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  دهيچك
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  مقدمه
 با اشروزمرهي زندگ ازي ا دوره در متفكر انسان هر كهيي ها پرسش نيتر ياساس ازي يك شك بدون
پرسش  هر كرد؟ي زندگ ديبا چرا دارد؟ ستنيز ارزشي زندگ ايآ كه است نيا شود يم مواجه آن
  .دهد يم شكل راي زندگي معنا نوانع تحت مبحثي شود، مطرح سؤال نيا رامونيپ كهي گريد

 معتقدندي اعده ، ستين جايب ،ميبنه آن بر تيمعنو و معنا بحران عنوان اگر كهي عصر در
 لحظه به لحظه معتقدندي ا عده مقابل، در .گذشت و گذراند ديبا و ندارد ستنيز ارزشي زندگ
  . كندي بايمعنا شخوي يفردي زندگ در ديبا انسان و است معنادار فردي زندگ
 يجعفري محمدتق و چهين لهلميو شيدريفر متفاوت نگرش دو به توجه با پژوهش نيا

 همچوني زندگي معنا مباحثي برخ سهيمقا ضمن تا است آن بر» يزندگي معنا« به تبريزي
 مورد وي بازشناس را آنها افتراق و اشتراك نقاط ،نيد و مرگ ات،يح ،يزندگي معنا از پرسش

  .دده قراري ابيارز
ي ا ندهينما عنوانبهي جعفر آقاي دگاهيد از راي زندگي معنا مباحث تا ميدرصدددر اين نوشته 

 قراري بررس و بحث مورد ،يغرب فرهنگ ازي ا ندهينما عنوانبه چهين شيدريفر وي اسالم فرهنگ از
ي نگاه با تا شود فراهمي ا نهيزم و يابد دستي زندگي معنا ازي كلي نگرش به خواننده تا ميده
 .كند لتأمي زندگي معنا مسئله درباره خود تر،قيعم

 يزندگي معنا افتني در نيچه و جعفري ديدگاه افتراق و اشتراك وجوه
 خطرناك ورطه از انسان رهايي آن، و داشتند بزرگ دغدغه يك هردو نيچه و جعفريآقاي 

 مندنظام بينيجهان دو و فتندگر پيش در بزرگ معضل اين براي حليراه هركدام اما. بود معنايي بي
 هايديدگاه افتراق وجوهبه  سپس و مشترك وجوه به ابتدا اينجا در. كردند ايجاد خود مخاطبان براي
  .پرداخت خواهيم زندگي معناي درباره فيلسوف دو اين
   اشتراك وجوه. يك

  معنايابي دغدغه. 1
ه كرد درك را شانجامعه معنويت معنا و بحران كه هستند افرادي ازجمله نيچه و جعفري آقاي
 .يافت آشنايي تيهدا صادق و كامو آلبر چون گرايانيپوچ تفكرات با آرامآرام ايراني جامعه. بودند
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 گرايان پوچ افكار تأثيرتحت ،نداشتند كاملي آشنايي حيات معناي و اهداف و مباني با كه افرادي
 چنين در .شدهمراه مي نااميدي و يأس ينوع با زندگي به نسبت نگرششان و گرفتند مي قرار

 سخنراني و بحث جلسات برپايي با كه بوديي ها تيشخص نيتر مهم از جعفري محمدتقي ،شرايطي
 و هدف با هاانسان آشنايي جهت ارزشمند آثار تأليف و هاانسان حيات ارزش و اهميت حول

  .سازد آشنا ياتشانح واقعي معناي با را هاانسان تا برآمد درصدد زندگي، معناي
ها با تمام ظرفيت  تنها در صورتي زندگي انسان كه است باور نيا بري جعفرمحمدتقي 

 سؤال او نظربه. )381ص ،1381 ،يجعفر( شكوفا خواهد شد كه آنها معناي حيات را درك كرده باشند
 را اتيح كه هستندي كسان اول گروه: شد نخواهد مطرح گروه دوي براي زندگ هدف و فلسفه از

 كهي ا افتهيرشد اشخاص دوم گروه ؛دانند يمي عيطب اتيحي مادي ها دهيپد و ابزار در منحصر
 و نمودهي تلق است، كرده شركتي كل آهنگ يك در كهي هست مجموع ازي جزئ عنوانبه را اتيح
 هدف كه استي هستي كل آهنگ ازي جزئ شانيبرا ات،يح از دهيپد نيتر پست ولوي جزئ هر
 حيات و هويت شناخت ،يزندگي معنا فهمي ابيارز مقام در يو. )20ص ،1368 ،همو( دشو يم دهينام

 روح و مني اصل قانون شتن،يخو شناخت قانون نياول او باور به. داندينم دشواري كار را خود
 دارديي هايآگاه شتنيخو دربارهي كس هر رايز ؛ستيني دشوار كار شناخت، نيا بهي ابيدست. است

 هم گونهنيا گريد طرف ازي ول. )202ص ،الف1362 ،همو( نيست يشناسروان و فلسفه مندازين كار نيا و
ي زندگي معنا تمام درك به و بشناسد را خود تيهو ،يمحدود زمان دري راحتبه انسان كه ستين

   .)309- 310ص ،8ج ،1363 ،همو( شود لئنا خود
 قرن دو خيتار گر تيحكا عنوانبه را خودش ،ستهيز يم نوزدهم قرن دركه  چهيني طرف از

 آنيي اروپا جامعه كه گفت يم سخني بحران از چهين .)23ص، ب1377 چه،ين( كند يمي معرف ندهيآ
ي معرفيي معنايب بحران باي ا ندهيآ رايي اروپا بشر ندهيآ او. بود نكرده درك را آن هنوز زمان

 پرسش باب در سخن آغاز او. استي امروز انانس و جامعه به مربوط چهين سخنان واقع در .كند يم
 داند يمي مودنيناپيي ژرفنا راي زندگ و ديگشا يم زرتشت گفت نيچن كتاب در راي زندگي معنا از
 و گفتي آر آن به و رفت استقبالش به ديباي ول ،معناستيبي زندگ او منظر از .)121ص ،1376 ،همو(

 اكنون كه اند كرده يم تيتبعيي الگوهاي سريك از حالبهتا هاانسان او اعتقادبه. كرد تحمل را آن
 كه وااليي هاي ارزش«: گويد مي باره دراين وا. باشند وي اتيحي هاخواستهي گوپاسخ تواند ينم
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 و دشوار بسي برايش عمل اين كه زماني ويژهبه كند، آنها به خدمت وقف را خود زندگي بايد آدمي
 »راستين« جهان »واقعيت« صورتبه اجتماعي هايارزش اين -  زدبپردا گزافي بهاي باشد مجبور

 كه گويي ؛شود تقويت آوايشان تا شدند داشته برپا انسان فراز بر آتي، جهان و اميد صورتبه
 ارزشش عالم كه رسدمي نظربه شود،مي روشن هاارزش اين سرچشمه اينكه .پروردگارند هايفرمان

 مجددي ابيارز به ديبا نيبنابرا .)31ص ،ب1377 ،همو( »رسد مي معنا بي نظربه است، داده دست از را
  .كرد خلق نوييي هاارزش حيات،ي هاخواسته برآوردني برا و پرداختي معناداري ارهايمع و مالك
 او. داد قرار تيانسان مرتبه نيترپست در ،است سنتيي ها ارزش رويپ كهي انسان چهين نظر از

اي كه انسان كامالً اعتقاد به مرگ  مرحله -  انسانفرا مقام به انسان مادون از را ها انسان خواهد يم
هاي ذاتي و فردي  خواهي براساس استعداد معطوف به قدرت و توان  خدا را پذيرفته است و اراده

