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نگارندگان با روش .  در تنوع و تکثر معنای زندگی استهاتفاضلی و تباینی انسان
از . اندمالصدرا برآمدهۀ  فلسفمبانی یادشده درتحلیل محتوا درصدد خوانش 
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 درآمد .1
 معنای زندگی به حسب موطن و خاستگاه متعلق به فرهنگ و دنیای غرب استۀ لئمس

]28, p.3[ ؛ دنیایی که قرون وسطا را پشت سر گذاشته و تحوالت و دستاوردهای علمی
 کانت از ناشناختنی بودن خدا، به عنوان نومن، سخن  فضایی که؛را تجربه کرده است

و در استمرار آن، نیچه به صراحت، مرگ ] 288-278، ص27؛ 264-261، ص21[ رانده
بنابراین، انسانی که در ]. 53، ص3[ گرایی است اعالم کرده استخدا را که متضمن پوچ

 نگرش نوین  و داشتکند، تلقی متفاوتی از خدا و جهان خواهداین حال و هوا تنفس می
کند و پرسش از معنای به جهان، آن را تهی از هرگونه ارزش و معنای عینی تصویر می

 انسان ،به دیگر سخن]. 117، ص 3[ زندگی در این فضا کامالً موجه و طبیعی است
جدید به دلیل درگیری ملموس و عینی با بحرانِ پوچی و ناامیدی، تنهایی و از خود 

 ]. 62، ص20[ رح مباحث معنای زندگی کشیده شدبیگانگی، بسوی ط
مالصدرا رهنمون ۀ به طرح معنای زندگی و تنوع آن در فلسفاما آنچه نگارندگان را 

 است و نه مصبوغ به فضاهای جدید است، بلکه مسبوق به پوچی در جامعهکرد نه 
 در 1هاسانتفاوت تفاضلی و تباینی انبا توجه به طرح اند که بر این عقیدهنگارندگان 

 معنای واحد زندگی یا معنای متنوعِ زندگی که یجوو جای جسته فلسفۀ صدرایی ب
برآمده از شرایط محیطی یا حاالت انسانی است باید تنوع معانی زندگی را از درون 

 . کردوجو جستهای جوهری او انسان و تفاوت
 قابل زندگی یبرا واحد معنای تحقق از سخن 2انسان متواطی نوعی وحدت نظریۀ با
 توانمی مالصدرا نزد هاانسان تباینی و تفاضلی تفاوت نظریۀ اساس بر اما است، ترتبیین
 .هستیم زیر مسائل واکاوی درصدد جستار این در. کرد ترسیم زندگی برای معنا بیشمار
 و انکار را نوعی حقیقت در هاانسان برابری ای،مبانی چه اساس بر مالصدرا) الف
 کند؟می اثبات را هاانسان نابرابری
 از ها،انسان ژنتیکی و محیطی هایتفاوت همانند عواملی بر افزون توانمی چگونه) ب
 برد؟ بهره زندگی معنای تنوع در هاانسان وجودی نابرابری عاملِ
 شود؟می تبیین مالصدرا شناسیانسان در زندگی معناییبی چگونه) ج

                                                                                                                                                                             
یست، بلکه نوع مشتمل بر افراد نابرابر یا جنسِ مشتمل بر مالصدرا، انسان نوع مشتمل بر افراد برابر نۀ در فلسف. 1

گفتنی . شوددر این مقاله، از حالت اول، به تفاوت تفاضلی و از حالت دوم به تفاوت تباینی یاد می. انواع است
 .شودمالصدرا هر دو حالت یافت میۀ است در فلسف

ای میان افراد انسانی وجود ندارد همه در  و تفاوت جوهریاساس این نظریه، انسان نوعِ مشتمل بر افراد استبر. 2
 .حقیقت انسانی برابرند
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 تحقیق پیشینۀ .2
به چاپ رسیده ) حدود سه مقاله(دگی نزد مالصدرا مقاالت اندکی در باب معنای زن

هایی که در باب معنای زندگی نزد عالمه طباطبایی را بیفزاییم البته اگر پژوهش. است
  :ند ازا برخی از این مقاالت عبارت. حدود شش مقاله در این حوزه در دست است

ای زندگی از منظر مالصدرا و پل معن«. 2؛ »معنای زندگی به روایت حکمت متعالیه«. 1
 1.»معنای زندگی از دیدگاه مالصدرا«. 3؛ »تیلیش

هایی همانند عشق، نظام مقالۀ نخست، با طرح اصولی از حکمت متعالیه و مؤلفه
مقالۀ دوم در همچنین، . پردازد و وجود فقری انسان به تبیین معنای زندگی می،احسن

رتبۀ ظاهر و باطن است و باطن وجود با شود که وجود مشتمل بر دو ممطرح می
. کند  اللهی، معنای زندگی را تأمین میۀچون شجاعت، امید، اختیار و خلیفهایی  مؤلفه

 انسان و دیگر ۀمقالۀ سوم خدا را یگانه منبع معنا معرفی کرده و با طرح اسفار اربع
. پردازدیین معنای زندگی میشناسی فلسفۀ مالصدرا به تبمباحث مابعدالطبیعی و جهان

