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Abstract 

Modern thought, focusing on spatiotemporal connections of human 

beings and emphasizing science, technology, and earthy bliss, has 

ignored the idea of ultimate and otherworldly bliss as a form of 

asceticism. It thus filled with Nihilism and Dysphoria. It was while 

human beings in the classic world emphasizing the hereafter bliss 

were ignoring the importance of life and happiness in this world. 

Nowhere, neither the results of modern thought nor the classic 

lifestyle cut off the earthy bliss is desirable. The issue is how to 

achieve an attitude beyond their problems and obstructions? This 

article has turned its attention to this issue through a descriptive-

analytical method. It seems that on the basis of the Primacy of 

Existence (Isalat al-Wujud), any duality is artificial and unreal. 

Insisting on the unity of the modes and moments of reality, we can 

emphasize the unity of the soul and body, saying that happiness in this 

world and that world are in parallel. The result according to us is that 

the path of heaven passes through the earth, and the prosperity of the 

other world as the interior of this world can be possible only through 

the prosperity and protection of the present one. 
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 اصالت وجود انیو آخرت بر ُبن ایاتصالِ دن

 تهران، ایران، )ره( یمطهر دیدانشگاه شه، یقیفلسفه تطب دکتری  یالقوزآغاجی ینور لادیم

 

 تهران، ایران دانشگاه امام صادق)ع(، ،یقیفلسفه تطب استادیار  احسن دیمج
  

 

 چکیده
توجه به  ،ینیو سعادتِ زم یبر علم، تكنولوژ دیانسان و با تأک یمكان یزمان یوندهایمدرن با نگاه به پ ةشیاند

ملالت و  جشیانگاشته است که ازجمله نتا دهیناد یزُهدورز یامثابه گونهرا به یو اُخرو ییسعادت غا

 تیاهم ،یبر سعادت اخرو دیتأک اب انیآدم شامدرن،یپ جهانستیاست که در ز یدرحال نیاست. ا یپوچ

 یناش جینه نتا ان،یمنی. درادانستندیمرگ م نیرا تمر یانگاشته و زندگ دهیرا ناد یجهاننیو سعادت ا اتیح

 انجامدیم ییهردو به انسدادها نیمطلوب است و ا یجهاننیا اتِیاز ح دهیبردل ستِیمدرن و نه ز ةشیاز اند

انسدادها باشد؟ پژوهش حاضر  نیاز ا یکه خال افتیدست  یبه نگرش توانیاست که چگونه م نیو مسئله ا

اصالت وجود،  انیکه بر بُن رسدینظر ممسئله عطفِ توجه کرده است. به نیبه ا یفیتوص-یلیروش تحلبه

 یگانگیبر  ،یهست قیبر وحدت شئون و دقا دیبا تأک توانیاست و م یرواقعیو غ تصنعی مذکور ةدوگان

 سندگان،یزعم نوکه بهکرد. حاصل آن دیتأک یجهانو آن یجهاننیسعادت ا ییراستاو هم شهیاندجسم و 

 اتِ یو پاسداشتِ ح یتنها با آبادان ،یمثابه باطن جهانِ کنونآخرت به یو آبادان گذردیم نیراه آسمان از زم

 است. سریم یکنون

 .تهیو آخرت، سنت، مدرن ایدن ،یاصالت وجود، حدوث جسمان ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

دنیا و آخرت همواره یكی از اسباب تفكر فلسفی بوده است؛ چرا  ةدوگانمیانِ  هاتعارض

زندگی دنیوی و سعادتِ اخروی ناگزیر از پاسخ به این پرسش است  ةدوراهکه آدمی در 

دیگری را فرونگذاشت؟ تاریخِ بشری گویای  هانیابا انتخابِ یكی از  توانیمکه چگونه 

دستخوش  اشیزندگکامیاب نبوده و  دو نیاآن است که آدمی همواره در جمعِ میانِ 

بوده است. مسئله این است که آیا مسیر دیگری جز  هاآنیكی از  گرفتندهیناد

در افقی  انتویمدنیا یا آخرت برای عبور از این تعارض وجود ندارد؟ آیا  انگاشتندهیناد

زندگی زمینی و سعادت اخروی، تقابلِ آن دو را رفع  ةدوگانفراتر و در عینِ پاسداشت 

کرد؟ آیا مبنای فلسفی استواری برای رسیدن به چنین افقی وجود دارد؟ برای پاسخ به چنین 

یی، مسیر پیشرفت بشر از سواز سنت و مدرنیته را نادیده گرفت.  کیچیه توانینمی سؤالات

و  آغازشدهاز مسیری که  توانیممدرن یافته است؛ و چگونه  ةشیاندرت خود را در ضرو

 ةشیاندی انسان رسوخ کرده، بازگشت؟ از سوی دیگر، نظام جهاننیادر تمام شئون زندگی 

به  شیهاهیمابنی که در اشهیاندی از حیاتِ تاریخی بشر است؛ ریناپذییجداسنتی بخش 

، گرچه انیمنیدراکه انسان در جستجوی سعادتی برین است.  شودیماین حقیقت رهنمون 

اندیشه مدرن یا تفكر کلاسیک نگاشته شده است که  در بابی بسیاری هاکتابمقالات و 

تا جایی که  حالنیباا، اندکردهسعادت زمینی یا اخروی تبیین ارائه  در بابجداگانه  نحوبه

که مسئله پژوهش حاضر را مورد واکاوی قرار  یا اثری مقاله، اندکردهنگارندگان جستجو 

ی هاشهیرنوآورانه است که ضمن واکاوی  جهتازآنحاضر  ةمقالدهد وجود نداشته است. 

نسبتِ زندگانی زمینی و  کوشدیم گفتهشیپتاریخی مسئله و با عطفِ نظر به تعارضِ 

را  اشیكیزیمتافاصالت وجود مورد بازبینی قرار داده و بنیان  برهیتكسعادِت اخروی را با 

 .سازدیماستوار 

 زندگی و سعادت در باب. ضرورت پرسش فلسفی 7

، فلسفه در بیترتنیابهماهیت فلسفه چیزی جز جستجوی وحدت در پسِ کثرت نیست. 

یی را هاتعارضبرآمده و کوشیده است از طریق تأمل،  هاوحدت نیتریادیبنراستای فهم 
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. تاریخ اندیشه نشان از آن دارد که عبور شوندیماز میان بردارد که از کثرتِ موجود ناشی 

و  یكی از دو سوی تعارض در نسبت با دیگری انگاشتندهیناد، گاه با هاتعارضاز تنگنای 

خورده کثرات در وحدتی فراتر رقم  ساختنگانهگاه با تلاش برای رسیدن به افقی بالاتر و ی

 ةدوراهاست؛ زیرا انسان را در  زیانگتعارضدنیا و آخرت نیز  ةدوگاناست. در این میان، 

جای  اشیابدزندگی دنیوی و سرخوشی ناشی از آن، یا زندگی اخروی و سعادت 

ی چنان مهم که همواره مطرح بوده و اندیشه در باب آن، تاریخی به ادوراهه؛ دهدیم

 درازای تاریخ بشری دارد.

