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چکیده

این مقاله در صدد پاسخگویی به پرسشی تعیینکننده دربارۀ اندیشه هایدگر یعنی نسبت اندیشۀ فلسفی او با دیدگاههاا
الهیاتی است .اندیشۀ هایدگر محل تنازعات بسایار از متللماان مسایحی اسات .از ی ساو ترمینولاوی و دساتهاه
مفهومی فلسفۀ هایدگر پیوند نزدیلی با الهیات دارد و از سو دیهر ،و درگیر ی نقد بنیانافلن از متافیزی غربای و
پیامد آن ،الهیات مسیحی است .به همین دلیل نمیتوان به سادگی از اندیشۀ و ی کالم مسیحی یا هر دین دیهار را
انتظار داشت .او در نهایت میتواند با نوعی الهیات همراهی کند ،به شاریی کاه ایان الهیاات ،ت ریاف متافیزیا یاا
انتوتئولوی را پشت سر خود داشته باشد .چنین الهیاتی در حال حاضر موجاود نیسات و مایتاوان گفات خادا و دیان
هایدگر در آینده به سر میبرد ،نه گذشته .نلتها که مقاله پیشرو میکوشد گوشزد کند این اسات کاه شااید تمرکاز بار
زندگینامۀ هایدگر یا برخی جستارها در اندیشۀ و در باب الهیات ،سرنخهایی برا بررسای نسابت فلسافۀ هایادگر و
مضامین دینی با الهیات به دست دهد ،لیلن اندیشیدن به دین یا الهیات آینده از یریق تفلر هایادگر نیازمناد تلمال و
پژوهشها عمیقتر در متون و است و چهبسا تمرکز بر زندگینامۀ هایدگر و اصرار بر اصطالحات نام آشنا الهیاتی
در برخی از آثار و  ،راهزن فهم درست غایت فلر او شود.
واژگان کلیدی :هایدگر ،الهیات ،ت ریف ،هستی شناسی ،متافیزی
 .1عضو هیئت علمی دانشهاه فرهنهیان بندرعباس

mghahremanifard@yahoo.com

 .2استاد دانشهاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

masoudi-g@um.ac.ir

 .3استاد دانشهاه فردوسی مشهد

shahrudi@um.ac.ir

Copyright © 2021, Author(s). This is an open-access article distributedunder the terms of the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) whichpermits copy and redistribute the material just innoncommercial
usages, provided the original work is properly cited.

