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تاريخ دريافت0911/01/01 :

تاريخ تأييد0011/8/00 :

منصور مهدوی *

«انسان » یکای از مها تا ین موضاوانتی اسااک ار ان ان یشاۀ متفکا ا
فیلسوفن جنیگنهی محونی اانا .مسئلر من بحث از گست ۀ جوای انسن اسک.
این بحث زی بننی بن ن بر جهن منای ین ف امنای بواه نوع نگنه مان نسا ک بار
سعنات نا نیز نق خواه زا .ن ش من م تنی ب نجوع بر م ننی تفک هنیا گ
ص نا انبننه جوا انسن

استخ اج نظ گانه ایانا ان مسائلر ماونا بحاث

خواه بوا .ب این اسنس می وشی نظ هنی گ نا ان این بننه بر اساک و نیا
ر ان یشۀ ا بر طون ج ی ان جنمعر فک ی مان ماونا توجار اساک .ا
نظ ات ی نا ب اسنس ای گنه حکمک متعنلیر ب نسی انزینبی خاواهی
بحث از گست ۀ جوای انسن  ،یون ی امیاق بان بحاث از نفا

از و
ا ا.

اانا .با ایان

اسنس الزم اسک ای گنه ا متفک نا ان این بننه استخ اج اه ،بر انزینبی ونهان
بپ اازی  .بنن بر تفن تهنی ن ش فلسفی ا متفک ر یکی متکای بار ب هان
ایگ ی ب نیر ی انشننسی اسک ،از منظ ص نا گست ۀ جوای انسن  ،ااوال
ق ل بع از انین نا نیز ان ب میگی ا؛ لی از نظ گنه هنیا گ گسات ۀ جاوای
انسن  ،مح ا بر انینسک.

* استناینن اانشگنه جه م (.)mahdavi.mnsr@gmail.com

*
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واژگان کلیددی :گسات ۀ جاوای انسان  ،هنیا گ  ،اازایان ،اگزیساتنن ،
مالص نا ،نف  ،ب .
مقدمه

انسن یکی از مه ت ین موضوانت مونا توجر فیلسوفن ان طاو تاننیف فلسافر
بواه اسک این ام ان س ههنی اخی بر الیل ن یک اهنی انسن گ ایننر ان جهن
تفک اهمیتی مضناف ینفتر اسک؛ ب ای نمونر فیلسوفن اگزیستننسینلیسک بر نحو
اهان  .بن این صاف یکای از

خنص ب انسن

موضوانت ی امونی ا تم ز

مسنئل بسینن مه

ر انبننه انسن مط ح اسک ،گست ۀ جوای ا سک؛ ب ین معنن

ر انسن بوا انسن ان چر گست ه ای از زمن ین مکن ت ا م اانا؟ زن گی انسان
ا نقطۀ اطف اانا :لحظۀ تول

لحظۀ م گ .وین انسننیک انسن ان تمنم فنصالر

این ا نقطۀ اطف ب ز می ن ین مح ات از و اسک؟ وین ق ل بع از این ا
نقطۀ اطف ،انسننیک انسن
منفی اسک ،وین الیلی ب و

گست ۀ جوای ا قنبل تصوی اساک؟ اگا نساف
جوا اانا؟ اگ نسف مث ک اسک ،چار االارای از و

شتی ننی می ن ؟
ب نسی گست ۀ جوای انسن از و ن اهمیک اانا ر انت نط ثیقی بن منزلک
انسن ان نظ فیلسوفن ااشتر ،بن م اتا
ه بستر اسک .افز

اانل

جهان شننسای مکنتا

فکا ی

ب این ،بن ن بر زن گی محا ا بار جهان ماناه یان زنا گی

ننمح ا تأثی ی مستقی ب زن گی ،نوع نگنه بر سعنات ،نسف بر مسئلر میال بار
جن اانگی  ...اانا .ف ای ر زن گی نا مح ا بر این انین میاان بر طون ط یعی
بر ان ن تحصیل سعنات ان همین جهن اسک؛ لای اگا زنا گی ف اتا از ایان
جهن نیز بر اث نت ب س  ،سعنات انسن محا ا بار ایان جهان نخواها باوا
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افقهنیی از سعنات ف ات از جهن مناه نیز قنبل ت یین خواه بوا؛ ضمن ونکر حل
مسئلر فط ی میل انسن بر جن اانگی ،بر نتیجر این نوشتنن م ت ط اسک.
بن ونکر جواشننسی هنی گ ان قنل
جااوا هنی ا گ ی ص ا نایی (عب و
(دریفا

 ،)04 :7731نس ک جوا

جواشننسی تط یقی (نوالی)71 :7711 ،

زلده  ،)17 :7737نس ا ک جااوا ق ا نت
زی نییشننسی (محتشو

مزو ه نو،لد :7731

 ،)73جوا االلکهنی ت بیتی (میرزلمحزدی  )11 :7731نظ ژ هشگ ا بسیننی
نا جل

اه اسک؛ لی ب نسی ابعنا جوای انسن هنی گ ی ،مت مونا توجر

ق ان گ فتر اسک .تنهن ان یک مونا «تننهی وغنزین اازاین» موضوع نوشتننی ش ه
اسک ر نویسن گننش ،تننهی نا ان نس ک بن زمننمن ی ب نسی
نگنه ،اازاین این زمن اسک

اهانا  .ان ایان

جوا اازاین بر منزلر گشاواگی اساک (رجبو،

بهشت .)11 :7731 ،ان مقنلر حنض گست ۀ جوای انسن بر طون لی ب نسی ش ه
تن جنیی ر ممکن بواه ،نشننرهنی تننهی یان اا م تنانهی جاوای اازایان ان
جنیجنی ان یشر هنی گ احصن ش ه اسک .نکتر ایگ اینکر ایان تفکا از منظا
حکمک ص نایی مونا انزینبی مقنیسر ق ان گ فتر اسک.
ب این اسنس می وشی نشننر هنی این مسئلر مه (گست ه جوای انسان
ابت ا ان ونای هنی گ بینبی

سپ

حکمک متعنلیر ب نسی نی تن

نا

و نا از منظ ا فیلسوف اگزیستننسینلیساک
از ت یین نمل ،نقانط اشات او افتا او ا

ای گنه نا بر نظننه بنشینی .
ان ان یشر مننتین هنی گ  (1889-1976) 3انسان موضاوای محاونی اساک
بخش ام ه تفک ا حو این محون شکل گ فتر اسک .نس ک انسن بن جهن یان

1. Martin Heidegger.
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بر تع ی خوا ا ان-جهن -بوا  ،تعیین نن ه اسک.
ن هنیا گ  ،ابتا ا سا ای تع یاف خانص ی از انسان
بن ت یین مفهاوم اازایا ه
می ن ی  ،سپ

مفنهی

لی ی چو وزاای ،اختیانن ،گشاواگی  ...نا ب نسای

از و بن ت یین انسن ان حکمک ص نایی زمینر نا ب ای ب نسی انتقنای ف اه
می نی .
معنای وجود

جوا مفهومی لی ی ان تفک هنی گ اسک .ی بن استننا بر گفتننی از نسنلر
سوفیسک افالطو میگوی  :زمننی ( یش از افالطو

معننی جوا بر طون نمال

هوی ا باوا همگان بان و وشانن بوانا ؛ لای بعا معنانی جاوا نهان شا
()Heidegger, 1988: 19؛ ازاینن بان ن اانا ضا نی اساک « ساش از معنانی
جوا نا بنزو نی » ( .)Ibidبر همین الیل ی تنب جوا زمن نا نگنشاک ،بان
این ه ف ر جوا نا ان افق زمن ب نسی نا  .هنیا گ

جاوا نا محا ا بار

انسن نمی اان ؛ لی ژ هش خوا ان جوا زمن نا بر انسن مح ا می ن تن
بر معننی لی جوا اسک ینب .
تفک هنی گ ان ا نا نخسک « 1جوای» اسک؛ بر این معنن ر بحث جاوا
انسن ب و حن

اسک .ا می وش از نهگذن جوا انسن بر معننی جوا بانن

ینب  .جوا بن ظ ف مح ا اازاین ذنه ذنه بر اسک میوی

ط یعای اساک ار

بگویی بن جوا انسن  ،جوا نا ان می ینبی ؛ یعنی اازاین خوا بر خوا جاوا نا
ب ای من معنن می ن .
بن اینهمر «هستی ،خوا ذاتنً مح ا اسک» (ه یدگر  .)731 :7731افز

 .1تفکر هایدگر به دو دوره متقدم و متأخر تقسیم میشود.

ب این جوا
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جستن ین ایستنا اسک.

