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 های طولی و عرضی حیات  بررسی و تحلیل نسبت بین کمال انسانی و ساحت
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 دانشگاه شاهد ،اسالمی استادیار گروه فلسفه و حکمت

 چکیده 

ساحتهای طولی و  توان آنها را بهحیات انسان بر خالف سایر موجودات واجد ساحتهای متفاوتی است که می

های گیری از منابع فلسفی یونان از جمله اندیشهفالسفه اسالمی به طور سنتی و با بهره عرضی تقسیم کرد.

ای دینی از جمله آیات و روایات و مبانی فلسفی خود موفق به تبیین نظریهافالطون و ارسطو و همین طور منابع 

اند. در اندیشه ایشان ساحات طولی حیات شده یو نسبت آن با کمال انسان مع در باب ساحتهای طولی حیاتجا

تنگاتنگ با ارتباطی ، بشری تنها در پرتو تکامل وجودی و فردی انسان قابل تبیین و تفسیر است و این ساحات

به را توان ساحات طولی حیات انسان ی، مدر بین فالسفه اسالمی تکامل معرفتی انسان دارد. به رغم برخی تفاوتها

تقسیم کرد. مالصدرا با استفاده از مبانی فلسفی خود از جمله  عقلیت مادی، حیات مثالی و حیات سه ساحت: حیا

ته تا به درستی رابطه بین ساحات طولی حیات بشر و تکامل حرکت جوهری، توانساصالت وجود، تشکیک وجود و 

باشد که نیز می واجد ساحات عرضی ،حیات انسانی عالوه بر ساحات طولی اما وجودی انسان را تبیین فلسفی نماید.

اشاره کرد. به نظر نگارنده بر اساس توان به ساحت حیات فردی، اجتماعی، حقیقی، مجازی و ... از جمله آنها می

انسان، نقش و جایگاه ساحات عرضی در روند تکامل وی به کمال و اشتدادی مالصدرا و نگاه طولی مبانی فسلفی 

  انسان به درستی قابل تبیین نیست.

 .کمال انسانی : حیات بشری، ساحت طولی، ساحت عرضی، مالصدرا،واژگان کلیدی
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 مقدمه -0

همواره یکی از مهمترین مباحث مورد توجه  مراتب متفاوت آنو انسانی و ابعاد کمال مسأله 

فالسفه بوده است. این مسأله ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با مسأله حیات انسان دارد. حیات 

رسد. لذا شناخت می ست که از طریق آن انسان به کمال و غایت مطلوب خودا ای انسانی عرصه

اما یکی از کامل بشر رهگشا باشد. تواند در فهم مسیر تمی مراتب و ابعاد متفاوت حیات انسان

انسان  شری ساحتمند بودن آن است.های حیات ب ترین ویژگی ترین و در عین حال جذاب عجیب

ها معنای  خود در هر یک از این حوزههای جدید و حضور  ه حوزهاین توانایی را دارد تا با ورود ب

ها و ساحات متفاوت از  حوزه بدهد. این معنا بخشی به حیات با ورود بهجدیدی به حیات خود 

توان گفت انسان به هیچ وجه موجودی می ها و مختصات حیات انسان است. لذا جمله ویژگی

 یابد. به طور کلیمی ها و ساحات متفاوت معنا تک ساحتی نیست بلکه حیات انسانی در حوزه

توان می ساسبر این ا توان این ساحات را به دو دسته ساحات طولی و عرضی تقسیم کرد.می

حیات انسان واجد ساحات طولی و عرضی است کمال انسانی نیز واجد دو بعد گفت همانطور که 

یا همان حقیقت  "خود"طولی و عرضی است. به عبارت دیگر اگر کمال را نوعی بسط و توسعه 

پذیر است یک بعد طولی که با ساحات  بعد امکاندو انسان معرفی کنیم این بسط و توسعه در 

لی حیات بشر در ارتباط است و دیگری بعد عرضی که در نسبت با ساحات عرضی حیات بشر طو

  یابد.می معنا

ت بشر قصد داریم تا نشان های طولی و عرضی حیا ما در این مقاله با عطف توجه به ساحت

فالسفه اسالمی به خصوص مالصدرا با استفاده از مبانی فلسفی خود توانسته اند تا دهیم که 

دقیقی از ساحتهای طولی حیات بشر و نقش آن در تکامل انسانی ارائه  تبیین فلسفی جامع و

 ساحات عرضی حیات بشربعد دیگر تکامل یعنی تکامل عرضی و نسبت آن با باره در اما  .دهند

نسبت توان به تبیین این می سؤال وجود دارد که آیا با استفاده از مبانی فلسفی مالصدرااین جای 

مضاف در مغرب  های شود که بدانیم اصوال فلسفهمی . اهمیت این موضوع زمانی بیشترپرداخت

شکل گرفته و انسان  در کمال و نقش آنهازمین با عطف توجه به ساحات عرضی حیات بشر 

ات لذا در این مقاله ضمن بیان تعریف ساحات طولی و عرضی حی. ه است بسط و گسترش یافت

این نسبت مالصدرا در تبیین فلسفه سفه اسالمی و به طور خاص قابلیت فلبشر به بررسی 

صدرا در تبیین نسبت کمال به نظر نگارنده هر چند مال خواهیم پرداخت.و کمال انسان  ساحات
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انسانی با ساحات طولی حیات بشر بسیار موفق عمل کرده است اما به دلیل فقدان مبانی الزم در 

  نسبت ساحات عرضی حیات با سیر تکامل انسان وجود ندارد. امکان تبیین ،فلسفه وی

نکته قابل توجه در باره ساحات عرضی حیات بشر این است که بحث درباره برخی از این 

ابعاد متفاوت حیات بشر  ساحات حاصل توجه برخی از متفکرین دوره جدید و معاصر غرب درباره

و نسبت خرده گرفت که چرا به برخی از این ساحات  توان به مالصدرانمی هر چنداست. بنابراین 

در  آیا مبانی فلسفی ویاما هدف ما این است که نشان دهیم  ست،نپرداخته اآنها با کمال انسان 

 ؟را داراست و نقش آنها در کمال بشریچیستی این ساحات قابلیت تبیین  دوره حاضر

مقاالت متعددی درباره نسبت تکامل در باب پیشینه تحقیق الزم به ذکر است که تا به حال 

مالصدرا نوشته شده که نویسندگان هریک از این مقاالت  معرفتی با تکامل وجودی در فلسفه

سعی کرده اند تا معنای تکامل طولی و نسبت آن با ساحات متفاوت حیات انسانی در فلسفه 

را با استفاده از مبانی مالصدرا یعنی همان حیات محسوس، حیات حیوانی )خیالی( و حیات معقول 

