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تفکر معنــوی و سوبــژ کتیویسم متافیزیــکی

*

چکیــده
نیچه تار یخ متافیز یک غرب را به منزلۀ «تار یخ بسط نهییلیسم» میپنداشت و معتقد بود متافیز یک غریب در
بسط تار خیی خودش به «نهییلیسم» و «یبمعنایی» منهتی شده است .هایدگر نیز با پذیرش این تفسیر ،تار یخ
متافیز یک غرب را «تار یخ بسط سوبژکتیو یسم» میدانست .سوبژکتیو یسمی که به تعبیر هایدگر به «غفلت از
وجود» منهتی شده است .در تفکر هایدگر« ،سوبژکتیو یسم» و «غفلت از وجود» ،دو مفهومی هستند که میتوانند
مساوق تلیق شوند .این مقاله در صدد است تا بر اساس تفسیر نیچه از تار یخ متافیز یک به منزله تار یخ بسط
نهییلیسم و تفسیر هایدگر از تار یخ متافیز یک به منزله تار یخ بسط سوبژکتیو یسم نشان دهد که امکان یا عدم
امکان تفکر معنوی دربارۀ جهان -که وجود ،مرکز بنیادین و معناخبش آن است -مبتین بر امکان یا عدم امکان
گسست از سوبژکتیو یسم متافیز یکی است.
واژ گان کلیدی :هایدگر ،دکارت ،متافیزیک ،سوبژکتو یسم ،تفکر معنوی ،وجود.
* تار یخ در یافت        1395/02/04 :تار یخ پذیرش1395/10/25 :
 -1دانشیار

گروه فلسفه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران-مشالabdolkarimi12@gmail.com                .
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درآمد

اهمیت پرسش از سوبژکتیویسم
بدو نتردید ،عرفان ،تفکر ِحمکی و معنوی و تفکر دیین که این مقاله آنها را در وحدت و اینمهاینشان مورد تأمل
قرار میدهد 1عیلالفرض و عیلاالصول شیوهای از اندیشیدن است که با تفکر متافیز یکی تفاوتها و تباعدهای
بنیادین دارد .اندیشیدن به بنیاد و کانوین معناخبش در جهان یعین مهان حقیقیت که هم در سنت تفکر ِحمکی و
معنوی ما و هم در تفکر هایدگر از آن به «وجود» نیز تعبیر میشود ،مرکز بنیادین هر گونه تفکر دیین و معنوی است  2.
به بیان سادهتر« ،خروج از غفلت از وجود»« ،وجودآ گاهی» و «گشودگی و استعال 3به وجود و مواجهه با آن»
کانون اصیل هر گونه تفکر معنوی است؛ لیکن «سوبژکتیو یسم متافیز یکی» بزرگتر ین مانع نظری برای «امکان
مواجهه با وجود» است .به بیان سادهتر ،بدون امکان گسست 4از سوبژکتیو یسم ،امکان هر گونه مواجهه با
وجود و لذا امکان هر گونه تفکر معنوی و دیانیت پادرهوا و به حلاظ متافیز یکی غیرممکن خواهد بود .حتلیل تفکر
معنوی و روح تفکر شریق در پارادامی ،فضای ذهین یا عاملییت که حتت سیطره سوبژکتیو یسم متافیز یکی است،
به معنای تقلیل تفکر معنوی به امر ذهین (سوبژکتیو) و لذا بشری کردن و ناسو یتسازی معنا و تفکر معنوی است
ً
که هنایتا به سیطرۀ امر ذهین بر امر معنوی و مرگ معنا و به تعبیر سادهتر ،نهییلیسم میاجنامد .بنابراین ،به اعتقاد
اینجانب« ،پرسش از امکان یا عدم امکان گسست از سوبژکتیو یسم» مهمتر ین پرسش ِحمکی و فلسیف روزگار
ماست( .عبدالکر میی)180-167 ،1387 ،
اگر با تفسیر نیچه از تار یخ متافیز یک غرب به منزلۀ «تار یخ بسط نهییلیسم» موافق باشمی (نیچه-57 ،1387 ،
 ،58مهو ،1388 ،فرازهای  36و  ،235کاپلستون )396-393 ،1382 ،و بپذیرمی که متافیز یک غریب در بسط
تار خیی خودش به «نهییلیسم» و «یبمعنایی» منهتی شده است  ،تفسیری که هایدگر آن را میپذیرفت و با زبان
خاص خودش تار یخ متافیز یک را تار یخ بسط سوبژکتیو یسم و تار یخ غفلت از وجود تعبیر میکرد (هایدگر،1384 ،
43-31؛ واگنالیو114-113 ،1386 ،؛ پرویت62-61 ،1379 ،؛ امحدی )337-303 ،1381 ،ــ «پرسش از امکان
یا عدم امکان گسست از نهییلیسم» شکیل دیگر از مهان پرسشهای «امکان یا عدم گسست از سوبژکتیو یسم»
یا «امکان یا عدم گسست از متافیز یک» است .فراموش نکنمی که جوهرۀ تفکر معنوی و دیین مهان گسست از
نهییلیسم و یبمعنایی جهان و گشودگی آدمی به جان و معنای جهان به منزلۀ بنیاد معنای هسیت و پذیرش امکان
استعالی انسان به سوی این بنیاد است( .عبدالکر میی37-34 ،1391 ،؛ مهو)176-163 ،1387 ،
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ً
بنابراین اگر قرار است اساسا امکاین برای «تفکر شریق» در مغایرت با تفکر سوبژکتیو یسیت متافیز یکی ،که فرهنگ
و متدن غرب در برابر بشر هناده است ،وجود داشته باشد ،این تفکر باید امکان گسست خود از سوبژکتیو یسم
متافیز یکی را نشان دهد .اما «پرسش از امکان یا عدم امکان گسست از سوبژکتیو یسم (متافیز یک /نهییلیسم/
غرب» که مهمتر ین پرسش ِحمکی و فلسیف روزگار ما است ،از جانب اکثر قر یب به اتفاق اهل نظر ما فهمناشده
و تأملناشده رها شده است .به مهنی دلیل ،اکثر قر یب به اتفاق تالشها در دفاع از تفکر دیین و معنوی شریق
پا به ساحیت حمکی و فلسیف نگذاشته ،در سطحی تئولوژ یک ،ایدئولوژ یک ،خطایب ،پو پولیسیت ،تناقضآمیز و
لذا یببنیاد و فاقد مبنا بایق مانده است.

 -1معنای دین و تفکر معنوی در روزگار بسط عقالنیت جدید
تفکر معنوی و دیین یا حمکت ،که روح تفکر در سنن شریق است ،در زمانۀ ما و در روزگار سیطره و بسط عقالنیت
جدید ،در چهارچوب پرسشهای مذکور معنا مییابد ،لذا اثبات وجود امکاین از تفکر معنوی و تالش به منظور
ً
احیای این حنوه از تفکر صرفا در گرو اثبات امکان دیگری از تفکر است که بتواند پیوندهای خو یش را با شیوۀ
تفکر متافیز یکی و سوبژکتیو یسیت بگسلد تا اینگونه از نتایج و لوازم تفکر متافیز یکی و سوبژکتیو یسیت ،یعین
سکوالر یسم و نهییلیسم رهایی یابد.
در این جا باید به یک نکتۀ اسایس التفات داشت .با توجه به حیث تار خیی 5بشر ،مهۀ مفاهمی و پدیدارها ،از
مجله عرفان ،تفکر معنوی ،دین ،عقل ،حقیقت ،معنا و غیره مهواره در افیق تار خیی و فرهنگی مورد فهم و تفسیر
قرار میگیرند .لذا ما منیتوانمی در باب مقولهای چون دین ،عرفان ،حمکت یا تفکر شریق و معنوی به حنوی مطلق
و در فضایی اثیری و فراتار خیی به تأمل و سخن گفنت بپرداز می .مهۀ ادیان ،عرفانها و اندیشههای معنوی اصیل
در عوامل تار خیی ماقبل مدرن ّ
تکو ن یافتهاند .به بیان سادهتر ،پرسش بنیادین ما این است :در جهان متافیز یکی،
جدید حاصل
علمی و تکنولوژ یک کنوین ،یعین در جهاین که تفکر متافیز یکی و عقالنیت علمی و تکنولوژ یک
ِ
از عقالنیت متافیز یکی سیطره دارد و در جهاین که متدن متافیز یکی غرب هژموین دارد ،چگونه میتوان از شرق
و امکان تفکر معنوی شریق دفاع کرد؟

