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رويكردی تطبيقى به تكامل نفس صدرايى و تعالى وجودی ياسپرس در 

  پرتو حركت جوهری

 *يمين اسفندياریس 

  چكيده 

حقيقت انسان نـزد مالصـدرا و ياسـپرس حقيقتـى سـيال و همـواره در حركـت و 

چه اساسى از پـذيرفتن  مسئله اين است كه مالصدرا و ياسپرس بر .صيرورت است

فصل ثابت و نامتغير برای انسان ابا دارند؟ البته اين نظر مشـترك مبـانى خـاص و 

اسـاس حركـت جـوهری و ياسـپرس بـر  كه صدرا برعلل متفاوت دارد؛ بدين معنا 

 ،عـالوهه بـ. انـد اساس امكان استقبالى و وجود آزادی در انسان به آن اصل رسـيده

لكـن نفسـى كـه . داننـد مالصدرا و ياسپرس هر دو حقيقت انسـان را نفـس او مى

مالصدرا آن را عين اضافه اشراقى به خداونـد و از جـنس وجـود و عـين تشـخص 

 .تفـاوت اساسـى دارد ،كه فاقد عناوين فوق اسـت ،اگزيستانس ياسپرسداند با  مى

حـال بـا . شـود يابد و به غير شـناخته مى اگزيستانس ياسپرس در ارتباط تحقق مى

و اينكـه در  ،كه از مقدمات قطعـى حركـت جـوهری اسـت ،توجه به اصالت وجود

ت و فلسفه صدرا حركت و صيرورت در مقابل بودن و هسـتى نيسـت، بلكـه حركـ

توان گفت وجود حركت جوهری نفس به  شدن خود نوعى هستى و بودن است، مى

. اسـت ،يعنى واقعيت و متعلقات عينى نفسـانى ،ای از وجود معنای رسيدن به مرحله

در شـاخه حكمـت  نگـری دو سـنت فلسـفه اسـالمى اينجاست كه با تطبيق و هم

چه بيشتر به اهميت  ن هرتوا متعاليه و فلسفه غرب در گرايش اگزيستانسياليسم مى

  .ر تكامل انسان و تعالى او پى برددحركت جوهری و نقش ضروی آن 

  .حركت جوهری، تعالى، تكامل نفس، اگزيستانس :ها واژهكليد

                                                            
 .دكترای فلسفه، استاديار دانشگاه رازی كرمانشاه *



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره پا  دوم، 

142 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

  مقدمه 

هـای  اصـول و نظريـه. ترين فيلسوفان جهان اسالم است از بزرگ ،بانى حكمت متعاليه ،مالصدرا

را فـراهم آورده كـه مسـير ای  جوهری چارچوب نظری و علمىچون حركت  ،بديع و كاربردی او

مبدأ و معاد زندگى انسـان  ،به عبارتى .كند آفرينش، زندگى و سرانجام نهايت انسان را ترسيم مى

نـوينى از حركـت  صدرا در پرتو حركت جوهری تفسير فلسـفى. اساس حركت در جوهر اوست بر

و معـاد  أبخـش كـه از مبـد جـامع و وحـدت نظريـه كعنوان يه اين اصل را بايد ب. دهد ارائه مى

پـردازی مالصـدرا و بنيـاد  و ممتـاز نظريـه هـای اساسـى يكى از ويژگى كند به منزله حكايت مى

 .شمار آورده بينى صدرا ب جهان

دم تحـول  طوری كه هره ب ،برای صدرا انسان در طبيعت سيال و در گوهر خود متحول است

كـه خـود  ،رسد كه همان نفـس ناطقـه اسـت يابد و به كمالى مى تر مى جوهری او صورتى كامل

برای همين در تبيين نظريـه خـود . دارای اطوار و شئون گوناگون و مراتب وجودی مختلفى است

بدن برای نفس حالت قوه و زمينه دارد كه . معتقد است نفس محصول حركت جوهری بدن است

 . كند شرايط ظهور نفس را فراهم مى

گاه كامل نيست، بلكه همواره در حال شدن و  كه هيچاست س نيز انسان موجودی نزد ياسپر 

گويـد؛  برای همين ياسپرس همواره از انسان به عنوان وجـود ممكـن سـخن مى .صيرورت است

در تفكـر  ،عـالوهه بـ .هسـت تواند باشد، نه آن چيزی كـه فعـالً  است كه مى يعنى انسان چيزی

مرتبه نهايى آن  ،ه وجود مطرح است، لذا به مراتب وجود قائل بودهلئارتباط تعالى با مس ،ياسپرس

گانـه قبلـى فراتـر رود تـا بـه سـطح  داند كه انسان بايـد از سـطوح سـه را مرتبه اگزيستانس مى

  . اگزيستانس برسد؛ سطحى كه در رابطه اساسى با متعالى قرار دارد

ند كه بدن مرتبـه نازلـه نفـس و نفس و بدن با هم ارتباطى عميق دار ،در نظام فكری صدرا 

از دازاين، آگاهى  ندا وجوه انسان كه عبارت ،نزد ياسپرس نيز. يافته بدن است نفس حقيقت تكامل

ند و در حقيقـت گـذر از سـطح دازايـن مقدمـه ا كلى، ذهن و اگزيستانس با هم در ارتباط و تعامل

  .است» وجود اگزيستانس«وصول به 

تنها بستر رشد انسان و تنها طريق رسـيدن او بـه  ،كت جوهریبر اصل حر بنا ،طور كلىه ب 

پس حركت جوهری اساس تكامل انسان از شـروع خلقـت . عالم معنويت همين عالم مادی است

  .های برتر وجودی است در اين جهان تا ورود به جهان ديگر و ساحت
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  جايگاه حركت جوهری در فلسفه صدرايى 

مالصـدرا مبحـث حركـت را از . بيعيات مطرح شده استبحث حركت از زمان ارسطو در بخش ط

هو موجود است  عوارض موجود بما داند؛ يعنى از هيات بالمعنى االعم مىمباحث فلسفه اولى و اال

آنچه از لحاظ بحث حركت جوهری در اينجا بايد گفت ايـن اسـت . استای از وجود  و خود نحوه

فالسـفه قبـل از  .الصـدرا سـازگاری داردكه اين نوع حركت با كل منظومه فكـری و فلسـفى م

بـا  شـفاءسـينا در كتـاب  ابـن. دانسـتند مالصدرا حركت جوهری را تنها در چند مقوله اعراض مى

استناد به شبهه عدم بقاء موضوع در صورت وقوع حركت در جوهر، با صـراحت بـه نفـى حركـت 

ی وقوع حركت در جوهر بايـد برا ،در نظر او. داند كند و آن را غيرممكن مى جوهری استدالل مى

  .)124: 1405سينا،  ابن(امر ثابتى باشد تا حركت در اوصاف آن صورت گيرد 

دارد  كه بر وجود مبتنى است، تحليلى از حركت در جوهر بيان مـى ،مالصدرا در نظام فلسفى خود 

