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  دمهمق
تـر،   مـدرن، و بـه عبـارت كلـي     ة عطف در تكـوين فلسـفة  دكارت نخستين نقط فلسفة

مدرن و دوران مدرن را از منظر محوريت مفهوم يـا   بود. اگر بخواهيم دوران ماقبل» مدرنيته«
دوران  ةكنند شك بايد گفت كه مفهوم محوري و تعيين پرسوناژي فلسفي متمايز سازيم، بي

بار اين   است. فيلسوفي كه نخستين 1»انانس«و مفهوم محوري دوران مدرن » خدا«مدرن  ماقبل
دكارتي جايگـاه انسـان    ماقبل ةبود. فلسف 3رقم زد رنه دكارت 2منزلت را براي انسان يا سوژه
  دكارتي، نسبت جهان را با ذهن انسان يا سوژه. ةكرد و فلسف را در نسبت با خدا بررسي مي

محـوري دكـارتي و    انسـان چـه در    تـوان گفـت كـه آن    با توجـه بـه ايـن مقـدمات مـي     
 ةواقع زمين  بود كه به» جهان«شده بود، پرداختن به خود   مدرن مغفول واقع خدامحوري ماقبل
، در پـي  4شود. در چنين وضعيتي بود كه مارتين هيدگر  اي محسوب مي وقوع هرگونه رابطه

هـوم جهـان،   آوردنـد، بـه نقـد مف    ي مدرن وارد مـي  نقدهايي كه فالسفه از پيِ نيچه بر فلسفه
دكارت مطرح شده بـود، پرداخـت و مفهـوم جديـدي از جهـان را پـيش        ةكه در فلسف  چنان

دكارتي و رسـيدن  » جهان«كشيد. در ادامه خواهيم كوشيد وجوه تمايز و گسست هيدگر از 
را بررسي كنـيم. پـس از آن نشـان خـواهيم داد كـه چگونـه        5»در ـ جهان ـ هستن  «به مفهوم 

جـا كـه بـه تكنولـوژي       خصوص آن  تا واپسين تأمالت او، به» جهان«رد هيدگر در مو ةدغدغ
  ماند.  چنان پابرجا باقي مي  پردازد، هم مدرن مي

  تأمالت دكارت در باب جهان
كردن وجـود خـدا و    خود را اثبات مسئلة 6ي اولي دكارت در كتاب تأمالت در فلسفه

اثبات وجود خدا پيش كشيد كـه  خلود نفس اعالم كرد. او طي شش تأمل چند برهان براي 
كدام از براهين دكارت شباهتي به بـراهين موسـوم     شان اين بود: هيچ ترين وجه اشتراك مهم

                                                                                                                   
1- Human 
2- subject / sujet 
3- René Descartes (1596-1650) 
4- Martin Heidegger (1889-1976) 
5- In-der-Welt-sein (being-in-the-word) 
6- Meditationes de Prima Philosophia (1641) (English: Meditations on first philosophy) 
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تـر در وجـود    اي تصادفي نبود، چرا كه دكـارت پـيش   نداشتند. اين نكته 1»شناختي جهان«به 
ي آن اثبـات  توانست صـانعي بـرا   جهان خارج شك كرده بود و بنابراين با توسل به آن نمي

شــد خــود جهــان بــود. درواقــع ايــن نخســتين  كنــد، بلكــه بــالعكس، آنچــه بايــد اثبــات مــي
مدرن بود: ديگر جهان دستاويزي براي رسيدن به خدا  ةسازي مهم دكارت در فلسف واژگون

گيرد.بـراي تشـريح    نيست، بلكه وجود خداست كه در خدمت اثبات وجود جهان قـرار مـي  
بايد آن را در مسير استدالل فلسـفي وي در كتـاب تـأمالت جـاي     معناي جهان نزد دكارت 

افكنـيم تـا جايگـاه     رو به اختصار به مراحل استدالل وي در اين كتاب نظري مـي  دهيم. ازين
  .شودجهان در آن قابل درك  مسئلة

  كوگيتو و آغازكردن فلسفه از سوژه
عنوان يـك    نه بهها، شك را  پيش از خود، از جمله سوفيست ةدكارت برخالف فالسف

يك روش در نظر گرفت. شك دكارتي سـازوكاري موقـت بـود بـراي      ةمنزل  غايت بلكه به
اعتمـادبودن حـواس در    رسيدن به يقين. دكارت نخسـت بـا توجـه بـه فريبنـدگي و غيرقابـل      

زندگي روزمره، در محسوسات شك كرد. شك در محسوسات نزد ديگر فالسفه نيز رايـج  
دكارت اهميت داشت زدودن هرگونه اثر شك و رسيدن به يقين مطلق  چه براي  بود، اما آن

شك را گسترش دهد. درواقع روش » امكان دارد«جا كه   بود. بنابراين دكارت كوشيد تا آن
بندي كرد كه او در هرآنچه كه امكان شك در  توان صورت دكارت را به اختصار چنين مي

معنـا   كردن در آن بـي  ي دست يابد كه شككند تا سرانجام به چيز آن وجود دارد شك مي
اي كـه از نظـر دكـارت     ). تنهـا قضـيه  23 ، ص.1385منجر به تناقض شود (دكارت،  باشد يا

. در هـيچ صـورتي   3»انديشم پس هسـتم  مي«است، يعني  2ي كوگيتو چنين منزلتي دارد قضيه
ين دكـارت  توان در هنگام به زبان آوردن اين عبارت در صـدق آن شـك كـرد. بنـابرا     نمي
كردن در آن محال است و صددرصد يقيني است. اين بـدان   اي را يافته است كه شك قضيه

انديشـنده   ةبر يقين سوژ  و به عبارتي سراسر فلسفه، مبتني هاي ديگر معناست كه تمامي قضيه

                                                                                                                   
1- ontological 
2- cogito 
3 - cogito ergo sum 
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سـوژه   ةتـأثير همـين انگـار    شود. خواهيم ديد كه مفهوم جهان نزد دكـارت تمامـاً تحـت    مي
 شود.  تعريف مي

  معيار وضوح و تمايز
كوشد از دل اين قضـيه معيـاري كلّـي     كوگيتو، دكارت ميةيافتن به قضي پس از دست

استخراج كند كه بتوان آن را به ديگر قضايا نيز تعميم داد و معرفت را بر آن مبتني سـاخت.  
 كوگيتو دريافت كه ويژگي مهم اين قضيه آن است كه با وضوح وةدكارت با دقت در قضي

). وضع معيار وضوح و تمـايز در ايـن مرحلـه اهميـت     51 شود (همان، ص. ادراك مي1تمايز
بسياري دارد، چرا كه اين معيار، نه معياري خـارجي، بلكـه معيـاري اسـت متناسـب بـا نگـاه        

). خواهيم ديد كه به همين ترتيـب، منزلـت   127 ، ص.1380سوبژكتيو دكارت (كاپلستون، 
  نزلتي است سوبژكتيو.دكارت م ةخدا نيز در فلسف

  اثبات وجود خدا
يافتن به معيار وضوح و تمايز، دكارت كوشيد واپسين احتمـال شـك را    پس از دست

دادن  كار وجود دارد كه مدام در كار فريب نيز بزدايد. بنابراين فرض كرد كه شيطاني فريب
دايي كار، دكارت نخست اثبـات كـرد كـه خـ     اوست. براي ابطال فرض وجود شيطان فريب

