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Abstract
The core of Jaspers’ philosophical thought is the human existence, particularly
reflected in the term Existenz. All other philosophical thoughts of him are related to
this axial concept. Jaspers’ concept of Existenz expresses a non-experimental, nonconcrete reality of the real individual and personality that can go beyond the
objective time. This article investigates Jaspers’ perception of death. Using the
thematic analysis method, the article tries to clarify his stance to death and the
deathlessness of the Existenz and to give in a better understanding of the human
existence in this world. From Jaspers’ viewpoint, the reality of biologic death is
related to Dasein, while the borderline position of death – that might lead to the
realization of the real self of the individual – is related to Existenz. He tries to show
that although the human is a mortal creature, he has a transcendental dimension, too,
and cannot be reduced to a mere physical creature in the world. Trying to explain the
transcendental aspect of the human, Jaspers deems Existenz as immortal and
unlimited. From the viewpoint of Jaspers, the immortality of Existenz does not mean
the continuation of life in another realm after death; rather, the person can
experience the immortality feeling in an existential moment while he is alive.
According to this viewpoint, this immortal moment is timeless, i.e., the past, present,
and future relations are not present in it (the way we perceive them); rather, they are
perceived simultaneously in that timeless moment.
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فناناپذیری اگزیستنز در فلسفۀ یاسپرس با تأکید بر مرگاندیشی او
محمود درستی ،1اکبر رهنما ،*2محسن فرمهینی فراهانی
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 .1دانشجوی دکتری رشتۀ فلسفۀ تعلیم تربیت ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه شاهد تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1400/08/24 :؛ تاریخ پذیرش)1400/12/01 :

چكیده
هستۀ اصلی تفکر فلسفی یاسپرس وجود انسان و بهویژه اگزیستنز است .تمام عقاید فلسفی دیگر او به همین موضوع محاوری
مربوط میشود .مفهوم اگزیستنز یاسپرس بیانگر واقعیت غیرتجربی ،غیرانضمامی فرد و شخصیت واقعی است که مایتواناد از
زمان عینی فراتر رود .این مقاله تصور یاسپرس از مرگ را بررسی و با استفاده از روش تحقیق تحلیال مفهاومی از ناوع بسار
مفهوم به روشنسازی مفهوم وی در مورد مرگ و فناناپذیری اگزیستنز پرداخته و سعی کرده است درک بهتری از وجود انسان
در این جهان را ارائه دهد .از دیدگاه یاسپرس ،واقعیت مرگ بیولوژیکی مربوط به دازاین است ،درحالیکه موقعیت مرزی مرگ،
که ممکن است به تحقق خود واقعی فرد منجر شود ،متعلق به اگزیستنز است .او میکوشد نشان دهد که اگرچه انسان موجودی
فانی است ،جنبۀ استعال نیز دارد و به موجود فیزیکی صرف در جهان قابل تقلیل نیست .یاسپرس در تالش بارای تبیاین جنباۀ
استعالیی انسان ،اگزیستنز را فناناپذیر و نامحدود میداند .فناناپذیری اگزیستنز از نظر یاسپرس به معنای زندگی پس از مرگ در
قلمرو دیگری نیست ،بلکه فرد میتواند در زمان زنده بودن احساس فناناپذیری را در لحظهای وجودی تجربه کند .طبق دیدگاه
او ،این لحظۀ جاودانه بیزمان است ،به این معنا که روابر گذشته ،حال و آینده ،همانطورکه ماا آنهاا را درک مایکنایم ،در آن
اعمال نمیشوند ،بلکه همزمان در آن لحظه بدون زمان درک میشوند.

واژگان کلیدی
اگزیستنز ،جاودان ،فناناپذیری ،مرگ ،یاسپرس.
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 .1مقدمه
یاسپرس ،از متفکران تأثیرگذار آلمانی در سدۀ بیستم است .سهم یاسپرس در زمینههای پزشکی،
روانپزشکی و فلسفی گسترده است .از عوامل مهمی که تفکر فلسفی وی را باهشادت تحات
تأثیر قرار داد ،بیماری العال بود که وی را مجبور به زنادگی ماداوم در مقابال مارگ 1کارد.
ضعف و شکنندگی او سبب شده است که او کامالً از موقعیتهای محدودکنناده و اهمیات آن
در زندگی آگاه باشد .تأمالت در مورد موقعیتهای محدودکننده 2مانناد رناج ،مباارزه ،گنااه و
بهویژه مرگ ،که از ویژگیهای مهم وجود انسان است ،افکار وجودی 3او را شکل مایدهاد .از
نظر وی مرگ ،محدودیت ما را مشخص میکند .محدودیت انسان یک واقعیات بیولاوژیکی و
ذاتی طبیعت انسان است .اما انسانها مرگ را نهتنها بهعنوان محادودیت تجربای وجاود ،بلکاه
بهعنوان مسئلۀ متافیزیکی نیز درک میکنند.
اگرچه اطمینان از مرگ ناشی از آگاهی فرد از واقعیت مرگ دیگران است ،این نمیتواناد
بینش متافیزیکی در مورد مرگ خود را فراهم آورد ،بنابراین کاافی نیسات کاه مارگ را فقار
توقف بیولوژیکی از زندگی بدانیم ،بلکه باید بهعنوان یک مسئله وجودی هام درک شاود .از
نظر وجودی ،رابطۀ فرد با مرگ بهعنوان عنصری سازنده از وجاود انساان در جهاان در نظار
گرفته میشود ،به این معنا که آگاهی از محدودیت فرد و کنار آمدن با مرگ اجتناابناپاذیر از
مسائل اساسی در وجود انسان است .رویکرد وجودی به مرگ تأکیاد زیاادی بار ایان جهاان
دارد ،زیرا وجود انسان با انتخابها ،4تصمیمات 5و تحقاق فارد در جهاان ارتبااط تنگااتنگی
دارد .از منظر این فیلسوف سدۀ بیستم اگرچه انسان موجودی فانی 6است ،جنبۀ اساتعال 7نیاز
دارد و به یک موجود فیزیکی صرف در جهان قابل تقلیل نیسات .یاساپرس در تاالش بارای
1. Death
2. limiting situation
3. Existential
4. Choices
5. Decisions
6. Transitory
7. Transcendence
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تبیین جنبۀ استعالیی انسان ،اگزیستنز 1را که چهارمین مرتبه از وجود انسان در نظر مایگیارد،
فناناپذیر و نامحدود میداند .حال بارای روشانساازی مفهاوم فناناپاذیری اگزیساتنز در پای
پاسخگویی به پرسشهایی در این خصوص هستیم که آیا فناناپذیر بودن اگزیستنز باه معناای
جاودان 2بودن آن است؟ اگر چنین است ،یاسپرس چه شکلی از جاودانگی را برای اگزیساتنز
در ذهن دارد؟ بررسی ادبیات موضوع گویاای ایان مطلاب اسات کاه تااکنون در خصاوص
فناناپااذیری اگزیسااتنز یاسااپرس پژوهشاای انجااام نیافتااه اساات و هاایچ تحلیاال عمیقاای از
جاودانگیای که یاسپرس برای اگزیستنز در نظر میگیرد ،وجود ندارد ،آنچه در متون و مناابع
در خصوص وی مطرح شده است ،تشری ،ابعاد فکری او در خصوص ساحتهاای مختلاف
وجود است .ازاینرو فقدان مطالب مرتبر سبب شد تا در مورد این موضوع اقادام باه انجاام
پژوهش کنیم تا به پرسشهای مطرحشده پاسخی ارائه شود.
 .2مراتب وجودی انسان
یاسپرس برای وجود انسان چهار مرتبۀ زیر را در نظر میگیرد:
الف ) دازاین :(Dasein) 3دازاین حالتی از بودن است که خود را بهعنوان خود تجربای
شخص در جهان با بعد زمانی نشان میدهاد .باهعباارت دیگار ،دازایان حالات انضامامی
روزمرگی انسان در میان موجودات دیگار اسات .دازایان در دنیاای تجرباه قارار دارد ،در
جنبههای عملی زندگی روزمره درگیر است و همیشه در موقعیت است.
انسان تنها موجودی در جهان است که هستیاش از طریق وجود تجربای باه او تجلای
1. Existenz
2. Eternal

