
 

 

 
 
 

 

 رويکرد مبنای بر وجودی استعالی مثابۀ به معنويت بررسی

 ياسپرس اگزيستانسياليستی

 کيانی محمدحسين

 چکيده

 است، وجودی استیالی مثابة به مینویت اگر که دهد پاسخ پرسش ای  به تا کوشد می مقاله ای 
 منزلة به نگرش آن که کرد تبيي  ای شناسانه انسان نگرش یاستر  فلسفة مبنای بر توان می چگونه
 هرای  سراحت  کره  دهد می نشان مینویت، از وجودی تقریر ارائه با نگارنده شود؟ قلمداد مینویت بنياد

 جهرش  امکران  و مبنرا  یاستر  شناسی انسان در که اگزیستانز و روه کلی، آگاهی دازای ، چهارگانه
 مینویرت » از بنيرادی   و جدیرد  قرائرت  بيران  امکران  تطبيقی گونة به سازد؛ می مهيا را آدمی فرارونده

 کره  است درونی جهش منزلة به مینویت اسا ، ای  بر. کندمی فراهم را «وجودی استیالی مثابة به
 خود از فیل به نيز مینویت قوام و یابد می مینا – اگزیستانز – آدمی خاصِ هستیِ از وجودی درک با

 داند می درونی فیل سانبه را فلسفه یاستر  دیگر، طرف از. است اگزیستانز به تقر  برای فراشدن
 همي  بر. کند می رهنمون واقیيت و خود از میتبر آگاهی کسب برای وجودی فراروی به را انسان که

. یابد می آگاهی خویش اصيل خود به است، کرده اقدام وجودی استیالی به که مینوی انسان اسا ،
 کره  آگراهی  از نحوه ای  که چرا نيست؛ ابژکتيو امور به شناسا فاعل آگاهی تیلق جنس از آگاهی ای 
 و بروده  دیگرر  ادراک هرر  برا  جرایگزینی  قابل دهد می رخ «کلی آگاهی» ساحت در یاستر  زعم به

 اگزیستانسريال  - سروبژکتيو  ای یافتره  و مینروی  درکی آگاهی، ای  بلکه است؛ االذهانی بي  ای یافته
 .بخشد می مینا را فردی حيات که است

 ترانساندانس اگزیستانز، سوبژکتيو، جدید، مینویت وجودی، های ساحت فراروندگی،: کليدی واژگان
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 مقدمه

 و 8کيرکگرور  هرای  اندیشه بررسی به آن در که« 1هستی اندیشة» کتا  در 1وال ژان
 مطرره  فيلسروف  دو آن هرای  نگررش  تبيي  از بید هایی پرسش است، پرداخته 4یاستر 
 اوليره،  هرای  پرسش آن ميان در. پردازد می هاآن تطبيقی بررسی به ستس، و است کرده
 کره  چنرد  هرر  است، برخوردار ای ویژه اهميت از نگارنده، زعم به که دارد وجود ای مسئله
 آن واکراوی  نيرز  او مسئلة اساساً، که چرا نيست؛ او بر اشکالی البته و نترداخته آن به وال

 کره  کيرکگور های ایده از برخی آیا که کند می ابراز او اسا ، ای  بر. است نبوده پرسش
 ای اندیشره  در را خود حيات توانند می است، داشته بستگی او دینی اعتقادات و مفاهيم به

 برا  هرا  ایرده  ای  کيرکگور نظر در آنکه حال دهند، ادامه وحيانی باورهای جدول از بيرون
 و دانسرت  مجراز  را خرود  تروان  مری  آیرا  دیگر، عبارت به دارند؟ تام بستگی وحيانی دی 

 شود؟ می پنداشته اعتبار بی دینی منظر از که ساخت دینی های اندیشه کمك به ای سامانه
 او. اسرت  کررده  چنري   کيرکگرور  دینی های اندیشه با یاستر  که است میتقد وال البته

« اسرت  دیر   از بررون  ایمانی اندیشيدن برای کوششی یاستر  فلسفه»: که داد تصریح
 (. 140: 1811 وال،)

 چني  شکل تری  دقيق به نيز نگارنده زعم به که) است کرده چني  یاستر  اگر حال
 تروان  می آیا که کرد مطره 1جدید گرایی مینویت فضای در را پرسش ای  توان می( کرده
 کره  چررا  کررد؟  قلمرداد  جدید  مینویتِ فلسفیِ مبنای عنوان به را یاستر  شناسی هستی
 برا  چنرد  هرر  کره  دهرد  مری  ارائره  را باورها از ای مجموعه جدید، گرایی مینویت دانيم می
 برا  بنيادینی های تفاوت و یافته قوام غيردینی فضای در اما دارند؛ قرابت دینی های آموزه
 در مهرم  های پرسش از یکی به تواند می مذکور مسئلة سان، بدی . دارند دینی های آموزه
 کره  اسرت  کالنری  پرسرش  ایر   البتره . شرود  تبردیل  جدیرد  گرایی مینویت فلسفة زمينة

 جزئی ای مسئله بر متوقف خود و دهد می جایی خود درون را خرد سواالت از ای مجموعه
 بنيراد  برر  چگونه اینکه دهد؛ می تشکيل را مقاله ای  پرسش نيز جزئی مسئله ای  و است
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 دیگرر،  عبارت به بخشيد؟ قوام را استیال مثابة به مینویت توان می یاستر  شناسی هستی
 مبنرای  برر  تروان  مری  چگونره  شود، می فهم وجودی استیالی منزلة به جدید مینویت اگر

 مینویرت  بنياد مثابة به نگرش آن که کرد تبيي  ی اشناسانه انسان نگرش یاستر  فلسفة
 شود؟ قلمداد

 توان می را 0وجودی استیالی مینای به مینویت که است ای  مقاله فرضية سان، بدی 
 فلسرفی  نگررش  در او که چرا کرد؛ طراحی یاستر  اگزیستانسياليستی نگرش مبنای بر

 سراحت  از فرارونردگی  دهد، می دست به انسان چهارگانه های ساحت از که تبيينی با خود
 آن و کرده قلمداد انسان واقیی ماهيت به رسيدن جهت در را اگزیستانز ساحت به دازای 

 مثابة به مینویت بررسی به نخست اسا ، ای  بر. کند می تلقی فرد انسانی حيات الزمه را
 اندیشة در آدمی استیالی چگونه که دهيم می نشان ستس پردازیم؛ می وجودی استیالی
 . است یافته قوام انسان وجودی های ساحت از فراروندگی بنياد بر یاستر ،

