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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  39، شماره مسلسل 9911سال دوازدهم، بهار 

 

 

 اسپرسیاز منظر  «یفلسف یگانگیازخودب» یانتقاد یبررس

 ییعالمه طباطبا دگاهیبر د دیتاک با

 
 

 52/75/89تاريخ تأييد:   71/77/89تاريخ دريافت:  

 * * یحسن عبد 

 * ** یمحسن قم

 * *** عطايی یعل

عصار اارار ا اه  ا       یشاااخت  مسائل انساا   نیاز مهمتر یکی یگانگیازخودب

آ  ا اه    یشاااخت  و انساا   یفلسف یفهم در ه مبان  ازمادیپژوهش دربارة آ  ن
دیادااه    انتقااد  یبا  برر ا   انتقااد   – یاین نوشتار با ا تفاده از روش تحلیلا 

طباطباایی    بار ا ااس دیادااه ع ما     یفلساف  ییا پرس در زمیاة ازخودبیگاانگ 
تحقیق عبارت ا ه از: از ماظار ع ما  طباطباایی  ا       ی  پر ش اصلپردازد یم

وارد ا ه؟ بار ا ااس    یفلسف یگانگیدر باره ازخودب ا پرسیانتقادهایی بر آراء 
 یرا ازخودبیگاانگ  یگاانگ یزخودبقسام ا  نیمهمتار  ا اپرس یتحقیاق     هاا  یافت 

و  یاز وجاود ااااط   یواقعا  ی   خا تگاه آ  خلا  میاا  آاااه    داند یم یفلسف
انساا    یفلساف  یا ه  در فرایاد ازخودبیگانگ یاز وجود اااط ی اختگ یآااه

                                                 
 .(abdi@bou.ac.ir)( نويسنده مسئول)دانشگاه باقرالعلوم یاستاديار و عضو هيئت علم *

 (.ghomi@iranculture.org) دانشگاه باقرالعلوم یدانشيار و عضو هيئت علم **

 (.aliataee124@gmail.com) دانشگاه باقرالعلوم  یدکتر یدانشجو ***
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خود اشااره    در ورا  زیب    یاز وجود اااط یازخودبیگان  با معرفه  اختگ
ایماا   »ها ب  وجود مطلق بر اد  با  بااور او     نکرده ا ه تا با ار ه در آ  افق

ع ماا   یا ااه  بار ا اااس مبااان  یفلسااف یگاانگ راه غلباا  باار ازخودبی «یفلساف 
طباطبایی  اوالً یا پرس میا  اقیقه وجود و اقیقه انسا  خل   رده ا اه و  

صای  اقیقاه انساا   د اار     پاداشات  ا اه  نانیااً درباارة تو     یاین دو را یکا 
  و اعتباار  یاویی شده ا ه  نالثاً از تمایز نهااد  میاا  ادرا اات اقیقا     تااقض

  ( توا  الزم بارا یرابعاً روش مورد ا تفاده او ): پدیدارشاا  ه ناتوا  مانده ا 
تحلیاال مسااائل نفااا را فاقااد ا ااه  در مقاباال  ع ماا  طباطبااایی خا ااتگاه   

  داند یین الرب  بود  خود مع یرا فراموش یازخودبیگانگ
 

 قاه یاق  یهسات   یشاا ا  خود  انسا   یگانگیانسا   ازخودب :کلیدی واژگان

   ع م  طباطبایی ا پرس یوجود  

 . مقدمه1

یکی از مسائلی    همواره ذهن بشر را ب  خاود مشالود داشات  ا اه   یساتی      

شود    من  یستم؟ و در پای   ا ه  برا  هر انسانی این پر ش مطرح می« خود»

آید و در مسیر یافتن پا ا  ایان    این پر ش در جستجو  پا خی برا  آ  بر می

ااردد  ا     تار مای   شود  زمانی این مسئل  بلرنج هایی مواج  می پر ش با دشوار 

با هم اخت ف نظر دارند  « خود»یابیم بسیار  از متفکّرا  نیز دربارة  یستی  درمی

ها  خود برا  آناا  نیاز میرسار نگشات       نهایی مسئلة  یستی و ویژای اویی ال

ب  پا   نهایی و قطعی نر یده بود  ا  مسائلة   « خود»ا ه  بشر هاوز در مسئلة 

« خاود »بر مسائل پیشین او و بار ابعااد مسائلة    « گیازخودبیگان»جدید  با عاوا  

ا  همره بگمارد     ا   یاز     افزود  ا او  بشر باید ب  یافتن پا   برا  مسئل 

 اد؟    این    هر اون  ت ش برا  ر اید  با   اعادت     هویره او را تهدید می
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 ا ااه « ازخودبیگااانگی»و طاارد « خااود»واقعاای در ااارو شااااخه اقیقااه   

یاابی با     و زندای برا  فرد انسانی در صورت عادم د اه   (821: 8731)جعفری، 

)داوری بیگانگی فاقد معاا خواهد شاد  ازخودتصویر روشای از خود و نیز  یستی 

  ایاان جا ااه  اا  بساایار  از متفکّاارا  و اندیشاامادا  در  (22: 8713اردکاای، ، 

شاا ی  شاا ی و روا  ها  مختل  علمی و فکر  از فلسف  ارفت  تا جامع  اوزه

ب  تأمرل در این مسئل  و وا او  ابعاد آ  پرداختاد تا شاید پا خی هم برا  مسئلة 

یکای از متفکّرانای  ا  در ایان     «  بیگانگیازخود»بیاباد و هم برا  مسئلة « خود»

ا  داشت  ا ه  جا  یا پرس متفکّر اازیستانسیالیسه  زمیا  تأمر ت قابل م اظ 

« ازخودبیگاانگی »ر تحقیقاات خاود تقریار  از    الهی آلمانی معاصر ا اه  و  د 

تاوا  آ  را اوناة    مطرح  رده ا ه    با تقریرها  دیگار متفااوت ا اه و مای    

ب  شمار آورد و اار بخاواهیم بار پایاة مباانی فکار       « بیگانگیازخود»خاصری از 

بهترین ازیاا  خواهاد   « ازخودبیگانگی فلسفی»یا پرس نامی برا  آ  برازیایم  

 و  دیگر فرهاگ ا  می مابع معارف نابی ا ه  ا  در پیاام واای     بود  اما از

شاا اا  معاصار در    ترین ا  م ریش  دارد  ع م  طباطبایی ب  مثابة یکی از بزرگ

آنار مختل  خود بخشی از معارف ناب ا  می را مطرح  رده ا ه  این معارف 

  دیگر قرار ایارد   ها تواند م ک و معیار  برا  ارزیابی اندیش  ناب ا  می می

بااد  یا اپرس از    ا او  پر شی    در این جا مطرح ا ه آ  ا ه    صورت

الّ اذر از آ   یسه و بر پایاة مباانی    ها  و راه فلسفی  ویژای« ازخودبیگانگی»

شاااس معاصار  ا  نقادهایی بار آ  وارد       فکر  ع م  طباطبایی ب  مازلة ا ا م 

ء این متفکّر با  برر ای دیادااه او درباارة     ا ه؟ در این پژوهش با تمر ز بر آرا

و ارزیابی این دیدااه خواهیم پرداخه  هدف و مقصاود  « بیگانگی فلسفیازخود»
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االّ بارا  آ     آ  ا ه    دریابیم آیا و  در تحلیل خود از این مسئل  و ارائة راه