 .3استفادۀ یاسپرس از واژۀ دازاین را باید از دازاین هایدگر متمایز کرد .از نظر هایادگر ،دازایان باهعناوان یاک
موجود تجربی کامالً در جهان جا افتاده است و هیچ تجربه استعالیی برای دازاین وجود ندارد .از نظار یاساپرس
نیز دازاین بهعنوان خود تجربی شخص در جهان جا افتاده است .با این تفاوت که این خود تجربای مایتواناد از
قلمرو تجربی بهعنوان اگزیستنز عبور کند .از نظر یاسپرس ،تماایز باین  Daseinو  Existenzبسایار مهام اسات،
درحالیکه برای هایدگر هیچ تمایزی در این زمینه وجود ندارد.
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مییابد .انسان بهعنوان دازاین با دنیا روبهرو میشود و به همین دلیل نیازها و خواستههاایی
دارد و بر این اساس تصمیم میگیرد .وجود تجربی انسان در فعالیاتهاای دنیاوی درگیار
میشود و هستی روزمرۀ انسان را تشکیل میدهد .وجود تجربی یا دازاین ،خود شاخص را
بهعنوان موجودی انضمامی ،1جسمی و جامعهشناختی نشان میدهاد .دازایان را نمایتاوان
بهصورت جداگانه بهعنوان یک شیء درک کرد ،بلکه بهعنوان موجودی در میان موجاودات
دیگر در جهان قابل درک است.
یاسپرس میگوید« :وقتی میگوییم "من" ،منظور چیست؟ نخستین پاسخ این است کاه
در تفکر خویش خودم را به یک شیء تبدیل کردهام .من این بدن هستم ،مان ایان فارد باا
خودآگاهی نامتعینی هستم که از برخورد با محیر انعکااس پیادا کارده اسات .مان وجاود
تجربی هستم» ) ،Jaspers,1969:54نقل از کیانی. )1398 ،
در این سط ،،انسان در ملموسترین نمود خود از زمان و مکان ،دارای نیازها و غرایاز،
همچنین تالش برای ارضای آنها دیده میشود و آنچه با آن تماس پیدا میکند ،مورد توجاه
عملی وی است و دنیای تجربههای معمولیاش را تشکیل میدهند.
انسان برای دست یافتن به خودآگاهی و مراتب باالتری از وجود باید از این سط ،عبور
کند و فرا رود .در این فرا رفتن ،انسان بعد از دازاین وارد مرتبه آگاهی کلی میشود.
ب) آگاهی کلی :2این مرتبه نوعی آگاهی را بههمراه دارد که در آن حقایق جهاانی و
دانش انضمامی ،مانند منطق ،ریاضیات و دانش علمی را میتوان شناخت و با هر کسی کاه
از توانایی فکری برای تأمل برخوردار است ،به اشتراک گذاشت و دانش بهدستآماده نیاز
در این مرتبۀ جهانی و انضمامی است .این سط ،که حالت درک مفهومی و عقالنی انتزاعی
نیز نامیده میشود ،از نظر روششناختی به سمت تولید و کاربرد مفاهیم و روشهاایی کاه
بهطور کلی عمومی و قابل تأیید هستند ،متمایل میشود.

1. Objectively
2. Consciousness at large
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به باور یاسپرس در مرتبۀ آگاهی کلی ،من فاعل شناسایی هستم که تمام ابژهها بهمنزلاۀ
اعتبار کلی و واقعی متعلق من قرار میگیرند .هر فردی در این آگاهی مفهومی کلی سهیم و
مشترک است؛ مشروط بر اینکه وجود انضمامی همانگونهکه برای دیگر انساانهاا پدیادار
میشود ،برای او نیز پدیدار شود .بر این اساس ،من فردیت تجربی در مرتبۀ فاعل شناساندۀ
انضمامی هستم ) ،Jaspers, 1969: 55نقل از کیانی. )1398 ،
ج) روح  :این حالت ذاتی وجود ،مجموع تفکر قابل فهم ،عمل و احساس اسات .روح
حالتی است که از نوعی بههمپیوستگی وجود و شعور انتزاعی کلی شکل گرفته اسات ،باه
همین دلیل وجود انسان در این حالت از یک طرف هم ملموس است و هام تااریخی و از
طرف دیگر ،مانند آگاهی کلی ،جهانی اسات .روح حرکتای باه سامت وحادت عواطاف،
ادراکات ،انگیزهها ،مفاهیم ،روشها ،دیدگاههای بهدستآماده از تجرباۀ زنادگی دازایان و
آگاهی کلی برای تشکیل ایدههاست که این ایادههاای متحاد شاامل ایادههاایی از دیان،
سیاست ،فرهنگ ،سنت و سازمان است.
از نظر یاسپرس ،دازاین ،آگاهی کلی و روح حالتهایی از هستی هستند که در آنهاا ماا
خود را بهعنوان پایههای این جهان میبینیم و در رویادادهای دنیاایی (باهعناوان اگزیساتنز
ممکن) بدون هیچ تجربۀ استعالیی شرکت میکنیم .در همان زمان ،هر ساه حالات وجاود
بهطور جداییناپذیری با اگزیستنز (باطن فرد) ارتباط دارند ).(Filiz, 2008: 35
د) اگزیستنزز :مفهاوم اگزیساتنز بیااانگر واقعیات غیرتجرباای و غیرانضامامی فاارد و
شخصیت واقعی است .این زمینۀ اصیل انسان است ،که نمونۀ آن بعد درونای خودمختااری
شخصی ،آزادی وجودی ،اصالت و تصمیمات اخالقی نامشخص اسات .ایان (اگزیساتنز)،
هستۀ داخلی و کامالً بینظیر شخص است که اصالت فرد را ایجااد مایکناد .اگزیساتنز تاا
حدودی بهدلیل محدودیت زبان و تا حدودی بهدلیل نباودن چیازی بارای اشااره ،تعریاف
مشخصی ندارد ،زیرا این امکان (اگزیستنز) در همۀ انسانها وجاود دارد .همچناین ممکان
است بهعنوان منبع یا مبدأ نهایی همۀ موجودات ملموس توصیف شود .از ایان نظار اصال
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آزادی ،خالقیت و خودانگیختگی محض است .اگزیستنز حالتی از وجاود و یاک سااختار
همگانی است .اگزیستنز خودبودنی است که به خود و در نتیجه به استعالیی که میداناد از
آن سرچشمه گرفته مربوط میشود و بر آن [استعال] استوار است ).(Jaspers, 1971: 21
اگزیستنز برای خودش بهعنوان آگاهی کلی ،دازاین و روح ظاهر میشود و میتواند خاود
را با حالتهای آنها قیاس دهد .اما هرگز نمیتواند موضعی خار از خود بگیارد ،نمایتواناد
خودش را بشناسد و در عین حال با آنچه میداند ،یکسان باشد .بنابراین ،همۀ داناش و عمال
باید در جهان در یک یا چند حالت سهگانه انجام گیرد .بنابراین ،بهنظر میرسد اگزیستنز یاک
اصل خودانگیختگی یا خالقیت در آنهاست .نباید با یک شیء اشاتباه گرفتاه شاود ،چاون آن
یک شیء نیست .منشأ آن ناشی از تفکر و عمل است .این انسان بهعنوان اگزیستنز اسات کاه
بهطور مداوم الگوهای ایجادشده برای تشکیل سازمانهای جدیاد تااریخی در ساط ،وجاود،
دانش و درک جدید در سط ،آگاهی کلی و ایدههای جدیاد در قلمارو روح ،مانناد اخاالق،
هنر ،و دین را جدا میکند ) .(Jaspers, 1971: 20اگزیستنز یاک امکاان بارای انساان اسات،
بهگونهای این امکان وجودی را میتوان در موقعیتهای مرزی تحقاق بخشاید .تحقاق خاود
بهعنوان اگزیستنز معادل تحقق معنای زندگی شخصی است.
 .3ویژگیهای اساسی اگزیستنز
مفهوم اگزیستنز یاسپرس مملو از ابهامات فلسفی است که راه را برای تفسیرهای گونااگون
باز میگذارد .اگزیستنز مفهومی پیچیده است .یاسپرس در کتاب فلسفۀ خود بیان میکند که
اگزیستنز غیرقابل درک است) .(Jaspers, 1970: 12توضی ،اینکاه اگزیساتنز دقیقااً باه چاه
معناست ،امکانپذیر نیست .چون که عینیتپذیر نیست ،بهصورت عینی هم تعریافشادنی
نیست).(Jaspers, 1970: 14

از نظر یاسپرس ،میتوان فقر برخی از جنبههای اگزیستنز را توصیف کرد ،حتی ایان ناوع
توصیف را میتوان فقر به روشای محادود ارائاه داد ،زیارا بعاد غیرانضامامی وجاود انساان
توصیفناپذیر است .پس چه تعابیر فلسفی منسجمی از اگزیستنز میتاوان ارائاه داد؟ باه گفتاۀ
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یاسپرس ،آنچه در مورد اگزیستنز میتوان گفت این است که این یاک حالات وجاودی آزاد و
غیرانضمامی است که میتواند از زمان عینی فراتر رود .حال به بررسی آنچه یاسپرس در ماورد
آزادی ،عدم عینیتپذیری و توانایی اگزیستنز برای فراتر رفتن از زمان اشاره مایکناد ،پرداختاه
میشود.
 .1 .3آزادی

1

آزادی برای یاسپرس مفهومی کلیدی است و او اغلب بر اهمیت آن در رابطه باا اگزیساتنز
تأکید میکند .شاید بتوان گفت آزادی بیقیدوشرط در قلب مفهوم اگزیستنز او قرار دارد .او
در کتاب فلسفه مینویسد :دازاین از نظر تجربی وجود دارد ،اگزیستنز فقر به معنای آزادی
است). (Jaspers, 1970:4
آزادی فردی و تواناییهای انسان هستۀ اصالی فلسافۀ وجاودی یاساپرس اسات .نازد
یاسپرس ،اگزیستنز ،آزادی و استعال جداییناپذیر و نمایانگر جنبۀ استعالیی انساان هساتند
). (Jaspers ,1970: 4
وی در کتاب راهی بهسوی خرد نیز مینویسد« :در زندگی ،آزادی به ما حاس دریافات
کمک از استعال را میدهد» ).(Jaspers, 1951: 71
و:
«باالترین آزادی در آزادی از جهان تجربه میشود و ایان آزادی در پیونادی عمیاق باا
استعال است» ).(Jaspers ,1951:45
این گفته ها ارتباط نزدیک بین اگزیستنز ،استعال و آزادی وجاودی را آشاکار مایکناد.
اگرچه یاسپرس فکر میکند که ریشههای اگزیستنز در استعالست ،مشخص نکرده است که
احساس دریافت کمک از استعال که میتواند از طریق آزادی حاصل شود ،به چه معناسات.
آزادی را باید در یک زمینۀ وجودی درک کرد .در حقیقت آزادی امر الهی و متعالی است و
آدمی در آزادی است که امر متعالی را مییابد.
1. Freedom
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مارجوری گرین 1در «معرفی اگزیستانسیالیسم» به مفهاوم آزادی یاساپرس در رابطاه باا
استعال انتقاد دارد« :بههیچوجه مشخص نیست که آزادی افراد اساساً شامل استعال اسات... .
اما به دالیل این ارتباطات ضروری ،هیچ اشارهای نمیشود» ).(Grene,1962: 137
این زمینۀ وجودی چیست که باید آزادی را در آن درک کنایم؟ تصاورات یاساپرس از
آزادی و استعال به تصمیمات و انتخاب های فرد که باه عناوان اگزیساتنز در هساتی اصایل
گرفته میشود ،اشاره دارد و این دیدگاه جدیدی به مفهوم آزادی میدهاد

