت                 

تعريف انسان نيز مانند ديگر موجودات خارجي بـه صـورت ذاتـي و بـر اسـاس            ). 322ص
پذيرد؛ از اين رو حقيقت انساني شامل دو جزء حيوان و             صورت مي » انواع سافله «تقسيم به   

صل انسان و به صورت طبيعتي مشترك در همه افـراد ايـن نـوع              ناطق به صورت جنس و ف     
فصل ناطقيت وجهي است كه انسان را از رديف جنس حيوانيت كـه در ديگـر                . وجود دارد 



 

دراي
 ص

لي
 تأم

ان؛
انس

ت 
اهي
م

سم
يالي
انس

يست
گز
ي ا

بناي
ش م

گر
ر ن
ي ب

  

167  

از اين تقسيم بندي به طور كامـل  . Audi, 1999: p45)(سازد  حيوانات مشترك است، جدا مي
 مشخص، ماننـد ديگـر اشـيا و         شود كه انسان در اصل واجديت تعريف و ماهيت          معلوم مي 

اگر فرقـي هـست در محتـواي تعريـف و تبيـين      . ها ندارد حيوانات است و هيچ فرقي با آن  
طور مساوي وجود دارد؛ به طوري كه حيوانات و اشيا نيز             است كه اين امر هم در همگي به       

  . ديگر داراي تمايزهاي محتوايي هستند در مقايسه با يك
 غرب در نظر گرفتن ماهيتي متحول، ناپيدا و نامحـسوس كـه             گرايي  دوم آن كه در مادي    

بنا به اظهار نظر فيلسوفان وجودي، از افعال و اعمال آدمي متأثر است و به وسيله او ساخته                  
گرايانه تفاوت بسياري دارد يا دست كـم در برخـي             شود، با نگاه محض مادي      و پرداخته مي  

بـشر بـيش از     : كند  گرا بودن خود اشاره مي      درونها سازگار نيست؛ براي مثال سارتر به          جنبه
و در اين باره بر عـدم ماترياليـست         ) 30:1376سارتر،  (زيد    گرايي خود مي    هر چيز در درون   

؛ البتـه تĤكيـد وي   )23ص: 1332فولكيه به نقل ازكتاب هستي و نيستي،      (بودن خود ابا دارد     
اب تأكيد شده، به معنـا پـذيرش        بر عدم پذيرش مكتب ماترياليسم همان گونه كه در اين كت          

  . روح و مكتب رئاليسم از سوي وي نيست

  ديدگاه صدرايي 
  :دو نكته تكميلي بيان مي شودو ديدگاه صدرالمتألهين، در قالب چهار نكته محوري 

  عدم ثبات موجودات غير مجرد . 1
. در نگاه صدرالمتألهين، تمام موجوداتي كه جـسماني هـستند ثابـت نبـوده و متحركنـد                

در نگـاه وي، حقيقـت حركـت ايـن     . شـود  ها نيز در تغييري ساده خالصـه نمـي   حركت آن 
اين گفته كه اساس و مبنـاي نظريـه مهـم           . موجودات در نو شدن و تغيير ذات متجلي است        

در . زند، تحول بسيار شگرفي را در فلـسفه اسـالمي پديـد آورد              حركت جوهري را رقم مي    
كند كه حتي بر اساس اصول ارسطويي ماده و صورت نيـز              اين نگاه، صدرالمتألهين ثابت مي    

ايـن نگـاه كـامالً از آنچـه         . بايد بپذيريم كه يك لحظه ثبات در جواهر عـالم وجـود نـدارد             
) صيرورت و تحول جـواهر    (» شدن«ها حتي     آن. پنداشتند، متفاوت است    فيلسوفان قديم مي  

 غـرب   ين عقيده در متفكران مـشهور     ا. دانستند  را جمع ميان نقيضين و مخالف اصل هوهويت مي        
و مانند هگل رايج بوده است؛ اما مرحوم صدرا ثبات را فقط بـه موجـودات غيـر جـسماني          
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داند و حقيقت جواهر و امور جسماني را عين سيالن و صيرورت و نـوعي جمـع           مجرد متعلق مي  
  ).211ص: 1369مطهري، (داند بدون آن كه ميان نقيضين جمعي صورت پذيرد  وجود و عدم مي

تواند در باره ماهيت موجودات از جملـه انـسان كـاربرد فراوانـي داشـته                  نظر پيشين مي  
آيد، دائم در حال تحول و صيرورت و به قـولي             چون انسان امري مجرد به شمار نمي      . باشد