 –موفّق بوده ا ه یا ن ؟ روش ب   ار رفتا  در ایان تحقیاق نیاز روش تحلیلای      

ا ه  ب  عبارت دیگر با تمر ز بر آنار این دو متفکّر  تحلیل و ارزیابی آراء عقلی 

 دهیم  یا پرس از ماظر ع م  طباطبایی را مورد توجر  قرار می

مقااالت  « ازخودبیگانگی»دهد هر  اد دربارة  برر ی ادبیات موروع نشا  می

تاهاا با  نقاد     هایی ماتشر شده ا ه  اما در هیچ یک از این آنار نا   و اتی  تاب

نگرش یا پرس در این زمیا  پرداخت  نشده ا ه  بلک  ا ا اً توصیفی از دیدااه 

خاورد  آ   ا  در عماوم متاو  و مااابع درباارة        و  در این باره ب   شام نمای  

یا پرس وجود دارد  توریح ابعاد مختل  فکر  او ب  ویژه دیادااه و  درباارة   

از و  در زباا  فار ای درباارة     ها  وجود ا اه و  ا  بساا مطاالبی  ا       اون 

توا  یافه  از ادر دو صفح  تجاوز نکاد  شاید تصورر شود اار  ازخودبیگانگی می

تقریر یا پرس از ازخودبیگانگی در ادبیرات موروع ب  زبا  فار ی مطارح نشاده   

ا ه  اصوالً    ررورتی ب  انجام این تحقیق وجود دارد و آیا انجاام ایان  اار    

هایی وجود دارد    انجاام ایان پاژوهش را     ر د دلیل نظر میررور  ا ه؟ ب  

 ازد  اار در نظر آوریم     عادت اباد  انساا  در اارو شاااخه      ررور  می

باشد  هر اون  تحلیلی    بتواند ما را ب  خطاها  « خود»دقیق و عمیق از  یستی 

  الزم  اد و پرداختن بدا ااتمالی در شااخه خود رهامو  اردد  ارزش پیدا می

و ررور  خواهد بود     بسا یک متفکّر ب  ابعاد خاصرای از وجاود انساانی راه    

یافت  باشد    آااهی از آراء او جهل ما نسبه ب  ابعاد وجود  خویش را بزداید  

د اار اشاتباه شاده    « خاود »افزو  بر این ممکن ا ه متفکّر مذ ور در شاااخه  

  ااتمالی او پی برد و مانع از بسا   توا  ب  خطاها باشد  با تحقیق و پژوهش می
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ر د انجام ایان   و استرش خطا  مذ ور در  ایر افراد شد  از این رو ب  نظر می

 پژوهش امر  الزم و ررور  ا ه 

 . ازخودبیگانگی فلسفی از منظر یاسپرس2

بیگانگی فلسفی در آراء یا پرس  ابتدا ب  توریح ازخودپیش از پرداختن ب  مسئلة 

بیگانگی فلسافی  ازخودپردازیم تا جایگاه  ب  طور  لی می« بیگانگیدازخو»مفهوم 

دهاد  ا  نا     در هاد ة این مسئل  روشن اردد  مرور ادبیرات موروع نشاا  مای  

را  در ها  متمر ز متفک  رآغازها  ت ش ناک رو و فیلسوف  وئیسی یکی از

ااد هگال   رانای مان تفکا ه  پاا از و   م « بیگانگیازخود»زمیاة برر ی مسئلة 

)کیپلسارن،،    فوئرباا   (873: 8731)پیپکين و اساررو،،    ماار ا  (278: 8712)هگل، 

و     ب  برر ای ایان    (31: 8712)میرکنزه،    ارتر  مار وزه (211-212: 3، ج 8733

  اخت ف نظر     ایان اندیشامادا  درباارة    (81: 8712)کیکیو،د، مسئل  پرداختاد 

اشتاد  موجب ابهام در ایان مفهاوم اردیاد  ایان     بیگانگی دازخود یستی و ابعاد 

با   « یگاانگی بازخود»ر پیش رفه    آ     را    یاک متفکا   اخت فات تا آ  جا

قلماداد  ارده ا اه    « خاود » ااز   ر دیگر عامال هویراه  شمار آورده ا ه  متفک

ا  نیسه جز آ   ا  باا تمر از بار مفهاوم         از این رو  اره(24: 8711)مسررسن، 

 بیگانگی  توریحی دربارة آ  ارائ  اردد دازخو
 . مفهوم ازخودبیگانگی2-1

در لله ب  معاا  قطع ارتباط  یز  با  یز   و نیز از « 1ازخودبیگانگی»وانة 

د ه داد  و فاقد شد  ب   ار رفت  ا ه  ایان  لما  از طریاق نا  ناک رو او     

رر ای آ  پرداختااد و   وارد متو  فلسفی اردید   پا فیلسوفانی ماناد هگل ب  ب

                                                 
1. Alienation. 
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در آنار  ارد مار ا مورد توجر  جدر  قرار ارفه و از ایان طریاق با  متاو  و     

  اخت ف نظار در تورایح   (Bruce, 2006: 8-9)شاا ی نیز راه یافه  ماابع جامع 

این مفهوم  ادا  زیاد ا ه    شاید نتوا  تعری  نابه و روشای از آ  ب  د ه 

  با   د  عله آ  نیز این ا ه    با توجا را  باشمتفکهمة داد    مورد اتفاق نظر 

هاا  مختلا  علمای     ابعاد مختلفی    ازخودبیگانگی پیدا  رده ا ه  در شااخ  

 ر ااابراین در برر ای دیادااه هار متفکا     مورد بحث و برر ی قرار ارفت  ا ه  ب

دهد  و مبانی فکار  او   الزم ا ه ب  تعریفی    و  از این اصط ح ب  د ه می

    رد توجر
 های ازخودبیگانگی . گونه2-2

بیگانگی فلسفی در آراء یا پرس الزم ا اه  ازخودپیش از پرداختن ب  مسئلة 

هاا    تر اون  بیگانگی تقریرها و ب  عبارت دقیقازخودبر این نکت  تأ ید  ایم     

  مرور متو  و ماابع مرتب  با مسئلة (Smitt and Moody, 1994: 3)مختلفی دارد 

دهد    در این متاو  و مااابع از د اه  ام پااج اوناة        ازخودبیگانگی نشا  می

 ازخودبیگانگی  خن ب  میا  آمده ا ه 

)أ( ازخودبیگااانگی پدیدارشااااختیل هگاال در  تاااب پدیدارشاا اای روح باا  

تفصیل ب  توصی  ورعیرهِ انسانی پرداخت  ا ه    در ت ش بارا  ر اید  با     

بستر تاری  ب  تادریج با  پدیادارهایی درباارة خاود      تکامل ا ه  فرد انسانی در 

 اااد و باار پایااة ایاان درک پدیدارشااااختی نخسااه خااود را    د ااه پیاادا ماای

شاا اد  و   مای « ازخودبیگان » اد   پا خویشتن خود را  درک می« باخودبیگان »

  محاور  (278-272: 8712)هگل، اردد   رانجام زواد این بیگانگی بر او پدیدار می

اارددل نا     بیگانگی  پدیدارهایی ا ه    بر انساا  آشاکار مای   ازخوداصلی این 

واقعیره عیای و واقعی  از این رو این اونا  ازخودبیگاانگی  با  ازخودبیگاانگی     
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 شود  پدیدار  شااخت  می

بیگااانگی ازخودبیگااانگی  ازخودبیگااانگی اقتصاااد ل اونااة دوم ازخود)ب( 

زمیاة فلسفة اقتصاد بر پایة مبانی اقتصاد  ا ه   ارد مار ا با طرح مبااثی در 

« اقتصااد »دهد    ا اس هویراه آ  را   ماتریالیسم  تصویر  از انسا  ب  د ه می

دهد  فرد انسانی در فرایااد  از شارای  اقتصااد  و روابا  تولیاد        تشکیل می

تارین   دار قارار دارد  باا ارزش    شی  ارفرما و  ارمای   ارفتار ا ه    مورد بهره