یک از مقاالت یادشده به تنوع و تکثر معنای زندگی و مبانی متافیزیکی، اما هیچ
. اند و کالمی آن در فلسفۀ مالصدرا نپرداخته،)ویژه کثرت نوعی انسان هب(شناسی  انسان

ت و همچنین، در مقاالت مذکور، برخالف مقالۀ حاضر، از تفکیک میان مقام اثبات و ثبو
 .نقش آن در معنای زندگی بحث نشده است

 
 در فلسفۀ مالصدرا طرح تفاوت تفاضلی و تباینی انسان  .3

مالصدرا، با انکار . در فلسفۀ مالصدرا انسان نوع واحد متواطیِ مشتمل بر افراد برابر نیست
ن انسان  که در آ،تفاوت تفاضلی. 1: کندها، دو حالت از نابرابری را مطرح میبرابری انسان

 که در آن انسان جنس مشتمل ،تفاوت تباینی. 2نوع مشککِ مشتمل بر افراد نابرابر است؛ 
 .شوددر این بخش، سه تبیین از دو تفاوت یادشده عرضه می. بر انواع متباین است

 

                                                                                                                                                                             
معنای زندگی به «، )1390(آذربایجانی، مسعود . 1: اطالعات کتابشناختی کامل مقاالت یادشده به این قرار است. 1

نی، اعلی و رقیه طلوعی تورا. 2؛ )150-135، زمستان، صص9، قم، سال چهارم، ش اسرا، »روایت حکمت متعالیه
. 3؛ 38-27، زمستان، صص 66، ش صدرا خردنامۀ، »معنای زندگی از منظر مالصدرا و پل تیلیش«، )1390(

 .78-69، تابستان، صص 68معنای زندگی از دیدگاه مالصدرا، ش«، )1391(پورحسن، قاسم و فائزه عابد کوهی 
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1 .  ظهور متفاوت اسمایی خدا. 3
با این .  استپرسش از معنای زندگی در فلسفۀ مالصدرا از مصادیق مسائل سهل ممتنع

منبع زندگی عقلی برای ذوات توضیح که در نظام معرفتی مالصدرا خدا غایت امور و 
و حقیقت انسان در مقام تکوین و ثبوت ]. 270، 256، ص 6، ج13[ عقلی نوری است

و رسالت او نیز ]. 117، ص 1، ج14[ دارد» به سوی او«همانند دیگر موجودات هویتی 
 خیر نزد مالصدرا ،به دیگر سخن. بر مقام مذکور استسلوک علمی و عملی منطبق 

بخشد و در غایت امیال است و هر موجود ممکن با دستیابی بدان خود را استکمال می
سر سلسلۀ خیرات، خیر مطلق، یعنی خدا، وجود دارد که کعبۀ آرزوهاست؛ خدایی که 

 ].  58، ص7، ج14[ نور محض و فوق تمام و بری از هر نقصی و منزه از هر فقری است
عربی، اسما و صفات گوناگون   ابنۀاما از سوی دیگر خدای مالصدرا به تبع خدای عارفان

داند و اسماي  از تجلیات ميای او اسم را ذات خدا به اعتبار صفتي از صفات یا تجلي. دارد
 از نظر مالصدرا، اسما معاني معقول در غیب وجود. کندملفوظ را اسماي اسما معرفي مي

او به تبعیت از عرفا، موجودات عیني . شوندها متعین مي ون و تجلیات حق با آنئکه شاند  حق
 که موجودات عیني مظاهر اسما در غیب وجود داند، به اعتبار آنرا یکي از اطالقات اسما مي

 .]317، ص2، ج13؛ 44، ص12[ اند عالم مظهر اسماي الهيۀبنابراین هم. هستند
عربی، موجودات مظاهر صفات و  عرفانی مالصدرا، موافق با مکتب ابندر نگرش 

و با وجود بساطت حقیقت حق، اسماء و صفات در مفهوم . اندمجالی اسمای حسنای حق
و اسمی از اسمای الهی به عنوان مبدأ و معاد هریک از ممکنات تلقی . اندو معنا مختلف

که در   به حکم آن اسم است؛ چنانکه موجود تحت آن اسم محکوممی شود؛ به نحوی
 ].267، ص6،ج13؛ 215، ص8، ج4[ »کل میسر لما خلق له «:حدیث آمده است

 اسمای الهی، مبادی فصول  کهبه نظر صدرالدین شیرازی، عارفان مسلمان معتقدند
که صور مفارقِ عالم عقول و صور حسی در طبیعت، به  ؛ چناناند ذاتی حقایق امکانی

ثر همانند استهالک نور ضعیف در نور اقوی و وجود سافل در وجود عالی، حیث تأثیر و تأ
و بر اساس این معنا از فصل، مظاهر  .]125، ص6، ج13[ اند مستهلک در اسمای ربوبی