171

تحلیلی بر دیالوگ اندیشۀ هایدگر و الهیات مسیحی

مقدمه

رابطۀ اندیشۀ هایدگر با الهیات ،بهو یژه الهیات مسیحی بهسادگی روشن نیست .در متون و نمیتوان ی ادبیات دینای
یافت ،اما بسیار از الهیدانان مسیحی پس از و رو این وجه از فلسفهاش تحلیلهاا گساتردها انجاام دادهاناد.
دیدگاهها آنان در این رابطه در نهایت متفاوت است .عدها فلسفۀ و را با الهیات قابلتطبیق دانسته و عادها نیاز او
را از اساس ملحد میدانند .اینها به دلیل پیچیدگی و دشوارنویسی فلسفۀ اوست .افراد چون بولتمان و هااینریش ات
از اندیشهها و جهت گسترش نوعی ویژه از الهیات مسیحی بهره بردهاناد (پروتای .)11 :1131 ،در مقابال عادها
چون هانس یوناس متللمان مسیحی را از فلسفۀ «شرک آلود» و بر حذر داشتهاند (یوناس .)11 ،این تفاوت تفسایر
معنادار نزد متللمان ،این هشدار را به ما میدهد که با مسئلها ساده روبرو نیستیم .اندیش هایدگر از این وجهاه بسایار
مناقشه برانهیز است .این اندیشه از جهتی مواد جالف برا اندیشۀ دینی فراهم میکناد و از جهتای ادبیاات دینای در
اندیش و وجود ندارد و خیلی کم و ناروشن وایههایی چون خدا و دین را در نوشتهها و مییاابیم (پروتای:1171 ،
 .)11زندگی او هم از این منظر پیچیده است .در جوانی به دین دلبستهی داشت و مدتی را در مدرسه یزوئیتها باه سار
برد و از  1141تا  1111در فرایبورگ به تحصیل الهیات پرداخت ،ولی به زود از تصمیمش منصرف شد و تحصیل در
الهیات را نیمهکاره رها کرد و به تحصیل در فلسفه مشغول شد .به هر حال این پیشینۀ الهیاتی تلثیر ماندگار بار اندیشاۀ
و گذاشت و اگر متون و را به صورتی تطبیقی تحلیل کنیم ،میتوان قرابتها فراوانی باین اندیشاۀ و و الهیاات و
بهویژه الهیات مسیحی یافت.
هایدگر زمانی به فلسفه پرداخت که اندیشۀ فلسفی و دینی در غرب به محاق رفتاه باود و باه قاول نیچاه ،قاولی کاه
هایدگر نیز آن را پذیرفته بود ،غرب در نهیلیسم دست و پا مایزد .آبشا ورها اندیشاۀ و بساته باه دورانای کاه در آن
میزیست از یونان باستان و کانت و ههل گرفته تا نیچه و ساختارشلنیهاا و در اندیشاۀ غربای و همچناین دیان و
عرفان مسیحیت ن ستین تا لوتر و دینپیرایی را دربرمیگرفت .به همین دلیل کسانی که قصد دارند الهیات را در فلسافۀ
و پیهیر کنند ،به مشلالت فراوان و نظرات متباین میرسند .در هستی و زمان مفاهیم بسایار وجاود دارناد کاه باا
مفاهیم الهیاتی چون مسئولیت فرد برابر خداوند ،هبوط انسان از جایهاه حقیقی خود ،دعاوت باه تصامیم و آگااهی
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انسان به گناه ،قرابت دارند .مفاهیمی چون «برعهده گرفتن وجود فرد » دازاین یا «مصممیت» 1و دورافتادگی دازایان از
زندگی اصیل که در هستی و زمان مطرح میشوند ،از این دسات مفااهیم هساتند .در اندیشاۀ هایادگر دوم کاه پاس از
گشت معروفش شلل گرفت نیز ما باز نزدیلیهایی با اندیشۀ الهیااتی مییاابیم .و در دورۀ دوم باه اشاعار هولادرلین
ً
عالقهمند شد که آکنده از مفاهیم الهیاتی بودند .اما مسلما بین رویلرد هایدگر اول باه الهیاات و رویلارد هایادگر دوم
تفاوتهایی وجود دارد که باید آن را بررسی کنیم .هایدگر مشللی در اندیشۀ غربی میدید که انسان را از تجرباۀ اصایل
زندگی دور کرده و در راهی انداخته بود که ت نه یا تلنولوی بر همۀ ساحتها آن حاکم است .انساان کاه در اندیشاۀ
و دازاین نامیده میشود ،بودنش – در -جهان و هستیاش -به سو – مرگ را فراموش کرده و چنان زندگی میکناد کاه
گویی هرگز نمیمیرد .مرگ و مرگاندیشی فراموش شده است و این همه ،نتیجۀ غلباه متافیزیا غربای در جدیادترین
صورتبند اش یعنی تلنولوی است .روشن است که اگر مرگ فراماوش شاود ،اندیشاۀ دینای مجارا تحققاش را از
دست میدهد .مرگ است که الهیات را میان مردم قابلتوجیه میکند.
 .1جایگاه الهیات در اندیشه هایدگر

