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از دیدگاه یاسپرس و مالصدرا*
چکیده
دیدگاه یا سپرس و مال صدرا دربارۀ ن سبت ّ
علیت و آگاهی را میتوان مبتنی بر رویکرد وجودی – ا ستعالیی حاکم بر
فلس ف ۀ ایشففان بن ن و تیبی ی بررس فی نمود .هر دو اندیشففمندّ ،
علیت را بنمثابن قاعدهای متعلق بن عالم عینی ل اظ

کرده و معت دند ّ
علیت در رابین با هسففتی جهان و در م ات ت لیر روابم موجودا  ،نسففبتی عمیق با شففناخت برقرار
کرده است و براین اساس ّ
علیت را در م ات اثبا  ،ثبو و ت ق شناخت مد نظر قرار دادهاند .اما در عین حال وجوه

تمایزی میان دیدگاه ایشان بن شرح ذیر وجود دارد:
ّ
فتی انسففانه با توجن بن اصففالت وجود در اندیش ف
نخسففت ،در م ات اعتبار اصففر علیت در شففناخت ه
میلق هسففتی و هسف ه
مالصففدراّ ،
علیت ن شففی اسففاسففی در شففناخت آدمی برعهده دارد ،اما ا نساه یاسففپرس ،شففناخت این مسففا ر ا دایرۀ
جهان شناسی سنتی و م وال پدیدارشناسانن خارج است .دوته معنا و حدود آ ادی ،ناظر بن نسرش آنها بن اصر ّ
علیت،
ّ
متمایز اسففت ،انان ن یاسففپرسّ ،
علیت و ضففرور علی را بن دلیر مخال ت یا ایجاد م دودیت در آ ادی انسففان ،ن ی
میکند ،اما مالصدرا ،اختیار آدمی را بن علم و آگاهی ا مبادی اعمال و رفتارش نسبت میدهد و اعت اد دارد انسان ،مختار
است ا آن جهت کن مجبور است و مجبور است ا آن جهت کن مختار است .در نهایت بن نظر میرسد مالصدرا با توجن
بن قوس صعود و عینالربم دانستن انسانّ ،
علیت را موضعی برای قوات استعالی آدمی میداند ،حال آنکن یاسپرس ،انکار

ّ
علیت در حو ة اراده و رفتار انسان را مبنایی برای توجین استعال قرار میدهد.
ّ
واژگان کلیدی :واقعیت عینی ،شناخت ،هستی ،انسان ،ضرور علی ،اراده آ اد.
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مقدمه
در فل س نهای اگزی ستانس با توجن بن مو ضوعیت «ه ستی ان سان» ت ت عنوان  – existenceو در فل س ۀ یا سپرس
ّ
ّ
 - existenzو عدت دلمشففلولی بن علر اربعن در باک ّ
علیت بن علت فاعلی و
کلیت هسففتی ذیر آنتولو،ی ،ب
نسففبت آن با آ ادی ت لیر یافتن اسففت  .البتن این مسففئلن در فلسفف ۀ یاسففپرس کن افزون بر تأمال فلسفف ی در باک
اگزی ستان سیال دارای دغدغنهای تجربی-روان شنا سی بوده و همزمان یک نئو کانتی نیز بن ح ساک میآید ،انسیزهای
ّ
شففده تا بیپروا ّ
علیت و ضففرور علی را بن اتهات ن ی آ ادی انسففان انکار نکند .ا اینرو ،این ت ابر را بنمثابن ن یۀ
علیت ا نساه یا سپرس قرار میدهیم .بن بیان دیسرّ ،
آغا ی در م ات ت لیر ّ
علیت در اندی شۀ یا سپرس بنگونن کلی در
خاص انسان بررسی میشود.
هستی جهان و بنگونن جز ی در م ات
م ات
هستی ه
ه
ه
در سنت فل س ۀ ا سالمی باتوجن بن موضوعیت «ه ستی» و دلم شلولی (فیل سوفان) بن مباح ه ستی شنا سانن،
ّ
ب ا علر اهارگانن جایساهی برجسففتن دارد .مالصففدرا در م ات تبیین ّ
علیت بر این باور اسففت کن علت ،ایزی
ا ست کن وجود معلول ا وجود آن ال ت شده و عدت آن نیز م ستلزت معدومیت معلول ا سته بن بیان دیسرّ ،
علیت ا