 ،به دیگر سخن. متمایز اسمایی از انسان به حسب تعدد مبادی اسمایی خواهیم داشت
 اسمایی، مراتب متفاوتی از هستی را به حسب برخورداری متفاوت از ظهوراته ها بانسان

بخشی از این برخورداری، ناآگاهانه و پیش از اراده است همانند . دهندخود اختصاص می
ها وجود دارد و بخش دیگری از آن آگاهانه و پس از اراده تفاوتی که در آغاز میان انسان

ی متفاوت شده و  بر حسب تفاوت در تحصیل علم و عمل، مظهر اسما،هااست و انسان
 .شوندمند میدر نتیجه از مراتب وجودی متفاوتی بهره
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 عنوان به .اندمتقابل نیز ها آن مظاهر دارند، تقابل الهی جالل و جمال اسمای که جا آن از
 از همچنین،. دارد الهادی اسم مظهر انسانِ با تباینی تفاوت المضل اسم مظهر انسانِ ،نمونه
 محاطی -محیطی ۀرابط نیز ها آن مظاهر دارند، احاطی-محیطی ۀرابط الهی اسمای که جا آن

 پس. دارد محاط اسم مظهر انسانِ با تفاضلی تفاوت محیط اسم مظهر انسانِ بنابراین،. دارند
 .شودمی تبیین هاانسان تباینی و تفاضلی تفاوت حالتِ دو هر مدل، این در
 
  انسانۀگانتجرد سه. 3 .2

دیگر فیلسوفان مسلمان بر این عقیده است که انسان، افزون بر بدن مالصدرا همانند 
 تجرد نفس نزد  کهشایان توجه است. مادی دارای ساحتی روحانی به نام نفس است

ه از ماده نیست، بلکه به تعبیر شارحان حکمت متعالیه  مالصدرا منحصر در تجرد و تنزّ
تجرد   تجرد ناقص که از آن به)1 :توان سه گونه از تجرد را رصد کرددر آثار او می

در این گونه از تجرد، نفس . کنند  و تجرد مثالی نیز تعبیر می،خیالی، تجرد برزخی
در این . شود تجرد تام که از آن به تجرد عقلی نیز یاد می)2. انسان منزّه از ماده است

. رنگ استصورت از تجرد، نفس منزّه از ماده و احکام ماده همانند شکل و اندازه و 
 تجرد اتم که از )3. همچنین، تجرد عقالنی در مقام ادراک معانی و حقایق مرسله است

این معنا . کنندآن با عناوینی چون مقام فوق تجرد عقلی و مقام الیقفی نفس نیز یاد می
که مجرد  از تجرد، حاکی از تحول نفس و عدم ایستایی او است؛ یعنی نفس، عالوه بر این

 ،به دیگر سخن. احکام آن است، فاقد حد یقف و مجرد از ماهیتِ ثابت استاز ماده و 
های پی در پی عاری از ماهیت به معنای حد ثابت بوده نفس به سبب تحول و صیرورت

 ،6؛ 124، ص 5 ج ،26؛ 343ص ،8ج ،14[و مقام معلومی ندارد تا در آن مقام توقف کند 
 .]92،97-91ص  ،7؛ 269ص 

 .ها باشدتواند تبیین خوبی برای تفاوت تفاضلی میان انسانشده میگانۀ یادتجرد سه
 و انسانِ مجرد به تجرد عقلی به ،انسانِ مجرد به تجرد برزخی به عنوان انسان حداقلی

 . و انسانِ مجرد به تجرد اتم به عنوان انسان متعالی مطرح است،مثابۀ انسان میانه
 
 ی مالصدرا شناسشناختی و انسان مبانی هستی.3. 3

توان مراتب وجودی انسان و به تعبیری تفاوت ای از مبانی صدرایی میبا استناد به پاره
در این بخش به آن مبانی و نقش آن در تبیین . دکرها را تبیین تفاضلی یا تباینی انسان

 .کنیمله اشاره میئمس

Dear-User
Highlight
"2." به بعد از "3." منتقل شود.
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از عینیت و منشأ مند  در نظر مالصدرا، وجود اوالً و بالذات بهره.اصالت وجود) یکم
 وجود، موجود تبعي، بالعرض و در نهایت برخوردار از تحقق ۀآثار است و ماهیت به واسط

 .]8، ص 17؛ 15–9ص ،19؛ 133، ص 3،ج43-38، ص1، ج14[مجازي و ظلي است 
 در نظام فلسفي مالصدرا، وجودِ اصیل، داراي مراتبي از .وحدت تشکیکی وجود) دوم

 نه زائد بر وجود ، ضعف نیز عین وجود و برآمده از آن استشدت و ضعف است و شدت و
 اما باید .بنابراین وجود در عین وحدت خویش برخوردار از کثرت است. و خارج از آن

گردند و خاستگاه متعدد   وحدت به یکدیگر بازميۀتوجه داشت که عامل کثرت و مای
شایان ذکر است براي . د شو که از این نظریه به وحدت تشکیکي وجود یاد مي؛ندارند