شود و به واسطه      اين تحول از مبدأ تكون انسان كه نطفه است، آغاز مي          . در حال شدن است   
جي از جمادي به نباتي و از نباتي به حيواني و از حيـوان بـه انـساني منتقـل                    استكمال تدري 

  ).69ص: 1380آشتياني، (شود و در انسانيت هم استكماالت عديده دارد  مي

  تفاوت نوعي و صنفي افراد مقوله متحرك. 2
در تمام مراحلي كه انسان در مراحل نباتي و حيواني و انساني در حال تغييـر اسـت، در                   

درست مانند آن كـه شـيئي بـر صـفت سـياهي او              . ت ذات او در حال دگرگوني است      حقيق
يابد و تحول صـفت فقـط در تحـول صـفت      افزوده شود كه در اين صورت ذاتش تغيير مي 

  :شود وي خالصه نمي
كنـد و آن بـه آن بـر     اين نيست كه براي مثال تصور كنيم يك شيء در سياهي حركت مـي       «

در اين صورت اين اشتباه است كه تصور كنيم ذات اولي باقي            . شود  سياه بودنش افزوده مي   
يـا ذات اول    : شود؛ چون از دو حالت خارج نيست        است و همچنين بر آن چيزي افزوده مي       

يابد؛ بلكـه   چيزي غير از سياهي است كه در اين صورت سياهي در سياه بودنش شدت نمي     
سياهي است كـه در ايـن صـورت         شود يا ذات اول همان        صفتي بر اوصاف ذات افزوده مي     

ايـن امـر ممكـن      . توان گفت در يك محل واحد بدون هيچ امتيازي دو سياهي هـست              نمي
  ).423، ص1ج: ق1378صدرالمتألهين، (» نيست و محال است

شود كه افراد موجود در مقوله متحرك در نوع و صـنف              هاي پيشين اين مي     نتيجه جمله 
شـود؛    ركت آن، به آن ذاتي به ذات ديگر تبـديل مـي           چون وقتي در هنگام ح    . با هم مخالفند  

آينـد و در      رو هستيم كه آن به آن پديد مي         شماري روبه   هاي بي   پس ما هنگام حركت با ذات     
  :كند مرحوم صدرا به اين مطلب تصريح مي. ديگرند عين حال، متفاوت و متمايز از يك

ركـت در آن واقـع   معناي وقوع حركت در يك مقوله آن است كـه بـراي موضـوعي كـه ح          
شود، در هر آني از آنات، حركت فردي از آن مقوله وجود داشته باشد كه با فرد ديگري                    مي

  ).همان(و غيره مخالف باشد » صنف«و » نوع«كه در آن ديگري وجود دارد، در 
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  حركت در ماهيت نه در وجود. 3
يك  تألهين به كدامشود كه حركت مورد تأكيد صدرالم در ادامه به اين نكته مهم اشاره مي      

او در مباحـث حركـت، بـه ايـن          . گيـرد   از دو بخش موجود يعني ماهيت و وجود تعلق مي         
گيرد؛ بلكه اين ماهيت اسـت كـه      كند كه حركت ابداً در وجود صورت نمي         مطلب اشاره مي  

  :پذيرد بستر حركت بوده و حركت و تبدل در آن انجام مي
تـوان گفـت كـه        شود، ديگر نمي     تبدل ذات مي   اگر پذيرفتيم كه حركت در يك مقوله باعث       

اين حرف بنا بر هر دو مبناي  اصالت وجود و ماهيـت             . گيرد    حركت در وجود صورت مي    
بنا بر اصالت وجود، وجود خود موضوع و حقيقت آن در نفـس امـر اسـت؛                 . درست است 

  ).424ص: همان(توان از تبدل آن با بقاي موضوع سخن گفت  پس چگونه مي
حوم صدرا را به وجود حركت در ماهيت و نه در وجود واداشته، آن اسـت كـه                  آنچه مر 

ماهيت امري اعتباري است؛ پس اگر حركت در آن جريان يابد، به اساس وحدت يك شيء                
كـه باعـث تبـدل ذات       » حركـت موضـوع   «توان ميـان      آيد؛ از اين رو مي      اي وارد نمي    صدمه