ّ
تال ت میان علت و معلول در ناحین «وجود و عدت» حکایت میکند( .مال صدرا )931 :3 ،9902 ،هر اند بن شکر
ّ
فتی انسففان میتوان با اسففتناد بن نظرینهای مالصففدرا در باک فاعر بالتجلی،
جز یتر و در م ات نسففبت علیت بن هسف ه
عینالربم و حرکت جوهری ،اذعان دا شت کن او بن ا ستعالی ان سان در قوس صعود بی شترین توجن را دارد و همین
نکتن نیز رویکرد «حکمت متعالین» را سامان داده است.
م االتی در موضوع بررسی تیبی ی اندیشۀ یاسپرس و مالصدرا نوشتن شده است .برای نمونن ،سیمین اس ندیاری
در م الۀ «رویکردی تیبی ی بن تکامر ن س صدرایی و تعالی وجودی یاسپرس در پرتو حرکت جوهری» میکوشد بر
اساس این اصر مشترک کن ح ی ت انسانّ ،
سفیال بوده و همفواره در حرکفت و صیرور استه توضیح دهد کن آنها
ا پفففذیرفتن ف ر ثابت و نامتلیر برای انسان ابا ندارند و بر همین مبنا نیز میتوان بن اهمیت حرکت جوهری و ن ش
ضروی آن در تکامر انسان و تعالی او پی برد .حسین کرمی در م الۀ «تعریف و تشخیص انسان ا نساه مالصدرا و
کارل یاسپرس» در پی شناخت انسان و بن ویژه هستنای مرکزی بن نات ن س است .وی در نهایت نتیجن میگیرد ن س
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ّ
در اندی شۀ آنها (مال صدرا و یا سپرس) علت فعالیت ،مدرک بودن ،حرکت و آ ادی ان سان ا ست کن دارای تعیینها و
ت

رها و مراتب بی شماری بوده و همین امر ن شان میدهد ان سان ماهیتی ا پیش تعیین شده ندارد و هر فردی،

خود ،نوع من

ر بن فرد برشمرده می شود .اللن ح ی ت و الهن ارع در م الۀ «م ایسۀ دیدگاه اصالت وجودی صدرا

و دیدگاه اگزیسففتانسففیالیسففتی یاسففپرس در باک خدا» نشففان میدهند .9 :با وجود این کن مالصففدرا و یاسففپرس ا
فیل سوفان ا صالت وجودی ه ستند ،دیدگاهی مت او ن سبت بن ا صالت وجود دارنده  .3خدای صدرا خدای دینی
است اما خدای یاسپرس انین نیسته  .9هر دو در ادراک خداوند ا نوعی ادراک حضوری سود جستنانده  .2در
نهایت ،در ب

شناخت خدا و ص ا او صدرا دیدگاهی ایجابی دارد ،اما یاسپرس بن االهیا سلبی معت د است.

فرح رامین نیز در م الۀ «اختیار ان سان ا منظر صدرا و یا سپرس» معت د ا ست توجن یا سپرس و مالصدرا بن مباحثی
نظیر سفاحت اصفلی ب فن نفات ن فس یفا اگزیفستانس ،اختیفار ،اراده ،آ ادی و رابی اختیار با متعالی و ...فلس نور ی
آنها را بن یکدیسر نزدیک میکند .وی در این م الن با توصیف و تبیین بنیادیترین دی فدگاهه فای ای فن دو مت ک فر در
بففففاک مسئلن پی یدة اختیار انسان ،میکوشد شباهتها و ت او های این دو سنت فلس ی را نشان داده و بن ن ادی
آنها بپردا د.
بر اساس م دمن و پیشیننای کن بیان کردیم ،مسئلۀ اصلی و متمایز م الن این خواهد بود کن آیا امکان خوانشی استعالیی
علیت و آگاهی در اندیشففۀ یاسففپرس و مالصففدرا وجود داردن بن بیان بهتر ،نسففبت ّ
ا نسففبت ّ
علیت و آگاهی مسففتلزت ان
بایستنهایی برای وجود استعالیی انسان است و کدات موضع توانستن است تبیینی جامعتر دربارۀ ّ
علیت و نسبت آن با میلق
وجود بن دسففت دهدن در واقع هیی یک ا پژوهشهای یادشففده بن گونۀ اخت ففاصففی بن نرح این پرسففش و ب

ا آن

نپرداختناند .فرضففیۀ م الن این خواهد بود کن بر اسففاس اهمیت بنیادین اسففتعال و نسففبت آن با هسففتی ،انسففان میتواند
رویکردی مشترک برای ت لیر ّ
علیت ا نساه یاسپرس و مالصدرا درنظر بسیرد .بن بیان دیسر ،نسرش وجودی – استعالیی بن
علیت و آگاهی ا جملن اشتراکا فل س ۀ یاسپرس و مالصدرا است ،بدانمعنا کن ای شان ّ
ن سبت ّ
علیت را ناظر بن عنا صر
ً
اوالّ ،
علیت را در نسبت با مسئلۀ هستی انسان مورد
بنیادین در فلس نهای وجودی خویش بررسی کردهانده ا اینرو هردو
ً
مداقۀ فل س ی قرار داده و دربارۀ ن سبت ّ
علیت با آگاهی و ارادۀ آ اد همدغدغن می شونده ثانیا ،آنها ه ستی من
برای ان سان قا ر می شوند .تأمر دربارۀ ن سبت این ه ستی با ا صر ّ
علیت ،رویکرد م شترک آنها را قوات میبخ شد .البتن این

