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 نظر و عمل نسبتمقايسه نگاه مالصدرا و هايدگر در باب 

 1محمدرضا اسدي

  

 چكيده

نقـش  ن جا كه آدمي از دو قوه نظري و عملي، سرشته شده است و هريـك از ايـن دو قـوا         آاز  
كنند جا دارد كه پرسش شود نظر و عمل چه نـسبتي بـا     مي  زندگي انسان، ايفا   اساسي در نحوه    

ها فيلسوفان اسـالمي     ن ديگري تقدم دارد؟ درپاسخ به اين پرسش       ر آ بيكديگر دارند و كداميك     
در اين مقاله هيدگر و مالصدرا بـه عنـوان     . و غربي پاسخ هاي مختلف و متعددي بيان كرده اند         

دو نماينده ازتفكر فلسفي غرب و اسالمي براي پاسخگويي به پرسش هـاي مطروحـه انتخـاب                 
 دو  ،ت هاي فكري در مبـاني فلـسفي و انـسان شناسـانه            شده اند زيرا علي رغم برخي از مشابه       

  .پاسخ متفاوت به پرسش هاي مذكور داده اند
هيدگر با تعريف و تبيين خاصي كه از عمل و نظر دارد قايل بـه تقـدم وجـودي عمـل و                      

گيري معرفت آدمي است و مالصدرا با تعريف و تبيين متفاوتي             پراكسيس برنظر، در مقام شكل    
در باب نظر و عمل دارد قايل به تقدم وجودي و ارزشي علم و آگاهي بر عمـل                  از آنچه هيدگر    

  .گيري معرفت آدمي و رجحان آدمي بر ديگر موجودات است در مقام شكل
 .هستي. نظر. عمل. فهم). انسان(:دازاين : هاكليد واژه

  
  

  

                                                            
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي .1
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شـود   ر مـي شود نسبتهايي كه بـين ايـن دو برقـرا   چگونه تعريف  اين كه نظر و عمل ر اساس ب
اما شايد در يك تبيين بسيار كلي بتوان گفت از آنجا كه آدمي از قـواي علمـي و          . متفاوت است 

 عملي برخوردار است و بارزترين مصداق قـدرت علمـي آدمـي در آگـاهي و فهـم او نمـودار                    
شـود حـداقل    گر مي ترين مصداق قدرت عملي او در عزم و اراده آدمي جلوه         شود و برجسته   مي

  .بت ميان نظر و عمل يا آگاهي و اراده آدمي قابل تصور يا تحقق استچهار نس
بخـشد و   تقدم با علم و آگاهي است و معرفت آدمي به عمل او اعتبار و ارزش مـي  -يك

  .اراده و عمل آدمي نيز در خدمت به كمال رساندن فهم آدمي است
 عمل آدمي است    تقدم با عمل است و آگاهي و علم آدمي در خدمت پرورش اراده و              -دو

  .يابد و تا عمل آدمي نباشد حيثيت علمي و تئوريك و نظري آدمي تولد و توسعه نمي
حيثيت نظري و عملي وجود آدمي، در واقع دو چهرة يك حقيقت هستند و چنـدان                 -سه

در واقـع   . توان گفت يكـي بـر ديگـر تقـدم دارد            از يكديگر تمايز ماهوي ندارند و بنابراين نمي       
 و آگاهي، نوعي فعل و عمل و ممارست جان آدمـي در مـسير كـشف حقيقـت و                 تفكر و تعقل  

وصول به آن است و از طرف ديگر بن مايه و جان مايه هر فعل و عملي، نوعي آگاهي و فهـم                      
  .پذيرد تحقق نمي-گرچه با كمترين حد آگاهي -است و هيچ عملي بدون فهم و آگاهي

يـك در آن    كنند و هيچ    كديگر فعاليت مي  حيثيت عملي و نظري آدمي به موازات ي        -چهار
  .ارتباط دروجود آدمي هستند  گويي عمل ونظر، دوجزيره كامالً بي،ديگري تاثير ندارد و درواقع

از ميان چهار ديدگاه فوق، هيدگر با تعريف و تبيين خاصي كه از عمل و نظـر دارد قايـل                    

معرفت آدمي است و مالصدرا     گيري     برنظر، در مقام شكل    2 و پراكسيس  1به تقدم وجودي عمل   