الي كه اگـر بگـوييم حركـت در وجـود           جمع كرد؛ در ح   » بقاي حقيقت متحرك  «شود و     مي
توان هم از حركت و تبدل ذات صحبت كرد و هـم از وحـدت                 گيرد، ديگر نمي    صورت مي 

شيء سخن گفت؛ براي مثال اگر بگوييم انسان دائم در حال تحول است، اگر اين تحول به                  
وجود او نسبت داده شود، ديگر امري وحدت بخش وجود نخواهـد داشـت كـه تحـول و                   

  . ه يك موضوع واحد نسبت داده شودحركت ب

  حركت در ماهيت انسان. 4
تا اين قسمت ثابت شد كه بنا به نظر صدرالمتألهين در موجودات حركتـي وجـود دارد                 

ها را در حوزه ماهيت و        هاي تبدل و تجدد آن      گردد و زمينه    ها بر مي    كه به ماهيت و ذات آن     
ايي غايت و هدف مشخصي دارد و تمام        اين حركت در نگاه صدر    . سازد  هويتشان فراهم مي  

ميان موجودات، انسان به    . موجودات بر اساس اين حركت به سوي غايت نهايي در حركتند          
آدمـي افـزون بـر آن كـه         . صورت كامالً ممتاز از ديگر موجودات، اين حركت ذاتي را دارد          

 مجـزا و    را دارد، داراي حركتـي    ) اعم از عنصري نباتي و حيـواني      (حركت ديگر موجودات    
اين حركت  ). 223، ص 6ج: 1378صدرالمتألهين،(متفاوت است كه نفس او اختصاص دارد        
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تـر ارتقـا      شود، به تدريج از مرتبه نفـس بـه مراتـب عـالي              گرچه از طبيعت محض آغاز مي     
  :كند استاد مطهري حركت جوهري انسان را چنين بيان مي. يابد مي

ع عادي عالم يك مركب صـد در صـد          جنين انسان يك طبيعت محض است مثل همه طباي        
همـين  . كند  طبيعي است؛ ولي تدريجاً صورت و قوه جوهري همان طبيعت، تكامل پيدا مي            

جا كـه متحـول بـه         طبيعت آن . كند  شود و تكامل پيدا مي      طبيعت تدريجاً نفس از او پيدا مي      
، ايـن چنـين     »ث و روحاني البقا اسـت     نفس به عقيده ايشان جسماني الحدو     «شود    نفس مي 

نيست كه يك امر مادي محض و يك امر مجرد وجـود داشـته باشـد؛ بلكـه يـك واقعيـت                 
  ).66ص: 1371مطهري،( متصل است 

پـذيرد؛    ويژگي مهم حركت در انسان آن است كه بر اساس شـعور و اراده صـورت مـي                 
ب و شهوات باشد؛ امـا   البته مبادي حركت ممكن است مانند ديگر موجودات بر اساس غض          

نيـز شـعور و اراده دخيـل اسـت      ) يعني حركت بر اساس شعور و اراده      (حتي در اين موارد     
ها كيفيت وصول وي را بـه رشـد و            تمام اين حركت  ). 222، ص 6ج: 1378صدرالمتألهين،  (

هايي كه دارد، چگونگي مسير خود را به سوي غايت نهايي     زند و او با انتخاب      كمال رقم مي  
سـازد بـه      ويژگي ممتاز آدمي در اين باره اوضاع انسان را كامال متفـاوت مـي             . كند  ين مي تعي

  : نهايت تغيير دهد تواند حوزه تغيير و تحول خود را تا بي طوري كه مي
 اسـت،    اند كه جوهر آدمـى در تمـام يكـي          و اكثر علما و جمهور فالسفه چنان تصور كرده        

 نفـس حيـوانى      اى بـسا آدميـان كـه بـه        . ح نيست تفاوت و اين نزد ارباب بصيرت صحي        بى
اند چه جاى مقام روح و ما فوق آن، از اسفل سافلين تـا               اند و هنوز به مقام دل نرسيده       زنده

 و ايـن درجـات      لَهم درجـات عنْـد ربهِـم      باشد    اعلى عليين درجات و مقامات افراد بشر مي       
كس . در بعضى مطوى و در بعضى منشور بودباشد و  بعضى را بالقوه و بعضى را بالفعل مى    

 باشـد و    إِنَّ الَّذينَ يبايِعونَك إِنَّما يبايِعونَ اللَّه و منْ يطعِ الرَّسولَ فَقَد أَطاع اللَّه            باشد كه مقامش    
و كس باشد كه    . من رآنى فقد رأى الحق    : جا گفته است    ست و از اين     اين آخر مقامات آدمي   