وجوِد موجود  ةلیوسبهباید »؛ دیگویمهایدگر  کهچناناگر گفتگوی ما با فلاسفه، 

ی باشد که زیآن چیی و انطباق با آواهممورد خطاب قرار گیرد ... و گفتار ما باید در 

مرلوپونتی:  ریتعببه اگر( و 35-36: 8631)هایدگر، « دهدیمفلاسفه را مورد خطاب قرار 

، آنگاه (13: 8633مرلوپونتی، ) «دیفلسفه ورز یانسان تیبا فروگذاردن موقع توانینم»

روشن است که چرا در دوران کنونی، پرسش از معنای هستی و نسبتِ آدمی با وحدت و 

 ةشیاندسعادت و معنای زندگی همراه شود. سنت و  ةمسئلبا نگاه به  دیبایمکثرت آن، 

ی هاتعارض، اندزدهمتناسب با خود را رقم  جهانستیزهرکدام  آنكهمدرن، در عین 

 هاسنت. برخی از داردیوامفلسفی را به تكاپو  ةشیاندکه  اندداشتهدرونی و انسدادهایی نیز 

بر  دنیپوشچشمو برخی دیگر با  زندگی زمینی انگاشتندهینادی بشری با هاشهیاندو 

و  پیش از رنسانس اگرچه. اندندادهسعادت اخروی، تلاشی برای جمع میان این دو صورت 

که زندگی زمینی را در تقابل با امر اخروی مهم  اندبودهدوران مدرن نیز کسانی 

ی فراهم نبوده اشهیاندی متافیزیكی چنین هاانیبن، شرایطِ امكان و حالنیباا، انگاشتندیم

دوران پیش از  است و چنانكه خواهد آمد این امر در دوران مدرن فراهم آمده است. در

تا اهمیت زندگی  داشتیم بر آنمدرن، جریان غالب اندیشه معادگرایانه بوده و آدمیان را 

زمینی را ناچیز انگارند و حیات زمینی را دمی پندارند که در برابر ابدیتِ پیش روی ایشان، 

آن  بابدر  آرمان زهدی است که نیچه با تعبیر اشهیاند. این همان 8است تیاهمکمفرعی و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 مطلقا  نسبت به بدن و حیات جسمانی  تواندینم، اشیجهاننیاروشن است که انسان به جهت تنانگی و زیست .  8
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ی آن زندگی دیگر؛ سوبه شودیمدر صورِت زندگی زاهدانه، زندگی پلی : »سدینویم

به آغازگاهش بازگشت یا  دیبایمکه سرانجام  شماردیمزاهد زندگی را راِه خطایی 

. این درحالی است که در دوران (831: 8611)نیچه، « رد کرد دیبایماشتباهی که در عمل 

بیشترین اهمیت را یافته  اشیجهاننیاو خوشنودی آدمی در حیات  مدرن، زندگی زمینی

اگر زمینی بودن علوم و فنون به شرارت، تجمل و نظایر آن بیانجامد و »بیكن:  ریتعببهاست؛ 

اعتراض شود، این مدعا نباید کسی را خشنود سازد. چراکه ممكن است  ةبهاناین امر 

ی، انگیزش، نیرو، زیبایی، طبعشوخی، همچون ی زمینهایخوبسخنی مشابه در باب تمام 

ثروت، خودِ روشنایی و تمام چیزهای دیگر گفته شود. اجازه دهید آدمی حق خود را از 

. (Bacon, 2008: 67)«شود مندبهرهی الهی برگیرد و از نیروی آن اهیهد مثابهبهطبیعت 

از شده است، در نهایت با آغ تیطبعی از مندبهره، دوران مدرن که با شعار بیترتنیابه

روزگاری انكار خدا بدترین »که گفته است:  شودیمتشویق نیچه به آبادانی زمین همراه 

و اینک انكار زمین  انكار و گناه بود، اما خدا مُرد و در پی آن انكارکنندگان نیز فنا شدند

 (.66: 8613)نیچه، « گناهی بس عظیم است

ی ناشی از مرگ خدا و وفاداری صِرف به زمین، هاتعارضنباید چنین پنداشت که 

ساخته و ایشان  رهیبه آسمان خ را انیدراز چشم آدم انیسالکمتر از آرمان ُزهدی است که 

(. درست است که آرمان زهد Hegel, 1977: 54بود )را از جهان تجربی غافل کرده 

ی بشر را جهاننیاشرایط  ارمغانی جز انفعال در مقابل رنج دنیوی نداشته و تلاش برای بهبود

با مرگ نفس و نفی  شدنشهمراه جهتبهاست؛ اما مرگ خدا نیز  ساختهیم تیاهمکم

. دینمایمبشری تبدیل  ةشیاندی را به موضوع محوری زدگملالجاودانگی آن، پوچی و 

او را از غرق شدن در ابتذال  دیمشابه با ییروین زین نکای»ی که هگل مدعی شود: اگونهبه

                                                                                                                                        
، بلكه مسئله این است که در نگاه ایشان دنیا اندنداشتهباشد؛ بنابراین مسئله آن نیست که آدمیان به دنیا توجه  تفاوتیب

ی بزرگی چون مصر باستان، روم باستان، ایران پیش از اسلام و عصر هاتمدنموضوعیت نداشته است؛ حتی در دوران 

واقعی کلمه  معنابه، اما این دنیای مدرن است که اندگرفته ی دنیوی بزرگی شكلهاتمدنطلایی تمدن اسلامی، اگرچه 

 ی به تمدن غالب بدل شده است.جهاننیابُنیان فكری لازم برای چنین توجهی را فراهم آورده و با ایجاد ساختارهای 
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. اگرچه خود هگل با (ibid)«نمایداش را به مطلق جلب نجات دهد و توجه یحس