با تعريف و تبيين متفاوتي از آنچه هيدگر در باب نظر و عمل دارد قايـل بـه تقـدم وجـودي و                       
گيـري معرفـت آدمـي و رجحـان آدمـي بـر ديگـر                 ارزشي علم و آگاهي بر عمل در مقام شكل        

ظر و عمل   كوشيم به اجمال، ديدگاه هر يك از اين دو را در باب ن              در اينجا مي  . موجودات است 
  .بيشتر توضيح دهيم

                                                            
1.Practice 
2.Praxis 
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 شـود   قواي نفس ناطقه آدمي به دو بخـش نظـري و عملـي تقـسيم مـي     ،از نظر مالصدرا

و هر يك از اين قوا داراي مراتب خاص خود هستند و رسيدن به آخـرين   )294:1382 شيرازي،(
ايـه  امـا آنچـه م   .)295-298همان؛ ( است كمال آدمي مراتب هر يك از اين قواي نظري و عملي

برتري آدمي بر فرشتگان و ديگر موجودات عالم شده است نه از جهت برتري عملي آدمي بـر                  
 ت آدمي بـر تمـام موجـودات ديگـر اسـت     ديگران بلكه به جهت برتري قدرت نظري و معرف

 .)356-7؛ 2،ج1364همان، (

آدمـي  اعمال و افكار او است اما اگر اعمـال          . كند  آنچه آدمي را از غير خودش متمايز مي        
ن چيـزي   بنـابراي . يابند آن هنگام است كه متكي به معرفت و علم باشـند             نيز اعتبار و منزلتي مي    

  )330همان؛ (  برتر از علم و معرفت نيست

به اسماء الهي به مقام خالفت الهي و مسجود فرشتگان شـدن،            » علم«آري آدمي به واسط     
  .رسيد

معرفت بر هر امر ديگري در عالم، تقرير        مالصدرا در باب تقدم علم بر عمل و بلكه تقدم           
گويـد سـعادت آدمـي دو گونـه اسـت              او مي  .است» سعادت«كه مبتني بر موضوع     دارد   يديگر

  .سعادت بدني و سعادت عقلي
شود مثل    چيزي است كه به واسطه مشاعر و حواس جسماني ادراك مي          ن  سعادت بدني، آ  

شوند و سعادت عقلي       ادراك مي   چشم،مسموعات كه به واسطه گوش و مبصرات كه به واسطه           
شود مثل ادراكاتي كـه عقـل در مـورد ذات و               است كه به واسطه قوة عاقله ادراك مي        آن چيزي 

از ميان اين دو نوع سعادت، سـعادت عقلـي بـه          . صفات و اسماء خداوند و فرشتگان الهي دارد       
ادت عقلي براي انـسان  مراتب برتر از سعادت جسماني و بدني است زيرا لذتي كه از طريق سع          

 چون دوام و استمرار و شدتش بيشتر از لذت بدني است بيش از لذتي اسـت                 -شود  حاصل مي 
 .)331-334همان ص( شود كه از طريق سعادت جسماني براي آدمي حاصل مي

بنابراين در تفكر صدرايي، گرچه نوعي رابطه متقابل ميان علم و عمل برقرار اسـت يعنـي               
دهـد و     سـازد و شـكل مـي        ايد به عمل، منجر شود و عمل، جان آدمي را مي          ب  علم در نهايت مي   

بايد مبتني بر معرفت و آگاهي باشد اما آنچه كه در نهايت، ترجيح دارد علم است زيرا                   عمل مي 
رساند و عمل نيز بايد در خدمت همان علمي باشـد كـه آدمـي را بـه                    علم آدمي را به كمال مي     

  )173-176 ص همان( .رساند كمال مطلوب مي
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   �؟قائل استاي ميان فهم و عمل و علم  هيدگر چه رابطه

كند يعني    كند در ارتباط با دازاين و هستي معنا پيدا مي           تفسيري كه هيدگر از فهم ارايه مي      
دازاين از ابعاد و امكانات مختلفـي برخـوردار         . فهم، در واقع يكي از ابعاد وجودي دازاين است        

انند او را به روزمرگي و سقوط دچار كننـد يـا امكانـاتي كـه او را بـه                    تو  است، امكاناتي كه مي   
امكـاني كـه بـه      در اين ميان، فهم، نيز يكي از امكانات دازاين اسـت، . وجود اصيل، تبديل كنند

