
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش
  84 -  63 صص ،1392 پاييز ،سوم شمارة ،دهمسيز سال

  تفكر و عرفان كتاب نقد
 هايدگر طريق در عرفاني عناصر تا مولوي عرفاني تأمالت از

  *مدرسي فاطمه

  چكيده
 توجه فرهنگي ـ علمي هاي   پژوهش حوزة در امروزه تطبيقي مطالعات و تحقيقات
 اين تحقيقات گونه اين ةفايد كمترين .است كرده جلب خود به را انگر پژوهش
 و داد گيري   وام و دهي موا كه اين براي آورند   مي فراهم را اي   زمينه كه است

 ميان آشكار و پنهان تواردهاي و ناآگاهانه و ،ناخواسته ،آگاهانه ستدهاي
 ميان در .دارند بيان را متنوع هاي تمدن و ها   فرهنگ و گوناگون فكري هاي   دستگاه

 موالنا هخاص ،ايراني نامدار عارفان هاي   هانديش تطبيق ،اخير دهة چند در ها آن
 و شده برخوردار بيشتري رواج از اگزيستانسيال هاي فلسفه با ،محمد الدين جالل
 بحث به تا است آن بر پژوهش اين .است كرده جلب خود به را تري فزون عنايت

 يقطر در يعرفان عناصر تا يمولو يعرفان تأمالت از ،تفكر و عرفان كتاب نقد و
 فصل هفت در هنويسند كه دارد آن از نشان تحقيق برايند .بپردازد يدگرها تفكر

 هاي   انديشه و موالنا عرفاني تفكرات از برخي باب در اي   ارزنده بسيار مطالب
 هاي   خوانش با آخر فصل در .گذارد   مي خواننده اختيار در هايدگر فلسفي

 موجود »هاي سازي شباهت« بگويم است بهتر يا و وجودم هاي شباهت دلخواهانه
 شباهت از حاكي بايد كه امر همين اما ،دهد   مي دست به ... و اگر و اما با هم را

 دارد حكايت آنان بنيادين هاي   تفاوت از ،باشد غرب و شرق متفكر دو اين فكري
  .است هشد اشاره بدان پژوهش اين در كه

  .زبان ،سكوت ،ماهيت ،وجود ،تفكر ،عرفاني تأمالت ،هايدگر    ،مولوي :ها كليدواژه
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 مقدمه .1
 توجه فرهنگي ـ علمي هاي   پژوهش حوزة در تطبيقي مطالعات و تحقيقات امروزه

 كه است اين تحقيقات گونه اين ةفايد كمترين .است    كرده جلب خود به را انگر پژوهش
 ،آگاهانه ستدهاي و داد گيري   وام و دهي    وام كه اين براي آورند   مي فراهم را اي   زمينه

 و گوناگون فكري هاي   دستگاه ميان آشكار و پنهان تواردهاي و ناآگاهانه و ،ناخواسته
 و اي   مقايسه هاي   پژوهش از ،اين بر فزونا .دارند بيان را متنوع هاي تمدن و ها   فرهنگ
 فكري هاي سامانه ديرفهم و غامض نكات از برخي كه آيد   مي حاصل بهره اين تطبيقي
 انواع ترين ب   جذا از يكي .شوند مي فهميده بيشتر و بهتر ،مشابه هاي گزاره پرتو در ،مختلف

 با اسالمي ،ايراني ادبيِ و فلسفي ،عرفاني تفكرات مقايسة تطبيقي كارهاي نوع اين
 هاي   انديشه تطبيق ،اخير دهة چند در ها آن ميان در ،است آن اروپايي مشابه هاي   انديشه
 رواج از اگزيستانسيال هاي فلسفه با ،محمد الدين جالل موالنا هخاص ،ايراني نامدار عارفان
 آن بر پژوهش اين .است    كرده جلب خود به را تري فزون عنايت و شده برخوردار بيشتري
 در عرفاني عناصر تا مولوي عرفاني تأمالت از ،تفكر و عرفان كتاب نقد و بحث به تا است
 هايدگر تفكر در عرفاني عناصر و موالنا عرفاني افكار مقايسة به كه يدگرها تفكر طريق

  .بپردازد ،دارد اختصاص
 كه است جستاري »همداني اميد« نوشتة تفكر و عرفان كتاب كه است ذكر شايان
 ميان بتواند تا كند مي مقايسه هايدگر مارتين عرفاني عناصر با را موالنا عرفاني تأمالت
 همت به 1387 سال در كه كتاب اين .كند پيدا را يهاي   شباهت متفكر دو اين هاي   انديشه

 دكتري ةرسال اصل در ،شده عرضه كتاب بازار به ،صفحه 352 در ،معاصر نگاه انتشارات
 آقاي داور استاد دست به و شده تدوين پورنامداريان دكتر راهنمايي با و بوده هنويسند
 شرح به را فصل هشت تفكر و عرفان كتاب .است    هشد ارزيابي و نقد ملكيان مصطفي

  .گيرد   مي بردر ذيل
  

  بنيادها جوي و جست در .2
 در نويسـنده  .كتـاب  اصـلي  مباحث به است درآمدي ،»بنيادها جوي و جست در« ،اول فصل
 هـاي    سـنت  ميـان  توان   مي چگونه كه بيند   مي دشوار را امر اين تطبيقي هاي   بررسي و مطالعه
 سنجيد هم با را ها آن و كرد برقرار ارتباط و ديالوگ نوعي گوناگون هاي   بيني جهان و فكري

 ةمسـئل  كـه  شـود    مـي  تـر    پيچيـده  هنگـامي  امر اين خاصه او منظر از .)23 :1387 ،همداني(
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 بيـان  آغـاز  در .شود گرفته نظر در گوناگون مفهومي هاي   شاكله آن دنبال به و زبان اختالف
  :است باور اين بر هايدگر كه دارد   مي

 و زبـاني  سـاختارهاي  ،ديگر سوي از .سازد   مي مشخص را ما انديشيدن و تفكر نحوة ،زبان
 كه جا آن از و كند   مي نيتعي حسي هاي   داده از را تفسيرها و تعبير نحوة    ،مفهومي هاي   شاكله
 نـوعي  ،اسـت  متفاوت شرقي هاي زبان با اروپايي هاي   زبان ساختارهاي و ،ها شاكله    ،مفاهيم
 را او تفكر هاي مايه درون توان   مي چگونه پس .است برقرار سنخ دو اين ميان پرناشدني خأل
  .)25 :همان( سنجيد؟ مولوي تتأمال با

 اگرچـه  ــ  امريكـايي  فيلسوف ،سون ديويد آراي از پرسش اين به دادن پاسخ براي نويسنده
 را واقعيـت  و مفهـومي  هاي   شاكله تمايز بودنن موجه تا گيرد   مي بهره ـ كند مي نقد را او خود
 برشـمردن  و هـا    بينـي  جهـان  و هـا    انديشه ةمقايس و سنجش امكان كه دارد بيان و دهد نشان

 تفـاوت  مبنـاي  بر مطلق ناپذيري قياس به باور و دارد وجود باورها و آرا اشتراك و اختالف
 ةمسئل به ،سپس )29 -  26 :همان ←( است ناموجه شناسي معرفت لحاظ به ها   شاكله بنيادين
  .پردازد   مي هايدگر تفكر در عرفاني عنصر
  

  مطلق و عدم و وجود كيالكتيد .3
 عرفـاني  تـأمالت  ونهمچـ  مطالبي كه دارد نام »مطلق و عدم و وجود ديالكتيك« دوم فصل
 مؤلـف  .شـود    مـي  شامل را مطلق و مولوي و ،مولوي انديشة در عدم ،عدم باب در ولدءبها

 درك و فهـم  بـراي  راهي مطلق و عدم باب در    ،را موالنا پدر    ،ولد بهاء هاي   انديشه بازخواني
 كـه  اسـت  اعتقـاد  ايـن  بـر  زيـرا  ،دانـد    مي الدين جالل موالنا شناسي هستي هاي   انديشه بهتر

 بـا  وثيقـي  پيونـد  ’عـدم ‘ و ’وجـود  ديالكتيـك ‘ بـاب  در مولـوي  عرفـاني  شناسـي  هستي«
 دار وام نـوعي  بـه  موالنـا  ،ديگـر  عبارت به .)61 :همان( »دارد ولد بهاء    پدرش    شناسي هستي
 كند مي تصور كه ـ را ولد بهاء انديشي عدم ،پايه اين بر .است باب اين در پدرش هاي   انديشه
 مطرح ـ گشايد   مي موالنا آثار در عدم و وجود مباحث بررسي و متني ميان مطالعة براي راهي
 آوردن بـا  دارد بهاءولـد  و موالنـا  بـاب  در ژرفـي  اطالعـات  كـه  جـا  آن از نويسنده .كند مي

 دو از اول وهلة در موالنا انديشة در عدم كه است نكته اين تبيين پي در يمثنو از شواهدي
 اسـت  اطالق مقام در وجود با مساوي كه عيني و شناختي هستي يك :است برخوردار معني

