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 شناختگذر به قرائتی نوین از اگزیستانسیالیزم دین

 

 1آکوچکیان احمد

 2عباس اشرفی

 3رضوانه دستجانی
 

 چکیده: 
اگزیستانسیالیزم، نوعی مکتب فلسفۀ هنجارین دربارۀ هستی اصیل انسان، در عصر گذار مدرنیسم اروپایی به فرانوگرایی 

دار حل معمای نظریۀ معرفت و آگاهی از رهگذر معرفت خاص انسان و است که در رویکرد به انکشاف هستی، داعیه
داری اندیشه دربارۀ تجربۀ درونیِ به هستی داری التزام، ارزش و قضاوت به روشی پدیدارشناسانه با میانربه عهدهتج

شدگی است، درآمدن و خود را طرح ریختن در بلبشوی ابتذال زندگی روزانه و اضطراب و رنج برآمده از این حس گم
ز ا، خویش را طرح ریزد، تحقق بخشد و در زبان آشکار کند. گونه هستی را تبیین کندتا انسان به خودش برسد و این

به درستی آیا . آفرین استآور و اضطرابزا، دلهرهداری این موجود ناتمام، حیرتهمین جاست که حس قائمۀ هستی
ا نها بۀ انسانی، تشدخواستهشود؟ آیا آن هستی اصیل ماهیت نهایی انسان، به خودافتادگی وی به خویش، معنی می

از تفسیر  ای فراتردار خودآگاه در نظریهتوان از هستیی است؟ چگونه میافتنیدستاین قرائت از اگزیستانسیالیزم، 
که هم از  ای، به گونهافتی دستشناخت معنایی برای زندگی مدار هستی و ارزشانسان به دلهره، به تفسیر حقیقت

ه فلسفۀ موجود متعالیه جایگاه یابد و هم از سویی از اگزیستانس سویی ضرورت گذار از قرائت فلسفۀ وجود متعالیه ب
ار رهسپ« خودی سالک رشد»ـ عبور کرده و از  ی درافتاده در هستی و گم در زندگی روزانهانسان یهستـ به معنای 

ی، های قرآنی و اوصیایالگوپذیری انسان کامل محمدی ـ علوی شده و او آنجایی خویش را، تحقق بخشد. آموزه
 آورد:میان می داری انسانی را درای از مکتب هستیانداز دیگرگونهچشم

ها، نیازها و ساخت و ترکیب خویش، کند و به فطرت، ظرفیتـ در این رویکرد خودویژه، انسان از خودش عبور می1
 ت؛ای که کلید شناخت و تغییر جهان و هستی اسشود، تا به جهان دررسد، درک بالوسطهخودآگاه می

از سمندی عالم و هستی نامحدود و هستیرسد، آدمی از هستی محدود و محکوم خویش به نظامـ نوبت به جهان می2
داری آن در داری هستی، معناداری و مرحلهآورد؛ و مقوالتی چون زیبایی در جهان، هدفگونه ایمان میرسد و اینمی

 آید؛میان می
ار دنشینی خداوند، بازتعریف کند و خویش را طرحی معنیفعل خداوند و جای تواند خویش را، به اسماءـ آدمی می3

 بریزد و تحقق بخشد؛
ر تـ و آزادی در ابعاد گوناگونش به عدالت و به عبودیت انسان آفرین خداوندی، چونان روشی برای آفرینندگی، دانسته4

ف ای فراتر از تجربۀ تکالیسان اخالق در الیهشود. پس او در برابر خویش و نیز عمل خویش مسئول است و بدینمی
 مندی در متن زندگی خالق آدمی خواهند داشت؛ها، و بلکه در سطح تجربۀ اختیار خالق، قرار نظامو تجربۀ ارزش

 شناخت است. زمان ـ مکان امرانسانی آفریدگار زمان ـ مکان انسان شود. امتداد امرـ و زمان، مقدار حرکت دیده می5
 ی، زمان ـ مکان احوال خودآگاهی اوست. انسان

ها، نه از حس وافتادگی به خویش که از درک عظیم بودن، ضرورت رفتن و حرکت ها، دلواپسیها، دلهرهـ و یأس6
گیرد و مرگ، به مثابۀ امکانی خویش، حس فاصله میان بودن و شدن، ابهام راه و طول و بُعد طریق، مایه می

 شود؛میکننده، بازتفسیر تبدیل
 ؛شودـ و زبان، به مثابۀ آشکارگی زیباشناخت تجربۀ باطنی، بازتفسیر می1
 زنندۀ کیستی انسانی.اند و نه رقمها، مخلوق اختیار خالق و قدر انسانیـ پس موقعیت1

 ین. سفۀ دشناخت، رشد، دین، فلاگزیستانسیالیزم، انسان، خودبودگی، خودشدگی، اضطراب، امنیت هستیها: کلیدواژه

  

                                                           
 کز تحقیقات استراتژیک توسعه )رشد(. عضو هیئت علمی مر 1

 . عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 2

 . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه )رشد( 3
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 مقدمه

اگزیستانسیالیزم، نوعی مکتب فلسفۀ هنجارین دربارۀ هستی اصیل انسان، در عصر گذار مدرنیسم اروپایی به فرانوگرایی 

دار حل معمای نظریۀ معرفت و آگاهی از رهگذر معرفت خاص انسان و تجربه است که در رویکرد به انکشاف هستی، داعیه

به روشی پدیدارشناسانه با میانداری اندیشه دربارۀ تجربۀ درونیِ به هستی درآمدن و خود داری التزام، ارزش و قضاوت عهده

شدگی است، تا انسان به خودش را طرح ریختن در بلبشوی ابتذال زندگی روزانه و اضطراب و رنج برآمده از این حس گم

 بان آشکار کند. گونه هستی را تبیین کند، خویش را طرح ریزد، تحقق بخشد و در زبرسد و این

هد و تالش دگریزانه، مسئله وجود و هستی انسان را مورد تحلیل قرار میفلسفه اگزیستانسیالیسم با نگرشی عقل

نماید تا تقدم وجود بر ماهیت را به اثبات رساند. شناخت راستین در اگزیستانسیالیسم، معرفت واقعی نسبت به جهان وجود می

مثالً در مواجهه با مرگ، مفهوم وجود را تشریح « موقعیت مرزی»با قرارگیری در یک است که « تجربه وجودی»یعنی 

ان شود مربوط به انسخوانده مى« اصالت وجود»( آنچه در فلسفۀ اگزیستانسیالیزم به نام 232ـ233: 1361نماید. )بالکهام؛ 

معیّن طبیعى  شده و یک قالببینیهپیششدبینییشپاست و این مطلب که انسان بر خالف سایر اشیاء یک ماهیت مشخصِ 

خاستگاه این مکتب  (161، ص 5: ج 1311سازد. )مطهری؛ کند و خود مىریزى مىندارد؛ انسان چیستى خود را خود طرح

دلهره، ناراحتی، ( و 11: 1314بوده )مصلح؛ « اندیشۀ اضطراب، رنج، معنی داری و آرامش وجودی»نظری و فلسفی تحلیل 

گرایی از نتایج اعتقاد به این فلسفه است. در این مکتب انسان هیچ الگو و ی، ترس، یاس و ناامیدی و پوچهراس، نگران

معیاری برای انتخاب و عمل خویش ندارد. هر کس خود باید راه خویش را انتخاب کند. هیچ معیار کلی و یا اصول مشترکی 

در ( 111: 26: ج 1311آن به انتخاب راه خویش بپردازند. )مطهری؛  ها قرار داد تا با  تبعیت ازتوان فراراه انسانرا نمی

اضطراب  آید که سبب دلهره واگزیستانسیالیزم معاصر از چهار دلواپسی غایی )مرگ، آزادی، تنهایی، پوچی( سخن به میان می

م عنوان مثال اگزیستانسیالیز هاست. به( و آدمی به دنبال امنیت در بیغولۀ این دلواپسی24: 1391شود )د.یالوم؛ آدمی می

امان  تابد از خویشکند، طالب امنیت و امان است، اما چون خدایی را برنمیاعتنایی میبه خدا بی« سارتر»معاصر در نظریه 

فتد. اطلبد و ناگزیر است که به خویش پناه ببرد و با این باور که در هستی، معبودی جز او نیست، به حیرت و تهوع میمی

تر خدایان را بر دار کرده است. از نظر هایدگر دازاین به ، نیز به خدا اعتنایی ندارد. او پیش«هایدگر( »11: 1341تر؛ )سار

 آید و خود را در مهلکۀ هستیاست. دازاین بی آن که بخواهد، یا کسی از او پرسیده باشد، به دنیا می هستی پرتاب شده

دلهره و دلواپسی بیش از هر احساس ( 311ـ312: 1391شود. )احمدی؛ او مییابد. همین امر سبب دلهره و نگرانی می

دهد، جهانی که اکنون دیگر نسبت بدان سازد، یعنی او را رودرروی جهان قرار میدیگری جهان را بر انسان مکشوف می

شود، بر او مکشوف ( هر قدر جهان 61: ص 1354کند.)ویلیام بارت؛ آمیز احساس میخویشتن را در یک رابطۀ مخاطره

های تر و حیرتهای عظیمیابد؛ اما در عوض باز مجدداً دچار دلهرههای گذشته خود میحصارهای امنی برای رفع دلهره

شر به است که ب« احساس امنیت»و « ترس» کیالکتیدگردد، چرا که شناخت جهان را پایانی نیست. در این تر میوسیع

ت که ها، در این تعبیر راهی اسی بین آنکیالکتیدند. دلهره و ترس و امنیت و رابطۀ کسمت شناخت ذات هستی حرکت می

کوشد تا با حکمت و یا با ( انسان مکتب اسالم می64تا: پور؛ بیشود. )مظفریرهنمون می« وجود اصیل بشری»آدمی را به 

رات باز آورد و از تسخیر خط« خود اصیل»را به  اشبانی و نه پرهیزگاری( خود بیگانه شده )خویشتن« تقوا»مذاهب از طریق 

ـ یهای قرآندر آستانۀ آموزهوارد شود. « امن مطلق»ها نجات بخشد، در نتیجه رستگار و خوشبخت گردد و در دایرۀ و ناامنی

نیت نه ها به آرامش و حس امها و هنجارهای گذار از این اضطراب و رنج و حتی تبدیل آناوصیایی مبانی، اصول، ارزش

فریدگار همه، آآید. در کانون این فقط در عرصۀ تجربۀ هستی شناخت حیات، بلکه در کلیت زیست انسانی نیز، مهیا می

ها، تصویر ها، هنجارها و روشبخش هستی و زندگی حضور دارد تا آن مبانی، اصول، ارزشای معنیهستی، رب و مالک الهه

 و به دست داده شود.
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به . آفرین استآور و اضطرابزا، دلهرهداری این موجود ناتمام، حیرتحس قائمۀ هستیاز همین جاست که 

نسانی، تنها ۀ اشدخواستهشود؟ آیا آن هستی اصیل درستی آیا ماهیت نهایی انسان، به خودافتادگی وی به خویش، معنی می

تفسیر انسان  ای فراتر ازدار خودآگاه در نظریهتیتوان از هسی است؟ چگونه میافتنیدستبا این قرائت از اگزیستانسیالیزم، 

ی ضرورت ای که هم از سوی، به گونهافتی دستشناخت معنایی برای زندگی مدار هستی و ارزشبه دلهره، به تفسیر حقیقت

 یهستای نگذار از قرائت فلسفۀ وجود متعالیه به فلسفۀ موجود متعالیه جایگاه یابد و هم از سویی از اگزیستانس ـ به مع

ـ عبور کرده و رهسپار الگوپذیری انسان کامل محمدی ـ علوی شود و  ی درافتاده در هستی و گم در زندگی روزانهانسان

یان م داری انسانی را درای از مکتب هستیانداز دیگرگونههای قرآنی ـ اوصیایی، چشمخود خویش را تحقق بخشد. آموزه

موزیم. آهای امام مرتضای علی )ع(، میبیشتر در آستانۀ آموزه رآنی ـ اوصیایی، از جمله و. در دریافت رأی برگزیدۀ قآوردمی

ایی را برای هپردازی این مشرب دربارۀ هستی اصیل انسانی است و مؤلفهقاعدۀ اصیل مشرب اگزیستانسیالیزم نوع نظریه

شود. این قرآنی ـ اوصیایی در میان آورده می ها، مرور شده و سپس موضع نظرشمارد. در این مقاله این مؤلفهآن برمی