 زبان از رونيازا .سازد آشنا شانيزندگي واقعي معنا با را آنها و ببرد -  يابد اي مي اهميت ويژه
ي هاارزش در كاملي واژگون يك دهندهبشارت عنوانبه را او و ديگويم سخن امبريپ شتتزر
ي زندگ«: ديگويم گونه نيا وا ؛كنديمي معرف نو تمدن آوراميپ و هاانساني كنون هيمايب و اساسيب

 به مخواهيم. كرد تواند فراهم اوي برا شومي فرجام دلقك يك: معنايب هنوز و است هولناك بشر
 از هنوز اما. انسان رهيت ابر از استي آذرخش كه را رانساناب: اموزميب را شانيهستي معنا هاانسان

  .)30ص ،1376 ،همو( »...ستين زبانهم شانياي معناها با مني معنا و بدورم شانيا
ي غرب فرهنگ در را چهين وي اسالم فرهنگ در راي جعفر آقاي توان يم ،شد گفته آنچه بنابر

يي راهكارها ارائه درصدد و كرده درك را شانجامعه بحران معناي كه دانستي افراد شمار در
 .برآمدند بزرگ معضل نيا با مقابلهي براي اساس

  خودي زندگي معنا يافتن در »انسان« تياهم و ارزش. 2
 و تيموقع از ديبا ،كند درك را خودي زندگي معنا نكهياي برا انسان ،يجعفرمحمدتقي  نظر از
 اعتقادبه .كنديم مطرح چگونه را انسان ،ياله قانون كه بداند و شود آگاه عالم در خودش گاهيجا
 ملزم چيه و باشد افتادهي بشر خيتار كتاب در صرفاً كه ستيني ا كلمه مانند بداند ديبا انسان ،او

 قانون بلكه د؛بپرس كتاب نيا در دخالتش از و كند درك كتاب اين در را خود گاهيجا كه نباشد
 تو !نماكوچكي ا !يا گرفته قراري هست كتاب وسط در كه انساني ا تو: ديگو يم انسان دربارهي اله

 جهان بلكه ،يستين ربط حرف كتاب، نيا در هرگز تو. داردي هست كتاب كهي دار راي ارزش همان
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 است مربوط خودت به ،شده جهان نيا گورستان تو وجود اگري ول ؛دادم قرار تو درون را بزرگ
 او و كنديم سهيمقاي هست جهان با را انساني جعفرمحمدتقي  .)571- 581ص ،9ج ،1363 ،يجعفر(
 و خلقت از خدا زهيانگ و نشيآفر عالميي غا علت ،انسان است معتقد رايز ؛داند يم برتر جهان از را
 انسان كه است باور نيا بر او نيبنابرا. )486ص ،همان( است بودهي هست جهان انداختن انيجر به
ي زندگي واقعي معنا ازي كامل درك بتواند تا بفهمدي هست جهان در را خودي واقع گاهيجا ديبا

  . باشد داشته
 و كاملي انسان تا ابديدر را خودي زندگي واقعي معنا ديبا انسان كه است باور نيا بر هم چهين
 واقعي و اريعتمامي خودآگاه به كه تاسي انسان كامل، انسان است معتقد او. باشد اريعتمام
 و شهياند و روح و جسم انسان، كه است نآ گرو در تنهاخودآگاهي نيز  نيا ؛كند دايپ دست
: ديگويم بارهنيدرااو . بداندي هست و خود از ريتفس با ريدرگ را اشدهندهليتشك قتيحق تمام

 تيذهن واسطهبه من. ميجهان به ورود دروازه خود ما و ميدار تعلق...  جهان سرشت به ما«
 كهي گون گونهي ها راه همه رهگذر از و شيخو خاصي زندگ رگريتفسي هست واسطهبه ش،يخو
 يو .)607- 608ص ،1383 اسپرس،ي( »...دارم مشاركت جهان وي هست با هستم، من آنها قيطر در

 كنديم فيتعر تيوانيح يبرمبنا را او ،بود داده دست از را خودشي واقعي معنا انسان ازآنجاكه
 اريبس را انيآدم انيم در ستنيز و )22ص ،1376 چه،ين( داند يم برتر انسان از را نهيبوز و

  .)34ص ،همان( كند يمي تلق جانوران انيم در ستنيز از تر خطرناك
  يزندگي معنا افتني يبرا جستجو نيآغاز نقطه. 3

 تيهو شناخت« و »خود« در درنگ و لتأم راي زندگي معنا فهمي اساس شرطي جعفرمحمدتقي 
 كجا از .2 ستم؟يك من .1 :است مهم سؤال چهار به پاسخ آن، نيآغاز نقطه كه داند يم »خود
 زيچ هر از قبل كهي سؤاالت نيترمهم ازي يك پس روم؟ يم كجا به .4 ام؟ آمده چرا .3 ام؟آمده
  . است» من« بهي آگاه از سؤال كند، كشف را آن و بپردازد آن به ديبا آگاه انسان
 تواندينمي احادثه نيتر كوچك ايدن نيا در كه رديبپذ انسان اگري جعفرمحمدتقي  باور به
 هم آنها و است انكار قابل ريغ »من« و روحي بزرگ كه رديبپذ ديبا مسلماً ،باشد قانون از بركنار
 خاستگاه را نفس هك است جهت بدان »من« يا »نفس« شناخت بر او ديتأك .هستند مندقانون

 طوربهي بشري استعدادها ازي ميعظ ليخ ،نشود داده بها آن به اگر كه دانديمي بشري استعدادها
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 تأمل با انسان اگر است معتقد او .)112ص، الف1362 ،يجعفر( شد خواهد حذفي آدم روح از ناشناخته
 نيچننيا و ديرس ينمي چپو به هرگز افت،ي يم »ستم؟يك من« سؤالي برا ستهيشاي جواب تدبر، و
  :  گفت ينم

  يانيپا به رو دهيرسي ا افسانه      يسامان شده تبه ستميك من
  )131ص ،4، ج1388جعفري، (

 شانيعيطب خود از را هاانسان خواهديم و است قائلي تنايتع هاانسان» خود«ي برا ايشان البته
   .پرداخت ميخواه آن بهي بعد مباحث در كه ،برساندي قيحق خود به را آنها و كند جدا

، »خود«البته در اينجا  آگاهي به  .ندبرساي خودآگاه به را ها انسان تا است درصدد هم چهين
 ترين چيزهاست؛ترين و خصوصيفردي »خود« ،بلكه از نظرگاه نيچه ؛علم حضوري نيست معنايبه

ا در هيچ فرد ديگري جز ر »خود«، با چنين تعبيري .چيزي ويژه و فردي حاضر در اينجا و اكنون
همتايي هر انسان آگاهي بالفصل از بي »خود«، بنابراين از ديدگاه نيچه .توانيد بيابيدخودتان نمي

 گاه و بلندمدت اهداف دنبال به نكهيا از قبل هاانسان خواستيم او .)169- 170، ص1386يونگ، ( است
 فراخور به آگاهانه ها انسان كهي خود يو گاهديد از. ابنديب را خودي ذات كرامت باشند،ي افتنيندست

 در شهيهم ها انسان و استي واقع خود يك شبح بلكه ست؛ين شانيواقع خود ،كننديمي زندگ آن
 ،1383 ياسپرس،( اند كرده يمي زندگ بافانه اليخ وي درآوردمني هايابيارز وي شخص ريغ ديعقا انيم

