
08/04/1394تاریخ دریافت مقاله: 
13/07/1394تاریخ بررسی مقاله: 
19/12/1394تاریخ پذیرش مقاله: 

ي علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله
23ي ششم، سال ، دوره1395ستان پاییز و زم

57- 76ص: ، ص2ي شماره

آن هاي تطبیق وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر و داللت
تعلیم و تربیتدر 

محمدحسن میرزامحمدي

چکیده
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قدمهم
اصلی مشغولیدل، از قدیم تابه امروز، مسئلهدر فلسفه است. این مسئلهترین مهم، »1وجود«

کردند، و مییونان زندگی» ایونی«فیلسوفان بوده است. فیلسوفان پیش سوفسطایی که در منطقه 
ین اول، »)4پارمنیدس«و » 3هراکلیتوس«ازجملهشود (میهم گفته» 2فیلسوفان ایونی«ها آنبه

، 5(بودوریساند کسانی بودند که به این موضوع مهم فلسفی توجه کرده و درباره آن بحث کرده
دور و به ، وجودمسئلهنگاه فلسفه و فیلسوفان از ، ). از دوره سوفسطاییان به بعد1989

نزدیک شد. برخی از فیلسوفان، این تغییر نگاه را انحراف بزرگی در فلسفه دانسته و » موجود«
ابونصر «توان به میها آنازجملهتا فلسفه را به موضوع اصلی خود برگردانند اند کردهتالش
سس فلسفه اسالمی، اولین کسی است که ؤاشاره کرد. فارابی، م» 6مارتین هایدگر«و » فارابی

موضوع فلسفه را وجود دانست و آن را از ماهیت متمایز کرد. هایدگر نیز، دوري فلسفه از 
دلیل انحراف ترین ختن به موجود را انحراف بزرگی در فلسفه دانسته و آن را مهموجود و پردا

عصر سنتی و متعلق به مسلمان ، گراواقعیفیلسوفکه آورد. فارابی میدر تمدن غرب به شمار
و گرفتار در دو ، معاصر هیتلر در جامعه صنعتی، اگزیستانسیالیستفیلسوفی کههایدگراست با

بار دیگر وجود را به موضوع اصلی فلسفه تبدیل کردند .ممکن ، باشدمیانجنگ جهانی آلم
یکدیگرتفاوت با همهبااینتوان این دو فیلسوف را میال پیش بیاید که چگونهؤاست این س

هاي تفاوتویژهبهوجود فواصل زمانی، مکانی و اگرچهمقایسه کرد؟ در پاسخ باید گفت که 
بالقوه تنگناهاي پژوهش تطبیقی صورتبهلوژیکی دو فیلسوف، اجتماعی، فرهنگی، و ایدئو

وجه مشترك اندیشه و زبان دو فیلسوف ترین مهم» حقیقت«آیند، اما پرداختن به حساببه
با توجه .، الف)1393(میرزامحمدي، تواند زمینه اصلی تطبیق اندیشه آنان باشدمیاست که

) است: الفشدهانجاماالت زیر ؤی به سگویفوق، تحقیق حاضر براي پاسخمراتببه

و » هستی«هاي دیگري مانند می باشد. در زبان فارسی به صورت» Being«این واژه که برگردان انگلیسی -1
اثر هایدگر را در فارسی ترین مهم» Being and Time«، کتاب نیز ترجمه شده است. به عنوان مثال» بودن«

اند.) ترجمه کرده182ص ،1387زاده،(نقیب»بودن و زمان«) و 1389(ترجمه رشیدیان،» هستی و زمان«به 
2- Ionian philosophers
3- Heraclitus
4- Parmenides
5- Boudouris
6- Heiddeger
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هایدگر هاي نوآوري) باشند؟ بمیفارابی در مبحث وجود در فلسفه اسالمی چههاي نوآوري
وجوه اشتراك و افتراق وجود شناسی از ) باشند؟ جمیدر مبحث وجود در فلسفه غرب چه

ناسی از دیدگاه فارابی و تربیتی وجود شهاي داللت) باشند؟ دمیدیدگاه فارابی و هایدگر چه
باشند؟میهایدگر چه

روش
هاي االت پژوهش حاضر، در این پژوهش از روشؤهدف و س، با توجه به ماهیت

ال اول و ؤاست. بر این اساس، در پاسخ به سشدهاستفاده"استنتاجی"و "تحلیلی–توصیفی "
یدگاه فارابی و هایدگر است به این صورت که دشدهاستفادهدوم پژوهش، از روش توصیفی 

ال سوم پژوهش، از روش ؤدر خصوص وجود، توصیف و تبیین شده است. در پاسخ به س
یکی از عنوانبهبراي تحلیل کیفی کهایناست. با توجه به شدهاستفادهتحلیل کیفی 

در این پژوهش ، )2008، 1مختلفی وجود دارد (گیونهاي روش، رویکردهاي کیفی پژوهش
از روش ، اج وجوه اشتراك و افتراق دیدگاه فارابی و هایدگر در خصوص وجودبراي استخر

تحلیل "، بخش اصلی تحلیل تطبیقی، "گیون"است. به باور شدهاستفاده"2تحلیل تطبیقی"
یا یک ، همچون یک مفهومها بخشی از داده"، است که در این نوع تحلیل"تطبیقی پیوسته

شود. با آشکارها و تفاوتها شود تا شباهتمقایسه می، اهگزاره با دیگر مفاهیم و گزاره
شود که میامکان گسترش الگوي مفهومی مهیا، هاجداسازي و مقایسه پیوسته مفاهیم و گزاره

ال چهارم ؤ. در پاسخ به س)100ص ("استها روابط گوناگون میان مفاهیم و گزارهدهندهنشان
تربیتی نظریه هاي داللت، . با استفاده از این روشاستشدهاستفادهوش استنتاجی از ر، پژوهش