همانطور که گفتیم در عین حال که متللمان بسیار کوشیدهاند از اندیشۀ هایدگر در راستا غایاات الهیااتی و کالمای
استفاده کنند ،فلسفۀ هایدگر در ظاهر امر نسبت به الهیات ،بیتفاوت است .کلیدوایههاا دینای در دساتهاه فلار او
جایهاه ویژها ندارند و بهیور پراکنده و اتفاقی دربارۀ آنها بحث شده است .اما از ساویی بسایار از مفااهیم اساسای
اندیشۀ و مانند «ترسآگاهی» 2یا «مصممیت» یا «مرگ اندیشی» یا فروافتاادن دازایان از جایهااه «اصایل» خاود باه
ترتیف با اندیشهها الهیاتی چون احساس گناه ،توبه ،معاد و هبوط قرابت دارند و همین ویژگی مورد توجه پژوهشهران
قرار گرفته است .بنابراین شایسته است تا ریشهها اندیشۀ و و ارتبایش با الهیات دقیقتر بررسی گردد .هایدگر خاود
نیز به خاستهاه الهیاتی اندیشۀ خود اذعان دارد و میگوید کاه ایان خاساتهاه هماواره در اندیشاهاش بااقی باوده اسات
( .)Heidegger, 1959: 96نوشتههایش نیز این دلمشغولی را نشان میدهند .و در سالهاا  1114و  1111اثار
با نام مقدمهای بر پدیدارشناسی دین و همان سال(  )1111اثار باا عناوان آگوستینن متیتا ا اطتون نوشات .و
1. Entschlossenheit/Resoluteness
2. Angst / anxiety
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همچنین در مصاحبه با اشپیهل به صراحت میگوید« :هنوز هم تنها خدا میتواند ما را نجات دهد» (مصال:1130 ،،
 .)173چنین استناداتی برخی مفسران را به این نتیجه رسانده که از نهاه و فلسفه و الهیات ی کار را انجام مایدهناد
(.)Feher, 1995: 104
البته به نظر میرسد چنین برداشتهایی تندروانه و فاقد نهاهی هستند که تمامیت اندیشۀ هایدگر را پیش رو داشاته
باشند .هایدگر هرگز نمیگو ید فلسفه و الهیات یلی است .با وجود این و با الهیات کاتولیلی مشلل اساسای داشات
و آن را غیرقابلپذیرش و مشللدار مایدانسات ( .)Heidegger, 2002: 69از نظار و الهیاات کاتولیا هرگاز بار
اساسی که دربردارندۀ مسائل بنیاد ایمان باشند ،استوار نیست و مباحث آن باعث تغییر شلل الهیات راستین شادهاناد
( .)Heidegger, 1962: 30در عین حال و از مسیحیت ن ستین دفاع میکند و زندگی مسایحیان ن ساتین را یا
تجربۀ اساسی 1از زندگی انسانی میداند .به عقیدۀ و دساتاورد عقالنای مهمای در مسایحیت ن ساتین رو داده کاه
بعدها با اهمیت پیدا کردن متافیزی یونانی رنگ باخت ( .)Heidegger, 1976: 278کلید حل این معما یعنای نفای
ایمان کاتولیلی در عین تلیید مسیحیت ن ستین ،همین «متافیزی یونانی» است .با توجه به فلسفۀ او میدانایم کاه و
از اساس با متافیزی یونانی مشلل داشت و وظیفۀ ذاتی فلسفهاش را ت ریف متافیزی یونانی و نقاد بنیاد هستی-
خداشناسی 2میدانست .این وظایف را در واقع از نیچه به ارث برده بود ،ولی شاید افزون بر نیچاه شا د دیهار در
این جهتگیر او دخالت داشته است :لوتر.
 .2اندیشۀ پادمتافیزیکی هایدگر

در ابتدا الزم است شرحی کوتاه از فلسفۀ هایدگر و مشلل او با متافیزی یونانی ارائه دهیم .هایدگر محور فلسافۀ خاود
را پرسش از هستی بهوسیلۀ هستومند که این هستی برایش مسئله است؛ یعنی انساان یاا باه تعبیار خاودش «دازایان»
میداند .دازاین تنها موجود است که هساتی آنجاایی دارد ( .)Heidegger, 1962: 25هساتیا کاه هایادگر ماراد
میکند با هستومند یا موجود ،تفاوت اساسی دارد .این هستی در عین حال که در بطن همۀ موجودات حاضار اسات از

