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  از سنت فلسفي در عالم اسالم » مدرن پسا«امكان خوانشي 
  هايدگر» شناسي بنيادين هستي«با تأكيد بر 

  *احمدعلي حيدري

  چكيده
انسـان   اكستاتيك زمانمنديدر خصوص  هايدگر» پسامدرن«مقاله با الهام از تلقي 

هايي از سنخ زمان است كه مجال فراروي او  افعال انسان همواره محفوف به مؤلفه(
را  انديشـي  مرگ هايدگر. كند شأن تاريخي وجود او را تبيين مي) آورند را فراهم مي

چنـين  . دانـد   خودي فرد منتشر و اصـالت عـزم وي مـي    موجب رهايي انسان از بي
دسـت    بـه اي از امكانـات   گزيـده  ةين را با عرضـ تنهايي متعلق عزم دازا بهشرايطي 

تـاريخي خـود    ةبرآوردن چنين مقصودي مستلزم رجوع آدمي به گذشـت . دهد نمي
هـاي   انديشـه . شـوند  ها عرضـه مـي    اي از امكان است كه در آن شمار قابل مالحظه

در  ،آدمي. هاي شاخص آن نيز به ميراث فرهنگي دازاين تعلق دارند فلسفي و چهره
  .كند مي تكراررجوع به ميراث گذشته، قهرمانان خود را 

حكمـي و   ةتوانـد بـه امكانـات دازايـن ايرانـي در گذشـت       نيز مـي » ايراني«
چـه دازايـن بـه انجـام رسـانده يـا        در نگاه اصيل به تاريخ آن. اش بنگرد فلسفي

) möglichkeiten(بلكـه امكانـات    ،نيسـت  مـان نظر مد) wirklichkeit(نرسانده 
و سرانجام آن دسته برنگزيد توانست برگزيند و  چه را كه مي منتخب دازاين، آن

  .آوريم مي چشم پيشاز امكاناتي را كه هنوز برجاست 
مالصدرا، زكريـاي رازي،   سينا، سهرودي،  ابن، ميراث حكمي ما ةبزرگان انديش

بر حسب مقتضيات وجودي در زمانـه و   ،ها ابوريحان بيروني، ابن رشد و نظاير آن
 ،با درك زمان و روزگـار آنـان  . ما را ساخته است ةاند كه گذشت تاريخي ظاهر شده

مدرن  خوبي تفاوت بين روزگارِ سنت خودمان را با شرايط مدرن و پسا بهتوانيم  مي
در آن شايد بتوان راهـي   مكمونت توجه و فهمي كه با رجوع به امكانا. درك كنيم
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بـا عنـوان    ،هايدگركه  باز كرد آنگوناگون غربي و وجوه  ةرهايي از مابعدالطبيع به
  .در شمار مناديان آن قرار دارد ،پسامدرن متفكري ةمحتاطان

هـاي   اسالمي، امكانفلسفة حكمت و   زمان، زمانمندي دازاين،  تاريخ، :ها كليدواژه
  .تاريخي

  
  مقدمه .1

و  1)12بنـد  (دانـد   مـي ) in-der-welt-sein( بودنـ  عالمـ  قوام بينادين دازاين را در هايدگر
دازاين در اين عالم خـود  ). همان(كند  بيان مي) in-sein(بودن ـ  طور خالصه با در بهآن را 
خالصه كـرده   )da(دا  ةاين ويژگي دازاين را در واژ هايدگر. )erschließung( گشايد را مي
حـال پرسـش ايـن اسـت كـه مقومـات دا چيسـتند؟ مقومـات دا         ). 1385حيدري، (است 
 .)28بنـد  ( )rede( و بيان) verstehen(فهم   ،)befindlichkeit(داري هوا  و  حال  :از اند عبارت

ــي   ــديل م ــه از منظــر ديگــري تب ــن ســه مؤلف ــره  اي ــه به ــدي از اگزيســتانس شــوند ب  من
)existenzialität(گي بود اقع، و )faktizität( و درافتادگي )verfallenheit( . لـوكنر  چگونـه؟، 

كه عالم خود  يافتگي طريقي است براي اين: گويد در اين باره مي، هايدگريكي از شارحان 
توانيم  ايم و نمي يابيم كه ما در اين عالم پرتاب شده مي ها در را بر ما بگشايد و از اين يافتن

 هايـدگر فهـم نيـز در تلقـي     .)Luckner, 2000: 66(يم بودگي خود فـرار كنـ   از دست واقع
تـوانم   يعنـي مـي  ؛ اسـت  )sein-können( بـودن  ـ  توانستنجا  توانايي در اين؛ توانايي است

هايي را بگشايم حاكي از اين است كه دازايـن   توانم امكان كه مي اين. هايي را بگشايم امكان
هـا دارد و از ايـن رو دازايـن     بخشـيدن بـه آن    ها و تحقـق   دست توانايي در گزينش امكان

منـدي از اگزيسـتانس    جاست كه به وصف بهـره  تعريف شده است و از اين »بودن  ممكن«
اش  بـوده   وجودي او امكاني است و با توجه به وضع واقـع  ةيعني نحو؛ رسيم در دازاين مي

فهم نيز ارتباط  ةپس مؤلف. )entwerfen(افكند  ها طرح مي كند و بر آن را اختيار مي ها امكان
و فهم مرتبط اسـت بـا تفسـير     ،از سوي ديگر. داردگي و اگزيستانس  بود تنگاتنگي با واقع

كه ناظر بـه دازايـن روزمـره اسـت صـورتي       ،در معناي غيراصيل خود ،تواند تفسير نيز مي
  .يابد  منحط پيدا كند و از اين حيث نسبتي با درافتادگي مي

 ساختار كليت«رسد كه آن را  به تركيبي مي 41ي اين دو منظر در بند بند در جمع هايدگر
 پيشاپيش يعني دازاين هستي« :آن از اين قرار است ةخالصو نامد  مي» صوري نحو  به دازاين

 معـرض  در كـه  عـالمي  درون موجودات( جوار در بودنـ  خويشـ  فراپيشِ ،)عالم(ـ  درـ 
 عبـارت،  ايـن  در. اسـت  )sorge( اهتمـام  سـاختار  اين نام. 2)192( »)گيرند مي  قرار مواجهه
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 پيشـاپيش  اگزيسـتنس  از منـدي  بهره به ناظر )sich-vorweg-sein( بودن ـ  خويشـ  فراپيشِ
)schon (جوار در و بودگي واقع به ناظر )sein-bei( است عالم در دازاين درافتادگي به ناظر .

 زمـان  و هسـتي از كتـاب   39آن را در سـرآغاز بنـد    هايدگراست و  اهتمام ساختار اين نام
دروني دازاين است كه پيوسـته هسـتي او را در او    ةاهتمام آن لطيف. نامد مي» هستي دازاين«

ـ   اهتمام بـه . آورد كند و مجال ارتقاي او را بدان سو فراهم مي بيدار مي خـود برآمـده از    ةنوب
پيوند ميـان  . ساز تاريخ و تطورات تاريخي دازاين است پيوند آن دو زمينه وزمانمندي است 

آن را  هايـدگر كـه  نمايان است ) cura( اي موسوم به كورا  خوبي در اسطوره بهاين سه مؤلفه 
  .نقل كرده استو زمان  هستيكتاب  42در بند 

اين  ،زمان و هستياز كتاب  38تا  29هاي  پس از طرح اين مسائل در بند ،هايدگر
تواننـد وحـدت    هـا مـي    آيـا ايـن مؤلفـه     :كنـد  مطرح مي 39بند  ةمهم را در طليع ةنكت

)einheit der momente ( داشته باشند؟ و از ساختاري تمـام )ganzheit der struktur (
هـاي دازايـن بـه ميـان      تـرين يـافتگي   جاست كه پاي يكي از مهم اينبرخوردار باشند؟ در 

ياد كرده است و آن يافتن همانـا خـوف   » هواي بنيادين  و  حال«از آن به  هايدگرآيد كه  مي
)angst (انگيزي كه در بند چهـل آمـده اسـت،     با شرح و بسط دل ،هايدگردر تلقي . است

ها و كليـت سـاختار دازايـن      مؤلفهاما آيا اين وحدت شود؛  ميخوف موجب تفريد دازاين 
داند، زيرا دازاين به اعتبار آنچه در بند  اين را ممتنع مي هايدگربدون خوف ممكن نيست؟ 

دازاين گفته شده است بر اين باور اسـت كـه   روزمرة درافتادگي يعني وضعيت  ةدربار 38
زيـرا در   ،در وضعيت روزمره در خود نيست تا بتواند وحدت خود را دريابد دازاين اساساً

تـا   هوا داشته باشد  و  حالاز يافتگي و يا  پس الزم است نوعي ؛گريزد اين مقام از خود مي
هـا و كليـت سـاختار آن فـراهم      وحدت مؤلفه ةلئتبع آن مس بهبا اتكا بر آن خود را بيابد و 

  . ي اساسي عبارت است از خوفهوا  و  حالاين . شود
 برد كه دازاين براي تحقـق  جا راه مي ايني خوف به هوا  و  حالسپس با تحليل  هايدگر

و ايـن بـدان جهـت اسـت كـه      ) 43انتهاي بند (بود اخص خود آزاد است   به توان بخشيدن 
دازاين در خوف مترصد كوششي براي تهيا نيست و نگاهش متوجـه چيزهـاي درون عـالم    

اين منفرد ساختن دقيقاً آن چيزي است كه توسل دازايـن  «: يابد بلكه نوعي تعالي مي ،نيست
سـبب خـوف     بـه تفريدي كـه  : كند مي جاري ناممكن رسوم هاي از ديرباز آشنا و  را به شاكله

ي را بـراي   فـرد  بـه  منحصـر  ))-Erschliessung)selbst ( گشـودگي ) ـ  خود(شود  مي  حاصل
كـه  د كن مي  گيرد و بر او عيان مي  تفريد دازاين را از دست درافتادگي پس: زند مي دازاين رقم

  ).191(» هاي وجود او است اصالت و نااصالت از امكان
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رها  تهياتوان دريافت كه خوف دازاين را از مناسبات جاري مبتني بر تهيه و  جا مي از اين
گشـايد؟   اما چـه چيـزي معبـر خـوف را مـي     . كند كند و او را به اصالت خود متوجه مي مي

تر عدم و خوف ناشـي از   مرگ و در معنايي عام. كند انديشي چنين مجالي را فراهم مي مرگ
 ،كه بدانيم عالم در همين مناسبات خالصـه نشـده اسـت    كند براي اين ي فراهم ميا آن زمينه
 ؛توجه به امكانات واقع باشـد   بايد با سازي البته اين عالم. ساختتوان عالمي ديگر  بلكه مي

بـه   هايدگرمراد از تكرار چيست؟ ). wiederholung(هايي را تكرار كرد  اما بايد چنين امكان
  .دهد هاي اگزيستنسيال دازاين بر مبناي زمانمندي پاسخ مي خواني مؤلفهاين پرسش در باز

