
 
 
 
 

 مالصدرا در مواجهه با پوچی فضاي مجازي ي ه امکانات درونی فلسف
 

 **عبداهللا صلواتی                                                           *زهرا لطفی 
 چکیده 

 انسانسبک زندگی  برهاي ارتباطی عصر حاضر، فناوريو هاي مجازي شبکه
معنایی و نیهلیسم، گیري بیشکل ملواع یکی ازاست.  داشتهه فزایندي ثیرأت

دور از معنویات است که ویر دنیایی مکانیکی و به تکنولوژي و تص دانش وي هتوسع
 آرمان و  را شکل دهد که و جهانی منجر شود مندي هستینفی غایتبه تواند می

فضاي مجازي  ؛شودختم میمعنایی زندگی و پوچی بی ندارد و به هاي معنويآموزه
بوم این زیست شماررغم مزایاي بیبه. کندمعنایی را فراهم بی ایني هتواند زمینیم

 همچنان ،معنایی و پوچیبی ، نوظهور، حس اضطراب و تنهایی و در پی آن
آیا با تکیه  این است که نوشتار حاضر اساسی  سؤال. گیر انسان امروزي استگریبان

 ان فراوانیو معنادار سخن ی اصیلدگزنکه درباب  مالصدرا فیلسوفی نظیر يبر آرا
اي معنادار و منطقی داشت؟ مواجههضاي مجازي في هبا پدیدتوان گفته است، می

ي ه امکانات و مزایاي ویژ رغمعلیهاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که: یافته 
در نامتعارفی گیري الگوهاي رفتاري د سبب شکلتوانمیاین فضا  فضاي مجازي، 

 ن برتریهاي حکمت متعالیه آن است که مایهاستنباط نگارنده از درون .دوشانسان 
ي هاین فضاي برساخت بهیانه گراعقل، رویکرد هاییبا چنین آسیب برخوردي هشیو

مالصدرا هاست. دست بشر و بیان کارکرد عقل درخصوص انبوه اطالعات و داده
امر اصیل  شناختبزار ا ینعطف سیر صعودي انسان در مسیر تکامل و بهتري هنقط

چیز از رهگذر مواجهه عقالنی همه . در ساحتداندرا حیات معقول میغیراصیل  از
با  يدر مواجههانسان  کهشود و این سبب می یابدمیاصالت است که  با معقوالت

برحذر  منفصل عالم خیالي هاز افتادن در ورط ، هاي فضاي مجازيسیل عظیم داده
 .کندمتمایل  معناداريو  عقالنیتسمت بهرا ی دگ مسیر زنو  باشد
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 مسأله. طرح 1
گري این واسطه و گیردابزارهاي دیجیتالی صورت میي هواسط امروزه تعامل افراد با

 وجوه جدیدي از ،فضاي مجازي در ابازتعریف هویت انسان است. م در عاملی اثرگذار
وجودمان دستخوش  هایی ازبخش مقابل، در کنیم وکشف می مان راهاي فرديگیویژ

 ، فضاي مجازي گرفتاري در هاي محتمل ناشی ازآسیب یکی از شود.فراموشی می
خود  عمل، اندیشه و که انسان در به این معنا ؛عمل است و مقام نظر شدن انسان درايتوده

 و دهدمیفردي اصالت و هویت خود را از دست  چنین داند.جماعت می تابع گروه و را
گیري نوع جدیدي شکل هویت اصیل و دوري از تبعات چنین امري، یابد؛اي میهویت توده

هاي ارتباط رسانه الگوهاي ارتباطی مرسوم در از تعامالت انسانی است که ضمن تمایز از
فناوري  جود آورده است.و را به جدیديهاي فرصتي ت فردویه براي تجلی عمالً  جمعی،

در  باشد. ما تأثیرگذار يارتباطات شخصی و روزمره جدید باعث شده روابط آنالین بر
چیرگی تواند به دور از اصالت مینداشتن ساختاري منسجم و به  ،مواجهه با فضاي مجازي

عظیم  يه با هجمي انسان در مواجهه چه آنن بنابرای شود.منجر عد اجتماعی بر بعد فردي بُ
ست؛ در ودارد، حفظ اصالت فردي ااز نیهلیسم وجودي بازمی ، او راهاي عصر کنونیفناوري

اعتبار و  حفظ اصالت فرديصدرالمتألهین به  ،بیش از همه گذشته،ي همیان حکما و فالسف
فردیت  اصالت و زورب صدد در ی، انسانصدرایي ه فلسف در وجاهت فلسفی داده است.

نگاه مالصدرا  از به نفس اوست؛ ،هویت و انسانیتِ انسان ی،مبانی صدرای نابربت. خویش اس
وجودي  رهگذر از ،دستیابی به آن معرفت نفس است کهي مسأله ترین مسائل،اساسی
هاي ازجمله مؤلفه از نگاه مالصدرا،  .)136-135 /8 :1981 ،مالصدرا( است پذیرامکان

زیست  زندگی، پیوند میان مرگ و مسائلی نظیر ،اداري زندگیمعني هزمین رد اساسی
خردروزي و عقالنیت در  ،تر از همهمحوریت ایمان و معنویت و مهم خدامحوري، اخالقی،

از  شودآنچه سبب می  کند.تبیین می ها راآن  ،باورهاي خود بهباتوجه که صدرا  زندگی است
عقالنی نفس ي ه مرتب بخشیدن بهاصالت افت،اداري راه یعنم وادي مرز نیهلیسم وجودي به

 زیسته در خودبیگانگی انسانِ  نوعیبه تواندحیات عقالنی می طوري که غفلت ازبه است؛
که حکمت   باورهایی وجود دارد فکري مالصدراي ه منظوم در شود. منجر فضاي مجازي

 )شده است یادلیه تعای حکمت مانمبکه از آن به ( متعالیه براساس این باورهاي پایه
مراجعه به این   با ،اشفلسفه شده برو پاسخ به تمامی مسائل عرضه شودریزي میطرح 

ي ه یک شبک ،شودمالصدرا مطرح میي ه فلسف  آنچه در آید.دست می باورهاي پایه به
یین بت باورها اصول و اصول به کمک سایر هریک از براساس آن، که داردمناسب  منسجم و

هستی قرار ي ه وجود بحت بسیط در سرسلسل، بر مبناي نگرش وجودي مالصدرا شوند.می
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صور مادي  ،و پس از آن هستند دارد و پس از او، صور عقلی، مثل خیالی، مثل حسی
شود چنین استنباط می .)416 /6 :1981الصدرا، م(را دارند  وجودي يترین درجهضعیف 

یات معقول و آمیختن با حقایق عالم عقل صدرا، زیستن در حه گاکه معنادارترین زیست از ن
 .شدتر و بارزتر خواهد ، نیهلیسم وجودي جديعقالنیاین حیات دوري از  است و به میزان

 میزانی که از به مقابل، در و رسدوجودي میي ه برترین درج عقلی بهي همرتب انسان در
؛ آیدسراغش می نیهلیسم به نایی وعمبی ،شودداري دور میو هستی اصالت وجود

 به معنی نیهلیسم و پوچی از نگاه مالصدرا توان چنین استنباط کرد کهاساس میبراین
اصول عقالنی و دوري از عقالنیت و خردورزي توجهی به دادن هویت و اصالت، کمازدست 
با  وژيول کنت ازطریقی که چگونه ارتباط اساسی آن است که سؤال حاضر نوشتار دراست. 

راه   تکنولوژيدهد؟ اگر تأثیر قرار می، درك کلی ما از واقعیت را تحت کنیمقرار میبر دنیا
 این امر ؟بدهیماز دست  را هاییچه چیز ممکن است، شودارتباط افراد بشر با یکدیگر 

ي ه آن برساخت میزانی از چه و تالش فرديي ه ساخت که چه میزان از هویت ما دارداهمیت 
مجازي شکل  سپهر هویت فردي ما در میزان از چه ،آینده در مجازي است و ايفض
 درگیري انسان با تحول دنیاي جدید و باوجود. شودمی دستخوش تغییرات  گیرد ومی

هاي مایهدرون  توان ازمی آیا ،آن به فضاي مجازي تعبیر شده است زندگی دومی که از
باید  انسان از نگاه صدرایی گرفت؟گی دوم بهرهندز به معنابخشی برايحکمت متعالیه 

سطح معناداري با تکیه بر باورهاي صدرایی،  و مواجه شود جدید تغییرات عصر چگونه با
فضاي زیستی  در عصر کنونیکه زندگی دوم ، از در اینجا خواهد بود؟ چه حد زندگی تا

 ي مجازي که از آن ضاف است و نشان داده شده که چرا شدهانتقاد شود، محسوب می جدید
شود، یک زندگی اصیل و واقعی نیست. همچنین نشان داده خواهد میتعبیر به زندگی دوم 

گیري شکل الگوهاي رفتاري متمایزي را  ،هاي مجازيشد که چگونه اینترنت و شبکه
ی است که در پس ارتباط با جهان نیهلیسمي مسأله ،محوریت این نوشتاراما . دهندمی

گرایی و نیهلیسم پوچدر چنین فضایی، ت و اینکه چگونه اسحاکم  کنونیصر ع  بر مجازي،
 .شودمیشدیدتر از قبل پدیدار 

 

 پژوهشی ي ه پیشین. 2
با تأکید ، گراییسهم فضاي مجازي در پوچ با عنوان « اينویسندگان این پژوهش، مقاله

اشت حکیم گدزرویکمین همایش بدر بیست  که اندنگاشته را» صدرایی يبر فلسفه 
جذابیت  بهباتوجه و به چاپ رسیده است.  شناخته شدهبرتر ي همقال ،ي شیرازيالصدرام

شواهد و ي هبا ارائ ه است کهشدتالش در این مقاله  به آن، نویسندگاني هموضوع و عالق
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به توان که آیا می شودو بررسی فضاي مجازي پرداخته ي مسألهبه  ،تريمستندات دقیق

با فضاي زیستی که از آن با عنوان زندگی دوم یا فضاي  هاي حکمت متعالیه،دهکمک دا
 مواجه شد.منطقی و اصولی اي گونهبه ،شودمجازي تعبیر می

عنوان «تحلیلی فلسفی از واقعیت فضاي مجازي با تأکید بر  ي مهدي گنجور بامقاله
ي با مقایسه ر د در همایش مالصدرا به چاپ رسیده است، » کهوجودشناسی صدرایی

 ش متفاوت است.سبک و روشمتمایز دارد و  يرویکرد ي حاضر،همقال
 

 . معناشناسی نیهلیسم 3
 چیزي که به  معناي هیچ یا به گرفته شده است؛ )nihil( التیني ه ریش  نیهلیسم از

، که از نام آن پیداست چنان و )Pratt:1( ندارد وجود چیزي که یا ،معناي چیزي نیست
 امور معنادار و ،زندگی این سبک از معناي زندگی دارد. دگی ونز منفی بهي ردرویک

 اخالقی، هاي مختلفی ازجملهحیطه  در راتوان آن اي که میگونهبه کند؛می انکار را ارزشمند
توجیه  گرایی اخالقی«پوچ  مثالً ؛ دانست پذیرتاریخی تبیین مابعدالطبیعی و شناختی،معرفت

پوششی براي کارهاي خودخواهانه  اخالق را دلیل اینکه به ود کنمی رد ار احکام اخالقی
دکتر ي هبه عقید). Crosby,1998:632( کند»می ساختگی قلمداد و مردود داند،می

