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چکیده

نحوۀ ارتباط نفس و بدن از جمله مسائلی است که با آغاز تفکر فلسففی مفورد توجفه افرار ترففت تفثییر ذهنیفتترایی
دکارتی بر حوزههای مختلف از جمله اخالق و فرهنگ ،موجب شده است که حل مسئلۀ دوآلیسم به یک دغدغه تبدیل
شود در این مقاله با مقایسۀ تطبیقی و با روش توصیفی-تحلیلی مشخص میشفود کفه صفدرا و هایفدتر در رو یکفردی
مشابه ،انسان را یک موجود میانگارند ،موضوعی که از نظر ایشان ،مورد غفلت ارار ترفته است ایفن دو فیلسفو اتفر
چه با اصطالحات متفاوت ،بر این باور هستند که تمایز نفس از بدن امری عقلفی و انتزاعفی اسفت و انسفان بفه لحفا
وجودی و یژتیهای خاص خود را دارد صدرا معتقد است نفس از بدن حادث میشود و در امتفداد آن اسفت و اترچفه
و یژتیهای خاص خود را به عنوان امر مجرد نیز داراست ،این امر به آن معنا نیست که دو موجود مسفتقل وجفود داشفته
باشد ،بلکه از نظر وجودشناختی یک موجود بیشتر نیست ازاینرو تعدد این موجود به نفس و جسفم ،بفه اعتبفار عقفل
است و این وجوه ،اموری وجودی نیستند هایدتر نیز معتقد است انسان در تجربۀ زیسفتۀ خفود یکتاسفت در نظفر وی
هرتونه برداشت دیگری از تجربۀ زیسته ،فرع بر آن و محصول انتزاع عقلی و نه امر وجودی است در دیفدتاه وی تمفایز
دکارتی موجب میشود وجه سابژکتو یسم انسان در فلسفه غالب تردد و تحت این عنوان ،هستی خاص انسان به عنفوان
دازاین فراموش شود
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طرح مسئله

بسیاری از مسائل فرهنگی و اخالای انسان امروز به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به حل مسئلۀ نففس و بفدن منفوط
است به نظر میرسد یکی از ریشههای تسست هو یتی و به و یژه اخالای جامعۀ امروز بحث چگفونگی ارتبفاط نففس
با بدن است تنها زمانی میتوان برای مسائل اخالای مانند نسبیت یا اطالق احکام اخالای ،نسبت «باید» و «است» و
مانند آن پاسخ مناسبی یافت که پیش از آن پرسشهای مربوط به نفس و بدن پاسخ یابند
ُبنمایههای مسئلۀ نفس و بدن در آموزههای سوفسطائیانی مانند پروتاتوراس و ترتیاس یافت میشود پروتفاتوراس
میتوید« :انسان مقیاس همۀ چیزهاست ،مقیاس چیزهفای موجفود بفر اینکفه آنهفا وجفود دارنفد و مقیفاس چیزهفای
ناموجود ،بر اینکه آنها وجود ندارند » (تمپرتس)064 :0331 ،

بودن انسان با نظریۀ شناسایی در ارتباط است به نظر میرسد که پروتاتوراس توجه زیادی به عین فی نفسفه
مقیاس ِ
ً
ً
نداشته و بیشتر به انسان توجه میکرده است ترتیاس نیز معتقد بود اوال چیزی وجفود نفداردث یانیفا اتفر وجفود داشفته
َ
شناخت حاصل ،اابلانتقال نیست (کاپلستون)001 :0331 ،
باشد ،اابلشناخت نیستث یالثا اتر اابلشناخت باشد،
ِ
شکا میان نفس و بدن ،مسئلهای است که افالطون در فلسفه بنیان نهاد در دیدتاه ینو یتترایی افراطی وی ،میان
این دو ،نهایت فاصله برارار است ،بهتونهای که نفس ،موجودی متعلف بفه جهفان باالسفت کفه پفیش از بفدن موجفود
میباشد و پس از چند صباحی بدن را ترک میکند
افالطون در رسالۀ فایدون ابراز میدارد بهترین حالت برای نففس ،هنگامیاسفت کفه از ایفد تفن آزاد باشفد (افالطفون،
 )061 :0341پس از وی ،ارسطو ایدۀ عقل فعال را طرح میکنفد (2014:1496

 )Aristotle,کفه بسفن نظفرات وی چفه در

سنت فلسفی اسالمی و چه در دورۀ ارون وسطی و بهویژه نزد ابن سینا به تمایز صفریح نففس و بفدن میانجامفد از جملفه
ایدههایی که ابن سینا بیان میکند« ،انسان معل در فضا» است (ابن سینا0010 ،ق 01 :و  )111که بر اساس آن اتفر انسفان،
هیچ ارتباطی با بدن خود نیز نداشته باشد ،باز هم دارای خودآتاهی است و ازاینرو از بدن متمایز است بعفدها دکفارت بفا
استداللی مشابه ،این تمفایز را برجسفته میکنفد و هفر یفک را جفوهری جفدا میپنفدارد (کاپلسفتون )010 :0331 ،وی در
مکاتباتی که با ملکه الیزابت دارد محل ارتباط آنها را در غدۀ صنوبری شکل ،وااف در پفس سفر معرففی میکنفد (کرسفون،

ِ
)01 :0363ث اما در نهایت مثیوسانه بیان میکند که این رابطه باید هرچه کمتر کاو یده شود (مجتهدی)10 :0341 ،
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این مسئله پس از دکارت موجب شکلتیری فلسفههای تونفاتون میشفود الیبنیفتس بفا بهرهتیفری از مونادهفا بفه
اصالت ذهن اصالت میرسد و اسپینوزا نفس و بدن را به عنوان دو حالت از یک جوهر مطرح میکند بارکلی بفه ذهفن
اصالت میدهد تا جایی که ماده را انکار میکند و هیوم نیز در هر دو مورد تشکیک مینماید (پفاپگینث اسفترول:0340 ،

 314و  316و  )331کانت نیز به عنوان وارث هر دو نحلۀ تجربی و عقلی و در ادامۀ سفنت دکفارتی ،ایبفات متفافیزیکی
نفس را ناممکن دانست اتوست کنت ،پوزیتویستهای منطقی و حلقۀ و ین به این تمایز دامن زدند و مواض رادیکفال
در برابر امور غیرفیزیکی و غیرتجربی اتخاذ کردند و فیلسفوفان تحلیلفی همفواره در پفی یفافتن ارتبفاطی میفان ایفن دو
کوشیدهاند
 .1دوآلیسم دکارتی

دکارت دوتانگی و تباین نفس و بدن را در تثمل دوم و ششم کتفا ت أمالت بیفان میکنفد وی در تثمفل دوم میتویفد
انسان فقن چیزی است که میاندیشد و این صفتی است که از انسفان ،غیراابفلتفکیفک میباشفد و سفلب آن از نففس
غیرممکن است« :من هستم ،من وجود دارم ،این امری است یقینی هرتاه تفکر یکسره متواف شود ،شفاید در همفان
وات هستی یا وجودم هم به کلی متواف شود » (دکارت 01 :0331 ،و )00

