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کتیویسم متافیزیــکی* بیژن عبدالکریمی1 تفکر معنــوی و سوبــژ

چکیــده

یکغریبدر یخبسطنهییلیسم«میپنداشتومعتقدبودمتافیز یکغربرابهمنزلۀ»تار یخمتافیز نیچهتار

یخ بسطتارخییخودشبه»نهییلیسم«و»یبمعنایی«منهتیشدهاست.هایدگرنیزباپذیرشاینتفسیر،تار

کهبهتعبیرهایدگربه»غفلتاز یسمی یسم«میدانست.سوبژکتیو یخبسطسوبژکتیو یکغربرا»تار متافیز

یسم«و»غفلتازوجود«،دومفهومیهستندکهمیتوانند وجود«منهتیشدهاست.درتفکرهایدگر،»سوبژکتیو
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درآمد

کتیویسم اهمیت پرسش از سوبژ
بدونتردید،عرفان،تفکرِحمکیومعنویوتفکردیینکهاینمقالهآنهارادروحدتواینمهاینشانموردتأمل

یکیتفاوتهاوتباعدهای کهباتفکرمتافیز قرارمیدهد1عیلالفرضوعیلاالصولشیوهایازاندیشیدناست

بنیادیندارد.اندیشیدنبهبنیادوکانوینمعناخبشدرجهانیعینمهانحقیقیتکههمدرسنتتفکرِحمکیو

معنویماوهمدرتفکرهایدگرازآنبه»وجود«نیزتعبیرمیشود،مرکزبنیادینهرگونهتفکردیینومعنویاست.2

گاهی«و»گشودگیواستعال3بهوجودومواجههباآن« بهبیانسادهتر،»خروجازغفلتازوجود«،»وجودآ

ینمانعنظریبرای»امکان یکی«بزرگتر یسممتافیز گونهتفکرمعنویاست؛لیکن»سوبژکتیو کانوناصیلهر

گونهمواجههبا یسم،امکانهر گسست4ازسوبژکتیو مواجههباوجود«است.بهبیانسادهتر،بدونامکان

یکیغیرممکنخواهدبود.حتلیلتفکر گونهتفکرمعنویودیانیتپادرهواوبهحلاظمتافیز وجودولذاامکانهر

یکیاست، یسممتافیز کهحتتسیطرهسوبژکتیو پارادامی،فضایذهینیاعاملییت معنویوروحتفکرشریقدر

بهمعنایتقلیلتفکرمعنویبهامرذهین)سوبژکتیو(ولذابشریکردنوناسویتسازیمعناوتفکرمعنویاست

بهسیطرۀامرذهینبرامرمعنویومرگمعناوبهتعبیرسادهتر،نهییلیسممیاجنامد.بنابراین،بهاعتقاد
ً
کههنایتا

ینپرسشِحمکیوفلسیفروزگار یسم«مهمتر اینجانب،»پرسشازامکانیاعدمامکانگسستازسوبژکتیو

میی،180-167،1387( ماست.)عبدالکر

یخبسطنهییلیسم«موافقباشمی)نیچه،57،1387- یکغرببهمنزلۀ»تار یخمتافیز گرباتفسیرنیچهازتار ا

یکغریبدربسط کهمتافیز کاپلستون،393،1382-396(وبپذیرمی 58،مهو،1388،فرازهای36و235،

کههایدگرآنرامیپذیرفتوبازبان تارخییخودشبه»نهییلیسم«و»یبمعنایی«منهتیشدهاست،تفسیری

یخغفلتازوجودتعبیرمیکرد)هایدگر،1384، یسموتار یخبسطسوبژکتیو یکراتار یخمتافیز خاصخودشتار

گنالیو،113،1386-114؛پرویت،61،1379-62؛امحدی،303،1381-337(ــ»پرسشازامکان 31-43؛وا

یسم« یاعدمامکانگسستازنهییلیسم«شکیلدیگرازمهانپرسشهای»امکانیاعدمگسستازسوبژکتیو

کهجوهرۀتفکرمعنویودیینمهانگسستاز یک«است.فراموشنکنمی یا»امکانیاعدمگسستازمتافیز

نهییلیسمویبمعناییجهانوگشودگیآدمیبهجانومعنایجهانبهمنزلۀبنیادمعنایهسیتوپذیرشامکان

میی،34،1391-37؛مهو،176-163،1387( استعالیانسانبهسویاینبنیاداست.)عبدالکر
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یکی،کهفرهنگ یسیتمتافیز امکاینبرای»تفکرشریق«درمغایرتباتفکرسوبژکتیو
ً
گرقراراستاساسا بنابراینا

یسم گسستخودازسوبژکتیو برابربشرهنادهاست،وجودداشتهباشد،اینتفکربایدامکان ومتدنغربدر

یک/نهییلیسم/ یسم)متافیز یکیرانشاندهد.اما»پرسشازامکانیاعدمامکانگسستازسوبژکتیو متافیز

یببهاتفاقاهلنظرمافهمناشده کثرقر ینپرسشِحمکیوفلسیفروزگارمااست،ازجانبا غرب«کهمهمتر

یببهاتفاقتالشهادردفاعازتفکردیینومعنویشریق کثرقر وتأملناشدهرهاشدهاست.بهمهنیدلیل،ا

پولیسیت،تناقضآمیزو یک،خطایب،پو یک،ایدئولوژ پابهساحیتحمکیوفلسیفنگذاشته،درسطحیتئولوژ

لذایببنیادوفاقدمبنابایقماندهاست.

گار بسط عقالنیت جدید   1- معنای دین و تفکر معنوی در روز
تفکرمعنویودیینیاحمکت،کهروحتفکردرسننشریقاست،درزمانۀماودرروزگارسیطرهوبسطعقالنیت

جدید،درچهارچوبپرسشهایمذکورمعنامییابد،لذااثباتوجودامکاینازتفکرمعنویوتالشبهمنظور

یشراباشیوۀ کهبتواندپیوندهایخو گرواثباتامکاندیگریازتفکراست در
ً
احیایاینحنوهازتفکرصرفا

یعین یسیت، وسوبژکتیو یکی متافیز تفکر لوازم و نتایج  از اینگونه تا بگسلد یسیت وسوبژکتیو یکی متافیز تفکر

یسمونهییلیسمرهایییابد. سکوالر

دراینجابایدبهیکنکتۀاسایسالتفاتداشت.باتوجهبهحیثتارخیی5بشر،مهۀمفاهمیوپدیدارها،از

مجلهعرفان،تفکرمعنوی،دین،عقل،حقیقت،معناوغیرهمهوارهدرافیقتارخییوفرهنگیموردفهموتفسیر

قرارمیگیرند.لذامامنیتوانمیدربابمقولهایچوندین،عرفان،حمکتیاتفکرشریقومعنویبهحنویمطلق

می.مهۀادیان،عرفانهاواندیشههایمعنویاصیل ودرفضاییاثیریوفراتارخییبهتأملوسخنگفنتبپرداز

یکی، درعواملتارخییماقبلمدرنتکّونیافتهاند.بهبیانسادهتر،پرسشبنیادینماایناست:درجهانمتافیز

یکجدیِدحاصل یکیوعقالنیتعلمیوتکنولوژ کهتفکرمتافیز کنوین،یعیندرجهاین یک علمیوتکنولوژ

یکیغربهژمویندارد،چگونهمیتوانازشرق کهمتدنمتافیز یکیسیطرهداردودرجهاین ازعقالنیتمتافیز

وامکانتفکرمعنویشریقدفاعکرد؟

2- اهمیت پرسش از امکان ذاتی دین و تفکر معنوی 
ینپرسشحمکیوفلسیفمابهاصطالح6شریقهاودینداران»پرسشازامکانذایتدینیا بهاعتقادنگارنده،مهمتر

وعیلاالصولدینیاتفکرمعنویامکانپذیراست؟«
ً
تفکرمعنوی«است،یعینپاسخگوییبهاینپرسش:»آیااساسا
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قبلازآنکهازمعناومفهوماینپرسشسخنگفتهشود،الزماستبهمنظورپیشگیریازهرگونهسوءتفامهی،

کهخودشرطضروریفهمپرسشاست،توجهدادهشودکهپرسشمذکوربههیچوجهنبایدبراساسجهانبیین

یسیتونهییلیستیکفهمشود. وارزشهایروشنگرانهومبتینبرجهتگیریهایسکوالر

گرمانتوانمیاینپرسشراکه»آیاتفکرمعنوییادین،بهمعنایظهورامریاستعالییوقدیسبرجان،ذهن، ا

کنشآدمیامکانپذیراستیانه؟«براساسمباینحمکیوفلسیف)درمعنایعامو بانو احساس،تفکر،ز

یوناینکلمه(پاسخدهمی،کلتفکرشریقیاتفکردیینوفرهنگماپادرهواویببنیادویبمبناخواهدبود.به غیر

اینترتیب،بدونپشتوانۀتفکروبدونپرسشازامکانیاعدمامکانگشودگیآدمیبهامریاستعالییوقدیس

یشهایبیندیشمی،مقولۀ»وحی«یا»سخنگفنتامرقدیسبا ویبآنکهبررویاینامکانبهحنویجدیور

کهمقولۀبنیادینوهستۀمرکزیسنتتارخییبزرگعبریسامیهیودی بشر«و»نیوشایوجودبودنانسان«،

کناردیگراسطورههاتبدیلشده،ازحیاتزندهوقدرتاثرگذاریدرجهان است،بهصرفیکاسطورهدر

اسطورهزداییشدۀجهانکنوینیبهبرهخواهدگشت،چنانکهگردیدهاست.

یسماستو بهتعبیردیگر،اثباتامکانوجودمتوینبهنام»متونمقدس«مبتینبرامکانگسستازسوبژکتیو

یسمجدیددکاریتوکانیتواینکه یکی،عیلاخلصوصبراساسسوبژکتیو یسیتمتافیز براساسمباینسوبژکتیو

گاهیونهچیزیبیشازایندستریسدارد،بههیچوجهمنیتوانازمتینسخنگفتکه بهخوِدآ
ً
گاهیصرفا آ

یتۀ(بشرینباشد،لذاامکانقدیسبودنیکمنت،بهمعنایآمساین،اهلی،قدیس حاصلذهنیت)سوبژکتیو

وعیلاالصولغیرممکناستومهۀمتون،ازمجلهمتونموسومبهمتونآمساین،
ً
وغیربشریبودنآناساسا

متوینبشریوحاصلذهنیتهایبشریوشکلگرفتهدرافقفرهنگیوتارخییخاصاست.براساساین

یسیتوبالذاتسکوالر،مقوالتوحی،متوناهلیوتفکروکنشبراساسارادۀاهلی،ازآنجاکه تلیقسوبژکتیو

وعیلاالصولغیرممکناست،یبمبناویببنیادگشته،لذاسراسرسنت
ً
نیلبهیکچننیشعوروارادهایاساسا

تارخییوفرهنگدیینشریقیبمبناویببنیادولذایبمعنامیگردد.