تعریفی است که هرمان  گرایی بیان کردپوچ  توان ازبهترین تعریفی که میشایگان 
«نیهلیسم  کند:چنین بیان میم را اینومفهن ایمعانی مختلف  او ؛کندمی عرضهرائوشنینگ 

 ،اولي هوهل بنابراین در معنی هیچ و تهی است. که بهآید میالتینی نیهل ي هکلم از
بایستی وجود غیاب چیزي است که می دال بر هیچ مفهوم ،آن وضعی است که در روشنگر

 ندانی باهم ندارد.چباط تارکه  شودگنجانده می مفاهیم بسیار ،تحت این عنوان داشته باشد.
 واقعاً  ،اند عدمکه مدعی شودگهگاه به نظریاتی نسبت داده می ،ترین معناي این اصطالحعام
شود که وجود را واهی و پنداري گفته می به ،معناي سوم معنایی وجود دارد و به به

. )13: 1391ان،گیاش(»جویدعدم میي ه را ازطریق تجربداند و فراگذشتن از آنغیرواقعی می
یک از هیچ «ابسورد» است؛ي هواژ شده،تحلیل نیهلیسم استفاده  هایی که درواژهدیگر از 

گرایی التین ابسورد گویاي معناي پوچي هکلمي هاندازهب تواندنمی معانی پوچی و بیهودگی
 ،عبومعنی ناهنجار، نامطبه  ؛آیدالتینی می »ابسوردوس«ابسورد از ي هباشد، کلم

 انگاشتنِ معانی است؛هیچ ابسورد معادل پوچی وي هکلمناخوشایند، ناهماهنگ، نامناسب. 
 دنیایی خالی از برآیندي از نشدن، حیرت حیرتی هم دچاربی حتی از حیرتی ویعنی بی

علت اینکه   پوچی تجلی آن است. ابسورد و و نیهلیسم معانی و مصادیق مختلفی دارد .معنا
، معناي دقیقی براي این بریم این است که در زبان خودکار می رجی را بهاخي هما این کلم
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 ،نیز این مفهوم ورسانند را نمیمعناي آن  ،هاي پوچی و بیهودگینداریم و معادل مفهوم
معناي  آنچه از .)123: 1391شایگان،( تاریخی غرب است تقدیر وجوه بارز یکی از روشنگر

گرایشی بی گرایی وهیچ گرایی،نه هایی نظیرواژهبا  ،هت آمدسد هزبان فارسی ب نیهلیسم در
خالصه  » چیزنفی همه« اصطالح توان درمی است که برآیند تمامی این معانی رامعادل 

انکار ارزش هر چیزي  ها وشدن تمام ارزش ارزش «بی توان محصولنیهلیسم را می کرد.
بودنی توأم پایهبی اعتقاد به Pratt:1-2) ( ی»عقاو امر زیبایی و اخالق، انکار دانش، دانست،

«نیهلیسم  اقسامی نظیر است که نیهلیسم صور و گفتنی محکومیت وجود است. بدبینی و با
 » 4«نیهلیسم سیاسی و »3«نیهلیسم وجودي »،2«نیهلیسم فرااخالقی »،1شناختیمعرفت

 دارد.
 

 بوم جدید انسانِ عصر حاضر زیست  . فضاي مجازي، 4
میان  از و را بر هم زد تدریجی انسان آرام و سیر ،هاي اخیرقرن مدرنیته در رظهو

مقابله رسوم سنتی  آداب و ها وفرهنگ برخی با موجب شد کهطوري به گذر کرد؛ هاتوده
موازات  جهانی به دلیل ظهور به ،نگاه مدرن نگرش سنتی به تحوالت از و این تغییر .کنند

شدن فضاي دوجهانی آن به که از روند زندگی انسان بود رف آن برگش ثیرتأ  جهان فیزیکی و
فلسفی که اینترنت ي هترین پدیدجالبتاکنون  دیگر،عبارتبه شود.پیرامونی تعبیر می

 اینترنت و شود.تعبیر می زندگی دوم آن به همین دنیاي مجازي است که از ،ممکن ساخته
تواند در می اینترنت اند،داده تغییر دانش را ستن بهرینگ يه هاي مربوط به آن شیوتکنولوژي 

خودمان چونان موجوداتی  تا به کندتشویق هویت ما تغییر ایجاد کند و براي این کار، ما را 
پذیر و همیشه درحال پیشرفت نگاه غیرمتمرکز، متکثر، انعطاف درحال تکوین و تغییرپذیر،

 «زندگی در .)85: 1389، دریفوس( استمدرن زندگی پست ي ه این مشخص. کنیم
 .دهدقرار میهایش کتاب یکی ازآن را عنوان  5تعبیري است که شري تورکل نمایش»صفحه 

 کتاب در ،عصر جدید هویت در نمایش:صفحه زندگی در نوشتن کتاب او یک دهه پیش از
زامات لا دها وکارکر يهتوسع با نامید. خود دوم کامپیوتر را ،)2005(تورکل،  دوم خود

فضاي  که کندتصریح می نمایش: هویت در عصر جدیدزندگی در صفحه  کتاب در اینترنت،
خود دوم محصول ) Turkle, 1995:9( ماست يهبخش روتینی از زندگی هرروز ،مجازي

جهان واقعی  در حضور بر ،فضاي مجازي دادن حضور درترجیح نمایش وصفحه  فرورفتن در
 دنیاي کنونی، در شویم:به ابرواقعیت ژان بودریار نزدیک می ،ناه یک معاینجا ب در است.
 تر از واقعیت شده است.واقعی ،مجاز
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 سازد،می جهان راي هکه بنیان تغییرات آیند ترین تغییرات جهانِ معاصرنابراین مهمب
 آن  گاه مسلط بر وجهان واقعی موازات این جهان درواقع به  جهان مجازي است؛ ظهور

ی که سؤالترین مهم .)16 :1382عاملی، ( کندمی عینیت واقعی پیدا و شودمیترسیم 
 آیا شوند؟می خودشان پدیدار برچگونه این است که کاربران دنیاي مجازي  شودمطرح می

 سایر میان ي موجود درهاابژه  از ايمجموعه  صورتبه خودشان براي باید مجازي، فضاي در
: 1390هایم، ( شوند محسوب شخص سومی هايبدن چونمه و باید ندشو پدیدار هاابژه

یافتن پاسخ راي ب ؟بپردازند نیز بتوانند به بررسی )هابدن( هاآن از يکاربران جدا که) 149
تفاوت میان  و آگاهی یافت هاي این جهان مجازيویژگی بر ت بایدسؤاال این دست از

 .ا دریافتر جهان حقیقی و مجازي قوانین حاکم بر
را   ورسم زیستن خودتنها موجودي است که باید هستی و راه ،انسان نگاه فلسفی، زا

 اهمیتی وجودشناختی و نقش و ها، فرهنگزندگی آدمیان دلیل آنکه در و به تعیین کند
هستی ي هنحوی، تاریخي هشدهاي ازپیش تعیینسنت و هافرهنگ اساساً ،دارندبنیادین 

 تکنولوژي، ي هتوسع شدن وصنعتی یندافر ،نگاه فیلسوف از د.زنساپذیر میآدمی را امکان
حیث   تکنولوژي هم از ،هایدگر باور به کند.زندگی انسان را دستخوش تغییرات مهمی می

 نظر در دارد. جایگاه مهمی هازندگی انسان در ،حیث متافیزیکی هم از شناختی وانسان
: 1388 ،خندان( ست»هاآن  تر ازبنیادي و لیبر علوم تحص مقدم «تکنولوژي منطقاً هایدگر

را  هاي جدیدي از جماعتشکل ظهور، هاي ارتباطی جدیدفناوري ،آن برعالوه .)172
 خود را نوع جدیدي از جماعت هستند که ظهور هاي مجازي،جماعت شوند؛می موجب

کتاب  در شري تورکل .)205: 1389صلواتی، ( واسط هستندـايمدیون ارتباطات رایانه
هاي کاربري چندمنظوره که مخففِ دامنه بردبهره می MUDs از نمایشصفحه زندگی در
 یا خود ،جهان مجازي دوم در خود جهان واقعی و خود اول در به، تفکیک خود است و با

 عنوان امر را به نقش خود MUDs که آدمی در فضاي دهدتوضیح می ،واقعی و مجازي
 کامپیوترها، «ارتباط ما با نویسد:تورکل می کند.خود ایفا می »یقعوا« خود دور از یانزدیک 

 ).Turkle, 1995:2( »6دهدذهن و قلبمان را تغییر می
وجود خود  مقدار کنترلی است که بر ،زندگی واقعی و مجازي بزرگ میان يهاتفاوت از
حتی انتخاب  ام ،گذاردار ما میاختی چیز را درزندگی مجازي کنترل کامل همه داریم،

 .)120 :1389دریفوس، ( آن خارج شویم کی از دنیا شویم واین  وقت واردکنیم که چه می
فردي را روابط بین فرد، کردندگرگون برعالوه ،این دنیاي جدید زیستن در فضاي مجازي و

ي ه مچنین رابطه سرعت تولید، ناپذیررافزایش انکا دهد.می قرار دستخوش تغییر نیز
 که شایدطوري به دگرگون کرده است، اساساً هاي مادي پیرامونشان رامحیط و اهانسان
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روابط انسانی  در تغییر ،آورده وجود ترین تغییري که فضاي دوجهانی بهبتوان گفت مهم
در نظر  زیستن يهشیو فضاي مجازي ي کهدر رویکرد .)55 :1388عاملی و دیگران، ( است
اجتماعی و تمایالت،  يسو محصول فرایندهاي پیچیدهکزیا ، فضاي مجازيشودته میگرف

گذارد. دیگر، بر جامعه و زیست بشري تأثیر میهاي انسانی است و ازسويمنویات و کنش
برقرار است. بِل از فضاي نوعی تعامل هاي اجتماعی و فضاي مجازي میان فعالیت بنابراین

توان دیدگاه او را ذیل فضاي میو  کندمیگ و محصول فرهنگی یاد فرهن يهمثابمجازي به
 ارتباطات مجازي و در. )Bell, 2001:1( زیستن جاي داد يهشیو يهمثابمجازي به
 مرزهاي نمادین وجود دارد. صرفاً میان افراد ،مرزهاي فیزیکی و حد دنبو دلیل سایبري به

تغییر  توانندمی د،شنخواهند داشته باکه می یهویت هر توانندجهان مجازي اشخاص می در
ساختارهاي مادي  ما .)209 :1389، صلواتی( مبدلی به خود بگیرندي هکنند و چهر

ساختارهاي  دهیم که شاید بتوانیم ازچنان نرخ باالیی تغییر می هایمان را باجهانزیست 
ي همیزانی که شبک به ،شایگان مبه نظر مرحو .)59 :1396رُزا، ( بارمصرف سخن بگوییمیک

 ؛یابدها کاهش میهمزبانی میان انسان همدلی و ،شودها تقویت میرسانیارتباطات و پیام
ایجاد فضاي انس  ،بیش از هر چیز بلکه ،همدلی فقط انتقال اطالعات و اخبار نیست ،چه

موجود است که  هکه مأوایی باشد و مأوا هم آنگا یابدانس نیز درصورتی پرورش می است و
 .)127 :1391شایگان، ( جایی داشته باشد دراي آدمی ریشه
هاي ارزش بینی واصول جهان ،شهاي خاصویژگی واین فضاي غیرملموس  بهباتوجه

