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چکیده
از ارکان کشف دیدگاه مالصدرا در مسئلة فلسفة زندگی ،شناخت معنای حیات و ابعاد و مؤلفههای آن
است .در فرایند کشف این نظریه ،نقد دیدگاه رقیب و بدیل نیز صورت خواهد گرفت .مسئئلة اصئلی
این تحقیق کشف مواضع هستیشناختی صدرا در تحلیل معناداری زندگی و به تبئع آن نقئد و نفئی
پوچی و بیمعنایی زندگی است .درواقع در این جستار در پی پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که
در نظام فکری مالصدرا و مبتنی بر رهیافت هستیشناسی او ،پوچی و بیمعنایی زندگی چگونه نفئی
میشود؟ رهاورد به دست آمده بیانگر آن است که با بازخوانی دیدگاه مالصدرا به این نتیجه میرسیم
که وی در زمرة اندیشمندانی است که از نظریه فراطبیعتگرایانه در حوزه معنای زندگی دفاع میکند.
از دیگر نتایج و دستآوردهای این پژوهش آن است که از منظر هستیشناختی ،باور به مبدأ و معاد و
ارائه استداللهای موجه و معقول در این دو حوزه خواهناخواه حیات آدمی را معنادار جلوه داده و بئه
معناداری زندگی او منجر خواهد شد .بنیادیترین مبنا در میان مبانی هستیشناسی ،مسئئله وجئود
خدا و توحید و از پس آن معاد است .پژوهش پیشرو به شیوه توصیفی -تحلیلئی دیئدگاه صئدرا را
دربارة معناداری حیات در پرتو باور به مبدأ و معاد بیئان و در ادامئه بئه تبیئین و در پئارهای مئوارد
بازخوانی و حتی بازسازی دیدگاه او در نفی پوچی و بیمعنایی از زندگی خواهد پرداخت.
کلمات کلیدی :معنای زندگی ،پوچی ،بیمعنایی حیات ،مالصدرا ،خدا ،آخرت.
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طرح مسئله

پرسش از هدف و ارزش زندگی از گذشته برای آدمیان مطرح بوده و امروزه با توجهه بهه
تغییر زندگی از حالت سنتی به شکل مدرن ،باز سخن از معناداری حیهات بهرای بیشهتر
انسانها دغدغه اصلی بوده و بهگونهای اذهان انسانها را درگیر کرده است .اما با این حال
برخی از گذشته تا به امروز در مقابل قائالن به هدفمنهدی حیهات بهه هیچانگهاری روی
آوردند .اگرچه پوچی مطلق در منظر کسانی معنایی ندارد (سهلیمانی امیهری 2003 ،ب،
ص )4؛ اما به معنای بیهدفی در پارهای از امور زندگی نهتنها محقق که عمالً در زندگی
بسیاری از انسانها وجود دارد (همان) .این باور البتهه بهه جههت تحلیهل عمیهق و دقهی
فلسفی درست است ،اما بحث آن است که عمال ما با انسانهایی مواجهه هسهتیم کهه در
هیچیک از امور خود هدفی را دنبال نمیکنند و درواقع به صورت عملی از پوچی مطلهق
دم میزنند .در میان اندیشمندان مغربزمین افرادی چون :نیچهه (نیچهه ،1993 ،صه
 88 ،71و 121؛ همو ،1998 ،ص  )214شهوپنهاور (شهوپنهاور ،2011 ،ص 108؛ دورانهت،
 ،1992ص  )291سههارتر (یانه  ،2011 ،ص 195-212؛ اسههتراترن ،2000 ،ص  )56کههامو
(کامو ،2006 ،ص 36؛ همو ،2010 ،ص  )144-146تولستوی ( تولستوی ،2007 ،ص )97
والتر استیس (ملکیهان ،2003 ،ص  )77و تهامس نیگهل (نیگهل ،2003 ،ص  )93-107از
پوچی فلسفی دفاع کرده و به تبیین و معقول جلوه دادن آن میپردازند.
در برابهر پهوچی ،معنهاداری زنهدگی ( )Meaning of lifeبهه هریهک از معهانی «ارزش»،
«هدف» یا «کارکرد» (  )metz, 2007, p 197مطرح میشود (همو 2003 ،الف ،ص 269؛
 .)Ibid, 2002, p 5برای فالسفه مسئله معنای زندگی از اهمیت خاصی برخهوردار اسهت؛
کمتر فیلسوفی است که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به این امر نپرداخته باشد .وجهه
آن نیز مشخ است .پاسخ به اساسیترین سؤاالت بشهری و هویتبخشهی بهه انسهان و
موجودات در راستای معنادار بودن حیات خواهد بود .اگرچه در گذشهته بهرای متفکهران
کمتر مسئله پوچی مطرح بوده است؛ اما امروزه بهه جههت زنهدگی جدیهد کهه محوهول
امانیسم غربی است ،انسان دچار بحران بیهویتی شده و از پس این بیهویتی بهه دنبهال
معنابخشی به زندگی خود است (استیس ،2003 ،ص .)110-111
در حوزة معنای زندگی هر دیدگاهی را بپذیریم 1،تحقیقا عالم هستی را معنادار خهواهیم
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دانست .متفکران قائل به معنای زندگی قطعا با توجه به ادله فلسفی و ادله دروندینی به
نفی بیمعنایی در زندگی و مسئله پوچی باور دارنهد( .ولهف ،2003 ،ص 34؛ آل .کهوئین،
 ،2007ص 184-185؛ هها واکهر ،2007 ،ص 137-138؛ .)Cottingham, 2003, p 29
رویکرد ما در این تحقیق بررسی معنای زندگی از منظر مالصدرا با رهیافت ناظر به نفهی
پوچی و نیستانگاری زندگی است .با بازخوانی اندیشههای صدرا میتوان بیان داشت کهه
دیدگاه او در حوزة معنای زندگی ،دیهدگاهی فراطبیعتگرایانهه اسهت؛ چراکهه او حیهات
آدمی و حتی تمامی هستی را در ارتباط با سرمنشأ هستی یعنی خداوند دانسته و زندگی
را در صورتی که ناظر به مبدأ و معاد باشد ،دارای هویهت و معنها و اصهالت میدانهد .بهه
همین جهت درصدد پاسخدهی به این پرسش خواهیم بود که از نظر صدرا و مبتنهی بهر
رهیافت هستیشناسی او ،پوچی و بیمعنایی زندگی چگونه نفی میشود؟ از پهس پاسهخ
به این سوال اصلی پرسشهای فرعی دیگر تحقیق نیز با تحلیل ارائهشده پاسخ داده می-
شوند .سؤاالت یادشده از این قرارند که :مؤلفههای هستیشناسانه در معناداری زندگی از
منظر مالصدرا چیست؟ مؤلفههای پوچانگاری در حوزه هستیشناسی کدام است؟ و نهایتا
اینکه مبتنی بر نگاه هستیشناسانه صدرایی ،با نظریه پوچگرایان و مؤلفههای بیمعنهایی
زندگی چه مواجهه انتقادی میتوان داشت؟
پیشینه تحقیق