.استشدهارائهاستنتاج و ، وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر

بحث تحلیلی
بی در مبحث وجود در فلسفه اسالمیفاراهاي نوآوري) الف

وجود مسئلهپرسش بنیادین فارابی، پرسش از وجود است. تمام فلسفه فارابی، در درون 

1- Given
2- Comparative analysis
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و ارزیابی است. براي او، یکی معناي وجود و دیگري تمایز آن از ماهیت بسیار مهم فهمقابل
در فلسفه است. پرداختن به اصل وجود، و تمایز آن از "1تمایز"گذار نظریه است. فارابی بنیان

اینجاباشد. در میو ابداع ويشدهمطرحماهیت، براي اولین بار در فلسفه از سوي فارابی 
توان این موضوع را پذیرفت که فارابی در این میت این نکته به ذهن بیاید که چگونهممکن اس

قبل از او کسانی ، مهم فلسفی پیشگام باشد و در غرب و حتی در میان فیلسوفان اسالمیمسئله
، نمونه در سنت فلسفه غربعنوانبهدیگر به این مهم نپرداخته باشند؟ در پاسخ باید گفت که 

قد است که فلسفه دانشی است که به موجود چون موجود و متعلقات و لواحق ان ارسطو معت
تمایز ارسطو ، ). در تمایز وجود و ماهیت نیز87ص ، 1389، (ارسطونگرش داردخودخوديبه

تمایز ، و این در حالی است که تمایز فارابی، تمایز مفهومی و عقالنی است و نه تمایز وجودي
وجودي است. 

سس فلسفه اسالمی است. وي در دو رساله ارزشمند الحروفؤفارابی م، ساساین ابر
)، این نظریه را مطرح کرده است. فارابی مواجهه حقیقی 1996) و فصوص الحکمه (1990(

وحدي.واژگانی مل دقیق نظري و عقلی) نه أبه معناي ت(داندمیرا شهودي و کشفیباوجود
واجب و ممکن تقسیم کرده، راه جستجوي صحیح آن را وي در این راه، وجود را به دو بخش 

مسئلهنویسد. فارابی میهاي زبان شناسانه دانسته و براین اساس کتاب الحروف راکنکاش
آید. پس موضوع اصلی میداند که تنها از طریق اندیشه به دستمیوجود را موضوعی دشوار

یابد. با این نوع از تفکر است که میاندیشه، همان وجود است. با تفکر است که هستی ظهور
الزم براي رسیدن به معناي وجود هاي هستی بر ما آشکار خواهد شد. زبان و منطق، شرط

هستند.
نظریه ترکیبی بودن موجودات ماهوي از دو حیث وجود و ماهیت، زائد یا عرضی بودن 

است. فارابی دو ازشدهآغوجود بر ماهیت، و تمایز وجود و ماهیت در موجود است، با فارابی 
واقعی، مابعدالطبیعی/مفهومی یا حقیقی/: عقلی/شمردبرمینوع تمایز میان وجود و ماهیت 

کند. در این معنا، میطبیعی. فارابی در رساله الحروف، وجود را همان هست یا بودن تعریف
بط سخن به میانکند. فارابی براي اولین بار از وجود رامیهمه اشیاءهستیبروجود داللت 

شود. همچنین او اولین فیلسوفی است که میآورد و میان آن و وجود عمومی تفاوت قائلمی

1- Distinct
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صرفنهوتوان مصدر ساخت می. به نظر او از وجود نهشماردبرمیوجود را معقول ثانی 
شود. تنها معقول ثانی است که واجد این ویژگی است. به نظر فارابی، موجود عالوه برمی
رابط هم عمل کند. عنوانبهتواند میشامل همه موجودات استکهاین

فارابی در ماهیات مرکب، میان وجود و موجود تمایز ایجاد کرده و تصریح دارد که موجود 
شود که در خارج از ذهن تحقق دارد و عینی است، اما وجود به اي گفته میبه ماهیت مخلوطه

عینیت یا تحقق، ، وجود را به تشخیص،درنهایتو شود. امیذات صرفه و بحث گفته
داند. در پرتو میوجودواسطهبهو تعیین ماهیات را نیز گرداندبازمیخصوصیت و وحدت 

) 1371در التعلیقات (کند.میتبیین وجود به تشخیص است که فارابی نظریه تمایز را طرح
ه است. الزم در اینجا به معناي عارض فارابی وجود را نه مقدم ماهیت بلکه از لوازم آن دانست

خواهد بسیط و محض بودن ، او در ممکنات تمایز را قبول دارد زیرا میحالدرعیناست. 
واجب را اثبات کند.

پردازد. وي ماهیت را همچون موجود یا میفارابی در بیان معناي وجود، به بحث از ماهیت
کند. فارابی در الحروف براي ماهیت سه میوجود خاص یا ذات بالجمله (ذات مرکب) تلقی

شمارد. سپس منقسم را میمنقسمغیرشمارد: او ابتدا ماهیت را شامل دو سنخ منقسم و میمعنا
ماهیت ملخصه به اجزایی که - 2،ماهیت غیرملخصه به اجزاء- 1کند: میبه سه گونه تقسیم

هریک از اجزاء.-3ومقوم اوست
کند و با بیان مثال میذات شیء و هویت یا وجود شیء تفکیکفارابی میان ماهیت یعنی 

سه ایم. توان گفت که وجود او را نیز شناختهنمیکند که با داشتن ذات انسانمیانسان، اثبات
گوییم انسان موجود است، سه معناي ماهیت انسان از نظر فارابی به این شرح است: وقتی می

انسان است و به شناخت تفصیلی انسان کاري نداریم. معناي معنا دارد: معناي اول، مفهوم کلی
شود. در این مرحله شناخت میدوم، پرسش از چگونگی ذات انسان است و اجزاي آن بررسی

