
 

  
  
  
  
  

  ارزش زندگي از ديدگاه مالصدرا
٭علريضا دهقانپور  

 چکيده

ندگي به چيست؟ ارزش ز. کند  آن را انتخاب نمي، تا چيزي براي او نيرزد؛انسان اهل محاسبه و معامله است
هايي است که وجودش را بر  ها چه ارزشي دارد يا حامل چه ارزش ها و سختي ها، رنج زندگي با وجود ناکامي
  .سازد  پذيرش آن را بر عدم پذيرش آن راجح مي،عدمش برتري بخشيده

گي زند. داند فيلسوف بزرگ جهان اسالم مطابق اصول حکمت متعاليه، وجود را ارزش، خير و کمال مي
سان  از آنجا که وجود داراي مراتب است. باشد  داراي ارزش ذاتي مي،نيز که امري وجودي است  ، زندگي اـن

ديـ  هست کـه    اعم از تکويني و اراـهاي ديگري   البته ارزش.  او از ارزش برخوردار استمتناسب با درجهٴ
  .داند بخش زندگي مي مالصدرا آنها را زينت

ز  . استهاي زندگي  ، جاودانگي و عشق، ارزش فطرت الهيخشنودي خدا، کرامت انساني،  ه  نـي هرگوـن
 بنابراين ارتباط با خداوند، معيار ارزش .شود ارتباط شايسته با منبع وجود و کمال برتر، ارزش محسوب مي    

و نيازي به اعتبار ارزش و جوشد  ميدهد که ارزش از درون انسان  فطرت الهي انسان، نشان مي. زندگي است
کرامت انسان امري وجودي و به جعل الهي است؛ لذا امري حقيقي است نه مفهـومي  . به بيرون نيستنگاه  

ـتگان گـشت   ،کرامت انسانمايهٴ برتري و     . اعتباري ر فرش از نظـر  .  ظرفيت علمي او است که سبب برتري ـب
هر چـه  . استتر  تر باشد، عشق پررنگ  وجود قويٴهر چه درجه. مالصدرا عشق در هر موجودي سريان دارد 

سان،   . جـاودانگي ارزش اسـت  . تر و پربهـاتر اسـت   نفس اشرف و اعلي باشد، محبوب او لطيف  دگي اـن زـن
  .شود اي برتر و حياتي حقيقي نايل مي انسان با مرگ به مرتبه. جاودان است و مرگ تقابلي با جاودانگي ندارد

. استها داراي شدت و ضعف  ارزشاين . گردد هاي وجودي انسان برمي ارزش زندگي به ارزشبنابراين 
 .باشد ارزش زندگي نيز داراي درجات و مراتب ميپس 

  . مالصدرا، ارزش زندگي، فطرت، کرامت، عشق، واليت، جاودانگي:ها كليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠/٧/١٣٩٠:  پذيرش١٠/٦/١٣٩٠: دريافت. عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم ٭
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فقـدان  . شناختي است ترين موضوعات ديني، فلسفي و روان  يکي از مهم  » معناي زندگي «
معنـاي زنـدگي بازتـابي از اهـداف     . انجامد  ميمعناي زندگي به احساس پوچي و سردرگمي     

 مـرتبط  ،انجامـد  ارزش اصيل با سرشت انساني و آنچه بـه شـکوفايي آن مـي      . ارزشمند است 
هدف زندگي، ارزش زندگي، کـارکرد  : شود سه معنا اراده مي» معناي زندگي«معموال از    .است

  .يمپرداز  يعني ارزش زندگي مي،در اين مقاله به معناي دوم. زندگي
 منظور از ارزش چيـست؟ پايـه و اسـاس ارزش    است،زندگي در پرتو ارزش، معنادار    اگر  

کند؟ ارزش زندگي به چيـست؟ آيـا زنـدگي ارزش     چيست؟ چه چيز محتواي آن را تعيين مي  
 بخـش بـه زنـدگي کـدام     امـوري ديگـر اسـت؟ امـور ارزش    وامدار ذاتي دارد يا ارزش خود را  

  ؟است
 مطـابق يـک نظـر، زنـدگي از ارزش     :توان ارائـه داد  ميزش زندگي  اردو نظر عمده دربارهٴ  

بـدين  . کنـد  ارزش خود را از بيرون کسب مـي ذاتي برخوردار است؛ مطابق نظر ديگر، زندگي  
  :شرح
هـر چـه کـه    .  هستي از ارزش ذاتي و استقاللي برخوردار اسـت :ارزش ذاتي زندگي  . ١

پس، زندگي ذاتا ارزشـمند  . د هستي استزندگي، نمو. نمود هستي باشد، ذاتا ارزشمند است  
 پيـشينه  ٴزندگي، همچون بلور تابناکي است که صرف نظر از هر فلسفه و توجيه درباره     . است

زنـدگي ارزش  . ارزش زندگي، بالذات است نه بـالعرض .  آن، خود ذاتا با ارزش است  ٴو پسينه 
دگي را بدون غبـار و  زنبايد .  نه وسيله،زندگي خود هدف است. خود را مديون چيزي نيست  

اگر شکايتي هـست از اعـراض و اقـران    . دريابيمتا زيبايي و شيريني آن را كنيم آاليش تماشا  
  . نه از خود زندگي،مزاحم زندگي است

آيا سخن از ارزش زندگي، سخن از ارزش انـسان اسـت؟ آيـا ارزش از آِن انـسان اسـت و        
 يـا اينکـه زنـدگي، فـي نفـسه داراي      ،به دليل ارزش انسان است که زندگي او بـا ارزش اسـت    

  باشد؟ ارزش مي
رسـد ارزش زنـدگي، ريـشه در ارزش انـسان دارد و بحـث از ارزش زنـدگي،        به نظـر مـي   
ــساني اســت سـخن از ارزش  ــز  . هــاي ان ــوان  شــايد ايــن مطلــب را از کــالم مالصــدرا ني بت

ان مـسافري  انـس .  را بـراي انـسان دارد   از نظـر صـدرا، زنـدگي، نقـش سـرمايه      . برداشت کرد 
انـسان،  . ايـن سـفر، سـفر تجـاري اسـت     . کند است که از مبدأ دنيا به مقصد آخرت سفر مي   

در ايـن تجـارت بايـد در پـي بـار      . بازرگاني اسـت کـه سـرمايهٴ او زنـدگي و عمـر او اسـت       
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خـسارت در ايـن تجـارت، عـين     . علمي بود تا به حيات جاوداني و ديدار خـدا نايـل شـد        
الحکمـة المتعاليـة فـي    (. شـود  بب دور شدن از جوار الهـي وارد مـي  نابودي شخص است که به س   

  )٣٠٣، ص ٩، ج)اسفار(االسفار العقلية االربعة 
 يعني صـعود و سـلوک بـه    ،بنابراين زندگي ارزش دارد؛ زيرا آنچه انسان بايد به آن برسد   

  دنيـا زمان و مـدت زنـدگي  موقوف به پذير است،   تعالي که با نردبان معرفت امکان سوي باري 
 )٢٦٧، ص ١، جعـوالي اللئـالي  (. »الـدنيا مزرعـة اآلخـرة   «: فرمايـد  گونه که روايت مي   ست؛ همان ا

مند شد، آنچه در جهت حفظ آن الزم اسـت، پـسنديده و ارزش بـه شـمار      وقتي چيزي ارزش  
 ارزش ٴ درجـه ،گـذاري کـرده   با اين مالک، مالصدرا اعمال و رفتارهاي انسان را ارزش  . آيد مي

هـاي متوسـط    هر چيزي که در جهت ضديت بـا ارزش غـايي يـا ارزش   . کند تعيين مي آنها را   
 معاصي، کبيـره  ٴبا اين معيار، ميزان کراهت و درجه. ، منفور و پرهيز کردني و گناه است   باشد

  .شود يا صغيره بودن آنها نيز روشن مي
 . اسـت  بهتـرين اعمـال، توحيـد و ايمـان    ،از آنجا که معرفت، ارزش اصيل و اولي است  
الطيـب ﴿.  يعنـي عبـادات  ،سپس آنچه در جهت حفظ و رشد آن مؤثر است  لـم  َ الك ُاليـه يـصعد  ِّ ُ َ ََّ َِ ِ ُِ

َو ف الصـٰلح ير َالعمل  ُ ّ َ َِ ُعهُ  بعد، آنچه موجب بقاي زندگي و سـالمت  ٴ در مرحله)١٠سورهٴ فاطر، آيهٴ ( ﴾ُ
.  ارزشـمند اسـت  ،کنـد  محافظت مـي تأمين و بدن است و نيز آنچه اموال و اسباب تعيش را      

  .ارزش آلي دارندبنابراين . است يعني معرفت ،نيل به آن ارزش اصيلبراي اينها همه 
تـرين گنـاه    بـزرگ . ترين گناه، عملي است که سد باب معرفت کند  مقابل، بزرگ  ٴدر نقطه 

قتل بعد از کفر، بـدترين  . بعد از آن، گناهي است که حيات و زندگي را سلب کند. کفر است 
 يعنـي آسـيب   ؛سـازد   سوم، گناهي است که اسباب معيشت را مسدود مي ٴدر مرتبه . تگناه اس 

  )٤٣٤ـ  ٤٣٣، صالشواهدالربوبيه( .به اموال، دزدي و امثال آن
 معنـاي زنـدگي،   ٴ بـسياري از انديـشمندان حـوزه   :ارزش تبعي و بالعرض زنـدگي     . ٢

آنـان ارزش  . آورنـد   ميانهاي متعدد و متنوعي سخن به مي هنگام بيان ارزش زندگي، از ارزش     
ــدگي، از   امــور ارزش. کننـد  جـو مــي و زنـدگي را در امــوري وراي زنـدگي جــست   بخـش زن

، ٣٠ ـ   ٢٩، نقـد و نظـر، ش   »معناي زندگي«: ک.ر( :شود هاي مختلف در چند عنوان مطرح مي ديدگاه
ت  بين خدا و انـسان، جـاودانگي، فعاليـ   ٴ خداوند سبحان به عنوان علت هستي، رابطه )٢١٧ص

  .عقالني، رفاه و آسايش
از نظر مالصدرا زندگي ارزش ذاتي دارد؛ زيرا زندگي، امـري وجـودي اسـت و هـر امـر           
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بنابراين زنـدگي از نظـر   . وجود ارزش خير و کمال است. وجودي في نفسه داراي ارزش است   
اعـم از تکـويني و   وجـود دارنـد،   هاي ديگري نيز   اما ارزش؛تکويني از ارزش برخوردار است  

  . شوند رادي که ارزش زندگي محسوب ميا

  تعريف ارزش
 ست؟ ارزش امور به چيست؟ مالک ارزش چيـست؟ امـور ارزشـمند کـدام     اارزش به چه معنا  

؟ آيا ارزش، امري دروني است يا بيروني و مستقل از وجود آدمي؟ چه نـوع ارتبـاطي بـا      است
  امور ارزشمند شايسته است؟

ـ ١٧٦، ص ١، ج درآمدي بر حقوق اسالمي: ک.ر(: ن شده استدر تعريف ارزش، معاني مختلفي بيا  ١٧٨(  
ارزش به معنـاي ماليمـت و تناسـب چيـزي يـا کـاري بـا يکـي از          :  مطلق مطلوبيت  .١

 عينـي  يترين معناي ارزش است که هـم در مـورد اشـيا    اين وسيع. باشد هاي انسان مي  خواسته
  .شود له را هم شامل مي هم در مورد افعال انساني؛ هدف و وسي،رود کار ميه ب

در مورد اشيا يا افعالي کـه وسـيلهٴ رسـيدن بـه مطلـوب اصـلي اسـت بـه         : مفيد بودن . ٢
اگر چيزي به هر نوعي، مفيـد باشـد و منظـوري را تـأمين کنـد و کمـالي بـراي        . رود کار مي 

يک درجه از درجـات وجـود انـسان يـا يـک قـوه از قـواي انـسان باشـد و از طـرف ديگـر               
ــار (. آفـرين اسـت    دسـترس او نباشـد و قابـل انحـصار باشـد، ارزش     سـادگي در  بـه   مجموعـه آث

  )٦٦٨، ص ٢٢، ج)تعليم و تربيت در اسالم(
  .استباالصاله مرغوب امري که و هر هدف يعني :  مطلوبيت ذاتي و باالصاله.٣
رود که در مقايسه دو چيز با هـم معلـوم    به کار ميجايي در :  مطلوبيت نسبي و اضافي  .٤
  .که مطلوبيت يکي از آن دو نسبت به ديگري بيشتر استشود 
 متعـالي و معنـوي   ٴفعل اختياري از آن جهت که داراي نتيجـه :  مطلوبيت فعل اختياري  .٥

