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  چكيده

 »شناسيانسان«توان به تفاوت ي انديشگاني را ميهاتفاوت نحله ،در يك تقرير كلي
ي انديشه و مواجهات يك عالم فكري با جهان ها انبنيتوان  يعني مي ها ارجاع داد؛آن نحله

يكي از بهترين لذا . دانست» انسان«واقع را متعين از طرز تلقي آن انديشه نسبت به مفهوم 
 »شناسيانسان«ي تطبيقي  مقايسه، نديشگانيي اهاهاي نظامتفاوت فهمبراي  هاي تحليلشيوه
شده است در اين مقاله سعي  .دهنددست مي به» انسان«و تعاريفي است كه از مفهوم  ها آن

ي انديشه«، »يونان باستان« :ي متمايزدر سه انديشه »انسان«هاي تعاريف ها و تقابلتفاوت
هر يك از بودن دليل موسع اما به. گيردمورد بازخواني قرار  »هحكمت متعالي«و  »سكوالر

 ي خاصيك نماينده، »شناسيانسان«هاي به تفاوت تقليل بررسيبر  عالوه ،اين سه حوزه
افالطون و : براي هركدام از سه نظام انديشگاني مذكور معرفي شده است كه عبارتند از نيز

ي غربِ لب انديشهعنوان گفتمان غا ي يونان باستان، سكوالريسم بهدر حوزهي او فلسفه
ي  ترتيب، اين مقاله به مقايسه بدين. در حكمت متعاليهاهللا جوادي آملي و آراي آيت ،مدرن

اهللا جوادي  شناسي در آراي افالطون، گفتمان سكوالريسم و آيت ي انسان تطبيقي فلسفه
  .آملي خواهد پرداخت
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  مقدمه و چارچوب نظري
از  ها گون آنهاي گونهتوان به تلقيي فلسفي مختلف را ميها انمبناي اصلي تمايز گفتم

دادن تعريفي از انسان است كه  دست استلزام هر گفتمان فلسفي، به. برگرداند» انسان«مفهوم 
هر تعريفي از . بپردازد ستي و چرايي هستي انسانيبايست به چيهنگام مي اين تعريف هم

هايي كه زمان به حقوق و قابليت هم –صورت ضمني  صورت صريح و چه به چه به - انسان 
ها و تكاليفي كه جهت زيستن فراروي چنين مسئوليت انسان از آن برخوردار است و هم

حق و (ي حاضر، بررسيدن اين دو داللت  مقالههدف اصلي . قرار دارد، خواهد پرداختوي 
ي با محوريت فلسفه(ي يونان باستان شناسي سه حوزههاي انساندر فلسفه) ئوليت انسانمس

در اين مقاله . و حكمت متعاليه است) ي سكوالربا محوريت انديشه(، غربِ مدرن )افالطون
ي افالطون در طول زمان دچار بسط و تحول شده و كه بر اين باوريم انديشه جايي از آن

بررسي آن مفهوم در متن هر اثر ي افالطون مستلزم مفهومي در انديشه تحقيق در مورد هر
، جهت استخراج ارتباط با ساير آثار افالطون استطور جداگانه و در عين حال در  به

 در اين ديالوگ. ايمرا برگزيده »آپولوژي«، ديالوگ ي افالطونشناسانههاي انسانداللت
رو چنين متني بيش از  ام او پرداخته است؛ از ايندي انسان و فرجي وجوسقراط به فلسفه

ن مقاله براي خود ترسيم كرده است، تواند در راستاي اهدافي كه ايساير آثار افالطون مي
پرسش (» ؟انسان چيست«ال فرضي در اين بررسي، سقراط را با دو سو. كار گرفته شود به

. ايممواجه ساخته) اسي انسانشنغايت(» ؟فرجام او چه خواهد بود«و ) از فطرت انساني
ي شناسي انديشهي انسان، فلسفهپس از سقراط. نمايدسقراطي نامعلوم مي فرجام انسانِ

، »امر سكوالر«ي ايم و با تفكيك سه حوزهسكوالر در غرب مدرن را مورد توجه قرار داده
 ها آنهر يك از شناسي در هاي انسانبه داللت »سكوالريسم«و  »سكوالريزاسيون«

انسان  »امر سكوالر«در چارچوب . ايمال پيشين مواجه ساختهوبا دو سها را  و آنپرداخته 
جهاني و  موجودي داراي عقل خودبسنده است و سعادت وي نيز به صورت كامالً اين

تنهايي براي  ابزاري به در اين انديشه، وجود عقلِ. گيردمتعالي مورد تعريف قرار ميغير
چند به سكوالرها هر. گيردكند و امر الهي مورد انكار قرار ميكفايت مي بختي انسان نيك

ها از نيازهاي معنوي  آناما تلقي  ،انددو ساحت نيازهاي زيستي و معنوي انسان توجه كرده
قادر خواهد بود كه اين  اما حكمت متعاليه. ماندمعنوي باقي مياي زيستي و غير، تلقيانسان
هنگام با  شناسي افالطوني و امر سكوالر را پوشش دهد و همسانهاي مفهومي در انخأل

. مورد توجه قرار دهدنيز اش را ، فرجام او و نيازهاي معنوي و روحانيتعريف چيستي انسان
 ؛مذكور نيز خواهد بود ي حوزه  سياسي سه ي هاي يادشده قهراً منتج به تبلور فلسفه بررسي
، با الهدر اين مق. باشد سياسي يك انديشمند هم مي ي سفهها مؤيد فل شناسي كه انسان چه اين
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شناسي هر ي انساني فكري و فلسفهتحليلي به خوانش اين سه حوزه –رهيافتي توصيفي 
 .خواهيم پرداخت ها آنيك از 

 » آپولوژي«ي افالطوني؛ خوانش ديالوگ انسان در فلسفه
كنون سه ديدگاه متمايز ارائه تا ي افالطون با محوريت آثار وي،در مورد خوانش فلسفه

توان ذيل عنوان يك كليت ي افالطون را مياند كه انديشهبرخي بر اين عقيده. استشده 
  ي افالطون را منكرگونه گسستي در انديشهاين گروه، هر. بندي كرد منسجم صورت

خشي از يك عنوان ب توان بهشوند و بر اين باورند كه هر كدام از آثار افالطوني را ميمي
ي اي ديگر بر اين باورند كه انديشهعدهگروه، در مقابل  1.ر دادنظام واحد مورد خوانش قرا

