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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, non-

concrete 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. 

  

Keywords: Jaspers, Existenz, death, deathlessness, eternal.  

                                                      

Corresponding Author: rahnama_akbar43@yahoo.com 

Philosophy of Religion https:// journals.ut.ac.ir/  

Vol. 18, No. 4, Winter 2022  Print ISSN: 2423-6942  

Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6934  

 DOI: ??? 



 

 
 

 او اندیشی مرگ بر تأکید با یاسپرسفلسفۀ اگزیستنز در  فناناپذیری

 

 2محسن فرمهینی فراهانی ، *2، اکبر رهنما1محمود درستی

 . دانشجوی دکتری رشتۀ فلسفۀ تعلیم تربیت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران1

 . دانشیار، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران2

 (01/12/1400: رشیپذ خی؛ تار24/08/1400: افتیدر خیتار) 

 دهیچك

تمام عقاید فلسفی دیگر او به همین موضوع محاوری   .است اگزیستنزویژه  اصلی تفکر فلسفی یاسپرس وجود انسان و به ۀهست

از  تواناد  یکه ما  تواقعی اسشخصیت و  فرد انضمامیواقعیت غیرتجربی، غیر بیانگر اگزیستنز یاسپرس . مفهومشود یمربوط م

و با استفاده از روش تحقیق تحلیال مفهاومی از ناوع بسار     تصور یاسپرس از مرگ را بررسی  مقالهاین  .تر رودزمان عینی فرا

درک بهتری از وجود انسان  کرده استو سعی فناناپذیری اگزیستنز پرداخته در مورد مرگ و  وی سازی مفهوم به روشن مفهوم

مرزی مرگ،  که موقعیت یمرگ بیولوژیکی مربوط به دازاین است، درحال ت، واقعیاز دیدگاه یاسپرس .ارائه دهد را در این جهان

گرچه انسان موجودی انشان دهد که  کوشد یاو م. که ممکن است به تحقق خود واقعی فرد منجر شود، متعلق به اگزیستنز است

 ۀدر تالش بارای تبیاین جنبا   یاسپرس  .استعال نیز دارد و به موجود فیزیکی صرف در جهان قابل تقلیل نیست ۀاست، جنب فانی

یاسپرس به معنای زندگی پس از مرگ در  نظر از داند. فناناپذیری اگزیستنز یو نامحدود م فناناپذیرانسان، اگزیستنز را  استعالیی

. طبق دیدگاه وجودی تجربه کند یا را در لحظهفناناپذیری در زمان زنده بودن احساس  تواند یفرد م نیست، بلکهقلمرو دیگری 

، در آن کنایم  یطورکه ماا آنهاا را درک ما    به این معنا که روابر گذشته، حال و آینده، همان زمان است، یباین لحظۀ جاودانه  او،

 . شوند یدرک م زمان بدونبلکه همزمان در آن لحظه  شوند، یاعمال نم

   یدیواژگان کل
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 مقدمه. 1

پزشکی،  های ینهسهم یاسپرس در زم .بیستم است سدۀاز متفکران تأثیرگذار آلمانی در  ،یاسپرس

شادت تحات    از عوامل مهمی که تفکر فلسفی وی را باه  .و فلسفی گسترده است یپزشک روان

 .کارد  1تأثیر قرار داد، بیماری العال  بود که وی را مجبور به زنادگی ماداوم در مقابال مارگ    

و اهمیات آن   محدودکنناده  های یتشده است که او کامالً از موقع ببسضعف و شکنندگی او 

مانناد رناج، مباارزه، گنااه و      2محدودکننده های یتدر زندگی آگاه باشد. تأمالت در مورد موقع

دهاد. از   یاو را شکل ما  3مهم وجود انسان است، افکار وجودی های یژگیویژه مرگ، که از و به

 و محدودیت انسان یک واقعیات بیولاوژیکی   کند. یص ممحدودیت ما را مشخ مرگ، نظر وی

عنوان محادودیت تجربای وجاود، بلکاه      تنها به ها مرگ را نه اما انسان .ذاتی طبیعت انسان است

 کنند. یمتافیزیکی نیز درک م ۀعنوان مسئل به

 تواناد  ینماین  ،اگرچه اطمینان از مرگ ناشی از آگاهی فرد از واقعیت مرگ دیگران است

کاافی نیسات کاه مارگ را فقار      بنابراین  آورد، فراهممتافیزیکی در مورد مرگ خود را بینش 

از  .درک شاود  هام  عنوان یک مسئله وجودی باید به بلکه ،توقف بیولوژیکی از زندگی بدانیم

عنوان عنصری سازنده از وجاود انساان در جهاان در نظار      فرد با مرگ به ۀرابط ،نظر وجودی

از  یرناپاذ  اجتنااب عنا که آگاهی از محدودیت فرد و کنار آمدن با مرگ به این م ،شود یمگرفته 

به مرگ تأکیاد زیاادی بار ایان جهاان       وجودی رویکرد .مسائل اساسی در وجود انسان است

و تحقاق فارد در جهاان ارتبااط تنگااتنگی       5تصمیمات ،4ها انتخابزیرا وجود انسان با  ،دارد

نیاز   7اساتعال  ۀاست، جنب 6فانیگرچه انسان موجودی ابیستم  سدۀاز منظر این فیلسوف  .دارد

یاساپرس در تاالش بارای    . دارد و به یک موجود فیزیکی صرف در جهان قابل تقلیل نیسات 

                                                                                                                                        
1. Death 
2. limiting situation 
3. Existential 
4. Choices 
5. Decisions 
6. Transitory 
7. Transcendence 
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 ،گیارد  یما که چهارمین مرتبه از وجود انسان در نظر  را 1انسان، اگزیستنز استعالیی ۀتبیین جنب

 در پای مفهاوم فناناپاذیری اگزیساتنز    ساازی   . حال بارای روشان  داند یمو نامحدود  فناناپذیر

معناای   اگزیستنز باه  بودن یرفناناپذآیا در این خصوص هستیم که  ییها پرسشبه  ییپاسخگو

 برای اگزیساتنز  را جاودانگیاست؟ اگر چنین است، یاسپرس چه شکلی از آن بودن  2جاودان

صاوص  بررسی ادبیات موضوع گویاای ایان مطلاب اسات کاه تااکنون در خ      در ذهن دارد؟ 

فناناپااذیری اگزیسااتنز یاسااپرس پژوهشاای انجااام نیافتااه اساات و هاایچ تحلیاال عمیقاای از   

وجود ندارد، آنچه در متون و مناابع  گیرد،  یمکه یاسپرس برای اگزیستنز در نظر  ای یجاودانگ

مختلاف   یهاا  ساحتتشری، ابعاد فکری او در خصوص  ،در خصوص وی مطرح شده است

اقادام باه انجاام    شد تا در مورد این موضوع  سببالب مرتبر فقدان مطرو  ازاینوجود است. 

  شده پاسخی ارائه شود. مطرح یها پرسشتا به  نیمپژوهش ک

 . مراتب وجودی انسان2

 :گیرد یمدر نظر  ۀ زیر راچهار مرتب انسان وجود یاسپرس برای

جربای  عنوان خود ت که خود را به حالتی از بودن استدازاین  :(Dasein) 3دازاین (الف  

 انضامامی عباارت دیگار، دازایان حالات      باه  .دهاد  یمدر جهان با بعد زمانی نشان  شخص

 قارار دارد، در دازایان در دنیاای تجرباه     .انسان در میان موجودات دیگار اسات   گیروزمر

 و همیشه در موقعیت است. است درگیر عملی زندگی روزمره یها جنبه

ز طریق وجود تجربای باه او تجلای    ا اش یهستانسان تنها موجودی در جهان است که 

                                                                                                                                        
1. Existenz 
2. Eternal   

عناوان یاک    از نظر هایادگر، دازایان باه   . کردهایدگر متمایز دازاین  ین را باید از ادازواژۀ  یاسپرس از  ۀاستفاد .3

 از نظار یاساپرس  .  برای دازاین وجود ندارد استعالییموجود تجربی کامالً در جهان جا افتاده است و هیچ تجربه 

از  تواناد  مای این خود تجربای   تفاوت کهبا این . در جهان جا افتاده است شخصعنوان خود تجربی  دازاین بهنیز 

بسایار مهام اسات،     Existenz و Dasein از نظر یاسپرس، تماایز باین   .وان اگزیستنز عبور کندعن قلمرو تجربی به

 .برای هایدگر هیچ تمایزی در این زمینه وجود ندارد که درحالی



568  1400، زمستان 4 ة، شمار18دورة ن، یفلسفه د 

 ییهاا  خواستهو به همین دلیل نیازها و  شود یمرو  هعنوان دازاین با دنیا روب انسان به .یابد یم

درگیار  دنیاوی   هاای  یات فعالدر  انسان وجود تجربی .گیرد یمدارد و بر این اساس تصمیم 

زاین، خود شاخص را  وجود تجربی یا دا .دهد یمانسان را تشکیل  ۀروزمر هستیو  شود می

 تاوان  ینما ن را ایا داز .دهاد  یمنشان  یشناخت جامعه، جسمی و 1موجودی انضمامی عنوان به

عنوان موجودی در میان موجاودات   درک کرد، بلکه به ءعنوان یک شی صورت جداگانه به به

 .دیگر در جهان قابل درک است

پاسخ این است کاه  منظور چیست؟ نخستین  ،"من" گوییم یموقتی » :گوید یمیاسپرس 

مان ایان فارد باا     ، من این بدن هستم .ام کردهدر تفکر خویش خودم را به یک شیء تبدیل 

مان وجاود    نامتعینی هستم که از برخورد با محیر انعکااس پیادا کارده اسات.     یخودآگاه

 . (1398، نقل از کیانی، (Jaspers,1969:54 «تجربی هستم

خود از زمان و مکان، دارای نیازها و غرایاز،  نمود  ینتر ملموسدر این سط،، انسان در 

، مورد توجاه  کند یمبا آن تماس پیدا  آنچهو  شود یمهمچنین تالش برای ارضای آنها دیده 

 .دهند یمرا تشکیل  اش یمعمول یها تجربهعملی وی است و دنیای 

ور و مراتب باالتری از وجود باید از این سط، عب یخودآگاهانسان برای دست یافتن به 

  .شود یمدر این فرا رفتن، انسان بعد از دازاین وارد مرتبه آگاهی کلی  کند و فرا رود.