1. Granderfahrung
2. Onto-Theology

170

سال هفتم ،شمارۀ سیزدهم ،بهار و تابستان 1041

آنها تعالی میجو ید ( .)Heidegger, 1976: 331دازاین همواره توسط تجربههایی چون ترسآگاهی هم ایان هساتی
را دارد ،ولی شورب تانه در مقطعی از تاریخ ،این هستی از اندیشۀ انسانی رخات بربسات و باه فراموشای ساپرده شاد.
هایدگر در هستی و زمان این فراموشی را به گردن متافیزی یونانی که با سقراط آغاز شد ،میاندازد .و وظیفۀ دازایان را
بازیابی این ساحت اصیل دانسته و میکوشد با روشی ویژه یعنی پدیدارشناسی هرمنوتیلی این مهم را به انجاام برسااند
( .)Heidegger, 1987: 131از نظر و فهمی چنین از هستی نزد پیشاسقراییان موجود بود ،ولی با ظهور متافیزیا
سقرایی این فهم به فراموشی سپرده شد .هایدگر آغاز این فراموشی را به زمان شللگیار متافیزیا غربای در فلسافۀ
افالیون بازمیگرداند .اینجاا باود کاه پرساش از هساتی باه فراموشای ساپرده شاد و وجوداندیشای جاا خاود را باه
موجوداندیشی داد .از این پس هستی در ی فهم مقولهبند شده یلی از عوارض شیء بود .البته تفسیر ایان وضاعیت
در هایدگر اول و هایدگر دوم پس از گشت ،متفاوت است .در هایدگر اول یعنی در هستیی ممتان ،فراموشای هساتی و
فروافتادن دازاین از زندگی اصیلش به ی زندگی میانمایه و روزمره ی گناه یا تقصیر1است .دازاین ،مقصر اسات و باه
همین خایر پس از فهم این جریان و به یاد آوردن مرگ مصمم میشود که از این وضعیت برهد .به همین دلیال اندیشاۀ
هایدگر اول بیشتر جا تفسیرها الهیاتی دارد .چون مفاهیمی مانند تقصیر و تصمیم باا مفااهیم الهیااتی گنااه و توباه
نزدی هستند و مفسران به راحتی میتوانند با یلی گرفتن این مفاهیم از فلسفۀ هایدگر به الهیات پل بزنند .هایادگر نیاز
در متون و زندگیاش به ریشهها الهیاتی تفلرش اشاره دارد ،ولی با ایان وجاود چارا از ترمینولاوی الهیااتی اساتفاده
نلرده است؟ چرا مفاهیمی چون خدا یا معاد در اندیشۀ و جایی ندارند؟
افزون بر این ،روششناسی هایدگر نیز میتواند نور تازه بر تحقیق ما بیاندازد .هایدگر روشش را برا پرداخات باه
این موضوعات هرمنوتی پدیدارشناختی مایناماد ( .)Heidegger, 1987: 131فنومنولاوی  2از دو وایۀ فناومن باه
معنا پدیدار و لوجی از ریشۀ لوگوس 3ساخته شده است .هایدگر با الهام از هوسرل و ریشهشناسی ،لوگوس را بهمثاباۀ
امر میگیرد که به هستندگان برا س ن گفتن و از حجاب بیرون آمدن مجال میدهد (هایدگر .)114:1133 ،فنومن
نیز در فلسفۀ هوسرل «خودنشاندهنده» معنا میشود .بنابراین فنومنولوی یعنی «به خودنشاندهناده مجاال دادن تاا از
1. Schuldigsien /being-guilty
2. phenomenology
3. logos
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جانف خودش دیده شود ،آنگونه که خودنشاندهنده ،خود را از جانف خود ،نشان مایدهاد» (هماان .)111 :باه ایان
ترتیف و هستیشناسی را تنها از مجرا پدیدارشناسی مملن مایدانناد (هایادگر .)113 :1133،اماا در عاین حاال
پدیدارشناسی دازاین ویژگی هرمنوتیلی دارد .دازاین از هستی با فهمی پیشینی بااخبر اسات (هماان .)104 :دازایان در
این فهم با دیهران مشارکت دارد .فهم هستی ،خاود مش صاۀ دازایان اسات (هماان .)31 :بناابراین دازایان باا فهمای
ً
ً
هرمنوتیلی اوال هستی را پیشاپیش معنادار و پیوسته در فهمی مشترک میبیند و ثانیا به هستی اجازه میدهاد تاا خاود را
چنان که هست بنمایاند و این یعنی پدیدارشناسی هرمنوتی .
 .1-2نزدیکی اندیشۀ پادمتافیزیکی هایدگر با الهیات مسیحی