هاي متعددي وجود دارد که اختالف به شدت و ضعف و  وحدت تشکیکي وجود مالك
هاست که البته در تبیین تشکیک در عقول اولویت و عدم اولویت یکي از آن مالك

رَضي کارآمد نیست و ارجاع مابه هاي وحدت  االمتیاز نیز از دیگر مالك االتفاق به مابه عَ
-511، ص 1ج،14[  مالك نخست را دارا نیستۀ که مالك اخیر نقیص؛تشکیکي است

که شیخ   پیش از آن،گفتنی است .] پانویس عالمه طباطبائی432ص ،1 ج،14؛ 512
 تشکیک در ماهیت را مطرح کند، فضای حاکم بر تفکر فلسفی نوع را ۀلئاشراق مس

و عام یا تشکیک دانست و بر امور مشکک، به تشکیک مفهومی همواره متواطی می
اما با ظهور سهروردی و . ]302ص  ،16 ؛37، ص3ج ،1[ شدخاصی، نوع اطالق نمی

رو در  این  از.طرح ماهیت و نوع مشکک، دیگر نوع صرفاً به معنای امر متواطی نبود
. نوع متواطی و نوع مشکک: شده، دو معنا از نوع عرضه شده است سازی ارائه مفهوم

 را رد کرده و در ، یعني اصالت ماهیت و تواطي وجود،کورمالصدرا مباني وحدت مذ
 وحدت نوعی ۀاو اندیشرو  مقابل اصالت وجود و وحدت تشکیکي آن را مي پذیرد؛ از این

 .]761، ص 2،ج18[ دهدها را به شدت مورد انتقاد قرار میمتواطی انسان
 ،گردد ي وحدت تشکیکي یادشده با توجه به کل هستي مطرح م.حرکت وجودی) سوم

. مند است  ضعیف وجودي یا شدید بهرهۀکه در آن وجودي در نسبت با وجود دیگر از مرتب
نظر بگیریم مبحث حرکت  اما اگر بخواهیم همین شدت و ضعف را در وجود واحد در

 واحد به عنوان یک واحدِ ءگردد که براساس آن شي جوهري و اشتداد وجودي مطرح مي
 حرکت جوهري یا  که ذکر استشایان. گردد  و ضعف ميمشکِک داراي مراتبي از شدت

وجودي و به تعبیري اشتداد وجودي، مبتني بر اصل تشکیک است و بدون پذیرش تشکیک 
حرکت جوهري به عنوان جنبشي اضطراري، از آن . توان اشتداد وجودي را طرح کرد نمي
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 حرکت اراديِ ۀمثاب موجوداتِ عالم طبیعت است و حرکت وجودي یا اشتداد وجودي به ۀهم
 بنابراین انسان، افزون بر حرکت جوهري، به 1.برآمده از علم و عمل، از مختصات انسان است

  .]161ص، 12؛ 95، ص3ج ،14[ حرکت وجودي نیز متحرك است
 نفس در آغاز ، مبنای مالصدرا با مطابق.حدوث جسمانی و بقای روحانی) چهارم

اما بر  ،]340، ص 8 ج ،14[ ت را داراستپیدایش صورتی است جسمانی و حکم طبیع
اساس حرکت جوهری استکمالی به تجرد برزخی سپس تجرد عقالنی و فوق عقالنی 

 بدن در سیر تکاملی خود ،به این ترتیب. روید  به تعبیري از ماده، مجرد مي.شودنائل می
 ].88-87، ص 3ج ،11[شود  تبدیل به عقل می

ي از مباني فلسفي مهم مالصدرا اتحاد عاقل و معقول  یک.اتحاد عاقل و معقول) پنجم
جمله وحدت تشکیکي وجود و اشتداد   از، این مبنا به دلیل فراهم نبودن مقدمات آن.است
اما مالصدرا .  از سوي حکماي پیش از مالصدرا به شدت مورد انکار قرار گرفته است،آن

 اتحاد عاقل و ۀلئدر مس .دساز براساس نگرش وجودي خویش، مبناي مذکور را مبرهن مي
 باالتري از هستي نائل ۀها با اتحاد با صورهاي ادراکي به مرتب انسان کهشود معقول بیان مي

 وجودي و ذات ۀشوند و چنین نیست که انسان عالم با انسان جاهل به لحاظ مرتب مي
مل به متن ذات علم و ع. رتبه باشند و تفاوتشان تنها در عوارض و امور خارج از ذات باشد هم

اتحاد عاقل و معقول افزون بر اصول  .دهند یابند و نفس انساني را گسترش مي انسان راه مي
 :اند هایی است که از آن جملهیاد شده، مبتنی بر گزاره

  .نفس انساني با حفظ وحدت، کل القواست )1
  .علم از سنخ وجود است نه کیف نفسانی و عرض) 2
  2.کیبی اتحادي استترکیب ماده و صورت، تر) 3

ل وجود، ماهیت نیز بر اساس مبانی یادشده به این نکته رهنمون می شویم که با تبدّ

                                                                                                                                                                             
ي و گاهي وجودي یاد مي شود اما اختصاص حرکت وجودي به انسان در آثار مالصدرا از هردو حرکت به حرکت جوهر. 1

