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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  93، شماره مسلسل 6931 تابستان، نهمسال 

 

 

 م الهیلیسنسیابررسی انتقادی معنای زندگی از منظر اگزیستا
 
 
 
 

 52/7/19تاريخ تأييد:             91/9/19تاريخ دريافت:  

 * یموسو دمحمودیس 

 ** شادپور ثمیم

 

که  است یانسان معاصر غرب یهاپرسش نیتریاز اساس یزندگ یمعنا ۀمسئل
تار، نوش نیقرار گرفته است. در ا زین یاله یهاستیالیستانسیمورد توجه اگز

ه از . آنچه که با استفادردیگیقرار م یمورد بررس یاله سمیالیستانسیراهکار اگز
 یاله یهاستیالیستانسیاست که اگز نیبه دست آمد ا یفیو توص یلیروش تحل

دس مثابه امر مطلق و مقاز خدا، خداوند را به یسنت یدر تلق یبا بازنگر کوشند،یم
 یمعنا ب،یرتت نیتا بد ند،یاو بگشا یبه سو نینو یاو روزنه رندیبگدرنظر یو متعال

 یطعاً براق یموضع فلسف نیلبته، انسبت با او قرار بدهند. ا یرا در برقرار یزندگ
 یاقلحد دانندیم زیو مبرهن ن ریپذکه وجود خداوند را استدالل ندارانیاز د یاریبس

  است. قبولرقابلیو غ

 

فرد  ،یامر قدس ،یهست ،یاله سمیالیستانسیاگز ،یزندگ یمعنا :کلیدی واژگان

  .یانسان

                                                 
 .دانشگاه باقرالعلوم اریدانش *

 .دانشگاه باقرالعلوم یاسالم ۀفلسف یدکتر یدانشجو **



 

 

 

 
 

 
 

 یاله سمیالیستانسیاز منظر اگز یزندگ یمعنا یانتقاد یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

322 

 مقدمه

 و تغذیه و کشدمی نفس و است زنده فقط نه که است موجودی انسانی فرد

 ییعن است، مندبهره نیز زندگی از موجودات، سایر بلکه، برخالف کندمی رشد

 کلِّ اندتومی او. بزند رقم را خویش سرنوشت خود، اختیار با و بیندیشد تواندمی

 منظری از و درنظربگیرد پیوستههمبه واحدِ یک عنوانبه را خویش زندگی و هستی

 شود: روروب سهمگین پرسش این با سپس، و، بنگرد بدان روزی هر زندگی از فراتر

 خود از بیرون غایتی و هدف دارای شَوَند، و مرگ و رنج از آکنده زندگی این آیا»

 گردد، تلقّی مهم و ارزشمند هدف آن طلب در انسان زندگی لحظهلحظه که است

 برای دخو پوالدین ارادۀ با که هستیم ما این و نیست کار در بیرونی هدف اینکه یا

 «م؟کنیمی تلقّی ارزشمند و مهم را آن و کنیممی جعل هدف و معنا خویشتن زندگی

 که ایزمانه در گردد،می طرح 1«زندگی معنای مسئلۀ» عنوان تحت که پرسش این

 و واضح پاسخی شدند،می تلقی ناپذیرخدشه امور از «دیگر سرای و خدا وجود»

 خداوند ها ـاگزیستانسیالیست باور ـ به که حاضر زمانۀ در اما داشت. روشن

 زندگی معنای از پرسش ندارد، غربی معاصر انسان انگیزۀ و اندیشه در حضوری

 ر،نوشتا این هدف. است شده برخوردار واالیی اهمیت از غربی معاصر انسان برای

 معاصر انسان زندگی معنای دربارۀ 3الهی اگزیستانسیالیسم دیدگاه انتقادی بررسی

 است. غربی

 آن معنای و زندگی. 1

 گاهآ فرد زندگی یعنی است، انسانی زندگی نوشتار این در زندگی واژۀ از مراد

 فیلسوفان نظر بنابر. سازدمی را خویش هویت و اندیشدمی که انسانی آزاد و

                                                 
1. The problem of meaning of life. 

2. Divine Existentialism. 
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 اساساً، یراز نیستند، بردارتعریف انسانی زندگی آن ـ تبعِ ـ به و انسان اگزیستانس،

 از برخورداری به واسطۀ برچسبی ـ، هر از فارغ انسان وجود همان ـ یعنی 1دازاین

 تواندمی یعنی دارد، درآمدگیازخودبه و ایستاییبرون ویژگیِ اگزیستانس، بُعد

 خود لحظه هر و بدهد قرار تأمل مورد را خود و بایستد هست که آنچه از بیرون

. است 3اگزیستانس از برخوردار که است دازاین فقط هایدگر، نظر به. بسازد نو از را

 سویی هر به دهدمی را امکان این او به که است دازاین وجودی نحوۀ اگزیستانس

 یانم مشترک و ثابت و شدهتعیینازپیش ماهیت آدمی جهت، همین به. کند رفتار

. سازدمی زندگی ضمن در خودش که است چیزی همان او ماهیت ندارد؛ افراد

 فرد هب منحصر و یگانه که داندمی انسان حقیقی خودِ را اگزیستانس نیز یاسپرس

 ودهگش جدید امکانات سوی به نامحدودی نحو به اگزیستانس منظر، این از. است

 و اگزیستانس جهت، همین به. هست که است چیزی آن از بیشتر همواره و است

به  همواره و آیددرنمی مفهوم به واضح و روشن گاههیچ انسان زندگی و انسان

-Bunnin and Yu, 2004: 237).است ساختن و شدن حال در هایشانتخاب واسطۀ

: 0931 کاپلستون، ؛Guignon, 2005: 252 ؛ Michelman, 2008:132-133؛239

 (013-019: 0933 نصری، ؛019-011: 0930 خاتمی، ؛031-039: 0933 بیمل، ؛913

 در «زندگی ارزش» و «زندگی هدف» هایعبارت با «زندگی معنای» عبارت اما

. است ارزشمند و هدفمند زندگی همان معنادار زندگی واقع، در. است ارتباط

 ورای هدفی و معنا که است مختار و خودآگاه انسانی فرد زندگی معنادار زندگی

 ارزشمند را زندگی نتیجه، در و، درنظردارد خود زندگی کلیت برای روزمره اهداف

 (30-13: 0931 علیزمانی،)کند. می تلقی مطلوب و

                                                 
1. Dasein. 

2. Existence. 
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 :شودمی تقسیم قسم دو به آن منشأ و منبع لحاظ به زندگی معنای

 (پذیرکشف)مکشوف  معنای نتیجه، در و، زادبرون ـ معنای

 (31-38: 0931 علیزمانی،)مجعول.  معنای نتیجه، در و، زاددرون ـ معنای

 را زندگی معنای دربارۀ موجود هاینظریه توانمی دیگر، منظر از همچنین،

 :کرد بندیدسته گونهاین

 هایو نظریه خدامحور هایکه خود بر دو دسته است: نظریه باوری،ـ فراطبیعت

 محورروح

 هایو نظریه گراشخص هایباوری، که خود بر دو دسته است: نظریهـ طبیعت

 (130-113: 0931 متز،)گرا. عین

 الهی تانسیالیسماگزیس. 2

ت. اس «اگزیستانس فلسفۀ» اصطالح معادل «اگزیستانسیالیسم» اصطالح

(Bunnin and Yu, 2004: 239؛Michelman, 2008:132 ) هااگزیستانسیالیست منظور 

 مطلق نه ،( Michelman, 2008:132)است.  انسان هستیِ «اگزیستانس» واژۀ از

 در عموماً و شودمی موجودات سایر و انسان و خدا هستی شامل که ،1هستی

 (Bunnin and Yu, 2004: 236)رود میکاربه غیراگزیستانسیالیسم هایفلسفه

سارتر  پل ژان فلسفۀ به گاهی: دارد عام و خاص استعمال دو اگزیستانسیالیسم

 است امع عنوانی اغلب ولی شود،می داده اختصاص بیستم ـ قرن فرانسوی متفکر ـ

 لسفیف اندیشۀ در مشترکی محورهای دارای که بیستم و نوزدهم قرن متفکران برای

 به عطف با نوزدهم قرن در عنوان این البته، (Guignon, 2005: 252)هستند.  خود

د. نبو فکری جنبش یک نام عنوان این هنوز زمان آن چراکه رود،میکاربه گذشته

                                                 
1. being. 
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(McBride, 2005: 252) واکنش یک از برآمده عام، معنای اگزیستانسیالیسم، به 