. نيسـت خارجى بين حركت و وجود قائل ككه فهم آن در گرو وجودی دانستن حركت است؛ لذا انفكا

  . در فلسفه صدرا اصالت وجود را بايد به عنوان مبنای مهم نظريه حركت جوهری دانست ،بنابراين

دانـد؛ بلكـه  را امـری عرضـى بـرای آن نمى ىءحركت ش ،برخالف پيشينيان خود ،مالصدرا 

يعنى هيچ موجود مـادی  .شمارد حركت در موجودات مادی را ذاتى و جزء اساسى و بنيان آنها مى

حركت باشد، بلكه اساسًا ماديـت همـان متحـرك بـودن بـه شـمار  ود ندارد كه ذاتًا ثابت و بىوج

حركت را چيزی جز  او. كند مادی حركت را در آنها ايجاد مى یرود؛ لذا خداوند با آفرينش اشيا مى

كه رسد كه نه تنها اعراض، بل داند و به اين نتيجه مى تجديد و تجدد مداوم عالم در هر لحظه نمى

حركـت و  ،رو در نظـر مالصـدرا از ايـن .حركت و نوآفرينى اسـت خود جوهر عالم هم همواره در

  .صيرورت در مقابل بودن و هستى نيست؛ بلكه حركت و شدن خود نوعى هستى و بودن است

به موضـوع  ىءحركت در جوهر ش. عين موجوديت آن است ىءحركت ش ،در حكمت متعاليه 

اين حركت محرك همان متحرك است و هويتى ديگر بـرای آن وجـود خارجى نيازی ندارد و در 

در حركـت جـوهری ايـن نيسـت كـه  كدارد كه تحري با صراحت اظهار مى لهينأصدرالمت .ندارد

آن موجد  در كهمان ايجاد و آفرينش است كه محر كبلكه تحري به چيزی حركت دهد، كمحر

   .چيزی است كه ذاتش سيالن است

چيزند كه همان وجود گذرا و  كدر خارج ي كمتحر جوهری، حركت و در واقع طبق حركت 

پـس حركـت، ذاتـى . اسـت كگذرا بودن حركت، الزم وجـود متحـر سيال بودن و و است سيال
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قطع نظر از حركت هويتى ندارد و به اين صورت نيست كـه حركـت در  كاست و متحر كمتحر

طوری كـه ه شود؛ ب اق وجودش انتزاع مىبعد از تحقق به آن ملحق شود، بلكه حركت از ح مرحله

جعـل  ك، بلكه جعل وجود متحـريستوجود نحوه سيالنى است؛ لذا نيازمند علتى جداگانه ن نحوه

 .حركت هم هست

وجود سيال وجودی  ،او از نظر .داند صدرالمتألهين اتصال را از ضروريات نحوه وجود سيال مى

اما ايـن اجـزا و . پذيرد مى ا و قطعات آن تحققگسترده است كه هر لحظه و پا به پای حركت اجز

 هـای پيشـين در اتصال وجودی يعنى حضور داشـتن همـه هسـتى. دارند قطعات وحدتى اتصالى

هـای  است كه اين حضور به نحو تركيب يافتن هستى فعلى از هستى آشكار ؛هستى كنونى شىء

هـای  وجـودی هسـتىهستى فعلى، حقيقت واحدی است كه همـه كمـاالت  پيشين نيست، بلكه

 ،اين اساس بر. وجودی باالتری در خود به نحو بساطت و وحدت دارد پيشين را به اضافه كماالت

در تمام مراحـل  كشود و متحر ای در طول زمان تصور مى واحد و پيوسته حركت همچون امتداد

  .كند حقيقى خود را حفظ مى حركت، وحدت

  در حركت جوهری كرابطه حركت و متحر

شىء صـفتى نيسـت كـه از  كاستوار است كه حركت يافتن ينكته جوهری بر اين  حركتاثبات 

رابطه شىء است با چيزی كه از آن  كمنتقل شود؛ بلكه رابطه حركت و متحر چيزی به چيز ديگر

د، خـود آن شـىء بـه دليـل شـو رو وقتى تحول در جسمى حادث مى از اين. گيرد ت مىئشىء نش

عوامل بيرونـى فقـط جـوهر شـىء را آمـاده . شود خيز مى يد، تحولآ پيش مى شرايطى كه برايش

جوهر شىء كه موجد حركت است، . زا است آن پس آن جوهر است كه حركت كند و از حركت مى

 كپس جـوهر ذاتـًا متحـر. حركت باشد بلكه عين تحول و ،و ناآرام كخودش متحر ناگزير بايد

ريجى از قـوه بـه فعـل دانسـته و آن را زمانى كه صـدرا حركـت را خـروج تجـددی و تـد. است

انديشيد كـه حركـت نحـوه  د، دقيقًا بر پايه اين محور مىكرتجدداالمر نه امری متجدد محسوب 

و حركـت  كاسـت و بـين متحـر كخودش متحر ،به عبارت ديگر. است كهستى موجود متحر

پـردازد، از ابتـدا  ثابت مىآنگاه كه صدرا به تقسيم موجود به سيال و  ،بنابراين. تفاوتى وجود ندارد

كه موجود سيال چيـزی نيسـت كـه در آن حركـت رخ به وجود آورده مخاطب  دراين آمادگى را 

  . دهد، بلكه هستى آن عين سيالن است
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يعنـى . كليه موجودات جهان طبيعت در حركت و تحول دائـم هسـتند ،طبق حركت جوهری

گيرد، امـا  نمى مفارقات از ماده را در برحركت جوهری صرفًا شامل عالم مادی است و مجردات و 

بنابراين . )15: 1375همايى، (گيرد  را در بر مى ،چه مادی و چه مجرد ،تجدد امثال همه مخلوقات

اين جهان به سوی غايت خويش در جريان است و هر لحظه صورت جديـدی را  هر موجودی در

در حركـت جـوهری مالصـدرا  ،ت ديگـربـه عبـار. شود ای را دارا مى گيرد و مقام تازه به خود مى

  .گيرد، جنبه تكاملى دارد سرچشمه مى ىءحركتى كه از درون خود ش

  پيدايش نفس ناطقه در اثر حركت جوهری  

دارد كـه وقتـى عناصـر  بيـان مـى ،گشای فلسـفى بر اصل حركت جوهری گره بنا ،صدرالمتألهين

ه اعتدال رسيد و راه كمال و استكمال عوالم چهارگانه كامًال تصفيه شدند و اختالط و امتزاج آنها ب

» واهب الصـور«نباتات و حيوانات را پشت سر گذاشت و قدمى فراتر نهاد، در اين هنگام از جانب 

