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دازاین در حگرش ایدگر میتراحتد زوایتای پنهتاو و ارعتاد ووتردی ریشتدری از
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سیالیت احااو ،حخات ارعاد دشگاح حرکت وتر ری حفتس از منظتر صتدرا و
سپس اطرار دازاین از منظر ایدگر تر،یح داده دده است تا زمین ررای مقایات
این دو حظرگاه فرا م گردد فضای فکری این دو فیکارف ،ریاحگر مباحی مدفتاو
آحهاست را این م  ،در ررخی ارعاد حرکتت ماحنتد ماتافت ،میتاو دو فیکاترف
اددراک حظر ایی را میتراو یافت البد حقاط اخدالف رین این دو مدفکتر دررتارۀ
احااو و مایر ای ممکن او در زحدگی رایار است

واژگان کلیدی :حفتس ،ستیالیت ،ارعتاد حرکتت ،حرکتت وتر ری ،دازایتن،
مالصدرا ،ایدگر
مقدمه

یکی از ماائل مهمّی ک از دیرراز احدیشۀ رشری را ر خرد مشغرل دادد  ،گیادی
و ارعاد ووردی احااو است مدفکّراو رایاری دررتارۀ گیاتدی احاتاو و حقیقتت
ووردی او ر توقیق پرداخد و حظری ای مخدکفی در این زمین مطرح کتردهاحتد
یکی از این مدفکّراو ررواد  ،مالصدرا رنیاوگذار حظام حکمتت صتدرایی استت
ایشاو رر مبنای قاعدۀ فکافیِ «حدوث واماحی و رقای روحاحی» ،حفس احاتاو را
حقیقت واحدی می داحد ک دارای حرکدی ور ری است را رررسی آثار صدرا در
این زمین  ،میتراو ر زوایای مخدکف دیدگاه او دررارۀ گیادی احااو پی ررد امتا
در کنار این روش ،یکی از دیره ایی کت رت درک دقیتقتتر دیتدگاه وی کمتک
میرساحد ،رررسی تطبیقی دیدگاه او را دیدگاه مدفکّراو دیگتر استت رترای مثتال
می تراو را مقایاۀ دیدگاه مالصدرا دررارۀ حرکت ور ری حفس و دیدگاه ایدگر
دررارۀ اطرار دازاین، ،من آگا ی ر ووره دبا ت و ووره اخدالف آحها ،زوایای
ودیدی از حگرش دو مدفکّر ر مائک یاددده را دریافت
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حکدۀ مهم در این میاو ،فهم سیال رردو احااو از حظرگاه این دو مدفکتر استت
ازاینرو حرددار حا،ر می کردد در یک رررسی تطبیقی میتاو ستیالیت احاتاو در
حرکت ور ری حفس مالصدرا و اطرار دازاین در احدیش

ایدگر رت درک رهدتر

دیدگاه آو دو حزدیک درد راید ترو دادت ک مالصدرا و ایتدگر رت ترتیت ،
«حفس» و «دازاین» را مفهرم مورری ررای واکاوی ارعاد ووردی و سیالیت احاتاو
قرار دادهاحد ازاینرو پرسش اصکی این پژو ش آو است ک آیا رتا مقایاتۀ میتاو
حظریۀ مالصدرا در زمینۀ حرکت ور ری حفس و دیدگاه ایتدگر دررتارۀ اطترار
دازاین ،گ ووره اددراک و ووره تفاوتی دررتاره ستیالیت احاتاو قارتل اصتطیاد
است؟ رررسی ا حشاو داد در آثار مندشر دده ،توقیقی دررارۀ ایتن ماتئک احجتام
حشده است
روش ر کار رفد در این توقیق ،روش توکیکی – عقکی است ک در آو تالش
میدرد را مراوع ر آثار دست اول دیدگاه دو مدفکّر اصطیاد گردد و را یکدیگر
مقایا درحد رر این اسا  ،حخات ر واکاوی دیدگاه مالصدرا دررتارۀ حرکتت
ور ری حفس میپردازیم
سیالیت انسان در حکمت متعالیه

در حگاه صدرا ،گادرۀ ووردی احااو از یک سر ر طبیعت و از ستری دیگتر تتا
فراطبیعت است احااو حکقۀ وصل عالم وام و فراوام است حکدۀ رایار مهتم
دررارۀ این حکقۀ وصل آو است ک ر طرر پیرسد در سیالو است و «راطن احااو
در ر لوظ از حرعی ر حرع دیگر میگراید» مالصدرا فهم این مهتم را حدتی از
گشم رزرگاحی مچرو ررعکی پنهاو میداحد (مالصدرا)555 :3131 ،

ر راور وی ،احااو یک واحد دخصی سیال است ماو طترر کت ست عتالم
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طبیعت ،مثال و عقل وورد دارد ،ر

مین وزاو احااو در قرای معرفدیاش دارای

س قرۀ احاا  ،تخیل و عقل است ولی احااو رت یتک عتالم ختاد موتدود
حیات ازآحجاییک احااو دارای ر س قره ادراکی است ،میتراحد را مت عترالم
ارتباط گرفد و «کرو وامع» رادد او میتراحد از مرات

پایین عالم ر مرات

رتا

صعرد کند یعنی از عالم طبیعی ر عالم حفااحی و از آحجتا رت عتالم عقتل رترود
زماحی ک احااو وورد طبیعی دارد ،حرا

او پراکندهاحتد و تر حاتی نرینتایی،

دنرایی و ) در وای خاد خرد قرار دارحد ولی زماحی ک وورد حفاتاحی پیتدا
کرد ،حراسش مجدمع میدرد و پس از حصرل وورد عقکتی ،رت فعکیّتت کامتل
رسیده و اعضای عقکی ر دست میآورد (مالصدرا3893 ،م)95-93 /8 :

رنا رراین دیدگاه ،احااو وایگاه ثارت و از پیش تعییندتدهای در عتالم اتدی
حدارد او میتراحد ریت و وورد خریش را ر وهت اوج و حضیض تا ریحهایت
ر حرکت درآورد فهم این مهم رت متدد حرکتت وتر ری میاتر دتده استت
مالصدرا را ترو ر حرکت ور ری حفس دریافتت کت احاتاو ختالق ما یتت و
مرتبۀ ووردی خریش است در حگاه صدرا ،احااو را آحک حقطۀ دروع مشخصتی
دارد ولی پایاحی ررایش مدصرر حیات یعنی مروتردی فناحاپتذیر استت وی رتر
رنیاوِ قاعدۀ «واماحیتالودوث و روحاحیتالبقا» ر اثبا

مطکرب خرد میپردازد

را ترو ر اینک احااو دارای حشئ ا و مقام ای گرحاگرحی است ک ر عالم تای
امر و خکق تعکق دارحد ،نگامی ک حفس او در مایر کمال قرار میگیرد و از عالم
خکق ر عالم امر سیر میکند ،ووردش از حالت مادی ر ووردی مفتار عقکتی
می گراید ک ر ردو حیاز حدارد ماحند ونینی ک ررای ردد ر رحم حیاز دارد ولتی
وقدی ر کمال خرد رسید ،دیگر حیازی ر رحم حدارد (همان)143 :

