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 چکیده
 نیستند. جدا فلسفه از وجه هیچ به آن مسائل و زندگی

 باستان، روزگار در فلسفی هایکاوش آغاز همان از
 از یکی زیستن درست شیوۀ یافتن و دگیزن به توجه
 با روند این .بود فیلسوفان تفکر موضوعات ترینمهم
 و داشت ادامه فلسفه تاریخ طول در فرودهایی و فراز

 را موارد این فلسفی بررسی .است شده احیا نیز امروزه
 فیلسوفان از برخی نامید. زندگی حکمت توانمی

 خود فلسفی تأمالت اصلی موضوع را چیزی چنین
 در و نبوده گونهاین مالصدرا ،میان این در اند.داده قرار
 مباحثی چنین مستقیم طوربه او محورمتافیزیک ةفلسف
 که نیست معنا بدین مطلب این اما شود،نمی یافت
 ادعای کرد. ایاستفاده چنین او هایاندیشه از تواننمی

 این وا شناسیهستی مبانی و اصول که است این ما
 مورد زندگی حکمت ةزمین در که دارند را قابلیت

 همچون اصولی و مبانی بگیرند؛ قرار برداریبهره
 وجود، تشخص وجود، بساطت وجود، اصالت

 این وجود. تشکیک و کماالت بودن یکی و سنخیت
 مورد در مهمی هایداللت و لوازم اصول و مبانی

 راهنمای دتواننمی که طوریبه ،دارند بر در زندگی
 شوند. واقع انسان زیست چگونگی

اصالت ، یمالصدرا، حکمت زندگ: واژگان کلیدی
بودن  یکیوجود، بساطت وجود، تشخص وجود، 

 .وجود کیکماالت، تشک
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Abstract 

The life and its issues don’t separate from 

philosophy at all. From the beginning of 

philosophical investigations in ancient times, 

attention to life and finding the right way to live 

was one of the most important issues of 

philosophical thought of philosophers. This 

process continued with ups and downs in the 

history of philosophy and nowadays has been 

restored. Philosophical investigation about these 

matters is called wisdom of life. Some 

philosophers would have put these matters as main 

theme of their philosophical meditations. But 

Mulla sadra doesn’t. Such issues can not explicitly 

found in his metaphysics centered philosophy. But 

it does not mean that we cannot use his thoughts in 

wisdom of life. Our claim in this paper is that his 

ontological principles and foundations can use in 

the wisdom of life; foundations and principles such 

as originality of existence, simplicity of existence, 

Individuation of Existence, Similarity and Unity of 

Perfections, Gradation of Existence. These 

principles and foundations have important 

implications and significations about the wisdom 

of life and they can guide the human beings to 

their right and good life.  
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 مقدمه
مالصدرا در  ةاین مقاله به برخی از مبانی اندیش در

که  ایپردازیم؛ مبانیی میشناسهستیحوزۀ 
قصد البته دهند. او را تشکیل می ةبنیادهای فلسف

آنچه برای ما  ،نداریم شاناثبات ةادل آنها یاتشریح 
جویی و یافتن اول اهمیت قرار دارد، پی ةدر درج
این مبانی و اصول  ها و لوازم حکمیمدلول

این است که برخی مبانی  فلسفی است. ادعای ما
ی مالصدرا لوازم مهم و اثرگذاری در تخشناهستی

نگاه ما  ،این مبانی باب حکمت زندگی دارند. طبق
کند. به زندگی، شیوه و چگونگی آن تغییر می

ی ختشنامبانی هستی :توان گفتهمین دلیل میبه
ای است که نوعی حکمت زندگی گونهمالصدرا به

الزمه  ،شود. به عبارت دیگراز آنها نتیجه می
یک این مبانی صدرایی، در پیش گرفتن  نپذیرفت

گمان این خاص است. بر خالف  ةزندگی حکیمان
دلیل انتزاعی و متافیزیکی بودن، این فلسفه بهه ک

ربط و نسبتی با واقعیت انضمامی زندگی و امور 
این امور سست و  یا ربط و نسبت آن با ،آن ندارد

با  جدی و وثیق یضعیف است، ربط و نسبت
 دارد. شمسائلزندگی و 

شناسی قلب تپندۀ فلسفة عنوان نمونه هستیبه
شناسی اصل، اساس و مبنای مالصدرا است. هستی

رود. شمار میتمامی این فلسفه و همة مسائل آن به
شناسی چقدر از این خواهیم دید که همین هستی

شناسی، یعنی جهت مؤثر است. وقتی هستی
زم و ، لواصدراییترین بخش فلسفة انتزاعی
های مهمی در باب زندگی و امور انضمامی داللت

درستی حدس زد که توان بهمربوط به آن دارد، می
های این فلسفه نیز چنین لوازم و سایر بخش

دلیل اصل و هایی خواهد داشت. همچنین بهداللت
شناسی، نتایج و لوازم آن به مبنایی بودن هستی

روی همین کند. ازسایر مباحث نیز تسری پیدا می
آن مباحث نیز ربط و نسبت وثیقی با زندگی و 

 کنند.امور آن پیدا می

را نادیده گرفت که  مطلباین  توانالبته نمی
ای مالصدرا متافیزیک قوی، محکم و گسترده

این متافیزیک او از اما ساخته و پرداخته است. 
برداری کرده برای تبیین مسائل مبدأ و معاد بهره

حال آنکه اصول و مبانی  ،ت زندگینه حکم ،است
فقط برای مسائل مبدأ و معاد  متافیزیکی لزوماً

تری داشته باشد. تواند کاربرد گستردهنیست و می
امور و مسائل مربوط به  ،یکی از آن کاربردها

حکمت زندگی  ،زندگی است. در یک کالم
تواند یکی از نتایج اصول و مبانی متافیزیکی می

 باشد.  مالصدرا ةاندیش
عنوان کسی که در تاریخ ارنست کاسیرر به

گامی فراتر آید، شمار میبزرگ به یمورخ ،اندیشه
از ادعای احتمال غفلت از لوازم یک نظریه گذارده 

این امر به هیچ ها، در تاریخ اندیشه»گوید: و می
ای ارائه وجه غیرعادی نیست که متفکری نظریه

خود او پنهان  دهد که هدف و معنای آن از نظر
اتین ژیلسون  .(232: 1382)کاسیرر،  «مانده باشد

دهد. او خوبی توضیح میاین مطلب را بهنیز 
در هر نوع تفکر فلسفی، هم فیلسوف و » :گویدمی

 ةوسیلخاص او، هر دو از باال به ةهم نظری
هدایت  ،ضرورتی که به خود آنها مربوط نیست

که کدام رشته  شوند. فیلسوف ابتدا مختار استمی
خویش قرار دهد،  ةاز اصول و مبانی را بنیاد فلسف

طور که بتواند اما بعد از انتخاب، دیگر آن
طور که بخواهد. همچنین نه آن ،اندیشدمی

تواند از نتایج نمی ،فیلسوف هر قدر هم تالش کند
خویش احتراز کند و هر گونه  ةو لوازم نظری

چه خود او محکوم به شکست است. آن ،تالش وی
شاگردانش مطرح  ةوسیلکند بهاز گفتنش پرهیز می

ممکن  ،خواهد شد و اگر هم شاگرد نداشته باشد
بلکه  ،شوداست تا ابد ناگفته بماند اما نابود نمی

حتی بعد از ـ همچنان باقی است و اگر کسی
 با آن مبانی پیش برود، قهرا باً ـهاگذشت قرن

هر  ،هد شد. بنابراینرو خوانتایج و لوازم روبه
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ظاهر، از فیلسوف و های فلسفی، بهچند اندیشه
این همه تا حدی از آنها با  ،اش جدا نیستفلسفه

استقالل دارد. فلسفه عبارت است از مفاهیم 
و هم از  افالسفه، از آن حیث که هم از نظر محتو

لحاظ پیوند و رابطه با یکدیگر، ضرورت خالص 
این فلسفه هم یعنی تاریخ تاریخ  ؛و مستقل دارند

مفاهیم و تاریخ نسب و روابطی که آنها با یکدیگر 
 . (231: 1385)ژیلسون،  «دارند

ها کنیم برخی ناگفتهاینجا تالش می نیز درما 
 ،بدین منظور . صدرایی استخراج کنیم ةرا از فلسف

شناختی و نظریات برخی از مبانی هستی
این . هدف از کنیمرا بررسی می ویوجودشناختی 

بررسی آن است که لوازم آنها را در مورد زندگی 
شناسی استخراج کنیم. خواهیم دید که هستی

در مورد سرشت های مهمی مالصدرا داللت
 زندگی کردن دارد. ۀزندگی و نحو

 حکمت زندگی .1

انسان موجودی خردمند و دارای عقل است. 
زی سرنوشت انسان در گرو خردور ،همین دلیلبه

ای در . سرنوشت انسان در هر زمینهاستو تعقل 
سرنوشت  ،گرو تفکر در آن زمینه است. برای مثال

دین، سیاست، فرهنگ و... در گرو  ةانسان در زمین
هاست. سرنوشت ایناندیشیدن به هر کدام از 

زندگی انسان نیز منوط به آن است که زندگی 
موضوع جدی تأمالت فلسفی انسان قرار گیرد. 