رويدادهاي افالطون در خالل دوران حياتش تحولي را از سر گذرانده است و با توجه به 
 دچار رشد و تحولي مداوم بوده استاش نيز فلسفه 2،وقوع پيوسته متفاوتي كه براي وي به

)Straus, 1975(. الطون داراي نقاط گسستي ي افگروه سومي نيز بر اين باورند كه فلسفه
اي مركزي كه تمام آثار افالطون به آن گونه اهتمام در راستاي استخراج ايدهاست و هر

ي پژوهش حاضر با ايده .)Morrow, 1993(، تالشي نافرجام خواهد بود گرا شوند هم
تري دارد كه ذكر داليل  دلي بيش ي افالطون هماوم فلسفهدر مورد تحول مد »اشتراوس«

ن را منوط رو خوانش كلي افالطو از اين .خارج است ي حاضر هاي مقالهاين امر از كارويژه
بر دانيم و بنا ميحال در ارتباط با ساير آثار  صورت مجزا و درعين به بازخواني هر اثر به

صدد برخواهيم آمد ، در اين بخش دردر پي داردي اشراوس چنين استلزامي كه پذيرش ايده
انتخاب . بندي كنيم صورت »آپولوژي«شناسي افالطون را از خالل ديالوگ كه مباني انسان

هاي مايهترين بنروي صورت گرفته است كه يكي از محوري از آن» آپولوژي«ديالوگ 
ي اصلي مايه دغدغهبنشناسي زندگي انسان است و همين ي هستي و غايتتبيين فلسفه ،آن

 .آيدشمار مي پژوهش ما به
او . داندزدايي در مورد دانايي مي رسالت خود را اوهام» آپولوژي«سقراط در ديالوگ 

زنند در حقيقت بر خطا هستند و بر اين باور است كه غالب مردماني كه دم از دانايي مي
ي راستين، داننده«اط بر اين باور است كه سقر .)22آپولوژي، ( انداي از دانايي نبردهاينان بهره

 .)23آپولوژي، ( داندمي »ارج بي«رو دانش بشر را  و از همين )23آپولوژي، (» جز خدا نيست
آپولوژي، (جوي مداوم حقيقت است و جست) با تأكيد بر ديالوگ آپولوژي(ي سقراط فلسفه

                                                      
 .Klosko, 2007 :عنوان نمونه نك به. 1
 . ...همانند سفر به سيراكيوز ، برپايي آكادمي و. 2
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، در طول اين ديالوگ. يستمتصور ن» جوو جست«ي انتهايي براي اين و او هيچ نقطه )29
  ، پاسخيوجويي به كجا ره خواهد برد كه منتهاي چنين جست سوالسقراط به اين 

گاه تنها  آن ،مواجه سازيم 1»؟حقيقت چيست«گويد و اگر وي را با پرسش فرضي نمي
. استجوي مداوم حقيقت و جست »حقيقت«او خواهيم شنيد اين است كه پاسخي كه از 

اش را در ي دانش باشد و تمام زندگيكسي است كه شيفته د نظر سقراطانسان آرماني مور
سقراط لحني سالبه دارد و تالش شناسي فلسفي انسان. پي كسب حقيقت مصروف كند

منظور  جستجوي سقراطي به. جايي نخواهد برد تخراج احكام ايجابي از آن راه بهمنظور اس به
و حتي خود سقراط صريحاً اذعان گيرد  ، صورت مينيست »حقيقت«چه  تشخيص آن

شناسي فلسفي انسان .)40، 41، 42آپولوژي، (از انتهاي چنين مسيري آگاه نيست  كند كه مي
بت به آن پايان نس كاوي بي توان مبتني بر پرسش مداوم از هستي و كنجسقراط را مي

 ؛كنددي نميبن اي را صورتروي است كه سقراط هيچ نظام ايجابي دانست و دقيقاً از همين
. زنداي سرباز ميسازي ي سقراط از هرگونه نظامتوان گفت كه انديشهتر مي به معناي دقيق

كه آدمي خوردن امنيت مردمان آتن خواهد شد؛ چرا واجهه با چنين وضعيتي موجب برهمم
ي پس از مرگش كه آينده گاهي كامل داشته باشد و در صورتينياز دارد تا از سرنوشتش آ

، خاطرش مشوش خواهد شد و خود را در وضعيتي عيتي نامعلوم احاله داده شوده وضب
تابند و به اتهام نميروي است كه مردمان آتن سقراط را بر از همين. تنامناسب خواهد ياف
. كنند دركردن جوانان، او را به مرگ محكوم مي به ، و از ديگر سو از راهانكار خدايان شهر

پاياني كه  هاي بيسوالمردم آتن از سقراط متوقع بودند كه براي  توان گفت كهدر واقع مي
، پاسخي ايجابي داشته باشد و اين در حالي بود كه سقراط در ها بود آنخود سقراط موجد 

، داشتاي كه نسبت به مفاهيم ايراد ميكرد و رويكرد سالبههايي كه مطرح ميقبال پرسش
ديگر پاسخ سقراط نسبت به جهان پس از  از سوي 2.نموداي ارائه نميگونه پاسخ ايجابي هيچ

نيز در اين  كه سقراط خود؛ چراتوانست روح ناآرام آتنيان را آرامش بخشدمرگ نيز نمي
سقراط دو وضعيت متفاوتي كه ممكن  »آپولوژي«در ديالوگ . مورد دچار ترديد است

يا و ؤاست كه هيچ ر خواب ابدي ها آنيكي از . رسداست پس از مرگ رخ دهد را برمي
، 40آپولوژي، (ان جهان است مردآشوبد و ديگري محشور شدن با نيككابوسي آن را بر نمي

                                                      
 .چنين پرسشي در طول ديالوگ مطرح نشده است. 1
، كتاب اول جمهور، )لوسيس(هاي ديگري از قبيل دوستي توان در ديالوگچنين رويكردي را مي .2

  .نيز مشاهده كرد. ..اتوفيرون و
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هاي اصلي تواند داللتكه نمي جايي شناسي سقراط در مورد انسان از آنغايت. )42و  41
ه وجود آمدن انسان را مورد توجه قرار دهد و در مورد مقصد نهايي او نيز سكوت پيش به
  طرحي كامل و) شناسي سقراطي استي منطقي انسانسكوتي كه نتيجه(كند مي

