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  مقدمه

 هایـدگر اشتغال یا عدم اشتغال فلسـفه  ، یا به عبارت بهتر هایدگردرباره اعتقاد یا عدم اعتقاد 

 هایـدگر منظـور  «: گوید می، آشکارا گادامر. آراي گوناگونی نقل شده است ،»خدا«به مبحث 

، 1384، گـادامر ( »خـداجو بـود  ، او در تمـام زنـدگانی بلندمـدت خـود    . خدا بود، از وجود

ــار وي  .)156ص ــی آث ــان انگلیس ــود ، مترجم ــرف اول وج ــد  ) Being(ح ــزرگ قی او را ب

، احمدي( پدرش همواره به خدایی ایمان داشته است، کند و پسر وي نیز ادعا می، کردند می

  .)676ص، 1382

همه ایـن  ، را وجود سادگی شود که به قول صریح سارتر شنیده میسخنان، در برابر این 

ـ » ملحد«هاي  را از جمله اگزیستانسیالیست هایدگرخود و ، ها بینی خوش آورد؛  شـمار مـی  ه ب

سـارتر را بـه بـدفهمی    ، جهت ایـن سـخن   به، »اي در باب اومانیسم نامه«در  ، هایدگرهرچند

  .)6-5ص، 1387، بیمل(. کند تفکر خود متهم می

تـوان ایـن دو دسـته     مـی ، در زمینـه تفحـص فلسـفی    هایـدگر خود سخنان با رجوع به 

. خداسـت  بـی ، اي کند کـه فلسـفه ریشـه    او عنوان می. اهر متناقض را جمع کردظ قضاوت به

، در تفحـص فلسـفی   به خـدا هایدگر عدم اعتقاد ، با وجود این .)653ص، 1382، احمدي(

بـودن و   معنـاي ملحـد   بههایدگر، خدایی  بی. نشانه این نیست که وي منکر وجود خداست

خدایی، آغاز عزیمت خودیافت وجود بـوده،   بیمطلق نیست؛ این دور از خدا حرکت کردن 

هایدگر این خط سـیر را در  ). Fumihiko, 2009, p235(شود  رفته به الوهیت نزدیک می رفته

  : کند سخنی مشهور چنین خالصه می

، تنها از ماهیت امر مقـدس . شود ماهیت امر مقدس اندیشیده می، تنها از حقیقت وجود«

تـوانیم بیندیشـیم و    مـا مـی  ، تنهـا در پرتـو ذات الوهیـت   . دشو ماهیت الوهیت اندیشیده می

  ).Stambough, 1979, p135(» شود به چه چیزي اطالق می» خداوند«بگوییم که کلمه 

تا چه انـدازه حـق دارد   ، کند را بررسی می هایدگرخدا در اندیشه  مسألهکه پژوهشگري 

امـر  «، »وجـود «نوان مقسم سه مفهوم ع را به» خدا«کلمه هایدگر، هاي دینی  با توجه به پیشینه
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اگر همین تثلیث را ناشـی  ، استراه درست ؛ و چه اندازه بر کندلحاظ » الوهیت«و » مقدس

 قلمداد کنـد؟ بـه   هایدگردر ذهن ، ادبی -دینی و مطالعات جامع تاریخیباورهاي از ترکیب 

ضـامنِ صـحت   «منزلـه   خـدا بـه  در پـی تعریـف   رو هستیم کـه   به ما با متفکري رو، حال هر

کنـد و   حرکت را بدون خدا آغاز مـی ، رو این  از .)57ص، 1373، پروتی(. نیست »شناسایی

، 1387، همـدانی ( پـذیر  آزاد از خداي مابعدالطبیعی که نه رقص برانگیز است و نه عبـادت 

آن است که از طریق تفکر ، تنها امکانی که براي ما باقی مانده«رسد که  بدانجا می ،)108ص

نوعی آمادگی براي ظهور یا غیاب خدا را در زمان غرقه گشتن فـراهم  ، شاعرانه اندیشیدنو 

از وجـود تـا   » خـدا  مسأله«گیري  پیدر  ، هایدگربنابراین .)121ص، 1387همدانی، ( »کنیم

پس از اجراي برنامه تخریب مابعدالطبیعه سنتی و تفکیک سره از ناسـره در طـول   ، الوهیت

  . گردد بازمی به حقیقت هنر و کار هنريسرانجام  ،تاریخ مابعدالطبیعه

  امر مقدس در برابر انتوتئولوژي 

میـان  انقالبی است کـه وي در  » امر مقدس«درباره  هایدگرمبناي نظري موضع ، به یک معنا

 »امر بالقوه«و » امر بالفعل«آورد و به واژگونی نسبت  وجود می به، تحلیل هرمنوتیکی دازاین

مقدم بر قـوه و امـر بـالقوه    ، همواره فعلیت و امر بالفعل، مبناي اصول مدرسیبر . انجامد می

، آسمانی و زمینی، بر تمام موجودات ممکن، منزله وجود واجب به خداوند، رو این است؛ از

