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 مقدمه

 یعلم هایشاخهاز  یاریه بسکدر عصر حاضر است  یاز موضوعات اساس یزندگ یمعنادار

 معنای بهن مقاله یدر ا یزندگ ی. معنادارانددادهنظر قرار  و اهتمام به آن را مد یبررس

 مندیغایتو  داریهدف معنای بهه کبل ،ستین یاز زندگ یت سطحیرضاو احساس  بینیخوش

 همراه انسان به یرا برا یقیعم خاطرآرامشو  بینیخوشت احساس یه در نهاکاست  یزندگ

صدرا، به ویژه ، بهلسوفان مسلمانیاز ف یاریبس ،طرف یکاز  ،نین بیخواهد داشت. در ا

فطرت  یگر بررسیدارند و از طرف د یوجه خاصانسان ت یو شناخت هدف هست شناسیانسان

ر موجودات در شناخت ما از هدف خلقت یافته انسان از ساامتیازیو شناخت وجود  یخاص انسان

افتن ی دنبال ن مقاله بهی. ایابدمیراه  یه هدف شناخته شود، معنا به زندگک یمؤثر است. زمان

 :جمله، از استمطرح  یزندگ یو معنا یفطرت انسان بارهه درکاست  هاییپرسشاز  یپاسخ برخ

 ه است؟یفطرت اول بردارندهدر فقطانسان  یو زندگ یا هستیآ

 ه انسان است؟یفطرت اول یدیپل معنای به، دانندمید و زشت یذات انسان را پل ایعدهه کنیا ایآ

اه دگی، از دبودن فطرت اوالهیو  کده به پایه انسان با عقیدانستن فطرت اولدیتعارض پل

 ؟شودمیدرا چگونه حل ص

خود موجب  هایگرایشانسان در  یوجود آن اعتدال مرتبه دنبال ا عشق به خداوند و بهیآ

 ؟شودمیدر انسان  یگریتولد فطرت د

 معتقد است؟ ییزهایه به چه چیفطرت ثانو صدرا درباره

انسان  یزندگ یردر معنادا تواندمیه یه و ثانویفطرت به اول کیکدرا درباره تفصدگاه یا دیآ

 است؟ پذیرنیین نقش چگونه تبیا ؟داشته باشد ینقش

ه مباحث کل شده کیتش یزندگ «یمعنادار»و  «فطرت»ن پژوهش از دو واژه یعنوان ا

 «فطر»شه یبر وزن فِعلَه از ر یعرب ایواژه «فطرت»آن مطرح شده است. باره در یاریبس یفلسف

ش را یت الزم خویفعلمواجه نشود  یمانعا به اگر کاست « نش بدون سابقهیآفر» معنای بهو 

حالت  یعنیفطرت  ،گرید عبارت به .(56 :5، جتابی، یصفهاناالراغب ال؛ 457 :3ج ،1367 ر،یاث)ابن یابدمی

گر یه با دکردن و در اصطالح منظور از فطرت، خلقت خاص انسان است کاز خلق یخاص

 موجودات تفاوت دارد.
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 یو سرشت کپا یذات یدارا یاست )هر انسان الهی یهر انسان گفت فطرت توانمیپس 

ا بر اثر استمرار و ی شودمیر حق منحرف یاز مس یا بر اثر عوامل خارجیه کست( ا ییخدا

اعتقاد به  ،نمونه یدار خواهد شد. برایفطرت انسان ب الهیعد ر حق، بُیت در مسکمداومت بر حر

 از یویشرور دن وسیله هب یویدن یاختالل در زندگ ننکردجادیانسان و اعتقاد به ا یجاودانگ

 ر حقیت در مسکبر حر یداریانسان و پا یمراتب وجود یه سبب ارتقاکاست  یجمله امور فطر

، جمال و ییجوحقیقتر، یخ بهش یگرا ،نیا بر عالوه. دکنمیانسان را معنادار  یو زندگ شودمی

 یزندگ یافتن معنایه در کاست  یاتیله فطرجم ت و ابداع، عشق و پرستش ازی، خالقییبایز

 .(86-74 :1375 ،ی)مطهرمؤثر است 

واژه  .«یزندگ»و « یمعنادار»ب از دو واژه کاست مر یاصطالح «یزندگ یمعنادار»

 یت رساندن استعدادها و قوایبروز و به فعل یه براک رودمی کار به یموجود یبرا «یزندگ»

 ی)صدرباشد  رشد به رو یو زندگ یات معنویح یدارا ،گرید عبارت بهخود تالش داشته باشد. 

 :3ج ،همان)است  یو ارزشمند داریهدف، «یمعنادار»منظور از واژه  .(1501-1500 :2ج ،تابیافشار، 

 یدر زندگ یه هر انسانکباشد  یا مجموعه اهدافی، هدف یزندگ یاگر منظور از معنا .(2580

 یمعنادار تلق یل زندگکسته باشند، تا یو شا یارزش ذات یراد داین اهداف بای، اکندمیدنبال 

و  یزندگ ییبه سطوح ابتدا تواننمی صرفاً یزندگ یافتن معنای یبرا ،گرید عبارت شود. به

ندارند  یارزش ذات یرا اهداف مادید. زکرتفا کا یماد یازهایز و نیشدن غرابرآوردهچون  یاهداف

 دنکنمین یانسان تأم یزندگ یف از معنا را برایضع ایدرجه فقطستند و یدار و ماندگار نیو پا

 .(89-59 :1386، یزمانی)علروزمره انسان معطوف است  یه به زندگک

 یزندگ یمعناداردرباره ج یرا هایدیدگاه

ت یانسان و محدود یاساس هایپرسشبه  گوییپاسخعلم در  یناتوان طرف اینبه  1970از دهه 

را  ینید یش مجدد به باورهاین، لزوم گراید یو اجتماع ینمود آثار فردعلم و  یو عمل ینظر

 هاتالشن یل گرفت. اغلب اکآن ش یو معنادار یزندگ درباره یآن مباحث دنبال بهرد و کفراهم 

ن ی. در چندادمیل کیش به تجربه و حس تشیه محور آن را گراک گرفتمیصورت  ییدر فضا

 ،دگاهین دیبود. مطابق ا گراطبیعت هایدیدگاه، یزندگ یمعنادار در باب هادیدگاهعمده  ییفضا
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 ،گرید عبارت . بهشودمیمعنادار  ،کوچکز و یهرچند ناچ یش به امور مادیاساس گرا بر یزندگ

 .(42-20 :1379 ،ی)گلشن ز معنادار استیخدا ن وجود بهبدون اعتقاد  یزندگ

 یدگاه معنادارید .1: شودمیم یه تقسدگاه عمدیبه دو د گراطبیعت یدگاه معنادارید

و  گزیندبرمیه شخص ک یاتیالت و غایدگاه تمام احساسات و تماین دی؛ مطابق اگراشخص

 .2 ؛(164-162 :1388ات، ک)مش است زندگی یعمل بپوشاند، رمز معنادار ها جامهبه آن دوشکیم

ش یخو ناخودآگاهر یس در ضمک ه هرک یاتیواقع ،دگاهین دی؛ مطابق اگراعین یدگاه معنادارید

، آن را یرات و شرور بر زندگیر خیثانسان و تأ یل اعتقاد به جاودانگیاز قب ،به آن واقف است

 .(165 :همان) کندمیمعنادار 

 یزندگ یدرباره معنادار ی شیرازیدگاه صدراید

استمداد از ن با یات و همچنیو روا یات قرآنیصدرا با اهتمام به آ، یلسوفان اسالمین فیدر ب

عرضه  یزندگ یمعنادار یبرا یرده است، چارچوبک گذاریپایهش یفلسفه خو یه براک ایمبانی

 یمیبا مفاهطرف  یکاز  یزندگ یدرباره معناداروی دگاه ین است در نگاه اول دکممکند. می

با  دیگر طرفمشابه باشد و از  یمال انسان، سعادت و رستگارکانسان، است کچون سلو

سان دانسته شود، اما با یکسهروردی و  سیناابنچون  یلسوفان اسالمیر فیسا یفلسفهای اهدیدگ