دربارة موضوع تحقیق یعنی اصل مسئله معنای زندگی تاکنون آثار خوبی به زبان فارسی
نوشته شده است؛ اگرچه بیشتر این آثار حالت ترجمهای داشته و یا در مقاالت و پایهان-
نامهها به صورت تطبیقی اندیشههای متفکران اسالمی با یکی از صاحبنظهران غربهی در
حوزه معنای زندگی تحلیل مقایسهای صورت گرفته است .دربارة معنای زندگی از دیدگاه
مالصدرا تاکنون چند تحقیق مستقل صورت گرفته است؛ اما تحقیق پیشرو با نگاهی به
مفهوم پوچی به این مسئله مینگرد .از این جهت کاری ابتکاری بوده و از این منظهر بهه
اندیشه صدرا نوشتهای در قالب کتاب و پایاننامه و مقاله مالحظه نشهده اسهت .فهرسهت
کارهایی که دربارة معنای زندگی از نظر مالصدرا صورت گرفته عبارتند از:
مقالة « :معنای زندگی به روایت حکمت متعالیهه » 2نوشهته آقهای مسهعود آذرباییهانی؛
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مقالة« :معنای زندگی از منظر مالصهدرا و پهل تیلهیش» 3نوشهته اعلهی تهورانی و رقیهه
طلوعی؛ مقالة « :معنای زندگی از دیدگاه مالصدرا» 4نوشتة قاسم پورحسن و فائزه عابهد
کوهی؛ مقالة «ارزش زنهدگی از دیهدگاه مالصهدرا» 5نوشهتة علیرضها دهقهانپور؛ مقالهة
«بررسی معناداری زندگی در اندیشه مالصدرا و کییرکگور» 6نوشتة محمد بیدهنهدی و
7
محمدجواد ذریه؛ مقالة «تبیین تأثیر انسانشناسی مالصدرا در تنهوع معنهای زنهدگی»
نوشتة عبداهلل صلواتی و شهناز شایانفر؛ مقالة «معنا و هدف زندگی از دیدگاه صدرالدین
شیرازی» 8نوشتة امیر دیوانی و علیرضها دهقهانپور؛ مقالهة «معنهاداری زنهدگی در پرتهو
جاودانگی نفس از دیدگاه مالصدرا» 9نوشتة فروغالسادات رحیمپور و محمدجواد ذریهه و
زهرا آبیار.
همانگونه که اشاره شد عمده این تحقیقات ناظر به تحلیل اصل معنای زندگی از منظهر
مالصدرا است .تفاوت اساسی جستار حاضر بها تحقیقهات یادشهده آن اسهت کهه طهرح و
بازسازی جدیدی از معنای زندگی در اندیشة مالصهدرا صهورت گرفتهه و بها اسهتنباط و
اصطیاد مؤلفههای معناداری حیات از جهت هستیشناسی ،بهه تحلیهل انتقهادی نظهرات
ناظر به پوچی و بیمعنایی زندگی پرداخته شده است.
مؤلفههای هستیشناسانه در معناداری زندگی از منظر مالصدرا

دربارة معنای معنای زندگی نظر یکسانی وجود ندارد .برخهی مهراد از معنهای زنهدگی را
توکل و اطمینان قلبی در امور رنجآلود زندگی (هیک ،2003 ،ص  )25دانستهاند .عهدهای
ارزش زندگی (فرانکل ،2012 ،ص  )145و بعضی دینداری (علیزمهانی ،2010 ،ص )107
را در معنای «معنای زندگی» دخیل دانستهاند .اما بیشهتر محققهان سهه معنهای ههدف،
ارزش و کارکرد از زندگی را در معنای زندگی آوردهاند .مراد ما از معنای زندگی به مانند
بیشتر محققان (بیات ،2011 ،ص 64-69؛ سلیمانی امیری 2003 ،الف ،ص 104؛ صادقی،
 ،2003ص  )68در این عرصه همان هدف از زندگی است .و در برابر بیهدفی را مسهاوی
با پوچی و بیمعنایی از زندگی میگیریم (بیات ،2011 ،ص  .)64-69از این منظر میتوان
با بازخوانی اندیشه صدرا ،هدفمندی حیات را با توجه به مبدأ و معاد و باورمندی به آن-
ها دنبال کرد.