امکـان در  ، هنگام تشریح مقوله امکان در دازایـن ، »وجود و زمان«در هایدگر، اما . تقدم دارد

و بـا   )359-358 ص، 1386هایـدگر،  (. شمارد میمقدم ، »فعلیت«بر  مقام اگزیستانسیال را

اگر این اصل که امکان یا قوه بـر  . ندک مشخص میتلویحاً موضع نظري خود را ، این انقالب

در ، یک اصل کلی و خارج از سـاحت هرمنوتیـک دازایـن   ، به عنوان مقدم است، امر بالفعل

ي ها فعالیتاي از  جنبه، قرار داده شود، افالطون تا نیچهاز ، برابر اصول مابعدالطبیعه تاریخی

ایـن  هایـدگر،  . آید که متوجه نقادي تاریخ فلسـفه غـرب اسـت    دست می به هایدگرفلسفی 

کند و درست در سایه همین اصل است کـه وي   معرفی می» انتوتئولوژي«عنوان  با تاریخ را

، داراي مابعدالطبیعـه ، ب ایـن عنـوان  موجـ  بـه . دهد نسبت می، این عنوان را به تاریخ فلسفه

  .)53ص، 1373، پروتی( است) انتوتئولوژیک(ـ منطقی  ـ الهی خصوصیت وجودي

  : شود که محل انتقاد است سه تعبیر اساسی در فلسفه یافت می، کلی  طور به
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تعبیر موجود بما هو موجود) الف
1

مقـام  ، موضـوع بنیـادین تفکـر فلسـفی    به عنوان که ، 

  میراث اندیشه ارسطوست؛، مابعدالطبیعه تثبیت کردهخود را در 

، »یک چیزاند، خدا و وجود جامع«عبارت ) ب
2
شـالوده  ، بـه نحـو اخـص   ، این عبارت 

  شناسی قرون وسطاست؛ یزدان

؛»مطابقت واقعیت با عقل است، حقیقت«گزاره  )ج
3
فلسفه بـا وعـده   هایدگر، بنابر قول  

تـن  » وجـود «همـواره از تفکـر   ، اما در طول راه، کردراه خود را آغاز ، »وجود«اندیشیدن به 

از نظـر هایـدگر، ایـن    . )133ص، 1387هایـدگر،  ( اهتمام داشته اسـت » موجود«و به زده، 

  . گیر مباحث فلسفی بوده است دامن، حتی هنگام سخن از امر الهی یا خداوند نیزکاستی، 

هاي عقالنـی فلسـفه تومـائی     ها و موشکافی تحلیل، همه از بیش، آماج این انتقاد اساسی

بـا فـرق   » وجود و ذات«آغاز آکویناس در . رود شمار میه است که مرجع کالمی کاتولیک ب

»وجود«نهادن میان 
4
»موجود«و  

5
دانـد کـه    و ممکنات را موجوداتی می» وجود«خداوند را ، 

، حقیقـت  در، صورت عقلی وجـود بـوده  ، بر اینکه موجود؛ افزون کنند وجود را دریافت می

، 1381، آکوینـاس ( پـذیرد  تحدید و تمثـل مـی  ، وجودي است که در قالب مقوالت منطقی

  .)57ص

، ایراد نخسـت : کند دو ایراد اساسی را مطرح می، هایدگر از هستیبرداشت این برابر در 

بـه اصـل   ، امـا ایـراد دوم  . میان وجود و موجود است، مبتنی بر پذیرش همان افتراق تومایی

. اسـت  هایـدگر بنـایی تفکـر خـود     دهنده باور زیر گردد که تشکیل باز می» ه بر فعلتقدم قو«

وجـود  «خداونـد   معتقـد اسـت  ، پس از تفکیـک وجـود و موجـود   ، نخست آنکه آکویناس

»جامع
6
غیـر از  ، موجـودات ، تـر  که آکویناس پـیش  »موجود«با تمرکز بر واژه هایدگر . است 

                                                        
1. Ens in quantum ens, o h o 

2. Deus est suum esse 

3. Vertitas est adequatio rei et intellectus 

4. Esse 

5. Ens 

6. Summum ens 
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از ، کند که با پذیرش این عنوانِ ترکیبی بـراي خداونـد   میایراد ، را بدان نامیده بود، خداوند

در ، خـدا و موجـود  اسـاس،  این بر نظر شده است؛ زیرا  تفاوت خداوند و موجودات صرف

روند یک تشابه
1

مبتنی بر سنخیت علت و معلول که یک فعل عقلی و منطقی صرف اسـت   

مطـرح   »موجـود «د در ذیـل یـک عنـوان واحـ    ، و نه حاصل کارکرد خیال یا تفکر شـهودي 

کـه بـا    در توجیـه رابطـه خـدا و موجـودات    ، این تشابههایدگر، به قضاوت صریح . اند شده

. اسـت » دسـتور «بلکـه یـک    ،»راه حل«نه یک ، شود شناخته می عنوان ربط واحد و کثیر نیز