کهبرایبسیاریازدینداراننامتفکر،حیتبرایبسیاریازروشنفکران،روحانیون،وصاحبنظران ازآنجا

گرفتهاندوباپرسشاز یکمسلمومفروض ما،امکانوجودمنتقدیسراپیشاپیشبهمنزلۀباوریتئولوژ

به هیچگاه لذا و نداشتهاند راستیین و اصیل مواجهۀ یا نداشته مواجهه 
ً
اساسا متون این وجود ذایت امکان

گسستاز گسستیاعدم یسمجدیدنایلنشدهاند،لذاامکان یکیوسوبژکتیو یسممتافیز درکیازسوبژکتیو
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یندالیلضعفروزافزوننظری،حمکیو یسمرانیزتأملناشدهبایقگذاردهاندومهنیامریکیازمهمتر سوبژکتیو

فلسیفسننوفرهنگهایدیینوشریقبودهاستوتازماینکهبراینضعففائقنیایمی7روندتضعیفروزافزون

یخمتافیزیکغریبباسرعتوشدتهرچهمتامترادامهخواهدداشت. اینسننواضمحاللدردلتار

و متعارف اندیشههای در این نیست. اعتقادی« ادعانامههای »صدور »تفکر«، داشت توجه باید چننی،

کهصدورادعانامههایاعتقادیوعبارایت یکاست یکوایدئولوژ مهگاین،ونیزدرشیوههایتفکرتئولوژ

چون»حزبمامعتقداستکه...«،»مامسیحیانمعتقدهستمیکه...«،»مامسلمانانمعتقدهستمیکه...«،

»ماشیعیانمعتقدهستمیکه...«جانشنیتفکر،یعینجانشنینشاندادنحقایقبنیادینومسیریمیگرددکه

کهتفکراصیلوراستنیوجودندارد،صرفبیان خاستگاهراستنیباورهاوشکلگیریاعتقاداتاست.آنجا

باورهایاز کهخودرامتعهدبهدفاعاز کهبیشازآن مفروضاتوپیشپنداشتههاجانشنیتفکریمیشود

پیشپنداشتهبداند،درصددهرچهبیشترپردهبرداشنتوآشکاریهسیتخودپدیدارهااست.مهنینکتهیکی

یکباتفکراصیلاست.درصدورادعانامههایاعتقادی یکوایدئولوژ ازمرزهایفارقاندیشههایتئولوژ

یکنوعیبازگشتبهاندیشههایماقبلکانیتبهوضوحدیدهمیشود.اینسخننهبهمعنایدفاع تئولوژ

کانتدیگر کهبعدازظهورفلسفۀاستعالیی کانیت،بلکهبهاینمعنااست یسیت ازچهارچوبتفکرسوبژکتو

منیتوانبهحمدودههاییکهویبرایعقلوحوزۀجتربۀممکنتعینیکردهاست،یبتفاوتبودوباصرفصدور

کهمتفکری یکیوحمدودههاییبود یسممتافیز ازسوبژکتیو یکخواهانعبور ادعانامههایاعتقادیوتئولوژ

چونکانتبرایعقلبشریترسمیکردهاست.یکیازنشانههایتفکراصیلآناستکهبیشازآنکهبهنیل

کهمارابهنتایجوسرمنزلهاسوق بهنتایجازپیشتعینیشدهبیندیشد،خواهاننشاندادنمسیریاست

گامزدندرراههاینرفتهورسیدنبهسرزمنیهایبکروناشناختهنیزمنیهراسد.لذامابهناچاربرای داده،از

دمیدنروحتفکربهسنتتارخییخودبایدباپرسشازامکانذایتتفکردیینومعنویروبروشومی.

3- معنای پرسش از امکان ذاتی تفکر دینی و معنوی
ممکناستطرحپرسشازامکانذایتتفکردیینومعنویازاساسیبمعناتلیقشود.بهبیانسادهتر،براساساین

یخ اصلسادۀفلسیفکه»حدوثئشداللتبرامکانآنمیکند«،آیاظهوراندیشههایمعنویوادیاندرطولتار

بشریاثباتگرامکانذایتوماهویتفکردیینومعنوینیست؟بنابراین،آیاخودظهوروحدوثاندیشههای

یخبشری،طرحپرسشازامکانذایتتفکردیینومعنویراازبنیانیبمعنامنیسازد؟ دیینومعنویدرطولتار
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دراینجاخواهامنبرایروشنترشدنمعناومضمونپرسشخود،یعین»پرسشازامکانذایتتفکردیینو

یکغریبکمکبگیرم. معنوی«،ازفلسفۀکانتوازجتربۀاودرسنتمتافیز

کهتا بزرگیاودرطرحپرسشبنیادییناست کهراز یختفکرغریباست ینمتفکرانتار کانتیکیازبزرگتر


ً
که»آیااساسا قبلازویمطرحنگردیدهبود:»پرسشازامکانذایتمابعدالطبیعه«،یعینطرحاینپرسش

Heidegger, 1997,45-؛Heidegger, 1962, 3-21 مابعدالطبیعهامکان-پذیراست؟«)کانت، 1367، 110-107؛

 )46

یناثرخود،نقدعقلحمض،برخالففیلسوفانپیشازخود،بهطرحپاسخهاییبرایمسائل کانتدراصیلتر

وپرسشهایمابعدالطبیعیدرزمینۀوجودیاعدموجودخدا،آزادییاخلودنفسنپرداختبلکهامکانذایت

آیااینپرسشفیلسوفبزرگ پاسخگوییبهاینگونهپرسشهاراازاساسموردپرسشوتردیدقرارداد.اما

کهحدوثووجودئشداللت کرد؟آیابراساسایناصلسادۀفلسیف آملاینرامنیتوانپرسیشنادرستتلیق

برامکانآنمیکند،وجودخودمابعدالطبیعهوفلسفههایفیلسوفانبزرگوگوناگوینچونافالطون،ارسطو،

امکانپذیراست؟آیامهنینکته،
ً
وماهیتا

ً
کهفلسفهذاتا دکارت،اسپینوزاوالیبنیتساثباتگراینامرنیست

طرحپرسشکانتازامکانذایتفلسفهرایبوجهویبمعنامنیسازد؟امابرایفهمدرستوحقییقپرسشکانت،

بایدبهمتایزیکهویمیاندومعنایگوناگونفلسفهقائلمیشودالتفاتودقتکایفمبذولداشت.ویمیان

دومعنایگوناگونفلسفهمتایزقائلمیشود:الف.فلسفهبهمنزلۀیکمیلطبیعی؛ب.فلسفهبهمنزلۀیکعلم.

کانتدرمیانمهۀانسانهابهطورطبیعیوبهصرافتطبعنوعیمتایلبهپاسخگوییبهپرسشهای ازنظر

کهبدانند»آیاخداییهستیانه؟«،»آیاجهانحادثاست یکیوجوددارد،یعینمهگانمتایلدارند متافیز

یاقدمی؟«،»آیابشرآزاداستیاجمبور؟«وپرسشهاییماننداین.اماآیاازاینامرکهبشردوستداردبهاین

که گرفت پرسشهاپاسخدهدوبهصرافتطبعخواهانپاسخگوییبهاینپرسشهااست،میتواننتیجه

کانتازفلسفهبهمنزلۀیکعلم،یعین که بشرقدرتپاسخگوییبهاینپرسشهارانیزدارد؟اینجااست

الزامآور،سخن و یقیین کیل،ضروری، گزارههای از وجمموعهای نظام به طبیعی متایل ازیک فلسفه تبدیل

یدوعیلرغمآنکهفلسفهدرمعناییکمیلطبیعیرابرایانسانامریاجتنابناپذیرمیداند،لیکن، میگو

مابعدالطبیعهرابهمنزلۀیکعلمنظریغیرممکنتلیقمیکند.)کاپلستون،48،1360(

برمهنیقیاس،مامیتوانمیمیاندومعناازدینیاتفکرمعنویمتایزقائلشومی:
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باورهاواعتقاداتفرهنگی،کهحولاینباورشکلگرفتهاست الف.دینیاتفکرمعنوی،بهمنزلۀجمموعهایاز

گفتهاستوجمموعۀاینسخنانبهصورتیکمنتمقدس،وبهمنزلۀمنبعی کهخداوندباانسانسخن

یافتهاست.اینفرهنگرا برایتعینیشیوۀزندگیفردیواجتماعیآدمیانبرایمهۀزمانهاومکانهاظهور

کرد. میتوانحاصل»ارادهوآرزومندیبشر«براینیلبهحقیقتمطلقوجتیلامرقدیسدرزندگیبشرتلیق

ازتفکرو آرزومندیبشربلکهبهمنزلۀحنوهای یاتفکرمعنوینهبهمنزلۀنوعیخواستوحدیث ب.دین

گونحنوۀحتققهسیتآدمی.دراینحنوۀهسیتآدمیامریاستعالییوقدیسبهراسیت امکاینازامکاناتگونا

برذهن،احساس،تفکروکنشفردیواجتماعیآدمیانجتیلوظهورمییابد.دراینتلیقدوم،بههیچوجه

کفایتنکرده،بلکهمتفکر،بهخصوص حدوثتارخییادیانوفرهنگهایدیینبرایاثباتامکانذایتآن

یکیوعقالنیتجدید،میکوشدامکانذایتتفکردیینومعنویرابر یسممتافیز باتوجهبهسیطرۀسوبژکتیو

اساسمبادیحمکی،وجودشناخیت،معرفتشناخیتوانسانشناخیتبهثبوترساند.

گسست امکان یاعدم امکان از که»پرسش امرتکیهورزم این بر اینمقدمات،میخواهم براساس حال،

که متفکری نظر در یکی« متافیز تفکر ازسنت یسمجدیِدحاصل سوبژکتیو از و یکی متافیز یسم سوبژکتیو از

اندیشههایدیینومعنویشریقبرایاونهبهمنزلۀیکفرهنگبلکهبهمنزلۀحنوهایازتفکروامکاینازمیان

گونحتققهسیتآدمیامهیتداردوبهحنوجدیبهپرسشازامکانذایتدیانتوحنوۀتفکر گونا امکانات

کهدرروزگارما،حنوۀاندیشههایدیین معنویشریقومعنویمیاندیشد،امهییتبنیادینپیدامیکند،چرا

گرمانتوانمیبهحلاظحمکیو یکیغریبفهممیشود.ا یسممتافیز درتقابلباسوبژکتیو
ً
کامال ومعنویشریق

کهمتامادیان یکیبیابمی،نتیجۀضمینآناینخواهدبود یسممتافیز گسستازسوبژکتیو فلسیفراهیبرای

یکیغریب وسننتفکرشریقیببنیاد،یبمبناوپادرهوابوده،مهۀسننتارخییشریقبایددردلسنتمتافیز

کهاینسنندرطیچدقرناخیردرروندایناضمحاللواستحالهقرار گردند-آنچنان مستحیلومضمحل

یسمونهییلیسمجهانکنوینتندهند. گرفتهاند-وبهسکوالر

کتیویسم     4- معنای سوبژ
یخ تار کهمارتنیهایدگراز گفتهشد،چهارچوباصیلاینمقالهمبتینبرتفسیریاست نیز

ً
کهقبال مهانگونه

یکی، یسممتافیز یسم«ارائهمیدهد.درایننوشتهسوبژکتیو یخبسطسوبژکتیو یکغرب،بهمنزلۀ»تار متافیز

ینمانعاستعال،یعینمواجهۀآدمیبابنیادهسیت،یعینخودهسیتیاوجودیفنفسه،تلیقشده بهمنزلۀاصیلتر
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است،ومهنیگشودگیوفرارویانسانبهسویحقیقتهسیت،کهمیتوانوبایدآنرادروحدتواینمهاین

