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 تلقي بديع گادامر از فهم
 1اصغر واعظي

 استاديار فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي

 (17/2/91: تاريخ پذيرش مقاله؛ 20/11/90: )تاريخ دريافت مقاله
 

 چكيده
در حقيقتت و روش سته    . اوداند مي دازاينگادامر به پيروی از هيدگر فهم را حالت بنيادين هستي 

همچنين معتقد است كه اين سه معنا ريشه در يك معنای  وی. شمارد معنای متفاوت برای فهم برمي
فهتم بته عنتوان     -2فهم به عنوان معرفت نظری؛  -ا: اين سه معنا عبارتند از. اصلي و كانوني دارند

اين سه، معنای ديگری از فهم استت كته    دهنده پيوندعامل . فهم به عنوان توافق -3معرفت عملي؛ 

دو معنای نخست را متفكرين پيش از گادامر بيتان   .كند از آن به فهم به مثابه كاربرد تعبير ميگادامر 
ب فهم، معنای سوم است كه پيوندی ناگسستني با معنای چهتارم  اند؛ اما نظريه ابداعي او در با كرده

محور بودن فهتم   مسئلهمندی مفسر و  كاربردی فهم بر موقعيت سوية. يعني فهم به مثابه كاربرد دارد
دانستتن   ناپتذير تفكيتك ترين نقاط افتراق گادامر از هرمنوتيك رمانتيك  يكي از برجسته. تأكيد دارد

   .كاربرد استفهم، تفسير و  سه عنصر

 فهم، تفسير، كاربرد، توافق، معرفتكليدي:  هاي هواژ

  

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Email: A_vaezi@sbu.ac.ir 
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 مقدمه

محوری هرمنوتيك فلسفي را كاوش در ماهيت فهم و چگونگي حصتول آن   گادامر موضوعِ

. هيتدگر در نگتاه هرمنتوتيكي    بتود تحت تأثير هيدگر  . وی در اين رويكرد كامالًدانست مي

هتای   جنبه بنيادين هستي دازاين ارتقا بخشتيد. تحليتل   خود فهم را از يك پديدار اشتقاقي تا

تارهتای ممكتن انستان    يكتي از رف  زماني هيدگر از دازاين نمايانگر آن است كه فهتم صترفاً  

خود دازاين است و در نتيجه كل تجربه دازايتن از جهتان را در بتر     بودنِ نيست، بلكه شيوة

شتناختي   بعتدی هستتي   ،نظر هيدگر (. بنابراين، فهم در340:  1387گيرد )كوزنزهوی،  مي

كننده است و فهم جنبه بنيتادين   دارد و با هستي دازاين گره خورده است؛ دازاين هستي فهم

های هرمنوتيكي خود همان نگاه  (. گادامر نيز در انديشه357: 1386هستي اوست )هيدگر، 

نگرشتي را آشتكار   كند و بر آن است تا اقتضتااات چنتين    بنيادين هيدگر به فهم را دنبال مي

 سازد. 

نوع نگاه خاص هيدگر و گتادامر بته مقولته فهتم، نمايتانگر چترخش بنيتادين ايتن دو         

هتای ممكتن انستان در     فيلسوف نسبت به فهم است. دكارت و كانت فهم را يكتي از جنبته  

پنداشتند. اين نحوه نگرش بته ويتژه در كانتت بستيار      های وجودی او مي عرض ديگر جنبه

فهم نقش  ةحس، تخيل، فهم و عقل، قو ةشود؛ در نظر كانت، از ميان چهار قو تر مي برجسته

قوا تنها در چتارچوب وظتايفي كته     كند و ديگرِ اصلي در ساماندهي و تقوم شناخت ايفا مي

(. كانت اين قوه 35: 1386پردازند )دولوز،  كند به ايفای نقش مي فهم برای آنها تعريف مي

پس كانت وقتي واژه فهتم  ي به فهم يا فاهمه ترجمه شده است. نامد كه در فارس مي 1فهم را

 -برد اشاره به فهمي دارد كه در علوم طبيعي و دانش تجربي از موضوعات زماني كارمي را به

نتيجه چنين نگاهي به معرفت آن است كه شناخت همواره از جتنس  . شود مكاني حاصل مي

   .اند فهم است، يعني شناخت و فهم دو روی يك سكه

––––––––––––––––––––––––––––– 
1.

 
Verstand / understanding 
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كانت فهم را عنصر تقويمي شناخت معرفي كرد، ولي در فلسفه خود توجه چنتداني بته   

ای بود  مسئلهتفاوت معرفت در علوم طبيعي و علوم انساني نشان نداد. اما اين درست همان 

 «تبيين»و  «فهم»كه ذهن ديلتای را به خود مشغول داشت و بر اين اساس از ايده تمايز ميان 

كه جنس شتناخت در علتوم طبيعتي  يتر از جتنس       بودديلتای بر اين باور جانبداری كرد. 

تبيين  وشناخت در علوم انساني است. در نظر او، شناخت در علوم طبيعي از جنس توضيح 

بترد. پتس پژوهشتگر علتوم      كتار    را بته  1تبيين است. ديلتای برای اين قسم از معرفت واژه

پتردازد هتدفش آن استت كته اشتياء و رويتدادهای        ميطبيعي وقتي به مطالعه اشياء طبيعي 

هتايي استت و ميتان     طبيعي را تبيين كند و توضيح دهد كه هر عنصری دارای چته ويژگتي  

عناصر چه روابطي برقرار است. اما معرفت در علوم انساني به دليل تفاوت خاص موضتوع  

سنخيتي كته ختود بتا    است نه تبيين. پژوهشگر علوم انساني با توجه به  «فهم»از جنس  ،آن

ديلتای در اين ارتبتاط   های عالم انساني را بفهمد. كند پديده موضوع پژوهش دارد تالش مي

 نويسد:   مي

شتود.   ناميده مي «نتبيي»فهم در حوزه امور انساني متناظر چيزی است كه در حوزه شناخت طبيعت 

تواند مورد انتظار باشد كه تبتديل آنهتا بته امتور      تر، تبيين امور انساني فقط هنگامي مي به بيان دقيق

قلمتروی تمتام    ،قابل تعين كمي(، ممكن باشد. اما فهتم  قابل تعريف )و ترجيحاً واقع خارجي دقيقاً

ا تبيين اين است كه فهتم در زنتدگي   پردازند، و فرق آن ب كساني است كه فعاالنه به امور انساني مي

 .(653-4: 1388) ديلتای،  مشاركت دارد، مشاركتي كه فقط بر اساس زندگي ممكن است

تمايز ميان تبيين و فهم، چرخشي بنيادين در تاريخ انديشه  رب رقتم زد  تأكيد بر ديلتای با 

بته حتوزه   و معرفت را به دو بخش تقسيم كرد كه يكي به حوزه جهتان طبيعتي و ديگتری    

های شتناخت و   به اين ترتيب، فهم يكي از زيرشاخه .شود مربوط مي جهان انساني يا روحي

معرفت به شمار آمد. گادامر اگر چه همسو با ديلتای بين معرفت در علوم طبيعي و معرفتت  

ولي به پيروی از هيتدگر، فهتم را دارای چنتان معنتای      شود، در علوم انساني تمايز قاال مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. erklarung / explaning 
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شتود. فهتم، در نظتر     های آن محستوب متي   داند كه معرفت يكي از زيرشاخه ی ميا گسترده

ای از معرفت نيست كه در برابتر تبيتين قترار گيترد، بلكته بترعكس        هيدگر و گادامر، گونه

ای از فهم است. فهتم در ايتن    گونه خود -اعم از معرفت فهمي و معرفت تبييني  -معرفت 

در بتر   را شتود  واجهته انستان بتا جهتان مربتوط متي      معنا هر نوع دانستن كه به چگونگي م

 گيرد.  مي

ای و زبتاني   هتای گتزاره   گويند مرادشان دانش كانت و ديلتای وقتي از معرفت سخن مي

اما برای هيدگر  ،شوند های مختلف علوم طبيعي و علوم انساني عرضه مي است كه در شاخه

ای و  اعم از دانش گزاره -تر دارد و هر نوع دانستن  معنايي گستردهبه مراتب و گادامر، فهم 

 شود: را شامل مي -ای  ير گزاره
بنابراين فهمي كه ويژگي و تعتين عتام هستتي انستان استت، امتری مقتدم بتر دانتش تئوريتك و           

شتود ... محتدوده    های زباني مطرح مي شناسي و فلسفيدني است كه در قالب قضايا و گزاره معرفت

متا   نتاميم. متثالً   تر از آن چيزی است كه دانش تجربي يا انستاني متي   های ما وسيع ها و فهم انستنيد

دانيم كه چگونه با مردم همراهي كنيم و چگونه از اشياء مراقبت كنيم يتا چطتور در مواقتع الزم     مي

ته باشتند  كشي نماييم، بدون آن كه دانش و علم خاصي آموختن اين گونه امور را بر عهده داش وقت

پيرامون است. ما قبتل از آن كته    به معنای دانستن مسيرِ بيشترای علم و  به معنای گونه كمتر... فهم 

هتا را   را در قالب معرفت نظتری و دانتش متنظم بريتزيم، آن     ءفهم خويش از حوادث، امور و اشيا

 (.159: 1385ايم )واعظي،  فهميده

 معاني فهم از منظر گادامر

كتانوني   مستئله تحليتل ماهيتت فهتم و تبيتين شتروط تحقتق آن،        ،گذشتت همان طور كه 

كته   گادامر بر اين باور است كه فهم دارای معاني متفاوتي استاما هرمنوتيك فلسفي است. 

يك پديده اصيل و بنيادين استوار است و آن فهمي استت   همگي در عين كثرت، بر شالودة

خوانتد. هيتدگر در    متي  «ين هستتي دازايتن  حالتت بنيتاد  »كه او آن را به پيتروی از هيتدگر   

فعتل و   «تفسير»دارد كه  اش با تكيه بر ساختار زمانمند دازاين بيان مي بودگي هرمنوتيك واقع

عملي نيست كه در جريان هستي و حيات دازاين رخ دهد، بلكه خود شتكل و صتورتي از   

نيتروی حياتمتان بته تفستير      ختود   ةحيات و هستي دازايتن استت. بنتابراين متا بته واستط      
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چنين نگاه بنياديني به مقوله فهم، برای آن سه  ةبر پايحقيقت و روش پردازيم. گادامر در  مي

شمارد. او همچنين معتقد است كته ايتن سته     معنای متفاوت و در عين حال بسيار مهم برمي

فهتم   -نتد از: ا معنا ريشه در يك معنای اصيل و كانوني دارند. سه معنای متفاوت فهم عبارت

. عامتل  3فهم به عنوان توافق -3؛ 2فهم به عنوان معرفت عملي -2؛ 1به عنوان معرفت نظری

تعبيتر   4بخش اين سه، معنای ديگری از فهم است كه از آن به فهم بته مثابته كتاربرد    وحدت

 (.Grondin, 2002: 36كند ) مي

 فهم به عنوان معرفت نظري

آيتد فهتم بته     ترين معنای آن نيز به شتمار متي   نخستين معنای فهم كه در عين حال متعارف

ای نيز تعبير  شناسانه يا فهم گزاره توان از آن به فهم معرفت عنوان معرفت نظری است كه مي

تتوان آن را   كرد. فهم در اين معنا يك فرايند معرفتي يا دريافت عقالني است. از اين رو متي 

بيتان   5«دانستتن آن كته ...  »شناختي نيز دانست. چنين فهمي در قالب معرفتي  وشفرايندی ر

های متفاوتي داشتته باشتد؛ كانتت در نقتد اول، فهتم       تواند صورت شود. چنين فهمي مي مي

ديلتتای آن را   اما .كند ميهای مربوط به علوم طبيعي محدود  شناسانه را به فهم گزاره معرفت

 ، ولتي بتر ختالف كانتت     دهد                                                      ميلوم طبيعي و علوم انساني تعميم های مربوط به ع به گزاره

همتواره بتا   پژوهشگر در علوم انساني  .استشناسانه در علوم انساني  فهم معرفت مشغولدل

كنتد از   برخاسته از حيات دروني فرد ديگر مواجه است. پژوهشتگر تتالش متي    6يك اظهار

حيات دروني او را فهم نمايتد. بته    زندة ةطريق اظهار، بر فرديت فرد ديگر  لبه كند و تجرب

دانتد كته    ای مي اين سبب، ديلتای به پيروی از شاليرماخر فهم را بازسازی و بازتوليد تجربه

نويسنده يا خالق اثر در صدد اظهار آن بوده است. از آنجا كه علتوم انستاني بايتد روشتن و     

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. understanding as theoretical knowledge 

2. understanding as practical knowledge 

3.understanding as agreement 

4. understanding as application 

5. knowing that … 

6. Ausdruck 
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شناستي يتا يتك     ك روشبتر يت   مبتنتي  گيرد كه اين علوم بايتد  دقيق باشد، ديلتای نتيجه مي

كوشد معنای فهم در علوم انستاني را آشتكار ستازد و     هرمنوتيك فهم باشد. گادامر وقتي مي

آن چيزی است كه به فهتم متا استتحكام و     ةشناسي هم كند كه آيا روش اين سؤال را مطرح 

 بخشد، نظر به اين سنت هرمنوتيكي و اين تلقي از فهم دارد. انسجام مي

 معرفت عمليفهم به عنوان 

شناسانه آن را بسيار محدود يافت. در باور او، اين معنا از فهتم   هيدگر فهم در معنای معرفت

شناستانه فهتم را    فهم را در بر بگيرد. بر اين اساس، وی معنای معرفتت  ءتواند همه انحا نمي

 های مختلف فهتم را  متحول ساخت و معنای ديگری از فهم ارااه داد كه بتواند همه صورت

تلقتي   هستتي و زمتان  شامل شود. گادامر نيز در اين طرز تلقي از او پيروی كرد. هيتدگر در  

دانستن اين كه » ،«...دانستن آن كه » دهد؛ اين معنا از فهم به جای تری از فهم ارااه مي عملي

 است.  1«...چگونه 

كند تا يك فرايند معرفتتي )و   و امكان وجود ما را بيان مي 3، ظرفيت2توانايي بيشترفهم در اين معنا 

 sich aufكنتد. عبتارت آلمتاني )    شناختي( را. هيدگر در اينجا از راهنمايي زبان پيروی مي لذا روش

etwas verstehen)          به معنای مستعد چيتزی بتودن استت. در ايتن خصتوص كستي كته چيتزی را

تواند  فردی نيست كه معرفت خاصي را كسب كرده است، بلكه فردی است كه مي صرفاً «فهمد مي»

را به كار ببرد. يك آشپز خوب، يتك معلتم ختوب و يتك فوتباليستت ختوب        4يك مهارت عملي

ايتن   البتته . «دانتد  متي »اش را  اش نيست. بلكه وی حرفه پرداز تيزهوش در حرفه يك نظريه ضرورتاً

شتنا بكنتد   دانتد چگونته بايتد     نظری، همان گونه كه يتك فترد متي    عملي است تا بيشتر «دانستن»

(Grondin, 2002: 37.) 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. knowing how … 

2. ability 

3.capacity 

4. practical skill 
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داشتن در انجام كاری يا بلد بودن چيزی استت. هيتدگر چنتين     پس فهم در اين معنا مهارت

را به كتار   1«تعبير»خواند و در مورد اين نوع فهم واژه  ای مي گزاره فهمي از اشيا را فهم پيش

شتوند. در نظتر    به نحو تودستي وارد دنيای دازايتن متي   ءهنگامي است كه اشيابرد و آن  مي

هيدگر، اين معنا از فهم، هم متضمن فهتم و تفستير اشتيااي استت كته وارد دنيتای دازايتن        

به عبارت ديگتر، فهتم همتواره در    شوند و هم متضمن فهم و تفسير خود دازاين از خود است؛  مي

درگيری است؛ فهتم همتواره امكتان ختود متن       -و خودفهمي  -بر گيرنده يك عنصر خود

است. انسان به عنوان موجودی كه همواره بتا هستتي ختود پيونتد ختورده استت، همتواره        

 يابي و تعيين موقعيت خويش است.   دلواپس و نگران است و در صدد جهت

در آن »چه از پيش فرض گرفتن تفسيری از وجود يا تفسيری از آن هيدگر، هر فهمي مستلزمِ در نظر

باشد، كه بايد به وسيله يك موجود انساني )يعني دازايتن( روشتن و ستاماندهي     است مي «جا بودن

تواند خود خويش و امكانات فهم خويش را  شود، موجودی كه به عنوان يك موجود دارای فهم مي

وی )كته از ايتن    «هرمنوتيتك »ای كه  نامد، به گونه مي تعبيربفهمد ... هيدگر اين ساماندهي فهم را 

 (. Ibid: 38واژه مشتق شده( به مثابه ساماندهي امكانات فهم انساني است )

های حتاكم   فرض ها و پيش داشت بودگي اين است كه پيش هدف هيدگر از پرداختن به هرمنوتيك واقع

 بر فهم ما را روشن سازد.  

آن را يكتي از عناصتر   دهتد و   گادامر به اين تلقي عملي از فهم توجه ويژه نشان متي اگرچه 

شناستانه   او متزلتزل ستاختن نگترش معرفتت     ةداند، ولي هدف عمد بنيادين هرگونه فهم مي

شناسي علوم انساني است. بي ترديد، گادامر در تلقتي عملتي ختود از فهتم      ديلتای و روش

فهتم   ةگيتری نظريت   متأثر از هيدگر است، اما بيش از هيدگر اين ارسطو استت كته در شتكل   

گادامر مؤثر بوده است )در ادامه در ذيل مبحث كاربرد بته ايتن موضتوع ختواهيم     عملي در 

 پرداخت(.

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Auslegung    



12 
 91پاييز و زمستان   2شماره    40سال  نشريه فلسفه 

 

 

 فهم به عنوان توافق

شناختي و معنتای دوم آن يعنتي فهتم     گادامر عالوه بر معنای نخست فهم يعني فهم معرفت

تفتاهم بتا   »شود كه عبارت است از  عملي مورد نظر هيدگر، معنای سومي برای فهم قاال مي

(. در زبان آلماني بترای دو معنتای اول فهتم،    Gadamer, 1989: 180) 2«توافق»يا  1«ديگری

متورد استتفاده    4«به تفاهم رسيدن» رود ولي برای معنای سوم فعل به كار مي 3«فهميدن» فعل

ابژه  -گيرد. اين به آن معناست كه در دو معنای اول، فهم در چارچوب رابطه سوژه  قرار مي

 ستوژه استت. در فهتمِ    -يابد اما در معنای ستوم ، فهتم مبتنتي بتر رابطته ستوژه        تحقق مي

كنم چيزی )به مثابه ابژه( را به لحتا  نظتری    شناختي، من )به مثابه سوژه( تالش مي معرفت

كنم كه بدانم اين ماده از چه عناصری تشكيل شده استت. در مهتارت    تالش مي بفهمم؛ مثالً

يتاد  كوشم تا در انجام كاری )به مثابه ابژه( مهارت يابم؛ متثال   مثابه سوژه( مي عملي، من )به

شود  كه چگونه فالن  ذای خاص را بپزم. اما فهم به معنای توافق هنگامي حاصل مي بگيرم

با هتم بتر    «تو»و  «من»كه دو سوژه بر سر موضوعي معين با هم به توافق برسند. پس وقتي 

گو نشستتيم و حاصتل ايتن     و آن هستيم به گفت مشغول لدو د سر موضوعي مشترك كه هر

گوييم در اينجا فهم بته   آنگاه مي ،گو توافق با يكديگر بر سر يك معنای مشخص شد و گفت

معنای توافق و تفاهم محقق شد. بته ايتن ترتيتب، فهتم در معنتای اول از جتنس كشتف و        

انكشاف يك ابژه بر سوژه است اما در معنای سوم از جنس توليد و آفرينش است. به همين 

چيزی نيستت   خواند. برطبق اين معنا از فهم، حقيقت دليل گادامر فهم را واقعه يا رخداد مي

كند )معنای اول فهتم(؛ حقيقتت در    آن را كشف  كه از قبل وجود داشته باشد و سوژه صرفاً

نخستت   ةدر نظتر گتادامر، فهتم در وهلت    »شود.  گو توليد و آشكار مي و گو و با گفت و گفت

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Sich miteinander verstehen/understanding each other 

2. Einverstandniss/agreement 

3. verstehen 

4. sich verstehen 
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 عبارت است از فهم حقيقت و مبتني است بر كوشش برای يافتن حقيقت در آنچته ديگتری  

 (.Warnke, 1987: 112) «گويد مي

معنای سوم فهم برای گادامر از حيث هرمنوتيكي بستيار حتااز اهميتت استت. متدعای      

گادامر اين است كه ما در مواجهه با متون به دنبال دستيابي به معنای سوم فهم هستتيم. ايتن   

رمانتيتك در قترن    يعني سنت هرمنتوتيكي  -در حالي است كه سنت هرمنوتيكي پيش از او 

فهتم  )شتناختي   بر اين اعتقاد بود كه هدف از خوانش متن دستيابي به فهم معرفت -نوزدهم 

است. تفاوت اين دونگاه در آن است كته هتدف فهتم در هرمنوتيتك      (به معنای نخست آن

و مقصود مؤلف است ولي گادامر مدعي است كته متا در مواجهته بتا      مراد فهمِ ،يپيشافلسف

يكي از وجوه اختالف مهتم گتادامر    هستيم. اصوالً متن و خوانش آن به دنبال فهم خود متن

كند كه  شالير ماخر را متهم مي ،با شاليرماخر در همين نحوه تلقي از فهم متن است. گادامر

معنای فهم را به درستي درك نكرده و همين بدفهمي انحرافي را در تاريخ هرمنوتيتك رقتم   

بته معنتای واقعتي كلمته عبتارت       (. در نظر گادامر، فهمGadamer, 1989: 180زده است )

است از توافق يا تفاهم با ديگری و از آنجا كه توافق همواره بر سر يتك موضتوع مشتترك    

گيرد، در نتيجه فهم همواره مستلزم وجود يك موضتوع مشتترك استت. بتديهي      صورت مي

چيزی مستتقل از فراينتد فهتم    )يك موضوع دلبخواهي  است كه اين موضوع مشترك صرفاً

شود و عمتل فهتم    فرايند فهم موضوع مي اپيوندش ب ةموضوع به واسطبلكه نيست؛  (متقابل

 بخشد.   فرايند فهم متقابل به موضوع فهم عينيت مي برد. به بيان ديگر، خود  را به پيش مي

اهنمای فهتم، موضتوع مشتتركي استت كته طترفين       ر  نقطه كانوني و رشتهبه اين ترتيب، 

آن دارند، نه قصد و نيت مؤلف. اين ديدگاه گتادامر همتان    گو سعي در توافق بر سر و گفت

گيرد كه بر طبتق آن وظيفته    طور كه اشاره شد در برابر ديدگاه  الب قرن نوزدهمي قرار مي

رويتم تتا    بازسازی و بازتوليد مراد و مقصود مؤلف است؛ ما به سراغ متتن متي   ،اوليه تفسير

به  . (Schleiermacher, 1998: 8)را بيابيم نيت مؤلف را كشف كنيم و معنای مورد نظر او 

همين منظور شاليرماخر و به پيروی از او ديلتای به هرمنوتيك به مثابه روش متوسل شدند 

های زماني و موانع فهم  لبه كنند و بته دنيتای درونتي مؤلتف و فرديتت او راه       تا بر فاصله
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نته توليتد بلكته     ،دهمي اروپتا يابند. بر طبق اين نگرش، فهم در نظر انديشتمندان قترن نتوز   

روش رسيدن به اين هدف  ،بازتوليد مقصود و نيت مؤلف در ذهن مفسر است و هرمنوتيك

انتد و آن را بته معنتای فهتم      ای تتاريخي داده  جنبته  ،. اين انديشمندان در واقع به فهتم است

 ,Gadamerانتد )  های عقيده و باورهای شخص ديگتر در نظتر گرفتته    ها و سرچشمه انگيزه

محتتوا و   (. گادامر، برخالف شاليرماخر و ديلتای، هدف خوانش متن را فهم180-1ِ :1989

متتن را بته    ،داند، نه فهم مراد و مقصود مؤلف. مفستر  گو با متن مي و حقيقت از طريق گفت

و به وسيله عالقمنتد شتدن بته آنچته گفتته شتده استت         1«موضوع»واسطه ايجاد ارتباط با 

واسطه ايجاد ارتباط با شخصي كه آن را گفته است و بته واستطه عالقمنتد    خواند، نه به  مي

 شدن به او.

با افق متتن  افق مفسر داند كه از امتزاج  ای مي واقعهگادامر فهم را بر اين اساس است كه 

 نظر او، فهم عملي ديالكتيكي و در نتيچه  ير روشمند و  يراكتسابي استت  در آيد. پديد مي

گتو  وگفتدرست همانطور كه در يك شود.  گ بين مفسر و متن حاصل ميكه از طريق ديالو

بيني  پيش ير قابل ، فهم ديالكتيكي نيز  يرروشمند و بيني نيستسخن مخاطب از قبل قابل پيش

الگوی گادامر در اينجا الگوی ديتالوگ ستقراطي استت كته در آن موقعيتت پايتاني       » است.

موقعيت آ ازين آنها در گفت و گتو پيشترفت    سقراط و طرف گفت و گوی او در قياس با

  (.Warnke, 1987: 101) «دهد قابل توجهي را نشان مي

هتای امتروزين ختود بته      نخست مفسر با پرسشگو مبتني بر پرسش و پاسخ است. وساختار اين گفت

هتا و موقعيتت    داوری پرسد. متن نيز ضمن پاستخگويي بته مفستر، پتيش     رود و از آن مي سراغ متن مي

دهتد تتا بته ستخن     به متن اجازه مي گيرد. اين گفت و گوی ديالكتيكي هرمنوتيكي او را به پرسش مي

ای آن را بتا ختود    پس مفسر در فهم متتن بته گونته   شنود. پيام متن را مي ،آيد. مفسر نيز با گشودگيدر

 های خود را بيابد.   سازد كه با به سخن در آوردن آن، پاسخ پرسش مرتبط مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Sache 
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افتق مفستر كته    : يگر، عمل فهم، رخدادی توليدی است كه حاصل امتزاج دو افق استت از سوی د

صترف    مثابته  كه امری تاريخي استت. پتس تلقتي فهتم بته     متن ست و افق ا هاداوریمشحون از پيش

پذيرد كه بتوان از افتق   . گادامر نميانسان داردمندی تاريخ ريشه در ناديده گرفتنبازسازیِ قصد مولف 

تن افق مفسر و افتق مت   ،حقيقت . دردست يافتلف ؤخود خارج شد و به درك تام وتمام افق ممعنايي 

ختود  آميزند وفهم حاصل از اين فرايند نيتز  ها درهم مياموری تاريخي هستند كه در امتزاج افق هر دو

 است.   امری تاريخي

دی خواندن فهم نمايد و آن اين كه گادامر با تولي در اينجا اشاره به يك نكته ضروری مي

آن با محتوا و حقيقت، بر آن نيست تا فهم بازتوليدی را كته بتا متراد و مقصتود      پيوندزدنو 

و بالتذات   مؤلف مرتبط است انكار نمايد. سخن گادامر اين است كه ما در خوانش متن اوالً

به دنبال فهم حقيقت و محتوايي هستيم كه متن درصدد بيان آن است؛ يعني كوشش اوليه و 

اصيل ما اين است كه با متن بر سر موضوع مشترك به توافق و تفتاهم برستيم. امتا اگتر بتا      

هايمان چنين توافقي ممكن نشد، يعني نتوانستيم متن را به مثابه حقيقت  وجود همه كوشش

چوب ظرف داليل منطقي خودمان فهم كنتيم، آنگتاه مستير تحقيتق و پتژوهش را      و در چار

كنيم متن را نه به مثابه حقيقت، بلكته بته عنتوان نظتر و      دهيم و اين بار كوشش مي تغيير مي

 عقيده شخص ديگر بفهميم.

تنها هنگتامي   ،پس خوانش متن برای دستيابي به مراد و مقصود مؤلف و پديدآورنده اثر

نااميتد شتويم. از   ( توافق بر سر موضوع مشترك)خود  ةگيرد كه ما از وظيفه اولي صورت مي

يك متن با هدف بازتوليد نيت مؤلف آن، رهيافتي فرعتي   اين رو گادامر معتقد است كه فهمِ

گويتد، بته    و ثانوی است كه در آن با تعليق ارتباط بنيادی متن با محتوا و حقيقت آنچه متي 

 نويسد:   شود. گادامر در اين ارتباط مي ت مؤلف بسنده ميبازسازی و بازتوليد ني
}يعني{ استدالل، پرسش و پاستخ،   –شود  گو را شامل مي و فقط اگر همه اين حركاتي كه هنر گفت

گوی درونتي روحتي استت كته در جستت و       و دار گفت اعتراض و رديه كه در ارتباط با متن عهده

كند. فقط در اين صورت است كه  سير پژوهش تغيير ميفايده باشد م بيهوده و بي –جوی فهم است 

آورد. اگتر متا بتا يتك زبتان       شود و فردانيت تو را به حساب مي كوشش فهم از فرديت تو آگاه مي
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متن پيشاپيش موضوع تفسير گرامری و زباني خواهتد بتود. امتا ايتن      ،بيگانه سر و كار داشته باشيم

آيد كه در كوشش بترای فهتم    شكارا زماني پديد ميفقط يك شرط اوليه است. مشكل واقعي فهم آ

ای دستت يافتته    شود: چطور او به چنتين عقيتده   محتوای آنچه گفته شد، پرسش متأمالنه مطرح مي

متفتاوتي   سازد كه به وضتوح از نتوع كتامالً    است؟ زيرا اين نوع پرسش يك بيگانگي را آشكار مي

 (.Gadamer, 1989: 180-1ارد )است و سرانجام بر اعراض از معنای مشترك داللت د

يك تفاوت عمده ديگر بتا دو معنتای نخستت فهتم      (فهم به معنای توافق)معنای سوم فهم 

استت. توافتق و    دارد و آن اين است كه چنين معنايي از فهم با زبان و ديالوگ پيونتدخورده 

 شود.   تفاهم از رهگذر زبان و ديالوگ حاصل مي
مهم و حياتي است و نه بترای   ،فهم عملي هيدگر در هستي و زمان شناختي بودن فهم، نه برای زبان

شناختي }شاليرماخر و ديلتای{ كته فهتم عبتارت استت از بازستازی فراينتد        اين برداشت معرفت

ای  بته گونته   -هتا، يتا    آفرينش. فهم به اين معنتا عبتارت استت از عرضته داشتتن چيتزی بتا واژه       

شناختي بتالقوه ... فهتم در تلقتي     ر فهم در يك عنصر زبانعبارت است از بيان و اظها -تر محتاطانه

هايي كته همتواره از    ها، واژه گادامر عبارت است از بيان )يك معنا، يك چيز، يا يك رويداد( با واژه

 (. Grondin, 2002: 41كوشم آنها را بفهمم ) من هستند، اما در عين حال مي آنِ

ای از فهم انساني نيستت كته    هيچ زمينه»در واقع فهم در نظر گادامر سرشتي زباني دارد. 

خودمان  شناختي ساخته نشده باشد و آنگاه كه ما جهانِ های زبان بر حسب برخي چارچوب

 «دهتتيم فهمتتيم ايتتن فهتتم را بتتر حستتب آن چتتارچوب انجتتام متتي     يتتا ديگتتران را متتي 

(Wachterhauser, 2002: 66 .) 

شتود. امتا بايتد     ای است كه جهان از رهگذر آن بر ما آشكار مي ر گادامر، زبان واسطهدر نظ

يك ابژه يا وسيله در دستان ما نيست، بلكته منبتع و    توجه داشت كه برای گادامر زبان صرفاً

ای است كه ما در آن و از رهگذر آن وجود داريتم و جهتان را ادراك    ذخيره سنت و واسطه

 (. Ibidكنيم ) مي

 هم به مثابه كاربردف

گذاشتت و   هرمنوتيك سنتي در چگونگي خوانش متن، اصل را بر صحت و درستي فهم مي

هتای   كرد كه خواننده به دليل ابهامتات و عارضته   نياز به تفسير را تنها در مواردی تجويز مي
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از اين رو فهم و تفسير را دو مقوله جتدا از هتم    ؛شد زباني در فهم متن با مشكل مواجه مي

امتا  دانست كه خواننده دچار سوء فهم شود.  هنگامي تفسيری مي پنداشت و فهم را صرفاً مي

فهم، نيتاز بته تفستير را نته امتری متوقعي، بلكته         هرمنوتيك رمانتيك با فراگير دانستن سوء

فهم و تفسير اذعان نمتود و   ضرورتي داامي تشخيص داد و بر اين اساس به وحدت دروني

 تفسير را صورت آشكار فهم اعالم كرد. 

بودن فهم و تفستير،   ناپذير رمانتيك مبني بر تفكيك  هرمنوتيكگادامر ضمن پذيرش و تأييد موضع 

. وی وقتي از كاربرد بته مثابته   1«كاربرد»افزايد كه عبارت است از  عنصر سومي را نيز به فرايند فهم مي

تتوان بته    كه فهم را چگونته متي   گويد بر آن نيست تا بيان دارد تقويمي فهم سخن ميجزء ذاتي و 

چگونه تحقق  نحو درست و صحيح به كار برد، بلكه به دنبال آن است كه بگويد فهم اصوالً

يكي از عناصر بنيادين آن است. مقصود گادامر از كتاربرد ايتن استت كته      ،يابد و كاربرد مي

 رود، نته بتا رويكتردی صترفاًً     محور به سراغ متن متي  مسئلهكردی يك متن با روي ةخوانند

آورد به دنبال آن است كه متن  خواننده وقتي به خوانش و تفسير يك متن روی مي ،تاريخي

ای كه برخاسته از افق ذهني و موقعيت هرمنوتيكي اوست فهتم كنتد.    مسئلهرا در چارچوب 

وقعيتت هرمنتوتيكي مفستر، عالاتق،     پس تفسير و ختوانش متتن پيونتدی ناگسستتني بتا م     

 نويسد:   ها و انتظارات او دارد. گادامر در اين باره مي داوری پيش
شود مگر هنگتامي   تاريخي است، يعني در علوم انساني متن فهميده نمي فهم در علوم انساني اساساً

وظيفه هرمنوتيك تاريخي را نشتان   كند فهميده شود. اين دقيقاً كه به حسب آنچه موقعيت اقتضا مي

دهد: توجه كردن به تنش ميان موضوع مشترك و موقعيت متغيری كته موضتوع در آن موقعيتت     مي

 (.Gadamer, 1989: 307بايد فهميده شود )

ملمتوس در فراينتد ترجمته مالحظته كترد.       توان به شكلي كتامالً  سويه كاربردی فهم را مي

متن بيگانه از يك سو بته   ةمخاطب است. وی در ترجم واسط ميان نويسنده و ةمترجم حلق

پذير كردن آن برای مخاطب. از ايتن   محتوای متن نويسنده نظر دارد و از سوی ديگر به فهم

––––––––––––––––––––––––––––– 
1.application 
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رو وظيفه او تكرار صرف و بي كم و كاست متن نويسنده نيست، بلكه عتالوه بتر آن، بايتد    

پذير باشد. پس  د كه برای مخاطب فهمای انجام ده برگردان و انتقال محتوای متن را به گونه

بر مترجم است كه در ترجمه متن عالوه بر محتوای متن، به موقعيت انضتمامي مخاطتب و   

 گوی او با نويسنده توجه داشته باشد. و شرايط واقعي گفت

گادامر با اشاره به سه جريان هرمنوتيكي كته در تتاريخ هرمنوتيتك تكتون يافتته استت       

كته عامتل    كنتد  اظهتار متي   (ی، هرمنوتيك كالمي و هرمنوتيك حقوقياللغو هرمنوتيك فقه)

عنصتر   «كتاربرد »مشترك و پيوند دهنده اين سه جريان به يكديگر اين بود كه در همه آنهتا  

رفت. وی در مورد نقش ذاتي كاربرد در فرايند فهم بته خصتوص در    ذاتي فهم به شمار مي

 نويسد:   هرمنوتيك كالمي و حقوقي مي
از يك سو و معنايي كته   –كتاب قانون يا انجيل  –تيك حقوقي و كالمي، ميان متن ثابت در هرمنو

آيد يتك   در لحظه انضمامي تفسير، چه در قضاوت و چه در موعظت، از طريق كاربرد به دست مي

تنش ذاتي وجود دارد. قانون برای آن وجود ندارد كه به لحا  تاريخي فهميده شود بلكه هدفش آن 

 ايت وجتود انجيتل ايتن    اش كاربردی شود. به همين نحو،  اعتبار قانوني ،است كه از طريق تفسير

ای به آن تمستك   تاريخي فهميده شود بلكه اين است كه به گونه نيست كه به عنوان يك سند صرفاً

شود كه بتواند رستگاری را به بار آورد. اين مستلزم آن است كه متن، خواه قتانوني و ختواه دينتي،    

در هتر لحظته و موقعيتت    فهميده شتود بايتد    –يعني مطابق با مفاد خود  –اگر قرار است درست 

 ,Gadamerانضمامي به طريقي جديد و متفاوت فهميده شود. فهم در اينجا همواره كاربردی است )

1989: 307.) 

اللغوی از دو  های هجدهم و نوزدهم، ابتدا هرمنوتيك فقه اما با ظهور آگاهي تاريخي در قرن

اللغتوی و   رمنوتيتك فقته  هرمنوتيكي ديگر جدا شد. در طي اين دو قرن بته تتدريه ه   ةشاخ

مطالعات تاريخي به يكديگر نزديك شدند و با پيوند اين دو، هرمنوتيك عام شتاليرماخر و  

آمد. هرمنوتيك عتام كته بتا     انساني توسط ديلتای پديد سپس هرمنوتيك به مثابه روش علوم

 صرفاًای  ريزی شد، كاركرد هنجاری و كاربردی خود را از دست داد و سويه شاليرماخر پايه

شناختي به خود گرفت كه به موجب آن هدف از خوانش متن، فهم فرديت ديگتری   معرفت
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است. شكاف ميان كاركرد هنجاری و معرفتي فهم، اندكي بعد هرمنوتيك كالمي را نيتز فترا   

 گرفت.

حركت تاريخي فهم را كه متشكل از سه جزء فهم، تفسير  ،به اين ترتيب هرمنوتيك عام

وظيفته متا بتازتعريف    » نويستد:  ست كه گادامر متي ا حاشيه راند. از اين روو كاربرد بود به 

 :Gadamer, 1989) «هرمنوتيك علوم انساني بر حسب هرمنوتيك حقوقي و كالمي استت 

309 .) 