جوا ،یون ی امیق میبین ؛ تن جانیی ار جاوا
تفک نا ن ای جوا مایاانا

تفکا «لحظاۀ ایا ان

حضون ام حنض » اسک .ان تفک هنی گ « جوا نر خ اسک نر اسنس جهان .
و  ،هیچ موجوای نیسک ب ین معنن بنیا هایچ ننمیا ه بشاوا ... .جاوا ،ذاتانً
متننهی اسک» ( رنا دیگرلن  .)170-177 :7731ب ین ت تی

انحقیقاک هنیا گ

اصل جوا نا اانای تننهی ذاتی میاان  .ط یعی اسک قتی خوا جاوا متنانهی
بنش  ،ه چیزی ر جوا اانا نیز متننهی خواه بوا.
دازاین به جای انسان

ان نگنه سون

1

یی گننا « جوا انسن  ،منحص اً جزئی اساک بار نحاوی

بی اساطر با خاوا ا » معلاوم اساک ( میودلیرمز)770 :7734 ،؛ ازایان ن بان
یی گننا ،جوا ب ای همیشر از هستی گسسک (ژیلسوان )133 :7737؛ چ ا ار
ا از هستی بر معننی انم

لی ا ون اه ا نو ان ی و اسک انسان نا ان

جنیگنه جوا نشنن ه ا صنف و نا ب نسی ن .
هنی گ ان چنین فضنیی بر ان ن ینفتن معننیی با ای انسان اساک .ا

جاوا

خنص انسننی نا «اازاین» ( 2جوا -ونجن می ننم  .ی میگوی « :من ننم اازاین نا
بر انوا و سنحکِ بنیناین ر ا صۀ قینم انسن بمن هو انسن اسک ،ب گزی ی تن
بن تک اژهای ،ه نس ک هستی بن ذات انسن
ین (ونجن ی هستی بمن هو هستی نا بین

ه نس ک ذاتی انسن بن گشواگی

نی » (ه یدگر .)700-707 :7731

از نظ هنی گ « سی » یکی از معیننهنی نش ان جواما انساننی بیاننگ
1. Soren Kierkegaard (1813-1855).
2. Dasein.
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تمنیز یونننین از اقوام ب ی اساک

(42

 .)Heidegger,1968:با ایان اسانس ی

اازاین نا شنیسترت ین جوا ب ای سش از جاوا مای اانا  .با ای ان ش ان
سش از هستی ،تنهن ناه یش ن ی خوا نا شفنفسانزی حیاث هساتی اازایان
میاان

(1988: 7

 .)Ibid,ان اق هنی گ ب ای جواشننسی س ای موجوای نفتار

ر از جوا سؤا می ن  .ا انباننه انتخانب اصاطالح اازایان ( جاوا -ونجان
میگوی « :مقصوا من و بواه ر خوانن ه نا بر تفک ان بنب و نس ک خنصی ر
جوا انسن ب ق ان اسک ،ااانم توجر ا نا ق ل از ه چیز بار منهیاک

مین

اصیل انسن

ر مونا نظ من اسک ،جل

ن » (ه یدگر  7737ب.)743 :

معننی تحکاللفظی اازاین « جوا–ونجن» اسک م اا هنی گ از « جوا-ونجن»
نظ بر تننهی انسن  ،بر منزلۀ سی اسک ر همننه خوا نا ان موقعیتی یژه

جل

میینب ؛ ونجنبوا ب ای ا منکشف میشوا محل نجوع ا سک« .ونجن» ان تع ی
« جوا-ونجن» بر انل

امکنننتی اشننه اانا ر اازاین ان و اساک؛ با ین معنان

انسن ب ای شف جوا خوا بنی ان جهن بنش

بن امکنننت موجوا ان جهان

م ت ط بنش .
نکتر مه این اسک ر تننهی اازاین فقط م بوط بار ق انااشاتن ان ماوقعیتی
خنص نیسک؛ بلکر اازاین فقط ان «ونجن» فهمی ه می شوا

جوا اانا؛ یعنی ان

غی «ونجن» جوا ن انا؛ بر ا ننت ایگ وغنز انجنم اازاین ،مجهاو

نان جوا

اسک.
فضنی امومی فلسفر جوای ،انسن نا سنزن ۀ س نوشک خوا میاان  .انسن
فنق منهیک لی بر معننی ام مشت و بین انسن هنسک؛ بلکار انسان با اسانس
وزاای ،منهیک س نوشک خویش نا ان ماتن تاننیف مایسانزا .جاوا خانص
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انسن  ،مق م ب منهیک ا سک .انسن بنن ب انزشهنی خنص خوا منهیک خویش
خلاق انزش با ای ا ضا نی اساک (نوالی.)01-07 :7713 ،

نا نق مایزنا

هنی گ نیز ان همین ناستن جوا انسن نا فنقا ذات مایاانا ( رنوا دیگورلن

 .)31 :7731منهیک انسن ان همین جوا خنص نهفتر اسک؛ ان ا صانفی منننا :
«نن نماالبااوا
تحققبخشی

سااین بااوا

جااوا ،تفا ا و ان ها مااونا امکاان و با ای

بر خویش ین ازاسکااا خویش» (مک کالری .)11 :7711

اازاینی ر مح ایک هنی خوا همچو تننهی نا انینفتر ،همر چیز نا از اساک
اااه بر نهنیک تنهنیی نسی ه اسک ،اازاین محض ننم اانا (ه یدگر .)71 13 :7731
اازاین اصیل ،چیزی جز خوا ا ین

اصیلش ن انا .اازاین اصیل اسک ر خوا نا

ی ا اه ب تث یک موقعیک خویش اص ان می نزا (.)Lescoe, 1974: 244
موضوع ایگ ی ر انبننه انسن بنی ب ا توجر نی  ،وزاای اختیانن اساک
ر بن اگزیساتنن

ان انت انط اساک ( « .)Heidegger, 1988: 42, 117جار امتیانز

جواااشتن [اازاین] ،انتخنب ا اسک» (مککالری  .)71 :7711اازاین میتوان
جوا خوا نا انتخنب ن
نیسک ،ا ون ن

از این تواننیی ب خاوناان اساک ار از ونچار فعاالً

تعنلی ینب (نوالی .)730 /7 :7734 ،از منظا هنیا گ ان میان

موجواات ،تنهن انسن اسک ر توا ب

تصمی گ فتن انباننۀ جاوا

ایستنا

خوا نا اانا (مک کالری .)01-07 :7717
هنی گ انبننۀ مح اۀ وزاای انحقیقک امکن هنی انسن مایگویا « :ایان
توا (قوه  -جوا بر مثنبر چیزی ر همننه از و من اساک[ ،انحقیقاک] وزاای
بین اصنلک ین نناصنلک ین بیتفن تی اسک»

(232

)Heidegger,1988:؛ یعنی انسان

میتوان مین اصیل نناصیل ین حنلک بیننبین این ا

ر تسان ی یان بایتفان تی
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اسک ،بنش

این همن گست ه ای اسک ر انسن مایتوانا وزااانار امال نا .

ب این اسنس هنی گ وزاای نا منلک انسن میاان (.)Heidegger, 1961: 4
بن توجر بر تص یح هنی گ انبننۀ مفنهیمی چاو ونجانبوا  ،تانبشا گی،
اقعگی ،الشونه  ...ر همگی ب تننهی مح ایک انسن تأ ی ااننا  ،وزاای
مونا نظ

ی نیز مح ا ان چننچوب اسک .چننچوبی ر خوا ان اای ۀ امون

محسوس اسک« .وزاای ،تنهن گزینش یک امکن اسک

ذی ش ن اشتن انتخانب

ننتوانی ان گزینش ایگ گزینرهن» ()Idem, 1988: 285؛ یعنی ان بین امکن هانی
مختلف ،انسن ننگزی از گزینش یک امکن

نهن ا انتخنبهنی ایگ اساک.

ان اق وزاای ،ابزان گشوا جهن اسک ( یس .)11 :7731
گشودگی (اگزیستانس)

ی ی گننا ب ای نخستین بنن لفظ اگزیستنن

1

نا ب ای جوا انضمنمی انسن

بر نن ب ا « .جواااشتن» انسن بر معننی یک موجاوا خواوگانه اساک (پو پیی،

)073 :7731؛ چو از نظ ا فقط انسن میتوان

جوا ااشتر بنش  .ا لین شنی

مه ت ین یژگی اازاینه هنی گ  ،گشواگی اسک .انسن گشواه اسک؛ بر این معنن
ر حق انتخنب اانا؛ چ ا ر موجواات ا گونران  :بنز بستر .انسن  ،موجوا بنز
(گشواه اسک .اگزیستنن

همن

یژگی بنزبوا

ا لین یژگی ذات اازاین ،اگزیستنن

جاوا بار ن ی انسان اساک.

و اسک.

