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  مقدمه. 1
ر ، بـراي بشـ  گوناگونمعماي هستی و سؤال از چیستی زندگی، از گذشته تاکنون با عناوین 

 ۀبـار دیگـر در عرصـ   » معناداري زنـدگی «عنوان  باه، مسئلمطرح بوده است. امروزه نیز این 
شـدن   رنـگ  اي موضوعیت یافته است. یکی از عوامل مؤثر در این امر، کم رشته مطالعات بین

هاي مهم و کارساز در زندگی بشر امروزي است. به بیـانی دیگـر، وجـود     نقش برخی مؤلفه
  جدید، پرسش از معماي هستی را در قالبی نو نمودار ساخت.خألهایی در دوران 

اکثر متفکران به این امر اذعان دارند که بشر امروز در جهـان مـدرن، دچـار آشـفتگی و     
مکـانیکی کـه از قـرن     باوري و ترسیم یک جهـان صـرفاً   علم ةسرگردانی شده است. سیطر

مندي در جهان هستی  فی غایتد، موجب شد تا انسان به نشهفدهم با انقالب صنعتی آغاز 
چنین نگرشی، ترسـیم   ۀ. نتیجرا دوچندان کرد جهان هستیمعنایی  بیخود گرایش یابد. این 

هـاي دینـی از زنـدگی بشـر بـود. در       جهانی فاقد هدف و آرمان، و حذف یا کنارزدن آموزه
، بـراي  رو ازاینروز بر احساس بدبینی و پوچی انسان مدرن افزوده شد.  به چنین فضایی، روز

تصـویري   ئۀتواند با ارا جوي معناي زندگی برآمد. دین میو جبران این خأل بزرگ در جست
هایی چون جاودانگی و یـاد مـرگ بـر     معنادار و هدفمند از خلقت و زندگی انسان، با مؤلفه

تردید اعتقاد به معاد و جاودانگی روح، یکی از  گرایی غلبه کند. بی این احساس ناشی از پوچ
هـا   هاي ادیان الهی است که نقش مهمی در معنادهی زندگی دارد. رفتار و گفتـار انسـان   یهپا

گیرد و رسوخ این اعتقاد موجب استحکام افعـال   سویی خاص می و این مؤلفه، سمتاز متأثر 
هاي دنیـاي مـدرن    دارد. یکی از شاخصه ها آن زندگی آنان خواهد بود و نشان از هدفمندي

تـوجهی بـه آن اسـت. ایـن امـر وقتـی بـه         این اعتقاد اساسی دینی و بی در حاشیه قراردادن
هایی که در زندگی براي افرادي که در ایـن   یابد و شکست تنگناهایی که در اجتماع بروز می

د، یکی از معضالت اساسی دنیـاي جدیـد را بـه تصـویر     شو کنند ضمیمه می دنیا زندگی می
را بـه خودکشـی    دیگـر  و برخـی  کنـد  مـی  بینبـد به هستی برخی را  ؛ معظالتی کهکشد می

  دارد. وامی
یکـی از   اساسـی معنـاداري زنـدگی،    ۀبـه عنـوان مؤلفـ    1»جاودانگی«اندیشیدن در باب 

 مسـئلۀ  ةچه انسان را بـه اندیشـیدن دربـار    ترین صور تجلّی انکار فنا و نیستی است. آن کهن
 ؛مـرگ اسـت   ةهـا پدیـد   تـرین آن  است که مهـم  گوناگونیدهد، عوامل  جاودانگی سوق می

هـا و انـذارهاي ادیـان     اي که هر انسانی آن را تجربه خواهد کرد. عامل دیگر، بشارت پدیده
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حیـات   ةزندگی پس از مرگ است که تأمل دربار ةخصوص ادیان ابراهیمی دربار مختلف به
ی بـراي  مـ بـرد و عامـل مه   جهـانی فراتـر مـی    و سعادت انسانی را از مرزهاي مادي و ایـن 

شـود. بـاور بـه جـاودانگی، معنـاي زنـدگی را از        خشیدن به زندگی دنیوي وي نیز میمعناب
بخشد. از  دهد و مسیر آن را شکل و سامانی متفاوت می تحت تأثیر قرار می گوناگونجهات 

سو، ورود به موضوع جاودانگی به نحو مستقیم ما را بـه موضـوع خداشناسـی رهنمـون      یک
مرگی انسان نتیجـه گرفـت و    وجود خدا را از جاودانگی و بیتوان تحقیقاً  شود؛ یعنی می می

مهمـی   ۀکـه دغدغـ   ترتیب، معنایی دیگر به زندگی داد. مفهوم جاودانگی عالوه بر ایـن  بدین
گرایـی شـده و    هایی که به نحوي در زندگی دچار پوچ براي انسان ،براي افراد هدفمند است
هـا عمومـاً    ه مورد توجه است؛ چراکه آناند نیز، به صورت ناخودآگا دست به خودکشی زده

کـه اگـر    دانستند، غافـل از ایـن   شدن از زندگی تلخ کنونی می علت این کار خود را خالص
شدن از زندگی کنونی معنایی نخواهـد   مرگ به طور مطلق، پایان زندگی باشد، دیگر راحت

تـر   هتر و متعالیداشت؛ راحتی از این زندگانی تلخ هنگامی معنادار است که شخص حیاتی ب
  از حیات کنونی براي خود درنظر داشته باشد.
ـ    ۀاز سویی دیگر، اعتقاد به جاودانگی و ادام اخالقـی نیـز    ۀحیات پـس از مـرگ از جنب

کننده در منش فردي و اجتماعی  ه نقشی تعیینمسئلاهمیت بسزایی دارد و تبیین صحیح این 
ـ انسان و درنهایت معنابخشی به زندگی وي دارد. ا گرایـی دارنـد بـا     لـذت  ۀفرادي که روحی

صالحان در حیات اخـروي، جاودانـه از نعمـت     که اینبخش ادیان، مبنی بر  هاي رحمت پیام
جهـانی   هـاي آن  ها و نعمت توانند با عمل به دستورات دین، خود را به لذت برخوردارند، می

گریـزي   اي روحیه المهاي دنیوي است، برسانند و کسانی که دار که غیر قابل قیاس با نعمت
هـاي   توانند با عمل بر وفق قـوانین الهـی، خـود را از عـذاب     و فرار از مشکالت هستند، می

آوردن کمـاالت انسـانی هسـتند، بـر      دست جهانی برهانند و آنان که به دنبال فضیلت و به آن
 شوند تا سرانجام بتوانند در سراي ابدیت به سرچشـمه فضـایل و   کسب فضایل متمرکز می

  قرب الهی دست یابند. 
بقاي پـس از   نخست،هاي جاودانگی، ذکر دو نکته ضروري است:  مؤلفه بررسیپیش از 

مرگ اعم از جاودانگی است؛ زیرا جاودانگی به زنـدگی نامحـدود و ابـدي پـس از مـرگ      
توان به زندگی محدود پس از مرگ نیز قائل بود. مالصدرا در  می که ، حال آنشود اطالق می

تجرّد نفس، معتقد است که  خصوص بهاش،  هاي فلسفی ودانگی نفس بر مبناي مؤلفهباب جا
کـه در   ایـن دوم تنها باقی است بلکه حیات جاودان و ابـدي دارد.   نفس پس از مرگ بدن، نه
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هـا، معنـاداري زنـدگی بـا      بحث معناداري، تعاریف متعددي ارائه شده است که در اکثـر آن 
رسـد   نظـر مـی   بـه  کـه  درصورتی، مترادف دانسته شده استداشتن در زندگی  هدف و غایت

گیري زندگی معنادار بسیار اهمیت دارد عوامل دیگري نیز بایـد   عالوه بر هدف که در شکل
 د، یعنی معناداري باید اعم از هدفمندي باشد.ننظر قرار گیرد م

بـه   انـد و  دادهمدارانه به زندگی را مورد توجه قرار  برخی در تبیین معناداري، نگاه ارزش
نفسـه و فـارغ از هـر وصـف و حـالتی،       کـردن، فـی   ند که آیا زندگیهست دنبال این پرسش

  ؛مند است یا خیر ارزش
این رویکرد مبتنی بر این ایده است که زندگی اگر بناست معنادار باشد، بایـد ارزش زیسـتن   

زیسـتن در آن   کـه  داشته باشد. طبق این نظریه، حیات محدود داراي ارزش کافی بـراي ایـن  
طلبد که مضمون و محتـواي نامحـدود    معقول باشد، نیست. یک زندگی سزاوار گزینش، می

 :Craig, 1994(داشته باشد؛ یک زندگی فقط در صورتی معنادار است کـه پایـان نپـذیرد    

42(.  