آن است  مهمي هنکت گیرد.می این فضاي جدید قرار تأثیرسرعت روزافزونی تحت انسانی با
فردي و زندگی  دری منف عاملیثبت داشته باشد و هم ماي تواند رویهمیهم که این تأثیر 

 شکل بگیرد، فضاي مجازيي ه پروژقبل از آنکه  ،سببهمینبه ؛محسوب شود ماناجتماعی
ي هسیطرها تحتفرهنگ جهان وي هامروزه هم است. نیاز متافیزیک جدید یک منطق و به

گ یا والآننگاه  با زبان و ؛ مثالً کندمی که این فضا القا اندقرار گرفته هاییارزش بینی وجهان
 جهان مجازي مجازي در کار دیجیتال و توان فضاي کارفیزیکی نمی دستی و با منطق کار

  و  چه ارزشی دارد نویني هدید این رسان دلیل بایدهمین به )9 :1392 عاملی،( درك کرد را
 روابط انسانی چیست؟ تحوالت شگرفت در نسبت آن با

ي نگاه فلسفهدرواقع  ن هستیم.اسنا شاهد تغییرات چشمگیري در معاصر جهان در
این ها، امثال آن نیچه و هایدگر،. ساحتی وکاریکاتوري استنوعی نگاه تکانسان، معاصر به 

 ،در دنیاي سنتی دانند.پوچی انسان می شدن وارزشبی تهیدستی، عسرت و عصر دوره را
 اي مطلق وارادهي ه ادار ر«ما جهان را د ورایی اعتقاد داشت:ما انسان به یک نیروي معنوي و

دستان  ،ناپذیرشاما علم تجربی جدید با آن دترمینیسم خدشه  ،دانستیممی فاعلی بالقصد
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  عالم باقی نگذاشته است»  دیگر هیچ مجالی براي معجزات در خداي ما را بسته است و

 فیشگر ی قرن بیستم شاهد تحوالت سریع وهاي پایاناز دهه .)120 :1387عبدالکریمی، (
میان دنیاي  گذشته شده و از ترپیچیده زندگی اجتماعی بسیار ایم،فضاي جهانی بوده در

دلیل انسان جدید به  است. شناختی عمیقی بروز یافتهشکاف معرفت مدرن سنتی و
سوي طرح به درگیري ملموس و عینی با بحران پوچی و ناامیدي، تنهایی و ازخودبیگانگی،

که  دنیاي پسامدرن در .)70 :1394فر، صلواتی و شایان( دش دهمباحث معناي زندگی کشی
سیستم آنالوگ یا دیجیتال  ازبراي انتقال پیام توان می ،در مقابل دنیاي سنتی است

 مشابه نظام آنالوگ دارند،هاي غیرآنالوگ که نوعی گسیختگی برخالف نظام و استفاده کرد
 ، بههااین وارونگی ارزش بروزناگزیر، که  دیامنچنین می کند.بازنمایی می که زي استچی با

 شد. خواهدمنجر اجتماعی  ، هویتتبع آن هویت فردي و به رفتنازدست ،معناییبی
 تعامل اجتماعی و الگوهاي نو فضا، زمان و تازه از یهایتجربه ،درحقیقت شتاب اجتماعی

گیري یا جاي گی استقرارنوگچ درنتیجه، آورد ووجود می بهرا نیت اي از ذههاي تازهشکل
 منطق حاکم بر، قطعطور به )62 -61 :1396رُزا، ( کندجهان را دگرگون می ها درانسان

 جسم انسان خودش را با دارد. هاي بسیاريتفاوت منطق جهان فیزیکی فضاي مجازي با
ي ورپیش را  اندازيچشم که ذهندرحالی ،کندمیآن زندگی  که در دهددنیایی تطبیق می

 ،آیددست میه این موقعیت ب نوع ادراکی که در و ستتر از این دنیاوسیعدهد که او قرار می
 شود.همکاري بدن با این موقعیت جدید حاصل می در اثر
 

 مالصدرا يفلسفه با فضاي مجازي براساس امکانات درونی  ي. مواجهه5
گرایی انسان و براساس تجربه هب هاي ناظرغرب با ظهور فلسفه ي هلسفان فشایگ به باور

 بالندگی رسید. رشد و به او،هاي انسان و ویژگینگاه فردمحور به  بارفته رفته و کرد رشد
غرب پدید آمده  تفکر هاي مابعدالطبیعی را که از آغازارزشي هنیچه ابطال تدریجی کلی

ي ه که جهان عرصنیاایمان به  زیرا اگر ؛کندمی یهلیسم تعبیرن مرگ خدا و به ،است
باطل  نیز نداهایی که متکی برآنارزش ي ههم سست شود، ،ستطرح خداپذیري تحقق 

بدون  ایم ومیرانده گوید ما مدتی است خدا رانیچه می .)21 :1391شایگان، ( شد خواهند
 اند،زندگی بیرون کرده را از ماعت خداچون این ج گویدمیشایگان . کنیمزندگی می خدا

مرگ خدا  اکنون اوي هگفتبه اند.پوچی افتاده گرفتاري و به فهمند ونمی را متحکزبان 
که موجب  چیزي را توانمی مؤید زوال نیرویی است که طراح تاریخ مقدس بوده است و

رض اینکه نیهلیسم غ  و جایگزینی نیهلیسم نامیدي ه جنب، شودنابودي این طرح الهی می
 و غرایز مراحل بعدي این سیر، کند و درن وحی الهی مییگزجای تدریج خرد انسان رابه
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کس مسئولیت مطابقت در فضاي سایبر هیچ .)همان( شوندمی جایگزین خرد ،نفسانیات
همان چیزي است که  گیرد و این دقیقاً ها با واقعیت را برعهده نمیمیان اطالعات و داده

ي هطرفی که همکند؛ طرز فکر بیمید خود یاي هعنوان ویژگی زمانرکگور از آن تحتیکی
قدر اهمیت چیز یکسان است، یعنی دیگر چیزي آن کند، همههاي ارزشی را برابر میتفاوت

ر از دو نیروي هولناك در این وضع مدرن ورکگیکی. ندارد که کسی بخواهد برایش بمیرد
ایی است جا نج: «اینویسدمیمطبوعات خصوص نامی. وي درو بی: مطبوعات گویدمیسخن 

ترین مقیاس ترین قیمت ممکن، در وسیع ترین زمان ممکن، با ارزان ها در کوتاهکه انسان
. وي خواندمینیهلیسم  را وضع مدرن اینفریدریش نیچه . شوند»ممکن، از اخالق تهی می

درنهایت تمام  ،آن ي«اثرات خورنده که کندگونه استدالل میتبیین نیهلیسم این  در
 ترین بحران تاریخ بشري را بزرگ و کندمتافیزیکی را نابود می مذهبی و خالقی،ا اتاعتقاد

 .)Pratt: 1( تسریع می بخشد»
دست داده  را از اعتبار خود الطبیعه ارزش وءماورا ها،در آن مقابل چنین تفکراتی که در

درا صمالهایی فیلسوفی همچون باید دید آیا آموزه ،ی شده استینجایگزین باورهاي د و
از متون حکمت   کهچنان ارائه دهد؟  راهکاري معنایی زندگیرهایی از بی براي تواندمی

بست این بن  از رفتراه برون  تواندنوع نگاه فیلسوفی همچون مالصدرا می آید،متعالیه برمی
 ي دائرمدار همه ، انسانمالصدراي ه فلسف درست که ا دلیل این مدعا آن معنایی باشد.بی
او معتقد است انسان  است؛ متفاوت موجودات يهمه  انسان از ،مالصدرا ازنظر ت است؛ائنکا

وي  .انسان نیز بساطت و وحدت دارد ،اگر خدا بساطت و وحدت دارد حدي ندارد، ماهیت و
یعنی  ؛شماردمیحد و مرز ود او را بیوجو  داندمی کائنات يهمه دائرمداردقیقاً انسان را 

هوشمند و آگاه  نیز دارد؛آگاهی به آن  عین بساطت، ل صیرورت است و درحادر انسان دائماً 
، صدرامال( انسان عالم صغیري است این بساطت را بالفعل کند. از دید او توانداست و می

ي هعقید به بازیافت. او در عالم را لکتوان میکه  )170 :1354، انهم ؛109 :1360
حسب  به باشیم وقائل ها براي انسان به تنوع نسخه  ید، باازلحاظ متافیزیکی ،مالصدرا

انسان ، صدراییي ه ازنظر فلسف .بگیریم نظر هاي مختلفی درنسخه  هاي متنوع،نوعزیست 
 هر در که است گفتنی .)343 /8 :1981همو، ( را دارد زیستن مراتب مختلفی از ساحات و
تکامل  فرد بسته به  که هر دارد ودها وجنوعانوع گوناگونی از زیست  ساحت نیز مرتبه و
 یابد.هویت اصیلش را بازمی فرد خود،به در نوع منحصر ،وجودي

انسان  انسان طبیعی، شامل سه نوع انسان است: ،روایت صدرایی شناسی بهانسان
او انسان جامع جمیع ي هعقید به. )238 و 73 -9/70 ان:هم( لیعقانسان  و (مثالی) برزخی

انسان  .)357 /2 :1366 ،انهمترین درجات (ترین تا اعلیپایین ازاست؛  لهیات صفا و اسما
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 ،مالصدرا( دارد خود در عقلی را نفسانی و موجودي است که جمیع صفات طبیعی، تنها

تا  ،تکون آغاز پیدایش و نحو است که از به اینلی این انواع اممراتب تک .)73 -9/70 :1981
رفته قواي  رفته ،بعدي ه مرتب در یابد،طبیعی امتداد میي ه بگیري تخیالت مرتزمان شکل

این مرتبه را انسان نفسانی  شود،به ادراکات خیالی رهنمون می ،محسوسات فعال از ،ادراك
انسان  رسد ومیادراك معقوالت ي همرحل انسان به ه،آخرین مرحل و سرانجام در نامندمی

توان گفت می ،حیثیات متفاوتی دارد نسانی نشآت وا وسعنایت به اینکه نف با شود.عقلی می
 کماالتدر  ی است کهضعیف از آن نفوسي همرتب .دارد یمراتب معناي زندگی نیز درجات و

و معانی واالتري  تکماال ،مراتب انسانی رد و ارتقا میزان رشد به نفوس قوي و اندضعیف 
را  زندگی در يمعناتواند می ،آن است رد اي کهفراخور مرتبه  نفسی به درحقیقت هر ؛دارند

تهی  معنا از ايلحظه ساحات وجودي، مراتب و یک ازهیچ درانسان بنابراین  ؛درك کند
 رود.می شمار هپوچی ب معنایی وبی ترین مانع بروزاین بزرگ و بود نخواهد

 ین علتا هب دقیقاً  خود است و دنبال تحول وجودي در به مرتبه، هر انسانِ صدرایی در
 رخ نخواهدنیهلیسم و پوچی  ،سیالی متحول و شود براي چنین ساختارگفته می است که

 در رفع نیهلیسم وجودي نقش بسزایی خواهد داشت.براي بنابراین حکمت متعالیه  ؛داد
 بهباتوجهبلکه  ،بعدي نیستساحتی و یکمعناي زندگی تک ،صدرایی سیشناانسان
 فردي و جسمی و روانی، اعم از مادي و معنوي، ،ات زندگیاحس تمام هاي انسان،ویژگی