 )69، ص8(و حرکت جوهري به اشیاي طبیعي، مفهوم سازي استاد گرانقدر آقاي دکتر نصرهللا حکمت است
به این بیان که نسبت صورتهای ادراکی به نفس نسبت عرض به موضوع نیست؛ بلکه این نسبت شبیه نسبت . 2

به دیگر سخن شي واحد . و ماده و صورت، ترکیب اتحادي داشته و به وجود واحد موجودند. تماده و صورت اس
مي تواند در سیر تدریجي خود، جامع کماالت مختلف و منشأ انتزاع معاني متعدد گردد و فعلیت بر فعلیت 

، ص 1، ج15، 14؛ 97، 88،90-74،78،87ص، 11[ ي صورتِ پسین گرددافزوده و هر صورتِ پیشین آن، ماده
 .]201 – 168، ص 5؛127،199، ص 12؛48-46؛ ص290
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 با این تفاوت که با توجه به راهیابی تشکیک در وجود، وجود واحد ؛متبدّل خواهد شد
جا که در ماهیت، تشکیک راه ندارد،  دارای درجاتی از شدت و ضعف می شود اما از آن

رود و ماهیت جدیدی جایگزین آن د تبدل وجود، ماهیت پیشین از بین میدر فراین
یابد و به حسب  که با تحصیل علم و عمل، وجود انسانی اشتداد می نتیجه آن. گردد می

ها در عین حفظ بنابراین انسان. شود هر مرتبه از وجود، نوع خاص انسانی، انتزاع می
ی، تفاوت تفاضلی داشته و به لحاظ وحدت در ساحت وجود، در همان وجود انسان

به دیگر سخن، انسان در حکمت متعالیه، به حسب . اندماهیات انسانی نیز انواع مختلف
ک و  .]46ص  ،1ج ،14[به لحاظ ماهیت، کثیر نوعی است  وجود، واحد نوعی مشکّ

توان مراتب و مقامات قرآني و عرفاني انسان از ي معناي یادشده ميهمچنین، برپایه
 و فنا را حاکي از مراتب مختلف وجود و منافي وحدت نوعي متواطي انسان ،جمله توکل، رضا

 .ها را در مراتب متفاوت سلوکي، کثیر نوعي دانستتلقي کرد و دقیقاً به همین معنا انسان
 

  تأثیر طرح تفاوت تفاضلی و تباینی انسان در تنوع معنای زندگی .4 
ی گزاره یا واژه نیست، بلکه مراد از آن هدفداری، مطلوبیت، در اینجا معنا» معنا«مراد از 

گفتنی ]. p.1-2 ,29؛ 68-67، ص 20:نکـ [  و برخورداری از کارکرد است،ارزشمندی
آن، در عالَم دینی یا هر تفکری که  افزون بر. است معناداری، مقول به تشکیک است

 دو ساحت دنیا و آخرت مطرح قائل به معاد است باید معناداری زندگی را با توجه به
 و ارزشمند بودن ،توان از هدفداری، کارکرد داشتنهم میبنابراین، فارغ از آخرت، . کرد

 و ، اما زندگیِ ناظر به آخرت، در سطح عالی و وسیع هدفمند، واجد کارکردسخن گفت
 بر چهاگر ،به دیگر سخن . و در نتیجه از معناداری باالتری برخوردار است،ارزشمند است

توان از معنای زندگی و تنوع آن سخن گفت اما در اساس انحصار زندگی در دنیا می
نهایت است، معنای مند از حیات جاودانه و بیتفکر فلسفی مالصدرا که در آن، انسان بهره

اما آنچه دغدغۀ نگارندگان است تنوع . تری برخوردار استزندگی از تنوع بیشتر و جدی
شناسی ساس مؤلفۀ حیات جاودانه نیست، بلکه پژوهش در باب تأثیر انسانمعنای زندگی بر ا

شناسی مالصدرا  با این توضیح که در انسان.مالصدرا بر تنوع معنای زندگی منظور است
ها های متفاوت به تفاوت تفاضلی و تباینی مطرح است و تفاوت تفاضلی و تباینی انسانانسان

وت در معنای زندگی رهنمون کرده و مقدمات نگرش متفاوت در فلسفۀ مالصدرا ما را به تفا
متفاوت در سطح رفتار و عمل را فراهم های  تجربهبه زندگی در سطح نظر و برخورداری از 
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و »  با عنوان-دیدن«های مذکور در مفهوم ویتگنشتاینیِ  مؤلفه،به دیگر سخن. کندمی
های گوناگون نگریسته و معانی متفاوت و متنوعی از ، زندگی را از دریچه» با عنوان-تجربه«

 ].90-88، ص27[ کندآن را تجربه می
های  در بافتها تابع محیط و شرائط خاص بوده و همواره معناداری زندگی انسان

طور نیست که پرسش از مختلف، تصویرهای متفاوتی از معنای زندگی وجود دارد و این
یکسان برای انسان عصر حجر و انسان دورۀ مدرن و طور یکنواخت و  همعنای زندگی ب