گرا است و از همين روي لحاظ فطري موجودي كمال انسان به. الشمول نخواهد بودجامع
مقام رسيدن به ي هاي معرفتي نايل شود و در نهايت شايستهترين قلهصدد است تا به رفيعدر
  .گردد» اشرف مخلوقات«

از ) وني افالطهاي اوليهترين شخصيت ديالوگعنوان برجسته به(كه سقراط  يسوال
 قرآن كريم به) لقت انسان و تعيين مسير نهايي اودليل خ(پاسخ دادن به آن ناتوان است 

  ي مباحث قصد بررسيكه در ادامه جايي از آن. استترين لحن پاسخ گفته صريح 
جا  رو در اين باني حكمت متعاليه داريم، از اينبه م هاي معنايي اين پاسخ را با توجهداللت

ام او مورد هدف آفرينش انسان و فرج ها آنهايي از قرآن كريم كه در تنها به ذكر آيه
  :ي طالق آمده استي مباركهدر  آخرين آيه از سوره. پردازيم، ميتأكيد قرار گرفته است

األَرضِ مثْلَهنَّ يتَنزَّلُ األَمرُ بينهنَّ لتَعلَموا  اللَّه الَّذى خَلَقَ سبع سموت و منَ«
  .)12: طالق(» ء علْما ء قَديرٌ و أَنَّ اللَّه قَد أَحاط بِكلِّ شى شى  أَنَّ اللَّه على كلّ

به ي مذكور  آيهشوند كه فحواي اهللا جوادي آملي در تفسير اين آيه متذكر ميآيت
ست كه مردم ها ان؛ يعني آفرينش اين جهان براي عالم شدن انستوجه دارد» ي نظريسيره«

، 1389جوادي آملي، (گذار نظام آفرينش است  بنيان »عليم قدير«موحد باشند و بدانند كه خداي 
وما خَلَقْت «: فرمايد ي ذاريات نيز ميي مباركهسوره 56ي در همين راستا آيه. )62 – 63صص 

ي نظري و عملي آفرينش، گر سيره اين دو آيه مجموعاً بيان. »لْإِنس إِلَّا ليعبدونِالْجِنَّ وا
تا شما  ما نظام هستي را آفريديم: ديگر، نخست فرمود بيان به .يعني هدف آفرينش هستند

 .)63همان، ص ( شويد »عابد«كه ما اين نظام را خلق كرديم تا شما  شويد و سپس اين »عالم«
تني بر يك نظام ايجابي است كه آيد مبدست مي اي كه از اين تفاسير بهشناسيسانمباني ان

  .دهدمان غايت هستي و غايت انسان را مورد پوشش قرار ميتوا
 » امر سكوالر«شناسيِ ي انسانانسان در تلقي سكوالريستي؛ فلسفه

متفاوت  ي معناييگفتن در مورد سكوالريزم مستلزم در نظر داشتن سه حوزه سخن
ي ها انترين بنياست كه يكي از اصلي »امر سكوالر«ها مرتبط با يكي از اين حوزه. است

  به معناي فرايند سكوالر »سكوالريزاسيون«ديگري  .شناختي مدرن استمعرفت
  بيني عنوان يك نگرش و جهان به» سكوالريسم«شدن جهان است و سومي / كردن

)Casanova, in rethinking secularism, 2011, p:54( .ها گرچه هر يك از اين حوزه
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از  ها آني كاربردي هر يك از اما حوزه ،ديگر دارند هاي معنايي متعددي با يكپوشاني هم
رد كه در آن جهان غربي با داللت بر وضعيتي دا 1»امر سكوالر«. ديگري متفاوت است

اي كه متعين حقوقي ـسياسي فلسفي و  ـ، الهياتي شناختيانسان ـتوسل به مباني فرهنگي 
 2، خود را از جهان پيش از خود كه اساس آن را يك سامان مذهبياز امر سكوالر است

توان ي ديني و سياسي ميرا در دو حوزه »امر سكوالر«. گرداند، متمايز ميدادتشكيل مي
كند في ميي مذهبي را نگونه انديشهي ديني هرامر سكوالر در حوزه. مورد بررسي قرار داد

ي سياسي الزاماً اين در حالي است كه امر سكوالر در حوزه ؛و به الحاد گرايش دارد
قدرت  اما خواهان جدايي ،دانندي الحاد نيست و بسا كساني كه خود را موحد ميبسته هم

برآمده از  معناي زندگي نه» امر سكوالر«در چارچوب  3.سياسي از مباني ديني هستند
اي كه بر ي متعاليگونه انديشه جهاني است و هيچ تبط با زيست مجرد اينبلكه مر ،مذهب

 ـلحاظ علمي  ي غيرقابل اثبات بودن بهبهانه به ـجهاني انسان داللت داشته باشد  زندگي آن
است كه دال بر يك جريان عيني »سكوالريزاسيون«، درمقابل. شودمورد پذيرش واقع نمي

و  .)Casanova, 2011, p: 55( پردازدي سكوالر در جهان ميديشهبه بررسي روند فراگيرشدن ان
، كه در خالل آن ي نگرش به هستي استبيني و شيوه يك جهان »سكوالريسم« ،در نهايت

از ارزش  ،گونه گفتمان معناساز ديگري كه بر خالف مباني علم مدرن باشدمذهب و هر
  انبوهي از »سكوالريسم« ذيل مفهوم. شده و هيچ كاربردي نخواهد داشتساقط 

راليسم، توان به ليببندي كرد كه از آن ميان ميتوان طبقهي مدرن را ميهاي دورهايدئولوژي
كه  جايي از آن ،گانهتوجه به اين تفكيك سه با عطف. اشاره كرد... ماركسيسم، فمينيسم و 

ي سكوالر انديشهانسان در جايگاه شناسي سكوالر و غرض ما در اين بخش بررسيدن انسان
 ،كه در چارچوب آن - ديني  يدر حوزه »امر سكوالر«رو كار را به بررسي  است، از همين

 -  شوندديگر منفك مي جهان داراي سامان مذهبي و جهان بدون سامان مذهبي از يك
  در تعاريف مذهب باعث گسست وجود يا عدم وجودچرا كه  4؛محدود خواهيم كرد

                                                      
1. the secular. 

2. religious order. 