 محسـوب  عـدم  اعتبـار  ايـن  بـه  و نيسـت  موجـودات  از يك هيچ وجود و نپذيرفته تعين و
 كـه  معنـي  ايـن  به    ،ذهني و شناسي معرفت ديگر .است متعالي امر حال عين در اما ،شود   مي
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 تعـين    بـي  و بالكيـف  وجـود  ساحت آن به يابي راه و است موجودات از غير كلي به وجود
 سـترده  ضمير لوح از موجودات همة در كه عرفاني تجربة اوج در كه است پذير امكان وقتي
 نكته اين تبيين پي در موالنا كالم در آوردن با نويسنده .)79 -  69 :همان( گيرد قرار ،شود   مي

 نهـايي  هدف ،است كيفي بي و چوني بي در مطلق همان كه ،عدم اين به پيوستن در كه است
 دارد هم ديگر معناي دو مولوي نظر در عدم كه افزايد   مي نويسنده .موالناست عرفاني تجربة

 اسـت  عبارت ،سوم معناي در عدم :آيند   مي شمار به آن چهارم و سوم معاني حقيقت در كه
 .شوند متصف حدوث صفت به ها آن شود   مي سبب كه موجودات هستي بر مقدم نيستي از

 عـالم  از اطـالق  و سـعت  حيث از كه هستي مراتب از است اي مرتبه ،عدم معناي چهارمين
 تعلق شناسي هستي ساحت به دو هر چهارم و اول معناي .است برتر پايداري جهان و خيال
  .)90 -  76 :همان ←( دارند
  

  هايدگر شناسي هستي در عرفاني عنصر .4
 و متافيزيـك  بررسي به كه است سوم فصل عنوان »هايدگر شناسي هستي در عرفاني عنصر«

 وجـود  به فصل اين در نويسنده .است پرداخته مطلق و هايدگر ،وجود ظهور و كمون ،عدم
 وجـود  آشكارشـدن  اين« .دارد اشاره ندهايدگر فلسفة بنيادين مضمون دو كه ناپوشيدگي و

 ،جهـان  ،هستي از انسان درك آن پرتو در و دهد   مي رخ انسان با پيوند در كه است اي   پديده
 خـود  چون كند، مي آشكار را موجودات چه اگر وجود .)96 :همان( »گيرد   مي شكل خود و

 پوشيده و نهان خود ،است موجودات ظهور شرط تنها و نيست خاص و متعين موجود يك
 معنـاي  از كـه  آن بـا « .كند مي پرسش وجود اين از متقدم دوران در هايدگر .)همان( ماند   مي

 فهمـي  و درك كـه  موجـودي  يعنـي  ـ دازاين از او مفصل تحليل اما    ،كند مي پرسش وجود
 رابطة و پيوند بيان در كه دهد   مي نشان ـ است گشوده آن ساحت به و دارد وجود از پيشيني
 ايـن  بـر  محترم نويسندة .)97 :همان( »است دازاين با تقدم و اولويت    ،دازاين و وجود ميان
 ←( ناميـد  »بنيـادين  شناسـي  هستي« توان   مي مرحله اين در را هايدگر تفكر كه است اعتقاد
  :دارد   مي بيان ادامه در .)همان

 ديگـر  منظـري  از دازايـن  و وجود ميان پيوند ،شويم   مي متأخر هايدگر قلمرو وارد هنگامي
 ميـان  پيونـد  بررسـي  در و شود   مي معطوف وجود به هايدگر توجه بار اين .شود   مي مطرح
 وجـود  آن از را ــ  زمـاني  نـه  و شناختي هستي مفهوم در ـ تقدم و اولويت ،دازاين و وجود
  .)98 :همان( دازاين با نه و داند   مي
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 سـؤال  ايـن  براي پاسخي بتواند كه گيرد   مي پي نظر اين از را موارد بقية محترم نويسندة
 منظـور  بـدين  او يافت؟ هايدگر تتأمال در مولوي خداي مشابه چيزي توان مي آيا كه بيابد

 سـيري  با و كند مي مطرح الهياتي شناسي هستي و متافيزيك خداي از را هايدگر نقد نخست
 .دهـد    مـي  ادامـه  خـدا  آخرين و رويداد و داد برون چون مفاهيمي و متأخر هايدگر تفكر در

 كليـت  اين .دانست   مي يكي موجودات كليت نفي با را عدم نخست هايدگر كه است گفتني
 پديدارشناسـانه  رويكـردي  بـا  هايدگر .است آن هايدگري معناي در جهان همان موجودات

 پديدار واسطه بي نحوي به ما روزينة هر زيستة تجارب در موجودات كليت كه است معتقد
 كليـت  هـا  آن در مـا  كـه  تجـاربي  .شـود    مـي  داده ما به پديدارشناسي اصطالح به يا شود   مي

 حضـور  از ناشـي  شـادي  و ماللت چون تجاربي .كنيم   مي حس خود وجود با را موجودات
  .)103 :همان ←( ورزيم مي عشق او به كه فردي

 در كـه  اسـت  هـراس     كند مي مواجه عدم با را ما كه بنياديني حالت است معتقد هايدگر
 دازايـن  حـاالت  از يكـي  مثابـة  بـه  هراس .كند   مي آشكار را عدم و دهد   مي روي نادر مواقع

 يـا  و امكانـات  از يـك  هيچ دربارة هراس اين متعلق .دارد متعلقي و است چيزي به معطوف
 و عينـي  هـاي    توانست ـ بودن از يك هيچ ،هم رو اين از و نيست دازاين خاص وجود نحوة

 در .اسـت  بودن ـ جهان ـ در نفس بارةدر هراس جا اين در ،كند   نمي تهديد را دازاين متحقق
 صـرفاً  كـه  ،آيـد    مـي  دازايـن  سـراغ  به بودن نامأنوس و غربت احساس نوعي هراس تجربة
 اسـت  انگيـز  هـراس  آنچـه  كجـايي  هيچ كه آن بر افزون حالت اين در ،نيست يشناخت روان
 ايـن  در .دهـد    مـي  دسـت  دازاين به غرابت يا نبودن خانه در احساس نوعي ،شود   مي آشكار
 به شان كليت در ،موجودات و اشيا يعني ،تجربه متعلق هم و گر تجربه هم تجربه هم ،تجربه
 ايـن  .گذارنـد    مي فرو را خويش معهود معناي و غلتند   مي تمايزي بي و يكساني نوعي درون
 بـه  آدمي و شوند   مي محو آن در اشيا كه نيست عرفاني تجربة آن از هايدگر منظر از رويداد
 مـا  از كليـتش  در هست آنچه چهاگر هراس تجربة در .يابد   مي دست حقيقت با اتحاد نوعي
 زمـان  هـم  ديالكتيـك  ايـن  و آورد   مـي  روي مـا  جانـب  بـه  حال همان در اما    ،گيرد   مي كناره
 شود   مي تجربه آنچه حالت آن در .دهد   مي رخ هراس در كه است آوردن روي و گرفتن كناره
 يكي موجودات كليت با را عدم هايدگر .كند   مي آشكار را ما عدم هراس و است عدم همان
  .)107 :همان ←( شود   مي آشكار هراس در كه داند   مي

  :كه گيرد   مي نتيجه شد ذكر آن از مواردي كه فصل دو اين به توجه با نويسنده
 وجـود  هايـدگر  اصطالح به .است متعالي امري هايدگر براي هم و مولوي براي هم وجود
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 كـه  حيث آن از را ديگر مطلقاً امر اين تا ندا مايل هايدگر و مولوي .است ’ديگر مطلق امر‘
 درون از عـدم  مثابـة  بـه  وجـود  بـه  انديشـيدن  .بخواننـد  عدم ،نيست موجودات از يك هيچ
 نيـز  عدم ةمثاب به وجود آشكارشدن .است هايدگر و مولوي شناسي هستي مشترك هاي   مايه
 .است ويژه تجربة نوعي نيازمند بلكه    ،نيست ممكن مفهومي و عقالني تفكر چهارچوب در
 با انسان اتحاد و آگاهي زوال با كه است عرفاني تجربة همان مولوي نزد در ويژه تجربة اين

 ايـن  .آيد   مي شمار به عدم آشكاركنندة كه است هراس هايدگر نزد در و است همراه مطلق
 آن در خودآگـاهي  محـو  از نشاني هيچ اما    ،است همراه موجودات انزالق با چه اگر هراس
 مـا  جانـب  بـه  رو ،گيرنـد    مـي  كنـاره  مـا  از كه حال همان در موجودات بلكه    ،ندارد وجود
  .)274 :همان ←( آگاهيم موجودات آوردن روي و گرفتن كناره اين از ما و آورند   مي

  
  مولوي عرفاني شناسي انسان .5

 جـان  تـا  جهـان  از و انسـان  چيستي مباحث به »مولوي عرفاني شناسي انسان« چهارم فصل
 در موالنـا  هاي   انديشه عمدة بخش كه كند   مي اشاره نگارنده جا اين در .است پرداخته جهان
 عرفـاني  شناسـي  انسـان  در آدمـي  حقيقت .است كامل انسان به معطوف انسان چيستي باب