اما تا آنجا که نگارنده تتبع نموده است هیچ مقاله ای درباره نسبت  .فلسفی وی شرح دهند

  با سیر استکمالی انسان در فلسفه مالصدرا وجود ندارد. ساحات عرضی حیات

  از دید مالصدرا و نسبت آنها با کمال انسانی ساحات طولی حیات بشر -2

منظور از ساحات طولی حیات بشری عرصه هایی است که انسان در سیر تکامل طولی خود به 

یابد. این ساحات می به هریک از این عرصه ها حیات وی معنای جدیدیآنها وارد شده و با ورود 

و تنها در پرتو مد نظر قرار گرفته اند در مقایسه با فالسفه مادی که بیشتر از سوی فالسفه الهی 

یابند، بیانگر حضور هر فرد در حوزه ها و مراتب می عی نگاه غایات گرایانه به حیات بشری معنانو

باشد. این سیر از وضع می وجودی متفاوت در سیر تکاملی خود به سوی کمال و غایت مطلوب

موجود آغاز شده و به وضعی مطلوب که همان غایت در نظر گرفته شده برای حیات بشری است 

 گذرد. می ود و در این میان از وضعیتهای میانه ای نیزشمی ختم

االصول به طور کالسیک تکامل انسان را نوعی تکامل معرفتی دانسته و غایت  فالسفه علی

دانند. افالطون برای می انسان را نیز وصول به باالترین درجه معرفت یعنی همان معرفت عقلی

های جدیدی از  نسان را متناظر با ورود انسان به ساحتاولین بار در تاریخ فلسفه، تکامل معرفتی ا

زند. تمثیل غار افالطون به خوبی می حیات تلقی کرده و از ساحت حیات محسوس و معقول دم

بیانگر تناظری است که وی بین تکامل معرفتی و وجودی انسان برقرار کرده و تکامل معرفتی را 

چند ارسطو نیز هر  .(Plato, 1971; Republic: 510-518) داندمی نوعی تعالی وجودی
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 :Aristotle, 1998) کندمی پذیرد و نقدهای جدی به آن واردنمی مثل افالطونی را نظریه

990a - 993a). واجد دو ساحت معقول و محسوس است و حیات ، اما در اینکه عالم وجود

وسطی نیز بحث از  کند. در قرونمی انسانی در برگیرنده این دو ساحت است راه افالطون را طی

ساحت حیات معقول و محسوس مورد قبول اکثر فالسفه بوده است با این تفاوت که با ظهور 

مسیحیت رقیب جدیدی به نام ایمان برای عقل مطرح شد اما فالسفه مسیحی در نهایت سعی 

که این  نندنا ککردند بین این دو پیوند برقرار کرده و حیات عقالنی را در پیوند با حیات ایمانی مع

 است بیانگر همین مطلب "ایمان بیاور تا بفهمی"جمله مشهور آگوستینوس یعنی 

 .(02 :0221ون،)ژیلس

فالسفه اسالمی نیز با پذیرش این اصل که کمال مطلوب انسان و غایت وی همان کمال 

با این تفاوت که برای فالسفه اسالمی برقراری  ؛دادندعقالنی است راه فالسفه پیشین را ادامه 

پیوند بین عقل و ایمان به سختی فالسفه مسیحی نبود چرا که اساسا اسالم دینی مبتنی بر 

عقالنیت و تفکر است لذا در این دین باالترین درجه ایمان تنها در پرتو باالترین درجه کمال 

ز همان ابتدا غایت حیات بشری را به یک عقلی قابل وصول است. از این رو فالسفه اسالمی ا

معنا با غایت فلسفه که همان رسیدن به کمال عقالنی است یکی دانسته و وصول به باالترین 

مستفاد را به عنوان باالترین مرتبه کمال بشری و اوج سعادت بشری در قل درجه عقل یعنی ع

یر تکاملی را تبدیل شدن انسان به رفته اند که غایت این سر گرفته اند. ایشان تا آنجا پیش نظ

لذا ایشان نیز حیات  .(009 :0222)مالصدرا،  دانندمی م عینیعالمی عقالنی مضاهی با عال

دانند که این دو ساحت نه در عرض هم که در می انسانی را واجد دو ساحت معقول و محسوس

 . طول یکدیگر بوده و یکی کمال دیگری است

سهروردی برای اولین بار صحبت از ساحت دیگری از حیات بشری در بین فالسفه اسالمی، 

آورد که آن همان ساحت حیات مثالی است. این نظریه سهروردی که ریشه در می به میان

از  ستان از یک سو و شهودات عرفانیتأمالت عمیق وی در نصوص دینی و حکمت ایران با

عالمی پر از عجایب و  گشاید.می ز حیاتسوی دیگر دارد چشم انسان را به ساحت جدیدی ا

شود و انسان در سیر تکاملی خود از عالم می غرائب که از آن به اقلیم هشتم یا عالم هورقلیا یاد

 .(399 :0211 ،)سهروردی محسوس به عالم معقول الجرم باید از این عالم نیز گذر نماید

از مبانی فلسفی خود یعنی با استفاده  توانستبرای اولین بار مالصدرا در بین فالسفه اسالمی 

طولی را  اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری سیر تکاملی نفس و ورود آن در عوالم

. در فلسفه وی تکامل معرفتی، متناظر با نوعی اشتداد وجودی است و نفس تبیین فلسفی نماید
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 های طولی حیات برقرارنسبتی با عوالم و ساحت انسان در حرکت جوهری خود ضمن تکامل ذاتی

پس به حقیقت ادراک سه "گوید: وی در جای دیگر چنین می .(939 :0299 ،)مالصدرا کندمی

 .(223: 2، ج0333، همان) "اندگونه است همانگونه که عوالم سه گونه

توان به این معنا دست یافت که اصوال می البته با نگاه دقیق و عمیق در فلسفه مالصدرا

اما  .(221-223 : 1ج ،همان) کندمی در دو قوس صعود و نزول از این عوالم گذر نفس انسانی

سیر نزولی حقیقت نفس از عالم معقول به عالم محسوس سیری تکوینی و غیر ارادی است در 

یاری است که البته تمامی به عالم معقول سیر اخت که سیر صعودی آن از عالم محسوس حالی

در فلسفه مالصدرا سیر صعودی نفس از جسم کنند. نمی را به طور کامل طی ین مسیرا اانسانه

 شود و در حرکتی جوهری تا وصول به حقیقتی کامال مجرد و معقول ادامهمی )بدن ( آغاز

  .همان() داندمی انسانی را امری جسمانیة الحدوثیابد، وی بر این اساس نفس می

با استفاده از مبانی فلسفی عمیق خود به  فلسفه خودتوان گفت مالصدرا در می در مجموع

درستی توانسته ساحات طولی حیات بشر را برشمرده و احکام هر ساحت، و تمایز هر ساحت از 

ساحت دیگر را تبیین نماید، این ساحات عبارتند از ساحت حیات مادی، ساحت حیات مثالی، 

نظریه سهروردی مبنی بر ، ب عالم مثالساحت حیات عقالنی. الزم به ذکر است مالصدرا در با

اما بر خالف سهروردی عالم خیال را در قوس  پذیردمی )برزخ( را وجود عالمی با نام عالم خیال

 :0220 ،)مالصدرا کندمی دانسته و لذا از آن با نام خیال متصل یاد ناطقه فسنصعود قائم به 

322). 