همراه دارد که در آن حقایق جهاانی و   نوعی آگاهی را بهاین مرتبه  :2آگاهی کلی( ب

هر کسی کاه  و با  شناخت توان یم، مانند منطق، ریاضیات و دانش علمی را انضمامیدانش 

 نیاز  آماده  دست بهدانش و  اشتراک گذاشتبه رای تأمل برخوردار است، از توانایی فکری ب

انتزاعی  درک مفهومی و عقالنیاین سط، که حالت  .است انضمامیجهانی و  ۀاین مرتبدر 

کاه   ییهاا  روشبه سمت تولید و کاربرد مفاهیم و  یشناخت روش، از نظر شود یمنیز نامیده 

 .شود یم متمایل کلی عمومی و قابل تأیید هستند، طور به

                                                                                                                                        
1. Objectively 
2. Consciousness at large 
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 منزلاۀ  به ها ابژهمن فاعل شناسایی هستم که تمام ، آگاهی کلی ۀبه باور یاسپرس در مرتب

. هر فردی در این آگاهی مفهومی کلی سهیم و گیرند یماعتبار کلی و واقعی متعلق من قرار 

 پدیادار  هاا  انساان که برای دیگر  گونه هماناینکه وجود انضمامی  رمشروط ب مشترک است؛

 شناساندۀ فاعل  مرتبۀمن فردیت تجربی در ، بر این اساس برای او نیز پدیدار شود. شود، یم

 . (1398، نقل از کیانی، (Jaspers, 1969: 55 انضمامی هستم

 روح .عمل و احساس اسات  ،قابل فهم تفکر مجموع ،وجود ذاتیاین حالت  : روح( ج

شکل گرفته اسات، باه    کلیانتزاعی وجود و شعور  پیوستگی هم بهاست که از نوعی  یحالت

و از  همین دلیل وجود انسان در این حالت از یک طرف هم ملموس است و هام تااریخی  

باه سامت وحادت عواطاف،      حرکتای  روح .جهانی اسات ، طرف دیگر، مانند آگاهی کلی

و  دازایان  زنادگی  ۀاز تجربا  آماده  دست به های یدگاهد ،ها روشمفاهیم،  ،ها یزهانگادراکات، 

از دیان،   هاایی  یاده اشاامل   متحاد  هاای  یاده ااین که  هاست یدهاهی کلی برای تشکیل آگا

 .سیاست، فرهنگ، سنت و سازمان است

از هستی هستند که در آنهاا ماا    ییها حالتو روح  کلی آگاهیاز نظر یاسپرس، دازاین، 

ن اگزیساتنز  عناوا  باه ) در رویادادهای دنیاایی  و  بینیم یمجهان  این های یهپاعنوان  بهخود را 

در همان زمان، هر ساه حالات وجاود    کنیم.  یمشرکت  استعالیی ۀبدون هیچ تجربممکن( 

 .(Filiz, 2008: 35) ارتباط دارند (باطن فرد) با اگزیستنز ناپذیری ییطور جدا به

و  فاارد انضامامی واقعیات غیرتجرباای و غیر  بیااانگر اگزیساتنز  مفهاوم  :اگزیستنزز  (د

خودمختااری   درونای بعد  آن ۀنمون، که اصیل انسان است ۀاین زمین ت.واقعی اسشخصیت 

)اگزیساتنز(،   ایان  .شخصی، آزادی وجودی، اصالت و تصمیمات اخالقی نامشخص اسات 

اگزیساتنز تاا    .کناد  یما است که اصالت فرد را ایجااد   شخص نظیر یبو کامالً داخلی  ۀهست

، تعریاف  اشااره رای با  چیازی دلیل نباودن   به یتا حدوددلیل محدودیت زبان و  حدودی به

همچناین ممکان    .وجاود دارد  ها انسان ۀدر هم )اگزیستنز( مشخصی ندارد، زیرا این امکان

از ایان نظار اصال     .موجودات ملموس توصیف شود ۀمنبع یا مبدأ نهایی هم عنوان بهاست 
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یاک سااختار    گزیستنز حالتی از وجاود و ا .استمحض آزادی، خالقیت و خودانگیختگی 

از داناد   یماستعالیی که  به نتیجه در و خودبودنی است که به خود گزیستنزا .است همگانی

 .(Jaspers, 1971: 21) است استوار [استعال]آن  بر و شود یم آن سرچشمه گرفته مربوط

خاود   تواند یو مشود  یمظاهر و روح  دازاین عنوان آگاهی کلی، به نز برای خودشاگزیست

 تواناد  یموضعی خار  از خود بگیارد، نما   تواند یما هرگز نما .دهد قیاسآنها  یها را با حالت

داناش و عمال    ۀبنابراین، هم .یکسان باشد داند، یخودش را بشناسد و در عین حال با آنچه م

اگزیستنز یاک   رسد ینظر م بنابراین، به .دگیرگانه انجام  باید در جهان در یک یا چند حالت سه

نباید با یک شیء اشاتباه گرفتاه شاود، چاون آن      .تاصل خودانگیختگی یا خالقیت در آنهاس

عنوان اگزیستنز اسات کاه    این انسان به .منشأ آن ناشی از تفکر و عمل است یک شیء نیست.

جدیاد تااریخی در ساط، وجاود،      یها سازمانتشکیل برای  یجادشدهطور مداوم الگوهای ا به

رو روح، مانناد اخاالق،   جدیاد در قلما   های یدهدانش و درک جدید در سط، آگاهی کلی و ا

، انساان اسات   امکاان بارای   یاک  . اگزیستنز(Jaspers, 1971: 20)کند  یمرا جدا  هنر، و دین

تحقاق خاود   . مرزی تحقاق بخشاید   های یتدر موقع توان یاین امکان وجودی را م یا گونه به

 .عنوان اگزیستنز معادل تحقق معنای زندگی شخصی است به

 زاساسی اگزیستن های یژگیو. 3

را برای تفسیرهای گونااگون   راهمفهوم اگزیستنز یاسپرس مملو از ابهامات فلسفی است که 

 که کند یمخود بیان  ۀفلسف کتاب در پیچیده است. یاسپرس یمفهوم اگزیستنزگذارد.  یمباز 

دقیقااً باه چاه    اگزیساتنز  ینکاه  توضی، ا (Jaspers, 1970: 12).است درک یرقابلغاگزیستنز 

 شادنی  تعریاف  صورت عینی هم به ،نیست پذیر عینیتکه  چون .نیست یرپذ امکانمعناست، 

   (Jaspers, 1970: 14).  ستنی

اگزیستنز را توصیف کرد، حتی ایان ناوع    یها فقر برخی از جنبه توان یاز نظر یاسپرس، م

انساان   وجاود  انضامامی زیارا بعاد غیر   ،فقر به روشای محادود ارائاه داد    توان یتوصیف را م

 ۀارائاه داد؟ باه گفتا    تاوان  یپس چه تعابیر فلسفی منسجمی از اگزیستنز م. است پذیرنا توصیف
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آزاد و وجاودی  گفت این است که این یاک حالات    توان ییاسپرس، آنچه در مورد اگزیستنز م

آنچه یاسپرس در ماورد  حال به بررسی  .از زمان عینی فراتر رود تواند یاست که م انضمامیغیر

پرداختاه  ، کناد  یما اشاره از زمان  فراتر رفتنبرای  اگزیستنزیری و توانایی پذ آزادی، عدم عینیت

 شود. یم

 1آزادی .1. 3

کلیدی است و او اغلب بر اهمیت آن در رابطه باا اگزیساتنز    یآزادی برای یاسپرس مفهوم

او . او قرار دارد اگزیستنزوشرط در قلب مفهوم قید یشاید بتوان گفت آزادی بکند.  یتأکید م

آزادی  معنایاز نظر تجربی وجود دارد، اگزیستنز فقر به نویسد: دازاین  یتاب فلسفه مدر ک

 .(Jaspers, 1970:4) است

نازد   .وجاودی یاساپرس اسات    ۀفلساف  یاصال  هستۀ های انسان ییو توانافردی آزادی 

 انساان هساتند   استعالیی ۀو نمایانگر جنبناپذیر  یی، اگزیستنز، آزادی و استعال جدایاسپرس

(Jaspers ,1970: 4) . 