 -2اهمیت پرسش از امکان ذاتی دین و تفکر معنوی
به اعتقاد نگارنده ،مهمترین پرسش حمکی و فلسیف ما به اصطالح 6شر یقها و دینداران «پرسش از امکان ذایت دین یا
ً
تفکر معنوی» است ،یعین پاسخگویی به این پرسش« :آیا اساسا و عیلاالصول دین یا تفکر معنوی امکانپذیر است؟»
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قبل از آن که از معنا و مفهوم این پرسش سخن گفته شود ،الزم است به منظور پیشگیری از هر گونه سوءتفامهی،
که خود شرط ضروری فهم پرسش است ،توجه داده شود که پرسش مذکور بههیچوجه نباید بر اساس جهانبیین
و ارزشهای روشنگرانه و مبتین بر جهتگیریهای سکوالر یسیت و نهییلیستیک فهم شود.
اگر ما نتوانمی این پرسش را که «آیا تفکر معنوی یا دین ،به معنای ظهور امری استعالیی و قدیس بر جان ،ذهن،
احساس ،تفکر ،زبان و کنش آدمی امکانپذیر است یا نه؟» بر اساس مباین حمکی و فلسیف (در معنای عام و
غیر یوناین کلمه) پاسخ دهمی ،کل تفکر شریق یا تفکر دیین و فرهنگ ما پادرهوا و یببنیاد و یبمبنا خواهد بود .به
این ترتیب ،بدون پشتوانۀ تفکر و بدون پرسش از امکان یا عدم امکان گشودگی آدمی به امری استعالیی و قدیس
و یبآن که بر روی این امکان به حنوی جدی و ر یشهای بیندیشمی ،مقولۀ «وحی» یا «سخن گفنت امر قدیس با
بشر» و «نیوشای وجود بودن انسان» ،که مقولۀ بنیادین و هستۀ مرکزی سنت تار خیی بزرگ عبریسامیهیودی
است ،به صرف یک اسطوره در کنار دیگر اسطورهها تبدیل شده ،از حیات زنده و قدرت اثرگذاری در جهان
اسطورهزدایی شدۀ جهان کنوین یبهبره خواهد گشت ،چنان که گردیده است.
به تعبیر دیگر ،اثبات امکان وجود متوین به نام «متون مقدس» مبتین بر امکان گسست از سوبژکتیو یسم است و
بر اساس مباین سوبژکتیو یسیت متافیز یکی ،عیلاخلصوص بر اساس سوبژکتیو یسم جدید دکار یت و کانیت و اینکه
ً
خود آ گاهی و نه چیزی بیش از این دستریس دارد ،به هیچوجه منیتوان از متین سخن گفت که
آ گاهی صرفا به ِ
حاصل ذهنیت (سوبژکتیو یتۀ) بشری نباشد ،لذا امکان قدیس بودن یک منت ،به معنای آمساین ،اهلی ،قدیس
ً
و غیربشری بودن آن اساسا و عیلاالصول غیرممکن است و مهۀ متون ،از مجله متون موسوم به متون آمساین،
متوین بشری و حاصل ذهنیتهای بشری و شکلگرفته در افق فرهنگی و تار خیی خاص است .بر اساس این
تلیق سوبژکتیو یسیت و بالذات سکوالر ،مقوالت وحی ،متون اهلی و تفکر و کنش بر اساس ارادۀ اهلی ،از آنجا که
ً
نیل به یک چننی شعور و ارادهای اساسا و عیلاالصول غیرممکن است ،یبمبنا و یببنیاد گشته ،لذا سراسر سنت
تار خیی و فرهنگ دیین شریق یبمبنا و یببنیاد و لذا یبمعنا میگردد.
از آنجا که برای بسیاری از دینداران نامتفکر ،حیت برای بسیاری از روشنفکران ،روحانیون ،و صاحبنظران
ما ،امکان وجود منت قدیس را پیشاپیش به منزلۀ باوری تئولوژ یک مسلم و مفروض گرفتهاند و با پرسش از
ً
امکان ذایت وجود این متون اساسا مواجهه نداشته یا مواجهۀ اصیل و راستیین نداشتهاند و لذا هیچگاه به
درکی از سوبژکتیو یسم متافیزیکی و سوبژکتیو یسم جدید نایل نشدهاند ،لذا  امکان گسست یا عدم گسست از
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سوبژکتیو یسم را نیز تأملناشده بایق گذاردهاند و مهنی امر یکی از مهمتر ین دالیل ضعف روزافزون نظری ،حمکی و
فلسیف سنن و فرهنگهای دیین و شریق بوده است و تا زماین که بر این ضعف فائق نیایمی7روند تضعیف روزافزون
این سنن و اضمحالل در دل تار یخ متافیزیک غریب با سرعت و شدت هر چه متامتر ادامه خواهد داشت.
چننی ،باید توجه داشت «تفکر»« ،صدور ادعانامههای اعتقادی» نیست .این در اندیشههای متعارف و
مهگاین ،و نیز در شیوههای تفکر تئولوژ یک و ایدئولوژ یک است که صدور ادعانامههای اعتقادی و عبارایت
چون «حزب ما معتقد است که« ،»...ما مسیحیان معتقد هستمی که« ،»...ما مسلمانان معتقد هستمی که،»...
«ما شیعیان معتقد هستمی که »...جانشنی تفکر ،یعین جانشنی نشان دادن حقایق بنیادین و مسیری میگردد که
خاستگاه راستنی باورها و شکلگیری اعتقادات است .آنجا که تفکر اصیل و راستنی وجود ندارد ،صرف بیان
مفروضات و پیشپنداشتهها جانشنی تفکری میشود که بیش از آن که خود را متعهد به دفاع از باورهای از
پیش پنداشته بداند ،در صدد هر چه بیشتر پرده برداشنت و آشکاری هسیت خود پدیدارها است .مهنی نکته یکی
از مرزهای فارق اندیشههای تئولوژ یک و ایدئولوژ یک با تفکر اصیل است .در صدور ادعانامههای اعتقادی
تئولوژ یک نوعی بازگشت به اندیشههای ماقبلکانیت به وضوح دیده میشود .این سخن نه به معنای دفاع
از چهارچوب تفکر سوبژکتو یسیت کانیت ،بلکه به این معنا است که بعد از ظهور فلسفۀ استعالیی کانت دیگر
منیتوان به حمدودههایی که وی برای عقل و حوزۀ جتربۀ ممکن تعینی کرده است ،یبتفاوت بود و با صرف صدور
ادعانامههای اعتقادی و تئولوژ یک خواهان عبور از سوبژکتیو یسم متافیز یکی و حمدودههایی بود که متفکری
چون کانت برای عقل بشری ترسمی کرده است .یکی از نشانههای تفکر اصیل آن است که بیش از آن که به نیل
به نتایج از پیش تعینیشده بیندیشد ،خواهان نشان دادن مسیری است که ما را به نتایج و سرمنزلها سوق
داده ،از گام زدن در راههای نرفته و رسیدن به سرزمنیهای بکر و ناشناخته نیز منیهراسد .لذا ما به ناچار برای
دمیدن روح تفکر به سنت تار خیی خود باید با پرسش از امکان ذایت تفکر دیین و معنوی روبرو شومی.

 -3معنای پرسش از امکان ذاتی تفکر دینی و معنوی
ممکن است طرح پرسش از امکان ذایت تفکر دیین و معنوی از اساس یبمعنا تلیق شود .به بیان سادهتر ،بر اساس این
اصل سادۀ فلسیف که «حدوث ئش داللت بر امکان آن میکند» ،آیا ظهور اندیشههای معنوی و ادیان در طول تار یخ
بشری اثباتگر امکان ذایت و ماهوی تفکر دیین و معنوی نیست؟ بنابراین ،آیا خود ظهور و حدوث اندیشههای
دیین و معنوی در طول تار یخ بشری ،طرح پرسش از امکان ذایت تفکر دیین و معنوی را از بنیان یبمعنا منیسازد؟
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در اینجا خواهامن برای روشنتر شدن معنا و مضمون پرسش خود ،یعین «پرسش از امکان ذایت تفکر دیین و
معنوی» ،از فلسفۀ کانت و از جتربۀ او در سنت متافیز یک غریب کمک بگیرم.
کانت یکی از بزرگتر ین متفکران تار یخ تفکر غریب است که راز بزرگی او در طرح پرسش بنیادیین است که تا
ً
قبل از وی مطرح نگردیده بود« :پرسش از امکان ذایت مابعدالطبیعه» ،یعین طرح این پرسش که «آیا اساسا
مابعدالطبیعه امکان-پذیر است؟» (کانت107-110 ،1367 ،؛ Heidegger, 1962, 3-21؛Heidegger, 1997,45-
)46

کانت در اصیلتر ین اثر خود ،نقد عقل حمض ،برخالف فیلسوفان پیش از خود ،به طرح پاسخهایی برای مسائل
و پرسشهای مابعدالطبیعی در زمینۀ وجود یا عدم وجود خدا ،آزادی یا خلود نفس نپرداخت بلکه امکان ذایت
پاسخگویی به اینگونه پرسشها را از اساس مورد پرسش و تردید قرار داد.اما آیا این پرسش فیلسوف بزرگ
آملاین را منیتوان پرسیش نادرست تلیق کرد؟ آیا بر اساس این اصل سادۀ فلسیف که حدوث و وجود ئش داللت
بر امکان آن میکند ،وجود خود مابعدالطبیعه و فلسفههای فیلسوفان بزرگ و گوناگوین چون افالطون ،ارسطو،
ً
ً
دکارت ،اسپینوزا و الیبنیتس اثباتگر این امر نیست که فلسفه ذاتا و ماهیتا امکانپذیر است؟ آیا مهنی نکته،
طرح پرسش کانت از امکان ذایت فلسفه را یبوجه و یبمعنا منیسازد؟ اما برای فهم درست و حقییق پرسش کانت،
باید به متایزی که وی میان دو معنای گوناگون فلسفه قائل میشود التفات و دقت کایف مبذول داشت .وی میان
دو معنای گوناگون فلسفه متایز قائل میشود :الف .فلسفه به منزلۀ یک میل طبیعی؛ ب .فلسفه به منزلۀ یک علم.
از نظر کانت در میان مهۀ انسانها به طور طبیعی و به صرافت طبع نوعی متایل به پاسخگو یی به پرسشهای
متافیز یکی وجود دارد ،یعین مهگان متایل دارند که بدانند «آیا خدایی هست یا نه؟»« ،آیا جهان حادث است
یا قدمی؟»« ،آیا بشر آزاد است یا جمبور؟» و پرسشهایی مانند این .اما آیا از این امر که بشر دوست دارد به این
پرسشها پاسخ دهد و به صرافت طبع خواهان پاسخگویی به این پرسشها است ،میتوان نتیجه گرفت که
بشر قدرت پاسخگویی به این پرسشها را نیز دارد؟ اینجا است که کانت از فلسفه به منزلۀ یک علم ،یعین
تبدیل فلسفه از یک متایل طبیعی به نظام و جمموعهای از گزارههای کیل ،ضروری ،یقیین و الزامآور ،سخن
میگو ید و عیلرغم آنکه فلسفه در معنای یک میل طبیعی را برای انسان امری اجتنابناپذیر میداند ،لیکن،
مابعدالطبیعه را به منزلۀ یک علم نظری غیرممکن تلیق میکند( .کاپلستون)48 ،1360 ،
بر مهنی قیاس ،ما میتوانمی میان دو معنا از دین یا تفکر معنوی متایز قائل شومی:
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الف .دین یا تفکر معنوی ،به منزلۀ جمموعهای از باورها و اعتقادات فرهنگی ،که حول این باور شکل گرفته است
که خداوند با انسان سخن گفته است و جمموعۀ این سخنان به صورت یک منت مقدس ،و به منزلۀ منبعی
برای تعینی شیوۀ زندگی فردی و اجتماعی آدمیان برای مهۀ زمانها و مکانها ظهور یافته است .این فرهنگ را
میتوان حاصل «اراده و آرزومندی بشر» برای نیل به حقیقت مطلق و جتیل امر قدیس در زندگی بشر تلیق کرد.
ب .دین یا تفکر معنوی نه به منزلۀ نوعی خواست و حدیث آرزومندی بشر بلکه به منزلۀ حنوهای از تفکر و
امکاین از امکانات گوناگون حنوۀ حتقق هسیت آدمی .در این حنوۀ هسیت آدمی امری استعالیی و قدیس بهراسیت
بر ذهن ،احساس ،تفکر و کنش فردی و اجتماعی آدمیان جتیل و ظهور مییابد .در این تلیق دوم ،به هیچ وجه
حدوث تار خیی ادیان و فرهنگهای دیین برای اثبات امکان ذایت آن کفایت نکرده ،بلکه متفکر ،به خصوص
با توجه به سیطرۀ سوبژکتیو یسم متافیز یکی و عقالنیت جدید ،میکوشد امکان ذایت تفکر دیین و معنوی را بر
اساس مبادی حمکی ،وجودشناخیت ،معرفتشناخیت و انسانشناخیت به ثبوت رساند.
حال ،بر اساس این مقدمات ،میخواهم بر این امر تکیه ورزم که «پرسش از امکان یا عدم امکان گسست
جدید حاصل از سنت تفکر متافیز یکی» در نظر متفکری که
از سوبژکتیو یسم متافیز یکی و از سوبژکتیو یسم
ِ
اندیشههای دیین و معنوی شریق برای او نه به منزلۀ یک فرهنگ بلکه به منزلۀ حنوهای از تفکر و امکاین از میان
امکانات گوناگون حتقق هسیت آدمی امهیت دارد و به حنو جدی به پرسش از امکان ذایت دیانت و حنوۀ تفکر
معنوی شریق و معنوی میاندیشد  ،امهییت بنیادین پیدا میکند ،چرا که در روزگار ما ،حنوۀ اندیشههای دیین
ً
و معنوی شریق کامال در تقابل با سوبژکتیو یسم متافیز یکی غریب فهم میشود .اگر ما نتوانمی به حلاظ حمکی و
فلسیف راهی برای گسست از سوبژکتیو یسم متافیز یکی بیابمی ،نتیجۀ ضمین آن این خواهد بود که متام ادیان
و سنن تفکر شریق یببنیاد ،یبمبنا و پا در هوا بوده ،مهۀ سنن تار خیی شریق باید در دل سنت متافیز یکی غر یب
مستحیل و مضمحل گردند -آنچنان که این سنن در طی چد قرن اخیر در روند این اضمحالل و استحاله قرار
گرفتهاند -و به سکوالر یسم و نهییلیسم جهان کنوین تن دهند.