هایدگر از خدا متافیزیلی رو برمیگرداند ،ولی از جهتی دیهر به تفلر رو آورده است کاه باه خادا مقادس و
متعالی نزدی تر است ( .)Heidegger, 1960: 55به بیان دیهر ،میتوان گفت که و خدا متافیزیلی کاتولیا هاا
را خدایی انتی یا موجودانهاار و در زمارۀ دیهار موجاودات مایداناد ،اگرچاه از هماۀ موجاودات بزرگتار اسات ،در
هستومند با آنها شری است .در مقابل ،هایدگر با بازگشت از این خدا به وجود رو میآورد که در عاین حاال کاه
همه جا حاضر است ،هیچ ی از موجودات نیست و بهمثابۀ هستی محض از همۀ جهان ،متعالی است .میتوان گفات
انتقادات اصلی هایدگر متوجه ب ش مدرسی یا اسلوالستی قرون وسطا است؛ یعنی دورانی کاه غلباۀ متافیزیا بار
الهیات مسیحی به اوج خود رسید و در فلسفۀ آ کویناس نمود یافت .هرچند آ کویناس فلار مایکارد کاه فلسافه ،کنیاز
الهیات است ،ولی این کنیز ،الهیات را بهخلقوخویی متافیزیلی درآورد .هایدگر به سنت ن ستین مسیحی بازمیگاردد
و آن را نمونها از این دریافت پیشامفهومی میداند ( .)Heidegger, 1995: 28پیشامفهومی به این معنا که او مفهوم
را مانند نیچه ،زادۀ متافیزی یونانی میدانست و بنابراین هرجا پا مفهوم در کار باشد ،پا نوعی کژدیساهی و فریاف
در میان است .از همین جاست که باید به دنبال تلثیر لوتر بهردیم.
همانیور که میدانیم لوتر ن ستین کسی بود که برابر کلیساا کاتولیا ایساتاد و نادا بازگشات باه مسایحیت
ن ستین داد .از نظر و کلیسا کاتولی با واسطهگر میان انسان و خدا ،ایماان مسایحی را منحارف کارده باود .ون
بورن ،تلثیر لوتر بر هایدگر را در این جهت بسیار عمیق میداند .لاوتر ن ساتین کسای باود کاه از «ت ریاف» الهیاات
مدرسی س ن گفت .ت ریف به احتمال زیاد وایه ا است که هایدگر از لوتر وام گرفت و به ت ریاف متافیزیا غارب
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پرداخت ( .)Van Buren, 1994b: 171مسیحیت متافیزیلی ،خدا اصیل مسیحی را که به خایر انسان بر صالیف
رفت و تحقیر صلیف را تحمل کرد از بین برد و آن را با خدایی باشلوه و شبهیهود تعویض کارد .شااید ایان بزرگتارین
انتقاد لوتر به کلیسا کاتولی بود .در همین راستا هایدگر کوشید تا «تجربۀ اساسی» از زنادگی را  -کاه در مسایحیت
ن ستین حضور داشت  -بار دیهر به کم روش پدیدارشناسی زنده کند .ون بورن ،رد این اثرپذیر هایدگر از اندیشاۀ
لوتر را در یادداشتهایی که و بین سالها  1111تا  1111نوشته بود ،پی میگیارد .و معتقاد اسات کاه اگار ایان
یادداشتها نبود ،ما هرگز به اهمیت لوتر در خاستهاه اندیشۀ هایدگر آگاه نمیشادیم (.)Van Buren, 1994a: 157
هایدگر خودش نیز در نامها به بولتمان اشاره میکند که کسانی مانند آگوستین ،لوتر و کیرکهارد باه لحااف فلسافی در
فهم بنیادین دازاین اهمیت دارند ( .)McGrath, 2006: 167این سه تن یعنی آگوستین ،لوتر و کیرکهارد در ی زمینه
مشترکند و آن داشتن فهمی پیشامدرسی از الهیات مسیحی میباشد .آگوساتین فیلساوف نیماۀ اول قارون وسطاسات و
متونش هم به لحاف روششناختی و هم به لحاف محتوا با متون کاتولیلی عصر اسلوالستی متفاوت است .کیرکهاارد
نیز برابر این غلبۀ متافیزی بر الهیات مسیحی باار دیهار الهیااتی ایماانمحاور و اگزیستانسیالیساتی منهاا کلیساا
کاتولی را تدوین کرد .شباهت این سه تن با توجه به غایت خاصی که هایدگر دنبال آن میباشد ،روشن است.
 .2-2افتراق اندیشۀ پادمتافیزیکی هایدگر با الهیات مسیحی