مبحث معناداري زندگی، به صورت صریح در آثار مالصدرا بیـان نشـده اسـت، امـا بـا      
توان مسیر زنـدگی معنـادار را ترسـیم     شناختی وي می شناختی و انسان ستیتوجه به مبانی ه

  د.کر
  

  . عناصر مؤثر در جاودانگی نفس نزد مالصدرا2
از فکري مالصدرا، ارتباط تنگاتنگی میان معناداري زندگی و اعتقاد به جاودانگی  ۀدر منظوم

ن یـک نظـام   وجـود دارد. بـدون داشـت    از طرف دیگـر  شناختی مباحث هستی یک طرف و
هایی براي تعمیق معناي زندگی و تقویـت   شناختی متقن، قادر به بسط و گسترش راه هستی
آدامـز نیـز    کـه  چنـان شوند نیستیم. بـه دیگـر بیـان،     هایی که موجب معناداري آن می ارزش

 ةبخـش دربـار   چه بدان نیازمندیم داشتن نظـام متـافیزیکی مناسـب و رضـایت     آن«گوید:  می
). 304: 1382(آدامـز،   »زندگی ۀی و هنجارمندي است نه انکار واقعیات تجربمعناداري زندگ

براي تبیین بهتر جاودانگی و تأثیر آن در معنـاداري زنـدگی از نگـاه مالصـدرا، الزم اسـت      
  را بررسی کنیم.ترین عناصر مؤثر در جاودانگی نفس  مهم

  
  نفس و بدن و مبانی مرتبط با آن   ۀرابط  1.2
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در ایـن   رود و شـمار مـی   هاي مهم در بحث جـاودانگی بـه   س و بدن از مؤلفهنف ۀتبیین رابط
سـینا و   از اندیشمندان، ازجملـه ارسـطو، ابـن    . برخیاند متعددي ارائه شده هاي هزمینه، نظری

را با پذیرش دو بخش وجود آدمی یعنی نفس و بدن، ارتبـاط ایـن دو بـا یکـدیگر      ،دکارت
پذیرنـد.   که فقط وجـود یکـی از ایـن دو را مـی     هایی هستند ه. در مقابل نظریاند تبیین کرده

 دانـد.  مالصدرا با تبیین خاص خود، نفس را بخش اصلی، و بدن را در پرتو آن، معنادار مـی 
از حیث حدوث است نه از حیـث   فقطدنیوي  ماديِ وي معتقد است که تعلق نفس به بدنِ

هاي مادي است که نیازمنـد   طبیعتچون دیگر  زیرا نفس در ابتداي حدوث و تکون، هم ؛بقا
:  8 ج ،1981(مالصـدرا،   2کند ه را ایفا میدماده هستند و براي نفس انسانی، بدن نقش آن ما

لذا این تعلـق   ؛تعلق آن به بدن است ةنفس صورت بدن است و نفسیت نفس، زایید .)326
  زائد و عارض بر ذات نفس نیست.

حـدوث جسـمانی و بقـاي روحـانی     « ۀرتو نظریتبیین این رابطه در تفکر مالصدرا در پ
انجام شده است. تا قبل از مالصدرا فیلسوفان در مورد حدوث و بقاي نفس انسـانی  » نفس

اي  اعتقاد داشتند و عـده  روحانیۀ الحدوث و البقااي به  شدند: عده عمده تقسیم می ۀبه دو دست
  در این زمینه بود.نو  صدرا نگرشی ۀقائل بودند. نظری جسمانیۀ الحدوث و البقابه 

 ۀسوي دیگر صدرا معتقد بود نفس انسان داراي حرکت جوهري تکاملی است و نقط از
د. شو پایانی این حرکت، بقا و ثبات وجودي است، که در اثر اتصال با عقل فعال حاصل می

حرکت استکمالی اشتدادي در وجـود اسـت و    ۀسیر حرکت نفس از ماده به تجرد، به واسط
ـ  این حرکت، نفس، وجود واحد ذومراتبی است که از ضعیفبه سبب  جسـمانی   ۀترین مرتب
تجرد و روحانیـت   ۀرسد. رسیدن انسان به مرتب تجرد عقلی می ۀنهایت مرتب کند و به آغاز می

و توانسـته از مراتـب   اسـت  معناست که نفس انسانی مراتب استکمالی خود را پیموده  بدین
تجرد بـراي   ۀ، رسیدن به مرتبرو ازاینباالي آن ارتقا یابد.  مراتب بهمادي و جسمانی وجود، 

بدون شک غایت نهایی براي هر موجودي رسیدن به «شود:  نفس انسانی غایت محسوب می
کمال مختص آن است. براي نوع انسانی کمال مخصوصش اتصال به معقوالت و قـرب بـه   

  ).2 و 1 :1 ج ،1981(مالصدرا،  3»تعالی و تجرد از مادیات است حق
یکـی بقـا بـراي     ؛از نظر مالصدرا بقا و جاودانگی نفس به دو صورت قابل تحقق است

کاملین در مراتب نفس و دیگري بقا براي ناقصین در مراتب نفس. هر یک از ایـن دو نـوع   
اي است که انسان در همین دنیا کسب کـرده اسـت. هـر     جاودانگی در گرو ملکات راسخه

کماالت و صفات خود بالقوه اسـت، امـا بـا حرکـت      ۀایش در همانسانی گرچه در آغاز پید
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خود در زندگی دنیوي، اخالق و ملکات شریف یا پست و عقاید حـق یـا باطـل را کسـب     
آدمیـان اسـتعداد تکامـل در     ۀپس هم رسد. علم و عمل به فعلیت می ۀدر دو جنبو ، کند می

ن حکمـت و فضـیلت، سـیر    جوینـدگا  فقطجهت سعادت و خیر را دارند ولی در این میان 
(اشقیا) بـا اختیـار و از سـر     دارند و درمقابل، جمعی دیگر ها نیکیصعودي به سوي خیر و 

هـا هـم    به عبارتی این 4کنند؛ ها حرکت می اعمال ناشایست و رذیلت اراده به سوي اخالق و
حد سیر صعودي دارند منتهی در امور ضداخالقی. بنابراین انسان موجودي است که در یک 

اسـتعدادها   سازد. وي با داشـتن  قـوا و   ماند و با عمل خویش، خود را می مرتبه ثابت نمی و
و با سیر وجودي خویش، مراحل حسـی و خیـالی و عقلـی را     گذارد میقدم به اقلیم وجود 

عربـی   صـدرا از ابـن   بـاره،  د. در اینشو میتجرد محض  ۀجا که الیق مرتب ند، تا آنک طی می
  :دکن نقل میچنین 