  
  3دازاين تاريخي مقومات منزلة  به آزادي و ،)transzendenz( فراروي زمانمندي،. 2

 را عالم توان نمي كه اندازه همان به .دارد زمان ةلئمس با تنگاتنگي ارتباط هايدگر تاريخي تلقي
 سـر  بـر  بحث در. دانست زمان مظروف نيز را دازاين توان نمي ،دانست دازاين حضور ظرف
 مقدم دازاين يزمانمند كه است آن هايدگر تلقي زمان و يزمانمند مرتبت و تقدم چون و چند
 و ،يزمانمنـد  مكانمندي، دازاين، بودنـ   عالمـ   در ،هايدگر نگاه در. است دازاين در زمان بر

 در دازايـن  ؛تـاريخ  يـا  و زمـان  مكان،  عالم، نه و است آغازين پديدار ةمنزل  به آن تاريخمندي
 آن از فراتـر  ،عالوه به ؛»است دازاين زماْن«: گويد مي هايدگر. گيرد مي قرار چيزها و  اشيا مركز
 هـاي  زمـان   است، من آن از همواره زمان كه يمادام. »است من زمان همواره زمان«: گويد مي

  ).Heidegger, 2004a: 134( است زماني زمان است، معني فاقد زمان. دارد وجود بسياري
 گفتـه  سخن يزمانمند و زمان مفهوم چهار از كم  دست زمان و هستي كتاب در هايدگر

 يزمانمنـد  .2 ؛اسـت  مصـمم  دازايـن  يزمانمند كه» اصيل« يا» آغازين« يزمانمند .1 :است
 زمان يعني» زمانـ  عالم« .3 ؛است عالم به ةدرافتاد يا و روزمره دازاين يزمانمند كه اصيلنا

 يا» عاميانه« زمان .4 ؛كنند مي تالقي عالم در موجودات آن در كه) öffentliche Zeit( عمومي
 كـه  زمـاني  يعنـي  ؛اسـت  بوده برگسون تا ارسطو مانند فيلسوفاني ةانديش متعلق كه» عادي«

 تلقـي  در زمـان  مفـاهيم  تمامي. است كنوني هاي لمحه يا و» اكنون« هاي لحظه پايان بي تتالي
  .شوند مي مشتق شان قبلي مفاهيم از) آن نخست مفهوم استثناي به( هايدگر
  
  اصيل يزمانمند 1.2

 تصـميم ) augen-blick( لحظـه  /لمحـه  در يا اصيل حال در حال، در ،كه آن از پيش دازاين
 گذشـته  قلمـرو  بـه  و كنـد  مـي ) vorlaufen( دوي پـيش  مـرگ  جانب به مصمم كند، اتخاذ
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 كمـال  و تمـام  را خـود  حـال  موقعيت تواند نمي زيرا گردد، بازمي گذشته به او. گردد بازمي
 چـه  آن بـه  توجه. كند اتخاذ تصميميتواند  نمي گذشته از دريافتي چنين بدون و كند درك
 فـراهم  دازايـن  شـدن  مصـمم  بـراي  را هـايي   زمينه است داده رخ گذشته هاي موقعيت در
 حـال  در وار زاده بـوده  واقع دازاين«: گويد مي سخن تولد از هم مواردي در هيدگر. كند مي

 مـردن  حـال  در وار زاده پيشاپيش و مرگ سوي به هستي معناي به نيز و است اگزيستانس
 بـه  بـوده  واقـع  نحوي  به دازاين كه يمادام ،ها آن ”بينابين“ و ها”سرحد“ اين دوي هر. است

  ).374( »هستند است، اگزيستانس
 بـا  زمـان  كـه  گويد نمي او. است گفته سخن تولد از ندرت به ،مرگ با مقايسه در ،هيدگر

 در كارساز و فعال ةگذشت كه نيست چنين. يابد مي خاتمه من مرگ با وشود  مي آغاز من تولد
 تولـدش  روزگـار  بـه  دازايـن  هـا  تصـميم  از اي پـاره  در. باشـد  شده آغاز تولد با دازاين حال
 در كه باشد موطني در سپردنش خاك به تمناي در دازاين كه هنگامي ،مثالبراي  ؛گردد بازمي

 فرد زماني گسترة از تري فراخ بسيار زماني گسترة ها تصميم از اي پاره. است آمده دنيا به جا آن
 نـو  از را وجـود  از پرسـش  گيـرد  مي تصميم انديشمندي كه هنگامي ،مثالً ؛گيرد مي بر در را

  .باشد داشته رجوعي نيز باستان عهد فيلسوفان به وي كه است اين انتظار كند، مطرح
 تـا  كـه  دارد اي گذشته پذيرد، مي پايان مرگش با كه دارد اي آينده مصمم دازاين ،بنابراين

. اسـت  حـال  از منـد  بهـره  نيـز  و يابد مي امتداد آن از فراتر بسيار بسا چه و تولدش روزگار
 فراتـر « معـاني  متضمن يوناني در كه كند مي استفاده ekstaseة واژ از موضوع  اين در هيدگر
 بـا  اكسـتازه ( اسـت  »بودن وجود در« و »بودن خويش از بيرون« ،»ايستادن برابر در« ،»رفتن

 يزمانمند: گويد مي هيدگر). اند برآمده واحدي ةريش از دو هر و است مرتبط نيز اگزيستنس
 هـاي  لحظـه  تتالي مثابة به زمان تصور در ها هاكستاز اين. گيرد مي بر در را اكستازه سه دازاين
  .نيست اصلي و اولي نقشي باشند، داشته نقشي هم اگر ،اكنون

 آغازين و اساسي نحو به زمان. دهد مي تشكيل مصمم دازاين براي را اكستازه نخستين آينده
 ايـن  از آينـده  مشـاركت  و شود انجام كاري كه اين براي زمان. است چيزي براي زمان همواره
 به واژه حيث از كه zukunft آلماني ةواژ. است تر واسطه بي ،حال و گذشته با مقايسه در ،حيث
 كـه  است معني اين متضمن آغازين نحو  به است، auf uns zukommen و zu-kommen معناي

 نزديـك  مـا  بـه  و آينـد  مـي  مـا  سـوي  بـه  و شوند مي ظاهر ما مقابل در آينده سوي از حوادث
 خـود  مـرگ  جانـب  بـه  دازايـن   :كنـد  مـي  تفسير ديگر اي گونه به را واژه اين هيدگر. شوند مي

. )zu sich zurück kommen( »گـردد  بازمي خويش« به آينده جانب از سپس كند، مي دوي پيش
 پـيشِ  از آينـده،  درون از را خـود  بلكـه  ،بازگردد حال به سهولت بهدازاين  كه نيست چنين اين
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 ميان از و گذشته آساني به هيدگر براي نيز گذشته. كشد مي بيرون گذشته جانب به خود، مرگ
 را او حـال  موقعيـت  و دهـد  مي ادامه خويش حيات به او حال در دازاين ةگذشت. نيست رفته
 ةواژ از هيـدگر  ،مالحظـه  ايـن  بـا . بخشد مي تعين است شده نهاده آن در كه امكاناتي همراه به
 تـر  بيش مراتب به gewesen در وجودي خصلت زيرا ؛كند مي استفاده) gewesenheit( »گي بود«
 ؛نيسـت  شـده  رهـا  و ،معطل مرده، دازاين ةگذشت. شود مي ظاهر) vergangenheit( »گذشته« از

 است و اهميت حائز حال موقعيت براي است كه اي گذشته رسد مي آن به دازاين كه اي گذشته
 از را خـود  كنـد  مـي  اتخاذ را تصميمي كه حال آن تواند در مي دازاين. آيد برمي آينده درون از

 در يعنـي  entgegen-warten چون چيزي gegenwart ةواژ لغوي معناي. افكند حال به گذشته
 به را آن كه ترتيب اين به ؛دهد مي فعالي تأكيد واژه اين به هيدگر اما ؛است بودن چيزي انتظار
 حـالِ  مقـام  در تنهـا  بودن  مصمم«. است »چيزي كردن حاضر« معني به كه كند مي مرتبط فعل

  مصـمم  ةمواجهـ  براي مجال تأمين يعني هست، كه باشد آني تواند مي احضار معناي به حاضر 
 است كژي و التباس از عاري كه اي مواجهه ؛كند مي تصرف آن در عمل حين در چه آن با بودن

 كـردن  احضـار : كرد بيان شرح بدين را زماني هاي  مؤلفه فعلي معاني توان مي اجمال به). 326(
)gegenwärtig machen (آوردنـ  نو ـ از را چيزي حال، براي )wieder-holen (و گذشته براي 
 مند بهره نباشد، يا باشد مصمم كه اين از اعم ،دازاين. آينده براي) er-warten( بودنـ  انتظارـ  در
 فقـط  ؛دارد) augenblick( لحظـه  /لمحـه  مصـمم  دازاين فقط اما ؛است) gegenwart( حال از

  .بيند مي اصيل نحو به كه اوست
  
  اهتمام و يزمانمند 2.2

 كـل  كـردن   مـرور  ةويـژ  قابليـت  از كه است ميسر هنگامي دازاين براي وحداني خود تحقق
 كند، دوي پيش خود مرگ جانب  به كه معني بدين ؛باشد برخوردار لحظه هر در خود زندگي

 آينده و حال گذشته، به دازاين. آيد وارد خود حال قلمرو به ديگر بار و بازگردد خود تولد به
 هـاي  گانه سه با يزمانمند ةگان سه ساختار. آورد مي هم گرد را ها ن آ ديگر بار و شود مي تجزيه

 ةاوليـ  نتـايج  هيدگر ،ترتيب بدين. است تناسب در ايم گفته سخن آن از تاكنون كه گوناگوني
 اهتمـام . دكنـ  مي بررسي يزمانمند منظر از را ها آن ديگر بار و »كند مي تكرار« را خود تحليل

 )ــ عـالم   (ـ در  پيش پيشا ؛بودنـ  خويشـ  فراپيشِ :است گانه سه يساختار هايدگر تلقي در
  .)192( بودن )گيرند مي  قرار مواجهه معرض در كه عالمي درون موجودات( جوار در ؛بودن

 هـر . كنـد  مـي  داللـت  آينـده  ، بهبودنـ   خويشـ   فراپيشِ يعني ،بيان اين عنصر نخستين
 موضـوع  در بودنـ  خودـ  فراپيش اين. دارد را چيزي قصد يعني ؛است خود فراپيش دازايني
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 اصالت عدم در كه ن آ حال گيرد، مي خود به را مرگ جانب به دوي پيش صورت تصميم /عزم
 و بيايـد  توانـد  مـي  كـه  بـودن  چيـزي  منتظـر  ؛يابد مي تقليل محض) erwarten( »يانتظار« به