سال دوازدهم ،تابستان  ،9911شماره مسلسل 44

درحقیقت احااو حقیقدی واحد و دارای مرات

111
مدعدد استت کت گتر رش در

حرکت و سیالو است او در مایر «ددو» رت پتیش متیرود تتا تعتالی و کمتال
مطکرب خرد را رت دستت آورد رتر ایتن استا  ،ثبتا

و ترقتف رترای احاتاو

غیرممکن است و او ماره در فرایند احااحیت خریش پریاستت رتدوو وقفت در
حال ساخدن خریش و پدیدآوردو ریت ا و مرات

ووردی ودید است رر این

اسا  ،اگرگ احااو ا در ارددای خکقتت یتک حترع اتدند ،در فروتام حرکتت
ور ری ،احااو ر حرع مدرسط تبدیل میدرد و احراع گرحاگرحی در ذیل آو پدیتد
میآیند (مالصدرا 3431 ،ق)85 /9 :

رر این اسا  ،تنها احااو مروردی است دارای ساحت ای مخدکف ک مطارق
ساحت ای ادی نطبیعت ،مثال ،عقل) است یعنی میتراحتد دتبی عتالم عینتی
رادد و تراو عروج ر مرات

ادی را دارد مین امر حشاوِ کمالگرایی اوستت

در عین آحک فاقد مرتبۀ ووردی و تریدی ثتاردی استت ازایتنرو احاتاو خترد،
خریشدن خریش را می آفریند را ترو ر ا میت حرکت ور ری و حقتش آو در
تبیین سیالیت احااو ،در ادام ر تشریح ارعاد آو میپردازیم
 .1ابعاد سیالیت انسان در حرکت جوهری نفس

از حظر مالصدرا حقیقت احااو ،حفس اوست را تروّت رت اینکت خترد مالصتدرا
تصریح می کند ک حفس احااحی یک حقیقت مادّی است ک ر ستمت «مککترتی»
ددو ره میپیماید (مالصدرا3893 ،ق333/7 :؛ همو ،)183 :3131 ،،متیتتراو ایتن
پریش حفس را در قال

ارکاو حرکت ور ری تبیین کرد در ر حرکدتی ،دتش

رکن وورد دارد ک عبار

است از :نالف) مبدأ حرکت« :ما مِنت الورکت » نب)

مندهای حرکت« :ما الی الورک » نج) فاعل حرکت« :مرود الورک » ند) مر،رع
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حرکت« :قارل الورک » نه) ماافت حرکت« :ما فی الورکت » نو) زمتاو حرکتت
(مالصدرا 3893 ،م75-78/3 :؛ هم )99 :3175 ،،در ادام  ،ر رررسی رارط حفس و
ردو در حکمت مدعالی میپردازیم
1ـ .1موضوع حرکت :نفس

را تروّ ر اینک حرکت حفس ،از سنخ حرکت ور ری است ،مر،رع حرکت
عبار

است از «آحچ ک منشأ احدزاع عرارض توکیکی رادد» (مصباح یزدی:3173 ،

 )131 /3پس مراد آو گیزی است کت منشتأ احدتزاع عترارض توکیکتی حرکتت
ور ری حفس میرادد اما ر راسدی حفس احاتاحی گیاتت؟ عالمت طباطبتایی در
راسدای فضای رایج در حکمت مدعالی  ،در تعریف حفس میگرید :حفتس عبتار
است از مروردی ک ور ر است و از حظر ذاتش مجرّد از متادّه استت و از حظتر
افعالی ک احجام مید د ،فی الجمک ر مادّه حیاز دارد (طباطبایی 3433 ،ق151 /3 :؛

مالصدرا 3893 ،ق137 /5 :؛ 51 /9؛ سبزواری )377 :3133 ،در حکمتت مدعالیت ،
حفس احااحی در آغاز خکقت خرد مرتبۀ مادّی دارد (مالصودرا 3893 ،م)159 /1 :
ازاین رو ر راور مالصدرا حفس احااحی دارای «حدوث واماحی» است (مالصودرا،

 3893م )139 /9 :این مرورد مادّی دارای حرکت ور ری است ک رتر استا
آو مراحکی از «لبس رعد از لبس» را پشت سر میگذارد در این گرح از حرکتت،
دیء مدورّک در آو دوم را دیء مدورّک در آو اول «مدوتدّ» استت و منتاط ایتن
اتواد «حقیقت ووردی واحد» آحهاست کمال ووتردی مرتبت پیشتین در ،تمن
کما

مرتب پاین موفرظ است (ج،ادی آملی)334 /3 :3173 ،

را آحک مراحل حرکت حفس گاه در عالم ماده استت و گتاه در عتالم مثتال یتا
عقل ،حفس یک حقیقت واحد است حفس در آغاز «مادّی موض» استت ،ستپس
گرح ای رقیق از تجرّد ر دستت متیآورد و رت «ووتردِ متادّی  -مثتالی» تبتدیل
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می گردد و سراحجام ر «وورد مادّی  -مثالی  -عقکی» حائتل متیگتردد (مالصودرا،

 )315 :3133یعنی در م این مراحل« ،حقیقتت حفتس» حضترر دارد و ووترد
سیال حفس ،تنها حشاحگر یک مرورد واحد است
2ـ .1فاعل حرکت :واجب الوجود

فاعل حقیقی حرکت حفس احااحی ،واو

الرورد رالذا

است کت

تأثیری مادند ر اوست رر پایۀ حگرش حکمت مدعالی و رر اسا
افعالی» ،واو

الرورد رالذا

تر گرحت

اصل «ترحیتد

عکّت حقیقی ر پدیده ای در وهاو اتدی استت

(ج،ادی آملی )451 /3 :3191 ،رر پایۀ مباحی حکمت مدعالی  ،رگرح تأثیر حقیقی
از امرر مادّی حفی میدرد ازاینرو ح «رتدو» و حت

تیا امتر متادّی دیگتری در

رسیدو حفس ر کمال حقیقی خرد «تأثیر حقیقی» حدارد (ج،ادی آملوی/3 :3193 ،

 )13رر اسا

مین مباحی میتراو گفت اصتل حرکتت وتر ری در تر حفاتی

خارج از اخدیار اوست و گارهای وز آغاز این حرکت حیات البد اینک مدوترّک
تا کجا ر این حرکت کمالی ادام د د ،مائکۀ دیگری است
3ـ .1مبدأ حرکت :بُعد نباتی نفس انسانی

احااو از حطف ای پدید آمده ک خرد ایتن حطفت مراحتل راتیاری نومتادی و
حباتی) را پشت سر گذادد است تا ر مرحک حیتراحی رستیده استت (مالصودرا،

 3431ق )317 / 8 :را این اوصاف ،حقطۀ دروع این حرکت ،ومادیرردو است
4ـ .1غایت حرکت :اتصال نفس به مأل اعلی

