
  

 

 ن در معناداری زندگیآتبیین مفهوم زندگی و نقش 

 های صدرالمتألهین شیرازی با تأکید بر دیدگاه 
 

     امیرعباس علیزمانی                                          محمد قائم عابدی

     فرامرز قراملکی احد 
 

 چکیده 
پاسخ به پرسش از معنای زندگی که ممکن است هر انسانی در دوران حیات 

در نوع زیستن و انتخاب  بدیلاساسی و بی  یبارها با آن مواجه شود نقشخود 

نظریه و دیدگاهی شایسته و   یهارائ ها دارد.ای مناسب در زندگی انسانشیوه

های اساسی  یکی از دغدغه «های آنزندگی معنادار و مؤلفه »دفاع در باب درخور 

دستیابی به   ر بوده است.اخی یهبسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان در چند ده

له، متوقف بر درک حقیقت انسان و زندگی انسانی است. أپاسخی مناسب به این مس

 هایبا تبیین مفهوم و حقیقت زندگی انسانی بر اساس دیدگاه ، در این مقاله

صدرالمتألهین شیرازی، تأثیر تصویر دقیقی از »زندگی« در معناداری زندگی نشان 

معنایی زندگی های معناداری و بیشود و از همین رهگذر به شاخصه داده می

صدرالمتألهین انسان را موجودی مرکب ـ به نحو ترکیب پرداخته خواهد شد. 

معنای عام، خاص و اخص به کار   او حیات را در سهداند.  اتحادی ـ از نفس و بدن می

های برد. تمایز انسان از سایر موجودات در حیات اخص است که مبتنی بر ویژگیمی

باشد و به همین دلیل معنای زندگی را باید در همین می  از جمله عقل و اراده  انسان
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 مقدمه. 1
شود، ترین مسائلی که هر انسانی در طول زندگی خود بارها با آن مواجه مییکی از مهم

است. پاسخ به این مسأله، نقش مهمی در نوع زیستن و حیات  «معنای زندگی»پرسش از 

بهر چه بود؟ به  نمام؟ آمدای همانند »از کجا آمدهشناسانههای هستیها دارد. نگرانیانسان

شناختی همچون ناامیدی، پوچی، افسردگی و دلهره، های روان؟« و اضطراب رومکجا می

جو از وهایی است که بشر را واداشته تا در پی سؤال و جست ای از سؤاالت و چالشنمونه 

ها انتخاب روش زندگی خود را مبتنی بر پاسخ به این پرسش برآید. انسان ی زندگیمعنا

بدیل در زندگی بشر ایفا بی  یپاسخ به پرسش از معنای زندگی نقش  ،ند. به همین دلیلدانمی

های اساسی بسیاری از فیلسوفان دلیل اهمیت این پرسش و پاسخ، یکی از دغدغهکند. بهمی

 در باب دفاعدرخور نظریه و دیدگاهی شایسته و  یه اخیر، ارائ یهو اندیشمندان در چند ده

های یهنظر پدید آمدن ،هاحاصل این تالش  .بوده است «های آنو مؤلفه معنادارزندگی »

گران و در دسترس پژوهش علمی یصورت کتاب یا مقالهمتنوع و مختلفی است که به

ت خاص به چشم ها به صورمعنا قرار گرفته است. آنچه در این نظریه  یهلأ خوانندگان مس

پاسِخ ها را توان برخی از این نظریهای که به سختی میگونهبه ،هاست« آن آید »تنوعمی

های معنای زندگی مورد توجه ل، بسیاری از نظریهدلیهمین به پرسشِ واحدی به شمار آورد.

 اند.و استقبال قرار نگرفته و مقبولیتی را به دست نیاورده

 ی آنچه مربوط به کلمه   .1:  دانست  دو عامل اساسی  متأثر ازتوان  میها را  تنوع این نظریه 

به  "معنا"دادن مانند اینکه »آیا اسناد و نسبت ،»معنا« در ترکیب »معنای زندگی« است

به چه معنایی  در ترکیب »معنای زندگی« "معنا"صحیح است یا خیر؟« و اینکه » "زندگی"

ها در . آنچه مربوط به بخش دوم این ترکیب یعنی »زندگی« است. اغلب نوشته 2 و... است؟«

اند اما چنین معنای زندگی، پیرامون عامل نخست، به دقت و تفصیل سخن گفته  یهلأ مس

نیاز از و بی آن را بدیهیگویا و  1اندای را برای بررسی عامل دوم به خرج ندادهدقت و حوصله 

تر از مفهوم  ی« مهمبااینکه اگر تصور و تبیین صحیح مفهوم »زندگ  اند؛دانسته   تبیین و بررسی

یکی از دالیل عدم مقبولیت و ناکارآمد بودن  ؛ زیراکمتر از آن هم نخواهد بود»معنا« نباشد، 

 «زندگی»و تبیین صحیح از مفهوم های معنای زندگی، عدم توجه کافی بسیاری از نظریه

ترین موانع یکی از اصلی از »زندگی« یتصور ناقص یه ارائ آن است و هایانسانی و ویژگی

 باشد.له میأ پردازی در این مسیه نظر

تحلیل معنا در معنای « و »معنایِ معنای زندگی» یهدو مقالدر میان مقاالت فارسی، 
تصریح شده به این نکته در هر دو مقاله  2.اندسخن گفته  « معنا»تفصیل پیرامون « بهزندگی

 یهالبته در پایان مقال. هدف، ارزش، کارکرد و فایدهاز معنا وجود دارد: که سه تفسیر است 
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رغم است. به  «ارزش»ها به معنای در این نظریه  «معنا»شود که دوم این نتیجه اثبات می

دوم هیچ  یهدر مقال است، سخن گفته شده «معنا» یتفصیل دربارهکه در این مقاالت بهآن 

اول هم بسیار کوتاه به تبیین »زندگی«  یه»زندگی« مطرح نشده و در مقال یهبحثی دربار

 ی ه پرداخته شده است. سایر مقاالتی که در این زمینه نوشته شده نیز اغلب در چند جمل

به اینکه تصور از حقیقت   اند. با توجهکوتاه به مفهوم زندگی اشاره کرده و از آن گذشته

در این باب دانست، در منسجم  اینظریه  یهای ارائهترین مؤلفه توان از مهم»زندگی« را می

»معنای زندگی«، عوامل ظهور آن، رویکردها در  یلهأ نخست گزارشی از مس ،این نوشتار

 تبیین مفهوم وبا و سپس  شودهای زندگی معنادار ارائه میهای معنای زندگی و مؤلفهنظریه 

یعنی  یکی از بزرگترین فیلسوفان مسلمانهای بر اساس دیدگاه انسانی حقیقت زندگی

 نشان دادهزندگی«  »معناداریتصویر دقیقی از »زندگی« در  تأثیر ،صدرالمتألهین شیرازی

زندگی معنادار و حتی  هایبه درستی تبیین شود مؤلفهانسانی  زندگیاگر مفهوم  شود.می

ن همی یارائه وجه نوآوری این نوشتار در  آید.دست میمعنایی زندگی نیز از آن بهعوامل بی

 خورد. در معناداری زندگی است؛ رویکردی که در آثار سابق، به چشم نمی رویکرد جدید
 

 . معناداری زندگی 2
مورد توجه  ،مستقل در ذیل عنوانی »معنای زندگی« یهلأ بیش از دو قرن است که مس

اخالق،   یدین، فلسفه، فلسفه  یفلسفه  ،هایی مانند دیندر حوزه   گرانپژوهش  ان وپردازنظریه 

ای ها به نحوی از انحا و از زاویه شناسی، ادبیات و عرفان قرار گرفته است و هر یک از آن روان 

رح و ارائه های متفاوتی را مطها و دیدگاهو نظریه به آن برآمده گوییدر پی پاسخ ،خاص

پردازان در این زندگی، دو رویکرد متفاوت نظریه  و معناداری معناییبیکلی، طوربهاند. کرده