به اعتقاد او، هرمنوتيك عام شاليرماخر بر شالوده يك اصل نادرستت بنتا شتده استت و آن     

هنجاری است. اين در حالي است كه گادامر در يتك  تناقض ميان كاركرد معرفتي و كاركرد 

 دارد كه:  متفاوت بيان مي گيری كامالً موضع
ميان كاركرد هنجاری و كاركرد معرفتي، جداسازی آن چيزهايي است كه آشتكارا بته    شتنتمايزگذا

 شود بتا معنتايي كته در    يكديگر تعلق دارند. معنای يك قانون كه در كاركرد هنجاری آن پديدار مي

اشتباه است كه امكان فهم يك متن را مبتني  تفاوتي ندارد. كامالً رسيم اساساً فهم يك متن به آن مي

گتذارد   كنتيم كته فترض را بتر اتحتاد ختالق اثتر و مفستر متي         « تجانس روحي»بر اصل موضوعه 

(Gadamer, 1989: 309.) 

دو عنصتر ذاتتي    شاليرماخر اگرچه با يكي دانستن فهم و تفسير، بته  كه گادامر مدعي است

فهم اذعان نموده است، اما با معطوف كردن فهم به كشف مراد و مقصود خالق اثر از طريتق  

همدلي و تجانس روحي، عنصر ذاتي سوم فهم را ناديده گرفته است زيرا با  فلت از ستويه  

   شناختي داده است. ای معرفت جنبهبه آن  هنجاری و كاربردی فهم، صرفاً

، يعني اطالق و تطبيق كلي بتر جزاتي   «كلي و جزاي» ةمنظری ديگر با رابطكاربرد از اما 

نگترد   پيوند خورده است. مفسر همواره از افق و منظر خاص هرمنوتيكي خود به مساال مي

 ،های خود را از متوني كه در بستر ستنت آفريتده شتده استت     و بر آن است تا پاسخ پرسش

بته   ،تطبيق يك امر كلي بر يك موقعيت جزاي استبيابد. در نتيجه فهم همواره مصداقي از 

هرمنوتيكي اين است كه يك سنت واحد بايد بارهتا و بارهتا    مسئلهاگر قلب »تعبير گادامر: 
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را با واژگتان منطقتي بيتان كنتيم، بته      اين مسئله به طرق متفاوتي فهميده شود، اگر بخواهيم 

  (.Gadamer, 1989: 310) «شود ارتباط ميان كلي و جزاي مربوط مي

البته مقصود گادامر از كاربرد و تطبيق كلي بر جزاي اين نيست كه ما ابتدا جدا و مستتقل از  

كاربرد خود فهم كلي بلكه، كنيم.  فهميم و سپس آن را بر جزاي تطبيق مي جزاي، كلي را مي

 در موقعيت جزاي و انضمامي است. به تعبير واينزهايمر:  
 ةكلي و مصداق جزاي تنش وجود دارد؛ بنابراين، قاعد ةميان قاعدحكم ضروری است زيرا همواره 

حكتم   كلي كافي نيست، زيترا در عمتلِ   ةكلي اگرچه همواره ضروری است اما صرف دانستن قاعد

رود.ايتن دو   رود بلكه جزاي نيز در مورد كلي به كار مي كردن نه تنها كلي در مورد جزاي به كار مي

 (.Weinsheimer, 1985: 191رند )متمم و مكمل يكديگ متقابالً

كاربرد، ارسطو است. آنچه فلسفه اخالق ارستطو   مسئلهيكي از منابع اصلي توجه گادامر به 

كند اشتمال آن بر عنصر كاربرد است. ارسطو بتا بيتان    را از فلسفه اخالق افالطون متمايز مي

سنگ قترار دادن   ست، همانتزاعي ا اين نقد كه مثال خير افالطون يك كليت توخالي و كامالً

 داند.   آميز مي معرفت و فضيلت را ا راق
كند كه فهم اخالقي شكلي از معرفت است كه متمايز از معرفتت   مي ارسطو در برابر افالطون استدالل

را « خير برای انستان »فهم  ةمتافيزيكي است. ارسطو، در برابر معرفت نظری افالطون از مثال خير، ايد

 (. Warnke, 1987: 92كند ) مي مطرح ،كه بايد در موقعيت های عملي عينيت يابد

در نظر ارسطو، شالوده معرفت اخالقي بر پايه فعل اخالقي بنا شده است، نه صرف دانستتن  

ت اخالقتي  معرفت در تحليل گتادامر از ارستطو،   » يز خوب و چه چيز بد است.چاين كه چه 

 «دانستتن ايتن كته چگونته    »شناخت نظری، يعني بتا  يك ر يك شناخت عملي است تا بيشت

 (. Ibid)««دانستن اين كه»سروكار دارد نه با 

   نويسد: مي گادامر در اين باره
شتود؛ در نتيجته، وظيفته     انسان همواره در موقعيت عملي جزاي و انضمامي خود با خير مواجه مي

 عبارت ديگر يا به - كند  معرفت اخالقي تعيين آن عملي است كه موقعيت انضمامي از او طلب مي

 ,Gadamerشتود در نظتر بگيترد )    فرد بايد موقعيت انضمامي را در پرتو آنچه از او طلتب متي    -

1989: 311.) 
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معناست. در عمتل   اين رو، معرفتي كه قابل تطبيق بر موقعيت انضمامي نباشد بيهوده و بياز 

بايد به عدالت رفتار كرد كافي نيست. مهم آن است كته   اخالقي، صرف دانستن اين كه مثالً

متفاوت تشخيص دهد كه چه رفتتاری رفتتار عادالنته استت.      های انضماميِ فرد در موقعيت

رورت عمل به عدالت قاعده كلي است و وظيفه اخالقي ما آن است كه ايتن قاعتده   پس ض

هتای   های جزاي و انضمامي تطبيق دهيم و رفتار عادالنته را در موقعيتت   كلي را بر موقعيت

محتض و   ةمعرفت اخالقي چيزی بين نظري»خاص تعيين نماييم. از اين رو در نظر ارسطو، 

 (.Weinsheimer, 1985: 189) «محض است ةتجرب

 مستئله كند و پيوندی بتا   در حوزه معرفت اخالقي مطرح مي ارسطو اگر چه كاربرد را صرفاً

دهتد. از ايتن رو، عنصتر     هرمنوتيك ندارد، اما الگوی مناسبي را در اختيار گادامر قترار متي  

مشترك در رويكرد اخالقي ارسطو از يك سو و فهم هرمنوتيكي گادامر از سوی ديگر، ايتن  

ای برختوردار استت. گتادامر     كه در نظريه اين دو فيلستوف، كتاربرد از جايگتاه ويتژه    است 

 نويسد: مي
هرمنتوتيكي علتوم    مستئله توانيم تحليل ارسطو از معرفت اخالقي را به  ای است كه ما مي اين نقطه

ت آگاهي هرمنوتيكي نه درگير معرفت فني است و نه درگير معرف انساني جديد پيوند بزنيم. مسلماً

شوند كه متا   همان وظيفه و عمل كاربرد را شامل مي ،اما اين دو نوع معرفت با وجود اين اخالقي، 

 (.Gadamer, 1989: 313كانوني هرمنوتيك دانستيم ) مسئلهآن را 

به اين ترتيب، گادامر ضمن طرح سه معنای نخست فهم، يك عنصر معرفتتي، يتك عنصتر    

شمارد و اين سه عنصتر را در مفهتوم كتاربرد، كته      شناختي را برمي عملي و يك عنصر زبان

 زند.   ترين مفاهيم حقيقت و روش است، به يكديگر پيوند مي يكي از اصلي
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   نتيجه

و روش، فهتم و چگتونگي حصتول آن استت. او در      اصلي گادامر در كتاب حقيقت ةئلمس

تفسيری متفاوت از فرايند فهم و شتروط   ةكند ضمن اراا هرمنوتيكي خود كوشش مي ةنظري

شناستانه انديشتمندان    بتا نگتاه معرفتت    كند كه كامالً امكان آن، بر معنايي بديع از فهم تأكيد

شناسانه، فهم به مثابه يكي از امكانات ستوژه در   پيش از خود متفاوت است. در نگاه معرفت

 در چتارچوب رابطتة  شونده  كننده و فهم بين فهم شود. در اين برداشت، رابطة ته مينظر گرف

 -2معرفتي يا نظری  ةبطرا -1شود. اين رابطه خود بر دوگونه است:  ابژه تعريف مي -سوژه

شناستانه بته    ايجادی يا عملي )تكنيك(. گادامر اما، به پيروی از هيدگر، نگاهي هستتي  ةرابط

ستوژه رخ   -سوژه  ةفهم دارد. فهم در نظر او يك رويداد است كه در چارچوب رابط ةمقول

 دهد. از اين منظر، فهم محصول ديالوگي است كه ميان دو ستوژه بتر ستر يتك موضتوع      مي

توان گفت ديالوگ و در نتيجه فهم، بر مثلتث متن، تتو و     آيد. از اين رو مي مشترك پديد مي

از  ريزی شده است. گادامر با تأكيد بر خصلت ديالوگي فهم، راه ختود را كتامالً   موضوع پايه

 -ستوژه   ةكند. در نظر ايشان، فهم در چتارچوب رابطت   عالمان هرمنوتيكي رمانتيك جدا مي

شد. آنهتا بتر ايتن بتاور بودنتد كته        ور كشف مراد و مقصود مؤلف تعريف ميابژه و به منظ

 ةگيرد. از اين رو نگاهشان به مقول خوانش متن به منظور دستيابي به قصد مؤلف صورت مي

فهم، به طرز  ةمحور و روانشناسانه بود. چنين نگرشي به مقول فهم هرمنوتيكي، نگاهي تاريخ

ديگری تعريتف   توليد  ،چرا كه اين نگرش فهم را بازتوليد معناداری در پيوند با روش است،

كند و بنابراين برای راهيابي به فرديت ديگری و جهان روحي او، پای روش را بته ميتان    مي

توليتد تتو در    من بر بيگانگي تو و بازتوليد  ةكشد. روش در اين نگاه پلي است برای  لب مي

انتزاعي و ثتانوی   تابد و آن را كامالً فهم را برنمي ةذهن من. گادامر اما چنين نگرشي به مقول

ختورد.   كند. در نظر او، فهم همواره در پيوند با موقعيت هرمنوتيكي من رقتم متي   قلمداد مي

تتوانيم در يتك    فهم پيوسته در ارتباط با موقعيت اينجا و اكنون متن استت. متا هرگتز نمتي     

فهتم از يتك ستو     ،فهتم كنتيم. پتس   هتا را   موقعيت فراتتاريخي بايستتيم و از آنجتا پديتده    
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محور است و از سوی ديگر در پيوند بتا موقعيتت متن. ديتالوگ امتا در چتارچوب        ديالوگ

آيتد: ميتان متن و     پيوندد. ديالوگ ميان دو سوژه پديد مي فرايند پرسش و پاسخ به وقوع مي

موضوع مشترك استت.   ةكند پرسش داشتن در بار تو. آنچه من و تو را وارد گفت و گو مي

با پرسش است كته متن ختود را از     ،پس در نظر گادامر، پرسش شرط بنيادين ديالوگ است

. من در خوانش متتن بترای   ددار كند و رو به موضوع گشوده نگاه مي جزميت عقيده رها مي

يافتن پاستخ پرسشتي كته از موقعيتت اينجتا و اكنتون متن برخاستته استت بتا متتن وارد            

توانم مدعي فهم باشم. پتس فهتم    تا وقتي با متن به توافق نرسيده باشم نميشوم و  ميگفتگو

 عبارت است از توافق من با تو بر سر موضوع مشترك.  

كنتد و   گادامر با تأكيد بر خصلت توافقي فهم، از يك سو بر توليدی بودن فهم تأكيد متي 

تتو نيستت بلكته توليتد      د از سوی ديگر بر كاربردی بودن آن. فرايند فهم ديگر بازتوليد تولي

 ديالوگ ميان من و تتو. بته ايتن ترتيتب، فهتم بته جتای آنكته صترفًا          ةحقيقت است بر پاي

محور است. فهم با موقعيت جزاي و انضمامي من مرتبط است و در  مسئلهمحور باشد  تاريخ

 نامتد. وی بتا مفهتوم    آيد. گادامر اين ويژگي فهم را كاربرد متي  پاسخ به پرسش من پديد مي

مندی  فهم به موقعيت ةبخشد. كاربرد، عامل پيونددهند كاربرد، فهم به مثابه توافق را تقوم مي

فهمي مرتبط  ،من است. تأكيد بر خصلت كاربردی فهم، تأكيد بر اين نكته است كه هرفهمي

های امروز من است. متن در فراينتد تتوافقي     با من، مرتبط با امكانات من و مرتبط با پرسش

عامتل   ،های امروز خود از متن ديروز استت. پتس كتاربرد    دنبال يافتن پاسخ پرسشفهم، به 

   گذشته به حال است. ةدهند پيوند

گادامر با تأكيد بر يگانگي سه عنصر فهتم، تفستير و كتاربرد، شتكاف عظيمتي را ميتان       

وی با تكيه بتر مفهتوم كتاربرد،    . كند هرمنوتيك فلسفي خود و هرمنوتيك رمانتيك ايجاد مي

. سرّ مخالفت گادامر با روش، ريشه در واقعه دانستن فهتم دارد . پندارد فهم را يك واقعه مي

يافتته نيستت بلكته در ديتالوگ و در فراينتد       فهم توافق است و توافق، چيزی از قبل تعتين 

. ظره و  يرروشمند استت تمنه فهم به دليل رخدادبودنش،  ير. شود پرسش و پاسخ توليد مي

 .نشاند با توافقي دانستن فهم، ديالوگ را به جای روش مي در واقع، گادامر
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با چنين تفسيری از فهم و پيوند زدن آن به ديالوگ، حقيقت نيز معنای ديگری بته ختود   

. حقيقت، بر طبق اين نگرش، آشكارگي موضوع بتر متن از طريتق ديتالوگ استت     . گيرد مي

ر ستر راه دستتيابي متن بته     های من مانعي جتدی بت   گادامر بر اين باور است كه محدوديت

. كنتد  ای از ختود را بتر متن آشتكار متي      پس حقيقت همواره چهتره . نفسه است في حقيقت 

گشودگي از يتك ستو بته معنتای     . شرط اين آشكارگي، گشودگي من بر حقيقت است پيش

  .ناپذير دانستن حقيقت محدود دانستن خود است و از سوی ديگر به معنای تملك
مان است، يعني مبتني بر اين آگتاهي استت كته متا      مبتني بر خطاپذير دانستن خود ،اصيل گفتگوی

توانيم معرفت مطلق به معنای هگلي داشته باشيم.  موجودی متناهي و تاريخي هستيم و بنابراين نمي

دانتيم و از ايتن رو نستبت بته      دانيم كته نمتي   معرفت ما همسان با معرفت سقراطي است: يعني مي

 (. Warnke, 1987: 100ر نظرگاه ديگران گشوده هستيم )حقيقت ممكن د

ای از حقيقتت بتا تتو وارد     توانم بترای ديتدن چهتره    با اين گشودگي است كه من اكنون مي

پس ديالوگ پل . رسم دهد كه من با تو به توافق مي حقيقت زماني رخ مي فهمِ. ديالوگ شوم

فهتم، ديتالوگ و حقيقتت استت كته      همين ارتباط تنگاتنگ بتين  . ميان من و حقيقت است

 .  هرمنوتيكي گادامر را برجسته كرده است ةجايگاه زبان در نظري

  

  



25 
 تلقي بديع گادامر از فهم

 

 

 

  منابع

  نشر ني :تهران اصغر واعظي، ه، ترجمفلسفه نقادی كانت (،1386)دولوز، ژيل. 

  بيتدی  ترجمته منتوچهر صتانعي دره    ،مقدمه بر علتوم انستاني   ،(1388)ديلتای، ويلهلم، 

 .انتشارات ققنوس تهران:

  ه، ترجمهيدگر و چرخش هرمنوتيكي در هرمنوتيك مدرن (،1387)كوزنزهوی، ديويد 

 .نشر مركز: تهران ،...بابك احمدی و 

 انتشارات پژوهشتگاه فرهنتگ و   : تهران ،درآمدی بر هرمنوتيك (،1385) واعظي، احمد

 .  انديشه اسالمي

 انتشتارات  : تهتران  ستياوش جمتادی،   ة، ترجمت هستي و زمان (،1386) هايدگر، مارتين

 .ققنوس

 
References 

 Gadamer, Hans George (1989), Truth and Method, Trans. J.Weinsheimer 

and D.G.Marshal. 2
nd

 Revised Edition, New York: Seabury Press. 

 Grondin, Jean (2002), “Gadamer’s Basic Understanding of 

Understanding” in The Cambridge Companion to Gadamer, Cambridge 

University Press (PP: 36-51). 

 Schleiermacher, Freidrich.D.E (1998), Hermeneutics and Criticism and 

other Writing, Translated and Edited by Andrew Bowie, United Kingdom: 

Cambridge University Press. 

 Wachterhauser, Brice (2002), “Getting it Right: Relativism, realism and 

Truth” in The Cambridge Companion to Gadamer, Cambridge 

University Press (PP: 52-78). 

 Warnke, Georgia (1987), GADAMER: Hermeneutics, Tradition and 

Reason, Stanford University Press. 

 Weinsheimer, Joel C. (1985), Gadamer’s Hermeneutics: A Reading of 

Truth and Method, Yale University Press.  





 27                                          27- 48 صفحات

 91پاييز و زمستان  2شماره   40سال  نشريه فلسفه 

 

 

 

 خود كننده امكان فلسفه تطبيقي بر اساس رويداد از آنِ
 محمد جواد صافيان - 1مهدی ناظمي قره باغ

 دانشگاه اصفهان فلسفه استاديار – ی دانشگاه اصفهانادانشجوی دكتر

 (30/3/91؛ تاريخ پذيرش مقاله: 25/1/90)تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چكيده
در هتايي كته    امكان و نحوه فلسفه تطبيقي يكي از سؤاالت مهم زمانه كنوني است. از جمله رهيافت

رهيافت پديدارشناسي است. هانری كربن از مهمترين بينانگذاران فلسفه  اند، تالش داشته اين حوزه

نقتد  تالش برای از جمله ، ر م نكات مثبت متعدد تطبيقي و نزديك به پديدارشناسي است، اما علي
تاريخ انگاری، اشكاالتي نيز بر رهيافت او وارد است. در نوشتار حاضر، تالش بر اين استت تتا بتا    

هيدگر، افادات به فلسفه، راه  ني تری برای امكان فلسفه تطبيقتي گشتوده شتود.    تمركز بر اثر مهم 
اين راه مبتني است بر كشف پرسش راهنمای هر فلسفه بتر مبنتای پرستش بنيتادين فلستفه، آنگتاه       

هرمنوتيك. ايتن تلقتي از    -های راهنما با روش  ير سيستميِ پديدارشناسي مقايسه و تطبيق پرسش
های درست در تتاريخ فلستفه    اند خود مبين وضع كنوني فلسفه و كيفيت تطبيقتو مي فلسفه تطبيقي

 باشد.

 خود كننده، پرسش بنيادين، پرسش راهنما، پديدارشناسي هرمنوتيك رويداد از آنِ: هاي كليدي واژه

  

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Email: s.m.nazemi.g@gmail.com

 
: )نويسندة مسئول(    

mailto:s.m.nazemi.g@gmail.com
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 مقدمه

موضوع امكان تطبيق آرای فلسفي، يكي از موضوعات مورد مناقشه و بحتث انگيتز فلستفه    

و  مشابه فلسفي بين دو يا چنتد فيلستوف  ء به نظر نمي رسد صرف مقايسه آرامعاصر است. 

فلستفه   تحقتق هنگتام ادعتای    بتوان فلسفه تطبيقي دانست. ،را ها يافتن اختالفات و مشابهت

شويم كه مناط ارزيابي ميزان تطبيتق ايتن دو ر ی    مي تطبيقي، بالفاصله با اين پرسش مواجه

 مبنتای يكتي از ايتن دو يتا مبنتای ستومي بته ايتن ارزيتابي         يا دو فيلسوف چيست؟ آيا بتا  

آيتا مبنتايي  يتر فلستفي و     ستت؟  ادر اين صورت چه نيازی به فلسفه تطبيقي پردازيم؟  مي

پاستخ بته ايتن    بايتد بته فلستفه تطبيقتي پرداختت؟       اصالً به چه دليتل  داريم؟« فراتاريخي»

 چندان ساده نمي نمايد.در فلسفه تطبيقي ها  پرسش

شويم كه نوشتار حاضر برای فلسفه تطبيقتي قااتل بته متاهيتي متعتين نيستت تتا         مي يادآور

در برابتر  دفاعيته ای   ،نحتا مبنا ستازی كنتد يتا بته هتر نحتوی از ا       ،بخواهد برای آن ماهيت

راهي برای مقايسته   تاتدارك ببيند. بلكه تالش اين است ، ذكر شد هآنچهايي از قبيل  پرسش

توانتد معرفتي كننتده معنتای      متي  فلسفي متفاوت بيان شتود. ايتن راه   ءمفيد و قابل دفاع آرا

انگيتزه ايتن فعاليتت نتاظر بته وضتع كنتوني فلستفه و          باشد. نيز جديدی از فلسفه تطبيقي

 مشكالت آن است.

 فلسفه تطبيقي در رويكرد پديدارشناختي كربن

فلسفه تطبيقي را طرح كرده استت.   1رسلوپل ماسون ابرای نخستين بار، كربن، معتقد است 

داند چرا كه صرفاً پژوهشي تاريخي  مي اما كربن روش اورسل در فلسفه تطبيقي را نادرست

 و به دنبال نيل به حقايق نهايي نيست. كربن اين روش را الزم ولتي ناكتافي   مد نظر داردرا 

آكواينتاس، از نتوع    داند. اورسل، مشابهت بين فلسفه های متورد بررستي را بته الهتام از     مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Paul Masson Oursel 
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 ،دانستت )كتربن   مي خواند. كربن چنين روشي را مستلزم تاريخ انگاری مي 1وحدت تناسب

1369: 20). 

گيتری ذات يتا حقيقتت در روش     كربن مهمترين تفاوت رويكرد خود را با اورسل، پتي 

بتا استتناد بته     اودهتد.   متي  دانتد، امتری كته آن را بته پديدارشناستي هتم نستبت        مي خود

داند. حقايقي كه همواره  مي رسالت خود را شناخت شهودی ذوات يا حقايق ،پديدارشناسي

پديتدار در  توانند در پديدارها خود را نشان دهنتد. كتربن،    به نحوی پنهان هستند و فقط مي
از دانتد.   مي در دين و عرفانظاهر در برابر باطن در فلسفه را شبيه به اصطالح  برابر حقيقت

اين بتا تواند  مي خواند كه مي قرآني است كه كربن پديدارشناسي را شبيه همان تأويل اين رو

 .(Ibid: 2-20)معنا خطر تاريخ انگاری را دفع كند 

تتوان   متي  بايد دقت داشت كه نقد تاريخ انگاری به معنای رد حيث تاريخي بشر نيست.

تاريخ انگاری را رد كرد، اما در عين حال برای انسان حيثي تاريخي قااتل شتد. البتته كتربن     

توجه به تاريخ تحوالت تفكر در شرق و  رب، نتوانستت بترای حيتث تتاريخي      علي ر م

انسان توجيه محكمي داشته باشد و عجله او برای نقد تاريخ انگاری موجتود، بته او مجتال    

 .ريخي اجتناب ناپذير انسان را ندادتأمل در باب حيث تا

رود،  متي  تعبير كربن از پديدارشناسي، همان گونه كه از فضای فلسفي قرن بيستم انتظتار 

تعبيری ساختارمند از يك ديدگاه تام و كامل نيست، بلكه كربن نيز تفسير خاص ختود را از  

هتای   نتدارد. گترايش  پديدارشناسي دارد. در واقع پديدارشناسي يك تعريف متعين و قطعي 

ها، متانع از ايجتاد تعريفتي جتامع و      متعدد پديدارشناسانه و مؤلفه های متفاوت اين گرايش

توان به راحتي اصالً در بستر فلسفه معاصر، نمي .(Edwards,1967: 35 شود ) مي مانع از آن

متنتوع   اگر آن يك جريان فلستفي پردامنته و   ،حكم به هويت يگانه يك فلسفه داد. به ويژه

كند كته بتر آن استاس بتتوان از يتك       مي مانند پديدارشناسي باشد. اين امر، امكاني را ايجاد

هتا معتاني    انديشمند، انديشه های متعددی را برداشتت كترد و يتا در متتن جديتدی بته آن      

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. analogy  
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جديدی داد. بنابراين، صرف عدم تطابق كامل ديتدگاه كتربن بتا هوسترل، هيتدگر و ديگتر       

برجسته، خرده ای بر او وارد نمي كند. چنان كه كربن، فلستفه هيتدگر را بته    پديدارشناسان 

كند كه خود هيدگر هتم از آن بهتره هتايي بترده استت و حتال در اختيتار         مي كليدی تشبيه

  .(67: 1373 ،همگان قرار دارد )شايگان

ت و از كند. او كه يك انسان  ربي است  مي كربن طرح عالم مثال را نيز با اين مباني دنبال

های فلسفي آگاه است، به هتيچ وجته بته     های كالن تاريخي و به تبع آن، روش تغيير روايت

ها و نظريه حكما و عرفا در باب عالم خيال نيستت. بنتابراين    دنبال بازگويي صرف استدالل

هتای   گتری آن را بتدون استتدالل    خرده گرفتن بر كربن كه چرا عالم خيال و نقتش واستطه  

 دهد،  فلتي آشكار از وجهه نظر پديدارشتناختي اوستت. هرچنتد    نجام ميمتعارف فلسفي ا

 كرد.توان در باب عمق اين پديدارشناسي چون و چرا  مي

به اعتقاد كربن، شكاف بين عقل و حس نياز به واسطه دارد و بي توجهي  رب بته ايتن   

ثنويتت دكتارتي   رشد جدی شد، زمينه را فراهم آورده است تتا   كه تقريباً از زمان ابن مسئله

گيری از جدايي عالم معنا از عالم ظاهر، شكل  تحقق يابد و بدين ترتيب سكوالريسم با بهره

بگيرد. اين عالم واسطه كه در شرق جای داشته است، نه چندان محسوس است و نه چندان 

 يابند. به نظر كربن، مي محلي ،حوادث فراتاريخيو  معاداين عالم است كه  با وجود  ،معقول

ای است كه تتاريخ را دچتار مختاطرات فتراوان كترده       رشد، فاجعه نفي اين عالم توسط ابن

است. اين مخاطرات در فلسفه  رب باعث تاريخ انگاری نيز شده است. چرا كته در فلستفه   

هگل، ظهور الهي را نه در عالمي فرازميني بلكه در تاريخ زميني شاهد هستيم. پتس الهيتات   

شتود و ايتداولوژی جتای     متي  شود، فلسفه خادم آن مي اسي تبديلابن رشدی به جامعه شن

 .(122-30: 1369 ،گيرد )كربن مي معنويت را

ختوانيم.   متي  مقصود كربن از ماجرای  ربي، همان چيزی است كه ما آن را تفكر متدرن 

آميختته از امتور    داند و نه يك فرهنگ متكثر درهم مي كربن  رب را نه يك نقطه جغرافيايي

جغرافيتای  متضاد، )كه اين تعبير دوم نيز عبارت ديگری از تعبير اول است:  رب بته مثابته   

همتان  »( بلكه در واقع  رب، حادثه ای است كه در تفكر بشر رخ داده استت و يتا   فرهنگي
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 :Ibid)« ي است كه جنبه قدستي آن از بتين رفتته باشتد    تكاربرد خرد در تحقيق علمي طبيع

46). 

مطالب مذكور، كربن در بيان تلقي قابل دفاعي از فلسفه تطبيقي تقريبتاً نتاموفق   ر م  ليع

های اصتلي فلستفي    پرسشتوضيح رسد. علت اين ناموفق بودن، ضعف كربن در  مي به نظر

است. در واقع كتربن بترخالف هوسترل، هيتدگر و ديگتر فالستفه شتهير زمانته ختود، بتا           

بتاردار نشتده استت. اگتر چنتان بتود، كتربن از حجتم         های شفاف و عميق فلسفي  پرسش

 و ارجاعتات بته ديگتر متتون،     شتوند  متي   خوانتده شناستي  شرق ،هايي كه به اصطالح نوشته

داد. اما به دليتل   های بيشتری را به بيان مقاصد فلسفي خود اختصاص مي كاست و نوشته مي

 -فلستفه توجه به مستاال   داند باهای كربن در اين باب، مخاطب فلسفي آثارش، نميكاستي

های او را بپذيرد يا رد كند. شايد بتوان  معاصر چگونه بايد با كربن تعامل كند و ديدگاه های

های حاضر و آماده كربن كه بتا روحيته ای ختوش بينانته آمتاده شتده انتد، بتر          گفت پاسخ

 اند.   های نظری او سبقت گرفته پرسش

دانتيم فلستفه معاصتر     متي  تاريخ انگتاری استت.  يكي از اين ابهامات، ضعف او در نقد 

هتای متدعي مبنتای فراتتاريخ نتدارد. كتربن پاستخ         امروزی هيچ روی خوشتي بته ديتدگاه   

های انسان ندارد. او بايد بيان كنتد چته    ای برای وجه تاريخي انديشه ها و انتخاب كننده قانع

 رستيده بته ايتن نتيجته    داند و چگونه  مي چيزهايي را فراتاريخي و چه چيزهايي را تاريخي

ناشي از پرسش اصلي فلسفه كربن است كه يك پرسش مضتطرب استت    ،است. ابهام ديگر

 های اصلي تاريخ فلسفه روشن نمي كند. اين پرسش مضتطرب را  و وضع خود را با پرسش

عقالني ثابت با عالم محسوستات و   ارتباط بين عالم حقايقِ»توان چنين جمع بندی كرد:  مي

تحتول فكتری    عمقمضطرب است چون هنوز متوجه  ،اين پرسش« نه است؟متغيرات چگو

بشر مدرن و تفاوت ماهوی آن با تفكرات شرقي نشده است. اين تفاوت مستقيماً مربوط بته  

از جملته بحتث    ،عالم خيال نيست، تمسك به عالم خيال هم بدون آن كته ريشته آن تفكتر   

عوالم طولي وجود روشن شود، نمي تواند مشكلي را حل كند. در واقع كربن متوجه وجود 

بحران در فرهنگ و انديشه مدرن شده است اما هنوز نتوانسته است منشاء اين بحران را بته  
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عجوالنه به دنبال طرح مستاالي   وی توان گفت مي صورت عميق درك كند. به همين جهت

ختي بتوان از آنها برای تعامل بين انديشه های متفاوت بهتره بترد. از ايتن رو    است كه به س

های كربن مشتاهده كنتيم. در    نمي توانيم طرح چندان جديدی از عالم خيال در متن ديدگاه

ستت  ا واقع عالم خيال در فلسفه های شرقي، هر چند منشاء بسياری تفاوتهای بين فرهنگتي 

تری در تفكر بشتر   كربن هستيم( اما خود ناشي از اتفاق مهم)و ما فهم اين مطلب را مديون 

ماند. ابهام گذر از هيدگر به انديشه اشراقي نيز خود ناشي از همين علتت   مي است كه ناگفته

بايد هيتدگر يتا پديدارشناستي و... را     به چه علتياست. كربن نمي تواند توضيح دهد كه ما 

توان برای دفاع از يك رهيافتت از   ميالبته اع كنيم. رها كنيم و از فلسفه های شرقي ايران دف

 فلسفه بهره نبرد، اما در آن صورت نمي توان نام آن فعاليت را فلسفه ناميد.

ره رد كترد بلكته بايتد از او    س ت  های كربن را نمي تتوان يتك   بنابراين انگيزه ها و فعاليت

های مختلف،  تاريخ درهايي  فلسفه باتوان پذيرفت كه  مي هايي سلبي و ايجابي گرفت. درس

بته   ،تتوان  مي سخني در آمد و نيز تالش كرد اين هم سخني را تا آن جا كه در جستجوی هم

هايي برای بازخواني منصفانه تفكرهای  ير  ربتي   توان از او راه مي مبادی انديشه بازگرداند.

ا اشتتغال، بلكته   فلسفه تطبيقي را نه به مثابه يك تمرين فلسفي يت  توان مي آموخت. همچنين

هتای جهتاني و    در راستای مشكالت و بحران دنيای امروز و ارتباط برقرار كردن بين بحران

ترين مساال  ای ها، به ريشه سعي كرد برای حل اين بحران بنابراين مساال فلسفي نگريست و

 رجوع شود.

ابتتدای آن  توان گفت كربن به نحوی آ از گر راهي بوده است كه هنوز در  مي از اين رو

بازيتابي   ،قرار داريم. بسنده كردن به اين آ از نمي تواند ماحصلي داشته باشد، اما در مقابتل 

 تواند نويد بخش ثمرات بهتری باشد. مي اين راه و حركت جديد در آن،
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 در فلسفه هيدگر   افاداتنقش ممتاز 

اثتر را كته در ايتران     ، الزم است ايتن 1افادات به فلسفهگيری از ديدگاه هيدگر در  برای بهره

هتا و   كمتر معرفي شده است، به اختصار معرفي كنيم. فون هرمان، با استناد بته نامته نگتاری   

دهد كه تفكر هيتدگر در   مي نشان 1956تا  1931های مختلف هيدگر از سالهای  يادداشت

تتأمالت  است. بستياری از   اين سالها چرخشي يافته است كه بهترين تعبير آن رويدادانديشي

 ،گيرنتد )هيتدگر   متي  در اين حوزه قترار  .[1]    هيدگر در طي اين سالها، مثالً در پرسش از هنر

ترين آثتار از   هيدگر، در اين راستا نوشته شده است و مهم افادات به فلسفه .(7-75 :1385

نگاشته شده است و در آن كل  1942تا  1936مجموعه آثار مشابهي است كه طي سالهای 

گيرد. پيشين بودن اين اثر نسبت به بسياری از آثتار   مي رويدادانديشي مورد تأمل قرارحوزه 

تواند اين كتاب را به دومين اثر مهم هيتدگر   مي ديگر و نيز اهميت آن به اعتقاد خود هيدگر،

  .(Ibid: 6-95مبدل سازد )

ه ويژه بعتد از  شايد بتوان اين نكته را يادآوری كرد كه هيدگر در دوره دوم تفكر خود، ب

زبتان  ، زبان را محور انديشه خود قرار داده است، اما در ايتن دوره  نامه ای در باب اومانيسم

كه ديدگاه هيدگر در باب زبان  كردندارد. با اين حال بايد دقت  محوری هنوز چنان جايگاه

بته  هم تا حد قابل توجهي منوط به تفسير تقريباً جديدی است كته از وجتود و تتاريخ، يتا     

تلويحاً به ايتن  زمان وجود و دهد. هيدگر خود در رساله  مي عبارت بهتر وجود تاريخي ارااه

همچنتين   .(Heidegger, 1972: 43) كند مي اعتراف افاداتو اهميت سالهای نگارش  مسئله

به دوره مياني و متأخر تفكر هيدگر  وجود و زماندر افادات شاهد انتقال بسياری از مفاهيم 

، 3، درافتتادگي 2هستيم. برخي از اين مفاهيم به اعتقاد فون هرمتان عبارتنتد از: طترح افكنتي    

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Beiträge zur philosophie (Vom Ereignis) 

2. Entwerfen/projection 

3. Geworfenheit/throwness 
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و  6رگمتت -رو بتته -، وجتتود5، پتتردازش4، حتتال بنيتتادين3، متتراوده2، جابجتتايي1مبتتاالت

 .(75-7 :1385 ،)به جای اگزيستانس( )هيدگر 7درايستادگي

توان همگام با والگانيو چنين بيان داشت كه اهميت اساسي انتقتال ايتن مفتاهيم،     مي البته

مستاال اساستي   و  وجتود و زمتان  معاني جديدی هستند كه آنهتا در ادامته پرستش اصتلي     

شتود تتا بستياری ستوءتفاهمات      متي  كنند. پرسشي كه اين بار اصالح مي پيدا پديدارشناسي

منتدی دازايتن قتبالً     وجتود موجتودات در افتق    برطرف شود. او قتبالً نشتان داده بتود كته    

اند. وجود را نيز بايد از اين افق مندی شناخت و همتين زمتان استت كته مكتان را       شده داده

دهتد و بستياری از    متي  سازد. اما اين تعبيرات هنوز بوی متافيزيك و زبان مفهومي مي متعين

ستازد   متي  را به كانتت نزديتك  زمان، افق، آشكارشدگي و... هيدگر  ،آنها مانند شروط امكان

 .(65-72 :1386 ،)والگانيو

، لواليي باشد كه مخاطب آثار هيدگر را از دوره افاداتتوان انتظار داشت كه  مي بنابراين

توانتد انتختاب متا را موجته ستازد،       مي به دوره متأخر منتقل سازد. آنچه بهتر وجود و زمان

فلسفه و فيلسوفان مختلف داشته است. ضمن مباحث تفصيلي است كه هيدگر درباره تاريخ 

بترد، در   متي  اين كه هيدگر بسياری از مفاهيمي را كه در دوره مياني و متأخر تفكرش بكتار 

كند. همچنين نحوه نگارش متن و نظم عجيتب آن كته در تقابتل بتا نظتم       مي اين اثر معرفي

ننده پرسش از ارتبتاط فترم   تواند برانگيزا مي گيرد، خود مي های متافيزيكي مدرن قرار سيستم

 و محتوا در اين اثر باشد.

