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  چكيده
مسئلة محوري مقالة حاضـر بررسـي و تحليـل تكثـر معنـاي زنـدگي از ديـدگاه        

نگارندگان در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از مبـاني مالصـدرا در سـه        . مالصدر است
شناختي به تحليـل و تبيـين تكثـر     شناختي و انسان شناختي، هستي ساحت معرفت

اختي بـا تكيـه بـر    شن در اين جستار، در ساحت معرفت. اند معناي زندگي پرداخته
دو نگرش ثبوتي و اثباتي مالصدرا نسـبت بـه زنـدگي، تكثـر معنـاي زنـدگي را       

شناختي با اسـتفاده از دو نظـام نظـام وحـدت      در بعد هستي. تحليل خواهيم كرد
تشكيكي و وحدت شخصي وجـود، در قالـب ظهـور متفـاوت اسـمائي و تكثـر       

تعـالي، بـه    و عشـق بـه حـق    هاي چون خداوند، دين ظهورات با استفاده از مؤلفه
شناختي نيز با اسـتمداد از   در ساحت انسان. پردازيم تحليل تكثر معناي زندگي مي

تبيين كثرت نوعي انسان در دو نظام وحدت تشكيكي و وحدت شخصي وجود، 
  . اين مسأله را واكاوي خواهيم كرد
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انقالب صنعتي و زندگي ماشيني انسان را از طبيعت جـدا كـرد و او را در   . رو شد معنا روبه
در . نبـود، گرفتـار كـرد   گرايي  اي كه هدف آن چيزي جز مصرف پايان زندگي كليشه دور بي

شدت و حـدتي بـيش از    اين شرايط سؤال از معناي زندگي رنگ و بويي جديد گرفت و با
درواقع سؤال از معناي زندگي، نشـان از ارتقـاي   . قبل، در ضمير خودآگاه انسان مطرح شد

  ).14: 1395آزاده، . (هاي حيواني به حوزة انديشه و خودآگاهي دارد انسان از حوزة خواسته
در سنت فلسفة اسالمي نيز اگرچه ايـن مسـئله بـا ايـن عنـوان از سـوي انديشـمندان        

گويي به  هاي فلسفي، خصوصاً حكمت متعاليه، ظرفيت پاسخ مسلمان مطرح نبوده، اما نظام
لذا نگارندگان در اين تحقيق درصددند با عرضة اين مسئله به فلسـفة  . اين پرسش را دارند

منـدي از ابعـاد گونـاگون فلسـفة او،      ون آن بپردازند و با بهرهصدرا به تحليل وجوه گوناگ
شناختي، درصدد واكاوي اين  شناختي و معرفت شناختي، انسان هاي هستي خصوصاً ساحت
كداميك از عناصري كه در اين سه ساحت وجود دارد، به تحليـل معنـاي   : سؤاالت هستند

رد مالصدرا در مواجهه با مسـئلة  كند؟ و با توجه به اين عناصر نوع رويك زندگي كمك مي
: معناي زندگي چگونه بوده است؟ همچنين نگارندگان درصدد پاسخ به اين سؤال هسـتند 

توان استنباط كرد، معناي واحد زنـدگي اسـت يـا     آنچه از فلسفة مالصدرا در اين فقره مي
  معاني متكثر زندگي؟

  
  پيشينة مقاله. 2

شناسـي مالصـدرا در    تبيين تأثير انسان«با عنوان  در باب تكثر معناي زندگي فقط يك مقاله
مسئلة محوري اين مقاله تأثير طرح تفاوت تفاضلي و . چاپ شده است» تنوع معناي زندگي

شـناختي   لذا مقاله فقط در ساحت انسان. ها در تنوع و تكثر معناي زندگي است تبايني انسان
مقالـة حاضـر در سـه سـاحت     كـه   پـردازد؛ در حـالي    به تبيـين تكثـر معنـاي زنـدگي مـي     

  .شناختي به تحليل تكثر معناي زندگي پرداخته است شناختي و انسان شناختي، هستي معرفت
  

  معناي زندگي و تكثر آن . 3
گيرد كه هر يـك از ايـن    هاي گوناگوني صورت مي معنابخشي به زندگي انسان، در ساحت

هـاي ايـن    هـا و جلـوه   اين ساحت بنابراين. هاي متعددي دارد ها و اليه ها خود جلوه ساحت
 :ها عبارتند از اين ساحت. كنند ها مقدمات تكثر معناي زندگي را فراهم مي ساحت
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  شناختي ساحت معرفت) الف
. شناسي تفسيري وجودي دارد و مبتني بر نگرش وجودي اوست در فلسفة مالصدرا معرفت

شـناختي در ايـن    عرفتساحت م. در نظر او نوعي عينيت بين معرفت و وجود برقرار است
ها سـبب تكثـر    مقاله، ناظر به دو نگرش ثبوتي و اثباتي به معناي زندگي است و اين نگرش

  . شوند معناي زندگي مي
چنان  مراد از نگرش ثبوتي، شيء آن: منظور نگارندگان از مقام ثبوت و اثبات چنين است

چنـان كـه بـراي ماسـت      ننفسه، و مقصود از مقام اثبات شيء آ كه هست، شيء در مقام في
دانان، مقام ثبوت، مقامي است كه هم ناظر بـر ذهـن و    به نظر منطق ).263: 1389مطهري، (

اين تفكيك منجر بـه تفكيـك   . هم ناظر بر واقع است و مقام اثبات فقط ناظر بر ذهن است
با اين توضيح كه حد وسط در همة براهين، . ديگري به نام تفكيك علت از دليل شده است

كـه حدوسـط،    علت اثبات حد اكبر براي حد اصغر است؛ اما در براهين لمي عالوه بر ايـن 
/ 1: 1375طوسـي،  (علت اثبات حد اكبر براي حد اصغر است، علت ثبـوت آن هـم اسـت    

 ). 202- 203:  1371؛ عالمه حلي،  308- 306

از دريچـة   األمر از نظر نگارندگان، مقصود از نگرش ثبوتي، نگرشي ناظر بر واقع و نفس
ها و معيارهاي ذهني و منطقي است و مراد از نگرش اثباتي، نگريستن خامي اسـت   استدالل

كه در آن معيارها و اصول منطقي مطرح نيست يا حداقل با معيارها و اصول منطقي ارزيابي 
هاي خامي هستند اما  هاي اثباتي نگرش توان گفت برخي از نگرش از اين منظر مي. اند نشده
هاي عقالنـي و   توانند پس از انطباق با مالك اند و مي هاي عقالني و منطقي داده ه مالكتن ب

هـا و مـوازين و    هاي اثباتي كه نتوانند با مـالك  اما نگرش. األمر باشند منطقي، منطبق بر نفس
البتـه در  . األمـر نيسـتند   ادلة منطقي و عقالني سازگاري پيدا كنند منطبق بر مقام واقع و نفس

هاي عقالني و موازين منطقي، اقـوال معصـوم و كشـف و     ت صدرايي افزون بر مالكحكم
  . األمر اشيا و نگرش ثبوتي رهنمون كنند توانند ما را به نفس وحي هم در قالب خاصي، مي

كنـد، اصـالت    هايي كه فلسفة مالصدرا را مستعد پذيرش نگرش ثبوتي مي يكي از زمينه
به همين دليل بسياري از مسائلي كـه  . نگرش وجودي استتر كلمه  وجود و به معناي دقيق

هاي پيشين حالت اثباتي و ذهني داشت، در فلسفة صدرا حالت ثبوتي پيـدا كـرده    در فلسفه
كند،  تر مي و يكي از داليل ديگري هم كه اين زمينه را آماده )66- 67: 1396صلواتي، (است 
فة مالصدراست؛ افزون بـر ايـن نگـرش    طور كه گفته شد، تنوع مالك ارزيابي در فلس همان
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غالباً قوة خيال فارغ از عقل، ناظر بـه  . ثبوتي و اثباتي مرتبط با قواي ادراكي انسان نيز هست
  . نگرش اثباتي است و قوة عقل و مافوق آن ناظر بر نگرش ثبوتي است

  شناختي ساحت هستي) ب
شناختي منابع معنا بخش زندگي، به يك معنا، در بيـرون از سـاحت    منظور از ساحت هستي

هايي كه در بيرون از اين ساحت قرار دارند، چون خـدا، جهـان و ديـن     مؤلفه. انساني است
  . هستند

  شناختي ساحت انسان) ج
شناختي مثل عاطفه، عشق، محبت، وجدان،  هاي گوناگون انسان در اين خصوص هم مؤلفه

عقل و هم بحث كثرت نوعي انسان، مطرح است كه نگارندگان در اين مقالـه، بـر اسـاس    
كثرت نوعي انسان، تكثر معناي زندگي را در ساحت انساني، مورد بحث و بررسـي قـرار   

  . دهند مي
در سـاحت  . شـود  شناختي بـه مـن و تنـوع مـن نظـر مـي       سانكه در ساحت ان نتيجه آن

شـناختي بـه نقـش     شود و در سـاحت هسـتي   شناختي به نگاه من به عالم توجه مي معرفت
  . شود هاي بيرون از من در معنا بخشي زندگي حصر نظر مي مؤلفه
  
