
 شهيدر اند يزندگ يمعنادار يبررس
  ركگورييمالصدرا و ك

  
*محمد بيدهندي  16/12/1390: تاريخ تأييد  16/11/1390: تاريخ دريافت

  
  **محمدجواد ذريه   ______________________________________________________________  

  چكيده
 يدر معنـادار  يعامل اصل ،مندبودنهدف، است دهيارائه گرد يزندگ يكه از معنادار يفيتعار انيدر م
 يبـرا  يا هنبـود برنامـ  ، نبـال آن د هبـ كه عدم شناخت درسـت آن و   يهدف. است دهيلحاظ گرد يزندگ
مالصـدرا   يسـالم ا نامتفكـر  انيـ در م. نمـوده اسـت   ينيو بدب يرا دچار پوچ يياه نانسا ،به آن دنيرس
دهد كه در  يما قرار م يرو شيرا پ ينظام، است افتهيكه در مكتب اسالم پرورش  يشمندياندنوان ع هب

 يهـا  آموزه با الهام از هيدر حكمت متعال. شده است نييتب يخوب به يمبدأ و عالم هستانسان با  ةرابط، آن
 يينهـا  تيكه وجود خداوند هدف و غا داردوجود  يخدا و هست، انسان انيم يوستگينوع پ كي ينيد

و تـالش در   رابطه معنـادار  نيفهم درست ا، صدرا ةشيدر اند. گردد يم يتلق يوستگيپ نيا يعامل اصل
 -S. Kierkegaard) (1855( يركگـور سـورن كـي  . باشـد  يمـ انسـان   يزنـدگ  يمعنادار ديراستا كل نيا

 ليو هـدف اصـ   تيـ ن مسيحي است كه غااز از جمله متفكريگذار مكتب اگزيستانسياليسم ن پايه) 1813
موجود و با نقد  تيحيبه مس يانتقاد يكرديبا رو يو. كند جو ميو جست تيرا در درون مسيح يزندگ

چراكه وي ساحت دين را فراتـر   ؛معنادار است يبه زندگ يابيدنبال دستبه نيد ةدر حوز يوش عقالنر
به زندگي اصيل يا معنادار نائل شود كه ند توا ميزماني  تنها و معتقد است انسانند دا مي از ساحت عقل

از آنجاكـه انسـان   وي به بـاور  . دريابد ،با سيري انفسي وجود خاص خود را كه همانا اگزيستانس است
در جهـت   ،رو از اين. در انتخاب زندگي خود نيز ناگزير از انتخاب است ،موجودي مختار و آزاد است

معنـادار را   ييركگـور زنـدگ  كـي . پـردازد  يا معنادار به تبيين مراحل زنـدگي مـي   يلمعرفي زندگي اص
 مـان يبـه ا  يابيدسـت  نـادار را مع يزنـدگ  يو شرط اصل رديگ يدر نظر م يمانييا ا ينيد يمرادف با زندگ

  .داند يم شورمندانه به خداوند
در رابطـه بـا    يحيدو متفكر مسلمان و مسـ  نيا يها شهياست تا اند دهيمقاله تالش گرد نيا در

  .رديقرار گ يمورد بررس يقيتطب ياو با نگرش يزندگ يانسان و معنادار
  .انسان، تيغا، معناداري، زندگي، يركگور كي، مالصدرا: واژگان كليدي

                                                      
  ). m.bid@theo.ui.ac.ir( دانشگاه اصفهان، اتيگروه اله ارياستاد* 

  ). zorrieh.j57@gmail.com( يكارشناس ارشد فلسفه و كالم اسالم **
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  مقدمه
 ،حيـات بشـر دارد و در عـين حـال     درازنـاي ي بـه  اپيشـينه  ،پرسش از معناي زندگي
امروزه بـا وجـود   . باشد زندگي خود ميهاي  پرسشگويي به همواره بشر محتاج پاسخ

انسان هنوز به دنبال آرامش و ، مهارت و به دانش دستيابي جوامع و بيشترشدن  صنعتي
با وجود اينكه از تمامي امكانات براي رسيدن به رفاه و . خويش است ةحقيقت گمشد

معنـايي زنـدگي    بسـت بـي  همچنان در بـن  ،كند آسايش مادي زندگي خود استفاده مي
 اما است؛ گرفته كار به را خويش قواي تمام بهترزيستن براي او. محصور گرديده است

معنـايي از  و بـي  ابـتال بـه پـوچي   . اسـت  درسـتي نيافتـه   پاسخ، چرازيستن براي هنوز
كه سعادت حقيقي او را در معرض بحران و خطـر   مشكالت اساسي بشر امروز است

لي بشر امروز كه بنا به دالي كننداعالم ميمتفكران  بيشترامروزه . جدي قرار داده است
بـاوري و ترسـيم    علـم  ةسـيطر . در جهان مدرن دچار آشفتگي و سرگرداني شده است

به نوعي از قرن هفدهم ميالدي با ايجاد انقالب صنعتي آغاز  صرفاً مكانيكي كه يجهان
 ،به عبارتي. مندي در جهان هستي گرايش يابد موجب شد انسان به نفي غايت ،گرديد
هـا  گذاران علم جديد به جاي تبيين چرايي چيزها در پي تبيين چگـونگي پديـده  بنيان

هـا و رويـدادها منحصـر    بيني و ضـبط و مهـار پديـده   برآمده و هدف علم را در پيش
هـدف  جان و بيشد انقالبي بزرگ روي دهد و تصويري بي سبب امر اند و ايننموده

  .از هستي در اذهان ايجاد شود
زدايـي  آخـرين گـام افسـون    ةنتيج«) -D. R. griffin) (1939( ديويد گريفينبه تعبير 
  ).6ص ،1382، نصري(» معنايي كل جهان استاثبات بي، علم مدرن

از جملـه ترسـيم    ،پيامـدهاي بسـياري   كـه  نوع نگرش به جهان و زندگي انسان اين
اجتماع و زنـدگي بشـر حـذف     ةدين را از صحن، داشته است جهان فاقد هدف و آرمان

نحـوي در گفتـار برخـي از    پذيرش ايـن وضـعيت در جوامـع بشـري امـروز بـه      . نمود
: گويـد مي) W. T. Stace( )1968-1886( استيسكه چنان ؛انديشمندان غربي هويداست

 ،گاه عظيم روحاني است كه تحت حاكميت هيچ موجود روحاني نيستجهان يك تهي«
البته در جايي ديگر به يكـي   .»آرمان استنيروهاي كور و بي ةتحت سلط ،بلكه برعكس

آشفتگي و سـرگرداني انسـان در   «: كنداشاره مي ترين عوامل اين فقدان روحانيتمهماز 
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نقد ، استيس(» برداشتن از خدا و دين استناشي از فقدان ايمان او و دست جهان مدرن
  ).109ص ،1382، 30-29ش ،و نظر

-تصويري معنادار و هدفمند از خلقت و زندگي انسان به نمايش مي ،از آنجاكه دين

در تقابـل ايـن   ، تواند سازگار باشـد گذارد و به همين دليل با هر نوع اكتشاف علمي مي
در . تواند كنار آيـد معنا نميبي آرمان وچراكه دين با جهاني بي؛ قرار گرفتنوع نگرش 

-هـدفي و بـي  دين در جهان غرب به انزوا كشيده شد كه حاصل اين انزوا و بـي  ،نتيجه

آن است كه هيچ ارزشي در جهان وجود نداشته باشد و اين مطلب « هابزمعنايي به گفته 
يعني ترديد و  ،و نسبيت اخالقي) 69ص ،1382، صادقي(» انجامدبه نسبيت اخالقي مي

  .هاي زندگي انسانينوعي سردرگمي در ارزش
  :عموماً سه معنا مطرح است» معناداري زندگي« براي مفهوم

شناسـي  كه اين معنا در مباحث روان» زندگي ةسود و فايد« معناداري به معناي )الف
  ؛د نظر استورم

ارزش زيستن دارد يا خير؟ كه اين  ،آيا زندگي و اينكه» ارزش زندگي« به معناي )ب
  ؛گيرداخالق مورد بحث و بررسي قرار مي ةمعنا عمدتاً در فلسف

يعنـي اينكـه زنـدگي در راسـتاي كـدامين      ؛ »هدف و غايت« معناداري به معناي )ج
وسـويي در  زندگي به چه سمت ،به عبارتي ؟هدف بنيادين شكل گرفته يا خواهد گرفت

  .باشددين و متافيزيك مي ةكه اين معنا بيشتر مورد توجه فلسف ؟حال حركت است
بيشـتر بـه علـت فـاعلي     ، از آنجاكه معناداري زندگي مرتبط با افعال انساني است

هـاي معنـاداري   نظريه بيشترهرچند مفهوم معنا و هدف در . شبيه است تا علت غايي
 ،لـذا معنـاداري   ؛نيست دو بودن آناين عطف به معناي مترادف، اندبه هم عطف شده

. نـه شـرط كـافي    ،شرط الزم معناداري است، داشتنمندي است و هدف اعم از هدف
ترين شـرط  اصلي ،آن ةهم در باالترين مرتبآن ،داشتن هدف ،يعني در زندگي انساني

شروط ديگر معناداري  ،معناداري است كه تمامي ابزارهاي رسيدن انسان به آن هدف
 زنـدگي در راسـتاي  « اي مورد نظر از معناداري در ايـن پـژوهش  معن، بنابراين. است
  .است» متعالي هدف

يكـي   ،كه بيشـتر مفهـومي دينـي اسـت    » معنويت« ةبا واژ دنباي» معناداري« ةالبته واژ
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ولـي در   .انـد هرچند هـردو از لحـاظ لغـوي از ريشـه معنـا گرفتـه شـده        ،شود هانگاشت
مربـوط بـه    ،معنويت« توجه به رويكرد اسالميبا . نداداراي دو مفهوم متفاوت ،اصطالح

التيني و نيز روحانيت فارسـي اسـت كـه بـا واژه روح در فارسـي و       Spiritusاصطالح 
 ،1385، نصـر (» عربي سروكار دارد و مراد از روحاني نيـز مـرتبط بـا عـالم روح اسـت     

نـي  اين ساحت درو .بودن آن استاصل و اساس معنويت به دروني« ،بنابراين .)245ص
 ،بـه عبـارتي   .)243ص ،همان(» زند است كه انسان را از درون به حقيقت الهي پيوند مي
از معنويت دروني انسـان سرچشـمه    ،تمامي افعال اخالقي كه همگي جنبه فطري دارند

، نيازمند اتصال به خالق هستي است و معنويـت  ،انسان بنا به فطرتش« كهچرا ؛مي گيرند
  .)10ص ،1384، زماني(» كندنسان اعطا ميفرصت تجربه متعالي را به ا

 دانسـته و معتقـد  » هـاي انسـاني  ارزش« را مترادف بـا » معنويت« مطهرياستاد شهيد 
ات نيسـتند  «: است يك سلسله امور وجود دارند كه در عين اينكه از جنس ماده و ماديـ ،

، مطهـري (» توان معنويت گذاشتدهند كه نام آنها را ميبه انسان ارزش و شخصيت مي
يعنـي   ؛دانندبودن انسان ميمعنويت را شرط اساسي انسان، در ادامه وي .)58ص ،1386

 ،بنابراين. كند با حيوان هيچ فرقي نمي، بدون معنويت لحاظ كنيم ياگر انسان را موجود
شناسـي و مـرتبط بـا نيازهـاي متعـالي و       اي در بحث انسـان  شاخصه نوانع هب» معنويت«

بـا ايـن   . گردد كه وجه تمايز انسان از موجودات ديگـر اسـت   ظ ميداري انسان لحا دين
 واژه در مقايسـه بـا  تـر   اي گسـترده  دايـره  »معنـاداري «گردد كـه واژه   روشن مي ،توضيح

 امـا  ؛هاي انساني انسـان اسـت   صرفاً مربوط به ويژگي» معنويت« چراكه ؛دارد» معنويت«
  .گردد ميشامل تمامي هستي نيز  ،عالوه بر انسان ،معناداري
هاي ما به عالم هسـتي   معنابودن زندگي انسان بستگي تام به نوع نگرش يا بي دارمعنا

