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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  »انسان استعالیی هویت «تطبیقی بررسی

  مالصدرا و یدگره اندیشه در
    ١محمدحسین کیانی  

  دهکیچ
تـوان از  را مـی» هویـت اسـتعالیی انـسان«بـاب   درمالصـدراو   هیدگریآرا

 دستها و تمایزهایی به   قرابت،در این تطبیق. جهاتی مورد بررسی تطبیقی قرار داد
 نخست، هر دو قائل به معنایی واحد از استعال: وجوه قرابت از این قرارند. آید می

وجود در تحقق اسـتعالی انـسان ۀ جانب در بستر وجود هستند و به تأثیرگذاری یک
اذعان دارند؛ دوم، به اهمیت استعال در تعریف انسان اعتقاد داشته و هویت انسان 

کنند؛ وانگهی، هر دو به استمرار دائمی استعالی آدمـی  را قائم به استعال تلقی می
هـا دربـاره  نخـست، مبنـای آن: ن شـرح اسـتجهات تمایز نیز به ای. تصریح دارد

استعال متفاوت است؛ زیرا آغاز استعال در هیـدگر بـا نقـد سوبژکتیویـسم دکـارت 
شود که انسان تنهـا موجـودی اسـت کـه اشـیا را در  است و به این عقیده نائل می

الربطـی  اما آغاز استعال در اندیشه مالصدرا با تبیین عـین یابد؛ اش درمی گشودگی
 این عقیده استوار است کـه انکـشاف رات به وجود حقیقی ترسیم شده و بموجود

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١/١/١٣٩٩: افتیخ دریتار.  
  .(kiani61@yahoo.com)دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم . ١
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مــدار حرکــت جــوهری، اراده و فــیض وجــود حقیقــی رخ   در انــسان، بــرهــستی
 ِ بـه خوداتکـایی،ای کـه ترسـیم کـرده شناسانه  دوم، هیدگر با نظام هستی؛دهد می

ام بـه الوهیـت و در  اما در اندیشه مالصدرا اهتم،دازاین در امر استعال اعتقاد دارد
  .پرتو آن، تمسک علمی و عملی به جوانب آن از اهمیت بنیادین برخوردار است

  .الربط سوبژکتیویسم، مراتب وجود، هستی، دازاین، عین :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
  برگرفته،transzendence و واژه آلمانی transcendenceمعادل واژه انگلیسی استعال 

 transcendenceاستعال یا همان . است» تعالی «ی به معناtranscendereاز واژه التین 
 باال رفتن از چیزی، جلو افتـادن، پیـشی گـرفتن و سـبقت گـرفتن از چیـزی و یبه معنا

همچنــین، امــر اســتعالیی معــادل واژه انگلیــسی . فـرارو و فراســوی چیــزی رفــتن اســت
transcendent و واژه آلمانی transzendentامر اسـتعالیی . است» الیمتع «ی به معنا

در واقع، امـر اسـتعالیی . اشاره به چیزی دارد که در ورا و فراسوی امر دیگری قرار دارد
ضـمن آنکـه . (Runes, 1942: 319) حال و درونی اسـت ی به معناimmanentدر مقابل 

 بـه  اسـت کـه التزام به استعال و اصـیل انگاشـتن امـر اسـتعالییی به معنا١استعالگرایی
؛ برای تفصیل Reese, 1980: 585( مختلف در ادوار تاریخ فلسفه استعمال شده است یاانح
  .)٢١: ١٣٨١عبدالکریمی، : ک.ر

. آیـد حـساب مـی های غربی و اسالمی بـه استعال از جمله مفاهیم مشترک در فلسفه
، رثیانیثاغوویژه نزد ف های غربی به توان در تاریخ فلسفه را میاهمیت استعال و امر استعالیی 

 این مسئله در فلسفه اسکوالستیک از جمله.  مشاهده کردیانرواقافالطون و نوافالطونیان و 
رفته و در فلسفه مدرن نیز مورد توجه بسیاری از متفکران نظیـر  های مهم به شمار دغدغه

 یفیلسوفان اسالمی نیز به تأس. شوپنهاور، هوسرل و هیدگر بوده استکانت، فیخته، هگل، 
 به مـسئله ، عرفانی اسالمـطون و نوافالطونیان و همچنین متأثر از باورهای الهیاتی از افال

توان در اثر اندیشمندانی نظیر  این نکته را می. اند استعال و امر استعالیی توجه ویژه داشته
 امـا آنچـه از نگـاه ایـن . و مالصدرا شاهد بـودابن عربی، شیخ اشراق، ابن سینافارابی، 

                                                                 
1. Transcendentalism. 
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کند، اشاره به این نکتـه اسـت کـه در میـان فیلـسوفان غربـی و  یت جلوه می پراهممقاله
توان ناظر به مفهوم  را میها   آنتوان به دو متفکر اشاره کرد که سامانه فلسفی اسالمی می

  .؛ یکی هیدگر و دیگری مالصدرا تشریح کردهویت استعالیی انسان
آیـد؛  ر بـه حـساب مـی فلـسفی هیـدگۀترین مفهوم جهت فهـم سـامان استعال کلیدی

هـای او پیرامـون  تـرین ایـده تـوان بـه درک درسـتی از مهـم کـه بـدون فهـم آن نمـی چرا
در پرتــوی اســتعالی . اگزیــستانس، هــستی، زمــان، سوبژکتیویــسم و دازایــن نائــل شــد

 سوبژکتیویسم،هیدگری، مراد او پیرامون پرسش از هستی، رابطه زمان و هستی، نقد او بر 
گونه، استعال در فلسفه  به همین. شود زاین و نسبت او با عالم روشن میمعنا و ماهیت دا

 است؛ چرا که در نگاه نخـست، صـدرا فلـسفه خـود را حکمـت یتمالصدرا نیز پراهم
های سنتی فلسفه متعارف خارج شـده  کند تا از چارچوب نامد و تالش می می» متعالیه«