و . أُولئك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ فَأُولئك الَّذينَ خَـسرُوا أَنْفُـسهم          :  حيوانات باشد  مقامش انزل از  
 است و جـز كـامالن را روى نـداده            شناختن نفس و شرح مقامات او به غايت كارى بزرگ         

  ).27، ص1 ج: 1365صدراالمتألهين، (
اسـت كـه انـسان بنـا بـه نظـر       آيـد، آن   آنچه از نكات چهارگانه پيـشين بـه دسـت مـي     

تحـولي كـه باعـث      . صدرالمتĤلهين، ماهيتي دارد كه به شدت داراي تحول و حركت اسـت           
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تر تا باالترين حد يعني بـه نزديـك    شود آدمي از مرتبه ماهيت و جوهر حيوانيت و سافل         مي
اين مقدار از تحول مخصوص به دليل شعور و اختياري اسـت كـه در             . مقام رب صعود كند   

  . سازد ان وجود دارد و او را از ديگر موجودات متمايز ميانس
گفته تا اين قسمت در آراي رايج هم وجود دارد؛ امـا آنچـه باعـث تمـايز                     مطالب پيش 

توان مـاهيتي را      شود، اين است كه بنا به نظر مرحوم صدرا با چنين تحول و حركتي نمي                مي
  . براي انسان در نظر گرفت

خالصه اي  گفته باشد، الزم است       تواند نتيجه مطالب پيش      كه مي  قبل از توضيح بند قبلي    
 اشان معتقدند. رالمتألهين است، بيان شودكه تبييني از ديدگاه صداستاد مطهري نقطه نظرات 

ي خـاص و  ماهيتتعيين بنا به حركت جوهري چون ماهيت در موجودات امري متغير است،     
؛ از ايـن رو محـدوده       ممكن نيست د،  كه حدود وجود را به طور دقيق مشخص كن        مشخص  

شود؛ مانند يك وسيله نقليه كـه بـراي مثـال در              ماهوي به صورت تقريبي در نظر گرفته مي       
محدوده مشخصي از مسافت بين دو سه شـهر در حركـت باشـد، در ايـن صـورت گرچـه                     

توان حوزه تقريبي آن را مشخص  توان گفت كه آن وسيله در كجا است؛ اما مي        مشخصاً نمي 
هر چند ماهيـت يـك موجـود در         . شود  در باره موجودات نيز به همين گونه عمل مي        . نمود

توان حوزه خاصـي را بـراي تحـول آن در نظـر گرفـت و                  حال تغيير و تحول است، اما مي      
ماهيت را مشير به آن محدوده دانست؛ اما سخن اين است كه اين امر در باره انسان چگونه                  

رسد كـه انـسان بـه          موجودات محدوده خاصي دارد؟ به نظر مي       آيا او هم مانند ديگر    . است
چـون  . دليل شرايط خاصي كه دارد، ذكر محدوده خاص بـراي وي چنـدان درسـت نباشـد            

توان بـراي وي محـدوده و    آن، آن قدر وسيع است كه اساساً نميتغيير و تحول در     محدوده  
شود كه بنا بـه نظـر      را متذكر مي  از اين رو ايشان اين جمله       . در نتيجه ماهيتي در نظر گرفت     

اگـر در غيـر انـسان ايـن حـرف را      . صدرالمتألهين در انسان هر فردي داراي يك نوع است   
نگوييم و به فرض براي ماهيت كلي آن ها  ماهيتي در نظر بگيريم، حتماً در باره انسان كـه                    

را يك از انسان حوزه تحول تا اين اندازه وسيع است، بايد اين حرف را بگوييم و هر فردي 
  .)335ص: 1369مطهري، (نوع بدانيم 
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ماهيت . بنابراين در نگاه صدرايي، ماهيت انسان امر كلي نيست كه در همه مشترك باشد     
گاه تعيـين كننـده جمعـي         كند، هيچ   او كه به قول فيلسوفان محدوده وجودي او را تعيين مي          

  .حقيقت انساني نيست؛ بلكه فقط به فرد انسان مربوط است

  نكته اول؛ امور متمايز
يكي از مسائلي كه در اگزيستانسياليسم وجود دارد، آن است كه اصـل گزينـشي كـه در                  