(Jaspers, 1951:

) .56برای مثال ،ژان هرش ،2بر این عقیده است که اگزیستنز در تصمیم واقعی ،اصیل است
و یک تصمیم وجودی همیشه ارتباط تنگاتنگی با یک وضعیت مشخص دارد ،کاه فقار در
اینجا و اکنون اهمیت دارد) . (Hersch, 1986: 4از نظر وی ،آزادی فارد در مرتباۀ اگزیساتنز
همیشه با استعال مرتبر است ،زیرا هیچیک بادون دیگاری معناایی نادارد .ازایانرو بارای
یاسپرس ،آزادی انسان در تواناییهای فردی نهفته است ،باه عباارت دیگار منظاور او ایان
است که امکانات فرد در طول زندگی از طریق انتخابهای بایقیاد و شارط خاود تحقاق
مییابد او اصرار دارد که آزادی وجودی فقر با اشاره به پتانسیلها و امکانات شخص معناا
پیدا میکند

).(Jaspers, 1970: 71

یاسااپرس همچنااین دوباااره تأکیااد م ایکنااد« :بنااابراین آزادی انسااان در قلااب تمااام
توانمندیهای اوست و از طریق استعال ،انسان به وحدت درونی خود هدایت مایشاود»
).(Jaspers, 1951:70

منظور یاسپرس از «وحدت درونی» وحدت جنبههای تجربی و استعالیی انساان اسات.
در این زمینه ،او همچنین به مسئلۀ خودشناسی 3میپاردازد .باه گفتاۀ یاساپرس ،اگزیساتنز
فرایند خودشناسی است ) .(Jaspers ,1970: 13به باور او خودشناسی باید به معنای نگارش
فرد نسبت به خود باشد که شامل تعهد به خود است .از نظر او ،خودشناسای همچناین باه

1. Marjorie Grene
2. Jeanne Hersch
3. Self-Understanding
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معنای آگاهی از امکانات ،انتخابها و تصمیمات شخص است که با مفهوم آزادی وجودی
او همخوانی دارد .بهعنوان اگزیستنز ممکن ،هر فرد میتواند به تواناییهای خود پی برد که
با آزادی انتخاب فرد ارتباط نزدیک دارد .تواناییهای فرد شامل امکاان دساتیابی باه خاود
واقعی است .طبق دیدگاه او ،انسان این آزادی را دارد کاه توانااییهاای خاود را باهدسات
بیاورد و درک کند ،یا اصالً نتواند توسعه دهد .بنابراین یک حس آشکار وجود دارد کاه در
آن تواناییهای شخص تبدیل دازاین به اگزیستنز را ممکن میسازد.
1

 .2 .3غیرانضمامی بودن

دومین ویژگی به این اشاره دارد که اگزیستنز حالتی غیرانضمامی از وجود است .بهعباارت
دیگر ،اگزیستنز برای خود یک ابژه نیست و همچنین نمیتواند باه موضاوع داناش بشاری
تبدیل شود .یاسپرس با بهکار بردن اصطالح غیرانضمامی بر جنبۀ استعال خود ،تأکید میکند
که آن قابل شناخت نیست ،زیرا فقر اعیان قابل شناخت هستند .به باور او وجود انساان در
مرتبۀ دازاین حالت تجربای او بارای حضاور در جهاان اسات .یاساپرس دازایان را نماود
اگزیستنز می داند .به گفتۀ وی ،اگزیستنز در قطبیت سوبژکتیویته 2و عینیت ،به خود به عنوان
وجود ظاهر می شود .اما ظاهر شیئی نیست که در جایی داده شاده باشاد .ایان (اگزیساتنز)
فقر برای خودش و دیگر اگزیستنزها پدیدار است ) .(Jaspers 1970: 4در اینجا ،یاساپرس
تمایز واضحی بین وجود پدیدار (دازاین) و جنبۀ غیرپدیداری خود (اگزیستنز) قائال شاده
است.
در بادی امر ،درک معنای موردنظر یاسپرس هنگامیکه اباراز مایکناد اگزیساتنز بارای
خودش در مرتبۀ دازاین ظاهر میشاود ،دشاوار اسات .مقصاود او ایان اسات کاه دازایان
موجودی پدیدار در جهان است ،یعنی فیزیکی و قابل مشاهده .دازاین بارخالف اگزیساتنز
که واقعیت پدیداری ندارد ،از این حیث که در واقع در جهان ظاهر میشود ،پدیدار اسات.

1. Non-Objective
2. Subjectivity
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از آنجا که دازاین و اگزیستنز حالتهای متمایز وجودند ،ویژگیهای آنها به طارق مختلاف
ظاهر میشود؛ دازاین پدیدار است ،درحالیکه اگزیستنز غیرقابل مشاهده است.
از نظر یاسپرس ،اگزیستنز را باید تنها بهعنوان یک امکان در نظر گرفت .اگار اگزیساتنز
بهعنوان یک امکان 1در نظر گرفت شود ،در آن صورت ویژگی غیرپدیاداری آن مایتواناد
معنا پیدا کند.
شایان ذکر است که گفتههای یاسپرس در مورد امکان و فعلیت 2اگزیستنز به تشاری ،و
روشنسازی نیاز دارد .وی گاهی ادعا میکند که اگزیستنز بیشتر بهعنوان یک امکاان بارای
انسان در وجود دنیوی باقی میماند ،زیرا دستیابی به اگزیستنز دشوار و غیرمحتمال اسات.
اما در برخی دیگر از اظهارات ،وی بر این باور است که اگزیستنز امکان باهنادرت فعلیات
یافته است .با این حال ،همیشه مشخص نیست که آیا اگزیستنز فقر یاک امکاان اسات یاا
اینکه میتوان آن را فعلیت داد .نمونۀ این ابهامها در زیر بیاان شاده اسات« :هماانطورکاه
اگزیستنز از عمل واقعی گسستن از هستی دنیوی ناشی میشاود ،تبیاین وجاودی ،تصادیق
فکری آن عمل است .این پیشرفت از اگزیستنز ممکن به تحقق آن پایش مایرساد ،بادون
آنکه بتوان از امکان مرزی 3خار شد» ).(Jaspers, 1970: 9
بهنظر میرسد که اگزیستنز یک امکان صرف است تا فعلیت .اصاطالح «امکاان

مارزی»

نشان میدهد که بهعنوان اگزیستنز ممکن ،ما در محدودۀ هساتی دنیاوی بااقی مایماانیم و
ممکن است نتوانیم از این مرز برای رسیدن به خود باودن فراتار بارویم .اصاطالح امکاان
مرزی به تجربۀ مرزی اگزیستنز در موقعیتهای مرزی اشاره دارد .در چنین شرایطی ممکن
است آگاهی باالیی از هستی را تجربه کنیم .اما این ممکن است به تفکار اساتعالیی منجار
نشود و فرد در هستی دنیوی بهصورت اگزیساتنز ممکان بااقی بماناد .در عباارت ماذکور
یاسپرس به دستیابی به پیشرفت برای اگزیستنز ممکن برای تحقق خاود اشااره و همزماان
بیان میکند که اگزیستنز ممکن نمیتواند امکان مرزی را ترک کند .باهنظار مایرساد ایان
1. Possibility
2. Actuality
3. Borderline Possibility
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مسئله نشان میدهد که اگزیستنز نمیتواند فعلیت یابد ،حتی اگر به انجام آن بسیار نزدیاک
باشد.
همانطورکه فلوطین میگوید« :اگر ما فعلیت را در چیزهاایی وارد کنایم کاه وجاود و
ذات آنها بالقوه است ،اساس ماهیت آنها را از بین میبریم ،زیرا وجاود آنهاا باالقوه اسات»
).(Plotinus, 1969, II :5
در مقابل یاسپرس در کتاب فلسفۀ خاود گااهی اوقاات از اگزیساتنز باهعناوان فعلیات
بیقیدوشرط نیز یاد میکند« :با این وجود خود اگزیستنز فقر بهعنوان فعلیت عمال واقعای
وجود دارد»). (Ehrlich, 1986: 66
یاسپرس در جایی دیگر از اگزیستنز بهعنوان منبع فعلیات واقعای یااد مایکناد و آن را
تحققپذیر میداند« :اگزیستنز منبع واقعی فعلیت است که بدون آن گسترۀ فعلیت وجاود از
بین میرود .بهعنوان اگزیستنز من بههیچوجه نمیتوانم هدف تحقیاق خاودم قارار بگیارم،
نمیتوانم خودم را بشناسم ،من فقر میتوانم فعلیت یابم یا خودم را گم کنم» .(Ehrlich et

