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  چکیده
 و تفـاوت  یهمـان  نیا عنوان تحت دگریه گفتار درس یبررس و شرح یپ در مقاله نیا

ـ ه فهـم  و درك تـا  است شده دهیکوش یبررس نیا در. است هگلفلسفۀ  بارةدر  دگری
ـ ا مسـئلۀ « بـاب  در هگـل  تفکر یاصل يها مؤلفه دربارة  اصـل ، »و تفـاوت  یهمـان  نی

 کیزیمتاف نیب نسبت و هگل،نزد  کیزیمتاف یاتیاله ـ یوجودشناخت تقومو  ،یهمان نیا
ـ زیمتاف  دگر،یشود. از نظر ه انیبحاصل از آن  يانگار ستین و دیجد دورة هگـل،   کی
ـ ااسـت و اصـل    یاتیاله ـ  یوجودشناخت یبه عبارت ای کیلوژ ـتئو ـ انتو در  یهمـان  نی

 حاصـل  زین دیدورة جد يانگار ستین و شود یم ظاهر روح صورت به مطلقاًتفکر او 
 مسـئلۀ  کهدرصدد است  خود دگریه اما ؛است کیزیاو در باب متاف نگرش نحوة نیا
ـ پا درو تفاوت را با تفکر موسوم به حدوث حل و فصل کنـد.   یهمان نیا  جـه ینت انی

ـ نو تفـاوت   یهمان نیا باب در دگریه يکه الگو شود یگرفته م  یتمـام  توانـد  ینمـ  زی
و خـالص   تـام «ظهـور   باب در. البته تفکر او دکامالً برطرف کن را مربوطهتعارضات 

 یتجلـ خـود   رطبه وجه البشـ  یهست ای حقاست که  یظهور افق دبخشینو »وجود
  .است قدس ساحت یفروبستگ از مانجات  راه گانهی که کند یم

  .يتکنولوژ حدوث، ک،یزیمتاف دگر،یه ،و تفاوت یهمان نیا هگل، :ها دواژهیکل
  

  مقدمه. 1
 فلسـفه  خیتـار فلسفۀ غرب آن است که از نظـر او   خیتار به دگریه یاساس ياز نقدها یکی
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 که است) onto-theo-logic( کیلوژ ـ تئو ـ انتو زیاثنا ن نیدر ا کیزیاست و متاف یکیزیمتاف
 خیاز تمام تـار  کوشد یم دگریه رو نیا از. ام کرده ترجمه الهیاتی ـ وجودشناختی را آن

 تـدبر  و تعمـق  آن فۀیوظ ارسطو فیتعر در کهکند  ادی کیزیمتاف خیفلسفه با عنوان تار
 دربـارة  تفکـر  نحـوة  نیمعتقد است که در ا دگریاست. ه موجود هو بماموجود  دربارة

 یاتیاله ـ یوجودشناخت کیزیمتاف به که دارد وجود ابهام و یدگیپوش يا گونه وجود خیتار
شناخت موضوع  ازخود  ر،یاخ کیزیمتاف نیا او نظر از که است یحال در نیا. انجامد یم

 نی. از نظر او در ااست ناتوان و آگاه) ناaletheia/ ای(آلث یآشکارگ مسئلۀ یعنیتفکر  یواقع
زمـان   از کیـ زیمتاف علـت  نیشده و به همـ  انگاشته دهیناد یتفاوت وجودشناخت ،تفکر

مباالت وجود بـوده   در فقطوجود ناتوان بوده و  قتیحق حاقافالطون تاکنون از درك 
ـ الهاز  ملهم را آنوجود دارد که  کیزیاز متاف يگرید فیتوصنظر او  ازاست. البته   اتی

 دگریـ ه امـا  اسـت؛  شـده پرداخته  یوجود اعل مسئلۀوجود به  يجا هو در آن ب داند یم 
 همانی و تفـاوت  اینبنام  يگفتار درسو در  داردرا  هینظر نیهم زین هگل فلسفۀ دربارة

)identity and difference (الهیاتی  ـ وجودشناختیتقوم «آن تحت عنوان  از یفصل در و
علـم   از را خـود  یتلقـ ) the onto-theo-logical constitution of metaphysics( »متافیزیـک 

 نظـر  ازدهـد.   مـورد بحـث قـرار مـی     یاتیاله ـ یختوجودشنا يساختار مثابۀهگل به  منطق
 یاتیاله ـ وجودشناختی عبارتی به یا یکلوژ ـ تئوـ  انتو یزیکمتاف یزن هگل متافیزیک هیدگر،

 هـاي  مشخصـه و  مختصـات  دربـارة  هیـدگر  یشـۀ اند يواکاو بهمقاله برآنم تا  یناست. در ا
 جـاي  بـه هگـل چگونـه    بدانیم تا بپردازمفلسفۀ هگل  در الهیاتی ـ وجودشناختی متافیزیک

 در مطرح موضوعاست؟  یشیدهاش اند در فلسفه یوجود اعل یا هو هو بما موجود به وجود،
تفکر هگل خواند،  ةدربار یدگره یرآن را نقطۀ اوج تفس توان یکه به نظر نگارنده م رساله این

در  یزیـک متاف یـاتی اله یشـناخت  ــ  وجـود  تقـوم و  همانی این اصل مسئلۀ از هیدگربرداشت 
 شود یم آغاز یاتیاله يادیاست که منطق هگل با فرض بن نیا دگریه نظرهگل است.  فلسفۀ

اسـت.   افتـه یمطلـق دسـت    دةیبه ا یعنیوجود موجود  يا گونهبه  خود آن انیپا در او یلو
 سـخن ) absolute ideaمطلـق (  ةاز ایـد  علـم منطـق   در انتهاي تقریباًهگل « :دیگو یم دگریه

حقیقت  یمطلق تمام ةمطلق وجودي ابدي و حقیقتی خودآگاه است. اید ةاید فقطگوید.  می
  ).Heidegger, 1969: 43( »است

را بـا   شهیاند و فکر غلط  بهکه هگل  رسد یم  هنتیج نیبه ا عبارت،هیدگر بر اساس این 
کلیـد اشـتباه تمـام     وکلیـدي را خطـاي هگـل     ۀو این نکتـ  است گرفتهوجود محض یکی 
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 تفراموشی تفـاو  ةواژ طرحهیدگر با  ل،یدل نیهم به. داند یممتافیزیک غرب  خیتار متفکران
غـرب   ۀفلسـف  خیتـار  یخطایی که بر تمام از آنبا استفاده از  درصدد است تا یوجودشناخت

  :دیگو یهگل م منطق علمدربارة  دگریهسیطره یافته است پرده بردارد. 
تفسیري مقتضی از بخشی کـه کتـاب    دیبابه منظور حصول شناخت از کل متافیزیک هگل، 

تنهـایی در   هعنوان این بخش بد. شو وجود ارائه  ةد، یعنی آموزشو با آن آغاز می او علم منطق
نویسد: علم باید با چه چیـزي آغـاز    کند. او می اندیشه به آن را افاده می ش،هر یک از کلمات

  .)ibid: 52شود؟ (

و ... خدا داراي حقی بالمنازع است : «دیگو یو م رفتههیدگر سپس به انتهاي این بخش 
  ).ibid: 54( »باشدبا او  زیچهر  تا آغاز 

 نیو چنـ  دهـد  یمو عبارات هگل را مورد بحث قرار  داده انیپاهیدگر نقل قول هگل را 
د، پس علم، همانا علم به خداوند یعنی شواگر علم باید با خداوند آغاز «کند:  گیري می نتیجه

  ).ibid( ») استtheologyالهیات (
 نیچنـ و دهـد   جا منطـق دیـالکتیکی هگـل را مـورد واکـاوي قـرار نمـی        هیدگر در این

زیـرا   ؛خداونـد اسـت   ةتقریـر و تفسـیري دربـار    یـا الهیات،  ،متافیزیک«کند:  گیري می نتیجه
  ).ibid: 55( »کند اما چگونه خداوند به فلسفه ورود پیدا می ،کند خداوند به فلسفه ورود می

  دهد: محوري خودش را توضیح می ۀو مسئل هدیرس هیدگر به اوج بحث خودش  جا نیا در
 کـه د شو کند، منتهی به این پرسش می که چگونه خداوند به فلسفه ورود پیدا میاین پرسش 

 يمعنـا  بـه الهیاتی متافیزیک چیست؟ پذیرش این پرسش  ـ بنیاد اساسی تقوم وجودشناختی
  ).ibid: 56مبدأ تفکر است ( و ها شهیربه  رفتن