 له بوده است. أ مس

چند عنوان »معنای زندگی« از موضوعات جدیدی است که در میان دانشمندان هر

اخیر  له در قرون أ موضوعیتی مطرح نبوده، طرح مستقل این مسگذشته با چنین صراحت و 

 اندزیستهی که در قرون گذشته میهایای برای انسان معنای آن نیست که چنین دغدغهبه

ای نیازمند معناست. اند که آدمی با هر سلیقه مطرح نبوده است. بسیاری از فیلسوفان بر آن

ان موجب رنج بسیار است و در نوع شدیدش به گویی زندگی بدون معنا، هدف، ارزش یا آرم

 (.585  :1397یالوم،  انجامد )دادن به زندگی مینهایت به تصمیمِ پایاندر  پوچی منجر شده و  

 معنای زندگی  یلهأ. عوامل پیدایش مس1  .2

اغلب به صورت   ،مروری بر تاریخ فلسفه بیانگر آن است که سؤال از معنای زندگی

همواره ذهن متفکران و اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. بنابرین در  ،غیرمستقیم
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معنای زندگی   یلهأ ها همواره درگیر مسشود که چرا انساناینجا چند سؤال اساسی مطرح می

مستقل   ایلهأ مس  یمثابهبه  هااند؟ چرا معنای زندگی در قرون اخیر برای بسیاری از انسان بوده

زمین له در مغرب أ مورد توجه قرار گرفت؟ چه علل و عواملی در پیدایش و طرح مستقل این مس

 اند؟معنا یافتهزمین زندگی خویش را بیها در مغربتأثیر داشته است؟ چرا بسیاری از انسان

 توان به علل زیر اشاره کرد: در پاسخ به سؤاالت مذکور می

»معنای زندگی«  یلهأ ها به مسانسان توجهاملی که موجب ترین عو. یکی از مهم1

شود تفکر در نظام عالم خلقت و هستی خویش و محتوای زندگی خود است. حاصل این می

»چرا این عالم به وجود آمده است؟«، »چرا من به این است که  سؤاالتی مانند    پیدایشتفکر،  

»به کجا ،  کنم؟«یست؟«، »چرا زندگی میم چام؟«، »جایگاه و نقش من در این عالوجود آمده

 .و... خواهم رفت؟« 

معناست و شان بیس کنند زندگیپرسند که احسازمانی از »معنا« می هاانسان. اغلب 2

معنای  یلهأ ها به مسهمین دلیل باید گفت یکی دیگر از عواملی که موجب توجه انسانبه

دردها،   زندگی، اعم از  های منفی و غمناکجنبه   یها با انحاشود مواجه شدن انسانزندگی می

 .است ها، فقر و تنگدستی، کهولت و پیری، احساس یأس و ناامیدی و ...رنج

»معنای زندگی« در قرون  یله أ ها در بیان علت ظهور مسترین تحلیل. یکی از مهم3

شتن هدف اخیر را استیس شرح داده است. استیس معتقد است که ظهور مدرنیته و کنار گذا

معنایی زندگی شد و منجر به بیعالمان تجربی در غرب، ناخواسته  شناسیِغایی از طبیعت

: 1382استیس، وجوی معنای زندگی پرداختند )ها به جستهمین دلیل بسیاری از انسانبه

111- 113.) 

»معنای زندگی« در قرون اخیر را تری ایگلتون  یلهأ . یکی دیگر از دالیل ظهور مس4

 ییکی از دالیل تقالی بیشتر قرن بیستم در عرصه  ائه کرده است. وی معتقد استار

ورزی در باب معنا، ارزان شدن بیش از حد بهای زندگی انسان در این دوره بود. بر اندیشه

، گزافها مرگ میلیونجا گذاشتن بههای تاریخی موجود، قرن بیستم با اساس گزارش 

بوده است. اگر زندگی در عمل تا به این حد تاریخ بشر های دیگر دورهتر از مراتب خونین به

مورد سؤال قرار  توان انتظار داشت که معنای آن در ساحت نظریهارزش شده باشد، میبی

 (.34 :1396 ،ایگلتونبگیرد )

خیر بیان »معنای زندگی« در قرون ا یلهأ . از دیگر دالیلی که برخی برای ظهور مس5

رفتن ارزش و اهمیت امور گوناگون در نگاه انسان غربی اشاره کرد. بین توان به ازیاند مکرده

 دنیایهای دینی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و فناوری تحوالتی که در قرون اخیر در عرصه 
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معنایی را ستانده و احساس بیانسان غربی غرب رخ داده است، ارزش و اهمیت را از زندگی 

 (.39-37 :1394بیات، ؛ 28 :1398دورانت، ه است )در وجود وی برانگیخت

طرح   یای از محققان، زمینهآنچه بیان شد برخی از علل و عواملی است که به اعتقاد عده

معنای زندگی را ایجاد کرده است؛ هرچند ممکن است بتوان در برخی از این از پرسش 

ها افزود. دو دلیل اول مربوط ها، مناقشاتی نیز مطرح کرد و یا دالیل دیگری نیز بر آنتحلیل

 یلهأ معناست، اما سه دلیل دیگر به جهت توجیه بروز مس یلهأ ها به مسبه اصل توجه انسان 

 یارائه شده است. توجه به علل و عواملی که زمینه   زمیناخیر در مغرب   زندگی در قرونمعنای  

اجمال دارای اهمیت است. بهاند از جهات مختلفی  معنای زندگی را ایجاد کردهاز  طرح پرسش  

شوند و رشد و نمی  پیداها در خأل های این امر آن است که پرسشتوان گفت یکی از علتمی

کم این فایده را دارد که ها دستپرسش ایِزمینهعلل و عوامل یابند. توجه به گسترش نمی

به   حل بگردیمکه باید به دنبال راه  کند و جایی رامعینی هدایت می  یما را به سمت محدوده

توان به آن عیین پاسخی که میدر ت ،دهد. در واقع فهم صحیح ماهیت پرسشما نشان می

از ها به پرسش در برخی از پاسخ مهم یاین نکته بهنکردن توجه  بسیار اهمیت دارد. داد

پزشکی است که برای آن ها همانند رفتار این پاسخ 3.»معنای زندگی« کامالً مشهود است

 ی درمان بیماری که از رنج درد کلیه به او مراجعه کرده، دارویی را تجویز کند که برای معالجه

معنای از طرح پرسش  یتوجه به عوامل و زمینه  ،همین دلیلامراض قلب مفید است. به 

 شود بسیار حائز اهمیت است.داده میاین پرسش زندگی در پاسخی که به 

 »معنای زندگی«  یهلأها در مسنظریه.  2.  2

 ،مستقل  یعنواندر ذیل  معنای زندگی    یهلأ بیش از دو قرن است که مس  ،گذشت  کهچنان 

آن ارائه  باب های مختلف و متنوعی درمورد توجه محققان و دانشمندان قرار گرفته و نظریه

 پذیر نیستها در این نوشتار امکاندیدگاه آن یهشده است. بدیهی است که پرداختن به هم

یکی از این  در ذیلتوان های معنای زندگی را میتمام نظریه. اما نداردهم چندانی ی فایده و

به عبارت دیگر،  .ییگرا، ناطبیعتییگرا، طبیعتییگرا: فراطبیعتبندی کردستهرویکردها د

های معنای زندگی بر مبنای یکی از این رویکردها به تبیین معناداری زندگی هر کدام از نظریه 

 پرداخته و پرسش از معنای زندگی را بر آن اساس پاسخ گفته است.