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Sorge/care 

2. Entrückung/rapture 

3. Umgang/dealing 

4. Grundstimmung/fundamental attunement 

5. Besorgen/concern 

6. Sein-zum-tode/being towards death 

7. Inständigkeit/inabiding 
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 داند كه هيدگر برای بيان رويتداد از آنِ  مي والگانيو اين امر را به زبان شاعرانه ای مرتبط

شود. ايتن زبتان    مي كند و باعث بيان پذيری رويداد و  ني شدن زبان مي خود كننده استفاده

-Ibid: 1ي بر اجرا و آزمايش انديشته استت )  متك ،خالف زبان مفهومي متعارفشاعرانه، بر

هتايي   درسفون هرمان در تشريح اين مطلب با اشاره به ستاير آثتار هيتدگر از جملته      .(30

، معتقد است كه تفكر سيستمي، مربوط به تفكر عقلي دكارتي است. در مقابل درباره شلينگ

هيدگر در اين اثر نشانگر نظمي  ير سيستمي است كه كل يك اثتر را   .[2] رويه فوگ پردازانه

ها در عين استقالل نستبي از همتديگر، بتا     سازد. فوگ مي با اجزا و اجزا را با يكديگر مرتبط

های ديگتر هتم هستت     يكديگر در هم تنيده اند. پس دستيابي به هر فوگ، دستيابي به فوگ

انضمامي و  ير ابژكتيتو   -اين عبارات نشان دهنده وجه حضوری .(86-7 :1385 ،)هيدگر

 است. افادات

به اين معني نيست كه از ساير آثار هيتدگر   افاداتشويم كه تمركز بر  مي سرانجام يادآور

نمي توان به ديدگاه اين نوشتار نزديك شد؛ بلكه صرفاً به اين معناستت كته افتادات امكتان     

 گذارد. مي به ساير آثار، در اختيار مخاطبجامع تر و  ني تری را نسبت 

 افادات به فلسفهمحتواي 

به دليل همان خصلت فوق الذكر در زبان و روش  به فلسفه افاداتارااه گزارش از محتوای 

بيان آن، امری صعب است. از سوی ديگر ورود به مدعای اين نوشتار در بند بعتدی، بتدون   

 ممكن نيست. افاداتآگاهي نسبي از محتوای 

استت.   1رويداد از آن خود كنندهآيد،  مي ، همچنان كه از عنوان آن برافاداتمحور كتاب 

است. با اين  دجوويا به عبارت بهتر، حقيقت تاريخي  ، [3]  دجوواين رويداد، همان حقيقت 

توضيح كه تاريخ، در ذات اين حقيقت است و نه صفتي عتارض بتر آن. منظتور هيتدگر از     

« شتود  متي  دريافتت  «تاريخي»، به صورت  دجوو 2تذوت»تاريخ در اين تركيب يعني اينكه 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ereignis/enowning 

2. Wesen/essential sway 
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(Heidegger, 1999: 366).  ِختود كننتده چيتزی نيستت جتز تفكتر        بنابراين رويتداد از آن

تتاريخي، ختود بته تتذوت      -ختود كننتده   تفكر از آنِ» تاريخي وجود، به تعبير فون هرمان:

ختود كننتده تعلتق دارد، چترا كته ايتن تفكتر         تاريخي حقيقت وجود به مثابه رويداد از آنِ

  .(Von Herrmann, 2001: 106) «خود شده است خودش با رويداد، از آنِ

 شود جنبه ای مقدماتي برای رويتداد از آن  مي كاری كه در افادات انجام ،حال عيناما در 

شود تا بته سترآ ازی    مي مساعدتي به فلسفه محسوب ،خود كننده دارد و اين جنبه مقدماتي

 .(Ibid: 107)ديگر برسد 

سازد، امتا بترای    مي برطرف وجود و زمانخود كننده نقصي را از  در واقع رويداد از آنِ

، در آميختن دازايتن  وجود و زمانبرد. اگر در  مي بهره وجود و زمان اين كار از سرمايه خود 

 شد، اين بار همان از نقطه نظتر وجتود تتاريخي ديتده     مي با وجود از نقطه نظر دازاين ديده

طترح افكنتي، بته عنتوان      -تجربه درافكندگيِ گشتوده »شود و بنابراين است كه اين كار، مي

 «خود شده استت  ، با ندای آن، از آنِوجود از آن خودكنندگي  -با درافكندهچيزی است كه 

(Ibid: 110). 

كتِل گشتودِن طترح افكنتيِ از آن ختود شتده، و از آن ختود        » گفت: مي توان مي در مجموع

دهد. بنابراين رويداد از آن خود  مي كنندگي درافكنده، به عنوان رويداد از آن خود كننده رخ

و وابستتگي   [4]رحاضت  -با وجود وجودكننده، كلمه بسيطي برای نشان دادن يگانگي ارتباط 

 .(Ibid: 111) «است وجودحاضر به  -وجود

 شود، در پيش ديد، به كل اثر نگاه افادات همبندهيدگر قبل از آن كه وارد شش فوگ يا 

كند وحدت كل تفكر خود را در اين اثر نشان دهد. او ستپس   مي كند و به يك معنا سعي مي

در هر بند كه دارای ترتيب ظريفي نسبت به ساير بندها است، نحتوه تحقتق تفكتر تتاريخي     

 دهد. مي را نشان دجوو

گتويي در پتي كشتف تتاريخي      دجووپردازد. حقيقت  مي نخستين فوگ به تشريح بانگ

شتود. تفكتر بتا     متي  يتا پتژواك را طنتين انتداز     موجود و پنهان ماندن خود، نحوه ای بانگ
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-، خود را وارد گشوده دجووموجود تاريخي، و استنكاف حقيقت  دجووگيری انكشاف  پي

در اين رويداد از آن خود كننتده، بانتگ    دجووكند. حقيقت استنكاف كننده  مي طرح افكني

 فراموشتي تواند  زماني مي، موجود را ترك كرده است. تفكر دجووزند تا تفكر دريابد كه  مي

كنتد.   را تجربته  دجوواز  3نياز وادار كنندهكند كه اندوه و  را تجربه 2دجوومتروكيت و 1دجوو

دهتد و اگتر تفكتر بتا      متي  ، خود را نشان دجووكننده  در اين اندوه است كه ذات استنكاف

بنتابراين ستاختار   تواند در مورد اين ندا پاسخگو باشتد.   مي آگاهي همنوا شده باشد، -ترس

 .(Heidegger, 1999: 75-88)شود  مي رويداد در تذوت آ ازين خود درك

مبادله شتود. مبادلته    يعني تواند وارد تجربه همبند دوم مي گويي به اين ندا، تفكر با پاسخ

كنار آمدن با ضرورت سرآ از ديگر از طريق تعيين وضع اصيل سرآ از نخستت  » :به معنای

 .(Ibid: 119) «است

تتوان بته مثابته     مي پذيرد، و تاريخ تفكر  ربي را مي آزمايش تفكر در تاريخ  ربي انجام

تفكر از موجود بماهو موجتود در نخستتين سترآ از دانستت. امتا از ستويي ديگتر، بانتگ         

زنتد. تفكتر در نخستتين سترآ از و      متي  بانگ دجوواستنكاف كننده برای تفكر در حقيقت 

جانبه ممكن است و بنابراين در طرح افكني متفكرانه بايتد   سرآ از ديگر فقط به صورت دو

 ها تأمل شود. گويي بايد بين اين دو سرآ از، داد و ستد انجام شود. در هر دوی اين

خواند. در اين جهتش، تفكتر بته     مي نتيجه اين مبادله، تفكر را به همبند سوم، جهش فرا

جهتد. بته تعبيتر     متي  نتده استت  تمام متعلق خود كه همتان تتذوت رويتداد از آن ختود كن    

 كنتد و كنتار   متي  تترك  [از درون تاريخ سرآ از نخستت ]هيدگر:جهش... هر چيز آشنايي را 

متادامي كته درون تتاريخ سترآ از نخستت      ]گذارد و انتظار سريع چيتزی از موجتودات    مي

  .(Ibid: 7) ندارد [هستند

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Seinsverlassenheit/abandonment of Being.  

1. Seinsvergessenheit/forgottenness of Being.
 

3. Nötigende not/compelling distress 



38 
 91پاييز و زمستان   2شماره    40سال  نشريه فلسفه 

 

 

نياز آن دو به يكديگر است. بترای آن   ،حاضر نسبت دارد و آن -با وجود دجووحقيقت 

-حاضر باشتد. وجتود   -كه بتوان از رويداد از آن خود كننده كشف حجاب كرد بايد وجود

شتود. ايتن    مي گيرد و افكننده طرح آن مي را بر عهده دجووحاضر است كه تذوت حقيقت 

 امر همان همبند چهارم، بنيادگذاری است.

ختود   بنيادافكن نشان دهد و طرح رويداد از آنِ، خود را به صورت دجوووقتي حقيقت 

گيترد و در ايتن    متي  حاضر آن طترح را برعهتده   -كننده به صورت بنيادافكنانه باشد، وجود

يابتد و آن را   مي حاضر بنياد را در -شود. در اين حالت وجود مي صورت تفكر، بنيادگذاری

شتود و   ات تفكر روشتن متي  شود. تازه در اين جاست كه ذ مي آنكند يا حتي  مي نگهداری

طترح افكنتي بته     -دهد. ايتن گشتوده   مي حاضر جای داده يا نشان -خود را در طرح وجود

وضوح يادآور درافتادگي تقديری دازاين در امكانتات ختودش استت. بتا ايتن تفتاوت كته        

در هتر انكشتافي    دجتو وحقيقت وجود شرط امكان انكشاف موجود نيست، بلكه اختفتای  

 .(Ibid: 208-16)ملحو  است 

حاضر هستند كته بتا رستوخ بنيتادی در حقيقتت       -آيندگان )همبند پنجم(، آينده وجود

را از آن  دجتو وسازند. در اين رسوخ، آنها موجتود نتاظر بته     مي ، حقيقت را منكشفدجوو

 .(Ibid: 277-81)كنند  مي تعلق دارد، دگرگون دجوولحا  كه به اختفای حقيقت 

سرآ از جديتد بته آخترين ختدا نيتاز دارنتد. آخترين ختدا،         آيندگان، برای بنيادگذاری 

شود و او بر انستان فرامتي آيتد. ظترف ايتن       مي ظاهرترين خداست كه انسان به او بخشيده

  .(Ibid: 285-93)بخشندگي و پاسخ انسان به آن، رويداد دعوت كننده است 

 خود كننده و امكان تطبيق آراي فلسفي رويداد از آنِ

هيدگر در افادات هستند.  ههایكليد فهم بسياری از ديدگا 2و پرسش راهنما 1پرسش بنيادين

 اين دو مفهوم، در كنار مفهوم حال، اركان معرفي فلسفه تطبيقي در اين نوشتار هستند. 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Grundfrage/grounding question 

2. Leitfrage/directive question 
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، افتادات دهد كه پرسش اصتلي   مي ، توضيحافاداتپرويز عماد در تفسير اين مفاهيم در 

. امتا در  1مبتني است بر حتال بنيتادين پتس داشتت     «شود؟ مي چگونه متذوت دجوو »يعني 

شتود، مبتنتي    متي  مقابل پرسش از چيستي موجود، كه در يونان در سرآ از نخستين پرسيده

. پس اين حال، راهنمای يونانيان برای پرسش راهنمای يونانيان استت  2است بر حال حيرت

وست كه تفكر ختود  ولي سودای هيدگر، حال پس داشت و پرسشي بنيادين است. از اين ر

 .(Emad, 2007: 47) نهد مي نام 3را تفكر آ ازين افاداتدر 

دهد كته بتا ايتن     مي ( توضيحهای اساسي فلسفه پرسشهيدگر در آثار ديگری )از جمله 

شود و پس از آن در تتاريخ   مي پرسش راهنمای يوناني است كه تفكر متافيزيكي يونان آ از

هايي كه همگي حول پرسش از موجوديتت   شود. پاسخ مي هايي متعدد ارااه متافيزيك، پاسخ

دهد كه به مرور و بته   موجود و در بستر سرآ از نخست هستند. هيدگر در ادامه توضيح مي

)آلتئيتا(   5ترين معنای موجود، بر نامستوری به عنوان مهم 4ويژه در تفكر ارسطو، امر نامستور

كنتد   شود كه به نامستوری اشتاره متي   ميت بهتر، امر نامستور، اشاره ای كند. به عبار  لبه مي

(Ibid: 48-50 ). 

های اين پرسش، به پرسش بنيادين، كته همتان    فهم نحوه گذر از پرسش راهنما يا پاسخ

شتود. هيتدگر در دوره اول    متي  است، با فهم حتال بنيتادين ميستر    دجووپرسش از تذوت 

اين كه احوال ممكن است زايل و دگرگون گردند، صرفاً » بود:تفكرش نيز متذكر حال شده 

: 1387 ،)هيتدگر « گويای آن است كه دازاين هماره پيشاپيش همنوا شتده بتا حتالي استت    

339).  

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Verhaltenheit/reservedness 

2. Scheu/awe 

3. Anfängliches Denken
/
inceptual thinking  

4. το αληθε΄ς /unconcealed 

5. αλη΄θεια /unconcealment 
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 اهيدگر يادآور شده بود كه دازاين از فراچنگ آوردن منشاء حال ناتوان است، اما حال بت 

اين تعبير تا حد زيادی نشانگر تقدير دازاين يا درافتادگي آن است. تقتديری كته هتر چنتد     

 .(Ibid: 3-340)كند اما همواره همراه دازاين خواهد بود  تغيير مي

تترين امكتان    دانتد كته نهتايي    متي  را امتری  1آگاهي -بنيادين ترس  همچنين هيدگر حال

آگتاهي امكتان    تنهتا در تترس  » اعتقتاد هيتدگر،   شود. به دازاين، يعني مرگ در آن آشكار مي

گشايش و آشكارشدني متمايز و مشخص مضمون است، زيرا ترس آگاهي دازاين را يكه و 

 .(Ibid: 448« )كند منفرد مي

دهتد. طبتق آن، حتال بنيتادين      مي تر از حال بنيادين ارااه هيدگر در اين دوره تفسيری عميق

 دجتو وو شرط ضروری تفكتر تتاريخي    دجووكننده  استنكافامری فراگير و مرتبط با شأن 

گيترد،   است، نامهای متعددی متي  پس داشتاست. از اين رو، حال بنيادين كه نام اصلي آن 

اين واقعيت كه حال بنيادين سرآ از ديگر، بايد نامهای متعددی داشته باشد، وحدت آن » اما

 :Heidegger, 1999)« كند مي را تأييد را به چالش نمي كشد، بلكه در مقابل  نا و قوت آن

16). 

دريافتت، امتری كته ختود را بيشتتر بته        دجتو وتوان در تناظر با  مي پس داشت را ،حال

دهد. اما در عين حال همه احوال ديگر، بته نتوعي برخاستته از ايتن      مي صورت سلبي نشان

عميتق استت...   پس داشت، نقطه مياني برای ترس ناگهتاني و حيترت   » حال بنيادين هستند.

 .( Ibid: 12« )كند مي پس داشت، شكل آ ازين تفكر در سرآ از ديگر را متعين

دهد كه بخشي از داليل تأكيد هيدگر بر پس داشت در اين اثر، گشودن  عماد توضيح مي

های  ربي استت. راهتي كته بايتد از امتر       ها و معرفت شناسي شناسي راهي مستقل از روش

گشوده شود. معنای انتقتال دادن، بته نحتوی در معنتای كلمته       نامستور به سمت نامستوری

داشتت   تواند دليل ديگری باشد بر شأن راه ساز پس مي آلماني پس داشت نيز مستتر است و

-Emad, 2007: 53) دجووبه سوی پرسش از نحوه تذوت  دجووبرای انتقال تفكر تاريخي 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Angst/anxeity 
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انگيزه هيدگر را در اين مهتم نشتان   تواند به نحوی  مي برخي از نخستين جمالت افادات .(5

اين گفتن، آنجا، در مقابل آنچه كه بايد گفته شود، نمي ايستد، بلكه اين گفتتن، ختود   » دهد:

 .(Heidegger, 1999: 4) «بايد گفته شود» وجودآن چيزی است كه به مثابه تذوت 

گردد تا ارتباط وثيق وجود با معرفت در بستتر رويتداد از    مي در واقع هيدگر به دنبال راهي

گتردد. چنتان كته در      داشته وجتود  خود كننده حفظ شود و ضامن تفكر، به مثابه پاسدارِ آنِ

انديشه چيزی داشتن و ابداعي آشتفته نيستت، بلكته     ،1يژرف انديش» گويد: مي جايي ديگر

 وجتود دهتد و بته    مي قرار وجودگری، خود را پيش روی  تفكری است كه از طريق پرسش

  .(Ibid: 60) «سان همنوا سازد نياز دارد تا اين پرسشگری را همواره بدين

توان نتيجه گرفت كه پرسش بنيادين در تناظر با حال بنيادين قرار دارد. برای  مي بنابراين

داشت، همنوا شد، حالي كته ختود از    همنوا شدن با پرسش بنيادين، بايد با حال بنيادين پس

پرسش كند. هر پرستش   دجووسازد تا از تذوت  شود و پرسشگر را توانا مي ناشي مي دجوو

گيرد. همچنان كه پرستش   مي راهنمايي نيز در تناظر با حال راهنمايي قرار دارد و از آن توان

انتا شتدن   از چيستي موجود، متناظر بتا حتال حيترت استت و ايتن حتال راهنمتا باعتث تو        

 شود.   مي های راهنما پرسش

داشت را در زبان دانست كته بتا حركتت از     مي توان ظهور اين راهگشايي مقدماتي پس

 مقالته ای در بتاب هولتدرلين   دهد. هيدگر بعدها در  مي امر نامستور به سوی نامستوری رخ

 ختود كننتده استت    نويسد كه زبان نيز ابزاری در دست انسان نيست، بلكه رويداد از آنِ مي

(Emad, 2007: 56).   پتذيرد كته ختود در     متي  هتم بتا گفتتار انجتام     افتادات ساختار زبتان

است. گفتار، گفتارِ چيزی نيست كه بايد آن را بگويد، بلكه خود، تتذوت   دجووداشت  پيش

است. گفتار، گفتار همان است، اما گفتار يك چيز نيست، بلكه گفتار همتان استت از    دجوو

در ظهتور آن دانستت؛    دجتو ونواحي مختلف. در واقع بايد گفتار را ناشي از ختود تتذوت   

توان نامستور را ناشي از ظهور نامستتوری دانستت. ايتن متنعكس شتدن و       مي همانطور كه

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Erdenken/Enthinking 
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شتود. بنتابراين    متي  آ تاز  دجتو وشدن بانگ استنكاف  و با طنين افكن دجووظهور از خود 

را  افتادات هم بايد به نحوی با گفتاری همراه باشد يا به عبارت ديگتر، بايتد    افاداتتفسير، 

 «.گفت»

پس هر پرسش فلسفي يا پرسشي مبتني بر تفكر، برخاسته از يك پرستش راهنماستت و   

است. بنتابراين هتيچ نقطته خالاتي در      دجووهر پرسش راهنما، برخاسته از پرسش بنيادين 

بين فلسفه ها وجود ندارد. بلكه پرسشگر فلسفه تطبيقي، بايد بتواند پرسش راهنمای فلستفه  

عبتارت بهتتر تتاريخ آن فلستفه،      مورد تأمل را با مشاركت در حال راهنمای آن فلسفه يا به

يتا   دجتو ونيتادين  كشف كند و سپس نسبت اين پرسش راهنما يا حال راهنما را با پرسش ب

شتود كته پرسشتگر     متي  زماني حاصل ،حال بنيادين مشخص سازد. بديهي است كه اين امر

تر سعي كند در نسبت با حال بنيادين و اتكتا   داشته باشد و از همه مهم دجووخود نسبتي با 

 ( تفكر كند.دجوو)چگونگي تذوت  دجووبر پرسش بنيادين 

ما، هر چند در گرو تصميمات انساني است، امتا  پرسش راهنما داشتن يا تغيير حال راهن

هتای   ها و اراده انسان نيست. اين گونه امور در واقتع موهبتت   به هيچ وجه محصول فعاليت

توانتد بتا فهتم     مي تواند توسط انسان پذيرفته يا رد شود. انسان مي هستند. موهبتي كه دجوو

حال راهنما تغيير نمي كنتد   ، مهيای تغيير حال راهنمای خود شود.دجووپرسش از حقيقت 

 مگر زماني كه حال بنيادين امكان اين امر را فراهم آورد. با مرتبط شتدن پرسشتگر بتا حتالِ    

هيتدگر ختود دربتاره گتذار      توان برای حال راهنمای جديد مهيتا شتد.   مي بنيادين است كه

حاضتر،   -با قرار گرفتن فعاالنه در ايتن حتال بنيتادينِ وجتود    » گويد: آخرين خدا چنين مي

 .(Heidegger, 1999: 13) «دشو اين اختفا مي انسان، پاسدار و مراقب

بنابراين، انسان شأني انكارناپذير دارد، بدون آن كه الزم باشد او را سوژه قلمتداد كنتيم.   

    ، اشتت پتس د » يابتد:  شود و تتا مراقبتت از حقيقتت ادامته متي      اين شأن از آمادگي آ از مي

ختود شتدن استت، بترای      آنِ ترين آمادگي دازايتن بترای از   طيفل حال،عينترين و درقوی
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 «ختود كننتده   آنِ درافكنده بودن در از آن خود ايستتادن در حقيقتت  گشتت در رويتداد از    

(Ibid: 24).  

تواند ضعف تفاستير فايتده گرايانته و بشترمدارانه از هيتدگر را       مي دقت در اين عبارات

 دهتد.  های بشرمدارانه و سوبژكتيو نشان نمي با ديدگاه نشان دهد. هيدگر در اين دوره قرابتي

بتدان  نيتز  و رورتتي   خوانتد  ترين نسخه نهيليستم متي   منحطانديشه فايده مدارانه را هيدگر 

 .(Rorty, 1995: 116) كند مي اعتراف

هتای پيشاستقراطي تتا آخترين      از فلستفه  ،های هيدگر در پرسش از تاريخ فلسفه فعاليت

از اين فلسفه تطبيقي است. در اين رويكرد، هيتدگر بتدون    ای نمونه ،شاعرانفالسفه و حتي 

 فلتت   ،آن كه ادعای دستيابي به مفاهيمي فراتاريخي داشته باشتد و بتدون آن كته از زبتان    

هتای بيتان    پرسش راهنمتای او را از دل پاستخ   كند تا مي ورزد، فلسفه آن متفكر را جستجو

در واقتع  شده دريابد و سپس نسبت اين پرستش را بتا پرستش از وجتود مشتخص ستازد.       

كاود تا به پرسش از تذوت وجود برای آينده برسد. تفكتر در سترآ از    مي هيدگر گذشته را

نخست و آرای فالسفه برای هيدگر، صرفاً راهي است تا سرآ از ديگتر تفكتر را بازگشتايي    

بايتد آينتده    -به سوی سرآ از نخستين -هد خيلي زياد عقب برود خوا مي هر كس كه» :كند

 .(Heidegger, 1999: 41) «بزرگ را پيش انديشي كند و آن را به سرانجام آورد

-1940) افتادات گفتارهای نيچه كه تقريباً همزمان با نگارش  برای مثال هيدگر در درس

 ( ايراد شده است، باز هم به اهميت پرسش بنيادين و پرسش راهنمای فلستفه اشتاره  1936

او اذعتان   كند پرسش اصلي تفكر نيچته را بشناستد.   مي كند و دقيقاً از همين طريق سعي مي

هتای اساستي در بتاب نستبت      نشيند كه بته پرستش   مي دارد كه تفكر نيچه تنها زماني به بار

پردازيم. در همين بستر است كه اراده معطوف به قدرت به عنتوان پاستخ   حقيقت و وجود ب

 .(105-106: 1388 ،)هيدگر شود مي رسش از حقيقت موجود اطالقنيچه به پ

كافيستت؟ بعيتد استت     برای تحقق روشي مناسب جهت فلسفه تطبيقتي آيا اين ديدگاه 

نشتده استت.    تبيتين  هتا  فلستفه برای مقايسته  اه مناسب رصورت چرا كه هنوز  ،چنان باشد

منظتتور از پديدارشناستتي هيتتدگر پديدارشناستتي هرمنوتيتتك استتت.  استتتفادهروش متتورد 



44 
 91پاييز و زمستان   2شماره    40سال  نشريه فلسفه 

 

 

بلكته صتورت عملتي     نيستت.  وجتود و زمتان  هرمنوتيك، صرفاً رهيافت هيدگر متقتدم در  

كاربرده است. ايتن   فلسفه ورزی هيدگر است، اعم از آنچه در دوره متقدم، متأخر و مياني به

تواند به نوبه ختود آن را بازپيمايتد و    مي جمالي روشي است كه هر كسيبه معنای وحدت ا

 افتادات دقت در توضيحاتي كه درباره روش نگارش  های جديدی در آن بيابد. چه بسا يافته

دهتد   متي  نشتان  های مدرن، ها و معرفت شناسي شناسي همچنين تقابل آن با روش داده شد،

 پديدارشناسي هرمنوتيك تدوين شده است. اجرایاين اثر نيز با 

را  يدارشناست ي، نحتوه ورودش بته پد  دارشناسييقه من در پديطردگر خود در رساله يه

، بته وجته   يدارشتناخت يدارد كته از همتان آ تاز مطالعتات پد     مي انيح داده است. او بيتوض

باستتان داشتته،   ونتان  ي یشه هتا يكه در اند يبا توجه به تأمالت يدارشناسيمنكشف كننده پد

ن يت ان ايهوسرل بوده است. در پا يياستعال ينه نقد او از آگاهين زميدقت داشته است و هم

استت   دهيان رسيك مكتب به پايبه مثابه  يدارشناسيكند كه زمانه پد مي دگر اذعانيرساله، ه

 .(Heidegger, 1972: 74-82)است  تفكرامكان مانده است،  يو آنچه از آن باق

 گفتگتو و زبتان  در تفسير اين مطالب و نيز در توجه به بيان هيدگر در رساله فون هرمان 

دارد  متي  كند، بيتان  مي كه در آن هيدگر هدف خود را بدون نام ماندن روش تفكرش معرفي

ك سو و بتا  ياز  و زمان وجودات يوجود را با ادب -نيه دازايدگر وحدت رابطه دوسويهكه 

ه يك رابطته دو ستو  يت ن رابطته،  يت گر لحتا  كترده استت. ا   يد یسو خ وجود ازيات تاريادب

قت منجر گردد. تذكر مهتم فتون هرمتان    يتواند به كشف متداوم حق مي است كه يكيهرمنوت

 يند فهم مغفتول بتاق  يوجود در فرآ خود  يخيث تاري، حين است كه در دوره وجودشناسيا

دگر با توجه به ين هي. همچنيردگ ين مورد توجه قرار ميدازا يخيث تاريماند، هر چند ح يم

ان شدن فقط به يكنترل و نما یبرا ييها استعمال واژه روش در علم، كه موجودات را به ابژه

بترد كته    مي بهره راهآن صورت  قبالً مقرر شده توسط روش، مبدل نموده است، از اصطالح 

پرسش پرسش گر  نيد، بيكرد جدين رويدر ا يكياست. دور هرمنوت یتر ن كميگر تع يتداع

شتود كته    متي  ديت گر تأكيرد. پس بار ديگ مي قبل از پرسشِ پرسش شده، شكل یانگريو نما
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 دارد ماز ابهتا  یريست  بته وضتوح   شتود و  يند پرسش و فهم از عدم و جهل آ تاز نمت  يفرآ

(Herrmann, 1996: 89-179 Von). 

 نيتز ايتن روش كمتابيش معتبتر استت و آن را      افتادات دهد كه در  مي فون هرمان نشان

ای يافت كه به تفكر تاريخي وجود، به عنوان امری قابتل   كننده توان مثالً در ندای اشارت مي

به اعتقاد او، اين پديدارشناستي هرمنوتيتك هتم البتته      شود. مي پيشاپيش داده ،طرح افكندن

 ) رويگردان نشده است مانوجود و زاست، هر چند از وجهه نظر  يدارای دگرديسي درون

Von Herrmann, 2001: 123). 
و ايتن نتوع    هستت به فلستفه تطبيقتي    یچه نياز :سرانجام اين پرسش قابل طرح است

 متا بديهي است كه پاسخ اين پرستش بتر عهتده     ؟كند مي تطبيق فلسفي، چه مشكلي را حل

برای فلسفه تطبيقي نبوده است. اما بترای يتافتن    شرحيست و نه هيدگر، چون وی مدعي ا

توانيم از خود هيدگر بهره ببريم. هيدگر طبعاً بتا معتاني فايتده گرايانته      مي پاسخ اين پرسش

چته كته    فهميتدن آن » :داند مي برای فلسفه سرسازگاری ندارد و تفكر را يك حسن في نفسه

 «بتتاقي مانتتدن در پرستتش و انتظتتار استتت [بتته معنتتای] پرستتش را دارد،  بيشتتترين ارزش

(Heidegger, 1999: 56) . 

چرا كه تنها بزرگترين رختداد،  » دهد: مي پاسخ لزوم تفكر آ ازينعالوه بر اين در پرسش از 

تواند ما را از گتم شتدن در هيتاهوی صترف      هنوز مي خود كننده داد از آنِترين روي دروني

  .(Ibid: 40) «وقايع و افزاروارگي نجات دهد

انگارد كه بحران عالم امروز، ناشتي از بحتران در تفكتر متدرن      مي در واقع هيدگر مسلم

بشر نمي تواند از نهيليسم و بتي   است و تا منشاء اين بحران با ژرف انديشي شناخته نشود،

  معنايي نجات يابد.

صتورت  اين پاسخ نيز مانند اكثر مباني فلسفه هيدگر، الزم است تا توستط مخاطتب بته    

بنتابراين   های مرسوم فلسفي بهره بترد.  حضوری درك شود و نمي توان برای آن از استدالل

 توان بيشتر فعاليتي نظری و حسن آن را نه امری مستتقل از  مي پرداختن به فلسفه تطبيقي را

ها و بيش از همه فرع بر پرسش اصتلي فلستفه    های فلسفي و فكری، بلكه فرع بر آن پرسش
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ای  بترای فلستفه تطبيقتي بته مثابته رشتته       كسي ،در اين معنا .دانست وجود يعني پرسش از

فلسفه تطبيقي بخشي از رسالت تفكر امتروز بترای فهتم    قاال به ماهيت نيست، بلكه  مستقل

 حيث تاريخي انسان و امور رازآلوده به تفكر نيامده است.

 

 نتيجه  

استت كته صتورتي از صتور     شود. شكل اول زمتاني   مي شكل ناممكن تطبيقي در دوفلسفه 

يا حتي فلسفه هتای  يركالستيك را بتا     ،های كالسيك يا به اصطالح مابعدالطبيعي را فلسفه

تفسيری سنتي و مابعدالطبيعي، اصل قرار دهيم و قصد داشته باشيم كه با فهم اين فلسفه بته  

است كته بتا   واضح  .آل يا معيار، همه چيز را بر آن اساس بسنجيم عنوان فلسفه نهايي و ايده

اين تعبير، فلسفه تطبيقي معنای محصلي ندارد و صرفاً بعد و قرب ديگتر انديشته هتا را بتا     

توجه به اين كه اين نوع از فلسفه ورزی، امروزه طرفداران  ايم. با فلسفه مطلوب بررسي كرده

 چنداني ندارد، اين نوع از فلسفه تطبيقي نيز نمي تواند چندان دوامي داشته باشد.  

مورد انتقاد كربن است. بر اين اساس همته چيتز طبتق     تاريخ انگاریصورت دوم همان 

 ها ندارد. اين ديتدگاه كته بتا    دهد و علل و عواملي جز همان مي درپي تاريخي رخ وقايع پي

، نمي تواند برای تحوالت اساسي فكر و يكي نيستحيث تاريخي برای انسان  به قاال شدن

در اين طترز   دليل قابل توجهي اقامه كند. انديشه ها، مداوم همچنين بازخواني زندگي بشر،

تلقي، همه چيز رو به پيشرفت )يا رو به پسرفت( است و جستجوی ديگری الزم نمي آيتد.  

امروزه طرفداران زيادی را از دست داده است و پرسش از نحوه  به تاريخ، تكامليه ولي نگا

اين دو نكته مورد اذعتان برختي    ال  ايب جدی شده است.تغيير تفكرات و جستجوی احو

 فلسفه تطبيقي نيز قرار گرفته است.عرصه صاحب نظران 

پاسخ ديگر، پاسخي مبتني بر پذيرش وجود و امكان برقراری ارتبتاط انستان بتا وجتود     

، فلسفه تطبيقي، همان پرسش آگاهانه از پرستش هتای راهنماهتای    با پذيرش اين راهاست. 

است تا برای پرسش گری بنيتادين از تتاريخ فلستفه راهگشتايي انجتام شتود.        مطالعهمورد 
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بته معنتای    –اهميت و ضرورت اين راه را نمي توان درك كرد و وارد آن شد، مگر آن كته  

 وارد بود.در آن ، بدان قبل از ورود -و وجودی هرمنوتيكي

 

 پي نوشت

باب كه هنر چيست كالً و قطعاً از پرسش درباره وجتود  تأمل در اين »گويد:  مي هيدگر خود در اين باب. 1

 .(77: 1385)هيدگر « پذيرد. هنر... به رويداد تعلق دارد مي تعين

2 .Fugeشود. مي شود كه معموالً به همين شكل در فارسي ترجمه مي ، فوگ به بخشهای موسيقي گفته 

كنتد، بته    مي معنای جديدی كه او از وجود ارادهدانيم كه هيدگر در اين دوره برای نشان دادن اهميت  مي .3

 استتفاده  Beyngو  Be-ingهتای مختلفتي از جملته     كند. در انگليستي معتادل   مي استفاده seynاز  seinجای 

های فارسي مانند هستو، چندان مناسب به نظر نمي رسند. از اين رو، از خود كلمه وجود  شود. اما معادل مي

 شود. مي ( استفادهدجووو آخر آن )با برجسته كردن حروف اول 

كند، ما نيتز بته جتای     مي استفاده Da-seinاز  Daseinبا توجه به اين كه هيدگر در اين اثر ا لب به جای . 4

حاضر بهره برديم تا داللت بيشتری به مقصود هيدگر )نستبت وجتود و حضتور( داشتته      -دازاين، از وجود

كند. احتماالً مقصود هيدگر تفكيتك انستان بته     نيز انسان و... استفاده ميباشد. البته او گاهي نيز از دازاين و 

 .استاز اشخاص و افراد انساني  ،طور كلي

 

 منابع

 ( 1373چاپ دوم شايگان، داريوش)،  هانری كربن: آفاق تفكر معنوی در اسالم ايرانتي ،

   .انتشارات فرزان: پرهام، تهرانترجمه باقر 

 طباطبتتايي، ترجمتته جتتواد ، ايرانتتي و فلستتفه تطبيقتتيفلستتفه  ،(1369نری )اكتتربن، هتت

 .انتشارات طوس:تهران

  ،محمدرضتا   ترجمته  ،بته فلستفه هايتدگر    افتادات درآمدی بتر   ،(1386دانيال )والگانيو

 .گام نوانتشارات :قرباني، تهران

 انتشتارات  :تهران ،يشهاباءيضترجمه پرويز ، یسرآ از كار هنر ،(1385) هيدگر، مارتين

   .هرمس
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ژان پل سارتر يكي از فيلسوفان ملحد قرن بيستم است. او با داليل فلسفي به موضع الحتادی ختود   

شناختي باعث شد تا در دوازده سالگي الحاد را، بته تعبيتر   شناختي و جامعهنرسيد بلكه داليل روان
او  هفلسفي و  يراستداللي است و در فلستف كند. بنابراين الحاد سارتر در اصل  ير« شهود»خودش، 

موضوع يا نقطة شروع را ايفتا   شود بلكه نقش يك اصل پايان مطرح نمي هبه عنوان يك نتيجه يا نقط
 كند. در اين مقاله برای اثبات اين جنبه از الحاد سارتر سه دليل آورده شده است. مي
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 مقدمه

ژان پل سارتر يكي از فيلسوفان قرن بيستم است كته در آ تاز نوجتواني ايمتان ختود را از      

بايتد در ختانواده و محتيط     ، همانطور كه خود گفتته استت،  او را ايماني بيريشة دست داد. 

كته از پتدربزرگ،    بتورژوا  ای سارتر در ختانواده  [1]زندگيش در دوران كودكي جستجو كرد.

 پدربزرگ، شارل شوايتزر، پروتستان بتود  شد پرورش يافت. مادربزرگ و مادرش تشكيل مي

د. از آنجتا كته   دنت پيرو متذهب كاتوليتك بو  ماری، مادر سارتر،  و آناما لوايز، همسر شارل، 

شارل ايمان چنداني به مذهب پروتستان نداشت به همسرش اجازه داده بود كه فرزندانشتان  

نيتز اعمتال شتد. در نتيجته او در محيطتي       سارتركاتوليك بار آورد و اين شيوه در مورد را 

 های تند پدربزرگ به مذهب كاتوليك همراه بود، بزرگ شد. پدربزرگ  كاتوليكي، كه با نيش

، خدای مذهب كاتوليك را به نحوی بترای  تأثير زيادی در او داشت ، كهضد كاتوليك سارتر

 ه انتظارش را نداشت.او توصيف كرده بود ك
من با پرورش يافتن در مذهب كاتوليك آموختم كه قادر متعتال مترا بترای نشتان دادن عظمتت و       

جالل خود آفريده است. اين مطلبي بود كه حتي جر ت تصورش را هتم نداشتتم. امتا متدتي بعتد      

ختدايي نيستت كته    دريافتم كه مفهوم رايه از خدا، كه ايمان داشتن به او را به من آموخته بودنتد،  

دادنتد   هات ارا كشيد. من به يك خالق نياز داشتم اما به من يك اربتاب بتزرگ   روحم انتظارش را مي

(Sartre, 1964: 97.) 

هتای دينتي را    بترد تتا آمتوزش    دينتي متي   ای مادر سارتر روزهای پنجشنبه او را به مؤسسه 

ستيزی پدربزرگ آنقدر شتديد بتود كته ستارتر هنگتام ورود بته ايتن         ما روحانيتافراگيرد. 

كرد وارد قلمترو دشتمن شتده استت. بعتدازظهر كته ستارتر بته خانته           مؤسسه احساس مي

بنتابراين يكتي   گرفت.  گشت پدربزرگ عقايد ديني را كه او آموخته بود به استهزاء مي بازمي

ر كودكي سستت كترد نظتر منفتي پتدربزرگ او در      از عواملي كه اعتقادات ديني سارتر را د

 مورد مذهب كاتوليك بود.

او  ةچند سارتر در محيطي كاتوليكي بزرگ شد اما تضاد متذهبي همتواره در ختانواد   هر

وجود داشت زيترا، همتانطور كته گفتتيم، پتدربزرگش پروتستتان و متادربزرگ و متادرش         
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كردنتد و ژان پتل كوچتك بتا ايتن       مياين دو عامل تأثير يكديگر را خنثي »د. دنكاتوليك بو

سارتر بته دفعتات    (.161-2: 1373)هيوز، « اعتقاد بار آمد كه مذهب اهميت خاصي ندارد

گويد:  ميكلمات  تأثيری كه اين تضاد مذهبي در او داشته سخن گفته است. برای مثال دراز 

م مرا از ايمتان بته   ا از آنجا كه من هم پروتستان بودم و هم كاتوليك، وابستگي ديني دوگانه»

ايتن   (.Sartre, 1964: 250) «داشت قديسان، مريم باكره و سرانجام به خود خدا دور نگه مي

تضاد مذهبي در محيط خانواده، يكي ديگر از عواملي استت كته ارزش متذهب را در نظتر     

 سارتر پايين آورد.