را ترو ر اینک غایت ،رخشی از حرکت حیات و ختارج از فراینتد حرکتت
است (مصباح یزدی ،)388/3 :3173 ،حقطۀ پایاحی این مایر تکامکی و سیال حفتس،
وایی است ک حفس احااحی در اثر تالش خترد تم قترای ادراکتی و تم قترای
توریکیاش را ر فعکیت میرساحد این حقطۀ پایاحی دارای دو رُعد است :رُعد عقل
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حظری و رُعد عقل عمکی (مالصودرا 3893 ،م )313 /8 :حقطتۀ پایتاو ایتن توترّل
ووردی در وایی است ک حفس ر مرتبۀ «وورد عقکی» دستت یارتد ازآحجتاکت
وصرل ر مرتبۀ «وورد عقکی» وز را ترک ردو مادّی میار حمیگردد ،حفس احااحی
ورم ردو را کنار میحهد (مالصدرا )341 :3133 ،ازاینرو غایت حرکتت کمتالی
حفس ،رسیدو حفس ر مرتبۀ عقل مادفاد است ک

م اتواد رتا مفارقتا  ،و تم

اتصال ر مأل اعکی را در پتی دارد (مالصودرا )349 :3193 ،از متینرو مالصتدرا
اذعاو می کند حیاز حفس ر ردو تنهتا از «حیتث حتدوث ریتت حفاتاحی» استت
(مالصدرا)419 /9 :3893 ،

قوّه عالمه
نفس انسانی

ادراک حسّی

قوّه عامله
نفس انسانی

ادراک حسّی خيالی

ادراک عقلی

ادراک حسّی خيالی عقلی

اتصال
به
مأل اعلی
انجام
تکاليف

تهذيب قلب

تحلّی به صور قدسی

رفع حجاب أنانيّت

5ـ .1مسافت حرکت :نحوۀ وجود نفس

مالصدرا رر اسا
دارای مرات

حگرش تشکیکی ر «حقیقت ووترد» ،حفتس احاتاو را حیتز

تشکیکی میداحد (مالصودرا 3893 ،م )445 /9 :وی رر اسا

مین

دیدگاه ،ر تجزی و توکیل غایت حرکت حفس احااحی میپردازد و رتر ایتن رتاور
میدرد ک حفس در پی «کمال» خریش در حرکت است مقصرد او از کمتال حیتز
«کمال ووردی» است یعنی کمال حفس در آو است ک رر ددّ

ووتردی خترد
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ریفزاید (مالصدرا 3893 ،م )333 /8 :رگند رایاری از افراد احاتاحی در مراحتل
آغازین این حرکت مدرقّف میدرحد (مالصدرا 3893 ،م)87 /8 :

از حظر مالصدرا ،دورۀ ونینی حیتز رخشتی از حقیقتت حفتس احاتاحی دتمرده
میدرد ک البد در اثر تغذی و حمرّ ر تدریج رتر ادتدداد ووتردی حفتس احاتاحی
افزوده میدرد و در مراحل ارددایی ،تراحایی ادراک را پیدا میکند پتس از آو کت
احااو ر دحیا آمد و احدک احدک تراحایی ادراک حاّی در او قرّ

گرفت ،مچنتاو

رر اددداد ووردی او افزوده میدرد و ر مرحکۀ را تری از وورد دست مییارتد
در این مرحک  ،حفس احااحی رالفعل واود «احاا » است ولی درعینحال قرّه و
اسدعداد «تخیل» و دیگر گرح ای پیچیده و مدکاملتر ادراک را حیز دارا متیدترد
(مالصدرا 3893 ،م)397 /3 :

احااو وقدی مراحل ومتادی ،حبتاتی ،حیتراحی و احاتاحی را گذراحتد ،تتازه رت
وایگا ی میرسد ک میتراحد مراحل تجرد را حیز یکی پس از دیگری طتی کنتد
درواقع سیر حرکت حفس در مرات

مدعدد خریش ،ر خرری سیالو ووردی حفس

را در حگاه صدرا ر رخ میکشد
مادّی

مادّی -مثالی

مادّی – مثالی  -عقلی

مثالی -
عقلی

عقلی

نفس انسانی

در دنيا

مراحل حرکت جوهری نفس انسانی

پس از
مرگ
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6ـ .1زمان حرکت :وجود سیال نفس در دنیا

را تروّ ر اینک «زماو» از عرارض توکیکی میرادد ،وورد مادقکّی وتدای از
وورد امر مدغیری ک زماو حابت ر آو در حظر گرفد دده است ،حدارد و «زمتاو»
از عرارض توکیکی حورۀ وورد ای سیال است (مالصودرا 3893 ،م )311 /1 :رت
ریاو دیگر زماو و مدزمّن در ظترف توکیتل ذ تن از متدیگر مدمتایز متیدترحد
(همان )344 :حفس پس از آحکت مرحکت حتدوث واتماحی خترد را پشتت ستر
گذادت ،ر سری تجرد حرکت میکند تا زماحی ک حفس رتا رتدو مدوتد استت،
مرتب ای حازل از تجرد را دارد ولی در صررتی ک حفس سکرک رت ستری غایتت
خریش را ادام د د میتراحد ر مراحل عالی و عقکی تجرد دست یازد مین امر
حشاحگر امکاو حرکت در مجردا است  1را این وصف ،حفس از لوظت پیتدایش
مراره در حال ستیالو و پریتایی استت و رتا آحکت حقطتۀ آغتاز پیتدایش حفتس
واماحیت است ،امکاو صیرور و وصرل ر تجرد و اتواد را عقرل را دارد
آحچ تاکنرو ریاو دد گزاردی از دیدگاه مالصدرا دررتارۀ ستیالرتردو حفتس
احااحی در حرکت ور ری ررد ررای رسیدو ر پاسخ پرسش توقیق ،زم استت
حگا ی حیز ر حگرش ایدگر درراره سیالیت اطرار دازاین دادد رادیم
 .2تحلیل سیّالبودن اطوار دازاین در اندیشه هایدگر

ایدگر وورد خاد احااحی را «دازاین» 1نووترد-آووتا) متیحامتد رنتارراین رتا
را نما قرار دادو این اصطالح ،ر واکاوی دیدگاه او دررارۀ احااو میپردازیم وی
 . 1یکی از مباحث مهم درباره حرکت جوهری ،امکان حرکت در مجردات استت .نااچهتم مااتای
حرکت را «تغییر تدریجی» بداچیم و بم فقر وجودی مجردات توجم کایم ،میتواچیم اصل حرکت در
مجردات را بپذیریم .در این باره بحثهای نالشبراچگیزی وجود دارد کتم رتردان ن بتدان مجتا
دیگری میطلبد.
2. Dasein.
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درراره گرایی احدخاب این اصطالح میگرید:
ما نام دازاین را به عن،ان آن ساحتِ بنیادین که عرصۀ قیام انسان بماه،انسان
است ،برگزیدیم تا با تکواژهای هم نسبت هستی با ذات انسان و هم نسبت ذاتی
انسان با گش،دگی یا (آنجا)ی هستی بماه ،هستی را بیان کنیم( .هایدگر:3185 ،
)344-341