ربنفردی
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رویکرد واحد با توجن بن مبانی دو اندیشمند بن قرابتها و تمایزاتی در اینباره منجر شده است.
ّ .1
علیت و قوام شناخت
در فلسفف ۀ یاسففپرس و مالصففدراّ ،
علیت قاعدهای متعلق بن عالم عینی اسففت ،هر اند کن بن اعت اد آنها ،تعریف و
م دودۀ عالم عینی نظر بن تبیین مراتب وجود ،مت او اسففت .بن بیان دیسر ،هر دو اندیشففمند معت دند وجود دارای
مراتبی اسففت ،اما در تبیین مراتب با یکدیسر اختالف دارند .انان ن در نسرش یاسففپرس ،وجود یا فراگیرنده ،ت ت
دو گونۀ «وجود فین سن» و «وجود انسانی» ظهور یافتن و وجود فین سن نیز بن دو ن و «جهان» و «امر متعالی» برو
مییابد ()Jaspers, 1987: 3‐4; Wallreff, 1970: 38‐65ه اما در نسرش مالصففدرا ،وجود دارای مراتب
سنگانۀ نبیعی ،ن سانی و ع النی است (مالصدرا )929 :9 ،9111 ،و نظر بن این مهم کن وجود دارای وحد ح ن
بوده و ب سان امری یسانن ،تنها بن ذا الوهیت تعلق دارد ،تمات ممکنا  ،مظاهر الوهیت تل ی شده و امکان ظهوری
آنان نیز بنوا سیۀ واب ستسی تات بن وجود میلق ا ست .براین ا ساس «موجودیت ممکنا تنها بنمثابۀ واب ستسی تات بن
مبدأ هسففتی اسفففت(».مالصفففدرا )12 :9923 ،با این حال ،تمایز در مراتب وجود و بنتبع آن ،م دودۀ آن ن دو
فیل سوف ،عالم عینی میدانند ،خللی بن ا صر ادعا نمیر سانده یرا قدر م شترک ادعا این خواهد بود کن یا سپرس و
مالصدرا معت دند ّ
علیت قاعدهای فراگیر در عرصۀ واقعیا عینی  -حسی است.
بن بیان دیسر ،در نسرش یاسففپرس ،هسففتی جهان غیر ا هسففتی انسففانی و امر متعالی اسففت« :هسففتی انسففان و
متعالی ماورای جهان ا ست ،درحالیکن دیسر وجودها ،حال ه ستند )wallraff, 1970: 195(».جهان ،تمامیتی
اسففت کن بیرون ا هسففتی انسففان قرار دارد .جهان مجموعنای ا ایزهای تجربی ،امکانا تجربی و یا «کر جامعۀ
موجودا تجربی است )ibid: 65(».جهان مجموعۀ پدیدهها ،بلکن مبنا و بنیاد همۀ آنها است( .ن ری:9921 ،
متعینی
عینی
 )912در این میان ،واقعیت عینی ،ایزی ا ست کن بن میزان یادی با ادراک ح سی میابق بوده و م ه
ه
دار ه
اسففت کن ا نظر ّ
کم ی نیز مضففاف اسففت .امکان عینی در تیابق م اهیم با شفراییی اسففت کن بنوسففیلۀ مان وضففع
می شود .بدین سان ،واقعیت عینی قابر اندا هگیری بوده و بنعنوان واقعیت ،مورد تجربن قرار میگیرد .این واقعیت در
ّ
م ات پدیدار ،برای هر فرد انسانی معتبر بوده و همواره تابع قواعدی است کن ا جملن آن قوانین ،ا صر علی است .ا
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ّ
اینرو ،پدیدارها ذیر ّ
علیت ایجاد میشففوند ،بن اینمعنا کن هر حادثی در امتداد مان ،دارای علت و معلول اسففت.
()Jaspers, 1969, 2: 8-16

ّ
در نسرش مالصففدرا ،وجود بن علت و معلول ت سففیم میشففود( .مالصففدرا )21 :9923 ،این ادعا کن بر بنیاد
ماهیت – متعلق میبا شد و اینکن ّ
علیت بن وجود–نن ّ
ا صالت وجود میرح می شود ،مت ضمن این معنا ا ست کن ّ
علیت

ّ
در ت ق ممکن ،یکسففره دایرمدار وجود اسففت .بن بیان دیسر ،مجعول علت ،همواره وجود اسففت ،نن ماهیت .ا
ّ
اینرو ،مالصدرا معت د است «علت ایزی است کن ا وجود آن ،شئ دیسری موجود می شود و با معدوت شدن آن،
ّ
شئ نیز معدوت می شود .پس علت ،هر آنایزی ا ست کن بن وجود آن ،شئ م ق می شود و با عدمش نیز آن شئ
ّ
ّ
اهمیت عینی  -وجودی
[معلول] معدوت میگردد(».همان )21 :بدین سان ،ان سات وجود بن علت و معلول ن شان ا

علیت دارده بن این معنا کن اصففر ّ
ّ
علیت در نسرش مالصففدرا بنمثابۀ رایجترین قاعده در احداث ممکنا  ،نسففبت
واجب با ممکنا و ارتباط ممکنا با یکدیسر برشمرده میشود.
ّ
علیت در رابین با هستی جهان و در م ات ت لیر روابم موجودا  ،نسبتی عمیق با مسئلۀ شناخت برقرار میکند.
بر این اساس میتوان ّ
علیت را در دو ساحت اثبا و ثبو  ،و شناخت و ساحت برتر بررسی نمود.
ّ .2-1
علیت در مقام اثبات و ثبوت

