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  چكيده
يـا بـه تعبيـر خـود او     » متعـالي «هاي ياسپرس، نظرية او دربارة  ترين انديشه از بديع

پژوهش حاضر به بيـان جايگـاه ايـن نظريـه در انديشـة ايـن       . است» ترانسندانس«
از نظر او، شـناخت علمـي و معرفـت متـافيزيكي     . پردازد فيلسوف اگزيستانس مي

فراتر از عقل كه قوام هستي انسـان  تواند به سوي امري  محدود است، اما انسان مي
. است كه آخرين وجه وجود است» متعالي«بدان است، راهبري شود كه اين همان 

توان در دو جنبة اسمي و  اين پژوهش بر آن است كه متعالي از نظر ياسپرس را مي
فعلي مورد بررسي قرارداد؛ جنبة اسمي و جنبة فعلي ترانسندانس دو ساحت متمايز 

  .است كه هريك از اين دو جنبه به نحوي مكمل جنبة ديگر است» متعالي«
 .متعالي، اگزيستانس، دازاين، جهان :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

بيش از همه برازندة ياسپرس است؛ هم به لحـاظ   )Existence(عنوان فيلسوف اگزيستانس 
در انديشـة او، اصـل   . اش تقدم زماني در طرح اين مباحث و هم به لحاظ مضامين انديشه

و به عنوان موجـودي   )Dasein(» دازاين«انسان است و انسان به عنوان موجودي در جهان 
است؛ و بـه همـين عنـوان بـا لحـاظي       )Existential(» اگزيستانسيال«كننده و آزاد،  انتخاب

يافته از امر متعالي و متوجه آن، و باالخره موجـودي در نسـبت بـا ديگـران بـه       ديگر قوام
  .سوي حقيقت است
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افالطون، افلوطين، كانت، هگل، : از فيلسوفان بسياري متأثر بوده است؛ از جمله ياسپرس
اما، تأثير هريك بـر وي در زمينـة    ).68: الف 1375وال، (نيچه، كركگور، هوسرل و هايدگر 

اش از  تأثير كانت و كركگور بر او بيش از هرچيـز در روشـنگري  «خاصي بوده است؛ مثالً، 
اش را از  توان گفت كه در حقيقت او فلسفه مي .(Edwards, 1967: 80) »خرد و هستي است

آن است كـه در   كانت بر. است كرده  كند كه كانت در آنجا بحث خود را تمام جايي آغاز مي
توان سه ايدة خدا، جهان و انسان را اثبات كرد و اين انتهاي كار كانت  حيطة عقل نظري نمي

  ).253: 1386خاتمي، (جا آغازكرد  بود كه ياسپرس از همين
هاي  رغم تفاوت ستايد و گاهي آن دو را به اما، دربارة نيچه و كركگور، او بارها آنها را مي

  .داند  كند و هر دو را در تاريخ فلسفه استثنا مي با هم مقايسه ميبنيادين در انديشه، 
ــه حــوزة فلســفة هســتي     ــه هيجــان آمــده و ب ــدن فلســفة نيچــه ب ــا خوان ياســپرس ب

هگـل فلسـفه را   «: گفت جنگيد و مي او همانند كركگور با فلسفة هگل مي. است شده كشانده
دكـارت و هگـل، بـه انديشـيدني     اش در اعتـراض بـه    فلسـفه . »به سطح عام رسانيده است

سـاختمان  «ها را به سـود دسـتاويز    انجامد كه فردي است و در نتيجه محتواي آن فلسفه مي
دانـد و   وي با پافشاري بسيار، حقيقت فلسفي را دروني مـي . كند مي انكار» دروني فرد انسان

رش يابـد،  گويد هر داوري بايد به صورت انديشه درآيد و گسـت  اصل فلسفة هگل را كه مي
دانـد   اش را اجابـت خواسـت كركگـور و نيچـه مـي      در كل، ياسپرس فلسـفه . كند انكارمي

  ).206: 1354دستغيب، (
ــأثر اســت  ــي و . 1: او عمــدتاً در دو بخــش از كركگــور مت ــه خردگراي ــارزه علي در مب

در توجــه بــه . 2فهــم؛  كــس ســازي هگلــي و مبــارزه عليــه حقيقــت جــامع همــه سيســتم
  ).145: 1386نوالي، (يمان و رمزآميزي جهان بودن ا غيرعقالني

  :است از سوي ديگر، تفكر مسيحي نيز بر انديشة او تأثير بسزايي داشته
 ياسـپرس  تفكـر  انبعـاث  منشـأ  و حركت آغاز مسيح، ديانت نجات طريق و مسيحي تفكر
  ).145 :همان( است مسيح ديانت فهم به منوط او فكر تاريخي فهم كه نحوي به باشد مي

اسـت و   بوده )Max Weber(تأثير مستقيم ماكس وبر  اش تحت سپرس در تفكر سياسييا
  : گويد او مي. است دانسته او را بزرگترين مرد روزگار خويش مي

ــر ــي تفك ــن سياس ــاز از م ــگ آغ ــاني جن ــأثير تحــت 1914 در اول جه ــاكس ت ــر م  وب
 ايـن  و. بينديشـم  ملـي ] اصـول [ چارچوب در چگونه كه آموختم او از و. است گرفته شكل
  ).93: 1379 ياسپرس،( پذيرفتم  جان به را تفكر ةشيو
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چـون او از سـويي روش پديدارشناسـي    . تأثير هوسـرل نيـز در ياسـپرس بـارز اسـت     
هـاي او را دربـارة خـود     تـوان ايـده   گيرد و از سويي ديگر مي مي كار توضيحي هوسرل را به

 ).87: 1385كرمي، (برد  كار هاي متعالي به متعالي و آگاهي
  

  وجود: ياسپرس مسئلة .2
 ب،يترت نيبد. است ستانسياگز ةفلسف مباحث محور آن، از پرسش و )Being(وجود  ةدغدغ

 اگزيستانس، ةفالسف ةعمد مانند نيز او اما،. است وجود از نيز ياسپرس ةفلسف اصلي پرسش
 هرگاه«: گويد مي او. ندارد را وجود بماهو وجود يا وجود مطلق از پرسش به گويي پاسخ بناي