 وجودی استعالی مثابۀ به معنويت

 بخرش  بره  کره  است «روه» مینای به Spirit واژه از برگرفته Spirituality  مینویت
 بروده  انسان احساسات و شخصيت محل که بخشی شود، می اطالق فرد هر فيزیکی غير
 مینویرت . اسرت  11ذاتی وجود و 3درونی وجود ،3درونی خود ،1روان نظير واژگانی میادل و
 روان و روه برا  مررتبط  وجرودی  کيفيت»: شود می مینا چني  آکسفورد لغات  فرهنگ در

 :oxford dictionary) «دارد قررار  فيزیکری  و مرادی  چيزهرای  مقابرل  در کره  انسران 

Spirituality) .انرد؛  کررده  بيان آن برای متفاوتی اصطالحی میانی تخصصی گونة به اما 
 ,fry)«نردارد  وجرود  مینویرت  تیریرف  سرر  بر توافقی هيچ»: میتقدند برخی که حدی به

 ,fisher)«است ها انسان تیداد به دارد، وجود مینویت از که تیاریفی» یا و (694 :2003

 کره  کررد  مینرا  ای گونره  بره  را تیاریف از وسيیی طيف توان می همه، ای  با (.16 :2010
 وجرود  متیرالی  بیرد  بره  آگاهی از ای نحوه و انسان وجودی استیالی بسان را «مینویت»

 .اند دانسته
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 منظرور  بره  و خویشرت   بره  التفرات  برا  که است وجودی ای مسئله مینویت سان، بدی 
 «برودنِ «  شريوة  بره  التفرات  برای مینویت واقع، در. یابد می قوام درونی تیالی به رسيدن

 بره  کره 11فراروندگی ای . دارد آدمی فراروندگی با عميقی پيوند که است آدمی فردگرایانة
 مینرا،  راه وجروی  جست در درونی گونة به است« 11خویش از فراروندگی» تر دقيق عبارت
 و جرامع  ای شريوه » به را مینویت توان می اسا ، ای  بر شود؛ می قلمداد تماميت و تیالی
 کينرگ، ) «اسرت  ضرروری  آدمی شدن انسان برای که چيزی هر کندوکاو عنوان به کلی
 لحظراتی  در که دانست انسانی هر وجود متیالی جنبة را آن و کرد تیریف( 1108: 1831
 وجرود » مینرای  دربرارة  سروبژکتيو  مفراهيم  کشرف  بره  منجر و شودمی شکوفا یکباره به

 .کنرد  مری  ترسريم  را شناسانه هستی نظام یك درون فرد حضور نحوی و شده «شخصی
 عبارت هاآن مهمتری  که است هایی پارادیم دربردارندة وجودی استیالی مثابة به مینویت
 : از است

 پيونرد  او انحصراری  بودن و انسانی وجود با که است وجودی ای مسئله مینویت .1
 را مینویرت  دوئرل  چنانچره  اسرت؛  وجرودی  ای مسرئله  نخسرت  مینویت سان، بدی . دارد
 اینکره  دوم دانرد؛  مری  (Doyle, 1992: 302)«وجرودی  مینرای  یرافت   بررای  جستجو»

 هيوز، هندرسون، الکينز، چنانچه دارد؛ نظر فرد انحصاری بودن و انسانی وجود به مینویت
 طریق از که اندکرده مینا بودن ای  یتجربه و بودن از اینحوه را مینویت ساندرز و برگ
 ای  تجربة و بودن از اینحوه را مینویت همچني ،. کندمی ظهور متیالی جنبة به آگاهی
 و زندگی خویش، به راجع مشخص هایارزش برخی طریق از که اندکرده توصيف بودن
 :Elkins & otherشود می ظاهر پندارد،می غایی بودن درباره شخص یك که آنچه هر

1988: 10) .) 

 قدسری  امرر  نبرود  یا بود از فارغ که است آدمی وجود در نهفته ویژگی مینویت .1
. یافرت  دست وجودی ارتقای به و داد پرورش را آن داشت، توجه آن به توان می بيرونی،
 غيرا   اسرت،  جدید آشکار ای گونه به امروز مینویت در آنچه»: است میتقد وولف چنانچه
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 ارجاع با جدید مینویت در زندگی. است «خود» از بيرون در متیالی وجودی آشکار و مکرر
 نره  مقد  متیلق سان، بدی (. 41: 1830 وولف،) «شود می تنظيم آدمی روه امکانات به
 تروان  مری  که است انسانی فرد هر وجود از ای جنبه بلکه انسان، هستی ورای وجودی در
 . ناميد متیالی خویشت  را آن

 پرترو  در ترا  دارد توجره  افیرال  از ای مجموعره  به گرایانه عمل جنبة در مینویت .8
 نيرز  برال  چنانچره . شرد  رهنمون متیالی خویشت  یا برتر هستی به بتوان هاآن به اهتمام
 غرایی  موقیيرت  برا  مررتبط » که داند می نمادی  رفتار و اعمال از ای مجموعه را مینویت
 مر   تحقرق  مینویرت  هدف اسا ، ای  بر (.Bellah, 1970: 21) «است شخص وجود
 را انسان مینوی، تیالی که چرا است؛ کردار و ها انگيزه افکار، تمام بر آن استيالی و برتر
 از هدف» بهتر، عبارت به یا و کند می همراه خود با و درگير زندگی های عرصه تمامی در

 ,nash) «است وجود میمامی به تری عميق و شخصی پاسخ دریافت مینوی های فیاليت

2002:76.) 