 افتنیتیتمامی مدرنیته و برکشیدن اومانیته به ساحت اطلاق، شرایطِ امكانِ بندصورت

سال بعد هایدگر  هادهی آدمی را فراهم آورده است تا شناختتیغاسرگشتگی وجودی و 

؛ (Heidegger, 1981: 57« )ما را نجات دهد تواندیمتنها باز یک خداست که »د: بگوی

ی هاضرورت، باید با شناخت زیهر چپژوهش حاضر، پیش از  ةمسئلبنابراین، برای پاسخ به 

مدرن، به تبیین ماهیت آن و فهمی از انسدادهای پیش رویش در موضوع  ةشیاندتاریخی 

ی هاامكانت به سنت و بازشناسی عناصر موجود در آن، حاضر پرداخت؛ آنگاه با بازگش

 بست. کاربهرا برای رفع تعارض میان زندگی دنیا و سعادت عقبی  اشنگرانهژرف

 ی فلسفی و لوازم آنبندصورتی مدرنیته، هاشهیر. 9

و  هاشهیرعنوان مدرنیته که از روح حاکم بر دوران خاصی از زندگی بشر حكایت دارد، با 

آمریكا، سقوط  ةقار. با کشف شودیماز نهضتِ رنسانس آغاز  اشیخیتاری هاضرورت

قسطنطنیه و عوامل دیگری که در جای خود باید مورد تحلیل قرار گیرد، دورانی در تاریخ 

اروپا آغاز شد که به نوزایی یا رنسانس شهرت یافت، دورانی که بیش از هر عامل دیگری، 

در این دوران،  ی فرهنگی همچون اومانیزم و پروتستانتیزم است.هاانیجرقرین و وامدارِ 

 نظربهبر قوای شناختی انسان تكیه داشت و  صرفا اروپاییان به علوم و فنونی روی آوردند که 

 (Humanitas) اصطلاح هیومنیتاسکه برای زندگی یک انسان آزاد کافی است.  دیرسیم

 ,Gellius, 1927: 457; Cortiusمعناست )همین  به (παιδεία) پایدِیا کلمه یونانی با معادل

در  هاانسانبر مفاهیم اخلاقی و برابری  دیتأکنهضت پروتستانتیزم نیز با  .(47 :1948

را نفی  یمندمرجعیت بیرونی برای سعادتهرگونه وساطت و ی از رحمت الهی، مندبهره

؛ (Luther, 1986, 151)است  بندگان واسطهیعدالت الهی مستلزم بخشش ب؛ زیرا کندیم

وابسته به نهاد دینی باشد، مستلزم عمل  کهازآنشیآمرزش و سعادت انسان ببنابراین، 

باید به مسیحیان یاد داد کمک به بینوایان و قرض دادن » :زعم لوترکه بهاخلاقی است؛ چنان

« کنندیکشیشان را خریداری م ةنامبسی بهتر از کار کسانی است که آمرزش نیازمندان،به 

(Luther, 1961: 494).  معاد را خنثی  ةمسئلاین تفسیر، سعادت را امری زمینی کرده و
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سعادت انسانی تنها  که بر اساس آن، مقابل دیدگاه کاتولیكی است ةنقطو درست  سازدیم

 (.881 :8611)اونامونو، اخروی ممكن است  شكلبهی دینی و هانییآاز طریق 

یی با محوریت انسان و تمرکز بر سعادت هاآموزهروح دوران مدرن بر بنیان چنین 

به معرفت  آوردنیروبنابراین، اندیشمندان این دوران، با ؛ استوار گشت اشیجهاننیا

ی بشر، از شناخت طبیعت و تسلط بر آن سخن گفتند؛ جهاننیاعلمی در راستای سعادت 

مین، تنها از طریقِ معرفت به قوانین طبیعت و تسلط بر روی ز مندانهسعادتزیرا زندگی 

هر چیزی را دریابد و به هر  تواندیآدمی م»بیكن:  رِیتعببه. خوردیمی آن رقم ندهایفرآ

کاری توانا باشد، فقط و فقط زمانی که واقعیت را مشاهده کرده و یا اندیشه به طبیعت را 

گر جز این کند، هرگز نه چیزی خواهد فهمید و نه قادر به انجام ا و دهد؛ موردتوجه قرار

مبنایی  چیهیب تواندینم، چنین شناختی حالنی. باا(Bacon, 2008: 1)« کاری خواهد بود

و با رها شدن از هر مرجعیت بیرونی معرفت، اینک مبنای شناخت نیز باید در  بوده باشد

 ,Descartes) جستجو کرد« منِ اندیشنده»را در  دکارت این مبنای جدیدخودِ انسان باشد. 

به  تواندیم هاآن به مدداست و  مندبهرهکه از مفاهیم واضح و متمایز ریاضی  (17 :1995

هم ریاضیات هرچند، چنانكه نیوتن باور داشت،  .(ibid: 44- 48) دیآشناخت طبیعت نائل 

 ,Newton) دیآیمفید است که با رجوع به طبیعت حاصل م یزیبرای توضیح چ فقط

یگانگی نفس و بدن بر مبنای اسپینوزا بر  دیتأکدر ساحت زندگی زمینی نیز، با . :1934 45(

، فهم نوینی از چیستی انسان حاصل گشت که (Spinoza, 2002: 232)وحدتِ جوهر الهی 

اصلی که . (Ibid: 284) کندیمنفس با صیانت از بدن، از خودش صیانت مطابق با آن، 

ی دوران مدرن است. بنابر شناختانسانی و شناختستیزی هاپژوهشبخش اعظمِ  ةیمابُن

به جذب منافع و دفع  اشیهست، موجوِد دارای نفس، برای حفظ «صیانت ذات»مفهومِ 

« حق طبیعی»و انسان هم از این قاعده مستثنا نیست. مفهوم  آوردیمضررهای جسمانی روی 

حق : »ردیگیمنیز در پیوند نفس و بدن و تلاش انسان برای صیانت از ذاتِ خودش شكل 

 ةطبیعی همان آزادی و اختیاری است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و اراد

 :8613)هابز، « استفاده نماید برای حفظ طبیعت یعنی زندگی خویش شقدرتاز  ،خود
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ممكن است، « قرارداد اجتماعی»محافظت از چنین حقی تنها از طریق  ازآنجاکه؛ و (831

قرارداد اجتماعی »؛ ابندییمی اخلاقی و سیاسی مدرن نیز حول این مفهوم سامان هاشهیاند

بر  دیتأک .(Lock, 1988: 351) «كدیگر استاحترام متقابل به حقوق طبیعی ی ةپشتوان

ی، توجه علمی به طبیعت و جهاننیاخودارجاعی قوای شناختی انسان، تمرکز بر سعادت 

اخلاق و سیاست، همگی  شدنینیزمحیات نفسانی و  شدنیجسمانامور،  شدنیناسوت

متفكرانی مانندِ کانت و هگل به  ةشیاندکه در  اندمدرنروح مشترک دنیای  گرانینما

 .ابدییمدست  اشیینهای بندصورت

عالم ی برخوردار است که فهم مقولات ازانسان  ةاز سویی، مدعی است که فاهم کانت

 و( 831 :8631ت، )کان استها مستلزم تعارض آن و فراروی از سازندیمرا ممكن تجربی 

 ةاراد با تمرکز بررا  ی آدمیخودبسندگی اخلاق، نسانیوجدان ا به تمسّکبا دیگر،  از سوی