ه ک ی. در چارچوبشودمیاو نقاط افتراق آن مشخص  یو استنباط از مباحث فلسف ترعمیقتأمل 

 عالی و آرمانین تا مراتب ییاز مراتب پا یزندگ یمعناکند ترسیم می یزندگ یمعنادار یاو برا

قرب به خداوند و در جوار او را ت یزندگ یمعنا اوجاست. او نقطه  شدنیحققم هاانسان یبرا

 عبارت قرار دارد. به یهر انسان یو در ساختار فطراست  یوجود یه هدفک داندمیگرفتن قرار

 یکنزد اوخود را به با خداوند ارتباط  یبرقراراز طریق بکوشد د یه باکن انسان است یا ،گرید

در  یزندگ یاساس یه معناکنیتوجه به ا باصدرا  ،نیا بر عالوهمعنادار شود.  اشندگیزند تا ک

( را در ارتباط با آن یو وجود ی، معنویر اهداف )مادی، ساشودمیه تقرب به خداوند حاصل یسا

را در  یماد یپرداختن به زندگ ةیالجاهلسر اصنام کو رساله سه اصل در  وی. کندبندی میرتبه

ن ی. او در اپسنددمیبخورد،  چشم بهدر آن  یاز اهداف معنو ایسایهه ک ایگونه بهدال، حد اعت
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روان یپ یبرا ییالگو ،یط در زندگیه با افراط و تفرک پردازدمی یوهش دانشمندانکآثار به ن

 .آیندمی شمار بهش یخو

 اقسام فطرت

 .هیو فطرت ثانو هیفطرت اولاست: قسم بر دو فطرت  ،یرازیش یدگاه صدرایاز د

است که منجر  ودر وجود اصیل انسان همان بعد باطنی وجود ا اولیهفطرت  :اولیهفطرت  .الف

شرور و  هاییانساندر وجودشان، هرچند  یحسب این بعد باطن بر هاانسانتمامی  شودمی

 خویش را در باطن خود حس کنند و در سراسر خالق به الهیناهنجار باشند، وجود گرایشی 

 تنهانهصدرا معتقد است  .(797 :2ج ،1386، شیرازی)یافتن آن باشند  دنبال بهزندگی خویش 

ع یتمام عالم مط: »نویسدمی باره اینه است. او در یفطرت اول یعالم دارا یه تمامکانسان بل

هست، و  ین فطریه و دیت ذاتیآن عبود یع اجزایجم یه و برایعیطاعت طب بهاست  یتعالیبار

صدرا نجا یدر ا .(457 :2ج ،1381 ،همو)« 1(الًیتَبد هللِا ةوَ لَن تَجِدَ لِسُن) اندجاریبر سنت واحد همه 

 خوشدسته کرده است ک یفمعر یبودن و عبادت ذاتعیه تمام موجودات عالم را مطیفطرت اول

ق است که زمینه را برای تحق اولیهماندن همین فطرت زنده. شودنمی یرییچ تحول و تغیه

شدن را فراهم  واقعی انسانِ مقدمهزمینه و  اولیه. فطرت کندمیدر انسان فراهم  ثانویهفطرت 

قدم  ایارادهبدون هیچ عزم و  هاانسان. اندمشترکهم  با اولیهدر فطرت  هاانسان همه. کندمی

ه د شروع بیداده شده است، با اختیارشان قرار و با عمری که در گذارندمیدر این دنیا 

 .کنندبیدارسازی باطن خویش برای عروج به موطن اصلی 

والدت  گویدمی. او داندمیه نفس یه را در والدت ثانویجاد فطرت ثانویصدرا ا :2ثانویهفطرت  .ب

 ،یگرید یجا در .(400 :1366همو، )ابد ی یل و دگرگونه روح تبدئه نفس به نشئنش یعنیه یثانو

ه ک یانسان بر اثر ممارست در اعمال یت رساندن قوایبه فعل از داندمیه را عبارت یفطرت ثانو

                                                             
 (.23 :)فتح« و ابداً در سنت خدا تغییری نخواهی یافت» .1

ای که کمال ثانویه ؛اندپرداختهمیکمال ثانی است که از زمان ارسطو نیز در فلسفه به آن این فطرت ثانویه همان  .2
 (.6 :1388ای، شود انسان به هدف از وجود خویش برسد )خامنهموجب می
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دارد  همراه و نور به کیقلب صفا و پا یبرا که اعمالی؛ شودمیقلب  یمنشأ احواالت گوناگون برا

 .(38-37 :1ج ،1386، همو) ندکمی الهیرش الهام یپذ را آماده آنو 

ه در یفطرت اول کیاز پا ایذره هکند کت کحر یریدر مس تواندمیصدرا معتقد است انسان 

از  یطانیش هایوسوسهبا وجود  هاانساناز  یگریه دسته دک است یحال ن درینماند. ا یاو باق

ه از آن به ک دشومی آنهامجدد در  یدسرآغاز تول مسئلهن یو هم کنندمی نظر صرفگناه 

 ینه معناداریمزد دوباره تولریق از طانسان  .(345 :1366 ،همو)همان؛  دکننمیر یه تعبیوالدت ثانو

نات که رخ دهد، تمام افعال و سین والدت ثانویا که زمانی. کندمیش فراهم یخو یرا برا یزندگ

انسان را به  تنهااو نه هایوسوسهطان و یر شیت در مسکرا حریز .دشومی هدفدارانسان 

ست در تحقق هدف کبه ش موضوعات او را یه در برخکبل دهدمیسوق  برنامگیبیو  هدفیبی

 از آثار مخرب آن است. یکی یدر زندگ معناییبیو  یه پوچک رساندمی اشوجودی

 هیالتفات به فطرت اول سایهمعناداری زندگی در 

عبارت  وانات است. بهیدر حموجود زه یو غر ،در اجسامموجود  عتِیر از طبیغ یفطرت انسان

ا و یات دنیعت مربوط به مادیطب که حالی در ،است یوانیفراح هایارزشفطرت مربوط به  ،گرید

ه از دو وجه یفطرت اول ،رادصد ی. از داست یوانیات حیح یجسمان یازهایزه محدود به نیغر

 ،وی نظربه  .ارتباط انسان با ذات خود .ب ؛نشیارتباط انسان با مبدأ آفر .: الفدشومی بررسی

از افعال  یه فعلکنید شده است و از جهت اجایست و از جانب خداوند اا الهیفطرت انسان 

و  کیپا یدارا یوجود ةسع واسطه ست و چون ذات خداوند بها خدا خداوند است، مشابه ذات

 از .(68-67 :1389همو، )و قداست خواهد بود  کیپا یز دارایانسان ن هی، فطرت اولقداست است

ر یرا به سبقت عدم بر وجود تفسه انسان یصدرا فطرت اول، توجه به ذات انسان با ،گریطرف د

 «ئاًیشَ کمِن قَبلُ وَ لَم تَ کَو قَد َخلَقتُ» :کشاندمیوجود  سوی به. خداوند انسان را از عدم کندمی

ه ینقص و ضعف آمده است و از فطرت اول سوی بهمال کانسان از  ،صدرانظر  . از(9 :می)مر

 .(303 :1363، همو)افتاده است  فرو یویدن زندگی به ،او خواسته یه خداوند براک ،شیخو

را مرادف با  یانسان قائل است و فطرت انسان یبرا ینش خاصیصدرا آفره کنیا یمبنا بر

ل، حالت بالقوه یدر تحقق رذا تواندمی یا فطرت انسانی، آبردمی کار بهذات مسبوق به عدم 
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شتن حالت بالقوه ورت داص در ؟ده شده استیآفر الهیو  که فطرت او پاکنیا ایداشته باشد 