  .)Jaspers, 1963: 4( »خورم مي شكست آورم، دست به را وجود بماهو وجود كنم مي تالش
رسـيم   علت اين ناكامي نيز آن است كه در پرسش از وجود بماهو وجود، به نتايجي مي

  .كند كه تعريف كلي وجود بماهو وجود را ناممكن مي
...  ماست به نسبت اشياء ترين بديهيهستي ) به جهان يابي جهت( جهان اكتشاف در

 رتوان آنها را تصو اشيائي كه وجود دارند و مي همة در هستي كه است آن نتيجه نخستين
 هر. است هستي وجوه برابر چيزها بندي طبقه براي مقوالت فهرست. نيست يكسان كرد،
، ... و آگاهي حيات، صورت، ماده، كيفيت، كميت، جوهر، اعتبار، واقعيت،: مانند مقوله
» چيزي هست«در نتيجه اين عبارت كه . كند وجه يا نوعي از هستي را مشخص مي يك
دوم اين بود كه هستي كه يكبار توسط بررسي ما  نتيجة. نيست معنا يك به جا همهدر 
 وجود از كنيم تالش ما اگر. بازآيد هستي »يك« به دوباره تواند نمي بود شده پاره پاره

به پاسخي  بپرسيم، ـ  دهد وجوه هستي را نشان مي همة كه وجودي يعني  ـ وجود بماهو
تفكر اين جهاني  نتيجة آخرين آن گسستگي و شده منحل اكنون هستي. يافت نخواهيم دست
  .)ibid: 33(است 

آليسم را در فهم هسـتي بـه دليـل     ويسم و ايدهياز اين رو است كه ياسپرس منطق پوزيت
كنـد هسـتي را در مجربـات منحصـر كنـد و       ويسم تالش مييپوزيت. داند مشابهي مطرود مي

كشيدن از  تهي تقليل دهد، و اين هر دو دست كوشد هستي را به تصورات ميان آليسم مي ايده
  .هستي است

  :افزايد با اين حال، مي
 آن به داختنپروجود كلي با توجه به محدوديت بشر همراه با شكست است،  مطالعة اگرچه
من واقعيت هستي را نه در وجود در اختيار دارم، نه در . انسان و حركت تعالي است الزمة

نـد، نـه در وجـود    ا تعاريف گوناگون از بعضي وجودهاي خاص كه موضوع علم و آگاهي
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هيچ جايي نيست كه بفهمم وجود چيست؟ . شخصي خودم و نه حتي در ارتباطم با ديگران
 آزادي چون ـ   جوي وجود كه آزادي مراو كنم و به جست ها صعود مي يترغم محدود اما به
 چنـان  آنجوي وجود نپردازم، و چون هرگاه به جست. پردازم نموده، مي محدود ـ  است من

  .)ibid: 4(ام  بودن خود را متوقف كرده خودم من گويي كه است

گرچه دسـتيابي بـه   اي اصيل براي تحقيق از وجود حقيقي هست،  پس، در ما انگيزه
از ديد ياسـپرس، همـين ناكـامي و شكسـت در يـافتنِ وجـود       . آن براي ما ميسر نيست

توان  از نظر او، از سه حوزه مي. رفت مهمي براي وجودشناسي نوين است محض، برون
به وجود نزديك شد كه اين سه حوزه هيچ وجه اشتراكي با هم ندارند، تشكيك ندارند، 

تواند جامع ديگران باشد، ولي هر سة اين  كدام نمي يگر نيستند و هيچقابل تبديل به يكد
  .اند ها ضروري حوزه

  :اند از ها عبارت اين حوزه
  يا متعين يا جهان و يا وجود عيني كه شناختني است؛» وجود آنجا« )الف
  يا فاعل ادراك يا وجود لنفسه كه فاعل شناسنده است؛» وجود من« )ب
  .متعالي كه نشناختني است يا» نفسه وجود في« )ج

هـاي جهـاني    يابي جهت. 1: كه اين سه حوزه به ترتيب مربوط به اين سه نحوة وجودند
)World Orientation( )خـروج بـه سـمت    . 3سازي اگزيستانس؛  روشن. 2؛ )اكتشاف جهان

  ).165: 1372وال، (تعالي 
بـه متعـالي، بـه دو    اگرچه بحث اصلي اين پژوهش متعالي است، به عنوان زمينـة ورود  

   :كنيم اجمال اشاره مي نحوة وجود ديگر نيز به
  
  هاي جهاني يابي جهت 1.2

 اسـتوار چيز  بيني انسان بر چه هاست و اينكه جهان بيني اين بحث در واقع همان بحث جهان
بينـي خـاص خـود را دارد و بـر اسـاس همـان        است كه هر انسـاني جهـان   آناو بر . است
  .علمي، فلسفي، ديني: بيني داريم ما سه جهان. كند جهان را تفسير ميبيني است كه  جهان

ايـن نظـر ياسـپرس كـه علـم      . دهد كه جهـان چيسـت   تواند نشان بيني علمي نمي جهان
تواند در  دهد، همانند نظر كانت است كه معتقد بود علم نمي تواند چيستي جهان را نشان نمي

  .كند  عالم كليت را مشخص
بـر اصـول   . 2انـد؛   علـوم همگـي جزئـي   . 1: كند علم چنين بيان مي ياسپرس در مذمت
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هرگـز وارد قلمـرو   . 4از توضـيح معـاني خودشـان عـاجز هسـتند؛      . 3موضوعه استوارند؛ 
هاي كلي و  بيني علمي نقص بنابراين، جهان. جامعيت و عينيت ندارند. 5شوند؛  ها نمي ارزش

  .اساسي در ذات خود دارد
بينـي فلسـفي را    هـاي گونـاگون جهـان    بيني علمي، صـورت  نياسپرس پس از رد جها

تواند خأل فلسفه را پر كند و بايد صورت ديگـري از   بيني علمي نمي جهان. كند بررسي مي
او از اين صورت از عقالنيت، به اگزيستانسـيال  . عقالنيت را لحاظ كرد كه غيرعلمي است

آليسـم و   تحـت دو عنـوان ايـده   بينـي فلسـفي را    او دو صورت كلـي جهـان  . كند تعبير مي
كند كه دو جريان شاخص در تفكر در قـرن نـوزدهم تـا نيمـة      بندي مي ويسم تقسيميپوزيت