 اند از:ها عبارتمؤلفه

 داری عالم )اصل خودآگاهی( ـ گذار از خود بودگی به هستی1

ود، تا شها، نیازها و ساخت و ترکیب خویش، خودآگاه میکند و به فطرت، ظرفیتدر این رویکرد، انسان از خودش عبور می

خش بای که کلید شناخت و تغییر جهان و هستی است و به درک خداوندِ آفریدگار و جهتبه جهان دررسد، درک بالوسطه

دمی آشناسی در بینش اسالمی است. انجامد. معرفت نفس و درک بالواسطه ای از هستی خویش مدخل هستیهستی می

ود را های فطرت و نهاد خو گنجینهقبل از آنکه به شناخت جهان پیرامون خود و نیک و بد آن بپردازد، باید خود را بشناسد 

ا ها، استعدادهخودآگاهی عبارت است از شناخت انسان از آن نظر که دارای تواناییها را به کمال برساند. کشف نموده و آن

خوانیم که ( در کالم حضرت امیرمؤمنان)ع( می1: 1351مصباح یزدی؛ و نیروهایی برای رسیدن به کمال مطلوب است. )

 .(116: 1: ج 1416)فیض کاشانی؛  «هللُ إمرَءً أعَدَّ لِنَفسِهِ وَ استَعَدَّ لِرَمسِهِ و عَلِمَ مِن أَینَ وَ فِی أینَ و إلَی أینَرَحِمَ ا»

شناسد. در این مشرب، در مکتب اگزیستانسیالیزم، آدمی از طریق دیگران به وجود خود پی برده و خود را می

همچنان که برای معرفتی که من « دیگری الزمه وجود من است»ر آن است که است، سارتر ب« من»دیگری الزمۀ وجود 

حال موجب کشف وجود دیگری نیز از خویشتن دارم، وجود دیگری الزم است. در این شرایط، کشف خویشتنِ من، درعین

و  خود چه باشدگیرد کنیم. در این جهان است که آدمی تصمیم میشود. بدین گونه ما بالفاصله جهان را کشف میمی

( انسان وظیفه دارد خود را بسازد، ساختن خود، مسئولیت خود اوست. تربیت و سرشت 215ـ219تا: دیگران چه. )سارتر؛ بی

خواهد برگزیند. )احمدی، مرادی؛ اش به خود او واگذاشته شده است و از این لحاظ رها و آزاد است تا هر راهی که میانسانی

تبار؛ د، )علویکنت که سارتر معتقد است انسان برای دانستن اینکه چه خواهد بود، به دیگری اتکا میگونه اس( این64: 1391

تم بخشد زیرا من قادر نیسکند، او به من عینیت میدیگری اساساً فردی است که به من نگاه می»گوید: ( او می65: 1314

: 1351ر؛ )سارت« کنم. دیگران شرط وجود من هستند.دا میای در خارج پیبه خود عینیت ببخشم. من به کمک دیگری جنبه

خواهد ( انسان می241ـ249: 1391داند. )احمدی؛ ( و هایدگر نیز راه شناخت وجود را منحصر در شناخت موجودات می25

 لبداند هستی انسان چگونه است و چه باید باشد و در اضطراب وجود خویش است و همین اضطراب او را به وجود اصی

 (5تا: )سارتر؛ بی شود.رهنمون می

وادی دهند. )جدو قسمت شناخت انسان را تشکیل می« شناخت با واسطه»و « شناخت حضوری»در مکتب اسالم 

( انسان فقیر الی اهلل بوده و تا زمانی که هویت و حقیقت انسانی خود را به خوبی نشناخته باشد، نقطۀ اتکا 16: 1391آملی؛ 

( 311: 2: ج1311گردد. )مطهری؛ داده و احساس تنهایی و اضطراب بر او چیره میی خداوند را از دست و آرامش خود یعن

دانند که باید آن را شناخته و خود را به سوی تعالی بدین سبب ائمه )ع( انسان را، موجودی دارای استعدادهای گوناگون می
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ن و استعدادها و جایگاه او چنان مهم تلقی شده است که آن و کمال بکشاند. در منظر امیرمؤمنان علی )ع( شناخت انسا

 (113)خطبۀ « اَلْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ کَفَی بِالْمَرْءِ جَهْالً أَالَّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ»حضرت فرموده است: 

ا خد»است که در اثر « موشیخود فرا»ی منافات داشته و مانع آن بوده، خودآگاه، آنچه با بر اساس فرمودۀ خداوند در قرآن

معرفت نفس یا خودشناسی ( 19)حشر:  «الْفاسِقُون هُمُ أُولئِکَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللَّهَ نَسُوا کَالَّذینَ تَکُونُوا ال وَ»است: « فراموشی

که از طریق دارای مراحل و مراتبی است: پس از آنکه آدمی نفس خود را به صورت علمی و نظری شناخت، الزم است 

شدن با  روهای آن برای روبههای نفس بر هر کار و توانمندیتجربی و عملی نیز به شناختن آن بپردازد، سپس از توانایی

رساند تا کمبودهای مربوط به نفس خود را ( این شناخت به آدمی مدد می11ـ114: 1391واقعیات آگاه شود. )جوادی آملی؛ 

هَلَکَ »( به همین جهت است که امام علی )ع( گفته است: 111تا: ران کند. )دلشاد تهرانی؛ بیای که ممکن است جببه اندازه

 ( 149)حکمت « امرَءً لَمْ یَعْرِفْ قَدْرَه

ا های ایشان رها و خصوصیات و کماالت و نقصهر کس حقیقت نفس انسانی را بشناسد، افراد انسان و ارزش

های انسانی احترام بگذارد، شود که شخص به انسان و ارزشمعرفتی موجب آن مینیز خواهد شناخت. و چنین شناختی و 

آن ارزش انسان و  بنا بردر صورتی که شخص ارزش نفس خود را از آن جهت که انسان است نداند، ارزش دیگران و 

ند کبدون هدف تصور می شود و زندگی راگر میاهمیت جلوهارزش و بیانسانیت را نخواهد دانست. هر چیز در چشم او بی

( و چنان خواهد بود که امام علی 312: 2: ج1311نماید. )مطهری؛ های هستی در نظر او ناچیز میو ارزش هستی و موهبت

 ( 233: 1366)تمیمی آمدی؛ « مَنْ جَهِلَ قَدْرَهُ جَهِلَ کُلَّ قَدْرٍ»)ع( گفته است: 

های ملحدانه و بدبینانه است. بنابراین، شناخت نفس فلسفه ها مبدأ پیدایشجاهل بودن نسبت به قدرها و ارزش

به  ها ونهادن به انسانای است برای بزرگداشت و ارزشانسانی با مواهب آن و شئونی که وابسته به آن است، وسیله

ترین مهم ترین وگرایی. از بزرگهای مردمی و موجب نیرومندی است برای نفی بدبینی و پوچاجتماعات انسانی و توده

: 1363ترین سبب برای شناخت خدای متعال است. )حکیمی؛های خودشناسی آن است که نیکوترین وسیله و کاملسودمندی

 (365: 1ج

رد، بشود بر خالف مکتب اگزیستانسیالیزم که انسان از طریق دیگران به وجود خود پی میگونه که مالحظه میهمان

که سارتر در « توجه به دیگران در شناخت خود»نسان از خود بالواسطه است. اصل آموزد که درک اهای قرآن میآموزه

( خودشناسی ناب آن 51: 1391تبار؛ کند، آغاز خودفراموشی و از خودبیگانگی است.)علویبدان اشاره می« استفراغ»داستان 

( انسان فقیر 111: 1391آملی؛ است که انسان با درک حضوری و بالواسطه به درک وضعیت خود در هستی برسد )جوادی 

الی اهلل بوده و تا زمانی که هویت و حقیقت انسانی خود را به خوبی نشناخته باشد، نقطۀ اتکا و آرامش خود یعنی خداوند را 

 گردد.داده و احساس تنهایی و اضطراب بر او چیره میاز دست 

 بخش هستیـ خداوند جهت2

ارد قد هستند که معبود مطلق و خداوندی در هستی و زندگی نیست. هایدگر اعتقاد دبیشتر فیلسوفان اگزیستانسیالیست معت

( عشق برای سارتر 11: 1341( سارتر نیز خدا را نفی کرده است،)سارتر؛ 311ـ312: 1391اند. )احمدی؛ که خدایان بر دار شده

بار؛ تانسان نگاه کند و به او آزادی ببخشد. )علوی تواند عاشقانه بهتواند دریابد که خدا میناشناخته است، برای همین او نمی

( نزد این مکتب اعتقاد به 41: 1351آید، وجود ندارد. )سارتر؛ ( در واقع عشقی جز آنچه به مرحلۀ تحقق در می12: 1314

اشد. ب« قآزاد مطل»گوید انسان باید ها معرفی شده است. این مکتب میخداوند نوعی اسارت و مانع رشد و تکامل انسان

کند با اعتقاد به خداوند، باید آزادی و ارادۀ انسانی را نادیده گرفت و تواند قبول کند که فکر میسارتر از این نظر خدا را نمی

انسان را موجودی مجبور و به ناگزیر نامسئول و غیرمتعهد دانست. و از آنجایی که برای آزادی و مسئولیت انسان ارزش 

داند، دست به انتخاب زده و خدا را نفی نموده و آزادی است و انسان را بدون آزادی و انتخاب، انسان نمیای قائل العادهفوق
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پذیرد. بنابراین از آنجایی که خدا وجود ندارد و جهان نیز فاقد معناست، از نظر سارتر انسان به یک مجازات ابدی یعنی را می

ه توسط انتخاب و اندیشه خویش به آفرینش و یا آفرینش دوباره خویش آزادی محکوم است و در این آزادی بایست هر لحظ

 ( 31: 1341دست بزند و مسئولیت هستی خویش را به دوش دارد. )سارتر؛ 

بخش حیات، وجود ندارد. خداوندی که انسان را به درجات تکامل برساند، در مکتب اگزیستانسیالیزم،خداوندِ جهت

ممکن است که انسان در نوع و چگونگی بودنش بر وجود خویش پیشی گیرد. تا وقتی که حضور ندارد. با این وصف چگونه 

ها، خلق و خوها و باورها و اعتقادات داشته باشد، هرگز نخواهد توانست به انسان نتواند معیاری جهت تنظیم رفتارها، کنش

( انسان در ربط پیداکردن با خداوند 99 :1311ها سوق پیدا کند. خدا انتخاب انسان است. )صفائی حائری؛ سمت بهترین

( توجه 11ـ13: 1312شود. )حسینی؛ یابد. تنها در تجربۀ پیوستگی وجود ممکن به ذات مطلق، امنیت ایجاد میآرامش می

تن است، رف« خود»انسان به خدا، توجه او به نهایت کمال خودش است، رفتن انسان به سوى خدا، رفتن انسان به سوى 

 ( 319: 23: ج 1311کامل است. )مطهری؛ « خود»تر به ناقص« خود»انسان از 

در مکتب اگزیستانسیالیزم انسان، انسان تنهایی و وانهاده است مقصود از وانهادگی این است که خدا وجود ندارد 

ناه است. پده و بیگاهی نه در بیرون داشت و نه در درون، وانهاخدایی ملتزم شد، وقتی آدمی تکیهو باید به تمام نتایج بی

اش هم هیچ بهشت موعودی را در خود ندارد. همین ( انسان تنهایی که هیچ جا ریشه ندارد و آینده35ـ31: 1351)سارتر؛ 

خواهد آورد. سارتر میتنهایی و ابهام هنگامی که بخواهد با انتخابی همراه بشود، هراس و دلهرۀ انسانی را به وجود می

( 51ـ41: 1311خدا زندگی کند. )صفائی حائری؛ خدا به خود تکیه کند و بیتواند در این دنیای بیه میبیاموزد که انسان چگون

 ها، معتقدند که اعتقاد به خداوند از دو حیث با این مکتب سازگار نیست: گروهی از اگزیستانسیالیست

اد قدر هم مستلزم اعتقاد به جبر و هم مستلزم اعتقـ اعتقاد به خداوند مستلزم اعتقاد به قضا و قدر است و اعتقاد به قضا و 1

ود و دیگر شبه طبیعت ثابت بشری است. چون اگر خدایى وجود داشته باشد قضا و قدر و در نتیجه جبر بر انسان حاکم مى