معنایی  ،متعدد است و عوالم انسانی متکثر دلیل آنکه حیثیات و به اجتماعی مطرح است.
 ساحتی نیست،زندگی تک بود. واهدخ تکثرم نیز شودمیکه براي زندگی ترسیم 

این محدودیت سبب  وکاست،رف سبب نباید انسان را به ابعاد و حیثیات محدودهمینبه
تالش  و ترمراتب و معانی عالی و انسان را از یافتن شودمعناي زندگی می محدودیت در

 تواندکه می ن معنایاه ب ؛انسان قابلیت تحول وجودي دارد دارد.می باز هاآن  براي رسیدن به
از نگاه  ست کها ینا محوري سؤال عالم ماده تا باالترین مراتب عالم عقول ارتقا یابد. از

تنها  ؛ واست مبنایی استوار چه اساس و حجم واالي معناداري زندگی برصدرالمتألهین، 
 /8:انهم( اراده است عقل و به دلیل برخورداري انسان از پاسخ درخور این است که این امر 

اراده ترسیم  عقل واساس بر نظرش نیزمدمعناي  ،سببهمینبه ،)134 /7و  158 -156
 انسان در و است عقل برخورداري از  ،ترین ویژگی انسانشاخص از نگاه مالصدرا شود.می

 در رسد که به نظر میبنابراین  .کندسیر می خردورزي  سمت عقالنیت وبه ،اشتکامل فردي
با  يبراي مواجهه  برترین ابزار تواندمی خرد عقل و ،هاي فضاي مجازيآموزه با ياجهه مو

 ساختارهاي متفاوتی از انسان بادر این فضا،  .باشدهاي فضاي مجازي دهدا انبوهی از
حالتی است که  ،سبک زندگی فراواقعیت است. هاي زندگی درگیرسبک عقاید و ها،ارزش 
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ها دچار نوعی سرگردانی و میختن خیال، واقعیت، سطح و عمق دادهآ يه واسطبه انسان را 
رود. در و حقیقی و امور خیالی از بین میامر اصیل ن یااي که تمایز مگونهبه ،کندپوچی می

بدون اینکه به   شوند،هریک به دیگري ارجاع داده می آمدهدستههاي بداده ،فضاي مجازي
رفتن واقعیت ترین عامل ازبین این امر مهم و شوند دهواقعیت و امور حقیقی ارجاع دا

 گرایی فراواقعیت  الگوهاي ساسابرکه هاي زندگی سبک آن دسته از شود و به تبع، می
ها شکل از سایر نسخه  يشدهو کپیغیراصیل  مقاصد در جهت اند،سازي شدهشبیه 

ي هوقتی در زمان اریز ؛است شدناي، تودهگیري نیهلیسمعامل اساسی شکل د.نگیرمی
 یچد، هشومی ارزشمند شمردهتعهد و مسئولیت  نبودِ اشتیاِقما شور و ي هیانگراعقل

پذیري در قبال تبادل ناتعهدي و مسئولیتبیاین عهدي براي عمل وجود نخواهد داشت و ت
وضِع نیهلیسمی زندگی بشر را تشدید  که در فضاي مجازي وجود دارد، هااطالعات و داده

در هر  که دهدهر فردي به خود اجازه میدر فضاي مجازي، کند. با چنین رویکردي، می
بدون آنکه خود را مسئول اظهارات خود   ،ی سخن بگویدهر مبنای باو اي ورود یابد حیطه 
  سوي خردورزي و ذهن انسان را به  هجوم این اطالعات عظیم، در مالصدراي هفلسفبداند. 

اگر  سوي جهان عقلی است ودادن انسان به ق سو  در اهتمام صدرا ؛کندمیعقالنیت رهنمون 
ممکن  ،تسلطی نباشد عقالنی جهان درونی و رب ،هاي فضاي مجازيوسیع دادهي ههجم در

در این کشاکش میان ممکن است انسان  .رعایت نشود اصول نیل به مراتب عالی کمال است
نوعی خودبیگانگی  دچار ،غفلت ندکیا با ،شروح و افکار تسلط فضاي مجازي بر قدرت و

 نزول توأمان بر و ودصع سیر ،آن که در سپردبدست فضایی  و زمام حیات معقول را به شود
حیات نیز   که مالصدرا حیات را مساوق وجود قرار داده و معتقد است شود.میانسان عرضه 

وجود  يي نحوه ودموجودات سریان دارد. ازنظر او حیات هر موج يمانند وجود، در همه
 ،دراصمال(کند صادر از او را تعیین  میاي، آثار حیاتی وجود هر موجود زنده ياوست و نحوه

 .شودمیات یواجد ح اشي وجود يسعه ياندازهبه  يموجود هر ) و7/150و  417 /6 :1981
  چیزي که وجودش  براساس مبانی صدرا، اداراك و فعل تابع وجود و عین وجودند. پس هر

ش حیات ،تر است؛ درنتیجهتر و فعلش محکمتر و تمام، ادراکش کاملباشدتر تر و شریف ويق
عقالنیت و ارجاع به خردورزي است  فقطدر چنین فضایی . )415 /6 :همان( تر استشریف 

حیات عقالنی آن را برترین ي همرتب تواند بر زندگی دوم احاطه یابد. صدرا نیزکه می
تواند انسان را به اصالت و هویت خویش میاي که ؛ مرتبه داندنسان میا حیاتي ه مرتب

که انسان  شودختم می غایتی یر عقل و معرفت بهمسر معناي زندگی با حرکت د بازگرداند.
. حیات حقیقی انسان، حیات معقول است صدرا،کند و ازنظر از معناداري زندگی دنبال می

؛ حیاتی که در آن تقیدات عالم ماده و است ی متعالیانحیات معقول، حیاتی سرشار از مع
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زندگی  در معناییو بی چیپوترین مانع بروز بزرگ  همینمحسوسات جایگاهی ندارد و 

 و آوردمیبار به  را دنبال یافتن کرامتی است که حکمت و علم انسان است. انسانِ معقول به
، کرامت داردوجود آدمی مراتب و درجاتی ه دلیل آنک. به دهدمیبویی الهی وانسان رنگ به

هر میزان ی، به رفط . ازآیدبه شمار میامري ذومراتب  است نیز یکی از صفات وجوديکه 
 يترتبع، معناي ژرفو به  دارد وجودي باالتري همرتب ،تر باشدکه اوصاف کمالی انسان قوي

 معنایی و پوچیهاي بیمؤلفه  ،آندر  اي است کهمرتبه عقالنی زندگیي هخواهد یافت. مرتب
؛ برسدحیات ی البه مأل اعلی و مراتب متع خواهدمیشوند. چنین انسانی از اعتبار ساقط می

 دقیقاً تنها از معنا تهی نخواهد شد که معنایی متعالی در خود خواهد یافت.با این اوصاف نه
معنایی که  هر اده است،ار عقل و سایر مخلوقات در ازانسان  به این سبب که وجه تمایز

این ز ا آنچه خارج و برد مؤلفه بهره خواهد از این دو ناگزیر شود،براي زندگی انسان جعل 
از  سوي کمال و صعود حرکت به سلوك انسان در کند.زندگی را فاقد معنا می و باشدد

مراتب  هب شودمیاراده حاصل  عقل و رهگذر آنچه از پذیر است.معرفت امکان نردبان عقل و
رسیدن  گرو او تکامل انسان در از نظر است. طبیعی باالتر حسی و ساحات نفسانی، سایر از
است آنچنان که  خرد عقالنیت و کرامت نفس، ترین معیارمبنایی عقالنی است. ملتکا به

 برد می فراتر مالئکه نیزي ه مرتب عقلی او را ازي هقو خالفت الهی کرده و سزاوار انسان را
 کرامت، این برتري وي هکرامت انسان امري وجودي است و مای .)137 :1360،صدرامال(

  علم و حکمت از  شود.مخلوقات می سایر رتري او برسبب به ک عقلی اوست ظرفیت علمی و
اساس ظرفیت علمی براین مالئکه برتري داده است و را بر انسان است که او صفات ارزشمند

 آدم»کرمنا بنی لقد «وي ه شریف ي ه استناد به آی مالصدرا با مبناي کرامت است. برانسان 
  آثار  از کهچنان .)138 :همان( داندمعرفت می ول عقي هقو رسیدن به انسان را غایت وجود

 ،عقلی استي همرتب نفسانی،ي هبرترین مرتب آید،درخصوص درجات نفس برمی صدرا
انسان امروزي  و شودترین شکل متجلی میکامل انسان به وجودرتبه، م در ایناي که گونه به

واالي معناداري زندگی  حطسبه  ،خویشتنِ خویش است ظهور فردیت و بروز صدد که در
شود از میان می بنابراین .شودنمی نیهلیسم وجودي  و از طرفی درگیر یابددست می

حذف  رفع و درتواند می که نباط کردسترا ا تکاملیي هنسخهاي حکمت متعالیه آموزه 
 .نیهلیسم وجودي راهگشا باشد

طرح  با صدرا و دشوموجب می پوچی را معنایی وعوامل مهمی است که بی مرگ از
 اشتدادي نفس و  حرکت جوهري اضطراري و اصالت وجود، اصولی همچون حرکت جوهري،

رحلت از  مرگ انتقال و گیرد.میمرگ را از انسان  یأس ناشی از معنایی وبی کثرت نوعی،
از دیدگاه صدرا . تکامل نفس از عالم محسوسات است دنیاي مادي و ورود به معنایی فراتر
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 به  نفس و تعلق شودمیحاصل استقالل از جسم  ،حو است که با پدیدارشدن مرگن ینه اب
رو بیشتر ن بد. هرچه نفس درحیات و تکامل فراتر رود، شودآن قطع  يبدن و تدبیر و اداره

کلی نابود و رود و چون نفس به غایت استقالل رسید، بدن بهبه ضعف و مرگ و زوال می
در مسیر تکامل  ،به اعتقاد صدرا .)238 -239 و 50 -9/52 :1981، صدرامال( شودمیزایل 

 ی،طی یک سیر استکمال ،نفس در فرایند حرکت ؛است امتداد نفسمرگ وجودي، 
. این سیر رودپیش میتجرد از جمادي تا تجرد و فوق  ،هاي مختلفپوشش ماهیتتحت

مراتبی  رتبه نیزم هرکه در میان  شودرا شامل میعقلی و  خیالی، حسیعوالم  ،استکمالی
تنها پوچی و اساس مرگ نهبراین )236-235و  100 -9/94 :همان( است پذیرتصور

سمت تعالی بلکه با وجود این پدیده، حرکت جوهري انسان به شود،ینمموجب معنایی را بی
مرگ نه اضمحالل و نابودي هویت دیدگاه صدرالمتألهین  ازبنابراین رود. وجودي پیش می

سمت تعالی و رسیدن به نشئات جایی از مراتب مادون و حرکت بهه لکه تحول و جابب ن،انسا
حصول  ،شودهر استکمالی که در طبیعت واقع می يالزمهطور که همانوجودي برتر است. 