 ساحات عرضی حیات بشر )تبیین معنایی(  -3

بحث کردیم و و نسبت آن با کمال ساحات طولی حیات بشر از دید مالصدرا  اینجا در باره تا

دیدیم که مالصدرا با استفاده از مبانی فلسفی خود به خوبی توانسته از پس تبیین فلسفی این 

بر آید. در حقیقت همانگونه که اشاره شد ساحات طولی اشاره به عوالم هستی دارد که نسبت 

یر تکامل فردی و وجودی خود به این عوالم وارد شده و الجرم برخی از احکام این انسان در س

گردد. اما نکته اینجاست که ساحات زندگی بشر منحصر در می مترتب ساحات عوالم بر آن

 حیات بشر عالوه بر این ساحات طولی واجد برخی از ساحات عرضی است.ساحات طولی نبوده و 

ساحات عرضی حیات بشر این است که تا جایی که نگارنده تتبع نکته شایان توجه در باب 

نموده است هیچ یک از فالسفه چه غربی و چه اسالمی به تعریف چیستی ساحات عرضی حیات 

. بشر نپرداخته، بلکه برخی از آنها تنها یک یا چند نمونه از این ساحات را مورد توجه قرار داده اند

ی خواهیم کرد تا با استفاده از نظریات برخی فالسفه غربی تبیینی لذا ما در این بخش از مقاله سع
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بین فالسفه، فیلسوفان  از آنجا که درمعنا و چیستی ساحات عرضی حیات بشر ارائه دهیم. از 

بشر و ساحات متفاوت آن داشته اند؛ اگزیستانسیالیست بیشترین تأمل را در باب حیات و زندگی 

توان از برخی از مبانی فلسفی فیلسوفان غربی و به می رضیبرای درک بهتر چیستی ساحات ع

 خصوص فالسفه اگزیستانسیالیست استفاده کرد. 

خویش تواند به زندگی می انسان تنها موجودی است که از نظر فالسفه اگزیستانسیالیست

 تواناییت حیات بشری است. این گیری ساحتهای متفاومعنا ببخشد و این معنا بخشی بنیان شکل

( Existence) واژه اگزیستانسریشه در وصف ساختاری وجود انسان یا همان اگزیستانس دارد. 

 ,Inwood) به معنی قدم پیش نهادن یا فراتر رفتن اخذ شده است Existreاز واژه التین 

بنابراین اگزیستانس بودن انسان به این معنی است که انسان تنها موجودی است  .(1999:60

تواند از خویش فراتر رفته و واجد نگرش و تفسیر نسبت به وجود خویش شده و سپس این که می

 نگرش و نسبت وجودی را بسط دهد.

این ویژگی وجود انسان که از آن به برونخویشی نیز یاد شده است، دستمایه تأمل بسیاری از 

ه ترین فالسفه معاصر فالسفه اگزیستانسیالیست قرار گرفته است. هیدگر به عنوان یکی از برجست

هر چند که به هیچ  -بسیاری در فالسفه اگزیستانسیالیست داشته غربی که اندیشه های او تأثیر

ویژگی  گوید: اینمی در اینباره چنین -پذیردنمی وجه این عنوان)اگزیستانسیالیست( را برای خود

یعنی داشتن نگرشی نسبت به خود و فهمیدن خود در ارتباط با امکانات وجودی خویش و گزینش 

 شودمی مداوم این امکانات، همان فصل ممیز موجودی است که از آن به اگزیستانس تعبیر

(Heidegger, 1988: 42).  انسان بر خالف تمامی موجودات دیگر هیچ گونه ذات و

این نداشتن ذات و ماهیت مشخص برای انسان بنیان آن چیزی است که  ماهیت مشخصی ندارد.

 کنیم. انسان در مواجهه با موقعیتهای متفاوتمی ما از آن با نام ساحتهای عرضی حیات بشر یاد

تواند خود را بازتعریف نموده و ماهیت جدیدی از خویش ارائه نماید. این همان وصفی است می

کنند. آزادی یعنی اینکه وجود می تی مانند سارتر از آن با نام آزادی یادکه فالسفه اگزیستانسیالیس

تواند ماهیت خویش را آزادانه می انسان چنان است که هیچ ذات و ماهیت مشخصی ندارد و

 .(Moran,2002: 362) بسازد و به حیات خویش معنا بخشد

کند که وجود بشر می به این حقیقت اشاره ،هیدگر با تأمل در این وصف ساختاری وجود بشر

وجودی در خود فروبسته نیست بلکه همواره در معرض امکانات و انتخابهای گوناگون است که 

 این امکانات و انتخابها بر سازنده ذات و حقیقت انسان است لذا وی از انسان با نام دازاین یاد

آنجا یعنی در عالم قیام دارد و -سان همواره درکند. دازاین نامیدن انسان به این معناست که انمی
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یابد. وی مهمترین می این عالم اشاره به امکاناتی است که وجود دازاین در ارتباط با آنها معنا

کند می وصف ساختاری دازاین را همان اگزیستانس ) برونخویشی ( دانسته و بر این نکته تأکید

در جای  یا .Heidegger, 1988: 42)( ته استدر همین اگزیستانس نهف 0که حقیقت دازاین

آدمی این نحوه وجود خاص گوید: می دیگر نیز در باب نحوه وجود انسان )اگزیستانس( چنین

سازد. وجود خاص آدمی به عنوان است که با گزینشهای خود ماهیت و ذات خود را می

 سازدرا میخویش اگزیستانس از خویش فراتر رفته و پا در عالم نهاده و خویشتن 

(Heidegger, 1996: 59). .بنابراین اگزیستانس بیانگر برونخویشی و استعالء آدمی است 

 )اگزیستانس( است، به عنوان وصف بنیادین خویشی که نمایانگر نحوه وجود انسان برون 

تواند از خود فاصله گرفته و می بیانگر این معنا است که انسان همواره و در هر لحظه ویوجود 

درک و تفسیر جدیدی از خویش نائل شود. از نظر هیدگر همین ویژگی بنیان آزادی وجودی به 

اما خود این قابلیت در موقعیتهای خاصی ظهور و  .(Heidegger, 1998:144) انسان است

توان به ورود به عرصه های جدیدی از حیات اشاره کرد. می یابد که از جمله آنهامی بروز بیشتری