 رقاد که داندمی ذهنی نیروی واالترین را عقل که است مدرن عقلگرایی در شدید

 و عقالنی نظام یک کائنات که بود مدعی عقلگرایی این. است معضلی هر حلّ به

 کی عقلگرایی این. گردد فهم قیاسی نظری نظام یک در تواندمی که است منسجم

 قرار عام قوانین تحت را کسهمه و چیزهمه که است نگرکلی علمی و فلسفی نظام

 ؛Bunnin and Yu, 2004: 238)انگارد. می واحد نوع مصادیق عنوانبه و دهدمی

Guignon, 2005: 252) هاانسان ما هستی که بودند آن بر هااگزیستانسیالیست 

 فلسفی هایسیستم چنین در فرد، به منحصر و یگانه افرادی عنوانبه ،(اگزیستانس)

 زندگی، در خود اصلی وظیفۀ از را ما و آیدنمی فراچنگ مناسب طور به علمی، و

 جهت، همین به. سازدمی غافل زندگی، در خودشکوفایی و خودسازی یعنی

 ودیموج عنوانبه ،«خود» از مفصل شرح با را خود فلسفۀ هااگزیستانسیالیست

 کیی و کنندمی آغاز تاریخی، جهان و خاص اجتماعی با تنیده درهم فاعلی و یگانه

 یانسان فرد چگونه که دانندمی مطلب این فهمیدن را خود فلسفۀ اصلی اهداف از

. یابد دست مدرن جهان در زندگی ترینکامل و ارزشمندترین به تواندمی

 وجوه از ند،دار اگزیستانس دربارۀ متفاوتی هایدیدگاه اگرچه ها،اگزیستانسیالیست

 :برخوردارند مشابهی

 ای خدا به وسیلۀ که ایشدهتعیینازپیش هدف و ماهیت گونههیچ هاـ انسان

به  که دبگیر تصمیم تواندمی کس هر. ندارند باشد شده عرضه آنها بر شانطبیعت

 نخست، آدمی، منظر، این از. است چیزی چه یا کس چه خودش، اعمال واسطۀ

 هگذاشت جهانی به پا که حالی در یابد،درمی را دشخو یعنی است، موجود صرفاً

 ماهوی خصایص و هویت تواندمی انسانی فرد هر سپس،. نیست او منتخب که
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 رو،ازاین. کند تعریف دهدمی انجام زندگی سراسر در که آنچه ضمن در را خود

 .شدهتعیینازپیش نه ماست منتخب( ما معرِّف خصایصِ مجموعه)ما  ماهیت

 اجتماعی عوامل از یکهیچ که معنا بدین برخوردارند، اراده آزادی از هاانسانـ 

 خود شرایط دربارۀ توانندمی هاانسان. سازدنمی متعین را شانتصمیمات زیستی و

 و خودساز هاانسان. کنند گیریتصمیم خود هدف براساس و بیندیشند

 رد جهت، همین به و، گیرندمی تصمیم خود سرنوشت دربارۀ و انددهندهخودشکل

 .اندمسئول کامالً دهندمی انجام زندگی در که آنچه برابر

 برای مکنم زندگی نحوۀ ترینکامل بازشناسایی درصدد هاـ اگزیستانسیالیست

 کاری یعنی ندکن زندگی 1ایگله نحو به که اندمتمایل هاانسان بیشتر. اندانسانی افراد

 زندگی یک ما زندگی منظر، این از. دهدمی انجام 3کسی هر که دهند انجام را

 با را خود زندگی باید فرد شدن، اصیل برای. نیست ما واقعی خود و است نااصیل

 این ها،اگزیستانسیالیست باور به. شود دارعهده و بگیرد دست به شدت و نظم

ق عمی عاطفی تجارب به واسطۀ اصیل  زندگی به نااصیل زندگی از دگردیسی

 احوال همین در چراکه گردد،می ممکن وجودی[ گناه تجربۀ و اضطراب ]همچون

کنیم. می رفتار تریکپارچه و متعهدتر و داریم خود زندگی از بهتری فهم که است
(Bunnin and Yu, 2004: 238-239؛ McBride, 2005:194 ؛ Guignon, 2005: 

 (013: 0933 بوخنسکی، ؛31-30 :0931 وال، ؛252

 عنوانبه آدمی هب که است فلسفی مکتبی اگزیستانسیالیسم گذشت، آنچه بنابر

 نِم از نه را باره این در خود تفکر و است، معطوف فرد به منحصر و یگانه فرد

 غازآ زندگی در( اگزیستانسیال)وجودی  تجربۀ یک از بلکه فلسفه در انتزاعی

                                                 
1. Herd. 

2. One. 
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 .پردازدمی وجودی مسائل به و کندمی

، 3خداناباور و 1خداباور: شودمی تقسیم مختلفی هایگونه به اگزیستانسیالیسم اما

Bunnin ) ملحد و 2مسیحی ،(McBride, 2005:193-194) 2ملحد و دیندار مؤمن

and Yu, 2004: 239). و یهودی از ـ اعم دینی اگزیستانسیالیست تقریر، یک در 

 مطلب این نمایانگریِ اشمحوری دغدغۀ که است شده معرفی کسی مسیحی ـ

 و اهیتم دربارۀ الهیاتی هایاستدالل با تقابل در الهی امر از بشری تجربۀ که است

 (Michelman, 2008: 283)خداست.  وجود

 ترامع عنوان با را اگزیستانسیالیسم و گیردمی وام تعریف همین از نگارنده

 دینداران سنّتی تلقی و مسیحی و یهودی ادیان به محدود حتی که بردمیکاربه «الهی»

 تعالی امکان آدمی، برای که است ایفلسفه الهی اگزیستانسیالیسم: نیست الهی امر از

 و برهان و استدالل فراسویِ تعالی این و گیرد.درنظرمی را قدسی امر سوی به

 یلسوفانف شامل الهی اگزیستانسیالیسم از تلقّی این. آیدمیدستبه نظر و اندیشه

 ،(1222-1212)یرکگارد کی آرای به محدود نوشتار این اما شود،می ددیمتع

 عام معنای این واقع، در. است( 1222-1222)یاسپرس  و( 1222-1222)هایدگر 

 الهی زنی را هایدگر که دهدمی ما به را اجازه این که است الهی اگزیستانسیالیسم از

 .یابدیم بیشتری وضوح الهی اگزیستانسیالیسم از تلقی این ادامه، در. بشماریم

 آن از عبور راهکار و علل غربی، معاصر انسان زندگی در معنا فقدان بحران. 3

 و عقیدتی چهارچوب در این، از پیش غربی، انسان برای زندگی معنای مسئلۀ 

( بیعیط الهیات یا مذهبی فلسفۀ)طبیعی  دین یا( مسیحیت)تاریخی  دین ارزشی
                                                 

1. Theist. 

2. Non-theist. 

3. Atheist. 

4. Christian. 



 

 

 

 
 

 
 

 یاله سمیالیستانسیاز منظر اگز یزندگ یمعنا یانتقاد یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