انسان هماننه «صا ف باوا نیساک» ،بلکار «و چیاازی اساک ار نیسااک»
( میدلیرمز .)773-773 /7 :7734 ،جواِ انسن انحقیقاک از خاوا بیا
اسک .از خوا بی
اگزیستنن

شا

ش  ،بناث ب ز تصون زمن اساک .هنیا گ اسانس حیاث

نا ان زمننمن ی میاان (.)Heidegger,1988: 234
1. Existence.
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جوا انسن ب اسنس همین بست زمننی همننه «بر سویه »...اسک
«ب

خویشننر» اسک .شنخصۀ این ب

جوا من

خویشی وین ه اساک (ه یدگر )30 :7731؛

چ ا ر «معنانی ا لیار اگزیساتنن  ،وینا ه اساک» ()Heidegger,1988: 327؛ لاذا
انسن  ،زمن من

وین همن اسک.

ب این اسنس میتوا ااانی ننجوه یک انسن نا انینفک .ان ان یشر هنیا گ
ن نی بر ت یین الّی انسن م نانت نزی ؛ چ ا ر ه

قک انسان نا لحانک نای ،

فنق اگزیستننسی نمال اساک؛ چاو ا هماننه ان حان شا

اساک ن بار

وین ه اانا.
معننی جوا-ونجن ان همین اگزیستنن

(قینم ظهونی نهفتار اساک؛ از نظا

هنی گ ان بین موجواات (اا از خ ا ،ف شتر ،اس  ،انخاک ،سانو  ...تنهان
انسن  ،قینم ظهونی اانا؛ چو «انسن موجوای اسک ر جوا ا این قنبلیک از
ب ای جوا قینم ان ح ی انکشنف جوا اسک» (ه یدگر  7737ب.)743-743 :
یکی از مفنهی ان یشۀ هنی گ «ان -جهن  -بوا » 1اسک ر نسا تی یاژه بان
انسن اانا؛ از این ن میتوانی بن تحلیل «ان -بوا » بن اجزای سانختننی انسان
وشنن شوی .
عناصر اگزیستانسیال دازاین

هنی گ بن تحلیل موضوای ان -بوا  ،اننص ی نا ب مایشام ا ار ان فها
اازاین بر اات نن گشواگیاش نس ک بر انل مؤث ن  :یانفتگی ،فها
زبن (.)Heidegger,1988: 133

 .1گویا توماس آکویناس اولین بهکاربرنده این اصطالح بوده است.

گفتمان یان
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بررسی گسترۀ وجودی انسان در اندیشه هایدگر از نگاه مالصدرا

 .1یافتگی

ینفتگی( 1ومناگی یان حانلتی -از -ذهان وشاننت ین حنلاک انسان اساک .ان
ینفتگی ،اازاین خوا نا «ان ...میینب »؛ یعنی ساویۀ بحاث بیشات
اسک بر حن خنصی نظ ن انا .ینفتگی خوا نا ان سر قنل

جواشاننختی

نشن میاه :

الف) آشکارشدن پرتابشدگی

هنی گ اازاین نا موجوای ان -جهن می اان  .بر خالف ا ننت ر انسان نا
ان مقنبل جهن ق ان میااا ( .)Ibid: 86ان اق ا گننر انسن  -جهان

ار ا

از

ا ننت ان ان ن ن اج ااشک ،از نظ هنی گ قنبل ق او نیساک انسان با
جهن قنبل ت یین نیسک .ان ان یشر هنی گ انسن افت ی اسک ر ا

وخا و

افتناه اسک .هنی گ خوا میگوی « :این یژگی اازاین ر ...از جن بر جنسک،
مسااتون اسااک؛ لاای ان ذات خااوا گشااواه باایش از اایش وشااکنن اسااک نا،
تنب ش گی (افکن گی ایان موجاوا [اازایان] ان ونجان مای نانمی  ... .ما اا از
اصطالح تنپ ش گی 2،اقعگی (ناستینگی نهنشا گی [اازایان] ان جاواش
اسک» ( .)Heidegger, 1988: 135هنی گ بن اطالانتی ر از االهینت مسیحی نیز
سنکهنی ش قی ااشتر اسک ،از موض ونهن انبننه حینت بع از م گ بنخ بواه
اسک؛ لی مطنبق م ننی فلسفی خوا ننچنن اسک چنین موضعی بگی ا .ایان ناوع
نگنه بر انسن بن ن ش ی انشننختی هنی گ

بن نهنی امومی ا م ت ط اساک.

ب م ننی ن ش ی انشننختی ،هنی گ نمیتوان انبننه ق ل از تول انسن ین بعا
از م گ ا سخنی نا ب زبان بیان نا .چاو

یا ان ایان ا ب هار ان اسات س

فیلسوف نیسک تن و نا ب نسی ن .

1. State-of-Mind.
2. Thrownness.
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ا من می اان  .بن ونکر اازایان امکان (توانانیی

شکل اهی بر خواِ موجوا نا اانا ،ان خلقه خواِ موجوا ،بی ا نیسک؛ ه چنا
ان فه

جوا بی ا لست (ه یودگر ک سویرر  .)04 :7731با هماین اسانس ا

نس تی بین انسن
ن انن

موجوا

ونجن هستن

امون ف ازمننی نمیبینا  .از نظا
ا من نمیتوان صنح

ی حقانیق سا م ی جاوا

حقنیق س م ی بنش  ،بلکر حقنیق تان

ر ان نس ک بن اازاین ق ان اانن (هز ن.)73 :

ا من ی نتیجر ط یعی

تنب ش گی اسک؛ قتی وغنز انجانم اازایان مجهاو بنشا  ،ا

موجاوای

مح ا اسک؛ امن تص یح هنی گ بر این مح ایک ،ام ی مغتن اسک تن نظ گانه
ا نا برانستی انینبی  .نکتر ایگ اینکر از نگانه ا موجاوا محا ا ،بان موجاوا
س م ی اب ی بیگننر اسک ر ننشی از بن نهنی فک ی ا سک.
ب) آشکارشدنِ در -جهان -بودن

ان این حنلک اسک ر ان

خوگ فتن خوا نا بن جهن نشن مایاها  .ان-

جهن  -بوا بر مثنبر یک ل وشکنن شا ه مواجهار فا ا نا بان چیازی ممکان
می ن  .اهمیک این ام از ونجنسک ر گشاواگی از اسانس ان -جهان  -باوا
اسک.
ج) واقعگی (رویدادبودن /دادگی)

اینکر اازاین خوا نا ان یک موقعیاک مایینبا  ،از نظا هنیا گ « اقعگای»
( اق بواگی اسک .اقعگی نمنا ایگ ی از تننهی انسن

1

بیننگ مح ایکهنی

ا سک .ان این حنلک اازاین صف تنب ش گی خوا نا انو مای نا  .اینکار
انسن از

ام ال ین متول ش ه ،ان چار شاه

زن گی می ن  .اقعگی بر اواملی اشننه می ن

جنمعارای ان چار شا ایطی
ر جوا نا مح ا می ن .
1. Facticity.
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 .2فهم

فه جزء ا م سنختننی اازاین اسک .مشخصر ا

فه و اساک ار از نظا

جواشننسیه بنینای ،ب فعل جوا مق م اسک .ایگ ونکر فه همننه بن وینا ه ان
انت نط اسک .این جن ر فه همان خصالک ف اافکنای اساک (بیزو.)701 :7737 ،
اازاین ان ف این فه  ،امکنننت خوا نا فهمی ه بر ظهون ماینسانن

جهان نا

انو می ن (لسدی  .)31 :7737فه ان مفهوم ینفتگی من نج اساک .فها با ای
اازاین مثل یاک حنلاک بنیاناین اساک .یژگای مها فها و اساک ار ان
مجموارای از نس کهن ن ابط امل مای نا

ار بار ها یوساترانا  .از نظا

جواشننسی ،فه ب فعل جوا مق م اسک شنمل همر وشکننش

اازاین ان-

جهن  -بوا اسک.
 .3گفتار
1

سومین صف جوای اازاین ،گفتمن ین گفتنن اسک .هنی گ باین گفتانن
زبن تمنیز قنیل اسک .از نظ

ی «اسنس اگزیستننسین  -جواشننسای زبان  ،ان

گفتمن ین گفتنن اسک» (.)Heidegger,1988: 161
انسان در نظر هایدگر متأخر

ان هنی گ متأخ  ،انسن همچنن اغ غر مهمی اسک .ی بر نق مکت هانیی
ااختر ر منهیک انسن نا بر مثنبر یشف ض میگی ن  .ا منن
جمهونی ن م نا سر سنختننی میاانا

 ،مسایحیک

ار «انسان اجتمانای» «ف زنا خا ا»