ا ه و ا ا اً انسا  خود محصود  ار خاویش ا اه  ااار    «  ار»سا  داد ان برو 

آناا  فاصال    «  اار »دار با ا تثمار  ارارا   میا  افراد انساا  و    ارفرما و  رمای 

  (727-724: 8731)،نذری، اند  بیگانگی را فراهم  اخت ازخودبیفکااد  زمیاة 

نگی از  او   بیگاا ازخودبیگانگی اجتماعیل پا از طارح مفهاوم   ازخود)ج( 

فیلسوفا   این بحث ب  محور مسائل علوم اجتماعی نیز  شایده شاد و برخای از    

شاا ااا  و متفکّاارا  علااوم اجتماااعی نیااز باا  وا اااو  ابعاااد مختلاا     جامعاا 

بیگانگی پرداختاد  در این زمیاا  شاوپاهاور باا اشااره با  ابعااد اجتمااعی        ازخود

د جامعة صاعتی ا اه  ا  در   بیگانگی معتقد ا ه    ازخودبیگانگی مولوازخود

شاود  از ایان    اذار  مای  آ   فرد انسانی با ورعیرتی شللی خود در صاعه ارزش

هاایی ا اه  ا  از نظار اجتمااعی       ایار  انساا    رو جامعة صاعتی بساتر شاکل  

  1(812: 8714)تنر،، بیگان  هستاد ازخود
تجربای   شاا ای   شاااختی اعامر از روا    بیگانگی روانایل در علاوم روا   ازخود)د( 

 او  و     نیز ب  مسئلة ازخودبیگانگی پرداخت  شده ا ه   شاا ی اجتماعی  روا  روا 

شود  ا  ماشاأ    شاا ی ازخودبیگانگی عمدتاً ب  االتی در برخی افراد افت  می در روا 

                                                 
 يکی پنداشت.« بيگانگی جامعهازخود»در اين جا نبايد ازخودبيگانگی اجتماعی را با  .1
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شودل رفتار     با مطالعة ااالت طبیعی او انتظار  رفتارها   اختارشکاان  در فرد می

  (Trusty, J. & Dooley-Dickey, 1993: 20-22)وجود ندارد  انجام آ  رفتار

بیگانگی  ازخودبیگاانگی وجاود   ازخودبیگانگی فلسفیل اونة پاجم ازخود)ه( 

االّ   ا ه     ارد یا پرس با تمر ز بر آ  رمن وا او  این اون  با  ارائا  راه  

 رداخه برا  اذر از آ  پرداخت  ا ه  در ادام  ب  برر ی دیدااه و  خواهیم پ
 بندی ازخودبيگانگی فلسفی . صورت2-3

ها  ازخودبیگانگی  ازخودبیگانگی وجود ا ه  فیلسوفا   افتیم    یکی از اون 

  یکای  (82-2/84: 8733)ملکيای،،   اند اازیستانسیالیسه ب  برر ی این مسئل  پرداخت 

ا ه  یا پرس متفکّر  الهی ا ه  1از فیلسوفا  اازیستانسیالیسه جا  یا پرس

یا هما  اازیستانسیالیسم  رمن اصاله داد  با   « 2فلسفة وجود»و در  ار وب 

وجااود انسااا   باا  تبیااین ابعاااد مختلاا  ازخودبیگااانگی پرداختاا  ا ااه  باارا  

از ماظر یا پرس « خود»بیگانگی فلسفی الزم ا ه ب   یستی ازخودباد   صورت

 اشاره  ایم 
 یأ. وجود انسان

ی  تبیین اقیقه انساا  ا اه    گدریچة نگرش یا پرس ب  مسئلة ازخودبیگان

« وجاود »ها تاها انسا  ا ه    واجد  «هسه»در نظر یا پرس در میا  همة انواع 

   دیدااه یا پرس در ایان زمیاا  در رامن  ااد اصال      (23 :8743)بالکهیم، ا ه 

 شود  بیا  می

                                                 
م. در  1898م. بهه دنيها آمهد ر در سهال      1891فيلسوف آلمانی اگزيستانسياليست که در سال  .1

توان به درآمدی به فلسفی، زندگی نامه فلسفی من، فلسفه اگزيستانس،  گذشت. از جمله آثار ار می

 کوره راه خرد اشاره کرد.

2. Existenz philosophie. 
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« وجاود »و « هساتی »پرس میاا   اصل اود: تمایز هستی و وجودل در نظر یا ا 

ق داشتن ا اه  هما  بود  و تحق« هستی»ود او از تمایز روشای وجود دارد  مقص

رود      در مورد اشیاء مختل  ماناد زمین  آ ما   درخه   وه و     ب   اار مای  

 یسه؟ یا پرس در خ د آنار خود ابتدا    نوع وجود را « وجود»اما ماظور از 

 ا    یا جهاا  ل «1هستی آ  جا» اد وجود عبارت ا ه از: )أ(  از هم بازشاا ی می

ها  انسا  توانایی ادراک ا ه  یکی از ویژای و متعلق ادراک ا ه  2وجود عیای

ق ادراک عباارت ا اه از هساتی آ  جاا  ایان      ادراک ب  متعلّق نیاز دارد  متعلو 

د  ل یا وجاود با  خاو   «3هستی فی نفس » خن از هستی دارا  نبات ا هل )ب( 

نیز نابه  7هم نام دارد  ب  باور او  هستی خداوند 6و متعالی 5هستی خدا    4خود

  9یا وجود برا  خود 8من یا وجودل «هستی خود »ا هل )ج( 

اصل دوم: انحاء وجود انسانیل در اصل دوم  یا پرس ب  وا او  انحاء هستی 

    هارداراانسا  پردازد  هستی خود  یا هما  وجود لافس  یا وجود  خود  می

ا ه  این اقسام  هاراان  عباارت ا اه از: دازایان  آاااهی  لای  روح و       قسم

م از ایان اقساام  )أ(     ایاک تورایح هار  ادا   (44-22: 8732)بالکهیم، اازیستانا 

ل دازاین هما  وجود موجود یا وجود تجربی انسا  ا ه  ا  در زماا  و   10دازاین

                                                 
1. Dasein. 

2. Letre object. 

3. An-sich-sein. 

4. An-sich-sein. 

5. Transcendental. 

6. Empirical existence. 

7. Trancendantal. 

8. Ichsein. 

9. Letre puor soi. 

10. Dasein. 
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هاا  رناج و لاذت   وشاش و      تجرب  اسی  خوا ات    مکا  تحقق داشت  و جسم 