و در عـين حـال   He idegger)  و1990: 185(   اي از هـستي دازايـن اسـت    نوبه خودش نحوه
زاين را رقم بزند، دازاين به واسـطه فهـم، خـود را فراافكنـي               تواند انحاء ديگري از هستي دا       مي
هر فهمي، براي دازاين، طرحي است كه دازاين  ),  188I bid( .برد كند و خود را به پيش مي مي

دهـد    شود، بنابراين فهم به دازاين، اين امكان را مـي           با خودش و با جهان مواجه مي        از طريق آن،  
دهد كه جهان     سد همانطور كه فهم به دازاين اين امكان را مي         كه خودش را منكشف كند و بشنا      

پردازد و هم به انكشاف  دازاين از طريق فهم هم به انكشاف خود مي   . را منكشف كند و بشناسد    
به عنـوان يـك امكـان       -اي از امكانات است كه بواسطه فهم        طومار در هم پيچيده      دازاين،   .جهان

آري فهم يك امكان كليدي است كه دازاين بـه          . شود   مي قفل ديگر امكانات او گشوده     -كليدي
واسطه اين شاه كليد، ديگر ابعاد وجودي خود و ديگر اضالع اشياء و موجودات اطراف خود را               

بنابراين دامنه فهم به عنوان يك امكـان كليـدي، بـسي فراتـر از شـناختهاي                 . كند  رمزگشايي مي 
هاي علمي در بستر امكاني       ك و نظري و گزاره    در واقع شناختهاي تئوري   . تئوريك و نظري است   

برجـسم  -فهـم  2از طريق پيش سـاختار    -دازاين به واسطه فهم   . يابند  تولد و ظهور مي     به نام فهم،  
هاي پيشيني و وجـودي دازايـن         پس، هر فهمي مبتني بر دارايي     . دمد  جان اشياء، روح معنا مي      بي

                                                            
پـردازد و    مـي  "فهـم " به شرح هستي شناختي مقولـه        203 تا   182هيدگر در كتاب وجود زمان از صفحه        . 1

رابطه فهم را با مقوالتي از قبيل وجود، طرح اندازي، وري بودن فهم، تاويـل، و تفـسير و پـيش سـاختار                       

دهد اما در بحث حاضر ما فقط به مقدار رفع حاجت در موضوع نسبت فهم و علم                   هاي فهم، توضيح مي   

 .كنيم  و عمل، توضيح مختصري در باب فهم، ارائه مي

2 .Fore structure 
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در تعامل با اشياء و موجودات 3 م پيشينيو مفهو 2، بصيرت پيشيني1يعني در قالب داشت پيشني
 آن ، به طور خالصه مراد از اين ساختار سـه اليـه فهـم   )I bid: 191(.شوند خارجي، معنادار مي

آن . ها و مـشاهدات و مفـاهيم پيـشيني اسـت     است كه ادراك ما از هر موضوع، متكي بر، داشته         
پيـشيني فهـم مـن محـسوب        شود داشـته      بستر عام و كلي كه به يك موضوع خاص مربوط مي          

المثل فهم عام مـن از ورزش،   في. كند من آن موضوع خاص را بهتر بفهمم شود كه كمك مي    مي
كند تا من در قالب اين بستر كلي ژيمناستيك را به عنوان يك ورزش بهتر بشناسم اما                   كمك مي 

 بـستر عـام و      كند تا روابط و مناسبتهايي را در قالب آن          بصيرت و بينش پيشين به من كمك مي       
بصيرت من به نسبت حركات موزون دست و پا در قالب كلـي ورزش بـه                . كلي بهتر درك كنم   

كند و نهايتاً توقعات من يا همان مفاهيم پيشيني كه به توقعات              فهم من از ژيمناستيك كمك مي     
 شوند به فهم من از يك       دهند و توقعات من در قالب آن مفاهيم پيشيني نمودار مي            من شكل مي  

تر و نيرومنـدتر باشـم از پـشت ايـن انتظـار               من چون انتظار دارم سالم    . دهند  موضوع شكل مي  
كـنم و در صـورتي كـه در عمـل، ژيمناسـتيك بـه                 سالمتي و نيرومندي به ژيمناستيك نگاه مي      

افزايش سالمت و قدرت بدني من كمك نكرد در فهم صحيح خـود از ژيمناسـتيك بـه عنـوان                    
  .كنم يك ورزش ترديد مي

سـازم كـه      اش، من اين گزاره علمي يا نظري را مـي           پس به واسطه فهم با ساختار سه اليه       
شود براساس آنچـه گفتـه شـد     چنانكه مالحظه مي. استندي م ورزش، موجب سالمتي و توان    