 فرردی  ذات یرا  برتر خود کشف برای خود از فراروندگی فرآیند منزلة به مینویت .4
 کيهرانی  حقيقت پهنة در برتر خود کشف برای ای فشرده فیاليت منزلة به مینویت» است؛
 سروبژکتيو  و شخصی یکسره ماهيتی مستمر فرآیند ای . (wiseman, 2006: 5) «است
 قصد به شناسا فاعل یا سوژه بر تأکيد با مینویت» که است میتقد نيز گينگ چنانچه دارد؛
 کينرگ، ) «اسرت  انسرانی  شناسری  روان از متمرایزتری  فهم و خویشت  فردی ذاتِ کشف
 نفس تیالی موجب که واقیيتی با آگاهانه که است چيزی مینویت بنابرای (. 1108: 1831

 تأثير فرد کنش و انگيزه احسا ، عواطف، دانش، بر و است مرتبط گردد می آن اهداف و
 .گذارد می

 موجرب  که دانست درونی شیور و خودبنيان آگاهی عنوان به توان می را مینویت .1
 تیریرف  بررای  مفراهيم  از ای گسرترده  طيف»: گوید می وست چنانچه. شود می فرد تیالی

 18خودآگاهی اشکال همة عنوان به بودن مینوی تیریف شامل که است شده ارائه مینویت
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 اشراره  نيرز  والش چنانچه رو، ای  از(. 14: 1838 وست،) «شوند می آگاهی حاالت تمام تا
 در عمرل  یرا  رفتار آن آنکه مگر پنداشت مینوی را رفتاری یا عمل توان نمی هرگز کرده،
 .(Walach, 2015: 18) گيرد قرار شخصی انگيزة و فردی تجربه مت 

 هرای  حراالت  نيرز  مر   و است« Ego م » به ناظر وجودی استیالی اسا ، ای  بر
 و حراالت  از مترأثر  گونراگون،  اشياء از متأثر که چرا کند؛ می احسا  خود در را متفاوتی
 و فرراز  ای . کنم می احسا  خود در را وجودی های نشيب و فراز گوناگون، های موقیيت
 برخی در و سازد می مواجه خود هستی از زالل ساحتی با را م  مواقع، برخی در ها نشيب
 عملری  ارتکرا   هنگرام  یرا  و ناعادالنره  مروقیيتی  برا  مواجره  هنگرام  نمونه، برای) مواقع

 و حيوانرات  دیگرر  موجودیرت  با همسان که خویش وجود از سطحی در را م ( نابخردانه
 چندگانه های ساحت ميان «م » گویی سازد؛ می برابر است، جهان اشياء وجود با همسان
 سراحتی  در مرتبره  هرر  خویش اعمال و افکار از متأثر و است سيالن در خویش وجودی
 کره  سراحتی  همران  در مر   دائمی سکونت حتی یا و م  بيشتر سکونت. شود می ساک 
 همران  ای  و است م  «مینوی م ِ» گر بيان کند، می تداعی را م  زاللِ هستیِ احسا ِ
. است وجودی استیال همان نيز ساحت ای  در حضور برای حرکت چنانچه است؛ مینویت

 به مسئله دو توضيح با را «استیال» و «مینویت» از تبيي  ای  یاستر ، نگرش اسا  بر
 تشرریح  دوم، انسران؛  وجرودی  هرای  سراحت  انواع نخست ساخت؛ روش  توان می خوبی
 منزله به نيز آن سوی به حرکت و بوده مینوی م ِ گر بيان که برتر ساحت آن های ویژگی
 .است وجودی استیالی

 انسان وجودی های ساحت

 قرار مداقه مورد...  و تاریخی شناسی، روان شناسی، جامیه فيزیولوژی، زوایای از انسان
 تیراریف،  ایر   از کردام  هر اما. گيرد می خود به تیریفی و ماهيت نيز منظر هر از و گرفته
 به. کند نمی حکایت او انسانيت و انسان کلی مینای از و کندمی بازگو را انسان از وجهی
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 بررای  هرایی  روش توان می که بود رفته گمان مختلف انحای به و بارها» یاستر ، زعم
 در است تماميتی فرضی، 14تماميت آن که شد میلوم دفیه هر اما. یافت بتمام آدمی درک
 انسران  تماميرت . نيسرت  مطلو  تمامت آن هرگز و «بودن  انسان» جامع تماميت درون

 را او خرواه  اسرت،  ناپرذیر  تمرامی  آدمری . است تصور قابل پذیری عينيت هرگونه فراسوی
 وی کارنامرة . پژوهشرگران  برای شناختنی موردی خواه و بدانيم خویشت  برای موجودی

 یرا  دانرد  مری  خرویش  دربارة که است آن از بيش هميشه او. است باز همچنان حال هر به
 ناپرذیری  تمامرت  وثيرق  رابطرة  در نهفته نيز ای (. 13: 1838 یاستر ،) «بداند تواند می

 بره . دارد او فرارونردگی  بنيرادی   ویژگری  با( انسان تمامت درک از آدمی عجز یا) انسان
 از و نمایانرد  مری  ناپرذیر   تماميرت  دارد، فرارونرده  ماهيتی که رو آن از انسان دیگر، عبارت
 ایر  . شرود  مری  خراص  مینایی دارای فراروندگی ای  به بسته انسان هر که روست همي 
 .11شود می واقع اگزیستانس فيلسوفان اغلب التفات مورد که است انسان از فهمی همان

 مبنا ای  بر. 10گيرد می نظر در وجودی سطوه در را استیال یا فراروندگی ای  یاستر 
 در باید وجودی استیالی با آدمی و است ای چهارگانه های ساحت حاوی انسان هستی نيز

 :دریابد را خود انسانيت تا یابد حضور آخر مرتبة

. اسرت  هستی یا بودن مینای به Sein و آنجا مینای به Da آلمانی واژة: 11دازای  .1
 میري ،  موجرودی  «هسرتی  آنجرا » یرا  «بودن آنجا» منزلة به انسان یاستر ، اندیشه در

 تجربری  برود  بره  نظرر  دازای . است جهانی ای  موجودات دیگر نظير مند مکان و مند زمان
 بردارنرده  در و موجودات دیگر با رابطه در فرد جهانی ای  سطح از حکایت و داشته انسان

 در Ego م . است زیستی عالیق و طبيیی غرایز دارای و ها خواهش و اميال احساسات،
 م  که است فهمی تری  ابتدایی و نخستي  دازای . است میي  خودآگاهی فاقد سطح ای 
 منظرورم  ،«مر  » گرویم  مری  وقتری »: گویرد  می یاستر . دهد دست به خود از تواند می

. ام کررده  تبدیل شیء یك به را خودم خویش، تفکر در که است ای  پاسخ اولي  چيست؟
 محريط  برا  برخرورد  از که هستم نامتیينی خودآگاهی با فرد ای  م  هستم، بدن ای  م 
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 برای آدمی اما(. Jaspers, 1969, 1: 54) «هستم تجربی وجود م . است یافته انیکا 
 ایر   در. رود فررا  و کند عبور دازای  از باید خویش اعالی سطح و خودآگاهی به رسيدن

