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عمل و نظر در انديشهی هیدگر و کوششی برای قرائت میان فرهنگی
از آن
احمدعلی حیدری*-

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی

(تاریخ دریافت –29/81/81تاریخ پذیرش )29/6/91

چکیده
مقاله مترصد بیان این نکته است که در اندیشه ي مارتین هیدگر مناسبات نخستین آدمی با عالم در عرصهي
عمل شکل میگیرد و در این قلمرو آدمی به سبب واقع شدن در مناسبات ابزاري عالم ضممن برمر منمدي ا
معنیداري چندان در بند تأمالت نظري نیست .با ظرور اختالل در این مناسبات هنگامیکه اشیاء ا بسمتر و
بافتار خود جدا میشوند مجالی براي نظر ور ي پدیمد ممیآیمد کمه صاصمل آن مالصظمهي ابزارهما فمارا ا
پیوندهاي معنا بخش آنها است .اخالق در تلقی هیدگر که ا نوع اخالق مبتنی بر مباالت اسمت برمر اي ا
دریافت هاي وجودي اندیشمندان در ادوار تاریخی است که سپس تدوین و تفصیل مییابد .نظامهاي اخالقی
در رو گار بحران یعنی در شرایط فقدان معانی وجودي چنان ا مبادي خود دور می شوند که الزامات خود را
ا دست میدهند .ا اینروي تدوین دستور هاي اخالقی نو منوط به گمذار ا بحمران و تجدیدعرمدي تما بما
هستی است .فلسفهي میان فرهنگی در این میان با توجه به ویژگیهاي نفی مطلقانگاري و خویشتنمحوري
میتواند به آراء هیدگر ا منظر نسبت نظر و عمل نزدیک شود.
واژههای کلیدی :هیدگر نظر عمل هستی فلسفهي میان فرهنگی.
* رایانامه نویسند مسئولaah1342@yahoo.de:
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مقدمه
8

انسان که هیدگر آن را با مالصظات ویژ اي دا این میداند به ایمن معنمی کمه ممیتوانمد ا
خود بهجانب هستی فرارود و ا صدود ماهیتهاي مقرر گذر کند میفرممد 9یعنمی هسمتی
در عالم بر روي او گشود میشود .چنین فرمی بخشی ا در-عالم-بودن را میسا د .دا ایمن
بر امکاناتی که دارد طرح میافکند و برمیگزیند و اگر این گزینش هممرا بما تمر آگماهی9

(تر

ا در عالم بودن) باشد که ال مهي آن توجه به مرگ بهعنوان امکمان اخمد دا ایمن او

است به اصالت میرسد.
دا این به تعبیر هیدگر موجودي اکستاتیک است یعنی فارا ا تعرد به ماهیتی خاص ا
خویش بیرون میرود این ناشی ا آن است که مبماالت 6دارد و بمه اعتبمار چنمین اهتممامی
است که جرانپردا ي و دگر پروایی 1دارد .یعنی میتواند در مواجرمه بما اشمیاء و یما دیگمر
انسانها آنان را بر وفق اهتمام خود متأثر سا د .خود این مبماالت برآممد ا ممانمنمدي او
است .مانمندي دا این ویژگی تاریخمندي او را میسا د و مراد ا تاریخمندي این است کمه
او برر مند ا واقع بودگی 2است و همین او را ا یکسو به سنت و ا سوي دیگمر بمه آینمد
پیوند میدهد.
اخالق که ناظر به عمل است نزد هر ملتی با رجموع بمه علمت قریمب آن ناشمی ا واقمع
بودگی آنها است و این واقع بودگی دقیقاً به این معنی است که دا این هرگما درصمالیکمه
ر آورد هستی است رو به فرم میآورد به امکانات فراروي خود متوجمه ممیشمود و آنهما را
تفسیر میکند یعنی آنها را بهمنزلهي چیزي 81میفرمد که آن چیز محصول تاریخِ فرهنگ
او است و سپس این تفسیر را در قالب گزار هایی بیان میکند که این گزار ها ا نوع خبمر

88

1.Dasein
2. verstehen
3.Angst
4.Eigentlichkeit
5.Ekstatik
6.Sorge
7.Besorgen
8.Fürsorge
9. Faktizität
10. als etwas
11.Mitteilung
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هستند که البته خودشان ریشه در گمزار هماي صملمی 8و مقمدم بمر آن ریشمه در اشمارت و
روشنی 9دارند .ا اینرو میتوان گفت که چندوچون عمل و اخالق فرع بر عمالمی اسمت کمه
دا این در افق مان خود مییابد.
اگر افالطون و سقراط در شمار مؤسسان اخالقاند این بمدان جرمت اسمت کمه آنهما در
دور ي گذار ا عالم یونانی به دوران جدیمدي بودنمد کمه بمه مناسمبت گشمودگی آوما ین و
اجمالی وجود و لوا م مقتضی آن میبایست تفاضیل فرمی و تفسیري جدیمدي را بنمایاننمد.
ا اینرو هر گشایش وجودي در عالم انسمانی تظماهري دارد کمه دا ایمن بمار آن را بمر دوش
میکشد و صامل مانی میگردد 9که پیش این در ممانی بمودن وجمود رقمم خمورد اسمت.
ا اینجا میتوان دریافت که چه رابطهي عمیقی میان دا این و مان برقمرار اسمت هیمدگر در
ذیل بحث بند  19ا کتاب هستی و مان که در آن تلقی هگل ا رابطهي میان ممان و روح
موردبحث بود به این جمعبندي رسید است که هگل فلسفهي خود را باروصی کمه بمه نحمو
اصیل مانمند است آوا نمیکند و لذا ناچار است فرآیندي را مالصظه کنمد تما در طمی آن
روح انضمامی شود .در تلقی هیدگر روح در فلسفهي هگل ارتباطی راسمتین بما ممان نمدارد
بهگونهاي که هگل براي برقراري نسبت میان آن دو به تکلف و تصنع و نوعی صمورتگرایمی
مفرط میافتد .درصالیکه ا منظر هیدگر «چنین نیست که روح در مان افتد بلکه بهعنموان
مبدأ مانی کردن آوا ین مانمندي ندگی میکند .این مانمندي مان عام را به فعلیمت
درمیآورد که در افق آن «تاریخ» میتواند بهعنوان مبمدأ یمک رخمداد درون ممانی «ظماهر
شود»« .روح» در مان نممیافتمد بلکمه بمهعکمس :اگزیسمتنس واقمع بمود بمهعنموان یمک
مانمندي درافتاد به عالم ا دل مانمندي اصیل و صقیقی بیرون میآیمدHeidegger, ( .
)1963: § 82, 436, 437