 معنای زندگی به مثابۀ ،به دیگر سخن. پسامدرن و انسان مؤمن و کافر قابل طرح باشد
ها و فارغ از های تاریخی و همۀ انسانکلی و انتزاعی قابل اطالق بر همۀ دوره امر بسیار

نحو فۀ مالصدرا نیز این تفاوت بهدر فلس. های فردی نیستها و تفاوت های عالَم آنتفاوت
 با این توضیح که با طرح تفاوت تفاضلی و تباینی انسان در فرایند .تر مطرح شودجدی

هر انسانی بر پایۀ علم و عمل خویش،  با ساز و کار اتحاد عاقل و معقول، اشتداد و تضعف
 از آن هر انسانی، مراتب وجودی متنوع یا انواع گردد و باالترفرد میه نوع منحصر ب

بنابراین، باید پرسش از معنای زندگی را بر . کندانسانی متفاوت را در خود تجربه می
در . هریک از انواع انسانیِ انسان واحد و به تعبیری منِ متکثر عرضه کرد و پاسخ شنید

 در ،کندزندگی را تأمین میها توحید عامی هدف و ارزش و در نتیجه معنای  یکی از آن
بنابراین، در فلسفۀ مالصدرا ...  و در سومی توحید خاص الخاصی و،دیگری توحید خاصی

 .شودپرسش می» معانی زندگی من به عنوان انواع انسانی«باید از 
 نوعی به و داشته اساسی نقش مسائل تبیین و تحلیل در مالصدرا، فلسفۀ در وجود

 وجودی تحوالت و وجود هم مالصدرا ۀشناسانانسان نگاه در. است امور انجام و آغاز
 معارف فهم اسراراآلیات در مالصدرا لذا. دارد تحریکی و ادراکی قوای با مستقیم ارتباط

 مي آن از حاصل بصیرت و وجودي تحول اساس بر معارف با افقي هم به منوط بیشتر را
 حق نور به باطنش که کسي است عتقدم او ،سخن دیگر به. متعدد براهین ۀاقام تا داند

 داشت نخواهد او در تأثیري متعدد براهین بیان هنکرد پیدا قلبي بصیرت و نشده روشن
 و الهي ذات چون حقایقي فهم کتاب، این در همچنین]. 211-209 ،38ص ،12[

 بلکه شود، نمي حاصل مفهومي ایضاح و تحلیل مفاهیم، بندي دسته با تعلیم، هاي گونه
 ،12[ آید نمي دست به خویش نفس از سالک فناي و وجودي تحول با جز ها آن یافت
 تفکر بر افزون انسان، در وجود تبدل و تحول صدرایی، تفکر در همچنین. ]23 ،20ص
 اهل بصر و سمع تحول، این پی در کهچنان ،گذاشته اثر نیز او حسی ادراک مجاری در
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 بنابراین،].. 211-209ص ،12[ گرددمی متفاوت شقاوت اهل بصر و سمع با نوعاً سعادت
 تفکری مقدمات گرو در که آن از پیش آدم، و عالَم به انسان نگرش تغییر مالصدرا، نزد

 رسیده عقالنی تجرد به خیالی تجرد از که انسانی. است وجودی تحول بر مبتنی باشد
 که را اموری فهمدمی و گیردمی اخروی صبغۀ او تحریکی و ادراکی قوای تمام و وجود

 از او چشم در امور داشتن کارکرد و ،ارزشمندی هدفمندی، و فهمیدنمی گذشته در
 با  کهگفت توانمی دلیل همین به دقیقاً و یافته ارتقا عقالنی سطح به خیالی سطح
 برای مختلفی معناهای انسانی وجود در ضعف و شدت و تفاضل با آن پی در و وجود
  .است تبیین و صورت قابل زندگی

های متفاوتی دارد؛ زندگی حیوانی  زندگی نیز از منظر مالصدرا، ساحت،از سوی دیگر
 جوهری که ، انسان بماهو انسان نزد او برخوردار از جوهر روحانی است.و زندگی انسانی

بنابراین، حیات انسان از آن جهت که انسان است، حیاتی . جایگاه معرفت خداست
و حیات حسی و حرکتی دنیوی از آنِ حیوان بماهو حیوان .  اخروی استعلمی، نطقی و

پس، ثبوت حیات دنیوی برای انسان نه حقیقی که وهمی . هو حیوان است یا انسان بما
هرچه حیات طیبه نیز دارای مراتب است؛ به این معنا که ]. 239ص  ،6 ج ،13[است 

او به حسب قوت و استقرار ازدیاد انسان فزونی گیرد، حیات ) انکشاف(یقین و گشودگی 
های بسته به اینکه ما به حضور مؤلفه:  به دیگر سخن].386ص ،7 ج، 13[ یابدمی

ها را  ای چون تعقل، حقیقت، روح و خدا در زندگی اعتقاد داشته باشیم یا آنمعنوی
اگر انسان موجودی تک . یکسره انکار کنیم، تلقی متفاوت از زندگی خواهیم داشت