وجود دارد كه خيرخواه است. اگر چنين خدايي اجازه دهد كه مـن در ادراكـاتي همچـون    
نيز فريب بخورم، در اين صورت خيرخـواه نخواهـد بـود. در نتيجـه     » انديشم پس هستم مي«

شـود. اگـر    دادن مـن باشـد ابطـال مـي     فرض وجود شيطاني فريبكار كه مدام در حال فريـب 
كـار خواهـد بـود، چـون ميـل       ك چيزي جز اين باشد، خدا فريـب درواقع امر، مكانيزم ادرا

شديدي در من قرار داده است تا باور كنم تأثرات ذهني من ناشي از اجسامي است بيرون از 
  .)101 ، ص.1385 ذهن (دكارت،

                                                                                                                   
1- clarity and distinction 
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  گيري اثبات جهان خارج و نتيجه
وجـود دارد و  » مـن « ةترتيب دكارت نتيجه گرفت كه جهاني در خارج از انديشـ   بدين

درواقع ادراك جهانِ خارج صحت دارد و ناشي از توهم و فريب نيست. درواقـع بايـد ايـن    
هـاي جهـان    بخـوانيم. ويژگـي  » جهـان دكـارتي  «صـورت مطلـق، بلكـه      جهان را نه جهان بـه 

  توان چنين برشمرد: دكارتي را مي
 گيري است. اندازهِ  . جهان ممتد و قابل1»امتداد«جهان دكارتي متشكل است از  .1

كوگيتو ةاز آنجا كه دكارت مفهوم جهان را در پي شك دسـتوري و ذيـل قضـي    .2
مـدرِك بـاقي    ةكند، ايـن جهـان يكسـره وابسـته بـه ذهـنِ سـوژ        اثبات مطرح مي

 ماند. جهان دكارت جهان سوژه است.  مي

شود و جهان و خدا هردو در نسـبت بـا    دكارت انسان، محور جهان مي ةدر فلسف .3
 كنند. و منزلت كسب ميذهن ا

دكارتي صورت بست، در ادامه، سـعي  » جهان«جاي بحث، تصوري از   حال كه تا اين
در انديشة هيـدگر ترسـيم شـود، تـا بسـتر الزم بـراي طـرح        » جهان«بر آن است تصويري از 

  .شودانتقادات هيدگر بر جهان دكارتي و نتايج برآمده از آن براي دنياي مدرن فراهم 

  جهان در انديشة هيدگر مقدمات بحث
بخش مهمي را صرف آفريدن مفهوم جديدي 2مارتين هيدگر در كتاب هستي و زمان

از جهان كرد. در تفكر هيدگر جهان نقش بسيار مهمي دارد و درواقع از نخسـتين بنيادهـاي   
شناسـي   در هسـتي » جهـان «شناسي جديد اوست.براي درك اهميت و منزلـت مفهـوم    هستي

ت نگاهي به جايگاه طرح اين بحث در كتاب هستي و زمان بيفكنيم. هيدگر هيدگر، بهتر اس
ــا بررســي خاســتگاه  در ايــن كتــاب مــي ــه هســتي كوشــد ب ــر  هــاي هرگون شناســي، نقــدي ب

شناسـي   شناسي جديـدي را كـه هسـتي    شناسيِ متافيزيكي وارد كند و در نهايت هستي هستي
  گيرد به جاي آن مستقر سازد.  نام مي 3بنيادين

                                                                                                                   
1- erweiterung/ extension/ extension 
2 - Sein und Zeit (1927) (English: Being and Time) 
3 - Fundamental ontology  
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شناسـي، از   سنت هستي ةتوان بدون توجه به پيشين در دوران معاصر نمي هيدگرنظر از 
شناسي جديدي تأسيس كرد. اما ايـن سـنت از نظـر هيـدگر      تا زمان حاضر، هستي 1افالطون

ــدفهمي شــده اســت كــه زدودن آن   ــد ب ــه اســتقرار چن ــه   منجــر ب هــا شــرط ورود صــحيح ب
هـا اشـاره    اش بـه سـه مـورد از اينبـدفهمي      كتـاب شناسي است. هيدگر در نخستين بند  هستي
فتـادن بـه هرگونـه بـدفهمي،     رسد كه براي اجتناب از درا كند. درواقع او به اين نتيجه مي مي

ترين  ها را كنار بگذارد و تنها به خود پرسش بپردازد. از نظر هيدگر مهم فرض پيش بايد همة
، اين است كـه پرسـش   »تي چيست؟معناي هس«پرسش از هستي، يعني اين پرسش كه  ةمؤلف

خـود  : «گيـرد   شـكل مـي  و در جريان زنـدگي او  مطرح كرده خاص  ةيك هستند رامذكور 
(هيـدگر،  » اي پرسنده، خصلت مخصوص هسـتي خـود را دارد   رفتار هستنده ةمثاب  پرسيدن به

شناسي اين است كـه تنهـا    حل هيدگر براي گشودن معماي هستي واقع راه  به .)9 ، ص.1389
، بپـردازد و بـراي   2كنـد، يعنـي دازايـن    اي كه پرسش را مطرح مـي  به خود پرسش و هستنده

ي  شناسـانه  هـاي هسـتي   ، پـيش از هـر چيـز بايـد ويژگـي     3يافتن پاسخي براي پرسـش هسـتي  
كردن پرسش مذكور چيزي جداي از هستن او نيست. اين  اي را تحليل كند كه طرح هستنده

 ةاش وظيفـ  اي كـه تحليـل   هسـتنده «است: » ستانسيال دازاينتحليل اگزي«تحليل درواقع همان 
  .)57 ، ص.(همان» ماست همواره خود ماييم

توان بـراي تحليـل    كند كه نمي كتاب نخست اين مطلب را مطرح مي 9هيدگر در بند 
بهره جست. دليل اين مطلب آن اسـت كـه   » ماهيت«دازاين از اصطالحات و مفاهيمي چون 

ماهيــت ايــن هســتنده در هســتن ـ  «هســتن يــا وجــود او نيســت:  ماهيــت دازايــن چيــزي جــز
كه اصالً بتوان از آن سـخن    ] اين هستنده، تاجايي5هستي [يا ذات- قرار دارد. چه 4اش بايستن

گـري  دي لفـة بنابراين بايد از مؤ .)57 (همان، ص. »دريافت شود6اش هستي ةگفت، بايد بر پاي
تـرين مؤلفـه اسـت. اگـر در      از نظـر هيـدگر مهـم   كه درواقع براي تحليل دازاين بهره جست 

هاي يك موجود بـود، از نظـر هيـدگر     تعين ةكنند بيان» ذات«يا » ماهيت«شناسي سنتي  هستي

                                                                                                                   
1- Plato (428/427 or 424/423 BC-348/347 BC) 
2 - Dasein 
3 - Seinsfrage (question of being) 
4 - Zu-sein 
5 - Essentia  
6 - Existentia 
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او تحليل كرد، كه نه مفهـومي مـاهوي،   » در ـ جهان ـ هستن  « ةهاي دازاين را بايد بر پاي تعين
» عبير اين تقويم خواهـد بـود  ين تآغاز درست تحليل دازا ةنقط«بلكه تقويمي وجودي است: 

 ةدر فلسـف » در ـ جهـان ـ هسـتن    «توان گفت كه منزلـت مفهـوم    درواقع مي .)72 (همان، ص.
متـافيزيكي اسـت. بـه ايـن ترتيـب، مفهـوم جهـان         ةدر فلسـف » ذات«ارز منزلـت   هيدگر، هـم 

ر متافيزيكي تاكنوني مغفـول واقـع شـده اسـت. هيـدگ      ةترين مفهومي است كه در فلسف مهم
اول  ةچون تفسير جهان در وهل«داند:  جهاني مي دليل اين غفلت را توجه به هستندگان درون

(همان، » ماند طوركلي از نظر دور مي  جهان به ةشود، پديد جهاني آغاز مي اي درون با هستنده
دكـارت و تصـور دكـارتي از     ةهيدگر در همين بند مصداق اين غفلت را فلسـف . )119 ص.