ارزش اخالقـي عبـارت اسـت از     .شـود  ، در علم اخالق ارزش شـمرده مـي  استدر روان فرد    
، ري بـه نظـام اقتـصادي اسـالمي    نظـ (؛ هاي متعالي است هايي که مربوط به تأمين خواست    مطلوبيت

  . مانند ايثار و فداكاري)٥٠ص
فعل اختياري از آن جهت کـه مـصلحت و منفعتـي را بـراي     :  مطلوبيت فعل اختياري   .٦

  .شود کند، در علم حقوق داراي ارزش تلقي مي جامعه تأمين مي
م از  امـا ارزش اخالقـي اعـ   ؛شود ارزش حقوقي از تأمين منافع و مصالح جامعه انتزاع مي  
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تـوان گفـت آنچـه در     در يک جمله مـي . شود  کمال نفساني شخص را نيز شامل مي   ،آن بوده 
لـذا مبـاني ارزش   . شـود   ارزش محسوب مـي ،جهت کمال و مطلوب نهايي انسان مؤثر است  

ارزش اجتمـاعي عبـارت اسـت از چيـزي کـه      .  كوشـش اختيـار، هدفمنـدي،  : سه چيز است  
دهـد کـه    ها و اموري را تـشکيل مـي   عي، واقعيتارزش اجتما . موضوع پذيرش همگان است   

 )٦٤ ـ  ٦٣، ص ارزشـها و توسـعه  ( .اسـت مطلوبيت دارند و خواسته و آرزوي اکثريت افراد جامعـه  
و در جامعـه داراي  انسان به آن عالقـه دارد   چيزهايي است که  ٴهاي اجتماعي شامل همه    ارزش

، شناسـي  مبـاني جامعـه  ( .سـازد  آورده مـي قدر و منزلت است و نيازهاي مادي و معنوي انسان را بر  
  )٣١٧و ١٨٨ ص

  ارزش از ديدگاه مالصدرا
سن از کمـاالت وجـودي اسـت    .شـود  ارزش به معناي خير، خوبي و حسن استعمال مي      حـ  .

حمـل حـسن بـر    . ايـم  کنيم، کمالي را از آن اراده کـرده   را بر موضوعي حمل مي حسنوقتي  
ز نظر مالصدرا، خيـر و خـوبي مـساوق وجـود      ا. استمؤيد مطلب  تعالي نيزافعال واجب 

  . است؛ پس تمام ارزش، متعلق به وجود است
امور اعتبـاري و قـراردادي نيـست؛ بلکـه حقيقـي و داراي      از ها  در حکمت متعاليه ارزش   

 از آنجـا کـه   )٢٨، ص١٠، ج )مبادي اخالق در قرآن (تفسير موضوعي قرآن( . استمنشأ تکويني و واقعي  
 وجـودي خـويش از ارزش   ٴ درجـه ٴت و مراتب است هر موجودي به انـدازه  وجود داراي درجا  

 داراي ،هاي وجـودي انـسان شـود    هر امري که موجب تقويت و تشديد جنبه  . برخوردار است 
بنـابراين  . شـود   ارزش محـسوب مـي  ،هر گونه ارتباط شايسته بـا موجـود اقـوي   . ارزش است 

  .استارتباط با خالق و مبدأ هستي، معيار ارزش زندگي 
گيـرد و   مـي هـايي را در نظـر    ، ارزش خويش زندگي در هر انسانيبراي معناداري زندگي،  

ـ در پـي   فطرت خويش اانسان ب. سنجد مياعمال و افعال خود را با آن   هرگـز سن اسـت و  ح 
هـر کـسي   . گزينـد  نميبراز آن جهت که قبيح است با علم و اعتراف به قبح آن  را  عمل قبيح   

پنـدارد و    آن را با توجيهي، اگر چـه تـوجيهي نادرسـت، خـوب مـي      حين انجام هر عملي،   
  )١٣٢ص، اسرار اآليات( . در کار است تسويل نفسکم دست

حسن، امري است کـه عقـل بـه آن دعـوت     «: گويد مالصدرا در تعريف حسن و قبيح مي  
  )٤٢٢، ص ٣، جتفسير القرآن الکريم( ».کند کند، قبيح امري است که عقل از آن منع مي مي
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ممكـن  مالصدرا علم به حسن و قبح برخي افعال را بدون کسب و اکتساب، براي عقـل     
 او، انسان )٤١٩ــ  ٤١٨، ص ٣، ج اسفار( .داند دانسته و برخي را نيز نيازمند به کسب و اکتساب مي 

و تـشخيص ايـن   دهد تواند بين حسن و قبح افعال تميز  داند که مي اي مي  را برخوردار از قوه   
کـسر  ( .گذارنـد  ين اساس است که اين افعال، چه تأثيري در عاقبـت احـوال او مـي   تمايز، بر ا  

  )١٦١ص  ،االصنام الجاهلية

  اقسام حيات
حيات . تکويني، تشريعي: توان حيات را به دو قسم عمده تقسيم کرد در يک تقسيم اولي مي   

يکـسان  تکويني در سه عالم دنيا، بـرزخ و آخـرت جريـان دارد؛ امـا کيفيـت آن بـراي همـه          
  .از اين رو نوعي از حيات تشريعي به تناسب عملکرد ارادي افراد، متفاوت است. نيست

يـابي بـه    تشريعي و ارادي را براي دسـت  حيات تکويني در درجات تشکيکي خود، حيات 
دهندهٴ ارزش زندگي يک شـخص   البته آنچه نشان. دهد مراتب برتر هستي و حيات جهت مي     

  .است، حيات ارادي او است
: رک( : بـه ايـن شـرح اسـت    ،تفصيل مراحل و اقسام حيات انساني به اعتبارات مختلـف      

  )٨٦، ص ٦ و ج٢٨٨، ص ٢، جتفسير القرآن الکريم
شود، حيـات   انتهاي حرکت نزولي نفس انسان که از نزد خدا شروع مي: حيات تکويني . ١

  :از حيات است حيات تکويني شامل مراحل مختلفي )٣٢١، ص ٩، جاسفار(. طبيعي نفس است
تفـسير القـرآن   (،  حيات دنيوي که فاني و مشوب به کدورات و ممزوج به آفـات اسـت    .١ـ١
  : خود مراحلي دارد)١٨، ص ١، جالکريم
  . حيات جمادي که غايت و کمال آن، حيات نباتي استـ
  .حيات نباتي که تغذيه و تنميه و توليد است و کمال آن، حيات حيواني استـ 
  .که احساس و تحريک استحيات حيواني ـ 
ماده نفساني و عقـل هيـوالني در   و . انسان بر حيوانات است  كه مايهٴ برتريحيات عقليـ  

حيـات  . يابـد  انسان، محل حيات عقلي است که با آن، انسان به معرفـت حقـايق دسـت مـي       
  .عقلي، غايت و کمال حيات حسي است

 ٢٦٨، ص ٢همـان، ج  ( .کند يز ياد مي ني قبرحيات برزخي که مالصدرا از آن به حياتِ   . ٢ـ١
  )٢٥٤و ص 
همـان،  ( .آخرت جريان دارد و اقوي از حيات دنيوي اسـت كه در نشئهٴ حيات اخروي   . ٣ـ١

  )١٥٣، ص ٦ج
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 حيـات طيبـه،    همچـون هـايي  مالصدرا از حيات ارادي بـا نـام  : حيات تشريعي ارادي . ٢
معنوي، حيات ملَکـي،  حيات حقيقي، حيات اخروي، حيات عقلي، حيات روحاني، حيات  

 )٨١، ص ٧ و ج ١٥٣ و ٨٦، ص ٦همان، ج( .کند حيات سرمدي، حيات قدسي و حيات قلبي ياد مي
 گرچه ،کسي که گرفتار جهل مرکب است.  نيستمند اي، حيات در اين معنا، هر موجود زنده     

 )٣٥١، ص ٩، ج اسـفار ( .بهره است  ولي از حيات عقلي بي،از حيات نازل حيواني محروم نيست 
 خداونـد علـم را در قـرآن    )١١٤، ص ٢، جتفـسير القـرآن الکـريم   ( .علم منشأ حيات اخروي است  

َ﴿أو )٣٤٦همان، ص  ( :نامد ميحيات  كريم،   ْمن َ ْميتاً َكان َ أحييناه﴾ َ َ ْف َ ْ  كـه  كسي آيا«: ١٢٢سورهٴ انعام، آيهٴ (  .َ
 حيـات سـرمدي  محروميـت از   باعـث  ،جهل و اخالق ناپسند    ) ؟»كرديم زنده را او سپس بود، مرده

  )٣٠٣، ص ٦، ج تفسير القرآن الکريم(. است
اين نور، همان خير و سعادت حقيقي . کشاند هدايت الهي، انسان را از ظلمات به نور مي     

يابد؛ حياتي که در قوام خود به ماده نيـاز نـدارد و    است که انسان با آن به حيات ذاتي دست مي  
با حيات است که .  حيات حقيقي انسان در گرو روح او است)٢٩٧، ص ٤همان،ج (. ماند تا ابد مي

بنابراين کسي کـه  . شود و رذايل ترک توان بهره گرفت و با عقل، فضائل کسب مي   از عقل مي  
 معاصـي و رذايـل،   )٢٧، ص ٣همان ، ج(. امر خدا را نپذيرد، نه روح دارد نه حيات و نه شرافت   

 در صورت رسوخ شهوت و غضب و افعـال  )٥٠، ص ٢همان ، ج (. بيماري زندگي اخروي است 
 هر چه انسان در )٣٩٣، ص ١همان، ج (. رود بهيمي و سبعي، نشئهٴ عقلي و حيات ملکي از بين مي

 براي )٣٨٦، ص ٧همان، ج (. شود يقين و انکشاف حقايق پيش رود، از حيات برتر برخوردار مي   
را گشود و عارف به حقايق امور شد برخورداري از حيات طيبه يا بايد چشم و گوش اخروي      

شـنود و   و يا بايد دست ارادت به ذيل دامن رهبري زد که آيات الهي را با گوش جان عقل مـي   
  )٦١ ـ ٦٠، ص ٦همان، ج (. بيند ملکوت را با بصيرت مکاشفه عيان مي

  شناسي مالصدرا  شناسي و انسان ارزش زندگي در هستي
، انـسان  )مثـالي (انـسان طبيعـي، انـسان برزخـي     : کنـد  مالصدرا سه نوع انسان را تعريف مي  

آنچـه بـه صـورت    .  اکمـل کائنـات اسـت   ، انسان از نظر وجود)٧٣ـ ٧٠، ص  ٩، ج   اسفار( .عقلي
 يکجا در وجود خاص جمعي انسان تحقـق  ،متفرق در عناصر، جماد، نبات و حيوان هست     

آسمان عقل تا زمين طبيعت  نفس در مسيري از )٢٢٣، ص ٨، ج ٣٤١و  ٢٥٤، ص  ٥، ج   همان( .دارد
  )٢٧٥، ص ٤همان، ج( .امکان صعود و سقوط دارد
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 . موجودات تنها انسان است که جامع صفات طبيعي، نفساني و عقلـي اسـت   ٴاز ميان همه  
 حتي مالئکه، وجود صوري و بسيط بدون ترکيب دارند؛ لذا از فعل واحد )٨٢، ص ٩همان، ج   (

 گـاه  ،کند گاه عصيان ميو از همين رو  الفعل نيست  برخالف انسان که وحداني     ،برخوردارند
  )١٣٠، ص ٧همان، ج ( .اطاعت

 گرچه در شـرف و قـرب بـا او     است،به نظر صدرا، انسان کامل که به مقام مالئکه رسيده     
 ٴ چرا که انسان، مقام جمعـي داشـته و همـه   ؛تر است  اما از نظر کمال از او کامل،يکسان است 

بـر  چـون   ـانـد     اعمـال، در عمـل برتـر از انـسان    ٴگرچه مالئکـه . مقامات را مرور کرده است
 علـوم برتـر   ٴست از مالئکـه  ا انساني که در مقام انبيا و اولياـ طاعات، تواناتر از انسان هستند  

است؛ زيرا بين علم و عمل جمع کرده است؛ هم متـصف بـه صـفات خاليـق اسـت و هـم        
سما است؛ زيرا ابتـدا در عـالم محـسوسات    انسان، عارف به جميع ا. متخلق به اخالق الهي   

 ،تفسير القـرآن الکـريم  ( .سپس در عالم متخيالت و بعد از آن در عالم حقايق و معقوالت و  بوده  
  )٧١ـ٧٠، ص ٣همان، ج : ك.؛ نيز ر٦٩ ـ ٧٠، ص ٣ج 