 و غریزی زمام مقدرات او را در ،های مادی، حسیتی تلقی شود و منحصراً ارزشساح
دست گیرند و اهتمام او صرف برآوردن نیازهای ضروری زندگی دنیوی شود با فقدان 

 و معنای حقیقی زندگی مواجه خواهیم بود و زندگی او در حد برآوردن ،آزادی، حقیقت
 اما حضور ].7 مؤیدی، ص ۀمقدم ؛ همان،145-144ص  ،24[ نیازهای مادی معنا دارد

 . گرداندهای معنوی، معنای حقیقی را به زندگی برمیمؤلفه
اند معناداری زندگی را  سعی کرده]p. 152 ,8 [گفتنی است محققانی همانند گرت

در سطوح مختلف مطرح نماید، یعنی از معانی زندگی من بحث کند اما عوامل تنوع 
های های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و عالقهیزی جز زمینهمعنای زندگی نزد او چ

 مالصدرا نشان دادیم که ۀشناسان اما در این جستار، بر اساس نگاه انسان.شخصی نیست
تری وجود دارد؛ عاملی که ریشه در تفاوت تر و جدیافزون بر عوامل گرت، عوامل مهم

 .ها داردتفاضلی و تباینی انسان
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فرض  ریشه در یک پیش1باوریگرایی و فراطبیعت نظریۀ طبیعتهمچنین، تقابل دو
اما با متزلزل شدن این پیشفرض . انگاری انسان داردشناختی، یعنی تواطینادرست انسان

شود؛ با ای از معنای زندگی فراروی ما گشوده میشناسی مالصدرا، افق گستردهدر انسان
اند، معنای زندگی حسب وجود متفاوته هایی که باین توضیح که هر یک از انسان

 اما . انسان موحد معنای توحیدی و انسان غیرموحد معنایی غیرتوحیدی:متفاوتی دارند
کند حیات طیبه و معنای شناسی صدرایی حکم میبرهان، شهود و قرآن در انسان

 . سوی خداستحقیقی زندگی از آن انواع و افراد انسانی است که سرشت و توجهشان به
طور عام، خدا یا هر مؤلفۀ روحانی دیگر ه باوری ب در نظریۀ فراطبیعت آن، افزون بر

شناسی مالصدرا در اما تفاوت نگاه انسان .شرط الزم و کافی برای معناداری زندگی است
 یادشده آن است که خدا به عنوان معنابخش زندگی، ظهورات متفاوت اسمایی ۀلئمس

 .   گی ذو مراتب خواهد بوددارد و بر اساس آن، معنای زند
  

 شناسی مالصدرا معنایی زندگی در انسانتبیین فلسفی بی. 5
برند، هدف الهی در سر میه جهان و نوعی که در آن بحسب زیسته های مؤمن بانسان

زندگی دارند و دلشورۀ آن را دارند تا مابقی اهدافشان را در راستای هدف متعالی که 
 ارزش است، تعریف کرده و به تعبیری دیگر اهداف را تابع آن هدف برخوردار از باالترین

کند و در حکمت متعالیه نیز برهان و شهود ما را به این نکته رهنمون می. متعالی کنند
یعنی خدا هم تکویناً . که در انواع یادشده، ساحت اثبات منطبق بر مقام ثبوت است

انی در مقام تشخیص به این نکته پی هدف آفرینش و زندگی است و هم این انواع انس
 . کنندشان را بر این مبنا بنا میبرده و در مقام رفتار، عمارت زندگی

ایمان، خدا به عنوان هدف عالم و زندگی مطرح نیست، اهدافی های بیاما نزد انسان
مندی از زندگی دنیوی، معنای زندگی را تأمین چون اخالق غیرتوحیدی، رفاه و رضایت

تواند عینِ نوع انسانی، می طبیعی است که هدف و معنای زندگیِ یک زیست .ندکمی
                                                                                                                                                                             

داند و نظریۀ ای روحانی را شرط الزم و کافی برای معناداری زندگی مینظریۀ فراطبیعت باوری،حضور مؤلفه. 1
گرا، ضرورت حضور امر روحانی را در معنابخشیدن به زندگی نفی کرده و معناداری زندگی را در صورت طبیعت

بنابراین، این گروه در مقابل . کنددان خدا و روح یا عدم برقراری نسبتی درست با آنها ممکن تلقی میفق
آثار جدید دربارۀ (گویند گرایی و عین گرایی سخن میهای خدا محور و روح محور از تئوری شخص نظریه

 ).34-16معنای زندگی، ص 
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بنابراین مومنان و غیر مومنان در . نوعی دیگر ارزیابی شودمعنایی برای زیست بی
معنا ارزیابی ، زندگی یکدیگر را فاقد هدف، کارکرد و ارزش و در نتیجه بی1مواردی

معانی برای زندگی /اهداف و معنایی/  انواع انسانی، هدفبنابراین، هر یک از. کنند می
دارد زندگی ارزش زیستن و جنگیدن برای ها اعالم می آن/ تعریف کرده و مطابق با آن