322 

 «است مرده خدا» غربی، معاصر انسان برای ،1نیچه تعبیر به اینک، اما یافت.می پاسخ

 چهارچوب هرگونه خدا مرگ و (038-031: 0933 نیچه،) «هستیم او قاتل همه ما» و

 رهنگف منطقی پیامد نهیلیسم و است، کرده باورناپذیر نیز را ارزشی و عقیدتی

 یله،وس بدین تا نیست کار در اعتماد قابل هدفی دیگر، اینکه و است، اروپایی

 حرانب یعنی این و سازند، معنادار بیرونی هدفی راستای در را خود زندگی هاانسان

 (قدرت[ به معطوف ]ارادۀ 13: 0933 نیچه،)غربی.  معاصر انسان زندگی در معنا فقدان

 ایروزنه مقدس، امر از سنتی تلقی اصالح با که کوشدمی الهی اگزیستانسیالیسم

 .کند ایجاد قدسی امر با انسان وجودی ارتباط برای نوین

 علل دربارۀ الهی هایاگزیستانسیالیست آرای به مفصل، صورت به ادامه، در

 شود.می اشاره آنها راهکار و معنا فقدان بحران

 زندگی معنای و یرکگارد. کی3-1

 فرد» از خود خاص تلقی با را زندگی معنای از جستجو 3یرکگاردکی سورن

 ستبایمی را انسان حقیقت که است آن بر وی. گیردمی پی «حقیقت» و «انسانی

 در به خود از همیشه جز نیست چیزی انسانی فرد او، نظر در. جُست او فردیت در

 و ،2موجودند خودِ یک 2فرد و 2فاعل: »زیستن معین هدفی و معنا دنبال به و آمدن

 انسانی فرد ترتیب، بدین (Kierkegaard, 2002: 58) «است. شدن فرایندِ موجودْ

 هک دارد ایفایده اساساً، برایش نه و تواندمی نه که است ناآرام همواره موجی چون

 بماند،( وجود و اندیشه همانیاین)انتزاعی  حقیقت و 2آفاقی /عینی معارف منتظر

                                                 
1. Nietzsche. 

2. Søren Kierkegaard. 

3. Subject. 

4. Individual. 

5. existing self. 

6. Objective. 
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 ودخ زندگی در خاص هدفی و معنا به شورمندانه تصمیمی با بایستمی او بلکه

 نابراین،ب. است هافرصت رفتن دست از مستلزم درنگی هرگونه چراکه گردد، متعهد

 حقایق و معارف دارد، فوری ضرورت و اهمیت انسانی فرد برای آنچه اساساً،

 دلبستگی با همراه که چیزی همان یعنی است، درونی بینش و 1انفسی /ذهنی

 نظر،م این از. گرفتن تصمیم و زیستن یعنی است، شدید احساسات و شخصی

 ررسیب با که شیء یک نه گیرد،می انجام شورمندانه که است زندگی یک حقیقت

 :از است عبارت ذهنی حقیقت بنابراین، (ibid: 58ـ61)شود. می فهمیده دالنهفارغ

 سخت نی،باط سیر پورشورترین کردنِ خود آنِ از فرایندِ در که عینی یقینیبی یک»

تنها  نه ذهنی حقیقت تعریف، این در (Kierkegaard, 1923: 51) .«چسبیممی بدان

 در ذهنی حقیقت و است آن با تعاکس در بلکه است عینی حقیقت با تمایز در

 برای هک کندمی اذعان مطلب این به یرکگاردکی. گیردمی اوج عینی حقیقت غیاب

 خود دارد،ن ضرورت( عینی حقیقت)یقینی  ادراک اگرچه ذهنی، حقیقت به دستیابی

 دهدمی توضیح ادامه، در وی، البته، (13: 0933 اندرسون،) .است ضرورت یک ادراک

 راکاد نه اساسی عنصر و است من برساختن خودِ ماجرای از بخشی فقط ادراک که

 .است من ذهنی دلدادگیِ و انتخاب خودِ بلکه من، احساسات و عواطف حتی نه و

 و ادراکات بستر در برگزیدن و انتخاب و ذهنی حقیقت اگرچه سخن، دیگر به

 انتخاب به دست که هستم من این نهایت، در اما گیردمی شکل من خاص احواالت

 :0933 اندرسون،) .است سازگارتر من شخصی هوای و حال با که زنممی ایگزینه

 بلکه مود،ن بسنده خود اسالف دستاورد به تواننمی حقیقت، این تحصیل برای (39

 آسانیهب که نیست چیزی حقیقت این. «کند آغاز نو از باید آدمی، نسل هر و فرد هر»

                                                 
1. subjective. 
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 «رد.ب رنج و جنگید و کوشید باید آن، تحصیل برای: »آیددستبه سرعتبه و

 در ریمیانب هیچ حقیقت، به ایصال برای. پیمود را آن باید که است راهی حقیقتْ

 ,Kierkegaard)است.  زندگی همین است، راه همین حقیقتْ چراکه نیست، کار

2002: 51-54) 

 ممکن زینۀگ سه مثابهبه را دینی و اخالقی شناختی،زیبایی سپهر سه یرکگاردکی

 هوای و حال با متناسب تواند،می هرکس که گیردمیدرنظر انسانی فرد زندگی برای

 خود ایلحظه تصمیمات و رفتارها و برگزیند را سپهرها این از یکی خود، شخصی

 چیزیآن از عام گونۀ سه سپهر سه این واقع، در. دهد سامان آنها از یکی براساس را

 ندگیز و تعیین را خود زندگی ذهنی حقیقت آن، به دلدادگی با توانممی که است

 واستخ به معطوف تماماً شناختیزیبایی سپهر در انسانی فرد. کنم معنادار را خود

 ،است همگانی شر و خیر و دیگری به معطوف تماماً اخالقی سپهر در و است، دل

 نامتناهی و ابدی حقیقت یعنی خدا خواست به معطوف تماماً دینی زندگی در و

-91: 0933 کاپوتو، ؛013-38 :0933 اندرسون، ؛993-991: 3ج ،0931 کاپلستون،)است. 

 (010-39: 0930 پور،جمال بهرام ؛39

 خدا اب ارتباط در را زندگی معنای و زیستمی دیندارانه خودش که یرکگاردکی

 دینی زندگی راستین تبیین به موظف را خود ،(991: 0931 کاپلستون،)جُست می

 ایمان که است کسی راستین مسیحی وی، نظر به. (93: 0933 اندرسون،)دانست می

 دلدادگی و ایمان یعنی دارد، خدا ـ انسان به دلهره و رنج از آکنده و شورمندانه

 بیشتر یقینیبی و نماییمحال این هرقدر یرکگارد،کی نظر به. نمامحال یک به محض

 زیستن نتیجه، در و، شودمی زده پس بیشتر چیزآن به ورزیدن تعهد در آدمی گردد،

 و،کاپوت)طلبد. می را تریقوی ذهنی حقیقت و ایمان و دلدادگی و تعهد چیزآن با

 و فهفلس تلقی ایمان، حقیقتِ از رادیکال تلقی این با تقابل در (099-088: 0933



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 93، شماره مسلسل 6931 تابستانسال نهم، 

 

 

 

 

 

 

 

322 

 