عرصه جدید از زندگی و با قرار گرفتن در معرض روابط ، افراد و موقعیتهای جدید،  با ورود به هر

تواند از خویشتن خویش فاصله گرفته و با این فاصله سازی به درک جدیدی از خود می انسان

توان به این حقیقت می نایل شود و در نتیجه جلوه و ظهور جدیدی از خویش ارائه دهد. در اینجا

وجود انسانی حوزه های مختلفی از ظهور و بروز دارد که در هر یک این حوزه ها  دست یافت که

دهد. ما هر یک از این حوزه ها را می تصویر یا جلوه ای متفاوت یا حتی بعضا متضاد از خود ارائه

 که انسان در آن تصویر تازه ای از خویشتن ارائه داده و به نحوه ی جدیدی از خودآگاهی دست

و ورود به نامیم و از آنجا که این عرصه ها در طول یکدیگر نبوده و می ک عرصه حیاتیابد یمی

 کنیم. می نام ساحات عرضی حیات یاداین ساحات الزاما به معنی ارتقاء وجودی نیست از آنها با 

نکته شایان ذکر آن است که هر حوزه ای از حیات متناظر با نوع جدیدی از خودآگاهی است. 

ه بیان دقیق تر بتوان گفت با ورود به هر عرصه ای از حیات جنبه ای خاص از جنبه یا شاید ب

توان گفت آنچه دکارت در باب خودآگاهی گفته می شود. لذا بر این اساسمی های خود منکشف

است نوعی خودآگاهی حداقلی است. در اینجا برای فهم این مطلب که چگونه خود در مواجهه با 

شود الجرم می به عرصه های متفاوت حیات به درک جدیدی از خویش نایلدیگری و با ورود 

 بایستی از تفسیر دکارتی خود آگاهی فاصله گرفته و به تفسیر هگلی از خودآگاهی نزدیک شویم.

دهد. از دید او می هگل در کتاب پدیدارشناسی روح تفسیر عمیق تری از خود آگاهی ارائه

 .گویدمی آگاهی است و نه یک نقطه شروع آنچنان که دکارت خودآگاهی نوعی بازگشت از دیگر
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 پردازد چنینمی هگل در بخش مشهور کتاب پدیدار شناسی روح که به بحث خود آگاهی

اما حقیقت امر این است که خودآگاهی بازتابی بیرون از وجود جهان مدرکات و "گوید: می

بر اساس نگاه هگلی  (022: 0212 )هگل, "احساس است و اساسا بازگشتی است از دگربودگی.

. ایستاخودآگاهی نوعی حرکت دیالکتیکی است که رو سوی تکامل دارد و نه صرفا یک نقطه 

دیگر، قدمی است به سمت تکامل خود آگاهی . هگل  "آگاهی -خود"بنابراین مواجهه با غیر یا 

 گوید: می در جای دیگر چنین

 آگاهی از خود بیروندشود؛ خومیخود آگاهی دیگر مواجه آگاهی با خود"

 کند،می آید. این از اهمیتی دوگانه برخوردار است: نخست خود را گممی

کند؛ در ثانی، با انجام این کار زیرا خود را به مثابه وجودی دیگر پیدا می

 زیرا دیگری را به مثابه وجودی اساسی سازد،می دیگری را جایگزین

 تن خاص خود را مشاهدهبیند، بلکه در دیگری خویشنمی

 (019:  0212)هگل، "کند.می

تواند به نحوی بی واسطه نسبت به خود، آگاه شود. بلکه صرفا نمی به نظر هگل، خودآگاهی

-تواند به خودمی باید خود را در آینه دیگری بازشناسد و تنها با گذر از چنین بیگانگی است که

 (.032 :0231)اردبیلی،  آگاهی دست یابد

گوید صرفا محدود به خودآگاهی می پذیریم آنچه هگل در باب خودآگاهیمی چند کههر 

انسان نشده و او سیر خودآگاهی مطلق را مد نظر دارد اما از آنجا که در فلسفه هگل مقید و 

کرانمند دمی از زندگی مطلق است، یعنی حیات مطلق در عرصه حیات و زندگی مقید ساری و 

آنچه که هگل در باب خودآگاهی بیان کرده به خودآگاهی انسانی نیز  توانمی جاری است لذا

سرایت داد. توضیح اینکه مهمترین مسأله فلسفه هگل رابطه بین مطلق و مقید است. اینکه 

رساند. وی می مطلق چگونه خود را در تاریخ و در عرصه روح و زندگی بشری به منصه ظهور

داند و بر این می جاری و ساری در عرصه حیات مقید امریرا مطلق  موضوع،برای تبیین این 

گیرد که این مطلق در می اساس هر روح مقید و محدود بشری را دمی از زندگی مطلق در نظر

رسد. اما روی دیگر این خود آگاهی روح می عرصه حیات بشری یعنی همان تاریخ به خود آگاهی

مختلف خود آگاهی در آگاهی مطلق انباز و بشری است یعنی روح مقید بشری با پیمودن مدارج 

شود. لذا عرصه های حیات از دید هگل چیزی جز مراحل و مراتب مختلف تکامل و می شریک

 بسط خود آگاهی نیستند. 
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از نظر هگل رویارویی دو خودآگاهی آغاز مرحله تازه ای در سیر تکامل روح است. وی در 

کند. در مواجهه دو آگاهی با می رحله را چنین تصویرفراز مشهور کتاب پدیدارشناسی روح، این م

یکدیگر از طرفی خود، دیگری را به عنوان تهدیدی برای حوزه تملک خود قلمداد کرده لذا منطقا 

خواهد خودیت خود می باید سعی در براندازی خودآگاهی دیگر نماید اما از طرف دیگر خودآگاهی

آگاهی دیگر  خودآگاهی در پی آن است تا از سوی خود را در دیگری بشناسد. به عبارت دیگر هر

در اینجاست که رابطه خدایگان و بنده در فلسفه  .(030 :0231)اردبیلی،  به رسیمت شناخته شود

گیرد. خدایگان در این رویارویی بین دو خودآگاهی در به رسمیت شناخته شدن از می هگل شکل

کند می عنوان یگانه معیار ارزش به دیگری تحمیلطرف دیگری کامیاب تر است و لذا خود را به 

از دید  .(030-3: 0212)هگل،  کندمی و بنده نیز صرفا خود حقیقی خویش را در غیر مشاهده

 گیرد.می هگل در این رویارویی است که نوعی سیر دیالکتیکی برای تکامل خودآگاهی شکل

های متفاوت حیات و مواجهه با  با ورود در عرصه توان گفت انسانمی بر اساس نگاه هگلی

 رسد. در مجموع بنا بر آنچه که در باال گفته شدمی دیگری به درک متفاوتی از خویشتن خویش