پذیری بفدن نشفانۀ تمفایز ایفن دو از
دکارت در تثمل ششم نیز تصریح میکند که بساطت روح در برابفر تقسفیم ِ
ً
یکدیگر است « :زیرا وااعا واتی نفسم یعنی خودم را فقن بهعنوان چیزی که میاندیشد لحا مفیکنم ،نمیتفوانم
ً
اجزایی در خود تشخیص دهم اما در مورد اشیاء جسمانی یا ممتد ،موضوع کفامال بفه عکفس اسفت » (دکفارت:
 013 :0331و )014

دکارت همچنین در رسالۀ «انفعاالت نفس» ،غدۀ صنو بری در مغز را به عنوان عامل پیوند و اتحفاد ایفن دو جفوهر
معرفی میکند « :جزء خاصی در بدن وجود دارد که نفس اعمال خود را در آن بیش از دیگر اجزای بدن اجرا میکنفد
و آن جزء ،غدۀ بسیار کوچکی است که در بخش میانی مغز بهطور معل در باالی مجرایی ارار دارد » (دکفارت:0331 :
 013و )001

اترچه نظریۀ «غدۀ صنوبری» مقبول نیفتاد ،اما آنچه در دیدتاه دکارت مسلم است ،اعتقفاد بفه تبفاین جفوهری نففس و
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بدن در عالم واا و وجود است نتیجۀ این سخن آن است که ما با دو موجود منحاز اما مرتبن با یکدیگر مواجه هستیم:
حتی اگر فرض کنیم خدا نفس و بدن را چنان شدید با یکدیگر متحد کرده است کتش شتدیدتر از آن ممکتن نیست و
ترکیبی از هر دوی آنها پدید آورده اس  ،با وجود این ،هر چش خدا آنها را بششدت با هم متحد کرده باشتد ،نمیتوانتد
فاقد قدرت تفکیک کردن آنها یا جدا نگشداشتن آنها از یکدیگر باشد و اموری کش خدا بتواند تفکیک کند یا آنهتا را از
هم جدا نگش دارد ،واقعا متمایز از یکدیگر هستند( .همان 092 :و )092

به نظر میرسد که صدرا و هایدتر موض دیگری را انتخا کردهاند تحلیل رهیافت این دو فیلسفو بفرای از بفین
بردن شکا میان نفس و بدن از طری ایضاح وجودشناختی انسان از اهدا این تحقی میباشد
 .2نفس و بدن از دیدگاه صدرا

مالصفدرا وجفود را حقیقفت واحفد دارای مراتفب مفیدانفد به عبارت دای تر ،نظر نهایی وی این اسفت کفه حقیقفت
وجود ،واحد اسفت و مظفاهر وجود ،مشکک و دارای مراتب میباشفد در دیفدتاه وی ،جهفان دارای مراتفب مختلففی
است و هر هستومندی در این جهان نیز وجودی ذومراتب است و موجودی مادی نیست که عاری از مراتب باشدث زیفرا
از هر موجود مادی میتوان آتاه شد و آتاهی از هر موجودی در فلسفۀ صدرا ،نیازمند ایفن اسفت کفه آن موجفود دارای
وجود ذهنی باشد تا عقل انسان بتواند با آن متحد تردد بر این اساس ،صدرا به عوالم سهتانفه اائل اسفت از نظففر وی
جهفان خفارج بفه جهان محسوس ،جهان مثال و جهان عقول تقسیم میشود ازاینرو ،صدرا بفه انسفان (چنفان کفه بفه
تمام اشیاء جهان) به عنوان یک موجود با ابعاد مختلف مینگرد بنابراین انسان از همان ابتدا کفه وجفود مییابفد ،دارای
مراتب مختلف است با این دید ،مسئلۀ حدوث نفس از نظر صدرا معنایی دیگر پیدا میکند که ادامۀ بحث برای کشف
این معناست صدرا برخال مشائیان که نفس را به عنوان «کمال اول برای جسم ارتانیک که فاعفل رفتارهفای حیفاتی»
(ابنسینا0010 ،ق )01 :میدانند ،معتقد است انسان موجودی واحفد میباشفد کفه نففس از آن انتفزاع میشفود و نففس
همانند صورت است که وجود فینفسه آن عین وجود للبدن است (مالصدرا)00 :4 ،0341،

صدرا همچنین برخال مشائیان معتقد است که نفس در زمان حدوث ،جسمانی و مادی است در نظر او نفس بفا
بدن ،ترکیب اتحادی از نوع ماده و صورت دارند (همان )330 -331 :به بیان دیگر ،همانتونه کفه دیگفر اجسفام مفادی
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دارای صورت نوعیه هستند ،انسان نیز دارای صورت است به این معنا از آنجا که نففس ،صفورت نوعیفه ،نحفوۀ وجفود
(همان330 :و )341-340و تمام بدن است ،به عنوان نحوۀ وجود مثال ِی بدن (صورت) از ابتدا با بدن وجفود دارد در

نظر صدرا این تونه نیست که نفس انسانی از همان ابتدا ،به یکباره و بهطور کامل در بدن حادث شفود ،بلکفه از ابتفدای

وجود خود ،مراتب و درجات متعددی به خود میپذیرد و به مرور با عبور از نفوس نباتی و حیفوانی از مرحلفۀ صفورت
صر (جمادی) به سمت نفس نیل میکند و با حرکت جوهری ،أطوار مختلف وجودی را سفپری نمفوده و بفه تکامفل
میرسد صدرا مراتب وجودی نفس را با توجه به وضعیت علم در زمان خود ایفن تونفه سفامان میدهفد کفه آدمفی در
مرحلۀ جنین ،در مرتبۀ نفس نباتی ارار دارد ،و چفون زاده شفد ،نففس حیفوانی در او بالفعفل میشفود ،در مرتبفۀ سفوم،
صورت انسان نفسانی (با طی مراحل معنوی و در حدود چهل سالگی) بالفعل میشفود و در نهایفت بفا جذبفۀ الهفی،
ِ
مرتبۀ انسان ملکی در وی به فعلیت میرسد (همو)036 -033 :4 ،0340،

به نظر میرسد که باید مراحل فعلیت نفوس مختلف در انسان از نظر صدرا را با علم کنونی ،بفه روز شفودث زیفرا در
نظر وی ،نفس حیوانی از زمان تولد حالت بالفعل پیدا میکند این موض بیشتر مربوط به دورهای اسفت کفه وی در آن
میزیسته است
چنان که بیان شد صدرا برخال حکمای پیشین ،نفس را در بدو پیدایش ،جسمانی میداند (همفو 41 :6 ،0341 ،و

