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ار شمندی ر ادی اهمدّت حالت انسانی دلییه اهمدّت مسهوولدت انسهان نقهش
يید در ماخفن شخصدّت خود .اما اخفديات مبنایی بسداری ندز مدهان دیهدگاه رن
دو وجود دارد بیای نمونه در ن ی مهارفی ر ادی فنیها ار ش انسهانی امهت و
ر ادی فنیا کمال انسانی امت .هم چندن ا ن هی او ر ادی بها وجهود خداونهد و
وجود ار شهای دی ی فضاد دارد .اما به ن هی امهفاد مطیهیی ر ادی يقه یه
کمال مقدمی امت و نه فنیا با وجهود خداونهد در فضها ّد نهدارد بل هه بهه جهز
وابسف ی به خداوند هی گونه وابسف ی با ر ادی انسان فضهادّ دارد .وابسهف ی بهه
خداوند با ر ادی انسان ما گار امت.

واژگان کليدی :خدا انسان ر ادی دلییه مسوولدت شیدد مطییی مارفی.
مقدمه

انسان و مسامر میفب با رن همدشه دغدغه مفک یان بهوده امهت .ا مدهان مسهامر
میبو به انسان مساله رابطه انسان با موضوعافی مانند ر ادی مسوولدت وجهود
خداوند و ار شهای آابت اخدقی ا مباح

میمی امت که هی اندیشمندی بها

فوجه به مبانی خود به بیرمی رن یداخفه امت.
در این فحقدق رراء شیدد مطییی و مارفی درباره انسان بیرمی میشهود .اگهی
چه هی دو مفک ی انسان را اصدر و ر اد می دانند و قاملنهد کهه انسهان بهه دمهت
خویش حقدقت خهود را مهی مها د امها بها فوجهه بهه مبهانی معیيهتشهناخفی
هسفی شناخفی و انسان شناخفی خود نفایج و بیداشتهای مفقاوفی ا این مباح
دارند .بیای بیرمی رراء رنیا در ابفدا ال م امت به ی
در بح

اصر میم که نقش مسفقدم

انسان شنامی دارند اشاره کید.

ا من ی شیدد مطییی ی ی ا میمفیین مبانی بح

انسانشنامی اعفقهاد بهه

وجود خداوند و نقش او در عالم هسفی امت به ن ی خداوند خالق و ربّ انسان
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امت و ماهدت انسان «ا اویی» و «به موی اویی» امت (مطییی .)15/8 5831
به ن ی امفاد مطییی خداوند مفعال همان طور که واجب الوجود بالهاات امهت
ا هی جیفی واجب الوجود امت؛ ا این رو ا جیت اياضه هم واجهب الوجهود
امت .بنابیاین محال امت موجودى فحقق یابد و ف امر ددا کند و فحقق و کمال
او ا طیف خداوند اياضه نشود (مطهری )575 :5831 ،اما مارفی بها ان هار وجهود
خداوند موجودات جیان را مف ی به خود میداند .وی هسفی را گزاف میداند و
معفقد امت که همه موجودات بدون دلدر به وجود رمدهاند و بدون دلدر و افکاقی
ا بدن میروند« .فمام موجودات بدون دلدر به وجود رمدهاند و بوامهطه ضهع
یاد و بی حسب فصادف میمدیند» (سارترر .)561 :5818 ،بنهابیاین ا ن هی امهفاد
مطییی فحقق حقدقت انسان مبفنی بی وجود خدا به عنوان مقهوم هسهفی اومهت
(مطهری )272-263 /2 :5831 ،ولی ا ن ی مارفی وجود و ر ادی انسهان بها وجهود
خداوند در فضاد امت (سرترر.)812 :583۱ ،
با فوجه به مجموع مخنان شیدد مطییی و مارفی به ن ی میرمد بفوان مسامر
عمده و میم مورد بح

و مناقشه رن دو در بح

انسانشنامی را در ضمن ی ی

ا شش محور یی بیرمی کید.
 .1حقيقت و ويژگیهای انسان

میم فیین بح

در موضهوع انسهان شهناخت ماهدهت انسهان گهوهی وجهودی

امفعدادها و غایت نیایی ريیینش اومت .شیدد مطییی درباره حقدقت نقه

و

کمال انسان بسدار نوشفه امت دو کفهاب ا مجموعهه مقدمههای بهی جیهانبدنهی
امدمی و ندز کفابههای انسهان و مینوشهت فعلهدم و فیبدهت يطهیت ف امهر
اجفماعی انسان هدف ندگی و انسان کامر درباره این موضوع بح

کیدهاند.
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ایشان انسان را موجودی میداند که خلدکه خداونهد در مهدن امهت و دارای
يطیت الیی امت نه رن که صیيا حدوان مسفقدمالقامه باشد که ناخنى ین دارد و
با دو ا راه مىرود .به ن ی ایشان این موجود ا ن ی قیرن نرففهی و میمهو فی ا
این امت که بفوان رن را با چند کلمه فعیی

کید (مطهری .)261/2 :5831 ،ا من ی

شیدد مطییی ویژگیهای انسان عبارت امت ا (أ) انسان خلدکه خهدا در مهدن
امت (ب) ظیيدت علمى انسان بزرگفیین ظیيدتهایى امهت کهه یه

مخلهو

مم ن امت داشفه باشد (ج) او يطیفى خدا رشنا دارد؛ به خداى خویش در عمق
وجدان خویش رگهاهى دارد (د) در میشهت انسهان عهدوه بهی عناصهی مهادى
عنصههیى مل ههوفى و الیههى وجههود دارد (ه) او شخصههدفى مسههفقر و ر اد دارد
امانتدار خدامت رمالت و مسوولدت دارد ا او خوامفه شده امهت بها کهار و
ابف ار خود مدن را رباد ما د و با انفخاب خود ی ى ا دو راه معادت و شقاوت
را اخفدههار کنههد (مطهااری .)272-263/2 :5831 ،بههه اعفقههاد شههیدد مطیههیی جههام
فکاوت های امامی انسان با مایی موجودات «علم وایمان» امهت (مطهاری:5831 ،