«انسن متم » نا بر انوا منهیک انسن مع فی اهان (.)Heidegger,1996: 200
ای اا مکنت

مذ ون این اسک ر ب اسنس یاک منبع الط یعار خانص ،یشان یش

منهیتی ب ای انسن ان نظ گ فتران ( .)Ibid: 202ب این اسنس تع یف انسان بار
1. Discourse.
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«حیوا ننطق» تع یفی ننمطلوب نننسنسک؛ چو انسان نا با نیاۀ حیوانیاک
انزینبی می ن نر انسننیک .ا بر فلسفر سنتی معت ض اسک؛ چ ا ر «منبع الط یعر
انسن نا ب اسنس حیوانیک میان یش (ب نسی می ن
نمیان یش » (.)Ibid: 204

ب اسنس انسننیک ا نا

1

از نگنه ا گوه وامی فقط ان نسا تش بان انفتانح وشاکننگی جاوا قنبال
تع یف اسک .انسن توسط خوا جوا ،ان وشاکننگی حقیقاک جاوا اساک .ا
تعننیف فوو نا نا می ن ؛ چو بن ن اانا ر ان این تعننیف هستی انسن حذف
ش ه اسک.
هنی گ اگزیستنن

(ب

 -ایستنبوا

نا «بوا ان ن شننی جوا» معنن اه

بنن ایگ ب محتوایی از جوا زمن تأ یا مای نا
اگزیستننسش ق ان گ فتر
«اگزیستنن

ار «منهیاک اازایان ان

اسک» ()Heidegger, 1996: 204; Idem, 1988: 42, 117

 ...سکونکگزی

ان ق ب جوا اسک» (.)Idem, 1996: 222

هنیاا گ یکاای از مشااکالت اصاا خااواش نا باایخننمااننی (باای طناای
انسن میاان  .بیخننمننی انسن بر و انگی انسان
هنی گ بیخننمننی نا ف اموشی جوا منن

2

منهیاک ا انجنمیا ه اساک.

شف حقیقک جاوا اانساتر ان

ان یشۀ متأخ خوا بن تمسک بر شع «بنزگشک بر خننر» هول نلین ،شنا شنا ا
(62

 )Ibid:چااننۀ چی گاای باا باایخننمااننی نا نزایکاای تقاا ب باار جااوا

 .1نیچه انسان را «جانور موبور» و «جانور شکاری» میداند (د بیستتیی  .)359 :1931از نیتاه
هایدگر یک جنبه از تعریف نیچه درباره انسان امتداد تعاریف سنتی مابعدالطبیعته استت .از فتر
دییر اشارتی نژادپرستانه (موبور) دارد که –چنانکه خواهد آمد -به نحوی در تفکتر هایتدگر ا تر
گذاشته است.
2. Homelessness.
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مع فی می ن .)Ibid: 217( 1
نژاد

نکتر بسینن مه

ال تر قنبل تأمل و اسک ار هنیا گ متاأخ

همزمان بان

حکومک هیتل  ،ان تعنبی خوا بننهن بر «نژاا» اشننه اانا .هنیا گ بار ن ح ملاک
ولمن اشننه می ن

ار نیشار ان «خانو خاو » اانا (د بیسوتگ)773 :7730 ،؛

همچنن ر بر «نژاای سخک» 2امی بستر ر بن استقنمک ،ن ا ب ای اها اف نا بار
نه ی هیتل بر ف جنم ب سنن

(45

 .)Wolin, 1998:ب خای اانشاجوین ا نیاز از

االقۀ بسینن ا بر « لمۀ ملی» سخن گفترانا
خو » تأ ی

بار تلقای خانص ا از «خانو

اهان (د بیستگ« .)13-11 :7730 ،خنو» نمنای از شون «خاو »

نمنای از نژاای یژه اسک .این تأ ی هن نس ک بر خو
زمینر فک ی ا انبننه مح اسنزی انسن بر ب

نژاا ،نشان ایگا ی از
جسمننی نفی جن ارهانی

غی جسمننی ان انسن اسک.

 .1تفکر هایدگر در دوران نخست «وجودی» است؛ به این معنا که بحث وجود انسان بر آن حاکم
است .او می کوشد از رهیذر وجود انسان به معنای وجود بار یابد .با وجتود انستان وجتود را در
مییابیم .هایدگر در این دوره ابتدا به ساحت وجتود بتار متییابتد و از آناتا بته تبیتین دازایتن
می پردازد؛ اما دوران دوم تفکر او «وجودشناسی» است .این بار وجود محوریت یافته به دازایتن
معنا میدهد.
او که پرسش از وجود در افق زمان را از رهیذر دازاین (انسان موجود در-جهان) بررسی میکرد
این بار توجه خویش را به خود وجود معطو کرد .هایدگر متأخر مییابد که وجود فینفسه امری
جدای از ما و دازاین است؛ از این رو بر غیریت وجود تصریح و تأکید کرده و بر این باور است که
وجود نیرویی است که میتواند به ما خطاب کند.
2. A Hard Race.
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مرگ

اازاین ( جوا -ونجن بین ا ا م اسک (دل ری  .)01 :7737ان نگانه هنیا گ
اازاین نرتنهن بن جوا ر بن ا م ها ان انت انط اساک خاوا نا ان اا م نگار
ماایاانا «نیسااتی و اسااک اار ماان ماایخااواهی چیاازی انبااننۀ و ن ا انی »
(.)Heidegger, 1998: 84
انسن ب

اختینن بر این انین وم ه زن گی ا بن م گ نین مای اذی ا؛ لاذا

م گ نمنا ایگ ی از تننهی اسک؛ از سویی م تال بر اقعگی اسک با

ونکار

اختیننی ااشتر بنش  ،بر این انین وم ه اساک .تولا اازایان ان مینناۀ ضاعیک
امکنننت گوننگو  ،نقطۀ وغنزین حینت ا سک .اازاین ان حنلی ر موجاوای وزاا
فنق منهیک اسک ،ام ی غی قنبل یشبینی میبنش  .ا بن حنلک انفعنلی فها
(امکن هن ان این جهن حضون اانا .یوستر می وش بر اه اف خوا جنمر امل
بپوشنن  .بن این همر اج نن گذشتر جذابیک وین ه ،اامن ا نا ان ب گ فتر اسک.
همر این تکن وهن یک سوی زن گی ا نا نشن میاه ؛ از ایگ سو زن گی ا ان
این انین بر م گ مح ا میشوا .م گ نشننۀ تننهی بش اساک .بان ما گ نسا ک
انسن بن جوا نین نمی ذی ا؛ چ ا ر هنوز میتوا اازاین نا بر مثنبر یک ل بان
جوا سنجی ؛ لی ان اق اازاین بر نین خط خوا مینسا  .بان ونکار هنیا گ
بحث مفصلی انباننه ما گ اانا ،بار ا ام جان اانگی ن ح ،وخا ت  ...هایچ
اشننهای ن انا (ه یدگر  .)771 :7731این ام مؤی مفهوم تنانهی انسان اساک .از
ایگ سو ن ش ی انشننختی از تص یق بر جوا نفا  ،جان اانگی وخا ت
قنص اسک .هنی گ بر انوا

ی انشننس ،جن اانگی نا ان انتاز مایگاذانا

اسنسنً فقط میتوان انسن نا ان مح اۀ زاا
نر میتوان ب ان

م ا ب نسی ن  .نر مایاانا

ر ق ل از زاا ین بع از مُ ا چر خ اسک .ب هماین اسانس
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انبننۀ وغنز انجنم هیچ ح فی ب ای گفتن ن انا« :م گ بار مثنبار نیان اازایان،
گ یزنن ذی اسک .ما گ بار

خوایت ین امکن اختصنصی ،یقینی ،تع یفنن ذی

مثنبر نین اازاین اسک» (.)Heidegger, 1988: 258-259
گسترۀ وجودی انسان در حکمت صدرایی

ا لین شنی مه ت ین نکتر ای ر ان انسن شننسی صا نایی توجار مان نا بار
خوا جل

می ن  ،و اسک ر انسن از ا بع نف

انسن مح ا بر ب

تشکیل ش ه اساک.

ب

جاوای انسان نا

منای نیسک جسمننیک ،تنهن یک بعا

تشکیل میاه .
اصنلک بن نف

ان ا گننر نف  -ب

اساک نفا

نقشای تعیاین ننا ه ان

شن لر انسننی اانا .بن این صف نخستین سخن ونکر ان تع یف نف
«نف

انسننی من ا

ااناو می ن

ب ای جس ولی ط یعی اسک از و جهک ر امون لی نا

بن اختینن فک ی اساتن نط نظا ی بار افعان

ماای نزا ب ا ای ه ا یااک انجاانت متفاان تی ان ماان

جاوای م انانت
نق ا

(صدرلیزتأیهی .)14 /3 :7017 ،همین تع یف حن ی از و اسک ر نف
از جس اسک جس بر مثنبر ولتی ان استن ا سک؛ نف
اانا مطلوب ب

جااوا اانا»
ام ی ج ا

جنیگنهی ب ت از ب

اسک.