 -4معنای سوبژکتیویسم
ً
مهانگونه که قبال نیز گفته شد ،چهارچوب اصیل این مقاله مبتین بر تفسیری است که مارتنی هایدگر از تار یخ
متافیز یک غرب ،به منزلۀ «تار یخ بسط سوبژکتیو یسم» ارائه میدهد .در این نوشته سوبژكتیو یسم متافیز یکی،
به منزلۀ اصیلتر ین مانع استعال ،یعین مواجهۀ آدمی با بنیاد هسیت ،یعین خود هسیت یا وجود یف نفسه ،تلیق شده
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است ،و مهنی گشودگی و فراروی انسان به سوی حقیقت هسیت ،که میتوان و باید آن را در وحدت و اینمهاین
با امر قدیس مورد تأمل قرار داد ،جوهرۀ آن حنوه تفکری است که از آن به دیانت ،تفکر معنوی یا روح تفکر شریق
تعبیر میشود( .عبدالکر میی ،1391 ،ص 37-34؛ مهو)176-163 ،1387 ،
لیکن ،باید توجه داشت اصطالح «سوبژکتیو یسم» ،مثل هر واژه و اصطالح دیگری ،در سیاقهای 8گوناگوین
بهکار برده میشود و با توجه به هر سیاق ،معنای خاص خود را مییابد .در چهارچوب تفکر هایدگر سوبژكتیو یسم
از معاینای برخوردار است که متفاوت از کاربرد عادی و رایج این کلمه در متون گوناگون فلسیف است .به مهنی
دلیل میتوان حداقل میان دو معنا و مفهوم از سوبژكتیو یسم متایز قائل شد :الف) سوبژكتیو یسم درمعنای عادی،
رایج و مرسوم لفظ؛ ب) سوبژكتیو یسم در معنای هایدگری آن.

 :1-4سوبژکتیویسم به معنای عادی
َّ
در سنت تفکر متافیزیکی کالسیک ،در هر شناخیت ،دو قطب وجود دارد :در یکسو ابژه ،عنی ،موضوع یا متعلق
شناسایی قرار داد و در سوی دیگر سوبژه ،ذهن یا فاعل شناسا .یعین در یک سو آن چیزی قرار دارد که شناخته
(عال) .پرسش این است :از میان این دو قطب،
میشود (معلوم) و در سوی دیگر آن کیس قرار دارد که میشناسد ِ
کدام یک در تعینی حمتوای شناخت ،نقش بنیاینتری را ایفا میکند ،ابژه یا سوبژه؟ مطابق با معنای متداول و رایج،
از تفکری که از میان این دو قطب ،در تعینی حمتوای شناخت ،اصالت را به سوبژه میدهد به «سوبژکتیو یسم» و از
تفکری که اصالت را به ابژه میدهد به «ابژکتیو یسم» تعبیر میگردد.
مطابق با معنای متداول و رایج ،اصطالح سوبژكتیو یسم عبارت است از اعتقاد به اینكه هر شخص از ذهنیت
خاص خو یش برخوردار است و ذهنیت هر شخص ،بر اساس عالیق و سالیق فردی ،متمایز از ذهنیت
اشخاص دیگر است. به این معنا به دو حنو ممكن است یك سوبژكتیو یست بود .در حنوۀ خنست ،شخص
ممكن است بگو ید ارزشگذاری احكام یا گزارههای مورد حبث و سخن گفنت از صدق و کذب آنها ،عیلرغم
آن چه ممكن است در وهلۀ خنست به نظر آید ،در واقع صدور احكامی دربارۀ احساسات ،متایالت ،باورها،
و رهیافتهای خودمان هستند .در حنوۀ دوم ،شخص ممكن است از اساس درست یا نادرست بودن (صدق
ً
یا كذب) احكام وگزاره ها را انكار كند و در مقابل استدالل كند كه احكام و گزارههای مورد حبث صرفا شكیل
تغییر یافته از بیان احساسات ،متایالت ،باورها ،و رهیافتهای خودمان هستند .اما نقطۀ مشترك هر دوی آنها
در این است كه احكام و گزارههای مورد حبث در هنایت به رهیافتها ،عالیق و سالیق ذهین فرد باز میگردد.
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این معنا از سوبژكتیو یسم بیشتر در حوزههای فلسفۀ اخالق و ز یباییشنایس مورد حبث قرار میگیرد و مطابق
با آن ،در هنایت ،ارزشهای اخالیق یا ار زهای ز یباییشناخیت از عالیق و سالیق ذهین ر یشه میگیرند و هیچ
مبنای عیین برای آنها وجود ندارد .سوبژكتیو یسم در این معنا در برابر «ابژكتیو یسم» 9قرار دارد .بر اساس این
ً
معنای رایج و متداول از سوبژكتیو یسم و ابژکتیو یسم ،بسیاری از فیلسوفان و فرضا متفکری چون كانت ،به هیچ
وجه یك سوبژكتیو یست نبوده و حیت باید آنها را ابژكتیو یست تلیق کرد.

 :2-4سوبژکتیویسم در تفکر هایدگر
لیکن در چهارچوب و بر اساس تفکر هایدگر معنایی جامعتر از سوبژكتیو یسم را باید در نظر داشت و معنا و مفهوم حمدود
و راجیی نیز که از سوبژكتیو یسم ارائه شد باید به منزلۀ نتیجه و حاصل مهنی معنا و مفهوم كیلتر اصطالح تلیق کرد .در
تفکر هایدگر ،سوبژکتیو یسم ،برخالف معنا و مفهوم رایج و متداول این اصطالح ،آنچنان معنایی فراخ مییابد که کل
متافیزیک و تاریخ آن را در برمیگیرد تا آنجا که میتوان مفاهمی «سوبژکتیو یسم» و «متافیزیک» را مساوق یکدیگر
دانست و ما میتوانمی تار یخ مابعدالطبیعه (متافیزیک) را به منزلۀ تاریخ بسط سوبژكتیو یسمی تلیق كنمی كه در تفکر
بنیانگذاران مابعدالطبیعه ،یعین سقراط و افالطون ،مستتر بوده است و در سوبژکتیو یسم جدید ،یعین در سنت دكاریت
و کانیت به نقطة اوج خود میرسد( .عبدالکر میی)103 ،1385 ،
بر اساس این تلیق ،متام اصحاب متافیزیک و حیت متفکراین چون ارسطو ،توماس آ کوئیناس ،کانت و فرگه نیز که بر
اساس معنای عادی و رایج لفظ ابژکتیو یست تلیق میشوند ،ذیل صفت سوبژکتیو یست قرار میگیرند .به بیان سادهتر،
به اعتبار تلیق خاص هایدگر از اصطالح سوبژکتیو یسم ،مهۀ فیلسوفان سوبژکتیو یست هستند .سوبژكتیو یسم در
معنای هایدگری آن ،برخالف سوبژكتیو یسم در معنای عادی و رایج آن ،نه در برابر ابژكتیو یسم (كه مطابق آن مهه
احكام از مجله احكام اخالیق و زیبایی شناخیت به حنو عیین و مستقل از رهیافت های ذهین و دروین شخص صادق یا
كاذب هستند) ،بلكه در برابر «قول به امکانپذیری استعال» ،به منزلۀ بنیادیترین و یژگی ساختار وجودشناخیت آدمی،
ً
قرار میگیرد .به اعتقاد هایدگر از این حیث ،یعین انكار امکان استعال یا اساسا عدم فهم استعالی انسان به سوی وجود
(به منزلۀ بنیادیترین وصف حنوۀ هسیت آدمی) ،میان سوبژكتیو یسم و ابژكتیو یسم هیچ تفاوت مبنایی وجود ندارد چرا
َ
كه هر دو آنها ،عیلرغم وجود پارهای از تفاوتها ،ذات و حقیقت وجود آدمی را در رابطۀ اداركی با عال منحل کرده ،از
فهم استعال به منزلۀ وصف بنیادین حنوۀ هسیت آدمی ناتوان هستند( .عبدالکر میی  )40-34 ،1391 ،
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 -5شاخصههای اصلی تفکر سوبژکتیویستی و تفکر دینی و معنوی
حال ،ادعای اصیل این مقاله این است« :سوبژکتیو یسم متافیز یکی» بزرگتر ین مانع نظری برای «امکان
مواجهه با وجود» است و بدون نشان دادن امکان گسست از سوبژکتیو یسم متافیز یکی ،از مجله سوبژکتیو یسم
جدید دکاریت و کانیت ،هر گونه مواجهه با وجود و لذا امکان هر گونه تفکر دیین و معنوی از اساس غیرممکن است.
در ادامه به برخی از بنیادیتر ین شاخصههای سوبژکتیو یسم ،در چهارچوب تفکر هایدگر ،و نیز امکان شیوۀ
دیگری از اندیشیدن که میتواند مبنایی برای تفکر دیین و معنوی قرار گیرد ،اشاره میکمن:

 :1-5تلقی انسان به منزلۀ سوبژه
ً
بر اساس «سوبژكتیو یسم» متافیز یکی ،ذات ،حقیقت و سرشت آدمی اوال و بالذات آ گاهی و دانندگی (سوبژه
بودن) است و در طول تار یخ فلسفه ،بر اساس این تلیق ،از سرشت حقییق انسان با تعابیر گوناگون حیوان ناطق،
فاعل آ گاهی ،فاعل شناسا ،خودادارکی ،خودادراکی استعالیی و غیره تعبیر گردیده است .بر این اساس سوبژه
بودن مهان امری است كه انسان را از سایر موجودات متمایز میسازد ،لیکن ،چننی تفسیری از انسان ،یعین
ً
تکیه بر «ذهن» یا «قدرت شناسایی انسان» به منزلۀ مهمتر ین وصف وی ،صرفا در سنت متافیز یکی ،و نه در
مهۀ سنن تار خیی بوده است و میتوان از نوع تفکر دیگری ،از مجله تفکر دیین و معنوی ،سخن به میان آورد که
سوبژه بودن انسان را مهمتر ین وصف ذایت آدمی تلیق منیکند.
در اینجا سخن بر سر این است كه در طی تار یخ مابعدالطبیعه ناطق بودن ،یعین صاحب نطق و آ گاهی بودن،
به منزلۀ حقییقتر ین فصل ممیز انسان از سایر موجودات فرض شده است 10.به بیان دیگر ،آ گاهی و فاعلشناسا
(سوبژه) بودن آدمی امری بشرحمور و خودبنیاد نیست و تفکر متافیز یکی در طول تار ِیخ خود از آن حقیقیت که