های ها و موعظهصرف دستورالعمل» ،همین دلیلبه
شوند، وفور دیده میاخالقی که در زندگی ما به

ها و خألهای زندگی ما را توانند شکافنمی
بخشی پر کنند. ما به چیزهای صورت رضایتبه

این  تر نیاز داریم. یکی ازبهتر، کارآمدتر و غنی
ز آن چیزها که برای درک مناسب هرگونه زندگی ا

)همیلتن،  «گریز و گزیری نیست، حکمت است
1394 :122) . 

زندگی بررسی نشده »شعار معروف سقراط که 

در همین زمینه جای  «ارزش زیستن ندارد
نه تنها در مورد سقراط، »این امر گیرد. البته می

 ةیونان باستان یا فرهنگ غرب، بلکه در مورد هم
است، صدق شناخته شده هایی که نزد آدمیفرهنگ

کند. یعنی از روزگاران بسیار دور جستجوی می
حکمت یا تعریف و تحصیل زندگی نیک با 

)هوک،  «چیزهای دیگری ارتباط داده شده است
. لذا طبیعی است که زندگی به (124 :1385

برای تأمل و تفکر انسان موضوع جدی و مهمی 
تبدیل شود. حکمت زندگی نیز در واقع آن 

ه زندگی و مسائل آن را موضوع ای است کفلسفه
این مطلب  گیرد. اما بایدپژوهش خود در نظر می

 را قدری بیشتر واکاوی کنیم.
در باب حکمت شوپنهاور در اثر مشهورش، 

، سه مشخصه برای حکمت زندگی مطرح زندگی
این هنر است زندگی  حکمتاینکه کند. اول می

حد ای سامان دهیم که در گونهکه زندگی را به
 ،امکان دلپذیر و همراه با سعادت بگذرد. ثانیاً

مند راهنمایی است که ما را به زندگی سعادت
طور عینی اگر به ،اینکه کند. و در آخرهدایت می

 طرفی و تعمق کافی به آن بنگریم، مسلماًو با بی
. (17: 1388)شوپنهاور، بر نیستی رجحان دارد 

نوعی  معنایزیرا به ،سوم مهم است ةمشخص
 بینی و نگاه مثبت به زندگی است. خوش

وجه نیست. زندگی بی این مطلب اصالً البته
مقبول  مندانه از منظر فلسفی کامالًخوب و سعادت
طور که برخی از زیرا همان ،و معقول است

درست است که زندگی »اند فیسلوفان نشان داده
انسان اغلب با درد و رنج و ناخوشی توام است، 

مندانه باشد و علیه چنین تواند سعادتیولی م
 اکثرامکانی هیچ دلیل متافیزیکی در کار نیست. 

غیرضروری است، که یا معلول  ها کامالًناکامی
م با حرص احمقانه است، یا أاقتصادی تو ةبرنام

اینکه چگونه صرفاً ناشی از جهل مردم به 
خوشبخت باشند. شمار بسیار زیادی از مردم 
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این جهت بدبختند که راه  و فقط به عادی صرفاً
: 1388)تیچمن و اوانز،  «دانندخوشبختی را نمی

369). 
فیلسوف حکیم نیز کسی است که در پی 
چنین هدف و آرمانی باشد. البته درست است که 

متعهد به چنین رسالتی  امروزه فیلسوف غالباً
و  نیستهیچ وجه ضروری این امر به نیست، اما

 برسرشت خود فلسفه ندارد.  ریشه در ذات و
ای نوزایی برای احیای فلسفه ، امروزه گونهعکس

عنوان مثابه راهی برای زندگی و تلقی فلسفه بهبه
 ،در حال انجام است. برای نمونه ،حکمت زندگی

این زمینه  های متعددی درمارتا نوسباوم تالش
تصور اولیه »کند که انجام داده است. او بیان می

این این است که او کسی است که وف از فیسل
توانایی را دارد که زندگی خود را برای بیان 

ترین افکار و احساسات خود دربارۀ جدی
ثیر را أمسائلی که بیشترین جذابیت و اهمیت و ت

برای او دارد، صرف کند. روشن است که برای 
این نوع زندگی رویایی آنچنان  بیشتر مردم دنیا

تواند محقق ندرت میت که بهدور از دسترس اس
این تصویر شود. اما نوسباوم در مقابل 

این باور است که کند. او بر گیری میموضع
تواند شکل دیگری هم داشته باشد. او فلسفه می

های ارسطو، اپیکوریان و ثیر اندیشهأتحت ت
داند که فلسفه را درمانی برای روح می ،رواقیان
هایی بخشد؛ بیماریمی های انسان را شفابیماری

)ادگار  «آورندوجود میکه عقاید باطل آنها را به
 .(164: 1389و سجویک، 

این مطالب، از نظر ما حکمت  با توجه به
زندگی معرفتی عمیق، جامع و کلی بر مبنای 

مشخصی است که نسبت به  حکمیـاصول فلسفی
شود. حکمت کلیت زندگی و مسائل آن اتخاذ می

خت و معرفت عمیق زندگی و مسائل زندگی شنا
آن  ةآن است که البته صورتی فلسفی دارد و نتیج

 ةطوری که همداشتن یک زندگی خوب است به

نحوی دیگر درک و فهم شوند. امور زندگی به
این راستا تغییر  رفتار و کردار انسان نیز در طبیعتاً

خواهد کرد و دیگرگون خواهد شد. همچنین 
این شناخت و معرفت چه روشن است که هر 

تر باشد، زندگی نیز بهتر خواهد شد. بیشتر و ژرف
حکمت  ةتوان گفت نتیجاین مطلب میبا توجه به 

زندگی نیز رسیدن به یک زندگی حکیمانه است 
عنوان یک موجود خردمند و که برای انسان به

مناسب و شایسته  ،یک زندگی خوب ،دارای عقل
با توجه به سرشت  توان گفت. همچنین میاست

این زندگی غایت و کمال او عقالنی انسان، 
 آید.شمار میبه

 حیثحکمت زندگی نه فقط از  بنابراین،
، فلسفی مهم است، بلکه برای انسانیت انسان

سرشت عقالنی او، الزم و ضروری است.  دلیلبه
 ،دلیل سرشت معقول خودحکیمانه به زندگی

معقول و  امور آن شکل ةکند هماقتضا می
خردمندانه داشته باشد. نیازی به توضیح نیست که 

توانند معقول یا نامعقول امور و مسائل زندگی می
باشند. حکمت زندگی صورت معقول، خردمندانه 
و بهنجار آنها را کشف و مطرح کرده و پیش پای 

گذارد. لذا موضوع حکمت زندگی هم ها میانسان
ر زندگی. در خود زندگی است و هم مسائل و امو

مالصدرا نیز  ةباب حکمت زندگی از منظر فلسف
این مقاله بیشتر ، اما در دارداین دو جنبه وجود 

 خود زندگی مورد توجه است.
برای مالصدرا  زندگیناگفته نماند که حکمت 

چندان مطرح نبود، شاید به این دلیل که پاسخ 
چگونه زیستن قبالً تعیین شده بود و آن هم 

ی سادۀ سنتی بود. در غرب نیز چنین رهنمودها
بود و دین قرون وسطی نیز چنین جایگاه و 

جهت نبود، کارکردی داشت. البته چندان هم بی
زیرا پیچیدگی زندگی در دورۀ معاصر در آن 

هایی که در آن روزگاران وجود نداشت. پاسخ
گشت، شرطی که محقق میدوران مطرح بود، به
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مشکل تنها در  کرد ومشکالت را برطرف می
عملی کردن آنها بود. اما امروزه بحث حتی بر سر 