ص نا بر ا گننگی نف
نف

بنی گفک:

ب

بن ن اانا؛ لی ت ی

ونهن نا اتحنای میاانا .

جسمننی اسک منای؛ همن طون ر ا ض صونت جسامننیانا

مناه حلو می نن  .نف

صونتی اسک ر ان ب

حلو می ن

ان

چو ح اک
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فنق این تواننیی اسک.

اثبات وجود نفس

گنم ا م و اسک ر وین میتوا نف

نا اث نت ا؟ ان نسف بر ایان ساش

میگویی  :ال حضونی ،مه ت ین الیل با اث انت جاوا نفا

اساک .یکای از

بهت ین الیلهن ان این بننه ب هان باوالی اساک ار معا ف بار «انسان معلاق
ان فضن» اسک .مضمو این ب هن

ر مونا استننا ص نا نیز هسک ،با ین شا ح

اسک:
اگر گمان کنی که از ابتدای خلقت ،با خرد و ساختار درست (کامل) فرردلد
شد باشی و گمان کنی که در وضع و ساختاری باشی که اجزا و اعضای خود را
نمی بینی و فنها را لمس نمیکنی ،بلکه فنها در دل

لظهله بله تلورا جلدا و

پراکند در هوادی نه سرد و نه گرم باشند ،در ادن حالت [که تو اعضای خلود را
نمی دابی] غیر از خودا ،از هر چیزی غارل) هستتی (طاسو131 /1 :7711 ،؛
صدرلیزتأیهی.)01 /3 :7017 ،

مطنبق این گفتنن بوالی ،انسن حتی زمننی ر بر ااضانی خاوا الا ن اشاتر
بنش  ،نس ک بر خواش انل اسک .این ام نشن از ا گننگی ااضن خوا انسن
اانا .ونچر م أ افعن حینتی انسن اسک ،همین «خوا» اسک ر بن ال حضاونی
ب ای انسن مکشوف ثنبک ش ه اسک؛ بر ا ننت ایگ «ذات ر معلاوم اساک،
غی از ااضنسک ر مغفو هستن ؛ ا

هویاک انسان مغانی بان همار ااضانی

ا سک» (صدرلیزتأیهی.)07 /3 :7017 ،

از ط یق ال حضاونی،

از اث نت نف

ایی لی (ه انسننی چنین اسک نا ب ا اضنفر نفا

نا با ای همار افا اا

 .1به باور حکمای مشاء نفس از ابتدا مارد است؛ ولی از نیاه صدرا نفس ابتتدا حوتوم متیکنتد
سپس مارد میشود.
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میتوانی ثنبک نی ؛ ضمن ونکر اث نت ام ی ب ای یک ف ا از منهیک ،ب ای تعمی
و ام بر همر اف اا و منهیک نفی اسک.
تجرد نفس

بپ سی  .وین نف

گنم سوم این اسک ر از یفیک نف

متفن ت بن مناه اسک؟ بر طون خالصر بنی گفک :نف

از جن

یک جوه مجا ا اساک.

اگ تج ا ب خی نفوس نا اث نت نی  ،بر طون ط یعی جوه یک نف
مینس  .ا الیل مه ب اث نت تج ا نف

مناه اسک یان
نیز بر اث نت

ا ننتان از:

 .7لدرلک مضاری ذلت به ذلت :تق ی ب هن ب ین صونت اسک ر انسان
میتوان ذات خوا نا ااناو ن  .ه

سی ر میتوان ذاتی نا ااناو ن  ،اانای

منهیک (جوه و ذات اساک؛ ا

انسان اانای منهیاک ذات خاویش اساک

(صدرلیزتأیهی .)177 /3 :7017 ،بر ا ننت ایگ نف

انسننی ،جوه اساک؛ چاو

اگ جوه ن نش  ،نمیتوان ال حضونی بر خوا ااشتر بنش ؛ ان حانلی ار ها
انسننی ال حضونی بر خوا اانا،
 .1لدرلک مف هی بسیط

1

نف

انسننی جوه اسک.

کل :،صونت المی قسمکنن ذی اسک وثنن مناه

نا ن انا؛ از این ن نمیتوان ان مغز ر ام ی قسمک ذی اسک ،حلو
صونت المی ان نف
حن

ر تج ا نف

ن ،

ر قسمکنن ذی اسک ،حلو می ن (هز ن.)117-111 :
از نظ ص نا بر اث نت نسی  ،میتوانی از مزایانی موجاوا

مج ا نس ک بر منای سخن بگویی  .بن ونکر جس مانای اانای محا ایکهانی
ف ا ا

فنن ذی ی اسک .موجوا منای ب ای اث گذانی اث اذی ی بنیا نسا ک

ضعی مننس

بن سنی اجسنم ااشتر بنش ؛ لی موجوا مج ا از این مح ایکهن

 .1مفاهیم بسیط مانند :بسافت مطوقه وحدت و عویت مطوقه.
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فننی اسک ننو فنن نمی ذی ا.
بن این صف من می تاوانی مطمائن بنشای بخشای از جاوا انسان فاننی از
مح ایک اسک میتوان خوا نا از تنگننهنی جس ب هنن .
نفس و بدن

یش از ونکر انبننه گست ۀ جوای انسن بپ سای  ،جان اانا نحاوه انت انط
تأثی
ب

ب

تأث نف

تأث نفا

نا ب نسی نی  .ص نا ان ت یین نحوه تأثی

از هم یگ  ،ب خالف نظ فیلسوفن یش از خوا 1،ب ای نف  ،جوا نابطی

قنیل اسک .ص نا نف

نا ه

جوا لنفسر ه

جوا لغی ه میاان :

از وجود نفس برای بدن ،الزم می فدد که نفس در خود تظقق داشته باشد ،تلا
ادنکه دارای وجود جوهری مبادن با خود باشد؛ بددنسان که وجود خاتش ،وجود
لنفسهاش باشد .ممکن نیست که وجود رینفسهای که همان وجود لنفسه فن است،
بعینه وجود لغیر فن باشد ،بلکه وجود ادن دو [لنفسه و لغیر ] متغادر است؛ البتله
نه مانند جوهر مقارن و عرض ،از فن جهت که وجودشان در ذاتشان بعینله هملان
وجودشان برای شیء ددگری است؛ پس دانستیم که وجود نفس برای بدن غیلر از
وجود نفس برای خودش است (صدرلیزتأیهی.)003 :7011 ،

ص نا بن نظ یر بسینن مه «جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقا» گا ه بسایننی از
بن ب

مسنئل نف  ،از جملر نحوه انت نط نف

نا میگشنی (هزا -744 /3 :7017

 .)747ص نا ان جنیی ایگ نیز میگوی « :نس ک نف
صونت اسک؛ چ ا ر نف  ،تمنم غنیک ب
شیء اسک ان جر اقوا ا مل [

نف

ب  ،همن نس ک مناه

اسک غنیاک ها شایء ،همان
گونۀ نمالتا با

اساک]» (هزو ن:

 .1فیوسوفان پیش از صدرا به معیت نفس و بدن قائل بوده و بدن را صرفاً ابزاری در خدمت نفس
میدانستند.
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ب  ،م ت ر ف ت یک حقیقاک هساتن ؛ از

 .)37 /3از این ن نف  ،م ت ر ف ات

این ن انت نط اتحناشن برناحتی قنبل انو اسک.
نف

ر بع مج ا انسن اسک ،ان ح ث خویش جسمننی اسک ،لی بقنی

و ان بن جس نیسک بقنی و همننن سنی امون مج ا اساک ار محا ایتی
ن انن .
گسترۀ حیات نفس

تن نو نف

نا تع یف

االر ای ب اث نت تج ا نف

ای
بین

ای ی نف
ای

مطلوب ب

ن حننیک ال قن بوا نف

ب ت از و اسک.
نا نیاز ت یاین

ای  .بن ونکر از منظ ص نا حینت انیوی (تول تان ما گ بخاش تعیاین ننا ه
زن گی انسن اسک ،بن توجر بر اث نت نف  ،زن گی انسن مح ا بار ایان ا نا
نیسک .ا نو بر نقطۀ اطف مسئلر مونا نظ خوا ان نظ گنه ص نا مینسی  .مان
ان ی این بوای

ر مسئلر گست ۀ نف

نا ان حکمک متعنلیر ب نسی نی  .ونچار

گذشک بر لحنک نظ ی ،م ننی الزم نا بر اسک من میاه تن بتوانی نظ مالصا نا
ان این بنب نا انینبی ؛ چ ا ر قتی جزء اصیل از ا گننر نف
نف

ب  ،نف

بنش

مج ا بنش  ،بر طون ط یعی فننی از مح ایک زمننی بواه زن گی ا بار

حینت انیوی مح ا نخواه ش .
ب این اسنس بنی گفک گست ۀ حینت نف
ب

تن بینهنیک اسک .هم اهی نف

ان این جهن  ،م ت وتنهی اسک س انجنم بن ز ا با  ،نفا

متننس

بن خوا سف می ن ؛ چ ا ر جوه نف

بن

بار اانل

تج ا اسک .ال تر حضون نف

ان

نشئر بع از انین بر همین ام خالصر نمیشوا نفوس ان یاک م ت ار نخواهنا
بوا (هز ن.)141 :
نکتر ایگ و اسک ر مالص نا ب ای نف

م ت رای یش از ح ث جسمننی
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ایش از با  ،بار جاوا اقلای ان اانل

مفننقنت موجوا اسک (هز ن .)777 773-773 :انحقیقک نفوس انسننی ان م ت ار
اقل ان نبالنوع انسن موجوان  1.ی بن ط ح این نکتر ان اق مای وشا نظا
یشینین ان خصوص ق مک نف
انجنم میاه

نا بر نحوی احین ن  .ال تر این نن نا بر نحوی

ر اشکنالتی ر ب نظ ونن

انا بوا ب

ی ای اا نگ اا.