) al., 1986: 154بنابراین با توجه به نوشتههای یاسپرس اگزیستنز میتواند هم ممکن باشاد
و هم بالفعل .یافتن چنین جمالت ابهامآمیزی در نوشتههای یاسپرس غیرمعمول نیسات .باا
این حال ،یاسپرس آنها را دارای ابهام نمیداند ،بلکاه آنهاا را نمایاانگر سااختار تعارضاات
وجود میداند .آیا این جمالت یاسپرس با هم قابل تطبیق است؟ و تا چه حد میتوان ایان
مشکل را برطرف کرد؟ این مسئله را از دیدگاه یاسپرس بررسی میکنیم.
وی در کتاب عقل و اگزیستنز بیان مایکناد« :اگزیساتنز فقار در خودآگااهی 1اصایل

2

بالفعل است .....اگزیستنز برای انسانها یک امکان است .این خاصیتی نیست که از طبیعات
به ارث ببریم .این امکان در انسانها وجود دارد که به خود بیایند و برای لحظهای به خاود
بپیوندد .اگزیستنز تنها یک امکان برای طبیعت انسان است .هیچچیز در جهان چنین امکاانی
ندارد» ).(Jaspers, 1969a: 11
1. Self-Awareness
2. Authentic
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بنابراین ،اگزیستنز یک امکان برای انسان است ،که بساته باه خودآگااهی فارد در شارایر
خاص وی ممکن است محقق شود یا نشود .بهنظر مایرساد امکاان عملای کاردن اگزیساتنز
وجود دارد؛ اما فقر برای یک لحظه در تجربۀ وجودی فرد .بهعبارت دیگر ،زمانیکاه فارد از
آزادی خود استفاده کند و عمل آزادانه انجام دهد ،و صرفاً تابع جبر طبیعای نباشاد .در واقاع
یاسپرس انتخاب و تصمیم فرد را با آگاهی خود ذاتی 1و آنچه او بیقیاد و شارط 2مایناماد،
پیوند میدهد .از نظر وی ،تصمیمات بدون قید و شرط بیانگر اختیار فرد است ،باه ایان معناا
که فرد دید کاملی نسبت به همۀ امکانات خود داشته و متناساب باا انتخااب اگزیساتنز خاود
تصمیم می گیرد .در حمایت از دیدگاه یاسپرس ،ریکور اظهار می دارد که «تنها لحظه انتخااب،
ریسک کردن ،مسئولیت بدون ضمانت یا امنیت ،مهر اصالت دارد»).( Ricoeur, 1974: 615
به باور یاسپرس خود بودن اصیل یک توانایی بالقوۀ فرد است .ایان شاامل امکاناات و
ضرورت دائمی انتخاب است .بر این اساس ،رابطۀ فرد با امکانات ،انتخابها و تصامیمات
خود ،در چارچوب آزادی وجودی ،در هستی انسان اساسی است .این به این دلیل است که
آینده با تصمیماتی که فرد در شرایر مختلف میگیرد ،شکل مایپاذیرد .از نظار یاساپرس،
هنگامیکه این تصمیمات مطابق با اختیار فارد باشاد ،در ایان صاورت ممکان اسات فارد
تواناییهای بالقوۀ خود را برآورده کند .این به نوبۀ خود ممکن است فرد را به وجود اصیل
سوق دهد .یاسپرس تأکید میکند که تحقق خود بودن با تصمیمگیری و انتخاب و پی بردن
به پتانسیل فرد از طریق چنین انتخابهایی ارتباط تنگاتنگی دارد ).(Jaspers, 1970: 188
وی برای تأکید بر این نکته اعالم میکند که« :اگر در جهان به تواناییهایی که در اینجاا
تا ابد بر من آشکار میشود پی نبرم ،هیچ نیستم» ).(Jaspers, 1962: 420
اگر چنین نبود و اگزیستنز فقر بهعنوان یک امکان باقی مایماناد و هرگاز باه فعلیات
تبدیل نمیشد ،آن وقت اگزیستنز ،بهعنوان یکی از محوریترین ویژگیهای فلسفۀ وجودی
یاسپرس ،بهعنوان یک جنبۀ وجودی از انسان ،بیمعنی خواهد بود و درخواسات یاساپرس
1. Intrinsic
2. Unconditional
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از انسان برای دستیابی به خودیابی اصیل غیرواقعی و حتی بیمعنی میشد.
 .3 .3فراتر از زمان بودن

فراتر رفتن از زمان بودن ممکن است حداقل دو معنی داشته باشد؛ اینکه شخص یا چیازی
فراتر از مکان و زمان ،مستقل از وجود زمانی باشد یا اینکه شخص یاا چیازی در مکاان و
زمان قابل تقلیل به موجودیت نباشد ).(Filiz, 2008: 117
اولین معنا اغلب به وجودی استعالیی مانند خدا اشاره دارد ،زیرا هساتی آن ،بخشای از
جهان پدیدار نیست و جاودان است .آیا این میتواند در مورد اگزیستنز صادق کناد؟ اگار
اگزیستنز بهعنوان حالتی از وجود انسان تعریف شود ،آیا میتوان گفت در عین حاال فراتار
از مکان و زمان است؟ ما میدانیم که برای یاسپرس ،وجود انساان بایش از وجاود تجربای
صرف در جهان ،به این معناست که ابعادی استعالیی برای انسانها وجود دارد .با این حال،
وقتی یاسپرس از اگزیستنز صحبت میکند ،اغلب به ما یادآوری میکناد کاه بادون وجاود
تجربی شخص نمیتوان به اگزیستنز دست یافت .از این نظر ،اگزیستنز موجاودی فراتار از
مکان و زمان نیست ،اما به زمان عینی نیز تعلق ندارد .به باور یاسپرس اگزیستنز (فرازمانی)
است ،به این معنا که منظورش فراتر از زمان است نه مااورای آن «هساتی کاامالً زماانمناد
است ،درحالیکه اگزیستنز ،در زمان ،فراتر از زمان است» ).(Jaspers ,1970: 4
یاسپرس قصد ندارد صفات الهی را به اگزیستنز نسبت دهد ،زیرا حالت وجودی آن فراتر از
مکان و زمان در نظر گرفته نمیشود ،همانطورکه در معنای اول مذکور بیان شاد .زماان بارای
اگزیستنز یک زمان وجودی است و نه یک زمان عینی .آنچه یاسپرس سعی در انتقاال آن دارد،
معنای دوم است که در باال ارائه شد ،این است که آن به موجودیتی در مکان و زمان قابل تقلیل
نیست .یاسپرس میکوشد نشان دهد که اگرچه انسان موجودی فانی است ،اما جنبۀ جاودان نیز
دارد و به یک موجود فیزیکی صرف در جهان قابل تقلیل نیست .یاسپرس در تالش برای تبیین
جنبۀ استعالیی انسان ،اگزیستنز را فناناپذیر و نامتناهی 1میداند.
1. Infinite
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 .4دو جنبۀ مرگ از نگاه یاسپرس
یاسپرس در کتاب فلسفۀ خود تمایزی آشکار بین مرگ باهعناوان یاک واقعیات انضامامی
هستی و مرگ بهعنوان یک موقعیت مرزی ،1قائل شده است .از نظر یاسپرس ،این واقعیات
که مرگ بیولوژیکی ر میدهد ،از نظر وجودی اهمیت ندارد ،زیرا رویداد مرگ فاینفساه
یک وضعیت کلی در هستی دنیوی است .به این معنا کلی است که برای افراد دیگار اتفااق
میافتد و واقعۀ مرگ بر نحوۀ هستی من تأثیر نمیگذارد .به باور وی اگر من با مرگ خودم
یا مرگ یکی از عزیزانم روبهرو باشم ،آنجاست که مرگ بهعنوان یک واقعیات بیولاوژیکی
میتواند اهمیت وجودی ایجاد کند .سپس مرگ به موضوع ذهنی و اساسی برای فرد تبدیل
میشود ،آنجاست که مرگ میتواند سبب ایجاد یک موقعیت مرزی شود .با این حال ،اگار
انسان بخواهد از مواجهه با مرگ خود اجتناب کند ،در آن صورت مرگ بهعناوان موقعیات
مرزی نخواهد بود .تمایز یاسپرس بین رخداد انضمامی مرگ و مرگ وجاودی تماایز باین
نگرانیهای فرد در مرتبۀ دازاین در مورد مرگ و درک وجودی از آن در مرتبۀ اگزیساتنز را
برجسته میکند .با وجود این تمایز ،واقعیت مرگ در موقعیت مرزی ثابات مایماناد ،مگار
اینکه شکل آن ممکن است تغییر یابد.
همانگونهکه یاسپرس بیان میکند« :فقر واقعیت مرگ همیشه یکسان است .در موقعیت
مرزی به این اکتفا نمیکند ،بلکه شکل آن تغییرپذیر است ،این همان چیزی است که من در
آن زمان بهعنوان اگزیستنز هستم» ).(Jaspers,1970: 201
منظور یاسپرس این است که مرگ بهعنوان یک رویداد بیولوژیکی پیششرطی است که
اهمیت وجودی در موقعیتهای خاص داشته باشد .در موقعیتهاای مارزی ،ماا باا مارگ
بیولوژیکی روبهرو نیستیم ،بلکه با نحوۀ ارتباط ما با مرگ خودمان و معنای آن در موقعیات
فردی خود روبهرو هستیم .بنابراین در یک موقعیت مرزی واکنش هر فرد نسبت باه مارگ
خود متفاوت خواهد بود .به این سبب است که یاسپرس بیان میکناد شاکل آن تغییرپاذیر
است.
1. Boundary Situation
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تمایز یاسپرس در مورد مرگ در دو جنبه از خود ،یعنی خود پدیداری/تجربی 1و خاود
درونی/حقیقی 2و در زمینۀ دو جنبه از واقعیت؛ یعنی جهان تجربی و قلمرو استعالیی ،خود
را نشان میدهد .این تقسیمبندی ،بخش مهمی از متافیزیک یاساپرس را تشاکیل مایدهاد.
بنابراین ،برای یاسپرس ،واقعیت مرگ بیولاوژیکی مرباوط باه دازایان اسات ،درحاالیکاه
موقعیت مرزی مرگ ،که ممکن است به تحقق خاود واقعای فارد منجار شاود ،متعلاق باه
اگزیستنز است .دازاین یک حالت تجربی (بودن) در یک بعد زمانی اسات ،ایان بخشای از
جهان است ،اما نمیتواند بهعنوان یک شیء بهصورت جداگانه درک شود .ولای اگزیساتنز
یک خود غیرانضمامی ،تاریخی و آزاد است که میتواند از زمان عینی فراتر رود.
یاسپرس در جلد دوم کتاب فلسفۀ خود در این خصوص اینگونه بیاان مایکناد« :مان
بهعنوان دازاین محدودم ،زندگی میکنم و سپس فانی میشوم .اما اگزیستنز من هیچ مرگای
نمیشناسد» ). (Jaspers ,1970: 4
یاسپرس در ادعاهای خود ،اگزیستنز را فناناپاذیر و نامحادود ارزیاابی مایکناد و آن را باا
محدودیت دازاین مقایسه میکند .اما فناناپذیری 3موردنظر یاسپرس به معنای ابدیت 4و زنادگی
پس از مرگ در قلمرو دیگر نیست .در واقع او به ابدیت به معنای ادامۀ هستی 5تردید دارد و آن
را نوعی بقا 6نمیداند ،بلکه به آن از منظر وجودی معتقد است ).(Jaspers, 1949: 12
«نهتنها همه شواهد ابدیت اشتباه و ناامیدکنندهاند ،نهتنها احتمال در موضوعی باا چناین
اهمیت مطلق پوچ است ،بلکاه مایتاوان فناپاذیری را ثابات کارد»