 در نيز فهم با آينده ،اين بر عالوه. ورزيد اشتغال بدان بتوان كه آمادگي اين از بودن برخوردار
 بـا  مـراوده  دانش از مندي بهره معني به فهم. است آينده متوجه  اساساً كه فهمي ؛است تناسب
 آينـده  به نيز اگزيستنس. است خود زندگي فهم معني به صورتش ترين اصيل در كه اشياست

  .اوست خود هستي به ناظر كه اندازي چشم از دازاين مندي بهره يعني ؛دارد تعلق
 در دازاين. است گذشته به مربوط ،بودنـ  عالمـ  درـ  پيش پيشا يعني ،اهتمام عنصرِ دومين

 بـا  تالقـي  در ؛اسـت  منـد  بهره اگزيستنس از »بودگي واقع« در دازاين ؛است »شده پرتاب« عالم
 هـا  آن ميان از كه است مترصد او و نيستند او خود كار حاصل كه شرايطي و تصادفي هاي  داده
 هواهـايي  و حـال  طريـق  از بـودگي  واقـع  و شدگي پرتاب. دهد انجام است بهترين كه را چه آن
 متوجـه  خـوف . انـد  گذشـته  بـه  معطـوف  عمدتاً كه شوند مي گشوده) angst( خوف چون هم

 نامأنوسـي  و غرابـت  در چـه  آن مقام در عريان دازاين خاطر به دارد خوف« زيرا ،است گذشته
 گذشـته  بـه  معطوف نيز ،)furcht( ترس يعني ،خوف نااصيل مقابلِ). 343( »است شده پرتاب
  ).342( است )verwirrung( بودن  گم در »خود ـ كردن فراموش« متضمن ترس زيرا ،است

 مواجهـه  معـرض  در كه عالمي درون موجودات( جوار در« اهتمام سوم عنصر سرانجام
ـ  »بـودن  )گيرند مي قرار  حاضـر  چيزهـاي  و )gegenwart( حـال  زمـان  بـه  مربـوط  ويـژه  هب

)gegenwärtigen(  و شـرايط  در اشـيا  »مواجهـه ـ   مجـال  آوردن فـراهم « معنـاي  در ،اسـت 
 امور به درافتاده دازاين: است حال با پيوند در نيز )verfallen( درافتادن. حاضر هاي موقعيت
 سـطحي  سـخنان  بـه  دهد، مي انجام اينك هم كه چه آن به است مشغول حال زمان به مربوط
 .)Inwood, o.d.: 104( »كند مي رجوع آينده و گذشته به تر كم و) geschwätz( شايع و جاري
 و) هـوا   و  حـال  از منـدي  بهـره ( )gestimmtsein( بـودن   كـوك  فهم، چون هم كه سخن اين

 بلكـه  ،نـدارد  تعلق ها هاكستاز اين از كدام هيچ به است دازاين براي كانوني خصلتي درافتادن
  .است زمان هاي صورت ةهم مقوم و هاست آن وراي در

  
  بودنـ  عالمـ  در و يزمانمند 3.2

 و متلـون  كـه  نيسـت  معنـي  بـدان  ايـن  البته و است عزم /تصميم فاقد  غالباً روزمره دازاين
 و دارد اشـتغالي  نيـز  روزمـره  دازاين. نيست كاروبارش برآوردن پي در و است مزاج دمدمي
 زندگي گذراندن براي اشتغالي چنين آيا كه بپرسد كه اين بدون ،كند مي متمركز آن بر را خود

 او. است گذشته متوجه باشد آينده متوجه كه آن از بيش روزمره دازاين توجه ؟است مناسب
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. كوبد مي را ها  ميخ  آن با و دارد برمي را چكش مثالبراي  .كند مي استفاده ابزارها از درستي به
). 353بنـد  ( اسـت  نـاممكن  اونتولوژيـك  منظـر  از »ابـزار  يـك « كه كند مي تأكيد هيدگر اما

 كـه  بـودني   نـاممكن . اسـت  داللتگر يارتباط از يئجز پيوسته ابزار اساساً يا و كار ابزارهاي
 آن »نتيـك وا« امكـان  مـانع  البتـه  كـه  است »اونتولوژي« نوع از گويد مي سخن آن از هيدگر
 اند رفته سرقت به ابزارها ديگر و دارم اختيار در كار ابزار يك فقط من كه معني بدين ؛نيست

 چرخـي  بتـوانم  من كه است اين داند مي ممتنع هيدگر چه آن. اند رفته ميان از اي حادثه در يا
 چـرخ  و چيسـت  چـرخ  اين اختراع از من قصد بدانم اين از پيش كه اين بدون كنم اختراع
 آن كنم مي استفاده آن از و برم مي كار به را چكش كه هنگامي. گيرد مي قرار كاري چه مبناي

 چگونه هنگام  اين در. كنم مي تمركز آن بر و) vergegenwärtigen( مجسم نظر در /حاضر را
 اگـر  باشـد،  حاضـر  توانـد  نمـي  كارگـاه . است )da( حاضر من براي كل يك مثابة به كارگاه
 در واقـع  بـه  من. ندهم انجام كاري كنم، مي مجسم نظر در/ كنم مي حاضر را اشيا كه هنگامي
 را مشـتريان  انـدازه  ناهمـ  بـه  و دارم مـي ن خود نگاه معرض در را كارگاه كل لحظه /لمحه
...  و مشـتريانم  بـرم،  نمـي  كـار  بـه  اكنون كه را ابزاري اما ؛انديشم نمي ها آن به يا و بينم نمي
 در امـا  ،انديشـم  نمـي  هـا  آن بـه  صراحت به و مؤكد نحو به من. شوند نمي فراموش آساني به

 ؛ام كرده فراموش نحوي به را ها آن ،البته. دارم آگاهي و تنبه ها آن حضور به سكوت و آرامش
 ةرابطـ . كـنم  مـي  فرامـوش  روزمـره  كارهاي انجام حين در را خود كه معنايي همان به دقيقاً

 چيزهـاي ) erwarten( »منتظـر « حـال  عين در. است سياق همين بر نيز گذشته با ما ةروزمر
 اسـبم  شدن برنده انتظار در مثالبراي  كه گونه آن ،صريح و مؤكد نحو به نه اما ،هستم معيني

و  باشد داشته را الزم تناسب كردن  كار براي چكشم كه آنم منتظر من. ام اسبدواني ةمسابق در
 بـه  ميخ برداشتن هنگام كهندارم  توقع. باشند دست دم ،دارم نياز ها آن به كه هنگامي ،ها ميخ
 بـه  ؛كـنم  مـي  توجـه  غيرموجود يا و معيوب ابزارهاي به من. كنم لمس را موشي ميخ جاي
  .نبودم توانا كاري چنين انجام به هرگز. است شده وارد غيرمنتظره نحو به چه آن

 اگـر  حتـي  و بـود  ”زمـان  در“ جـاري  ”هـايي  زيسته“ توالي صرفاً هگران پردازش مراودة اگر
 در مجـال  هـم  بـاز  بودنـد،  ‘پيوسـته  هـم   به’ وجه ترين يصميم و ترين نزديك به ها زيسته
 ناممكن اونتولوژيك/ شناختي هستي حيث از كاربردناپذير و گير چشم ابزاري آوردنِ  مواجهه

 خـود  بـاز  باشـد،  شده پذير دسترس مراوده طريق از كه هم چيزي هر ابزاري بافت در. بود
 و منتظرانـه  احضـار  خويشـانة  برون وحدت در بايد) bewendenlassen( دادن  ارجاع مجال
  ).355( گيرد بنياد) Einheit des gewärtigend-behaltenden gegenwärtigens( دارنده نگه

  .اكستاتيك يزمانمند مثابة به واقع به ؛كند مي ممكن را بودنـ  عالمـ  در كه است زمان اين بنابراين،
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  آزادي و ،فراروي زمان، 4.2
 اين( كند مي مقايسه دازاين فراروي با گاه  را بودنـ   عالمـ   در زمان و هستي كتاب در هيدگر

 ;Heidegger, 1978: 292( )يافـت  تـوان  مـي  تري بيش قوت با هيدگر متأخر آثار در بعدها را

Heidegger, 2004: 488.( بـه  متعلـق  هاي ويژگي او كه نيست معني اين به دازاين رفتن فرا 
 رفـتن  فـرا  ؛شـود  تبـديل  ديگـر  عوالم به متعلق موجودي به و بدهد دست از را عالم اين

 متفـاوت  درجات به ،نباتات و جمادات از اعم ،ديگر موجودات. است انساني اي خصيصه
 نحو  به ها آن عمل ةنحو و چيستي. شوند مي منحل است، گرفته بر در را ها آن كه عالمي در
 چنان  اند؛ نزديك بسيار ها آن به  اشيا. يابد مي تعين ها آن پيراموني عالم تحت تأثير واسطه بي

 ايـن  از نيـز  خـدا . كننـد  سـلب  ها آن از را مواجهه و مجال توانند مي كه تنگاتنگ و فشرده
 در پيوسـته  و  انـد  شفاف او براي كامالً و يند او مخلوقات موجودات ةهم ؛استمبر ويژگي
 خـود  عـالم  و رود فرامي ديگر موجودات از كه است دازاين اين. حاضرند او قدرت ةحيط
 تعيـين  ديگـر  يـك  بـا  و خـودش  بـا  را موجودات فواصل عالم اين در و افكند مي طرح را
 توانـد  نمي و يابد مي موجودات ميان در را خود است، متناهي خدا برخالف دازاين. كند مي
 دازايـن  بـه  اشـيا  و اشـيا  بـه  دازاين. شود مي مالقي و مواجه ها آن با بلكه ،بيافريند را ها آن

 از و باالترند مراتب اختيار در  پايين مراتب موجودات كه گفت بتوان شايد. دهند مي مجال
 چيـز  همه بر دارد قرار مراتب باالترين در كه  آن. اند تابع رفتارهايشان و مناسبات در رو اين

 بتـوان  اگـر ( و مراتـب  تـرين  بـاال  در خـدا . كند مي تعيين را چيز همه بار و كار و تواناست
 مالقـي  و مواجـه  اي »ديگـري « بـا  تواننـد  نمي ،يك هيچ ،تحتاني مراتب در حشرات )گفت
 از دازايـن . گيـرد  مي صورت تابع يزيردست يا و مسلط يمقتدر با مواجهه جا اين در .شوند
 ديگـران  بـا  هـا  آن چگونگي و پيوندها تعيين درو  رود فرامي روابط ةهم از و ديگران ةهم

 اشـياي  كسـان  و بگيـرد  تصـميم  خود »بودهايشـ  هم« از فراتر تواند مي او. نيست مجبور
 هـر  توانـد  مـي  دازايـن  كـه  نيسـت  معني بدان اين اما ؛كند تعيين را اش  رابطه نوع و روابط
 ،كنند مي ايجاد را بسياري هاي محدوديت او براي ديگران. دهد انجام خواست كهرا  كاري
 بـه  دازايـن . است برقرار دازاين بودنـ  عالمـ  در در مشابهي وضع. نيست خدا دازاين زيرا