هایی از حیات مادی توان به این نتیجه رسید که منظور از ساحات عرضی حیات بشر عرصهمی

ویشتن نایل شده و یدی از ختواند به درک جدمی است که انسان با ورود به این عرصه ها

ماهیت و ظهور جدیدی از خویش  و های جدیدی از ساحت وجودی خویش را نمایان سازدجنبه

 ئه دهد. ارا

همانگونه که مشخص است ما در این قسمت سعی کردیم تا با استفاده از مبانی فلسفی  

برخی از فالسفه غربی به تعریفی از ساحات عرضی حیات بشر دست یابیم. لذا هدف ما در این 

مقاله به هیچ وجه این نیست که فیلسوفی مثل مالصدرا را با فالسفه غربی مقایسه نماییم بلکه 

که اوال تعریفی از ساحات عرضی بشر ارائه داده و سپس بر این اساس سراغ هدف این است 

توان در فلسفه وی مبانی الزم برای تبیین نسبت این می رفته و ببینیم که آیا فلسفه مالصدرا

ساحات با کمال انسانی را یافت. نکته شایان توجه این است که هر چند همه ما برخی از ساحات 

شناسیم اما می د ساحت حیات فردی یا ساحت حیات اجتماعی و ... غیره راعرضی حیات بشر مانن

تعریف دقیقی از این ساحات نداریم لذا آنچه در باال گفته شد تالشی بود برای ارائه تعریفی از 

 ساحات عرضی حیات بشر.

ای ها را در قالب مجموعهتوان این عرصهمی های عرضی حیات کدامند؟ آیااما این عرصه

های عرضی حیات بشر نامحدودند چون انسان این حدود برشمرد؟ آنچه مسلم است عرصهم

ها و ظهورات های جدیدی را ایجاد نماید و جلوهقابلیت را دارد که برای خویش موقعیتها و عرصه
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فه غربی به نحو استقرایی ـجدیدی را ارائه دهد. اما شاید بتوان با رجوع به برخی از تأمالت فالس

صه اجتماعی، عرات فردی، برشمرد. عرصه حی ها را به شکل زیراز مهمترین این عرصه برخی

 .cf) "2و عرصه حیات مجازی (cf. Habermas, 1991)3 عرصه حیات عمومی

Dryfus, 2009)  
اله این نیست که هریک از این ساحتها را به نحو مجزا تحلیل نماییم چه قدر این مما هدف 

طلبد. بلکه هدف این است که نشان دهیم می از این ساحات مقالی جداگانهاینکه ورود به هر یک 

ساحات در عرض یکدیگرند و نه الزاما برخی از این که حیات انسانی ساحات متفاوتی دارد که این 

 در طول یکدیگر.

بررسی و تحلیل قابلیت فلسفه مالصدرا در تبیین نسبت بین ساحات عرضی  -4

 یحیات بشر و کمال انسان

تا اینجا بیان شد که حیات بشری واجد ساحات طولی و عرضی است. سپس اشاره شد که 

مالصدرا در فلسفه خود توانسته رابطه ساحات طولی حیات با کمال بشری را به نحو فلسفی 

تبیین نماید. در مرحله بعد به بحث پیرامون ساحات عرضی حیات انسان و معنای آن پرداختیم. در 

باید ببینیم که آیا مبانی فلسفی حکمت متعالیه صدرایی به گونه ای هست که با این مرحله 

 استفاده از آن بتوان به تبیین رابطه ساحات عرضی حیات و تکامل انسان پرداخت.

در این قسمت از مقاله که به نظر نگارنده مهمترین قسمت آن نیز هست به بررسی برخی از 

 خت تا روشن شود که حکمت متعالیه صدرایی تا چه حدیمبانی فلسفی مالصدرا خواهیم پردا

تواند در تبیین و تحلیل نقش ساحتهای عرضی حیات بشر در تکامل انسان موفق باشد. تأکید می

رسد که هدف ما این نیست که نشان دهیم که مالصدرا می دوباره این نکته ضروری به نظر

اشته است چه اینکه به دلیل نو بودن اصوال به برخی از ساحات عرضی حیات بشر توجهی ند

برخی از این ساحات، طبیعی است که فیلسوفی مثل مالصدرا به چنین بحثی نپرداخته باشد. بلکه 

هدف ما این است که نشان دهیم که آیا مبانی فلسفه مالصدرا دارای چنان قابلیتی است که 

گاه ساحات عرضی حیات در مسیر آن، تبیینی از نقش و جای بتوان در زمان حاضر با استفاده از

تکامل انسان ارائه داد. در مجموع پاسخ ما به این پرسش منفی است یعنی به دلیل برخی نگرشها 

 و مبانی فلسفی امکان تبیین ابعاد عرضی کمال در فلسفی مالصدرا وجود ندارد. 

ر اصل اصالت در ابتدای بحث به عنوان مقدمه الزم به ذکر است که در فلسفه مالصدرا بنا ب

وجود معیار کمال چیزی جز وجود نیست. حاجی سبزواری در ضمن یکی از براهین اصالت وجود 
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این دلیل که وجود مبدأ هرشرف و کمالی "یعنی به  "ألنه مبدآ کل شرف"کند می چنین بیان

دو اسفار در بیان نسبت وجود و  ( خود مالصدرا نیز در جلد22 :3، ج0902. )سبزواری، "است

شود با آن جمیع صفات می که وجود در شیئی از اشیاء قوی هنگامی"گوید: می مال چنینک

شود و بالعکس وقتی وجود ضعیف شود با آن جمیع صفات کمالیه نیز می کمالیه نیز تقویت

( لذا در فلسفه وی هر کمالی تنها در پرتو ارتقاء 329 :3، ج0333)مالصدرا،  "شوند.می ضعیف

یابد. از طرف دیگر بنا بر مبانی مسلم فلسفه صدرایی تشکیک در ماهیت راه می وجودی معنا

توان دو مرتبه از ماهیت را در طول یکدیگر دانست مگر به واسطه وجود. نمی ندارد و بنابراین

تواند به معنی ارتقاء طولی باشد مگر اینکه این نمی پس تطور ماهوی به خودی خود به هیچ وجه

وجودی باشد. از طرف دیگر تطور ماهوی به معنی ورود به ساحات عرضی تطور با استکمال 

دانیم این تطور ماهوی نوعی می حیات الزاما به معنی ارتقاء طولی در مراتب وجود نیست. هر چند

دانیم ورود به ساحت حیات اجتماعی فی حد ذاته کمال است ولی می کمال است مثال همه ما

بین نسبت کمال و  معنی اشتداد وجودی نیست و از همینجا تبیین الزاما ورود به این ساحت به