گونه باشـد كـه او در ايـن     مثالً اگر نگاه ما به انسان بدين ؛و جايگاه انسان در عالم دارد
عالم داراي هدف معقول و متناسبي نيست كه در طول زندگي به سـوي آن در حركـت   

تـاريخي و  ، اجتماعي، سان را موجودي بدانيم كه محكوم به جبر زيستيو يا اگر ان باشد
، در اين صورت زنـدگي انسـان  ، تواند سرنوشت خود را رقم زند الهي است و خود نمي

ولي اگر نـوع تفسـير مـا از وجـود عـالم و       ؛معنا و سراسر پوچ و بيهوده خواهد بود بي
، مختـار لحـاظ نمـاييم    ،به آن هدف انسان هدفمند و معقول باشد و انسان را در رسيدن
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  .شود زندگي در اين منظومه معقول و با معنا مي
فلسـفي   _گذار مكتب حكمت متعاليه با نگرش الهـي بنيان مالصدراي شيرازيحكيم 

دهد كه كامالً با فطرت و سرشت حقيقـي او   مي رويكردي را در مقابل انسان قرار ،خود
شناخت دقيق اين نگرش به هستي و انسان كه . منطبق است ،كه خاستگاهي متعالي دارد

تواند انسان امروز را كه به نوعي در سردرگمي و تحير  مي ،با روح اسالمي آميخته است
  . به سر منزل حقيقت رهنمون گردد ،فرو رفته است

فيلسوف مسيحي دانمـاركي نيـز در عصـر خـود دغدغـه معرفـي        يركگوركيهمچنين 
 ،در سر مي پرورانده است كه ايـن مطلـب در آثـار مختلـف او    زندگي اصيل و معنادار را 

محـور   شود كه ذكر است الزم. باشد خصوص در تبيين مراحل زندگي انسان مشهود مي به
و  مالصـدرا ( دو اصلي اين پژوهش بيشـتر متوجـه شخصـيت دينـي و نحـوه نگـرش ايـن       

 ،بنـابراين . ي دينـي اسـت  ها متفكر به زندگي انسان از زاويه اثرپذيري از آموزه )يركگور كي
در اينجـا الزم اسـت   . انديشمند كمتر مورد عنايت قرار گرفته استدو  اينرويكرد فلسفي 

 ،اشـاره گـردد و آن   ،متفكر بسيار مؤثر استدو  اينبه يك نكته اساسي كه در تبيين انديشه 
در  هرچنـد . اسـت  يركگـور كيدر نظر » اگزيستانس« با مالصدرادر انديشه » وجود« تفاوت

بسـيار   صـدرا اما مفهـوم وجـود در نظـر     ،وجود بر ماهيت تقدم دارد، نظر هردو انديشمند
با مطلق وجود  مالصدراچراكه اصالت وجود  ؛است يركگوركيتر از نظر  تر و جامع گسترده

امـا   ؛گيرد سروكار دارد كه از وجود محض الهي تا وجود انسان و طبيعت مادي را دربرمي
اگزيستانس فقط وجود انسان و نحوه خاص وجود ، يركگوركياه فكري با توجه به خاستگ

همـه مراتـب    ،حقيقـت وجـود   صدراكه در نظر درحالي ؛شودانسان در هستي را شامل مي
و از آنجاكـه  ، لذا با عنايت به اين تفاوت كليدي در تفسير از وجود. گيرد هستي را دربرمي

به بررسـي نقـاط اشـتراك و     ،الم هستي استانسان و معناداري زندگي او بخشي از اين ع
  .پردازيم افتراق نگرش آنها در موضوع معناداري زندگي انسان مي

  معناداري زندگي انسان در انديشه مالصدرا. 2
او براسـاس ميـراث    .موجودي عقالنـي و خـردورز اسـت    مالصدراانسان در انديشه 

قّ   « عقـل را فرسـتاده پروردگـار و اسـاس و معيـار امـور      ، ديني سـولُ الحـقـلُ رالع «
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 گـر انسـان در نيـل بـه كمـال و بهشـت       و همچنين ياري) 954ص ،2ج، غررالحكم(
 .)11ص ،1ج، اصـول كـافي  (» العقل ما عبد به الرحمنُ و اكتُسب به الجنانُ« :داند مي

داند و معتقـد اسـت كمـال و سـعادت      گوهر و جوهر انسان را عقل او مي مالصدرا«
، او سعادت عقلي را معرفت و شـناخت . سعادت عقلي اوست ،اننهايي و واقعي انس
هرچه ميزان معرفت كليـات نظـام هسـتي يـا ذات     ؛ كندمي تعريف، تا سرحد ممكن

تـر و از سـعادت واقعـي كـه      انسـان كامـل  ، بيشتر باشد، واجب الوجود و ساير امور
 ،1376، مطهـري (» شـود  منـد مـي   بيشـتر بهـره  ، سعادت عقلي براساس عدالت اسـت 

انسان با توجه به قوه خرد خويش قادر خواهـد بـود تـا بـه مراحـل      ). 309- 308ص
معرفـت الـنفس   ، اين شناخت اصيل در نظر وي آغازنقطه  .واالي معرفتي دست يابد

، در حقيقـت . دانـد  كه او غايت فلسفه را استكمال نفـس انسـاني مـي    چنان؛ باشد مي
توجه اصل خويش در عالم روحـاني  م عالم جسماني و انسان را كوشد تا مي مالصدرا
مگر آنكه انسان به معرفت نفس و شـناختي  ، شود عملي نمي، همه اين موارد. گرداند

معرفـت نفـس از شـناخت    . هـاي آن برسـد   منـدي  سنجيده از خـود و تـوان  نسبي و 
انسـان بـر    ،شود و با اين شـناخت  خويشتن و سپس محيط پيرامون و هستي آغاز مي

قـدرت رهبـري و    ،پـس از آن . يابد ب نفس خويش آگاهي ميتمامي محاسن و معاي
ـ    بـه شـناخت خداونـد    ،آورد و در نهايـت  سـت مـي  د ههدايت نفس و اميـال آن را ب

اساس حركت انسان به سـوي كمـال و هـدف    ، گويي شناخت، در اين نگاه. رسد مي
ر به نظـ . انجامد به گمراهي مي، ابزاري نشانگر و راهنماست كه نبود آن ؛هستي است

دانـد آن را چگونـه اداره و رهبـري كنـد و      مـي ، هركس نفس خود را بشناسـد  صدرا
يابد كه عالم داراي رهبري نيكوسـت   درمي، ست گيرد هكسي كه عنان نفس خود را ب

البتـه براسـاس   . شود خليفه خداوند در زمين مي، و وقتي به اين معرفت دست يافت
انسان نيـز عـين وابسـتگي اسـت و     تمامي عالم هستي عين فقرند و نفس  صدرانظر 
، "مـن "حقيقـت  « اين ،به بيان ديگر. تشناخ را توان آن صورت مستقل و تام نمي به

تـوان شـناخت و    پس نفـس را مسـتقالً نمـي   ، نه چيزي داراي تعلق، عين تعلق است
  ).96ص ،1385، كرمي(» است ميسرشناخت آن در پرتو شناخت مبدأ آن 

در . شناسـي صـدرايي اسـت    هاي مهم در انسان ديگر مؤلفه اراده و اختيار آزاد نيز از
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، آزاد و مختار آفريده شده است و اين قـدرت اختيـار  ، انسان، منظومه حكمت صدرايي
، در تفسـير قـرآن   مالصـدرا . را انتخاب نمايد يشاي است براي انسان تا كمال خو وسيله

قيـده اسـت كـه هـر     بر ايـن ع » شقاوت و انسان مختار، سعادت« در فصلي تحت عنوان
 ]مانند سوزندگي براي آتش ؛[ داراي طبعي خاص است، آنچه در ملك و ملكوت است

كـه  ، مگر انسان داراي اختيـار ، تواند از آن گذر كند و داراي مرز مشخصي است كه نمي
بلكـه داراي دگرگـوني   ، شود در حدي معين ايستا نمي، ذات او در هويت و جوهر خود

ونـه كـه   گ آن ؛اختيار در نهاد او سرشته گرديـده اسـت  . ر استاز ساحتي به ساحت ديگ
  .)164-163ص ،7ج، 1364، مالصدرا( سردي براي آب

 ؛خواهد وسيع استخواهد يا نميدامنه اختيار انسان در انتخاب آنچه مي ،بنابراين
ان سـ توانـد بـه  اي است كـه انسـان مـي   عنوان ابزار و وسيلهاما اين اختيار و آزادي به

 ،بـه عبـارت ديگـر   . اني جهت رسيدن به اهداف متعالي خود از آن اسـتفاده كنـد  نردب
بلكه كمال متوسط براي رسيدن به كمال  ،كمال و هدف اصلي نيست، آزادي و اختيار

  .و هدف نهايي است
انسان خردمند و مختار در زواياي انديشه صدرايي موجودي تنها و منزوي و به دور 

براي انسان «. زيستي اوستجمع، ي از مظاهر حقيقت انسانچراكه يك ؛از اجتماع نيست
مگر به اجتماع جمـع   ،برسد ،ممكن نيست كه به كماالتي كه براي او مخلوق شده است

ياري و معاونت نمايد و از مجموع  ،كثيري كه هريك را در امري كه به آن محتاج است
، مالصـدرا (» مـع گـردد  مجت، همه آنها همه آنچه در بلوغ انسان به كمال ضروري اسـت 

  .)490-489ص ،1354
شناسـي وحـداني بـه    با نگرش توحيـدي و هسـتي   فلسفي خود ةدر انديش مالصـدرا 

لذا در حكمت متعاليه حضور ذات خدا در همه چيز در  ؛نگردهاي آن ميجهان و پديده
اي از وجود خداوندي است هستي جلوهة انسان نيز در گستر. حد اعالي خود قرار دارد

ايـن   ،اما با توجه بـه طبـع اجتمـاعي آدمـي     ؛رودسوي كمال ميدر قوس صعودي به كه
همراه بـا  ، پيوندد كه وضعيت زندگي اجتماعي حركت استعاليي در صورتي به وقوع مي

-توانـد تـوان  مـي  زيرا انسان در جامعـه ؛ آهنگ با فطرت آدمي باشدشرايطي نيك و هم

  .هور و كمال برساندهاي وجودي خود را به ظها و ظرفيتمندي
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رو كه انسان موجودي محدود با نيازهاي شناخته و  از آن، بيني الهيبراساس جهان
 ؛ها و نيازهاي اصيل خود را بازشناسـد خواسته ةتواند همناشناخته بسيار است و نمي

خداوند حكيم قانون  ،سبببدين. لذا احتمال گمراهي در اين مسير برايش وجود دارد
ش ا سوي نيازهـاي اصـلي  راني را فرستاده تا راه را شناسانده و انسان را بهگذا و قانون

بـراي ايـن فرسـتادگان و انبيـا سـه مقصـد اصـلي و فرعـي          مالصـدرا . راهنمايي كنند
 و» شـناخت صـراط مسـتقيم   «، »شـناخت خداونـد  « مقاصد اصلي انبيا را: شمارد برمي

شـناخت  « ف و رسالت انبيا رادر مقاصد فرعي نيز هد. داند مي» شناخت سراي ديگر«
شناخت «، اند كه از سوي خداوند براي دعوت مردم و نجات آنان آمده» رهبران هستي

سـوي خداونـد   آموزش آباداني منازل و مراحلي كه بـه « و» ناو بازگويي سخنان منكر
  .كند بيان مي» است

هـا   انشريعت را سرچشمه قانون براي روابـط اجتمـاعي انسـ    مالصـدرا  ،در اين ميان
، گـذار شـريعت   بـه ناچـار بنيـان   ، داند كه با توجه به نيازهاي اساسي جامعه به قانون مي

وضـع   ،مجموعه قوانيني را كه مربوط به بهبود اوضاع مردم در زندگي اجتمـاعي اسـت  
هـدايت كنـد   ، به دفع مفاسد، مردم را با بيان عقوباتواجب است همچنين بر نبي . كند

بـه   مالصدرادر همين راستاست كه ). 426ص ،1378، مالصدرا( دتا مانع تجاوز آنها شو
نوعي از سياست مطلوب بـاور دارد كـه مبتنـي بـر فرمـان الهـي و حركـت در جهـت         