 اصل فهم آنهاست.
دیگر آنکه، در فلسفه و آثار مالصدرا نباید 

دنبال مباحث مستقل و صریح در مورد مفهوم به
حکمت زندگی یا مصادیق آن باشیم. اگر کسی با 

سراغ آن برود، دست فرضی بهچنین قصد و پیش
در پی این  بایدشت. در عوض، پر باز نخواهد گ

باشیم که چگونه لوازم و نتایج سخنان و نظریات 
او را در مورد مفهوم و مصداق حکمت زندگی و 
مسائل آن، کشف و استخراج کنیم. بنابراین، مسئلة 

بر اساس اصول و قواعد ما در اینجا این است که 
شناختی مالصدرا، چگونه باید و مبانی هستی
عبارت دیگر، اگر کسی پایبند و زندگی کرد؟ به 

شناسی حکمت متعالیه باشد، الزمة ملتزم به هستی
 آن چگونه زیستنی است؟ 

در همین ابتدا، باید اعتراف کنیم که این 
پرسش به یک معنا، پرسشی گشوده است، یعنی 

شده ندارد و پیاپی امکان بسط پاسخ نهایی و تمام
 های آن وجود دارد، چراکهو گسترش پاسخ

شده نیست یافته و تمامزندگی چیزی بسته و پایان
یابد و ما را با بلکه مدام بسط و گسترش می

 سازد.مسائل جدیدی مواجه می
اما منظور از زندگی در اینجا چیست؟ معنای 
اجمالی زندگی چه بسا بدیهی و روشن باشد، 
حال آنکه هنگام تحقیق بیشتر، برای دست یافتن 

و اینکه زندگی دقیقاً چیست، به معنای تفصیلی آن 
شویم که زندگی بسیار با این واقعیت مواجه می

رسد زندگی از به نظر می. شودگنگ و مبهم می
سازی دقیق و هر گونه کوشش برای مفهوم

! آری. گریزدتفصیلی در باب حقیقت آن، می
معنای دقیق و تفصیلی زندگی بسیار دشوار و چه 

توان انتظار دیگر، نمیبه عبارت . بسا ناممکن باشد
اصطالح منطق قدیم، حد تام چنین داشت که به

البته این امر مشکل . مفهومی در اینجا مطرح شود

خاص و حادی را متوجه درک و فهم زندگی 
کند، زیرا غالب مفاهیم اساسی و بنیادی در نمی

این امر مانع و . فلسفه، همین وضعیت را دارند
نخواهد بود، زیرا  رو نیزمشکلی در مقاله پیش

 .صرف یک معنای اجمالی برای ما کافی است
منظور ما از زندگی معنای بیولوژیکی و 

شناختی زندگی زیست. شناختی آن نیستزیست
های مختص انسان نیست و در میان همة گونه

ای آن زندگی. فراوان جانداران، مشترک است
ثانیاً، منظور از . منظور ماست که خاص آدمی باشد

این زندگی که به انسان اختصاص دارد، زندگی این 
جهانی؛ زندگی و حیاتی که جهانی است،  نه آن

 تجربهانسان در این جهان مادی و پیش از مرگ 
زید و نه آنچه پس از مرگ از سر کند، آن را میمی

روی ضرورت ذکر این مطلب از آن. خواهد گذراند
ندگی دارد که مالصدرا در بسیاری از مواضع، ز

جهانی و حیات واقعی و حقیقی انسان را زندگی آن
جهانی داند و در مقابل، زندگی اینپس از مرگ می

مالصدرا، )را زندگی مجازی قلمداد کرده است 
دو، زندگی اینکه کدام یک از این(. 41: 1381

واقعی، حقیقی، بهتر و برتر انسان است، محل بحث 
راد و مقصود آنچه مهم است، تعیین م فعلی نیست،

 .از موضوع مورد بحث است

 اصالت وجود .2

 فلسفه مالصدرا است. ۀاصالت وجود قلب تپند
و نظریات  ءآرا ةهم ةاین نظریه منبع و سرچشم

 ةطوری که هم هآید، بشمار میبعدی وی به
 گیرند.ه میمجا سرچشنظریات دیگر از همین

 با مالصدرا»این باور است که هانری کربن بر
وجود که  ةسنتی ماهیت با فلسف ةجانشینی فلسف

داند، انقالبی وجود را مقدم بر ماهیت و اصیل می
: 1384)کربن،  «ایجاد کرد وجود ةحقیقی در فلسف

 .(482ـ483
طبیعی است که اگر اصالت وجود چنین 
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مالصدرا داشته باشد، باید  ةجایگاهی در کل اندیش
ندگی نیز چنین انتظار داشته باشیم که در حکمت ز

این اشکال مطرح  ایفا کند. اما در ابتدا شایدنقشی 
قدر انتزاعی و پیچیده است این نظریه آن شود که

بسیار دور  ،همچون زندگی که از امری انضمامی
و زیرا حکمت زندگی معرفتی انضمامی  ،است

ناظر به واقعیت ملموس و محسوس هرروزی 
بط و نسبتی با تواند رچنین چیزی نمی پساست. 

توان گونه که نمیهمان، اصالت وجود داشته باشد
ربط و نسبتی میان حکمت زندگی و مباحث بسیار 
پیچیده و انتزاعی ریاضی و هندسه برقرار کرد. 

این خواهد بود که وجود  نتیجه چنین اشکالی
ای مانع طرح حکمت زندگی در چنین نظریه

امکان  ،شود. به عبارت دیگرمالصدرا می ةفلسف
 ةاستنباط و استخراج حکمت زندگی از فلسف

این مانع  ،رو استمالصدرا با مانعی جدی روبه
تواند حتی اصالت وجود است که می ةهمانا نظری

 را ناممکن و منتفی سازد. امکان چنین اقدامی 
یا  ،اما چنین اشکالی برآمده از سوءتفاهم است

اصی از اینکه مبتنی بر فهم و قرائت خ کمدست
رسد در به نظر می»بر عکس، اصالت وجود است. 

تلقی اصالت وجودی جدایی و شکاف میان وجود 
که  ایفلسفهشود و و اندیشه تدارک و جبران می

اصالت وجود بنا شده باشد، کمتر  ةبر بنیاد نظری
. (367: 1389)داوری اردکانی،  «انتزاعی است

سنخ  این است که حقیقت از معنای اصالت وجود
شود. مفاهیم نیست و با تور ذهن شکار نمی

است و برای عینی و انضمامی  کامالً امریحقیقت 
باید به عالم عین  ،رسیدن و دست یافتن به آن

رجوع کنیم و از ذهن و انتزاعیات فاصله بگیریم. 
فلسفه نیز باید به چنین چیزی بپردازد. یعنی 

ود فلسفه خوب و درست باید اهتمام و تمرکز خ
 را از ذهن، امور ذهنی و مفاهیم برداشته و به

طور جدی بپردازد و بهحقیقت عینی و انضمامی 
توان گفت فلسفه به آن مشغول گردد. بنابراین می

باید به چیزی بپردازد که بسیار به زندگی نزدیک 
 تنگاتنگ دارد. یاست و با آن قرابت

مالصدرا از سنخ  ةزندگی در اندیش ،عالوهبه
)مالصدرا،  گرددد است و به آن بازمیوجو

پرداختن فلسفه  ،همین دلیل. به(135الف: 1382
به وجود منفک از پرداختن به زندگی و حیات 

توجه به وجود، توجه به زندگی  ،نیست. بنابراین
معنای به زندگیاصل نیز هست. درست است که 

کماالت هستی  ۀاز نظر مالصدرا در زمر حیات،
آن فراتر از  ۀر عام بوده و دایرولذا بسیا است

شود، یعنی دایره مصادیق آن انسان را نیز شامل می
آن  اینجا مهم در ةپوشانی دارد، اما نکتبا وجود هم

است که زندگی انسانی نیز جدا و بیگانه با آن 
 آید. شمار میای از آن بهنیست و شاخه و شعبه

 اصوالًشاهد دیگر در این زمینه آن است که 
از نظر مالصدرا چیزی است که  یا حیات زندگی

(؛ 432/ 7: 1981)همو، مالزم با ادراک و فعل است 
یعنی هر چیزی که تالزمی با علم و عمل داشته 
باشد، عنوان زندگی یا حیات بر آن صادق است. 