  :شود شايسته قبول نفس ناطقه مى

هـای حاصـل در خـويش بـه مرتبـه  پس هنگامى كه مواد و عناصر اوليه با مزاج

ند و به آخرين درجـات و مراتـب انكسـار نهايى استعداد قبول صورت جديد رسيد

توسط ما بين اضداد نايل شدند و شدت و صورت آنها به اعتدال گراييـد، در ايـن 

هنگام شايسته قبول صورتى افضل و فيض اكمـل و جـوهری اعـال و اشـرف از 

هى، صـورتى گردد و لذا از ناحيه عالم امر و تأثير و تدبير اال جوهر ساير مواليد مى

رد كه جرم سماوی و عرش رحمانى پذيرفته و آن صورت، عبارت اسـت پذي را مى

جزئيـات و هـم  ككليـات و هـم مـدر كای روحانى و نفسى كه هم مـدر از قوه

  ).299 :1375مالصدرا، (متصرف در معانى و صورت است 

هـای مـذكور، چنـين  صدرالمتألهين در اثر ديگرش مطلب مذكور را با عباراتى تقريبًا شبيه عبارت

  :كند يان مىب

طور معتدل امتزاج يافت و نسبت بـه نبـات و ه وقتى عناصر صافى شد و تقريبًا ب

حيوان، طريق كمال را بيشتر پيمود و قوس عروجـى را نسـبت بـه سـاير نفـوس 

گردد، نفسى كه  الصور مختص به نفس ناطقه مى بيشتر طى نمود، از جانب واهب

يرد؛ زيرا فزونى كمال بر اساس زيـادی گ كار مىه ساير قوای نباتى و حيوانى را ب
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هايش به نهايت آمادگى رسيد  واسطه مزاجه پس وقتى مواد ب. صفا و اعتدال است

و به نهايت اعتدال و وساطت كه عاری از تضاد باشـد، رسـيد و اعتـدال يافـت و 

 گانه گشت؛ در اين صورت مستحق قبول فـيض اكمـل و های هفت شبيه آسمان

هـى چيـزی را شود و از تـأثير اال از ناحيه بخشنده جواد مىاعلى و اشرف،  جوهر

پذيرد كه جرم آسمانى و عرش رحمانى پذيرفته است؛ يعنى قوه رحمـانى كـه  مى

واسطه قوی و آالت خـود، مدركـه جزئيـات حسـى ه كليات عقلى و ب كذاتًا مدر

 ،وهمـ(پيمايـد  كند و راه خداوند بزرگ و حق را مى باشد؛ در معانى تصرف مى مى

1362 :2/279(.  

د كـرت عنصری و جمادی و نباتى و حيوانى را طى ئصورت استكمالى نشه وقتى موجودی ب ،بنابراين 

رسد كه كمالى كـه  ای مى تر يافت به مرحله و به تحول جوهری خود هر دم و هر لحظه صورتى كامل

. نفـس ناطقـه اسـتكند ديگر جسمانى نيست؛ بلكه روحانى و معنوی اسـت و آن، همـان  دريافت مى

 ايـن بـاال. رود آيد، بلكه بدن است كه به سوی روح باال مى البته روح نيست كه به سوی بدن فرود مى

نيست كه روحى از پيش ساخته و فراهم شده و بـر مسـندی نشسـته  ارفتن به سوی روح باز بدان معن

ود و در زوال و حـدوث در انتظار فرا رسيدن بدنى باشد، بلكه بدن در ضمن حركت و تحول عمقـى خـ

شود كه كمال بعـدی آن  ای چنان مى يابد و در مرحله تر مى مستمرش هر لحظه و هر دم صورتى كامل

  . ديگر كمال و صورتى جسمانى نيست؛ بلكه كمالى روحانى و معنوی است

 و آدمـى در ايـن دنيـا بـر ؛نه بـرعكس ،است كه حامل بدن است  اين نفس ،به عقيده صدرا 

ت جوهری نفس و با تكميل عقل نظری و تبديل عقل هيواليى بـه عقـل مسـتفاد و اساس حرك

به تعبير . تواند به كمال اليق خود برسد نهايتًا عقل فعال و از طرف ديگر با تكميل عقل عملى مى

در تفكر صدرايى انسان جانشين خداوند در عالم است و انسان كامل غايت ايجاد آفـرينش  ،ديگر

الهى شود، گـويى از جهتـى  ینسان كامل آن است كه مظهر بالفعل و جامع اسماو غايت ا ؛عالم

  .الهى است یعقلى و عملى، بالقوه مظهر جامع اسما كديگر انسان بدون سلو

داند كه در معرض تبديل و  صدرا انسان را حقيقت واحدی مركب از بدن و نفس مى ،بنابراين 

بـا حركـت همچنـين . هر نفس خـود متحـول اسـتاو در طبيعت خود سيال و در گو. تغيير است

تواند از مرتبه طبيعت بـه تجـرد  جوهری دائم در ترقى و تكامل است و به واسطه اين حركت مى

لذا انسـان . نائل شود ،هىيعنى مقام اال ،برزخى و سپس به تجرد عقلى و در نهايت به مقام تجرد

  . متعالى دارد به حسب نوع خلقتش حركتى معنوی و توجهى درونى به سوی
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مالصدرا اعراض و صفات هر شىء را از نظـر هسـتى از مراتـب و شـئونات وجـود جـوهری  

متعين است  خود متشخص وه هر موجود جسمانى وجود واحدی دارد كه خود ب ،از نظر او .داند مى

 صـفات ،بر اساس حركت متعاليـه .پرتوهايى از وجود آن هستند اعراض هر موجودی نمودها و و

 .)103، ص39فصـل  ،8ج: 1410 ،همو( اند بلكه عالمات تشخص ،اگون مايه تشخص نيستندگون

پيش خود و با تكيه بر وجود خاص خـود از هـم متمايزنـد و بـه  يعنى موجودات مختلف ذاتًا و از

رو هـر موجـود  ايـن از. گردد نه برعكس صفاتشان متفاوت مى دليل اين تشخص هويت است كه

نمودهايى گوناگون دارد؛ پـس تشـخص از  ها و واحد چهره آن هويت هويت بيش نيست كه كي

گونـه  هر ،بنابراين. گيرد ت مىئبلكه از درون خود وجودات نش شود، خارج بر وجودات تحميل نمى

آيد  شمار مىه های عقلى آن ب عينًا صفت وجود خاص آن شىء است كه از تحليل صفتى در شىء

 ،به سـخن ديگـر. ن هويت شىء است نه چيزی جدای از آنحركت شىء در واقع عي و بدين قرار

شئون وجود جوهرند و بدين طريق نو شـدن  هستى از مراتب و هر شىء از نظر صفات اعراض و

سـازگار بـا حفـظ  نو شدن جوهر ميسر نيست، نو شدنى پيوسته و متصـل و اعراض جز از طريق

  .حركت در جوهر است شخصيت شىء و اين همان

  هری در نفس ناطقهغايت حركت جو

آنچه مورد نظر است اين است كه جهان مادی . است له معادئاز ديگر مسائل حركت جوهری مس 

از  ،است كه با نيل به آن از قوه به فعليت رسـيده حركت است و ناگزير دارای مقصد و غايتى كي