) هوسـرل  epoché( مبدأ تفکر در الهیات، همان اپوخه (یا تعلیـق)  و ها شهیبه ر رفتناین 
بلکه  وجود، شناخت به نهفلسفه  خیکل تار یمتافیزیک هگل و حت ر،نظر هیدگ از بلکه ؛نیست

 الهیـاتی  ــ  وجودشناختی کیزیمتاف بهاو  ریبه تعب ای یوجود اعل ایموجود  وجود شناخت به
 ـ وجودشناختیفرضها و بنیاد  شیپ از پرسش وو در پی تبیین ا بیترت نیبد. استشده  یمنته

 هگـل علـم منطـق    ةدربـار  اش قضاوت نهایی ادامۀ در. هیدگر سپس استالهیاتی متافیزیک 
  گوید: می يتواند الهیات محض خودش را علم منطق بنامد؟ و چگونه هگل می :پرسد یم

که موضـوع   لیدل نیبه ا نهبنابراین علم، یعنی متافیزیک، درحقیقت براي هگل منطق است، 
 اسـت  مطـرح تفکـر   مسئلۀ وچون وجود به عنوان موضوع  بلکهاست،  هتفکر و اندیش م،عل
)ibid: 58.(  
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 ؛او اصـالً مطـرح نیسـت    يبـرا هگل به عنوان موضوع علم منطـق   منطقاز نظر هیدگر، 
ـ الهیات،  ةصرفاً کتابی دربار او منطقبلکه،  ) محـض  mythology/ يتولـوژ یم( االسـما  علـم  ای
 آن یاز نوع الهیـات  یولوجود و وجودشناسی  ةکتابی دربار هگلمنطق  نظر هیدگر، ازاست. 
او منطـق هگـل، اصـالً     دةیعق به اماالهیاتی است.  ـ  منطق او، وجودشناختی جهینت در است؛

هگل وجود محض را اصل موضـوع فـرض کـرده و آن را منطـق نامیـده       چون ت،علم نیس
 از دارد؛ ییانـدرزها  و هاهشـدار  یکیزیفتفکر متا عواقب دربارةهیدگر در عین حال، . است

  :شد خواهد ختم) modern technology( دیدورة جد يبه تکنولوژ کیزیمتاف فرجامنظر او، 
بـا بسـط و    دیجد دورةخودش را در صور تکنولوژي  ،در عوض، قانون و قاعدة متافیزیک

آن بازگشت به  ۀهر چیزي که نتیج و ؛سازد قید و بندش نمایان می مالحظه و بی پیشرفت بی
متافیزیک به همین شـیوه و بـه عنـوان     ۀتواند صرفاً به واسط است می شهیمبدأ اند و ها شهیر

بـرداري   ) مورد بهـره representational thinkingی و حصولی (ثلکر تمفنتیجه و محصول ت
  ).ibid: 73قرار گیرد (

 هگـل  نظـر  در تفـاوت  و همـانی  ایـن  فلسفی مسئلۀ به هگل از هیدگر نقد اوج درواقع،
 معموالً شارحان. است کرده اشاره هایی حل راه به مسئله، این حل براي هیدگر است؛ مربوط

ـ  اوآثار متـأخر   درو تفاوت  یهمان نیا مسئلۀ يبرا را دگریه يها حل راه کتـاب   خصـوص  هب
او  اتیـ کـه در زمـان ح   کننـد  یم وجو جست) Beiträge zur Philosophie( فلسفه بر یافادات
در کتـاب   یـدگر از ه تفسـیري  ارائـۀ ام بـا   کرده یمقاله سع یندر ا یزن مناست.  نشده چاپ

را  مسـئله  ینا ام، کرده ترجمه »حدوث«که آن را  »Ereignis«در باب مفهوم  بر فلسفه افاداتی
  .دهم قرار تحلیل مورد تر یشب

ـ  و ابتدا باید بحث ادامۀ براي ـ ااز اصـل   یمبسـوط  شـرح  آن از شیپ  تقـوم و  یهمـان  نی
  .دهم ارائه را کیزیمتاف یاتیاله ـ یوجودشناخت

  
  همانی این اصل بررسی. 2

 پرداخته همانی این اصل بررسی به تفاوت و همانی این گفتار درس بخش اولین در هیدگر
 پارمنیدس، نظر از است؛ فلسفی موضوعی اساساً پارمنیدس، زمان از همانی این مسئلۀ. است
 در و  تأمل پارمنیدس عبارت این دربارة بارها هیدگر. است وجود عین وجود فکر

 ذات نسبت تفاوت و همانی این گفتار درس در هیدگر. است کرده اشاره آن به هایش نوشته
 تأکید نسبت مسئلۀ خود بر بررسی این در و است داده  قرار بررسی مورد را وجود و انسان
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 متفکران از غیر کسانی زمرة در را او همانی این مسئلۀ دربارة هیدگر تفکر از نحوه این. دارد
 زمینه این در پارمنیدسی، تفکر به او تفکر نحوة هیدگر نظر از. دهد می  قرار سنتی متافیزیک

 را همانی این اصل پارمنیدس هیدگر، عقیدة به. است نزدیک پیشامتافیزیکی، متفکران به
 ویژگی همانی این متافیزیک تاریخ در بعدها اما است، فهمیده همانی این خود ویژگی مثابۀ به

 ویژگی غرب، فلسفۀ تاریخ در همانی این که این معناي .)ibid: 8( شد خوانده وجود خود
 با چیز یک وحدت یعنی وحدت همانی این که است این است شده لحاظ وجود خود

 هستند؛ نیتس الیب و افلوطین افراد، این از نمونه دو. است شده گرفته نظر در خودش
 موجودات موجودات، که است وحدت علت به گوید، می خود انئاد ششمین در افلوطین
 مفهوم نیتس الیب اما است، وجودي هر وراي غایی واقعیت افلوطین، احد درنتیجه،. هستند

 تر مهم و ،)individuality( فردیت ،)simplicity( بساطت عنوان به مونادولوژي در را وحدت
 کرده مطرح نامتمایز، امور همانی این اصل واسطۀ به موناد) uniqueness( یکتایی همه از

 رو این از است، نشده شناخته وجود حقیقت متافیزیک تاریخ در هیدگر، نظر از. است
 تاریخ در بنابراین است؛ گرفته قرار فراموشی و غفلت مورد همواره وجود حقیقت

 و وساطت صورت به تري یافته تکامل شکل به همانی این مسئلۀ متافیزیک، سالۀ هزار دو
 تمهیدي را کانت و نیتس الیب تفکر توان می راستا، این در نتیجه در است، شده درك تألیف
 این در. دانست استعالیی تفکر محوریت با شلینگ و هگل،  فیخته، آلمانی ایدئالیسم براي

 تألیف بلکه نیست، مطرح خودش با شیء یک صرف وحدت مسئلۀ دیگر اخیر، فیلسوفان
 موضوعی حیث تفکر ،)object( شناسایی متعلق ،)subject( شناسایی موضوع صورت به
)/subjectivity /subjectivité ( عینی امر و ،)خودبنیاديobjectivity (در مثالً. شود می ظاهر 

 فکر بالمآل وجود تمام یعنی است فکر وجود، گفت توان می  پارمنیدس با هگل تفکر مقایسۀ
 عبارت. گیرد نمی قرار اندیشه  مورد فکر از خارج امري هیچ بنابراین است؛ مطلق ایدة یا

 مسئله این بر مشعر است، واقعی عقالنی امر و است عقالنی واقعی امر که هگل، معروف
 شلینگ اما. کند می تغییر) من=  من( I = I صورت به A = A همانی این اصل نتیجه در. است
 اصل از هیدگري تفسیر جنبۀ به و نکرده حرکت آلمانی ایدئالیسم چهارچوب در کامالً
 و نامد می) identity( وحدت و هوهویت فلسفۀ را خود فلسفۀ او. است تر نزدیک همانی این
 چیزي همان این. دریابد را دو آن وحدت جامع امري طبیعت، و ذهن وراي در تا کوشد می

 به جز توان نمی شلینگ روش با او نظر به چون انگیزد؛ برمی را او از هگل انتقاد که است
 تشبیه شبی به را وحدت این هگل. رسید است اختالفات تمام نافی که انتزاعی وحدتی
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 در همچنین شلینگ). سیاهند گاوها تمام( شود می  محو تمایزي هرگونه آن در که کند می
 مقدم وجودي باید که کند می تصریح) of human freedom( انسان آزادي باب در کتاب

 این چون و باشد داشته وجود ها دوگانگی و وجودها تمام و ها بنیان و ها اساس تمام بر
 فقط وجود این باشد؛ ها آن همانی این مقوم تواند نمی مونادهاست تمام بر مقدم وجود

