دوفصلسامه للنی تأمالت فلسفی
دانشگاو منجان
سال ده ب ننارو 25ب دايیز و ممستان 1399
صۀباع 349 -313

Biannual Journal Of
Philosophical Meditations
University of Zanjan
Vol.10, No.25, Fall & Winter 2020-2021

بررسی مقايسهای آرای هايدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»
مهدی فدايی مهربانی1

سعید جهانگیری

2

چکیده

مارتین هايدگر فیلسوف دديدارنوساآ مانانی را بايد ي ی ام مه ترين مستقدان فلسوۀ سوفبتیتیف بر
در نظر مورد یه وی به جای تأیید بر انۀ اک دذيرفته نود فال نوساسوا و مفرد نوساسوايیب یه به فر
خاص در نظري تساظری صوودا اصوولی مسو ال انگانووته مینووفدب سوواهم فه را نه سوواهم ان اا و
ارت اط برقرار نودن میان سوف و و ابتوب بل ه سواهم ه وفر در سواهم فه در نظر میمورد؛ به هنین
داوی در نظر هوايودگر میوان نبف بفدن و نبف فه ارتواط وجفد دارد س ام سوووفيی هوانری یربنبوه مواوب
ي ی ام مه ترين فالسۀ یه متأثر ام هايدگرب یه معتقد اسم فلسۀ ايرانی-اسالمی افق گستردوتری
برای فه را در مقوابو فیلسوووف قرار میدهودس بوه مل یربنب فلسووۀو نووویعی بوا التقواد و تفجوه بوه
سوواهمهای تشوو ی ی ه ووفرب فه لنیقتر و یام تری را برای فیلسووف و سوواا

به ارم ان

ی براهین اين دو فیلسف مفرد تأم ما در اين مقااه قرار گرفته اسمس
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مقدمه

در انديشو هايدگرب تاري تۀ رِ متافیزي ی و انتزالی به سور ممدو اسوم و وقم من رسویدو
یه فالسوۀه اهنیم فلسوۀ ان ونامی را دريابسدس در نظر او فلسوۀ ان ونامی صورفار در گرو
فه داماين ام هسوتی اسوم یه در میان م اه
تاري فلسوووۀ بر تا یسفن به جای بب

فالسوۀه باي

بفدو اسومس او معتقد اسوم در

ام هسوووتی (وجفد)ب هنفارو در مفرد هسوووتسدو

(مفجفد) سونن رفته اسوم و اگر معدود فالسوۀهای ه ام هسوتی سونن گۀتهاندب هسوتی را
هنچفن هسوتسدو در نظر گرفتهاندس اما هسوتی را چفنه بايد فه یرد اسواسوار تۀ ر در با
هستی چ فنه اسم ايسجاسم یه ام نظر هايدگر تۀ ر نفلی در راو بفدن 1اسمس هايدگر
معتقد اسووم انديشوویدن نفلی روگشووايی در یفروراوها 2اسووم برای رسوویدن به جايی یه
هسوووتی در منجا در نفر قرار گرفته اسووومس هايدگر هنفارو انديشووویدن را به راهی تشوو یه
مییسود یوه ام دیو و خ هوای بسووویواری گوذر مییسود؛ راهی تواريو

یوه در برخی مفارد

نفری بر من تابیدو اسومس انديشویدن اسواسوار روگشوايی اسوم و راو معسای اصولی انديشوه اسومس
روگشوفدن به وجفد در اين راو مبقق میگردد؛ بسابراين فیلسوف

به مسوافری میماند یه

داا در سوۀر اسومس برای فلسوۀههايی یه اصواام را به ماهیم میدهسدب فیلسوف
در ي

بهتر اسوم

اتاا بسوته به چیسوتیها بیسديشود ميرا تقسوی بسدی چیزها به مقف ع مس قیب نیامی

به راو نداردب اما برای فیلسففان اصاام وجفدیب انديشیدن به گستردوترين چیزی یه برای
بشور قاب تصوفر اسومب يعسی ووجفدنب نیاممسد راو اسوم؛ در راو اسوم یه روگشوايی مبقق
1 - Unterweg
Pathways(Br) / Holzwege(Ger) - 2؛ در جسگ سیاهی یه هايدگر در منجا متفاد و یل فلسۀی خفيش
را بسا نهادو بفدب در مبان مبلیب راو های باري

و در دیو و خ جسگ های یفهستانی را اص الهار ویفرو راون می

نامیدندس در مبان مبلی من ناهیه وdie Kehreن به معسی دیو و خ راهی اسم یه به با ی یفو می رودس بدين قرار
روند اين راوب چه در با رفتن و چه در دايین ممدنب به اقت ای نی چرخش های منب گاهی در جهم منااف
مقصد(قل یفو يا درو) گام برمی دارد وای راو مار دیچی را ی می یسد یه در نهايم رو به سفی مقصد داردس هايدگر
وا

وKehreنرا هنچسین برای چرخش ف ری نیز به یار می برد یه در مفرد خفدِ او نیز یاربرد داردس بدين ترتی

چرخش ف ری هايدگرب اگر چه در نگاهی گذرا مسیر ل س منچه تایسفن ممدو اسم را نشان دهدب اما در نهايم
ه چفن دیو و خ های یفرو راوهای یفهستانیب رو به سفی مقصد داردس
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مسافر اسمس

اين در راو بفدگی در فلسووۀههای اصوواام ماهیتی مير سوومال میرود؛ ام اين جهمب
هايدگر معتقد اسووم ی ِ تاري فلسووۀ بر ب تاري متافیزي

اسووم و به جای بب

ام

هستیب به هستسدو درداخته اسمس منچه یه هايدگر مد نظر دارد درداختن به هستی و وجفد
و رهايی ام متافیزي

اسووم یه ما را هنفارو به هسووتسدگان و مفجفداع ارجا می دهدس

هايدگر معتقد اسوم منچه یه در رسواا متافیزي

ارسو ف ممدوب چیزی جز نورو و دسوته

بسدی نظری مفجفداع و مقف ع نیسوم و رسوااه ام درداختن به هسوتی باف ماندو اسومس
هايدگر در وچیز چیسوم ن 1معتقد اسوم دیارع در یتا ِ اصولی خفد با لسفان وتأمالع
ش ارسو ف را دربار هسوتیِ منچه یه هسومب ادامه می
در با فلسوۀ اواین 1641( 2م) درسو ِ
دهدس اما او نیز مجددار تبم تأثیر نظري ارسو ف یه در قرون وسو ی و سوسم اسو ف سوتی
مسووتب

گشووته بفدب در درسووش ام منچه یه هسوومب وچیزيمِ چیزن 3را به م اب جفهر

( )Substanceدر نظر موردس( )Heidegger, 1967: 99 & 100بدين ترتی دیارع
نیز ام درداختن به هستی باف ماند و به تاري ِ متافیزي

دیفسمس

اما هايدگر معتقد اسوووم ما ام ريق سوووفبتیتیفيسو و و فلسوووۀههای متافیزي ی تسها
دوديودوهوا را ودسوووت وارین 4مییسی س بوه مل هوايودگرب موا بوه جوای اين یوارب بوايود ام ريقی
ان وونامیب به سووفی خفد دديدوها بروي س دديدارنووساسووی هايدگر با وجفد تنام چرخش
هايی یه نسو م به دديدارنووساسووی هفسوورل ( 1859-1938م) دانووته اسوومب در اين نظر با
هفسورل مفافق اسوم یه دديدارنوساسویب ورفتن به سوفیِ خفد چیزهان اسومس(مسسورب 1385ب
ج  )445 :1و اين هنان تعريۀی اسووم یه یربن نیز ام من بهرو میبردس ام نظر هايدگر تسها
ام ريق درسوش ام معسای هسوتی اسوم یه می تفان رهی به معسای هسوتی گشوفدس درسوش
بسیادين هايدگر در هسووتی و ممانب یه معسای هسووتی را می جفيدب اين درسووش اسووم یه
?1 - What is a thing
2 - mediation de prima philosophia
3 - thingness of the thing
4 - Manipulation
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وچرا چیزها هستسدب به جای اين یه ن انسد ن
ن به من به یار می گیردب
ام سفيی رونی یه هايدگر برای درسش ام هستی و درداخت ِ
راو اسوتد ل 1نیسومب بل ه تسها نشوان دادن 2اسومس وجفد را ام من هی یه وجفد اسومب
ننیتفان بوا برهوان ثوابوم یرد و اسوووتستواج دربوار من مبوال و بوه معسی اسوووتنراج من ام امر
ديگر اسومس فق می تفان من را نشوان داد؛ دس تبصوی اگزيسوتانسویال فق ي

روش

دديدارنساختی اسمس(ورنف و والب )221 :1372
یربن معتقد اسوم انتقاداع هايدگر به فلسوۀه بر ب چیزی اسوم یه دیشوتر ه نای
مسوولنانی نظیر سووهروردی بدان درداختهاند؛ در نظر وی روش دديدارنووساسووانهب دیش ام
هرجاب در تۀ ر فالسووۀ مسوولنان ايرانی خفد را به هیئم ویشووف اانبجف ن نشووان دادو
اسومس ام نظر یربن روش یشوف اانبجف نفلی دديدارنوساسوی معسفی اسوم یه در من
بودون دخوااوم و دسوووت واری دوديودوهواب هقیقوم چیزهوا چسوان یوه هسوووتسود لیوان مینوووفنودس
بسابراين یشوووف اانبجف نیز ام تۀ ی

سوووف و-ابتوای فراتر میرود و فه را در گرو

نبف خاصوی ام وجفد مییسد؛ در اين سوس معرفمنوساسویب میان نبف بفدن و نبف فه
ارت اط هسمس اين هنان معسای فلسۀ ان نامی در نظر یربن اسمس
هايدگر در مقدم هسوتی و ممانب هد

ام نگارش اين رسوااه راب وانو افی ان ونامی

درسوش ام معسای هسوتی 3موردو اسومس(هايدگرب  )57 :1387به مل هايدگر مشو

فلسوۀ

بر در اين اسوم یه هسوتی در من چسان بديهی تصفر ندو اسم یه ام روم رونن ترش
می دانسود و اوذا هر درسوووشوووی در بوا من را خ وا در روش می دانسودس اين دیش داوری در
خفدِ هسوتی نوساسوی باسوتانی ريشوه داردس هايدگر سوه دیش داوری بل دربار هسوتی را در
تاري فلسوۀ بر نوساسوايی می یسد :ااف) هسوتی یلی ترين مۀهفم فرض گرديدو اسومس

)1.Demonstration(Br
)2. Aufweisung(Ger)/ Monstration(Br
 - 3ترجن م

یفاری و رابیسسفن به اين ن

اسم:

Our aim in the following treaties is to work out the question of the meaning of being
)and to do so concretely.(Heidegger, 1962: 20
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) مۀهفم هسوتیب تعريف نادذير اسومس ج) هسوتی مۀهفمی بديهی ااتصوفر 1اسومس(هنان:
 )61اما فه هسوتی ام نظر هايدگر در گرو منو ارگی من برای داماين اسوم؛ اما هسوتی به
چه ريق من ار مینفد و دردو ام رخ مییشد
 .1هستی کجا آشکار میشود؟

مه ترين درسوش برای هايدگر اين اسوم یه هسوتی در یجا يا به چه ريق به منو ارگی
میرسود ميا اسواسوار ام ان فه هسوتی هسوم داسونی یه هايدگر میدهد اين اسوم یه
معسای هسوتی را ن ايد در میان مۀهفم دردامیهای فلسوۀی جسومس هسوتی بدين گفنهب در دام
متافیزي