 را »خودي دروني استعدادها« و» خود« منزلت و قدر شيازپشيب هاانسان خواهد يم او .)224ص
 او قتيحق در .)119ص ،1373 استرن،( كند يم هيتوص» يهست آنچه هر بشو،« شعار در را آن و بدانند
 و حد يب دادن ارزش با و داند يم هاانساني دروني استعدادها از برخاسته راي قيحق و نيراست خود
  .نشود دروغ و بيفر رياس تا كند يم تالش آن، به حصر

  معناداري زندگ به رسيدن جهت رهايزنج و موانع از گذشتن. 4
 از ديبا ،برسد معناداري زندگ يك به معنايبي زندگ از انسان نكهياي برا معتقدند لسوفيف دو هر
 خود« از هاانسان خواهديمي جعفر محمدتقي كه گونه همان ؛بگذرد رهايزنج و موانعي سر يك
 مرحله از را انسان خواهديم هم چهين برسند،» يقيحق خود« به و رنديبگ اصلهف شان»يعيطب
 ،هاي گذشته آگاه است ارزش شدن ارزش اي كه انسان از مرگ خدا و بي مرحله - » واپسين انسان«

هاي گذشته  جاي ارزشهاي جديد به گونه سعي و تالشي جهت خلق و جايگزيني ارزش ولي هيچ
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 نيتع از توان يم هنگاميي جعفر محمدتقي نظربه. برساند» فراانسان« رحلهم به -  دهد انجام نمي
ي ابيارز او. ميده قراري ابيارز موردي نيمع تيموقع در را آن كه كرد صحبتي داديرو يا دهيپد

 نيتع دهد، يم نشان را او تيفعل كهي تيموقع و زمان از لحظه هر دررا ي آدم تيموجود ساختمان
 اول مرحله :رديگ يم درنظر نيتع سه انساني برا يو .)180ص ،9ج ،الف1360 ،يجعفر( نامد يمي انسان

 به ضوابط، و قواعد تيرعا با كه استي وراثت عوامل وي عيطب مواد ازي ا مجموعه ،يانسان نيتع از
 در زنده موجوداتي تمام كه استي امرحله مرحله، نيا. شود يم اطالق» تيشخص« يا »خود« آن
 مرحله را مرحله نياي جعفرمحمدتقي . هستند» خود«ي دارا امعن نيا به و اندشتركم هم با آن
ي ابيارز واناتيح درخور و مبهم و كيتار العادهفوق انساني برا را آن و نامديم »يعيطب خود«
  .)118ص ،تايب ،همو( كنديم

ي هاانسان با و ديايب رونيبي عيطب خود كيتار چاه از توانسته» من« ،يانسان دوم نيتع در
 اعتقادبه اما ،است باارزش اريبس گرچه مرحله نيا. شود هماهنگ و ليتعد عتيطب جهان و گريد
 دوم نيتع در .)115ص ،همان( است دهينرس خودي واقع تيشخص به هنوز مرحله نيا در انساني و

 با ارتباط قدرت ،يتهس كتاب در كه رسديم باور نيا به كه ديآ يم وجودبه فرد دري احساس ،يانسان
 وارد انسان ،يانسان سوم نيتع در. است سوم نيتع هيپا نينخست ،احساس نيا. دارد راي اعل كمال
 بلكه ؛كندينم نگاهي ارزشي واال نيمضام به نگر تيكم عقل نگاه با گريد و شده هاارزش مطلق حوزه
 تمام با اتيح و جان اصالت و عظمت به و باشدمي احترام قابل شيبرا فيتكال و نيقوان همه

 ،يجعفر محمدتقي باور به. )551ص ،7ج ،1363 ،همو( است بردهي پ خود خاصي هاظرافت و لطائف
 ديتقل و جامعه در شدهتيتثب عوامل ريزنج عت،يطب عوامل ريزنج از را خود بتوانند هاانسان اگر

 و نيقوان خلط ريزنج و حولت قانون درك عدم ريزنج آنها، مورد در نابجا تعصب و كوركورانه
  .ستيز خواهند بامعناي اتيح در برهانند، هاانسان جان و روحي عال نيقوان باي اجتماع نظم مقررات
و  واپسين انسان، انسان برتر، انساني زيادي انسان: است قائلي مراحل هاانساني برا هم چهين

 و موانع را زاهدانهي زندگ وي بردگ اخالق قت،يحق به معطوف اراده ن،يدنيچه . فراانسان
 فاصله رهايزنج نيا از انسان هرچه ،وي باور به. دانديم معناداري زندگ به دنيرسي برايي رهايزنج
 به نكهيا تا ،رفته باالتري انسان مراحل از بدهد، بها خودي ذاتيي توانا و استعداد و اراده به و رديبگ
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 است فراانسان ،چهين منظر در اريعتمام انسان نيا .شد خواهد ليتبد معنادار وعيار تمامي انسان
  .)22- 26ص ،1376 نيچه،؛ 145- 170ص ،1376 سوفرن،(

 انساني برا هردوي جعفرمحمدتقي  و چهينفريدريش ي كل نگاه يك در ،شد گفته آنچه بنابر
  .كرد عبور موانع سد از ديبا معنادار اتيح به دنيرسي برا معتقدند و نداقائلي مراحل

   افتراق وجوه. دو
  يزندگي معناي معنا. 1

 عالم قتيحق كل ازي جزئ انسان كه است نيا انساني زندگ بودن معنادار ازي جعفر منظور
 ؛شودينم خالصه ايدن نيا چندساله محدودي زندگ وي ماد كالبد در صرفاً قتيحق نيا و است
 گرفته قرار وجودي كل آهنگ يك دري هست جهان تيبااهم اريبس ياجزا ازي يك عنوانبه او بلكه
 به مستند نسانا وجود در حقيقت. است برخورداري هدفمند و معقول ريس از انتها تا آغاز از كه

ي ريمس گرو در اشييشكوفا و نموده جلوه عتيطب عرصه در كه استي الهي كل اراده و حكمت
 به تشيشخص ،بردارد گامي اله ريمس در اگر كه صورت نيا به ؛كنديم انتخاب كه است

بنابراين . )120ص ،15ج ،1364 ،يجعفر( زيست خواهد معناداري اتيح در و ديرس خواهديي شكوفا
  .از نظر او معنا معادل هدفمند بودن است

 را جامعهي هاارزش شدن ارزشيب اوج وي. است نيا از ريغي زيچ معنا، از چهين منظور اما 
 .)102ص ،1376 چه،ين( كند يم انيب »است دروغ زيچ همه« عبارت در زرتشت گفت نيچن كتاب در
 و كرده معنا جعل بانهيخودفر و نيدروغي صورتبه خودي رواني ازهايني رو از انسان ،او باور به
 با همواره تا داشتهي سع قيطر نيا از و است گرفته درنظر مطلق ويي غايي معناي هستي برا

 هارارزشيغ با را ها ارزش مردم پس. )35ص ،ب1377 ،چهين( برسد آرامش به عالم دادن جلوه معنادار
 اصالح و شده دگرگون كامالً هاارزش همه. اند نشانده ارزشي جابه را رارزشيغ و كرده خلط
 يهاارزش و ندبركَ بن و خيب از را كهني هاارزش خواهديم چهين؛ نداردي ادهيفا گذشتهي هاارزش
 نوع دو به را آن و اشتهد انيب» يانگارستين« قالب در رايي معنا             يب او. دماين آنها نيگزيجاي ديجد

 در را خود كهي انسان ،او باور به. كنديم ميتقس »منفعلي انگارستين« و »فعالي انگارستين«
 حال دو از ،است معناداري زندگ با آن كردن نيگزيجا درصدد و نديب يم معنا يبي زندگ با مواجهه