. شود، امري اجتنـاب ناپـذير و ارزشـمند اسـت            نهايت به ماهيت بخشيدن به آدمي ختم مي       
چون ماهيت  . آدمي بر اساس اين گزينش، تنها پاره باقي مانده حقيقت خود را ثابت مي كند              

او وقتـي وجـود دارد كـه بـه          . ماند، وجـود او اسـت       ون او كه نفي شده و آنچه باقي مي        در
گزينش دست بزند؛ از اين رو بسياري مانند كي ير كگارد و سارتر اساساً وجود و انتخـاب                  

انـد كـه      اي اظهـار نظـر كـرده        ديگران نيز به گونه   ) 197ص: 1377كواري،  (را يكي دانستند    
اساس فلسفه وجودي را بر اساس تأكيد بر انتخاب توجيه كـرده            بسياري از صاحب نظران،     

در اين نگـاه،    ). 99ص: 1378ماتيوز،  (اند    ها را به معناي گزينش دانسته       و زيستن در نگاه آن    
اين نكته شايد اساس تفكر غربي      . بيشتر خود تغيير و تكامل براي آدمي امري مطلوب است         

ويژه فلسفه وجودي اهميت       آنچه در تفكر غرب به     .در باره انسان و حقيقت آن را رقم بزند        
آزاد و رها بودن از قيـود از جملـه          . دارد؛ آن است كه انسان بايد گرفتار صورت خود نشود         

گـاه در جبـر    امور از پيش تعيين شده در ماهيت انسان، مـورد قبـول نيـست و انـسان هـيچ                 
هـاي   يـشتر فـراهم شـدن گـزينش    او با دانستن اين امر بايد در راه هر چه ب       . كند  زندگي نمي 

زند، اصل ارزشمند دانـستن حركـت و          آنچه در اين آرا حرف اول را مي       . آزادانه گام بردارد  
  . تغيير از وضع موجود و عدم قناعت به وضعيت گذشته. تغيير است

بـه تنهـايي مـورد      » اصل تحول و تغييـر ماهيـت      «رسد كه در حكمت متعاليه،        به نظر مي  
 انسان بنا به حركت مستمر خلقت بايـد تحـول يابـد و بايـد وضـعيت      اين كه. توجه نيست 

موجود خود را تغيير دهد، مورد تأييد صدرالمتألهين نيز هست؛ اما به نظـر مـي رسـد ايـن                    
تمام موجـودات از جملـه      . گيرد  حرف تمام آنچه را وي به دنبال تبيين آن است، در بر نمي            

شوند؛ اما نه تحولي كه در آن تنهـا   يين ميآدمي بر اساس حركت جوهري، اموري متحول تب   
ايـن مـسير   . تغيير مورد نظر صدرا به معناي تحول به سوي كمال است          . به تغيير بسنده شود   
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آدمـي در ايـن بـاره افـزون بـر ايـن       . رود تكويني عالم است كه به سوي تعالي و كمال مـي         
 منـزل مقـصود     تواند جوهر وجـودي خـود را بـه          حركت، حركت ذاتي ديگري دارد كه مي      

آدمـي  . ترين وجـه پـايين آورد   تواند آن را به پايين اين همان لقاي االهي است و مي     . برساند
در اين مسير كه همان مسير شريعت و راه مورد دعوت انبيا است، كيفيت نفـساني خـود را                   

  : گزيند زند و ماهيت و جوهر خود را بر مي رقم مي
اتي و جبلي و توجه غريزي به مـسبب االسـباب           تو دانستي كه براي هر موجودي حركتي ذ       

كه منشأ  آن حركت جوهري عام، حركت ذاتي ديگري است   بر عالوه انسان براي .دارد وجود
باشد و آن مشي بر منهج        به سوي باعث ديني مي     انسان نفساني كيفيت در عرضيي حركت آن

  ).284، ص9ج :1378 ألهين،صدرالمت( است ها آن واتباع اوليا و انبيا مسلك بر مشي و توحيدي
شود، در تعابير صدرالمتألهين، اوال تمام موجودات در حركـت   گونه كه مشاهده مي   همان

تكويني خود حركتي به سوي مبدأ هستي دارند و ثانياً انسان افزون بر اين حركت در تعيين                 
ايـن  توانـد بـا    ماهيت خود اختيار و گزينش براي تعيين جهت حركت خـود را دارد او مـي              