ّ
بر این ا ساس ،ن وۀ اثبا یا ثبو
نسرش معرفت شنا سانۀ یا سپرس و مال صدرا مبتنی بر رویکردی واحد
علیت در
ه
قوات مییابد .گویی هر دوّ ،
علیت را بنمثابۀ م دمۀ اثبا و ت ق شناخت ،م روض و بدیهی دانستنانده یرا پذیرش
علیت اسفتّ )Jaspers, 1969, 2: 16( .
ّ
علیت در
شفناخت واقعیا عینی در نسرش یاسفپرس ،مسفتلزت ثبو
رویکرد مالصدرا نیز اصلی بدیهی استه یرا ت ق ب ع النی ،اقامۀ استدالل و حتی ت ور موضوع و م مول
ّ
علیت در اندی شۀ یا سپرس بن صور
متوقف بر آن میبا شد( .مالصدرا )909 :9 ،9902 ،بن بیان دیسر ،مناط اثبا
انضمامی و با توجن بن م دما م روض در برخی ا باورهایش تبیین میشود .بر این اساس ،یاسپرس معرفت علمی

را کن ن شاندهندۀ ک شف روابم موجودا ا ست معتبر میداندJaspers, 1969, 2: 8( .؛ wallreff, 1970:

 )43حال اگر مسففئلۀ پذیرش معرفت را صففلرای قیاس قرار دهیم ،و کبرای آن را نیز اینگونن توصففیف کنیم کن هرجا
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سخن ا ت ق شناخت بن میان آید ،نشاندهندۀ قبول علیت و وجود علیت نزد شخص قا ر بن ت ق شناخت استه
ادعا این گونن ت ریر خواهد شد کن با صرفنظر ا اینکن ح ی ت شناخت ایست  -انیباق صور ذهنی با ما بنا ای
خود ،وجود ذهنی ،شبح ،رابیۀ معلوت بالذا و معلوت بالعرض یا فنومن و نومن و  - ...اصر پذیرش شناخت بن این
معنی است کن پذیرفتنایم کن میان شخص  Sبنعنوان فاعر شناسایی و شیء بنعنوان متعلق شناسایی رابینای وجود
دارد کن ا آن بن شناخت تعبیر میکنیم .در این رابین با هر فرآیند و سا وکار مت ور ،این نکتن اجتناکناپذیر ا ست
کن برای ت ق شناخت باید آن پدیدۀ خارجی یا آن متعلق شناسایی بر فاعر شناسایی تأثیری داشتن و فاعر شناسایی
ا آن شئ متأثر شده باشد( .خندان )921 :9919 ،ا سوی دیسر ،مالصدرا در م ات اثبا و ارا ۀ استدالل بر پذیرش
علیت ،صرف ا ستدالل و رابیۀ میان م دما و نتیجن را م ستلزت ّ
ّ
علیت میداند و معت د ا ست ارا ۀ هرگونن ا ستدالل
علیت است .بدینسانّ ،
علیت ،مسبوق بر پذیرش ّ
بر اثبا یا رد ّ
علیت ،بنیاد ت ق هرگونن استدالل و ب
ّ
خواهد بود .او اعت اد دارد «وقتی مسففئلۀ علت و معلول ثابت گردد ،ب نیز جایز خواهد بود و اگر مرت ع باشففد،
ع النی

باک گ تسو نیز ا بین رفتن و هرگز مع ولی اثبا نمیگردد(».مال صدرا )909 :9 ،9902 ،بنابراین هر دو اندی شمند
معت دند شناخت بر بنیاد ّ
علیت بن دست میآید.
 .2-2رابطۀ ّ
علیت و شناخت ساحت برتر در اندیشه مالصدرا و یاسپرس

ّ
در اندی شۀ مال صدرا و یا سپرس ،ن سبت علی میان پدیدههای جهان موجب می شود شناخت آدمی بن ساحتی برتر
منت ر شود .شناخت این ساحت برتر در ار ش انسان و ت او اساسی او با دیسر موجودا ریشن دارد .نزد یاسپرس،
هسففتی جهان متعلق معرفت علمی قرار میگیرد و این شففناخت نیز در سففاحت آگاهی م خ رد داده و بن ت ق

معرفت برآمده ا واقعیا عینی – حسی،
جهانبینی حسی – مکانی منجر میشود .لکن در نساه مالصدرا و یاسپرس،
ه
معرفتی ناقص بوده و معرفت ح ی ی ناظر بن ساحتی دیسر ا ست .آنها ا این ساحت برتر در فل س نهای خو یش با
ادبیاتی مت او

سخن گ تناند .یا سپرس میگوید« :درک واقعیت ا صیر – امر متعالی یا خدا  -هدف نهایی ندگی

