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 امكـان  آخـرين  به منزلـة  مرگ كه معنا اين به؛  شود مي محسوب زيستن ازاي  شيوه
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، مرگ با مواجهه در انسان، رويكردي چنين اساس بر بنابراين. است »اصيل وجود«
 براي. كند مي احساس وجود تمام با را اش رمزگونه حضور و انديشد مي »هستي« به

 و مـرگ  همسـأل  در تأمل تنها نه هيدگر و مالصدرا گفت بايستي مدل ارائة و تطبيق
هـاي   اسـتعداد  شـدن  شـكوفا  باعـث  را مرگ حقيقت با انسان درست مواجهه نحوة
 بـه  توان مي انديشي، مرگ پرتو در ها آن ديدگاه اساس بر بلكه، دانند مي انسان بالقوه
هاي  در اين مقاله ديدگاه .شد نائل زندگي اصيلهاي  ارزش شناخت و اصيل وجود

مرگ با توجه به نظرات هانري كربن  در مسأله هيدگر مارتين و شيرازي صدرالدين
  .تبيين خواهد شد

  .اصيل وجود، مرگ- به- رو- هستي، انديشي مرگ، هيدگر، مالصدرا :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
 بـاب مسـئلة مـرگ و    در هيدگر و مالصدرا هاي ديدگاه مقايسة و بازخواني به ورود از قبل

 و مقايسـه  روش مـورد  در ابتـدا  اسـت  الزم، متفكر دو اين بين وگو گفت فضاي يك ايجاد
 و تـاريخي  لحاظ به و نبوده ما عصر به متعلق كه، مالصدرا نگرش بازخواني نحوة و تطبيق

 و تـاريخي  تحـوالت  كـه  هيـدگر  و اسـت  حاضـر  عصر با متفاوت كامالً فكري و فرهنگي
 مختصري توضيحات، گذاشته سر پشت را پسامدرن و مدرنيته و رنسانس فكري و فرهنگي

  .دهيم ارائه
 ايـن  حد از بيش تشبيه از تا جاي ممكن ايم كرده مقاله سعي اين در ما اينكه به توجه با
 )بينجامد محض تنزيه به نبايد نيز امر اين البته كه( كنيم خودداري، متفاوت فكري سنت دو
 وگـو  گفت ايجاد براي متفكر دو اين انديشة بازخواني و مقايسه شيوة بهترين رسد مي نظر به
فيلسـوف و   ،كـربن  هـانري  كـه  اسـت  »معنوي پديدارشناسي« روش از استفاده، زباني هم و

 بهـره  آن وگو بين مالصدرا و هيـدگر از  مستشرق شهير فرانسوي در ايجاد و برقراري گفت
 در »پديدارشناسي« و مالصدرا انديشة در »المحجوب كشف« بر مبتني روش اين .است برده

 پـي  بـدان  خود فلسفيهاي  پژوهش و مطالعات در كربن كه مهمي نكتة. تفكر هيدگر است
 كـه  باطني و قدسي امور به مربوط مسائل مورد در توان نمي وجه هيچ به كه بود اين بود برده
 گرفت؛ بهره پوزيتويستي متعارف روش از، شوند مي مطرح »ملكوت عالم« به نام ساحتي در

 در گيـرد،  مي قرار بررسي مورد صدق تناظري نظرية قالب در حقيقت، روش اين در چراكه
 كـه  دليل اين به، است مردود كربن هانري و اسالمي حكماي نظر از روش اين كه صورتي



 47   هژير مهري و ديگران

  

، دهـيم  تنـزل  ديگـر  عامـل  بـر  عامل يك تأثير سرحد تا را الهي فلسفة بخواهيم كه هنگامي
  .بپردازد امور باطن به و رود فراتر سطح از كه باشيم متوقع فلسفه از توانيم نمي

 ختـام  حسـن  بـه عنـوان  ، هيدگر و مالصدرا ميان گوي و گفت از بخشي اساس همين بر
 و، كرده پيدا اختصاص »مالصدرا فلسفة منظر از هيدگر، به كربن هانريهاي  پاسخ« به مقاله
. اسـت  ارائـه كـرده   هيـدگر  فلسفة از گذر براي كربن كههايي  پاسخ از عبارتندها  پاسخ اين

 فقط وفاداري اين اما، ماند وفادار هيدگر فلسفة به خويش عمر پايان تا نوعي به كربن اگرچه
. داشـت  اسالم جهان در فلسفي سنت با زيادي قرابت كه بود هيدگر شناسي روش مورد در
 بـا  و داشته هيدگر فلسفة به جدي نقدهايي موارد اغلب در، كربن كه داشت توجه بايد البته
 بـه  پاسـخ  درصـدد  مالصـدرا  فلسفة و سهروردي اشراقي- عرفانيهاي  نگرش از گيري بهره
   .است بوده هيدگرهاي  بست بن

  
   و مالصدرا هيدگر بر اساس روش» مرگ«تبيين مفهوم . 2
- اسـالمي  فلسـفة  سـنت  در پديدارشناسـي  براي كربن كه است معادلي »المحجوب كشف«

 كنـد  مي اشارهErschliessen و  Ershlossenheit همچون غربيهاي  واژه به او. يابد مي ايراني
اصـطالح   بـا هـايي   قرابـت هـا   واژه ايـن  سـازند؛  مـي  آشكار را انساني حضور چگونگي كه
 معنـاي  بـه  Entdecken همچـون هايي  واژه حتي. دارند اسالمي سنت در »المحجوب كشف«

 ايـن  معـادل ، با توجـه بـه نظـر كـربن     .امر پنهان كردن آشكار معناي به verborgen و كشف
 كـربن، ( كـرد  مشاهده اسالم بزرگ متأله حكماي كالسيك عربي زبان در توان مي را كلمات
 كـه  درايـي،  پـرده  يا حجاب كشف در حكمت و عرفان اسالمي يعني كشف .)28: ب1383
 در حجـاب  اسـت و كشـف   حجاب رفع، كشف. رساند مي را عرفان پديدارشناسي مشرب
 بـراي  مناسـب  معـادلي  كـربن  زعـم  بـه  سـر . دارد را »سـر « عرفـاني  مضـمون  خود درون

 يـك  ظاهر پشت در زده پس و باطني و ضمني معناي آشكاركردن با كه است پديدارشناسي
  :بخشد تحقق مي را يونانيان قديم علم برنامة نوعي به، پديده

 پنهـان  حقيقـت  ظـاهر،  پـس  از كهاي  گونه به برداري پرده يعني ها، كشف پديده نجات
 آشـكار ) اسـت  گفتـه  حقيقـت  مفهوم درباره هيدگر آنچه به كنيد دقت( پديده يعني شده،
 حاضـر  اينجـا  در و نكنـيم  پيدا حضور عيناً ما كه زماني تا و هستيم ما خود پرده اين. شود

 هرمنوتيـك  سطح در زيرا ماند؛ خواهد پوشيده نظرمان از همچنان پديده) زاين- دا( نشويم
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  ).30:ب1383 كربن،( ايم نگرفته قرار الزم
، هيـدگر  در امـا ، كنـد  مي معين را بودن نحوة كه است معرفت و فهم نحوة اين درواقع

 هسـتي  آشـكارگي  مبناي بر راها  پديده همواره »بودن- جهان- در« خصيصه دليل به دازاين
 فاصـله  از سـيطرة كسـان   كـه  نيـز  اصيل در مورد دازاين اين مطلب حتي. كند مي مشاهده

 توانـد  نمـي  درنهايـت  هيـدگر  اصـيل  حتـي دازايـن   دليـل  همـين  بـه  است؛ گرفته، صادق
  . كند »المحجوب كشف«

 نظر، دقت با نيز كربن خود رسد مي نظر به هايي كه ذكر كرديم، ها و مشابهت همة قرابت با
  :گويد مي باره اين در وي. دارد اذعان المحجوب كشف و پديدارشناسي ميانهاي  تفاوت به

 آنكه ويژه به ظاهر، از باطن كردن آشكار از است عبارت »كشف« الهي، حكمت ديدگاه از
 و وفادار ناميديم »شده وحي مقدس كتاب پديدة« ابتدا در آنچه به متأله حكماي هرمنوتيك