استوار  گرا در معنای زندگی بر این باور رویکرد فراطبیعت: گرایی. فراطبیعت1. 2. 2

در صورتی معنادار است که او ربط و نسبت خاصی با قلمروی روحانی  فقطاست که زندگی 

قادر به ارتباط اگر انسان  و یا به فرض وجود،    شته باشددانروحی وجود  خدا یا    داشته باشد. اگر

 غالباًاین رویکرد  (.269 -268 :1382 ،متز)خواهد شد  فاقد معنا او زندگینباشد، ها با آن

 ی مانند وجود خداوند، زندگی پس از ــدانان و فیلسوفانی است که به معارف دینالهی مقبول 
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 (.128-126 :1394بیات، ها اعتقاد دارند )مرگ و خلود و جاودانگی نفس انسان

معنای زندگی که در قرن  یهلأ یکی دیگر از رویکردها در مس: گراییطبیعت  .2. 2. 2

گرایی است طبیعتبوده  تری برخوردار  طرفداران بیشتری داشته و از مقبولیت گسترده   بیستم

گرا بر این باورند که آنچه شرط الزم و کافی برای به دست مدافعان رویکرد طبیعت است.

وجود   که با علوم بشری قابل شناخت است آوردن معنای زندگی است در همین جهان مادی

توان به معنای زندگی دست یافت؛ لذا در همین جهان مادی می دارد و با امکانات موجود

 .(81:هماننیست ) ورای طبیعتبه دست یازیدن برای تحصیل معنای زندگی، احتیاجی به 

بر این مدافعان اندک ـ با ـ هرچند گرایی ناطبیعترویکرد : گراییناطبیعت .3. 2. 2

ها و امکانات این جهان مادی نه به قابلیت  ،که برای کسب معنای زندگیباور استوار این است  

های فرضمدد یک سلسله اصول یا پیشبلکه به این جهان؛ماورای عالمی  بهاست و نه نیاز 

 (.82 :همانک زندگی معنادار دست یافت )توان به یاخالق، می یعقلی، مانند اصول اولیه

 های زندگی معنادار. مؤلفه3.  2

اند با توجه به رویکردی که در این معنای زندگی تالش کرده یهلأ مسگران در پژوهش

برای یک فعالیت معنادار یا یک زندگی معنادار بیان کنند   هاییها و ویژگیله دارند، مؤلفهأ مس

 حسببهها  شرط کافی برای معناداری بدانند. این مؤلفه  ،طور مجموعها را شرط الزم و بهو آن

ها ممکن نیست. آن یاست که پرداختن به همه نظران، متنوع و متعددصاحبرویکرد 

بودن و قیت، جدیت، مفیدبودن، اخالقیهدفمندی، خودآگاهی، خودمختاری، خالقیت، موف

 .(133-87 :1393کاتینگهام، ها برشمرد )این مؤلفه  توان از اهمّخداباوری را می
  

 . تبیین مفهوم »زندگی« 3
معنای زندگی، ایضاح مفهوم »زندگی« ضروری   یهلأ برای رسیدن به پاسخ مناسب در مس

دانند در نزد هر دو گروه )کسانی که زندگی را معنادار می  «زندگی»از  آیا معنای مقصود  .  است

معنا را از همان چیزی  ن،اارند( یکسان است و مخالفشممعنا میو کسانی که زندگی را بی

زیر بررسی  یرا در چند نکته لهأ مسکنند؟ این آن اثبات میبرای  ،کنند که موافقاننفی می

 کنیم:می

 از زندگی   گفتن. دشواری سخن1.  3

 یهاند که واژمعنای زندگی بر آن  یهلأ نظران معاصر در مسبرخی از نویسندگان و صاحب

است و درک علت آن هم دشوار نیست؛  آفرینمعضل «معنا» یهواژ یاندازهنیز به «زندگی»

زیرا چیزی به نام »زندگی« وجود خارجی مستقلی مانند سایر اشیا ندارد. شاید ما هنگامی 

ولی خود بدان ملتفت نیستیم.   ،ایمگوییم در واقع اسیر دستور زبان شدهکه از زندگی سخن می
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بخشنده است. ن ذاتاً تجسم»زندگی« را داریم که زبانما یهشاید ما فقط به این دلیل واژ

گیرند ـ از چیزهایی که روی زمین تحت عنوان زندگی بشر قرار می یه توان همچگونه می

در قالب یک معنای واحد گنجاند؟   اختالفات و تعارضاتی که دارند  یهتولد تا مرگ ـ را با هم

ی از مردم اآورد. درست است که عدهحتی زندگی یک فرد نیز یک کل واحد را پدید نمی

گونه دانند، اما همه خود را اینساخت میزندگی خود را از ابتدا تا انتها یک روایت خوش

دهد، چگونه بینند. در حالی که حتی زندگی یک نفر هم یک کل منسجم را تشکیل نمینمی

ای را تشکیل دهند؟ پس یگانه ها زندگی منفرد چنین کلّر داشت که میلیون توان انتظامی

مل معنایی منسجم باشد؟ ای به نام »زندگی انسان« وجود دارد که بتواند حاپدیدهآیا 

 .(99-97 :1396ایگلتون، )

 . زندگی در لغت و عرف2.  3

 ،برای نمونه  ؛بیان شده است  «زندگی»  یههای لغت، معانی مختلفی برای کلمدر فرهنگ

(، ذیل 1753 /2: 1360معین، ؛ 11422 /8 :1373دهخدا، ) 4های فارسیدر برخی لغتنامه

بودن، حیات، دت عمر، سراسر حیات، زیستن، زندهمعانی گوناگونی مانند م «،زندگی»مدخل  

تا زنده است ]از تولد تا مرگ[، نقیض مرگ، مقابل مردگی و ممات، و اینکه موجودی آگاهی 

در عرف نیز  5ت.ذکر شده اس کندها میاختیار خویش حرکتو احساس داشته باشد و به

هر فرد انسانی را چیزی جز اعمال و رفتار او، حاالت و روحیات، حوادث، رویدادها و  زندگیِ

کلی و  یدانند. مفهوم »زندگی« عنوانهای او نمیها و کنش و واکنشوقایع، روابط و نسبت

توان می بنابرین(. 61-60 :1394بیات، دهد )ارد مذکور را پوشش میمشیر است که تمام مو

رسد و گفت مقصود از »زندگی« فرایندی آگاهانه و مختارانه است که با مرگ به پایان می

 (.59 :1386علیزمانی، )پیوسته مورد نظر است همبه »کل زندگی« به عنوان یک واحدِ

 . تحریر محل نزاع3.  3

برای مشخص شدن محل نزاع، ابتدا به تحلیل مفهوم زندگی پرداخته و سپس به محل 

مفهومی انتزاعی   ،توان گفت مفهوم زندگیمی  «زندگی»کنیم. در تحلیل مفهوم  مینزاع اشاره  

فلسفی است که عقل آن را از فرایند جاری در حیات انسان انتزاع   یو از معقوالت ثانیه

در  ،نظر از انتزاع و اعتبار ذهنی آنصرفای انتزاعی امری است که این معنکند. مصداق می

های مختلفی برای زندگی (. تشبیه160: 1395محمدی احمدآبادی، ج جریان دارد )خار

است. ما از طلوع آفتاب  «روز»ها تشبیه زندگی به ترین آنان کرد. یکی از مناسبتوان بیمی

نهیم. نام می  «زندگی»ه فرایند از تولد تا وفات را هم  گوننامیم، همانتا غروب آفتاب را روز می

توان در مورد ای که بیان شد وجود دارد و میهمان نحوهباید گفت زندگی انسان به بنابرین

پرداخت. آنچه الزم است در اینجا مورد توجه   گوومعنایی آن به بحث و گفتمعناداری یا بی
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معنوی زندگی است. یک نوع نگاه به زندگی نگاه مادی و غیرنگاه ما به  یهلأ قرار گیرد مس

 شناسانه نظر شده است. این معنا از حیاتزیست  یهبیشتر به مفهوم زندگی از جنب که است

اده و امور دگی محدود به عالم مدر این است که آیا مفهوم زن قابل انکار نیست، اما سخن