ه هست ک یلکن شیبودن نظام عالم با هم، چگونه اراده خداوند به احسنلیتحقق رذا یبرا

و سالم  که خداوند ذات و فطرت پاک شودمین ییتب گونهاینصدرا پاسخ  ؟شودمیسازگار 

و مادر به ارث ه از پدر ک یاساس صفات ذات انسان در بدو تولد بر ، امارده استکرا اراده  یانسان

ات و ظواهر یبا ماد یل همراهیدل ند و بهکقطع تعلق  الهیرفته از اراده رفته ممکن استبرده 

رد و در جهت ینگ عهده را به الهی ت تحقق ارادهیرد و مسئولیگبها خو م با آنکمک، یزندگ

ا یو مادر ان به ارث بردن صفات مثبت پدر کل گام بردارد. البته امیو رذا یت صفات منفیفعل

. رسدمیت یت به فعلیط و تربیبر اثر مح هکز وجود دارد یآن صفات ن انسبت بدر بودن الاقتضا

معلومات نزد نفس در بدو تولد و فقدان بر  یو قرآن مبن شناسانروانهم با نظر  ،دگاهین دیا

ت انسان صدرا معتقد اس .یدانستن فطرت انسانالهیو  کو هم با پاسازگار است  کیودک یابتدا

اگر  .(517 :1ج ،1386 ،همو)خداوند است  وجود مستقل بهن ربط یبه عالم قدس تعلق دارد و ع

و  یویدن یزندگ یانات مادکبه گناهان و توجه به ام یگرفتار خوشدسته انسان یفطرت اول

ه یگر با عنوان فطرت ثانویاز فطرت د یاو باب یش نگردد، برایخو یوانیروح ح هایخواسته

ثابت  یق روحانیافت حقایر دریگرفتن خود را در مسن فطرت، قراریا ةواسط و به شودمیه گشود

 .(130-129 :)همان شودمیشامل حال او  یت روحانیو هدا کندمی

 هیالتفات به والدت ثانو هسایمعناداری زندگی در 

ن خروج و یه اکبرای انسان قائل است  ثانویهبه فطرت  اولیهصدرا نوعی خروج و تحول از فطرت 

ه متولد نشود یتا انسان به والدت ثانوبه نظر وی، . شودمیه محقق یتحول به واسطه والدت ثانو

ا مشغول و ین حالت به دنیرا دل سائل در ایز .گرددنمیسر یاو م یز برایمعرفت به امور آخرت ن

: گویدیم انویهثوالدت  دربارهن یاو همچن .(723 :2ج ،1381، همو)عت مسحور است یبه سحر طب

ا و بدن رها نگردد، به عالم ینشود و از دن تولده میه به والدت ثانوک یتا زمان ینفس انسان»
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فطرت عامل  ،گریبه عبارت د .(302 :9ج ،تابی، همو) 1«رسدنمین یو زم هاآسمانوت کآخرت و مل

روح  شودمیل خارج بدن انسان از حد اعتدا ،یماریه با بک گونههماناعتدال روح انسان است و 

روح  یبرا یه فطرت محافظک شودمیل یط متمایبه سمت افراط و تفر ینظر صفات اخالق ز ازین

 حفظ تعادل و موازنه روح از ،عصر حاضر شناسانرواننظر  ه دچار انحراف نشود. ازکانسان است 

؛ زرشناس، 61 :1390، ی)جعفراست  یو آرامش در زندگ یبه سالمت روان یابیدستجمله عوامل 

دن یبه رس ت منجرینها در یآرامش و سالمت روان کسب .(93-67 :1360، ی؛ مطهر56-67 :1385

انسان، هدف  یزندگ یمعنا ،دراصد ی. از دشودمیآن  یو معنادار یت زندگیانسان به هدف و غا

ت و یه احساس رضاک یهدف ؛دنبال تحقق آن است به یه انسان در زندگکاست  یلیاص

ه ک یلیه اگر آن هدف اصک ایگونه به، دهدمی دست به یانسان در زندگ یرا برا یخرسند

 یامکخواهد بود و به نا آوررنجن آدن به آن را دارد، محقق نشود، فقدان یت رسیشخص صالح

 ،و هاشمی ی)مسعود انجامدمیل به آن معتقد است، که فرانک (existential frustration) یوجود

ر یمس گر دریو فرد د شودمیسته کان شخص و معنا شیوند مین حالت پیدر ا .(135-155 :1391

و  ه احساس خألک شودمیز کس بر خود متمرکعه بهک، بلکندنمیت کش حریخو یزندگ یتعال

 است. یندیه احساس ناخوشاکدارد  همراه بهاو  یرا برا یپوچ

. فکر و 1ند از: اعبارتکه  ارددوباره به دو عامل اساسی نیاز د تولداین  ،دراصاز منظر 

نظر  از .کندمیو رشد  یابدمیاین دو ویژگی پرورش  سایه. عمل. فطرت ثانویه در 2 ؛اندیشه

و  آیدمیدست ه و فهم حق و باطل در حوزه حکمت نظری ب الهیسالم و  هفکر و اندیش ،صدرا

ت عملی محقق ح نیز در حوزه حکمیفعل قب کعمل شایسته و صالح و انجام طاعت و تر

توجه بر به همین منظور است که صدرا  .(165 :1366همو، ؛ 207-206 :4ج ،1383 ،شیرازی) شودمی

 ده و توجه به هر دو حوزه را در تربیتکرکید أتبه حکمت نظری و عملی در تکمیل یکدیگر 

انسان مؤثر دانسته است. انسان زمانی که در حوزه فکر و اندیشه از  فردی و اجتماعی

حوزه عمل نیز عملی مطابق با شریعت و احکام  و درباشد منفی و اشتباه به دور  هایندیشها

                                                             
د. ملکیان شووسیله معرفت، محبت و فضیلت محقق می بهکه  استتولد ثانی  ،هدف تمام ادیان الهی ،اعوانیبه نظر  .1
واسطه فرارفتن از قید و بندهای  یابی به سعادت ابدی و رستگاری بهستکند: دچنین توصیف میز هدف زندگی را نی

 (.26-25 :1382عالم ماده یا تحول روحانی نه فراروی از خود یا تحول روانی )اعوانی، 



 فطرت در معناداری زندگی از دیدگاه صدرای شیرازینقش 

 

 

37 

ب ذهن و که مرت هاییوسوسهو از  یافتخواهد اصیل زندگی دست  معنای بهداشته باشد،  الهی

به دور خواهد بود و آرامش را در سراسر وجود متعالی خویش  کندمیجوارح او را تهدید 

لَن یَلِج »: گفتمیکه  کندمیع( نقل مسیح)صدرا از عیسی باره  اینکرد. در احساس خواهد 

یده نشود راه یزا بار ها هر کس تا دوبه ملکوت و باطن آسمان ؛مَلَکوت السَماوات مَن لَم یُولد مَرتَین

 : نویسدمی ،نیهمچن .(12 :1ج ،1386 ،همو) «کندنمیپیدا 

 آوردنفراچنگ ل ویر از تحصیان نور و درخشش، ناگزدن به جهیظلمات و رس از عالم ییرها

 دست به[ دن ]اخالقکرزهکیردن و پاککپا واسطه ه بهکدوباره( است  یگر )والدتید یفطرت

  .(345 :1366 ،همو) است یت و نافرمانیمعص کطاعت و ترآن  و مقدمه آیدمی

 : نویسدمیمطلب فوق بر د کین در تأیاو همچن

او  یبرا یبه به والدت ثانویات طیا رها نگردد و حیدن هاینعمتان از رغبت به انس که زمانیتا 

وانُ َلو یالحَ یلَهِ ةَ وَ اِن الدارَ االخِرَ» یست؛نه دوم ئاو در نزد خدا در نش یبرا ی، منزلتنشودحاصل 

و  یرعدر متابعت انسان از آداب شفقط  یات معنویو ح ین والدت ثانوی... و ا 1«علَمُونَیانُوا ک

ه در ک ،ینفس انسان یرات و اعتدال قوایات و خکعلوم و اخالق و مل یریو فراگ الهیس ینوام

ن ی. و به اشودمیقوا حاصل  یازهایردن نکبرآورده در یو تساوهستند، نفس  یم ابزار براکح