يعنـي قـانون    ؛باشـد  عنوان راهنمايان جامعه انساني مـي  آوران خداوند به دستورهاي پيام
، و هـدف سياسـت   زيرا نهايت؛ جهت با شريعت باشد است كه همسو و هم آنمطلوب 

  ).427ص ،همان( باشد پيروي از شريعت است و سياست براي شريعت مي
نـوعي   شناسي صدرايي كـه بـه   هاي انسان رسد نقطه اتصال تمامي شاخصه به نظر مي

ايمـان معرفتـي بـه مبـدأ و معـاد و       ،شوند هاي زندگي معنادار نيز محسوب مي شاخصه
ال و افكـار فـردي و اجتمـاعي او را در    مندبودن عالم هستي است كه تمامي اعمـ  هدف

ت ئايمان از روح متعالي و الهي انسـان نشـ   صدرادر نظر . نمايد جهتي متعالي هدايت مي
. هاي وحياني و اعتقاد قلبي و تصديق بـه آن اسـت   گيرد كه عبارت از شناخت گزاره مي

اصـل ايمـان    كيـان روح آدمـي بـه   « كند كه مي داند و بيان وي ايمان را از مقوله علم مي
چه اينكه صورت ذات انسان تنهـا بـا علـم و معرفـت تحقـق       ؛است و ايمان علم است
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 ،2ج، 1364، مالصـدرا (» گـردد  يابد و با علم و معرفت از قوه به فعليـت تبـديل مـي    مي
  .ايمان از جنس معرفت و الزم و ملزوم يكديگرند مالصدرالذا در نگاه ). 174ص

  زندگي معاد و معناداري. 1-2
از جمله مباحثي اسـت كـه در درك صـحيح از بحـث     ، وضوع مرگ و عالم پس از آنم

البته درك همه جوانب مرگ بـا  . اي خاص دارد جلوه، صدرامعناداري زندگي در انديشه 
. توان اصول و كليات آن را با عقـل درك نمـود   پذير نيست و تنها مي ادراك عقلي امكان

نيازي به بـدن دانسـته    سبب كمال خود و بي به، مرگ را رهايي روح از قيد بدن مالصدرا
وي بـا توجـه بـه اصـل حركـت      . شدني نيست روح فرسوده، يعني برخالف بدن؛ است

دانـد كـه از نقـص بـه كمـال       نفس انساني را نيز مشمول استكمال عمومي مي، جوهري
 دانـد كـه بـا    او حقيقت مرگ را ضرورت كمال نفس مـي . طبيعي خود در حركت است

از آنجاكه نفس . عقالني سيالن دارد ةجسماني به مرتب ةحركت جوهري از مرتب توجه به
به نـوعي سـنخيت داشـته    ، با اين جهان مادي دلذا باي، كند انسان در اين عالم ظهور مي

 دناچار باي ،وقتي كه نفس مراتب جسماني اش را پشت سر مي گذارد ،به عبارتي. باشد
در نظر او انسان موجودي اسـت  . تبه وجودي باشدظرف وجودي آن نيز منطبق با آن مر

اما در بقا مسـتقل از مـاده و لـوازم مـادي     ، نيازمند زمينه اي مادي است، كه در پيدايش
ظاهر مي شود و سپس از طريق تحول ذاتـي و درونـي   ، در ابتدا به صورت جسم. است

ود و به جـاودانگي  پس از طي مراتب وجودي باالخره از تعلق به ماده و بدن آزاد مي ش
 مالصـدرا . مي داند» جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء« لذا وي نفس انسان را. مي رسد

بلكـه   ،جسم حامـل نفـس نيسـت   «: و مي گويد ؛ه تعبير جالبي داردباردر اين  اسفاردر 
همان گونـه كـه   ، نفس حامل جسم است و آن را در جاده زندگي به همراه خود مي برد

  ).55 - 47 ،1378، مالصدرا(» باد را، مي برد نه كشتي كشتي را، باد
حقيقت مرگ اسـتكمال نفـس انسـان و مرحلـه اي از     ، در اين نوع رويكرد ،بنابراين
. اسـت  اي بـه نشـئه ديگـر    چراكه انتقال از نشئه ؛لذا نابودي در كار نيست ؛حيات است

بلكـه آن را   ،دانـد  نمـي نه تنها آن را فنا و نيسـتي   ،انساني كه حقيقت مرگ را درك كند
آن را  ،داند و به جاي اينكـه از آن هـراس داشـته باشـد     اي براي لقاي خداوند مي وسيله
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داشـتن   دوسـت ، هاي دوستداران حقيقـي خداونـد   از نشانه«. كشد عاشقانه در آغوش مي
باشد و وقتي محب بداند كه مشاهده و  مي چراكه راه وصول به لقاي حبيب ؛مرگ است

ـ ، هم تنها از راه مرگ ميسـر اسـت   رفتن به منزلگاه دائمي امكان ندارد و آن جز با، لقا ه ب
شود و سفر از ايـن منزلگـاه بـه سـراي محبـوب بـر او        ناچار شوق مرگ در او پيدا مي

  ).96ص ،1366، مالصدرا(» سنگين نخواهد شد
 نقـش مهمـي در   ،دهد اين نوع نگرش به مرگ كه انسان را در مقابل ابديت قرار مي

ديگر زندگي انسـان دچـار پـوچي و     ،با اين طرز تلقي. معناداري زندگي خواهد داشت
  .سردرگمي نخواهد شد

  زندگي مندي و معناداري غايت. 2-2
جهت فهم درست معناداري زنـدگي انسـان نقـش     مالصدرامندي در انديشه  درك غايت

اي  ان اشـاره بسزايي دارد كه الزم است جهت تبيين هدف نهـايي انسـان در زنـدگي بـد    
يعنـي آنچـه    ؛»ماالجله الحركة« ،يكي :غايت در فلسفه به دو معنا به كار رفته است. گردد

عامل  ،به عبارتي .همان علت غايي است ،پذيرد كه اين فعل يا حركت براي آن انجام مي
  .و انگيزه براي علت فاعلي است كه بر فعل تقدم دارد

يعني نتيجه و حاصلي كه متحرك يـا فاعـل    ؛باشد مي» ما اليه الحركة« معناي ديگر غايت 
الغايـة الحقيقيـة   «: گويد باره مي در اين مالصدرا. رسد پس از حركت يا انجام فعل بدان مي

  ).138ص ،1354، مالصدرا(» هي آخر ما ينتهي إليه الفعل و يسكن لديه الفاعل
 ،هن و ديگريدر عالم ذ ،كه يكي غايت داراي دو مفهوم متفاوت است ،ترتيب بدين

علت غايي وجـود  ، به عبارتي. هرچند هردو يك امر واحدند. در عالم خارج تحقق دارد
علت غـايي مربـوط بـه    ، يا اينكه. ذهني غايت است و غايت وجود خارجي علت غايي

: خالصـه مطلـب اينكـه   . قبل از تحقق فعل است و غايت مربوط به بعد از تحقـق فعـل  
ما إنتهي اليه الحركة و يـك وقـت   " گاه، غايت، نهايتاً. است تمام حركات و افعال را غايتي«

  ).370ص ،1379، سجادي(» مي باشد "ماألجله الحركة
مندي خلقت كه در قالب حركـت جـوهري و حركـت عرضـي      براساس اصل هدف

در ايـن  . نـد ا تمامي موجودات به سوي كماالت وجودي خـود در حركـت  ، جريان دارد
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 ،يكـي  :كنـد  به مقصد دو نوع كمال را دنبـال مـي  ي رسيدن ميان هر فاعل و متحركي برا
رسـيدن و  ، نفس خود حركت است كه به سوي غايت در جريان اسـت و كمـال ديگـر   

وصول به غايت است كه فهم درست اين موضوع در معنادار ديـدن عـالم بسـيار مـؤثر     
اي  زيـرا وسـيله  ؛ هدف متوسط و يا ناقص است، حركت به سوي غايت ،بنابراين. است

اصـوالً   ،توان گفت اگر غـايتي در كـار نباشـد    مي ،رو از اين .است براي وصول به غايت
  .حركتي صورت نخواهد گرفت

پيوستگي عميقي ميـان انسـان و    مالصدرابا توجه به اينكه در نظام فلسفي  ،از طرفي
وي كمال و غايت برتر انساني را نوعي اتحاد با حقايق هستي  ،خدا و هستي وجود دارد

كه يك نوع حركـت از غيرخـود   ، شود عقالني انسان جهاني مي ،واسطه آن داند كه به مي
بلكـه غايـت و    ،غايـت حقيقـي انسـان    مالصدراهمچنين از منظر . به خود حقيقي است

اما بـراي رسـيدن بـه ايـن غايـت       ؛مقصد تمامي موجودات و عالم هستي خداوند است
همتا  ها چيزي نيست جز معرفت به ذات بيكند و آن غايات متوسطي را مطرح مي، نهايي

  ).165ص ،همان(» اللّتان هما غاية وجود االشياء، معرفة اهللا و عبادته« و عبادت خالصانه او
در تمام امور زنـدگي خـود   ، عنوان مخلوق خداوند به، طوركه انسان همان ،بنابراين

است كه همانا قـرب  قطعاً در پي خلقت او نيز غايتي  ،كند هدف و غايتي را دنبال مي
عنـوان اهـداف متوسـط و     به حضرت حق غايت نهايي انسان و معرفت و عبـادت بـه  

توان گفت كه نـه تنهـا    و با الهام از قرآن كريم مي باشد نردباني براي رسيدن به آن مي
انا هللا و انا اليه « كه بلكه همه عالم هستي ماهيت از اويي و به سوي اويي دارند، انسان

  ).156: بقره(» راجعون
شـود كـه بتـوانيم     زندگي هدفـدار مـي   وقتي مالصدرادر انديشه ، خالصه كالم اينكه

انسان در انديشه صدرايي حد وسط . هستي مشخص سازيم ةجايگاه انسان را در منظوم
محل تالقي قـوس صـعود و    ،به عبارتي. طبيعت است يميان عالم طبيعت و عالم ماورا

ظهـور  ، ت جوهري و جسماني بودن حدوث نفس انسانيباشد و در پرتو حرك نزول مي
تـر گـردد و از شـناخت     انسان هـر انـدازه عـالم   . كند لم ماورا در عالم پايين تجلّي ميعا

يابد و زمينه تشبه بـه ذات واجـب در    وجودي بيشتري مي ةسع، بيشتري برخوردار شود
لـذا زنـدگي او    ؛گـردد  متخّلق به اخالق الهي مـي  سوم، به عبارت .شود انسان فراهم مي
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تـوان   را مـي  مالصدرااز آنجاكه انديشه . گيرد يابد و در مسير معناداري قرار مي جهت مي
نظيري ميان  پيوستگي بي، يافته با ساختاري عقلي قلمداد نمود عنوان يك مجموعه نظام به

شناسي او وجود دارد كـه شـناخت صـحيح و تصـور      خداشناسي و جهان، شناسي انسان
عالم غيب و عالم ماده بدون توجـه بـه ارتبـاط او بـا خـدا و       ةپيونددهندعنوان  بهانسان 

در حكمـت متعاليـه رابطـه ميـان واجـب الوجـود و       . جهان غيرممكن و نـاقص اسـت  
بـر فـيض   ، اساس آفرينش هستي مالصدرابه بيان . صدور يا افاضه است ةرابط، ممكنات

» امكـان فقـري  «، را بـا ذات واجـب   او پيوند معلـول يـا ممكنـات   . اقدس بنا شده است
فـيض  ، كـه از حـق   را )الوجودات الخاصـه ( هاي خاص نامد و منشأ امكان در هستي مي
اي  وجود انسان رقيقه«، اطبق اين معن. داند به نقصان و فقر ذاتي آنها مرتبط مي ،گيرند مي

ي به بقاي دم و مدام باق به دم، عين فقر و نياز است، وجودش. تعالي است از حقيقت حق
  ).244ص ،1373، مطهري(» فيض وجودي حق است

هستي و تمام موجودات عين فقر و نيازمنـد بـه   ، انسان، با توجه به اين مبنا ،بنابراين
همچنين با توجه به اصالت وجود و تشكيك وجود موجـودات مراتـب   . اند ذات واجب