 را متداولي هاارزش رونيازا و است برخورداري روحي بااليي توانا و قدرت از يا: تسين رونيب
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 را آنها و خلق راي ا تازهي ها ارزش فعاالنه خود، تا شكنديم درهم را آنها و دانديم ارزش يب
 ارزش فاقد و پوچ را متداول هاي ارزش اينكه وجود با انسان يا كند؛ قديمي هايارزش جايگزين

 موجود وضع همان به ،است روحي ضعف و انحطاط دچار به اين دليل كه ،است داده يصتشخ
 همواره و نامد مي منفعل انگارينيست را دوم نوع و فعال انگارينيست را اول نوع او. كند مي اكتفا

 خلق و كهن هاي ارزش ويراني به باال روحي قدرت با و فعاالنه بايد ها انسان كه كندمي توصيه
  .)40- 41ص ،همان( بپردازند جديد هايزشار

 كه است كهني هايارزش معنا،بي امور نيچه هايانديشه و آرا در ،شد گفته آنچه بنابر
 و خلق كه جديدي هايارزش و هستند ارزش بي كهدرحالي ؛دانند مي ارزش را آن ها انسان

 معادل معنا بنابراين. شود مي محسوب بامعنا يعني ،باارزش ،شودمي قديمي هايارزش جايگزين
  .شود مي تلقي ارزشبي معادل معنابي و ارزش

  هستي جهان بودن دارواقعيت. 2
 هستي جهان بودن دارواقعيت اثبات به ،انسان بودن معنادار اثبات از قبل جعفريمحمدتقي 

 كه داندمي عقل نزد بديهي اصل نخستين را هستي جهان داشتن واقعيت يو .پردازد مي
 انكار با اي كهگونه؛ بهاست آن پذيرش و فهم به متوقف انسان خصوصبه چيزي هر ناختش

 او زندگي معناييبي يا معناداري از بحث تا داشت نخواهد وجود انساني هستي، جهان واقعيت
  .) 60ص ،1ج ،الف1362 عفري،ج( شود مطرح

 در داند،مي انسان زندگي نبود معنادار الزمه را هستي جهان معناداري چوني جعفرمحمدتقي 
 احتمال چهار جهان و انسان براي او .كندمي اثبات يكديگر با را دواين ،معنادار عقلي تقسيم يك

 انسان) ج ؛امعنبي جهان در امعنبي انسان) ب دار؛امعن جهان در دارامعن انسان) الف: گيردمي مفروض
 متفكران كوشش و تالش او اعتقادبه. دارامعن هانج در امعن بي انسان) د ؛امعن بي جهان در دارامعن
 يانبيا هايكوشش و هستي ناشناخته زواياي كشف و عالم اوليه پيدايش چگونگي فهميدن براي
 باور به. است هستي عالم بودن معنادار مؤيدات از بخشي اختيار، و آزادي و عدالت تحقق جهت الهي

 كه است باور اين بر او ديگر طرف از. بود بيهوده ها كوشش و تالش اين همه ،بود معنابي عالم اگر يو
 به متصل حقيقت دو جهان و انسان زيرا است؛ معنادار هم انسان حتماً ،است معنادار هستي چون
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 فرض روازاين .است آميز تناقض تصوري معنادار، جهان در امعن بي انسان تصور و هستند يكديگر
  .)120- 127ص ،15ج ،1364 ،همو( كندمي اثبات را دارامعن انجه در دارامعن انسان يعني ،نخست
 در را شيء بايد ابتدا زيرا ؛بگويند سخن اشيا واقعيت از توانندنمي هاانسان است معتقد نيچه اما
 بيان استعاره و زبان قالب در را تصور اين سپس و ايجاد تصور يك صورتبه عصبي تحريك قالب
 بيان استعاره و زبان قالب در را شيء نفس ،كنيممي صحبت اشيا فسن از ما كه موقعي پس. كنند
 سپاهي جز ايبهره حقايق از ما بنابراين. ندارد مطابقتي اصلي هايپديده با وجههيچبه كه مييمانمي

 حقايق همان تاريخ، طول در مداوم كاربرد از پس را اينها انسان اما. نداريم مجاز و استعاره از متحرك
 از و شده يدهيسا آنها نقش اينك كه هستند مضروبي هاي سكه ،حقايق كهيحالدر ؛است تهپنداش
 هستي پس .)124- 126ص ،1372؛ 88ص، 1380 نيچه،( است  نمانده برجاي فلزي قطعات جز چيزي آنها
  .است آن از ما تفسيرهاي ،بگوييم هستي از هرآنچه بلكه ؛شناخت تواننمي را

 با و بپردازد آن ارزيابي به بايد انسان كه كندمي تشبيه توخالي و پوچ گردويي به را هستي او 
 داندمي معنا خلق را او ارزيابي عمل و ارزياب را انسان روازاين. بخشد معنا هستي به خود ارزيابي

. دهد آن ارائه مي از متعدد تفسيرهايجاي تفسيري واحد از هستي، او به .)70- 71ص ،1376 ،همو(
 عقل عمالً حقيقت، شناسايي در عقل ناكارآيي و هستي حقيقت فهم بودن دروغان دادن با نش يو
 پيرزن به را عقل بتان غروب كتاب در وا .گذارد مي كنار بشري معرفت ميدان از را عقالنيت و

 ياسپرس .)92ص، 1380 ،همو( دهدمي فريب را هاانسان دائماً كه كند مي تشبيه اي چهرهزشت
. نيست معقول هستي هستي، كه است آن نيچه عقل نقد داللت نخستين« :گويدمي بارهدراين
 ،1383 ياسپرس،( »يابيم راه هستي به عقل واسطه با توانيم نمي ما كه است آن نقد اين دوم داللت

 منشأ آن براي و شناخت عقل وسيلهبه را هستي توان نمي ازآنجاكه نيچه معتقد است .)529ص
  . )Heidegger, 1987, p.65( دينام صيرورت را هستيبايد  ،گرفت درنظر ثابتي

 را »قدرت به معطوف اراده«نيچه  شناخت، توان نمي را شيء نفسه  في حقيقت كه حال
 آنچه كه است باور اين بر يو. كنديمي معرف حقيقت به معطوف اراده براي مناسب جايگزيني

  .)124- 125ص ،1376 نيچه،( است »درتق به معطوف اراده« آورد،درمي جوشش به را انسان
 ابزاري را قدرت به معطوف اراده داند،مي پويايي و صيرورت سراسر را زندگي و هستي چون او
 ،شدن به "بودن" خصلت تحميل« :گويدمي بارهدراين و شمردبرمي زندگي تكامل براي مناسب
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 قتيحق اراده، از او منظور .)451ص، ب1377 ،همو( »است قدرت به معطوف اراده و خواست نيباالتر
 .ندارد انسان به اختصاص صرفاً و رديگيم دربر را موجودات همه ذات كه است مطلق نيع و وجود
 به اراده بلكه ؛آورد دستبه را آن و كند تالش اراده تا ستين ارادهي وراي امر نجايا در نيز قدرت
 او .)198ص ،1359 ،يداور( گيرد مي قرار نانسا اموري هايداور ارزش مالك كه است زيچ يك قدرت

 قائلي حصر و حديب ارزش انساني دروني استعدادهاي برا ،»قدرت به معطوف اراده« اصل ارائه با
 قيطر نيا از و )119ص، 1373 استرن،( كند يم هيتوص» يهست هرآنچه بشو،« در را آن و شوديم

  .كند معنادار را معنايبي زندگ داردي سع
 هستي عالم تنهانه است معتقد جعفريمحمدتقي  برخالف نيچهفريدريش  ،شد گفته نچهآ بنابر