 )013و از این جهت میان آنها و نفس نباتی تمایزی اایل نیست نفس نباتی طب نظر جمهور حکما ،مادی است و بفه
تجرد راهی ندارد حیات نبات از آغاز تا انجام در ماده است و از آن جدا نمیتردد ،بلکه با عدم آن ،نابود مفیشفود بفر
اساس علم پزشکی و طب نظر صدرا میتوان تفت که لحظۀ ترکیب تامتهای نر و ماده ،لحظهای اسفت کفه صفورت
جمادی شکل میتیرد هنگامی که دی ان ای ( )DNAمختص فرد در حال شفکلتیری اسفت ،در حقیقفت صفورت
جمادی این موجود در حال تغییر است در لحظهای که شکلتیری دی ان ای ففرد بفه سفمت شفکلتیفری بفدن میفل
میکند ،صورت جمادی به نفس نباتی تبدیل میشود سپس نوزاد در رحم مفادر تفا مرحلفۀ نففس حیفوانی بفه تکامفل
میرسد اتر لحظۀ ترکیب دو تامت را در نظر بگیریم ،موجود منحازی از ترکیب دو موجود دیگر به وجود آمفده اسفت
این موجود از آنجا که موجود است ،طب نظریۀ صدرا دارای سه مرتبۀ وجودی اسفت یعنفی وجفود مثفالی نیفز دارد و
ازاینرو حادث شدن نفس برای او از تغییر و تحول در همین وجود مثالی و عقلی ناشی میشود به این معنا که بفا ادامفۀ
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رشد ،جنین به بدن انسان تبدیل میشود و زمانی که جنین پس از طی مراحلی به بدن تبدیل میشود ،نففس نیفز بفالمره
به امری خودآتاه است تبدیل میتردد از آنجا که بر اساس علم پزشکی ،تحرک ارادی ،شنیدن و غیفر آن ،بفرای انسفان
در رحم مادر ایبات شده ،پس نفس حیوانی نیز برای او یابت است
در دیدتاه صدرا ،نفس بهعنوان یک صورت جسمانی با انضمام به جسم حیوانی ،انسان را شفکل مفیدهفد امفا در
این صورت تحول نفس از نوعی طبیعی به نوعی مجرد ،انقال در ماهیت و ذات نفس محسو میشود کفه در امتنفاع
آن تردیدی نیست (همان )030 :3 ،وی با کمک دو اصل تفکیك وجود از ماهیت و اشفتداد در وجفود ،تبفدیل موجفود
مادی به مجرد را این تونه تبیین میکند که تحول نفس از طبیعی به مجرد ،حرکت در ماهیت نیست که به انقفال ذات
وجود جوهری نفس به صورت تدریجی و متصل اشتداد پیدا کفرده و از
منجر شود ،بلکه در وجود ،حرکت رخ میدهد
ِ
هو یتی مادی به سوی هو یتی تجردی نیل میکند و در ادامه نیز میتواند به عقفل محفت تبفدیل شفود (همفان -033 :
030ث )34 : 4

حرکت جوهری ،مستلزم تحول تدریجی در وجود متحرک است پس در حرکت جفوهری نففس بفه طفور مسفتمر
دیگری میشود و این امر ،مستلزم از خود به درآمدن یا خود را از دست دادن و فنای مسفتمر و پیدایشفی دوبفاره اسفت
جوهری ممتدی است که میتوان اجزائفی بفرای آن تصفور کفرد ایفن اجفزا بفه
بنابراین در دیدتاه صدرا ،نفس ،وااعی ِت
ِ
صورت پیوسته و متصل ،یکی پس از دیگری حادث میشوند ،بهتونهای که هر جزء نسبت به جزء ابلفی کامفلتفر و از
درجۀ وجودی برتری برخوردار است بنابراین نفس انسان ابتدا دارای آیار صفورتهای عنصفری اسفت کفه در مراحفل
بعدی آیار و خواص معدنی و تیاهی نیز بر آن افزوده میشود در مرحلۀ چهارم ،نفس با حفظ خواص ابلفی ،خودآتفاه
میشودث به این معنی که درك حضوری از خود دارد و اینجاست که نفس دارای نفوعی تجفرد مثفالی مفیتفردد و نشفئۀ
حیوانی و تجرد نفس آغاز میشود بنابراین با حرکت جوهری اشتدادی ،جوهری جسمانی به جوهر مجرد مثالی تبفدیل
میشود (عبودیت )113-111 :0343 ،نفس در این سیر میتواند به ساحت تجرد عقلی نیز دست یابد
پس از اینکه نحوۀ حدوث نفس و حرکت جوهری از نظر صدرا تببین شد ،نحوۀ ادراک انسفان از نظفر صفدرا بفه
عنوان بحث تکمیلی از رهیافت وی به دوآلیسم دکارتی ضروری به نظر میرسفد ایفن مسفئله در خفالل حرکفت در
مجرد تبیین میشود صدرا برخال حکمای پیشین ،نفس را در بدو پیدایش ،جسمانی میدانفد (مالصفدرا:6 ،0341 ،
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 )013-41وی همچنین دربارۀ نفس حیوانی معتقد است که تنها در بدو پیدایش ،مادی است و سپس بفه مرحلفۀ مفادی
مثالی محت میشود (فیاضی )043-031 :0333 ،تفاوت نفس انسانی بفا نففس حیفوانی در
مثالی میرسد و سرانجام ِ

این است که نفس انسانی میتواند از مثالی محت نیز فراتر رود و با عبور از مرحلۀ مادی ،به مرحلۀ مثالی عقلی برسفد
(مالصدرا0360 ،ثالف)131 :

با جستوجو در آیار صدرا میتوان سه راه حل برای مشکل حرکت در نفس یافتث  0تعیین محفدودۀ برهفان افوه و
فعلث  1اائل شدن ساحت مادثی برای نفسث  3اتحاد عقل و عاال و معقول
از منظر صدرا ااعدۀ اوه و فعل جایی کاربرد دارد که یا کمال واحد در کار باشد و یا اتفر بحفث کمفاالت تونفاتون
مطرح است ،در یك نشئه و نه در نشئههای متفاوت باشند بنابراین اتر فعلیت ،نسبت به نشئۀ محسوس و اوه ،نسبت بفه
نشئۀ معقول در نظر ترفته شود ،مشکلی به وجود نخواهد آمد نفس نیز اینتونه اسفتث فعلیفت نففس بفه لحفا نشفئۀ
وجفود
محسوس و صورت جسمیه است ،ولی به لحا نشئۀ معقول و صورت عقلی ،بالقوه میباشد بنابراین نففس بفا
ِ
بساطتش ،مجم فعلیت و اوه است ،بدون آنکه ماده و صورتی در کار باشد و بر این اساس ،واوع حرکفت جفوهری در
آن مشکلی ندارد (عبودیت)113-111 :0343 ،

ر ِاه دوم بر اساس فلسفۀ صدرایی این است که نفس در تمام دورۀ زندتیاش در این جهان مادی اسفت و جسفم،
مادۀ اوستث ازاینرو ،در دیدتاه صدرا ،نفس تا زمانی که به بدن تعل دارد ،از ساحت مادی در همۀ مراحل مثالی و
عقلی بهره میبرد و ازاینرو وجه حرکتپذیری آن نیز اابلتوجیه است حرکت جوهری و عرضی نفس تنهفا پفس از
رها کردن ساحت مادی و رسیدن به تجرد خالص خود (مرگ) ،متواف شده ،و نفس (در این حالفت) بفه موجفودی
ایستا تبدیل میشود و تا ابد بر این حال باای میماند (همان131 :0343 ،و  )133به اعتقاد صدرا به محت جفدایی
نفس از بدن ،استکمال به کمال جدید و یا انفعال به صفت جدید برای نفس ناممکن خواهد شد (مالصدرا،0341 ،
)031 :6