باامرقدیسموردتأملقرارداد،جوهرۀآنحنوهتفکریاستکهازآنبهدیانت،تفکرمعنوییاروحتفکرشریق

میی،1391،ص34-37؛مهو،176-163،1387( تعبیرمیشود.)عبدالکر

گوین گونا یسم«،مثلهرواژهواصطالحدیگری،درسیاقهای8 لیکن،بایدتوجهداشتاصطالح»سوبژکتیو

یسم بهکاربردهمیشودوباتوجهبههرسیاق،معنایخاصخودرامییابد.درچهارچوبتفکرهایدگرسوبژکتیو

گونفلسیفاست.بهمهنی ازمعاینایبرخورداراستکهمتفاوتازکاربردعادیورایجاینکلمهدرمتونگونا

یسمدرمعنایعادی، یسممتایزقائلشد:الف(سوبژکتیو دلیلمیتوانحداقلمیاندومعناومفهومازسوبژکتیو

یسمدرمعنایهایدگریآن. رایجومرسوملفظ؛ب(سوبژکتیو

کتیویسم به معنای عادی 4-1: سوبژ
ق

َّ
یکیکالسیک،درهرشناخیت،دوقطبوجوددارد:دریکسوابژه،عنی،موضوعیامتعل درسنتتفکرمتافیز

کهشناخته شناساییقراردادودرسویدیگرسوبژه،ذهنیافاعلشناسا.یعیندریکسوآنچیزیقراردارد

میشود)معلوم(ودرسویدیگرآنکیسقرارداردکهمیشناسد)عامِل(.پرسشایناست:ازمیانایندوقطب،

کدامیکدرتعینیحمتوایشناخت،نقشبنیاینتریراایفامیکند،ابژهیاسوبژه؟مطابقبامعنایمتداولورایج،

یسم«واز ازتفکریکهازمیانایندوقطب،درتعینیحمتوایشناخت،اصالترابهسوبژهمیدهدبه»سوبژکتیو

یسم«تعبیرمیگردد. تفکریکهاصالترابهابژهمیدهدبه»ابژکتیو

یسمعبارتاستازاعتقادبهاینکههرشخصازذهنیت مطابقبامعنایمتداولورایج،اصطالحسوبژکتیو

ذهنیت از متمایز فردی، سالیق و عالیق اساس بر شخص، هر ذهنیت و است برخوردار یش خو خاص

درحنوۀخنست،شخص بود. یست یكسوبژکتیو است دوحنوممکن به معنا این به است. دیگر اشخاص

کذبآنها،عیلرغم گفنتازصدقو گزارههایموردحبثوسخن یدارزشگذاریاحکامیا ممکناستبگو

بارۀاحساسات،متایالت،باورها، آنچهممکناستدروهلۀخنستبهنظرآید،درواقعصدوراحکامیدر

ورهیافتهایخودمانهستند.درحنوۀدوم،شخصممکناستازاساسدرستیانادرستبودن)صدق

شکیل
ً
گزارههایموردحبثصرفا کهاحکامو کند کندودرمقابلاستدالل کذب(احکاموگزارههاراانکار یا

یافتهازبیاناحساسات،متایالت،باورها،ورهیافتهایخودمانهستند.امانقطۀمشتركهردویآنها تغییر

گزارههایموردحبثدرهنایتبهرهیافتها،عالیقوسالیقذهینفردبازمیگردد. کهاحکامو درایناست
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یباییشنایسموردحبثقرارمیگیردومطابق یسمبیشتردرحوزههایفلسفۀاخالقوز اینمعناازسوبژکتیو

یشهمیگیرندوهیچ یباییشناخیتازعالیقوسالیقذهینر باآن،درهنایت،ارزشهایاخالیقیاارزهایز

یسم«9قراردارد.براساساین برابر»ابژکتیو یسمدراینمعنادر مبنایعیینبرایآنهاوجودندارد.سوبژکتیو

متفکریچونکانت،بههیچ
ً
یسم،بسیاریازفیلسوفانوفرضا یسموابژکتیو معنایرایجومتداولازسوبژکتیو

کرد. یستتلیق یستنبودهوحیتبایدآنهاراابژکتیو وجهیكسوبژکتیو

کتیویسم در تفکر هایدگر  4-2: سوبژ
یسمرابایددرنظرداشتومعناومفهومحمدود لیکندرچهارچوبوبراساستفکرهایدگرمعناییجامعترازسوبژکتیو

یسمارائهشدبایدبهمنزلۀنتیجهوحاصلمهنیمعناومفهومکیلتراصطالحتلیقکرد.در وراجیینیزکهازسوبژکتیو

یسم،برخالفمعناومفهومرایجومتداولایناصطالح،آنچنانمعناییفراخمییابدکهکل تفکرهایدگر،سوبژکتیو

یسم«و»متافیزیک«رامساوقیکدیگر یخآنرادربرمیگیردتاآنجاکهمیتوانمفاهمی»سوبژکتیو متافیزیکوتار

یسمیتلیقکنمیکهدرتفکر یخبسطسوبژکتیو یخمابعدالطبیعه)متافیزیک(رابهمنزلۀتار دانستومامیتوانمیتار

یسمجدید،یعیندرسنتدکاریت بنیانگذارانمابعدالطبیعه،یعینسقراطوافالطون،مستتربودهاستودرسوبژکتیو

میی،103،1385( وکانیتبهنقطةاوجخودمیرسد.)عبدالکر

کوئیناس،کانتوفرگهنیزکهبر براساساینتلیق،متاماصحابمتافیزیکوحیتمتفکراینچونارسطو،توماسآ

اساسمعنایعادیورایجلفظابژکتیویستتلیقمیشوند،ذیلصفتسوبژکتیویستقرارمیگیرند.بهبیانسادهتر،

یسمدر یسم،مهۀفیلسوفانسوبژکتیویستهستند.سوبژکتیو بهاعتبارتلیقخاصهایدگرازاصطالحسوبژکتیو

یسم)کهمطابقآنمهه یسمدرمعنایعادیورایجآن،نهدربرابرابژکتیو معنایهایدگریآن،برخالفسوبژکتیو

یباییشناخیتبهحنوعیینومستقلازرهیافتهایذهینودروینشخصصادقیا احکامازمجلهاحکاماخالیقوز

یژگیساختاروجودشناخیتآدمی، ینو کاذبهستند(،بلکهدربرابر»قولبهامکانپذیریاستعال«،بهمنزلۀبنیادیتر

عدمفهماستعالیانسانبهسویوجود
ً
قرارمیگیرد.بهاعتقادهایدگرازاینحیث،یعینانکارامکاناستعالیااساسا

یسمهیچتفاوتمبناییوجودنداردچرا یسموابژکتیو )بهمنزلۀبنیادیترینوصفحنوۀهسیتآدمی(،میانسوبژکتیو

منحلکرده،از
َ

کههردوآنها،عیلرغموجودپارهایازتفاوتها،ذاتوحقیقتوجودآدمیرادررابطۀادارکیباعامل

میی،40-34،1391( فهماستعالبهمنزلۀوصفبنیادینحنوۀهسیتآدمیناتوانهستند.)عبدالکر
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کتیویستی  و تفکر دینی و معنوی  5-  شاخصه های اصلی تفکر سوبژ
»امکان برای نظری مانع ین بزرگتر یکی« متافیز یسم »سوبژکتیو است: این مقاله این اصیل ادعای حال،

یسم یکی،ازمجلهسوبژکتیو یسممتافیز مواجههباوجود«استوبدوننشاندادنامکانگسستازسوبژکتیو

جدیددکاریتوکانیت،هرگونهمواجههباوجودولذاامکانهرگونهتفکردیینومعنویازاساسغیرممکناست.

یسم،درچهارچوبتفکرهایدگر،ونیزامکانشیوۀ ینشاخصههایسوبژکتیو بنیادیتر از درادامهبهبرخی

گیرد،اشارهمیکمن: دیگریازاندیشیدنکهمیتواندمبناییبرایتفکردیینومعنویقرار

5-1: تلقی انسان به منزلۀ سوبژه 
گاهیودانندگی)سوبژه یکی،ذات،حقیقتوسرشتآدمیاواًلوبالذاتآ یسم«متافیز براساس»سوبژکتیو

گونحیوانناطق، یخفلسفه،براساساینتلیق،ازسرشتحقییقانسانباتعابیرگونا بودن(استودرطولتار

گردیدهاست.برایناساسسوبژه کیاستعالییوغیرهتعبیر گاهی،فاعلشناسا،خودادارکی،خودادرا فاعلآ

کهانسانراازسایرموجوداتمتمایزمیسازد،لیکن،چننیتفسیریازانسان،یعین بودنمهانامریاست

یکی،ونهدر درسنتمتافیز
ً
ینوصفوی،صرفا تکیهبر»ذهن«یا»قدرتشناساییانسان«بهمنزلۀمهمتر

که مهۀسننتارخییبودهاستومیتوانازنوعتفکردیگری،ازمجلهتفکردیینومعنوی،سخنبهمیانآورد

ینوصفذایتآدمیتلیقمنیکند. سوبژهبودنانسانرامهمتر

گاهیبودن، یخمابعدالطبیعهناطقبودن،یعینصاحبنطقوآ دراینجاسخنبرسرایناستکهدرطیتار

گاهیوفاعلشناسا ینفصلممیزانسانازسایرموجوداتفرضشدهاست.10بهبیاندیگر،آ بهمنزلۀحقییقتر

که یِخخودازآنحقیقیت یکیدرطولتار )سوبژه(بودنآدمیامریبشرحموروخودبنیادنیستوتفکرمتافیز

یدهاست.با گاهیووصفسوبژهبودنانسانامکانپذیرنیست،غفلتورز گاهی«استوبدونآنآ »بنیادآ

یکیکانیتبیندیشمی،ازاین»بنیاد درچهارچوبتفکرمتافیز
ً
استفادهازتعابیرفلسفۀکانیت،بدونآنکهضرورتا

کهخود گاهی«راامکانپذیرمیسازد،یبآن که»آ کنمی گاهی«میتوانمیبه»امریماتقدم/استعالیی«11تعبیر آ

گردد.وقیتبهساحت»بنیاد تبدیل گیردوبهامریقابلاشارهومتعنّیِ گاهی،قرار ابژهشناسایییابرابرایستایآ

گاهیراازاساسامکانپذیرمیسازد، گاهی«،یعینبهمهانامراستعالییوماتقدمیمیاندیشمیکهذهنیت12وآ آ

قبهطورکیل«13یاحوزۀ
ًّ
بارۀآنحقیقیتگشتهامیکهازآنمیتوانبهزبانکانیتبهحوزۀ»متعل واردحوزۀتفکردر

»عینیتاعیان«14وبهزبانهایدگرونیزبهزبانتفکرمعنویدرسنتنظریخودمان،بهحوزۀ»وجود«تعبیرکرد،
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یقدر
ًّ
گاهی،خودمتعل قبهطورکیل«،»عینیتاعیان«یا»ساحتوجود«درمقامبنیادآ

ًّ
بدونآنکهاین»متعل

گاهییاموجودیدرمیانموجوداتباشد. قات،عییندرمیاناعیان)ابژهایدرمیانابژههای(آ
َّ
میانمتعل

حال،سخندرایناستکهتفکردیینومعنویآنشیوۀتفکریدانستکهبهساحتاندیشیدندرباب»وجود«

قوموضوع15اصیلتفکرخودرامهانامربنیادین،استعالییوماتقدمیقرار
َّ
گاهی«گاممیگذاردومتعل و»بنیادآ