 و دینی دعاوی دادن جلوه عقالنی بر که دارد قرار نوزدهم قرن در مرسوم کلیسای

  محورِعقل مدرنِ جهان در بتوانند وانگهی تا دارند اصرار ایمان نمودن آسان

. دارندهنگ باقی خردستیز ـ بلکه خردگریز ـ ایمانِ برای جایی همچنان طلبآسایش

 به ار ایمان آلودِرنج و انگیزدهشت مرسوم ماجرای نگرش این یرکگارد،کی نظر به

 و معنا از را مؤمنان زندگی نتیجه، در و، کاهدفرومی عقالنی و آسان اقدام یک

 بازخوانی با کوشدمی وی (19-11: 0933 اندرسون،)کند. می تهی دینی حقیقتاً هدفی

 ینید ایمان و حقیقت تواننمی گاههیچ که دهد نشان مقدس متون در مسیحی ایمان

 یک ایمان بلکه آورد دست به آسوده زندگی یک در و استداللی صورت به را

 اساس، آن بر زیستن با راستین، مؤمن یک که است زندگی در خطیر ذهنی تصمیم

 آورلهرهد و آمیزرنج اساساً، دینی، حقیقتاً زندگیِ این. کشدمی انتظار را خدا تجلی

 آسان رد فلسفه و کلیسا تالش و است دنیا از بیزاری با توأم و دشوار و سخت و

   (088-099: 0933 کاپوتو،)نیست.  دین کردن آبکی و تحریف جز آن نمایاندن

 ذات واسطۀ به خودبنیاد، صورت به هاانسان که است باور این بر او

 را او وجود توانندنمی و ندارند خداوند از عینی شناخت به راهی آلودشان،گناه

 ودخ تجلّی واسطۀ به مگر نیست ممکن خدا از ما شناخت. نمایند انکار یا اثبات

 هاقرن که خدا ـ انسان، نمایمحال تجلی به راستین مؤمن یک و ها.انسان بر خدا

 که امید بدان زید،می سخت اساس، این بر و آوردمی ایمان است، داده رخ پیش

 مان،زبی خداوندِ آری،. کند جلوه شخصی صورت به زندگی در نیز او برای خداوند

 و محال نمای یک خود، از و یافت، تجلّی زمانمند عیسای در تر،پیش باری

 آدمی زا مسیحیت که گفت آشکارا کار، این با و کرد، عرضه ما بر پارادوکسیکال

فی. فلس چیستان حل و عینی حقیقت نه خواهد،می ذهنی حقیقت و دلدادگی و عمل
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ـ ان تجلی یرکگارد،کی نظر به که است روشن البته، (31-33: 0933 کاپوتو،)  سان،خدا 

 که دارد ایمان مؤمن حقیقتاً مسیحی یک چراکه نیست، الوقوعممتنع و محال حقیقتاً

 که شودمی روشن ترتیب، بدین. است یافته تجلی تاریخ در مسیح عیسی در خدا

ـ انسان تجلی بودنِ متناقض و محال از یرکگاردکی منظور  هنذ در نماییمحال خدا 

 یرکگاردکی سخن، دیگر به (39-31: 0933 کاپوتو،)حقیقی.  محال نه است، انسانی

 فتیمعر تحصیل برای اینکه و گویدمی سخن عینی معرفت تحصیل دشواری از

 و زیستن دیندارانه یعنی توسل این جُست، و توسل خودش به باید خدا دربارۀ

 عرفتم صیلتح. بودن ذهنی یعنی حقیقت در این و بودن، ارتباط در خدا با همواره

 معرفت)معرفت  دیگر نوع»: آیدمی به دست 3ذهنیت و 1ذهنی تفکر راه از خدا از

 & Kierkegaard, 2002: 51-53) «نیست. حقیقت ولی نماستحقیقت( آبژکتیو

 انتظار را خدا مجدّد تجلی خود، آمیزرنج سخت زندگی با راستین، مؤمن (60

 ؛001-013 :0933 اندرسون،)نگرد. می او خواست و خدا به فقط او آری،. کشدمی

 (31-31و  98-10: 0933 کاپوتو،
 زندگی معنای و . هایدگر3-2

 از خود خاص تلقی با ارتباط در را زندگی معنای از جستجو 2هایدگر مارتین

 دارد،یم پاس را هستی که انسانی است: باور این بر هایدگر. گیردمی پی «هستی»

 زندگی ،ترتیب بدین و کوشدمی قدسی امر مثابهبه هستی بیان و حفظ و مواجهه در

 نموده غفلت هستی غربی از معاصر انسان ازآنجاکه اما سازد.می معنادار را خود

-018 :0931 مککواری،)است.  شده دچار معنا فقدان بحران به خود زندگی در است،

 در فکری نادرست ایدۀ چند از ناشی هستی از غفلت این هایدگر، نظر به (013

                                                 
1. subjective. 

2. subjectivity. 

3. Martin Heidegger. 
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 مفهوم چون که بودند باور این بر آنها. است بعد به افالطون از غرب متداول فلسفۀ

 آن زا نیست الزم پس، دارد، تعریف به نیازی نه و است بردارتعریف نه هستی

 فلتغ هستی رازآلود واقعیت از هستی، مفهوم بداهت دلیل به آنها. کنیم وجوپرس

 که یهست از آنکه بی کردند بحث موجودات از صرفاً نیز فلسفه و علم در. کردند

 رد موجودی موجودات ـ بنیاد عنوانبه هستی ـ. کنند بحث است موجودات بنیاد

 .هستی ظهور جز نیست چیزی موجودات از موجودی هر بلکه نیست آنها کنار
  (11-10: 0933 هایدگر،)

 تمتفاو راهکار دو هستی، معنای از پرسش به پرداختن برای ادامه، در هایدگر،

 دازاین، از وجودی تحلیل با تا کوشدمی خود متقدم دورۀ در وی گیرد:می پی را

 و روزی هر جهانِ از تواندمی آنها به اهتمام با دازاین که کند توصیف را شرایطی

 جدید هایساحت روی به( واریخودگونه)اصیل  زندگی با و برود فراتر ابزاری

 دورۀ در هایدگر اما. دریابد را هستی مضمون و محتوا و گردد گشوده جهان از

 آغازد، یعنیمی نیستی و عدم از دازاین، وجودی تحلیل آغاز جای به خود، متأخر

 رب حاکم( بندیچهارچوب)گشتلیِ  تفکر واسطۀ به جدید، علم که جایی همان از

 «نیست» گنجدنمی علمی مفاهیم چهارچوب در که را هستی و آفرید بحران خود،

 ییجا آن، هایمحدودیت نمایاندن و گشتلی تفکر تخریب با هایدگر،. انگاشت

 و موارهه که است، تفکری انتظار در تفکر همان که بازنمود راستین تفکر برای

 ادامه در را راهکار دو این. است وجود فراخوان انتظار در چیزی هر از بیش

 .کنممی بررسی تفصیلبه

 یاءاش و جهان با که است ایگونه به آدمی شناسیهستی ساختار :متقدم دورۀ. أ

 بلکه ای،ابژه نه و دارد وجود ایسوژه نه آن در که است ارتباط از ایگونه دارای

 این رد. است یگانگی و شدن جمع نوعی ارتباط، گونهاین در که شود گفته باید
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 و است، هستی با او نسبت و «در ـ جهان ـ بودن» همان هرکس وجود صورت،

: 0933 بیمل،) .هستی با او هاینسبت مجموعۀ جز نیست چیزی نیز هرکس جهان

 و است دلیل بدون فرض یک سوژه ـ ابژه تمایز که دهدمی نشان هایدگر (39

 من از خارج جهان وجود( مدلّل ادراکی رابطۀ)نظری  اثبات برای تالش درنتیجه،

-89: 0933 ؛خاتمی، 111-111: 0933 هایدگر،)است.  الینحلّ بلکه و معنابی ایمسئله

ادراکی  رابطۀ که است «بودن ـ جهان ـ در» ویژگی همین هایدگر، نظر بنابر (88

 رب مبتنی جهان با ما ادراکی رابطۀ سازد، یعنیمی ممکن را جهان با ما( مفهومی)