بيني  مدارند و اشكال كار در اين جهان ويستي علميهاي پوزيت جريان. اول قرن بيستم هستند
اسـت و    ويستي تجربـه كـرده  يهاي پوزيت بيني خود را ملتزم به روش اين است كه اين جهان

لـذا،  . در نتيجه اين روش استقرايي است و محدوديت دارد و قابليت تعميم كلي را نـدارد 
ويستي حل مسئلة جهان نيست، بلكه اين است كه بتوانـد خـودش را   يمسئلة بنيادين پوزيت

درگيـري   ويسم خوديبنابراين، از نظر ياسپرس، پوزيت. توجيه كند و جايگاه خودش را بيابد
شـود   ويسـم بـا شكسـت مواجهـه مـي     يتيجه عقالنيت معطوف به تجربة پوزيتدارد و در ن

  ).258 -  256: 1386خاتمي، (
بيني نيز عقالنيت فلسفي است كه به دليـل   آليستي، اين جهان بيني ايده اما، در مورد جهان

اما، مشكل آن اين است كه واقعيـت را  . ويسم برتري داردينبودن به تجربه، بر پوزيت معطوف
آليسم  توان با ايده سازد؛ لذا، نمي كند و ايده تمام واقعيت را مي وجو نمي از ايده جست خارج

اينكه . 1: آليستي دو دليل دارد بيني ايده و اين ضعف جهان. هم جايگاه علم را مشخص كرد
آليسـم   ايده. 2كند؛  اش همچنان تفسير عالم است و در اين تفسير، علم را مصادره مي دغدغه
  ).258 :همان(كند  ستانس انسان به معني دقيق كلمه غفلت مياز اگزي

نخست اينكه او ديـن را  : است هايي قائل شده بيني ديني نيز محدوديت او در مورد جهان
بيني دينـي هـم شـناختي     داند و دوم، بر آن است كه ما اگر بخواهيم در جهان دين مسيح مي

شـود و مـا از شـناخت وجـود و      مـي  آوريم، شناخت ما در شناخت مسيح متنـاهي  دست به
هـا بـا شكسـت مواجهـه      يـابي  مانيم و در نتيجه، تمـام جهـت   شناخت خداي پدر عاجز مي

ها كار  هاي خودمان در اين حوزه توانيم فراتر از توانايي شكست يعني اينكه ما نمي. شوند مي
فلسـفي و يـا   توان به لحاظ علمي يا  شود و نمي كنيم و جهان براي انسان يك حد ظاهر مي

اين شكست، شكست انسان است نه شكست جهان، چراكـه جهـان   . ديني آن را تفسير كرد
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بنابراين، عالم به . در واقع، اين حد، حد من است نه حد عالم. واقعيتي خارج از انسان است
بينـي   در نتيجه، هر سه جهان. باشد شود نه آنكه عالم حدي داشته عنوان حد بر من ظاهر مي

هستند، اما  دهند و هر سه با شكست مواجه توانند جهت واقعي را نشان هستند و نمي مطرود 
دهد  مي تناهي كلي بشر را نشان. 1: ما دو نوع شكست داريم. اين شكست معناي منفي ندارد

ضعف ما را در آنچه مـدعي بررسـي كامـل آن هسـتيم،     . 2كه مربوط به اگزيستانس است؛ 
هاي جهاني شكست از نوع دوم است و از نظر او، ما در سـطح   يابي در جهت. دهد مي  نشان

واقعيت خارجي با چهار ساحت ماده، حيات، آگاهي و روح سروكار داريم كـه ايـن چهـار    
بعضي علوم فقط با ماده سروكار دارنـد  . اند و با هم تعارض ندارند ساحت با هم قابل جمع

تواند با يكـي از ايـن    هر علمي تنها مي كنند و مي و بعضي ديگر با روح، لذا محدوديت پيدا
ها از نظـر او مثبـت    كند و محدوديت باشد؛ لذا، محدوديت آنها بروز مي ابعاد سروكار داشته

بنابراين، در اولين خروج انسان به سـمت جهـان كـه خـروج طبيعـي اسـت، علـم        . هستند
برسد، بايـد بـه    تواند در خارج از خودش به واقعيت شود و اگر انسان نمي حصولي آغازمي

 ).268 -  258: همان(شود  خودش بازگردد و انسان اگزيستانس مي
  
  اگزيستانس سازي روشن 2.2

شـود و   به تعبير ياسپرس، محدوديت شكست است و شكست باعث ظهور اگزيستانس مي
از نظر ياسـپرس،  . شويم اصالً در مواجه با شكست است كه ما از اگزيستانس خود آگاه مي

االسـمي   كنـيم، تعريـف شـرح    شدني نيست و هرآنچه تعريف مي انسان تعريفاگزيستانس 
. يك فرآيند و قالب نيست؛ همان است كه شما عمالً هسـتيد . است و تعريف ماهوي ندارد

تواند درست باشد،  اما، اين نمي. گفتند در واقع، چيزي است كه قدما به آن روح يا روان مي
مند  است و بر اين نظر است كه روح زمان  س صحبت كردهزيرا او از روح در مقابل اگزيستان

او بر آن است كه اگزيستانس يك فعل است و وجود . مند است نيست، اما اگزيستانس زمان
اين فعل، آگاهي به خود و علم حضوري . توانيم بفهميم اگزيستانس را هم از طريق فعل مي

شـود و ايـن    صـولي تبـديل مـي   كه فعل متوقف شود، به علم ح به فعل خود است و همين
كـه تجلـي    در واقع، انسـان همـين  . شود زمان مي آگاهي به خود با فعل انتخاب و اختيار هم

. برد كه خودش هسـت  مي اش گويي نوعي انتخاب و اختيار است؛ تازه پي كند، تجلي مي پيدا
ترين ويژگي اگزيستانس آزادي و انتخاب است و اگزيستانس هستة اصلي تفلسف  لذا، مهم

ياسپرس است؛ هستة اصيلي است كه با خودش و با متعالي در ارتباط اسـت و بـه واسـطة    
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ظهـور  . شود كه منفعل و كارپذير است و متعالي شالودة آن است متعالي است كه واقف مي
نيـز نـام    هاي مـرزي  موقعيتكه از آنها به عنوان  اين اگزيستانس در تنگناهاي زندگي است