شود. فارابی در این معنا، به اجزاء عقلی و مفهومی اشارهمیبیشتري از ماهیت به دست داده
و ، وجودشناسیهستیست. معناي اول از منظر کند. معناي سوم، نظر به اجزاي خارجی امی

همان تفاوت نگاه فارابی از فلسفه یونان است ، آن است. اینشناسیمعرفتمعناي دوم از منظر 
، 1389، ارسطو(پرسش از وجود انسان همان پرسش از چیستی اوست، چون در نظر ارسطو

ر پرسش از وجود به پرسش تمایز، تشخص است. اگمسئلهمهم هاي ). یکی از دستاورد87ص 
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، در آن صورت باید تشخص و خارجیت را به ماهیت ارجاع دهیم. به باور بازگردداز ماهیت 
شیء در خارج داراي وجود کهایندهیم و میفارابی با ماهیت تنها حدود عقلی شیء را نشان

نشان داد. توان تحقق شیء را نمی. با ماهیتگرددبازمیال از هستی ؤاست یا خیر، به س
مبدأزینون) پیش از اثبات فارابی در بیشتر آثارش (التعلیقات، فصوص الحکمه، الحروف،

تمایز و عروض وجود بر ماهیت در ممکنات و عدم مسئلهاول و صفات خداوند، به طرح 
کند که تمایز میوي در فصل دوم رساله زینون بیان، مثالعنوانبهپردازد. میعروض در واجب

هاست، اما در واجب دهد که وجودشان مباین با ماهیت آنمیوض تنها در ممکنات رخو عر
که ماهیتش منحصر در وجودش است، هم تمایز و عروض معنا ندارد و هم تشخص تنها به 

در تقسیم ، ). در رساله الدعاوي القلبیه107-108صص ، 1387، فارابی(وجود واجبی است
عارض بر ذاتشان بوده و از ناحیه غیر ، وجود در ممکنات: دنویسمیموجود به واجب و ممکن

واجب انیت محض بوده و ماهیتی زائد : نویسدمیاست. و در ادامه در توصیف احکام واجب
صص ، 1387، فارابی(شودنمیبر وجودش نداشته و وجودش عارض و ملحق بر ماهیتی

د به واجب و ممکن پرداخته و به تقسیم وجو، ). در ابتداي رساله فصوص الحکمه117- 118
کوشد نشان دهد که در میکید بر تمایز وجود ماهیت در ممکنات و عروض وجود،أضمن ت

زیرا که انیت محض است. ، نه تمایزي و نه عروضی خواهد بود، واجب نه ماهیتی مباین است
دارد. این تعبیري در خصوص رابطه وجود و ماهیت در فلسفه وجود نچنیناینپیش از فارابی، 

از فیلسوفان یونان و حوزه اسکندریه یکهیچعبارت، سرآغاز تفکر جدیدي در فلسفه است. 
نتوانسته بودند، چنین مناسبتی را تشخیص دهند و این نظریه بعدها مورد استناد تمام فیلسوفان 

،توان به اکویناسمیدر غربازجمله). 1393پورحسن، (اسالمی و فالسفه غرب قرار گرفت
خري مانند محسن مهدي و ریچارد نتون اشاره کرد. أو فارابی شناسان مت، اسکوتوس، البرتوس

این نظریه فارابی را بسط داده که برخی نظریه فارابی را به وي چنانآنسینا در اسالم نیز ابن
داند.میدهند. مالصدرا نیز وجود را قطب و محور فلسفهمینسبت
، کند. در نظر اومیموجود و ذات را تبیین، بی معانی وجودفارا، نخست الحروفبابدر

ند. سه حیث یکدیگرکه وجود و هویت مالزم گونههمانباشند، ماهیت و ذات به یک معنا می
همه براي فارابی به یک معنا داللت دارند. ، وخود اجزاء، مرکب از اجزاء، از ماهیت شامل کلی

، امري که نیازمند موضوع است، واژگان مفرد، امر جوهري:ذات نیز براي فارابی پنج معنا دارد
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حقیقتی که نیاز به موضوع ندارد.مقوالت، 

در فلسفه غرب» وجود«دگر در مبحث هایهاي نوآوري) ب
متفاوت از تمامی فیلسوفان ، هایدگر اولین فیلسوف معاصر است که از معناي وجود

هستی و «: کندمیوضوع وجود را مطرحم، کند. وي در سه کتاب خودمیصحبت، گذشته
و ، )1990(»به متافیزیکدرآمدي«، آیدمیاثر هایدگر به شمارترین که مهم، )1389(»زمان

سه ، هایدگر در بحث وجودهاي براي معرفی نوآوري، ). براین اساس1956(»فلسفه چیست«
ها آنالبی به شرح زیر ازمطوقرارگرفتهموردتوجههستی و زمان ویژهبه، فوقارزشمنداثر 
شود:میبیان

پرداختن به جايبه، بعد از سوفسطاییان، اصلی هایدگر این است که در فلسفه غربمسئله
به طرح این پرسش، است. وي در کتاب درآمدي به متافیزیکشدهپرداختهبه موجود ، وجود

کهاینجايبههست چرا اصالً چیزي«و » چرا موجودات هستند و نه هیچ«پردازد که می
، شمارد و معتقد است که انمیهایدگر این پرسش را بنیادي و بنیاد هر پرسش دیگري». نباشد

است. هایدگر معتقد است که پرسش درباره معناي هستی ترین ترین، و ژرفنخستین، گسترده
وي ست.در کتاب هستی و زمان پرسیده و پرورده شده ا، براي نخستین بار در تاریخ فلسفه