ِه مِن یتُ فُتهُ َو نَفَخیفَاِذا سَو»قوا در سخن خداوند متعال  یبه سبب اعتدال و تساو یوالدت ثانو

 . (35 :تابیهمو، ) استاشاره شده  2«نَیفَقَُعوا لَهُ ساجِد یرُوح

 : نویسدمیشه یر و اندکه در حوزه فیتحقق والدت ثانو یط نفس برایشرا هصدرا دربار

قوه خالص  فطرت و نهاد، تنها حسب است، و به یه از تمام علوم خالیدر مراحل اول نفس

 یو انوار یمالک ی، علومیحسب فطرت ثانو به یز طرف خداوند تعالقلب را ا یاست، ول ییوالیه

 ،1386 ،همو) سب و استداللکا پس از ی وششکو سب کبدون  ئاً ا ابتدای، گرددمیحاصل  یعقل

  .(834-833 :2ج

 .که همان اختیار و اراده است کندمیدوباره، انسان را مجهز به امانتی  تولدخداوند در این 

ا با یاین اختیار را در مسیر صحیح رشد اندیشه و عمل خویش قرار دهد  واندتمیحال انسان 

، صعود ارادی افکار و اعمال شایسته اولسوء اختیار خویش مسیر عکس را بپیماید. در حالت 

                                                             
 .(64 :)عنکبوت« دانیدحق که خانه آخرت خانه حیات است آیا شما نمیو همانا به» .1

 (.29 :)حجر« پس چون آن عنصر را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم همه بر او سجده کنید» .2
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مان وأه تک سازدمیرا نصیب او  تریافزونو تحقق وجود  شودمیبه صعود نفس او  انسان منجر

 یدیأس و ناامیخود را به  یجا یراحتبهه ک شودمیده ینسان بخشا یل به زندگیاص یمعنا

گام بردارد با  یاراد صورت بهامل نفس کر تیانسان در مسوقتی  ،گری. به عبارت ددهدنمی

و در برابر  آیدمینار ک ترراحت، گیردمیل کش یاملکت تکر حریه در مسک یالتکب و مشئمصا

س کبرعاماًل که ک ،. در حالت دومدهدنمیاز خود نشان  یدیناامو  بینیخودکمآنها عجز و 

و روز به روز در تاریکی  کندمیحالت اول است، شخص خود را از معناداری در زندگی محروم 

 : نویسدمین مطلب یا تأییدصدرا در  .رودمییأس و افسردگی به پیش 

هر »ر فرموده است: ین تعبیه خداوند از آن حالت چنکدارد  یروح انسان در اصل خود حالت

ن و یستنخ یبر صفا یفه قدسین لطیا که زمانیپس تا  1.«شودمی تولدبر فطرت م یمولود

م یو در معرض وزش نس یت روحانیانوار هدا هایتابش منزلگاه، دار استیخود پا یحالت اصل

ن آورددستهش و بیل ذات خویمکبر ت فقط... و همت خود را  خواهد بود یقدس هایسعادت

 یجهت نادرست بهرد و یخود انحراف گ یو سالمت اول ی. و اگر از فطرت اصلگماردمیات کمل

و  هاشهوترد، و به یپذ اب اعمال زشت فسادکا ارتیو  یامراض نفسان یریا فراگیده و یعق

ه ن جهان بیاست اید، تا منزل پست و رین گرایزم سوی بهپست و  یایباطل و دن هایلذت

از  یخالص ید تا در پیرا با یان است و زندانیکن خانه زندان نیه اکنیبه ا توجهبی.. . دست آرد،

 ینادان یاهایغرق در یسکن یه چنک ستا اینجاان، در یزندان یفرمانده یزندان باشد نه پ

بر او غلبه  یطانیش هایوسوسهان یرکوبد و لشکاو را فرو  ینفسان هایخواهش؛ امواج شودمی

ب یو فر ینفهم یشود و در صحرا سوآنو  سواین یرت و گمراهیح هایبیاباننند. در ک

  .(126-125 :1371، همو) مضطرب ماند

. دیگران داندمیمنحصر  در شخص حکیم الهی و امام فقطبا عمل صالح را  معرفت توأمصدرا 

خویش شدن را در  زمینه انسان واقعیو  ندشومی مندبهرهبه میزان استعدادهایشان از آن دو 

معیار  ترینمهماست و آن را یافته دست نکته اساس بینشی قرآنی به این  بروی . کنندمیفراهم 

انسان با التفات  .(27-26 :همان) داندمیمعنا در زندگی  هایالیه ترینعمیقبرای رسیدن انسان به 

ت فعلی سمت ه بهقوبرسد و دائمًا نفس خود را از  به برترین حد وجود خویش تواندمیبه این مبنا 

آورد.  دست بهرا  ثانویهو فطرت کند را رها  اولیهدوباره فطرت  یواسطه تولد بهیعنی  ؛کندخارج 

                                                             
 (.30 :)روم «التی فَطَرَ الناسَ َعلَیها هللا ةَفِطرَ » .1
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د. شکوفاشدن کنرا محقق  اشباطنیبسیاری از استعدادهای  تواندمی اشوجودیانسان با کماالت 

که در زندگی دنیوی و  دآورمیاستعدادهای باطنی نوعی آرامش خاطر را برای انسان به ارمغان 

فرصت و زمان فکرکردن به امور پوچ و  آن، انسان امروزی را یاری داده، گاهبیتألمات روحی گاه و 

 .شودمیاو  یزندگ یو سبب معنادار گیردمیناچیز را از او 

بودن البته این اختیاریباشد.  یاریثانویه فکر و عمل انسان باید اخت تولده کم ینجا گفتیتا ا

 ،مرتبط است امالً کاو  یزندگ یه با معنادارکمکن است در جهت سعادت یا شقاوت انسان باشد م

افت و اگر یدست خواهد  اشزندگیاصیل در  معنای بهابد، یه اگر سعادت خویش را بک ایگونه به

 دهدمیا صفات حیوانی را در خویش بروز ی گرددمیدر راه شقاوت گام بردارد، شیطانی بالفعل 

 :1389 همو،) کندمیرا فراهم  اشزندگیو همین موجبات دورشدن او از مسیر یافتن معنا در 

 )مثالً  دهدمیانجام  یراخالقیغ یار، رفتارهایه با اختک یشخص ینمونه زندگ یبرا .(339

 ،(کندمیفاسد  یمیخود را وقف خدمت به رژ یزندگ همه یار و آزادیه با اختک گریشکنجه

 یمنظم، زندگ هایفعالیت یسر یک دادنانجام در نتیجه، هرچند خود آن شخص ستیمعنادار ن

ار، یاختسوء دلیل به ین زندگکردمعنادار یبرا هاییشیوهن یخود را معنادار بداند. توسل به چن

  .دهدنمی دست بهانسان  یزندگ یبرا ییست و معناا یسبب تنزل منزلت انسان

محدود نشود. فکر و عمل انسان  یمل در حدود ظاهرر و عکه فکن است یدوم ا یژگیو

ظاهر در مقابل باطن  زیرا .نباشد یه ظاهرک گرددمیدر انسان  ثانویهفطرت  تولدوقتی موجب 

ه کن حالت است یدر ا فقطرد و در آن متوقف نشد. کد از آن گذر یم مقدمه را دارد و باکح

، به کندمیکه پیدا  ایبا ارزش وجودیبرود و توأم  پیشدر مراتب وجودی  تواندمیانسان 

د، نارزش وجودی ندار که اعمالیو  هااندیشهاز پرداختن به و  شود؛ش واقف یجایگاه وجودی خو

ه کمشهود است  یدار و ماندگار در سرتاسر زندگیپا ییمعنا یعمل آورد. زمان به یریجلوگ

ه در کبپردازد  یدر زندگ یموربه ا فقطبنده دارد، نشود و یفر یه ظاهرک یانسان جذب امور

انسان مانند  یزندگ .(309-308 :)همانه او مؤثر است یفطرت ثانو یداریاو و ب یامل وجودکت