 شناختي  تكثر معناي زندگي در ساحت معرفت 1.3

رش ثبوتي و اثباتي مالصدرا به زندگي، به تحليـل  شناختي با توجه به نگ در ساحت معرفت
  . تكثر معناي زندگي خواهيم پرداخت

  شناختي در تكثر معناي زندگي نقش ساحت معرفت 1.1.3
توان به بعد خيالي  طور كه گذشت در آثار مالصدرا دو نوع معناي اثباتي و ثبوتي را مي همان

ت، تلقـي از ايـن دو نگـرش، اسـتنباط     البته الزم بـه ذكـر اسـ   . و عقالني زندگي نسبت داد
نگارندگان از اقوال مالصدراست و اين مسئله، به نحو روشني در فلسـفة مالصـدرا مطـرح    

رسد اين تفكيك، خاسـتگاه   نظر مي نشده، اما با توجه به امكانات دروني فلسفة مالصدرا، به
قوة ادراك عقالنـي   رسد اگر نظر مي مناسبي براي تحليل معناي زندگي و تكثر آن باشد و به

در انسان پرورش يابد و آدمي تابع احكام و قواعد عقلي قرار گيرد، نگرش ثبوتي بـه همـه   
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صورت زندگي او  چيز ازجمله زندگي خواهد داشت، اما اگر حصر نظر به خيال شود در اين
  .توأم با تقليد خواهد بود
ايـن كـار بـا    . ع اسـت توان گفت به نظر مالصدرا كار عقل كشف واق با اين توضيح مي

. شود؛ قواي مادون بايد در خدمت قواي برتر باشند رعايت حدود و مرزهاي قوا حاصل مي
حال اگر انسان به مقام اداراك عقالني واقعيت زندگي نائل ) 129- 131/ 8: 1981مالصدرا، (

 شناسـد،  ها را مـي  ها و نقش شده باشد، چنين انساني حقيقت عالم، زندگي، اهداف و ارزش
چنـين  . اما اگر در تنگناي حس و اوهام و خياالت گرفتار آيد، ناگزير به جعـل معنـا اسـت   

هاي خيـالي و   هاي وهمي و محبت شخصي به دنبال اغراض دنيوي و لذايذ حسي و شادي
هاي افراد، بر حسب مرتبة نفـس آنـان    محبوب«: گويد از اين رو مالصدرا مي. مجازي است

ايـن  ). 70: 1393پـور،   ؛ دهقان179/ 7: همان(» باشند اوت ميدر وجود، علم و معرفت، متف
كسي كه . كند هاي متفاوتي از معنا را خلق مي اختالف نگرش و تفاوت مراتب ادراكي، گونه

اش را  كند، پيرو اين نگاه خيالي، زنـدگي  از دريچة ادراك حسي و خيالي به زندگي نگاه مي
كند، عقلي كه كاشـف از   داده و از آن پيروي ميدهد، اما كسي كه به عقل اصالت  سامان مي

يابـد؛ چنـين فـردي     مـي  حقيقت و عالم ثبوت است و حقايق موجود در عالم هسـتي را در 
اش،  بنابراين هر فرد بسـته بـه مرتبـة ادراكـي    . يابد اش نيز به تبع اين نگرش، معنا مي زندگي

ا سطوح مختلف معرفتـي را در  ه مراتب متفاوتي از معنا را تجربه خواهد كرد و چون انسان
بنابراين . يابد ها نيز به تناسب درجة ادراك، تكثر مي كنند، معناي زندگي آن زندگي تجربه مي

شود و مـا   هاي زندگي مي اين اختالف نگرش و نوع نگاه به زندگي، سبب تفاوت در سبك
  . كند هاي متفاوتي از معنا مواجه مي را با گونه

  ندگينگرش اثباتي به ز) الف
اين جلوه لزوماً منطبق بـا  . كه گذشت، جلوة زندگي براي ماست مراد از نگرش اثباتي، چنان

تواند متفاوت از جلـوة   األمر و مقام ثبوت، مي واقعيت خارجي نيست؛ يعني زندگي در نفس
هايي كه در نگرش اثبـاتي،  يكي از مؤلفه. زندگي براي ما و نگرش اثباتي ما به زندگي باشد

برخي از شارحان مالصـدرا در  . كند، زندگي خيالي استفة مالصدرا به ما كمك ميدر فلس
هاي زندگي در  اي است كه واقعيت زندگي خيالي به گونه: گويندتوصيف زندگي خيالي مي

 :فرمايد مي و كند مي تعبير »أماني« به واهي، خياالت از كريم قرآن. شود آن ناديده انگاشته مي
 يعمـل  من الكتاب أهل أماني وال بأمانيكم ليس«. است صالح عمل است، نجات سبب آنچه
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يعنـى آرزوهـا و     ).309/ 5: الـف 1389جـوادي آملـي،   ) (123: نسـاء (» به يجز سوء امـانى
آور هستند و در عالم خـارج هـيچ اثـرى     هايى خيالى و لذت توقّعات غلط كه فقط صورت

زد خدا دائر مدار عمل است، اگر عمل شما خير كرامت در ن: فرمايد ندارند، ولي خداوند مى
باشد، خدا هم نظر خيرى به شما خواهد داشت و اگر شر باشد به جز شر پاداشى نخواهيد 

  ). 417- 416/ 1: 1374طباطبايي، . (داشت
ممكـن اسـت گمـان شـود، سـعادت در      « :گويـد  مالصدرا در تبيين اين نوع زندگي مي

ولـي  . هـاي حيـواني اسـت    يابي به خواست و دست هاي حسي ها و خوشي رسيدن به لذت
هاي مادي رها شـده، بـرايش روشـن     كسي كه از نور معرفت برخوردار شده و از دلبستگي

هـاي تاريـك و ظلمـاني و     بختي واقعي نيست؛ بلكه پوشش ها سعادت و نيك است كه اين
ه غـرق در  آنك). 164/ 1: 1383مالصدرا، (» هاي پنداري است هاي خيالي و صورت خواب

). 164 :همان(بهره است  الهي و معارف و علوم حقيقي بي  دنيا و سرگرم آن است از آرامش
به اعتقاد او اگر نفس انسان به درجة عقل بالفعل نايل شـود و ادراك او محـدود بـه ادراك    

هـاي شـهوي و غضـبي     حسي باشد؛ وجود او فقط متعلق به بعد جسماني دنيايي و ناپـاكي 
كه مرتبـة وجـودي او از سـاحت    چنين انساني ). 110/ 6: الف1366مالصدرا، (خواهد بود 

؛ اين آفرينش تـابع احسـاس اوسـت    شود و ميي زندگي خود جاعل معناخيال فراتر نرفته، 
زيرا ادراك او از مرتبة احساس و تخيل فراتر نرفته است، به همين دليل از ابـژه و واقعيـت   

كسي در جريان شناسـايي، صـرفاً بـه    چنين  .ه استاألمري زندگي غفلت كرد عيني و نفس
يابد و رابطة ادراكي او با اشيا رابطة ذاتي يا ابژكتيو نيست، بلكـه   ها دست مي ظواهر و پديده

سابژكتيو يا پديداري است؛ زيرا وقتي پاي ذات مدرك به ميان آيد و انسان بخواهد از طريق 
بنـابراين اگـر   . خورد نه بـا پديـدار آن   د ميذات، شناسايي كند، اين ذات با ذات مدرك پيون

كسي صرفاً پديدار را درك كرده و راه خود را به ذات اشيا مسدود ديد، حكايت از آن دارد 
كه خود او نيز به عنوان مدرك، در سطح ظاهر به ادراك پرداخته و ذات او در جريان ادراك 

  ). 63- 64: 1391حكمت، (قرار نگرفته است 
جسماني را منحصر در زندگي حسي و حركتي و زندگي عقالني را در مالصدرا زندگي 

هاي نفس و زندگي حيواني به عالم نـور و   استفاده از نيروي عقل در جهت انتقال از تاريكي
هاي او، بـه نـور بصـيرت و     از نظر او كسي كه تفكر در آيات الهي و آفريده. داند حيات مي

ايستد  وات رهايي نيافته، يا در آغاز مراتب حس باز ميبينايي نكند، از عالم ظلمات و بند شه
كند يا آنكه در امور ناگوار و مهلك و در شبهات و خطاهـا و   و زندگي حيواني را تجربه مي
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او معتقد است تمام كارهايي كه انسان از  ).593- 592/ 1: 1383مالصدرا، (افتد  ها مي ناداني
هـا   بـودن نفـس بـه آن    اند كه سـرگرم  سمانيآن باز داشته شده، اموري محسوس و لذات ج

هاست؛ لذا نفس از  هاي حسي آن شدن آن، به صورت موجب تقيد نفس به آن امور و مصور
و ايـن عامـل، نقصـان    ) 362: همان(ماند  هاي معقول پوشيده و محجوب مي ادراك صورت