اش بته   ختانواده تر اين بود كه سارتر بته تتدريه دريافتت اعضتای      اما عامل سوم و مهم

لوايز فرزندانش را با آيين كاتوليك بزرگ كرده بود اما علت ايتن  مذهبِ خود اعتقاد ندارند. 

 كار تنفرش از مذهب پروتستان بود نه ايمتانش بته متذهب كاتوليتك    
(p. 13)  پتدربزرگ و .

را مستخره   همتواره اعتقتادات دينتي يكتديگر    دنتد و  متنفر بو يكديگراز مذهب مادربزرگ 

. مادر و مادربزرگ سارتر روزهای يكشنبه ا لتب  اعتقاد نداشتندبه مذهب خود  ند اماكرد مي

و (، p. 27) «عامل به فرايض نبودنتد  هيچ يك از آن دو كاتوليك » اما بردند او را به كليسا مي

بورژوا، گوش دادن بته موستيقي    های خانوادهشان از رفتن به كليسا، مانند ديگر  هدف اصلي

ديتن جنبتة    ی فرانسته بورژوا اصوالً در طبقةه شركت در مراسم عشای رباني. دلنشين بود ن

ای بود برای اينكه فرد با جامعه ارتبتاط برقترار كنتد.     بيروني داشت نه دروني و صرفاً وسيله

شان بود. خانوادة سارتر  ای از منزلت، اعتبار و نزاكت اجتماعي برای اين طبقه دين فقط جنبه

دين را به عنوان يك ميراث خانوادگي قبول داشتند و به آن ای بورژوا،  خانوادهنيز، به عنوان 

گذاشتند. اما اين احترام به دين از روی اعتقاد قلبي نبود بلكه فقط بترای همرنتگ    احترام مي

جو دشمني با دين نبود.  هجو خانواد بنابراينشدن با جماعت و حفظ ميراث گذشتگان بود. 

كتل ختانوادة متن از روی    »كردنتد.   ا ايمتان داشتتند و الحتاد را رد متي    آنان در ظاهر به خد

هتای   ديتن آلتت دستت ارزش    كته  ديتد  متي سارتر  .(p. 98) «مصلحت به خدا ايمان داشت

بورژوايي قرار گرفته است و شركت مردم در مناسك ديني فقط برای حفظ ظاهر استت نته   
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تأثير زيتادی   امر اش پي برده بود و اين ايماني اعضای خانواده به بي او از روی ايمان واقعي.

ايماني كشاند اختالف اعتقادات پدر بزرگ  آنچه مرا به بي» ايمانش داشت. از دست رفتندر 

 .(p. 100) «اعتنايي آنان به اعتقادات بود و مادر بزرگم نبود بلكه بي

 اش دينتي  بي دادند نيز در های ديني كه در دبيرستان به او مي آموزش در كنار اين عوامل،

اديتان جهتان باستتان، متذهب كاتوليتك و       - های دبيرستان دربارة اديان آموزش». مؤثر بود

ها، فرامين و اصول اخالقي بدانم كه از  ای از آموزه باعث شد تا دين را مجموعه - پروتستان

ر سارتر د .(72 :1984)« يابد و هيچ ربطي هم به خدا ندارد كشوری به كشور ديگر تغيير مي

حقيقت ايتن  »گويد:  بارة روحية  يرديني اعضای خانواده و معلمانش مي در خاطرات جنگ

ترشان قهرمانتان  است كه من به وسيلة بستگان و معلماني بزرگ شدم و تعليم ديدم كه بيش

[2]« كوشيدند آن را جايگزين اخالق ديني كنند اخالق دنيوی بودند و در هر جا مي
 )Ibid(. 

 :1964) انديشتيد  تر به ختدا متي   تر و كم به تدريه كم محيطيسارتر با زندگي در چنين 

در صبح يكتي از روزهتای    جداييتا اينكه سرانجام لحظة جدايي كامل فرا رسيد. اين  (101

، كه در اين زمان فقتط دوازده ستال   به وقوع پيوست. سارتر [3]در شهر الروشل 1917سال 

اما آنها ديتر كردنتد و    .منتظر چند تن از دوستانش بود تا به اتفاق به دبيرستان بروند داشت،

امتا او بالفاصتله بته    » او برای اينكه خود را مشغول كند تصميم گرفت بته ختدا فكتر كنتد.    

گونه توضيحي ناپديد شد. من بتا تعجبتي آرام بته ختود گفتتم او       آسمان پريد و بدون هيچ

دم كار تمام شده است. از يك جهت كار تمام شده بتود زيترا هرگتز    وجود ندارد، و فكر كر

ستارتر در   . (p. 251)«ام كه او را احيتا كتنم   ای در خود احساس نكرده ترين وسوسه كوچك

آورم كه در آن  به خوبي به ياد مي»گويد:  اين رويداد مي در بارة [4]گفتگو با سيمون دوبووار

شتهودی كته    .... "خدا وجود نتدارد. "  روز و به صورت يك شهود آني بود كه به خودم گفتم

 . (De Beauvoir, 1984: 434- 435) [5]«پديدار شد و زندگي مرا معين كرد
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 الحاد شهودي و غيرفلسفي

شناختي داشته است نه داليل فلستفي   شناختي و جامعه داليل روان سارتر الحاد بدين ترتيب

بتدون آنكته   « يتك حقيقتت آشتكار   »در دوازده سالگي عدم خدا را به عنتوان   اوو منطقي. 

بتار بترای هميشته     من مسئله را در دوازده سالگي يك» .كرد« شهود»مسبوق به تفكری باشد 

 ,Sartre« )ای الحتادی را مطالعته كتردم   هت  ها بعد براهين ديني و استتدالل  حل كردم. مدت

هتای فلستفي را در    بنابراين، سارتر پيش از آنكه به فلسفه روی آورد و استدالل (.1984:71

ايمان خود را از دستت داده بتود. او در گفتگتو بتا ستيمون       ،يد يا رد وجود خدا بخواندأيت

ي بترای ورود بته   آمتادگ م و دول گويد زماني كه تصتميم گرفتت در كتالس او    مي ردوبووا

 (De Beauvoir, 1984: 436)سرای عالي فلسفه بخواند از عدم خدا كامالً مطمئن بود دانش

 اوفلسفي،  يراستتداللي و شتهودی استت.     –توان گفت كه الحاد سارتر پيش مي . از اين رو

كننتدة يتك    الحاد آقتای نويتل بيتان   »اين مطلب را به روشني بيان كرده است:  ها موقعيتدر 

ای استت كته قطعتاً     دربتارة مستئله   پيشينيآشكار و  ضعمو»آن يك « ي نيستجف تدريكش

 ,Jolivet)«اين موضتع متن نيتز هستت    »افزايد:  درنگ مي سپس بي«. ستا فراتر از تجربة ما

طور تدريجي و بر اثر مطالعات فلسفي ايمان ختود را از  ه به عبارت ديگر، او ب . (34 :1967

 ر يك شهود آني و دفعي تجربه كرد.دست نداد بلكه الحاد را د

آورد اما با توجته بته آنچته     هايي در رد وجود خدا مي استداللهستي و نيستي سارتر در 

ها فقط كوششي برای اثبات فلستفي همتان شتهود الحتادی در دوران      گفته شد اين استدالل

 گويد: كودكي است. او خود در اين باره مي
راستي داليل واقعي نبودند. داليل ه داليلي را برای رد وجود خدا بيان كردم كه ب هستي و نيستيدر 

تتر و   بستيار مستتقيم   ،بارة محال بودن اين يا آن دليل برای وجود خدا واقعي در مقايسه با آرايي در

 (. De Beauvoir, 1984: 438) كودكانه بودند؛ زيرا من فقط دوازده سال داشتم

انتختاب  »مند خدا در آثار فلسفي سارتر فقط تتوجيهي فلستفي بترای يتك      بنابراين، رد نظام

بته انتدازة نفتس    »است. از نظر سارتر عدم خدا مستقل از هرگونته برهتاني   « پيشينياوليه و 

شوند كه يك  براهين فقط برای اين آورده مي(. Jolivet, 1967: 34) «كشيدن ضروری است
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استاس   خواهتد بتر   باشد تكميل كنند. ستارتر متي  نظام فلسفي را كه بايد از هر جهت كامل 

سازد و در آن چگونگي وجتود عتالم و آدم را تفستير    ب يبت خدا يك نظام فلسفي منسجم 

كند. انكار خدا كه در اصل نياز به برهان ندارد بر كل اين نظام حاكم است و اجزای تشكيل 

با افسانة مترگ ختدا آ تاز    »سازد. بدين ترتيب سارتر، مانند نيچه،  دهندة آن را هماهنگ مي

كند. مرگ ختدا آشتكارا تنهتا ركتن ايمتان اوستت و ستارتر آن را بتدون چتون و چترا            مي

مفتروض  »ما در فلسفة ستارتر بتا الحتاد بته عنتوان يتك       (. 423:1375)موری،  «پذيرد مي

مواجته   (Copleston, 1966: 221)« موضتوع  اصل»يا يك  (Lafarge, 1970: 137)« اساسي

بته گفتتة   .  (Thrower, 2000: 125) «الحاد مسلم فرض شتده استت  »اين فلسفه در  هستيم.

 هتای آشتكار بترای او    سيمون دوبووار الحاد يكي از مباني زندگي سارتر و يكي از واقعيتت 

موضوعي را به عنوان يكي از مفاهيم  يك الحاد اصل»او  .De) (Beauvoir, 1984: 442 ستا

سارتر در كنفرانس خصوصي  [6](.Collins, 1952: 64 ) «پذيرد اش مي بخش كل فلسفه نظام

تشتكيل شتد   « اگزيستانسياليسم نوعي اومانيسم استت »كه پس از سخنراني مشهورش به نام 

كتنم؛ متن بته ختدا نيتاز       موضوع مخالفي شروع مي من از اصل»ها گفت:  خطاب به كاتوليك

دا وجتود نتدارد؛ انستان بترای     گويم: خ ندارم و با او هيچ سر و كاری ندارم. من از آ از مي

الحتاد بترای    . (Descoqs, 1947: 56, 57)«خودش كافي است و ورای اين هيچ چيز نيست

م بته آن بته   يتوانيم فلسفة او را بدون اشارة دا سارتر نقشي اساسي دارد به طوری كه ما نمي

دی وجتود  دريابيم. داليتل متعتد   ،كند اش را توصيف مي ای كه كل نظام فلسفي عنوان نظريه

هتايي   كند الحاد اولين مقدمه و نقطة شروع فلسفة سارتر استت و استتدالل   دارد كه اثبات مي

آورد برای اثبات عدم خدا نيست بلكه برای توجيه الحادی است  كه او در رد وجود خدا مي

 پردازيم. اكنون به اين داليل مي كه از قبل مفروض گرفته شده است.
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 موضوع انتخاب است نه استدالل دليل اول: ايمان و الحاد

ايمان و الحاد پيش از آنكه موضوع استتدالل باشتد    [7]داند. سارتر ايمان و الحاد را استداللي نمي اصوالً

توانتد درستتي    اش متي  شناستي  هستتي كنتد كته    سارتر هرگز ادعا نمي». است  موضوع انتخاب

طلبد؛ انسان بايد با انتختاب پتيش    تصميم راستين را مي ،. اين موضوعكند اثبات الحادش را

 «كند كه مسلم فرض كردن الحاد با طبيعت انتخاب ستازگارتر استت   رود و سارتر تصور مي

.(Roberts, 1957: 216) گويد:  و در اين باره ميا 
ا قتديس  های قديس بونتاوانتورا يت   با استدالل مؤمنتوانم باور كنم كه امروزه حتي يك فرد  من نمي

ايمتان بتا    كتنم كته حتتي يتك فترد بتي       آنسلم به مسيحيت روی آورده باشد. همچنتين فكتر نمتي   

ای انساني است كه بته رابطتة    هايي مخالف، از ايمان روی گردانده باشد. مسئلة خدا مسئله استدالل

شود. آن يك مسئلة كامل است كته هتر انستاني بتا كتل زنتدگيش        ها مربوط مي نزديك ميان انسان

هتای   كنندة نگرشي است كه او نسبت به انستان  حل منعكس دهد و اين راه ه مييحلي برای آن ارا راه

 .(Sartre, 1965: 66) ديگر و نسبت به خودش انتخاب كرده است

های مختلفتي را كته در آنهتا فيلستوفان وجتود ختدا را رد        اگر ما به عقب برگرديم و شيوه

تر موارد، الحاد يك موضع از پيش اتخاذ شتده  در بيشاند بررسي كنيم خواهيم ديد كه  كرده

بعضي از افراد، مانند ماركس، نيچه، سارتر و كتامو،  »استدالل فلسفي دقيق.  هاست و نه نتيج

شان  ای بپردازند كه هدف از آن صرفاً تاييد ايمان الحادی پيش از آنكه به شرح و بسط نظريه

در  هبنتتابراين، ريشتتة ايمتتان و الحتتاد را نتت(. Bonansea, 1979: 60) «بتتود، ملحتتد بودنتتد

جستتجو  بايتد  شتناختي   شناختي و جامعته  های عقلي و فلسفي بلكه در عوامل روان استدالل

« هيچ كفر و الحادی نيست كه در نهايت نتوان كليدش را در نابساماني اجتماعي يافت»كرد. 

اصتلي اگزيستانسياليستم   (. سارتر دليل آوردن برای عدم خدا را هدف 297:1357، سارتر)

دهتد كته او سرچشتمة الحتاد را در جتايي  يتر از فلستفه         داند و اين نشان مي الحادی نمي

اگزيستانسياليسم به اين معنا الحادی نيست كه خود را بترای اثبتات عتدم    »كند.  جستجو مي

 از نظتر ستارتر  كته   شتود  . از مطالب مذكور معلوم مي(Sartre, 1977: 56)« خدا خسته كند
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موضوعي استت كته از    های فلسفي در رد وجود خدا نيست، بلكه اصل استدالل ةالحاد نتيج

 و كل نظام فلسفي او بر آن استوار گشته است. انتخاب شده آ از

 

 دليل دوم: گذر از الحاد ايدئاليستي به الحاد ماترياليستي  

بتارة لتزوم گتذر از     موضوعي سارتر بحثي است كته او در  اصل دليل ديگر برای اثبات الحاد 

كنتد. هنگتامي كته ستيمون دوبتووار از وی       ايدااليستي به الحاد ماترياليستي مطرح ميالحاد 

وقتي بزرگ شدی، وقتي در پاريس بودی، آيا الحتاد تتو تغييتر كترد؟ آيتا اصتالً       »پرسد:  مي

از تتر   تر شد. مهتم  تواني بگويي قوی مي»گويد:  او در پاسخ مي« تر شد؟ سست شد؟ آيا قوی

 De) «كنم از يك الحاد ايدااليستي به يك الحاد ماترياليستتي تبتديل شتد    همه اينكه فكر مي

Beauvoir, 1984: 435).       پتردازد. الحتاد    سارتر سپس بته تشتريح ايتن دو نتوع الحتاد متي

توان گفت صترفاً عبتارت استت از  يبتت      ايدااليستي، گرچه توصيفش مشكل است، اما مي

گتذاريم   وم خدا. هنگامي كه خدا را به عنوان يك مفهوم كنار مي يبت مفه يعني يك مفهوم

 در مرحلة الحاد ايدااليستي هستيم. 
گويي از دست مفهومي خالص شده بودم كه در جهان بتود و  « خدا وجود ندارد»هنگامي كه گفتم 

 ،به عنتوان يتك كتل    م،حاصل را در چارچوب مفاهيم به جای آن يك خأل روحاني، يك مفهوم بي

هتايي كته    ها و نيمكتت  ها، درخت ار دادم. در نتيجه، اين كار ارتباط مستقيم كمي داشت با خيابانقر

 نشستند. يك مفهوم تأليفي بزرگ از ميان رفت بدون آنكه اصالً تأثير مستقيمي بتر  مردم روی آن مي

 .(Ibid) جهان بگذارد

نگترش او را بته جهتان تغييتر      گذارد اما اين كار انسان خدا را كنار مي ،در الحاد ايدااليستي

ثيری در زندگيش ندارد. ستارتر عمتدتًا بتر اثتر گفتگوهتايش بتا پتل نيتزان و         أدهد و ت نمي

جهتاني   ،همچنين تأمالت خودش به سوی برداشت متفاوتي از جهان پيش رفت. اين جهان

رفت تا انسان به بهشتت وارد شتود و در آنجتا ختدا را ببينتد. ايتن        نبود كه بايد از ميان مي

شتود   بود. بدين ترتيب سارتر وارد مرحلة الحاد ماترياليستي متي  موجود واقعيتتنها  ،جهان

بته  در اين جهان  يبت خدا را بايد در هر جايي ديد. «. بدون خدا جهانِ»كه عبارت است از 
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 ست ولي الحتاد ماترياليستتي پتذيرش نتتايه رد     ا صرف رد وجود خدا ،رت ديگر، الحاد ايدااليستيعبا

و آدم در مرحلتة الحتاد ماترياليستتي چنتين      عتالم . سارتر نگرش ختود را بته   ستا وجود او

 كند: توصيف مي
. او موجودی تر از همه اينكه انسان تنها بود. او همچون يك مطلق تنها بود هر چيزی تنها بود و مهم

گشتته در جهتان و در نتيجته از هتر ستو       انسان موجودی گم …انگيز بود؛ او يك انسان بود شگفت

اما در عين حال موجودی بود كه  -گويي در جهان زنداني شده بود  -احاطه شده به وسيلة آن بود 

 . (Ibid) توانست اين جهان را تأليف كند مي

گشته است كه در جهان محاصره و زنتداني   انسان موجودی تنها و گمبيني الحادی  در جهان

كاری بود كه سارتر تصميم گرفت انجام دهد. او در همان  بيني جهانشده است. تدوين اين 

آورده از عتدم   گويد هنگامي كه در جواني به فلستفه روی متي   گفتگو با سيمون دوبووار مي

بدون ختدا و   جهانِ ،الحادی بوده است كه در آن ای خدا مطمئن بوده اما هدفش ارااة فلسفه

 وجود انسان در اين جهان تبيين شود. 
دانستم اين كار به نظرم  نمي چيز زيادیهايي كه افراد ملحد نوشته بودند  از آنجا كه من دربارة كتاب

اند. همة فيلسوفان بزرگ كتم و بتيش    يك وظيفة جديد رسيد. در هر صورت آنان كم فلسفه نوشته

زی راستي الحادی چيه رسيد كه يك فلسفة الحادی بزرگ، يك فلسفة ب ميم به نظر ….اند مؤمن بوده

  .(p. 436)كوشيد كار كند اين جهت بود كه انسان اكنون بايد ميبود كه فلسفه فاقد آن بود. در

شهود  يبت خدا در كودكي يك الحاد ايدااليستي بود اما زنتدگي كتردن در جهتاني بتدون     

بارة آن و پذيرش نتايه  يبت خدا انسان را وارد مرحلة الحاد  پردازی كردن در نظريه خدا و

هتای الهتي را از ختود بزدايتد و يتك       كند. در اين مرحله او بايد همة صبغه ماترياليستي مي

ملحد عملي به معنای واقعي كلمه شود. اين كاری دشوار است و به همين دليتل استت كته    

(. p. 438« )از الحاد ايدااليستي به سوی الحاد ماترياليستي دشوار بود رفتن»گويد:  سارتر مي

من در سترداب يقتة   »كند:  دشوار بودن راه الحاد را اينگونه توصيف مي اتكلماو در اواخر 

آور و طوالني است: متن فكتر    القدس را گرفتم و او را بيرون انداختم؛ الحاد كاری رنه روح

 ,Sartre( «ام بينم كه توهماتم را از دست داده ام. به روشني مي رساندهكنم آن را به انجام  مي

بلكته بايتد    باشتد توانتد يتك ملحتد     به عبارت دقيق، از نظر سارتر انسان نمي ).253 :1964
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يكتي از   .(Sartre, 1974: 168) بشتود بكوشد تا در روندی طوالني و مشتكل يتك ملحتد    

او »آندره ژيتد استت.    ،را به خوبي پيمود ملحد شدنكساني كه، به عقيدة سارتر، راه دشوار 

در ايتن بتاره    . ستارتر  (Sartre, 1965: 66)«با نظرهايش و به ويژه با مرگ خدا زندگي كرد

   گويد: مي
دهد تصميم اوست مبني بر اينكه تا آخر با احتضار و مرگ خدا  گرانبهاترين چيزی كه ژيد به ما مي

ت همان كاری را انجام دهد كه ديگران انجام دادنتد، يعنتي روی   توانس زندگي كند. او به خوبي مي

نظرهايش قمار كند و در بيست سالگي تصميم بگيرد كه مؤمن باشد يتا ملحتد و در تمتام زنتدگي     

اش را با دين در معرض آزمون قرار دهد؛ ديالكتيك  خود به آن پايبند بماند. اما او خواست تا رابطه

تواند پس از او تكرار شود اما  اش رهنمون گشت سفری است كه مي نهايي ای كه او را به الحاد زنده

هتا، ابتراز    پايتان او بتا كاتوليتك    هتای بتي   تواند با مفاهيم و تصورات حل و فصل گردد. بحتث  نمي

اش،  هتای ناگهتاني   هتايش، شتور و شتعف    هايش بته طنتز، الس زدن   اش، بازگشت احساسات ديني

در آثارش، امتنتاعش از دستت كشتيدن از    « خدا»ش، ابهام كلمة هايش، عقبگردهاي قفپيشرفتش، تو

تتر از صتد   فرسا در نهايت بتيش  خدا حتي وقتي فقط به انسان اعتقاد داشت، همة اين آزمون طاقت

طور نظتری در بيستت ستالگي     اگر او الحاد خود را به .…برهان در روشن كردن ما مؤثر بوده است

. الحاد او، كه به آهستگي به دست آمد و نقطة اوج جستتجويي  انتخاب كرده بود الحادی اشتباه بود

 . (pp. 66, 67) نيم قرنه بود، به حقيقت عيني او و خود ما تبديل شد

اگر انسان بخواهد بته الحتاد ماترياليستتي برستد بايتد همتة بقايتای         ،همانطور كه گفته شد

تصور است كه خدا به جهتان معنتا    اين. يكي از اين بقايا بيني الهي را در خود از بين ببرد جهان

دهد. وقتي ما خدا را رد كرديم بايد اين تصور را نيز كنار بگذاريم و جهان را تيره و تتار   مي

بينتي الحتادی    دهتد امتا در جهتان    بيني الهي خدا به جهان معنا مي در جهان معنا بدانيم. و بي

 ودنمعنتا بت   درك بتي  عنا دهد.و پوچ است زيرا خدايي وجود ندارد تا به آن ممعنا  جهان بي

جهان يكي از نتايه الحاد است ولي انسان تا به مرحلة الحاد ماترياليستي نرسد و جهان را با 

انسان تمايتل دارد بستياری    از سوی ديگر،گردد.  چشم الحادی نبيند به اين نكته واقف نمي

امتر  »گذارد بتاز   ر مياز امور جهان را اموری مقدس بداند و حتي زماني كه اين توهم را كنا
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چيتزی   ايتن  زنتدگي انستان شتود؛     يرمنتظره وارد هایهدر بسياری از لحظ تواندمي مقدس

 .,King) (50 :1974 «كندمي "بلند مدت"است كه الحاد را كاری چنين 

هايي كه شخص ملحد بترای زدودن بقايتا و اثترات     سارتر معتقد است كه به ر م تالش

دهد باز بعضي از اين بقايتا ممكتن استت در انستان      خود نشان مينگرش الهي به جهان از 

كند. سارتر در  ماند از فردی به فرد ديگر فرق مي برای هميشه باقي بماند. اثراتي كه باقي مي

كند كه به ر م كنار گذاشتن ختدا هنتوز    مورد خودش سه نوع از اين اثرات الهي را ذكر مي

 اس مخلوق بودن است.اند. اثر اول احس در او باقي مانده
بينم بلكه همچتون   اند نمي مقدار بسياری كه در جهان پديدار شده من خودم را همچون چيزهای بي

طتور خالصته،   ه اند. ب اند و او را فراخوانده اند، از او خبر داده بينم كه در انتظارش بوده موجودی مي

شي شتود. ايتن تصتور از دستت     تواند از يك خالق نا رسد فقط مي همچون موجودی كه به نظر مي

دهد. طبيعتاً ايتن تصتوری روشتن و     ای كه مرا خلق كرده است من را به خدا ارجاع مي خلق كننده

كنم باعث ايجادش شوم. اين تصور با بسياری از تصتورات   دقيق نيست كه هرگاه به خودم فكر مي

كتنم   گاه به خودم فكر ميديگرم در تناقض است، اما وجود دارد و به نحو مبهمي شناور است. هر 

 .(De Beauvoir, 1984: 434) توانم به نحو ديگری فكر كنم كنم زيرا نمي ا لب به اين نحو فكر مي

ام  در قلمرو اخالق من يك چيز را حفتظ كترده  »شود:  اثر الهي دوم به اخالق مربوط مي

از نظتر   .(p. 439)« كه به وجود خدا مربوط است و آن عبارت است از خيتر و شتر مطلتق   

انگتاری استت    عادی الحاد كنار گذاشتن خير و شر مطلق و قبول نتوعي نستبي   هنتيج سارتر

اش تمايل دارد كه به خيتر و شتر بته عنتوان امتور مطلتق        های ديني ولي او به دليل آموزش

انسان بايد خودش را از هرگونه اثری از اصل خير و شتر كته عبتارت از    »بنگرد. در نهايت 

 .(p. 444) «كندست رها ا خدا

 (p. 440). برجای مانده در سارتر مفهوم فناناپذيری و جاودانگي استت  سومين اثر الهيِ 

او از طريق آفرينش هنری و ادبي به دنبتال رستيدن بته نتوعي جتاودانگي       درست است كه

شود  هرحال تمايل به جاودان بودن، مانند تمايل به مخلوق بودن، در او ديده ميه است اما ب

 مانده از تفكر ديني در او است. یجارشاني از اثرات بو ن
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ای  بينيم كه گذر از الحاد ايدااليستتي بته الحتاد ماترياليستتي كتار ستاده       بدين ترتيب مي

انسان بايد بكوشد جهاني را بازانديشي و بازسازی كنتد كته   » طلبد. زيادی مينيست و زمان 

كننتد   ت است. حتي كساني كه فكتر متي  اين كار سخ ت....عاری از هرگونه مفاهيم الهي اس

اند ملحدهای هشيار و دقيقي بشوند قطعاً هنوز آكنده از مفاهيم الهي و اجزايي از  موفق شده

ستارتر ختود     ).p. 444( «رستند  ای به هدف خود نمتي  انديشة الهي هستند. بنابراين تا اندازه

كوشيد تا هر آنچه را كه از تفكر ديني در درونش باقي مانده است بزدايد. گرچه به اعتتراف  

و  طتوالني حتاكي از پيكتاری   »هتايش   خودش در اين كار توفيتق كامتل نيافتت امتا نوشتته     

   (.162:1373، هيوز« )تناخودآگاه با خدايي نهفته در اعماق ضمير اوس

سارتر كه به صتورت شتهودی ناگهتاني     ةه الحاد اوليشود ك از آنچه گذشت مشخص مي

پديدار شد الحادی ايدااليستي مبتني بر  يبت خدا بود، اما ستارتر كوشتيد    آ از نوجوانيدر 

 ، با پذيرش همة لوازم و نتايجش،موضوعي را  نا بخشد و آن را تا اين الحاد بنيادين و اصل

 به صورت يك الحاد ماترياليستي درآورد.

 

 وم: اومانيسم اگزيستانسياليستي  دليل س

گتردد كته او در    موضوعي بودن الحاد در فلسفة سارتر به چيزی برمتي  دليل سوم برای اصل

ناميتده استت.   « اومانيستم اگزيستانسياليستتي  »آن را  اگزيستانسياليسم نوعي اومانيسم استت 

ختدا را بتا    كوشتيدند تتا   1880با استادان فرانسوی كه حدود سال  سخنراني سارتر در اين

كند و معتقد است كه حتذف ختدا    ترين هزينة ممكن كنار بگذارند به شدت مخالفت مي كم

آور  شخص اگزيستانسياليست عدم خدا را بسيار رنته  در مقابل،»نتايه ناگواری در پي دارد. 

هتا  و به آن همة اين نتايه را استنتاج كنيم بايد. از نظر سارتر ما (Sartre, 1977: 33)« يابد مي

اگزيستانسياليسم چيزی نيست جز كوششي بترای استتنتاج همتة نتتايه يتك      »ملتزم باشيم. 

كته ستارتر در ستخنراني    « اومانيستم اگزيستانسياليستتي  » (p. 56) .«موضع الحادی منستجم 

است، با اين تفتاوت  « الحاد ماترياليستي»برد در واقع تعبير ديگری برای  مذكور از آن نام مي
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كنتد. بنتابراين گرچته در دليتل دوم      ر اومانيستي بودن نتايه الحاد تأكيد متي كه در اينجا او ب

ای به برخي از نتايه الحاد شد اما الزم است در اينجا جنبة اومانيستي آنها كمي شترح   اشاره

 داده شود. 

معتقتد   ستارتر  امتا  جهان وحشتناك خواهد بتود.  زندگي دراگر خدا وجود نداشته باشد 

بايد همة تبعات كنتار گذشتتن تتوهم ختدا را بپتذيريم تتا بته        ست و ما ای ني چارهاست كه 

سارتر مردی ملحد است كه عطش و احتياج افتراد  »معنايي انساني برای زندگي دست يابيم. 

آنكته   دهد كه بايد طريقة زنتدگي كتردن را بتي    فهمد و به آنها تعليم مي انساني را به خدا مي

او  (.35-36: 1350)كرنستتون،   «دبشوند بياموزنت  هرگز موفق به رفع اين عطش و احتياج

استت. احستاس   « وانهتادگي »وضتعيت   به ختدا ايمتان نتدارد   وضعيت انساني كه  گويد مي

وانهادگي به معنای احساس رهاشدگي در جهاني است كه هيچ نظم، قتانون، معنتا، ارزش و   

 .كنتد  احساس متي  گاه هو بدون تكي آوری ندارد. انسان در اين جهان خود را تنها احكام الزام

بايد در تنهايي و وانهادگيش و  يگانه قانونگذار جهان است اكنون خدای جهان خويش و او

در اگزيستانسياليسم ستارتر گرايشتي هستت در    » تصميم بگيرد.و برای جهان برای خودش 

ختدا   انسان بايد در جهاني بي (.327: 1372)ورنو،  «جهت نشاندن انسان در جای خداوند

انسان چيتزی  » و مسئوليت آنچه را كه از خود ساخته است به عهده بگيرد. ش را بسازدخود

 :Sartre, 1977« )سازد. اين اصل اول اگزيستانسياليسم است نيست جز آنچه از خودش مي

بينتيم. ستارتر در ايتن     بته ختوبي متي    هتا  مگس و شيطان و خدا(. اين مضمون را ما در 28

ايستتد و راه   كه انسان با كنار گذاشتن خدا روی پای خودش ميدهد  ها نشان مي نامه نمايش

اگزيستانسياليسم الحادی كوششي است بترای تعريتف   » كند. ميخويش را به تنهايي انتخاب 

گرايانه و نه تعريفي متافوق بشتری و الهتي     مجدد وجود، اما نه تعريفي مادون بشری و ماده

انساني كه به خدا ايمان نتدارد   (.Stern, 1967: 76) «بلكه تعريفي بشری و سوبجكتيويستي

آزاد است. او محكوم به آزادی است و بايد با استفاده از آن سرنوشت خود را رقم بزنتد. او  

هتايي را بترای    بستگي به اين دارد كه چه طترح  ريزی بزند و سرنوشتش بايد دست به طرح
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باقي بماند و جامة عمتل نپوشتد   اگر انتخاب و طرح در ذهن . البته كند انتخاب مي اش آينده

انسان چيزی جز مجموع اعمتالش   .ثيری نخواهد داشت. از اين رو، عمل نقش مهمي داردأت

 آفريند. او با درگير شدن در عمل نه تنها خود بلكه جهان را گويي مي نيست.

ختود را از   و معنتای  و هر چه در آن است ضترورت  جهان اگر خدا وجود نداشته باشد

جهتانِ بتدون   . و معنا دهتد خدايي وجود ندارد كه به آن ضرورت ديگر دهد زيرا  دست مي

اينجتا  »استت.  آور  دليتل، پتوچ و تهتوع    و در نتيجه بيذاتي  و معنای عاری از ضرورت خدا

نوشيم تا وجودهای گرانبهايمان را حفظ كنيم و حال آنكه هيچ، هيچ،  خوريم و مي داريم مي

بترای رهتايي از    انستان  (.218: 1371)سارتر، « ليلي برای وجود داشتن نيستهيچ جور د

ای ندارد جز اينكه برای جهاني كته در آن زنتدگي    و ادامه دادن به زندگي خود چاره پوچي

اين معنا نه ذاتي استت و نته ثابتت    «. بتراشد»كند و همچنين برای وجود خودش معنايي  مي

يابتد و   متي معنتايي وجتود را در   پوچي و بي ر اين جهانانسان دبلكه عرضي و متغير است. 

اش  او بايتد بته زنتدگي    .معنايي به آن بدهتد را تحمل كند ناگزير است  آن برای اينكه بتواند

از طريتق   تهتوع رنگي بزند و چهرة كريه آن را پنهان سازد. اين كاری است كه روكتانتن در  

 دهد. موسيقي و نويسندگي انجام مي

زيترا   رود از ميتان متي   مطلتق  نداشته باشد امكان يتافتن هرگونته ارزش  اگر خدا وجود 

ها انستان استت و اختالق جنبتة      اكنون واضع ارزشخدايي وجود ندارد تا آن را وضع كند. 

ش را ويارزش و قانون اخالقي خت  با انتخاب و عمل خود هر انسانيكند.  اومانيستي پيدا مي

ش اثر هنری قابل مقايسه است. همانطور كه هنرمنتد  از اين جهت، اخالق با آفرين .آفريند مي

وجته مشتترك   »آفرينتد.   آفريند انسان نيز با عمل خود ارزش مي با كار خود اثر هنری را مي

 :Sartre, 1977« )هنر و اخالق اين است كه در هر دو با آفرينش و ابداع سر و كار داريتم 

راه رستگاری وجتود داشتته باشتد. متا در      تواند ارزش و ها مي بنابراين، به تعداد انسان (.54

 [8] ايم و هر جهتي را كه انتخاب كنيم راه همتان استت.   كس رها شده بيابان زندگي تنها و بي

تبتديل   پرستش بته ايتن   « چه كاری بايد انجتام دهتم؟  »اصلي اخالق يعني  پرسشبدينسان 
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ی ختوب و درستت   تنها مالكي كه سارتر برا« خواهم انجام دهم؟ چه كاری مي»شود كه  مي

است. اگر من بتا كمتال صتداقت و بته دور از هرگونته      « صداقت»دهد  ه مييبودن عمل ارا

 عملي را انتخاب كنم آن عمل برای من خوب و باارزش است.  « خودفريبي»

شوند و الحاد او نيز ريشه در شتهودی دارد   اين نتايه اومانيستي از الحاد سارتر نتيجه مي

، "فلستفة انستان  " طرح سارتر عمداً تبديل بته يتك  » كرد.كه در آ از نوجواني آن را تجربه 

ش "شتهود "بته   تنسب "مطلق"ادعای يقين  پس ازشود. او فقط  مي ،خدا عني يك الحاد بيي

 «فلسفي از آن دفاع كنتد ه و از لحا  يخدا را ارا شود تا يك اومانيسم بي است كه مصمم مي
(Santoni, 1993:64).  الحتاد او از  »تتوان نتيجته گرفتت كته      متي  گفته شدبا توجه به آنچه

شود بلكه مسئله برعكس است: اگزيستانسياليسم اومانيستتي   نتيجه نمي اش اگزيستانسياليسم

 .  (p. 66) «شود نتيجه مي شچون و چراي او از الحاد ناگهاني و بي

 

 نتيجه

رسيم كه الحاد سارتر نتيجة استدالل و برهان فلستفي   گانة فوق به اين نتيجه مي داليل سهاز 

هتای آن را بايتد    ، شهودی كه زمينهنيست بلكه مقدم بر آن و مبتني بر شهودی ناگهاني است

عدم خدا را به  سارتر اش جستجو كرد. در محيط خانوادگي و اجتماعي او در دوران كودكي

ستازد.   اش را بر مبنتای آن استتوار متي    كند و فلسفه موضوع مسلم فرض مي عنوان يك اصل

دهد مبتني بر فترض   ارااه مي هستي و نيستيدر  ای كه او از عالم و آدم شرح پديدارشناسانه

توان يك حديث نفس طوالني دانست. راهتي كته او در    است. فلسفة سارتر را ميا عدم خد

در دورانتي كته كتودكي بتيش نبتود، آ تاز شتد و بته          زندگي پيمود راهي بود كه از الحاد،

در اومانيسم، در دوراني كه به تفكر فلسفي پرداخت، خاتمته يافتت؛ بته عبتارت ديگتر، او      

فلسفة سارتر شرح جامعي  ملحدی بود كه اومانيست شد و نه برعكس.زندگي فلسفي خود 

 ور است.  آ از نتايه اومانيستي الحاد است كه، به تعبير خودش، نتايجي رنه
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  تنوش پي
 . برای بحث تفصيلي در اين باره بنگريد به: 1

فلستفي   -هتای فكتری   در رهيافتت « های الحاد ستارتر در دوران كتودكي   ريشه»، 1384تبار، هدايت،  علوی
 ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.معاصر در  رب

از زشتي چهرة خود و شباهتش به وزغ و همچنين نابينا شدن چشم راستش در كودكي  كلماتسارتر در . 2

هايشتان   های ديگر او را در بازی كند. عالوه بر اين، از قد كوتاهش كه باعث شده بود بچه اظهار ناراحتي مي

ن بته  تتوا  گويد. از ديگر عواملي كه در دوران كودكي باعث آزردگي سارتر شد متي  شركت ندهند سخن مي

بودنش و همچنين ازدواج مجدد مادرش در هنگتامي كته او يتازده    « شبه حرامزاده»يتيم يا، به تعبير خود او، 

من از دوران كودكيم و »گويد:  سال داشت اشاره كرد. بطور كلي او از دوران كودكي خود راضي نيست و مي

د يكي ديگر از عوامل بتدبين شتدن ستارتر    توان مواردی از اين قبيل مي« آنچه از آن باقي مانده است متنفرم.