بند  19ا کتاب وجود و مان مجالی را پدیمد ممیآورد تما ا جملمه بمه نسمبت اخمالق و
اندیشه ي هیدگر توجه کنیم .ریشهي چنین نسبتی را باید درواقع بودگی دا این جستوجمو
کرد .واقع بودگی دا این تعبیر دیگمري ا در-عمالم-بمودن دا ایمن اسمت و ایمن عمالم داري
متضمن وجری فعال و وجری منفعل است .وجه انفعالی و انحیا ي آن ناشی ا پرتابشمدگی
و وجه فعلی و استعالیی آن ناشی ا اگزیستانس و طمرحافکنمی دا ایمن اسمت .دا اینمی کمه
1.Prädikation
2.aufzeigen
3.Zeitlichkeit
4.Temporalität
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گشود به هستی است ا همان آوا تولد درافتاد به شبکهاي ا مناسبات است کمه همموار
او را در پیوندهایی وارد میکند [ .]8هستی عالم و یا مکمنی را براي او مریما سماخته اسمت
که در آن امکانهایش را برمیگزیند و بدانها تحقق میبخشد .دا این چندان با عمالمی کمه
در آن ندگی میکند مأنو است که همهي اشیاء آن را بهمنزلهي ابزارهمایی ممیدانمد کمه
مقاصدش را برآورد میکنند .اشیاء عرصهي عالم هستی را براي او به ظرور میآورند .اصمالً
شیء آن چیزي است که جمع میآورد .ا این مالصظات میتوان دریافت که نسمبت اولیمهي
دا این و عالمش ا نوع نسبتهاي عملی و پیش مفرومی است .توگویی بسمترهاي آمماد اي
که هیدگر آنها را پیشداشت 8پیش دید 9و پیشگرفت 9ممیناممد قمبالً صمدود عمالم او را
تعین بخشید اند .شاید به تعبیر دیگري بتوان ا صوالمت دا ایمن در عمالم سمخن گفمت کمه
شرایط یست او را تأمین میکند و البته دا این بهصکم خصیصهي اگزیستنسیال مانمندي
ضمن پیوند عمیقی که با گذشتهي تماریخی خمود دارد بما برمر منمدي ا وجمه اکسمتاتیک
آیند ي خود و تقدیر فردياش را رقم می ند.
بیان کامل تري ا این موضوع در گرو توضیح رابطهي میان تفسمیر و فرمم اسمت :آنچمه
میگیرد عالم پیرامونی به عنوان یک کل نیست بلکمه عممدتاً مموارد جزئمی
مورد تفسیر قرار 
واقع در آن است .من چیزي را به عنوان چیزي تفسیر می کنم؛ مثالً به عنوان چکش .اگر ایمن
دریافت در قالب مفروم بیان گردد بیانی در هیئت این پرسش خواهد بود :این شیء بمه چمه
منظور است .در این مورد پاسخ این است که به عنوان شیئی براي کوبیدن میخ .هرچنمد کمه
تفسیر بر عالم پیرامونی به عنوان کل متمرکز نمی شود اما فرم عالم پیرامونی را به عنوان کمل
مفروض می دارد .من نمی توانم چیزي را به عنوان چکش تفسیر کنم اگر چیزي ا میخ چوب
و چیزهایی ا این دست ندانم .هم چنین باید ا پیش بفرممم کمه اساسماً تجریمزات و ابزارهما
چیستند.
در تلقی هیدگر نسبت دا این و دیگر دا اینها ا نموع مشمارکت در عمالم اسمت و توجمه
دا این به دیگران ا رهگذر نسبتهماي صضموري بما ابزارهما شمکل ممیگیمرد و دیگمران یما
بهمنزلهي استفاد کنندگان ا ابزارهاي دا ایناند یا کسانی هستند که نیا هاي ابزاري دا ایمن
1.Vorhabe
2.Vorsicht
3. Vorgriff
4.Schicksal
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را تأمین میکنند .در تمامی این موارد مناسبات ابزاري عامل ربط و پیونمد میمان انسمانهما
است.
ا آنچه گذشت میتوان دریافت که اخالق= Ethosفرع بر تکوین نوعی ا هسمتیشناسمی
است .در تلقی افالطون «امکان برپایی مجدد نظممی معتبمر منموط بمه دریمافتی فلسمفی ا
برر مند شدن ا اید ي خیر بهعنوان برترین بصیرت است که پایهگذار امر اخالقی میشود و
نیز تابع آن است که فیلسوفان در دولتشرر مام امور را به دستگیرنمد» ( HWPh Bd. 2,
 )S. 759ا این عبارت میتوان دریافت که تأسیس نظمام اخالقمی مبتنمی بمر یمک بصمیرت
هستی شناختی است .اندیشه به هستی کاروبار انسان بودن است و در نسبت میان انسمان و
هستی است که مأواي اخالق صورت میبندد .واژ اتو آنگونه که در ترجمهي این عبارت
ا هیدگر آمد است :انسان تا صدي که انسان است در نزدیکی خدا سکونت دارد 8به معناي
کاشانه و سکونتگا است؛ اما در شرایطی که اندیشهي هسمتی فقیمر اسمت و بصمیرتهماي
هستی شناختی قوت ال م را ندارند خانهي اخالق نیز رونمق و شمکوهی نمدارد؛ و بما هممین
مالصظممه اسممت کممه در اندیشممهي هیممدگر مممیتمموان ا «مکممان اندیشممه» 9سممخن گفممت.
بهعبارتدیگر اندیشهاي که وي آن را وراي تفکر صسابگر 9ممیدانمد و ا سمنخ تفکمر قلبمی
است در قرب وجود صورت میبندد .هیدگر در «نامهاي دربار ي اصالت بشر» سمخن جموانی
را نقل میکند که اندکی پس ا انتشار کتاب هستی و مان ا وي پرسید بمود «چمه وقمت
یک اخالق مینویسد» و او در پاسخ گفته بود که تأسیس یک نظام اخالقمی منموط بمه ایمن
است که انسان اگزیستانس بهسوي هستی را آ مود باشد ( .)Heidegger, 1976: 183مادام
که چنین آ مونی تحقق نیابد نمیتموان در دوران فقمر اندیشمه ا بنیمانگمذاري یمک نظمام
اخالقی سخن گفمت .البتمه اگزیستانسمیالهمایی ا قبیمل تمر آگماهی دا ایمن کمه مجمال
مواجرهي عریان او را با هستی فراهم میکنند میتوانند چنین آ مونهایی را بمراي دا ایمن
رقم نند.
نسبت نظر و عمل در هستی و زمان
معناي رابطه میان شناخت و عمل به میزان قابل مالصظمهاي تمابع تلقمی مما ا عمالم اسمت.
درصورتیکه وجه طبیعی عالم برجسته شود شناخت اولویت مییابد آنگونه که نزد ارسطو و
1.ethos anthropo daimon
2.Ort des Denkens
3.rechnend
4.besinnend
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کانت این چنین است .درصورتیکه ابعاد انسانی و اجتمماعی عمالم برجسمته گمردد عممل در
اولویت قرار میگیرد در فلسفهي پس ا کانت تا صدودي اینچنین اسمت .موضمع هیمدگر و
وجود و مان دراینبار چیست؟
پرسش اصلی در این کتاب معناي وجود 8است .شناخت و عممل بمهمنزلمهي شمیو هماي
رفتاري انسان با طبیعت اشیاء و انسانهاي دیگر است .ا منظر هیدگر سنت فلسفه پرسش
وجود را به فراموشی سپرد است .اکنون تکلیف فلسفه این اسمت کمه ایمن پرسمش را ا نمو
مطرح کند .هیدگر در وجود و مان ا تمایز انتیمک-اونتولوژیمک سمخن ممیگویمد و در آن
میان موجودات و وجود تفاوت میگذارد .در تلقی هیدگر پرسشهاي اونتولوژیمک نماظر بمه
وجود و پرسشهاي انتیک راجع به موجوداتاند .در تلقی هیدگر وجمود نمه موجمودات و نمه
صاصل جمع آنها بلکه «هستی استعالي بحت است» .)Heidegger, 1963: S.38( 9بما ایمن
مالصظه تقرب به وجود ا رهگذر موجودات میسر نیست .ا اینرو هیدگر بمه تحلیمل دا ایمن
که پلی میان هستی و موجودات 9است روي میآورد آنهم نه بمه طریمق انتیمک (بمر وفمق
مشرب انسانشناختی و یا روانشناختی) بلکه به طریق اگزیستنسیال و اونتولوژیک .در تلقی
هیدگر هستی و دا این روابط متقابلی دارند یرا وجود تنرا ا طریق دا این میتواند خمود را
نشان دهد و در صقیقت این به شبانی دا این نیا دارد ( )Heidegger, 1975: 164ا سموي
دیگر دا این به تُنُکْگا وجود محتاج است .در وجود و مان سمتوسوي دا این به هسمتی
محل توجه قرارگرفته است یعنی تحلیل اگزیستنسیال دا این بهجانب پرسش ا وجود.
هیدگر میگوید :هستی همر بمار هسمتی هسمتند اي اسمت (.)Heidegger, 1963: S. 9