با پرسش درباره موجود آغاز) هاپیش سقراطیاستثنايبه(سنتیهاي معتقد است که همه فلسفه
نمایان برانگیزپرسشکنند و به طبیعت نمیاز وجود آغازکدامهیچیابند اما میشوند و پایانمی

توس و (هراکلیویژهبهپردازند. هایدگر با بازخوانی تفکر پیش سقراطیان شدگی آن نمی
توانست به اصل وجود ، ارسطو)ویژهبهو تمایز آن با نوع مواجهه فیلسوفان بعدي (، پارمنیدس)

پارمنیدس اولین کسی است که به پرسش درباره وجود پرداخته است. ، به نظر او، راه پیدا کند
حقیقت وجود و حقیقت را در پیوند با یکدیگر دانسته و، به نظر هایدگر، فلسفه یونانی از آغاز

یونانی را که به معناي ناپنهان » 1آله تیاي«است. او واژه شدهشمردهرا همانا نمایان شدن وجود 
ممکن است ).202، ص 1387زاده،گیرد (نقیبمیگواه این معنی و درستی این تعبیر، است

پاسخ شود؟ درمیدرباره فارابی چگونه پاسخ داده، مطرح شود که این ادعاي هایدگرسؤال این
رسد هایدگر در فضاي فلسفه اسالمی و بیان ویژه فارابی در خصوص میباید گفت که به نظر

1- Aletheia
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معناي وجود ورود نکرده و آن را مورد غفلت قرار داده است.
هایدگر معتقد است متافیزیک باید به پرسش درباره وجود بپردازد ولی از زمان ارسطو (و 

درباره موجود پرداخته است. وي علت انحطاط غرب را نیز بلکه قبل از آن) به بعد، به پرسش 
هایدگر وي معتقد است که یونانیان وجود را در ، داندمیغفلت از وجود و دور شدن از آن

کشیدند. براي آنان حقیقت، همانا از پنهانی بیرون میبیرونها دیدند و از نمودمینمودها
ود که نمود تا حد نمود صرف تنزل یافت و وجود و افالطون بها آوردن بود. با کار سوفیست

به جهان فراتر از حس، برکشیده شد و بدین سان شکافی میان نمود فقط، و وجود » ایده«چون 
این کار در مسیحیت هم با تعریف ، واقعی که یکی در پایین بود ودیگري در باال، ایجاد شده

وجود در ، فلسفه هگل است که در آندو جهان زیرین و برتر ادامه یافت. اوج این کار در 
شود. هایدگر معتقد است تنها فیلسوفان پیش از سقراط بودند که میمعنی مطلق ایده نامیده

را » اندیشیدن«و ، »وجود«، و پارمنیدس »لوگوس«، و »فوسیس«وجود را دریافتند. هراکلیتوس 
، در نزد افالطون و هگلو » گفته«لوگوس به ، به هم پیوند دادند. در عوض در نزد ارسطو

تبدیل شده و گشوده شدن وجود موجود از میان رفت. هایدگر، این روند را » ایده«فوسیس به 
داند. میبه فراموش شدن وجود و پرداختن به موجود تعبیر کرده وآن را معناي واقعی نیهیلیسم

و آوردن غیر بررسی وجود تا حد و مرز غیر وجود، راه رها شدن از این وضعیت، براي او
، فلسفه را پرسش »فلسفه چیست«وجود به درون دایره این پرسش است. هایدگر، درکتاب 

داند. فلسفه گفتگوي انسان و وجود، خطاب میتر درباره وجود موجودو یا دقیق، درباره وجود
ونیز شنیدن نداي وجود موجود وهم سخنی با آن است. این پرسش از نظر ، بودن به انسان

همان در جهان ، شود. انسان چون موجودي که بودن اوگر با بررسی هستی انسان آغاز میهاید
برد. انسانمیبراي انسان به کار» آنجا بودندر«بودن است. هایدگر واژه دازاین را به معنی 

براي » وجود«وابسته به آن است. همچنین، ، آگاه شود و آگاهی وي از خود» وجود«تواند ازمی
مند است. از نظر هایدگر، براي پرداختن دن نیازمند انسان است. انسان موجودي زمانآشکار ش

به وجود باید به موجودي پرداخت که در بند وجود است و آن انسان است. او موجودي است 
که چگونگی وجود او وابسته به توجه او به وجود خود است و آگاهی او به خود، در پرتو 

پیوند با آن است. براي پرداختن به وجود باید به تحلیل وجود انسان آگاهی او به وجود و در
یعنی در میان سایر موجودات ، دازاین به معناي حضور انسان در شرایط، یا دازاین پرداخت
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مندي همانا معنی وجود اوست. زمان افقی است مند و زماناست. دازاین موجودي است زمان
باید از جنبه زمانی ، هرگونه وجودشود.میفهمیده و تفسیر، که هرگونه وجود از آن افق دیده

). در این جا ممکن 182- 185صص ، 1387، زادهو از افق زمان نگریسته و بررسی شود (نقیب
به سراغ موجود، است این موضوع به ذهن برسد که هایدگر هم براي پرداختن به وجود

و موجود را به هم پیوند داده و شناخت وجود، رود. لکن باید گفت که هایدگر در دازاینمی
داند.میداند. او موجود را هم در بند وجودمیموجودیت وجود را تنها در دازاین ممکن

از نظر هایدگر، وجود شناسی باید کار خود را با تحلیل هستی انسانی آغاز کند. هایدگر 
سروکار داشتن و ، بودنمقیم، معتقد است که دازاین در جهان است، به معناي منزل گزیدن

ندارد که از » دکارتی«فاعل شناسا و موضوع شناسایی حالت عنوانبهدربند ارتباط بودن. انسان 
رود هم در میگوید انسان هم بیرونمیخود بیرون رود تا بتواند چیزي را بشناسد. هایدگر