 بۀتجر با آدمی که نیست چنین. است «در ـ جهان ـ بودن» غیرادراکی رابطۀ همین

 جربۀت هرگونه خودِ بلکه شود، آغاز جهان با ارتباطش جهان از تأثیرپذیری و حسی

 جهان هب نسبت آدمی که است حقیقت این بر مبتنی جهان از تأثیرپذیری و حسی

 از پیش که است جهان با آدمی بنیادین رابطۀ همان گشودگی این و است گشوده

 تنیس هستی از جداافتاده انسان بنابراین، (39 :0933 بیمل،) .است برقرار ادراکی هر

 چیزی متقدم ـ هایدگر ـ نزد جهان و است، «در ـ جهان ـ بودن» همان دازاین بلکه

 .ازدسمی برقرار را آنها که هستی با( دازاین)انسان  هاینسبت مجموعۀ جز نیست

 بردمیسربه روزی هر جهان و غیراصیل زندگی در اوقات، غالب در دازاین اما

 گشوده جهان از دیگر هایساحت روی به و فهمدمی ابزاری صرفاً را شیئی هر و

 لنای هرروزی جهانِ ساحت از فراتر ساحتی به تواندمی ندرت،به دازاین،. نیست

آگاهی مرگ واسطۀ به اصیل، زندگی در دازاین،. یابد دست اصیل زندگی به و گردد

 امکانات تمامی و خود زندگی کلیت و آیدمی خود به( خود تناهی از آگاهی)

 و پرهیزدمی آنها تفرّق از و گیرددرنظرمی یکپارچه صورت به را خود وجودی

 دست و شودمی رها انبوه تودۀ از و کشدمی دوش به را خود هستی بار مسئوالنه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 93، شماره مسلسل 6931 تابستانسال نهم، 

 

 

 

 

 

 

 

322 

 

 هایافق و یابدمی هستی با تریگسترده مواجهۀ ترتیب، بدین و، زندمی انتخاب به

 (31-39: 0931 مککواری،) .گشایدمی او سوی به نوینی

( شیاندیخودبنیاد)سوبژکتیویسم  اوج را مدرن فلسفۀ هایدگر :متأخر دورۀ. ب

 ایرس تا کند مشخص را هرچیزی چهارچوبِ نظری عقل سوبژکتیویسم، در. داندمی

 و دهدمی قرار هم کنار در را امور یعنی شوند، سنجیده چهارچوب این در چیزها

 آن از غیر و کندمی مطرح واقعیت عنوانبه را آن سپس، و، سازدبرمی هیئتی آنها از

 خاتمی،) .شودمی نامیده 1گِشتل بندی اصطالحاًچهارچوب این انگارد؛می نیست را

 که یابندمی ظهور گونهآن صرفاً هستی و جهان صورت، این در (031-031: 0930

 رایج چهارچوب اما. کند تجلی ما بر خواهدمی خود که طورآن نه خواهیم،می ما

 طبیعت و انسان یعنی است، ابزاری چهارچوب مدرن جهان در هستی ظهور برای

 قرار ریبتخ و تسخیر مورد برتر، قدرت سوی از که هستند شیئی مثابهبه صرفاً

 مکان مثابهبه نه هستی منظری، چنین از نتیجه، در. باشندمی سلطه تحت و گیرندمی

 بی و ردس مکان مثابهبه بلکه خواند،فرامی مراقبت و تکریم به را انسان که مقدس،

 نسانیا خودبنیاد هایطرح پیشبرد برای ابزاری نقش صرفاً که است رویی و رنگ

 آنچه» نه کندمی بحث «هست آنچه» از همواره جدید علم منظر، این از. دارد

 آنچه و کندمی بحث است یافته تجلی ما بر منظر این از که آنچه از یعنی ،«نیست

 «ستینی» این کهدرحالی انگارد،می نیست را است نیافته تجلی منظر این از که را

ست ه ایباشنده هر وسیلۀ به و آیدمی ایباشنده هر از قبل که است «هستی» همان

 داده بروز را خود ممکن تجلیات از یکی صرفاً مدرن، علم در و( یابدمی ظهور)

 پرسش( است نیافته ظهور علم در که آنچه)نیست  آنچه از پرسش. است

                                                 
1. Gestel. 
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: (013-018: 0931 مککواری،)دارد  را خودش خاص منطق و است مابعدالطبیعی

 و شودمی عاجز نسبت برقراری از و رسدمی هستی مرز به انسان کههنگامی

 نسبت و کندمی اشراق انسان به هستی انتظار، و صبر با آنگاه، یابد،می استیصال

 فراخوان را( زبان)نسبت  این هایدگر (008-000: 0930 خاتمی،)سازد. می برقرار

شعر  صنیفت در تفکر این. داندمی انتظار در تفکرِ و راستین تفکر از ناشی و هستی

 شاعر .یابدمی نظیر کرده هستی وقفِ را خودش که کسی تفکر در و( نثر و نظم)

 وا با هستی که دهدمی رخصت او. است قبول آمادۀ کندمی جهان از که تأویلی در

 امر زمینه، این در البته، (013-018: 0931 مککواری،) .درآید زبان به و کند تالقی

 این ر،هایدگ نظر به که گزیند،می بر فیض واسطۀ عنوانبه را برخی خودش قدسی

. هستی و انسان میان اندفیض واسطۀ برگزیدگانْ. اندشاعران همان برگزیدگان

: است چنین نیز( راستین تفکر در متفکران و شاعران)آنها  رسالت (013-013 همان:)

 زبان بر و کردن . قابل بیان2 آن . حفظ3هستی  آشکارگی و انفتاح کردن . تجربه1

 یانفعال نقش صرفاً برگزیدگان تحلیل، این در (01: 0933 بیمل،)آن.  ساختن جاری

 کسی یعنی اند،شبیه همدست یک یا همکار یک به بلکه ندارند هستی با مواجهه در

 (131: 0930 احمدی،) .رودمی گشایش یاری به که

 و هستی محتوای هولدرین، شعر به استناد با ،(متأخر)دوره  این در هایدگر

 یک هر که داندمی «خدایان و میرایان، زمین، آسمان،» چهارگانۀ وحدت را جهان

 یک جهان ساختار واقع، در. دیگرند بُعد سه آیینۀ کدام هر و دارند تکیه دیگری به

 وایمحت از بیان این که است ضروری نکته این به توجه. است چهارساحتی واحد

 یچهارساحت جهانِ این هایدگر، برای. دارد استعاری جنبۀ چیزی، هر از بیش هستی،

 هک است قدسی سپهر این در تنها گوید:می هایدگر. سازدبرمی را قدسی سپهر
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 (903-903: 0933 خاتمی،) .سازد پنهان یا بدهد نشان را خود تواندمی الوهیت

 اختهس اشیاء دربارۀ که زبانی چراکه است، دشوار بسی هستی از ایجابی توصیف

: 0930 احمدی،)است.  دیگربودگی که بریممیکاربه ایهستی دربارۀ را است شده

 هستی دربارۀ را قدسی، امر معنای به ،«das heilig» لفظِ هایدگر (311-311

همان: ). سازد نمایان بیشتر را مسیحیت خدای و هستی میان تمایز تا بردکارمیبه

 که خدایی (131 همان:)بود.  دیگر خدای انتظارچشم همواره هایدگر اساساً، (131

 موجودات میان موجودی مسیحیت، خدای همچون اما دارد را الهی صفات از برخی

 نه را انسان او راستا، این در. است موجود هر بنیاد که است وجودی بلکه نیست

 تیهس بیان و حفظ و مواجهه رسالت که شمارد،می هستی شبان که کائنات سرور

 (013-018: 0931 مککواری،) .دارد دوش بر را

 برای ستا کوششی هایدگر فلسفۀ که شد مدعی بتوان شاید گذشت، آنچه بنابر

 مرسوم أشکال از بیرون در را ایمان البته، که معاصر، جهان در ایمان پروراندن

 دیگر خدای یک فقط» که گفتمی همواره هایدگر چراکه گیرد،می پی اعتقادی

 هستیِ که سارتر، برخالف وی، (183: 0930 احمدی،). «دهد نجات را ما تواندمی

 نیادب و لطف و معنا سرچشمۀ را هستی دانست،می متجاوز و بیگانه را نفسهفی

 تقدیس و تکریم جز راهی انسان برای آن، از آگاهی با که کندمی معرفی انسان

 (018-010: 0931 مککواری،)ماند. نمی باقی هستی
 زندگی معنای و . یاسپرس3-3

 از شبی فلسفیدن در توجهش که آلمانی روانشناس و فیلسوف 1یاسپرس کارل

 ،هایدگر برخالف یاسپرس،. است معطوف او وجودی مسائل و انسان به چیزی هر

 تجربی ماهیت دازاین منظر، این از. دهدمی قرار دازاین برابر در را اگزیستانس

                                                 
1. Karl Jaspers. 
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 خودِ ای اصیل موجود اگزیستانس ولی است نظری تفکر موضوع که است انسان