«بنیاد آ گاهی» است و بدون آن آ گاهی و وصف سوبژه بودن انسان امکانپذیر نیست ،غفلت ورز یده است .با
ً
استفاده از تعابیر فلسفۀ کانیت ،بدون آن که ضرورتا در چهارچوب تفکر متافیز یکی کانیت بیندیشمی ،از این «بنیاد
آ گاهی» میتوانمی به «امری ماتقدم /استعالیی» 11تعبیر کنمی که «آ گاهی» را امکانپذیر میسازد ،یبآن که خود
ّ
متعی تبدیل گردد .وقیت به ساحت «بنیاد
ابژه شناسایی یا براب رایستای آ گاهی ،قرار گیرد و به امری قابل اشاره و ِ
آ گاهی» ،یعین به مهان امر استعالیی و ماتقدمی میاندیشمی که ذهنیت 12و آ گاهی را از اساس امکانپذیر میسازد،
ًّ
وارد حوزۀ تفکر دربارۀ آن حقیقیت گشتهامی که از آن میتوان به زبان کانیت به حوزۀ «متعلق به طور کیل» 13یا حوزۀ
«عینیت اعیان» 14و به زبان هایدگر و نیز به زبان تفکر معنوی در سنت نظری خودمان ،به حوزۀ «وجود» تعبیر کرد،
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ًّ
ًّ
بدو نآنکه این «متعلق به طور کیل»« ،عینیت اعیان» یا «ساحت وجود» در مقام بنیاد آ گاهی ،خود متعلیق در
َّ
میان متعلقات ،عیین در میان اعیان (ابژهای در میان ابژههای) آ گاهی یا موجودی در میان موجودات باشد.
حال ،سخن در این است که تفکر دیین و معنوی آن شیوۀ تفکری دانست که به ساحت اندیشیدن درباب «وجود»
َّ
و «بنیاد آ گاهی» گام میگذارد و متعلق و موضوع 15اصیل تفکر خود را مهان امر بنیادین ،استعالیی و ماتقدمی قرار
میدهد که تفکر متافیزیکی در طول تار یخ خود از آن غفلت ورز یده است .اگر وصف حقییق و سرشت بنیادین انسان
ً
را همچون تفکر متافیزیکی« ،اوال و بالذات سوبژه بودن» ندانمی و بکوشمی ،نه به حنوی سلیب بلکه ،به گونهای
اجیایب ،از سرشت و حقیقت حنوۀ بودن آدمی سخن بگو یمی ،چه چیز در خصوص انسان میتواند گفته شده ،یا
باید گفته شود؟
ً
نبودن» تلیق گردیده است .این تلیق دقیقا در صدد به چالش کشیدن
در تفکر هایدگر ،مهمترین وصف انسان «درجها 
وجود «سوبژه » به منزلۀ امری یقیین اثبات میشود ،لیکن وجود
سوبژکتیو یسم جدید دکاریت است که بر اساس آنِ ،
جهان و اثبات یقیین بودن آن به یک معضل تبدیل میگردد .تلیق انسان به منزلۀ «درجهانبودن» درک سوبژکتیو یسیت
نبودن است»
از انسان را  از اساس ویران میسازد .باید توجه داشت این بصیرت بنیادین هایدگر که «انسان درجها 
نباید به معنای عادی و متداول «انسان در جهان است» درک شود .بر اساس درک عادی و متداول ،که دریافت
سوبژکتیو یسم متافیزیکی و نیز تلیق دکاریت بر آن استوار است« ،انسان» و «جهان» دو امر مستقل از یکدیگر هستند و
«جهان مستقل از انسان» میگذارد .بر مهنی اساس است که بر اساس سوبژکتیو یسم
«انسان مستقل از جهان» پا در
ِ
ِ
جدید دکاریت ،با توجه به جتربۀ کوژیتو ،وجود آ گاهی انسان (سوبژه) ،مستقل از جهان (ابژه) اثبات میشود لیکن

اثبات وجود جهان به یک معضل تبدیل میشود .اما بر اساس بصیرت بنیادین هایدگر ،انسان نه در جهان ،بلکه
«انسان مستقل از جهان» در تفکر دکاریت
نبودن» است و معنای دیگر این سخن این است که فرض وجود
«درجها 
ِ
«انسان مستقل از جهان» یا «سوبژۀ مستقل از ابژه»  امکانپذیر نیست و حنوۀ هسیت انسان
تومهی بیش نیست چرا که
ِ
عنی تعلق و نسبت با جهان (وجود) است .به بیان دیگر ،سوبژه عنی تعلق به ابژه است 16و نه مستقل از آن( .هایدگر،

 )192-169 ،1388اگر این سخن را خبواهمی با زبان موجود در ادبیات حمکی و فلسیف خودمان بیان کنمی ،حنوۀ هسیت
انسان عنی «فقر ذایت به وجود» است .به زبان دیگر ،بر اساس سوبژکتیو یسم متافیزیکی انسان به منزلۀ «وجود امسی»
فهم میشود ،این در حایل است که حنوۀ هسیت انسان «وجودی ربطی» و عنی ربط و تعلق به وجود است( 17.ابن
عریب)53 ،1400 ،
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بر اساس این توضیحات ،هر گونه تالش به منظور فهم تفکر دیین و معنوی و یپر یزی مباین حمکی و نظری
برای این حنوه تفکر باید بر اساس بنیادیتر ین وصف انسان ،یعین «وجود ربطی» و «فقر ذایت» وی به «وجود»
صورت گیرد و هر گونه سخن گفنت از دیانت و معنو یت در چهارچوب تفکر متافیز یکی و پاسخگو یی به بسیاری
از پرسشهایی که بر اساس سوبژکتیو یسم متافیز یکی شکل گرفته است ،در هنایت به شکاکیت سوبژکتیو یسیت
یا تقلیل تفکر دیین و معنوی به امری روانشناخیت و لذا امری سکوالر و غیرقدیس خواهد اجنامید  .18

 :2-5تلقی جهان به منزلۀ ابژه
ً
بر اساس سوبژكتیو یسم متافیز یکی ،مهمتر ین و اسایستر ین وصف جهان این است :جهان اوال و بالذات ابژه،
یعین موضوعی برای شناخت یک سوبژه است .این نیز امری است که در میان -اگر نگو یمی مهه ،الاقل -اکثر
قر یب به اتفاق فیلسوفان در تار یخ متافیز یک مشترک است .لیکن ،جهان چیزی بیش از آن چیزی است که
ً
صرفا ابژۀ شناسایی سوبژۀ انساین قرار گیرد .در جهان حقیقیت هست 19که ابژه شدن ابژه را فراهم میآورد یبآنکه
ً
خود ابژه دربرابرایستای شناخت ما قرار گیرد .یک ئش ،20صرفا یک ابژه 21نیست ،بلکه آن چیزی است که امکان
ابژه شدن یش برای یک سوبژه را امکانپذیر میسازد .باز هم در اینجا سخن از این نیست که جهان و موجودات
ً
ً
منیتوانند ابژۀ شناسایی بشر قرار گیرند ،بلکه سخن در این است که جهان اوال و بالذات و صرفا ابژهای برای
شناسایی نیست( .هایدگر)271-259 ،1388 ،
در سنت تفکر عرفاین -هم در عرفان ما و هم در عرفان مسیحی -حتتتأثیر معرفتشنایس افالطوین و نوافالطوین،
ً
وجود به نور تشبیه شده است ،و یبتردید ،کاربرد لفظ نور در این سیاق ،کامال جمازی است .بوناونتورا ،عارف
ً
بزرگ مسیحی ،در بیاین متثییل اظهار میدارد چشمان ما نور هسیت را منیبیند ،لیکن صرفا در پرتو آن است که
گها (متثییل از متایزات موجودات و اشیا از یکدیگر) یپ ببرد .چشم روح (متثییل از قدرت
میتواند به تفاوتهای رن 
فهم بشری) وقیت متوجۀ موجودات جزیئ و کیل میشود ،خود وجود را منیبیند ،هر چند تهنا به واسطۀ وجود است
که ما با موجودات روبرو میشومی .چشم روح ما در یافیت از «هیچ» (به تعبیر هایدگر عدم یا ن ائش) ندیدن ندارد.
درست مانند کیس که نور حمض را میبیند و گمان میکند که هیچ چیز منیبیند ،یبخبر آن که نور حمض (وجود)
شرط اسایس و بنیادین هر گونه دیدین (درک اشیا و ابژه علمی ساخنت آنها) است( .مصلح)171-170 ،1384 ،
شاید در کنار زبان متثییل و جمازی افالطوین و نوافالطوین ،زبان فلسفۀ استعالیی و متافیز یکی کانت مناسبتر ین
زبان برای ترمجان حنوۀ تفکری غیرمتافیز یکی در خصوص جهان به زباین متافیز یکی باشد .کانت در فلسفۀ
62

استعالیی خو یش به پژوهش دربارۀ شرایط استعالیی شناخت میپردازد ،یعین حبث از آنچه هر گونه جتربهای را
ممکن میسازد یبآنکه خود مأخوذ از جتربه باشد .امر استعالیی /ماتقدم در کانت شرط هر گونه شناسایی است
َّ
َّ
یبآنکه خود موضوع یا متعلق شناخت (ابژه) واقع شود .امر استعالیی /ماتقدم ،خود متعلق (ابژۀ) شناخت
َّ
ًّ
متعلیق را امکانپذیر میسازد .به تعبیر دیگر ،امر استعالیی «نفس ّ
عینیت هر
نیست اما متعلق واقع شدن هر
َّ
َّ
متعلق (ابژه بودن هر ابژه) 22است یبآنکه خود ّ
عینیتپذیر (ابژهپذیر) باشد .امر استعالیی/
عنی» یا متعلقیت هر
ماتقدم ،ابژهگر ابژهناپذیر  23است .حال ،این امر استعالیی /ماتقدم در فلسفۀ کانت بهراسیت به چه چیزی داللت
دارد؟ مطابق تفسیر کارل برایگ ،این امر استعالیی چیزی جز مهان خیر افالطوین یا آن حقیقیت نیست که
بوناونتورا ،عارف بزرگ قرون وسطا ،آن را «وجود» میخواند( .مهان)171 ،
ً
بنابراین ،طی تار یخ فلسفه ،بر اساس سوبژکتیو یسم متافیز یکی دو تقلیل اسایس صورت گرفته است :اوال،
انسان تا سر حد یک سوبژه (ذهن یا فاعل شناسا) تقلیل یافته است و انسان با ذهن یا فاعل شناسا یکی گرفته
ً
شده است .ثانیا ،جهان (ئش یا موجود) تا سطح یک ابژه تنزل یافته ،با آن یکسان تلیق شده است .آنگاه در
مسیر حتوالت تار خیی متافیز یک و با ظهور سوبژکتیو یسم دکاریت و کانیت ،رابطۀ سوبژه و ابژه (انسان و جهان)
به یک معضل تبدیل گردیده است ،تا آنجا که در چهارچوب تفکر دکاریت و کانیت اثبات وجود جهان به یک
ً
مسألۀ الینحل تبدیل میشود 24و در فلسفۀ کانت ،در ادامة مهان سوبژکتیو یسم دکاریت ،معرفت بشری صرفا
ً
ً
پدیداری میگردد ،یعین بشر صرفا میتواند به پدیدارها ،یعین نه خود جهان (نومن) ،که امری مطلقا ناشناخته و
ً
ناشناختین است ،بلکه صرفا به تصو یر جهان در آ گاهی خو یش دستریس یابد.
اما فهم متافیز یکی و سوبژکتیو یسیت از جهان و انسان ،یگانه فهم ممکن از آنها نیست .اگر قرار است تفکر دیین و
ً
معنوی مبنا و پشتوآنهای ِحمکی و نظری داشته باشد ،دقیقا یکی از اسایستر ین و مبناییتر ین چالشگاههایش
با تفکر متافیز یکی ،مهنی حنوۀ تلیق سوبژکتیو یسیت از جهان و انسان و به چالش خواندن آن است .مهانگونه که
ً
تفسیرهای دیین و معنوی از انسان و جهان در سنن تار خیی غیرمتافیز یکی نشان میدهند ،انسان صرفا به منزلۀ
َّ
ذهن و فاعل شناسا و جهان نیز به منزلۀ ابژه و متعلیق برای شناسایی این سوبژه تلیق منیشود .در این سنن جهان
بیش و پیش از آنکه جمموعهای از اشیاء و موجودات و موضوعی برای شناسایی علمی و نظری باشد ظهوری
از امری بیکران ،مطلق ،استعالیی ،قدیسّ ،
تعیناپذیر و ابژهناشدین است و انسان نیز بیش و پیش از آن که
یک سوبژه باشد ،حنوهای هسیت است که به این امر بیکران و مطلق ،یعین به حقیقیت استعالیی و قدیس گشوده
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است و ظهور حقیقت هسیت را ،که یفنفسه حقیقیت قدیس ،و یگانه امر قدیس است ،درمییابد.
بنابراین ،تفکر اصیل دیین و معنوی را میتوان تالش به منظور سوگرداین نگاه بشر از موجوداندییش و ابژهانگاری
جهان به سوی حقیقت هسیت و ساحیت عینیتناپذیر و ابژهناشدین توصیف کرد .نشان دادن متایز میان وجود و
موجود ،اندیشیدن به امر استعالیی و ماتقدمی که معرفت را امکانپذیر میسازد بدو نآنکه خود ابژه یا برابرایستای
شناخت آدمی قرار گیرد ،تفکر و مأوا کردن در ساحیت که در قیاس با موجود« ،ناموجود» میمناید ،و به مهنی
اعتبار شاید بتوان «عدم» را تعبیر دیگری از آن تلیق کرد ،و گام هنادن در ساحت توأمان ظهور و خفای هسیت،
که خود را بسان وجود و عدم ،بر بشر آشکار میسازد و دو ّ
فعالیت بنیادین منطیق ذهن انسان ،یعین اجیاب و
سلب ،به پشتوانۀ گشودگی انسان به این ظهور و خفا ،یعین وجود و عدم صورت میگیرد.
تفکر دیین و معنوی باید بنیاد خود را نه در حوزۀ حقایق گزارهای ،که چیزی فراتر از صدق منطیق 25گزارهها
نیست ،بلکه در ساحت «ذات حقیقت» 26جستوجو کند ،ساحیت که که هر حقیقیت به معنای «صدق یا
درسیت» در حوزۀ شناخت از آن ر یشه و سرچشمه میگیرد .این ساحت ،یعین ذات حقیقت مهان گشودگی
خوداظهاری وجود یا یگانه امر مقدس است و مهنی ساحت است که آدمی در نسبت با آن
هسیت ،به معنای
ِ

معنای راستنی خو یش را مییابد.