گرفتار میميدس هقیقم هسوتی هنان معسای ان ونامی هسوتی اسوم؛ بسابراين برای

رسیدن به معسای هستیب بايد من را وان افی ان نامی ننفدس دیشتر موردي یه تسها داماين
اسوم یه در من هسوتی در منو ارگی قرار می گیردس در ايسجا بايد ديدب نبف منو ارگی
هسوووتی در داماين بوه چوه نبفی اسووومس داماين در چوه نبفوای ام بفدن بوايود بوانووود یوه
گشفدگی بر هستی دانته باند
هوايودگر در دور ننسوووم تۀ ر خفد معتقود اسوووم هسوووتی تسهوا در درون داماين بوه
منو ارگی میرسوودب بسابراين داماين برای گفش دادن به ندای هسووتیب تسها بايد به وندای
وجودانِن 2خفد گفش دهود؛ ميرا هسوووتی چیزی بیرون ام داماين يوا ام مواورا .نیسووومس اين
ارجوا بوه نودای وجودان يوا درون ام نظر هوايودگر بودان جهوم اسوووم یوه چفن ودر-جهوان-
بفدنن جزو اگزيسوتانسویالهای داماين اسومب بسابراين فه داماين اسواسوار وجهاننسدن اسوم؛
جهواننسودی داماينب برای وی ممواننسودی و مفقوم بفدگی را بوه هنراو میمورد یوه او را بوه
هسوووتیِ میوان تفاود توا مرم بودل مییسودس (فودايی مهربوانیب  )105 :1392داماين مفجفدی
درتوا نووودو بوه جهوان اسوووم و ام دیش يوا دس ام وی خ ری نوداري س ام سوووفيی در میوان
مفجفداعب تسها داماين اسوووم یه ه ا هسوووتی دارد؛ يا به بیان ديگر ام قابلیم فه هسوووتی
برخفردار اسوم؛ چفن تسها نبف بفدن وی در جهان اسوم یه نبف اگزيسوتانس اسوم و
1 . Selbstverstandlich(Ger) / Self-evident(Br
)2 . Stimme das Gewissens(Ger)/ Voice of Conscience(Br
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باقیِ مفجفداع درون-جهانیاندس بدين ريق ما با دامايسی مفاجه مینووفي یه فه او در
گرو خفدش اسوم و خارج ام خفد با مس فه و معرفتی مفاجه نیسومس ام اين جهم فه
هستی در گرو گفش دادن به ندای وجدان اسمس
هايدگر ننیخفاهد یه اين ندا 1هنچفن صووودای خدا يا هر چیز ديگری یه فراتر ام
تساهی مدمی اسوم دريافته نوفدس(جانسوفنب  )59 :1388ندای وجدانب هنچفن ندای ااهی
لام نیسوم بل ه درونیترين ام ان داماين به معسی واقعی یلنه اسومس هر داماينب تجربهای
منصوووفصِ بوه خفد ام نوووسیودنِ نودای وجودان داردس بسوابراين نودای وجودان برای هوايودگر
خصولتی نیچهای میيابدس در اين هاام اسوم یه ام نظر هايدگرب داماين ام سوقفط و انتشوار
در ديگران خارج میگرددس هايدگر داسو به ندای وجدان را لزم 2میخفاند؛ لزم هااتی
ويتو و منتام برای منو ارگی 3داماين اسومس با اين هال چگفنگی منو ارگی هسوتی در
نزد داماينب م ه اسوووومس دسووووم ی میدانی یوه روو م لق هگلیب بوا مگواهی يوافتن
دياا تی ی و مس قی ام خفد رو به سوفی ت ام داردب اما هايدگر هیو م انیسونی را ارااه
ننیدهودس اين یوه مبوامِ چرخش در منووو وارگی هسوووتی در دورو هوای توارينی متۀواوع
چگفنه اسوم و اين یه چرا هسوتی در هر دورو به گفنهای رخ ام مسوتفری برمی گیردب ام
سما ع بی داس در انديشه هايدگر اسمس
به مل هايدگرب هسووتی يا وجفدب نه خداسووم و نه اسوواآ جهانس منب هیو مفجفدی
نیسمب و بدين معسی بايد وهیون نامیدو نفدس(ورنف و والب  )233 :1372سید هسین نصر نیز
به اين یاسووتی در انديشووه هايدگر ان وارو داردس به مل او وهايدگر مییفنوود تا به سووفی
وجفد خیز برداردب بی من ه به راسوتی به من برسودس متأسوۀانه او هیو گاو چیسوتی وجفد فی
نۀسوووه به معسای صووودرايی را در نیافم؛ هرچسد یربن معتقد بفد او در درونش به اين معسا
رسووویودو بفدس هوايودگر چسوان گرفتوار فلسوووۀو جوديود ارودوايی بفد یوه ننی تفانسوووم معسوای
مابعداا یعی وجفد را دريابدس با اين هنه او به بی مايگی فلسووۀ جديد دی برد و ه چفن
1 . Ruf(Ger)/ Call(br
)2 . Entschlossenheit(Ger) / Resoluteness(Br
)3 . Ershlossenheit(Ger) / Disclosednedd(Br
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ريچارد رورتی یه ام ديدگاهی ديگر سوونن میگۀمب دايان فلسووۀ بر را یه هسفم به
هنان راو میرودب الالم دانمس(نصرب )91 :1385
 .2فهم هستی و حضور

در دور ننسوووم تۀ ر هايدگرب در وهسوووتی و مماننب انديشووویدن راهی برای فه معسای
هسووتی اسوومس 1اما در دور بعدیب انديشوویدن به تسهايی راهی برای یشووف و يافتن معسای
هسوتی نیسومب ب داسو يا دتواکب يا دريافتن ندای هسوتی اسوم یه معسايی ام هسوتی را به
ننا میدهدس دريافتن اين نداب خفد وابسته به اين اسم یه ننا در چه مفقعیتی قرار داريدس
ه ووفر در هر سوواهم هسووتی نووساختیب هسووتی را به گفنهای بر نوونا دديدار مییسد و
مسوتفری و ظهفرِ هسوتیب در معسای هسوتی دخی اسومس اين در مفقعیم قرار دانوتنب خفد
به معسی ه فر در هستی اسمس
هايدگر معتقد اسوم در منو ارگی هسوتیب منو ارگی و رونونگریب امفری هسوتسد
یوه بر موا هوادي مینوووفنودب و بوه اين معسواب هسوووتی بوه فر یوامو بیرون اختیوار و نظوارع
ماسومس(اهندیب  )40 :1386ام سوفی ديگرب در دور دوم هسوتی در هر دورو تارينی به
گفنهای گشوفدو و منو ار مینوفد و ننیتفان هسوتی را هنچفن یلی فه یرد یه برای
تنوامی مموان هوا ام الت وار برخفردار بوانووودس هسوووتی در هر دورو بوه گفنوهای خفد را بر موا
دديدار مییسدس بسابراين دوروهای ممانی متۀاوع در تاري هستیب هر ي

هاوی بردانتی

ام هستیاند یه م تسی بر من ارگی هستی اسمس من ارگی هستی بر م سای وتاري هستین
در دورو دوم انوديشوووه هوايودگر نقش بوارمی دارد و چسوان مبفری میگردد یوه در برخی
مفاردب خفانسدو مثار اين دورو را به اين وامی دارد یه بردانوتی ج رگرايانه ام انديشوههای
هايدگر دانوته بانودس در هنین دورو اسوم یه هايدگر ما را فرا می خفاند تا به ندای هسوتی
گفش دهی س گفيی داماين ديگر بوايود خفد را بوه هسوووتی بسووويرد و اين را بيوذيرد یوه اين

 - 1هايدگر در ودرسش ام ت سفاف ین میگفيد :تۀ ر نس م میان هستی و انسان اسم س س س تۀ ر به خدمم هستی در
میميد تا هقیقم هستی را بامگف یسدس س س س تۀ ر لهد بستن با هستی و برای هقیقم هستی اسمس(هايدگرب )3 :1375
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هستی اسم یه بر او من ار می نفدس هايدگر در درآهای ونیچهن میگفيد:
فيلسوف يا انديشمند از آن افرادي است كه هيچ گزينشي ندارد و فقط بايد به آن
چه هستي در هر پلة خاص در تاريخ هستي ،هست ،بياني ببخشند(.نقل از :احمدي،
)35 :1386

در ايسجا نفلی تقديرگرايی و ج ريم بر انديشووه هايدگر های اسوومس 1انديشوونسد
ديگر در دی فه هسوتی نیسومس او گفش به من

ِ ندای هسوتی اسومس گفش به من

برای

اين یه هسووتی خفد را بر او بسناياند و با در نفر قرار دادن چیزهاب فهنی ام هسووتی را به او
ل ا یسدس بسابراين هايدگرب در منااۀم با سوف و باوری دیارتیب داماين را هنچفن سوف و
مریز هسووتی قرار ننیدهد بل ه او را منا

هسووتی میخفاندس بسابراين ام نظر هايدگرب

وما هرگز به سوفی انديشوه ها ننیروي ب انديشوهها به سوفی ما میميسدس اين ما نیسوتی یه با
وا وها بامی مییسی ب اين هسوتی مبان اسوم یه با ما بامی مییسدس اين ما نیسوتی یه به ياد
میموري ب اين هسوووتی اسوووم یه خا روای را در ما بیودار مییسودسن(هايدگرب )87 :1388
قالد بیان واين ما نیسوتی یه س س سن نشوان میدهد یه هرگاو به نو لی دريابی یه راب های با
هسوووتی داري ب من مسش فواللی سوووف و دیوارتی ام یف میرودس بوه بیوان ديگر هوايودگر بوا
انسوانی یه در مریز هسوتی انگانوته نوفدب با بهرو ل ی سوف وب با اين تصوفر یه هسوتی ي
هسوتسد هنفارو هارور و لیسی اسومب و با سوف و باوری متافیزي ی منااف اسومس(نق ام:
اهندیب )263 :1386
انديشووویودن برل س لل مفج

دانايی ننینوووفد و بال

ه یردن معنوای جهوان

ننیگرددس مرنم 1906-1975( 2م) به نق ام هايدگر میگۀم وانديشوه دانايی و نوساسايی
نیسومنس دانايی به فر معنفل با هقیقم سور و یار دارد اما انديشوه با معسا سور و یار داردس
 . 1هايدگر در ودرسش ام ت سفاف ین می گفيد :ت سفاف ی وسرنفنم و تقديرن( )fateمبتفم لصر ماسمس(هايدگرب
)54 :1375
 : Hannah Arendt . 2سابقه منسايی هانا مرنم با هايدگر به دوران ماربفرم باممی گرددس مرنم دانشجفی
هايدگر در دانشگاو ماربفرم بفدس در من هسگام  18سال دانم یه لانق هايدگر  35سااه ندس مرنم يهفدی بفد و
به هنین دای رواب مندو در خالل جس

دوم جهانی ام ه گسسمس
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هنفارو مشوتاا درسویدن و درسوشگری اسومس اگر فلسوۀه دايانش به سورمبامی

ديگر ت دي نووفدب يعسی ت دي به درسووش گری نووفدب دیش خفاهد رفمس بسابراين هرگاو
ب فنوی تا هنه چیز را ه یسی و به هد فه دذيری برسوانی ب و در نتیجه لسصور بیر قاب
فه را هوذ

یسی ب یواری مییسی یوه للیوه هود

خفد موا خفاهود بفدس(هنوانب :1386

)620
در دور دوم بب

وه ووفرن برای هايدگر ام اهنیم برخفردار اسوومس در ايسجا بايد

ن داماين
ديد داماين در یدام افق هسوتی ه وفر داردس(رک :هنان )42 :بسابراين افقِ هسوت ِ

1

مه اسومس در ايسجا ديگر اين داماين نیسوم یه به سوراس هسوتی میرودب بل ه هسوتی اسوم
یه خفد را به داماين مینناياندس در نتیجه در اين دورو انديشووویدن راو فه معسای هسوووتی
نیسوومس بايد ام انديشوویدن رها نوودب و اين رها نوودن دديدارنووساسووانه ام سوواهم مگاهی و
انديشوهب مدودن من ام دیش فرض های متافیزي ی اسومس ايسجا ديگر بايد بايسوتی تا هسوتی
خفد را بر ماب در مفقعیتی یه در من قرار داري ب نشان دهدس من چه یه در فلسۀه و ه نم
لرفانی نویعی رخ میدهد نیز گفش دادن به ندای وجفد اسومب اما اين وجفد مشونصواع
هسوتی هايدگری را نداردس ام مسظر فلسوۀ نویعی گفش دادن به ندای هسوتیای یه در من
خدا مردو اسووم و انسووان ه در من مریزيم خفيش را ام دسووم دادو اسوومب ه چفن
گفش ِخفد را بر ق رِ مردو ای نهادن و به انتظار سوونن گۀتن او نشووسووتن اسوومس وجفد در
فلسوۀه نویعی نیز دارای ندايی اسوم یه بايد گفش دادب اما وجفدی یه در اافهیم مب
اسومس انديشویدن بدين ترتی

معادل گۀم و گف در سوِر سفيدای دل اسم؛ انديشیدن يعسی

 . 1در مبان يفنانیب وا افق ( ) horosبه معسای وهدانب ومبدودون و ومرمن اسمس به ديگر سننب افق ()horizon
هدودِ مسظرِ ننا را معین می یسدس اين در هاای اسم یه معسای وافقن در مبان فارسی(دهنداب 1373ب ج -3090 :2
) 3089ب نفلی گشفدگی را در خفد مستتر داردس افق در ايسجاب به مسزا بايمِ را ِو رونن نیز هسم؛ اما راهی یه مقصدِ
من در ومنجان قرار نداردس افقب جايگا ِو لف اسم؛ جايی یه نفر ام منجا می تابد و چیزها را در رونسی قرار می دهدب
اما خفرنیدی یه در افقِ وجفد قرار داردب منی نیسم یه ما به من برسی س واون به تنامی چیزها نفر می دهدب اما خفد
دسم يافتسی نیسمس لالمه ا ايی به درستی در اين بارو می گفيد :ودس هق س بانه س س س چفن به هنه چیز مبی
اسمب ساير انیا .با رونن بفدن او رونن و نساخته می نفندسن( ا ايی و یربنب )130 :1382
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در مقاب ندای درونی سو و فع یردن و به من گفش فرادادنب ندای اافهیتی یه ام درون
مدمی برمینیزدس برای مفافی اين نداب ندايی ااهی اسمس بالمبسین ابراهینی ديسانی(متفاد
 )1313در بب