ـ  شـريف ، تـر  برخي از آنها كامل. گوناگوني در موجوديت خود دارند ر و برخـي ديگـر   ت
اي از حقيقـت   رقيقـه ، عنـوان جزئـي از ايـن عـالم هسـتي      انسان به. و فروترند تر ناقص
هسـتي   ةانسـان و همـ  . تعـالي اسـت   تعالي است و وجودش باقي بـه وجـود بـاري    حق

اي از وجود هسـتي   بهره، وجودشان عين ربط و وابستگي است و بدون ارتباط با واجب
نقش مـؤثري در معنابخشـيدن بـه     ،نگريستن ه به انسان و هستيگون اين ،بنابراين .ندارند

  .زندگي خواهد داشت
پيونـدي  ، انسان عالوه بر پيوند بـا ذات واجـب  ، در نظام حكمت صدرايي ،از طرفي

ويـژه اصـل    به ،شناسي خود به كمك مباني هستي مالصدرا. ناگسستي با عالم هستي دارد
در « كه؛ چراپردازد بيين اين نحوه ارتباط ميبه ت ،اتحاد عاقل و معقول و حركت جوهري

فرض انسان بدون عـالم و عـالم بـدون انسـان امـري غيـرممكن        مالصدراشناسي  هستي
. وي انسان و مراتب وجودي او متناظر با عالم و مراتب وجودي آن است به باور .است

 ،1383، بيدهنـدي (» كنـد  اي كه احكام هريك در خصـوص ديگـري صـدق مـي     گونه به
اش پيوسته در حال حركـت و تكامـل اسـت و بـالقوه      لذا انسان و وجود انساني). 3ص
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همچنين با اصل اتحاد عاقل . تواند جامع جميع كماالت موجود در عالم هستي گردد مي
معتقـد  ، كنـد  صدق مي) عقل و خيال، حس( و معقول كه در تمامي مراحل ادراك انسان
با آن مرتبه متحد و به آن نيز  ،دآور دست مي بهاست انسان با توجه به مرتبه وجودي كه 

عنـوان عـالم    ست كه انسان بهمالصـدرا همان غايت حكمت در نظر  ،گردد و اين آگاه مي
  .دكن يابد و حقايق هستي را در درون خود مشاهده مي عقلي با عالم عيني اتحاد مي

  يركگور معناداري زندگي در انديشه كي. 3
، دارد وجـود  كـه  انساني اينكه و بود انسان وجود اثبات پي در ياگزيستانسياليست الهيات

 او وجـود  و دارد وجـود  كـه  دانـد  مي او. گيرد مي تصميم خود براي آگاهانه و فهمد مي
 بر كيدأت و گرايي هستي( اگزيستانسياليسم واقع در. پذيرفت خواهد پايان مرگ با روزي
 نمـود  فـرض مـي  » اشيا« ميان را همچونآد كليسا كه ديدگاه اين به بود اعتراضي) وجود

العملـي بـود در    نگرش اگزيستانسياليستي عكـس ، براين عالوه .)366ص ،1384، گراث(
اصـل و  . مشـهود بـود   هگـل هاي  هاي انتزاعي محض كه اوج آن در انديشه مقابل فلسفه
لـذا تمـام    ؛توجه به وجود خاص انساني بود، هاي اگزيستانس گيري فلسفه اساس شكل

. حـول محـور انسـان و زنـدگي او قـرار دارد      ،شود ثي كه در اين مكتب مطرح ميمباح
او تالش نمـود بـا   . دانند مي اگزيستانسياليست نخستين را انديشمند دانماركي يركگور كي

مدار اثبات نمايد كه معناي زندگي انسان  نقد متافيزيك هگلي و مسيحيت رسمي و كيش
  .آيد دست نمي هلّي بهاي مفاهيم ك در سيستم و در حجاب

ـ    معتقد بود شيوة نظام يركگـور  كي خصـوص نظـام هگلـي در     ههاي فلسـفي پيشـين ب
درواقـع شـامل تمـام     هگـل از فلسـفة   يركگـور  كـي انتقـاد  . اند شناخت انسان ناتوان بوده

امـري صـرفاً ذهنـي     كـه ، كه به نظر او با انتـزاع چرا ؛گردد هاي انتزاعي مي پردازي يهنظر
شـود   شود و در نتيجه نه دربارة آن فكر مي عي انسان به كناري نهاده ميهستي واق، است

جـايي  ، هگـل فلسـفة  « يركگـور  كيبه نظر . گردد راهي معرفي مي، و نه براي شناخت آن
اي  كرد اين بود كه او را به شـيوه  تنها كاري كه مي گذاشت و مند باز نمي براي فرد هستي

شـد و از   اهميت شمرده مي بي ،انست كليت يابدتو بخشيد و آنچه نمي كليت مي، شگفت
خواه اين كلّيت دولت باشد ، كردن خود در آن فرورفتن در كلّيت يا غرقه. افتاد چشم مي
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) هسـتي ( چيزي جز رهاكردن مسـئوليت شخصـي و زنـدگاني   ، گستري يا انديشة جهان
  ).327ص ،7ج ،1367، كاپلستون(» اصيل نيست

انسـان امـري انتزاعـي نيسـت كـه بتـوان بـا منطـق         زنـدگي   يركگور كيبه اعتقاد 
پيداكردن حقيقتي است كه براي مـن  ، حياتي ةلئمس«. ارسطويي يا هگلي بدان راه برد

ـ    پيداكردن انديشـه . حقيقت باشد » خـاطرش زنـدگي كـنم و بميـرم    ه اي كـه بتـوان ب
  ).58ص ،1385، اندرسون(

م در نقد روش فلسفي آنهـا و  ه، هاي فلسفي انتزاعي و نظام هگلبا  يركگور كيتقابل 
منتقـد جـدي   ، هگـل وي عالوه بر . مباحث ديني است ةهم در ورود اين روش به حوز

به نظر او مسيحيت متداول در نظر . خصوص كليساي دانمارك است كليساي مسيحي به
برداشـتي اشـتباه از    ،كـه ايـن  ، مجموعه اي است از يك سري شرايع و نظريـات ، كليسا

نيز با فروكاست الوهيت به مطلق  هگل. ث غفلت از ذات دين شده استمسيحيت و باع
اي منطقي و  ة رازآميزبودن به سطح مقولهخدا را از جنب، كه در نهايت متجلّي خواهد شد

هـا از   رمانتيـك ، عصر ما عصر انحطاط اسـت ، يركگور كيبه نظر «. عقلي تنزّل داده است
يكـي بـا   . سلب اعتبار از مسيحيت دارنـد  از سوي ديگر سعي در هگلسو و پيروان  يك

وجود موجود و ديگري با منطـق و فلسـفه   ) Aesthetic( توجه به جنبه هاي استحساني
سعي در فهم عقلي يا توجيه عقلـي  ، يركگور كيبه عقيدة ). 47ص ،1384، مصلح(» اولي

» دكترين فلسـفي « چراكه مسيحيت يك ؛كاري باطل و بيهوده است، و فلسفي مسيحيت
بـودن   بلكه يك پيام و رسالت مربوط به هسـت ، نيست) مجموعة آرا و نظريات فلسفي(

كـدام   هـيچ ، اين است كـه خـود مسـيح و حتـي حواريـون او      هم دليل روشن آن .است
در واقـع تالشـي   ، مسيحيت را محدودنمودن به ساحت نظر ،بنابراين. اند فيلسوف نبوده

ادعـاي شـناخت    يركگـور  كـي بـه اعتقـاد   . است در جهت دورشدن از حقيقت مسيحيت
اگر كسي خيال كند كه ديانـت مسـيح را   «: گويد ادعايي گزافه است و مي، مسيحيت نيز

 ،1372، وال و ورنـو (» كنـد  تواند مطمئن باشـد كـه اشـتباه مـي     مي، خوب فهميده است
) Irrational( گريـز  بلكه عقل ،داند پذير نمي وي ديانت مسيح را عقل ،بنابراين). 116ص

توانـد دربـارة زنـدگي     كه نمـي  هگلدر نظر وي نظام عقلي . پندارد ستيز مي و حتي عقل
يعنـي   _له زنـدگي بشـر  ئتـرين مسـ   توانـد دربـارة مهـم    چگونه مي، انسان چيزي بگويد
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لـذا وي  . حرفـي بزنـد  ، سو باشد بدان دزندگي انسان باي يركگور كيكه در نظر  _خداوند
آن كسي كه «. تا عقل و عقالنيت، عمل و شورمندي است ايمان مسيحي معتقد به ةردربا

، اندرسـون (» كه شـعورش را باختـه اسـت    به اندازه آن كس نباخته ،به شور باخته است
  ).135ص ،1385

مورد غفلت » خود« و» حقيقت«، مدار همچون متافيزيك هگلي لذا در مسيحيت كيش
بـا   ،يكـي  :كنـد  ه ايمان دعوت ميچراكه مسيحيت از سه راه مردم را ب ؛قرار گرفته است

وجـه تحقيقـات    كه به هـيچ  عيسيتكيه بر تاريخ و شرح تاريخ انبيا و زندگي حضرت 
حـد و حصـر    آور نيستند و با حقيقت ايمان كه همانا يقين و دل بستگي بي تاريخي يقين

هاي كالمي اسـت كـه از متافيزيـك اخـذ شـده       با برهان ،ديگري .سنخيتي ندارند ،است
با تكيه  راه سوم،. شود رد مي ،بودن ايمان اين راه نيز با توجه به ماهيت غيرعقالني .تاس

  .بر باورهاي ساده و بسيط عامه مردم است
، در مقـام عمـل نيـز معتقـد بـود     ، مـدار  عالوه بر نقد متافيزيك هگلي و مسيحيت كيش

شـود   ميمتّصف  زهاييچي به، گيرد هركس با توجه به موقعيت و شرايطي كه در آن قرار مي
كـه فـرد را از صـرافت طبـع خـود      ، اين حالت يركگور كي .براساس آنها عمل نمايد دكه باي
ن دقيقـاً در مقابـل   شـد  اي تـوده . نامد شدن فرد انساني مي اي شدن يا روزمره توده، دارد بازمي

لف مخا» همرنگ جماعت شدن« طور جدي با وي به ،بنابراين. كردن است صرافت طبع عمل
بسي دشـوارتر از  ، نبرد خود را با باورهاي همگاني و ابزار آن يعني توده كي يركگور«. است

  ).98ص ،1387، نقيب زاده(» داند يا نمايندگان كليسا مي هگلنبردش با كساني چون 
در مقابل نـوع اسـت و از سـوي     ،از سويي، يركگور كيفرد در نظر ، خالصه كالم اينكه

ست كـه فـرد از نـوع برتـر     هاي نژاد آدمي اين ا از ويژگي. جمعيت در مقابل جمع و ،ديگر
هـاي زيسـتي    اگر امكان. برخالف ديگر موجودات است ،تواند برتر باشد و اين است يا مي

ت  امكان، انسان محدود است و معين ن و به فعليـرسـيدن   هاي معنوي او نامحدودند و نامعي
هـاي   اما در كنار ويژگـي . رهنگي و اجتماعي استآنها نيازمند كوشش و وابسته به شرايط ف

اثرات منفي نيز وجود دارد كه نوعي وابستگي كوركورانه اجتمـاعي اسـت و   ، اجتماع مثبت
  .گيرد رود كه قدرت پيشروي و رشد را از انسان مي مي گرايي تا آنجا پيش اين جماعت

وده هميشه وجود براي ت، البته امكان بازگشت به خود و برخورداري از هستي فردي
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در نظـر  . بيدارنمودن و همچنين انتخاب آزادانه توسط خود آنان اسـت  ،دارد و الزمة آن
ولـي واداشـتن بـه آن     ،آيد كاري است كه از ديگران برمي، او فراخواندن به اين گزينش

  .آزادي است، چراكه اساس گزينش ؛ناشدني است
مراحـل رسـيدن   ، آورد دست ميبا دريافتي كه از زندگي شخصي خود به  يركگور كي

كـه  ، كنـد  معرفـي مـي   ،بـودن اسـت   كه همان رسيدن به مقام هسترا به زندگي معنادار 
توانـد سـطح و درجـه     بـه خـوبي مـي   ، هـاي هـر فـرد در زنـدگي     و انتخـاب  ها تصميم