 به بايد ولي ؛معناستبي انسان زندگي و هستي بلكه نيست، معقول و ندارد انجامي و آغاز هيچ
نگاه مجرد  ،حقيقت نگاه نيچه به عالم هستي در .بخشيد معنا آن به خود ارزيابي با و رفت استقبالش

 در .شودآن چيزي است كه نگاه مي وبلكه نگرنده جز ؛طبيعت نيست اي دكارت به هستي وسوژه
نگرشي است كه به عالم هستي  وهايش جزداوريپيش و آرزوها ها،تمام خواسته نگاه نيچه انسان با

  .شودساخته مي روي او حقيقت پيش و دارد
  اخالق و نيد. 3

ي زمان انسان او دهيعق به. استي زندگي نيدي معنا ،يزندگي معنا ازي جعفرمحمدتقي  منظور
 دهد؛ قرار واالي اخالقي ها آرمان را خودي زندگ سرلوحه كه باشد داشتهي معناداري زندگ تواند يم

 اخالق و دين لياص خواسته تنها ،او باور به. باشد گرفته تئنش نيد از كهيي واالي اخالقي هاآرمان
 را هايخودكش بيشتر عامل او. دهد معنا آن به و كند ريتفس را ما اتيح جوهر تواند    يم كه است

 ،يجعفر( است اخالق و تيمعنو با توأمي زندگ آن حلراه تنها كه دانديمي نفسان التيتما ازي رويپ

 اتيح م،يكن حذفي زندگ از را نيد و اخالق اگر كه كنديم اعالم صراحتبه يو .)100ص ،الف1379
 درنظر اتيحي برا دواين جزي گريد فلسفه اگر كه كند يم هيتوص او همچنين. شد خواهد ورشكسته

 سندگانينو ازي يك عنوانبه كامو آلبر ازي جعفر محمدتقي. ديرس ديخواه بستبن به ،ديريبگ
 نيترمهم عنوانبه نيد از او غفلتي ول كرده، كاري زندگ هدف مورد در كه كند يم ادي يفرانسو
 است مذهب« كه دهيرس جهينت نيا به آخر در و كشاندهي پوچ به را يو ،يزندگ به معنابخش عامل
  .)591ص، 1381 ،همو( »استي باق خود قوت بهي زندگ هدفي برا آن پاسخ كه
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ي بررس و رديبپذ توانديم انسان يك كهي تنايتع و انسان ازي جعفرمحمدتقي  فيتعر
 وجدان، و عقل بر اريبس ديتأك با او. استي اله احكامي برمبنا همه عالم، در او گاهيجا و تيموقع
 باور به .)202ص ،الف1379 ،همو( كند يم هيتشب قلب يب دلِ يب انسان به را عنصر دو نياي منها انسانِ

 روحي يرايپذ قابليت يانسان »من« يابد، تكامل انسان درون در وجدان و عقل عنصر دو اگر ،او
 انسان ،كنندي كارشكن انسان درون در دونيا اگري ول ؛كرد دخواه جاديا خود در راي الهي ملكوت

  .)750ص ،4ج ،ب1362 ،همو( شد خواهد ليتبد عالم موجود نيترپست به
 و تعهد احساس« از است عبارت كه دانديمي الهي رسالت دارعهده را دارنيد انساني جعفر

 به باالتر منبع يك از قيحقا آن دامهاي برا كوشش يا موجود، وضع از تر يعال قيحقاي اجرا و ابالغ
 آرمان رسالت، نيا موضوع .)42ص ،1ج ،الف1362 ،همو( »باشند يم قيحقا آن ازمندين كهيي هاانسان

 شرفتيپ به هاانسان كيتحر عامل ،»بشود ديبا كه آنچه« شعار باي انساني اعالي هالئاديا و
 راه تنها را آن بلكه ،داندينم انسان ركود عامل را نيد تنهانه وي نيبنابرا .)47ص همان،( بود خواهد
ي ريمس در هدفمند طوربه را انسان خود،ي هاآموزه با كه دانديمي اشدهحساب و كوتاه و هموار

 و قرآن بهي اريبس موارد در اتيح تياهم و ارزش دربارهي حت او. كرد خواهد تيهدا تكامل به رو
 و قضاوت هرگونه از قبل ديبا انسان است معتقد و كند يم استناد )ع(اطهار ائمه از گوناگون اتيروا
 نشود، درك آغازش كهي زيچ او باور به رايز ؛بشناسد را آني اصل سرچشمه ات،يح دربارهي داور

 كرد سؤال هدفش از توان ينم نشود، دهيفهم خودش كهي زيچ و ديفهم توان ينم را خودش
  .)88ص ،انهم(

ي زندگ در معنا كشف عامل نيترمهم را نيدي جعفرحمدتقي م ،شد گفته آنچه بنابر
 عالم در انسان گاهيجا ات،يح و جان عناصر و عواملي تمامي برا و كند يمي معرف هاانسان
 سؤال سراغبه او. رديگيم درنظري نيديي معنا ،يانساني اعالي هالئاديا وي انسان رسالت ،يهست

ي وقت او باور به. داند يم اشتباهي سؤال را آن و روديم »قاخال و نيد يا است مقدم علم« نهيريد
 از ؛بود خواهد مانيا سرآغاز نيا و شوديم شروع نفس بيتهذ شود، دهيتاب علم در وجدان فروغ
 نفس بيتهذ ،شود تر كامل و شتريب علم هرچه و است علم شيافزا مان،ياي مقتضاي طرف
 با است معتقد بلكه ؛داند ينم باطل دور را اخالق و نيد با علم تعامل او. گيردصورت مي تر يقو
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 دري تربزرگي ها گام تواند يم انسان مان،يا شيافزا با و شود يم اديزيي روشنا علم، شيافزا
   .)21جلسه، 1367يد11 سخنراني ،1385 ،همو( بردارد معنادار اتيح ريمس

 شمار در را انسان ن،يد رايز ؛شمرديبرم انساني پست و ريتحق عامل را نيد چهين اما 
 تر ناتوان و فيضع ،باشند دارترنيد هاانسان هرچه او باور به. كنديم محصور هاارزش ازي محدود
 خاستگاه و ،ارياخت و اراده العادهخارق ضعفي فضا راي دارنيد و نيد رشدي فضا يو .بود خواهند

 وي زندگ به انسان ازآنجاكه او اعتقادبه .)319- 321ص ،ج1377 چه،ين( داند يم بشر توهم و ترس را آن
 ،ب1377 ،همو( كند ريپذتحمل راي زندگ بتواند تا شده نيد وضع و جعل به ناچار ،بود نيبدبي هست

ي خداپرستاو  .هاستانساني زندگي تباه هيما نيچه نظر در نيد و خدا ،كالم يك در .)129- 130ص
 ؛104- 116ص ،1376 ،همو( داند يم -  داشتن باور زشار يب و پوچ امر به - ي خواه يستين نيع را

  .)214ص ،الف1377
 كه خدا به مانيا او باور به .)201ص ،1359 ،يداور( است بيغ عالم با مساوق نيچه نظر در خدا 
 ويي معنايب بزرگ، حادثه نيا با و باخته رنگ امروز شد،يمي تلق جامعه يك ارزش نيتر ييمبنا

 انيب »است مرده خدا« عبارت در را هاانساني مانيايب او. است شده حاكم جاهمهي سردرگم
 يك زبان از را خدا مرگ خبر شادان حكمت كتاب در چهين. دماين يم سرزنش را آنها و كند يم
 ما،ي يعن شما، و من. است رفته كجا خدا گفت خواهم شما به نكيا... « :كند يم انيب نيچن وانهيد
 قاتالن قاتل ما و! ميكشت را او ما! است مرده خدا! مرد خدا...  ميهست او اتلق همه ما ؛ميكشت را او