محض اتصـاف چیـزي بـه     به. نشانه تناهی است» وجود داشتن«نیست؛ زیرا » موجود« خدا

به ، نزدیک این بیان. شود آید و در هیئتی متناهی آشکار می از خفا به در می، »موجود«عنوان 

 بـاز هـم بـه   ، )خداوند وجود دارد(بر خداوند » وجود«این سخن اکهارت است که با حمل 

با طرح این مطلب بـه ایـراد   . ایم تحدید کرده، الهی را به صرف این حمل، نامحدودي نوعی

، انگاشـت » موجـود «خداوند را توان  تنها نمی نهه معتقد است ایم ک هایدگر نزدیک شدهدوم 

تناهی است و تنهـا راه گریـز از ایـن    ، وجود. نیز محل اشکال استاو دانستن » وجود«بلکه 

»قوه«آن است که خدا را  ،ورطه
2
کـه در عـین   » مندکننـده نیـروبخش   زمان«یک قوه ؛ بنامیم 

  . ماند باقی میپنهان و مکنون  چنان ، همتجلی در بسط تاریخی

نسـبت دادن وجـود بـه    دربـاره  هنگام نقـد ذهنیـت قـرون وسـطایی      ، هایدگرتردید بی

نگرد؛ زیرا در صدر فهرست مقوالت کانتی است  انداز منطق کانت بدان می از چشم، خداوند

حمل آن بر هر مدرِکی برابر ، رو ازاین؛ گیرد شرط شناسایی قرار می همچون پیش» وجود«که 

روشنایی و حقیقت ، »وجود«که مقوله  چنان هم. االمري با تباعد شناسنده از شیء نفساست 

خداونـد  » حقیقت«، بر خداوند نیز» وجود«حمل ، کند میپنهان را از چشم شناسنده » نومن«

در کـالم  ) اشـیا (» حقیقـت «پس از آنکـه  ، بر این اساس. سازد محدود می، را در قالب منطق

در چـارچوب  ، شـود  طبیعـت تعریـف مـی   » نامسـتوري «و » کشف«همچون ، سقراطیان پیش

بـه  ، گردد تا جنبه روشن حقیقـت  تعریف می، عنوان مطابقت عین و ذهن به، اندیشه منطقی

هستی را از حیث حقیقت آن و این ، متافیزیک«: شود فراموشنفع جنبه مفهومی منطقی آن 

                                                        
1. Analogy 

2. Passe 
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ذاتـش بـه حیطـه اندیشـه وارد     حقیقت را در مقام نامستوري و این نامسـتوري را از حیـث   

هـاي   هـدف تمـام نحلـه   «هایدگر، به تصریح ، بنابراین .)138ص، 1383هایدگر، ( »کند نمی

  .)57ص، 1373، پروتی( »علم به مقوالت است، وجودشناسی

شناسی در طول تـاریخ   در تشریک مساعی وجودشناسی و شناختهایدگر، کالم معناي 

پـس از  . بلکه تطبیق عین با ذهن بوده اسـت ، ن و ذهنبه مقام مطابقت عیرسیدن نه ، فلسفه

بـوده  » طبیعـت «همـواره آن  ، چه منطق ارسطویی و چه منطق کـانتی ، وضع و تدوین منطق

با . نه بالعکس، سازگار کند، شرایط منطقی ذهن شناسنده بایست خود را با پیش است که می

آن را  هایـدگر شـود کـه    نوعی از تفکر حاصل می، تصلّب حقیقت در قالب مقوالت منطقی

تفکر تمثلی
1

اعم از فلسفه قـرون وسـطایی و فلسـفه    ، نامد که بر تمام فلسفه یا مفهومی می 

  .)55ص، 1373پروتی، ( حاکم بوده است، جدید

، سـه گـزاره برابـر نهـاد    ، اي تاریخ فلسـفه  توان در برابر سه گزاره پایه می، با این تفاصیل

  : شوند استنتاج می، رایج در آن» انتوتئولوژي«بر  هایدگر هاياز مضمون انتقادشد که  قایل

  نامستوري طبیعت است؛، موضوع اندیشه) الف

  قوه است؛، خدا) ب

  . تطبیق ذهن با عین است، حقیقت) ج

»امر مقدس«در گرو فهم ، فهم این سه گزاره استنتاجی
2

، تعبیـري  مفهومی که بـه ؛ است 

مقدم بر تمام چیزهـایی  ، امر مقدس. اندازد سایه میهایدگر مابعدالطبیعی بر تمام الهیات غیر

»کـل «و » نامکسـر «فـی نفسـه   ، »آغـازین «. است که وجود دارند
3

بـه همـه   ، هرچنـد  اسـت  

  . یابد جا سریان می در همه، رو این بخشد؛ از می» وجود«موجودات 

وجود محض ایستا و غیرزمانی نیست که در رأس هـرم هسـتی و فراتـر از    ، امر مقدس

در  ، همـواره بلکه در مقام امري پنهان، سکنی گزیده باشدپایین، ممکنات و موجودات عالم 

                                                        
1. Vorstellendes Denken 

2. Heilige 

3. Heil 
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امـر  «شـود کـه    مـی ممکن  هایدگرحکم ، با این آمیز درك این بیان تناقض. حال ظهور است