انسان در . مرگ، رنج، نبرد، خطا، گناه: اند از هاي مرزي عبارت برند؛ از جملة اين موقعيت مي
  ).98 -  91: 1372وال، (آيد  هاي مرزي به دريافتي عميق نائل مي موقعيت
تـي اسـت از   عالم. براي ياسپرس دغدغة مهمي است و هميشه بـا انسـان اسـت    :مرگ

. پايان هستي اسـت  ارزش بي كند و هم ماية  ناپايداري هستي؛ هم هستي را به فنا محكوم مي
كند، امـا در پـس ايـن تـرك، وصـل بـه        آدمي تنها وجة تجربي و مادي را با مرگ ترك مي
به دنبال اين مـرگ، حشـر بـزرگ و    . سازد جاودانگي است كه زندگي آگاهانه را معنادار مي

از ايـن رو، خـداحافظي   . شـود  مـي  رسيده آغاز خود هاي خوديافته و به ظيم انساننشيني ع هم
انگيز است، چراكه از دور، طلوع افق زيباي بقـاي ابـدي را نويـد     سقراط براي ياسپرس دل

تواند ما را از ترس از مرگ برهاند، تنها از فلسفيدن  و اينكه هيچ درمان پزشكي نمي. دهد مي
ي به مرگ موقعيتي است كه دازاين به طور كلي خود را در تهديـد  آگاه. است كاري ساخته

كنـد   شود و انسان به اصل هستي خويش رجوع مي در اين حالت، دازاين منتفي مي. بيند مي
  ).144: 1377ياسپرس، (

كشد كـه   به تعبير نيچه انسان چنان سخت رنج مي. همواره مالزم ذات انسان است :رنج
  ).146: 1384مصلح، (كند  خنده را اختراع مي

اين دو نيز مقتضاي حيات انسان هستند، اما در اغلب اوقات، انسان از اين  :گناه و پيكار
هاي ديگـر كـه مـا     نومي ها و نيز آنتي نومي اما، اين آنتي. كند اعراض و غفلت ميها  موقعيت

ها نباشند، هستي نيـز نيسـت و    نومي اگر آنتي. اند ببريم، براي هستي الزم ها پي توانيم بدان مي
از نظر ياسپرس، اگزيستانس در چند تكنيك خودش . نيست ترانساندانساگر هستي نباشد، 

در كنش ارتباطي با ديگران كه . 2در مواجه با شكست؛ . 1: بيند را به صورت اگزيستانس مي
. مندي است ت يافتگي و تاريخدر وضعي. 3است؛  در ياسپرس اين ارتباط ارزشي و اخالقي

اكنـون  مند است و ياسپرس نام آن را  شود كه ماهيتاً زمان ميق قمحاگزيستانس در وضعيتي 
كنـد و هـر    است؛ يعني، به نظر او اگزيستانس ما همواره در حال زندگي مـي  گذاشته جاويد

وضـعيت   اويداكنون ج. شود مي شود، به حال نسبت داده مي  آنچه به اگزيستانس نسبت داده
آينده يعنـي زمـان   . شوم گاه از وضعيت حضور خارج نمي حضور من است و اينكه من هيچ
شد و گذشته يعني  خواهدق قمحاي كه هنوز اتفاق نيفتاده  حالي كه اگزيستانس من در دوره

 ).157: 1383، بوخنسكي(شده  ققمحرفتة  هاي ازدست حال
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  فراگيرنده 1.2.2
او وجودشناسي . در ياسپرس با بحث وجودشناسي مرتبط است بحث حقايق يا امور احاطي

وجـود هميشـه يـك    . گـذارد  كند، ولي بحث دربارة وجود را كنار نمـي  متافيزيكي را رد مي
او اساسـاً مباحـث فلسـفه را در    . است اي است كه آن را دريافته پايدار است و خاص سوژه

با توجه به امور احاطي، اهم امور . هدد مي ذيل عنوان حقايق يا امور احاطي مورد بحث قرار
 ).151: 1384مصلح، (اگزيستانس  و عقل متعالي، امر جهان،: اند از احاطي از نظر او عبارت

  چهار ظهور حقيقت احاطي انسان 2.2.2
اند  هاي خاصي قائل است كه اين وجوه عبارت ياسپرس براي وجود لنفسه، وجوه و ساحت

  .اگزيستانس )د روح؛ )ج محض؛ آگاهي )ب دازاين؛ )الف: از
ترين سطح وجود ما، بود تجربي ماست كه به زمان و مكـان وابسـته    پايين :دازاين )الف
اي با موجودات عيني دارد كه مبتني بر رفع نيازهاي طبيعي و زيستي  اين وجود رابطه. است
تعريـف   در تعيـين  )Schrag(دكتر اسچرج . اين نحوة ارتباط جزئي و انضمامي است. است

  : گويد ياسپرس از دازاين ذيل عنوان مختصات وجود تجربي مي
 ام، حسي تجربة بدنم، من تجربي وجودي عنوان به. ام تجربي موجودياول از همه  من

 و هـا  تـرس  و مبـارزاتم  و هـا  كوشش هايم، رنجها و  دلواپسي هايم، خواست و ها انگيزه
 كـه  هسـتم  شـناختي  جامعه ـ شناختي روانـ  فيزيولوژيكي هستي يك من. هستم اميدها
 دارد سـيطره  آن بر قدرت به اراده و شناخت به اراده خود، امنيت و خود حفظ به اراده

  ).181: 1385 ي،كرم(

در ايـن  . فرض فيلسوفان كالسيك اسـت  آگاهي محض بنياد و پيش: محض آگاهي )ب
رو در ايـن سـطح، سـروكار     كند و ازايـن  پيدا مرتبه، انسان سعي دارد تا به موجودات آگاهي

. آگاهي محـض خاسـتگاه و منشـأ علـوم تجربـي اسـت      . هاي علمي است انسان با شناخت
  : گويد ياسپرس در تشريح اين سطح مي

 پذيرم،تبادل من برابرم، ديگري موضوع هر با ضرورتاً كه هستم موضوعي من سطح اين در
 نفسـاني  وجـودي  بلكـه  نيسـت،  تجربي افراد بين كيفيت ميانگين هويت پذيري، تبادل اين

 هسـتم  محـض  آگـاهي  مـن  ــ  عينيـت اسـت   ةهم ةمقدمنفساني كه  كيفيت ـ است بماهو
)Jaspers, 1963: 54(.  