يي شـود، در  شود فرد خواهان امور دنيـا  عقل و علم و معرفت را به دنبال دارد كه سبب مي
  ).382: همان(اند  هاي آن اموري فاني و صوري و وهمي و خيالي كه دنيا و لذت حالي 

  نگرش ثبوتي به زندگي) ب
طور كه مطرح شد، در نگرش ثبوتي، از زاوية برهان و وحـي و كشـف بـه مسـائل و      همان

  . شود و قوة ادراك عقلي، مبناي ديدن است ويژه به زندگي نگاه مي به
داشته افكار انسان بر برهان و دليل تكيه در نگرش ثبوتي براي درك زندگي ثبوتي، بايد 

شـود و   منعقد مىبراي فرد  ،اگر مقدمات علمى مطلبى فراهم شد، اعتقاد به آن مطلب .باشد 
انسـان بـا تصـوراتى خيـالى     مكن است البته م. كند گر نه، آن را به صورت حقيقى باور نمى

چنين افرادى،  ؛ها را از طريق دليل و برهان به دست آورده باشد آن كه آن بدون ،زندگى كند
»  عاقل بالقوه«و »  متخيل بالفعل«و . تبه جاى شكوفايى عقل، خيالشان به فعليت درآمده اس

به همين دليل از نظر صـدرا حيـات حقيقـي انسـان     ). 171/ 12: الف1389جوادي، (هستند 
حيات عقالني مالزم با سعة وجودي است؛ به اين معنا كه وابسته به حيات عقالني است و 

تـري   هرچه انسان در مرتبة باالتري از عقالنيت قرار داشـته باشـد، از سـعة وجـودي بـيش     
برخوردار خواهد بود؛ زيرا سعة عقالني او گسترش يافته و تمام قواي ديگر نفس را تحـت  

حيات حقيقـي انسـان را حيـات    از اين رو مالصدرا . تسلط و فرمان خويش درآورده است
يابد و با  ها كمال مي وسيلة آن  معقول دانسته است؛ زيرا اگر عقل صور عقلي را تعقل كند، به

و با انقطاع از اشتغاالت نفس، از لذت وجـودات  . گردد شود و نفس عقل مي ها متحد مي آن
در  او). 41- 43/ 7: ب1366مالصـدرا،  (گـردد   خصوص وجود اتم برخوردار مي عقلي و به
كند  ، نداشتن عقل را نداشتن زندگي معرفي مياصول كافيام كتاب عقل و جهل  روايت سي

مالصـدرا،  (كنـد   خرد را با مردگان مقايسه مي و عقل را با زندگي برابر دانسته و شخص بي
1383 :1 /583 .(  

اسـت، بـه    اش اين عـالم پسـت   كه انسان در مرتبة حيوانات بوده، نشئه از نظر او مادامي 
زندگي دنيـايي را لهـو و لعـب و متـاع فريبنـده       يابد؛ زيرا خداوند نمي حيات حقيقي دست 
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كه مجازي و فاقد حقيقت است و وجودش ثبات ندارد، اما گمـان   ناميده است، به جهت آن
Ĥنُ مـاء    «: شود حقيقي بوده، داراي اصالت است مي الظَّمـ هب سـحةٍ ي يعـ39/نـور ( »كَسرابٍ بِق( 

 ديني تعليمات از و بهره بي عقلي تأمالت از كه اما انسان ظاهربين ).52- 53: تا مالصدرا، بي(
 حيـات  كمال كند، مي صرف را همت نهايت جسم، نيازهاي تأمين در و است محروم كامالً

كـه در نگـرش    در حالي ). 173 :ب1389جوادي آملي، (است  طبيعت محدوده همان در او
و معنادار، حيات معقول است كه عبـارت اسـت از گـام نهـادن در      صدرايي، حيات حقيقي

  :مسير ايمان و عمل
. ها رها شده باشد بناي ايمان و قرب به خداوند بر پاية عقلي است كه از شهوات و خواهش

 واهي پندار هر گونه و است؛ مسلّط وسوسه، بر هر گونه و اوهام و خياالت بر عقليچنين 
  ).148 :1384جوادي آملي، ( دهد مي قرار خود الشعاع تحت را

 مقدور و ميسر صالح عمل و ايمان علم، راه از زندگي، جز حقيقت يابي به بنابراين دست
 مـن «: اسـت  داده وعده به مؤمنان خداوند كه است اي طيبه حيات همان اين و نيست كسي
و حيات طيبـه عامـل   ) 97 /نحل(» طَيبة حياةً فَلَنُحيِينَّه مؤمن وهو اُنثي أو ذَكَرٍ من صالحاً عملَ
يكـي  : از نظر مالصدرا سعادت انساني منوط بـه دو امـر اسـت   . يابي به سعادت است دست

علم، كه عبارت از ايمان به خدا و مالئكه و كتب آسماني و پيـامبران الهـي و روز جـزاء و    
هاي اين زنـدگي   دل از شواغل دنيايي و لذتديگري عمل، كه حاصل آن عمل، تصفية آينه 

او معتقد است مجرد ايمان، بدون معرفت برهـاني  ). 97- 98/ 6: الف1366مالصدرا، (است 
شود و مجرد اعمـال بـدني،    يا كشفي، موجب خالصي و نجات از شقاوت ذاتي علمي نمي

سـعادت   و. گـردد  بدون تهذيب باطن و تصفيه قلب، سبب نجات آدمي از عذاب اليم نمـي 
يابي به خير حقيقي، منـوط بـه حكمـت و     اخروي، قرب به حضرت حق و وصول و دست

  ). 108و  98- 99: همان(معرفت است 
شايان ذكر است هرچند كساني كه در سطح زندگي خيـالي هسـتند، بـا برخـورداري از     

منـدي   تـر از زنـدگي مـادي، از زنـدگي معنـابخش و رضـايت       مندي بـيش  امكانات و بهره
. پذير نيسـت  دارند، در اين مرتبة وجودي، درك واقعيت ذاتي و ابژكتيو زندگي امكانبرخور

فقط در مرتبة ادراك عقالني و با تكيه بر وحي، انسان قادر به درك حقيقـت ذاتـي زنـدگي    
شدن در زندگي مادي، از دست دادن طيف وسيعي از استعدادهاي  ور است؛ زيرا ثمرة غوطه

درنتيجه چنين فردي . شود اد با ساحات متعالي وجود حاصل ميمعنوي است كه در اثر اتح
درك درستي از هدف زندگي و موقعيت خود در عالم نخواهـد داشـت و شـناخت وحـي     
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هاي  بر اين اساس شناخت اليه. پذير نيست بدون استمداد از مشكات نبوت و واليت امكان
  . ژرف حقيقت، وابسته به تعاليم وحياني است

  
  شناختي  تكثر معناي زندگي در ساحت هستي 3.2

شناختي با استفاده از عواملي چون وجود خداوند، دين،  تكثر معناي زندگي در بخش هستي
  .شود عشق به خداوند تبيين مي

  خدا ) الف
شـود، اعتقـاد بـه     شناختي مي يكي از عواملي كه سبب تكثر معناي زندگي در ساحت هستي

درا بر مبناي اصالت وجود، برهان امكان فقـري را بـراي اثبـات    مالص. وجود خداوند است
بر مبناي نگرش وجودي مالصدرا، وجود به مستقل و رابط . وجود خداوند اقامه كرده است

وجود رابط همان وجود معلول است كه عين ربط به علـت خـود اسـت و    . شود تقسيم مي
صدرا هسـتي منحصـر در وجـود    از نظر مال. نياز از غير است وجود مستقل، وجود علت بي

استقاللي خداوند است و ساير موجودات شئون و جهـات و حيثيـات و ظهـورات وجـود     
در . تعالي در همة موجودات و ممكنات عالم متجلـي اسـت   و وجود حق. تعالي هستند حق

در نگـرش عرفـاني   . ميان موجودات، يگانه موجودي كه تجلي اتم الهي است، انسان اسـت 
مظهر اسما و صـفات و مجمـع جميـع      ها مبناي وحدت شخصي وجود، انسان مالصدرا، بر

ها مظهر اسـما و   در واقع انسان). 48و  51: تا مالصدرا، بي(اند  حقايق و آيات و كتاب جامع
و بر اين اساس به سبب برخـورداري  ) 48: همان(اند  صفات متخالف جمالي و جاللي حق

دهنـد   اوتي از هسـتي را بـه خـود اختصـاص مـي     متفاوت از ظهورات اسمايي، مراتب متفـ 
پــس ضــرورت حكمــت الهــي، ســبب تفــاوت در ). 72- 73: 1394صــلوات و شــايانفر، (

هـا و حكـم    شود و درجات انسان استعدادها از حيث قدرت و ضعف و صفا و كدورت مي
اين ها است و با  اي از سعدا و اشقيا در فضائل و رذائل، مترتب بر اين تفاوت وجود هر طبقه

تعـالي   كند و جميع اسما حسني حـق  ها ذات اقدس حق به جميع صفاتش تجلي مي تفاوت
رو در نظـام وحـدت    از اين ). 94/ 6: الف1366مالصدرا، (رسد  به عرصة ظهور و بروز مي