 آنِ از هک است چیزی همان و است فرد به منحصر کامالً اگزیستانس. است حقیقی

 و است گشوده جدید امکانات سوی به نامحدودی نحو به اگزیستانس. است من

 ودیخ این. آیددرنمی اندیشه به نظراً و مفهوماً روشن و واضح تصورات به وسیلۀ

 هدایت آن سوی به و است 1متعال با مرتبط ذاتاً و شودمی زندگی و تجربه که است

 آزادی و وجود اساس اگزیستانس. یابددرنمی را آن آزادی، طریق از و شودمی

 (Bunnin and Yu, 2004: 239)است.  عمل و اندیشه

 «امع مفهوم» نه است، انسانی «یگانه وجود» خود انسانی فرد از یاسپرس منظور

 و فریدآ بحران که بود انسان به مفهومی صرفاً نگاه همین یاسپرس، نظر به. انسان

 مینه در. شد منتهی او پیچیدۀ و سیال واقعیت انگاشتن نادیده به زمان مرور به

 ره زندگی در که بُعدی آن به اوالً،: انسانی وجود که دهدمی نشان یاسپرس راستا،

 ار تجربی علوم که بُعدی آن به ثانیاً، نیست، محدود( دازاین)است  مشغول روزه

 هاینظام منشأ که بُعدی آن به نیست و ثالثاً، محدود( آگاهی)سازد برمی

 یست،ن محدود( روح)است  ایدئالیسم و پوزیتیویسم همچون فلسفی خواهتمامیت

 به ساساًا که است اگزیستانس نام به دیگری وجودی مرتبۀ دارای انسانی فرد بلکه

 شنق ترینمهم اما گیرد،نمی قرار حصولی علم متعلق و آیددرنمی مفهوم صورت

 مغفول معاصر جهان در اما سازد،می مشخص را آدمی سرنوشت و کندمی ایفا را

 هدایت را آدمی وجودی ابعاد سایر که است آدمی وجود از بخش این. است مانده

 هب تمام صداقتِ با تواندمی که است وجودی بعد این به اهتمام با آدمی. کندمی

 تهوی و برگزیند خود زندگی برای را خویشتن با متناسب هدف و بنگرد خود

                                                 
1. Transcendence. 
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 (013-019: 0933 نصری،) .برسازد را خود ممتاز

 اصیل یزندگ تحقق و فرد یگانگی ناپذیریتقلیل بر که جهت این از یاسپرس،

 چهنی و یرکگاردکی تأثیر تحت کامالً کرد،می تأکید 1ذهنیت طریق از یکپارچه و

 (Michelman, 2008: 195)بود. 

 فقدان رانبح بر توانمی که است وجودی بُعد این بر تأکید با یاسپرس، نظر به

 انس،اگزیست بُعد نمایاندن با چراکه کرد، غلبه غربی معاصر انسان زندگی در معنا

 ردمم تودۀ و دیگران از یکی صرفاً او زندگی که شودمی فهمانده معاصر انسان به

 با او که تاس خاطر بدین است، یافته سرنوشتی چنین اگر او زندگی بلکه نیست،

ست ا سپرده دیگران به  را خود زندگی اختیار خود، از مسئولیت سلب و وادادگی

 نچهآ جز ندارد هویتی که ابزاری است،درآمده دیگران اهداف برای ابزاری مثابهبه و

. دکننمی تعیین او برای دیگران که آنچه جز ندارد هدفی و سازندمی او از دیگران

 هب دورانی در اینک، کهدرحالی برگزیند هدفی چه خود زندگی در اگزیستانس، اما

 عقیدهمه نیچه با یاسپرس،! اند؟فروریخته ارزشی و عقیدتی هاینظام که بردمی سر

 او قاتل ،[خداناباوران و خداباوران]= همه  ما،» و!« است مرده خدا» که است

 هکرد باورناپذیر نیز را ارزشی و عقیدتی چهارچوب هرگونه خدا مرگِ و «هستیم

 که داندمی خوبیبه یاسپرس. است اروپایی فرهنگ منطقی پیامد نیهیلیسم و است،

 دهش ترسیم هاذهن در خیالی جهانی و رفته میان از خدا مرگ با همراه تسلی و امید

 دونب تواندنمی بشریت ازآنجاکه البته،. دروغین هایافسانه از مملو است، جهانی

 رایی،نژادگ روانکاوی، مارکسیسم،)کور  ایمانی ایمانی،بی عین در کند، زندگی ایمان

 :0933 نصری،) .شودمی حقیقی ایمان جایگزین( تاریخ با وحدت طبیعت، با وحدت

981-981) 

                                                 
1. Subjectivity. 
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 هب غربی، معاصر انسان زندگی در معنا فقدان بحران با مواجهه در یاسپرس،

 دسر احساس بیانگر که آنجا تا را آن و پردازدمی «خدا مرگ» دربارۀ نیچه اعالمیۀ

 تقبالاس وی. بیشتر نه پذیرد،می خداست به نسبت غربی معاصر انسان دلمردۀ و

 هب تن و عمیق ارتباط پی در که دهدمی ترجیح و پذیردنمی را خدا مرگ از نیچه

 شودب خودبنیادی دچار نیچه همچون اینکه نه برسد، اصیل وجود به متعالی، با تن

 (90-91همان: )بدهد.  ابرانسان به را اصالت و

 چرا هک کندمی شکوه معاصرش فیلسوفان از خرد به راهی کتاب در یاسپرس،

 خدا عدم و وجود دربارۀ گفتن سخن از و زنندمی طفره خدا هستی از پرسش از

 هاییپرسش قبیل از پرسش این یاسپرس، نظر به که حالی در جویند،می دوری

 انهشکاک موضع اگر حتی و دهد پاسخی بدان است ناچار فیلسوفی هر که است

 راه یکی کشد:می پیش را راه دو وی. کند توجیه و نماید بیان را آن باید دارد،

 ما یعنی شود،می شناخته وحی طریق از فقط خداوند آن، بنابر که است الهیاتی

 که است فلسفی راه دیگر راه اما. نداریم خدا از معرفت به راهی تنهاییبه هاانسان

 اما. یمبشناس را دهیم خدامی ترتیب که براهینی به واسطۀ توانیممی ما آن، بنابر

 خدا وجود برای توانمی آن، بنابر که کندمی طرح نیز را سومی راه یاسپرس

 داخ به انسان تعالی اظهار درصدد صرفاً هااستدالل این اما کرد مهیا هاییاستدالل

 واجههم محدودیتی با ما آن، به واسطۀ که هستند هاییراه آنها. هستند اندیشه حسب

 بدیلت طبیعی حضور به ناگهانی طور به خدا از ما باطنی آگاهی آن، در که یابیممی

 (Jaspera: 16)شود. می

 وجودی دگرگونی و جهش بدون حضورش اما هست خداوند یاسپرس، برای

 صرفاً بلکه نیست موجود علمی محتوای یک عنوانبه خداوند: »شودنمی درک
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 (Jaspera: 17) «است. موجود اگزیستانس برای گشودگی عنوانبه