 .یابد می کلی آگاهی ساحت در را خود دازای ، از بید او فراروندگی
. دارد دازای  از باالتر سطحی به نظر کلی، آگاهی منزلة به انسان: 13کلی آگاهی .1

 که رو آن از انسان یینی است؛ دکارت آگاهی ایدة از متأثر سطح ای  از یاستر  توصيف
 میتقرد  یاسرتر  . است دیگر موجود هر به نسبت هوش از برتری سطح دارای و عقالنی
 اعتبرار  منزلرة  بره  هرا  ابژه تمام که هستم شناسایی فاعل م  کلی، آگاهی مرتبة در»: است
 و سرهيم  کلری  مفهومیِ آگاهیِ ای  در فردی هر. گيرند می قرار م  متیلق واقیی و کلی

 پدیردار  هرا  انسران  دیگرر  برای که همانگونه عينی وجود اینکه به مشروط است؛ مشترک
 شناسرا  فاعل مرتبة در تجربی فردیتِ م  اسا ، ای  بر. شود پدیدار نيز او برای شود، می
 کره  چنرد  هرر  اسرت  مر   به متیلق آگاهی کلی، آگاهی (.Ibid: 55) «هستم عينی شدة

 ای  واقع، در. است دیگری آگاهی هر با تیویض قابل و 11پذیر تحقيق ،11عينی ،13عمومی
 انتزاعی – مفهومی قابليت و عقالنی بید به نظر و است فراتر دازای  از مرتبه یك سطح
 . شود می قلمداد آدمی نهاد در فلسفه و علم منشا اسا ، همي  بر و دارد انسان

 توصريف . دارد کلری  آگاهی از باالتر سطحی به نظر روه منزلة به انسان: 11روه .8
 بره  نظرر  انسان یینی است؛ هگل اندیشة ویژه به اليسم ایده از متأثر سطح ای  از یاستر 

 بره  کره  اسرت  فراگيرری  بيرنش  روه. کلی آگاهی و دازای  جمع مقام در و او جامع وجه
 در. شرود  مری  «مند بهره» کلی آگاهی از و شده ختم کلی آگاهی و دازای  یافت  جامیيت
 بره  رسريدن  امرا  یافرت؛  دست جامیيت و کليت کمال، از سطحی به توان می روه ساحت
 بره  سرير  روه، ویژگری  از »: گویرد  می اسوالد چنانچه است؛ ناممک  یکتارچگی و وحدت
 وحردت  بره  رسريدن  اما است؛ تجربه از برآمده کليت به وصول و وحدت جامیيت، سوی
 بره  رسيدن چند هر آورد؛ ارمغان به را وحدت تجربه تواند نمی روه. است ناممک  دانشی
 (.(Oswald, 1971: 91 «خورد می رقم روه سطح در جامیيت و کليت
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 بره  ورود بلکه آدمی بودن نهایت اگزیستانز، سوی به روه از جهش: 18اگزیستانز .4
 در. رسرند  می وحدت به ها ساحت تمام اگزیستانز مرتبة در. شود می موجب را اصيل بودن

 مسئله بلکه. نيست آگاهی سنخ از جامیيتی به وصول و فهم سر بر سخ  دیگر اگزیستانز
 آزادی پرترو  در مر   برودن  خرود  تماماً و بدیل بی ، اصيل هستی م ، فرد منحصربه وجود
 برود  خرواهم  همانی همواره بلکه نيست، شده تیيي  و قطیی چيزی «م » گاه هيچ. است
 در اگزیستانز»: کند می تأکيد یاستر  اسا ، ای  بر. یابد می تیيي  آزادی پرتوی در که

 یابرد،  مری  مواجهره  م  با میتبر و طبيیی عينی، عنوان به جهان در که چيزی هر با تقابل
 و وحردت  اصرالت،  درک بره  کره  چررا  ؛(Jaspers, 1969, 2: 126) «است برتر و اعلی

 از کره  حظری  واسرطة  بره  را خویش خود، اگزیستانز ساحت در م . انجامد می یکتارچگی
 قردرتی  جانب از م ، که کنم می احسا  حال همان در» و کند می ایجاد ، دریافته آزادی
 سراحت  ایر   در(. 31: 1811 وال،) «ام گسترده خود برابر در و شده داده خود به م ، جز
 و اندیشره  راه»: یابنرد  مری  مینا و شوندمی آشکار انسان برای امور همة و جهان که است
 «اسرت  ناپذیر پایان و نابخردانه تباهی به محکوم اگزیستانز امکان و حضور بدون زندگی

(Jaspers, 1969, 1: 66) برای اگزیستانز ناپذیر تمامت جهش تمنای در نهفته نيز ای  و 
 . است ها اندازه و حد از گذر

 دائمی جهش در م  هستی و زندگی که یابد می آدمی اگزیستانز، سطح در سان، بدی 
 وجرود  و دانسرت   ميان همواره که یابد می در همچني . یابد می مینا پيوسته فراروندگی و

 . است - اگزیستانز – آدمی خاص هستی و بودن نحوی با اصالت نهایت، در و بوده نزاع

 اگزيستاتز و جهش

 یکره  آنکه گانه سه های جهش ميان در. گفت سخ  جهش سه امکان دربارة یاستر 
 جهرش  ای » که چرا است؛ تر متفاوت و مهمتر همه از کند می وارد اگزیستانز ساحت به را
 شرناخته  دائمری  صورتی به تواند می و شود تجربه زمان در تواند می که است چيزی هر از
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 در کره  اسرت  واقیری  و ابدی وجودِ خودِ به ،(ماند می باقی صرف نمود هميشه لذا و) شود
 ظراهر  زمرانی  وجرودی  در تنها ما برای که چند هر نيست شناخت قابل مند زمان وجودی

 برای موضیی در استقرار منزلة به واقیی وجود به جهش(. 01: 1831 یاستر ،) «شود می
 باشم، باید که شوم تبدیل آنی به م  اینکه امکان موضع ای  در. است بخشی تحقق خود
 فلسرفة » از یاسرتر   کره  اسرت  تیریفری  برا  مطرابق  بيرنش  ای  چنانچه. شود می فراهم

 انسران  که اندیشه از ای شيوه از است عبارت اگزیستانز فلسفة: »دهد می ارائه «اگزیستانز
 را تخصصی-علمی های دانش آنکه با اگزیستانز فلسفة. جوید می را خودشدن آن واسطه به
 تیلق ها ابژه به اندیشه از شيوه ای . رود می فراتر ها دانش آن از توامان گيرد؛ می خدمت به