  .اختيار صعود يا نزول خود را به سوي مبدأ هستي معين كند
اين نگاه كه ما براي حركت جوهري انسان و تعيين صعود و نزول در نظر بگيريم و بـه                   

گذاري كنيم، با نگـاه صـرفاً انتخـاب محورانـه      نوعي براي چگونگي حركت و تحول ارزش   
هـاي برخـي از       الي و كمـال در نوشـته      اگزيستانسياليسم تفاوت بسياري دارد؛ البته اصل تعـ       

هاي آنان اين سير وجود دارد و انسان به تناسـب             در جمله . ها وجود دارد    اگزيستانسياليست
در اين زمينه ياسپرس معتقد است كـه        . رود  كند، به سمت تعالي يا سقوط مي        انتخابي كه مي  

» ست يا در حـال سـقوط      گاه كامل نيست؛ بلكه همواره يا در حال نيل به كمال ا             انسان هيچ «
گونه كـه در كلمـات نيچـه در سـطور اوليـه ايـن نوشـتار                     يا همان ) 58ص: 1375نصري،  (

: 1384كلنبرگـر،   (گويـد     مشاهده شد، در باره رسيدن انـسان بـه مـدارج بـاالتر سـخن مـي                
اما صحبت اين جا است كه اين تعالي كه هر فيلـسوف بنـا بـه اعتقـادات و نـوع          ). 113ص

پردازد، در زمينه جوهر و ماهيت بيان نشده است؛ بلكـه بـه         د، به تبيين آن مي    افكاري كه دار  
اين مطلب شايد به نحو استقراي تام نرسيده است؛ اما به نظـر             . وجود استناد داده شده است    

رسد با توجه به اين كه در فلسفه وجودي بيشترين تأكيد بر وجود بوده، ماهيـت انـسان                    مي
شده است؛ از اين رو اين كه در حركت جـوهري              بشر تلقي نمي   چندان منشأ اثر در زندگي    
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رو هـستيم، در      صدرايي با تحول ماهيت انسان به سوي امري متعالي و نيرويي ماورايي روبه            
  .فلسفه وجودي تأكيد نشده است

شود، آن است كه در نگـاه         امر متمايز ديگر كه در سخن فيلسوفان وجودي مشاهده نمي         
انسان به گونه كلي انكار شده، اصل وجود ماهيت براي انسان مـورد            صدرايي گرچه ماهيت    

تأييد است بر خالف ديدگاه رايج كه ماهيت انسان به گونه كلي اما متحول مورد تأكيد قرار                 
توان گفت كه انسان اساساً ماهيت ندارد؛ چرا كه شايد بنا به آنچه               به عبارت ديگر نمي   . دارد

 موجودي امكاني در عالم خارج غير از ذات مقدس واجـب            مورد تأكيد فيلسوفان است، هر    
رسد اين كه در اقوال فيلسوفان وجودي به          الوجود، داراي ماهيت است؛ بنابر اين به نظر مي        

كنـد، نـوعي      ويژه سارتر اشاره شده كه انسان ماهيت ندارد و خود ماهيت خود را ايجاد مي              
شـود كـه      چگونـه مـي   ) 28ص: 1378سـارتر،   (انسان نخست هيچ اسـت      : غلو مستتر است  

موجودي را متمايز از ديگر موجودات دانست و در باره او سخن گفت؛ به او اشاره كـرد و                   
هايي قابل تصور و درك پذير براي او در نظر گرفت، اما مـاهيتي را بـرايش در نظـر                   ويژگي

داشـته  شود انسان نيز مانند ديگر موجودات ماهيـت           نگرفت؟ اين سؤالي است كه باعث مي      
باشد، اما ماهيت داشتن به معنا آن نيست كه او به گونه مشترك با ديگـران لحـاظ شـود يـا                      

او در عين حال كـه قـدرت تغييـر          . نتواند در اوضاع و احوال خود محصور و محدود باشد         
اش   دروني خويشتن خود را دارد، از ماهيتي كه بتوان به وسيله آن در باره حقيقت وجـودي                

  .مند است بهرهبه بحث پرداخت 

  نكته دوم؛ اصالت فرد
شود، مسأله اصالت فـرد   از نكات ديگري كه در فلسفه اگزيستانس بسيار بر آن تأكيد مي  

)individualism (آيد    هاي اين مكتب به شمار مي       اين مطلب يكي از شاخصه    . است)  ،غيـاثي
 انسان را يكـه و      هايي مانند كركگور و ياسپرس در اين باره         اگزيستانسياليست). 7ص: 1375