مرحلـة استحسـاني يـا    : اين مراحل عبارتند از. معناداربودن زندگي او را مشخص نمايد
 يركگـور  كيالبته منظور . شناسي و مرحلة ايمان ديني اخالقي يا وظيفه مرحلة، جويي لذت

بلكـه  ، از اين سه مرحله بگـذرد  داز اين سه مرحله اين نيست كه هر انساني ضرورتاً باي
كند كه كامالً جنبه معنـوي يـا نفسـاني و     سه سطح از زندگي را بيان مي، اين سه مرحله

، هاي مختلف زندگي است كه تفاوت آنهـا  روش درون ذاتي دارد و به عبارتي حاالت و
  ).126ص ،1372، وال و ورنو( استصرفاً از لحاظ غايت و مقصد هركدام 

  )Hedonism( استحساني يا اصالت لذّت ةمرحل. 1-3
ي پس از تمامي انسانها به طور طبيع. نيازهاي حسي انسان است ،وجه غالب اين مرحله

د كه اغلـب آنهـا تـا پايـان عمـر از ايـن مرحلـه فراتـر         گيرن ميتولّد در اين مرحله قرار 
انسان به نـوعي دچـار خودخـواهي و تـابع هواهـاي نفسـاني        ،در اين مرحله. روند نمي

عاري و القيدي اسـت كـه تمامـاً     زندگي چنين انساني عمدتاً آميخته با بي. خويش است
ي كـه باعـث   از وظيفه و تكليف و هر چيز. شود جويي مي گذراني و لذّت صرف خوش

هـاي چنـين    ها و گزينش تمامي انتخاب. گريزان است ،شود نسبت به امري متعهد گردد
هايش ناآگاهانه است و به دنبـال فعـل يـا     لذا انتخاب ؛حس استوار است ةانساني بر پاي

خوردن و آشاميدن گرفته تا  از لذّت. عملي است كه لذّت بيشتري را براي او فراهم آورد
رود  باز هر تجربه حسي و عاطفي مـي  چنين انساني به پيش«. ايز جنسيغر يلذّت ارضا

بيـزار   ،چيند و از هر چيزي كه ميدان گـزينش او را تنـگ كنـد    و از هر گلشني گلي مي
دهـد و يـا شـكل زنـدگاني او همـين       است و هرگز هيچ شكلي به زندگاني خـود نمـي  

  ).332ص ،6، ج1367، نكاپلستو(» يعني پراكندن خود در ساحت حس ؛شكلي است بي
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امـري   ،چراكـه لـذّت   ؛دانـد  جويي را يـأس و پشـيماني مـي    عاقبت لذّت يركگور كي
ف خواهـد    ، ديالكتيكي است و انسان چه كامياب شود و چه ناكام در نهايت دچـار تأسـ

قـواي شـهواني و طبيعـي    سير زندگي طبيعي انسان چنان است كه به مـرور زمـان   . شد
اما آنچـه  . كند نحوي از اعمال خود ابراز پشيماني مي شود و انسان به شخص ضعيف مي

ريشـخند حـاوي   ( Ironieشود انسان حساني را به مرحلة باالتر هـدايت كنـد    مي باعث
بودن مقصد ايـن مرحلـه كـه بـه      به علت تهي ،به عبارتي. است) طعنه و استهزا، جديت

پايداري و بيهودگي آنچـه بـدان دل   به نا، كند نوعي شخص را دچار يأس و پشيماني مي
راه براي ورود بـه مرحلـة   ، جوي امور پايدار و باقيو برد و در جست پي مي ،سپرده بود
  .)51ص ،1384، مصلح( شود مي باالتر باز

  شناسي مرحلة اخالقي يا وظيفه. 2-3
ه پايبندي به قاعده و قانون و همچنين توجـ ، محور هاي انسان اخالق ترين ويژگي از مهم
ن اخالقـي و  در اين مرحله انسان به معيارهـاي معـي  «. هاي كلّي و همگاني است به جنبه
به زندگاني خود  ،سان و بدين نهد كه نداي عقل كلّ است گردن مي، هاي اخالقي تكليف

  ).333ص همان،، كاپلستون(» بخشد شكل و پيوستگي مي
حـد و   ل هوسـراني بـي  كه به دنبـا  جو گرا و لذت حسانسان اخالقي برخالف انسان 

و تـن بـه ازدواج و پيونـد    ، كند نميها و لذّات زودگذر  اسير هوس خود را، حساب بود
چراكه ازدواج و تشكيل خانواده  ؛گيرد عهده ميردهد و همة تكاليف آن را ب زناشويي مي

اهل عمل اسـت  ، انسان اخالقي. هايي را به دنبال دارد اخالقي است كه مسئوليت ينهاد
، وي بـه نحـو اصـيل   «. دانـد  تار خود را در رسيدن بـه آرامـش مـي   يجه و پاداش رفو نت

. خود انتخاب كرده است كه چـه باشـد  ، با انجام دادن تكليف، خود زيرا ؛است »هست«
آن را در درون خـود احسـاس   ، تكليف براي او امـري از خـارج تحميـل شـده نيسـت     

  ).128ص ،1372، وال و ورنو(» كند مي
، داري امانـت ، وفـاي بـه عهـد   ، مثـل راسـتگويي  ، قواعد اخالقي ةهم ،در اين مرحله
هـاي فـردي قـرار     در جايگاهي فراتر از خواسـته ، تعهد و غيره، تواضع، خدمت به مردم

او تمـام   زيـان حتي اگر بـه   ،تا جايي كه شخص حاضر است به آنها عمل كند ؛گيرد مي
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 سـقراط ه قوانين اخالقي و قانون را نمونه و الگوي پايبندي و وفاداري ب يركگور كي. شود
مرد حكيمي كه براي احترام به قانون كمك دوستانش را كـه   ؛داند مي) م .ق 399-470(

  .مندانه داد نپذيرفت و تن به مرگي شرافت ،به دنبال نجات او بودند
در « ،شـود  تـر مـي   بودن و زندگي اصيل نزديك هرچند در اين مرحله انسان به هست

بلكه انسان در ايـن  ، كند مند نمي سعادت، معناي حقيقي انسان را به، لهمجموع اين مرح
منـد   سعادت، ها كند در عين همه بدبختي داند و سعي مي مرحله قدر زندگي را بيشتر مي

  ).52ص ،1384، مصلح(» باشد

  )Religious faith( مرحلة ايمان ديني. 3-3
ايـن  . يابـد  مند يا اصيل دسـت مـي   در اين مرحله انسان به واالترين درجه زندگي هستي

چنانچه مرحله استحساني را ساحت جزئـي و مرحلـه   . ايمان استوار است ةمرحله بر پاي
. ي و كلّي خواهـد بـود  ئايماني فراتر از جز ةمرحل، اخالقي را ساحت كلّي لحاظ نماييم

عتقـد  لـذا م  ؛دانـد  لكه آن را از ساحت عقل باالتر مـي ب ،از سنخ معرفت نه وي ايمان را 
خـود محـل   ، است فهم و روش عقالني كه در دانش فلسفه و متافيزيك متجلّـي اسـت  

. توانـد پشـتوانه ايمـان راسـتين قـرار گيـرد       پايان است و نمـي  مناقشات و تعارضات بي
 شـدن ايمـان اسـت    غيرمعرفتـي ، از پيامدهاي جـدايي عقـل از سـاحت ايمـان     ،بنابراين

)Kierkegaard, 1987, p.62.(  
واسـطه قبـل يـا بعـد از تأمـل و تفكـر        كند كه ايمان شهود بي تأكيد مي يركگور كي
لذا ايمان امري شخصي و . ايمان احساس شادي عاري از شك و ترديد نيست ؛نيست
 دهنـده و آموزگـار اسـت    بلكـه خـود تعلـيم    ،پـس آمـوختني نيسـت   ؛ شـود  مي فردي

  ).106ص ،1371، پور جمال(
توجه به خدا و درك حضـور اوسـت كـه     كگورير كيترين ويژگي ايمان در نظر  مهم

شـدن   اين حالت از آگاهي به گناه و حس گناهكاربودن و سـعي مـداوم بـراي مسـيحي    
خـود بـراي   ) Risk(» انـداختن  مخاطره« يابد مگر با به اين امر تحقق نمي. گيرد ت ميئنش

و ايـن خطركـردن از   ) 129ص ،همـان ، وال و ورنو( وصول به مطلق كه همانا خداست
جهـش از   سـبب ، اين خطركـردن  يركگور كيبه تعبير . امري غيراخالقي است ،ظر عقلن
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زندگي اصيل يا اگزيستانس  ةگردد كه باالترين مرحل ايماني مي مرحله اخالقي به مرحلة
 رو فهميـدني نيسـت   جهشي كه از چارچوب قواعد عقلي بيرون اسـت و از ايـن   ؛است

كـه  نگراني يا هراس اسـت   دل، اين مخاطره مستقيم نتيجة). 111ص ،1387، نقيب زاده(
 ،نگرانـي  بودن انسان مسيحي دارد و شرط رهايي از اين دلبه اعتقاد او ريشه در گناهكار

همانـا ايمـان راسـتين     ،حد و حصر به مسيحيت و خداوند است كـه ايـن   بستگي بي دل
ي بـاز  راه بـراي شـورمند  ، هاي عقالنـي در ايمـان مسـيحي    با كنارگذاشتن روش. است
  .داند لذا وي حقيقت ايمان را شورمندي مي ؛شود مي

شود و مقصود ايـن اسـت كـه     عاطفي و احساسي دين مربوط مي ةشورمندي به جنب
آن خطرپـذيري   ةبراي عقايد و باورهاي ديني خود هزينه كند كه هزيند انسان مؤمن باي

اورهاي ديني خـود  مؤمن كسي است كه به هر طريق ممكن بر عقايد و ب ،بنابراين. است
از هرگونه جان فشاني خـود و عزيـزانش   ، پاي فشارد و در جهت حفظ و پاسداري آنها

  ).39ص ،1384، اكبري( دريغ نورزد
انديشـي باعـث    معتقـد اسـت كـه مـرگ    ، هاي مسيحيت با توجه به آموزه يركگور كي

سـان بـه   دانـد و ميـل ان   لذا وي مرگ را فنـا و نيسـتي نمـي    ؛گردد تقويت شورمندي مي
انديشـي در كنـار    از نظـر او مـرگ  . دانـد  هاي انسان معنـادار مـي   جاودانگي را از ويژگي

احساس گناهكاري دو عامل ايجاد دلهره در انسان هستند كه باعث نزديكـي انسـان بـه    
  .گردد شورمندي در ايمان مي ةرفتن درجخدا و باال

بحـث  ، بررسـي اسـت   قابـل  يركگور كيايمان از نظر  ةمهم ديگري كه دربار ةنكت
بر پايه تصميم و ، ايماني از يكسو ةيافتن به مرحل در نظر او راه. اراده و تصميم است

مـؤمن  . نتيجه فيض و لطف خداوندي است ،گزينش خود فرد است و از سوي ديگر
در . ايماني دسـت بـه جهـش بزنـد     ةبايد با عزم و گزينش خود براي ورود به مرحل

چراكه اين جهش چيـزي نيسـت جـز     ؛گيرد ان شكل مياينجاست كه پارادوكس ايم
 زمان و سـرمدي اسـت   بي مند است با خداوند كه كه موجودي زمان، آميزي انسان هم

ي خـود دسـت   هست  رو انسان به واالترين جنب از اين). 111ص ،1387، نقيب زاده(
ا خـدا را  انسان ب ةرابط يركگور كي ،بنابراين. يابد مي يابد و خود حقيقي خودش را مي

ة يك تصميم استوار و يك جهش بلكه آن را نتيج؛ داند اي طبيعي نمي براساس جاذبه
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  ).33ص ،1362، بارث( داند مي

  بررسي تطبيقي. 4
هـاي   شاخصـه  ،كه مورد بحث قرار گرفـت  يركگور كيو  مالصدراهاي  با توجه به انديشه