 بـاز  فضـاهايي  نيـز  ديگر هاي دازاين دهد، مي مجال ديگر هاي دازاين به و ديگر موجودات
. شـود  مواجـه  ها دازاينساير  با تواند مي دازاين ترتيب بدين و گذارند مي دازاين اختيار در

 عـالم  از مندي بهره كسوت و شود مواجه ديگر يموجود با نخست دازاين كه نيست چنين
 را آن كـه  شود مواجه يديگر موجود با تواند مي هنگامي دازاين بلكه ،دهد  آن به را معنا و
  .بازآورد يافته تعين موجودي قالب در عالم آن از و برد فرا عالمي به
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 آينـده،  از دازايـن  منـدي  بهـره . اسـت  وابسـته  او اكستاتيك يزمانمند به دازاين فراروي
 »افـق « يـك  ها اكستازه اين از كدام هر. نيست پذير مقايسه موجوداتساير  با حال و ،گذشته
 هدفمنـد  اعمـال . است شده محدود افقي سبب  به كه است اي عرصه ديگر عبارت به و است
 ةوهل در :يابد مي تعين ابعاد اين از يكي در دازايني هر هايدگر تعبير به و دارد عدب سه انسان

 كهاست  دازاين هدف و غايت )umwillen-seiner-selbst( اوـ  خودـ  خاطر محضِ ،نخست
 ؛نيست خودخواهي بر دازاين قوام كه داشت توجه بايد. سازد مي را آينده )schema( شماي
 سـخن  مـن  هـدف  از نيـز  هنگـام  ايـن  در اما ،باشد من هدف تواند مي نيز ديگران به كمك
 قـدرت  ةحيطـ  در كه بنياديني موقعيت يعني ؛است »درـ   بودنـ   شده پرتاب« ،دوم ؛ايم گفته
 كـه  ابـزاري  يعني است؛ »كه اينـ  براي از« ،سرانجام. سازد مي را گذشته شماي و نيست من
  .مساز مي را حال افق و گيرم مي كار به اهدافم و غايات براي را آن

 فقط او ؛داد خواهد روي چه كه داند  مي ندرت به البته و كند مي دوي پيش آينده به دازاين
 ،آورد مي روي گذشته به دازاين اگر. نيست معين آن زمان كه مرگي ؛مرد خواهد كه داند مي

  حافظـه  در تولـدش  دوران تـا  و تاريخي ترتيبي در را  گذشته تمامي بتواند كه نيست چنين
 او بـراي  كـه  آورد مـي  روي هـا  گذشـته  از دسته آن به فقط دازاين. فرابخواند و كند احضار
 تلقـي  ممكن موجودات اكستاتيك يزمانمند در موجودات ،عالوه   به. باشند معنايي متضمن

 پرتاب آن در دازاين كه اي گذشته ،بودن  گذشته محض رسد مي نظر  به. واقعي نه و شوند مي
 گشـودگي  موجـب  كه است گذشته در نهفته امكانات بلكه ،نيست اهميت حائز است، شده

 ايـن  از هـايي  موضـوع  تبيـين  در هايدگر محبوب مثال. شود مي دازاين ةآيند و حال زندگي
 كـه  اسـت  چيـزي  بلكه ،نيست محض واقعيت ابزار تخته روي چكش. است چكش دست
 فراتر آن از استفاده و چكش از كه اهدافي ؛برد مي كار به مقصود آن يا اين براي را آن دازاين

  .برد فرامي را خود حال موقعيت پيوسته دازاين. روند مي
 توان مي. رود فرامي خود يزمانمند هاي افق درون در نيز و عالم در دازاين ،ترتيب  بدين

. دارد ريشـه  او زمـاني  ويرفـرا  در دازايـن  عـالم  به ناظر ويرفرا هايدگر تلقي در كه گفت
 آن هيـدگري  معنـاي  در عالم از توان نمي يزمانمند بدون كه گفت توان مي ترديدي هيچ بي

 ممكـن  يزمانمنـد  از نوعي هيچ نيز عالم بدون كه است معني بدان اين آيا اما ؛گفت سخن
 بـراي  زمـان  همـواره  بلكـه  ،نيست اكنون هاي لحظه توالي محضِ نْزما كه دانيم مي نيست؟
. شـود  مـي  گذاري تاريخ رويدادها و  اشيا به شدن  معطوف با زمان. چيزهاست با كاري انجام
 بـزرگ  پـدر  درگذشت زمان يا و اندوست ي ازيك فرزند تولد  زمانِ به ناظر ،مثال براي ،زمان
  .است كارانمه از يكي
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 در باشند، داشته اي بهره زماني از كه اين بدون ،توانند نمي حوادث و اشيا كه است محرز
 در ويلهلم فريدريش دانشگاه گويم مي. گيرند تعلق عالمي به حتي و شوند رديف اي سلسله
 و رفـت  خـواهم  جـا  آن به 1392 تابستان ،ام كرده تحصيل جا آن در كه است جايي بن شهر
 را رويـدادها  كـه  انـد  زمـاني  هـاي  مؤلفه اين. ام نبوده جا آن در كه است طوالني مدتي اكنون
 در كـه  دازاين آزادي ،عالوه  به. دهند مي پيوند داري معني سلك در را ها آن و كنند مي متصل
 دازايـن  ايـن . طلبد مي را بودنـ  عالمـ  در شد مي ممكن اش يزمانمند سبب  به نخست ةوهل

  .كند مي تعيين خود با را آن ةفاصل و عالم در را آن جاي و برد فرامي را موجود كه است
 دازاين فعل و  تصميم كه نيست چنين آيا كرد؟ شبهه دازاين واقعي آزادي در توان مي آيا

 دازايـن  قـدرت  ةحيطـ  در چـه  آن يعني ؛شوند مي موجب ديگر رويدادهاي و اشيا طريق از
 آزادي لْداليـ  كـه  گويـد  مـي  خـود  متأخر آثار در او. پذيرد نمي را تلقي اين هيدگر  نيست؟
  ;Heidegger, 1990( بردارنـد  ميان از را آن كه ندارند آن سر و گيرند مي مفروض را دازاين

Heidegger, 1982 .(مشـاهده  واقعيـت  يـك  ةمنزل  به را موجود اگر ،هايدگر مشرب وفق بر 
 مثـل  رويدادي هاي تعل و داليل از هنگامي. بپرسيم آن داليل از كه نيست الزم ديگر كنيم،

 ؛كنيم تصور ديگر اي  گونه  به را  آنبتوانيم  كه پرسيم مي ايران 1359 سال در فرهنگي انقالب
 بـه  را امكـاني  چنـين  چـه  آن. ديشيمنبي ديگر هاي امكان ميان در امكاني چون هم بدان يعني
 تـر  بـيش  را موجـودات  فـراروي  و آزادي. اسـت  وي فراروي توان و آزادي دهد مي دازاين
 ها چرايي و داليل از دازاين كه است مالحظه همين با. محض يواقعيت تا كنند مي تلقي امكان
 طـور   بـه  موجودات ةهم دليل از تواند مي دازاين اساساً ).Heidegger, 1990: 280( پرسد مي
 »نيسـت؟  نيسـتي  چـرا  و هسـت  چيـزي  اساسـاً  رو چـه  از« :بگويد تواند مي و بپرسد كلي

)Heidegger, 2007: 308 .(از سرشار تصميم لحظات در زيرا كند مي طرح را پرسش اين او 
 بلكـه  تجربـي  علـم  تنها نه اي مالحظه چنين با. كند مي تلقي امكان را موجودات ةهم خوف

 الطبيعـه  مابعـد   :گويد مي هيدگر. دارد ريشه آزادي در عرضش و طول تمامي با مابعدالطبيعه
 ورزي فلسـفه  منديم، بهره اگزيستنس از كه حاالتي تمامي در ... دارد تعلق انسان طبيعت به«

 خصوص در را كانت تلقي هايدگر كه شود مي مالحظه). Heidegger, 1990: 274( »كنيم مي
  .است گرفته جدي بسيار عملي عقل اولويت

  
  شناسي بنيادين تاريخ در هستي .3

اختصـاص يافتـه   » ي و تـاريخ زمانمنـد «بـه   زمان و هستيفصل پنجم از بخش دوم كتاب 
تاريخ را نبايد صرفاً بـا چشـمان مورخـان مالحظـه كـرد و تعيـين        هايدگراز منظر . است
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زيرا تـاريخ متعـارف دازايـن و تاريخمنـدي درون او را      ؛تكليف آن را به علم تاريخ سپرد
 زنـدگي  شناسـي  پديـدار در  هايـدگر . كند به فرهنگ مي مؤولكند و دازاين را  مشاهده نمي

فرد انساني  :گويد ريكرت مي«: نويسد در اين باب مي) Rickert(در نقد رأي ريكرت  ديني
هـاي فرهنگـي بـه انجـام      چـه بـراي انديشـه    فرد بودنش چيزي نيست جز آن به منحصردر 

» افالطـوني مالحظـه شـده اسـت      مفهوم فرد در معنايي كامالً ،بدين ترتيب. رسانده است
)Heidegger, 1995: 50 .(داند و در  نيز مردود مي  را »انسانيتي عام«دازاين به  ةاحال هايدگر

  :نويسد اين باب در نقد ديلتاي مي
 يسـت اسـت كـه او خـود آن را ز    يستنسزاگ از امكانيخود  يلتاي،د يبرا تاريخ، در زندگي

نحو  بهرا  يخكه او خود هنوز تار چرا ،است يدهرس يتاو به شفاف يكه برا يامكان ؛كرده است
عنـوان   بـه كـه خـود مـن را     يا مالحظه. مالحظه مانده است ينو در ا كند يمالحظه م يسنت

  ).Heidegger, 1995: 92(كند  يم يمعرف يتانسان يدةا يلدر ذ يختار يكاستت ةمالحظ

گاه است كه استمرار و پيوند گذشته و حـال را   آيد و آن نخست به خود مي ةدازاين در وهل
ها و يا ادوار  فرهنگ تاريخ تاريخِ. تاريخ همواره تاريخ دازاين گذشته و عالم اوست. دبين مي

  .ما بيگانه است ةكه كامالً با فرهنگ و دور نيست گذشته
ويژه حوادث و رويدادهاي گذشته است و هم ناظر به  تاريخ هم ناظر به حوادث به ةواژ

: در زبـان آلمـاني در ايـن خصـوص دو واژه مطـرح اسـت      . مطالعه و يا حكايت رويدادها
و  ههيســتوري را بــه مطالعــ ةواژ هايــدگر .)geschichte( و گشيشــته )historie(هيســتوري 