).(Jaspers, 1970: 197

ازاینرو فناناپذیری اگزیستنز را نمیتوان برحسب وجود ابدی تبیین کرد و نمیتوان گفات
که اگزیستنز در این چارچوب جاودانه است.
از نظر وی ،انسان موجودی فانی است ،اما در عین حال جنبهای جاودان برای او وجود
1. Phenomenal/Empirical Self
2. Inner/True Self
3. Deathlessness
4. Immortality
5. Existence
6. Survival
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دارد که میتواند از آن آگاه باشد .جنبۀ جاودانگی اگزیستنز امکانی است کاه مایتواناد در
اینجا و اکنون تحقق یابد .معنای موردنظر یاسپرس در اینجا تأکید بر این است کاه جنباهای
استعالیی از انسان وجود دارد و این انسان چیزی نیست که در مکان و زمان به یک موجود
فیزیکی صرف تقلیل یابد .از نظر وی ،از آنجاا کاه اگزیساتنز شاخص متعلاق باه واقعیات
انضمامی نیست ،تابع قوانین جهان تجربی نیز نخواهد بود.
 .5جاودانگی اگزیستنز

به باور یاسپرس اگزیستنز صرفاً بخشی از هستی زمانی نیست ،بلکه پارادوکس وحادت
زمانمندی و جاودانگی 1است .اگزیستنز فقر این ناتمام بودن و انحاراف در هماۀ هساتی
زمانی نیست ،بلکه هستی زمانی است که بهطور کامل و اصیل در پارادوکس وحدت زماان
و جاودانگی نفوذ کرده است). (Jaspers ,1969a: 62
پیش از یاسپرس ،فلوطین ،2بوئتیوس 3و سنت آگوستین 4مفهوم جااودانگی را باهصاورت
بیزمانی یا طول مدت بیزمان در نظر میگرفتند .مفهوم جاودانگی آنها در زمینۀ ارتباط تاریخی
آن با الوهیت ،بیزمان تلقی میشد .اگرچه یاسپرس معتقد است که نباید دیدگاههای متافیزیکی
او را دینی تلقی کرد ،بین دیادگاه او در خصاوص جنباۀ جااودانگی اگزیساتنز و توضایحات
فلوطین شباهتهایی وجود دارد .هر دو آنها معتقدند که قلمرو استعال ،جهاان دیگاری جادا از
این جهان نیست .استعال را باید یک حالت غیرانضمامی وجود دانست .هر قلمرو مستلزم قلمرو
دیگری است و با وجود تفاوتشان ،تفکیکناپذیرند ،در تبیین آنهاا از قلمارو اساتعالیی ،جهاان
پدیداری انکار نمیشود .هر دو آنها در مورد زمینههای هستی اصایل خاود و تجرباۀ جاوداناۀ
دستیابی به خودیابی بحث میکنند .آنچه فلوطین در مورد این مفاهیم میگوید بسایار شابیه باه
مفهوم یاسپرس از تجربۀ وجودی فرد در لحظۀ جاودانگی است.
1. Eternity
2. Plotinus
3. Boethius
4. St Augustine

فناناپذیری اگزیستنز در فلسفۀ یاسپرس با تأکید بر مرگاندیشی او 581 

از نظر فلوطین ،تحقق خود واقعی ،تجربۀ جاودانگی در اینجا و اکنون و هساتی اصایل
با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند .هم بارای یاساپرس و هام بارای فلاوطین ،دساتیابی باه
خویشتن (خودیابی) با یک لحظۀ جااودان کاه مایتواناد در جهاان تجرباه شاود ،ارتبااط
تنگاتنگی

دارد ).(Filiz, 2008: 147

بهنظر میرسد این ارتباط بین جااودانگی و خاود ،از اعتقااد فلاوطین مبنای بار ماا در
جاودانگی سهمی داریم ناشی میشود ).(Plotinus, 1969, III: 7
هم برای یاسپرس و هم فلوطین ،دستیابی به خود واقعی و تجربۀ لحظاهای جااودانگی
بهطور جداییناپذیری با هم ارتباط دارند .آنچه فلوطین در مورد خود واقعی و دستیابی باه
خود میگوید تقریباً مشابه ادعاهای یاسپرس در مورد اگزیستنز است .در این زمیناه ،نفاوذ
افالطون بر فلسفۀ آنها انکارشدنی نیست .بارای مثاال ،در فایادونِ افالطاون ،تحقاق خاود
واقعی مشروط به صعود فرد ،از طریق تفکر ،بهسوی جاودانگی

است ).(Filiz, 2008: 148

بر این اساس ،تجربۀ یک فرد ممکن است تنها برای یاک لحظاه باهعناوان یاک ایادۀ
جاودان که منحصربهفرد و بیزمان است ،ر دهاد .نحاوۀ تصاور یاساپرس از جااودانگی،
نهتنها تحت تأثیر فلوطین ،بلکه تحت تأثیر برخی محققان قرون وسطایی نیز قارار داشات.
اتکا به زمان برای تقسیم ساختار واقعیت به دو مرتبه در متافیزیاک قارون وساطی اهمیات
بیشتری پیدا کرد .نحوۀ وجود خدا به معنای جاودانه بودن باود و هار موجاود دیگاری در
جهان فقر به اندازهای وجود داشت که از حالت جاودانه وجود سرمشق میگرفت.
در حمایت از دیدگاه یاسپرس ،کورت هافمن 1نظر مشابهی را بیان مایکناد کاه نشاان
میدهد اتحاد زمان و جاودانگی با تاریخی بودن اگزیستنز گره خورده است.
تاریخمندی همچنین به معنای ترکیب آزادی و ضارورت اسات ...و بیشاتر از آن بارای
اتحاد زمان و جاودانگی است ...تاریخمندی اگزیستنز جاودانگی تجسام یافتاه در زماان یاا
تاریخ در مرزهای جاودانگی است .وحدت پارادوکس زمان و جاودانگی در لحظه رفیاع و