.)21/2
وی درباره صکات انسانی به دو ن فه امامی اشاره میکننهد (أ) رن چدزههایى
که به انسان شخصدت مىدهد  -نه رن چدزهایى که مد شخ
اولًا ی

انسهان امهت-

ملسله چدزهایى امت که با این که بشیى امت و فعلق بهه همهدن عهالم

دارد ولى با ماخفمان مادى انسان درمت نمىشود غدیمادى امت محسهوس و
ملموس ندست و به عبارت دی ی ا منخ معنویهات امهت نهه مادیهات( .ب) رن
چدزهایى که مد انساندت انسان امهت و مهد شخصهدت و يضهدلت انسهانى
امت به دمت طبدعت ماخفه نمىشود يق و يق به دمت خود انسان مهاخفه
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مىشهود (مطهاری . )۱2 :5875 ،بهه ن هی امهفاد مطیهیی ایهن ی هی ا يهی ههای
امامی انسان با مایی موجودات امت و این مخن امفاد به نحوی با کدم مهارفی
مطابقت دارد.
ا ن ی امفاد مطییی ی ی ا میمفهیین ویژگهی انسهان وجهود بیخهی امهور
«يطیی» در انسان امت .مسهوله «يطهیت» ا مسهامر ییبنهایی اعفقهادات شهیدد
مطییی امت که بسداری ا ررای ایشهان در خداشنامهی انسهانشنامهی يلسهکه
اخد

فعلدم وفیبدت و ...بی رن مبفنهی امهت.ا ن هی امهفاد يطهیت امّالمسهامر

معارف امدمی امت (مطهری.)68/2 :5831 ،
ایشان قاملند که بسداری ا ابعاد میم شخصدفی انسان مانند ر ادی ار شهها و
مقدمات انسانی يق با يطیی بودن گیایشهای انسهان مها گار و قابهر فوجدهه
امت و يطیت همان صورت نوعده انسان و يصر ممدّز انسان ا مایی موجهودات
امت (مطهری .)155/8 :5831 ،به ن ی امفاد مووال اصهلی در بحه

يطهیت ایهن

امت که ریا مساملى که به عنوان مسامر خاصّ انسهانى -یعنهى مهاوراء حدهوانى-
مطیح امت همه اکفسابى امت و ریشهاى در ماخفمان انسان نهدارد یها رن کهه
يطیی امت و در ماخفمان انسان ریشه دارد؟ ن ی امفاد مطییی در بهاب يطهیت
در مقابر دو گیوه امت ی

گیوه کسانی هسفند که من هی امهور يطهیی هسهفند

مانند اگزیسفانسدالدست ها و گیوه دی ی کسانی مانند ايدطون و دکهارت کهه بهه
اصر يطیت قامهر هسهفند ولهی شهیدد مطیهیی فکسهدی رنیها ا امهور يطهیی را
نمی ایید.
امفاد مطییی به دو گونه ا امور يطیی معفقد امهت (أ) يطییهات در ناحدهه
شناختها و دریايتهای انسان (ب) يطییات در ناحده خوامتها وگهیایشهها.
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امفاد مطییی قاملند که همه امور يطیی در ناحدهه خوامهتهها بهه یه

امهی بهی

میگیدند و رن «خوامفن و طلب کمال الیفناهى» امهت» (مطهاری.)65/55 :58۱2 ،
اما در مقابر اگزیسفانسها و ا جمله مارفی بیای انسان ویژگیهایی قاملنهد کهه
هی چند می فوان نقا اشفیاکی مدان ن ییه رنان و دیدگاه شیدد مطییی ددا کهید
نمیفوان اخفدف امامی مدان این دو ن یش را نادیده گیيت.
قبر ا بدان ویژگیهای انسان ا دیدگاه مارفی باید به روش انسانشنامی وی
اشارهای شود .اگزیسفانسدالدست ها و ا جمله مارفی در شناخت انسهان ا روش
انضمامی بییه می گدیند به ن ی رنیها شهناخت انسهان بایهد در واقعدهت موجهود
وحاضی بیرمی شود و شایسفه ندست که نهدگی انسهان بهی امهاس معدارههای
انفزاعی و مبیم بیرمی گیدد .ال م امت ندگی انسان به صهورت ملمهوس و در
مدان رواب يید انسانی با جیان يید انسانی با مایی انسانها بیرمی شود .به ن هی
رنیا يدمکه دشدن در صدد شناخت انسان به صورت انفزاعی محض بودهاند .رنان
در جسفجوی یايفن جوهی و ماهدت انسان بودهاند .چنهدن روشهی بهیای مطالعهه
انسان روش درمت ندست ییا با چندن شناخفی هدچ گاه به اخفصاصات انسانی
که موضوع شناخت امت ی نمیبییم و حاصر چندن شناخفی کهه ا مشهفیکات
شدوی به دمت می رید مکیوم کلی امت که داللت بی ماهدت نوعی شیء میکنهد؛
نه يید خاص ا این ماهدت نوعی .ا این رو «ن امهای يلسکی دشدن ردمی را فا
ی

يید ا ماهدت نوعده ن نند و ا اصهالتههای او دمهت بیندارنهد ررام نمهی

گدیند» (ملکیرن.)88/5 :5877 ،
ا ن ی مارفی مسوله میم در بح
امت؛ به گکفه وی قابر فعیی

انسانشنامی قابهر فعییه

نبهودن انسهان

نبودن بشی فا مانی امهت کهه انسهان بها اخفدهار
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خویش دمت به عملی نزده باشد که این فعیی
می شود نه فعیی

ندز فعیی

يیدی ا ايیاد انسان

کلی که شامر فمام انسانها شود« .در م فب اگزیسفانسدالدسم

فعیی نا اییی بشی بدان مبب امت که بشی نخست چدزی ندست .مپس چدهزی
میشود یعنی چندن و چنان میشود که خویشفن را رن چنان مهیمها د» (سارترر،