استکمال صورت حسی به صورت اخروي  ي الزمه؛ استآن  از غیر يشدن امرامري و زایل 
درواقع آنچه سبب  .)93 -92:همان( صورت دنیوي است لعخ جداشدن و نیزمثالی یا عقلی 

 جهانی پرتالطم و با اندرگیري انس ،نیهلیسم وجودي اتفاق افتد هویتی وشود بیمی
و  حکمت متعالیه جهت دوري از خودِ اصیل انسان است و بازتعریف مرگ در تالشگر در

 یت اصیل خویش بازگرداند.وه انسان را به تواندمی کردن آن،تلقی حقیقتی انکارناپذیر
حقیقتی همچون   حضور حتی با ،گیردمی نظر براي انسان در انداز وسیعی که صدراچشم

مرگ برخالف هویتی که ساختارهاي  رود.شمار می پوچی به رهایی از برايعاملی  نیز گمر
 در ،)شودرفتن معناي زندگی میترین عامل ازدستمهم و( ندانیهلیستی براي آن قائل

مرگ نویدبخش  شود.قلمداد می معنابخشی بیشتر براي زاصدرایی عاملی جهشي ه فلسف
زایش  دیگر بار ،پس این انعدام ظاهري در ،عالم ماده درد این معناست که انسانِ محدو

حقیقتی ازلی  پس این زوال جسمانی، هویتی که از یابد؛می ترهویتی اصیل باراین و یابدمی
تعالِی  رسیدن به براياستکمالی  که این سیرشرط آن  به ؛بیندمی روي خودش پی ابدي را و

مقاصد  منازل و رسیدن به بر اثر تعالیِ وجودي ،براساس مبانی مالصدرا و وجودي باشد
اي بلکه مرتبه ،نابودي نه عالمت اضمحالل و صدرالمتألهین مرگ را شود.عقالنی محقق می

: 1354 ،همان( کندمعرفی میذاتی نفس  حیات را این مرتبه از و داندمی زندگی حیات و از
مرگ سبب تقویت نفس ي مسأله نگاه حکمت متعالیه به روین ازا .)9/238 :1981 ؛410
بیان  گونه که صدراهمان. معناییبی پوچی و ،درنهایت و نابودي تضعیف و نه ،شودمی
 دچار اضطراب و چه انسان راآن سان؛انه راپایان  حیات است نه اي ازمرتبه مرگ ،کندمی
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که درحالی نابودي است، پذیري ویانپاهمین نگاه  ،کندپوچی می به تشویش منجر

معنایی نجات قهقراي بی غلطیدن در را از او ،مرگ اي نظیرمسأله با متعالیِ صدراي ه مواجه
در نظر   اي اثربخشیهسرمارا مرگ  دلیل آنکه برخالف تفکرات نیهلیستی، به ؛دهدمی
درحقیقت حیات ذاتی نفس ن نابودي بد مرگ و اوي ه گفت به برد.بهره می گیرد و از آنمی

 ستا سراي باقی فانی به دار رحلت از حالتی شریف و حالتی پست به انتقال نفس از ؛است
 .)410 :1354 ،مالصدرا(

زندگی  شی بهبخناترین مفهومی که سبب معگفت که اساسی باید دیگرازسویی 
 رخوت و  دچار ان راسان ،آن نداشتنبقا ناپایداري زندگی و باور به جاودانگی است.، شودمی

 سازد.می فرجامی رهابست تناهی و بیرا از بن جاودانگی او، مقابل در و کندنوعی پوچی می
اثبات  يبرا اند،کرده بیان نیز آن را پیشیني هفالسفتجرد نفس که ي مسأله صدرا از 

 ،انهم( استاثبات جاودانگی  صدد در ،نفس تجرد بر تأکید با؛ او گیردمی جاودانگی بهره
او همچنین براساس اصولی چون اصالت وجود، وحدت تشکیکی،  .)196 -9/185 :1981

روحانی، وحدت نفس با قواي خود و اتحاد عاقل و  يحرکت جوهري، حدوث جسمانی و بقا
لبقاء اهالحدوث و روحانیه. براساس اصل جسمانیکندبات میرا اث معقول، جاودانگی نفس

وجود  يسپس در ادامه دارد،وجودي طبیعی ، فس در ابتداي حدوثه نکند کاثبات می
بنابراین نفس حرکت خود را از  ؛پیونددو به عالم مجردات می شودمیمتحول  خود، ذاتاً

 ان:هم( رسدتجرد میي جودي، به مرحله پس از طی مراتب و کند ومیبستري مادي آغاز 
3/ 330- 331(. 

نگاه  از آنکه مرگ نیز رغمبه .است اي مهم معناداري زندگیهه مؤلف جاودانگی یکی از
 وارد اي دیگرمرتبه مرگ به انسان با جاودانگی نیست؛ تقابل با تعارض و در مالصدرا

رخداد  با ها متفاوت است.ملی انسانسیر تکا وجودي وي هسع این مرتبه بسته به و شودمی
حیات شکل  جدیدي ازي ه صفح و یابدمی ادامه عالمی دیگر تکامل در مسیر ،مرگ

توان چنین می روست کهازاین وجودي انسان است و معناي امتداد امتداد حیات به گیرد.می
یهلیسم رفع ن، براي مبناي اصول حکمت متعالیه استکمالی نفس بر که سیر کرد ادعا

 شود.گرفته می کار وجودي به
فضاي مجازي است. در ي مسأله، یممواجهآن مهمی که در دوران معاصر با ي مسأله

پرشتاب  پرنوسان و عوامل پیچیده، از عالَم مجازي نیز عوامل گذشته، برافزون، دنیاي کنونی
هستی  عیت اصیل وکه واق ها مادامینوع زیست این دست از انسانی است وي ه تنوع حوز
 از شود.هایت پوچی نمیدرن سرگردانی و خانمانی ودستخوش بی ،فراموش نکند خویش را

 عصر بهباتوجه .اهمیت دارد فضاي مجازي بسیار انسان باي ه مواجهي هنحو ،همین رهگذر
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سراغ  نگاه صدرایی به با اگر ،فناوري استي ه توسع پیشرفت تکنولوژي و که عصرکنونی 
 یرورت وص ،سبب ویژگی بساطت یابیم که انسان صدرایی بهدرمی ،امروزمان برویمي هامعج

در مسیر  را خود تواندتکنولوژي می صنعت و رشد با درحال پویایی است و دائماً حرکت،
ي هگونهاي خیالانگاره فناوري اطالعات واقعیتی است از تکنولوژي و عصر .کندکامل شدن، 

آن دسته از که تاجایی ،گیرنداین دنیاي مجازي شکل می ارگرفتن فرد درقر انسان که با
از آنچه  گاهی ،ما متأثر است زندگی عصر این فضاي حاکم بر از که ساختگی هايعیتواق

رو ممکن است معیارهاي معنابخش ازاین رسد.نظر می به ترواقعی بناست واقعی باشد،
سمت پوچی به انسان را ،درنتیجه و شود ساقط عتبارا حیات انسانی از سطحی از در ،زندگی

عالم  آنچه در با ،شودواقعیت درك می عالم خیال از نچه درآ، در برخی مواقع سوق دهد.
 ممکن است همین اختالف میان واقعیت و کهچنان؛ متفاوت است ،شودعقل ترسیم می

نحوي که یکی سبب معنابخشی به ،متفاوت داشته باشد اي کامالًنتیجه ،نمایدواقع میآنچه 
 رستن از جدید اجتماعی، ساختاراین  با اشدر مواجهه  مالصدرا دیگري سبب پوچی شود. و

 از  دور به که عالمی ؛کندرا پیشنهاد میعالم عقول  پیوستن به و صلنفم دنیاي خیال
 ت و انسان اسي هعاقلي هقو ،دنیاي حقیقی اصلی در عنصر .است مخیالت محسوسات و

او  داند.ل میعقورفیع عالم ي هقل رسیدن به نهایی را مقصد طرح اصول خود، با مالصدرا
هدف  صدرا ازنظر داند.می عقل میسر رشد پرورش و تنها با مراتب عالی را وصول انسان به

مقصود غایی خلقت  خلقت انسان است و ،کائنات حسی عالم جسمانی و ایجاد نهایی از
 مفارقات است که در عقل فعال و با یعنی اتحاد عقل بالمستفاد،ي همرتب هرسیدن ب انسان،

عالم  و بندندنفس نقش می در تعالی باري  شده ازخیرات افاضه تمام نظام هستی و ،آنپی 
رسیدن  دیگر،عبارتبه ؛)115: الف1363،صدرامال( شودجهان علمی می عالم عقلی و نفس،

 ااد باتح اعلی و مأل اتصال به ،معقوالت شعور یعنی وصول به ،عقل بالمستفادي همرتب به
 ، درنتیجه  .)273 :1354 ؛207 :1360،انهم( است ، مقصود نهایی خلقت انسانمفارقات

 با نیز دلیل معناي زندگی اوهمینبه و سازدی است که وجود مختص انسانی را میعقلي هقو
 غایت و از، عقلیي ه مرتب مقام و انسان در شود؛مشخص می آن متناسب با عقلی وي هقو

 شود.نمی نیهلیسم وجودي گرفتار گرداب پوچی و در ،دلیلهمینبه و نیست خالیهدف 
 سیر  مظهر اسماي حسناي الهی است و نشآت وجودي و انسان جامع جمیع صفات کمالی و

شدت  مراتبی از ،ودازآنجاکه وج مختص نفسِ انسانی است. تنها ،ترین مراتبنازل صعودي از
 . را داردارزشی  کماالت وجودي واش وجودي ي هسعي هدازانموجودي به  هر ،ضعف دارد و

 شود؛متفاوت می نیز قواي او صفات و انسان، روحانی جسمانی و عدبُ دوي هسای در
 و خواندجانب خویش فرامی به نفس را ملکوتی، صفات حیوانی و اي که هریک ازگونه به
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مأل اعلی  به رسد ومید ستفاعقل بالمي ه مرتب به است که آگاهی معرفت و با انسان

مراتب  از ،عملی گذراندن مراتب حکمت نظري و با و )207 :1360 ،مالصدرا( پیونددمی
سما  ارض و يمالئکه مسجود  رسد ومیمقام قرب الهی  گذرد و بهجهان کیهانی می

 و ارزشمندتر ،که سبب تقویت وجودي انسان شود امري هر. )300 :1389،انهم( شودمی
معیار کمال و است، مبدأ هستی  کهکه ارتباط با خداوند ییازآنجا تر است وتاهمیبا

غایت  خواهد بود. زندگی معنادارتر تر باشد،هرچه این ارتباط عمیق ،ارزشمندي است
 ) و622: 1386هیجی، ال ؛100 :1381، انهم( اوست به يبقا وجودي انسان فناي فی اهللا و

 .زندرا رقم می است و باالترین حجم از معناداري ینهایاهللا مقصد ی مقام فناي ف
هایی را تفاوت ها وتوان میان عالم مثال و واقعیت مجازي شباهتتحلیل عقلی می در

مبتنی هاي مقداري صورت  روست که واقعیت مجازي برشباهت میان این دو ازآن .رشمردب
هاي محدویت حضور ماده و ازیی ردپا ،این سپهرِ هستی و در )351: 1396ور،(گنج است

معانی  شود.آن یافت می مادي در عالم اجسام و صور هرچند آثار عالم اجسام وجود ندارد،
 .یابدتطابق میعالم خیال انسان  بلکه با مطابق نیست، عالم عقل حیات مجازي با موجود در
د، به آن اقبال دارچه آن بابسازد که  جهانیبراي خود  تواندمی خیالي هسبب قو انسان به