 مـا  به را نكته اين دقيقاً و كند مي تطبيق هرمنوتيك با عربي زبان در كهاي  واژه. است مديون
 چيـزي  »بازگردانـدن « يعني تأويل واژه لغوي ريشة لحاظ از. است »تأويل« واژة، كند مي القا
 واقف كامالً، فهم تكنيك و فن اين به مالصدرا ازجمله الهي حكماي. آن آركتيپ و منشأ به

  ).59: 1381كربن، (بستند  مي كار به را آن، قرآن باطني هرمنوتيك در و بودند
  :گونه است به نظر كربن اين آنان كار درواقع

 اعظـم  سـر  مـورد  در نيـز  كيمياگران. بود »باطن و درون ظاهركردن و ظاهر كردن پنهان«
 نـدارد  ارتبـاطي  هـيچ  »مجـازي  كنايـة « نبوي سطوح زمينه اين در. داشتند مشابهي عملكرد

  ).30 :ب1383 كربن،(
 از برداشـت  ايـن ، شـد  نمـي  آشـنا  مالصـدرا  با اگر كه دارد اذعان كربن جهت همين به

 كشـف  صرف اينجا در المحجوب، كشف. بست نمي نقش وي ذهن در هرگز پديدارشناسي
 محبـوب  به كه ميزاني به او ديدگاه از است؛ محتجب محبوب كشف بلكه، نيست پديدارها
 بايـد  حـال،  ايـن  با. كنيد مي كشف نيز را پديدارها، كنيد مي كشف را او و شويد مي نزديك
 بـودن  محتجـب  در محبـوب  ذات زيـرا ؛  است ناممكن محبوب ذات به رسيدن كه دانست
   .نيست محبوب ديگر نباشد، محتجب و محجوب مخفي كنز كه هنگامي بنابراين. اوست
  
  كربن هانري الگوي اساس بر هيدگر و مالصدرا روش تطبيق مقايسه و 1.2

 معنـي  بـدين  ايـن  البتـه . اسـت  باطني روشي متدولوژيك، لحاظ به مالصدرا، فلسفي روش
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 عقالنـي  اصول در كه است معني بدين بلكه، شده گرايي باطني گرفتار فلسفه اين كه نيست
 درسـتي  بـه  شـود،  مـي  افـاده  »الهي حكمت« واژة از كه معنايي. كند نمي اكتفا ظاهر به خود،

 در نه، دارد قرارها  حجاب پس در و باطن در معنا الهي، حكمت در. ماست مقصود رسانندة
 و معنا به كه است پديدارشناسي و المحجوب كشف نوعي با فيلسوف ديگر، تعبير به. سطح

  .يازد مي دست حقيقت
 نيـز  كـربن  انديشـة  در كـه  هيـدگر  پديدارشناسي كانوني مباحث از از سوي ديگر يكي

 يـا  رفـتن  بـين  از موجب علمي، شناخت و نظريه به دادن اولويت كه است اين دارد، وجود
 فيلسـوف  وظيفـة  و پيشـانظري  اسـت  امـري  فلسـفه . شود مي جهانهاي  تجربه نشدن درك

 در .)662 :1381 احمـدي، (است  آن علمي تعريف از پيش تجربه، پديدارشناسانة توصيف
 »انسـان  هسـتن « شـيوة  اساسـاً  فهم بلكه پذيرد، نمي صورت نظري كار اساس بر، فهم اينجا
 جهاني به محدود صرفاً، انسان هستن، اسالمي فلسفة و كربن نزد در كه تفاوت اين با است،
 بـه . شـود  مـي  شامل نيز را ملكوت عالم در حضور بلكه رسد، مي پايان به مرگ با كه نيست
 فهـم « شامل و رود مي فراتر هيدگري جهان مختصات از از ديدگاه كربن فهم ترتيب، همين
  . شود مي نيز »مثالي

 را دازايـن  داشـتن  اگزيستانس او. است اگزيستانس هيدگر نظر از انسان هستن نحوة
 نشـان  ايسـتايي  برون صورت به را خود، داشتن اگزيستانس اين. داند مي او هستي معادل
 هيـدگر، ( او هسـتي  نفـي  يعنـي  دازايـن،  هسـتي  ايسـتايي  بـرون  رفـع  بنابراين،. دهد مي

  ). 528: الف1387
 حضـور  در را مالصـدرا  فلسـفة  در انسـان  ايسـتايي  بـرون  اين نظر نگارنده كربن به

 منظـر  از. كند مي پيگيري مجرد روح به شدن تبديل و ملكوت ارض در سالك-فيلسوف
. است منتفي سره يك او براي تئولوژيك ساحت زيرا نيست؛ ممكن چيزي چنين هيدگر،
 به. بيند مي دازاين ي »دا« يا »آنجا« در فقط را ايستايي برون يا اگزيستانس هرگونه هيدگر
 در خـود  داي دادن دسـت  از يعنـي  دازايـن،  براي مرگ تجربة است معتقد دليل، همين
 دازايـن،  زيـرا  ؛)530: الـف  ،1387 هيدگر،( چيز همه رفتن بين از يعني بنابراين، .جهان
 نيسـتي  يعنـي  كلمـه،  مطلـق  معنـي  به نيست نيست؛ يا هست، جهان در يا هيدگر، براي

 همـه  پايـان  يعنـي  مـرگ  و است منتفي جهان از خارج در دازاين حضور امكان. محض
 پايـان « مـرگ،  هر. خواند مي »پايان« را مرگ همواره هيدگر كه است دليل همين به. چيز
  .است »دازاين يك
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 فيلسـوف . اسـت ) سـلوك ( راه يك كردن طي مانند به انديشيدن مالصدرا، فلسفة در اما
 تا است بوده اين پي در همواره اصيل انديشة. دارد انديشه راه در سلوكي كه است مسافري

 نـور  آن در انديشـمند  كـه  اسـت  جـايي  راه زيـرا  بپيمايد؛ راه و بازشناسد »چاه« از را »راه«
 در هـم  و اسـت  برخوردار گرفتن قرار نور در قابليت از هم، راه. كند مي حركت و افكند مي

  . دارد مستتر را گشودگي معناي خود درون
 مثابـة  بـه  فهـم  روش بـا  اسـت،  جهـان  به متعلق دازاين هستي كه آنجا تا هيدگر فلسفة
 هرچـه  و انديشـه  جهـان،  دازاين، رسد، مي فرا مرگ كه هنگامي اما است؛ موافق آشكارگي

 وجـود  نخسـت  نگـاه  در شـايد  گفـت  بايـد  بنـابراين، . شـود  مـي  نابود سره يك دارد وجود
 كـه  افكنـد  اشـتباه  بـه  را ما مالصدرا، فلسفة و پديدارشناسي روش ميان بسيارهاي  شباهت

 در خاصـه  را، كـار  ايـن  بسـياري  چنانكه( كرد عرضه عرفانيهاي  قرائت هيدگر از توان مي
 دو ايـن  ميـان  تفاوت ها، شباهت همة وجود با گفت بايد درمجموع اما )اند داده انجام، ايران

 چراكه هيدگر برخالف فلسـفه مالصـدرا و عرفـاي اسـالمي،     است؛ آسمان تا زمين جريان
  .است كرده محدود جهانهاي  پديده بررسي به صرفاً را خود پديدارشناسانة روش
 چنين هيدگر از تنها نه چراكه نيست؛ هيدگر از عرفاني قرائتي عرضة درصدد نوشتار اين
 بينـي  جهـان  مقابـل  در جهـات  از برخـي  در هيـدگر  انديشة بلكه شود، برداشت نمي چيزي
 بود، كرده نزديك هستي كنه فهم به را او هيدگر فلسفي نبوغ كربن، نظر از. دارد قرار عرفاني

 الحادي بوي و رنگ كه شدهاي  فلسفه به منتهي درنهايت خود، انديشة از خدا حذف با او اما
 متـون  بـا  بسياري شباهت هيدگر، نوشتاري ادبيات كه كرد انكار توان نمي حال، اين با. دارد