 .)23 :5876البفه با فوجه به این ه وجود انسان لنکسه و مقدم بی ماهدهت اومهت و
همدشه در حال انفخاب و صدیورت امت حقدقت و ماهدهت او بها ههی انفخهابی
فغددی میکند و این حالت فا ایان عمی او ادامه دارد .س انسهان ههدچ گهاه قابهر
فعیی

ندست ییا انسان حقدقت آابفی ندارد که بفواند معیّف او باشد؛ اگهی چهه

میفوان او را بعد ا هی عملی که انجام میدهد به همان عمر مفص
فعیی

همدشه در حال فغددی خواهد بود وهدچ گاه نمیفوان فعیی

کید اما این
آابفی ا او به

دمت داد.
این مخنان مارفی به ظاهی با کدم امفاد مطییی و مایی اندیشهمندان امهدمی
که میگویند «ف امر انسان حد یق

ندارد» (مطهری )171/56 :5875 ،ی ی امهت؛

ولی میاد رن دو ا این جمله کامد مفکاوت امت میاد مارفی این امت ا رن جا
که انسان هی لح ه به خود ماهدت جدیدی میدهد و ا طیيی بها مهین ندهز بهه
ایان میرمد بنابیاین هدچ گاه نمیفوان ی

انسان نیایی با ماهدت آابهت يهی

کید .اما میاد شیدد مطییی این امت که انسان هم وجوداً و هم به فب رن ا ن ی
ماهدت همدشه در حال ف امر امت و این ف امر میفواند حفی بعد ا مین ندهز
ادامه ددا کند.
ی ی ا نقا اشفیا

هما يدمکه اگزیسفانس قامر بودن به فقدم وجود انسان

بی ماهدت اومت؛ به عبارت دی ی رنیا بشی را موجود «لنکسه» میدانند که ماهدهت
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دش ماخفه ندارد و باید خهودش ماهدهت خهویش را بسها د .ا ایهن رو مهارفی
«طبدعت آابت بشیی» را ان ار میکند و يق به حالتهای انسانی و وض بشهیی
اعفقاد دارد .حالت های انسان یعنی حدود و محدویت هایی که موقعدت انسهان را
در جیان هسفی فعددن میکند
آنچه افراد انسانی در آن اشتراک دارند طبیعت واحد نیست ،حااتتی ااا دعاد
طبیعی است و اراد اا از این اصطالح اجموعه قیود و اوانعی است کاه آنااا را
ده نحو اوتی و ااتقدم احدود ای سازد یعنی ضرورت زادن و اردن ،و ضارورت
اتناهی دودن و زندگی در جاان و ایان ارداان( .کرنستن)04-08 :4531 ،

امفاد مطییی بیخی ا ادعاهای مارفی درباره فقدم وجود انسان بی ماهدهت را
اجماال می ایید .او ندز قبول دارد که وجود انسهان بهی ماهدهت او مقهدم امهت و
ماهدت در ن ام يلسکی شیدد مطییی اگی ار ش باشد ار ش درجهه دوم امهت
اما ن فه امامی اخفدف شیدد مطییی با مارفی درباره ماهدت انسهان ایهن امهت
که در دیدگاه مارفی ماهدت به معنای ماهدت جزمی امت و ماهدهت ههی يهید ا
انسان و هی لح ه ا ندگی همان يید منحصی به شخ

او و بهه مهان خهاص

امت در حالی که يدمکه امدمی و ا جمله شیدد مطییی به ماهدت کلی ن هی
دارند که منفزع ا وجود امت و به نحو کلی بی همه انسانها اطد میشود.
در بح

يطیت و میشت انسانی ندز مارفی هی نوع میشهت دشهدنی را نکهی

می کند .به اعفقاد او انسان به دو علت نمیفواند میشهت دشهدنی داشهفه باشهد
(أ) میشت دشدنی با اگزیسفانس و فقدم وجود بهی ماهدهت در انسهان نامها گار
امت (سرترر.)27 :5876 ،به ن ی مارفی اگی قامر شهدیم کهه انسهان دارای يطهیت
امت س ماهدت انسان ا قبر معلوم و مفعدن بهوده امهت کهه ایهن مطلهب بها
اگزیسفانس او در فضاد امت.
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(ب) يطیت داشفن انسان با ر ادی او در فضاد امت .ییا ر ادی انسان مطلق
و فام امت اگی انسان دارای میشهت دشهدنی باشهد ایهن میشهت دشهدنی در
عمل ید او فاآدی خواهد گااشت و این به معنای محدود کیدن ر ادی مطلق انسان
امت (کرنستن.)35-31 :5815 ،
با فوجه به مخنان امفاد مطییی در جواب ادله مارفی دو ن فه قابر طیح امت
(أ) میاد ا يطیت این ندست که انسان ا بهدو فولهد هارهاى ا ادراکهات یها
گیایشها و خوامتها را بالکعر داشفه باشد که در این صورت انسهان ماهدهت
دشماخفه ای خواهد داشت که در فحصهدر رن ههدچ اخفدهاری ا خهود نداشهفه
امت .بل ه در رغا فولد انسان ی

ندیوى درونى او را بهه مهوى یه

ملسهله

دریايتها و گیایشها مو میدهد و داشفن این ندیو و باری که در عمق وجود
انسان کاشفه شده امت (مطهری .)578/8 :58۱2 ،این ندیو بها اگزیسهفانس و ر ادی
انسان هدچ منايافی ندارد؛ و به فعبدی دی ی مارفی مدان بهاور بهه يطهیت و ن ییهه
ذاتگیایی فک د

قایر نشده امت.