ي ي نكتهشوند كه اين دو گروه دربارهمتذكر مي نسبت دين و دنيا دي آملي در كتابااهللا جوآيت. 3
جوادي (ند ا ي سياست و حكومت و مسائل دنيوي و اجتماعي بشر مشترك محوري خروج دين از صحنه

  ).66، ص 1383آملي، 
ي سياست داراي ي دين و چه در حوزهچه در حوزه ،به اين نكته اشاره داشته باشيم كه امر سكوالر بايد. 4

كه در اين قسمت سعي در بررسي آراي نظري امر جا اما از آن ؛پوشان بسياري هستند هاي همداللت
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 1»امر متعالي«ها با توجه به ترين گسستيكي از مهم. ايت او خواهد شدتبط با انسان و غمر
در  »امر مقدس«و  ،گونه تعالي انسان نفيهر» امر سكوالر«در چارچوب . پذيردصورت مي

ي الهي و لحاظ ديني هر امري كه جنبه به. شوداز صحنه خارج مي »امر دنيوي«مقابل 
كه وجوه  جايي اما از آن ؛)89، ص 1383جوادي آملي، (، مقدس است ي ربوبي داشته باشدصبغه

نيز  »امر مقدس«رو  ، از همينتوانند جايگاهي داشته باشندنمي »امر سكوالر«الهي امور در 
  . شوداز دستور بررسي خارج مي

زمان دو وجه مختلف را  هم ،از سويي ديگر تعريف انسان در هر قاموسي كه باشد
هر تعريفي از . »تكليف او در قبال هستي يامسئوليت «و  »حق انسان«: دهدپوشش مي
. دست خواهد داد يكي از اين دو وجه را پوشش ندهد، تعريفي ناقص به انسان كه

، متذكر شديم» آپولوژي«شناسي سقراطي در ديالوگ تر در مورد انسان كه پيش چنان هم
ت و حق پرسش و موجودي پرسنده اس - در اين ديالوگ  - ن از ديدگاه سقراط انسا
سو همين انسان  از ديگر. ه هستي همواره براي او محفوظ استكاوي عميق نسبت ب كنج
كه نيل به آن حقيقت براي وي وجوي حقيقت هستي برآيد و هرچند بايست در جستمي

اما  )شودبه اين حقيقت نائل نمينيز گونه كه خود سقراط  همان(متصور نيست 
ي سكوالريسم وجود در انديشه. ف انسان سقراطي استوم حقيقت تكليجوي مداو جست

بخش زندگي  زمان سامان جهاني كه به اعمال انسان تعين ببخشد و هم اينهرگونه مرجع غير
اهللا آيتتر و بهتر مسأله، توجه به ديدگاه  براي فهم بيش .شودكلي نفي ميطور ، بهاو باشد

. تواند باشد مفيد فايده مي ي خداناباورهاشناسي اگزيستانسياليستمطهري در مورد انسان
گزاره را در مورد  توان صحت هر دود كه مينكندو گزاره را مطرح مي باره ايشان دراين

  :ناسي سكوالر نيز مورد تأييد قرار دادشي انسانفلسفه
ها اعتقاد به خدا را از دو نظر مخالف مكتب گروهي از اگزيستانسياليست«

جهت كه اعتقاد به خدا را مستلزم اعتقاد به قضا و قدر  ز اينيكي ا. بينندخود مي
دانند كه مي) شدن از مدار وجود و خارج(و در نتيجه، تعلق و وابستگي 

كه اين تعلق و وابستگي باعث ثبات  ي آزادي بشر است؛ ديگر اينكننده سلب
طبيعت بشري است كه در تناقض با اگزيستانسياليسم است كه اين ثبات را 

  .)325 – 337، صص 1379مطهري، (» داندپذيرد و آن را ضد كمال ميمين
                                                                                                                        

ديني خواهيم ي رو تنها به بررسي امر سكوالر در حوزه ، از اينشناسي داريمسكوالر در مورد انسان
  .پرداخت

1. the transcendence. 
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كيد و أسكوالرها بر اين باورند كه هر امري را كه نتوان بر اساس علم تجربي مورد ت
كه با كمك علم  جايي و از آن ؛ي بررسي خارج نمودبايست از دايرهمي ،اثبات قرار داد

رو حضور الهي را  اين از ،ند نخواهند بودصرفاً تجربي قادر به درك و شناخت خداو
ها بر اين باورند كه انسان، خود شخصاً و بدون توسل به  آن .شوندكلي منكر ميطور به

هر امري كه در  .واهد بود كه امورش را سامان بخشدقادر خ هرگونه مرجع غيرانساني
نكته كه  دستگاه با تأكيد بر اين (وان نسبت به آن معرفت حاصل كرد گفتمان سكوالر نت

خوردن نظم تجربي  موجب برهم) والر مبتني بر علم تجربي صرف استشناسي سكمعرفت
جهاني احاله خواهد داد كه در  اينشد و سامان زيستي را به نظمي غيراين گفتمان خواهد 

را خاطر انسان  همين ؛ بهاين وضعيت سكوالرها ناگزير از پذيرش حضور الهي خواهند شد
جهاني را مخل آزادي  ايندانند و هرگونه نظم غيربخش ميديني و خودسامانرموجودي غي

ي ديني، وجود امر سكوالر در حوزه. كنندانسان و سدي در مقابل اميالش محسوب مي
رو وجود  ؛ از همينكندنفي مي ،بخش زيست آدميان باشدگونه مرجع الهي را كه سامانهر

  جهاني انسان نه تنها هيچ كمكي به زيست اين داند كهوپاگير مي دين را امري دست
اهللا جوادي آيت. نمايدبلكه به لحاظ عقلي و برهاني نيز غير قابل توجيه مي ،تواند بكندنمي

  :نويسند ميآملي در همين مورد 
نيازي خود را بر غناي عقل و انديشه  بي] باور سكوالرهاي علم[اي نيز عده«

چون اموري  هم ـي مسائل بشري ا در حل ّ همهمبتني كردند و كافي بودن آن ر
آنان عقل را . اعالم داشتند ـ ها پرداخته است  ي آنكه دين به اظهارنظر درباره

گاه كند و آن را تكيهعنصري دانستند كه هر مشكلي را در زندگي حل مي
. ها از آن بهره گرفتي زمينهتوان در همهمطمئني ارزيابي كردند كه مي

گونه وانمود كردند كه پيش از اين براي اظهار نظر در مورد  ديگر، اين بيان به
بوديم، ولي از اين پس اين كار به كمك مسائل مختلف بايد منتظر دين مي

پذير است و هيچ محدوديتي براي چنين اظهارنظري وجود ندارد  عقل صورت
  .)45، ص 1383(
  : شناسي سكوالر را از نظر گذرانديمي انسانصورت تلويحي دو وجه فلسفه جا به تا اين