 فرشتگان و ساير مخلوقات، ري ديگر در بيان برتري انسان نسبت ب يلهين در جا  أصدرالمت
ها و نشآت وجودي و  گيرد و آن جامعيت انسان در دانش اي انسان در نظر مي  خاصي بر صفت  

ترين مراحـل بـه بـاالترين     و انتقال وي از پايين مظهريت وي براي تمام اسما و صفات الهي     
لهين انسان کامل را أصدرالمت )٣٥٧ص ، ٢ج  همان،( .مراحل با تحقق مرگ طبيعي و ارادي است

دانـد و بـه نظـر وي انـسان      و فطرت وي را مشابه عالم رباني ميشناسد  مظهر جامع الهي مي   
 )٤٠٠، ص ٤ ج همان،( .ستوند ا مثال ذاتي، وصفي و فعلي خدا،کامل

هاي زنـدگي، اعـم از مـادي     هاي انسان که در تمام ساحت توجه به ويژگيبر اين پايه و با    
اي در باب  نظريه  و اجتماعي، حسي و عقلي مطرح است،و معنوي، جسمي و رواني، فردي     

بـه عنـوان نمونـه اگـر     . هـاي انـساني را دربرگيـرد    معناي زندگي موفق است کـه تمـام جنبـه     
 بـا ناديـده گـرفتن ايـن جنبـه از      ،رود هاي انسان به شـمار مـي   اجتماعي بودن يکي از ويژگي   

توان به معناي زندگي دست يافت و يـا حـداقل بـراي دسـتيابي بـه معنـاي        حيات انساني نمي  
  .هاي انسان پرداخت  ويژگيٴ بايد به اين جنبه و نيز همه، در حد اعالزندگي
انـسان، ابعـاد و   .  زندگي را نبايـد در يـک بعـد محـدود کـرد      صدرايي،شناسي    انساندر  

محدود کردن انـسان بـه   . حيثيات و عوالمي دارد که بعضي فوق بعض و برتر از ديگري است  
 انسان را از يـافتن معنـاي زنـدگي    ، جلوه دادهارزش تب پايين، چه بسا زندگي را بيدنيا و مرا 
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معنـاي  مـسير   آنهـا را در  ٴتوانـد همـه   انسان با شناخت قوا و استعدادهاي خود مي . دارد  مي  باز
 بـاارزش ش ا بلکه جـزء جـزء  ارزشمند،؛ آنگاه است که زندگي نه تنها در کليتش بيابدزندگي  

  .خواهد بود
مالصـدرا  . ها و امتيازات انساني متمرکز است ژگي بر وي،درحکمت متعاليهانساني  حيات  

ٴ،  امتيازهاي انساني که مبتنـي بـر اراده  ٴ به نفس نباتي و حيواني را بر پايهربرتري نفس انساني ب   
شـود    برخاسته از عقـل باعـث مـي   ٴ اراده)١٣٤ ـ   ١٣٣، ص٧، جاسفار( .کند  است، تبيين ميعقالني

  .االتر از حيات نباتي و حيواني است که ب برسدانسان به حيات مخصوص انساني
 مگـر در حـد شـعور    ،بهـره اسـت   گياه از معرفـت بـي  . باشد ساير انواع مياز  برتر  ،انسان

، ٨همـان، ج  ( .اما انسان از عقل و اراده برخوردار اسـت . حيوان، احساس و حرکت دارد . جبلّي
 او ارتبـاط  ٴ ادراک و اراده مقام و منزلت آدمي در تعالي و تنزل، به)١٣٤، ص ٧؛ ج١٥٨ ـ  ١٥٦ص 

الناس ابناء مـا   «)٥٠، ص ١، جالکافي( :است که فرمود Ａدارد و اين معناي گفتار اميرالمؤمنين 
 هم داللت بر علم دارد هم بر عمل؛ يعني ،»يحسنون «ٴ واژه)٤٠٧، ص شواهد الربوبيه( ».يحسنون

 در بـه کـارگيري بهتـر ايـن دو     نوعان و ساير انـواع  امتياز انسان بر هم. جمع بين عقل و اراده     
  . است)عقل و اراده(مؤلفه و دو مقوم انسان 

شـهوت و  .  اسـت  بلکـه مـانع  ،شهوت و غضب براي تکامل انسان نه تنها کـافي نيـست       
دورانديـشي و  فاقـد  غضب فقط به منفعت و ضرر موجود در زمان حال توجـه دارنـد؛ ولـي      

ي به نام اراده آفريـد کـه فـوق شـهوت و      ا انگيزه اين رو، خداوند براي انسان از. اند نگري  آينده
کار عقل درک عواقب اموري است که تحت حس و تخيـل  . غضب و تحت فرمان عقل است   

سـازد و   عقل، انسان را به عواقب اخروي و حسن و قبح امـور آگـاه مـي    . آيند و توهم درنمي  
  )١٥٨ ـ ١٥٩، ص ٨، جاسفار( .كند  عمل به آن را تأمين ميٴاراده، انگيزه

وجه تمايز زندگي انسان از زندگي ساير موجـودات، عقـل و اراده اسـت، هـر     از آنجا كه   
زندگي انـسان خـارج از   .  است ناگزيراي در باب معناي زندگي، از لحاظ اين دو مؤلفه     نظريه

 ٴانـسان بـرخالف حيـوان، تـابع غريـزه     . ست ا فاقد معنا،گيري اراده راهنمايي عقل و تصميم   
تواند برخالف شهوت و غضب عمل و آنهـا را    او با عقل و اراده مي.ستشهوت و غضب ني   

ارادهٴ هـا و    اهـداف و ارزش ،هايي که صرفا به غرايز، اهميت داده  بنابراين نظريه . مديريت کند 
 نـه معنـاي   ،کننـد   معناي زندگي انسان بما هو حيـوان را دنبـال مـي   گيرند، ناديده ميانسان را  

  .انزندگي انسان بما هو انس
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توانـد امـور کلـي     نفس به اين اعتبار که مي. از نظر مالصدرا، نفس ناطقه، ذومراتب است 
 تصرف نمايد، داراي ، يعني افعال و صناعات،را از عالم عقلي دريافت کند و در مادون خود   

 عالمه که به عقل نظري معـروف اسـت، ادراک تـصورات و    ٴقوه.  عالمه و عماله است   ٴدو قوه 
 عمالـه يـا   ٴقـوه . را بر عهـده دارد تقاد به حق و باطل در مدرکات و معقوالت   تصديقات و اع  

دهـد و بـه    اعمال را تميـز مـي  عقل عملي، صناعات انساني را استنباط کرده و حسن و قبح    
، ص الشواهدالربوبية؛ ٥١٥، ص مفاتيح الغيب( .كند عمل حسن دعوت و از انجام عمل قبيح منع مي  

 آن، بـين  ٴ عقل که به وسيلهٴ اين قدرت نفس انساني و دارا بودن قوه)٢٦٠ ، صالمبدأ و المعاد  ؛  ١٩٩
، اآليـات  اسـرار  ( . انسانيت استٴشود، اولين درجه افعال خير و شر و زشت و زيبا تمايز قائل مي 

 هر چه توان اين قوه در اشخاص بيشتر باشد، ظهور کماالت انـساني در آنهـا بيـشتر      )١٣٦ص  
  )١٦١، ص  الجاهليهکسر االصنام( .شود مي

 بـه فعـل حـسن دعـوت     ،تواند فعل قبيح را از فعل حسن تـشخيص داده    عقل سليم مي  
 افـراد بـه ايـن مرتبـه از     هٴ همـ )٤٢٢، ص ٣، ج تفسير القرآن الکريم( .نمايد و از فعل قبيح منع کند  

سبب نرسـيدن  . اند که بين عمل حسن و عمل قبيح تمايز قائل شوند نيروي تشخيص نرسيده  
ايـن کـار، سـبب عـدم ادراک     . ل به اين مرتبه از تشخيص، اشتغال به اعمال قبـيح اسـت     عق

شود؛ زيرا فعل قبيح سبب انصراف از عالم قدس و مالزمت  حقائق علمي و دقائق عملي مي   
 ، انحراف مرتکب کبيرهٴ اولين درجه)١٦٨، ص کسر االصنام الجاهليه( .گردد با عالم شر و آفت مي  
 راه )٢٣٨، ص ٢، ج تفـسير القـرآن الکـريم   ( .ق و باطل و حسن و قبيح استعدم تشخيص ميان ح   

  )٨٣، ص کسر االصنام الجاهليه( .عالج اطاعت و انجام اعمال شرعي است
افعال شر . از نظر مالصدرا، حسن و قبح افعال به اعتبار مراتب نفس انسان، متفاوت است

، براي مراتب پست و مرتبهٴ حيوانيـت  راني و خوردن مال يتيم و معاصي از قبيل قتل، شهوت     
ـ خير و کمال است؛ زيرا ايـن افعـال، امـوري وجـودي      و نه مرتبهٴ نفس ناطقه نفس انسان ـ  

اين افعال، از اين حيث که به جنبـهٴ حيـواني انـسان    . هستند و وجود نيز مساوق با خير است   
 بلکه مدح و ذم، تنها به .تعلق دارند، هيچ مدح و ذمي را از جانب عقل و شرع بر نمي تابند  

راه استکمال و رسـيدن نفـس بـه مراتـب     . اعتبار مقايسهٴ اين اعمال با جزء اشرف انسان است 
عالي، تنها در ترک اين افعال و غلبه بر قواي شهوي و غضبي و عدم تأثيرپذيري از قواي داني 

 شوند، حسن آنهـا  پس اگر اين افعال با مرتبهٴ عالي نفس انساني در نظر گرفته  . و پست است  
راني نسبت به حيوانيـت   شهوت. شود که به نسبت قواي داني انسان بود، واقعا به قبح تبديل مي     



    ارزش زندگي از ديدگاه مالصدرا 
١٤١  

گيرد، ولي نسبت به مقام نفـس ناطقـه و انـسانيت     انسان، قبيح نيست و ذمي به آن تعلق نمي     
ال حقيقي بـاز  انسان و آثار سوئي که اين عمل براي اين مرتبهٴ شريف انسان دارد و او را از کم     

  )١٠٥ ـ ١٠٤، ص ٧، ج اسفار(. دارد، عقال و شرعا مذموم است مي
انـد و   هـا تکـويني   اين ارزش. ها به حسب قوا و استعدادهاي آنها است ارزش طبيعي انسان 

 بـا  و از آنهـا  امري کسبي است ، اخالقي انسانهاي اما ارزش. کنند با تمرين و تربيت رشد مي   
 و ، بهيمـي ملَکـي صـفت    کمـال و نقـص،  ،خيـر و شـر  ، اوتسعادت و شقمفاهيمي چون  

   .شود ميياد  طاعت و عصيانشيطاني، 
 خداوند است و چون جود و رحمت او واسع است و مانعي از جهت فاعـل   ،منشأ حيات 

، ٦، جتفـسير القـرآن الکـريم   ( .وجود ندارد، اگر حيات در جايي مشاهده نشد، ناشي از قابل است     
همـان،  ( .هاي الهي است و عبادت، شکر آن نعمـت اسـت   صول نعمت پس حيات از ا )٢٨٨ص  

 زنـدگي، خداونـد اسـت و از خداونـد جـز خيـر و       ٴ اگر منشأ حيات و سرچشمه)٨٧، ص ١ج
 نقـش  نكتـه ايـن  . شود، پس حيات، سراسر خيـر و رحمـت اسـت    رحمت چيزي ناشي نمي   

 ارزش زنـدگي  ٴکننـده  از يک سو بـه نحـو ايجـابي تـأمين    . ي در تبيين معناي زندگي دارد همم
 از سوي ديگر به نحو سلبي، عوامل پوچي زندگي، همچون تفاسير ناروا از شـرور و  ، و است

 ؛زندگي، برخاسته از رحمت و برآمده از نـور الهـي اسـت   . گويد  پاسخ مي،مرگ را دفع کرده 
   سياه ديد؟توان آن را چگونه مي

 زنـدگي  ٴو تجلي رحمت در جلوهدر اين ديدگاه، ارزش زندگي در ارتباط با منشأ حيات    
 تکامـل و تقـرب و عـشق بـه عنـوان      ٴعبادت به عنوان ارتباط با آغازگر حيـات و مايـه   . است

نقـش انـسان در   . سـت اهـاي زنـدگي     بـاالترين ارزش ،زيباييسرچشمهٴ بهترين نوع ارتباط با  
  خالفت و جانشيني خداوند حي اسـت تـا بـه عنـوان بـاالترين مظهـر حيـات          ،عالم هستي 