(ب) الفعدنى مطلق و بىرن ى و بیش لى مطلق فنیا به ی هى ا دو صهورت
مم ن امت ی ى این که ی
باشد دی ی این که ی

موجود کمال الیفناهى و يعلدت محض و بى ایهان

موجود ياقد هی يعلدت و هی کمهالی بهوده باشهد چنهدن

موجودی همان امت که بیخی ا يدمکه رن را «هدوالى اولى» و یا «مادة المهواد»
مىنامند؛ انسان نمىفواند ياقد هی گونه فعدّنی باشد ییا نه يعلدت محض امت و
نه قوه محض.
 .2کمال انسان

ی ی ا بح های میمِ انسان شنامی کمال انسان امت .شیدد مطییی میيیمایند
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هی صاحب م فبی ن ییهاى درباره کمال انسهان یها انسهان کامهر دارد (مطهاری،

 .)521 :5875امفاد مطییی در ی

فقسدم انسانها را به دو دمفه مهالم و معدهوب

فقسدم میکند و انسان مالم را ندز به انسان کامر و انسان غدیکامر فقسدم میکند.
به ن ی ایشان انسان باید مالم باشد فا به کمال بیمد و من ور ایشان ا مهدمت
مالم بودن انسان ا بدماری ههای روانهی ماننهد؛ حسهادت کدنهه عقهده و مهایی
بدماریهای روانی امت نه بدماریهای جسمی ییا این نوع بدماریهها موجهب
معدوب بودن انسان بما هو انسان ندست (مطهری.)827 - 821/5 :58۱2 ،
به اعفقاد ایشان انسان کامر در میحله اول بایهد معدهوب و ريهت ده [عدهوب
روحی] نباشد و س ا طی میحله اول باید به کماالت انسانى ررامفه گیدد .وی
انزده مورد ا کماالت انسان را نام میبیند که ا جملهه رن مهیفهوان بهه علهم و
رگاهی قدرت فقوا قدرت فک ی منطقی احساس مسوولدت و امانتداری اشهاره
کید .به ن ی امفاد مطییی انسان با فدش و اخفدهار خهویش قادرامهت کمهاالت
بالقوه انسانی را به يعلدت بیماند و شی اصلى وصول انسان به ایهن کمهاالت را
«ایمان» میداند (مطهری 825/5 :58۱2 ،و.)881
به گکفه امفاد مطییی کمال هی موجودی مفنامب با رن و مفنامهب بها غایهت
رن معنا میشود؛ بنابیاین باید کامر بودن هی چدزی بههصهورت خهاص فعییه
شود .انسان کامر غدی ا حدوان کامهر و غدهی ا يیشهفه کامهر و  ...امهت؛ ولهی
میفوان این گونه نفدجه گیيت که «کمال يعلدّت یايفن امفعدادها و قوّهها امهت»
(مطهری.)551/28 :5831 ،
ایشان انسان کامر ا دیدگاه م افب مخفل

را بیرمی میکنند و هدچ کدام ا

رنیا را خالی ا اش ال نمییابند .به ن ی ایشان اش ال مشهفی ایهن م افهب ایهن
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امت که به انسان ن اه ف بعدی دارند و ا بسداری ا ابعاد وجودی انسان غکلت
می کنند .وی معفقد امت که فنیا امدم به همه ابعاد ف املی انسان یداخفه امت.
وی در ی

ار یابی اجمالی ن ییات مافییالدسهفی و ایهدهرلدسهفی و رمالدسهفی را

درباره انسان با هم مقایسه میکند و نفدجه میگدید که فنیا انسانِ امهدم قهادر بهه
یوا به موی کمال و فعالی امت و شخصدت او به (ی ان ی) خواهد رمدد
انسان ادل نظریه ااتریاتیستی چون از درون ده آزادي نرسیده و تناا تعلقات
دیرونی اش دریده شده ,ارغ دی دال و پري است که قید و دند ازاو درداشته شاده,
وتی در اثر دی دال و پر دودن قادر ده پرواز نیست .ااا انساان اادل نظریاه ایاده
آتیستی از درون آزاد است و از دیرون دسته; ارغ دا دال و پري است کاه پاای
ده جسم سنگینی دسته شده است ,وتی انسان ادل نظریه رئاتیستی ارغ داا داال و
پري است که هم وسیله پرواز و هم قید و دنادهاي سانگین از پاهاای

درگرفتاه

شده است( .اطاري)441/2 :4503 ،

ایشان دو راه بیای شناخت انسان کامر ا دیدگاه امدم ارامه مینمایند؛ ی هى
ا راه معیيى او در قیرن و دی ی ا راه شناخت انسان یا انسانهاى کاملى کهه در
امدم یورش یايفهاند و ال و و نمونه و میمشق و امام مىفوانند باشند (مطهاری،

 .)2۱7/5 :58۱2به ن ی امفاد مطییی انسان کامر را فنیا در نیایت راه کمهال نبایهد
دید در راه ندز باید در ن هی گیيهت کهه چ ونهه راه را طهى مهىکنهد و چ ونهه
مش دت را حر مىکند.
در مقابههر مههارفی کمههال نیههایی انسههان را ر ادی مههیدانههد وی در کفههاب
اگزیسفانسدالدسههم و اصههالت بشههی بههه صههیاحت هههدف ا ر ادی را خههود ر ادی
مههیدانههد «مااآزادی رز یزاااآیرزادی رزمههیخااهیم » (ساارترر )71 :5876 ،و در ایههان
نمایشنامه شدطان و خدا میگوید «نبهودن ر ادی بهد امهت اگهی چهه انسهانهها
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خوشبخت باشند» (سرترر .)2 :5871 ،معنای کدم مارفی این امت که هدف نیهایی
انسان در ندگی کسب ر ادی امهت چنهان کهه در کفهاب هسهفی و ندسهفی بهه
صیاحت حقدقت انسان را ر ادی میدانهد «انسهان همهان ر ادی امهت» (سارترر،