كنـد   نگاري مطالعـه مـي   چه را كه تاريخ هد و آند حكايت رويدادهاي گذشته اختصاص مي
از ) geschichtlichkeit( منـدي  و تـاريخ ) geschichtlich( تـاريخي  ةدو واژ. نامد گشيشته مي

و ) schicksal( تقدير فـردي : ديگر نيز با آن در پيوندند ةاند كه دو واژ تاريخ مشتق شده ةواژ
 .است geschehen ةها واژ اژهاين و ةهم ةالبته ريش. )geschick( تقدير جمعي

هـا را   تـوان آن  چگونـه مـي  . اند بياني از يك تفاوت» تقدير«و  ،»رويداد«، »تاريخ«مفاهيم 
تـرين   ها سـاده  در ميان آن) geschehen( رويداد ةرسد واژ نظر مي بهمرتبط و هماهنگ كرد؟ 

اين دازاين اسـت كـه    geschiehtدهد؟  پرسش اين است كه چه چيزي روي مي. است   واژه
عنوان توالي   بهدازاين  .)375بند (  يابد دازاين در ميان تولد و مرگش امتداد مي. دهد روي مي
دازاين . دهد اي كه پيوسته مترصد بقا و تداوم خويش است روي نمي هاي حال سوژه تجربه

ب دهد و در بازگشـت بـه تولـدش از طريـق انتخـا      به جانب مرگ روي مي 4دوي در پيش
ايـن امكـان   . »پايداري خود«داشتن آن در   حال در نگاه» ةلحظ /لمحه«مصمم يك امكان در 

سـان فراچنـگ    بـدين كـه   ،مندي اگزيستانس ين پايانا« :دازاين است )schicksal( سرنوشت
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كه  ،روي انگاري و طفره مندي، سهل  پايان امكاناتي چون رضايت دازاين را از كثرت بي ،آمده
گسـلد و او را بـه    برمـي  ،كنند مي  ترين امكانات عرضه دست ترين و دم خود را چون نزديك

  ).384( »آورد بساطت تقديرش مي ةحيط
هاي بيروني تقدير بـه   تواند از ضربه است مي مند بهره فقط كسي كه از تقدير در اين معنا

توانـد دچـار    د البتـه مـي  گـذار  شخص نامصمم كه خود را به جريان اشتغال وامي. رنج افتد
 /قـدر از تقـدير جمعـي    /تقدير فردي. افتد تقدير به رنج نمي هاي هضرباما از  ؛بدبياري شود

  .قضا متمايز است
بـودي بـا ديگـران بـه      هم بودن ذاتاً درـ   عالمـ   اما اگر چنين است كه دزاين در مقام در

چون تقدير جمعي تعيين  همو ] ديگران[پس ماجراي او ماجرايي است با  ،اگزيستانس است
ماجراي يك قوم  و اين اصطالح نامي است كه ما بر ماجراي يك جامعه. شود و تعريف مي

  ).384(گذاريم  مي
تقـديرهاي  . اي از تقـديرهاي فـردي دانسـت    آساني مجموعـه  بهتوان  تقدير جمعي را نمي

 «:شـود  وجود مشترك و عمل مشترك در عالمي مشترك به تقدير جمعي منجر مي بافردي ما 
مقدر دازاين  يفضا. شود مي آزاد پيكار و پيوندي هم در بار نخستين براي جمعي تقدير قدرت

  ).همان( »كند در نسل دازاين و با نسل دازاين ماجراي كامل و اصيل دازاين را تقويم مي
مترصد است راهي را ميان اصالت فرد افراطي و انحالل كامل در  هايدگرمي رسد نظر  به

 .فرد منتشر باز كند

كند و اصالت عزم وي  هاي فرد منتشر رها مي دازاين را از چنگال روي به جانب مرگ پيش
گويد كه چه كاري بايد انجام دهد و چنين  خودي خود به دازاين نمي  اما به ؛كند را تضمين مي

براي برآوردن چنين مقصودي . ها را براي تقدير فردي عرضه كند اي از امكان نيست كه گزيده
اش و چـه بسـا بـه دوران تولـدش و حتـي بـه        نخست به گذشـته  ةالزم است دازاين در وهل

اي از امكانات متنوع خود را  جاست كه شمار قابل مالحظه آندر . دورتر از آن بازگردد ةگذشت
مردان، هنرمندان، قديسان و عشاق بـا   ها، فرماندهان، دولت لسوفبسياري از في. كنند آشكار مي

و  هـا  بـا قهرمانـان در قـد و قـواره     ،در اين ميـان . افعال و آثارشان به ميراث دازاين تعلق دارند
دازايـن  . »تكـرار كنـد  «هـا را   بايست اين امكـان  دازاين مي. شويم مواجه ميهاي متفاوتي  هيئت
وگـو   جا به معنـي گفـت   تكرار و گزينش در اين). 385بند (» گزيندقهرمانانش را بر«بايست  مي

افعال و گفتارشان امكانات معيني را فراروي من  باهاي تاريخي  چهره. با قهرمانان گذشته است
 چـون  هـم زمان  دادن به امكان در عزم، هم  اما پاسخ«: دهم ميها واكنش  گذراند و من به آن مي

  ).386(» مؤثر و كارگر است ”گذشته“عنوان   امروز به چه اي است بر آن ، رديهلحظه
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هايي نامحـدود در اختيـار داشـته     چنين نيست كه دازاين در انتخاب قهرمان خود گزينه
  .دست آورند  بهبالفصل خود  ةگيرند الگوي خود را از گذشت ها تصميم مي غالب انسان. باشد

اما دازايـن در غالـب    ؛را دريافتتوان مختصات تاريخمنديِ اصيل  چه گذشت مي آناز 
تاريخمنديِ دازاينِ نامصمم از دو منظر با . موارد مصمم نيست و با وجود اين تاريخي است

كه دازاين نامصمم به جانب مرگ خـود   نخست آن: تاريخمندي دازاين اصيل متفاوت است
ويش را در پيوسـتگي خـ   /او تـداوم . گردد بازنمي كند و به روزگار تولد خود دوي نمي پيش

آورد و از همين روي تاريخمنـدي   دست نمي  به دشو ميلحظه اتخاذ  /تصميمي كه در لمحه
 ؛اند پايدار نظم يافته اي هبيند كه در ذيل سوژ مي گوناگونهاي  اي از تجربه خود را در سلسله

خصوص تاريخ  ديدگاه خود را در مصممتر از دازاين  بسيار بيش نامصممدازاين كه  دوم آن
تـاريخ   ،بدين ترتيب. آورد ميدست  خود به ةپردازش روزمر /از برابرايستاهاي تهيا  و گذشته
در . دوپهلوسـت  يكـه مفهـوم   دشـو  تبديل مـي ) welt-geschichte( »تاريخـ  عالم«نزد او به 

زيرا دازاين به خودي خود تاريخي  ،تاريخ استـ  عالم مندي اصيلْ حتي تاريخ ،معنايي ويژه
 ،در معنـاي ديگـري  . بلكه دازاين در عالم است ،فارغ از عالم نيست اي هدازاين سوژ ؛نيست
هـا،   ابزارهـاي كـار، كتـاب    ؛ اشـيايي مثـل  تاريخ معطوف به اشـياي در عـالم نيسـت   ـ  عالم

ــا  «هــا و حتــي طبيعــت  ســاختمان ــواحي طبيعــي، در مقــام منــاطق مســكون ي در مقــام ن
و درافتـاده   نااصـيل دازايـن  ). 388(» گاهمقـام نيايشـ  در مقام آوردگاه و در شده  برداري بهره

  :كماكان در عالم حال منتشر است
 در. فهمنـد  مـي  ”حاضـر  حـال “ حسب بر را ”گذشته“ ،امروز احضار در گشته گم همگنان،
 يـا [ يگرانهو باز دستانه يشپ يدارد ةدر مقام لحظ يلاص يخمنديمتعلق به تار يتزمان مقابل،
و عـادت بـه مرسـومات همگنـان را      كنـد  يخصلت احضار را از امروز سلب م] كنان اعاده

  .)391( سازد يمرتفع م

  .فهمد دازاين اصيل گذشته را در مفاهيم آينده و در مفاهيم تقدير شخصي خود مي ،در مقابل
چنين فيلسوفي   كند؟ چگونه خود را در مشرب يك فيلسوف ظاهر مي نااصيلمندي  تاريخ

خـود، فقـط بـه     ةبا حذف تاريخ متعلقات انديشـ  ،باشد كه» نظاممند«صرفاً  يتواند فيلسوف يم
اي نامـداوم   شيوه  به همگنان خوددازاين در مقام «. ها اشتغال دارد افكار ناظر به حال حاضر آن

او در انتظار چيز نو بعدي حتي پيشاپيش امر كهنه را . كند را احضار مي ”امروزش“و ناپيوسته 
هـايي را كـه    او تاريخ انديشه). همان(» رود همگنان از انتخاب طفره مي. فراموش كرده است

بـار از مـاترك    سـنگين « نااصـيل اگزيستنس تـاريخي  . ند فراموش كرده است روز اكنون به هم
 ،عـالوه   بـه ). همـان (» در طلـب امـر تـازه اسـت      شده است، اي كه برايش ناشناختني  گذشته
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امـا  ؛ باشـد منـد   بسيار عالقهتواند به آثار فيلسوفان متقدم  نحو نااصيل تاريخي مي فيلسوف به
  .كند مندي از تاريخمندي اصيل را تضمين نمي خاطر به گذشته بهره  محض تعلق

  علـوم ديگـر گشـوده    ةنيز مانند همتاريخ . علم تاريخ در تاريخمندي دازاين ريشه دارد
 ،عـالوه   بـه . بخشـد  مي» موضوعيت«دارد كه پس از اين آن را  شدن قلمروي را مفروض مي

... هـا و   اسـناد، بناهـا، اسـكلت   : دارد چنين علمي دوام و بقاي عالم گذشته را مفروض مـي 
» تـاريخي ــ   عالم«مواد تاريخي مالحظه شوند كه ما به خصلت  چون هم توانند هنگامي مي

را بـه   ‘گذشته’تهيه، وارسي و حفظ چنين مصالحي در ابتدا رجعت به « .تنبه پيدا كنيم ها آن
بوده يـا  ـ  جا سوي دازاين آن بهاندازند، بلكه برعكس مسبوق به هستي تاريخمند  جريان نمي

  ). 394(» اند مورخبه ديگر سخن مسبوق به تاريخمندي اگزيستانس 
هايي  بدين ترتيب كه از ميان نقش ؛دارد» به جانب دازاين گذشتهوجود تاريخي «دازاين 

دانيم كه دازاين حتـي در   مي. گزيند كه به ارث برده نقشي را از متأخرترين تاريخ خود برمي
مورخـان  . تاريخي گذشته آشناسـت  متعددها و رويدادهاي  حالت غيرتاريخي خود با چهره
كنند  مياتخاذ ها نيز تصميم  آن. »كنند تكرار مي«هاي تاريخي را  در معنايي خاص عمل چهره