دریافات   حاس در زندگی، آزادی به ما »نویسد:  یم نیز خردسوی  به یراه کتاب دروی 

 .(Jaspers, 1951: 71)« دهد یکمک از استعال را م

 و :

 پیونادی عمیاق باا    در و ایان آزادی  شود یباالترین آزادی در آزادی از جهان تجربه م»

 . (Jaspers ,1951:45)« استعال است

. کناد  یها ارتباط نزدیک بین اگزیستنز، استعال و آزادی وجاودی را آشاکار ما    گفتهاین 

که است  کردهاستعالست، مشخص ن اگزیستنز در یها شهیکه ر کند یاگرچه یاسپرس فکر م

 .از طریق آزادی حاصل شود، به چه معناسات  تواند یاحساس دریافت کمک از استعال که م

در حقیقت آزادی امر الهی و متعالی است و  .ی درک کردوجود ۀآزادی را باید در یک زمین

 یابد. آدمی در آزادی است که امر متعالی را می

                                                                                                                                        
1. Freedom 
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مفهاوم آزادی یاساپرس در رابطاه باا      به «اگزیستانسیالیسم معرفی»در  1مارجوری گرین

 ...اسات.   استعالمشخص نیست که آزادی افراد اساساً شامل  وجه یچه به»: انتقاد دارد استعال

 .(Grene,1962: 137) «شود ینم یا اشارههیچ  ،ا به دالیل این ارتباطات ضروریام

 از یاساپرس  تصاورات ؟ درک کنایم وجودی چیست که باید آزادی را در آن  ۀاین زمین

 اصایل  هساتی  در اگزیساتنز  عناوان  باه  که فرد یها انتخاب و تصمیمات به استعال و آزادی

 :Jaspers, 1951)دهاد   یم آزادی مفهوم به جدیدی هدیدگا این و دارد اشاره ،شود یم گرفته

است  اصیل ،که اگزیستنز در تصمیم واقعیاست  این عقیدهبر ، 2مثال، ژان هرش . برای(56

و یک تصمیم وجودی همیشه ارتباط تنگاتنگی با یک وضعیت مشخص دارد، کاه فقار در   

اگزیساتنز   ۀدر مرتبا د دی فار از نظر وی، آزا. (Hersch, 1986: 4) رداهمیت دااینجا و اکنون 

بارای   رو یان ازا. بادون دیگاری معناایی نادارد     یک یچهمرتبر است، زیرا  استعالهمیشه با 

منظاور او ایان    باه عباارت دیگار   فردی نهفته است،  های ییتوانایاسپرس، آزادی انسان در 

و شارط خاود تحقاق     قیاد  یبا  یها انتخاباست که امکانات فرد در طول زندگی از طریق 

و امکانات شخص معناا   ها یلپتانساو اصرار دارد که آزادی وجودی فقر با اشاره به  یابد یم

 (Jaspers, 1970: 71). کند  یمپیدا 

آزادی انسااان در قلااب تمااام بنااابراین » :کنااد یماا تأکیااددوباااره  همچنااین یاسااپرس

  « شاود  یطریق استعال، انسان به وحدت درونی خود هدایت ما اوست و از  های یتوانمند

.(Jaspers, 1951:70) 

 .انساان اسات   استعالییتجربی و  یها جنبهوحدت  «وحدت درونی» از منظور یاسپرس

یاساپرس، اگزیساتنز    ۀباه گفتا   پاردازد.  یم 3خودشناسی ۀ، او همچنین به مسئلدر این زمینه

به معنای نگارش   و خودشناسی بایدبه باور ا .(Jaspers ,1970: 13) تاس خودشناسیفرایند 

باه  همچناین   خودشناسای ، اواز نظر  .که شامل تعهد به خود استباشد د نسبت به خود فر
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و تصمیمات شخص است که با مفهوم آزادی وجودی  ها انتخابمعنای آگاهی از امکانات، 

خود پی برد که  های ییتوانابه  تواند یم، هر فرد ز ممکناگزیستن عنوان به .او همخوانی دارد

فرد شامل امکاان دساتیابی باه خاود      های ییتوانا .ارتباط نزدیک داردبا آزادی انتخاب فرد 

دسات   خاود را باه   هاای  ییتواناا ، انسان این آزادی را دارد کاه  طبق دیدگاه اوواقعی است. 

وجود دارد کاه در   آشکاربنابراین یک حس  .نتواند توسعه دهد اصالً بیاورد و درک کند، یا

 سازد. یم ممکنرا  اگزیستنز به دازاین شخص تبدیل های ییتواناآن 

 بودن    1غیرانضمامی .2. 3

عباارت   به .است وجوداز  انضمامیغیر حالتی اگزیستنزکه  دومین ویژگی به این اشاره دارد

باه موضاوع داناش بشاری      تواند ینمنیست و همچنین  ابژهدیگر، اگزیستنز برای خود یک 

 کند یمتأکید  ،خود استعال ۀبر جنب یغیرانضماماصطالح  بردن کار بهیاسپرس با  .تبدیل شود

در وجود انساان   به باور او .قابل شناخت هستند اعیانقابل شناخت نیست، زیرا فقر  آن که

 نماود جهاان اسات. یاساپرس دازایان را      حضاور در بارای  دازاین حالت تجربای او   ۀمرتب

 عنوان به خود به ،عینیت و 2سوبژکتیویته قطبیت در اگزیستنز، وی ۀگفتبه  داند. یماگزیستنز 

 )اگزیساتنز(  . ایان باشاد  شاده  داده جایی در که نیست شیئی ظاهر اما .شود می ظاهر وجود

ساپرس  در اینجا، یا (Jaspers 1970: 4). تاس پدیدارفقر برای خودش و دیگر اگزیستنزها 

قائال شاده    (اگزیستنز) غیرپدیداری خود ۀو جنب (دازاینپدیدار ) وجودتمایز واضحی بین 

 .تاس

اگزیساتنز بارای    کناد  یما اباراز   که یهنگامیاسپرس  موردنظردرک معنای بادی امر، در 

یان  امقصاود او ایان اسات کاه داز    دشاوار اسات.   شاود،   یمدازاین ظاهر  ۀخودش در مرتب

ین بارخالف اگزیساتنز   اداز قابل مشاهده.و  فیزیکیدر جهان است، یعنی  پدیدار یموجود

 .اسات  پدیدار، شود یمکه در واقع در جهان ظاهر  حیثین از ا ،ندارد پدیداریکه واقعیت 
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آنها به طارق مختلاف    های یژگیوند، وجودمتمایز  یها حالت اگزیستنز و دازاین از آنجا که

 . است مشاهده یرقابلغ اگزیستنز که یدرحال است، پدیدار دازاین ؛شود یمظاهر 

ساتنز  یاگز اگار . گرفت نظر در انامک یک عنوان به تنها باید را اگزیستنز ،از نظر یاسپرس

 تواناد  یما آن  پدیاداری ویژگی غیردر آن صورت  ،شود در نظر گرفت 1امکان عنوان یک به

 معنا پیدا کند.

به تشاری، و   اگزیستنز 2فعلیتو  یاسپرس در مورد امکان یها گفتهذکر است که  شایان

بارای   مکاان یک ا عنوان هبکه اگزیستنز بیشتر  کند یمگاهی ادعا  وی .نیاز دارد سازی روشن

 .اسات  محتمال و غیر دشوارزیرا دستیابی به اگزیستنز  ماند، یم باقی وجود دنیویانسان در 

فعلیات   نادرت  باه است که اگزیستنز امکان  بر این باوروی  ،اما در برخی دیگر از اظهارات

ا اسات یا   مکاان فقر یاک ا  اگزیستنزبا این حال، همیشه مشخص نیست که آیا  یافته است.

کاه  طور هماان » :در زیر بیاان شاده اسات    ها ابهاماین  ۀنمون .فعلیت دادآن را  توان یماینکه 

 تصادیق  ،وجاودی  تبیاین  شاود،  میدنیوی ناشی  هستی گسستن ازاگزیستنز از عمل واقعی 

بادون   ،رساد  مای آن پایش   تحقق اگزیستنز ممکن بهاز  پیشرفت .این فکری آن عمل است

 .(Jaspers, 1970: 9) «خار  شد 3آنکه بتوان از امکان مرزی

 «امکاان مارزی  ». اصاطالح  فعلیتکه اگزیستنز یک امکان صرف است تا  رسد یم نظر به

ماانیم و   دنیاوی بااقی مای    هساتی  ۀعنوان اگزیستنز ممکن، ما در محدود دهد که به نشان می

کاان  اصاطالح ام . فراتار بارویم   خود باودن ممکن است نتوانیم از این مرز برای رسیدن به 

در چنین شرایطی ممکن  .مرزی اشاره دارد های یتموقعدر  اگزیستنز مرزی ۀمرزی به تجرب

منجار   اساتعالیی اما این ممکن است به تفکار  . مرا تجربه کنی هستیاز  باالییاست آگاهی 

 ماذکور در عباارت   صورت اگزیساتنز ممکان بااقی بماناد.     در هستی دنیوی بهد و فرد شون

 همزماان  وبرای تحقق خاود اشااره    اگزیستنز ممکنبرای  پیشرفت دستیابی بهیاسپرس به 

ایان   رساد  یما  نظار  باه  .امکان مرزی را ترک کند تواند ینماگزیستنز ممکن که  کند یمبیان 
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نزدیاک   آن بسیارحتی اگر به انجام  ،یابد فعلیت تواند ینمکه اگزیستنز  دهد یمنشان مسئله 

 .باشد

ر ما فعلیت را در چیزهاایی وارد کنایم کاه وجاود و     اگ»: گوید یمکه فلوطین طور همان

« زیرا وجاود آنهاا باالقوه اسات     بریم، یمذات آنها بالقوه است، اساس ماهیت آنها را از بین 

(Plotinus, 1969, II :5). 

 فعلیات عناوان   باه  اگزیساتنز  خاود گااهی اوقاات از    ۀفلسفکتاب در  در مقابل یاسپرس

واقعای   عمال عنوان فعلیت  این وجود خود اگزیستنز فقر بهبا »کند:  ییاد م قیدوشرط نیز یب

 .(Ehrlich, 1986: 66) «وجود دارد

 و آن را کناد  یما  یااد واقعای   فعلیات عنوان منبع  از اگزیستنز بهیاسپرس در جایی دیگر 

از  وجاود فعلیت  ۀگستراست که بدون آن  فعلیت یمنبع واقعاگزیستنز » :داند یم پذیر تحقق

 ،هدف تحقیاق خاودم قارار بگیارم     توانم ینم وجه یچه من بهعنوان اگزیستنز  به .رود یمبین 

 Ehrlich et). «فعلیت یابم یا خودم را گم کنم توانم یممن فقر  ،خودم را بشناسم توانم ینم

al., 1986: 154)  هم ممکن باشاد   تواند یاگزیستنز م ی یاسپرسها نوشتهبنابراین با توجه به

باا   .نیسات  یرمعمولیاسپرس غ یها در نوشته یزیآم ین جمالت ابهامیافتن چن بالفعل.و هم 

 سااختار تعارضاات  نمایاانگر  آنهاا را  بلکاه   ،داند ینم دارای ابهاماین حال، یاسپرس آنها را 

ایان   توان یمبا هم قابل تطبیق است؟ و تا چه حد  یاسپرس آیا این جمالت .داند یم وجود

 کنیم. یمدیدگاه یاسپرس بررسی  مشکل را برطرف کرد؟ این مسئله را از

 2اصایل  1اگزیساتنز فقار در خودآگااهی   » :کناد  یما بیان  عقل و اگزیستنزوی در کتاب 

طبیعات  از نیست که  خاصیتیاست. این  امکانیک  ها انسانبرای  بالفعل است..... اگزیستنز

به خاود   ای هلحظبرای و وجود دارد که به خود بیایند  ها انساناین امکان در  به ارث ببریم.