شخصي وجود مالصدرا، انسان، جامعيت تمامي عوالم و مظهريت جميـع اسـما و صـفات    
و  357/ 2: همـان . (اسفل السافلين تا اعلي عليين را داردالهي و قابليت تحوالت وجودي از 

367 -366 .(  
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بنابراين در نظام وحدت شخصي وجـود، نفـس بـا وجـود قابليـت مظهريـت اسـماي        
تعالي دارد  گوناگون الهي به امكان فقري، ممكن است و در تمام مراتب وجودي، قيام به حق

. كنـد  تعـالي را ظـاهر مـي    از شئون حـق اي از مراتب وجودي، جلوه و شأني  و در هر مرتبه
سان نبوده، بسـته بـه    ها ظهور دارد، اما اين ظهور در همه، يك هرچند خداوند در همة انسان

ها به نحـو   اي كه در بعضي انسان به گونه  يابد؛ ها شدت و ضعف مي ظرفيت و قابليت انسان
اقـع بـا تجلـي اسـماي     درو. يابد و در برخي ديگر همراه با ضعف و كاستي كامل ظهور مي

ها، بـا كثـرت معنـاي زنـدگي مواجـه       متخالف الهي و ظهور كثرت نوعي اسمايي در انسان
هـاي   هـا، زيسـت نـوع    به عبارت ديگر به تعداد ظهور اسماي الهـي در انسـان  . خواهيم بود

ه اي از هستي را ب رو در فلسفة صدرا هر انساني مرتبه  از اين. گيرد متفاوتي در افراد شكل مي
هاي او و ازجمله تفسيري كـه از   دهد و همة حاالت و مقامات و فعليت خود اختصاص مي
  .گردد شود، در نسبت با آن مرتبه تحليل مي اش نمايان مي هستي در زندگي

  دين) ب
مالصدرا معتقد است انسان افـزون بـر   . هاي معنا بخش زندگي است دين يكي از سرچشمه

بلي و غريزي است، داراي حركت ارادي منبعـث از  حركت عمومي به سوي خداوند كه ج
و فطرت انسـان بـا انگيـزة ايـن حركـت      ) 191: الف1360مالصدرا، (انگيزه ديني نيز است 

رسد كـه آدمـي بـا     ارادي به صورت بالقوه سرشته شده است ولي در صورتي به فعليت مي
هيـات بپـردازد و بـه    ها و پرهيز از امور غيرشرعي و من كوشش و سعي تمام به انجام عبادت

و ) ص(تطهير قلب و تصفية باطن از اهداف نفساني اقدام كنـد و تبعيـت كامـل از پيغمبـر     
  ). 200- 199/ 7: الف1366مالصدرا، (امامام معصوم و علماي رباني داشته باشد 

از نظر او تكامل نهايي انسان با امداد از حركت ارادي منبعث از انگيزة ديني و با فعليت 
. شود و فلسفة ارسال پيامبران و نزول اديان همين عامل است فطرت الهي محقق ميرسيدن 

مقصود از اصل آفرينش آن است كه هر موجود ناقصي به كمال خود برسد و براي همـين  «
مالصـدرا،  (» انـد  تكامل است كه پيامبران و رسوالن الهي با وحي و كتـاب و دعـوت آمـده   

  :گويد يو در عبارتي ديگر م) 91: الف1360
كمال انسان در ادراك حقايق كلي و رسيدن به معارف الهي و تجرد يـافتن از محسوسـات   

وسيلة هدايت و   و اين چيزها جز به. مادي و رهايي از بندهاي امور شهوي و غضبي است
لذا خداوند رسولي آموزنده و كتابي جـامع را فرسـتاده   . شود آموزش و آگاهي حاصل نمي

  ). 9/ 7: الف1366مالصدرا، (است 
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حقيقت دين عبارت است از سـلوك و  : كند مالصدرا حقيقت دين را چنين توصيف مي
: همـان (شدن از وجود مجازي براي رسيدن به وجـود حقيقـي    پيمودن راه خداوند و خارج

از نظر او نايل شدن به وجود حقيقي فقط به واسطة ايمان عياني بعد از ايمان عيني و ). 161
ايمـان عيـاني از نظـر    ). 160: همـان (و اين اختصاص به دين اسالم دارد  غيبي ممكن است

گانة ايمـان يعنـي مرتبـة     از نظر او انسان با طي مراتب سه. صدرا باالترين مرتبة ايمان است
انـد، بـه وجـود     تران كه محبوبان عوام، مرتبة خواص كه همان محبان هستند و مرتبة خاص

مرتبة ايمان عياني حال پيامبر در شب معراج است؛ ). 159- 160:همان(يابد  حقيقي دست مي
با جذبه و كشش الهي و با نـور حـق تمـام حقـايق وجـودي را      ) ص(بدين معنا كه پيامبر 

با ذات، صفت و افعـالش  ) ص(در اين مرتبه پيامبر . مشاهده كرد و علم و عملش يكي شد
مؤمن به خدا گشته و ايمـاني  به ذات، صفت و افعال خداوند ايمان آورد و تمامي وجود او 

  ).160: همان(عياني براي ايشان حاصل شد 
هـاي   گانة ايمان دارد و اشتراك ديگر كتاب به اعتقاد مالصدرا قرآن اشتمال بر مراتب سه

بـه همـين   . آسماني با قرآن در دو مرتبة نخست است و مرتبة سوم اختصاص به قرآن دارد
عياني يا حقيقي مختص دين اسالم است لـذا ديـن   دليل مالصدرا معتقد است نعمت ايمان 

ايـن  . توان به ايمان حقيقي دسـت يافـت   اسالم مشتمل بر روشي است كه به واسطة آن مي
شدن به مرتبة محبـوبي   روش همان سلوك باطني با جذبه و كششي از سوي خداوند و نائل

رم در شب معـراج بـه آن   كه پيامبر اك چنان. است» أو ادني«در مقام قرب به خداوند يا مقام 
اگرچه دين از زمان حضرت آدم با سلوك پيامبران در مسير تكامل بود و پيامبر . دست يافت
يابي به وجـود حقيقـي و مرتبـة     هاي پيامبران گذشته را پيموده بود؛ ولي دست اكرم تمام راه

  ).160- 162: همان(ايمان عياني و رسيدن به مرتبة كمال دين، اختصاص به ايشان دارد 
طور كه گفته شد از نظر مالصدرا دين ما را از وجود حقيقـي بـه وجـود مجـازي      همان
بر اين مبنا زندگي كه در وجود حقيقي مطرح است با زندگي كـه در وجـود   . دهد سوق مي

تواند به مثابة راه و منبعي  مجازي مطرح است متفاوت است و دين و مراتب گوناگونش مي
زنـدگي  . يقي سوق دهد و در پي آن زنـدگي حقيقـي شـكل گيـرد    معتبر ما را به وجود حق

هـاي هدفمنـدي، ارزشـمندي و     يعني زندگي با مؤلفه. حقيقي به نوعي زندگي معنادار است
  .كاركرد داشتن ظهور دارد

لذا هركس متناسب بـا مرتبـة   . بنابراين دين اسالم داراي مراتب گوناگون وجودي است
اش معنـا   اش جهت داده و در همـين راسـتا بـه زنـدگي     ندگياش به ابعاد گوناگون ز  ايماني
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تواند خاستگاه  بخشد و مراتب ايمان در فلسفة مالصدرا كه با تعابير مختلفي بيان شده مي مي
شناختي تكثر معناي زندگي باشد و بر حسب اينكه ما در كدام از مراتب ايماني به سر  هستي
  .از آن مرتبه، متفاوت باشدتواند متأثر  بريم، معناي زندگي ما مي مي
  عشق به خدا) ج

از اين جهت وي معتقـد اسـت عشـق    . به اعتقاد مالصدرا عشق و وجود مساوق يكديگرند
/ 7و  340/  6: 1981مالصـدرا،  (همانند وجود در تمام موجودات عالم هستي سـريان دارد  

  ). 148/ 7: همان(و همه موجودات عاشق خداوند هستند ) 160
وجود هر كجـا باشـد   . گردد و عين وجود است او چون عشق به وجود بازميبه اعتقاد 

و در ) 269و  248: ب1366مالصـدرا،  (اسـت   داشتني اسـت؛ چـون خيـر محـض     دوست
. كنـد  محبوب و معشوق بودن بر حسب اختالف در كمال و شدت و ضعف تفاوت پيدا مي

يص رهـاتر اسـت، بـراي    تر و استوارتر و آشكارتر است و از نقـا  پس هر وجودي كه قوي
تـر اسـت؛ و عـارف عاشـق كـه مشـتاق        داشتني تر و برتر و دوست كننده آن برگزيده ادراك
از ). 248: همـان (تعالي اسـت   اش از وجود و خير، عاشق حق تعالي است به اندازة بهره حق

اند؛  تعالي گوناگون طرف ديگر، موجودات نيز در مراتب وجود و منازل قرب، نسبت به حق
اش برتـر و منزلـت و مقـامش بـه خداونـد       اش بـاالتر و مرتبـه   قدر كه موجودي، درجههر