پس تأثرات فضاي مجازي  معنایی زندگی ازبی درحقیقت آنچه سبب پوچی و .متناسب باشد
پیامدهاي حتمی این  آگاهی ازراي ب خیال انسان است.ي هقو بخشی بههویت ،شودمی

به معرفت اش ساحات مختلف وجودي ن ودرخصوص انسا باید ،حیات بشري واردمهمان تازه
حیثیات  شئون مختلفی که دارد، سبب تکثر و نفس انسان به .ست یافتي دبیشتر

است که  ساحات مختلف تحلیل انسان بهبا توجه داشت که  البته باید .داردگوناگونی 
نفس است وحدت قواي  ،اندبودهقائل آنچه حکما به آن  اما کرد،دفاع توان از تکثر نفس می

میان ادراکات عقلی و  نتوانیم شودمی باعثه ت کهمین وحدت میان قواي نفسانی اس و
حقایق جهان خارج  مان راهاي وهمیساخته سادگیبه کهتمایز بگذاریم؛ تاجاییوهمی 

خیال  عقل و وهم و نگاه مالصدرا توجه داشت که از ین امره اب باید کنیم.تصور می
ي هکه وهم مرتب اردن داذعا صدرا به این امر .زندگی است نسان درهاي کلیدي اسرمایه

فلسفی  همان تعبیر ،عام خیال تعبیر ،درحقیقت ؛خیال استي همرتب عقل وي هیافتتنزل 
عالم  ارتباط با انسان پس از .)362 /3: 1981، صدرامال( ستامالصدري هفلسف وهم در

  به  را پردازش ویل اما این تحل کند،میینی بازبرا  ، پردازش ادراك حسی خودمحسوسات
ادراك حسی  عقل کشف واقعیِت نهفته در کار .دهدانجام میخیال  عقل وي هقو کمک دو

 دهی بهکه رسالتش شکلنیست، بل دنبال واقعیت به ،تعبیري خیال اما وهم و به ،است
 و باشد شده قیقی دورواقعیت ح اعتباریاتی که حتی ممکن است از ؛اعتباریات انسان است
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حاصل  زندگی مجازي براي ما در ی کهخیال .پیدا کرده باشدلت خیال آمیختگی دخا با
سبک زندگی انسان  وهم نقشی حیاتی دري ه قو وهم انسان است.ي هبرکات قو از ،شودمی

 بود. تداوم زندگی امیدوار توان بهاي نمیلحظه ن،بدون آ و دارد
 هدف در و داردفرد اي منحصربه ه اجهمو فضاي مجازي با ،وجوديي همرتب هر انسان در

نوع خود تکثري وجودي   انسانِ صدرایی در شود.می ترمتکامل تکامل انسان، با ،مرحله هر
 القاعده بهعلی و شودمیبراساس متافیزیک مالصدرا ارائه  ،انسان در تکثر این قسم از و دارد

تعداد این  به و باشد بخشاثر تواندفضاي مجازي می هاي مختلف،نوعتعداد این زیست
 ،هاي انسانینوع تعداد این زیست به طبیعتاً و فضاي مجازي وجود دارد ها،نوعزیست 

فضاي  احکام مختلف درخصوصِ نسبت برقرارکردن انسان با ،صدراییي ه براساس فلسف
 یمعاني ه که در اثر غلب تمجازي اسفقدان معنا رهاور زیستن در فضاي  مجازي وجود دارد.

 يطرزبه ،ها و امور حقیقی و اصیلارزش ي هگیر آدمی شده است. همگریبانیراصیل غ 
ارزشی امور شوند؛ همها عرضه میهمسان با امور غیرحقیقی بر انسان  ،باورنکردنی

بارترین تأسف ،ماوراءالطبیعه، معنویات و فضایل اخالقی و اجتماعی با اوهام و خیاالت
صدرایی ي هفلسف استفاده از بادرنتیجه  .حاصل شودانسان  ايبر تواندرهاوردي است که می

ین سبب که در حکمت ه اب ،داشته باشیماختیار  شناسی متفاوتی را درتوانیم انسانمی
و دوري از عالم  آیدبه دست میاز دل معقوالت و اتحاد با عالم عقل  ،حقیقتِ معنا ،متعالیه

پوچی و جدایی از ي هدر ورط زندگی انسان د کهشو این ازمانع  تواندمی دهخیاالت و ما
و  خانمانی وجودينوع انسان دچار بیزیست  فراموشی واقعیت اصیل، با .بیفتد معنویات

 شتاب بسیاري به نیهلیسم وجودي با پوچی و شود وهاي معنوي و اخالقی میسپس بحران 
 کند؛جدیدي پیدا می ی تفسیررایگپوچ هاي انسانی،نوع تزیس يهنظری در آید.سراغش می

هماهنگی و شکاف میان ساحت تجردي و ساحت فیزیکالِ  این توضیح که اختالل در با
 درگیر نوعِزیست که شودنوع سبب میبدن زیست شکاف میان ذهن و یا ،نوع انسانیزیست 

 ار دچ درنتیجه ومراقبت نکند ل اصی ِخود از  و بازماند واقعیت اصیل خود از ،این شکاف
انسان با ي ه مواجهخواهیم براساس تحلیل صدرا، می تنها این نوشتار در خانمانی شود.بی

اي شکاف عمیق بین چنین مواجهه ي هنتیج ؛کنیم را تحلیل متافیزیکی فضاي مجازي
 را رقمهاي انسانی نوع زیست اختالل در، این شکاف عمیق بدن است و ساحت ذهن و

تعبیر هاي انسانی نوع گرایی وجودي براساس زیستپوچ به اهلاین اختال اززند که می
متناسب  فضاي وجودي صدرا با ،گرایی داریمپوچ  تفسیري که از ،دیگرعبارتبه .کنیممی

 کنند.نه آنچه دیگران مطرح می ،ستا
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 نفی باورهاي حکمت متعالیه ي ه ظهور نیهلیسم در سای . 5
اهتمام ورزیده ها طرح آن مکتبی به هر ره داست ک مشتمل مسائلی فه برفلس هرچند

 در ؛شوندمحسوب میاندیشه  هراصول محوري خاص  اصل یا، مسائل اما برخی از ،شودمی
باورهاي  که سایرطوري به ؛است مبنایی پایه و باور اصالت وجود، صدرایی نیزي ه فلسف
منابع فکري  در جوجست یابند.نظام می الت وجودمبناي اص بر ،اي حکمت متعالیهپایه

اي سبب باورهاي پایهي ه شبک در که رهیافت وجودي مالصدرا دهدمالصدرا نشان می
مسائل  حل دیگر در و تري مطرح شوندنحو بنیاديبه و تربرجسته  ،برخی مسائل که شودمی

 يهفلسف از ب خوانشی جدیدسب ،ارمغان این نوع نگرش وجودي شوند. پایه قلمداد، مبانی و
وقتی گفته  .شودلحاظ میمعرفتی ي هیک شبک در آن، این فلسفه، که شودمی راییصد
، مسأله انجام هر و ین معناست که آغازه اب ،وجودي است نگرش بنیادین مالصدرا شودمی
 ارهیافت وجودي مالصدر شود.ن نگریسته میه آب وجودي هدریچ از دارد و ریشه وجود در

حدوث جسمانی  نظیر شود؛ مبانی و باورهاییمی باورها انی ومب سایر بخشی بهسبب هویت
 . وحدت تشکیکی و... حرکت جوهري، کثرت نوعی، معقول، عاقل و اتحاد بقاي روحانی، و

صورت  سیستمی و نه به  نحوبهرها این نوع خوانش آن است که این باو در مهمي هنکت
مبانی بنابر مالصدرا  شوند.می فتهکار گر فلسفه به وجود درحل مسائل م براي ،خطی

حرکت  کثرت نوعی انسان، معقول، عاقل و اتحاد براساس نگرش وجودي، و حکمت متعالیه
 کند.تبیین می مبانی را سایر جوهري اشتدادي و

 توان گفت که هویت و انسانیتِ انسان بهمبانی حکمت متعالیه می و اصول بهباتوجه
دستیابی  معرفت نفس است کهي مسأله ترین مسائل،اسیاس نگاه مالصدرا از فس اوست.ن

صدرا براساس  .)136 -135 /8 :1981، صدرامال(شود میسر میوجودي  از رهگذر به آن،
 ماهیت به است و وجود کرده، پر آنچه متن خارج راکه معتقد است  مبناي اصالت وجود

 197 -9/185 ؛13 /3 ؛43 -38 /1:همان( داردلی ظ زي ومجا وجودي بالعرض،، تبع وجود
وجود است که نفس  بخشیدن بهاصالت با .)9 :الف1363 ،انهم ؛6 :1417 ،انهم ؛229 و

این  و داردذات واحدي  ،تمام مراتب سلوك انسان در یابد.شکوفایی می تعالی وي ه زمین
اصالت  ،هر مرتبه انسان در رخی،ب تعبیر که بهاین نه، حفظ شده یعنی اصالت وجودي او

 يسامانهاین  بلکه در شود، اي جدیدمرتبهواجد  و بدهدقبل را از دست ي ه مرتب
 هر اینکه در برعالوهیابد، ي میمقامات متعدد است که مراتب و نفسِ واحد پیوسته،همبه

اصالت و  تاًحقیق ت کهود اس، تنها وجبراساس این مبنا تضعف دارد. و اشتداد مرتبه نیز
هرچه  و شودلحاظ و سنجیده می است که هر چیزي با وجود يمواجهه  و در داردواقعیت 

 شود نیزما عرضه می فضاي مجازي بر بنابراین آنچه در است. مظهر و تجلی وجود هست،
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ي هاي فضاداده الزم است توجه داشت که البته باید .است وجود یتجل و هرنوعی مظبه
عاملی اثرگذار و  ،پوچی رفع نیهلیسم و در  تکامل نوع انسان باشد تا رتقا وا  برايزي مجا

 . محسوب شودکارآمد 
 باور او به ؛را داردنقص  کمال و شدت و ضعف و مالصدرا نفس انسانی مراتبی ازازنظر 

و  کمال و تقدم و تأخر اموري ازقبیل شدت و ضعف، اتصاف بهتنها وجود است که براي 
 ترین عامل ایجادوجودي مهم اشتداد این. )186 /9 :1981 ،صدرامال( دارد استحقاق ص نق

 ، وجود براساس مبناي تشکیک در درنتیجه خواهد بود و هانوع تحقق زیست مراتب انسانی و
ي معنا ،دارد یمراتب ازآنجاکه وجود دانست. یتشکیک توان معناداري را نیزنوعی میبه

 او وجود مساوق ادراك و نظر از شود.گذاري میش ارزش اوجوديي هدرج گی متناسب بازند
 وجود خود مانند، حیات مراتب ادراك و و داردادراك  موجودي حیات و هر حیات است و

درجاتِ وجودي فضاي مجازي  وجود، اصل تشکیک در بنابر. )15 /6 :همان( اشتدادي است
اختیار انسان قرار  روز و نو دراطالعات به ي مجازي انبانی ازفضا .دارد ضعف شدت و نیز
ضعف  شدت و ی ازنیز درجات هااطالعات مواجهیم که آن بنابراین ما با انبوهی از دهد،می

 ،داردضعف  شدت و، مراتب مرتبه از هر انسان در وحدت تشکیکی، براساس باور به .دارند
مقامات  مراتب انسانی. ومقامات  براي تکثر شوداي میهپای ،اشتداد ذاتی انسان دیگرازسویی 

 مقامات و که براي تحلیل هریک ازطوري به نگرش وجودي است؛ برآمده از انسانی نیز
براي تحلیل  همچنین  مالصدرا کمک گرفت. مبناي اصالت وجود از توانمی ساحات انسانی

 .گیردبهره می اند،اصیل وجودي مراتبکه  مراتب و مقامات انسانیکثرت نوعی انسان، از 
ي مسأله ،گیردمی آن مدد ریزي حکمت متعالیه ازطرح در مالصدرا مبناي دیگري که
ابتداي  در ،موجودات سایر طبق مبانی حکمت متعالیه انسان نظیر حرکت جوهري است.