 (.Sartre, 1964: 164)نسبت به عالم و آدم و از دست رفتن ايمانش در كودكي باشد 

3. La Rochelle برای پيوستن بته متادر و ناپتدريش كته      1917؛ بندری در  رب فرانسه كه سارتر در سال

 1920كرد. سارتر تا سال  ش در آن بندر كار ميسال قبل با هم ازدواج كرده بودند بدانجا رفت، زيرا ناپدري

نتری چهتارم بته    آدر دبيرستان محلي شهر تحصيل كرد. سپس او را به پتاريس فرستتادند تتا در دبيرستتان     

 .تحصيل خود ادامه دهد

مسير سيمون دوبووار به سوی الحاد تا اندازة زيادی شبيه مسير سارتر بوده است. او نيز ماننتد ستارتر در   . 4

من برای اينكه خودم را از دست »اني بدون تحمل درد و رنه و با اندكي شگفتي به الحاد خود پي برد. نوجو

را انكار نكردم؛ برعكس، دريافتم كه او هيچ نقشي در زندگيم  ]خدا[يك شخص دردسرساز نجات دهم او 

ايمتانيش   اما سيمون به ر م بتي « كند و بنابراين به اين نتيجه رسيدم كه ديگر برای من وجود ندارد. ايفا نمي

احساس كرد كه مجبور است برای مدتي به حاضر شدن در كليسا و انجام مراسم عشای رباني ادامه دهتد و  

باشد. « شياد»ود را مؤمن نشان دهد. رويكردهای بورژوايي به دين او را واداشت تا مانند سارتر يك ظاهراً خ

ای ميان  هيچ رابطه»نتيجه اين شد كه او دو شخصيت متفاوت پيدا كرد و مجبور شد به دو نحو زندگي كند. 

توانتد بته متادرش     مي سرانجام احساس كرد« ديدند وجود نداشت. خود راستين من و خودی كه ديگران مي

سرانجام توانستم بتدون  »بگويد كه به خدا ايمان ندارد. اين خبر مادر را از پا درآورد اما سيمون آسوده شد: 

 (.De Beauvoir, 1959: 137, 139, 171, 172) «نقاب زندگي كنم

و در نتيجته   ينوجتوان رونالد سانتوني معتقد است كه مبتني بودن الحاد ستارتر بتر شتهودی ناگهتاني در     . 5

كننتده   بعيتد و متأيوس  « آخرين دكارتي بزرگ» يرفلسفي، عجوالنه و سرسری بودن آن، از سارتر به عنوان 

دهنتدة   سارتر برای متفكری با كتالس او نشتان  من با ژوليوه كامالً موافقم كه رد خدا از سوی »گويد:  است. او مي
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چنتدان بتاوركردني   »گويتد:   . او در جايي ديگر متي (Santoni, 1993:65) «است كننده يك سادگي نسبتاً ناراحت

گرايي مانند سارتر بتواند رد خدا را بر چنين مبنای محدود و  يرمتعارفي  نيست كه متفكر جستجوگر و عقل

نامحتمل است كه الحاد سارتر واقعاً بته ايتن   » نيز معتقد است: ارمهشاستوارت . (250 :1987) «استوار سازد

ای را كه بترای متدتي در    نحو بسيار ساده در ايستگاه اتوبوس شكل گرفته باشد. او آشكارا ترجيح داد نتيجه

حال او نشان كمي از يك تقالی الهياتي  دهد. با اين  انگيز نسبت وی در حال تكوين بود به يك لحظة هيجان

 (Charmé, 1991:70) «دهد ه اين نتيجه به دست ميراستين برای رسيدن ب

 :ستا  شده  سخن گفته او  فلسفة بر  مقدم  امری و  وضوعم اصل  يك  عنوانبه سارتر الحاد از نيز زير آثار در .6
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تتوان   نمتي   كته  معتقد بتود  نيز  پاسكال  مثال  هستند. برای  شريك سارتر با نظر  اين در  متفكران از  بسياری .7

وجتود    بايد روی  بيكران  پاداش  به  رسيدن  برای  كه بود باور  اين بر  حال  عين در اما كرد  اثبات را خدا وجود 

 . عدمش  روی  نه كرد  بندی او شرط

توان نظر سارتر را با نظر اشاعره مقايسه كرد. متكلمان اشعری حسن و قبح عقلي را قبتول ندارنتد و    مي . 8

دهد خوب است زيرا او آن را انجام داده است. در واقع خدا با عمل ختود   گويند عملي كه خدا انجام مي مي

قد است كه پتيش از آنكته انستان    گويد. او معت آفريند. سارتر همين مطلب را در مورد انسان مي خوبي را مي

هتر  »آفريند. اشاعره عبارت  دست به عمل بزند خوبي وجود ندارد؛ انسان با عمل صادقانة خود خوبي را مي

گتذارد و آن   كنند اما سارتر انسان را به جای خدا مي را در مورد خدا بيان مي« چه آن خسرو كند شيرين بود

 كند. را در مورد انسان اظهار مي
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 مقدمه

ای را  شناسي، جايگتاه ويتژه   (، مؤسس نهضت فلسفي پديده1859-1938) ادموند هوسرل

ای استت   در تاريخ فلسفه به خود اختصاص داده است. هدف اصلي هوسرل تأسيس فلستفه 

انقالب دكارتي ديگتری بترای استتوار ستاختن      مچون علم متقن باشد. او بر ضرورتكه ه

نمايتد.تالش   حوزة ويژة فلسفه و روش مخصوص آن و دستيابي به يقين مطلتق تأكيتد متي   

برای رسيدن به يقين مطلق، تالش برای حل مسئلة شتناخت استت. دكتارت كته بته دنبتال       

ختود  مبنای مطلق و متقني است تا فلسفة خود را بتر آن بنتا كنتد، از طريتق شتك روشتي       

شود. مسئله و مشكل اصلي اين است كته چگونته    شكاف عظيمي ميان ذهن و عين قاال مي

را شناخت. به عقيدة هوسرل نه خود دكارت و نته هتيچ    توان از ذهن به عين رسيد و آن مي

اند اين مشكل را حل كنند، چترا كته اگتر قااتل بته چنتين        يك از فالسفة بعد از او نتوانسته

ای مطترح ستاخت    آن محال است. پس بايد از ابتدا مسئله را به گونه شكافي شويم پر كردن

 كه شكاف و دوگانگي ايجاد نشود. 

از نظر هوسرل، دكارت و فالسفة بعد از او با رويكرد طبيعي به جهان و انسان به حتوزة  

بريم، امكتان حتل    كه تا در رويكرد طبيعي به سر مي شوند، در حالي معرفت شناسي وارد مي

به شكل سنتي آن باعث شده است كته   مسئلهشناخت ممكن نيست. از نظر او، طرح  ةمسئل

چنتين   مستئله گر شود. در تمتام ايتن نظريتات     امكان شناخت به صورت رازی جلوه مسئلة

شناسم. اما من اين جهان را در آگتاهي   شود: من بخشي از جهان هستم و آن را مي مطرح مي

آگاهي من اموری بديهي وجود دارد، شكي نيستت. امتا    كنم. اينكه در قلمرو خود تجربه مي

توانتد   مشكل اين است كه چگونه چنين امری كه كامالً در حيات آگاهانه جريتان دارد، متي  

 معنای عيني پيدا كند؟  

به عقيدة هوسرل علت اصلي ناكامي همة نظريات سنتي اين است كته در آنهتا اختتالف    

شناختي و آگاهي استعاليي مورد توجه قترار نگرفتته و انتقتال از رويكترد      بين آگاهي روان

طبيعي به رويكرد استعاليي صورت نگرفته است. لذا هوسرل با انتقال به رويكرد استعاليي، 



71 
 ة عينيت و حقيقتئلاالذهاني و مس تقويم پديده شناختي هوسرل: اشتراک بين

 

 

 

 كند، روشي كه از طرفي او را به اساس مطلق و متقني روش جديدی را در فلسفه مطرح مي

آليستم   را مبتني سازد و از سوی ديگر فلسفة او را از ايده رساند تا بر پاية آن كل معرفت مي

 كند. و سوليپسيسم متمايز مي

 از رويكرد طبيعي به رويكرد پديده شناختي گذر

از نظر هوسرل، برای اينكه اساساً به حوزة معرفت شناسي وارد شويم و نقتد شتناخت را آ تاز كنتيم،     

وضتوحي در آن راه نداشتته باشتد. بترای رستيدن بته        بايد از شناختي آ از كنيم كه هيچ ترديد و عدم

چنين حوزة ترديدناپذيری قدم اول اين است كه همة تعاليم قبلي را بايد كنار گذاشتت و بتدون هتيچ    

نيروی محرك فلسفي را نه از فلسفه ها، بلكته از  »پيش فرض و پيش داوری به خود اشياء رجوع كرد. 

داوری همتان زنتدگي در    تترين پتيش   . امتا مهتم  (Husserl,1969: 124) «خود اشياء بايد استخراج كرد

داوری را كنتار گذاشتت و از    رويكرد طبيعي و اعتقاد به وجود جهان خارجي است. پس بايد اين پيش

از طريق اين تغيير رويكرد، جهان دچار تغيير  شناختي منتقل شد. رويكرد طبيعي به رويكرد پديده

 كند. به بيان هوسرل: آن تغيير مي نسبت ما بابلكه  شود، محتوايي نمي
دارم. اگتر چنتين كتنم، نته ماننتد       آن تز كلي را كه مربوط بته رويكترد طبيعتي استت از عمتل بتازمي       

كتنم بلكته تعليتق     كنم و نه ماننتد شتكاكان در وجتود آن شتك متي      سوفسطاايان اين جهان را انكار مي

مكتاني   _ا از كاربرد هر حكمي كه مربوط به وجود زمتاني  برم و اين امر مر مي شناختي را به كار پديده

 (.Ibid:110-111) دارد باشد، كامالً باز مي

چيتز   رستيم كته هتيچ    های مطلقتي متي   ديدگاه هوسرل، بعد از عمل تعليق به داده مطابق

استت كته بته واستطة      1دة تعليق، آگاهي يا اگتوی محتض  مان دهند. باقي متعالي را نشان نمي

دار است، يعني معطوف به جهاني استت كته آن را تقتويم     يك اصل و منشأ جهت 2قصديت

رتبته و مستتقل    . از اين رو، آگاهي و جهان خارجي، يا سوژه و ابژه دو هستتي هتم  3كند مي

نيستند، بلكه ابژه وابسته به آگاهي و متضايف آن است. بتا توجته بته چنتين رويكتردی بته       

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. pure ego 

2. intentionality 

3. constitute 



72 
 91پاييز و زمستان   2شماره    40سال  نشريه فلسفه 

 

 

شتود. او   متفاوتي بترای حتالّ و متعتال قااتل متي      های محض است كه هوسرل معنای پديده

در »شود، حتالّ بته معنتای     های سنتي كه در رويكرد طبيعي مطرح مي معتقد است در نظريه

 شناختي،   است. اما در رويكرد پديده «بيرون از من»و متعال به معنای  «من
به معنای مطلق است. اين دادگتي كته هتر     1دادگي –حلول به معنای دادگي مطلق و روشن يا خود

سازد، عبارت است از مشاهده و درك صرفاً بي واسطة خود عتين قصتد    مي شك بامعنايي را منتفي

دهتد. هتر    واستطه را تشتكيل متي    شده، آن طور كه هست و مفهوم دقيق بداهت به مثابه بداهت بي

كند، اما خود آن را مشتاهده   ضع ميشناختي كه بديهي نباشد، يعني اگرچه چيزی عيني را قصد يا و

  (.1372:65،هوسرل)نمايد، متعال است  نمي

ها را مشاهده  ای كه پديده كند اين است كه آگاهي نكتة مهمي كه هوسرل بر آن تأكيد مي

ها صرفاً در آن قترار داشتته باشتد، بلكته      كند، شبيه يك جعبة خالي نيست كه اين پديده مي

شتوند. بنتابراين    ها به واستطة آنهتا متقتوم متي     ذهني است كه پديدهدارای روندها و اعمال 

هاستت. در   گيری و تقوم پديده شناخت پديده ها، مستلزم پژوهشي دقيق دربارة فرايند شكل

                     هتای آگتاهي در تمتامي حاالتشتان، گتام بته گتام متورد بررستي          های تقتويمي، داده  تحليل

شوند و  شويم كه به يكباره متقوم مي هايي مواجه مي ن فرايند با دادهگيرند.در طول اي قرار مي

يابند. در نهايتت بته    داده هايي كه به حسب ذاتشان، گام به گام و در طي مراحلي تقويم مي

تواند در عمل شناختي يافت شود  رسيم كه چگونه عين متعال واقعي مي درك اين مطلب مي

كنيم كه خود ماهيتت عتين تجربتي، چنتين      ز همه درك ميتر ا و به تدريه تقوم يابد و مهم

 (. 38- 39 : كند )همان تقويم گام به گامي را اقتضا مي

طور كه در دادگي  روش هوسرل در بحث تقويم اعيان اين است كه ابتدا هر پديده را آن

 های كند كه بايد قبل از هرچيز توصيف كند. او تأكيد مي شود، توصيف مي مي مطلق مشاهده

ای رجتوع كنتيم كته در آن     های فلسفة سنتي را كنار بگذاريم و به آگاهي داوری مبهم و پيش

شوند كه برای درك ذات حقيقتي آنهتا    چيزها آن چنان به نحو اوليه و اصيل و كامل داده مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. self - givenness 
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نيازی به هيچ علم ديگری نداريم. بدين ترتيب بايد سلسلة ادراكات متصل به يكديگر را بته  

               همتاني ختود را    درك شتده در آن ايتن  اطريقي پيوسته حاضتر كنتيم، بته نحتوی كته عتين       

بدستتت آورد و بتتدين ترتيتتب آنچتته را بتته ذات آن عتتين تعلتتق دارد نشتتان دهتتيم         

(Husserl,1989:37) . 

 متقوم شدن طبيعت مادي

را كته بتر    هوسرل در بحث تقويم طبيعت مادی، در وهلة اول مفهوم طبيعتت و رويكتردی  

دهتد. او طبيعتت را بته     خواهد تقويم طبيعت مادی را بررسي كند، توضيح مي اساس آن مي

كند. طبيعتت در ايتن    عنوان متعلق و متضايف علم طبيعي، به عنوان طبيعت صرف لحا  مي

هتای ارزشتي و    معنا، حوزة اشياء صرف است. توجه به اشياء صرف و قطتع نظتر از حتوزه   

 بته اشتياء صترف   " ،تغيير رويكرد است. بعد از اين تقليل و تغيير رويكردعملي مستلزم نوعي 

زماني آنها و از انسان هتا   –رسيم و از اين اشياء دارای ارزش های مختلف، فقط الية ماديت مكاني مي

زماني وابسته استت،   –و جوامع انساني نيز فقط آن اليه از اين طبيعت نفساني را كه به بدن های مكاني

 .(Ibid :27-28)"كنيم ميتجربه 

دهد.  ترين اعيان يعني اعيان حسي را مورد تحليل قرار مي ای در مرحلة بعد هوسرل، پايه

هتای   اگر ساخت قصدی اعيان داده شده را دنبال كنيم، در نهايت با طي مراحلي به عينيتت » :از نظر او

ند و به نحو اصتيل و اوليته درك   نيستهای ناظر به گذشته  يك از نشانه رسيم كه متضمن هيچ بنيادی مي

گردنتد،   شان به آنها بتازمي  شناختي كه همة اعيان ممكن مطابق با تقويم پديده «اعيان اوليه“شوند.اين  مي

از نظر هوسرل، حتتي در مرحلتة اعيتان حستي، عتين حستي        (.Ibid:19) «اعيان حسي هستند

متفتاوت بتا احستاس ختام     متفاوت با احساس خام و ادراكات حسي ماست. آنچه عتين را  

شتوند. هوسترل از ايتن رونتدهای      كند، روندهای ذهني است كه اعيان در آنها متقوم مي مي

برد.از نظر او سنتز شكل اصلي و وجودی آگتاهي يتا قتانون     ذهني تحت عنوان سنتز نام مي

عام آن است. حاالت آگاهي به صورت توالي مدركات جداگانته و بتي ارتبتاط بتا يكتديگر      

  (.Husserl,1977: 39-41گردند ) شوند، بلكه در وحدت سنتزی نمودار مي نميظاهر 
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در توضيح سنتز بايد گفت، در عمل ادراك مستتقيم، همتواره شتز از جهتات ختاص و      

شود و بته   گاه تمامي ابعاد و جوانب آن در يك زمان داده نميشود و هيچ مي محدودی داده

جوانب يك شز شهود مستقيم داشته باشيم. ايتن   توانيم به تمامي همين سبب، ما هرگز نمي

نامتد.   متي  «1سايه زدن يا تنوع منظری»جنبه های مختلف ظهور شز برای آگاهي را هوسرل 

بينيم، آنچه به طور مستتقيم و بالفعتل    برای مثال هنگامي كه شيئي را از سمت جلوی آن مي

كناری آن به طتور متبهم   شود، قسمت جلوی آن به طور واضح و بخشي از قسمت  داده مي

است، اما ادراك ما از آن شز همواره ادراك يك شز سه بعدی استت و ايتن امتر بته دليتل      

كنندة آگاهي است. آگاهي به دليل ساختار سنتزی خود همواره ادراك  يرمستقيم  افعال عيني

 كند.   را به ادراك مستقيم تبديل مي

آنچه را به طور مستتقيم حاضتر نيستت،    تواند  گاهي چنان است كه ميآدر واقع ساختار 

است، متحد نمايد و درك واحدی از شز را ممكتن ستازد    شده   با آنچه به طور مستقيم داده

(Ibid:122بدين معنا كه ادراكات گذشته به ياد آورده مي .)      شتود و ادراكتاتي كته در آينتدة

متا بته يكتديگر     های شود و بدين ترتيب، آگاهي بيني مي نزديك صورت خواهد گرفت پيش

شود ما بتتوانيم اشتياء را بتدين     آورند كه باعث مي كنند و وحدتي را به وجود مي رجوع مي

شوند، ادراك كنيم. در واقع در ادراك، ميان خاطرة نزديك يعنتي يتادآوری    گونه كه داده مي

شتود و   و ادراك مستقيم وحدتي حاصل متي  3و انتظار نزديك يعني پيش بيني آينده 2گذشته

گردد. بنابراين وحدت عين حسي، مستتلزم يتك ستنتز حستي استت.       دراك شز ممكن ميا

ويژگي سنتز حسي اين است كه عملي ارادی و خودانگيخته نيست و به عتالوه، ستنتز بتين    

گيرد كه محصول سنتز حسي نيستند، بلكته صتفات حستي نهتايي بته       عناصری صورت مي

شود، اعيتان مختلتف    سنتز حسي حاصل ميروند. بعد از اينكه اعيان حسي توسط  شمار مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. adumbration 

2. retention 

3. protention 
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گيرند و اعيان در ستطوح عتالي تتر ستاخته      از هر نوع كه باشند، تحت سنتز مقولي قرار مي

شوند. خصوصيت سنتز مقولي اين است كه عملتي خودانگيختته و ارادی استت و بتين      مي

 گيرد كه خود محصول سنتز حسي هستند. عناصری صورت مي

ختود را بته آگتاهي نشتان      ،آن طور كته در دادگتي اصتيل    هوسرل در تحليل شز مادی

ماديت است، امّا مسلماً شز مادی چيتزی   ،كند كه صفت ماهوی شز مادی دهد، بيان مي مي

بيش از شكل فضايي است كه با كيفيات پر شده است. زيرا اگر شتز متادی كته موجتودی     

فترد و ختارج از شتبكة    ممتد است، از هر جهت بدون تغيير باشد و در واقع اگر شتز را من 

پيوندهايي كه در آن قرار دارد، در نظر بگيريم، هيچ امكاني وجود ندارد تا تشتخيص دهتيم   

ايم و يك شتبح را تجربته    كه آيا شز تجربه شده، شز مادی واقعي است يا دچار توهم شده

 :ايم. بنابراين كرده
همان بتاقي   ندهايي كه در آن اينشود كه شز در درون شبكة پيو الية ماديت هنگامي نشان داده مي 

ماند، در نظر گرفته شود و بدين ترتيب در رفتارهای مختلفي كه تحتت شترايط متفتاوت انجتام      مي

مانتد، جوهريتت(و عليتت، بته نحتو تفكيتك        متي  دهد، ثابت بماند. واقعيت )آنچه اينهمان باقي مي

  (.Husserl,1989: 49) رند. صفات واقعي صفات علّي هستندناپذيری به يكديگر تعلق دا

علّي استت، يعنتي يتك چيتز واحتد كته محتل و        -بنابراين شز مادی يك چيز جوهری

وحدت صفات واقعي است.در مرحلة بعد، هوسرل نقتش فاعتل شناستا را در تقتويم شتز      

دهد. درك شز مادی منوط بته ستاختار ادراكتي ستوژة تجربته       مادی، مورد بررسي قرار مي

توانيم با جهان خارج ارتبتاط   طريق بدن به عنوان جايگاه حواس ميكننده است. زيرا تنها از 

داشته باشيم. بنابراين بتدن واستطة همتة ادراكتات استت و هرچيتزی كته در ادراك ظتاهر         

از نظر هوسرل در ادراك شز متادی دو  (. (Ibid:61-62دار با بدن دارد شود، نسبتي جهت مي

 «ستايه زدن »كه صفات شز را توستط   نوع حس دخالت دارند. نوع اول، حس هايي هستند

هتای حستي    هستند كه به حركت اندام «حسي –حركتي »های  كنند. نوع دوّم حس تقويم مي

های نوع اول دخالت  های مربوط به حس شوند و به نحو ضروری در تمامي درك مربوط مي

(. از طرف ديگر، به دليل وابستگي امر جسماني بته امتر نفستاني، نقتش     Ibid:62-63دارند )
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امرنفساني نيز در دادگي اشياء مادی حااز اهميتت استت. لتذا درك اشتياء متادی، نته تنهتا        

فيزيكي به عنوان يك كل است، كه هوسترل   –وابسته به بدن، بلكه وابسته به سوژه نفساني 

 كند. ير ميفيزيكي تعب -نفساني 1از آن به مشروطيت

فيزيكي مدر ك به فاعل شناسا، هوسرل را بته مرحلتة ديگتری     –اين مشروطيت نفساني 

دهد. بر اساس شهود و تجربة اصيل از جهان بعضي از شرايط  در تقويم شز مادی سوق مي

كنتيم. در واقتع    دانيم و ادراكات حاصل شده در آن شرايط را نرمال قلمتداد متي   را نرمال مي

وضعيت نرمال بدن يا شز يا شرايطي كه شز در آن قترار دارد، موجتب ادراكتات    تغيير در 

شود. به تعبير هوسرل در سلسلة ممكن نمودها، نحتوة معينتي از دادگتي يتك       يرنرمال مي

دهتد، جايگتاه ممتتازی بدستت      چيز، از آن جهت كه آن چيز را در كل نسبتاً بهتر نشان متي 

طور كه هستت   ای است كه جهان به نحو اصيل و آن ربهآورد و لذا تجربة نرمال همان تج مي

(. Ibid:66شود و خطا عبارت است از تضاد و تغاير با نظام تجربتة نرمتال )   در آن متقوّم مي

كند كه سخن گفتن از ادراكات و شرايط  يرنرمال، بدين معناست كه ابتتدا   هوسرل تأكيد مي

ستت و عتدول از آن  يرنرمتال تلقتي     طبيعت نرمال و بدن نرمال توسط سوژه تقويم شتده ا 

شتود و بته عنتوان     فقط يك جهان وجود دارد كه به نحو نرمال ساخته مي»شود. بنابراين  مي

 (. Ibid:87) «جهان حقيقي معيار حقيقت است

 مطترح  2به عقيدة هوسرل، اساساً به دليل وجود ادراكات  يرنرمال است كه مسألة عينيت

تتوان نمتود واقعتي را از  يرواقعتي و      است كه چگونه مي شود. مسألة اصلي عينيت اين مي

همتان و   توان ميان خود شز اين مي ادراك نرمال را از ادراك  يرنرمال تشخيص داد؟ چگونه

نحوه های ظهور آن كه مشروط به بدن سوژه و نفس اوست تمايز قاال شد؟ برای پاسخ بته  

را در تقتويم شتز متادی     اين سؤال مهم كته متالك عينيتت چيستت، هوسترل گتام نهتايي       

دارد. به عقيدة او اگر در سطح سوژة سوليپسيستي يا منفرد باقي بمتانيم، امكتان تمتايز     برمي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. conditionality 

2. objectivity 
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بين شز مادی واقعي از نمودهای  يرنرمال وجود ندارد. زيرا چنين سوژه ای هيچ متالك و  

 معياری ندارد تا بر اساس آن حتي تشخيص دهد، كدام يك از گزارشتات متنتاقض حتواس   

معيوب و سالم او از شز واحد، واقعي و كتدام نمتودی  يرواقعتي استت. در واقتع چنتين       

تواند تمايزی بين ادراك نرمال و  يرنرمال برقترار كنتد، زيترا اصتالً ستؤال از       ای نمي سوژه

گتاه ستوزة سوليپسيستتي بته مرحلتة       معنا خواهد بود. بنتابراين هتيچ   چنين تمايزی از او بي

 يابد.   طبيعت عيني دست نمي

به نظر هوسرل، فقط در صورتي سؤال از عينيتت و پاستخ بته آن معنتا دارد كته ستوژة       

های ديگر باشد. در واقتع رستيدن بته مرحلتة طبيعتت       كننده، سوژه ای در ميان سوژه تجربه

استت. جهتان بترای     1االذهتاني  عيني مستلزم گتذر از تجربتة سوليپسيستتي بته تجربتة بتين      

شود، زيرا نمودهايي كته هتر ستوژه از جهتان      ء مختلف ظاهر ميای متفاوت به انحاه ه  سوژ

هتا در   االذهتاني، ستوژه   دارد، وابسته به بدن او و ادراكات حسي اوست. امتا در تجربتة بتين   

يابند كه همان چيز عيني استت. بنتابراين    گيرند و به وحدتي دست مي تفاهم متقابل قرار مي

در تجربة بين االذهاني به عنوان يك نمود ظتاهر  شود،  چيزی كه برای سوژة منفرد تقويم مي

گردد.بنابراين حقيقت و عينيت يك شز بدين معناستت كته يتك شتز، چيتزی عينتي و        مي

هتای   هماني خود را در درون نمودهای متكثری كته متعلتق بته ستوژه     حقيقي است، اگر اين

 (. Ibid: 86-87مختلف است، حفظ كند )

های مختلتف استت.    های سوژه سازد، تبادل ديدگاه ن مياالذهاني را ممك آنچه تجربة بين

ها بتوانند در جايگاه ديگری قرار گيرنتد و   چنين تبادل ديدگاهي مستلزم اين است كه سوژه

كننده، به واسطة بدن خود، مكان و جهتت ختاص    ديدگاه او را كسب كنند. هر سوژة تجربه

در مقابل او هرآنچه وجتود دارد و  قرار گرفته است.  «اينجا» خود را داراست و بدين جهت

هستند.از نظر هوسرل، اينجا و آنجای مطلق وجود ندارد  «آنجا» از جمله بدن های ديگر، در

و هر اينجا قابل تبديل شدن به آنجتا استت. در واقتع تبتديل ادراك  يرمستتقيم بته ادراك       

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. intresubjectivity 
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بته تعبيتر هوسترل     مستقيم مستلزم تغيير مكاني و تقويم مكان عيني است. اين تبادل ديدگاه

(. بنتابراين  Ibid:88شتود )  است كه از طريق آن هر آنجا به اينجا تبتديل متي   1همان همدلي

 داند. به تعبير هوسرل:   االذهاني مي هوسرل، مالك عينيت را اشتراك بين
اند و البته  شز واقعي، همان وحدت نمودهای متكثری است كه مطابق با قواعدی به هم مرتبط شده

االذهتاني استت. در واقتع     االذهاني است و لذا طبيعت، يك واقعيتت بتين   وحدت، وحدت بيناين 

توانند  ر م تغيير در دادگي نمودهای خود، مي ها در رابطة همدلي با يكديگر قرار دارند و علي سوژه

 (.Ibid:91شود، مطمئن باشند ) هماني آنچه بر آنها ظاهر مي االذهاني نسبت به اين به نحو بين

 متقوم شدن طبيعت حيواني  

كنتد. او   هوسرل، طبيعت به عنوان متعلق علم طبيعي را به دو بخش مادی و حيتواني تقستيم متي   

كنتد و   شتود، مطترح متي    ابتدا موضوع مورد بحث را آن طور كه در شهود اصيل و اوليه داده متي 

پايبند بمانيم و لتذا بايتد همتة    آموزد،  نمايد كه بايد به آنچه تجربه در وهلة اول به ما مي تأكيد مي

از آنجا كه آنچه طبيعت حيتواني را از   (.Ibid:97تعاليم علمي  يرروشن و مبهم را كنار بگذاريم )

كند، امر رواني يا نفساني است، لذا هوسرل به روشن ستازی مفهتوم امتر     طبيعت مادی متمايز مي

اول خود را در پيوند با جستم متادی   پردازد. طبق تحليل هوسرل، امر نفساني در وهلة  نفساني مي

شتود،   سازد. آنچه در تجربة امتر نفستاني بتر متا آشتكار متي       كه همان بدن است، بر ما آشكار مي

كامالً برای متا معلتوم    2نگری جرياني از تجربه های زيسته است كه انواع مختلف آن توسط درون

كته چنتين نيستت كته ايتن       دهندة اين حقيقت است است. چنين تصويری از جريان آگاهي نشان

های جستماني پيونتد ختورده باشتند، بلكته دارای       تجربه های زيسته، بدون ارتباط دروني به بدن

 (. Ibid: 98وحدتي هستند كه برخاسته از ماهيت خود آنهاست )

اما اگر بخواهيم امر نفساني را به وضوح بشناسيم، الزم استت مفهتوم ختاص نفتس يتا      

                  متورد تحليتل   «متن بته عنتوان انستان    “اگوی نفساني واقعي و نيز مفهوم اگوی تجربتي يتا   

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. empathy 

2. introspection 
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بايد گفت، ايتن مفهتوم بته كتل      «1من به عنوان انسان»پديده شناختي قرار گيرد. اما در باب 

بنابراين واحد انسان دربردارندة دو جزء است كه به صتورت  » ي نفس و بدن اشاره دارد.انسان يعن

اند و به نحوی ختاص   ظاهری و خارجي به هم متصل نشده اند، بلكه به نحو دروني در هم تنيده شده

آنچته  متقابالً در يكديگر تأثير دارند. .... از اين دو جزء، جزء نفساني تقدم دارد. با جتدا شتدن نفتس،    

ماند، مادة مرده يعني يك چيز صرفاً مادی است كه از اين پتس، متن بته عنتوان انستان بته آن        باقي مي

برای روشن ساختن من به عنوان انسان، هوسترل بته تحليتل دو     (.Ibid:100) «شود اطالق نمي

 پردازد.   جزء آن يعني نفس و بدن و نحوة تقويم آنها مي

طور كه شز متادی، چيتزی    ت جوهری است. هماننفس مانند يك شز مادی، يك واقعي

آيد، نفس نيتز محتل و وحتدت     مي اينهمان است كه محل و وحدت صفات واقعي به شمار

های زيسته كه حاالت نفساني هستند، به ظهتور   صفاتش است، و اين صفات در قالب تجربه

بتر طبيعتت   بدين ترتيب نفس به عنوان وحدت بسط يافته در زمتان،   .Ibid:131)رسند ) مي

دهتد   هماني خود را بدين نحو نشان متي  گيرد و اين مي گذارد و تحت تأثير آن قرار تأثير مي

كند و بته دليتل ايتن     مند رفتار مي های خود به شرايط فيزيكي به نحوی قاعده كه در واكنش

(. Ibid:134شتود )  مند رفتار، صفات فيزيكي نفساني به آن نستبت داده متي   های قاعده نحوه

هماني و دوام شتز متادی و ستوژة     دهد كه اين ته هوسرل اين نكته را مورد توجه قرار ميالب

 نفساني در دو سطح كامالً متفاوت است.  

پتردازد. بتدن بته عنتوان جايگتاه       هوسرل در مرحلة بعد به روشن سازی مفهوم بدن مي

كته جايگتاه    های خاصي است. اول ايتن  حواس و به دليل اتحاد با امر نفساني دارای ويژگي

انفعاالت حسي متمكن است. است و به همين دليل نحوة درك بدن توسط بدن متفاوت بتا  

درك اجسام ديگر است و در اين ميان حس المسه دارای ويژگي منحصر بته فتردی استت.    

در صورت لمس يك دست توسط دست ديگر حس در دو نقطة بدن مضاعف شتود، زيترا   

جسم خارجي است و هم يك بدن است. بنتابراين   هر دست نسبت به دست ديگر، هم يك

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. I as man 
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توانتد   (. ويژگي دوم اينكه فقط بتدن متي  Ibid:153-154شود ) بدن به نحو دوگانه تقويم مي

. خصوصتيت ستوم ايتن    Ibid:159))به نحو بي واسطه و خودانگيخته و آزادانه حركت كند 

گيری و اينجای مركزی نهايي است. هر چيتز   است كه بدن برای اگوی خودش، مركز جهت

توانتد   قرار دارد به جتز بتدن او كته در اينجاستت. بتدن متي       آنجا ديگر در مقابل اگو و در

شود، سوژه يا فاعل شناسا نمودهتای متفتاوتي از    موقعيت خود را تغيير دهد و لذا باعث مي

ن خود دور و يا نزديتك شتود و   تواند از بد اشياء پيرامونش داشته باشد. امّا فاعل شناسا نمي

تواند نمودهای متعددی از بدن خود داشته باشد. ويژگي چهارم بدن ايتن استت كته     لذا نمي

شود كه در آن روابط علّي موجود در جهان فيزيكتي بته روابتط شترطي ميتان       ای مي واسطه

 خورد. جهان خارجي و سوژة تجربي واقعي پيوند مي

                        كنتتد كتته اگتتر در ستتطح انستتان، بيتتان متتي هوستترل بعتتد ازتوصتتيف نفتتس و بتتدن و 

توانيم به انسان با چنين خصوصتياتي يعنتي بته عنتوان      سوژة سوليپسيستي باقي بمانيم، نمي

توانيم خود  اتحاد نفس و بدن دست يابيم. فقط از طريق همدلي و تبادل ديدگاه است كه مي

 سرل:  را به عنوان انسان دريابيم. به تعبير هو
به هيچ وجه برای من امكان ندارد كه در تجربة صرف از خودم، همة آنچه را كه در من مربوط بته  

های حسي خود را بدست  امر نفساني است، مانند اگوی خود، اعمال خود و نمودهای همراه با داده

كته در تجربتة   آورم و به طور دقيق آنها را مندرج در بدن خود بدانم. به عبارت ديگر، امكان ندارد 

سوليپسيستي از خود در يك ادراك مستقيم با همة ذهنيات خود و نيز بدن خود كه به نحو ادراكتي  

داده شده است، مواجه شوم و آنها را به عنوان يك واقعيتت واحتد درك كتنم. فقتط اگتر همتدلي       

ای كه صورت گيرد و تأمل تجربي به طور مداوم متوجه حيات نفساني ديگری شود، حيات نفساني 

به واسطة همراهي با بدن ديگری، به طور  ير مستقيم حاضر است و به نحو عيني مورد توجه قرار 

شود و پس از آن، من ايتن   مي گيرد، در اين صورت آن وحدت به هم پيوسته يعني انسان تقويم مي

 .(Ibid:175)دهم وحدت را به خودم انتقال مي

ه عنوان وحدت نفتس و بتدن بته صتورت     نكته مورد نظر هوسرل اين است كه انسان ب

شود. به عقيدة هوسرل، در واقع اگرچه من ابتدا بتدن ختود و حيتات     االذهاني تقويم مي بين

يابم، امّا درك وحتدت نفتس وبتدن، آن طتور كته در       نفساني خود را در ادراك مستقيم مي
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ن ممكتن  شود، در سطح سوژة سوليپسيستي بترای مت   دادگي مطلق و شهود كامل آن داده مي

نيست. طبق تحليل هوسرل، در ابتدا من، بدن های ديگر را مشابه با بتدن ختود، بته عنتوان     

كتنم. بتا مشتاهدة حركتات      هايي كه مانند من دارای رفتار كنترل شده هستند، درك متي  بدن

جسماني قاعده منتد و رفتارهتای متنظم ديگتران و درك شتباهت ميتان رفتارهتای آنتان و         

ای كته   برم. اما در تجربه ر  يرمستقيم به حيات نفساني ديگران پي ميرفتارهای خود، به طو

بينم كه هر انساني به واسطة بدنش در شبكة روابط مكاني در  آورم، مي از ديگران بدست مي

گيرد و بتدن همتراه بتا حيتات نفستاني او، از طريتق حركتات او،         ميان ساير چيزها قرار مي

فهمم كته ارتبتاط نفتس و     در تجربة خود از ديگران، ميكند. من  مكانهای جديدی را پر مي

بدن مانند ارتباط دو چيز فيزيكي نيست و مبتني بر پيوندهای كاركردی استت. بتدن ارگتان    

شتوند و   نفس است و همة نمودها از طريق پيوندهايي كه با حس دارند، به بدن مربوط متي 

هتايي از ديگتران    چنتين تجربته  تواند حركتت كنتد.    بدن به دليل اينكه دارای نفس است مي

شود، وحدت نفس و بدن را در ديگری درك كنم و سپس اين وحدت را به دليتل   باعث مي

 تشابه ديگری با خودم، به خودم تعميم دهم. 