 یشناختییبایز شهودِ ؛ وی همچنین(15 :8631)کانت،  کندیتبیین م ،تكلیف نیک و مفهومِ

: 8631)کانت،  نامدیم« طبیعت» را هادهیپد یمندمثابه نظم و قاعدهبه از وحدت جهان

که در آن،  سازدیممدرن را نمایان  ةشیاندی، روحِ کلی حاکم بر بندصورتاین  .(866

علم و اخلاق، در مرکزِ جهانِ خویش ایستاده است و با  ةخودبسندفاعل  مثابهبهسوژه 

، انقلاب حالنیباا. ابدییدرمرا « طبیعت»قوانین، مفهومی از  به مددی اعیان بخشوحدت

چگی میانِ سه ساحِت و عدمِ یكپار ی پُرنشده میان سوژه و ابژههاشكافکپرنیكی کانت، با 

هگل است که با  ةفلسف؛ و این ماندیمحكم ناتمام  ةقوعقل نظری، عقل عملی و 

 .رودیم شماربهمدرن  ةشیاند ةافتیتیتمامی، صورت ختگیگسازهمی به این بخشوحدت

مند کران آن سوی جهان مطلقرا بر امر مطلق استوار است.  اششهیاند کوشدیمهگل 

ظهور مطلق، یک  مثابهبهجهان  و (Hegel, 2010: 49) حضور داردنیست، بلكه درون آن 

( و از ibid: 48شود )یم« سوژه» تبدیل به اشیخیتار در حرکت کل ارگانیک است که

 است منی»که  ابدییمدست  (Geist)« روح»به مقام  اشی( درونmoments)مسیرِ دقایق 

از جهان، طبیعت و امر  انهیگراکلتبیین  .(ibid: 110)«که من استست اکه ما است و مایی 

که از منظر وی،  رسدیمبا نگاه به ساختارِ ارگانیک دولت مدرن به اوج  تا ینهااجتماعی، 
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 ةدیادولت فعلیت »تجلی روح است؛ دولت مدرن همانا نماد آگاهی و آزادی سوژه است. 

خواست بُنیادینی است که برای خودش روشن و  مثابهبهاخلاق است؛ دولت روح اخلاق 

 داندیمرا تا جایی که  داندیمرا  آنچه؛ و داندیمو  شدیاندیمکه خود را  هویدا است

فرد و اجتماع، عنوان دیگری برای  ةیدوسو. نسبت (Hegel, 1991: 275)« بخشدیمتحقق 

 سازنهیزمدیالكتیكی فرد و دولت ساختار ارگانیک دولت مدرن است. در این منظر، تقابل 

است که بر مبنای آن، فرد برای دولت و دولت برای فرد زیست  هاآنپیوند بنیادین میان 

. این بینش مثبت نسبت به دولت مدرن، بر دستآورد دیگری در ساحت اخلاق تاکید کندیم

که بر مبنای آن، دولت ارگانیک امكاِن تحقق فضیلِت فردی است که در ارتباط با  کندیم

ی خوب معنابهآزادی است،  ةدیازندگی اخلاقی »؛ ابدییمجامعه به زندگی اخلاقی دست 

و تحقق آن از طریق کنش خودآگاه خواهد  ی داردخودآگاهزیستن که دانش و میل به 

 .(ibid: 189)« بود

و  دیجویبازم اشیآشكارگحقیقت را در ساحت  تا ینهاسوژه،  ر بابدمدرن  ةشیاند

با تبیین  کوشدیمهگل  اگرچه. کندیمبرای او تفسیر  اشواسطهیبواقعیت را در پدیداری 

این اومانیته است که  تا ینهامطلق، آدمی را از ابتذال حسی نجات دهد، اما  ةواسطیبحضور 

؛ کندیمی تفسیر واسطگیبرا در ساحت  زیچهمهبا پیوند دادن خویش به امر مطلق، 

مسیحی، جهانی پندارین و -بنابراین، جهان تجربی و پدیداری که در دیدگاه افلاطونی

و در اطلاقِ سوژه، بدل به تمام حقیقت  واسطهیب، در ساحت آگاهی شدیمنااصیل تلقی 

 . به تعبیر نیچه:شودیم

 -است نیآفرفهیوظو نه دیگر  دیآیمی که نه دیگر به کار ادهیا -جهان حقیقی

ی رد شده؛ باید از شرش رها شد. ... از دست جهان ادهیای بیهوده، بیكاره، در نتیجه، ادهیا

حقیقی آزاد شدیم، دیگر کدام جهان مانده است؟ ناگزیر جهان نمود؟.. نه نه.. با آزاد شدن 

، زیرا دیگر چیزی جز همین جهان میاشدهاز جهان حقیقی از دستِ جهان نمود نیز آزاد 

 (.35 :8616باقی نمانده است )نیچه، 

از حقیقت  توانینمهان نمود به تنها جهان و تمامِ حقیقت، دیگر ج شدنلیتبدبا  
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برین و غیب الوهی سخن گفت. اینک، حقیقت برین و غیب الوهی که عنصر معنابخش 

فلسفی و الهیاتی پیش از رنسانس بود، جای خود را به پدیداری و آشكارگی جهان  ةشیاند

در بادی نظر سوژه را در ی جهان پدیداری، اگرچه واسطگیبتجربی داده است. 

؛ وقتی دیرویمی نیز ندیناخوشای هاوهیم کشتزار، اما در این سازدیمرها  اشیخوشنود

آگاهی خویش جای داده است، دیگر امری  ةطیحرا در  زیچهمهمطلق  نحوبهسوژه 

معنا ببخشد. سوژه با فروافتادن در درون خویش، به  اشیهستفراسوی وی باقی نمانده تا به 

 ملالت، نیهیلیسم و درد جاودانگی مبتلا خواهد شد.