 نزول و صعود با ارائـه نقـش خالفـت    ٴحضرت قيوم، حيات را از او گرفته و پس از طي دايره 
  .و ايجاد ارتباط ميان خالق و مخلوق، آن را به او برگرداند

  مـم وي کنـسليـم و تـينـش ببـروزي رخ  اين جان عاريت که به حافظ سپرد دوست
)٣٦٢، ص مجموعه رسائل فلسفي(  

  )٣٤٣ـ٣٤٤، ص ٩ ، جسفارا( :گويد  مي،ضاي الهي دانستهارزش را در رمالصدرا 
 ٴن بدان جهت است کـه همـه  ي است و ايخواست بنده در بهشت همان خواست حق تعال  «

پـس هـر   . سـت ا ر اعـال يـ  بر وجه اتم و نظام احسن و خ،ي صادر شده از واجب تعال   ياياش
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 يذوقـش از تلخـ   و سالم گشت از امراض شم شد و فطرتي راه حق مستقهبمايل کس دلش   
 ي راضـ ي الهـ يد، به قـضا يش از راه حق نلغزيد و پايامرون ني و از اعتدال ب شدگناهان پاک   

جـز آنچـه خـدا خواهـد،      آنگاه بنده. گردد يش حاصل ميت برايشود و مقام رضا و عبود    يم
بنـده در  . خواهد ي را نمير و کمال و نعمت و شادمانيز در بهشت جز خيخواهد و خدا ن  ينم

سـايهٴ   چـون  ؛ نـدارد و افـزون بـر آن وجـود نـدارد     يتيرد که نهايگ ي قرار م  ينعمتو    يانشادم
 حـق را   بـاقي  وجـه يزي؛ بلکه در هر چاست گسترده يزيند که بر هر چيب يرحمت خدا را م  

سن   ي و کماليرير محض و حسن مطلق را که مبدأ هر خ  يند و خ  يب يم و ي و منـشأ هـر حـ 
  .»نديب ي است، ميجمال

توان استنباط کرد کـه امـور زيـر،  قـوام ارزش زنـدگي را       ني و کلمات مالصدرا مي از مبا 
  :دهند تشکيل مي

 انتـساب  يا  نحـوه دليـل متصف شود، به و ارزش ر يهر چه به حسن و خ: رضاي الهي  .١
  .ست ااو يرضاحق تعالي و به 

   . و ارزش او استانسان از فطرت الهي برخوردار است واين مايهٴ امتياز :انسانالهي فطرت . ٢
 بـر اسـاس كرامـت    .اسـت  و تکـويني   كرامت انساني يك ارزش واقعي: كرامت انساني .٣

  .شود ميانساني، اصول اخالقي تنظيم 
در قالب محبت و عشق، عامـل   هستي ٴمجموعهاصل هستي و  ارتباط انسان با    : عشق .٤

  .شود ارزش حيات محسوب مي
منـد اسـت و جـاودانگي خـود يـک       اودان بهـره انسان از زندگي جـ :  جاودانگي انسان .٥ 

  .ارزش است

  فطرت
. هاي مختلف در معناي زنـدگي اثرگـذار اسـت    بحث از فطرت و شناخت امور فطري از جنبه 

انسان با مراجعه به ذات خود و تأمـل  . دهد شناخت فطرت، خود معناي زندگي را تشکيل مي  
  .برد مي  هستي پيٴه به ارزش و هدف زندگي و نقش خود در منظوم،در خويشتن

فطـرت، تمـايز   . شـود   امور فطري نمايان مـي ٴارزش انسان در سايه. فطرت، معناساز است  
. کنـد  و ارزش و برتري او را بر ديگر مخلوقات اثبـات مـي  آشكار از ساير موجودات را انسان  

 دهد که انسان ذاتـا داراي ارزش اسـت و ارزش از درون او جوشـيده و نيـازي     فطرت، نشان مي 
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 ارزش انـسان و زنـدگي او از خـدا   . به اعتبار ارزش و رجوع به غير و نگـاه بـه بيـرون نيـست      
 انسان وقتي در مسير فطرت قرار گيرد، زنـدگي او  بدين ترتيب. ار غير او نيست  دست و وام  ا

بنـابراين  . اي معنادار، ارزشـمند و هدفمنـد اسـت    چنين زندگي. در جهت تکامل خواهد بود   
 هم نـشانگر هـدف و   ،هاي زندگي است  ارزشٴارزش زندگي و تعيين کنندهفطرت، هم بيانگر  

  .مسير زندگي
اي کـه   هـر نظريـه  . هاي معناي زندگي اسـت  ، فطرت محک صحت و سقم نظريه   اينبنابر

بخواهد معنايي را از بيرون بر انسان تحميل کند و ارزش، هدف و نقـشي ناسـازگار بـا درون      
 و اسـت و در نهايت ناتوان از ارائـه معنـاي زنـدگي    باطل  ،دانسان براي او تعريف کند و بساز  

درون خـود  از انسان بايد معناي زنـدگي را  . خواهد کشاندو بيهودگي  پوچي ٴانسان را به ورطه 
؛ ٣٤٧، ص ٩، ج اسفار(. »القسر اليدوم«. هيچ امر تحميلي و قسري دوام نخواهد آورد. پيدا کند

ُم﴿: فرمايد آن مي از اين روست که قر)٢٨٠، ص  العرشية ـسك ُ انف م  ُ ـيك ا عل امنو الذين ء اَهيا  َيـٰ َ َ ََ َ َّ َ سـورهٴ  (؛ ﴾ُّ
 ،مؤمنانيعني اي  )».به خود بپردازيد.  خود نفس رعايت باد شما بر ايد آورده ايمان كه كساني اي«: ١٠٥مائده، آيهٴ 

 شـما د؛ چـرا کـه درون   ياز جاي خود و از درون ذات خويش به جـاي ديگـر منحـرف نـشو       
حرکت در مسير فطرت و بر طبق ميل درون، چنان بـا شـور   . نماي زندگي است  ين جهت بهتر

  .با احساس پوچي و بيهودگي سازگاري نداردهرگز پذيرد که  و اشتياق صورت مي
فطرت الهي، نور اسـالم  .  غرايز استٴها و منشأ همه  فطرتٴ اصل همه،فطرت الهي انسان 

الت﴿ :فرمايد  قرآن مي.است که از هر نقص و کاستي به دور است   اهللاِ  َّفطرت  َ َ الناس عليهاىِ طر  َ ف  َ ََ َ َّ﴾ 
ا﴿ ) ».آفريده فطرت آن بر را بشر خدا كه فطرتي خدا، فطرت«: ٣٠سورهٴ روم، آيهٴ   ( َلقد خلقنا  ََ َ احـسن ِالَ ِنـسـٰن ىف  َ ََ

کل مولـود   «: است روايت در)» .آفريديم اعتدال نيكوترين در را انسان به راستي«: ٤سورهٴ تين، آيهٴ  (. ﴾َتقويم
 اگـر در قـرآن   )١٥٤، ص المبدأ و المعاد( »يولد علي الفطرة فابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه   

ل سـٰفلني﴿: فرمود َ اسف ه  ِثم رددنـٰ َ َ ُُ َ َ  بـه  ،)». بازگردانـديم  مرحلـه  ترين پايين به را او سپس«: ٥سورهٴ تين، آيهٴ ( ﴾َّ
 بنـابراين انـسان از آنجـا    )٢٤٢، ص مفاتيح الغيب( .ي است و جوارح بدناحسب تعلق نفس به قو 

  :  دو فطرت دارد،که ترکيبي از عالم امر و عالم خلق است
  ؛ فطرت روحاني و نوراني که به عالم امر و ملکوت اعلي تعلق دارد.١
 ظلمتـي  ، جسماني انـسان ٴ جنبه. متعلق به عالم خلق است  فطرت ظلماني سفلي که   .٢

 نور سابق که همان فطرت اولي انـسان اسـت و نـور الحـق     : دو نور است است که محفوف به   
  .گردد که بعد از تطهير از رذايل و آراستگي به فضايل عقلي حاصل مي
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ميل نفس نيـز  . ميل روح به عالم خود و جوار حضرت حق و همنشيني با قديسين است     
خواهنـد ديگـري    مـي هر يک از آن دو . به عالم خويش و اسفل سافلين و دوري از حق است 

 ؛ ٤٤٢ ـ  ٤٤٣، ص المبـدأ و المعـاد  ؛ ٢٥١، ص ٤، ج تفسير القرآن الکـريم ( .را به تسخير خويش درآورند
 ،يابد و اگر نفـس غلبـه کنـد     اگر روح غالب آيد انسان توفيق عبادت مي)٢٣٦، ص  ٩، ج   اسفار

  )٢٥٢، ص ٤، جتفسير القرآن الکريم( .گردد ارتکاب سيئات آسان مي

  ريامور فط
  : شمارد مالصدرا امور مختلفي را فطري انسان مي

  .ا شناخت خد.١
از نظـر مالصـدرا معرفـت حـق     . سـت  ا امور فطري، شناخت خدا و عشق به او  از جمله 

 چرا که فطرت اصلي انـسان مفطـور بـه شـناخت     ؛ ضروري و مستغني از برهان است     ،تعالي
ر است که هر انـساني بـه نحـو فطـري و      مالصدرا بر اين باو)٢٤٢، ص مفاتيح الغيب( .ست ا خدا

ان ادراک الحـق تعـالي علـي الوجـه البـسيط      «: در قالب علم بسيط، به خداوند علـم دارد    
  )١١٦، ص ١، ج اسفار( ».حاصل لکل احد في اصل فطرته
بـه ادراک علـت،   ز لحاظ تعلق وجودي معلول بـه علـت،   انسان به عنوان يک معلول، ا 

ر اثر غفلـت، از  ب ممکن است انسان .اين علم، بسيط است. شود يعني حضرت حق، نايل مي 
توانـد بـه    انسان داراي علمي غير اکتسابي و ناخودآگاه و پنهان است کـه مـي  .  روي گرداند  آن

آدمي با بازگشت به خويـشتن خـويش    .تدريج و بر اثر تنبه و تذکر، به سطح آگاهي او برسد   
هـاي علمـي، از راه    هاي عقلي و روش دالل، بدون نياز به است خودو رجوع به سرشت انساني     

تواند به سوي مبـدأ و کـوي يـار جـذب و در پرتـو آن       واسطه مي دل و با علم حضوري و بي  
 فطـرت انـسان، پـاک و توحيـدي و لـسان او، اقـرار بـه ربوبيـت         .متنعم شود و آرامش يابد   

ا بـىل ﴿ )٢٠٨، ص ٤ ، ج٣٥١، ص ٣، ج٢٤٦، ص٢، ج تفـسير القـرآن الکـريم   ( .حضرت حق اسـت    ٰقـالو َ
ـهدنا َ ــهٴ  (. ﴾ِش ــي گــواهي آري،«: گفتنـد « :١٧٢ســورهٴ اعـراف، آي ــألهين در توضــيح  صــدر )» .دهـيم  م المت
  :نويسد انگاري شناخت خداوند مي فطري
فان العبد عند الوقوع في االهوال و صعاب االحـوال يتوکـل بحـسب الجبلـة علـي اهللا       «

 اسـرار  فـي  االلهيـة  المظـاهر (؛  مسهل االمور الصعابتعالي و يتوجه غريزاً الي مسبب االسباب و 
، مطـابق  گيـرد  قرار ميعبد هنگامي که در مواضع سخت و هولناک  )٢٣ ـ ٢٢ص   ،الكمالية العلوم
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شـود بـه سـوي او کـه مـسبب       کند و به طور غريزي متوجه مي فطرت خود، بر خدا توکل مي 
  ».ست اها کننده سختي االسباب و آسان

  .ه خدا شوق و عشق ب.٢
ترين احـوال فطـرت کـه     کند که از جمله مهم  نقل ميفتوحات مکيهمالصدرا از صاحب    

، ٩، ج اسـفار ( .خداوند خلق را بر آن سرشته است، آن اسـت کـه غيـر خـدا را عبـادت نکننـد       
انسان بـه   )٢١٠، ص ٧، ج تفسير القرآن الکـريم ( . انسان فطرتا عاشق و مشتاق خداوند است )٣٥٠ص

. متنفر است و به کمال مطلق تعلـق خـاطر و اشـتياق دارد   ي نقصر  از ه  حسب فطرت خود  
 موجودات به طور غريزي و جبلي، عشق به حق تعالي را در نظام و ترتيبـي از ادنـي بـه     ٴهمه

  )١٦٠، ص ٧، ج اسفار( .اعلي دارا هستند
  . توجه به آخرت و معاد.٣

بـشر بـر آن مفطـور    سرشت  امري فطري است که ،توجه نفوس به عالم معاد و قرب مبدأ   
توجـه دارد؛  فطـري بـه عـالم آخـرت      طور  نفس انسان به)٧٧، ص ٦، جتفسير القرآن الکريم ( .است