  .)120 همان، ص.( داند جهان مي
اين دو فيلسوف ترسيم شد،  ةدر انديش» جهان«با توجه به اين مقدمه و تصويري كه از 

گيري هيدگر نسبت به تلقي دكـارتي از   شود تادر ادامه موضع  اينك مجال مناسبي فراهم مي
ايـن دو فيلسـوف مطـرح     ةجهان را بررسـي و دو مفهـوم متفـاوت از جهـان را كـه در فلسـف      

  با يكديگر مقايسه كنيم.شود  مي

  ها جهان به مثابة زمينة درگيري
ترين وجه گسست مفهوم هيدگري جهان از جهان دكارتي اين است كـه   اولين و مهم

 ةگيرد. رابطـ  در دسترس ما قرار مي 1برخالف جهان دكارتي،جهان هيدگري از طريق كنش
 ةكه دازاين از چيزها به مثاباي  دازاين و جهان پيش از هرچيز مبتني است بر كنش و استفاده

  كند.  مي 2ابزار يا امر تودستي
كتـاب تـأمالت روايتـي     ةكوشيم به شيو براي تحليل مفهوم هيدگري جهان، ما نيز مي

ارائه كنيم تا بر اساس آن مفهوم هيدگري جهان قابل درك شود. راوي داستان هيدگر، كـه  
اش در   ت دكـارت، پشـت ميـزي در اتـاق    چون راوي كتاب تـأمال   ناميم، هم او را دازاين مي

حال نوشتن اسـت. راوي قلمـي در دسـت دارد، كاغـذي پـيش روي اوسـت و افكـاري در        

                                                                                                                   
1- akt/ act 
2 - Zuhanden/ ready-to-hand 
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كه به قلـم و كاغـذ پـيش روي      اش. اما برخالف راوي كتاب تأمالت، دازاين بدون آن ذهن
يا امـوري   »ابزارها«قلم و كاغذ و ميز جملگي ». كند استفاده مي«ها   ، از آن»بينديشد«خويش 

درواقع چنين نيسـت  ». توجه ندارد«ها   و بدان» آگاه نيست«ها   تودستي هستند كه راوي از آن
كه نخست ابزارها متعلَق ادراك ذهني ويا سـوبژكتيو باشـند و سـپس الزم آيـد كـه وجـود       

شوند، درست مثـل   مي» شفاف«شدن  كارگرفته ها اثبات شود.  ابزارها به هنگام به  خارجي آن
طوركـه    . همـان شودپذير  شود تا چيزي در پس آن رؤيت سي عينكي كه خود نامرئي ميعد

وژه، بلكـه در  سـ » ذهن«آيد، ابزارها نه در  در هستي و زمان برمي1»بودن تودستي«از اصطالح 
رود.  شـان تحليـل مـي    شـدن  كاربسـته  هـا در بـه    و تمام ابزاربـودگي آن  او جاي دارند» دست«

بـودگي خـود را    ماند كه متعلَق ادراك واقع شـود؛ دردسـت   ر باقي نميدرواقع چيزي از ابزا
  كشد: واپس مي

 ةشود و نه پيرانگَـري.آن را در وهلـ   نحوي نظري ادراك مي  تودستي نه اصالً بهةهستند
 ،اول تودسـتي  ةدر وهلـ  ةاي پيرانگرانه موضوع خود ساخته است. ويژگي هستند گونه اول به

د خـود را  اش گويي براي اينكه بـه راسـتي تودسـتي باشـد بايـ      بودگي اين است كه دردست
  .)94 ، ص.1389واپس بكشد (هيدگر، 

كنـد:   دكارتي جـدا مـي   ةدرست در همين نقطه است كه هيدگر مسير خود را از فلسف
اسـت و نـه   » كـنش «كـردن   جهـان و در ـ جهـان ـ هسـتن تحليـل       ةيـافتن بـه پديـد    راه دست

اي است كه در آن كنش و اسـتفاده از  »زمينه«برابر ذهن، بلكه اي در  جهان نه ابژه». آگاهي«
بودگي است كه جهان نزد فيلسوفي چون  توجهي به تودست بي واسطة  يابد. به ابزارها معنا مي

بودگي است.  نوع هستي اين هستنده، تودست«شود:  دكارت به ادراكات ذهن فروكاسته مي
  .)96 (همان، ص.» ادراكي فهميد عنوان خصلتي صرفاً  اما اين را نبايد به

كوشيد توضيح دهد چگونه مـا از حصـار ذهـن خـود بيـرون       برخالف دكارت كه مي
يابيم، هيدگر بايد نشان دهد كه چگونه ما از درگيري  رويم و به جهان و چيزها دست مي مي

كنـيم، يعنـي بـه     رويـم و بـه ذهـن خـود توجـه مـي       بودن در آن بيرون مي با جهان و مستغرق

                                                                                                                   
1- Zuhandenheit 
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بـودن   بودنچيزها. پاسخ هيدگر اين است كه وقتـي ابـزار از ابزاربـودگي و تودسـتي     ادستيفر
پيـدا كنـد،   » ادراكـي «روي ما قرار بگيرد و خصـلتي   اي پيش خود عاري شود و همچون ابژه

در .)97 خوانيم (همان، ص. مي» در دستي«بنابه تعبيري،  يا» پيشِ دستي«يا  1»فرادستي«آن را 
كشـد.    شود يا پا پس مي مي  از ابزاربودگي خود تهي» خراب از آب درآيد«ر مواقعي كه ابزا

كنــد نــه تعيــين  امــا حتــي در ايــن وضــعيت نيــز چيــزي كــه ناكارآمــدي آن را كشــف مــي 
شـدن آن توسـط ذهـن     چـون ادراك   ، يعني هـم »كردن به آن نگاه«خصوصيات آن از طريق 

 ةديگر سخن، در چنين وضـعيتي نيـز شـيو   ابزار است. به » بودگي فرادست«يك سوژه، بلكه 
اش را بدان  بودگي آن، تودست» تعميركردن«خواهيم با  برخورد ما با ابزار چنان است كه مي

اي واقـع در مكـاني    ابـژه  ). حتي در اين صـورت نيـز هنـوز ابـزار    99 بازگردانيم (همان، ص.
  نيست.