اي بـه نشـئه    هاي انسان این است که همواره از وجودي به وجود دیگر و از نشئه از شگفتی 
(مالصـدرا،   5شـود  اي از وجـود متوقـف نمـی    گاه در مرتبه دیگر در حال ترقی است و هیچ

  ).  112:  3ج ،1981

اي اسـت کـه    کنـد، همـان نقطـه    مسیري که مالصدرا از حرکت کمالی نفس ترسیم مـی 
زند؛ یعنی هرچند نفوس انسانی درابتدا یک نوع واحد  ان را با معناداري پیوند میزندگی انس

زندگی در این دنیا و ملکات و افعال خود، منزلت وجودي خـود   ةاست، اما با توجه به نحو
تواند انسان  آورد که کامالً آگاهانه و ارادي است، می زند. این روي را در مراتب دیگر رقم می

  کند. خطوط زندگی معنادار وي را ترسیم  کرده ویل خود نزدیک را به وجود اص
  
  تجرد نفس 2.2

، »تشـکیک وجـود  «، »اصـالت وجـود  «خصـوص   مالصدرا با تکیه بر اصول فلسفی خود بـه 
را مراحل تجرد نفس و چگونگی نیـل بـه آن    مراتب و» اشتداد وجود«و » حرکت جوهري«

ـ  عالیه می مراتب و به کند میرا طی  وجود ۀ: نفس انسانی مراتب نازلکند تبیین می  ۀرسد. مرتب
است و مانند سایر موجودات که هـر  » تجرد تام عقلی«آن،  ۀعالی ۀو مرتب» ماده«وجود  ه،نازل

ي است سپس از بستر مـاده  دمعین و محدودي دارند، نیست. نفس در بدو امر ما ۀیک درج
نفـس   ۀو پـس از آن بـه مرحلـ   نفس نبـاتی   ۀخیزد و با حرکت جوهري ابتدا به مرحل برمی

تجرد مثالی است و نفس با عبور از این مرحلـه،   ۀرسد، نفس حیوانی واجد مرتب حیوانی می
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تجرد عقلی است. البته نفس در این مرحله هم متوقف  ۀشود که مرتب انسانی می ۀوارد مرحل
انی دیگر نفـس  تواند به حرکت خود ادامه داده، به تجرد تام عقلی برسد. به بی شود و می نمی

بـه  اش  کند و ضـعف وجـودي   با حرکت جوهري مراتب استکمال وجودي خود را طی می
  ).96: 9 ج ،1981 د (مالصدرا،شو می تبدیلوجود  شدت 

نفـس و بـدن و همچنـین سـیر      ۀجا که حرکت جوهري رکن اصلی و اساس رابط از آن
در پرتـو  را ا و جاودانگی بقدر ادامه شود،  تجرد نفس و درنتیجه بقاي ابدي آن محسوب می

  کنیم. تبیین میحرکت جوهري 
هـاي اساسـی بـراي رسـیدن بـه       مالصدرا حرکت جوهري نفس انسانی را یکی از پایه

که درونـی و   هایی است ازجمله این داند. حرکت جوهري نفس داراي ویژگی جاودانگی می
رز تجرد نفس که آغاز ذاتی، تدریجی و سرانجام دائمی و مستمر است. البته این حرکت تا م

در نگـاه   معناسـت.  چراکـه در امـر مجـرد حرکـت بـی      ؛بقا و جاودانگی است استمرار دارد
و بـه   بگذردکه به بقا و جاودانگی برسد، الزم است از مرز حیوانی  مالصدرا انسان براي این

ا انسان از طریق علـم و آگـاهی از مرتبـه حیـوانی جـد      ۀانسانی وارد شود. نفس ناطق ۀمرتب
حس و وهم است. تا زمانی که ادراکات انسان  ۀد و راه این جدایی، فراتررفتن از مرتبشو می

شود و براي قیامـت   حس و تخیل و توهم متوقف باشد، تکامل تام نفس میسر نمی ۀدر مرتب
تـرین و   کـه نـازل   و حیات اخروي آماده نخواهد شد؛ زیـرا ادراکـات حسـی بـه دلیـل ایـن      

نیازهاي مادي انسـان   فقطدهد  هاي انسان را تشکیل می شناخت و آگاهی ۀترین مرتب مایه کم
تنهـا ارتقـاي روحـی     در ایـن مرتبـه، نـه    ).305-302: 1388(مالصـدرا:   کنند را برآورده می

شـود و   دست نخواهد آمد، بلکه سؤال از معناي زندگی و حقیقت آن برایش مطـرح نمـی   به
از گذر از این  پس ون درك از زندگی خواهد بود تری ارزش دستاورد انسان در این مرتبه کم

شـود. بـه    مرحله است که با استفاده از ادراك خیالی، زمینه براي ترقی نفس ناطقه فراهم می
ـ مان خیال و ادراکات خیالی حتی بعد از مرگ نیز باقی مـی  ةنظر مالصدرا قو د، وي در ایـن  ن

  گوید: باره می
الوجودي از بدن  فارقت نمود، تنها یک امر ضعیفهنگامی که روح از بدن عنصري دنیوي م

ماند ... برهان ما داللت دارد بر بقاي قـوة خیالیـه کـه مقـام و مرتبـۀ او       همراه نفس باقی می
آخرین درجات و مراتب نشأه دنیوي و نخسـتین درجـات و مراتـب نشـأه اخـروي اسـت       

  ).  353: 1388(مالصدرا، 
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قـواي   فقـط کند که جوهر نفس پـس از مـرگ،    خیال ثابت می ةد قورایشان با طرح تج
کنـد، ولـی قـواي مثـالی و حـواس بـاطنی او را همراهـی         طبیعی و حواس ظاهر را رها می

ـ افراد قا ۀخیال، براي هم ۀتوان نوعی جاودانگی در مرتب کنند. با توجه به این اصل، می می ل ئ
شـود و عـالم مثـال     ها می انسان ۀشد؛ یعنی جاودانگی با دارابودن این مرتبه، شامل حال هم

شوند. نفـس در ایـن    ها پس از مرگ بدان واصل می حداقل مشترك عوالمی است که انسان
مرتبه با توجه به اعمال و اخالق و آراي دنیویش، صورتی مناسـب در عـالم مثـال خواهـد     

  ).  31 :9 ج ،1981 کند (مالصدرا، یافت و بدنی متناسب با آن صورت انشا می
تجرد عقلـی   ۀافراد واجد مرتب که ل استئباالتري از جاودانگی نیز قا ۀجدربه مالصدرا 

تبیـین  » اتحاد عاقـل و معقـول  «رسند. ایشان تجرد عقلی نفس را با استفاده از اصل  بدان می
 و کنـد  همانی پیدا مـی  کند: نفس در فرایند ادراك به نحوي با مدرك خویش اتحاد و این می

ـ     ، بهیابد میدرنتیجه مرتبه وجودش ترقی   ۀتدریج به عالمی فرامادي کـه مشـتمل بـر دو مرتب
شود. نفـس بـا ادراك    عقل است، وارد می ۀو دیگري مرتب ،خیال و مثال ۀوجودي یعنی مرتب

گذارد و با ادراك معقـوالت و رشـد عقالنـی،     تصاویر حسی و خیالی، به عالم مثال پاي می
ـ  کند، که نهایتـاً دسـت   ش میبخش ثابت و ماندگاري در وجود او شروع به پیدای نفـس   ۀمای

 ةدر عالم مثال، ادراکات با قو .)118: 1375 شود (مالصدرا، براي ورود به جهان غیرمادي می
هـاي ادراکـی آن، از    وجودي باالتر این قوه، صـورت  ۀگیرد و به دلیل مرتب خیال صورت می