 کنیم.ایم، خدا را قبول نمىاختیار و آزادى ندارد. پس ما چون آزادى را قبول کرده

ایمان به خداست و ایمان به خدا یعنى تعلق و بسته بودن به خدا، و حال آنکه تعلق و ایمان و ـ اعتقاد به خدا مستلزم 2

وابستگى به هر حقیقتى بر ضد آزادى انسان است، خصوصاً اگر این اعتقاد و بستگى، اعتقاد و بستگى به خدا باشد، چون 

 ( 311: 23: ج1311هاست. )مطهرى؛ بستگى به خدا فوق همه بستگی

 «الْأَرْض وَ السَّمَاوَاتِ فَاطِرِ لِلَّهِ الحْمْدُ»خداوند جهت هستی معرفی شده و خالق هستی است:  کتب قرآنیدر م

)آل  «الْأُمُور تُرْجَعُ اللَّهِ إِلىَ وَ  الْأَرْضِ فىِ مَا وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَا لِلَّهِ وَ»( از دیدگاه قرآن خداوند مالک جهان بوده 1)فاطر:

ای ترین مسألهدر واقع مهمکنند. اند و به سوی او بازگشت می( و همه موجودات جهان از او سرچشمه گرفته119عمران: 

پاشد، حضور خداوند است. اعتماد انسان به خداوند که در مکتب اسالم، در برابر انسان قرار دارد و به همه چیز روح و معنا می

 إِلَّا مُالحْکْ إِنِ»از انسان موجودی متکی به خدا بسازد نه موجودی متکی به خود:  خواهدباید باشد و نه به خود. قرآن نیز می

( تنها دل را در گرو او گذاشتن و از اغیار خالی کردن، برای این راه 61یوسف: «)الْمُتَوَکِّلُون کلفَلْیَتَوَ عَلَیْهِ وَ تَوَکلَّتُ عَلَیْهِ  لِلَّهِ

کند و حتی توشۀ فردی چون امام علی )ع( که یک ر و این منازل هولناک کفایت نمیگیهای نفسطوالنی و این گردنه

( و اینجاست 19: 1391شود. )فلسفیان؛ نهایت کم شمرده میکند، برای این راه بیاش با عبادت جن و انس برابری میضربه

گونه است که در پاسخ ( و این11البالغه: ح )نهج« فَرِ وَ عَظِیمِ الْمَوْرِدِآهِ مِنْ قِلَّۀِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِیقِ وَ بُعْدِ السَّ»گوید: که می

 پرسند:به سؤال ذعلب یمانی که از ایشان می

ار ذعلب دگر ب« پرستم؟آیا چیزی را که نبینم می»فرمایند: می« ای امیرمؤمنان آیا پروردگار خود را دیده ای؟»

لَا تُدْرِکُهُ الْعُیُونَ بِمُشَاهَدَۀِ الْعِیَانِ، وَلکِنْ تُدْرِکُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ »دهند: رت پاسخ میحض« چگونه او را می بینی؟»پرسند: می

فٌ لَا یُوصَفُ انِعٌ لَا بِجَارِحَۀٍ. لَطِیدٌ الَ بِهِمَّۀٍ، صَالْإِیمَانِ. قَرِیبٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ غَیْرَ مُلَابِسٍ، بَعِیدٌ مِنْهَا غَیْرَ مُبَایِنٍ، مُتَکَلِّمٌ لَا بِرَوِیَّۀٍ، مُرِی
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لْقُلُوبُ مِنْ الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ، وَتَجِبُ ابِالْخَفَاءِ، کَبِیرٌ لَا یُوصَفُ بِالْجَفَاءِ، بَصِیرٌ لَا یُوصَفُ بِالْحَاسَّۀِ، رَحِیمٌ لَا یُوصَفُ بِالرِّقَّۀِ. تَعْنُو 

 (119)خطبه  « مَخَافَتِهِ

قاد به پذیر نیست و این تبیین تنها در پرتو اعتبدون داشتن تبیینی معقول از چرایی هستی امکانامنیت وجودی 

به چنین  توانسخنی و همدلی و ارتباط عاشقانه با خداست که میخدا و جاودانگی نفس انسان قابل توجیه است. تنها با هم

گاهی را ندارد انسانی است که ملجأ و تکیه نیدیبنسان ( ا31ـ39: 1313ای دست یافت.)علیزمانی؛ آرامش و امنیت وجودی

ها ندارد و شاید به همین و هیچ دلیل و توجیهی برای نظام هستی و نیز آمدن و رفتن خویش و آیندۀ خود و سایر انسان

« مین استنها و زخدا نور آسما»کند که دانند، قرآن کریم نیز به همین سبب تأکید میدلیل است که ائمه )ع( دین را نور می

 تیغابخش به موجودات است و هم معنادهنده به حیات موجودات، او هم مبدأالمبادی است و هم چرا که او نور هستی

 )مفاتیح الجنان: دعای صباح امیرالمؤمنین( بدون او چهرۀ جهان «فِی مُنْقَلَبِی وَ مَثْوَای وَ مُنَایَ وَ أَنْتَ غَایَۀُ مَطْلُوبِی. »اتیالغا

هد. دشود و زندگی انسان و تکاپوی دائمی و پر فراز و نشیب او، معنا و توجیه خود را از دست میمی تحملرقابلیغظلمانی و 

هایش قرار دهد و از انسانی که خود را به حق واگذار نمود و در حصن او داخل شد، باید تنها او را محرک مسائل و خواسته

فإنَّ بِیَدِه (: »122: 1391ا که قبض و بسط و عطا و حرمان قدرت به دست اوست)فلسفیان؛ غیر او چیزی را مطالبه نکند، چر

 ( 31البالغه: ک )نهج« ألعَطَاءَ وَ الحِرمان

 داری هستی و انسانـ هدف3

د رسساز میمندی عالم و هستی نامحدود و هستیرسد، آدمی از هستی محدود و محکوم خویش به نظامنوبت به جهان می

آید؛ داری آن در میان میداری هستی، معناداری و مرحلهآورد؛ و مقوالتی چون زیبایی در جهان، هدفگونه ایمان میاین و

دار است. هدف پرتاب شده است. نه انسان دارای هدفی است و نه هستی هدفدر نظریۀ اگزیستانسیال، انسان به هستی بی

ای فلسفۀ مبن« اومانیسم»ای، نظریۀ آفریند، به ناگزیر در چنین نظریهیش را میاما از آنجا که انسان با انتخاب خویش، خو

وند شمعنای زندگی خواهد بود. یعنی اصالت انسان که به مفهوم نفی حضور خداوند است. در این نگره خدایان بر دار می

عی واافتادگی در هستی است. او تنها یابد و این اصالت منهای حضور خداوند، نو( و انسان اصالت می 319: 1391)احمدی؛ 

یابد که در این هستی مضطرب گریزی به جز اینکه بر خویش بایستد، ندارد و محکوم است که با حق انتخاب خویش درمی

 تواند به آرامش( انسان مدرن با نداشتن تبیینی معقول از هستی، نمی 36ـ31: 1351در هر لحظه بشریت را بسازد. )سارتر؛ 

از  یابد، زیرا هدف خارجحاصل میمعنا و بیچیز جهان را بیدست پیدا کند. گاهی انسان خواسته یا ناخواسته همه و امنیت

ترین دستاوردهای دین برای انسان عوض کردن نحوۀ نگاه او ماند. یکی از مهمدستگاه ندارد و در محدودۀ این جهان می

ه هستی ای نسبت ببینانهآن بودند که در درجۀ اول، خود، نگاه جامع و واقعنسبت به هستی است. پیامبران و ائمه )ع( در پی 

داشته باشند و در درجۀ دوم دیگران را نیز رهنمون به این شوند که از همین منظر به جهان هستی نگاه کنند. در واقع تالش 

: 1311؛ )مکارم شیرازی ا آن است.ایشان برای تصحیح نحوۀ نگرش به هستی و نحوۀ تفسیر آن و در نتیجه شیوۀ تعامل ب

 (.544: 1ج 

ترین کارکرد و دستاورد نگاه معنوی به عالم، معنادار کردن زندگی در این عالم و تحمل پذیر نمودن آن مهم

شده و تولد یافتۀ گزاف نیستیم. همه چیز این عالم ایم، موجوداتی رانده و پرتاباست. ما در این جهان به میهمانی آمده

مراجعه به آیات قرآن و روایات اهل بیت)علیهم السالم(، با ( 42و  39: 1313شده است. )علیزمانی؛ گیری شده و حسابهانداز

خلقت، عبادت و بندگى  از هدف( و 191)آل عمران:  «بَاطِال هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا»هستی دارای هدف بوده شود که روشن می

..وَ ».فرماید: خداوند، درباره همه اشیاى مادّى عالم می. هاى عالم، سارى و جارى استخداست. این مطلب، در همه پدیده

وَ مَا خَلَقْتُ »فرماید: انسان و جنّ نیز می و درباره (44)اسراء، « یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَـکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ... إِن مِّن شَىْء إاِلَّ
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امّا هدف عالى و ؛ گوى ذات اوستدیدگاه وحى، همه هستى تسبیح بنابراین، از( 56)ذاریات:  «لِیَعْبُدُونِ الَّالْجِنَّ وَ االِنسَ إِ

( انتهاى 42 م:نج« )الْمُنتهََى رَبِّکَ إِلىَ أَنَّ وَ»یعنى منتهى الیه سیر مخلوقات، اوست:  ؛مبدأ نور هستى استبه غایى، وصول 

 إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا»بازگشت همگان به سوى خداست:  (1)علق: «الرُّجْعَى رَبِّکَ إِلىَ إِنَّ: »سیر انسان به سوى پروردگار است

 کند.آیات، غایت سیر را روشن می ( همه این156)بقره، « رَاجِعُون

 است: آورده میانبه  سخن چنین و جهان انسان از هدفداری البالغهدر نهج امام علی )ع(

ا خَلَقَ وَ لَمْ یُرْسِلِ الْأَنْبِیَاءَ لَعِباً وَ لَمْ یُنْزِلِ الْکُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً وَ لَ …ْ سُدی ْ یَتْرُکُکُمُ لَم یَخلُقُکُمْ عَبَثاً و لَمَ سُبحانَهَّاللّهفَان »

 « ینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِالسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا بَاطِلًا )ذلِکَ ظَنُّ الَّذِ

( 195خطبه ) «اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یُرْسِلْکُمْ هَمَال»فرمایند: همچنین دربارۀ هدفداری انسان اینچنین می

 (. 456)حکمت « فُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّۀَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَالَیْسَ لِأَنْ»فرماید: سپس هدف تکاملی را مطرح می

که  ،یابندهاى هستى کمال آخر خود را مىمخلوقات است. هنگامى پدیده البته رسیدن به خدا، همان به کمال مطلق رسیدن

 موجودات و رسیدن انسان به مقام هدف غایى خلقت، به کمال رسیدن همه شود کهمشخص میبرسند. پس  به قرب الهى

این  توانند ازهدف غایى از آفرینش انسان، تکامل و وصول به رحمت الهى است و افرادى مىدر واقع  .قرب الهى است

سار رحمت ؛ از این رو اثر تکامل، آرامش در سایهرحمت و فیض الهى استفاده کنند که به نهایت درجه تکامل رسیده باشند

( وقتی هدف ارزشمند خلقت انسان، 111ـ119)هود: « إاِلَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ *مُخْتَلِفِینَ   یَزَالُونَالَ»الهی است: 

 زیبایی جهان با این همه دردبه بیان دیگر سعادت دنیا و آخرت شد، پس کوتاهی و سستی به هر کدام از آن دو نارواست، 

مکارم شود که آدمی جهان را در رابطه با غایتی و هدفی بسنجد. )آید و ادراک میبه چشم میو رنج و درگیری، هنگامی 

 ( 211: 1: ج1311شیرازی؛ 

 ـ تقدم وجود بر ماهیت4

و  دار بریزدنشینی خداوند، بازتعریف کند و خویش را طرحی معنیتواند خویش را، به اسماء فعل خداوند و جایآدمی می

نها موجودی است که موجودیتش بر ماهیتش تقدم دارد، بشر پس از وجود یافتن و د رجریان زندگی تحقق بخشد؛ انسان ت

توان او را از پیش تعریف کرد. کارد برای بریدن است، اما اینکه علت به وجود سازد. بنابراین نمیبا کارهای خود، خود را می

در واقع به عنوان مختاری آگاه با طرحی که از خود در جهان  ( انسان23: 1351دانیم .)سارتر؛ آمدن بشر را، از پیش نمی