 اسـتعالی آدمـی کـشف و ضـبط یز از طریـقچ و نظامی را طراحی کند که در آن همه
ای از باورهـای نظـری نیـست، بلکـه مـسیری  فلسفه نزد مالصدرا تنها مجموعه. شود می

  .شود او شکوفا می و استعدادهای شدهدر آن بالفعل  انسان های بالقوه توانایی است که
هـا  توان تحلیلی بر مبنای قرابـت بنابراین پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که آیا می

را در فلـسفه هیـدگر و مالصـدرا ارائـه دارد؟ در » هویت استعالیی انسان«و تمایزات از 
نظر از هویت استعالیی در اندیـشه ایـن دو ّمقام پاسخ به این پرسش، ابتدا به خوانش مد

شـناختی ایـن  سپس به بررسی مبانی معرفتی و بنیادهـای انـسان. کنیم فیلسوف اشاره می
  .را کنکاش خواهیم کردها   آنتعالیی انسان در اندیشهنظریه پرداخته و هویت اس

  نظر از هویت استعالییّخوانش مد. ٢
 برای نمونـه، ؛توان به چند برداشت متفاوت از استعال اشاره کرد در فلسفه هیدگر می

ه در سـنت  کـ چنـان؛آیـد استعال از جهتی صفت اختصاصی موجودات به حـساب مـی
 دارد، خالق استعال و موجودات به حسابهان قرار ای جرمسیحی، خداوندی که یکسره و

 یـاد کـرد و آن را از ١توان از ایـن برداشـت تحـت عنـوان اسـتعالی وجـودی می. آید می

                                                                 
1. Ontical transcendence. 
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 که مورد توجه ارسطو بوده و مبنـای آن زدودن دوگـانگی میـان ١ وجودشناختیاستعالی
و از ایـن  هـدف ارسـط.(Cf. Inwood, 1998: 226) وجود و موجود است، متمایز سـاخت

 هو موجـود جهـت درک مقـوالت و نظـام بررسی وجود و تعینات موجود بما «،رویکرد
 را از اسـتعالی اسـتعالی وجـودیتوان   میوانگهی .(Heidegger, 2000: 200) »استه آن

هیدگر پیرامون استعالی دکـارتی .  که مورد توجه دکارت بود، جدا کرد٢شناختی معرفت
  :گوید  میدر مقام تثبیت سوبژکتیویسم

 و به این جهت، مخلوق خدایی خالق بودند ، انسان و دیگر موجودات،در قرون وسطا«
امـا وقتـی دکـارت ؛ شـد مخلوقیت عامل ارتباط انسان و سایر موجودات محسوب مـی

 موجودات در مقابل ،رو که سوژه است خدای خالق را کنار گذاشت و انسان را از آن
  .(Id., 1979: 4/86) » برابر جهان تنها گذاشترا دربه عنوان ابژه قرار داد، آدمی 

شـود؛  در واقع، معنای استعال در فلسفه هیدگر با نقد سوبژکتیویسم دکارتی آغاز مـی
  .ستاوچرا که سوبژکتیویسم مانع اصلی مفهوم استعال در اندیشه 

اما نسبت نقد سوبژکتیویسم دکارتی و ظهور استعالی هیدگری کدام است؟ هیـدگر 
دهـد  فردی که از کانت ارائه می به سی از کانت و البته خوانش منحصرأوشد تا با تک می

ای کـه در شـرایط  مثابـه سـوژه سی از حوزه پدیدارشناسـی، انـسان را بـهأو همچنین با ت
ها ارائه کرده، لحاظ   پیوسته تفسیرهای متفاوت از ابژه،گوناگون و در برابر امور پیرامونی

شـناختی فهـم کـرده و   مـشی معرفـتخـالف بر هیدگر انسان را به عبارت دیگر، .نکند
سان صرف وجود آدمی  بدین. کوشد تا سرشت آدمی را بر حسب وجود در نظر گیرد می

اسـتعالی انـسان تنهـا در درک پیـشینی از  «.را باید به مثابه استعالی وی در نظر گرفت
نیان موجودات تنهـا در انـسان منزله ب وجود به« و (Id., 1965: 18)» شود وجود گرفتار می

 اسـتعالیی انـسان ـ و این نشان از خاصیت وجـودی (Id., 1996: 228) »کند ی میافکن فرا
  .شود دارد و اینکه استعال تنها ذیل عنایت به وجود فهم می

 بـا هیـدگر در ایـن اسـت کـه او نیـز انـسان را مالصـدرادر این مقام، وجه اشـتراک 
نا کرده و معنای استعال را در درک پیشینی از وجـود لحـاظ واسطه نسبتش با وجود مع به

                                                                 
1. Ontological transcendence. 

2. Epistemological transcendence 
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 به ، اما در تبیین حقیقت و نسبت انسان با وجود؛)١/٢٣٧: ١٩٩٩، صدرالدین شیرازی( کند می
 در بـاب کـه در نهایـت هرچنـدپردازد که با اندیشه هیدگر شباهتی نـدارد،  تشریحی می

.  این دو صحه گذاشتۀک عقیدا اشترتوان به مفهوم استعال و نسبت استعال با وجود می
 فـردی کـه از اصـالت وجـود بـه مبنای تقریر منحصر بر این اساس، مالصدرا نخست بر

وجـود دارای مراتـب طبیعـی، نفـسانی و عقالنـی « معتقـد اسـت کـه ،دهد دست می به
فردی که از  به مبنای تقریر منحصر  سپس ناظر با این مراتب و بر.)١/٣۴٣: همـان( »است
دارد که حقیقـت انـسان نیـز ذومراتـب  دهد، ابراز می ک و وحدت وجود ارائه میتشکی

 حـاالتی را در نفـس خـود راسـخ ،واسطه اعمال و رفتار خویش است؛ چرا که انسان به
: همـان(دهـد  گرداند که الجرم او را در مرتبه طبیعی یا نفـسانی یـا عقالنـی قـرار مـی می
 البته بر بنیاد لوازم این دو مقدمه معتقد است که صدرا بر اساس این دو مقدمه و. )٩/٢٩۶