انسان است و » 1دستدر«ماند. انسان از جهان فاصله ندارد بلکه در آن است. جهان میدرون
، کند. واقعیت زندگی انسان و کار طبیعی او در فاصله گرفتنمیزندگیها آنانسان با
سنجیدن و اندازه گرفتن نیست بلکه در تماس نزدیک او با چیزهایی است که در ، نگریستن

ز وجود اند. جهان هایدگر، جهان ابژکتیو نیست بلکه وابسته به دازاین، و وجهی امیانش گرفته
).189- 195پیشین، صص(و هم کسان است، است. این جهان هم شامل چیزها

رود. وي معتقد است میثیر دیگرانأبه سراغ ت، هایدگر پس از بررسی این ویژگی دازاین
همانا کهاینداز، کنند. با این حالمیکنند و به نیست تبدیلکه دیگران فرد را در خود حل می

ن به خود آمدن و خود شدن نیز برخوردار است. به نظر هایدگر دازاین تنها از امکا، امکان است
دازاین همانا . موجودي است که واژه اگزیستانس در معنی واقعی بر آن به کار رفتنی است

کند که کار او در بیان خود بودن یا ناخود بودن دازاین میگشودگی خود است. هایدگر بیان
، نگاه او نه اخالقی. ارزشیهاي ه است و نه پرداختن به داوريهمانا رویکردي نمود شناسان

یعنی روشنگري چگونگی 2"پدیدارشناسی"نقادانه و از دیدگاه فلسفه فرهنگ بلکه از دیدگاه 
تواند نمیداند و معتقد است که انسانمیاین وضعیت را طبیعی، بودن آدمی است. هایدگر

کنجکاوي، ، این وضعیت داراي سه جنبه گفتار بی مایهگویدمیبراي همیشه از آن بگریزد. او

1- Handiness
2- Phenomenology
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توانند مایه آسودگی و آسایش شوند ولی به میاگرچهو نا روشنی است که به طور کلی 
صص، شود (پیشینمیهیچی و از خود بیگانگی منجر، بنیاديبی، ور شدن در خودغوطه
200 -197.(

یعنی از خود بیرون ایستادن است و ، نسهمانا اگزیستا، گوید چون ذات دازاینمیهایدگر
هایی چون وي به بیان حالت، بنابراین. ماندنمیپس در این وضعیت، از خود بیرون شدن
در ، آن گاه که روشن کننده است، دازاین. پردازدمیدلواپسی و اضطراب، نگران و در بند بودن

حقیقت همانا . شودمیدگرباره در ناحقیقت پنهان، و آن گاه که آن روشن شده، حقیقت است
بر دازاین نمایانها حقیقت تنها آن گاه هست که دازاین هست زیرا باشنده. آشکار شدن است

رود و مرگ براي می» مرگ«دازاین به سوي . دازاین همیشه بوده است و خواهد بود. شوندمی
گوید که تحلیل او از میهایدگر خود. دهدیمدیگر پایانهاي او امکانی است که به همه امکان

پردازد که مرگ چگونه به میمرگ این جهانی است به این معنی که فقط به این پرسش
امکانی است که در ذات دازاین ، یابد. مرگچون امکان وجود او راه می–زندگانی دازاین 

، کان خود بودن استگشاید و آن اممیامکان دیگري را براي دازاین، وجود دارد. مرگ
البته تفسیر هایدگر از مرگ الهیاتی نیست.. برخورد اصیل با مرگ

زند و آن را نه الهی بلکه در ذات دازاینمیحرف» نداي وجدان«در ادامه از هایدگر
اي است که دازاین به خود پس زمینه، داند. هستی دازاین گذرا است وچون این گونه استمی
و اتفاقات کنونی ، میانه تولد و مرگ، تی اصیل داشته باشد. هستی دازاینخود باشد و هس، آید

همین گذرندگی، وجه زمان . نیست بلکه در نوردیدن و خود را به سوي آینده کشیدن است
داري دازاین است همانند وجه مکان داري او.

بنیاد زبان در ارتباط تنگاتنگ است. چون وجود نه تنها » زبان«با » وجود«به نظر هایدگر 
گوید امروز دریافت معنا و میبلکه بنیاد انسان بودن انسان هم هست. هایدگر، بودن زبان

کنیم که زبان چیزي جز ابزاري براي بیان میجایگاه زبان براي ما دشوار شده است. ما فکر
زبان باید در خدمت اندیشه باشد و نه اندیشه در خدمت زبان. این در،نیست و از این رو

(سخن یا خرد) نمایان شد. براي فهم ذات زبان چون لوگوس، حالی است که براي یونانیان
معناي فلسفه، باید این گونه زبان را فهم کنیم.
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ناسی از دیدگاه فارابی و هایدگروجوه اشتراك و افتراق وجودش) ج
وجوه اشتراك: اول

ارابی و هایدگر، همین وجه اشتراك فترین مهم: موجودجايبهتمرکز بر وجود الف)
فارابی در فلسفه براي ، اول تحقیق گفته شدسؤال موضوع مهم است .همان گونه که در پاسخ

اولین بار به اصل وجود پرداخت و آن را از ماهیت متمایز کرد. این کار در تاریخ فلسفه 
ال دوم ؤخ سباشد. همچنین، همان گونه که در پاسمیسابقه بوده و از ابداعات معلم ثانیبی

پرداختن به جايبههایدگر اولین فیلسوف غربی است که ، تحقیق گفته شد، در دوره معاصر نیز
به وجود پرداخت. وي با طرح –که گفتمان غالب فلسفه پس از افالطون بوده است -موجود

و بنیاد ، چرا موجودات هستند، وجود را به محورکهاینمبنی بر » الیب نیتس«مجدد پرسش 
سائل فلسفی برگردانده است.م