برای اینکه دقیقا مشخص شود به شود. می ساحات عرضی حیات در فلسفه مالصدرا دچار مشکل

چه دالیلی امکان پرداختن به ابعاد عرضی کمال و نسبت آن با ساحات عرضی حیات در فلسفه 

  .کنیممی ل چند نکته بیانمالصدرا وجود ندارد دالیل خود را در ذی

در فلسفه مالصدرا تبیین درستی از نقش مواجهه خود با دیگری در پیمودن مسیر  -4-0

شود. توضیح اینکه اگر نمی کمال و رسیدن به ساحت باالتری از خودآگاهی ارائه

تکامل را در عمیق ترین معنای آن نوعی بسط و تکامل خود آگاهی یا به بیان 

ت نفس بدانیم. در فلسفه اسالمی به طور عام و فلسفه فالسفه اسالمی معرف

مالصدرا به طور خاص مواجهه با غیر هیچ نقشی در تکامل خود آگاهی ندارد. یا 

 کند. نمی حداقل مالصدرا در هیچ جای فلسفه خود صراحتا به چنین چیزی اشاره

دآگاهی را مالصدرا در فلسفه خود تبیینی فرآیندی از خود آگاهی ارائه داده و خو 

داند که از نوعی خود آگاهی حداقلی یعنی همان معنای دکارتی خود می فرآیندی

در حقیقت در فلسفه مالصدرا  انجامد.می آگاهی آغاز شده و در نهایت به خدا آگاهی

رسد وی از طی این می نفس با پیمودن مراتب مختلف آگاهی و ادراک به تکامل

)مالصدرا،  کند.می خیال و از آنجا به عالم عقل یادمراتب به انتقال از عالم حس به 

( در نهایت از دید مالصدرا در باالترین مرتبه تکامل نفس که همان 929: 2، ج0333

رسد در این مرتبه به می مرتبه فناء ذاتی است، نفس به آگاهی مطلق یا خدا آگاهی
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تالشی شده و گفته مالصدرا جبل انیت نفس مندک شده و تعین آن در تعین ذات م

( هر چند سفر 322: 0299مالصدرا، ) شود.می وجود نفس در وجود مطلق مضمحل

نفس از نوعی خود آگاهی حداقلی یا درک بی واسطه از خود به باالترین مرتبه 

ترین فرازهای فلسفه مالصدرا ترین و پرکششخودآگاهی یعنی خدا آگاهی از جذاب

ماند نقش مواجهه با خود آگاهی دیگر در می است. اما آنچه در این بین مغفول

ست که اصوال مواجهه با ا پیمودن این مسیر پر فراز و نشیب است. این در حالی

تواند حتی در فهم و درک انسان از خود و قابلیتهای وجودی اش تأثیرگذار می دیگری

باشد. این مسأله به قدری مهم است که فیلسوفی مثل هگل اصوال خودآگاهی را 

توان گفت که می بر این اساس (022: 0212 ،)هگل داند.می گشتی از دیگر آگاهیباز

در سیر خودآگاهی تا خودآگاهی مطلق حداقل مرتبه ای از خودآگاهی در مواجهه با 

توان تبیین نمی یابد اما دقیقا این نکته ایست که در فلسفه مالصدرامی دیگری تحقق

سفه مالصدرا اشارات مستقیمی به نقش درستی برای آن یافت. در هیچ جای فل

دیگری در سیر تکامل انسانی پیدا کرد. و اگر هم اشارات اندکی پیدا شود این اشارات 

توان از دل آن مبانی و اصول نمی در حد اشاراتی تلویحی و غیر فلسفی است که

 فلسفی استخراج کرد.

اصوال ساحات این نکته در بحث حاضر از این جهت حائز اهمیت است که 

یابند. دقیقا به می عرضی حیات بشر معموال در مواجهه با دیگری شکل گرفته و معنا

همین دلیل است که در فلسفه مالصدرا نقش کنشهای انسانی و ارتباط با دیگری و 

همچنین حیات اجتماعی در سیر تکامل انسان نقشی حاشیه ای و عرضی است که در 

 ن بحث خواهد شد.بند بعدی به تفصیل درباره آ

بر اساس مبانی فلسفی صدرایی روابط، نسبتها و کنشهای انسان نقشی عَرَضی و  -4-2

حاشیه ای در پیمودن مسیر کمال دارند. زیرا همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد 

در فلسفه مالصدرا تکامل انسان متناظر با نوعی تکامل معرفتی است. وی بر اساس 

مله تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول بر مبانی فلسفی خود از ج

کند که انسان با طی مدارج معرفتی و ورود به ساحات مختلف می این حقیقت تأکید

تواند در یک اشتداد طولی و وجودی می معرفت یعنی معرفت حسی، خیالی و عقلی

 را طی نماید. مراتب وجود و عوالم هستی
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و روابط انسان نقش ذاتی و اساسی در تکامل وجودی  از این منظر اعمال، کنشها

هر چند در آثار خود بر نقش عمل در کمال عقل عملی که  وی ندارند. مالصدرا

اما بر اساس  کند.می همانا تسلط و استیالی بر بدن وسایر قوای نفسانی است تأکید

در  مبانی فلسفی وی این نقش صرفا نقشی جنبی و فرعی است. توضیح اینکه وی

گیرد که این دو جنبه عبارتند می آثار خود برای عقل بشری دو جنبه متفاوت در نظر

از عقل نظری و عقل عملی و از آن دو به عنوان دو قوه از قوای نفس ناطقه انسانی 

تا عقل مستفاد  کند. وی سپس مراتب کمال عقل نظری را از عقل هیوالنیمی یاد

و غایت آن را نیز اتحاد با عقل فعال )همان،  (319-312: 0221برشمرده )مالصدرا، 

داند که این مراتب همان مراتب می ( و حتی صعود به مرتبه ای فراتر از آن399

طولی و اشتدادی است. اما غایت و کمال عقل عملی را به دست آوردن هیأت 

یگر از ( از طرف د30: 0، ج0333داند. )مالصدرا، می استعالئیه نفس نسبت به بدن

آنجا که در فلسفه وی کمال متناظر با وجود است و وجود نیز متناظر با علم است. 