نفی پوچی از منظر هستیشناختی در اندیشه مالدصدرا

07

به تعبیر دیگر از میان نظرات کالن در حوزه معنای زندگی ،صهدرا از نظریهه فراطبیعهت
گرایی دفاع میکند و در میان رویکردهای خدامحور و روحمحور از خهدامحوری جانهب-
داری مینماید .وی این رویکرد را ناظر به هم ارزش و هم کهارکرد و ههم ههدف در آثهار
خود مورد توجه قرار میدهد ،اما از آنیا که او خداونهد را منبهع اصهلی و فیهال مطلهق
هستی میداند ،بر نظریه هدف نسبت بهه ارزش و کهارکرد تأکیهد بیشهتری دارد .از ایهن
جهت در این تحقیق نیز بحث معناداری زندگی و در ادامه نقد ههیچانگهاری را از منظهر
هدف دنبال خواهیم کرد.
باور به وجود خدا

تنها امر حقیقی که سبب آرامش در زندگی میگردد ،یاد و نهام خداسهت( 10طباطبهایی،
 ،1996ج  ،11ص  .)355به تعبیر کری  « :بدون خدا و جاودانگی ،معنایی غهایی وجهود
ندارد( ».کری  ،2013 ،ص  )27یا به باور ویتگنشتاین تنهها امهری متعهالی میتوانهد بهه
زندگی آدمی معنا دهد ( .)Wittgenestein, 1961, p 149
همانگونه که آقای متز در تعریف دیدگاه فراطبیعتگرایانه بیان میدارد« :در یک دیدگاه
فراطبیعتگرایانه ،زندگی یک فرد ،تنها درصورتی معنادار است که ربط و نسبت خاصی با
قلمرو صرفاً روحانی داشته باشد و [درصورتی که] خدایی در کار نباشد ،و یا روحی وجود
نداشته باشد ،و یا بر فرل وجود ،انسان در زندگی خود ،توان برقرار کردن ارتباط با آنها
را نداشته باشد ،در این صورت ،زندگی انسانی فاقد معنا خواهد بهودMetz, 2000, p ( ».
.)294
براساس دیدگاه خداباوری زندگی زمانی معنادار خواهد بود که در ارتباط با خهدا باشهد و
خدا در محور همه امور قرار بگیرد ( .)metz, 2002, p 784صدرا خهدا را ههدف اصهلی و
غایت هستی میداند و با توجه به قاعده امکان فقری باقی موجودات در عرصه هستی فقر
محض هستند .تنها وجود غنی در هستی خداوند اسهت (صهدرالدین شهیرازی 1981 ،ج،
ج ،2ص 300؛ جوادی آملی ،1996 ،ج  ،1ص  .)200با توجه به اینکه رویکرد خدامحور در
حوزة معنای زندگی ،خدا را هدف میداند و ارتباط با خدا در تحقق بخشیدن به غایهت و
قود اصلی معنای زندگی را محقق میسازد ()metz, 2000, p 313-293؛ بنابراین صهدرا
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نیز شرط الزم و کافی در معنای زندگی را نظریه هدف الهی میداند.
او باور به وجهود خهدا را امهری فطهری میدانهد (صهدرالدین شهیرازی ،1999 ،ص 102؛
طباطبایی ،1996 ،ج  ،10ص 272؛ کوچنانی و نیات ،2013 ،ص  .)112انسهان در عهالم
مادی از روی اختیار این باور را عملی میسازد .باالترین اعتقاد از نظهر او بهاور بهه وجهود
خداست (صدرالدین شیرازی ،1975 ،ص  .)7البته شناخت حقیقت خدا بهرای ههیچکس
مقدور نیست ،اما از طرق مختلف میتوان به شناخت افعال و آثهار او راه یافهت (همهان).
صدرا استداللهای مهمی برای وجود خدا ارائه میکند که موثقتهرین و دقیهقترینِ آن،
برهان صهدیقین اسهت (طباطبهایی ،1985 ،ج  ،5ص 80؛ همهو ،2007 ،ج  ،4ص -1042
 .)1041در تحلیل از انسان به ابعاد وجودی او توجه خاص داشته و مهمتهرین بعهد را در
این راستا حرکت تکاملی نفس انسان میداند .انسان دارای حرکت ذاتهی (غیهر ارادی بهه
سوی کمال) و حرکت ارادی (از روی اختیار) به سوی مدار و محور عهالم یعنهی خداونهد
است .حرکت ارادی او از روی اختیار و با علم و انتخاب دین همراه خواهد بود (صدرالدین
شیرازی ،1987 ،ج  ،7ص .)144-145
انسان از روی اختیار میتواند سلوک معنوی را انتخاب نماید و به سوی خداونهد حرکهت
نماید .با این کار انسان قوه نظری و عملی خود را تکمیل میکند و ادراکات حق و اعمال
خیر برای آدمی محقق خواهد شد (همو 1981 ،ب ،ص  245-246و .)373
صدرا براساس قواعد فلسفی وجود را برابر با تمام صفات کمالی مساوق دانسته و حیات را
عین وجود میداند .اگر در امری حیات نباشد ،ناشهی از قابلیهت آن شهیس اسهت (همهو،
 ،1987ج  ،6ص  ،)288نه از سرمنشأ حیات که خداوند باشهد .اگهر انسهان بهاور بهه ایهن
سرمنشأ داشته باشد ،زندگی او رن و بوی خاصی پیدا خواهد کرد که متفاوت از زندگی
انسانهایی انسان که توجه به مبدأ حیات و زنهدگی ندارنهد .بنهابراین در حیهات معنهوی
انسانهای الهی شکر خداوند در ارائه و جعل حیات مشهاهده میشهود (همهان ،ج  ،1ص
 .)87تمامی موجودات هویت الهی دارند و به سوی خداوند در حرکتند .اگهر بها دقهت در
هستی نگریسته شود ،چیزی جز خدا دیده نمیشود (همو1981 ،ج ،ج  ،1ص .)117
زندگی انسان باورمند به خدا سراسر رضایت و شادکامی است .او جهان هستی را یکسهره
بر وجه اتم و احسن و خیر اعال میبیند (همان ،ج  ،9ص .)343-344
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انسان الهی شوق تام و تمام به خداوند دارد و امکان ندارد به جهت فطرت پهاک کهه بهر
خلق الهی سرشته گشته ،او را نفی کند و به غیر او گرایش و کرنش پیدا نکند (همان ،ج
 ،9ص  .)350این شوق در تمام ابعاد زندگی خود را نشان مهی دههد و انسهان را یکسهره
عاشق و مشتاق باری تعالی مینماید و زندگی او را به رن خدا درمیآورد (همهو،1987 ،
ج  ،7ص .)210
باور به آخرت
باور به آخرت رکن اساسی در معناداری زندگی در رویکهرد فراطبیعهتگهرا اسهت .نبهود
آخرت و معاد کل حیات و فلسفه حیات را عبث و بیمعنا خواهد کرد (مطهری ،2001 ،ج
 ،4ص  .)679-680از آنیاکه صدرا در حوزة معنای زندگی شرط الزم و کافی را بهاور بهه
خدا میداند ،خودبهخود در دل آن باور ،مسئله اعتقاد به آخرت معنا مییابهد .چنهانکهه
متز اشاره میکند در رویکردهای خداباور ،رهیافتی با عنوان خدا-روحمحور وجود درد که
بر این باور است که معنای زندگی تنها با وصال به خدا محقق میگردد و این امر در این
دنیا محقق نخواهد شد و در جهان دیگری به نام آخرت عملی میشود ( metz, 2002, p
.)792
صدرا وصول به حیات اخروی به جهت جاویدان بهودن و دیهدار خداونهد را بهتهرین نهوع
تیارت میداند و انسانهایی را که در دنیا در راستای گام گذاشتن بهه حیهات اخهروی و
کسب سعادت حقیقی تالش میکنند میستاید .اگر انسهان در حیهات دنیهوی بهه نیهت
وصول به آخرت و لقای الهی گام برندارد ،به نابودی حقیقی خود کمک کرده اسهت .دور
شدن از قرب الهی باالترین خسارت است (صدرالدین شهیرازی1981 ،ج ،ج  ،9ص .)303
او با بیان روایت مشهور از حضرت علی (ع) که « :رحم اهلل امرأ عرف من أین و فی أین و
إلى أین» تفکر و اندیشه در حوزه معاد را امری مهم میداند (همان ،ج  ،1ص 21؛ همان،
ج  ،8ص 355؛ همو ،2004 ،ج  ،1ص .)571
حیات انسان از ماده شروع میشود ،اما در مراتب سهگانه نهایتهاً بایهد بهه عهالم عقلهی و
حقیقی راه یابد .حیات حقیقی مربوط به عالم آخرت اسهت .در آنیاسهت کهه انسهان بهه
صورت ابدی زندگی خواهد کرد( .همو ،1987 ،ج  ،4ص  )297معنهادرای زنهدگی انسهان
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ناظر به نوع انسانها متفاوت است .او با طرح سه نوع انسان طبیعی ،مثالی ،و عقلی (همو،
1981ج ،ج  ،9ص  )70-73بر این باور است انسان طبیعهی تفهاوتی بها دیگهر حیوانهات
ندارد .آنچه سبب معنابخشی به زندگی انسان یعنی هدفمندی میگردد ،حیات برزخی و
در مرتبه اوج حیات عقلی است که مربوط به زندگی اخروی انسانهاست .تنها موجهودی
که از این سه مرتبه حیات برخوردار است انسان است (همان ،ج  ،9ص .)82
صدرا با تحلیل فلسفی (همان ،ص  )185-196ضرورت حیات اخروی و مسئله جهاودانگی
را اثبات میکند .و میدانیم که براساس باور فراطبیعت گرایی ،زنهدگی انسهان در بسهتر
حیات اخروی ادامه خواهد یافت .در این صورت دیگر زنهدگی ایهن جههان پایهان حیهات
آدمی نبوده و انسان منتظر عالم دیگری است که به صورت ابدی در آن به سر خواهد برد
(همان ،ص  )196و همین امر زندگی او را معنادار خواهد کرد .انسان بهه صهورت فطهری
باور به آخرت دارد و نمیتواند منکر جهان پهس از مهرگ گهردد (همهو ،1987 ،ج  ،6ص
 ،)77مگر آنکه فطرت او از حالت روحانی به سوی ظلمت گرایش یابد و غافل از امر معاد
گردد ( همو ،1975 ،ص  .)321انسان در لحظات پایهانی عمهر خهود و در دمهادم مهرگ،
بازگشت به این فطرت روحانی در باور به معاد و آخرت پیدا میکنهد و بهه طهور غریهزی
متوجه میگردد که آخرت حق است و نمیتوانهد از آن روی برتابهد و فهرار کنهد (همهو،
 ،1999ص .)22-23
البته باور به وجود آخرت فرع بر اعتقهاد بهه وجهود خداسهت« .ههرکس پروردگهارش را
بشناسد ،ذات و حقیقت خود را از پرده و پوشش دنیا رها ساخته و از اهل آخرت گردیده
است( ».همو 1981 ،الف ،ص  .)115او با تحلیل آیه «اال الی اهلل تویر االمهور» بازگشهت
انسان به خدا و آخرت را امری یقینی و حتمی میداند .آرامش حقیقی و سعادت واقعهی
برای انسان در جهان آخرت و در جوار قرب الهی حاصل خواههد شهد (همهان ،ص 164؛
همو 1981 ،ج ،ج  ،6ص 355؛ همو ،1999 ،ص .)124
حقیقت مرگ