 .)8۱ :583۱بنابیاین میفوان گکت که در مخنان مارفی ا رن کمال نیایی انسان که
اندیشمندان امدمی به رن اشاره میکنند خبیی ندست .مارفی انسان را موجهودی
صیيا این جیانی می داند که کسی به ي ی او ندست نه خدایی دارد و نهه اصهر و
قاعدهای که بیای ماخفن خود به رنیا اعفماد کند .انسانِ مهورد ن هی مهارفی همهه
کاره این جیان امت و باید مسهدی نهدگی و کمهال خهویش را بهه فنیهایی و بها
دلییههای گون اگون بپدماید مسدیی که انفیای رن نهامعلوم و بهه ناکجاربهاد خهفم
میشود و فنیا امی میم بیای انسهان در ایهن مسهدی کهه کمهال نیهایی و حقدقهت
اومت ر ادی و ماخفن ماهدت خویش امت که رن ندز با مین او نافمام میمانهد
و به قول ی ی ا شارحان مارفی «شاید بفوان گکت انسهان نیهایی و فمهام شهده
نامم ن امت» (سرترر.)537 :5835 ،
با فوجه به دیدگاه امفاد مطییی چند اش ال امامی به ن ییه مارفی در مسوله
کمال نیایی دانسفن ر ادی بیای انسان وارد امت
(أ) اگی چه ر ادی کمال انسان محسوب میشهود امها کمهال ابفهدامی امهت و
ومدلهای امت بیای رمددن انسان به کمال نیایی و نمیفواند کمال نیایی انسهان
باشد
آزادى دراى انسان کمال است ،وتى آزادى کمال وسایلهاى اسات ناه کماال
هدفى .هدف انسان این نیست که آزاد داشد ،وتى انساان دایاد آزاد داشاد تاا داه
کماالت خودش درسد( .اطاري)543/25 :4503 ،

(ب) اگی چه ر ادی باع

میشود امفعدادهای انسان ش ويا شده و او بفوانهد
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به فصمدم و اراده خویش عمر کند اما به چه هديی و با چهه اصهلی و قاعهدهای
فصمدم میگدید و عمر کند؟چه بسا انسان ر اد باع

نابودی خهویش و حقدقهت

انساندت شود چنان که در دندای امیو به راحفی میفوان دید.
(ج) انسان کامر انسانی امت که همه ار شهای انسانیاش با هم رشد کند لهاا
م افبی که بی ی ی ا ابعاد وجودی انسان مانند ر ادی فاکدد دارند اگی چه انسهان ا
این جیت که این ار ش را دارامت خوب امت اما در مجموع ناق

امت.

 .3انسان و آزادی

در طول فاریخ اندیشه بشی کمفهی موضهوعی ماننهد «ر ادی انسهان» مهورد فوجهه
اندیشمندان قیار گیيفه امت .يیاوانی دیدگاهها در این باب باع

شده که بیخهی

يدمکه مانند کارل یامپیس يدلسوف اگزیسفانس رلمانی اعدم نماید که «فعیی
قان کنندهای ا ر ادی ام ان ندارد» (وال .)۱5 :5817 ،وانه ر ادی ا ن ی لغهوی در
بان يارمی به معنای حییت و اخفدار و خدف بندگی رقدت عبودیت امهارت
و اجبار و همچندن به معنای قدرت عمر و فی عمر و قدرت انفخاب بدان شده
امت (دهخدا )36/2 :5821 ،و در عیبی به معنای حییت و اخفدار امت و در بهان
ان لدسههی معههادل دو وانه « »Freedomو « »libertyمههیباشههد .ا ن ههی اصههطدحی
میمفیین معانی که ر ادی در رنیا به کار گیيفه شده عبارفنهد ا ر ادی يلسهکی ه
کدمی ر ادی حقوقی ر ادی اخدقی ر ادی عیيانی.
 . 5ر ادی يلسکی ه کدمی (ف هوینی) در حهو ه يلسهکه و کهدم وقفهی گکفهه
میشود «انسان ر اد امت» ر ادی به معنای اخفدار و عدم جبی امت؛ یعنی انسهان
در انجام کارهای خود اخفدار دارد و مجبور ندست .ر ادی يلسکی ر ادی ف وینی
انسان و میبو به نحوه وجود اومت ا این رو بایهد و نبایهد در رن راه نهدارد.
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مؤالی که در این حدطه مطیح امت رن امت که ریا انسان به لحاظ ف هوینی ر اد
امت یا ر اد ندست اما این که انسان باید ر ادی داشفه باشد یا نباید ر ادی داشفه
باشد در ف وین جایی ندارد (مصبرح یزدی.)7 :5835 ،
 .1ر ادی حقوقی ه مدامی ر ادی به این معنا که ی ی ا حقو امامی انسان
شمیده می شود اش ال مخفلکی دارد مثهر ر ادی عقدهده و اندیشهه ر ادی بدهان
ر ادی فش ه در اجفماعههات و شههیکت در رنیهها ر ادی قلههم و مطبوعههات ر ادی
يعالدتههای اقفصهادی (بیار .)55 :5836 ،،در ایهن نهوع ا ر ادی کهه در روابه
اجفماعی مطیح می شود مخن بی می رن امت که انسان به لحاظ حقوقی فا چهه
اندا ه ر ادی ريفار دارد به طوری که در صورت فعدی ا رن فحت فعقدب قانون
قیار میگدید (مصبرح یزدی.)51 :5835 ،
 .8ر ادی اخدقی ر ادی اخدقی گاه در مقابر الزام اخدقی به کار مهیرود و
میاد ا رن اعفباری و قیاردادی بودن اصول اخدقی امت یعنی اخهد

امامهی

ندارد و هی کس میفواند به اخفدار خود ريفهاری را خهوب یها بهد بدانهد .ر ادی
اخدقی در يیهنگ امدمی معنای دی یی ندز دارد که شناخفه شدهفهی ا معنهای
قبلی امت ورن رهایی انسان ا قدد شیوات و قوای حدوانی و شدطانی امهت کهه
همان «ر ادی معنوی» در کدم شیدد مطییی امت (مصبرح یزدی 7 :5835 ،و .)3
 .4ر ادی عیيانی این نوع ر ادی به معنای وارمف ی ا هی چدزی جز خداوند
امت (دفتر همکرتی حوزه و دانشگره.)215 :5863 ،
شیدد مطیهیی ر ادی را بهه يقهدان مهان فعییه