معقفول بالفعفل ،وجفود
صفورت
ر ِاه سوم ،اتحاد عقل و عاال و معقول اسفت صفدرا از اینجفا آغفاز مفیکنفد کفه
ِ
ِ
یفر وجفود
فینفسهاش و وجود لعاالش ،یک چیز استث زیرا اتر فرض کنیم
ِ
معقول بالفعل ،امری است که وجفودش غ ِ

عاال است ،به تونهای که آنها دو ذات موجود متغایر باشند ،آنگفاه میتفوان وجفود هریفک از آن دو را ،بفدون توجفه بفه
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دیگری در نظر ترفت در واا  ،کمترین مراتب دوتانگی میان دو چیز این است که هریک دارای وجودی در خود باشد
اما معقول بالفعل جز این وجودی که بذاته معقول است ،وجود دیگری ندارد از دیگر سو ،نمیتوان معقول بودن چیزی
را مگر با وجود یک عاال تصور کرد ،پس اتر عاال ،امری مغایر آن باشفد ،آن چیفز در حفد خفود ،غیرمعقفول اسفت و
بنابراین وجودش نمیتوانست این وجود عقلی ،یعنی وجود این صورت عقلی باشدث زیرا صورت معقول از چیفزی کفه
مجرد از ماده است ،همواره معقول بالفعل است ،چه عاالی از بیرون آن را تعقل کند و چه نکند
معقول بالفعل عین معقولیت آن است ،بدون آن که نیازمند عاال دیگری باشد که آن را تعقل کنفد در
وجود
بنابراین
ِ
ِ
نتیجه ،آن موجود ،عاال بالفعل و معقول بالفعل است وترنه جدایی معقول بالفعل از عاال بالفعل الزم میآید و ایفن در
حالی است که دو متضایف ،در هستی و درجۀ هستی برابر و همسان هستند ،چنان که اتر یکی بالفعفل باشفد ،دیگفری
نیز بالفعل است و اتر آن یکی بالقوه باشد ،این یکی نیز چنین است (مالصدرا0343 ،ق)303-306 :3 ،

صدرا معتقد است در هر عمل شناخت ،وجفودی پدیفد میآیفد کفه در عفین حفال کفه نفوعی وجفود بفرای شفیء
ادراکشونده در ظر ادراک است ،نوعی وجود برای نفس ادراککننده هم هست نفس ادراککننده این وجفود را ،کفه
فعل خو یش است ،به وسیلۀ اوۀ فاعلۀ ادراکی خو یش آفریده است اوۀ ادراکی ،در حقیقت ،خود نفس در مرتبۀ فعفل و
تثییر است (همان)130-131 : 0 ،

در اینجا بحث آفرینندتی نفس مطرح میشود نفس انسان چنان که در مسئلۀ ادراک و ااعدۀ اتحاد عاال و معقفول
مشخص میشود ،توانایی خل صور معقولی را دارد که در وجود با آن متحد است این امر موجب اسفتکمال و اشفتداد
وجودی وی میشود و همین استکمال و اشتداد را میتوان در حکم حرکت در مجرد تلقی نمود
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که نفس پفس از تجفرد دارای وجفود نفسفی (لنفسفه) میشفود ،پفس
چگونه موجودی واحد ،هم وجود نفسی و هم وجود رابطی اسفت؟ صفدرا بفرای پاسفخ بفه ایفن پرسفش ،بفا اشفاره بفه
ساحتهای مختلف وجود ،استدالل میکند نفس تا هنگامی که به مرحلۀ تجرد محت(مرگ) نائفل نشفود ،موجفودی
واحد و بسین است که مراتب آن تشکیك دارد ،به تونهای که همین وجود واحد بسین ،هم از مرتبۀ جسمانیت بهرهمنفد
و هم از مراتب تجرد مثالی و عقلی است (مالصدرا0360 ،ثالف )131 :بنابراین نفس ،وااعیتی واحد و ذومراتفب اسفت
و هر مرتبه از آن حکمی و یژه دارد وی سپس بیان میکند که مراتب نفس بفه لحفا نزدیکفی و دوری نسفبت بفه نشفئۀ
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عقلی و تجرد محت ،متفاوت هستندث زیرا نفوس به جهت شدت و ضعف و کمال و نقصفی کفه بفه لحفا اشفتداد در
وجود مییابند ،تفاوت دارند (همو )00-03 : 4 ،0341 ،به دیگر بیان ،حقیقت نفس ،حقیقتی جمعی است که وحفدت
مراتب مختلف آن همچون وحدت جهان ،وحدتی تثلیفی و دارای مراتب توناتون بسیار در تجرد و تجسم ،صفا و کدر
بودن و نور و ظلمت است (همو0360 ،ث )031 :
 .3نفس و بدن از دیدگاه هایدگر

آیار اولیۀ هایدتر پیش از کتا هستی و زمان ،از اهتمام هایدتر به مسفئلۀ نففس و بفدن حکایفت میکنفد هایفدتر در
درستفتارهای «به سوی تعریف فلسفه»( )0303و «چهار سمینار» ( ،)0366-33طرحی را برای تجدید نظر اساسفی
در فهم از جهان فیزیکی و اجتماعی طرح کرد که ارتباطی مستقیم با مسئلۀ مذکور دارد
 .1-3تجربۀ زیسته

هایدتر در درستفتارهای «به سوی تعریف فلسفه» این مسئله را مطرح میکند که اتر ذهن با مغز یکسفان باشفد و اتفر
امر ذهنی جنبۀ ظاهری داشته یا بخشی از دنیای فیزیکی باشد ،در این صورت آتاهی ،کیفیت خاص خود را بفه عنفوان
امر ذهنی از دست میدهد این به آن معنی است که تر ذهن فقن یک نوع عین یا آبجکت در بفین دیگفر اعیفان باشفد،
اشیاء نمیتوانند به عنوان آتاهی وجود داشته باشفندث زیفرا توسفن همفان افوانین ،تعیفین و بفا همفان روشهفا فهمیفده
میشوند در این صورت ،همۀ آنچه وجود خواهد داشت« ،چیزهایی» با وضعیتهای مختلفف اسفت ،رفتارهفایی کفه
حتی نمیتوان آنها را مانند اانون تصور کردث زیرا هیچ آتاهیای برای بازشناسایی اوانین وجود ندارد به زبان هایفدتر،
ً
«اتر چیزی نباشد که موجودات به عنوان موجفودات بفه آن [ارجفاع داده شفوند ،آیفا اصفال «اشفیاء» وجفود دارنفد؟»
()Heidegger, 2008: 47-48