گروصفحقییقوسرشتبنیادینانسان یدهاست.ا یخخودازآنغفلتورز یکیدرطولتار میدهدکهتفکرمتافیز

گونهای یکی،»اواًلوبالذاتسوبژهبودن«ندانمیوبکوشمی،نهبهحنویسلیببلکه،به راهمچونتفکرمتافیز

گفتهشده،یا یمی،چهچیزدرخصوصانسانمیتواند اجیایب،ازسرشتوحقیقتحنوۀبودنآدمیسخنبگو

بایدگفتهشود؟

درصددبهچالشکشیدن
ً
درتفکرهایدگر،مهمترینوصفانسان»درجهانبودن«تلیقگردیدهاست.اینتلیقدقیقا

سوبژکتیویسمجدیددکاریتاستکهبراساسآن،وجوِد»سوبژه«بهمنزلۀامرییقییناثباتمیشود،لیکنوجود

جهانواثباتیقیینبودنآنبهیکمعضلتبدیلمیگردد.تلیقانسانبهمنزلۀ»درجهانبودن«درکسوبژکتیویسیت

یرانمیسازد.بایدتوجهداشتاینبصیرتبنیادینهایدگرکه»انساندرجهانبودناست« ازانسانراازاساسو

یافت کهدر نبایدبهمعنایعادیومتداول»انساندرجهاناست«درکشود.براساسدرکعادیومتداول،

یکیونیزتلیقدکاریتبرآناستواراست،»انسان«و»جهان«دوامرمستقلازیکدیگرهستندو یسممتافیز سوبژکتیو

»انساِنمستقلازجهان«پادر»جهاِنمستقلازانسان«میگذارد.برمهنیاساساستکهبراساسسوبژکتیویسم

گاهیانسان)سوبژه(،مستقلازجهان)ابژه(اثباتمیشودلیکن یتو،وجودآ کوژ جدیددکاریت،باتوجهبهجتربۀ

اثباتوجودجهانبهیکمعضلتبدیلمیشود.امابراساسبصیرتبنیادینهایدگر،انساننهدرجهان،بلکه

»درجهانبودن«استومعنایدیگراینسخنایناستکهفرضوجود»انساِنمستقلازجهان«درتفکردکاریت

تومهیبیشنیستچراکه»انساِنمستقلازجهان«یا»سوبژۀمستقلازابژه«امکانپذیرنیستوحنوۀهسیتانسان

عنیتعلقونسبتباجهان)وجود(است.بهبیاندیگر،سوبژهعنیتعلقبهابژهاست16ونهمستقلازآن.)هایدگر،

169،1388-192(اگراینسخنراخبواهمیبازبانموجوددرادبیاتحمکیوفلسیفخودمانبیانکنمی،حنوۀهسیت

یکیانسانبهمنزلۀ»وجودامسی« یسممتافیز انسانعنی»فقرذایتبهوجود«است.بهزباندیگر،براساسسوبژکتیو

فهممیشود،ایندرحایلاستکهحنوۀهسیتانسان»وجودیربطی«وعنیربطوتعلقبهوجوداست.17)ابن

عریب،53،1400(
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یزیمباینحمکیونظری گونهتالشبهمنظورفهمتفکردیینومعنویویپر براساساینتوضیحات،هر

ینوصفانسان،یعین»وجودربطی«و»فقرذایت«ویبه»وجود« برایاینحنوهتفکربایدبراساسبنیادیتر

یکیوپاسخگوییبهبسیاری یتدرچهارچوبتفکرمتافیز گیردوهرگونهسخنگفنتازدیانتومعنو صورت

یسیت کیتسوبژکتیو گرفتهاست،درهنایتبهشکا یکیشکل یسممتافیز ازپرسشهاییکهبراساسسوبژکتیو

یاتقلیلتفکردیینومعنویبهامریروانشناخیتولذاامریسکوالروغیرقدیسخواهداجنامید18.

5-2: تلقی جهان به منزلۀ ابژه 
ینوصفجهانایناست:جهاناواًلوبالذاتابژه، ینواسایستر یکی،مهمتر یسممتافیز براساسسوبژکتیو

کثر یمیمهه،الاقل-ا گرنگو کهدرمیان-ا یعینموضوعیبرایشناختیکسوبژهاست.ایننیزامریاست

که یکمشترکاست.لیکن،جهانچیزیبیشازآنچیزیاست یخمتافیز تار یببهاتفاقفیلسوفاندر قر

ابژۀشناساییسوبژۀانساینقرارگیرد.درجهانحقیقیتهست19کهابژهشدنابژهرافراهممیآوردیبآنکه
ً
صرفا

یکابژه21نیست،بلکهآنچیزیاستکهامکان
ً
برابرایستایشناختماقرارگیرد.یکئش20،صرفا خودابژهدر

اینجاسخنازایننیستکهجهانوموجودات ابژهشدنیشبراییکسوبژهراامکانپذیرمیسازد.بازهمدر

ابژهایبرای
ً
کهجهاناواًلوبالذاتوصرفا گیرند،بلکهسخندرایناست منیتوانندابژۀشناساییبشرقرار

شناسایینیست.)هایدگر،271-259،1388(

درسنتتفکرعرفاین-همدرعرفانماوهمدرعرفانمسیحی-حتتتأثیرمعرفتشنایسافالطوینونوافالطوین،

جمازیاست.بوناونتورا،عارف
ً
کامال کاربردلفظنوردراینسیاق، وجودبهنورتشبیهشدهاست،ویبتردید،

که درپرتوآناست
ً
بزرگمسیحی،دربیاینمتثییلاظهارمیداردچشمانمانورهسیترامنیبیند،لیکنصرفا

میتواندبهتفاوتهایرنگها)متثییلازمتایزاتموجوداتواشیاازیکدیگر(یپببرد.چشمروح)متثییلازقدرت

فهمبشری(وقیتمتوجۀموجوداتجزیئوکیلمیشود،خودوجودرامنیبیند،هرچندتهنابهواسطۀوجوداست

یافیتاز»هیچ«)بهتعبیرهایدگرعدمیانائش(ندیدنندارد. کهماباموجوداتروبرومیشومی.چشمروحمادر

کهنورحمض)وجود( کههیچچیزمنیبیند،یبخبرآن گمانمیکند کهنورحمضرامیبیندو درستمانندکیس

شرطاسایسوبنیادینهرگونهدیدین)درکاشیاوابژهعلمیساخنتآنها(است.)مصلح،171-170،1384(

ین یکیکانتمناسبتر بانفلسفۀاستعالییومتافیز بانمتثییلوجمازیافالطوینونوافالطوین،ز شایددرکنارز

فلسفۀ در کانت باشد. یکی متافیز باین ز به یکیدرخصوصجهان تفکریغیرمتافیز ترمجانحنوۀ برای بان ز
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بارۀشرایطاستعالییشناختمیپردازد،یعینحبثازآنچههرگونهجتربهایرا یشبهپژوهشدر استعالییخو

ممکنمیسازدیبآنکهخودمأخوذازجتربهباشد.امراستعالیی/ماتقدمدرکانتشرطهرگونهشناساییاست

)ابژۀ(شناخت ق
َّ
امراستعالیی/ماتقدم،خودمتعل )ابژه(واقعشود. قشناخت

َّ
یامتعل یبآنکهخودموضوع

امراستعالیی»نفسعینّیتهر تعبیردیگر، به امکانپذیرمیسازد. را یق
َّ
متعل واقعشدنهر ق

ًّ
متعل اما نیست

ق)ابژهبودنهرابژه(22استیبآنکهخودعینّیتپذیر)ابژهپذیر(باشد.امراستعالیی/
َّ
قیتهرمتعل

َّ
عنی«یامتعل

ماتقدم،ابژهگرابژهناپذیر23است.حال،اینامراستعالیی/ماتقدمدرفلسفۀکانتبهراسیتبهچهچیزیداللت

که نیست آنحقیقیت یا افالطوین استعالییچیزیجزمهانخیر امر این برایگ، کارل تفسیر مطابق دارد؟

بوناونتورا،عارفبزرگقرونوسطا،آنرا»وجود«میخواند.)مهان،171(

اواًل، است: گرفته اسایسصورت تقلیل دو یکی متافیز یسم سوبژکتیو اساس بر فلسفه، یخ تار طی بنابراین،

انسانتاسرحدیکسوبژه)ذهنیافاعلشناسا(تقلیلیافتهاستوانسانباذهنیافاعلشناسایکیگرفته

،جهان)ئشیاموجود(تاسطحیکابژهتنزلیافته،باآنیکسانتلیقشدهاست.آنگاهدر
ً
شدهاست.ثانیا

کانیت،رابطۀسوبژهوابژه)انسانوجهان( یسمدکاریتو یکوباظهورسوبژکتیو مسیرحتوالتتارخییمتافیز

کانیتاثباتوجودجهانبهیک کهدرچهارچوبتفکردکاریتو گردیدهاست،تاآنجا بهیکمعضلتبدیل


ً
یسمدکاریت،معرفتبشریصرفا کانت،درادامةمهانسوبژکتیو مسألۀالینحلتبدیلمیشود24ودرفلسفۀ

ناشناختهو
ً
میتواندبهپدیدارها،یعیننهخودجهان)نومن(،کهامریمطلقا

ً
پدیداریمیگردد،یعینبشرصرفا

یشدستریسیابد. گاهیخو آ یرجهاندر بهتصو
ً
ناشناختیناست،بلکهصرفا

گرقراراستتفکردیینو یسیتازجهانوانسان،یگانهفهمممکنازآنهانیست.ا یکیوسوبژکتیو امافهممتافیز

ینچالشگاههایش ینومبناییتر یکیازاسایستر
ً
معنویمبناوپشتوآنهایِحمکیونظریداشتهباشد،دقیقا

یسیتازجهانوانسانوبهچالشخواندنآناست.مهانگونهکه یکی،مهنیحنوۀتلیقسوبژکتیو باتفکرمتافیز

بهمنزلۀ
ً
یکینشانمیدهند،انسانصرفا تفسیرهایدیینومعنویازانسانوجهاندرسننتارخییغیرمتافیز

یقبرایشناساییاینسوبژهتلیقمنیشود.دراینسننجهان
َّ
ذهنوفاعلشناساوجهاننیزبهمنزلۀابژهومتعل

بیشوپیشازآنکهجمموعهایازاشیاءوموجوداتوموضوعیبرایشناساییعلمیونظریباشدظهوری

که ازامریبیکران،مطلق،استعالیی،قدیس،تعنّیناپذیروابژهناشدیناستوانساننیزبیشوپیشازآن

یکسوبژهباشد،حنوهایهسیتاستکهبهاینامربیکرانومطلق،یعینبهحقیقیتاستعالییوقدیسگشوده
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استوظهورحقیقتهسیترا،کهیفنفسهحقیقیتقدیس،ویگانهامرقدیساست،درمییابد.

بنابراین،تفکراصیلدیینومعنویرامیتوانتالشبهمنظورسوگردایننگاهبشرازموجوداندییشوابژهانگاری

کرد.نشاندادنمتایزمیانوجودو جهانبهسویحقیقتهسیتوساحیتعینیتناپذیروابژهناشدینتوصیف

موجود،اندیشیدنبهامراستعالییوماتقدمیکهمعرفتراامکانپذیرمیسازدبدونآنکهخودابژهیابرابرایستای

کهدرقیاسباموجود،»ناموجود«میمناید،وبهمهنی کردندرساحیت گیرد،تفکرومأوا شناختآدمیقرار

گامهنادندرساحتتوأمانظهوروخفایهسیت، کرد،و اعتبارشایدبتوان»عدم«راتعبیردیگریازآنتلیق

کهخودرابسانوجودوعدم،بربشرآشکارمیسازدودوفعالّیتبنیادینمنطیقذهنانسان،یعیناجیابو

سلب،بهپشتوانۀگشودگیانسانبهاینظهوروخفا،یعینوجودوعدمصورتمیگیرد.