مهیکنهد و در چنهد مهورد

میيیماید «ر ادی یعنى نبودن مان » (مطهری )853/28 :5831 ،بها فوجهه بهه دی هی
مخنان ایشان میاد ا مان یعنی رن کهه مهانعی در راه ف امهر و رشهد انسهان و
رمددن او به مقام واالی انساندت نباشد (مطهری )587/28 :5831 ،و ایهن مطلهب ا
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فوجه امفاد مطییی به رکن موم ر ادی یعنی هدف حاکی امت.
مارفی در کفب خویش فعاری

5

مفعددی ا ر ادی و اخفدار ارامه میدهد حفی

وی در کفاب هسفی و ندسفی میگوید «من نمیفوانم ماهدفی بهیای ر ادی فصهور
کنم» (نوالی 281 :5836 ،به نقل از سرترر .)5۱1 :583۱ ،شاید میاد او ایهن باشهد کهه
حقدقت ر ادی و فعیی
فعاری

مهاهوی و بدهان ذافدهات رن بهیای مها مم هن ندسهت و

ارامه شهده فعهاری

مانهای مخفل

شهیح االمهمی و بدهان عهوار

رن امهت .وی در

بیداشت های مفکاوفی ا ر ادی دارد مانی ر ادی را به معنهای

انجام کار بیدلدر میداند (دوبووات )856 :583۱ ،در کدس یها دهم معنهای ر ادی
يلسکی را در

میکند که به گکفه خودش شدکفه رن میشود (دوبووات)851 :583۱ ،

و گاهی ر ادی رواقدان را ر ادی مد ن ی خویش میداند وقفی مدمون دوبووار ا
وی می یمد «بیداشت شما ا ر ادی در نیایت همان ر ادی رواقدان امت رنچهه
که به ما بسف ی ندارد اهمدت ندارد و رنچه که به ما بسهف ی دارد ر ادی امهت.
در نفدجه در هی شیایطی و وضعدت ما ر ادیم .مارفی با صیاحت جواب میدههد
بله دقدقا همدن بود» (دوبووات .)856 :583۱ ،در جایی دی ی ر ادی را به معنهای «ا
بدن بیدن ندسفی وعدم در انسان» میداند« .يق انسان امت که میفواند ندسفی را
ا بدن ببید و این همان ر ادی امت» (سارترر .)51 :583۱ ،شهاید بهه دلدهر همهدن
فعاری

مخفل

امت که بیخی ا شارحان مهارفی فعییه

او ا ر ادی را مهبیم

میدانند (مرتسل55 :5835 ،؛ نوالی.)286 :5836 ،
درباره قلمیو ر ادی شیدد مطییی ا کسانی امت کهه فنیها ر ادی محهدود و
 .1در تعریف آزادی سه رکن اصلی جول د داردا ا:لفا لاآلا آزادی اا ملااد آزادی فا ل
از آزادی.
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مشیو را می ایید و معفقد امت که ر ادی مطلق نه دمهت یهايفنی امهت و نهه
مطلوب .ایشان بیای اآبات ادعای خویش این گونه امفدالل کیدهاند بشی به ح م
این که در میشت خود دو قطبی ريییده شده؛ یعنی موجودی مفضاد امت و بهه
فعبدی قیرن میکب ا عقر و نکس یا جان  -جهان عِلهوی  -و فهن امهت؛ محهال
امت بفواند در هی دو قسمتِ وجودیِ خود ا بینیایت درجها ر ادی بیخهوردار
باشد .رهایى هی ی

فا حدى مساوى امت با محهدود بهودن دی هیی (مطیهیی

.)841/14 5831
به اعفقاد امفاد مطییی ی ی ا موارد محدود کننده ر ادی «مساوات» امت به
ن ی ایشان ر ادی و مساوات دو ار ش انسانی هسفند که بها ی هدی ی مفعارضهند؛
یعنی اگی ايیاد ر اد باشند مساوات ا بدن میرود و اگی بخواهد مسهاوات کامهر
بیقیار بشود ناچار باید ر ادیها را محهدود کهید (مطهاری .)266 :587۱ ،ی هی ا
ن ات میم قابر امفکاده ا مخنان ایشان این امت که گاهی مم هن امهت ر ادی
ی

شخ

بیای خود او مضی باشد؛ به عبارت دی هی ر ادی اجفمهاعی او ر ادی

معنوی او را فیدید کند در این صورت ندز باید ر ادی اجفماعی او محدود شهود.
به عبارت دی ی ر ادی را ر ادی محدود میکند (مطهری.)656/5۱ :5831 ،
اما مارفی طبق مبنای اگزیسفانسدالدسفی خود به ر ادی مطلهق و بهدون قدهد و
شی انسان قامر امت ییا او انسان را عدن ر ادی میدانهد و معفقهد امهت کهه
انسان همدشه باید در حال ماخفن خویش باشد و هدچ مانعی نبایهد او را ا ایهن
کار با دارد .وی با فوجه به همدن مبنا ا ر ادی بدون حد و می دياع میکند
ان اعتقدم که نسبت داه آزادي هایس سلساله اراتبای وجاود نادارد ،دااالي
سرآزادي چیزي نیست و در نتیجه ان تناا تصمیم ایگیرم و کسای نمای تواناد
تصمیمی ده ان تحمیل کند( .دودووار)510 :4501 ،
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در دیدگاه مارفی نه فنیا کسی حق ندارد ر ادی من را ملب کند بل هه خهود
من ندز قادر ندسفم ر ادی خویش را ملب کنم اگی چه قادرم خود را يییهب داده
و به ظاهی «مجبور» جلوه دهم .مارفی ا این ايیاد به بدی یهاد مهیکنهد و رنیها را
« ستيطیت» خطاب میکند «گیوهی که با قدايه گیيفن و شدوه مجادله بهه کهار
بیدن و یا با عار و بیانه های جبیی ر اد بودن کلی وجود را به خودشان وشدده
میدارند در ن ی من گیوهی ستيطیت میباشند» (سرترر .)65 :5853 ،با فوجه به
این گکفه مارفی و مایی مخنان او انسان در انفخاب ر ادانهه خهویش ندها ی بهه
میاعات هدچ اصر و قاعدهای ندارد.
 .4انسان و اصول اخالقی