واسـطه  ای نیـست، بلکـه همـواره بـه شـده انسان دارای هیچ مقام ثابت و از پـیش تعیـین
واسطه اعمـال و   جوهری است که به،شود و در عین حال ای ساکن می افعالش در مرتبه

 و روزبهـانی( را داراست  انواع دیگرِدهد، قابلیت پذیرش صور مختلف افعالی که انجام می
است که انسان تنها موجودی است که فاقد حد آن الزمه این سخن . )۶٠٢: ١٣٩٣، دیگران

ای   ماهیت تازه،الیتغیر است؛ چرا که همواره داری حرکت و پویایی است و در هر مرتبه
 دارای مراتـب طبیعـی، ، از وجـودمتـأثرانـسان نیـز «رو کـه  یابـد و از آن را در خود می

 وجود او نیز منحصر در عالم طبیعـی نیـست و ،)١/٣۴٣: همان( »نفسانی و عقالنی است
  .ی استفکنا فراهمواره در حال 

 نخست اینکـه انـسان عـالم صـغیر :رسد سان، مالصدرا به دو نتیجه اساسی می بدین
انسان همواره در تحول   اینکه دوم؛استتب هستی را در خود دار چرا که تمام مرا،است
 مفهوم استعال و نسبت استعال با وجود در بابنتیجه دوم همانی است که . ستتعالو اس
 ایـن دو نتیجـه ، در اندیـشه مالصـدراحـالبه هـر .  هیدگر نیز قرار گرفته استنظر مورد

بنابراین از نگاه او نیز استعال تنها ذیـل  . استعالیی انسان داردـنشان از خاصیت وجودی 
ناپـذیر بـا  د و تحقق استعال نیز در رابطه تنگاتنگ و انفکـاکشو عنایت به وجود فهم می

  .دهد هستی رخ می
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  های نظریه مبانی و بایسته. ٣

  مبانی فلسفی. ١ـ٣
 ؛یابد فردی قوام می به استعال در فلسفه هیدگر و مالصدرا در فضای معرفتی منحصر

 پـیهـا   آنانگی در به غایت تفـاوت و دوگـ، معرفتی استعالۀای که با تبیین پیشین به گونه
ای  خواهیم برد؛ چرا که در اساس، استعال نزد هیدگر کوششی برای غلبه بر سـوبژکتیویته

 قـرار دادن ْفـرض دکارت با پـیش.  داردمؤثر ی حضور،است که در تفکر اغلب فالسفه
ِکننده و جسم امتداددارنده، نتوانست به تبیین روشنی  ِدو جوهر متمایز یعنی ذهن اندیشه

سان، در فلسفه جدید کـه اسـتمرار همـان سـنت  بدین. بطه ذهن و جسم دست یابداز را
ن هایی نظیر اثبات وجود جهان خارج، تبیین رابطـه ذهـن و جهـا  دشواری،دکارتی است

 همـه ایـن مـسائل از ،از نگاه هیدگر. به وجود آمد... خارج، اثبات وجود اذهان دیگر و
یـسم دکـارتی بنـا دوالای باطـل یعنـی  نگـارهاند؛ چرا که همگـی بـر دیگـر ا اساس باطل

گاهی یسم دکارت، انسان بهدوالدر . اند شده گاهی،شیءو  ،مثابه فاعل آ   به مثابه متعلق آ
تمام تـالش هیـدگر ایـن اسـت «سان  بدین. شوند یکسره از هم جدا و منفک قلمداد می

سـو تـالش  کگیـرد؛ از یـ که بر این ثنویت غلبه کند و این تالش از دو سو صورت مـی
گـاهی نیـستشیءهیدگر بر این است تا نشان دهد که   حـال آنکـه در ، همـان متعلـق آ

گاهی تلقی میمنزله به شیء ،فلسفه جدید گاهی یعنی شی  متعلق آ ی که ئشود و متعلق آ
گـاهی قـرار گرفتـه اسـت تحت مفاهیم و مقوالت امـا از نظـر هیـدگر، وصـف ؛ فاعل آ

گشیءاساسی  ، شیء بلکه وصف اساسی ،شدن نیست اهی واقع، متعلق معرفت فاعل آ
کوشـد تـا  از طرف دیگـر، هیـدگر مـی. و حاضر بودن است ظهور، گشودگی، انکشاف

گا است کـه حقیقـت این سخن نه به این معن. هی نیستنشان دهد که انسان تنها فاعل آ
گاهی بودن باشد  در این امر نهفته است کـه ،وجودی آدمی بیش و پیش از آنکه فاعل آ
هـا   آن آنچه که ظهورمنزله بهِاو در این عالم است و با موجودات و با وجود موجودات، 

، اسـتعال بـا ایـن رواز . )٢٢: ١٣٨١عبـدالکریمی، ( »سازد، ارتباط و نسبتی دارد را ممکن می
 خالصه در این واقعیت است کـه انـسان تنهـا موجـودی ،نظر به بنیادهای فلسفی هیدگر

او ایـن ویژگـی اساسـی . کند شان انکشاف می شکاری و گشودگیاست که اشیا را در آ
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 های  که نحوه روستینهماست و از  تشریح کرده ١»بودن عالم در« را با اصطالح انسان
گاه، فاعـل شناسـا، به کارگیر از انسان و سخن گفتنسنتی  ی اصطالحاتی چون فاعل آ

 به جـای همـه آن تعـابیر، هیدگر. من و غیره در رساله وجود و زمان به کلی غایب است
 ٢»بـودن آنجـا«معنـای  اللفظـی بـه برد که در ترجمه تحت کار میه اصطالح دازاین را ب

  .است
 منزلـه بهیعنی ؛ اصطالح دازاین در صدد است آدمی را از نظرگاه خاصی لحاظ کند

سان در  بدین. شود  از سایر موجودات متمایز می، نسبتش با وجودواسطه بهموجودی که 
ایـن نـشانه بـه معنـای هـستی خـاص انـسان . یابیم ای از وجود را می  نشانه،ی انسانهست
 چیزی کـه مثابه به بلکه ، هستًصرفا چیزی که منزله بههستی خاص آدمی، نه «. است