  . »ذات طبیعت است، مقدس

هایـدگر،  از نظـر  ، بوده است »وجود«در برابر » حیرت«، ز تفکر کالسیکآغاسرحال اگر 

سقراطی ـ به   بر تفکر نوین ـ که به نوبه خود بازگشتی است به وضعیت فلسفه پیش نخست 

»هیبت«کمک 
1

درحقیقـت  ، زیـرا حیـرت   ؛)38ص، 1373، پروتـی (شـود   پـذیر مـی   انجـام  

هنگـام مواجهـه بـا    ضـعیت دازایـن،   ، وکـه هیبـت   درحالی؛ »موجود«واکنشی است در برابر 

واسطه این حال قلبی اما به. است »وجود«
2

» وجـود «بلکـه  ، متعـین و متنـاهی  » وجـود «نـه  ، 

نیست که با کمک » سوژه شناسنده«این ، در این حالت. گردد میآشکار گریز  نامتعین و تعین

اسـت  » عدم«خود بلکه ، کند مقولی را از اشیا سلب می» وجود«تعین و ، منطقی» نفی«مقوله 

آن نامتعینی که ما فراروي آن و «اما . شود می» نامستور«ورزد و  رهایی می، نتعی» ستر«که از 

. »پـذیري اسـت   بـل عـدم امکـان ذاتـی تعـین     . صرف فقدان تعـین نیسـت  ، ترسیم از آن می

منـدي از ذاتـی    بـا بهـره  ، ایـن عـدم  هایـدگر،  از نظـر  ، بنابراین .)173ص، 1383هایدگر، (

ذات ، همچـون وجـود  ، امـا ایـن عـدم   «: دانسته شود» وجود«سزاوارتر است که ، ناپذیر تعین

بـا اعمـال تغییـر     اساس، هایدگربر این  .)195ص ،1383 هایدگر،(. »کند خود را هست می

»از عـدم جـز عـدم حاصـل نیایـد     «در گزاره 
3

کـل موجـودات بمـا هـی     ، از عـدم «گـزاره  ، 

»آیند در وجود می، موجودات
4
  .)187-186ص، 1383هایدگر، ( سازد می را منقّح 

از حیث تقرر ، کند نامستوري می، در طبیعت» هیبت«واسطه  که به» وجود«یا » عدم«این 

بـر آن  هایدگر . تفاوت دارد، کامالً با وجود و عدم متعارف در تفکر مرسوم فلسفی، و ثبوت

، بحث شده اسـت ، از آن ویژه در کالم قرون وسطی بهتا کنون، است که وجود و عدمی که 

کـه بـه مفهـوم     نیـز » خلـق از عـدم  «مفهـوم  ، رو ایـن  صبغه و جایگاه کامالً منطقـی دارد؛ از 

خارج از ساحتی اسـت کـه او   ، گردد باز می» ماده بی صورت«یا » هیوالي اولی« ۀساخت عقل

                                                        
1. Angst 

2. Mood 

3. Ex nihilo nihil fit 

4. Ex nihilo omne ens qua ens fit 
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، اسـت » وجـود «کـه کنـه مخفـی     هایدگردر نظر » عدم«. آن را دارد قصد توصیف و ترسیم

از غایـت خفـا و   ، وجـود . یتی انضمامی دارد و مستقل از ساحت مفهومی ارسطوسـت وضع

ادراك امر مکتـومی اسـت کـه آزاد از    ، »هیبت«شود و حالت قلبی  عدم نامیده می، مستوري

با غلبه بر هر دو قلمـرو   ،شناختی اشیا شرایط منطقی شناسایی و آزاد از قیود و حدود وجود

ادراك ایـن  . سـازد  مـی ممکـن  وحدت میان سـوژه و ابـژه را   اي از  تجربه، وجود و شناخت

هنگـامی  . اسـت » امر مقدس«به شهود رسیدن راه ، است» اندیشی وجود«وحدت که حاصل 

. شـود  آشکار مـی » امر مقدس«، یافت و ادراك گردد» تاریخ«، و به قولی» زمان«با ، که وجود

نحوي خاص نامستوري پیشـه   هب ،است و در بسط زمان و در نسبت با آن» تاریخی«، وجود

ـ  ، به امر مقدس داللـت مـی  مند واسطه این و در گذار رویدادهاي زمان کند که به می بـه  . دکن

تنها بـا قلمـرو مفهـومی و تفکـر      شود که نه امر مقدسی کشف می، این شهود و یافتیاري 

رحمـت  «، از اوصافی، مانند خود» بخشی موهبت«بلکه به فضل وصف ، اي ندارد لی میانهتمثّ

  . استتهی مابعدالطبیعه سنتی » ذات اعالي«و » الوهیت«، »الهی

خـود  » امـر مقـدس  «گشود؛ اما » امر مقدس«توان راهی به  با یافت وجود می، بدین معنا

دور بـاقی  ، امـا خداونـد   کنـد  امر مقدس آشکاري می«هایدگر، زیرا به گفته ؛ خداوند نیست