شارط   آیااد  دازایان پایش     شش  ترس و امید  جملگی از ابعاد آ  ب  اساب می

انی ما ه    با وجود اازیستانسی تحقق خارجی و شروع اقیقه و واقعیه انس

شود    ب  عاوا  یاک عاین در    نیز یاد می« من»متفاوت ا ه و از آ  با اصط ح 

ل آااهی 1 لی آااهی  )ب( (Jaspers, 1971: 54)میا  اشیا  دیگر موجود ا ه 

 لی هما  درک و فهم رواب  ذاتی اقایق ب  تجرید عقلای ا اه  ا  انساا  با       

پردازد  تا ب  آااهی  لای د اه بیاباد      ها  علمی می یافت تحلیل عقلی و ماطقی 

ها  این مقام   لی  عمومی و همگانی ا ه و ایان مقاام از    تمام مفاهیم و روش

ها  رمانتیک و درک اقایق دیای عاجز ا ه   درک متافیزیک  ارزیابی هار  عشق

 ا     ی جدیاد ا اه  آااهها  مهم آااهی  لی  جایگزیای آ  با  یکی از شاخص 

باشاد  بلکا     دانشاماد  تواند در انحصار یک فرد یاا یاک   یک آااهی نمی این   

  )ج( (18: 8743)وا،، امکا  د تر ی با  آ  آاااهی بارا  هر سای وجاود دارد      

پرداز  ما هر  یز  را  ل روح    هما  جا  و ذهن ما ه    ب  و یل  ایده2روح

ن  ر ید  با  جامعیاه    ازد  یا پرس برخ ف هگل روح را  وارح و مرتب  می

 اد میا  امور پرا ااده واادت برقارار       و  ت ش می3داند ها می بلک  خالق ایده

)،صاری،  پذیر نماید   اد  معانی را خلق  اد و ب   مک نمادها هر  یز  را ادراک

ل اازیستانا عبارت ا ه از وجود انساا   ا    4  )د( اازیستانا(828و  12: 8734

اصل بایادین و خود واقعی او ه و بدو  آ  تمام اساتره وجاود ماا متاروک و     
                                                 

1. Consciousness at lare. 

2. Spirit. 

ازخودبيگانگی ر تقريهر ياسهسرا از   های اساسی ميان تقرير هگل از  همين نکته يکی از تفارت .1

 ازخودبيگانگی است

4. Existenz. 
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ویران  ا ه  این مقام از هستی  شامل و اامل هم  وجوه انساا  ا اه و هرااز    

ایرد و فق  باید با رماز و اشااره دربااره آ      موروع برا  تحقیق علمی قرار نمی

 یب اقیقی دارناد   خن افه  اار    هم  این وجوه در مقام اقیقه نفا  تر

هاا    اما برترین و مهمترین بُعد انساا  وجاود اازیستانسای او اه  ا  ویژاای      

   ایان ناوع از وجاود  اوناة    (Jaspers, 1969: 61)مخصوص خاود را دارا اه   

ا ه  ایان  اا  از هساتی    « خودآااهی»ی از هستی ا ه    دارا  ویژای خاص

  (Ibid: 32)توا  آ  را دارد تا هستی خود را ادراک  اد 
 شاا ای خااص   ل یا پرس بر ا اس هساتی اصل  وم: شکوفایی هستی انسا 

؛ 28-71: 8732)ییسارر،،     از روش پدیدارشااختی هو رد متأنر ا اه   –خود 

ا ه  و  « خود»شاا ی ماناد اقیقه  مسایل پیچیدة انسا  ر پی الد _ (28-47

آورد  ب  شامار مای  شااختی  انسا  بود  را هما  انسا  شد   در این تحلیل هستی

(Jaspers, 1951: 73)  و برا  شکوفایی خود یا وجود اازیستانسی از رارورت  

اوید    ایما  ب  خدا  این اون   خن می« هستی در خود»با « هستی متعاد»رابط  

در جهانی    محسوس نیسه  ن  در مرزها  تجرب  بلک  در آزاد  انساا  جاا    

 ر واقاع ایماا  با  خادا مسااو  آزاد  و      دارد و ماکر آزاد   ماکار خدا اه  د  

   پاا ایماا  با  خادا     (Jaspers, 1973: 4)آزاد  هم عین وجود انساا  ا اه   

با ایما  ب  انسا  آزاد مساو  ا ه و از نظر یا پرس مقصاود از ایماا  فلسافی    

  البت  از نظار او آزاد   امار  فارد  ا اه     (22-27: 8717)ییسرر،، همین ا ه 

(Jaspers, 2014: 3)     الزمة این  خن آ  ا ه    ایماا  و در نتیجا  دیان نیاز  

 امر  فرد  باشد 

شاااختی را بارا  انساا      هاا  هساتی   ب  هار اااد یا اپرس برخای ویژاای     

شمارد تا هستی انسا  را جایگزین هساتی مطلاق نمایاد  از ایان رو  ااین       برمی
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در  هر موجود     ب  عاوا  یک موروع شاا اایی و موجاود متعاین   »اوید:  می

مصاداقی از وجاود ا اه  ا  باا        موجودات دیگر باشد و من آ  را تجرب   اام  

اندیش   رد  و تصور آ  موجود در ذهن خودم  وجود متعیای را در درو   لیه 

  او باا ایان تحلیال اتای انساا  را      (44: 8712)ییسارر،،  « ام وجود  مطلاق  ارده  

را فقا  بارا  وجاود    « امهستی تا »بخشِ ب  هم  اشیا دانست  ا ه و تعبیر  هستی

توا  آ  را تعری   رد  و  ها  علمی نمی انسا  برازیده ا ه  زیرا بر ا اس یافت 

ا اه  او انساا  را ا اتثااء از نظام طبیعاه      « هساتی »یگان  روشاگر او تعبیر ب  

داند  ب  باور و  انسا  از معرفه تحصلّی فررای و از قاوانین طبیعای خاود      می

او انسا  از امکا  آزاد بود  برخوردار ا ه و با این آزاد   رود  در نگاه فراتر می

لی طبیعه خود را درهم شکست  ا ه و ب  موجود  ا رارآمیز تحصهم  مفاهیم 

تبدیل شده ا ه  هر  اد    این تجلیل و تکریم انسا   ب  معاا  خادا باود  او   

ند او را این اون  اذارد امرا خداو نیسه و با این هم  از ادود انسانی پا فراتر نمی

آفریده ا ه    محکوم ب  آزاد  مطلق باشد تا خدااون  عمل  اد  باا ایان بیاا     

مهمترین مسأل  برا  فلسف  یا پرس  واد از وجود )وجود انسا ( ا ه    یک 

«  وجود انسا  مقدم بر ماهیاه او اه  »پا    لی ندارد  مگر این    افت  شودل 

 اختی زیر را برا  انسا  برشمرده ا ه:شا در مجموع یا پرس اوصاف هستی

 ل (22-27: 8717)ییسرر،،   هستی انسا  مثل خود وجود قابل تعری  نیسه 1

باردار و   باردار  مکاا      هستی انسا  مثل هستی ترانسادنا ا ه   و  زما 2

 ل (811-812: 8743)وا،، ادربردار نیسه و در نتیج  قابل د ترس هم نیسه 

وجود انساا  ا اه       تاها وجود     شرای  تحود دارد و باید اصیل باشد 1

 ل(82: 8712)ییسرر،، 
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   هستی انسا  از هستی جها  هم فراتر ا هل 1