 متقوم شدن جهان روحي

از نظر هوسرل رويكرد طبيعي گرايانه، تنها رويكرد ممكن نيست، بلكه بسته به اينكه اگتوی  

شود. رويكتردی   رويكردی قرار گيرد، جهان متضايف با آن رويكرد تقويم ميمحض در چه 

كنيم و در عمل و سخن بتا   كه ما همواره در آن هستيم، هنگامي كه ما با يكديگر زندگي مي

گرايانته روابتط    گرايانه است. در رويكرد شخصتي  شويم، رويكرد شخصي مي يكديگر مرتبط

ن پيرامتونش وجتود دارد. متضتايف رويكترد     بسيار متنتوعي ميتان ستوژة شخصتي و جهتا     

شتود. مفهتوم اگتوی شخصتي و جهتان پيرامتوني        گرايانه، جهان روحي متقوم متي  شخصي

 متضايف يكديگرند و يكي بدون ديگری قابل فهم نيست.
... . شتخص  كند جهان پبراموني، در واقع جهاني است كه شخص از طريق اعمالش آن را درك مي 

آگاهي دارد و اين جهان برای او وجود دارد و به انحاء مختلفي با آن مرتبط  از جهان پيراموني خود
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توانتد از طريتق تجربتة تئوريتك در متورد اشتياء و يتا از طريتق احستاس،           است. اين ارتباط متي 

 (.Ibid:195) عمل كردن باشد گذاری و ارزش

متفتاوت بتا   كند كه رابطة ميان شخص و اعيان جهان پيرامتوني كتامالً    هوسرل تأكيد مي

رابطه انسان به عنوان موجود طبيعي با ساير واقعيات طبيعي استت. رابطتة انستان طبيعتي و     

اش رابطتة ديگتری    ای علّي است. اما ميان شخص و جهان پيرامتوني  چيزهای طبيعي، رابطه

نامد. هوسترل در بيتان چگتونگي تقتويم      مي 1برقرار است كه هوسرل آن را رابطة انگيزشي

پتردازد. ارتبتاط متقابتل بتين      ه توضيح رابطة شخص با اشخاص ديگتر متي  جهان روحي، ب

اشخاص در صورتي قابل فهم و ممكن است كه جهان پيراموني مشتتركي بتين آنهتا وجتود     

داشته باشد. جهان پيراموني مشترك و رابطة متقابل بين اشخاص ماهيتتاً بته يكتديگر تعلتق     

. اشتخاص در جهتان پيرامتوني مشتترك     دارند و يكي بدون ديگری اصالً قابل فهتم نيستت  

كنند و رفتار يكتديگر را   مي ای را نسبت به يكديگر اعمال خود، تأثيرات شخصي بي واسطه

 دهند. تحت تأثير قرار مي
كننتد و اعمتالي را انجتام     در واقع اشخاص در فعاليت روحي شان ختود را متوجته يكتديگر متي     

فهتم و درك آن اعمتال،   دهند، با قصد اينكه آن اعمال توسط ديگری فهميده شود و ديگری بتا   مي

گيرد و در اين رابطة تفتاهم متقابتل، رابطتة     بدين ترتيب رابطة تفاهم متقابل شكل مي ايجاب گردد.

آگاهانة متقابل اشخاص با يكديگر و در عين حال رابطة واحد و يكسان آنها با يك جهان مشتترك  

 (. Ibid:202-203)شود  يراموني ايجاد ميپ

شود . آنچته در   متقوم مي «جهان ارتباطي»در تفاهم و تقابل متقابل اشخاص يك بنابراين 

اين رابطه اهميت دارد، متقابل و دوجانبه بودن ارتباط استت. از نظتر هوسترل، هتر اگتوی      

شتود و   داده متي  شخصي جهان پيراموني خود را دارد كه بته طتور اصتيل و مستتقيم بته او     

االذهتاني از طريتق همتدلي     منحصراً متعلق به خود اوست. امّا در تفاهم متقابل و ارتباط بين

يعني تبديل ادراك  يرمستقيم به ادراك مستقيم، جهان پيراموني مشتركي كته همتان جهتان    

طه های زيستة ديگران تنها به نحو با واس به عبارت ديگر، تجربه. شود روحي است متقوم مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. relation of motivation 
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گيرد و  شود و روابط بين اشخاص به صورت تفاهم متقابل شكل مي مي و  يرمستقيم تجربه

شتود و جهتان روحتي در نتيجتة ايتن اشتتراك        تتر تقتويم متي    هايي در سطوح عالي عينيت

آيد. در واقع اگر در سطح سوليپسيستي بتاقي بمتانيم اصتالً امكتان      االذهاني به وجود مي بين

وني مشترك وجود نخواهد داشت. به عالوه بر اساس ايتن توافتق و   درك مفهوم جهان پيرام

كنتد و معيتاری بترای     االذهاني است كه ناهماهنگي و عدم توافق معنا پيدا مي هماهنگي بين

االذهتاني   شود. نرمال بودن وابسته به توافق بتين  مي تمايز اشخاص نرمال از  يرنرمال حاصل

كثيتری از اشتخاص از طريتق تفتاهم متقابتل و از      های نرمال است، يعني هنگامي كه  سوژه

 رسند. های مشترك مي طريق قواعد مورد توافق به تجربه

 

 نتيجه

صلي هوسترل در بحتث تقتويم اعيتان استت. اينكته چگونته        ا امكان شناخت مسئلة ةمسئل

توان از ذهن و محتويات ذهن به جهان خارج رسيد و مطابقت ايتن دو حتوزه را اثبتات     مي

ای است كه به دو دليتل اصتلي متورد     توان گفت حقيقت به عنوان مطابقت، نظريه مي نمود.

انتقاد فالسفه قرار گرفته است. مشكل اول اين است كه خود واژة مطابقت ايضتاح مفهتومي   

باشتد. امتا    است و تعريف دقيق مطابقت يا معلوم نيست و يا اصتالً امكتان پتذير نمتي     نشده

توان مطابقت ادراكات خود را با واقعيت عريان  ونه ميمشكل دوم اين است كه در عمل چگ

واستطه   احراز نمود. از آنجا كه منتقدان نظرية مطابقت، عبور از ذهن و مواجهة مستقيم و بي

با خود واقعيت را  يرممكن يافتند، نظرية صتدق بته معنتای مطابقتت را كنتار گذاشتتند و       

گماتيستي صدق را مطرح كردند. در ايتن  نظريات ديگری مانند نظرية سازگاری يا نظرية پرا

نظريات، صدق به معنای ديگری، مثالً سازگاری يا فايدة عملي تعريف شده است. اما نكتتة  

مهم اين است كه فرق است بين تعريف صدق و مالك و معيار تشخيص آن. تعريتف فقتط   

كته   دهتد. چنتين نيستت    كند، اما مالك و معيار، تشخيص مصتداقي متي   ايضاح مفهومي مي

هرگاه تعريف يك مفهوم را داشته باشيم، لزوماً همان تعريف، مالك تشخيص مصتداقي آن  

 را بدست دهد و صدق از جملة چنين مفاهيمي است.  
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رود، از حيتث تعريتف بته معنتای      صدق يا حقيقت كه اساساً در مورد قضتيه بكتار متي   

كنتد.. پتوپر از جملتة     مطابقت با واقع است و صدق و كذب بر محور مطابقت معنا پيدا متي 

                    ای استت كتته معتقتد استتت صتدق فقتط بتته معنتای مطابقتتت استت. او در كتتتاب       فالستفه 

كند كه وقتي قاضي در دادگاه بته   مي برای توضيح ادعای خود اين مثال را بيانعيني   شناخت

ديگتران مفيتد   گويد حقيقت را بگو، سخن او بدين معنا نيست كه آنچه برای تو يا  شاهد مي

                    ای سخن بگو كه ستخنان تتو بتا هتم ستازگاری داشتته باشتند         است اظهار كن و يا به گونه

(popper,1979: 317.)   كنتد و لتذا    اما اين تعريف از صدق، مالك تشخيص را تعيتين نمتي

اني متورد  االذهت  بايد مالك مطابقت معلوم گردد. فايدة عملي يا سازگاری و يا اشتتراك بتين  

تواند مالك مطابقت يا به تعبير ديگر عالمت و نشانة مطابقت، يعني معلتول   نظر هوسرل مي

هتای متعتددی متناستب بتا      مطابقت باشد. البته اينكه آيا مالك واحدی وجود دارد يا متالك 

 حوزة مورد مطالعه بايد تعيين گردد، مطلب ديگری است.  

شتناخت را طتوری طراحتي كنتد كته       مستئلة خواهتد   شناسي خود مي هوسرل در پديده

ای به نتام چگتونگي احتراز مطابقتت بته       مسئلهجدايي ذهن و عين ايجاد نشود و در نتيجه 

پتردازد. امتا او در طتي     های حاضر برای آگاهي محض متي  وجود نيايد. لذا به بررسي پديده

كند كته متا    يد ميرسد و تأك تحليل تقويمي خود به تمايز بين ادراكات نرمال و  يرنرمال مي

دانيم و اين امتر بتدين معناستت كته      در تجربة اصيل خود از جهان ادراكاتي را  يرنرمال مي

شتود. بنتابراين    است كه عدول از آن  يرنرمال محستوب متي   ابتدا ادراك نرمالي تقويم شده

بديهي است كه بايد يك جهان نرمال و يك سوژة نرمال و يك شرايط نرمال بترای آگتاهي   

داشته باشد كه معيار تشخيص ادراكات و جهان های  يرنرمال باشد. درواقع هوسترل   وجود

خواستت آن را   شود كه در ابتدا با طرح آگاهي محتض متي   در اينجا دچار همان مشكلي مي

كشاند كته   پشت سر بگذارد. زيرا بحث از ادراكات نرمال و  يرنرمال او را به اين موضع مي

فردی را اثبات كند تا  يرنرمال بتودن برختي از ادراكتات بته      امری واحد و مستقل از ذهن

همتان، وابستته بته     واسطة عدول يا عدم تطابق با آن تبيين شود. اگرچه اين امر واحد و ايتن 

مطابقت پابرجاست. واقعي يا حقيقي يتا نرمتال بتودن    مسئلة  ذهن جمعي است، امّا همچنان
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االذهتاني استت. درواقتع     يافته در اشتراك بين ادراكات به معنای مطابقت با اين عينيت تقوم

صادق يا حقيقي بودن بته معنتای مطابقتت استت امّتا معيتار حقيقتت يتا عينيتت، اشتتراك           

 االذهاني است.   بين

كنتد، امتا    ها در آگاهي، از آگاهي فردی شروع مي هوسرل در توضيح فرايند تقويم پديده

زيرا اجزاء و مقومات آگاهي محض، يعني  رسد. االذهاني مي به آگاهي جمعي يا اشتراك بين

چنتان بته    شتان آن  ای ديگر، اشخاص و جهان پيرامتوني  ها و طبيعت عيني، و در مرتبه سوژه

يكديگر وابسته هستند كه فهم هريك بدون ديگری ممكن نيست. هوسرل با بيتان اشتتراك   

يتر نگتاه بته امتر     االذهاني به عنوان معيار عينيت و حقيقت، گام مهمتي را در جهتت تغي   بين

توانتد   دارد. به عبارتي، اجماع يتا شتناخت جمعتي متي     شناخت به عنوان امری جمعي برمي

فاصلة بين شناخت مطلق، كه از نظر هوسرل  يرقابل دستترس استت، و شتناخت فتردی و     

توانتد متا را بته      يرقابل اعتبار را پر كند و لذا اصالح و كامتل شتدن شتناخت جمعتي متي     

 تر سازد.   مطلق نزديكشناخت حقيقي يا 
 

 ابع  نم

 ( 1372هوستترل، ادمونتتد ،)ترجمتتة عبتتدالكريم رشتتيديان، تهتترانشناستتي ايتتدة پديتتده ،: 

 آموزش انقالب اسالمي انتشارات
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 ودانتا، حكمت الهي دين هندو

 1مهدي زماني

 اصفهان استاديار دانشگاه پيام نور

 (30/7/91؛ تاريخ پذيرش مقاله: 12/5/91)تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چكيده
ودانتا يتا حكمتت الهتي استت. ايتن       ها آنترين  در دين هندو مكاتب مختلفي وجود دارد كه اصيل

ترين تفسير آن مربوط به شانكارا ، حكيم الهي هند ، استت   مكتب مفسران متعددی دارد اما برجسته
 . در اين مقاله تالش شده تتا ضتمن بحتث از   شود يمكه به مكتب او ودانتای عاری از ثنويت گفته 

های برهما ، آتما ، ايشوارا ، مايا  اژهبه توضيح و «وحدت وجود» آموزه اين مكتب يعني نيتر ياساس

واقعيت در ودانتا به مقايسه آن  «گانه پنهمراتب »همچنين در ضمن بحث از  .و بودهي پرداخته شود

شتعار مكتتب ودانتتا     نيتر ياساسدر پايان  .در عرفان اسالمي توجه شده است «حضرات خمس»با 

با توجه به نحوه ارتباط كثترت بتا وحتدت يتا نستبي بتا مطلتق و         «آتمن همان برهمن است»يعني

 . مخصوصاً با عنايت به آثار رنه گنون و فريتيوف شواون مورد بحث قرار گرفته است

  ، حضرات خمس ماياشانكارا ، برهما ، آتما ، ، ودانتا  :هاي كليدي واژه
  

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Email: Zamani108@gmail.com 

mailto:Zamani108@gmail.com
mailto:Zamani108@gmail.com
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 مقدمه

 2«درشتن »وجتود دارد كه به هريك  متكتتب يتا ديتدگتاه  شش 1در گنجينه  نّي دين هندو

به معنتای ديتدن اشتتقاق يافتته و مفهتوم آن       3«دريش»از ريشه « درشن». واژه شود يمگفته 

ی برهمنتي  هتا  مكتتب ، ايتن شتش ديتدگاه را    يا منظر است. بعضتي از نويستندگان   ديدگاه

بنتدی   طبقهاين شش ديدگاه را در سه دسته زير  ميتوان يم(. ما 14:1362)شايگان، اند دهينام

 كنيم: 

 

 الف(
 (4منطق )نيايا -1

 (5)وايششيكا فلسفه طبيعي -2

  

 ب(
 (6)سانكهيا جهان شناسي -3

 ( 7)يوگا هنر وصال معنوی -4

  

 ج(
 (8)مي مانسا مراقبه -5

 (9)ودانتا ما بعدالطبيعه -6

 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Hinduism 

2. darshana 

3. drish 

4. nyaya 

5. vaisheshika 

6. sankhya 

7. yoga 

8. mimansa 

9. Vedanta 
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درست است كه از ميان شش ديدگاه فوق يوگا كه نوعي فن و هنتر وصتال معنتوی بته     

 نيتتر  لياصت باشد اما مطمئنتاً   مي تر معروفو  شناخته شده تر، در جوامع ديگر  ديآ يمشمار 

 . واژه ودانتتا از دو قستمت  (Stoddart,1993: 69)مكتب يا ديدگاه هنتدواي ودانتتا استت    
بته معنتای پايتان ، پتس معنتای لغتوی ايتتن واژه پتايتتان ودا         2«انتا»و  1«ودا» :تشكيل شده

يتا بتته  « وداهتا»استت و متتراد از آن تتتعتلتيتمتات عترفتانتي  (765،2:1362)شايگان،

   .بتاشتد متي« اوپتانتشتيتادهتا»عتبتارت ديتگتر 

 3«شتانكارا »حكتيم الهتي هنتد ،     هتا   آن  تترين  برجسته  كه  دارد زياد   مفسرين  ودانتا مكتب

شتود ، زيترا    گفتته متي   4« دويتتا »يتا  « ودانتای عاری از ثنويت». به مكتب شانكارا ، باشد يم

حكيم الهي مسلمان ، محمتد دارا شتكوه    .استوار است «وحدت وجود» بر آموزه،  آن  اساس

 گويد حكمت تصوف و ودانتا ، يكي هستند و ودانتا تصوف و عرفان آيين هنتدو استت   مي

(Stoddart,1993:10) . 

 5برهما

استاس   استت. بتر   «وجود وحدت» آموزه مكتب ودانتا نيتر ياساسگونه كه اشاره شد  همان

. لغتت بترهمن يتا    شود يماين آموزه ، حقيقت هستي همانا ذات الهي است كه برهما ناميده 

 (808،2:1362)شايگان، به معنای رشد و گسترش اشتقاق يتافته است Brhبرهما از ريشه 
 .  باشد يم «اصل اعلي»اما اصطالحاً به معنای وجود نامحدود يا ذات الهي و 

و از هتر نتوع    باشتد  يمت نهايت  ذات بي مانند خداوند است كه مطلق و بي «اصل اعلي»

در ايتن   .رنتد يگ يمت در نظتر   «فتوق وجتود  »تعين و محدوديت مبراست و بدين سبب او را 

 .شتود  ينممرتبه ذات الهي از هر وصف و اسم و رسمي برتر است و به هيچ صفتي متصف 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1.veda 

2. anta  

3. Shankara 

4. Advaitia 

5. Brahma 
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زيرا  يتر   شود يمگفته  «مرتبه احديت»يا  «حضرت ذات»در عرفان اسالمي به ايتن مترتبه ، 

به دليل آن كه خداوند در اين مرتبته از تمتام اوصتاف و كليته     . از او وجودی متصور نيست

هر چند اشاره بته او   گيرد، مي مورد اشاره قرار« هو»ست معموال با ضمير  ايب اسماء برتر ا

ما را از اين  ،نيز نوعي انتساب محدوديت به او خواهد بود و نادرست است اما تنگنای زبان

و بته   استت، « حقته حقيقيته  »يگانگي ذات در اين مرتبه از نوع وحدت  سازد. مي امر ناگزير

 باور به وجودی  ير از او محال خواهد بود:همين دليل فرض كثرت و 

 كه يكي هست و هيچ نيست جز او

 تتتتووحتتتده ال التتتته اال هتتتتت

قرار دارد. در اين مرتبته خداونتد همتراه بتا     1«ايشوارا»پس از مرتبه ذات، مرتبه وجود يا 

مرتبته  ، مثالً خدا با اتصتاف بته صتفت خالقيتت. خداونتد در      شود يمصفات در نظر گرفته 

استتت و گتتاهي بتا عبتارت      3يتتا جتتاگات   2وجود منشأ مراتب تجلي يا خلقت( سامسارا

اتصاف خداوند به صفات موجب نوعي تمايز بترای   .شود يمبه آن اشاره  4«خدای شخصي»

گردد و اين تمايز به معنای فرض جدايي او از  ير است و ناگزير از ايتن منظتر او را    مي او

در ر س ايتن تعينتات    ايتم.  تعينات وتشخصتات معلتوم منظتور كترده    هم چون موجودی با 

اتصاف خداوند به صفت وجتود استت كته اوصتاف ديگتر را در پتي دارد )بينتای مطلتق،         

گتذار   بيشتر بر خدای شارع يتا قتانون   «خدای شخصي»البته بايد گفت عبارت  (.35:1385

 كته  يحتال داللت دارد يعني مقصود از آن، خداوند با اتصاف به صتفت ختاص استت ، در    

. امتا اطتالق   باشد يممرتبه وجود يا ايشوارا برای اشاره به خداوند با اتصاف به همه صفات 

 ذات  تفكيك  برای  ودانتا  در  . شود مي  تسامح  بر  ايراد چنداني ندارد وحمل اسم خاص بر عام

  وجتتود   فتتوق   يتا  ذات  مترتتبته  به . دارد  وجتود  واژه  دو  ( ايتشتوارا )  وجتود  مرتبته  از  الهي 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ishvara 

2. Samsara 

3. Jagat 

4. Personal god 
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. امتا  گتردد  ينمت اين مرتبه برهما به هيچ صتفتي موصتوف     در  كه  گويند مي  1«گونا نير برهما»

كه در آن برهما به اوصاف متصتف   شود يمناميده 2«برهما ساگونا»، «وجود»مرتبه ايشوارا يا 

 در طترح ذيتل نمتايش داد    تتوان  يمت ذات، وجتود و تجلتي را    سته مرتبته  گردد. تمتايز   مي
  .(71:1374)گنون،

 

(1) 
 برهما نير گونا

 )برهما بدون اتصاف به صفات(

 مرتبه فوق وجود

 )ذات الهي(

(2) 
 برهما ساگونا

 )برهمای متصف به صفات(

 مرتبه وجود )ايشورا(

 )خدای شخصي(

 مرتبه خلقت ، تجلي ، هستي سامسارا )جاگات( (3)

 

 آتما  

است. اصل اعلي دو جنبه  3، آتما رود يمواژه ديگری كه درباره مبد  برتر يا اصل اعلي بكار 

را بايتتد او   ديگتتر  و منتتزه از همتته اشتتياء استتت و از طتترف 4دارد: از طرفتتي برتتتر ، متعتتال

هتای   وقتتي واژه  .(Schuon, 1991:81( دانستت  5همته موجتودات   بر طيمحظاهر و  ، حاضر

بر هر دو جنبه آن داللتت دارنتد امتا تصتور      روند يمبرهما و آتما در مورد اصل اعلي بكار 

تعالي و تنزيه بيشتر با واژه برهما پيوند دارد و تصور احاطه و حضتور بتا واژه آتمتا بيشتتر     

«  يتر از آن نيستت  »يتا  -«استت »مايا آتمتا  »گويد:  مي به همين دليل شواون گردد يمتداعي 

ناميتده   «تشتبيه »و جنبته دوم   «تنزيه»جنبه اول  اسالمي فكرت. در عالم (442:1384)دهقان، 

 (. 20-40: 1365 شود )رضا زاده شفق، مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Brahma Nirguna 

2. Brahma saguna 

3. Atma 

4. transcendent 

5. immanent 
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آن كه در همه اشياء ساكنست ولي  يتر از همته اشياستت    » :ميخوان يمدر اوپانيشادها چنين 

 – كنتد  يمت همه اشياست. همه اشياء را از درون اداره  تن او، شناسد ينمهمه اشياء او را 

 .(Brih. Up. 3 , 7 , 15)«، مدير درونتي استت و  تيتر فتانتي استتاو نفس شماست

 واقعيت گانه پنجمراتب 

ارای مراتتب متعتدد استت    عين وحتدت و يگتانگي د   از منظر دين هندو حقيقت هستي در

بته وحتدت بتاز     هتا  آن، مراتبي از شدت و ضعف را در برمي گيرد كه كثرت يعني حقيقت

  :اين مراتب را در پنه مرتبه زير خالصه كنيم ميتوان يماز لحاظي  .گردد يم

. اين شود يم ( مرتبه ذات الهي يا اصل اعلي كه با واژه های آتما و برهما به آن اشاره1)

ناميتده   «برهمتا نيرگونتا  »مرتبه همان برهما بدون اتصاف به صفات است كه فوق وجود يتا  

نهتان ختود    مل نيروی گوناگون ختود را بتا ارادة  آن كه خود بي رنگ است در ع» :شود يم

 «او خداستت  - شتود  يمت كند. و اول و آخر عالم در او منحل  ی گوناگون توزيع ميها رنگ

(Shve. Up. 4. 1).  

. در اين مرتبه خداوند بتا اتصتاف   شود يمبه آن اشاره  «ايشوارا»( مرتبه وجود كه با واژه 2)

.اين مرتبه معادل با مرتبه واحديت يا گردد يملحا   «خدای شخصي»به صفات و به تعبيری 

 .  باشد يمالهيت در عرفان اسالمي 

كته:   ميريت گ يمت مرتبته در نظتر   اما از اين دو مرتبه كه بگذريم تجلي خداوند را در سته  

 ، عالم نفوس و عالم اجسام است.  عقول عالم

 2«روح»و متراد از آن   رديگ يممورد اشاره قرار 1«بودهي»( مرتبه عالم عقول كه با واژه 3)

 . (37:1384)دهقان،   است 3«عقل قدسي»يا 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Buddhi 

2. Spirit 

3. Intellect 
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در  ،دهتد  مي ای واسط ميان عالم اجسام و عالم عقول را تشكيل( عالم نفس كه مرتبه4)

 گويند. مي 1«اسواپنا»دين هندو به اين عالم 

 .شود يمگفته  2«استهوال»( مرتبه آخر همان عالم اجسام است كه به آن 5)

 بدين ترتيب ترسيم نمود: توان يمرا  گانه پنهخالصه اين مراتب 

 

 مايا

 خدا

 آتما = برهما نير گونا = ذات الهي = فوق وجود1

 ختتدای شتختصتي = مترتتبته وجودايشوارا = 2

   

 عالم

 بودهي = روح = عقل3

 اسواپنا= عالم مثال )4(

 = عالم اجساماستهوال5

 

يعني دو مرتبته اول مربتوط بته     مييگو يم «عالم»و سه مرتبه آخر  «خدا»به دو مرتبه اول 

 .  باشد يممبد  و سه مرتبه آخر مربوط به تجلي آن 

بناميم. بته ايتن ترتيتب مرتبته      3«لوگوس»مرتبه دوم و سوم را  ميتوان يمنكته ديگر آنكه 

ناميتده   «لوگوس مخلوق»و مرتبه سوم يعني بودهي ،  «لوگوس نامخلوق»دوم يعني ايشوارا 

 :  (443:1384)دهقان،  شود يم

 

 لوگوس
 ايشوارا يا خدای شخصي )2( نامخلوق:

 عتقتل و روحبتودهتي يتا  )3( متختلوق:

 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. svapna 

2. sthula 

3. Logos 
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شتود از آ تاز انجيتل يوحنتا      متي  كاربرد واژه يوناني لوگوس كه به كلمه و عقل ترجمه

در آ از كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود. همه چيتز توستط   »گرفته شده است:

بدين سان اگر در اين عبارت خدا وراء هستي در نظر گرفته شتود لوگتوس   «.آن آفريده شد

كلمته  »هستي قرار دارد و اگر خدا در مرتبه هستي در نظتر گرفتته شتود لوگتوس     در مرتبه 

 (.462:1384خداوند خواهد بود )دهقان، « خالقه

لوگوس نامخلوق را حضور پيشتين نستبي در    ميتوان يممطابق با تفسير فريتيوف شواون 

در نسبي معرفتي نمتاييم.    انعكاس مطلقمطلق بدانيم و متقابالً لوگوس مخلوق )بودهي( را 

 ميتتوان  يمت به ترتيب به جتای متطلق و نسبي استفاده كنتيم   «مايا»و  «آتما»اگر از واژه های 

 «مايتتتا»در  «آتمتتتا»،  «بتتتودهي»استتتت و  «آتمتتتا»در  «مايتتتا»،  «ايشتتتوارا»بگتتتوييم كتتته 

. در حقيقت لوگوس بتا دو مرتبته ختود )لوگتوس مخلتوق و لوگتوس       (71:1383)شوان،

. لوگوس پلتي استت كته ارتبتاط     باشد يمواسط و رابط عالم مخلوق و نامخلوق  نامخلوق(

عالوه بر عالم تجلي )سه  «مايا»يا  «نسبيت». قلمرو گردد يمخدا و انسان از طريق آن ممكن 

 گتتردد يمتترا نيتتز شتتامل   «ايشتتوارا»مترتتبتتته آختتر(، مرتتبتتتته وجتتتتود يتتعتتنتتتي    

. فقط مرتبه اول يعني آتما يا ورای وجود است كه از همه جهات مطلق (23:1384)دهقان،

و از هتر نتوع استم و رستمي آزاد      گردد ينماست و به هيچ حد و صفت و قيدی موصوف 

مبد  موجودات همراه بتا صتفات و استماء     به عنوانخداوند  ،است. اما مرتبه دوم يا ايشوارا

گردد. سرّ اينكه عرفا مرتبته ذات   وب ميو همين نوعي تشخص و تعين محس شود يملحا  

همين است كه آنان اتصتاف بته وجتود را نيتز نتوعي تعتيتتن و        دانند يمرا فراتر از وجود 

. شتواتون در متورد ايشوارا تعبيتر  دانند يم «مطلقيت»تتشتختص و در نتتتيجته ختروج از 

است مشتختتص   «كامالً مطلق»با مرتبه ذات كه  را آنتا تفاوت  برد يمرا بكار  «نسبتاً مطلق»

است بترای اشتاره بته     «متناقض»كه ظاهراً  «نسبتاً مطلق». تعبير (135:1384)شوان، نتمايد

و از مرتبته اطتالق محتض     شتود  يمت خداوند با اتصاف به صفات لحا   است كهمرتبه ای 

كه از هر قيدی حتتي قيتد    نامند يم «مطلق»گردد. در عرفان اسالمي مرتبه ذات را  خارج مي

نيز آزاد است يعني اگر مطلق بودن را به عنوان قيد و حد در نظر گيريم خداوند از  «اطالق»
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. امتا  نامنتد  يمت  «احتديت »يا  « يب مطلق»آن هم برتر است. در عرفان اسالمي اين مرتبه را 

 يتب  »يتا   «يتت اله«  دوم يتا ايشتوارا را مرتبته    مرتبه كه شود مي صفات موجباتصاف خدا به 

 يتب  »معتادل بتا تعبيتر     «نسبتاً مطلتق »(. بنابراين ، تعبير 31 : 1370 ، جامي بنامند )« مضاف

حقيقتت را بتدين ترتيتب خالصته      گانته  پنهدر عرفان اسالمي است. گنون مراتب  «مضاف

 :(Guenon , 1945: 35) كند يم

 

مراتتتتب 

 گانه پنه

 مرتبه اصل
 كامالً مطلق  ورای وجود (1)

 مطلق
  

  نسبتاً مطلق  وجود (2)

يا(
)ما

ت 
سبي

و ن
مر

قل
 

       

 مرتبه تجلي

     صوری فوق تجلي  (3)

 

 تجلي صوری

صوری لطيتف   (4)

 )نفس(
  

 
صوری كثيتف   (5)

 )جسم(
  

 

در طرح گنون همه مراتب حقيقت كه پس از مرتبته ذات   شود يمكه مالحظه  گونه همان

. هتر  باشتد  يمت  نيمعت . مقصود از مايا حقيقت نستبي و  شوند يمناميده  «مايا» رنديگ يمقترار 

مرتبه ای نسبت به مرتبه برتر از خود از تعين و تشتخص و در نتيجته محتدوديت بيشتتری     

مرتبه باالتر مندرج است. مايا به معنای وهتم استت و وهتم در     برخوردار است و در ضمنِ

 شتود  يمت مقابل حقيقت قرار دارد. هر مرتبه نسبت به مرتبه باالتر از خود نيستتي محستوب   

. شتود  يمت )وهتم( ناميتده    «مايتا »زيرا دارای هستي متستتتقل نتيتستت و بر همين استاس  

 :  نامد يمعربي نيز عالم را خيال  ابن
 ن خيال و هو حق في الحقيقه انما الكو

 .(159: 1365ابن عربي،)والذی يفهم هذا حاز اسرار الطريقه 
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 «برهمتا نيرگونتا  »مطالب فوق تنها مرتبه ای كه از نسبيت برتر است مرتبه ذات يتا   بر اساس

است زيرا برتر از آن مرتبه ای وجود ندارد. اما مرتبه دوم هرچند از مراتب الوهيتت بشتمار   

و بدين اعتبار مطلق است اما نسبت به مرتبته برتتر از ختود     مييگو يم «خدا»و به آن  ديآ يم

. ايتن نشتان   شتود  يمت ناميده  «نسبي»يعني از آن جهت كه نوعي تعتيتن و تتشتختص دارد 

دهد كه در عالم الهي بايستي ميان ذات و صفات تفاوت قاال شتويم. مرتبته ذات از هتر     مي

 ما مرتبه صفات و اسماء با نوعي تعين و تشخص همراه است.  وجود برتر است ا حتي صفتي

بودن و  1بدانيم ، دو جنبه دارد يكي مطلق «بي چون»مرتبه  را آن ميتوان يممرتبه ذات كه 

. البته توجه داريم كه اين عقل ما است كته بتين ايتن دو جنبته تمييتز و      2عدم تناهيديگری 

دهد وگرنه مطلق بودن ، مستلزم بينهايت بودن است و بينهايت بودن ، مستتلزم   تشخيص مي

 مطلق بودن. 

يتا   گانته  پتنه را بتا مراتتب    آن ميتتوان  يمدر مكتب ودانتا  گانه پنهبرای فهم بهتر مراتب 

 اسالمي و به ويژه آثار محي الدين ابن عربي مقايسه كنيم:  در عرفان «حضرات خمس»

 

 الجمع ةحضر

 اصل
 احديت:حضرت  يب مطلق (1)

 الهوت: حضرت  يب مضاف )واحديت( (2)

   

 عالم

 جبروت: عقول و ارواح (3)

 ملكوت: عالم مثال (4)

 ناسوت: عالم شهادت (5)

 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. absolute 

2. infinite 
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در ودانتتا و   گانته  پتنه در طرح ذيل بته مقايسته مراتتب     ميتوان يممطالب فوق  بر اساس

 عرفان اسالمي بپردازيم:

 

 توضيح ودانتا در گانه پنهمراتب  اسالمي عرفان در خمس حضرات

 فوق هستي )ذات الهي( آتما هاهوت

 و...(   خالق صفات با خدا ) هستي ايشوارا الهوت

 روح ، عقل قدسي   بودهي جبروت

 نفس اسواپنا ملكوت

 جسم استهوال ناسوت

 

يكي از كساني كه به مقايسته مراتتب هستتي در عرفتان استالمي و عرفتان ديتن هنتدو         

. او در كتاب مجمتع  استعارف مسلمان ساكن هندوستان  ،شكوه پرداخته است ، محمد دارا

ستت بته   ها آنو اسالم و نشتان دادن يگتانگي    والبحرين كه هدف آن تطبيق مباني دين هند

 :  سدينو يمربعه اشاره كرد. و اعوالم 

ناستوت ،   :بعضي از صوفيه چهار استت  به طور،  است نآ برعوالمي كه جميع مخلوقات را ناچار گذر 

كننتد. و جمعتي كته عتالم      را داخل مي عالم مثالگويند و  پنه يبعضالهوت. و  (و)ملكوت ، جبروت 

كته عبتارت از ايتن     1«اوستها» :هند فقرا طوربه گويند. و  ، چهار مي انگارند يممثال را با ملكوت يكي 

« ستتكهوپت»، 3[استواپنا ]« ستپن »، 2[جاگاريتتا ]« چتتاگرت» عتوالم اربعته باشتد چهتار استت     

 (. 1366:15)داراشكوه،  5«تريا» [و]    4[سوشوپتا]

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Arastha 

2. Jagarita 

3. Svapna 

4. Susupti 

5. Turia 
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 كند:   مقايسه مي در عرفان اسالميبا متناظر آن  چهارگانه رای ها عالم دارا شكوه هريك از اين

 الوهيت عالم الهي  الهوت   «تريا»( 2)

 عالم نفي نقوش   عالم خواب عميق  جبروت   «سكهوپت»( 3)

 عالم ارواح  خوابعالم  ملكوت   «سپن»( 4)

 عالم جسماني  عالم بيداری  ناسوت   «چاگرت»( 5)

الزم است. يكي اينكه در مقايسه او  شكوهدارادر اينجا اشاره به چند نكته درباره مقايسه 

 هتا  آنو بنتابراين اگتر مرتبته ذات را بته      رديگ يمی چهارگانه پس از مرتبه ذات قرار ها عالم

. مستلماً  گتردد  يمت و بتا حضترات خمتس تطبيتق      رستد  يماضافه كنيم تعداد مراتب به پنه 

فقتط   را «عالم»نوان داراشكوه به تمايز مرتبه ذات و صفات در عالم الهي توجه داشته ولي ع

 كنتد  يمو بر همين اساس به چهار عالم اشاره  كند يماز مرتبه ذات اطالق  تر نييپابه مراتب 

 .  (216:1384)شايگان، 

مكتب ودانتا سه عالم ناسوت ، ملكوت و جبتروت را بته ترتيتب     اساسبر هم چنين او 

. در عالم بيداری ، حواس ظاهری متا  كند يمبا عالم بيداری ، خواب و خواب عميق مقايسه 

. اما در عتالم ختواب آدمتي از    كنند يمرا نسبت به عالم ناسوت يا موجودات جسماني آگاه 

 هتا  صتورت . در عتالم ختواب   گردد يمقيود زمان و مكان و خواص ديگر اشياء مادی فارغ 

الم وجود دارند اما از خواص جسماني ديگر خبری نيست )صوری لطيف( و در نهايتت عت  

 خواب عميق قرار دارد كه در آن هيچ صورتي وجود ندارد )فوق صوری(.

نكته آخر اينكه داراشكوه در عبارات خود عالم ملكوت را عالم ارواح ناميتده استت كته    

ای  كامالً معلوم است كه مقصود او از كلمه روح در اينجا همان نفستي استت كته در مرتبته    

 ِ آن صوری لطيف است ، نه فوق صوری.  و جنس رديگ يمواسط ميان جسم و بودهي قرار 

 آتمن

كتون  »يتا   «عالم صتغتيتتر » به عنوانانسان  ،همانند مكاتب عرفاني بزرگ در مكتب ودانتا نيز

از مراتتب نتدارد و بته تعبيتری همته       كيت  چيهشود. انسان اختصاص به  تعريف مي «جامع
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ظهتورات خداونتد در عتالم    از آن جهت كته انستان يكتي از    . شود مراتب در او خالصه مي

نفس و عقل وی پديدار گشته است امتا   تجلي است سه مرتبه عالم تجلي به ترتيب در بدن،

عالوه بر سته مرتبته تجلتي يعنتي روح ، نفتس و      است،  «كون جامع»از آن جهت كه آدمي 

ول يتا  نيز در انسان متناظرهايي دارد. متناظر با مرتبته ا  گانه پنهجسم دو مرتبه اول از مراتب 

و متناظر  شود يمبه آن اشاره  1«آتمن»ای وجود دارد كه با واژه  برهما نيرگونا در انسان مرتبه

 (.  816:  1362،2، شايگان )  رديگ يقرار م 2«جيوا»  با مرتبه دوم يا برهمن ساگونا نيز مرتبه

 

 عالم صغير عالم كبير 

 نيرگونا
 ( برهمن1)

 برهمن
 آتمن

 ساگونا 
 (برهمن2)

 ايشوارا
 جيوا

 

گوايم يعني حقيقتي كه ضمير ، ذات و لطيفه  مي «خود»حقيقتي است كه ما بدان  «آتمن»

مرتبه تعتين و تتشختتص انتتسان استت. در      «جيوا». اما دهد يمو كنه حقيقت ما را تشكيل 

 يتتوان  ينمت ي ديتد، شتنونده شتنوايي را    نتوا ينمتو بيننده بينايي را » :ديآ يماوپانيشاد چنين 

 «متجلتي استت   هتا  نيت اي فهميد، اين آتمن است كه در همته  توان ينم، فهمنده فهم را شنيد

(Brhad. Vp. III, 3, 3). 