مرگ به باور انسان الهی امری حقیقی بوده و حلقة اتوال میان انسان در حیات مهادی و
اخروی است .از این جهت هیچ اضطراب و تشویشی نسبت به آن نهدارد (نوهری،1994 ،
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ص  .)262مرگ صرفاً انتقال نفس از حیات مادی بهه حیهات اخهروی اسهت (صهدرالدین
شیرازی ،1981 ،ج  ،9ص  .)51-52درواقع مرگ حلقه اتوال است و از این جهت ارزش و
اعتبار مییابد؛ واال در صحنه هستی مرگ از هستی و وجود برخوردار نیست .نفس وجود
پیش از بدن نداشته و با وجود و تکامل جسم اییاد میگردد .پس از اییاد با بدن ارتباط
داشته و تکامل هر دو در ارتباط با هم ادامهه مییابهد (همهان ،صه  107و 318؛ همهو،
 ،1982ص  .)235نفس مسیر حرکت خود را با بدن ادامه میدهد تا جایی که دیگر نیازی
به این ارتباط نیست و با رسیدن به درجه کمال خاص به استقالل میرسد و از آن جهدا
میگردد .مرگ در همینجا رخ میدهد.
صدرا با طرح مسئله مرگ طبیعهی و ارادی و اخترامهی ،مهرگ ارادی را مخهت انسهان
میداند( .شایانفر و مقدم للکلو ،2015 ،ص  )45اما نه هر انسانی .انسهانی کهه از مراتهب
باالی معنویت برخوردار باشد و از عنایت نفس رهیده باشد ،به چنهین مرگهی در همهین
نشئه مادی دست مییابد (صدرالدین شیرازی ،1987 ،ج  ،2ص .)357
انسانی که حیات خود را عاریت الهی بداند و در بستر امکان فقری فکر کنهد ،خهود را در
برابر حقیقت تسلیم دیده و آن را راه ارتباط بین خود و حقیقت وجود میبیند .او وجهود
در خویش را امانت الهی دانسته تا اینکه در روز لقای الهی به وصهول حهق نائهل شهود و
امانت را تحویل صاحب آن دهد .اینیاست که با یادکرد از بیتی از حافظ شهیرازی بیهان
میدارد:
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست

روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم
(همو ،1999 ،ص .)361

او در رساله کسر اصنام الیاهلیه درباره عالمت و نشانههای دوستداران خداوند مینویسد:
«از جمله نشانهها دوست داشتن مرگ است ،چراکه راه وصول به لقها حبیهب اسهت ،و
وقتى محب بداند که مشاهده و لقا جز با رفتن به منزلگاه دائمى امکهان نهدارد و آن ههم
تنها از راه مرگ میسور است ،به ناچار شوق بهه مهرگ درو پیهدا مهىشهود و سهفر ازیهن
منزلگاه به سرا محبوب برو سنگین نباشد( ».همو ،1992 ،ص .)96
انسان با مرگ به تکامل میرسد و همین امر سبب میشهود دیگهر بحهث تلقهی نیسهتی
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دربارة مرگ بیمعنا باشد (همو 1981 ،ج ،ج  ،9ص .)238
پوچگرایی

نیهلیسم یا پوچگرایی ( « )Nihilismانکار معنا و ارزش ذاتی و درونی زندگی و انکار ههر
پایه و اساس واقعی و عینی بهرای حقیقهت و نیهز اصهول اخالقهی» ( Babcock, 1986,
 )p1528است .این معنا از پوچگرایی را اولبار نیچه مطرح کرد ( نیچه ،1993 ،ص .)221
دربرابر این نوع از پوچگرایی که میتوان از آن به نیهیلیسهم افراطهی فلسهفی یهاد کهرد،
برخی دیگر از متفکران غربی مانند هگل نیز از پوچی و نیستانگاری سخن میگویند ،که
بحثشان کامال ً متفاوت از نگاه متفکران اگزیستانس به خووص افرادی مانند نیچه است
).)Hegel, 1977, p 152; Jacobi, 1987, p 120
زندگی عور مدرن از منظر برخی پوچی را ذاتی آن قرار داده و گریزناپذیر ساخته اسهت
(وارد ،2003 ،ص 216؛ راسههل ،1998 ،ص  14؛ تیلههیش ،1996 ،ص 77؛ گههواهی،2016 ،
مقدمه) .به همین جهت در روانشناسی حل مشکالت روحی انسانهای پوچانگار دغدغه
رواندرمانان است (فروم ،1991 ،ص 14؛ فرانکل ،1996 ،ص .)139-140
مؤلفههای پوچانگاری در حوزة هستیشناسی

طرفداران نیستانگاری از منظر هستیشناختی برای زندگی هدفی قائل نبوده ،بهاور بهه
مبدأ و معاد را نفی میکنند.
نفی خدا

با اینکه اصل باورمندی به وجود خدا مورد وفاق متفکران جهان از گذشهته تها بهه امهروز
بوده و معنابخشترین امر به حیات آدمی را همین باور دانستهاند (داستایوفسکی،1989 ،
ج  ،1ص 439؛ استیس ،2003 ،ص  ،)109اما عدهای دم از الحاد زده و به تبیین فلسهفی
آن پرداختهاند .در میان ملحدین برخی صرفا به نامعقول و ناموجه بهودن ایهن بهاور نظهر
داده و عدهای دیگر نه تنها به نامعقولیت ،بلکه به شر و خطرناک بودن آن نظر داشتهاند (
.)Reitan, 2009, p 3
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متفکرانی چون نیچه و سارتر توجه به خدا و مبدأ عالم را نپذیرفته و را ه نیات انسهان و
جهان را در نفی خدا میدانند (نیچهه ،2002 ،ص 74-75؛ سهارتر ،1982 ،ص  .)26البتهه
دلیل روی آوردن به الحاد از سوی این دو متفهاوت اسهت .نیچهه در نقهد مسهیحیت بهه
بیخدایی و مرگ خدا میرسد (گریفین ،2009 ،ص  ،)53اما سارتر ریشه الحاد خود را به
نابسامانیهای اجتماعی نسبت میدهد (سارتر ،1978 ،ص  .)297سهارتر بها اینکهه اقهرار
میکند بدون خدا زندگی سخت و خطرناک خواهد بود ،اما باید شیوه زندگی کردن بدون
خدا را به دیگران بیاموزیم (کرنستون ،1971 ،ص  .)35-36برخی دیگر نهتنها زندگی با
خدا را سخت تلقی نمیکنند ،بلکه از مقدس بودن آن و معناداری بدون یاد خهدا سهخن
میگویند (کامو ،2006 ،ص 160؛ همو ،1987 ،ص 87-88؛ کمبر ،2006 ،ص  .)30امهروه
آقای نیگل از سرآمدان دفاع از پوچی به واسطه نفهی خداسهت .او خهود بهه صهراحت در
آثارش بیان میدارد که موجودی فراطبیعی و برتر از عالم طبیعت ،چنانکه در ادیان از او
سخن می گویند ،وجود ندارد ( .)Nagel, 2012 , p 12
نفی حیات اخروی