ترین پایین از ،حرکت جوهري اشتدادي اثر که در نباتی است خلقت موجودي حیوانی و
درجات ي ههمکه درحالی، شودمتعالیه متحول می سمت کماالتبه مراتب عالم ماده

 ،شوندصورت غیرآگاهانه طی میبرخی درجات به خود دارد؛ صورت بالقوه دروجودي را به
براي نقش انسان  ،انسانیي ه مرحل به ورود با اما ،حیوانی نباتی و مراتب جمادي، نظیر

مبناي حرکت  بر ،صدرا طبق نظر .یابدمیاهمیت  وجودي بسیار و کمالیمراتب  رسیدن به
تغییراتی  سبب بروز و )186 /9 :همان( دهدذات انسان رخ می در ، تعالی وجوديجوهري

هویت فضاي مجازي  سایر مبانی با حرکت جوهري بیش از شود.متن عالم واقع می در
 ؛امري مشهود است ، سرعت تغییراتیستیطوح زتمامی س در ،دنیاي کنونی در .داردارتباط 

 هاپدیده لحظه درحال نوشدن و تحولی دائمی است و ذات اشیا،بهجهان لحظه  باور صدرا به
ابزاري براي تبادل که فضاي مجازي  شود.پیرامونی دستخوش تحوالت بنیادین می امور و
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که شاید بتوان  طوري به ؛سازدبیشتر نمایان  سرعت این تغییرات را تواندمی است، اطالعات

 البته باید رسید؛ لحظه خواهد از مان به کمترسرعت تحوالت دنیاي پیرامونیگفت روزي 
هاي با آموزه تکامل فردي باشد، مسیر سریع در این تحوالت آنی واگر  که توجه داشت

 همچنین براساس  حذف نیهلیسم وجودي است. مسیر در و منطبق است صدراییي ه فلسف
این  نیز نوع خود حتی در و داردکه انواع متعدد بل ،ی مالصدرا انسان نوع واحد نیستمبان

روشنی به ،وجودي مراتب عالی رسیدن بهبراي  ياین تالش و تکاپو ؛داردساحتی را  تکثر
 معنایی بهبی نبوده و پوچی و فاقد معنا ترین مرتبه نیزنازل که انسان از دهدنشان می

ط کرد که نیهلیسم و پوچی هنگامی توان چنین استنبااساس میبراین د.آم هدسراغش نخوا
در  ،شود و به اصطالحآید که از خودِ اصیل انسانی و هویت فردي دور میبه سراغ انسان می

، صدرامال( شودتعبیر میکه از آن به «انسان بشري»  گیردمیانسانیت قرار  نازلي ه مرتب
وجودي  ،عالم طبیعت مالصدرا «نفس انسانی در آغاز تکونش دري هبه عقید. )3/81: 1366

ست. سپس بر مبناي حرکت مبتنی ا مادي و طبیعی دارد که این امر بر حدوث جسمانی او
ي هشود تا به مرتبتدریج قوي میکند و وجودش بهجوهري، مراتبی از کمال را طی می

تواند سپس می .تخیلي هنی است مثالی و صاحب قوانسا در این مرتبه، ؛رسدبودن مینفس
، انهمانسان راه پیدا کند» (ي ه به مرتب  ي وجودي، از این نشئه حصیل کماالت عقلیبا ت

به باور نگارنده آنچه سبب طرح ادعاي معناداري . )93 :1360 ،انهم؛ 100 -9/94 :1981
ها بندي انساندرجه  ،وجود و در ادامهصالت اي مسألهشود، زندگی از میان متون صدرا می

را  پوچی و نیهلیسم وجودي  ،مثالی و عقلی است که غفلت از آنمادي، ي ه در سه مرتب
 شود.میسبب 

تري درك عمیقآگاهی  علم و هرچه انسان از ،معقول عاقل و براساس مبناي اتحاد
 به اصالت وجودي که او یقت وحق ها،این برعالوه .شودمی اش بیشتروجوديي هسع ،یابد

 پذیر است.صاحبان مقامات اتم نفس امکان اتحاد باي ه دریچ از ،دنبال آن است
 نگرشی وجودي دارد؛ ادراك یند علم وافر به ء،انشاي ه صدرالمتألهین درخصوص بحث نظری

 اول ي ه مرحل خصوص مالصدرا در دارد. ریشه اصالت وجود در شود نیزوجودي که مطرح می
 کندترقی مطرح می وارتحال  ادراك را با کلماتی ازقبیل انتقال، قوس صعود، ك درادرا

قائل صدور  قوس نزول، به در دوم ادراك،ي ه مرحل در و )290 -289 /1 :1981 ،انهم(
تکامل  حقیقت فعل و انفعاالت نفسانی است. در ، ادراكمالصدرا نزد ،سببهمینبهشود؛ می

او  افتد.مراتب عقل نظري اتفاق می نردبان عقل و وهري و صعود دررکت جح با نیز نفس
عقل  عقل بالفعل و عقل بالملکه، عقل هیوالنی، داند:چهار مرتبه می مراتب عقل نظري را
مشاهده  معقوالت را، با اتحاد به عقل فعال ،عقل بالمستفادي همرتب بالمستفاد. نفس در
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این مرتبه نفس انسان   در .)202 :1354 ،مالصدرا( شودمیجهانی عقلی  ،خود و کندمی
خالق  ،معقول مبناي اتحاد عاقل و بنابر ) و488 /3 :1981، انهم( دشومی عین معقوالت

 حاصل تعامل سه عنصر فاعل شناسا، مسألهاین  .)75: 1393، انهمشود (می معقوالت
 اتحاد شود،میمربوط ادراك یفیت ک شناخت است و ازآنجاکه این مبنا به متعلق شناسایی و

مراد از  مالصدرا،ي هعقید به ست.ناظر ا ل شناسافاع  ادراك باي هرابط معقول به عاقل و
بلکه اتحاد  ،اتصال راه ارتباط و انسانی ازي هنفس ناطق انسانی است.ي هنفس ناطقعاقل، 
البته نه  ؛شود متحد خارجیاعیان  تواند بامی) عقل بسیط خصوص بابه( مبادي عالیه علل و

صورت اتحاد تعقلی که اعیان بلکه به ،ها شوداین معنا که حدود نفس عین حدود آن به
مراتب وجود و  ،اعیان خارجی ،تعبیري د و بهنشوجوارح نفس می اعضا و همچون ،موجودات

 ،اشکاملیسیر ت معتقد است که انسان در او .)139 /3: 1981 ،انهم( شوندمیشئون نفس 
، انهم ؛223 و 1/95 :1417 ،انهم( رودسوي تغییرات کیفی پیش میتغییرات کمی به از

عوالم وجودي   ت وآانسان نش )519 :ب1363،انهم ،67 :1366 ،انهم ؛313 :1420
طبیعت و عالم ماده  توان گفت یک پاي انسان درتعبیري می به متحول و متنوعی دارد،

 شود.عقلی گشوده می عوالم خیالی و به ،اثر حرکت استکمالی نفس در ،گرشاست و پاي دی
نزد  شود.تحول تاریخی مطرح می هاي انسانی ونوعساحت زیست  دو تحول وجودي در

بنابراین  ؛شودعقل و مقام عبدیت ختم می توهم، حس آغاز و به مثال، از تاریخ مالصدرا
 ست ا البقاۀالحدوث و روحانیۀ حکم جسمانی مشمولهمانند نفس انسانی  تاریخ انسانی نیز

 ،تحولی که محصولش تحول تاریخی و به ل است بهاین وجود متحو .)133 :1389صلواتی، (
تفاوتی که بین یک انسان و موجودات   از، تفاوت بین دو انسان و استهاي انسانی نوعزیست 
مسیر حرکت  است که نفس درعتقد مالصدرا م است. بیشتر  مراتببه ،وجود دارددیگر 

پیوسته درحال تکامل  ك و مدرَك،اتحاد مدرِ بهباتوجهادراکی و ي ه مرتب هر اشتدادي و در
که  نفس آدمی این قدرت را دارد یند علم و ادراك،افر است که در این باور او بر و ارتقاست.

و  ی معداتی همگین نحو که آالت حسه اب صور خارجی را در خود ابداع و خلق کند؛
انسان هویت واحدي  .شودمیادراك نائل  يهاین نحو يانشا به هااند که نفس با آنابزارهایی

تا  )بدني هیعنی مرتب( ترین مرتبهپائین ازدارد و مقاماتی که  مراتب و شئون و با که است
س پ  ست.درحال استکمال ا ،شود) را شامل میعقلي هیعنی مرتب( اعالي ذاتشي ه مرتب

نه  ،معقول ذهنی است موجود و وحدت میان فاعل شناسا با، معقول اتحاد عاقل و مقصود از
براساس مبناي اتحاد عاقل و . شدنیوجود خارجی شیء ادراك  اتحاد میان فاعل شناسا با

شناختی نخواهد ادراکی و معرفت صرفاً ، معناي زندگی امري مالصدراي هدر فلسف ،معقول
مدرِك متحد  با وجود ،شودمی دانستهمعناي زندگی فهم و ادراك،  درچه بلکه آن ،بود
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ي هنور علم سع اشود. پس گوهر نفس ناطقه بوي جاري می وجود سراسر در و شودمی

آن چیزي است که با وجدان وي  نیز علم واقعی ؛شودمی ترگوهري نورانی یابد ووجودي می
مدرِك سرایت  ادراك به از شود،لم واقعی میورت ع صوقتی به معناي زندگی نیز آمیزد.می
 در. )126 :1390آذربایجانی، ؛ 52:الف1363، اصدرمال( آمیزدوجودش درمی با کند ومی

عالم ماده  اتحاد باي هاز مرتب  ،قوس صعود بیان اینکه نفس در با ،حرکت جوهري محور
نحوي معقول به رود، اتحاد عاقل ول پیش میم عقوعال مسیر اتحاد با و در شودمی منسلخ

 اتحاد درباب علم و ،قل و معقولمالصدرا مبناي اتحاد عاي هفلسف در شود.گویاتر نمایان می
علم از سنخ وجود ، گویدکه مالصدرا میچنان؛ شودمعلوم بیان می وجودي میان عالم و

از  .دارد تراصیل و جودي شدیدترو شد،آگاهی انسان بیشتر با بنابراین هرچه علم وو  است
این دلیل  به ،باشد تروجودي متعالی اي براي ابراززمینه  تواندفضاي مجازي می ،این منظر

معلوم نیز ازنظر وجودي شدیدتر است. با این  ،بیشتر باشد آگاهی)و (علم  که هرچه وجود
 یافت.بودن این باورها را دراي توان شبکه روشنی میتوضیحات به 

مندي هرچه بیشتر از اصالت انسان را در بهره ،مالصدرا با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه
سه فضاي  ،مادي، مثالی و عقلیي ه ها در سه درجبندي انسانبا طبقه داند ووجود می