گزارهها ازصدقمنطیق25 فراتر کهچیزی گزارهای، نهدرحوزۀحقایق را بنیادخود باید ومعنوی تفکردیین

یا بهمعنای»صدق کههرحقیقیت که کند،ساحیت بلکهدرساحت»ذاتحقیقت«26جستوجو نیست،

گشودگی یشهوسرچشمهمیگیرد.اینساحت،یعینذاتحقیقتمهان درسیت«درحوزۀشناختازآنر

کهآدمیدرنسبتباآن هسیت،بهمعنایخوداظهارِیوجودیایگانهامرمقدساستومهنیساحتاست

یشرامییابد. معنایراستنیخو

5-3: رابطۀ سوبژه  ابژه به منزلۀ مهم ترین رابطۀ انسان و جهان

یکیباتلیقوتقلیلانسانبهمنزلۀسوبژهوباتقلیلوتلیقجهانوموجوداتبهمنزلۀابژه، یسممتافیز سوبژکتیو

ینرابطۀانسانو رابطۀسوبژهابژه،یعینرابطۀمفهومی،حصویل،نظریوعلمیمیانانسانوجهانرامهمتر

یکهرگونهرابطۀحضوری،غیرنظریوغیرعلمیمیانانسانوجهانمورد یخمتافیز جهانتلیقمیکند.طیتار

امرنامتعنّی یکیباهرگونهحضوردر غفلتقرارگرفته،یاحتتسیطرۀرابطۀسوبژهابژهقراردادهاست.تفکرمتافیز

واحاطهکنندهوتأملدرامریبصورت،غیرقابلبازمناییوابژهناپذیربیگانهاست.

یکیتهناباابژهساخنتاشیاءوتالشبهمنظورشناسایینافرجامرازهاآشنااست.اینتفکرباغرقه تفکرمتافیز

یسیتمارابهاسارتدر یبوبیگانهاست.تفکرسوبژکتیو یسنتدررازهاغر یدنوز گز شدن،شناوری،مأوا

یکی،بر مرزهایموجوداتومفاهمیسوقمیدهدوازنشسنتبرسرخوانوجودبازمیدارد.درتفکرمتافیز

این
ً
ینرابطۀانسانوجهاناستبلکهاساسا یسیتخود،رابطۀسوبژهابژهنهفقطمهمتر اساسمباینسوبژکتیو

کهرابطۀ یسیتدرمنییابد گونهرابطۀدیگریمیانانسانوجهانتلیقمیگردد.تفکرسوبژکتیو رابطه،بنیادهر
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ینرابطهانسانوجهان،بلکهخودرابطهایمؤسسو یکوعلمی(نهبنیادیتر سوبژهابژه)رابطۀمفهومی،تئور

یکیرابطۀبنیادیترمیان یسممتافیز بنیادیافته27ومبتینبررابطۀعمیقتریمیانانسانوجهاناست.سوبژکتیو

انسانوجهان،یعینرابطۀوجودی28حنوۀهسیتانسانووجودوفقرذایتانسانبهوجودرادرمنییابدورابطۀ

وجودیوبنیادینانسانوجهانراموردتأملقرارمنیدهد.هرحصویل)رابطۀسوبژه-ـابژه(مبتینبرحضور

اینحصولرادرمییابدواینحضوررا
ً
یکیصرفا )رابطۀوجودیوفقرذایتانسانبهوجود(است.تفکرمتافیز

کهبنیادیعمیقترازرابطۀانسان موردغفلتقرارمیدهد.درمقابلتفکردیینومعنویآنگونهتفکریاست

یدبدونآنکهاینرابطۀاخیرراانکارکند.تفکردیینومعنوی وجهانرابهمنزلۀبنیادرابطۀسوبژه-ابژهمیجو

یشهکردنوخانهکردندرساحیتاستکهبنیادرابطۀسوبژه-ابژهاستبدونآنکهخودابژهوبرابر- بهمعنایر

ایستاییبرایسوبژهقرارگیرد.تفکردیینومعنویدرکعمیقفقرذایتحنوۀهسیتانسانبهامراحاطهکنندهای

استکهنهسوبژهونهابژهاست،لیکنامکانمواجهۀسوبژهباابژهرافراهممیآورد.

کتیویسم جدید و تفکر دینی و معنوی 6- سوبژ
سوبژکتیویسممتافیزیکیدرفلسفۀجدیدوبادکارت،پدرفلسفۀجدید،بیشتربسطمییابد.مسألۀاصیلدکارت

یاضیاتبرایوی،همچونبسیاری، یاضیدانبودور برونشدازشکاکیتونیلبهحقیقتبودونظربهاینکهاویکر

یاضیاتدرحوزۀتفکرفلسیف،دستبهتأسیسنظامی منونۀاعیلیکعلمیقیینبود،کوشیدبااهلاموالگوگیریازر

یاضیایت یاضیایتزند.بهبیانسادهتر،دکارتدرصددحتققسودایر قطعیویقیینهمچوننظامهایهندیسور

کردن29تفکرومعرفتفلسیفبرآمد،سوداییکهچهارچویببرایبسیاریازفلسفههایمابعددکاریتنیزقرارگرفت.

یایض،»یقنی یایض،حقیقتبرایدکارتعبارتاز»یقنیسوبژه«،وبهتبعالگویمعرفتر براساسالگویعلمر

مطلقسوبژه«بود،یعینامری»حقییق«استکهبرایسوبژهبهحنومطلق»یقیین«باشدودرآنشائبۀهیچگونه

کثرفلسفههایجدیدقرارگرفت. شکوتردیدیوجودنداشتهباشد.ایندرکازحقیقتچهارچویببرایا

یف»حقیقت«بهمنزلۀ»یقنیمطلقسوبژه«خواهاننشاندادنمسیریبراینیلبهاینحقیقت دکارتباتعر

کردنشک«ونیلبه»شکمطلق«،بهواسطۀ یش،میکوشدبا»مطلق است.ویباشکدستوریخو

کوشیدتابامطلق ابطالاینشک،بهمبناوبنیادیبرایحقیقت،یعین»یقنیمطلق«دستیابد.دکارت

کردنشکبهیقنیمطلقدستیابد.)دکارت،35،1361-43؛مهو،37،1364-38(امامگرشکمطلق

یبکار« یربهفرضوجود»نیرویمطلقهایفر گز امکانپذیراست؟دکارتبرایامکانپذیرساخنتشکمطلقنا
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یبمنسوبژهاست.با مییناشخواهانفر کهبنابهفرضباقدرتمطلقهواهر یکی میشود،موجودیمتافیز

کهنهتهنااساسفلسفۀ کهدکارتبهاصلومبناییدستیافت یکیاست فرضوجوداینمفروضمتافیز

کثرفلسفههایمابعددکاریتقرارمیگیرد.ایناصل ا یسمجدیدمستتردر دکاریتبلکهمبناییبرایسوبژکتیو

یسمدکاریت، یتویدکاریتاست:»منفکرمیکمن،پسهسمت«.بهبیانسادهتر،باسوبژکتیو کوژ ومبنا،مهان

گاهیسوبژه«تاسرحداصلوبنیادارتقایافته،بنیادتفکرقرارمیگیرد.)دکارت،43-35،1361( »آ

گرفتهاست،معاینضمین،نتایجولوازمیدیگرنیز یسمجدیدقرار کهبنیادیبرایسوبژکتو یتویدکاریت، کوژ

کرد: دارد،کهآنهارامیتوانچننیصورتبندی

گاهیسوبژهبروجودشتقدمدارد؛ 1.آ

ینامربرایخودسوبژهاست؛ گاهیسوبژهاولنیوقابلدسترستر 2.آ

ینامربرایسوبژهاست؛ گاهییقیینتر 3.آ

یکیدکاریت30وحنوۀتفکراو31،»وجود«)اعمازوجودجهانووجود 4.براساسنتایجولوازممفروضمتافیز

یسمدکاریت،وجودتعلیقپذیر، اذهاندیگر(بهیکمسألهتبدیلمیشود.بهتعبیرسادهتر،براساسسوبژکتیو

یعینتردیدپذیر،است؛

گاهیوبهواسطۀآن،وجودسوبژهامریتردیدناپذیرویقییناستلیکنوجودجهانوابژهامریتردیدپذیر 5.آ

یتو،وجودسوبژهرامستقلاز کوژ یکیدکاریتوجتربۀ یقییناست،لذامیتوان،باتوجهبهمفروضمتافیز وغیر

وجودابژهدرنظرگرفت؛

گاهیسوبژهحموراصیلتفکراست. 6.آ

کتیویسم دکارتی 6-1: لوازم تفکر دینی در چالش با سوبژ
یخفلسفۀجدیدمابعددکاریتمیمنایاند، تار گونخودرادر مهۀایننتایجولوازمتفکردکاریت،کهبهصّورگونا

کهدرسننتارخییدیینومعنویدیدهمیشود.معاینضمین،نتایج نقطهمقابلآنحنوهتفکریاست
ً
دقیقا

یرنشان یسمدکاریت،میتوانبهشکلز ولوازمتفکردیینومعنویرا،براساسقیاسبامؤلفههایسوبژکتیو

یسم داد،یعینمیتوانوبایدانتظارداشتکهمباینحمکیوفلسیفتفکردیینومعنویدرچالشباسوبژکتیو

یرجستوجووفهمپذیرگردند: جدیدودرافیقبراساسمؤلفههایز

گاهیویبرتقدمدارد. 1.وجودسوبژهبرآ
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گاهی)تفکرواندیشیدن، کهآ یتونتیجهمیگیرد کوژ یشوبرمبنایجتربۀ دکارتبراساسمقدماتفلسفۀخو

استنتاج آن گاهی آ  از ووجودسوبژه تقدمدارد یاهسیتوی)»منهسمت( بروجود یعین»منفکرمیکمن«(

دکاریت، یسم سوبژکتیو خالف بر لیکن، )225-224 ،1372 وال، ورنو، 45-54؛ ،1361 )دکارت، میشود.