بنـابراين  ). 463/ 1: 1383مالصدرا، (تر است  دارتر و محبوب تر باشد، نزد او دوست نزديك
تـرين   الوجود و پـايين  طور كه وجود حقيقتي داراي مراتب است كه برترين آن واجب همان

فبالحقيقه هناك عشق واحد متصـل ذومراتـب   «يز چنين است؛ مرتبة آن هيولي است عشق ن
  ). 151/ 7: 1981مالصدرا، (» بعضها محيط بالبعض و اهللا من ورائهم محيط

از آنجا كه وجود خير محض اسـت  : گويد بودن عشق مي او همچنين درباره اشتدادي
و هـر   .گيـرد  شود و به تناسب مراتب وجود، مراتب عشق نيز شكل مي معشوق واقع مي

تري باشد عشق، عاشق و معشوق واقـع شـدن در    وجودي كه داراي قوت و ظهور بيش
تعـالي بـه عنـوان     حـق ). 269و  248: ب1366مالصـدرا،  (تر و ظـاهرتر اسـت    آن قوي
ترين موجود مبتهج و عاشق بالذات است و عشق او به ذات خود سبب عشـق بـه    كامل

ها، صفات، آثار و افعال او نيسـتند   وهمخلوقات نيز هست؛ زيرا مخلوقات چيزي جز جل
درواقـع مالصـدرا معتقـد اسـت     ).  462/ 1: 1383؛ مالصدرا، 269و  292-293: همان(

عشق هر موجودي به ذات و كماالت ذاتش، همان عشق به علت خويش است و علـت  
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يافته معلول است عاشق معلول   نيز چون عاشق ذات خويش است و ذاتش كمال و تمام
و انسـان  ) 462/ 1: 1383؛ مالصدرا 158-160/ 7: 1981مالصدرا، (هد بود خويش خوا
تعالي است از آن جهت كه او جـامع تمـام كمـاالت و جـامع تمـام اسـما و        مشتاق حق

تعالي سزاوارترين موجود است كه معشوق كامالن  صفات نيكو است؛ به همين دليل حق
  ). 180/  7: 1981مالصدرا، (و عرفا باشد 
كردن از ذات الهي از نظـر قـرب و بعـد يـا      در قبول تجلي خداوند و حكايتممكنات 

تواند با ايمان و عمل صالح، حجاب را از  كثرت و قلت حجاب، متفاوت هستند و آدمي مي
تر و بـه تبـع آن از طـرف خداونـد مـورد محبـت        قلبش مرتفع كند و داراي وجودي قوي

شـدن بنـده بـه خداونـد و محبـت       يـك راه جذب محبت خداونـد نزد . تري واقع شود بيش
واسطة دور شدن آدمي از صفات شياطين و درندگان و تخلـق بـه اخـالق      خداوند به او به

 ).156- 160: 1354مالصدرا، (الهي است 

كـار   مالصدرا براي بيان محبت متقابل ميان خداوند و انسان تعبير محب و محبوب را به
كه از جهت علمي بـه تمـامي معـارف دينـي و     از نظر او محب خداوند كسي است . برد مي

اي باشد كه وقتي صفتي  اصول اعتقادي و مبادي الهي ايمان داشته و از جهت عملي به گونه
از صفات خداوند بر او تجلي نمود، با تمامي اجزاي وجودش، در برابر تجلي حـق خاضـع   

عرفـا ايـن   ). 158- 160/ 7: الـف 1366مالصدرا، (گشته، قوا و مشاعرش تابع او شده باشد 
در اين مقام، سلوك سالك بر جذبه و فنائش بر بقـا تقـدم   . اند قرب نوافل نيز ناميده مقام را

 ).114: 1371قونوي، (دارد 

اين مرتبه بعد . محبوب خداوند كسي است كه علم و عمل در او شيء واحد شده باشد
الي و جاللي بر عبـد  واسطة تجلي حق با صفات جم  هاي انانيت است كه به از رفع حجاب

كنـد و نـور    تعـالي مشـاهده مـي    محبوب حق تمامي حقايق را با نور حـق . شود حاصل مي
چشمش توان ديدن حقايق ملك و ملكوت و خلق و امر را دارد؛ دقيقـاً همـان حـالتي كـه     

يابي به اين مقام بدون جذبه  از نظر صدرا دست). همان(در شب معراج داشت ) ص(پيامبر 
اين مقـام قـرب   ). 245: ب1366مالصدرا، (پذير نيست  تعالي امكان سوي حقو كششي از 

در اين مرتبه، سلوك سـالك، متـأخر از جذبـه و بقـا او پـيش از      . فرايض ناميده شده است
 ).114: 1371قونوي، (فناست 

را عشـق   تـوان آن   گويـد كـه مـي    بنابراين مالصدرا در آثارش از نوعي عشق سخن مي
اما عشق ديگري نيز وجود دارد كه تكـويني  . ن عشق ساري در عالم استاي. تكويني ناميد
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نيست، بلكه عشقي بر اساس سلوك يا جذبه است كه عرفا و اولياي الهـي بنـا بـر سـير و     
كـه سـالك    دهد بر اساس اين ها رخ مي هايي كه براي آن دهند يا جذبه سلوكي كه انجام مي

شـود؛   هـا ارزانـي مـي    نـو بـر آن   بـه  ند نومجذوب يا مجذوب سالك باشند، تجليات خداو
تعالي برخوردارند يك نحوة زيست دارند  هايي كه فقط از عشق تكويني حق بنابراين انسان

تر غلبه بر نگرش اثباتي به زنـدگي اسـت و قـوة خيـال نقـش       و در اين نوع زيست، بيش
اي  ي و جذبـه اي در آن دارد؛ اما آناني كه عالوه بر عشق تكـويني از عشـق سـلوك    برجسته

. شان معناي ديگري دارد برند و زندگي برخوردارند در ساحت ديگري از زندگي به سر مي
شـان متفـاوت    و به حسب اينكه در كدام مرحله از جذبه يا سلوك باشـند معنـاي زنـدگي   

مندند  اي از ظهور اسماي الهي بهره شان از مرتبه است؛ زيرا به حسب مرتبة سلوك و جذبه
بنابراين بر حسب تكثر مراتـب  . شان معناي خاصي دارد ظهور اسمايي زندگي و مطابق اين

مندي از عشق تكـويني يـا    سلوك و برخورداري از جذبه يا عدم برخورداري از آن و بهره
سلوكي و در پي آن بهرمندي متفاوت از ظهور اسمايي و صفاتي خـدا معنـاي متكثـري از    

  . گيرد زندگي شكل مي
صدرا مسئلة عشق را در هر دو نظام فلسـفي وحـدت تشـكيكي و    شايان ذكر است مال

كند نـاظر   مثالً در آنجا كه سريان عشق را مطرح مي. كند وحدت شخصي وجود گزارش مي
به نظام وحدت شخصي وجود است يا عشق را بر اساس تجليات اسمايي و صفاتي متكثـر  

ولي منافاتي . صد استداند اين نوع تحليل عشق در نظام وحدت شخصي وجود قابل ر مي
از سـوي ديگـر   . ندارد كه مسئلة عشق را در نظام وحدت تشكيكي وجود نيز مطـرح كنـيم  

كنـد ازجملـه    مالصدرا اقوالي دارد كه عشق را با نظام وحدت تشكيكي وجود تشـريح مـي  
  . داند اينكه عشق را عين وجود دانسته و همانند آن داراي شدت و ضعف مي

  
  ) كثرت نوعي انسان(شناختي  ي در ساحت انسانتكثر معناي زندگ 3.3

تـوان بـه    شناسي فلسفة مالصدرا خصوصاً بحث كثـرت نـوعي، مـي    با توجه به مباني انسان
  .تحليل تكثر معناي زندگي پرداخت

  كثرت نوعي انسان 1.3.3
مسئلة كثرت نوعي انسان، از مسائلي است كه متأثر از نگرش وجودي مالصدراست و فقط 

مالصدرا با نظر به وجود و بر پايـة نگـرش   . بر مبناي رهيافت وجودي او قابل عرضه است
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اصالت وجودي و مباني برآمده از آن چون تشكيك وجود، وحدت وجود، حركت وجودي 
كند و كثرت نوعي انسـان را بـه    فاوت از انسان ارائه ميو اتحاد عاقل و معقول، تفسيري مت

درواقع كثرت نوعي انسان از ابتكارات ). 96: 1396صلواتي، (مند تبيين كرده است  نحو نظام
هاي مالصدراست كه در نگرش وجودي او در دو نظام تشكيك وجود و وحدت  و نوآوري

  . يابد وجود ظهور مي
ناي كثرت نوعي و بر اسـاس مبـاني متـافيزيكي    در نظام وحدت تشكيك وجود، بر مب

مالصدرا همچون اصالت وجود، تشكيك وجود و اتحاد عاقل و معقـول، وجـود متحـول    
يابد و در هر آني از حركـت، مـاهيتي از دسـت     انساني با علم و عمل، اشتداد وجودي مي