  . دارد عرفاني
  

 مرگ مرتبط به مسئلة مسائل در هيدگر و مالصدرا آراي مقايسة.3

مرگ  مرتبط به مسئلة مسائل در هيدگر و مالصدرا در اين قسمت از مقاله قصد داريم آراي
زمان را مورد مطالعـه و مقايسـه    و وجود تاريخ و پيوند و مندي زمان را در دو مبحث زمان

  .طبيقي قرار دهيمت
  

  تاريخ و مندي زمان زمان 1.3
 كنـد؛  مـي  اسـتفاده  ويـژه  اصطالحات از هم زمان بحث در وجودشناسي بحث مانند هيدگر
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 انسـاني  هويـت  مندي تاريخ از و داده قرار توجه مورد تاريخ افق در را زمان بحث خصوصاً
   .نيست مالصدرا تفكر در آن سابقة كه كند مي بحث

با تكيه بر  و دارد تأكيد دارند واحدي وجود مسافت و حركت و زمان اينكه بر مالصدرا
 يـك  بـا  واقـع  عالم در ما و اند اعتباري صرفاً ها نام اين كه است نظرية اصالت وجود معتقد

  .است وجود همان كه هستيم رو روبه واحد حقيقت
 كـه  شـود  مـي  آشكار جا همين در زمان، مالصدرا به نگاه اصلي در به نظر نگارنده نكتة

 و مختلـف  حقيقـت  چنـد  يا دو با ما خارج در عالم. نيست خارجي عروض، زمان عروض
 همـة  بلكـه ، نيسـتيم  رو روبـه  خـارج  عالم در جسم يا و مسافت زمان، حركت، مانند متعدد
 تفكيـك  هـا  آن معنـاي  ميـان  ذهـن  در كـه  موجودند واحد حقيقت يك به خارج در ها اين

 وجـود  طبيعـت  عـالم  او، نگـاه  از. اسـت  يكـي  هـا  آن همة انتزاع منشأ اما گيرد، مي صورت
 مالصدرا نگاه از زمان و بنابراين حركت .است صيرورت و سيالن حال در كه دارد واحدي

، نگـاه  ايـن  بـا  كـه  اسـت  مالصـدرا  ابتكارات از اين و است وجود نحوة از منتزع عقلي امر
  . است ساخته همراه عميق تحولي با را زمان به مسلمان متفكران نگرش
 تقـويم  و ساعت با گيري اندازه قابل زمان دارد، تفاوت مندي زمان با زمان هيدگر نظر از
، آن بـدون  و اسـت  شـناختي  هسـتي  امر مندي زمان اما. است وضعي و اعتباري وامري بوده

 هسـتي،  شـناخت  در زمـان  تفسـير  و فهـم  دليـل  همين به نيست؛ تفسير قابل دازاين هستي
 به بايد زمان. است زمان وجود، دازاين. است وجود تفسير بنياد و كند مي پيدا كليدي معنايي
  .شود تبيين وجود از تعابير وها  فهم همة افق عنوان
 دازاين از منظور اگر كشاند، مي دازاين سوي به را ما تحقيق زمان، از پرسش لذا

 وجودي تعين در هويت اين شناسيم، مي انساني حيات عنوان به را آن ما كه باشد وجودي
 وجودي اصيل بوده و بيان هويت اين داراي ما از يك هر كه است چيزي آن، خود

 خود، تعين در هويت اين. است دازاين مختص كه است بياني» هستم من« بيان. ماست
 پيدا تحقق خود كليت با دازاين آن در كه است وجودي زمان او، نگاه از. ماييم خود
 به زمان. كند مي مند زمان را خود وجود زمان، با دازاين). Heidegger, 2002: 31( كند مي

 كمتر حتي زمان. نيست باشد، خارج جهان در عالم موجودات براي قالبي كه چيزي عنوان
 به رو وجود امكان كه است چيزي آن زمان. كند حركت آگاهي درون به كه است آن از

 فراهم را پروا وجود امكان يعني كند؛ مي فراهم را بوده آن گرفتار وجود قبالً كه جلو،
   ).Heidegger, 1992: 350(سازد  مي
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 هيـدگر،  نظـر  از. اسـت  زمـان  پروا، معناي و است پروا دازاين، ز ديدگاه هيدگر وجودا
 بـين  از گذشـته،  .كنيم مي تلقي معدوم جزء دو را ها آن نگريم، مي آينده و گذشته به ما وقتي
 ولـي  نداريم، دسترسي آن به كه ماست روي پيش در آينده و نيست اختيار در اكنون و رفته
 گذشـته  و آينده به نگاهي چنين نفي و تصحيح فيلسوف دو هر مشترك نقاط از يكي شايد

 منظـر  يـك  از اسـت،  متفاوت هم با همسأل اين از فيلسوف دو اين تلقي هرچند. بوده است
. دارنـد  حضـور  اكنون در و موجودند آينده و گذشته يعني است؛ يكي دو، هر سخن نتيجة
 ها آن از توانيم مي هرچند، نيستند مفهوم آينده و حال و گذشته هاي زمان متفكر، دو هر براي

 در مـا  كـه اي  گذشته اين. حضورند يك وجودي ابعاد ها اين بلكه، باشيم داشته هم مفهومي
 گذشـته  ايـن  چنانكـه . اسـت  من گذشتة آن كه سازد مي منكشف را خود رويم، مي پيش آن

 آن و شـيء  ايـن  كنـار  در چنـدان  من. پايد نمي ديري اينجا در من دازاين كه كند مي روشن
 پايان و نيستي به خود با را چيز همه گذشته. بود نخواهم شخص آن و شخص اين يا شيء
 نيست چيز گذشته. دهد مي رخ دازاين در كه نيستاي  حادثه نيست؛ رخداد گذشته،. برد مي
 ,Heidegger(اسـت   مـن  دازايـن  اصالت چگونگي گذشته درحقيقت .است چگونگي بلكه

 دازايـن، : ديگـر  تعبير به دارد، بقا من بقاي با و دارد حضور من در گذشته يعني. )12 :1992
 وجـودي،  امكـان  تـرين  عالي دازاين درواقع. است مند زمان خود، بلكه نيست زمان در امري
  ).ibid: 13(باشد  زمان در اينكه نه است، زمان خود

 خود بايد خاصي دازاين هر. است آينده زمان، بنيادين بر اساس نگرش هيدگر، پديدار
 خاص موارد تمامي در را ها زمان همة دازاين كه است اين... دريابد  پيش به حركت در را
 و انتخـاب  بـه  حضور در ما كه است آن معني به اصل در داشتن آينده درواقع. دارد خود با

 انتخـاب،  بـا  .)130 :1370 خـاتمي، ( شود محقق است آينده آنچه تا يازيم مي دست قصد
 وجود از توان مي نيز مالصدرا تفكر اساس بر. كشيم مي تصوير به آينده در را خود حضور
 مقـاطع  ميـان  گسست اين تا كند مي تالش وي چراكه آورد؛ ميان به سخن آينده و گذشته

مـاده   چهـارم  بعـد  عنوان به زمان از مالصدرا دانيم مي چنانكه. كند ترميم را زمان گوناگون
   .است كرده ياد

 ديگري و زمان در امتداد يكي است؛ برخوردار امتداد دو از طبيعت مالصدرا، ديدگاه از
 پيشـينيان  از مالصدرا فاصلة. ندارد معني زمان در امتداد بدون طبيعت يعني. مكان در امتداد

 مالصـدرا  اما ديدند، مي مكان در را امتداد فقط پيشين فيلسوفان. شود مي آشكار جا همين در
 كـه  جـوهري  صـورت  در. دهـد  مـي  نشـان  توجـه  هم زمان در امتداد يعني ديگر امتداد به
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 بـا  مـا  درواقـع . گفـت  سـخن  زمان بدون جسم، از توان نمي كند، مي پيدا تدريجي استكمال
 آيـد  مـي در فعـل  بـه  قـوه  از و شدت به ضعف از همواره كه هستيم رو روبه واحدي وجود

  ).37 :5 ج ،1333 مالصدرا،(
 تـوان  مي حركت، بودن اشتدادي و مالصدرا »اللبس بعد لبس« نظرية به توجه با طرفي از