خالصـه و آن را وصـف ٣“بـودن باید”هیدگر این خصیصه را در تعبیر . باید تحقق پذیرد
  :گوید هیدگر می. )۵٣: ١٣٩٣بیمل، ( »کند اساسی دازاین تلقی می

 هـیچ ًمطلقـا اگر دازاین به چنان نحوی اگزیستانس داشته باشد کـه دیگـر همهبا این «
سـان   او همچنـین بـدین،درنگ همراه بـا آن چیزی برای او در برون ایستاده نباشد، بی

ِرفـع . آمـده اسـت در“دازایـن دیگر نه” یعنی “بودن آنجا دیگر نه”پیشاپیش به صورت  ِایستایی هستی دازاین یعنـی نفـی هـستی او برون ِ مـادام کـه دازایـن در مقـام هـستنده . ِ
اما گیرم که دازاین به این تمامیـت دسـت  .هست، هرگز به تمامیت خود نرسیده است

ِ در این صورت، این دستیابی فقدان مطلق ،یابد در ایـن .  خواهد شـد“بودن جهان در”ِ
  .)۵٢٨: ١٣٨٩هیدگر، ( »گردد نمیپذیر  ده تجربهصورت، او هرگز دگرباره در مقام هستن

چنـد کـه وجـود ربطـی هر.  استمدار تبیین وجود ربطی اما استعال نزد مالصدرا بر
متـصور اسـت، امـا اسـتعالی هـا   آنمختص تمامی ممکنات بوده و استعال برای تمـامی

ا که انسان ای است؛ چر  دارای کیفیات ویژه، اوفرد به منحصرهای  انسان به دلیل ویژگی
 مستعد قابلیتی است که هیچ ممکـن دیگـری تـوان ،به لحاظ تالقی قوس نزول و صعود

ه گذشت، مالصدرا همانند هیدگر بحث از اسـتعال را بـا  کاما چنان .ارتقا به آن را ندارد
یی دارای وحـدت صدراکند؛ به این معنا که وجود در حکمت  عنایت به وجود آغاز می

                                                                 
1. Being in the world. 

2. Being there. 

3. To be (It has to be). 
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شـود و تنهـا بـه ذات الوهیـت تعلـق دارد و  مری یگانه پنداشـته مـیسان اه  بوده و بحقه
 واسـطه بـه مظاهر او قلمـداد شـده و امکـان ظهـوری آنـان نیـز منزله بهتمامی ممکنات 

موجودیت ممکنات وابـستگی تـام بـه مبـدأ  «ین بنابرا.وابستگی تام به وجود مطلق است
وابـستگی بـه   ممکنـات را عـین،ایـن رواز . )٧۵: ١٣٨٢، لدین شـیرازیصـدرا( »هستی است

گونه وجود برای ممکنـات  الربط را به معنای انکار هر الوجود معرفی کرده و عین واجب
  :گوید او می. آورد به حساب می
 و ،یقـت وجـودبـا حقگردد مگر به وسیله اتحاد ممکن  موجودیت ممکن محقق نمی«

 ودن و نیازمند به غیر بودنغیر ب چیزی جز متعلق به ،نیز مناط امکانی بودن وجود ممکن
نیـاز از غیـر  گونه که مناط واجب بودن، چیـزی جـز وجـود بـی وجود او نیست؛ همان

  .)٨/٨۶: ١٩٩٩، همو( »بودن نیست

سان، موجودات تنها شئون حقیقت مطلـق و عـین وابـستگی و تعلـق بـه وجـود  بدین
  :گوید مالصدرا درباره وجود حقیقی نیز می. شوند حقیقی توصیف می

 آن، واسـطه بـهوجود حقیقی به جمیع انحای ظهور، ظاهر بذاته و مظهر لغیره است؛ «
یابد و اگـر ظهـور وجـود در  برای آن، با آن، در آن و از آن است که ماهیت ظهور می

ذوات موجودات و اظهار آن برای خودش بالذات و بـرای دیگـر موجـودات بـالعرض 
 بلکـه در خفـا و ظلمـت ،یافت ر نمینبود، هیچ موجودی به هیچ وجهی از وجوه ظهو

  .)٨/٣۴٣: همان( »ماند مستور می

بـرای کـسب هـا   آن موجب حرکت جوهری،نیاز وجودی ممکنات به وجود حقیقی
این حرکت جوهری در انسان که به همراه طلـب فـیض اسـت، از . شود فیض وجود می

فردی است  به حصرهای من  دارای ویژگی،دهد رو که به پشتوانه شعور و اراده رخ می آن
سان، انسان تنهـا  بدین. دهد که جملگی فلسفه استعال در حکمت صدرایی را سامان می

ای به مرتبه باالتر استعال یابد و مسیر استکمال را بدون  تواند از مرتبه ممکنی است که می
هیچ گونه محدودیتی طی کند؛ در حالی که سایر موجودات تنها تا مرتبه معینی از وجود 

اما کمال انـسان ؛ شود امری قهری محسوب میها   آنیابند و استکمال نیز برای ال میکم
رو که محدودیت استکمالی نیز بـرای او وجـود  رابطه مستقیمی با اختیار او دارد و از آن

تواند بـه مقـامی نائـل شـود کـه همـه   او به آن درجه از قابلیت است که میشأن«ندارد، 
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ات او گردند و قدرت او در همه موجودات ساری گشته و  عینی، جزئی از ذموجودات
، بـرای انـسان ایـن رواز  .)٢٩٠: ١٣٨٢، همـو( »وجودش هـدف و غایـت آفـرینش گـردد

  .ِی پایان فعلیت او متصور نیستبه معناگونه مرتبه معلومی  هیچ
بر این اساس، از نگاه هیدگر تعین دازاین در نحوه هـستی او بـا حقیقـت اسـتعالیش 