دقیقی یه در مفرد مۀهفم نزول در فلسۀه نیعی ارااه می دهدب به گفنهای

اين تۀاوع را من و ار می یسدس به مل او قِ مي وتسزي م مِن ر ااعاانینن(سووفرو واقعه:
ميوه  80و هواقاوه :ميوه )43ب یالم وهی ام سوووفی دروردگوار نوامل نووودو اسوووم و بوه گفش
مدمیان رسویدو اسومس اما چگفنه اسوم یه اين یالم به گفش ابفجه بري ه اسومب اما به
گفش بالل ه شوی معسا دارد معادل فارسوی تسزي در فارسوی فرود ممدن اسوم؛ يعسی ام
بوا بوه دوايین ممودنس دوايین در واق گفش مواسوووم؛ خوداونود بعود ام مقوام كاعب ابتودا مت ل
مینوفدس سومال اين جاسوم یه خداوند ام چه ممانی صوب م یردن را مبام مییسد ميا
خدا سوایم بفد و در چهاردو قرن ق نورو به ت ل یرد ميا او ام امل صوامم بفد و ام
ممان بع م دیام ر (ص) نوورو به صووب م یردن ننفد و یالم او هادي نوود اين هر
بیمعساسووم ميرا برای خداوند ننی تفان ممان مشوون

یردس بب

قِدم و هدوي یالمب

بب ی دامسهدار اسومس اگر خدا قدي اسومب دس صوۀاتش نیز قدي اسومب نه هاديب دس
مت ل بفدن او ه قدي اسوم؛ يعسی خداوند ام امل للی ااداوام ت ل مییردو اسومس دس
چرا یسی ننینسید
به لقید ديسانی للم من اسووم یه گفش نووسفا ن فدس اص و در یالمب گفش اسوومس
صودای خدا ام امل بفدو اسوم و تا ابد نیز خفاهد بفدس سوامع مبنادی مم اسومس گفش
مفسوفی و گفش لیسوفی مم اسومس چسان یه گفش مفسوی سونن هق را نوسید :ویلا ا
مفسوووی ت لینوارنس بسوابراين یالم ااهی در م نن بیو

وجفد دارد و بیر ام مبوان اسوووم یوه

لربیب ل ری يا فارسوی اسومس ممانی یه یالم به گفش ما میرسود بسا به گفش ما لربی يا
ل ری يا فارسووی مینووفدس در نظر ايشووانب اۀَ وانزاسان در قرمن در مفرد باران ه به یار
رفته اسومس(رلدب  17و هب  )53اما تۀاوتش با وهی در اين اسوم یه ق ر باران به هسگام
نزول تجافی دیدا مییسد تا به ممین میرسودب يعسی جای خفد را در با خاای مییسد و به
دايین میرسوودس اما نزول وهی به صووفرع تجافی نیسوومب وقتی وهی ام صووق مل فع و
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هواهفع دوايین میميودب هواهفع خواای ننینوووفد و بوا نزول وهی ام مل فع اللی بوه بوه
مل فع اوسوو و ام من جا به مل فع اسووۀ تا ناسووفعب مرات

لاای و لفاا با ام من

تهی ننینوووفدس دس یالم خودا هرچوه دوايین می ميودب لفاا مواففا در ام من اسوووم توا بوه
گفش ما میرسوودس نتیجه مس قی اين سوونن من اسووم یه ی لاا هسووتی در ام صوودای
خداسومس یالم خداب لاا هسوتی را در یردو اسومب گفشهای ما نانوسفاسوم یه قادر به
نسیدن من نیستی س(ديسانیب  )23 :1385بسابراين اگر ندايی در هستی سا

باند یه ام مسظر

فالسوۀه نویعی بايد بدان گفش دادب صودای خداوند اسومس یربن نیز ام اين مسظر به ندای
هسووتی نظر داردس یسووانی یه بهترين گفش را برای نووسیدن صوودای هسووتی دارندب اانه
نوویعه( ) هسووتسدس اين انسووانهای نفرانیب مميد نقش هرمسووی در تأوي اندس من ها گفش
نووسفای صوودای خداوند را دارند و من معانی را به صووفرتی بشووریب برای انسووان ها تأوي
مییسسدس

1

در قرمن نیز میخفانی وو یلا ا مفسووی ت لینارن(سووفرو نسووا :.ميه  )164و در ايسجا
خداوند مسووتقینار با مفسووی سوونن میگفيدس بسابراين در اين گفنه معرفمب چشوو هرگز
جوايی نودارد بل وه اين گفش اسوووم یوه بوايود بوه نودا گفش فرادهودس اين نودای ااهی را بوايود
نوسید و برای اين نوسفايیب بايد گفشِ مسویبايی دانومس گفش مسویبايی را یسوی دارد یه
قدوسوویم يافته اسووم و و اقمِن ه ووفر در سوواهم ندای ااهی را داردس یربن بر هنین
اسواآ معتقد اسوم گفش دادن به ندای هسوتی ام مسظر فلسوۀه نویعیب يعسی دل بسوتن با تنام
وجفد به تۀ ری یه با ننا لجین ندو اسم:
دربارة طرز تفكري كه آدمي با تمام وجود به آن دل بسته است ،بيشتر درست
مينمايد كه بگوييم طرز تفكري است كه وجود ما را تسخير كرده است تا آن كه
بگوييم به تملك ما درآمده است .بسيار درست تر است كه بگوييم اين واقعيت
معنوي است كه ما را در خود مستحيل ساخته است تا آن كه بگوييم ما آن را در
 . 1برخال

نیعیانب اه سسم معتقدند دیام ر اسالم به لسفان خات ان یا.ب با موردن یتا داير یالم ا را بسته اسم

و نزول معرفم ااهی مسق

گشته اسم ميرا یالم ا چیزی جز هنان یتا

نهايم به نفلی سلۀی گرايی و تبديد فه به ظاهر ن

مستهی خفاهد ندس

ا نیسمس بديهی اسم یه اين نظر در
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خود مستحيل كردهايم(.نقل از پازوكي)41 :1383 ،

اما برای هايدگر ورو به گفن ديگری اسومس هايدگر بردانوتی یه ام هقیقم در اين
دورو ارااه میدهدب متۀاوع ام دورو ق اسومس در دور دومب نظر هايدگر بر اين اسم یه
هقیقم خفد را به ما نشوان میدهدس با اين هال هقیقم هنچسان گشوفدگی 1و نادفنویدگی
چیزهوا اسووومس بوه مل هوايودگرب افال فن در مفاردی هنچفن تن یو بوار در یتوا هۀت
وجنهفرین يوا در م واانوه وتئوه تتفآن بوه اين ن توه نزديو

نووودو بفدب اموا بوا اسوووتود ای

متافیزي یب ام ان درک دقیق من را ام خفد گرفته بفدس هايدگر معتقد اسووم هردو معسای
راسوووتین و متوافیزي ی هقیقوم را میتفان در افال فن مشووواهودو یردس ي ی بردانوووتی ام
هقیقم یه من را هنچفن امر هقیقی و نادفنویدگی میداندب و اين بردانوتی درسوم اسوم
و ام انوديشووونسودان دیشوووین بوه افال فن اري رسووویودو بفدب و ديگری هقیقوم را ه خفانی
گزاروای با امر هقیقی (يا امر واقعی) میداند یه اين بردانووتی متافیزي ی اسووم و دس ام
افال فن و به ويتو به دای یار ف ری ارسو فب مب

و قدرتنسد نود و به فیلسوففان بعدی

رسووویودس بوه لقیود هوايودگرب اين سووورمبوام متوافیزيو

ب بوا دیودايش مۀهفم وeidosن يوا ايود

افال فنی مهر خفردو اسوومس در منجا مندانیان بیهریم افال فن یه جز سووايههای روی
ديفار چیزی نديدواندب سووايهها را یه به هر هال نفلی منوو ارگی هسووتسدب امفر هقیقی
دسدانوووته و منها را نادفنووویدگی معرفی مییسسد :وجز سوووايه ها هیو چیز ديگر را هقیقی
ننفاهسد دسدانومنس(افال فنب  )1130 :1357مندانیان یه به گۀت سوقراط وتصوفيرهای خفد
ما هسوتسدنب اگر بتفانسد با ي ديگر سونن گفيسدب مفروف صوب م نوان جز هنین سوايهها
ننفاهد بفدب ميرا یه سوايهها ويگانه امفر راسوتینن دنیای منان هسوتسدس(اهندیب )49 :1386
بسابراين اگر برای مندانی ام هقیقمِ بیرون بار سوونن بگفيیب او من را ان ار خفاهد یردس
ميرا او چیزی فراتر ام تصوفيرهای روی ديفار بار را نديدو اسومس او وام رونوسايی خفاهد
گرينم و بام به سوووايه ها دساو خفاهد بردنس(افال فنب  )1131 :1357تسها هسگامی میتفان
 . 1هايدگر گشفدگی را با وا و و Offenheitن نشان می دهد یه در مبان مانانیب گشفدو ندن چیزی یه در اص
بسته بفدو اسم معسا می دهدس هنچفن در اتاقی یه ه ایسفن گشفدو ندو اسمس
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ام اين بردانووم رهايی يافم یه یسووی ام بار بیرون بیايد و متفجه گردد یه من چه ديدو
اسم بامننايی امفر هقیقی ن فدو اسم و م ابق با هقیقم نیسمس
بسابراين ام نظر افال فن ايدو های مُ ب سور چشونه هقیقماند و سوايههای روی ديفارب
تصوفيری ام من م اندس مندانی رها نودو به اين ايدو و در واق به هقیقم رسویدو اسومس در
اين جا ت ابق يافتن واقعیم و ايدوب هقیقم اسوومس به لقید هايدگر در اين مرهله اسووم
یوه افال فن م سوای نظريوه تسواظری هقیقوم 1را بسیوان می نهود و هقیقوم را بوه معسوای ت وابق و
ه خفانی ننفدهوا بوا بفدهوا در نظر میموردب و ام اين تواري ب فلسوووۀو بر ب هنفارو ام
مسظری متافیزي ی به هقیقم نگريسووته اسوومس در نظريه ت ابقیب هقیقم به م ابه بامننايی
م رو میگرددس هايدگر معتقد اسووم در اين نووراي هقیقم يعسی هنسووانی فه و نوو
(هوايودگرب  )489 :1387و در اين بردانووومب هقیقوم بوه هسوووتسودو (مفجفد) ارجوا خفاهود
دانووم و نه به هسووتی (وجفد)س نظريه تساظری هقیقم در ل ارتی تین اين گفنه تعريف
می نفد Veritas est adequatio rei et intellectus :؛ (هقیقم م ابقم ن و كهن
اسم)س اين ايدو به گفنهای ديگر در ارس ف بامتعريف میگرددس
ارسو ف راهی را یه افال فن مبام یردو بفد دیش گرفم و در مفروعی متافیزي ی به
هقیقم نگريسومس ارسو ف نیز بنشوی ام تاري متافیزي

بر اسوم یه هقیقم را نه بر

م سای هسوتی نوساختیب بل ه اسواسوار متافیزي ی مفرد خفانش قرار دادو اسوم ميرا ام نظر او
نیز هقیقمب یه هنچفن راسووتی اسوومب در كهن انسووان به سوور می بردس بسابراين ودروس و
راسووم در انوویا .نیسووتسد بل ه در انديشووه اندنس( ارسوو فب  )203 :1385در نظريه هقیقم
ارسو ف بدين ترتی

اين خفدِ چیز ها و مفقعیم من ها نیسوتسد یه م سايی برای هقیقم اندب

بل ه انسان و كهن انسانی اسم یه هقیقم را معین می یسدس مس ق یه به ین

فلسۀه می

 . 1در نظريه تساظریب ت ابقیب ننفداری يا تصفيری هقیقمب هقیقم -صدا من چیزی اسم یه انسان تفس كهن
و ام ريق ااۀاظب ام لین خارجی بامننايی می یسدس در اين جا كهن سعی می یسد هقیقم بیرونی را بیان یسد و بدين
ترتی م ابقم میان بیان و لینِ خارجی ايجاد یسدس به مل هايدگرب افال فن لندو ترين ننايسدو نظريه ت ابقی هقیقم
اسم یه در تن ی بار خفدب هقیقم را من می داند یه یسی بیرون ام بار ممدو و تۀ ر را با لینِ بیرونی م ابقم
دهدس
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ميدب اين ت ابقِ امفر جهان در بیرون كهن من را با من چه من بدان انديشوویدو ام نشووان می
دهد و یار اصلی من م ابقم دادن ايدو های كهسی و واقعیم اسمس
بوا اين هوال در ت یوم جوايگواو نظريوه تسواظری هقیقومب تسهوا فالسوووۀو بربی توأثیر گوذار
ن فدو اندب بل ه ابن سویسا به لسفان ي