ترين و مقتدرترين موجودي كه تا كارد ما به خون مقدس! ميدهي تسل را خود ميخواه يم چگونه
 را نيد چهين ،بيترت نيبد .)192- 193ص ،ج1377 چه،ين(» آغشته شد به امروز در دنيا وجود داشت،

 نظربه نيبنابرا. نگرفت درنظر آني براي نيگزيجا گونه چيه و گذاشت كنار بشري زندگ صحنه از
 تحقق راه سر بري مانع چيه و بگذردي نيدي معنا مرز و حد از ديباي زندگي معنا چهين

  . ردينگ قرار هاانساني دروني استعدادها
 كند يم ياد بردگان قاخال يا انهيعام اخالق به جامعه مردم انيم متداول اخالق از نيهمچن او

 و تيهودي يهاآموزه يو .داند يم فيضع رواني دارا و ترسو مردم اخالق را بردگان اخالق و
 افراد تنها ت،ييهود رايز شمرد؛ يبرم بردگان اخالق تيتقو عامل نيترمهم عنوانبه را تيحيمس

 و قدرتمندان مقابل در و ،بهشت ستهيشا و كانين را مارانيب و محرومان دستان، يته ناتوان،
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 »بيصل بري خدا« آموزه در نيهمچن. داند يم دوزخ و نينفر و لعن مستوجب را ثروتمندان
 دنيرسي برا انسان خود نقش و شود يم دهيبركش بيصل بر هاانساني رستگاري برا خدا ان،يحيمس
 مورد تشدبه را بردگان اخالق چهين .)36- 41ص ،الف1377 ،همو( شوديم گرفته دهينادي رستگار به

 اخالق واالتباران، اخالق. كنديم آن نيگزيجا را »واالتباران« اخالق و دهديم قرار حمله
 و درون به روزمندانهيپيي گويآر حاصل كهي اخالق ؛است قدرتمندان و سروران فرماندهان،

  .)43همان، ص( ديبگوي آر اوست جز آنچه و رونيب به نكهيا نه ،استي دروني ختارهايانگ
  معنادار اتيح. 4

. كنديم ميتقس »معقول اتيح« و »محضي عيطب اتيح« به را هاانسان اتيحي جعفرمحمدتقي 
ي قيحق متن ز،يغرا آن اشباع و عاجزند خودي عيطب زيغراي هاتيفعال ليتعد از كه راي افراد او

 راي افراد از تهدس آن همچنين .داندمي »محضي عيطب اتيح« انيكاروان ،گرفته قرار شانيزندگ
ي روان وي مغزي استعدادها ساختن شكوفا به ملزم را خود ل،ياص وجدان و عقل به استناد با كه

ي دروني تالش با همواره بلكه ،نشدهي اجتماع طيمح عوامل و طيشرا مطلق برده تنهانه و نموده
 او. نامد يم »ولمعق اتيح« انيكاروان ،اند داشتهي اجتماع رشد ريمس در روابط ليتعد دري سع
 جهان نامبهي بزرگ مجموعه در را خودش فرد كه داند يم هايآلودگ از پاكي اتيح را معقول اتيح

  .)9- 10ص ،ب1360 ،يجعفر( نديب يم تكامل ريمس در ،استي اله جاذبه منطقه انشيپا كهي هست
 اتيح) ب كمال؛ به رو قتيحقي عال جلوه) الف: از عبارتند معقول اتيحي ها يژگيو او نظر از
ي اعال هدف راه در هاانساني تكامل شرفتيپ ريمس دري اتيح) ج ؛يهستي واال قيحقا به نسبت آگاه
 يك و هستندي واحد كريپ از آنها همهيي گو كه بخشديم آنهاي زندگ بهي وحدت چنان كهي زندگ
  . تيابد آستانه به ورود و اهتيكم دام از دنيره) د گرداند؛ يم متصلي اله جاذبه شعاع به را آنها روح

هاي حياتي كه انسان را از پراكندگي، تناهي است؛ معنادار اتيح ،ياتيح نيچني جعفر نظر از
 در كه راي انسان وي. برساند ريناپذوصفي آرامش به را او و ها برهاندعالم ماده، تكرار و سردرگمي

 مقصد و مبدأ ر،يمس از آگاه كه دماين يم هيتشبي كشت بر سوار انسان به ،كند يمي زندگ معقول اتيح
 مثبت پاسخ آن به ،شود پرسيده گاهشيجا و تيموقع لحظه به لحظه از كهي سؤال هر و است حركت

 نيبنابرا .)277ص ،1381 ،همو( ديد نخواهد رها و يله را خود گاهچيهي انسان نيچن او باور به. دهد يم
  .است اتيحي سطح وي ظاهري اهجلوه از فراتر معنادار اتيح وي نظر در



  مقايسه معناي زندگي از ديدگاه محمدتقي جعفري تبريزي و فريدريش نيچه
  

 

129  

ي جعفر دگاهيد در معنادار اتيح با متفاوت كامالًي امر چهين دگاهيد از معناداري زندگ اما
 ،او باور به. است زاهدانهيي معنا ده،يبخشي زندگ به تاكنون بشر كهيي معنا چهين نظر در. است
 و رنج كردن معناداري برا اآنه. كنند تحمل را معناداري ها يسخت و رنج توانند يم هاانسان
 شانيهايسخت و رنج تحملي برا قيطر نيا از تا اندپرورانده را زهد آرمان شان،يهايسخت
 كه دانستي گناه ازي ناش راي بشري هارنجي تمام انسان كه صورت نيبد ؛باشند داشتهيي معنا
  .گرفت شيپ در يا مĤبانه زاهدي زندگ گناه، و رنج ازيي رهاي برا و شده رشيگبانيگر

 پا پشت جزي زيچ زهد آرمان او باور به رايز داند؛يم اشتباه را هاانساني معناتراش نيا چهين 
 ارمغان به انساني برايي بايز وي شاد و حواس از نفرت و مرگ به اقياشت وي نيزمي زندگ به زدن
 مبارزهي اخالقي واالي هاارزش و زاهدانهي هاآرمان با او .)213- 214ص ،الف1377 چه،ين( آورد ينم
 را »قدرت به معطوف اراده« ديكبا تأ و دماين يمي معرف انساني هست كننده رانيو را آنها و كندمي
 ؛شود شيآرزوها و آمال فتهيفر گاه چيه دينبا قدرتمند انسان است معتقد يو .كند يم هيتوص
  . كنديم زاهدانهي زندگ نيگزيجا راي نيزمي زندگ رو نيازا

 مخاطبان به چهين زرتشت. يآسمان نه ،باشدي نيزم خواهديم كه استي تيبشر مدافع چهين
 راي آنان ديندار باور و ديبمان وفادار نيزم به دهميم سوگند را شما !برادران«: ديگو يم نيچن خود
ي ا... ندندان يا دانند خود چه ؛نديپاال زهر نانيا. نديگو يم سخني نيرزمباَي دهايام از شما با كه

 نيبنابرا .)22- 29ص ،1376 چه،ين( »...يدوزخ نه و است كار دري طانيش نه... سوگند شرفم به !دوست
ي آسماني دهايام و كند يم جستجوي وانيح زيغرا وي حسي زندگ قالب در راي زندگي معنانيچه 