، ست و یافت آن در گسـتره روشـن طبیعـت   »خدا«بر  دالّ» امر مقدس«و، راز این . »ماند می

، بنـابراین . اي دورتر از امر مقدس اسـت  مرتبه، امر الهی. تواند راهگشاي یافت خدا باشد می

 ؛ زیرا هـر »غیب«و » باطن«، »عدم«: را به سه معنا تعبیر کرد» قوه«، معنایی توسعی توان به می

لحاظ شوند و در برابر امر بالفعل قرار گیرند کـه  » قوه«تحت عنوان  توانند سه این معانی می

ایـن سـه   ، حال. بودگی داللت دارد یا امر واقع» موجود«بر  هموارههایدگر، در مضمون کالم 

 هایـدگر در تفکر ، امر مقدس و خدا یا امر الهی، توان با سه معناي عدم انضمامی تعبیر را می

بررسی خواهیم کـرد و بـه بیـان     تر بیشاین سه معنا را رو،  شپیدر بندهاي . یکسان دانست

  . یک از آنها خواهیم پرداخت جایگاه ویژه هر

  رویداد از آنِ خود کننده

صـورت   بـه ، اسـت  هایـدگر تـرین اصـطالحات فلسـفه     آلمانی که از کلیدي Ereignisواژه 

را  Geschehenایـن واژه و واژه  هایدگر، . شود ترجمه می» رویداد از آنِ خود کننده«ترکیبی 
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کـار    به Begebenheitدر برابر ، اند کلی و تاریخی، بنیادین، اي ژرف »واقعه«دو دالّ بر  که هر

و غوغاي » قیل و قال«که است شایع و پیشِ دست ، یا اتّفاقی معمول» حادثه«برد که تنها  می

این دو واژه ، بنابراین. افکند می Geschehenو  Ereignisگونه  پرده بر درك یافت، فریبنده آن

انضـمامی  » عـدم «یـا  » وجـود «به پیشامدهایی داللت دارند که دازاین را فی المثـل بـا   ، اخیر

سـوژه  ، حـاقّ آن  دهد کـه در  پیشامدي را نشان می، که واژه اولّی حالی  در؛ سازند میرو  روبه

و  Geschehenین تـر  بـزرگ تنهـا  «، بـدین ترتیـب  . شـود  مـی » موجـودات «بازیچه ، شناسنده

ــد مــا را از گمگشــتی   هنــوز مــی  Ereignisتــرین  ژرف و  Begebenheitاي کــه در  توان

  .)173ص، 1382، احمدي( »نجات بدهد، نهفته است ]وارگی ماشین[

بـر نظریـه    هایـدگر نقـد  ، بایـد  نخست، »رویداد از آنِ خود کننده«براي ورود به مبحث 

، مالك حقیقـت یـک گـزاره   هایدگر، از نظر . مالك حقیقت در فلسفه سنتی را یادآور شویم

حکم بدین مطابقـت نیـز در گـرو    ، بلکه در نهایت، صرف مطابقت آن با عالم خارج نیست

، بنابراین .)231ص، 1372، ورنو( وجود مکشوف واقع شده باشد، این است که پیش از آن

یافتیهایدگر، بت یا به بیان نس، از پیش، انسان
1

این  )219ص، 1372ورنو، ( از وجود دارد 

اي بـه   هـاي گـزاره   است که پیش از تقسیم و تحدیـد واقعیـت خـارجی در قالـب     معنابدان 

 در انسـان فعالیـت دارد کـه در   » یافـت «اي ژرف و بنیـادین از   گونه، »حسابگر«واسطه عقلِ 

اندیش کر حساباین تف. هاست گزارهدرستی ضامن ، حقیقت
2
، هـا و بـه تبـع آن    کـه گـزاره   

، شـود در سـاحت نـومن    سرانجام موفق می، کند ها را فراوري می ها و استدالل مقیاس قیاس

بر فاصله و بعد بین سوژه و ابـژه کـه دسـتاورد    کند و در نتیجه هاي استعالیی را تثبیت  ایده

  . دامن بزند، خالقیت ذات انسان است

بایسـت  ، پیش از صـدور . در جهت عکس فراوري حکم استدگر، هایحرکت ، بنابراین

  .)144ص، 1379، موریس( وانهاد تا اشیا صورت حقیقی خود را آشکار سازند

اشـیا از حـدود و   » سـازي  آزاد«و هـم  ، شناسنده از عقل حسابگر» آزادي«هم ، این ترفند

                                                        
1. Comprehension 

2. Verrechnenden 
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اساس و بنیان حقیقت حکـم  ، آزادي«، بر این مبنا. است شناختی ثغور متعارف و حتی وجود

بـه  . کند می تأکید بر این تجربه پیشینی و بنیادینهایدگر،  .)14ص، 1379موریس، ( »است

، شـده  نشینی شناسنده از ساحت صدور حکم و توجـه بـه ایـن مرتبـه فرامـوش      مجرد عقب