فیلسوف

مشوايی اهنیم دانوته اسومس 1هايدگر در

اين مفرد می گفيد:
توماس آكويناس اين تعريف را به ابن سينا نسبت مي دهد و ابن سينا نيز آن را از
كتاب الحدود اسحاق اسرائيلي(قرن دهم) اخذ كرده است(.هايدگر)489 :1387 ،

هايدگر با مروری بر تاري فلسووۀه بر ب نشووان میدهد یه چگفنه فالسووۀ بزرم
بربی در دام متوافیزي ی افتوادنود یوه خفد من را خلق یردو بفدنودس اموا من چوه یوه ام نظر
هايدگر هقیقم نامیدو مینووفدب خفد را در نا -دفنوویدگی نشووان میدهدس او برای نشووان
دادن من چه یه هقیقوم می نامدب ام وا و يفنانی وaletheiaن 2اسوووتۀوادو مییسود یه ام بار
متافیزي ی وا و متعار

هقیقم یه من را هنچفن وت ابقن نشوان میدهدب گرينته اسومس

وا وalethesن به معسای هقیقیب و وaletheuienن به معسای راسوم گۀتن بفدو اسومس اما
یاربرد اصلی وletheinنب یه ت ار اصلی اين وا و اسمب هنان ودسهان ماندنن و ودفنیدگین
بفد و با دیش وند وaن در يفنانی یه وجه سواا ه به من می دادب به صوفرع وa-letheiaن در
می ممودس اين وا و بودين صوووفرع بوه معسوای ودسهوان موانودون و وام يواد رفتوهن اسووومس(رک:
هايدگرب  )41 :1384هايدگر اين وا و را در هستی و ممان به معسای ونا -دفنیدگی هستین
 . 1برخال

هايدگر یه به وجفو مشايی فلسۀه ابن سیسا تفجه دانته اسمب یربن معتقد اسم ابن سیسا در دورو دوم

هیاع ف ری اش به فیلسففی یامال انراقی بدل ندو اسمس ام هنین جها به مل یربنب در امتداد فلسۀ نیعیب هرگز
به نظري تساظری هقیقم برننی خفري س گرايشاع مشايی ابن سیسا در دورو ننسم یه مفرد تفجه هايدگر اسم را
می تفان در یتا ولیفن ااب نهن مشاهدو یرد یه در تعريف ه نم موردو اسم :ااب ن است نال ااسۀس ا نسانیا
بتصفر األمفر و ااتصديق باابقايق ااسظري و ااعنلیا للی قدر اق اا شرياه؛ ه نم ینال بنشیدن به نۀس مدمی اسم
ام ريق تصفر امفر و تصديق هقايق نظری و لنلی به انداموی تفانايی مدمیس (نق ام ا

مايیب  )31 :1381با اين

هال اگر چه ابن سیسا در اين تعريف به تصديق هقايق نظری تفجه داردب اما به نیفو ای متۀاوع ام نظر فالسۀه
استد ایب به است نال نۀس به اندامو اقم بشری نیز تفجه دانته اسمس
)2 . ἀλήθεια (Grk
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به یار میبردس هايدگر ام هنان ننسوتین نفنوتههايشب ام ویسار مدن هجا ن 1يا وچیرگی
بر دسهوان گرینب 2و ام ومنووو وارگین يواد مییردس 3ام نظر او هقیقوم روي ردی كهسیب
هاب و بامننايی ها نیسوومس هقیقم مسش هسووتن

مبانیب و نظری ه چفن داوری هاب ه

امفر راسوتینب يعسی جهان و هسوتسدگان اسومب و نه انديشوه ها و ه

هاس هسوتسدگان بر ما

ظواهر مینوووفنودب و موا مییفنوووی توا من هوا را منووو وار یسی س هوايودگر در اين مفرد وا و
وentdeckenن يعسی منو ار یردن را به یار میبردس(اهندیب  )58-59 :1386هايدگر در
اين بارو میگفيد:
حقيقي بودن (حقيقت) يعني كشف كننده بودن [يا رافع حجاب بودن](.هايدگر،
)497 :1387

هقیقم در اين جا م شووففیم اسووم و م شووف سووامی يا رف دفنووشب ي

نوویف

هسوتیِ در جهان بفدن اسومس بردانم هقیقم به م ابه م شففیم در فلسۀه نیعی نیز وجفد
داردب اما نه با خصووویصوووههای در-جهان-بفدنِ صووور س یربن معتقد اسوووم در یشوووف
اانبجف ب رسویدن به ام انِ م شوف

سوامیب خفد ي ی ام ام اناع مسوتفر انسوان اسوم

یه انسان ابتدا میبايد خفدِ من ام ان را رونسايی بنشد و اين رونسايی بنشیدن با ه فر
مرت

اسومس انسوان نفرانی در ه نم ااهی و لرفان نویعی دقیقار به معسی انسوانی اسوم یه

در سووواهم الالی ه وووفر قرار داردس دس ام بارور یردن اين ام ان در درونِ خفد-یه
میتفاند به نووویفوای هايدگری اصووواام يافتن بر م سوای يافتن ام واناعِ اصووویو ِ خفيش و
دوری گزيدن ام نویا بانود -انسوان سواا

ب اين ام ان را فراروی خفد اف سدو اسوم یه

هقايق دديدو ها را چسان یه هسوتسد دريابدس به هنین دای در فلسوۀ نویعی راو دديدار نودن
هقیقم و نوساخمب صورفار ام درون سواا

مبام مینوفد؛ اما نه به گفنهای ايدومایسوتی یه

)1 . Entdenkea(Ger
)2 . Verborgenheit(Ger
 . 3داول فريد ندر( 1882-1968م) در یتا ومقدمه ای بر افال فنن نشان می دهد یه اين ريشه يابی ام وا و يفنانی
 aletheiaدر نزد هايدگر یامالر انت او اسم و در مبان يفنانی اين وا و هرگز در معسای نادفنیدگی به یار ننی رفته
اسمس رک:
P. Friedlander, Plato, an introduction, tr. H. Meyerhoff, London, 1958
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تأیید بر سف و داردب ايسجا ه فر در ساهم وجفد اسم یه به معرفم میانجامدس لرفای
نویعه دديدار یردن ام انِ م شوف سوامی را اصو الهار صویق دادن ميیس منگار بسوت درون
میدانسد؛ هنین ميیسه اسم یه نفر بر من میتابد و دديدوها را چسان یه هستسد بر ما دديدار
مییسدس بسابراين ام انِ م شوف سوامی ام خصویصوههای در-جهان-بفدن هايدگری فراتر
میرودس ل سدوذير نووودن ميیسوهب يعسی ام وانِ ديودن چیزهوا چسوان وه در هقیقوم هسوووتسودس
ل سدذير ندن ميیسه بسته به اقم انسان يا هنان صقاامِ ميیسه اسم:
معشوقه يكي است ،ليك بنهاده به پيش

از بـهر نـظاره ،صد هـزار آينه بيش

در هـر يـك از آن آيـنـه هــا بـنـموده

1

بر قدر صقالت و صفا صورت خويش

مالصووودرا در تعريف فلسوووۀه هنین نظر را داردس به مل او فلسوووۀیدنب رسووویدن به هقايق
دديدوها اسوم چسان یه در واق هسوتسد و نه ام سور ظن و تقلید یه به گفنه ای سوفبتیتیف به
دسم ممدو باند:
فلسفه كمال بخشيدن به نفس آدمي است ،به اندازه توانايي آدمي ،از طريق معرفت
به حقايق موجودات چنان كه هستند و حكم به وجود آنها از روي برهان و نه از سر
ظن و تقليد( 2.مالصدرا ،1981 ،ج ،1ص)7

اما ام نظر هايدگر به هیو وجه ن ايد بردانومهای لرفانی لرروه یرد؛ ميرا او قاا به
 . 1رک( :فی

یانانیب ننارو باميابی یتابنانه ملی)255 :6-16830 :

 . 2إنا ااۀسلۀ إست نال ااسۀس ا نسانیا بنعرف هقايق اانفجفداع للی ما هی للیها و ااب

بفجفدها تبقیقار

باا راهین أخذار بااظنا و ااتقلید بقدر اافس ا نسانی؛ در هدي ی ام رسفل(ص) می خفانی یه :ور ارنا ا نیا .ینا
هین(هايدگرب  ) 15 :1374به نظر می رسد تعريف مالصدرا ام فلسۀهب م تسی بر تعريۀی اسم یه ابن لربی ام لل ارااه
می دهد :وو انانا ااعل درکُ كاع اان لف للی ما هی للیه فی نۀسه وجفدار أو لدمار و نۀیار أو ثابتار و اهااهر أو جفامار
أو وجفبارب ایس بیر كاا

سن(نق ام :جهانگیریب  )192 :1383مف نا بر هنین وجه سرودو اسم :ای خدا بسنای تف هر

چیز را من چسان یه هسم در خدله سرای؛ فلسۀ نیعی به درستی معتقد اسم ديدنِ چیزها چسان یه هستسدب در
مل فع رخ می دهدب چسان ه ارض مل فع در نظر ابن لربی وارض هقیقمن اسمس(یربنب  )160 :1374در نتیجه
بايد گۀم هسگامی یه مل فع جايی اسم یه هقیقمِ انیا .را نشان می دهدب نظري تساظری هقیقم الت ار خفد را
ام دسم می دهدس
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هیوگفنه هقیقم اسوتعاليی نیسومس م شوففیم نیز یه معادل یشوف هجا اسومب اگر چه
در روش بسویار با فلسوۀ نویعی هنراهی داردب اما هرگز با م شوففیمِ معسفی فلسوۀ نویعی
م وابقوم نودارد ميرا اين م شوووففیوم در-جهوان رخ میدهود و نوه در لواا م والب چسوان یوه
یربن بدان دل بسوووتوه اسووومس در نظر هايدگر م شوووففیوم تسهوا ممانی هقیقم اسوووم یه
م شوف

گشوته اسوم و در بیر من مفرد هقیقم نیسوم؛ اين در صوفرتی اسوم یه هقیقم

ام نظر فالسووۀه نوویعی به اباظ انتفاف ي

در خارج وجفد دارد و انسووان تسها ام من رف

هجا مییسد؛ اين هقیقم هرگز هقیقم نهايی نیسووومب ميرا در دس من هقیقتی ديگر
ن هال هجابی اسووم یه می تفاند انسووان را دچار
نهۀته اسوومس بسابراين هر هقیقم در لی ِ
بۀلم ام گشووفدگی مدام وجفد یسدس هقیقم هنفارو ومیهقیقتدن و هنفارو سووريان دارد
به هنین دای فی
چسانیه مشوون

ااهی هرگز مسق

ننیگرددس

1

اسوومب فه مدمی بسووته به سوواهم ه ووفر اوسووم؛ در مقام های

معرفتی گفناگفنب هقايق برای انسوانی یه هنارو در راو (سواا

) اسوم مس شوف مینوفندب

اموا اين ترقی در وادی معرفوم بودين معسی نیسوووم یوه معرفتی یوه ام من گوذر یردو اي ب و
معرفتی یه بدان نرسویدو اي ب بیالت ار اسومس هقیقم در خارج وجفد داردب اما در ایسفنی
ن من اسوم و نه ه وفر
یه من ايسوتادوام ه وفر نداردس اين ه وفر ندانوتنب ه وفر ندانوت ِ
ندانوتن هقیقم؛ بسابراين اين مس یه بايد به ندای درون خفيش گفش ده و در سواهم
هقیقم قرار گیرمس هقیقم در دس هجابی اسوم یه نه بر روی هقیقمب بل ه بر با ن من
نشوسوته اسوم و من برای رسویدن به هقیقم بايد ام درون خفد رف هجا یس س با اين رف
هجا ام درونِ خفدب یه اص و الهار رف هجا ام دديدو ها خفاندو می نووفدب دديدو ها
بر من منو ار می گردندس بدين ترتی
یه رسویدن به هري

هقییقم های با سیِ منتلۀی در هسوتی وجفد دارند

ام من ها مسوتلزم سولفیی درونی و رف هجا اسومس اين بردانوم

 . 1هقیقم در تع یری لرفانی فی ی ااهی اسم یه نبف تجلی من بر افراد متۀاوع اسمب به ه

اين یه و ت رار

فی ااتجلاینس ل داارهنن جامی در اين بارو می مورد :هقیقم را به هر دوری ظهفری اسم م اسنی بر جهان افتادو
نفری اسمس(جامیب  :1386يفسف و مایناب بنش 6ب مبام تفاد يفسف) وجفو دديدارنساسان نعر ففا را می تفان
به خفبی در وا و های هقیقمب دورب ظهفر و نفر مشاهدو یردس
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یه هقیقم های بی نونار را متصوفر اسومب هرگز فلسوۀ نویعی را به وادی نسو یم مب
ننی یشواند؛ ميرا در اين جا نسو یتی لنفدی در یار اسم و نه نس یتی افقی یه هن هقايق
س ح یردو و به ي