در جهان چنین امکاانی   چیز هیچطبیعت انسان است.  برای امکانیک اگزیستنز تنها . بپیوندد

 .(Jaspers, 1969a: 11) « ندارد
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برای انسان است، که بساته باه خودآگااهی فارد در شارایر      امکان بنابراین، اگزیستنز یک 

 اگزیساتنز ملای کاردن   امکاان ع  رساد  یما  نظر به .خاص وی ممکن است محقق شود یا نشود

کاه فارد از    زمانی ،عبارت دیگر به .وجودی فرد ۀدر تجرب لحظه یک اما فقر برای ؛وجود دارد

در واقاع   آزادی خود استفاده کند و عمل آزادانه انجام دهد، و صرفاً تابع جبر طبیعای نباشاد.  

 ،ناماد  یما  2و شارط  قیاد  یبو آنچه او  1خود ذاتی آگاهیانتخاب و تصمیم فرد را با  سیاسپر

باه ایان معناا     ،از نظر وی، تصمیمات بدون قید و شرط بیانگر اختیار فرد است دهد. یمپیوند 

خاود   اگزیساتنز امکانات خود داشته و متناساب باا انتخااب     ۀکه فرد دید کاملی نسبت به هم

 انتخااب،  لحظه تنها» که دارد یم اظهار ریکور یاسپرس، دیدگاه از حمایت در .گیرد یمتصمیم 

 .(Ricoeur, 1974: 615 )«دارد اصالت مهر امنیت، یا ضمانت بدون مسئولیت ریسک کردن،

فرد است. ایان شاامل امکاناات و     ۀیک توانایی بالقو اصیل خود بودنیاسپرس به باور 

و تصامیمات   ها انتخابفرد با امکانات،  ۀبر این اساس، رابط .ضرورت دائمی انتخاب است

این به این دلیل است که  .انسان اساسی است هستیودی، در خود، در چارچوب آزادی وج

از نظار یاساپرس،    پاذیرد.  یما شکل  گیرد، یمآینده با تصمیماتی که فرد در شرایر مختلف 

این تصمیمات مطابق با اختیار فارد باشاد، در ایان صاورت ممکان اسات فارد         که یهنگام

 وجود اصیلود ممکن است فرد را به خ ۀاین به نوب .خود را برآورده کند ۀبالقو های ییتوانا

و انتخاب و پی بردن  گیری یمتصمبا  خود بودنکه تحقق  کند یمیاسپرس تأکید . سوق دهد

 .(Jaspers, 1970: 188) ارتباط تنگاتنگی دارد ییها به پتانسیل فرد از طریق چنین انتخاب

که در اینجاا   هایی ییناتوااگر در جهان به » :که کند یم اعالمبرای تأکید بر این نکته  وی

 .(Jaspers, 1962: 420)« هیچ نیستمپی نبرم،  شود یمتا ابد بر من آشکار 

و هرگاز باه فعلیات     ماناد  یما باقی  امکانیک  عنوان بهاگر چنین نبود و اگزیستنز فقر 

وجودی  ۀفلسف های یژگیو ترین یمحوریکی از  عنوان به، آن وقت اگزیستنز، شد ینمتبدیل 

خواهد بود و درخواسات یاساپرس    معنی یبوجودی از انسان،  ۀعنوان یک جنب یاسپرس، به

                                                                                                                                        
1. Intrinsic 
2. Unconditional 
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 . شد یم معنی یبحتی  و یرواقعیغاز انسان برای دستیابی به خودیابی اصیل 

 فراتر از زمان بودن .3. 3

اینکه شخص یا چیازی   ؛ممکن است حداقل دو معنی داشته باشد بودن فراتر رفتن از زمان

یا اینکه شخص یاا چیازی در مکاان و     باشدمستقل از وجود زمانی  ،فراتر از مکان و زمان

  .(Filiz, 2008: 117)نباشد زمان قابل تقلیل به موجودیت 

بخشای از   ،آنهساتی  ، زیرا اشاره داردمانند خدا  استعالیی وجودی هاولین معنا اغلب ب

 ؟ اگار دق کناد صا  اگزیستنز در مورد تواند یمآیا این  .است جاودان وجهان پدیدار نیست 

فراتار   عین حاال گفت در  توان یمانسان تعریف شود، آیا  وجوداز  حالتیعنوان  به اگزیستنز

وجود انساان بایش از وجاود تجربای      ،که برای یاسپرس دانیم یم؟ ما است از مکان و زمان

 ،با این حال .وجود دارد ها انسانبرای  استعالییبه این معناست که ابعادی  ،صرف در جهان

کاه بادون وجاود     کناد  یماغلب به ما یادآوری  ،کند یماز اگزیستنز صحبت  ستی یاسپروق

اگزیستنز موجاودی فراتار از    از این نظر، .به اگزیستنز دست یافت توان ینمتجربی شخص 

 ی(زمانراف) یاسپرس اگزیستنز به باور مکان و زمان نیست، اما به زمان عینی نیز تعلق ندارد.

مناد   هساتی کاامالً زماان   » آن مااورای ه منظورش فراتر از زمان است نه به این معنا ک ،است

 .(Jaspers ,1970: 4)« استاز زمان  فراتردر زمان،  ،اگزیستنز که یدرحال، است

فراتر از  نسبت دهد، زیرا حالت وجودی آن زیاسپرس قصد ندارد صفات الهی را به اگزیستن

 زماان بارای   .بیان شاد  مذکورکه در معنای اول رطو همان، شود ینممکان و زمان در نظر گرفته 

 ،یاسپرس سعی در انتقاال آن دارد  آنچه .یک زمان وجودی است و نه یک زمان عینی اگزیستنز

معنای دوم است که در باال ارائه شد، این است که آن به موجودیتی در مکان و زمان قابل تقلیل 

نیز  جاودان ۀاست، اما جنب فانیوجودی گرچه انسان مانشان دهد که  کوشد یم یاسپرس .نیست

یاسپرس در تالش برای تبیین  .دارد و به یک موجود فیزیکی صرف در جهان قابل تقلیل نیست

  .داند یم 1متناهیو نا فناناپذیرانسان، اگزیستنز را  استعالیی ۀجنب

                                                                                                                                        
1. Infinite 
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 از نگاه یاسپرس مرگ ۀدو جنب .4

انضامامی  یاک واقعیات    عناوان  باه گ بین مر آشکارخود تمایزی  ۀفلسف در کتاب یاسپرس

از نظر یاسپرس، این واقعیات   .قائل شده است ،1موقعیت مرزی یک عنوان بهو مرگ  هستی

 نفساه  یفا مرگ  رویدادزیرا  ،اهمیت ندارد وجودیاز نظر  دهد، یمکه مرگ بیولوژیکی ر  

تفااق  به این معنا کلی است که برای افراد دیگار ا  .دنیوی است هستییک وضعیت کلی در 

اگر من با مرگ خودم به باور وی  گذارد. ینممن تأثیر  هستی ۀمرگ بر نحو ۀو واقع افتد یم

یک واقعیات بیولاوژیکی    عنوان بهمرگ  آنجاست کهرو باشم،  هیا مرگ یکی از عزیزانم روب

سپس مرگ به موضوع ذهنی و اساسی برای فرد تبدیل  .اهمیت وجودی ایجاد کند تواند یم

با این حال، اگار   .مرزی شود موقعیتایجاد یک  سبب تواند یممرگ  ست کهآنجا ،شود یم

موقعیات   عناوان  بهمرگ  در آن صورت کند، اجتنابانسان بخواهد از مواجهه با مرگ خود 

تماایز باین    مرگ و مرگ وجاودی  انضمامی رخدادتمایز یاسپرس بین  .نخواهد بودمرزی 

را  اگزیساتنز  ۀدر مرتب آنرگ و درک وجودی از دازاین در مورد م ۀفرد در مرتب های ینگران

مگار   ماناد،  یما  ثابات مرزی  موقعیتواقعیت مرگ در  ،با وجود این تمایز .کند یمبرجسته 

 .تغییر یابداینکه شکل آن ممکن است 

در موقعیت  .واقعیت مرگ همیشه یکسان استفقر » :کند یمکه یاسپرس بیان  گونه همان

چیزی است که من در همان این  ،است پذیرتغییر شکل آنبلکه  ،کند نمیبه این اکتفا مرزی 

 . (Jaspers,1970: 201)« هستم اگزیستنز عنوان بهآن زمان 

است که  شرطی یشپیک رویداد بیولوژیکی  عنوان بهمنظور یاسپرس این است که مرگ 

مارزی، ماا باا مارگ      هاای  یتموقعدر  .خاص داشته باشد های یتموقعاهمیت وجودی در 

ارتباط ما با مرگ خودمان و معنای آن در موقعیات   ۀبلکه با نحو ،رو نیستیم هولوژیکی روببی

بنابراین در یک موقعیت مرزی واکنش هر فرد نسبت باه مارگ   . رو هستیم هروب فردی خود

 پاذیر شاکل آن تغییر  کناد  یماست که یاسپرس بیان سبب به این . خود متفاوت خواهد بود

 است.