اوست بیان کرده  یبخشی از معنا را که در حیطه  شناسیزیست علم مادی است یا اینکه

طرح سؤال از   توان گفتمی بنابرین( 79: 1390خلیلی، ما این تمام حقیقت نیست؟ )است، ا

تی برتر از زندگی زندگی و طلب ساح  شناختیِمعنای زندگی بیانگر ناکافی بودن ساحت زیست

معنای زندگی بیانگر آن است از عبارت دیگر، طرح پرسش (. به63 :1386علیزمانی، است )

شناختی زندگی اکتفا کرد و مطلوب برتر و ساحت زیستتوان و نباید به همین تککه نمی

معنای زندگی   یهلأ ها در مسگوی نیازهای درونی انسانتری در زندگی وجود دارد که پاسخباال

 .است
   

 . صدرالمتألهین و زندگی انسانی4
یعنی مقصود معنای زندگی   ؛الیه در تقدیر است»معنای زندگی« یک مضاف  یهلأ در مس

است و تنها زندگی انسان محور بحث است که از جهات متعددی از زندگی غریزی  «انسانی»

و برای رسیدن به پاسخ  همین دلیل(. به65 :ایر حیوانات متمایز است )همانس ساحتیِو تک

صدرالمتألهین را در مورد زندگی انسانی از کلمات و سخنان وی   هایشده، دیدگاهسؤال طرح 

 دهیم. کرده و مورد بررسی قرار میاستخراج 

 . حقیقت انسان1.  4

ت انسان و ابعاد یابی به درک صحیح از معنای زندگی انسان، بدون شناخت حقیقدست

های انسانی و نیست؛ زیرا شناخت غایت و هدف زندگی انسان، ارزش  پذیرامکان  وجودی او

و انسان اهمیت شناخت کارکردهای وجودی انسان، مبتنی بر شناخت حقیقت انسان است. 

در حکمت متعالیه بدان جهت است که مالصدرا خودشناسی و معرفت  انسانی معرفت نفس

(. به 226 /7 :1428مالصدرا، داند )های ملکوت مینفس را اصل هر معرفتی و کلید گنجینه 

انی کسی است که نخست، حقیقت نفس، ماهیت، انیت و کیفیت تعلق اعتقاد وی، عارف ربّ 

نفس به بدن را بشناسد؛ سپس، ارتفاع و اشتداد وجودی تدریجی آن را تا زمان انبعاث آن 

ازگشت نفس به ب ،بداند؛ بعد، رجوع حقیقت نفس به عقل بالفعل را درک کند؛ و در نهایت

 (.156 /9 :همانخداوند تعالی را بفهمد )

داند که صدرالمتألهین مانند سایر حکما، انسان را موجودی مرکب از نفس و بدن می

از دیدگاه (. 86:همانموجودند ) واحد یبه وجود ،ارندهرچند در منزلت با هم اختالف د

زء است که مشتمل بر جزء اعلی )نفس( و ج تألیفی حقیقت جمعیِ حقیقت انسان ،مالصدرا
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عالم نور عقلی  (. نفس ـ که از سنخ ملکوت و91 /9 :1428مالصدرا، ادنی )ماده بدن( است )

 از حیث ذات،البقاء است و هرچند  هالحدوث و روحانی ه( ـ جسمانی67 :محض است )همان

صورت کمالی برای بدن است.  (. نفس302ْ /8 :مقام فعل، مادی است )هماندر  ،مجرد است

علت  علت صوری آن و بدنْ شود که نفسْطبیعی حاصل می از ترکیب نفس و بدن، یک نوعِ

 :ترکیب طبیعی اتحادی است )همان  ترکیب نفس و بدن  ،مادی آن است )همان(. به اعتقاد وی

ای خلق کرده گونهنفس انسان را به د متعالخداون واحد موجودند. ی( و آن دو به وجود9/5

که در مراتب استکمال و اطوار و نشئات وجودی خود، گاهی تا آسمان عقل پرواز کرده و 

مالصدرا (.  225  /4  :کند )همانکند و گاهی تا زمین طبیعت نزول کرده و سقوط میصعود می

 گوید:داند و مینفس و قوای آن را منشأ منازل و درجات انسان می

وجود ندارد؛ و  شودفی که در افراد بشر یافت میهیچ نوعی از انواع موجودات، اختال در

به  ،ه شده که در آن، استعداد انتقالای آفریدگونهانسانی به یاین بدان سبب است که ماده

به باالترین  ،هر صورتی از صور و اتصاف به هر صفتی از صفات و توانایی ارتقا از حد بهیمیت

ها هستند و نفس آن بهایم یها در مرتبهئکه مقربین وجود دارد. برخی از انساندرجات مال

ها نفس غضبی است. برخی درندگان هستند و نفس آن  یو برخی در رتبه  نفس شهوی است

در منزلت شیاطین و برخی از نوع فرشتگان هستند و برای هر کدام از این اجناس چهارگانه، 

 (.167 - 166 /7 :هماناست )شماری انواع فراوان و بی

ها زمینه یک اعتقاد مالصدرا نفس انسان دارای امیال اصیلی است که توجه به آن به

( 133  /1:همان)  ل انسان در پی شناخت خداستی کند. فطرت اصزندگی معنادار را فراهم می

چنین هم(. 7/210  :1366مالصدرا،  فطری عاشق و مشتاق خداوند هستند )  طورها بهو انسان

ترین عوامل معنابخش میل به جاودانگی از دیگر امیال اصیل نفس انسان است که یکی از مهم

از نقص   تنفرو    ائل اخالقی(. میل به کمال و فض171-  9/161  :1428مالصدرا،  زندگی است )

 ،ها وجود دارد و هیچ فضیلت و کمالی نیستاست که در نفس انسان ائل از دیگر امیالیو رذ

با توجه به (. 1/19 :1366مالصدرا، آن در انسان به ودیعت نهاده شده است ) یمگر آنکه قوه

را در  ایآید که نظریهدست می آنچه از حقیقت انسان، نفس و امیال اصیل او گفته شد به

توان پذیرفت که با حقیقت انسان و امیال اصیل درونی او سازگار باشد و معنای زندگی می

گی، امور فوق را در نظر ای در معنای زندخود دور نکند. اگر نظریه انسان را از حقیقت و امیال  

 یورطهمعنابخشی به زندگی خواهد بود و انسان را به  یواقع ناقص و ناتوان از ارائهنگیرد در

 رساند.معنایی میپوچی و بی

 . زندگی و حیات انسان2.  4

 ألهین برخالف مشهور ـدرالمتـاند که صان حکمت متعالیه تصریح کردهـبرخی از شارح
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الشواهد فالسفه، حیات را در سه معنا به کار برده است. مالهادی سبزواری در حواشی خود بر  
 نویسد: می هفی المناهج السلوکی هالربوبی

فإن للحیاة معان ثالثة: عام و خاص و أخص. فالعام: هی حیاة الوجود ]الساریة فی کل »

ء[؛ و الخاص: الحیاة التی هی مبدأ الدرک و الفعل کما یقال: الحی هو الدرّاک الفعال؛ و شی

مالصدرا، ) «أحیاء«و أهل العلم  األخص: هو العلم و المعرفة باهلل و الیوم اآلخر، »الناس موتى 

1386: 647.) 