 تمـام ، اي مرحلـه  هـر . رود نمـي  بـين  از چيز هيچ هستي نظام در كه گرفت نتيجه درستي به
 حـال  و حال در گذشته مالصدرا، ديدگاه بر اساس بنابراين. داراست را قبل مراحل كماالت

 جنبـة  مالصـدرا  ديدگاه كرديم، عنوان نيز قبالً چنانكه البته. است متحقق و موجود آينده در
: 5 ج ،1333 مالصدرا،: ك.ر( گيرد دربر مي را طبيعت عالم موجودات تمامي و دارد تري عام

 در را بحـث ، موجـودات  سـاير  و انسـاني  خاص وجود بين تمايز ايجاد با هيدگر اما .)143
 مالصدرا. داند مي هستي كل انكشاف براي كليدي را آن كه هرچند سازد، مي متمركز دازاين

  . دارد را خود ويژة زمان موجودي هر كه رسد مي نتيجه اين به معني، اين دقيق فهم با هم
 است واحدي امر، حركت مانند هم متعاليه، زمانبر اساس نگرش حاكم بر حكمت 

 آينده و حال قوة گذشته،. است آينده برخي و حال برخي، گذشته آن مراتب از برخي كه
 جهان در واحدي حقيقت. اند هم تنيده در وجود يك در زمان گوناگون مقاطع. است
 مبتني نگرش اساس بر بنابراين،. دارند تحقق آن در زماني مقاطع اين همة كه است خارج

 آينده در بلكه شود، نمي معدوم گذشته ،مالصدرا وجود در تشكيك و وجود اصالت بر
 بر اساس، مبنا همين بر .)131 :1370 مالصدرا،( كند مي پيدا تري كامل ظهور و بروز

 زمان با، )مند زمان( موجودات تمامي و است تشخص عامل زمان مالصدرا، نگرش
 استنباطي به نزديك بسيار بيان، اين. هستند چيز يك وجود و زمان لذا يابند؛ مي تشخص

 و زمان به فيلسوف دو اين مشابه نگرش دهندة نشان اين و دارد زمان از هيدگر كه است
  .است وجود درك و تبيين در آن نقش
  
   زمان و وجود پيوند 2.3

فيلسوف به ارتباط يكي از وجوه اشتراك نگرش مالصدرا و هيدگر، در اين است كه هر دو 
 معنـي  بـه  هـا وجـود   درواقع بر اساس ديـدگاه آن . تنگاتنگ ميان وجود و زمان تأكيد دارند

 از آينـده  و گذشـته  بـا  همـراه  و حال است اكنون و حال معني به هم حضور است، حضور
 را ارتبـاط  از سـطح  ايـن  هيدگر البته. است زماني حضور معني به وجود لذا اند؛ زمان وجوه
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 همين به. سازد منكشف را تري عميق ارتباط كند مي تالش لذا بيند؛ نمي كافي انديشيدن براي
 امـا ، كنيم ياد زمان در ها آن تحقق به اشيا بودن زماني از ما است ممكن كه گويد مي او دليل،
  است؟ شيء يك وجود، آيا يابند؟ مي تحقق زمان در كه است اشيا بسان چيزي وجود، آيا

 سنتي ديدگاه خواهد نمي هيدگر آنچه كه بايد بدان توجه داشت اين است كهاز نظر كربن، 
 زمان روزمرة معناي. جا كند جابه است زمان در چيز همه كه ديدگاه اين با را حقيقت زماني بي
  .)Gorner, 2007: 14(شود  مي اخذ نامد، مي زمان به ايستا نگرش او كه چيزي از

 بلكه چيزي ندارد، اشيا از مستقل هويتي زمان كه هيدگر همچون مالصدرا، معتقد است
 نشـان  را خود دريافت اين در هست چنانكه زمان آيا اما. كنند مي تغيير آن در اشيا كه است
  كند؟ روشن بنيادي پديدار مثابة به را زمان تواند مي تبيين اين آيا دهد؟ مي

 با زمان در انديشة هيدگر،. كشاند مي دازاين سوي به را تحقيق زمان، از پرسش درنتيجه
 وجود در زمان و است ساخته منكشف را زمان داشته و انسان، تنگاتنگ ارتباط انسان وجود
 او بلكه بداند، ذهني امري را زمان كه نيست آن دنبال به هيدگر البته. كند مي پيدا تعين آدمي

بـر اسـاس ديـدگاه     به بيان ديگـر . است انساني، وجود درصدد معنادار كردن زمان بر مبناي
منـدي منفـك كـرد، دليـل اينكـه او       تـاريخ  و مندي را از زمان انسان هويت توان هيدگر نمي

 زمان عين دازاين، وجود خواهد زمان را به اين شكل توجيه كند اين است كه از منظر او مي
كه وجود همـان زمـان و    وجود و زماندرست همانند نخستين عبارت وي در كتاب . است

ين وجود است بدين معنا كه در نظر هيدگر اين دو جزء الينفك يكـديگر هسـتند و   زمان ع
  .كند با زمان است كه وجود هستي پيدا مي

 ارائـه  باره در اين را متفاوتي نگرش، زمان هويت و حقيقت به وجودي نگاه با مالصدرا
 زمان از بحث در مالصدرا. دارد زمان به گذشتگان نگاه با زيادي تفاوت نگاه اين كه كند مي

 بايد او ديدگاه تدوين براي اما، داند با تكيه بر نظرية اصالت وجود زمان را امري وجودي مي
 تأمـل  مورد دقت به او شناسي هستي مجموعة در و جوهري حركت حوزة در را وي نظرات
 و زمـان  بين مالصدرا. كند مي آشكار و ظاهر را خود وجود، تفسير در زمان، يعني .داد قرار

 اثـر  منشـأ  وجود اصالت اساس بر او طرفي از .بيند مي ناگسستني ارتباطي طبيعت و حركت
 باشد داشته خارجي تحقق زمان اگر بنابراين،. داند، نه ماهيت مي وجود را خارجي و حقيقي

 كـه  بود خواهيم رو روبه وجودي با ما خارج جهان در نباشد، وجود جز چيزي خارج در و
است؛ بنابراين نظر مالصدرا در مورد بحث زمان با حركت  دائم سيال و نداشته، قرار و دوام

  .جوهري وي رابطة تنگاتنگ دارد
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 مـدل  اسـاس  بـر  مـرگ  مسـئلة  دربـارة  هيـدگر  و مالصـدرا  آراي تطبيق. 4
  شناسي پديدار و المحجوب كشف

 يك،متـدولوژ  لحاظ به مالصدرا، فلسفي همانگونه كه در مباحث پيشين بيان شد، روش
 غلطد، مي گرايي درون باطني به فلسفه اين كه نيست معني بدين اين البته. است باطني روشي
 واژة از كـه  معنايي. كند نمي اكتفا ظاهر به خود، عقالني اصول در كه است معني بدين بلكه

 در معنـا  الهـي،  حكمـت  در. ماست مقصود رسانندة درستي به شود، مي افاده »الهي حكمت«
 نـوعي  بـا  فيلسـوف  ديگـر،  معنـاي  بـه . سـطح  در نـه  دارد، قرارها  حجاب پس در و باطن
  .يازد مي دست حقيقت و معنا به كه است پديدارشناسي و المحجوب كشف

 نيـز  كـربن  انديشـة  در كـه  هيدگر پديدارشناسي كانوني مباحث از از سوي ديگر، يكي
 يـا  رفـتن  بـين  از موجب علمي، شناخت و نظريه به دادن اولويت كه است اين دارد، وجود
 فيلسـوف  وظيفـة  و پيشـانظري  اسـت  امـري  فلسفه. شود مي جهانهاي  تجربه نشدن درك

 در .)662 :1381 احمـدي، (است  آن علمي تعريف از پيش تجربه، پديدارشناسانة توصيف
 است، انسان هستن شيوة اساساً فهم بلكه پذيرد، نمي صورت نظري كار اساس بر فهم، اينجا

 بـه  محـدود  صـرفاً  انسـان،  هسـتن ، ايرانـي - اسالمي فلسفة و كربن نزد در كه تفاوت اين با
 شـامل  نيـز  را ملكـوت  عـالم  در حضـور  بلكـه  رسد، مي پايان به مرگ با كه نيست جهاني