 درصدد د،باش هستی توصیف یا خدا وجود اثبات درصدد آنکه از بیش یاسپرس،

 رتباطا همین پی در چراکه خداست، با تن به تن ارتباط و تجربۀ وجودی برقراری

سد. بر خود اجتماعی نظم و حقیقی آزادی و اصیل وجود به تواندمی آدمی که است

(Michelman,  2008: 19791-13 :0933 نصری، ؛) خدا که است ارتباط همین در و 

 آزادی، در که است موجود من برای ایاندازه به خدا: »گرددمی موجود من برای

 (Jaspera: 17) «.شوممی خودم معتبری، نحو به

 هن آبژکتیو نحو به که متعال، برای است رمزی صرفاً خدا یاسپرس، نظر به

 متعالیِ امر (Michelman,  2008: 197)پذیر. استدالل نه و است بردارتعریف

 و خطاب مورد دین در که گونهآن که یگانه فردی نیست، عالم جوهر یاسپرس

. نیست ودشمی اثبات متافیزیک در که گونهآن عالم موجِد. نیست گیردمی قرار سؤال

 منظر، این از( 018: 0933 مصلح،). گیردنمی قرار انسان شناخت دایرۀ در متعالی امر

 نیز پرسیاس. کندمی متمایز فنومن از را نومن که است کانت تأثیر تحت یاسپرس

 متمایز هست نفسهفی که طورآن جهان از را گرددمی آشکار ما بر که طورآن جهان

 این زا فرارفتن برای عقل تالش و بشری معارف و تجارب محدودیت بر و کندمی

 مانه نفسهفی هستی از ناعینی و نافهمیدنی قلمرو آن. گویدمی سخن محدودیت

 عال،مت با ارتباط برای یاسپرس،. خواندمی متعال را آن یاسپرس که است چیزی

 حقیقت از انتهایب جستجوی یک یاسپرس برای فلسفیدن. کشدمی پیش را فلسفیدن

 رایندف فلسفیدن این. خاص تاریخی هایافق در موجود افراد به وسیلۀ است متعال

 رطش یاسپرس، برای. زندگی تناقضات با مواجهه از برآمده است شخصی تغییر

-Ibid: 193)است.  دیگری با گشوده و صمیمی ارتباط فلسفیدنْ تجربۀ برای الزم

195) 
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 یعنی فلسفی ایمان. سازدمی مطرح را 1«فلسفی ایمان» یاسپرس راستا، همین در

 نظر هب الهی، هدایت این. «کند زندگی تواندمی الهی هدایت وسیلۀ به بشر» اینکه

 در الهی ندای. است اختیار و آزادی مبنای بر بلکه نیست وحی مبنای بر یاسپرس،

 تایید یا تقبیح حکم همان الهی ندای. است نهفته او آزادی و انسان خودآگاهی

 بتهال که حکمی گیرد،درنظرمی هایشعمل و هاانگیزه حرکات، برای انسان که است

 (813-811 :0933 نصری،) .است مبهم همیشه و نیست قطعی هرگز

 :گیرددرنظرمی رکن سه فلسفی ایمان برای یاسپرس،

 شوجود تواننمی و است شناخت غیرقابل اشچیستی که خدایی هست، ـ خدا

 .کرد انکار یا اثبات استداللی صورت به را

 ارادۀ اگر. است انسانی محدود اهداف از فراتر مطلق امر دارد؛ وجود مطلق ـ امر

 .یافت خواهد اصالت وی باشد، مطلق امر بر مبتنی انسانی

 رمز عنوانبه جهان است؛ وجود و خدا میان زودگذر ایمرحله پدیداری ـ جهان

 (881-893 همان:)شود. میدرنظرگرفته خدا زبان و

 ناگفتنی و ناسوت، در مقدس متناهی، در نامتناهی ترسیم» را 3«رمز» یاسپرس

 آنها چراکه کرد، مندنظام منسجم نحو به را آنها تواننمی که داندمی «زبان در

 که کندمی تأکید یاسپرس (Nelson,  2005: 325)اند. متعارض و چندگانه شدتبه

 هب بازگشت برای ایروزنه خواهدنمی و نیست مذهبی ایمان یک او فلسفی ایمان

 نظر وردم فلسفی ایمان با آشکار تضادِ در مسیحیت جزمیت چراکه باشد، مسیحیت

 و نددامی انجیل بر مبتنی هم را خود فلسفی تفکر وی (880: 0933 نصری،)اوست. 

 (890همان: )کانت.  و مارکس و اسپینوزا بر مبتنی هم

                                                 
1. Phlosophical Faith. 

2. Cipher. 
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 آن از علم در و بخشید عینیت توانمی نه را متعال هستی که واقعیت این اما

 دهدمی انسان به را آزادی این داد، قرار استدالل مورد را آن توانمی نه و کرد بحث

 نامدمی «فلسفی ایمان» یاسپرس آنچه راه از یرکگاردکی با زبانهم را آن آدمی که

 ون،کاپلست) .نماید رد «خدا مرگ» عنوان تحت را آن نیچه با زبانهم یا کند تصدیق

0931 :803) 

 است همین بدهد انجام تواندمی فلسفه که چیزیآن همۀ یاسپرس، برای آری،

 تواندنمی فلسفه. بس و همین سازد. آسان و گرداند روشن را انتخاب یا گزینش که

 هک کند آماده براهینی تواندنمی نیز و بدهد، انجام او برای را انسان یک انتخاب

 (111 همان:) .باشد او انتخاب جانشین بتواند

 اوج عقل، با تعارض در یرکگارد ـکی یاسپرس ـ برخالف نزد ایمان درنتیجه،

. ردبمی راه راز به عقل فراسوی که داندمی پروازی پرِ را او ایمان بلکه گیردنمی

دا خ با انسان رابطۀ بر و کندمی دنبال را خدا با وجودی رابطۀ خودش، یاسپرس،

 رقرارب مختلفی هایگونه به خدا با رابطه. ورزدمی تأکید بسیار( متعال هستی)

 اینک،. داشت کامل دسترسی خداوند به تواننمی اینها از یکهیچ در اما شودمی

 سوی به را او که شودمی متعالی سوی از ایجذبه دچار استیصال، از بعد آدمی،

 (191-113: 0930 خاتمی،) .انجامدنمی عرفان به شوریدگی این البته،. بردمی خدا

 گیرینتیجه

  «یغرب معاصر انسان برای خدا حضور مرگ» ایدۀ با مواجهه گذشت، آنچه بنابر

 که بود باور این رب نیچه. است اگزیستانسیالیسم فلسفی قطعات ترینکلیدی از یکی

 مدرن، علم و فلسفه به واسطۀ خداناباوران، و خداباوران ما مدرن، هایانسان ما

 رو،ازاین .کنیم پیدا باور وجودش به نسبت توانیمنمی دیگر و ایمکشته را خدا ایدۀ
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 .گیریم پی زندگی در را دیگر ایافسانه و برداریمدست ایده این از دیگر است بهتر

 نینچ خداناباوران ـ  و ـ خداباوران ما اگرچه که بود باور این بر یرکگاردکی اما

 شانن این بلکه باشد، دروغین ایافسانه خدا ایدۀ که شودنمی دلیل این ایم،کرده

 ما و مؤمنان ما خداناباوران، ما و خداباوران ما مدرن، هایانسان ما که دهدمی

 چون و ایمکوفته را دیگری درِ اشتباه به و ایمغلط جسته مسیر از را خدا فیلسوفان،

 با وانتنمی اما هست، خدا. ایمکرده تلقی صاحببی را خانه این ایم،نشنیده جوابی

 که فراگیر است مطلقی خدا انداخت؛ مفهومی تور به را او بشری، محدود ذهن

 راهی خدا، حضور دریافت برای وی. است من وجود و اگزیستانس بنیاد حتی

 .نهدمی پیش نوین

 که تفاوت این کنند، بامی دنبال را نگرش همین نیز یاسپرس و هایدگر

 أکیدت قدسی امر مثابهبه هستی بر هایدگر. نهندوامی را یرکگاردکی خردستیزی

 .متعالی امر مثابهبه فراگیر هستی بر یاسپرس و کندمی

 داوندخ دربارۀ الهی، اگزیستانسیالیسم نظر به که است این نگرش این الزمۀ

 و خداوند وجود اثبات برای تواننمی و گفت سخن ایجابی صورت به تواننمی

 هر زا بیش فیلسوفان، این برای که آنچه. گرفت کمک عقلی دالیل از او صفات

 زا مفهومی شناخت نه است، متعالی هستی با وجودی ارتباط دارد اهمیت چیزی،

 با لکهب آیدنمی به دست عینی دلیل و استدالل با نیز خداوند با وجودی ارتباط. آن

 را او جلیت توانمی که است استیصال برابر در انتظار و صبر و زیستن وارخودگونه

 سانیان فرد آن، در که است معناداری و وارخودگونه زندگی راستین زندگی. دریافت

 وجودی مواجهۀ انتظار در خود، وجودی امکانات تمامی لحاظ با را، خود زندگی

 باورند این بر فیلسوفان این. دهدمی قرار هستی ندای شنیدن و متعالی و مطلق با
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 در زنده موجود یک عنوانبه نه را خدا بایستمی زندگی، نمودن معنادار برای که