« دارند نظراتفاقغایت نهایی  مثابهبههمگان در باب سعادت »اگرچه به تعبیر ارسطو: 

(Aristotle, 1984: 3721) ،تفسیر ایشان از مفهوم سعادت متفاوت است. انسان حالنیباا ،

، علم را در راستای افزایش قدرت و دوزدیمکه از منظر زندگی به هستی چشم  درنم

رقم زند.  اشینیزمتا رفاه و خشنودی را در ساحت زندگی  بردیم کاربهتسلط بر طبیعت 

فضیلت هر فرد را نیز  کوشدیم اشیاسیسعقل مدرن با تلاش برای تدبیر زندگی اخلاقی و 

با جهان برقرار کرده  نو ینسبت مدرن ةشیاندبارور سازد.  اشیجهاننیادر راستای شادکامی 

ه دیو کوش هرفت نیزم شوازی، به پزالیدر آسمان لا شدنرهیخ یبه جا است که بر مبنای آن،

بشر  یانیخودبن یلایدوران را دوران است نیا دیباشد. احمد فرد گرنشیخود آفر است

 نیاست ... و ا یغرب سمیجهان، صورت اومان یصورت غالب در تمدن کنون: »نامدیم

 ةفلسفبنابراین، ؛ (61: 8631)فردید،  «است یخیاست، حوالت تار ایالدنکه ادب سمیاومان

 مثابهبهمدرن، تمهید عقلانی زیستن در دنیا است، چنانكه حتی اندیشیدن به امر دینی نیز 

، نگریستن به زندگی از منظر مرگ، آدمی همهنیباا. ردیگیمبشری محل توجه قرار  ةتجرب

دچار استیصال کرده و بار ملال، پوچی و درِد جاودانگی را بر  اشیشادکامرا در مواجهه با 

 :دیگویم. شوپنهاور کندیموی تحمیل 

گفت  توانیمی ]ملال[ است. حوصلگیبدو دشمن سعادت انسان یكی رنج و دیگری 

. میشویم ترکینزدكی از این دو دور شویم، به دیگری به هر اندازه که موفق شویم از ی

میان این دو. ... نیاز و  وکمشیبنوسانی است با شدت  واقعا زندگی ما  کهیطوربه
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: 8611ی ]ملال[ را )شوپنهاور، حوصلگیب؛ و امنیت و رفاه کنندیممحرومیت رنج را ایجاد 

61.) 

ی است، چنانكه حتی وقتی پوچناخشنودی حاصل از رنج و ملال، مسبب احساس 

و بلندمدت حس  مدتانیمدر  کمدستباز هم  شودیمی کسی برآورده هاخواسته

نارضایتی در او باقی است؛ و حتی اگر کسی بتواند به نحوی در زندگی شادمان باشد، 

 (.866: 8613)همیلتون،  کندیمرا تمام  زیچهمهو  رسدیممرگ است که از راه  آخردست

 ئله مرگ و معنای زندگی. مس3

انسان دوران پیش از مدرن، مسائلی چون ملال، نیهیلسم و درد جاودانگی نداشت. این 

غرق شدن در جهانِ تجربی است. انسانِ روزگار سنت، غرق زندگانی زمینی  ةزادمسائل 

نبود و دنیا نزد وی اصالتی نداشت تا برای آبادانی آن بكوشد و از معبر خواستِ آن دچار 

شكوه  چیو ه ستینگریبه تن م یروان به چشم خوار»در آن روزگار چنین مسائلی شود؛ 

 دیکوشیمانسانِ پیش از مدرن، (. 66: 8613ه، چی)ن «ودخوار داشتن نب نیبرتر از ا یو شرف

، کند فیتعر تیو الوه تیبا ابد نسبتبلكه در مكانی، -در نسبت با جهان زمانیخود را نه 

 ریبه تعب ؛ وانگاشتیم دهیجهان حس و تجربه را ناد ت،یالوه نیسنت، انسان قرانسانِ 

 نیتا به زم دیطول کش اریبود و بس رهیبه آسمان خ طفق انیدراز چشم آدم انیسال»هگل، 

 .(Hegel, 1977: 54) «نمایدرا جستجو  یتوجه کند و امر تجرب

و تصوری از غایت و  گذردیماست که « زمان»زیستن در جهان تجربی، زیستن در 

حیاِت خویش را تا  خواهدیمموجودی زنده  مثابهبه. سوژه کندیمانتها را به سوژه تحمیل 

هر »حفظ کند؛ زیرا چنانكه اسپینوزا بر اساس اصل صیانت ذات گفته است:  انیپایبزمانی 

در هستی خویش دوام یابد. ...  کوشدیمموجودی تا جایی که به خود آن مربوط باشد، 

یی از زمان ادامه دهد و از صیانت ذات انتهایبتا به هستی خود در دوره  کوشدیمنفس نیز 

. زندگی مدرن با عطف توجه به سعادت (Spinoza, 2000: 283-284)« خودش آگاه است

مواجه خواهد بود که تمامِ این سعادت را به چالش « مرگ»ی به نام امسئلهزمینی، با 

. این درحالی است که باورمندان به جاودانگی در دوران سنت، با چنین چالشی که کشدیم
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ل متفكرانِ دوران سنت، به تبعیت از مواجه نبودند. مسائ آوردیبرمسر از ملالت و نیهیلیسم 

معطوف به ذاتِ جاودان نفس و چگونگی سعادِت برین بوده است.  غالبا ، شانجهانستیز

، نه از منظر مرگ دادندیمقرار  موردتوجهی را جهاننیای امسئله کهآنگاهایشان حتی 

در  اگرچهی انسان بود. مسیر پیش رو مثابهبهپایان زندگی، بلكه از منظر جاودانگی  مثابهبه

به اپیكوریان یا رواقیان اشاره  توانیماین میان، کسانی از این قاعده مستثنی هستند که 

، نگرانهتیغافضای غالب بر ذهنِ اندیشمندانِ یونانی، مسیحی و اسلامی،  حالنیباا، 8کرد

مدرن شده  ةشیانداما اینک تمامِ جهان انسانی مقهور ؛ و امیدمندانه بوده استمحور آخرت

و فناوری را مستقل از هر نسبتی با الوهیت و  علم، سیاست، اخلاق کوشدیماست که 

 ةاحاطعقلِ تنها، تبیین نماید. این اندیشه، انسان دلبسته سنت را به  ةمحدودو در  آخرت

مسائل  ترشیپو اقتضائات خود درآورده و او را دچار مسائل دیگری ساخته که  دستاوردها

 .آمدندینم شماربهاو 

عطف توجه انسان مدرن به زندگی زمینی چنان است که امر الوهی و اخروی جایگاه 

الهیات، خدا  در بابی او نداشته باشد. حتی اگر مباحث عقلی جهاننیاچندانی در مناسبات 

ی اگونهبهو آخرت نیز در دوران مدرن استمرار یافته، فضای غالب بر حیات کنونی بشر 

ای برادران از شما »است که گویی گوش به دستور فردریش نیچه سپرده است که گفت: 

باشید و باور ندارید کسانی را که با  بندیپابه اخلاص و وفای خود در حق زمین  خواهمیم

منشأ این امر، در گسست  بساچه(. 66: 8613)نیچه، « شما سخن از آرزوهای فرازمینی دارند

، بدین نحو که جهان ساختیملهیات سنتی میان دنیا و آخرت برقرار و شكافی است که ا

و  ی، نفس و بدناشهیاند. اگر در چنین انگاشتیمآخرت را امری جدا و منفصل از دنیا 

که گاه  دینمایماموری گسسته و منفصل ملاحظه شده باشند، طبیعی  مثابهبهدنیا و آخرت 
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یكی به دیگری فروکاسته شود. پرسش از نسبت این  و یاشده گرفتهیكی از این دو نادیده 