را ي

اندامو ام الت ار برخفردار مییسدس

اموا هوايودگر چشووو انودامی ديگر داردس برای هوايودگر م شوووففیوم يوا هقیقومب تسهوا
هسگامی هقیقم اسوم یه م شوف

اسومب ميرا تسها با تفجه به خصویصو در-جهان-بفدنِ

دامايسی یه در اين جهان درتا نودو اسوم قاب فه اسومب بسابراين هقیقم تا ممانی یه
م شف

نگشته ناهقیقم اسم:
قوانين نيوتون پيش از آن كه مكشوف شوند« ،حقيقي» نبودند(.هايدگر:1387 ،
)511

تۀواوع ديودگواو هوايودگر و فلسوووۀوه نووویعی در من جواسوووم یوه برای هوايودگر هقوايق
جاودان وجفد ندارندس ام مسظر فلسووۀه نوویعی هقايق جاودان وجفد دارندب اما در نس و م با
فه و مقوام مواب وجهی تشووو ی ی میيوابسود و بسوابراين ارت وا ی بوا سی بوا هر انسوووان برقرار
مییسسدس هقايق جاودانسدب اما نبف منو ارگی منها بر هر انسوان متۀاوع اسومس هقیقم ام
يههای منتلفِ منوو ارگی برخفردار اسووم و هر سوو بی ام اين يهها به م اب با سی
اسوم یه به م اب ي

ام انب دیش روی انسوان قرار میگیردس واگشوايیِ هقیقم و رويابی

(سوولفک) به درون هر ي

ام اين سوو فو يا يههاب مسووتلزم تأويلی با سی اسووم یه ام

ريق اسوووتب وووار وجفدی مبقق میگرددس اما برای هايدگر هقیقم به گفنهای جاودان
وجفد ندارد و تسهاب چیزی یه برای داماين من ار مینفد را میتفان هقیقم نامید:
ارائة برهان بر اين كه «حقايق جاودان» وجود دارند ،وافي به مقصود نخواهد بود،
مگر در اثبات اين امر توفيق حاصل شده باشد كه دازاين جاودانه بوده است و جاودانه
خواهد بود .مادام كه از ارائه اين برهان بيبهره و كوته دستيم ،اصل حقايق جاودان
نيز ادعايي است خيال بافته كه اجماع تاكنوني فالسفه در «باورداشتِ» آن
مشروعيتي برايش حاصل نميآورد(.همان)511 :

 . 1بسابراين هقیقم كاتار داماين گانه اسمس

1
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ام نظر هوايودگرب داماين در درجوه اول در گشوووفدگی و هقیقوم منودگی ننییسودب او
در دفنویدگی و ناهقیقم میميدس او در اين وروعیم سوقفط یردو اسوم و هنفارو چیزها
را در هجا مسوتفری و دفنویدگی میبیسد؛ ام اين جهم هنفارو تأويلی نادرسوم را ارااه
میدهدس هسگامی یه هقیقم منو ار اسومب چیزها نیز منو ارند و در نفر منو ارگی قرار
میگیرند اما اين نفر منگفنه یه افال فن در تن یو بار خفد میگفيدب قرار گرفتن در نفر
تام و یام نیسوم بل ه قرار گرفتن در سوايه رونون مسوتفری و گشوفدگی اسومس ممانی یه
هسووتیب ام دفنوویدگی و مسووتفری خارج نوودو و نفر منوو ارگی قرار میگیردب ام نظر
هايدگر گشفدگی رخ دادو اسمس
بسابراين در اين تأوي ام هقیقم و گشوفدگیب هقیقم چیزی يقیسی در خارج نیسومس
جسوتجفی يقین به امری نام نئن یه ام دیش دانسوتهاي نیسومس ب جسوتجفيی اسوم در دی
نادفنوویدگی در قلنروهايی تایسفن نانووساختهس در نتیجه هقیقم به سووادگی در ت وواد با
ویذ ن قرار ننیگیردس قفانین نیفتفن دیش ام ايس ه یشوف نوفندب هقیقم ن فدند ميرا در
ايسجا بب

بر سور صودا و یذ نیسوم بل ه بدين دای اسوم یه اين قفانین برای داماين

دفنویدو بفدند و هسفم ام دفنویدگی و مسوتفری خارج نگرديدو بفدندس بسابراين اين قفانین
فق به سوادگی هریم سویاراع را تفرویح ندادندب ب سویاراع را به نو

تاموای منو ار

یردندس در نتیجه داماين راهی به هقیقم میگشوايد و اسواسوار در هقیقم به سور میبردس اما
اين سونن معسايش اين نیسوم یه به تع یری اُنتی

انسوان هنفارو در هقیقم به سور میبردس

معسايش اين اسوم یه انسوان در معرض گشوايش هقیقم قرار داردس(اهندیب )49 :1386
نظري تقاب هقیقم -یذ ب برخفاسووته ام انديشووه متافیزي ی ت ابقی هقیقم اسووم یه
سوووعی دارد هقیقوم را م وابقوم بوا چیزی در خوارج در نظر موردس هقیقوم در ايسجوا نفلی
نادفنویدگی و یسار رفتن هجا ام دديدوای اسوم یه در هجا مسوتفری قرار دانوم و
بیر هقیقیب دديدو ای اسوم یه در هجا مسوتفری اسومس(رک :هايدگرب )112 :1388
بسابراين من دديدو یه ايس

بیر هقیقی اسوومب می تفاند رومی گشووفدو نووفد و به م ابه

امری هقیقی به نظر ميدس اين داماين اسوم یه میتفاند راهی به گشوفدگی هسوتی يابدب اما
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داماين نیسوووم یه با كهن يا مبان خفدب هقیقم را مفرد نوووساسوووايی قرار میدهدس داماين
هرگز بوا لقو خفد بوه هقیقوم التوار ننیبنشووود بل وه بوايود بوه دوديودو اجوامو داد توا خفد را
چسان یه در اص هسمب بسنايدس
داماين نفر میاندامد 1و در هسووتن خفدشب رونووسی 2اسوومس نفر 3اس و ا گشووايش
داماين به روی جهان و برگشوفدو نودن جهان بر اوسومس (اهندیب  )66 :1386گشوفدگی
در نظر هايدگرب هنین رونوون نوودگی بر اثر نفر اسوومس هايدگر اين اصوو الو را وامدار
جسگو سووویواو اسوووم؛ جايی یه در میان ان فو درختانب اندیی برم های درختانِ سووور به
مسوونان یشوویدو یسار روند و ام اين ومس ق لاری ام درخمن 4نفری بتابدب گشووفدگی رخ
دادو و نفر به درون جسگ سوویاو تابیدو اسوومس 5داماين تسها هسووتسدوای اسووم یه میتفاند
گشوفدگی هسوتی را به نظارو بسشویسد و به منها گشوفدگی بنشودس اما اين به ينن برخفرداری
ام لق ب به اين دای یه او بسا به تعريف ارس ف هیفان نا ق يا هیفان دارای لق میباندب
نیسوم بل ه بدين دای اسوم یه داماينب هنان هسوتسدوای اسوم یه تفانايی داسو به درسش
هستی را داردس بسابراين با اوسم یه چیزها در نفر قرار میگیرندس
بودين گفنوهب گزارو بیوانی اسوووم یوه هقیقومِ خفد را نوه ام داماينب يوا كهن او بو ام
دفنوویدگی میگیردس در نتیجه برای اين یه گزاروای بامعسا بانوودب بايد به رنووتهای ام امفر
ال
وابسوته نوفدس اين وابسوتگی به امفرب به معسی م ابقم نیسوم بل ه بدين معسی اسوم یه م ر
)1 . Gelichtet (Ger
)2 . Lichtung (Ger
)3 . Licht (Ger
)4 . a Forest clearing(Br
 . 5هايدگر معتقد اسم اين گشفدگی برای داماينب لینِ ممادیِ اوسمس گشفدگی برای تابیدن نفرب مماد گشتن ام
هجا

هايی اسم یه در راو داماين قرار گرفته اسمس بسابراين وبامیردن و هنفار یردن و صا

معسی رونن ساختن و مماد یردن و گشفدن من چیز اسمس م

یردن چیزیب به

مماد سامی و دیرايش جسگ ام درختانِ ي

مس قه

اسمس بسابراين ف ایِ ممادب سرچشنه و م د رونسی و نۀافیم اسمنس(هايدگرب  )30 :1384ارت اط میان مماد بفدن و
گشفدگی را یربن بعدها در لزيزاادين نسۀی می يابدس نسۀی انسانِ مماد را انسانی می داند یه به تجرد رسیدو اسم
و ام اين ريق ام ان گشفدگی هستی و فه چیزها چسان یه در واق هستسد را برای خفد فراه ننفدو اسمس(نسۀیب
)139 :1344
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دقم یسی یه ميا

دردو یج اسووم يا صووا ب بايد بدانی یه وا و های وايننب ودردونب ویجن و واسوومنب به چه
معسا هستسدب و نیز بايد بردانتی ام رس اجتنالی قرار دادن دردو بر ديفار دانته بانی سيعسی
تشوونی

ي

ف ووای مۀهفمی و قاب فه س ام اين جهمب اين قفالد مساسوو تی با واقعیم

ال میان وا دردو و مدافل منب راب ه ای نشانه نساسانه برقرار اسم یه قراردادی
ندارندس م ر
اسوووم و ارت اط كاتی با دردو ای در دنیای خارجی نداردس(اهندیب  )63-64 :1386یربن
بعدها به واسوو ه منووسايی با نظريه وادرایاع الت ارین لالمه ا ايیب قراام جديدی ام
اين نظر ارااه داد یه او را در نقد وجامعه نساسی مب

ن نیز هنراهی ننفدس

هايدگر در نقد نظريه تساظری يا نظريه بامننايی هقیقم یه افال فن من را گسووترش
دادب معتقد اسوم اين بردانوم در ايدوباوریِ افال فنی یه هر چیز را دارای صوفرتی م اای
در نظر میموردب معسای هقیقم به م ابه ان شوا ب نامسوتفری هسوتی را ام میان بردس انسوان
بربی ديگر هسوتی را جلفو یردن و رو بسوتن دیفسوته ام قفو دریش هس ن رد بل ه من را
به نووو

ه وووفر ايسوووتای ايدو صوووفرع هس مییسدس و بدين ترتی

هقیقم ل ارع

مینفد ام :وOrthotesب درستیِ ادراک و قفل جاممن؛ بر مابعداا یعه و خدانساسیاش
را بر اين اسووواآ سووواخته اسووومس او در درآ گۀتارهای اواي سوووال  1921با مفروووف
ومگفسوتین و فلسوۀ نفافال فنینب به دیگیری ت واد میان مسویبیتی می دردامد یه ام ب ن
واق بفدگی تجربه مندگی بر میخیزد و ینال من نه در نووساخم خدا بل ه در ميسووتن با
خداسوم و ام سوفی ديگر مسویبیتی یه متفجه وابتهاج ااهین 1به مسزاه وخیر اللین( 2يعسی
تصوفر ابتهاج ااهی) اسومس اين مسویبیم دوم یه تصوفری ايسوتاتر و تصوفيری تر ام هسوتی و
مفاجید ااهی داردب مستقینار به فلسۀه نفافال فنی میرسدس وقتی یه مفاجید ااهی به وابتهاج
ااهین تعريف نود و وقتی یه خدا وسو یسهنای دارد یه دل را مرام مییسدب من گاو خدا ام
بیرونِ جريان سوویال هیاعِ واق  -تارينی مداخله مییسد و مبیی بفدن او در مقام خدای
تجربوه منودگی ام فعو بوام میايسوووتودس و بودين ترتیو

او ديگر هیاب مموانیب متسواهیب دم-

)1. Fruition Dei(Lat
)2. Summum bonum / sʊm'əm bō'nəm (Lat
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دسوم نیسومس او صورفار ودر دسومن اسوم برای اين یه نظارو نوفد و بهجم بنشود؛ و بدين
سوووان خدا مفجفدی ابدی بیرون ام مموان و م وان و تاري و ففا من ها مینوووفدس(داانرب
)159 :1384
 .3کربن و فهم در ساحت حضور االهی

مفروو یربن در مفرد م اه
برخال

ال م تسی بر فلسووۀه نوویعی و
با در مفرد وجفد ا هی یام ر

هوايودگر اسووومس در نظر او مبیی بفدن خوداونود و برخفرداری ام سووو یسوهب او را

هرگز چسوان یه هايدگر میگفيد ودم دسووومن ننییسودس ام اين جهوم هتی خفانشوووی یه
هايدگر ام مسوویبیم نف اول دارد نیز به یلی انووت او اسوومس مشوو لی یه هايدگر با من
مفاجه اسوومب سووعی او در اين اسووم یه خداوند را نیز بنشووی ام تاري متافیزي ی فلسووۀه
بر در نظر گیردب در صوفرتی یه مۀهفم خدا دیش ام هر چیز م تسی بر وهی و نه مۀاهی
فلسۀی صر