 :3-5رابطۀ سوبژهابژه به منزلۀ مهمترین رابطۀ انسان و جهان
سوبژکتیو یسم متافیز یکی با تلیق و تقلیل انسان به منزلۀ سوبژه و با تقلیل و تلیق جهان و موجودات به منزلۀ ابژه،
رابطۀ سوبژهابژه ،یعین رابطۀ مفهومی ،حصویل ،نظری و علمی میان انسان و جهان را مهمتر ین رابطۀ انسان و
جهان تلیق میکند .طی تار یخ متافیز یک هر گونه رابطۀ حضوری ،غیرنظری و غیرعلمی میان انسان و جهان مورد
ّ
نامتعی
غفلت قرار گرفته ،یا حتت سیطرۀ رابطۀ سوبژهابژه قرار داده است .تفکر متافیز یکی با هر گونه حضور در امر
و احاطهکننده و تأمل در امر یبصورت ،غیرقابلبازمنایی و ابژهناپذیر بیگانه است.
تفکر متافیز یکی تهنا با ابژه ساخنت اشیاء و تالش به منظور شناسایی نافرجام رازها آشنا است .این تفکر با غرقه
شدن ،شناوری ،مأوا گز یدن و ز یسنت در رازها غر یب و بیگانه است .تفکر سوبژکتیو یسیت ما را به اسارت در
مرزهای موجودات و  مفاهمی سوق میدهد و از نشسنت بر سر خوان وجود باز میدارد .در تفکر متافیز یکی ،بر
ً
اساس مباین سوبژکتیو یسیت خود ،رابطۀ سوبژهابژه نه فقط مهمتر ین رابطۀ انسان و جهان است بلکه اساسا این
رابطه ،بنیاد هر گونه رابطۀ دیگری میان انسان و جهان تلیق میگردد .تفکر سوبژکتیو یسیت درمنییابد که رابطۀ
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سوبژهابژه (رابطۀ مفهومی ،تئور یک و علمی) نه بنیادیتر ین رابطه انسان و جهان ،بلکه خود رابطهای مؤسس و
بنیادیافته 27و مبتین بر رابطۀ عمیقتری میان انسان و جهان است .سوبژکتیو یسم متافیز یکی رابطۀ بنیادیتر میان
انسان و جهان ،یعین رابطۀ وجودی 28حنوۀ هسیت انسان و وجود و فقر ذایت انسان به وجود را در منییابد و رابطۀ
وجودی و بنیادین انسان و جهان را مورد تأمل قرار منیدهد .هر حصویل (رابطۀ سوبژه-ـابژه) مبتین بر حضور
ً
(رابطۀ وجودی و فقر ذایت انسان به وجود) است .تفکر متافیز یکی صرفا این حصول را درمییابد و این حضور را
مورد غفلت قرار میدهد .در مقابل تفکر دیین و معنوی آنگونه تفکری است که بنیادی عمیقتر از رابطۀ انسان
و جهان را به منزلۀ بنیاد رابطۀ سوبژه-ابژه میجو ید بدون آنکه این رابطۀ اخیر را انکار کند .تفکر دیین و معنوی
به معنای ر یشه کردن و خانه کردن در ساحیت است که بنیاد رابطۀ سوبژه-ابژه است بدو نآنکه خود ابژه و برابر-
ایستایی برای سوبژه قرار گیرد .تفکر دیین و معنوی درک عمیق فقر ذایت حنوۀ هسیت انسان به امر احاطهکنندهای
است که نه سوبژه و نه ابژه است ،لیکن امکان مواجهۀ سوبژه با ابژه را فراهم میآورد.

 -6سوبژکتیویسم جدید و تفکر دینی و معنوی
سوبژکتیو یسم متافیزیکی در فلسفۀ جدید و با دکارت ،پدر فلسفۀ جدید ،بیشتر بسط مییابد .مسألۀ اصیل دکارت
برو نشد از شکاکیت و نیل به حقیقت بود و نظربه این که او یک ریاضیدان بود و ریاضیات برای وی ،همچون بسیاری،
منونۀ اعیل یک علم یقیین بود ،کوشید با اهلام و الگوگیری از ریاضیات در حوزۀ تفکر فلسیف ،دست به تأسیس نظامی
قطعی و یقیین همچون نظامهای هندیس و ر یاضیایت زند .به بیان سادهتر ،دکارت در صدد حتقق سودای ر یاضیایت
کردن 29تفکر و معرفت فلسیف برآمد ،سودایی که چهارچویب برای بسیاری از فلسفههای مابعد دکاریت نیز قرار گرفت.
بر اساس الگوی علم ر یایض ،حقیقت برای دکارت عبارت از «یقنی سوبژه» ،و به تبع الگوی معرفت ر یایض« ،یقنی
مطلق سوبژه» بود ،یعین امری «حقییق» است که برای سوبژه به حنو مطلق «یقیین» باشد و در آن شائبۀ هیچ گونه
شک و تردیدی وجود نداشته باشد .این درک از حقیقت چهارچویب برای اکثر فلسفههای جدید قرار گرفت.
دکارت با تعر یف «حقیقت» به منزلۀ «یقنی مطلق سوبژه» خواهان نشان دادن مسیری برای نیل به این حقیقت
است .وی با شک دستوری خو یش ،میکوشد با «مطلق کردن شک» و نیل به «شک مطلق» ،به واسطۀ
ابطال این شک ،به مبنا و بنیادی برای حقیقت ،یعین «یقنی مطلق» دست یابد .دکارت کوشید تا با مطلق
کردن شک به یقنی مطلق دست یابد(.دکارت43-35 ،1361 ،؛ مهو )38-37 ،1364 ،اما مگر شک مطلق
امکانپذیر است؟ دکارت برای امکانپذیر ساخنت شک مطلق ناگز یر به فرض وجود «نیروی مطلقهای فر یبکار»
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میشود ،موجودی متافیز یکی که بنا به فرض با قدرت مطلقه و اهر مییناش خواهان فر یب من سوبژه است  .با
فرض وجود این مفروض متافیز یکی است که دکارت به اصل و مبنایی دست یافت که نه تهنا اساس فلسفۀ
دکاریت بلکه مبنایی برای سوبژکتیو یسم جدید مستتر در اکثر فلسفههای مابعددکاریت قرار میگیرد .این اصل
و مبنا ،مهان کوژ یتوی دکاریت است« :من فکر میکمن ،پس هسمت» .به بیان سادهتر ،با سوبژکتیو یسم دکار یت،
«آ گاهی سوبژه» تا سر حد اصل و بنیاد ارتقا یافته ،بنیاد تفکر قرار میگیرد( .دکارت)43-35 ،1361 ،
کوژ یتوی دکاریت ،که بنیادی برای سوبژکتو یسم جدید قرار گرفته است ،معاین ضمین ،نتایج و لوازمی دیگر نیز
دارد ،که آنها را میتوان چننی صورتبندی کرد:
 .1آ گاهی سوبژه بر وجودش تقدم دارد؛
 .2آ گاهی سوبژه اولنی و قابل دسترستر ین امر برای خود سوبژه است؛
 .3آ گاهی یقیینتر ین امر برای سوبژه است؛
 .4بر اساس نتایج و لوازم مفروض متافیز یکی دکاریت 30و حنوۀ تفکر او« ،31وجود» (اعم از وجود جهان و وجود
اذهان دیگر) به یک مسأله تبدیل میشود .به تعبیر سادهتر ،بر اساس سوبژکتیو یسم دکار یت ،وجود تعلیقپذیر،
یعین تردیدپذیر ،است؛
 .5آ گاهی و به واسطۀ آن ،وجود سوبژه امری تردیدناپذیر و یقیین است لیکن وجود جهان و ابژه امری تردیدپذیر
و غیر یقیین است ،لذا میتوان ،با توجه به مفروض متافیز یکی دکاریت و جتربۀ کوژ یتو ،وجود سوبژه را مستقل از
وجود ابژه در نظر گرفت؛
 .6آ گاهی سوبژه حمور اصیل تفکر است.

 :1-6لوازم تفکر دینی در چالش با سوبژکتیویسم دکارتی
مهۀ این نتایج و لوازم تفکر دکاریت ،که به ّ
صو ر گوناگون خود را در تار یخ فلسفۀ جدید مابعد دکار یت میمنایاند،
ً
دقیقا نقطه مقابل آن حنوه تفکری است که در سنن تار خیی دیین و معنوی دیده میشود .معاین ضمین ،نتایج
و لوازم تفکر دیین و معنوی را ،بر اساس قیاس با مؤلفههای سوبژکتیو یسم دکاریت ،میتوان به شکل ز یر نشان
داد ،یعین میتوان و باید انتظار داشت که مباین حمکی و فلسیف تفکر دیین و معنوی در چالش با سوبژکتیو یسم
جدید و در افیق بر اساس مؤلفههای ز یر جستوجو و فهمپذیر گردند:
 .1وجود سوبژه بر آ گاهی وی بر تقدم دارد.
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دکارت بر اساس مقدمات فلسفۀ خو یش و بر مبنای جتربۀ کوژ یتو نتیجه میگیرد که آ گاهی (تفکر و اندیشیدن،
یعین «من فکر میکمن») بر وجود یا هسیت وی («من هسمت) تقدم دارد و وجود سوبژه از آ گاهی آن استنتاج
میشود( .دکارت54-45 ،1361 ،؛ ورنو ،وال )225-224 ،1372 ،لیکن ،بر خالف سوبژکتیو یسم دکار یت،
«وجود» ،به منزلۀ بنیاد جهان ،به هیچوجه منیتواند از «آ گاهی سوبژه» استنتاج شود و «آ گاهی سوبژه» به منزلۀ امری
فرعیَّ ،
مؤسس و بنیادهناده شده بر وجود است .کرکگور به درسیت نشان میدهد که حیت کوژ یتوی دکاریت نیز تقدم
وجود بر آ گاهی را نشان میدهد ،لیکن دکارت به آن التفات نیافت )Kierkegaard, 2009, 265-267( .دکارت قبل از
آن که آ گاهی خود را (فکر میکمن) جتربه کند« ،من» را به منزلۀ «فاعل آ گاهی» جتربه میکند ،به مهنی دلیل است که
«فکر کردن» را به «من» نسبت میدهد .دکارت وقیت میگو ید «من فکر میکمن »...،پیش از جتربۀ فعل «فکر کردن»
جتربهای از «من موجود» دارد .به بیان دیگر ،میتوان از دکارت پرسید :در جتربۀ کوژ یتو ،وقیت گفته میشود «من
«من موجود» است
«من ناموجود»؟ یبتردید ،این ِ
«من موجود» است که میاندیشد ،یا ِ
فکر میکمن ،»...آیا این ِ