                                                                                                                                        
1. Boundary Situation 
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و خاود   1یعنی خود پدیداری/تجربی ،ورد مرگ در دو جنبه از خودتمایز یاسپرس در م

خود  ،استعالییجهان تجربی و قلمرو  ؛ یعنیدو جنبه از واقعیت ۀدر زمینو  2درونی/حقیقی

 .دهاد  یما ، بخش مهمی از متافیزیک یاساپرس را تشاکیل   بندی یمتقساین دهد.  یمرا نشان 

 کاه  یدرحاال کی مرباوط باه دازایان اسات،     بنابراین، برای یاسپرس، واقعیت مرگ بیولاوژی 

مرزی مرگ، که ممکن است به تحقق خاود واقعای فارد منجار شاود، متعلاق باه         موقعیت

ایان بخشای از    ،در یک بعد زمانی اسات  (بودن)دازاین یک حالت تجربی  .اگزیستنز است

 اگزیساتنز  ولای  .صورت جداگانه درک شود به ءیک شی عنوان به تواند ینماما  ،جهان است

 .از زمان عینی فراتر رود تواند یم، تاریخی و آزاد است که یانضمامیک خود غیر

مان  » :کناد  یما بیاان   گونه یناخود در این خصوص  ۀدر جلد دوم کتاب فلسف یاسپرس

 یمرگا هیچ  من اگزیستنز اما شوم. می فانی و سپس کنم میزندگی ، دازاین محدودم عنوان به

 . (Jaspers ,1970: 4) «شناسد نمی

و آن را باا   کناد  یو نامحادود ارزیاابی ما    فناناپاذیر در ادعاهای خود، اگزیستنز را یاسپرس 

و زنادگی   4یاسپرس به معنای ابدیت موردنظر 3کند. اما فناناپذیری یمقایسه م محدودیت دازاین

دارد و آن  تردید 5هستی ادامۀ معنای به ابدیت واقع او به در یست.ن یگردپس از مرگ در قلمرو 

 .(Jaspers, 1949: 12)معتقد است  وجودی منظر آن از داند، بلکه به ینم 6ا نوعی بقار

احتمال در موضوعی باا چناین    تنها نه ،ندا ناامیدکنندهاشتباه و  ابدیتهمه شواهد  تنها نه»

 (Jaspers, 1970: 197).« تاوان فناپاذیری را ثابات کارد     اهمیت مطلق پوچ است، بلکاه مای  

گفات   توان یکرد و نم نییتب یبرحسب وجود ابد توان یرا نم ستنزیاگز ریفناناپذی رو ازاین

 چارچوب جاودانه است. نیدر ا ستنزیکه اگز

او وجود  برای جاودان یا جنبهاست، اما در عین حال فانی  از نظر وی، انسان موجودی

                                                                                                                                        
1. Phenomenal/Empirical Self 
2. Inner/True Self 
3. Deathlessness 

4. Immortality 
5. Existence 

6. Survival 
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در  واناد ت یما امکانی است کاه  جاودانگی اگزیستنز  ۀجنب .از آن آگاه باشد تواند یمدارد که 

 یا جنباه یاسپرس در اینجا تأکید بر این است کاه   موردنظرمعنای . اینجا و اکنون تحقق یابد

و زمان به یک موجود  مکانانسان چیزی نیست که در  این از انسان وجود دارد و استعالیی

متعلاق باه واقعیات     اگزیساتنز شاخص   ، از آنجاا کاه  وی از نظر. فیزیکی صرف تقلیل یابد

 نخواهد بود. نیز تابع قوانین جهان تجربی ،تنیس انضمامی

 جاودانگی اگزیستنز .5

زمانی نیست، بلکه پارادوکس وحادت   هستییاسپرس اگزیستنز صرفاً بخشی از باور به 

هساتی   ۀاین ناتمام بودن و انحاراف در هما  فقر اگزیستنز . است 1جاودانگیو  مندی زمان

 زماان کامل و اصیل در پارادوکس وحدت  طور بهاست که  زمانی هستیزمانی نیست، بلکه 

 .  :Jaspers ,1969a) (62نفوذ کرده است جاودانگیو 

 صاورت  را باه  جااودانگی مفهوم  4و سنت آگوستین 3، بوئتیوس2فلوطینپیش از یاسپرس، 

ارتباط تاریخی ینۀ آنها در زم جاودانگیمفهوم  گرفتند. یمزمان در نظر  یمدت بزمانی یا طول  یب

متافیزیکی  های یدگاهاگرچه یاسپرس معتقد است که نباید دشد.  یمزمان تلقی  یب، تآن با الوهی

توضایحات  و  جنباۀ جااودانگی اگزیساتنز    در خصاوص او را دینی تلقی کرد، بین دیادگاه او  

جهاان دیگاری جادا از     ،معتقدند که قلمرو استعال هر دو آنها .وجود دارد ییها شباهتفلوطین 

هر قلمرو مستلزم قلمرو  .دانستوجود  انضمامیرا باید یک حالت غیر استعال .این جهان نیست

، جهاان  اساتعالیی در تبیین آنهاا از قلمارو    ناپذیرند، تفکیک، تفاوتشان با وجوددیگری است و 

اصایل خاود و تجرباۀ جاوداناۀ      هستی های ینهدر مورد زم آنهاهر دو  شود. یپدیداری انکار نم

بسایار شابیه باه     گوید یآنچه فلوطین در مورد این مفاهیم م ند.کن یدستیابی به خودیابی بحث م

 .است جاودانگی وجودی فرد در لحظۀ ۀمفهوم یاسپرس از تجرب

                                                                                                                                        
1. Eternity 

2. Plotinus 

3. Boethius 

4. St Augustine 
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اصایل   هساتی جاودانگی در اینجا و اکنون و  ۀتجرب ،تحقق خود واقعی ،از نظر فلوطین

ابی باه  دساتی  ،هم بارای یاساپرس و هام بارای فلاوطین      .با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند

ارتبااط   ،در جهاان تجرباه شاود    تواناد  یما کاه   جااودان  ۀبا یک لحظ )خودیابی( خویشتن

  (Filiz, 2008: 147).اردتنگاتنگی د

در  ماا از اعتقااد فلاوطین مبنای بار      ،و خاود  جااودانگی این ارتباط بین  رسد یم نظر به

 .(Plotinus, 1969, III: 7) شود یسهمی داریم ناشی م جاودانگی

 جااودانگی  یا لحظاه  تجربۀدستیابی به خود واقعی و  ،یاسپرس و هم فلوطینهم برای 

آنچه فلوطین در مورد خود واقعی و دستیابی باه   .با هم ارتباط دارند ناپذیری ییجدا طور به

نفاوذ   ،در این زمیناه  .تقریباً مشابه ادعاهای یاسپرس در مورد اگزیستنز است گوید یمخود 

افالطاون، تحقاق خاود     مثاال، در فایادونِ   رایبا  .نیست شدنیکارآنها ان ۀافالطون بر فلسف

   (Filiz, 2008: 148).است سوی جاودانگی ق تفکر، بهواقعی مشروط به صعود فرد، از طری

 ۀیاک ایاد   عناوان  باه یک فرد ممکن است تنها برای یاک لحظاه    ۀبر این اساس، تجرب 

 ،جااودانگی از  صاور یاساپرس  ت نحاوۀ . ر  دهاد  ،است زمان یبو  فرد منحصربهکه  جاودان

 .بلکه تحت تأثیر برخی محققان قرون وسطایی نیز قارار داشات   ،تحت تأثیر فلوطین تنها نه

اتکا به زمان برای تقسیم ساختار واقعیت به دو مرتبه در متافیزیاک قارون وساطی اهمیات     

در و هار موجاود دیگاری    باود  بودن  جاودانهوجود خدا به معنای  ۀنحو .بیشتری پیدا کرد

 .گرفت یمسرمشق  جاودانه وجودوجود داشت که از حالت  یا اندازهجهان فقر به 

کاه نشاان    کناد  یما نظر مشابهی را بیان  1در حمایت از دیدگاه یاسپرس، کورت هافمن

 .بودن اگزیستنز گره خورده است یبا تاریخ جاودانگیاتحاد زمان و  دهد یم

ضارورت اسات... و بیشاتر از آن بارای     همچنین به معنای ترکیب آزادی و  مندی تاریخ

در زماان یاا    یافتاه  تجسام  جاودانگیاگزیستنز  مندی تاریخ... جاودانگی استاتحاد زمان و 

در لحظه رفیاع و   جاودانگی وحدت پارادوکس زمان و .است جاودانگیتاریخ در مرزهای 

                                                                                                                                        
1. Kurt Hoffman 
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 کناد  مای پیادا   ، تجلی مناسبیرویم میکه در آن ما، به اصطالح، از وجود خود فراتر  استعال

(Hoffman, 1974: 102). 