 مالصـدرا ). 59: 1388 حكمـت، صـلواتي،  (آورد  دسـت مـي   دهد و ماهيت جديدي به مي
برخالف نظر فالسفة پيشين كه قائل به وحدت نـوعي انسـان بودنـد معتقـد اسـت نفـس       
انساني مقام وجودي معيني ندارد، بلكه نفس با حفـظ وحـدت وجـود و هـويتش، داراي     

 343/ 8: 1981مالصـدرا،  (مقامات و درجات متفاوتي در عالم طبيعت، مثال و عقل است 
 ). 255- 256/ 7و 

را يكى بعد   وجودى  وجودي انسان، واقعيت سيالي است كه مراتببر اين مبنا، واقعيت 
از ديگرى پشت سر گذاشته و بعد از طى درجات وجود، از وجـود عنصـرى و برزخـى و    

شـود و وجـودش    رسد و فناء فى الحق براى او حاصل مى عقلى به مقام وحدت وجود مى
ود بعد از فنـاى وجـود   اگر عنايت حق شامل او شود در وحدت وج. شود وجود حقانى مى

مجازى، به مقام صحو بعد از محو و تمكين بعد از تلوين، بلكه به مقام فناء عن الفنائين نايل 
دهد و به اسرار كلمـات   شود و به سير خود در اسماى الهيه يكى بعد از ديگرى ادامه مى مى

بينـد   شود و بعد از طـى مـدارج كمـال، حـق را متجلـى در همـه چيـز مـي         الهيه واقف مى
گيرد  از اين رو نفس انساني در اطوار وجودي متفاوتي قرار مي). 147: الف1387مالصدرا، (

: 1981مالصـدرا،  (و بر اساس هر طور، وجودي متمايز و ماهيتي خاص بر او صادق است 
  ). 333 - 334و  229- 230: ب1360؛ مالصدرا، 53و  555: ب1366؛ مالصدرا،  337/ 9

  انسان در تكثر معناي زندگينقش كثرت نوعي  2.3.3
شـود؛ در ايـن مبحـث بـا      كثرت نوعي انسان، انواع تكثر در معناي زنـدگي را سـبب مـي   

هـا زنـدگي از معنـا برخـوردار      به تعداد انسـان . 1: هاي مختلفي از معنا مواجه هستيم مدل
 هاي گوناگون زندگي معاني مختلفي را تجربـه  گاهي يك انسان به لحاظ دوره. 2شود؛  مي
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هاي گونـاگون زنـدگي،    ممكن است يك انسان در دورة واحد به لحاظ ساحت. 3كند؛  مي
معاني مختلفي را تجربه كند، به لحاظ ساحت بيولوژيكي از معاني خاصي برخوردار شود، 

در ادامه درصدد تطبيق . مند شود و به لحاظ ساحت معنوي وجودش از معاني ديگري بهره
 .ستيمها با فلسفة صدرا ه اين مدل

شـود در فلسـفة صـدرا بـا      ها زندگي داراي تكثر معنايي مي مدل اول كه به تعداد انسان
هـاي   توجه نگرش وجودي و كثرت نوعي انسان، قابل تبيين است؛ زيرا او عالوه بر تفاوت

در فلسفة صدرايي هر انساني نوع واحد . هاي نوعي نيز تاكيد دارد فردي و صنفي بر تفاوت
تواند متفـاوت بـا معنـاي     ر معنايي كه يك انسان از زندگي در سر دارد؛ ميدرنتيجه ه. است

. زندگي، در نزد انسان ديگر باشد و كثرت معناي زندگي، مسـتند بـه كثـرت نـوعي اسـت     
هاي متفـاوت بـه تفـاوت تفاضـلي و تبـايني       شناسي مالصدرا انسان كه در انسان توضيح آن

ها در فلسفة مالصدرا ما را به تفاوت در معناي  مطرح است و تفاوت تفاضلي و تبايني انسان
درواقـع نـوع نگـاه مالصـدرا بـه      ). 76: 1394صلواتي و شـايانفر،  (كند  زندگي رهنمون مي

از نظر او در ذات انسـان  . شناختي، نقش محوري در تبيين معناي زندگي دارد مباحث انسان
اولين درجات انسـاني اسـت،    جميع قواي زميني و آثار نباتي و حيواني جمع گرديده و اين

هستند؛ سپس در قوة او ارتقاي به عالم آسمان و مجاورت در   كه جميع افراد در آن مشترك
ملكوت أعلي به واسطة تحصيل، علم و عمل وجود دارد، تـا ذات او بـه معرفـت كامـل و     
 عبوديت تمام، كامل شود و به لقاي خدا بعـد از فنـاي در ذات او رسـيده و رسـتگار شـود     

از نظر مالصدرا انسان بر حسب باطن و كثرت اخالق متخالف و ). 76: ب1387مالصدرا، (
اي  صفات متنوعي كه بر وجود او غالب آمده و در باطنش رسوخ كرده اسـت، انـواع كثيـره   

مالصـدرا،  (و ظهور اين كثرت، در حقايق انساني، متوقف بـر برپـايي قيامـت اسـت     . است
  ).126/ 6: الف1366

ها همراه است  وجود انسان در حركت و سفر خويش با انواع فراواني از صورت بنابراين
هاي متفـاوتي در زنـدگي وجـود دارد،     ها، از نظر مالصدرا ساحت طراز با اين صورت و هم

توجه به هر يك از اين ابعاد و اسـتعدادها و تـالش   . زندگي حيواني، انساني، برزخي، عقلي
كند و تمايز معناي زندگي  خاصي را براي انسان ترسيم ميها، زندگي  در جهت شكوفايي آن

تـر ايـن    البته با توجه به نگرش وجودي مالصـدرا بـيش  . افتد در بين انواع انساني اتفاق مي
  :ها، مربوط به بعد روحاني و غيرمادي وجود انسان است كثرت
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نفس بعينه جوهري است كه بر حسب وجود غيرطبيعي قابل و پذيراي صوري است كه از 
ايـن وجـود، قابـل و پـذيراي هيـĤت و ملكـات       . جهت نوع مختلف و گونـاگون هسـتند  

كند و چون هيĤت مختلف در افراد و نفـوس   ها را از قوه به فعل خارج مي اند كه آن نفساني
مالصـدرا،  (گردنـد   ختلف و حقايقي مخـالف هـم مـي   استقرار يافت، نفوس ناگزير انواع م

1981 :9 /21 -19 .(  
انـد؛ يعنـي    نفوس بشري در نوع متفـق  :گويد مالصدرا همچنين در تأييد اين نگرش مي

نفوس بشري در تحت نوع واحدي كه مركب از جنس قريب و فصـل قريـب كـه از مـاده     
سب فطرت ثانويه خود ذوات بدني و صورت نفساني واحد هستند قرار دارد اما نفوس بر ح

گيرنـد؛ زيـرا نفـوس     متخالف و انواع كثير گشته و همگي در تحت چهار جـنس قـرار مـي   
انـد؛ سـپس    انساني در ابتداي پيدايش، صورت كمال براي ماده محسـوس و مـاده روحـاني   

شود، يا صورت حيواني، بهيمـي يـا سـبعي را     صورت عقلي را قبول كرده و با آن متحد مي
بنابراين انسان در اين عـالم، بـين فرشـته بـودن يـا      . شود و با آن صور، محشور ميپذيرفته 

پذيرد  هرگاه علم بر او غلبه كرد، صورت ملكي را مي. شيطان يا بهيمه يا سبع بودن قرار دارد
و اگر مكر و حيله و جهل مركب بر او غالب شد، صورت شيطاني پذيرفته و شيطان خواهد 

آن بر او غالب آيد، حيوان و بهيمه بوده و اگر غضـب بـر او غلبـه     شد و اگر شهوت و آثار
). 19- 21/ 9: 1981، مالصــدرا، 241- 242: 1361مالصــدرا، (يافــت درنــده خواهــد شــد 

ها، نوع واحدي است كه تحت  بنابراين نفس انساني بر حسب حدوث اوليه در تمامي انسان
مبـدأ صـفات و ملكـات ملكـي،     گيرد، ولي همـين نفـس انسـاني     پوشش نوع بشر قرار مي

پذيرد،  هاست و متناسب با صورتي كه مي گيرد و مستعد آن شيطاني، سبعي و بهيمي قرار مي
   .يابد معناي خاصي از زندگي را درمي

وجه ديگر تبيين كثرت نوعي انسان، در مدل اول، تبيين بر اساس كثرت اسـما اسـت و   
زندگي دخيل است؛ با ايـن توضـيح كـه در    اين كثرت اسما به طور مستقيم در تكثر معناي 

نظام وحدت شخصي وجود، نفس با وجود قابليت مظهريت اسماي گوناگون الهي به امكان 
اي از  تعالي دارد و در هـر مرتبـه   فقري، ممكن است و در تمام مراتب وجودي، قيام به حق

طـور كـه    و هماناز اين ر. كند تعالي را ظاهر مي مراتب وجودي، جلوه و شأني از شئون حق
شود؛ بر مبناي امكان فقري نيز،  انسان با حركت در مراتب وجود، تبديل به انواع متبايني مي
هرچند خداونـد در همـه   . گردد در هر مرتبه از مراتب تكامل، مظهر شأني از شئون الهي مي