تواند عامل کمال انسان باشد و نقش آن صرفا برطرف نمی عقل عملی به تنهایی

کردن موانع است تا نفس یا همان عالی ترین جنبه نفس یعنی عقل نظری بتواند در 

نایل شود. از دید مال صدرا سعادت هر امری  یک سیر طولی و معرفتی به غایت خود

در گرو دستیابی به چیزی است که مقتضای ذات اوست. لذا سعادت نفس نیز به 

( اما برای 032، 3، جهمانمقتضای ذات عقلی آن وصول به عقلیات صرف است. )

رد نفس به مقتضای ارتباطش با بدن که البته این ارتباط بدن نه مقتضای ذات مج

نفس بلکه الزمه نفس در مقام فعل است سعادت دیگری متصور است که وی آن را 

 که با صدور افعال ویژه از انسان حاصل داند.می همان حصول عدالت

 شود.)همانجا( دقیقا به همین دلیل است که وی عقل عملی را خادم عقل نظریمی

 ( 311: 0221داند. )مالصدرا، می

تبع آن عقل عملی در مسیر تکامل بشر، صرفا نقشی  بنابراین نقش عمل و به

تبعی و فرعی است. در این دیدگاه روابط و کنشهای انسانی نیز در پیمودن مسیر 

کمال نقش تبعی و فرعی دارند. به عبارت دیگر این روابط به خودی خود باعث 

ای توانند زمینه و بستر مناسب تری را برمی شوند بلکه صرفانمی تکامل انسان

 تکامل معرفتی بشر فراهم نمایند. 
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نگاه مالصدرا به بحث حیات اجتماعی و نقش آن در کمال انسانی نگاهی زمینه ای و  -4-3

معد است به بیان دیگر مالصدرا در تبیین چیستی و چرایی حیات اجتماعی بر این 

تی کند که اصوال از آنجایی که انسانها برای ادامه حیات خود احتیاجامی نکته تأکید

شود لذا انسانها برای می دارند و بسیاری از این احتیاجات تنها در جامعه برطرف

: 0221 آورند. )مالصدرا،می برطرف کردن نیازهای اولیه خود به حیات اجتماعی روی

کنند لذا می ( و در این ساحت از حیات روابط و نسَبی را برای خود ایجاد293

نسب به خودی خود نقشی در تکامل وجودی همانگونه که اشاره شد این روابط و 

انسان ندارند. بلکه حیات اجتماعی صرفا بستری را برای بر طرف ساختن نیازهای 

تواند به حیات خود نمی کند که تا این نیازها بر طرف نشود انسانمی اولیه بشر فراهم

مال را که تواند مدارج کمی ادامه دهد. پس از برطرف شدن این نیازهای اولیه، انسان

از دید وی همان مراتب طولی و معرفتی است طی کند. در نتیجه اگر کسی بتواند 

نیازهای اولیه خود را هر چند مشکل به تنهایی بر طرف کند نیازی به برقراری ارتباط 

با دیگران و ورود به حیات اجتماعی برای پیمودن مسیر تکامل ندارد. هر چند 

 کند.می به نقش حیات اجتماعی در کمال انسانی اشاره مالصدرا در برخی از آثار خود

اما این امر بر اساس مبانی فلسفی وی قابل تبیین  (913-931: 0299)مالصدرا، 

نیست. زیرا همانگونه که گفته شد کمال نفس انسان به مقتضای ذاتش که همان 

عقل نظری است کسب معارف عقلی است و در فلسفه وی به درستی روشن نیست 

ارتباطات و نسب در عرصه حیات اجتماعی چه نقشی در این کمال ذاتی نفس  که

  ضی و حاشیه ای در نظر گرفت.رَتوان برای آنها نقش عَمی دارند. لذا تنها

تقلیل کمال نفس انسانی به کمال معرفتی و  به نظر نگارنده در فلسفه مالصدرا

، خیالی، عقلی راه را سپس تفسیر کمال معرفتی در یک سیر طولی به معرفت حسی

بندد. اینکه اصوال حیات اجتماعی خود می بر فهم جنبه های متفاوت کمال بشری

تواند به جنبه های جدیدی از می مرتبه ای از کمال انسانی است که در آن انسان

خودآگاهی برسد در فلسفه اسالمی به طور عام و در فلسفه مالصدرا به طور خاص 

بریم که می آنکه با تتبع در منابع اسالمی، به این حقیقت پی مغفول مانده است. حال

حیات اجتماعی و ارتباط با انسانهای دیگر خود مرتبه ای و مرحله از کمال انسانی 

است و تأکید دین اسالم بر شعائر و مناسک اجتماعی و حضور انسان در جامعه خود 

 تأییدی بر این مدعاست.
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هت حائز اهمیت است که اصوال ساحات عرضی این نکته در بحث حاضر از آن ج

حیات بشر عموما حاصل برقراری کنشها ، مناسبات و روابط مختلف بین یک انسان 

و انسانهای دیگر در عرصه اجتماع است. لذا در چنین فلسفه ای این ساحات نقش 

 اساسی در مراتب کمال بشری نداشته و همواره در حاشیه قرار دارند. 

که در بند پیشین به آن اشاره شد بر اساس مبانی فلسفی مالصدرا  بر اساس آنچه  -4-4

تکامل عرضی معنای محصل و مشخصی ندارد. این بحث در بین فالسفه اسالمی تا 

آنجا پیش رفته که حتی برخی از متفکرین اسالمی استعمال لفظ تکامل در باب 

در نگاه  (03: 0222)مطهری,  دانند.می گسترش و توسعه عرضی را ناصحیح

تکامل همواره مساوق با نوعی اشتداد و ارتقاء وجودی است.  ،مالصدرا به طور خاص

لذا  (2 :0221)مالصدرا, اصوال در نگاه اصالت وجودی او کمال مساوق با وجود است. 

در فلسفه وی تکامل وجودی نیز همواره به معنای ارتقاء در مرتبه وجودی آن هم به 

ورتی که اگر بپذیریم که یک موجود بدون آنکه ارتقاء وجودی نحو طولی است. در ص

داشته باشد با گسترش یا تغییر روابط خود با دیگر موجودات بتواند دامنه یا حوزه آثار 

خویش را تغییر یا گسترش دهد، آنگاه باید به نوعی از تکامل با عنوان تکامل عرضی 

شود. اما در می کمال اجتماعی از آن به ینیز قائل شویم. این همان است که گاه

فلسفه مالصدرا اصوال هر گونه تکامل نفس متناظر با نوعی ارتقاء معرفتی و طولی 

است و ایجاد، بسط و توسعه روابط انسانی به خودی خود عامل کمال نیست مگر 

اینکه چنین توسعه ای به نوعی تکامل معرفتی منجر شود. اما پر واضح است که 

نجر به نادیده گرفتن برخی از جنبه های کمال انسانی و تقلیل هر چنین دیدگاهی م

  به کمال معرفتی خواهد شد. گونه کمال

 افیزیکی تبیینتشناختی و م در فلسفه مالصدرا روابط انسانی از حیث هستی  -4-5

 ای وجودی است و لذا وی سعی شود. توضیح اینکه فلسفه مالصدرا فلسفهنمی

تبیینی وجودی از امور متفاوت از جمله کمال انسان ارائه کند تا در فلسفه خود می

دهد اما وی در هیچ جای فلسفه خود تبیینی وجودی از روابط انسانی و نسبت آن با 

رود وی به این بحث می دهد. در بحث وجود رابط که انتظارنمی کمال انسان ارائه

دو عبارتند از: رابط در  کند که اینمی معنا برای وجود رابط بیانبپردازد ایشان دو 

سپس در باب معنای دوم  (232: 0ج ،0333، )مالصدراقضایا و رابط در بحث علیت. 

