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 چکیده
حرکت جوهری و به عبارتی سیالیت جهان باور به 

 .مالصدراستنگری در جهانباورهای کلیدی از یکی 
باور به حرکت جوهری تأثیرات عمیقی بر هر سه 
ساحت ذهن آدمی دارد. نوشتار حاضر در پی آن است 
تا تاثیرات باور به حرکت جوهری را در ساحت 
شناختی و عقیدتی ذهن آدمی مورد بحث قرار دهد و 
به این پرسش پاسخ گوید که فرد باورمند به حرکت 

مستعد پذیرش چه باورهایی جوهری و سیالیت جهان، 
در ساحت شناختی ذهنش خواهد بود؟ و باورهای 

آیند چه تأثیری بر جدیدی که در ذهن فرد پدید می
ترین آثار مهمهای آن خواهند داشت؟ دیگر ساحت
 در حوزۀ شناختی ذهن آدمی، نخست چنین باوری

آن است که  دیگر. فرآیند دیدن خود و جهان است
ین فردی جوهری ایستا که تمام جهان در دیدگاه چن

شده باشد نیست بلکه هر آن در صیرورت است و 
هویت خود را  آدمی نیز هویتی پویا دارد و دائماً

. باور دیگری که در اثر فرآیند دیدن خود و سازدمی
گیری احساسات و شود و در شکلجهان تقویت می

ناپذیری بینیعواطف بسیار تأثیرگذار است باور به پیش
 .و عدم قطعیت در مورد جهان و انسان است

حرکت جوهری، سیالیت جهان، : واژگان کلیدی
 .ناپذیریبینیهویت پویا، پیش
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Abstract 

Believing in transubstantial movement- in other 

words the fluidity of the world- is one of the key 

beliefs in the outlook of Mulla Sadra. This belief 

has a wide-ranging impact on both the morality 

and the psychology of humans. If anyone 

believes in transubstantial movement, all three 

of his mind’s context are subject to change and 

believing in each three of these contexts has a 

major impact. In this article, we are going to 

discuss the effects of believing in transubstantial 

movement on the development of cognitive 

context and ideology of human psychology 

using a phenomenological approach and in an 

intuitive and introspective manner. The most 

important effects of this belief on the cognitive 

domain and human psychology are first the 

process of seeing oneself and the world. To a 

person with such view, the world is no longer a 

static world that is finished, but rather a world 

that has a becoming and human also has a 

dynamic identity and constantly forms his 

identity. The second belief that is strengthened 

by the process of seeing oneself and the world, 

and is influential in the formation of feelings 

and emotions is believing in the unpredictability 

and uncertainty of the world and human beings. 

Keywords: Transubstantial Movement, World 

Fluidity, Dynamic Identity, Unpredictability. 
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 مقدمه
عبارتی سیالیت جهان باور به حرکت جوهری و به

نگری یکی از باورهای کلیدی در جهان
تقسیم ذهن آدمی را به سه  اگر اوالً .استمالصدر

عواطف و  ،احساسات ،ها و عقایدساحت شناخت
 ثانیاً ها و اراده بپذیریم وو خواسته هیجانات

 ،ارندذثیرگأگانه بر هم تبپذیریم که این ساحات سه
آنگاه باید پذیرفت که هر تغییری در باورهای 

 کند.آدمیان کل ذهن را با تالطم و تغییر مواجه می
تحقیق حاضر بر آن است تا تأثیر اعتقاد به حرکت 
جوهری را در سه ساحت ذهن بررسی نماید. 

توان در نوع نگرش فرد ترین این تأثیرها را میمهم
به خود و جهان دانست که جهان را پویا و 

 ناپذیر خواهد شمرد.بینیپیش
با رویکردی پدیدارشناختی و با  نوشتاراین 

گیری شهودی، درون نگری و بهره استفاده از روش
شناختی باور از استدالل، به بررسی آثار و نتایج روان

به حرکت جوهری پرداخته و رویکردی تجربی به 
باور کانونی در  ندارد.روانشناسی باور به حرکت 

رویکرد پدیدارشناسانه این ایده است که جهان تنها 
ازد سبه شکلی که برای اذهان ما خود را آشکار می

شکلی  تواند جهان را بهفهم است و ذهن نمیقابل
شود ادراک کند و مستقل از آنچه که بر او ظاهر می

زمینه هر روانشناسی پدیدارشناختی از این پیش
؛ ((Wilshar, 1977: 3فلسفی سر بر آورده است 

عنوان مثال یکی از آثار روانشناختی باور به حرکت به
فرآیند  ،آدمی جوهری در ساحت شناختی ذهن

دیدن خود است که برای نشان دادن این امر به 
 . جوییممیاستدالل تمسک 
گفته ابتدا های پیشبه پرسش گوییبرای پاسخ

بندی ذهن به ساحات مختصری درباره تقسیم
سخن  ثیر و برهم کنش آنها بر یکدیگرأگانه و تسه
 مسئلهای کوتاه درباره پس از بیان مقدمه و گوییممی

حرکت جوهری نزد مالصدرا، درنهایت به نتایج این 
 .پردازیممیباور در حوزه شناختی روان آدمی 

گانه تهن و برهم کنش آنها هاي سهساحت. 1
 در یکدیگر

دریافت و  معنای فهمیدن، ادراک،ذهن در لغت به
حاالتی وجود دارد که مختص  .دانستن است

کن انسان است )البته در برخی حیوانات هم مم
حاالتی نظیر  ؛است سطوحی از آن یافت شود(

ها و امیدها، حافظه و تفکرات و احساسات، بیم
تجربه، ویژگیهای شخصیتی و منش، قضاوت و 
انتخاب، اراده کردن، انگیزشها و تعلق داشتنها و 
اموری از این قبیل که برای نشان دادن آنها واژه 

 .(Edvards, 1972: 5/ 336) رودذهن به کار می
ثیر دیدگاه أشناسان تحت تفیلسوفان و روان

که   هستند افالطون قائل به سه کارکرد برای ذهن
 ، احساسات،(cognition) عبارتند از شناخت و عقیده

 و خواسته و اراده  (emotion)عواطف و هیجانات

(volition) (Lazarus & others, 1999: 4-5).  ارسطو
بندی را پذیرفت یمنیز به پیروی از افالطون این تقس

قائل به این سه ساحت برای  نیزو فیلسوفان مسلمان 
در خصوص معارف و احوال و نقش و ذهن شدند 

معارف در واقع  .تفصیل سخن گفتندآنها در عمل به
احساسات  به علم و معرفت و احوال به میلها و بعضاً

اشاره احوال به احساسات و  .و عواطف اشاره دارند
ها و اراده از مثالهایی که به خواستهعواطف و نیز 

عنوان مثال مالصدرا در به ؛اند قابل استنباط استزده
بدان که همه مراتب عمل به » گوید:این باره می

معارف، احوال و  ؛اندشریعت، از سه امر انتظام یافته
معارف همان باور به خدا و روز جزاست،  ... . اعمال

طع شدن از غرضها و معنای دورشدن و منقاحوال به
اهداف طبیعی و دنیوی همانند وسوسه ها و شهوت 
و غضب و محبت دنیاست و اعمال مانند نماز و 

 .(1/249: ب1366)مالصدرا،  ...«روزه و 
دهد که او توجه به سخن مالصدرا نشان می

الاقل در حوزه ذهن به دو کارکرد توجه داشته 
ر نظکه به یکی معارف و دیگری احوال :است

رسد احوال از نظر او هم مشتمل بر احساسات می
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و عواطف باشد و هم مشتمل بر ساحت اراده و 
 خواست ذهن.