نباید پیچیدگی اندیشۀ هایدگر را کنار گذاشت و به راحتی اندیشۀ هایدگر را تفسیر الهیاتی کرد .هار چناد بسایار باه
این راه رفته باشند و حتی اگر بپذیریم که فلسفۀ هایدگر نتیجۀ پیاده کردن ی ت ریف لوتر در متافیزی یونانی باشاد.
یعنی همان گونه که لوتر تالش میکرد خدا را از قید و بند کلیسا مدرسی بیرون آورد ،هایدگر نیز تالش میکرد هساتی
را از قید و بند متافیزی بیرون آورد و به همین دلیل در نقد الهیات کاتولیلی با لوتر هم عقیده بود .ایان الهیاات هماان
لباسی را بر تن داشت که هایدگر در پی ت ریبش بود.
اما در محتوا فلر راه این دو از هم جدا میشود .حتی اگر اندیشۀ هایدگر را الهیااتی بادانیم ،نمایتاوان آن را باا
هیچ ی از مذاهف مسیحیت مانند کاتولی مشابه دانست .هایدگر به این معنا در پی مسیحیتی است که هناوز متولاد
نشده است .درست پس از ت ریف متافیزی و پیامد این ت ریف در متافیزیا مسایحی (الهیاات کااتولیلی) ماا باا
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الهیاتی «اصیل» روبرو میشویم .به این معنا هیچ متلله معتقد نمیتواند با هایدگر همباور باشد؛ او ی بادعتگاذار
ت ریفگر است .درست است که ت ریف الهیات متافیزیلی هایدگر را در عین دور از خدا متاافیزیلی باه خادا
متعال نزدیلتر میکند ( ،)Heidegger, 1960: 55اما کسی که در چنین جایهاهی ایستاده باشد خود را از هر دستهاه
دینی باالتر میداند و کلیسا نمیتواند امید ایاعت و پرستش خدا خود از چناین اندیشاها داشاته باشاد .در فلسافۀ
هایدگر نیز در عین نزدیلیهایی که پیشتر گفتیم هیچ اثر از پرستش ،ایاعت ،عبادت و مفاهیم دینیا از ایان دسات
نیست .به نظر میرسد او دینی در سر دارد کاه در گذشاته نیسات ،بللاه در آیناده اسات :اگار روز ب اواهم الهیااتی
بنویسم ،چیز که گاهی مرا وسوسه میکند ،در این صورت مجاز نیساتم از وایۀ وجاود اساتفاده کانم ( Heidegger,