حتای اگار    ،را تجرباه کناد   جااودانگی هافمن، ممکن است فرد وحادت زماان و    نظر  به

است کاه   یرپذ امکاندر صورتی  جاودانگی یا لحظه ۀ، تجرباز دیدگاه او .برسد نظر بهمتناقض 

 .خود عبور کندتجربی  های یتمحدوداز  کند، یماسپرس پیشنهاد یکه طور همانفرد بتواند 

دیادگاه یاساپرس در    یهاا  نشاانه که برخی از  شود یمدر اینجا یک بخش کلیدی ارائه 

در  ءبرای مقابله با ضرورت وجود یک شی» :کند یمرا بیان  اگزیستنز جاودانگی ۀمورد جنب

 . را داریم 2لحظه 1شده محققزمان  ،ناپذیر پایانجای زمان  به ،ها زمان ۀهم

دومای   کامالً در تضاد است. 4با زمان کانت شده محقق ، این زمان3اکنون جاودانگیعنوان  به

 عمق اولی .عنوان واقعیت تجربه شود به تواند میاست و  گیری اندازهقابل و  ، عینی)زمان کانت(

زمانی را که اولی معتبر برای همه وجود دارد.  طور به ؛ دومیاست اگزیستنز آزادوجود اصلی و 

جااودانگی اکناون.   ، مانند کند میتبدیل  ای پدیدهگره خورده است، به  گیری متصمیبا انتخاب و 

 .)Jaspers, 1970: 17(« صرف و بسیرزمان خودش را دارد، نه زمان  اگزیستنز

اسات   اگزیستنز جاودانگی ۀاصلی در مورد جنب ۀشامل چندین نکت این عبارت یاسپرس

اسات کاه    ای یچیاده پ ۀاید ودانگی اکنونجا .گره خورده است جاودانگی اکنون که با مفهوم

در ایاان زمینااه، یاسااپرس  .توضاای، داده شااودجاااودانگی بایااد در قالااب مفاااهیم زمااان و 

ایان   شود. یمو زمان وجودی تمایز قائل  کنیم یمبین زمان عینی که آن را تجربه  صراحت به

  .کیفی است جاودانگیتمایز بین زمان و 

آن  ۀوسایل  ذهان باه  درونی است که  یها برداشتاساسی  اشکالیکی از  زمان از نظر کانت

ساختار یافته است که ما نظم مکاانی   یا گونه بهذهن انسان  به باور وی کند. یم درک واقعیت را

                                                                                                                                        
1. Fulfilled Time 
2. Moment 
3. Present Eternity 
4. Kant 
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نیست که  یرپذ امکانبرای ذهن انسان  ،عبارت دیگر به کنیم. یمزمانی را بر ادراک خود تحمیل  -

انتظار داریم که آنهاا   دهد یموقتی حوادث ر  . رک کندزمانی د -واقعیت را بدون نظم مکانی 

مختلاف   یهاا  زماان زمان فقر یک بعاد دارد.   ،از دیدگاه کانت .یک توالی زمانی را دنبال کنند

به بازنمایی خطی زمان اشااره دارد. اگار ناوعی     اودر اینجا  .هستند درپی یپهمزمان نیستند اما 

 یا جنبهزمان برای کانت  .انسان قادر به درک آن نیستزمان غیر متوالی وجود داشته باشد ذهن 

است که انسان بر تجربیاات   قابلیت درک احساساتبلکه یک نوع  ،نیست پدیداری از واقعیت

 .(Kant, 1968, II: 75) تفسیر کند رسد، یم نظر بهکه  گونه آنتا واقعیت را  کند یمبشری تحمیل 

 )اعتباار کل حس درونای اسات، اماا دارای    ش یانگرنماکانت، اگرچه زمان  ۀطبق اندیش

عینی زماان در ماورد   اعتبار از نظر یاسپرس، ویژگی  اما .(Kant, 1968, II: 77) است (عینی

 هاای  یژگای و، از شود یمزمان وجودی، که توسر فرد تجربه کند.  ینمزمان وجودی صدق 

 ؛ آننای اسات  وجاودی در زماان عی   ۀبلکه یک لحظ ،برخوردار نیست یریگ اندازهعینیت و 

زیرا آنها  ،بودن انواع مختلف زمان استناسپرس بیانگر قابل مقایسه ی منظور .است 1زمان یب

تقسیم واقعیت به دو حاوزه، جهاان تجربای و     .دهند یممختلف واقعیت را نشان  یها جنبه

 تعاابیر یاساپرس   .در رابطه با زماان بساتگی دارد   حوزههر  نمایان شدن ۀ، به نحواستعالیی

ال، مث رایب .برد یم کار به جاودانگی اکنونف دیگری را به جای یکدیگر برای اشاره به مختل

 ظاه یاک لح  (Jaspers ,1970: 13). از زماان  فراتار ، در زماان اماا   زماان  یعنوان ب او آن را به

ایان،   باا وجاود   .کناد  یما توصایف   :Jaspers,1969a) (62جاودانگی در زمان و  جاودانگی

و در یاک لحظاه    شود یمبه آنچه در لحظه تجربه  «جاودانگی اکنون»حدس زد که  توان یم

 اسات،  زمان یبجاودانه  ۀاین لحظ ، اشاره دارد. از نظر یاسپرس،افتد یمدر زمان عینی اتفاق 

، در آن کنایم  یما کاه ماا آنهاا را درک    طور همانبه این معنا که روابر گذشته، حال و آینده، 

 شوند. یمخاص درک  زمان یب ۀآن لحظبلکه همزمان در  شوند، ینماعمال 

که گذشاته و   سازد میزمان حاضر را طوری محقق  که چناناگزیستنز شدت لحظه است .»

                                                                                                                                        
1. Timelessness 
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 گوناه  ایناگزیستنز  .شود نمیمنحرف  یک هیچو به سمت  کند میآینده را با هم در خود جمع 

در خادمت   گاذری باوده اسات کاه     ای ، مرحلهکه گویی زمان حاضر گیرد نمیدر آینده قرار 

 ۀیاساپرس، ایان تجربا    . از نظر(Jaspers, 1970: 110)« آیند میچیزهایی قرار دارد که در آینده 

 ۀ، یعنی آگااهی از یاک لحظا   وجود خودبا توجه به آگاهی بیشتر از  توان یمرا  انسان وجودی

ی وجاود  ۀایان تجربا  عبارت دیگر  به .(Jaspers, 1969a:110)  در زمان عینی بیان کرد جاودان

کیفیت و شدت آگاهی ممکن است  شود. تر یقعم وجودکه آگاهی فرد از  افتد یمزمانی اتفاق 

قلمرو تجربی عباور   ۀاز محدود تواند یمیک تجربه برای هر کسی که  عنوان بهمتنوع باشد، اما 

آن را  تاوان  ینما ، و اساتعالیی هم درونای اسات و هام     ۀاین تجرب .قابل دسترسی است، دکن

 ۀکه این تجربا  کند یمیاسپرس ادعا  .به زبان معمولی بیان کرد و یریگ اندازهبی صورت تجر به

ممکن است برای تجربه شدن به مدت زمانی نیاز نداشته باشد، زیرا این یک تجرباه   استعالیی

را در زماان عینای    جااودانگی  از یا لحظهو درک را  اگزیستنزاگر کسی بتواند  .متفاوت است

 - فضاایی وجاود   برحساب  وکوتااه   بسیار ۀزندگی در یک لحظ ۀن تجربتجربه کند، آنگاه ای

 ر  خواهد داد. زمانی زمینی ما که در اینجا و اکنون است،

جااودانگی  واقعی است کاه تاا    ای لحظه ،زمانی بیو  زمانمندی مشخصۀ عنوان بهلحظه »

 عناوان  به ن: غیب شدکند میمن را به دو چیز در یکی آگاه  عمق یافته است. احساس کنونی

اتفاقااً  کاه   زماانی  بای نه به معنای اعتباار   -از طریق این پدیده جاودان یک پدیده و وجود 

ناه   درک در زمانی دیگر ،وجود داشته باشد دتوان اما به همان اندازه می ،شود می درکاکنون 

ه این معنا بلکه ب ،اند ایستادهنامتجانس در کنار هم  طور بهکه  زمانی بیو  مندی زمانبه معنای 

باین  پیوناد  ، که شود میدرک جاودان ظهور وجود  عنوان بهویژگی زمانی  ،تحققکه پس از 

 .(Jaspers, 1970: 111) «استو این لحظه مطلق  جاودانگیاین 

 جااودانگی یعنای   ظااهر  عناوان  باه  زماان  یب لحظۀ ۀتجرب دهندۀ نشان «جاودانگی اکنون»

اطمیناان باه    احسااس  حال حاضار وجاود دارد،  احساسی که در  .است «جاودان اکنون هم»

بیاان   گوناه  یان ا یاسپرس در جای دیگر نیز ویژگی ایان جااودانگی را   .فرد است اگزیستنز

 آنچاه ، اسات  زمان بیهستی و  فعلیت زمانیبه معنای وحدت  جاودانگیسرانجام، »: کند یم
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را باه   زماانی  بای  زماانی و  ،گیرد و در زماان  قرار می زمان بیدر فصل مشترک زمان گذرا و 

   (Jaspers, 1969b: 110). « کند مییکباره قطع 

 یا لحظاه شادن   ور شعله، شود یم، آنچه تجربه 1خود بودن، برای رسیدن به وی ۀبه گفت

 .(Nicool, 1971: 139)شود  یماست که بالفاصله خاموش  جاودانگی ۀجرق

 :دهد یمزیر توضی،  خود آن را به شرحفلسفی  ۀایمان و مکاشفدر کتاب  او همچنین

را آشاکار   جاوداناه  است که چیزی ای لحظهشدن در جریان زمان، ناپدیدلحظه  تداخل»

 فناا  اکناون  هام . . . ناامیم  میکه ما آنها را وجودی  دهد میاین اتفاق در وقایعی ر   .کند می

 .(Jaspers, 1967: 194)« بودو خواهد  بودهبارها  نهایت بیاست، زیرا  جاودانه ،شدن

 و

 دهاد.  مای در زمان نشان  خود راآن چیزی است که جاودانه است و  تالقی ۀجهان نقط»

زماان باه    دیدگاهدر جهان است، از  برخوردیک  استعالو  وجوداما از آنجا که برخورد بین 

  (Jaspers, 1949: 36).« استوابسته جهان 

 ,Jaspers)کناد   یما را تصدیق  یا لحظه ۀتجرباین ماهیت متناقض  با این بیان،یاسپرس 

ب بشاری ادغاام   او دو جنبه از واقعیت یعنای تجربای و اساتعال را در تجاار    . (279 :1967

در  یا لحظاه  را در جااودانگی از  یا لحظاه فرد بایاد امکاان تجرباه     عبارت دیگر به .کند یم

 .درک کند ،است 2که یک عمل درونی مراقبه استعالییزمان عینی از طریق تفکر  ۀمحدود

از آن چیزی دانست کاه جاوداناه    یا جلوهرا باید  لحظهوجودی فرد در  ۀتجرب ،ینبنابرا