  ؛نياز از مرجع الهي است بخش و بيسامانانسان موجودي خود - 1
عقل  جهاني دست يابد؛ چون انسان با عقل ابزاري خواهد توانست به سعادت اين - 2

  .گاهي مطمئن استكند و تكيهابزاري هر مشكلي را در زندگي حل مي
دو انگاره را تبيين خواهيم كرد و به بررسي ن ايدر اين مرحله استلزامات منطقي 

  .گير انسان خواهد بود گريبان ها آنمعضالتي خواهيم پرداخت كه در صورت صحت 
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  نياز از مرجع الهي است بخش و بيانسان موجودي خود سامان - الف
  ،تواند در پي داشته باشداي ميقبل از پرداختن به عواقبي كه پذيرش چنين انگاره

گاه به بررسي اين امر بپردازيم كه رفع  ارائه دهيم و آن هاي انساننيازت تعريفي از بايسمي
  .معارف و چه امكاناتي خواهد بود مستلزم كدام نياز،آن 

بندي  اي نسبتاً جامع در مورد صورتنظريهبه ها براي پرداختن ، اولين تالشدر غرب
معي از نيازهاي ارانش فهرست جاموري و همك. عمل آمد به) 1938(از سوي موري  »نياز«

. دو مجموعه از نيازها آغاز كردند اين كار را با تمايز مابين ها آن. انسان تهيه كردند
. شناختي دارد ي رواني فيزيولوژيك دارد و نيازهاي ثانويه كه جنبهنيازهاي اوليه كه جنبه

اي برخوردار ت ويژهشناسي از اهمي در تاريخ روان) 1987(ي مازلو ، نظريهپس از موري
، 1زيستي: مراتبي در پنج گروه شامل نيازهاي صورت سلسله مازلو نيازهاي انسان را به. است
، 1392سلطاني، ( كندبندي ميطبقه 5و خودشكوفايي 4، عزت نفس3، عشق و محبت2ايمني
شود مطرح مي »امر سكوالر«بودن انسان كه در چارچوب  6بخشسامانخود .)18ص 
خود را، اعم از نيازهاي عناست كه انسان قادر خواهد بود هر دو دسته از نيازهاي م اين به

  .برطرف سازدفيزيولوژيك با توجه به قوانين بشري و سامان انساني فيزيولوژيك و غير
ط متفكرين غربي انجام شده كه توس ،بندي نيازهاي مختلف انسانيچه از فحواي طبقه آن
بر اين باورند كه  ها آن. ستا» ي زندگيمعنا«بر نياز به  ها آنتأكيد  ،آيدمياست بر

اند كه با زندگي ساير اي از زندگي انسانينيازهاي زيستي و فيزيولوژيك مربوط به وجهه
؛ اين در حالي است كه مستلزم معنايي متعالي نيست ها آنجانداران مشترك است و رفع 

) مراتبي مازلو در هرم سلسله چون عزت نفس و خودشكوفايي هم(نيازهاي غيرزيستي 
شدن نيازهاي ابتدايي  كه قابل فروكاستن به صرف برطرف معنايي. باشندمي »معنا«مستلزم 

استعمال  »هدف«رادف ترا م »معنا«توان جهت تقريب به ذهن مي. ماندن نخواهد بود زنده
كه (جز خود  ، هدفيماندن ي زندهتوانيم بگوييم نيازهاي اوليهكرد كه در اين صورت مي

                                                      
1. Physiologic. 

2. Safety. 

3. Love. 

4. Esteem. 

5. Self Actulization. 

6. Autonomy. 
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ندارند و نيازهاي معنوي و ) ترين شكل ممكن استهمان صرف زيستن در نباتي
، بر كه در امر سكوالر با اين. باشند، داراي هدفي متعالي و بيرون از خود ميغيرزيستي انسان

هاي زيستي نيست و شود كه انسان قابل فروكاستن به صرف رانهاين امر صحه گذاشته مي
ي ي محاجهاما شيوه ،آوردهم مي مله نياز به معنويت، زندگي او را بهري از جنيازهاي ديگ

است كه انسان  ياين در حال ي نيازها به يك صورت است؛امر سكوالر  با هر دو طبقه
كه به كمال مطلق دست  وجوگرش مادامي گرا است و روح جستموجودي فطرتاً كمال

  . ، آرامش نخواهد يافتنيابد
شود مطرح مي سوالاين را در نظر بگيريم، » خودشكوفايي«نياز به اگر  ،نمونه عنوان به
صورت  شود؟ اگر اين نياز را بهاي متوقف ميمرحلهنياز به خودشكوفايي در چه كه 
  كه يي انسانهاي بالقوهگاه شاخصه آن ،هاي انساني در نظر بگيريمكردن توانايي بالفعل
  ؟ها هستند، كدامتوانند شكوفا شوندمي

ا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه ي«: ي فاطر آمده استي مباركهي پانزدهم سورهدر آيه
يدمالْح يالْغَن وه اللَّهكه  ي آنواسطه است و به» فقير«كه موجودي  جايي انسان از آن .»و

، دست نيابد »غنا«به منبع نهايي كه  مادامي ،ي مطلق است»غنا«جوي و فطرتاً در جست
هر مرجع ديگري غير از مرجع الهي بخواهد جايگزين روند سير اگر . آرامش نخواهد يافت

مواجه  ي ناتماميتمعضله، اين سير وجودي را با ودي انسان به جانب كمال مطلق شودوج
كمال در وجود الهي  .تاس »هو الْغَني الْحميد«چرا كه تنها خداوند است كه  ؛خواهد ساخت

  جانب آن سوق ي كه روح و فطرت انساني او را بههمان نهايت ؛رسدبه نهايت خود مي
كه به نهايت  اند، اين نيازها مادامياگر نيازهاي معنوي انساني مستلزم معنايي متعالي. دهدمي

روحي و  يكيد گذاشتن بر جنبهأرو ت ؛ از اينبرطرف نخواهند شد ،آن تعالي دست نيابند
، مستلزم حضور و وجود الهي است كه در امر سكوالر بر آن وقعي گذاشته معنوي انسان

» زيستي«صورت  انسان به» معنوي«توان گفت در امر سكوالر نيازهاي مي ؛ لذاشودنمي
شناسي ي انساننماهاي بنيادي فلسفهگيرند و اين يكي از متناقض مورد تبيين قرار مي