به بیان زیر   در آثار مالصدرا  «حیات»  یگانه توضیح سخن محقق سبزواری در معانی سه

 است:

عشق در جمیع موجودات«   مالصدرا در آثار خود، »سریان:  . حیات به معنای عام1.  2.  4

را با استفاده از حیات به معنای عام آن اثبات کرده است. بر طبق این اصطالح، حیات مختص 

اند ـ بلکه هر شیئ که برخی چنین پنداشته حساسه حیوانات یا مبدأ آن نیست ـ چنان  یقوه

: 1366را، مالصدکند )حیات مخصوص خود را دارد که با آن خداوند را تسبیح و تمجید می

(. این معنای 6/354  :1428مالصدرا،  وجود اوست )  یای نحوه(. حیات هر موجود زنده256  /2

ها سریان دارد و وجود عین علم موجودات جریان دارد؛ زیرا وجود در آن یهاز حیات در هم

از وجود نداشته   ایشود موجودی هیچ بهرهطور که تصور نمیو قدرت و حیات است و همان

باشد، تصور موجود بدون علم و فعل هم ممکن نیست. پس هر موجودی عالم و فاعل است و 

شوند؛ موجودات نزد عارفان، حی و زنده شمرده می  یهمه  بنابرینهر عالم و فاعلی حی است.  

، تنها موجود دارای حس ظاهر و حرکت ارادی «حیوان»مردم از اطالق لفظ  یهرچند توده

 (.139-138 /7 :فهمند )همانانی را میمک

صفات الهی، بحثی را  بابدر  اسفارصدرالمتألهین در : معنای خاص. حیات به2. 2. 4

( مطرح کرده است. 357 -6/351 :با عنوان »الموقف الخامس فی کونه تعالی حیاً« )همان

آن برای خداوند  «خاص»معنای در این موقف، بر اثبات حیات به محوریت سخنان صدرا

است و موجودی را بر طبق   «فعل»و  «ادراک»متعال است. این معنای از حیات، متوقف بر 

باشد. وی سپس با تأکید بر اینکه  «فعّال»و  «درّاک»دانست که  «حی»توان این معنا، می

را بودن پردازد و آنمفهوم حیات، غیر از مفهوم علم و قدرت است، به تعریف مفهوم حیات می

داند که مصدر علم و قدرت باشد و حیات را نفس وجود برخی از موجودات و نحوی میبه

 (. 354:داند )همانعارض بر برخی دیگر می

میان فالسفه   «حیات»  ،در حقیقت  ضروری است: نخست اینکه  در اینجا توجه به دو نکته

اختالف نظر وجود دارد. عبارت صدرا این است که مفهوم حیات غیر از مفهوم علم و قدرت 

(. لکن عالمه 6/535 :1428مالصدرا، ) 6حیات مبدأ علم و قدرت است «گویا»است و 
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دهد که حیات « در مورد خداوند متعال دو احتمال میتی در تبیین صفت »حیایطباطبا

 :1419ی، یطباطبامبدأ علم و قدرت است و یا امری است که مالزم با علم و قدرت است )

 ه الحکم  هنهایدو احتمال را مطرح کرد ولی در    هالحکم  هبدایی در  یچند عالمه طباطبا(. هر210
(؛ زیرا گاهی 371 :1413، طباطبایی)کند که علم و قدرت از لوازم حیات است تصریح می

اند. حیات هست اما علم و قدرت نیست، مانند کسی که برای عمل جراحی او را بیهوش کرده

 (.187 /4 :1374شیروانی، در بر انجام کاری نیست )او زنده است اما حرکتی ندارد و قا

هم در زندگی استعمال شده است و هم در زنده بودن؛ لذا  «حیات» دوم اینکه  ینکته

له و أ ها برای درک صحیح صورت مسنباید میان این دو مفهوم خلط کرد و تمایز میان آن

همین دلیل در تمایز و ارتباط میان این دو مفهوم پاسخ به آن بسیار الزم و ضروری است. به

زنده »دقت کرد. شاید بتوان گفت تمایز میان  و چگونگی انتقال از زنده بودن به زندگی باید

کند. زندگی حاصل زنده به تمایز میان مصدر و اسم مصدر بازگشت می «زندگی»و  «بودن

دیگر، زنده بودن شرط الزم برای زندگی   عبارتبهبودن است و زنده بودن اعم از زندگی است.  

 است و نه شرط کافی.

یکی از دیگر معانی حیات که در آثار مالصدرا بسیار : . حیات به معنای اخص3. 2. 4

 542  :1363؛  159  :1360مالصدرا،  )  آن است  «اخص»استعمال شده است، حیات به معنای  

ای است که در « طیبه»ربرد، همان حیات معنوی و قلبی و  . مقصود مالصدرا از این کا(624  و

 دربابتفصیل  شود. در ادامه، به اثر ایمان، علم، معرفت، تهذیب و تزکیه برای انسان حاصل می 

 گوییم.این معنا سخن می

از میان سه معنای فوق، دو معنای نخست : های حیات انسانی. ویژگی4. 2. 4

معنای عام( تمام موجودات عالم رد؛ بلکه در معنای نخست )حیات بهاختصاصی به انسان ندا

معنای خاص( حیوانات نیز با انسان مشارکت دارند. اند و در معنای دوم )حیات بهبا او شریک

در خصوصیاتی   شودنسان بر نباتات و حیوانات میموجب برتری ااز دیدگاه مالصدرا  آنچه    پس

باید معنای زندگی را  همین دلیلبهگیرد. نشأت می ث از عقلمنبع یه نهفته است که از اراد

وجو کرد. این نکته را مالصدرا با عبارات مختلفی در آثار و تألیفاتش در این خصوصیات جست

(. 506 -504 :1363؛ 137 -1/136 :1366؛ 213 -211 :1354مالصدرا، بیان کرده است )

 7/118  :1428مالصدرا،  وی در فصلی با عنوان »فی آیات حکمته و عنایته فی خلق االنسان« )

گوید و به سخن می نایت خداوند در خلقت انسانخلقت انسان و ع درباب  تفصیل( به123 -

خلق کرده  «اخس اشیا»کند. خداوند انسان را از امتیازات انسان بر نبات و حیوان اشاره می

اما هنوز   کند.ولید مثل است به او عنایت میتدریج حیات نباتی که شامل تغذیه و تبه  است و

ناقص است و اگر وجود انسان در این درجه توقف کند، از انجام دادن امور عاجز خواهد بود؛ 
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لذا خداوند به رحمت واسعه خود، معرفت و قدرت و وسیله احساس و حرکت اختیاری به او  

گانه شد. و اگر خداوند ادراک باطنی که صور محسوسات ان واجد حواس پنجعطا فرمود و انس

این کماالت هم در استکمال و  یگانه را حفظ و یادآوری کند در او قرار نداده بود، همهپنج

و لذا  اندحیوانات با انسان شریک ،این امور یکرد. در همهتمامیت حیات انسانی کفایت نمی

دیگری که قوه  یبرتری داد و او را شرافت داد به قوهانسان را بر سایر مخلوقاتش خداوند 

 (.7/122 :1428مالصدرا، کند )ت و شرور را درک میعقل است و به آن ضرر و نفع و خیرا

قوایی جهت  ازای هر طبیعتی که در وجود انسان قرار داده،همچنین خداوند متعال به

حسب طبیعت نباتی، جذب و دفع، و به به او اعطا کرده است. به ترک مضار اخذ منافع و

، میل و نفرت، مندندحیوانات از آن بهره  یدر مراحل پایینش که همه  ،حسب طبیعت حیوانی

و به حسب مراتب برتر حیوانی که فقط بعضی از حیوانات با انسان در آن مشارکت دارند، 

شهوت و غضب، و به حسب قوایی که مخصوص انسان است اراده و کراهت را در او قرار داده 

و باشد و با اراده اند که آگاه به عواقب امور میاست. اراده و کراهت مسخّر تحت اشاره عقل

آدم را به سبب اعطای این مند شود. خداوند بنیتواند از عقل بهرهکراهت است که انسان می

 (.123:هماناراده و معرفت عواقب امور، اکرام و تعظیم کرده و او را از بهائم جدا ساخته است )

 منزلت عقل یدربارهتفصیل به اصول کافیدر شرح روایات کتاب عقل و جهل  مالصدرا

فرماید »وَ فَقْدُ الْعَقْلِ فَقُْد که می )ع(ه است. وی در توضیح روایتی از امام علیسخن گفت