  .ندارد آسمان بهي نگاه هرگز و دانديم اليخ را
 دست از را شاناراده ن،يد به اعتقاد با ها انسان اگر راست كهاين باو رسد نيچه برنظر ميبه
 آنها شتريب كوشش و تالش مانع امر نيا و ببندند دل نيمع و مشخص ريتقد به صرفاً و بدهند
  . شود حذف تيبشري زندگ صحنه از زاهدانهي ها آرمان و نيد كه بهتر همان شود،

  مرگ. 5
 با شود، گرفته درنظري زندگ با ارتباطيب و مستقل كامالًي قتيحق عنوانبه مرگ اگر قطعاً
 هم از قتيحق دو را اتيح و مرگي جعفرمحمدتقي . شد خواهد معنا يبي زندگ مرگ، دنيفرارس
 آن از و ميبشناس را اتيح ديبا ،ميبرس مرگ آستانه به آنكه از شيپ او باور به. داندينم جدا
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 ،يعيطب اتيح از فرارفتن با شخص كه رديگ يم صورت هنگامي شناخت نيا .ميكني بردار بهره
 به توانيم اتيح قتيحق كامل شناخت صورت دردر حقيقت تنها . كند درك را اتيح قتيحق
 و لماَ و لذت ات،يح از فرد تصور اگر. ستندين منفك هم از دونيا رايز ؛بردي پ هم مرگ قتيحق
 آورعذاب و نديناخوشا مرگ، دنيفرارس اًعتيطب باشد،يي ايدن روزهچند تناسل و ليتخ و شهياند

 عوامل ناخودآگاه اناتيجر برابر در شدن ميتسل را كننده نگران مرگي جعفرمحمدتقي . بود خواهد
- 409ص ،8ج ،1363 ،يجعفر( دانديمي وانيحي هاخواستهي جبري مجرا در گرفتن قرار وي عيطب

 ات،يح دوران در بدنيي گو ؛كند يمي معرفي آدم اتيحي پختگ و بلوغ را مرگ قتيحق او .)408
 ،همو( شد خواهد شكوفا غنچه نيا مرگ، دنيفرارس با و كردهيمي سپر را بودن غنچه حالت

 معنا يب راي زندگ مرگ، تنهانه دهد، يم ارائه مرگ و اتيح از وي كهي تصور با .)186ص ،1381
  .ابدي يم معنا مرگ با تنها ات،يح بلكه ،كرد نخواهد

نيچه معنايي جز معناي زميني و حسي براي زندگي درنظر  ،گفته شد ترپيشطور كه  ناما هما
عنوان ها، هنر تراژدي را به ن معنايي زندگي انسا پس از قبول بي زايش تراژدياو در كتاب . گيرد نمي
هنر سعي در رسيدن به اين كند و از طريق  ترين ابزار براي تحقق زندگي زميني معرفي ميمهم
 به. )126، ص1382 ذاكرزاده و ناصر،( هاي از دست رفته و زيستن جاودانه دارد آگاهي و احياي ارزشخود
 نيا و كند يم دايپي حضور علم عالم مبدأ و عالم به نسبتي تراژد هنر اوج در انسان ،او باور
  .ببرد شياد از را بشري نابود و زوال ازي ناش رنج و درد تواند يم كه استي عامل

 به معطوف اراده« هينظر. كنديم ابداع هاانسان مرگي معناداري برا هم راي گريد اصلنيچه 
 با كند،يم استفادهي زندگي معنا ريتفس در آن از و داردي اساس طرهيس ي ويآرا در كه »قدرت

 به مستند راي فرد هري زندگي معنا داردي سع او كه گونهنيبد ؛شود يم ديتهد مرگ دهيپد
 توانديم ها انسان همت ويي توانا بهبسته خواسته، نيا و بداند خودشيي توانا و قدرت خواست
 مرگ، دنيفرارس با اما .)119ص، 1373 استرن،( كند دايپ كامل طرهيسي زيچ هر بر و يابد توسعه

 ازي ناش درد و رنج و رديپذيم انيپا هاخواسته همه و شود يم ديتهد خواست اين دوام و طرهيس
 حلي برا چهين. دهد يم آزار را ها انسان افته،ينا دستي ها خواسته ازي ناشي ديناام و يأس وي تناه

 است باور نيا بر هينظر نيا در او. كند يم  مطرح را »همان دانيجاو بازگشت« هينظر مشكل، نيا
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ايت نه جهان به همين صورت بي  قدر زندگي را دوست داشته باشند كه اگر اينها بايد آن انسان كه
  .)404، ص7، ج1382كاپلستن، (باز خواهان آن باشند و از اين تكرار خوشحال شوند  ،بار تكرار شود

  نتيجه
 معنويت بحران همه از شيب كه هستندي افراد از هردو چه،ينفريدريش  وي جعفر محمدتقي

. سازند شناآ شانيزندگي واقعي معنا با را هاانسان تا درصددند و بودند كرده درك را شانجامعه
 معتقدند و دانند يمي زندگي معناي برا جستجو نيآغاز نقطه را »خود تيهو شناخت« آنهاي هردو

 دستي زندگي معنا ازي واقع درك به تواند ينم ،نشناسد را شيها خواسته و خود تيهو انسان تا
  .دهند يم ارائهي دگزن به معنابخش عوامل وي زندگي معنا ازي متفاوت ريتفس آنها از هركدامي ول يابد؛

 كل ازي  جزئ انسان كه است باور نيا بر و دانديم معنادار كامالً راي هست و انسان ،يجعفر
 و وجود به مستند وجودش و هدفمند و معقول ريسي دارا انتها تا ابتدا از و است عالم قتيحق

 در اگر كه رتصو نيا به كند؛ يم انتخاب كه استي ريمس گرو در اشييشكوفا وي اله اراده
 مانند راي زندگ وي هست چهين اما .ديرس خواهد تيابد به ،بردارد گام اوست به مستند كهي ريمس

ي هست به خودي گذار ارزش با ديبا انسان است معتقد و داند يم معنا و ارزش فاقد و پوكيي گردو
 بلكه ،كند ينم ريتفس ماده عالم از برتر موجود با ارتباط در را معناداري زندگ تنهانه او .دهد معنا
  .دماين يمي معرف كيزيمتاف عالم به اعتقاد را هاانساني زندگيي معنا يب عامل نيترمهم

 درنظر نيتع سه هاانساني برا ،يعيطب خود از انسانيي رها دادن قرار اريمع باي جعفر
 در است؛ي عيطب وادم وي وراثت عوامل ازي امجموعه صرفاً انسان تيشخص اول نيتع در :رديگيم
 گريدي هاانسان با را خود »منِ« توانسته و يافته نجاتي عيطب خود كيتار چاه از انسان دوم نيتع
ي نگاه نگاهش و شده هاارزش مطلق حوزه وارد انسان سوم نيتع در كند؛ ليتعد عتيطب جهان و

 به دنيرس ،وي دهيعق بنابر. هستند احترام قابل شيبرا فيتكال و نيقواني تمام و ستين نگرتيكم
اتيح در ستنيز او. است معقول اتيح به ورود وي عيطب  اتيح از گرفتن فاصله ،يقيحق خود 

 در را خود ،برد يم سر به معقول اتيح در كهي انسان. دانديم معنادار اتيح در ستنيز را معقول
. استي اله جاذبه منطقه انشيپا كه نديبيم تكامل ريمس دري هست جهان نامبهي بزرگ مجموعه

 آن از بلكه ،پنداردينم اتيح انيپا تنهانه را مرگ و دارد مرگ ازي تكاملي ريتفسي انسان نيچن
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ي هادهيپد و عوامل دستبه مرگ را كنندهتباه و آور هراس مرگ او. كنديم استخراج اتيحي معنا
  . داند يم عتيطب