 و نیست) antitheses( ها برابرنهاد نتیجۀ وحدت این. است طبیعت و ذهن مطلق وحدت
 از غیر یکتا و واحد وجود این البته. نیست ها آن شامل ضمنی طور به نیز هم ها برابرنهاد

 هیدگري تفکر به نظر این از شلینگ و است بنیاد بی وجود این. است ها برابرنهاد تمام
 وجود یک را بنیادي بی این او حال عین در و آلمانی؛ ایدئالیسم به تا است نزدیک

  ).ibid: 10-11( خواند می 
 تفکر چهارچوب در او تفکر تا کند می  تفسیر را همانی این مسئلۀ چگونه هیدگر خود اما

 تفکـر  باواسـطۀ  و متعالی اساساً وحدت عنوان به یا خودش با شیء یک وحدت متافیزیکی
. خیـزد  می بر همانی این خود ذات از انسان و وجود همانی این اصل او، نظر از. نگنجد مطلق

 آغـاز ) a principle of thought( تفکـر  اصـل  عنـوان  بـه  را همانی این اصل از خود تفسیر او
 بـه  هـو  هـو  بما وجودي هر است این همانی این دربارة اندیشه نحوه یک یعنی این کند؛ می 

 وجـود  اساسـی  ویژگـی  او نظر از مسئله این. دارد تعلق خودش با وحدت یعنی همانی این
 را آن هیـدگر  کـه  دارد وجـود  نیـز  دیگـري  صورت به همانی این اصل اما. است موجودات

 وجـود،  و فکر دانستن هم عین از پارمنیدس منظور او، نظر به. داند می پارمنیدس به منتسب
 ایـن  معنـاي  بـه  A = A عبـارتی  به و دارند تعلق دیگر یک به آن فکر و وجود که است این

 را دیگـر  یـک  بـه  هـا  آن تعلق فقط همانی، این رابطۀ در »است« و است A مجازاً A که است
 و متوجه را ما هیدگر که چیزي آن و است همانی این از جدیدي معناي معنا، این. رساند  می

  .است »داشتن نسبت« اصل همین فقط است کرده آن متذکر
 نـاطق  حیـوان  یـا  شناسـایی،  موضـوع  مثالً دیگر هیدگر فلسفۀ در انسان دلیل، همین به

. است وجود گاه روشن در انسان است؛ در ـ هستی ،زمان و وجود کتاب بیان به بلکه نیست،
 بـه  تعلـق  عبـارت  در اگـر  امـا  اسـت؛  »داشتن دیگر یک به تعلق« هیدگر تفکر در همانی این
 زائیده و برجسته همانی این متافیزیکی مفهوم شود تأکید »دیگر یک« مؤلفۀ بر داشتن دیگر یک

 دو تفکـر،  از نحـوه  ایـن  در. هستیم رو روبه مسئله این با متافیزیک تاریخ در که شد خواهد
 این در. یابند می  سامان و نظم دو هر از تألیفی و واسطه با وحدتی به همانی این اصل با جزء

 اعلـی  یـا  اولـی  علـت  عنوان به خداوند با آن اساس و بنیان عنوان به وجود با عالم وحدت،
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 تفکـر  تـوان  مـی  تفکـر  از نحـوه  ایـن  بـه  هیـدگر  نظـر  از بنـابراین  شـود؛  مـی  دانسـته  یکی
  .کند فرض وجود براي ییازا مابه دارد سعی همواره که کرد اطالق الهیاتی ـ  وجودشناختی

  
  متافیزیک الهیاتی ـ وجودشناختی تقوم. 3

 گفتـار  درس ایـن  انتهـاي  در هیدگر که است تعبیري متافیزیکالهیاتی  ـ وجودشناختی تقوم
 نظـر  آینـده  به تفاوت و همانی این که حالی در بنابراین، است؛ کرده بیان هگل فلسفۀ دربارة
. گـردد  مـی  باز متافیزیک اساسی مبدأ و قلمرو به متافیزیکالهیاتی  ـ وجودشناختی تقوم دارد،

 آن در کـه  روشـی  اما شود؛ می  تعیین موجود و وجود بین تفاوت با متافیزیکی تفکر هرچند
 بـدین  ایـن . اسـت الهیـاتی   ـ وجودشناختی تقوم داراي گیرد می  قرار اندیشه مورد متافیزیک
 موجـود  بمـاهو  موجـود  بـه  کـه  حیـث  آن از اسـت  وجودشـناختی  متافیزیـک  که معناست

 متافیزیـک  امـا  است؛ موجودات مشترك اساس و بنیاد ترین کلی و اولین وجود و اندیشد می 
 بحـث  الهـی  لـذا  و اعلـی  موجـود  عنـوان  بـه  مطلق موجود از که جهت آن از است الهیاتی

 ایـن  بـا  هیـدگر . خداشناسـی  هـم  و است وجودشناسی هم ذاتاً متافیزیک بنابراین،. کند می 
 بـا  را خـودش  پاسـخ  و دارد می معطوف چیزي چه به را خود تفکر که کند می  آغاز پرسش

 از وجود. اندیشد می  خودش به که است مطلق فکر وجود، هگل براي. کند می  مقایسه هگل
. اسـت  داده نشان) logos/ کلی عقل( لوگوس اساس و بنیاد عنوان به را خود متافیزیک آغاز

 غایـت  در مطلـق  و کنـد  مـی   درك را خودش که است مطلق مفهوم هگل در وجود بنابراین
 حفـظ  بـا  و تمـایزات  تمام نفی با تاریخ حرکت در مطلق ایدة این. شود می  مطلق ایدة خود

 به توجه با و وجود با تفکر هیدگر، نظر از اما. یابد می  ارتفاع اعلی واقعیت صورت به وجود
 عنوان به وجود از پرسش وجود، از پرسش او نظر از. دارد سروکار موجودات از آن تفاوت

 عنـوان  بـه  موجود و وجود بین تفاوت از دارد قصد هیدگر. نیست موجودات اساس و بنیاد
 چیـزي  تفـاوت . شود نائل مانده باقی نااندیشیده چه آن فهم و درك به وجودشناختی تفاوت
 بـا  ذاتـاً  وجـود  فراموشی است، گرفته قرار فراموشی و غفلت مورد انسان که  این جز نیست
 واقـع  بـه  تفاوت عنوان به وجود حقیقت مصدر و مبدأ به بازگشت این. دارد ارتباط تفاوت
. است توجه بی تفاوت عنوان به وجودشناختی تفاوت به متافیزیک. است هیدگر تفکر روش

 و وجـود  تفـاوت  بـه  متافیزیـک . دارد توجه تفاوت آن متفاوت هاي مؤلفه به فقط متافیزیک
. دارد سـروکار  موجودات اساس و بنیان عنوان به وجود با بالذات و اوالً اما نگرد، می  موجود

 بین تفاوت به تفاوت این از هیدگر. کند نمی درك تفاوت عنوان به را تفاوت هرگز بنابراین،
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 حـالتی  و روش غلبـه، ). ibid: 65( اسـت  کـرده  یاد) arrival( اتحاد و) overwhelming( غلبه
 داراي دازایـن  در غلبه این حال عین در و گیرد می  تعلق موجودات به وجود آن در که است
 آن در کـه  اسـت  موجـودات  در منزلتـی  و مقـام  نیـز  اتحـاد . است بینی پیش قابل غیر شأنی

 تفـاوت،  کـه  اسـت  ایـن  تفـاوت  تعریـف  بنابراین. شوند می  نائل وجود مرتبۀ به موجودات
 عـین  در و دهد می روي دیگر یک به موجودات رسیدن و وجود غلبۀ آن در که است تفاوتی

 بنیـادین  وجودشناسـی  عنـوان  بـا  هیدگر در امر این از پرسش. دیگرند یک از غیر ها آن حال
)fundamental ontology (ایـن  ضـامن  امـري  حـال،  عین در. شود می  آغاز زمان و وجود در 

 و غلبـه  تفـاوت  تداوم، در. کند  می کمک آن) perdurance( بقاي و تداوم به که است تفاوت
 گفتـار  درس ایـن  انتهـاي  در هیـدگر . یابد می دوام و بقا گاه روشن در موجود و وجود اتحاد

 تقـدیر  حاصـل  آن، انجـام  تا آغاز از تفاوت این آیا که کند می  مطرح را توجهی قابل پرسش
 وجـود،  ماننـد  مفـاهیمی  باشـد،  وجود خود تقدیر از ناشی تفاوت این اگر و نیست؟ وجود