بـه هیبتـی زاییـده وحـدت اشـیا و      ، حیرت ناشی از تکثر موجودات و ثنویت سوژه به ابژه

بـا  ، ترتیـب  بـدین . گـردد  بـدل مـی  ، ناشی از تکثر موجودات و ثنویت سوژه به ابژه تجاذب

در اسـاس  «، پیونـدد کـه در حـاق آن    به وقوع می» رویدادي«، توقف و تعطیل عقل حسابگر

بـر  «بـل  ، رود نیست که حال حـذف و غرابـت مـی   » تو بر«یا » من بر«چنان است که گویی 

لرزان این تعلیـق کـه در گـذر آن هـیچ دسـتاویزي      در آزمون . رود است که چنین می »کس

، 1383هایـدگر،  ( »تنها دازاین محض است کـه هنـوز آنجاسـت   ، براي تمسک وجود ندارد

کالم را در کام » تعریف«و » حد«، »نشان«، ادغام سوژه شناسنده در یافت بنیادین« .)174ص

 رونـد و هـم از   فرو مـی زند و در کل  کند؛ زیرا موجودات از کف برون سر می میخکوب می

از هـر نـوعی   » هسـت «اداي لفظ ، آورد و فرآوري آن همانا عدم از هر سو هجوم می، رو این

  .)174، ص 1383هایدگر، ( »گردد خاموش می

به امکانات و توقیف منطق ، »میخکوب شدن کالم«با طرح  ، هایدگراخیر هاي در عبارت

در رونـد تفکـر   » از هـر نـوعی  ، هسـت «همـان  یا ، صورت کاربرد مقوالت اشاره دارد که به

»رویداد«در طی شهود . شود منطقی و متعارف پدیدار می
1
 )عـدم ( Eigentumکه ما را از آن  

بـراي هـر   ، »هسـت «و » علت«، »جوهر«استعمال مقوالت ، برد کند و به کام خود فرو می می

یا » عدم«، ماند ا میشود و تنها چیزي که برج متوقف و منسوخ می، موجود آسمانی و زمینی

در مفهـوم خلـق از   » هیوالي اولی«تواند  این عدم می، تعبیرِ عرفان اسالمی به. است» وجود«

باشد که همانا وجـود قـدیم   » مقام غیب هویت«اهللا یا  در تجربه فناءفی» نیستی عارف«، عدم

بهتـر اسـت در میـان عـدم مفهـومی      ، با وجـود ایـن   .)46-44 ص، 1387، همدانی( است

 و دیگري، دنی مکان هستیأشناختی عرفان دینی که یکی عدم را در  ارسطویی و عدم یزدان

را قـرین و عجـین بـا     هایـدگر عدم ، دهد علی مکان هستی قرار میأآن را در ، با تعبیر دیگر

                                                        
1. Ereignis 
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در برابـر  ایدگر، هنزد ، اندیشند فیلسوفانی که به نحوي انتونئولوژیک می. طبیعت لحاظ کنیم

عهـد  «درنگ آیات نخسـت   بی، »هستند، جاي آنکه نباشند چرا موجودات به«این پرسش که 

، »خداوند آسمان و زمـین را آفریـد  ، در ابتدا«: شوند که در آن گفته شده را یادآور می» عتیق

موجـودات را از مـاده   ، در مقام امـري غیبـی و سـابق بـر خلقـت     ، آیاتی که در آن خداوند

یعنی خدا ، چنین اندیشیدن به اَعدام. به نوعی سابق است کند که این نیز خلق می صورت بی

مثابه علت اولیه به
1
و موجود نامخلوق 

2
، گونه فاقـد صـورت   همچون وجود خائوس ،و عدم 

»بنیاد«کلی به عنوان   طور  بهرا،  به معناي آن است که وجود
3

که از نظـر    حالی  بینگاریم؛ در 

»بازي«در روند یک ، عدمهایدگر، 
4

و گشـوده  در همین ساحت طبیعـت کـه فـراروي مـا     ، 

»آید از خویش برون می«، مبسوط گشته است
5
»کنـد  خود را پنهان می«و  

6
، 1387همدانی، ( 

  .)123ص

تنها در قلمرو تفکـر فلسـفی معنـا    ، وجود یا عدم در طبیعت باز و گشوده» بازي«مفهوم 

از ، نـوین را آزاد از شـرایط انتوتئوژیـک فلسـفه سـنتی     بدان شرط کـه ایـن تفکـر    ، دهد می

اي که با توسل به ایمان و با اقتصـار   یعنی آزاد از فلسفه؛ به فعلیت برسانیم، افالطون تا نیچه

 هایدگر به یاري. سپارد یافت ابتدایی از وجود را به بوته فراموشی می، به آیات کتب مقدس

در پـی  جویـد و   بـه یـک انـدازه اسـتغنا مـی     ، دینی از فلسفه و عرفان» یافت ابتدایی«همین 

  . نوینی است» تذکار فلسفه شهودي«تأسیس یا 

  امر مقدس و شعر 

خـدا مـرده   «بیان طـرز تلقـی وي از گـزاره    هایدگر، براي روشن کردن مبحث خدا در کالم 