این دو  روشن است که زندگی انسانی نیزالبته 
نیز ویژگی را دارد. بنابراین همین زندگی انسانی 

شمار هپرتوی از آن زندگی عام است و مصداق آن ب
گونه که وجود انسانی نیز در نسبت همان؛ آیدمی

بنابراین،  با وجود، همین نوع ربط و نسبت را دارد.
توان نتیجه گرفت که هر چیزی در مورد حیات می

صادق باشد، در مورد زندگی نیز صادق است، 
وجود صادق گونه که هر چیزی که در مورد همان

 کند.باشد بر وجود انسانی نیز صدق می
اگر حقیقت زندگی از سنخ وجود است حال 

گام متوان هآید، پس میشمار میبلکه عین آن به
با اصالت وجود، از اصالت زندگی نیز سخن 

معنای اصالت زندگی یعنی اصالت وجود به ؛گفت
شناخت وجود و بررسی آن، شناخت و  و است

یعنی با نگاه  ،و بالعکس ،نیز هستبررسی زندگی 
توان گفت درک و فهم مقابل نیز می ةاز زاوی
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 زندگی، درک و فهم وجود است. 
مالصدرا که هدف غایی و غایت  ةدر فلسف

: 1371)الهیجی، نهایی، معرفت به وجود است 
زیرا معرفت به  ،توان از زندگی غافل شد، نمی(2

فت به وجود در راستای معر تنها کامالًزندگی نه
است، بلکه اساساً معرفت به زندگی همان معرفت 
به وجود است. خالصه آنکه قرار گرفتن حقیقت 
عینی وجود در کانون مباحث فلسفی، زندگی را 

های مالت و بررسیأطور جدی موضوع تنیز به
توان گفت همین دلیل میدهد. بهفلسفی قرار می

که معرفت این نتیجه را در پی دارد اصالت وجود 
دنبال خواهد به وجود، حکمت زندگی را به

داشت. اگر زندگی امری وجودی است، پس 
آید که قائل به اصالت ای از پس آن بر میفلسفه

تنها تمام امور وجود باشد. اساساً اصالت وجود نه
شناسد، بلکه رسمیت میو عینی را بهانضمامی 

داشتن و واقعیت  ةاعتبار آنها را به باالترین درج
و  رساند. زندگی عینی، انضمامیحقیقی بودن می

جهانی انسان نیز مصداق همین مطلب است. این
جرأت گفت اصالت وجود توان بهحتی می

 معنای اصالت زندگی نیز هست. به
وجود،  اصالتمطلب دیگر آنکه عالوه بر خود 

این نظریه نیز در مبحث حکمت زندگی  لوازم
همین دلیل الزم است به ت. بهبسیار اثرگذار اس

این  ترینسه مورد از مهمما بپردازیم.  نیز آنها
کنیم؛ بساطت وجود، تشخص لوازم را بررسی می
. آنهاو یکی بودن  کماالت وجود و سخنیت

 تشکیک وجود نیز در آخر ذکر خواهد شد.

 بساطت وجود .3

یعنی  (،61/ 1: 1981)مالصدرا، وجود بسیط است 
دور از هر گونه ط است. حقیقت بهحقیقت بسی

مالصدرا پیچیدگی و ترکب و کثرت درونی است. 
کند که هر آنچه که از جهت وجودی تصریح می

تر باشد و از کثرت دورتر، به موجد حقیقی بسیط

ما هو ابسط فی الوجود و »تر خواهد بود؛ نزدیک
« فهو اقرب الی الموجد الحقیقی ،ارفع من الکثرۀ

(. معنای این سخن این است 222: ب1382)همو، 
دور باشد، به حقیقت که هر چیزی از پیچیدگی به

تر است. در باب زندگی اصلی و غایی عالم نزدیک
تر باشد، به زندگی الهی نیز هر چه زندگی ساده

 تر خواهد بود.نزدیک
در باب ی های مهمفلسفی داللت ةاین نظری

جالب و بسیار زندگی دارد و ظهورات انضمامی 
جذابی برای حیات انسانی در پی خواهد داشت. 
زندگی نیز که وجهی از وجود همین حقیقت 

باید چنین باشد. زندگی هرچه به حقیقت  ،است
تر باشد، بیشتر به بساطت تر و حقیقینزدیک

شود و از پیچیدگی و ترکب و تکثر نزدیک می
این مطلب وقتی گردد. اهمیت می دورتردرونی 
های امروزی و شود که به زندگیوشن میبیشتر ر

ترین مشکالت آنها خوب بنگریم. یکی از جدی
 ترین مشکالت افراد، پیچیده و متکثرو مهلک

این نوع زندگی روح و است. هشدن زندگی آن
کند. روان و جسم و جان انسان را متالشی می

زندگی واقعی و درستی که مناسب انسان و باعث 
ط و فقط زندگی بسیط و شود، فقرشد او می

 دور از تکلف و پیچیدگی.؛ زندگی بهساده است
این نوع زندگی طعم حقیقت  انسان فقط در
چشد و در آغوش واقعیت آرام هستی را می

گیرد و هستی خود را به تملک و تصاحب می
آورد. زندگی حقیقی و حقیقت خود در می

 شود.زندگی فقط در سادگی آشکار می
این نکته مهم نیز توجه کرد که  بهالبته باید 

این سادگی به هیچ وجه از نوع مبتذل و پیش پا 
ست اما سطحی هیعنی زندگی ساده  ،افتاده نیست

نیست. سادگی با سطحی بودن تفاوت بسیار 
حقیقت زندگی و زندگی حقیقی ساده است  ،دارد

ارزش اما هیچ نسبتی با چنین امور سطحی و بی
یک چیز است و ابتذال و  ندارد. سادگی وجودی
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عکس، این  بر دیگر. کامالً یپیش پا افتادگی چیز
نوع سادگی بسیار ژرف و عمیق است. زندگی در 
عین سادگی بسیار ژرف و عمیق است بلکه 

 توان گفت از شدت عمق و ژرفای عظیم بهمی
نیچه در ستایش  چنانکه؛ همرسداین سادگی می

سطحی بودن »بیر ها در مورد آنها تعبرخی انسان
)همیلتن، برد کار میرا به «از فرط ژرف اندیشی

1394 :137). 
این سخن به آنچه گفته شد بسیار نزدیک 

معنای آسانی هم نیست، همچنین سادگی بهاست. 
لذا زندگی ساده لزوماً زندگی آسانی نیست بلکه 
چه بسا عکس این مطلب صادق باشد؛ یعنی 

دشواری نیست و زندگی ساده زندگی خالی از 
توان راحت و آسوده و بدون هیچ تالشی به نمی

این زندگی دست یافت. بنابراین سادگی نه 
معنای معنای سطحی و مبتذل بودن است و نه بهبه

 آسان و راحت زیستن.
لب و  ،شایان توجه است که زندگی ساده

 حکمت زندگی در برخی ادیان و ةخالص
در  ،رای مثالست. بنیز ههای حکمی شرقی آیین

 ةبودیسم همـدین تائو و نیز در ذن یا ذن
های زندگی در همین قاعده ساده دستورالعمل
یکی از فرزانگان  ،شوند. برای نمونهخالصه می
های های گوارا، گوشتشربت» :گویدچینی می

ها طعم این ،ها و غذاهای پرادویهچرب، شیرینی
های سبک حقیقی ندارند. طعم حقیقی تنها در چیز

و ساده است. مردان اسرارآمیز و عجیب، برجسته 
فقط  ،و نامتعارف دارای حکمت حقیقی نیستند

انسان عادی و ساده، انسانی دارای حکمت حقیقی 
 ،است. چیزهای مسحورکننده و نو پایدار نیستند

ماند که ساده و معمولی است. چیزی پایدار می
 ،دهداش را از دست میچیز مصنوعی طعم طبیعی

)یینگ  «تنها چیز ساده و طبیعی، حقیقی است
توان گفت سادگی پوسته . می(16 :1394مینگ، 

آورد. شکافد و آن را از قشریت درمیزندگی را می

کند و آن را سادگی حقیقت زندگی را آشکار می
سازد. در مقابل، هر چه زندگی ژرف و عمیق می

تر تر شود، سطحی و قشریو پیچیده ترمتکثر
باطن زندگی را تهی  ،این نحوه زیستنشود. می
 گذارد. جا نمیکند و از آن جز خأل چیزی بهمی