  )٣٢١، ص المبدأ و المعاد(. شود مي از اين توجه عقلي و سلوک اخروي غافل  گاهگرچه
  . تبعيت از واليت.٤

ج تفسير القرآن الکـريم ( . نبوي است از مشكات مفطور به پذيرش نور محمدي و پيروي  بشر ،
صـفات  .  خلقت انسان مشابه عالم ربـاني اسـت  . فطرت انسان، فطرت الهي است   )٣٨٣ ، ص ٤

بنابراين انسان کامل کـه فطـرت الهـي در او    .  جمال و جالل در او تابيده استيالهي و اسما 
پـس  .  مثال حضرت حق است در ذات و صفت و فعـل ،شکوفا شده و به فعليت رسيده است 

 . اسـت اهللالذا انسان کامـل، بـاب   .  مگر از راه شناخت انسان کامل،اخت خدا ميسر نيست  شن
  )٤٠٠همان، ص (

  . ميل به کمال و فضيلت و نفرت از نقص و رذيلت.٥
، ص ١همـان، ج  ( . استعداد وصول به درجات عـالي و سـعادت اسـت    ،فطرت اصلي انسان  

همـان، ج  ( .ي حق و استعداد تکامـل اسـت   فطرت انسان بر پرهيز از گناه از و پذيرش ندا  )٤٤٦
کمـالي  . سـت  ااي است که استعداد هـر کمـال و فـضيلت را دارا     فطرت، به گونه  )١٨٣، ص   ٦

  )١٩، ص ١همان، ج( . آن در انسان نهاده شده استٴنيست مگر آنکه قوه
  . علوم بديهي و فطري.٦

 فطـري بـودن و   ازصدرا  مال)٣١، ص ١همـان، ج  ( . درک حقايق امور استٴانسان فطرتا تشنه 
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  .  استسخن گفتهغير اکتسابي بودن تصورات و تصديقات بديهي و اندراج آنها در عقل 
فطـرت انـسان   ،  بر اساس حرکـت جـوهري  .قابل توجه است که فطرت امري بالقوه است   

 فطريـات علـي االصـول داراي    .شـود   با تحول جوهري متحول مـي ،ست ااو  هستي ٴنحوهکه  
فطـرت همچـون گـوهري اسـت کـه در معـدن نهفتـه        . ستا و بروز شدت و ضعف و کمون  

 احتياج نفوس به ابـدان بـراي آن اسـت    .گردد  ممکن ميبسياراستخراج آن با کوشش و   . است
هر نفسي در اول فطـرت و تکـوينش در جميـع    . اند که به حسب اصل فطرت ناقص و بالقوه   

توانـد    نمـي نيمـاده بـد   دون ت بـ کماالت حسيه و خياليه و عقليه بالقوه است و از ايـن جهـ   
 عـادات و ملکـات شـريفه يـا     ، اکتـساب اخـالق  با ، بدنتعلق به در مدت نفس. تحقق يابد 

 بايد باطن را از اعراض نفساني پاک کـرد و  )٣٣٢ ص ،معادالمبدأ و ال(. گردد  بالفعل مي  ،خسيسه
  )١٩٩، ص ٧ ج ،تفسير القرآن الکريم( .عبادات شرعي را انجام داد تا فطرت فعليت يابد

  کرامت
کرامـت، جعـل الهـي    . کرامت امري حقيقي و وجودي است نه يک امر اعتباري و قـراردادي      
رمنـا  و﴿ :فرمايـد  است؛ يعني خداي تعالي کرامت را فطري انسان قرار داد؛ چنانکه مـي    َ َّلقـد ك َ َ

ادمَبن  آنچـه از خـدا صـادر    ) ».تيمداشـ  گرامـي  را آدم فرزنـدان  مـا  راسـتي  به و«: ٧٠سورهٴ اسراء، آيهٴ (. ﴾َى ء
 نـه  ، پس کرامت الهي از سنخ وجود بوده و امري حقيقي اسـت . از سنخ وجود است   ،شود  مي

  .مفهومي اعتباري
فيـه و﴿ :کنـد  صف ميو انسان را به ويژگي انتساب به خود ،خداوند در قرآن کريم  خـت  َ ِ نَف ُ

ُمن روح  کرامت انسان در ميـان   نشانهٴاين امر، )» دمدمي آن در خود روح از و« : ٢٩سورهٴ حجر، آيهٴ   (. ﴾ىِ
 تجرد از ماديات و احاطه بـه عقليـات و تـشبه بـه اخـالق      ٴکه از ناحيهاست موجودات  ديگر  

  )١٦١، ص ٥، ج تفسير القرآن الکريم( .باشد الهي مي
 هر وصـف  )٣٦ ـ  ٣٩، ص ۱، جاسـفار (، از آنجا که وجود حقيقتي ذومراتب و تشکيکي است

 چنانکـه  ؛بنابراين کرامت امري ذومراتب خواهد بـود . ري ذومراتب خواهد بودوجودي نيز ام 
ُم﴿: فرمايد قرآن کريم مي  اتقـٰك اهللا  م عند  ُ اكرمك َان  ََ َِّ َِ تـرين   همانا گرامـي  «)١٣سورهٴ حجرات، آيهٴ ( ؛﴾َ
 مانند ،تحصيل مراتب کرامت با صفات کمالي وجودي» .ست اشماپارساترين  شما نزد خدا    

  . گردد  ميسر مي،رفتعلم و مع
ز برتـر  يـ شان نيـ  وجودهٴ مرتب، را واجد باشنديشتري بيموجودات هر اندازه اوصاف کمال   
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.  اسـت  يکمـاالت وجـود  و  وجـود  ٴن مرتبـه ي که وجودش برتـر ي تا برسد به حق تعال  ؛است
ک يـ   انـسان . ي کرامت برخـوردار نيـستند   ک مرتبهي و ي وجودٴ ک مرتبهيها از   بنابراين انسان 

  .يک کرامت اکتسابي و فطري دارد و يه ذاتيکرامت اول
، ص الـشواهد الربوبيـه  (  بلکـه انـواع اسـت؛   ، صدرايي انسان يک نوع نيست  ٴبر اساس فلسفه  

ايـن  . نـد ا  نـاطق ، انـسان ٴها بر حسب تعريف اوليـه   يعني انسان)١٨٤، ص ٧، ج اسفار؛  ٢٢٣و  ٢١٣
اش  از آن اگر انـسان از عقـل بـالقوه و فطـري     از کرامت براي هر انساني هست؛ اما بعد     مرتبه
 نظـري و عملـي برسـد و    ٴ يعني به کمـال قـوه  ،فعليت برساند مند شود و آن را به مرتبه     بهره

 بـه درجـات   ،ملکات ايماني و اخالقي را کسب کند و صاحب علم و معرفت ربـوبي گـردد    
ن کرامت اکتسابي غيـر از  اي. شود  نزد خدا مي ترين انسان کند و گرامي عالي کرامت صعود مي   

داراي را گـردد و انـسان    بر مبناي عقـل و اراده تحـصيل مـي   و کرامت ذاتي نوع انسان است،      
  .، انسان نوع خاص خودش خواهد بوداي د و در هر مرتبهكن درجات و مراتب مي

اگـر  «: نويـسد   مـي ،مالصدرا بعد از ذکر مراتب رشد انساني از نفس نباتي تا نفس ناطقـه  
 معـارف عقلـي    در كـسب بعد از اين مرتبه، شروع به اکتساب فـضايل انـساني کـرد و    انسان  

 ٴ رسد و ايـن اعلـي مرتبـه    مقربين ميٴ  کند تا به افق ملکوتيان و مالئکه  تعالي پيدا مي  كوشيد،
  )٣٥٨ و ٣٤٧، ص ٥، ج اسفار( .»انسان بما هو انسان است

  مالک کرامت
 عقلي اسـت و آنچـه انـسان    ٴ، قوه استدهكرفت الهي از نظر صدرا آنچه انسان را سزاوار خال     

 بنـابراين مالصـدرا   )١٣٧، ص اسرار اآليـات ( .گرداند، علم و حکمت است را برتر از مالئکه مي   
ارزشمندترين صـفت انـسان   . داند ترين معيار کرامت انسان مي عقالنيت و خردورزي را مبنايي 

سـت؛ بـر ايـن اسـاس،      ا و حکمـت او که او را بر تمامي فرشتگان برتري داده، صـفت علـم   
  . استظرفيت علمي انسان، مبناي کرامت او

مالصدرا معتقد است عقل نظري، مبناي ارزش و کرامت است و نقش عقل عملي، خدمت 
تهذيب نفس و اخالق عملي، مقدمهٴ اشراق معارف الهي بر قلب انسان . به عقل نظري است   

ان را بر فرشتگان و ديگر موجودات، برتري نظري صدرا به استناد کالم وحي، برتري انس. است
 از اين رو، حيات حقيقي انـسان را حيـات   )٣٥٧، ص ٢، جتفسير القرآن الکريم(. داند و معرفتي مي  
در اين راه بايد به خداوند و . گويد کرامت به ايمان حقيقي است صدرا مي. خواند معقول او مي
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 سير تکاملي انسان، سير فکري و حرکـت  .صفات، افعال، ملک و ملکوت او معرفت داشت  
البته نقش عمل در سعادت انسان قابل انکـار نيـست؛ امـا    . معنوي است، نه رنج و تعب بدني   

، ص اسرار اآليات(. عمل خادم است و معرفت، مخدوم. عمل، حکم وسيله و مقدمهٴ معرفت است
الطيب و ﴿)٣ ـ ٢ لم  َ الك ُاليه يصعد  ِّ ُ َ ََّ َِ ِ الصـُِٰ ّالعمل  َ َلح يَُ ُ عهِ َ ف باال  او سوي پاك به سخنان«: ١٠سورهٴ فاطر،آيهٴ (. ﴾ُر

 پس در حکمت صدرايي، شأن و کرامت انسان به چيـزي   )».دهد مي رفعت او را صالح عمل و. رود  مي
نسبت ميان عقالنيت و کرامت انسان «: ک.ر(. پرورش عقل نظري، غايت حکمت است. داند است که مي

  )٣٦ـ ١١، معرفت فلسفي، ص »تدر فلسفه مالصدرا و کان

  عشق
 بسيار پـر رنـگ  نقش عشق در معناي زندگي، . هاي اصيل و فطري، عشق است  يکي از ارزش  

در مـسير  يافتـه،  با شناخت خدا و انسان و عشق ميان آن دو، ايـن نيـاز فطـري پاسـخ       . است
  . گيرد درست قرار مي

ق به حضرت حق، به آثـار و  گاه حق تعالي است، عش از آنجا که عالم مظهر خدا و جلوه 
بنابراين زنـدگي در پرتـو عـشق،    . شود کند و عاشق خدا، عاشق عالم مي افعال او سرايت مي 

از ايـن  . هـا و ديگـر مخلوقـات اسـت     سرشار از لطف، خيرخواهي و محبت بر ساير انـسان   
 در يک از اين رو مالصدرا عشق را. يابد نظرگاه، زندگي با محبت و احسان به ديگران معنا مي

تقسيم به عشق اکبر، اوسط و اصغر و در تقسيمي ديگر آن را به حقيقي و مجازي تقسيم کرده 
  )١٨٥ ـ ١٨٣، ص ٧، ج اسفار(. ها را از فضايل دانسته است و عشق به آثار الهي و انسان

ات يـ ح  است بـا يرا وجود مساوي ز؛م هستي مستقيا رابطه ،اتيو ح ن وجود و عشقيب
ز يـ قـدرت ن   ويتـر و آگـاه   يات قـو يشتر باشد، حي بي وجودٴر چه درجهه. و علم و قدرت

و انباشـته از عـشق بـه     ،يات و شعور و آگـاه ي حي موجودات دارا  ٴن همه يابنابر. شتر است يب
ان و ي آن، سـر ي وجـود ٴزان سـعه يـ  بـه م ياز نظر مالصدرا عشق در هر موجود  .کمال هستند 

 يدتري عشق شـد ٴ برخوردارند، از درجهيتر يو قي که از مراتب وجود يموجودات .ان دارد يجر
 .شود يدا نميعشق پ ين رو، موجود بياز ا .مندند ز بهرهين

 )٢٧٣، ص ٢همـان، ج ( .شـود  مـي  عـشق نيـز افـزون    ، خير و وجود شدت يابدٴهر چه درجه  
وجود و محبت از هـم جـدا   .  محبت نيز چنين است،طور که وجود داراي مراتب است      همان
افزوني آن نيز مطلـوب و لذيـذ   . بخش است  در هر چيزي، محبوب و لذت وجود. شوند نمي
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 ٴبنابراين محبـت و عـشق همچـون وجـود، در همـه     . وجود کامل محبوبيت ذاتي دارد   . است
گرچه در بعضي از موجودات اصـطالح محبـت و عـشق بـه     . موجودات ساري و جاري است 