این به شناسی تقسیم ذهن امروزه نیز در روان
ات بوده و مورد پذیرش از مسلمّ ،سه ساحت

شناسی قائل به در واقع در روان است.شناسان روان
 ؛ی هستندناپذیر برای ذهن آدمسه ساحت تقلیل

ها، ساحت احساسات و ساحت ساحت شناخت
است  آنناپذیر بودن این ساحات علت تقلیل. اراده

که آگاهی ما همیشه معطوف به یک شیء است و 
مختلف دارد:  ۀاین ربط و نسبت با شیء سه جنب

از بودن یا  آنکهشناسیم دوم اول اینکه شیء را می
وم رضایت داریم و سنبودن آن رضایت یا عدم

خواهیم در آن تغییر ایجاد خواهیم یا نمیاینکه می
بندی جنبه انتزاعی دارد و همچنین این تقسیم .کنیم

ذهن دارای سه بخش  به این معنا نیست که واقعاً
در واقع اینها سه کارکرد ذهن آدمی  .مجزاست

هستند و با یکدیگر در ارتباط بوده و بر هم کنش 
شناسی نه در روانگابندی سهاین تقسیم. دارند

 تتنس ،شناس و فیلسوف آلمانیتوسط روان
(Johannes Nikolaus Tetens) (1736-1817 رایج )

 گردید و البته توسط کانت رواج یافت
(Radhakrishnan, 1912: 19). 

توجه این است که در هر حالت  نکته قابل
ها حضور دارند، اما تفاوت ذهنی هر سه این جنبه

به نسبتها و درصدهای متفاوتی  های روانیحالت
به تعبیری این  .هم دارند است که این سه جنبه با

هایشان در لفه با هم حضور دارند، اما نسبتؤسه م
 ؛هر حالتی نسبت به حالت دیگر متفاوت است

در هنگام استدالل، با اینکه استدالل  ،وان مثالعنهب
مربوط به ساحت شناختی ذهن است، اما هم 

ی و هم ساحت احساسی حضور ساحت اراد
امری گزینشی است و  ،زیرا استدالل ؛دارند

ایم و همچنین برای استدالل و نوع آن را برگزیده
دهنده حضور استدالل هدف داریم که اینها نشان

لفه ؤهمچنین م .لفه خواست و اراده استؤم
زیرا بسته به  ؛احساسی و عاطفی هم حضور دارد

یم یا خیر احساس اینکه به هدف استدالل برس
حالت شفقت  ،مثال دیگر ؛کنیملذت یا رنج می

اما در این  ،است که نوعی احساس و عاطفه است
حالت به انسان یا موجود دیگری که متعلق شفقت 
ماست شناخت داریم و عنصر اراده هم حاضر 

خواهیم کاری برای رفع درد و رنج زیرا می ؛است
 (.Ibid, 21)متعلق شفقت صورت دهیم 

گیری رسد باورها و عواطف در شکلنظر میبه
ی داشته باشند و از بر ها نقش علّها و خواستهمیل

هم کنش باورها و عواطف، امیالی در انسان پدید 
با یکدیگر برهم کنش  نیزعواطف و باورها  .بیاید

توانند دوطرفه دارند، به نحوی که هم باورها می
 ،یجاداحساسات و عواطف جدیدی را در ما ا
توانند تقویت یا تضعیف کنند و هم عواطف می

 ؛یا تضعیف کنند ما ایجاد، تقویت باورهایی را در
حسن فرد راستگویی »باور به اینکه  ،عنوان مثالبه

 نتواند حس اعتماد نسبت به او را در م، می«است
من »ایجاد یا تقویت کند و از سوی دیگر اینکه 

ن خبر را که ای شودسبب می «عاشق حسن هستم
سختی حسن اختالس کرده است باور نکنم و یا به

دنبال شواهدی برای نپذیرفتن باور کنم و یا اینکه به
خوبی المثل عربی هم بهدر ضرب ؛ چنانکهآن باشم

در این  .«حب الشیء یعمی و یصم» بیان شده است:
 باب که از میان احساسات و عواطف و باورها کدام

شناسان اختالف دارند بین روانیک اهمیت بیشتری 
نظر وجود دارد و برخی عواطف را دارای اهمیت 
بیشتر و برخی باورها را دارای اهمیت بیشتری 

 .(Lazarus, 1999: 8-10) دانندمی
های مختلف ثیر ساحتأمالصدرا خود نیز به ت

تصریح  و روان و ذهن آدمی بر یکدیگر اشاره داشته
کنند و احوال ایجاد می کند که معارف، احوال رامی

که گفته شد از  طورهمان .شوندهم منجر به عمل می
معارف اشاره به ساحت شناختی ذهن  ،نظر مالصدرا

و احوال اشاره به ساحتهای عاطفی و ارادی ذهن 
صورت مکرر به ویثار آاشاره به این نکته در  .دارد
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شرح او در  ،عنوان نمونهبه ؛صورت پذیرفته است
هر علم و معرفتی حالی را  بیان می کند: فیاصول کا
اش عمل است و ن حال میوهآآورد که پدید می

پس هر عملی  .عکس این ترتیب هم وجود دارد
کند که هر حال و صفایی حالی را در نفس ایجاد می

 پدید می آورد آندر نفس، معرفت جدیدی را در 
 .(213 /2: الف1366)مالصدرا، 

ان )حرکت جوهري( نزد باور به سیالیت جه .2
 مالصدرا

مالصدرا حرکت را خروج جسم از قوه به فعل 
صورت تدریجی و متصل دانسته و آن را از به

 ءبه این معنا که شی .کندعوارض موجود تلقی می
در  ؛رسدبه حالتی دیگر می گذرد واز حالتی می

پذیرد و امر جدیدی حادث چیزی زوال می آن
حدوث و زوال تدریجی شود در حالی که این می

  .(31-21 /3: 1981 ،هموو متصل است )
دهد که حرکت مشهود در مالصدرا نشان می

 باشد، بلکهظاهری  حرکتی نیست که صرفاً ،جهان
حرکتی است که در عمق هستی جریان دارد و 

ای بر قرار سابق طبیعت چنان است که هیچ لحظه
ه قائل ب ویرو که از آن .(62-61 :همان) نیست

 را  ، اثبات حرکت جوهریاستاصالت وجود 
داند. از میثبات و سیالیت صفاتی برای وجود 

وجود  است:دیدگاه او وجود خود بر دو قسم 
موجوداتی  نِآوجود ثابت از  .ثابت و وجود سیال

 اند و وجود سیال از آنِاست که فعلیت محض
موجوداتی است که تمام نیستند و فعلیت تام 

به حرکت جوهری آثار بسیاری بر  باور .ندارند
به  ادامهگانه ذهن آدمی دارد که در ساحات سه