شمارند؛ به طوري كه اگر انسان انديشه و          ها هستي اصيل را از آن فرد برمي         آن. دانند  تنها مي 
در نظر بگيرد، از هـستي اصـيل        » عضوي از جامعه  «يا  » يكي از مردم  «رفتار خود را همچون     

ر هـ . سارتر تعبيرهاي تندتري در ايـن زمينـه دارد        ). 52ص: 1375نصري،  (دور خواهد شد    
پردازي  شود او در اواخر عمر خود از اين شيوه تبري جست، در اوج نظريه       چند كه گفته مي   
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مك (» ديگران است ] حضور[دوزخ  «: دهد  خويش ارتباط با ديگران را امري منفور جلوه مي        
  ).10ص: 1377كواري، 

در انديشه مرحوم صدرالمتألهين، مـا بـا نـوعي توجـه خـاص بـه فـرد انـساني مواجـه                
اين فرد است كـه ماهيـت او        . اين فرد است كه خود انسانيت خاص خود را دارد         . مشوي  مي

اين فـرد اسـت كـه ذاتـش و بـه تبـع آن افعـال و                  . ممكن است با ماهيت همه متمايز باشد      
به تصريح . او جزئي از مجموعه كلي و مشخص نيست       . سكناتش از پيش تعيين شده نيست     

انسانيتي كه  در زيد هست در       «:  اخذ شده است   وي كه از نظريه او در باره حركت جوهري        
هـا اخـذ      دست آمده از آن حيـث كـه از آن           عمرو نيست؛ پس انسانيتي كه از زيد و عمرو به         

، 3ج: 1378صـدرالمتألهين،   (» شده، هماني نيست كه در هـر يـك بـه تنهـايي وجـود دارد               
 كـامالً مجـزا از      اي مـستقل و     اين نگاه مستقل به انسان در اين كـه وي بـه گونـه             ). 364ص

زند،  مسؤوليت ممتازي را براي انسان پديد          ديگران ماهيت و جوهر دروني خود را رقم مي        
تواند در سرنوشت امـروز       كند كه تا چه اندازه مي       انسان در اين ديدگاه احساس مي     . آورد  مي

ه تواند بر اساس ملكاتي ك      به تعبير مرحوم مطهري، او مي     . و فرداي خود صاحب نقش باشد     
كند، بنا به     او با انتخابي كه مي    . آورد، حقيقت وجودي خود را به فعليت برساند         به دست مي  

كنـد؛ بلكـه در       نظر صدرالمتألهين فقط برخي عوارض و كيفيات را بر وجودش ايجاد نمـي            
  ).349ص: 1363مطهري، (تواند حقيقت خود را متحول سازد  جهت كسب ملكات مي

اي فـردي در انـسان        آورد كه به گونـه      راي انسان پديد مي   اين مسؤوليت امري خطير را ب     
شـود، بيـشتر بـر        رسد كه در آيات االهي هم وقتي سخن از مسؤوليت مي            به نظر مي  . وجود دارد 

شود، كـه آدمـي       شود؛ براي مثال، مكرر در آيات االهي بر اين مطلب تأكيد مي             فرد تأكيد مي  
  ).14 ):17( اسراء ؛ 95و 80 ):19( مريم ؛94 ):6( انعام( :شود مي محشور تنهايي به قيامت در

نكته مهم آن است كه در ديدگاه صدرايي، آدمي اگر چه مسؤول اعمـال و افعـال خـود                   
توانند سرمنشأهاي مطلـوب      سازد، ديگران مي    است و او است كه ماهيت مستقل خود را مي         

 هيچ جـايي نيـست كـه         گاه در   هيچ. براي تحول مثبت در تعالي ماهيت انسان به شمار آيند         
توان به    در اين باره مي   . هاي ديگر جوهراً نوعي مانع در رسيدن به هدف به شمار آيند             انسان

وي در  . نظرات بسيار مهم مرحوم صدرالمتألهين در سفر چهارم او از اسفار اربعه اشاره كرد             
خلـق بـه    سفر از   : اول: سازد كه عرفان متضمن چهار سفر است        مقدمه اسفار خاطرنشان مي   
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سفر از حـق بـه خلـق بـالحق، و           : سفر انسان سالك از حق الي حق بالحق؛ سوم        : حق؛ دوم 
در سفر چهارم كه نتيجه و ثمـره نهـايي عرفـان انـسان         . سفر از خلق به الحق بالحق     : چهارم