جالـب توجـه اسـت كـه اگـر ايـن مـورخ        . كننـد  و در اين هنگام غالباً به گذشته استناد مي
رود كـه بـا مشـكالت     هـايي مـي   باشد در گزينش مسائل تاريخي به سـراغ آن مدار  تسياس

كنـد و   هاي زندگي سياسي او نقشي ايفـا مـي   تصميم بارةفراروي او در ارتباط است و يا در
در  شيشاپيپ نگاري شود رابرايستاي ممكن تاريخب ديبا چه آن نشيگز«. سازد ها را متأثر مي آن
 آن در بـار  نينخسـت  يبـرا  ينگار خيكه تار ن،يدازا يخمنديتار لِيستانسياگز ةبود واقع ةنيگز

  ).395(» است نموده رخ هست، آن در منحصراً و رديگ يم خاستن
  
  هاي دازاين  علم تاريخ و امكان 1.3

وجـود خـويش را از    يانحـا مند از اگزيسـتنس اسـت،    كه او هم دازايني بهره ،مورخ اصيل
مـورخ ايـن    ةلئمس. بيند گزيند كه در اختيار اويند و از اين منظر خود را مي هايي برمي  امكان

بلكه نگاه او متوجه امكاناتي اسـت   ،داده يا ندادهواقع انجام  بهنيست كه دازاين چه كاري را 
توانسـت برگزينـد و سـرانجام     امكانـاتي كـه مـي    ،امكاناتي كه برگزيـده  ؛كه او داشته است

  .مانده است جا امكاناتي كه از او بر
كند و امكاني را بر امكان ديگري  او نيز تصميمي اتخاذ مي ؛گو نيست فيلسوف نيز گزافه

كنش دكارت در قبال شكاكيت روزگار خـودش در ايـن كوشـش ظـاهر     وا. دهد ترجيح مي
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هـاي يقينـي    كل از نو بسازد و بدين منظور از دريافـت  بهشود كه كوشيد بناي معرفت را  مي
مونتن در جو  ،مثالبراي  ؛هاي ديگر نيز سخن گفت توان از امكان واكنش البته مي. آغاز كرد

پس پروتستانتيسم هـم   ،توان يقين كرد چيز نمي يچهاگر به هر روي در : گويد آن روزگار مي
  .توانم با قوت به سنت كاتوليكي متوسل شوم هاست و با اين مالحظه مي در شمار آن
هـايي   امكـان  ؛گذشته را بر مبناي امكاناتشان بخوانيم فيلسوفانالزم است كه ما  ،بنابراين

  .اند  البته بر جاي ماندهاند و  اند، كنار گذاشته يا معدوم كرده كه اختيار كرده
نگاري اصـيل   تاريخنگاري در تلقي نيچه را  تاريخانحاي گوناگون  ،نمونهراي ب ،هايدگر

اگزيستانس انساني مفتـوح اسـت   » بودي بر روي امكانات ياد«مصمم  ةدازاين آيند: داند  مي
دازايـن   ،اينعالوه بر  ،اما؛ آيد نگاري يادبودي پديد مي و از همين جاست كه تاريخ) 369(
بوده ـ  جا اگزيستانس آن ةگذاران داشت حرمت امكان نگه«مند از  و بهره» پرتاب شده است«

اگزيستانسي كه اين امكان را براي وي گشوده است كـه تصـميم خـود را     ؛)همان(» است
دازايـن بايـد    ،عالوه بر اين. شناسانه است نگاري عتيقه اين تاريخ. براي آن امكان اتخاذ كند

گونه كه فرد منتشر آن را تفسـير   واقع نه در حال آن بهميم خود را در حال اتخاذ كند و تص
  ،كند و از اين رو مي

 درد سـخن  ديگـر  بـه  يـا  و شـود  مـي  خلـع  امروز سازي حاضر از نيز اصيل نگاري تاريخ
ــ   بـودي  نگـاري يـاد   تاريخ. شود امروز را متحمل مي كردة سقوط شياع از خويش گسستن
 منـدي  تـاريخ . اسـت  ‘حاضـر  حال’ نقد ضرورتاً اصيل نگاري تاريخ مقام در شناسانه عتيقه
 نگـاري  تـاريخ  كه زميني اما ؛نگاري است تاريخ ةوحدت ممكن اين سه شيو شالودة اصيل
معنـاي اگزيستنسـيال هسـتيِ     منزلـة   ي است كه بـه زمانمند شود، مي ريزي پي آن در اصيل

  ).397(اهتمام است 
  

  دازاين و تاريخ .4
بودن دازاينِ ديگـر نقشـي دارد؟ هنگـامي كـه كتـاب        يا زندهبودن  مردهآيا در تاريخمندي 

رفتار هيدگر . منتشر شد نيچه و دكارت مرده بودند، اما هوسرل هنوز زنده بود هستي و زمان
هـاي   امكـان « ،هر دو، دكارت و هوسـرل : با هوسرل مشابه رفتاري بود كه با دكارت داشت

اي اسـت كـه    نگاري گذشـته  متعلق تاريخ). Heidegger, 1994: 107(» اند هستي خود اهتمام
گذشـته چيـزي نيسـت مگـر     «  چيسـت؟ ) vergangen( »سپري شده«سپري شده است؛ اما 

هاي متعلق به بـافتي ابـزاري در معـرض     تودستي ةمنزل  بهكه اين ابزارها در درون آن  عالمي
 عالمآن . برد كار مي ها را به اي آن هستندهـ  جهانـ  گرِ در ند و دازاين پردازشآمد مواجهه مي
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جا بود و از  دازايني كه آن  ؛نگاري با دازاين سروكار دارد تاريخ بنابراين،). 380(» ديگر نيست
: آيـد   بـه ميـان مـي   » تـاريخ ـ   عـالم «جا پاي  اينبودن است، در ـ   عالمـ   جا كه دازاين در آن
تـاريخ نيـز   ـ   است، همـاره عـالم  در ـ جهان ـ بودن   كه در مقام  ،بوده همراه با دازاينِ واقع«

). 393(» بـوده اسـت  ـ   جـا  جا نباشد، پس جهان نيـز چيـزي آن   اگر دازاين ديگر آن. هست
جـا   در آن«او ميـان  . رود خواهد بگويد كه عالم دازاين با مرگ دازاين از ميان مـي  هيدگر مي

. تمايز قائل است) nicht mehr da sein( »جا نبودن ديگر در آن«و ) dagewesensein( »بودن
اي  هـاي مـوزه   به آن عالم از قبيل نگـاه مان هنگاتوانيم عالمي را احيا كنيم، هنگامي كه  ما مي

اگـر عـالم موضـوع    . دستي نباشـند  هاي پيش نباشد و مناسبات آن عالم نزد ما از قبيل نسبت
گي بدانيم و بتوانيم مناسبات حاكم بر آن را بر حسب عالمي كه معيـار    ل بودرا از قبي  مطالعه

بـا ايـن   . واقع تاريخ آن عالم بـر مـا گشـوده شـده اسـت      به ،تنظيم آن بوده است درك كنيم
خـوبي   بـه اين نكته . قدر زنده است كه دكارت و نيچه  همان هايدگرهوسرل براي  ،مالحظه
توانـد   نمـي   دازاين اساسـاً  هايدگردر تلقي . بيين شده استت زمان و هستيكتاب  73در بند 

توانـد از قبيـل    گـاه نمـي   شده باشد و اين بدان جهت است كه دازاين هـيچ  گذشته و سپري
. زيد گره خورده است دازاين به عالمي كه در آن مي ؛باشد )vorhandene( دست اشياي پيش

بلكـه   ،دست نيست در عداد اشياي پيش است بهره از اگزيستنس دازايني كه مرده است و بي
منـدي از   شرط بهره. ي دازاين استزمانمندگي دازاين مبتني بر  بود. بودگي است ةدر عرص

اي  داري مؤلفه دانيم كه عالم و عالم مي. يافته باشد  تاريخ اين است كه تعلقي به عالم صورت
ـ  بـدون دازايـن اصـالً نمـي     ،عبارت ديگر به ،از دازاين است و . وان از عـالم سـخن گفـت   ت

اي و يـا اسـناد مكتـوبي كـه در      اشياي موزه. ي اوستزمانمندتاريخمندي دازاين برآمده از 
 انـد  كه پيش از اين در مناسـباتي ارجـاعي بـوده    اند آرشيوها قرار دارند از اين حيث تاريخي

)bewandtniszusammenhang( نـي تعلـق   اند و از اين حيـث بـه دازاي   ه  يعني در عالمي بود؛
توان از عالمي سخن  مي ،در شرايطي كه اين مناسبات ارجاعي ديگر برقرار نباشند. اند داشته

فاقد دازاين متناسب با خود اسـت   ،عبارتي ديگر به ؛گفت كه ديگر بر دازايني گشوده نيست
  .)nicht mehr da sein( و به اين معني ديگر نيست

  
  شناسي  هاي تاريخي هستي مؤلفهفلسفه و حكمت اسالمي از منظر  .5

ها مسبوق بـه   اما اين گزاره ؛اند اند و در قالب گزاره بيان شده هاي فلسفي به زبان آمده نظام
چه لوگـوس آن را   زيرا لوگوس بنياد اگزيستنسيال اونتولوژيك زبان است و آن ،اند لوگوس
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ـ « كه اينمبني بر  ،هايدگرتعبير مشهور . است معنيدارد  بيان مي  ،»وجـود اسـت   ةزبان خان
و فـراروي وي بـه جانـب    ) دا(مند از گشـودگي   حاكي از نسبت تنگاتنگ ميان انسان بهره

بيـان از جملـه   انحـاي  هـاي متـافيزيكي و يـا ديگـر      وجود است كه خود را در زبان نظام
 ةاسـتاد برجسـت   ،گابريـل  ماركوستوجه است كه جالب . دهد  هاي هنري نشان مي سرايش

دانـد   پسـامدرن مـي   ةفلسـف  ةرا طليعـ  هايـدگر ايـن عبـارت    ،فلسفه در دانشگاه بن آلمان
)Gabriel, 2014: 2(.  