  :ودبندي نم توان در موارد ذيل دسته كلّي زندگي معنادار را مي

 آگاهانه و عالمانه زندگي. 1-4

 ،آن محصـول  كـه  اسـت  آن بودن آگاهانه و عالمانه ،معنادار زندگي هاي شاخصه از يكي
 عامـل  تـرين  مهـم  كـه  غايـت  و هـدف ، شناخت بدون چراكه ؛است معرفت و شناخت
 حركـت  اساس، شناخت ،اساس اين بر. باشد نمي شناسايي قابل، است زندگي معناداري

 حقيقـي  شـناخت  آغاز نقطه صدرا. شود مي قلمداد زندگي معنادارنمودن هتج در انسان
 شناخت اين از، خداوند و هستي عالم شناخت، است معتقد و داند مي» نفس معرفت« را
 شناخت را عالم كه هر و شناسد را عالم ،شناسد را خود نفس كس هر«. گيرد مي تئنش
 اينجـا  در .)245ص ،1363، مالصـدرا (» .اسـت  تعالي و تبارك خداوند مشاهده مقام در

 معيـاري ، عقـل  چراكه ؛است نموده برقرار پيوندي آفاقي و انفسي شناخت بين مالصدرا
 آن ثبـات  و تـداوم  بـراي  عـاملي ، شهود و است صادق احكام شناسايي و سنجش براي

» خودآگــاهي« درجــه از انســان اينكــه بــراي مالصــدرا لــذا. شــود مــي لحــاظ شــناخت
)Apperception (دائمـي  ةمحاسب و تزكيه به معتقد، گردد برخوردار زندگي در بيشتري 

 آگاه خويش نفس معايب و ها توانمندي به انسان كه است تهذيب و تزكيه با. است نفس
 اشـتباهات  و خطاها بروز مانع و بيشتر زندگي در او رهبري و اداره قدرت لذا ؛شود مي
 معناداري بوي و رنگ زندگي بيشتر ،رتاين صو در. شود زندگي مي مهم تصميمات در
  .گيرد مي خود به

 كـه  دارد انسـان  زندگي معناداري در مهمي نقش» خودآگاهي« نيز يركگور كي نظر از
و فيلسـوفان   او اعتقـاد  بـه . اسـت  اگزيسـتانس  يـا  انسـان  خـاص  وجـود  فهم ،آن منشأ

 و معنـادار  آنها به، نسانا التفات با و هستند معنا بي نفسه في، عالم هاي پديده، اگزيستانس
 معنـاداري  مسـير  در، خـود  خاص وجود به التفات با نيز انسان. شوند مي كاركرد داراي
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 روش بـه  معتقـد ، منـد  سـعادت  و اصـيل  زنـدگي  به رسيدن در يركگور كي. گيرد مي قرار
 سـؤال  زيـر  را گـرا  عقـل  فيلسوفان هاي روش تمامي، آفاقي روش نقد با و است انفسي

 از مسـتقل  و درونـي  و انفسـي  امـري ، عالم و خود به انسان التفات« ،عبارتي به. برد مي
 ضمن در را افراد شخصيت انتزاعي و آفاقي تفكر چراكه ؛است انتزاعي و عقالني قواعد
» سـازد  مي فردي مشخصات از توخالي و كدر، يكنواخت، انسانيت و انسان كلي مفاهيم

  ).29ص ،1373 ،نوالي(
 زنـدگي  او نظـر  در كـه  معنـادار  زنـدگي  به رسيدن در عقل مطلق دطر با يركگور كي
 يا عقالني تفكر خروج را؛ زيبندد مي زندگي ارزيابي و سنجش براي را راه، است ايماني
 قـرار  افـراد  شخصـي  اراده پايه بر و شخصي امري را زندگي معناداري، زندگي از آفاقي
 توانـد  نمـي  كسـي  و شود مي شخص خود، زندگي نادرستي يا درستي معيار لذا، دهد مي
  .دهد ارائه تعريفي يا و كند قضاوت، معنا بي يا معنادار زندگي ةباردر

 انسـان  زنـدگي ، گـردد  غيرانتزاعـي  و نـامعقول  زندگي چقدر هر يركگـور  كي نظر در
؛ دانـد  مـي  رفيع بسيار زندگي در را عقل جايگاه مالصدرا كه صورتي در، شود مي معنادار
 يركگـور  كي ،بنابراين. شود مي سنجيده او عقالني فهم با انساني هر زندگي ةمرتب كه چنان

 نظـر  بـا  ،معناداراسـت  زنـدگي  شرايط ترين مهم از يكي كه آگاهي خود دانستن انفسي با
  .شود مي دور وي از آن دانستن غيرمعرفتي با اما، نزديك مالصدرا

  محور خدا زندگي. 2-4
. اسـت  عالم معنادار هاي رابطه ترين جدي و ترين مهم از خداوند و هستي با انسان ةرابط

 يابد مي دست خداوند شناخت به سپس و عالم شناخت به، خود نفس شناخت با انسان
 ؛اسـت  هسـتي  محـور  خداونـد  ،مالصـدرا  نظـر  در .»ربه عرف فقد ،نفسه عرف من« كه

 بـا  انسـان  نسبت نتبيي با كوشيده وي. دارد اويي سوي به و اويي از ماهيتي عالم چراكه
 ارتبـاط  رمـز  او. نمايد ترسيم انسان زندگي از را معناداري رابطه، هستي عالم و خداوند
 ،ديگـر  مخلوقـات  همچـون  انسـان  چراكـه  ؛دانـد  مي او ذاتي فقر در را خداوند با انسان
 در او. سـت ا خداونـد  رحمـت  و فيض محتاج دائماً و خالق به وابسته و الوجود ممكن
 و نقصان به، گيرند مي فيض ،حق از كه خاص هاي هستي در امكان«: گويد مي رابطه اين
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  ).159ص ،1ج ،ق1378 ،مالصدرا(» گردد مي بر آنها ذاتي فقر
 شـده  رهـا  و تنهـا  را خـود  گـاه  هـيچ  ،هستي در خود وجودي جايگاه درك با انسان

 او توجهـات  مندنياز و، معنادار زندگي در الهي الطاف محتاج را خود دائماً و پندارد نمي
 بـر  را خـود  افكـار  و اعمـال  و زندگي چارچوب ،اختيار براساس و آگاهانه لذا ؛داند مي

ت  راسـتاي  در، زنـدگي  چنـين  ،تعبيـري  بـه . نمايد مي تنظيم او رضايت مبناي و عبوديـ 
 و است انسان حقيقي غايت خداوند منظر اين در ،بنابراين. گيرد مي قرار خداوند بندگي

 رسـيدن  شرط و متوسط اهداف، او راه در عبادت و خداوند به معرفت درامالص نظر در
 همـا  اللتّان عبادته و اهللا معرفة« ؛باشد مي، است هستي عالم و انسان زندگي مقصد كه او به

  ).165ص ،1354 ،مالصدرا(» االشياء وجود غاية
 را آنها همه شود مي كه گذارد مي انسان زندگي در مندي ارزش آثار خداوند به اعتقاد

 و يـأس  و پـوچي  دچـار ، خـدامحور  انسـان . نمـود  لحـاظ  معنادار زندگي اصلي عناصر
 و ارتبـاط . كنـد  مـي  حكايت انسان ناتواني و ضعف از نااميدي چراكه ؛شود نمي نااميدي
 آرامش و اميد باعث تقويت او حضور درك و مطلق قادر عنوان به خداوند به او اتصال

 انجـام  در و يابـد  مـي  افـزايش  او فكـري  و روحي قدرت لذا .شود مي انسان زندگي در
  .گردد مي او نصيب زيادي توفيقات اجتماعي و فردي زندگي در وظايف
 _خودفراموشـي  به را انسان، عالم حقيقت اين از غفلت و توجهي بي ،ديگر طرف از

 فانساهم نسواهللا كالذين تكونوا ال و« ؛دساز ميدچار  _دارد قرار خودآگاهي مقابل در كه
 كـرد  چنان خدا و اند كرده فراموش را خدا كه نباشيد كساني مانند :)59 :حشر( انفسهم

  .»كردند فراموش را خود آنان كه
 آن مـادي  نيازهـاي  بـه  توجـه  و بـدن  بـه  اشـتغال  سـبب  ،نسيان و غفلت چراكه

 و مطلـوب  هـم  و نمايـد  فراموش را خود هم كه شود مي سبب امر همين و گردد مي
  .را خود زندگي غايت
 تمـامي  پشـت  در انسـان  و نيسـت  بيهـوده  امـري  انسـان  خلقت ،معنادار زندگي در

 وجود همانا كه كند مي مشاهده را غايتي و هدف و هماهنگي و نظم، هستي رويدادهاي
  .است خداوند اليتناهي
 اديـان  تمـام  پيـروان  همچـون ، اسـت  مسـيحيت  ديـن  يافته پرورش كه نيز يركگور كي
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 ايماني زندگي او قول به يا معنادار زندگي در تنها. است وجود خداوند به معتقد ،ابراهيمي
 تنهـا  خداوند با انسان حقيقي ارتباط وي اعتقاد به. شود مي درك خداوند حضور كه است

 مـرگ  از تـرس  و گنهكـاربودن  حس با ارتباط اين .است ممكن شورمندانه ايمان طريق از
 بـه  رسـيدن  هـاي  زمينـه  خداونـد ، يركگـور  كي نظر در. شود يم تقويت ،است آميز دلهره كه

 مسـير  ايـن  در البتـه انسـان  . است نموده فراهم انسان وجود در را معنادار و اصيل زندگي
 و غفلـت  دام در افتادن از راستين مسيحيت به تمسك با كه است يادآوري و تذكر نيازمند
 ارزش و معنا، انسان ،زندگي در«: گويد مي مورد اين در وي. نمايد مي حفظ را خود نسيان
 آفـرينش  نيروهاي و خروش در حال عناصر از نه و كند مي كسب آفرينش منبع از را خود
 خـويش  روح درون تاريـك  التهاب در و جهان در را او و گيرند مي قرار فرد روياروي كه
 حضور كدر است وي معتقد ،خالصه طور به .)24ص ،1373 ،يركگور كي(» دهند مي قرار

 خدا با انسان رابطه و پذيرد مي صورت فردي و انفسي صورت هب صرفاً زندگي در خداوند
 معنـادار  را رابطـه  ايـن  ايمـاني  جهـش  بـا  كـه  است انسان و نيست طبيعي رابطه نوع يك
 فقـري  امكـان  بـه  توجـه  با خداوند دائمي فيض به معتقد مالصـدرا  صورتي كه در. كند مي
 خداونـد  بـه  توانـد  مـي  عقلـي  شـهود  يا انفسي، آفاقي روشي با انسان و است هستي عالم

  .كند مي پيدا عقالني معرفتي ةجنب، انسان ايمان لذا ؛شود نزديك
، انسـان  زندگي غايت عنوان به خداوند وجود ،متفكر هردو ديني رويكرد به توجه با 
  .است گرفته قرار هردو متفكر توجه مورد

  خلّاقانه و اصيل زندگي. 3-4
، اصـل  ايـن  بـه  توجـه  با لذا ؛گردد مي هستي تمام شامل، مالصدرا نظر در وجود لتاصا

 ،عبـارتي  بـه . ذهنـي  مفهـوم  يـك  صرفاً نه، است واقعي و وجودي امري، انسان زندگي
 اصـيل  نيـز  دارد وجـود  عـالم  با تنگاتنگ پيوندي كه انسان زندگي و است اصيل وجود
 رود بـاالتر  انسـان  وجـودي  ةمرتبـ  نـدازه ا هـر  وجود تشكيك قاعده به توجه با و است

 اصالت و معنـاداربودن  به نسبت همان به و گردد مي باالتر مرتبه داراي نيز انسان زندگي
 نـوعي  آن غيـر  و اسـت  حقيقت ،وجود«: گويد مي مالصدرا كه چنان ؛شود مي افزوده آن

 اسـت  يهست ،ثابت اصل ،موجودات از هريك در. آيد مي شمار به شبح و سايه و عكس
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  ).4ص ،1361 ،مالصدرا(» گفت سخن توان نمي موجودات از هستي بدون و
 ،وجـود  و گيـرد  مـي  سرچشـمه  وجـود  از، خـواص  و آثار ةهم، وجود اصالت بنابر
 بـراي  اسـت  وصـفي  كـه  زندگي معناداري لذا ؛است ذومراتب مشكّك و واحد حقيقت
  .كند مي پيروي قاعده اين از نيز انسان زندگي