آثار روانشناختی این باور در ساحت عقیدتی و 
 .شودشناختی ذهن پرداخته می

 هاشناختی در حوزه باورها و شناختآثار روان. 3
در ساحت شناختی ذهن آدمی باور به فرآیند بودن 

اور به حرکت اشتدادی جهان و به بیان مالصدرا ب

نخست اینکه فرد  :ثیر عمده داردأوجود دو ت
باورمند به سیالیت جهان، خود را نیز مشمول این 

 ،داند و دوم اینکه از نظر چنین فردیحکم می
 .ناپذیر استبینیجهان پیش

 فر یند دیدن خود و جهان .5ـ9
با پذیرفتن حرکت بنیادین در جهان، ما با تصویری 

 :شویممی انگیز از جهان و انسان مواجهبسیار دل

 فر یند دیدن جهان. 5ـ5ـ9
و هر ند یک حرکت همجموع کائنات مادی متحرک ب

ای از پیکر این متحرک پاره ایموجود و حادثه
خود این که نباید فراموش کرد البته واحد است. 

متحرک با حرکت است که ساخته و پرداخته 
ود به شکل شود و چنین نیست که این موجمی

در واقع با این  .کنونی باشد و بعد به راه افتاده باشد
شود که جهان هستی می مشخصمالصدرا  عبارات

 .(26: 1387ورده )سروش، آفرآیند است و نه فر
که  گرددمعلوم میبا اثبات حرکت جوهری 

 .شوندگاه متوقف نمیتغییرات در زندگی ما هیچ
که برای  یشیداندگونه میاگر در حال حاضر این

اید و منتظرید مدتی همه چیز را پشت سر گذاشته
که هیچ آرام  باید بدانید ،تا همه چیز آرام شود

همه چیز در تغییر و آشوبی  و شدنی در کار نیست
تغییر همان چیزی است که  .دنبرسر میدائم به

که  آنچه .هست و هیچ راهی برای تغییر آن نیست
رد شما با تغییر و نوع روش برخو، قابل تغییر است

)والش،  عوض شدنتان در مقابل تغییرات است
نه  ؛کندای طوالنی نمیهطبیعت خطابه (،8: 1391

آورد و نه غرش ابر گردباد تمام صبح دوام می
 .(52: 1391)الئوزه،  تمام روز

ها را در باور به سیالیت مانع دیگری که انسان
حرکت تدریجی بودن این  ،کندجهان رهزنی می

همین تدریجی بودن و دفعی نبودن این . است
ای از آن شده حرکت بنیادین سبب غفلت عده

این تدریجی بودن حرکت در جهان همان  .است
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عنوان فریبنده چیزی است که در برخی متون به
 ،عنوان مثالبه ؛بودن دنیا از آن یاد شده است

سرعت ید: جهان فرآیندی است که بهگوغزالی می
فنا دارد و تو جهان را ساکن و مستقر  رو به

او همواره در جریان و سریان  حال آنکه ،بینیمی
و در حال کوچ کردنی سریع است، اما ناظر 

کند و هنگامی که فانی و حرکتش را حس نمی
)غزالی،  شودمنقضی شد حرکتش محسوس می

مالصدرا نیز در توضیح اینکه  .(176 /9 :1416
دریایی عمیق تشبیه کرده  چرا لقمان دنیا را به

برای بیان وجه شبه سه حالت را ذکر  ،است
دلیل تشبیه دنیا به دریای عمیق به آنکه اول :کندمی

اینکه دنیا در هر  ؛متحرک و متغیر بودن دنیا است
گونه ثباتی لحظه به حالتی و رنگی است و هیچ

 یدنیا دریای عمیق ،دوم .برایش متصور نیست
یان چون کشتی که نفس بر آن است و بدنهای آدم

سوم اینکه  ند.سوار است در دریای دنیا شناور
توجهی به عمق بحر در آن  ها در اثر کمانسان

در  .(1/361 :ب1366شوند )مالصدرا ،غرق می
واقع غرق شدن در این بحر به علت عدم توجه 

 به واقعیت متغیر آن است.
آلبر کامو برای غفلت آدمیان از ناپایداری 

 از نظر او د.دانغفلت از مرگ را علت می ،انجه
کنند که گویی از ای زندگی میگونهاینکه همه به

فرد باورمند به جهان  ،تغییر و زوال خبر ندارند
علت چنین  اندازد وسیال را به شگفتی می

مرگ ندارد و  ۀاست که انسان تجرب آنخبری بی
کنیم ما تنها چیزی را به معنی واقع کلمه تجربه می

ن را زیسته و مبدل به امری آگاهانه کرده آکه 
 .(28: 1393باشیم )کامو، 

 )هویت پویا( فر یند دیدن خود .7ـ5ـ9
ای که نگاه فرآیندی به جهان در ترین نتیجهمهم
گذر از این ؛ ، تعمیم این نگاه به انسان استردبردا
 ۀبه گزار «جهان سیال و پویا است» ۀگزار

«. ن هویتی سیال و پویا داردانسا» شناختیانسان

تعریف  چنانگرا انسان را شناسان انسانروان
اند که پویایی را در هویت او مفروض کرده

عنوان مثال گوردون آلپورت شخصیت به ؛اندگرفته
ای تعریف کرده که پویایی در تعریف گونهرا به

هویت، ارگانی پویا درون » هویت لحاظ شده است:
مطابقت منحصر در فرد انسان فرد است که موجب 
به  .(Allport, 1937: 48« )شودبا محیط زیستش می

بلکه  ،شخصیت ما چیز ساکنی نیست ،عبارت دیگر
کند و از خامی به پختگی صورت مداوم رشد میبه

ای به لحظه قبل ما اش چیز تازههر لحظه و رسدمی
این افزایش تنها در بعد جسمی و . افزایدمی

بلکه در آنچه نادیدنی و مربوط به  محسوس نیست
دهد )برگسون، شود رخ میمی نیزحوزه ذهن 

کارل راجرز هم زندگی خوب را یک . (11: 1349
گوید او می .داند و نه حالتی از بودنفرآیند می

 و روداو خود پیش می ،انسان مسیر است نه مقصد
پذیرد و وضعیتی استاتیک ندارد هیچگاه پایان نمی

 .(Rogers, 1961:186) پویا دارد کامالً و هویتی
اهلل جوادی آملی آغاز توجه به سیالیت آیت

جهان را از توجه به پویایی و حرکت در خود 
از نظر او کسی که قائل به حرکت  .داندمی

هرگز پی به تحوّل درونی خود  جوهری نیست،
برد، چه اینکه غافلِ از تجرّد روح، راهی برای نمی

زیرا کسی  ،سرار ماوراء طبیعت نداردپی بردن به ا
که خود را نشناخته از شناخت حقیقتِ خارج از 

 (.15 /1 :1382خود سهمی ندارد )جوادی آملی، 
مالصدرا برای بیان متغیر بودن روان و نفس 

اتحاد عاقل »انسان و اینکه هویت آدمی پویاست، 
ترین کند که مهمطرح و اثبات میرا  «و معقول