کند که عقل تصریح می (30، حدیث1/63 :1429کلینی، ) 7الْحَیَاةِ، َو َلا یُقَاُس إِلَّا بِاْلَأمْوَات«

فاقد زندگی و حیات است  واقعاست و هر کس که فاقد عقل است در زندگی یه منزلبه

 (.1/585 :1383مالصدرا، )

مالصدرا، گوید )»خواص انسان« سخن می  دربابتفصیل  مالصدرا در موضع دیگری نیز به 

کند که سپس تأکید میو خصوصیات مختلفی را برای انسان بیان  وی(. 72- 9/69: 1428

که ایگونهبه ،انسانی به عالم الهی است اتصال بعضی از نفوس هااین ویژگی یاخص از همه 

 چشمو    گوشتعالی  حق  ،شوند. در این هنگامبه بقای خداوند نائل می  به فنا از ذات خود و بقا

 گویندمیق به اخالق خداوند متعال  این منزلت، مقام تخلّ  ، که بهگرددو دست و پای آنان می

ها و صفات انسان به بدنی، بندی ویژگیمپس از اشاره به تقسی ،ا در پایانر)همان(. مالصد

 (.72 :داند که جامع این صفات است )هماننفسی و عقلی صرف، انسان را تنها موجودی می

شود، اعتقاد او، جامعیت انسان در اوصافش، فقط موجب برتری انسان بر حیوانات نمیبه

طور همان؛ (70 -17 /3 :1366مالصدرا، ) گرددتری انسان بر مالئکه نیز میبلکه موجب بر

فرمودند: »لی مع اللّه وقت ال یسعنی فیه ملک مقرّب و ال نبّی  )ص(که پیامبر گرامی اسالم

صف دلیل اینکه جامع بین علم و عمل و متّ. انبیا و اولیا به(18/360  :1403مجلسی،  )  مرسل«
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برتر از مالئکه  ،باشندعارف به جمیع اسما می ،به اخالق الهی بوده قبه صفات خالئق و متخلّ

 و سپس در عالم متخیالت و مثالیات  بتدا در عالم محسوسات و جسمانیاتهستند؛ زیرا آنان ا

  همین دلیل جامعیت کبری داشته و مستحقّ اند؛ بهو بعد از آن در عالم حقایق و معقوالت بوده

باشند. حاصل سخن آنکه انسان کاملی که سمان و عالم اسما میجانشینی الهی در زمین و آ

لکن به دلیل  ،در شرافت و قرب الهی با مالئکه مساوی استاست به مقام مالئکه رسیده 

 (.70  -3/17  :1366مالصدرا،  مقامات، کماالت بیشتری از مالئکه دارد )  یجامعیت او بر همه

 . مراتب حیات و اقسام آن3.  4

( و 303  /5:همانصدرالمتألهین، حیات انسان دارای مراتب و مراحلی است )  یهفلسفدر  

ها و ابعاد شود. ویژگیاین مراتب با توجه به حقیقت انسان و نظام هستی، معنا و تفسیر می

کند. از دیدگاه مالصدرا هرچند ای در فهم دقیق این مراتب ایفا میوجودی انسان، نقش عمده

و  از حیث وجود ترین موجوداتکامل ،دارد واحد یکه ماهیتاست  واحد یموجودانسان 

و با اینکه  است از نظر وحدانیت و بساطت کائنات و اشدّ ترین موجودات از جهت ماهیتتام

صورت پراکنده است، آنچه بههاشّد آن  ،و از جهت وحدانیت  ترین کائناتبسیط  ،از حیث وجود

شود مترتب مینیز  بر وجود خاص جمعی انسان  حیوان مترتب است    نبات و  بر عناصر، جماد،

 (. 260 /5 :1428مالصدرا، )

کند: حیات آنچه از مراتب حیات گفته شد در دو قسم تحقق پیدا می  ،از دیدگاه مالصدرا

تکوینی و حیات معنوی. حیات تکوینی همان حیات طبیعی نفس است که پایان حرکت 

( و در مراحل مختلفی شامل حیات 9/283 :جانب خداوند است )هماناز نزولی نفس انسان 

(، حیات برزخی 1/113 :1366مالصدرا، دنیوی )جمادی، نباتی، حیوانی، عقلی و نطقی( )

ها این سه مرحله انسان  یهیابد. هم( تحقق می153  /6:( و حیات اخروی )همان7/344:)همان

معنوی تحقق حیات    یحیات تکوینی مقدمه و زمینهپیمایند. در واقع،  از حیات تکوینی را می

ای در پرتو علم و عمل به حیات در همین زندگی تکوینی است که عده  ،است. به عبارت دیگر

 کنند.دست پیدا می ،که همان زندگی حقیقی است ،معنوی

به کار رفته   «حیات»  برایعالوه بر حیات تکوینی، در آثار مالصدرا معنا و مفهوم دیگری  

: 1366 ؛52 :تامالصدرا، بیمانند حیات معنوی ) ،شده است از آن یادکه با الفاظ مختلفی 

 :1363؛ 8 :1378؛ 14 :1360؛ 325 :1354مالصدرا، (، حیات طیبه )96: 1363؛ 7/200

(، حیات 334:ق1302؛  6  :1360؛  204  :1386مالصدرا،  (، حیات اخروی )53:تابی؛  275،  272

مالصدرا، (، حیات العلماء )624  و  542  :1363؛  159  :1360مالصدرا،  )  8روحانی، حیات قلبی

(، حیات ابدی و سرمدی 233و  6/222: 1366مالصدرا، (، حیات »عند ربهم« )52 :1381

 (. 214 و 181، 164: 1381؛ 146 :1360مالصدرا، ( و حیات عقلیه )629 -628 :1363)
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حیات، اخص از حیات  صدرالمتألهین اراده کرده است این معنای ازبا توجه به آنچه 

رسد. اساس این حیات بر علم و معرفت است نفسی به این حیات نمیهر ذی وتکوینی است 

گردند در یک مند میکسانی که از آن بهره یباشد؛ زیرا همهمندی از آن متفاوت میو بهره

 (.188 - 187، 6/97 :1366مالصدرا، مرتبه نیستند )

کند حیات حقیقی انسان که جایگاه او را در نظام هستی ترسیم می ،از دیدگاه مالصدرا

به حیات معنوی  باشدحیوانات  یه حیات معنوی و معقول اوست و مادامی که انسان در مرتب

جز از راه علم، ایمان و عمل صالح میسر و  حیات یابی به آنیابد. دستو حقیقی دست نمی

 :ای است که خداوند به مؤمنان وعده داده استکسی نیست و این همان حیات طیبه مقدور

( و عامل 97 :یَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً« )نحلفَلَنُحْیِ مُؤْمِنٌ َوهُوَ ٰ  »مَنْ َعمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنَْثى

سعادت انسانی منوط به دو امر است: یکی علم،  ،به سعادت است. از نظر مالصدرا یابیدست

و دیگری  ،پیامبران الهی و روز جزا ،کتب آسمانی ،مالئکه ،از ایمان به خدااست که عبارت 

صلواتی و های این زندگی است )دل از شواغل دنیایی و لذت یهعمل، که حاصل آن، تصفی

 ؛5/302 :همانکفر، جهل )ازدیگرسو، (. 98 -6/97 :1366مالصدرا،  ؛74 :1397دیگران، 

(، اخالق ناپسند، معاصی و رذائل، تبعیت از هوی و هوس، غضب و افعال بهیمی 9/152  :1428

 (.103 -102 :1393دهقانپور، برد )سان را از بین میو سبعی، حیات معنوی و عقلی ان

یابی به زندگی معنوی و حقیقی در تحقق و دست  «اراده»نقش    ،با توجه به آنچه گفته شد

است ها عنایت کرده ای که خداوند به آن ها با توجه به اراده شود. انسانبه وضوح مشخص می 