که میاندیشد .بنابراین حتلیل جتربۀ کوژ یتوی دکاریت نشان میدهد که این جتربه را باید چننی صورتبندی کرد و
«من موجود فکر میکمن ،پس هسمت» .اما این صورتبندی نشان میدهد که گشودگی سوبژه به وجود
بیان داشتِ :

خو یش و در یافت خو یشنت به منزلۀ یک موجود (هستنده) بر فعل تفکر و آ گاهی سوبژه تقدم دارد.
ً
کوژ یتوی دکاریت دو امر بنیادین دیگر را نیز آشکار میسازد :اوال ،وجود سوبژه به هیچ وجه تعلیقپذیر و تردیدپذیر
ً
نیست .ز یرا «وجود من» پیش از «آ گاهی» («فکر میکمن») خود را آشکار میسازد .ثانیا ،به دلیل مهنی تقدم
وجود سوبژه («من») بر اندیشیدن ،سرشت خود سوبژه را بیش از آن که در آ گاهی و فعل تفکر جستوجو کنمی
باید در «من» یعین در اگز یستانس که مهان فعل «خودـوضع کردن» است ،بیابمی.
 2و  .3آ گاهی سوبژه اولنی ،قابل دسترستر ین و یقیینتر ین امر برای خود سوبژه نیست ،بلکه این« ،وجود»
است که اولنی ،قابل دسترستر ین و یقیینتر ین امر برای آ گاهی سوبژه است.
مهانگونه که گفته شد ،دکارت از جتربۀ کوژ یتوی خو یش این نتیجه را میگیرد که آ گاهی «من فکر میکمن»
ً
اولنی ،قابلدسترستر ین و لذا یقیینتر ین امر است و وجود مهنی آ گاهی ،به منزلۀ «امر مطلقا یقیین» بنیاد نظام
فلسیف وی و اصل موضوعی 32برای نظام فکر ر یاضیایت او ،یعین برای نظام فلسیفای که وی سودای بر پاساخنت
ً
آن را بر اساس الگوی ر یایض داشت ،قرار میگیرد .اما حتلیل کرکگور از کوژ یتو نشان میدهد که اوال ،آ گاهی
خنستنی و قابل دسترستر ین امر برای آ گاهی نیست ،و در یافت وجود خود سوبژه («من») بر آ گاهی («فکر
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میکمن») تقدم دارد .لذا این وجود سوبژه است که باید به منزلۀ خنستنی و قابلدسترستر ین امر تلیق شود.
(Kierkegaard, 2009, 265-267؛ ) Furtak, 2010, 93-94

«وجود من» وجود مقید است و در یافت «وجود
همچننی ،اگر حتلیل کرکگور را ادامه دهمی میتوانمی بگو یمی
ِ
مقید» خود مبتین بر در یافت «وجود مطلق /حمض» است ،یعین تا ما در یافیت از وجود مطلق یا وجود حمض
نداشته باشمی منیتوانمی در یافیت از وجود مقید داشته باشمی( .ورنو ،وال )225-224 ،1372 ،به بیان سادهتر ،بر
اساس کوژ یتوی دکاریت« ،من» در یافیت از خو یشنت به منزلۀ «من موجود (هستنده)» و نه «من ناموجود» دارم.
ً
لیکن خود در یافت «من موجود (هستنده)» به منزلۀ «من موجود (هستنده)» صرفا مبتین بر در یافیت است که
«از وجود (هسیت) حمض» دارم .همچننی باید توجه داشت در چهارچوب جتربۀ کوژ یتوی دکار یت ،واژۀ «من»
«من موجود ،فکر میکمن »...است،
در عبارت «من فکر میکمن ،»...مهانگونه که کرکگور نشان داد ،به معنای ِ
مقی ِد» «من موجود» بر آ گاهی «فکر میکمن» تقدم دارد و در یافت «وجود ّ
لذا در یافت «وجود ّ
مقید» خود ،مبتین
بر در یافت «وجود حمض /مطلق» است ،لذا در یافت وجود حمض (مطلق) ،خنستنی و قابل دسترستر ین و نیز
یقیینتر ین و تردیدناپذیرتر ین امر است.
گفته شد که تفکر دیین و معنوی آن نوع تفکری است که منیتواند سوبژهحمور باشد و این تفکر مبنای حمکی
و نظریاش را نه بر سوبژه (انسان) بلکه بر حقیقیت استعالیی استوار میسازد .حال  ،بر اساس حتلیل و نقد
کوژ یتوی سوبژهحمور دکاریت ،میتوان نتیجه گرفت در تفکر دیین و معنوی این نه «آ گاهی» بلکه «وجود حمض»
است که مبنا و بنیاد نظام نظری قرار میگیرد ،و حیت میتوان نشان داد که در یافت وجود حمض ،بنیاد آ گاهی
سوبژه از خو یشنت و نیز بنیاد آ گاهی سوبژه از ابژه است .ز یرا زماین «من اندیشنده» (سوبژه) میتواند چیزی را
َّ
به منزلۀ موضوع و متعلق شناسایی (ابژه) درک کند که آن را پیشاپیش به منزلۀ «ابژۀ موجود» در یافته باشد .از
آنجا که در یافت هر وجود مقید مبتین بر در یافیت از وجود حمض است ،لذا در یافت وجود ّ
مقید یک ابژه نیز مبتین
بر در یافت آدمی از وجود حمض و مطلق است .به این ترتیب ،در یافت وجود حمض هم بنیاد آ گاهی از خو یشنت
و هم بنیاد آ گاهی از غیرخو یشنت ،یعین هم بنیاد سوبژه و هم بنیاد ابژه است ،لیکن این در یافت ،نه خود سوبژه
و نه خود ابژه است ،بلکه آن حقیقیت است که امکان آ گاهی و امکان سوبژه بودن سوبژه و نیز امکان ابژه بودن
ابژه را فراهم میآورد بدو نآنکه خود ابژه و برابرایستای شناخیت واقع شود.
ً
همچننی ،گفته شد بر اساس سوبژکتیو یسم متافیز یکی و نیز سوبژکتیو یسم جدید دکار یت و کانیت انسان اوال و
68

بالذات به منزلۀ یک سوبژه (حیوان ناطق ،جوهر فکور یا خودادراکی) تلیق میشود .اما حتلیل کوژ یتوی دکار یت
ً
نیز نشان میدهد که انسان اوال و بالذات در یافیت از وجود حمض و مطلق است و مهنی در یافت وجود حمض
است که بنیاد آ گاهی و بنیاد ابژه بودن ابژه است .لیکن ،باید توجه داشت «در یافت وجود حمض» نه حاصل
ً
حواس ما و نه حاصل فامهۀ ما است ،بلکه این در یافت امر ماتقدمی است که اساسا مواجهۀ حواس ما را با
«دادههای حیس» ،به منزلۀ «دادههای حیس موجود» ،و نیز تفکر ما را به منزلۀ بازمنایی «دادههای حیس موجود
در جهان» در ذهن امکانپذیر میسازد« .در یافت وجود حمض» نوعی انطباع و در یافت حیس یا نوعی آ گاهی
مفهومی نیست ،بلکه مقدم بر هر دوی آنها است ،لذا این در یافت را منیتوان از سنخ انطباعات حیس و جتر یب
یا از سنخ مفاهمی فامهه تلیق کرد .در یافت وجود حمض را باید مهان سرشت بنیادین حنوۀ هسیت انساین ،یعین
گشودگی انسان به وجود حمض و از سنخ رابطۀ وجودی انسان و جهان و تعبیر دیگری از مهان فقر ذایت انسان
و گشودگی او به وجود حمض دانست .تفکر دیین و معنوی بیش از هر چیز خود ساحت وجود حمض و فقر ذایت
انسان بدان را بنیاد و حمور اصیل تفکر خو یش قرار میدهد  .
 .4وجود مهان حقیقت تعلیقناپذیر و تردیدناپذیر است  .
بر اساس مقدمات سوبژکتیو یسم دکاریت« ،وجود» (اعم از وجود جهان و وجود اذهان دیگر) به یک مسأله تبدیل
میشود .به بیان دیگر ،وجود آ گاهی به منزلۀ یک امر یقیین اثبات میشود لیکن وجود جهان خارج مورد تردید و
شک قرار گرفته ،عیلرغم مهۀ تالشهای دکارت غیرقابل اثبات بایق میماند .حیت بر اساس فلسفۀ استعالیی
ً
کانیت ،وجود صرف یکی از مقوالت ماتقدم فامهه است که حوزۀ کاربرد و اطالق آن صرفا در حوزۀ پدیداری است
و ما حق ندارمی آن را به حوزۀ نومن 33اطالق کنمی .لیکن وجود ،مهان حقیقت تعلیقناپذیر و تردیدناپذیر است.
حتلیل کوژ یتوی دکاریت نشان داد که سوبژه پیش از آ گاهی از آ گاهی خو یش ،از وجود ّ
مقید خو یشنت ،و پیش از
ً
آن از وجود حمض در یافت دارد و اساسا قوام آ گاهی به در یافت وجود است.
بر اساس این حتلیل ،میتوان گفت تکیۀ تفکر دیین و معنوی بر وجود ،یعین مهان حقیقت استعالییای است که
ً
به هیچ وجه منیتوان از چنبرۀ آن خارج شد ،حقیقیت که تردیدناپذیر و تعلیقناپذیر است و اساسا قوام آ گاهی به
آن است ،و بدون آن هیچ گونه آ گاهی ،حیت آ گاهی به خو یشنت و آ گاهی از آ گاهی قوام منیپذیرد.
 .5تصور انسان مستقل از جهان تومهی بیش نیست.
بر اساس سوبژکتیو یسم دکاریت ،آ گاهی و ،به واسطۀ آ گاهی ،وجود سوبژه امری تردیدناپذیر و یقیین است لیکن
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وجود جهان و ابژه امری تردیدپذیر و غیر یقیین است ،لذا میتوان ،با توجه به مفروض متافیز یکی دکار یت ،وجود
سوبژه را مستقل از وجود ابژه در نظر گرفت .اما ،مهانگونه که گفته شد ،حتلیل کوژ یتوی دکار یت نشان میدهد
ً
که اساسا قوام آ گاهی و سوبژه بودن سوبژه به در یافت وجود است.
همچننی ،حتلیلهای هایدگر از ساختارهای وجودی-وجودشناخیت آدمی ،34و درک حنوۀ هسیت خاص انسان
به منزلۀ دازاین 35و درجهانبودن نشان میدهد که تصور سوبژکتیو یسیت انسان مستقل از جهان تومهی بیش
نیست و حقیقت ،حنوۀ هسیت انسان در مهان وجود ربطی وی ،یعین فقر ذایت آن به وجود هنفته است و تصور
انسان از خو یشنت ،به منزلۀ حنوهای از وجود ،پیشاپیش روشنایی وجود را آشکار ساخته است .بر این اساس،
میتواند گفته شود تفکر دیین و معنوی آن گونه تفکری است که بیش از هر گونه تفکری وجود ربطی و فقر ذایت
انسان به حقیقت وجود را درمییابد و بر آن تکیه میورزد.