و با  خواهد، بیافریندکند جهان را آن گونه که خود میکند و با پیگیری اهداف خود سعی میافکند، ماهیتش را خلق میمی

گی خود چیزی جدید کند. انسان در هر لحظه از زندافکنی آزادانه خود، جهان مبهم و گنگ اطرافش را معنی میاین طرح

( اساس انسان همان حقیقتی است که 16: 1391دهد.)احمدی، مرادی؛ افزاید و میزان وجودی خود را افزایش میبر خود می

خواهد آنچه را که در خودش وجود دارد، نشان سازد و از همین جاست که اضطراب انسان در وقتی که میاز خود ظاهر می

( به عقیدۀ سارتر اگر نگاه ما به عالم و آدم نگاه مبتنی بر تقدم ماهیت بر وجود باشد، 51تا: بی گردد.)سارتر؛بدهد، ظاهر می

ایم و آدمی همان خواهد بود که از ازل سرنوشتش ها را سلب کرده و در نتیجه در مورد انسان، اختیار را از او گرفتهتمام امکان

نامد. سارتر در برابر اندیشۀ تقدم ماهیت بر وجود ایجاد بر موجود میاند، سارتر این نوع نگرش را تقدم را تقدیر کرده

تم، اما اگزیستانسیالیزم ملحدی که من نمایندۀ آن هس»کند: گیری کرده و خود را اگزیستانسیالیست ملحد معرفی میموضع

 بل از اینکه تعریف شود،بر آن است که اگر خدا وجود ندارد، دست کم موجودی است که وجودش مقدم بر ماهیتش است و ق

( در واقع انسان از همان 23: 1351)سارتر؛ « وجود دارد و این موجود همان انسان و یا به تعبیر هایدگر واقعیت انسانی است

آغاز وجود داشته و در اثر یک برخورد در جهان ظاهر شده و پس از آن موفق به تشخیص خویش گشته است. )سارتر؛ 

است، بدون اینکه از پیش ماهیتی داشته باشد. انسان هیچ  قد است که انسان در جهان پرتاب شده( هایدگر معت11: 1341

 معنا که او خود ماهیت خویش را سازد. بدینهایش است که خود را میماهیت از پیش معینی ندارد و تنها با رفتار و انتخاب
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های مشهور هایدگر این است که دازاین به کی از گفتهیسان چیستی و هستی او نماد این ماهیت است. سازد و بدینمی

 های اجتماعی وها )از جمله موقعیتآید، خود را در دل موقعیتاست. دازاین در میان دیگران به دنیا می هستی پرتاب شده

ها زینشها و گمرو امکانمیرد، و از این همه گریزی ندارد. دازاین به قلکند، و سرانجام مییابد، با دیگران کار میفرهنگی( می

بنابراین موضوع خلقت انسان منتفی است، ( 311: 1391اندیشی جز خود او نیست. )احمدی؛ شود و برای او چارهپرتاب می

گوید: ( سارتر می11: 1341ای که طراح ایجاد انسان باشد، وجود ندارد. )سارتر؛ طور که در این امر آفرینندههمان

دارد: بشر یعنی دلهره. هنگامی که آدمی خود را ملتزم ساخت و دریافت که وی نه صراحت اعالم می اگزیستانسیالیزم با»

کند، بلکه اضافه بر آن قانونگذاری است که با انتخاب تنها همان است که موجودیت خود را و راه و روش خود را انتخاب می

)سارتر؛  «واهد توانست از احساس مسئولیت تام بگریزد.کند، چنین انسانی نخشخصی خود جامعۀ بشری را نیز انتخاب می

کند. این معنای وانهادگی هست. وانهادگی با دلهره همراه است.)سارتر؛ ( آدمی شخصاً هستی خود را انتخاب می34: 1341

ازد. ماهیت س( انسان ابتدا وجود دارد، در این عالم هست، با خود مواجه شده و او همان است که خود را می36ـ31: 1351

دار وجود اوست. یعنی هر چه انسان خود بر خویش رقم زند، او همان است. به بیانی دیگر انسان از پیش ساخته آدمی میان

نماید. انسان بر خالف سایر اشیاء یک ماهیت سازد و مسیر حیات خود را تعیین میو پرداخته نشده است. انسان خود را می

اصل  بر اساس و کندیملب معیّن طبیعى ندارد؛ انسان چیستى خود را خود طرح ریزى شده و یک قابینیمشخصِ پیش

 ( 161: 5: ج 1311زند. )مطهری؛ انتخاب خود، خویش را، رقم می

در نگاه اولیه به این موضوع، وفاق نظر با مکتب اگزیستانسیالیزم وجود دارد، اما تبیین چرایی این تقدم و چگونگی 

 اند از:ائمه )ع( دربردارندۀ معارفی است که برخی از این معارف عبارت آن در مکتب قرآن و

 .کنددار زندگی میتر اشاره شد، انسان، در هستی هدفطور که پیشالف ـ همان

گونه نیست که آدمی یکه و تنها و بدون هیچ راهنمایی درصدد ب ـ خداوند آفریننده، معبود و رهنمون انسان است و این

 وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ االِنسَ إاِلَّ» شود:ر خود برآید. عبودیت اصلی است که هدف آفرینش انسان معرفی میانتخاب امو

 (56)ذاریات:  «لِیَعْبُدُونِ

در مکتب اسالم، انسان منحصر  کهیدرحال( 51تا: ج ـ سارتر معتقد است که امکانات آدمی زایندۀ اضطراب اوست، )سارتر؛ بی

ها و امکانات دنیایی نبوده و قیامت، عالم غیب، رشد تا رسیدن به مرحلۀ انسان کامل علوی در ماهیات ممکنۀ در ظرفیت

های ماهیت وی هستند که موجودیت وی پس شود. اصل انتخاب و اصل ظرفیت برای شناخت انسانی مؤلفهوی دیده می

( هنگامی 141: 1392بودن دارد. )آکوچکیان؛ هایت امکان نروی خویش بیکند. آدمی پیشاز وجود یافتن وی را، تقدیر می

سد. ربیند، به ضرورت حرکت به سمت مقصد نهایی و اصیل خود میخود فاصله می« شدن»و « بودن»که انسان میان 

نچه که ( آ91: 1311گیرد. )صفائی حائری؛ خبر باشد، به ناگزیر در او دلهره و دلواپسی شکل میانسانی که از مقصد خود بی

ختیار هست. امام ولى ا، نامند، همان تفویض معتزلى است. از نظر شیعه تفویض نیستمى« وانهادگى»ها اگزیستانسیالیست

است « ختیارا»جبر نیست، تفویض و وانهادگى هم نیست، « ال جَبْرَ وَ ال تَفْویضَ بَلْ امْرٌ بَیْنَ الْامْرَیْن»فرماید: صادق )ع( می

را  تواند بدیگاه نمی( بر اساس مکتب اگزیستانسیالیزم، انسان هیچ316: 5: ج1311است. )مطهری؛ « ینامر بین امر»که 

( در صورتی که در مکتب اسالم امکان انتخاب 21: 1351کند، همیشه خوبی است. )سارتر؛ انتخاب کند، هر چه که اختیار می

 وَ تَحْسَبُ أَنَّکَ جِرْمٌ صَغِیرٌ وَ»تر است ار یک هستی بزرگدخوب و بد وجود دارد. بر اساس روایات، انسان موجود وسعت

 کند. این رویکردکه بسته به انتخاب خیر یا شر خود خویش را خلق می( 199ق: 1396)سماهیجی؛ « الْأَکْبَر الْعَالَمُ انْطَوَى فِیکَ

یک نظام ارزشی معین )خیر یا شر( تعریف  دار وتر موجودیت( بر ماهیت در نظام هستی هدفتقدم وجود )به تعبیر دقیق

آهِ مِنْ قِلَّۀِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِیقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ »دار محمدی)ص(ـ علوی )ص( از جنس سان دلهره انسان دینشود. بدینمی

 .است و نه حس خأل و واافتادگی در هستی ( 11)حکمت « عَظِیمِ الْمَوْرِدِ
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 انیـ اصل آزادی انس5

شود. ر میتآزادی در ابعاد گوناگونش به عدالت و به عبودیت انسان آفرین خداوندی، چونان روشی برای آفرینندگی، دانسته

ای فراتر از تجربۀ تکالیف و تجربۀ سان اخالق در الیهپس او در برابر خویش و نیز عمل خویش مسئول است و بدین

مندی در متن زندگی خالق آدمی خواهند داشت؛ در فلسفه ق، قرار نظامها، و بلکه در سطح تجربۀ اختیار خالارزش

رع بر آزادی ها فهایش )که این انتخابگیرد. این فرد است که با انتخاباگزیستانسیالیزم، تا آزادی نباشد فرد شکل نمی

ود شهایی روبرو میو موقعیت سازد. بر بنیاد این فلسفه، انسان در طی مراحل رشد فردی خود با شرایطاوست( خود را می

: 1341که بایستی پیوسته انتخاب کرده و این حق و امکان انتخاب، از مفاهیم اساسی فلسفۀ اگزیستانسیالیزم است. )سارتر؛ 

ه گونه پیوندی با مسایل اجتماعی و ساختار بیولوژیکی خود نداشت( از دیدگاه آنان آزادی به این معنا نیست که فرد هیچ21ـ23

شد؛ بلکه انسان تمام امکانات خود را سنجیده دست به انتخاب زند. بنابراین آزادی و حق انتخاب به انسان تحمیل شده با

است و وظیفه دارد خود را بسازد، ساختن خود، « رها شده در طبیعت»( انسان موجودی 133: 15: ج 1311است )مطهری؛ 

د او واگذاشته شده است و از این لحاظ رها و آزاد است تا هر راهی اش به خومسئولیت خود اوست. تربیت و سرشت انسانی

خواهد برگزیند. آگاهی از این واقعیت که همه چیز بر عهدۀ خود اوست و کسی نیست که مسئولیت را به گردن او که می

، نفی 2ضرورت و ایجاب ، نفی1( سارتر با نفی خدا64: 1391کند.)احمدی، مرادی؛ بیندازد، او را دچار دلهره و اضطراب می

رسد. و این انسان آزاد است که باید خودش را طرح بریزد؛ چون او مسئول وجود ، به آزادی می3طبیعت و استعداد بالقوه

هنگامی که آدمی خود را « سارتر»( به تعبیر 51: 1311خویش است. او عالوه بر مسئولیت، ملتزم است. )صفائی حائری؛ 

لکه کند، بوی نه تنها همان است که موجودیت خود و روش زندگی خود را تعیین و انتخاب می ملتزم ساخت و دریافت که

ت کند، چنین فردی نخواهد توانساضافه بر آن قانونگذاری است که با انتخاب شخص خود، جامعۀ بشری را نیز انتخاب می

ای خویش هد سازندۀ خویش است و با انتخابیابد که خواز احساس مسئولیت تام و عمیق بگریزد. هنگامی که انسان درمی

حال هیچ معیار مشخصی برای انتخاب وجود ندارد، دچار دلهره و اضطراب کند و درعیننه تنها خود که دیگران را انتخاب می

 شود. در واقع انسان به یک مجازات ابدی محکوم است. و در این آزادی بایستی هر لحظه توسط انتخاب و اندیشه خویشمی

 ( 29ـ33: 1351به آفرینش و یا آفرینش دوباره خویش دست بزند و مسئولیت هستی خویش را به دوش دارد. )سارتر؛ 

الوجودی هم وجود ندارد که ماهیت انسان را از پیش تصور و معین کرده باشد. ماهیتِ ما محصول در این مکتب هیچ واجب 

: 1311با شعار اگزیستانسیالیزم )تقدم وجود بر ماهیت( دارد. )گرامی؛ ای مستقیم رابطه« آزادی»های آزاد ماست. انتخاب

گوید اگر واقعاً وجود بر ماهیت تقدم دارد، پس هیچ تبیینی مبتنی بر ( سارتر صریحاً به این مطلب اشاره کرده و می11ـ11

 (21ـ22: 1341است. )سارتر؛  ماهیت ثابت و مشخص انسانی وجود ندارد، به عبارت دیگر، انسان آزاد است، انسان آزادی

جز  ایگوید که هر چند هر انتخابی همراه با دلهره و نگرانی است، اما چارهمی« ترس و لرز»نیز در کتاب « یرکگورکی»

. دلهره و نگرانی انسان ناشی از بالتکلیفی وی است. او معتقد است که مسألۀ اضطراب و هراس درون ستینانتخاب کردن 