هستی دا این چیست؟ در وهلهي نخست اگزیستنس 6و سپس مباالت هستی دا این است.
است .اهتمام و مباالت بهعنوان جران پردا ي و دگر پروایی ناظر به مناسبات دا این با دیگمر
موجودات است .فرم دا این ا وجود نهتنرا ناظر به خود او است بلکه ناظر به وجمود عمالم و
وجود دیگر موجوداتی است که در آن عالم در دستر اند .تمام آنچه که مدنظر دا این است
1.Sinn des Seins
2.Sein ist das transcendens schlechthin
3.Zwischenwesen
4.Lichtung des Seins
5.Sein ist jeweilig das Sein eines Seienden
6.Existenz
7.Sorge
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و دا این آنها را متکفل میشود نحو اي ا وجود است که میتواند معطمو بمه موجمودات
ویردا این شود .در تلقی هیدگر وجود سایر موجودات ا طریق فرمم وجمود دا ایمن گشمود
میشوند .تمام هستیشناسیهایی که به موجوداتی ا ویر سنخ دا این مشمتللانمد بایمد بمر
تحلیل هستی دا این استوار گردند و با این مالصظه هیدگر تحلیل اگزیستنسمیال دا ایمن را
هستیشناسی بنیادین 8نامید است (.)Heidegger, 1963: S.13
در تلقی هیدگر دا این یک اندیشمندِ عاري ا پیوند در معنایی شناختشناسی نیسمت.
نسبت انسان با دیگر موجودات ا را تأمل و یا تحلیل تصوراتاش قوام نمیگیرد .انسمان بمه
نحو سرآوا ین و واقع بود چنین روابطی دارد :اشیاء موضوع استفاد ي دا این دمدست 9نام
دارند و اشیاي طبیعی فرادست .9البته هرکدام ا این دو میتوانند به یکدیگر تبمدیل شموند.
دمدست [توي دست] و فرادست دو نحو ي وجودي ا موجودات ویر همسنخ دا ایناند که
که در نسبت با شیو هاي رفتاري و مراود ي دا این تعین پیدا ممیکننمد .نحمو ي وجمودي
نخست رابطهي مبتنی بر عمل (پراگماتیک) دا این با موجودات است و نحو ي وجودي دوم
نسبت نظري (تئوریک) انسان با موجودات است .باور هیدگر این است کمه نحمو ي وجمودي
دمدست در مقایسه با نحو ي وجودي فرادست اساسیتر است و ممیگوینمد کمه در نحمو ي
فرادست این تلقی ساد در هم میشکند .نزد هیدگر تلقی فرادست متفرع بر تلقی دمدسمت
است.
شناخت در مقایسه با عمل نحو ي رفتاري دست دوم انسان با اشیاء است .براي ایمنکمه
خصوصیت تفریع فرادست را ا دمدسمت دریمابیم ال م اسمت تلقمی هیمدگر را در خصموص
تفسیر و گزار روشن کنیم .برخال تلقی معمول نزد هیدگر تفسیر مقدم بمر گمزار اسمت.
تفسیر مبتنی بر فرمی است برآمد ا گشودگی آوما ین و انمس دا ایمن بما اشمیاء .فرمم در
تفسیر بیانشد و مفصلبندي میشود )Heidegger, 1963: 151( .با این مالصظمه تفسمیر
ناظر به صقیقتی نیست که بر شناخت مبتنی است بلکمه معطمو بمه فرممی اسمت کمه در
رفتاري عملی به جریان افتاد است .ا نظر هیدگر فرم و تفسیر پدیدارهایی مقدم بر تعینمات
بانیاند.