غایت نفس

موجوا مج ای مننن نف

ر گست های بر ان ازۀ ق ل ،حین بع از انین اانا،

نمی توان فنق غنیک بنش  .غنیک نهنیی انسن ان « یون بن امون معقاو
ق ب بننیتعنلی ا نی از مناینت اسک» (همن  . 21 /3 :نسی
ق ب االهی ،بهت ین الیل ب جن اانگی نف

نف

جاوان
بر م ت اۀ

ننمتننهیبوا حینت ا سک.

بررسی تحلیلی -انتقادی

ب م ننی ونچر تن نو گذشک ،میتوانی نسف سشهنیی نا ر ان ص ن این
نوشتنن مط ح

ای  ،ی ا نی  .بن این همر شنیستر اسک نگنهی جنم بر نظ گانه

ا متفک مونا بحث بین ازی  .با ایان اسانس الزم اساک ابتا ا همنننا یهانی
سپ

مالص نا هنی گ ان مواجهر بن گست ه انسن نا ب نسی نی

ب تفان ت

 .1مولوی بوخی در ابیاتی نغز به این حقیقت اشاره میکند:
منبسط بودیم و یک جوهر همه
یک گهر بودیم همچون آفتاب

بی سر و بی پا بُدیم آن سر همه
بیگِره بودیم و صافی همچو آب

آنگاه درباره تعوق نفوس به ابدان و آرزوی بازگشت میگوید:
چون به صورت آمد آن نورِ سَرَه

شد عدد چون سایههای کنیره

کنتیره ویران کنید از مَنانیق

تا رود فرق از میانِ این فریق
(مولوی )15 /1 :1931
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نگنه این ا تم ز نی .
 .1شباهتها

ان بین ش نهکهنی ص نا هنی گ بنی بگویی :
الف ه ا اصل جوا جس
ب حینت انسن بین زاا

ب

نا ان انسن بن ن اانن .

م ا  ،از منظ ها ا فیلساوف بخشای مها

تعیین نن ه از حینت انسن اسک.
ج بن ن بر نف

یکی از ان ن اصلی نظ یر صا نا نسا ک بار انسان اساک.

چنن ر ای ی  ،هنی گ سخنی انبننه نف

ن انا .بن این حن اگ نگنهی تحلیلای

هم النر نس ک بر ونای ی ااشتر بنشی  ،میتوانی شواه ی انبننه جوا نف
ان البرالی نوشتننهنی ا ی ا نی .
هنی گ از اازاین اصیل غی اصیل سخن مای گویا  .الزمار ایان ساخن و
اسک ر بنی بر منهیک ین بنمنیرای ب ای انسن قنیل بنش  .قتی از اصنلک ساخن
بر مین میوی گویی گوین ه ان ننخواوگنه خوا ،بر یک منیر جوای ب ای انسان
قنیل اسک؛ چو انسن ب

منهیک ،ه چر بنش همن اصنلک اسک.

شنه ایگ ان این بنب ،بحث هنی گ انبننۀ بیخننماننی انسان اساک .اگا
انسن منیر هویک ا لیر ن اشتر بنش  ،سخنگفتن از بیخننمننی (ا نی انسن از
جوا بیمعننسک .بی خننمننی بناث و انگی انسن

منهیک ا ساک هنیا گ

چننه نن نا تق ب بر جوا اانسک .ا نی از جوا ،زمننی میتوان ب ای انسان
نق

بنش

بنزگشک بر جوا ،موقعی بر من انسن میانجنم

جوا ،سنخیتی بنش  .اننتیجر انسن بنی

ر بین انسن

اج یک منهیک بنمنیر بنش .

اصطالح « تنبش گی» نیز حن ی نکترهنی مهمی اسک .اگ این اصاطالح نا
تحلیل نی  ،چهنن ام نا ان و میینبی  :تنب نن ه؛ تنبشون ه؛ م أ تنب
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مقص و  .ب این اسنس الزمۀ تنبش گی انسن این اسک ر یک الک فانالی
( تنب نن ه  ،انسن (شیء تنب ش ه نا از انلمی ایگ (م أ بار ایان جهان
(مقص
نف

تنب اه بنش  .اگ همر این ابعنا نا ان نظ بگی ی  ،اذان بار جاوا
گ یزنن ذی اسک؛ لی هنی گ تنهن ا ام (شیء تنبش ه مقص

ان یشر خوا لحنک ا اه اساک .با ین سایلر ی ا
حذفش ه ف ض می ن تن بتوان نف

نا ان

وخا تانب انسان نا

نا ن ی ه بگی ا.

نکتر مه ایگ و اسک ر ص نا هنی گ ها ا بار ساینلیک انسان بان ن
اانن ؛ بن این تفن ت ر ص نا تحقق این مه نا از ط یق ح ک جوه ی میاان
هنی گ انتخنب هنی اازاین نا بست سنز و مایشامننا (ر.ک :عبودی یاسوف،

مهد ی .)774-713 :7733
 .3تفاوتها

از ب نسی موانا اقعی احتمنلی ر ممکن اسک باین ا متفکا ماونا
جوا ااشتر بنش  ،ا نو بنی ز اینی موجوا بین ا نظ گنه نا نیاز فه ساک

نظ
نی :

الف جوا از منظ ص نا ننمتنانهی اساک .جاوا انب گی نا ه همار هساتی
اسک؛ لی هنی گ گویی ق نی جوا نا تنهن ب قنمک انسن ناساک ایا ه اساک.
شنی از همین منظ اسک ر جوا نا اما ی محا ا مایاانا  .متنانهیاانساتن
جوا ،این تصاون نا بار ذهان مت انان مای نا
منبع الط یعۀ ام متننهی اسک

ار «فلسافۀ هیا گ یاک ناوع

گویی ناه الحنا نا ان ایش اانا» ( 1رنوا :7731

)170؛ ان حنلی ر جوا ننمتننهی اسک.

 .1در این ماام در صدد نفی یا ا بات الحاد هایدگر نیستیم.
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جوا هنی گ ی بن ظ ف مح ا انسن بر اسک میوی

ار هماین اما خاوا

نشننی ایگ از نگنه ضیق ا بر انسن اسک
ب ص نا بر جوا نف

جن اا ب ای انسن قنیل انسن ؛ ان حنلی ر ان وثنن

مختلف هنی گ  ،هیچ اث ی از جن اانگی

وخ ت جاوا نا انا (ه یودگر :7731

 .)771اسنسنً اث ی از ام ف امناه ان وثنن ا نیسک .این ام خوا مؤی ایگا ی با
مفهوم تننهی انسن

منحص سنختن ا ان بع منای اسک؛ ضامن ونکار گسات ۀ

حینت انسن نا مح ا بر این جهن میاان .
هنی گ ان بین ان یشر خوا انبننه اازایان ،وزاای ،گشاواگی ،یانفتگی ،فها
 ،...ه گز اشننه مستقیمی بر جوا نف

ن اشک؛ از ایگ سو شاواه ی هساک

ر نشن از تمنیل حتی تص یح هنی گ بار فقا ا نفا

اساک .یکای از ایان

شواه تص یح چن بننۀ ا بر تننهی انسن اسک .ان این ناستن هنی گ حین بحث
از جوا ،هیچ گنه از موجوا غیا جسامننی ساخنی بار میان نمایو نا .جاوا
هنی گ ی ام ی م ه اسک ر تنهن ا گونۀ و (موجواات فنق نس ک بن خاوا
موجوا اج نس ک بن خوا قنبل تشخی

اسک .هنی گ می وش

جوا نا بار

تجلی انو نا؛ لی «نمی توا گفک ر ی توانستر اساک ،ا اه از ن ی هساتی
ب ش

خوا نیز چنین ااانیی ن انا» (ک پلستان  .)011-017 /1 :7711ی تنهن بر

بخشی از انل

جوا ا تفن اه اسک .بنی بر این مطل

افز ا ر ن ش هنیا گ

ی انشننختی اسک ب این اسنس انسن نا ان فنصلۀ بین بر انین وم
ب نسی می ن
شننخک نف

ما ا

ف ات از و چیزی نا قنبل تصوی نمیاانا  .بان ایان ن ش ا از
انجز اسک.