 نااندیشـیده  مصـدر  و مبـدأ  به بازگشت سوداي در که تفکري براي اساس و بنیان، موجود،
 فلسفۀ زبان که گذارد می  تنها پرسش این با را ما هیدگر اما. نارساست و ناکافی است وجود
 خـودش  ذات درالهیـاتی   ـ  وجودشناختی تقوم به مقید و متافیزیکی ساختار داراي که غرب
  دارد؟ را خودش دربارة تفکر براي دیگري امکانات مفاهیم، این از غیر آیا است
 عصر در انسان ذات و وجود بین ربط و پیوستگی عاقبت و فرجام هیدگر، نظر از
 از فراتر گشتل شود؛ می  آشکار) Gestell( گشتل صورت به تکنولوژي، عالم و جدید

 با. انجامد می وجود و انسان ذات نسبت پوشیدگی به تکنیک عصر در و است واقعیت
 گشتالت عصر در انسان تذکر، رفتن بین از و وجود و انسان ذات نسبت ماندن پوشیده

 دیگر. کند می  تلقی خود هاي نهاده از اي عرصه مثابۀ به را موجودات و عالم ،)نهادستان(
 ما که است همان چیزي هر. نیست میان در قالب تعین و بخشی صورت براي مرزي هیچ
 دیگر   نحوة هیدگر. رود نمی وجود نداي و خطاب انتظار دیگر. ایم داده قرار گونه آن را آن

 در یعنی خواند؛ می  حدوث گشتل، صورت از غیر به را انسان ذات و وجود بین نسبت
 ذات و دارد قرار حدوث در آن ذات که دارد تعلق تفکري به همانی این در وجود او تفکر
 در گاه روشن عنوان به حقیقت ظهور این. دارد قرار گشودگی نور و صقع در همانی این

 بشرانگاري باب در اي نامه در معنا این به او. است وجود تاریخی حیث مقتضی او تفکر
 و است تفکر حوالت وجود است؛ کرده یاد تفکر) Geschick( حوالت عنوان تحت

 خود ذاتی اساس عنوان به را وجود تاریخی حیث او. است تاریخی نفسه فی حوالت
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 امري یا فعل یک عنوان به دیگر او براي حقیقت. فهمد می  آن خاص حوالت و وجود
 نظر در. است وجود خود به مربوط هست هرچه ترتیب بدین. نیست مطرح ذات درون
 و است موجود وجود کردة ترك و وجود از دور انسان کنونی، عصر انسان هیدگر، خود

 ذات، فراموشی. دهد می  نشان ذاتش فراموشی صورت به را خود وجود وجود، وراي در
 خانمانی بی و گشتل مانند هایی عبارت با و است وجود خود سوي از پدیداري

)heimatlosigkeit (قربی دیگر انسان براي وضعیت این در بنابراین،. شود می  اشاره بدان 
 بسته هم الوهیت قدس فروبستگی با و است فروبسته نیز قدس ساحت و نیست مطرح

 با سخن هم حال عین در و دینی، متفکر مولر ماکس. نشیند می  پس باز خداوند و ماند می 
 تاریخ به جدیدي نگاه و توجه منشأ تقریر این با هیدگر که است باور این بر هیدگر،
  ).285 :1384 مصلح،( است شده قدسی

 تقــومو تفــاوت و  یهمــان نیــا مســئلۀاز  دگریــه ریتفســ نیتببــگفــت  دیــبا نیبنــابرا
ـ  رابطـۀ  یبررسـ  بـه  منوط يتا حد کیزیمتاف یاتیاله ـ یوجودشناخت حـدوث و   مسـئلۀ  نیب

 مسائل نیا ادامه در مطلب، نیا شرح يبرا. است يتکنولوژ کیزیمتافو تفاوت و  یهمان نیا
 ياز معنـا  يمختصـر  شـرح  ارائـۀ  رابطه، نیا شرح از شیپ اما دهم، یم قرار یبررس مورد را

  است. الزم دگریه نظر در حدوثموسوم به  تفکر
  

  حدوث يو معنا شناسی یشهر بر يمختصر شرح. 4
 تعـالی  یـا  اسـتعال  از اسـت  عبـارت  انسـان  وجـود  ذات و حقیقـت  هیدگر، نظر از میدان یم
)transcendence( موجـودات  با واسطه بی نسبتی ظهوري، قیام مقام در اساساً انسان، که نیو ا 

. سازد می منکشف را موجودات معناي و وجود که است ظهوري قیام این که نحوي به دارد؛
 زمـانی  حیـث  دازایـن،  اسـتعالیی  سـاختار  تعـین  بـراي  زمـان  و وجود در هیدگر کلیدواژة

)temporality (زمان یا )time (زمـانی  حیـث  و تنـاهی  به مشروط وجود، از ما تجربۀ. است 
 سـازد  می ممکن را وجود فهم که است چیزي آن تناهی، یا زمانی، حیث عبارتی، به. ماست

 بـر  زمـانی  حیـث  هیـدگر،  نظـر  از). Sheehan, 1999: 289( اسـت  زمـان  وجـود،  معنـاي  یا
 و او آیندة به معطوف حیات همان آدمی، صیرورت البته،. دارد داللت انسان درون صیرورت

 قیـام  امکـان  خودش مرگ از دازاین انتظارکه  يطور به ،است هایش امکان سوي به او رفتن
 چه آن یعنی وجود، معناي بنابراین، سازد؛ می ممکن را او معناي یا وجود انکشاف و العالم فی

  .است زمان دهد، می حضور اذن و رخصت وجود به اساساً
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 نیا فیتوص يخود را برا انینحوه و سبک ب نیدر تفکر متأخرش ا دگریه حال نیا با
احتراز از  يو برا داند ینم مقصود به یواف ،یزمان ثیانسان بر حسب ح یحرکت درون

 کردیرو رییتغ ،انسان یحرکت درون نیشرح ا يبرا یکیزیزبان به زعم خودش متاف نیا
 همان. نامد می Ereignis حدوث را انسان در ظهور و انکشاف یکۀ حرکت او. دهد یم

 به موسوم واژة است کرده تصریح بدان تفاوت و همانی این گفتار درس در او که طور
). Heidegger, 1969: 36( است ترجمه قابل غیر چینی تائوي و یونانی لوگوس مثل حدوث

 است؛ مقصود به وافی واژه این معناي بیان براي شدن نمون رخ یا شدن نمون روي تعابیر
 پیشامد یا) Geschehnis( حادثه با نباید را Ereignis که است آورده جا همان در هیدگر اما
)Vorkomnnis (گرفت اشتباه )ibid .(است داده تذکر هیدگر خود که چنان »Ereignis« در 

 چشم به معناي پس) چشم یعنی آلمانی در Auge( است بوده »Er-äugnen Eragnis« اصل
 ترجمۀ در که است این اهمیت قابل نکتۀ. رساند می را ظهور و نمودن، رخ پدیدآمدن،  آمدن،

 عمل تري  بیش مالحظۀ و احتیاط با باید انگلیسی در event یا فارسی در رخداد به واژه این
 ترجمۀ این علت شیهان توماس. هستند دور واژه این واقعی معناي از ها ترجمه این کرد؛

 »هیدگر بررسی و پژوهش در پارادیم تغییر« نام با اي مقاله در انگلیسی به را نامناسب
 او آثار مترجمان برخالف واژه این از هیدگر منظور که است کرده بیان گونه این

»appropriation« و »enowning« اتیمولوژي هیدگر. نیست »Ereignis« را »Eignis« هم 
 آمدن چشم به و نمودن رخ معناي به »ereugen/ eräugen« را آن شناسی ریشه بلکه داند نمی
 بنام شناسان اتیمولوژي از تن دو از را اتیمولوژي این هیدگر). Sheehan, 2001: 14( داند می

 هیدگر بدانیم است جالب. است کرده اخذ) Wilhm Grimm( گریم و) Jacob( یاکوب یعنی
 به هیدگر که شویم می متوجه جا آن در و دارد گریم شناسی ریشه بر اي حاشیه خود

 رخداد، معناي به »Ereignis« اسمی معناي. است کرده اختیار را او شناسی ریشه خصوص
 هیدگر. است پیچیده بسیار واژه این فعل اتیمولوژي اما است، »sichereignen« واقعه اتفاق،

 این). ibid( است پذیرفته را گریم اتیمولوژي که دارد تصریح آثارش مجموعه 71 جلد در
 معناي که پذیرد می هیدگر. نیست »Ereignis، »eigen کلمۀ ریشۀ که است این متضمن مسئله
 یا پیشامد شدن، پدیدار یا ظاهر آمدن، نظر به یا آمدن، چشم به رخداد، لغت این اولیۀ