 مبتني ماهيت بر وجود تقدم اصل بر خود كه جوهري حركت ساسبرا مالصدرا
 و نـاآرام ، جهـان  نهـاد  ،رو از ايـن  ؛داند مي جوهر و ذات به مربوط را تحول، است

 ايـن صـورت   كـه در  ايسـتد  نمـي  حركـت  از اي لحظـه  آفـرينش  و است نوشونده
 دوجو عالم در استكمالي حركت نوعي لذا ؛است خلقت مندي غايت اصل برخالف

 دگرگون و حادث، مركب و بسيط امور، كواكب، افالك، اجزا همه در هستي« .دارد
 ،مالصـدرا (» اسـت  جديـد  خلـق  و آفـرينش  در لحظـه  هر ،امري هر. است شونده
  ).298ص ،7ج، ق1378
 است حركت در مشخصي هدف و غايت سوي به هستي عالم، اصل اين به توجه با

 عقالني ةقو به توجه با انسان. شود مي نزديك ودخ كمال به ،هستي عالم، مسير اين در و
 هسـتي  معنـادار  حركـت  ايـن  بـا  را خـود  زندگي كند تالش دباي، خود اراده و اختيار و

 و اصـيل  زنـدگي  بـه  رسـيدن  راه در، خداونـد  تشـريعي  سنّت به توجه با و دهد تطبيق
 در، هسـتي  عـالم  در صـيرورت  و دگرگـوني  بـه  توجه با همچنين. كند حركت معنادار
 انسـان  جـوهر  و از درون تحـول  اين چراكه ؛است دائمي دگرگوني اين معنادار زندگي
 در دگرگـوني  نـوع هر لـذا . گيـرد  مي نشئت ،است رسيده خودآگاهي مقام به كه معنادار
 انسان خود معناداري از معنادار زندگي ،عبارتي به. گردد مي بر آدمي در تحول به زندگي

  .گيرد مي سرچشمه
 دوشـ ك مي معنادار انسان و دارد قرار شدن و صيرورت حال در انسان ،اساس اين بر

 او چراكـه  ؛بزنـد  ابتكار به دست، هستي باالتر مراتب به رسيدن براي و زندگي مسير در
 اصالت موضوع طرح با نيز يركگور كي. باشد ،هست آنچه از فراتر چيزي خواهد مي دائماً

 نزديـك  مالصـدرا  بـه ديـدگاه   نحـوي  بـه ، او يـت ماه بر آن تقدم و انساني وجود خاص
 در اما ؛است انسان وجود به محدود و حداقلي او نظر در وجود اصالت هرچند ،شود مي

 يـك ، زنـدگي  در نـوآوري  و خلّاقيت ضرورت و انساني خاص وجود صيرورت بحث
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ت  است معتقد يركگور كي :شود ديده مي متفكر دو يآرا ميان همخواني نوع نانسـا  ماهيـ 
 آزادانـه  هاي گزينش به توجه با انسان حقيقي سرنوشت و شود مي ساخته او خود توسط

 مقابـل  در شـماري  بي امكانات ،معنادار زندگي به رسيدن مسير در لذا ؛خورد مي رقم او
 خلّاقانـه  ابتكـار  و تـازه  هاي طرح ايجاد جز اي چاره راه اين در انسان و گيرد مي قرار او

 گـردد  نمـي  تحـول  عـدم  و تكرارپـذيري  دچار گاه هيچ معنادار زندگي ،رو اين از. ندارد
  ).16ص ،1367 ،فروم(

  مدار ارزش زندگي. 4-4
 كلي اصول به را خود پايبندي ،انسان معرفت در عقلي شناخت دانستن دخيل با مالصدرا
 بـا  او ارتبـاط  ةنحـو  و انسـان  وجـود  از كه تبييني به توجه با و است كرده ثابت عقالني

 نحـوي  بـه  ،گردد هستي در او وجودي مرتبه ارتقاي باعث كه عاملي هر، نموده وندخدا
ـ  خـويش  نفـس  از كه شناختي با انسان. گردد مي تلقي ارزشمند  در ،آورد مـي  دسـت ه ب
 مالصـدرا  نظـر  در لـذا . نمايـد  مـي  تـالش  ها رذيلت حذف و نفساني هاي فضيلت كسب

 زنـدگي  معنـادارنمودن  عامل و انسان نفساني كماالت شرط، زندگي در اخالقي كماالت
 سـوي زنـدگي   بـه  انسان حركت كه است اخالقي مكارم كسب و تزكيه با چراكه ؛است

 كماالت شرط، زندگي در اخالقي كماالت مالصدرا نظر در لذا. گردد مي تسهيل معنادار
  .است زندگي معنادارنمودن عامل و انسان نفساني
 او اجتمـاعي  زنـدگي  در هـم  و انسـان  رديف زندگي در هم مداري ارزش اين آثار
 و مبـاني  داراي اخالقـي  هـاي  ارزش، مالصـدرا  فكري مباني به توجه با. يابد مي تجلّي
ت  و همگـاني  لذا؛ بود خواهد عقلي اصول اجتمـاعي  وحـدت  عامـل  و پـذير  عموميـ 
 تأكيـد  كـه  او همفكـران  ديگـر  و يركگـور  كي فكري چهارچوب براساس اما. گردد مي

 از انسان ،رو از اين. ندا غيرعقالني اخالقي اي ارزش، دارند فرديت و آزادي رب بسياري
 آن طبـق  ،ديگـر  طـرف  از و كنـد  خلـق  خـودش  را شا زندگي هاي ارزش دباي طرفي
 هـاي  ارزش ،بنـابراين  ).48ص ،1373، نـوالي ( بـرد  پـيش  به را خود زندگي ها ارزش
 يركگـور  كـي  نظـر  در ،شـود  مـي  پذيرفتـه  مالصـدرا  فكري فضاي در كه آنچنان اخالقي

 و افكار آنجاكه از و كند مي پيدا فردي و شخصي ةجنب اخالق چراكه؛ ندارد جايگاهي
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 هـاي  شـاهد ارزش ، اخالقـي  ةحـوز  در باشـند  مـي  مختلـف  و متنوع ها انسان نيازهاي
 روبـرو  متناقضـي  رفتارهـاي  با اجتماعي ةعرص در كه بود خواهيم متنوعي و مختلف

  .انجامد مي ارزشي و اخالقي نسبيت به لذا؛ شويم مي
هاي متعـالي   ترين خاستگاه ارزش عنوان مهم شود كه دين به گونه برداشت مي لذا اين

دهـد و انسـان بـراي     اجتمـاع از دسـت مـي    ةكاركرد اصلي خـود را در حـوز  ، اخالقي
هرچنـد بـا    يركگـور  كـي . شـود  دست به دامان عقل خودبنياد مي، نمودن اين خأل برطرف

حضور عقـل را در سـاحت دينـي طـرد     ، وجه به ضعف مسيحيت در مسائل اجتماعيت
  .شود گرايي افراطي مي اجتماعي مجبور به پذيرش نوعي عقل ةاما در حوز، كند مي

  جاودانه زندگي. 5-4
 بسـتري  نيازمنـد  ،ظهـور  و پيـدايش  در كـه  ابدي است موجودي انسان مالصدرا نظر در

 ابتـدا  در لـذا . اسـت  مـادي  شـرايط  و مـاده  از مسـتقل ، امدو و بقـا  در امـا ، است مادي
 ذاتي تحول طريق از جوهري حركت به توجه با سپس و شود مي ظاهر ،جسم صورت به

 بـه  و گـردد  مـي  آزاد جسـم  تعلـق  از نهايـت  در وجـودي  مراحـل  تمامي طي و دروني
 فنـا  عنايم به مرگ ،اساس اين بر ).398ص ،1385، مالصدرا( يابد مي دست جاودانگي

 مـرگ  لـذا . اسـت  بـدن  از آن نيـازي  بـي  و نفـس  كمال ضرورت ،آن و نيست نابودي و
 دنيـا  ايـن  در زندگي به محدود صرفاً انسان زندگي و آيد مي شمار به حيات از اي مرتبه
، مـرگ  از پـس  آن بقـاي  بـه  عنايـت  بـدون ، انسـان  زندگي به توجه نتيجه در ؛شود نمي
 بـه  جزئـي  و ناقصنگاه ، نگرش نوع اين چراكه ؛بينجامد زندگي معناداري به تواند نمي

 حقيقـي  غايت ،خداوند ،معنادار زندگي در آنجاكه از ،ديگر طرف از. است انسان حيات
 لقـاي  بـه  پيوسـتن  و مـادي  بـدن  از جداشـدن ، او به وصال ةالزم، شود مي مطرح انسان
 نـه  ،اسـت  معنادار و بينانه خوش نگرشي، مرگ به نگرش نوع معنادار زندگي در. اوست
 انسـان  حيـات  مالصدرا نظر در چراكه ؛زندگي معنايي بي و پوچي به رسيدن براي عاملي

 و دنيـا . اسـت  ديگـر  عـالمي  متعلق به او روح و نيست بيش گذران اي دوره دنيا اين در
» اآلخرة مزرعة الدنيا« كه دارد وجود آنها ميان پيوستگي يك و يكديگرند طول در آخرت

  .)318ص ،65ج، 1392، مجلسي(
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 دانـد  مي مسافري را انسان و كند مي تعبير، اهللا الي سائرين منازل از منزلي را دنيا وي
 ايـن  از دنيـا . شـود  نائـل  خويش حقيقي مطلوب به تا كند عبور متعدد منازل از دباي كه

 و معنـا  آخـرت  و دنيـا  نشـئه  دو برحسـب  انسـان  كمال و است آخرت به متصل جهت
  .)488ص ،1354 ،مالصدرا( ابدي مي مفهوم
 معتقـد  مـرگ  از پـس  جاودانه زندگي به ،مسيحي متفكر يك عنوان به نيز يركگور كي
 امـا  ،است ناتوان ،آن چگونگي بيان از هرچند. داند نمي انسان حيات پايان را آن و است
 بـه  است گذري مرگ« :گويد مي و نمايد مي مطرح ،زندگي ايماني ةمرحل قالب در را آن
 تقويـت  بـراي  عـاملي  را آگـاهي  مـرگ  وي ).30ص ،1377، يركگور كي(» زندگي ويس

 غالـب  انسـان  بـر  مـرگ  از كه اي دلهره و ترس چراكه ؛آورد مي نظر در ايمان شورمندي
 انفسـي  و غيرعقالني نگرش. دساز مي تر بسته دل خداوند به را او پيش از بيش، شود مي
 ايمـان  شـورمندي  قالب در را آن توان مي تنها و است افكنده سايه نيز موضوع اين بر او

، انسـان  عقـل  كـه  اسـت  معتقـد  ،مرگ حقيقت فهم با رابطه در نيز مالصدرا. نمود درك
 و ناتوان ،انسان عقل ،آن كامل فهم براي و است آن كليات و اصول اثبات به قادر صرفاً

 است علوم ترين يقدق و ترين شريف معاد علم«: گويد مي او. است شهود و وحي نيازمند
لذا در  ).179ص ،9ج، 1378، مالصدرا(» اند برده پي آن راز به حكيمان از اندكي تنها كه

  .شود ديده مي يركگور كيو  مالصدرايك نوع همخواني ميان نظر ، باب مرگ

  زندگي با ديگران نه در ديگران. 6-4
. اسـت  معنـادار  هـاي زنـدگي   يكي ديگر از شاخصه ،زيستي آگاهانه جمع  داشتن روحي
چراكه بخشي از كمـاالت بـالقوه    ؛باشد فردي تنها و منزوي نمي ،مالصدراانسان در نظر 

براي انسان ممكن نيست كه بـه  «. گيرد انسان در اجتماع و در تعامالت جمعي شكل مي
مگر به اجتماع جمع كثيري كه هريـك را در   ،كماالتي كه براي او خلق شده است برسد

  ).489ص ،1354، مالصدرا(» ياري نمايد ،محتاج استامري كه به آن 
گرايـي انسـان    در چارچوب حكمت عملـي بـه تشـريح موضـوع جماعـت      مالصدرا