 ,Jaspers) «اسرت  او به بخشيدن فیليت و اندیشگر وجود سازی روش  پی در بلکه ندارد

 :است استوار نکته دو بر تقریر ای  شره (.159 :1956

 بره  گانره  سره  وجروه  تشریح با یاستر  ها؛ ساحت انواع ميان مداوم ارتباط سو، یك از 
. ام شرنيده  هستم، که م  اینکه دربارة پاسخ سه»: پرداخت نيز م  های بودگی انواع تبي 
 ذات نه است، م  بودن نوعی تنها مینا هر اما مختلف؛ حوا  سه در« م » گویم می م 
 وجرود  نيرز  ای ویژه ارتباط بودگی سه ای  ميان اما(. Jaspers, 1969, 2: 28) «م  ذاتی
 منظرور  هسرتيم،  باشنده و روان کلی، طور به آگاهی زنده، وجود ما گویم می وقتی»: دارد
 و کرنش  در دارنرد،  رسروخ  مرا  در اینهرا . فراگيریم های شيوه ای  از انباشتی که نيست آن

 هرایی  شکاف ميان در واقع، در(. 41: 1811 یاستر ،) «یکدیگرند با مبارزه در اند، واکنش
 دارد وجرود  روه و دازایر   ميان همچني  و روه و آگاهی ميان آگاهی، و دازای  ميان که

 یکترارچگی  ای . شود می فهم اگزیستانز واسطه به هاآن در یکتارچگی منزلة به نيز وحدتی
 . است افزایش یا و کاهش به رو پيوسته

 یکره . اسرت  صریود  و سرقوط  از دیگری روی ها تنازع و تضادها ای  دیگر، عبارت به
 امرا  اسرت  خرویش  هستی از واالتری سطح سوی به گيری اوج و دازای  از رهایی خواهان
. شود نمی فراهم است جهانی ای  زیست الزمة که دازای  تمایالت از رهایی امکان گاه هيچ
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 و شود می محقق م  تجربی وجود در و جهان ای  در اگزیستانز ساحت در محض حضور
 همچون کلی آگاهی در م . سازد می متبلور را دائمی تنازع-تضاد نوعی دوگانه حالت ای 
 نيرز  خرود  شناسرایی  های محدودیت به اما کند می درک را ها ابژه که است شناسایی فاعل
 فهرم  متضرم   بيشرتر  میرفت تحصيل برای کوشش و فراوان ادراکات گویی. است واقف

 جامیيرت  بره  رسريدن  بررای  همرواره  یکره  اینکه یا و است م  شناسایی های محدودیت
 علرم  با تواند نمی یکه. یابد می را مطلق جامیيتی به رسيدن در ناتوانی توامان، و کوشد می
 توانرد  می نه و شود خود وجوه از برخاسته های کوشش وقف یکسره هایی تناقض چني  به
 خویش وجوه از برآمده که طبيیی های تالش از هایی، محدودیت چني  به محض تمرکز با

 پريش  طریرق  دو در انتخا  هر با و دائمی کشمکشی در یکه رو، ای  از. کند غفلت است،
 از حالتی در همواره یکه که است مینا بدان ای . گيرد می اوج یا و کند می سقوط یا رود، می
 .دارد قرار سقوط از وضیی یا و اوج

 و آزادی واسرطة  بره  مر   ذاتی ذات به دستيابی نيز ارتباط ای  پس در دیگر، سوی از 
 14بنيادی  جهش دار وام اگزیستانسيال منزلة به یکه واقع، در. شود می پذیر امکان ها انتخا 
 سروی  از و است متفاوت ها موقیيت و شرایط در انسان هر های انتخا  که رو آن از. است
 متفاوت دیگری با م  اگزیستانس ناگزیر، دهد؛ می قوام را یکه متفاوت های انتخا  دیگر،
 خرود  استحکام برای جهش یك مثابة به را انتخا  هر هدفمند، های تصميم با یکه. است
 ای دوسرویه  رابطرة  که است مینا بدان ای . سازد می را خود جهان تدری  به و کندمی بدل
 بره  منروط  مر   جهان تنگی یا گشادگی. دارد وجود دیگری با م  اگزیستانز تفاوت ميان

 دامر   خرویش  عرالم  گشرودگی  بره  خود های تصميم با یکه. است اگزیستانز های انتخا 
 واسرطه  بره  امکران  همچرون  اگزیسرتانز »: رود می پيش خود نابودی سمت به یا و زند می

« رود مری  11نرابودی  سرمت  بره  شرده،  دور وجرود  از یرا  و رود می وجود سوی به ها انتخا 
(Jaspers, 1969, 2: 4 .) پرتروی  در کره  یابرد  مری  آدمری  اگزیستانز سطح در سان، بدی 

 فرارونردگی  و دائمری  جهرش  در م  هستی و زندگی گانه، سه وجوه ميان گونة نزاع رابطة
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 – مر   خراص  هسرتی  و برودن  نحروی  برا  همرواره  اصرالت  اینکه و یابد می مینا پيوسته
 .است - اگزیستانز

  فراروندگی و معنويت: ها داده تحليل

 شکست به محکوم عينيت و جامیيت گونه هر درک برای تالش یاستر ، فلسفة در
. داشت نخواهد وجود نيز فراگيری دید نيست، کار در جامیی وجود که رو آن از زیرا، است؛
 کره  هرایی  بيرنش  آورنرد؛  مری  دسرت  به را خود اعتبار پاره پاره های بينش اسا ، ای  بر

 آن آورد، مری  دست به را فردی بينش ای  که کسی مینا، بدی  دارند؛ سوبژکتيو مایة درون
 بر. داند می اینچني  را خود بينش نيز دیگر فرد چنانچه پندازد؛ می ناپذیر تخلف و مطلق را
 خرویش  خودبنيرادی  برر  و کند می طرد را دیگری بينش سوبژکتيو، بينش هر اسا ، ای 
. دارد پراره  پراره  های بينش از حکایت یاستر  فلسفة مبنای بر جدید مینویت. افزاید می