 ندگیز در بلکه ذهنی، مسائل کنار در مسئله یک عنوانبه نه و موجودات، سایر کنار

 قدسی، امر مطلق، وجود دیدگاه، این در خداوند،. دریافت رازوار صورت به و

 خدا از ودخ تلقی که اندمراقب کامالً فیلسوفان این. است فراگیرنده و متعال هستی

 یلسوفانف این نظر به که ایتلقی بدانند، خدا از ولامتد فلسفی تلقی از متمایز را

 .کند ایفا نقش غربی معاصر انسان زندگی در تواندنمی و است باورناپذیر

 و ندی از مرسوم هایقرائت در اصالح با کوشندمی الهی هایاگزیستانسیالیست

 صویریت سویی، از که دهندمی ترجیح آنها. یابند غلبه بحران این بر علم و فلسفه

 عقل ناتوانی طبل بر دیگر، سوی از و بدهند ارائه خداوند از رازآلود نهایت در

 جلیت پارادوکسیکال عامدانه خداوند: گویدمی یرکگاردکی که ایگونه به بکوبند

 و ندی از دارند، سروکار چرا و چون و استدالل و عقل با که فیلسوفانی تا یافت

 (31-33: 0933 کاپوتو،)بردارند.  دست وحیانی هایآموزه

 سهم معنادار زندگی در که الهی، اگزیستانسیالیسم فلسفی رویکرد این تردید،بی

 مدۀع برای رود،می پیش عقل با تعارض در گاه و نیست قایل عقل برای چندانی

 و نتیس موضع این پذیرش متضمن رویکرد این چراکه نیست، قبولقابل دینداران

 را داخ وجود عقلی، متعارف فهم وسیلۀ به تواننمی که است گرایانهشک قدیمی

 .فهمید را خدا تواننمی حتی و کرد ثابت

 چهارچوب در را خود زندگی معنای که الهی فیلسوفان و دینداران از بسیاری

 توانمی همچنان که باورند این دهند برمی قرار وحیانی ادیان ارزشی و عقیدتی

 اگرچه کرد، فراهم دالیلی( سنتی تلقی به خداوند)خداوند  وجود اثبات برای

 نای ترتیب، بدین. شناخت بشری محدود عقل وسیلۀ به را خدا ذات تواننمی
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 نفی و ناپذیریاستدالل و باورناپذیری معنای به خدا مرگ دینداران، و فیلسوفان

 خداوند از همچنان و شمارندمی مطرود را معاصر انسان برای خدا حضور تجربۀ

 یغرب معاصر انسان زندگی به معنادهی برای قدسی منبعی عنوانبه او خواست و

 دسته دو به خداوند وجود استداللیِ اثبات برای مؤمنان از دسته این. کنندمی دفاع

 :شوندمی تقسیم

 قینی یعنی سنتی، معرفتی انتظار بر اصرار با فیلسوفان این از ـ برخی

 هاییاستدالل /استدالل و دانندمی پذیراستدالل را خداوند وجود ناپذیر،خدشه

 و مسلمان فیلسوفان عمدتاً معاصر، جهان در. دهندمی ترتیب آن برای برهانی

 .شوندمی شمرده گروه این از نوتوماسی مسیحی فیلسوفان

 و حاصال با هستند، مسیحی عمدتاً که مذهبی فیلسوفان از دیگر برخی ـ اما

 وجود تاثبا برای توانمی که شدند رهنمون باور بدین خود، معرفتی انتظار تعدیل

 خالی اما نیست کلمه ـ سنّتی معنای ـ به یقینی البته که کرد فراهم دالیلی خداوند

 ایویژه أکیدت نیز دینی تجربۀ بر فیلسوفان از گروه این. نیست نیز توجیه و باور از

 در معرفتی ارزش جهت از را خدا وجود به باور طریق، بدین کوشندمی و دارند

 مونه،ن برای. دهند جلوه معقول را آن و دهند قرار تجربی قضایای سایر به باور کنار

 دینی جربۀت او. کندمی استفاده دینی تجربۀ از خدا وجود اثبات برای آلستون ویلیام

 با همشاب ساختاری دینی تجربۀ برای آلستون. داندمی معرفتی درونمایه دارای را

ون و پترس)داند. می خدا به مستقیم آگاهی را آن و است قایل حسی تجربۀ ساختار

 (13-83: 0933 دیگران،

 مینهز این در مشابهی مطالب بیان به نیز مسلمان معاصر فیلسوفان البته،

 وجود که ردک ثابت استدالل با توانمی که باورند این بر فیلسوفان این. اندپرداخته

 ارتباط خود برقراری صورت، این در. خداست وجود با وجودی ارتباط در ما
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 اًصرف استدالل و ندارد، خدا وجود اثبات برای استدالل به نیازی خدا با وجودی

 .باشد وجودی ارتباط این به ما التفات مایۀ تواندمی

 شبخهستی علتِ علمِ شان،پیروان و مالصدرا و سهروردی فلسفی هاینظام در

. تاس غیراکتسابی حضوری علم اقسام از قسم دو آن، به معلول علمِ و معلول به

 سیر اب گاه که است حضور و وجودی ارتباط این به است التفات اکتسابی آنچه

 از ایجذبه با گاه و عرفانی سلوک و سیر با گاه و گیردمی انجام محض عقالنی

-983: 0911 شیرازی،صدرالدین  ؛110-111: 0931 یزدی، مصباح)حق.  حضرت سوی

 استوار انسان شهودی هایبنیان بر هم خدا، وجود به ایمان اساس، این بر (983

 معنادار ار زندگی توانمی ترتیب، بدین و، باشدمی پذیرتوجیه و عقالنی هم و است

 .ساخت

 هومیمف تور به تماماً را خدا ذات تواننمی که باورند این بر نیز مسلمان عارفان

 نکهای مطلب توضیح. یافت دست آن از وجوهی به توانمی حال، این با درانداخت.

 تجرد از اعالى مرتبۀ در و حقایق همۀ بر محیط حق حضرت وجودی حقیقت

 عقلى[ و خیالى و حسى از ادراک ]اعم انحای از یکهیچ به نتیجه، در است. واقع

 چراکه است، محال اکتناه نحو به حق ذات ادراک سخن، دیگر به. گرددنمى درک

 نحو به حق ادراک حال، این با. است خارجى معلوم به احاطه بر فرع تامّ ادراک

 علم به ـ«سلطه و احاطه نحو به» نه «آن وجوه از وجهی به» ادراک ـ یعنى اجمال

 از هریک اگرچه آری، (013: 0931 آشتیانی،)است.  ممکن حضورى علم و حصولى

 از ما که شودنمی سبب این اما دارد، را خودش به خاص محدودیت هاحوزه این

 به خود زندگی کردن معنادار در و بپوشیم چشم هاتوانایی و دستاوردها این

 .گردیم مبتال گریزیعقل و ستیزیعقل
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