از حظر ایدگر« ،پرسیدو» یکی از معیار ای ردد در ورامع احاتاحی و ریتاحگر
تمایز یرحاحیاو از اقرام رتدوی استت ( )heidegger,1968: 42رترایناستا

وی،

دازاین را دایاد ترین وورد ررای پرسش از وورد متیداحتد رت رتاور او تمتایز
اساسی احااو از دیگر مروردا

در این است ک تنها احااو است کت پرستش از

وورد را مطرح میکند ( )heidegger,1956: 213-214او ررای کاوش در پرسش
از ادی ،تنها راه پیشروی خرد را دفافسازی حیث اتدی دازایتن متیداحتد
( )heidegger,1988: 7درواقع ایدگر ررای وورددناسی سراغ مروتردی رفدت
است ک از وورد پرسش میکند
ایدگر دررارۀ احدخاب اصطالح دازاین نوورد-آووا) میگرید« :مقصترد متن
آو ررده ک خراحنده را ر تفکر در راب آو حابت خاصی ک میاو وورد و احاتاو
ررقرار است ،وادارم و ترو او را قبل از ر گیز ر ما یت اصیل احااو ک متررد
حظر من است ،وک

کنم» (هایدگر 3181 ،ب )339 :معنای توتالکفظتی دازایتن،

«وورد–آووا» است و مراد ایدگر از «وورد-آووا» ترو دادو ر تنا ی احاتاو،
ر منزلۀ کای است ک

ماره خرد را در مرقعیدی ویژه مییارد آووا رردو رترای

او منکشف میدرد و مول رورع اوست «آووا» ،در تعبیر «ووترد-آووتا» ،رت
عالم و امکاحاتی اداره دارد ک دازاین در آو است دازاین ح تنها را ووترد کت رتا
عدم م در ارتباط است و خرد را در عدم حگ میدارد و «حیادی آو است ک متا
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میخرا یم گیزی دررارۀ آو حداحیم» () heidegger, 1998: 84

در ادام میکردیم اطرار ووردی دازاین را از حظر ایدگر رررسی کنیم:
2ـ.1پرتاب شدگی

ایدگر دازاین را مروردی در -وهاو میداحد ر خالف دکار
در مقارل وهاو قرار میداد ( )hiedegger,1979: 86رر این اسا

ک احاتاو را
عناصر س گاح

اگزیاداحایال نیافدگی ،فهم و گفدماو) را در تبیین دازاین رایار مهتم متیدتمرد
یتتافدگی ختترد دارای ارعتتاد ستت گاحتت دیگتتری استتت کتت عبتتار احتتد از:
ن )1آدکارددو ن )1پرتاب دتدگی ن )1در -وهتاو -رتردو رت مثارت یتک کتل و
واقعگی در احدیش

ایدگر ،احااو کداری است ک اول و آخر آو افداده استت و اگتر

رخرا یم را زراو ایدگر سخن رگرییم ،راید رگترییم کت حاپیداستت ایتدگر خترد
می گرید « :این ویژگی دازاین ک

از کجا و ر کجاست ،مادرر است ولی در ذا

خرد گشرده و ریش از پیش آدکار است را ،پرتابددگی نافکنتدگی) ایتن مروترد
[دازاین] در آووا می حامیم

مراد از اصطالح پرتاپددگی 1،واقعگی نراستدینگی)،

ر اددگی [دازاین] در ووردش است» ()heidegger, 1988: 135

تبیین ایدگر دررارۀ پرتابددگی دازاین ،یکی از مهتمتترین ارعتاد دازایتن را
آدکار میکند در حگاه ایدگر ،آغاز و احجام دازایتن حاپیداستت یعنتی متا از آو
ریخبریم و البد

ایدگر حمیکردد اطالعی از آو ر دست د د زیرا دازاین تنهتا

در «آووا» فهمیده می درد و وورد دارد یعنی در غیر «آووا» ووترد حتدارد رت
ریاو دیگر آغاز و احجام دازاین ،مجهرل و حتاوورد اتدند حکدتۀ راتیار مهتم آو
استک

ایدگر احااو را مروردی کتراومنتد متیداحتد رتا آحکت دازایتن امکتاو

نتراحایی) دکل د ی ر خردِ مروترد را دارد ،در خکتقِ ختردِ مروترد ،رتیکتراو
1. thrownness.
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حیات رگند در فهم وورد ریکتراو استت (هایودگر و کاسویرر )43 :3185 ،رتر
مین اسا  ،او حابدی رین احااو و امرر فرازماحی حمیرینتد از حظتر وی ،حقتایق
سرمدی وورد حدارحد و مرورد کراومند حمی تراحد صاح

حقایق سرمدی رادد

رکک حقایق تا آحجا ادند ک در حابت را دازاین قرار دارحد (همان)18 :
2ـ .2دازاین اصیل

یکی از ارعاد مهم دازاین ترو ر غایت اوست از حگاه ایدگر ،دازاین راید ر
اصالت ررسد اساساً گزینش عنراو دازاین رر مین اسا
«غرض من از ر کاررردو این اصطالح [دازاین]

صرر

گرفدت استت:

آو ررده ک خراحنده را ر تفکر

در راب آو حابت خاصی ک میاو وورد و احااو ررقرار است ،وادارم و تروت او
را قبل از ر گیز ر ما یت اصیل احااو ک متررد حظتر متن استت وکت

کتنم»

(هایدگر3181 ،ب)339 :

در حگاه ایدگر دازاینِ اصیل دارای اگزیاداحس حقیقی است ک خرد را پیتدا
کرده و رر تثبیت مرقعیت خریش اصرار می ورزد دازاین اصیل ماره فعال رترده
و وحد

دارد وی میتراحد رر تقرر ظهرری خرد رایاتدد و رتا احوتالل در فترد

مندشر نحااصیل) مقارک کند (داوری )44 :3181 ،دازایتن اصتیل گیتزی وتز خترد
عریاو و اصیکش حدارد دازاین اصیل ،از رین امکاو ای خرد ،دستت رت احدختاب
میزحد و ر خرد اصالت میرخشد گفدار حالت دازاین اصیل استت درحتالیکت
اگر دازاین در روزمرگی سقرط کند ،دگار وراوی خرا د ررد و حااصتیل خرا تد
ررد ماو طترر کت اگتر اوتازه د تد دیگتراو نختاحراده ،وامعت  ،ستنت و )
امکاو ایش را ر او دیکد کنند و رردوِ حااصیل را ررگزیتده استت (بیمو:3193 ،،
)54-51

را این ترصیف راید رگرییم در -وهاو -رردوِ دازاین میتراحد رت دو صترر
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عمده رروز کند :فرد مندشر 1و اصیل فرد مندشر فاقد اگزیاداحس حقیقی است اما
صرر

دیگر در وهاو رردو ،دازاین اصیل است ک خرد را پیدا کرده و رر تثبیت

مرقعیت خریش اصرار میورزد ( )lescoe, 1974: 244دازاین اصیل ماره فعتال
ررده و از وحد