 گشودگی به دادن اجازه و رهاشدن معناي به را کلمه این فعلی معناي اما است،...  و آشکارشدن،
 »Lishten« کلمۀ، ریشۀ در »erzeigen« و »erweisen« جاي به هیدگر یعنی ؛کند می تفسیر

 »Lishtened-weisen« باز و روشن یا گشوده امر به را »erweisen« توان می پس. گذارد می
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 مؤید. باشد گشوده امري) نشویم مانع( دهیم رخصت که معناست بدین که کرد؛ ترجمه
 به او هنرمندانۀ استعارة با که کند می Ereignis متعدي فعل با هیدگر که کاري مسئله این

 که اي کننده روشن. شود می تبدیل دهد می حضور رخصت اشیا به که اي کننده روشن
 که است ماتقدمی رخداد بلکه نیست، محض رخداد یک فقط امر این. است اختفا بنیاد

 نظر برخالف ماتقدم امر این وضوح به. دارد می نگاه گشوده را گشوده و باز فضاي
 این شرح شیهان. باشد »enowning« و »appropriation« تواند نمی هیدگر آثار مترجمان

 بررسی و پژوهش در پارادایم تغییر« نام با اش مقاله در مبسوط طور به را شناسی ریشه
 گر گشایش معناي به را »Ereignis« او دلیل همین به). ibid: 14-16( است آورده »هیدگر

 را آن توان می رسد می نظر به ؛)ibid( است کرده ترجمه) the opening the open( گشودگی
 اختیار واژه این براي معادلی هر حاال. کرد ترجمه نیز گاه روشن بخش روشنی صورت به

 امري. کند می بیان را انسان ذات ظهور و بطون راز واژه این بدانیم که است این مهم کنیم
 وجود آن در دوگانه انکشاف این اوست، ذاتی خفا و ظهور و ماست وجود بنیاد که است

 و ظهور و بطون. سازد می نمایان چنان و چنین را موجودات و سازد می معنادار را موجودات
 به که دارد می نگاه گشوده و باز را ساحتی و مقام که است چنان آن انسانی، وجود تناهی
 بر دال نوعی به امر این. شوند می فهم قابل موجودات تناهی، این از ناشی گاه روشن واسطۀ
 و است اطالق قابل نیز هیدگر دازاین در da لفظ همان بر که است حاضري غایب

 حقیقت دهندة نشان که است انسان ذات درون در کوششی و کشش گر بیان درحقیقت
 خالصه واژه دو در آثارش در را Ereignis اوصاف ترین مهم هیدگر اما. است انسان وجود
. نامید) Zugehörikeit( تعلق و) brauchen( فقر را ها آن توان می تسامح با که است کرده

  :است آورده را عبارت این هنري اثر کار سرآغاز در هیدگر
 درانداخت میان کوشش و کشش این. Ereignis از است عبارت کوشش و کشش این

 گشت، .است نهاده نام رویداد در گشت هیدگر را) تعلق( داده روي طرح و) نیاز( دهنده روي
  ).78 :1379 هیدگر،( است دیگر یک به دازاین و وجود حقیقت وابستگی نحوة دهندة نشان

 ایـن  سؤال. ببخشد انسان به را )da( گشوده فضاي این باید امري که معناست بدین این
 ایـن  هیـدگر  ابتدایی جواب. بخشد می انسان به را باز و گشوده فضاي این چیزي چه است
 بـازپس  نفسـه  فـی  سـتان  بـازپس  ذات). the self-withdrawing( سـتان  بازپس ذات که است

 حرکتـی  .)Sheehan, 2000: 11( اسـت  »Ereignis« معنـاي  همـان  گرفتن بازپس این. گیرد می
 بـدین  دارد؛ تعلق گاه روشن به انسان ذات. دهد می رخ تعلق و فقر از فراشدي در که درونی
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 و توانـد  نمـی  که است این در او بودگی واقع چون است، گشوده و باز انسانی وجود که معنا
 همـان  ایـن . اوسـت  محتـوم  سـرانجام  گشـودگی،  و فتوح عبارتی، به و نباشد گشوده و باز

 و نیـاز  بـه  مربوط دیگر امر و است نامیده »گاه روشن به تعلق« را آن هیدگر که است چیزي
 وجـود  کـه  دهـد  مـی  رخ زمانی انسان براي ظهور و انکشاف فعل که معنا بدین اوست؛ فقر

 فقـر « هیـدگر  اسـت  آدمـی  در انکشـاف  گـذار  پایه که را ضرورت این. باشد کار در انسانی
 وجـود  گـاه  روشن در فقر و تعلق .(Sheehan, 2001: 13) خواند می »انسانی وجود گاه روشن

 همـین  دقیقـاً . زاین و دا میانۀ در متقابلی کوشش و کشش و تعامل است؛ واقعیت یک مبین
 بـه  کـه  اوسـت  در دوگانـه  تقابـل  یا پیکار و کشاکش یا انسان در ماتقدم کوشش و کشش

  .شود می بیان هیدگر تفکر در) Kehre( گشت صورت
 دا معناي از دیگري بیان و هیدگر اولیۀ تفکر همان بر تأکیدي شیهان نظر به مسئله این

 دوگانۀ ارتباط که این خالصه. متافیزیکی غیر زبانی و بیان با منتها است؛ هیدگر تفکر در
 ساختار ذاتی خصوصیت اعطا و ستاندن بازپس و است؛ گرفتن و دادن همان تعلق، و فقر

 دادن حرکت همین. است غایب حال عین در و است مختفی ذاتاً اوست؛) kinetic( کنتیک
 جلوآمدن و کشیدن عقب این و است؛ Ereignis مقوم که است فقر و تعلق گرفتن بازپس و

 دیگر، عبارتی به و انجامد می موجودات ظهور به انسانی وجود گاه روشن تعلق و فقر بین
 و کند می یاب دست هست که چنان را عالم او دادگی) دهد رخ( شود گشوده چون دازاین
 و اختفا مانند عباراتی به توسل. کند می فراهم را موجودات حضور معناداري امکان

 براي متفاوتی معانی همگی هیدگر تفکر در آلثیا و لثه تاریکی، و نور حوالت، گشودگی،
 این مهم. شود می موجب را آن اکوار و اداوار و وجود تاریخ ظهور که معناست همین بیان

 بلکه نیست، شناسایی موضوع دستاورد بخش روشنی یا Ereignis دیگر که بدانیم که است
 اش گشوده تناهی واسطۀ به دازاین وجود اساس عنوان به را گشودگی هیدگر همواره

 در و است شده انگاشته هیچ هگل فلسفۀ در هیدگر، عقیدة به که اي تناهی فهمد، می
 غیاب سمت به که وجودي حرکت این توان می پس. است شده حذف ارتفاع فراشد
 را شود می حفظ آن با و آید می پدید آن از معنا یا وجود عالم اي گونه به و شده کشیده

  .بنامیم Ereignis حدوث
 انیـ و تفاوت و ب یهمان نیا مسئلۀاز  یکیزیمتاف ریغ يریتفس ارائۀ يبرا کوشد یم دگریه

 مدعی او که این یعنی ؛دیجو بهره حدوث به موسوم تفکر ازوجود و ذات انسان  نیب نسبت
 مـثالً  رابطه، نوعی مستلزم که کرد تفسیر طوري را وجود و انسان ذات نسبت توان می است
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 بـه  وجـود  و انسان ذات نسبت رابطه و تعلق در هیدگر نظر در بلکه نباشد، معلولی، و علی
 بـین  در کوششـی  و کشش و تعلق نوعی بلکه نیست، متافیزیکی رابطۀ رابطه، حدوث مثابۀ
 تعلـق « واژه ایـن  در کـه  طوري به است؛ متافیزیکی غیر که است برقرار وجود و انسان ذات

 خـود  بـر  تأکیـد  وجـود،  و انسان ذات نسبت در) belonging together( »داشتن دیگر یک به
  .»دیگر یک« واژة بر نه است »داشتن تعلق« نسبت
  

  حدوث به موسوم تفکر و »تفاوت و همانی این« مسئلۀ رابطۀ. 5
 تفکر یا حدوث به موسوم تفکري از اش فلسفی تفکر متأخر دورة در هیدگر گفتیم

 تفکر جاي به بدیلی تفکر درواقع، که است کرده یاد) onto-poetic( وجودي ـ  شاعرانه
 و هگل تفکر مقابل نقطۀ دقیقاً هیدگر متأخر تفکر این. است جدید دورة در تکنولوژیک