تواند چنین سخنانی فلسفی مالصدرا می ةنظری
خوبی توجیه و تبیین کند. را از جهت فلسفی به

کلی بسیار خوبی در اختیار انسان  ةعالوه، ضابطبه
و تأمل دهد که با درایت و هوش و تفکر قرار می

در  راتواند مصادیق و موارد مربوطه خود می
های گوناگون زندگی پیدا کرده و کیفیت و عرصه

کلی اصالح  ۀاین قاعدچگونگی آنها را در پرتو 
جرأت قدری کلی است که بهاین قاعده به کند.
ای زندگی هیچ زمینه ةتوان گفت در عرصمی

 .وجود ندارد که از شمول کلیت آن خارج باشد

 تشخص وجود .4
این متافیزیک  ۀیکی از مسائل مهم فلسفی در حوز

این است که تشخص موجودات به چیست. 
آرای بسیاری بود و مناقشات  ةموضوع معرک

فراوانی در مورد آن صورت گرفته است. بر مبنای 
باید گفت تشخص هر موجودی به  ،اصالت وجود

 (،53/ 1: 1981)مالصدرا، نفس وجود آن است 
تر آن متشخص است، بلکه درست زیرا وجود ذاتاً

وجود  .که بگوییم وجود عین تشخص است است
خود تشخص است و تشخص هر چیزی نیز فقط 

ن تشخص كل شىء إ»؛ به وجود خاص آن است
، و اما كان او ماديا   عبارة عن وجوده الخاص به مجردا  

االعراض فهى من لوازم الشخصية ال من مقوماتها، و 
من  ز ان يتبدل كمياته و كيفياته و اوضاعه تبدال  يجو

صنف الى صنف و من نوع الى نوع و الشخص هو هو 
. هر وجودی از آن (343الف: 1382)همو،  «بعينه

متشخص بوده و به  جهت که وجود است کامالً
 شود. ازاز غیر خود متمایز می ،نفس حقیقت خود

 تک و یگانه روی هر وجودی چیزی کامالًاین
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چیزی منحصر به فرد که هیچ بدیل و  ،است
مشابه و جایگزینی ندارد، نه فقط اکنون و نه حتی 

 آینده، بلکه نسبت به کل عالمنسبت به گذشته یا 
 هر وجودی در کل نظام هستی کامالً ؛کل هستی و

 تک، یگانه و منحصر به فرد است.
این موارد و مطالب در مورد زندگی نیز بسیار 

. بازگشت زندگی به وجود است و اثرگذار است
توان گفت زندگی شأنی از شئون کم میدست

ای از ظهورات آن است. به همین وجود و نحوه
دلیل، مطالب گفته شده در مورد زندگی نیز صدق 

اینکه زندگی هر کسی چیزی کامال کند. یعنی می
این تشخص به خاطر هیچ ویژگی متشخص است. 

ضی نیست. تشخص و یا هیچ صفت عر بیرونی
زندگی هر کسی به خود همان زندگی است. 
زندگی هر انسانی چیزی کامال تک و یگانه است. 

نظیر است که هیچ مشابه بدیل و بیچیزی کامال بی
توان چنین گفت این روی می و جانشینی ندارد. از

اینجا و اکنون، بلکه نه در گذشته و نه که نه تنها 
د من زندگی نکرده و آینده هیچ کس همانندر 

نخواهد کرد. زیست من مختص به خودم است و 
ای مشابه تجربه زیستن هیچ انسانی هرگز تجربه

من نخواهد داشت، همان گونه که من نیز هیچ 
ای از زیست دیگران نخواهم داشت. هر تجربه

کسی در تجربه زندگی خود تنهاست و شریکی در 
 آن ندارد.

در مورد زندگی  میاین مطالب لوازم بسیار مه
اینکه چنین نگاهی به زندگی باعث دارد. یکی 

بسیار ارزشمند تلقی گردد. وقتی زندگی شود می
یگانه  زندگی هر انسانی در کل عالم هستی کامالً

حدی که هیچ مشابه و بدیل و جایگزینی به ،باشد
ای العادهبرای آن قابل تصور نباشد، ارزش فوق

اری هست میان زمانی که فرق بسی ؛کندپیدا می
زندگی خودم را چیزی مشابه زندگی دیگران بدانم 

 شماربهممتاز و متمایز  با وقتی که آن را کامالً
منحصر به فرد  یاین صورت ارزشدر  ،آورم

خواهد داشت. قائل شدن به چنین ارزشی برای 
شود باعث توجه و اهتمام بیشتر به آن می ،زندگی

اگر تغییر کند.  فردندگی ز ۀشود نحوو باعث می
زندگی خود را بهتر کند، بسیار  ،کسی گرچه اندک

 مهم و ارزشمند است.
زندگی  دانستنتک و یگانه  ،اینکهمطلب دوم 

 ،لوحیشود از سادههر انسانی باعث می
اندیشی در مورد زندگی فاصله انگاری و سادهساده

بگیریم. یکی از مشکالت اساسی در مورد زندگی 
ست که در مورد آن دستورات و رهنمودهای آن ا

کلی، یکسان و همسانی برای همگان صادر 
این میان گویی هیچ تفاوتی جدی در  ،شودمی

فرض چنین عملکردی آن وجود ندارد. مبنا و پیش
ها کامال مشابه بوده و انسان ةاست که زندگی هم

همگان زندگی یکسانی دارند. اما یکی از مسائل 
حکمت زندگی آن  ةجدی در زمین بسیار مهم و

آیا فقط یک راه و روش واحد برای  است که
های گوناگونی توان شیوهزندگی وجود دارد یا می

 از زندگی را پیش پای افراد انسانی قرار داد؟ 
یک  ةصدرایی تجویز و توصی ةاز منظر فلسف

ها درست نیست. انسان ةزندگی واحد برای هم
یگانه و منحصر به فرد  اگر زندگی هر کسی کامالً

 ایها نسخهانسان ةاست، نباید برای زندگی هم
واحد پیچید. چنین چیزی نه تنها ممکن نیست 

زیرا  ،بلکه اساساً مطلوب هم نیست. ممکن نیست
زندگی  ؛خالف واقعیت ذاتی خود زندگی است

با زندگی شخص دیگر متفاوت  هر کسی ذاتاً
گر شوند. است و لذا محال است که شبیه یکدی

زیرا کمال و حقیقت زندگی هر  ،نامطلوب است
یگانه و منحصر به فرد  این است که کامالًانسانی 

این بود که چنین ویژگی لذا نباید در پی  ،باشد
 ۀرا در مورد زندگی افراد از بین برد یا اجازمهمی 

 تحقق آن را نداد.
گونه اینتوان مطلب را می ،به صورتی دیگر

از آن جایی که زندگی عین وجود  :ن کردنیز تبیی
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است و هر کسی وجود متشخص خاص خود را 
دارد، زندگی هر کسی هم مختص به خود اوست 
ولذا تفاوت جوهری با زندگی سایرین دارد. 

واحدی از زندگی را با ۀ توان شیوهمین دلیل نمیبه
این چنین تفاوت فاحشی ارائه کرد. مالصدرا 

د رسیدن به کمال نهایی و مطلب را حتی در مور
داند و راه سعادت غایی نیز بر همین منوال می

رسیدن به خداوند و صقع ملکوت را منحصر در 
فان الطريق الى الله و الى »؛ داندیک راه خاص نمی

  .(444: 1381)همو،  «صقع ملكوته ال ينحصر فى واحد
بدین معنا نیست که هیچ مطلب  این اصالً البته

پذیر ای در مورد زندگی امکانقاعده و رهنمود و
و مرج و  هرجنیست. اگر چنین باشد، نتیجه نوعی 

 ۀسفانه در دورأبار خواهد بود. متآنارشیسم فاجعه
بسیاری بر همین امر  ،ویژه قرن بیستممدرن و به

تأکید داشتند. برای نمونه کسی همچون فروید 
ای وجود ندارد که هیچ قاعده»اصرار داشت که 

کار همه بخورد. هر کس باید خود راهی پیدا به
. (44 :1392)فروید،  «کند که او را نجات دهد

چنین دیدگاهی افراطی است اما خالی از حقیقت 
هم نیست. آنچه در مورد زندگی قابل قبول است 

این است که هر قاعده، راهنمایی و باید گفته شود 
ید شود، نباای در مورد زندگی ارائه میو توصیه