، اول تحقیق گفته شدسؤال همان گونه که در پاسخ به: دریافت وجود از طریق عقلب)
داند. میفارابی مواجهه حقیقی با وجود را مواجهه شهودي و کشفی، به معناي تامل دقیق نظري

دوم تحقیق ال سؤکند. همچنین در پاسخ بهمیبه نظر او، از طریق تفکر است که هستی ظهور
توان به می–باشد میکه براي او همان خرد–مشخص شد که براي هایدگر، از طریق لوگوس 

دهد تا مسائل وجود براي ما نمایان شده و دیده شود. میفهم هستی رسید. لوگوس اجازه
معرفت شهودي ، را به ذهن بیاورد که در فلسفه اگزیستانسیالیسمسؤال شاید مطالب فوق این

یک فیلسوف عنوانبهبنابراین چگونه ممکن است که هایدگر . ز معرفت عقلی متمایز استا
باید به دو نکته سؤال اگزیستانسیالیست این دو نوع معرفت را یکی بداند؟ در پاسخ به این

توان هایدگر را به طور مطلق یک فیلسوف اگزیستانسیالیست نمیکهایناول : اشاره کرد
، بر همین اساس. مل دقیق نظري استأت، منظور از شهود در این جاکهاینو دوم ، دانست

. کندمیهایدگر از واژه لوگوس استفاده
فارابی ، اول تحقیق گفته شدسؤال همان گونه که در پاسخ: ج) تمایز وجود و موجود

وجود در پرتو ، کند. براي او وجود داللت بر هستی دارد اما موجودمیوجود را از موجود جدا
، آوردمیتشخص را هم به دنبال، یابد. فارابی معتقد است تمایز وجود از موجودمیتحقق

دوم سؤال توان وجود را از موجود تشخیص داد. همچنین در پاسخ به، مییعنی به این اعتبار
تحقیق مشخص شد که براي هایدگر، وجود در خود است و درونی است و به موجود هستی
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فقط آن گاه هست که وجود باشد چون موجود باید بر وجود آشکار شود. البته دهد. موجودمی
باید به این نکته مهم اشاره کرد که تمایز وجود از موجود نزد فارابی و هایدگر، به معناي عدم 

نبوده بلکه هردو فیلسوف به ارتباط تنگاتنگ وجود و موجود اعتقاد دارند.ها آنارتباط
اول تحقیق گفته سؤال همان گونه که در پاسخ: در شناخت وجودد) نقش آفرینی زبان

شود. براین میزبان شناسانه انجامهاي براي فارابی شناخت وجود با استفاده از کنکاش، شد
کند. این کتاب یکی از آثار مهم فارابی در وجود میلیفأاساس، وي کتاب مهم الحروف را ت

ا یکی از شروط الزم براي رسیدن به معناي وجودزبان ر، شناسی است. وي در این کتاب
براي هایدگر نیز ، دوم تحقیق گفته شدسؤال همان گونه که در پاسخ به، داند. همچنینمی

بلکه بنیاد ، وجود با زبان در ارتباط تنگاتنگ است. چون وجود نه تنها بنیاد زبان بودن زبان
ابزاري براي بیان دانسته است ذات زبان چون انسان بودن انسان هم هست. وي زبان را فراتر از 

باید این گونه زبان را فهم کرد. ، شود وبراي فهم وجودمینمایان، لوگوس

وجوه افتراق: دوم
وجه افتراق فارابی و هایدگر در وجود ترین اصلی: الف) سلسله مراتبی بودن وجود

تا قبل از فارابی در فلسفه ، همین موضوع مهم است. تقسیم وجود به ممکن و واجب، شناسی
سابقه نداشته و از ابداعات اوست. وي در آثار مختلف خویش به بحث وجود پرداخته است. 

)، بحث وجود را سلسله مراتبی 1991(»آراء اهل مدینه فاضله«فارابی در کتاب ارزشمند 
از نظر او همه دهد. میدانسته و در راس این مراتب، وجود اول یا همان واجب الوجود را قرار

شود. این در حالی است که در نزد هایدگر، میاز این وجود صادر، هستی و آنچه در آن هست
به ذهن بیاید که سؤال موضوعیتی ندارد. در این جا ممکن است این، بحث مراتبی بودن وجود

د به در پاسخ باید گفت که تقسیم وجو. بندي قبالً توسط ارسطو انجام گرفته استاین تقسیم
به نظر، به عالوه. باشدمیاز سوي فارابی براي تبیین نسبت وجود و ماهیت، ممکن و واجب

براي کهدرحالیاز نظر ارسطو کامالً عقلی و مفهومی است ، رسد تمایز میان ممکن و واجبمی
بندي وجودي است .فارابی این تقسیم

وغایت آن رسیدن به وجود اول غایت گرا است ، فلسفه فارابی: مدار بودن وجودب) ارزش
صبغه الهی داشته و ، وجود براي فارابی، ). از این منظر1393(خداوند) است (میرزامحمدي،
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موضوعی کامالً ارزشی است. اصوالً تمام تالش فارابی آن است تا موضوع اصلی فلسفه خود 
د هایدگر، را شناخت وجود واجب و رسیدن به آن قرار دهد. این در حالی است که در نز

یعنی روشنگري چگونگی بودن ، بلکه پدیدار شناسانه، نه از منظر ارزشی، پرداختن به وجود
داند. توصیف پدیدارشناسانه میاین چگونگی را کامالً طبیعی، آدمی است. خود هایدگر

کامالً خنثی وسکوالر است (ابوترابی؛ ، وجودي دازاین وتفسیر آنهاي هایدگر از ساختار
هایدگر ، بر این اساس. )88، ص 1393کالته جعفر ابادي؛ شعبانی ورکی و مسعودي،جاویدي 

تحلیل هایدگر از مرگ نیز این جهانی بوده و تفسیر . داندمیپایان وجود موجود را نیز مرگ
الهیاتی ندارد.