 .)1995: 337به بیان دیهر او وسوسه میشده است که الهیات جدیاد بار اسااس اندیشاهاش بنویساد .دلیال اینلاه
میگوید نباید به وجود در آن اشاره کند این است که هستیشناسای هایادگر ،پاارادایم اصالی ایان الهیاات اسات و در
مرحلۀ زایش الهیات یا هر علم دیهر « ،وجود» جا خود را به مفاهیم محور آن علم مانند خدا یا یبیعت مایدهاد
و ترمینولوی تغییر میکند .در واقع ادعا هایدگر از محدودۀ توان ی مفسر یا ناقد بسیار فراتار مایرود .او باه دنباال
پیریز ی الهیات نو است ،الهیاتی در راه ،الهیات آینده .شاید به همین دلیل دستها از متللمان به او بدبین هستند.
این دیدگاه هایدگر ناشی از روش و یعنی پدیدارشناسی هرمنوتیلی است .وقتی این روش بر کل تاریخ متافیزی
و هستیشناسی پیاده شود ،روشن است که تمام هستی معنایی دیهر و متفااوت از معناا موجاود در متاون دینای پیادا
میکند .پیهیر چنین رویلرد به ی تفسیر بنیادین و ی الهیات جدید منجر میشود.
از سو دیهر گفتیم که در فلسفۀ هایدگر هیچ اثر از مفاهیم دینی چون پرستش ،عبادت یا ایاعت نیست .به نظار
میرسد ،که اگر فلسفۀ و را الهیاتی هم تفسیر کنیم باید آن را نوعی الهیات نظر در نظر بهیاریم کاه ناه تنهاا باا ایان
مفاهیم همراه نیست ،بلله برابر آنها موضع میگیرد .هرمنوتی هایدگر ریشها عمل میکند و هیچ تجربها را برتار از
تجربۀ دازاین در وضعیت اصیلش نمیداند .به این ترتیف هر دازاین اصیلی میتواند ادعا کناد کاه در ساط ،پیاامبران و
فراتر از آنها ایستاده است .به هیچ عنوان نمیتوان این زوایا اندیشاۀ هایادگر را نادیاده گرفات و باه راحتای از اندیشاۀ
فلسفی و تفسیر الهیاتی به دست داد .مملن است با نادیده گرفتن این دقایق در دام ناسازهگویی بیفتایم .در صاورتی
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میتوان از اندیشۀ هایدگر تفسیر الهیاتی ارائه داد که بپذیریم و با ت ریف بنیادینش از متافیزیا و الهیاات غربای و
همچنین روش هرمنوتی پدیدارشناسیاش در پی برساختن هستیشناسی و الهیات نوینی است یا دستکم ایان مهام
را به آیندۀ تاری ی بشر حوالت میدهد و در این صورت است که میتواند بهوید :هنوز هم تنهاا خادا مایتواناد ماا را
نجات دهد (مصل .)173:1130 ،،این رویلرد با جهتگیر منتظرانه برا باه سا ن در آمادن هساتی در آیناده نیاز
مطابقت دارد.
اندیشیدن به هستی و انتظار خدایی در آینده را کشیدن ،اساس الهیاتی از نوع دیهر را مایتواناد تشالیل دهاد .ایان
مطلف به و یژه در هایدگر متلخر یعنی پس از گشت 1و در اصطالح  Ereignisقابلپیهیر است .اینجاست که هایدگر
معنا جدید به مفهوم «استعال» یا علو 2میب شد .خدا همان هستی نیست ،اما به واسطۀ استعال هستی ،خدا نیاز
در همان نزدیلی است .ما نباید خدا را در محراب تناهی قربانی کنیم .در اینجا باید تفلر را جد بهیریم ،تفلار کاه
به اختفا وجود هنهام قربانی شدنش در محراب ایمان و الهیات فلر میکند .به این ترتیف ،ی دین وحیاانی ،خاود،
میتواند موجف فراموشی وجود و حقیقت یا حق شود .اگر خداجو یی به معنای حاقجاو یی و حقیقاتجاو یی اسات،
ایجاب میکند که از این مفاهیم پوشانندۀ الهیاتی فراتر رویم .بنابراین خدا نهایی نمیتواند تعینای متاافیزیلی داشاته
باشد .اگر قرار باشد خدایی از راه برسد ،نوعی لطف و دهش است که انتظار خدا را کشیدن تعیینکننده است و بار ایان
اساس پیش از چنین رو یداد اگر انتظار خدایی را داشته باشیم باید تفلر خاود را بار لطاف و دهاش 3متمرکاز کنایم و
اندیشۀ (بنیادین) را از این مسیر پی جوییم.

1. die Kehre/the turn
2. Transcendence
3. es gibt, das es gibt
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نتیجهگیری