ها و تمایزهای زندگی افراد را نادیده بگیرد. تفاوت
ای باشند که گونهقواعد حکمت زندگی باید به

های فردی و موردی را عالوه بر کلی بودن، تفاوت
در نظر مهم  ینیز لحاظ کنند و برای آنها نقش

هر کسی باید در »که  هین قاعدا ،بگیرند. برای مثال
خود را زندگی خویش استعدادهای خاص 

ای کلی است و هم هم قاعده «شکوفا کند
های فردی و خاص را در خود جای داده تفاوت

شود که افراد از این نمیمنجر به  است و اصالً
زندگی منحصر به فرد خود دست بکشند و در پی 

 سازی زندگی خود با زندگی دیگران باشند.شبیه
جالب در مورد حکمت زندگی آن  ةنکت اصوالً

ترین ترین و کلیاینکه عامرغم ه علیاست ک
اصول و قواعد ناظر به زندگی است، اما از طرف 

این فردی و شخصی نیز هست.  کامالً ،دیگر
مطلب بدین معناست که فقط برای یک فرد و یک 

گونه هستند. گویی در آن اصول آن ،خاص شخص
نهایت، شخص به اصول و قواعد عام و کلی 

زیرا زندگی،  ،یابدمیزندگی خاص خودش دست 
طور که زندگی خاص اوست. شخص همان

تواند وجود دیگران را درک کند، از درک نمی
همین زندگی آنان نیز عاجز و ناتوان است. به

تواند هیچ در باب زندگی آنان نیز نمی ،دلیل
شخص فقط ، معرفت کلی و کاملی داشته باشد

ید، آبراین باشد که از پس زندگی خود باید در پی 
  .خود نیز ارزشمند و مهم استکه البته 

این مطلب یکی از مسائل اساسی و مهمی 
روی فیلسوفان اگزیستانسیالیست است که پیش

اگر هر »اند که قرار دارد. آنها با این مسئله مواجه
ای توان گونهموجود متفرد فرید است و او را نمی

م توانیم به تعمیاز یک رده انگاشت، چگونه می
 ةآیا فلسف ؟وجود او به وجود انسان مبادرت کنیم

نظر وجود مجبور به انجام دادن این کار به
. در پاسخ به این (73: 1377کواری، )مک «آید؟می

این واقعیت که هر فردی فرید » :اندپرسش گفته
شکل و است بدان معنا نیست که ما با کثرتی بی

 زیرا حدود یا ،ناپذیر مواجه باشیمتشخص
این موجودات فرید  ةهایی وجود دارند که همافق

گیرند و ساختارهایی وجود دارند در آنها قرار می
آنها تشخیص داد. با اینکه  ةتوان در همکه می

کند، ما وجود خود را به طرق مختلفی متحقق می
خوبی کشف کنیم که معیارهای معینی توانیم بهمی

اند تا نیوجود دارند و این معیارها بیشتر درو
بیرونی، که جهت تحقق امری خودی و اصیل را 

 (.73ـ74)همان:  «کنندتعیین می
مسئلة تشخص وجود، در مورد خود انسان نیز 
لوازم و نتایج مهمی دارد. از نظر مالصدرا وجود 
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انسان از آن جهت که انسان خارجی و عینی است، 
همان تشخص خارجی است که مستلزم مقدار 

کیف و... است، نه اینکه این موارد خاصی از کم و 
وجود »اموری زائد بر وجود مادی او باشند؛ 

االنسان بما هو انسان فى الخارج هو بعينه تشخصه 
الخارجى المستلزم لقدر من الكيف و الكم و غيرهما، ال 

)مالصدرا، « ان هذه االمور زائدة على وجوده المادی
 (.126ب: 1382

شخص خود این بدین معناست که اصل، ت
وجود انسان است و سایر موارد، امارات و 

های های آن هستند. همة اعراض و ویژگینشانه
خاطر تشخص وجودش حالت خاص و انسان به

کنند، مثالً کامال محرز شده است متمایزی پیدا می
که اثر انگشت هر انسانی منحصر به فرد است و 

اده توان برای شناسایی هر کسی از این امر استفمی
توان حدس زد که کرد. طبق بیان نظر مالصدرا می

اند. امروزه نیز کارشناسان گونهسایر امور نیز همین
اند. برای موارد جدیدی در این زمینه کشف کرده

نمونه، ثابت شده که قرنیه چشم هر کسی منحصر 
 به فرد است. 

ای که مالصدرا مطرح بنابراین بر اساس قاعده
نتیجه گرفت که همة امور توان کرده است می

مربوط به انسان از چنین خاصیتی برخوردارند. نه 
فقط اثر انگشت یا قرنیة چشم، بلکه شیوۀ راه 
رفتن، لحن و تن صدا، جنس مو، شکل چهره و... 

های نیز بر همین منوال خواهند بود. پژوهش
صورت تجربی و آزمایشی این موارد علمی نیز به

هد کرد. همین مطلب در تدریج اثبات خوارا به
مورد ابعاد روحی و روانی انسان ـ همچون 
احساسات و عواطف ـ نیز قابل طرح است و 

توان گفت احساس و عاطفه هر انسانی منحصر می
 به خود اوست.

 کماالت ۀسنخیت و یکی بودن هم .5
آن است که  ،یکی دیگر از لوازم اصیل بودن وجود

 ؛جود ندارندکماالت حقیقی واقعیتی جز و ةهم

کماالتی همچون علم، قدرت، حیات، زیبایی  ةهم
. حقیقت آنها در گرددو... به خود وجود بازمی

عالم خارج چیزی غیر از خود حقیقت وجود 
شود خود کماالت نیز با این امر باعث مینیست. 

بدین معنا که  ،سنخ و همسان باشندیکدیگر هم
و... عین حقیقت عینی علم، قدرت، حیات، زیبایی 

آنها در عالم همة یعنی در نهایت  ،یکدیگر است
 واقع یک چیز هستند.

این مطلب، زندگی روزمره باید به با توجه به 
این صورت مورد مالحظه قرار گیرد که در بستر 

های گوناگون هم الزم هستند و هم آن، فعالیت
ها فعالیت ةاین امر آن است که هممطلوب. دلیل 
یکدیگرند. در چنین حالتی نه تنها مکمل و متمم 

پرداختن به کماالت گوناگون منافی سایر کماالت 
عکس، به تحقق و تشدید آن  بر نیست، بلکه کامالً

پرداختن به  ،رساند. برای نمونهنیز یاری می
آورد و پرداختن به حکمت شجاعت حکمت می

. درگیر زندگی شدن و به امور روزمره شجاعت
منافاتی با حکمت ندارد بلکه تنها پرداختن نه

 یکسی که اقدام زا نیز هست. مثالًحکمت
کند، چنین عملکردی برای او شجاعانه می

زا نیز خواهد بود. همچنین کسی که در پی معرفت
معرفت است، اگر آن را درست پیگیری کند، 

 باعث حصول شجاعت در او خواهد شد.
چنین نگاهی بسیاری از معضالت و مشکالت 

کند و بسیاری از را حل و فصل می حوزه این
ها و های مربوط به انتخاب میان ارزشمناقشه

سازد. یکی از کماالت زندگی را مختومه می
زندگی بشری  ةگیر متفکران عرصمسائلی که دامن

همین مسئله است که انسان چگونه  ،بوده و هست
میان کماالت دست به گزینش بزند؟ کدامیک را 

با پیگیری هر کمالی در زندگی، انتخاب کند؟ 
کمبود و نقص سایر کماالت را چگونه جبران 

 این دست.  دیگر از هایپرسشکنیم؟ و بسیاری 
برای اینکه اهمیت این مطلب روشن شود 
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کافی است اشاره کنیم که این موضوع برای برخی 
از فیلسوفان، از باالترین درجه اهمیت برخوردار 

برلین. یکی از ابعاد محوری است؛ برای مثال آیزایا 
ها یا اندیشة برلین نظریة چندگانگی ارزش

گرایی ارزشی است که بیش از همة افکار کثرت
او، محل بحث و ستایش و مناقشه بوده است. از 

های خوب و خواستنی نیز نظر او میان ارزش
ها بخش ذاتی آید. تعارض ارزشتعارض پیش می

ست. اصطکاک و ناپذیر زندگی انسان او جدایی
ها جزئی از ماهیت آنها و خود برخورد ارزش

کلی در آن ها بهماست. جهانی که این تعارض
مرتفع شوند، جهانی نیست که ما بشناسیم یا 
بفهمیم. در جهانی که ما به تجربة روزانه 