 مطلـق  بـا  پيونـد  و اتحاد در فقط    ،برد   مي سر به متافيزيك و دين سلطة عصر در كه ،مولوي
 كـرده  اشـاره  آن بـه  دوم فصـل  در كـه  ،باش درون وجه به توجه با پيوند اين و يابد   مي معنا
 امـري  بلكـه  ،نيسـت  بـاش  درون امري فقط مولوي مطلق كه جا آن از .شود   مي محقق ،است
 هم و است يكي مطلق با هم پارادوكسي نحوي به )توزفت نه( انسان اين    ،هست نيز متعالي

 بـر  و دارد برتـري  بـودن  انحاي ديگر بر بودن نحوة اين .)160 :همان( نيست يكي مطلق با
 و شـود  جدا و مستقل است انسان جز آنچه هر و جهان از تواند   مي انسان كه است آن بنياد
 عـالم  از چيـزي  كـه  جهاني يا گونه خداي و خودبسنده شود جوهري به بدل ترتيب اين به

 محـل  يـا  مظهـر  را او تـوان    مي شود   مي تعريف گونه اين كه انساني .ندارد كم خود از بيرون
  .)162 :همان( دانست مطلق ظهور

 موقعيـت  بـه  گنوسي عرفاني آگاهي اين كه دارد   مي بيان كتاب از فصل اين در نويسنده
 حـالتي  .خوانـد    مي وحشت را آن مولوي كه است همراه حالتي با ،هستي در انسان وجودي

 كـه  است عرفاني انگاري نيست و اضطراب نوعي .است صرف يتنگ دل و اندوه از بيش كه
 بـر  .خوانـد    مـي  معنا جهان جستن و جهان ترك به را آدمي و كند مي آشكار را جهان پوچي
 كـه  شـود    مي وحشتي حس پديدآمدن موجب جهان در زيستن و مطلق از جدايي ،پايه اين

 بـدون  .رسـاند    مي جمع همان يا مطلق پيوند به جهان از فراروي رهگذر از را روح سرانجام
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 يا او دربارة عقالني تأمل با مطلق به رسيدن .نيست ممكن او با معيت ،مطلق از گرفتن فاصله
 نـوعي  فقـط  .نيسـت  پذير امكان خاص مذهبي چهارچوب در زيستن با يا زيستن اخالقي با

 و پديـداري  آگاهي يا متعارف و معمول آگاهي چهارچوب شكستن نوعي و عرفاني تجربة
 بـه  را آدمـي  كـه  است نفسه في شيء ةمثاب به مطلق به رسيدن و پديدارها فراسوي به رخنه
 فراسوي به عرفاني جهش نوعي رهگذر از فقط مطلق ادراك .)168 :همان( رساند   مي مطلق

 »شـود  مطلـق  ظهـور  و بروز محل كه دارد را اين ظرفيت آدمي« .است پذير امكان پديدارها
 نفي با ،مطلق به روح كردن تسليم و نهادن مزلق گرو در را خود يعني ،امر اين ).170 :همان(

 ،عقـل  رهاكردن ترتيب اين به« .است همراه سو ديگر از عقل و سو يك از اراده و خواست
 سـاحت  در مطلق ظهور بر را راه ،اراده نفي كنار در مفهومي تفكر و معقوالت بند از رستن   

  ).173 :همان( »گشايد   مي معنوي زايش باز و روح
  

  اصالت و وجود ،دازاين .6
 حقيقت ةمثاب به دازاين مانند مطالبي به »اصالت و وجود ،دازاين« نام با كتاب پنجم فصل
 نكته اين به و پردازد   مي اصالت و وارستگي و زندگي اصيل و وجدان نداي دازاين ،انسان
 مميز فصل هايدگر .است داشته انسان به خاص نگاهي همواره هايدگر كه كند   مي اشاره
 و ،شناسي زيست ،كالسيك متافيزيك    ،الهيات قلمرو از فراتر چهارچوبي در را انسان
 را مميز فصل اين ،انسان براي دازاين كاربردن به با او« .كند   مي وجو جست شناسي مردم
  .)182 :همان( »كند مي آشكار

 وجود تواند   مي كه دارد را فرد به منحصر ويژگي اين دازاين كه دهد   مي توضيح همداني
 نيا .دارد وجود با خاص يونديپ و مفهوم و كيتار يشافهميپ يفهم و درك .بفهمد را

 افق وجود ،اين بر افزون .كند مي فراهم او براي را موجودات ساير با تعامل امكان فهم چنين
 يابند   مي معنا دازاين براي ها   پديده و اشيا    ،آن پرتو در كه آورد   مي پديد معنابخشي و دارمعنا
 از يكي كه است سيال اي   پديده    ،موجودات معناي آشكارشدن اين و شوند   مي فهم قابل و

  .نامد   مي اگزيستانس را آن هايدگر و )همان( است دازاين خود بودن انحاي
 وجود با پيوند در كه است موجودي بالذات هايدگر نظر از انسان كه آمده كتاب اين در
 در هايـدگر  كـه  باشـد  موجودات با ما تعامل افق ةمثاب به وجود    ،وجود اين چه .يابد   مي معنا

 يـاد  »جهـان « عنـوان  بـا  آن از زمـان  و وجود در و پردازد   مي آن به كيزيمتاف مسئلة و كانت
 هر در .شود   مي رازآلودتر اندكي كه باشد متأخر هايدگر در راز و رويداد ةمثاب به چه و كند   مي
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 موقعيـت  ايـن  از انسـان  كـه  ميزانـي  بـه  ؛بـودن  وجود با پيوند در يعني بودن انسان صورت
 از كـه  ميزاني به و است تر نزديك بودن اصيل و خويش حقيقت به است آگاه خود وجودي
 دازايـن  كـه  ايـن  براي .گيرد   مي فاصله بودن اصيل از بالطبع است دور پيوندي چنين برقراري
 پرتـو  در را خـود  كه خودي يگانه يا ،كسان خود از بايست مي ،برگردد اصيل خود به بتواند
 دازاين كه است آن مستلزم خود نوبة به امر اين .يابد رهايي كند   مي تفسير و فهمد   مي كسان

 نـداي  هايـدگر  نظر به و باشد داشته دسترسي يلشاص خويشتن يا خود به انحا از نحوي به
  .)196 -  191 :همان( آورد   مي فراهم را اصيل خود اين به دازاين دسترسي امكان وجدان

 از درخواست يا كردن طلب نوعي كه ،وجدان نداي بنياد بر كه است باور اين بر هايدگر
 جهـان  در شـدن  غـرق  از را خـود  دازايـن  ،اسـت  ـ ماندن خاموش و بودن ساكت با ـ دازاين

 درك بـراي  را جهـاني  چنـين  در زيستن كه امكاناتي و كسان جهان روزانة هاي   مشغولي دل
 ترين   خويش به را آن لشياص خود دادن نجات با و كند   مي رها ،نهد   مي او اختيار در پديدارها

 و اصـالت  تحقـق  سـوي  بـه  اسـت  راهـي  اين .)195 :همان ←( گرداند   مي باز بودن خود
  .است دازاين خود دروني ندادهندة اين .ندارد متعالي منشأ ندا اين .زيستن اصيل

 هايـدگر  تفكـر  در بنيـادين  هـاي    واژه از يكـي  اسـت  داشته بيان هنويسند كه گونه  همان
 كـه  اسـت  معتقـد  هايدگر .نيست عرفاني معنايي بردارندةدر وارستگي اين .است وارستگي

 براي مجالي ،آدمي انديشة بر گر حساب تفكر سلطة و انسان زندگي بر مدرن فنّاوري سلطة
 .گـذارد    نمـي  بـاقي  ،است آن به وابسته آدمي وجودي حقيقت كه ،متأمالنه يا شهودي تفكر

 خـويش  كردن نهان كار در همواره كه است مطرح سلطه اين از رهايي براي ديگري رويكرد
 نهـان  او از را خـود  آدمي به شدن نزديك عين در كه را كننده نهان خويش معناي اين .است
 انـدكي  مستلزم وارستگي قلمرو به ورود .)206 -  205 :همان( خواند   مي راز هايدگر دارد مي
 او .دازايـن  جانـب  از زيسـتن  بـه  معطوف ارادة نفي نه ،است گفتن اراده ترك بر كردن اراده

  .كند مي تفكر با مرتبط قلمرو وارد و خارج عرفاني بافت از را وارستگي
 انديشيدن و شهودي و متأمالنه تفكر قلمرو در واردشدن براي آمادگي نوعي وارستگي اين
 اراده گونـه  هـر  تـرك  به خويش ارادة با آدمي .است آن حقيقت و معنا يا و وجود ذات به
  .)208 :همان( گذارد   مي وارستگي در قدم و گويد   مي

 و قلمـرو  ايـن  بـه  ورود .كنـد  مـي  متحقق گستره ةمثاب به وجود با را خويش پيوند يعني
 و بـودگي  مصـمم  همـان  وجود يا گستره راز ،گشوده امر به آدمي جان ساحت شدن گشوده
  .است دازاين اصالت تحقق شرط
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  مولوي در تفكر و زبان متافيزيك .7
 و ،شـناخت  ،زبـان  متافيزيك مباحث شامل »مولوي در تفكر و زبان متافيزيك« ششم فصل
  :كه دارد   مي بيان فصل اين .شود   مي تفكر