انسـان در ايـن مرحلـه كلـي و     . حقيقت در اين سطح، مطابقت قضيه با متعلق آن است
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خواهد آنها را در ذيل قواعدي  ميانديشد و با توجه به آثار و عوارض موجودات  انتزاعي مي
  ).184 :1385كرمي، (قراردهد 

فلســفة اگزيســتانس در ديباچــة  )Richard F. Grabau(ريچــارد اف گرابــاو : روح )ج
آليسـتي آلمـاني    گرفتن اين اصطالح از هگل و سنت ايده ياسپرس با وام«: گويد مي ياسپرس

طور كلـي    آگاهي محض و انتزاعي به بعدي، بيشتر از ذهن به عنوان نوعي سنتز از وجود و
  .)Jaspers, 1971: xix( »گويد سخن مي

ويژگي اساسي ذهن، سير به سوي جامعيت و وحدت و اصـرار بـر كليتـي منسـجم از     «
 ).Schrajo, 1971: 91(» تمامي تجربه است

دانسـت، ياسـپرس نيـل بـه جامعيـت را       پس اگرچه هگل ذهـن را ارادة جامعيـت مـي   
د و در اين سطح از وجود، تالش دارد پراكندگي و تفرقِ سطح آگاهي را به دان غيرممكن مي
ماده، زندگي، روح، خدا، ملت، كليسـا، دانشـگاه و   : هايي چون ذهن ايده. كند وحدت تبديل
ايـن سـطح از وجـود    . شود ساز افكار و رفتار ما مي وسيله زمينه سازد و بدين امثال آن را مي
همچنين، اين سطح زير . شناختي است هاي زيبايي يكي و معرفتهاي متافيز خاستگاه انديشه

هدف حقيقي اين سطح، شناسـايي و تـرجيح   . بناي افكار ما و منشأ زندگي اجتماعي ماست
ـ   آگاهي محض، وجود تجربي، روح  ـ هر سة اين وجوه. ها بر برخي ديگر است برخي ايده

آگاهي : هاي گوناگون هاي مختلف و شيوه حالتتوانند موضوع پژوهش قرارگيرند، اما با  مي
موضـوع  شود؛ وجـود تجربـي    هاي علوم طبيعي بدل مي ويژه به روش محض به مقوالت به

؛ روح، موضـوع علـوم طبيعـي و نيـز علـوم      گيـرد  علوم طبيعي و نيز علوم اجتماعي قرارمي
ور كلي علوم انسـاني  ط  اما، بيشتر موضوع تاريخ فكر، هنر، شعر يا به. گيرد اجتماعي قرارمي

بنيـاد  . شـود  چيز تمام نمـي  همهبا مفهوم جهان يا دازاين يا آگاهي كلي و ذهن . گيرد قرارمي
رود؛  نمـي  دسـت  ها چيزي است كه عين نيست؛ چيزي است كه با مالحظة عقـل از  همة اين

 جاست كه ما با هستي اينشود مگر به آنچه همانند اوست؛ در  گر نمي چيزي است كه جلوه
  ).190 -  185 :1385كرمي، (شويم  رو مي روبه
اگزيستانس با فراتررفتن انسان از تفكيك سوژه و ابـژه و بـا التفـات بـه     : اگزيستانس )د

يابد؛ واقعيت باارزش و معتبري اسـت كـه در انسـان     متعالي است كه ظهور مي نسبت با امر
و يا به قول ياسپرس نـدا  است؛ شناختني نيست، بلكه تنها به صورت موضوع دعا يا نيايش 

توانم  توانم نداي هستي دردهم و ديگران را به هستي بخوانم، اما نمي من مي. گردد آشكار مي
  ).152 :1384مصلح، (ام را بنمايانم  چگونگيِ هستي
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در نهانخانة دلِ ما چيزي است كـه بنيـاد انديشـه اسـت،     «: گويد بالكهام در اين باره مي
روم و ما اين چيز را هستي  ز آنجا آزادانه به سوي خود پيش ميحريم مقدسي است كه من ا

  ).82 :1368بالكهام، (» ناميم مي
دهــد؛ داراي چيــز ثابــت و  نمــي اگزيســتانس خــود را بــه دانــش درخودماننــده نشــان

و با اين سخن كه هسـتي رو  . دهد مي تغييرناپذيري نيست؛ تنها به خود هستي، خود را نشان
اما، قبل از ورود به اين بحـث، در مـورد   . آيد مي ميان پاي ايدة ارتباط به به هستي ديگر دارد،

امور فراگيرنده، اين نكته اساسي است كه همة آنها متعلق بـه يكديگرنـد و ريشـة واحـدي     
شـود، غيرحقيقـت خـود را     هرگاه يكي از انحاء جدا شود و اعتبار آن مطلـق گرفتـه  . دارند
  ).74 -  73: الف 1375 ،وال(نماياند  مي

  ارتباطنسبت و  3.2.2
آشـكار  » ارتبـاط  و نسـبت «با ورود به بحث اگزيستانس و ايضاح ذات آن مقولـة بنيـادين،   

آن نقش اساسـي  ق قتحداند كه در  ياسپرس يكي از اركان اگزيستانس را ارتباط مي. شود مي
  ).150: 1384مصلح، (و حياتي دارد 

: گويـد  عنصر ارتباط در وي بسيار اهميت دارد و اين اهميت تـا جـايي اسـت كـه مـي     
  .)Jaspers, 1963: 97(» اي از نظر فلسفي حقيقت دارد كه انديشة ارتباط را رشد دهد انديشه«

ارتبـاط   )ارتباط انسان با جهـان؛ ب  )الف: گونه است در تفكر فلسفي او ارتباط بر چند
در ارتباط نوع نخست، . ارتباط انسان با متعالي )ارتباط انسان با خود؛ د )انسان با ديگران؛ ج

  .تصور انسان قطع نظر از جهان ناممكن است، زيرا حقيقت او هستي در جهان است
ـ كه از ساير اقسـام ارتبـاط ارج بـاالتري      ارتباط انسان با ديگران ـ  ارتباط نوعدر دومين 

ها و در تعامل و تعاطي مداوم  فكري با ساير انسان هم ودارد، انسان در همراهي و همكاري 
انسان موجودي است كه به واسطة . تنهايي انسان نيست شود، واال او خود به با آنها انسان مي