 موجـودي نيـست مگـر    )٣٤٠، ص ٦ همان، ج( . اما حقيقت آن در همه محقق است،رود کار نمي 
  )٢٠٠، ص ٥همان، ج ( .ورزد خود عشق يآنکه به ماورا

 از عـشق  ،اي در جهت نيل به غايات و اغراضي که ماليم طبعش اسـت  هر نفس و هر قوه 
خـود را  بـه   عشق مخـصوص  ،قواي نباتي و حيوانيهر يك از به اين ترتيب    . مند است  بهره
و اعلي باشد، لذت و شوق او اتم و اکمـل و محبـوب او   هر چه قوه يا نفس، اشرف      . دارند

  )١٦٥، ص ٧همان، ج ( .تر و پربهاتر است نيز لطيف
عـشق بـه   . ست يا عشق به ذات اسـت يـا عـشق بـه کمـال ذات     اعشقي که در موجودات   

اگر نفس به . ورزد مگر بالعرض  هيچ موجودي به مادون خود عشق نمي  .گيرد عالي تعلق مي  
 بلکه چون عاشق ذات خود و نيل بـه کمـال   ، از باب عشق به بدن نيست،دازدپر تدبير بدن مي 

 در ،هر موجودي کـه بـه نحـوي نقـص دارد    . دهد  بدن را در اين راه مورد توجه قرار مي  ،است
بعد از قـرار گـرفتن در آن مرتبـه از    . رسد ست که وجودش با آن به تماميت مي اطلب کمالي   

 همواره اين عشق و شوق وجود دارد تا به معشوق نهـايي . ودر کمال، به دنبال کمالي برتر مي  
 )١٥٧ ـ ١٥٦همان، ص ( . که حق تعالي استبرسد

  سريان عشق
آنچه . اند حکماي متاله سريان نور عشق در همه موجودات را با وجود اختالف درجه پذيرفته     

تر  ر عشق افزونهر چه درجهٴ خير و وجود بيشتر شود، سزاوا. ذاتا متعلّق عشق است، خير است
 خدا خير مطلق است؛ زيرا او وجود مطلقي است که نقص در او )٢٧٣ ـ ٢٧٤، ص٢همان، ج (. است

هر معلول و ممکني به سبب نقص خود . پس معشوق همگان است. راه ندارد؛ نور محض است
  )٥٨، ص ٧همان، ج (. در برابر او خاضع است و به او شوق و عشق دارد

 ٴ شـريفه ٴگويد بر اساس آيه کند و مي ا از قرآن کريم نيز استفاده مي مالصدرا سريان عشق ر   
السمـٰو﴿ اهللاَ يسجد له من ىف  ان  َّامل تر  َ ُ ُ َ َِ َ َ َ َُ َّ ِمن ىفِت و ٰ َ االرضَ  كه كساني تمام كه نديدي آيا«: ١٨سورهٴ حج، آيهٴ (، ﴾َ 
 بـه طـور فطـري و ذاتـي     موجـودات  )»كننـد؟  مـي  سـجده  خـدا  بـراي  اند زمين در كه كساني و ها  آسمان در

اسـرار  ( .اي از شعور همراه اسـت   که اين امر نيز با مرتبه،باشند گوي حق و محب او مي   تسبيح
 عشق به خداونـد در  ، نظر صدرالمتألهينرببدين ترتيب بنا )٢٨٣، ص ٢ ج اسفار؛ ٨١، ص  اآليات
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مگـي بـه خداونـد    ها در عالم تکوين که ه تمام هستي به طور ذاتي وجود دارد و تمام ارتباط   
  .دياب  مياشود، با محبت به او معن ختم مي

خداوند چـون وجـود تـام و    . ق عشق است لذا متعلّ؛وجود، خير و کمال و زيبايي است 
مالصـدرا اراده را در مـورد خداونـد بـه     . باشـد   از جمله خود مي،مطلق است، معشوق همه 

 ،ترين موجود اسـت  ر و جليل خداوند که معدن کمال و خي:گويد  و مي  كرده،محبت تفسير   
باالترين درک از بيشترين زيبايي، شديدترين ابتهاج . باالترين علم را به ذات زيباي خود دارد   

 بلکه بـه جميـع آنچـه از او صـادر     ،ابتهاج باري تعالي نه فقط به ذات خود . دهد را نتيجه مي  
ـ  . حب ذات منشأ حب آثـار ذات اسـت  . گيرد  تعلق مي ،شود مي ـ ه معلـول ب سبت وجـود و  ن

اگـر  «: انـد  از اين رو، بعضي از عرفا گفتـه . ست ا معشوق او، دريافت كردهعلتكه از  كمالي
، ص ٥، ج تفسير القرآن الکـريم ( ».عشق نبود، زمين و آسمان، خشکي و دريا، هوا و آبي هم نبود   

، ٢، ج اسفار؛ ١٣٥، صالمبدأ و المعاد؛ ٣١٨، ص فلسفي رسائل؛ ٢٦٩، ص مفاتيح الغيب: ک.نيز ر . ٤٥١ ـ ٤٥٠
سـت،   ااهميـت بلکـه مهـم و محبـوب خـدا       در اين نگاه که انسان، نه رها شده و بي)٢٦٤ص  

. مانـد  بازد و جايي براي سخن امثال سـارتر بـاقي نمـي    زندگي معنادار شده و پوچي رنگ مي 
دسـتگاه خلقـت در قيـد و بنـد     «هاي سارتر و دليل او بر پوچي اين است که   يکي از شکايت  

  ».نسان نيست؛ انسان خلق شده بدون اينکه کسي در فکر او باشدا
فقـط بـه    در واقـع خـدا   )٢٧٩، ص ٢، جاسفار( .البته غرض هر فاعلي، مافوق خودش است   

 در عـشق بـه ذات، عـشق     اما. مبتهج و مسرور است، نه به غير آن که مافوقي ندارد  ذات خود 
 . وجـود دارد ذات خود، علم به همه اشـيا طور که در علم به  همان به همه اشيا منطوي است؛     

 لذا ميزان محبت الهي به خاليق به قرب و درجه وجـودي آنهـا بـستگي    )١٥٧، ص  ٧همان، ج   (
 زيرا حقيقـت ممکنـات   ؛محبت الهي به بندگان در واقع همان محبت به ذات منزه است   . دارد

  )١٥٨ ـ ١٥٦، ص المبدأ و المعاد( .چيزي جز اثر حق و فعل او نيست

  عشوق نهايي و متوسطم
وجود دارد باشد، اما محبوبات متوسطي هم  گرچه محبوب حقيقي و نهايي، حضرت حق مي 
تر آنها مربوط به طبيعت جـسماني   پايين. دان که به تناسب درجه وجودي موجودات، مختلف   

 مقرب و عاشقان الهـي کـه محـو انـوار جمـال و جـالل       ٴاست و باالترين، مربوط به مالئکه     
  )١٧١، ص ٧، ج اسفار(. ندا الهي
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 نفـس آنـان در وجـود، علـم و معرفـت، متفـاوت       ٴهاي افراد، بر حـسب مرتبـه     محبوب
 . چيزي است که مماثلت و مـشابهت بـا آنـان دارد   ، محبوب هر فرد)١٧٩همان، ص   ( .باشند مي

 عاشق لذات مـادي و غرايـز حيـواني    ، فردي که در مقام نفس شهوي قرار دارد)١٨٤همان، ص  (
رياسـت بـر ديگـران و انتقـام از دشـمن      در پـي   ، نفس غضبي اسـت ٴکسي که در مرتبه  . است
هـاي دروغـين     عاشق مکـر و حيلـه و وعـده   ، نفس شيطاني استٴشخصي که در مرتبه . است
 او عاشق معارف الهـي و شـادمان   . خواهان شناخت حقايق است ،صاحب نفس ملکي  . است

ايـن حـال،   . کنـد  شـمارد و مـرگ را آرزو مـي    د مـي بودن در دنيا را ناخوشاين. ست ا از ياد او  
 .بيشتر مردم توان فهم اين مقـام را ندارنـد  . مخصوص انساني است در رديف فرشتگان مقرب  

الدنيا و  و﴿ )١٨٥همان، ص ( ا باحليوة  ُّرضو ِ ٰ ََ ا هبا ِ ِاطامنّو َ  و شدند خشنود دنيا زندگي به و«: ٧سورهٴ يونس، آيهٴ ( .﴾َ
  )».كردند تكيه آن بر

تـر و   تـر، زيبنـده   طور کلي هر چه نفس، اشرف و اعلي باشد، محبوب او نيـز لطيـف      به
  :بنابراين )١٦٥ـ ١٦٤، ص ٧، ج اسفار(. پربهاتر خواهد بود

حکمت ايـن عـشق، بقـاي نـسل و حفـظ      . ندا نفوس حيواني دوستدار نکاح و شهوت . ١
  .نوع است

نفـس بـر قـواي تحـت      يحکمـت ايـن عـشق، اسـتعال    .  رؤساء، عشق رياست دارند   .٢
  .فرمانش است

حکمت اين محبت، مصلحتي است که . دارندثروت  تجار و ثروتمندان، عشق مال و    .٣
  .در آن براي آنها و آيندگان وجود دارد

.  عشق علما و حکما اسـتخراج علـوم، تـدوين کتـب و کـشف اسـرار دانـش اسـت         .٤
  . نفوس و رهايي از جهالت و غفلت استيحکمت اين عشق، احيا

حکمـت  .  آن اسـت کـوتر سـاختن  ينو  گر، پرداختن به صنايع و تکميل   عشق صنعت  .٥
  . اين عالقه، وجود مصلحت خلق و نظام يافتن احوالشان است

گرچه از جهـت دارا بـودن قـواي نبـاتي و حيـواني،      . انسان مجمع قوا و کون جامع است   
 بـه قـواي مـادون منـضم     اي اعلي گيرد، اما اگر قوه غرض و شوق او به لذات مادي تعلق مي 

طور کلـي، تـصريف و تـدبير     به. يابد شود، آن قوه به حسن، زينت و ارزش بيشتري ارتقا مي     
گـاهي قـوهٴ حـسيه و    . شود عالي در سافل و استخدام آن، سبب حسن، بها و ارزش سافل مي   

ال خيـزد؛ مـث   شوقيهٴ انسان، همانند مالئکه دنبال اغراضي است که فقـط از قـوهٴ عقليـه برمـي       
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نفس حيواني که معموال به دنبال احساس، تخيـل، اکـل، نکـاح و نـزاع اسـت، اگـر تحـت             
تدبير نفس عقلي درآيد، همان افعال را بـه نحـو اشـرف، در جهـت تقويـت بـدن يـا بـراي            

توانـايي فکـري خـود را در    . ١: چنـين انـساني  . دهـد  طاعت الهي و کسب فضايل انجام مي     
از حـواس خـود بـراي دريافـت صـور حـسي       . ٢. گيرد ميکار  جهت استنباط مبادي برهان به     

کنـد تـا امـور کلـي را از آن انتـزاع کنـد و وسـيلهٴ درک حقـايق عقلـي را           جزئي استفاده مي 
قوهٴ شهوي را نه فقط براي لـذت، بلکـه بـراي تـشبه بـه علـت نخـستين در        . ٣فراهم آورد؛   

 عقـل بـر وجهـي نيکـو     غـذا را بـه فرمـان   . ٤گيـرد؛   استبقاي نسل و حفظ نوع بـه کـار مـي      
از قـوهٴ غـضبي در   . ٥خورد، تا جسم او مرکب روح در سفر به ديار حضرت حق باشـد؛       مي

اعمالي نيـز دارد کـه فقـط از قـوهٴ     . ٦کند؛  راه دفاع از مدينهٴ فاضله و امت صالحه استفاده مي  
شود؛ همچون تـصور معقـوالت، اتـصال بـه مـأل اعلـي، محبـت مـرگ          عقليهٴ او صادر مي  

  )١٦٨ ـ ١٦٦همان، ص (.  به آخرتوشوق

  واليت و قرب الهي
 ؛انسان به صورت فطري و ذاتي در بـاالترين حـد ارتبـاط، بـا حقيقـت غـايي مـرتبط اسـت          

 و زنـدگي او در  گيـرد  مـي  شئون زندگي او تحت الشعاع ايـن ارتبـاط قـرار    ٴ اي که همه گونه  به
  .يابد  معنا ميمسيرهمين 