 گیري از بهرهاصالت وجود، با ي مسألهبخشی به هویتبراي و  کندرا تفکیک می زیستی
که از  را دارندترین وجود اصیلوجودات عقلی دارد که بیان می (عقلی)یقفی مبناي تجرد ال

به اش وجودي ي ه هر فرد به میزان حص که است گفتنی کنیم.میتعبیر آن به حیات معقول 
مقام الیقفی نفس بار  مقامات عالی وها به شود و تنها اندکی از انساندرك حقایق نائل می

توانند به این مرتبه از میها ذعان دارد که تنها معدودي از انسانخود االبته صدرا یابند. می
به اعتقاد وي تجرد  برند.تجرد مثالی به سر میي هتبو اغلب افراد در مر دست یابند حیات

، بدون استثنا ،یعنی تمامی نفوس اختصاص دارد؛نفوس انسانی ي ههم به ،برزخی یا مثالی
 .)226 /1 :1417، اصدرمال( را دارندتجرد  ه ازاین نحو

کرامت  انسان روح خدایی و) مبناي اصالت ماهیت همچین بر و( اصالت وجود بنابر
 در رهاند.معنایی زندگی میبی و انسان است که او را از این پیوند میان خدا و داردی ذات

 و به شودب میمحسو مقصد صفات الهی اسماء و مقام فناي در، معرفتی مالصدراي ه شبک
 ذات الهی حد یقف ندارد، ،دیگرعبارتپایان است و بهصفات الهی بی دلیل آنکه اسماء و

از   نیز لحظه یک تطور است و درحال تحول و ،صعودي این سیر در همواره انسان نیز
مقام فناي فی اهللا امري اصیل  رسیدن به تقرب به خداوند و .ایستدبازنمیحرکت وجودي 

 مراتب و مقامات باالتري ارتقا و هرچه درانسان  ؛وجود اصیل انسان درآمیخته ه بااست ک
جایگاه وجودي او  اتصال و اتحادِ انسان با هستی، شود.تر میمقام فنا نزدیک به ،تکامل یابد
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ي همرتب مقام فناي فی اهللا و رسیدن به، مالصدرا نظر از کند ومشخص می را عالم در
 صفات الهی است و این مهم به اسماء و الهی مظهري ه خلیف است. غایت انسان، لهیالۀ خلیف

دوري از هویت ، بنابراین دوري از این مقام ؛مبدأ آفرینش بستگی دارد میزان قرب انسان به
وجودش را   نشود،محقق  انسان . اگر این جایگاه وجودي برايشودرا باعث میاصیل انسان 

متخلق کماالت الهی  اوصاف و تنها بهچنین انسانی نه ،گیردفرامیختگی گسیناآرامی و ازهم
اصالت حقیقی   تدریج ازد و بهخواهد بو شیطانی سرآمد صفات حیوانی و بلکه در، نیست

معنایی بی پوچی و به شود کهري گرفتار میتحی سرگردانی و به و شودمی خود دورتر
 .انجامدمی

 به دقیقاً ،بومِ مجازي شده استزیست تکنولوژي و ردرگی که حاضر پوچی انسانِ عصر
انسان معاصر  ،تروشنعبارت ر به اتحاد میان فاعل شناسا با معقوالت ذهنی است. دلیل خأل

، بیان شد کهچنان دهد ومعقوالت تخیلی اعتبار بیشتري می اتحاد میان فاعل شناسا و به
 ، وياین وارونگی رهگذر شود و ازمی سببرا  اهوارونگی واقعیت ،برداشت همین خطاي در

انسانی  هر، تعریف مالصدرا نهایت اینکه در .شودمی معنایی و پوچی گرفتارتنگناي بی در
فرد معنایی منحصربه اش براي زندگی ،رهیافتی وجودي فردي است که بامنحصربه ي ه نسخ

 ،یابدزندگی می یف ازفس ضعکه معنایی که ن داردالبته این نکته اهمیت  کند.جعل می
ین معنا ه اب مسألهاما این  برد،آن بهره می که نفس قوي از نیست سطح معنایی در هرگز

اي که  درجه  سطح و هر نفسی در بلکه هر ندارد،ضعیف معناي زندگی  نیست که نفس
 مبانی اساسرب .داشتزندگی معنادار خواهد  ،درجه تناسب همان مرتبه و به، باشد
 در کهکنند می معناییبی احساس انسانی متفاوت انواع زمانی، صدرایی ختیشنانانسا

آن   دیگري ه مرتب به  نوع یک از ايمرتبه از  خروج یا، دیگر نوع به  نوع یک از  خروج ي هآستان
 مشکک واحد نوع مراتب و سطوح مرز انسانی و انواع مرز در سخن، دیگر به .گیرندقرار می
 بخشنجات نفحات برهان، همانند هاییمؤلفه  البته ؛شودمی معنا وچیپ  و یمعنایبی ،انسانی

 کندمی هدایت نوع درون به و رهانیده انواع مرز در انسان را از سرگردانی ،مرزي موقعیتو 
چه با مبانی حکمت متعالیه به فضاي زیست مجازي نچنا. )80 :1394فر، صلواتی و شایان(

از حیات اش به میزان دوري انسان استنباط کرد که  چنین توانمی گذاشته شود،قدم 
بد که البته یاسمت نیهلیسم وجودي سوق میدهد و بهاصالت خود را از دست می، عقالنی

. فضاي مجازي انسان را در عالم دارندها درجات شدت و ضعف در این مرتبه نیز انسان
در باید ، دلیلهمینبه ؛کندیدور مخیال منفصل گرفتار و او را از بازیابی حقیقت اصیل 

قرار  شاقول و اصلِ اساسی ،گراعقل يساختار، همواره هاي فضاي مجازيبا داده يمواجهه 
شود از مبانی حکمت صدرایی سبب می چنینیاین را همراهی کند. خوانش انسان و گیرد
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یت خرد و محور شده بر خود را باهاي عرضهکه انسان در هر فضاي زیستی که باشد، داده

هاي . هرچند مالصدرا به بحث درخصوص فضاي سایبري و جماعتدسنجبیی گراعقل
 را چنین تحلیلی از فضاي مجازي ،حکمت متعالیه اما واکاوي مبانی ،مجازي نپرداخته است

 .پذیر خواهد کردامکان
 

 گیري نتیجه. 6
 از نداشتن، و زمانیکانی دلیل محدویت م با عالمی مواجهیم که به دنیاي معاصر، . در1

 دیگري ازسو گویی این عالم محصول عالم خیال منفصل است. است؛ متمایز عالم محسوسات
آگاهی انسان  بنابراین هرچه علم و ؛سنخ وجود است علم از ،گویدمالصدرا می کهچنان 
از  ،داشتخواهد  ترانسان وجودي قوي است و وجودي شدیدتر معلوم نیز ازنظر باشد، بیشتر

 گفتنی است باشد. تروجودي متعالی اي براي ابراززمینه  تواندفضاي مجازي می ین منظرا
بلکه  نیست، هاي روز دنیاصله از تکنولوژي و فناوريعلوم حامقصود از علم، که در اینجا، 

اتحاد ژرفی  ،آمیزد و به تعبیر دقیق صدرامی انسانعلم واقعی آن چیزي است که با وجدان 
از دیدگاه مالصدرا کمال  .شودحاصل میعالم معلوم (عقل و عاقل و معقول) لم و میان ع 

و صورت تمامی وجود و شکل نظام خاص نفس ناطقه آن است که با عقل کلی اتحاد یابد 
 .شودو موجود  ببنددشده از مبدأ کل موجودات در آن نقش کامل و خیر افاضه

 القاعده معناي زندگی نیزعلی و دارد نوع خود تکثري وجودي انساِن صدرایی در. 2
لذا  ؛به دلیل آنکه حیثیات و عوالم انسانی متکثر و متعدد است ساحتی نخواهد بود؛تک
عوامل  از عالَم مجازي نیز .داشت خواهد نیز تکثر شودمییی که براي زندگی ترسیم معنا

 تعداد ه بهلقاعداعلی هاي انسانی است ونوع پرنوسان و پرشتاب تنوع زیست  پیچیده،
این  تعداد به و اثربخش باشد تواندفضاي مجازي می وجودي، هاي متکثرنوعزیست 
تعداد این  بهي صدرایی، براساس فلسفه طبیعتاً دارد و فضاي مجازي وجود ها،نوعزیست 
 ، احکام مختلففضاي مجازي درخصوصِ نسبت برقرارکردن انسان با ،هاي انسانینوعزیست 

 ارد.وجود د
که  است انساني هگونهاي خیالانگاره فناوري اطالعات واقعیتی از تکنولوژي و . عصر3

از که که واقعیات ساختگی تاجایی ؛گیرندي شکل میاین دنیاي مجاز قرارگرفتن فرد در با
نظر  به ترواقعی آنچه بناست واقعی باشد، ازگاهی  متأثر است، زندگی این فضاي حاکم بر

، شودپس تأثرات فضاي مجازي می معنایی زندگی ازبی سبب پوچی وآنچه  رسد.می
دن به کماالت حسی و رسی برايبیشتر مردم  خیال انسان است.ي هقو بخشی بههویت
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معقوالت  ها غایت اشتداد وجودي را اتحاد باآن  تنها معدودي از و کنندتالش میخیالی 
 پوچی گرفتارند. معنایی وبی يهرطاغلب مردم در و دلیل،ین ه اب و دانندمی

. سوق دهدسوي جهان عقلی به را انسان کند کهتالش می حکمت متعالیه در . صدرا4
 ،عقالنی جهان بدون تسلط بر نتواند آدمیي وسیع فضاي مجازي، هجمهدر ممکن است 
کن مم مراین ا .رعایت کندرا مراتب عالی کمال  براي رسیدن به الزم تکامل اصول تعالی و

 روح و  بر و تسلط آن کشاکش میان قدرت فضاي مجازي دلیل باشدکه در به ایناست 
 زمام حیات معقول را به  شود و دچار ی خودبیگانگینوع انسان به ی،غفلت اندكبا شاید افکار، 

راه  و شودانسان عرضه می توأمان بر ،نزول صعود و سیر ،آن که در دست فضایی بسپرد
  براي انسان زیسته در  ،حیات عقالنی غفلت ازممکن است  سازد.می ردشوا تشخیص را

 زند.برقم  راحتی این خودبیگانگی را، بهفضاي مجازي
 با نیز معناي زندگی او ،دلیلهمینبه اوست وي هعاقلي هقو اصیل انسان به. هویت 5

 دن بهرسی ،عقلیي ه مرتب غایت انسان در شود؛مشخص می آن متناسب با عقلی وي هقو
 ،کماالت وجوديي ه سرچشم آمیختن آدمی با اللهی است وۀمقام خلیف فناي فی اهللا و

صعودي  عطف سیري هعقالنیت نقط .شودرا موجب میم گرداب پوچی و نیهلیس او ازرهایی 
ساحت  در است.غیراصیل  اصیل از تشخیص امر براي بهترین ابزار تکامل و مسیر انسان در

که شود این سبب می و یابدمیمعقوالت اصالت  با يرهگذر مواجهه از چیزهمه ،عقالنی
راه  به ،عقالنیت ورزي واندیشه با ،هاي فضاي مجازيسیل عظیم داده با يمواجهه  دربتوان 

 معقول رهنمون شد.
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