1.Fundamentalontologie
2. Zuhandenheit
3. Vorhandenheit
4.nicht daseinsmäßige Seiende
5. artikuliert
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موجودات در پراکسیس بهعنوان ابزار تجربه فرم و تفسیر میشوند .بهعنوانمثال چکش
را چیزي تلقی میکنیم که در خدمت کوبیدن میخ به دیوار است .چنین چیمزي در نمدگی
رو مر آدمی آوا ین و اساسی است .اما اگر همین موجود=چکش در گزار مدنظر قرار گیرد
بهعنوان متعلق 8ظاهر میگردد صمل میشود و اعالم میگردد .مراد این اسمت کمه وجرمی
نظري مییابد و در عرصهاي وارد میگمردد کمه بمراي تبیمین آن ال م اسمت ا صمورتهماي
منطقی و گزارشهاي بانی مبتنی بر مفاهیم استفاد کرد .در این هنگمام چکمش بمهعنموان
یک شیء مادي سنگین در معناي فیزیکی خود مالصظمه شمد و تعمین ممییابمد و در ایمن
لحظه با گشتی ا «با آن»  Womitبه «بمراي آن»  Worüberمواجمه هسمتیم[ .]9بما ایمن
مالصظات گزار ها هموار نماظر بمه ممراود و مواجرمهي پیرامموننگرانمه دا ایمن اسمت کمه
پیشا این فرمید و تفسیر شد است .تفاوت میان این دو ساصت را ا منظري دیگر در آنجا کمه
هیدگر به «خاستگا اثر هنري »9پرداخته است نیز میتوان دید .در مرتبمهاي کمه هنمر عمیقماً بمه
هنرمند ادارک و اصسا وي گر می خورد آثار هنري به اعتبار سوژ و نسبتی که با وي دارنمد در
عرصهي تجربهي استحسانی 9قرار میگیرند و ا اینرو ا جرانی که مقرر بود در مصمالح هنرمنمد –و
به تعبیر هیدگر مینِ هنر -آن را برپاي دارند فاصله میگیرند)Von Herrmann, 1994: 205( .
در تلقی اخیر هنر مربط و مجالي صقیقت است و در تلقی نخست موجبی بمراي دوري ا آن .ایمن
رويگرداندن ا هنر بهمثابهي رویداد صقیقت مشابه بیرون راندن اشیاء ا بافتاري اسمت کمه جرمان
آنها را در برگرفته است و بر مبناي تأمالت نظري فرع بر عرصهي ندگی یا یستجران ما است.

هیدگر به اشار به تفریع 6گزار ها پرسش شرایطِ امکان دانش نظري را مطرح ممیکنمد.
بهعبارتدیگر بحث بر سر شرایط ضروري و اونتولوژیک و لذا اگزیستنسمیال معرفمت نظمري
است .بهعبارتدیگر دانش تئوریک اساساً چگونه بمراي دا ایمن ممکمن ممیگمردد؟ ا منظمر
هیدگر دگرگونیهاي اساسی در فرمِ دا این ا وجود شمرط اگزیستنسمیال پیمدایش دانمش
نظري است .فعالیتهاي نظرور انهي دا این هنگمامی پدیمد آممد اسمت نحمو ي وجمودي
موجودات دگرگونشد است .مرمترین خصیصهي گشت ا عمل بمه نظمر هنگمامی صمورت
1.Gegenstand
2. Der Ursprung des Kunstwerkes
3. ästhetisch
4. Erde
5. Lebenswelt
6.Abkünftigkei
7. spekulativ
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میپذیرد که موجودات را نه بهعنوان دمدست بلکه بهعنوان فرادست مالصظه کنیم .در ایمن
هنگام فرم ما ا موجوداتِ درونعالمی تلییمر کمرد اسمت .یمک مثمال :در گمزار ي چکمش
سنگین است میتوان آن را به نحو نظري یا عملی دریافت و این بسته به تفسیري است کمه
ا آن میکنیم .اگر بگوییم چکش براي استفاد ي ما سنگین است کماکان آن را بهمنزلمهي
ابزار انگاشتهایم اما اگر بگوییم :چکش و ن دارد و برر مند ا ویژگی سنگینی اسمت در ایمن
هنگام آن را جسمی فیزیکی و مادي لحاظ کرد ایم .تلییر فرم ما ا وجود در گذار ا عممل
به نظر نقش اساسی و مرمی را ایفاء میکند.
نکتهي قابلمالصظه اینکه با تحول ا عمل به نظر موجمودات جماي خمود را در عمالم ا
دست میدهند .در این هنگام شیء فرادست تفرد مییابمد و در پمی آن اسمت کمه شمناخت
نظري پدید میآید (.)Heidegger, 1963: S. 362
علوم مبتنی بر نحو ي وجودي فرادستاند .در همین ارتباط هیمدگر علموم طبیعمی را نقمد
میکند .در نگا نخست این علوم کامالً بیطر و عاري ا هرگونه صکمی به نظر ممیرسمند.
بسیاري ا دانشمندان علوم طبیعی تأکید میورند که کوششهايشان کامالً عینی و ناظر به
خود اشیاء 8است .ا نظر هیدگر انتخاب موجودات معین و منظرهایی که ا این رهگذر پدیمد
میآید قوامبخش طرح یک علم است.
بنابراین علوم نمیتوانند مدعی باشند که واقعیت محض را مییابنمد .علموم طبیعمی نیمز
مانند علوم انسمانی و علموم اجتمماعی علمومی نماظر بمه «واقمع» 9نیسمتند .آنهما همی گما
فعالیتهاي عاري ا ار ش نیسمتند .بمدون گمزینش قبلمی و بمدون اعممال محمدودیتهماي
پیشین چنین علومی پدید نمیآیند .هیدگر ایمنگونمه ا طمرحافکنمی علموم را موضموعیت
9
بخشیدن مینامد که آنهم البته ا فرم وجمودي دا ایمن برممیآیمد ( Heidegger, 1963:
)S.363

بنابراین تنرا ا طریق عمل میتوان شیء را بهعنوان دمدستی و همرا با سیاق و متنش
فرمید .در شناخت محض نمیتوان با شیء بهعنوان فرادست به نحو درخوري مواجه شد
یرا شبکهي معنایی آن تخریبشد است .هیدگر هر دو وجه وجودي موجودات یعنی دم
دست و فرادست را به تلقی خودش ا دا این یعنی در-عالم-بودن با میگرداند و میگوید:
1.sachlich
2.Tatsachenwissenschaften
3.Thematisierung
4. Seinsverständnis
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هستی جران پردا با دمدستیها موضوعی ساختن فرا دستها و کشف ابژکتیوکنند ي
موجودات متفرع بر عالم دا ایناند؛ یعنی آنها صرفاً بر پایهي انحاء در-عالم-بودن ممکن
میشوند )Heidegger, 1963: S. 365f.( .در نگا اول چنین به نظر میرسد که هیدگر
میخواهد انسان را ا منظر جایگا انضمامیاش او تعریف کند .دا این موجودي است که در-
عالم 8است اما در-عالم به چه معنی است؟ هیدگر ا منظري للوي  In-seinرا به سکونت
کردن 9و اقامت گزیدن 9و با چیزي انس داشتن با میگرداند و به همین دلیل است که
6
فعل من هستم یا من میباشم برآمد ا مصدر هستن یا باشیدن است ( Heidegger,
 .)1963: S. 54در-عالم-بودن ساختار ماهوي دا این را بدین سبب میگشاید که دا این
پیوسته خود را در مراود اي عملی با موجودات درون عالمی مییابد .هستی موجودات
درونعالمی صرفاً ا طریق عمل دا این گشود میشود .موجوداتی که ا سنخ دا این
نیستند در نسبت سوژ -ابژ با دا این مواجه نمیشوند بلکه مناسبت آنها با یکدیگر ا قبیل
نسبتهاي ا -براي است (.)Heidegger, 1963: S. 83-84
موجودات درون عالمی بهعنوان ابزار خود را در قالمب ا  ...بمراي 1عرضمه ممیدارنمد؛ یعنمی
ناظر به یک مقصد و مرادند و نسبتی خاص با مقاصد دا این دارند .هر ابمزاري بمه چیمز دیگمري
اشار دارد یرا یا به خاطر آن هستی دارد و یا به خاطر آن تولیدشد اسمت .ا جملمه مختصمات
وجودي ابزارها تعلق آنها به کلیت ابزارها است .هیدگر براي تبیین این منظور وایمت شمناختی
ا عالم به نحو ي نگا پراکسیس توجه میدهد کمه هممان پیمرانگمري 2اسمت و آن را معمارض
مشاهد  81در تئوريهاي علممی ممیدانمد .پیرانگمري بمه معنمی پیراممون نگمري 88و دوروبمر را