چه رابطهای مدان انسان و اصول و ار شهای اخدقهی وجهود دارد؟ ریها اصهول
اخدقی آابفی در ندگی انسان وجود دارد؟ اگی وجهود دارد ریها انسهان ملهزم بهه
رعایت رنیامت؟ در صورت فعار

مدان این اصهول کهدام یه

مقهدم امهت؟

مارفی ر ادی را فنیا ار ش بالاات و واقعی میدانهد و معفقهد امهت کهه ر ادی
بندان فمام ار شها و «ی انه منب

ایای ار شهامت» (سرترر .)81 :5836 ،به گکفه

وی «انسان وانیاده امت؛ ییا بشی نه در خود و نهه بدهیون خهود ام هان اف ها
نمییابد» (سرترر )51 :5876 ،و چون هدچ اف ایی ندارد باید به فنیهایی و يقه بها
اف ا به ر ادی و مسوولدت خود مسدی ندگی خویش را طی کند .مهارفی بها نکهی
هما اصول و ار شها به ر ادی میرمد و ر ادی را ناما گار بها مهایی ار شهها
می داند .به ن ی او خوب و بد ذافی نهداریم و ار شهها بها انفخهاب مها حاصهر
میشوند و هی مان که ما با اراده خودمان دمت به انفخهاب مهی نهدم ار شهمند
بودن رن را ندز انفخاب میکندم« .شما ر ادیهد؛ راه خهود را انفخهاب کندهد یعنهی
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بدايییندد» (همرن.)56 :

امفاد مطییی ندز می اییند که انسان باید به فنیایی وفنیا با اف ها بهه ر ادی و
مسوولدت خود مسدی ندگی خویش را طی کند ولی ایشهان انسهان را ا ههدایت
ف وینی و فشییعی بیخوردار میداند .امفاد مطییی بی این باور امهت کهه انسهان
باید با دمت خویش امفعدادهای درونی خود را به يعلدت بیماند ولی اصهول و
ار شهای ف وینی و فشییعی دی یی غدی ا ر ادی وجود دارد که انسان بایهد بها
فوجه به رنیا مسدی کمال خود را طی کند.
بی خدف مارفی به ن ی شهیدد مطیهیی نهه فنیها ر ادی فنیها ار ش و اصهر
اخدقی انسانی ندست و عدوه بی ر ادی ار شهای دی یی مانند عدالت و امندت
و...وجود دارد (مطهری )553/28 :5831 ،بل ه اماماً ایشان ر ادی را ار ش بالاات
و هدف اصلی انسان نمیداند بل ه ار ش رن را مقدمی مهیشهمارند و ر ادی را
ومدلهای میدانند بیای رمددن به اهداف واالی انسانی.
 .5انسان و مسئوليت

ی ی ا مباح

مطیح در بح

انسان شنامی مسوولدت انسان در قبال خویش و

دی یان امت .ریا انسان در قبال خود و دی یان مسوول امت یا انسهان موجهودی
بیمسوولدت امت که میفواند ا ر ادی خود به هی نحوی که میخواهد امهفکاده
کند؟ شیدد مطییی و مارفی هی دو اذعان میکنند که انسان مسوولدتهای یادی
دارد که باید به رن واق

و ا رن به بیفیین نحو بییه ببید فا بفواند مسدی ندگانی

و کمال خویش را به خوبی طهی کنهد .مهارفی انسهان را در میفبهه اول مسهوول
خویش و در میفبه بعدی مسوول هما ايیاد بشی می داند که با انفخهاب خهود راه
همه انسانهای دی ی را ندز انفخاب میکند .مارفی در فبددن مهدعای دوم بها ذکهی
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مثالی میگوید
اگر ان ازدواج کنم و داراي فرزندانی شوم – هر چناد ایان ازدواج انحصارا
اردوط ده وضع خود ان یا عشق ان یا تمایل شخصی ان داشد -دا این همه ،ناه
تناا خود را دا این کار التزم ساخته ام ،دلکه همه افراد دشر را در طریاق انتخاا
یک همسر ،التزم کردهام( .تودي)55 :4530 ،

به ن ی او انسان در این مسوولدت ر اد ندست و مح هوم بهه مهاخفن خهود و
بشییت امت «بشی بدون اف ا و دمفاویزی بدون هدچ گونه مددی مح وم امت
که در هی لح ه بشییت را بسا د» (همارن .)55 :شهیدد مطیهیی ر ادی انسهان را
موهبفی الیی می داند لاا مسوولدت انسان را مسوولدفی الیی میداند کهه بهی دوش
انسان گااشفه شده امت .به گکفهه ایشهان انسهان امانفهدار خدامهت و ا طهیف
خداوند رمالت و مسوولدت دارد و ا او خوامفه شده امت کهه بها کهار نده

و

ابف ار خود مدن را رباد کند و با اخفدار خود ی ی ا دو راه معادت یا شقاوت را
انفخاب کند لاا انسانی که مسوولدت الیی دارد خهود را يقه در مسهامر مهادی
مسوول نمی داند بل ه بیای اهداف و ررمانهای عالی بینامه ریزی و فدش میکند
(مطهری .)271/2 :5831 ،چنان که واضح امهت مهارفی انسهان را يقه در مقابهر
انسان مسوول میداند اما شیدد مطییی انسان را اصالفا يقه در مقابهر خداونهد
مسوول میداند و بالفب او را در مقابر همه حفی اشداء مسوول میداند.
 .6انسان و دلهره

ی ی ا مسامر مطیح در انسانشنامی اگزیسفانسدالدسهم دلیهیه همدشه ی انسهان
امت .به ن ی مارفی وقفی قامر شدیم که «بشی مح وم به ر ادی امهت» (سارترر،