)،صاری،  شود    هستی انسا  از ارتباط با هستی مطلق )ترانسادنا( مطلق می1

 ل (12: 8734

و عاین با  د اه    نفس  ا ه    از قراباه ذهان      اقیقه هما  وجود فی1

آید  بلک  اقیقه بدیهی بالذات و قائم بالذات ا ه و هم   یز ب  آ  وابسات    می

 ا هل « بافس  و لافس  وجود فی نفس   »ا ه  پا اقیقه 

  وجود اااطی اازیستانا هما  وجود اااطی ا تع  ه با این تفاوت    1

همتاار اولاای شااااور و دوماای نابااه ا ااه  پااا وجااود اازیسااتانا اصاایل و م

  (21-41: 8712)ییسرر،،ا ه
 ب. ازخودبيگانگی

نازد  « ازخودبیگاانگی »باد  مفهاوم   پا از توریحات فوق  ا او  ب  صورت

بیگانگی را باید در رابطة میا  دو ازخودپردازیم  ب  اعتقاد و   ریشة  یا پرس می

اون  وجود جستجو  ردل وجود اااطی عیای و وجود اااطی ذهای  تورایح آ   

باور یا پرس از یک  و انسا  برا  شااخه هر  یز   ابتدا آ  را متعین و    ب  

آورد  اما از  و  دیگر  این  ار    اد   پا آ  را ب  تصور در می متشخص می

پذیر نیسه   دربارة وجود اااطیِ عیای ناممکن ا ه  زیرا وجود اااطی تشخص

وجاود  »برا  تصاور  ارد     از این رو قابل تصورر نیز نخواهد بود  باابراین انسا 

ا  ندارد جز آ     آ  را مثل یک شیئ قابل اشاره در نظر بگیرد  او   اره« اااطی

بایاد اتای     اار بخواهیم در باب وجود اااطی فکر  ایم »»اوید:  در این باره می

و با  ایان ترتیاب     (42)همی،: « وا ط  آ  را ب   یز  عیای تبدیل  ایم ب  نحو بی

آورد   پا از طریاق ایان     اختگی از وجود اااطی ب  د ه میانسا  تصویر  

نماید  باابراین ذهن با یک تصور تصاعی از  تصویر  اختگی آ  را قابل تصور می
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هرااه با  وراوح در   »وجود اااطی فراتر رفت  تا آ  را در تصرف خود درآورد: 

ور بار ایان   دهایم  ا  تصا    دقیقا  ار  را انجام می  اندیشیم  باره وجود اااطی می

رود     اما برا  تفکر درباره  ا ه    اندیش  در باره وجود اااطی از آ  فراتر می

آ  ناازیر از  اربرد مفاهیم متعین وجاود هساتیم  هاگاامی  ا  ماا از آ  وجاود       

ایان مفااهیم بایاد در     شاویم    نفس     دیگر یک وجود متعین نیسه  آااه می فی

  در این صورت  ذهن ب  جا  آااهی واقعای از  )همی،(« روند تفکر ناپدید اردند

یابد  ا  باا معرفاه واقعای      وجود اااطی  ب  یک معرفه خیالی از آ  د ه می

متفاوت ا ه  شاهد غیرواقعی بود  این آااهی آ  ا ه    این آاااهی مشاتمل   

 ااد   ا   ا  با  وجودااااطی اشااره مای      باابر ایان هار قهای    »بر تااقض ا ه: 

  (42)همی،: « قض ا هدربردارنده یک تاا

بر ا اس این تحلیل پدیدارشااختی  ذهن انسا  با معرفه  اختگی از وجاود  

هاا با     اااطی ب   یز  در ورا  خود اشاره نکرده ا ه تا با ار ه در آ  افاق 

ورز   دو وجاود ااااطی عیاای و وجاود      وجود مطلق بر د  پا در این فلسف 

ک جهش ب  مقاام جهاا  و  اپا با      اااطی ذهای پدید آمده ا ه    اولی با ی

ر د و دومی ب  مقاام روح خودآاااه و  اپا با  اازیساتانا       وجود ا تع  می

  (44-41)همی،:  از ازخودبیگانگی ا ه  شود و این دواانگی زمیا  تبدیل می

نزدیاک  « وجود اااطی ذهای»ب  « وجود اااطی عیای»باد   اار  در یک جمع

ر آااهی با  اقیقاه نزدیاک نشاود  اقیقاه      ایرد و اا نشود  آااهی شکل نمی

شکوفا نخواهد شد  از این رو انسا  د ار ازخودبیگانگی فلسفی خواهد اردیاد   

باابراین خا تگاه اصلی ازخودبیگانگی فلسفی فاصل  میا  وجود اااطیِ عیاای و  

وجود اااطیِ ذهای از یک  و و فاصل  میا  آاااهی و اقیقاه از  او  دیگار     
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شاود مباای بار ایان  ا   ارا ایان اوناة          پر شای مطارح مای   ا ه  در این جا 

بیگانگی فلسفی نامیده شده ا ه؟ در پا   ب  این پر اش  ازخودبیگانگی  ازخود

الزم ا ه ب  این نکت  توجر   ایم    یا پرس آشکار نشاد  اقیقاه انساانی را    

 ا    –ازخودبیگانگی فلسفی دانست  ا ه   را    اقیقه با وجود اازیستانسای  

رابط  مستقیم داشت  و ماشاء ازخودبیگاانگی   -ورز  ا ه  ع اقیقی فلسف مورو

آید  باابراین در مجموع ب  اعتقاد یا پرس عامال اصالی    اازیستانسی ب  شمار می

  (31: 8732)بالکهیم، ها  انسا  ا ه  « لب آزاد »ازخودبیگانگی 

ه  انساا   ب  باور یا پرس راه غلب  بر این ازخودبیگانگی  ایماا  فلسافی ا ا   

تواند از طریق ایما  فلسفی وجود اااطی عیاای را با  وجاود ااااطی ذهاای       می

 ااز آشاکار شاد  اقیقاه      نزدیک  ازد  نزدیک  اختن ایان دو وجاود زمیاا    

ااردد و آشاکار شاد  اقیقاه با  نوباة خاود بساتر الزم بارا  شاکوفایی            می

  غلبا  بار   اازیستانا را فراهم خواهد  اخه و شکوفایی اازیستانا ب  معااا 

  البت  باید توجر  داشه    اار (31-41: 8712)ییسرر،، بیگانگی خواهد بود ازخود

شاک اقیقاه در    اقیقه از قرابه عین و ذهن در این مرال  ب  د ه نیاید  بی

مقام آااهی  لی و  پا اقیقه در مقام روح نیز شکل نخواهد ارفه تا پا از 

و آ  را شکوفا نماید  آ     باعاث   طی این مدارج ب  اقیقه اازیستانا بر د

 از  وجود اااطی عیای و وجود اااطی ذهای  اردد توانایی انسا  در نزدیک می

ها  انسا  مانع تحقّق  ها  او ه   لب آزاد  از میا  برود  محدود  رد  آزاد 

بیگاانگی را فاراهم   ازخودایما  فلسفی خواهد شد و همین امر بساتر الزم بارا    

ی را نتیجاة  الب   گپرس ازخودبیگاان  ا بر ا اس این تحلیال یا خواهد  اخه  

  (31-31: 8732)بالکهیم، آورد  ب  شمار می« خود»آزاد  
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 . بررسی انتقادی دیدگاه یاسپرس درباره ازخودبیگانگی فلسفی3

الّ آ  از ماظر یا پرس   و راه« ازخودبیگانگی»ا او  و پا از آااهی از  یستی 

 پردازیم  ظر ع م  طباطبایی میب  نقد و برر ی آ  از ما
 . مبانی نظری نگرش عالمه طباطبایی به انسان3-1