گاهیسوبژه«بهمنزلۀامری گاهیسوبژه«استنتاجشودو»آ »وجود«،بهمنزلۀبنیادجهان،بههیچوجهمنیتوانداز»آ

یتویدکاریتنیزتقدم سوبنیادهنادهشدهبروجوداست.کرکگوربهدرسیتنشانمیدهدکهحیتکوژ فرعی،مؤّسَ

گاهیرانشانمیدهد،لیکندکارتبهآنالتفاتنیافت.)Kierkegaard, 2009, 265-267(دکارتقبلاز وجودبرآ

گاهی«جتربهمیکند،بهمهنیدلیلاستکه گاهیخودرا)فکرمیکمن(جتربهکند،»من«رابهمنزلۀ»فاعلآ آنکهآ

ید»منفکرمیکمن،...«پیشازجتربۀفعل»فکرکردن« »فکرکردن«رابه»من«نسبتمیدهد.دکارتوقیتمیگو

گفتهمیشود»من یتو،وقیت کوژ جتربهایاز»منموجود«دارد.بهبیاندیگر،میتوانازدکارتپرسید:درجتربۀ

کهمیاندیشد،یا»مِنناموجود«؟یبتردید،این»مِنموجود«است فکرمیکمن...«،آیااین»مِنموجود«است

یتویدکاریتنشانمیدهدکهاینجتربهرابایدچننیصورتبندیکردو کهمیاندیشد.بنابراینحتلیلجتربۀکوژ

بیانداشت:»مِنموجودفکرمیکمن،پسهسمت«.امااینصورتبندینشانمیدهدکهگشودگیسوبژهبهوجود

گاهیسوبژهتقدمدارد. یشنتبهمنزلۀیکموجود)هستنده(برفعلتفکروآ یافتخو یشودر خو

یتویدکاریتدوامربنیادیندیگررانیزآشکارمیسازد:اواًل،وجودسوبژهبههیچوجهتعلیقپذیروتردیدپذیر کوژ

،بهدلیلمهنیتقدم
ً
گاهی«)»فکرمیکمن«(خودراآشکارمیسازد.ثانیا یرا»وجودمن«پیشاز»آ نیست.ز

گاهیوفعلتفکرجستوجوکنمی آ وجودسوبژه)»من«(براندیشیدن،سرشتخودسوبژهرابیشازآنکهدر

یستانسکهمهانفعل»خودـوضعکردن«است،بیابمی. گز ا بایددر»من«یعیندر

ینامربرایخودسوبژهنیست،بلکهاین،»وجود« ینویقیینتر گاهیسوبژهاولنی،قابلدسترستر 2و3.آ

گاهیسوبژهاست. ینامربرایآ ینویقیینتر استکهاولنی،قابلدسترستر

گاهی»منفکرمیکمن« آ که رامیگیرد نتیجه این یش یتویخو کوژ ازجتربۀ گفتهشد،دکارت که مهانگونه

یقیین«بنیادنظام
ً
گاهی،بهمنزلۀ»امرمطلقا ینامراستووجودمهنیآ ینولذایقیینتر اولنی،قابلدسترستر

پاساخنت یاضیایتاو،یعینبراینظامفلسیفایکهویسودایبر فلسیفویواصلموضوعی32براینظامفکرر

گاهی ،آ
ً
کهاوال یتونشانمیدهد کوژ از کرکگور یایضداشت،قرارمیگیرد.اماحتلیل آنرابراساسالگویر

گاهی)»فکر آ بر یافتوجودخودسوبژه)»من«( ودر نیست، گاهی آ برای امر ین قابلدسترستر و خنستنی
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تلیقشود. امر ین قابلدسترستر و منزلۀخنستنی به باید که اینوجودسوبژهاست لذا دارد. تقدم میکمن«(

) Furtak, 2010, 93-94 ؛Kierkegaard, 2009, 265-267(

یافت»وجود در و مقیداست یمی»وجوِدمن«وجود بگو ادامهدهمیمیتوانمی را  کرکگور گرحتلیل ا همچننی،

یافیتازوجودمطلقیاوجودحمض یافت»وجودمطلق/حمض«است،یعینتامادر مقید«خودمبتینبردر

یافیتازوجودمقیدداشتهباشمی.)ورنو،وال،224،1372-225(بهبیانسادهتر،بر نداشتهباشمیمنیتوانمیدر

یشنتبهمنزلۀ»منموجود)هستنده(«ونه»منناموجود«دارم. یافیتازخو یتویدکاریت،»من«در اساسکوژ

که یافیتاست مبتینبردر
ً
یافت»منموجود)هستنده(«بهمنزلۀ»منموجود)هستنده(«صرفا لیکنخوددر

یتویدکاریت،واژۀ»من« کوژ »ازوجود)هسیت(حمض«دارم.همچننیبایدتوجهداشتدرچهارچوبجتربۀ

کرکگورنشانداد،بهمعنای»مِنموجود،فکرمیکمن...«است، درعبارت»منفکرمیکمن...«،مهانگونهکه

یافت»وجودمقّید«خود،مبتین گاهی»فکرمیکمن«تقدمداردودر یافت»وجودمقّیِد«»منموجود«برآ لذادر

ینونیز یافتوجودحمض)مطلق(،خنستنیوقابلدسترستر یافت»وجودحمض/مطلق«است،لذادر بردر

ینامراست. ینوتردیدناپذیرتر یقیینتر

کهمنیتواندسوبژهحمورباشدواینتفکرمبنایحمکی کهتفکردیینومعنویآننوعتفکریاست گفتهشد

ونظریاشرانهبرسوبژه)انسان(بلکهبرحقیقیتاستعالییاستوارمیسازد.حال،براساسحتلیلونقد

گاهی«بلکه»وجودحمض« یتویسوبژهحموردکاریت،میتواننتیجهگرفتدرتفکردیینومعنویایننه»آ کوژ

گاهی یافتوجودحمض،بنیادآ کهدر کهمبناوبنیادنظامنظریقرارمیگیرد،وحیتمیتواننشانداد است

یرازماین»مناندیشنده«)سوبژه(میتواندچیزیرا ابژهاست.ز گاهیسوبژهاز یشنتونیزبنیادآ سوبژهازخو

یافتهباشد.از کهآنراپیشاپیشبهمنزلۀ»ابژۀموجود«در کند قشناسایی)ابژه(درک
َّ
بهمنزلۀموضوعومتعل

یافتوجودمقّیدیکابژهنیزمبتین یافیتازوجودحمضاست،لذادر یافتهروجودمقیدمبتینبردر آنجاکهدر

یشنت گاهیازخو یافتوجودحمضهمبنیادآ یافتآدمیازوجودحمضومطلقاست.بهاینترتیب،در بردر

یافت،نهخودسوبژه یشنت،یعینهمبنیادسوبژهوهمبنیادابژهاست،لیکنایندر گاهیازغیرخو وهمبنیادآ

گاهیوامکانسوبژهبودنسوبژهونیزامکانابژهبودن کهامکانآ ونهخودابژهاست،بلکهآنحقیقیتاست

ابژهرافراهممیآوردبدونآنکهخودابژهوبرابرایستایشناخیتواقعشود.

و
ً
کانیتانساناوال یسمجدیددکاریتو یکیونیزسوبژکتیو یسممتافیز گفتهشدبراساسسوبژکتیو همچننی،
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یتویدکاریت کی(تلیقمیشود.اماحتلیلکوژ بالذاتبهمنزلۀیکسوبژه)حیوانناطق،جوهرفکوریاخودادرا

یافتوجودحمض یافیتازوجودحمضومطلقاستومهنیدر کهانساناواًلوبالذاتدر نیزنشانمیدهد

یافتوجودحمض«نهحاصل گاهیوبنیادابژهبودنابژهاست.لیکن،بایدتوجهداشت»در کهبنیادآ است

مواجهۀحواسمارابا
ً
کهاساسا یافتامرماتقدمیاست حواسماونهحاصلفامهۀمااست،بلکهایندر

»دادههایحیس«،بهمنزلۀ»دادههایحیسموجود«،ونیزتفکرمارابهمنزلۀبازمنایی»دادههایحیسموجود

گاهی یافتحیسیانوعیآ یافتوجودحمض«نوعیانطباعودر درجهان«درذهنامکانپذیرمیسازد.»در

یافترامنیتوانازسنخانطباعاتحیسوجتریب مفهومینیست،بلکهمقدمبرهردویآنهااست،لذاایندر

یافتوجودحمضرابایدمهانسرشتبنیادینحنوۀهسیتانساین،یعین کرد.در یاازسنخمفاهمیفامههتلیق

گشودگیانسانبهوجودحمضوازسنخرابطۀوجودیانسانوجهانوتعبیردیگریازمهانفقرذایتانسان

وگشودگیاوبهوجودحمضدانست.تفکردیینومعنویبیشازهرچیزخودساحتوجودحمضوفقرذایت

یشقرارمیدهد. انسانبدانرابنیادوحموراصیلتفکرخو

4.وجودمهانحقیقتتعلیقناپذیروتردیدناپذیراست.

یسمدکاریت،»وجود«)اعمازوجودجهانووجوداذهاندیگر(بهیکمسألهتبدیل براساسمقدماتسوبژکتیو

گاهیبهمنزلۀیکامریقییناثباتمیشودلیکنوجودجهانخارجموردتردیدو میشود.بهبیاندیگر،وجودآ

گرفته،عیلرغممهۀتالشهایدکارتغیرقابلاثباتبایقمیماند.حیتبراساسفلسفۀاستعالیی شکقرار

درحوزۀپدیداریاست
ً
کانیت،وجودصرفیکیازمقوالتماتقدمفامههاستکهحوزۀکاربردواطالقآنصرفا

کنمی.لیکنوجود،مهانحقیقتتعلیقناپذیروتردیدناپذیراست. وماحقندارمیآنرابهحوزۀنومن33اطالق

یشنت،وپیشاز یش،ازوجودمقّیدخو گاهیخو گاهیازآ یتویدکاریتنشاندادکهسوبژهپیشازآ حتلیلکوژ

یافتوجوداست. گاهیبهدر قوامآ
ً
یافتداردواساسا آنازوجودحمضدر

براساساینحتلیل،میتوانگفتتکیۀتفکردیینومعنویبروجود،یعینمهانحقیقتاستعالییایاستکه

گاهیبه قوامآ
ً
بههیچوجهمنیتوانازچنبرۀآنخارجشد،حقیقیتکهتردیدناپذیروتعلیقناپذیراستواساسا

گاهیقواممنیپذیرد. آ گاهیاز یشنتوآ گاهیبهخو گاهی،حیتآ آناست،وبدونآنهیچگونهآ

5.تصورانسانمستقلازجهانتومهیبیشنیست.

گاهی،وجودسوبژهامریتردیدناپذیرویقییناستلیکن گاهیو،بهواسطۀآ یسمدکاریت،آ براساسسوبژکتیو
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یکیدکاریت،وجود یقییناست،لذامیتوان،باتوجهبهمفروضمتافیز وجودجهانوابژهامریتردیدپذیروغیر

یتویدکاریتنشانمیدهد کوژ گفتهشد،حتلیل که گرفت.اما،مهانگونه سوبژهرامستقلازوجودابژهدرنظر

یافتوجوداست. گاهیوسوبژهبودنسوبژهبهدر قوامآ
ً
کهاساسا

همچننی،حتلیلهایهایدگرازساختارهایوجودی-وجودشناخیتآدمی34،ودرکحنوۀهسیتخاصانسان

یسیتانسانمستقلازجهانتومهیبیش کهتصورسوبژکتیو بهمنزلۀدازاین35ودرجهانبودننشانمیدهد

نیستوحقیقت،حنوۀهسیتانساندرمهانوجودربطیوی،یعینفقرذایتآنبهوجودهنفتهاستوتصور

یشنت،بهمنزلۀحنوهایازوجود،پیشاپیشروشناییوجودراآشکارساختهاست.برایناساس، انسانازخو

گونهتفکریوجودربطیوفقرذایت گونهتفکریاستکهبیشازهر گفتهشودتفکردیینومعنویآن میتواند

انسانبهحقیقتوجودرادرمییابدوبرآنتکیهمیورزد.