هایدتر به پیروان دکارت و هوسرل که معتقد بودند ««وجود» چیزی «روانی» به ما میدهدث زیرا آنچه «بفرای مفن»
وجود دارد ،به «من» ارجاع داده میشود» ،انتقاد میکند که این نوع بیان « ،ارتباط تجربۀ زیسته [از هفر شفیء بفا [آن
شیء را نادیده میانگارد ،حتی اتر متعل به زندتی فرد باشد » ( )Ibid: 54-55وی بیان میکند که «تجربۀ زیسته ماننفد
یک شیء در مقابل من ارار نمیتیرد ،بلکه من آن را در ارتبفاط بفا خفودم مفیفهمم ،و آن [شفیء نیفز خفود را مطفاب
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سرشت خودش عیان میکند » ( )Heidegger, 2008: 60هایدتر توضیح میدهد که فهم ما از اشیاء پیرامونمفان یفک
ُ
روند نیست ،بلکه یک اتفاق است من هرتز «یک کرۀ عینیت یافته از موجودات ،هستی [به مفا هفو هسفتی و یفا یفک
موجود فیزیکی یا ذهنی» را دریافت نمیکنم که سپس آن را بفه یفک جهفان معنفیدار تبفدیل کفنم ،بلکفه مفن اشفیاء و
ً
آبجکتهایی را میبینم که از ابل با معانی در هم آمیختهاند و ازاینرو ،روشهفای دیگفر بفرای فهفم آنهفا ،بعفدا انتفزاع
میشوند تجربۀ ما از هستومندهای جهان ،نه به عنوان هستومندهایی محت ،بلکه به عنوان موجوداتی شفکل میتیفرد
که به عنوان یک کل رفتاری -ادراکی در یک زمینۀ اجتماعی و پیشا-شخص ِی از ابل معنادار ،ارار ترفته اند
هایدتر میتوید علم این بال را بر سر تجربههای ما میآورد که وجه شخصی آن را حفذ میکنفد «یفک معرففت
مبتنی بر تجربیات ،باید تجربیات را عینی سازی کند و بنابراین شخصیت غیرعینی آنها را به عنوان تجربۀ زنفدتی از بفین
ببرد » ( )Ibid:60وی در ادامه بیان میکند «متن تجربۀ زیسته ،بستری از مواعیتهفایی اسفت کفه تجربفه و زنفدتی در
یکدیگر نفوذ میکنند و یژتی اساسی تجربه و زندتی ،ارتباط ضروری با امر مادی است ایفن مسفئله اهمیفت اساسفی
دارد «احساس ،تجربه-زندتی است» هایدتر همچنین تجربۀ زیسته را به عنوان یک امر اجتمفاعی توصفیف میکنفد:
ً
«امر عملی-تاریخی ،لزوما دارای ماهیت اجتماعی است که در متن زندتی بفا [دیگفران افرار دارد» ایفن مسفائل در
پیش پای ذهن سابجکتیو به معنای دکارتی آن اربانی میشوند مطالعۀ «محتویات» تجربۀ زیسته و انتفزاع دیگفر مفوارد
علمی از آن ،موجب میشود که تجربۀ زیسته حذ شود در نظر او «جهان نظری همیشه آنجا نیسفت ،بلکفه فقفن در
واتذاری مداوم جهان طبیعی» ،یعنی انتزاع از تجربۀ زیسته ،اابلدسترسی است

(156-58

 )Ibid:به بیان دیگر ،تجربفۀ

زیسته پیشاتئوریکی است و ازاینرو تفکر باید همیشه به تجربآ زیسته بازتردد ()Ibid, 2001: 65-66

جهفان
وی در کتا تفسیر پدیدارشناسانۀ ارسطو ،اصطالح «پروا» را طرح کرده و آن را چنان توصیف میکند که به
ِ
انسان (بعدها دازاین) ،معنا میدهد وی همچنان انتقاد از سوژۀ دکارتی را با طرح اصطالح «پفروا» ادامفه میدهفد در
ً
نظر وی جهان پروا ،جهانی اصالتا اجتماعی است که در ارتباط با افراد دیگر و توسن آنها شکل میتیفرد ،امفری کفه در
بحث دکارت از انسان مغفول میماند «شخص با افراد دیگر زندتی میکند ،در برخی از شیوههای پروا ،با آنهفا ارتبفاط
دارد و خود را در دنیای پروای با آنها مییابد » (72

 )Ibid:پروا به سمت موضوعات انتزاعی معطفو نیسفت ،بلکفه در

نقطۀ کانونی ارتباطات وااعی ارار دارد پروا فینفسه پیشا-تئوریکی و منب «عالی » ما است که جهتدهی ذهن مفا را
01

سال ششم ،شمارۀ دوازدهم ،پاییز و زمستان 0011

هدایت میکند همانطور که دوباره در کتا هستی و زمان میبینیم ،پفروا ،سفاختار زنفدتی انسفان را شفکل میدهفد
()Ibid: 96-100

هایدتر از سوی دیگر برای تبیین ارتباط انسان با جهان ،پروا را با اصطالح «تباهی» که بعفدها و در کتفا هس تی و
زمان آن را «ظهور ناصیل» مینامد ،مرتبن میکند ( )Ibid: 98در نظر وی زندتی نااصیل و تباهی ،خود و زمان خفود را
در شتابزدتی روزمره و در پس دنبال کردن خواستههای مطرح شده در زمینۀ اجتماعی/مفادی خفود ،از دسفت میدهفد
( )Ibid: 103-105در نتیجه پوچی و نهلیسمی که بشر با آن دستوپنجه نفرم میکنفد ،نتیجفۀ تمفایز دکفارتی اسفت کفه
جهان ،اجتماع و تجربۀ زیسته را نادیده میتیرد و آنها را تنها در یک تحلیل انتزاعی از تجربه منحل میکند
به نظر وی ،انسان در تعابیر متافیزیکی ،حیوان ناط ث حیوان حیاتمندث حیوان صاحب ارادهث فاعفل شناسفا و غیفره
معرفی میشود اما هایدتر ،بدون آنکه این شئون انسانی را نفی نماید ،هیچیک را به عنوان ذات دازاین نمیپفذیرد بفه
نظر او این شئون ،کاذ نیستند ،اما در نهایت ح ِد تام و ماهیت انسان و نه هستی او را نشان میدهند به اعتقاد هایفدتر
در سنت سوبژکتیویستی-دکارتی ،آدمیبه منزلۀ یک جوهر مستقل از جهان اندیشفیده مفیشفود (عبفدالکریمی:0340 ،

 )10-11وی با پیش کشیدن بحث اتزیستانس ،این مسئله را دنبال میکنفد کفه جهفان دازایفن در ارتبفاط بفا وی شفکل
میتیرد و امری محت نیست که از پیش داده شده باشد
 .2-3دازاین

هایدتر در کتا هستی و زمان با انتخا نام «دازاین» ،برای تبیین رابطۀ انسان بفا جهفان جهفتتیفری میکنفد کلمفۀ
 Daseinنزد هایدتر تنها بر هست ِی و یژۀ آن هستندهای داللت دارد که میتواند از هستی پرسش کند:
بش سخن دقیقتر« ،دازاین» مترادف با «انسان» نیس  .دازاین اصطالحی هستتیشتناختی است  ...و اگتر ایتن نتو
هستی در جای دیگری غیر از انسان یاف شود ،پس اصتطال «دازایتن» را متیتتوان بتشگونتۀ مناستبی بتش کتار بترد.
(مککواری)12 :2711 ،