حرکت اشتدادی  ۀپذیرفتن نظری آنفرض پیش
ذهن انسان با  ،بر اساس این نظریه .وجود است

معلومات و مدرکات خود اتحاد دارد و این اتحاد، 
البته اتحاد  .اتحادی حقیقی است و نه اعتباری

صور معلومات و مدرکات با نفس آدمی در مراحل 
ابتدایی پیدایش نفس از نوع اتحاد ماده و صورت 

دی استکمال نفس از نوع اتحاد و در مراحل بع
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به توضیح برای فهم بهتر  .علت با معلول است
 :پردازیممیاین نظریه اجمالی 

از نظر مالصدرا معلوم بالذات صورت ذهنی 
متحد بانفس است که حال یا اتحاد آن از نوع 

است یا اتحاد علت و  1اتحاد ماده و صورت
 و معلوم بالعرض وجود عینی ماهیت شیء 2معلول

مثالً هنگامی که کتابی را مشاهده  ؛خارجی است
معلوم بالعرض و  ،وجود خارجی کتاب ،کنیممی

صورت ذهنی کتاب که با نفس به یکی از انواع 
ذکر . معلوم بالذات است ،گفته متحد استپیش

این نکته ضروری است که صورت معلوم بالذات 
تواند یا از باورهای ما باشد و یا از احساسات می
های ما، پس در عواطف و یا از امیال و خواستهو 

هر شکل از انواع معلوم بالذات اصل اتحاد آن 
 .صورت با ما تفاوتی ندارد

از دیدگاه مالصدرا، علم امری مجرد است و 
این تجرد حتی در علم محسوسات و مخیالت نیز 

نزد فیلسوفان مسلمان  ،از سوی دیگر .ثابت است
در ابتدای پیدایش بالقوه  ،عقل )قوه ادراکی انسان(

محض است و موسوم به عقل هیوالنی است و 
این عقل با طی مراحلی از عقل بالملکه و عقل 
بالفعل عبور نموده و به مرتبه عقل بالمستفاد که 

 ،در این مرتبه .رسداعلی مراتب عقل است می
های عقالنی نزد نفس به صورت بالفعل صورت

ا نفس از ادراک سینطبق دیدگاه ابن .حاضرند
کند و در حواس باطن، صورت حسی آغاز می

تدریج خصوصیات مادی خود حسی درک شده به
را از دست داده و به صورت ادراک جزئی خیالی 

آید و در متخلیه )مفکره( ترکیبات و در می
یابد و این صورت حسی تفصیالت گوناگون می

نفس را  ،تقشیر شده که تا این مرحله مادی است
ای پذیرش صورت کلی عقلی از عقل فعال بر

کننده کند و این عقل فعال است که افاضهاعداد می
نفس به مرتبه  ،صور عقالنی است و به این شکل

 یابدرسد و فعلیت محض میعقل بالمستفاد می
اما نزد مالصدرا ماجرا به  .(218: 1414 سینا،)ابن

نفس با ادراک است که رشد  وای دیگر است گونه
 :گویدمی موالنا؛ چنانکه کندمی

 ایای برادر تو همین اندیشه
 ایریشه مابقی خود استخوان و

 .(173: 1373)مولوی،
عقل  ۀدر مرتب ،بر اساس دیدگاه مالصدرا

نفس هنوز پدیدار نشده و انسان  ،هیوالنی
موجودی مادی است که ارتباط حواس پنجگانه 

و آدمی با جهان موجب منفعل شدن این حواس 
اعداد آن برای افاضه صور محسوسه از سوی 

اتحاد این  ،در این مرحله .شودمبادی عالیه می
از نوع  ،صور با ماده خود که همان بدن است

اتحاد ماده و صورت بوده و اولین گام در حدوث 
است که  الزم به ذکردر اینجا  .نفس انسان است

نزد مالصدرا ارتباط بین نفس و صور انضمامی 
 و ارتباطی اتحادی است. نبوده

نفس در مرحله بعدی که به اندازه کافی واجد 
و خود  گردیدهدیگر فعال  ،صور ادراکی شده

صدور . است شدهتبدیل به کارخانه مجردسازی 
صور محسوس در آدمی به این شکل است که 
حواس ظاهر علت اعدادی هستند و پس از انفعال 

نفس را برای صدور این  ،از جهان خارج
ها این امر در اکثر انسان. کنندها مهیا میصورت

های معقوله از نفس اما صدور صورت ،تحقق دارد
آدمی به اقلیتی از نفوس اختصاص دارد که به 
تعبیر مالصدرا این افراد تبدیل به ملک، فلک و 

در  .(483-473: 1354 اند )مالصدرا،ملک شده
این مرحله نفس نسبت به صور ادراکی علیت 

معلول عین ربط به که مالصدرا ثابت نموده  .رددا
علت است و وجود معلول از شئون وجود علت 

در واقع وجود معلول رقیقه وجود علت  و است
در فرآیند شناخت، نفس آدمی  رواز این .است

 شناسد.خودش را می
ای هکه رابطه نفس با صورتجایی بنابراین از آن

همواره در حال نفس  ،ارتباطی اتحادی است ،ادراکی
اشتداد یافتن و حرکت است و به تعبیری انسان 
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البته بیان این نکته ضروری است  .هویتی پویا دارد
موجودی دارای بدن هم  ،که انسان عالوه بر نفس
در هویت انسانی دارای  نیزهست که اگر بدن را 

هم بر اینکه انسان دارای هویتی  باز ،نقش بدانیم
 نیززیرا بدن انسان  ؛شودپویاست خللی وارد نمی

جوهری جسمانی است و از دیدگاه مالصدرا همه 
جواهر جسمانی پیوسته در حال حرکتی مستمر 

به تعبیری انسان از دو بعد تشکیل یافته  و هستند
 و بدنی بعد «.فکر-من» و «جسم -من » :است

 دائماً است طبیعت از جزئی اینکه حکم به جسمانی
 به و زیدمی حال زمان در و است تغییر حال در

 درست است؛ شور از سرشار قراریبی این علت
 دام به را او تواننمی هرگز که زیبایی زن مانند

تنی بودنش راز جذابیت و نیافدست همین و انداخت
اما ساحت ذهن اگر واقعیت متغیر  .زیبایی اوست

همواره در گذشته و آینده  ،جهان را باور نداشته باشد
های مختلف و شور بدن را به بهانهکند سیر می

نظریه اتحاد  .(Watts, 1951: 39) کندسرکوب می
عاقل و معقول یکی از نظریاتی است که پویا بودن 

 کند.ذهن را برای انسان باورپذیر می
کید أبنابر آنچه گفته شد و خود مالصدرا هم ت

هر انسانی دارای دو نوع تغیر و حرکت  دارد،
ی که به علت جسمانی یکی حرکت جبر :است

کلی  ۀبودن انسان و تبعیت جسم او از قاعد
حرکت جوهری است و دیگری حرکت و تبدل 
اختیاری که حرکتی است به حسب استعدادهای 

ن از عقل هیوالنی که بسیار ساده آآدمی و ابتدای 
و به عقل بالمستفاد منتهی  شودمی است آغاز