ناچار ها بهشناسیم، رسیدن به برخی هدفمی
های دیگر است. تصور مستلزم فداکردن هدف

و رفع نهایی همة تعارضات عمالً پنداری  کمال
ها باطل است. دفع یا رفع ابدی تعارض ارزش

ها سازی و نهایتاً ترک ارزشمستلزم دگرگون
 (.24ـ26: 1392خواهد بود )برلین، 

روشن است که در پرتو آنچه گفته شد، 
 ،شوندگونه مسائل از ریشه و اساس منتفی میاین

ن است که کماالت در ایآنها زیرا مبنای تمامی
که طبق درحالی ،شوندزندگی با هم جمع نمی

نه تنها متکثر نیستند که اساساً یکی  ،اصالت وجود
هستند و رسیدن به هر کدام مالزم با دست یافتن 

ما باید »قول اپیکور به دیگر کماالت نیز هست. به
در یک زمان هم بخندیم و هم به فلسفه بپردازیم و 

ا انجام دهیم و از سایر استعدادهای کارهای خانه ر
این که  برداری کنیم و هرگز از ادعایخود بهره

)اپیکور،  «کنیم باز نایستیمحقیقی را بیان می ةفلسف
تنها این خاطر که نهاین نیست مگر به . (155: 1362
نیست، بلکه این امور هیچ تضاد و تزاحمی میان 

 متمم و مکمل یکدیگر نیز هستند.

 تشکیک وجود .6
تشکیک وجود یکی از  ،هیچ شک و تردیدیبی

نظران مالصدرا است. برخی صاحب ةارکان فلسف
این فلسفه قلمداد آن را یکی از چهار رکن اصلی 

فلسفه صدرایی بر آن مبتنی شده  ةاند که همکرده
وجود رابط  ،تشکیک وجود ،اصالت وجود ؛است

 . (61: 1385)عبودیت،  حرکت جوهری ،معلول
واقعیت و حقیقت هستی را  ،مهم ةاین نظری

این داند. طبق دارای درجات و مراتب طولی می
 وجود امری تنگ و بسته و محدود نیست ،نظر

این درجات و مراتب مدرّج و مرتب است و  بلکه
نیز نامتناهی هستند. وجود هیچ حد یقفی ندارد و 

تبه از هر درجه و مر و یابدنهایت امتداد میتا بی
باالتر از خود تکیه زده است. ورای  ةهستی به مرتب

هر حقیقتی، حقیقت بهتر و برتری وجود دارد و 
 رسد.بست نمیگاه به بنحقایق هیچ ةسلسل

 ةاین در حالی است که جریان غالب فلسف
خالف چنین دیدگاهی  بر کامالً ،مدرن
توان گفت یکی از و می گیری کنندموضع

لسفی مدرن رد همین دیدگاه ف ةمشکالت اندیش
 ،تشکیکی بودن وجود است. ژان پل سارتر

وجود  ةفیلسوف نامدار اگزیستانسیالیست که مسئل
تر و او قرار دارد، بهتر، واضح ةدر مرکز فلسف

این مطلب را توضیح داده  تر از هر کسیروشن
 ، را دقیقاًهستی و نیستیاست. او کتاب مهم خود، 

 ةاندیش» :کندلب آغاز میبا اشاره به همین مط
ای از نمودها که مدرن با تبدیل موجود به سلسله

آن هستند، به پیشرفتی بزرگ دست  ۀآشکارکنند
موجودند،  ۀیافته است... نمودهایی که آشکارکنند

همگی با هم  ؛نه درونی هستند و نه بیرونی
آن ظواهر به ظواهری دیگر  ةبرابرند، ارجاع هم

ا بر دیگری برتری ندارد... است و هیچ یک از آنه
دهد نه کاملی از ظواهر ارجاع می ةنمود به سلسل

هستی خواهد تمامی به واقعیت پنهانی که می
: 1394)سارتر،  «موجود را به خود جذب کند

ظهور به هستی باز » :افزایدمی او. (11ـ12
گردد. چیزی در پس ظهور نیست و ظهور تنها نمی

تواند جز بر وجود خود ینمایانگر است، ولذا نم
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 . (15 )همان: «بر وجود دیگری تکیه کند
هستی را  ،فیلسوفان بزرگ مدرن ةهم تقریباً

دانند و برای آن باطنی قائل غیرتشکیکی می
طولی وجود را منتفی دانسته و  ةا سلسلهنیستند. آن

شمار حقیقت را منحصر در یک الیه و مرتبه به
گاهی است که برخی دلیل چنین دیداند. بهآورده

اند که در ها، گفتهفیلسوفان، برای مثال نوتومیست
هایدگر، سارتر و فلسفه کسانی همچون هگل، 

ها، وجود جنبه تشکیکی اگزیستانسیالیست ،کالً
ها چنین فیلسوفانی را ندارد. لذا نوتومیست

آورند و آنان را شمار نمیفیلسوفان وجود به
گزیستانس قلمداد عنوان فیلسوفان اصرفاً به

 .(236ـ237: 1386)خاتمی، کنند می
هستی صرفاً امری پدیداری  ،در چنین سنتی

این نظریات  جهت نیست که غالبشود. بیمی
 اند. اماای با پدیدارشناسی گره خوردهگونهبه

در سنت پدیدارشناسی  نیزهانری کربن که او 
 یپرورش یافته و بالیده و خود نیز پدیدارشناس

جدید،  ةاندیش» :گویدآید، میشمار میبرجسته به
سادگی، با نفی آنکه پدیدارها را نجات دهد، بهبی

معنای استعالیی آنها، پدیدارها را از میان برده و 
نابود کرده است تا با اطمینانی دروغین اعالم کند 

پذیر تعاطی به مابعدالطبیعه امکان ،این پسکه از 
ید در برابر چنین بیانی تسلیم اما چرا ما با .نیست

آسانی ای برخاسته از تناین امر به بهانهشویم؟ آیا 
این صورت،  گیرد؟ درهماهنگ با زمانه انجام می

ای ببینیم که گونهاگر ما بتوانیم امور را به
درنگ قائل به دید، بیالدین سهروردی میشهاب

 . (61 :1392)کربن،  «جدایی خواهیم شد
این سخن چیست؟ سهروردی  بن ازمنظور کر

 این است کهدید؟ پاسخ امور را چگونه می
این دید ولذا نحو تشکیکی میامور را به سهروردی

 ،همان صورتسخن کربن در مورد مالصدرا نیز به
 .استصادق 

رسد نفی درجات و مراتب داشتن به نظر می

های هستی باعث پیش آمدن مشکالت و دشواری
هایی که است؛ مشکالت و دشواریشده  یزیاد

حلی برای آنها پیدا کرد. وقتی توان راهمشکل می
این تشکیکی و ذومراتب بودن هستی نفی شود، به 

معنا خواهد بود که حقیقت فقط همین ظاهر و 
بهتر و  ،هیچ حقیقت برتر و ظواهر امور است.