وجفود
برای دازاین معانی مختلفی نقل شده که «وجود بینابینی» در کشاکش ناسوت و ملکوت (جبفاری« ،)01 :0343،
ِ
خاص انسانی» (کوروز« ،)31-33 :0333 ،وجود حاضر»« ،آنجا بودی» یا «آنجا هستی» از جملۀ آنها است
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 Daseinاز دو جزء  Seinبه معنای هستی و  Daتشکیل شده است  Daدر زبان آلمانی معانی متختلففی دارد
 Daهم به معنای «آنجا» ،هم به معنای «اینجا» ،هم به معنی «در این وات» و هم به معنفی «در آن وافت» اسفت
(هایدتر0346 ،ثالفف )30 :به نظر میرسد که هایدتر به تمام این معانی نظر دارد  Daخصلت مکانمند ِی وجفود ِی
دازاین را نشان میدهد «:انسان به عنوان دازاین موجودی وااعی اسفت کفه مکفان را تشفوده و آشفکار مفیسفازد
(کفوروز )31-31 :0333 ،البته  Daمعنای زمانی را نیز در بردارد که بیشتر به معنای وجودی زمان که برابر بفا دازایفن
است ،اشاره دارد
بنابراین میتوان تفت« :دازاین ،یک نسبت است )Von Herrmann,1964: 30( ».نسفبتی کفه از جهفات مختلفف
میتوان به آن اشاره کرد «نسبت ذاتی انسان به باز بودتی هستی بما هفو هسفتی» یفا «اضفافۀ هسفتی بفه ذات انسفان»
این« » Daنشان میدهد که این نسبت ،ناشی از فتوح هستی است تو یی هسفتی در نسفبت بفا دازایفن ،در نسفبت بفا
خو یش است ،اما « »Daبازبودتی انسان نیز میباشد ()Op.cit
.1-2-3اگزیستانس :ساختار وجودی دازاین

سرشت دازاین در اتزیستانس او نهفته است ( )Macann, 1993: 71کلمۀ  existenceکه در زبان انگلیسی به «وجفود
داشتن» اطالق میشود ،در اصل به معنای «بیرون ایستادن» یا «ظهور» است که از دو جفزء  exبفه معنفای «بیفرون» و
 sistenceیعنی «ایستادن» ساخته شده است کلمۀ اتزیستانس ،به معنای ظاهر شفدن یفا بیفرون ایسفتادن از زمینفهای
است که هایدتر این زمینه را عدم معرفی میکند اتزیستانس با کلمات دیگری چون  ecstasyبه معنای «وجفد» و «از
خود بیرون جستن» و  /ecstaticبرونجستانه (متواجد) ،ارابت لفظی و معنایی دارد که به درک کیفیفت پو یفای هسفتی
انسان کمک میکند واتی انسان «وجد آمیز» یا «متواجد» است ،بفه مفاورای خفود مفیرود (مفککواری)60 :0333 ،

بیرون ایستادن «از» زمینۀ عدم ،باید با ظهور «در» زمینهای دیگر همراه باشد این زمینه ،همانا هستی اسفت ایفن یفک
معنای «در-جهان-بودن» است یعنی از اتزیستانس دازاین ،میتوان درجهانبودنش را نتیجه ترفت
در زبان هایدتر ،اتزیستانس به هستی آن موجودی داللفت مفیکنفد کفه کشفف حجفا از هسفتی خفود و دیگفر
موجودات از طری آن موجود ممکن میشود و اندریافت هستی ،خود مشخصۀ هستی دازاین اسفت (هایفدتر0346 ،ث
الف :ص)43
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بنابراین دازاین در ذات خفود مفیتوانفد از خفود فراتفر رود و در ایفن از خفود بفه درشفدتی(  ،)Ecstasiesهسفت ِی
موجودات ،اعم از خود یا موجودات دیگر ،برایش از خفا و پوشیدتی برون میآید و ظهور پیدا میکنفد ( Heidegger,
 )1998, 256هایدتر در «نامهای دربارۀ انسانترایی» تث کید میکند که« :این «هست ِی» آنجفا [ ، Daو فقفن آن ،حامفل

یقت هستی اسفت » (کهفون،
خصلت بنیادین برون-ایستی(  ،)Ex-sistenceیعنی درون بودت ِی برون خو یشانه در حق ِ

 )130 :0341در این فراروندتی دازاین از خود است که وضعیتهای بنیفادین دیگفر دازایفن یعنفی بفودن-در-جهفان،
درافتادتی و پرتا شدتی مطرح میشود
 .2-2-3بودن-در-جهان

دازاین در «از خود برون جستن» خود ،از عدم فرا رفته و در جهان ایام میکند دازاین ،موجودی است کفه در «جهفان»
ِ
است دازاین  Bing-in-the-worldاست ( )Heidegger, 1988: p.171هایدتر با خن تیرۀ پیوند ،ارتباط میان اجفزاء
این ترکیب نسبت به یکدیگر را مشخص میکند
عبارت  Bing-in-the-worldپیوند الینفک این «هستنده» و «جهفان» را بیفان میکنفد هایفدتر در مفهفوم In-the-

 worldبه ساختار هستشناسی جهان اشاره دارد لفظ  Inدر این ترکیب از  worldجدا نشدنی و نشاندهندۀ آن است کفه
ً
هستی انسان ،صرفا در ضمن رابطۀ مستقیم دازاین با جهان ،اابل فهم خواهد بود حر اضافۀ  Inافزون بر نسفبت مکفانی،
وجود با» اشاره میکند « »Inمانند « »Withبیانگر آشنایی دازاین با چیزی استث به کفار چیفزی
بر آشنایی «با» و به یک « ِ
در میآید (کاکلمانس )01 :0341 ،ترکیب «در جهان» اشاره به نحوۀ خاص حضور جهان و بودن آن برای دازاین دارد پفس
شفناختی-اتزیستانسفیال-جهانیفت مفینهفیم
«جهان» ،حضور خاصی دارد که همان « نامیاست که بر مفهوم هسفتی
ِ

(هایدتر0346 ،ثالف )033 :به نظر هایدتر تنها از طری تبیین وجودی-اتزیستانسیال ساختار دازاین ،میتوان بفه آن نزدیفک
خود این جهان نیز غیر از به ظهور رسیدن نیست ازاینرو هایدتر مینویسد جهفان
شد دازاین در جهانی ظهور میکند که ِ
ضمن اینکه جهان میشود ،ظهور میکند (خاتمی)10 :0333 ،
 .3-2-3درافتادگی()Facticity

هایدتر پس از توصیف «بودن-در-جهان» به عنوان ساختار اساسی دازاین ،مفهوم «درافتادتی»را مطرح میکند اترچه
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دازاین موجودی است که تشوده به امکانهای بیشماری اسفت ،امفا او در وهلفۀ نخسفت همفاره پیشفاپیش از امکفان
اصیلش جدا افتاده و در «جهان» درافتاده است (هایدتر0346 ،ثالفف )010 ،و ازاینرو خفود را در احاطفۀ برخفی امفور
واا از جمله زمان و مکان ،اوم و ملیت و فرهنگ ،دین و خانواده و مذهب خاصی میبیند است کفه خفود در انتخفا
آنها نقشی نداشته است میتوان تفت که دازاین خود را در جهانی میبیند که ابفل از او بفوده اسفت و او در معرکفه وارد
شده است و خود باید هر طور میتواند به امکان اصیلی خود راهی بجو ید و ازاینرو اتزیستانس او بفه کسفب نیسفت،
بار این اتزیستانس را بفه دوش بکشفد
بلکه همواره با فعل ،وجود دارد و مالزم با فعل و متناسب با آن است و انسان باید ِ