بخـش او، ارتبـاط     به عنوان علت فـاعلي و هـستي  ،با خداارتباط انسان در آغاز پيدايش  
يه، ارتبـاط انـسان در نهايـت و سـرانجام     زندگي با خداوند به عنوان علت مبق انسان در طول    

 .دهـد  خويش با خداوند به عنوان علت غايي اين سه ارتباط، حقيقت انـسان را تـشکيل مـي        
يقـت او را ناديـده گرفـت؟ حقيقـت     توان در تعريف انسان و معناي زندگي او، حق  چگونه مي 

 شـؤون  ٴ در همـه ،شـود  اين ارتباط که از آن سو به ربوبيت و از اين سو به عبوديت تعبيـر مـي       
 در ماده و صورت، جسم و روح، دنيا و آخـرت، ماديـت و معنويـت او،    ،انسان و زندگي او   

ري جعلـي و  معناي زندگي بدون درنظر داشتن اين حقيقت، امرو  بدين. جلوه و حضور دارد   
  .نهايت منجر به پوچي است در

معنـايي و    از بـي ،را رنـگ خاصـي داده   خود  ارتباط با خالق حيات، زندگي  بر اثر انسان  
اهللا و﴿ :يابد رنگي نجات مي بي ة  َ َصبغ ة و ِ َ اهللا صبغ احسن من  ًمن  َِ َِ ُ َ ـٰبدون َ ِنَحن له ع ُ : ١٣٨سورهٴ بقره، آيهٴ ( .﴾َُ

 کسي که با خدا ارتباط ) ».كنيم مي عبادت را او تنها ما] بگوييد[ و بهتر از آن؟ نگير چه و] بپذيريد[ الهي رنگ«
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. کند خود و خود را نزد خدا احساس مينزديك  همواره خدا را ،جويد دارد و به او تقرب مي     
او . دانـد   زندگي و ارزش ريز و درشت کارهـاي خـود را مـي   ٴ ارزش لحظه لحظه ،چنين فردي 

او ديگـر  . گـذارد  رد و اثـر مـي  ينها در ارتباط و تقرب به محبـوب، نقـش دا   ا ٴداند که همه   مي
بينـد کـه هـر چنـد      هاي نردبان مـي   اعمال را همچون پله؛بيند زندگي را تکرار مکررات نمي     

تکـرار، توقـف و درجـا زدن    .  عروج و صـعودند ٴ اما در واقع معراج و وسيله ،ظاهرا تکراري 
  . استعروج، تکامل و باال رفتناما است؛ 

فَـس مـؤمن بـه طـور عـام و       اگر هر نَ.با اين نگاه، زندگي بسيار معنادار و با ارزش است     
 اگر قلم علمـا و مـذاکرات علمـي، تـسبيح     ،دار به طور خاص، تسبيح و عبادت است    روزه
 ٴ اگر هر فعلي از مـؤمن عبـادت اسـت، پـس هـر لحظـه      )١٣٠ و ١٢٥، ص مفاتيح الغيـب (،  است

انسان در ايـن حـال، بـا احـساس رشـد      .  براي ترقي و تکاملي جديداي است نو زندگي، پله 
 از يابد و اين دريافـت، زنـدگي را پـر    را پر معنا ميخويش هميشگي و تکامل دائمي زندگي   

  .ندك مي شور و لذت

  مفهوم واليت و قرب الهي
و هبـوط   نـزول آدمـي   ٴبعد از آخرين مرتبـه  )٢٨١ص ، ٢ ج ،تفسير القرآن الکريم(: گويد صدرا مي 

 بـا حرکـت رجـوعي بـه عکـس سـير       أ برگشت به فطرت و مبدٴانسان به عالم زمين، مرحله     
در ايـن مرحلـه نيـز بـراي     . شـود  در سير صعودي، انسان از قيود رها مي. شود نزولي آغاز مي  

 اصـلي وجـود دارد و آن ايـن    ،نزد اربـاب حکمـت و عرفـان   . انسان درجات و مقاماتي است 
 مـوطن  ين متحرکي که به حسب فطرت طي طريق کرده است، اولـ  منزل هر  يناست که آخر  

 ناگزير در سـير صـعودي   ،انسان از حيث اينکه از عالم بهشت اعلي نزول يافته است. ست ا او
 مگـر يابـد    تحقق نمي، صعود انسان به باالترين مراتب.کند به جايگاه حقيقي خود صعود مي  

 بـه  شانـسان در صـعود  .  واجد آن شـده اسـت   نزولٴاي که در مرحله درجه بعد از گذر از هر     
 و﴿ .به خدا منتهي گرددتا كند  ميرا طي ها  اش ملکوت آسمان حسب کمال نوعي و شخصي  

ذ َ السمـٰو ٰلك ك ابرهيم ملكوت  َّ نُرى  َ َ َٰ َ ِاالرض و ِت و ٰ ِ املوقنني َ ِليكون من  ِ َِ  چنين، اين و«: ٧٥ ٴ آيه، انعامٴسوره(. ﴾ََ
خدا در عالم به  روح انساني در قرب )».گردد يقين اهل تا داديم نشان ابراهيم به ار زمين و ها آسمان ملكوت

 البتـه . يابد بار مي روح اعظم و عقل اول در عالم بدو و نزول  قربٴبه درجهبرگشت و صعود    
گردد تا زمـاني کـه خداونـد     متوقف  جا  در همانول يبه بعضي طبقات ناتنها  چه بسا انساني    
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ا﴿ )٣٩٨، ص ٤، ج تفسير القرآن الکريم ( .اراده نمايد  ل درجـٰت مما عملو ُ ِولك ِ َِ َ َّ ٌ  و«: ١٣٢ ٴ آيـه ، انعامٴسوره(. ﴾ٍّ
  )».كردند عمل آنچه از است درجاتي يك هر براي

گويد قرب الهي با تحصيل معرفت و کسب يقين، حرکت در مسير صدق و   مالصدرا مي 
 از تنگناي بدن و زندان طبيعت و در يـک  ارتقا به عالم قدس، تجرد از دنيا و شهوات، رهايي   

سالک اگر در اين حال در محو بـاقي مانـده و   . شود کالم، حرکت از خلق به حق حاصل مي   
 بـه  ، کسي است کـه بعـد از محـو   ،البته ولي کامل. گردد غرق در حق ميبازنگردد،  به صحو   

 خالفـت، خاليـق   رجوع کرده و از جمع به تفصيل بازگشته و با انشراح صدر در مقام      صحو
: پـس حرکـت عقلـي انـسان کامـل دو مرحلـه دارد      . شود را با معاشرت به کمال رهنمون مي 

، کتـاب العقـل و الجهـل، ص    ١، ج الکـافي ( روايتدر گونه که    همان. صعودي اقبالي، نزولي ادباري   
 !ادبـار کـن  :  عقل اقبال کرد و خطاب شد!اقبال کن«: فرمايد  مي به عقل  ، خداوند خطاب  )١٠

  )٥٧٦ ص ،١ ، جشرح اصول الکافي( .»عقل ادبار کرد

  جاودانگيمال صدرا و 
در مقابـل، ناپايـداري زنـدگي و عـدم     . عقيده به جاودانگي از عوامل معنابخش زندگي است     

اگر قـرار اسـت همـه چيـز     . انگيزد  آفرينش و معناي زندگي را برميٴ آن، سؤال از فلسفه يبقا
 پـس معنـاي آن چـه    ،گيـرد  بست تناهي پايان مي زندگي در بن چرا آغاز شد؟ اگر  ،پايان يابد 

هـا و در يـک کلمـه     ها و دلبستگي ها، شادي ها، تکامل  ها، تحمل  ها، سختي  شود؟ تالش  مي
 زنـدگي و وقـايع آن   ٴ پس چه ارزشي دارد؟ گويا ارزش همـه ، اگر دوام و بقايي ندارد     ،زندگي

 ،نفـسه داراي ارزش اسـت   وان امري کـه فـي  بنابراين جاودانگي به عن . در گرو جاودانگي است   
  .ها در باب معناي زندگي است ترين مقوله يکي از مهم

تـوان بـه ارزش مـستقيم و مـستقل       ضرورت جاودانگي بـراي معنـاي زنـدگي مـي       ٴدرباره
طـور فطـري در نهـاد همگـان قـرار دارد و همـه        ميل به جاودانگي بـه   . جاودانگي استناد کرد  

 آن نيـز  ٴ شايد بتوان ضرورت جاودانگي را به ارزش تبعي و بـا واسـطه    .اند  خواستار جاودانگي 
 براي تحقـق آن نيـاز بـه    ،شود  عدالت که يک ارزش محسوب مي ،به عنوان مثال  . كردمستند  

، محسن جوادي، نقد و نظر، سال هشتم، بهار و »آثار جديد درباره معناي زندگي«تدئوس متز، (؛ جاودانگي است

 كوتـاه  بلنـداي قامـت عـدالت   بر زيرا سقف دنياي محدود،  )٢٧٦، ص ٣٠ ـ  ٢٩، ش ١٣٨٢تابستان 
  .طلبد  مي نامحدود جاودانگي راٴتحقق عدالت گستره. است
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او در . کند ، جاودانگي را اثبات ميداردآن  قواي  وصدرا با تأکيدي که بر مجرد بودن نفس   
 مالصدرا،. کند را مطرح ميي جاودانگ،  با پذيرش يازده اصل)١٩٦ ـ   ١٨٥، ص٩، ج اسفار( اسفار

اشتداد نفـس و قـوي شـدن جنبـه     . داند مرگ را ناشي از تقويت نفس و اشتداد وجودي آن مي 
 ،ق نفس از بدنل با قطع تع،شود و در نهايت  سبب تضعيف تعلق نفس به بدن مي،تجردي آن

  . پس مرگ، نشان تقويت نفس است، نه ضعف و نابودي آن.رسد زمان مرگ فرامي
 ؛ بر خالف مجردات تام و نيز بر خالف اجسام، محصور در عـالم واحـدي نيـست     نفس

ه تجردي و عقالنـي  ئ از يک سو داراي نش.ها و عوالم وجودي مختلف است  ئهبلکه داراي نش  
است و از سوي ديگر وجودي در عالم طبيعت دارد که بر حسب آن حـادث اسـت و حـدوث     

امـا نفـس در حرکـت اسـتکمالي     . باشـد   بدن ميه از نشآت نفس، مسبوق به استعداد ئاين نش 
ميرد و در عالم تجرد   از عالم طبيعت مي،شود و در پي اين تبدل مي  به عالم تجرد وارد،خود

 ٴمرتبـه و انعـدام  ارتباط نفس با عالم مـاده  قطع  ،منظور از مجرد شدن نفس. گردد  مبعوث مي 
شود، ارتباط نفـس بـا    ه که حادث مي بنابراين آنچ.با عالم عقول استو ارتباط وجود تعلقي   

 )٣٨٩، ص ٨همان، ج( .عالم عقل است، نه آنکه موجود مجردي به وجود آيد

بنـابراين  .  نيازي به بدن و احوال مادي آن نـدارد ،بديهي است که اين مرتبه از وجود نفس     
 بلکـه صـرفا موجـب انعـدام و فـساد      ؛سازد  عقلي نفس ضرري وارد نمي ٴهئ به نش  ،زوال بدن 

اي از وجـود   اما در کنار اين مرتبه، نفـس بـه مرتبـه   .  تعلقي و طبيعي وجود نفس است  ٴرتبهم
 انـسان وقتـي    بنابراين)٣٩٢همان، ص ( .شود که به لحاظ همان مرتبه باقي است تجردي نايل مي 

بر اثر تحوالت جوهري و استعداد وجودي به کمال رسـيد، از ايـن وجـود دنيـوي بـه سـوي         
  )١٩٦، ص ٩همان، ج ( .شدك  ميردار فنا به سوي دار بقا پوجود اخروي و از 

هويـت شخـصي و   «: ک.ر( .اسـت ) غيرعنصري(مثالي   بدنبه روح  مالصدرا قائل به بازگشت   
 ـ  ٢١٩؛ جـاودانگي، ص  ١٠٤ ـ ٧٧، ص٥ ـ ٦ شـماره  ،کالمي فصلنامه پژوهشهاي فلسفي ـ، »هاي جاودانگي نظريه
 بـه  ، خـود ٴدن، روح با بدن مثالي يا بدن به کمال رسيده پس از مرگ ب ، اين نظريه   مطابق )٢٦٢

بـر اسـاس ايـن نظريـه،     . بـرد  گذارد و براي ابد با چنين بدني بـه سـر مـي    عالم ديگري پا مي 
گـاه جـسمانيت از وي     به طـوري کـه هـيچ   ؛حقيقت انسان موجودي جسماني ـ روحاني است 