ررخرردار است وی میتراحد رر تقرر ظهرری خرد رایادد و رتا

احوالل در فرد مندشر مقارک کند (داوری)44 :3181 ،

رهدرین دا د رر سیالو ووردی دازاین این است ک دازاین یاگاه در ووترد
خرد کامل حیات وورد او ماره در راه ددو استت زیترا اوتزای ووترد او از
امکاو ا فرا م آمدهاحد ،ح از خراد داید دیگر مروردا

ماحند ستن

ما یتت

ثاردی دادد رادند ولی دازاین فاقد گنین ما یدی است گیادی دازاین در اتدی
اوست ایدگر ررای اداره ر دیگراو از لفظ «آحها» اسدفاده میکند این حگاه منفی
ر دیگراو ،ردین سب

است ک حق احدخاب را از فرد گرفد و او را ریماتئرلیت

میکنند دازاین اصیل آگا اح دررارۀ خرد و امکاو ای خرد تصمیم میگیرد ولی
دازاین حااصیل در دیگراو ضم میدرد در سطح ر روزی روارط میاو ادخاد،
در رایاری از این اودماع ،روارط از حرع حااصیل است
راه گارۀ دازاین حااصیل آو است ک احاتاو رتا درک پرتتابدتدگی خترد در
وهاو ،ر مثار یک مرورد صاح

طرح ،از آحچ

ات تعالی یافد و رت ستری

آحچ حیات حرکت کند (ن،الی )393 :3193 ،تصمیم ا و احدختاب تای او حقشتی
مهم در این زمین دارحد و امکاو «آیندۀ گشردهای است ک دازاین میتراحتد رترای
آو تصمیم رگیرد» (مک ک،اری )354 :3173 ،را این م داید نرز کشف ما یت
دازاین ررای ما ددرار رادد یکی از مفاتراو ایتدگر در تبیتین ما یتت دازایتن
میگرید « :ما یت دازاین ماو ووترد آو استت یعنتی گیتزی رت استم فطتر
1. das man.
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[یا ما یت] احااحی حیات ما ادیم ر آحچ تصرر متیکنتیم کت

اتدیم یعنتی

مطارق تعبیر و ررداددی ک در عمل از خردماو داریم» (مگی)419 :3177 ،
2ـ .3زمان

یکی از مهمترین ووره سیّالرردو ،فهم وورد در افتق زمتاو استت ایتدگر
قصد دارد زماو را ر منزلۀ افق وورد ترصیف کند یکی از ویژگی تای ررواتدۀ
دازاین ،داددن حیث زماحی است از آحجاک

ایدگر وورد و زمتاو را پیرستد رتا

مدیگر میریند ،فهم وورد ر ویژه وورد احااو را در گرو فهتم زمتاو متیداحتد
ازاینروست ک فهم دازاین ر زماو و داددن درکی مناس
تا وایی ک

از زماو واراد استت

ایدگر میگرید« :زماومندی معنای ووردی گیتزی استت کت آو را

دازاین میحامیم» ( )heidegger,1988:17احااو تراو فتراروی از زمتاو را حتدارد
زیرا م گیز در مین زماو مودود رقم میخررد وورد و احااو پیرستدۀ زمتاو
ادند و فارغ از زماو و فراتر از زماو اساساً فاقد معنا میدترحد از متین منظتر
است ک در حگاه او وورد ر تنهایی حمیتراحد خرد را رنمایاحتد ازایتنرو پیشتنهاد
میکند وورد را در کنار زماو فهم کنیم
رنیاد زماو در آینده است (هایودگر )73 :3199 ،و ایتدگر از دازایتن رت مثارت
مروردی حام میررد ک « م اینواست و تم آووتا تم در ایتن وقتت استت
نحال) ،م در آو وقت نیاد) [مروتردی کت ] فروراتد در خترد حیاتت رککت
گشرده ر آینده ،ر امکاحا ِ حیامده ،ر مرگ ،ر تاریخ و ر زماو است» (هایودگر،

 )74 :3193مین امر رهدرین دا د رر این حکد است ک دازاین مروردی پیرستد
مدغیر و در حال ددو است زیرا ایدگر دازاین را مروردی گشترده حاتبت رت
آینده و امکاحا

پیشرو معرفی میکند
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2ـ .4تعالی

تعالی یکی از اوصاف مهم مرررط ر احااو است تعتالی در فکاتف

ایتدگر،

ویژۀ «مروردی [است] ک میگذرد و تعالی مییارد یا گتذر و تعتالی را واقعیتت
می رخشد و آو ماحا دازاین یا احااو است» (ک،روز )333 :3178 ،درواقتع تعتالی
ر معنای «گذدت و تجاوز» است و مروردی ک این گذدت را توقق میرخشد،
«مدعالی» است ا میت تعالی تا وایی است ک یکی از مدرادف ای اترتردو و
قیام ظهرری داددن است (ورن ،و دیگران)337-333 :3179 ،

احااو در وریاو تعالی از مرورد واقعی گذر میکند تر مروترد واقعتی کت
مدعکق ر وهاو رادد ،قارکیت منکشفددو ررای احاتاو را دارد احاتاو رت ورای
خرد و مرورد واقعی صعرد میکند احااو ر سری وهاو صتعرد متیکنتد زیترا
«وهاو مودودۀ عمل تعالی است» (ک،روز )339 :3178 ،وورد احااو را تعتالی و
گذر آو گرح ک

ات رروز می کند رین گشردگی احااو و تعالی پیرحدی وتدی

ررقرار است و ردوو گشردگی ،تعالی قارل فهم حیات (همان)333-333 :

احدخاب ،ویژگی احااو است ک ر وسیکۀ آو احااو میتراو در میاو امکاو ای
خرد دست ر احدخاب رزحد حام دیگر تعالی ،اخدیار استت ریشتۀ افعتالی وزئتی
مچرو احدخاب و تصمیم در تعالی است« :اخدیار ،دحیتا و متن را مدضتایفاً ترلیتد
میکند» (ورن ،و دیگران )339 :3179 ،احدخاب را روث راتیار مهتم آزادی و اراده
در ارتباط است ر گرح ای کت از حگتاه ایتدگر رتین آزادی ،حقیقتت و اخدیتار
پیرحدی مهم ررقرار است و احااو تا وایی ک مالک حقیقت است ،آزادی و اخدیار
دارد اخدیار و آزادی احااو حیز تا وایی است ک ر روی ادیا آو گناو ک

ادند

گشرده رادد یعنی ردوو آحک آحها را دسدکاری کند ،در آدکارگی آحها مشتارکت
دارد (مک ک،اری )319 :3177 ،آزادی حیز امکاحی ررای «خردیترین تراو نقتره)-
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ادی است» ( )heidegger, 1988: 143زیترا آزادی رترای ختردیتترین تتراو
نقره) -ادی ر

مراه آزادی رترای اصتیل و حااصتیلرتردو 1،خترد را در دلهتره

نا،طراب) 1رروز مید ند رر این اسا  ،ایدگر آزادی را مالک احااو متیداحتد
()heidegger, 1961: 4