1. In-sein
2.wohnen
3.sich aufhalten
4.mit etwas vertraut sein
5. Ich bin
6.Sein
7. Um-zu
8.um ... zu
9. Umsicht
10.Anschauen
11.Umsehen
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دیدن 8است .این نوع نگا خود را صرفاً بر موجوات معینی متمرکز نمیکنمد .مما در پراکسمیس
با ابزار تفردیافته 9سروکار نداریم .در عمل فرا دیدن 9بهجاي مشاهد قرار میگیرد.
دریافتیم که عمل نسبت اساسی انسان با عالم است .تنرما ا رهگمذر ایمن نسمبت اصمیل
است که انسان میتواند موجودات و خود را به نحو درخوري بشناسد .این را چگونه میتموان
فرمید؟ رفتار عملی دا این با موجودات به ساختار ا -براي بما میگمردد و همر ا -بمراي بمه
ا چهرو 6و سرانجام به خاطر/بهمنظور منتری میشود یعنی به توانبود 1دا این بهعنموان در-
در-عالم-بودن« .به خاطر» هموار ناظر به هسمتی دا ایمن اسمت کمه در هسمتی او همموار
مسئله بر سر هستی است.
در تلقی هیدگر آ ادي انسان ا اینجما نشمأت ممیگیمرد کمه وي در همر عملمی و یما در همر
واگذاشتنی پرسش ا چهرو 2را مطرح میکند .انسانِ خود آیین ندگی متضمن معنا را بدین
بدین ترتیب بنا میکند که هموار این پرسش را مطرح میکند که ناظر به پاسخهاي برآمد
ا پرسش ا براي است« .ا چه رويِ» آوا ین و وایت نرایی عمل متوجه موجود نیست بلکه
به خود دا این با میگردد .عمل بهعنوان رفتار با اشیاء صرفاً تجسممبخمش امکمانهماي فمرد
است.
دا این معنی ندگی خود را ا طریق عمل در عالم تحصیل میکند .مواجره و ممراود بما
اشیاء صرفاً را و ابزاري است که امکانها و معناي ندگی دا این با آن تحقق پیدا کند.
عمل در تلقی هیدگر پیوسته متوجه «به خاطر» دا این است و ابزاري است براي اینکمه

امکانهاي دا این را ممکن و متحقق کند« .اما این «به خماطر» همموار بمه هسمتی دا ایمن
با میگردد که دا این در هستیاش ذاتاً پیوسته همّ خود را به آن هستی معطو ممیدارد».
( ]9[ )Heidegger, 1963: S.84ا اینرو توانبود

81

تعلیل نرایی عمل اسمت .امکمان دا ایمن

1.Umher-sehen
2. isoliert
3.Überschauen
4.Anschauen
5.Um-zu
6.Wozu
7.Worum-willen
8.Seinkönnen
9.Wozu
10.Seinkönnen
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ناظر به بربود شرایط اگزیستنسیل ندگی نیست بلکه معطو بمه شمکل بخشمیدن نمدگی
خود وي و جستوجوي معناي ندگی است.
موضع اندیشمندان در خصوص نسبت نظر و عمل تمابعی اسمت ا جرمانبینمی آنهما .ا
تلقی هیدگر در خصوص نسبت نظر و عمل میتوان دریافت که عالم وي عالمی ابزاري اسمت
که محیط دا این را تشکیل میدهد و عالمی است که پیوسته به دست انسان شکل میگیرد
و قوام مییابد .این عالم مبتنی بر تصورات و یا آراء نظري نیست کمه ال م باشمد در وهلمهي
نخست به نحو شناختشناسانه آ مون گردد و با سا ي شود بلکه عالم «واقع» انسمان اسمت.
دا این هموار خود را در این عالم جمعی مییابد و در آن ندگی میکند .دامنهي این عمالم
به جامعهي مدرن نیز میرسد .در این عالم مسئله بر سر بقاء و یما مالکیمت صریصمانه منمابع
نیست بلکه همهچیز معطو به شکل بخشی به ندگی انسان و در پیوند بامعنا است و بدین
منظور آصاد افراد این عالم باید در ارتباط و مراود با اشیاي عالم باشند .صمرفاً در تعلمق بمه
عالم جمعی میتوان دا این و دیگر موجودات را فرمید .با این مالصظه فلسفهي هیدگر یمک
فلسفهي مبتنی بر اصالت کل 8است.
درعینصال عالم و جامعه در تلقی هیدگر عرصهاي است که آصاد انسانها در آن نمدگی
میکنند و اشیاء اعم ا دمدستی یا فرادستی بدین منظورند که به ندگی وي شکل دهنمد و
آن را به کمال برسانند .هنگامی واکنش انسان در قبال عالم و چگونگی مراود ي با اشمیاء در
اندیشهي هیدگر اهمیت پیدا میکند که به نحوي به امکانات وجودي دا ایمن مربموط باشمد.
ا آنجاکه ال م است معناي اختصاصی ندگی ا سوي آصاد انسمانهما جسمتوجمو شمود آیما
سرانجام با دا اینی خودتنرانگر 9در فلسفهي هیدگر مواجه نیستیم؟
متافیزيکی ورای موجود
هیدگر قصد دارد به را جدیدي برود .هستی بررمنمد ا تعمالی 9را خمالد بیاندیشمد بمدون
اینکه با موجودات مراود اي داشته باشد .این موضموع در تلقمی هیمدگر ا متافیزیمک ابعماد
تا اي یافته است .هیدگر با اقامهي پرسش وجود به شیو ي خاص خمود متافیزیمک را اصیما
کرد است .وي با نگاهی نو افق تا اي را در مقابل متافیزیک سنتی گشمود اسمت .متعلمق
1.Holismus
2.Solipsist
3. transzendent
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متافیزیک هیدگر برخال ارسطو خود وجود است .در مابعدالطبیعمهي وي موجمودات اوالً و
بالذات محل توجه نیستند .آنطور که دیدیم جایگا آنهما در عرصمهي تئموري اسمت .تنرما
موجودي که در متافیزیک هیدگر جایگاهی کمانونی دارد دا ایمن اسمت .هیمدگر پرسمش ا
وجود یا معناي وجود را پیوسته مدنظر دارد .این نکتمه در آثمار متمأخر هیمدگر برجسمتهتمر
میشود .در مان و وجود مینویسد« :ال م است ا کوششی سمخن بگموییم کمه بمه هسمتی
بدون توجه به تعلیل آن ا ناصیهي موجودات میاندیشمد» ( .)Heidegger, 1969: 2ممراد ا
اندیشه به هستی بدون موجودات چیست؟ هیدگر میگوید :یعنی «بدون توجه به متافیزیمک
اندیشیدن البته در این توجه هنو این قصد صاکم است که ا متافیزیک گذر کنیم .8نکتهي
مرم در این خصوص این است که گذار را رها کنمیم 9و متافیزیمک را بمه خمود واگمذاریم»9
( .)Heidegger, 1969: S.25هیدگر میخواهد بگوید که اگر متافیزیک همموار مشمتلل بمه
موجودات است و هموار در دام آنها باقی ممیمانمد پمس اندیشمه بایمد ا متافیزیمک روي
گرداند .این به معنی اندیشه به هستی استعالیی است بدون اینکه ممراود اي بما موجمودات
شکل بگیرد .هیدگر در مان و وجود هستی را صضور و سپس مجال دهنمد ي بمه صضمور
خواند است و آن را به هستی ممیدهمد 6معنمی کمرد اسمت (.)Heidegger, 1969: S.5-6
معضل کوشش هیدگر در تلقی وجودياش ا آنجما ناشمی ممیشمود کمه هسمتی پیوسمته و
برصسب ضرورت بر مینهي موجودات فرمید میشود .آیا او سرانجام توانسته است وجود را
خالد و بدون استمداد ا موجودات و یا در تقابل با آنها بیاندیشد و تبیین کند؟
آموزهی رخداد
ا اینجا راهی بهجانب آمو ي رخداد هیدگر گشود میشمود .رخمدادي کمه مبمدأیی بمراي
شناخت هستی و مان است و خود البتمه رویمداد و یما داد اي در معنماي متعمار نیسمت.
رخداد رو بهجانب نیستی 1دارد .رخداد را تنرا به خود میتموان توضمیح داد .رخمداد چیمزي