كـه بـه نسـبت زمينـه و     اي ديگر براي تشريح مفهوم جهان نزد هيدگر اين اسـت   شيوه
كنـد.   شده در زمينه دقت كنيم، كه در تفكر متأخر هيدگر نيز نقش مهمي ايفا مـي  شيء واقع

اي كـه   تـرين نكتـه   كنـد. امـا نخسـتين و مهـم     هيدگر بحث خود را از توجه به ابزار آغاز مي
نسـبت بـا   رساند، اين ويژگي ابزار است كـه ابـزار همـواره در     هيدگر را از ابزار به جهان مي

اي در كـار اسـت كـه درون آن     يـا زمينـه  » كليتي ابـزاري «ديگر ابزارها وجود دارد. همواره 
ترين ويژگي ابزار ايـن اسـت كـه ابـزار      مهم .)92 كند (همان، ص. ابزاري واحد معنا پيدا مي

چيـزي بـه چيـز     ةارجاع و اشار» از براي«در ساخت «چيزي يا كاري وجود دارد:  2»از براي«
دكـارتي   ة(همان). اين توصيف، ابزار هيدگري را درست در برابـر ابـژ  » ي نهفته استديگر

هـاي   دهد كه تمـام ويژگـي   كند) قرار مي عنوان مثال يك قطعه موم را مطرح مي  (دكارت به
چنـان چيزهـا     شـود. درواقـع نـزد دكـارت هـم      آن به اموري محسوس و ذهني فروكاسته مي

شـان بـا چيزهـاي ديگـر  فـرع بـر جوهريـت         كـه روابـط  جواهري جسماني و مستقل هستند 
  آن با چيزي ديگر است. گر ذات ابزار يا امر تودستي رابطةهاست. اما نزد هيد  آن

                                                                                                                   
1 - Vorhanden/ present-at-hand 
2- in-order-to 
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كنم. از نظر هيدگر اين  براي مثال من از ابزاري مثل اره براي بريدن چوب استفاده مي
آيـد.   بريـدن چـوب مـي    ي آن اين شيء به كار واسطه  يك ويژگي تصادفي اره نيست كه به

تودستي با چيزي ديگر، جزء الينفك و اساسي آن است، يـا بـه    ةبودن هستند» درگير«بلكه 
جهاني است كـه ايـن    درون ةدرگيري، هستيِ هستند«زبان هيدگر، هستي اين هستنده است: 
 ةمثاب  اي به اول براي آن آزاد شده است. چنين هستنده ةهستنده در هر مورد پيشاپيش در وهل

هيـدگر، ايـن    ةبـه گفتـ   .)113 (همـان، ص. » يري را به همراه خـود دارد هستنده هميشه درگ
شناسـانه يـا انتولوژيـك ايـن هسـتنده اسـت، نـه امـري          هـاي هسـتي   توصيف يكي از ويژگي

چـون اره    شود. اگر چيزي هم عارضي (همان). اما روند درگيري در همين نقطه متوقف نمي
چـون يـك صـندلي چـوبي       ، بريدن خود درگير ساختن چيزي همدرگير كنش بريدن باشد

واقع كليت شبكة اين   اي است براي نشستن انسان و راحتي او. به و صندلي چوبي وسيله است
كند و مقدم است بر شيئيت يـك   تودستي را معين مي ةروابط است كه نوع درگيري هستند

تودستي اين است كه  ةيا هستند» ابزار« گيرد كه ويژگي مهم شيء. بنابراين هيدگر نتيجه مي
ابزاربودن ابزار در گرو  .)113 ، ص.(همان ابزار منفرد سخن گفت» يك«توان از  هرگز نمي

و اين كليت همـواره نهايتـاً بـه     كه ابزار درون آن معنا پيدا كند وجود كليتي از روابط است
ا به درگيـري بـا چيـزي ارجـاع     زندگي دازاين بستگي دارد. دازاين همواره پيشاپيش خود ر

اي است  تودستي است. جهان آن پديده ةدهد و درگيربودن همواره درگيربودن با هستند مي
اي كـه بـا آن    شدن با هستنده شود و مواجه كند و ممكن مي درون آن معنا پيدا مي كه ارجاع

  ).116 شود (همان، ص. پذير مي امكان ،توان درگير شد مي
توسـط يـك ذهـن منفـرد شـناخته       1تنهـا و منفـرد   ةبود كه يك ابژباور دكارت چنين 

سوژه با چيزها نزد دكارت رابطه با يك امر جزئي است. امـا   ةشود. بنابراين نخستين رابط مي
صـورتي تنهـا و منفـك      كند: اشـياء هرگـز بـه    جا، هيدگر انتقادي مطرح مي  درست در همين
هنـد تـا سـپس    د واً خـود را لنفسـه نشـان نمـي    ايـن اشـياء هرگـز بـد    «دهند:  خود را نشان نمي

). در واقـع درك يـك   93 (همـان، ص. » واقعـي، اتـاقي را پـر كننـد     اي از چيزهاي مجموعه
ابزار در آن جاي گيرند همواره مقدم بر ادراك يـك شـيء جزئـي     ةمثاب  كليت كه چيزها به

                                                                                                                   
1- singular 
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شـده باشـد.    است. پيش از تشخيص يك ابزار منفـرد بايـد نخسـت كليتـي از ابزارهـا درك     
  (همان)

  نقد هيدگر بر دكارت:
تـوانيم بـه انتقـاداتي بپـردازيم كـه       حال، پس از بررسي مفهوم جهان نزد هيـدگر، مـي  

ترين انتقادي كه هيدگر بـه دكـارت وارد    سازد.مهم هيدگر به مفهوم دكارتي جهان وارد مي
 ةزمينـ  ةمثابـ   بـه كـه ديـديم، هيـدگر جهـان را       كند ناظر به خَلـط دو مفهـوم اسـت. چنـان     مي

ترين انتقاد هيدگر به دكارت درسـت در   معناداري ابزارها يا امور تودستي تعريف كرد. مهم
اي ممتـد   عنوان هسـتنده   و به 1»امتداد«همين نقطه است: دكارت جهان را با استفاده از مفهوم 

كـه پـس از    كه جهان اساساً از سنخ امور ممتد نيست. خواهيم ديـد   حالي  كند، در تعريف مي
اين انتقاد مهم در هستي و زمان، در دو مـتن مهـم ديگـر نيـز هيـدگر پيامـدهاي ايـن تصـور         

  كند. دكارتي از جهان را تشريح مي

 در هستي و زمان . 1

ناظر اسـت بـر ايـن نكتـه      ،ترين انتقاد هيدگر بر تصور دكارت از جهان نخستين و مهم
و خـود   دسـتي ميان هستندگان درون جهان، يعني امور تو شناسانة كه دكارت به تمايز هستي

تـرين    گيـرد كـه بنيـادي     الگوي دكارت مفروض مـي «جهان توجه نكرده است. از يك سو، 
كه باورهاي خـود را دربـارة اشـياء برحسـب رابطـة        ست از آنا   وضعيت ما در جهان عبارت

سـت كـه مـا بـه     ا تلزم آنبيان داريم. بـديهي اسـت كـه ايـن  الگـو مسـ       ’موضوع ـ محمول ‘
قائل شويم، يعني جهان بايد شامل جـواهري باشـد كـه بتـوان      ’جوهرـ عرض‘شناسي   هستي

كه   . از سوي ديگر، چنان)252-251، صص. 1384(خاتمي، » ها حمل كرد  اعراض را بر آن
بود، اما از نظر هيـدگر امتـداد ويژگـي    » امتداد«ترين ويژگي جهان نزد دكارت  ديديم، مهم