 ؛يابـد   تجـرد بـار مـي   ٴ به مرتبهالبته جسم آدمي در مراحل استکمال جوهري. شود منتفي نمي 
ايـن نظريـه، معـاد بـه عـود        بنابر. ماده ندارد،ابعاد سه گانهدر عين برخورداري از طوري که   به

اين نگـرش،  طرفدار فيلسوفان . شود روح با بدني غير از بدن دنيايي به سوي خداوند معنا مي     
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 در نظر .پذيرد ز حدوث نميتجرد روح را از آغامالصدرا اما . شيخ اشراق و مالصدرا هستند  
نفـس در آغـاز، موجـودي مـادي     . او وضعيت وجودي نفس در حدوث و بقا يکـسان نيـست   

بدن عنصري را يکسره در معـاد  وي . رسد  تجرد ميٴ به مرتبه،است و با حرکت جوهري خود     
 زيرا اگر معاد بازگشت روح به بـدن عنـصري باشـد، عـالم     ؛کند اعتبار اعالم مي   جسماني بي 

  . ت هم چيزي جز عالم دنيا نخواهد بودآخر
نيـروي  .  خيـال اسـت  ٴحداقل چيزي که هر انساني هنگام مرگ با خود به همراه دارد، قوه     

، ص العرشـيه ( .يابـد  ، مـي  اسـت ين جهان بودهاخيال پس از مرگ، ذات خود را آن گونه که در    
 ،س بـه بـدن عنـصري    به دليـل عـدم توجـه نفـ    ، خيالٴ با ورود انسان به عالم نفوس، قوه   )٧٤

کنـد کـه در    مـي يجـاد  ا صور ادراکـي را  نوعي خيال ٴين قدرت وجودي قوهاشود و    تقويت مي 
ملكـات   متناسب بـا  ،هاي خيالي صورت. ت عنصري اسٴعين برخورداري از مقدار، فاقد ماده     

  .ه استکه نفس در حيات دنيوي کسب کردشوند  محقق ميخُلق و خويي و 
کنـد کـه    وهر نفساني مفارقي را يک بدن مثالي همراهـي مـي   معتقد است هر ج   مالصدرا

 بي آنکـه حرکـات مـواد و تحـول در آن     ؛گرفته از ملکات و هيأت نفساني آن جوهر است     بر
 زيرا يک حقيقـت اسـت   ؛استبدن عنصري  مثالي غير از بدنتوان گفت که  نميپس . راه يابد 

 همـان جنـين نـود سـال     ؛توت اسـت فردي که اکنون به فر. که روند تکاملي را طي کرده است 
 همـين جـسم   .ر حـال ترقـي اسـت   دجسم . پيش است که رشد و تکامل و تغيير يافته است   

 از ايـن جـسم   تـر  پاکو در آنجا جسمي  شود  برزخي ميئهٴوارد نش » جسما طبيعيا ِهبعد کونِ «
  .معناي ترقي جسم در جسميت همين است. دخواهد ش

تـر   اش روز به روز کامـل  کند و جسم طبيعي  ترقي مي،  ضعفٴ از مرتبهدم نخستانسان از  
اش بـه کلـي متـروک     جايي که بعد طبيعي ؛رسد  آخر کمال خود ميٴشود تا اينکه به درجه   مي

حرکت شخص واحد   تمام اين مراحل،، حال  در عين.يابد  ملک به ملکوت تبديل مي  ،شده
  .دت و تغيير هويت نيستعينيت و وحابطال  ، باعث زوال شخصيتتکامل، تجدد و .تاس

 بـاقي و   نيـز ، بلکـه بـدن حقيقـي انـسان    ماند مي باقي مرگ، نه تنها نفس بعد از    بنابراين
تر از اين بدن مادي است و نـور حـس و حيـات     تر و لطيف  پاک بدن حقيقي، . تجاوداني اس 

بر خـالف بـدن مـادي کـه حـس و حيـات آن بـالعرض اسـت و          ؛در آن بالذات جاري است 
  )٩٩، ص ٩، ج اسفار( . نسبت روشنايي به خورشيد است،نفسنسبتش به 
مـدرس  اين نظريه را آقا علـي  .  است لحوق بدن به روحٴنظريه ، ديگر در باب معاد     ٴنظريه
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.  صـدرايي ارائـه کـرده اسـت    ٴو به عنوان تکميل نظريـه حكمت متعاليه زنوري با حفظ اصول   
  )٣٥، ص ٥٨، ج ١٨٥، ص ١٠، ج االنواربحار : ک.ر( :فرمايد که ميبخش ايشان حديثي  الهام
 روح نيکوکـار در نـور و روح بـدکار در    :همانا روح در جايگاه خـود قـرار گرفتـه اسـت     «

هنگاهي که زمان برانگيختن . ماند شود و نزد خدا محفوظ مي بدن به خاک تبديل مي     . ظلمت
رد و حرکـت  خـو  بارد و سپس زمين مانند مشک تکـان مـي    بر زمين باران زندگي مي  ،فرارسد

اي برآمـده از    شسته با آب و يـا کـره  آمده از خاِکفراهم  خاک آدمي همچون طاليي    .کند مي
گردنـد   ها باز مي  سپس صورت؛شود  پس خاک هر بدني به مکان روح منتقل مي.گردد شير مي 

در معاد، بدن خاکي عنـصري حـضور خواهـد     بنابر اين نظريه، ».شود و روح در آنها وارد مي 
بي آنکه بدن مثالي در کار باشـد و بـي آنکـه اشـکاالت تناسـخ و يکـي بـودن دنيـا و            ؛داشت

 تدبيري و تصرفي خـود را در بـدن از   ٴاساسا پس از مرگ بدن، روح علقه .يدآآخرت به ميان   
اي   اضـافه ، نفس به بـدن مـادي  ٴ زيرا اضافه؛شود دهد، اما اصل علقه هرگز قطع نمي   دست مي 

اميـر ديـواني،   ( .دهد لقه است که بدن را به سوي مقر روح حرکت ميذاتي است و همين بقاي ع     
  )١٠٥ ـ ١٠٤ص 

الـشواهد  ( : اسـتفاده کـرد  شـواهد الربوبيـه  شايد بتوان همين نظـر را از کـالم مالصـدرا در     
افکند و ترکيـب آنهـا را    وقتي مرگ بين جواهر اين اجسام دنيوي جدايي مي «)٣٦٢، ص  الربوبيه

آنگـاه  . روند ماند؛ هرچند هيأت و اعراض از بين مي اي باقي مي  مفردهريزد، جواهر  به هم مي  
پـس  . کنـد  که هنگام معاد فرارسد، جسم اين بار، ترکيبي فسادناپذير از آن جـواهر پيـدا مـي    

ايـن  مطـابق  » .سـت  اجسم اخروي، تنها از جواهر تشکيل شده و عاري از اعراض ايـن دنيـا   
ُيـوم تبـدل ﴿ انقطاع نفس از او، عناصرش به حکـم  ٴ واسطه، بهفروپاشي بدن دنيوي بعد از  ،بيان َّ َُ َ َ

االرض َري  ُ غ َاالرض  ترکيب غير قابل )».گردد مبدل زمين اين غير به زمين كه روزي«: ٤٨ٴ آيهسورهٴ ابراهيم، ( ﴾ََ
  )١٥، ص ٥، جاسفار: ک.ر( .يابد بار مي) مثالي(و در قوس صعود به عالم جمعي يابد  ميفسادي 

معنـايي   گرايان که مرگ را عامل بـي   توهم تقابل مرگ با جاودانگي و تصور پوچ  اينبنابر  
 نه تنها اسباب پوچي زنـدگي  ، اسالميٴفلسفهروايت مرگ به  .شود  باطل مي  ،دانند  زندگي مي 

صـدرالمتألهين  .  بلکه عامل دستيابي انسان به معناي برتـر زنـدگي اسـت   ،آورد را فراهم نمي  
اي برتـر و    انسان با مرگ بـه مرتبـه  )٢٣٨، ص٩، جاسـفار ؛ ٤١٠، ص و المعادالمبدأ: ک.ر( معتقد است 

 ؛ مرگ، زنـدگي اسـت  ؛مرگ، هالک و اضمحالل نيست. شود حياتي ذاتي و حقيقي نايل مي 
مردم در خوابند هرگاه بميرند «: ٤٣، ص ٤، ج بحار االنوار( ».الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا   «:بيداري است 
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 در حـالي  ؛کنـد  شود و حق را آشکارا مشاهده مـي   بعد از مرگ، انسان بيدار مي )».شوند  بيدار مي 
، ٤، ج تفـسير القـرآن الکـريم   ( .دبوديد، تنها در قالب امثال خيالي  که قبل از آن، اگر حقايق را مي 

گونـه کـه برخـي از متفکـران       آن، مرگ حتي انتقال صرف نيـست  ،مالصدرادر نگاه    )١٣٥ص  
. رند؛ بلکه رشد و تکامل و امري ارزشمند و در نهايت معنابخش زندگي استديني بدان تأکيد دا

کند، بلکه اگر نباشد، زندگي به رشد و  پس نه تنها مرگ، پوچي و عدم معناداري را تقويت نمي
مرگ در حرکت رو به کمال و جوهري انسان نقشي . معناي مطلوب و مقبول منتهي نخواهد شد

بدون شک اين نظرگاه، انسان را از نگـاه دردآور  . دهد الي سوق ميمثبت داشته، آدمي را به تع     
  .رهاند  است، مي پوچي و احساس بيهودگي که اسباب اضطراب و تشويش

  نتيجه
 ٴ همـه ٴشناسـي را اسـاس و پايـه    مالصدرا انـسان .  ناظر به انسان استٴ مالصدرا، فلسفه  ٴفلسفه

اخـالق و کـردار   . سـت  ااو» عقـل «و » نفـس ناطقـه  « ويژگي ممتاز انسان در .ددان معارف مي 
ـ   . ست اانسان همگي منتسب به عقل نظري و عملي او      هـاي او   سان و ويژگـي بـا شـناخت ان

  . شود  تعيين و تعريف مي»معناي زندگي«
عنـوان مبـدأ و مرجـع همـهٴ     وجود خدا بـه  . اصل حيات ارزش دارددر حکمت متعاليه،    

ا بنابراين زندگي اساسـ . باشند ندگي انسان ميجاودانگي منشأ معنا و ارزش ز  نيز   موجودات و 
 حرکت جبلّي و حرکـت  :انسان از دو حرکت برخوردار است . ارزش شمرده شود   تواند بي  نمي

، اما همگان در يـک حرکـت جبلـي و    نيستنداگر بعضي افراد در حرکت ارادي موفق    . ارادي
سـت و عـشق بـه خـدا در      انسان از کرامت ذاتي برخوردار ا.کنند فطري به سوي خدا سير مي     

  . وجود او اشراب شده است
شناخت انسان با آن فطـرت  . گردد هاي وجودي انسان برمي بنابراين ارزش زندگي، به ارزش 

اما بايد توجه داشت که . الهي، کرامت، عشق به وجود و زندگي تا بيکران، معرف ارزش او است
شخص، هنگـامي بـه   . رسد  تکامل ميهاي وجودي با ارادهٴ برخاسته از عقل به فعليت و  ارزش

هاي بـالقوه را در خـويش    يابد که با ارادهٴ عقالني ارزش ارزش شايستهٴ مقام انساني خود بار مي     
بـر اسـاس   طور کلي  به. از اين رو ارزش و معناداري زندگي داراي درجاتي است   . شکوفا سازد 

 .شـود  متحـول مـي  ست با تحول جوهري  ااو نحوه هستيکه  انسان  ، سرشت حرکت جوهري 
؛ همچون گوهري ستا علي االصول داراي شدت و ضعف و کمون و بروز هاي وجودي ارزش

  .گردد که در معدن نهفته است و استخراج آن با کوشش بسيار ممکن مي
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گوناگون نفس انساني و تفاوت درجـات نفـوس بـشر و نيـز بـا      نشآت با توجه به خالصه  
 برخـوردار  يمعنـاي زنـدگي از مراتبـ   گفـت  توان  ي به قبول قوت و ضعف براي نفس، م توجه
منـد    بهـره تـري  کند با کسي که از نفس قوي  فرق مي، کسي که نفسي ضعيف دارد   ٴمرتبه. است
تـوان   اما هرگز نمـي . هاي آنان در يک سطح نيست ها و برداشت ها، درک   اهداف، ارزش  .است

هـر نفـسي در هـر سـطح و     . ت و زندگي او را فاقد معنـا دانـس  ضعيف را با قوي مقايسه کرد 
  . از زندگي معنادار برخوردار باشد،تواند به تناسب همان درجه  ميباشد،اي که  درجه
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