او در  یزندگ یتا معنا شودنمیخالصه  یزیو غر یجسمان یازهایردن نکبرآورده وانات دریح

 یمانند زندگ امعن یکانسان به  یکیولوژیو ب یظاهری منحصر گردد. زندگ ین امور ظاهریهم

سه با یاو قابل مقا یکیولوژیب یانسان، زندگ یت وجودیجامع لحاظ به یوانات است، ولیح
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او  یت وجودین جامعیهم واسطه بهز ین یزندگ یست. معناداریوانات نیح یکولوژیب یزندگ

 یت وجودیجمع نسخه جامع وجود بودن و حائز مرتبه ،گرید عبارت به دارد.تحقق  یتقابل

دارندگان آن است.  یزندگ یه رمز معنادارکداشته باشد  یات معنویانسان ح شودمیبب س

 واسطه به فقطه کت است انسان وصول به مقام معرفت و محب یات معنویح یمراتب اعال

نظر  از .و محافظت است ارأس آنها تقو ینیدگاه دیه از دک ،شدنی استحققم لیتساب فضاکا

شه به جهل یر و اندکدرجات ف ترینپاییناست. او از  یدرجات متفاوت یفکر و اندیشه دارا ،دراص

مان و یآوردن نور ادستبهه از آثار آن ک کندمیاد یمت کن درجات آن به معرفت و حیو از باالتر

است. در حوزه عمل  یقیو حق ین شهودیقیو  مانیمال علم، اک ،گرید عبارت . بهاستن یقی

 دادنو انجام یوانین آن اجتناب از صفات حیوجود دارد. باالتر یرجات و مراتب مختلفد ،زین

 :1363 ،همو) است یوانیح یآن اعمال برخاسته از قوا ترینپایینمان است و یاعمال برخاسته از ا

مان و اعمال یا هیدر سا یزندگ یه معنادارکد کرط استنبا توانمیدرا صن سخن یاز ا .(341

 .شودمیبه عمل صالح موسوم است، محقق  یعت محمدیه در شرک ،مانیته از اگرفتئنش

 متکحنیل به 

است.  ه در انسانیمت نشانه والدت ثانوکافتن حیه ک کندمین نقل یشیپ یماکاز ح یصدرا قول

 :1366، همو) «وردد آیپد یگریخود فطرت د یت است برامکس خواهان حک هر: »گویدمیاو 

ا ی یو آن به علم عمل ؛دهیو و پسندیکعلم ن .1است:  اصدرا به دو معنر نظ مت ازکح .(400

خداوند  خصوص ن معنا دریمت به اک. حیدارد تا به علم نظر یشتریب نفس اختصاص بیتهذ

 سود و صالح آنان در هیه در آن منفعت بندگان و مراقبت آنچه ماکاست  ینش و خلقیآفر یتعال

 کتبار نندهیاز آفر یرویو پ ان آن اقتدایه پاک ایق اشیخت حقاشنا .2 ؛نده است، باشدیحال و آ

مت که حکگفته شده است  .یتوان بشر دگان به اندازهیردن امور آفرکاست در اداره یو تعال

علم  بکوشده انسان کنیا یعنی. یتوان بشر به خداوند به اندازه یه و همانندعبارت است از تشب

 .(50-46و  33 :1ج ،1386 ،همو)د کن یشآالبیمنزه و  خردیبیخود را از 

و  داندمیش ینفس خو ازس کرا در گرو شناخت هر  نخست معنای بهمت کصدرا ح

شناخت تمام  .1 :ند ازاه عبارتک کندمی یمعرفچیز به چند  یشناخت نفس را سبب آگاه

نهان در شناخت دشمنان پ .3 ؛آن یو بقا یشناخت عالم روحان .2 ؛ت و مجموعه عالمموجودا
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 یشناخت شهود .7 ؛ر نفسیتدب هایراهشناخت  .6 ؛نفس هاینقصو  هابدیشناخت  .5 ؛نفس

 .(244 :1363 ،همو) حضرت حق

ه ک داندمیمت را شناخت حضرت حق و علم به عالم آخرت کن درجات حیتررن و بیبهتر یو

 دست بهامل ک ییاناو د ،صاف یفطرت ،دیشد کهمراه با ادرا یگمنام ،ا و شهرتیدن کگرو تر در

او  است. یزندگ یمعنادار یبرا یا عاملیبنده دنیگر امور فریمقام و ثروت و د کتر ،نی. بنابراآیدمی

 د، درکنگر علوم سرگرم یو به دسازد مت دور کخود را از پرداختن به ح که کسیمعتقد است 

 :1366، همو)ده است کر یضپست قانع و را یرده و خود را به امرک نظر صرف یعال یواقع از امر

 نکردنرا به غفلت آنها و داندمی یجد یمان را در معرض خطرکین، صدرا حیا بر عالوه .(17-21

 هاینقشهم است و کیطان دشمن حیطان است. شیش هایوسوسهن خطر ی. اخواندمیاز آن فرا 

و از آن گناه  کشاندمیگناه  سوی بهو  کندمیدعوت  یگمراه سوی بهم را کیه حکدارد  یپنهان

 گر.ید یبه گناه

را ش یخو یزندگ یانات مادکشت و امیاگر مع کردندمیگمان  هاانسان ،در قرون گذشته

ست ا یرد. اما چندکخود غلبه خواهند  یأس و پوچیشه بر احساس یهم ی، برابهبود ببخشند

ه در ک ایتوسعهو حاصل کرده  یزندگ یه در تمام ابعاد مادک یشرفتیبشر مدرن با وجود پ

ت یوضع یه حتکاست  یاریبس یالت روانکبان مشیثروت و شهرت خود داده است، دست به گر

ه کن نبرده بلیاز ب تنهانهاو را  یپوچ یرده است و به قولکاو بدتر از گذشته  یمعنا را در زندگ

ا و یدن کدر تررا  یدار و ماندگار در زندگیپا ییدن به معنایرده است. صدرا رمز رسکدوچندان 

 یانزوا ایگونهردن کو تجربه ینیبرتربخود نداشتندر  یصرف به آن و سع نداشتناهتمام

راه درمان . دوباره دانسته است یردن نفس از خواب غفلت و تولدکداریا همراه با بیعارفانه از دن

و  ستا هابختییکه سرمنشأ تمام نکاست  الهیمت کح مقام بهدن یطان رسیش هایوسوسه

مصائب گرفتار شده است.  ترینوحشتناکبالها و  ترینبزرگبه  کندز یست ا آنب که یسک

م و کیانسان ح .(320 :1363 ،همو) گرو علم و معرفت است ات انسان دریبودن و قوام عالم و حبرپا

ادها و تناقضات از تضکوشد میست. او دائماً ا معنا یجوودر جست یبامعرفت همواره در زندگ

 یمتن ببرد تا جامعه به سمت سالیاهد و اثرات مخرب آن را از بکن افراد جامعه بیب یرکف

ن است او به کمم یست و حتیاو آسان ن یبرا یرکف یهاادن تضیا ند، هرچند حلکت کحر
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اصول معرفت  ن تضادها به واسطهیا حل یزند ولز دست بیخود ن یرکف یاز مبان یبرخ ینیبازب

است، بپردازد. از  الهی یهدف سوی بهه رو ک ایجامعهبه ساختن  کندمی کمکمت به او کو ح

شیبا پ یالت زندگکبا مش ، اجتناب از مقابلهیمت و معرفت در زندگکگر آثار مثبت حید

را فراهم  یار مثبت و منفکن افیز بیتم نهیمت و معرفت زمک. حاست یذهن یمنف هایزمینه

ست کو رهاشدن از ش یمختلف زندگ هایفعالیتان در ت انسیرمز موفق اندیشیمثبت. کندمی

و  یشخص از زندگ یقر و تلیگرو نوع تفس در یادیتا حدود ز یزندگ یاست. معنادار

 یر روشنیهستند تصو یو اختالالت روان ینکگرفتار فراف که کسانیآن است. اغلب  هایفعالیت