درون جهان جاي دارد، نه ويژگي جهـاني كـه    اي كه خود اشياءتودستي است، يعني هستنده
اي را براي توصيف جهان به كار گرفته اسـت   گيرد و دكارت مقوله اين هستنده را در بر مي

                                                                                                                   
1- extension 
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نحوي انتولوژيك اساساً بـا    كوشد آن را به اي كه دكارت مي هستنده«كه مناسب آن نيست: 
 ةجهـانيِ در مرتبـ   درون ةاي اسـت كـه از رهگـذر هسـتند     تر هستنده بيش امتداد درك كند،
از نظـر هيـدگر، دكـارت    . )128 ، ص.1389(هيـدگر،  » قابل كشف اسـت  ،نخست تودستي

ظهـور دهـد، مقـوالتي نامناسـب را بـر جهـان حمـل         ةكه به پديـدار جهـان اجـاز     جاي آن  به
معنـاداري   ةزمينـ  ةمثاب  تودستي و در پي آن جهان به ةدهد هستند كند. دكارت اجازه نمي مي

چيـز را بـر مبنـاي     كوشـد همـه   و در عوض مـي آشكار شود  ابزار، يا همان هستندة تودستي،
نحـوي فلسـفي و آشـكار تغييـر جهـت        ترتيـب، دكـارت بـه     بـدين «بودگي بفهمـد:   فرادست

ي اسـتعاليي آن بـه انجـام    هـا  پيامدهاي انتولوژي سنتي را به فيزيك رياضي مدرن و شالوده
  .)129 (همان، ص.» رساند مي

از سوي ديگر، دكارت انسان را نيز بر اساس اتصال نفس به بدن، كه ايـن هـم چيـزي    
كند. درواقع اگر از جانب دازاين نيز بنگريم، خـواهيم ديـد كـه     جز امتداد نيست، درك مي

تـرين   مهـم » در ـ جهـان ـ هسـتن   «دازاين را ناديده گرفته است. » در ـ جهان ـ هستنِ «دكارت 
گيرد و دازاين را بـه همـان نحـوي درك     ويژگي دازاين است، اما دكارت آن را ناديده مي

 .)132-131 (همـان، صـص.  هـوم جـوهر   كند كه هستيِ شيء ممتد را، يعني بر اساس مف مي
م انديشد، چرا كـه هـم دكـارت و هـ     شناسي سنتي مي چنان درون پارادايم هستي  دكارت هم

 ترين نوع شناخت، شـناخت اونتيكـي   شناسي سنتي بر اين عقيده استوار بودند كه متقَن هستي
را در برابـر  » در ـ جهان ـ هستن  «هيدگر مفهوم انتولوژيكي  .)134 (همان، ص. هستنده است

چـون امتـداد،     هايي هـم  دهد. از نظر هيدگر توجه به ويژگي قرار مي» جوهر«مفهوم اونتيكي 
پديدار جهـان نيسـت. پديـدارِ جهـان درواقـع جهـاني اسـت كـه در جريـان           كاشف چيستي

  اي مادي يا فيزيكي.  شود، نه ابژه هاي انسان آشكار مي درگيري
الگوي كلي هيدگر در تحليل انتولوژيكي پديدار جهـان مبتنـي اسـت بـر رسـيدن بـه       

. نـزد  )67 ص.، 1384(خـاتمي،   شـود  اي از روابط كه هر ابـزار درون آن معنـادار مـي    شبكه
و نـواحي مختلـف درون ايـن     كان مفـاهيمي يكدسـت و جـوهري بودنـد    دكارت جهان و م

متفـاوت از  «يـك ابـزار   » جـاي «مكان هيچ تفاوتي با يكديگر نداشـتند، امـا از نظـر هيـدگر     
يك ابزار درون كليتي جاي جاي است؛ » بودن محض در يك موقعيت مكاني تصادفي واقع
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. )137 ، ص.1389شــود (هيــدگر،  تمــاميتي از ابزارهــا تعيــين مــيبســتگي بــا   دارد و در هــم
واقع شـده بـود، ابـزار يـا امـر تودسـتي نـزد        » بيرون از ذهن«دكارتي كه صرفاً  ةبرخالف ابژ

درواقـع مقصـود هيـدگر ايـن اسـت كـه        .)138 (همـان، ص.  دارد» تعلـق «هيدگر بـه جـايي   
مـا از مكـان در    ةروزمـر  ةتجربـ فروكاستن مكان به امري يكدسـت و عـاري از تفـاوت، بـا     

 ةواسـط   پارچه بلكه تماميت قطعاتي اسـت كـه هركـدام بـه      تعارض است؛ مكان نه كلي يك
 (همـان، ص.  »شـده اسـت  قطعـه   مكان در جاهـا قطعـه  «اند:  نسبت ما با يك ابزار معنادار شده

ميـان  تـوان نسـبت دازايـن و جهـان را نسـبت       كند كه نمي در نهايت هيدگر اعالم مي .)139
  سوژه و مكاني در نظر گرفت كه سوژه همچون شيئي درون آن واقع شده باشد:

كـه    جهـان اسـت تاجـايي   » در«نه مكان در سوژه است نه جهان در مكان. بلكـه مكـان   
كه مقوم دازاين اسـت گشـوده شـده اسـت. مكـان در       هستنيي در ـ جهان ـ    مكان به وسيله

جهان در مكاني است، » گويي«نگرد كه  چنان نمي شود و سوژه نيز جهان را سوژه يافت نمي
منـد   خسـتيني مكـان  در فهم انتولوژيكيِ درست از آن، يعني دازاين، به معنايي ن» سوژه«بلكه 
  .)149 (همان، ص. است

هايِ جهـان، آن را بـه    گرفتن تمام اين ويژگي هيدگر معتقد است كه دكارت با ناديده
امتـداد نـه مناسـب درك جهـان، بلكـه مناسـب درك       فروكاسته است. از آنجـا كـه    1امتداد
جهاني و تودستي است، بايد گفت كه دكارت تعين نادرستي از جهان عرضـه   درون ةهستند
اين خطـاي دكـارت، شـيفتگي او نسـبت بـه       علتاز نظر هيدگر  .)128 (همان، ص. كند مي

دارد كه هستي گيري انتولوژيكي نزد دكارت وجود  علم رياضيات نيست، بلكه نوعي جهت
در ادامه خواهيم ديد كه همـين  . )129 كاهد (همان، ص. فرومي» بودگي دائم فرادست«را به 
  شود. شدن جهان به تصوير مي گيري دكارتي است كه از نظر هيدگر منجر به بدل جهت

 در عصر تصوير جهان .2

 ةكه مقالـ   هيدگر دارد. نخست اين ةجايگاه مهمي در انديش» عصر تصوير جهان« ةمقال
هيـدگر در كتـاب هسـتي و زمـان، يعنـي بحـث از        ةترين مضامين انديشـ  مزبور يكي از مهم

                                                                                                                   
1 .res extensa 
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كنــد. از ســوي ديگــر، هيــدگر در ايــن مقالــه بــه پيامــدهاي   ، را كامــل مــي»جهــان«مفهــوم 
پردازد. و سرانجام اين مقاله بحث از جهان را به يكـي ديگـر    دكارتي مي تر انديشة انضمامي

زند، يعني مضمون تكنولـوژي.   اين دوره از كار فكري هيدگر پيوند مي از مضامين محوري
اتصال نقد هيدگر بر دكارت در هستي و  ةپيش از هر چيز بايد به خاطر داشته باشيم كه حلق