آدمی است )Jaspers, 1951: 47( ».مالصدرا نیز ابرا میدارد « :سعاد آدمی وابستن بن هر آن ایزی است کن
وجود ان سان را کامر کرده و ا ستعدادهای او را بن ف ّ
علیت میر ساند( ».مال صدرا )911 :9912 ،ا نساه مال صدرا،
علم تجربی ن وهای ا وجود اسففته لکن علم ح ی ی بن وجود میلق و ّ
مجرد تعلق دارد (مالصففدرا903 :9910 ،ه
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مالصدرا )329 :9 ،9910 ،او هم نین کسب علم ح ی ی را با سعاد انسان پیوند می نده یرا معرفت ح ی ی را
ادراک هستی دانستن و کسب انین معرفتی را عین سعاد برمیشمارد .بن عبار دیسر ،وجود ،عین سعاد بوده و
درک هستی نیز بن معنای کسب سعاد است« :الشعور بالوجود ایضا خیر و سعاده» (مالصدرا)939 :1 ،9902 ،
یاسپرس نیز در اینباره انین ت ریح میکند:
«به هدف نهایی در صورتی میتوانیم رسید که بتوانیم از همه ا شیءای قابلتعریف فراتر برویم و به چیزی نامشروط
برسیییم ...دانش راسییتین به همراه خود معنی و اندازه میآورد و تصییمیم درباره اعماد درونی و بیرونی را راهبری
می کند ...دانش اصلی ،مانند دانش به معنی متعارف ،تکامل دانستن چیزی خاص نیست؛ بلکه با واقعیت داننده
یکی است( ».یاسپرس)32 :1531 ،

ّ
 .5نسبت معرفت علی و هستی انسان در اندیشۀ مالصدرا و یاسپرس

معرفت بن هسففتی و ار هش بنیادین خودشففناسففی تأکید دارنده انان ن بن عم
مالصففدرا و یاسففپرس دربارۀ اهمیت
ه
ه
یا سپرس «بدون خوداندی شیء هیی خیر ان سانی وجود نخواهد دا شت )Jaspers, 1950, p. 55( ».و مالصدرا
میگوید« :حق تعالی ن س انسففان را جهت آشففکارسففا ی ذا و ص ف ا و افعال خویش قرار داد و انسففان را برای
جلوه سا ی ذا و ص ا خویش آفرید تا انسان م دمنای برای شناخت حق باشد( ».مالصدرا،)302 :9 ،9902 ،
اما باتوجن بن مبانی مت او در فلسف نهای خویش ،نتایج مت اوتی ا این دغدغنهای یکسفان بن دسفت میدهند .در
این میان ،اعتبار اصر ّ
علیت در شناخت میلق هستی و هستی انسان ا جملن اختالفا اساسی این دو اندیشمند
است .در واقع ،قلمرو اعمال ّ
علیت در اینباره ،بن باورها و احکات مت اوتی در فلس ۀ مالصدرا و یاسپرس منجر شده
ه
است .تبیین این باور در اندیشۀ مالصدرا مستلزت بررسی دو مسئلن است :نخست ،درک معنا و رابیۀ وجودّ ،
علیت و
علمه دوت ،نسبت علم ،عالم و معلوت.
نسرش مالصفففدرا بن اصفففالت وجود و تشففکیک وجود بن نهایت اعتبار و حاکمیت ّ
علیت در موجودا منجر
فرض ا صالت داشتن ماهیت ،هر ماهیتی در ذا خود من
می شوده یرا بن ه

ر بوده و در نتیجن ،تباین بالذا میان

ماهیتها برقرار بوده و هرگونن ارتباط ح ی ی میان آنها منت ی میشففود( .مالصففدرا )292 :9 ،9910 ،سففلب هرگونن
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ارتباط میان ماهیتها نیز بنمعنای سلب ّ
علیت در آنها بوده و هم نین ،م ستلزت مجا دان ستن هرگونن ن سبت میان
ّ
معلولیت و ماهیت اسففتّ .اما با فرض اصففالت وجود ،علت همان ایزی اسففت کن وجود معلول را ابداع و اعیا
ّ
ً
میکند ا همینرو ،وجود ،عین علت بودن اسففت « :الوجود صففالح للعلین میل ا»(مالصففدرا)922 :3 ،9910 ،
وانسهی ،وجود ،همان علم ا ست« :وجود ،عین علم ا ست»(مال صدرا )29 :9923 ،در واقع ،علم ا نساه صدرا ا
ماهیت ،عرض و ا جملن کی یا ن سففانی و اضففافن نیسففت ،بلکن علم ا عوارض وجود ،سففنخ وجود و بلکن عین
وجود ا ست .بنابراین ّ
علیت بنمثابن ا صلی بنیادین در ت یر معرفت فل س ی – وجودی بن ح ساک میآیده افزون بر
ّ
اینکن ت ریر مدنظر در اندی شۀ مال صدرا بنمثابۀ بنیادی برای تبیین ات اد علم ،عالم و معلوت نیز بر شمرده می شوده بن