 و همانی این همانی این« عنوان با هگل تفکر از او دلیل همین به اوست؛ نظري منطق
 که این از هیدگر منظور. است کرده یاد) identity of identity and difference( »تفاوت
 این در روح مطلقیت دقیقاً است، خوانده »تفاوت و همانی این همانی این« را هگل فلسفۀ
 در »تفاوت و همانی این همانی این« یعنی شود؛ می  متجلی مطلق روح در که است فلسفه
 تفکر در چه آن اما هاست؛ تفاوت تمامی جامع که است مطلق روح از کنایه هگل تفکر

 این پرسش حال. شود می تعبیر تداوم به اوست وجود و انسان ذات همانی این ضامن هیدگر
 با تفکر این طرح آیا است؟ تفکري چگونه او نظر در تداوم به موسوم تفکر که است

 همانی این تمثلی تفکر و موجودات به وجود ارجاع بدون حدوث، مثابۀ به وجود از پرسش
  چیست؟ حدوث مثابۀ به وجود به تفکر هاي ویژگی است؟ ممکن تفاوت و

 ذات و وجـود  رابطـۀ  گـر  بیان که شود می گفته فراشدي به هیدگر تفکر در وجود تداوم
 معلولی و علی رابطۀ نوع از او، تفکر در رابطه این. هاست آن بین اتحاد و غلبه نحوة و انسان

 نیسـت،  متافیزیک اساس و بنیاد در اعلی وجود یا موجود با وجود دانستن یکی صورت به و
 اما است؛ اشراقی اضافۀ نسبت شبیه اسالمی فلسفۀ زبان به تسامح با نوعی به رابطه این بلکه

 بـه  را وجـود  تـوان  نمـی  آن در کـه  اسـت  تفکري هیدگر وجودي ـ  شاعرانه تفکر تعبیر در
 در هگـل . است تفاوت رابطۀ بر همه از بیش او تأکید بلکه کرد، تعبیر اعلی وجود و موجود
 امـا  شـود؛    نائـل  مطلق ایدة به مفهوم و ذات وجود، از آغاز با تا کوشد می  خود نظري منطق

 موجود گذاردن بنیان پی در متافیزیک او، نظر از. بگذارد کنار را متافیزیک تا کوشد می  هیدگر
 وجودي ـ شاعرانه تعبیري تا کند می  سعی او عوض، در. است وجود جاي به موجود هو بما
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 اسـت  معتقـد  وي. اوسـت  وجودشناختی تفاوت تفکر ادامۀ که بگذارد متافیزیک جاي به را
 نظر از. داراست را فلسفه تاریخ و هگل متافیزیکی تفکر از گذار قابلیت و استعداد تفکر، این
 و موضــوعی حیــث متافیزیــک تکامــل مرحلــۀ و تحقــق مرحلــۀ هگــل نظــري منطــق او،

 هاي فلسفه بین اساسی تفاوت که است این پرسش اکنون. است جدید دورة در تکنولوژیک
  چیست؟ تجدد دورة نقد و فهم در ها آن

 بـه  تعلـق  حـدوث،  تفکر شیوة در وجود و فکر داشتن دیگر یک به تعلق هیدگر، نظر از
 تعیـین ) gehören( داشـتن  تعلق واسطۀ به بودن دیگر یک با آن در که است داشتنی دیگر یک

) hearing( سـپردن  گـوش  مفهوم با داشتن تعلق بر هیدگر تأکید گفت توان می ؛)ibid( شود می 
 gehören همـان ) heeding( وجـود  به اعتناي و سپردن گوش. است ارتباط در وجود نداي به

 ایـن  بـه  هیـدگر  توجـه . اسـت  انسـانی  موجـودات  متمـایز  و متفاوت خصوصیت که است
 این. اوست وجودي ـ شاعرانه تفکر از اي نمونه آن، به اعتناي و وجود نداي به سپردن گوش
. شـود  می  آشکار وجود حقیقت ظهور رخداد در آن به اعتناي و وجود نداي به سپردن گوش
 نـداي  بـه  سـپردن  گـوش  و داشتن تعلق همان داشتن، دیگر یک به تعلق بر تأکید این درواقع
 فـراهم  را هـا  آن وحـدت  زمینـۀ  وجـود،  به داشتن تعلق آن در که است بدان اعتناي و وجود

  .شود می برقرار علی غیر و اي مرتبه غیر ارتباط وجود، و انسان ذات بین بنابراین، سازد؛ می 
 قـرار  چـالش  مـورد  انسـانی  موجـودات  جدیـد،  دورة تکنولـوژي  در هیدگر، نظر از اما

 گشـتل  هیـدگر  کـه  اسـت  چیـزي  وجـود  و انسـان  ذات تعلق جدید بندي پیکره. گیرند می 
). Heidegger, 1969: 35( تکنولـوژي  ذات عنـوان  بـه  چهـارچوب  نامـد؛  مـی  ) چهـارچوب (

 تکنولـوژي  صـورت  بـه  وجـود  و انسـانی  موجـودات  جدیـد  دورة کلـی  صورت وضعیت
 در انسـان  منازعـۀ . دهـد  مـی   نشـان  را وجود با انسان متقابل مواجهۀ گشتل واژة و آید می در

 را تجـدد  وضـعیت  کلی صورت که است اي مواجهه کلی، طور به موجودات ساختن بسامان
  .کند می  تعیین نیز

 اساسی تعلق براي نامی حدوث دارد؛ قرار حدوث به موسوم تفکر برابر در وضعیت این
 در واژگونـه  و سـلبی  وجـه  بـه  که است ممکنی انتظار حدوث. اوست وجود و انسان ذات
 از فـراروي  مستلزم هیدگر متأخر تفکر این. است شده  اطالق تکنولوژي بر جدید دورة عالم
 بـه  هیـدگر  بـدیل  و اسـت  تکنولوژیک تجدد و متافیزیک صورت به انکشاف نحوة و غلبه
  :است جدید دورة عالم در وجود و انسانی موجودات ذات بین رابطۀ در عینی تفکر جاي

 وجـود  و انسان طریق از و است فرود و فراز در خودش در که است قلمروي حدوث تفکر
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 بـه  متصـف  را هـا  آن کـه  کیفیاتی کنارگذاردن با رساند، می  واقعیشان ذات به را ها آن هریک
  ).ibid: 36( بخشد می  تحقق را ها  آن فعال ذات کند می  متافیزیک

 بـه  دانـد،  مـی  وجود اساسی خصلت را همانی این که متافیزیکی آموزة برخالف بنابراین،
 رخصـتی  بـه  هـا  آن ریشـۀ  و دارند تعلق همانی این فعال ذات به تفکر و وجود هیدگر، نظر

 تفکـر  این. نامیم می  حدوث را آن و سازد می  ممکن را دیگر یک به ها آن تعلق که گردد بازمی
 متـافیزیکی  تفکر از گذار از اي مرحله هیدگر نظر به حدوث عنوان به همانی این ذات دربارة

 گویی و گفت است؛ الزم هگل با دیگر اي مواجهه پس. است جدید دورة تکنولوژي ضمن در
  .کند نمی پرسش متافیزیک الهیاتی ـ وجودشناختی تقوم از هیدگر آن در که متفکرانه

  
  تکنولوژي و الهیاتی ـ وجودشناختی تفکر نسبت. 6

 نه و هگل روش با نه را کار این او اما سازد؛ می  رها متافیزیکی سنت از را خود تفکر هیدگر
 یعملـ  یزیـک بلکه با بازگشت بـه مبـدأ و اسـاس سـنت متاف     وجودشناسی، بر غلبه با حتی

 روشـی  بـه  نظـري  منطـق  طریـق  از دانـایی  و دانـش  ادواري تحقق جاي هب یدگر. هکند یم 
 تجربـۀ  تفکـر،  نااندیشـیدة  منشأو پرسش از  يتفکر دور يبازگشت به ورا باکه  اندیشد یم

  کند. یاوجود اح حدوثدر  را تکنولوژیکی تجدد در شده گرفته نادیده
تمـام   یـاد وجود به عنوان اسـاس و بن  غرب فلسفۀمعتقد است از آغاز  هیدگر گفتیم

شده است که کامالً اساس موجودات است و  یدهفهم یموجودات و به عنوان وجود اعل
. گیرد می  دربر را موجودات دیگر تمام حال عین در و دارد تقدم که است وجودي یگانه

مفهوم  ترین یو اساس تمام موجودات در کل یانوحدت بن يبرا نامیتفکر  ینا دروجود 
 یعنـی هـا   و اسـاس  هـا  یـان است که وحدت تام و تمـام بن  یوجود اعل یا ییو وجود غا