ی زیبا و اصیل هاآرماناگر توجه شود که  سازدیمخود را نمایان  شیازپشیبدو، اهمیت 

در زندگی روزمره انسان مدرن، لااقل در ذهن و ضمیر و  اگرنهجهان کلاسیک، حتی 

. اینک ندینمایمنی برای وی خواست هاآرمان آنناخودآگاه وی حضور دارند و همچنان 

بنیادی فلسفی برای رفع این ثنویت و تبیین پیوستار حیاِت  توانیممسئله این است که آیا 

یكی از آن دو  انگاشتندهینادی انسدادهااز  کهینحوبهدنیوی و اخروی جستجو کرد، 

 را به دیگری فروکاهش ننماید. کیچیهو نیز  برگذرد

 ةرفتسه راه پیش روی انسانِ معاصر باشد: راه نخست، بازگشت از مسیرِ  رسدیم نظربه

 توجهکمی یا جهاننیاسنت که فارغ از امر  جهانستیزدنیای مدرن و سكنی گزیدن در 

دارد. روشن است که این مسیر ناممكن  مدنظرنسبت به آن، جستجوی سعادت غایی را 

وش تدبیر انسانی امور با تكیه بر علم و فناوری، ر مثابهبهمدرن  ةشیاند دستاورداست، زیرا 

نه  آن نه شدنی و انگاشتندهینادو روزافزونی را فراهم آورده که  ریگچشمرفاه و آسودگی 

برآمده از باورمندی به  خاطرِتیرضامطلوب است. راه دوم، نادیده انگاشتن آرامش و 

سنت را معنامند و پرشكوه  جهانستیزجاودانگی نفس و تكیه بر امر الهی است که 

، امر مدرن با تمام ملالت، پوچی و درد جاودانگی انسان معاصر بیترتنیابه؛ ساختیم

. این مسیر نیز پاسخگوی نیاز ذاتی بشر به شادکامی اصیل نیست که تنها با شودیمبرگزیده 

مدرن، ناشی ، زیرا بیشترِ سرگشتگی انسان دیآیمحضور امر الهی و جاودانگی نفس فراهم 

که همانا بازاندیشیدن به مسائل مدرن  ماندیماز نفی همین امور بوده است. پس راه سومی 

از این معبر راهی پیش روی انسان  بساچهی اندیشه سنتی است تا هاتیظرفی از مندبهرهو 

 معاصر گشوده شود.

که با ظهور  صدرالمتألهین است ةفلسفآخرین نظام اندیشگانی منسجم در عالم اسلام، 

و تاکنون، نفوذ و  زدهرقمعقلانی در جهان اسلام را  ةشیاند ةافتیتیتمامخود، صورت 

که بر وحدت،  نشیادیبنرا حفظ کرده است. صدرالمتألهین، با وجوداندیشی  اشطرهیس

را چگونگی معاد جسمانی  اشمسئله نیترمهم، کندیم دیتأکوجود  مراتب داشتناصالت و 
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اصلِ جاودانگی نفس برای وی محلی از تردید نداشت؛ موضوعی که  کهیدرحالقرار داد، 

در دوران مدرن در مرکز تردیدهای فكری و موجب درد جاودانگی انسان معاصر شده 

 انیبنکه سودای  اشییاروپا، صدرالمتألهین بر خلاف اندیشمندان معاصر بیترتنیابهاست. 

را داشتند، در  اشینیزمرفاه بیشتر بشر و سعادت  ی برایجهاننیادانش و اخلاق  گذاشتن

انسان بود که از دیدگاه وی، به سویِ  ةجاودانبرای سعادت  راهجستجوی تبیین و تمهید 

و مسئله  غایت الهی خویش در حرکت است. غایت الهی، بمثابه کمال حقیقی حیات

ماده و حرکت  که حتی اگر از اموری چون داشتجاودانگی پس از مرگ، وی را بر آن 

نیز سخن بگوید، آن را ذیل امر الهی و در راستای معاد تفسیر کند. مدعای نوشتار حاضر 

 آوردیمی مذکور امكانی فراهم هافاصلهو  هاگسستاین است که فلسفه صدرایی، با انكار 

راهكاری برای  بساچهی تبیین شود که اگونهبهتا پیوستار حیات زمینی و سعادت اخروی 

 ةتوسعحكم به محرومیت او از  کهآنیبگشودنِ انسدادهای پیش روی انسان معاصر باشد، 

بدهد. بازگشت به حكمت متعالیه، بازگشت به سنتی  اشمدرنی آوردهادستی و جهاننیا

ی را به یادگار گذاشته انهفته، امكانات گذارشانیبنیِ شگانیاندبا مبانی  بساچهاست که 

به مسائل کنونی بشر اندیشیده شود، امكاناتی که شاید خود وی نیز  هاآنت تا از معبر اس

 واقف نبوده باشد. هابدان

 . رفعِ تعارض بر بنیان اصالت وجود4

، وجود را با وحدت فراگیرش بر داندیمصدرایی که عینیت وجود را آغازگاه خود  ةفلسف

ی واحد، در ذهن و عین، کثرات را ارشتهکه همچون  انگاردیم حملقابلتمام موجودات 

. وجود، در تمام مراتب و مظاهر واقعیت ظهور یافته و از امر مادی تا ذاِت ونددیپیمبه هم 

. به تعبیر ردیگیمو از ساختار جسمانی بدن تا سرشت روحانی نفس، همه را در بر  الهی

 صدرالمتألهین:

ه تحقق است و این از آن روست که هرچه جز امور ب نیترستهیشابدان که وجود 

و با وجود است که دارای  شودیم مندبهرهحقیقتِ وجود با وجود است که از حقیقت 

ی با آن به قتیحقصاحب؛ پس وجود که هر گرددیمی در اعیان و اذهان اباشندههستی و 
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است؛ پس  مقدم بودنقتیحقصاحبِو  بودنیقیحقو  بودنحق، برای رسدیم قتشیحق

امری اعتباری یا انتزاعی  تواندیم، چگونه اندپنداشتهپوشیدگان از حقیقت  کهچنانوجود، 

 (.618: 8636باشد )صدرالدین شیرازی، 

توحید، آفرینش،  کهچنانبنابراین، وجود آغاز و انجامِ سخن او در فلسفه است، 

حرکت و زمان، پیدایش انسان، جاودانگی، معاد و تمام مسائل اساسی بشر را بر مبنای آن 

 . مبانی حكمت متعالیه، امكان بازاندیشی در پیوند نفس و بدن، فرد و اجتماعدینمایمتبیین 

نسدادهای از این طریق بتوان راهی نو در رفع ا بساچهو  آورندیمو دنیا و آخرت را فراهم 