در مقام موجودي كـه هـم هسـتي خـود را      ،اند و دازاين هاي فلسفي از وجود گفته  نظام
هاي فلسفي است و هنگامي كـه بـه چنـين     سخني با نظام هممند از امكان  بهره ،)4بند (دارد 

وگوي خود را  كند مترصد آن است كه عالم فلسفي موضوع گفت مي مبادرت گوهايي و فتگ
گونـه   ايـن  ،كه انسان حيوان ناطق است مبني بر اين ،قول معروف ارسطو را هايدگر. بگشايد

 زيرا سخن ؛)165(كند  گويد يعني عالمش را كشف مي تأويل كرده است كه انسان سخن مي
ايي است كه حاصل پيوند ميان فهمِ مسـبوق بـه حـال و هـواداري     گفتن بر زبان آوردن معن 

شدن توأم با فهم قابل   چه در گشوده آن«: كند معني را چنين تعريف مي هايدگر. دازاين است
توجه به ايـن نكتـه اهميـت دارد كـه فهـم      ). 151(» شود ظهور و بيان است معني ناميده مي

تفصـيل   بـه تاريخي  ةفلسفه و متفكران در هر دورهمواره مقدم بر تفسيرهايي است كه اهل 
فهم و تفسـيرِ متـأخر از آن در يـك عـالم و      ،هايدگردر تلقي هرمنوتيك . دهند دست مي به

اي مناســبات ارجــاعي  گيــرد كــه در ادبيــات ويــژه مناســبات حــاكم بــر آن صــورت مــي
)Bewandtniszusammenhang( ره نشـاني از  فهم اجمالي و بسيط كه هموا. شوند ناميده مي

 ةنخست هرمنوتيك است و سپس با حضور در عرص ةدر وهل ،عالم دازاين را بر خود دارد
  .گيرد نام مي) apophantisch( معرفت تفصيلي آپوفانتيك

با . گذشتگان شرايطي الزم دارد ةتوان دريافت كه فهم معاني نهفته در فلسف جا مي از اين
كه شرايط نخسـتين تقـرب بـه     ،عِ بحث اين مقالهتكيه بر ادبيات خاص اين تلقي در موضو

. حكمت اسالمي را مد نظر دارد، فلسفه و حكمت اسالمي نيز عالم خاص خـودش را دارد 
منـدي از دا   اعتبـار بهـره   بـه طبيعي است كه اين عالم دازاينِ خاصِ خود را دارد؛ دازايني كه 

)da (ايـن سـه نيـز در    . و سـخن اسـت   ،آن حائز نوعي از يافتگي، فهـم  ةگان و مقومات سه
توان آن را اهتمام معطـوف بـه چنـين عـالمي ناميـد،       در اهتمامي كه مي ،تركيبي صوري

 يعنـي  دازايـن  هستي«: كنيم تركيبي اهتمام را بيان مي ةبار ديگر گزار  يك. شوند جمع مي
 عـالمي  درون موجـودات ( جوار در ،بودنـ  خويشـ  فراپيشِ ،بودن )عالم(ـ  در ـ پيش پيشا
  ).192( »بودن )گيرند مي  قرار مواجهه معرض در كه
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و  ،بـودگي  مندي دازاين از اگزيستنس، واقع گانه ناظر به بهره پيش از اين گفتيم كه اين سه
: كنيمگانه توجه  فلسفه و حكمت اسالمي از منظر اين سه» عالمِ« به جا دارد. درافتادگي است

) transzendenz( رفـتن  اگزيستنسي اسـت كـه از خصـلت فـرا    اي حامل  دازاينِ چنين فلسفه
هاي عالمي كه مالزم اوست طرح  بر حسب معمول، بايد خود را در امكان ،برخوردار است و

بودگي چنين دازايني است و البته از اين نكتـه نيـز    هايِ عالمِ مالزمِ او همان واقع امكان. افكند
بـه فـرد   گرايشـش  و  نداشتن چنين دازايني اصالتتوان غفلت كرد كه از جمله امكانات  نمي

 ،يكاو كنجدرايي،  هاي هرزه توان دازاين را در مؤلفه مي ،از اين زاويه. است) das man( منتشر
  .شوند بيان مي )verfallenheit( ها ذيل عنوان درافتادگي و ابهام تعريف كرد كه مجموع آن

هاي خود را در مناسبات فرهنگـي    كه نشانه ،هاي رايج و معاصر توجه متفكران به فلسفه
كه بنيادهاي اين مظاهر را درك كننـد و   ، كوششي است براي ايندده ميگستري نشان  دامن

ايرانـي  ـ  غربي و سنت فلسفي اسالمي ةهاي فلسف نظام سايررجوع خود به  ةماي آن را دست
ه مبادي فلسفي آن است كـه  مظاهر فرهنگي باي در اعاده و تحويل اين  چه نكته. قرار دهند

كند؟ نكته  مجال و فضاي مناسب را براي بازگشت به سنت فلسفي اسالم و ايران فراهم مي
بوده است  )entschlossenheit( عزميغربي برآمده از  ةدر اين است كه مبادي فلسفي انديش

تشـكيل   درو شده اسـت  منجر اي از امكانات نهفته در سنت فلسفي آنان  كه به گزينش پاره
هـاي   جـدي بـه ايـن نظـام     ةمراجع. است  كننده بوده مناسبات روابط فرهنگي موجود تعيين

در . بوده اسـت  )erschlossenheit( گشايشيفلسفي بازگشت به عزمي است كه علت چنين 
شـناختي وي   است و وجـدان در تلقـي پديـدار    )gewissen( عزم فرعِ وجدان هايدگرتلقي 

). 56بند (دارد  هايي كه فرد منتشر عرضه مي خود و گريز از امكانعبارت است از دعوت به 
اي از  خـورد، عرصـه   چون به عزم مؤسسان آن گره مي ،معاصر و مبادي آن ةرجوع به فلسف

اي  گونه   توان آن را در مراجعه به سنت فلسفي خودمان به آورد كه مي خودآگاهي را پديد مي
 ةآزاد شدن از مقبوالت و مسلمات عصر به عمـق فلسـف  ما حتي پيش از «. از نو تجربه كنيم

  ).14 :1379 ،داوري(» اسالمي راه نخواهيم برد
يعنـي   ،آورد شنود و به خويش روي مـي  هنگامي كه دازاينِ سنت ما نداي وجدان را مي

اوسـت و بـه    ةترين خصيص گيرد كه اختصاصي وجهي از وجودش در كانون توجه قرار مي
حاصلِ عزيمت نوعي . كند ، اصالت درخوري را تأمين ميدشو ل ميمايموجب آن به وجود 
و سخن را در خود  ،يافتن، فهم ة، هر سه مؤلفهايدگرطرح  اساس بر ،از گشودگي است كه

اي  گونه  به ؛ندياب هاي جديدي مي تصميم عناوين و ويژگي ةدر عرص اين سه مؤلفه البته .دارد
ـ  از سـه گفته  پيش ةگان عناصر سهتوان متناظر با  كه در اين قلمرو مي افكنـدن بـر     طـرح  ةگان
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دازاين در مراجعه به سنت فلسفي اسالف ). 269بند (و سكوت سخن گفت  ،تقصير، خوف
 كنـد  ها را از آنِ خـود مـي    آورد و بر وجهي آن ها را پيش روي مي خود، تجارب و همم آن

)zueignung( . ةهاي فلسـفي الزامـاً جنبـ    نظاممنظور اين است كه مراجعه به مبادي تاريخي 
هـا را از نـو    تـوان آن  در معنـايي خـاص مـي    وهاسـت   نوعي تكرار آن بهبلكه  ،سلبي ندارد

  .خواند) wiederholen( آوردن باز
ي گشـودگي دازايـن   زمانمنـد كه در خصوص  زمان و هستيكتاب  68در بند  ،هايدگر
هاي زماني دازاين صـورتي از اصـالت را قـرار     در برابر هر كدام از اكستازه ؛گويد سخن مي

است ) gewesenheit(بودگي  ةدر تلقي او تكرار يا از نو بازآوردن فهم اصيل اكستاز. دهد مي
دوي به جانب مرگ و فهم اصيل نـاظر بـه    آينده يعني پيش ةكه با فهم اصيل ناظر به اكستاز

  .داردارتباط تنگاتنگي  )augenblick( حال يعني لحظه ةاكستاز
 شـده  گذشـته و سـپري   ةگذشـته، از واژ ) ekstase(خويشـي   در بيـان بـرون   ،هايدگر

)vergangenheit( دستانه  پيشاي  اي گذشته را در صبغه زيرا چنين واژه ؛كند استفاده نمي
)vorhandene( ــه ــي  عرض ــالي ،دارد م ــه واژ  در ح ــوده ةك ــي ب ــا )gewesenheit( گ  ي

dagewesenes dasein كند كـه دازايـن    اي در گذشته اشاره مي براي آن به امكانات نهفته
ها براي تحري جديد خـود بـه    موضوع توجه خود قرار دهد و از آن تواند آن را مصمم مي

هـاي زمـاني دازايـن     هاي اگزيستنسـيال بـه مؤلفـه    هرگاه از افقِ اكستازه. حقيقت بهره گيرد
هاي فرهنگي راسخ خود همواره نگاهي به آينـده   بر مبناي باور ،كنيمروزگار خودمان توجه 

انديشي و توجه به تناهي آدمي مالزم نوعي از مراقبه است؛  اي كه بر بستر مرگ آينده؛ داريم
 ةروزگار عميقاً آميختـ  ،انديشيم؛ از سوي ديگر مياسالفمان همواره به گذشته و  ،حال  در عين

اسـت كـه هرگـاه    ديـده  تدارك برايمان اي را  ويژه» درافتادگي«هاي فرهنگ غربي  ما به ارزش
. كنـيم  وجـو مـي   هاي عزم غربـي را جسـت    گاه بخواهيم بنيادهاي آن را دريابيم ناگزير خاستن

سو  توان گفت كه تحقق عزم دازاين روزگار ما مستلزم درك زمان و تاريخ سنت ما از يك مي
تجدد  ةاز چنين توجهي به تفاوت ميان زمان دور ؛نت غربي از سوي ديگر استو تاريخ و س

) 115: 1383  داوري،(و زمان گذشتگان خود پي خواهيم برد و به تعبيـر اسـتاد رضـا داوري    
  .»آزادي ما خواهد بود ةاين درك مقدم«

تـوان   ميآورد كه بر مبناي آن  پديد ميرا  situation(5( هايي عزم تحري حقيقت موقعيت
 ةمند از وجدانِ وجودي در مراجعه به گذشـت  اساساً، دازاين بهره. گذشته را در افق آينده ديد

هـا   گزيند تا در مواجهه با معابرِ تصميم و مقـاطعِ عـزم از آن   تاريخي خود قهرماناني را برمي
كـه صـورت    ،غربـي  ةكه رجوع بـه مبـادي وجـودي فلسـف    اندازه همان  به . جويداستمداد 
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. تري خواهـد يافـت   سنت شدت بيش ةتوجه به سابق ،تر شود عصر ماست بيش ةرگيرنددرب
در گزينشِ  ،اگر دامنِ عزمِ دازاينِ روزگار ما در تمناي گذشتن از مناسبات عالم معاصر باشد

را  تنگذشتاريخ خود به عنصري روي خواهد آورد كه مصالح مناسب اين  ةامكانات گذشت
 تـراز   همصودي نداشته باشد و مبلغِ همت او يافتن افقي در تراز و تأمين كند و اگر چنين مق