، غربی خط سیر انتوتئولوژيپایان در هایدگر، اي که از نظر  گزاره؛ الزامی است، نیچه» است

                                                        
1. Cousa prima 

2. Ens increutum 

3. Grund 

4. Spiel 

5. Das von- sich- her Aufgehen 

6. Sichverbrgen 
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البته نه  .)680ص، 1381، احمدي( کند میافرینی نقش » شناسی سلبی یزدان«در هیئت یک 

بلکـه گوینـده   ، با سلب صفات خداوند سروکار دارد، شناسی واپسین بدان معنا که این یزدان

، خـدا نیسـت  » عدم وجـود «یا » وجود«متعرض ، رود که از یک فیلسوف انتظار می چنان، آن

مـرگ  «هایـدگر،  تفسیر  اب، در مجموع. خدا در جهان است» غیاب«و » ضورح«بلکه مترصد 

 ،)99ص، 1387، همـدانی ( مرگ قلمرو ثابت و مجـزاي فـرا حسـی   «افزون بر نشانه ، »خدا

بـه خـود   «همـواره بـا   ، شناسنده» من«اي است که در آن  رسیدن مابعدالطبیعهپایان نشانه به 

. به تشکیل و تأسیس الهیات اشـتغال داشـته اسـت   ، »خویشتن را از اندیشیدن«و » اندیشیدن

بـه فـراوري  ، خویش» خالقیت«گیري از نیروي  که با بهره» من«همان 
1
» خـدایان «و » خـدا « 

، خداي مابعدالطبیعـه ، ترتیب بدین. »کشته است«همو اینک خدا را ، گونه پرداخته بود انسان

و بحث صـفات  ، پرستی او »چندگانه«و  »یگانه«. یافته است تعمیم» منِ«یک هایدگر، از نظر 

 هر سه به یک انـدازه ناشـی  ، در رأس آنها قرار دارد» موجود«یا » وجود«الهی نیز که صفت 

 کیـف  و کـم  بـه ، مابعـدالطبیعی  سـوژه . است شمارنده و »حسابگر عقل« از وي استفاده از

زمـره مقـوالت   از ، چه در منطق کانت و چـه در منطـق قـدیم   ، پردازد که هر دو خداوند می

  . اند شمرده شده

مثابـه علـت و    خـدا را بـه  ، »خدا مرده است«در گزاره » نیست انگاري«مضمون ، بنابراین

»کل موجودات«بنیاد 
2
در » مرکز گـرانش «، انگاري در روند این نیست. کند جمع می» هیچ«با  

کـز گـرانش   مر. دهنـد  وزن خود را از دسـت مـی  ، گیرد و موجودات جاي نامناسبی قرار می

»وطـن «همان عقل حاکمه و حسابگر است که انسان را از ، مزبور
3
یعنـی قـرب   ، و مبـدأ او  

اشیاي حاضر در ، دور کرده، یا یافت وي از وجود .)141ص، 1373، پروتی( وي به وجود

در فراینـد  . دهـد  وزن جلـوه مـی   اعتباري و بی، در کسوت انتزاع، ساحت مقدس طبیعت را

تواننـد در   چونان اشیایی مغایر با آنچه مـی ، در مقام موجودات ها ابژه، انتزاع و حکم منطقی

وضـع و فـراوري   ، در برابر سوژه شناسنده و به خالقیـت خـود وي  ، االمر یافت شوند نفس

                                                        
1. Erzeugnis 

2. Ens commune 

3. Heimat 
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رویداد. شوند می
1
اسـت؛ امـا   » من تاریخی«بخش مرگ این سوژه یا  نوید، »خدا مرده است« 

 »عدمـد  عـدم مـی  «شـناختی   معرفـت » رویـداد «هنگام ، مرگ ایجابی و حقیقی آن، به تعبیري

»عدمیدن«شهود این . پیوندد به وقوع می )177ص، 1387هایدگر، (
2

»ماللت«ما را از ، 
3
در  

آینـد   کـل موجـوداتی کـه هرگـز بـه ادراك درنمـی      ؛ سـازد  آزاد مـی ، بـودن » کل موجودات«

یـاد  » ه اسـتعالیی جهـان  ایـد «که کانت از آن با عنـوان   چنان هم ؛)171ص، 1387هایدگر، (

عدمیـدن  «در هیبـت شـهود   ، ناپذیري کلیـت آنهـا   ماللت ناشی از تکثر اشیا و درك. کند می

گذار یا جهش، شود و به یمن این زوال زائل می» عدم
4
از مابعدالطبیعه سنّتی به سرچشـمه  

5
 

، »هرویداد از آنِ خـود کننـد  «طبیعتی که باز هم در نقش یک ؛ شود میممکن پویاي طبیعت 

مجالي تقابل و تعامل چهار ساحت
6

» ایزدیـان «و » میرنـدگان «، »زمـین «، »آسـمان «مقـدس   

  .)124ص، 1373، پروتی( است

: سه مرتبه اساسی و متداخل داردهایدگر، رویداد از آنِ خودکننده در کالم ، ترتیب  بدین