هـا   انسان نبوده، بسته به ظرفيت و قابليـت انسـ   ها ظهور دارد، اين ظهور در همه، يك انسان
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يابـد و در   ها به نحو كامل ظهور مـي  اي كه در بعضي انسان به گونه  يابد؛ شدت و ضعف مي
درواقع در نظام وحدت شخصي وجود، انسان از نوع . برخي ديگر همراه با ضعف و كاستي

ويژه نوع اتم انسان و صاحب مقام خالفـت الهـي و انسـان كامـل      واحد، به انواع انساني، به
هـا و تعينـات همـان وجـود واحـد       و اين تكثر ظهورات نفس، همگي جلـوه . دياب ارتقا مي

  .آيند؛ چراكه در تجلي و ظهور، نوعي وحدت برقرار است شمار مي شخصي به
هـا، بـا    بنابراين با تجلي اسماي متخالف الهي و ظهور كثرت نـوعي اسـمايي در انسـان   

تعداد ظهـور اسـماي الهـي در    به عبارت ديگر به . كثرت معناي زندگي مواجه خواهيم بود
رو در فلسـفة صـدرا هـر     از ايـن  . گيرد هاي متفاوتي در افراد شكل مي ها، زيست نوع انسان

دهـد و همـة حـاالت و مقامـات و      اي از هسـتي را بـه خـود اختصـاص مـي      انساني مرتبه
ن شود، در نسبت با آ اش نمايان مي هاي او و ازجمله تفسيري كه از هستي در زندگي فعليت

  .شود مرتبه تحليل مي
هـاي   طور كه بيان شد تكثر معناي زنـدگي بـراي انسـان واحـد در دوره     مدل دوم همان

تـوان در جايگـاه وجـودي     اين مدل را ميدر فلسفة صدرا، . افتد گوناگون زندگي اتفاق مي
يك جهت طولي و رو بـه كمـال    انسان جهت حركتوجو كرد؛ زيرا  انسان در عالم جست

محتـواي   .دو رو به تعالي و تجرد ادامه دار شود مي حدوث يا خلقت انسان آغازاست كه با 
؛ هويتي كه مراتب )چون انسان عين طريق و راه است(حركت نيز خود هويت انسان است 

 كند و در هـر مرتبـه متحـد بـا آن مرتبـه اسـت       وجودي را به سمت تجرد و كمال طي مي
بـه  . مرتبه و مقـامي، تجربـة زيسـتة متفـاوتي دارد    و در هر ) 72: 1388گوهري، بيابانكي، (

طور كه سير تحول وجودي انسان، ذومراتب است به همان نسبت معناي  عبارت ديگر همان
چراكه از نظر صدرا تمام ممكنات، غير از . يابد زندگي هم براي او اشتدادي است و تكثر مي

تواننـد تجـاوز    آن حد نمـي انسان برايشان ماهيت و مرتبة مخصوصي از وجود است كه از 
ولي نفس انسان داراي مقامات و درجاتي متفاوت است . كنند و هويت و مقامي معلوم دارند
نفس حقيقتـي سـيال دارد و داراي مقـامي نـامعلوم و     . و در هر مقام و عالمي صورتي دارد

حيثي اليقفي است و در تمامي كماالت كه بدان دست يافتـه، مـابين قـوة خـالص و فعـل      
ديگر منتقل  ةاي به مرتب در حال تحول وجودي است و همواره از مرتبهو دائماً  حض استم

و تا مقام دنيايي ادامه دارد، مقام و مرتبة خاصي در وجـود نيسـت كـه از آن گـذر      .شود مي
چون صورت معين و مشخصي براي او . لذا سير در تمام مراتب و مقامات دارد. نكرده باشد

شـود   آيـد و بـه همـة زيورهـا آراسـته مـي       ها درمي به تمام صورت نيست، به همين جهت
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بنابراين از نظـر مالصـدرا هـر    ). 160- 161: الف1360؛ مالصدرا، 343/ 8: 1981مالصدا، (
انسان به تعداد مراتب وجوديش در روند حركت تكـاملي نـوع متفـاوتي اسـت و تعريفـي      

  .پذيرد جداگانه مي
اش،  نحصر به فرد است، بلكه از آغاز تا پايـان زنـدگي  از نظر او هر انسان نه فقط نوع م

ها و مراتب  اش مستعد انواع صورت بنابراين هر انساني در طول زندگي. انواع متفاوتي است
از اين رو در امتداد سير تكاملي انسان در مسير سعادت يا شقاوت، فهم او از . وجودي است

  . خورد زندگي براي فرد رقم ميمعناي زندگي، اشتدادي بوده، معاني متكثري در 
هاي گوناگون وجودي در زمان  مدل سوم، مبتني بر تجربة زيستة انسان بر اساس ساحت

: 1981مالصدرا، (البقا است  الحدوث و روحانيه از نظر مالصدرا انسان جسمانيه. واحد است
داخلي  وجهي به جنبة عالي كه همان باب. ، يا به تعبيري موجودي دووجهي است)320/ 8

او به عالم ملكوت و غيب است و وجهي ديگر به سوي جنبة سافل كه همان باب خـارجي  
ها داراي آثار مختص به خود است و نفس از  به عالم ملك و شهادت است و هر يك از آن

شود تا اينكه در زمرة مالئكه يا در حزب شياطين  يابد و در اطوار دگرگون مي ها تغير مي آن
بـر ايـن اسـاس انسـان     ). 217- 218: ب1366مالصدرا، (گيرد  دو جاي مي آن يا متردد بين 

طور برابـر، قابليـت پـذيرش     اي دارد از نظر صدرا انسان در فطرت اولي به  تمايالت دوگانه
  ؛ )104: 1396صلواتي، (آثار مالئكه و شيطان و بهائم را داراست 

و شـياطين را بـه نحـو برابـر     نفس انساني در اصل فطرت، شايستگي پذيرش آثار مالئكـه  
هـا،   ها و مخالفت بـا آن  داراست؛ با پيروي از هوي و توجه به شهوات و يا با اعراض از آن

  ).309/ 1: الف1366مالصدرا، (يابد  يكي از طرفين رجحان مي

بعضي از نشـئه نفـس از   . از نظر مالصدرا نفس انساني داراي نشئه سابقه و الحقه است
به اعتقاد او فراينـد تكـون   ). 449/ 8: 1981مالصدرا، (ي از عالم خلق عالم امر است و برخ

  .شخصيت و هويت انسان، در ارتباط با چيزي است كه در پي كسب آن است
اگر قوة حيواني كـه مبـدأ ادراكـات و افعـال حسـي در انسـان اسـت، رياضـت نكشـد و          

دمت درآورده اسـت؛ گـاه   خ بردار روح نشود، قوة ناطقه را در اهداف حيواني خود به فرمان
گيرد؛ چراكه اصل و منشأ قوة حيواني دو  كار مي را به سوي شهوت يا غضب خويش به  آن

اما اگر قوة عاقله او را رياضت دهد، از تخيالت و توهمـات و  . قوة متخيله و متوهمه است
اي كـه عقـل عملـي     اند بازداشته، آن را به گونـه  افعالي كه مهيج و محرك شهوت و غضب
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برداري از حـق، در خـدمت او عـادت كـرده،      دهد تا آنكه بر فرمان كند شكل مي اقتضا مي
  ).518: ب1366مالصدرا، (ايستد  كند و از نهي او باز مي فرمان او را اجرا مي

اگرچه از نظر صدرا بدن و ساحت حيواني وجود انسان مرتبة نازلة نفس و ظـل و فـرع   
كند كه نفـس در ايـن    ي را والدت جسماني معرفي ميآن است و او اولين مرتبة نفس انسان

مرتبه، همانند ساير حيوانات از حيات جسماني برخوردار بوده و جز نيازهـاي جسـماني را   
انـد و   گيري قـوا در همـان جهتـي كـه بـه خـاطرش آفريـده شـده         كار شناسد، اما او به نمي

: تـا  مالصدرا، بـي (داند  و الزم ميها در امور مناسب با امر قدسي را جايز  كردن از آن استفاده
؛ بنابراين يكي از اقتضائات زنـدگي انسـاني توجـه بـه ابعـاد وجـودي متفـاوت و        )54- 55

هاي گوناگون انساني است و ممكن است فردي در دورة واحـد از زنـدگي    نيازهاي ساحت
هـاي   زمـان از معـاني زنـدگي در سـاحت     متوجه ابعاد گوناگون وجودي بوده، به طور هـم 

  :گويد هاي قوي مي كه مالصدرا در توصيف نفسچنان. وناگون انساني برخوردار شودگ
اينان چون جامع طرفين هستند، . اند ها در حد مشترك بين عالم معقول و عالم محسوس آن

تـرين   اين كامل. كند ها را از عالم ديگر محجوب نمي از جايگاهي برخوردارند كه عالمي آن
  ).355: ب1360مالصدرا، (مرتبه انسانيت است 

  
  گيري نتيجه. 4
شناسـي،   در فلسفة صدرا با توجه به مبـاني و اصـول حكمـت متعاليـه از جملـه هسـتي      . 1