 ج ،1981درا، درجه و شدت وجودي باالتري نسبت به صور حسی برخوردار است (مالص
د کـه در  نشـو  هـایی ادراك مـی   باالتر و در عالم عقـل، صـورت   ۀهمچنین در مرتب .)176: 9

تري نسـبت بـه    ت وجودي بیشدهاي معقول هستند و از ش تناسب با مدرك خود، صورت
  هاي متخیل برخوردارند. صورت

و کیـف  وجودي هر نفس، بـه کـم    ۀشود که سع بنابراین، با تکیه بر این اصل روشن می
اعمال و رفتارش وابسته است؛ یعنی براي سیر تکاملی نفس  ةعلم و معرفت او و نیز به نحو

علـم، وجـودي نـوري دارد و     .)142 :7 (همـان: ج  علم و آگاهی به همراه عمل نیـاز اسـت  
اي  هاي وجودي نـوري، تـدریجاً از مرتبـه    ه است و نفس با یافتن فعلیتدفعلیت مجرد از ما

و ترقی وجودي خود را تـا   یابد میمدرك اوست، انتقال و استکمال  ۀکه مرتبدیگر  ۀبه مرتب
رود و فعلیـت بـر فعلیـت     ، از نقـص بـه سـوي کمـال مـی     دهد میبه سر حد الیقفی ادامه 

افزاید. هدف اصلی انسان در این مسیر استکمالی، رسیدن به قرب الهی است که در منظر  می
و مقصد تمامی موجودات و عالم هسـتی اسـت و    مالصدرا غایت حقیقی انسان بلکه غایت
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که زندگی انسان معنادار باشد باید غایـت حرکـت ارادي، سـمت و سـویی الهـی       براي این
  بگیرد. 
  
  همانی و شخصیت حفظ این 3.2

پس از مرگ، استمرار شـخص   تحقق هر نوع جاودانگی فردي مستلزم آن است که شخصِ
سـخن گفـت و   » الف«توان از جاودانگی شخص  یهنگامی م فقطپیش از مرگ باشد؛ یعنی 
پیش از مرگ باشد، نه موجودي شبیه  پس از مرگ، همان شخصِ آن را پذیرفت که شخصِ

همانی در نزد مالصدرا، نفس است. بر این اساس حافظ وحدت هویت انسان  آن. مالك این
ول حکمت ها و مراتب گوناگون حیات مادي وي، جوهر مجرد نفسانی اوست. اص در زمان

که شیئیت شـیء بـه صـورت     کید بر اینأمتعالیه نظیر اصالت وجود، وحدت نفس و قوا، و ت
  کند. همانی شخص در حیات دنیوي و اخروي را اثبات می آن است، این

جا که تشـخص هـر موجـودي بـه وجـود آن اسـت و وجـود و تشـخص داراي          از آن
همـانی شخصـیت یـک     و دنیوي، این تبدالت ظاهري اند، لذا تغییرات و همانی مصداقی این

که اصـل ماهیـت    انسان را در قیامت مورد تعرض قرار نخواهد داد. همچنین با توجه به این
به همان نفس ناطقه است کـه حیـاتش    نیز اوست پس تشخص او ۀهر انسانی به نفس ناطق

ر همـانی در سـراي دیگـ    در جهان دیگر هم استمرار خواهد داشت. لذا روشن است که این
  ماند. محفوظ می

تـر   همـانی را کامـل   نیـز ایـن  » النفس فی وحدتها کل القوي« مالصدرا با استفاده از اصل
ناپذیري برقرار است  زیرا مطابق این اصل میان نفس و قواي آن عینیت و اتحاد زوال ؛کند می

 ازتبـدلی   عینه همان نفس واحد است و و نفس در سه مرحله قواي طبیعی، مثالی و عقلی به
 درواقع همان فاعل صور طبیعی انسان است که تغییر کرده حیث ذات در آن رخ نداده است.

ست که در عالم عقل به ا همین فاعل صور مثالی شود و ، به فاعل صور مثالی تبدیل میاست
همـانی اسـت کـه از ارکـان      شود و این امـر، حـافظ اصـل ایـن     می فاعل صور عقلی تبدیل 
  ).191-190:  9 ج ،جاودانگی است (همان

  
  هاي معناداري زندگی از نظر مالصدرا . مؤلفه3
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زنـدگی   ۀعلت فـاعلی و بـازیگر اصـلی در عرصـ     ،با توجه به مبانی حکمت متعالیه، انسان
شناسی صدرایی، ارتبـاط مـؤثري    انسان ةشود، لذا بررسی عناصر محوري در حوز قلمداد می

را هـا   ل برخی از این شاخصـه اجما ته است بهشایس رو نیازامعناداري زندگی دارد.  ةبا حوز
تا بتوان جایگاه واقعی انسـان و ارتبـاط آن بـا معنـاداري زنـدگی و هسـتی را        بررسی کنیم

  دریابیم.
  

  يخدامحور 1.3
فکري مالصدرا و همچنین در معناداري زندگی نزد  ۀمنظوم وجود خداوند، نقش کلیدي در

ـ ازاوجه امکانی در او راه نـدارد؛  وي دارد. خداوند کمال مطلق است که هیچ  حکـیم   رو نی
اي که بـه نظمـی    گونه فعل محکم به«گوید:  ست. مالصدرا در تعریف حکمت میامطلق نیز 

(مالصـدرا،   »مشتمل باشد که جامع هر چیزي باشد که در کمال آن مرتبه، محتاج الیه اسـت 
که به علـت حـب خـدا    اند  هاي اشراقی وجود خداوند حکیم ). مخلوقات اضافه173: 1381

الهـی و سـبب    ةاراد ۀاند. حب ذات و عشق ازلی خداوند سرچشم به ذات، از او صادر شده
آفرینش است؛ در چنین نگرشی خلقت، حکیمانه و هدفمند و حاصل عشق الهی است. بـر  
اساس اصل هدفمندي خلقت، تمامی موجودات به سوي کماالت وجودي خود در حرکت 

هر فاعل و متحرکی براي رسـیدن بـه مقصـد دو نـوع کمـال را دنبـال       هستند. در این میان 
کند: کمال اول در نفسِ خود حرکت است که به سوي غایت در جریـان اسـت و کمـال     می

دیگر، رسیدن و وصول به غایت است که فهم درست این موضوع در معنـادار دیـدن عـالم    
اي براي وصول  ست؛ زیرا وسیلهیا ناقص ا بسیار مؤثر است. بنابراین حرکت، غایت متوسط

توان گفت اگر غایتی در کار نباشد اصوالً حرکتی صورت  می رو نیازابه غایت اصلی است، 
  نخواهد گرفت.