6. وجود، محور اصلی تفکر است.
کهحموروبنیادتفکراست.لیکنتفکر گاهیووجودسوبژهاست یسمجدیددکاریتاینآ براساسسوبژکتیو

دیینومعنویحمورتفکروبنیادرادرساحتوجودجستوجومیکند.تفکربهراسیتدیینومعنویمیکوشد

امریمشاهدهناپذیر،ناحمسوس،ابژهناشدین،حماسبهناپذیر،پیشبیینناپذیروچیرهناشدینرابهجلویچشم

لیکن دانست، یکی )ابژه(منیتوان قشناسایی
َّ
متعل با نه و )سوبژه( فاعلشناسا با نه را آن که امری آورد،

احاطهکنندةهردو،بنیادتفکر،شرطاستعالییشناختوتعینیکنندۀدرسیتونادرسیتمعرفتبشریونیزکنش

آدمیاست،ودرمهانحالنهازفاعلتفکرجدااستونهازموضوعشناخت.



71

نتیجه گیری
یسم وسوبژکتیو کیل طور به یکی متافیز یسم درکسوبژکتیو بدون کنوین فرهنگجهان و فلسفه تفکر، فهم

یسم،نهییلیسموحبرانمعنادرجهان یسمبهسکوالر جدیدبهطورخاصامکانپذیرنیست.اینسوبژکتیو

از معنوی و دیین تفسیری ارائة و معنا حبران از برونشد منظور به تالش هرگونه است. گشته منهتی کنوین

یسیت غیرسوبژکتیو تفکر از حنوهای به نایلشدن و یسم سوبژکتیو عمیق درک بدون کنوین روزگار در جهان

امکانپذیرنیست.بهمهنیدلیل،پرسشازامکانیاعدمامکانتفسیریدیینومعنویازجهاندرروزگار

یسم یسماست.براساسسوبژکتیو گسستازسوبژکتیو مامبتینبرپاسخبهپرسشازامکانیاعدمامکان

گاهیانسانبنیادهرچیز یشمنیتوانددستیابد.لذاآ گاهیخو یکیانسانبهامریخارجازحوزۀآ متافیز

ازمجلهبنیادقوامخبشجهانپدیداریقرارمیگیرد.فراهمساخنتمباینِحمکیبرایامکانتفسیریدیینو

معنویازجهانوامکانهمسخینبشرباحقیقیتقدیسواستعالییمبتینبرفراهمساخنتمباینِحمکیبرای

مواجهۀ و گاهی آ حوزۀ از انسان استعالی برای بنیادی دادن نشان و یکی متافیز یسم سوبژکتیو از برونشد

مستقمیویبواسطهباوجودیاحقیقیتاستعالییاست.درتفکردیینومعنویاز»وجودیاحقیقتاستعالیی«

گاهیوسوبژهبودنویتقدمدارد،ونیز کهوجودانسانبرآ به»امرقدیس«تعبیرمیگردد.نشاندادناینامر

ینامربرایخودسوبژهنیست،بلکهاین، ینویقیینتر گاهیسوبژهاولنی،قابلدسترستر کهآ اثباتاینامر

گاهیسوبژهمیباشد،ضربهایمهلکبه ینامربرایآ ینویقیینتر کهاولنی،قابلدسترستر »وجود«است

یسمجدیدبهطورخاصواردمیکند.همچننی،براساس کیلوسوبژکتیو یکیبهطور یسممتافیز سوبژکتیو

کهآیاموجوداعیلوجودداردیانه. یکیمهوارهاینپرسشمطرحمیشود یسممتافیز گاهیحموریوسوبژکتیو آ

یک)وجودشناخیت(ونهانتیک)موجودشناخیت(ازحقیقتقدیسوتلیقآنبهمنزلۀوجود، لیکنفهمانتولوژ

کهحقیقیتاحاطهکننده،تعلیقناپذیروتردیدناپذیراستونیزاینتلیقکهتصورانسانوسوبژۀمستقلازوجود،

گاهی،یعینبروجودداللت گاهیوسوبژه،برامریاستعالییوبیرونازخودآ تومهیبیشنیستوصرفوجودآ

کهوجودبه یسموآشکارسازیاینحقیقتاست گامهاییسترگواسایسبرایگسستازسوبژکتیو میکند،

کهدر گاهیاست.درچننیافیقاست گاهیوی،بنیادجهانوآ منزلۀیگانهحقیقتقدیس،ونهانسانوآ

روزگارمامیتوانازامکانتفکردیینومعنوی،بهمعنایخروجازموجوداندییشوخیرهشدنبهخودوجودو

یدندرآنیگانهامراحاطهکنندهسخنگفت. گز مأوا
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پی نوشت ها:
یر 1.نوشتۀحاضربراساسمفروضبنیادیِنوحدتواینمهایندین،عرفان،حمکتوتفکرمعنویبهحتر

یشقرار درآمدهاستونگارندهمهۀاینمقوالترادروحدتواینمهاینشانموردتأملوموضوعسخنخو

دادهاست،یعینبراساساینمفروضکهگوهرۀدیانتمهانروحتفکرشریقیعینعرفانیاتفکرمعنویاست.

کهاینمقالهبرعهده گفنتازاینمهاینیامتایزاتدینوعرفانخارجازرسالیتاست کهسخن نظربهاین

گرفتهاست،ازطرححبثازنسبتدینوعرفانصرفنظرمیکمن.لیکن،حیتعدمپذیرشپیشفرضوحدت

کنویندرخصوصنسبترابطۀعرفان،تفکر بنیادیندین،عرفانوتفکرمعنوی،خلیلبهچهارچوبحبث

یکیواردمنیکندوتوجهدادننگارندهبهمفروضبزرگهنفتهدراین یسممتافیز یو معنویودینباسوبژکتو

کهوجودنوعیسکتهدرحبثوحنویجهشاز»عرفانیاتفکرمعنویشریق«به ازآنجهتبود
ً
مقالهصرفا

کهدرفرازبعدیحبث،بهطرح »دین«درلسانوادبیاتایننوشتهاحساسنشود.بهمهنیدلیلاست

»پرسشازامکانذایتدینوتفکرمعنوی«بهحنویکسانوتوأمانمیپردازم.

کنیدبه: 2.درخصوصرابطۀوجود،خداوندوتفکرمعنوینگاه

-آشتیاین،سیدجاللالدینآشتیاین)یبتا(،هسیتازنظرفلسفهوعرفان،هتران:انتشاراتزنانمسلمان.

-آمیل،سیدحیدر)1364(،نقدالنقودمعرفةالوجود،ترمجهوتعلیق:محیدطبیبیان،هتران:اطالعات.

-ابنعریب،حمیالدین)یبتا(،الفتوحاتاملکیه،بیروت:دارصادر.

-ابنعریب،فصوصاحلکم)1400(،تصحیحابولعالعفییف،چاپدوم،بیروت:دارلکتابالعریب.

-ابنترکه)1375(،شرحگلشنراز،تصحیحوتعلیقکاظمدزفولیان،هتران:یبنا.

یدالدین)1361(،شرحفصوصاحلکم،تصحیح:سیدجاللالیدنآشتیاین،مشهد:دانشگاهفردویسمشهد. -جندی،مو

-پارسا،خواجهحممد)1366(،شرحفصوصاحلکم،تصحیح:جلیلمسگرنژاد،هتران:مرکزنشردانشگاهی.

الدین جالل سید شرح: و تصحیح مقدمه، احلکم، فصوص شرح داوود)1375(، حممد رومی، قیصری -

آشتیاین،هتران:علمیوفرهنگی.

-کاشاین،عبدالرزاق)1370(،شرحفصوصاحلکم،بیدار،قم:نشربیدار.

کهارت،هتران:هرمسبامهکاریمرکز کایی،قاسم)1381(،وحدتوجودبهروایتابنعریبومایسترا کا -

بنیامللیلگفتوگویمتدنها
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3. Transcendence

واژۀ میگفت. سخن متافیزیک و یسم سوبژکتیو بر )Uberwindung( غلبه از خنستینش آثار در هایدگر .4

کهمفهوم یافت Uberwindungبهزبانآملاینبهمعنایغلبه،فتحوپیروزیاست.لیکن،هایدگربهدرسیتدر

یکیاست.نیچهدرمقالۀخود،باعنوان »غلبه«خودهنوزحاصلارادۀمعطوفبهقدرتولذامفهومیمتافیز

یخبرایحیات«)1874(بهوضوحمفهومغلبهرا»مفهومیمدرن«تلیقمیکند. »دربابسودمندیومضاّرتار

هایدگر،پسازگشتمشهوردرتفکرشودرآثارمتأخرش،ترجیحمیدهدکهبهجایتعبیر»غلبهبرمتافیزیک/

گیرد.لذا،آنچههایدگرچشمانتظارآن یسم«،ازعبارت»گسست)Verwindung(ازمتافیزیک«هبره سوبژکتیو

یسم،بلکهگسستازآنبود.طبقگزارشواتیمو،بنابرآنچههایدگر یکیابرسوبژکتیو بود،دیگرنهغلبهبرمتافیز

ید،اصطالحگسستهممفهومپذیرشوهممفهومتعمقرادربردارد،درحایل بهمترمجانفرانسویاشمیگو

کههممفهوممراقبتوهببودیوهممفهومچرخشوتغییرنیزدرآنهنفتهاست.)نک:واتیمو،،29،1386ـ30(

یسممیتواندبهمابرایاندیشیدن یکوسوبژکتیو فهممتایزمیاندومفهومگسستوغلبهدرنسبتبامتافیز

یک/ گرازمفهومغیرقابلتصور»غلبهبرمتافیز درخصوصامکانتفکرمعنویدرافیقروشنتریاریدهد.اماا

یسمبهچهمعنااست؟امروز یک/سوبژکتیو یاگسستازمتافیز می،بهراسیتخودگذر یسم«نیزبگذر سوبژکتیو

یک« برابرتفکرویمیهنند:چگونهمیتواناز»پایانفلسفه/متافیز بسیاریازخماطبانهایدگراینپرسشرادر

سخنگفت،واینپایان،برایتفکربشرامروزی،چهمعناومفهومیرادربردارد؟

تفکر بنیادین اوصاف کهخود هرچند است، غیرممکن یک متافیز گهاین نا درهمشکسنت که کرد اذعان باید

یکبههیچوجهمنیتواندبهصورتجمموعهای یرایناینسنتمنهتیشدهاست.متافیز یکیبهخودو متافیز

یسم)پایانفلسفه( یک/سوبژکتیو گسستازمتافیز یا گذر کناریهنادهشود. باورهایایکنظامنظریبه از

معناییجزپایانیافنتسیطرۀساحیتازوجودآدمیبردیگرساحاتوجودویخنواهدداشت.بشردرسنت

عقل، از خایص معنای کمیت حا پرتو  در دادهاند، نشان سنت این بزرگ نقادان که مهانگونه یک، متافیز

فرامویش، واسطۀمهنی به و است برده یاد  از را یش خو وجود دیگر اصیل ساحات منطق، و راسیونالیسم

میی،349،1394ـ350( گشودگیاشرابهساحیتاصیلازجهانازکفدادهاست.)عبدالکر
5. Historicity

کیدبراینواقعیتاستکهدرروزگارما»حقیقت 6.کاربردتعبیر»بهاصطالح«،آنهمباحروفکج،بهبیانتأ

گرفته،از یکغریب،درحجابقرار شرق«و»تفکردیینراستنی«،حتتسیطرهوهژموینجهاینتفکرمتافیز
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یستجهانکنوینماغایباست. ایفاینقشاصیلوراستنیدرز

بر و بشری امری 
ً
صرفا یسم« سوبژکتیو بر آمدن »فائق که نیست معنا این به وجه هیچ به مجله این .7

یزیهایبشریاست.دعوتبهاندیشیدنبهپرسشازامکانیاعدمامکان اساستصممیگیریهاوبرنامهر

کهخود تفکراست از تازه انکشافحنوهای و برایظهور بهمعنای»آمادهشدن« یکی متافیز یسم سوبژکتیو

حاصلظهوروانکشافتازهایازهسیتاست.اینعباراتبیشازآنکهدرمعناییجبراندیشانهدرکگردند

میبایستدرراستایتالشبهمنظورنیلبهحنوهایتفکرغیربشرحمورانهوغیراومانیسیتتلیقشوند،یعیندر

جهتنیلبهمهانحنوهایازتفکرکهدرسننشریقودییندیدهمیشود.