 نگـاهي  خـود  بنيـاد  در نگـاهي  چنين گيرد   مي قرار معنا با تقابل در همواره لفظ    ،موالنا نزد
 پديـد  مولـوي  عرفـاني  تـأمالت  در را دوگانه هاي   تقابل از اي   مجموعه كه است متافيزيكي

 ايـن  بـر  موالنـا  .شود   مي داده ترجيح ديگر طرف بر طرفي همواره ها   تقابل اين در .آورد   مي
 جست معني جهان در بايست   مي را حقيقت و است ثانوي و فرعي امري لفظ كه است باور

  ).214 :همان(

 و فرعـي  امـري  آن تبـع  به ،است الفاظ از تركيبي كه ،هم كالم يا سخن باور اين پاية بر
 دارد قرار آن ساختارهاي و زبان فراسوي در كه است چيزي حقيقت آفتاب .است اي   حاشيه

 سـاحت  از برتر كه ،متعالي حقيقت اين به دهي شكل در نقشي زبان و است آن از مستقل و
 خاصــيت زبــان بنيــادين كاركردهــاي از يكــي ).همــان( نــدارد ،اســت محســوس جهــان

 در آنچـه  و آورد   مي ظهور به كمون از را انسان وجود حقيقت زبان .است آن آشكاركنندگي
 ذيـل  هـم  عرفاني تجربة كه فراحسي تجارب بيان براي اما ،كند مي آشكار است آدمي درون
  .نارساست و ناقص    گنجد   مي آن

 ازاي بـه  بيشـتر  كـه  اسـت  زباني هاي   دال و ها نشانه دايرة تنگي از ناشي سو يك از امر اين
 سو ديگر از .االذهاني بين غير و متعالي تجارب بيان براي تا اند   شده وضع االذهاني بين معاني

 بازتـاب  زبـان  قالب در تواند   نمي كه فراپديداري جهان يا معنا عالم وسعت از گرفته تئنش
  ).216 :همان( يابد

 فرازبـاني  امـر  به تواند   مي سخن و كالم كه است اعتقاد اين بر ديگر سوي از مولوي اما
  .شود بدل

 مطلق به روح ساحت شدن گشوده و آدمي وجودي حقيقت با جان پيوند رهگذر از امر اين
 .سپرد گوش سرچشمه مطلق نداي به بايست   مي نخست امر اين تحقق براي .دهد   مي روي
  .)220 :همان( شود   مي پذير امكان خاموشي با مطلق نداي به سپاري گوش اين

  .بازتاباند را او نداي و شود مطلق كالم ترجمان تواند   مي انسان اين از پس
 و انديشـه  برتـري  بر تأكيد ضمن كه است باوري ايده مولوي :تفكر و شناخت بارةدر اما
 ،دانـد    نمـي  ممكن يئجز عقل رهگذر از را حقيقي شناخت و انديشه ،ماده و جسم بر روح
 مشخصـي  پـيش  از مسـير  كـه  تفكري .خواند   مي شهودي تفكر پروراندن به را همگان بلكه
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 و انديشي علت ترك به را انسان او ،آن بر افزون .گيرد   مي سرچشمه مطلق جانب از و ندارد
 وجود حقيقت به كه بگذارد قلمرويي در گام بتواند انسان تا خواند   فرامي عقالنيت از رهايي

  .پديدارها فراسوي به نفوذ و مطلق به پيوستن    ،دارد تعلق او
  

  تفكر طريق و زبان ةمسئل ،هايدگر .8
 بررسـي  بـه  كـه  اسـت  كتاب اين فصل هفتمين عنوان »تفكر طريق و زبان ةمسئل ،هايدگر«

 دارد   مـي  بيان فصل اين در هنويسند .پردازد   مي تفكر و زبان ةمسئل و هايدگر ونهمچ مطالبي
 هايـدگر  بـراي  زبان ).237 :همان( است زبان هايدگر تفكر اصلي هاي   مايه درون از يكي كه

 .يابـد    مـي  معنـا  اجتمـاعي  متنـي  و بافـت  كاربرد با فقط و دارد االذهاني بين خاصيتي متقدم
 اي   صـبغه  و اسـت  وجود و زبان ميان پيوند بررسي به معطوف بيشتر متأخر هايدگر تأمالت
 موجـودات  گشـودگي  و بازبودگي در كه دهد   مي امكان دازاين به زبان .كند   مي پيدا رازآلود
 ،رو ايـن  از .شـود    مي آشكار او براي موجودات معناي زبان پرتو در كه آن يعني اين .بايستد
 كـه  حيـوان  و ،گيـاه  ،سنگ .دهد   مي دست از را خود معناي جهان آشكاربودگي زبان بدون
 قـول  بـه  چراكـه  ،اند   بهره   بي هم موجودات معناي درك و داشتن جهان از ندا زبان از بهره   بي

 و تـاريخ  ظهـور  زمينـة  خـود  هـم  جهان و .است جهان ،هست زبان كه جا آن فقط هايدگر
  .)244 :همان( است انسان معنادار هاي   كنش
 شـعر  را زبـان  بـازبودگي  و گشـودگي  پديدارشدن« هايدگر كه خوانيم   مي كتاب اين در

 ).همـان ( »اسـت  كلمه رهگذر از وجود نهادن بنيان شعر كه كند مي خاطرنشان او .خواند   مي
 زبـان  از كـه  فرعـي  و ثـانوي  اي   پديده نه ،است زبان تحقق شرط هايدگري معناي در شعر
 و اسـت  نهفته شعر ذات در زبان ذات .گيرد   مي بهره هنري آفرينش براي خام اي   ماده ةمثاب به

 ايـن  .اسـت  زبـان  رهگـذر  از موجودات كردنآشكار شعر .است فهم قابل آن طريق از فقط
 فقـط  آدمـي  .نيسـت  آن آفرينندة او اما ،گيرد   مي صورت آدمي واسطة به اگرچه كردنآشكار

 حاصـل  واقـع  در هـم  كردنآشـكار  و اسـت  وجود ظهور محل گاه روشني يا دازاين ةمثاب به
 ايـن  بـر  هايـدگر  كـه  اسـت  آمده ادامه در .)245 :همان( است آدمي در وجود ظهور همين
 كـه  اسـت  راهـي  .اسـت  بنيادين اي   پديده زبان .است زبان از مند   بهره آدمي كه است اعتقاد
 بـه  پاسـخي  توانـد    مي خود آدمي سخن و گفتار .كند   مي آشكار آن رهگذر از را خود وجود
 هايدگر تفكر ميان پيوند توان   مي فصل اين در ).247 :همان ←( آيد شمار به وجود خطاب

 چيره امر ةمثاب به وجود ،او تفكر در كه گونه همان .ديد روشني به زبان دربارة را او تأمالت و
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 هـم  وجـود  و زبان ميان پيوند در .نيست آدمي ذهن تابع آن حقيقت و است غالب آدمي بر
 »زبان رسالة« در هايدگر .است آن محصول كه وجود بازنمود نه زبان و است وجود با تقدم
 .آورد   مـي  شمار به رويداد حاصل را آن »زبان راه در« و برش  ميان يا داد برون حاصل را زبان
 اشيا و جهان ميان تفاوت و تمايز كه حال همان در كه است چيزي آن داد برون يا برش ميان
 اسـت  مياني قلمرو آن برش ميان واقع در .زند   مي پيوند يكديگر به را ها آن ،آورد   مي پديد را
 زبـان  .)همـان ( اسـت  موجـودات  و وجـود  بـا  اشـيا  و جهـان  انفصـال  و اتصـال  شرط كه

 هايـدگر  .شـود    مـي  آشـكار  سكوت در فقط برش ميان اين اما ،است برش ميان دهندة بازتاب
 آدمي كه است سكوتي همان اين .گويد   مي سخن سكوت طنين ةمثاب به زبان كه كند   مي تأكيد

 يـا  اشـيا  و جهـان     ،شـنود    مي را خطاب اين آدمي كه هنگامي .دهد   درمي ندا ،خواند   فرامي را
 سـاحت  در همه و همه شود   مي موجب را ها آن اتصال كه برشي ميان و موجودات و وجود
  ).همان( شوند   مي آشكار زبان

 ساحت در مطلق همچون چه اگر رويداد كه است آن هايدگر تأمالت در بنيادين ةنكت
 افزايد   مي وجود اين با ،است چيز همه سرچشمة كه است بنيادين اي   پديده عرفاني تجربة

 شود تجربه زبان ساحت در تواند   مي بلكه ،نيست پذير بيان امري مطلق برخالف كه
  .)249 :همان(

 .دارد زباني ماهيتي خود و است زبان پديدارشدن موجب برش ميان يا رويداد
 دومي آشكاركنندة اولي و موجودات و جهان پديدارشدن با است زمان هم زبان پديدارشدن