مفهـوم،   تـرین  ییو غـا  ترین یکل یعنیدوگانه از وجود  یرتفس ینخداست. هر جنبه از ا
 یـان لوگـوس بن  کنـد؛  یمـ   یافـت ) دریخود را به عنوان لوگوس (عقل کل یاساس يمعنا

 در وجود از بعد یکمتافیز چوناست.  یوجود اعل یا یاتاله یا وجودشناسی یاموجودات 
 ـ یآن را وجودشناخت یدگره است مفهوم ترین عالی عنوان به وجود در و مفهوم ترین کلی

  .خواند یم  یاتیاله
 تبیـین  منطق علم. است متافیزیک منشأدر مبدأ و  یدوگانگ ینمنطق هگل شامل هم علم
 اعلـی  وجـود  و وجـود  ترین کلی در موجودات وحدت اساس بر متافیزیک اساسی ساختار

 بـه  وجـود  تـرین  انتزاعـی  و تـرین  کلـی  عنوان به وجود از یرمنطق س یعنی)؛ ibid: 61( است
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 یزیـک متاف یتـاً آن نها يادوار یروجود است و در س ترین یطو بس اعال وجود مفهوم در مفهوم
 جـوهر  افالطـونی،  ایـدة هگـل، متشـکل از مفهـوم     ایدئالیسماست.  یاتیاله ـ  یوجودشناخت

 بـا کانت است که در تفکـر هگـل    ییتفکر استعال تفوق دکارت، شناسایی موضوع ارسطو،
 یدر طـرز تلقـ   محور موضوع یزیکجوهر و متاف بنابراین؛ است آمده) concept( مفهوم عنوان

 یعـی علوم طب یزیکیاساس متاف یدگر،. از نظر هیابد یم مطلق تحقق  موضوعی حیثهگل از 
در بسط آن از دکارت، کانت  موضوعی حیث تفکربر  جدید دورة یزیکدر متاف يو تکنولوژ

  است. نهفته یچهتا هگل و ن
 یـث ح نظریـۀ  بـه  بایـد  تجـدد  و متافیزیـک  بـین  رابطـۀ از  یدگره یرفهم تفس براي

وجود بـه عنـوان    یرتفس ايبر یرجوع کرد که اساس هیدگر نظر در متافیزیک موضوعی
 یزیـک گـذار از متاف  یـدگر، گشتل) است. از نظـر ه  یا(در مفهوم چهارچوب  يتکنولوژ

 شده حدود  یینو با کانت تع شده با دکارت آغاز  ییموضوع شناسا یزیکبه متاف يجوهر
 تبـدیل  سوبژکتیو یقین فهم به را موجودات از فهم دکارت. است یافتهو با هگل تحقق 

 اصـل  عنـوان  بـه  کوجیتـو  مـن  بـه  دکارت بازگشت با. (Heidegger, 1982: iv, 96) کند می 
 و تصـور  عنـوان  بـه  موجـودات  و اشـیا  موجـودات،  پـذیري  فهم و ها شناخت تمام اساسی

 بــه وجـود  معنــاي از متـافیزیکی  پرسـش  رو، ایــن از. شـوند  مـی   ظــاهر مـن  از بـازنمودي 
 شـود؛  می  تبدیل موجودات از یقینی شناخت درست روش از شناسانه معرفت وجوي جست

 در شناسـایی  موضـوع  عنـوان  بـه  انسـانی  مـن  یا انسانی موجودات هیدگر، نظر از بنابراین،
 دربـارة  پرسـش ). ibid( شـوند  مـی   فهمیده دکارت کوجیتوي به بازگشت طریق از متافیزیک
 دکـارت  بـا ) fundamentum absolutum inconcussum veritatis( بنیادین مطلق ثابت حقیقت

 دکـارتی  انقـالب  ایـن ). ibid: 97( شـود  مـی   فهمیـده  بـازنمودي  و تصـوري  یقین عنوان به
 حیـث  تفکـر  حـق  ایـن  هیـدگر،  نظـر  از. اسـت  تجدد جدید دورة به گذار براي اي مرحله

 یگانـه  و اولـین  انسـان  آن در کـه  اسـت  جدید دورة در جهان تصویر نقش مؤلفۀ موضوعی
  :نویسد می  او). Heidegger, 1977: 28( است جوهري حقیقت

 کـه  نـامیم  می  جدید دورة که شود می  آغاز اي دوره تحقق به واردشدن با کنونی غرب تاریخ
 تمـام  اسـاس  انسـان، . شـود  مـی   تعریـف  موجـودات  محور و سنجش معیار عنوان به انسان

  ).ibid( اوست تمثل و عینی امر اساس جدید دورة زبان به یعنی است موجودات

 و تمثل در موجودات پذیري فهم اساس عنوان به موضوعی حیث تفکر از تفسیر این
 مسـتقل  آزادي سـاحت  عنـوان  به موضوعی حیث خودبنیادي از تفسیر با ها آن بازنمود



 77   انیلیجل یرستم نیحس

  

 حیـث  تفکـر  بـا  را جدید دورة در انگاري نیست هیدگر جا  این از و شود؛ می بیان انسان
 پذیري محاسبه و تکنولوژیک نظم طریق از فقط موجودات آن در که کند می مرتبط موضوعی

  .شوند می درك
 روشی در را خود موضوعی حیث ذات تواند می  بنابراین و شود می  شناسایی موضوع انسان

 موجودي عنوان به انسان. کند  حفظ کند می  اراده را خودش و فهمد می  را خودش آن در که
 خودش که انسانی است؛ شناسایی موضوع) enlightenment( منورالفکري عصر در عقالنی

 نژاد عنوان به و کند می  اراده انسان عنوان به را خودش و شناسد می  ملت عنوان به را
 امپریالیسم در و ... شناسد می  زمین ارباب عنوان به را خودش نهایتاً و یابد می  پرورش
 اوج به انسان موضوعی حیثیت زند، می رقم را انسان نظم تکنولوژیکی نحو به جهانی

 بنا را خودش و کند می  نزول تري یکپارچه و منظم سطح به نقطه آن از و رسد می  خودش
 تمامی یعنی، اعمال، تمام برقراري براي مطمئنی ابزار نظم، و یکپارچگی این. سازد می 

  .)ibid( است عالم قلمرو در تکنولوژیکی قواعد

 تکنولـوژیکی  تجـدد  انگـاري  نیست و موضوعی حیث متافیزیک بین هیدگر ترتیب بدین
 نتیجـۀ  در و اسـت  عـالم  برابـر  در تکنولوژیکی تفوق فقط آن نتیجۀ که کند می برقرار ارتباط
 در هیـدگر  نتیجـه  در. انجامـد  می طبیعت محاسبۀ قابل منابع برداري بهره به انسان ارادة تفوق

  .دهد می هشدار تفکر این فرجام و جهانی تکنولوژي خطر خصوص
  

  گیري نتیجه. 7
) unity-in-difference( اخـتالف  عین در وحدت براي توصیفی نامد می  تداوم هیدگر چه آن

است که  ي. وجود با حرکت غلبه و گذار، فراشداست موجودات و وجود دوگانۀو  مختفی
اذن  ی،حرکـت آشـکارگ   یـن ا یـق و موجـودات از طر  شـده   موجودات شدنموجب آشکار

حضور  از(اتحاد)  شدن نزدیکو (غلبه)  شدنحرکت به دور ین. از ایابند یم حضور و وجود 
 بـه  را خودش وجود  یعنی، شود؛ می  موجود و وجود اتحاد و تغایر موجب که شود یم  یرتعب

 حضـور  اذن موجـودات  کـه  حـالی  در و دهـد،  مـی   نشان آشکارگی و فراروي حالت عنوان
در تفکـر   اندیشـیدن . مانـد  مـی  باقی مختفی حضور و ورود این ضمن در خودش  یابند، می 

 ایـن . هاسـت  آن بـین  یهمانا تداوم تفاوت اساسـ  ،به تفاوت وجود و موجود یدگرمتأخر ه
اخـتالف   ینبه وحدت در ع یشهاست که اند وجودشناختی تفاوتتوجه به  همانا بازگشت،

و در ادوار و اکـوار   یخیبـه نحـو تـار    وجـود  درواقع،وجود و موجود است.  يتداوم و بقا
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 ،)phusis) (یعـت (طب فـوزیس  مثالً است؛ شدهآشکار  یگوناگون هاي صورت به آن گوناگون
 موضـوعی،  حیـث  عینیت،)، subatantiality( جوهریت)، یت(فعل انرگیا واحد، لوگوس،