كنـد و     ها را مشاهده مي     عارف در اين مرحله، خاليق و آثار و لوازم آن         . كند  كامل را بيان مي   
ها در عاجل و آجل، يعني در دنيـا و آخـرت و نيـز از بازگـشت                    در سود و زيان آن    با تأمل   

او در ايـن    . يابـد   به حقيقت علم دست مـي     ... ها و     ها به سوي خدا و كيفيت بازگشت آن         آن
شـود؛ چراكـه از بقـاي         شود و نبي هم خوانـده مـي         مرحله به معناي نبوت تشريعي، نبي مي      

) ينبِيء(دهد     سعادت و شقاوتشان در گرو چيست خبر مي        خاليق و سود زيانشان و اين كه      
هـا    است؛ چون وجودش حقاني است و التفات به ايـن         ) بالحق(ها به وسيله حق        اين  و همه 

اي كه از آنچه در       نتيجه ساده ). 98ص: 1382نصر،  ... (دارد و   وي را از توجه به حق باز نمي       
ان به دست آورد، آن اسـت كـه اگـر آدمـي             تو  اسفار گوناگون مورد تأكيد صدرالمتألهين مي     

هـاي ديگـر      التفات خود را از ذات پروردگار برنگيرد، تمام مخلوقات عالم بـه ويـژه انـسان               
ترين مراحل صعود او به       توانند منشأ آثار مطلوب در آدمي به شمار آيند و حتي در نهايي              مي

هين از نگاه نه چندان مثبتي      سوي غايت نهايي ثمربخش باشند؛ بنا براين، در نگاه صدرالمتأل         
ها يا مانع     كه در ديدگاه  فيلسوفاني مانند كير كي گارد و سارتر با آن مواجه هستيم، و انسان                

آينـد، مبـرا      ارزش به شـمار مـي       رشد هستند يا به نوعي اموري منفي يا دست كم اموري بي           
يي او از اجتمـاع و      به تعبير بهتر در نگاه صدرالمتألهين توجه به فرديـت انـسان جـدا             . است

گرايي نيست؛ بلكه تأكيد او بر ايـن اسـت    دوري از ديگران يا به اصطالح پناه بردن به درون     
اش را كه بهينه سازي حركت جـوهري و مـاهوي خـويش بـه سـوي                   كه انسان بايد وظيفه   

تنها او است كه مسؤوليت حركت و تحوالت        . وجود متعالي است، فقط خود به دوش كشد       
  .ش را بر عهده دارد، نه ديگرانخويشتن خوي
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  گيري نتيجه
بنا به ديدگاه اگزيستانسياليسم، آدمي ماهيت ندارد و خود ماهيت خـويش را كـه امـري                 

وران اسـالمي، آدمـي داراي        در نگاه رايـج انديـشه     . سازد  فردي است بنا به اختيار مطلق مي      
هـا    شده و در تمام انـسان     ماهيت وحقيقتي است كه بنا به اصطالح قرآني بدان فطرت گفته            

وجود دارد؛ البته اين ماهيت در انسان قابل تغيير و تحول است و ممكن اسـت آثـار آن در                    
مرحوم صدرا بر خالف هر دو نظريه در انسان به صورت كلي            . انسان به كلي دگرگون شود    

ركـت  آدمي بنـا بـه ح     . پذيرد  قائل به ماهيت نيست؛ بلكه ماهيت انسان را به گونه فردي مي           
اي تغيير دهد و حركـت خـود را مـابين              تواند ماهيت خود را در حوزه گسترده        جوهري مي 

در ديدگاه صدرايي، اصل حركت مهم نيست؛ بلكه جهت و سـمت            . اوج و افول تنظيم كند    
به عبارت ديگر، ما بـا ارزشـگذاري حركـت انـسان            . و سوي حركت مهم و ارزشمند است      

. كنـد   فه وجودي بدان تأكيد شده، مشكلي را حـل نمـي          مواجهيم و اساس تحول كه در فلس      
ديگر آن كه فرديت مورد تأكيد مرحوم صدرا به معناي مسؤوليت منحصر آدمي  در تحـول                 
خويشتن است، نه انزوا و بدبيني موجود در اگزيستانسياليـسم كـه بـسياري از متفكـران آن                  

  . اند بدان تأكيد داشته
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