ای  لهئودان مسـگيريم كه سرای جـا و نتيجه مى ؛گيرد مى يابد و آرام تحول و دگرگونى رهايى مى

امری است كيهانى و در سطح تمام كائنـات مـادی  ها نيست؛ بلكه انسان ن ويمنحصر به كره زم

دهـد و عـالمى و  بلكه در همه جهان رخ مـى ،زمين تحول عظيم نه فقط در ككه با ظهور آن ي

طريـق حركـت جـوهری مراحـل  اين تحـول منحصـر در آورد كه ای كامًال نوين پدپد مى صحنه

بـه و گـردد و بـه عـالم عقـول مجـرد  و قوه آزاد مى كند تا آنكه از تعلق ماده را طى مى ىفمختل

شـود و  تمام نفوس قدرت خلق صور خـارجى داده مـى در آخرت به ،از نظر او. رسد جاودانگى مى

طوری كه حشر نفس با حشر بدن همـراه ه ب ،شوند اعضای بدن در آخرت از درون نفس خلق مى

  .افتخارات ايشان بوده است همان معاد جسمانى است كه از اين. خواهد بود

است نفس در عـين وحـدت و بسـاطت ذات، دارای درجـات و مراتـب معتقد صدرالمتألهين  

وجودی مختلفى است كه بعضى پيش از طبيعت و بعضـى مقـارن بـا طبيعـت و بعضـى پـس از 
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ه بـ ،به وجـود عقالنـى موجودنـدنفوس ناطقه انسانى قبل از تعلق به ابدان انسانى . طبيعت است

كه همـواره مسـتلزم وجـود  استطوری كه وجودشان وابسته به وجود علل و مبادی عاليه عقليه 

نفس در عالم مفارقات عقليه با علـت و سـبب  ،از نظر او ،پس. هستندمعلوالت و مصاحبت با آن 

تـام و  خويش موجود است به وجـود عقلـى؛ زيـرا علـت و سـبب وجـود نفـس، موجـودی اسـت

الذات و هيچ معلولى از علت تامه خود كه هم تام در وجود و هم تام در افاضه و ايجاد اسـت  كامل

لكن تدبير و تصرف نفس، مشروط بر حصول استعداد و وجود شـرايطى اسـت . نخواهد بود كمنف

  .كه ظرف حصول و وجود آنها، عالم جسم و جسمانى است

 ،بـه عبـارت ديگـر. لت و سبب خود موجود بوده استنفس قبل از حدوث بدن در ع ،بنابراين

حقيقت نفس را داشته و دارد؛ چون علت حقيقـت معلـول را بـه نحـو أشـرف و  علت و سبب آن،

  : نويسد صدرالمتألهين در اين باره مى. أكمل با خود دارد

نفـس  ،نزد كسانى كه هم اهل نظر و برهان هستند و هم اهل كشـف و وجـدان

ای شئون و مراتب كثيری اسـت كـه بعضـى از آن قبـل از ضمن بساطت آن دار

كه  ؛طبيعت نفس و بعضى با طبيعت آن و بعضى نيز بعد از طبيعت نفس موجودند

بر كمال علتش وجود قبلى دارد و الزمه علت كامل آن است كه  نفس انسانى بنا

، بـاب نهـم، همـان( معلول با آن باشد، زيرا علت تامه از معلـول منفـك نيسـت

  .)345، ص3فصل

إّن للنفس اإلنسانية مقامات و نشĤت ذاتية بعضها من عالم األمـر و التـدبير، « :نويسد همچنين مى

يعنى نفس انسانى را مقامات و نشĤت ذاتى است كه بعضى ؛ )392: همان( »قل الّروح من أمر ربّى

  .است از آنها، از عالم أمر و تدبير

  مراتب وجود نزد ياسپرس 

يابد، نـام  لسفه خود را وجود انسانى يا وجود از آن حيث كه در انسان تمثل مىياسپرس موضوع ف

علت اين اهتمام آن است كه انسان و وجود انسانى تنها دستاويز تالش فلسفى اسـت  .نهاده است

بنـابراين . )67: 1357بالكهـام، (دارد » وجـود«ها  و اين تنها انسان است كه در ميان همه هست

پذير در مباحث  تنها روزنه شناخت ،از نظر او ،اساساً . شناخت انسان تأكيد دارد ياسپرس بر ضرورت

تواند به خود آگاه شود و از خود بيـرون بايسـتد و بـا غيـر خـود  فلسفى، وجود انسان است كه مى
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كه به علت فعاليت و مـدرك بـودن و  نفس اشاره دارد )existenz(او به وجود . ارتباط برقرار كند

 ،ترين نقطه خويشتن برای ياسپرس نفس به عنوان ژرف ،به عبارتى. است ناپذير تعريفنيز حركت 

و به عنوان هسته مركزی در  ؛هرگز ممكن نيست مورد شناسايى قرار بگيرد ،چون شناسنده است

اگزيسـتانس  ،بنابراين .)Jaspers, 1969: 32(رسد  دست هيچ دانشى به آن نمى  وجود آدمى

  .يك هستى غيرقابل تعقل ازای است  شأ حيات ماست، نشانهيا نفس كه اصل و من

چـون  ،وجود نزد ياسـپرس. له وجود مرتبط استئمبحث تعالى با مس ،در سير افكار ياسپرس 

وجـود . گرفـت» بودن«صرفًا امری انتزاعى نيست و نبايد آن را معادل  ،ديگر فالسفه اگزيستانس

و برون ايستادن است و ايـن واژه بيشـتر در مـورد در اصل به معنای برون جستن  )exist(داشتن 

  .ای در فلسفه وی دارد لذا وجود جای عمده. هستى انسان صادق است تا موجودات ديگر

های نظری  ای نيست كه آن را به گونه لهئله وجود مسئمس ،از نظر فالسفه اگزيستانسياليست 

اينجاست كه ياسپرس به مراتبـى . دتوان گشو بتوان حل كرد، بلكه آن را فقط در مرحله عمل مى

  : برای وجود انسانى قائل است

تـرين مرتبـه وجـود  وجود تجربى است كه اين مرتبـه نـازل يا ١مرتبه اول دازاين .1

بـرای وجـود تجربـى . هـا در ايـن مرتبـه قـرار دارد تمايالت و گرايش. انسانى است

مان كـاربرد  در زندگىحقيقت هر آن چيزی است كه نتايج آن مطابق ميل ما باشد و 

زنـدگى مـا را تنـگ كنـد، حقيقـت محسـوب آنچـه در واقع هـر  .عملى داشته باشد

  .)Oswal, 1971: 41-9(شود  نمى

شـود، بـه عنـوان  انسان در سطح دازاين به عنوان فردی معين و جزئى عرضـه مى ،نزد ياسپرس

  . كه آغاز و انجام داردموجودی . چيزی كه در زمان و مكان واقع شده و تعين پيدا كرده است