شناسي و با تكيه بر نگرش وجودي مالصدرا، معاني متكثر زنـدگي،   شناسي و معرفت انسان
  . قابل استنباط است

صـدرا بـه زنـدگي، كثـرت معنـاي      با دو نگرش ثبوتي و اثباتي مال شناسي در معرفت. 2
توان به زندگي عقالني  در فلسفة مالصدرا دو نگرش ثبوتي و اثباتي را مي. زندگي تبيين شد

شـوند، ولـي    از نظر او در مقام ادراك عقالني، حقايق زندگي كشف مي. و خيالي نسبت داد
و فرد به دنبال شوند  هاي زندگي ناديده انگاشته مي در مرتبة ادراك حسي و خيالي، واقعيت

هـاي حسـي و    ها و خوشـي  به اعتقاد او لذت. اغراض دنيوي و لذايذ حسي و خيالي است
اش از ساحت خيال فراتر نرفتـه،   هاي خيالي است و فردي كه مرتبة وجودي حيواني خواب

به همين دليـل از ابـژه و   . جاعل معناي زندگي خود شده، اين آفرينش تابع احساس اوست
شناختي، هر فرد بسته  بنابراين در ساحت معرفت. شود مري زندگي غافل مياأل واقعيت نفس
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هـا   اش، مراتب متفاوتي از معنا را تجربه خواهد كـرد و از آنجـا كـه انسـان     به مرتبة ادراكي
ها نيـز بـه    رو معناي زندگي آن كنند؛ از اين  سطوح گوناگون معرفتي را در زندگي تجربه مي

  .يابد تكثر ميها  تناسب درجة ادراك آن
هايي چـون خـدا، ديـن و عشـق بـه       مندي از مؤلفه شناختي با بهره در ساحت هستي. 3

هاي  ترين مؤلفه اعتقاد به وجود خداوند يكي از مهم. تحليل تكثر معناي زندگي پرداخته شد
توان گفت با  در تحليل آن مي. شود مي معنابخش زندگي است كه سبب تكثر معناي زندگي 

ظام وحدت شخصي وجود و نظرية فقر وجودي، موجـودات عـالم داراي وجـود    تكيه بر ن
رابط بوده، هستي منحصر در وجود استقاللي خداوند اسـت و سـاير موجـودات شـئون و     

تعـالي تجلـي    باشند؛ اين ظهور در قالب ظهور كثرت اسمايي حق تجلي و ظهورات حق مي
هي از ظهور متفـاوت اسـمايي برخـوردار    انسان به مثابة تجلي اتم اسما و صفات ال. يابد مي

يابد و  ها شدت و ضعف مي اين ظهور اشتدادي بوده، بسته به ظرفيت و قابليت انسان. است
بنابراين با تجلـي اسـماي   . شود با توجه به اين شرايط، آدمي مظهر اسمي از اسماي الهي مي

  .متخالف و متفاوت الهي با كثرت معناي زندگي مواجه خواهيم بود
حقيقت ديـن  . شود ين نيز يكي از عوامل معنابخش زندگي است كه سبب تكثر آن ميد

. از نظر مالصدرا برابر با ايمان است و ايمان امري اشتدادي و داراي مراتب گوناگون اسـت 
شدن به وجود حقيقي و خروج  دين حقيقي از نظر صدرا، سلوك در راه خداوند، براي نائل

م توسط باالترين مرتبة ايمان كه همان مقام محبـوبي اسـت،   اين مه. از وجود مجازي است
  . شود محقق مي

بر اين مبنا زندگي كه . دهد بنابراين دين ما را از وجود حقيقي به وجود مجازي سوق مي
ديـن و  . در وجود حقيقي مطرح است، متفاوت از زندگي در وجـود مجـازي خواهـد بـود    

منبعي معتبر ما را به وجود حقيقي سوق دهد و در  تواند به مثابة راه و مراتب گوناگونش مي
يعنـي  . زندگي حقيقي بـه نـوعي زنـدگي معنـادار اسـت     . پي آن زندگي حقيقي شكل گيرد

از طرفي دين اسالم . هاي هدفمندي، ارزشمندي و كاركرد داشتن ظهور دارد زندگي با مؤلفه
صـدرا كـه بـا تعـابير     و مراتب ايمـان در فلسـفة مال  . داراي مراتب گوناگون وجودي است

شناختي تكثر معناي زندگي باشد و بر حسـب   تواند خاستگاه هستي گوناگوني بيان شده، مي
توانـد، متـأثر از آن    برد، معناي زنـدگي او مـي   اينكه فرد در كدام از مراتب ايماني به سر مي

  .مرتبه، متفاوت باشد
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مالصدرا در تبيين مسئلة عشق و تأثير آن در معنابخشي به زندگي و تكثر آن، از هـر دو  
در نظام تشكيك وجود، او معتقد . برد تشكيك وجود و وحدت وجود بهره مي  نظام فلسفي

است عشق و وجود مساوق يكديگرند و عشق همانند وجود حقيقتي داراي مراتب است و 
شود و به تناسب مراتب وجود، مراتب  ، معشوق واقع مياز آنجا كه وجود خير محض است

  . گيرد عشق نيز شكل مي
: توان دو نوع عشق را از اقوال مالصدرا رصد كـرد  بر مبناي وحدت شخصي وجود، مي

عشق تكويني ساري در عالم است، اما عشق سلوكي براي عرفـا و  . عشق تكويني و سلوكي
مجذوب يـا مجـذوب سـالك باشـند تجليـات       اولياي الهي است كه بر اساس اينكه سالك

شود و همچنين بسته به اينكه انسـان در مرتبـة محبـي باشـد يـا       ها ارزاني مي خداوند بر آن
اي باشد كه صفتي از صفات خداوند بر او متجلي گشـته يـا حـق بـا      محبوبي، يعني به گونه

. شـود  لهـي مـي  گاه اسـما و صـفات ا   صفات جمالي و جاللي بر او تجلي كرده باشد، تجلي
هايي كه فقط از عشق تكويني برخوردارند، يك نحوة زيست دارند و آناني كه  بنابراين انسان

اي برخوردارنـد، در سـاحت ديگـري از     عالوه بر عشق تكويني از عشق سـلوكي و جذبـه  
برند و به حسب اينكه در كدام مرحله از جذبه يـا سـلوك باشـند معنـاي      زندگي به سر مي

اي از ظهـور   شـان از مرتبـه   اوت است؛ زيرا به حسب مرتبة سـلوك و جذبـه  زندگيشان متف
بنـابراين  . شان معناي خاصي دارد مندند و مطابق اين ظهور اسمايي زندگي اسماي الهي بهره

مندي  بر حسب تكثر مراتب سلوك و برخورداري از جذبه يا عدم برخورداري از آن و بهره
بهرمنـدي متفـاوت از ظهـور اسـمايي و صـفاتي       از عشق تكويني يا سـلوكي و در پـي آن  

  . گيرد خداوند، معناي متكثري از زندگي شكل مي
شناسي با تكيه بر كثـرت نـوعي انسـان، در دو نظـام وحـدت تشـكيكي و        در انسان. 4

گيرد كـه بـر اسـاس آن كثـرت      هاي مختلف زندگي شكل مي وحدت شخصي وجود، مدل
تيب در مدل اول بر اساس نظـام وحـدت تشـكيكي    تر بدين. معناي زندگي قابل تبيين است

وجود و بر مبناي كثرت نوعي انسان و با تكيه بر مباني فلسفي چون اصالت وجود، تشكيك 
وجود و حركت جوهري، انسان، مقام وجودي معيني نداشته، نفس با حفظ هويت در اطوار 

يابد؛  اهيتي خاص ميگيرد و بر اساس هر طور، وجودي متمايز و م وجودي متفاوتي قرار مي
مدل دوم بـدين صـورت   . بر اين اساس هر انساني ماهيتي متفاوت از ديگران خواهد داشت

است كه هر انساني به تعداد مراتب وجوديش در روند حركـت تكـاملي تعريفـي جداگانـه     
در نظام وحدت شخصي وجود با انتقال كثرت از وجود به ظهـورات و نمودهـا،   . پذيرد مي
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يابد و شدت و ضـعف   بة وجودي هر فرد، ظهور وجود حق شدت و ضعف ميبسته به مرت
در مـدل سـوم از نظـر    . دهـد  ظهور خود را به صورت شدت و ضـعف مظـاهر نشـان مـي    

هريك از اين . البقا و موجودي دووجهي است الحدوث و روحانيه مالصدرا، انسان جسمانيه
يكي از اقتضائات زندگي . يابد ير ميها تغ ابعاد داراي آثار مختص به خود است و نفس از آن

هـاي گونـاگون انسـاني اسـت و      انساني توجه به ابعاد وجودي متفاوت و نيازهاي سـاحت 
طـور    ممكن است فردي در دورة واحد زندگي، متوجه ابعاد گونـاگون وجـودي بـوده، بـه    

  .هاي گوناگون انساني برخوردار شود زمان از معاني زندگي در ساحت هم
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