 فهـم  شـامل  و رود مـي  فراتر هيدگري جهان مختصات از نيز فهم ترتيب، همين به. شود مي
 نظري حكمت تقسيم كالسيك، فلسفة برخالف اشراقي فلسفة دليل، همين به. شود مي مثالي

 هستن معادل فهمي، نوع هر. نيست نظر مورد اساس نظري فهم زيرا پذيرد؛ نمي را عملي و
  .است فهم معادل هستن، اينجا،. است انسان

 معـادل  را دازاين داشتن اگزيستانس او. است اگزيستانس هيدگر نظر از انسان هستن نحوة
. دهـد  مـي  نشـان  ايسـتايي  بـرون  صورت به را خود داشتن، اگزيستانس اين. داند مي او هستي

  ).528: الف1387 هيدگر،( او هستي نفي يعني دازاين، هستي ايستايي برون رفع بنابراين،
 حضور در را مالصدرا فلسفة در انسان ايستايي برون اين از نظر نگارنده كربن

 منظر از. كند مي پيگيري مجرد روح به شدن تبديل و ملكوت ارض در سالك- فيلسوف
. است منتفي سره يك او براي تئولوژيك ساحت زيرا نيست؛ ممكن چيزي چنين هيدگر،
 به. بيند مي دازاين ي »دا« يا »آنجا« در فقط را ايستايي برون يا اگزيستانس هرگونه هيدگر
 جهان در خود داي دادن دست از يعني دازاين، براي مرگ تجربة است معتقد دليل، همين
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 براي دازاين، زيرا ؛)530: الف1387 هيدگر،( چيز همه رفتن بين از يعني بنابراين،، و
. محض نيستي يعني كلمه، مطلق معني به نيست نيست؛ يا هست، جهان در يا هيدگر،
 همين به. چيز همه پايان يعني مرگ و است منتفي جهان از خارج در دازاين حضور امكان
  . خواند مي »پايان« را مرگ همواره هيدگر كه است دليل

 فيلسـوف . اسـت ) سـلوك ( راه يـك  كـردن  طي مانند انديشيدن مالصدرا، فلسفة در اما
 تا است بوده اين پي در همواره اصيل انديشة. دارد انديشه راه در سلوكي كه است مسافري

 نـور  آن در انديشـمند  كـه  اسـت  جـايي  راه زيـرا  بپيمايد؛ راه و بازشناسد »چاه« از را »راه«
 در هـم  و اسـت  برخوردار گرفتن قرار نور در قابليت از هم راه،. كند مي حركت و افكند مي

 و آينـده  سـوي  بـه  افقـي  معنـي  به بودن، راه در. دارد مستتر را گشودگي معناي خود درون
 »سـقوط « يـا  افتادن فعل با را خود درستي به كه افتادن، چاه در برعكس،. است داشتن مقابل
 در« و »ايسـتادن  حركـت  از« ،»شـدن  سـاكن « ،»شـدن  خـارج  راه از« معني به دهد، مي نشان

  . است »گشتن مقيم تاريكي
 مثابـة  بـه  فهـم  روش بـا  اسـت،  جهـان  به متعلق دازاين هستي كه آنجا تا هيدگر فلسفة
 هرچـه  و انديشـه ، جهـان  دازايـن،  رسد، ميفرا مرگ كه هنگامي اما است؛ موافق آشكارگي

 وجـود  نخسـت  نگـاه  در شـايد  گفـت  بايـد  بنـابراين، . شـود  مـي  نابود سره يك دارد وجود
 كـه  افكنـد  اشـتباه  بـه  را ما مالصدرا، فلسفة و پديدارشناسي روش ميان بسيارهاي  شباهت

تـوان   طور كه گفتيم نمي كرد، در حالي كه همان عرضه عرفانيهاي  قرائت هيدگر از توان مي
  . هيدگر قرائت عرفاني كرد همچون مالصدرا از نظرات

  
   »مرگ –سوي آن –براي - بودن« يا »مرگ - سوي - به - بودن« 1.4

 - بـودن «يـا  » مـرگ  - سـوي  - بـه  - بودن«عمل  با انديشي هرمنوتيك در مسألة مرگ كاركرد
شده  بيان در ادبيات كربن »اينجا- بودن« و »اينجا« كه با اصطالحات» مرگ - سوي آن - براي
 خـويش،  حـوزة  شـناخت  از پـس  مـا  اصـلي  وظيفـة ، درنتيجـه . گيـرد  مـي  صـورت  است
 چگونـه  اينكـه  يعني است؛ خود توسط انساني- حضور وضعيت تعيين نحوة ساختن روشن
، بوده پنهان برايش تاكنون كه را افقي و كرده ترسيم را خود وضعيت ،»اينجا« انساني- حضور
 نظـر  از. شـود  مي منتهي حضور متافيزيك اوج به مالصدرا مكتب متافيزيك كند؟ مي آشكار
 »مرگ - براي - بودن« كه انسان متناهي جنبه ابهام با وضعيت، اين حوش و حول در هيدگر،
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  . ايم مواجه است،
هـا در ايـن    هاي آن با تأمل در نظرات هيدگر و مالصدرا در باب مرگ و مقايسة ديدگاه

 بـه  دازايـن ، »مـرگ « مفهـوم  بـا  هيدگر فلسفة در آنكه شود كه با باره اين مطلب روشن مي
. شود مي آشكار و تجربه ديگري شكل به حضور مرگ با مالصدرا، اما نزد رسد، مي بست بن
 مـرگ  - بـراي  – بـودن  يـا  مـرگ  براي حضور يك تجربة جهاني، اين حيات ايشان، نظر از

 كـه  يـابيم  درمي ابتدا همان از بنابراين،. است »مرگ – فراسوي– براي – بودن« بلكه نيست،
 وجـودي - پـيش  فلسـفي  موضع و بيني جهان ايراني، الهي حكماي نزد هم و هيدگر نزد هم

. آن اشـكال  و جهـان  در حضور عمل نيز و است؛ »بودن- اينجا« و »اينجا« دهندة شكل عامل
 برقـرار  ارتبـاط  فهـم  نحـوه  و بـودن  نحوة ميان توانسته كه آنجا تا هيدگري دازاين بنابراين،

 مـا  بـه  گردنـد  مي عرضه ما بر بودن نحوة اين در كه پديدارهايي را كشف هاي راه و كند مي
 به يا محدود هيدگري افق به حضور عمل كه كند نمي ايجاب هرگز امر اين اما«  دهد، نشان
 بـه  هيـدگري  ديـد  افـق  از تـوان  مي نگارنده نظر به بنابراين،. شود حركت بي زودرس طور

هـاي   افـق  بـه  مالصـدرا  تفكـر  سـاية  در و كـرده  او گـذر  پايان – به – رو – هستي و دازاين
  .يافت راه تري از وجود تر و گشوده گسترده
 و شنويم، مي را »مرگ براي بودن آزاد« يعني هيدگري دردناك و گونه پند گفتار سويي از

 واژة. شـويم  مي دعوت »مرگ فراسوي آزادي« به يابي دست براي صراحت به ديگر سوي از
 بـدون « تصـميم  تـر  دقيق ترجمة با امروز كهاي  واژه(كنيم  حفظ بايد را »شده قطعي تصميم«

 نـوعي  دهنـدة  نشان اندازه چه تا تصميم اين بدانيم خواهيم مي زيرا ؛)دارد حضور »بازگشت
 براي بودن آزاد« تحقق در ناتواني كنندة بيان اندازه چه تا و است مرگ برابر در »نشيني عقب«

 بشـر  مـن،  عقيـدة  بـه . است »آن براي و مرگ فراسوي« در حضورداشتن و »مرگ فراسوي
 فراسوي آزادي« برابر در و شده) تعطيل به قائل مكتب( گري الادري گسترش طعمة معاصر
بشر  كه يافت گوناگوني موانع در توان مي را وضعيتي چنين علت .است نياورده تاب »مرگ

 هوشـمندانة  ظـاهراً  تـدوين  بشـر معاصـر، بـا    يعنـي  آورده اسـت؛  وجود به را ها آن معاصر
 هـا،  ايـن  امثـال  و نگاري تاريخ شناسي، زبان ديالكتيك، ماترياليسم شناسي، جامعه روانكاوي،