تـر آن را   دهيم، مضموني است كه پـيش  زمان و دو متني كه ازين پس مورد بررسي قرار مي
  با هستندگانِ درون جهان. كردن جهان برجسته ساختيم، يعني خلط

هـا   هـا و مختصـات دوران مـدرن كـدام     ترين ويژگـي  پرسش اصلي اين است كه مهم
اي مهـم از   جاي پرداختن به كليات، به مؤلفـه   هستند. هيدگر براي يافتن پاسخ اين پرسش، به

كند، يعني علم مدرن. هيدگر در آغاز ايـن مقالـه علـم و تكنولـوژي      دوران مدرن توجه مي
. (Heidegger, 2002, p. 57)كنـد   محسـوب مـي  » هاي ذاتـي مدرنيتـه   پديده«مدرن را جزء 

اسـت.   1»پـژوهش «فردي دارد: گوهر علم مـدرن   علم مدرن از نظر هيدگر ويژگي منحصربه
علم مـدرن   ةگران مدرن، جستجوگري پژوهش ماقبل  علمي در دوران  برخالف جستجوگري

بودن به جانب هستندگان، خود قلمـرو خاصـي از    گشودهجاي   واجد اين ويژگي است كه به
دقيقاً همـين گشـودن چنـين فضـايي رخـداد بنيـادين پـژوهش        «كند:  هستندگان را تعيين مي

اي اســت كــه قلمروهــاي طبيعــت و  . كــار علــمِ جديــد ترســيم نقشــه(Ibid, p. 59)» اســت
رن درواقــع هســتندگان را مشــخص و تثبيــت كنــد. از نظــر هيــدگر ايــن ســازوكار علــم مــد

گيري پژوهش بدان  نزد هيدگر سخت. (Ibid, p. 59)گيري پژوهش است سخت ةدهند نشان
كنـد.   مـي » تحميـل «ها و مفاهيم خود را بر جهان، علم و حقيقت  معناست كه پژوهش ارزش

. (Ibid, p. 60)چيز بايد ابژكتيو شـود   ها همه  كند كه در آن را مشخص مي» هايي ناحيه«علم 
  هاسـت. بـه   پذير شدنِ آن معناي محاسبه  واقع به  ها به ابژه به شدن آن ن چيزها يا بدلشد ابژكتيو

پژوهش زماني هستندگان را در اختيـار دارد كـه بتوانـد از طريـق محاسـبه يـا       «هيدگر:  ةگفت
. (Ibid, p. 65)» شـان بـه نتـايجي برسـد     بيني كند يا در مورد گذشته شان را پيش رفتار آينده

مهم از ةشود. نكت مي 2بازنمايي ةچيز، از طبيعت گرفته تا تاريخ، بدل به ابژ روند همهطي اين 

                                                                                                                   
1- Forschung/ Reseach 
2- representation 
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گيـري علـم مـدرن منجـر بـه صـدور        صورتي پنهاني، اين موضع  نظر هيدگر اين است كه، به
. جهان تنها در (Ibid)بازنمايي شود وجود دارد  ةچه بدل به ابژ  : تنها آنشود ميحكمي كلي 

انساني قرار گيرد و  ةشود كه در برابر ذهن سوژ رسميت شناخته مي  و به صورتي وجود دارد
الواقع ايـن    يقين حاصل كند. في ه آنكه انسان از آن مطئمن باشد و نسبت ب  متمثلشود طوري

در متافيزيك دكـارت اسـت كـه    «يقين همان يقين دكارتي است كه در تأمالت مطرح شد: 
» شود و حقيقت به مثابه يقين بازنمايي بودن بازنمايي تعريف مي ابژه ةمثاب  بار هستي به نخستين

(Ibid, p. 66) .  
گيرد و جهـان و تمـامي هسـتي تنهـا در      محور عالم قرار مي دكارت، انسان ةدر انديش

انسـان بـدل بـه مركـز ارجـاع هسـتي       «شوند.  يابند و برمبناي او ساخته مي ارجاع بدو معنا مي
شـود، تصـويري    فروكاسته مي 1. چنين جهاني به تصوير(Ibid, p. 66)» شود بماهو هستي مي

چـون    در ذهن سوژه. تا پيش از ورود به دوران مـدرن و ظهـور تفكـر دكـارتي، چيـزي هـم      
را » تصـوير جهـان  «توانست معنا داشته باشد. به همين دليل، هيدگر مفهوم  تصوير جهان نمي

  كند: تدقيق مي
معنـاي جهـان     نيسـت بلكـه بـه   » تصـوير جهـان  «معنـاي    به Weltbildة از نظر ذاتي كلم

شـوند كـه يـك     عنوان يك كل طوري در نظر گرفته مـي   تصوير است. هستندگان به ةمثاب  به
 ,Ibid)هويت بيابـد   2هستنده تنها در صورتي هست كه توسط انسانِ بازنماينده ـ توليدكننده

p. 67). 

م دكارتي جهـان از نظـر هيـدگر    محوري دكارتي و مفهو معضل اساسي ناشي از سوژه
اي بـراي فعاليـت    شـدن آن بـه مـاده    شدن جهان نزد ذهنِ سوژه و بـدل  اين است كه بازنمايي

شـدن جهـان بـه همـان چيـزي اسـت كـه سـوژه از جهـان           فروكاسته ةمنزل  توليدي انساني، به
 مسـئلة در ذهن سوژه. هيـدگر همـين   » تصويري«يابد. جهان دكارتي چيزي نيست جز  درمي

دكـارتي و مفهـوم    ةسـازد. انديشـ   توليـد تكنولوژيـك نيـز مـرتبط مـي      مسـئلة بازنمايي را به 
شود انسان جهان را تحت انقيـاد خـود و    اي است كه موجب مي دكارتيِ جهان همان انديشه

                                                                                                                   
1 - Bild / Picture  
2 - Vorstellend-herstellend 
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يك  ةمثاب  و در نتيجه مقدمات تصرّف تكنولوژيك در جهان به چون يك ابژه تصور كند  هم
كردن مفهوم بازنمايي، دوراني جديد را در تاريخ بشر رقم  ت با مطرحكل فراهم شود. دكار

سـازد. بازنمـاييِ تصـويري ذات دوران مـدرن      ها متمايز مـي  ند كه آن را از ديگر دورانز مي
  . (Ibid, p. 68)» شود مدرنيته اساساً با تصويرشدن جهان مشخص مي«هيدگر  ةگفت  است و به
مهمِ ديگر از نظر هيدگر در اين بحـث ايـن اسـت كـه تـا پـيش از دوران مـدرن         ةنكت

دوراني است كـه در   ،اساساً تلقي تسلط انسان يا سوژه بر جهان وجود نداشت. دوران مدرن
است و ايـن  » متضمنِ قرارگرفتن در قلمرو اطالعات انسان و در اختيار او«آن هستيِ هستنده 

ايـن تلقـي از    ة. هيدگر با مقايس(Ibid, p. 67)هد د را تشكيل مي» تنها معناي هستيِ هستنده«
بر   ندمبنيك مهمي اشاره مي ةمطرح بود، به نكت 1كه نزد پارمنيدس  جهان با تلقي يوناني، چنان

. هيـدگر  (Ibid, p. 69)» تواند بدل به تصوير شود در عصر يونانيان جهان هرگز نمي«كه   اين
شـدن   شدن جهان به تصوير برابـر اسـت بـا بـدل     گويد كه بدل مي اين مقاله آشكارا ةدر ادام

دوراني است كه نسـبت انسـان و    ة. نزد هيدگر، دكارت نمايند(Ibid, p. 69)انسان به سوژه 
جهــان در آن معكــوس شــده اســت. جهــان بــدل بــه جزئــي از آگــاهي ســوژه شــده اســت، 

ن ارائـه كنـد كـه انسـان     كوشـد مفهـومي از جهـا    كه هيدگر در هسـتي و زمـان مـي     درحالي
  (دازاين) جزئي از آن باشد. 