براین از بنا .(112 /1 :ب1366)مالصدرا ، گرددمی
صدرا ماهیت امری اعتباری و مالرو که به نظر آن

توان گفت که همه موجودات می ،تابع وجود است
؛ ماهیتی ثابت و نامتغیر دارند ،تبع وجود ثابتبه

یعنی از پیش معین است که ماهیت هر موجودی 
چیست و اگر حرکت و رشدی دارد در چارچوب 

وز از دهد و تجاماهیتی که معلوم است رخ می

 مرزهای آن ماهیت برایش غیرمقدور و محال است
در این میان تنها انسان است که وضعیتی  و

ای وجود را داراست که یعنی نحوه ؛متفاوت دارد
شناور است و مدام در حال تحول و صیرورت 

تبع وجود متحول، ماهیتی متغیر و باشد و بهمی
  .(65: 1381)حکمت،  شناور دارد

اصلی در پویا بودن هویت  در واقع تفاوت
دیگر موجودات و پویایی هویت انسان در این 
است که انسان هم پویاست در ناحیه بدن و هم 
پویاست در ناحیه ذهن و روان و حرکت دوم 

شود که بین مقامات انسانها اختالف سبب می
ایجاد شود و هر انسانی نوعی منحصر در فرد 

انسانی از گوید: هر چنانکه مالصدرا می ؛باشد
نوعی منحصر در فرد است و  ،لحاظ نشئه باطنی

انی با نوع انسان جاهل تفاوت و نوع انسان ربّ
زیرا  ؛(1/351: الف1366بینونت دارد )مالصدرا، 

تواند حرکت حرکت دوم ارادی است و حتی می
  .ثیر قرار دهدأجبلی و نخستین را تحت ت

 کریشنان این ویژگی انسان را چنین بیان رادا
 ؛طور کامل قربانی شرایط نیستکند: انسان بهمی

رغم حیوانات که همیشه به تواند بهزیرا می
گویند به حوادث و اتفاقات و حوادث آری می

تواند با انسان می .تغییرات جهان متغیر نه بگوید
دستی در یک سطح پایین به فدا نمودن لذائذ دم

 وهایی فراتر در سطوح دیگر چشم بدوزد لذت
 .(Radhakrishnan, 1960: 152جهانی نو خلق کند )

 نتایج فرعی پویا دیدن خود و جهان .9ـ5ـ9
نگاه سیال و پویا داشتن به جهان نتایجی در 

توان به موارد زیر آورد که میبار میزندگی به
 اشاره کرد.

 سبک زندگی مبتنی بر بودن. 5ـ9ـ5ـ9
شود که ما فرآیند دیدن خود و جهان سبب می

بک زندگی بودن را بر سبک زندگی مبتنی بر س
-ترین پیشزیرا یکی از مهم؛ داشتن ترجیح دهیم



 1594، پاییز و زمستان 51پیاپی ، اول، شمارة هشتمسال  حکمت صدرایی،پژوهشیـعلمیدوفصلنامة   517

 

ایستا  ،های سبک زندگی مبتنی بر داشتنفرض
ترین مهم ،عکس دیدن خود و جهان است و به

پویا دیدن  ،فرض سبک زندگی مبتنی بر بودنپیش
یکی از  .و فرآیند دانستن خود و جهان است

ها با جواهر مادی برقرار انسانروابطی که ما 
کنیم ارتباطی است که در اصطالح علم حقوق، می

شود که یکی از انواع آن مالکیت خوانده می
در این نوع مالکیت  .مالکیت شخصی است

دیگران حق ندارند از مایملک من استفاده کنند و 
فقط من هستم که مالک و منتفع از مملوک خود 

مالک چیزی هستم در  گویدوقتی کسی می .هستم
این شیء هم  واقع مقصودش این است که الف(
این شیء  ب( .رتبه من نیست و من از او باالترم
گیری بهره ج( .برای من حکم آلت و ابزار را دارد

از این شیء حق من است و شخص دیگری حق 
من خواستار این هستم که  د( .تصرف در آن ندارد

. از دست ندهدهای مطلوبش را این شیء ویژگی
دایره  ناما آنچه جالب است این است که م

؛ اممالکیت شخصی خود را بسیار گسترده کرده
چنانکه گویی عالوه بر جواهر مادی بر چیزهای 

 مثالً ؛توان مالکیت شخصی داشتدیگری نیز می
گویم فرزندان من، همسر من، ملیت من، دین و می

سبک  کسانی که چنین. مذهب و عقاید من و... 
اند به اصطالح زندگی مبتنی بر مالکیتی را برگزیده

اما  ،شان مبتنی بر داشتن استاریک فروم زندگی
کسی که در مقابل مالکیت را مخصوص به جواهر 

مادی هم  ءو تازه مالکیت بر اشیا داندمادی می
برای او محدود و مشترک است و نه مالکیتی 

تعبیر اش باز به اختصاصی سبک زندگی کامالً
 )ملکیان، فروم سبک زندگی از سنخ بودن است

نوشتار از قلمرو  آنتوضیح که  (1-3 :1395
 .(Fromm, 2008) خارج است حاضر

 پریشی مرگ پرستیدرمان روان. 7ـ9ـ5ـ9
هایی که در فردی که جهان را یکی از روان پریشی

پرستی مرگ ،یدآداند ممکن است پدید ایستا می

طلبی های خشونتاز ریشه اریک فروم یکی .است
از نظر او  .داندپرستی میها را مرگدر انسان

بهره است عشق پرست به هر آنچه از رشد بیمرگ
آن است که  سائق و آرزوی عاشق مرگ و ورزدمی

با نگرش ماشینی به  و زنده را به مرده بدل کند
حیات نگاه کند گویی همه موجودات زنده از نظر 

حساب پرست آنچه بهنظر مرگ در .هستند ءاو شی
او تنها رابطه مالک و  .آید داشتن است و نه بودنمی

رو تهدید مایملکش را از این و فهمدمملوک را می
عشق  او به تسلط عمیقاً .داندتهدید خود می

هراسد چون ماهیت زندگی از زندگی می وورزد می
اما زندگی چون  .داندناپذیر میرا نامنظم و تسلط

ناپذیر است و برای بینیآیند است پیشفر
کردن و تسلط بر آن باید آن را تبدیل  پذیربینیپیش

به مرده کرد و در واقع مرگ تنها یقین زندگانی 
  .(41-39: 1395 ،)فروم است

شناختی پویا دیدن خود نتایج معرفت. 9ـ9ـ5ـ9
   و جهان

ترین نتایج پذیرفتن و باور به سیالیت اما از مهم
فرد باورمند  .استآن شناختی نتایج معرفت، جهان

گاه خود موزه طالب حقیقت است و هیچآبه این 
ای که او در واقع نظریه .داندرا مالک حقیقت نمی

پذیرد تقرب به حقیقت است و نه دستیابی به می
رو که واقعیت در سیالن است از آن .یقین جازمانه

محض اینکه زیرا به ؛ما باید به دنبال حقیقت بدویم
آن واقعیت  ،بخواهیم واقعیت سیال را مستقر کنیم