 یهاا  گفتاه آنچاه از  . بارای ماا ظااهر شاود     تواند یماما تنها در زمان عینی در جهان  ،است

 وحادت  تواناد  یما  اگزیساتنز  ۀدر مرتبا این است که انسان  ،یاسپرس کامالً مشخص است

پویاا باین    ۀوجودی بیانگر رابط ۀاین تجرب .تجربه کند را (اکنون) موقتی ۀو لحظ جاودانگی

را  دو ناوع زماان  این زودگذر بین  یا رابطهبا این حال، این تجربه  .است زمانی یبموقتی و 
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ناپدید شدن ناگهانی، این تجرباه در   با وجود .شود یمناپدید در یک لحظه  که دهد یمنشان 

 جااودان این لحظاه   گوید یموقتی یاسپرس  .تو قابل یادآوری اس ماند  ی میباقفرد  ۀحافظ

او در  ..کناد  یما خواهد بود، او گاهی به وقوع این نوع تجرباه اشااره    نهایت بار و بیاست 

 اگزیستنزرا فقر به او   جاودانگیما  :بر این نکته تأکید دارد فلسفی ۀایمان و مکاشفکتاب 

که  افتد میاتفاق  میزانچیز به همان ، همه تکرارصرف. در  دازاین عنوان به، نه کنیم میلمس 

 .(Jaspers, 1967: 194)افتد  میاتفاق بارها و بارها 

به این معنا  .بستگی دارد اگزیستنز حضورکه تکرار این تجربه به  کند یم تأکیدیاسپرس 

ایان تجرباه را داشاته     تواند یمکه فرد تنها در صورتی که بتواند به وجود خویشتن پی ببرد 

 اگزیساتنز کاه وقتای    کند یمچه هیچ تضمینی برای وقوع آن وجود ندارد، او ادعا اگر .باشد

لماس   ۀفارد، لحظا  جاودانگی  ۀتجرب». باشد احتمال وقوع آن بسیار زیاد است وجود داشته

 .(Jaspers, 1967: 194) «شودتکرار  تواند میاست و  استعالقلمرو 

و  هاا  انتخابفرد و  یا لحظه ۀبین تجربمورد توجه قرار گیرد، ارتباط  دیگری که باید ۀنکت

انتخااب وجاودی بارای یاساپرس      گیارد.  یما  اگزیستنز ۀدر مرتبتصمیماتی است که شخص 

درونی ، بلکه بیان نیست قطعی حل راهعینی در جستجوی  تأمالتیا  عقالنی ۀمحصول محاسب

انتخااب و   سیاساپر  ،که ذکر شدطور همان گیرد. یمکه از آزادی فرد سرچشمه  یک فرد است

از نظار   دهاد.  یما پیوناد   ،نامد یمو شرط  قید یبو آنچه او  خود ذاتی آگاهیتصمیم فرد را با 

به ایان معناا کاه فارد دیاد کااملی        ،وی، تصمیمات بدون قید و شرط بیانگر اختیار فرد است

 .گیرد یمخود تصمیم  اگزیستنزو متناسب با انتخاب  ردامکانات خود داۀ نسبت به هم

او ادعاا   کند. یخود با تعالی و خودشناسی مطرح م ۀرا در بحث رابط موضوع این 1ژان وال

 هاای  یتو شرط و مطلق خود در موقع قید یاز طریق اقدامات و تصمیمات ب توان یکه م کند یم

وال ایان موضاوع را در   . باه انجاام رسااند   جااودانگی   لحظاۀ  مرزی، خود بودن واقعای را در 

در  سیاساپر »دهد:  یمورد بحث قرار م اردیاسپرس و کیرکگ های یدگاهد یها شباهت خصوص

                                                                                                                                        
1. Jean Wahl 
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نهایی را کاه ماا را باه ساوی      های موقعیتمفهوم موقعیت، بلکه واقعیت آن  تنها نهکی یرکگارد 

در چنین شرایطی، من اقدامات بادون قیاد و شارط و مطلاق را      .یابد می، دهد میسوق  استعال

، ورزم مای و شارط عشاق    قیاد  بیو  کنم میط عمل ، و تا آنجا که بدون قید و شردهم میانجام 

 .(Wahl, 1949: 396)« در زمان است جاودانگیوجود دارد، جاودانگی 

وجودی ایان امکاان را بارای فارد      ۀشد محققیاسپرس از لحظات برداشت از نظر وال، 

 .را در اینجا و اکنون تجربه کندجاودانی که بتواند  کند یمایجاد 

 خصاوص در  «یافتاه  تحقاق لحظات »رای دفاع از این جنبه، یعنی ب حامیانی نیز سیاسپر

وجاودی   ۀ، این لحظ1مثال، کافمن رایب .دارد جاودانگی لحظۀاز  شخصتجربیات وجودی 

باه هماین ترتیاب،     .Kaufmann, 1974: 223)( کند یمبیان  2«تحقق آزاد و قاطع» عنوان بهرا 

ارتباط با آزادی وجاودی و تصامیمات و    باید در فرد جاودان ۀکه تجرب کند یمبیان  3تیسن

تااریخی اسات و جاوهر آن آزادی اسات.      اگزیستنز، تیسن نزد. فرد درک شود یها انتخاب

 ۀلحظا  هتیسن مفهاوم یاساپرس از تجربا   . «ام یستادهامن، در زمان، باالتر از آن »معنا که  بدان

فرد  «تصمیم آزاد» عنوان به ، بلکه«زمان جاودانمدت »و نه  «انتزاعی زمانی یب»را نه  جاودانه

را شاخص  جااودانگی   وجاودی  ۀ، او اصرار دارد که یک لحظا زمینهدر این  کند. یمتفسیر 

 تجرباۀ تفسایر او از   رساد  یما  نظار  به .خود تجربه کند یها انتخاببا تصمیمات و  تواند یم

گاره   «تهیاف تحققزمان » عنوان به جاودانگی اکنون با توصیف یاسپرس از جاودانگی یا لحظه

 .(Thyseen, 1974: 223) استخورده 

 تأملی بر جاودانگی اگزیستنز یاسپرس. 6

را دنباال   فناناپاذیری او  انسان و جاودانگی ۀیاسپرس در مورد جنب، دیدگاه 4وجودیتفسیر 

                                                                                                                                        
1. Kaufmann 
2. Free and Resolute Fulfilment 
3. Thyssen 

اگزیساتنز ارتبااط    فناناپاذیری از استعالسات و   ناپاذیر  ییکه اگزیستنز بخشی جدا کند یتفسیر وجودی تأکید م. 4

 جاودانگی ۀیک لحظ ۀکه تجرب شود یمدر این تفسیر بیان  .اگزیستنز دارد در مرتبۀفرد  یا لحظه ۀتنگاتنگی با تجرب

 .در زندگی هیچ ارتباطی با زندگی پس از مرگ ندارد
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بر تمایز بین زمان  شود، یمارائه  از دیدگاه یاسپرس خصوصدر این  ی کهتوضیحات .کند یم

و اگر بتواند اتخاذ کند بر این اساس، اگر کسی این دیدگاه را . ار استو عینی استو وجودی

دیادگاه   تواناد  یما وجاودی در زماان عینای بپاذیرد،      ۀیک لحظ عنوان بهرا  یا لحظه ۀتجرب

 .دارای ابهام بداندمرگ را کمتر  ۀیاسپرس دربار

 در 1نیاک آ در  اگزیساتنز  کاه تحقاق   شاود  یماز این ادعای یاسپرس ناشی  ابهاماولین 

در اینجاا   شاود.  یمبیان  زمان یبمدت  عنوان به، که گاهی اوقات دهد یمر   یا لحظه ۀتجرب

در  ،چیزی، تجربه باید مادت داشاته باشاد    ۀممکن است این باشد که برای تجرب ابهامیک 

، به کنیم یماستفاده  «مدت»اما وقتی از اصطالح  .ردآن را تجربه ک توان ینمغیر این صورت 

زباان عاادی توضای،     ۀوجودی را در محادود  ۀکنیم این تجرب سعی می و نی اشارهزمان عی

 یرناپاذ  اجتناب، خصوص جاودانگیمتافیزیکی در  های یدهادر ساختن عبارت دیگر  به .دهیم

باه زماان    جااودانگی است که فرد در غیاب واژگان متافیزیکی مربوط به بیان خصوصایات  

 3ابژهزبان  مشکلدر زمان و مدت به  جاودانگیفهوم در بیان م 2کوستانس .عینی رجوع کند

 یاری گ انادازه باا چاه مادت     جاودانگیواقعیت وجود در  و بر این باور است که پردازد یم

 یناۀ زمکه اصطالح مدت بایاد در   دهد یمنشان ئله مساین  .(Custance, 1987: 52)شود  ینم

که زبان عادی  شود یماز این ناشی  و ابهام در نظر گرفته شودابژه زبان خار  از  و تر یعوس

ذهنای   ۀکاه ایان تجربا    در نظر داشاته باشایم   باید .برای توضیحات متافیزیکی کافی نیست

 دردرونی اسات و   و خصوصی به این معنا که شخصی ؛است بررسیخصوصی و غیرقابل 

 .قابل بررسی نیستتحقیق تجربی 

 شاود.  یمآن ناشی  زمانی رهوو ظ جاودانگییاسپرس در مورد  یها گفتهاز  ابهامدومین 

                                                                                                                                        
1. Split second 

2. Custance 

زبانی است که در زندگی روزماره باه اشایایی کاه در      ،) (object-language «ابژه  زبان» . از دیدگاه کوستانس3

متفاوت است کاه   حیثزبان ابژه با زبان متافیزیک از این به باور وی کنیم.  قلمرو تجربی وجود دارند، استفاده می

 .های تجربی توجهی ندارد کافی نیست و دومی به ابژه ۀافیزیکی به اندازمت های یدهاولی قادر به بیان ا
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کاه زماان زودگاذر     - منادی  تااریخ حس وجودی  تناقض» :نویسد یمفلسفه وی در کتاب 