 مدرن باز کرد. ةشیاندسنت و  در باب گفتهشیپ

مراتب  نیترنییپابر مبنای تشكیک وجود و حرکت جوهری، حرکت نفسِ انسان از 

. نفس وجود واحدی است که با ابدییمو با تحول ذاتش به ساحت تجرد راه  آغازشدهماده 

راتب که از جسم تا وحدتش نه امری غیرِمادی یا مادی محض، بلكه حقیقتی است ذوم

شود. بدن مادی و  دارخدشهوحدتِ وجودی آن  آنكهیب، ردیگیمعقلِ خودآگاه را در بر 

بنابراین، ؛ ونددیپیمرا به هم  هاآننفس غیرمادی هردو موصوف به وصف وجودند که 

، دیواری میان نفس و انگارانه دوگانهی فكری دیگر که با نگاهِ هانظامبسیاری از  برخلاف

(، Descartes, 1995: 17-20؛ plato, 1998: 88؛813: 8636، نایسابن)نک:  کشندیمبدن 

یِ نفس و بدن هماننیاصدرالمتألهین با مبنا قراردادن وجود و لوازم آن، ترکیب اتحادی و 

؛ شودیمرا تبیین کرده است. در این منظر، تشّخص و ذاتِ نفس به نسبت آن با بدن مربوط 

تحقق آن است؛  ةنحوپس تعلّق به ماده و بدن، نه امری عارضی برای نفس، بلكه ذاتی آن و 

، زیرا روشن شده است ندیآیماست که پدید  هابدنی انسانی با پدیدآمدن هانفس»زیرا 

دگرگونی و تحول  هاآنی جوهری تا والاترین هاحالت نیترنییپای بشری از هانفسکه 

(. بر مبنای این تعلّق ذاتی، نفس حقیقت 1/661: 8631)صدرالدین شیرازی، « رندیپذیم

شامل همه مراتب عقلی، مثالی و طبیعی است؛ بدین معنا که  اشگسترهی است که با اگانهی

. پس بدن جدا از انسان نیست، بلكه اندنفستمام این مراتب، شئون و ظهور و نمود خودِ 

، بدن آغازگاه جستجوی کمال صورتنیدرانازلی از وجودِ اوست.  ةمرتبجزء انسان و 
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 ریتعببه  کهچنانو نیز بُنیاد تمام تحولات کمالی انسان در زندگانی اوست؛  انسانی

ی مزاج و هایژگیوآن  خاستگاهتعلق نفس به بدن امری طبیعی است که »صدرالمتألهین: 

 بهیی که در کمال جاکمالی است تا استعداد و حرکت طبیعی در کسب کمال بعد از هر 

 (.136: 8633)صدرالدین شیرازی، « جایگاه نفس برسد

نفس به جهت تعلقی که به این ساحات دارد، شامل جهات عقلی و طبیعی است. پس 

و نیازهای  ابدییماثرپذیری نفس از بدن موضوعیت داشته و معاشِ بدن برای نفس اهمیت 

و شادکامی و سعادت نفس به شادکامی و سعادت  بود بدن در حكم نیازهای نفس خواهد

ی مربوط به جسم و هاساحتانتظار داشت که  توانینمجسمانی پیوند خواهد خورد. 

، آدمی پروای سعادت اخروی را داشته حالنیدرعباشد و  بودهتنانگی آدمی دچار اختلال 

، اگر آخرت باطن دنیا و دنیا ظاهر آخرت بوده باشد، گریدعبارتبهو به آن واصل شود. 

حكم داده و از سعادت اخروی بدون سعادت دنیوی  هاآنبه جدایی  توانینمآنگاه دیگر 

 صدرالمتألهین: ریتعببهسخن گفت. 

ی امر معاد است که هاضرورتامر معاش در دنیا که همان پیوند نفس به بدن است از 

 آنكهجز  شودینمو گسست از غیر به اوست؛ و این امر محقق ی خدا سوبههمان برشدن 

تمامیت نخواهند یافت  هانیابدن انسان سالم، نسل انسان دائم و نوع انسانی محفوظ باشد؛ و 

و  هاانیز کنندهدفعمنافع ایشان و  ةبرآورندمگر با اسبابی که نگهدار وجود ایشان و 

 .8(631: همانباشد ) شانیفسادها

زمینه و آغازگاه تمامی افعال و کمالاتی است که « بدن»گفته شد،  ترشیپ آنچهبنا بر 

ی، با کنش مكان یزمانموجودی  مثابهبه، انسان گریدعبارتبه؛ خوردیمتوسط انسان رقم 

بنابراین، آدمی تنها در طبیعت ؛ کندیمزندگی  اشیمندبدنآگاهانه و مبتنی بر اختیار، در 

طبیعت  ةعرص، رشد و کمال او در حالنیبااان کمال و رشد خواهد یافت. است که امك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هی عبارة عن حالة تعلق النفس بالبدن من  یفأمر المعاش فی الدنیا آلت»اصل عبارت مورد استناد بدین شرح است: . 1

ذلک حتی یبقی بدن الإنسان سالما و نسله دائما  و  تمیضرورات أمر المعاد الذی هو الانقطاع إلی الله و التبتل إلیه و لا

 .«ب حافظة لوجودهما و أسباب جالبة لمنافعهما دافعة لمضارهما و مفسداتهماکلاهما إلا بأسبا تمینوعه مستحفظا و لا
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ی و همراهی با دیگرانی است که ستیزهمتكین و فردی میسر نیست، بلكه مستلزم  نحوبهنیز، 

و بقایش  بودنخودِ انسان برای »؛ زیرا سازندیمدر کنار وی حیات اجتماعی را ممكن 

، زیرا نوع انسانی در شخص او منحصر نیست؛ پس در دنیا جز از طریق کندینمکفایت 

)صدرالدین « ی فردی برای وی ممكن نیستهستو  دیزینمتمدن و اجتماع و همكاری 

ی منحصر در امور فردی و تنانگی جهاننیا. در این صورت امر 8(631: 8633شیرازی، 

 کهچنانی فرد انسانی داشته باشد، معنایی فراتر از حدود وجود تواندیمشخصی نبوده و 

بنابراین، ؛ حیات زیستی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آدمیان نیز مشمول آن خواهد بود

به خوشنودی و سعادت  آنكهیبی سخن گفت، جهانآناز سعادت اخروی و  توانینمدیگر 

؛ ودشیمی تنها از طریق کسب فضایل ممكن جهانآنی اندیشه کرد. سعادت جهاننیا

 .دیآیمفضایلی که در پیوند ارگانیک فرد و جامعه فراچنگ 

به امكاناتِ  اشانهیگراآخرت جهانستیز جهتِبه، خود صدرالمتألهین همهنیباا

در جهان مدرن واقف نبوده است، اما این  شدهطرحبرای حل مسائل  اشیمباننهفته در 

ی همچون اصالت ایمبانی نیست. وی اشهیاندی عدمِ وجودِ چنین امكاناتی در چنان معنابه

و تشكیک وجود، حرکت جوهری و حدوث جسمانی نفس را در راستای ایجاد گشایش 

گرفته  کاربهپیوند نفس و بدن و معادِ جسمانی  در بابدر انسدادهای مربوط به تفكر مشائی 