 به شدن گشوده و ذاتي نور از برخوردار كه موجودي ةمثاب به انسان ماهيت تحقق .است
 كردن تجربه مستلزم زبان از دركي چنين .نيست پذير امكان زبان بدون ،است وجود ساحت
 بدل آن وجود يعني زبان ماهيت دهد   مي روي اي   تجربه چنين كه هنگامي .است آن حقيقت

 تنها آدمي كه دهد   مي نشان زبان به زبان وجود شدن بدل ).251 :همان( شود   مي زبان به
 كه است زبان اين اما ،است زبان از برخوردار موجودي او اگرچه .است زبان ظهور محل
 به سپاري گوش كه است آمده كتاب اين در .)همان( دارد سلطه او بر وجود نداي ةمثاب به
 .است سكوت مستلزم سپاري   گوش چنين .است بنيادين و اصيل زبان ظهور شرط ندا اين

 محو يعني سكوت .است گفتن سخن از خودداري صرف از بيش چيزي جا اين سكوت
 به را اي تجربه چنين كه متفكري ).همان( وجود به تسليم و بازنمودها و ،مفاهيم ،تصاوير

 و وجود راستين گوي سخن به بدل كه باشد اميدوار تواند   مي ،آزمايد   مي جان
  .شود آن نداي دهندة انعكاس
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  هايدگر و مولوي از انتقادي خوانشي سوي به ،متافيزيك و عقالنيت .9
 دارد نـام  »هايدگر و مولوي از انتقادي خوانشي سوي به ،متافيزيك و عقالنيت« هشتم فصل
 بـا  سـتيزي  و سـتيزي  ابطـال  و هـا    اخـتالف  ،هـا    شـباهت  هايـدگر  ،مولـوي  مانند مطالبي كه

  .گيرد   مي دربر را ستيزان عقل
  
  تحقيق هاي   يافته .10

 مـالبورگ  دانشـگاه  اسـتاد  ،آلماني فيلسوف ،)1976 -  1889( هايدگر مارتين كه است گفتني
 ،دانمـاركي  متفكـر  و فيلسـوف  طرفدار و )1933 -  1928( برلين دانشگاه و )1928 -  1923(

 آن مسـيحي  ديدگاه ويژه به اگزيستانسياليسم انگذار بنيان از يكي كه بود ،يركگارد كي سورن
  .آيد   مي شمار به

 احتجـاج  و دهـد    مـي  قرار انتقاد مورد را عقيدتي رنگي هم بر مبتني ديني تعهد يركگارد   كي
 راه از نـه  ،كنـد    مـي  پيـدا  اعتقـاد  خدا به ’زدن دريا به دل‘ اثر بر حقيقي مسيحي كه كند   مي

  ).158 :1386 ،گوتك( كالمي ادلة و ها   حجت و انتزاعي هاي   استدالل

 تعابير با كه است بعد به منوزده قرن فكري مكاتب ترين مهم از يكي اگزيستانسياليسم
 ياد آن از وجود اصالت مكتب و ،بودن هست مكتب ،وجودي مكتب همچون گوناگوني

 انسان ماهيت بر آن تقدم و وجود اصالت بر مبني مساگزيستانسيالي ةفلسف صولا .شود مي
 بلكه ،نيست دست يك فلسفي هاي   انديشه از اي   مجموعه اگزيستانسياليسم ماهيتاً اما« .است
 ).157 :همان( »را منظم فكري مكتب تا دهد   مي تشكيل را فلسفي گرايش و ديدگاه بيشتر
 در اما ،اند   كرده طرح را مشابهي هاي پرسش اند   شده شناخته ستاگزيستانسيالي كه كساني
 ها   ستگزيستانسياليا از گفتن سخن وقت در پايه اين بر ؛اند شده اختالف دچار پاسخ ارائة
 گابريل ،هايدگر مارتين ،سارتر پل ژان .هاست آن از يك كدام منظور كه ردك مشخص بايد

 و مارسل البته .اند بوده اگزيستانسياليست متفكران از يركگارد كي سورن و ،مارسل
 و سارتر اما ،است  نبوده الحادي شان انديشه و ندا هكرد اتخاذ مسيحي ديدگاهي يركگارد كي

 من يافتن مسيحي اگزيستانسياليسم در .اند داشته الحادي هاي انديشه ـ اي   اندازه تا ـ هايدگر
 دروني ةتجرب در ازلي واقعيت يك منزلة به فرد در خداوند كه معناست اين با برابر راستين

 او ـ رترسا هاي انديشه در خصوص به و الحادي اگزيستانسياليسم در اما ،شود مي ظاهر فرد
 .است الحاد مبناي ماهيت بر وجود تقدم ةمسئل ـ دانند   مي الحادي اگزيستانسياليسم پدر را

 رفتار كه اين بر مبني ،را يسنت فلسفة تز »است مقدم ماهيت بر وجود« جملة ابداع با سارتر
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 خالف بر .خواند چالش به ،است مبتني او ماهيت از اي   پرداخته ازپيش تعريف بر انسان
 معني با و هدفمند جهاني در كه است عقالني ماهيتاً انسان كه اين بر مبني ارسطو ادعاي
 در ناخوانده طور به ،دارد وجود نخست فردي هر كه كند   مي ادعا سارتر    ،كند   مي زندگي
 گونه هيچ چون .آفريند   مي را خود ماهيت و معني سپس و ،يابد   مي حضور گيتي صحنة
 براي افراد ،باشد انسان هادي كه ندارد وجود ،نهايي سرنوشت يا مطلق نظير ،كلي حقايق
 و اعمال قبال در انسان يتمسئول مستلزم كامل آزادي اين و دارند كامل آزادي انتخاب
 مكتب در اصل اولين و ترين   اساسي ،بنابراين .)161 :همان( است هايش   انتخاب

 ةهم ماهيت ابتدا نظريه ناي طبق .است ماهيت بر وجود تقدم ةنظري اگزيستانسياليسم
 اگزيستانسياليسم( طبيعت يا و )الهي اگزيستانسياليسم( خدا دست به انسان جز به كائنات
 .است آمده وجود به هستي مشخص ماهيت آن طبق بر سپس و است شده خلق )الحادي

 آزادي بر تعريفي چنين با .كند مي تكيه ماهيت بر وجود بودن پيش بر اگزيستانسياليسم
 اصالت ديدگاه با اندكي اين البته كه شود مي پافشاري او يتمسئول آن دنبال به و انسان
 انسان كه است اين معناي به وجود اصالت .نيست همان و است ناهمسان مالصدرا وجود

 را خودش ماهيت خودش سپس و شود مي موجود نخست كه است )انسان تنها و(
 برابر در اصالت )ميرداماد مانند( مشايي يا و صدرايي ةانديش در ،ديگر سوي از .سازد مي

 اگزيستانسياليسم در اما ،)است اعتباري امري ماهيت و اصيل وجود( رود مي كار به اعتبار
 ماهيت كه معناست اين به بلكه ،است اعتباري ماهيت كه نيست اين معناي به وجود اصالت
 تصور ،شد گفته آنچه پاية بر .)45 :1380 ،سارتر ←( است هيچ آغاز در و است ساختني

 زيرا ،باشد دشوار انتخابي تطبيقي بررسي يك براي هايدگر و مولوي برگزيدن كه رود   مي
  :جمله از است آن فاقد كتاب اين كه است الزم هايي   شرط پيش اصوالً تطبيقي كار براي

  
  پيوند و ارتباط 1,10
 ،باشـد  برقرار پيوندي و ارتباط ها آن بين كه گيرد   مي صورت فردي دو ميان مقايسه و تطبيق
 روح يدارشناسيپد نوشتن زمان در هگل( مولوي و هگل ميان يا و ابوالعال و خيام ميان مثالً

 تفكـر  و عرفـان  كتاب در مسائل اين به اما ،)است داشته مختصري آشنايي يمثنو با خويش
 اسـت  معتـرف  نيـز  نويسـنده  خـود  كـه   ناچن ،هايدگر و مولوي .است    نشده عنايت چندان

 تطبيقـي  بررسي نكته اين و )عرفان و فلسفه( اند متفاوت حوزة دو از ،)34 :1387 ،همداني(
 اسـت  معتقد كه ـ حوزه دو اين ميان ارتباط برقراري براي مؤلف تالش .كند مي دشوارتر را
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 هايدگر زيرا ،نيست همگان پذيرش مورد نيز ـ دارد وجود عرفاني عناصر هايدگر ةفلسف در
 تصـور  اگـر  .دهند   مي جاي اگزيستانسياليسم الحادي شاخة زمرة در را او كه است فيلسوفي
 چيـزي  نيـز  خود و است نشده گفته سخن هم او ديني اعتقاد از ،نباشد قطعي او ملحدبودن

 يمـدار  شـريعت  عـارف  او نيست چنين مولوي ،كه حالي در .است نداشته بيان باره اين در
 هايدگر و موالنا يعني نفر دو اين .است حق در فناي وي آرزوي و دارد خدا به رو كه است