دهـد   شود و در دامن فهم، اتفاقات مختلفـي رخ مـي   فهم، مقدم بر يك نظريه يا گزاره علمي مي  
  .ات، ساخته شدن يك نظريه يا شكل گرفتن يك گزاره علمي استكه يكي از آن اتفاق

. با اين اوصاف، فهم، يك نوع آگاهي نيست بلكه ريـشه و بنيـان هـر نـوع آگـاهي اسـت                     
، نـوعي عمـل كـردن       ي نيست، بلكه نوعي بودن، نوعي هست      همچنين فهم، فقط از جنس آگاهي     

فـارغ از اينكـه اساسـاً فهـم،         . فهم، براساس تبيين هيدگر يك موجود دوچهره است       . ستهنيز  
  .اين نحوه هستي دو روية آگاهانه و عامالنه دارد. نحوه هستي دازاين است

                                                            
1. Fore having 
2. Fore sight 
3. Fore Conception 
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 توان به ديدن    وشني وجود او هم مي    دارد كه در پرتو ر    وسيعي  بنابراين فهم، آنچنان عرض     
 را توان روشني بخـشيدن او  دانست و هم مي   » آگاهي«ها دست يافت و لذا او را از جنس            ناديده
» عمـل و فعاليـت  «نـوعي،  » آورد بيـرون مـي  «هـا را از تـاريكي نـافهمي       جهت كه پديـده    از آن 

  .محسوب كرد
هاي علمـي و نظـري را         شود فهم، در دامن خود گزاره       با توجه به آنچه گفتيم، مالحظه مي      

  .هاي علمي به نوبه خود در برابر عمل و رفتار آدمي هستند پروراند كه آن گزاره مي
شود كه در دامن خود دو طفل نظر و عمل            ين فهم، يكبار چونان مادري محسوب مي      بنابرا

پروراند و يكبار خود نيز داراي يك چهره و هويت پراتيك اسـت كـه البتـه ايـن هويـت                       را مي 
  .گيرد است قرار نمي» فهم«عملي در برابر آن طفل نظر كه برآمده از 

  .ي توأم با فهم و ديگري در تقابل با نظربه تعبير ديگر، پراتيك و عمل دو گونه است يك
شود تفاوت دارد يا خير       اينكه ماهيت عملي فهم آيا با آن عملي كه در برابر نظر مطرح مي             

اي است كه در جاي خود قابل تأمل و بررسي است اما هيدگر به صراحت از ايـن تفـاوت                  نكته
يعني -دگر بتوان اين دو نحوه عمل     رسد بنابر مباني هي      ولي از طرفي به نظر مي      .گويد  چيزي نمي 

 را از يكديگر تفكيك كرد ولي بـه جهـت   -عمل توأم با فهم و عمل در برابر نظر برآمده از فهم 
كنـيم و فقـط اجمـاالً     آنكه از اصل بحث چندان دور نشويم از تفصيل دادن اين نكته پرهيز مـي          

شود هـر دو از       ر نظر مطرح مي   كنيم عمل توأم با فهم و عمل پس از فهم كه در براب              يادآوري مي 
اما از طرفـي    . هستند ولي گويا فصل آنها كامالً متفاوت و متمايز از يكديگر است           » عمل«جنس  

اي توضيح داد كه دو گونـه         ديگر، شايد بتوان كلمات هيدگر را در كتاب هستي و زمان به گونه            
اعـم از اينكـه     -برابر نظـر  متفاوت نداشته باشيم و صرفاً يك عمل باشد در          » فصلهاي«با  » عمل«

  .اين عمل ابتدا قبل از نظر باشد و سپس بعد از نظر
حقيقـت  «آيد؟ بـه اعتقـاد او         به ميان مي   و عمل  اما در تفكر هيدگر چگونه پاي پراكسيس      
پراكـسيس اصـيل    سازد از راه هنـر، شـعر، تختـه،    همواره از راههاي گوناگون خود را آشكار مي   

   )286 : 1380اسميت،(».رگ و مانند اينهاتاريخي، انديشه متفكران بز
هاي آشكارگي    از اين ميان پراكسيس اصيل تاريخي، در كتاب هستي و زمان بر ديگر شيوه             