 )51 :5876در این صورت باید گکت که «بشی یعنهی دلیهیه( ».همارن .)85 :انسهان
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مورد ن ی مارفی همدشه قیین دلییه و اضطیاب امهت .وقفهی انسهان ر ادی فهام
داشفه باشد و ا طیيی مسوول ماخفن وجود خویش بهوده و ههدچ ندهیوی قابهر
اف ایی درونی و بدیونی و معداری بیای فشخد

خدی و شی خویش نداشفه باشد

در این صورت انسان دچار دلییه و اضطیاب همدش ی خواهد شد.
با فوجه به مبانی مارفی حیف او درمت مینماید ییا انسانی که نه منشأ
خلقت خود را می داند و نه خهالقی و ربّهی دارد کهه بهه او ف دهه کنهد و نهه
میفواند بی اصول و مبانی اخدقی و انسانی ف ده کند قییا همدشه در دلییه و
اضطیاب ندگی خواهد کید البفه اگی بفواند ندگی کند و اال چندن انسهانی
که مارفی فیمدم می کند اگی کمی عاقر باشد باید در اولدن يیصت به ندگی
خویش خافمه دهد و به دلییه و مسوولدت ههای همدشه ی و رنهجرور خهود
خافمه دهد.
امفاد مطییی ندز مانند مارفی انسان را قیین دلییه و اضطیاب مهیدانهد امها
دلییهای که ایشان ا رن مخن میگوید ا جنس دی یی امت؛ دلییه ای که امفاد
ا رن مخن میگوید دلییه جدایی انسان ا مبدأ هسفی و رر و و اشفدا فقیب به
ذات او و حیکت به موی اومت .این دلییه بی خدف دلییه مارفی ا بدنريفنهی
امت و با ا بدن ريفن رن فمام دلییههای دی ی بشهیی ماننهد دلیهیه و فهیس ا
مین و ينا و دلییه مسوولدت و...ا بدن میرود و به يیموده قهیرن کهییم «بها یهاد
حق و انس با یوردگار این دلییه ا بدن میرود» (تعد )23 :و انسهان بهه ررامهش
واقعی میرمد (مطهری.)583-587/28 :5831 ،
بنابیاین امفاد مطییی و مهارفی در ایهن کهه انسهان همهیاه دلیهیه نهدگی
می کند با هم اشفیا

ن ی دارند اما جنس دلییه مورد ن هی شهیدد مطیهیی بها
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جنس دلییه مد ن ی مارفی فکاوت امامی دارد و همچنهدن دلیهیه مهورد ن هی
امفاد مطییی قابر دودن امت بی خدف دلییه مطیح در کهدم مهارفی کهه
قییا همدشه همیاه انسان امت.
نتيجهگيری

ا مطالب ذکی شده چند ن فه به دمت می رید؛ اول رن که هم امفاد مطییی و هم
مارفی این مسوله امامی را قبول دارند که انسان باید با دمهت خهویش حقدقهت
خود را بسا د اما در مبانی و اصول و نفدجه ای که ا این بح

دارنهد اخهفدف

یادی با هم دارند .دوم رن که در دیدگاه امفاد مطیهیی ر ادی انسهان ومهدلهای
بیای رمددن انسان به کمال نیایی خویش امت .ایشان ر ادی را فنیا ار ش انسان
نمی داند بل ه رن را در کنار مایی ار شهای انسانی میبدند که حفی مم ن امت
گاهی به خاطی اهمدت ار شهای دی ی ا رن چشهم وشهی شهود .ولهی مهارفی
ر ادی را فنیا ار ش ذافی و دارای اصالت بیای انسان میدانند که حقدقت و خود
واقعی انسان و کمال نیایی امت و ردمی هديی جز رمددن بهه رن نهدارد و ایهن
انسان امت که با ر ادی و با انفخاب خود مایی ار شها را میريییند .موم رن که
حلقه افصال مبانی و اي ار امفاد مطییی اعفقاد به وجود خداوند مفعال به عنوان
علت ياعلی و علت غایی انسان امت که فمام هسفی قامم بهه ذات اومهت و ههی
لح ه وجود خود را ا او میگدید .در دیدگاه وی هی فعلقی ضهد حقدهت انسهان
امت م ی فعلق و وابسف ی به خداوند مفعال که فعلق به او عدن ر ادی و موجب
ا بدن ريفن فنیایی و دلییه انسان امت .اما مهارفی انسهانمحهور امهت و همها
فدش او در رامفای این امت که انسان را همهکاره خود و جیان هسهفی معیيهی
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کند .انسان مورد ن ی مارفی موجودی امت که میخواهد به دمت خهویش و بها
مسوولدت خویش جیان را بسا د و ا رنجا که به هدچ کس و به هدچ اصلی مف ی
ندست همدشه همیاه با دلییه و اضطیاب ندگی میکنهد و ایهن دلیهیه فها مهان
مین همیاه اومت.
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 ههههههههههه ( )5831مجم آه آثار ،تهران ،ااتشارات ص را ،چاپ س م.
 ههههههههههه ( )5835یادداشت ای استاد موهری ،تهران ،ااتشارات ص را.
 میکیان ،مطوف ( ،)1833تاریخ لیسفه غرا ،قم ،دلتر مکاری ح زه ج دااشگاه.
 ا ا ، :منم د ( ،)1831لیسفه ای اگزیستااس ج اگزیستااسیا:یسلم توبیقل  ،تبریلز ،دااشلگاه
تبریز ،چاپ س م.
 جال ،ژان ( ،)1813اا یشه ست  ،ترومه باقر پر ام ،تهران ،کتابخااه طه ری ،چاپ دجم.

 جرا  ،رجژه؛ جال ،ژان ج دیگران ( ،)1833اگا
ترومها ینی مه جی ،تهران،

به پ ی ار ش اس ج لیسفه ای ست بل دن،

ارزم  ،چاپ دجم.