 عناصـر  كـه  شـود    مـي  سـبب  همسئل همين .دارند تعلق متفاوت كامالً )پارادايم( جهان دو به
 تفـاوت  مـثالً  .باشـند  متفاوت ،لفظي و ظاهري شباهت رغم به حتي ،ها آن بيني جهان اصلي
  :بگيريم نظر در را مولوي و هايدگر شناختي انسان

 اسـاس  بـر  دازايـن  .اوسـت  اصـالت  هايـدگر  دازايـنِ  هـاي  ويژگـي  ترين اصلي از يكي
 بـا  انسـان  و دارد پسـيني  ماهيتي او پس .سازد   مي را خويش ماهيت رويش پيش هاي   امكان

 .اسـت  »كـس  هـر « و تقليد از دوري هم اصالت داشتن شرط .سازد   مي را آن هايش   انتخاب
  :گويد مي هايدگر

 هـاي  سرپيچي موارد اغلب در حتي .كنم   مي زندگي آنان الگوي به بنا و هستم ديگران با من
 بل نيست آنان خود نظر ،شان   روزه هر زندگي در مردم بيشتر نظر .اند كرده تعيين ديگران مرا
 داند   مي دازاين اصالت فقدان معناي به را كس هر از پيروي اين هايدگر ... است همگان نظر

  .)323 :1382 ،احمدي(

 منزلـة  بـه  انسـان  چراكـه  ،اسـت  ديگر لوني از داستان مولوي شناسي انسان مورد در اما
 كـرده  مشخص را ماهيتي او براي خداوند يعني ؛دارد پيشيني ماهيتي حتماً خداوند مخلوق
 الگوهـايي  و هـا  سرمشق اساس بر هايي انتخاب البته( خود هاي   انتخاب با بايد انسان .است
 ـ را خود ماهيت ها آن از ديتقل و تيتبع با بهتر عبارت به و )پيامبر هاي آموزه و قرآن مانند

 ايـن  يمثنـو  در كـه  ولي و پير ةمسئل .بسازد ـ است ساخته انسان براي خداوند كه ماهيتي
 يـا  و نديـده  را همسـئل  اين يا مؤلف اما ،است سبب همين به است شده تأكيد آن بر اندازه

 چيـزي  هر از تبعيت ،هايدگر نظر از .است نپرداخته بدان دانسته صالح خود كه داليلي به
  .اصالتي بي يعني ...) و ،پيامبر ،پير(

 مفهوم به توجهي كم مانند كرد اشاره نيز ديگري موارد به توان مي باره اين در
 است اين نيز آن دليل .است هايدگر تفكر مفاهيم ترين اصلي از يكي اضطراب .اضطراب

 يجهان در هايدگر تفكر چون .است آور اضطراب امري انتخاب سرمشق و الگو بدون كه
 در اضطرابي چنين اما ،است آن در اساسي امري اضطراب ،است گرفته شكل الحادي
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 آن دليل .است اطمينان و آرامش هست چه هر او انديشة در .شود نمي ديده مولوي عرفان
 تضمين را خود اعمال درستي ها آن از تقليد با فرد كه است الگوهايي و معيارها هم
 اصطالح از جستن بهره نهاد ايراد و نقد انگشت آن بر توان   مي كه ديگري نكتة .كند   مي

 اين و كردن حركت يعني تفكر و ديدن يعني    شهود ،مؤلف قول هب .است »شهودي تفكر«
 گزارش بيشتر اين و است اصالت بي اي   واژه شهودي تفكر .ندارد سازگاري هم با دو

  .نتيجه و ،استدالل ،حركت تا است شهودات
  هايدگر فلسفة در عرفاني عناصر نبود 1,1,10
 مصـطفي  كـه   ناچن ،باشد نداشته وجود عرفاني عناصر هايدگر فلسفة در كه رود مي تصور
 شـده  هايدگر فلسفة در عرفاني عناصر وجود منكر ،دارد كتاب اين بر كه نقدي در ملكيان

  :است نوشته و
 تعبير هر يا و عرفاني تجارب تعبير از كه اين اعم ،داريم سروكار عرفان با ما كتاب اين در

 مراد اگر چه؟ يعني عرفان كه ايم نكرده توجه دقيقاً كتاب اين در ما .ببريم كار به ديگري
 چون .نه يا است عارف هايدگر كه شد   مي بحث نبايد ،است عرفاني تجارب عرفان از

 عرفاني هاي   گزاره عرفان از مراد گرا اما ،نبوده عرفاني هاي   تجربه داراي او كه نيست شك
 با فرقي چه دو اين و فلسفي گزارة با فرقي چه عرفاني گزارة شود مشخص بايد ،است
 بدهيم نشان بايد اول داريم سروكار گزاره با متفكر دو هر آثار در .دارند ادبي هاي   گزاره
 كه است اي   گزاره تنها عرفاني گزارة آيا است؟ چيزي چه عرفاني هاي   گزاره عرفاني سنخ

 غير هم و گفت عرفاني گزارة هم توان   مي صورت اين در كه است عرفاني تجربة حاصل
 در چون .عرفاني تجربة نام به هستند فرايندي هايي   گزاره كه گفت توان   نمي .عرفاني
 به عرفاني هاي گزاره كهچرا ،مانيم   ميوا علمي حتي و فلسفي و علمي هاي   گزاره تمييز
 .كنند   مي القا كه است مطلبي لحاظ به بلكه    ،نيستند عرفاني شان   خاستگاه و منشأ لحاظ

 به بحث مورد هاي   گزاره بحث .كند   مي عرفاني را گزاره يمطلب چه دانست بايد ،بنابراين
  ).27 :1387 ،ملكيان( است شبيه شناختي روان هاي   گزاره

  
  محتوايي و ساختاري هاي شباهت 2,10
 كالمي و عرفاني هاي انديشه تحليل در وافري سعي كتاب اين نويسندة كه است گفتني
 در بتواند تا ،دارد مفهومي وضوح نوعي ايجاد و پديدارشناس و فيلسوف هايدگر با موالنا
 افق و دارند تعلق گوناگون فكري سنت دو به كه ،متفكر دو ميان ديالوگ امكان آن ساية

 ←( كند فراهم ،است كرده ايجاد ها آن ميان ناپذيرعبور اي ورطه ظاهر در متفاوت تاريخي
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 همة دربرگيرندة كه باب اين در گفتن سخن كه شد يادآور بايد .)14 :1387 ،همداني
 هدف :كرده بيان مؤلف خود كه چنان .نيست آسان چندان كاري ،باشد موالنا هاي   انديشه

 در بار نخستين براي كه است جسورانه .است متواضعانه هم و جسورانه هم كتاب اين
 تأمالت مقايسة :است ننهاده گام آن در امروز به تا هنوز كسي كه شود   مي وارد ييقلمرو
 ،هايدگر مارتين تفكر در عرفاني عناصر با ،هفتم قرن ايراني برجستة عارف ،مولوي عرفاني
 بيان به فقط مقايسه اين در زيرا است متواضعانه اما ،بيستم قرن آلماني ةپرآواز متفكر

 نيست آن از بيش چيزي اثبات دنبال به و كند   مي بسنده محتوايي و ساختاري هاي شباهت
 نه و است مولوي عرفاني هاي انديشه بر درآمدي نه كتاب اين ،همچنين .)13 :همان(

 زواياي و جوانب همة به پرداختن كتاب اين هدف .هايدگر مارتين تفكر بر درآمدي
 تحليل و بررسي دو اين تأمالت از جوانبي فقط بلكه ،نيست هايدگر و مولوي هاي انديشه

 فراهم تطبيقي و متني ميان پژوهشي بافت در ها آن مقايسة براي را اي زمينه بتواند كه شود مي
 مفروض را مسائل از برخي خود مخاطبان نوع و موضوع به توجه با پژوهشي هر .آورد
 تفكر با هم و دارند آشنايي مولوي هاي   انديشه با هم نيز پژوهش اين انمخاطب .گيرد   مي

 البته كه باشند متني ميان بررسي نوعي ناظر و شاهد خواهند   مي حال و نيستند بيگانه هايدگر
  ).همان( است همراه تحليلي و انتقادي رويكردي با

 زواياي و جوانب همة به پرداختن را كتاب اين هدف نويسنده كه است درست
 .كند مي مطرح آن در را موالنا بنيادين هاي   انديشه اما ،داند نمي هايدگر و مولوي هاي انديشه
 بسياري تسلط با همچنين و مولوي عرفان و هايدگر فلسفة با آشنايي علت به كتاب نويسندة

 معرفي را متفكر دو اين است توانسته ،دارد ـ است هايدگر زبان كه ـ آلماني زبان بر كه
 هايدگر از شناختي به و خواند جداگانه را كتاب اين هاي   بخش توان   مي كه جا آن تا كند مي
 ،است برانگيز تأمل سطور اين نگارندة نظر از آن تدوين طريقة وصف اين با .رسيد مولوي و

 يكي بايد كتاب اين تدوين باب در )27 :1387 ،ملكيان ←( ملكيان مصطفي نظر بر بنا زيرا
 نظر مورد موالنا باب در كه مطالبي بايست   مي نخست يا :پذيرفت مي انجام كار دو از