اینمعنا کن مدرک در امتداد اسففتعالی وجودی ،مدرک را عین خود می یابد « :مدرک و مدرک هر دو ّ
مجرد بوده و
ه
ه
هم سنخ ه ستند .آنها ا ن شئن بن ن شئن دیسر و ا عالمی بن عالم دیسر با هم منت ر می شوند تا اینکن ن س بال عر بن
ع ر و عاقر و مع ول بدل شود» (مالصدرا)312 :9 ،9901 ،
اما در نسرش یا سپرس ،ت او آ شکاری میان معرفت عینی و معرفت بن ه ستی ان سان وجود دارد .یا سپرس بن
ان کاک میان واقعیت عینی و واقعیت وجودی قا ر اسففت( .یاسففپرس )12-11 :9912 ،البتن این ان کاک ،بن تمایز
بنیادینی با میگردد کن یاسپرس در رویکرد فلس ی خویش ،در باک دو ن وه ا وجودشناسی سنتی و وجود شناسی
روشنسرانن و هم نین ،دو ن وه ا م وال پدیدارشناسانن – ارسیویی  -و م وال وجود شناسانن ارا ن کرده است.
بر این اسففاس ،واقعیت وجودی رابینای وثیق با هسففتی انسففان داشففتن و یکسففره ناظر بن همان معرفت اصففیر ،قوات
مییابد ،انانک ن معرفت عینی کن در برابر معرفت اصففیر وجود دارد ،متعلق بن واقعیت عینی اسففت .بن بیان دیسر،
وجود شناسی روشنسرانن و م وال وجودشناسانن بن معرفت اصیر منتج می شوند و این معرفت اصیر رابینای وثیق
با هستی انسان در م ات شناخت و استعال دارد ،هم نانکن وجود شناسی سنتی و م وال ارسیویی ناظر بن واقعیت
عینی سامان پذیرفتناند.
هماننور کن آشکار است رویکرد یاسپرس در اینباره ،با دیدگاه مالصدرا تمایز دارد .جدا ا این ،یاسپرس در
باک ّ
علیت و در م ات تبیین تمایزا واقعیت عینی و واقعیت وجودی نیز ع یدهای مت او دارد .او معت د اسففت
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علیت ا ستّ .
واقعیت عینی ،تابع قواعدی م شخص ،قابر شناخت ا ست کن مهمترین این قواعدّ ،
علیت بن این معنا
ّ
وجوه وجود ت اوتیهایی وجود
اسففت کن هر پدیدهای در امتداد مان علت و معلول دارد .میان وجود انسففان با دیسر ه
وجوه وجود – برخالف وجود انسان -
دارد کن ا آن جملن ،تمایز آشکار در نسبت آنها با معرفت علمی است .انواع ه
علیت نیز هسففتند ،اما هسففتی انسففان ننتنها ا ّ
متعلق معرفت علمی قرار میگیرند و در نتیجن ،تابع ّ
علیت کن ا دایرۀ
تمات م وال عینی خارج استه یرا هستی انسان هییگاه موضوع و متعلق معرفت علمی قرار نمیگیرد( .یاسپرس،
 )991 :9912یا سپرس منیبق بر این رویکرد ،معرفت ا صیر را – کن ن سبتی وثیق با ه ستی ان سان دا شتن با شد -ذیر
هیی دستساه فکری قابر ارا ن نمیدانده یرا (این نوع معرفت) ا تمات مع وال علم عینی خالی است:
«محتوای دانش راسییتین را نمیتوان بهعنوان نتی جهای جزمی ب یان کرد و در مورد آن نمیتوان طرح دسییت هاهی
ریخت .ولی میتوان دربارۀ موضوعی خاص با سؤاد و جواب سخن گفت و بدینسان راهی در پیش گرفت که در
اثنای آن ،آن آ گاهی نهایی روی بنماید و بدونآنکه بهصییورت موضییو در آید ،نقش رهبری به خود گیرد».
(یاسپرس)1531:31،

ّ
 .1متناقضنمای نسبت ضرورت علی و آزادی در اندیشه مالصدرا و یاسپرس
ارادۀ آ اد ا جملن باورهایی است کن مالصدرا و یاسپرس بر مبنای رویکرد فلس ی خویش ،ت سیری مت او ا آن بن
دست داده اند .اراده ا نساه مالصدرا ،شأنی ا وجود بلکن عین وجود است و بن همین ل اظ دارای ح ی ت تشکیکی
بوده و در تمات ممکنا بستن بن مراتب وجودی آنها حضور دارد( .مالصدرا )932 :0 ،9902 ،یاسپرس نیز در برابر
واقعیت عینی -کن ت ت م وال ارسیویی ل اظ می شوند -هستی انسان را بن ورننای دیسر متعلق میداند و آن را
ذیر م وال وجودی ت سیر کرده و ا این میان« ،آ ادی» را مهمترین م ولن بن شمار میآورد.
هر اند مالصدرا و یاسپرس معت دند کن انسان ارادۀ آ اد داشتن و آ ادی اراده را مبنایی در نرحریزی استعالی وجودی
انسان قرار میدهند ،در معنا و حدود آ ادی اختالف اساسی دارند .اختالفی کن ریشن در نسرش آنها بن اصر ّ
علیت دارد.