اش  تـرین ویژگـی  حقیقتی که بـا سوبژکتیویـسم نـسبتی نـدارد، بلکـه مهـم؛یابد میقوام 
 است که یکسره به حقیقت استعالیی دازاین نظـر دارد »بودنی عالم در« و »بودن آنجا«

زبـانی  ای از هـم توان بارقه البته می. شود مثابه استعالی ماقبل معرفتی لحاظ می و خود به
ی مالصدرا نشان داد؛ همانند نظریه اتحاد عاقـل و معقـول کـه را میان تبیین هیدگر و تلق

طی آن اتحاد انسان با هر مرتبه از عالم، موجب تحقق عینی آن مرتبه در نهان آدمی شده 
بـاره، بـا  اما هر گونه شباهت در این ١.شود و به انکشاف هستی در درون انسان ختم می

نیادینی که در بـستر مبـانی خـود گاه ب  پیرامون تکیهمالصدراتفاوت اساسی که هیدگر و 
  .رود اند، از میان می دست داده به

  گاه بنیادین تکیه. ٢ـ٣
محوری است کـه هیـدگر و مالصـدرا در مـسئله اسـتعال بـه آن   امرمثابه بهگاه  تکیه

 و »بـودن عـالم در«، ایـن رواز . انـد اصالت داده و در کانون اندیـشه خـود جـای داده
در واقع، دازایـن . گاه نیست غایت و تکیه ازاین در فلسفه هیدگر بی د»افکنی برون خود«

 خدامدارانه به ایـن ا،خالف مالصدر به دنبال انکشاف و ظهور هستی است و هیدگر بر
بر خالف انسان استعالیی صدراـ اتحاد با  ـ؛ چرا که هدف دازاین  استمسئله نظر نکرده

  بـر،شناسانه هیـدگر ایی در رویکرد هستیگاه غ به عبارت دیگر، تکیه .فعال نیستعقل 
گـاه   حال آنکه تکیـه؛آید مدار دازاین باقی مانده و دازاین یکسره خوداتکا به حساب می

ایـن تفـاوت . یابـد  الوهیـت قـوام مـیمـدار بـر اشناسانه مالصدر غایی در رویکرد هستی
واسطه بـه   هیدگر بیچرا که ـگردد  گاه هر دو به وجود باز می اساسی با این ادعا که تکیه

                                                                 
ا ًیـری شـیئ الما یراه فی ذاته وفی عالمـه وّنإ فـ ةخر عن عالم اآلًفضال ـنسان فی هذا العالم یراه اإل  ماّکل«. ١

 یکـون جمیـع ةلی درجإن تبلغ أنها أ من شةّنسانیالنفس اإل... یضا فی ذاتهأعالمه ا عن ذاته وعالمه وًخارج
 »ة الخلقـةیکون وجودهـا غایـ فی جمیع الموجودات وةتها ساریّتکون قوجزاء ذاتها وأ ةّالموجودات العینی

  ).٣٠٩: ١٣۶٣، صدرالدین شیرازی(
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 نیـز کنـه و بـاطن وجـود را همـان خداونـد صـدرا تصریح دارد و از طرف دیگر، وجود
وجـود صـدرا الـوهی که توان گفت  همچنان میون شود؛ چ ، برطرف نمیـ قلمداد کرده

شناسـی هیـدگر در تفـاوت   او بـا هـستیۀِشناسـی خدامحورانـ رو هـستی است و از همین
  .آشکار است

در .  در اندیشه هیدگر برای فهم بهتر نکتـه مـذکور راهگـشا باشـد١َالثیاشاید تحلیل 
ای از هـستی کـه  یعنی نحـوه؛ کند ای از بودن دازاین لحاظ می واقع، هیدگر الثیا را نحوه

دهـد تـا  کند و اجازه می بردار و یا گشاینده عمل می در آن دازاین در مقام کاشف، پرده
 ،بنابراین آنچه درست و حقیقی است .ل وصول شودهر امری بدون هر گونه حجابی قاب

ی است و تنها در معنای ثانوی اسـت بردار پردهدر معنای نخستش همین عمل کشف یا 
یعنـی بـه معنـای ؛ شـود  نتیجه و حاصل عمل کشف قابل حصول مـیمنزله بهکه چیزی 

نـشان کوشـد تـا  گردد و به همین دلیل است که هیدگر می شیئی که آشکار و هویدا می
ِ همـان چیـزی اسـت کـه خـود ایـن ،تـرین پدیـدار حقیقـت دهد که نخستین و بنیـادی

ی گریداهو همان »بودن کاشف«به عبارت دیگر،  .سازد  را ممکن می٢»بودن کاشف«
سـت کـه بـا اوصـاف آمـادگی، فهـم و گفتـار، در معنـای او» ِبـودن عالم در«دازاین و 

مبتنی بـر دازایـن اسـت و اگـر صـادق یـا  ،پس اگر حقیقت«. قراری قوام یافته است بی
 نتیجه گرفت بنابراین باید ، دازاین“بودن آنجا”ای از  حقیقی بودن یعنی گشودگی و نحوه

در واقع، دازایـن . )٨٧: ١٣٩٣بیمل، ( »ِکه حقیقت بنیادین، نحوه هستی خاص آدمی است
پنداشـتن  قـتوالتر بیمل نیـز تـصریح دارد کـه در حقی. به نحو بنیادین در حقیقت است

ای در دازاین تعبیـه  دازاین به این معنا نیست که حقایق از طریق قدرت مرموز و ناشناخته
 همـواره از پـیش »بـودنش عـالم در«معناست که دازاین بـه دلیـل  اند، بلکه به این شده

ای  سان، تلقی و فهـم تـازه بدین. نسبت به همه آنچه جزئی از عالم اوست، گشوده است
. )همـان(شـود   دازاین منجر به شـرح و تفـسیر جدیـدی از حقیقـت مـیمنزله بهاز انسان 

  :گوید باره می هیدگر در این
.  در حقیقت اسـتًذاتادازاین همچون آنی که از طریق گشودگی تقویم یافته است، «