درست است که هایدگر کار خود را فلسفی میداند و نه الهیاتی ،اما دالیلای وجاود دارد کاه مفساران و صااحفنظاران
الهیات و فلسفه به بررسی جنبهها الهیاتی و مضامین دینی اندیشۀ هایدگر بپردازند .شمار از ایدههاا و اصاطالحات
او مانند انلشاف وجود 1پیشینۀ دینی دارند .عدها معتقدند که تلکید او بر وجود اصیل انسانی نیز بیشتر باه آماوزههاا
ادیان شبیه است تا فیلسوفان .افزون بر این که او منتقد الهیات مسیحی است و متللمان را دعاوت مایکناد تاا الهیااتی
تدو ین کنند که معنا وجود را از یاد نبرده باشد .همین دالیل موجف جلفتوجه متللهان به فلسفۀ هایدگر شده اسات و
در عین حال سبف شده اتفاق نظر در مورد مضامین الهیاتی اندیشۀ هایادگر وجاود نداشاته باشاد .تالثیر اصاالحات
پروتستانتی و لوتر نیز در مباحث هایدگر دربارۀ نسبت الهیات و فلسفه با ایمان و تفلر مشهود است.
در مجموع هایدگر ،مانند دیهر فیلسوفان آلمانی از جمله کانت و ههال ،نمایتواناد مقولاۀ دیان را نادیاده بهیارد.
وظیفۀ فلسفه ،پرسش از هستی است و خصلت الهیاتی متافیزی و دلمشغولیاش به موجود برتر یا خدا یلی از مواناع
پرداختن به پرسش از هستی بوده است .مسیحیت نیز در تقو یت این ب ش ،نقش اساسی داشاته اسات .باهیاور کلای
هایدگر با دین در معنا اثباتی و وضعیاش مشلل دارد و بیشتر از یریق سلبی الهیات را دنبال میکند .تحلیل سااختار
دازاین براساس به سو مرگ بودن ،تناهی وجود انسان و برون-خو یشی یا برون-ایستایی نشان میدهد که انسان ،قاائم
به ذات خود نیست و متلی به امر بیرونی ،به ی دیهر است .درست است که از یریق زبان و گفتار میتوان درکای
از وجود خود داشت ،اما این دریافت ،کافی نیست .تلمل دربارۀ مرگ و به سو مرگ باودن انساان مایتواناد باه ساو
اندیشیدن به هستی رهنمون شود ،ولی این انلشاف در ی وضعیت متناهی صورت میگیارد .همچناین وجاود هماان
خدا نیست زیرا براساس تلمالت هایدگر متلخر ،چیز ورا هستی وجود دارد که ب شندۀ وجود به انسان اسات؛ یا
رو یداد آغازین .این توصیف گشوده از انسان ،گشوده به رو وجود ،به رو دیهار یاا حتای بهاو ییم خادا ،باه تولاد
الهیات جدید یا الهیات دیهر در آینده منجر میشود که در میان متولیان رسمی مسیحیت و متللمان و متللهان م الفان
جد دارد .هایدگر به جا خدا در برخی متون خود به خدایان ،نامیرایان و امر مقدس اشاره میکناد ،شایوه ا کاه باا
تفلر شاعرانه و تحت تلثیر هولدرلین ب شی از آثار هایدگر را باه خاود اختصااا داده اسات تاا از ایان یریاق یارح
1. Revelation of being
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ت ریف و تفلی سنت الهیاتی-هستیشناختی را پیش ببرد .الزم به یادآور است دغدغاۀ ن سات هایادگر «وجاود»
است و نمی توان از هایدگر انتظار داشت دربارۀ جایهاه خدا در فلسفۀ خاود پاسا ی دهاد .باه هماین دالیال عادها
معتقدند که هایدگر نوعی فلسفۀ محدود دین عرضه کرده است ،هرچند از اساس با ایان ترکیاف (فلسافه دیان) چنادان
میانها ندارد ( .)Williams, 1977: 13
با توجه به مطالبی که در این مقاله به رشته تحریر در آمد میتوان نتایج زیر را به دست آورد:
 در ب شی از نظریات هایدگر ،میان ترمینولوی و مفاهیمی که او در هساتیشناسای بنیاادینش ارائاه مایکناد،
نزدیلیهایی با اندیشۀ الهیاتی وجود دارد .همین امر باعث گردیده است برخی متللمان در راستا اساتفاده از
این تفلر جهت توسعۀ کالمی اگزیستانسیالیستی تالش کنند.
 اندیشۀ هایدگر در ب ش اصلیاش ،درگیر ت ریف بنیاد متافیزی غربی و به تبع آن الهیات مسیحی رایج کاه
این متافیزی را در اختیار گرفته ،میباشد .بنابراین ی متللم سنت گرا به هیچ عنوان نمیتواند در این زمینه با
و همراهی کند.
 حتی اگر بپذیریم که هایدگر دغدغها الهیاتی دارد ،با توجه به روششناسی و هساتیشناسایاش بایاد اذعاان
کنیم که و در پی ایجاد ی الهیات نوین است و خدا را در آینده میجوید نه گذشته.
 اندیشمندان مسلمانی که میکوشند بر مبنا دیدگاههاا هایادگر وارد افاقهاا انساانشناسای یاا الهیاات و
دینشناسی شوند ،باید بدانند الهیات برآمده از این اندیشهها ،فاصلۀ بسیار با دیدگاه ها متعارف آنان دارد.
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