هـا   يابد و از ساير موجودات و از ساير انسـان  ها، تحصل خاصي مي ها و همراهي اين نسبت
يدن به خويش، در نسـبتي خـاص بـا ديگـران     بخش و اينكه انسان در تحقق. گيرد فاصله مي

. است؛ بسياري از مشكالت امروز انسان، غفلت از چنين نسبت و ارتباطي با يكديگر اسـت 
  .باشد تواند وجود داشته در نتيجه، انسان اساساً خصلتي اجتماعي دارد و بدون ديگران نمي

 است ارتباط ةسرچشم محبت كند مي بيان ـ  خود با انسان ارتباط ـ ارتباط نوع سومين در
در اين ارتباط، طي يك آفرينش متقابل، خويشـتني در مـا ايجـاد    . بخشد مي روشني آن به و

  . يابد مي  تحققدر اين حالت، تنهايي و اتحاد . گردد، بدون اينكه در ديگري منحل شود مي
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د، زيـرا  كنـ  در آخرين نوع ارتباط كه ارتباط انسان است با متعالي، آزادي را احساس مي
  . كند با اين ارتباط از موقعيت و مواضع حيواني گذر مي

. كنـد و هـم توصـيه    توان گفت ياسپرس در بحث نسبت، هم توصيف مـي  در كل، مي
آيـد   نمـي  آيد و حتي فلسفه پديـد  نمي االنفسي به خويشتن نايل هاي بين انسان بدون نسبت

  ).161 -  7: الف 1375وال، (
لـذا،  . يابـد  شود و حقيقت آنها تقوم مي حدود افراد تعيين ميهاست كه  در همين نسبت

ياسپرس در بحث اگزيستانس و تحليـل آن بسـيار   . تقوم فلسفه نيز به نسبت و ارتباط است
گيري اگزيستانس به سوي امر متعالي، اما در  خصوص در بيان جهت شبيه كركگور است، به

سويي مبدأ افكار و احوال و اعمـال را   از. مقابل، در بحث نسبت و ارتباط شبيه هگل است
داند، ولي از سويي ديگر، بر اين نظر است كه اگزيستانس  به نحوي در درون جان انسان مي

 ).380 -  350: 1385كرمي، (و تفكر و فلسفه جز در نسبت و ارتباط تحقق و قوام ندارد 
 
  متعالي 3.2
 Transcendence كه داشت توجه ديبا( كرد فيتعر توان ينم را يمتعال يخدا اسپرس،ي نظر از

است، اما گاهي تعالي را متعالي نيز ترجمه به معناي متعالي  Transcendentبه معناي تعالي و 
هـيچ  . )يعني متعـالي اسـت   Transcendenceدر اينجا نيز مقصود همان معناي دوم . اند كرده

تـوان گنجانيـد،    مقوالت نمييك از  هيچتوان از او داشت و او را در قالب  تصوري هم نمي
 ؛نه واحد است و نه كثيـر  ؛نه اضافه است و نه جهت ؛چراكه او نه كيفيت است و نه كميت

  .)Jaspers, 1963: 38-39( »نه موجود است و نه معدوم
وي از نظم تعبير به قانون روز و . نظمي اي است از نظم و بي از نظر او، انسان مجموعه

در قانون روز عقالنيت حاكم است و در سوداي . كند اي شب مينظمي تعبير به سود از بي
سوداي شب است . نظمي است قانون روز نظم مطلق و قانون شب عشق و بي. شب عشق

كشـاند در اينجـا خداشناسـي سـلبي      كه انسان را از سطح اگزيستانس به سـمت بـاال مـي   
خدا كـامالً اگزيسـتانس   شود و اتصال انسان با  ياسپرس كه متأثر از فلوطين است ظاهرمي

وضعيت قـانون روز مشـخص اسـت و    . شود است؛ يعني، جذبة خدا شامل حال انسان مي
سوداي شـب،  . احتياجات خود را برآورد... تواند با مطالعة منطق، علم، فلسفه و  انسان مي

هنــر اســت؛ هنــر نظــم نــدارد، بلكــه عشــق و ذوق و عالقــه اســت كــه در آن وااليــي و 
. هنر واقعـي صـرفاً ظهـور و ظـاهركردن اسـت     . ور دارد، اما منطق نداردحض ترانساندانس
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 تواند در قالب هنر ظاهر شود ورزيدن و شوريدگي من فقط مي اتصال من با خداوند و عشق
  ).280 -  278: 1386خاتمي، (

پس امر متعالي با اصول عقلي قابل اثبات و استدالل نيست و در دايرة شـناخت انسـان   
رأي است كه در نظر كانت تنها با ايمان و اعتقاد كامل  او در اينجا با كانت هم .گيرد قرارنمي

  .برد توان به خدا پي است كه مي
ايمان . نظر است ياسپرس در توصيف ايمان و نحوة سير در مراحل ايمان، با كركگور هم

ديگـري   انتقال بـه  تواند جاي ديگري را بگيرد و قابل كس نمي اي است كه در آن هيچ تجربه
هايي كه ياسپرس بر آن بسيار تأكيـد دارد، مقارنـة تعـالي و آزادي     يكي از مقارنه. نيز نيست

او بر اين باور است كه سرچشمة ايمان نه در مرزهاي تجارب دنيايي، بلكه در آزادي . است
. كنـد  مي يافت، يقين به خداوند پيدا هركس كه به آگاهي حقيقي از آزادي دست. انسان است

چنـين  . ترين آزادي مـن، آزادي از جهـان اسـت    عالي. ناپذيرند دي و خدا دو امر جداييآزا
آزادي پيوند عميقي با تعالي دارد و از آنجا كه آزادي در ذات و جوهرة ماست، مـا همـواره   

اي نيست كه به يكباره و براي هميشه  امر متعالي مسئله. باشيم نياز داريم رو به سوي او داشته
امـر متعـالي تنهـا بـا     . ضعيت آن مشخص گردد، بنابراين همواره مسئله اسـت حل شود و و

  ).25 -  22: 1375نصري، (تجربه است  قابل رمزاگزيستانس و آن هم تنها با واسطة 
در فـوق   يمشـهود اسـت و حتـ    يعلمـ  يـد كه از د يعيدر فوق سپهر وقا ياسپرسنظر  به