                                                                 
1. Aletheia. 

2. To be discovering. 
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 تنها تا آنجـا “آنجا هست”حقیقت .  نوعی هستی است که ذاتی دازاین استگشودگی
شـوند و  هستندگان تنها آنگاه مکشوف می.  که دازاین هستکه دازاین هست و مادام
قـوانین نیـوتن، اصـل امتنـاع .  دازایـن هـستًاساسـاگردند که  تنها تا وقتی گشوده می

.  تنها تا زمانی حقیقی است که دازاین هستًاساسا ،تناقض و هر حقیقتی هر چه باشد
 نباشد، حقیقتی هـم نخواهـد تا دازاینی نبود، حقیقتی هم نبود و از آن پس که دازاینی

توانـد   حقیقت در مقام گشودگی، کـشف و مکـشوف نمـی،چه، در نبود دازاین. بود
 واسـطه بهاین قوانین ... قوانین نیوتن پیش از آنکه مکشوف شوند، حقیقی نبودند. بود

نفـسه بـرای دازایـن  نیوتن حقیقی گردیدند و با این قـوانین، هـستندگان بـه نحـوی فـی
ارائه برهان بر اینکه حقایق جاودان وجود دارند، وافی بـه مقـصود .  شدندپذیر دسترس

نخواهد بود، مگر در اثبات این امر توفیق حاصل شده باشد که دازایـن جاودانـه بـوده 
یم، اصـل دسـت کوتـهبهره و  مادام که از ارائه این برهان بی. است و جاودانه خواهد بود

 در باورداشت آن،افته که اجماع تاکنونی فالسفه ب حقایق جاودان نیز ادعایی است خیال
ِحـسب آن نـوع هـستی  بنابراین، جمله حقیقت بر .آورد مشروعیتی برایش حاصل نمی

  .)۵١١: ١٣٨٩هیدگر، ( »ای که ذاتی حقیقت است، با هستی دازاین است گانه دازاین

ی و در لتعـا حـقاما غایت استعال، بلکه هدف فلسفه در اندیشه مالصدرا بـا نظـر بـه 
هیـدگر در بـاب . یابد اتحاد با عقل فعال رقم خورده و در نهایت، انسان به خدا تشبه می

  :حقیقت تصریح داشت
 و بندسد  بر حذر باید بود که مبادا استشهاد از چنین شاهدی به دام عرفان لفظی و بی«

هـایی  ژهتـرین وا  فلسفه آن است که از نیروی عنصریۀ در نهایت پیش،همهبا این . افتد
ها به دسـت فهـم  آورد، پاسداری کند تا این واژه به بیان میها   آنکه دازاین خود را در
مـسائل ظاهرفریـب را ایفـا ۀ ناپذیری که نقش سرچـشم گونه فهم همگانی به سطح آن

  .)۴٩٩: همان( »کند، نازل نشوند می

عـالی ت در مقابل، مالصدرا پیـشه فلـسفه را اسـتکمال نفـس در جهـت تـشبه بـه حـق
  :گوید داند و می می

 .وسیله علم به حقایق موجودات از طریق برهان اسـت فلسفه استکمال نفس آدمی به«
شـود،  الربطـی بـودن آن نیـز لحـاظ نمـی البته معرفت به حقیقت موجود که ورای عین

 ،صدرالدین شیرازی( »گیرد تعالی صورت می حققدر وسع و طاقت انسانی برای تشبه به  به
١/٢٠: ١٩٩٩(.  
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نخـست اینکـه ؛  عبارت دیگر، توجه بـه دو مقدمـه در اندیـشه صـدرا مهـم اسـتبه
  :آیند ی به حساب میتعال حقممکنات طریقی جهت نیل انسان به 

تعـالی اسـت؛ حقیقتـی کـه تمـامی  عالم تنها مسیری برای وصول انسان به وجود حق«
  .)١٣٣: ١٣۶٠، همو(» کماالت را به نحو بسیط در خود دارد

  :اینکهدوم 
ی ذات و صفات و افعال خویش قـرار داد آشکارسازتعالی نفس انسان را جهت  حق«

ای بـرای  سازی ذات و صـفات خـویش آفریـد تـا انـسان مقدمـه و انسان را برای جلوه
  .)١/٢۶۵: ١٩٩٩، همو( »شناخت حق باشد

عـال ، مالصدرا با تبیین استعال در دو حوزه علمی و عملی، اتحاد با عقـل فاین رواز 
کنـد  او در جمالت آغازین رسالة الوجود تـصریح مـی. کند به به حق را تشریح میو تش
  .»الّ العقل الفعةلی درجإ بلغ ،ذا استکمل بالعلم والکمالإنسان و اإلّثم«: که

 تعالی مستلزم شناخت حقایق موجوداتی است کـه موجودیـت یباردر واقع، تشبه به 
 ابعاد مسئله از جملـه معرفـت بـه ذات، صـفات و  شناختی که تمامی؛به حق استها  آن

تعالی، نحوی ارتباط موجودات به حق و چگونگی صدور موجودات از حق و  افعال حق
 بـه ،اما مالصدرا عالوه بر اسـتکمال معرفتـی .شود سرانجام و بازگشت آنان را شامل می

 حمیدهفات  کسب خصائل و ص،مراد از استعالی عملی. استعالی عملی نیز اشاره دارد
صدرا معتقد است که اگر این ملکات نفسانی در انسان وجود نداشته باشند، بدن . است

، ایـن رواز . دارد کند و او را از کمال مطلوبش بـاز مـی پیوسته نفس را مشغول خود می
الزمه استعالی وجودشناسانه آدمی، پرهیز از نفس امـاره و پیـروی از نفـس مطمئنـه در 

  :گوید او می. ینی استراستای دستورات د
کسانی که ترس از آخرت و امید به مغفـرت و بهـشت داشـته باشـند و در دنیـا زهـد «

سرای سالمت و ورود بـه ها   آنِ سرانجام،پیشه کنند و از لذات زودگذر دنیا دل بکنند
هر کس که ادراک امور الهی و اشتیاق به . بهشت و امنیت از عذاب آتش خواهد بود