رود، لذا باید همیشه آمادگی تغییر در از دست می
 ،در نتیجه .(142: 1391)ملکیان،  عقاید را داشت

نوعی  ،عدم احساس مالکیت نسبت به حقیقت
کند و جزم و جمود گشودگی در باورمند ایجاد می

به بیان مارکوس  ستاند.و تعصب را از او بازمی
هم  ؛همه چیز گذرا و ناپایدار است» اورلیوس:
 «شودنچه شناخته میآشناسد و هم آنکه می

(Aurelius, 2008: 54).  
)باورمندان  بر این اساس پیروان روش داشتن
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به ایستایی جهان( از اینکه نظریه جدیدی در علم 
چون این  ؛شوندبه شدت ناراحت می گرددمطرح 

دیدگاه آنها را با پرسش و آنچه را که  نظریه جدید
در واقع کسی که  .کنددارند با تهدید مواجه می

داشتن روش مواجهه او با جهان است از عقایدی 
 ؛نوشتن نباشد هراسناک استل که به سادگی قاب

فهمد و امور زیرا او فقط رابطه مالکیت را می
و با نوشتن گمان  دومالک ش دتوانمتغیر را نمی

در حالی که در  .ند مالک حقیقت شده استکمی
فرد دارای هویت پویا حقیقت در ذهن و ضمیر او 

 دهدو اعمال او را سامان می شدهنهادینه 
(Fromm, 2008: 24-28).  به عبارت دیگر، فردی که

خاطر و بیند نوعی امنیتثبات میجهان را بی
زیرا  ؛یابدگشودگی نسبت به حوادث جهان می

یابد که از زوال یدار و دائمی نمیچیزی را پا
همچنین نسبت به افکار  .قرار شودیافتنش خود بی

ثیر قرار أو باورهایی که ممکن است او را تحت ت
زیرا  ؛یابددهند نیز نوعی گشودگی و مدارا می

عقاید و باورهایش را هم همواره در حال تغییر 
یابد و هیچ ثباتی برای هویت خود نیز قائل می

 .(9: ب1395)ملکیان،  نیست

 جدی شدن بحران هویت. 9ـ9ـ5ـ9
شناختی باور به هویت یکی دیگر از نتایج انسان

ال من کیستم؟ و پرسش از ؤپویا جدی شدن س
تواند به یک معنا این پرسش می .هویت خود است

بحران هویت مواجه کند و یا اینکه این  انسان را با
ویت بحران ه .بحران را در آدمی تشدید کند

خوبی اداره تواند حسی آزاردهنده باشد و اگر بهمی
؛ هایی جدی به آدمی وارد کندتواند آسیبنشود می

زیرا چنانکه گفته شد مالصدرا سراسر عالم طبیعت 
داند و این حرکت را بنیادین فرض را سیال می

اگر چنین است من نیز دستخوش تغییر  ،کندمی
آید این پیش میالی که ؤآنگاه س و بنیادین هستم

سال چند است که چه چیزی هویت شخصی مرا از 
ال دیگر ؤنموده است؟ سحفظ پیش تاکنون یکسان 

در حال تغییر باشم و هیچ جزئی  اینکه اگر من دائماً
توان گفت من چگونه می ،از وجود من ثابت نباشد

ام و همان شخصی هستم که آغاز به تغییر کرده
 .(Kaukua, 2015: 209)ام؟ زندگی خودم را زیسته

این همان پرسشی است که سبب گسترش مباحث 
مربوط به هویت شخصی در فلسفه ذهن گردیده 

 نوشتاراز قلمرو این  آنهااست که تحقیق و پاسخ به 
 .خارج است

 ناپذیری خود و جهانبینیپیش. 7ـ9
نگاه پویا داشتن به جهان باعث خواهد شد 

ر به نظر برسند؛ ناپذیبینیهای جهان پیشپدیده
 البته با لحاظ نکات زیر:

 پذیر است و نه فر یندبینیفر ورده پیش .5ـ7ـ9

نگری اساس جهان که گفته شد بر طورهمان
ها مالصدرا، موجودات مادی و از جمله انسان

فرآیند هستند و نه محصوالتی تمام شده و یک 
محصول مادامی که فرآیند تولیدش تمام نشده 

توان آن را چنانکه خواهد شد و به نمی ،باشد
 ،به تعبیر برگسون .بینی نمودشکلی یقینی پیش

های برجسته و یک تصویر تمام شده با قسمت
ر روی تابلو بدست هنرمند منظره ساخته شده به

شود، ولی هیچ کس و حتی خود هنرمند بیان می
تواند قبل از پایان یافتن کار کشیدن تابلو، نمی
 ؛که تصویر چه از آب درخواهد آمد بینی کندپیش

است که تصویر قبل  آنبینی او مستلزم زیرا پیش
از آنجا  .از اینکه کامل شده باشد کامل شده باشد

که انسان هویتی ناتمام دارد و یک فرآیند است 
بینی کند که سرانجامش چه خواهد تواند پیشنمی

 شد یا بر او چه اوضاع و احوالی حاکم خواهد شد
که مالحظه  طورهمان .(12 :1349گسون، )بر
شود برگسون این نتیجه را به انسان هم تسری می
رو که فرآیندهایی نآها از گوید انساندهد و میمی

آنها  توان کامالًاند نمیکه هنوز کامل نشده دهستن
قطعیت بینی نمود و همیشه با اندکی عدمرا پیش
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 بایست درباره آنها سخن گفت.می
درا خود نیز به این باور واقف بوده و در مالص

 .آثار خود به این اثر روانشناختی اشاره داشته است
وی در مواضع متعددی اشاره دارد که انسان نوعی 

تواند منحصر در فرد است و هر نوع انسانی می
از نظر وی انسان  .بسازد یشخود را با اراده خو

کون جامع است و همه درجات وجودی را 
 برخی از این درجات به .رت بالقوه داراستصوبه

شود و برخی دیگر صورت غیرارادی در او طی می
پس هر  .دنبستگی به اراده و اختیار او دار کامالً

انسانی در اینکه چه محصولی از خود بسازد دخیل 
 است.این فرآیند  ءاست و اراده او یکی از اجزا

و نوع بنابراین انسان از دیدگاه مالصدرا دارای د
یکی حرکت جبلی و فطری  :حرکت و تحول است

که میان او و همه موجودات جهان عام است و 
 .(171: 1393حرکت ارادی )دهقانپور،  دیگر

باره در این رساله سه اصلمالصدرا در 
اکثر علما و جمهور فالسفه چنان تصور  گوید:می

و اند که جوهر آدمی در تمام عمر یکی است کرده
چراکه  ؛رباب بصیرت صحیح نیستاین نزد ا

اند و هنوز به مقام به نفس حیوانی زنده بسیاری
 !مقام روح و مافوق آن رسد بهاند چه دل نرسیده

علیین درجات و مقامات  سافلین تا اعلیاز اسفل
بنابراین از . (27: 1389)مالصدرا  افراد بشر است

تواند از خود محصولی نظر او اینکه هر انسانی می
دهد که دیگر انسانها بسازد نشان می فاوت بامت