در دل تاري اسمس

ام مسظر فالسوۀ نویعیب جسوم و جفی هايدگر برای انديشویدن به هسوتی هتی در وجه
ال بديهی اسوم اما دريافتسی نیسومس
منو ار منب بیهفدو اسومس هسوتی يا وجفدب مقفاهای یام ر
هسگامی یه نووونا به ي

درخم مینگريدب میدانید یه من درخم ام هسوووتی برخفردار

اسوومب اما تفصوویفِ هسووتیِ درخم برای نوونا مقدور نیسوومس تسها می دانید یه ام هسووتی
برخفردار اسووم اما هسووتی قاب بیان نیسوومس به مبان هايدگری بايد گۀم هسووتی هنفارو
خفد را در قاا

هستسدگان به ما مینناياند؛ هسگامی یه وا هستی به گفش ما میخفردب

مۀهفمی بوديهی بوه نظر میميود یوه بر موا لیوان اسووومب اموا مموانی یوه قصووودِ توأمو و ادراک
دربار معسای هسووتی را یسی ب هسووتی در نهايمِ مسووتفری و خۀا اسوومس فالسووۀ نوویعی در
بسووویاری مفارد وجفد را با نفر معادل میدانسدب بسابراين میتفان ام م ال نفر برای تشوووريح
بب

سووفد جسووم؛ هسگامی یه وا و نفر به گفش ما میخفردب ام فرط بديهی بفدنب نیام

به دای نداردب ميرا اگر در هنان ابظه چیزی بر ما لیان بانوود و ما من را مشوواهدو یسی ب
يعسی نفری هسوومس هنین نفر اسووم یه چیز ها را در رونووسیِ ديدن قرار میدهدس اما اگر
قرار بانود معسای نفر را تفرویح دهی لاجز میمانی س هتی نفر چیزی اسوم یه به من نگاو
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ه ننیتفانی ب سی ب نفر چیزهای ديگر را رونون مییسدب اما خفدِ نفر قاب ديدن نیسومس
به ل ارعِ ديگرب نفر تسها ام ريقِ رونون یردن ديگر چیزها اسوم یه هجا میگشوايدس
هسووتی نیز دقیقار هنچفن نفر اسووم؛ هسووتیب ديگر چیزها را لیان می یسدب اما خفد قاب
درک نیسومس هاج مال هادی سو زواری( 1289-1212هوووو س ا)ب ام ه نای نویعی م ت
خراسوانب به خفبی در نوعری یه دارای وجهی دديدارنوساسوانه اسومب مۀهفم وجفد را بیان
دانته اسم(رک :نصر و ایننب  :)197 :1386مۀهفمه من الر

ا نیا .و یسووهه فی بايه

اانۀا.
هوايودگر نیز هنفارو معتقود بفد فالسوووۀوه يفنوان در نفر هسوووتی میميسوووتسودس و هنین
بردانووم ام نفر اسووم یه بسوویار مفرد تفجه یربن قرار می گیرد و بعدها ام سووفی او در
ه نم نفری ه نای ايران باسوتان دی گیری مینوفدس در فلسوۀ دهلفيفن ايران باسوتان و
در انديشووه سووهروردی یه منان را فهلفيفن می خفاندب نفر اسوواسووی ترين لسصوور دديدار
گشوتن دديدو ها اسومس لسصوری یه بعدها تفسو فالسوۀ نویعی تداوم يافم و هقیقم را
هنچفن خروج ام نادفنیدگی و رف هجا تفصیف یردندس
اگر بدانی یه وا و های قرمنی نفرب وجفدب و خداوندب به صفرع متراد

ه به یار

می روندب می تفان فهنید یه فلسوووۀه نووویعی چه مۀهفمی ام وجفد را مد نظر داردس برخی
معتقدند در قرمن به جای وجفدب ام وا نفر اسوتۀادو نودو اسوم و خداوند نیز چفن نفرب
منی اسوم یه هن چیزها را مفجفديم می بنشود و بال

لیان گشوتن ديگر چیزها اسومب

اما خفد قاب درک و مشوواهدو نیسوومس او در نهايمِ مسووتفری اس ومب چسان یه انديشوویدنِ
صورفار لقلی به او راو نداردس او دیدای دسهان اسومب مب ف ِ مبجف اسومب سواترِ مسوتفر
ن ظاهر اسم و در نهايمِ نفرانیتشب در نهان اسم :يا من هف
اسمب 1ظهفرِ با ن اسمب با ِ
 .1در دلای جفنن ی یر یه ي ی ام مهنترين ادلی نیعی به ننار می رودب خداوند ساتر و رونن یسسد هستی
خفاندو ندو اسمس(رک :قنیب  :1384بسد  44و  )45اين رونن یسسدگی و نفرافشانی یه معادل وجفد اسمب ام سفيی
در وجهی مبامگاهانهب به معسی خلقم اسم؛ ميرا خداوند اسم یه نفر وجفد را به دديدو ها اهدا یردو اسم و به من
ها مفجفديم دادو اسمس چسان ه در قرمن می خفانی  :و و انرقم ا رض بسفر رباهان(ممرب )69؛ خدايی یه نفر می
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اختۀی اۀرط نفرو ااظاهر اا ا ن فی ظهفرو

1

خداوند در هجا اسوووم و منو و ارگی او با هجا مبقق می گرددس هجا تسها
رومنو رسووویودن بوه اوسوووومس دس برای یشوووف اانبجف ب راهی جز خفد هجوا
نداري س(رک :نصورب  )161 :1387مبسون جهانگیری بر هنین اسواآ وجفو یشوف و سوتر
اسوووامی خداوند را در نظر ابن لربی تفرووویح می دهدس جنالب تجلای و ظهفر اوسوووم در
هقايق یه اقت وای اسو وااظاهرن اسومس و جاللب سوتر و اهتجا اوسوم با تعیاساع ایفان
یه اقت وای اسو واا ا نن اوسومس(جهانگیریب  )354 :1383چسان ه گۀتهاند :جنااُ
ی َّ اابقايق ساارم و ایس اه ا ا جالاُ

فی

ساتِرم

ابن لربی در اين بارو می مورد:
ندامد و ممین را رونن می یسدب خدايی اسم یه به ممین وجفد دادو اسمس در اين مفرد فالسۀه نیعی ام نفرِ وجفد
و ظلنمِ لدم سنن می گفيسد؛ لدم هنفارو با تاري ی ای تصفر ندو اسم یه در من تسها با ظلناع م لق مفاجهی ب
و ام سفی ديگر در وجهی ثانفی به معسی دديدار گشتن دديدو ها تفس اين نفر اسم؛ در اين جا معرفم نساسی نیعه
قفام می يابدس دديدار ندن دديدو ها بدين ترتی با نیف ا افم وجفدی انسان ارت اط می يابد و بر م سای برخفرداری
ام وجفد(نفر)ب هجا

ام رخ بر می داردس فیلسف

نیعی هنین یار را می یسد؛ او با استد ل نظری در دديدو ها

دخاام ننی یسد تا من ها را بر م سای نظراع خفد تۀسیر یسدب او من ها را تأوي می یسد يعسی اجامو می دهد چسان
یه هستسد من ار نفندس اين من ار یردن ام ريق استب ار يافتن درونی فیلسف

يا ه ی رخ می دهد؛ فیلسف

با استب ار يافتن و برخفرداری ام وجفد و ميستن به نیفو ای اصی ب دديدو ها را چسان یه در واق هستسدب بر خفد
من ار می یسدس صیق دادن ميیس درون چسان یه فالسۀ نیعی بدان معتقدندب بال

می نفد تا ام نفر مفرد نظر

برخفردار نفندب نفری یه دديدو ها را من ار می یسدس بسابراين دديدو ها به صفرع یلیتی ي يارچه من ار ننی
گردندب بل ه بر هر انسان ب ه نبفی من ار می نفند یه منت

ِ نبف بفدنِ اوسمس فیلسف

ننی تفاند به نساختی

یلی دسم يابد یه هقیقم نهايی باندس اين بردانم را به خفبی می تفان ام تعريف مالصدرا ام فلسۀه استس اط یردس
 -1اين بیان را در هدي

ن فی ديگری بام می يابی یه خفاجه دارسا بدان انارو دارد :هدي ن فی :وایس هجابه ا ا

ااسفر و خۀا.و ا ا ااظهفرن(خفاجه دارساب  )51 :1366بابا ریسا نیز در نرو فصفص بدين هدي
معتقد اسم اين هدي

به اين معسی اسم یه هاج

و مبجف و لار

هجا نشفد؛ چرا یه م ايرع نیسم و رف هجا وقتی باند یه هاج

و معرو

انارو می یسد و

خفد او باند و هرگز رف اين

بیر مبجف باند و در اين معسا انارتی

اسم به لین تفهیدس(بابا ریساب 130 :1356ب مصلحب  )85 :1384نی اهند للفی موردو اسم :ب سم فی كا ااظاهفر
بدع فی لیسه جعلم اِعِزاها هُجُ ار تتفاای؛ كاع ااهی دسهان اسم در تجلای ظاهری خفيش یه در من من ار ه هسم
چفن هجابی ام دس هجا ساخم تا لزاع خفد را بيفناندس(ایسگزب )260 :1360
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حق خود را به داشتن حجاب هاي ظلماني و حجاب هاي نوراني توصيف كرده است.
حجابهاي ظلماني اجسام طبيعياند و حجابهاي نوراني ارواح لطيفاند .عالم از
امور كثيف و لطيف تشكيل شده است .عالم ،حجاب خويش است و جز با حجاب ها
نميتواند ادراك حق كند  . . .حق بر اساس علم ذوق و شهود همواره براي حادث
نامعلوم است؛ چون حادث هرگز به صفت قِدم متصف نميشود(.ابن عربي:1400 ،
 54و )55

سید هیدر مملی ( 720-794هووو س ا) به هدي

مشهفر و لجی ی تأیید دارد :وان ا

سو بانه تعاای سو عین ااف هجا من نفر و ظلنه اف یشوۀها لن وجهه هترقم سو باع
وجهه س س سن( 1مملیب  )163 :1374بر اسواآ اين هدي ب خداوند هجا های بسویار دارد و
اين هجوا هوا ممو دوام لواا انودس اگر اين هجوا هوا یسوار رودب سووو بواع وجوه او بوه
اهتراا در می ميد و نظام هسوووتی ام ه می دانووودس 2ام اين روب ابن لربی در با لاا و
مفجفداع من می گفيد :وو هف لین اابجا للی نۀسوه فاليدرک اابق ادرایه نۀسوه فال
يزال فی هجوا

يُرف م للنوه بواناوه متنیز لن مفجودو بوافتقوار؛ لواا لین هجوا

برای

خفيش اسوووم و هرگز من گفنوه یوه خفد را درک می یسودب هق را درک ننفاهود یردس
لاا با وجفد لل به اين یه به جهم افتقارش متنیز ام ايجاد یسسدو خفيش اسمب هنفارو
در هجا می ماندنس(ابن لربیب )55 :1400
 . 1هنچسین رک( :فربانیب ) 602 :1398س در هدي ی ديگر ممدو اسم :وهجابهُ ااسافرُ اف یشۀهُ [یُشِۀم -یشۀها]
هترقم سُ باعُ وجهِهِ س س س (بقلی نیرامیب 417 :1360ب نج رامیب 53 :1367ب نج رامیب 310 :1352ب اسۀرايسیب
2 :1358ب لین ااق او هندانیب 102 :1341ب بناریب 191 :1364ب نج رامیب 35 :1352ب بزاایب 1364ب ج 58 :1ب
لراقیب )86 :1363
 .2نظر اسنالیلیه در مفرد اين هدي نیز در خفر تأم اسم؛ ام نظر منان میان ومقامن و وهجا ن ارت اط وجفد داردب
بسابراين تسها نفر مبندی اسم یه می تفاند مراه هۀتادگانه را بۀهندس(یرينی منجانی اص ب  )539 :1381اگر اين
را بيذيري ب ي

بار ديگر میان معرفم نساسیب امام نساسی و فرجام نساسی تشی ارت اط برقرار ندو اسمس چسان ه در

بی م و دسِ دردو رفتنِ امام معادل نام ن ارگیِ هقیقم اسمب و رومی یه امام ظاهر می گرددب دردو های هۀتادگانه
می افتسدس در هدي

ففا اين رخداد را ايسگفنه نرو می دهد :و اف یشۀها لن وجهه هترقم س باع وجهه؛ اگر

اين هجا ها یسار رودب س باع وجه او به اهتراا در می ميد و نظام هستی ام ه می داندسن به نظر می رسد فرودانی
نظام هستی بر اساآ یشف تنام هجا هاب معادل مۀهفم قیامم در انديش نیعی اسم یه اا ته دس ام نهادع امام
رخ می دهدس
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نفرااهی (وجفد) ه چفن نوعا خفرنوید اسومب یه اگر چه خفد بال