در این قسمه برا  آشکار از  مورع نقد  ب  برخی از مبانی نظار  ع ما    

 اایم  هادف آ     طباطبایی در نگرش ب   یستی و ابعاد وجود  انسا  اشاره مای 

هاا  ع ما     از دیادااه  ا ه تا در برر ی انتقاد  دیدااه یا پرس  بر آ  بخاش 

 طباطبایی متمر ز شویم     ارتباط مستقیم با مسئلة ازخودبیگانگی دارد 

اصل اود: مفهوم و اقیقه وجودل از ماظر ع م  طباطبایی  الزم ا اه میاا    

و اقیقه وجود تمایز نهاد  مفهوم وجود بدیهی و بسای  ا اه و    1مفهوم وجود

نسبه ب  مصادیق خود دارا  اشتراک معاو  ا ه  مفهوم عامر و بادیهی وجاود    

موروع فلسف  ا ه    شامل هم  موجودات اعمر از موجودات امکانی و وجاود  

شکّک   اما اقیقه وجود  اصیل و م(81: 8284)طبیطبیی ، اردد  واجب الوجود می

  «ما با  االمتیااز  »داند   در آ    ا ه  ع م  وجود را اقیقه وااد تشکیکی می

ا ه  یعای وجود در مراتب وجود  خود دارا   مااالتی  « ما ب  االشتراک»عین 

ا ه    این  ماالت  شدت و رع  دارد اما خارج از اقیقه وجود هم نیسه 

ود  اقیقاه وجاود  انساا ل      اصل دوم: عین الرب  با (84-82: 8284)طبیطبیی ، 

ع م  معتقد ا ه از نگاه فلسفی اقیقه وجود  انسا   وابست  ب  وجود واجب 

الوجود ا ه  توریح آ     انسا  از یک جهه دارا  جوهر ا اه  و از جهاه   

دیگر وجود غیرمستقل و فی غیره دارد و عین الارب  با  وجاود واجاب الوجاود      

خااود  وابسااتگی وجااود  دارد  بخااش  ا ااه و از ایاان رو باا  علّااه هسااتی  

                                                 
1. Being. 
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العلل  وجود رابا   علّة  باابر این انسا  از ایث وابستگی ب  (732: 8713)طبیطبیی ،

انسا  مخلوق خداوند و ناشی از فعل خدا ا ه    یا ربطی دارد  از نگاه قرآنی  نیز

باابراین وجود ا تق لی و هویه مساتقّل نادارد و تاهاا باا وجاود خادا و فعال        

  با این بیا   اار  ا  انساا  از   (72-83/77: 8287)طبیطبیی ، یابد  می خداوند معای

ایث وجود وابست  ب  علّه خود ا اه  اماا از جهاه معلاود باود  نیاز دارا        

شئونی ا ه  اصل  وم: توانایی انسا  در  سب معرفه اهور ل ع م  معتقاد  

فاه  یابی با  معرفاه اهاور  را دارا اه  تحقّاق معر      ا ه انسا  توا  د ه

اهور  در انسا  هم امکا  عقلی دارد و هم در برخی افراد انسانی تحقّق یافتا   

هااا  انسااا ل ع ماا     اصاال  هااارم: ویژااای(811-813: 8282)طبیطباایی ، ا ااه 

 شمارد:  ها  انسا  را این اون  بر می طباطبایی برخی ویژای

  ه  الرب  ب  علّه و مفیض وجود خود ا وجود انسا  غیرمستقل و عین  1

 ها دارا   رشه مشترک هستاد     هم  انسا 2

 ها  طبیعی و فطر  هستاد   ها دارا  ارایش   همة انسا 1

  انسا  دارا   رامه نفا ا ه    در  ای  اختیار و آزاد  آ  را جساتجو  1

  اد    می

  انسا  دارا  مراتب ماد   مثالی  عقلی و الهای ا اه  ا  مرتبا  عقلای او      1

هایی ا ه و ازخودبیگانگی ن  در مراتب انسانی  بلک  در  اااات   دارا   ااه

: 8287)طبیطبایی ،  وجود  انسا  مطرح ا ه    مربوط ب  مرتبا  عقلای او اه    

هااا  ن ویژااای  از ماظاار ع ماا  طباطبااایی باار ا اااس ایاا  (212؛ 21/812؛ 8/888
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او ارتبااط دارد  لاذا    1ها  نفسانی در مرتب  وجود عقلی ازخودبیگانگی ب   ااه

ناارر با  وجاود عقلای و     « نَسُوا اللَّ َ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُامُ الْفا ِاقُو َ  »آی  

 ااه نفسانی ا ه     این    رلم ب  نفا در مقام وجود الهی مطرح باوده و  

  (283: 8711)طبیطبیی ، آید  شمار می مدها  ازخودبیگانگی ب در واقع پیا
 . بررسی انتقادی نگرش یاسپرس به ازخودبیگانگی فلسفی3-2

پیش از بیا  نقاط رع  نگرش یا پرس  الزم ا ه ب  برخی ابعاد ایجاابی و  

مثبه نگرش یا پرس ب  مسئلة ازخودبیگاانگی اشااره  اایم  یا اپرس در بیاا       

زمیاة ازخودبیگاانگی تا ش  ارده ا اه با  مقابلا  باا نگارش         دیدااه خود در 

جبرارایانة رایج در فها  فکر   دة بیساتم در اروپاا بپاردازد و از ایان رو بار      

عاصر آزاد  و اختیار انسا  تأ ید  رده ا ه  هم  این و  در ارائ  نظریة خاود  

اا بی بارا   و تحورد در  یستی انسا  تأ ید دارد    ررفیره م« پویایی»بر عاصر 

 ازد و از این رو نقطا  قاورتی بارا  دیادااه او      تر انسا  فراهم می شااخه دقیق

اردد  با این ااد بر ا اس مبانی نظر  نگرش ع م  طباطباایی با     محسوب می

انسااا   برخاای انتقادهااا باا  دیاادااه یا ااپرس وارد ا ااه  اا  در اداماا  از نظاار 

 اذرانیم  می

خل  اقیقه وجود و اقیقه انسا ل یا پرس معتقد ا اه  ا     اشکی، او،:

اار  سی با اقیقه وجود و  ار ردها  آ  آشاا نشاود  ارفتاار ازخودبیگاانگی    

هاایی را بارا  اقیقاه     فلسفی خواهد شد  و  با روش فلسافی خاود شاخصا    

                                                 
عقل ازچهار رتبه هيوالنی، بالملکه ر بالفعل ر مستفاد برخوردار است که بديهيات ر ملکات علم  .1

حصولی در مقام عقل بالملکه ر تعقل علوم نظری نزد عقهل بالفعهل ر علهوم حیهوری نهزد عقهل       

 (.1۰9: 1119ک.: طباطبايی، مستفاد است )ر. 
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  اقیقه هما  وجاود ااااطی   1برشمرده ا ه    از جمل  آنها عبارت ا ه ازل 

ا ه  « نفس   لافس  و بافس  فی»  اقیقه هما  وجود 2بردار نیسه ا ه    اد

  وجود اااطی )اقیقه( خالی از هراون  تشخص ا ه    برا  تصاورش با    1

  اقیقه هم شااور ا ه 1 اد   نا ار ذهن ما آ  را متشخص )صورت ذهای( می

ا ها  اردد  یا پرس این شاخص  و هم موجب بالفعل شد  ا تعدادها  امکانی می

دهد  آ     یا پرس با عاوا  اقیقه مطرح  رده ا اه    تطبیق می« انسا »را بر 

شود  بر این ا اس یا پرس  مطرح می« اقیقه وجود»در فلسفة ا  می با تعبیر 

ها  اقیقه وجود را برا  وجود انسا  ب   ار  با یک جابجایی پر از ابهام ویژای

هاا  مفهاوم وجاود  اخن      از ویژایبرده ا ه  در االی    او با نگاه پدیدار  

ها  ماذ ور   افت  ا هل ن  از ویژای اقیقه وجود  باابراین قملداد  رد  ویژای

ها  اقیقه انسا  نادر ه ا ه  در واقع او با یک نگاه پدیدار   ب  مثابة ویژای

هاا را   ب  جعل اصط ااتی در باب اقیقه وجود پرداخت  ا ه تاا ایان ویژاای   

   ار ببرد  بر ا اس نظر ع م  طباطبایی این ناوع نگارش    برا  اقیقه انسا  ب

ها  انسا   شود  زیرا ویژای خل  میا  اقیقه وجود و اقیقه انسا  شمرده می

ها  اقیقه وجود تفاوت دارد  هما  اون     بیاا  شاد  انساا  عاین      با ویژای

رب  و وابستگی ب  واجب الوجود ا ه  خلا  میاا  اقیقاه وجاود و اقیقاه      

  از تحلیل نادر ه ازخودبیگانگی ا ه    زمیا انسا

اویی دربارة اقیقهل یا پرس درباره اقیقه معتقد ا ه  تااقض اشکی، دوم:

اقیقه هما  وجود نامحدود  ا ه    ادبردار نیسه و از هر طارف اشاوده   

شاود   نفسا  یاا وجاود ااااطی نیاز قلماداد مای        باقی ا ه  اقیقه  وجاود فای  

او اقیقه را بدیهی بالذات و قائم بالذات معرفای  ارده     (41-44: 8712)ییسرر،،



 

 

 

 
 

 
 

 ...اسپرسیاز منظر  «یفلسف یگانگیازخودب» یانتقاد یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

ا ه    هم   یاز با  آ  وابسات  ا اه  با  اعتقااد او اقیقاه انساا   وجاود          

  از  او  دیگار  و  معتقاد    (21: 8712)ییسرر،، دارد « بافس  نفس   لافس  و  فی»

پدیاد  « ااااطی ذهاای  »ب  وجود « وجود اااطی عیای»ا ه    اقیقه از قرابه 

ه ا ه  و ب  دلیل ارتباط با ترانسادس یا وجود اااطی ا اتع  شاکوفا شاده    آمد

  یا اپرس  (71-22: 8717؛ ییسارر،،  42-41)همی،: ا ه تا بر اازیستانا بیافزاید 

اویی شده ا ه  او از یک طرف اقیقاه را وجاود     در بیا  فوق د ار تااقض

ا ه  اار اقیقه در  مستقل و از طرف دیگر آ  را وابست  ب  ترانسادنا دانست 

« وجود بافس »پدید آمد  و در شکوفا شد  نیاز ب  وجود ا تع  دارد  پا نباید 

باشد و اار اقیقه دارا  وجود بافس  هسه  پا نباید نیاز  ب  وجاود متعاالی   

داشت  باشد  پا پرس در نهایه وجود انسا  را هما  اقیقه نامحدود  معرفای  

د اازیستانسی نیازماد رابط  با وجود متعالی ا ه   اد    برا  ر ید  ب   ما می

هما  هستی قاائم بالاذات ا اه و باا هساتی       1«اقیقه وجود»اما از نظر ع م  

  ع م  طباطباایی اقیقاه را وجاود    (21-72: 8713)طبیطبیی ، ربطی تفاوت دارد 

سا  و  لاف  نفس   فی»داند  اما اقیقه انسا  را وجود  می« نفس   لافس  و بافس  فی»

شمارد  ب  عبارت دیگر  انسا  موجود  غیراصیل و نیازماد با  وجاود    می« بلیره

ا ه    هم در وجود و هم در بقاا نیازمااد با     « لافس  و بافس  نفس    فی»متعالی 

نفس   لافس  و بلیره در ااق وجود خود فقیار ا اه و    او ه   را    وجود فی

                                                 
از منظر عالمه حقيقت رجود از لحاظ حقيقت راحد با خصوصيات درجهات رجهود يها نسهبت      .1

تواند مورد لحاظ قرار بگيرد که در اين جها لحهاظ ارل ر بهه اعتبهار      رجود به ماهيات مختلف می

 حقيقت راحد ر قائم به ذات بودن مورد نظر است.
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  (21-77؛ 842-841: 8222)طبیطبیی ،ا ه  نفس   لافس  و بافس  نیازماد ب  وجود فی

اویی دربارة وجود ذهایل یا پرس در تبیین ازخودبیگانگی  ابهام اشکی، سنم:

را « وجود ااااطی عیاای  »توا   فلسفی مدعی ا ه    با درک در ه اقیقه می

با یک جهش فلسفی نزدیک  رد و در غیر این صاورت   « وجود اااطی ذهای»ب  

 اد  ااد پر ش  در این مقام ازخودبیگانگی فلسفی ایجاد میا تبعاد ذهن و عین 

 یساه؟ دو  « وجاود ااااطی ذهاای   »در  1این ا ه    ماظور یا پرس از ذهان 

ااتماد در معاا  ذهن وجود دارد  ااتماد نخسه آ  ا ه    ذهان با  معااا     

ادراک اقیقی از وجود عیای ا ه    هما  انعکاس ذهای وجود خاارجی ا اه   

اشیا ا ه  ااتماد دوم آ  ا ه    ذهان با     2االمر  هما  درک نفاو در واقع 

معاا  اعتبار  بود  صرف باشد    هیچ ربطی ب  ماب  ازا  خارجی ندارد و تاها 

« وجاود ااااطی ذهاای   »یک اعتبار ذهای و خیالی ا ه  اار ماظور یا اپرس از  

ک اقیقی در این صورت  ذهای یک نوع ادرا  باشد « وجود ذهای»معاا  نخسه 

االمر  اشیا ه و ب  ایما  فلسافی   و انعکاس خارج در ذهن ا ه    درک نفا

االمر  اشیا  میا  واقعیه  و جهش نیاز  ندارد  زیرا با در نظر ارفتن معاا  نفا

و ادراک اقیقی آ  فاصال  و تفااوتی نیساه  اماا ااار درک اعتباار  صارف از        

                                                 
عينيت بهره برده که در فارسی به « objectivity»ذهنيت ر « subjectivity»ياسسرا از راژه  1

معنای ذهن در مقابل عين است. البته الزم به ذکر است که معنای در اصطالح را به فاعل شناسايی 

کنند اما در اين جا به تناسب مقام به ذهن ر عهين يها ذهنيهت ر     ر موضوع شناسايی نيز تعريف می

 چه اينکه شاگردان عالمه مانند شهيد مطهری به ذهن ر عين گرفته است.اند.  عينت معنا کرده

ثبوت ذهنی ر   االمر به معنای ثبوت شيی در ظرف رجود خودش است، اعم از ثبوت راقعی، نفس 2

 (.111: 1199ثبوت اعتباری )ر. ک.: طباطبايی، 
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ین قسم از درک ذهای باشد  در باشد و    بسا ماظور یا پرس ا« اقیقه وجود»

این صورت درک ذهای ماب  ازا  خارجی نداشت  و این درک نسبی  قابلیاه بااز   

تعری  و جعل مجدد نزد افراد مختل  را ب  دنباد دارد  در این صورت معرفاه  

از اشیا  خارجی نسبی بوده و این معاا پیامدها  خطرنا ی را در اوزه اخا ق   

  (218-2/823: 8732)طبیطبیی ، اجتماع ب  دنباد دارد  اقوق   یا ه  فرهاگ و
خل  ادرا ات اقیقی و ادرا اات اعتباار ل اشاکاد دیگار آ       اشکی، چهیرم:

)هرگنهای،،  ا ه    یا پرس نگاه پدیدار  و توصیفی ب  مساائل فلسافی داشات     

اویاد  ااکاام      اار   و  از ذهن در مقابل عین  اخن مای  (737-732 -: 8714

ایرد    قابلیه ارتباط  اعتبار  را برا  ادراک اقیقی )ذهای( در نظر میادرا ات 

با ادر ات واقعی را ندارد  ب  این ترتیب یا پرس میا  ادرا ات اقیقی و اعتبار  

نهد و از این رو مرتکب خل  میا  ااکام ایان دو قسام از ادرا اات     تمایز  نمی

مشاکل ازخودبیگاانگی    رس بر ا ااس هماین اشاتباه  بارا  اال     اردد  یا پ می

رود تا وجود اااطی عیای را ب   فلسفی  ب   راغ ایما  فلسفی و جهش فلسفی می

شاکاف و مفاارقتی باین وجاود اقیقای و       وجود اااطی ذهای نزدیک  اد و اال

 نخواهد بود تا مسال  ازخودبیگانگی مطرح باشد « اقیقه وجود»واقعی 

اون     در بیا  مبانی یا پرس  ا تفاده از روش نادر هل هما  اشکی، پنجم:

ها  فلسفی بهره برده ا اه تاا     آشکار شد  و  از ایما  فلسفی ب  جا  ا تدالد

رااع  مباااایی و اشااکاالت در روش ا ااتدالد خااود را جباارا  نمایااد  او در   

ارایان  پااه برده ا ه و از ایماا    ها  خود از شیوه فلسفی ب  شیوه ایما  ا تدالد

دالد بهره جست  ا ه  در االی    الزم ا ه تبییای عقلای از  فلسفی ب  جا  ا ت

ها  قرآنی  مبانی ایما  فلسفی ب  د ه دهد  بر خ ف یا پرس  ع م  برا  یافت 
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خود هم ا تدالد عقلی ارائ   رده ا ه  برا  مثاد یا پرس ایما  فلسفی را دلیل 

 اه و اااد آ    قرابه ذهن ب  عین و یا نزدیک شد  اقیقه ب  آااهی دانست  ا

االمر ا ه      رابط  یا قرابه بین اقیقه و آااهی یا ذهن ب  عین از جهه نفا

االمر  با اقایق اشیا قرابه دارند   از ماظر ع م  اعتباریات اقیقی از جهه نفا

پا عله قرابه وجود ذهای ب  وجود عیای ن  ایما  فلسفی بلک  ادراک اقیقای  

)طبیطبایی ،  اس ذهای از وجود خاارجی ا اه   از وجود عیای ا ه    هما  انعک

8711 :8/882)  

ب  این ترتیب ع م  با روش فلسفی مساال  ازخودبیگاانگی را باا محکمتارین     

ها  فلسفی تبیین  رده ا ه و با تکی  بر اصال علّیاه و فقار وجاود       ا تدالد

 معلود ب  علّه  صبل  فلسفی ب  مسال  ازخودبیگانگی )خودفراموشی قرآنی( داده

ا ه و در ابعاد وجود   انسا  را نیازماد ب  علّه اقیقای خاود یعاای خداوناد     

دانست  ا ه  ب  اعتقاد ع م  اار    انسا  علل مُعدِّه شکوفایی خود را با اختیاار  

شود  اماا علاه اصالی عباور      آورد و ازخودبیگانگی خارج می و آزاد  فراهم می

آورد  ا  ماباع اصالی ایان      مای  ازخودبیگانگی فلسفی را با خودآااهی ب  د اه 

 العلال هساه  با  عباارت دیگار ماباع اصالی علام          علهة خودآااهی و معرفاه   

 نزد خداوند ا اه و لاذا ایان علام و خودآاااهی از طارف او باا عااوا  علاه          

؛ 887-888/ 8: 8287)طبیطبایی ،  شود  اصلی رفع ازخودبیگانگی ب  انسا  افار  می

2/834-831)  

البت  اشکاد ا ا ی نگرش یا پرس  عدم پذیرش اصود مسلمی مانااد اصال   

تعلیلی را قبود نادارد و   -علّیه ا ه  و  در مبانی معرفتی خود روش ا تداللی

پذیرش اصولی ماناد اصل علّیه را با اصل انتخااب و آزاد  انساا  در تعاار     



 

 

 

 
 

 
 

 ...اسپرسیاز منظر  «یفلسف یگانگیازخودب» یانتقاد یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

ا  ااصال از روش  ها  و از این رو با  ا اتدالد   (14؛ 44: 8712)ییسرر،، داند  می

ها  پدیدارشااختی نیاز   پدیدارشاا ان  پااه برده ا ه و برا  جبرا  رع  تبیین

ب  ایما  فلسفی تمسک جست  ا ه  در االی    این اشکاد باا پاذیرش اصاود    

تعلیلی قابل رفع ا ه      -بدیهی ماناد اصل علّیه و پیرو  از روش ا تداللی 

ب  عاوا  یک اصال بادیهی و اولای  ا ااس     این    ع م  با پذیرش اصل علّیه 

هاا  قرآنای را    شاا ی خود را نیز باا نهاده و با هماین روش تماام یافتا     معرفه

 مستدد ارائ  داده ا ه 

 گیری نتیجه

همااا  اوناا   اا  بیااا  شااد  یا ااپرس بااا تلقاای نادر ااه از مبااانی فلساافی و  

( را ب  جا  وجود Existenceشااختی و تلفیق مبانی این دو  وجود انسا  ) انسا 

(Being  موروع فلسف  قرار داده ا ه  او با خل  میا  مسائل فلسفی و مساائل  )

شااختی  ابهاماتی را فراهم آورده  ا  در ایان پاژوهش با  ماوارد  اشااره        انسا 

اردید  او برا  معرفی ازخودبیگانگی فلسفی  از روش پدیدار  با  جاا  روش   

ل بدیهی مانااد علّیاه را بخااطر افاا آزاد      فلسفی بهره برده تا مسائ -تحلیلی

اذف نماید   را    او ب  جا  نگاه ابزار  ب  آزاد   آ  را هدف قرار داده تا ب  

شکوفایی وجود اازیستانسی انسا  بر د  نکت  قابل توج  دیگر این    یا اپرس  

جربی ها  ت ها و یافت  ب  روش پدیدار  انسا  را مورد مطالع  قرار داده و واقعیه

و باا   یعلوم تجربا  در   را  یقتیاق را ب  جا  اقیقه انسا  قرار داده ا ه  او

شده  ب  جا  اقیقه وجود یا اقیقه انسا  قارارداده  روش خاص خود  ش  

و اقایق اولی و ذاتی انسا  ماناد اصل علّیاه را نیاز  ااار اذاشات  ا اه  ایان       

در تشاخیص مساائل و    جابجایی موروع و روش تحلیلی ماذ ور  اشاتباهاتی را  
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هدف علم ب  دنباد آورده ا ه    از جمل  آ  معرفای نادر اه ازخودبیگاانگی    

مبانی و روش فلسافی در اه    ا ه  از طرف دیگر ع م  طباطبایی با ا تفاده از

ها  نفسانی پرداخت  و ازخودبیگانگی را متوج   ب  تفکیک مراتب نفا از  ااه

عق نی نفا مطرح ا ه و ب  این ترتیاب   ها  نفسانی  رده    در مرتب   ااه

انسا  را متوج  مراتب عالی  خود اردانیده ا ه تا انسا  پا از خودآااهی الزم 

در مسیر شکوفایی ا تعدادها  خود قرار ایرد  البت  توفیاق ع ما  طباطباایی را    

ها    ها  قرآنی دانسه    با ا تفاده از براهین عقلی  یافت توا  در اتکا ب  یافت  می

دهااد  اا   خااود را ارائاا   اارده ا ااه  در نهایااه ایاان پااژوهش نشااا  ماای    

ها  الهی مشتر ات فکر  زیاد  با اکما  ا ا می دارناد و    اازیستانسیالیسه

 ااد ولی در پا این مفاهیم  اتی در موارد  از مفاهیم نزدیک ب  هم ا تفاده می

و باا نقاد و م اظا     نزدیک ب  هم  اخت فات ا ا ی نظر  وجود دارد  از این ر

 توا  اص اات فراوانی را در افکار آنا  فراهم آورد  علمی و ماطقی می
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