1. Kurt Hoffman
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استعال که در آن ما ،به اصطالح ،از وجود خود فراتر میرویم ،تجلی مناسبی پیادا مایکناد
).(Hoffman, 1974: 102
به نظر هافمن ،ممکن است فرد وحادت زماان و جااودانگی را تجرباه کناد ،حتای اگار
متناقض بهنظر برسد .از دیدگاه او ،تجربۀ لحظهای جاودانگی در صورتی امکانپذیر است کاه
فرد بتواند همانطورکه یاسپرس پیشنهاد میکند ،از محدودیتهای تجربی خود عبور کند.
در اینجا یک بخش کلیدی ارائه میشود که برخی از نشاانههاای دیادگاه یاساپرس در
مورد جنبۀ جاودانگی اگزیستنز را بیان میکند« :برای مقابله با ضرورت وجود یک شیء در
همۀ زمانها ،بهجای زمان پایانناپذیر ،زمان محققشده 1لحظه 2را داریم.
بهعنوان جاودانگی اکنون ،3این زمان محققشده با زمان کانت 4کامالً در تضاد است .دومای
(زمان کانت) ،عینی و قابل اندازهگیری است و میتواند بهعنوان واقعیت تجربه شود .اولی عمق
وجود اصلی و آزاد اگزیستنز است؛ دومی بهطور معتبر برای همه وجود دارد .اولی زمانی را که
با انتخاب و تصمیمگیری گره خورده است ،به پدیدهای تبدیل میکند ،مانند جااودانگی اکناون.
اگزیستنز زمان خودش را دارد ،نه زمان صرف و بسیر» ).(Jaspers, 1970: 17

این عبارت یاسپرس شامل چندین نکتۀ اصلی در مورد جنبۀ جاودانگی اگزیستنز اسات
که با مفهوم جاودانگی اکنون گره خورده است .جاودانگی اکنون ایدۀ پیچیادهای اسات کاه
بایااد در قالااب مفاااهیم زمااان و جاااودانگی توضاای ،داده شااود .در ایاان زمینااه ،یاسااپرس
بهصراحت بین زمان عینی که آن را تجربه میکنیم و زمان وجودی تمایز قائل میشود .ایان
تمایز بین زمان و جاودانگی کیفی است.
از نظر کانت زمان یکی از اشکال اساسی برداشتهای درونی است که ذهان باهوسایلۀ آن
واقعیت را درک میکند .به باور وی ذهن انسان بهگونهای ساختار یافته است که ما نظم مکاانی

1. Fulfilled Time
2. Moment
3. Present Eternity
4. Kant
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 زمانی را بر ادراک خود تحمیل میکنیم .بهعبارت دیگر ،برای ذهن انسان امکانپذیر نیست کهواقعیت را بدون نظم مکانی  -زمانی درک کند .وقتی حوادث ر میدهد انتظار داریم که آنهاا
یک توالی زمانی را دنبال کنند .از دیدگاه کانت ،زمان فقر یک بعاد دارد .زماانهاای مختلاف
همزمان نیستند اما پیدرپی هستند .در اینجا او به بازنمایی خطی زمان اشااره دارد .اگار ناوعی
زمان غیر متوالی وجود داشته باشد ذهن انسان قادر به درک آن نیست .برای کانت زمان جنبهای
از واقعیت پدیداری نیست ،بلکه یک نوع قابلیت درک احساسات است که انسان بر تجربیاات
بشری تحمیل میکند تا واقعیت را آنگونه که بهنظر میرسد ،تفسیر کند ).(Kant, 1968, II: 75
طبق اندیشۀ کانت ،اگرچه زمان نمایانگر شکل حس درونای اسات ،اماا دارای (اعتباار
عینی) است ) .(Kant, 1968, II: 77اما از نظر یاسپرس ،ویژگی اعتبار عینی زماان در ماورد
زمان وجودی صدق نمیکند .زمان وجودی ،که توسر فرد تجربه میشود ،از ویژگایهاای
عینیت و اندازهگیری برخوردار نیست ،بلکه یک لحظۀ وجاودی در زماان عینای اسات؛ آن
بیزمان 1است .منظور یاسپرس بیانگر قابل مقایسه نبودن انواع مختلف زمان است ،زیرا آنها
جنبههای مختلف واقعیت را نشان میدهند .تقسیم واقعیت به دو حاوزه ،جهاان تجربای و
استعالیی ،به نحوۀ نمایان شدن هر حوزه در رابطه با زماان بساتگی دارد .یاساپرس تعاابیر
مختلف دیگری را به جای یکدیگر برای اشاره به جاودانگی اکنون بهکار میبرد .برای مثال،
او آن را بهعنوان بیزماان ،در زماان اماا فراتار از زماان ) .(Jaspers ,1970: 13یاک لحظاه
جاودانگی و جاودانگی در زمان ) (Jaspers,1969a: 62توصایف مایکناد .باا وجاود ایان،
میتوان حدس زد که «جاودانگی اکنون» به آنچه در لحظه تجربه میشود و در یاک لحظاه
در زمان عینی اتفاق میافتد ،اشاره دارد .از نظر یاسپرس ،این لحظۀ جاودانه بیزمان اسات،
به این معنا که روابر گذشته ،حال و آینده ،همانطورکاه ماا آنهاا را درک مایکنایم ،در آن
اعمال نمیشوند ،بلکه همزمان در آن لحظۀ بیزمان خاص درک میشوند.
«اگزیستنز شدت لحظه است .چنانکه زمان حاضر را طوری محقق میسازد که گذشاته و

1. Timelessness
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آینده را با هم در خود جمع میکند و به سمت هیچیک منحرف نمیشود .اگزیستنز اینگوناه
در آینده قرار نمیگیرد که گویی زمان حاضر ،مرحلهای گاذری باوده اسات کاه در خادمت
چیزهایی قرار دارد که در آینده میآیند» ) .(Jaspers, 1970: 110از نظر یاساپرس ،ایان تجرباۀ
وجودی انسان را میتوان با توجه به آگاهی بیشتر از وجود خود ،یعنی آگااهی از یاک لحظاۀ
جاودان در زمان عینی بیان کرد ) .(Jaspers, 1969a:110بهعبارت دیگر ایان تجرباۀ وجاودی
زمانی اتفاق میافتد که آگاهی فرد از وجود عمیقتر شود .کیفیت و شدت آگاهی ممکن است
متنوع باشد ،اما بهعنوان یک تجربه برای هر کسی که میتواند از محدودۀ قلمرو تجربی عباور
کند ،قابل دسترسی است .این تجربۀ هم درونای اسات و هام اساتعالیی ،و نمایتاوان آن را
بهصورت تجربی اندازهگیری و به زبان معمولی بیان کرد .یاسپرس ادعا میکند که این تجرباۀ
استعالیی ممکن است برای تجربه شدن به مدت زمانی نیاز نداشته باشد ،زیرا این یک تجرباه
متفاوت است .اگر کسی بتواند اگزیستنز را درک و لحظهای از جااودانگی را در زماان عینای
تجربه کند ،آنگاه این تجربۀ زندگی در یک لحظۀ بسیار کوتااه و برحساب وجاود فضاایی -
زمانی زمینی ما که در اینجا و اکنون است ،ر خواهد داد.
«لحظه بهعنوان مشخصۀ زمانمندی و بیزمانی ،لحظهای واقعی است کاه تاا جااودانگی
کنونی عمق یافته است .احساس من را به دو چیز در یکی آگاه میکند :غیب شدن بهعناوان
یک پدیده و وجود جاودان از طریق این پدیده  -نه به معنای اعتباار بایزماانی کاه اتفاقااً
اکنون درک میشود ،اما به همان اندازه میتواند وجود داشته باشد ،درک در زمانی دیگر ناه
به معنای زمانمندی و بیزمانی که بهطور نامتجانس در کنار هم ایستادهاند ،بلکه به این معنا
که پس از تحقق ،ویژگی زمانی بهعنوان ظهور وجود جاودان درک میشود ،که پیوناد باین
این جاودانگی و این لحظه مطلق است» ).(Jaspers, 1970: 111
«جاودانگی اکنون» نشاندهندۀ تجربۀ لحظۀ بیزماان باه عناوان ظااهر جااودانگی یعنای
«هماکنون جاودان» است .احساسی که در حال حاضار وجاود دارد ،احسااس اطمیناان باه
اگزیستنز فرد است .یاسپرس در جای دیگر نیز ویژگی ایان جااودانگی را ایانگوناه بیاان
میکند «:سرانجام ،جاودانگی به معنای وحدت فعلیت زمانی و هستی بیزمان اسات ،آنچاه
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در فصل مشترک زمان گذرا و بیزمان قرار میگیرد و در زماان ،زماانی و بایزماانی را باه
یکباره قطع میکند»

).(Jaspers, 1969b: 110

به گفتۀ وی ،برای رسیدن به خود بودن ،1آنچه تجربه میشود ،شعلهور شادن لحظاهای
جرقۀ جاودانگی است که بالفاصله خاموش میشود ).(Nicool, 1971: 139
او همچنین در کتاب ایمان و مکاشفۀ فلسفی خود آن را به شرح زیر توضی ،میدهد:
«تداخل لحظه ناپدیدشدن در جریان زمان ،لحظهای است که چیزی جاوداناه را آشاکار
میکند .این اتفاق در وقایعی ر میدهد که ما آنها را وجودی میناامیم . . .هاماکناون فناا
شدن ،جاودانه است ،زیرا بینهایت بارها بوده و خواهد بود» ).(Jaspers, 1967: 194
و
«جهان نقطۀ تالقی آن چیزی است که جاودانه است و خود را در زمان نشان مایدهاد.
اما از آنجا که برخورد بین وجود و استعال یک برخورد در جهان است ،از دیدگاه زماان باه
جهان وابسته است»