که در نظام فلسفی مالصدرا پیوستگی عمیقی میان انسان و خـدا   از طرفی با توجه به این
ی موجـودات و عـالم   و هستی وجود دارد، غایت حقیقی انسان بلکه غایـت و مقصـد تمـام   

 هسـتند هستی، خداوند است؛ اما براي رسیدن به این غایت نهایی، غایات متوسطی مطـرح  
: 1354او (مالصـدرا،   ۀهمتاي خداوند و عبادت خالصـان  ند از معرفت به ذات بیا که عبارت

به قدر تـوان و   فردي به بیانی دیگر، شناخت خداوند هدف اصلی انسان است که هر .)165
  گوید: خود سعی در وصول به آن دارد. صدرا در این باره میطاقت 
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 ۀیافتن به مرتبـ  غرض اصلی از این عالم، خلقت انسان است و غرض از خلقت انسان، دست
  ).298: 1388(مالصدرا،  6عقل مستفاد که عبارت است از معرفت خداوند و فناي در حق

ت و اتصال به مأل اعالسـت،  که غایت و هدف خلقت انسان، مشاهده معقوال نظر به این
طور که  که، همان خالصه این کند. حرکت در جهت این غایت، زندگی را معنادار می رو نیازا

کنـد،   انسان، به عنوان مخلوق خداوند، در تمام امور زندگی خود هدف و غایتی را دنبال می
ایی انسـان و  قطعاً در پی خلقت او نیز غایتی است که همانا قرب به حضرت حق، غایت نه

معرفت و عبادت به عنوان اهداف متوسط و نردبانی براي رسیدن به آن است، و بـا الهـام از   
عالم هستی ماهیت از اویی و بـه سـوي    ۀتنها انسان بلکه هم توان گفت که نه قرآن کریم می

  ).156: (بقره »انا هللا و انا الیه راجعون«اویی دارند، که 
  
  مداري ایمان 2.3

انسان است که از روح متعالی و الهـی او نشـأت    هاي ترین شاخصه مداري یکی از مهم ایمان
هـاي وحیـانی و اعتقـاد قلبـی و تصـدیق آن       گیرد. ایمان از نظر مالصدرا شناخت گزاره می

  : گوید داند و می میعلم  ۀاست. وي ایمان را از مقول
که صورت ذات انسـان فقـط    کیان روح آدمی به اصل ایمان است و ایمان علم است، چه این

شـود   یابـد و بـا علـم و معرفـت از قـوه بـه فعلیـت تبـدیل مـی          با علم و معرفت تحقق می
  ).174: 1364(مالصدرا، 

  گوید: وي در جایی دیگر می
رسـاند و از   ایمان نور عقل است که نفس انسان را به وسیلۀ آن از قوه به فعلیت و کمال مـی 

شـود   الهـی مـی   يدهـد و مسـتعد لقـا    وار و ارواح ترقی میعالم ظلمات و اجسام به عالم ان
  ).28ب:  1363(مالصدرا، 

کـه ایمـان را    مقابل کفر است؛ یعنی عالوه بر ایـن  ۀهمچنین ایمان در نظر مالصدرا، نقط
کـه از جانـب    دانـد  میتر آن را نوري از انوار الهی  کند، در نگاهی ژرف نور عقل معرفی می

عبارت است از ملکه ظلمانی کـه  « و در مقابل، کفر شود فاضه میخداوند بر قلب بندگانش ا
هـا   شـدن آن  در نفس، از بسیاري اشتباهات و انبوهی شبهات و فزونـی وهمیـات و محکـم   

  ).400-399: الف 1366 (مالصدرا، »شود حاصل می
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کنـد.   مالصدرا پس از تعریف ایمان و کفر، به دو نوع ایمان حقیقی و تقلیدي اشاره مـی 
ن حقیقی، کشفی و قلبی است که از شرح صدر و نورانیـت دل بـه نـور الهـی حاصـل      ایما
گیرد، ایمان  عینی صورت می ۀشود؛ به بیانی دیگر معارف الهی، از دو راه برهان و مکاشف می

معارفی است که جز با اقتباس از نور مشکات نبوت و درخواست از باطن والیـت   ۀاز جمل
ر کس خواهان آن است باید قلب خود را از دنیا خالی کنـد و از  ه رو نیازاآید،  دست نمی به

  ).287: ب 1363 (مالصدرا، دگردان  شهوات و مادیات روي ۀهم
شنوند، تصـدیق   ایمان عوام است که هرچه می«ایمان تقلیدي از نظر مالصدرا درمقابل، 

رار و مـداومت بـر   اصـ «دارد کـه   ؛ همچنین تصریح می»اند کنند و بر این مرام دائم و باقی می
 »د، مخصوصاً اگر ایمان، تقلیدي باشدشو گناه سبب نابودي ایمان و درنتیجه بدي عاقبت می

  ).64: (همان
ایمـان   فقـط شود؛ زیـرا   مطابق این سخنان، ایمان رمز داشتن حیاتی معنادار محسوب می

ي و ساز است و درمقابل، کفر موجـب تبـاهی و ناامیـدي در زنـدگی دنیـو      زندگی ،حقیقی
هـاي پسـت    اخروي خواهد بود. انسانی که داراي ایمان است در زندگی از بسـیاري لـذت  

 نظـر  صـرف مندي قواي غضبی و شهوانی که ناشی از بعـد حیـوانی اسـت،     برخاسته از بهره
مواردي، اعمال پست و سخیف آثار نامطلوبی بر سالمت روح و به تبع آن  نیدر چنکند.  می

  د.نکشان معنایی زندگی و پوچی می درنهایت انسان را به بی و گذارند میبر جسم بر جاي 
  
  اخالقی زیستن 3.3

مالصدرا، انسان عقالنی و انسان اخالقی مالزم یکدیگرند؛ به بیانی  ۀشناسان در نگرش وجود
شهویه و غضـبیه غلبـه    ةعاقله، در سیر وجودي خود بر قو ةدیگر، نفس انسانی با داشتن قو

شدن افعال و رفتار انسان است. اعمال و رفتارهاي انسـان در   امر اخالقی این جۀکند و نتی می
  زند.  و حقیقت اخروي او را رقم می شود می تداوم بر عمل، به ملکه تبدیل اثر تکرار و

شناسـی   شناسی و نفس باید توجه داشت که نظام اخالقی مالصدرا ارتباط وثیقی با انسان
ان مسافري است که مقصد او وصول به خداسـت و در  وي دارد. از نظر مالصدرا نفس انس

شود و بـا گـذر از    کند که از منزل جسم و جمادي بودن آغاز می این مسیر منازلی را طی می
یابـد. در   ملکی وصول می ۀانسانی به مرتب ۀیابد و با طی مرتب منزلت نباتی و حیوانی ادامه می

آن، سـبب   گوناگوناشتدادي در مراحل  نفس ناطقه و استکمال ۀاین مسیر، رسیدن به مرحل
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شود. با حرکت در مراتب عقالنی است کـه رشـد اخالقـی حاصـل      بروز حقیقت انسان می
انسان پس از طی مراتب حـس، خیـال و وهـم، سـیر      ۀکه نفس ناطق صورت نیبدشود،  می

  دهد.  تر صور و ادراکات عقلی ادامه می کامل تر و خود را به سوي کسب هرچه بیش
درا براي ادراکات عقلی که همان عقل نظري است درجات متفاوتی قائل است مالص

ند از ا اي از مراتب وجود انسان دارد. این درجات عبارت که هر درجه نوعی اتحاد با مرتبه
. عقـل بالمسـتفاد.   4. عقـل بالفعـل؛ و   3. عقـل بالملکـه؛   2. عقل بالقوه یـا هیـوالنی؛   1

اکثر نفوس انسانی از این مرتبـه  «ل بالقوه است که ترین درجۀ این ادراکات، عق ضعیف
). پس از آن، عقل بالملکه است که 295: 1388(مالصدرا، » روند (عقل بالقوه) باالتر نمی

رود. در این  ها در حرکت تکاملی از قوه به سوي فعلیت می انسان با کسب بعضی آگاهی
وسیله نفس مستعد اکتساب  یابد و بدین مرحله به تصورات و تصدیقات ضروري علم می

هاي عقل بالفعل قرار  هاي حاصل از عقل بالملکه، آگاهی شود. به دنبال آگاهی نظریات می
گیرد و اگر انسان در این مرتبه به تهذیب نفس و مراقبه نیز رو کند شایستۀ سعادت  می