  .سكوالر است
 .جهاني دست يابد نسان با عقل ابزاري خواهد توانست به سعادت اينا - ب

  :انددر تعريف ماهيت عقل ابزاري چنين آورده
. گيري اصلي عقالنيت ابزاري، تسلط آدمي بر طبيعت است جهت«

گفت كه دانايي   نو ارغنونمعنا در كتاب  اين فرانسيس بيكن با رويكرد به
انسان غربي را كه متأثر از عقالنيت ابزاري  ماكس وبر رفتارهاي. توانايي است
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كه متوجه  داند؛ يعني رفتارهاييهاي عقالني معطوف به هدف مياست، كنش
تكنولوژي، صنعت و بوروكراسي از آثار . هاي دنيوي قابل دسترس استهدف

 .)1، ص 1384پارسانيا، (» ي اين نوع عقالنيت شمرده شده استو نتايج غلبه
» هاي دنيوي قابل دسترسمتوجه هدف«وكار دارد كه با اموري سر عقالنيت ابزاري

ي را متوجه ما »سود«چه به لحاظ عيني و در اين جهان نتواند  آن، هرديگر عبارت به. باشند
را  »ايمان«عقالنيت ابزاري . ي وجودي خواهد بوداز ارزش ساقط و فاقد وجهه ،سازد

آلدوس چنان كه  هم ؛داندبا عقل مي ـشمن ، دترو در حالت راديكال ـمفهومي متنافر 
: نويسدداند و مي، ايمان را دشمن دانش ميويسنده و فيلسوف شهير بريتانيايين ،هاكسلي

بر صحت علمي معتقد باشد و نه  مبتني 1، آموخته است كه به توجيه عقالنيدانشمند«
هاي  جوادي آملي گونهاهللاآيت .)Levine, 2008, p:100( »توجيهي كه برآمده از ايمان است

ي شناسانهتعريف زيست: دانند كه عبارتند ازي مدرن را بر چهار نوع ميشناسي دورهانسان
در . شناختي انسان و تعريف ديني انسان، تعريف جامعهشناختي انسان، تعريف روانانسان

، فاعل نانسا«شناختي  در تعريف روان .»، نوعي حيوان استانسان« شناسانهتعريف زيست
، عضوي واحد از يك نظام اجتماعي انسان« شناختيدر تعريف جامعه .»منفرد و آگاه است

 »هاي پيشين باشدي گونهتواند همهانسان مي«در تعريف ديني  ،و در نهايت »تر استوسيع
كه اولين  ،نيازي او از مرجع الهي دن انسان و بيبخش بوخودسامان .)75، ص 1385جوادي آملي، (
بندي طبقه »ي انسانشناسانهتعريف زيست«توان ذيل است را مي »امر سكوالر«ي نگارها

تعريف «ذيل  ،است »امر سكوالر«ي كه دومين انگاره ،اتكاي انسان به عقل ابزاري .كرد
كه موجودي  جايي ، انسان از آندر اين انگاره .شودبندي ميطبقه »شناختي از انسان روان

دهد و تالشش را مصروف كسب واند نفع شخصي خودش را تشخيص ت، مياست» آگاه«
ي زيستي كه شيوه. يز در گرو نيل به اهداف شخصي استن »جهاني سعادت اين«. آن كند

گرايش پيدا » الحاد «جو كند، الزاماً به و جهاني جست تمام مصاديق سعادت را در امور اين
  :رسدميبر جوادي آملي اين نكته را چنين اهللاآيت. كندمي

شود تا مخاطب چيزي ي اغالق و ابهام بيان ميتفكر الحادي غالباً در لفّافه«
  . )68، ص 1385(» را نفهمد يا از فهم دقيق آن عاجز ماند

                                                      
1. Justification. 
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ي اش نباشد با ديدهجهاني اين 1»نفع«چه در راستاي  آنبه هر» انسان«در چنين وضعيتي 
جوادي اهللا آيت. ماندفهم دقيق آن عاجر مياز  ديگر، عبارت به يا نگردشك و ترديد مي

  :كنندبندي مي گونه جمع ي انديشه را اينمصاديق اين شيوه ،آملي در ادامه
ي الحادي و معطوف به صرف امور انديشه[اين طيف عظيم فكري «
هاي بزرگ تبليغاتي، تبليغ و ترويج گرديد كه بر  ي بنگاهواسطه به] ... جهاني اين

ن غربي در درياي مواج و متالطم حيرت و سرگرداني غرق شده و اثر آن، انسا
  ي شك و ترديدبا ديده  - حتي به خالق خويش - ي حقايق هستي به همه

ي يكي از انديشمندان مشهور غربي، بشر امروز در غرب نگرند و به گفتهمي
بيش از پيش محكوم به زندگي در افسون و اساطير علمي، اجتماعي و سياسي 

  .)69پيشين، ص (» د شده استجدي
در (ايجابي سقراط ي غيردر مقابل انديشه »حكمت متعاليه«راهكار اكنون بايد ببينيم 

نياز از خدا و مسلح به عقل  كه انسان را بي(ي سكوالر چنين انديشه و هم )تعريف انسان
ي فلسفه ي نظريها انمنظور ابتدا بني همين چيست؟ به) داندابزاري جهت سامان امور مي

مورد بررسي  2»مسئوليت«و  »حق«شناسي حكمت متعاليه را با توجه به دو مفهوم انسان
شناسي حكمت متعاليه را استخراج ي انساناصول فلسفه ،قرار خواهيم داد و از همين معبر

  . خواهيم كرد
  شناسي حكمت متعاليهي انسانانسان در تلقي حكمت متعاليه؛ فلسفه

كه حكمت  توان گفت ترين حكيم حكمت متعاليه مي جستهر و اقوال بربا نگاهي به آثا
استكمال نفس انساني به وسع آدمي از طريق معرفت به حقيقت موجود متعاليه همانا 

؛ )157، ص 1382نصر، ( باشد اثبات وجودشان از طريق برهان مي كه هست و چنان آن
 تعالي نظمي عقلي پديد آيد ريشود براي تشبه به حضرت با كه در آن تالش مي وضعيتي

ه هستي و از اموري كه ب ي حكمتي است كه به همه حكمت متعاليه ،سخنديگر به. )همان(
، 1387مرتضي جوادي آملي، ( نگاهي متعالي و غيرمتداني سامان دهد ،شود جمله انسان مربوط مي