صدرا  رد.ک یقآنها را معنادار تل یزندگ تواننمیلذا  .خود ندارند هایفعالیتو  یاز اهداف زندگ

مت را در دلش نقش کند خداوند حک یا دوریه از دنک ع( فرمود: هرصادق )امام »گوید: می

 کندمینا یآن ب یا و درد و دارویدن هایبدیو او را به  نمایدمیا یو زبانش را بدان گو گرداندمی

 .(279 :1366، همو)« گرداندمیسعادت سالم باز  سرای بهو 

 مانیا

 : نویسدمی چنین ،فرک یعنی ،مقابل آن مان و نقطهیف ایصدرا در تعر

ه بخواهد، افاضه و کس از بندگانش ک ه از جانب او بر قلب هرکاست  یاز انوار اله یمان نوریا

 هکفر عبارت است از ملک. کندمیه هستند مشاهده ک گونهآنرا  ایو بدان اش نمایدمیتابش 

شدن آنها، مکات و محیوهم یشبهات و فزون یاشتباهات و انبوه یِ اریه در نفس، از بسک ظلمانی

  .(400-399 :)همان شودمیحاصل 

 یقیمان حقیف ایو در تعر ؛یدیمان تقلیو ا یقیمان حقی: اداندمیمان را بر دو نوع یاو ا

حاصل  یالهت دل به نور یه از شرح صدر و نورانک یو قلب یشفکاست  یمانیا: »گویدمی

ه آنچه کمان عوام است یا: »گویدمی یدیمان تقلیف ایو در تعر ؛(63 :1363، همو)« شودمی

وانات یق از حین تصدی، و به ااندباقین مرام، دائم و یو بر ا نمایندمیق و قبول ی، تصدشنوندمی

تبلور آن در  مان ویش به ایبودن گرایصدرا با اذعان به فطر. )همان(« شوندمیجدا و ممتاز 

ن نبودن مانع و حجاب، والدت یو ظلمت و همچن یکیصورت نبودن تار باطن وجود انسان در

 : کندمیم یترس گونهاینمان را یه در گرو ایثانو

در تحت آن  که آنچه هایسرگرمیچشم پوشد، و از  یبدن هایخواستهاز  یچون نفس انسان

عالم  صفحه سوی بهدل را  ید، و روگردان یل است، رویشهوت، خشم، حس و تخ یرویپ
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وت کجهان مل هایشگفتیافت، و یبزرگ راه خواهد  یو سعادت یبختیکد، به نینما یوت اعلکمل

 .(13 :1ج ،1386 ،همو) را مشاهده خواهد نمود الهیعظمت ات بایو آ

 یبدجه یمان و در نتیا یاصرار و مداومت بر گناه سبب نابود»ه: ک کندمیح ین تصریهمچن وی

صدرا  ،سندهینو نظر به .(64 :1363، همو)« باشد یدیمان تقلی، مخصوصاً اگر اگرددمیعاقبت 

 به .1کندمی یمعرف یات جسمانیمعنادار و متفاوت با ح یاتیمان را رمز داشتن حیمت و اکح

 به .دارد همراه بهرا  یدیو ناام یفر، تباهکاست و  ساززندگیمان یگفت ا توانمی یلک طور

 ،ج جهلیست و از نتاا زد خداناست به آنچه  یدواریسالم، ام شهیر و اندکج فی، از نتاگریعبارت د

عاِلم و  که انسانیاست.  الهیبه رحمت و نعمت  یدیشه است، ناامیر و اندکمقابل ف ه نقطهک

ان جهان دیجاو هایرنجا را در برابر دردها و ین دنیدار ایناپا هایخوشیو  هالذتمان است، یابا

تحقق یش برایخو کند، به سلوکر آنها یه خود را اسکنیو بدون ا بیندمی کز و اندیآخرت ناچ

 .دهدمینش ادامه یدن به هدف آفریبخش

 لیسه و تحلیمقا

 هاانسان یبرا ییو خدا یگونه فطرت اله رش هریمخالف پذ گراطبیعت یمعنادار هایدیدگاه

 یدرا براص که حالیحس و تجربه است. در  هادیدگاهن یا م محوریه گفتک طورهمانرا یز .ستا

با وجود  ،گریبه خداوند دارد. به عبارت د یذات یشیه گراکقائل است  ایاولیهانسان فطرت 

ت یترب از ابتدا به واسطهانسان  ،صدراست. از نظر ا معناانسان از ابتدا با یه، زندگیفطرت اول

 ین الهیو جانش یمال وجودکردن کصرف محققش را یو آموزش درست همت خو یاسالم

ت عبادت یه به دو غابا توجابد. یش دست ینش خویو آفر یل زندگیتا به هدف اص کندمیشدن 

                                                             
که و و مسجود مالئ اهللةخلیفداند. او انسان حقیقی را که مطهری ایمان را شرط وصول انسان به کماالت بالقوه او می .1

انسان منهای ایمان  ،داند نه انسان منهای ایمان. از منظر اوعالوه ایمان می دارنده همه کماالت انسانی است، انسان به
تر از حیوان است. اش پستو مرتبه کنددر او رخنه میریزی و بخل چون حرص، خونهمصفاتی  د وریگمیکاستی 

وجود طرح و هدف در  داند از ایمان به، ذات دین را عبارت می«معنا هستمعنایی در بی»ای با عنوان استیس در مقاله
شود اخالقی است، و ایمان به اینکه همه چیز در نهایت به خیر و خوشی تمام می ینظام ،عالم، ایمان به اینکه جهان

 (.113-98 :1384)ذاکر، 
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ان یب گونهایننش انسان را یت آفریصدرا غا، املکدر انسان  دو نیبودن او معرفت و مجتمع

 : کندمی

ه منور به نور حق است و فروغ کامل خود کت سرور عالم است و به ذا یو عارف ربان یم الهکیح

 ین مقصود خلقت و فرمانروا بر همگیاست، سزاوار است تا نخست یاله یرنده از پرتوهایگ

 .(73 :1371 ،همو)ل وجود او موجود باشند یگر به طفیق باشد، و مخلوقات دیخال

فراهم خواهد  او یدیو ناام ینه پوچیش، زمیخو یانسان از فطرت اله یمقابل، با روگردان در

ردن را کیح زندگیش راه صحیه خویفطرت ثانو یداریه و بی، با والدت ثانویشد. انسان گرفتار پوچ

. تولد دوباره فطرت، توجه انسان را به هدف و دشومیدور  یو از غفلت و انحراف فطر یابدمی

ش را یخو یزندگ یقیحق یو ضررها هامنفعته انسان ک ایگونه به، کندمی یادآوری یمقصد اله

ه او را به سمت برطرفک پردازدمی شیخو یزندگ یازهایو به رفع ن دهدمیص یگر تشخیدیکاز 

ا و برآوردهیدن ی. اگر انسان به سمت زندگدهدمیسوق  یروحان یو تعال یردن نواقص وجودک

 ،خداوند یعنی ،شیخو یت هستیخود را از وصال به غا تنهانهند، کت کآن حر هایخواستهردن ک

و فطرت کرده  یطانیش هایوسوسهو  هاپلیدیمحل پرورش نیز ، قلب خود را هکردمحروم 

 هایعلتاز  یکیصدرا رده است. کف ی، تضعگمراهیجمله  از یرونیرا بر اثر عوامل ب اشهیاول

ت زه و فطریبه علت نقصان و قصور غر یقیشقاوت حق: »کندمی یمعرف گونهاینرا  یقیشقاوت حق

 .(368-367 :1389، همو) «وجود است یمراتب عال کارشخص از اد

و حقیقت هستی است که اساس فلسفه او  وجود یزیچ ارزش هر یابیارز کمال ،صدرانزد 

حاق  . او بر زدودن ماهیت از دامن حقیقت هستی برای رسیدن به آنچه ازدهدمیل کیز تشیرا ن