به معنا و هدف   شده،توانند زندگی حقیقی و معنوی خود را رقم بزنند و اهل سعادت ابدی  می

هرگونه   یارائه  ،بنابرینا شقاوت را برگزینند.  ی و  دست یابند  ،که استکمال نفس است  ،زندگی

بعدی بدون درنظرگرفتن زندگی حقیقی انسان، ناقص و تک  «معنای زندگی»ای در باب  نظریه 

بر تأمین غرایض،  فقطهایی که در تبیین معنای زندگی انسان، دلیل نظریههمین. بهاست

و هدف، ارزش و کارکرد زندگی انسان را در  کنندها تأکید میشهوات و لذات حیوانی انسان 

کنند ناظر به بخشی از معنای زندگی انسان یعنی حیات راستای آن معنای محدود تفسیر می

 و لذا اندقرار داده پردازیموضوع نظریه ،حیوانی او هستند و انسان را از همین جهات محدود

 د.ها از عطش معنا باشنانسان یکنندهتوانند سیراب نمی
 

 . زندگی پس از مرگ 5
هاست که دیر یا زود با آن ما انسان  یههای مهم و بزرگ زندگی هممرگ یکی از واقعیت

زندگی  هاشویم و هیچ راه گریزی از آن برای ما وجود ندارد. طبق برخی دیدگاهمواجه می

هاست که پس از آن، تمام انسان منحصر در جهان فیزیکی است و مرگ، پایان زندگی انسان
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گراید و هیچ چیز دیگری وجود ندارد که رود و به نابودی کامل میهستی انسان از بین می 

. های بدنی دنیایی استها و رنجو سعادت و شقاوت او منحصر در لذت  پس از مرگ باقی بماند

 (.142  /9  :1428مالصدرا،  )  داندمی  «آراء جاهالن»و    «وهم عوام»ا چنین دیدگاهی را  مالصدر

بلکه گذر از یک مرحله  ،در مقابل، دیدگاه دیگری بر آن است که مرگ، پایان راه نیست

بلکه از   ،شدن نیستهاست. مرگ پوسیدهای دیگر و جزئی از مسیر استکمالی انسانبه مرحله 

آغاز حالتی است که نفس انسان پس از رها شدن از حجاب بدن، در پوسته رها شدن و سر

 پیماید.عالمی دیگر می

ها از معنای به زندگی پس از مرگ، نقش مهمی در تصور انساناعتقادی یا بیاعتقاد 

و  هاستای تلخ و منفی در زندگی انسانزندگی دارد. بر طبق دیدگاه نخست، مرگ حادثه

. اما بنا بر شودیم آنمعنایی موجب بی افکنده،ای منفی بر زندگی با آن سایه هتصور مواجه 

بلکه  ،شودنمی زندگی معناییدیدگاه دوم، مرگ نه فقط رخدادی منفی نیست و موجب بی

قدری مفید است که از برترین خواهد بود و تفکر در مورد مرگ بهمعنا  زندگی بدون مرگ بی

در پیامبر گرامی اسالم)ص( همچنان که  شود؛میها شمرده ترین عبادتو برجسته  هااندیشه

لُ این باره فرمودند: »أَفْضَلُ اَلزُّهِْد ِفی اَلدُّنْیَا ذِکْرُ اَلْمَوْتِ َو أَفْضَُل اَلْعِبَادَةِ ِذکْرُ اَلْمَوْتِ َو أَفْضَ

ترین ( و در حدیث دیگری چنین اشخاصی را زیرک165 :تا، بیشعیریرِ ذِکْرُ اَلْمَوْتِ« )اَلتَّفَکُّ

أَیُّ الْمُؤْمِنِینَ أَکْیَسُ؟ قَالَ: أَکْثَرُهُمْ ذِکْراً لِلْمَوْتِ وَ  )ص(مؤمنان دانستند: »سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ

ن (. عالوه بر آنچه گفته شد، در منابع و متو267 /1403:68مجلسی، أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً« )

 ذکر شده است. «یاد مرگ»اسالمی آثار و فواید بسیار زیادی برای 

 . ارتباط مرگ و زندگی 1.  5

چند سؤال مطرح  ،معنای زندگی یهلأ در مورد مرگ و مس ،با توجه به آنچه بیان شد

مرگ و معنای زندگی چیست؟ آیا مرگ   یترین سؤال این است که اساساً رابطهشود. مهممی

توجهی بر آن هیچ تأثیر قابلو یا  آن،گردد یا موجب معناداری معنایی زندگی میموجب بی

مترتب بر پاسخ به سؤال   ،؟ پاسخ به این سؤالمرهون امور دیگری استزندگی    یو معناندارد  

مین حیات دنیایی دیگری است که مقصود و حقیقت زندگی چیست؟ آیا زندگی منحصر در ه

است یا امری فراتر از آن است؟ پاسخ به این سؤال نیز خود متوقف بر پاسخ به سؤال دیگری 

آیا مرگ پایان زندگی و موجب نابودی کامل انسان  .است که »حقیقت مرگ چیست؟«

 است؟ دیگر یه گردد یا انتقال از یک عالم و نشئه به نشئمی

ای را در پیش م از ادیان، مذاهب و مکاتب، راه ویژهبرای پاسخ به سؤاالت فوق، هر کدا

ها نه لزومی دارد و ذکر همه آن  که اندگویی برآمدهدر پی پاسخ ،خود یهگرفته و طبق شیو

به آرا و  یابیدستاین نوشتار است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد  یهنه در حوصل
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ره مرگ است تا از این طریق بتوانیم به کیفیت  صدرالمتألهین شیرازی دربا  یههای ویژدیدگاه

 ارتباط آن با زندگی و در نهایت تأثیر آن بر معنای زندگی دست یابیم.

لسوفان مورد بحث و بررسی فی مختلفی ، از جهاتندگی پس از مرگزمرگ و  یهلأ مس

، آناثبات    یهو ضرورت و ادل  «معاد»  یهلأ هنگام طرح مسگاه به  :و متکلمان قرار گرفته است

ارتباط نفس و  هنگام سخن ازبهگاه  ؛آیدسخن از مرگ و زندگی پس از مرگ به میان می

سیر تدریجی نفس و استکمال آن، از در بحث  ؛ و گاهشودمرگ پرداخته میموضوع بدن، به 

 (. 38 :1386اسدی، ) آیداز حقیقت و چیستی مرگ به میان میسخن 

 حقیقت مرگ از دیدگاه صدرالمتألهین .  2.  5

له در آثار أ مالصدرا در آثار مختلف خود، به تحلیل و تفسیر  مرگ پرداخته است. این مس

 ی ها و آرااند دیدگاهی ادعا کردهتا جایی که برخ ،گیر و پررنگ داردمالصدرا حضوری چشم 

گیری از (. صدرالمتألهین ضمن بهره34:تناقض است )همان گرفتارله أ وی در این مس

کارگرفتن روش عقلی و با تأسیس اصول فلسفی خاص خود، به فهم های دینی و با بهآموزه 

و   در ساختار وجودی  ، ریشهپدید آمدن مرگ  یرسد. به اعتقاد وی، زمینهای از مرگ میتازه

 (.108  :1396 ،قوانلو و دیگرانانسان دارد ) حیات نفسانی

دیدگاه  یتفصیل به ارائه اب ،اجمال و در برخی دیگربه ،را در برخی از آثار خودمالصد

الشواهد شاهد دوم از مشهد چهارم کتاب    ویحقیقت مرگ پرداخته است.    یخاص خود درباره
به  ،را به بیان مطالبی پیرامون احوال آخرت اختصاص داده و در نخستین اشراق  الربوبیة

 پرداخته است: «حقیقت موت »بررسی 

الزم است دانسته شود که مرگ حق است؛ زیرا امری طبیعی است که منشأ آن »

آوردن به خداوند و عالم ملکوت است. مرگ گردانی و اعراض نفس از عالم حواس و روی روی

 یهیست که تو را نابود کند، بلکه مرگ بین تو و بین آنچه غیر تو و غیر صفات الزمامری ن

که محل حکمت معدوم است شده  کند؛ زیرا برهان اقامهتوست فاصله و جدایی ایجاد می

 : أَحْیاءٌ ِعنَْد رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ فَرِحِینَ بِما آتاهُُم اللَّهشود... و در قرآن وارد شده استنمی

 (. 358 :1386مالصدرا، ) (170-169:عمران)آل «

بلکه  ،شودها وارد نمیدرستی که مرگ بر ذاتگوید: »بهدر موضع دیگری میهمچنین 

مالصدرا، انفصال و جدایی است نه نیستی و نابودی« ) شود؛ زیرا مرگْها وارد میبر وصف

1366: 6/81.) 