گ تاریخ وجود داشته است. حتی ابراهیم )ع( نیز با این مسأله روبرو بوده است، چرا که وی همواره با این همۀ چیزهای بزر

بایست درستی یا نادرستی عمل خود را پرسش روبرو بوده است که آیا اعمال او نیک و درست است یا نه. چون خود او می

شنود صدای خداست، لذا همواره دچار ترس و اضطراب میبایست تصدیق کند که صدایی که معین کند و حتی در خود می

کند، ( انسان آزاد است و به همین دلیل سراسر حیات خود را در ناچاری سپری می46ـ41: 1311یر کگور؛ بوده است. )کی

 (31: 1341شود و محکوم است که خود را بسازد. )سارتر: گاهی برای خود نداشته و از هیچ سو به او کمک نمیتکیه

                                                           
 کند.. از نظر سارتر خدا برای آزادی انسان مزاحم است و به این دلیل آن را نفی می 1

 کند.ود ضرورت و ایجاب، اختیار و آزادی انسان را تهدید می. در تئوری سارتر، وج 2

 شوند. . به دلیل آنکه فطرت و طبیعت، راهی برای اثبات خدا هستند، در این تئوری نفی می 3
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د و تواند متمراست که چون انسان آزاد است مى های اگزیستانسیالیستی معاصر اروپایی آنرأی نوع قرائت

ان و سرپیچى اند که خود عصیتواند در مقابل هر جبرى بایستد و آن را انکار و نفى کند و تصور کردهعصیانگر باشد، یعنى مى

چیزی تسلیم نباشد و در مقابل همه چیز چیزهیچاست که در مقابل هیچ براى انسان کمال است و یک انسان آزاد، انسانى

سالم ا در مکتبومرج است. . الزمه این مکتب و این فلسفه هرجاندقائل شدهعصیان بورزد، چون براى عصیان ارزش ذاتى 

واند باال تاعت کند، مىتواند اطتواند عصیان کند و مىاست که براى انسان ارزش است؛ یعنى انسان مى« امکان عصیان»

 و مرگ و اتحی و نیرو و عینیت و شخصیت و طبیعت جامعه، براى اینکه عین در کریم تواند پایین بیاید. قرآنبرود و مى

 رآنق تکیه. داندمى توانا جامعه فرمان از سرپیچى امکان نظر از را فرد صریحاً است، قائل عصیان و طاعت و وجدان و اجل

امام علی )ع( در دعای صباح اینچنین با خدای خود راز و نیاز  .خواندمى و نامدمى «اللَّه فطرۀ» را آن که است چیزى آن بر

)دعای صباح حضرت امیر )ع(( توانایى اطاعت و عصیان معادل یکدیگرند « وَ تَبّاً لَهَا لِجُرْأَتِهَا عَلَى سَیِّدِهَا وَ مَوْلَهَا»کند: می

های اسالم، اصل اطاعت و عبودیت همان ( در آموزه312، ص 23: ج 1311ان کمال است. )مطهری؛ و این توانایى براى انس

تواند به تقوا و خودبانی آدمی بینجامد، عبودیتی که عین حریت است. )مکارم شیرازی؛ اصل آزادی از آزادی است که می

 کُونَأَ عِزّاً أَنْ بِی کَفَى إِلَهِی»ب این بنده باشد: ( چه عزتی است بندۀ خدا بودن و چه فخری است که او اربا56: 3: ج 1311

 (94: 91: ج 1413)مجلسی؛ « رَبّاً إِلَهِی أَنْتَ لِی کَمَا أُحِبُّ فَوَفِّقْنِی لِمَا تُحِبُّ لِی تَکُونَ فَخْراً أَنْ بِی عَبْداً وَ کَفَى لَکَ

گونه است که آیه این آید.ها به حساب مىو فضیلت هاارزش واالیى است که منبع و مالک ارزش« بندگى»

« آزادگى»ترین دستاوردهاى عبودیت ( یکى از مهم22)یس:  «تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ فَطَرَنی الَّذی أَعْبُدُ ال لِیَ ما وَ»گوید: قرآنی می

ی، رنگارنگ و فراوان است که هر دیرتوحیغهاى است. زیرا الزمه عبد خدا بودن رهایى از عبودیت دیگران است. عبودیت

بکشد و عبد خود کند؛ مثل عبودیت مال، عبودیت شهوت، عبودیت مقام، عبودیت « بند»تواند انسان را به ها مىکدام از آن

ى خدا در آمد تمام امید ( وقتى انسان به بندگ64)زمر:  «الْجاهِلُون أَیُّهَا أَعْبُدُ تَأْمُرُونِّی اللَّهِ فَغَیْرَ أَ قُلْ»…هاى دیگر و انسان

)دعای « غَیْرُک لِی مَنْ إِلَهِی وَ رَبِّی»دهد: بیند و به عبودیت چیز دیگرى تن نمىو آرزو و آرمان خود را در او و از او مى

چیز و هیچ کس صالحیت آن را ندار که انسان )با آن همه کرامتش( خود را در بندگى او در آورد، جز اصوالً هیچ کمیل(

( اینچنین 31)نامه « وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّا»اوند که کمال مطلق است و بندگى او نیز کمال برتر: خد

است که اصل انتخاب خیر برای آفرینش خود در مرز معینی با آزادی معادل عصیان در مکتب اگزیستانسیالیزم غرب قرار 

 گیرد.می

 بودگیـ زمان6

زمان،  و زنندۀ کیستی انسانی.اند و نه رقمها )هندسۀ زمان ـ مکان امر انسانی(، مخلوق اختیار خالق و قدر انسانیموقعیت

شناخت است. زمان ـ مکان امر انسانی، زمان ـ انسانی آفریدگار زمان ـ مکان انسان شود. امتداد امرمقدار حرکت دیده می

کتب اگزیستانسیالیزم، مسألۀ حال و آینده در اضطراب و ترس بسیار مهم است. انسان مکان احوال خودآگاهی اوست. در م

همواره در حال قرار دارد. نه گذشته در دسترس اوست و نه آینده. اضطراب هم در نسبت با آینده وجود دارد و هم نسبت به 

با  توانستیم با اختیار کامل واگر می کنیم.های سخت به آینده فکر میطور است که در خالل وحشتگذشته. همیشه این

استفاده از امکانات اضطراب را از خود دور سازیم، دلیل وجود ترس نیز به خودی خود از بین خواهد رفت. چون من از آینده 

 فهای گذشته و فردا هدانگیزترین رخداد که انسانسازد و هولخبر ندارم، هر نوع پیشامد خواه یا ناخواه مرا مضطرب می

انسان در بستر زمان نو به نو ( 52ـ62تا: زند، حس مرگ است )سارتر؛ بیآور آینده دامن میگرفته است و به ابهام هول

کند. و در این گذر و گذار و در متن ای را تجربه میهای تازههای تازه و درگیریشود و در هر نوبه نو شدنی حادثهمی

ها ( شناخت زمان و روزگار و آزمودن آن13: 1392بیاموزد و عبور کند.)آکوچکیان؛ تواند عبرت های برآمده از آن میرنج
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 «مَنْ عَرَفَ الْأَیَّامَ لَمْ یَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَاد»دارد: گونه بیان میدارای اهمیت بسیاری است. امام علی )ع( اهمیت زمان را این

 (412: 1366)تمیمی آمدی؛ « اعِظَ الزَّمَانِ لَمْ یَسْکُنْ إِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالْأَیَّاممَنْ فَهِمَ مَوَ»( و یا: 23: 1: ج 1362)کلینی؛ 

ترین منابع و عوامل هدایت در بیان مختلف، یکی از مهمنیز هدی)ع(  ائمه ون کریم و پیامبران آخداوند در قر

مختلف مردم را به دقت و تامل در زندگی در  اراتعب وکنند و با الفاظ معرفی می انسان را، عبرت او گذشته و گذشتگان،

( ذکر 111)یوسف:  «الْأَلْباب لِأُولِی عِبْرَۀٌ قَصَصِهِمْ فی کانَ لَقَدْ»خواند: قصه زندگی و سرگذشت خوبان و بدان فرا می

مشرکین و  ار و، سرگذشت تلخ ستمگران و زورگویان، کفثمود واقوام مختلف از قبیل عاد  سرگذشت پیامبران بزرگ الهی،

شاره ها اکه در قرآن به آنحالوت و شیرینی زندگی پاک اهل ایمان، منابعی عظیم و ارزشمند برای هدایت انسان هستند 

های ایام دچار شگفتی یا گم کردن راه و از های روزگار و دگرگونیانسان بینای بیدار کسی است که از گردششده است. 

شود و نسبت به ها و احوال و اعمال واقع مید. این زمان همان است که ظرف حادثهشودست دادن موضع حق خویش نمی

جتماعی های تاریخی و اانسان و زندگی و کارها و سیر او در راه تکامل یا انحطاط در این جهان و نیز نسبت به سایر دگرگونی

 (251ـ 256: 1: ج 1363شود. )حکیمی؛ سنجیده می

خواند و روش تفکر در یفرامۀ خود به فرزندش حسن )ع( او را به تفکر در تاریخ حضرت علی )ع( در وصیتنام

الْفَنَاءِ رِّرْهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ وَ قَأَحْیِ قَلْبَکَ بِالْمَوْعِظَۀِ وَ أَمِتْهُ بِالزَّهَادَۀِ وَ قَوِّهِ بِالْیَقِینِ وَ نَوِّرْهُ بِالْحِکْمَۀِ وَ ذَلِّلْهُ بِ»آموزد: تاریخ را به او می

 لَیْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِینَ وَ ذَکِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْوَ بَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْیَا وَ حَذِّرْهُ صَوْلَۀَ الدَّهْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامِ وَ اعْرِضْ عَ

وا لُوَ آثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِیمَا فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا وَ أَیْنَ حَلُّوا وَ نَزَلُوا فَإِنَّکَ تَجِدُهُمْ قَدِ انْتَقَکَانَ قَبْلَکَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ سِرْ فِی دِیَارِهِمْ 

 (31)نامه « ا تَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنْیَاکعَنِ الْأَحِبَّۀِ وَ حَلُّوا دِیَارَ الْغُرْبَۀِ وَ کَأَنَّکَ عَنْ قَلِیلٍ قَدْ صِرْتَ کَأَحَدِهِمْ فَأَصْلِحْ مَثْوَاکَ وَ لَ

ها سیر رسد و از ظواهر حوادث به ورای آنکسی که با دیدن اموری به نتایج عقلی در جهت خیر و اصالح می

دست « عبرت»کند، به گیرد و با دیدن رویدادهای روزگار از بدی به خوبی و از زشتی به زیبایی گذر میکند و درس میمی

 «حَال إِلَى حَالٍ مِنْ الدُّنْیَا بِتَغَیُّرِ یَتَّعِظْ لَمْ مَنْ: النَّاسِ أَغْفَلُ وَ»فرماید: (پیامبر اکرم )ص( می311تا: )دلشاد تهرانی؛ بییابد. می

یابد و زندگی و های متنوعی را برای عبرت می( اگر انسان اهل عبور شود، در برابر خود عرصه324: 61: ج 1315)مجلسی؛ 

 .گیردبیند و از آن ره توشه میهای آن و گذشتگان و سرنوشت آنان را عین عبرت میت آن و دنیا و دگرگونیتحوال

 داری زندگیـ تجربۀ رنج و معنی7

ها، نه از حس وافتادگی به خویش که از درک عظیم بودن، ضرورت رفتن و حرکت خویش، حس ها، دلواپسیها، دلهرهیأس

شود؛ سیر میکننده، بازتفگیرد و مرگ، به مثابۀ امکانی تبدیلابهام راه و طول و بُعد طریق، مایه میفاصله میان بودن و شدن، 

گر آدمی های آدمی است. اترین مسائل و دغدغهمبنای اندیشۀ اگزیستانسیالیستی، رنج امری گریزناپذیر بوده و از مهم بر

ی ترین معنای زندگترین و ژرفایط موجود بدهد، به سمت عمیقکشد، و پاسخی واقعی به شربداند چرا و برای چه رنج می

چیز مطلقی وجود ندارد. شود. در این مکتب تنها حقیقت مطلق این است که هیچها رهنمون میو برترین ارزش

که ها هستند توانست طور دیگری باشد. خود انسانگوید دنیا تصادفی است، یعنی هر آنچه هست میاگزیستانسیالیزم می