پراكسيس اصيل، به عنوان صورتي از حقيقت و بخـشي از ظهـور و              . حقيقت برتري يافته است   
-ر ارتباط نظري با جهان    بنابر عقيده هيدگ  «. نمايد  حضور هستي در قالب فعاليت دازاين رخ مي       
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كه همه چيز از متافيزيك سنتي تا الهيات مسيحي يا سوژه استعاليي در مقـام قانونگـذار بـراي                   
همواره برخاسته از نوعي    -گيرد  انسان و طبيعت، تا فيزيك مدرن و تكنولوژي مدرن را در برمي           

  )287: همان ( ».تجربه عملي زيستن انسان بوده است

 نه موجودي انديـشه ورز      1ان بيشتر يك موجود فعال و عملگرا است       به عقيده هيدگر، انس   

و اين پراكسيس را به شكل پيشانظري از طريق عمل كردن و تعامل بـا محـيط اطـراف، كـسب             
دهد به آنها به صـرف        اما انسان هنگاميكه انس و درگيري عملي با اشياء را از دست مي            . كند  مي
. است به شيوه نظري و تئوريك در آنها تأمل و انديشه كنـد            نگرد كه قرار      اي مي   هاي بيروني   ابژه

براي هيدگر امكان انس گرفتن پيشانظري انسان مهم است نه نگاه و حيثيت نظري برآمده از آن                 
  .فعاليت و حيثيت عملي

 از نگاه هيدگر، پراكسيس به عنوان فعـاليتي انكـشافي و بنيـادين               در كتاب هستي و زمان،    
شود و شايد بتوان گفت در ايـن كتـاب            ن و نهايتاً حقيقت هستي مطرح مي      براي شناسايي دازاي  

  .شود تا تقدم و اولويت پراكسيس بر نظر اثبات شود كوشش مي
اگر بگوييم يكي از مراكز ثقل پديدارشناسي دازاين در هيدگر، تحليل حيثيـت پراتيـك و                

از حيثيت عملگرايانه دازاين،     تحليل هيدگر    .ايم  اين است، سخني به گزاف نگفته     عملگرايانه داز 
توان براي نشان دادن اين برجستگي گفـت پديدارشناسـي            آنچنان غليظ و برجسته است كه مي      

  .دازاين يعني پديدارشناسي عمل
زيرا نظر و علم او نيز ريشه       . بنابراين دازاين، بيش از آنكه نظر باشد، عمل و فعاليت است          

گرچه فهم به عنوان يك امكـان از مقولـه فعليـت            . ستدر فهمي دارد كه بيشتر از مقوله عمل ا        
با توجه بـه مطالـب مطروحـه، در يـك           . رسد  نيست اما اين امكان، مبتني بر عمل، به فعليت مي         

 در هيدگر بـا مكانيـسم        توان گفت، مكانيسم رسيدن به فهم،       جمع بندي كلي در اين قسمت مي      
 با جهـان،     هيدگر، هر نوع ارتباط نظري     چرا كه براي  . رسيدن به علم در مالصدرا يكسان نيست      

                                                            
 مـصداق از مـصاديق مهـم پراكـسيس در           به عنوان مثال، براي هيدگر، نداي وجدان و مصصم بـودن دو           . 1

 . دازاين است
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 الهيات مسيحي تا فيزيك مدرن و تكنولوژي مدرن، همـواره برخاسـته    واعم از متافيزيك سنتي    
فهم دازاين، عبارت اسـت از همـين فرافكنـدن    . از نوعي تجربه عملي زيستن دازاين بوده است     

 به علـم يـا فهـم، لزومـاً از           اما براي مالصدرا مكانيسم رسيدن    . خود در قالب طرحهاي مختلف    
هـاي عملـي      او اخالق و تقوي و تهذيب نفس بـه عنـوان مقولـه            از نظر  .گذرد  مجراي عمل نمي  

توانند كارگزاران مناسبي براي رسيدن به برخي از مراحل علم و معرفت باشند امـا مكانيـسم           مي
. گيـرد  مـي حصول فهم از طريق استفاده از برهان عقلي كه يك فعاليت نظـري اسـت، صـورت                 

و بـه تعبيـر      اسـت » حصول صورت «مضافاً بر اينكه به عقيده صدرا فهم يا علم اساساً از مقوله             
 هـر علـم     ،)284-286 ص ص    2تعليقه مرحوم عالمه طباطبايي بر اسفار جلـد         (  برخي از معاصرين  