بن بیان دیسر ،این دو اندیشمند باورهایی مت او در م ات نسبت ارادۀ آ اد و ّ
علیت دارند .صدرا با تبیین من
علیت و احتسففاک آن بنمنزلۀ حیثی ا وجود ،بلکن عین وجود ،بن سففریان ّ
ّ
علیت در تمامی شففئون هسففتی تأکید میکند.
ربنفردش ا
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بدینسانّ ،
علیت در فلس ۀ صدرا بنمثابۀ قاعدهای بنیادین ،جهانشمول و تخلفناپذیر بن شمار میآید ،انانکن وی معت د
اسففت ضففرور علی در رفتار ،کردار و باورهای انسففان حاکم اسففت .اما در نسرش یاسففپرسّ ،
علیت قاعدهای در حو ۀ
ّ
واقعیت عینی بوده و هسففتی و ارادۀ انسففان ا آن مسففتثنا اسففت .او بنواسففیۀ تعارضففی کن میان ضففرور علی و ارادۀ آ اد
میپندارد و ا سوی دیسرّ ،
اهمیت بنیادینی کن برای آ ادی در ت ق ه ستی ان سان – بنمنزلۀ باور مبنایی قا ر ا ست – باوری

ّ
کن در تمات فل س نهای اگزی ستان سیالی ستی رایج ا ست– ّ
علیت و ضرور علی را بن دلیر مخال ت یا ایجاد م دودیت در
آ ادی ،خارج ا هستی انسان برمیشمارد.

ّ
در نسرش مال صدرا ،اراده ،مبتنی بر اقت ضای علت العلر سامان پذیرفتن و فعر ان سان نیز بر همین ا ساس صادر
ّ
می شود .در واقع ،هیی عملی خارج ا اقتضای علت نخستین صادر نمیشوده یرا اگر ارادۀ اختیاری مت ور باشده

ناگزیر بر ارادۀ آ اد دیسری متوقف است و آن نیز بر ارادهای دیسر و این بن تسلسر میانجامد .بر این اساس ،مالصدرا
اختیار آدمی را بن علم و آگاهی ا مبادی اعمال و رفتارش نسبت میدهد و انین علمی را مالک تمایز فعر انسان ا
دیسر موجودا میپندارد( .مالصدرا )933-992 :0 ،9902 ،او در م ات ت سیر حدی «الجبر و الت ویخ بر امر
تعلق جبر و اختیاری ناقص برای آدمی نیسته بلکن غرض امات علی (ع) بیان این
بیناالمرین» معت د است کن مراد ،ه

میلب است کن انسان ا آنجهت کن مجبور است ،مختار است و ا آنجهت کن مختار است ،مجبور است ،بن این

معنا کن اختیار ان سان همان ا ضیرار او ست( .مال صدرا .)29 :9909 ،این نسرش صدرا نیز جملسی بر مبنای این
اصر قواتیافتن است کن:
«تمام موجودات پرتوی از حقیقت الهی هسیتند و هی شیینی در وجود نیسیت مهر آنکه شیین حت اسیت و هی فعلی
نی ست مهر آنکه فعل او ا ست .موجودات جهان ه ستی با تمام تفاوتهایی که از نظر وجودی و مراتب آن دارند ،حقایت
و درجات و مراتب آنها در ذات احدیت جمع است .البته روشن است که آن حقیقت متعالی واحد ،در غایت بساطت
و احدیت ا ست .با این حاد ،نور او در سرا سر موجودات ه ستی پراکنده شده و همه مقهور نور قاهر او ه ستند .همۀ
حوادث و پدیدهها و نیز افعاد آدمی از جهتی به خداوند نسبت دارند(».همان)11 :

البتن یا سپرس بن شکر کلی ،با مال صدرا دراینباره همع یده ا ست کن آدمی با انتخاکهایش قواتیافتن و بن تعبیر
مالصدرا ،می تواند بن م ات فرشتسان نا ر شود و یا بن حد حیوانا تنزل یابد( .مالصدرا )922 :1 ،9902 ،لکن ،او
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معت د ا ست کن ارادۀ ان سان فاقد م دودیت بیرونی بوده و یک سره ناظر بن ه ستی من

ربنفردش وجود دارد .او ا

اساس ،اراده و عمر آ اد را متعلق و دایرمدار هستی انسان دانستن و ا همینرو ،آن را تعریفناپذیر و استداللناپذیر
میدانده ارا کن تعریفپذیری و ا ستداللپذیری مربوط بن متعل ا عالم پدیدارها ا ستJaspers, 1969, 2: ( .

 )150البتن او بر این نکتن نیز تأکید دارد کن «بدون ت میم ،انتخابی نیست .ت میم بدون اراده نیست .اراده نیز بدون
ضرور نی ست و ضرور هم بدون وجود نی ست»()ibid: 163ه لکن همین ضرور ها و م دودیتها بنمثابن
امکاناتی تل ی میشففوند کن آدمی در کنار و وابسففتن بن آنها دسففت بن انتخاک می ند و آنها را بن فرصففت تبدیر
ّ
میکند( .یا سپرس )22 :9909 ،در واقع ،یا سپرس در م ات تعارض میان اراده آ اد و ضرور علی تالش میکند تا
بر م ور دوگانسی میان عالم عینی و هستی آدمی ،بر استیالی اراده آ اد دلیر آورد .بدین سان ،انسان معیار تشخیص
اموری است کن برای او ضروری یا غیرضروری بنحساک میآیند« :آدمی بنخوبی تشخیص میدهد کن هیی مرجعی
وجود ندارد کن بن او بسوید ان راهی را باید انتخاک کندibid: 163(».ه کرمی)932 :9922 ،
وانسهی ،یاسففپرس متوجن این موضففوع هسففت کن آ ادی انسففان بنمثابۀ ارادهای در عرض یا در م ابر امرمتعالی
قلمداد نشوده ارا کن میگوید:
ً
دو امکان وجود دارد .در یکی من کامال وابسییته هسییتم .الوهیتی مرا در وجود پرتاب کرده اسییت و ارادۀ من از ِآن
خودم نیسییت .اگر خداوند ارادۀ مرا به حرکت در نیاورد ،آن هی کمکی به من نخواهد کرد ...متعالی مرا هسییتی
ممکن ساخته است .به دیهر سخن ،متعالی مرا در وجود زمانی ،آزاد میآفریند .انتخاب آزادی و مستقل شدن از
هر ساختاری از این جهان و ت صمیم در برابر هر قدرتی به معنای ت صمیم در برابر متعالی نی ست .در برابر متعالی،
ً
انسییانی که کامال بر ارادۀ خود متکی اسییت ،اسییاسیییترین وجه ضییرورتی که او را یکسییره در دسییت خدایش قرار
میدهد ،تجربه میکند(Jaspers, 1969, 2: 172-174) .