را این وصف ،تعالی ،آزادی ،احدخاب و اراده مگی رتر عتدم ثبتا
سیالیت او تأکید دارحد زیرا دازاین را قدر

دازایتن و

احدخاب از رین امکاو ای مخدکف ر

گزینش دست زده و تعالی را موقق می رخشد و ر

ماو میزاو ک اخدیار ،اراده و

آزادی دارد ،واود حقیقت است
2ـ .5فهم

فهم در کنار یافدگی و گفدار ،اوزای اگزیاداحایال دازایتن اتدند فهتم ،حقشتی
مهم در ادراک امکاحا دازاین دارد ایدگر فهتم را از دو وهتت رررستی متیکنتد:
حخات از حیث مرورددناساح ک در این حالت «فهمیدو گیزی ر معنتای تراحتایی
اداره گیزی ،ماورد گیزی رردو» است ( )heidegger, 1988: 143دیگر از حیتث
وورددناسی است در این حالت ،فهم در پتی آدکارستازی ووترد رتالقره دازایتن
است فهم در این حگاه «وورد از آو وهت ک رالقره -ررای -وورد است متیرادتد
ر عنراو گیزی اساسی و پیش دسدی حیات[ ،رکک ] را ووترد دازایتن در معنتای
اگزیاداحس ات» ( )ibid:144رین فهم و امکاو ،رارط ای تنگاتنت
آدکارسازی فهم ماره ر
«فهم

ررقترار استت

م ساخدار اساسی در -وهاو -رردو تعکتق دارد ()ibid

وزء ینفک ادی -در -وهاو است» (پالمر)345 :3183 ،

 .1در چگاه هایدگر اچسان (دازاین) دو ویژگی برجس م و ناص دارد :چخست آچکم میتواچتد ماأت
کار هاری باشد؛ دیگر آچکم دارای مرگ است.
2. angoisse.
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فهم دامل م آدکارددوِ دازاین در -وهاو -رردو است فهتم اگزیاتداحس
در حهاد خرد ،ماو فهم وهاو است را این م خرد فهم گیاتت؟ فهتم ،ریتنش
است فهم در و ک حخات حرعی دیدو است دیدو ر مروردا

قارل دسدرستی

اوازه مید د تا خرد را آدکار کنند ( )heidegger, 1988: 146را ترو ر اینک
فهم آدکارگی ر مثار کشف وورد دازاین در وهاو است ،فهم رختش مهمتی از
سیالو دازاین و ر تعبیر دیگر ،آدکارگی وی را حشاو مید د
2ـ .6گفتار

گفدار از لواظ اگزیاداحایال نساخداری) ،زراو است گفدار در مقام آدکارگی
دازاین ،مقرم اگزیاداحس زراو است ( )ibid:161گفدتار حکقت وصتل دازایتن رتا
وورد است گفدار ریاحی از فهم در -وهاو -رردو است دازاین را گفدار مرقعیتت
خرد را در وهاو ادراک و ریاو میکند گفدار حالت دازاین اصیل است زیرا اگتر
دازاین در روزمرگی سقرط کند ،دگار وراوتی خرا تد رترد گشتردگی دازایتن
حابت ر در -وهاو -رردو در گفدار ریشت دارد مچنتاو کت ریشتۀ زرتاو حیتز
گفدار است
یکی از حکاتی ک ر خرری حابت دازاین را را زراو حشاو مید د آو استت کت
ساخدار زراو ر گرح ای است ک در آو گیتزی را مثتل گیتزی دیگتر متییتاریم
پیش تر گفدیم کت دازایتن در معنتاداری ادتیا حقتش موترری دارد حتال رتر آو
می افزاییم ک ررای مثال گکش ررای حجار ارزاری رترای کرریتدو متیخ روی میتز
است در مقامی دیگر ،گکش می تراحد ر مثارت حگهدارحتده ،رترای وکترگیری از
افدادو یک دیء ایفای حقش کند یا تکی گاه یتک دتیء رادتد در مرقعیتت تای
مخدکف ،گکش میتراحد ر مثار گیز ای گرحتاگرو رادتد ستاخدار مثتل رتردو،
وایگاه ادیا را حشاو مید د و ادیا در این ساخدار رر دازاین آدکار میدرحد
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حال پرسش این است ک آیا ماره زراو ر عمل آدکارسازی متیپتردازد؟ در
پاسخ راید رگرییم ک «گفدار ،زراو است» ( )ibid:167و گفدار را آحک مقرم دازاین
است و گشردگی او را رقم می زحد ،ممکن است ر صرر

ریهردهگریی 1درآیتد

در این صرر  ،ر وای آحک در -وهاو -رتردو را رترای او رتاز و آدتکار کنتد،
ریشدر آو را فروراد و پنهاو میدارد ازاینرو «ریهردهگتریی در اصتل فروراتدن
است» ( )ibid:169گناحک میرینیم گفدار ح تنها حمایاحگر سیالو ووتردی دازایتن
است رکک گناو تراحی دارد ک ادیای ریواو را حیز در این معنا ضم کند
2ـ .7دازاین و خدا

مدرسیاو خدا را فاقد قره و عکت العل میداحادند ولی ایدگر خدا را ر مثار
قره و امکاو میداحتد  )macann,1992: 314( 1وی ووترددادتدن ختدا را امتری
حاپذیرفدنی میداحد ی حیدس را تکی رر اصل وهت کافی پیدایش مروتردا

را

مادکزم «وهت و دلیل کافی» میداحد (کاپلست،ن )153 /4 :3193 ،این اصل ریاحگر
عکیت فاعکی و غایی است و ی حیدس را کمک این اصتل ختدا را اثبتا

کترده

است ایدگر اصل وهت کافی را حاتراو از فهتم ووترد متیداحتد ( heidegger,

 )1991: 4زیرا این اصل وهاو و مروردا

آو را دارای عکت داحاد و مۀ آحها

را مندهی ر عکت العکل می داحد ایدگر وهت و وورد را یکی داحاد و میگرید
ک

ر مروردی دارای وهت نوورد) خاد ختریش استت ( )ibid: 51درواقتع
ایتتدگر رتتا ایتتن تبیتتین در پتتی مختتدوشستتازی عکیتتت و اصتتل وهتتت استتت

()heidegger, 1969 b: 18
ایدگر از احدیشۀ حیچ دررتاره مترگ ختدا مدتأثر استت (مگوی)477 :3177 ،
1.idle talk.