 .6وجود ،محور اصلی تفکر است.
بر اساس سوبژکتیو یسم جدید دکاریت این آ گاهی و وجود سوبژه است که حمور و بنیاد تفکر است .لیکن تفکر
دیین و معنوی حمور تفکر و بنیاد را در ساحت وجود جستوجو میکند .تفکر بهراسیت دیین و معنوی میکوشد
امری مشاهدهناپذیر ،ناحمسوس ،ابژهناشدین ،حماسبهناپذیر ،پیشبیینناپذیر و چیرهناشدین را به جلوی چشم
َّ
آورد ،امری که آن را نه با فاعل شناسا (سوبژه) و نه با متعلق شناسایی (ابژه) منیتوان یکی دانست ،لیکن
احاطهكنندة هر دو ،بنیاد تفکر ،شرط استعالیی شناخت و تعینیکنندۀ درسیت و نادرسیت معرفت بشری و نیز کنش
آدمی است ،و در مهان حال نه از فاعل تفکر جدا است و نه از موضوع شناخت.
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نتیجهگیری
فهم تفکر ،فلسفه و فرهنگ جهان کنوین بدون درک سوبژکتیو یسم متافیز یکی به طور کیل و سوبژکتیو یسم
جدید به طور خاص امکانپذیر نیست .این سوبژکتیو یسم به سکوالر یسم ،نهییلیسم و حبران معنا در جهان
کنوین منهتی گشته است .هرگونه تالش به منظور برو نشد از حبران معنا و ارائة تفسیری دیین و معنوی از
جهان در روزگار کنوین بدون درک عمیق سوبژکتیو یسم و نایل شدن به حنوهای از تفکر غیرسوبژکتیو یسیت
امکانپذیر نیست .به مهنی دلیل ،پرسش از امکان یا عدم امکان تفسیری دیین و معنوی از جهان در روزگار
ما مبتین بر پاسخ به پرسش از امکان یا عدم امکان گسست از سوبژکتیو یسم است .بر اساس سوبژکتیو یسم
متافیز یکی انسان به امری خارج از حوزۀ آ گاهی خو یش منیتواند دست یابد .لذا آ گاهی انسان بنیاد هر چیز
از مجله بنیاد قوامخبش جهان پدیداری قرار میگیرد .فراهم ساخنت مباین ِحمکی برای امکان تفسیری دیین و
معنوی از جهان و امکان همسخین بشر با حقیقیت قدیس و استعالیی مبتین بر فراهم ساخنت مباین ِحمکی برای
برو نشد از سوبژکتیو یسم متافیز یکی و نشان دادن بنیادی برای استعالی انسان از حوزۀ آ گاهی و مواجهۀ
مستقمی و یبواسطه با وجود یا حقیقیت استعالیی است .در تفکر دیین و معنوی از «وجود یا حقیقت استعالیی»
به «امر قدیس» تعبیر میگردد .نشان دادن این امر که وجود انسان بر آ گاهی و سوبژه بودن وی تقدم دارد ،و نیز
اثبات این امر که آ گاهی سوبژه اولنی ،قابل دسترستر ین و یقیینتر ین امر برای خود سوبژه نیست ،بلکه این،
«وجود» است که اولنی ،قابل دسترستر ین و یقیینتر ین امر برای آ گاهی سوبژه میباشد ،ضربهای مهلک به
سوبژکتیو یسم متافیز یکی به طور کیل و سوبژکتیو یسم جدید به طور خاص وارد میکند .همچننی ،بر اساس
آ گاهیحموری و سوبژکتیو یسم متافیز یکی مهواره این پرسش مطرح میشود که آیا موجود اعیل وجود دارد یا نه.
لیکن فهم انتولوژ یک (وجودشناخیت) و نه انتیک (موجودشناخیت) از حقیقت قدیس و تلیق آن به منزلۀ وجود،
که حقیقیت احاطهکننده ،تعلیقناپذیر و تردیدناپذیر است و نیز این تلیق که تصور انسان و سوبژۀ مستقل از وجود،
تومهی بیش نیست و صرف وجودآ گاهی و سوبژه ،بر امری استعالیی و بیرون از خودآ گاهی ،یعین بر وجود داللت
میکند ،گامهایی سترگ و اسایس برای گسست از سوبژکتیو یسم و آشکارسازی این حقیقت است که وجود به
منزلۀ یگانه حقیقت قدیس ،و نه انسان و آ گاهی وی ،بنیاد جهان و آ گاهی است .در چننی افیق است که در
روزگار ما میتوان از امکان تفکر دیین و معنوی ،به معنای خروج از موجوداندییش و خیره شدن به خود وجود و
مأوا گز یدن در آن یگانه امر احاطهکننده سخن گفت.
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پینوشتها:
بنیادین وحدت و این مهاین دین ،عرفان ،حمکت و تفکر معنوی به حتر یر
 .1نوشتۀ حاضر بر اساس مفروض
ِ
درآمده است و نگارنده مهۀ این مقوالت را در وحدت و اینمهاینشان مورد تأمل و موضوع سخن خو یش قرار

داده است ،یعین بر اساس این مفروض که گوهرۀ دیانت مهان روح تفکر شریق یعین عرفان یا تفکر معنوی است.
نظر به این که سخن گفنت از این مهاین یا متایزات دین و عرفان خارج از رسالیت است که این مقاله برعهده
گرفته است ،از طرح حبث از نسبت دین و عرفان صرف نظر میکمن .لیکن ،حیت عدم پذیرش پیشفرض وحدت
بنیادین دین ،عرفان و تفکر معنوی ،خلیل به چهارچوب حبث کنوین در خصوص نسبت رابطۀ عرفان ،تفکر
معنوی و دین با سوبژکتو یو یسم متافیز یکی وارد منیکند و توجه دادن نگارنده به مفروض بزرگ هنفته در این
ً
مقاله صرفا از آن جهت بود که وجود نوعی سکته در حبث و حنوی جهش از «عرفان یا تفکر معنوی شریق» به
«دین» در لسان و ادبیات این نوشته احساس نشود .به مهنی دلیل است که در فراز بعدی حبث ،به طرح
«پرسش از امکان ذایت دین و تفکر معنوی» به حنو یکسان و توأمان میپردازم.
 .2در خصوص رابطۀ وجود ،خداوند و تفکر معنوی نگاه کنید به:
 آشتیاین ،سید جالل الدین آشتیاین (یبتا) ،هسیت از نظر فلسفه و عرفان ،هتران :انتشارات زنان مسلمان. آمیل ،سید حیدر ( ،)1364نقد النقود معرفةالوجود ،ترمجه و تعلیق :محید طبیبیان ،هتران :اطالعات. ابن عریب  ،حمی الدین (یبتا) ،الفتوحات املکیه ،بیروت :دار صادر. ابن عریب ،فصوص احلکم ( ،)1400تصحیح ابولعال عفییف ،چاپ دوم ،بیروت :دارلکتاب العر یب. ابن ترکه ( ،)1375شرح گلشن راز ،تصحیح و تعلیق کاظم دزفولیان ،هتران :یبنا. -جندی ،مو یدالدین ( ،)1361شرح فصوص احلکم ،تصحیح :سید جالل الیدن آشتیاین ،مشهد :دانشگاه فردویس مشهد.

 پارسا ،خواجه حممد ( ،)1366شرح فصوص احلکم ،تصحیح :جلیل مسگرنژاد ،هتران :مرکز نشر دانشگاهی. قیصری رومی ،حممد داوود( ،)1375شرح فصوص احلکم ،مقدمه ،تصحیح و شرح :سید جالل الدینآشتیاین ،هتران :علمی و فرهنگی.
 کاشاین ،عبدالرزاق ( ،)1370شرح فصوص احلکم ،بیدار ،قم :نشر بیدار. کاکایی ،قاسم ( ،)1381وحدت وجود به روایت ابن عریب و مایستر اکهارت ،هتران :هرمس با مهکاری مرکزبنیامللیل گفت و گوی متدنها
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3. Transcendence

 .4هایدگر در آثار خنستینش از غلبه ( )Uberwindungبر سوبژکتیو یسم و متافیزیک سخن میگفت .واژۀ
 Uberwindungبه زبان آملاین به معنای غلبه ،فتح و پیروزی است .لیکن ،هایدگر بهدرسیت در یافت که مفهوم
«غلبه» خود هنوز حاصل ارادۀ معطوف به قدرت و لذا مفهومی متافیزیکی است .نیچه در مقالۀ خود ،با عنوان
ّ
مضار  تار یخ برای حیات» ( )1874به وضوح مفهوم غلبه را «مفهومی مدرن» تلیق میکند.
«در باب سودمندی و
ح میدهد که به جای تعبیر «غلبه بر متافیز یک/
هایدگر ،پس از گشت مشهور در تفکرش و در آثار متأخرش ،ترجی 
سوبژکتیو یسم» ،از عبارت «گسست ( )Verwindungاز متافیزیک» هبره گیرد .لذا ،آن چه هایدگر چشمانتظار آن
بود ،دیگر نه غلبه بر متافیزیک یا برسوبژکتیو یسم ،بلکه گسست از آن بود .طبق گزارش واتیمو ،بنابر آن چه هایدگر
به مترمجان فرانسویاش میگو ید ،اصطالح گسست هم مفهوم پذیرش و هم مفهوم تعمق را در بردارد ،در حایل
که هم مفهوم مراقبت و هببودی و هم مفهوم چرخش و تغییر نیز در آن هنفته است( .نک :واتیمو29 ،1386 ، ،ـ )30
فهم متایز میان دو مفهوم گسست و غلبه در نسبت با متافیز یک و سوبژکتیو یسم میتواند به ما برای اندیشیدن
در خصوص امکان تفکر معنوی در افیق روشنتر یاری دهد .اما اگر از مفهوم غیرقابل تصور «غلبه بر متافیز یک/
سوبژکتیو یسم» نیز بگذر می ،بهراسیت خود گذر یا گسست از متافیز یک /سوبژکتیو یسم به چه معنا است؟ امروز
بسیاری از خماطبان هایدگر این پرسش را در برابر تفکر وی میهنند :چگونه میتوان از «پایان فلسفه /متافیز یک»
سخن گفت ،و این پایان ،برای تفکر بشر امروزی ،چه معنا و مفهومی را دربردارد؟
باید اذعان کرد که درهمشکسنت ناگهاین متافیز یک غیرممکن است ،هر چند که خود اوصاف بنیادین تفکر
متافیز یکی به خودو یراین این سنت منهتی شده است .متافیز یک بههیچوجه منیتواند به صورت جمموعهای
از باورها یا یک نظام نظری به کناری هناده شود .گذر یا گسست از متافیز یک /سوبژکتیو یسم (پایان فلسفه)
معنایی جز پایان یافنت سیطرۀ ساحیت از وجود آدمی بر دیگر ساحات وجود وی خنواهد داشت .بشر در سنت
متافیز یک ،مهانگونه که نقادان بزرگ این سنت نشان دادهاند ،در پرتو حاکمیت معنای خایص از عقل،
راسیونالیسم و منطق ،ساحات اصیل دیگر وجود خو یش را از یاد برده است و به واسطۀ مهنی فرامویش،
گشودگیاش را به ساحیت اصیل از جهان از کف داده است( .عبدالکر میی349 ،1394 ،ـ )350