او در  .دانـد  پردازد و حكمت عملي را مطابق با طبع و سرشت اجتمـاعي انسـان مـي    مي
سـالك بـراي    )من الخلق الي الحق( بيان سفرهاي چهارگانه معتقد است در سفر آغازين
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 معاش و سياست و تدبير در عرصـة ، اين سفر روحاني نيازمند اصالح خود ةتأمين توش
 ،شـود  چراكه معيشت انسان اصـالح و نظامنـد نمـي    ؛حيات خانوادگي و اجتماعي است

  ).377ص ،2ج، 1364، مالصدرا( اجتماع تعاون و مگر با تمدن و
انسـان را در جهـت   تمام ابعاد وجـودي   كه، پذيرش حاكميت ديني صدرامالاز نظر 

از  زيـرا  ؛امـري ضـروري اسـت   ، در نظر گرفته اسـت ، مند هدايت او به زندگي سعادت
ديني جامع اسـت   ةشريعت است و در ساي، آنجاكه بهترين عامل كنترل و رهبري جامعه

 ،خداونـد ؛ چراكـه  كنـد  منفـي آن بـروز مـي    آثـار كه كاركردهاي مثبت اجتماع بيشتر از 
اي از  و ديـن كـه منظومـه    بر تمامي ابعاد وجـودي او آگـاه اسـت    ،عنوان خالق انسان به

بهتـرين برنامـه و الگـو را     ،هاي خداوند براي سعادت بشـر اسـت   و راهنمايي هادستور
انتظام امور مـردم را   مالصدرا. دهد جهت معناداربودن زندگي بشر پيش روي او قرار مي

دانـد   منوط به ايـن مي، منجر شوداي كه به اصالح زندگي فردي و اجتماعي آنان  گونه به
جامعه براساس  او در رابطه با ادارة. كه تمامي مردم در سياست جامعه خود سهيم باشند

مـردم براسـاس قـوانين و     ،كـه در آن  ،نظام فلسفي خود به سياست متعاليه معتقد است
 بخـش هرچند وي سياسـت را بـه دو   . الهي به اصالح جامعه خود قيام كنند هايدستور

امـا تأكيـد فـراوان دارد كـه سياسـت انسـاني را نبايـد از        ، كند انساني و الهي تقسيم مي
كه سياست الهي مجموعه تدابيري اسـت كـه از   چرا ؛سياست الهي و شريعت جدا نمود

طرف شارع مقدس براساس اصالح حيات فردي و اجتماعي انسان در نظر گرفته شـده  
 ةدر ساي). 348ص ،ق1411، مال صدرا( اند سياست متولّيان حقيقي اين، كه انبيا و امامان

جامعه بـه سـوي   ، اي به سوي خلق اي به سوي حق دارد و چهره چنين رهبري كه چهره
  .دكن حركت مي، صالح
 كـه  مسـيحيت  از الهـام  با وي. است ديگري شكل به جامعه به يركگور كي نگرش اما

 و دهـد  مـي  فـرد  بـه  را اصالت، رددا تأكيد جامعه از گيري گوشه و رهبانيت بر نحوي به
ت  او اعتقاد به. داند مي افــــراد اصيل شخصيت نابودي عامل را گرايي جماعت حاكميـ 
 و درجازدن آن ةنتيج كه شدن روزمره يا شدن اي توده به را انسان، همگاني غلط باورهاي
  ).105ص ،1387، زاده نقيب( دهد مي سوق ،است نگري سطحي
 بـه  توجـه  بـا  و دانـد  مي اگزيستانس به انسان التفات مانع را شدن اي توده يركگور كي
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 از يكـي  را شـدن  روزمـره ، است خلّاقانه و مدار تحول زندگي يك، معنادار زندگي اينكه
 باورهـاي  بـا  را خـود  نبـرد  يركگـور  كـي «. شـمارد  برمي زندگي معنايي بي عامل ترين مهم

 يـا  هگـل  چـون  كسـاني  بـا  نبـردش  از دشـوارتر  بسـي ، تـوده  يعني آن ابزار و همگاني
  ).98ص ،همان(» داند كليسا مي نمايندگان

 بـدفهمي  عامـل  و خودكامـه ، هـا  تـوده  يـا  نگر سطحي جماعت يركگور كي اعتقاد به
 البتـه . هسـتند  امـان  در كيفـري  هرگونـه  از، انـد  و نامشـخص  پنهـان  چـون  اما؛ اند مردم
 هـاي  آسـيب  و آفـات  از برخـي  بـه  صـرفاً  اجتمـاع  بـا  فـرد  رابطـة  تبيين در يركگور كي

 آن نقـش  و اجتمـاعي  زندگي مثبت كاركردهاي تبيين به و است پرداخته گرايي جماعت
 نگـاهي  بـا  مالصـدرا  كـه  صـورتي  در ؛دهد نمي نشان اي عالقه، زندگي معنادارنمودن در

  .آن معايب به هم و بپردازد اجتماعي زندگي محاسن به هم جامع سعي نموده

  گيري نهايي يجهبندي و نت جمع. 5
 ،انسـان و وجـه انسـاني زنـدگي اوسـت     ، از آنجاكه مخاطب اصلي معناداري زندگي .1

. بدون نگاهي جامع به انسان نمي توان تحليـل درسـتي از زنـدگي معنـادار ارائـه نمـود      
به تمامي زواياي وجـودي او عـالم و آگـاه اسـت و در      _عنوان خالق انسان به _خداوند

اه هـدايت و سـعادت بشـري را    ر امبران و امامـان معصـوم  قالب شريعت و توسط پيـ 
شـناخت  ، بهترين راه و روش جهت معنادارنمودن زنـدگي  ،بنابراين. معرفي نموده است

  .آن است هايصحيح شريعت حقّه و تالش در جهت عمل به دستور
با توجه به ويژگي هاي منحصر به فردي كـه در انسـان وجـود دارد كـه در ايـن       .2

هاي او  كليد معناداري زندگي انسان در كشف نسبت؛ برخي از آنها اشاره شدپژوهش به 
و ) ظـرف زنـدگي انسـان   ( عـالم هسـتي  ، )خـالق و غايـت  ( خدا، )فاعل شناسا( خود با

معنـاداري زنـدگي    صـدرا  ةكـه در انديشـ   است) مكمل هاي وجودي( ديگران يا جامعه
 اما در انديشـة . داري كل هستي استاي است كه همانا معنا انسان داراي عقبه و پشتوانه

ان با عـالم هسـتي مشـهود اسـت كـه      نوعي جدايي و افتراق ميان زندگي انس يركگور كي
انسان با خدا را نيز  ةگردد كه البته تبيين رابط نحوي مانع پيوند انسان با عالم هستي مي به

  .مخدوش مي نمايد
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ديـن مبـين اسـالم و اسـتفاده از     هـاي   مندي او از آمـوزه  با توجه به بهره مالصدرا .3
نسـبت او بـا   ، تمامي ابزارهاي شناخت در تبيين جايگاه وجودي انسان و زندگي معنادار

يركگـور   تـر نسـبت بـه كـي     از ديدي جـامع ، وي با عالم هستي و جامعه ةرابط، خداوند
  .برخوردار است

داربـودن   دينبه ، دو متفكر در موضوع معناداري زندگي انسان اشتراكات اين ةريش .4
گـردد و   برمـي ، شـود  محور معناداري زندگي لحاظ مي ،آنها خداوند ةهردو كه در انديش

بيشتر اختالفات آنها به نگرش متفاوت دو دين اسـالم و مسـيحيت بـه ابعـاد وجـودي      
  .شود انسان مربوط مي

لذا شـناخت   ؛دانند غايت و هدف نهايي زندگي انسان را خداوند مي، هردو متفكّر .5
در  مالصـدرا با ايـن تفـاوت كـه    ؛ دانند مي حركت به سمت زندگي معنادار آغازرا نقطه 

 ،برد و هم از روش انفسي شهودي مي هم از روش آفاقي استداللي بهره ،مبحث شناخت
، ارتباط با خداوند ةدين و نحو در حوزة، هاي مسيحيت با توجه به ويژگي يركگور كياما 

  .استصرفاً معتقد به روش انفسي 
 مالصـدرا در نظـر  ، ترين عامل حفظ و ثبات زندگي معنادار عنوان مهم ايمان به .6

ايمـان امـري    يركگـور  كـي امـا در نظـر    ،عقلي و معرفتي برخوردار اسـت  ةاز پشتوان
ايمـان بـه    ةدر سـاي . غيرمعرفتي و مربوط بـه اراده و وجـدان شخصـي افـراد اسـت     

گـردد و   آسان مي، براي انسان نيويهاي د خداوند است كه تحمل مشكالت و سختي
لذا دليلـي   ؛نمايد انسان معنادار آنها را در چارچوب عالمي معنادار تبيين و تفسير مي

  .ماند شدن زندگي باقي نمي براي پوچ
 ،پايـان زنـدگي نيسـت   ، مرگ، داربودن هردو متفكّر در نظر آنها با توجه به دين .7

لذا معنـاداري زنـدگي   . تر و واالتر حتي وسيعاما در سا ؛اي از حيات است بلكه مرحله
، بدون در نظرگرفتن كل حيات انساني كه بخشي از آن در عالم پـس از مـرگ اسـت   

  .غيرممكن و يا ناقص است
دائمي است و اين ، فيض الهي به انسان و عالم هستي، مالصدرا ةبا توجه به فلسف .8

امـا   ،شـود  تبيين مي، نياز الهي يفيض براساس امكان فقري عالم هستي و انسان و ذات ب
 ةاي طبيعـي نيسـت و صـرفاً در مرحلـ     رابطـه ، انسان و خداوند رابطة يركگور كيدر نظر 
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  .گردد ايماني و با جهش شورمندانه است كه اين رابطه معنادار مي
حركت جوهري ، همچون وحدت وجود، مالصدراهاي فلسفي  با توجه به آموزه .9

نوعي سنخيت و پيوستگي ميان مراتب ادراكي انسان و مراتـب   ،و اتّحاد عالم و معلوم
با رد وحدت وجود ميان انسان و عـالم هسـتي    يركگور كياما  ،عالم هستي وجود دارد

كند و معنادارشدن عالم هستي را منوط بـه   نوعي شكاف ميان انسان و عالم برقرار مي
دسـتيابي انسـان بـه    ، و وحـدت لذا اين عـدم پيوسـتگي   . داند التفات انسان به آنها مي

را سـخت و   ـ  آن اسـت  يپيوستگي ميان اجزا، هاي آن كه از ويژگي ـ  زندگي معنادار
  .نمايد مي مشكل
با ديگـران كـه در جامعـه متجلّـي     ارتباط صحيح ، مالصدرادر چارچوب فكري  .10

اكـه  چر ؛گـردد  رسيدن بسياري از استعدادهاي بالقوه انسان مـي  باعث به فعليت ،شود مي
اي  البتـه شـرط برقـراري رابطـه    . اي متقابل اسـت  فرد با اجتماع در نظر وي رابطه ةرابط

در . هـاي اخالقـي و الهـي اسـت     حاكميت شريعت و ارزش، صحيح ميان جامعه و فرد
ت و عشـق بـه هـم     : هاي زندگي معنادار همچون اينجاست كه بسياري از شاخصه محبـ

ايجاد رقابت صـحيح  ، از عقل جمعي و مشورت امكان استفاده، احساس مفيدبودن، نوع
يركگـور   كي ةاما در انديش. دياب ة عيني و حقيقي ميجنب ...در رسيدن به كماالت انساني و
ة شخصي و نسبي پيـدا  هاي اخالقي جنب ارزش ،شود مي كه به نوعي بر اصالت فرد تكيه

شخصي خود در جامعه  هاي لذا با توجه به اينكه هر فرد به دنبال عمل به ارزش ؛كند مي
 ةگونه ارزش مشتركي كه افراد جامعه را به نوعي پايبند و وابسـت  ممكن است هيچ ،است

رسـيدن   نوعي عدم تفـاهم و توافـق در   ،رو از اين. وجود نداشته باشد ،به يكديگر نمايد
  .آيد به اهداف مشخص به وجود مي
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