و تجرد از جسمانیات بر او غلبه کند، سرانجام در سلک اهل ملکـوت احاطه عقلیات 
البته این در صورتی است . شود و بلکه در صف اعالی مهیمن خواهد ایستاد داخل می

 او به کشف تام منتهی شود و با زهد حقیقی و نیتی همراه باشـد کـه از ۀکه عقاید حق
ایـن غایـت آن . د، خـالی باشـدکنـ همه آنچه او را از جانب قدس الهی رویگردان می
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  .)٣٩۵: ١٣٨٢، همو( »تواند دست یابد  است که بشر به آن میچیزی

بنابراین، دازاین در هیدگر به دنبال انکشاف و ظهور هستی اسـت؛ امـا انـسان صـدرا 
الربطی پنداشته و چنین معرفتی را قرین تمسک عملی بـه   عینمثابه بهچنین انکشافی را 
این کوشش نزد مالصـدرا . کند  میقلمداده استعالی وجودی انسان فرامین الهی و الزم

بـاره بـا   که صدرا در این روستینهمبه معنای تشبه به امر الیتناهی و دائمی است و از 
پایـان و همیـشگی  هیدگر موافق است که صیرورت و استعالی انسان امـری دائمـی، بـی

داند؛ چرا که تشبه بـه  مر دائمی میاست؛ اما علت آن را در کوشش آدمی برای تشبه به ا
  .امر الیتناهی در غیر از صیرورت دائمی متصور نخواهد بود

  هویت استعالیی انسان. ۴
. شـود در مقام پرسش از حقیقت انسان اسـت کـه هویـت اسـتعالیی او کـشف مـی

 انسان را حیـوان نـاطق نامیـده و او را ، از ارسطومتأثر ِدانیم، حکمای پیشین ه میک چنان
 امـا از ،پذیرد هرچند مالصدرا این تعریف را در ابتدا می. اند دانسته» نفس ناطقه«واجد 

 این ،خالف هیدگر که از اساس بر. دهد آن عبور کرده و معنای جدیدی را به دست می
 .کند  اصالت سوبژکتیویسم تلقی میمدار برتابد؛ چرا که آن را خوانشی  تعریف را برنمی

اند  یدهعق همدرا و هیدگر در مقام پاسخ به چیستی حقیقت انسان به عبارت دیگر، مالص
 موجودات متمایز است و این تمایز نیز نهفته در نسبتی از دیگر ،که آدمی به لحاظ وجودی
ایـن ادعـا، . )Heidegger, 1996: 228 ؛٨/٣۴٣: ١٩٩٩، همو(کند  است که با وجود برقرار می

  .سازد  به هویت استعالیی انسان رهنمون میمبنای مشترکی است که صدرا و هیدگر را
 حیوان ناطق معنا شده اسـت و قابلیـت فـوق ،بر تعریف منطقی هرچند که انسان بنا

شناسانه و بـر مبنـای اصـالت وجـود،   صدرا با نگاه هستی،نهفته در ناطقیت انسان است
سـان، رویکـرد  بـدین. سـازد بودن و مسئله استعال برقرار می پیوند معناداری را میان ناطق

گرایـی ذاتـی و  ی کمـالبـه معنـا صدرا قوام یافته و اسـتعال ِفرد به شناختی منحصر انسان
صـدرا انـسان را «در واقـع، . شود گروی دائمی، خصیصه بنیادین انسان قلمداد می کمال

داماد  محقق( »کند معرفی میترین شاخصه ذاتی او تعالی است،  عنوان موجودی که مهم به
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مثابه حیوان استعالیی در نظر گرفتـه و او را   انسان را به و ماهیت)۵۴: ١٣٩٠دی، محم و جان
 ضمن آنکـه هویـت و تـشخص انـسان را بـه ؛کند پیوسته در حال تغییر و تبدیل معنا می

  :گوید مالصدرا می. گرداند استعالی او باز می
نـة فـی الوجـود ّة معیال لهـا درجـة وّة لیس لها مقام معلوم فی الهویّنسانی النفس اإلّإن«

 لـه مقـام معلـوم، بـل الـنفس ّ التـی کـلةّالعقلیـ وةّالنفسیة وّیر الموجودات الطبیعئکسا
 مقـام ّلها فـی کـل والحقة ولها نشئات سابقةقامات ودرجات متفاوتة وة ذات مّنسانیاإل
  .)٨/٣۴٣: ١٩٩٩، لدین شیرازیصدرا( »خریأعالم صورة و

 ،خورد که انسان را همانند دیگر انواع گاه رقم میبر این اساس، اوج دیدگاه صدرا آن
انسان یک نوع نیست که دارای «معنا که  به این. کند  نمیقلمدادمنحصر در نوع واحد 

. )١۴۴: ١٣٧۵، همـو( »آید افرادی باشد، بلکه هر انسانی خود یک نوع مجزا به حساب می
ناپـذیر نیـست و در  انیـپااز نگاه صدرا و ناظر به حرکت جـوهری او، انـسان موجـودی 

شـود، بلکـه همـان چیـزی خواهـد شـد کـه در   محدود و محصور نمـی،قالب نوع خود
بـه عبـارت دیگـر، انـسان  .رسـاند مراحل سلوک و با اندیشه و عمل به منصه ظهـور مـی

هـای موجـود در عـالم اسـت و بـرای هـر یـک از   صورتی برای هر یـک از قـوهمنزله به
وی معتقد اسـت کـه . رود  میبه شمار نیز همچون ماده های عالم معنا و آخرت صورت

مانـد و بـا اندیـشه و عمـل خـود، خویـشتن را  انسان موجودی اسـت کـه در خـود نمـی
  .)١۴٣ـ٧١: ١٣٧٩ابراهیمی دینانی، : ک.ربرای تفصیل ( سازد می

هنـوز  نه«توان با دیدگاه هیدگر درباره  ِاین نگاه صدرا به هویت استعالیی انسان را می
معنا، هیدگر نیز معتقـد اسـت کـه هویـت دازایـن  بدین.  دازاین همخوان دانست١»ودنب

 تا هست ناتمام است ،مثابه وجود انسانی قرین نهایت و تمامیت است؛ چرا که دازاین به
یافتگی دازایـن و  ناتمامی دازاین، میل به کلیت. افکند میمواره فراپیش خویش را درو ه

رسـد و زمـانی  ین همواره هست تا زمانی که مرگ فـرا مـیخویشی دازا ـ هویت فراپیش
  :گوید هیدگر می. یابد میرد، تمامیت می که دازاین می
 »یابد؛ این امری است ردناشـدنی در دازاین ناتمامی دائمی است و با مرگ پایان می«ـ 
)١٣٨٩ :۵٣٩(.  