ندکی شود. مالصدرا معتقد است که عقل بالفعل فقط در شمار ا حقیقی و حیات بالفعل می
ند از عرفا و مؤمنان حقیقی به خدا و مالئکه و ا یابد و آنان عبارت از افراد بشر تحقق می

). در عبارات فوق پیونـد معنـاداري   62ج:  1363کتب و رسل و روز قیامت (مالصدرا، 
میان عقل، دین و اخالق، وجود دارد که ثمرة این پیوند وصول به حیاتی معنادار است؛ 

در سیر استکمالی خود به عقل بالفعل و وجود نوري محض تبدیل شده نفسی که «چراکه 
رسد  گیرد که هیچ درد و رنجی بدان راه ندارد و به وصالی می است، در آرامشی قرار می

  ). 365: 1354(مالصدرا، » که هیچ حرمان و هجرانی ندارد
نیازمند آن اسـت کـه    عقل بالمستفاد، ۀعقل بالفعل به مرتب ۀانسان براي ارتقایافتن از مرتب

در طول حیات خود و در تمامی مراحل متقـدم، عمـل شایسـته از روي اراده و اختیـار نیـز      
تنهایی تکامـل عقالنـی انسـانی و حیـات جاودانـه او را       انجام دهد. درواقع علم و آگاهی به

شدن عمل صالح که از کارکردهاي عقل عملی است، انسـان   کند بلکه با ضمیمه تضمین نمی
شود. مالصدرا کارکرد عقـل عملـی را در چهـار     حیات طیبه و زندگی معنادار نزدیک می به

  کند: مرتبه و بدین نحو بیان می
تجلیه یا تهذیب ظاهر: عمل به شرایع دینی و انجام واجبات و ترك محرمات (مالصدرا،   -

  شود. ) در این مرتبه بدن و قواي بدنی آماده تکامل عملی می224الف:  1366
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تخلیه یا تهذیب باطن: تطهیر قلب از رذایل اخالقی و خواطر شیطانی است کـه در نتیجـۀ    -
  شود. اي صاف محل تجلی حقایق می آن، نفس مانند آینه

هاي آن: در این مرتبه انسان نفس ناطقۀ خـویش را بـا    تحلیه یا مشاهده ذات حق و جلوه -
بـه   گرید عبارت بهکند و  ورانی میهاي علمی قدسی و معارف حقۀ ایمانی آراسته و ن صورت

  نشیند. مشاهدة همه یا اکثر معلومات می
شدن انسان در حق است که در این مرتبه انسـان   فنا و تخلق به اخالق الهی: سرانجام فانی -

  ).523الف:  1363به صراط مستقیم هدایت شده است (مالصدرا، 

داند، که از آن  انسان مؤثر می قدري در رشد کمالی و حیات حقیقی وي تزکیه نفس را به
  گوید: و می کند میتعبیر » موت ارادي«به 

تا زمانی که انسان در درجۀ حیوانات ظاهري است و نشئۀ او نشـئۀ عـالم دنیاسـت، حیـات     
بـردن از ایـن    شود مگر به مرگ ارادي از قواي شهوي و غضـبی و لـذت   معنوي حاصل نمی

که مرگ شما را فـرا رسـد    یند: بمیرید قبل از اینفرما طور که رسول خدا (ص) می دو، همان
  ).52: 1361(مالصدرا، 

  
    پیوند زندگی و مرگ 4.3

اسـت   یهـای  انگیزترین و رازآمیزترین ترکیب زندگی و مرگ یکی از شگفت ةترکیب دو واژ
کـه   زدن زندگی ابدي با مرگ و باور به این ده است. پیوندکرکه ذهن بشر را به خود مشغول 

تهاي حیات فانی و آغاز حیات ابدي و جـاودان اسـت، شـاهد ایـن مدعاسـت کـه       مرگ، ان
دانند. هـر انسـانی کـه     ها از نابودي گریزان هستند و زندگی را نسبت به آن ارجح می انسان

کـه   د و تصـور ایـن  شو یابد، با واقعیت رو به مرگ خویش مواجه می وجود خویش را درمی
یکی از عواملی است که بر بحث معنـاداري زنـدگی    مرگ پایان زندگی انسان است یا خیر،

، جهل به ماهیـت مـرگ و واقعیـت    ترساند میمرگ  ازچه انسان را  گذارد. آن اثر مستقیم می
پس از آن است و کشف حقیقت مرگ در رفع بسیاري از موانـع معنـاداري زنـدگی نقـش     

  ند.ک مهمی ایفا می
رت کمال نفس است، کمالی کـه در  در نظر مالصدرا، مرگ امتداد حیات دنیوي و ضرو

شـود. انسـان،    عقالنـی حاصـل مـی    ۀجسمانی به سوي مرتب ۀحرکت جوهري از مرتب ۀسای
همانند هر موجود طبیعی در معرض حرکت جوهري است و بـراي هـر حرکـت، غایـت و     

کـه  ، پذیرد. غایت حرکت دنیوي انسـان  مقصدي است که با رسیدن به آن، حرکت پایان می
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پایان ایـن حرکـت،    ۀبخشیدن به قوا و استعدادهاست و نقط فعلیت ،الی استحرکتی استکم
ه، مسـافت  دشود. به عبارتی، وقتی نفس انسانی با حرکت خـود در عـالم مـا    مرگ نامیده می

نیاز شـده   زندگی دنیوي را طی کرد و به استعدادهاي خود فعلیت بخشید، از بدن طبیعی بی
و   دشـو  رسد که جهت ارتقا به جهانی دیگر مهیا می ي میا و با اشتداد جوهري خود به مرتبه

گاه بعـدي و اصـلی اوسـت، وارد     با جداشدن از بدن مادي به عالمی دیگر که مقصد و منزل
مرگ، هـم غایـت و مقصـدي دارد کـه      ةشود که خود پدید ترتیب روشن می شود. بدین می

ـ     دغایت ذاتی آن را بای ه منـزل گـاه ذاتـی خـود     در ظهور عالمی دیگـر و رسـیدن نفـوس ب
 با این اوصاف حقیقت مـرگ عبـارت   .)105-107:  8 ج ،1981 (مالصدرا، جو کردو جست

کمال ممکن در حیات دنیـوي خـود، و انسـانی کـه      ۀست از رسیدن نفس به باالترین مرتبا
کند تا  داند، بلکه تالش می تنها آن را فنا و نیستی نمی گونه درك کند نه حقیقت مرگ را بدین

ـ     زندگی دنیایی خود را در راستاي آن تنظیم کند، یعنی آن را وسیله  ۀاي بـراي نیـل بـه مرتب
که از آن هراس داشته باشد آن را عاشـقانه در آغـوش    ، به جاي ایندهد میباالتر وجود قرار 

  کشد:  می
داران حقیقی خداوند، دوست داشتن مرگ است؛ چراکه راه وصـول بـه    هاي دوست از نشانه
باشد، و وقتی محب بداند که مشاهده و لقا جز با رفـتن بـه منزلگـاه دائمـی      بیب میلقاي ح

شـود و   ناچار شوق مرگ در او پیدا می امکان ندارد و آن هم فقط از راه مرگ میسر است، به
  ).96ب:  1366سفر از این منزلگاه به سراي محبوب بر او سنگین نخواهد بود (مالصدرا، 

 ۀحیات ابدي و باقی خلق شده است، فهم این نکته ورود به مرحلاگر انسان بداند براي 
چراکه نفی حیات جاودانه، بـا معنـادار دانسـتن زنـدگی دنیـا       ؛آغازین زندگی معنادار است

  منافات دارد.
  