از  ینبودن و برخورداریظاهر ،میه گفتک طورهمان ،نیا بر عالوهد دارد. کیتأ خیزدبرمیوجود 

دگاه ید یاز برجستگ کیه حاکاست  هیانوث والدت ناپذیرانفکاک هایویژگیاز  یاصالت وجود

متفاوت  یزندگ یدر باب معنادار گراهاطبیعتدگاه یه با دکاست  یزندگ یصدرا درباره معنادار

 یو آن را رمز معنادار دندهمی یو ظاهر زندگ یانات مادکه اصالت را به امک ؛ دیدگاهیاست

خداوند اصل و حقیقت وجودات است و اصل وجودات را جز به او : »گویدمی. او دانندمی یزندگ

 :1362، همو)« تعالی است.. یعنی قیام و برپایی اشیا به حق. تحصل و موجودیت حاصل نبوده،
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دن به اصل و یرا در گذر از ظاهر و رس یدگزن یان خود رمز معنادارین بیصدرا در ا .(37-39

 .داندمی ،خداوند متعال یعنی ،قت وجودیحق

ه هرچند انسان در ک یابیمدرمی یزندگ یبا استنباط از نظریات صدرا در باب معنادار

حوزه معناداری زندگی همچنان  و ظاهر زندگی پیشرفت کند و جلو رود، در یامکانات ماد

 یقتاً معنایه حقکرا  چیزهاییاز  یاریبس هاانسانرا یسیاری است. زدست به گریبان مشکالت ب

 .دنرومی آنهاتحقق  دنبال بهو کنند محسوب می یزندگ یستند معناین یزندگ

دگاه یمانند دوی ه ک یابیمدرمی گراشخص یدگاه معناداریدگاه صدرا با دیسه دیدر مقا

ما  ةُیَئالغا ةُالعِل وَ»: گویدمیوی  .کندمیعنادار را م یه زندگک داندمی یت را عاملی، غاگراشخص

 بنا .(90 :1382 ،همو) «فِی العِینِ هِیَ مایَرجِعُ اال الفاعِلَ ةُعِیناً، فَکَذلِکَ الغایَ ةُ عِندَ الفاعِلِ ال الواقِعَ ةَهِیَ مُتِمَثِلَ 

چنین  توانمی ،بودن وجوددارمراتبیعنی تشکیک وجود و  ،صدراه بر مطلب فوق و مبانی فلسف

کس بسته به مرتبه وجودی خویش، غایتی را به عنوان معنابخش به  د که هرکراستنباط 

مقام،  تواندمی یست. هر انسانا او یوجود هکه متناسب با مرتب گزیندبرمیزندگی خویش 

عنوان غایت خویش برگزیند و به همان نیز قانع باشد؛ چنین شخصی  به... را  شهرت، ثروت و

از  ایمرتبهمعناداری در زندگی نرسیده ولی  آرمانیت است که به اوج کمال و شکل درس

و تا پایان عمر، به  دکنمیه است که او را راضی و قانع کردخویش محقق  یمعناداری را در زندگ

، هرچند مرتبه ضعیف از معناداری در او محقق شده است. اساساً برای داردمیخود سرگرم 

. صدرا به شودمطرح نمیمعناداری زندگی چیست،  آرمانیاز اینکه مرتبه  پرسشچنین شخصی 

 که:  کندمیاین مطلب در ضمن این عبارت اشاره 

ر برتر و مقصد باالتر است، پس یخ سوی بهو خاص  یعیطب ک، رفتار و سلوایاز اش یکهر  یبرا

است، همانند  ترپایینوجه به را ت یباالتر و هر باالتر سوی به یو رفتار کرا سلو تریپایینهر 

 .(61 :1362 ،همو) به تمام موجودات هانیکوییرات و یمبدأ برتر، در افاضه و بخشش خ

 .متفاوت است گراعین یدگاه معناداریبا د یتا حد یزندگ یدگاه صدرا درباره معنادارید

ح از یه صحیو توج یل اعتقاد به جاودانگیاز قب ،فطرت است آنهاه منشأ کرا  یاتیواقع وی

مهم ته کدانسته است. ن یزندگ یاز عوامل معنادار ،است یویدن یخته با زندگیه آمک یشرور

نظر  مد یزندگ یو ظاهر یانات مادکات را در عرض امین واقعیا گراهاعینمانند صدرا ه کاین
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لحاظ گر یدیکطول  را در هاآنه کبل ،قلمداد شود یزندگ یمعنادار یبرا یتا عامل دهدنمیقرار 

دار در آخرت یپا یدن به زندگیرس یبرا ایپله یانات مادکه توجه به امک ایگونه بهکند می

ا انسان یداشته باشد  همراه بها یدن یستن را در ظرف زندگیاعتقاد به جاودانه زکم دستا یباشد 

 نداند. یندگز یو ظاهر یانات مادکه انواع شرور را موجب اختالل در امکبرساند  ایمرحلهرا به 

 : گویدمی. او داندمیداشتن مرگ را در گرو دوست یبه جاودانگ یمثال صدرا اعتقاد فطررای ب

داشتن مرگ است، چراکه راه وصول به لقای دوستداران حقیقی خداوند، دوست هاینشانهاز 

ان ندارد دائمی امک منزلگاهو وقتی محب بداند که مشاهده و لقاء جز با رفتن به  باشدمیحبیب 

و سفر از این  شودمیناچار شوق مرگ در او پیدا است، بهو آن هم تنها از راه مرگ میسر 

  .(96 :1371، همو) به سرای محبوب بر او سنگین نخواهد شد منزلگاه

گرفتن با دن از انسیگزیدر انسان دور یدوستمرگ هاینشانهگر یاز د ،صدرااز نظر 

و  یدوستایشتگاه دنکِ هاشاندل کهاست  کسانیاز  پرهیز و هاشهوتمردمان و نفرت از 

ا نزد انسان یدن یماندگار شودمیسبب  افرادین یشدن با چنه همراهکچرا ؛است جوییلذت

 .(97 :)همان ندکنه کیجاد یمرگ ا در خصوصن شود و یریش

بدن  خدمت دائمی بهنتیجه  یدر زندگآمده پیش شرورناشی از احساس پوچی  به نظر وی،

و  ،غفلت از یاد خدا و عبادت او ،به معاد اعتقادیبی، و دواعی شهوت نفس و هوا و آرزوهای آن

 شناسیانساندر  و شوندمیجاد یا یار و اراده آدمین شرور با اختیه همه اک 1استپرستی صورت

 یاستکن نقصان و یا گویدمیدرباره شرور  وی ر شده است.کآن ذ یبرا هاییحلراهصدرا خاص 

وجود  أست و جبران این نقصان با مبدا به حسب نفس انسان نیست، بلکه به حسب غایت او

صدرا به همین سبب است که ده شده است. یانسان است که بر سرشت و فطرت نخستین او آفر

 ،1386، همو)به غایت و مقصودشان ضروری دانسته است  شر را در عالم برای رسانیدن اشیاوجود 

 .(471-470 :1ج

که خیر باشد و  اینقطه سوی به)تکاملی(  یدر حرکت جوهر یموجودات ماد ،دراصنظر  از

. چگونگی دنبرمیآن برهاند، به سر  هایویژگیبا جسم و  یاز همراه یآنها را از شرور ناش

تکامل علمی و  وسیله بهآغازین آمیختگی با شرور به نقطه پایانی خیرات  رسیدن انسان از نقطه

                                                             
 رسد صور یابد امعنکه گر به عالم             چنان به عالم صورت دلش برآشفته است .1
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 کندمیباالتر از وجود اشتداد پیدا  ایمرتبهکه با این تکامل به  ایگونه به ،دشومیی میسر عمل

آن کماالت  جای بهو  زندمینار کست( ا او یوجودی او را )که در حکم شر برا هاینقصانکه 

 .(832 و 324 :2ج ،انهم))که خیر و سعادت است(  نشاندمیوجودی را 

 نتیجه

از  هاانسان ه همهک یاز فطرته عبارت است یفطرت اول ،نظر صدرا گذشت، ازآنچه با توجه به 