 رویکرد، ای  اسا  بر. سازد می را سوبژکتيو درونی های جهان که ای جداگانه های نگرش
 هسرتی  همران  اگزیسرتانز  و آدمری  خاص هستی ساحت در حضور و درک یینی مینویت
 آن از یاسرتر   که است م  وجودی فراروندگی نيز حضور ای  الزمة. است آدمی خاص
 مینویرت  دیگرر،  عبرارت  بره . کند می یاد – فرارونده جهش – ترانساندانس عنوان تحت
 فراروندگی بنياد بر نيز مینویت ای  و است آدمی خاص هستی از وجودی درک مینای به
 .یابد می قوام اگزیستانز سوی  به

 و درک مینرای  به مینویت (:اگزيستانز) آدمی خاص هستی پرتوی در معنويت( الف
 برروز  را آدمی درونی وجود مینویت» واقع، به. است آدمی خاصِ هستیِ ساحت در حضور
 ایر  (. roof, 1993: 64) «شود می مرتبط گرفته، سرچشمه درون از که قدرتی با و داده

 کره  اسرت  همرانی  شرود،  مری  اگزیسرتانز  بره  تیبير یاستر  اندیشة در که خاص هستی
 مینویرت،  (.Jaspers, 1969, 2: 126) «شرود  مری  شخصری  ثبرات  و اطمينران  موجب»

 رابطرة  مینرادهی  ایر  . شود می پيرامونی امور تمامی و زندگی جهان، به مینادهی موجب
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 منکشرف  امرور  مینرای  آن پرترو  در که چرا  دارد؛ آدمی خاص ساحت در حضور با وثيقی
 اسرت  میتقد نيز یاستر . دهد می بروز را خود مینای حقيقت آن پرتو در حتی و شود می
 بيرنش  بره  دسرتيابی  برای بودن از ما فلسفی آگاهی صیود در حقيقت اساسی مبنای که

 یرا  کنرد  می آشکار وجود عنوان به ما برای را خود که است چيزی هر مورد در ای گسترده
 نمایران  مرا  بررای  که است چيزهایی همه و اگزیستانز سرچشمه که است ژرفایی حضور
 آن برر  را مرا  کره  اسرت  نيرویری ( مفهومی ادراک)  ادراک غيرقابل حقيقت ای . شود می
 افکنريم  دور بره  را آمده پدید های تناقض و ها مطلو  به  مصادره ها، دوره همة تا دارد می
 هسرتی  و حقيقرت  نسربت  ميران،  ایر   در (.Jaspers, 1962: 47 ؛143: 1831 نصری،)

 سراحت  در حضرور  برا  تنها حقيقت به آگاهی. است برخوردار ویژه اهميت از آدمی خاص
 غيرر  وجرودی،  یکسرره  میرفتری  آگراهی،  ایر   که توضيح ای  با خورد می رقم اگزیستانز
 .  است انحصاری و مفهومی

 اسرت ( مفهرومی  غير) تفکرورزی  شيوة اگزیستانز، مدار بر فلسفه»: گوید می یاستر 
 خرویش  یرافت   به موفق نهایت، در و کرده جستجو را شدن خود انسان آن طریق از که
 نخسرت  است؛ نکته دو مؤید مینویت حوزة در ادعا ای (. 41: 1838 یاستر ،« )شود می
 و الکينرز  نگراه  از مینویرت  چنانچره  اسرت؛  خویش هستی تجربة دایرمدار مینویت اینکه

 متیرالی  جنبة به آگاهی طریق از که است بودن ای  تجربة و بودن از اینحوه» همکاران
 مینروی  تفکررورزی  آنکه دوم ؛((Elkins & other: 1988: 10 «کندمی ظهور خویش

 آگراه،  نروعی  کسب برای طریقی را مینویت نيز نلسون چنانچه است؛ سوبژکتيو بنياد بر
 نگررش  در فلسرفی  تفکررورزی  واقرع،  در (.Nelson, 2009: 8) اسرت  دانسرته  درونر، 
 اسرت  اصريل  خرود  سروی  بره  حرکت و زندگی منشأ یافت  برای تالش منزلة به یاستر 

(Jaspers, 1969, 2: 283) عنروان  تحرت  آن از مروارد  برخری  در که روست همي  از و 
 قرائرت  را «مینویرت » تروان  مری  نيرز  اندیشره  ای  بنياد بر. کند می یاد« 10متیالی تأمل»

 جسرتجوی  را آن و 11آورد حسرا   بره  درونی تجربة کسب و متیالی خویشت  از وجودی
 .13کرد قلمداد زندگی هدف و مینا به رسيدن برای فردی
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 بره  منروط  یکسره مینویت، :ترانساندانس پرتو در فراروندگی  به معنويت قوام( ب
 نيرز  فرارونردگی  خرود  در مقصرد . است« 13مانندگی خود در» نه و «فراروندگی خود در»

 یرا  اسرتیال  رو، ایر   از. آدمری  خراص  هسرتی  سراحت  در حضرور  یینری  است؛ اگزیستانز
 به تنها مینویت بهتر، عبارت به. شود می قلمداد مینویت بنياد مثابة به وجودی فراروندگی

 «اسرت  آدمری  شردن  انسران  برای جامع ای شيوه مینویت» که چرا دارد؛ اختصاص انسان
 در انسان و حيوان مبنای تفاوت یاستر  اندیشة در رو، همي  از(. 1108: 1831 کينگ،)

 حکم به انسان اما کند؛ نمی پيشرفت و کند می تکرار را بوده چيز تنها حيوان که است ای 
 شرود،  می رو روبه بست ب  با او. است بوده یکباره که بماند چنان آن تواند نمی خود سرشت

 نيازمنرد  او. شرود  مری  بيگانره  خرود  از و گراید می هرزگی به شود، می انحطاط دستخوش
 همري   برر ( 11: 1811 یاسرتر ، ) اسرت  خویشت  به بازگشت و رهایی بهبودی، نجات،
 هرر  از تیرالی  یا فراروی با متفکر» آن طی که است انسان درونی فیل فلسفه نيز اسا 
 (.13: 1831 یاستر ،) «رسد می واقیيت و خود از میتبری آگاهی به عينی چيز