 مابعدالطبيعـه  مفـاهيم  و فراسـو  نيست دربارة قادر ديگر و كرده مسدود عمالً را خود بينش
 كشـيدن  دوش بـه  توان كه شده شكننده و فرسوده چنان پيشرفته نهايت بي انسان. كند تأمل
 همـين  »غـرب « واژة متافيزيكي معناي درنهايت كه گفت بايد. ندارد فراسو تا را خود آيندة
   .افول و غروب يعني است؛
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  مالصدرا مرگ سوي آن تا هيدگر آگاهي مرگ از 2.4
 زمانيـت،  و بـودن  جهـان  در هيـدگري  مفهـوم  كه شود مي مشخص بحث از قسمت اين تا

 سـلب  هسـتي  سـوي  آن در وجـودي  از برخورداري براي را انسان اصيلهاي  امكان تمامي
نظـر   ايراد جدي كه به ولي شود، مي محو دازاين هستي دازاين، مرگ با هيدگر، براي. كند مي
 وجـه  تـوان  مـي  توان بر نگـرش هيـدگر مطـرح كـرد ايـن اسـت كـه چگونـه         رسد مي مي

 بـا  كـه  حـالي  در كرد تفكيك هم در تفكر هيدگر از را دازاين هستومندي و شناختي هستي
 باعث فناپذير، و ميرا امري منزلة به هستي، از هيدگر برداشت آيا. نيست ديگر دازاين مرگ،
 وجـه  هماننـد  دقيقـاً  دازايـن  هسـتي  آيـا  يابـد؟  تنـزل  هسـتنده  حـد  سر تا هستي شود نمي

 رفتني بين از ماده همچون و است چنين دازاين اگر شود؟ مي برچيده مرگ با او هستومندي
  دارد؟ هستنده با تفاوتي چه است،

 بـراي  پاسـخي  تـوان  نمـي  هيدگر انديشة در كه استهايي  پرسش ها به نظر نگارنده اين
 هيـدگر  همانند نيز صدرا. بود ها آن پاسخ به دنبال مالصدرا انديشة در بايستي و يافت ها آن

 هيـدگر  همچـون  امـا  دارد، انساني ماهيت بر آن دادن الويت و انسان وجود اي به ويژه توجه
 انسـان  شـيرازي،  صـدرالدين  نظـر  از. دانـد  شده نمـي  و تمام منقطع مرگ با را انسان وجود
 عـوالم  بـه  نسـبت  را خـويش  همـواره  و دارد هستي سوي آن به نظري همواره انديش معاد

  .بخشد مي وجودي تقرب باالتر،
 يك فقط رود، مي شمار به برزخي جهان و جهان اين ميان مرزي كه جهت اين به مرگ،
 آن كه بود خواهد نيز ديگري انداز چشم مستلزم همواره گذرگاه. پايان يك نه است، گذرگاه
 آن، سـوي  آن كيفيت كه است ديگر حياتي سوي به دري مرگ. نماياند مي را گذرگاه سوي
 هنگـامي  هيـدگر،  انديشة در كه است حالي در اين. دارد انسان جهاني اين حيات به بستگي

  !كامل انسداد يك شويم؛ مي مواجه ديوار يك با شود، گشوده در كه
  

  تحليل انتقادي نگارنده. 5
 و اســت مكشــوفيت حقيقــت هيــدگر و مالصــدرا بــر اســاس ديــدگاه نگارنــده، در نظــر

 حقيقـت  برداشت. است بودن - جهان - در هستي شيوة يك پوشش، رفع يا سازي مكشوف
 نه اما دارد، نيز وجود ويژه مالصدرا و عرفا متألهان اسالمي، بهنظريات  در مكشوفيت مثابة به
. اسـت  شـده  مطـرح  هيدگر نظرات در كه گونه آن، صرف بودن- جهان - درهاي  خصيصه با
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 اعـالي  سـاحت  در كـه  اسـت  انساني معني به نزد حكماي اسالمي، دقيقاً در نوراني انسان
 بـه  توانـد  مي كه( خود درون در امكان اين كردن باور از سالك پس/انسان. دارد قرار حضور
 از گزيـدن  دوري و خـويش  اصـيل  امكانـات  يافتن مبناي بر يافتن اصالت هيدگرياي  شيوه
 هسـتند  كه چنان راها  پديده حقايق كه است افكنده خود فراروي را امكان اين ،)باشد شياع
 درون از صرفاً، شناخت و حقيقت شدن پديدار راه حكمت متعاليه در دليل، همين به. دريابد
 در حضـور  اينجـا  دارد، سـوژه  بر تأكيد كه ايدئاليستياي  گونه به نه اما شود؛ مي آغاز سالك
و  مسلمان نيز، پديداركردن مالصدرا و عرفاي. انجامد مي معرفت به كه است وجود ساحت
 كـه  همانندآينه دانند؛ مي درون زنگاربستة آينة دادن صيقل اصطالحاً را سازي مكشوف امكان
. كنـد  مـي  پديـدار  مـا  بر هستند چنانكه راها  پديده خورده نيز  باطن صيقل تابد، مي آن بر نور

 از سـازي  مكشـوف  ويـژه مالصـدرا امكـان    بر مبناي ديـدگاه متألهـان اسـالمي بـه     بنابراين،
   .رود مي فراتر هيدگري بودن - جهان - درهاي  خصيصه

 حقـايق  بـه  رسـيدن  فلسفيدن، او زعم به. دارد را نظر همين فلسفه تعريف در مالصدرا
 دست به سوبژكتيواي  گونه به كه تقليد و ظن سر از نه و هستند درواقع كه چنان هاست پديده
  :باشد آمده

 بـه  معرفـت  طريـق  از آدمي، توانايي اندازة به است، آدمي نفس به بخشيدن كمال فلسفه
 و ظـن  سـر  از نـه  و برهان روي از ها آن وجود به حكم و هستند چنانكه موجودات حقايق
  ).7 :1ج ،1981 مالصدرا،( تقليد
 او زيـرا  كـرد،  عرفـاني هـاي   برداشت نبايد وجه هيچ به هيدگر آراي رسد از به نظر مي اما
 اسـت،  حجاب كشف معادل كه نيز، مكشوفيت. نيست استعاليي حقيقت گونه هيچ به قائل

 معنوي مكشوفيت با هرگز دارد، متعاليه همراهيمبتني بر حكمت  فلسفة با روش در اگرچه
 مثـال،  عـالم  در نه دهد مي رخ جهان- در مكشوفيت اين زيرا ندارد؛ مطابقت حكمت متعاليه

 كـه  اسـت  حقيقت زماني فقط مكشوفيت هيدگر، نظر در. است بسته دل بدان كربن كه چنان
 از حقيقت كه است صورتي در اين نيست؛ حقيقت مورد آن غير در و است گشته مكشوف

 حجاب رفع آن از فقط انسان و دارد وجود خارج در آنتولوژيك لحاظ به شيعي فالسفة نظر
. اسـت  نهفته ديگر حقيقتي آن پس در زيرا نيست؛ نهايي حقيقت هرگز حقيقت اين .كند مي

 از غفلـت  دچـار  را انسـان  توانـد  مـي  كـه  اسـت  حجابي حال عين در حقيقت هر بنابراين،
 دليل همين به دارد؛ سريان همواره و »حقيقتد مي« همواره حقيقت. كند وجود مدام گشودگي

  .شود نمي منقطع هرگز الهي فيض
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 هنگـامي  صـرفاً  حقيقـت،  يا مكشوفيت هيدگر، براي. دارد ديگري انداز چشم هيدگر اما
 كه دازايني بودن- جهان- در خصيصه به توجه با فقط زيرا است؛ مكشوف كه است حقيقت

 مكشـوف  كـه  زمـاني  تـا  حقيقـت  بنابراين، است؛ فهم قابل است شده پرتاب جهان اين در
  :است ناحقيقت نگشته،

  ).511 :الف1387 هيدگر،( »نبودند »حقيقتي« شوند مكشوف كه آن از پيش نيوتون قوانين«
توان  مي مالصدرا خصوصاً اسالمي، نظرات حكماي و هيدگر ديدگاه آنچه كه از تفاوت