 است، كرده بيانروشن  يخيتار يثو ح خود آن را با عنوان قلمرو ارتباط يكه و بودن هست
بـه آن   ياءرمـوز آن در اشـ   و عاليـم  يـدن جـز از راه د  توانيم يوجود دارد كه ما نم يمتعال
  ).837: ب 1375وال، ( ببريم پي

براي حفظ حضور خدا نيز . حضور خدا مهم است ؛براي ياسپرس ذات خدا مهم نيست
 .اسـت   ما با خدا مهـم  ةرابط ،از نظر وي. كرد استفادهتوان  از مجازها، رمزها و تمثيالت مي

شـود، بلكـه مشـاهده     خدا اثبات نمي. و موضوع ايمان است نه موضوع شناختاخدا براي 
  .سازد رمزها خود را بر ما مكشوف مي ةاو به وسيل .شود مي

ما تنها وجود خويش، موجودات متعين اطرافمان و در عين حال محدوديت آنها را  :رمز
وجود حد خود داللت بر وجود متعالي دارد و از آنجا كه امر متعالي محيط بر . كنيم درك مي

آيد، ولي وجود رمز و قدرت انسان براي رمزخـواني او   همة موجودات است؛ به ادراك نمي
دو نحـوة رمزخـواني هنـر و فلسـفه     . كنـد  دراك امر متعالي توانا مياي تجربه و ا را به نحوه

آورد و تنها از طريق  رمز نحوة وجودي دارد كه امر متعالي را به حضور كنوني درمي. هستند
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گونه رمز  در جهان عيني سه. رمز در واقع نداي متعالي است. توان خدا را شناخت رمزها مي
نفسه؛ يعني، اينكه موجودات همه  عنوان ظهور وجود فيتلقي از جهان به  )الف: وجود دارد

امـا،  . هاي متافيزيكي نظام )است؛ ج آنچه در اديان و اساطير آمده )نمود و پديدار هستند؛ ب
. خود اگزيستانس نحوي تعالي در جهـان دارد . درجة باالتر رمز مربوط به اگزيستانس است

اختيـار و آزادي خـويش، خـويش را     انسان از ابتدا دركي حضـوري از خـويش دارد و بـا   
رمز . اند رمزها همچون يك زبان تعالي. منشأ اختيار و همة افعال امر متعالي است. آفريند مي

و شكست . كردن بودن را در شكست احساس و هدف فلسفة ياسپرس. نهايي، شكست است
اي امر از جمله رموزي كه ياسپرس بر. چيزي نيست جز آخرين كلمه، حد نهايي، خاموشي

...  موجود عيني، طبيعت، تاريخ، آگـاهي، آزادي، انتخـاب و  : اند از متعالي قائل است عبارت
  ).128 :1377ياسپرس، (

امور واقع براي همگان اعتبار دارنـد، امـا    )الف :اند؛ از جمله رمزها از امور واقع متفاوت
موجوديـت سـخن    انـد و تنهـا از آن   رمزها در قيد موجوديتي تاريخي، جهـاني و آسـماني  

 )گشايند؛ ج وري مي رمزها راه به تخيل و انديشه. اند شونده امور واقع بررسي )ب گويند؛ مي
. اند امور واقع يك داللتي )كنند؛ د رمزها راه به آزادي را روشن مي. ناپذيرند تزلزلامور واقع 

ــان اســت  ــين و چن ــد، در نتيجــه شــالودة ثبــات  رمزهــا چنــد داللتــي. چيــزي چن ي دار ان
  ).جا همان(دهند  نمي دست به

 خــدا، از لفــظ تعــالي و اســتعالء ةياســپرس در برخــي از آثــار خــود بــه جــاي كلمــ 
Transcendence توان اين اصطالح را از دو ديدگاه و بـه   از نظر نگارنده، مي. كند استفاده مي

  :دو معنا مورد توجه قرارداد
نوعي فعاليت است؛ همان عمل فلسفي انسان است؛ فعل از حد خود : معناي فعلي )الف

به  .و از حد خود فراتررفتن استشدن  ازخودبيرونمعنايي كه ناظر به عمل . فراتررفتن است
رود، يا جان از حد آگاهي كلي  شود كه آگاهي كلي از حد دازاين فراتر مي گفته مي ،اين معنا
  ).295: 1375نصري، ( كند تي از حد جان و آگاهي كلي گذر ميرود و يا هس فراتر مي

 و سارتر نزد در. ميرو   يم آن يسو به ما كه است يحد همان ترانساندانس كركگور نزد در
 ميرو ينم رونيب خود از ما اما شدن؛ رونيازخودب عمل از است عبارت ترانساندانس دگريها
 از خداوندي جاي) اگزيستانس( فلسفه اين در كه زيرا كنيم، وجو جست را ييخدا يزيچ تا

  ).288: الف 1375وال، ( است شده حذف جهان اين

  .استعالء ترجمه كنيمرا  Transcendence بايدبر اساس اين معنا 
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اين اسم ماهيتاً  ؛مقصودش خداسترود  كارمي بهزماني كه به اين معنا : معناي اسمي )ب
  .رود د فراتر مياز هر مسمايي كه به آن نسبت داده شو

 تعبيـري ي كه برتر از جهان اسـت و بـه   بدئم ،يعني ؛خداستنام معنايي كه ناظر به اين 
بـه ايـن معنـي     ؛موجود برتر از جهان است، چراكـه خـدا بيـرون از حـدود هسـتي اسـت      

Transcendence 296 :همان( را بايد تعالي يا متعالي ترجمه كنيم.(  
زيـرا كـه    ،سازد و ميان اين دو معنا ارتباط برقرار ميبرد  كارمي بهياسپرس هر دو معنا را 

تـا   ،البتـه . رويـم  با عمل ترانساندانس يعني با فراتررفتن از حد هستي خود به سوي خدا مي
مـا بـه سـوي متعـالي      ،جهشي از جانب ما صورت نگيرد و هستي مـا را دگرگـون نسـازد   

  ).297 :همان( رويم نمي
فنا پذيرفت، آنچه هست فقـط خداونـد اسـت و بـس؛     چيز فاني شد و رنگ  همهوقتي 

» يكـي هسـت و هـيچ نيسـت جـز او     «آنچه ابدي و سرمدي است تنها پروردگار است كه 
  ).55 :تا ، بيياسپرس(