  .)300ص 

                                                      
1. Intrest. 

  .شناسي استي انسانهاي هرگونه فلسفه ترين بنيانله حق و حكم، از مهمأتر ذكر شد كه مس پيش. 2
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إِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَةِ إِنِّي  و«: ي مباركه بقره آمده استام از سورهي سيدر ابتداي آيه
عالمه . لهي اعطا شده استال در اين آيه به انسان مقام خليفه ؛»جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً

  : اندذيل اين آيه آورده »الميزان«طباطبايي در تفسير ارزشمند 
كه  نشود مگر به ايطوركه از نام آن پيداست، تمام نمي مقام خالفت همان«

باشد و تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابير   مستخلف  گر خليفه نمايش
مين أخاطر ت هالبته آن شئون و آثار و احكام و تدابيرى كه ب .او را حكايت كند

اين   مستخلف  و خداى سبحان كهكرده؛  خليفه و جانشين براى خود معين ،ها آن
صفات عليائى از ه و متصف ب اسماء حسنىه خليفه است، در وجودش مسماى ب

صفات جمال و جالل است و در ذاتش منزه از هر نقصى، و در فعلش مقدس از 
 ...كه در زمين نشوونما كند ايو خليفه ).جلت عظمته(هر شر و فسادى است 
تواند همه نقص و عيبش نمي و با هستى آميخته با آن ؛اليق مقام خالفت نيست

ب و نقص، و وجود مقدس از هر عدم خدائى هستى منزه از هر عي ي آئينه
  .)177، ص 1ج (» تراب كجا؟ و رب االرباب كجا؟ :قول معروفه ب .گردد

كه با تمام  ،ي الهيعنوان خليفه است و انسان كه بهمنزه از هر نقصي خداوند در ذاتش 
ي هر فلسفه. چنين نمودي بيابد، مكلف است وهرهاي چنين سرشتي مفطور شده استگ

 »؟تكليف او چيست«و  »حق انسان كدام است؟« سوالظف است به دو واي مشناسينانسا
هايي در او نهاده شده ي الهي است مورد لطف واقع شده و وديعهانسان خليفه. پاسخ گويد

  :شوندآملي در اين مورد متذكر ميجوادي اهللا آيت. است
م مادي آدمي مركب از جسم و روح و مجهز به صفات عقل، نفس و جس«
تركيب اين صفات، موجب استحقاق بسياري از حقوق و باعث تجمع . است

گيري از عقل، تواند با بهرهكه او مي كثيري از فضائل براي او شده است؛ چنان
  .)285، ص 1385(» ] ...كند[علوم زيادي را تحصيل 

. شدترين حيات در طبيعت باحق انسان در حكمت متعاليه اين است كه داراي ارزشي
 ،صرف تسليح به عقل ابزاري ريستي مشاهده كرديم كه انسان بهي سكوالدر مورد انديشه

اصطالح، او را  هد داشت و اين عقل ابزاري، بهجهاني را خوا توانايي استحصال سعادت اين
كه در چارچوب امر سكوالر بر ساحت معنوي انسان صحه هرچند. كفايت خواهد كرد

و  »خداجويي«كه در اين انديشه به فطرت انسان كه همانا  جايي ناما از آ ،شودگذاشته مي
رو مواجهه با نيازهاي معنوي انسان نيز  ؛ از اينتوجهي نشده است ،نيل به كمال مطلق است

د كه يكي از نيازهاي اساسي بر اين امر تأكيد دارن ها آن. خواهد بود» زيستي«از ديدگاهي 
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اما سير اين فرايند از  ،شدن استعدادهاي اوست علانسان، نياز به خودشكوفايي و بالف
. ، پويشي مختل خواهد بودانسان مورد توجه قرار نگرفته است »فطرت«كه در آن  جايي آن
تنها در صورتي مرتفع خواهد شد كه انسان به كمال مطلق  گرايي انسانكه نياز به كمالچرا

در . شودلهي است كه متجلي ميگرايش پيدا كند و اين كمال مطلق نيز تنها در وجود ا
شود نگريسته مي وجودي كه از وجود الهي سرشته شده،چون م حكمت متعاليه به انسان هم

توسط و انسان بدون تعريف شدن است و از اين رو تعريف انسان منوط به وجود الهي 
يفش تعر موجودي كه .)100، ص 1389جوادي آملي، ( تواند خود را بشناسد، نميخداي سبحان

، الزاماً داراي فقر بنيادي است و هستي او به آفرينش حق وابسته متعين از وجود الهي باشد
  .)101همان، ص (ست ا

خواهد  »خداشناسي«اي بر مقدمه شناسي حكمت متعاليهي انسانبا اين تفاصيل، فلسفه
. كنديدا ميشناسي در حكمت متعاليه لحني الهياتي پاز همين منظر است كه زبان انسان ؛بود

رسد و گاه به سرانجام نمي جوي غايت نهايي هيچو جست شناسي سقراطياگر در انسان
ي ارگانيك ي سكوالر نيز انسان به يك سازهو در انديشه ،نماياندغايت انسان مبهم مي
 1شود؛اش نيز در ساحتي زيستي تبيين ميشود كه حتي نيازهاي معنويزيستي تقليل داده مي

لهي ي الهي است و فطرتش با وجود اشناسي حكمت متعاليه انسان داراي مبدائندر انسا
از  15ي توان در آيهاين معنا را مي(كه داراي فقر ذاتي است  جايي مفطور شده است و از آن

لذا . ي كمال مطلق برخواهد آمدجوو در جست) ي فاطر جستجو كردي مباركهسوره
لحاظ فطري  ؛ چراكه انسان بهاست نيز استخالفي استاجتماع و سي ي اش در حوزه خالفت

ست به بايست و وجود و هستي او امانتي الهي است كه در نهايت ميگراموجودي كمال
انسان از در كتاب آملي جوادي اهللا در همين راستا آيت. صاحب امانت بازگردانده شود

  : نويسند مي آغاز تا انجام
حباب بر خالف عباب، اجوف ). سيل(ب انسان نظير حباب است و نه عبا«

. گويندمي» صمد«و موجود پر را » اجوف«شيء تهي را . و ميان تهي است
اما فرق . پس آب صمد است و كف بر روي آن اجوف؛  انسان نيز چنين است