در جایی دیگر، جدا از ظااهر   یتیبه این معنا نیست که جاودان -است جاودانه  هستیشامل 

 .,Jaspers ) :1970 (113 «آن وجود دارد زمانی

از یاک   ممکن است متناقض تلقی شود؛ جاودانگی ادعاهای یاسپرس در موردبا این حال 

بر این از سوی دیگر، . آن وجود ندارد زمانیجدا از ظاهر  جاودانگیکه  کند یمبیان طرف، او 

جاودانگی در یاک لحظاه از    که را تجربه کنیم جاودانگیاز  یا لحظهتوانیم  که می عقیده است

، باید چیازی  گذرد یمدانگی از زمان عینی جاوکه اگر . ابهام در اینجاست گذرد یمزمان عینی 

 از یا لحظاه  حتای  توانسات  یما  کسای  اگار  واقاع،  در .داشاته باشاد   وجاود  جاودانگیبه نام 

. آیاا  باشاد  داشاته  وجود یا تجربه چنین عنوان به جاودانگی باید پس کند، تجربه را جاودانگی

اگار همیشاه    اشته باشایم؟ از آن آگاهی د توانیم یمما  کههمیشه وجود داشته است  جاودانگی

همیشاه  اگار   و پایاان  یبا  زماان  ، یعنی مدتکند یمپایداری اشاره  ینوع به، وجود داشته باشد

کلای باه معناای     طاور  باه  جاودانگیزیرا ؛ نامید جاودانگیآن را  توان ینم، وجود نداشته باشد

که وجاود  طور انهم، ابهام اما این و خواهد داشت. است که همیشه وجود داشته پایان یبزمان 

 جاودانگیکه  کند یم، یاسپرس تأکید نخست کند. ینمیاسپرس را تضعیف  دارد، لزوماً دیدگاه

و باه صاورت اساتعاری     داللت بر رابطه با زمان عینی داردزیرا تقاطع  ،در زمان تناقضی ندارد

در  ،رقارار کنایم  ب جااودانگی بین زمان عینی و  توانیم یمکه  یا رابطهبنابراین تنها  .شود یمبیان 

باه   تاوان  ینما که این نوع مفهوم متاافیزیکی را   کند یمدوم، یاسپرس تکرار  ؛تالقی است ۀنقط

توان با آن مواجه شاد،   عنوان شیئی که مستقیماً می توان به را نمی جاودانگی .بیان کرد ابژه زبان

در  گی خاود را جااودان عباارت دیگار،    تصور کرد، حتی اگر فرد از آن آگاهی داشته باشد. باه 

 عناوان  باه آنچاه را کاه گااهی ممکان اسات       رساد  یما  نظر به دهد. یمنشان آگاهی فرد از آن 

 درک کارد  تاوان  یما پارادوکس یا تناقض در نظر ما ظااهر شاود، فقار در تجربیاات ذهنای      

(Hywood, 1968: 204)نی اذها اال بین صورت به توان ینماین است که تجارب ذهنی را  . مسئله

 متافیزیکی تجربه یک مورد در اثباتی قابل چیز هیچ ،گوید یم یاسپرس کهطور همان .تأیید کرد

 .کند معتبر همه برای را آن است ممکن که چیزی ندارد، وجود
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، زاگزیساتن  ۀدر مرتبا  تاوان  یمیاسپرس،  باوربه سومین ابهام به این مورد اشاره دارد که 

 نظار  باه  .تجربه کارد  جاودانه عین حال و در ناپدید شدن در حال یا لحظهرا در  جاودانگی

را باا یاک   جااودانگی  یاسپرس داللت بر این دارد که وی ممکان اسات    یها گفته رسد یم

وجاود داشاته باشاد کاه      انتقادی به این دلیل بار او ممکن است  بداند.برابر  جاودانهۀ لحظ

جااودانگی یکای   از  یا لحظاه یعنی ، شود یمتجربه  لحظهبا آنچه در  توان ینمجاودانگی را 

 .این ایراد منطقی اسات  .نیستجاودانه لحظه  جاودانگی همان یکعبارت دیگر،  به دانست.

اکناون  »اول، گفاتن اینکاه    ۀبه اصطالحات دارد. در وهلا  تری یقدقبا این حال، نیاز به نگاه 

یکساان باودن آن باا     ، لزوماً به معناای (Jaspers, 1967: 194)« است جاودانگی ،شدن غیب

که یاساپرس  طور همانباشد، یا  جاودانگیاین ممکن است فقر نمایانگر  .نیست دانگیجاو

 گی را داشاته جااودان  هاای  یژگای و از را آشکار کند، یا برخای  جاودانه، چیزی کند یمبیان 

، ایان لحظاه   کناد  یما اشااره   جااودانگی از  یا لحظاه دوم، هر زمان که یاساپرس باه    ؛باشد

لحظاه   ۀر واقاع اجتنااب از کلما   د شاود.  یما تجربه  زمانی یب عنوان بهدر جهان  بخش یتعال

لحظاه در   ۀدیگری برای جایگزینی، یا دادن معنای دقیاق کلما   ۀرا هیچ کلمزیدشوار است، 

کاه   در نظر داشته باشیمباید  .وجودی وجود ندارد ۀزبان متافیزیکی برای توضی، این تجرب

در  لحظاه  ۀآنچه ماا وقتای از کلما   با  کند، یموجودی که یاسپرس در مورد آن بحث  ۀلحظ

دیگار مشاکل    باار  یاک بناابراین،  . ، متفااوت اسات  فهمایم  یمو  کنیم یمزمان عینی استفاده 

 شاود.  یما در حقیقت، این اعترا  به زباان عاادی مطارح     شود. یممحدودیت زبان ظاهر 

، پوشاش  کناد  یما را که یاسپرس پیشانهاد   جاودانگیمعنای  ،اصطالح لحظه در زمان عینی

 .دیده شود تری یعوس ۀباید در زمین و دهد ینم

  یجهنت. 7

عناوان یاک    و مرگ باه  انضمامی وجودعنوان یک واقعیت  بین مرگ به یتمایز صریح یاسپرس

از نظار   دهاد،  یکه مرگ بیولوژیکی ر  ما  زمانیاز نظر یاسپرس،  شود. یموقعیت مرزی قائل م

یک وضعیت کلای در وجاود دنیاوی     هنفس یمرگ ف حادثۀوجودی اهمیت چندانی ندارد، زیرا 

تاأثیر   فارد  وجاود  ۀو بار نحاو   افتاد  یکلی است به این معنا که برای افراد دیگر اتفاق ما  .است
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 در آن صاورت ، درو باشا  هروبا  شیا مرگ یکی از عزیازان  شبا مرگ خود فرداگر  گذارد. ینم

س مارگ باه یاک    سپ پیدا کند،اهمیت وجودی  تواند یعنوان یک واقعیت بیولوژیکی م مرگ به

 .ایجاد وضعیت مرزی شاود  سبب تواند یم که شود موضوع ذهنی و اساسی برای فرد تبدیل می

وضاعیت مارزی   در آن صورت مارگ  کند،  اجتناباگر انسان بخواهد از مواجهه با مرگ خود 

فارد   هاای  یتمایز بین نگران عینی مرگ و مرگ وجودی رخدادتمایز یاسپرس بین نخواهد بود. 

 کناد.  یرا برجساته ما   اگزیساتنز  در مرتبۀ آندازاین در مورد مرگ و درک وجودی از  در مرتبۀ

 که موقعیات  ییاسپرس، واقعیت مرگ بیولوژیکی مربوط به دازاین است، درحالاز نظر بنابراین، 

. از مرزی مرگ، که ممکن است به تحقق خود واقعی فرد منجر شود، متعلق به اگزیستنز اسات 

عناوان یاک    باه  تواناد  یاما نم،در بعد زمانی است وجودیک حالت تجربی دازاین نظر یاسپرس 

، تااریخی و  انضمامیاگزیستنز یک خود غیر که درصورتی .به صورت جداگانه درک شود ءشی

اگزیستنز همیشه باا اساتعال    در مرتبهآزادی فرد  .از زمان عینی فراتر رود تواند یآزاد است که م

برای یاسپرس، آزادی انساان در   رو ینازا .دیگری معنایی نداردبدون  یک یچمرتبر است، زیرا ه

 قیاد  یب یها از طریق انتخاب تواند یمفرد معناست که  فردی نهفته است، و این بدان های یتظرف

اصرار دارد که آزادی وجودی  یاسپرس .را در طول زندگی تحقق بخشد خودو شرط، امکانات 

و  فناناپاذیر را  اگزیساتنز کناد. وی   یات شخص معنا پیادا ما  و امکان ها یلفقر با اشاره به پتانس

 و ابادیت از نظر یاسپرس به معناای   فناناپذیری اگزیستنز ی کها گونه بهکند.  ینامحدود ارزیابی م

یا عرفاانی درک کارد و    دینیاز نظر  آن را نباید نیست وزندگی پس از مرگ در قلمرو دیگری 

عباارت   رود. باه  یقلمرو زمانی فراتر ما  ۀندارد و از محدود با زمان عینیو هیچ ارتباطی با خدا 

در اینجاا و   زماانی  یعنوان ب ، بلکه بهداند ینم انتها یعنوان مدت ب را به جاودانگییاسپرس  دیگر

در زماان زناده باودن احسااس      تواناد  یاز نظر یاسپرس، فرد ما  بنابراین.گیرد یمدر نظر اکنون 

 یا امکان تجربه لحظه تواند یفرد م عبارت دیگر . بهتجربه کند وجودی یا را در لحظه فناناپذیری

که یک عمل درونی  استعالییزمان عینی از طریق تفکر  ۀدر محدود یا را در لحظه جاودانگیاز 

باه   تواناد  یمفرد است که  یا ، این لحظه وجودی همان لحظهاواز نظر  .مراقبه است، درک کند

 بد.خود بودن دست یا
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