 به هم فرجام در و ؛هايدگر به مربوط مطالب سپس و شد مي بيان جا يك بود نويسنده
 و شد   نمي تنظيم شخصيت پاية بر اگر كتاب اين كه اين يا .پرداخت مي تفكر دو اين مقايسة

 ميان اي   آميزه كتاب اين اما ،دش   مي تدوين موضوع اساس بر نبود محور شخصيت
  .است محوري موضوع و محوري شخصيت

 تجـارب  تعبيـر  كـه  ايـن  از اعـم  ،آيد   برمي عرفان يوجو جست به خواننده كتاب اين در
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 ملكيـان  اسـتاد  نظـر  جا اين در .باشد رفته كار به كتاب اين در ديگري تعبير هر يا و عرفاني
 شـيوة  دو بين مشترك عناصر يافتن صورت اين در زيرا    ،)همان( آيد مي نظر به منطقي كامالً
  .شد   مي ترپذير امكان مختلف تفكر

 در است معتقد او( فلسفه و عرفان ةحوز دو اين ميان ارتباط برقراري براي مؤلف تالش
 مصـطفي  كـه  چنان ؛نيست همگان پذيرش مورد )دارد وجود عرفاني عناصر هايدگر ةفلسف

 شـده  هايـدگر  ةفلسـف  در عرفاني عناصر وجود منكر دارد كتاب اين بر كه نقدي در ملكيان
 كـه  اسـت  مشهود خوبي به ديگر مشابه موارد و مورد اين در كه است گفتني .)همان( است

ــا هنويســند ــ هــاي   خــوانش ب  بگــويم اســت بهتــر يــا و موجــود هــاي شــباهت هدلخواهان
 كـه  جمالت همين اما ،دهد   مي دست به را ... و اگر و اما با هم موجود »هاي سازي شباهت«

 آنـان  بنيـادين  هاي تفاوت از ،باشد غرب و شرق متفكر دو اين فكري شباهت از حاكي بايد
  .ندارد همساني هرگز هراس با عرفاني تجربة چراكه ،دارد حكايت

 تحقيق نتيجة كه است هشد سبب غرب و شرق متفكر دو اين هاي انديشه تفاوت همين
 هـاي  تفـاوت  از ،باشـد  داشـته  هـا    شباهت و يكساني از نشان كه آن از بيش ،هشتم فصل در

 دو ايـن  شناسي انسان ةحوز در هم اساسي هاي   تفاوت كه چنان .دهد    خبر اساسي و بنيادين
  :گويد مي خود كتاب ةنويسند كه جا آن تا .زبان ةمسئل در هم و شود مي ديده

 تواند نمي هايدگر .دارد وجود هايدگر و مولوي شناسي هستي ميان هم اي عمده اختالف اما
 هسـت  و نمـا  هسـت  نيسـت  ميـان  تمـايز  شكل به كه را مولوي در نمود و بود ميان تمايز
  .)275 :همان ←( بپذيرد ،شود مي مطرح نما نيست
ـ  هايـدگر  .دارد وجـود  هـم  ديگر بنياديني اختالف مقايسه اين در اما  را وجـود  ةتجرب
 اما ... درآورد زبان ساحت به را وجود ةتجرب كه است اين او سعي تمام و داند مي پذير بيان

 ايـن  در و دانـد    مـي  ناپذير بيان را مطلق با مواجهه و عرفاني تجربة هايدگر برخالف مولوي
  .)288 :همان( دهد   مي ترجيح گفتن سخن بر را خاموشي مورد

 »هـاي  سـازي  شـباهت « بيشـتر  بگـويم  اسـت  بهتر يا و موجود هاي شباهت كه آن جالب
 مثالً .آيد   مي دست به هايدگر آثار از مؤلف دلخواهانة هاي   خوانش و اگر و اما با هم موجود
ـ  را زبـان  هايـدگر ( است آگاه هايدگر نزد زبان اهميت از كه مؤلف  )دانـد  مـي  هسـتي  ةخان
  :نويسد   مي او .دهد جلوه مهم و اساسي امري را زبان نيز مولوي نزد در تا كوشد   مي

 كه جا آن از .شود   مي آشكار است آدمي درون در آنچه كه است زبان پرتو در ترتيب اين به
 حـاالت  و نفسـاني  كيفيـات  شـامل  و خواند   مي صفات را ها آن مولوي كه دروني امور اين
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 زبـان  و دهـد    مـي  تشـكيل  را آدمـي  وجـود  حقيقـت  از بنيـاديني  جـزء  ،است آدمي ذهني
 انسـان  وجـودي  حقيقـت  آشكاركنندة را زبان توان   مي ،بنابراين است؛ امور اين آشكاركنندة

  .)215 :همان( دانست

 »دانسـت  انسـان  وجـودي  حقيقـت  ةركنندآشـكا  را زبـان  تـوان  مـي « جملـه  ايـن  خود
 احتمال اما ،نشاند   مي هم كنار در را هايدگر و موالنا آن پذيرش چند هر .است برانگيز بحث
 عالم اهل خود كه مولوي خصوص هب نيست مسلم شناسان مولوي سوي از نظري چنين قبول

  .داند   مي رزان ديوار خار را زبان و معناست
  
  كتاب ديگر هاي   ويژگي .11
   :دارد يبسيار محاسن و است ارزشمندي كتاب تفكر و عرفان كتاب ،حال اين با

 دكتـر  هـاي    راهنمـايي  از كـه  اسـت  ايـن  كتـاب  ايـن  بـزرگ  حسـن  امر بادي در )الف
 و فضـل  شناسـي هايدگر هـم  و موالنـا  آثار بررسي رد هم كه است برخوردار پورنامداريان

  .نيست پوشيده معرفت و خرد ارباب بر ايشان دانش
 كـه  هم مطالبي .است گر پژوهش خود تحقيق ثمرة كه است اين كتاب ديگر حسن )ب

 ايرانـي  دانشـجويان  و خواننـدگان  اسـالمي  ايرانـي  روح با هشد مطرح آن در موالنا باب در
 هـاي  انديشه از برخي به فصل هفت رهگذر از تواند   مي دانشجو و است هماهنگ و سازگار
ـ  ــ  مـوارد  بيشتر در ها   استدالل .يابد دست هايدگر فلسفي تفكرات و موالنا عرفاني  جـز  هب
  .است منطقي ـ دارد اختصاص هايدگر و موالنا مقايسة به كه آخر فصل
 متكلفانـه  تعبيـر  و بيـان  رظـ ن از اما ،است سنگين تاحدي آن فلسفي مطالب كه آن با )ج
 و انديشـه  وسـعت  از حـاكي  كـه  شـيوا  بيـان  و زبـان  و خـاص  مهارت با نويسنده .نيست
 را اي   ارزنـده  بسـيار  مطالب فصل هفت در ،است هايدگر و موالنا باب در بسيار هاي   آگاهي

 خواننـده  اختيـار  در هايـدگر  فلسفي هاي انديشه و موالنا عرفاني تفكرات از برخي باب در
 از و انسـان  چيسـتي  بارةدر »مولوي عرفاني شناسي انسان« چهارم فصل در خاصه .گذارد   مي

 عباراتي و فخيم جمالتي با و برآمده است آن مدعي كه مطالبي عهدة از جهان جان تا جهان
 اسـت  بحث مورد موضوع بر او تسلط و مهارت از حاكي كه خاص منطقي نظم با و استوار

 را كتاب اين هدف نويسنده كه است درست .است دهكر تبيين را موضوعات متقن داليل با
 هـاي    انديشـه  امـا  ،داند نمي هايدگر و مولوي هاي   انديشه زواياي و جوانب همة به پرداختن
  .كند مي مطرح آن در را موالنا بنيادين
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 و نثـري  و شعري هاي نمونه همة كه است آن    كتاب اين ديگر برجستة هاي ويژگي از )د
 هـاي    روايت يا و ها   نمونه كه مواردي در .است همراه نشاني دقيق ذكر با آن مستندات ساير
 و الزم اطالعـات  و مطالـب  و شـده  بسـنده  آن از اي نمونه بيان به است داشته وجود متعدد

  .است آمده ها   يادداشت در ها آن باب در مبسوط
 و عبـارات  نقـل  بـه  ملـزم  را خـود  و گرفتـه  بهـره  آن از مؤلـف  كـه  منـابعي  تنوع )هـ

  .است توجه درخور ،كرده تصرف و دخل بدون اصطالحات
 موارد بيشتر در را مطلب دريافت كه است آورده فراهم نموداري مواردي در نويسنده )و
  .است بخشيده بيشتري شفافيت و وضوح را پژوهش عرصة امر اين و كند مي تر   آسان
 و نـاهمواري  و ،ابهـام     ،معيـار  زبـان  از انحـراف     ،دسـتوري  خطاهـاي  زبـاني  رظن از )ز

  .ندارد وجود سبكي ناهماهنگي
 و اسـت  آشـفتگي  و ،مسامحه    ،خطا از منزه كتاب مطالب ،ويرايش و نگارش رظن از )ح