1. überwinden
2. ablassen
3. überlassen
4.Anwesen
5.Anwesen-lassen
6. Sein gibt
7.Ereignis
8. das Nichts
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است که به پشت آن نمیتوان راهی یافت .میتوان گفت که رخداد را بایمد ا خودبمهخمود و
بهسوي خود شناخت .بما چنمین مالصظمهاي رخمداد همی چیمزي نممیگویمد و ا هرگونمه
صورتبندي منطقی طفر میرود (.)Heidegger, 1969: S.24-25
انسان ممی توانمد ا طریمق پرسمش وجمود یما ا را اندیشمه بمه وجمود مقمام و منزلمت
اگزیستنسیال خود را بهطورکلی مالصظه کند .انسانی که به وجود روي میآورد و درمییابمد
که چگونه به وجود گوش سپارد میتواند مراود اي درست را با موجودات و بما خمود داشمته
باشد .ا اندیشه به وجود بهمنزلهي نیستی/عدم آدمی میتوانمد خمود را ا دامگما تعلمق بمه
موجودات فراتر برد .ا منظر هیدگر اندیشهي هستی بدان معنی است که در صمال و هموایی
استعالیی موجودات را بهطورکلی مدنظر آوریم .ایمن شمیو ي مالصظمه شمرایطی بمه دسمت
میدهد که در رسم رو مر عامیانه و صتی سکوالر ندگی رخنهاي وارد کنیم .در ایمن نگما ِ
تا توجه داد میشود که موجودات را نباید بهمنزلهي متعلقات علممی نگریسمت .یمرا در
این تلقی موجودات بافاصله موضوع بحث قرار میگیرند و متعلقی کمه در کمانون مالصظمهي
علمی قرارگرفته است ا بافت و سیاق آوا ین خود یعنی ا نسبتهاي معنایی نمد ي خمود
جدا میشود .صذ موجودات ا بافت و سابقهي وجوديشان موجب آن میشود کمه آدممی
نسبتهاي ندگی را نفرمد و ا معناي ندگی فاصله بگیرد.
نگا سقراط در رسالهي کراتیلو افالطمون ( )922ا ایمن منظمر چنمدان دور نیسمت :
واژ ي انسان (=آنتروپو ) بدین معنمی اسمت کمه جمانوران دیگمر دربمار ي چیزهمایی کمه
میبینند نمیاندیشند و آنها را با یکدیگر نمیسنجند اما انسان بهمحض اینکه میبینمد در
کنار هم مینرد و مشاهد میکند .ا اینرو در میان همهي جمانوران انسمان بمود کمه انسمان
نامید شد یرا او آنچه را که میبیند در کنار هم مالصظه میکنمد .انسمان ا آن صیمث کمه
انسان است ا طریق پرسش وجود بهمنزلهي عدم تمامیت معنمی را درممییابمد .او همموار
مترصد است بافت و سیاق را بهمنزلهي معنی درک کند .بهعبارتدیگر انسان یا دا ایمن کمه
به سبب برر مندي ا نحو ي وجودي اگزیستنسیالِ خود میتواند مؤلفههماي ممانی آینمد
گذشته و صال را پیوند دهد و به نحوي ناظر تمامیت خود باشد توجه دارد که ایمن تمامیمت
را با استمداد ا شناخت مفرومی موجودات نمیتواند به دست آورد و ا اینرو در تجربمهاي ا
نوع دیگر که متکی به عدم و نیستی است آن را جستوجو میکند .با این مالصظه در تلقی
1.Platon, Kratylos, 399c 2-3.
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هیدگر درک کلیت موجودات و سپس نفی آنها در عرصهي آگاهی کسبی مقمدور نیسمت و
این بدان جرت است که دا این در مقام موجودي که با دیگران نوعی معیت در هسمتی دارد
نمیتواند در انزوایی تصنعی ا آنها فاصله گیرد تا پسا آن همه را در بمهمنزلمهي تمامیمت
دریابد« :به یقین ما کل موجودات را آنگونه که باید در نفس االمر باشمند همی گما بمه نحمو
مطلق درک نمیکنیم درعینصال منجز بودن این را نیز نمیتوان نادید دانست که ما خمود
را به قطع در میان موجوداتی مییابیم که خود را به صورت یک کل ظاهر میسما ند .نتیجمه
آنکه دریافت نفساالمري ا کل موجودات و خود را در میان کلیمت آن هما یمافتن تممایزي
بنیادین دارند .دریافتی با این مشخصات ا پایه و اسا ناممکن است؛ و یافتی نماظر بمهکمل
موجودات مدام در دا این ما صورت میبندد (».)Heidegger, 1949: S. 27
هیدگر در درسگفتار « مابعدالطبیعه چیست؟» تحلیلی دامنهدار ا صال و همواي خمو
در مقام آشکارکنند ي عدم بهدست میدهد .عالو بر این با برشمردن ابعماد ویمر مفرمومی
دیگري ا دا این هم چون مالل و عشق به تبیین آنها بهمنزلمهي امکمانهمایی بمراي درک
کلیت موجودات پرداخته است.
بنابراین ا طریق پرسش وجود بهمنزلهي عمدم آدممی ممیتوانمد موجمودات را در کمل
بیاندیشد و مراود اي مناسب با آنها داشته باشد .فلسفه ور ي در مقام اندیشهي متافیزیکی
ا این را قوام مییابد .انسان ا طریق کل موجمودات و بمهواسمطهي تجربمهي عمدم ممتما
میگردد و فرا میرود .انسان تنرا ا طریق عدم است که ا کل موجمودات رويممیگردانمد و
بدین ترتیب خود را ا پریشانی در میان موجودات رها میکند .وجود بهعنوان عمدم شمرایط
استعالي اگزیستنسیال آدمی را فراهم میکند .هیدگر می نویسد« :در ایستادگی 8دا ایمن در
عدم که بنیاد آن در خو ِ نرفته است همان فرا رفتن 9ا کلیت موجودات است یعنی همان
9
استعالء » ()Heidegger, 1949: S. 38
بدین ترتیب هیدگر میخواهد به اوج متافیزیک برسد .تلقی وي ایمن اسمت کمه نمام یونمانی
ناظر به فراروي ا موجود بمماهو موجمود اسمت و ممینویسمد:
متافیزیک
«پرسش ما در خصوص عدم باید مما را بمه رویمارویی بما خمود متافیزیمک گسمیل دارد .نمام
«متافیزیک» ا واژ ي یونانی متا-تا-فوسیکا گرفتهشمد اسمت .ایمن عنموان عجیمب بعمدها
1. Hineingehaltenheit
2.Übersteigen
3.Transzendenz
4.met ta fusika
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به عنوان وصفی ا پرسشی تعبیر شد که ما را به متا –ترانس -8یعنمی بمه "وراي"«9موجمود
بماهو موجودات فرامیبرد( » .همان)
هیدگر و فلسفهی میان فرهنگی