در رونوسی

قرار گرفتن چیزهواسووومب اموا ام سوووفيی هجوا نیز هسوووم؛ هجوابی یوه موان ر يوم خفد
خفرنوید اسومس خداوند نفرِ مبجفبی اسوم یه ديگر چیزها را در رونوسی قرار میدهدس

1

بسابراين وجفدِ هن مفجفداع ام خداسوم و انسوان نیز یه تسها مفجفدی اسوم یه تفان و
ام ان انديشویدن به هسوتی را داردب وجفدش ام من خداسومس مۀهفم قرمنی ونۀنم فیه من
روهین(سووفرو هجر :ميه  )29به هنین معسا اسوومس وجه وجفدیِ انسووانب هنان روو ااهی
اسوم یه فسادذير نیسوم و وجه مفجفدی انسوانب یاا د مادی اوسوم یه تسها تا مرم هنراو
مدمی اسومس به مبان هايدگری بايد گۀم انسوان تسها وجفدی اسوم یه ام انِ انديشویدن به
هسوتی را دارد و تسها راو انديشویدن به هسوتی برای انسوانب انديشویدن به هسوتیِ خفد اسومس
اين انديشویدن به هسوتی را اگر ام اين جا به بعد با مس ق فلسوۀ نویعی و نه مس ق هايدگری
تفصوویف یسی ب يعسی انديشوویدن به وجفدی یه رو -به -منسووفی -مرم داردس اين وجفد
هرگز با مرم فسا ننیدذيرد و تا من سوفی مرم جريان داردس اگر وجفد يا هسوتیب هنان
دروردگار بانودب و راو انديشویدن به وجفد نیز ام درون انسوان ام ان دذير بانودب به هدي ی
معرو

می رسی یه ومن لر

نۀسه فقد لرفه ربهن(مجلسی ,ج 2ب )32 :1386

خداوند یه وجفد اسووومب در هجا و در نهان اسوووم؛ اما اين نهانب در لین بربم
اشب در نهوايوم قربوم بوه سووور میبرد ميرا در نهواننوانو دل جوای دارد؛ بوايود ب وار ام ميیسو
نهاننان دل ربفد تا نفر وجفد درتف اف سدس ام هنین جهم اسوووم یه ق هدي ی قدسوووی
خداوند در هیو چیز جای ننی گیردب ا در دل مممنس( 2بزاایب 1384ب ج 12 :3ب خنیسیب
480 :1371ب مل ی ت ريزیب )378 :1384؛ به ديگر سوننب تسها انسوان اسوم یه ام انِ فه
وجفد برایِ او میسور اسومب چه ام امام نوشو نویعیان اسوم یه وااقل ُ هرم ا سن(مجلسویب
 .1قیصری در اين بارو معتقد اسم وهقیقم وجفد ام ب فن به ظهفر می رسدب وای هنین ظهفر هجا كاع اسمس ام
اين روب می نفد ظاهر با نب مستفر نا مستفر و انسان نیز بسا به اتسا ظر
در لین ظهفر ن یسد و يا لرا

باند و او را در لین ب فن با قل

مصلحب )83 :1384
 . 2يسعسی ارری و سناای و يسعسی قل ُ ل دی اانُفمنس

وجفدش می تفاند مبجف باند و او را

خفيش ر يم یسدسن(قیصریب رساا ب ص  13ام
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1386ب ج  )25 :67با اين هال هنانگفنه یه مالهادی سووو زواری موردو اسووومب اين فه
هرگز فهنی نهايی نیسومب چهب وجفد در ايسجا  -یه هنان نفر ااهی اسوم -هرگز هنچفن
هسووتیِ هايدگری دارای تساهی نیسوومب بل ه يتساهی اسوومس فه معسای هسووتی در فلسووۀ
نویعیب مسوتلزم سوۀری ام بر ِ بیرون به نوراِ درون اسوم؛ در ايسجاسوم یه انسوان درونی
ترين ندای خفيش راب یه هنان ندای خداوند اسم مینسفدس
بسوابراين ام وان انديشووویودن به هسوووتیب با مۀهفم بر مگاهی دیفند میيابد یه مفرد
تفجه سووهروردی و صوودرای نوویرامی اسوومس در بر مگاهیب بربم در بر اسووم و
قربم در نورا؛ رسویدن به تقر نورقیب مسوتلزم ب ار روبی ام دل اسومس ب اری یه ه
هنان هجا را داردس بدين ترتی انسوان با یشوف هجا ام درونب به مگاهی می رسود و
نه ام ريق للنی یه نسو و تی با وجفد(هق) نداردس ابن لربی لل ایتسوووابی را یه فارس ام
وجفد هق باندب وهجا ای رن مینامد؛ ااعل هف اابجا ا ی رس(خنیسیب )43 :1384
اگر هسوتی اسوم یه نفر اسوم و ديگر چیزها را در نفر و در رونوسی قرار می دهدب
انسان نیز بر م سای هستیِ خفيش اسم یه ديگر چیزها را در نفرِ رونسايی قرار میدهدس به
بیان ديگرب هر انسان معرفتی ننصی و منصفص به خفد خفاهد يافم یه ادراک درونی
او ام جهان اسوومس وجه ديگر چسین نگرنوویب ي

نتیج بسیان اف ن خفاهد دانووم و من

اافيم يافتن وجه با سیِ فه بر وجه صورفار لقالنی من اسومس اگر هر انسوان بر م سای وجفدِ
ن ااهی اوسووومب ديگر چیزهوا را در نفرِ رونوووسوايی و فه قرار میدهودب
خفيش یوه بوا ِ
بسابراين اين روو و قف خیال اوسوووم یه میتفاند به فه یسه هسوووتی راو يابد نه لقالنیم
مب

اوس لقالنیم در اين جا خفد میتفاند به هجا ت دي گرددس سووید هیدر مملی در

اين بارو معتقد اسووم وتنامی اه تصووف

در اين امر اتۀاا نظر دارند یه انديشووه در اين

ريق هجا اسوووم؛ چسان یه ه ووورع للی( ) فرمفد :خداوند را با ترک انديشوووه ها
نووساخت سن( 1مملیب  )161 :1362اا ته ن ايد ام اين سوونن بردانووم س و ف ر نووفدس بديهی
اسوم یه اين سونن هرگز نۀی لق نیسومب بل ه سوتايش لقلی اسوم یه اسوتعال يافته اسوم
 . 1ااۀ ر فی هذا اا ريق هجا باتۀاا اه ا ب ینا قال للی( ) :لرفم ا بترک ا ف ار
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و به نوهفد رسویدو اسومس لقلی یه لق متصو اسوم و ما من را ام لق مسۀصو تۀ ی
می یسی س بسوابراين وجفدِ انسوووانب 1یوه درتفيی ام وجفد يوا نفرِ ااهی اسووومب هنوان نیرويی
اسوم یه تفان فه هسوتی را داردس نتیج مس قیِ اين بب ب تشو ی ی نودن وجفدب معرفم
و مرات

انسوان اسوم و در نهايم به انسوان یام  2خت می گرددس نوايد بی جهم نیسوم

یه در انديشو نیعیب ه چفن خسروانیان ايران باستانب لسفانِ انسان یام ب معادل ديگری
به نام وانسووان نفرانین 3دارد()Corbin, 1971, vol 1: 294؛ انسووان نفرانیب سوواا
یاملی اسم یه مرات

وجفد(نفر) را درنفرديدو اسم و وجفدی نفرانی يافته اسمس

اگر هايدگر م انیسوونی برای چرخش منوو ارگی هسووتی ارااه ننیدهدب در لفض
یربن من را در مۀهفم واسوتب وارن در فلسوۀ نویعی میيابدس سواا

بر م سای درج ه وفرِ

خفيش اسم یه هستی و وجفد را بر خفيش من ار مییسد و در واق من ارگی هستیب
در هفم ام اناع انسووان قرار می گیردس یربن معتقد اسووم ام نظر لرفای نوویعهب یلیدی
ترين راوِ رسوویدن به ا افمِ وجفدیب در وكیرن اسوومس ق ي ی ام مياعِ قرمنیب 4ولد
چسین چیزی در كیر نهۀته اسومس كیر در واق در اين جا مبامگاوِ منو ارگی اسوم و در
جهان نووساسووی لرفانی ام اهنیم ففا ااعادو ای برخفردار اسوومس كیر در واق تسها لنلی
اسووانی نیسوومب بل ه در معسای واقعی یلنه به معسی تذیر به خفدب و وبه ياد موردنن و ودر
ال به چیزی یه در اديانِ نورا مسویايی به
خا ر دانوتنن اسومس كیر در انديشو نویعی یام ر
لسفانِ ووردن ام من ياد می نووفد متۀاوع اسوومس در كیر هنزمانب لن تۀ ر نووهفدی و
لنو لوادی انجوام میدوذيردس یسوووی یوه كیر میگفيودب در واق خوداونود را بوه موابو مس ِ
وجفد و معرفوم موداموار فرا میخفانود و ام ريقِ اين فراخفانیب یوه در واق فراخفانی
خفيش در مب ر ااهی اسمب به خفد استب ار و ه فر میبنشدس منا

ِ كیر هنزمان

 . 1انديشنسدان ايرانی هنفارو به دنفاری تبلی وجفد انسان اكلان دانته اندس اين دنفاری در ي ی ام ابیاع هافَ
به خفبی ننفد يافته اسم :وجفد ما معنايی اسم هافَ یه تبقیقش فسفن اسم و فسانه
)2 . Homme parfait(Fr
)3 . Forme ou Moi de lumière(Fr
 .4اكیرونی اكیری س(سفرو بقرو :ميه )147
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در انديشوو اوسووم و ام اين جهم تفأمان به ا افم وجفدی و معرفتیِ خفيش میدردامدس
به میزانی یه درج ه ووفر لنیقتر میگرددب درج وجفد و معرفم نیز لنیقتر گشووته و
بدين ترتی

سواا

يا فیلسوف ب قادر مینوفد در ورای مسوتفریِ هسوتیب هقايق را مشواهدو

یسدس
بسابراين من ارگیب برخال ِ مۀهفمِ هايدگری منب چیزی فراگیر نیسم یه به لسفان
م ال بر تنام دوران مدرن سوی رو اف سد و خفد را به صوفرعِ لقالنیمِ ت سفاف ي

نشوان

دهدب 1بل ه رويدادی درونی و انۀسوی اسوم یه هنزمانب سواهم های منتلف منو ارگی
و فه را برای انووونواصِ متعوددب من ن میسووووامدس اين در واق هنوان معسوای یشوووف
اانبجف در فرميسد تأوي اسمس
نتیجهگیری

ه هوايودگر و ه یربن بوا نقود تۀ ر متوافیزي ی و مۀهفمدردامانوهب فه و معرفوم را در
سوواهم ه ووفر مفرد بب

قرار دادواندس هايدگر ام وورود به ه ووفرن هسووتسدگان ياد

مییسدس ممانی یه داماين بتفاند هسووتی را به م اب ه ووفر فه یسدب هسووتی خفد را بر او
مینناياندس هايدگر معتقد اسوم يفنانیان ام اين روش سوفد میبردندس يفنانیان معسای هسوتی
را ه چفن [ παρουσίαه ووفر] ياب بسووته به مفردب ه چفن [جفهرب هسووتی] تعريف
مییردند یه ام هی ِ هستی نساختی -ممانی د ام بر وه فرن 2دارندس (هايدگرب :1387
 )112با اين تفریح هايدگر تأیید مییسد یه فه هستی در گرو ه فر اسمس
یربن نیز هنانسد هايدگر فه را مرت

با اسوتب وار و ه وفر انسوان در نظر میموردس

با اين هال ه وفر در مۀهفم هايدگری من مبدوديم هايی دانوم یه یربن را به سوفی
 . 1هايدگر من نبف من ارگی هستی یه منیزو ت سفاف ی دوران مدرن اسم را وگشت ن می نامدس وا مانانی
وGestellن در معسای استنفان بسدیب س فب جايگاو يا نفلی سامو به یار می رودس كاع ت سفاف ی دوران مدرن در
گشت اسم و بر اين اساآ هنه چیز را به نبف ت سفاف ي

من ار می یسدس به لسفان م ال رود راين ديگر م انی

برای مرامش افراد در روم تع ی نیسم؛ بل ه مس ق سفدانگار ت سفاف ی با نص
وسیله ای در راو اهدا