كه مكانيسم فهم چـه     نمالصدرا معتقد است فارغ از اي     . گردد  حصولي در نهايت به حضور برمي     
 هيعني بگوييم، العلـم عبـار  -توضيح داده شود» حصول«باشد، ماهيت فهم و ادراك چه براساس        

 عـن   هيعني بگوييم، العلم عبـار    -يا براساس حضور  - من الشي عندالمدرك   ه الحاصلـ هعن الصور 
 در هر دو حالت و در هر دو تعريف، معلوم حقيقـي و مكـشوف                - شي للمدرك  هحضور صور 

كه وجود آن صورت نوعي وجود نوري ادراكي خالص از تيرگيهـا            بالذات همان صورتي است     

ين،  بنابراين اگر فهم، براي هيدگر از مقوله عمل است و فهم دازا            1.و كدورتهاي عالم ماده است    

 علم و فهم متافيزيكي براي صدرا نيز مبتني بر برهـان عقلـي              ،دازاين است » هستي«نوعي نحوه   
گردد اما وجود صورتي      برمي» وجود«هم نيز در نهايت به      است و مبتني بر نظر است و ماهيت ف        

هاي عالم ماده، گذشته از اينكه اساساً بنابر تقريري ديگر به زعم صدرا علـم و  به دور از تاريكي   
  )150همان ص (.وجود شي، حقيقت واحد هستند

 دانـد   معلـوم مـي   » مشاهده«و  » التفات«البته صدرا در جايي ديگر ادراك و فهم را از مقوله            
 يا صورت معلوم    )علم حضوري (عالم حاضر شود   نزد لوماعم از اينكه ذات مع    . )162همان ص   (

 نزد عالم حاصل و حاضر شود

                                                            
 از همين جلد ششم     155 صدرا در تفاوت علم حصولي و علم حضوري در صفحه            151 ص 6اسفار جلد   . 1

گويد، علم به چيزي گاهي همان صورت ذهني آن چيـز اسـت و گـاهي ايـن صـورت، عـين معلـوم                          مي

  .خارجي است
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در هر دو صورت، نفس يا به خود شي حاضر يا به صورت شـي حاضـر                  )لم حصولي ع(
  .شد التفات و مشاهده مي

دي، فهم را تأمين و توجيـه       دازاين، حيثيت وجو  » وجود«به هر تقدير اگر هيدگر از طريق        
حاضر » عالم«كه نزد نفس    صورتي» وجودي«كند مالصدرا هم ازطريق تبيين حيثيت         و تبيين مي  

را تبيـين   » وجودي فهم و ادراك و علم     «شود و هم از طريق مساوقت علم و وجود، حيثيت             مي
 معلوم توسط نفس    البته مباحث مربوط به اتحاد عاقل و معقول و كيفيت انشاء          . كند  و توجيه مي  

يابند زيـرا     شود اساساً در تفكر هيدگر مجالي براي طرح نمي          عالم كه توسط مالصدرا مطرح مي     
هيدگر اساساً تفكيك دازايـن بـه       . كند  او اساساً به دازاين از چشم ارتباط نفس و بدن، نگاه نمي           

  .جهان، قبول نداردنفس و بدن را قبول ندارد همانطور كه تفسير دازاين را براساس تقابلش با 
توان در موضوع نسبت علم و عمل در نزد هيدگر و مالصـدرا بـه                 از نكات ديگري كه مي    

آن اشاره كرد اين است كه دايره عمل براي هيـدگر بـسي گـسترده تـر از دايـره عمـل در نـزد                         
براي هيدگر عمل، آنچنان فراگير است كه هر مقولـه نظـري جديـد مثـل علـم                  . مالصدرا است 

آيـد امـا بـراي        هر مقوله عملي مثل تكنولوژي جديد از دل عمل و پراتيك، بيرون مـي             جديد و   
 در برابـر هـم      -توانند رابطه توالدي هم داشـته باشـند ولـي           گو اينكه مي  -مالصدرا نظر و عمل   

 بيـشتر   اشـود و عمـل بـراي صـدر          خالق مطـرح مـي    هستند همانطور كه فلسفه اولي در برابر ا       
بعضاً نيز معطوف به رفتارهـاي غيرارزشـي و احيانـاً           و  اخالقي فردي   معطوف به رفتار و اعمال      
  .اجتماعي و عمومي است