9

اگر بر وفق تعریفی که ا فلسفه ي میان فرهنگی به دست داد اند آن را «نفی مطلقانگاري و
خویشتن محوري و » نظریهاي براي گفتگوي میان فرهنگها «تلقی کنیم ا جملمه تکمالیف
آن » با خوانی ادبیات فلسفی در فرهنگ هاي مختلف و تأمین مسیر گفتگو و همراهی بمین
فرهنگها«است تا ا رهگذر کوششهاي مبتنی بر تعامل متفکرانِ برخاسته ا فرهنمگهماي
متفاوت درک روشن تري ا مشکالت عالم معاصر پدید آیمد (مصملح  )6 :8916تما سمپس
براي گذار ا آن چار هایی اندیشید شود .این منظر را در ادبیات وجودي هیمدگر ممیتموان
اینگونه فرمید :مان افق وجود است و دا این بمه سمبب برمر منمدي ا ممانمنمدي ذاتمی
می تواند افق وجودي را بگشاید و تقدیري را براي فرهنگ و تمدن بشري رقمم نمد .بما ایمن
مالصظه فرهنگ هاي بشري مسبوق و مصبوا به اندیشهي افق گشماي دا ایمنانمد و ا اینجما
میتوان دریافت که صق بنیادین فرهنگها و اشکال متنوع تظاهر پدیدارهاي آن هنگامی بمه
سزا برآورد خواهد شد که بدانیم در چه مینه و مانهاي سر برآورد اند و به تعبیمر هیمدگر
در کدامین خاک وجودي ریشه گرفتهاند .شاید ا جمله مرمترین را ها براي تقمرب بمه یمک
فلسفه فرم پاسخ هایی است که آن نظام فلسفی به پرسشها رو گار خود داد اسمت و البتمه
پرسشگر یعنی آنکه به جد شرایط موجودش را نقد میکند و به افمقهماي وراي آن چشمم
میدو د دا این و انسان جستوجوگر معنی (وجود) است .با این مالصظه میتوان گفمت کمه
فلسفهها سخن ا مانهها میگویند و مانهها چیزي جز افقهاي وجودي نیستند .اگر چنین
بیندیشیم می توان گفت که تلقی تفصیلی دا این ا هستی خود را در نظامهاي فلسفی ظاهر
کرد است و ا اینروي هر فلسفهاي چرر اي ا وجود را نشان میدهد.
فوریان آتش در رسالهي دکتري خود که ناظر به مواجرهي میان فرهنگی هیدگر است نشان
داد است که وي ا یک سو دایر ي فلسفه را در عرصمه ي اروپما ترسمیم کمرد اسمت و ایمن
تکلیف را براي فلسفه ي آلمان مقرر داشته است که موضوع «موجود است و هستی بمه تموت
1.meta - trans
2.über
3. Interkulturelle Philosophie
4.Florian Vetsch
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است» 8را بار دیگر طرح کند و ا سوي دیگر دریافته اسمت کمه ایمن موضموع محمل توجمه
فلسفه هاي ژاپنی و کر اي نیز بود است و ا همین روي باب گفت وگمو بما آنمان را بما کرد
است و این صاکی ا گشودگی قابل مالصظهي وي براي اندیشه ي آسیاي دور بود اسمت کمه
البته ا نوعی دیگر است .در تلقی وتش این موضع دوگانه را بما امعمان نظمر در اصمطالصات
هیدگر نیز میتوان دریافت .آنچه کمه وي متافیزیمک و یما بمهطمورکلی فلسمفه ممیناممد در
نظامهاي فکري پارمنید

افالطون تا هگل و نیچه رخ نمود است اما هیدگر مترصمد اسمت

ا این دور فاصله بگیرد و ا این روي تالش خود را تفکر می ناممد و گفمت وگموي خمود را بما
همکاران ژاپنی و کر اي خود گفتوگو با متفکران مینامد (بمه نقمل ا Kimmerle, 2002:
).85

بی جرت نیست که در بیان هاینتس کیمرله جرتگیريهماي بنیمادین فلسمفهي میمان
فرهنگی در همان خط نقد هایدگر ا متافیزیک است که همه ي موجودات را بر ترا موجمود
اعلی میسنجد ( .)Kimmerle, 2002: 11نویسند با الرام ا اندیشهي آدورنو ویتگنشمتاین
لوینمما

دلممو لیوتممار دریممدا کریسممتوا 9و ایریگممري 9ا جریممانی در فلسممفه موسمموم بممه