ي براوي  اساس نيهم بر .كند ينم هيتوص شان يعيطب خود از را هاانسان كندن چهين اما
 مراحل به را هاانسان و رديگ يم درنظري جعفر با متفاوتي اريمع و مالك ،يواقع خود بهي ابيدست

  .كنديم ميتقس »فراانسان« و »برتر انسان« ،»انسان نيواپس« ،»انسان«
 شان يذاتي ها ييناتوا و قدرت به معطوف ديبا هاانسان خواست و اراده است معتقد چهين
 نيد رونيازا. است مخالف ،شوديم ليتحم انسان به رونيب از هرآنچه با او اعتقاد، نيا تبعبه .باشد

 اراده وي سرور اخالق ،همواره با تأكيد و دانديم هاانسان آزاد اراده با مخالف راي بردگ اخالق و
ي واقعي معنا تحقق مرحله راله فراانسان مرح چهين. كند يم هيتوص هاانسان به را قدرت به معطوف

يي سو به اجباربه را انساني رونيب عامل چيه مرحله نيا در رايز د؛ماينيمي معرف ها انساني زندگ
 بخشد؛يم معنا خودي زندگ به شياستعدادها و هاخواسته مطابق صرفاً او بلكه ؛دهد ينم سوق

 وي نيزمي زندگ در غرق و ،بركنار عتيطب ياورام عامل و نيد به اعتقاد از انسان كهي ا مرحله
يابد دست ،خواهد يم هرآنچه به قدرت به معطوف اراده با تا است تالش در و باشدميي انحس.  

 به پرسش درباره زندگي دلخواه از گاه نيچه منحصردر نمعناي زندگي  بنابراين پرسش از
نسبت به ديگري  مسؤليت فرد و عدالت انصاف، زا اين رويكرد، با تأكيد نيچه بر .انداز فرد استچشم

كشي از بلكه بهره ،توجه استتنها نسبت به مناسبات انساني بينه او حقيقت در. خبري نيست
  .داندذات زندگي مي را در سلطه داشتن بر آنها و حتي تبديل آنها به ابزار ديگري و
 بيترت بهي زندگي معنا از چهين فريدريش و يجعفر محمدتقي منظور ،شد گفته آنچه بنابر

 دارد طرهيس شانيهاشهياند و آرا در چنان مبنا نيا و استي زندگي نيد ريغي معنا وي نيدي معنا
  .است ساخته زيمتما گرييكد از كامالً را دونيا راه كه

  فهرست منابع
 .1373 نو، طرح :تهران فوالدوند، اهللاعزت ترجمه ،چهين پ،.ج استرن، -
 ،يجعفر عالمه آثار نشر و نيتدو سسهؤم: تهران ،مذهب و اخالق ،يمحمدتق ،يزيتبري جعفر -
  .ب1379
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 و نيتدو سسهؤم: تهران ،تيانسان شرويپ فرهنگ، ديشه نيحس امام ،ـــــــــــــــــــــ  -
  .1381 ،يجعفر عالمه آثار نشر

  .تايب قائم، نشر :اصفهان ،ياجتماع وي فرد نظر از قرآن افق در انسان ،ـــــــــــــــــــــ  -
 آثار نشر و نيتدو سسهؤم: تهران ،آل دهياي زندگ وي زندگ آل دهيا ،ـــــــــــــــــــــ  -
 .الف1379 ،يجعفر عالمه

 .1388 آستان قدس رضوي، :مشهد ،4ج ،البالغهترجمه و تفسير نهج ،ـــــــــــــــــــــ  -
 ،ياسالم فرهنگ و نشر دفتر :تهران، 15ج ،هالبالغنهج ريتفسو  ترجمه ،ـــــــــــــــــــــ  -
1364.  
 ،ياسالم فرهنگ و نشر دفتر: تهران، 9ج ،البالغهنهج ريتفس و ترجمه ،ـــــــــــــــــــــ  -
  .الف1360
 آهنگ افزارنرم ،)ياسيسي تقوا حيتوض( »اشتر مالك فرمان ريتفس« ،ـــــــــــــــــــــ  -
  .1385 ،يجعفر عالمه آثار نشر و نيتدو سسهؤم: تهران ، 21جلسه ،1367 ماهي د 11 ،3ديخورش
: تهران ،4و2ج ،يبلخ محمد نيالدجاللي مثنو ليتحل و نقد و ريتفس ،ـــــــــــــــــــــ  -

  .ب1362 ،ياسالم انتشارات
، 10چ ،7-9ج ،يبلخ محمد نيالدجاللي مثنو ليتحل و نقد و ريتفس ،ـــــــــــــــــــــ  -
  .1363 ،ياسالم اراتانتش :تهران

  .ب1360 نور، يمايس: تهران ،معقول اتيح ،ـــــــــــــــــــــ  -
  .الف1362 ر،يركبيام :تهران ،يتكامل اتيح ديتصع در انسان شناخت ،ـــــــــــــــــــــ  - 
  .1368 صدر، كتابخانه: تهران ،يزندگ هدف و فلسفه ،ـــــــــــــــــــــ  -
  .1359 ران،يا فلسفه و حكمتي اسالم انجمن :تهران ،ست؟يچ سفهفل رضا، ،ياردكاني داور -
 آذر ،39شماره ،ديمف نامه ،»ييگراعقل تولد وي تراژد مرگ« ناصر،ا يمار و ابوالقاسم ذاكرزاده، -

  .126-132ص ،1382يد و
  .1376 روز، فكر: تهران ،يصفدر بهروز ترجمه ،چهين زرتشت رابر،يپ سوفرن، -
، 3، چ7ج ،يآشور وشيدار ترجمه ،)چهين تا تهيشيف از( فلسفه خيتار ،زچارل كيفردر كاپلستن، -
  .1382 سروش،: تهران

 مراد ترجمه ،»ياخالق ريغي مفهوم به دروغ و قتيحق درباره« لهلم،يو شيفردر چه،ين -
  .121-183ص ،1372زييپا ،3شماره ،ارغنون فصلنامه فرهادپور،
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  .الف1377 ،آگاه: ، تهران2چ ،يآشور وشيدار ترجمه ،اخالقي تبارشناس ،ـــــــــــــــــــ  -
 وشيدار  ترجمه ،كسچيه و كسهمهي براي كتاب زرتشت؛ گفت نيچن ،ـــــــــــــــــــ  -
  .1376 آگاه،: تهران ،يآشور

 فوالدوند، حامد و كامران ديسع احمد،آل جمال هترجم ،شادان حكمت ،ـــــــــــــــــــ  -
  .ج1377 ل،ين :تهران

 و كوفمان والتر: يسيانگل ترجمه ،قدرت به معطوف اراداه و خواست ،ــــــــــــ ـــــــ -
  .ب1377 مس،: تهران منجم، ايرؤ: يفارس ترجمه نگدل،يهال.يج.آر

 مسعود ترجمه ،»نگاشت فلسفه پتك با توانيم چگونه« يا انتب غروب ،ـــــــــــــــــــ  -
  .1380 ،يجام :تهران ،يانصار

: تهران ،يجماد اوشيس ترجمه ،اوي ورزفلسفه فهم بهي درآمد: چهين كارل، اسپرس،ي -
  .1383 ققنوس،
ترجمه سپيده حبيب، ويرايش و  ،سمينار يونگ درباره زرتشت نيچهيونگ، كارل گوستاو،  -

  .1386كاروان،  :جرت، تهران.خالصه جيمز ل
- Heidgger, Martin, Neitzsche, Translated by: David Farrel Krell, Volume4, san 

Francisco, 1987. 