داند، نفس از عالم حواس و قطع ارتباط نفس با بدن می مالصدرا منشأ مرگ را اعراض

»کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ  ،عنکبوت یسوره  57 یو با اشاره به آیه. انه انعدام و نابود شدن نفس

چشد. ذوق و چشیدن، داللت آن را می  داند که نفسْ نفس از بدن می  الْمَوْتِ«، مرگ را جداییِ 
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که معدوم شده، امکان ندارد بتواند چیزی را بچشد و کند؛ زیرا چیزی بر حیات نفس می

طور که همان ،زنده و باقی باشد ،مگر اینکه نفس پس از موت بدن ،چشیدن ممکن نیست

مالصدرا، ( )49:)دخان «ذُْق إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ» :بعد از مرگ ابوجهل به او گفته شد

1363: 543.) 

جای آنکه ما به گوید:حقیقت مرگ می یصدرالمتألهین در تعلیل دیدگاه خود درباره

شود«؛ زیرا آنچه موجود نفس با بدن قطع می  یشود« گفتیم »رابطه بگوییم »نفس معدوم می

آید که از الزم می  ،شوداگر بگوییم نابود می  ؛ زیرانیست  شدنیو نابود منعدم ،در واقعشود  می

فرماید: »َو ما َیعْزُبُ َعنْ رَبَِّک مِْن مِثْقاِل که خداوند میدرحالی  ،خارج و زائل شود  علم خداوند

از دیدگاه  بنابرین(. 359 :1386مالصدرا، ( )61 :َأرْضِ وَ ال ِفی السَّماء« )یونسذَرَّةٍ فِی الْ

بالذات حیّ و نفس  وگرنه ،شودعارض می بر بدن دلیل فراق نفسبهمرگ درواقع، مالصدرا 

 شود.دیگر منتقل می یاز یک عالم به عالم ، بلکهشودنمیمواجه مرگ با زنده است و 

مرگ و معنای   یشده دربارهمطرح  یگانههای سهپاسخ پرسش  ،با توجه به آنچه بیان شد

ای است که آدمی با آن از نشئه   آید. به اعتقاد مالصدرا مرگ امری وجودیزندگی به دست می

یگر انتقال از عالمی به عالم د  عبارت دیگر، مرگْ. بهشودمیای دیگر از هستی  رها و وارد نشئه

(. این انتقال، یک امر وجودی است و 185 :1360مالصدرا، )دیگر است  یو از منزلی به منزل

مرگ، آدمی  یواسطه ، بهبنابریناند. دنیا و آخرت نیز از امور وجودی  ، یعنیدو طرف انتقال

گیرد، هایش ـ یعنی در هنگام مرگ و پس از مرگ ـ در عدم قرار نمیدر هیچ یک از موقعیت 

 (.35 -34: 1386اسدی، پذیرد )ر میهستی و حیات او تغیی ینحوهفقط بلکه 

آید که اساساً مرگ پاسخ سؤال سوم از دیدگاه مالصدرا به دست می  ،بنابر آنچه بیان شد

ای از حیات است. از بلکه انتقال از عالمی به عالم دیگر و مرحله  ،پایان هستی انسان نیست

شود که زندگی انسان منحصر در این حیات این پاسخ، جواب پرسش دوم نیز دانسته می

با بلکه تا ابد باقی است.  ،شودود نمیرود و نابنمی هرگز از بین دنیایی نیست و نفس انسان

آید که از دیدگاه مالصدرا میان نیز به دست می اولروشن شدن این مطلب، پاسخ پرسش 

 استکمال نفسمستقیمی وجود دارد و هدف و غایت زندگی  یمرگ و معنای زندگی رابطه

پس از مرگ   از آن در عالمِ   بدون مرگ و در نظر گرفتن کل حیات انسانی که بخشی  است که

با  ه،منحصر در حیات دنیا بودشد که معنا میپس زندگی زمانی بی .شوداست، حاصل نمی

  .پایان برسد مرگ به
 

 گیری . نتیجه6
 آید:دست میاز آنچه تاکنون گفته شد نتایج زیر به
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. هر کدام از باشداز دیدگاه مالصدرا حیات دارای سه معنای عام، خاص و اخص می. 1

های خاص خود را دارد. در معنای نخست، جمادات و نباتات نیز این معانی، لوازم و ویژگی

تمایز حیات   یند. نقطهارکامعنای دوم، حیوانات با انسان مش  کنند و درانسان را همراهی می

 .های آن نظیر عقل و اراده استو ویژگیاز حیات در معنای اخص  ،وجوداتانسانی از سایر م

حیات معنوی و  ،کندکه جایگاه او را در نظام هستی ترسیم می ،حیات حقیقی انساناما 

ادامه  دیگر یمسیر حیات خود را در عالم نفسْ .رودکه با مرگ از بین نمی معقول اوست

به حیات معنوی و  است تر از آنیا پایین حیوانات یه و مادامی که انسان در مرتب دهدمی

وجوی  باید به جست ،حیات اخص مرتبه و جایگاه در ،دلیل همین. به یابدحقیقی دست نمی

ها توجه دارد و اهداف، هایی که تنها به غرایز انسانمعنای زندگی پرداخت. بنابرین نظریه 

»انسان بما هو حیوان« را موضوع قرار    سنجند،می  ای انسان را با این معیارها و کارکردهارزش 

این با اند. دست نیاوردههمین دلیل توفیق چندانی بهو به اند نه »انسان بما هو انسان« راداده

 شود.وضوح مشخص میتوضیحات، تأثیر تبیین مفهوم »زندگی« در معناداری زندگی به

آید. زندگی دست میهای زندگی معنادار نیز بهها و مؤلفه شاخصه ، فوق  از تبیین. 2

حیاتی  ،زندگیاین . شودآغاز میمعرفت به نفس از عقل و اراده، مبتنی  وعالمانه و آگاهانه 

متعال، مالئکه، کتب  آن ایمان به خداوندِ یکه نتیجه است  بر اساس فطرتو  خدامحور

در  علم و اعتقاد،عالوه بر البته از دیدگاه مالصدرا، ت. آسمانی و پیامبران الهی و روز جزاس

اجتناب   و تخلّق به اخالق الهی ،عمل نیز تالش برای کسب کماالت و فضائل اخالقی یحوزه 

 .شودمحسوب میهای زندگی معنادار از معاصی و رذائل جوارحی و جوانحی، از شاخصه

حیات   یاو را در مرتبه  داشته،و معقول باز  آنچه انسان را از رسیدن به حیات حقیقی  .  3

انع رسیدن به زندگی معنادار م ،دهدعام )جمادی و نباتی( یا حیات خاص )حیوانی( قرار می

اموری مانند کفر، جهل، اخالق ناپسند،  ،. از دیدگاه مالصدرااستمعنایی زندگی و عامل بی

ترین اصلیاز عی بُافعال بهیمی و سَ و معاصی، رذائل اخالقی، تبعیت از هوی و هوس، غضب

یابی به حیات حقیقی و زندگی معنادار است.ع دستموان
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