كه انسان با فراتر رفتن به اين مرتبه بـه شـناخت جهـان پيرامـون  ٢مرتبه آگاهى كلى .2

. آگاهى كلى خاستگاه و منشأ علوم تجربى است .)72: 1357بالكهام، (پردازد  خود مى

است يا جهانى كه برای ما قابل شناسايى اسـت و مـا  متعلق آگاهى كلى جهان علمى

تـوان در  واقعيت را به صورت اصـيل آن نمى ،از نظر ياسپرس .ر ارتباط هستيمبا آن د

هـا و  مشترك ميـان انسـان ،اين سطح متعلق به همه. دكرمقوالت آگاهى كلى درك 

هـا در ايـن  گويد كه انسـان منحصر به كس خاصى نيست و از اين روی ياسپرس مى

  . هستند پذيرسطح واحدهای تغيير
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نام دارد، سير بـه سـوی جامعيـت و وحـدت و اصـرار بـر كليّتـى  ٣حمرتبه سوم كه رو .3

انسان در مراتب قبلى موجـودات   (olson , 1979:91).هاست تجربه منسجم از تمامى

گرفت، امـا در ايـن مرتبـه سـعى دارد  را به طور پراكنده و مجزا از يكديگر در نظر مى

كه شامل كل تجربه زندگى  روح آن وجهى است. دكنميان امور پراكنده وحدت برقرار 

عـين، جزئـى و كلـى در  زندگى روح همواره ميـان ذهـن و. شود و فرهنگ بشری مى

روح نه ذهن است و نه عين، نه متناهى است و نه نامتنـاهى، نـه جزئـى . نوسان است

  . كند روح به سوی نامتناهى و متعالى حركت مى. است، نه كلى

مرتبه باالترين مرتبه وجود انسان است و تنهـا در اين . مرتبه نهايى مرتبه هستى است .4

اين هستى شـناختنى نيسـت و تنهـا . دهد اين مرتبه است كه هستى خود را شكل مى

تمام است ) وجود تجربى(انسان نه با دازاين . توان در آزادی عمل آن را تجربه كرد مى

گز نبايد خـود را حقيقت انسان چيز ديگری است و هر. و نه با آگاهى كلى و نه با روح

د؛ انسان بايد از اين سطوح فراتر رود تـا كنگانه محدود  در هيچ يك از اين سطوح سه

ياسپرس معتقد است هستى خاستگاه است و برای اين منظـور . به سطح هستى برسد

اسـت  )ursprun( بـرد كـه معنـای آن جهـش بنيـادی كـار مىه آلمانى را ب ای كلمه

)Jaspers, 1969: 66(. آن چيزی كه من هستم نيست، بلكه آن چيزی است  هستى

هستى رو به سوی آينده دارد و من با تصميم خود به سوی آن جهـش . كه خواهم بود

   .كنم مى

  حركت به سوی متعالى

او در كتـاب . به وجود فراگيرنده يا هستى مطلق نيز معتقـد اسـت ،عالوه بر وجود انسانى ،ياسپرس

ايـن  شـدگويد نخستين پرسشى كه در فلسفه مطرح  د فراگيرنده مىخود در مور درآمدی بر فلسفه

م است و اسـاس و ئبود كه هستى چيست؟ وجود من حيث وجود چيست كه همه چيز بر پايه آن قا

گويـد وجـود فراگيرنـده  پايه همه چيز است و همه چيز از آن ناشى شده است؟ آنچـه در پاسـخ مى

  . باشد» وجود من حيث هو«گيرنده يا هستى مطلق همان آيد منظور وی از فرا است كه به نظر مى

 :1371پـور،  جمـال(ای اساسى با تعالى است  اگزيستانس يا وجود دارای رابطه ،به نظر ياسپرس

يا در ارتباط با اوست يا آنكه اصًال  ،به عبارت ديگر. اساسًا او به خاطر ارتباط با متعالى هست .)149

وی متعالى نهفته و با جهش به سوی اوست كـه انسـان از حـد در ذات هستى حركت به س. نيست

  . رسد يابد و هم به آرامش مى رود و با اين فراتر رفتن هم اصالت خويش را باز مى خويش فراتر مى
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رفتن از مراتـب  معنای اول گذر و فرا: رود ها به دو معنا به كار مى تعالى نزد اگزيستانسياليست

اين معنا نـاظر بـه . وجود خاص انسانى است كه اگزيستانس نام داردنازل وجود و دست يافتن به 

دازاين به سوی آگـاهى كلـى و آگـاهى كلـى بـه  ،اين مبنا بر. است» از خود بيرون شدن«عمل 

اين در واقع به معنای حركتـى اسـت كـه . يابد سوی ذهن و ذهن به سوی اگزيستانس تعالى مى

  . مكانات خود بدان نياز داردانسان در عبور از خود و تحقق بخشيدن ا

به اين معنا . معنای دوم معنايى است كه ناظر به خداست، يعنى مبدئى كه برتر از جهان است

  .)316: 1372مهدوی، (شود  متعالى زمينه و نهايتى است كه همه چيز بر روی آن نمايان مى

جهتى ميـان ايـن دو معنـا برد و البته هيچ اختالف  ياسپرس تعالى را به هر دو معنا به كار مى

توانـد بـا  نيست، زيرا تا شخص از حدود هستى خود فراتر نرود و به مرتبه اگزيستانس نرسـد نمى

انسان از خودش به عنـوان موجـودی كـه بـه وسـيله  ،در مرتبه اگزيستانس .خدا ارتباط پيدا كند

جلـو بـودن و از خـود عالوه بر گشودگى و رو بـه  ،ياسپرس. شود متعالى داده شده است، آگاه مى

ها يا تضادها و تعارضاتى نيـز  برآمدن و فراتر شدن كه در من انسانى نهفته، در اصل او كشمكش

 ,Macquarrie(د كنـ مـى ناپذير بينى آورتر و پيش را شگفت بيند كه مسير شده و تحقق آدمى مى

1971: 61-64(.  