تفربین بر رودخانه راينب من را به

ت سفاف ی ت دي یردو اسمس
)2 . Anwesenheit(Ger)/ Presence(Br
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ايران یشوواندس ه ووفر هايدگریب ه ووفری در جهان و ممانمسد اسووم و ام اين جهمب
ال با من چه مدافل فالسووۀ نوویعی اسووم متۀاوع اسوومس من چه مفرد تفجه هايدگر
یام ر
اسوم وهسوتی نوساسوی -ممانین بفدن بررسوی اسومس هسوتسدو ام هی هسوتیاشب ه چفن
ه وفر درک می نوفدس يعسی هسوتسدو با ل ف نظر به هاام ممانی معیسی فهنیدو می نوفد
یه من را وهالن يا ممانِ هارر می نامی س(هنان)113 :
من چوه هوايودگر من را ه وووفر می نوامودب يعسی بفدن در مموان يوا م وانی خواصب بوا
تۀسووویری یوه ه نوای ايران ام ه وووفر دارنود متۀواوع اسووومس ام اين جهوم هوايودگر بوا
مفقعیممسد یردنِ ه وفرب مۀهفمی متصول

ام ه وفر را ارااه می دهدس اين بردانوم ام

ه ووفرب معادل وPresenceن به معسی هاروور بفدن اسووم و نه ه ووفر؛ به هنین جهم
هايدگر ام وه ووفرِ امر هاروورن يا وه ووفر لیسین 1سوونن میگفيدس در فلسووۀ نوویعی
برخال

من چه مفرد نظر هايدگر اسوومب ه ووفرب درج برخفرداری هسووتسدو ام هسووتی

اسوومس به هنین جهم ما ام سوواهمهای بی نهايم ه ووفر برخفرداري یه دديدار نوودن
منها بر ما در هی

مه ترين ام انهای ماسوم و نیام به نفلی دديدارنوساسویِ با سی داردس

یسوی یه یسش ه وفری ندانوته بانودب ننیتفان به یشوف و نوساخم يههای گفناگفن
هقیقم ناي ميدس اين یسش ه ووفر بر گشووايش و یشووف ميسدو ای تأیید دارد یه گۀته
مینفد در گذنته دسهان ندو اسمس
ام نظر هايدگرب ت ییر نبف بفدن مدمی در جهانب يا ت ییر ییۀیم ه ووفر ویب نبف
فه وی را نیز متۀواوع خفاهود یردس بوه هنین جهوم در نظر وی فه هسوووتی برای داماين
در هوال و نبف بفدن خواصوووی مبقق مینوووفد یوه در من داماين نبف در جهوان بفدنش
واصووی ن اسوومس در چسین ورووعیتی داماين در مفاجهه با نیسووتی و مرمب هسووتیِ خفيش
برايش من و ار مینووفدس اين من و ارگیب نیاممسد نبف خاصووی ام بفدن اسووم یه بال
خروج داماين ام هنگسان و رسویدن به انۀراد و ارو را اسومس هايدگر اين نبف بفدن را
هسوتیِ مع ف

به مرم مینامدس داماين در مرم مگاهی يا نبف بفدن هسوتی مع ف

به

)1 . Objective Presence(Br
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مرم در میيابد یه مرم انتهای هستی اوسم و بدينگفنه هستیِ خاص خفد را داردس
اموا ام نظر یربن ترآمگواهی و مرم مگواهیب در بهترين هوااوم فق ه وايوم ام من
دارند یه ما ورووعیم معنفل (روممر ) خفيش را م لف ننیدانی و بايد برای خروج ام
من ب فنوی س وای ايس ه چگفنه میتفان ام من خارج نودب چیزی نیسوم یه هايدگر به من
داس و مساس و ی دادو بانوودس اين خروج ام نظر یربن ي

دور با

اسوومس ميرا در نهايم

هايدگر دوبارو به درون جهانِ بسوت خفيش بام میگردد و انديشو او تفانايی خروج ام اين
وروووعیوم را نوداردس ق منچوه یوه هوايودگر بیوان میداردب مرم مگواهی يوا نیسوووتیب تعواای
داماين را بوه هنراو ننیموردب ميرا خفدِ مرم دوديودوای نیسوووم یوه ام وجهی اسوووتعاليی
برخفردار باند؛ به بیان ما ر یامف 1913-1960( 1م)ب در اين نراي هنه چیز ل

و تهی

ام معسا خفاهد ندس(یامفب بی تا 96 :و )333 :1386
یربن میدرسود ميا مدمی بايد خفيش را به افق هسوتی و ممان هايدگرب یه هنان افق
وهسوتی -به سوفی -مرمن اسوم مبدود یسد يا میتفان در ورای جهانِ داماين وهسوتی-
به -منسوفی -مرمن 2را تصوفر یردس( )mahmood, 1388:13در هقیقم یربن هسوتی
مدمی را مع ف

به ه وفر در لفاا و مرات

م سای مرا .مالصوودراب نفلی ومتافیزي
متافیزي

برتر تصوفر مییسدس بر اين اسواآ یربن بر

ه ووفرن 3را ارااه میدهدس(رهنتیب  )5 :1388در

ه وووفر مالصووودراب ه وووفر در فراسوووفی مرم مبقق می گرددس اما در نزد

هايدگر با مرمب هستیای وجفد ندارد تا بتفاند فراسفيی را تجربه یسدس
س

1 . Albert Camus
)2 . being-towards-the-Other-Side-of-death(Br
)3 . metaphsics of presence(Br
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-

دارسوواب خفاجه مبند()1366ب نوورو فصووفص ااب

ب تصووبیح جلی مسووگر نتادب

تهرانب مریز نشر دانشگاهیس
-

داموییب نوووهرام()1383ب ارت اط تشوووی ب تصوووف

و ايران نزد هانری یربنب لرفان

ايران(مجنفلوه مقوا عب نووونوارو  )19بوه اهتنوام سووویود مصووو ۀی ممموايشب تهرانب
انتشاراع هقیقمب بهارس
-

داانرب ريچارد()1384ب لل هرمسفتی

ب ترجنه مبند سوعید هسايی یانوانیب تهرانب

انتشاراع هرمسب چاپ سفمس
-

جوامیب ل وداارهنن بن اهنود()1386ب م سفی هۀوم اورنو

ب بوه تصوووبیح مرت وووی

مدرسی گیالنیب تهرانب نشر مهتا س
-

جانسووفنب داتريشوویا ماتس رند()1388ب راو هايدگرب ترجنه مجید یناایب تهرانب نشوور
مهرنیفنا

-

جهانگیریب مبسوون()1383ب مبیی اادين ابن لربی چهر برجسووت لرفان اسووالمیب
تهرانب انتشاراع دانشگاو تهرانب چاپ دسج س

-

خنیسی (امام)( )1384ب روو ا ب تۀسویر سوفر هندب تهرانب مفسوسوه تسظی و نشور مثار
امام خنیسیس

-

_______ ) 1371 (.ب روو ا ب چه هدي

ب تهران ب ممسووسووه تسظی و نشوور مثار

امام خنیسیس
-

دهنوداب للی ای ر()1373ب ا وم نواموهب چواپ اول ام دورو جوديودب ج 2ب تهرانب
انتشاراع دانشگاو تهرانس

-

رامیب نووی نج اادين()1367ب رسوواا لشووق و لق (معیار ااصوودا فی مصووداا
ااعشوق)ب به اهتنام و تصوبیح تقی تۀ ولیب تهرانب انتشواراع للنی و فرهسگیب چاپ
سفمس
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رامیب نووی نج اادين()1352ب مرصوواد ااع ادب به اهتنام مبند امین رياهیب تهرانب
بسگاو ترجنه و نشر یتا س

-

رهنتیب انشووووا .ا ()1388ب ام ترآ مگواهی توا بربوم بربیب ا اللواع ه نوم و
معرفمب سال چهارمب ننارو (2دیادی )38ب ص 6-4س

-

نووویرامیب صووودرااودين مبنود بن ابراهی ()1981ب ااب نو اانتعواایوهب ج 1ب بیروع:
دارا هیأ ااتراي ااعربیس

-

وا وايیب مبنود هسوووین()1382ب و هوانری یربنب نووویعوه(موذایراع و م وات واع
دروفسوفر هانری یربن با لالمه ا ايی)ب تهرانب مفسوسوه دتوهشوی ه نم و فلسوۀه
ايرانس

-

لراقیب فنر ااودين()1364ب انعواعب مقودموه و تصوووبیح مبنود خفاجفیب تهرانب
انتشاراع مفایس

-

بزاای فسووویب ابفهوامود اموام مبنود()1384ب اهیوا .للفم ااودينب ترجنوه مميود ااودين
مبند خفارممیب به اهتنام هسووین خديف ج ب ويراسووتاری ام درويز نووی یرينیب
تهرانب انتشاراع للنی و فرهسگیس

-

_____________________ )1364(.ب یینیای سوعادعب به یفنوش هسوین
خديف ج ب  2جلدب تهرانب انتشاراع للنی و فرهسگیس

-

فودايی مهربوانیب مهودی()1392ب ايسوووتوادن در منسوووفی مرم :دواسووو هوای یربن بوه
هايدگر ام مسظر فلسۀ نیعیب چ دومب تهرانب نشر نیس

-

فربانیب سوویف اادين سووعید() 1398ب مشووارا اادراریب مقدمه ام سووید جالل اادين
منتیانیب تهرانب انجنن فلسۀه و لرفان اسالمیس

-

فی

یانوانیب مبسونب یلناع م سفنهب چاپ سوسگی تهرانب نونارو باميابی یتابنانه

ملی 6-16830 :بنش 30
-

قنیب نی ل اآ()1384ب مۀاتیح ااجسانب تصبیح مبند ررا انرفیب تهرانب ممسسه
انتشاراع ن فیس
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یربنب هانری()1374ب ارض مل فع؛ یاا د انسوان در روم رسوتاخیز (ام ايران مزدايی
تا ايران نوویعی)ب ترجنه سووید روویا .اادين دهشوویریب تهرانب چاپ دومب انتشوواراع
هفریس

-

یرينی منجانی اصووو ب مبند()1381ب در ممدی بر یشوووش بزاای و اسووونالیلیانب
تهرانب نشر یفيرس

-

ا

-

ایسگزب موارتین()1360ب لوارفی ام ااجزايرب ترجنوه نصووورا دفرجفادیب تهرانب مریز

مايیب نجف()1381ب انديش سیاسی صدراانتأاهینب ق  :بفستان یتا س

ايرانی م ااعه فرهسگهاس
-

مجلسیب مبند باقر() 1386ب ببارا نفارب ج 2ب تهرانب انتشاراع اسالمیهس

-

___________( ،) 1386ببارا نفارب ج 67ب تهرانب انتشاراع اسالمیهس

-

مصولحب للی اصو ر()1384ب درسوش ام هقیقم انسوان؛ در انديشوه ابن لربی و هايدگرب
تهرانب نشر ه

-

مل ی ت ريزیب میرما جفاد مقوا() 1384ب اانراق واعب ترجنوه للیرروووا خسووورویب بوه
یفنش صادا هسن مادوب ق ب انتشاراع مممسینب چاپ هۀت س

-

مسسورب منتفنی()1385ب اگزيسوتانسویاایسو ب ترجن للی هقایب فرهس

تاري انديشوهب به

یفنش فلیپ دی وايسرب ترجنه گروهی ام مترجنینب ج 1ب تهرانب انتشاراع سعاد
-

نسۀیب لزيزاادين() 1344ب یشف اابقايقب به اهتنام و تعلیق اهند مهدوی دام انیب
تهرانب نریم انتشاراع للنی و فرهسگیس

-

نصورب سوید هسوین و اليور ليمن( ،)1386تاریخ فلسفه االفي، ،

 ،3ترجم جمع

از االاتيد ،تهران ،انتشارات حكمت.
-

نصووورب سوووید هسوووین()1385ب در جسوووم و جفی امر قدسوووی(گۀم و گفی رامین
جهان گلف با سید هسین نصر)ب ترجنه سید مص ۀی نهرميیسیب تهرانب نشر نیس

-

___________)1387( .ب گلشون هقیقمب ترجنه انشوا .ا رهنتیب تهرانب نشور
سففیاس
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هايدگرب مارتین()1384ب دايان فلسوووۀه و وظیۀه تۀ رب ترجنه مبند رروووا اسووودیب
تهرانب نشر انديشه امرومس

-

_________()1375ب درسووشووی در با ت سفاف یب ترجنه مبند ررووا اسوودیب
تهرانب مفسسه فرهسگی انديشهس

-

_________ ()1374ب تۀ ری ديگر :مصووواهوه بوا انووويیگو ب بوا سوووه مقوااو ديگرب
ترجنه و تأایف مبند مدددفرب تهرانب مریز م ااعاع نرقی فرهس

-

و هسرس

_________ ()1388ب چه بانود منچه خفانسدش تۀ ر ب ترجنه سویاوش جنادیب
نشر ققسفآس

-

_________ ()1387ب هستی و ممانب ترجنه سیاوش جنادیب تهرانب نشر ققسفآس

-

در موابعوداا یعوهب ترجنوه يبیی مهودوی و هن وارانب چواپ

والب ان()1380ب ببو

دومب تهرانب نریم سهامی انتشاراع خفارممیس
-

ورنفب رو و و ان وال()1372ب نگاهی به دديدارنوساسوی و فلسوۀه های هسوم بفدنب
ترجنه يبیی مهدویب تهرانب انتشاراع خفارممیس
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