و از عهده برآید (داوری )01 :0341 ،درافتادتی هستی آدمی ،آن وضعیت هستی اوست که بسته و مقید به حالت مفدام
مناسبات کرانمند که الزمۀ آنها تکثر است ،پرتفا
انکشا است درافتادتی این امر مقدر است که آدمی در بینهایت
ِ
شده است بدون آنکه علت آن را بداند ( )Guignon, 1993: 90بفه ایفن ترتیفب دازایفن خفود را پرتفا شفده میبینفد
پرتا شدتی 1یکی از و یژتیهای اصلی و هستیی دازاین است  Daseinهستی خود را پرتا شفده در «آنجفا» ()Da
اندریافت میکند ()Inwood, 1999: 218
 .4-2-3اشیاء پیشدستی و تودستی

ً
هایدتر در کتا هستی و زمان تفاوت تجربۀ زیسته و انتزاع علمی را واضحتر بیان میکند در نظر وی موجودات صفرفا
در المرو دازاین هستی دارند ( )Haugeland, 2013: 79در توضیح این جمله می توان تفت که دازاین همفواره اشفیا را
در تجربۀ زیستۀ خود به عنوان شیء «تودستی »2میفهمدث به این معنا که دازایفن بفا ماهیفت انگفاری ابفزاری ،اشفیاء را
درون نظامی با فورمول "شیء به مثابه «ابز ِار کاری »" جای میدهد و ازاینرو در توصیف وجود «تودستی» سفعی در

فهم ماهیت شیء داردث ازاینرو بیان میکند که« :یک ابزار هرتز تنها «نیست» بر عهدۀ هست ِی ابزار است تفا خفود را در
ترکیب ابزارها شامل نقشهای خدماتی ،سودمندی ،عملپذیری یا امکان دستکاری داخل کند که به او امکفان میدهفد
تا ابزاری باشد که هست (هایدتر0346 ،ث  )000 :اما فهم دیگری نیز از اشیاء جزئی در جهان وجفود دارد کفه هایفدتر

1. Thrownness
2. Readiness-to-hand
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آن را «پیش دستی »1مینامد و آن هنگامی است که با یک شیء بهعنوان چیزی که در جهان که به آن برخوردهایفم ،ولفی
ً
آن را بهطور کامل ،در جهان خود درنیاوردهایم توجه دازاین به آن شیء به این معنا صرفا از حیث حاضر بودن و موجفود
بودن در پیش رو است
هایدتر معتقد است وجود تودستی ،مقدم بر وجود پیش دستی و بنیاد آن است دازاین تنها به وجفود تودسفتی اشفیا
التفات دارد و تنها زمانی که اختاللی در کارکرد شیء به وجود بیاید ،به آن به عنوان شیء پیشدستی التففات مفیکنفد و
آن را در ساحت پیشدستی و حی و حاضر با علم حصولی مییابد که بدون هفیچ کفارکرد و سفودمندی ،در مقابفل وی
ِ
ایستاده است به نظر وی ،در تفسیر دکارتی از موجودات ،نحوۀ هستی درون-جهانی 2پدیدارها نادیده انگاشته میشفود
و یک امر تکاطبی و هستی حداالی که همان وجود «پیش دستی» اسفت جفایگزین آن مفیشفود

( Dreyfus, 2002:

 )89وی با این تمایز به سنت سوبژکتیوستی دکارت و اخال او خرده میتیرد که سرشت بشر را به عنفوان فاعفل شناسفا
معرفی میکنند هایدتر در انتقاد از دکفارت بیفان مفیکنفد کفه وی سفنگ بنفای پرسفش فلسففی عصفر جدیفد یعنفی
«میاندیشم ،هستم» را کشف و حدود مرزهای «اندیشیدن» را معلوم کرد« ،اما او «هستم» را در عفین آن کفه از حیفث
سرچشمگی و سرآغاز بودن با «میاندیشم» همپایه است ،به کلی بدون شرح تذاشت ()Heidegger,1988: 71

هایدتر برای جبران این فراموشی ،با نقطۀ عزیمت افرار دادن هرتونفه «مفن» یفا «سفوژه» بفرای پفژوهش مخالففت
میکند و معتقد است هرتاه هستی را با عناو ینی همچون سوژه ،نفس ،آتاهی ،روح ،شفخص ،حیفات و انسفان همفراه
ساختیم ،هستیشناسی را بی نیاز به پرسش از هستی هستندتان نشان دادهایم و بفه همفین سفبب اسفت کفه هایفدتر در
نامتذاری هستندهای که خودمان باشیم (دازاین) از این عناو ین حذر میکند