) will to will( اراده بـه  معطـوف  ارادة ،)will to power( قـدرت  به معطوف ارادةاراده، 
)Heidegger, 1969: 66.(  

و  سـعی : کـرد  بیـان  خالصـه  طـور  بـه  گونه ینا را  یدگره یاصل مسئلۀ توان می بنابراین،
 يوجـود  ــ  ) با فهم شاعرانهیبه تفاوت به عنوان تفاوت (وجودشناخت یشیدنکوشش او اند

هـر   اوفهـم موجـودات اسـت.     يبه عنوان تـداوم (غلبـه و اتحـاد) بـرا     همانی این مسئلۀاز 
کـه   کنـد  یمـ   احالـه تفکر شـاعرانه   یو تفاوت را به نوع همانی این مسئلۀ به راجع اي مسئله

 توان یم او را  یرتفس گونه ینندارد. ا یدر آن راه یبه طور کل یاساس گذاري یانبن يبرا یلزوم
 یدگرکرد. ه یرتعب يوجود ـ شاعرانه همانی اینبه  یتفکر او از تفاوت وجودشناخت ییردر تغ
 تعبیـر  ایـن  بـا . اسـت  کـرده  مطرحخود  متأخرتفکر  درو تفاوت را  همانی این تداوم مسئلۀ

 یاربسـ  یتفـاوت وجودشـناخت   مسـئلۀ تداوم و  مسئلۀ یعنی یردو نوع تفس ینا یقتطب دشوار،
 یافـت؛  تـداوم  تفکـر  در را تـر  اساسی بنیادي توان نمی حتی ترتیب ینو بد شود یم دشوارتر 

در  یـاد بن وجـوي  جسـت  سـیر تف به آشکارا که است شاعرانه تفکري تداوم تفکر درحقیقت،
بازگشت  يبا تفکر او در راستا یدگاهد ینا . مطمئناًشود ینم یو تفاوت منته همانی این رابطۀ

 متـافیزیکی  سـنت  در اسـاس  و بنیـاد  بـه  معطـوف  ارادة يورا متافیزیـک  اندیشیدهبه مبدأ نا
حـدوث و   مسـئلۀ نسـبت   یدر بررسـ  یـدگر و تعمـق ه  رهیافـت  یمگفت البته. است سازگار
 بـراي  شـدن  آمـاده  یدنو متأخرش تفکر این با او. دهد یم شکلتفکر متأخر او را  يتکنولوژ

 اشیا از وارستگی ازاو  یلدل ینهم به. دهد یم دیگر انکشافی و پساتکنولوژیک عصري ظهور
 نیـز حـاکم   یـک تکنولوژ ياز فضا ییرها يبرا بخش رهایی ییظهور خدا يبرا شدن آمادهو 

 کامـل  رفـع به  یبه طور کل تواند ینم یزن یدگره الگوي بدانیم کهاست  مهم. گوید یم سخن
 تفاوت به تفکر در هیدگر شاعرانۀ سیر درواقع،. بیانجامد وجود و انسان ذات بین تعارضات

 ایـن  بـراي  هیـدگر  مسـئلۀ  و شود، می تبدیل همانی این از شاعرانه تفکري به وجودشناختی
 عقیـدة  به که است همانی این برابر در تفاوت ترجیح و اولویت همان بست بن این از خروج

 آغازي سوي و سمت به راهی متافیزیک پایان و فلسفه راه پایان در تفکر از نحوه این با وي
 ظهـور  با هیدگر و هگل هاي فلسفه به توجه با حتی ما معتقدم من. شد خواهد گشوده دیگر

 هنجارهـاي  از انضـمامی  فهـم  بـا  هگـل،  نظـر  از. هسـتیم  مواجه تجدد در انسداد گونه دو
 راهـی  تجـدد  تعارضـات  رفـع  به توان می) intersubjectivity( االذهانی بین نحو به اجتماعی
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 کارانه محافظه رویکرد اي گونه به را او تعارضات از هگل انضمامی بازشناسی این. گشود
 انگـاري  نیست اساسی بازشناسی با هیدگر او، برخالف اما دهد؛ می سوق تجدد قبال در

.  گشاید می را حدوث به موسوم تفکر به راهی تکنولوژیک گشتل و جدید دورة تکنولوژي
 و دانیم نمی ما است؛ شاعرانه حد از بیش او تفکر که است این در هیدگر تفکر در انسداد
 بـه  نسـبت  آشکارگی و گشودگی. چیست تفکر این مختصات بدانیم نیست قرار اصالً

 و بـیم  وجود آشکارگی این. کند می گریز تفکر از است واقعی که تجدد برابر در وجود
 در تفاوت و همانی این بین نسبت این من عقیدة به. داراست را خودش خاص خطرهاي

 معنـاي  و کلیت، جزئیت، تفاوت، و همانی این فهم دشواري هیدگر و هگل گوي و گفت
  .کند می اثبات را تجدد در آزادي

 تـر  بـیش  چـه  هر یافتن وضوح شود می حاصل بحث این از که دیگري اساسی نکتۀ
 کـه  صـورتی  بـه  خدا از پرسش او، نظر از. است هیدگر تفکر در خدا از پرسش مسئلۀ

 نگـرش  با تفکیکی قابل غیر طرز به است شده مطرح غرب متافیزیکی سنت در تاکنون
 بنیـاد  صـورت  به متافیزیکی خداشناسی به را نقد همین او. دارد مالزمه موجودانگارانه

 فلسفه خداي ترك با او دارد؛ را اند شده ایجاد او وسیلۀ به موجودات تمام که نخستینی
 سکوت. سپارد می سر ندارد الوهیت دعوي و بحث که تفکري به متافیزیک از گذشت و
 مفهوم ارائۀ بر سعی اما نکرده، بیرون سر از را خدا فکر او. است منتظرانه و امیدوارانه او

 وجود آزمودن پی در وجود، حقیقت مسئلۀ به توجه با او اما ندارد؛ هم را خدا از جدیدي
 نویدبخش که دهد می قرار رجا و خوف از اي میانه در را ما و است آن قدسی شأنیت در

 و تعالی نعت به وجود حقیقت یا هستی یا حق آن در که ماست فراروي در افقی ظهور
 کرده تعبیر »وجود خالص و تام ظهور« به آن از هیدگر چه آن و خود البشرطی وجه در

 اي مرتبـه  همان این. کنند می یاد نیز گر آماده انتظار تفکر به آن از که کند می تجلی است
 مسـئلۀ  عنـوان  به آن از و است مانده مغفول متافیزیک تاریخ در هیدگر نظر از که است

 کـرده  تعبیر »وجود از تمام و تام غفلت« مرتبۀ یا) forgetfulness of Being( وجود فراموشی
 کـه  امـري  و وجـود  ناحیـۀ  از اي حادثه را غفلت این هیدگر .)Heidegger, 1959: 63( است
 بـه  منتسب دو هر وجود خفاي و ظهور حادثه، این در. داند می است وجود حوالت از ناشی
 خود که دانست وجود خفاي از ناشی توان می را وجود از غفلت بنابراین، است؛ وجود خود

 در البته. است وجود تاریخی شئون از یکی نیز غفلت همین حتی اما است؛ رفته انسان یاد از
 توانـد  می خدا یک فقط« که اشپیگل با مصاحبه در او معروف تعبیر در و هیدگر متأخر تفکر
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 و وجـود  حقیقـت  سـوي  به رفتن و خدا یک). only a God can save us( »دهد نجات را ما
 هیدگر نظر از اما است؛ وجود تمام و تام غفلت این از نجات راه یگانه آن گشوده تجلی افق

 سـوي  بـه  رو دیگر جدید دورة در وجود و ذات نسبت در همانی این اصل تاریخی حوالت
 سـلطۀ  و تمامیـت  سـیطرة  و تکنولـوژي  صـورت  بـه  البتـه  و نـدارد  وجـود  حقیقت تجلی

 وجـود  فزاینـدة  و تمام و تام فراموشی این تشدید آن، نتیجۀ که دهد می  رخ آن خواه تمامیت
 کـه  اسـت  وجـود  از پرسـش  متافیزیک مألوف تفکر حتمی نتیجۀ او نظر از تفکر این. است
 ایـن  از نجـات  راه کـه  انجامـد  مـی  بنیـادي  بـی  آزادي و انگاري نیست نوعی به ترتیب بدین

  .است بنیاد عدم آزاديِ از آزادي و انگاري نیست از شد بیرون در قدس ساحت فروبستگی
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