اما زمانی که هریک از انواع انسانی، به مدد دین، عقل سلیم و فلسفۀ . استمرار آن را دارد
لحاظ نظری فاصله گیرد، خدا را معنای اش به بند زمان و چارچوب وجودیالهی از تخته

هایی که در نسبت با خدا و سلوک به سوی او در صراط حقیقی زندگی دریافته و زندگی
 .کندتلقی می) تنگ و تاریک( 2مستقیم الهی نیستند، فاقد معنا و ضنک

ها را چنین گرایی انسانتوان پوچشناختی صدرایی میبنابراین، بر اساس مبانی انسان
ۀ دهد که در آستانمعنایی زمانی به انواع متفاوت انسانی دست می  احساس بی کهیین کردتب

به دیگر . دیگری از آن استۀ ای از یک نوع به مرتبخروج از یک نوع به نوع دیگر یا از مرتبه
معنایی و   نوع واحد مشکک انسانی، بی و مراتب در مرز انواع انسانی، و مرز سطوح،سخن

  و موقعیت مرزی،بخش نجاتهایی همانند برهان، نفحات  البته مؤلفه.شوندیپوچی معنا م
 .کندسرگردانی در مرز انواع رهانیده و به درون نوع هدایت می

 

 نتیجه
ای همانند اصالت وجود و وحدت تشکیکی آن، مبانیظهور اسمایی متفاوت خدا و  ،اوالً

 مشتمل بر  مالصدرا، انسان را نه نوعۀلسف اتحاد عاقل و معقول در فحرکت وجودی و
افراد نابرابر یا جنس مشتمل بر انواعِ ۀ که نوع دربردارند ،افراد برابر در حقیقت نوعی

 انسان نزد مالصدرا، حاکی از تفاوت ۀگان همچنین، تجرد سه .کندنابرابر معرفی می
را تغییر نگرش انسان به  مالصدۀشناساندر نگاه انسان، ثانیاً .هاست تفاضلی میان انسان

                                                                                                                                                                             
 که لزوما چنین نیست که در همه موارد و زمانها دو گروه یاد بدین سبب است» در برخی موارد«تأکید بر قید . 1

شده منکر معناداری زندگی یکدیگر شوند؛ بنابرآنکه ممکن است دو طیف مذکور، قائل به تفاوت معناداری شوند 
 .و برای آنها درجه ای از معناداری را قبول کنند

عْرَضَ عَنْ «ام تطبیق نه تفسیر، مراد کریمۀ در مق ]؛325 ص ،3 ج،27[تفسیرالصافي فیض کاشانی در . 2 وَمَنْ أَ
عْمى وْمَ الْقِیاَمةِ أَ رُه ُیَ حْشُ کاً ضیّقاً وَن َ عِیَشةً ضَنْ مَ لَه ُ ِري فَإِنّ َ مى * ذِکْ عْ مَحَشَرْتَِني أَ تُ بَصِیراً قالَ رَبِّ لِ را » .وَ قَدْکُنْ

 توجه به بیانات نورانی ایشان دانسته و نتیجۀ آن را نبردن از آنها و عدمو فرمان) ع(رها نمودن امامان معصوم 
 برای آگاهی از دیگر تفاسیر.کندنابینای بصر در قیامت و نابینای دل در دنیا در نسبت با والیت آنان معرفی می

 .]111 ،ص22 ،ج22؛ 194 ،ص6 ، ج9؛ 541-1542،ص3 ج،10:رک[
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. که در گرو مقدمات تفکری باشد مبتنی بر تحول وجودی است عالَم و آدم، پیش از آن
انسانی که از تجرد خیالی به تجرد عقالنی رسیده وجود و تمام قوای ادراکی و تحریکی 

 و کارکرد داشتن امور در چشم او از ،گیرد و هدفمندی، ارزشمندیاخروی میۀ او صبغ
 وجود و توان گفت با خیالی به سطح عقالنی ارتقا یافته و دقیقاً به همین دلیل میسطح

قابل  تفاضل و شدت و ضعف در وجود انسانی معانی مختلفی برای زندگی در پی آن با
  یا هر فرد نابرابر در نوع انسانی،انسانینوع هر زندگی بنابراین، . تصور و تبیین است
 به عنوان .، معنایی اختصاصی داردب با جایگاه وجودی او یا متناسمتناسب با نوع و

 توحید عامی هدف و انواع انسانی یا در یکی از مراتب وجودی انسان، در یکی از نمونه
 و در ، در دیگری توحید خاصیکند ویجه معنای زندگی را تأمین میارزش و در نت

ها تابع محیط و شرائط  سان معناداری زندگی اناگرچه ،ثالثاً .سومی توحید خاص الخاصی
های متفاوت، تصویرهای متفاوتی از جهانهای مختلف و زیست در بافتخاص بوده و

مالصدرا تنوع در معنای زندگی برآمده تفاوت ۀ  اما در فلسف،معنای زندگی وجود دارد
 .های غیرجوهری و محیطی نه تابع تفاوت،هاستجدی و جوهری میان انسان
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