 شتود.  در اين متن بر اصالت آتمن و احاطته او بتر همته اركتان وجتودی آدمتي تاكيتد متي        

جتايي   گونه كه اصل عالم در همه شتئون و مظتاهر آن حضتور دارد و هتيچ     سان همان بدين

 گردد. اصل حقيقت آدمي نيز در كليه مشاعر و افعال وی آشكار مي از او نيست، خالي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Atman 

2. Jiva 
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 مايا

 به معنای اندازه گيری ، تناسب ، ظاهر ساختن و صتورت بخشتيدن استت    maمايا از ريشه 

. مقصود از مايتا ، متظاهتر و تتجتليتات حتتقيقت مطلتق استت. و    (848:1362.)شايگان،

الهتي استت و    ميدان نمايش و ظهور صتفات  نام نهاد. جهان «الهيهنر تجليات » را آن توان يم

 ،ناميتد. مايتا   «تتوهم جهتاني  » را آن تتوان  يموجود مستقل و مكتفي به ذات ندارد و بنابراين 

ظهور و تجلي است و به همين دليل نقشي دوگانه دارد زيرا از طرفي مانع ديدن حقيقتت و  

است ولي بته اعتبتار    ها انسانمراه نمودن و شأن آن گ شود يماصل است و حجاب حقيقت 

. در تعبيرات قرآن نيز همه چيتز  ديآ يمديگر مفتاح و طريقي برای شناخت حقيقت به شمار 

آيه و نشانه است. آيه و نشانه از طرفي اصل و حقيقت نيست و حجاب است امتا از طترف   

 : گردد يمديگر راه وصول به اصل و حقيقت محسوب 

بر حسب حاالت بي نهايت متنوع ختود ، آتمتا را ظتاهر     است كه يالهمايا توهم يا هنر 

صرفاً جنبته ستلبي دارد    گردد يميعني جهالتي كه باعث احتجاب آتما  «اويديا»كند و  مي

متطتتلب را بته     شتود. شتانتكتارا چتاريتا ايتن و به نحو مرموزی از خود آتما ناشي مي

 . (Schuon , 1970: 24)است  آ از يب «مايا»كه  كند يماين شكل بيان 

نه عين مبد  نور است و نه  ير از  شود يمعالم پرتو خداوند است و پرتوی كه از نور ناشي 

بگوييم كه پرتو  ير از مبد  نيست اما از طرف ديگر عين مبتد  هتم    ميتوان يماز لحاظي  .آن

 :سدينو يمباره اين مطلب چنين  شواون در .نيست

است و از طرفي  «ايشوارا»سخن گفتن از اينكه مايا صفت   اند گفتهگونه كه اصحاب مكتب ودانتا  همان»

عتدم  » [جنبه]ای بر رخسار اوست، به اين معناست كه عالم از  و از طرف ديگر پرده كند يماو را ظاهر 

استت   الهي «وجود»كه عالم حاصل ضرورت مطلق  گفت توان يم. همچنين شود يمآتما ناشي  «تناهي

(Schuon , 1970: 24).  

. بته  گردد يمآن وجود مطلق به وجود نسبي اين جهان مرتبط  لهيبه وسمايا عاملي است كه 

اين معنا مايا مقدمه اعتقاد به درجات و مراتب وجود است كه به معنايي، ظواهری است كته  

جود برهمن يا مستقل ندارد و و گردد. چون جهان واقعيت  باعث احتجاب حقيقت مطلق مي
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مطلق يگانه وجود است و جز او وجود ديگری ممكن نيست پتس ختارج از آتمتا جهتاني     

اگر از منظر حقيقتت  ی نيست خطای باصره چيز حاصل وجود ندارد و اين جهان ظاهر جز

محض سخن بگوييم واقعيت منحصر به خداوند است و عالم سرابي فريبنده بيش نيستت و  

 ديده حق بين واقعيتي جز خداوند نمي بيند. 
ی ايتن عتالم كته    ها نيتعو  ها صورتبازی اوست )و  شود يمو آگاه باش كه در اين عالم ، هرچه ديده 

صرف و اعتبار محض اند( و آن ذات )به صرافت خود(  «نيست » گراندي و هستي جلوه به راستپيش تو 

بيند همه آثار و ظهتورات اوستت(    )و آنچه مي نديب ينماو را  كس چيهو  نديب يماصتل هتمته چتيتز را 

 (.72 :1374)داراشكوه، 

كتامالً بتا    شود يمبر اساس مطالب فوق بايد گفت كه آنچه در مكتب ودانتا درباره مايا گفته 

 متفاوت است.   2«في نفسه ءشي»و تمايز آن با  1«پديدار»ديدگاه كانت در خصوص 

و ذات اشياء بر ما پوشتيده   ميكن يمنظريه كانت در مورد اينكه ما فقط پديدارها را درك 

است دارای مباني شناخت شناسانة خاصي است كه مبادی شناخت را منحصتر بته حتس و    

مبنای نظريه ودانتا در خصوص پديدار بودن اشتيتاء اعتتتقتاد بته   هك يحال. در كند يمعقل 

در فلستفه  . (Date , 1954:401-6)حقيقتت استت    واستطه  يبشتنتاختت شتهودی و درك 

شود تا ناتواني عقل تجربي از درك مفاهيمي ماننتد متاده و عليتت در عتالم      مي كانت تالش

پديدارهای حسي مورد تاكيتد قترار گيرد،امتا در    طبيعي نشان داده شود و محدوديت آن به 

قاد به اصالت و تتوان شتناخت شتهودی در درك اصتل حقيقتي      تمكتب ودانتا با توجه به اع

پنتداريم فاقتد تحقتق و واقعيتت      متي  عالم،ذات و ويژگي های اموری كه آن ها را  ير از او

 گردد. مي معرفي

برهما واقعيت مطلق است و بنابراين هيچ چيز بيرون از او نيستت و عتالم هماننتد بعتد     

دروني برهما است. برهما جنبه نسبي ندارد و بنابراين عالم )نسبيت( ، جنبه واجتب مطلتق   

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. phenomenon 

2. noumenon 
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ای از مطلق است و اگر نسبي وجود نداشت  بودن برهما است. به عبارت ديگر نسبيت جنبه

 .مطلق ، مطلق نبود

 توانتد  ينمت است. ممكن است اعتراض شود كه برهمتا   «برهما»عالم كه كثير است ذات 

( يقينتاً برهمتا ذات    بايد گفت در پاسخ ذات كثرت باشد زيرا او عدم ثنويت ) دويتا( است. )

از آن جهتت   مييبگتو  ميتوان يمعالم نيست زيرا از منظر مطلق ، اصالً جهان وجود ندارد اما 

گويي وجود دارد ذاتش برهماست چرا كه در  ير اين صورت عالم اصالً واقعيتت   ميكه تو 

 «عتام  امكتان »يتا   «بتي نهايتت  »سهم خود وجود دارد اما انعكاس معكتوس   به نداشت. كثرت

 برهماست... 

استت. تصتوف همتين     «آپارا برهما»  يا «ايشوارا »  ، « هستي»  ،الهي ،  نفس ِ  كيهاني فرض پيش

 Schuon) كنتد  يمت بيتان   «من گنه پنهان بودم، خواستتم شتناخته شتوم   »مطلب را با فرمول 

,1970: 28) . 

 آتمن و برهمن  

آتمتن   [1]«تو هماني» :شود يمآمتوزه متكتتب ودانتتا در ايتن جتمالت خالصه  نيتر ياساس

 يتر از   «جيتوا »عالم بترهمن استت و     تمام» .(Chand. UP. VI , 8 , 7) همان برهمن است

 . (Brhad. UP. II , 5 ,19)« برهمن نيست بلكه همان است

كه عتالم ، وجتود مستتقل و جداگانته نتدارد بلكته مظتاهر و         دهد يماين عبارات نشان 

از متن بزرگتتر نيستت و ايتن      كتس  چيه، ای ارجن»:  است ( نمودهای برهمن )حقيقت مطلق

 (.75 :1366، )داراشكوه «چنان كه دانه با رشته –عالم با من اتصال دارد 

كه اشياء وجود مستقل و اصيل دارنتد در   ميكن يمما در اثر توهم و معرفت سطحي فكر 

و از  مينت يب ينمت را جتدا از حتق    ها آنبين به اشياء بنگريم  اگر به ديده بصيرت حق كه يحال

جدا و مستقل  شود يمناميده  «آتمن»سراب و توهم نجات خواهيم يافت. كنه حقيقت ما كه 

و تتوهتمتتات رهتايتتي يتابتيتتم بتترای ختتود       هتا  حجتاب از برهمن نيست و اگر از قيد 
––––––––––––––––––––––––––––– 
1. tat tvam asi 
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انستان همتان    «حقيقتي  ختود  » .(Schuon,1985: 112) يمبينت  هتويتتي جدا از خداوند نمتي 

گتتردد   لتطتيتفه  يبي و الهي است و آنچه جدا و مستقل از حتق تتعتتالي متنتظتتور متتي   

: نفس جتدا از رب نيستت و اگتر    «من عرف نفسه فقد عرف ربه»خواهد بود.  «منِ پنداری»

ال انتا و ال انتت:   »بنابراين رابطه صتوفيانه  »: شود يمحقيقت نفس شناخته شود خدا شناخته 

 «)تتو همتان اواتي(    «تت تتووم استي  »)نته متن و نته تو بلكه او( معادل است با رابطه « هو

(Schuon , 1970: 21). 

امتياز و جدايي ميان عارف و معروف از ميان رختت بتر    "ال انا و ال انت بل هو"در عبارت 

دوگانگي نفتي شتود . در    ،به ر م تنگنای زبان ، به گونه ای سلبي  شود تا مي بسته و تالش

يگانگي آتمن گردد.  مي نيز همين مقصود ، البته به نحو ايجابي بيان "تو همان اواي"عبارت 

برهمن مبتني بر يگانگي واقعيت است. اصل حقيقت يكي است و كثترت چيتزی نيستت    و 

كته يكتي استت و ثتاني نتدارد وجتود        هستتي   اين  در ازل»مگر هنر جلوه گری الهي )مايا(:

  .(Chand. Up. VI , 2 , 1) «داشت

 

 نتيجه

شتود و در عرفتان    بيان مي «ادويتا»در مكتب ودانتا يگانگي واقعيت ، با تعبير عدم ثنويت يا 

عرفتان استالمي و    ديتدگاه  ،. بنابراينكنند يمبه آن اشاره « الوجود ةوحد»اسالمي با عبارت 

ايتن استت كته در ودانتتا حقيقتت الهتي        ها آنودانتا درباره حقيقت يكي است تنها تفاوت 

. به اين معنا كه در ودانتا حقيقتت  «ابژه محض»است ولي در عرفان اسالمي  «سوژة محض»

 به عنتوان مطرح است اما در عرفان اسالمي اين حقيقت  « نا»يا  «خود»يا  «من» به منزلهالهي 

اساسي و ريشته   عميق، ای عدهممكن است اين تفاوت در نگاه . گردد يممنظور  «هو»يا  «او»

نتان نيستت كته از مقايسته و     دار به نظر برسد اما از ديدگاه بسياری نيز اين تفتاوت ، آن چ 

تطبيق ميان ودانتا و عرفان اسالمي مانع شود، زيرا هرچند مكتب ودانتا حقيقت الهتي را بته   

گيرد اما مقصتود از آن تعتين فتردی نيستت تتا ذات الهتي را        نظر مي در « نا»يا  «من»عنوان 
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آگتاهي   محدود گرداند. در عرفان اسالمي نيز مقصود از هستتي الهتي وجتود فاقتد علتم و     

 1«علتم »ودانتا بتر جنبته    است كه نيانيست. بنابراين تفاوت ودانتا و عرفان اسالمي تنها در 

 : 2«هستي»و عرفان اسالمي بر جنبه  كند يمتاكيد 

سخن  (بگوييم عدم ثنويت ، ادويتا تر قيدقيا )ودانتا از يگانگي سوژه  در مكتب كه عارف يدر حال

آورد. به زبان  الوجود( دم بر مي گويد ، صوفي از يگانگي هستي )يعني يگانگي واقعيت ، وحدت مي

تأكيتد دارد و   (آگتاهي ) «چيتت »مكتب ودانتا برجنبته    است كه عارف  در اين ها آنهندواي تفاوت 

 .(Schuon , 1970: 21) (هستي) «سات»صوفي بر جنبه 

تعين )تبديل شدن سوژه به ابژه( فهميده  به منزلهبنابراين در ودانتا تجلي و ظهورِ اصل الهي 

. امتا عرفتان   شتود  يمت شود زيرا اصل الهي سوژه است و در مرتبه ظهور بته ابتژه تبتديل     مي

گيرد ظهتور آن را همچتون بتدل شتدن      ابژه در نظر مي به عنواناسالمي كه حقيقت الهي را 

 :  كند يم. طرح ذيل به توضيح مطلب كمك كند يميعني تشخص و تفرد منظور ابژه به سوژه 

 

 ظهور اصل الهي ديدگاه

 3به ابژه(  سوژه شدن بدل ) تعين سوژه محض )آتما(  ودانتا

 4سوژه(  به   ابژه شده بدل ) تفرد ابژه محض )هو( عرفان اسالمي
 

  

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Chit 

2. Sat 

3. objectification 

4. Subjectification 
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 مفهوم اگزيستانس نزد ياسپرس
 1بهمن پازوكي

 سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانؤم استاديار فلسفه

 (10/8/91؛ تاريخ پذيرش مقاله: 5/6/91)تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چكيده
او اين اصطالح را كته بته    .دانند فلسفه اگزيستانس ميگذار  بنيان ك گُر را ك يْر معموالًفلسفه  در تاريخ

است. با مروری كوتاه بر  كرده خاص انسان است، در تقابل با انديشه هگل وضع معنای نحوه وجود
انس اگزيست های مفهوم شود از بعضي از ويژگي مي ك گُر و هگل سعي ميان انديشه ك يْر جدال فلسفي

رستد.   ياستپرس متي   از نگتاه  "اگزيستتانس "وبت به شترح مفهتوم   ن برداشته شود. بعد از اين،  پرده
اگرچته واقعيتت    گنجتد. او معتقتد استت كته     استت و در مفهتوم نمتي    ناپتذير  اگزيستانس تعريتف 

اشاره « نشانه»مدد  به آن به توان همچون وجود تجربي مستدل ساخت اما مي توان اگزيستانس را نمي
و ساير اصطالحات خاصي را كه  «آزادی» ،«خودبودن»، «اگزيستانس»الفاظي همچون  كرد. ياسپرس

نفسه معنايي مستقل ندارنتد وحتتي در قالتب     داند كه في مي هايي برد، نشانه كار مي خود به  درفلسفه
ها و صحت و كذب آنها  نشاني مانند. ميزان در رد و قبولي باقي مي نشاني برای آگاهي كلي نامفهوم

است. اگزيستانس خودبودنِ اصيل انسان  همواره اگزيستانس فردیاست. اگزيستانس  بودن فرد خودْ
 بخشد. اگزيستانس، زندگي صترف را  فعليت مي قيد و شرط، به خود كه با تصميمي آزاد و بي است

زدن بته    از دست اندازد يا امكاني كه انسان يا بدان چنگ مي كند، همچون امكاني بالقوه همراهي مي
 .زند آن سر باز مي

قيتد و شترط بتودن،     بتودن، بتي   های اگزيستانس، آزادی، خود اگزيستانس، نشانه :كليدي ايه واژه

 ممكن )بالقوه( بودن

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Email: bpazouki@irip.ir 
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 مقدمه

داننتد. بعتد از پايتان     گتذار فلستفه اگزيستتانس متي     ك گُر را بنيان در تاريخ فلسفه معموالً ك يْر

آمتد كته    وجتود  آليسم آلماني در قرن نتوزدهم چرخشتي اساستي در فلستفه  ترب بته       ايده

ك گُر، نيچه و ماركس هستند. تبديل ديالكتيك  مفهوم هگل كته در آن   نمايندگان عمده آن ك يْر

آيد به ديالكتيتك اگزيستتانس در كيركگتار كته در آن فكتر،       مي های فكر در به شكل ،وجود

گيرد يكي از نقاط عطف در ستير تحتول فلستفه     خود مي های گوناگون اگزيستانس به شكل

ت مفهتومي   كه صوری 2ای عيني است از انديشه 1اين گشت، به معنای چرخش جديد است.

ِوجود كه مضموني ت اگزيستنسيل است. فلسفه اگزيستتانس، كته موضتوعش      است به تفكر

العمتل بته    عنوان خود  منفرد است، يكي از َاشكال عكتس  اش بلكه به انسان نه در كليت ذات

ك گُتر از اگزيستتانس متراد     آلماني است. معنااي كه ك يْرآليسم  مفهوم )انديشه( سيستم در ايده

رسد پيونتدی تنگاتنتگ دارد. در    آليسم آلماني كه در هگل به تماميت خود مي كند با ايده مي

توان يافت. بعضي فلستفه اگزيستتانس    تاريخ فلسفه جديد تفاسير گوناگوني از اين پيوند مي

دارتتر   را شتكل ريشته   دانند و بعضي ديگتر آن  هگل ميآليسم  ك گُر را تصحيح نقادانه ايده ك يْر

طرف انديشته او    دوپهلو است. از يكك گُر با هگل از ابتدا  اند. نسبت ك يْر هدانستسوبژكتيويته 

اش همواره در برابر يتك   به شدت متاثر از فلسفه هگل است، از سوی ديگر اما روحيه ديني

ك گُر با  از آنجا كه حاصل درگيری ك يْرشود.  مي كند و مانع قبول آن چنين تاثيری مقاومت مي

دارد و در تمامي اَشتكال   گيری فلسفه اگزيستانس نقش بسزااي سيستم فكری هگل در شكل

، الزم استت   شتود  متي   اين جريان فلسفي، از جمله فلسفه ياسپرس، به انحاء مختلف ديتده 

ور مختصتر بته بعضتي از    برای فهم بهترِ منظتور ياستپرس از اگزيستتانس در اينجتا بته طت      

 كنيم. اين درگيری اشاره یها مؤلفه

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Umschwung 

2. objektiv 
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آليسم آلماني اين است كه واقعيت )بالفعل بودن( قابل  ت تناهي انسان: اصل اساسي ايده1

نحو مناسب فهم شدني است، زيترا ايتن ستاختار از اصتلي      تعيين به عقل و ساختارآن نيز به

. در روح مطلق كته  1 شود مي مطلق استنتاجقيد و شرط )بالشرط( يعني منِ مطلق يا روحِ  بي

شتوند. در   افتند و يكي مي ، انديشه و وجود در هم مي داند مي ن سوبژكتيويتهرا تعيّ هگل آن

تا فلسفه را بتر آن بنيتان    دهدميك گُر اگزيستانس را قرار  ، ك يْريبرابر چنين سوبژكتويته مطلق

ك گُر در سيستم هگل تفكری انتزاعتي بتود بته تفكتری      كار، فلسفه كه به قول ك يْر نهد. با اين

از در مخالفتت بتا ستنت     ك گُر شود. با طرح سوبژكتيويته اگزيستنسيل، كيِِْر مبدل ميانضمامي 

آيد. او معتقد است كه متافيزيك از آنجا كه در پي صعود به وجودی مطلق  متافيزيكي در مي

است، به بيراهه رفته است چرا كه در آن تاكيد بر آنچه در انستان ابتدی استت     انساني فراو 

رستد   انسان به فراموشي سپرده شده است. اين تاكيد تا بدانجا مي تناهي بيش از حد است و 

كه انسان در امر نامتناهي به تمامه منحل و در مقام موجتود انديشتنده بتا امتر مطلتق يكتي       

شود. امّا انسان كه موجودی متناهي است با ورود بته متافيزيتك از حتد و حتدود ختود       مي

و به بيش از آنچه در توان داشته، دست زده است. پتس الزم استت او را متوجته     فراتر رفته

 هايش ساخت تا حد و مرز خود را بيايد. يكي از اين توانااي ها امكان آزادی است. توانااي

ك گُر به هگل در اهميتتي استت كته هگتل بترای شتناخت        ت امكان آزادی: انتقاد ديگر ك يْر2

اال استت. در چنتين شتناختي امكتان آزادی بته نفتع ضترورت         هماهنگي ذاتي نظام عالم ق

داند. شترط   ك گُر بر خالف هگل، نظام جهان را عقالني نمي شود. ك يْر نفي و انكار مي ،مفهوم

آزادی انسان برای او دقيقاً  يرعقالني بودن يا الاقل  يرقابل فهتم بتودن عتالم استت، زيترا      

است كه با برداشتن نسبتي كه خود     2به خوددهي صرف  كشف آزادی به معنای امكان شكل

كنيم در واقع اداره آگاهانته و ارادی   گيرد. آنجا كه خود را انتخاب مي با عالم دارد، شكل مي

حركت  ،گيريم. برتری انسان نيز در همين آزادی است. آزادی دست مي  زندگي فردی را در

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. deduzierbar 

2. reine Selbstgestaltung 
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ت اگزيستانس نيتز بته صتورت    اگزيستانس است كه قادر است به خود فعليت بخشد. حرك

كنتد. در ايتن آنِ )لحظته(     جريتان پيتدامي   ،مستمر نيست، بلكه در آنِ )لحظه( اتخاذ  تصميم

، اگزيستتانس بته آزادی ختود تحقتق     «يا ايتن يتا آن  »گيری و به هنگام رويارويي با تصميم

 بخشد. مي

طتق  نك گُر قصد انتقتاد از منطتق هگتل را دارد. م    ك يْر «حركت»ت حركت: با طرح مفهوم 3

شتود. هگتل حقيقتت وجتود و عتدم را شتدن يتا         هگل با بحث از وجود و عدم شروع مي

گشتن يكي در ديگری. وجود، در عتدم كته    داند. شدن يعني حركت  گم ها مي آن 1صيرورت

( وجود است، پس برد و چون عدم آن ديگریِ ) يرِ مي نفي وجود است، به حقيقت خود پي

گيرد. برای اينكه ايده در حركت بته ختود فعليتت     توان گفت حركت با واسطه انجام مي مي

بخشد، محتاج آزادی است. اما آزادی به نوبه خود بته وستاطت ضترورت احتيتاج دارد. در     

اين اصل را او اصل نفتي و اصتل    ،ل عين حركت است و اصل تفكرگواقع وساطت برای ه

پرسد كه اين حركت كه همچون وساطت آشكار  ك گُر مي داند. ك يْر مطلق مي تطورِ خود روح

گونته   شود؟ سيستم هگتل بته طتور مطلتق و بتدون هتيچ       شود چگونه ممكن مي )ظاهر( مي

نهايتت استت،    كته ختود بتي    2كند. اما به چنين آ ازی تنها به مدد تأمل فرضي آ از مي پيش

شرط دست يابيم، بايد تصميم بگيتريم   آ ازی بي پيشاين برای اينكه به  توان رسيد. بنابر مي

توان نتيجته گرفتت كته آ تازِ هرگونته       تا در جااي سير اين انديشه را متوقف كنيم. پس مي

آورد. ايتن قضتيه در متورد حركتت نيتز       توان با خود  فراشد فكر پديد سيستم فكری را نمي

ری ذهنتي باشتد. نته    ختودی آ تازگ   خودبته  حاصل حركتت    تواند نميصادق است. حركت 

پس كيست كه آ ازگر حركت است؟ حركتت بتا    ،تصميم در منطق جايي دارد و نه حركت

 داشتن، اتخاذ تصميم است و شدن. شود زيرا اگزيستانس اگزيستانس آ از مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. das Werden 

2. Reflexion 
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شود، پرداختن به آن اما موضتوع ايتن مقالته     جا ختم نميك گُر به هگل به همين انتقاد ك يْر

ای اجمالي بته   آن خارج است.  رض از پيش كشيدن اين موضوع اشاره ةنيست و از حوصل

كه هتر سته را بته نتوعي در همته اشتكال        استامكانات انسان، آزادی و حركت  مسئلهسه 

 توان يافت. فلسفه اگزيستانس مي

 فلسفه ياسپرس

فلستفه اگزيستتانس و فلستفه عقتل تقستيم       ةمعموالً سير فلسفه ياستپرس را بته دو مرحلت   

كنند. از آنجا كه ياسپرس خود به صراحت تأكيد دارد كه در طترح انديشته اگزيستتانس     مي

تتوان فلستفه او    ك گُر و در فلسفه عقل تحت تأثير كانت قرار داشته است، مي تأثير ك يْر  تحت

ك گُر و كانت دانست. تفاسير گوناگوني از چگونگي اين تلفيتق   را تلفيقي از انديشه های ك يْر

ای  موضتوع تحقيتق جداگانته    ،زيستانس و عقل با يكديگر وجود دارد كته ختود  و نسبت اگ

 است.  

است تا در درجه اول گزارشي توصيفي از تلقي ياستپرس از مفهتوم    در اين مقاله سعي شده

فلسفه اگزيستانس را در كتاب سته جلتدی ختود     ، ياسپرس دست داده شود. اگزيستانس به

استت. البتته    منتشتر شتد، مطترح كترده     1931در ستال  بتار  كه برای نخستتين  «فلسفه»بنام 

در خوانتد   متي  «اگزيستتانس »منتد از آنچته او در ايتن كتتاب      هايي پراكنده و  ير نظام نشانه

كه هنوز روانشتناس و بته كتار    ياسپرس ها  توان يافت. در اين نوشته ز ميني های قبلينوشته

 د، ب تر  ميبه كتار  «زندگي»معنای  اصطالح اگزيستانس را هم، بود درمان بيماران رواني مشغول

 يتا  ختود معنای  بهو هم داشت  [1]آن زمان هم اشاره به وجه تجربي هستياصطالحي كه در 

اما مفهوم اگزيستانس موضتوع اصتلي فلستفه ياستپرس قترار       «فلسفه»بود. در كتاب  1نفس

، «يتابي فلستفي در عتالم    جهتت »انتد:   های هر يك از ايتن سته جلتد چنتين     گيرد. عنوان مي

در  2كه هر سه يادآور سته بختشِ متافيزيتك ختاص     «متافيزيك»و  «روشنگری اگزيستانس»

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Selbst 

2. metaphysica specialis 
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تاريخ فلسفه است، يعني جهانشناسي، روانشناسي و خداشناسي. با استتناد بته ايتن عنتاوين     

شود كه اگزيستانس تنها واقعييت موجود نيست بلكه ساختارش چنان است كه از  روشن مي

ك طرف روی به سوی عالم و موجودات در آن دارد و از طرف ديگر معطوف بته وجتود   ي

 .دارندمتعالي است. در اين رويكرد اما عالم و وجود متعالي معنايي خاص 

 يابي فلسفي در عالم جهت

تلخيص  است. كار آن امايابي فلسفي در آن  منظور فلسفه اگزيستانس از نگاه به عالم، جهت

در قالب تصويری يكدست از عتالم   شده ختهري آخرين نتايه بدست آمده در علوم طبيعي و

خواهتد عتدم امكتان ارااته يتك چنتين        (، بلكه بر عكس متي Jaspers, 1973 I: 44نيست )

يابي در عالم تفكری است كه تمامي  تصويری مطلق و يكدست از عالم را نشان دهد. جهت

گيترد.   عطوف به شناخت كلي )بته اعتبتار كلتي( استت، در برمتي     فراشدهای آگاهي را كه م

يتابي علمتي و ديگتری     يكي جهتت  ،گويد يابي سخن مي ياسپرس در اينجا از دو نوع جهت

يتابي   (. اين آخری سعي بر اين دارد تا نشتان دهتد كته جهتت    Ibid: 29يابي فلسفي ) جهت

اصيل را بيابد. آنچته بترای متا     خود، وجود ةتواند به مدد مقوالت عيني در انديش علمي نمي

اين انديشه بنيادين مطتابق   ،نفسه نيست وجود في ،آن علم داريم قابل شناخت است و ما به 

رود. در حاليكته   فلسفه نظری كانت است اما در اجرا به راه ديگتری  يتر از راه كانتت متي    

تتوانيم   نفسته نمتي   كند نشان دهد كه ما از عالم اشتياء فتي   كانت با استدالل عقالني سعي مي

اعتقاد دارد كه ما حتي دليل قابل  ،دانش كلي )به اعتبار كلي( داشته باشيم، ياسپرس برعكس

دانيم و با ادعا به دانستن دليل قابتل شتناخت نبتودن     نفسه را نيز نمي شناخت نبودن عالم في

فلسفي در عالم  يابي ايم. بنابراين جهت از نو ادعای داشتن علم به وجود كرده ،نفسه اشياء في

هم نه برای حل مساال بنيادين معرفت شناستي استت    آن ،در پي نشان دادن حد و مرز علوم

دارد كته در آن،   بودن عالمي پرده برمي برانگيز گسيختگي، و پرسش بلكه از ناهماهنگي، ازهم

 طوری كه حتي علوم كلتي و  به يابد مي انديشد خود را در وضعيتي  يرقابل توضيح آنكه مي

ك گُتر در   سخن بتا ك يْتر   آورند. ياسپرس نيز هم عام )دارای اعتبار عام( نيز برايش آرامش نمي
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رفتنِ فرديت  فرد، كه منحصتر بته فترد استت، در شتناخت       بين  انتقادش از هگل، قاال به از

علمي است، چرا كه مخاطَب اين شناخت نه فرد منفرد بلكه مني است قابل جتايگزيني، آن  

فاهمه است كه انسان در آن با ديگران اشتتراك دارد و در نستبت بتا آن انستانها بته      قشر از 

 اند. دلخواه با يكديگر قابل تعويض

موجتود اصتيل استت بلكته اصتالت بتا        ،نه آنچه كلي، ابدی، قانونمند و با ثَبتات استت  

چيزی است كه به لحا  تاريخي يگانه و مقيتد بته وضتعيت استت و بتا تصتميمي  يتر         آن

ني اما آزادانه بروز يافته است. برای اينكه نگاهي آزاد به ويژگي  ير قابل تكرارِ تنها امر عقال

محص لِ اگزيستانس بدست آوريم، بايد ابتدا توهمِ انسجام تمام و كمال داشتنِ وجتود عتالم   

را از بين ببريم. برای انساني كه بر آن فعليت اگزيستنسيل چيره شده است، نه فهتم جتامعي   

معتبری از وجود و نه سلسله مراتب ارزشها. بايتد   لم وجود دارد، نه تقسيم بندی مطلقاًاز عا

ای برای جهيدن بته   را پايه برد و آن كافي بودن عالم پي بدون داشتن توهم، به ناهماهنگي و نا

. منظور از اين جهش، فراتر رفتن )تعالي جستن( از منِ تجربي و داد قرار  سمت اگزيستانس

طتور مستتقيم بدستت     قيق از راه علم است به سمت ساحت ديگری از متن كته بته   قابل تح

آيد. جهت يابي فلسفي در عالم، انسان را، كه در او اعتقاد بته قابتل ادراك بتودن تمتام      نمي

برد، مترزی كته نستبي بتودن و نامناستب       مي  1موجودات  لبه دارد، تا به مرز شناخت عيني

درك آنچته در نهايتت امتر اهميتت دارد، محستوس      بودن هرگونه شتناخت كلتي را بترای    

رفت علتم باشتد،    دنبال اتخاذ چنين روش سلبي در جداسازی هر آنچه گمان مي سازد. به مي

 شود كه همان روشنگری اگزيستانس است. مرحله ايجابي فلسفه آ از مي

 روشنگري اگزيستانس

قينِ به خود برساند، يقيني وظيفه فلسفه در روشنگری اگزيستانس اين است كه انسان را به ي

كه نه به او عالمي خيالي و ا واكننده القاء كند و نه او را، بعد از رهايي از هر گونته تتوهم،   

انگارانه بس پارد، بلكه كنه ذات او را وارد عمتل بته كتاری بته      نيست بدست شك و ترديدی

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. gegenständlich 
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اين يقتينِ فلستفي   شخصي كند. از آنجا كه علمي عيني به اگزيستانس نداريم پس به  ، ايت

ورزی  وساطت ِشناخت كلي و عام دست يافت بلكه روشي خاص در فلستفه  توان به نيز نمي

هتای انديشته علمتي وجته اشتتراكي نتدارد. ايتن روش را ياستپرس          الزم است كه با روش

دانتد.   را  يتر از توضتيح علتيّ متي     ( و آنJaspers, 1973 II, 9-15خوانتد )  مي 1روشنگری

را نشتان داد. در روشتنگری    نمي تتوان عقالنتي اثبتات كترد بلكته بايتد آن      اگزيستانس را 

زند، بدون آنكته او از   شود تا به خودبودنِ اصيل خود دست مي  اگزيستانس انسان فراخوانده

قواعد عملي كه كتاربردی كلتي    ةراه به شناختي از وجودش دست يابد و يا اينكه با اراا اين

يابي فلسفي در عالم حتد   اش از او گرفته شود. اگر در جهت در قبال هستي  دارند، مسؤوليت

شود، روشنگری اگزيستانس سعي بتر آن دارد   و مرز آنچه قابل شناخت است، نشان داده مي

شتود   را بيدار كند. در اين كار اما تفكر علمي منسوخ نمي فرد نزديك شود و او  تا به فرديت 

ر عكتس فراشتد ورود بته حيطته روشتنگری      دهتد، بلكته بت    و اعتبار خود را از دست نمتي 

حد و مرز بته كستب    گيرد. اراده بي يابي در عالم انجام اگزيستانس بايد همواره از ميان جهت

تتوان نتيجته    توان از آن گذشت. از اين سخن مي ورزی است و نمي دانش، اصل ذاتي فلسفه

پتردازد، كمتك    س ميزمان به قوام تفكری كه به روشنگری اگزيستان گرفت كه دو مؤلفه هم

رسانند: يكي نظام مفاهيم كلي است كه از لوازم ذاتي تفكر از آن حيث كته تفكتر استت،     مي

شتود ولتي    باشد و ديگری آگاهي اگزيستنسيال به وجود كه همتراه آن اولتي ايجتاد متي     مي

 دسترسي به مفاهيم كلي ندارد.

 متافيزيک

است زيرا به نظر ياسپرس حتي اين  هاما با روشنگری اگزيستانس هنوز سخن آخر گفته نشد

قيد و شرط در انسان، قادر به رسيدن به آن معنای  ااي كه مراد او است، نيست. از  هسته بي

تتر از آنچته در    عتالم، بته نحتوی اساستي     بايستت يكبتار ديگتر از وجتود      مي  رو فلسفه اين

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Erhellung  
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، وجتودی  1نمايتد   يقين حاصل ،روشنگری اگزيستانس گذشت، فراتر رود تا از وجود  مطلق

. فلستفه اگزيستتانس در   نامتد  متي  انديشه ديني خدا و ياسپرس وجتود  متعتالي   را وی آن كه

 ،دين. در متافيزيتك   اما نه خداشناسي و نه دين و نه جايگزيني برایاست،  هيئت متافيزيك

بتر ستر    مسئلهدر اينجا ،های ديني  ما نه با وحي و كليسا سروكار داريم و نه با شعاار و آيين

آيد. متافيزيتك   نمي های شناخت در متع لق ءامری ناشناخته و آن واحدی است كه هرگز جز

كنتد. آنچته در    كته هستت بترای آن كفايتت متي      پرسد كه وجود متعالي چيست، همين نمي

يد اهميت و معنای وجود متعالي برای اگزيستانس است و اينكته  آ پرسش در مي متافيزيك به

   باشد. بدون آنكه به آن علم داشته ،كند آن يقين حاصل مي چگونه اگزيستانس از

 اگزيستانس نزد ياسپرس

بعد از اين مقدمه كوتاه در باره سه ساحت فلسفه اگزيستانسِ ياسپرس، اكنتون بايتد پرستيد    

بته معنتای    اگزيستتانس  بته نظتر او تعريتف   كه اگزيستانس نزد ياسپرس به چه معنا است؟ 

ممكن نيست زيرا اگزيستانس چيزی عام نيست كه بتوان خاصي را در زمره آن  منطقي كلمه

تواند موضوعِ )ابژه( آگاهي علمي قترار   به حساب آورد. عالوه بر اين چون اگزيستانس نمي

عتام و كلتي ستخن گفتته      ئيگونه سخن گفت كه درباره شي توان همان گيرد، درباره آن نمي

ي يهتا  گزاره توان ديگر نميدر روشنگری اگزيستانس را  مدهآهای  رو گزاره شود. از همين مي

شود اگزيستانس چنين و چنتان استت، ايتن     كلي درباره موجود دانست. پس وقتي گفته مي

تتوان بتر    كه گواي اگزيستانس جوهری است ثابت و متي  چنان سخن را نبايد كلي گرفت، آن

 آن عوارضي گوناگون حمل كرد.

تتوان بته نحتو فلستفي از آن      توان شناخت پس چگونته متي   حال كه اگزيستانس را نمي

گفتته شتد،    طور كه همانسخن راند و اصالً قصد ياسپرس از چنين سخني چه خواهد بود؟ 

ای  مسئلهشود.  در روشنگری اگزيستانس، اگزيستانس بالقوه )ممكن( در انسان فراخوانده مي

 ةلئ، مست دگير بودنت  ك گُر نيز هر كدام به نحوی با آن در چه و ك يْرآيد و ني كه در اينجا پيش مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Seinsvergewissen 
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است. يقين بته اگزيستتانس اصتيل را،     «شدن  خوانده فرا»چگونگي در ميان گذاشتن تجربه 

متدد   تتوان بته   . بتا ديگتران تنهتا متي    كترد توان با مقوالت عيني بيتان   چون فردی است، نمي

 كترد. بنتابراين، منظتور از فراشتد مخاطتب     های كلي زباني و مفتاهيم عتام صتحبت     سمبل

است، بايد چيز ديگری باشد  يتر    قراردادنِ )تخاطب( ديگران كه فراشدی عقالني و روحي 

بيان درآوردنِ خود  اگزيستانس  يرممكن استت، زيترا    شود. به از آن مراد مي از آنچه معموالً

هتم   كردنِ صترف آن  ت. صحبتزبان ) الل و گنگ( اس نفسه بي في ،اگزيستانسِ فعليت يافته

كتار   از جايگاه اگزيستانستيال و بته كمتك مقتوالت كلتي  يرحقيقتي استت، زيترا بتا ايتن          

شود.  شناختي از آن مي ت روان آيد بلكه منجر به ادراكي علمي اگزيستانسِ بالقوه به چنگ نمي

عتالم   [2]يِكلت  ديگری بلكه آگتاهي  «بودنِ  يگانه»و  «فرد منحصربه»مخاطب اين ادراك نيز نه 

از فاهمه انسان استت. درستت بته همتين دليتل       ينزخود وجهي قابل جايگ ةنوب است كه به

 ابت  ننمايد، بطوريكه برای انس گترفت  است كه زبان ياسپرس در آثارش عجيب و  ريب مي

 آن و شفاف شدنش زمان الزم است، هرچند كاری ناشدني نيست.