یکی از نقاط عنوانبه، از تمایز وجود با موجود، در بخش قبل: ج) ارتباط موجود با وجود
، از ارتباط موجود با وجود، تراك فارابی و هایدگر در وجودشناسی بحث شد. در این قسمتاش
توان در میآید. این افتراق رامییکی از نقاط افتراق این دو فیلسوف صحبت به میانعنوانبه

دوباره ، وي با وجود تمایزي که میان وجود و موجود قائل است، فلسفه هایدگر جستجو کرد
کند و میرا مطرح» 1دازاین«، هایدگر براي بیان این ارتباط. گرداندمیبریکدیگرا به این دو ر

براي ، گیرد. به نظر اومیدر نظر، »وجود در شرایط«و » در آن جا بودن«آن را به معناي 
، باید به موجودي پرداخت که در بند وجود است. این موجود همان انسان، پرداختن به وجود

د از موجود در نزد هایدگر متوجه به ان است .این در حالی است که فارابی همان و تمایز وجو
کند که تا آخر هم به این تمایز وفادار میتالش، طور که از تمایز وجود از موجود شروع کرده

وجود براي فارابی همواره . بماند. تمایز وجود از موجود در نزد فارابی متوجه به خدا است
براي وجود واجب با اطمینان ویژهبهو هستی دهنده آن است. این موضوع برتر از موجود 

موضوع وجود و موجود ، بیشتري مطرح است. از دیدگاه فارابی، براي وجود واجب (خداوند)
سراسر وجود است.تعالیباريقابل طرح نبوده و 

سؤال ایندر پاسخ به. تربیتی وجود شناسی از دیدگاه فارابی و هایدگرهاي داللت) د
تربیت از منظر وجودشناسی در فلسفه تحقیق، تالش بر آن است تا چارچوب کلی تعلیم و

:فارابی و هایدگر ترسیم گردد

1- Dasein
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رساندن موجود انسانی به وجود واجب است. فارابی این ، هدف غایی فلسفه تربیتی فارابی
کند. سعادت حقیقی میداند و آن را به دو بخش دنیوي و اخروي تقسیممی»سعادت«غایت را 

توان ، میاین اساس). بر1392(قصوي) انسان، نه در دنیا بلکه در آخرت است (میرزامحمدي،
:1الگوي تربیتی حاصل از وجود شناسی فارابی را با شکل زیر نشان داد

.1شکل 

تعلیم و تربیت براي فارابی رساندن وجود، شودمیهمان گونه که در تصویر فوق مشاهده
در صدد ، موجود (آدمی) به وجود واجب (خداوند) است. معلم ثانی با طرح پرسش از وجود

است تا واجب الوجود را به انسان معرفی کرده و راه نزدیک کردن آدمی به خداوند را به وي 
به ضرورت واجب است. ، ) واجب تعالی227- 228، صص1405(نشان دهد. از نظر فارابی

عین همان وجودي است ، شودمیبه سبب آن از سایر موجودات متمایزوجود ویژه خداوند که 
که فی ذاته به آن موجود است. پس امتیازش از ماسوي، عبارت از توحید فی ذاته اوست. از 
طرفی واجب نه خود و نه وجهی از وجوه او مادي نیست، پس فی ذاته عقل بالفعل است، چرا 

ماده است. پس واجب که وجه مادي در او نیست ، شدموجودي نتواند عقل باکهاینکه مانع 
پس واجب از همان ، معقول بالفعل هم هست، عقل بالفعل است و همچنین به دلیل عدم ماده

در، زیرا موجودي که هویت او عقل است، جهتی که عقل بالفعل است معقول بالفعل نیز هست

توان براي مفاهیم ها چیست؟ آیا میکارکرد این شکل"مطرح شود که ؤالسدر این جا ممکن است این -1
فه تعلیم و تربیت، انتزاعی فلسفه مابه ازایی ملموس طراحی کرد؟ و ... . در پاسخ باید گفت که در رشته فلس

تر شدن این هاي فیلسوفان، رویکردي معمول است و براي روشنهاي تربیتی از اندیشهاستنتاج مدلول
وري یک کار تحقیقی باشد.آگر نوتواند نمایانشود و ارائه الگو میها، گاهی از شکل هم استفاده میمدلول
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و ، کندمیفسه ذات خود را تعقلمعقول بودنش محتاج به ذاتی خارج از خود نیست بلکه بالن
معقول نیز ، کندو چون ذاتش او را تعقل می، باشدمیعاقل نیز، کندمیچون ذات خود را تعقل

1991(فارابی،هم معقول استو، و عاقل، هم عقل، در آن واحد، هست. پس واجب الوجود
).45، ص 1964، و فارابی، 46- 47صص 

واجب «گوید: میواجب الوجود، در بیان توحید عملی باريفارابی پس از بیان توحید ذاتی 
است بر تو که سالک الی اهللا شوي و کوشش کنی تا از این عالم طبیعت ظلمانی خارج شوي، 
از کثرات امکانیه که مانع توجه به خیر مطلق است صرف نظر کن، به اسباب التفات نکن تا به 

هی کرد و به دیده بصیرت، اوصاف کمالیه، مقام قرب الهی برسی، در آن حال مالحظه خوا
فانی و نابودند ، راجع به دوست را خواهی دید و کلیه موجودات امکانیه در جنب حضرت حق

).51، ص 1996(فارابی، 
شود. از این میمل دقیق عقالنی ممکنأاز دیدگاه فارابی، مواجهه حقیقی با وجود تنها با ت

و ، ریق قرار گرفتن فرد در مسیر صحیح تعلیم و تربیتتوان نتیجه گرفت که از طمیعبارت
که همان سعادت است، براي انسان ممکن، رسیدن به واجب الوجود، پرورش قوه عقل وي