 .2قوه در چظر هایدگر در مقابل امر موجود قرار دارد.
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درواقع «تفکر ایدگر تفکری ری خدا»ست (هایدگر )334 :3185 ،اساساً «قرل ر یک
اِل خالق ک

م گیز را مطارق عین ثارت آحها ر طرر ارتدی ستاخد و پرداخدت  ،رتا

تفاتتیری ک ت

ایتتدگر از تتتاریخ متتیکنتتد ،ستتازگار حیاتتت» (پروتووی)57 :3178 ،

رلدرلین -ک

ایدگر او را داعر داعراو متیخراحتد)heidegger, 1966: 62( -

عصر خرد را دوراو فرار ایزدیاو میداحد و متژدۀ آمتدو ختدایی را متید تد کت
گریخد ررد (پروتی )318 :3178 ،ایدگر م رر دوراو عار

تأکید میکند و از

غیبت خدا سخن میگریتد ( )heidegger,1971: 44ولتی دررتاره ختدای ادیتاو
سکر

میکند

2ـ .8مرگ

از حگاه ایدگر «مرگ گیزی است ک پیش روی ماست گیزی استت راتیار
حزدیک نزودآینده)» ( )heidegger, 1988: 250البد امرری ماحند سفر ،مجادل یتا
ر امکاو خاد دازاین حیز میتراحد «رایار حزدیک» رادد ( )ibidمترگ رتا آینتده
مرتبط است (ک،روز)337 :3178 ،

ایدگر مرگ را «امکاو ررین وورد احااو» می داحد «وورد -ر سری -مترگ
یکی از خردیترین امکاو ای مرورد فهمنده استت» ()heidegger, 1988: 307

مرگ حشاحۀ تنا ی رشر است را مرگ حابت احااو را وورد پایاو حمیپذیرد زیترا
نرز می تراو دازاین را ر مثار یک کل را وورد سنجید ولی درواقع دازایتن رت
پایاو خط خرد میرسد را آحک
دوام ،روح ،آخر

و

ایدگر روث مفصکی درراره مرگ دارد ولتی رت

یا ادارهای حدارد (هایدگر )337 :3185 ،این امتر مییتد

مفهرم تنا ی احااو است
ایدگر ک در روث از دازاین ر حژاد حیز ترو دارد ( )wolin, 1998: 45وی
رر این راور است ک زحدگی دازاین او را در ررارتر امکتاو تای رتیدتماری قترار
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می د د و حدی مرگ م ررای او یک امکاو است ولی امکاحی خاد امکاحی ک
پایاو امکاو است« :مرگ ر مثار پایاو دازاین ،ختردیتترین امکتاو اخدصاصتی،
یقینی ،تعریف حاپذیر و گریزحاپذیر استت مترگ رت مثارت پایتاو دازایتن استت»
( )ibid: 258-259را این وصف ،مرگ حقطۀ پایاو سیالو ووردی دازاین استت و
را وقرع مرگ دازاین دگار ترقف میدرد یعنی دازایتن کت رتا اطترار گرحتاگرو
خرد ،فراز و حشی

ووردی خرد را پشت سر حهاده و ریوقفت ماتیر «دتدو» را

پیمرده است ،در ایادگاه مرگ دگار ترقف میدرد
 .3مقایسه و تطبیق

پس از رررسی حظر مالصدرا درراره حرکت ور ری حفس و مالحظ اطرار دازاین
در احدیش

ایدگر ،اکنرو می کردیم این دو حظرگاه را را مدیگر مقایا کنیم رر

این اسا  ،حخات ووره اددراک و سپس مرارد افدرا این دو تفکتر را رررستی
میکنیم
3ـ .1شباهتها

اول :مهمترین دبا ت ک درحقیقتت مر،ترع اصتکی روتث ماستت ،ستیالو
ووردی حفس احااحی و دازاین ایدگری است مالصدرا حیز حفس احاتاو را یتک
واحد سیال تصریر میکند ک میتراحد از مراحتل ومتادی و واتماحی تتا مرتبت
عقکی پیش رود وورد حفس ر مثار مر،رع حرکت ور ری ،حخاتدین مصتدا
این سیالیت است سیر حفس ر ستری غتایدش نقترب ا تی) ،حشتاحگر مراحتل
پردماری است ک درحقیقت ریاحگر ستیالرتردو احاتاو و عتدم ثبتا

ووتردی

اوست پس از آو ،ماافت و زماو حیز ریاحگر سیالو حفس احااحی ادند
در احدیشتۀ ایتتدگر حیتتز مطتتارق فضتتای عمتترمی اگزیاداحایالیاتتم نفکاتتف
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ووردی) ،احااو فاقد ما یت ررده و ماره در حال «ددو» است ووترد احاتاحی
در افق زماو قارل فهم است و مچناوک زماو ر پیش میرود ،ارعتاد ودیتدی از
دازاین پدیدار می درد تعالی حشاحگر امکاو عبرر از حقطۀ ووردی استت و فهتم،
رادر آدکارگی در -وهاو -رردو دازاین است اینها مت حماد تای ستیالرتردو
احااو در تفکر ایدگر است را این م مرگ ،حقطۀ پایاو سیّالیت دازاین است
دوم :صدرا اصالت را ر وورد می د د و در احدیشۀ اگزیاداحیاالیادی ایدگر
حیز وورد رر ما یت مقدم است
سرم :مالصدرا و ایدگر رر این راورحد ک احااو ررسازحدۀ حقیقتت ووتردی
خریش است یعنی ماو طرر ک فرایند احااوددو پیرسد است ،خالقیت احااو
حابت ر خریش حیز پیرسد است
گهارم :مالصدرا و ایدگر رر کمالوریی احااو و دازاین تأکید کرده و رر این
راورحد ک احااو تراو دسدیاری ر مراحل کمال خریش را دارد
پنجم :صدرا و ایدگر رر تعالی احااو تأکیتد دارحتد صتدرا حفتس احاتاحی را
سالک مایر الی الوق می داحد و از حگاه ایدگر حیتز احاتاو رتا تعتالی و عبترر از
مرقعیت کنرحی است ک درحهایت ما یت خریش را میحمایاحد
دشم :مالصدرا و ایدگر ر ارادۀ آزاد و اخدیار احااو و دازاین در مایر ددو
و وصرل ر کما

ووردی تصتریح دارحتد از حگتاه دو فیکاترف ،ارادۀ آزاد و

اخدیار رادر اصکی گزینش مرات

ووردی و کمالوریی است احااو را تصمیم ا

و احدخاب ای خرد ،خریشدن را میسازد زیرا رر خالف دیگر مروردا

ما یتت

ثاردی حدارد
فدم :از حگاه صدرا ماافت حرکت در خترد حفتس استت و حفتس از لوظت

سال دوازدهم ،تابستان  ،9911شماره مسلسل 44

111

حدوث واماحی تا وصرل ر رقای روحاحی ،در خترد حرکتت متیکنتد از حظتر
ایتتدگر حیتتز دازایتتن رتترای عبتترر از حااصتتالدی ،ر ت اصتتالت در خریشتتدن ختترد
سیر میکند
شدم :صدرا حفس را یک حقیقت واحد می داحد ایدگر حیتز دازایتن را یتک
حقیقت میداحد
حهم :از فورای مباحتث مالصتدرا و ایتدگر متیتتراو دریافتت کت

تر دو

ر عقالحیت احااو راور دادد  ،معدقدحتد کت احاتاو رتداو وستیک ماتیر خترد را
احدخاب میکند
د م :را آحک صدرا غایت حرکت را قرب ا ی میداحد ولتی معکترم حیاتت
احااو ر گ مرتب ای میتراحد ررسد افزوو رر اینک سیر ر ستری گنتین غتایدی
درحقیقت میل ر ری حهایت است در حگتاه ایتدگر حیتز پایتاو راه تای ونگکتی
حامعکرم است و پایاو مایر دازاین حامشخص است
 .2-3تفاوتها