 در ترانسراندانس  واژه. خرورد  می رقم 81ترانساندانس پرتو در فراروندگی ای  وانگهی،
 گرفتره  کار به را ترانساندانس موضع، دو در اغلب او. است پيچيده اندکی یاستر  فلسفة
 یا انسان فرارونده حرکت مینای به ترانساندانس نخست، ؛(810: 1811 وال، و ورنو) است
 مینای به ترانساندانس دیگری، ؛81اگزیستانز سوی به وجودی ها ساحت در فرارونده جهش
 برا  یاسرتر  . 81اسرت  الهيرات  در خداوند مطابق که جهان از فراتر باشندة یا وجود قلمرو
 و گرفتره  نظرر  در اگزیستانز جهش مقصد را - خداوند – ترانساندانس کيرکگور، از تأثير
 در دیگر، عبارت به. شود می هویت دارای ترانساندانس پرتو در اگزیستانز که است میتقد
: گویرد  مری  او. 88یابرد  مری  ترانسراندانس  برابر در را خود آدمی که است اگزیستانز ساحت

 کنم، پيدا او به یقي  توانم می م . گيرد می م  وجود از را خود نيروی خدا به م  یقي »
 :Jaspers, 1951) «اگزیسرتانز  بررای  حضور عنوان به بلکه علم، محتوای عنوان به نه

 منزلرة  به خدا آن باشد، خداوند وجود فر  بر قرار اگر نيز جدید مینویت در چنانچه(. 45
 مینویرت  تبيري   در یانرگ . است آدمی وجود بر متوقف و انسان توسط شده ساخته مفهوم
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 برای و کردن زندگی برای که خویشتنی. است م  خویشت  ابراز م ، مینویت: »گوید می
 مر   از بخشری  عنوان به را خود ای  م . کند می تالش 84واالتر خود با تر نزدیك تما 
 :young, 1998) «کنم می تیریف شناسد، می را او و کرده برقرار تما  خداوند با که

 فراترر  خرود  از به را ما که است ای  در ترانساندانس یا خدا ارزش اسا ، ای  بر(. 196
 . کند می مصمم شدن

 گيری نتيجه

 – خرویش  خراص  هستی مرتبه به و کندمی اقدام وجودی استیالی به مینوی انسان
 ابژکتيو امور به شناسا فاعل آگاهی تیلق جنس از آگاهی ای . یابد می آگاهی – اگزیستانز
 رخ «کلری  آگراهی » سراحت  در یاسرتر   زعم به که آگاهی از نحوه ای  که چرا نيست؛
 واقرع،  در. اسرت  االذهرانی  بي  ای یافته و بوده دیگر ادراک هر با جایگزینی قابل دهد می

 وجرود  اصرالت  بنياد بر که است وجودی خودآگاهی نوعی خویش خاصِ مرتبة به آگاهی
 سراحت  در حضرور  کره  اسرت  آدمری  هرر  مینروی  انسران  دیگر، عبارت به. یابد می قوام

 برر  متوقرف  و دهرد  مری  رخ آزاد ارادة اسا  بر که گزینش ای . گزیند برمی را اگزیستانز
 بره . اسرت  اگزیسرتانز  سراحت  اساسری  هرای  ویژگی از خود است، عملی و نظری سلوک
 بره  کره  اسرت  خرویش  خراص  هستی مرتبة در آدمی انتخا  قدرت و آزادی که مینا ای 

 انتخرا   بررای  قروت  و آزادی نهایت در اگزیستانز ساحت در انسان. رسد می قوت نهایت
 هسرتی  برر  دیگرری  زمان هر از بيش ساحت، ای  در که چرا است؛ خویش های خواسته
 .است زده تکيه خویش خاص

 نراگزیر  درونری  فرارونردگی  ایر   در انسان و است وجودی استیالی مثابة به مینویت
 هاآن توان می یاستر  فلسفی و میرفتی فضای در که کند می تجربه را گوناگونی حاالت

 بيرانگر  سراحت  هرر  واقرع،  در. کررد  تفسرير  و تبيري   چهارگانره  هرای  سراحت  بنياد بر را
 کره  اسرت  چهارگانره  سرطوه  ميران  سريالن  در انسان و است آدمی اساسی های ویژگی
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 آگراهی  خرویش  برودن  ناتمرام  بره  شرود،  مری  دگرگون شناسد، می را خویش تازه امکانات
 آنکره  از بريش  همرواره  را خرود  کنرد،  مری  قلمداد امور به مینادهی مرکز را خود یابد، می

 سروی  بره  حرکت و کرده فهم خویش بودن ناکافی در پيوسته را خود و یابد می پنداشته،
 .آورد می حسا  به ضروری را تازه های افق

 بره  یاستر  اگزیستانسياليستی رویکرد مبنای بر توان می را مینویت دیگر، عبارت به
 سراحت  از فرارونرده  حرکت با انسان که چرا کرد؛ قلمداد انسان وجودی استیالی مینای
 از نهایرت،  در و روه سراحت  بره  کلری  آگراهی  ساحت از و کلی آگاهی ساحت به دازای 
 بره  آزادی از سراحت  ایر   در کره  عميقی فهم با و رفته اگزیستانز ساحت به روه ساحت
 فهمرد،  مری  را زنردگی  مینای یابد، می درونی کمال خویش های انتخا  با آورد، می دست
 هرا  ویژگری  ای . یابد می توفيق میناداری حيات به و دهد می پاسخ را وجودی های چالش
 اسرت؛  ورزی مینویرت  از برآمرده  حاالت بروز و مینویت های پارادایم با همخوان جملگی
 پيشررفت  مثابرة  بره  وجرودی  فرارونردگی  خرویش،  وجود از انحصاری فهم: نظير مواردی
 .مینوی آگاهی تحقق و متیالی خود بروز درونی، ارتقای و شخصی

 ها نوشت پی

1. Jean Wahl. 

2. La Pensée de l'existence 

3 . Soren Kierkegaard (1813 – 1855) 

4. Karl Jaspers (1883 – 1969)   

5. new spirituality 

 یینری  اسرت؛  آدمری  خراص  وجود« وجودی» از مراد که داد خواهيم توضيح ادامه در .0
 .نامد می دازای  را آن هيدگر و اگزیستانز را آن یاستر  که همانی

7. psyche 
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8 .inner self  

9 .inner being  

10 . essential being 

11. Transcendence 

12. Self Transcendence 

13. Self -awareness 

14. Totality / Entirety 

 پایران  مررگ  برا  و اسرت  دائمی ناتمامی دازای  در: »است میتقد هيدگر نمونه، برای. 11
 دازایر  » دیگرر،  بيرانی  بره ( 183: 1833 هيردگر، «)ردناشردنی  اسرت  امری ای  یابد؛ می