8.Contexts

که ینمفاهمیاخالیق- کهمعتقداستمتعلقاتبنیادیتر یسمدیدگاهیاست ابژکتیو Objectivism .9:مراداز

ین بهمنزلۀارزشها،تکالیف،تعهدات،حقوق،وبایدونبایدهادرعرصۀاخالقفرضمیشوند-یااسایستر

قاتاموری
ّ
یباییوزشیتدرعرصههنر(وجودعییندارند،ویااینمتعل یباییشناخیت)همچونمفاهمیز مفاهمیز

هستندکهمادربارهآهنامیتوانمیاحکامیصادرکنمیکهبهحنوعیین،یعینمستقلازاحساسات،عواطف،عالیق،

وسالیقافراد،صادقیاکاذبباشند

که»اواًلوبالذات، یکیوتلیقآنازانسانبهمنزلۀموجودی یسممتافیز 10.بهتعبیردیگر،درنقدسوبژکتیو

حملانتقاداستنهدراتصافوصف»سوبژهبودن«بهانسانبلکهدرخصوصاین
ً
سوبژهاست«آنچهدقیقا

گاهی وبالذات«یکسوبژهتلیقکنمی،ووصفبنیادیتریراکهازاساسخودمهنیآ
ً
امراستکهویرا»اوال

وسوبژهبودنآدمیراامکانپذیرمیسازد،نادیدهبگیرمی.
11. a priori/ Transcendental

12. Subjectivity

13. Object in general

14. The objectivity of objects

ق«یا»موضوع«برایامرماتقّدمیااستعالیی)حوزۀوجود(
َّ
کاربردتعابیریچون»متعل 15.بایدتوجهداشت

نبایددرمعاینعادیومتداولفهمشود.بهبیانسادهتر،وجودیاامراستعالییمهانحقیقتتعنیناپذیرو

)Thematized(ایستایتفکرقرارنگرفتهوبهامریموضوعی لق«درمعنایابژهیابرابر اشارهناپذیریاستکه»متّعَ

تبدیلمنیشود.
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16. Subject is Object-Relatedness.

17.درسنتفلسفهوعرفاناسالمییکیازاقسامتقسمیبندیوجودتقسمیوجودبهوجودامسی)حممویل(و

درسنتفلسفهاسالمی
ً
باآنچهغالبا

ً
وجودرابط)ربطی(است.لیکن،آنچهمدنظراینجانباستدقیقا

گفتهمیشودمنطبقنیست.مطلبازاینجاآغازمیشودکهوقیتیکقضیه،مثل»آتشگرماست«رابرریس

در )است(. وج.نسبتحمکیه )گرم( )آتش(،ب.حممول الف.موضوع مواجههستمی: باسهجزء میکنمی

سنتفلسفۀاسالمیگفتهمیشوددرهرقضیهعالوهبرموضوعوحممولامردیگریرامییابمیکهبهوسیلهآن،

گرهریكازموضوعوحممولرابهتهناییدر کها موضوعوحممولباهمارتباطواتصالپیدامیکنند،چیزی

کنمی،آنراخنواهمییافت، کدامازآندورامهراهباچیزدیگریمالحظه گرهر نظربگیرمی،یافتمنیشود،ونیزا

پسآنچیزوجودوحتققداردودرعنیحالوجودشبهحنویمستقلنیستکهبتوانآنرابهعنوانیكامر

گرفتهومستقلاز کهبنیموضوعوحممولقرار کرد.وجوداینامرسوم)نسبتحمکیهیا»است«( سومحلاظ

آندومنیباشد،بنابهفرضرایجدرسنتفلسفۀاسالمی،وابستهبهدوطرفموجوددرآناست،بهحنویکه

کهیكمفهوممستقلراتشکیل بههیچوجهخارجویامستقلازآندومنیباشدودرمهانحال،معنایینیز

دهدندارد.درسنتنظریماحنوۀهسیتموجودایتراکهبااسامییامفاهیمیبیانمیشوندکهمعاینمستقل

دارندوموضوعیاحممولقضیهواقعمیشوند»وجودامسی«ووجودیراکهمعنایمستقلندارد»وجودرابط«

گردیدهاستبهمفهوم»وجود مینامند.ازقضا،آنچهدراینمقالهبهمنزلۀوجودیاحقیقتاستعالییتعبیر

رابط«نزدیکتراستوحنوۀهسیتموجوداتیاابژهرابایدمساوقبا»وجودامسی«دانستوبایدحنوۀوجود

کرد.لیکن، امسیراوجودیغیرمستقلووجودربطیراامریقامئبالذاتومستقلازموضوعوحممولتلیق

حبثوجودامسیووجودربطیبامالصدراحتویلمییابد.مطابقتلیقصدرایشیرازی،وجودامسیمهانوجود

کهمصداقیگانۀآنذاتواجبالوجوداستوبقیةممکناتوماهیاتنیز،در مستقلوقامئبهذاتاست

مقاممعلول،نهموجودایتمستقلبلکهعنیالربطبهعلتبوده،ازوجودیربطی)بهمعنایعنیفقرذایتبه

علتومرتبطبودنباآن(برخوردارند.دراینمقالهمراداینجانبازعنیالربطبودنحنوۀهسیتانسانبهوجود

بهتلیقمالصدراازتعابیروجودامسیووجودربطینزدیکتراستتاآنچهدرلساندیگرفیلسوفانمسلمانآمده

رابطواتصالدهندةموضوع
ً
است.توضیحبیشترآناستکهبرخالفتصورفیلسوفانمسلمان،»است«صرفا

وحممولنیستبلکهموضوعبودنموضوعوحممولبودنحممولنیزقامئبهمهنی»است«است،چونموضوع
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)مثلآتش(وحممول)مثلگرم(قبلازآنکهموضوعوحممولیکحکم)قضیه(قرارگیرندهریکبهمحلاویل

وذایتخودشانهستند،یعین»آتش،آتشاست«و»گرمگرماست«.بهبیانسادهتر،این»است«نهفقطدر

ارتباطمیانموضوعوحممول،بلکهپیشاپیشدرخودموضوعبودنموضوعوحممولبودنحممولحضوردارد.

یکی،براساسدرکاونتیک)موجودشناخیت(ازحقیقتاستعالییبهمنزلۀ»موجوداعیل«، 18.تفکرمتافیز

ۀاثباتموجودی
ّ
مهوارهبااینپرسشمواجهاست:آیاموجودیبهنامخداوجودداردیانه؟ازآنجاکهمتامادل

یکی،یعینمعیارشدنوحجیتیافنتمطلقمنطق،خدشهپذیر یسیسممتافیز اعیل)خداوند(براساسلوژ

کیتدروجودامرقدیسبهمنزلۀموجوداعیلمیاجنامد.مهچننی،با بهشکا
ً
یکیهنایتا است،لذاتفکرمتافیز

گاهیوذهنیتبه گاهیهیچگاهمنیتواندپایشراازحوزۀآ کهآ یکی،ازآنجا یسممتافیز توجهبهسوبژکتیو

یکیوجودموجوداعیلمهوارهموردتردیداست،درنتیجه یسیسممتافیز بیرونگذارد،وازطریفنیربراساسلوژ

یا تلقنی روانشناخیتوحاصلاحساساتگرایی، امری به 
ً
ومعنویهنایتا تفکردیین قاصیل

َّ
متعل و موضوع

یکی یسممتافیز یستدیینومعنویبراساسسوبژکتیو برساختۀقوۀخیالتلیقخواهدشد.بنابراین،هرگونهز

یک انتولوژ مقابل،درک در تبدیلخواهدشد. ویبدرونمایه امریهتی به فلسیف و بهحلاظِحمکی 
ً
هنایتا

)وجودشناخیت(ازحقیقتاستعالییبهمنزلۀوجودحمضوحقیقیتتعلیقناپذیروتردیدناپذیر،یعیندرکاین

کیت حقیقتکه»هسیتهست«وامکانهیچگونهتعلیقهسیتوتردیددرآنوجودندارد،ماراازهرگونهشکا

یکیدرعبارت»هسیتهست«صرفیکاینمهانگویی)توتولوژی(یاحیت یکیمیرهاند.تفکرمتافیز متافیز

کلماترامییابد.لیکنتفکردیینو براساسفلسفههایحتلییلوزباینجدیدنوعیلفاظیوبازیبهیودهبا

کهیگانهحقیقتقدیسوبنیادجهانو معنویدراینعبارتسادهویبپیرایهدرخشیشحیرتانگیزمییابد

بنیادحنوۀهسیت،تفکروکنشآدمیاست.

براساسجتربۀ
ً
یکی،کهصرفا بانمتافیز 19.مابرایتبینینسبتمیان»جهان«و»حقیقتاستعالیی«زباینجزز

گرفتهاست،یعینبیاناینرابطهبراساسرابطۀ»اینمهاین« رابطۀموجوداتدرونجهاینبایکدیگرشکل

نه و رابطۀ»اینمهاین« نه اساس بر را استعالیی« و»حقیقت رابطه»جهان« اما می. ندار یا»نهاینمهاین«

می، بانمناسبونظامواژگاینشایستهایبرایتوصیفآنندار »نهاینمهاین«بایددرککرد،رابطهایکههیچز

دراینتناقضبزرگهنفتهاست:اندیشیدنبهآنچهبهاندیشه
ً
وذاتوحقیقتتفکردیینومعنویدقیقا

درمنیآید،اماخودرابانشانههاییدراندیشهآشکارمیسازد.
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20. Thing

21. Object

22. The Objectivity of Objects

23. Non-objectifible Objectifying

ید:»این جهانخارجوجودداردیانه،میگو
ً
بارۀمسألۀوجودجهانخارج،یعیناینکهآیااساسا 24.کانتدر

براساس
ً
هنوزبرایفلسفهوعقلبشریبهطورکیلمایۀننگورسواییاستکهاعتقادبهجهانخارجصرفا

یکباور]ونهبراساسیکاستداللعقیل)افزودهشدهتوسطاینجانببهعبارتکانت([پذیرفتهمیشودو

گرکیسدراینبارهبهخویبتردیدکندماهیچپاسخقانعکنندهایبرایویندارمی«. ا
25. True

26. Truth

27. Founded

28. Existential

29. Mathematicalization

یبکار. میینوفر 30.یعینفرضوجودنیرویمطلقهایاهر

کوششاشبهمنظور 31.یعینباتوجهبهشکدستوریدکارتوفهمویازحقیقتبهمنزلۀیقنیمطلقو

یاضیایتکردنتفکر. ر
32. Axiom

33. Numen

34. The Existential-Ontologial Analysis of Human Existence

35. Da-sein
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