  تأثیر جاودانگی بر معناداري زندگی .4
ودن نفـس بـه   با توجه به تبیین جامعی که مالصدرا از جاودانگی انسان با توجـه بـه نـامیراب   

تـوان تـأثیر بـاور بـه جـاودانگی انسـان بـر         دهد، می عنوان حقیقت وجودي انسان، ارائه می
منـدي   د: الـف) غایـت  کـر بنـدي   معنابخشی به زندگی او را در قالب محورهاي ذیـل دسـته  

دهد، زندگی محدود انسان  ه میئزندگی: مالصدرا با توجه به تبیینی که از حیات جاودانه ارا
معنـاداري زنـدگی اسـت.     ةکنند داند که تضمین اي می هان را داراي غایت و برنامهدر این ج
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منـدي   غایـت  ةکننـد  تجرد و جاودانگی به نحوي عینی، تـأمین ۀ وصول نفس انسان به مرحل
که عنصري کلیدي در معنابخشی به زندگی اوست؛ البتـه غـایتی    است حیات حقیقی انسان
شود،  و قرب به او که غایت حقیقی انسان محسوب میرسیدن به خدا  ۀمتوسط، چراکه الزم

  همین تجرد و جاودانگی است. 
شناسی صدرایی، حقیقت انسان نفس مجردي اسـت   ب) رشد فضایل اخالقی: در انسان

ترین تا باالترین مراتب وجودي را به مدد حرکت  که با حفظ هویت شخصی خود، از پایین
نسان در ایـن سـیر جـوهري، نفـس را ارتقـا دهـد       اندازه که ا کند و به هر جوهري طی می

جسـمانی فاصـله بگیـرد و تجـرد      ۀد. نفس هرچه از مرتبشو حیات ابدي برتري می ۀشایست
  گوید: که مالصدرا می اش پرمعناتر خواهد شد چنان دست آورد، زندگی تري به بیش

ن جان ظلمانی است و هر چیـزي کـه بـه جسـم تعلـق یابـد بـه میـزا         جسم یک جوهر بی 
تعلقش، ظلمانی و غایب از خود است و نفس نیز به میزان خـروجش از قـوة جسـمانی بـه     

  ).329: 1388(مالصدرا،  7سوي فعلیت عقلی، داراي حیات عقلی است

در این نگاه، معناداري زندگی در گرو تکامل عقالنی اسـت و تکامـل عقالنـی در گـرو     
معرفـت الهـی اسـت. صـدرا      ۀمرتبفعالیت عقل و سیر به سوي عقل مستفاد است که همان 

انقطاع از تعلقات  وصول به عقل مستفاد است یا عملِ مِکمال نفس انسان یا عل«معتقد است 
). عمـل بـه فضـایل    7 :9 ج ،1981 (مالصـدرا،  8»شدن از رذایل اخالقی است دنیوي و پاك

اسـت، و  پرتو قـرب الهـی    یابی به سعادت ابدي در راه انسان در دست ةاخالقی هموارکنند
علمـی و   ينفس این سعادت را در طول حیات دنیوي، با استفاده از حرکـات فکـري و آرا  

بـودن سـبب    ایمان و اعتقاد بـه جاودانـه   رو ازاینکند؛  تهذیب نفس و عمل صالح، کسب می
شود انسان در پی کسب فضایل اخالقی برآمده و از رذایل قواي شهوي و غضـبی دوري   می
ها در سعادت و شقاوت، به میزان استغناي نفس و  تفاوت نفوس انسان داند که زیرا می ؛کند

  از عالم ماده بستگی دارد.  ها تجرد آن
ها وجود دارد نیـز بـه    انسان ۀج) عدالت فراگیر: میل به عدالت گسترده که در فطرت هم

بـه  هـا   تواند نقش مهمی در معناداري زندگی داشته باشد. انسـان  جاودانگی، می ۀعنوان الزم
اعمال مادي و معنوي خود هستند و نظر بـه   ها و اندیشه ةصورت فطري به دنبال اثر و فاید

 ،گـویی بـه کارکردهـاي مختلـف انسـان، محـدود اسـت        ه براي پاسخدکه، ظرف عالم ما این
  کند. عـدالت  ي موضوعیت پیدا میدجاودانگی و به تبع آن وجود عالمی فراتر از این عالم ما
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شود و اگر امید و بـاور بـه زنـدگی و     در این دنیا به طور کامل محقق نمیجزایی و جبرانی 
معنـا   عالم پس از مرگ وجود نداشته باشد که در آن عدالت واقعی تحقق یابـد، زنـدگی بـی   

  خواهد بود.
هاي مهمی که ارتباط میان جـاودانگی   ین صحیح مرگ: عالوه بر این، یکی از جلوهید) تب

سازد، تبیین درست مرگ و ماندگاري است. در سیر کمالی نفس  یتر م و معناداري را روشن
گرایان که مرگ را پایـان هسـتی    یابد. برخالف بسیاري از پوچ انسان، مرگ تبیینی منطقی می

حیـات برتـر. فـرض     ۀکنند، در این نگاه مرگ صرفاً پلی است براي ورود به مرحل تلقی می
دگی، تأثیر بسیار زیادي در تخریب معناي زندگی نابودي کامل انسان به همراه تمامی آثار زن

یابیم که زندگی در صورتی معنادار خواهد بود  گذارد. با اندك تأملی درمی انسان به جاي می
تر  که در راستاي غایت و سرانجام مشخصی قرار گیرد، حال هرچه این غایت باقی و متعالی

  د. شو میمندتر و معنادارتر  باشد به همان میزان زندگی ارزش
  

  گیري نتیجه. 5
. با عنایت به مبانی صدرایی، معناداري زندگی در گرو قرب به خداوند است و این امـر از  1

هاي جسمانی، و از حیث  بستگی تجرد از عالیق مادي و دل ۀحیث اخالقی و عملی، در سای
شـود.   طی مراتب استکمال وجودي و نیل به درجات تجـرد حاصـل مـی    ۀوجودي، در سای

تـرین عوامـل دخیـل در     آیـد از مهـم   دسـت مـی   اودانگی نفس که در پرتو مقام تجرد بـه ج
جاودانگی هـم علـت غـایی افعـال و رفتـار       ،شود؛ به عبارتی معناداري زندگی محسوب می
سـرانجام زنـدگی انسـان. در پرتـو توجـه و تفکـر پیرامـون         ۀآدمی است هم غایت و نقطـ 

و اعمال و افکار انسان به سوي تـأمین   شود میمند  جاودانگی و ایمان به معاد، زندگی هدف
مند است کـه در راسـتاي غایـت و     گیرد. بر این مبنا، زندگی در صورتی ارزش آن جهت می

تر باشد، به همـان میـزان زنـدگی     سرانجام مشخصی قرار بگیرد حال هرچقدر غایت متعالی
  د.شو مندتر و معنادارتر می ارزش
الوه بر وجود خداوند به عنوان غایت نهایی انسـان عنصـر   فکري صدرا ع ۀ. در منظوم2

مؤمنانه و اخالقی زیسـتن از عوامـل مهمـی در معنـاداري زنـدگی انسـان        معرفت، و عنصر
عـد عینـی و   عد معرفتی و چه در ب(چه در ب شوند که موضوع جاودانگی انسان محسوب می

عبارتی، وصول نفس انسان به بخشی به این عوامل تأثیر شگرفی دارد. به  وجودي) در جهت
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 است مندي حیات حقیقی انسان غایت ةکنند تجرد و جاودانگی به نحوي عینی، تأمین ۀمرحل
رسیدن  ۀکه عنصري کلیدي در معنابخشی به زندگی اوست؛ البته غایتی متوسط، چراکه الزم

 شـود همـین تجـرد و جـاودانگی     به خدا و قرب به او که غایت حقیقی انسان محسوب می
شود انسـان در پـی کسـب     بودن سبب می عد معرفتی نیز ایمان و اعتقاد به جاودانهاست. از ب