ای عظیم ( معنایی در کار نبوده و جهان از نقشه229ـ231: 1391سازند.)کونگ؛ خود و دنیای خود و موقعیتشان را می

( حال با این وصف چگونه 11: 1351آفریند، وجود ندارد. )سارتر؛ ای جز آنچه خود فرد میبرخوردار نیست. هیچ خط مشی

آیند، با دلیل به دنیا مید معنا بیابد. سارتر معتقد است که همۀ موجودات بیکسی که نیازمند معناست، آن را در جهانی فاق

عنا. )د.یالوم؛ ممعناست از دنیا رفتنمان نیز بیمیرند، به دنیا آمدنمان بیکنند و بر حسب تصادف میضعف و کاستی زندگی می

شده و تجربۀ رنج ، تمرین در جهت تدبیر و ( اما در مکتب اسالم زندگی انسان در نسبت با خداوند معنادار 593: 1391

تجربۀ  بخشی آندار است. رنج برای چنین انسانی، خالصگیری خویش و نوع نسبت با هستی هدفمدیریت خود، نوع جهت
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ترتیب،  یابد و به اینداری زندگی است. این انسان در چنین موقعیتی در اوج رنج نیز برای زندگی خویش معنایی میمعنی

 (46ـ41: 1311شود. )آکوچکیان؛ ار و آرامش در او پدیدار میحس قر

گاه ارزش وجودی انسان است و آنچه که اهمیت دارد، شیوه و نگرش فرد نسبت به رنج است و درد و رنج بهترین جلوه

ایی، علم زیب کشد. از دیدگاه ائمه )ع( تنها در پرتو متصل شدن به این سرچشمۀ قدرت،ای که این رنج را به دوش میشیوه

تواند بار هستی را تحمل کند و مسیر پرفراز و نشیب عالم پر از رنج را طی کرده و به ساحل نجات است که انسان می …و 

هایی از قبیل قدرت، ثروت و لذت هستیم و برای برسد. ما در این جهان در زندگی عادی و روزمرۀ خود در پی مطلوب

کنیم، ولی همواره با سه مشکل روبروییم که مایۀ رنج ما هستند: رنج ناشی از ی میفرسایها تالش طاقترسیدن به آن

 ها، برخی اززدگی؛ در برخورد با این رنجنرسیدن، رنج ناشی از ترس از دست دادن، رنج ناشی از تکرار و خستگی و دل

اند، تنها راه دهها رسیها بر خوشیو رنجبندی خود به پوچی و غلبۀ شرور بر خیرات فیلسوفان اگزیستانسیالیست که در جمع

و  21: ش1313اند که در واقع این راه پاک کردن صورت مسأله است نه راه حل آن. )علیزمانی؛ نجات را در خودکشی دیده

، های قرآنی ـ اوصیاییترین دستاوردها و خدمات آموزه( اما در مکتب اسالم، اصل بر تغییر خود است. یکی از بزرگ42: 21

ای برای تعالی انسان و بازگشت به خود اصیل است و تعالی انسان به معنای فراتر رفتن از خودِ کنونی فراهم ساختن زمینه

ها این است که نحوۀ نگاه ما را نسبت به خود، و پرواز به سوی خود اصیل و آرمانی است. یکی از کارکردهای این آموزه

از ند. ککند. نوع نگرش آدمی به عالم، نوع زیست او را تعیین میعالم تصحیح می جهان، مرگ، درد و رنج و زندگی در این

نظر قرآن، زندگی انسان با دو واقعیت متفاوت قابل تصور است که عبارت است از: زندگی تهی از یاد خدا و زندگی متّکی بر 

که  ستافلسفه بعثت، احیای انسان زنده  خداخواهی. قرآن به قصد یادآوری عمق تفاوت این دو نوع زندگی تأکید دارد که

أَوَ مَن کَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَثَلُهُ فِی »گردد: با شروع عمل به هدایت آسمانی، آغاز می

 (122)انعام/« الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.

رده معنا و مبهم و بدون پیام و محتوا لحاظ کای کل نظام هستی را مانند کتابی آشفته با عباراتی بیعدهبر این اساس 

صورت او با یأس و ناامیدی این زندگی جانکاه را تحمل کرده و تاوان کشیدن  کنند. در اینو با این دید به این عالم نظر می

رتر و نیچه( اما اگر کسی با دید قرآن به عالم نظر کند، تمام این صحنۀ کنند. )مانند ساجبران می« خودکشی»بار هستی را با 

کند. ائمه )ع( با اعتراف به درد و بازی معنادار شده و مرگ، درد و رنج، فراق و وصال برای او معنا و مفهوم دیگری پیدا می

و در پرتو اعتقاد و ایمانی عاشقانه به ها را در یک هندسۀ کلی تفسیر کرده رنج و شر و مرگ و غربت و تنهایی انسان، آن

 های راه را باید به یاد وصالخدا و ابدیت و در پرتو دیدن خویش به عنوان مسافری که چند روزی در میان راه است و سختی

وضوح  به …گردانند. در سخنان آن بزرگواران این نحوۀ نگاه به هستی، دنیا، مرگ، رنج و دوست تحمل کنند، معنادار می

 فرمایند:شود. امام علی )ع( دربارۀ دنیا میدیده می

سِهَامُهُ وَ لَا تُؤْسَى جِرَاحُهُ یَرْمِی الْحَیَّ بِالْمَوْتِ  إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ فَنَاءٍ وَ عَنَاءٍ وَ غِیَرٍ وَ عِبَرٍ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ قَوْسَهُ لَا تُخْطِئُ»

مَا لَا یَسْکُنُ  ا لَا یَأْکُلُ وَ یَبْنِیالسَّقَمِ وَ النَّاجِیَ بِالْعَطَبِ آکِلٌ لَا یَشْبَعُ وَ شَارِبٌ لَا یَنْقَعُ وَ مِنَ الْعَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَوَ الصَّحِیحَ بِ

 ( 114)خطبه « ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا مَالًا حَمَلَ وَ لَا بِنَاءً نَقَل

دهد. ترسیمی که در آن وجود ای از زندگی در این جهان خاکی ارائه میبینانهدر این سخن امام ترسیم واقع

ندگی در پذیری زها به رسمیت شناخته شده است. ترسیمی که در آن به فناپذیری و دگرگونیها و محدودیتها، سختیرنج

 ( 43: 21و 21: ش 1313این جهان اعتراف شده است. )علیزمانی؛ 

 فِی تَکاثُرٌ وَ کُمْبَیْنَ تَفاخُرٌ وَ زینَۀٌ وَ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ الدُّنْیا الْحَیاۀُ أَنَّمَا اعْلَمُوا»گونه تعبیر شده است: در قرآن کریم نیز دنیا این

 مِنَ مَغْفِرَۀٌ وَ شَدیدٌ عَذابٌ الْآخِرَۀِ فِی وَ حُطاماً یَکُونُ ثُمَّ مُصْفَرًّا فَتَراهُ یَهیجُ ثُمَّ نَباتُهُ الْکُفَّارَ أَعْجَبَ غَیْثٍ کَمَثَلِ الْأَواْلدِ وَ الْأَمْوالِ

 (21)حدید:« الْغُرُور مَتاعُ إاِلَّ الدُّنْیا الْحَیاۀُ مَا وَ رِضْوانٌ وَ اللَّهِ
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غییر گاه به خودش تهای دیگر و ندر زندگی معنادار و خداجویانه، نگاه انسان به هستی، به زندگی، به انسان یا انسان

دیدن انسان به عنوان مسافری که در سفر ابدی به سوی خداوند در حال سلوک است، یکی از دستاوردهای نگاه  کند.می

ن کند. ایهای این سفر را برای انسان آسان و زندگی در این جهان را معنادار میمعنوی به عالم است که تحمل دردها و رنج

ور آکننده و تهوعشود پس از مدتی تکراری، خستهدر این جهان محدود و متناهی بوده، سبب میحقیقت که همۀ این امور 

سان شود. انشوند. سارتر معتقد است که امور این جهانی محدود بود و رنج آدمی نیز از آگاهی به همین محدودیت ناشی می

 شود، دچاریت خویش و دنیای پیرامونش آگاه مییابد و از متناهی بودن و محدودهنگامی که به مرگ خویش آگاهی می

ان نهفته طلبی انسنهایتشود. دلیل این امر در بینگرانی و رنج شده، از تجربۀ محدودیت و آگاهی نسبت به آن مضطرب می

د واست. چون در پی امر مطلق، نامتناهی، خیر محض، زیبای مطلق و ابدیت است و هیچ یک از این اوصاف در این دنیا وج

( به همین دلیل که در 644ـ642تواند منزلگاه، غایت قصوی و محل امن و آرامش او باشد. )دیالوم، ندارد و این دنیا نمی

 (115)آل عمران/« الْغُرُور مَتاعُ إاِلَّ الدُّنْیا الْحَیاۀُ مَا وَ»اندیشۀ دینی تأکید شده است: 

جهۀ عاشقانه با او و نهادن دستان سرد انسان در میان دستان گرم دین با معرفی خداوند به انسان و دعوت انسان به موا

گاهی که با توجه به او و در پرتو او، دهد؛ تکیهگاه وجودی را در اختیار انسان قرار میترین تکیهو امیدبخش خداوند، بزرگ

شد  اوند هدف زندگی شناختهوقتی که خدکند. شود و هم زندگی انسان معنا و جهت پیدا میهم هستی توجیه و تبیین می

وَ یَهْدِی »دهد: شود و آرامش روح انسان را نوازش میمی ریپذدلیاد و خواست او انجام پذیرفت زندگی  بر اساسو رفتار 

ای زندگی معنادار زندگی( 21ـ21)رعد: « قُلُوبُ.إِلَیْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ أاَلَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْ

د رسای قرین امنیت و آرامش وجود داشته است. به نظر میدار همراه با امید و آیندهاست که در آن حرکت و پویایی جهت

اوند، داری است و این حیات تنها در پرتو ایمان به خداین حیات، حیاتی معقول همراه با امید و عشق و آرامش و هدف

البالغه زبان حال کسانی را که به این حیات دست شود. امام علی )ع( در نهججاودانگی و اعتماد و توکل بر او حاصل می

 کند:اند، چنین توصیف مییافته

ضَمَائِرِهِمْ  تُشَاهِدُهُمْ فِی سَرَائِرِهِمْ وَ تَطَّلِعُ عَلَیْهِمْ فِی اللَّهُمَّ إِنَّکَ آنَسُ الْآنِسِینَ لِأَوْلِیَائِکَ وَ أَحْضَرُهُمْ بِالْکِفَایَۀِ لِلْمُتَوَکِّلِینَ عَلَیْکَ»

مُ هِلْغُرْبَۀُ آنَسَهُمْ ذِکْرُکَ وَ إِنْ صُبَّتْ عَلَیْوَ تَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ فَأَسْرَارُهُمْ لَکَ مَکْشُوفَۀٌ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَیْکَ مَلْهُوفَۀٌ إِنْ أَوْحَشَتْهُمُ ا

( زندگی بدون ایمان به 221)خطبۀ « الْمَصَائِبُ لَجَئُوا إِلَى الِاسْتِجَارَۀِ بِکَ عِلْماً بِأَنَّ أَزِمَّۀَ الْأُمُورِ بِیَدِکَ وَ مَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِک

ترین دلیل بزرگگاه و بدون توجیه و نامعقول و در اوج تنهایی و هراس و اضطراب است. به همین ای بدون تکیهخدا، زندگی

مان ای است و این نجات بدون دستیابی به ایخدمت پیامبران و بهترین حسنۀ دین، رهایی و نجات از چنین وضعیت شکننده

 ( 443: 1316دینی ناممکن است. )خسروپناه؛ 

سارتر  ندارند.پیی چون سارتر میهاستیالیستانسیاگزمعنا دادن به زندگی از نظر مکتب اسالم مفهومی نیست که 

گوید برای آنکه انسان بتواند زندگی کند، ناگزیر است که به آن معنا و مفهوم ببخشد. معنا دانسته و میزندگی را ذاتاً پوچ و بی

د، تواند به شناخت دقیق آن نائل شودار است و اگر انسان نمیاما در مکتب اسالم انسان باید بپذیرد که جهان هستی هدف

آن را ذاتاً پوچ و بیهوده بداند. همچنین باید به این حقیقت معترف بود که دنیای کنونی و زندگی دلیل بر آن نیست که 

های خود رنج توان بهاینجایی هدف غائی هستی و نهایت تکامل نیست، بلکه دنیای دیگری وجود دارد که با تکیه بر آن می

 معنا داد. 