اي  ترانسندانس يعني آن ناشناخته. كند ياسپرس خداي خود را از خداي اديان متمايز مي
هـا،   شـود، معمـوالً در سـنن، گفتـه     مـي  كه بر ما تسلط دارد و به رسم معمول خـدا ناميـده  

. يابـد  كه گـويي تجسـم مـي    ها و معتقدات جزمي دين انعكاس يافته يا چنان شناسي اسطوره
امـا،  . آيـد  اي نهادها درمي ها و يا پاره سان، تصور ترانسندانس به صورت بعضي فرمول بدين

ادها و يا بـا معنـاي   ها و نه با درهم شكستن اين فرمول) به جهت معناي خود(ترانسندانس 
اساساً، ياسپرس با توقف عمل فلسفيدن مخـالف اسـت و   . يابد دادن به آنها، وسعت مي تازه

دارد و همواره درصدد توصيف  معناي واژة ترانسندانس ما را همواره به عمل فلسفيدن وامي
  ).117: الف 1375وال، (خداوند است 

كـاني و زمـاني، و خـاص تصـور     كه ترانسندانس چون چيزي جدا، از لحاظ م  همين
 گـردد  اي تغييرناپذير مبدل مـي  شود، به چيزي ايستا و عيني، يعني مذهب، يا آيين يا عقيده

  ).116 :همان(
چنين جزميتي بـه همـة اديـان تعميمـي نارواسـت، زيـرا       دادن  نسبتاز نظر نگارندگان، 

توان معنايي معادل اين تصوير ياسپرس در برخي اديان يافت؛ از جمله در مفهوم تكبيـر   مي
دانيم كه تعبيـر كامـل تكبيـر در     مي. مالحظه كردخوبي  بهتوان اين معنا را  در دين اسالم مي

از آنجـا  . زرگتر از آن است كه وصف شـود است؛ يعني، خدا ب» وصفي أن نم اكبر اهللا«واقع 
كه هر شخصي، چه عالم و چه غيرعالم، ناگزير همواره توصيفي از خداوند در ذهـن خـود   
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خواهد ايـن   با چنين تعبيري ميوسيله  بدينرغم نهي خود، از آن آگاه است،  دارد و شارع به
پيش از نظـر اسـالم   معنا را مورد تأكيد قراردهد كه اگر چنين توصيفي صورت گرفت، پيشا

رود  درنگ پس از چنين توصيفي خداوند از آن توصيف فراتر مي عاري از اعتبار است و بي
  . اين با توصيف ياسپرس از ترانساندانس به عنوان خدا سازگار است. و بزرگتر است

ايـن  . وجود حقيقي امري است متعالي، اين خروج براي انسان قابـل دسترسـي نيسـت   
ر است و وجود فراگير خداست نه انسان، چراكـه خودبنيـادي انسـان در    همان وجود فراگي

تعالي نه جوهر است و نه كـل  . كند برخورد با وجود متعالي بنياد خودش را در خدا پيدامي
كنـد، بلكـه انسـان را بـه سـمت آن       ياسپرس متعالي را مصـادره نمـي  . نفسه مقوم وجود في

لي در انديشـة ياسـپرس بـه توصـيف او از     چگونگي كشش انسان به سوي متعا. كشاند مي
  .انسان متكي است

  
  گيري نتيجه .3

گـاهي او آن را بـه معنـايي اسـمي     . 1: در انديشة ياسـپرس، تعـالي معنـايي دوسـويه دارد    
جـز اينكـه   . و آن هنگامي است كـه مقصـود او همـان خداسـت    ) ترانساندنت(برد  كارمي به
از خدايي كه در اديـان مطـرح اسـت، متمـايز     دانيم خداي مورد نظر او به زعم خودش  مي

اي است كه بر ما  شود، انگاره از نظر او، آنچه به طور متعارف در اديان، خدا ناميده مي. است
چيرگي دارد و در اساطير، سنن و باورهاي جزمي دين تجلـي يافتـه و بـه صـورت برخـي      

س به صرف معناي اسمي خود اما، ترانساندن. ها مدون و تثبيت گرديده است نهادها و فرمول
بنابراين، هرگز در هيچ فرمـول يـا   . فراتر از هر آن چيزي است كه هر زمان به وصف درآيد

  .گيرد قالبي آرام نمي
كـه بتـوان ايـن    رسـد   نظرمـي  بهچه بسا مدعاي ياسپرس در اديان ديگر صادق باشد، اما 

دين اسالم مقايسه كرد، زيـرا  معناي اسمي ترانساندنس را در انديشة او با مضمون تكبير در 
به معناي آن است كه خداوند فراتر است از هر توصيفي كه از او به » وصفي ان من اكبر اهللا«

  .رود عمل آورده شود و بنابراين از هر تثبيتي گريخته، فراتر مي
معناي فعلي ترانساندنس است و آن هنگامي اسـت كـه منظـور او عمـل فلسـفيدن      . 2

كلمة ترانسـاندنس  . كتي در راستاي ازخودفراتررفتن به سوي خداستانسان است، كه حر
بـراي آن   يقفـ يدارد و هرگـز حـد    به معناي فعلي نيز ما را همواره به عمل فلسفيدن وامي

  .متصور نيست
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اگر اين ويژه  بهداند؛  ميپايان  بيرا به معناي فلسفيدن عملي ياسپرس اساساً ترانساندنس 
تـوان هـيچ پايـان و     معناي اسمي تعـالي مـورد توجـه قرارگيـرد، نمـي     معناي فعلي توأم با 

  .ايستگاهي براي آن تصور كرد
اي بيرون از فلسفة كالسيك و  او كوششي است براي ساختن انديشه ترتيب، فلسفة  بدين

همچنين، كوششي است براي انديشيدن و ايمان برون از دين و آنچه بـرايش اهميـت   . علم
  .ي ايمان و انديشه استها دارد، حفظ ايده

اي از  انديشة فلسفي از نظر او فعاليتي است در ميدان عمل يا بهتـر بگـوييم نـوع يگانـه    
آوريـم؛ فلسـفيدن    مي دست خود را به» بودن«اين انديشة هنري است كه با آن . فعاليت است

  .آزمودن جاودانگي در زمان است
متعـارف دارد و در عـين حـال    اي ساده و نزديـك بـه افـق انديشـة      در مجموع، فلسفه

  .جو است اي تعالي انديشه
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