هم به هستی و هم به شناخت او توجه ، شود. فارابی در بیان معانی مختلف از ماهیت انسانمی
کند. از نگاه وجود شناختی میسؤال ناز وجود انسا، دارد. فارابی متفاوت از فلسفه یونان

مسیري است که ، تعلیم و تربیت، توان به این آموزه تربیتی رسید که براي معلم ثانیمیفارابی
تواند اساس وجودي خود را در آن بشناسد.میفرد

توان پرورش دازاین اصیل دانست که در زمان میهدف غایی هایدگر در تعلیم و تربیت را
کند. غایت این تعلیم و میهی از گذشته خویش، به طرح افکنی خود در آینده اقدامحال با آگا

آگاهی به چرایی افکار، رفتارها و اعمال خود است و بررسی مداوم این امور باعث ، تربیت
شود. بر این اساس، الگوي تعلیم وتربیت از دیدگاه میاصالح و حرکت رو به جلوي جامعه

(ابوترابی؛ جاویدي پیشنهاد شده است) 2(شکل صورتبهق انجام تحقیقی هایدگر، قبالً از طری
). 1393کالته جعفر ابادي؛ شعبانی ورکی و مسعودي،

تربیتی دیدگاه وجود شناسی هایدگر مورد هاي در تحقیق حاضر، داللتکهایناما با نظر به 
ارائه 3شکل صورتبهتوان الگوي تربیتی مورد نظر هایدگر را، میتوجه قرار گرفته است

نمود:
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.2شکل 

.3شکل 

از دیدگاه هایدگر، انسان همسایه وجود است و بایستی که با آن ، براساس تصویر فوق
نسبتی آزاد برقرار کند. موجود انسانی نباید علیه وجود شورش کند، چون با این کار از خود 

اي زمینه، خود اقدام نماید. فهم خودشود. موجود انسانی در مرحله اول باید به فهم میدور
شرایط ، و برقراري ارتباط مناسب با آن است. عنصر دیگر در این جریان، براي فهم وجود

شوند. انسان باید بتواند با آنان هم ارتباط میهستی و دیگران مطرح، است. در این قسمت
. وي معتقد است که مناسب برقرار کند. ارتباط صحیح با طبیعت، مورد توجه هایدگر است

طبیعت ، برقراري ارتباط صحیح با طبیعت و نزدیک شدن به آنجايبهانسان در دوران مدرن 
را اسیر خود ساخته و از آن استفاده ابزاري به عمل آورده است (میرزامحمدي و همکاران، زیر 

، به نظر ويدیگر نیز مصداق دارد. هاي چاپ). این موضوع براي هایدگر در ارتباط با انسان
و یا مسلط شدن آنان بر فرد شود. بلکه ، ارتباط انسان با دیگران نباید موجب تسلط فرد بر آنان

این ارتباط باید زمینه ساز آزادي انسان باشد.
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موضوع محوري در این تصویر، تعلیم و تربیت است. از نظر هایدگر تعلیم و تربیت باید 
و دنیاي خود ، فهم خود، از وجود خودسؤال اگرد را بهش، باشد. تعلیم و تربیت اصیل» 1اصیل«

کند تا به سوي وجود حرکت کندمیبه فرد کمک، کند. تعلیم و تربیت اصیلمیترغیب
).2،2009(بروك

وجودیش و ارتباطی که با خود هاي تواند اقدام به آگاه کردن شاگرد از ساختارمیمعلم
در تعلیم و ، بنماید. رابطه معلم و شاگرد، کندمیدركدارد و بر مبناي آن هستی و دیگران را

زمینه را براي ، تربیت هایدگر، مبتنی بر خالقیت اصیل است. او با توجه به جهان شاگرد
مدرسه و معلم ، ، بخشی از جهان شاگردرکند. به نظر هایدگمیگشودگی اصیل در وي ایجاد
شاگرد به خود و معلم را درشاگرد توسعه دهد و عالقهمشغولیدلهستند. بنابراین مدرسه باید 

).1393(ابوترابی؛ جاویدي کالته جعفر ابادي؛ شعبانی ورکی و مسعودي،

گیرينتیجه
این وجه اشتراك اصلیور هستند.آفیلسوفانی نو، فارابی و هایدگر هر دو در مبحث وجود

فضاهاي متفاوت ، بحثدر اینها آنلکن نقطه افتراق اصلی. در وجود شناسی استها آن
و هایدگر در فضایی ، اسالمی )(دینیکامالًصورتبهبه گونه اي که فارابی . ستهاآنفکري

به خوبی خود را نشانها آندر  فلسفه تعلیم و تربیت، این تفاوت. نگرندمیغیر الهی به وجود
تواند به مییق آن انساندهد به گونه اي که براي فارابی تعلیم و تربیت راهی است که از طرمی

براي هایدگر تعلیم و تربیت راهی است براي کهدرحالی) برسد. تعالیباريوجود واجب (
شناخت وجود و شرایطی که موجود آدمی را در بر گرفته اند. 

اکنون که بحث تحول در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور مطرح شده و 
بازگشت به آراء و ، باشدمیو در حال استقرار و عملیاتی شدناسناد مهمی در این زمینه آماده

در مسائل مختلف ها آنفیلسوفان بزرگ مسلمان و استفاده از ابداعات بی نظیرهاي اندیشه
مبحث عنوانبه، تواند بسیار مفید باشد. استفاده از نظریه وجود شناسی فارابیمیزندگی

1- Authencity
2- Brook
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مختلف درسی و آموزشی هاي وضوعات بنیادي حوزهتواند در طرح م، میمحوري این تحقیق
آموزان و دانشجویان را با گذاران نظام آموزشی کشور قرار گیرد و دانشمورد استفاده سیاست
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