. ر حال شدن و صـيرورت اسـتانسان موجودی است كه همواره د ،از نظر ياسپرس ،بنابراين 

انسان هميشه در راه است و . گاه كامل نيست، بلكه همواره در حال نيل به كمال است انسان هيچ

البته در منظومه فكری صدرا . اگر گمان برد كه به مقصد رسيده اصالت خود را از دست خواهد داد

ای ديگـر  ای به مرتبـه ز مرتبهبرای اينكه كمالى بيابد و ا. همه چيز در حال شدن و گرديدن است

تری از  كوشد مرتبه كامل صعود كند، همه عالم در اين وحدت تشكيكى رو به سوی باال دارد و مى

. لذا در نظر مالصدرا نه فقط نفوس ناطقه كه حتى نبات و جماد نيز حشر و معاد دارند. وجود شود

همـه افكـار و اعمـال . نبايد باشدنيز در اين عالم متحول چيزی جز موجودی پويا نيست و  آدمى

در اين سير و سلوك به همراه اوست تا سـرانجام روزی بـه وصـال  شود و عين وجود او مى آدمى

  . گردد برسد و به اصل خود باز

سان انسان به سبب اصل و منشأ از حيث امكان همه چيز است، ولى به عنوان يك فـرد  بدين

انسـان «صًال وجود انسـان كامـل نـاممكن اسـت، زيـرا گاه انسان كامل و آرمانى نيست و ا هيچ

ياسـپرس از انسـان  .(Jaspers, 1953: 233)» رود موجودی است كه پيوسته از خود فراتـر مـى

دارد و در ميان  انسان همواره امكان وجود اصيل را. گويد همواره به عنوان وجود ممكن سخن مى
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به اين معنا كه من . من امكان هستى خودم هستم ،بنابراين. وجود معتبر و نامعتبر در نوسان است

در ويژگى امكان آينده . يافته نيستم من چيزی پايان. موجودی نيستم كه از قبل ساخته شده باشم

ياسـپرس . تواند باشد، نه آن چيزی كه فعًال هستم را در نظر داريم؛ يعنى من چيزی هستم كه مى

  .)(Ibid.: 11» انسان بودن انسان شدن است«: گويد مى

  بررسى تطبيقى  

در فلسفه مالصدرا موضوع حركت جوهری تمام موجودات مادی جهان هستى است كـه شـامل  

جان، حيوانات، گياهان و انسان است؛ زيرا مـاده و بعـد مـادی در ذات ايـن  عالم مادی، اجسام بى

ركـت آيـا اصـل حكـه مطرح است  پرسشاما در خصوص انسان اين  .موجودات نهاده شده است

مالصدرا تبيـين  پرسشگيرد؟ برای پاسخ به اين  جوهری بعد روحى يا نفسانى انسان را در بر مى

كند كه همان حـدوث  ارتباط آن را با حركت جوهری روشن مىو جديدی از حدوث نفس انسانى 

  . جسمانى نفس انسان است

مالصدرا مطابق اصل حركت جوهری است كـه نفـس را محصـول حركـت جـوهری بـدن  

زمينه مـادی اسـت،  نفس موجود خاصى است كه در پيدايش و ظهور، نيازمند ،در نظر او. داند مى

شود  صورت جسم ظاهر مى نفس نخست به. اما در بقا و دوام مستقل از ماده و شرايط مادی است

و سـرانجام نفـس ناطقـه انسـانى  و آنگاه از طريق حركت جوهری به نفس نباتى، نفس حيـوانى

سپس از طريـق تحـول ذاتـى  .دارند تمام اين مراحل در جوهر به نحو قّوه تحقق .ودش تبديل مى

الـنفس جسـمانيه «مشـهور مالصـدرا  قاعـده .گـردد درونى در نهايت از تعلق ماده و قوه آزاد مى

  .كه در آثار خود بارها بدان تصريح كرده، مؤيد اين حقيقت است» روحانيه البقاء الحدوث و

آيد و نفـس بـه تـدريج از خـالل  ينش انسان ابتدا ماده جسمانى به وجود مىدر آفر ،بنابراين 

بدين صورت كه مـاده . الحدوث است آيد؛ يعنى نفس جسمانيه وجود مىه ماده و حركت جوهری ب

يابد و تحت تأثير عوامـل پيرامـون خـود انفعـالى احساسـى  جسمانى درون رحم صورت نباتى مى

دهـد  شود و به اين ترتيـب اولـين ظهـور نفـس رخ مى اصل مىيابد و اولين صورت ادراكى ح مى

تنها در پرتو حركت جوهری و در همين بدن مادی  ،بنابراين .)122ص ،9فصل، 1410 مالصدرا،(

گونه سير كمـالى را در جـوهر خـود طـى  شود و اگر نفس هيچ و زمانمند است كه نفس ايجاد مى

بلكـه  ،شود باره ايجاد نمى اثر حركت جوهری به يك البته نفس نيز بر. شود نكند، نفس ايجاد نمى

  .كند مراحل كمالى چون نفس نباتى، نفس حساسه و نفس ناطقه را طى مى
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های ادراكى  اثر حركت جوهری خود دارای احساس وقتى كه بدن بعد از حدوث و بر ،بنابراين 

ای از آن نيسـت؛ شود، اين نفس چيزی عالوه بر حقيقت بدن و جـد و در نهايت حقيقت نفس مى

 .)189 و 288، ص1فصلهمان، (داند  دو را به يك وجود مى بلكه هر

و در  اسـت» جسمانية الحـدوث و روحانيـة البقـاء«پس نفس همان صورت انسان است كه  

و در ) 223: 1375، همـو(اسـت هنگام حدوث، آخرين مراتب جسمانى و اولـين مراتـب روحـانى 

بـه  ،ى با ماده همراه بـودهيد و در سير تكاملى و تحوالت ارتقاشو حقيقت در نهاد ماده تكوين مى

ای اسـت كـه  مثًال نفس جنين در ابتدای امر، صورت طبيعيه. پيمايد موازات ماده راه تكامل را مى

دهد و پس از مدتى كـه صـورت  عنوان نفس نباتى، ماده جنين را به جانب نشو و نما سوق مىه ب

همان نفس نباتى از درجـه  ،حيوان درآمد كصورت يه ل شد و بجنين، از نظر خلقت و شكل كام

گذارد و عالوه بر عمل نفس نباتى، اعمال نفس حيوانى را نيز  نباتى به مقام نفس حيوانى قدم مى

ه لذا نفـس حيـوانى بـ .گردد تری مى دهد و پس از چندی ماده، اليق افاضه نفس كامل انجام مى

و اين نفس عالوه بر انجام اعمال و افعال انسـانى، اعمـال و آيد  صورت نفس ناطقه انسانى درمى

  .)4/36: 1410، همو( دهد افعال نفس نباتى و حيوانى را هم انجام مى

مندی جهان طبيعت ارائه  هم تبيين فلسفى نوينى از غايت ،اثبات حركت جوهری، مالصدرا با

  :نويسد او مى .كند ثبات مىدهد و هم نيازمندی جهان را دراصل وجود و هويتش به خالق ا مى

برای هر حركتى بالطبع غايتى است و برای هر غايتى، غايت ديگری اسـت تـا آن كـه 

خره به وجود غايتى عقالنى منتهى گـردد، زيـرا در هـر موجـود ناقصـى دو نيـروی باأل

كه خدای بزرگ در نهاد وی قرار داده تـا بـا نيـروی  ،غريزی است به نام عشق و شوق

پس كليـه . ستين را حفظ كند و با نيروی دوم كمال دومين را طلب كندعشق كمال نخ

گردند به خير اقصى، يعنى خير نهـايى كـه  حركات طبيعيه و نباتيه و حيوانيه منتهى مى

ذات مقدس باری و غايت و هدف اصلى از خلقت زمين و آسـمان و فرمـانروايى اسـت 

  .)166: 1375، وهم(كه ملكوت و باطن كليه اشيا درك باكفايت اوست 

و اينكه هر طبيعتى نظـر  پردازد مالصدرا از طريق حركت جوهری به اثبات وجود صور مفارقه مى