                                                                 
1. Noch nich sein/ Being not yet/ Not yet being. 
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نوز نیست  همچون آنی که خود هست، باید آنچه هنوز نیست بشود یا آنچه هدازاین«ـ 
  .)۵۴٢: همان( »باشد

یافته  پایاناین ساختار ناکامل و نامتناهی وقتی . است» نه هنوز فعلیت«دازاین همواره 
: گویـد هیـدگر مـی. نباشد؛ یعنی مرده باشد» آنجا بودن«شود که دازاین دیگر  تلقی می

 است »وزیهن نه«سازد،  ِآنچه ناتمامیت یعنی فراپیش خویش بودن مدام در دازاین را می
  :او معتقد است. ای که هست، باید باشد که هر دازاینی در مقام هستنده

شـدن،   این رسیدهِدر ضمن. کند برای مثال، میوه نارسیده به سوی رسیدگی سیر می«
تکـه   نیست، تکـه“دست ِپیش هنوز” هرگز همچون چیزی که ،آنچه میوه هنوز نیست

 گردانی، رسیده  گرداند و همین خود سیده میخود میوه خودش را ر. شود نمیفراهم چیده 
ِهنوز از آغاز در هستی خـاص  نه... کند اش را به عنوان میوه تعیین می مشخصه هستی ِ

 مقوم منزله بهبل . ِخود میوه مندرج است و به هیچ وجه تعیین و تعریفی دلبخواه نیست
 “ِهنـوز خـویش هپیشاپیش نـ”بر همین قیاس، دازاین نیز مادام که هست، هماره . است
  .)همان( »است

 رو کـه انـسان اسـت، عـین اند که انسان از آن عقیده بنابراین، هیدگر و مالصدرا هم
. شـود ست و اینکه تساوق انسان و استعال در مقام التفات به مسئله وجود فهم مـیاستعال

یـدگر و همانی اسـتعال و انـسان در فلـسفه ه های التفات به وجود و این البته لوازم و جنبه
  .مالصدرا متفاوت است

  گیری یجهنت
سـویی  تـرین هـم مهـم. ناشدنی اسـتر و مالصدرا درباره استعال انکارشباهت هیدگ

مـدار اسـتعالی وجودشـناختی  تـوان بـر ساختاری اینکه سامانه فلسفی هر دو را می برون
یکسره بـر ها   آنساختاری اینکه استعال در اندیشه زبانی درون ترین هم تشریح کرد و مهم

اندیـشی وجـود دارد کـه  به عبارت دیگـر، ایـن هـم .یابد مبنای التفات به وجود قوام می
 ضمن آنکه هویـت ؛شود نظر به درک پیشینی از وجود میسر می استعالی آدمی با عطف

مبنای  هیدگر و مالصدرا بر. نشیند انسان با نظر به وجود و استعالی او به منصه ظهور می
کننـد و ریـشه تمـایز را در  انسان، او را از دیگر موجـودات متمـایز مـیویژگی استعالیی 



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢٢٨  

تعـاریف گذشـته ها   آن بر همین اساس است که.گیرند  آدمی با وجود در نظر مینسبت
. انـد یده و یکسره هویت اختصاصی او را بر اساس استعال تفـسیر کـردهبرنتاباز انسان را 

ان با هر مرتبه از عـالم، منجـر بـه تحقـق وانگهی، هر دو معتقدند که نسبت وجودی انس
  .انجامد عینی آن مرتبه در نهان آدمی شده و به کشف هستی در انسان می

های عمیقی در اندیشه هیدگر و مالصدرا وجود دارد کـه منجـر بـه ایجـاد  اما تفاوت
چند که استعال در به عبارت دیگر، هر. تمایزی ژرف در سامانه فلسفی آن دو شده است

 اما مبانی و مبادی استعال در سـامانه ،یابد خوبی بسط می ه وجودشناختی آن دو بهاندیش
متفاوت است؛ چرا که ایده استعال نزد هیـدگر بـا نقـد سـوبژکتیویته مـدرن ها   آنفلسفی

تواند موجود  که میشود که انسان تنها موجودی است  آغاز شده و به این عقیده نائل می
اما استعال در اندیشه مالصدرا با تبیین وابـستگی  .دریابداش  را در آشکاری و گشودگی

تام موجودات به وجود حقیقی ترسیم شده و بر این عقیـده اسـتوار اسـت کـه انکـشاف 
 ؛دهـد مدار حرکت جـوهری، اراده و فـیض وجـود حقیقـی رخ مـی هستی در انسان، بر

تکایی دازاین در امر  به خودا،ای که ترسیم کرده شناسانه ضمن آنکه هیدگر با نظام هستی
 توان از جهـات متفـاوت بررسـی کـرد کـه از جملـه  این مسئله را می.استعال اعتقاد دارد

 اهتمـام بـه الوهیـت و ، اما در اندیشه مالصدرا.َبحث از الثیا در تفکر هیدگر استها  آن
 .در پرتو آن، تمسک علمی و عملی به جوانـب آن از اهمیـت بنیـادین برخـوردار اسـت

 نـسبتی بـا مـضامین دینـی و عرفـانی ، روح حاکم بر تفکر هیـدگرمثابه بهین استعال بنابرا
  . عرفانی داردـدینی  مایه  حال آنکه استعال نزد مالصدرا درون؛ندارد
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