گفتنی اسک ونچر بر انوا تحلیال گازانههان اصاطالحنت هنیا گ ی بیان
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ای  ،ط یعتنً نمیتوان بر مثنبر نظ گنه نسمی ا تلقی شوا.
 3ص نا ب اسنس ونکر بر جوا نف

1

قنیل اسک ،بر طون ط یعی بر ننطقیاک

انسن نیز بن ن اانا؛ ان حنلی ر هنی گ تع یف «حیاوا نانطق» نا با ای انسان
نپذی فک اسنسنً انسن نا فنق منهیک اانستر ب این بن ن بوا منهیک ها فا ا
ب سنختر ا سک .ان نسف بر این تصون بنی بگویی ننطق ،مخصِّ
فقط حصر ای از جن

(حیوا

ان من هسک ،نر خوا جن ؛

جن

اساک،

«حیاوا »ی ار

ان تع یف وم ه ،بر معننی موجوا زن ه انسننی اسک .بن این ا صنف ایان تع یاف
از اشکنلی ر هنی گ گ فتر اسک ،ب ننن مایبنشا

االلاک با

جاوا نفا

 .1به نظر میرسد موضع هایدگر درباره نفس شباهت زیادی بتا ستخن پروتتاگوراس سوفیستت
مشهور درباره خدا دارد .پروتاگوراس میگفت« :شما ...به خدایانی استناد میکنید که من هستی و
نیستی آنها را از آ ارم نفی کردهام» (افالفون  .)353 :1991وی در بیان ریشته ایتن بتاور ختود
میگفت« :درباره خدایان نه یقین دارم که هستند و نه یقین دارم که نیستند» (همان).
درباره ریشه اصطالحات پرایهامی همچون اصالت پرتاب شدگی و ...باید بیتوییم از ایتن دستت
اصطالحات در اندیشه هایدگر بسیار میتوان یافت .میدانیم که هایدگر با اندیشته آستیای شترقی
آشنا بوده و در ترجمه تائو تهچینگ به زبان آلمانی مشارکت داشته و همین امر بستر تأ یرپتذیری
هایدگر از تائو را فراهم کرد (مای  .)91 :1935دانشمندان بسیاری به اقتبتاس هایتدگر از افکتار
آسیای شرقی تصریح کردهاند (همان .)35 :از بین این افتراد شتائو فیوستو چینتی بتا صتراحت
میگوید« :خیوی از چیزهایی که او [ :هایدگر] به زبان آورد .اغوب به همان شکل یا شکوی مشتابه
در تفکر خاور دور هم گفته شده است» (همان.)93 :
با این اوصا ممکن است در بحث نفس نیز اصطالحات چندپهووی هایدگر متأ ر از اندیشتههتای
شرقی باشند.
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انسننی اانا.

1

 2ذی ش اصل بحث نف
از من

ان نگنه ص نا امکن اتحنا بن معقوالت ،بحاث

اخالو نا نیز ان خوا جنی اااه اسک؛ ان حنلی ر ان ان یشۀ هنیا گ

خ ی از بحث اخالو نیسک 2.فق ا بحث ان ان یشر هنی گ ن نی تعج ب انگیز
بنش ؛ چو اخالو ،م بوط بر موجوای اسک ر اانای نف

بواه میتوانا بان

ننهنی اناای بر سوی من ح اک نا (طب طبو ی017 /1 :7731 ،

اصل نف

هنیا گ

نا نپذی فک.

ج ص نا بر ت
القوابوا نف

ن حننیک ال قن باوا نفا  ،ال

جوا نف  ،از تج ا نف

(صدرلیزتأیهی )11 /3 :7017 ،ق ب بر بننی تعنلی سخن میگوی ؛

ان حنلی ر هیچ

ام از این م نحث ان فلسفر هنی گ جنیگنهی ن انا .افز

اینکر هنی گ از غی ک خ ا ساخن بار میان مایو
انبننه خ ای ااین اب اهیمی سکوت می ن .

ب

نا ()Heidegger, 1971: 44

3

« .1حیوان»ی که در تعریف (حیوان نافق) آمده امتری مشتتر بتین انستان و دییتر حیوانتات
مصطوح نیست؛ چون وقتی نافق در ادامه میآید حصهای از «حیوان» درست متیشتود -حصته
کوی مقید است (سبزواری )131 /3 :1933؛ از این رو میتوان گفت حیوانیتت انستان فتردی از
حیوانیت مطوق است؛ ولی هرگز نمیتوان گفت انسان حیوان مطوق است.
 . 3برخی معتقدند بحث هایدگر از دازاین اصیل و نااصیل درحقیقت بحث از اخالق است؛ اما خود
هایدگر درباره خأل بحث اخالق اندیشۀ خود را پیشاعموی توصیف کرده و متیگویتد« :در پاست
باید گفت چنین تفکری [که به حقیقت وجود میپردازد] نه نظری است و نه عموی .این تفکر پتیش
از چنین تمایزی [بین نظر و عمل] پدید میآید» (.)Heidegger, 1996: 236
 .9با آنکه از نظر هایدگر قوه در مقابل امر موجود قرار میگیرد اوم خدا را به مثابه قوه و امکتان
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ا بن توجر بر م ننی ص نا انبننه جوا تج ا نفا  ،بار طاون ط یعای ،ی
م گ نا انگنه خ ج نف

از جهن مناه مایاانا تان ان اانلمی ایگا فاننی از

مح یکهنی منای بر حینت خوا ااامر اه ؛ ان حنلی ر از نظ هنیا گ ما گ
نقطر نین

جوا انسن

نشننر مهمی ب محا ایک اازایان اساک .هنیا گ ان

حنلی ر هیچ تج بر وشننیی نس ک بر م گ ن انا ،از جان مایاانا بان ما گ،
جوا انسن انه یچی ه می شوا؟ از اینکر بگذنی ایان ساخن ،خاوا شانه ی
ایگ ب غفلک ا از بُع مج ا انسن

اص ان ب تننهی ا سک 1.ان نگنه هنیا گ

م گ بر مثنبر اختتنم انسن اسک انسن « جوای [اسک] ر بر صاونت ناننس
ان نین ینفتگی بنزمنن ه اسک» (کرب)17 :7737 ،؛ از این ن ب خی منتق ا از نوع
نگنه هنی گ بر م گ متعج
زن گی انسن

ش ه میگوین  :تلقی م گ بار مثنبار حناثارای ان

ر بنی ب ا شوو ااشتر بنشای «ساخنی وشاکننا نانمعقو اساک»

( لرناک .)74 :7713
ها بن توجر بر اصل جوا نف  ،تج ا نف  ،م گ امکن ق ب االهی ب ای

میداند ( .)Macann, 1992: 314برخی فیوسوفان پیش از هایدگر با اصل جهت کافی عویت فاعوی
خدا را ا بات میکردند؛ ولی هایدگر اصل جهت کافی را به چالش کشتید ( .)Ibid, 1991: 4درواقتع
هایدگر با این تبیین در پی مخدوشسازی عویت و اصل جهتت استت (Idem, 1969: 18؛ بترای
بررسی نظر هایدگر درباره خدا ر : .عبدی یوسفی و مهدوی .)193-133 :1933
 .1متکومان نفس را مارد نمیدانند .از نیاه آنان با آنکه نفس مادی استت جتنس آن بتا عناصتر
تفاوت دارد و جاودانه است .نظر آنها بافل است؛ چون مطابق مبانی صحیح چیزی فاسد میشود
که ماده داشته باشد و اگر چیزی ماده نداشته باشد یعنی قوه فساد ندارد و امر مارد چتون متاده
ندارد فسادناپذیر است پس جاودانه است (فوسی .)315 /9 :1935
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نف  ،برناحتی می توا انینفک ر ص نا بر بقنی نف
جوای انسن نا تن اب میاان  .افز

انسننی بن ن اانا گست ۀ

ب اینکر ی جوا اقلی انسن نا نیز یش

از تشکیل ان انل مناه ا نا جنینی بر اث انت نسانن ؛ ان حانلی ار هنیا گ
فیلسوفی تکجهننی اسک .ا ثنویاک الهاوت ننساوت نا نمای اذی ا منننا
فیلسوفن یشنسق اطی یونن  1بر یک جهن بن ن اانا 2.ی اازاین نا نمنا تنانهی
انسن میاان ؛ نشننر هنی تننهی انسن از همین اصطالح اازایان ( جاوا -ونجان
ش ع میشوا .انسن موجوای اسک ر انسن باوا ا ان «ونجان» (جهان
می ینب