هیچ انسانی وجودش تام و تمام نیست و همواره 
 ناپذیر است.بینیتغییر و پیشفرآیندی قابل
ناپذیر دانستن جهان و انسان از بینیالبته پیش

معنای انکار اصل علیت و سنخیت میان این منظر به
متغیر  رو که جهاننآعلت و معلول نیست، بلکه از 

آید و عوامل است و در جهان متغیر تزاحم پیش می
و موانع متعددی ممکن است در مسیر تحقق یک 

همین است که موجب  ،موضوع پدید آیند
قطعیت را  ا این عدمناپذیری است و الّبینیپیش

ها معنای حاکم نبودن اصل علیت بر پدیدهنباید به

 در واقع جهان در حال تغییر است و دانست.
دهند بسیاری از عواملی که زندگی ما را شکل می

اندیشانه است . پس سادههستند خارج از اختیار ما
 اگر تصور کنیم که تصمیمات ما می تواند دقیقاً

دانیم که اما این را هم می .مان را شکل دهدآینده
ثیرگذار است و تنها عاملی است أاراده ما عاملی ت

خطر آن هم در  اهمیت و و که در اختیار ماست
قطعیت آینده، پیامدهای در برابر عدمو  همین است

 .(126: 1393ثیر دارند )تامپسون، أهای ما تانتخاب
یابد، حیرتی بنابراین کسی که جهان را ناپایدار می

یابد که زیرا درمی ؛شودعمیق بر او مستولی می
بودن آینده جهان و انسان، از نحوه  ناپذیربینیپیش

نحوه خاص بودن و ؛ خیزددر جهان برمی بودن او
ای که در دل خود نبودن و هستی فرد وهستی 

در واقع این حیرت ناشی از  .نیستی را به دنبال دارد
وضعیت بودنی است که هر لحظه نبودن و نیستی 

)معتمد دزفولی،  کشدرا در دل خود فریاد می
1394 :9-11). 

 منحصر در فرد بودن فر یندها .7ـ7ـ9
 ناپذیربینیهایی که بر پیشی دیگر از استداللیک

اند بر مبنای همین منحصر بودن زندگی انسان کرده
-زیرا هر فرد به ؛در فرد بودن زندگی هر فرد است

کند و عنوان یک فرآیند تنها یکبار زندگی می
ویژگی  .زندگی او شبیه زندگی هیچ کسی نیست

ی شکلبنابراین به فرآیندها تازگی آنهاست،
توان زندگی یک فرد و اتفاقاتی که ی نمیئاستقرا

بر  را کامالً افتدمیدر زندگی برای او اتفاق 
همین ویژگی  .دیگر تطبیق نمود یزندگی فرد

انسان را دچار شک و تردید درباره آینده خود 
میالن کوندرا این استدالل را چنین .کندمی

  کند:صورتبندی می
آدمی  .یعی استشک و تردید امری کامالً طب»

زیرا  ؛هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد
را با  توان آنزندگی یکبار بیش نیست و نمی

های گذشته مقایسه کرد و یا در آینده زندگی
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ای برای تشخیص هیچ وسیله .تصحیح نمود
ای زیرا هیچ مقایسه ؛تصمیم درست وجود ندارد

ای پذیر نیست. در زندگی با همه چیز برامکان
ای که مانند هنرپیشه ؛کنیمنخستین بار برخورد می

شود. اما اگر اولین میبدون تمرین وارد صحنه 
تمرین زندگی خود زندگی باشد، پس برای 

توان قائل شد؟ این است که زندگی چه ارزشی می
زندگی همیشه به یک طرح شباهت دارد. اما حتی 

زیرا طرح همیشه  ؛طرح هم کلمه درستی نیست
سازی برای آماده کردن یک تصویر است، اما نهزمی

طرحی که زندگی ماست طرح هیچ چیز نیست، 
آموز برای هر دانش .طرحی بدون تصویر است

تواند علمی فیزیک، می اثبات درستی یک فرضیه
که فقط یکبار  زند، اما بشر چونبدست به آزمایش 

هیچ امکان به اثبات رساندن  ،کندزندگی می
شخصی خویش  ا از طریق تجربهای رفرضیه

که هرگز نخواهد فهمید پیروی از  ندارد، بطوری
 «احساسات کار درست یا نادرستی بوده است

 .(38: 1396)کوندرا،

ناپـذیری  بینـی نتایج فرعی باور به پـیش  .9ـ7ـ9
 جهان خود و

قطعیت آینده ناپذیربودن و عدمبینیباور به پیش
آورد که ه بار میجهان و انسان نتایج مهمی را ب

مند شدن نسبت به زمان و ترین آنها دغدغهمهم
پیش گرفتن سبک زندگی اینجایی و اکنونی است 
که در بحث آثار روانشناختی این باور بر 

 به آن پرداختهاحساسسات و عواطف آدمی 
و به علت گستردگی از قلمرو این  خواهد شد

ت ترین اثراخارج است، اما برخی از مهم نوشتار
 :عبارتند ازفرعی این باور 

 گیریریسک در تصمیم .5ـ9ـ7ـ9
ناپذیربودن خود و جهان به نوعی انسانها بینیپیش

گیری با خطر کردن و را در موقعیتهای تصمیم
واقع انسان را  و در سازدیریسک نمودن مواجه م

این ناامنی  .کندسازی میدچار ناامنی در تصمیم
اضطراب نماید و وضعیت تواند انسان را دچار می

. البته همین ناامنی در سازدروانی او را آشفته 
گرانه سازی انسان را به سوی نگاه محاسبهتصمیم

داری را تواند خویشتنکشاند و همین امر میمی
زیرا انسانی که  ؛در انسان باورمند افزایش دهد
داند و آینده برای جهان را پر از خطر و ریسک می

قطعیت است و تنها عامل در اختیار وی خالی از 
به اموری که  اوالً ،او اراده و اختیار خود وی است

کند پس خارج از خود اوست تکیه نمی
برای  شود و ثانیاًخودفرمانروایی در او تقویت می

کند که این انجام یک عمل محاسبات فراوانی می
. دهدداری را در او افزایش میامر هم خویشتن

یه در زیست اخالقی آدمی نقشی این دو روح
تواند فراوان دارند، اما یکی از اموری که می

ناپذیری را در زندگی بشر کاهش بینیریسک پیش
عهد و پیمان  .ها هستندنامهمعاهدات و پیمان ،دهد

تواند خطرات بستن عملی است که اندکی می
امور بشری . ناپذیربودن جهان را کم کندبینیپیش

توانند تابع تنها می ،خود رها شوند اگر به حال
قانونی که  ؛قانون و اصل متغیر بودن جهان باشند
توان آن را یگانه قانون معتبر حیات است و می

تنها قابلیت عمل  .قانون زوال و میرندگی هم نامید
تواند با این قانون تزاحم در انسان است که می

وقف رو که جریان زندگی روزمره را متاز آن ،یابد
  .(359: 1391کند )آرنت، می

شـتاب در   داوری،از میان رفتن پیش. 7ـ9ـ7ـ9
 زده  تعمیم شتاب داوری و

در واقع اگر کسی باور داشته باشد که انسانها 
محصوالت و فرآیندهایی تمام نشده و درنتیجه 