باالتری وجود ندارد. در ماورا و پشت ظواهر هیچ 
ظواهر خأل و نیستی قرار دارد و  در پس ،نیست

به هیچ  ،هر کسی در پی چیزی ورای ظواهر باشد
حقیقتی دست نخواهد یافت. نیهیلیسم و پوچی 

اینکه هیچ حقیقت  ،نیز ریشه در همین دیدگاه دارد
بهتر و برتری وجود ندارد. در چنین حالتی انسان 
یا باید به همین وضعیت ظاهری دلخوش باشد و 

هوس فراتر رفتن نداشته باشد، یا  یاگاه هوهیچ
این وضعیت هولناک آگاهی  اینکه اگر به حقیقت

پیدا کرد، باید راهی بیابد و با همین وضع موجود 
کنار بیاید. باید خأل و نیستی و پوچی هولناکی را 
که ظواهر را در بر گرفته بپذیرد، تحمل کند و آن 

 را تاب بیاورد.
کرده ا زبانی بلیغ بیان این مطلب را بهانا آرنت 

ها، یا ایدهاین اندیشه که خدا، هستی، »است: 
تر، و تر، حقیقیمبادی و علل نخستین واقعی

کند، و معنادارتر از چیزی هستند که نمود پیدا می
نه فقط آن سوی ادراک حسی است، بلکه باالتر از 

ای کهن و حواس نیز هست، اندیشه جهان
 ۀویژه در دورین دیدگاه بها دار است. اماسابقه

کم با تردید جدی مواجه معاصر با انکار یا دست
شده است. چیزی که از بین رفته است نه فقط 
تعیین جا و مکان چنین حقایق ابدی، بلکه عالوه 

 ،خود این تمایز نیز هست. در یک کالم ،بر آن
امروزه تمایز میان امر حسی و امر فراحسی به 

گونه که برخی از ما همانپایان رسیده است. ا
در ذات  ،انداند و هشدار دادهها گفتهمتافیزیسین

انگاری این تحول اساسی و بنیادی خطر نیست
این امر آن است که وقتی وجود دارد. دلیل 
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شود، ضد آن، یعنی ساحت فراحسی کنار نهاده می
های بسیار فهمیده گونه که قرنآن ،جهان نمودها

شود. امر حسی، برحسب بود میشده است، نیز نا
ها از آن دارند، که هنوز پوزیتیویست فهمی
به حیات خود  ،تواند بعد از مرگ امر فراحسینمی

مرگ خدا  ۀادامه دهد. آن هنگام که نیچه از استعار
زد، همین معنا را مد نظر داشت. خدا صرفاً دم می

گونه که آن ،نمادی از ساحت فراحسی بود
یافت. منظور نیچه، درمی متافیزیک آن را

صراحت گونه که خودش در برخی آثارش بههمان
آن است که ما جهان حقیقی را  بیان کرده، دقیقاً

ایم. اکنون چه باقی مانده است؟ شاید برانداخته
جهان ظاهر؟ اما نه، به هیچ روی! همراه با جهان 

)آرنت،  «ایمحقیقی، جهان ظاهری را هم برانداخته
که آرنت توجه داشت البته باید  .(31ـ31 :1394
نه اینکه موافق کرده این دیدگاه را گزارش  صرفاً

 .او منتقد چنین نظری است .باشدآن 
حقایق و  ةعرض شدن همنفی تشکیک و هم

این زیرا به  ،شودمنجر به نیهیلیسم می ،هاارزش
های عرضی این کثرتمعناست که در فراسوی 
یعنی خأل، یعنی هیچ و هیچ چیزی وجود ندارد؛ 

پوچ، یعنی هیچ اساس و بنیادی برای هیچ چیزی 
 ةشود. مرحلاینجا ختم نمیاما کار به  وجود ندارد.

بعدی نیز وجود دارد. از آن جایی که خوب و بد 
کدام و زشت و زیبا در عرض هم هستند و هیچ

بر دیگری برتری و ترجیح ندارد، لذا با عقل 
 ،جه شد و دست به گزینش زدتوان با آنها موانمی

 پس تنها راه چاره .زیرا مرجح واقعی وجود ندارد
این است که دست به دامن اراده شویم. فقط 

بست این بنتواند انسان را از اصالت اراده می
نجات دهد. مهم نیست چه چیزی و چرا انتخاب 

این است که شود، آنچه مهم است صرفاً می
من به  ۀاینکه اراد انتخابی صورت گیرد و صرف

را انتخاب کنم کافی  «الف»این تعلق گرفته که 
است تا عمل و تصمیم مرا موجه سازد و از 

 بالتکلیفی نجات پیدا کنم.
اما چنین چیزی فقط یک مسکن کوتاه مدت 

زیرا اراده فقط مرا از تردید و سرگردانی در  ،است
سازد و پس از انتخاب و لحظه انتخاب رها می

سینا شوم. ابن، دوباره با پوچی مواجه میتصمیم
درستی گفته است که ابطال علت غایی ابطال به

ان من جوّز أن وراء »؛ عقل و نفی عقالنیت است
سینا، )ابن« فقد ابطل فعل العقل کل تمام تماماً

1385 :363). 
این نظر، پذیرفتن تشکیک وجود خالف  بر

 کند. طبقاین موارد را واژگون و وارونه می ةهم
خأل، پوچی و نیستی در عالم راه  ،این دیدگاه

جا و در هر وضعیتی حقیقتی همیشه و همه ،ندارد
بهتر و برتر در پس امور و ظواهر قرار گرفته 

این مهم و قابل توجه آن است که  ةاست. نکت
متصل به امور و ظواهر است و به  حقیقت کامالً

در چنین  هیچ وجه از آنها جدا و منفصل نیست.
شود، بلکه امید وضعیتی نه تنها نیهیلیسم منتفی می

 گیرد. بینی جای آن را میو خوش
در این مطلب در مورد زندگی نیز لوازم مهمی 

عنوان یک امر وجودی دارای پی دارد. زندگی به
مراتب است و در پس آن خأل نیست. پوچی و 
نیستی و نیهیلیسم در زندگی محلی از اعراب 

الیه و تو در تو د داشت. زندگی امری الیهنخواه
بود که در طول هم و در باطن هم قرار  خواهد
نهایت است و هرگز اند. زندگی امری بیگرفته
زندگی امری  ،نخواهد داشت. بنابراین تمامی

صرفاً سطحی و ظاهری نخواهد بود. یکی از 
های حکمت زندگی نیز معرفت و آگاهی ویژگی

ولی و تشکیکی زندگی است؛ به همین وضعیت ط
های عمیق و بهتر یعنی شناخت ابعاد و الیه

 زندگی. 
زندگی حکیمانه زندگی سطحی و ظاهری 

زندگی حکیمانه زندگی  ،نیست. به عبارت بهتر
این نوع زندگی منحصر در سطح و ظاهر نیست. 
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یک جریان پویا و مستمر برای فرارفتن از یک 
هتر و برتر است. ب ةسطح و مرتبه به سطح و مرتب

تر و غنی زیستی، زندگی را دائماً ۀچنین نحو
گونه زندگی کند، اینکند. کسی که تر میپرمایه

شود، بلکه معنایی نمیتنها دچار پوچی و بینه
برعکس، زندگی چنین شخصی روز به روز  کامالً

 ةشود. زندگی حقیقی یک تجربمعنادارتر می
 وجودی خوب تمام ناشدنی است.

 گیرينتیجهحث و ب
طور عام، و مباحث مباحث متافیزیک مالصدرا به

در باب حکمت  ،طور خاصشناسی بههستی
زندگی لوازم و نتایج قابل توجهی دارد. هر چند 
مالصدرا از این مباحث برای پرداختن به مباحث 

استفاده کرده است  ـمباحث مبدأ و معادـ الهیاتی
به این معنا  نه مسائل حکمت زندگی، اما این

بردای از آن مباحث در این نیست که امکان بهره
طور که دیدیم عکس، همان حوزه منتفی باشد. بر

شناسی نیز ظاهر بسیار انتزاعی هستیمباحث به
 خوبی از چنین قابلیتی برخوردار است.به

توان اصالت و اصالت وجود می بر اساس
. بر را نتیجه گرفتبنیادی بودن زندگی انضمامی 

مبنای بساطت وجود، زندگی واقعی، حقیقی، 
. استزندگی ساده  ،خوب، درست و بهنجار

تشخص وجود، منحصر به فرد بودن زندگی هر 
این، معلوم  عالوه بر ؛سازدمی نشان خاطرکسی را 

توان دستورالعملی کلی و همگانی شود که نمیمی
افراد و آدمیان ارائه کرد.  زندگی تمامی ۀبرای نحو

دهد کماالت نشان می ةنخیت و یکی بودن همس
های گوناگون زندگی هیچ تنافی و که ساحت

تضادی با یکدیگر ندارند، بلکه متمم و مکمل 
پایان یکدیگر نیز هستند. تشکیک وجود غنای بی

ندارد و از  دارد که هرگز تمامیزندگی را اعالم می
کند. از افتادن انسان به نیهیلیسم جلوگیری می در

معناست و باید پوچی زندگی امری بی ،این منظر
 از پوچیِ پوچی سخن گفت.

آنچه در اینجا ذکر شد  ،آخر اینکه ةنکت
برداری از سایر الگویی باشد برای بهره تواندمی

حکمت  ۀمباحث متافیزیک صدرایی در حوز
بسیاری از دیگر مباحث  ؤزندگی. به همین صورت

رد که در حکمت مالصدرا این قابلیت را دا ةفلسف
 کار گرفته شوند.زندگی به
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