آن  .وجودش را به جعـل بسـيط اعطـا كنـد است، نيازمند محركى است كه كبه اينكه ذاتًا متحر

 ل وو لواحـق مـاده باشـد؛ زيـرا سلسـله علـ مفارق از ماده وجودبخش بايد امری ثابت و كمحر

مالصـدرا جهـان طبيعـت را پـر از  ،ديگـر به عبارت. معلوالت محال است به جايى منتهى نشوند
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طبيعت  كه كند است و در سايه آن حكم مى قراری بيند كه وجودشان عين ناآرامى و بى انواعى مى

 .است سيال نيازمند موجود مجرد و مفارق از ماده

است و  شونده در ذات و جوهر خود دگرگونهر پديده مادی  ،حسب نظريه حركت جوهری بر 

از ) جديـد خلـق(فعل خلق دائم  ای ديگر است و غير از وجود آن در لحظه هر لحظه، وجود آن در

ايـن  در موجـودی هـر ،زيرا طبق نظر مالصـدرا .شود وقفه افاضه مى هى بىسوی ذات مطلق اال

اين باور  .های تعلقى است تىهس های اين جهان، عالم دارای امكان فقری وجودی است و هستى

 یاتكـا ،بنـابراين ٤.آمده اسـت ،موالنا مثنوی معنویاز جمله  ،به شكل عام در آثار عرفانى ايرانى

دهـد كـه جهـان نـه  نشان مى كند و نياز مستمر عالم به آفريدگار را آشكار مى مخلوق به خالق و

تعلق و نيـاز تـا  سيالن است و و هويتش در گذر احوالش، بلكه در اصل وجود و فقط در ظواهر و

 كـهلهين آيـه مبارأصـدرالمت. اسـت گرفتـه عمق جان آن ريشه دوانده و سراپای هستى آن را فرا

  .گيرد را نشانى بر صحت سخن خود مى )29: لرحمنا(» فى شأن كل يوم هو«

در  ،جمله جسمانيه الحدوث بودن نفـس و حركـت جـوهری از ،مالصدرا از اصول متعدد خود

كـه البتـه فقـط  را، اما حركت و صيرورت نزد ياسپرس .ر حقيقت انسان استفاده كرده استتصوي

نـزد . تـوان ديـد خاص انسان است نه همه عالم، در ارتبـاط و تعامـل وجـوه مختلـف انسـان مى

از دازاين، آگـاهى كلـى، ذهـن و نفـس بـا هـم در ارتبـاط و  ندا وجوه انسان كه عبارت ،ياسپرس

يا وجود تجربى ما شأنى از ماست كه در جهان و در قالب زمان و مكـان تحقـق  دازاين .ندا تعامل

بلكه نقطه آغازين تحقق واقعى و خارجى ماست،  ،دازاين جسم ماست .)72 :1357بالكهام، (دارد 

دازايـن . دازاين با مفهوم بدن در صدرا تفاوت دارد. هستشرط سطوح ديگر وجود ما نيز  لذا پيش

بلكه مجموعه جسم و روان است كه در طبيعت به صـورت تجربـى و  ،نيستياسپرس جسم تنها 

 .جزئى از جهان تحقق دارد و البته سطح فروتر وجود انسان است و آغـاز و انجـام و حركتـى دارد

 (41شـود  مطالعـه مىشناسـى و ديگـر علـوم  شناسى، زيست روان دردازاين همان من ماست كه 

(Scharj, 1971:. گذر از اين سطح مقدمه وصول به وجود است ،از نظر ياسپرس .  

به عنوان يكى ديگر از وجوه انسان، ضمن بـا خـود داشـتن همـه  ،در مرحله آگاهى كلى آدمى

اش به فهم روابط ذاتى حقايق مجردی نظير آنچـه در رياضـيات مطـرح اسـت،  لوازم وجود تجربى

د تجربى و آگاهى كلى به دست و مرحله ذهن سنتزی است كه از بر هم نهادن وجو. يازد دست مى

. گردانـد در ذهن تفرق و پراكندگى سطح آگاهى كلى را بـه وحـدت بـازكوشد  مىياسپرس . آيد مى

   .)Koeftenbaun, 1967: 251(زندگى اجتماعى ماست  اين سطح زيربنای افكار ما و منشأ
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ى را انتظـار هنوز حقيقت محيط. كند با اين سه سطح احساس تماميت و كمال نمى اما آدمى 

بنياد و اساس همـه . سطوح يادشده را در خود جمع كند و از آنها نيز عبور كند كشد كه تمامى مى

رود و تنها بـر  اين سطوح اگزيستانس است، چيزی كه عين نيست و با مالحظه خود از دست نمى

  .)Ibid.: 254(كند  نظير خود جلوه مى

ند بلكه در سپهری برتر، ا ن نه تنها با هم مرتبطوجوه وجودی انسا ،سان از نظر ياسپرس بدين 

اگزيستانس هم بـه دازايـن بسـته اسـت و هـم بـرای برآمـدن از آن بـا آن . ندا فانى و بدان قائم

داند كـه در آمـد و  ای مى ياسپرس مرتبه اگزيستانس را مرتبه. شود جنگد و هم با آن يكى مى مى

در  ای چنين ويژگـى. تواند از دست برود يد و هم مىتواند به دست آ شد و بود و نبود است، هم مى

توان به رمز و اشاره از آن  او حقيقتى است كه تنها مى. او شناختنى نيست. ذات او نهاده شده است

گذرد و حتى از خـود فراتـر  اين واقعيت با ارزش و معتبر در انسان از همه تعينات مى. سخن گفت

  . جويد رود و تعالى مى مى

ياسپرس بـه  .س امر ثابت و ساكنى نيست كه بتوان به تعريف و شناسايى آن اقدام كرداگزيستان

ماهيت و طبيعت ثابتى برای انسان قائل نيست و بـا ارتبـاط اگزيسـتانس بـا غيـر او، خـود را تعـين 

بلكـه چيـزی  ،او چيزی نيست كه ارتباط برقرار كند. بخشد و اين ارتباط عين مقام تحقق اوست مى

 »اشراق«اينجاست كه ياسپرس برای ادراك وجود كلمه . آورد ا ارتباط خود را به دست مىاست كه ب

   .)147: 1371پور،  جمال(برد و سعى در تعين بخشيدن به ماهيت وجود ندارد  را به كار مى

در نظام فكری صدرا نيز نفس و بدن با هم ارتباطى عميق دارند و بدن مرتبـه نازلـه نفـس و 

از جسـم او برآمـده و دائمـًا در حركتـى  چون نفس آدمـى يافته بدن است و لنفس حقيقت تكام