نگاه درباره آنها آبینی هستند، پیش غیرقابل
 ده خود راکند و با تعمیم شتابزداوری نمیپیش

که گفته  طورهمانزیرا  ؛دسازاسیر اضطراب نمی
ها هریک نوعی منحصر در فرد هستند شد انسان

 : 1396 ند )برنز،یشکه خود مشغول ساختن خو
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هنگامی که انسان در مورد انسانی  .(111-111
که  کندمیدر واقع گمان  ،کندداوری میدیگر پیش
ه هرگز چنین در حالی ک ،پذیر استبینیآینده پیش
ن انسان هم در ناحیه باورها و هم در آنیست و 

ها ناحیه احساسات و عواطف و هم در ناحیه میل
تواند هم همین نگاه می .تغییر خواهد کرد

بینی و هم بدبینی مفرط را در مورد دیگر خوش
  ایجاد کند.ها انسان

 چنین است و نیزتعمیم شتابزده  مورددر 
ردی تاکنون به من دروغ نگفته توان از اینکه فنمی

نتیجه گرفت که او هرگز به من دروغ نخواهد  ،است
هرگز چنین نیست که از سوابق اخالقی یک  .گفت

الیتغیر در وی فرد بتوان نتیجه گرفت که آنها تا ابد 
ها بسیاری از مشکالتی که برای انسان .مانندباقی می

اثر آید در پیش می یدر تنظیم روابطشان با دیگر
توجه به همین باور بدیهی است که جهان  عدم
البته  .ناپذیر است و آینده غیرقطعی استبینیپیش

ها انسان را به جهان و دیگر انسان ،این نحوه نگاه
تواند سختیها و این امر می وکند اعتماد میبی

 ورد.آبار هایی را برای آدمی بهمرارت

 پذیریگشودگی و انعطاف. 9ـ9ـ7ـ9
داند از نگاه راجرز انی که هویت خود را پویا میانس

 ؛کندپذیری را تجربه مینوعی گشودگی و انعطاف
تجربه ای را برای زندگی قابلهای تازهزیرا او راه

انسانی که هویت خود را ایستا  داند و مانندمی
داند و تنها در شرایط خاصی خود را ارزشمند می

رز انسانی که راج .کندکند عمل نمیاحساس می
 نامدانسان تدافعی می دارای هویت ایستاست را

گوید انسان آگاه به می وی .(51 :1394 )شوالتز،
هویت فرآیندی خود سخت و صلب و 

آنچه  گوید:چنین انسانی می؛ پذیر نیستبینیپیش
من در لحظه بعد خواهم بود یا آنچه لحظه بعد 

تواند دهم حاصل همان لحظه است و نمیانجام می
از نگاه او  .بینی شودتوسط خودم یا دیگری پیش

زندگی چنین فردی زندگی اگزیستانسیالیستی 

گشودگی و  .(Rogers, 1961: 187) خواهد بود
دهد و او پذیری مدارا را در فرد افزایش میانعطاف

آمادگی ارتباط انسانی و فارغ از خشم و خشونت 
ین گشودگی را مازلو چن .یابدنوعان خود میرا با هم

نتایج فرآیند دیدن  ن را ازآنهد و معصومیت نام می
 هایی بهاز نظر او چنین انسان .داندخود و جهان می

عقایدشان جزمی و تعصبی  خاطر همین معصومیت،
آمادگی پذیرش همه  ،نیست، از عادات رها هستند

چیز آنگونه که هست را دارند بدون اینکه دچار 
ی به آنها وارد شود و آن را احیرت شوند یا ضربه

حضور در اینجا و اکنون همه ما  .انکار کنند و برنجند
 .(111: 1394)مزلو،  کندتر میرا معصوم

 تعلیم و تربیت پویا .9ـ9ـ7ـ9
ثیرات زیادی را در تعلیم و أت ،ناپذیری جهانبینپیش

مزلو متولیان  عنوان مثال،به؛ تربیت خواهد داشت
ها را به این ایر انسانتعلیم و تربیت و س

دهد و ناپذیربودن جهان توجه و هشدار میبینیپیش
هایی بسازیم که نیاز ما باید از خود انسان :گویدمی

به ایستا کردن جهان و به انجماد و رکود کشاندن آن 
دانیم آبستن چه ندارند تا بتوانیم با فردایی که نمی

راکلیتی باید انسانی ه .رو شویمحوادثی است روبه
ای که بتواند چنین انسانی تربیت جامعه .تربیت نمود

در  .(113: )همان زنده و پایدار خواهد ماند ،کند
هایی که بتواند انسان را برای واقع پرورش ویژگی

ای ناپذیر آماده کند توصیهبینیمواجهه با شرایط پیش
رواقیان هم به آن توجه  است که پیش از مازلو،

اند که کردههایی را توصیه مینجام تمریناند و اداشته
ناپذیر را برای انسان بینیبتواند مواجهه با شرایط پیش

گفت انسان اگر سنکا می ،عنوان مثالبه نماید؛تسهیل 
به اتفاقات ناگواری که ممکن است برایش رخ دهد 

ثیر أدر هنگام رخ دادن احتمالی آن اتفاق ت ،فکر کند
گفت همچنین اپیکتتوس می .بیندمنفی کمتری می
اگر  .ماندجا برای همیشه پایدار نمیهیچ چیز در هیچ

و افرادی  ءمتوجه این نکته نباشیم از دست دادن اشیا
د و گرفتار نکنکه دلبسته آنها هستیم غافلگیرمان می
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 .(94: 1394روین، آ) شویممحنت عظیمی می رنج و

 گیرينتیجهبحث و 
عنوان یکی از به حرکت جوهری ۀباور به نظری

تواند نگری صدرایی میترین باورهای جهانکلیدی
ثیرات روانشناختی عمیقی داشته أدر ذهن آدمی ت

که نشان داده شد، این باور سبب طورهمان .باشد
شود انسان خود و دیگر موجودات را می

هایی فرآیندهایی با هویت پویا ببیند و نه فرآورده
نوا با خود آیندها را همایستا و جهان سرشار از فر

بیابد و به این نتیجه رهنمون شود که در جهان 
ناپذیری و عدم قطعیتی عمیق حاکم بینیپیش، متغیر
باور به متغیر بودن جهان به همراه تبعات  .است

مورد بحث واقع  نوشتارش که در این اروانشناختی
شد، آثار اخالقی عمیقی دارد که شایسته تحقیق 

عنوان مبنایی برای تدوین واند بهتاست و می
همچنین این  .هایی برای زندگی قرار گیردفلسفه

عواطف  باور اثرات فراوانی در ساحت احساسات،
مجزا به قلم  نوشتاریو هیجانات آدمی دارد که در 

 نگارندگان مورد بحث قرار گرفته است. 

 هانوشتپی
 

از نظر مالصدرا اتحاد ماده و صورت ، اتحادی . 1
ی ماده یعن ؛ انضمامی نیست بلکه اتحادی حقیقی است

  .، موجود هستندو صورت حقیقتا به یک وجود
عین ربط مالصدرا معلول را  ،که بیان شد طور. همان2
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