 منظـر  از ندارند، در حالي كـه  وجود جاودان حقايق هيدگر اين است كه براياستنباط كرد، 
 تشـكيكي  وجهـي  از امـا  دارنـد،  وجـود  جـاودان  حقايق مالصدرا، حكماي اسالمي فلسفة

 نحـوة  اما اند، جاودان حقايق. كنند مي برقرار انسان هر با باطني ارتباطي بنابراين برخوردارند؛
 آشـكارگي  گونـاگون هـاي   اليـه  از حقيقـت . اسـت  متفـاوت  انسـان  هر بر ها آن آشكارگي
 پيش امكان، يك مثابة به كه است باطني همچونها  اليه اين از سطحي هر و است برخوردار

 ايـن  از يـك  هـر  درون بـه ) سـلوك ( رهيابي و حقيقت واگشايي. گيرد مي قرار انسان روي
 »وجودي استحضار« طريق كربن ازبه تعبير  كه است باطني تأويلي مستلزم ها، اليه يا سطوح
 آنچه صرف و ندارد وجود جاوداناي  گونه به هيدگر اساساً حقيقت براي اما. شود مي محقق
   .ناميد حقيقت توان شود مي پديدار مي دازاين را براي
 در او كنـد،  نمـي  زنـدگي  حقيقـت  و گشـودگي  در اول درجة در دازاين هيدگر، نظر از

 در و شده خارج مستوري و پوشيدگي از هستي، كه زيد؛ اما زماني ميناحقيقت  و پوشيدگي
  .شود و حقيقت آشكار مي داده رخ گشودگي گرفت قرار آشكارگي نور

 بـه  انديشـيدن  براي هيدگر وجوي جست، مالصدرا خصوص به اسالمي فالسفة منظر از
 اما است بديهي كامالًاي  مقوله وجود، يا هستي. است بيهوده آن، آشكار وجه در حتي هستي

 هسـتي  از درخت آن كه دانيد مي نگريد، مي درخت يك به شما كه هنگامي. نيست دريافتني
 از كـه  دانيـد  مـي  فقـط . نيست مقدور شما براي درخت هستي توصيف اما است، برخوردار

 همواره هستي گفت بايد هيدگري زبان به. نيست بيان قابل هستي اما است برخوردار هستي
 خـورد،  مـي  ما گوش به هستي واژة كه هنگامي .نماياند مي ما به هستندگان قالب در را خود

 دربـارة  ادراك و تأمـل  قصـد  كه زماني اما است، عيان ما بر كه آيد مي نظر به بديهي مفهومي
 موارد بسياري در شيعي فالسفة. خفاست و مستوري درنهايت هستي كنيم، را هستي معناي
گونه  همان است؛ نور همچون دقيقاً نيز دانند، و معتقدند كه هستي مي معادل نور با را وجود

. شـود  شدن موجودات بر ما مي عيان شود، هستي نيز سبب كه نور سبب آشكارشدن اشيا مي
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 مكتـب  شـيعي  حكمـاي  از سـبزواري،  هـادي  مـال  حاج. نيست درك قابل خود هستي اما
 بيـان  را وجـود  مفهـوم  است، يدارشناسانهپد وجهي داراي كه شعري در خوبي به خراسان،

  ):197 :1386 ليمن، و نصر: ك.ر( است داشته
ــه ــن مفهومـــ ــراف مـــ ــياء اعـــ االشـــ الخفــــــاء غايــــــه فــــــي كنهــــــه و    
 از برداشـت  همين. زيستند مي هستي نور در يونان فالسفة بود معتقد همواره نيز هيدگر

 چـون  ديگر محققان سوي از بعدها و گيرد مي قرار مالصدرا توجه مورد بسيار كه است نور
 پهلويـون  فلسـفة  در. شود مي گيري پي باستان ايران حكماي نوري حكمت در كربن هانري
 عنصـر  ترين اساسي نور، خواند، مي فهلويون را آنان كه سهروردي انديشة در و باستان ايران

فيلسـوفان  ويـژه   مسـلمان بـه   فالسـفة  توسط بعدها كه عنصري. هاست پديده گشتن پديدار
 رفـع  و ناپوشـيدگي  از خـروج  همچون را حقيقت و يافت تداوم مكتب اشراق و مالصدرا،

  .كردند توصيف حجاب
 موجوديـت  را چيزهـا  همـة  كـه  اسـت  آنـي  نـور،  چون نيز خداوند در حكمت متعاليه

 او نيسـت،  مشـاهده  و درك قابـل  خـود  اما چيزهاست، ديگر گشتن عيان باعث و بخشد مي
 پنهـان  پيـداي  او. نـدارد  راه او بـه  عقلـي  صرفاً انديشيدن كه چنان است، مستوري درنهايت
 و اسـت  ظـاهر  باطن است، باطن ظهور است، مستور ساتر است، محجوب محبوب است،

  :است نهان در نورانيتش، درنهايت
ــا ــن يـ ــو مـ ــي هـ ــرط اختفـ ــوره لفـ نـ ــاهر   ــاطن الظـــ ــي البـــ ــوره فـــ ظهـــ  

 فناپـذير  كـه  اسـت  الهـي  روح همـان  انسان، وجودي از ديدگاه حكماي اسالمي، وجه
 زبـان  بـه . رود از بـين مـي   مـرگ  بـا  كـه  اوست مادي كالبد انسان، موجودي وجه و نيست

 يگانه و دارد را هستي به انديشيدن امكان كه است وجودي يگانه انسان گفت بايد هيدگري
 هسـتي  به انديشيدن اين. است خود هستي به انديشيدن، انسان براي هستي به انديشيدن راه
 يعنـي  كنـيم،  توصـيف  هيـدگري  منطـق  نه و صدرايي فلسفة منطق با بعد به اينجا از اگر را

 فنـا  مـرگ  بـا  هرگـز  وجـود  ايـن . دارد مـرگ  - سوي آن - به -  رو كه وجودي به انديشيدن
 راه و باشد، پروردگار همان هستي، يا وجود اگر. دارد جريان مرگ سوي آن تا و پذيرد نمي

 مـن « كه رسيم مي معروف حديثي به باشد، امكانپذير انسان درون از نيز وجود به انديشيدن
  .»ربه عرفه فقد نفسه عرف

 هانري عوض در كند، نمي عرضه هستي آشكارگي چرخش براي مكانيسمي هيدگر اگر
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 صـدرايي  فلسـفة  گيرد، با اين توضيح كه در بهره مي »استحضار« در اين باره از مفهوم كربن
 كنـد  مي آشكار خويش بر را وجود و هستي كه است خويش حضور درجة مبناي بر سالك

 فلسـفه،  ايـن  نظـر  از. گيـرد  مـي  قـرار  انسان امكانات حوزة در هستي، آشكارگي درواقع و
 »اذكركم اذكروني« قرآني آية طبق. است »ذكر« در وجودي لطافت به رسيدن راه ترين كليدي

 آشكارگي آغازگاه اينجا در درواقع ذكر. است نهفته ذكر در چيزي چنين وعدة ،)147 :بقره(
 صـرفاً  درواقع ذكر. است برخورداراي  العاده فوق اهميت از صدرايي جهانشناسي در و است
 و »آوردن يـاد  به« و خود، به تذكر معني به كلمه واقعي معناي در بلكه نيست، لساني عملي

 شرقي اديان در كه چيزي با كامالً حكماي مسلمان انديشة در ذكر .است »داشتن خاطر در«
 عمل و شهودي تفكر عمل زمان هم ذكر در. است متفاوت شود مي ياد آن از »ورد« عنوان با

 و وجود منبع مثابة به مدام را خداوند درواقع گويد، مي ذكر كه كسي. پذيرد مي انجام عبادي
 الهي محضر در خويش فراخواني درواقع كه فراخواني، اين طريق از و خواند ميفرا معرفت
 بـه  و اوسـت  انديشة در همزمان ذكر مخاطب. بخشد مي حضور و استحضار خود به است،
 درجـة  كـه  ميزانـي  بـه  .پـردازد  مي خويش معرفتي و وجودي لطافت به زمان هم جهت اين