با وجود فطری بودن باور به جاودانگی ،اما برخی از انسانها از این امهر روی برگردانهده و
زندگی ابدی را برای انسان نفی میکنند .اگرچه مهدلهای پهذیرش جهاودانگی مختلهف
است ،اما اصل باور به آن سبب معناداری زندگی بوده و عدم اعتقاد به آن زندگی سراسهر
از آشوب و استرس و درگیری برای زندگی انسان بهه دنبهال خواههد داشهت (همیلتهون،
 ،1998ص  321و 381؛ نوری ،1994 ،ص  .)260به تعبیر کری زندگی زمهانی معنهادار
میشود که پایان نپذیرد (  .)Craig, 1994, p 42از نظر پوچانگاران زندگی انسان در ایهن
دنیا خاتمه یافته و با مرگ به تناهی و تمامی سوق پیدا میکند .به همین خاطر به نفهی
هستی بعد از مرگ و انکار جهان آخرت میپردازند .افرادی مانند هیوم (هیوم و دیگهران،
 ،2004ص  ،)49راسل (راسل ،1970 ،ص  )95و نیچه باور به آخرت را بیدلیل و معلهول
اموری مانند احساسات بشری دانستهاند .به تعبیر کامو« :ههرچهه ههست همینیاسهت و
آدمی باید با تمام توان در استفاده هرچه بیهشتر از همهین زنهدگی ایهن جههانی برآید».
(کامو ،2002 ،ص .)54
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نپذیرفتن مرگ بهعنوان حلقة اتصالی دنیا و آخرت

متفکران نیستانگار براساس عدم باور به جهان آخرت ،درباره مرگ نیز برخالف فالسهفة
الهی میاندیشند .اینان مرگ را محدودیت انسهان دانسهته و آن را سهبب اتمهام زنهدگی
انسان و محدودیت او میدانند .چنانکه برخی از فالسفه اگزیستانس که متهأثر از اندیشهه
پوچگرایانه نیچه هستند ،حضور انسان در عالم را توادفی دانسته و آدمی را شبان وجهود
خود میدانند ( مککواری ،1997 ،ص  .)133با مرگ ،انسان بهه پایهان مهیرسهد و کهار
آدمی با آن خاتمه مییابد (کرشینان ،2013 ،ص  .)49به همهین خهاطر چهالش اساسهی
برای پوچگرایان بهنام اضطراب و آشوبهای روحی و روانی شکل میگیرد (یهالوم،2011 ،
ص  .)56یکی از دالیل و توجیهات خودکشی از سوی اینان همین امر اسهت .سهارتر کهه
سرآمد متفکران پوچگرا در مسئله مرگ است ،بیان میدارد« :نقش مرگ فقط جهتدهی
است ،بنابراین مرگ نه به تنهایی و نهه بهه عنهوان بخهش پایهانی حیهات مها دارای معنها
نیست.)Sartre, 1992 , p 681-3( ».
نگاه اینچنینی برای پوچگرایان نسبت به مرگ به جهت نگاه مادی آنان اسهت ( young,
 .)2003, p 116نیگل مسئله مرگ را مهمترین دلیل و پشهتوانه مسهئلة پهوچی میدانهد
(نیگل ،2003 ،ص .)96
از دید پوچگرایان مرگ امری پلیهد و نهاگوار در زنهدگی آدمهی اسهت .سهارتر دراینبهاره
مینویسد« :هر موجود بهدون دلیهل زاده مهىشهود ،از رو ضهعف خهودش را امتهداد
مىدهد و به توادف مىمیرد( ».سارتر ،1986 ،ص  .)248به صهراحت شخوهیتی ماننهد
کامو از فراموشی مرگ و درک و دریهافتن حهال یهاد میکنهد (کهامو ،2007 ،ص .)133
سارتر مرگ را دلیل اصلی پوچی (مککواری ،1998 ،ص  )201و برخی (شهوپنهاور) نیهز
مرگ را رنج غمبار انسان دانستهاند (راسل ،1993 ،ص .)1032
تحلیل انتقادی نظریة پوچگرایان مبتنی بر نگاه مالصدرا

نقد اول (ناظر به مطلق یا نسبی دانستن پوچی):
پوچی اگر به معنای مطلق باشد ،همان صدفه و عبث در فلسفه است که از نظر صدرا در
نظام هستی هیچ جایگاهی ندارد (صهدرالدین شهیرازی 1981 ،ج ،ج  ،2ص  .)250چهون