).(Jaspers, 1949: 36

یاسپرس با این بیان ،ماهیت متناقض این تجربۀ لحظهای را تصدیق مایکناد

(Jaspers,

) .1967: 279او دو جنبه از واقعیت یعنای تجربای و اساتعال را در تجاارب بشاری ادغاام
میکند .بهعبارت دیگر فرد بایاد امکاان تجرباه لحظاهای از جااودانگی را در لحظاهای در
محدودۀ زمان عینی از طریق تفکر استعالیی که یک عمل درونی مراقبه 2است ،درک کند.
بنابراین ،تجربۀ وجودی فرد در لحظه را باید جلوهای از آن چیزی دانست کاه جاوداناه
است ،اما تنها در زمان عینی در جهان میتواند بارای ماا ظااهر شاود .آنچاه از گفتاههاای
یاسپرس کامالً مشخص است ،این است که انسان در مرتباۀ اگزیساتنز مایتواناد وحادت
جاودانگی و لحظۀ موقتی (اکنون) را تجربه کند .این تجربۀ وجودی بیانگر رابطۀ پویاا باین
موقتی و بیزمانی است .با این حال ،این تجربه رابطهای زودگذر بین این دو ناوع زماان را

1. Selfhood
2. Meditative
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نشان میدهد که در یک لحظه ناپدید میشود .با وجود ناپدید شدن ناگهانی ،این تجرباه در
حافظۀ فرد باقی میماند و قابل یادآوری است .وقتی یاسپرس میگوید این لحظاه جااودان
است و بینهایت بار خواهد بود ،او گاهی به وقوع این نوع تجرباه اشااره مایکناد ..او در
کتاب ایمان و مکاشفۀ فلسفی بر این نکته تأکید دارد :ما جاودانگی را فقر به او اگزیستنز
لمس میکنیم ،نه بهعنوان دازاین صرف .در تکرار ،همه چیز به همان میزان اتفاق میافتد که
بارها و بارها اتفاق میافتد ).(Jaspers, 1967: 194
یاسپرس تأکید میکند که تکرار این تجربه به حضور اگزیستنز بستگی دارد .به این معنا
که فرد تنها در صورتی که بتواند به وجود خویشتن پی ببرد میتواند ایان تجرباه را داشاته
باشد .اگرچه هیچ تضمینی برای وقوع آن وجود ندارد ،او ادعا میکند کاه وقتای اگزیساتنز
وجود داشته باشد احتمال وقوع آن بسیار زیاد است« .تجربۀ جاودانگی فارد ،لحظاۀ لماس
قلمرو استعال است و میتواند تکرار شود» ).(Jaspers, 1967: 194
نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ،ارتباط بین تجربۀ لحظهای فرد و انتخابهاا و
تصمیماتی است که شخص در مرتبۀ اگزیستنز مایگیارد .انتخااب وجاودی بارای یاساپرس
محصول محاسبۀ عقالنی یا تأمالت عینی در جستجوی راهحل قطعی نیست ،بلکه بیان درونی
یک فرد است که از آزادی فرد سرچشمه میگیرد .همانطورکه ذکر شد ،یاساپرس انتخااب و
تصمیم فرد را با آگاهی خود ذاتی و آنچه او بیقید و شرط مینامد ،پیوناد مایدهاد .از نظار
وی ،تصمیمات بدون قید و شرط بیانگر اختیار فرد است ،به ایان معناا کاه فارد دیاد کااملی
نسبت به همۀ امکانات خود دارد و متناسب با انتخاب اگزیستنز خود تصمیم میگیرد.
ژان وال 1این موضوع را در بحث رابطۀ خود با تعالی و خودشناسی مطرح میکند .او ادعاا
میکند که میتوان از طریق اقدامات و تصمیمات بیقید و شرط و مطلق خود در موقعیتهاای
مرزی ،خود بودن واقعای را در لحظاۀ جااودانگی باه انجاام رسااند .وال ایان موضاوع را در
خصوص شباهتهای دیدگاههای یاسپرس و کیرکگارد مورد بحث قرار میدهد« :یاساپرس در

1. Jean Wahl
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کی یرکگارد نهتنها مفهوم موقعیت ،بلکه واقعیت آن موقعیتهای نهایی را کاه ماا را باه ساوی
استعال سوق میدهد ،مییابد .در چنین شرایطی ،من اقدامات بادون قیاد و شارط و مطلاق را
انجام میدهم ،و تا آنجا که بدون قید و شرط عمل میکنم و بیقیاد و شارط عشاق مایورزم،
جاودانگی وجود دارد ،جاودانگی در زمان است» ).(Wahl, 1949: 396
از نظر وال ،برداشت یاسپرس از لحظات محققشدۀ وجودی ایان امکاان را بارای فارد
ایجاد میکند که بتواند جاودانی را در اینجا و اکنون تجربه کند.
یاسپرس حامیانی نیز برای دفاع از این جنبه ،یعنی «لحظات تحقاقیافتاه» در خصاوص
تجربیات وجودی شخص از لحظۀ جاودانگی دارد .برای مثال ،کافمن ،1این لحظۀ وجاودی
را بهعنوان «تحقق آزاد و قاطع» 2بیان میکند ) .(Kaufmann, 1974: 223باه هماین ترتیاب،
تیسن 3بیان میکند که تجربۀ فرد جاودان باید در ارتباط با آزادی وجاودی و تصامیمات و
انتخابهای فرد درک شود .نزد تیسن ،اگزیستنز تااریخی اسات و جاوهر آن آزادی اسات.
بدانمعنا که «من ،در زمان ،باالتر از آن ایستادهام» .تیسن مفهاوم یاساپرس از تجرباه لحظاۀ
جاودانه را نه «بیزمانی انتزاعی» و نه «مدت زمان جاودان» ،بلکه بهعنوان «تصمیم آزاد» فرد
تفسیر میکند .در این زمینه ،او اصرار دارد که یک لحظاۀ وجاودی جااودانگی را شاخص
میتواند با تصمیمات و انتخابهای خود تجربه کند .بهنظار مایرساد تفسایر او از تجرباۀ
لحظهای جاودانگی با توصیف یاسپرس از جاودانگی اکنون بهعنوان «زمان تحققیافته» گاره
خورده است ).(Thyseen, 1974: 223
 .6تأملی بر جاودانگی اگزیستنز یاسپرس
تفسیر وجودی ،4دیدگاه یاسپرس در مورد جنبۀ جاودانگی انسان و فناناپاذیری او را دنباال
1. Kaufmann
2. Free and Resolute Fulfilment
3. Thyssen

 .4تفسیر وجودی تأکید میکند که اگزیستنز بخشی جداییناپاذیر از استعالسات و فناناپاذیری اگزیساتنز ارتبااط
تنگاتنگی با تجربۀ لحظهای فرد در مرتبۀ اگزیستنز دارد .در این تفسیر بیان میشود که تجربۀ یک لحظۀ جاودانگی
در زندگی هیچ ارتباطی با زندگی پس از مرگ ندارد.
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میکند .توضیحاتی که در این خصوص از دیدگاه یاسپرس ارائه میشود ،بر تمایز بین زمان
وجودی و عینی استوار است .بر این اساس ،اگر کسی این دیدگاه را اتخاذ کند و اگر بتواند
تجربۀ لحظهای را بهعنوان یک لحظۀ وجاودی در زماان عینای بپاذیرد ،مایتواناد دیادگاه
یاسپرس دربارۀ مرگ را کمتر دارای ابهام بداند.
اولین ابهام از این ادعای یاسپرس ناشی میشاود کاه تحقاق اگزیساتنز در یاک آن 1در
تجربۀ لحظهای ر میدهد ،که گاهی اوقات بهعنوان مدت بیزمان بیان میشاود .در اینجاا
یک ابهام ممکن است این باشد که برای تجربۀ چیزی ،تجربه باید مادت داشاته باشاد ،در
غیر این صورت نمیتوان آن را تجربه کرد .اما وقتی از اصطالح «مدت» استفاده میکنیم ،به
زمان عینی اشاره و سعی میکنیم این تجربۀ وجودی را در محادودۀ زباان عاادی توضای،
دهیم .بهعبارت دیگر در ساختن ایدههای متافیزیکی در خصوص جاودانگی ،اجتنابناپاذیر
است که فرد در غیاب واژگان متافیزیکی مربوط به بیان خصوصایات جااودانگی باه زماان
عینی رجوع کند .کوستانس 2در بیان مفهوم جاودانگی در زمان و مدت به مشکل زبان ابژه

3

میپردازد و بر این باور است که واقعیت وجود در جاودانگی باا چاه مادت انادازهگیاری
نمیشود ) .(Custance, 1987: 52این مسئله نشان میدهد که اصطالح مدت بایاد در زمیناۀ
وسیعتر و خار از زبان ابژه در نظر گرفته شود و ابهام از این ناشی میشود که زبان عادی
برای توضیحات متافیزیکی کافی نیست .باید در نظر داشاته باشایم کاه ایان تجرباۀ ذهنای
خصوصی و غیرقابل بررسی است؛ خصوصی به این معنا که شخصی و درونی اسات و در
تحقیق تجربی قابل بررسی نیست.
دومین ابهام از گفتههای یاسپرس در مورد جاودانگی و ظهور زمانی آن ناشی میشاود.

1. Split second
2. Custance

 .3از دیدگاه کوستانس «زبان ابژه » ) ،( object-languageزبانی است که در زندگی روزماره باه اشایایی کاه در
قلمرو تجربی وجود دارند ،استفاده میکنیم .به باور وی زبان ابژه با زبان متافیزیک از این حیث متفاوت است کاه
اولی قادر به بیان ایدههای متافیزیکی به اندازۀ کافی نیست و دومی به ابژههای تجربی توجهی ندارد.