 کها مشتراز آن برخوردارند و در همه آن یویات دنیگذاشتن به عرصه حو قدم تولدهنگام 

درا معتقد است انسان ص. ده شده استیو سالم آفر که پایاست. انسان بر اساس فطرت اول

انسان با  .نماند یه در او باقیفطرت اول کیاز پا ایذرهه کند کت کحر یریدر مس تواندمی

 ایعدهان ین مید. در اشوبالفعل  یطانین است شکش، ممیه خویردن فطرت اولکفراموش

و  کنندمی نظر صرفاز گناه  یطانیش هایوسوسه نیزو  زمینهبودن ه با وجود آمادهکهستند 

بالقوه وجودش را بالفعل  یمتعال هایارزش لذا. دشومیا هآن مجدد در تولدسرآغاز موضع ن یهم

نات کتمام افعال و س شودمیه سبب یوالدت ثانو .پردازدمیش یوجود خو یو به سازندگ کندمی

انسان را به  تنهانهاو  هایوسوسهطان و یر شیت در مسکحر .انسان هدفدار و معنادار شود

 یو تحقق هدف وجود یداشتن معنا در زندگ دره او را کبل ،دهدمیسوق  برنامگیبیو  هدفیبی

 .کندمیست مواجه کبا ش

جامع و  ید رخ دهد تا والدتیار و اعمال انسان باکه در حوزه افیوالدت ثانو ،صدراده یبه عق

فرد خود  ار و اعمال انسان است.که در حوزه افیوالدت ثانو یاساس یژگیار ویامل باشد. اختک

د. یمایر و عمل بپکرا در حوزه ف یه راه سعادت ابدکمختارانه  یآن هم انتخاب ،کندمیانتخاب 

 عبارت به د.شوباشد و در ظاهر محدود ن یاصالت وجود ید دارایر و عمل باکف ،نیعالوه بر ا

صرفًا د و شوانسان  یرشد باطنسبب و باشد  یتیق تربیآثار عم ید دارایر و عمل فرد باکف ،گرید

هدف و ارساز است کگران یبا د یه در مناسبات رفتارک ،د اووجو ییو قشر رو یرشد ظاهردر 

 ، منحصر نشود.کندنمیحقق را مو اوجودی 

مت و معرفت کح مقام بهدن یشه، رسیر و اندکه در حوزه فین درجه از والدت ثانویباالتر

ن است رها گردد، انسا یود مادیچه ق ش شود و از هریشه انسان پاالیر و اندکف که زمانیاست. 
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 ستا اینجا. پیدا کند یقیو حق یمعرفت باطنموجودات هستی از  تواندمیه ک رسدمی یبه مقام

 یعنی ،یه الهیآوردن دو هددسته. بدشومی مندبهرهمان یچون ا یگریه انسان از نعمت دک

ه یدر سا یزندگ یاست و معنادار یو اخرو یویات دنیت انسان در حیرمز موفق ،مانیمت و اکح

از  یانسان در زندگ، مانیادر حضور . خوردمیانسان رقم  یبرا یه الهیهد دو اینآوردن دستبه

 صرفست، ا او یوانیاز بعد ح یه ناشک یو شهوان یغضب یاعمال پست برخاسته از قوا یاریبس

وقتی . گذاردمی یبر سالمت روان یآثار منفاغلب این اعمال پست و سخیف . کندمی نظر

سراسر  ییگراپوچت یمخرب و در نها یذهن هاینقشهو  یار منفکنباشد، افکار در سالمت روان 

 یاز زندگ یه تالش و سازندگیروح ،فقدان سالمت روان دنبال به. گیردمیدر بر وجود انسان را 

 دادنت انجامیو در نها یسلک، حوصلگیبی، یآن را خستگ یو جا بنددمیبر انسان رخت 

 .ندارد انسان یردن زندگکمعنادار یبرا ایفایدهه کگیرد می بیهوده هایفعالیت

 منابع

 .قرآن کریم -

، ةیاالسالم ةتبکمروت: ی، باألثر ة فی غریب الحدیث وینهاال، (1367) مبارک ابن محمدر، یابن اث -

 .3ج

 .27-5، 29-30ش، 8س، نقد و نظر در: ،«اقتراح»، (1382) غالمرضا، یاعوان -

آثار عالمه  ن و نشریسسه تدوؤ: مجابی، یفه و هدف زندگفلس، (1390) ی، محمدتقیجعفر -

 .یجعفر

 ادی، تهران: بنر خانوادهیه و تدبیمت متعالکمجموعه مقاالت ح، (1388) ، محمدایخامنه -

 .صدرا یمت اسالمکح

حکمت  ، «فرانکل و هایدگر و مطهری در حقیقت توصیف انسان یآرا»، (1384) ذاکر، صدیقه -

 .100-78 ،31و  30ش، 9س، سینوی

مؤسسه جا: بی، فی غریب القرآن مفرداتال، تا()بی حسین بن محمد، یصفهاناالراغب ال -

 .5جان، یلیاسماع یمطبوعات

 .اپ دومچ، کانون اندیشه جوانجا: بی، هیلیسمین ،(1385) زرشناس، شهریار -
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تهران:  ، ترجمه محمد خواجوی،اسرار اآلیات، (1363) لدین محمد ابن ابراهیم، صدراشیرازیال -

 .سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤم

 نا.جا: بیبی، تصحیح محسن مؤیدی، ایقاظ النائمین، تا()بی ــــــــــ -

 .مولیتهران: ، تصحیح و تعلیق محمد خواجوی، تفسیر آیه مبارکه نور، (1362) ــــــــــ -

 طالعات وسسه مؤمتهران: ، ترجمه محمد خواجوی، شرح اصول کافی، (1366) ــــــــــ -

 .تحقیقات فرهنگی

 .اپ پنجمچ، ، تهران: سروشجواد مصلح ، ترجمهةشواهد الربوبی، (1389) ــــــــــ -

 .1ج، قم: مؤسسه مطبوعات دینی، ةشواهد الربوبی، (1382) ــــــــــ -

 .اپ سومچ الزهراء،جا: بی، محسن بیدارفر ، ترجمهةاصنام الجاهلی کسر، (1371)  ــــــــــ -

 .تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا ذبیحی و ...، ، تصحیح محمدمبدأ و معاد، (1381) ــــــــــ -

 .ان: بنیاد حکمت اسالمی صدرا، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهرمفاتیح الغیب، (1386) ــــــــــ -

، تصحیح مقصود محمدی، ةربعالعقلیة االسفار الحکمة المتعالیة فی اال ،(1383) ــــــــــ -

 .4جاد حکمت اسالمی صدرا، تهران: بنی

: ، تصحیح رضا اکبریان، تهرانةربعالعقلیة االسفار الحکمة المتعالیة فی اال، تا()بی ــــــــــ -

 .9جبنیاد حکمت اسالمی صدرا، 

 .3و  2جنا، بی جا:بی ،تدوین واحدپرورش، ینامه فارسفرهنگ، تا()بی نیحسافشار، غالم صدری -

 .90-59، ص9ش، 5س، نامه حکمت در: ،«معنای معنای زندگی»، (1386) زمانی، عباسعلی -

، تهران: پژوهشگاه میکوستیت در آستانه قرن بین و معنویعلم و د، (1379) ی، مهدیگلشن -

 .یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

رد یکدر رو ینیه فطرت دینظر یخوانباز»، (1391) خدیجه، ؛ هاشمیری، جهانگیمسعود -

 .156-135، ص63ش، 17س، قبساتر: د، «لکفران ییمعناگرا

اندیشه نوین در:  ،«اهمیت التفات به وجود در معناداری زندگی»، (1388) مشکات، محمد -

 .183-161ص، 16ش، 5س، دینی

 .یاسالم یحزب جمهورجا: بی، یهدف زندگ، (1360) ی، مرتضیمطهر -

 .اپ هشتمچ، ، تهران: صدرافطرت، (1375) ـــــــــــــــ -