همچنين نگاه هيدگر گرچه به مقوله فهم و عمل و نظر آنتولوژيك است و نگاه صدرا نيز                 
به علم و فهم آنتولوژيك است اما مالصدرا به عمل از جهت آنتولوژيك محض، نگاه و تحليـل              

ا در نهايت پس از تبيين آنتولوژيك علم، رابطه علـم و عمـل را بـا تكيـه بـر                     مالصدر. كند  نمي
كوشـد فـارغ از       اما هيـدگر مـي    . دهد  معارف ديني به يك فضاي آنتولوژيك و ارزشي سوق مي         

 گـو   .نگاهي ديني و حتي ارزشي ولي آنتولوژيك محض، به مسئله فهم و عمل و نظر، نگاه كند                
 مسئله، ديني نيست ولي ارزشي اسـت و بـا اينكـه خـودش               اينكه هيدگر گرچه نگاهش به اين     

مدعي است كه تحاشي دارد در سراسر مباحثش در كتاب هستي و زمـان، نگـاهي ارزشـي بـه                    
مباحث و موضوعات آنتولوژيك و انسان شناسي داشته باشد اما از عهده رعايـت ايـن ادعـا در                   

  .آيد عمل برنمي
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اي كه مالصدرا بـراي علـم و عمـل قايـل              ينيبا توجه به فضاي آنتولوژيك و ارزشي و د        

البتـه او در    . ، در نهايت از نگاه او علم و نظر بر فعاليت و عمل تـرجيح و برتـري دارد                  1شود  مي

شـمرد و براسـاس ايـن         جاي خود اقسام علوم و ويژگيهاي علم ممدوح و علم مذموم را برمـي             
نكه براي او نهايتاً علم و عمـل در         داند گو اي    گزارش و تبيين است كه علم را افضل از عمل مي          

اي هستند براي تقرب و وصول به خداوند، از اين رو علم و عمل                كنار هم و با هم صرفاً وسيله      
ارزش علم و عمل در گرو آن است كـه          . نفسه، از نگاه صدرا برتري و مطلوبيت ذاتي ندارند          في

 براي مالصـدرا علـم هـدايت        .را در آدمي افزايش دهند    » بندگي«توانند وصف     تا چه حدي مي   
. كنندة عمل است و عمل فرمانبر علم و علم و عمل پرواز دهنده جان آدمي به سـوي خداونـد                   

و تهذيب نفس به نوبه خـود      » عملي« سير و سلوك     ،با اينكه نزد صدرا علم بر عمل برتري دارد        
علـي رغـم    ه  خالصه آنك . باشند -وجود و آدمي   -توانند منبع نيرومندي در شناخت حقيقت       مي

  .نياز بود بي -خصوصاً عمل اخالقي -توان از عمل محوريت علم، نمي
 قايـل اسـت     2اما در برابر مالصدرا، هيدگر، اعتبار تام و تمامي صرفاً براي عمل و پراتيك             

                                                            
  بودن ل كه مباحثي از قبيل افض     362 تا   331 صفحه   ر قرآن مالصدرا   تفسي 2براي نمونه نگاه كنيد به جلد       . 1

علم، شرف علم، منزلت عالم، مالك علم حقيقي، علم محمود و علم مذموم، ترجيح علـم آدم بـر علـم                     

 تـا صـفحه     55دهد و همچنين به صـفحه         مالئكه و معناي حكمت و حكيم را به طور مبسوط توضيح مي           

  .كند كه اقسام علوم و مباحث مرتبط با آن را مطرح مي نگاه كنيد 2 از همين جلد 83

  .دو نكته در باب مسئله پراتيك و پراكسيس در نگاه هيدگر قابل تذكر است. 2

اول اينكه هيدگر به مناسبتهاي مختلف به طور مستقيم و غيرمستقيم در مورد نقش عمل و حيثيـت عامالنـه                    

او به طور مستقيم و صريح      . آورد  ن سخن به ميان مي    دازاين در آثارش و خصوصاً در كتاب وجود و زما         

و 408و 409هــاي   در صــفحهpresent-at-hand و ready-to-handخــصوصاً هنگــام بحــث از اشــياء 

آورد و بــه   در كتــاب وجــود و زمــان، از پراكــسيس، ســخن بــه ميــان مــي135و 136و 140و 141و 142

 ولي با تاكيد بـر حيثيـت عملگرايانـه و مـضمون             طورغير مستقيم بدون استفاده صريح از واژه پراكسيس       