با نگاهی عمیق وارد بحث شده و هر معلولی را در مقایسه با علت وجود بخش خود 
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داند و از آنجا که در سلسله هستی تنها علت وجود بخش به می نوعی وجود رابط

ه فقط خداست کل هستی در مقایسه با مبدأ هستی در حکم وجود معنی واقعی کلم

تواند به تبیین می رابط و عین فقر و وابستگی به آن است. لذا این بحث در نهایت

فلسفی رابطه بین موجودات و به طور خاص انسان با مبدأ هستی یا خدا منجر شود. 

صورت مستقل به بحث اما نکته اینجاست که مالصدرا هیچگاه و در هیچ مبحثی به 

از روابط موجودات با یکدیگر و به طور خاص روابط بین انسانها نپرداخته و اصوال 

 یابند. نمی اینگونه روابط در فلسفه وی تبیین درستی

اهمیت این بحث در این است که این روابط و تعامالت هر چند ممکن است 

تحول در ساختار وجودی  نشود اما نشان دهنده نوعی الزاما باعث اشتداد وجودی

انسان است. به عنوان مثال ورود به ساحت حیات اجتماعی یا ورود به ساحت حیات 

 مجازی عرصه های جدیدی را برای گسترش روابط و تعامالت بر روی انسان

گشاید. این تحوالت اگرچه در نگاه اول ممکن است تحوالتی عَرَضی و بیرونی به می

میق تر از آنجا که امور عَرَضی و روابط وجودی از خود نظر برسند اما در نگاه ع

استقاللی ندارند و در یک نگاه وجودی و به طور خاص بر اساس اصالت وجود 

صدرایی ریشه هر فعل و انفعال و هر نوع تأثیر و تأثری را باید در خود وجود جستجو 

ست اما نکته کرد، لذا بازگشت هر گونه تحولی به تحول در ساختار وجودی انسان ا

این است که هر تحولی الزاما به معنی اشتداد وجودی نیست و این نکته ایست که بر 

توان نمی شود؛ زیرا در این فلسفهنمی اساس مبانی فلسفه صدرایی به درستی تبیین

در توضیح بیشتر  تحول وجودی را به معنایی غیر از اشتداد وجودی و طولی پذیرفت.

است که اوال: در فلسفه صدرایی اشتداد وجودی فرع بر  این مطلب الزم به ذکر

تشکیک طولی است. به همین دلیل است که هم خود مالصدرا و هم بسیاری از 

کنند یکی از مبانی می مفسرین وی وقتی بحث حرکت جوهری اشتدادی را مطرح

 هر گونه مقایسه بین دو موجود 9دانند.می آن را پذیرش اصل تشکیک طولی در وجود

از نظر شدت و ضعف و کمال و نقص تنها زمانی امکانپذیر است که رابطه ای 

دانیم که در فلسفه مالصدرا می تشکیکی بین آنها حاکم باشد. ثانیا: از طرف دیگر ما

تشکیک در ماهیت راه ندارد. پس الجرم تشکیک به وجود است. لذا شدت وجودی 

جودی نسبت به موجود دیگر واال یعنی باالتر بودن یک موجود در سلسله مراتب و

 .شدت معنای محصلی نخواهد داشت
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جا مشخص است که ما در تبیین نقش ساحات عرضی حیات در ن از همی دقیقا 

. زیرا از آنجا شویممی ه صدرایی دچار نوعی چالشکمال انسانی بر اساس مبانی فلسف

که تنها معنای مفروض تکامل در فلسفه صدرایی ارتقاء وجودی است یا باید این 

در  به معنی ارتقاء وجودی بدانیم عرضی مانند گسترش روابط اجتماعی راتحوالت 

یا  که مسلم است برخی از این تحوالت الزاما به معنای ارتقاء وجودی نیست. حالی

به عنوان کمال تلقی نکنیم که در آن  ت عرضی حیات راود به ساحاباید از اساس ور

در  ،صورت ساحت اجتماعی و برخی ساحات عرضی دیگر در حیات انسانی نقشی

ی خواهد بود که در کمال انسان نداشته و یا نقش آنها صرفا نقشی حداقلی و حاشیه ا

  این صورت این حرف با مبانی دینی و حتی مسلمات عقلی ناسازگار است.

 نتیجه

آید که حیات انسانی دارای ساحات طولی و عرضی است. همانگونه می از آنچه گفته شد، چنین بر

که اشاره شده منظور از ساحات طولی ساحاتی است که ورود انسان به هریک از این ساحات با 

نوعی اشتداد وجودی و تکامل طولی همراه است اما در مورد ساحات عرضی وضع به گونه 

است. ورود انسان به هریک از این ساحات عرضی به معنی تغییر و بسط و گسترش دیگری 

روابط و تعامالت انسان در ارتباط با خود و دیگری است. بر این اساس کمال انسانی نیز دارای دو 

بعد خواهد بود یکی بعد طولی که متناظر با اشتداد وجودی و ارتقاء در مراتب طولی است و یکی 

ط و نسب در ساحات عرضی حیات است. مالصدرا به معنی گشترش و بسط رواب بعد عرضی که

اما بنا  هر چند در تبیین فلسفی نسبت بین کمال انسانی با ساحات طولی حیات موفق بوده است

توان تبیین دقیقی از نقش و جایگاه نمی به دالیل پیش گفته با استفاده از مبانی فلسفی وی

یابد می انسان ارائه داد. توجه به این نکته زمانی اهمیت بیشتری در کمال ساحات عرضی حیات

که بدانیم اصوال آنچه به عنوان فلسفه های درجه دوم یا به تعبیر ما فلسفه های مضاف در غرب 

ناشی از همین عطف  داشته،مطرح شد و دستاوردهای زیادی نیز در حوزه علوم انسانی به همراه 

 بشر است.توجه به ساحات عرضی حیات 

 هانوشتپی

آن استفاده  ای است که هیدگر برای بیان ساختار وجودی انسان و نسبت آن با عالم از دازاین واژه .0
در زبان آلمانی به معنی  Daتشکیل شده است که  Seinبعالوه  Daکند. این واژه از دو بخش می

بودگی است که بیانگر ساختار وجودی  -به معنی بودن است لذا این واژه به معنی آنجا Seinآنجا و 
 انسان به عنوان وجود در عالم است.
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