  .است درآمده تحرير به يكنواخت و اسلوب يك با و دارد قرار خود جاي در اي نكته هر
 يدست يك ،وصل و فصل هاي نشانه كاربرد    ،كلمات امالي شيوة تيدس يك سبب به كتاب

 ،رمزهـا  و ها اختصاري كاربرد ،فرهنگستان نامة شيوه با آن انطباق ،اصطالحات و اعالم ضبط
 ،)نـدارد  وجـود  نـاهمگوني  منـابع  بـه  ارجـاع  در كه طوري به( مĤخذ و ها   نشاني دستي يك

 در نمايـه  دو داشـتن  ،عنـوان  صـفحات  داشتن ،مناسب فواصل تعيين و عناوين بندي درجه
 و نظـم  فارسـي  ــ  انگليسـي  ـ آلماني ةنام واژه آوردن و ،موضوعي نماية و ها نام نماية :پايان

  .دارد آراستگي
 و واژگان ترين مهم كردن فهرست كه ،فارسي ـ انگليسي ـ آلماني ةنام واژه آوردن با مؤلف

 كـه  كنـد  مـي  جلب نكته اين به را خواننده توجه ،است كتاب متن در هايدگر خاص تعابير
 ترجمـة  صـرفاً  اسـت     آورده آلمـاني  يـا  يانگليسـ  هـاي    واژه برابر در كه فارسي هاي   معادل
 اسـت  همراه آن از خاصي تفسير و تعبير با بلكه ،نيست هايدگري اصطالحات اللفظي تحت
 خواننـده  مؤلـف  نظـر  به كه چنان .نمايد   مي موجه تفسيرها و تعبير اين به عنايت با فقط كه
 ارائه كتاب متن در ها آن از كه تحليلي و تعبير بافت در را اصطالحات اين معناي بايست مي
 فرهنـگ  هـا  نامـه  واژه ايـن  اسـاس  كـه  دارد   مي اذعان مؤلف .كند درك و بفهمد است شده

 يعنـي  ،هايدگر باب در خويش كالسيك اثر آخر در سون ريچارد كه است دقيقي و مختصر
 در ،بنــابراين .)327 :همــان ←( اســت    آورده فــراهم تفكــر تــا يدارشناســيپد از دگريــها
 هـاي    معـادل  و سون ريچارد تفسير از هايدگر اصطالحات انگليسي هاي   معادل دادن دست به
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 معاني فهم در تفاوت و تنوع دادن نشان براي حال عين در اما    ،است شده تبعيت او انگليسي
 شـده  ارائـه  فهرسـت  در ديگـري  منابع آن از متفاوت هاي   ترجمه امكان و اصطالحات اين

 از پيوسـته  هايـدگر  تعـابير  و اصـطالحات  اين فارسي معادل در كه نويسد مي مؤلف .است   
 اصـطالحات  آلمـاني  معاني به معطوف توجهش بيشتر و نكرده پيروي سون ريچارد ترجمة

 ةترجم در فارسي هاي معادل و انگليسي هاي معادل از هم مواردي در و بوده آلماني زبان در
  .)328 :همان( است كرده استفاده خراساني الدين شرف دست به يوخنسكي كتاب
 آسـان  چنـدان  مطبعـي  خطاهـاي  جستن كتاب اين پاكيزة طبع سبب به ،ديگر سوي از
  .نيست

 بـه  ارجاع در ،كه طوري به ؛است توجه درخور استفاده مورد منابع نشاني ارائة در دقت
 منطقـي  ربط و شواهد و ها دعوي استواري و قول نقل شيوة و ندارد وجود ناهمگوني منابع

  .است چشمگير شد هاشار تر پيش كه همچنان مطالب
 تكرارهـاي  از و افزايد   مي را اثر حجم تنها كه قالبي الگوهاي يا كلي هاي   مقدمه از مؤلف

 نقشـي  نويسـنده  رظـ ن اثبـات  در كـه  هـايي    داده و ضروري غير هاي   روي حاشيه و الزم غير
  .است جسته احتراز واضحات توضيح و اعتبار بي مĤخذي آوردن و باشد نداشته

 از بسياري گر روشن و است يمفيد اطالعات حاوي آمده ها   يادداشت در كه توضيحاتي
 آن دربارة خوانندگان داشته امكان كه آمده نظر به يا و بوده ابهامي ها آن در كه    است مطالبي
  .باشند نداشته را الزم ذهني سابقة
  
  گيري نتيجه .12
 تطبيقي بررسي يك براي هايدگر و مولوي برگزيدن كه رود   مي تصور ،شد گفته آنچه پاية بر

 نظـر  از كـه  اسـت  الزم هـايي    شـرط  پيش اصوالً تطبيقي كار براي زيرا ،باشد دشوار انتخابي
 هايـدگر  و مولـوي  :پيوند و ارتباط )الف :جمله از است آن فاقد كتاب اين موضوع هنگارند
 ايـن  و )عرفـان  و فلسـفه ( انـد  متفاوت حوزة دو از است معترف نيز نويسنده خود كه چنان
 ميـان  ارتبـاط  رقـراري ب براي مؤلف تالش ،بنابراين .كند مي دشوارتر را تطبيقي بررسي نكته
 قابـل  خيلـي  ــ  دارد وجود عرفاني عناصر هايدگر ةفلسف در است معتقد كه ـ حوزه دو اين
 تعلـق  متفـاوت  كامالً )پارادايم( جهان دو به هايدگر و موالنا .رسد نمي نظر به موجه و قبول
 شـباهت  رغـم  به حتي ـ ها آن بيني جهان اصلي عناصر كه شود   مي سبب همسئل همين .دارند

  .مولوي و هايدگر شناختي انسان تفاوت نمونه براي .باشند متفاوت ـ لفظي و ظاهري
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 دليـل  بـه  كتـاب  محترم نويسندة كه است گفتني :محتوايي و ساختاري هاي شباهت )ب
 زبان كه ـ آلماني زبان بر بسيار تسلط با همچنين و مولوي عرفان و هايدگر فلسفة با آشنايي
 اين هاي   بخش توان   مي كه جا آن تا كند معرفي را متفكر دو اين است توانسته ـ است هايدگر
 موالنا مقايسة وصف اين با .رسيد مولوي و هايدگر از شناختي به و خواند جداگانه را كتاب

 دلخواهانـه  هـاي    خوانش با هنويسند .است برانگيز تأمل سطور اين ةنگارند نظر از هايدگر و
 و اگـر  و اما با هم را موجود »هاي سازي شباهت« بگويم است بهتر يا و موجود هاي شباهت

 شـرق  متفكر دو اين فكري شباهت از حاكي بايد كه جمالت همين اما ،دهد   مي دست به ...
 هرگز هراس با عرفاني تجربة چراكه ،دارد حكايت آنان بنيادين هاي تفاوت از ،باشد وغرب
 تـا  اسـت  هشـد  سبب غرب و شرق متفكر دو اين هاي انديشه تفاوت همين .ندارد همساني
 از ،باشـد  داشـته  هـا    شـباهت  و يكساني از نشان كه آن از بيش هشتم فصل در تحقيق نتيجة
 دو اين شناسي انسان ةحوز در هم اساسي هاي   تفاوت كه چنان .دهد    خبر بنيادين هاي تفاوت
  .زبان ةمسئل در هم و شود مي ديده
 از ؛دارد بسـياري  محاسـن  و اسـت  ارزشـمندي  كتاب تفكر و عرفان كتاب ،حال اين با
 با هشد مطرح آن در موالنا باب در كه هم مطالبي .است گر پژوهش خود تحقيق ثمرة جمله
 محقـق  و اسـت  هماهنـگ  و سازگار ايراني انگر پژوهش و خوانندگان اسالمي ايراني روح
 فلسـفي  تفكـرات  و موالنـا  عرفـاني  هاي انديشه از برخي به فصل هفت رهگذر از تواند   مي

 و موالنـا  مقايسـة  بـه  كـه  آخر فصل جز هب ـ موارد بيشتر در ها   استدالل .بديا دست هايدگر
 امـا  ،است سنگين تاحدي آن فلسفي مطالب كه آن با .است منطقي ـ دارد اختصاص هايدگر

 حـاكي  كه شيوا بيان و زبان و خاص مهارت با نويسنده .نيست متكلفانه تعبير و بيان رظن از
 مطالب فصل هفت در ،است هايدگر و موالنا باب در بسيار هاي   آگاهي و انديشه وسعت از

 در هايـدگر  فلسـفي  هـاي  انديشه و موالنا عرفاني تفكرات از برخي باب در اي   ارزنده بسيار
 هاي   انديشه و افكار زمينة در تواند   مي ارزشمند كتاب اين ترديد بي .گذارد   مي خواننده اختيار
 بـدون ( را مباحث اين به مند   عالقه محققان نياز از اي عمده بخش فلسفي تفكرات و عرفاني

 نگـارش  و ويـرايش  نظر از .دكن برآورده )هايدگر و موالنا فكري هاي   شباهت درنظرداشتن
  .است هشد تدوين استادانه بسيار هم
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