 در پرسش از تكنولوژي .3

نسبت انسان و جهان است. امـا در ايـن    مسئلةدر اين مقاله نيز توجه هيدگر معطوف به 
رود. درواقـع پرسـش    بررسي مفهوم توليـد پـيش مـي    زمينةطور مشخص، بحث در   مقاله، به

نسبت ميـان توليـد انسـاني و جهـاني كـه توليـد در آن        اصلي هيدگر در اين مقاله اين است:
  گيرد چيست؟ صورت مي

كند. يونانيان براي بحـث در   هيدگر بحث خود را از توليد نزد يونانيان باستان آغاز مي
معنـايي وسـيعي دارد و    ةكردند. پوئسـيس دامنـ   استفاده مي 2باب توليد از اصطالح پوئسيس

افزاري، بلكه توليد هنري و هرگونه توليد ديگـري نيـز    يد دستتنها توليد آثار هنري و تول  نه

                                                                                                                   
1- Parmenides of Elea (c. 515/540 BCE) 
2 - Poiesis 
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پوئسـيس اسـت كـه     ةشود. درواقع از رهگذر همين وسعت معنايي كلمـ  پوئسيس ناميده مي
هيـدگر طبيعـت يـا     ةگفتـ   كوشد نسبت توليد و جهان طبيعي را مشخص كنـد. بـه   هيدگر مي
اصـلي   ة). امـا هسـت  12 ص. ،1389ي فراآوردن يا پوئسيس است (هيدگر، خود نوع1فوزيس

شدن مفهـوم ناپوشـيدگي يـا     بحث هيدگر، يعني نسبت توليد و تكنولوژي با جهان، با مطرح
هـر  «كنـد كـه نـزد يونانيـان      شود. هيدگر نخست به اين مطلب اشـاره مـي   ظاهر مي2انكشاف

ت واقع هيدگر نخسـ   ). به12 (همان، ص.» يا [ناپوشيدگي] ريشه داردفراآوردني در انكشاف 
پرسيد ذات تكنولوژي چيست و سپس پاسخ داد كه اين ذات انكشاف يا ناپوشيدگي است. 

تــوان گفــت حتــي   ). پــس مــي13 اف شــرط هرگونــه ســازندگي اســت (همــان، ص.انكشــ
اي انكشاف است. اما مشكل تكنولوژي مدرن از ديـدگاه هيـدگر     تكنولوژي مدرن نيز نحوه

  در چيست؟
گرفت. يونانيـان   قلمرو انكشاف يا ناپوشيدگي انجام مي نزد يونانيان توليدكردن درون

كرد. اما  و اين حدومرز را ناپوشيدگي تعيين مي زي براي توليدگري خود قائل بودندحدومر
با ورود به دنياي مدرن، ما با نوع ديگري از توليدگري، يعني توليد تكنولوژيك، مـواجهيم.  

انكشـاف  «شود، اما  دهد و ممكن مي ف رخ ميانكشا ةواسط  هرچند توليد تكنولوژيك نيز به
). تكنولـوژي جديـد درون   15 (همـان، ص. » ولوژي جديد نوعي تعرض استحاكم بر تكن

كند و آن را يكسـره بـدل بـه منبـع      مي» تعرّض«زند، بلكه به جهان  جهان دست به توليد نمي
خوبي   هستي و زمان بهشده در  هاي مطرح ). با توجه به بحث15 سازد (همان، ص. مي 3انرژي
معنـاداري چيزهـا بـود،     ةتكنولوژي مدرن، جهان كه زمينـ  ةتوان دريافت كه تحت سيطر مي

يـك كـل    ةمثاب  جهان را به ،ها شده است. تكنولوژي مدرن خود بدل به يكي از چيزها يا ابژه
گيـرد. هرچنـد تكنولـوژي نيـز خـود حاصـل        ي قابل اسـتفاده در نظـر مـي    همچون يك ابژه

  كشاف است، اماان

                                                                                                                   
1 - Phusis 
2 - Aletheia 
3 - Bestand 
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انكشاف حاكم بر تكنولوژي جديد نوعي تعـرض اسـت، تعرضـي كـه طبيعـت را در      
انرژي باشد تا بتوان انرژي را از آن حيـث   ةكنند دهد كه تأمين جا قرار مي برابر اين انتظارِ بي

  ). 15 ، ص.1389ستخراج و ذخيره كرد (هيدگر، كه انرژي است، از دل طبيعت ا
بـا  » پرسـش از تكنولـوژي  «گر با دكارت را از هسـتي و زمـان تـا    هيد ةتوان مواجه مي

توصيف كـرد. جهـان نخسـت در هسـتي و زمـان، در قالـب       » جهان«محور قراردادن مفهوم 
تركيب در ـ جهان ـ هستن، در برابر جهان دكارتي و امتدادمحوربودن آن مطرح شد. سپس   

شـدن   مسئولِ روند فروكاسـته محور را  دكارت و تفكر سوژه» عصر تصور جهان«هيدگر در 
هيــدگر » پرســش از تكنولــوژي«ســرانجام در  دانســت.جهــان بــه تصــويري در ذهــن ســوژه 

صراحتاً اعالم كرد كه اين روند به نابودشدن پديدار جهـان و امحـاء نسـبت انسـان و جهـان      
انسـانِ مـدرن يـاد شـده      1»خانمـاني  بـي «هيدگر از آن با عنـوان   ةشود، كه در انديش منجر مي

است. در هر سه مورد، هيـدگر آشـكارا تصـور خـود از جهـان را در برابـر تصـور دكـارتي         
  كند. بندي مي صورت

شود و  اي است ممتد در برابر سوژه. جهان به ابژه فروكاسته مي جهان دكارتي تنها ابژه
شدن جهان به منبع انرژي. درواقع اهميت مفهـوم   اي است براي بدل از نظر هيدگر اين مقدمه

ارتي جهان نزد هيدگر از آن روسـت كـه طبـق تصـور هيـدگر از تكنولـوژي، مقـدمات        دك
  تكنولوژي پيشاپيش بايد در متافيزيك و فلسفه فراهم شود. ةناسانه و مفهومي سيطرش هستي

 مقايسة تلقي هيدگر و دكارت از جهان

كوشيم مـوارد اصـلي تمـايز تصـور دكـارت و       شده، مي حال با توجه به مباحث مطرح
  هيدگر از جهان را با يكديگر مقايسه كنيم.