 يـا  سـالك  ترتيب بدين و شده تر عميق نيز معرفت و وجود درجة شود، مي تر عميق حضور
  .كند مشاهده را حقايق هستي، مستوري وراي تواند مي فيلسوف،

 فراگيـر  چيـزي  آن، هيـدگري  مفهـوم  برخالف آشكارگي از منظر هانري كربن، بنابراين
 تكنولوژيك عقالنيت صورت به را خود و افكند سيطره مدرن دوران تمام بر مثالً كه نيست
 آشكارگي گوناگونهاي  ساحت زمان هم كه است انفسي و دروني رويدادي بلكه دهد، نشان

  .است تأويل فرايند در »المحجوب كشف« همان واقع در اين. كند ما فراهم مي براي را
 زنداني جهان در را دازاين ،»بودن - جهان - در« بحث طرح با هيدگر به نظر نگارنده

 غيرممكن دازاين براي بودن جهان - در - نا چون امكاني وجود تصور زيرا است؛ كرده
 دازاين و است دازاين اگزيستانسيال ساختار جزء هيدگر، گفته به بنا بودن جهان در. است
 زنداني را انسان ارسطو، همانند نيز هيدگر رسد مي نظر به بر همين اساس،. است جهان در ذاتاً

 »جهان - در« مشخصي حدود از كه ماهيتي. است كرده ارسطويي ماهيت به شبيه چيزي
 را دارد تاكيد بدان صدرايي فلسفة كه مرگ سوي آن در بودن بزرگ امكان و است برخوردار

 را وي وجود و رهاند مي باوري ماهيت تنگ دايرة از را انسان كه امكاني. است داده كف از
 يك به نيز مرگ از پس حتي انسان سارتر، نظر خالف بر اينجا در. دارد مي مقدم ماهيتش بر
  .شود نمي تبديل كرد، معين او براي ماهيتي بتوان كه »چيز«
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  گيري نتيجه. 6
 پيشـنهادي  مـدل  فيلسوف مـد نظـر،   دو زباني ميان هم گو و و گفت در اين مقاله براي ايجاد
 »پديدارشناسـي «مـدل هيـدگر را    و» المحجـوب  كشف« انديشي را مالصدرا در بحث مرگ

 »انسـاني  وجـود  هرمنوتيـك « را فيلسـوف  دو ميـان  معنوي اشتراك و اين كرديم گذاري نام
 در نارس صورت به كه است وجودي هيدگري دازاين گفت توان مي بر اين اساس،. ناميديم 

 صـدراي  كـه  دارد وجـود  يـافتگي  پايـان  اين براي نيز راهي اما. است بازمانده يافتگي پايان
 المشـاعر  بـر  مقدمـة  در فرانسـوي  شـهير  مستشـرق  كـربن  هانري. كند مي پيشنهاد شيرازي

 بودن مرگ - به - رو و بودن جهان در ايدة المحجوب كشف مدل گرفتن نظر در با مالصدرا،
 يابـد  درمـي  او. يابد مي مالصدرا متون الي البه در را خودهاي  پاسخ و نهد مي كنار را هيدگر

  :مالصدرا نظر در كه

 موجـود  اين كه دارد حضور خود غير به نسبت و خود به نسبت موجودي موقعي فقط
 حاصـل  تجريـد  است، زمان و فاصله و حجم و امتداد قيد در كه عالم اين شرايط به نسبت
 و غيبـت  شرايط از درواقع شود، مجرد تر بيش نحو بدين هرچه موجود آن ولي. باشد كرده
 كه بودن شرايط از پيش از بيش موجود، آن طريق، بدين درنتيجه. گردد مي رها تر بيش مرگ
 .آيـد  مـي در وجود اللموت قيد از يعني گردد؛ مي آزاد و رها دارد، مي گسيل پايانش به را آن

 باشـد،  داشته تري بيش شدت هرچقدر حضور درجة، مالصدرا ديدگاه از كربن معتقد است
 تـري  بيش شدت مرگ، از بعد وجود يعني، داشت خواهد تري بيش شدت نيز وجودي فعل

 نمايـد  مـي  رفـع  تـام  حضـور  از را خود تأخر موجود آن وسيله بدين زيرا... داشت  خواهد
  ).105 :الف1381 كربن،(

نگرش مالصـدرا را از ديـدگاه هيـدگر متمـايز      كه به اعتقاد نگارنده نكتة مهم و اساسي
 همـه  را پايان كند اين است كه برخالف هيدگر، مالصدرا و متألهان اسالمي، مطلقاً مرگ مي
 مـرگ، حتـي   از بعـد  تواند مي ها وجود از منظر آن دانند، بلكه نميو پايان هستي انسان  چيز

 كـه  بـود  ايـن  آورد بـار  بـه  غربـي  فلسـفة  كـه اي  فاجعـه . باشـد  داشـته  تـري  بـيش  شدت
 در و عقـل،  حـوزة  از منفكاي  حوزه ايمان، حوزة درنهايت تا نهاد بنيان راهايي  فرض پيش

 امكـان  ،»خدا مرگ الهيات« درنهايت، اينبنابر. گردد تصور غيرعقالني اساساً بعدي، مرحلة
  .كرد اعالم منتفي را مرگ از فراروي هرگونه

 او. اسـت  شـده  متوقـف  دازايـن  در و كند عبور دازاين از است نتوانسته هيدگر بنابراين
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  :بود معتقد
 است موجودي انسان كه بود معتقد هيدگر اگر. برسم معاد مفهوم به توانم نمي دازاين در من
 وراي موجـودي  انسـان  كـه  رسيد مفهوم اين به توان مي مالصدرا فلسفة با ، مرگ - به - رو

 شـايگان، ( كنـد  مـي  جـدا  هيـدگر  از را كربن كه است فرقي بودن ماوراء اين و مرگ است؛
1379: 139.(  

 مفـاهيمي  بـه  هيـدگر  شود مي باعث كه است غرب فلسفة سنت همان تداوم درحقيقت
  .برسد پايان مثابه به مرگ و »شدگي پرتاب« همچون
 دنيـاگرايي،  بـه  عرفـان  استنباط نگارنـده ايـن اسـت كـه اعتـراض      خصوص همين در

 گونـه  هـر  پـادزهر  بـالعكس،  عرفـان،  زيرا نيست، نهيليسم يا انگاري  هيچ معادل وجه هيچ به
 بـودن  گذرگاه خصيصة به نكردن توجه از ناشي دنياگرايي به آن اعتراض و است انگاري هيچ
 كـه  آنجـا  از بنـابراين،  .اسـت  ديگـر  دنيـايي  بـه  يـابي  دسـت  براي دنيا بودن گذار بنابراين و

 به را دنياگرايي رد گونه هر كنند، مي تلقي يافته پايان مرگ با را دنيا غربي معاصرهاي  فلسفه
 كـه  دهـد  مي رخ زماني واقعي گرايي پوچ و نهيليسم كه صورتي در كنند؛ مي ترجمه نهيليسم
 هـر  و نيسـت  آن از خـروج  براي راهي كه كنيم تصوراي  بسته هيدگر كل همچون را جهان
 رسـد  مي پايان به او هستي شن، دانة آخرين افتادن با كه ماند مي شني ساعتي همچون انسان

 نهيليسـم  گفـت،  توان مي درواقع. برگرداند را شني ساعت كه ندارد وجود هم دستي هيچ و
  .است شده نفي سره يك ديگر دنياي انداز چشم كه دهد مي رخ آنجايي واقعي

 كنجكـاوي  همـه  ايـن  كـه  مقالـه  ايـن  در مالصـدرا  به هيدگر از گذر، اينكه آخر سخن
 آن در كـه  شناختي معرفت گسستي گرفتن نظر در صورت در مگر ندارد معنايي برانگيخت،

 اين .برسد بودن مرگ وراي اخروي ساحت به تا درگذرد خود حد از باري هيدگري دازاين
 يعني انفسي، و دروني زمان به آفاقي زمان از است برگشتي. نيست طبيعي مسيري فقط گذار
 كـه  خاصـي  تأويـل  سـطح  در هرگـز  ديگـر  كه است گسستي آنچنان است؛ گسست نوعي
  .نماند بود، باقي آن مبشر دازاين
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