ر منظرر ریاو حقاط افدرا حظر مالصدرا و ایتدگر دررتارۀ حرکتت وتر ری
حفس و اطرار دازاین ،رر مبنای ارعاد دشگاح حرکتت از حگتاه مالصتدرا ،مترارد
دیگری را یادآور میدریم:
اول :از حگاه صدرا حرکت ور ری در حفس احااو وریاو دارد ،ماو طرر ک
در تمام وهاو ادی واری است یعنی احااو مروردی ستیال در وهتاحی ستیال
است ولی از حگاه ایدگر سیالو از آو احااو استت و وهتاو ختارج از او ثارتت
است
دوم :از حگاه صدرا احااو رتین مبتدأ و مندهتای نازل و ارتد) حرکتت در حتال
سیالو است درحالیک ازل و ارد از صفو احدیشۀ ایدگر حذف دده است
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سرم :صدرا احااو را مروردی می داحد ک تغییر و سیالو او دروع دتده و تتا
ارد ادام خرا د دادت رر اسا

حظریۀ تشکیک در فکاف صدرایی ،حفس احاتاو

می تراحد مراحل حباتی ،حیراحی و احااحی را طی کرده و سپس تا وصرل رت مرتبتۀ
عقکی و تجرد کامل ر سیر و سکرک خرد ادام د د در حگاه صدرا غایت حهتایی
احااو در «پیرحد را امرر معقترل و وترار قترب رتاریتعتالی و دوری از مادیتا
است» (مالصدرا )38 /3 :3893 ،در این حگاه ،زحدگی احااو ر این وهاو موتدود
حبرده و احااو پس از مرگ میتراحد سیر کمالی خرد را ادام داده و ر تجترد تتام
ررسد درحالیک را ترو ر حگاه خاد ایدگر و حذف خدا و ریحهایت از مدار
فکری خرد ،سیالو احااو درحهایت را مرگ ر پایاو میرسد) اما در حگاه ایدگر
غایت احااو وصرل ر اصالت 1و ر ایی از گن

«آحها»ست افزوو رر این ،مترگ

در حگاه ایدگر حقطۀ پایاحی رر وورد احااو است
هانری کربن در مقام نخستین مترجم و مفسر اندیشههای هایدگر ،مویگ،یود:
مرگ در فلسفه هایدگر «تنها به عن،ان اختتام و نه خورو ،،مرورح خ،اهود بو،د.
درنتیجه هرگز از این دنیا به بیرون راه نخ،اهیم برد»( .کربن )49 :3191 ،مورگ
از نظر هایدگر پایان امکانهای دازاین است .دازاین با مرگ تمام میشو،د؛ ولوی
اگر نگاهی کالن به انسان بیندازیم ،میبینیم که در ایون تفکور انسوان «وجو،دی
[است] که به ص،رت نارس در پایانیافتگی بازمانده است»( .همان)53 :

گهارم :صدرا را آحک احااو را ررسازحدۀ خرد متیداحتد ولتی گترو فاعکیتت
حقیقی را مخدص خداوحد میداحد ،ذا واو الرورد را منشتأ و فاعتل حقیقتی
حرکت حفس می داحد ک را ایجاد حفس حقطۀ دروع این حرکتت را تتدارک دیتده
 .1گف ای است «اصالت» در چظر هایدگر و صدرا مأ رک لفظی است .صدرا آن را بم مثابتم امتری
کم جهان نارج را رر میکاد ،میداچد و هایدگر اصیل را در مقابل فرد ما أر قرار میدهد.
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است درحالیک ایدگر سخنی در راب خدا حدارد در روث ایتدگر از احاتاو،
وهاو و آحها ،یا اثری از خداراوری ر گشم حمتی آیتد رتا حتذف ختداراوری،
زحدگی رر اسا اخدیار ،گادرهای وسیع مییارد (وارن،ک)33 :3178 ،
پنجم :ر گمتاو ایتدگر زمتاو امتری ماتدقل استت و منشتأ فهتم ستیالو و
آدکارگی وورد و احااو ،در گرو زماو است درحتالیکت در احدیشت صتدرایی،
زماو عروض توکیکی مرورد مدورک است درحقیقت ماافت ،حرکت و زمتاو،
ر س ر یک وورد مروردحد (صدرا )344 /1 :3893 ،ک ر لواظ تای مخدکتف
رررسی میدرد
نتیجهگیری

حکمت مدعالی و فکاف ووردی در راور ر سیالو ووتردی احاتاو تمحظرحتد و
وورد را رر ما یت ترویح مید ند احااو در ر دو مکد  ،ووردی مدغیر ،سیال
و پریا دارد را این تفاو

ک در حکمت مدعالی سیالیت و پریایی حفس احااو رت

سری ری حهایت ره می پیماید و ر عالم طبیعت و ماده مودود حیات اما در حگتاه
ووردی ایدگر ،فراز و فرود سیالو احااو را مترگ رت پایتاو متیرستد و رترای
میش مدرقف میماحد در حگاه صدرا حرکت ور ری متۀ وهتاو اتدی را در
خرد فرو ررده است و ر ذره ،دداراو در حال حرکت استت و احاتاو رخشتی از
این وهاو است اما در حگاه ایدگر مروردا

وهاو فاقتد اگزیاتداحس و دارای

ثبا احد و تنها وورد احااو است ک دارای صیرور

و تعتالی از و،تع مروترد

است صدرا احااو را آفریدگار وورد و ما یت خریش میداحد ولتی ازآحجتاکت
احااو را عین ررط و ا،اف ادراقی ر واو

الرورد متیداحتد ،رترای فاعکیتت او

اسدقالل قائل حیات ولی در فکاف ووردی و حگاه ایدگر ،عکت العکتل حتذف
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دده و احااو فاعل مادقل در ساخدن خریش است حکمت مدعالی حقشتۀ وهتاو
ادی و وایگاه احااو را در آو ر ما حشاو مید د ک از کجا آمدهایم و رت کجتا
میرویم درحالیک

ایتدگر خترد تصتریح متیکنتد کت آغتاز و احجتام دازایتن

حاپیداست را این اوصاف ،احااو صدرایی وزئی از حهاد حاآرام عالم ادی استت
لوظ ای آرام و قرار حدارد و این سیالو اردی و حامدنا ی است درحالیک دازایتن
ایدگر مدنا ی و دارای حرکدی مودود است گادرۀ حگتاه حکمتت صتدرایی و
وهاو حامدنا ی ک ررای احااو تصریر میکند ،پریایی اردی را ارمغاو میآورد رت
گرح ای ک احااو در سیر کمالوریی رگتز مدرقتف حخرا تد دتد درحتالیکت
وهاوِ مودود و احااو مدنا ی ایدگری سیالو و حرکدتی موتدود و مخدصتر را
رقم میزحد
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