«فلسفههاي تمایز» نام میبرد که فلسفهي میان فرهنگی میتواند بمه آنهما توجمه داشمته
باشد.
کیمرله این تلقی را که فلسفه برآمد ا تاریخ تفکر وربی است مردود ممیشممرد و آن را
میراثی ا دوران استعماري می داند که بر مبناي آن دیگر فرهنگ ها فاقد استعداد ال م بمراي
فلسفه ور ي اند .ابن تلقی در مواجره با متون تاریخ فرهنگ سر مین هایی مانند هند و چمین
آنها را ذیل مقولهي «صکمت» معرفی ممیکننمد تما تممایزي میمان آنمان و برمر وريهماي
برخاسته ا فلسفهي وربی قائل شوند .وي هیدگر را در شمار کسانی می داند که به این نکته
توجه داشتهاند و یادآور میشود که وي فیلسوفان ژاپنی و کر اي را که با او مالقات کرد انمد
به تأسی ا این نوع ادبیات «صکیم» نخواند است بلکه آنان را «متفکر» خواند است به عمم
کیمرله این تلقی خاص را ا عنوان گزارش این گفت وگو میتوان دریافت .هیدگر این تبمادل

1.Seiendes ist und ein Seyn west
2.Kristeva
3.Irigaray
4.die Philosophien der Differenz
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اندیشه با همکار ژاپنی را گفت وگویی «میان یک (به نمامش تصمریح نشمد اسمت) ژاپنمی و
(خودش بهعنوان) یک پرسشگر» خواند است ()Kimmerle, 200: 87

ا این منظر میتوان وجه اقبال برخی ا نظامهاي فلسفی قرن بیسمتم را بمه بما خوانی و
نقد تاریخ متافیزیک و صتی میمل بمه اسمتفاد ا میمرا هماي فرهنمگ هماي ویراروپمایی را
دریافت( .مصلح  .)62 :8916میتوان گفت فلسفهي هیدگر بیان این نکته است کمه دا ایمن
یا انسان در ادوار مختلف تاریخی تنرا جلو اي ا صقیقت را در «تنمگگما » وجمود مالمحمه
میکند .ا اینرو هی یک ا نظامهاي مابعدالطبیعی ناظر به صقیقمت ماهیمات و یما ار شهما
مجا نیستند شئون فرا تاریخی خود را بمه رخ بکشمند و خمود را در مرتبتمی عمالی در وراي
دیگر دریافتهاي صقیقت بنرند .ا همین منظر فلسفههاي پساممدرن بما هرگونمه عرضمهي
متصلب نظام هاي فلسفی در مقام سخنان نرایی در باب تبیین عالم و آدم مخالفت کرد انمد.
بر مبناي اندیشهي هیدگر وجه مشترک فرهنگها و ا آن جمله اخالق و صقموق جماري در
آنها رجوع به مبادي وجودي است و وجه اخمتال آنهما چگمونگی بسمط و تفصمیلیمافتن
دریافت هاي وجودي آنان است .با این مالصظه اندیشهي هیدگر یکی ا مرمتمرین خصمائد
فلسفه هاي میان فرهنگی را صائز است .به واقع هر فرهنگی راهی در میان فرهنگهاي دیگمر
است.
نتیجه
ا بیان رابطه ي میان نظر و عمل در اندیشهي هیدگر درمییابیم که رونمق بحمث نظمري در
خصوص اخالق در فلسفهي وربی ا آنجا ناشی میشود که مقومات ندگی اخالقمی (بخوانیمد
ابزارهاي ندگی اخالقی) ا بافت و سیاق خود جداشد اند و لذا بهمنزلمهي اجمزاء خصمائد
کل اخالقی را با نمیتابانند لذا میتوانند موضوع شمناخت نظمري قمرار گیرنمد و «موضموع»
شوند .در چنین شرایطی می توان این پرسش را مطرح کرد که خاستگا و مبادي تکوین این
آراء و این شیو هاي رفتاري چه بود است .پرسشی ا ایمندسمت بمهخموبی ممیتوانمد نگما
پرسشگر را متوجه دیگر نظام هاي اخالقی کند که در مواردي بدون ایراد پرسشهاي نظري
همچنان به صرافت و بی تکلف جریان ندگی و عمل آدمیان را شکل میدهند و بمهاصمطالح
در بستر تکوینی و وجودي خود جارياند و در مواردي نیمز بمه سمبب خمروج سماکنان یمک
فرهنگ ا سیاق وجودي خویش آنها را به گفتوگو و تأمالت نظري دربار ي ایمن شمرایط
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دعوت میکند .بدیری است که اخالق در ابعاد نظري و فلسفی خود که شأنی موضوعی یافته
است در میان جماعتی که هنو گرما و نور صقیقت را فارا ا تکلفات عقمل نظمري دریافمت
میدارند جایگاهی ندارد و نگاهی را به خود نمیراند.
در تنگناي مفارقت ا این صقیقت که در آن مفاهیم نظري در خصوص اصالت مبادي هستی
شناختی دچار تردید شد اند توصیههاي اخالقی برآمد ا سمنت گذشمتگان کفایمت ال م را
نخواهند داشت .در چنین شرایطی نمی توان ا یک نظام اخالقی سخن گفمت مگمر ایمنکمه
شرایطی پدید آید که دا این در نسبتی وجودي افق تا اي ا معنا را بگشاید که در سمایهي
آن عالم بهطورکلی و مناسبات اخالقی آدمیان بهطور خاص شکل گیرد.
با تأسی به هولدرلین میتوان رو گار جاري را مانهي مفارقت ا معنماي گذشمته و عمدم
ظرور معناي جدید تلقی کرد )Heidegger, 1944: S. 47( .در این اوضاع اندیشهي وربی که
در عرصهي نیست انگاري در مراتب باال است گویا آمادگی بیشتري دارد تا در گفمتوگمو بما
دیگر فرهنگها به بدیلهایی بیندیشد که براي گذار ا این شمرایط چمهبسما نقشمی بیاینمد.
فلسفهي میان فرهنگی در رو گاري که ممأواي معنما بخمش انسمانهما ویمرانشمد اسمت و
عرصههاي عملی به سبب فقدان آن معناي وصدتبخش در قلممرو نظمر صیماتِ خرسمند و
پذیراي خود را ا دست میدهند صالیی براي همکاري و همراهی در جرت یستی درخمور
در پرتو صقیقتی است که هنو امکانهاي ناشناخته اي در دل دارد و دور نیست که اشمتیاق
مردمان وابسته به سنتهاي متکثر تاریخی تمریدگر معنا و عالمی نو گردد.
پی نوشت
[ ]8هیدگر آنها را پیوندهایی ا قبیل پیشا این  vorناظر به یک مقصد  zuا براي  umzuو  ...میداند
[ ]8هستند ي دم دستی که براي انجام کاري یا اجراي کاري با آن سروکار داشتیم به چیزي تبدیل میشود که بیانی
یا صکمی نشاندهند «دربار ي آن» ساخته میشود( .با استمداد ا ترجمهي آقاي دکتر رشیدیان )981
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