حباب با بشر اين است كه درون بشر پر است، بر خالف حباب كه درونش 
                                                      

سياست "هايي تحت عنوان اهللا جوادي آملي در سلسله نشستبه سخنان آيت توانزمينه ميدر اين . 1
: دفتراول سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه،: بنگريد به. رجوع كنيد "ز منظر حكمت متعاليهمتعاليه ا
  .72- 74صص، 1387، ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالميزايي به اهتمام شريف لك ها و گفتگوها،نشست
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ي شئون انسان را  نسان را پر كرده و همهخالي است؛ ليكن آن موجود واال كه ا
چه درون  دربرگرفته، امانت الهي است و اگر انسان بفهمد كه حباب است و آن

او را پر كرده، چيزي ديگر و امانتي در دست اوست، خواهد دانست كه بايد 
  .)99 – 100صص (» اين امانت را به صاحبش بسپارد

مشخص شده است و انسان  ،آغاز تا انجام آنمسير هستي انساني در حكمت متعاليه، از 
قرآن كريم فصل مميز انسان از . راي فطرتي خداخواه معرفي شده استدر اين انديشه دا

خواهد بود كه از ديدگاه  ن معناداو اين ب ؛داندانسان مي »تأله«ساير موجودات ديگر را 
خالئي  .)104، ص  1389، جوادي آملي(مسبوق به خداشناسي اوست ] انسان[قرآني، خداخواهي 

دادن  در حكمت متعاليه با ارجاع 1شناسي سقراطي مطرح كرديمي انسانكه در فلسفه
سو، از ديگر. شودبرطرف مي ه تعريف خدا و در مسير الهي قراردادن انسانتعريف انسان ب

- ي بهرهي سكوالر مورد پذيرش واقع شده و انسان در سايهمرجعيت عقل كه در انديشه
نياز شود، در  دست پيدا كند و از مرجع الهي بي دي از آن خواهد توانست به سعادتمن

كه  جايي شود كه انسان از آناي الهي محسوب ميعنوان عطيه مباني حكمت متعاليه به
 ،رو يافته است و از اين اش مندي از آن را در معناي استخالفي، استحقاق بهرهاهللا استخليفه

سازد؛ تنهايي، نوع خود را به سعادت رهنمون  تواند خودبنياد باشد و بهمياو از حيث منطقي ن
در  ـشود و تحقق تعريف انسان طور كامل در اين جهان متحقق نمي چراكه فرجام انسان به

ردگاري كه هدايت پرو«زيرا  .مستلزم ذات خداي سبحان خواهد بود ـاهللا قاموس خليفه
ترين رهنمود تفسير انسان  ، متقنساز عالم و آدم است ندآفرين و پيو آفرين و جهان انسان
  .)50، ص1390جوادي آملي، (است 

  گيرينتيجه
  هاي انديشگاني مختلفبه تبيين اين امر پرداختيم كه ساحت ي حاضر در مقاله

ظف واي مهر انديشه. شوندديگر منفك مي هاي متفاوت از يكشناسيي انسانواسطه به
گاه فرجام او را نيز  چيستي انسان را مورد توجه قرار دهد و آن ،تي نخساست در وهله
، زيستنهنگام جهت  ي هستي از حقوقي برخوردار است و همانسان در دايره. تصوير نمايد

، چيستي انسان عبارت است از در ديالوگ آپولوژي. هايي بر عهده داردمسئوليت

                                                      
  .عدم معلوم بودن سرانجام انساني. 1
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گر است و جوو جودي پرسنده و جستانسان سقراطي مو. »گري مداوم او از هستي پرسش«
سقراط در ديالوگ آپولوژي دو وضعيت متمايز پس از مرگ . اما فرجام او مشخص نيست

، ديگر ازسوي. گويداما در مورد فرجام نهايي انسان صراحتاً سخني نمي ،كندرا تصوير مي
هاي گونهبا ساير او  ، انسان موجودي زيستي است كه تنها تفاوتدر چارچوب امر سكوالر

در امر سكوالر عقيده بر اين است كه انسان با تكيه . مندي از عقل ابزاري استبهره ،زيستي
ي كه تنها سعادت ممكن در انديشه(جهاني  بر عقل ابزاري خواهد توانست به سعادت اين

امر سكوالر . نيازي به حضور الهي نخواهد داشت رو دست پيدا كند و از اين) سكوالر است
گذارد و انسان را موجودي داراي نيازهاي زيستي و ي انسان تأكيد ميازهاي دوگانهبر ني

هاي ، يكي از بخشكردن استعدادهاي انساني نياز به خودشكوفايي و بالفعل. داندمعنوي مي
اما از  باشد؛آيد كه مورد تأكيد امر سكوالر نيز ميشمار مي اي معنوي انسان بهنيازه
، كنديشه در مورد استعدادهاي ذاتي انسان نيز رويكردي زيستي اتخاذ ميكه اين اند جايي آن

داند و به نياز معنوي انسان نيز ارضاي اين نياز را نيز در گرو تحصيل نفع شخصي انسان مي
نظري و ساحت انضمامي  ي ، انسان در حوزهدر حكمت متعاليه. يرمعنوي داردرويكردي غ

اي ، اين عقل وديعهمند شده استبهرههم يابد و اگر از عقل ياللهي ارتقا مي خليفهبه مرتبه
؛ زيرا تواند موجب سعادت انسان شودنمي ،الهي آن أالهي است كه بدون توجه به منش

تعريف انسان در حكمت . گذاري در حكمت متعاليه پيوندي وثيق دارند سعادت و سياست
شناسي حكمت ي انسانفلسفه ،ديگر عبارت عين از تعريف وجود الهي است و بهمتعاليه مت

، انسان در ساحت حكمت متعاليه. آميختگي با خداشناسي دانستتوان در متعاليه را مي
كه همانا ذات باري  - سوي غناي مطلق  به  رو، روي گراست؛ ازهمين داراي فقر ذاتيِ جاودانه

جود خداوند ، ود و مبدأ انسان در حكمت متعاليهمقص. در صيرورت است -  تعالي است
، استحقاق اراي وجودي از جنس وجود الهي استانسان چون د ،است و در اين مكتب

كه براي ساير  ؛ مزيتيرا پيدا كرده است »عقل و انديشه«مندي از مزايايي از قبيل بهره
وجود انسان بنابر تلقي حكمت متعاليه، امانتي الهي است و از . نيستداران متصور  جان
كه از آن صادر شده  اييج همان ـسوي صاحب امانت  در نهايت به روي وجودش همين
  .   گرددباز مي ـاست 
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