 ـ تجربۀ مرگ و معاد8

داند و مرگ امکانی است که به طور قطع روی خواهد داد مرگ را فصلی از فلسفۀ زیست می اگزیستانسیالیزم معاصر غرب،

شود تا انسان ( بر اساس دیدگاه این مشرب، مرگ موجب می493: 1391)احمدی؛ شود.و به همین شکل هم فهمیده می

سئله مرگ ه اگزیستانسیالیست از میابد. تصور اشتباهی که فالسفهمواره احساس کند که به سوی زوال و نیستی سوق می
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دارند، منجر گشته تا آنان تمامی طول حیات خود را در دلهره، هراس و یأس سپری کنند، چرا که مرگ از دید آنان نیستی 

و پوچ شدن است و حیات آدمی با گذشت هر ثانیه به لحظه موعود یعنی نیستی جریان دارد، چنین حیاتی نوعی زوال است. 

و پایان تمام کارهاست. عدم توانایی انسان در برخورد با مرگ او را به تنهایی و انزوای  شدهنییتعه از پیش مرگ یک پدید

گیرد. از همین رو است که انسان به طرف پوچی و تهی شدن ی دچار نموده و دلهره تمام هستی او را میستیالیستانسیاگز

داند، مرگ به (اگزیستانسیالیزم مرگ را نابودی کلی وجود می51ـ59: 1391رود و هستی برایش معنا ندارد. )د.یالوم؛ می

تواند به هستی انسان پایان بخشد و از اندازه تولد، بیهوده است. از نظر این مکتب مرگ رویدادی است که در هر لحظه می

اگر انسان توانایی برخورد با باور ( 593برد. )همان: این رهگذر از نظر سارتر، آگاهی از مرگ، تمام معنای زندگی را از بین می

تواند دست به انتخاب بزند و معنایی برای زندگی خود خلق کند. البته این حقیقت که مرگ پایان مرگ را داشته باشد، می

تمام هستی است، یک پدیده غیر قابل فهم و درک است. مرگ نماد آخر جدایی از دیگران و از خویش بوده و آگاه نبودن 

کشاند. در زندگی روزمره صحبتی از نیستی و مرگ مرگ و یا لحظه مرگ است که انسان را به طرف دلهره میانسان از 

شود؛ درحالی که انسان محکوم به مرگ است. مرگ تنها چیزی است ها اجتناب میگونه صحبتشود و یا این که از ایننمی

ا دشوار ر بارهنیدراحساس بی امنیتی دست داده و صحبت کردن آورد و به انسان اکه پوچی و دلهره را به انسان به یاد می

( تصور مرگ، هیچ بودن یا عدم را نه به عنوان امر منفی، بلکه به صورت یک 45: 21و21: ش 1313سازد.)علیزمانی؛ می

ستی عبارت یسازد. مثل اینکه هستی نیز برای انسان مرگ است. تجربه ندر حیات انسان مجسم می انکاررقابلیغواقعیت 

ر های دیگاست از در تاریکی فرو رفتن جهان معقول و سقوط تا سطح آنچه هست. مرگ امکانی است که بر تمام امکان

ابراین کند، پس بننیز سنگینی می اندانتخابنشاند، بلکه در همان حال که مورد ها را فرو میراند و به ناگاه آنفرمان می

سازد اگر ممکن است بمیرم،پس الزم نبود به وجود بیایم، وجود شخص در میان دو نیستی ها را آشکار میحادث بودن آن

شود و ی میریپذامکانی وجود، ریناپذامکانگیرد و این نیستی است که واقعیت دارد هر چیز دیگری پوچ است. قرار می

ی به زیگاندلهرهگردد و اضطراب آور مینیستی ضروری. وقتی وجود انسان با واقعیت هستی متمایز شود، مسأله مرگ دلهره

 (146ـ141: 1361همراه دارد. )بالکهام؛ 

، 44: ج 1315)مجلسی؛ « خُطَّ الْمَوْتُ عَلَى وُلْدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقِلَادَۀِ عَلَى جِیدِ الْفَتَاۀ»آموزد که: های دینی میآموزه

آگاهی و معناداری زندگی است؛ بر این پایه ه به مسئله مرگهای دینی، توجهای بسیار مهم آموزه( یکی از شاخصه366ص 

ای ههای دینی تلقی شده است. ارائه تصاویر جذاب از پایان کار نیکوکاران و بهشت و نعمتترین آموزهمبدأ و معاد از بنیادی

ا را در ههت زندگی انساننمایی است که جمثابه قطبآن در قرآن و روایات و تحذیر از پیامدهای سوء زندگی تبهکاران به

ها، امکان تجربه معناداری زندگی فراهم گردد. )اسحاق سازد تا از این طریق با رشد انسانعوالم پس از مرگ روشن می

 (191: 1391طاهری؛ 

. بر این شودانگیزتر، سبب غفلت و فراموشی مرگ میپرداختن به دنیای برون و غفلت از دنیای بس شگفت

اوان قرآن و ائمه )ع( بر پرهیز از دنیازدگی، جهت توجه به مرگ و روشن ساختن مراحل متعالی حیات پیش اساس، تأکید فر

فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْکُمْ سُدًى »روی انسان است. در بخشی از سخنان حضرت علی )ع( آمده است: 

اقتضای آگاهی انسان بهشود که مرگ( از این تعبیر معلوم می64)خطبه« وَ بَیْنَ الْجَنَّۀِ أَوِ النَّارِ إِلَّا الْمَوْتوَ مَا بَیْنَ أَحَدِکُمْ 

 داری خلقت، فطری است.یافتگی و هدفجهت

 قْتَلُیُ لِمَنْ تَقُولُوا ال وَ»فرماید: گیرد. در قرآن خداوند مینام می« شهادت»مرگ در مکتب اسالم برگزیده شده و 

مطرح شدن اندیشۀ معاد و جاودانگی، نگاه به زندگی در این ( 154)بقره: « تَشْعُرُون ال لکِنْ وَ أَحْیاءٌ بَلْ أَمْواتٌ اللَّهِ سَبیلِ فی

دنیا به عنوان زندگی موقت و گذرا، آرزوی وصال خداوند در پایان راه، دیدن انسان به عنوان مسافر خدا و تفسیر حوادث و 
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سان پذیر نموده و به انهای این راه بر اساس تقدیر ازلی، اموری هستند که زندگی در این دنیا را تحملها و زیبایییزشت

 دهند. آرامش می

شانۀ ؛ زبان خود اندیشه و بلکه خود ایده است؛ نشودـ و زبان، به مثابۀ آشکارگی زیباشناخت تجربۀ باطنی، بازتفسیر می9

داری خود است؛ ترجمان و بلکه عین نوع است. این مفروض آغازین است؛ زبان نشانۀ هستی زندگی است؛ خود زندگی

اری نیست بلکه پدید« خود روانشناختی»که هم ذات است و هم صفت و هم فعل. زبان تنها آشکارگی « اسم»داری. هستی

تاریخی انسان را و گوهر اصیل نیز هست. زبان گوهر اصیل هستی « خود سازمانی»و حتی « خود ملی»و « خود جمعی»

دار در بازشدن تاریخی خویش، آشکار شدن همین زبان معیار است. زبان تنها چیزی سازد و انسان هستیزمان انسانی را می

هاست )همان حمد( که کارگیری آنای میان چیزها در فرایندهای بهابزاری نیست، بلکه پدیداری از آن خودکننده، واسطه

ازۀ های تتواند از راه زبان شیوهکشد. انسان میهای عظیم وجودی وی را پیش میالی وجود انسانی و قابلیتهای عامکان

است. زبان « هنرمندی»دهی همان زندگی را تجربه کند و هستن خویش در جهان را شکل دهد و رهبری کند. این شکل

سانی شکارگی دنیای زیسته انسانی بوده و زبان پدیدار انخانه اندیشه، جنس تجربه زیستی و آشکارگی موقعیت است. زبان آ

ان خاص دهد که زبزبان پدیدار در تغییر است. تجربه شرایط، موقعیت و تفسیر آن برای خود، در یک سامانه مفهومی رخ می

می گفتمان هوخویش را دارد. لفظ عضوی از سامانه معناست و معنا شبکه تفسیری موقعیت است. به این قرار، زبان عضو مف

است. یک نحله، شریعت، مشرب، مکتب یا یک مذهب تغییر و یا یک مذهب پدیدار انسانی، به ناگزیر در نسبت با انواع 

اختی شنمخاطب، مستند انواع گفتمان است. آموزۀ روشن قرآن کریم در یک سطح و به صورت عملیاتی و روشمند و روش

تجربه موقعیت، نظام معنا و نظام گفتمان مفروض دارد. به همین روست که تجربه  سنت انبیایی و اولیایی زبان را، عضوی از

زیست وحیانی رسول به ناگزیر برای آشکارگی تمام قد آن تجربه زیستی، حاجتمند زبانی با همان قد و قواره است. انسان 

زبان  گیرد.زیستی ـ زبانی قرار میدر ادبیات قرآنی مخاطب است، دقیقاً در همین موقعیت « قل»مخاطب وحی که با واژۀ 

 گونه تجربۀ موقعیتی است. حجیتوحی تنها زبان رسالت مداری نبی نیست، زبان دریافت و تفسیر هر مخاطبی در این

وحیانی زبان وحی تنها برای رسول الهی نیست، برای هر مخاطب حاضر در این جنس از تجربۀ زیستی است. سنت نبوی 

اند. شناسی این در موقعیت وحیانی زیستن را، برای پیروان باقی گذاشتهدر یک سطح دیگر، روش در یک سطح و سنت علوی

توان نبی نبود، اما در موقعیت زیست انبیایی قرار گرفت و به منوال همان سنت علوی به طور خاص نشانگر آن است که می

گی تنها در زبان لفظ نیست، آشکارگی موقعیت هم زبان وحیانی، همان آشکارگی وحیانی خویش را آشکار کرد. این آشکار

در حدیث و سخن است و هم در سیره و اقدام.  سلوک و ادب رفتاری نبی سلوک و ادب رفتاری ولی معصوم، آشکارگی به 

مان های ادبی در دوره معاصر پیشگاتمامی ممکن انسان مخاطب وحی در زیست دیندارانه خویش است. اگزیستانسیالیست

رمنوتیزم اند. از همین مجراست که هاین نکته تحلیلی، شده و آغازگر مباحث پدیدارشناسانه در حوزه فلسفه زبان بوده دریافت

یابد. نبی در یک صف، امام و معصوم در صف دیگر مخاطب آینه وحی نیستند، سنت نبی درون دینی نیز مجال حضور می

و وحی است. در سنت معصوم پیوستگی و دادوستد میان حجت و سنت ولی معصوم، نماد روش شناخت نوع ترکیب عقل 

سان مرز میان سنت معصوم با نفس وحی معین است. سنت معصوم نشانه سطح باطن و حجت ظاهر حاضر است. بدین

نت تواند قرار گیرد. پس سروش شناخت در موقعیت زیست وحیانی قرار گرفتن است، آن میزان که یک انسان مخاطب می

ول وحی است و نه در عرض وحی. زبان معصوم زبان در تجربه موقعیت زیسته دیندارانه قرار گرفتن است.  الگوی نبی در ط

داری قرآن کریم، یک امکان وحیانی است که تنزیلی قرآن کریم آموخته است که زبان نیز شأن نزول دارد. شأن نزول

موقعیت یک تجربه زیستی قرار گیرد و در طول تجربه تواند معصوم مخاطب مستند به دو اصل آگاهی و آزادی در می

وحیانی و زبان وحیانی قرآن شناخت، تجربه شخصی و زبان شخصی خویش را در سنت خویش داشته باشد. فلسفه الگو 

بودن اولیاء از همین روست. تجربه زیستی شخص نبی در یک مرحله و شخص ولی معصوم در مرحله دیگر امکان در طول 
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دارد. حدیث و سیره معصوم آشکارگی مخاطب بودن نبی و ولی معصوم است. هرمنوتیزم درون گرفتن را مهیا میوحی قرار 

شود، به سطح نابی از تجربه وجودی دینی به این مفهوم پذیرفتنی است. انسان کامل محمدی ـ علوی، مخاطب وحی می

نمادین منطق ترکیب وحی و عقل است. هرمنوتیزم رسد و حدیث و سیره او آشکارگی این سطح وجودی است. که وجه می