نفی پوچی از منظر هستیشناختی در اندیشه مالدصدرا

11

قول به پوچی مطلق درواقع عدم علم به علل و غایت است و جهل به آن دلیل بهر وجهود
آن نیست .به نظر صدرا پوچی نسبی به جهت دوری از خدا و نفهی مبهدأ و معهاد اسهت.
زندگی در فقدان دین و معنویهت خواهنهاخواه بهه سهمت آشهفتگی و پریشهانی خهاطر و
استرس و دهها آسیب دیگری پیش خواهد رفت که خالصهه همهه آنهها بهیمعنهایی در
هدف زندگی خواهد بود .چنانکه برخی از متفکران غربی نیز به این امر اذعهان کردهانهد
(استیس ،2003 ،ص  .)113-114بنابراین اگر خدا بهه عنهوان ههدف و غایهت در هسهتی
وجود نداشته باشد ،زمینه برای حضور و ظهور پوچگرایی معنا خواهد داشت (متز2003 ،
ب ،ص  .)152-153اما میدانیم که با وجود ارائه استداللهای مختلف از سوی ملحهدان،
هنوز خداباوری به عنوان دیدگاه رسمی و رایج در جهان مطرح است و در عمل نیز ایهن
باور به معنابخشی زندگی انیامید (یون  ،1991 ،ص 207؛ وبر ،2003 ،صه 405-410؛
ویلم ،1998 ،ص  .)168از نتایج حداقلی باور به خدا و آخرت نهزد متفکهران اسهالمی آن
است که انسانها را از پوچپنداری و پوچ بودن نیات میدههد و بهه زنهدگی و اندیشهه و
هستی انسان معنا می بخشد (مطهری ،2001 ،ج  ،2ص .)537
نقد دوم (انکار مبدأ و معاد به عنوان امری فطری):
صدرا در آثارش با کارکرد از خدا و باورداشت خدا زندگی انسانهایی که از خدا به دورند
را تن و تاریک میداند (صدرالدین شیرازی 1981 ،الف ،ص 178؛ همهو 1981 ،ج ،ج ،5
ص 206؛ همو ،1999 ،ص  .)80او بر این باور است که وجود خدا امر فطری است و نفهی
خدا امکانپذیر نیسهت (همهو 1984 ،ب ،ص 242؛ همهو 1981 ،ج ،ج  ،1ص )116؛ مگهر
آنکه انسان از مسیر فطرت حقیقی فاصله گرفته باشد .البته با تقسیم فطرت به روحانی و
ظلمانی بر این باور است که هر انسانی براساس فطهرت خهویش مسهیر زنهدگی الههی را
انتخاب میکند ،مگر آنکه نفس خویش را آلوده به ظلمت و گمراهی نمایهد و بهه جههت
تعلق نفس به قوا و جوارح بدنی مسیر حیات او از الهی بودن خارج شود (همو 1984 ،ب،
ص  .)242فطرت روحانی به عالم امر و ملکوت و فطرت ظلمانی به عالم خلق تعلق دارد.
فطرت روحانی انسان مایل به ملکوت و خداوند و فطرت ظلمانی به عالم مادی و ظلمهت
عالقه دارد .این انسان است که با انتخاب عقالنی مسیر معنابخشی به هریک را برای خود
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فراهم میسازد ( همو ،1987 ،ج  ،4ص 251؛ همو ،1975 ،ص 442-443؛ همو 1981 ،ج،
ج  ،9ص  .)236فطرت روحانی انسان پاک و توحیدی است و انسهانهایی کهه در مسهیر
زندگی به این فطرت گرایش پیدا کنند زبانشان به ربوبیت باری تعالی اقرار خواههد کهرد
(همو ،1987 ،ج  ،2ص 246؛ همان ،ج  ،3ص 351؛ همان ،ج  ،4ص .)208
نقد سوم (خودفراموشی عامل مهم پذیرش پوچانگاری):
صدرا راز اصلی فراموشی و نفی خدا را خودفراموشی و از یاد بردن خود حقیقهی انسهان
میداند (همو 2002 ،الف ،ص  .)13به همین خهاطر بهرای معنابخشهی زنهدگی بایهد بهه
معرفت نفس پرداخت و به شناخت حقیقت انسان راه یافت که در این صورت تذکر نفس،
سبب نذکر و یاد خدا خواهد شد .البته بالعکس آن نیز درست است .یعنی یاد خدا انسان
را با حقیقت خویش آشنا خواهد کرد (همو 1981 ،الف ،ص 134؛ همهو 2002 ،الهف ،ص
.)13
به تعبیر برخی از فالسفه اگزیستانس (هایدگر) فراموشی خهود حقیقهی انسهان و اصهل
وجودش او را به ورطه بیمعنایی کشانده و سبب آسیبهای روحی و روانی فراوانی بهرای
او شده است .مهمترین آنها همین مسئله پوچی و نیستانگاری است .با دریهافتن خهود
حقیقی و درک اینکه انسان کیست ،تا حدودی میتواند خود را از این آسهییبها برهانهد
(مککواری ،2003 ،ص  65-70و 156؛ همو ،1998 ،ص 164-168؛ کهوروز ،1999 ،ص
.)97-100
در اندیشة برخی از فالسفه جدید غرب پوچی و نیستانگاری نهتنها امری مذموم نیست،
بلکه گریزی از آن نیست و باید از آن استقبال کهرد (شهوپنهاور ،2011 ،ص 108؛ نیچهه،
 ،2002ص  .)54و شخویتی مانند نیگل با استداللهای متعهدد سهعی بهر واقعهی جلهوه
دادن پوچی دارد (نیگل ،2003 ،ص  .)92-107حال آنکه واقعی بودن ایهن اسهتداللها
مخدوش بوده و هیچیک از این استداللها مبنای درستی ندارند (شهریاری ،2003 ،ص
.)44-62
فراموشی دین و معنای پیشنهادی دین برای زندگی انسان معاصر را با بی معنایی مواجه
ساخت (استیس ،2003 ،ص  109و .)118
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نیچه ،کامو و سارتر و فالسفهای از این سنخ زندگی انسان را منهای خدا دیده و انسان را
رها و وانهاده به خویش میدانند (مککواری ،1998 ،ص  .)67بهه همهین خهاطر زنهدگی
انسان را همراه با دلهره و اضطراب و نگرانی میبینند .سارتر به صراحت بیان میدارد کهه
انسان یعنی دلهر و اضطراب (سهارتر ،1982 ،ص  .)29امها صهدرا ایهن رویکردهها را نفهی
میکند .او درمان بنیادین برای حل مسئلة پوچی و آسیبهای ناظر به آن را خودشناسی
میداند .با خودشناسی هم به خدا و هم به معاد و مرگ و جهاودانگی راه مییابهد .او درد
اصلی خدافراموشی و معادفراموشی ،و در نتییه بیمعنایی زنهدگی را در نسهیان اصهل و
حقیقت وجودی خود انسان میداند .با تحلیل آیه «نسوا اهلل فانسیهم» عدم شناخت خدا
و معاد را در همین نسیان نفس اعالم میکند (صدرالدین شهیرازی ،1975 ،ص  7و 498؛
همو 1981 ،الف ،ص  5و  134و 163؛ همو 2002 ،ب ،ص 125؛ همهو ،1987 ،ج  ،5ص
346؛ همان ،ج  ،7ص 34؛ همو 1984 ،ب ،ص  275و  ،412حسهینی اردکهانی،1996 ،
ص .)59
از نظر صدرا مرگ نمیتوان عامل بیمعنایی زندگی باشد ،بلکه برعکس مهرگ زنهدگی را
در معنابخشی تقویت کرده و به آن جهت میدهد .مرگ آغهاز بیهداری و معنابخشهی بهه
زندگی خواهد بود (صدرالدین شیرازی ،1975 ،ص 410؛ همهو 1981 ،ج ،ج  ،9ص 238؛
همو ،1987 ،ج  ،4ص  .)135به تعبیر اونامونو با مرگ و بهاور بهه آخهرت «میخهواهیم از
هیچ بودن بگریزیم( ».اونامونو ،1998 ،ص .)94-95
نقد چهارم (عدم توجه به ساحتهای وجودی انسان):
نکتة مهم دیگری که در حوزه معنای زندگی از منظهر صهدرا قابهل توجهه خهاص اسهت،
تقسیم او از زندگی طبیعی است .او ساحتهای زندگی انسهان را بهه روحهانی و حیهوانی
تقسیم میکند و توجه صرف به زندگی حیوانی را فاصله گهرفتن از ابعهاد وجهود انسهانی
میداند .اگر آدمی به این بعد توجه کند درواقع هیچ تفاوتی بها حیوانهات دیگهر نخواههد
داشت و موداق آیه قرآن است که زندگی را لهو و لعهب میدانهد (صهدرالدین شهیرازی،
 ،1987ج  ،6ص  .)239وی با اشاره به آیه قرآن « وَ مَنْ أَعْرَلَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً
ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى» زنهدگی بهدون یهاد خهدا را زنهدگی بهدون معنها و بها
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مشکالت فراوان روحی و روانی همراه میداند (همو 1981 ،الف ،ص 178؛ همو 1981 ،ج،
ج  ،5ص 206؛ همو ،1999 ،ص  .)80البتهه موهداق واقعهی تنگهی و سهختی در آیهه در
قیامت و معاد محقق خواهد شد (همهو 1981 ،ج ،ج  ،9ص 132؛ همهو ،1987 ،ج  ،6ص
 .)109این در صورتی است که متفکران پوچانگاری این امر را نادیهده میانگارنهد (نیگهل،
 ،2003ص  .)94حال آنکه با نگاه صدرایی امکان فقری به انسان هویت و معنا میبخشد و
خود را در برابر همه عالم و خالق آن مسئول میداند.
نتیجه گیری