1. Presence-at-hand
2. intra-worldly
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نتیجهگیری

رویکرد جدیدی که صدرا و هایدتر به به مسئلۀ وجفود داشفتهاند باعفث وجفود تشفابهاتی(ونه ایفن همفانی) در کلیفت
فلسفهی آنان در اموری همچون اصالت وجود ،تقدم وجود بر ماهیت و مانند آن شده است که خود به خود توجفه آنفان
به انسان را نیز خاص میکند
صدرا تحت تثییر عرفان و عارفان به نامی چون محیالدین ابنعربی ارار دارد و در این سنت فکری ،انسفان ،نقشفی
اساسی در شناخت خداوند ایفا میکند حدیث «من عر نفسه ،فقد عر ربه» ،تا حدود زیادی جایگفاه انسفان را در
شناخت خداوند متمایز میکند و خدا نزد صدرا به عنوان واجبالوجود یا شفدیدترین حفد وجفود در طیفف اشفتدادی
وجود شناخته میشود پس شناخت انسان به شناخت وجود میانجامد در نظر صدرا فقن انسان ،و آن هم فقن برخفی
ً
از آنان ،میتوانند به این شناخت دست یابند هایدتر نیز چنان که پیش از این تذشت تصریح میکند که دازایفن صفرفا
بر موجودی اطالق میشود که بتواند به شناخت وجود بپردازد و دربارۀ آن جستجو کند
هر دو فیلسو  ،ساحتهای مختلفی را برای انسان درنظر میتیرند کفه میتفوان آنهفا را مقایسفه کفرد صفدرا سفه
ساحت وجودی برای انسان اائل است که عبارتند از ساحت مادی ،ساحت نفسانی و سفاحت عقلفی از سفوی دیگفر،
هایدتر دو ساحت اصیل و نااصیل را برای اتزیستانس انسان در نظر میتیرد :ساحت «روزینگی» و ساحت «دازایفن»
ساحت مادی و نفسانی از نظر صدرا را میتوان بر ساحت «روزینگی» هایدتر منطب دانست آنجا که انسان در حالفت
طبیعی خود ارار دارد و از مباحث عقالنی (به زعم صدرا) و به و یژه بحث دربارۀ وجود (به نظر هایدتر) غافل است و یا
حتی به عمد تغافل میکند و به دلیل هراسی که دارد به دنبال راه فراری میتردد از دیدتاه هر دو فیلسو  ،کمتر انسفانی
به ساحت عقالنی که همان ساحت دازایفن اسفت ،وارد میشفوند تنهفا کسفانی بفه ایفن مرحلفه ورود مییابنفد کفه از
روزمرتیهای حیوانی و مثالی و ظهورهای نااصیل درتذرند و به آن موضوع اصلی همفت بگمارنفد کفه در نظفر هفر دو
فیلسو  ،همان وجود است
از سوی دیگر ،شناخت وجود در دیدتاه هر دو فیلسو به اهتمام عملی نیز نیاز دارد صفدرا ایفن اهتمفام عملفی را
بیشتر ناظر بر امور دینی و اخالای میداند و میکوشد با توسل به ارآن ،حدیث و تفسیر ،ار به وجود را ممکن سفازد
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البته این امر به معنای کم ارزش بودن مسائل نظری نیست ،بلکه مسائل نظری خود در حوزۀ عمل برشمرده میشود بفه
بیان دیگر ،میتوان اذعان کرد که انسفان در دیفدتاه صفدرالمتثلهین میتوانفد بفا کسفب علفوم ،جهفت و روش حرکفت
جوهری خو یش را در دست بگیرد و آن را به سمتی که خواهان آن اسفت ،هفدایت کنفد فراتیفری علفم در نظفر صفدرا
تثییری مستقیم بر وجود انسان داردث اتحاد عقل و عاال و معقول همواره و در پی علفم بفه محسوسفات در حفال انجفام
است انسان در هر لحظه در حال صیرورت و شدن اسفت و آتفاهی هفایی کفه کسفب میکنفد در ایفن مسفیر نقشفی
تعیینکننده دارد از آن سو ،هایدتر نیز اهتمام علمی دازاین را شاید تنها راهی میشناسد که میتفوان بفه وجفود نزدیفک
شد در دیدتاه وی اتزیستانس دازاین ،با فعل انجام میشود البته وی بفه حفوزۀ خاصفی بفرای فعفل اشفاره نفدارد ،بفه
خصوص که با توجه به مواض موجود دربارۀ دین و عرفان در فرهنگ و زمانهای که او میزیست ،نمیتوانسفت بفه ایفن
مسائل بپردازد هایدتر بیشتر به حوزۀ فلسفه و هنر و به و یژه به شعر توجه میکند اتر چه تصریح مینمایفد کفه همفواره
امکانات مختلفی برای دازاین وجود دارد که میتواند آیندۀ خود را رام بزند از خالل ایفن بحفث میتفوان دو نتیجفه بفه
دست آورد :نخست این که در نظر هردو فیلسو انسان ماهیت یابتی ندارد و انسان همواره در حفال شفدن اسفتث دوم
آنکه ار به وجود با تفکر معطو به عمل میسر است
بنابراین با توجه به آنچه از دو فیلسو در با دوآلیسم نفس و بدن بیفان شفد ،میتفوان تففت هایفدتر و صفدرا در
روشی مشابه ،هنگام تبیین این مسئله از همان ابتدا میکوشند شکافی میان آنها نیندازند هر دو فیلسفو در ابتفدا بیفان
میکنند که ما با دو امر مختلف مواجه نیستیم ،بلکه یک هستنده وجود دارد که تحلیل عقلی به انتزاع وجفوه مختلففی از
آن منجر میشود
صدرا معتقد است ما همواره یک امر واحد وجودی را درک میکنیم ،اما این امر وجفودی (ماننفد تمفام موجفودات
دیگر) وجود اشتدادی و مراتب مختلف دارد و انسان این مراتب را از این موجود واحد ،انتزاع میکند کفه یفک مرتبفه از
آن بدن و مرتبۀ دیگر آن نفس مجرد است وی معتقد است تقسیم انسان به نفس و بفدن و نیفز تقسفیم نففس انسفان بفه
جسم مثالی و مرتبۀ عقلی فقن به لحا اعتباری است و در ساحت هستی تنها یفک امفر وجفود دارد و ازایفنرو همفان
نفسی که جسمانی است ،تجرد عقالنی نیز دارد نفس جسمانی به وجود میآید ،اما به دلیل توانفا بفودن بفر تفکفر ،بفه
03

رو یکرد صدرا و هایدتر به دوآلیسم نفس و بدن

میزانی که این اوه در وی شدت میتیرد ،تجرد وی نیز افزایش مییابد ،بنابراین اتر با دید وجودی به انسان بنگریم دیگر
امر روانی و امر جسمانی به ذهن خطور نمیکند
هایدتر نیز به نحوی مشابه میتوید تجربۀ ما از انسان ،هستومندی است که به عنوان یک کل رفتفاری -ادراکفی در
یک زمینۀ اجتماعی و پیشا-شخص ِی از ابل معنادار ،ارار ترفته است تنها پس از این ادراک است که در نتیجۀ تجزیفه و

تحلیل انجام شده برای اهدا غیرعملی ،میتوان مقولههایی از ابیل درونی/بیرونی ،ذهنی/جسمی و انسفانی/طبیعی را

به عنوان عناصر فردی از آنچه در ابتدا یکپارچه و جداییناپذیر بود ،انتزاع کرد در دیدتاه وی اتر ما به جای یک نگفرش
نظری و علمی ،با تجربۀ زیسته شروع کنیم ،آنگاه دیگر تقابل میان امر روانی و امر جسمانی برای ما به وجود نمیآید
به نظر میرسد هایدتر با مطرح کردن اصطالحاتی مانند «تجربۀ زیسته» و «شیء تو دسفتی» اصفد دارد بفه امفری
پیشاتجربی اشاره کند که در آن تمایزی میان نفس و بدن وجود ندارد
نظریۀ وجودی هر دو فیلسو نسبت به انسان ،یک نگاه پو یاست در حرکت جوهری ،نفس به طور پیوسته دیگفری
میشود و این امر ،مستلزم از خود به درآمدن یا خود را از دست دادن و فنفای مسفتمر و پیدایشفی دوبفاره اسفت کفه در
نتیجۀ افزایش آتاهی شکل میتیرد این همان خصلت «از خود برونشوندتی» و اتزیستانس دازاین نزد هایدتر اسفت
که «آتاهی از اشیاء تو دستی» در این امر نقش محوری ایفا میکند
صدرا انسان را همواره در حال اتحاد عقل و عاال و معقول میبیند که بدین سان در هر لحظه ایفن موجفود در حفال
اشتداد وجودی است به عبارت دیگر در نظر صدرا انسان همواره در حال حرکت وجودی اسفت و بفا تفداوم و اسفتمرار
اتحادهای عقل و عاال و معقول و در نتیجه آفرینندتی عقلی ،به اشتداد وجفودی میرسفد دازایفن نیفز از نظفر هایفدتر
همواره در حال برون فکنی خو یش از عدم به سوی هستی است وصف بنیادین او ظهور ،تشودتی ،انکشا و حاضفر
بودن است و این دازاین بودن انسان و و یژتی اتزیسفتانس وی ،همفواره دازایفن را در ارتبفاط بفا جهفان افرار میدهفد
ارتباطی که مقوم ذات وجودی اوست و از این رو از آن تریزی نیست
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