داند که تفـاوت   فضایل اخالقی برآمده و از رذایل قواي شهوي و غضبی دوري کند؛ زیرا می
ها در سعادت و شقاوت، به میزان استغناي نفس و تجرد آن از عالم ماده است.  نفوس انسان
سـاز اسـت؛ درمقابـل،     ه داراي چنین پشتوانه نظري باشد معنـابخش و زنـدگی  لذا ایمانی ک

  معنایی در زندگی دنیوي و اخروي خواهد بود.  ایمانی و کفر موجب تباهی و بی بی
. با توجه به ابعاد جاودانگی انسان در نظر مالصدرا، انسان ایمـانی، انسـان عقالنـی و    3

عقـل، در سـیر    ةدیگر، نفس انسانی با داشـتن قـو   انسان اخالقی مالزم یکدیگرند؛ به بیانی
کنـد.   غضـبی غلبـه پیـدا مـی     وجودي خود، با ایمان به مبدأ و معاد، بر دیگر قواي شهوي و

شدن بـه   شدن انسان در افعال و رفتار است و اعمال و اخالق با تبدیل این امر، اخالقی ۀنتیج
تنهایی تکامل  گر علم و ایمان نظري بهزنند. به بیانی دی ملکات، حقیقت اخروي او را رقم می

شدن عمل و فعل اخالقی اسـت   کند، بلکه با ضمیمه انسان و حیات جاودانه او را تأمین نمی
و به حیات طیبه و زنـدگی   دارد میکه انسان در هر مرتبه، گامی در رفع موانع کمالی خود بر

  شود. تر می معنادار نزدیک
 ةکند پدیـد  را براي جاودانگی نفس انسان ترسیم میاي که مالصد . در مسیر استکمالی4

ـ   ۀ؛ کمالی که در سایشود مرگ، ضرورت کمال نفس محسوب می  ۀحرکت جـوهري از مرتب
پلی است براي  ۀ. با این نگرش مرگ به مثابشود عقالنی حاصل می ۀجسمانی به سوي مرتب

ایانی ندارد، تا ترس گذر از زندگی مادي به زندگی در ساحتی فرامادي؛ پس زندگی انسان پ
   معنایی سوق دهد. نیستی، او را به بی ةو دلهر
. قرارگرفتن انسان در مسیر تکامل جوهري از سویی سبب جاودانگی نفس است و از 5

ن زنـدگی  کردسوي دیگر، انسان را به کسب ملکات انسانی و کماالت حقیقی که در معنادار
تنها در زندگی دنیوي و محدود خود از تالش  دهد. لذا انسان نه نقش بسزایی دارد، سوق می

بـا توجـه بـه مـرگ، خـود را بـراي        حال درعیند، بلکه کن براي رفع حوائج مادي غافل نمی
  ند.ک جاودانه در سرایی دیگر مهیا میو ساختن حیاتی برتر 

اعمال انسان در عـالم قیامـت    بهرسی  حساب ۀ. جاودانگی و حیات پس از مرگ الزم6
اي  انگارانـه  هاي بدبینانـه و نیسـت   ه مانع بسیاري از نگرشمسئلو اعتقاد به این است. ایمان 
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فهم صحیح این موضوع که اعمال و  د.نکن د که معناداري را از زندگی انسان سلب میشو می
بسیار باالیی براي  ةافکار انسان در جاودانگی و حیات پس از مرگ او تأثیرگذار است انگیز

زیستن در پرتو ایمان به معاد، بـیش از   خالقی است. طبیعتاً اخالقیکسب فضایل و ملکات ا
کند؛ همچنین بسیاري از صفات اخالقی  پیش زندگی انسان را به سوي معناداري هدایت می

  د.نیاب با اعتقاد به جاودانگی معنا و مفهوم می گذشت وهمچون ایثار، صبر 
زنـدگی اخالقـی بـا    «نادار را بـه  توان زندگی مع فکري مالصدرا می ۀ. بر اساس منظوم7

د. کـر تعریـف  » شـود  هدف رسیدن به قرب الی اهللا، که در پرتو معرفت و ایمان حاصل مـی 
شـود و    جاودانگی انسان در این تعریف، همانا غایت و سرمنزل اصلی زندگی محسوب می

آورد مقـام و مرتبـه در    آرامش در مجـاورت حضـرت حـق، برتـرین ره     نیل به قرب الهی و
  یات جاودانه است.ح

  
 نوشت پی

 

در زبـان انگلیسـی    immortalityدر عربـی و  » خلـود «. واژة جاودانگی در زبان فارسی معادل لفظ 1
که واژة خلـود  ها در این است  هستند و تفاوت آن» مرگی بی«کنندة معناي  است.  هر سه واژه بیان
بـه   immoralityکنـد و کلمـۀ    تر به جنبۀ ایجابی استمرار حیات اشاره مـی  همانند جاودانگی بیش

مرگی) اشاره دارد. خلود در لغت به معناي دوام و بقـاي   مسئله استمرار حیات از حیث سلبی (بی
خلـود هـم   یک چیز است؛ خواه بقاي بر وجود باشد خواه بقاي بر حالتی، از سـوي دیگـر واژة   

  ).249: 1960گیرد و هم درنگ طوالنی را (مصطفی،  بقاي همیشگی را دربرمی
 الـنفس  بقاء کتعلق ال حدوثا التشخص و الوجود بحسب و الخامس (من انحاء تعلق الشئ بالشئ ) ما. 2

 تفتقـر  التـی  المادیۀ الطبائع حکم حکمها حدوثها و تکونها أوائل بحسب النفس إن حیث عندنا  بالبدن
  .الوجود ... الخ مبهمۀ بدنیۀ بمادة تتعلق أیضا فهی الوجود مبهمۀ مادة إلى

ال شک أن اقصی غایه یتأتی ألحد الموجودات الوصـول الیهـا هـو الکمـال المخـتص بـه و المالئـم        . 3
  .المنسوب الیه و کلما إنحط عنه فهو نقصان بالحقیقه فیه ... و تجرد عن المادیات

 القـوة  مـن  لهـا  عما خارجۀ الوجودیۀ غایاتها نحو متوجهۀ النفوس و کالطبائع الصوریۀ الموجودات أن. 4
 أقـوى  فشـیئا  شیئا فیصیر فعلیتها و بجوهرها یزید بدنها فی دامت ما النفس و الفعلیۀ إلى االستعدادیۀ

، 1981(مالصدرا،  األشقیاء... من أو األخرى النشأة فی السعداء من کانت سواء تحصال أشد و وجودا
  ).16-17: 9ج 
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ومن اعجب االمر ان االنسان فـی الترقـی     الحکم فصوص فی العربی الشیخ قول ذکرناه ما یؤید مما و .5
  دائما ...

 خلقـۀ  غایـۀ  و اإلنسـان  خلقـۀ  هی الحسیۀ مکوناته و الکونی العالم هذا إیجاد فی الغایۀ القصوى فإن. 6
  .األعلى بالمإل االتصال و المعقوالت مشاهدة أي المستفاد العقل مرتبۀ اإلنسان

فالجسم جوهر میت ظلمانی و ما یتعلق به فهو بقدر تعلقه بالجسم یکون غایبا عن نفسه مائتا و النفس . 7
  .بقدر خروجها من القوه الجرمیه الی الفعل یکون حیا عقلیا

عن هذه التعلقات و  و إما العملی فبانقطاعها کمال نفس المجرده إما العلمی فبصیرورتها عقال مستفادا..... 8
  .تخلیتها عن رذایل االخالق
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