فناناپذیری اگزیستنز در فلسفۀ یاسپرس با تأکید بر مرگاندیشی او 589 

وی در کتاب فلسفه مینویسد« :تناقض حس وجودی تااریخمنادی  -کاه زماان زودگاذر
شامل هستی جاودانه است  -به این معنا نیست که جاودانیتی در جایی دیگر ،جدا از ظااهر
زمانی آن وجود دارد» ).( Jaspers, 1970: 113

با این حال ادعاهای یاسپرس در مورد جاودانگی ممکن است متناقض تلقی شود؛ از یاک
طرف ،او بیان میکند که جاودانگی جدا از ظاهر زمانی آن وجود ندارد .از سوی دیگر ،بر این
عقیده است که میتوانیم لحظهای از جاودانگی را تجربه کنیم که جاودانگی در یاک لحظاه از
زمان عینی میگذرد .ابهام در اینجاست که اگر جاودانگی از زمان عینی میگذرد ،باید چیازی
به نام جاودانگی وجاود داشاته باشاد .در واقاع ،اگار کسای مایتوانسات حتای لحظاهای از
جاودانگی را تجربه کند ،پس باید جاودانگی بهعنوان چنین تجربهای وجود داشاته باشاد .آیاا
جاودانگی همیشه وجود داشته است که ما میتوانیم از آن آگاهی داشته باشایم؟ اگار همیشاه
وجود داشته باشد ،بهنوعی پایداری اشاره میکند ،یعنی مدت زماان بایپایاان و اگار همیشاه
وجود نداشته باشد ،نمیتوان آن را جاودانگی نامید؛ زیرا جاودانگی باهطاور کلای باه معناای
زمان بیپایان است که همیشه وجود داشته و خواهد داشت .اما این ابهام ،همانطورکه وجاود
دارد ،لزوماً دیدگاه یاسپرس را تضعیف نمیکند .نخست ،یاسپرس تأکید میکند که جاودانگی
در زمان تناقضی ندارد ،زیرا تقاطع داللت بر رابطه با زمان عینی دارد و باه صاورت اساتعاری
بیان میشود .بنابراین تنها رابطهای که میتوانیم بین زمان عینی و جااودانگی برقارار کنایم ،در
نقطۀ تالقی است؛ دوم ،یاسپرس تکرار میکند که این نوع مفهوم متاافیزیکی را نمایتاوان باه
زبان ابژه بیان کرد .جاودانگی را نمیتوان بهعنوان شیئی که مستقیماً میتوان با آن مواجه شاد،
تصور کرد ،حتی اگر فرد از آن آگاهی داشته باشد .باهعباارت دیگار ،جااودانگی خاود را در
آگاهی فرد از آن نشان میدهد .بهنظر مایرساد آنچاه را کاه گااهی ممکان اسات باهعناوان
پارادوکس یا تناقض در نظر ما ظااهر شاود ،فقار در تجربیاات ذهنای مایتاوان درک کارد
) .(Hywood, 1968: 204مسئله این است که تجارب ذهنی را نمیتوان بهصورت بیناالذهاانی
تأیید کرد .همان طورکه یاسپرس می گوید ،هیچ چیز قابل اثباتی در مورد یک تجربه متافیزیکی
وجود ندارد ،چیزی که ممکن است آن را برای همه معتبر کند.
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سومین ابهام به این مورد اشاره دارد که به باور یاسپرس ،میتاوان در مرتباۀ اگزیساتنز،
جاودانگی را در لحظهای در حال ناپدید شدن و در عین حال جاودانه تجربه کارد .باهنظار
میرسد گفتههای یاسپرس داللت بر این دارد که وی ممکان اسات جااودانگی را باا یاک
لحظۀ جاودانه برابر بداند .ممکن است انتقادی به این دلیل بار او وجاود داشاته باشاد کاه
جاودانگی را نمیتوان با آنچه در لحظه تجربه میشود ،یعنی لحظاهای از جااودانگی یکای
دانست .بهعبارت دیگر ،جاودانگی همان یک لحظه جاودانه نیست .این ایراد منطقی اسات.
با این حال ،نیاز به نگاه دقیقتری به اصطالحات دارد .در وهلاۀ اول ،گفاتن اینکاه «اکناون
غیب شدن ،جاودانگی است» ) ،(Jaspers, 1967: 194لزوماً به معناای یکساان باودن آن باا
جاودانگی نیست .این ممکن است فقر نمایانگر جاودانگی باشد ،یا همانطورکه یاساپرس
بیان میکند ،چیزی جاودانه را آشکار کند ،یا برخای از ویژگایهاای جااودانگی را داشاته
باشد؛ دوم ،هر زمان که یاساپرس باه لحظاهای از جااودانگی اشااره مایکناد ،ایان لحظاه
تعالیبخش در جهان بهعنوان بیزمانی تجربه مایشاود .در واقاع اجتنااب از کلماۀ لحظاه
دشوار است ،زیرا هیچ کلمۀ دیگری برای جایگزینی ،یا دادن معنای دقیاق کلماۀ لحظاه در
زبان متافیزیکی برای توضی ،این تجربۀ وجودی وجود ندارد .باید در نظر داشته باشیم کاه
لحظۀ وجودی که یاسپرس در مورد آن بحث میکند ،با آنچه ماا وقتای از کلماۀ لحظاه در
زمان عینی استفاده میکنیم و میفهمایم ،متفااوت اسات .بناابراین ،یاکباار دیگار مشاکل
محدودیت زبان ظاهر میشود .در حقیقت ،این اعترا

به زباان عاادی مطارح مایشاود.

اصطالح لحظه در زمان عینی ،معنای جاودانگی را که یاسپرس پیشانهاد مایکناد ،پوشاش
نمیدهد و باید در زمینۀ وسیعتری دیده شود.
 .7نتیجه
یاسپرس تمایز صریحی بین مرگ بهعنوان یک واقعیت انضمامی وجود و مرگ باهعناوان یاک
موقعیت مرزی قائل میشود .از نظر یاسپرس ،زمانیکه مرگ بیولوژیکی ر مایدهاد ،از نظار
وجودی اهمیت چندانی ندارد ،زیرا حادثۀ مرگ فینفسه یک وضعیت کلای در وجاود دنیاوی
است .کلی است به این معنا که برای افراد دیگر اتفاق مایافتاد و بار نحاوۀ وجاود فارد تاأثیر
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نمیگذارد .اگر فرد با مرگ خودش یا مرگ یکی از عزیازانش روباهرو باشاد ،در آن صاورت
مرگ بهعنوان یک واقعیت بیولوژیکی میتواند اهمیت وجودی پیدا کند ،سپس مارگ باه یاک
موضوع ذهنی و اساسی برای فرد تبدیل میشود که میتواند سبب ایجاد وضعیت مرزی شاود.
اگر انسان بخواهد از مواجهه با مرگ خود اجتناب کند ،در آن صورت مارگ وضاعیت مارزی
نخواهد بود .تمایز یاسپرس بین رخداد عینی مرگ و مرگ وجودی تمایز بین نگرانیهاای فارد
در مرتبۀ دازاین در مورد مرگ و درک وجودی از آن در مرتبۀ اگزیساتنز را برجساته مایکناد.
بنابراین ،از نظر یاسپرس ،واقعیت مرگ بیولوژیکی مربوط به دازاین است ،درحالیکه موقعیات
مرزی مرگ ،که ممکن است به تحقق خود واقعی فرد منجر شود ،متعلق به اگزیستنز اسات .از
نظر یاسپرس دازاین یک حالت تجربی وجود در بعد زمانی است،اما نمیتواناد باهعناوان یاک
شیء به صورت جداگانه درک شود .درصورتیکه اگزیستنز یک خود غیرانضمامی ،تااریخی و
آزاد است که میتواند از زمان عینی فراتر رود .آزادی فرد در مرتبه اگزیستنز همیشه باا اساتعال
مرتبر است ،زیرا هیچیک بدون دیگری معنایی ندارد .ازاینرو برای یاسپرس ،آزادی انساان در
ظرفیتهای فردی نهفته است ،و این بدانمعناست که فرد میتواند از طریق انتخابهای بیقیاد
و شرط ،امکانات خود را در طول زندگی تحقق بخشد .یاسپرس اصرار دارد که آزادی وجودی
فقر با اشاره به پتانسیلها و امکانات شخص معنا پیادا مایکناد .وی اگزیساتنز را فناناپاذیر و
نامحدود ارزیابی میکند .بهگونهای که فناناپذیری اگزیستنز از نظر یاسپرس به معناای ابادیت و
زندگی پس از مرگ در قلمرو دیگری نیست و نباید آن را از نظر دینی یا عرفاانی درک کارد و
هیچ ارتباطی با خدا و با زمان عینی ندارد و از محدودۀ قلمرو زمانی فراتر مایرود .باهعباارت
دیگر یاسپرس جاودانگی را بهعنوان مدت بیانتها نمیداند ،بلکه بهعنوان بیزماانی در اینجاا و
اکنون در نظر میگیرد.بنابراین از نظر یاسپرس ،فرد مایتواناد در زماان زناده باودن احسااس
فناناپذیری را در لحظهای وجودی تجربه کند .بهعبارت دیگر فرد میتواند امکان تجربه لحظهای
از جاودانگی را در لحظهای در محدودۀ زمان عینی از طریق تفکر استعالیی که یک عمل درونی
مراقبه است ،درک کند .از نظر او ،این لحظه وجودی همان لحظهای است که فرد میتواناد باه
خود بودن دست یابد.
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