كنتد تتا بتتوان از راه تفكتر      پيشنهاد ميياسپرس سه نحوه سخن گفتن از اگزيستانس را 

يافتت. اولتين     هااي دست يافت تا به مدد آنها به روشنگری اگزيستانس دست كلي به گزاره

جا،  يابي فلسفي در عالم است. در اين در جهت موجودهای  گفتن شبيه به گزاره  نحوه سخن

يترد و فراختوانيِ   گ ستازی بته مرزهتای شتناخت انجتام متي       گونه كه گفته شد، نزديك همان

 2گفتتن بته متدد مفتاهيم عينتي      شود. روش دوم، سخن اگزيستانس بالقوه آ از مي 1)توسل(

شناسي، منطق و حتي متافيزيتك استت. خطتری كته در ايتن روش       شده در روان كارگرفته به

توان بتا كمتك گترفتن از روشتهای      نهفته است، اتكاء به مقوالت كلي است. با اين خطر مي

مقابلته كترد و اگزيستتانس را از     4آمد  عادت گواي منطقي و اقوال خ الفْ تناقض 3،دورِ عيني

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Appell 

2. objektiv, gegenständlich 

3. objektiver Zirkel  

4. paradox 
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ت ابژه نجات داد. سومين روش، استتفاده از آن چيتزی استت كته ياستپرس      ئآمدن به هي  در

ياسپرس اگرچه واقعيت اگزيستتانس   ظرن  (. بهIbid: 15خواند ) اگزيستانسيال مي 1های نشانه

كتار   توان اشاره كرد. برای اين تجربي مستدل ساخت اما به آن ميتوان همچون وجود  را نمي

داده )نشتان بته ايتن     ها، نشتان  بايد از نشاني استفاده كرد. هيچ چيز امّا از آنچه در اين نشاني

برای آگاهي كلي عينيت ندارد. آنها حتي در قالتب نشتاني همچنتان     شود مي ها دارد( نشاني

هتا و صتحت و كتذب     مانند. ميزان در رد و قبولي نشتاني  يبرای آگاهي كلي نامفهوم باقي م

و  «آزادی»، «خودبتودن »، «اگزيستانس»فرد است. ياسپرس الفاظي همچون  2«خودْبودن»آنها 

نفسته   داند كته فتي   هايي مي برد، نشانه كار مي اش به ساير اصطالحات خاصي را كه در فلسفه

متالك قتراردهيم چيتزی چتون اگزيستتانس،      معنايي مستقل ندارند، زيرا اگر علوم كلتي را  

طور كتل نختواهيم داشتت. آزادی و اگزيستتانس همتواره آزادی و       دبودن به آزادی و يا خو

های آمتده در   گزاره توان نتيجه گرفت خطركژفهمي اگزيستانس فردی است. بدين ترتيب مي

شتناخت  های شتناخت علمتي استت. زيترا در      روشنگری اگزيستانس بسيار بيشتر از گزاره

كتار  هبت اند،  ي  ير از آنچه تعريف شدهيشود كه مفاهيم در معنا علمي كژفهمي وقتي پيدا مي

شوند، و اين در حالي است كه كژفهمتي در روشتنگری اگزيستتانس حاصتلِ تحقتق        گرفته

 گويد به طنين درنيامدنِ وجود اگزيستنسيل در انسان است. نگونه كه ياسپرس ميآنيافتن يا 

توان اگزيستانس را چنين توصيف كرد: اگزيستتانس   جه به آنچه گفته شد مياكنون با تو

قيد و شرط و مطلق و فردی در انسان است كه  يرقابل دريافتت بته    بي 3هسته )كانون، كُنه(

گذاشتت. اگزيستتانس،    توان با ديگران درميتان  رو آنها را نمي است و از اين 4مفاهيم عقالني

كند، امكاني كته انستان يتا بتدان چنتگ       بالقوه همراهي ميزندگي صرف را همچون امكاني 

زند. اگزيستانس خودبودنِ اصيل انسان استت كته    زدن به آن سر باز مي اندازد يا از دست مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Zeiger,Signa 

2 . Selbstsein 

3. Kern 

4. rational 
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بخشد. در اينجا تأكيد بر روی  قيد و شرط، به خود فعليت مي با تصميمي )عزمي( آزاد و بي

قيتد و شترط بتودن يعنتي اينكته       ت. بتي و ممكن )بتالقوه( بتودن است    1قيد و شرط بودن بي

يابد كه انسان با يقين مطلتق بتوانتد    در انسان فعليت مي 2(اگزيستانس تنها در آن آني )لحظه

بگويد كه خواهان واقعي اگزيستانس خود است و با اين انتخاب و در اين آن )لحظه( امری 

گويتد   تا آنجاست كه او متي بودن   آيد. تأكيد ياسپرس بر اين بالشرط ميمطلق به انتخاب در

طوريكه انسان ختود   اگزيستانس تنها در نسبتي كه با وجود متعالي )الوهيت( دارد، هست، به

 داند. را در مقام اگزيستانس موهبت وجود متعالي مي

شد، ويژگتي اساستي     اما مؤلفه دوم، يعني بالقوه بودن )امكاني بودن(، همانطور كه گفته

كنتد.   بودن( اگزيستانس متراد متي   دو معنا از بالقوه بودن )ممكناگزيستانس است. ياسپرس 

بتودن ختود از   « بيشتتر »شدن اگزيستنسيل است كه با آن انسان پي به   معنای اول، فعلِ آگاه

برد. دومين معنا بيشتر ناظر بته صترف توانتاايِ )امكتانِ(      تواند بداند، مي آنچه او از خود مي

 نين و چنان بودن آن.وجود داشتنِ اگزيستانس است تا چ

گونه است كه انسان، آنگاه كه شروع به انديشيدن درباره عالم و آدم  تفصيل قول اول اين

بترد.   برانگيز بودن عالم، مرزهای علوم و قوه شناخت ختود متي   كند پي به پرسش و خود مي

ربتاره  گاهي محكم منجر به تزلزل در وی و آ تاز انديشتيدن د   نيافتن هيچ پناه و تكيه ةتجرب

مقيد و مشتروط، موجتودی كته شتعاع      ،يابد چندگانه شود. او خود را موجودی مي خود مي

های كاركردی جسمش تنگ است و در متن جامعته، ستنت و    عملش با توجه به محدوديت

پرستد كته چترا او چنتين استت و چنتان نيستت         كند. وقتي متي  فرهنگي خاص زندگي مي

آينتد.   شمار نمتي  كدام پاسخي نهااي برای او به هيچ يابد كه توضيحات متعدد و گوناگوني مي

دانتد، بيشتتر استت     در اين نقطه برای انسان توانايي آگاهي به اينكه او از آنچه از ختود متي  

يابد به روشنگری اگزيستانس خود بپتردازد. انستان، اگزيستتانسِ     آيد. او امكان مي فراهم مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Unbedingtheit 

2. Augenblick 
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شتنگری امكانتات  تحقتق اگزيستتانس،     شود. اگزيستانس ممكن شدن انسان و رو ممكن مي

و آگاهي يافتن به چنتين امكانتاتي    1بردن فراشدی است كه الزم و ملزوم يكديگرند زيرا پي

 حال شرط اگزيستانسِ ممكن شدن انسان است و بالعكس. در عين

معنای ديگر اگزيستانسِ ممكن، تبديل امكان اگزيستنسيل به فعليت اگزيستنستيل استت   

كار اگزيستانس وجه ممكن بودن خود را از دست بدهد، به اين معنتا كته    اينبدون اينكه با 

شود. منظور از ايتن ستخن چيستت؟     كاملي نمي ةاگزيستانس ساخته و پرداخت ،با اين تبديل

ك گُر همواره تأكيد دارد كه اگزيستتانس تنهتا در يتك آن )لحظته(      ياسپرس در پيروی از ك يْر

يابد و در وحدت قتوه و فعتل،    امكان اگزيستنسيل فعليت مييابد. در چنين آناتي  تحقق مي

قيدوشرط بودنِ تمتام وجتود كته همتان وجتود       وحدت، تماميت و بي ةاگزيستانس به تجرب

 متعالي است، دست ميزند. در اين آنِ )لحظه( فعليت يافتن، اگزيستتانس در وجتود متعتالي   

كتامالً معتين    ةدت بتالقو ا خود هربار خصوصتيت وحت  شود. وحدت قوه و فعل ام سهيم مي

های خاصِ آن امكان را دارد. فعليت يافتن ايتن امكتانِ معتين متانع فعليتت       همراه با فعليت

ستان، خصوصتيت    االصول وجود دارند. بتدين  شود كه علي زمان ساير امكاناتي مي يافتن هم

و رود  بتودن )ممكتن بتودن/ امكتاني بتودِن( اگزيستتانس هرگتز از بتين نمتي          اساساً بتالقوه 

گاه كامل و تمام نيست و همواره در  رسد. اگزيستانس هيچ گاه به كمال نمي اگزيستانس هيچ

حال شدن است و اين خود دوباره تأكيدی است بر عتدم امكتان ستخن گفتتن از چيستتي      

 اگزيستانس.

هتای فتراوان اگزيستتانس سته      اما امكانات اگزيستنسيل كدامند؟در اينجا از ميان نشتاني 

آگتاهي   -3تت آزادی   2بودن )من بودن(،  خودْ - 1شوند:  مي  ار توضيح دادهنشاني به اختص

 مطلق

 :Ibid) «پرستم  د د ه روزمره و طبيعي، من از خود نمتي  در زندگي بي»خودْبودن:  - 1

پرستم، از ايتن    پرسم و نه از خويشتنِ خود. به محض اينكه از خود متي  (. نه از خود مي24

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Innewerden 
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ام،  شوم. اما من كيستم و يتا چيستتم؟ آيتا متن، متن كلتي       بيدار مي  د د ه خواب روزمره بي

آيد با آن نستبتي دارد.   ای كه هر آنچه به معرفت درمي ، فاهمه هستم؟ يعني نقطه  آگاهي كلي

ي نيست. من شك ندارم كه با هر منِ ديگری در تطابقم. امتا  شك« ام منِ كلي»در اينكه من، »

 (.Ibid: 26) 1«نيستم بلكه منِْ خود  من هستم« منِ كلي»من، تنها 

دهتم   ام. پس به جستجو ادامه مي امّا من به عنوان آگاهيِ كلي هنوز به خودم دست نيافته

توانتد عتين    است و مي 2فرد بهمنحصركند،  و هستي خودم را كه در زمان و مكان زندگي مي

يتك از   كشم. پاسخ هر چه باشد در هتيچ  مُدر ك  شناخت و معرفت قرار گيرد، به پرسش مي

يتابم بلكته    است، من ختود را تتام و تمتام نمتي     3اين تعينات كه هركدام وجهي از خود  من

ا كنم، ختود ر  هااي از وجودم نظاره مي يابم، من به جنبه همواره به بخشي از خودم دست مي

گيرم بدون اينكه از اصل با آنها يكي شوم. ياسپرس چهتار گونته از    با بخشي از آن يكي مي

ستازد: التف ت متنِ      امكانات من است، از هم متمايز مي ةاين تعينات را كه ظهور فعليت يافت

 بدني يا جسماني، ب ت منِ اجتماعي، پ ت منِ دست آوردهايم، ج ت منِ خاطراتم.

واستطه بتدنم استت و منفعالنته      ن در مكان حضور دارم. فعّاليتم بهالف ت من در مقام بد 

، من با بدنم يكي هستم اما عين آن نيستم. اگتر  شوم  مي آيد متحمل هر آنچه بر سر بدنم مي

بتود. امتا    بايست كه عضوهای آن نيز از لتوازم ذات  متن متي    همان بوديم، مي من و بدنم اين

ای خودم را از دست بدهم، حتتي بخشتي از مغتزم را    ه شود كه بعضي از عضوها و اندام مي

كنتد،   تغيير مي 4اش اما من، من باقي بماند. بدن من داام در حال سوخت و ساز است و ماده

آورد  مانم. شاهد ديگری كه ياستپرس در تأييتد قتول ختود متي      ولي من، همان من باقي مي

ترتيب به خودم ثابت  و بدينتوانم خودم را بكشم  گويد من مي امكان خودكشي است. او مي

شناسم. من، جسماني بتودن را كته فقتط     بينم و نمي كنم كه خودم را در جسماني بودن نمي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. ich bin ich selbst 

2. unverwechselbar 

3. Ichaspekte 

4. Materie 
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كتار متن مطلقتاً     توانم همچنان بپرسم كه آيا بتا ايتن   كشم، اما مي تواند بميرد، مي منفعالنه مي

 (.Ibid: 28-29شوم ) معدوم مي

وند با زندگي اجتماعي اعتبتار دارم. عملكترد   ب ت منِ اجتماعي يعني آنچه كه من در پي 

وجود خود بگيرم. تأثير من  ءتوان جز وحقوق و وظايف  خودم را مي من در شغل ونيز حق

طوری كه آنچه متن در چشتم    گذارد، به بر ديگران نيز تصويری از ماهيت خودم بر جای مي

تواند برای من، من شود. انسان موجودی اجتماعي است حتتي آنجتا كته     ديگران هستم، مي

همتان   نخارج از اجتماع و بر ضد اجتماع قرارگرفته باشد. امّا منِ اجتماعي با ختود  متن ايت   

 (.Ibid: 29-30نيست. من نتيجه مناسبات اجتماعي نيستم )

گويد كه اعتبار من در جامعته بته ايتن     آوردهايم ياسپرس مي پ ت درخصوصِ منِ دست 

دستت  متن اتفتاق افتتاده استت، ختواه        آوردی داشته باشم. من در آنچته بته   است كه دست

ر اينجا نيز ياسپرس معتقتد استت   شوم. د آميز خواه ناموفق، برای خود موضوعي مي موفقيت

تتوانم ختود را از    توان با اين جنبه از من يكي دانست زيرا كه من متي  كه خود  بودن را نمي

 (.Ibid: 31آوردهايم جدا سازم و در تقابل با آنها درآيم ) دست

من آگاهانه و يتا   ةهای تجربي من، منِ خاطراتم است. گذشت ت ت چهارمين وجه از جنبه 

شود برای من. من آنم كه بتودم.   ای مي بخشد و آاينه نه به آگاهي فعلي من تعيّن مي يرآگاها

اما آيا من تماميت خاطراتم هستم؟ مسلماً نه. من، حال و آينده نيتز هستتم. گذشتته متالك     

شود، اما متن   چه در خاطراتم تداوم و قوام ذات  من برايم آشكار مي حال و آينده نيست. اگر

نُمودی از خودم هستم. اين خاطرات نيز، كه ثبوتي عيني دارند با اين حتال   در خاطراتم تنها

 (.Ibid: 32عينِ من نيستند )

يك از اين وجوه يا حتي با كل آنها يكتي نيستتم.    توان گفت كه من با هيچ طور كل مي به

 شوم. حتي اگر من بتوانم خود را در اين من در اين وجوه به نحو تجربي بر خود پديدار مي

كنم كه من در همه ايتن   طور عيني دريابم، باز هر بار از نو چنين تجربه مي وجوه  متفاوت به

با خود متن   است  آمدههای اين چنين به عينيت در تمامه نيستم. مني كه در اين جنبه وجوه به

اش هرگتز متعلتق    شود. وجود اصيل من بنيان اين ظهورات است كه تماميت يكي نمي اًمطلق
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گيرد. با وجود اين در چنتين تتأمالتي، وقتوفي  يتر مستتقيم بته ختود         قرار نمي ادراك من

كه ختود  متن بيشتتر     گويدميميكنم كه از جنس معرفت عيني نيست. اين وقوف به من  پيدا

است از هر آنچه قابل شناخت است و در مقايسه بتا تعتيّن عينتيِ حاصتل از علتوم چيتزی       

من يا من در مقام اگزيستانس است. انسان امّا بته ايتن    ماند  يرعيني. اين همان خود  مي باقي

تواند برسد، زيرا خودْبودن  ير از اينكته امكتان اگزيستتانس     تنها به اختيار نمي [3]خودْبودن

ي ياز منشأا 2معنای خودْبودني فراآمده  وجود  متعالي نيز است. اگزيستانس به 1است، موهبت

 دارد. آگاهي تقدم -ضرورتاً بر خود متعالي،

امكانِ آزادی: آزادی نشان اصلي روشنگری اگزيستانس است. اگزيستانس ذاتتاً بته    – 2

رستد كته آزادی و    نظتر متي   ای كه در نگاه نخست چنين بته  گردد، به گونه آزادی متمايز مي

استت كته فراتتر از آزادی     3اگزيستانس يكي باشند. اما اين چنين نيست. اگزيستانس فعليتي

(Jaspers, 1991: 205مي ) ادی های ديگری عالوه بر آزادی دارد، اگتر چته آز   رود و مؤلفه

اصتالً  يابتد و آزادی   گزيستانس بدون آزادی تحقتق نمتي  ويژگي اساسي اگزيستانس است. ا

خارج از خودْبودن نيست. آزادی بنيان اگزيستنسيل دازي نِ انسان يا همان اگزيستانس ممكن 

موكول به اين است كه خودْبتودنِ اصتيل بته امكانتاتش در     است. پاسخ به پرسش از آزادی 

تحقق آزادی دست زند يا نه. منشاء پرسش از اينكه آزادی هستت يتا نيستت در ختود  متن      

پرسم، امكانِ آزادبودن خودم  خواهد تا آزادی باشد. الزمه اينكه من از آزادی مي است كه مي

آزادی   از آزادی هست. قراردادن بنياناست. آزادی پس يا اصالً نيست يا از پيش در پرسش 

اگزيستانسيل انسان و نه همچون كانت در اخالق، نشتان از نزديكتي    4در درجه اول در نهاد

 گرفتن او از كانت دارد. ك گُر و فاصله انديشه ياسپرس در اين موضوع به ك يْر

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Gabe 

2. hervorkommende 

3. Wirklichkeit 

4. Verfasstheit 
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دينتي،  آزادی سياسي، شخصي، اقتصادی، »منظور ياسپرس از آزادی در درجه نخست نه 

 ,Jaspers) «عليهتذا  وجداني است و نه آزادی انديشته، مطبوعتات و آزادی تجمتع و قتس    

. همه اين اقسام آزادی، كه برای ياسپرس بسيار بااهميت انتد و شترط زنتدگي    (194 :1988

عاقالنه، اگر مبتني بر مفهوم فلسفي آزادی باقي نمانند، ظاهری هستند و وارونته. آزادی بته   

(. آزادیِ Ibid: 195) «يعني وجود و فعتل اصتيل انستان   »به نظر ياسپرس  اش معنای فلسفي

شناستي،   تتوان يافتت. زيستت    مدنظر ياسپرس را در طبيعت  قابتل شتناخت و معلتوم نمتي    

دهند كه در آن آزادی به معنتای   دست مي شناسي، تصويری از انسان به شناسي و جامعه روان

ياسپرس معتقد است كته آزادی بته صتورتهای عينتي     فلسفي آن جااي ندارد. با وجود اين، 

شود. نخستين نحوه ظهور عيني آزادی، آزادی عمل است در مقابلِ اجبار برآمده از  ظاهر مي

 ُل و زنجير جسماني يا فشار رواني يا تهديد و شكنجه جسماني. شتكل دوم ظهتورِ آزادی   

هتای   است در مقابتل محتدوديت  ی خود  انداختن و پرورش تواناييها عيني، آزادی در به كار

اجتماعي و سياسي و يا محدوديتهای بوجود آمده در شرايط ختاص و معتين. شتكل ستوم     

 1ظهور عيني آزادی، آزادیِ خواستن يا همان آزادی انتختاب استت در مقابتل فقتدان آزادیِ    

هنتوز  (. اما اين مفتاهيم عينتي از آزادی،   Jaspers, 1984: 356ناشي از مثالً بيماری رواني )

رسانند.  گونه كه بايد و شايد آن مفهوم فلسفي از آزادی را كه مقصود ياسپرس است، نمي آن

پتردازد. او   سازی مفهوم فلسفي آزادی، ياسپرس به توضيح شرايط تحقق آن متي  برای روشن

 و قانون. 2شمرد: دانش، اراده گزافي سه شرط برای تحقق آزادی مي

افتتد محتروم از    ني در دازي ن، وجود دارد و اتفاق ميآنچه در هستي  ير اگزيستانس، يع

دانم كه هستم. متن كتاری    تنها جرياني از جريانهای حوادثم، بلكه مي آزادی است. من، اما نه

دهتم و   دهم. آگتاهي بته كتاری كته انجتام متي       كار را انجام مي  دانم كه من آن كنم و مي مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Unfreiheit 

2. Willkür 
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هنوز به معنای آزاد بودن نيستت، امتا بتدون    آزادی است.داشتنِ دانش اما  ،فهميدن آن مؤلفه

 (.Jaspers, 1973 II: 177دانش هم آزادی وجود نخواهد داشت )

تتوانم   من از ميان امكانات بسياری كته دارم، متي    شرط دوم آزادی، انتخاب دلخواهانه است.

اتفتاقي  توان به لحا  عينتي همچتون    يكي را به دلخواه انتخاب كنم. اين اراده دلخواه را مي

های  تواند تابع محرك من مي ةناپذير، گريزناپذير( تفسير كرد. اراده دلخواهان محتوم )اجتناب

ة ر م اين دو وابستگي، اراده دلخواهان شناختي يا بسته به نحوه دانش من باشد. اما علي روان

گيترم.   متي را از پيش مفروض  كنم اما آن ماند كه به آن شناختي پيدا نمي من فعاليتي باقي مي

اثبتات   ،توان محتوم بودنِ تصميمي گرفته شده را با دقت شناخت علّتي  در موارد جزاي نمي

نمود يا مفروض گرفت. حتي اگر من در مقام انتخاب كننده، تصميم را موكول بته تصتادف   

ای از اراده  صرف كنم، مثاًل با شتير يتا ختط )انتداختن تتاس(، آن تصتميم همچنتان مؤلفته        

ای انفعالي مطيع تصادفي  ماند، زيرا من آزادانه )به اختيار( خود را به گونه ي ميدلخواهانه باق

رسد كه اراده دلخواه، همانطور كه  نظر مي  لحا  ابژكتيو اينطور به ام. به عيني )ابژكتيو( ساخته

از اسمش پيداست، به دلخواه انجام گرفته شده باشد. پتس عجيتب نيستت اگتر بته لحتا        

 ياسپرس اينطور نيست. در نظرآيد. امّا   نظر  ری( نيز دلخواهانه يا تصادفي بهسوبژكتيو )اعتبا

 وجتود ِمتن   1های دلخواهانه چيزی مالزم با وجه خودانگيختگي گيری بلكه در تمام تصميم»

و  2مايته  همته اراده دلخواهانته، آزادی نيستت زيترا درون     با اين» (.Ibid: 178) «در كار است

موضوع ندارد. اما آزادی، بدون اراده دلخواه هم وجود ندارد. دانتش و اراده دلختواه، آزادی   

 .« (Jaspers, 1991: 205) اند صوری

آزادی ذاتتي ختود را    ،دلختواه تحتت قتانون    ةشرط سوم آزادی، قانون است.فهم و اراد

تصميم بته كتاری     كند كه انسان با انتخاب آزادی آنجا ظهور مي (.Ibid: 276) كنند درك مي

آور. قتوانين مبتنتي بتر     هم نه به دلخواه بلكه با احترام و به تبعيتت از قتانوني التزام    گيرد آن

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Spontaneität 

2. Gehalt 
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ضرورت، معيار های عمل اند. در تبعيت از اين معيارها انسان به ختودْ همچتون موجتودی    

خواند كته در قيتاس    از آزادی را آزادی استعالاي مييابد. ياسپرس اين شكل  آزاد آگاهي مي

با آزادی منفعلِ مبني بر دانش، فعال است و در قياس با نسبي بودن اراده گزافتي )دلختواه(،   

آزادی بدون قانون وجتود نتدارد. امتا     -طور برای كانت  و همين -ضروری. برای ياسپرس 

- قانون را معيارِ عام و كلي افعتال نمتي   ك گُر اين ياسپرس برخالف كانت و با پيروی از كيِِْر

 را در فرد  انسان بايد يافت. دسترسي انسان بته معيارهتای   داند بلكه معتقد است كه معيار آن

همتان بتودن آنهتا بتا      جهت ايتن  قانوني نه به واسطه مرجعيتي است خارج از انسان، بلكه به

 خويشتن او است.

د. قدم اول در راه آزادی، خواستن آن استت.  دان ياسپرس ماهيت آزادی را در انتخاب مي

قدم بعدی، فعل انتخاب است. و سرانجام ايتن تصتميم استت كته بتا آن هتر فترد ختود را         

گيرد  كند. انسان، در برقراری نسبت با خود است، كه تصميم مي همچون منتخ بْ انتخاب مي

صتحيح   ةه نتيجت ها است و ن های انگيزه كه كيست. انتخاب اگزيستنسيل نه حاصل كشمكش

تعيين كننده است ايتن استت    ،شنوی از فرماني عيني. آنچه در انتخاب محاسبات و نه حرف

قيتد و شترط متن بته خودْبتودن در       . اين انتخاب، تصميمِ بيمكن مي كه اين منم كه انتخاب

وجود تجربي است. چنين فعلي به گفته ياسپرس به هيچ وجه  يرعقالني، دلخواهانه يا كور 

گيترد و از ستوی ديگتر     انجتام متي   1بلكه از يك سو با وساطت فكر و تأمل در خودنيست 

توان گفتت تصتميم    پيوندد، به طوری كه مي واسطه است، زيرا در يك جهش به وقوع مي بي

گيری اگزيستنسيل به ابراز اراده سرسختانه نيست. ايتن   و خودبودن يكي است. قوت تصميم

بلكه در مواجته بتا آن روبتروی مطلتق )وجتود مطلتق(        شود، تصميم دلخواهانه گرفته نمي

نته  داند  ميضروری است. پس انسان در معنای اگزيستنسيل چيزی بجز انتخابش نيست. او 

، بلكه با تصميم و  دكن مي تنها وجود تجربي دارد، چنين و چنان است و چنين و چنان عمل

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Selbstreflexion 
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اگزيستنستيل و مطلقتاً    عمل در عين حال منشأ فعل و ذات خويش استت. در همتين آزادیِ  

 يابد.  ير قابل فهم است كه آگاهي يافتن به آزادی و گواهي دادن به آن تحقق مي

واستطه بتا وجتود متعتالي دارد. آزادی بتدون       اين آزادی اما مطلق نيست زيرا نسبت بي

وجود  متعالي كه واهب )بخشنده( اگزيستانس است، وجود ندارد. در آزادی، انسان با  يری 

كه اگرچه آزادی من نيست اما حضورش در انسان، علت آن است. بته نظتر    شود مي همواج

را مطرح كرده است ناممكن استت. آزادی مطلتق،    گونه كه هگل آن ياسپرس آزادی مطلق آن

آزادی تماميتي است كه تمام تضتادها را در ختود دارد و هتيچ چيتز ديگتری بيترون از آن       

قبال امری كلي و تام و تمام حذف و به قول ياسپرس  نيست. در اين آزادی، اگزيستانس در

شتود، درون تهتي استت. پتس آزادی و      . آزادی، آنجا كه با تضادی مواجه نميشود مي بخار

 ,Jaspers) شتود  مي ضرورت متضاد هم نيستند بلكه آزادی همواره به ضرورت ارجاع داده

1973 II: 196-200.) 

ياسپرس قدم بته ستاحتي پرابهتام و استرارآميز از      : با اين امكان،1ت امكان آگاهي مطلق3

گذارد. آگاهي مطلق نحوه آگاهي اگزيستانس يا همان يقتين اگزيستتانس بته     فلسفه خود مي

نفسته متنتاقض استت،     وجود، به امكان خودبودنِ خود است. اما اصطالح آگاهي مطلق فتي 

واره به چيزی است، بته  زيرا ياسپرس به پيروی از هوسرل تأكيد دارد كه آگاهي، آگاهي هم

اين معنا كه التفات به عيني مُدر ك استت يتا نستبتي بتا آن دارد. بترعكس، آگتاهي مطلتق،        

آيد و عين مُدر كي ندارد. آگاهي مطلق، كه نه همچون آزمون  ای است كه از درون مي آگاهي

زيسته قابل تصور است و نه همچون وجتود تجربتي قابتل تحقيتق، بته نظتر هتيچ )عتدم(         

افعتال بتي    اء كلي شرط عينيت در عالم است، آگاهي مطلق بازتاب منش سد. اگر آگاهير مي

قيد و شرط اگزيستانس و مكشوف شدن وجود متعالي است. ياسپرس مراحل سير حركتت  

خوانتد و تحقتق و    مي «، سرگيجه، ترس و وجدان2ناداني»آگاهي مطلق از اين سرچشمه را 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Das absolute Bewußtsein 

2. Nichtwissen 
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دانتد و سترانجام بترای     متي « عشق، ايمتان، خيتال  »در  را( را )آگاهي مطلق برآورده شدن آن

، بتازی، شترم و   1ايروني»جلوگيری از تبديل شدن آن به حقيقت مطلق در وجود تجربي از 

دست آخر امّا بايد گفت كه مفهوم آگاهي مطلق  (.Ibid: 261-284گيرد ) مدد مي« وارستگي

كه است ای اگزيستنسيل  جربهماند. چرا كه بحث بر سر ت مفهومي مبهم و نامشخص باقي مي

ای است كه فقط نصيبب اگزيستانس  ناظر بيروني هيچ راهي بدان ندارد. آگاهي مطلق تجربه

 نيز تنها به عهده اگزيستانس است.  شود و انگيزه و تأايد آن مي

امكانات اگزيستنسيل، كه انسان در فراشد روشنگری اگزيستتانس بته آنهتا آگتاهي پيتدا      

آنها مقومِ خودبودن )شدن( است، صوری نيستند بلكه بر انسان تنهتا    يافتنكند و فعليت  مي

شتوند و فعليتت    هتای ديگتر آشتكار متي     های معين و در مفاهمه با اگزيستانس در وضعيت

تك امكانات اگزيستنستيل الزم و ملتزوم    يابند. پرسش اكنون اين است كه تا چه حد تك مي

تمامي اين امكانات به يك ميزان آگاهي داشتته باشتد و   يكديگرند و اينكه آيا انسان بايد از 

اش فعليت بيابد. پاسخ ياستپرس در ايتن    به خود در آنها تحقق بخشيده باشد تا اگزيستانس

قتدر هستت كته ايتن امكانتات، مقتوم نحتوه         دست نيست اما همتين  مورد نيز روشن و يك

لقوه به آنها دستت زنتد يتا از    با تواند در مقام اگزيستانسِ وجودی انسان هستند و انسان مي

آنها بگذرد. تحقق يافتن خوديت انسان بته معنتای اگزيستتانس ضترورتًا بتا ايتن امكانتات        

 خورده است. گره

 

 نتيجه

اگزيستانس نه وجود تجربي قابل شناخت به علم است، نه پديتدار بترای ذهتن متدرِك. در     

ديگترِْ اگزيستتانس هتا ظهتور دارد.     ی قابل تحقيق از راه تجربه )دازين( فقتط بترای   ا  هستي

های يگانه تاريخي، در آگاهي كلي، در روح پديدار  اگزيستانس ممكن، در عالم، در وضعيت

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ironie 
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 1شود. اگزيستانس تقدم وجود به ماهيت، جزاي به كلي هم نيست. اگزيستتانس واقعيتت   مي

هم در مورد  2شناخت توان وجود مُتَفَرّد در عالم هم نيست. اين قول كه وجود مُتَفَرّد را نمي

ای منفترد نيستت كته     شيء منفرد هم در مورد اگزيستانس صادق است اما اگزيستانس شتي 

واقعييتش به عنوان شيء ابژكتيتو بتي نهايتت باشتد، بلكته در مقتام وظيفته فعليتتي استت          

هتای عقتل در    خورد، نزديكي آن است بتا ايتده   نهايت. آنچه در اين توصيف به چشم مي بي

تنهتا   گويتد كته نته    های كانت از او فراتر رفته و مي . ياسپرس اما در تفسير ايدهانديشه كانت

تعيتين كلتي و جتامع يتك     »پايان است بلكه حتي  ای بي تماميت يا همان ايده تجربه، وظيفه

ناپذير است. ياسپرس در اينجا استتناد  بته تعريتف كانتت از      ای پايان نيز وظيفه« شيء منفرد

جانبته و كامتل يتك شتيء منفترد       مطتابق آن، بترای شتناخت همته    كته  كند  ميشيء منفرد 

 را ومشخص و تعريف و تعيين آن بايتد همته آنچته ممكتن استت، تمتامي تجربته ممكتن        

زمينته و   اين، ايتده تماميتت  تجربته پتيش     شناخت و از اين راه آن شيء را تعريف كرد. بنابر

شتود،   شرط امكان تعيين يك شيء منفرد است. هر شيءمنفرد، آنجا كه متع لق شتناخت متي  

 نامتناهي يعني ايده است.

توان گفت كه ايده تماميت از پيش متضمن ايتده فترد انضتمامي استت.      بدين ترتيب مي

برای شناخت شيء منفرد بايد ابتدا كليت تجربه را شناخت اما چون اين كليت يتا تماميتت،   

توان گفت كه فترد نيتز تنهتا ايتده استت و       رو وظيفه، پس مي هايي بيش نيستد و از اين ايده

كته بته ادراك    را برد و هتيچ متعلقتي   توان به آن پي است و به تجربه نمي بي نهايت وظيفه،

نفسه بي قيتد   توان به آن نسبت داد. شيء منفرد في باشد نمي ساختار همآن  حسي درآيد و با

گويتد.   ياسپرس اگزيستانس مي،و شرط است. به اين شيء منفرد آنجا كه انسان منظوراست 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Faktum 

2. individuum est ineffabile 
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را اضتافه   1های كانت يعني نفس، خدا و عالم، ايده فرد  واحتد  بدين ترتيب ياسپرس به ايده

 كند. مي

 

 نوشت پي

ت هر آنچته در عتالم، هستتي    1ر انديشه ياسپرس معاني مختلفي دارد، از جمله: د (Dasein)واژه داز ين  .1

لحا  تجربي قابل دريافت باشد و از اين طريق متعلق  ت انسان، همچون موجودی كه به 2دارد، دازاين است، 

گيترد.   روح قترار متي   عنوان نحوه وجودی كه در مقابتل آگتاهي كلتي و    ت آن هستي صرف به3علوم گردد، 

 گيرد. كارمي ياسپرس اين اصطالح را متفاوت از هيدگر به

 نامد. مي «فاهمه»( همان است كه كانت Das Bewußtsein überhauptمنظور ياسپرس از آگاهي كلي ) .2

 .ك يْرك گُر است ةاين يكي از اصطالحات عمد .3
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Jaspers’ Concept of Exsitenz 
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Abstract 

This paper tries to describe the way Jaspers understands the term 

‘Existence’. According to Jaspers ‘Existence is ’ indefinable. If so, how 

then can it be expressed? Not by concepts, but by what Jaspers calls 

‘signa’. The terms such as ‘Existence’, ‘Freedom’ and ‘Selfhood’ are 

examples of such ‘signa’. However, ‘signa’ per se have no objectivity for 

consciousness, no independent meaning. From the point of view of 

(under the terms of) general sciences there are no such things like 

‘Existence’, ‘Freedom’ and ‘Selfhood’. Although, Jaspers explains, the 

existential reality can’t be proven as well as experimental being, but it 

can be pointed out. After analyzing the different definitions, he concludes 

that ‘Existence’ is the original Selfhood of individual, which carry out his 

own Self with a free and absolute resolve. ‘Existence’ as a possibility 

accompanies the merely life, a possibility, which each individual can 

grasps or ignores. 
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Vedanta, Divine knowledge According to Hinduism 
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Abstract  

There is a variety of schools in Hinduism ,Vedanta is the most important 

one , Shankara is the most leading of its commentator , his perspective is 

known as advaita – Vedanta ( non – dualism) .  

This paper attempts to analyse Shankara’s doctrine of non-dualism . 

Through – explanation of the Key – concepts : Brahma , Atma , Ishvara , 

Maya and Budhi , besides comparation had been made between the five 

state of being , according to Vedanta and the five divine Presences (al-

Hazarat- al –ilahiya al – khams) as admitted in Sufism .  

As Well, the most fundamental formuala of Vedanta philosophy namely 

“Atma is Brahma”has been analysed according to R.Guenon and 

F.Schuon’s teachings . 

  

Keywords: Vedanta, Shankara, Brahma, Atma , Maya,  five divine 

presences  
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Husserl’s phenomenological Constitution: Intersubjectivity: 

Truth and Objectivity 

Saeideh Kowkab
1
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Abstract 
The present article studies Husserl’s solution about the possibility of 

knowledge. This solution expresses itself in the constitutive analyses that 

he has made. By using Decartes’methodic doubt, Husserl establishes 

pure consciousness. Then he describes phenomenologically its data and 

shows how to be constituted phenomena in consciousness. After 

explaining the process of the constitution of material nature and of 

animal nature and of spiritual world, I argue about the criterion of truth 

and objectivity.  

 

Keywords: phenomenological constitution, intersubjectivity, objectivity, 

truth, solipsism  
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Sartre’s Postulatory Atheism 
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Abstract 

Jean-Paul Sartre is one of the atheist philosophers of the twentieth 

century. He did not reach his atheistic position through philosophical 

reasons. Rather, the psychological and sociological reasons led him to, 

in his own terms, “intuit” atheism at twelve years old. Sartre’s atheism, 

therefore, is primarily non-philosophical and non-discursive. Atheism, in 

his philosophy, is not a conclusion or finishing point but plays the role of 

a postulate or starting point. This article puts forward three reasons for 

this aspect of Sartre’s atheism. 

 

Key words: atheism, intuition, postulate, choice, humanism 
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Abstract 

The possibility and character of comparative philosophy are nowadays 

important questions. Phenomenological approach is one of the main 

approaches concerning comparative philosophy. Henry Corbin is also 

one of the founders of this discipline, who though many efforts, 

concluding his critiques to historicism, lacks in some components, as 

many of his followers do. Current essay, reading Heidegger's second 

major work, attempts to unfold a richer way for comparative 

philosophy.This way is based on discovering the directive questions of 

philosophies according to the ground question of philosophy; then 

comparing questions and/or answers by Hermeneutic phenomenological 

way. This position can itself reveal the way philosophy nowadays is and 

the style of productive comparisons in the history of philosophy.  

 

Keywords: en-owning,grounding question, directive question, 

comparative  philosophy, hermeneutic phenomenology 
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Abstract 

Following Heidegger, Gadamer considers understanding as basic statue 

of Dasein existence. In "Truth and Method", he introduces three different 

of understanding; 1. Understanding as theoretical knowledge, 

2.Understanding as practical knowledge, and 3. Understanding as 

agreement.The connector element of these three is another meaning of 

understanding which Gadamer refers to it as understanding as 

application. The first two meanings had been explained by preceding 

thinkers; Then Gadamer's initiative theory on understanding is the third 

meaning which is in close connection with fourth meaning i.e. 

understanding as application. Applicable aspect of understanding 

emphasizes on situatedness of interpreter and problem orientedness of 

understanding. One of the most outstanding differences between 

Gadamer's Hermenutics and romantic Hermeneutics is his belief in 

impartibility of understanding, interpretation and application.  

 

Keywords: understanding, interpretation, application, agreement, 

knowledge 
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