5. Historicity

 .6کاربرد تعبیر «به اصطالح» ،آن هم با حروف کج ،به بیان تأ کید بر این واقعیت است که در روزگار ما «حقیقت
شرق» و «تفکر دیین راستنی» ،حتت سیطره و هژموین جهاین تفکر متافیز یک غریب ،در حجاب قرار گرفته ،از
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ایفای نقش اصیل و راستنی در ز یستجهان کنوین ما غایب است.
ً
 .7این مجله به هیچ وجه به این معنا نیست که «فائق آمدن بر سوبژکتیو یسم» صرفا امری بشری و بر
اساس تصممیگیریها و برنامهر یزیهای بشری است .دعوت به اندیشیدن به پرسش از امکان یا عدم امکان
سوبژکتیو یسم متافیز یکی به معنای «آماده شدن» برای ظهور و انکشاف حنوهای تازه از تفکر است که خود
حاصل ظهور و انکشاف تازهای از هسیت است .این عبارات بیش از آن که در معنایی جبراندیشانه درک گردند
میبایست در راستای تالش به منظور نیل به حنوهای تفکر غیربشرحمورانه و غیراومانیسیت تلیق شوند ،یعین در
جهت نیل به مهان حنوهای از تفکر که در سنن شریق و دیین دیده میشود.
8.Contexts

 :Objectivism .9مراد از ابژكتیو یسم دیدگاهی است كه معتقد است متعلقات بنیادیتر ین مفاهمی اخالیق -كه
به منزلۀ ارزشها ،تكالیف ،تعهدات ،حقوق ،و باید و نبایدها در عرصۀ اخالق فرض میشوند -یا اسایستر ین
ّ
مفاهمی ز یباییشناخیت (همچون مفاهمی ز یبایی و زشیت در عرصه هنر) وجود عیین دارند ،و یا این متعلقات اموری
هستند كه ما درباره آهنا میتوانمی احكامی صادر كنمی كه به حنو عیین ،یعین مستقل از احساسات ،عواطف ،عالیق،
و سالیق افراد ،صادق یا كاذب باشند
ً
 .10به تعبیر دیگر ،در نقد سوبژکتیو یسم متافیز یکی و تلیق آن از انسان به منزلۀ موجودی که «اوال و بالذات،
ً
سوبژه است» آن چه دقیقا حمل انتقاد است نه در اتصاف وصف «سوبژه بودن» به انسان بلکه در خصوص این
ً
امر است که وی را «اوال و بالذات» یک سوبژه تلیق کنمی ،و وصف بنیادیتری را که از اساس خود مهنی آ گاهی
و سوبژه بودن آدمی را امکانپذیر میسازد ،نادیده بگیرمی.

11. a priori/ Transcendental
12. Subjectivity
13. Object in general
14. The objectivity of objects

َّ
«متعلق» یا «موضوع» برای امر ّ
ماتقدم یا استعالیی (حوزۀ وجود)
 .15باید توجه داشت کاربرد تعابیری چون
نباید در معاین عادی و متداول فهم شود .به بیان سادهتر ،وجود یا امر استعالیی مهان حقیقت تعنیناپذیر و
َّ
«متعلق» در معنای ابژه یا برابر ایستای تفکر قرار نگرفته و به امری موضوعی(   )Thematized
اشارهناپذیری است که
تبدیل منیشود.
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16. Subject is Object-Relatedness.

 .17در سنت فلسفه و عرفان اسالمی یکی از اقسام تقسمیبندی وجود تقسمی وجود به وجود امسی (حممویل) و
ً
ً
وجود رابط (ربطی) است .لیکن ،آنچه مد نظر اینجانب است دقیقا با آنچه غالبا در سنت فلسفه اسالمی
گفته میشود منطبق نیست .مطلب از اینجا آغاز میشود که وقیت یک قضیه ،مثل «آتش گرم است» را برریس
میکنمی با سه جزء مواجه هستمی :الف .موضوع (آتش) ،ب .حممول (گرم) و ج .نسبت حمکیه (است) .در
سنت فلسفۀ اسالمی گفته میشود در هر قضیه عالوه بر موضوع و حممول امر دیگری را مییابمی كه به وسیله آن،
موضوع و حممول با هم ارتباط و اتصال پیدا میكنند ،چیزی كه اگر هر یك از موضوع و حممول را به تهنایی در
نظر بگیرمی ،یافت منیشود ،و نیز اگر هر كدام از آن دو را مهراه با چیز دیگری مالحظه كنمی،آن را خنواهمی یافت،
پس آن چیز وجود و حتقق دارد و در عنی حال وجودش به حنوی مستقل نیست كه بتوان آن را به عنوان یك امر
سوم حلاظ کرد .وجود این امر سوم (نسبت حمکیه یا «است») كه بنی موضوع و حممول قرار گرفته و مستقل از
آن دو منیباشد ،بنا به فرض رایج در سنت فلسفۀ اسالمی ،وابسته به دو طرف موجود در آن است ،به حنوی كه
به هیچ وجه خارج و یا مستقل از آن دو منی باشد و در مهان حال ،معنایی نیز كه یك مفهوم مستقل را تشكیل
دهد ندارد .در سنت نظری ما حنوۀ هسیت موجودایت را که با اسامی یا مفاهیمی بیان میشوند که معاین مستقل
دارند و موضوع یا حممول قضیه واقع میشوند «وجود امسی» و وجودی را که معنای مستقل ندارد «وجود رابط»
مینامند .از قضا ،آن چه در این مقاله به منزلۀ وجود یا حقیقت استعالیی تعبیر گردیده است به مفهوم «وجود
رابط» نزدیکتر است و حنوۀ هسیت موجودات یا ابژه را باید مساوق با «وجود امسی» دانست و باید حنوۀ وجود
امسی را وجودی غیرمستقل و وجود ربطی را امری قامئ بالذات و مستقل از موضوع و حممول تلیق کرد .لیکن،
حبث وجود امسی و وجود ربطی با مالصدرا حتویل مییابد .مطابق تلیق صدرای شیرازی ،وجود امسی مهان وجود
مستقل و قامئ به ذات است كه مصداق یگانۀ آن ذات واجب الوجود است و بقیة ممکنات و ماهیات نیز ،در
مقام معلول ،نه موجودایت مستقل بلکه عنیالربط به علت بوده ،از وجودی ربطی (به معنای عنی فقر ذایت به
علت و مرتبط بودن با آن) برخوردارند .در این مقاله مراد اینجانب از عنی الربط بودن حنوۀ هسیت انسان به وجود
به تلیق مالصدرا از تعابیر وجود امسی و وجود ربطی نزدیکتر است تا آنچه در لسان دیگر فیلسوفان مسلمان آمده
ً
است .توضیح بیشتر آن است که برخالف تصور فیلسوفان مسلمان« ،است» صرفا رابط و اتصالدهندة موضوع
و حممول نیست بلکه موضوع بودن موضوع و حممول بودن حممول نیز قامئ به مهنی «است» است ،چون موضوع
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(مثل آتش) و حممول (مثل گرم) قبل از آن که موضوع و حممول یک حکم (قضیه) قرار گیرند هر یک به محل اویل
و ذایت خودشان هستند ،یعین «آتش ،آتش است» و «گرم گرم است» .به بیان سادهتر ،این «است» نه فقط در
ارتباط میان موضوع و حممول ،بلکه پیشاپیش در خود موضوع بودن موضوع و حممول بودن حممول حضور دارد.
 .18تفکر متافیز یکی ،بر اساس درک اونتیک (موجودشناخیت) از حقیقت استعالیی به منزلۀ «موجود اعیل»،
ّ
مهواره با این پرسش مواجه است :آیا موجودی به نام خدا وجود دارد یا نه؟ از آنجا که متام ادلۀ اثبات موجودی
اعیل (خداوند) بر اساس لوژ یسیسم متافیز یکی ،یعین معیار شدن و حجیت یافنت مطلق منطق ،خدشهپذیر
ً
است ،لذا تفکر متافیز یکی هنایتا به شکاکیت در وجود امر قدیس به منزلۀ موجود اعیل میاجنامد .مهچننی ،با
توجه به سوبژکتیو یسم متافیز یکی ،از آنجا که آ گاهی هیچگاه منیتواند پایش را از حوزۀ آ گاهی و ذهنیت به
بیرون گذارد ،و از طریف نیر بر اساس لوژ یسیسم متافیز یکی وجود موجود اعیل مهواره مورد تردید است ،در نتیجه
َّ
ً
موضوع و متعلق اصیل تفکر دیین و معنوی هنایتا به امری روانشناخیت و حاصل احساساتگرایی ،تلقنی یا
برساختۀ قوۀ خیال تلیق خواهد شد .بنابراین ،هر گونه ز یست دیین و معنوی بر اساس سوبژکتیو یسم متافیز یکی
ً
هنایتا به حلاظ ِحمکی و فلسیف به امری هتی و یبدرو نمایه تبدیل خواهد شد .در مقابل ،درک انتولوژ یک
(وجودشناخیت) از حقیقت استعالیی به منزلۀ وجود حمض و حقیقیت تعلیقناپذیر و تردیدناپذیر ،یعین درک این
حقیقت که «هسیت هست» و امکان هیچ گونه تعلیق هسیت و تردید در آن وجود ندارد ،ما را از هر گونه شکاکیت
متافیز یکی میرهاند .تفکر متافیز یکی در عبارت «هسیت هست» صرف یک اینمهانگو یی (توتولوژی) یا حیت
بر اساس فلسفههای حتلییل و زباین جدید نوعی لفاظی و بازی بهیوده با کلمات را مییابد .لیکن تفکر دیین و
معنوی در این عبارت ساده و یبپیرایه درخشیش حیرتانگیز مییابد که یگانه حقیقت قدیس و بنیاد جهان و
بنیاد حنوۀ هسیت ،تفکر و کنش آدمی است.
ً
 .19ما برای تبینی نسبت میان «جهان» و «حقیقت استعالیی» زباین جز زبان متافیز یکی ،که صرفا بر اساس جتربۀ
رابطۀ موجودات درو نجهاین با یکدیگر شکل گرفته است ،یعین بیان این رابطه بر اساس رابطۀ «اینمهاین»
یا «نهاینمهاین» ندار می .اما رابطه «جهان» و «حقیقت استعالیی» را بر اساس نه رابطۀ «اینمهاین» و نه
«نهاینمهاین» باید درک کرد ،رابطهای که هیچ زبان مناسب و نظام واژگاین شایستهای برای توصیف آن ندار می،
ً
و ذات و حقیقت تفکر دیین و معنوی دقیقا در این تناقض بزرگ هنفته است :اندیشیدن به آنچه به اندیشه
درمنیآید ،اما خود را با نشانههایی در اندیشه آشکار میسازد.
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20. Thing
21. Object
22. The Objectivity of Objects
23. Non-objectifible Objectifying

ً
 .24کانت دربارۀ مسألۀ وجود جهان خارج ،یعین این که آیا اساسا جهان خارج وجود دارد یا نه ،میگو ید« :این
ً
هنوز برای فلسفه و عقل بشری به طور کیل مایۀ ننگ و رسوایی است که اعتقاد به جهان خارج  صرفا بر اساس
یک باور [و نه بر اساس یک استدالل عقیل (افزوده شده توسط اینجانب به عبارت کانت)] پذیرفته میشود و
اگر کیس در این باره بهخویب تردید کند ما هیچ پاسخ قانعکنندهای برای وی ندار می».

25. True
26. Truth
27. Founded
28. Existential

29. Mathematicalization

 .30یعین فرض وجود نیروی مطلقهای اهر میین و فر یبکار.
 .31یعین با توجه به شک دستوری دکارت و فهم وی از حقیقت به منزلۀ یقنی مطلق و کوششاش  به منظور
ر یاضیایت کردن تفکر.

32. Axiom
33. Numen
34. The Existential-Ontologial Analysis of Human Existence
35. Da-sein
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