مخاطبان بشری وحی به مدد و از مجرای سنت  1درون دینی در این قسمت دو طرفه وحی و عقل جای دارد. اجتهاد حکمی

های مثالی را به عنوان الگوی راهبری موقعیت چه در مرسوم و به طور خاص از مجرای سنت علوی، انواع ممکن موقعیت

 تواند تسنن محمدی و تشیع علویبه درونی خود و چه در زبان آشکارگی این تجربه پیش روی خویش دارد. و میجنس تجر

ای نو به نو شونده الگوپردازی نموده و در دو سطح مدل مفهومی و مدل عملیاتی در تجربه تغییر فردی و اجتماعی را به گونه

 بپوشاند. و تحول تمدنی بازخوانی مستمر نموده و جامه عینیت

ورزی زبان مخاطب متن مقدس همان متن مقدس است نیست، شناخت داعیههرمنوتیزم درون دینی سنت

ناخت، شدار است. آن میزان که توانسته است با وحی انبیایی نسبت بیابد. الگوی روشآشکارگی جنس تجربه شخص دین

با آنچه گفته شد موقعیت مندی زبان در سه سطح نقد این قرائت خاص از هرمنوتیزم سنت نبوی علوی است. بدیسنان 

شود. سطح زبان تنزیلی، منحصر در وحی قرآنی سطح زبان در موقعیت سنت نبوی ـ علوی سطح زبان در تحلیل تفسیر می

 الگوی حکمی اجتهادی تجربه زیست دینی

ندۀ کیستی زناند و نه رقمق و قدر انسانیها، مخلوق اختیار خالاند. موقعیتگانۀ پیشین، اجزای موقعیت انسانیـ اصول نه11

  انسانی. موقعیت در برایند چند مؤلفۀ تحلیلی است:

های تها وضعیگیرد، موقعیتها اساساً انسانی هستند و بسته به میزان خودآگاهی، در محدوده تدبیر او قرار میأـ موقعیت

د. آدمی تا گیرنگاه در موقعیت قرار نمیی وضعیت انفعالی، هیچهای داراخودآگاه شده مستند به اراده انسانی هستند. انسان

از خود خودآگاه خویش به درک وضعیت خویش در شرایط و سپس به درک نقش نرسد و خواستار تدبیر وضعیت خویش 

ح وجودی طهای جهان زیست انسانی، گذار خودآگاه به آن است. سگیرد. اولین گام مدیریت حادثهنباشد در موقعیت قرار نمی

دهد. تفاوت برخوردها با شرایط زیستی های گوناگون پیش روی آدمی قرار میانسانی شرایط واحدی را در چارچوبه موقعیت

دآگاهِ های خوای از فراانگیزشالبیت، منظومههای اهلدر اولین گام وامدار سطح کیستی خودآگاه آدمی است. تمامی نیایش

کند. از کلیات مقوله حیات با مثل دعای ابوحمزه گرفته تا سانی را، خودآگاه آدمی میدر توصیف کیستیِ عمل کننده ان

 شناخت.اندازی امنیتهای آن چونان مناجات امان حضرت امیر از چشمجزئیت

-قرآن کنیم، نظریۀای از جهانی هستند که در آن زندگی میمندی عنصر انسانی، پارهـ شرایط زیستی و از جمله هستیب

مدار است، هدفمند و مند و سنتاخت موقعیت بر آن است که این هستی نامحدود است، اسم فعل خداوند است، نظامشن

ها وارگیها و نظامتواند متکی بر این سنتها نمیشوند، تدبیر موقعیتها در نظام علی حاضر و غایب میمعنادار است. حادثه

ها عیتهای این موقها و چگونگیها چارچوبه تحلیل مبنایی را در چراییوارگیمها و نظاتوان مستند به این سنتنباشد. می

درک  شناختاند و در کانون این نگرش هستیشناختهای هستیدر دست داشت. راستۀ استنتاج قوانین نظم امور سنت

ر ت زیستی به اسماء او بازتفسیهای خداوندند و هرگونه شرایط و موقعیداری و حضور خداوند و اینکه شرایط نیز آیهمیان

 شود. 

مند، تدار سنهاست، هستی هدفها در راسته اسماء فعل خداوند تدبیر رشد آفرین موقعیتبخشی شرایط و موقعیتـ جهتج

 شود. سطح معنایی این موقعیتها آغاز میداری موقعیتخورد و معنیداری انسانی پیوند میمتجلی در هر موقعیتی با هدف

گیر انسانی و به تعبیری تابعی است از سطح عبودیت انسانی. عبودیتی که خود را در داری و جهتعی است از سطح هدفتاب

                                                           
 . تفقه در دین یا فهم روشمند رشدشناخت دین و دین شناخت رشد منجر به تجربه عینی رویش وجود در دو عرصه فردی و اجتماعی 1
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بخشد. از این رهگذر نظریه مدیریت ارتباطات انسانی با خویش، با خدای خویش و با طبیعت و جامعه و تاریخ جهت می

 یابد.قی میداری زندگی نسبت وثیموقعیت با نظریه گفتمان معنی

تواند با شرایط پیرامونی خویش در بیامیزد و حداقل به عنوان دـ رکن تدبیر موقعیت آگاهی و آزادی است، انسان مختار می

ه ای بیافریند. آزادی بهای تازههای برآیند ساز موقعیت در معادالت درونی موقعیت مداخله نماید و موقعیتیکی از مؤلفه

ی، ها منتج از سه رکن آگاهشود و اختیار خالق در سطح زیرین تجربه تکالیف و تجربه ارزشمیعدالت و عبودیت تعریف 

 سان آدمی کارپذیر شرایط خویش نخواهد بود.آفرینی دارد. بدینترین کارکرد خویش در موقعیتعبودیت و آزادی اصلی

سانی ها طفیل جنس حرکت اننی که موقعیته ـ دو رکن زمانی ـ مکانی هر موقعیتی برآیند جنس حرکت انسانی است. یع

هستند و به تعبیری امتدادهای عینی آن هستند. چیستی و چگونگی زمان و مکان کیفی به همین سطح احوال خودآگاه رشد 

 شود. نظریه زمان ـ مکان کیفی لبّ تحلیلی نظریه موقعیت است.تعریف می

رت اند. اعتقاد به قیامت و آخمایگی هستی و انسان امتدادی قائلو زمانهای قرآنی و اوصیایی برای هستی، انسان ـ آموزه و

اعتقاد به تداوم و انسان است. اصل باور به قیامت، معاد و آخرت اصلی از اصول تفسیر و مدیریت انسان در موقعیت است. 

اقل موقیعت، و مدیرت موقعیت دارد. حدها، قرارگیری در ای از ماهیت موقعیتانسانی که باوری به معاد ندارد، تلقی دیگرگونه

بینی شود و در جهاناین تفاوت آن است که در چارچوبۀ باور به معادی فهم و مدیریت موقعیت دنیا مزرعه آخرت تفسیر می

شود. مرگ از  همیم ها و پیامدها در محدودۀ دنیا تفسیر نمیها و فرجامها و کاشتهو عملکرد آدمی، برداشت همه کشته

د، دقیقاً شوانداز در زمره اصول فهم موقعیت و مدیریت موقعیت است هنگامی که فصلی از تداوم زندگی مرگ دیده میچشم

ها در نوع ورق زدن تداوم خویش است. و به شود. مرگ یکی از انواع داشتهبه همین دلیل مرگ یک نداشتن معنی نمی

 تواند نوع آن انتخاب شود. همین روست که می

 بندیو جمعتحلیل 

 سازد:های راهبردی چندی را خاطرنشان میکلیت مباحث این مقال نکته

ـ اگزیستانسیالیزم، به مثابۀ نوعی مکتب فلسفۀ هنجارین دربارۀ هستی اصیل انسان، در قرائت عصر گذار مدرنیسم اروپایی 1

و آگاهی از رهگذر معرفت خاص انسان و دار حل معمای نظریۀ معرفت به فرانوگرایی در رویکرد به انکشاف هستی، داعیه

داری التزام، ارزش و قضاوت به روشی پدیدارشناسانه با میانداری اندیشه دربارۀ تجربۀ درونیِ به هستی درآمدن تجربه عهده

شدگی است، تا انسان به و خود را طرح ریختن در بلبشوی ابتذال زندگی روزانه و اضطراب و رنج برآمده از این حس گم

گونه هستی را تبیین کند، خویش را طرح ریزد، تحقق بخشد و در زبان آشکار کند. این قرائت با پالیدگی دش برسد و اینخو

به یک تفسیر  تواندداری زندگی و تفسیر الهی حیات و انسان میاز تفسیر سکوالریستی و در آمدن در فضای گفتمان معنی

 شناخت درون دینی نزدیک شود.فلسفۀ انسان

-هستی توان از اگزیستانس ـ به معناییابد و میـ در گذار از قرائت فلسفۀ وجود متعالیه، فلسفۀ موجود متعالیه جایگاه می2

رهسپار الگوپذیری انسان کامل « خودی سالک رشد»ـ عبور کرده و از  انسانیِ درافتاده در هستی و گم در زندگی روزانه

 ای از مکتبانداز دیگرگونههای قرآنی و اوصیایی، چشما، تحقق بخشد. آموزهمحمدی ـ علوی شده و او آنجایی خویش ر

 آورد.میان می داری انسانی را درهستی

ها، نیازها و ساخت و ترکیب خویش، خودآگاه کند و به فطرت، ظرفیتـ در این رویکرد خودویژه، انسان از خودش عبور می3

انسان  این ادراک از ی که کلید شناخت و تغییر جهان و هستی است. مبتنی براشود، تا به جهان دررسد، درک بالوسطهمی

د رسساز میمندی عالم و هستی نامحدود و هستیرسد، آدمی از هستی محدود و محکوم خویش به نظامنوبت به جهان می

 آید. داری آن در میان میرحلهداری هستی، معناداری و مآورد؛ و مقوالتی چون زیبایی در جهان، هدفگونه ایمان میو این
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یزد و دار برنشینی خداوند، بازتعریف کند و خویش را طرحی معنیتواند خویش را، به اسماء فعل خداوند و جایـ آدمی می4

ها، نه از حس وافتادگی به خویش که از درک عظیم بودن، ضرورت رفتن ها، دلواپسیها، دلهرهسان یأستحقق بخشد. بدین

گرفته و مرگ، به مثابۀ امکانی تبدیل خویش، حس فاصله میان بودن و شدن، ابهام راه و طول و بُعد طریق، مایه و حرکت 

شود؛ دنیای کنونی و زندگی اینجایی هدف غائی هستی و نهایت تکامل نیست، بلکه دنیای دیگری وجود کننده، بازتفسیر می

عنا داد. دنیای کنونی و زندگی اینجایی هدف غائی هستی و نهایت تکامل های خود متوان به رنجدارد که با تکیه بر آن می

  های خود معنا داد.توان به رنجنیست، بلکه دنیای دیگری وجود دارد که با تکیه بر آن می

 رتـ و آزادی در ابعاد گوناگونش به عدالت و به عبودیت انسان آفرین خداوندی، چونان روشی برای آفرینندگی، دانسته5

ای فراتر از تجربۀ تکالیف و سان اخالق در الیهشود. پس او در برابر خویش و نیز عمل خویش مسئول است و بدینمی

خاب اصل انت مندی در متن زندگی خالق آدمی خواهند داشت.ها، و بلکه در سطح تجربۀ اختیار خالق، قرار نظامتجربۀ ارزش

حاضر در  سان انسانرین نیست، بلکه خاستگاه اختیار خالق است و بدینآفداری هستی، اضطرابانسانی در بینش معنی

شیت و شناخت، اهل خشود. خلیفۀ خداوند مستند به این حس امنیت هستیمدار به خلیفۀ خداوند تعریف میهستی  سنت

 هاست.وجلت است اما مضطرب نیست. خشیت حس عمق فاصله و اندکی ظرفیت

آشکار  و خود را به مثابۀ عضوی از نظریۀ موقعیت شودی زیباشناخت تجربۀ باطنی، بازتفسیر میـ و زبان، به مثابۀ آشکارگ6

 کند؛می

ـ مکان امر انسانی، شود. امتداد امر انسانی آفریدگار زمان ـ مکان انسانـ و زمان، مقدار حرکت دیده می1 شناخت است. زمان 

 زنندۀ کیستی انسانیاند و نه رقممخلوق اختیار خالق و قدر انسانیها، پس موقعیتزمان ـ مکان احوال خودآگاهی اوست. 

 و سرنوشت او.
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