فكني، سقوط، مراقبه، روزمرگي، وجـود معتبـر و         ال آدمي در موضوعاتي از قبيل فرا      هويت عملي و اعم   

  .آورد در دازاين، سخن به ميان مي» عمل«وجود نامعتبر و مانند آن، از واقعيتي به نام 
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آنهم نه به جهت ارزشي بلكه به جهت اعتبار آنتولوژيك آن و از آنجهت كه دازاين همـه چيـز                    
فهمد با جهـان      جهان را مي  » عمل«دازاين از طريق    . اش است   ملگرايانهخود را وامدار حيثيت ع    

گـذارد و     سازد، قانون مـي     تكنولوژي مي   پردازد،  كند، علم، مي    ارتباط نظري و تئوريك برقرار مي     
ابعاد وجودي دازاين، همگي يا حيثيت عملگرايانه دارنـد يـا بـه شـدت               . كند  دهها كار ديگر مي   

بـراي هيـدگر، مهمتـرين      » حيثيت عملي دازايـن   «با اينكه   . نه او هستند  متأثر از حيثيت عملگرايا   
» عمـل «است  اما مراد هيدگر از نقش عمل در فهم حقيقت،            » شدن«و  » شناسايي«منبع جوشان   

مـضافاً بـر اينكـه،      . نيست-به معناي صدرايي  -تهذيب نفس يا نقش اخالق در شناخت حقيقت       
است نه من استعاليي كانت، بلكه نوعي عمل كردن و          دازاين هيدگر، نه سوژه شناسنده دكارتي       

دازاين نه در انزوا بلكه در جمع و با جامعه و نه در             . اي نحوه زيستن و زندگي كردن است        گونه
وسيله عمل و از طريق فعاليت و انتخاب و گزينش و تـصميم، خـود را                هخالء بلكه در جهان، ب    

دهد و همـه      ناختن و شكفتن او توأمان رخ مي      ش. شكفد  شناسد و در خود مي       مي - و جهان را   –
 آدمـي اسـت از ايـن رو از نگـاه          - و نه علم گرايانه    -اين محصوالت، ارمغان هويت عملگرايانه    

نـه اينكـه بـه لحـاظ        .  بـر نظـر دارد     - و نه ارزشـي    -است كه تقدم وجودي   » عمل«هيدگر، اين   
 كـه نگـاه او وجـودي و         ارزشي، عمل بر نظر تقدم ندارد بلكه چـون ادعـاي هيـدگر آن اسـت               

  .مراد او از تقدم عمل بر نظر، ذاتي و وجودي است و نه ارزشي انتولوژيك است،
در انتهاي اين قسمت از طرح يك پرسش يا مالحظه انتقادي به تفكر هيدگر نيز فروگذار                

تقسيم تفكـر بـه     » در باب اومانيسم  «نكنيم و آن اينكه معلوم نيست هيدگري كه خود در رساله            
خواهـد بـا اسـتفاده از         كند چگونه مـي     ي و عملي را سرآغاز انحطاط تفكر اصيل مطرح مي         نظر

 كه به هر صـورت منـشاء آن، تقـسيم تفكـر             -مقدم بر نظر  » عمل«در برابر نظر يا     » عمل«همان  

                                                                                                                                           
ه هيدگر به شدت در كتـاب هـستي و زمـان از تفكـر               دوم اينكه، همچنانكه پيش از اين يادآور شديم ك          

شـويم كـه    متأثر است در بحث از حيثيت عملگرايانـه آدمـي نيـز يـادآور مـي               -اكهارت -عارف آلماني 

برخي از مفسران تفكر هيدگر معتقدند، كتاب وجود و زمان هيدگر با توجه به تاكيد هيدگر بـر حيثيـت                    

رساله اخـالق نيكـو مـاخوس ارسـطو و تفـصيل              تاب ششم، پراتيك دازاين، در واقع چيزي جز ترجمه ك       

 .نيستدادن به آن با ادبيات جديد توسط هيدگر
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انحطـاط اسـت و     » منشاء«توان با همان چيزي كه         به تفكر اصيل باز گردد؟ آيا مي       -اصيل است 
اي فـرا روي متافيزيـك سـنتي          ، راه جديـد و تـازه      »عمـل «طاط است يعني    انح» محصول«بلكه  

گشود؟ و ديگران را دعوت كرد در پرتو پراتيـك، بـه شـناخت حقيقـت و انكـشاف حقيقـت،                     
 !!بپردازند؟
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