و بدن،  است. این در حالی است طرحِ فكری صدرالمتألهین در تبیین اتحاد وجودی نفس

و نسبتِ فردیت با کلیتِ اجتماع، لوازمی روزآمد و مدرن دارد  ترکیِب حقیقی جهان طبیعی

حدوِث  توانیم، اساسنیبرااندیشید.  هابدان دیبایممدرن  جهانستیزکه اینک در 

ی حدوث از یک جسمانیت فردی، تكین و جداافتاده، بلكه معنابه صرفا جسمانی نفس را نه 

ی دانست که از طبیعت فیزیكی تا فضای اقتصادی، اجتماعی، جهانستیزحدوث در 

ی جهان هایدگیچیپی ما را درگیر تمام املاحظه. چنین ردیگیمسیاسی و فرهنگی را در بر 

مدرن و شرایط کنونی تمدن خواهد کرد که در آن از مفاهیم حقوقی و سیاسی گرفته تا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

إن الإنسان غیر مكتف بذاته فی الوجود و البقاء لأن نوعه »عبارت مذکور در کتاب شواهدالربوبیة بدین شرح است: . 1

 «.لانفرادلم ینحصر فی شخصه فلا یعیش فی الدنیا إلا بتمدن و اجتماع و تعاون فلا یمكن وجوده با



 001 |احسن و ی القوزآغاجی ینور؛  اصالت وجود انیو آخرت بر ُبن ایاتصالِ دن

مورد عطف توجه قرار داده و  توانیمی را طیمحستیزی هابحرانمسئله معنای زندگی و 

به بسطِ اندیشه  توانینمبه این باور رسید که بدون چنین عطفِ توجهی و با عزلِ نظر از آن 

 سعادت و معاد پرداخت.

ی است؛ زیرا فضیلت طورکلبهارتباط ارگانیک فرد و اجتماع، شرطِ امكانِ فضیلت 

. افراد هر ساختار خوردیمرقم « دیگری»با فعالیت است و فعالیت همواره در مواجهه 

ی اعتباری و ذهنی نیستند، چرا که جایگاهِ هر فرد در این وندهایپاجتماعی، محدود به 

ی است که از طریقِ تعاملات اجتماعی در مندهدفساختار، مبتنی بر روابط حقیقی و 

که مولود . آگاهی و خودآگاهی هر فرد کندیمخود عمل  موردنظرراستاِی اهداف 

حرکات جوهری طبیعت است، از طریق برشدن به ساحت حیات جمعی، هویت جدیدی 

ی شناختروانهم قوانین  رونیازا(. 661: 8633، مطهری، 11: 8638)نک: طباطبایی،  ابدییم

 اشیعقلانسرشت  کهیدرحال، اندحاکمی توأمان بر وی نحوبهی شناختجامعههم قوانین 

. آدمیان در صورت نوعی جامعه با کندیمرا فراهم  هاآنامكان آگاهی به فرآیندها و تغییر 

. این وحدتِ کندینم؛ وحدتی که فردیت ایشان را نابود ابندییمیكدیگر وحدت 

، بنیانی برای سعادت حالنیدرعو  کسب فضایل فردی و اجتماعی سازنهیزمارگانیک، 

نفس استمرار بدن است.  کهچنانآخرت استمرار دنیا است،  ی است.جهانآنی و جهاننیا

بر چنین بنیانی، شادکامی و سعادت نفس به شادکامی و سعادت جسمانی پیوند خواهد 

که میان علت مادی  جهتازآنخورد، چرا که نفس خود امری بدنی و برآمد از بدن است. 

حدوث  ةنحوزبسته به بقای روحانی نفس، با ةنحوو علت صوری باید سنخیت باشد، 

این  گرروشنی، مندمكانی و مندزمان مثابهبه، «جسم»جسمانی آن است. توجه به معنای 

نكته است که خواست مدرن برای رفاه انسان، اخلاق زمینی و عدالت اجتماعی نباید امری 

چی و امر مدرن نیز بدون جاودانگی نفس و معاد، به پو کهیدرحالمعاد باشد؛  ةمسئلجدا از 

ملال خواهد انجامید. دنیا و آخرت دو مرتبه از یک امر واحدند که زندگانی انسانی در 

در همین  اگرچهمطلوب است،  نفسهیف؛ بنابراین، زندگی دنیایی خوردیمساحت آن رقم 

همانگونه که روح باطن جسد است، »زیرا ؛ شودیمآخرت درک و دریافت  مثابهبهمقام نیز 
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 (.1/833: 8636)صدرالدین شیرازی، « باطن این عالم استعالم آخرت نیز 

 یریگجهینت 

ی و جهاننیای به امر توجهیبمدرن، در تقابل با دیدگاهی شكل گرفت که با  ةشیاند

 سازنهیزم. پس دوران مدرن انگاشتینمفرورفتن در آرمان زُهد، آبادانی زمین را جدی 

 ةجانبهمه ةتوسعبه زندگی زمینی شد که خود را در تلاش برای رسیدن به  شیازپشیبتوجه 

 بساچهیی در پی داشته که هابیآس، دوران مدرن نیز حالنیباادنیوی نمایان ساخته است. 

یی مواجهه با امر هابیآسرود. چنین  شماربه هاآن نیترمهمتخریب طبیعت و بحران معنا، 

، هر انیمنیدراو حكایت از نقص و ناتمامیت آن دارد.  کندیممدرن را با دشواری همراه 

باز به آرمان ُزهد دچار  کهآن یبمدرن فراتر رود،  ةشیاندی هابیآسامكانی که بتواند از 

نفس انسانی  کهییازآنجاباشد.  گریاربرای عبور از وضعیت موجود ی تواندیمشود، 

حدوث جسمانی دارد، ارتقای کیفیت زندگی دنیوی انسان در ساحت فردی و اجتماعی، 

سعادت اخروی وی نقش دارد. در مقابل، چنین دیدگاهی نسبت به امر اخروی،  ةنحودر 

و بُنیانی مستحكم برای  شیازپشیببا عمارت دنیا ناسازگار نیست، بلكه تشویق  تنهانه

 جهتبه. این نگرش همچنین آوردیمبادانی آن را به ارمغان پاسداشت زمین و آ

 .رودیمو از آن فراتر  ماندینم در انسدادهای ملال و نیهیلیسم فرو اشنیادیبُنی باورتیغا

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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