و دائمـًا در  كنـد ای توقف نمى جوهری به سوی مراتب باالتر است، لذا حد معين ندارد و در مرتبه

قابل تعريف و شناخت نيست و توصيف نفس به صورت حصولى ناممكن  ،بنابراين .صيرورت است

  .)295: 1363 ،مالصدرا(است 

دانند و معتقدنـد در ميـان همـه  صدرا و ياسپرس هر دو حقيقت انسان را نفس او مى ،بنابراين 

نفسى كـه صـدرا آن را عـين اضـافه اشـراقى بـه  اماتنها انسان واجد نفس است،  ،موجودات عالم

كـه فاقـد عنـاوين فـوق  ،داند با اگزيستانس ياسـپرس خداوند و از جنس وجود و عين تشخص مى

  . شود يابد و به غير شناخته مى اگزيستانس ياسپرس در ارتباط، تحقق مى .اوت اساسى داردتف ،است

داند و شيوه فهم اين حقايق  جهانى نمى ياسپرس راه بردن به حقايقى نظير نفس و خدا را اين

گونـه  لذا اين .كند بلكه روشى است كه ياسپرس از آن به اشراق وجود ياد مى ،علم حصولى نيست
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پــس  .)63: 1378ياســپرس، (كنــد  نمى» ابــژه«از مرتبــه اگزيســتانس اســت كــه او را  شــناخت

پـذير  گونـه شـناخت عقلـى از او امكـان اگزيستانس از تيررس معرفت حصولى خارج است و هيچ

رفت و وارد حوزه شناخت حضـوری و دريافـت  با اشراق وجود بايستى از حد شناخت فراتر .نيست

  . شهودی شد

بـه  ،بينـد ت اهتمام صدرا به انسان سعه و وسعت وجودی اسـت كـه در او مىدر حالى كه عل

شـود و هـر كـس او را  ای كه با شناخت انسان گويا به همه عوالم هستى آگاهى حاصل مى گونه

  .)348-344: 1410مالصدرا، (يابد  بشناسد به هستى نامتناهى و متعالى معرفت مى

  گيری نتيجه

شده و  دانند كه دارای ماهيتى از پيش تعيين ان را جزئى از عالم مىمالصدرا و ياسپرس هر دو انس

يـك  البته مبنـای هـر. ای قطعى و معين نيست و هر فردی برای خود منحصر به فرد است مرتبه

داند،  را ذومراتب مى اساس آن مالصدرا آدمى بدين صورت كه مبنايى كه بر .غير از ديگری است

را در خـود محقـق  های مختلف آدمـى به علت انبساطش گونهسعه وجودی ذات انسان است كه 

دانـد نـه گسـترش  مى ماهيتى آدمى ذاتى و بى سازد؛ اما ياسپرس علت ذومراتب بودن را در بى مى

  . وجودی او

و اسـاس حركـت جـوهری،  مالصـدرا بـر. آنها معتقدند حقيقت انسان حقيقتى فعـال اسـت 

جـود آزادی در انسـان، حقيقـت انسـان را نـه ثابـت و ياسپرس نيز بر اساس امكان استقبالى و و

البته اين نظر مشترك مبـانى خـاص و علـل . دانند بلكه همواره در حركت و صيرورت مى ،نامتغير

از جمله مواردی كه به عنوان مبانى خاص و متباين اين دو فيلسـوف . متفاوت و بلكه متباين دارد

ود يا تقـدم وجـود اسـت كـه از نظريـات اساسـى اشاره كرد يكى بحث اصالت وجبه آن توان  مى

در اصالت وجودی كه صـدرا بيـان . فلسفى هم در فلسفه صدرايى است و هم در فلسفه ياسپرس

منظور اين است كه آنچه در خـارج تحقـق دارد، وجـود اسـت و . كند وجود من حيث هو است مى

انـد؛ زيـرا مقصـود  متفاوت اما وجود و ماهيت مورد نظر ياسپرس. ماهيت امری تبعى و ظلى است

ی اياسپرس از وجود، وجود انسان است و منظور از ماهيت همان شخصيت انسـانى اسـت و معنـ

تأخر ماهيت آن است كه انسان به سبب اختيار و آزادی همواره و در طول زندگى به ماهيت خـود 

باشيم تـا بتـوانيم  ماهيت مؤخر از وجود است؛ يعنى اول بايد وجود داشته ،بنابراين. دهد شكل مى

  . انتخاب كنيم
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در حقيقت سير تكاملى انسان در فلسفه صدرايى از زندگى در اين جهان مـادی تـا سـفر بـه 

نفـس انسـان پـس از  ،به عبارت ديگر. جهان آخرت در پرتو حركت جوهری و محوريت آن است

ای تمام ادراكات كند تا اينكه دار خلقت در اثر حركت جوهری بدن مراحل تكاملى خود را طى مى

حصول ادراك عقلى برای نفـس بـه معنـای ايـن  و ؛و در نهايت عقلى شود حسى، خيالى، وهمى

دهنده رسيدن نفس بـه  است كه انسان دارای باالترين مرتبه نفس يعنى قوه عاقله گردد كه نشان

اطـالق حركـت جـوهری بـر جهـان و زنـدگى انسـان  ،بنـابراين. مراتب كمالى خاص خود است

ای  حركت جوهری صدرا بـه عنـوان نظريـه ،عالوهه ب. دهنده غايتمندی زندگى انسان است ننشا

و كسى كـه  كند جامع، روح و بدن، آغاز و انجام، حركت و تكامل را بر اساس بينشى نو تفسير مى

  . قائل به حركت جوهری است، به تحول درونى خود پى مى برد

وی متعالى نهفته و با جهش به سـوی اوسـت برای ياسپرس نيز در ذات هستى، حركت به س

يابد و هم به  رود و با اين فراتر رفتن هم اصالت خويش را باز مى كه انسان از حد خويش فراتر مى

لذا تا شخص از حدود هستى خـود فراتـر نـرود و بـه مرتبـه اگزيسـتانس نرسـد . رسد آرامش مى

  .تواند تعالى يابد نمى
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5 .  

ــو مى ــس ن ــر نف ــا  ه ــا و م ــود دني ـــدر بقـــا بـــى  ش ـــو شـــدن ان  خبـــر از ن
ــو مى ــوی نون ــون ج ــر همچ ــد عم نمايــــد در جســــد  مســــتمری مى   رس

دسـت ه چون شرركش تيـز جنبـانى بـ   آن ز تيزی مسـتمر شـكل آمـده اسـت

ـــس دراز  شــــاخ آتــــش را بجنبــــانى بســــاز  ـــد ب ـــش نماي ـــر آت  در نظ
ـــرعت مى   يـــن درازی مـــدت از تيـــزی صـــنعا ـــد س ـــنع  نماي ـــزی ص انگي

 (   ( 40-38دفتر اول ،ابيات  مثنوی معنوی،