مسئله معناداری حیات در فلسفههای مختلف بشری با تحلیل یکسانی مواجه نیست .بهه
همین جهت نقد و نفی قائالن به هیچانگاری زندگی نیز مختلف خواهد بهود .مبتنهی بهر
رویکرد فراطبیعتگرایی خدامحور ،با هر سه رهیافت :ارزش ،کاکرد و هدف ،پوچی و بی-
معنایی زندگی قابل نقد است .براساس مبانی هسهتیشناسهانه صهدرایی ،پهوچانگهاری بها
چالشهای مهمی چون انکار مبدأ و معاد به عنوان دو امر فطهری ،خودفراموشهی و عهدم
توجه به ساحتهای وجودی انسان مواجه است .از نظر صدار باور به مبهدأ و معهاد رکهن
اساسی معنابخشی به حیات است و بدون خدا و باور به معاد اصال زندگی عبث و بیههوده
خواهد بود .با توجه به نظام وجودشناختی صدرایی ،خداوند اصل و منبع و منشا هسهتی
است .مبتنی بر نظریه امکان فقری در دایرة هستی هیچ وجودی استقالل ذاتی نداشته و
وجود و صفات کمالی خود را از ناحیه خداونهد دارد .در کنهار آن مسهئله مهرگ در بهاور
انسان معتقد به جهان آخرت حلقه اتوال این دنیا و جههان بعهدی خواههد بهود .از ایهن
جهت ترس و دلهره و اضطراب و تشویش خاطر در زندگی اصال معنها نهدارد .بهه همهین
خاطر زندگی سرشار از شادابی و خرسندی و معنادار در حیات چنهین انسهانی مشهاهده
میشود .ادلة طرفداران پوچگرایی نیز با توجه به بیاساس بهودن و عمهدتا برخواسهته از
وهم و خیال جای توجه نداشته و چیزی جز تاریکی و ضیق در ابعاد مختلف زندگی امهر
دیگری را به دنبال نخواهد داشت .در اندیشة صدرا هم با تحلیل فلسفی و هم بها تحلیهل
درون دینی به نفی نیستانگاری پرداخته میشود.

13

نفی پوچی از منظر هستیشناختی در اندیشه مالدصدرا
یادداشتها

 ) وnon-naturalistic approach(  ناطبیعههتگرا،)naturalistic approach (  طبیعههتگرا: مههراد سههه رویکههرد1
 قائالن به معنای زندگی در یکی از این سه رویکرد جای میگیرنهد.) استsuper naturalistic approach( فراطبیعتگرا
.)59-89  ص،2007 ، فول اول؛ علیزمانی،2011 ،؛ بیات87-98  ص،1997 ،؛ هیک15-26  ص،2011 ،( متز
. 9  شماره،  سال چهارم،2011  پاییز، حکمت اسراس2
.66  شماره،2011  زمستان، خردنامه صدرا3
.68  شماره،2012  تابستان، خردنامه صدرا4
.9  شماره، سال چهارم،2011  پاییز، حکمت اسراس5
.64  شماره،2012  تابستان، قبسات6
.1  شماره، سال چهل و هشتم،2015  بهار و تابستان، فلسفه و کالم اسالمی7
.5  شماره،2011  پاییز، پژوهشهای اخالقی8
.13  شماره،2017  بهار و تابستان، جستارهای فلسفه دین9
)28/» (رعد. «اال بذکراهلل تطمئن القلوب: ناظر به آیه قرآن10
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