 ةاسـالمي را در قالـبِ صـورت فلسـف     ةافق غربي باشد، ديگربار مصالح حكمت و فلسف با
  .اروپايي خواهد ريخت

هـايي را    تـوانيم دوره  اسـالمي مـي   ةاز نگاهي اجمالي به سير حكمت و فلسفه در دور
ـ   بـه  ،در عـين حـال  ؛ ها و مختصات خـود را دارنـد   مشاهده كنيم كه هر كدام ويژگي  ةمنزل

» شناسـي بنيـادين   هستي«مشرب  وفق بر. را در نظر دارند مقصوديهاي متعدد راه   ايستگاه
دانـد، تـاريخ    آن مـي  زمانمنـد تطورات تاريخي را ناشي از اهتمام دازاين و اطـوار   ةكه هم

ـ    هرهاي شاخصي داشته است و  چهره مقطعاسالمي در هر  ةحكمت و فلسف  ةيـك بـه نوب
متكفل اجراي طرحي بر وفق گشودگي ) اسالمي(خود در افق زماني برآمده از وقت تفكر 

  . اند ناشي از آن بوده
و  ،در تاريخي به وسعت آينده، گذشته كه  اينموضوع تماميت يا خويشتنِ تام و تمامِ داز

بودن ْ  اصالت يا خود ةلئتو گويي مس؛ است زمان و هستي ةهمواره دغدغ ،يابد حال بسط مي
و حال التيام يابنـد و   ،ي دازاين در آينده، گذشتهزمانمنديابد كه اجزاي  هنگامي صورت مي

اين در اعصار مختلف تـاريخ  ي داززمانمندگوناگون آيا براي اجزاي . تماميتي را نشان دهند
توان چنـين وحـدت و تمـاميتي را مالحظـه كـرد؟ فلسـفه و        اسالمي مي ةحكمت و فلسف

شاخص ايـن   ةتوان از دو چهر اي يوناني داشته است؛ مي حكمت اسالمي در آغاز راه صبغه
چون غزالـي   متفكراني هم. نام برد) ق 370(و ابن سينا ) ق 260حدود (فارابي يعني مرحله 

هـايي معـارض بـا      مايه سلف خود دست ةدر فلسف) ق 544يا  543(و فخر رازي ) ق 450(
 ةاشـراقيِ حكمـت و فلسـف    ةپس از ايـن دو، در دور . مخالفت كردند آن باديانت ديدند و 

فلسـفه، كـالم و     او مجالي براي جمعفلسفة مواجهيم كه در ) ق 549(اسالمي با سهروردي 
هـاي   انديشـه انحاي گونـاگون  ) ق 980(صدرالمتألهين شيرازي  ةدر فلسف. عرفان پديد آمد

مشـايخ فلسـفه   آراي چـه در   و اشراقي تركيب واحدي يافـت و آن  ،مشايي، كالمي، عرفاني
  .د در حكمت متعاليه تفصيلي درخور يافتشده بو  اجمال گفته به

 ،ها تفصيل يافته اسـت   كه طي سده ،اسالمي را ةتوان دازاين حكمت و فلسف چگونه مي
  خودش مالحظه كرد؟ ةدر تماميت و كليت ويژ

مسـيرِ جديـد   . وجو كـرد  اروپايي راهي ديگر را در فلسفه جست ةهفدهم فلسف در قرن
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 ،ناصري ةدر دور ،كنت دو گوبينو .آن جغرافيا بيگانه يافتيمچندان بديع بود كه ما خود را در 
سـنتي مـا بـا     ةكه فلسـف انتخاب كرد  براي ترجمه با اين مالحظهرا دكارت  روش در گفتار

. سـنتي دسـت بـردارد    ةدر مابعدالطبيعـ  توغـل شايد از  تا وجهي غريب از فلسفه آشنا شود
و  ،غربـي در لبـاس صـنعت، نظـام     ةنديشهاي ا مظاهر و نشانه ؛مقصود گوبينو برآورده نشد

تفصـيل مفهـومي   . راهي سـرزمين مـا شـد    ،بريده از مبادي خود هايي شكلاما در  ،سياست
هاي كوچك محبوس ماند و مجالي براي گشايش نيافت  مشارب فكري چهارگانه در حجره

ي را در عـزم  منـد  قـدرت  ةهـا و بنيـ   غربي كه پايه ةو اين بدان جهت بود كه صورت انديش
  .يافت چيز را متعلق به خود مي همهديد همه جا و  خويش مي

  
  گيري نتيجه .6

گسـتر   جديد غربي مرزهايي دامن ةهاي فلسف چندين سده از آن روزگار گذشته است و قوه
نحـوي ديگـر     بهزمين و  مغرباهل تفكر  ،نخست ةدر وهل ؛اند از عزيمت خود را طي كرده

ـ   بـه  مـواطنين بديهياتي كه روزگاري بـراي   دربارةخودمان  ةدردمندان جامع اي  هنسـخ  ةمنزل
صحبت از بازگشت به فلسـفه و   ،در چنين شرايطي. كردندترديد  نبود پذيرترديد شفابخش

توان از اين ضرورت سـخن گفـت كـه     مي. حكمت اسالمي در محافل موضوع بحث است
دازاين فلسفه و حكمت اسالمي بايد به خود رجوع كند و با دريافت وقت و زمـان اصـيل   

بار ديگـر قـواي ظـاهر و     ،داردريشه كه عميقاً در سنت فلسفي ِجغرافياي فرهنگي ما  ،خود
 ،در ايـن ميـان   .ها تقرب يابـد  هاي خود را بشناسد و با توجه به افق آينده به آن امكان پنهان

هاي آغازين فلسفه و حكمت اسالمي متوجه كنيم  ها را به عرصه بسيار اهميت دارد كه چشم
كـه حاصـل    ،هـاي عرَضـي آن   آن سخن بگويند و نگـذاريم پيرايـه  » هاي  ناگفته«و بگذاريم 

هـا   آن ةفرهنگ غربي در روزگار هجمـه و غلبـ   گوناگونهاي  ذير با رويهناپ اجتناب ةمواجه
المثل ياد بگيريم و بپذيريم كه عالم و  كافي نيست في«. بر چنين امكاني جفا كند ،بوده است

توان آموخت و  فلسفي چه درسي براي زمان حاضر مي ةاز اين حكم و قاعد. معلوم متحدند
ن پـر از اضـطراب و خطـر اطمينـان و سـكون خـاطر       چگونه اين درس به ما در اين جهـا 

  .)554  :1389 ،داوري(» دهد مي
ي انسان و امكـان رجعـت   زمانمند ةبا تكيه بر خصيص ،»شناسي بنيادين هستي« ةانديش

هاي متافيزيك غربي نبوده است،  كه هنوز درآميخته به مؤلفه ،وي به زمان آغازين تاريخش
هايي تـازه بـراي رخـدادي     گشودن افق ةماي توانند دست گويد كه مي هايي سخن مي از بنياد
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كـه   هايـدگر . برسـانند مددي به فروبستگي ساحت معني در تفكر معاصر شوند و در زبان 
سـابقه يافتـه    فنـاوري وسـعتي بـي    »گشتل«كه در است منتقد نگاه صلب متافيزيك مدرن 

 ،است كـه » پسامدرن« ةجوي تفكري براي دور و جستاست، در پايان تاريخ متافيزيك در 
فلسفي  ةو از اين رو ديگر از نوع انديشاست تر  تر و اصيل در مقايسه با متافيزيك، آغازين

» پديـد آورد  با گفتنش در خـاك زبـان شـيارهايي ناپيـدا    «تواند  اين تفكرِ ديگر مي. نيست
)Heidegger, 1949: 56(.  

 ةاي از مبـادي فلسـف   صـرفاً بـه پـاره    ،برخي از بزرگان فلسفي يآرابا الهام از  ،در پايان
تواننـد   توجه به شرايط كنوني و بازگشت به سـنت مـي   گذر رهكنيم كه از  اسالمي اشاره مي

  :هايي از آينده را روشن كنند عرصه
وجود ذهنـي در فلسـفه و حكمـت اسـالمي از جملـه       ةعرصاي از مباحث مربوط به  پاره
هـا از   مباحث مربـوط بـه آن  دوبارة مدرك بالعرض و فراخواني  /مدرك بالذات و معلوم /معلوم

  ؛داند عميق در پديدارشناسي هوسرل كه ادراك را پديد آمدن ماهيات در نفس مي ةمطالع گذر ره
نيتس كـه ادراك   اليب معرفت حثبمباحث مربوط به تشكيك در علم و وجود در ذيل 

  ؛تقسيم كرده است )aperzeption( و مركب )perzeption( را به بسيط
 ،مالصـدرا  ةبلكه در قلمرو علم الهي در فلسف ،تعيين جايگاه نفس نه در قلمرو طبيعيات

  ؛شود يافته در نفس برقرار مي تحققكه در ذيل آن نسبتي مستقيم ميان اخالق و علم 
ساز رنسانس و مدرنيته بوده است يا توجه به ساير  فيلسوفي كه زمينه ةمنزل بهتوجه به ابن رشد 

  ؛شيرازي يا سهرورديصدرالمتألهين تاريخ فلسفه و حكمت اسالمي مانند » قهرمانان«ها و  چهره
هاي  مثال در ذيل فلسفهبراي  ؛ها آنمباحث ادراكات اعتباري عالمه طباطبايي و بحث از 

  .... حيوي يا داروينيسم اجتماعي و 
  
  ها نوشت پي

 

 .مارتين هيدگر است زمان و هستيشمارة بندها ناظر به كتاب  .1

شناختي آن در  هيدگر است كه مشخصات كتاب زمان و هستيها ناظر به صفحه در كتاب  شماره .2
نگارنده در ترجمة عبارات هيدگر در اين كتاب تاحدودي متكي بـه  . انتهاي اين مقاله آمده است

 .وي در منابع آمده استشدة  ترجمهترجمة سياوش جمادي است كه مشخصات كتاب 

 Heideggerنـوود را در كتـاب   نگارنده در تنظيم اين بخش از مقاله رويكرد و مضامين ميشائيل اي .3
  .در منابع آمده استمد نظر داشته است كه مشخصات آن 
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4 .vorlaufen هـاي   هيدگر توجه داده است كه امكان مرگ از قبيل امكـان . دوي به آلماني يعني پيش
امكان مرگ امكان محض است . يابد متعارف نيست كه بايد منتظر آن بود و دير يا زود تحقق مي

نظـر   پذير نيست، بايـد همـواره آن را مـد    هاي متعارف را ندارد و چون تحقق مكانو خصايص ا
  ).262 ص و 53بند ( كرد دوي پيش آن در و اشتد

منـدي   همان نسبتي را كه ميان گشودگي دازاين و مكانو زمان  هستياز كتاب  60هيدگر در بند  .5
)räumlichkeit ( كند ميبرقرار است ميان عزم و موقعيت جاري.  
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