معنان

بخش مه هویک ا نا ان -جهن  -بوا شکل اااه اسک .جوا انسن

ان جنی ایگ نرتنهن قنبل ق و نیسک ،بلکر از نظ

ی مجهو اسک؛ یعنی انسن

تنهن زمننی انسن اسک ر ونجن بنش  .هنی گ بن تع یف خوا ،ه گونار بحاث از
انسن یش

از «ونجن» نا حذف می ن ؛ افز

ب این هنی گ اازاین نا نمنا

تننهی انسن میاان ؛ متننهیاانستن انسن انحقیقاک مایتوانا نمانای ایگا از
مح اسنختن انسن بر ب

منای بنش  .بن این صف انسان موجاوای متنانهی

اسک م گ ،تنبش گی ،وزاای ،نژاا  ...نشننرهنی ایگ ی ب تننهی اازاین بر
شمنن مین ن .
گذشتر از اینکر ان بحث فلسفی «ن نیا ن ی بحاثهانی لفظای تکیار» نای
(مصب ح ی دی  .)110 /7 :7733اسنسنً این تفک هنی گ انبننه محا ابوا انسان
ان فنصلر بین بر انین وم

م ا  ،بر ان ازه ای ج ی اسک ر ی هستی حقنیق

س م ی ب همین اسنس نا انکنن ا ب این بن ن بوا ر حقنیق تن جنیی هستن
 .1بهویژه پارمنیدس.
 .3بحث از داوری آخرت و ...با سقراط در یونان مطرح شد.
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ر ان نس ک بن اازاین ق ان بگی ن .
نکتر قنبل تأمل اینکر م نحث ص نا انباننه شاننخک انسان

ت یاین ابعانا

گست ه جوای ا بیشت ذاتگ ایننر اسک؛ یعنی جسک جو ب ای مع فک ذات
ذاتینت بن ه ف انائر تع یفی مستقل از شننسن ه اساک؛ امان ان م نحاث هنیا گ
چنین بست ی جوا ن انا.
جمعبندی

چنن ر ای ی

جوا ب

ان ننن اصل حینت انسن ان جهان مانای ساینلیک

انسن مه ت ین موانا اشت او مالص نا هنی گ ان مسئلر مونا نظ منساک .از
این امون ر بگذنی  ،شنی ب خی لوازم نظ ات هنی گ نا بتاوانی محملای با ای
هم لی بن مالص نا انبننه نف

ب شم ی ؛ لی نظ ات ص یح ا من نا از این انن

ب حذن میاانا .هنی گ برص احک بننهن جوا نا ام ی متننهی میخوانا ؛ ان
حنلی ر ص نا جوا نا ننمتننهی می اان  .مالص نا ب
ب اهینی ب اث نت و ذ

جوا نف

تأ ی

ا اه

اه اسک؛ ان حنلی ر هنی گ هیچ اشننه صا یحی ان

این بننه ن انا نفی ننطقیک اخالو از انسن شننسای ا  ،مؤیا هنیی قاوی با
انکنن نف

بر شمنن مین ن .

ص نالمتألهین م نحثی چو تج ا نف  ،جستمانیۀ الحتدوث و روحانیتۀ البقتا
بوا نف « ،النف

فی ح تهن ل القوا»  ...نا انبننه نفا

م ا ب هن اث نت

اه اسک تن ضمن اث نت ف امنایبوا بخش مهمای از انسان ،

هویتی متفن ت ب ای انسن ت سی

مطا ح ا اه بار

ن ؛ ان حنلی ار ایان مسانئل با ای هنیا گ

مط ح ن واه اسک.
م گ ان نگنه مالص نا خ ج از یک م حلر بر م حلۀ ایگ ی از حینت انسن
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اسک؛ م حلرای ر بر لحنک یفیک

میک بر هیچ جر بان حیانت مانای قنبال

مقنیسر نیسک؛ ان حنلی ر م گ از نگنه هنی گ نیننی ب

جوا اازاین انسان

مح ا ا سک.
بن این صف گست ۀ جوای انسن مونا نظ مالص نا از یش از تول
یش از ی ایش جنینی اسک

از انینی منای تن اب ااامر خواها ینفاک؛ ان

حنلی ر گست ۀ جوای انسن هنی گ ی بین زاا
نر یش از تول

حتی

م ا اسک .انسن هنی گ ی

جوا اانا نر بع از و  .انسننی مح ا بر اانل ماناه اساک

از م گ ب ای همیشر نین می ذی ا.
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 عباسزاده مهدی ( )1911وجود از دیدگاه مالصدرا و هایدگر خردنامه همشهری شتماره 33دی ماه.
 عبدی حسن یوسفی محمدتقی و مهدوی منصور (تابستان  )1933بررستی تطبیقتی ستیالیتنفس در حرکت جوهری مالصدرا و افتوار دازایتن در اندیشته هایتدگر آیتین حکمتت ستام
دوازدهم شماره .11
 مای راینهارد ( )1935منابع پنهان اندیشۀ هایدگر (تأ یر آموزههای چینی و ژاپنی بر نوشتههایوی) ترجمه حسن عرب تهران :زندگی روزانه.
 مصباح یزدی محمدتقی ( )1913آموزش فوسفه ج 1قم :مؤسسه امام خمینی. محتشم آرزو و حمزهنژاد مهدی (بهار و تابستان  )1935مقایسه تطبیقی تا یرات اندیشه فالسفهوجودگرای شرق و غرب بر اصوم زیبایی شناستی معمتاری بتا رویکترد بررستی اندیشتههتای
مالصدرا و هایدگر اندیشه معماری سام دوم شماره .9
 مک کواری جان ( )1933فوسفه وجودی ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی تهران :هرمس. مک کواری جان ( )1931مارتین هایدگر ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی تهران :گروس. میی براین ( )1933فالسفه بزر( ،آشنایی با فوسفه غرب) ترجمه عزت اهلل فوالدوند تهتران:خوارزمی.
 میرزامحمدی محمدحسن (پاییز و زمستان  )1935تطبیق وجود از دیدگاه فتارابی و هایتدگر وداللتهای آن در تعویم و تربیت عووم تربیتی شماره .139
 نظامیسمرقندی احمدبنعمربنعوی (بیتا) چهارمقاله به تصحیح و اهتمام محمتد قزوینتی بتهکوشش محمد معین تهران :نشر ارمغان.
 نوالی محمود ( )1933فوسفه های اگزیستانس و اگزیستانسیالیستم تطبیقتی تبریتز :انتشتاراتدانشیاه تبریز.
 نوالی محمود ( ) 1913مقدمات مقایسه روش وجودشناسی مالصدرا و هیدگر ماموعه مقاالتهمایش جهانی حکیم مالصدرا ج 9تهران :بنیاد حکمت صدرا.
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 نوالی محمود (تابستان  )1933هایدگر در وجودشناسی تطبیقی خردنامه صدرا شماره .13 -وارنو

مری ( )1933اگزیستانسیالیسم و اخالق ترجمه مسعود عویا تهران :ققنوس.

 ورنو روژه و دییران ( )1913نیاهی به پدیدارشناسی و فوسفههای هستبودن ترجمته یحیتیمهدوی تهران :خوارزمی.
 ویس ژان ماری ( )1933واژهنامه هایدگر ترجمه شروین اولیایی تهران :ققنوس. هایدگر مارتین ( 1939الف) وارستیی :گفتاری در تفکر معنوی در :ادموند هوسرم و دییرانفوسفه و بحران غرب ترجمه رضا داوری اردکانی و دییران تهران :هرمس.
 هایدگر مارتین ( )1935متافیزیک چیست؟ ترجمه سیاوش جمادی تهران :ققنوس. هایدگر مارتین ( 1939ب) راه بازگشت به درون سرزمین مابعدالطبیعه در :ادمونتد هوسترم ودییران فوسفه و بحران غرب ترجمه رضا داوری اردکانی و دییران تهران :هرمس.
 هایدگر مارتین و ارنست کاسیرر ( )1935منازعه بر ستر میتراث کانتت بابِتل شتماره یکتمتابستان.
 هوسرم ادموند و دییران ( )1939فوسفه و بحران غرب ترجمه رضا داوری اردکانی و دییرانتهران :هرمس.
 هیوبرت دریفوس ترجمه شیدان شید حسینعوی ( )1913وجود و قدرت هایدگر و فوکو نامتهفرهنگ شماره .13
 یانگ جولیان ( )1931هایدگر واپسین ترجمۀ بهنام خداپناه تهران :حکمت. کربن هانری ( )1919از هایدگر تا سهروردی ترجمه حامد فوالدوند تهران :انتشارات وزارتارشاد.
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