 نيسرت  هنروز  آنچره  یرا  بشرود  نيسرت  هنروز  آنچره  بایرد  هسرت،  خرود  که آنی همچون
 و ناکامرل  سراختار  ایر  . اسرت « فیليرت  هنروز  نره » همرواره  دازای ( 141: همان«)باشد

 مررده  یینی نباشد،« بودن آنجا» دیگر دازای  که شود می تلقی یافته پایان وقتی نامتناهی
 ذاتراً  است، یافته تقویم گشودگی طریق از که آنی همچون دازای : »است میتقد او. باشد
 جرا  آن» حقيقرت . اسرت  دازایر   ذاتری  که است هستی نوعی گشودگی. است حقيقت در

 آنگراه  تنهرا  هسرتندگان . هست دازای  که مادام و هست دازای  که جا آن تا تنها« هست
 نيروت ،  قواني . هست دازای  اساساً که شوند می گشوده وقتی تا تنها و شوند می مکشوف
 دازای  که است حقيقی زمانی تا تنها اساساً باشد چه هر حقيقتی هر و تناقض امتناع اصل
 هرم  حقيقتری  نباشرد،  دازاینری  کره  پس آن از و نبود هم حقيقتی نبود، دازاینی تا. هست
 توانرد  نمری  مکشروف  و کشف گشودگی، مقام در حقيقت دازای  نبود در چه،. بود نخواهد

 واسرطة  بره  قرواني   ایر  ... نبودند حقيقی شوند، مکشوف آنکه از پيش نيوت  قواني . بود
 دازایر   بررای  نفسره  فری  نحروی  بره  هسرتندگان  قرواني ،  ایر   با و شدند حقيقی نيوت 

 مقصرود  بره  وافری  دارنرد،  وجود جاودان حقایق اینکه بر برهان ارائة. شدند پذیر دستر 
 است بوده جاودانه دازای  که باشد شده حاصل توفيق امر ای  اثبات در مگر بود، نخواهد
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 حقرایق  اصرل  دسرتيم،  کوته و بهره بی برهان ای  ارائه از که مادام. بود خواهد جاودانه و
 آن باورداشرت  در فالسرفه  تراکنونی  اجمراع  کره  بافتره  خيرال  اسرت  ادعرایی  نيز جاودان

 هسرتیِ  نروع  آن برحسرب  حقيقرت  جملره  بنرابرای ،  آورد؛ نمی حاصل برایش مشروعيتی
 (.111: 1833 هيدگر،«)است دازای  هستی با است، حقيقت ذاتی که ای گانه دازای 

 گذر خواهان همواره یکه اینکه. شود می آشکار فرارفت  خود از فیل در استیال ماهيت. 10
 اضرداد،  ميران   نسربت  در زنردگی  اینکره  و است مرزها از جهيدن بيرون و ها چارچو  از

 مؤیرد  اینکره  برر  عرالوه  اسرت  ابژکتيویتره  و سوبژکتيویته ميان دائمی  تنش در و حاالت
 نکتره  ای . دارد نسبيت و تماميت ميان دائمی دَوران از نشان  است، م  تاریخيت خصلت
 حقيقی ماهيت بلکه. نيستم دهم، می نشان اکنون آنچه هر م  که دهد می نشان نخست
 «aspects of the I » مر   وجروه  از فراروی و خویش ذاتی امکانات از فرارفت  در م 
 گشودگی غایت که شویم می مواجه هایی جنبه با انسان تحليل در دیگر، عبارت به. است
 وسيیی پهنه و ساخته ناممک  را انسان چيستی فهم که گشودگی دهد می نشان را انسان

 ناتوانی یا ناپذیری تمامت وثيق رابطة در ویژگی ای . دهد می نشان را انسانی امکانات از
 مراهيتی  انسران  چرون  واقرع،  در. دارد ریشره  فرارونردگی  ماهيت و انسان تماميت درک

 ایر   بره  بسرته  انسران  هرر  کره  روسرت  همي  از و نماید می ناپذیر  تمامت دارد، فرارونده
 التفات مورد که است انسان از فهمی همان ای . شود می خاص مینایی دارای فراروندگی

 سطوه در را استیال یا فراروندگی ای  یاستر . شود می واقع اگزیستانس فيلسوفان اغلب
 را انسران  احاطی حقيقت تجلی و ظهور انیکا  وجوه، ای . گيرد می نظر در یکه وجودی

 در و دهرد  مری  نشران « روه» و« کلی آگاهی» تجربی، وجود یا« دازای » ساحت سه در
 اگرر » یاستر ، گفتة به. است آدمی خاص هستی همان که« اگزیستانز» ساحت نهایت،
 اجرزای  نظریرة  به را آن که شوید می وسوسه احتماالً کنيم، بسنده کلمات به هاآن دربارة
 .(Jaspers, 1997, p. 759)« کنيم تبدیل انسان وجود

17. Dasein / Existence 
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18. Absolute consciousness / consciousness in general 

19. public  

20. Objective 

21. verifiable 

22. Geist / Spirit 

23. Existenz  

24. ursprung 

25. Nothingness  

26. Transcending reflection 

27. See: wuthnow, 1998: 94 

28. See: Stallwood & Stoll, 1981: 48 

29. Immanence 

30. Transcendence 

31. see: Karl Jaspers, Philosophy, 1969, Vol 2. 

32. see: Karl Jaspers, Philosophy, 1969, Vol 3.  

« خدواند» و« استیالیی حرکت» مینای دو در ترانساندانس ميان اساسی تفاوت البته. 88
 در وال ژان. دارد وجرود  ادیران  در خداوند مفهوم و استکمال مینای با یاستر  فلسفة در
 هرای  بسرتگی  بره  سرو  یرك  از که حالی در فيلسوف یاستر ، نگاه از: »گوید می باره ای 

 مینای به موم  نه دارد، آگاهی جدید اعتقادی بی به دیگر سوی از و سنتی دی  با خویش
 مومنران،  نظرر  در او. اعتقراد  بی نه و بود خواهد میي  دی  یك پيرو یینی کلمه، میمولی
 اسرت  کسری  او. بود خواهد متجدد و دنيایی کشيش اعتقادان، بی نظر در و خدا بی و کافر
 آورد، روی بایرد  خویشرت   جرز  کسی چه به که داند نمی آنکه با او پرسش و پرسد می که

 .(131: 1811 وال،« )دارد نيایش یك اندازه همان به کم دست حرارتی و شدت

34. Higher Self 
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