  الف. آغازكردن از ذهن و آغازكردن از كنش
نخستين وجه تمايز تصور دكارتي و تصور هيدگري از جهان ايـن اسـت كـه هيـدگر     

آغـاز همانـا    ةدهد، اما از نظر دكـارت نقطـ   آغاز پژوهش خود را كنش دازاين قرار مي ةنقط

                                                                                                                   
1 - Unheimlichkeit 
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جهان نسبتي ناآگاهانه است، چرا كه در هنگام اسـتفاده از   ذهنِ سوژه است. نسبت دازاين با
كـردن وجـود نـدارد،     آيند. چيـزي بـراي درك   شوند و به چشم نمي ابزار، چيزها شفاف مي

پيشـاپيش  «او قـرار دارد نـه   » تودست«بلكه ابزار متعلَق كنش دازاين است، يا به زبان هيدگر 
ي در جريان هرروزينة آن، آن را فراپيش چشم او، تا زماني كه انقطاع» فرادست«او يا » ذهن

  آورد يا فرا دستي كند.

  ب. متمايزكردن جهان از هستندگان درون جهان
و موجـودات درون جهـان، يعنـي اجسـام      تمايز مهم ديگر اين است كه دكارت ميـان 

شود. جوهرة هردو امتداد است. اما از نظر هيـدگر نبايـد جهـان     خود جهان تمايزي قائل نمي
ها. از نظـر    معناداري اين امور است، نه يكي از آن ةبا امور تودستي خلط كرد. جهان زمين را

كنيم. نه آن  ابزار استفاده مي ةمثاب  هيدگر ما پيش از تأمل در باب چيستي يك شيء، از آن به
و نه پيوستگي مـاده   دانيم، نه وحدت كيفيات حسي متكثر  را تركيبي از جواهر و اعراض مي

بريم. امتداد تنها خصلتي فرادستي اسـت، نـه ويژگـي امـر       كار مي  رت. ما تنها آن را بهو صو
يابـد و   اي است كه امر تودستي در آن معنا مـي  خود تودستي نيستبلكه زمينهجهان، تودستي. 
  شود. شود. اما دكارت تمايزي ميان جهان و اشياء درون آن قائل نمي ممكن مي

  يا ذهن جزئي از جهانج. جهان جزئي از ذهن است 
شود تا به جهـان خـارج برسـيم. امـا درواقـع       نزد دكارت بحث از درونِ ذهن آغاز مي

و همواره بدان وابسته است. امـا از  سوژه  كند جزئي از ذهنِ جهاني كه دكارت توصيف مي
هـاي او جملگـي درون جهـان قـرار دارنـد و بـه        نظر هيدگر، دازاين و ذهن و جسم و كنش

» در ـ جهـان ـ هسـتن    «ر، جهان مقـدم بـر دازايـن و ذهـن اوسـت. بـراي هيـدگر        عبارت ديگ
  كند. است كه اهميت پيدا مي» انديشيدن سوژه به جهان«اهميت دارد، ولي براي دكارت 

  اي د. جهان امتدادي در برابر جهان شبكه
است. جهان دكارت جهاني اسـت ممتـد، و   » امتداد«نزد دكارت ويژگي اصلي جهان 

شود. اما نزد هيدگر  چيزهاي درون جهان به درك ما از امتداد محدود مي ةا از همشناخت م
تـوان آن را بـا امتـداد خلـط كـرد. امتـداد يكـي از         اي دارد كـه نمـي  » شـبكه «جهان خصلتي 



 70 ياپي، شماره پ1395شماره دوم، زمستان  جدهم،يسال ه: كالمي - هاي فلسفي  پژوهش     |   58
 

 

هـا نيسـت، ثانيـاً قابـل      ترين ويژگـي آن  هاي چيزهاي درون جهان است، اما اوالً مهم ويژگي
كـه ويژگـي     حـالي   نيست. امتداد صرفاً ويژگي امر فرادستي است. درتعميم به كل جهان هم 

روابطي اسـت كـه    ةاز اين حيث، شبك بودن آن است. جهان، اي اصلي جهانِ هيدگري شبكه
و به عبارت ديگر در آن  كند از ابزارها استفاده مي كند، درون آن دازاين راه خود را پيدا مي

  صورت منفرد.  كند، نه به  ر ابزارها معنا پيدا ميزيد. يك چكش، در ارتباط با ساي مي

  تصورات متفاوت از جهان واسطة  ه. متمايزساختن دازاين و سوژه به
اي هيـدگر بـا دازايـن. از     دكارتي تناسـب دارد و جهـان شـبكه    ةممتد دكارتي با سوژ

بـد. امـا   يا جا كه سوژه چيزي جز ذهن نيست، جهان او نيز به امري درونِ ذهن تقليـل مـي    آن
كـنش و   ةافكنـي، بنـابراين جهـان او نيـز زمينـ      دازاين پيش از هرچيـز كـنش اسـت و طـرح    

جـا، درون ذهـن، بلكـه      درگيري و استفاده از ابزار است. دازايـن، بـرخالف سـوژه، نـه ايـن     
دو مفهوم متفـاوت   ةواسط  و در جهان قرار دارد. درواقع تمايز ميان دازاين و سوژه به» جا  آن«

  گيرد. شكل مي از جهان

بنـدي   بندي چيزها به امور محسوس و غيرمحسوس، در برابر تقسـيم  و. تقسيم
  چيزها به امور تودستي و فرادستي

ســرانجام بايــد گفــت طبــق تصــور دكــارتي از جهــان، چيزهــا بــه امــور محســوس و   
شوند، يعني جوهر جسماني و جوهر غيرجسـماني. امـا نـزد هيـدگر،      غيرمحسوس تقسيم مي

آيـد، بلكـه بايـد از     بنـدي ديگـر بـه كـار نمـي      تلقي جديد او از جهان، ايـن تقسـيم   ةطواس  به
كردن امور به امور تودستي و فرادستي. چنين  بندي جديدي سخن گفت، يعني تقسيم تقسيم
شود كه هيدگر طراحي كرده  تصور جديدي از جهان مطرح مي ةواسط  اي تنها به بندي تقسيم

آگــاه و انديشــنده، ولــي تمــايز  ةمحسوس/غيرمحســوس نــاظر اســت بــه ســوژاســت. تمــايز 
 افكني است. تودستي/فرادستي ناظر است به دازاين كه ويژگي اصلي او كنش و طرح
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  گيري نتيجه
توان گفت تصور دكـارتي از جهـان در تمـام دوران     هيدگر مي ةبا توجه به سير انديش

ر به كليت اين سير، بايد بگوييم از نظر هيـدگر  كار هيدگر براي او اهميت داشته است. با نظ
گيري اساسي تفكر و متافيزيك مدرن است كه نهايتاً به نابودي جهان  جهت ةدكارت نمايند
سـاختن آن بـه    شود. دكارت با فروكاستن جهان بـه امتـداد و درواقـع وابسـته     انسان منجر مي

شـدن جهـان بـه تصـوير يعنـي       دلكـه ديـديم بـ     ذهنِ سوژه، آن را به تصوير بدل كرد. چنان
شدن جهان در معرض تعرّض [تكنولوژيكي] انساني. از نظر هيـدگر چنـين تصـوري از     واقع

چـون ديگـر چيزهـا      گيـرد كـه هـم    هاني در نظـر مـي  ج اي درون جهان، جهان را همچون ابژه
كه  كاري و تصرّف انساني واقع شود. بدين ترتيب، هيدگر معتقد است  تواند متعلَق دست مي

مفهوم دكارتي جهان بـود كـه راه را بـراي خطـر نيهيليسـم تكنولوژيـك در دوران معاصـر        
  گشود.
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