در واقع ،تالش یاسپرس در حو ه اختیار و اراده آ اد را میتوان ناظر بن این اصر بنحساک آورد کن اراده ،انتخاک،
ّ
رفتار و کردار انسان تابعی ا ّ
علیت و ضرور علی نیست.
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نتیجهگیری
نبق رویکرد یاسپرس و مالصدرا میتوان استعالی وجودی انسان را بنشکلی معنادار بن ّ
علیت مرتبم ساخت ،با این
علیت را بسان موضعی برای قوات استعالی آدمی قرار میدهد و یاسپرس ،انکار ّ
ت او کن مالصدراّ ،
علیت در حو ه
اراده و رفتار انسان را مبنایی برای استعال میداند.
در نسرش مال صدرا ،ا ستعالی آدمی در قوس صعود و ذیر ّ
علیت مت ضمن عینالربیی ان سان ا ست .انانکن
گذشففت ،او ن س آدمی را نظر بن غایتش ،دارای درجا و م اتها و نشففئنهای گوناگون دانسففتن و سففعاد آدمی را
وابستن بن هر آن ایزی میداند کن وجود انسان را کامر کرده و استعدادهای او را بن ف ّ
علیت میرساند .این واقعیت در
حکمت متعالین نیز جملسی م ستلزت درک وجود بنمثابۀ غایت خیر و سعاد ا ست .ا نرف دیسر ،مالصدرا وجود
را دارای وحد ح ن و امر یسانن پنداشتن و آن را تنها بن ذا الوهیت تعلق میدهد .بدین سان ،موجودا تنها شئون
ح ی ت میلق و عین واب ستسی و تعلق بن وجود ح ی ی تو صیف می شوند و بر همین ا ساس نیز سعاد در نسرش
مال صدرا م ستلزت درک وجود ا ست .اما در نسرش یا سپرس ،ان سان هنسامی بن درک خویش و الت ا بن امرمتعالی
د ست مییابد کن ا آ ادی خود آگاه با شده بن عبار دیسر ،درک واقعیت ا صیر – امر متعالی یا خدا  -هدف نهایی
ندگی آدمی است و هستی انسان بنواسیۀ ارتباط با امر متعالی قوات مییابد و این توفیق نیز یکسره متوقف بر آگاهی
ا آ ادی خویش استه بن عبار دیسر ،انسانی کن بن این آگاهی دست یافتن ،دارای آ ادی است و بن خدا ی ین یافتن
اسففته یرا هنسامیکن آ ادانن ت ففمیم میگیریم ،درمییابیم کن وجود ما ا خود ما نیسففت و ی ین ما نسففبت بن خدا
بیشتر میشود.
در نهایت ،مالصدرا و یاسپرس براین امر همع یدهاند کن معرفت راستین بن ه ستی نظر داشتن و ا نریق ه ستی
انسففان نیز بن دسففت می آید .لکن در نسرش یاسففپرس ،این معرفت خارج ا معرفت عینی ،بن دور ا وجودشففناسففی
وثیق تشکیکی میان معرفت و
سنتی و بینیا ا م وال پدیدارشناسانن است .حال آنکن در اندیشۀ مالصدرا ،رابیۀ ه
ّ
هستی وجود داشتن و ت یر انین معرفتی نیز خارج ا قواعد علی نیسته بن عبار دیسر ،مالصدرا و یاسپرس در
ّ
ّ
باک معرفت علی و هسففتی انسففان اختالفنظر دارد .بدینمعنا کن نزد یاسففپرس ،معرفت علی موفق بن درک هسففتی
انسان نیست .برخالف مالصدرا کن نظر بن رویکرد فلس ی او پیرامون «وجود»ّ « ،
علیت» و «علم» و هم نین هستی
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ان سان کن برمدار ا ستعال ا ست ،این دوگانسی و عدت معرفت را منکر می شوده بن عبار دیسر ،ننتنها علم بن ه ستی
علیت نیست کن حتی نسبت معناداری میان علم بن میلق هستی برمدار ّ
انسان بیارتباط با ّ
علیت وجود دارد.
ه
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