، پس از دیگريیکی ، ؛ این سه رویداد»تعامل چهار ساحت«و » عدمیدن عدم«، »غیاب خدا«

اما در اینجا پرسش آن است که بـا توقیـف اسـتفاده از مقـوالت در شـهود      . شوند شهود می

کننـده و   گزارشـی قـانع   ارایـه  ،»میخکـوب شـدن زبـان در کـام    «با ، دیگر عبارت فلسفی و به

چگونـه و  ، »رویداد«شود؟ دریافت بنیادین  میممکن چگونه ، دهنده معنا از این شهود انتقال

، با موضع ضد منطقـی خـود  ، تواند بیان شود؟ اگر این فلسفه نوین چه مقوالتی میري یابه 

 هـا  در پاسـخ بـه ایـن پرسـش    ، اسـت  )195ص، 1383هایـدگر،  (» فلسفه احساس صرف«

ماننـد   ،هـایی  کتـاب و رسـاله  ، آن مقدار که به سهم بیان فلسفی ارتبـاط دارد ، توان گفت می

بودن این رساله هنگام نارسا یر متعارف بودن و حتی غ. کنند کفایت می، »متافیزیک چیست«

گر ایـن قضـاوت گـادامر     تداعی ،)198ص، 1383هایدگر، (، »عدم تجربه وجود در«انتقال 

                                                        
1. Ereignis 

2. Nichtung 

3. Langeweile 

4. Sprung 

5. Ur- sprung 

6. Gevirt 
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از ایـن لحـاظ طبعـاً    ، انسـانی عمیقـاً دینـی بـود     هایدگر«است که  هایدگردرباره طرز تفکر 

  .)179ص، 1384، گادامر( »خورده است متفکري شکست

بـا  ، افزایـد  مـی » متافیزیک چیست«گفتاري که به  در پس هایدگرخود ، سال بعدچهارده 

صـحت  ، تلویحـاً ، »نامـد  امر قدسی میآن را شاعر . گوید متفکر از هستی سخن می«عبارت 

  .)207ص، 1383هایدگر، ( کند می تأییداین قضاوت را پیشاپیش 

تنهـا تفکـر    نـه ، رسـد  مـی گفتار که با نقل پاره شعري از سـوفوکلس بـه پایـان     این پس

. نشـاند  بر جاي تفکر و بیان فلسـفی و مابعـدالطبیعی مـی    بلکه بیان شاعرانه را نیز، شاعرانه

بـر حـق    هایـدگر هـاي دینـی تفکـر     زمینه ها و پیش هرچند گادامر در تشخیص مایه بنابراین

یک و سپس با رویگردانی از آیین کاتول هایدگرنباید از این واقعیت غفلت بورزیم که ، است

میـان  ، با انتقـاد از کـل نظـام مسـیحیت    ، به بعد 1928از سال ، آیین پروتستان و دست آخر

بـدون توسـل بـه    ، هاي فلسـفی  که در آن بتوان به پرسشجوید  میفلسفه و دین قلمروي را 

او را بـه  ، سـرانجام  وي بـه نـوع ادراك فرامنطقـی   گرایش اما . آیات کتاب مقدس پاسخ داد

سـیزم آلمـان و بـا     شاعري که در عصـر رمـانتی  ؛ ویژه شعر هولدراین کشاند هقلمرو هنر و ب

  . هایی الهی ظهور کرد دغدغه

وزن شدن اشـیا و   بود اما با غلبه تفکر انتزاعی و بی» چیز مملو از خدایان همه«روزگاري 

بـه فضـل یافـت    ، با وجـود ایـن  . »خدا مرده است«اینک ، تفکیک ساحت ایزدیان و میرایان

شـاهد سـازگاري دو سـاحت    ، تـوان  دیگربار می، »عدم«یا » وجود«ین الیزال دازاین از بنیاد

اکنـون  «: شـود  نوید داده مـی ، نخست با انتظار خدایی در راه، درك این سازگاري. مزبور بود

زمانـه عسـرت اسـت؛    ، زمـان . آید اند و وقت خدایی که می وقت ایزدیانی است که گریخته

 »آیـد  اند و نـه هنـوزِ خـدایی کـه مـی      نه دیگر ایزدیانی که گریخته: زیر بار دو نه است، زیرا

 نه از ایزدیان یونان باستان نشانی هست و نه از ایزدیـان عهـدین   .)150ص، 1373، پروتی(

خداي «هایدگر، البته هنگامی که . خدایی در راه استوجود این  .)151ص، 1373پروتن، (

و نه بـه امیـد   ، گرایانه ادیان سامی نظر دارد عتقاد منجینه به ا، پذیرد هولدرلین را می» در راه

از تقدم قوه بر فعـل  ، شود میدیده  هایدگرکه در مبانی هرمنوتیکی  چنان هم. شاعرانه صرف

مقـدم اسـت و   ، آید که آینـده بـر گذشـته و حـال     دست می این نتیجه به، در حیطه زمان نیز
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همانـا امـر بـالقوه    » خـداي در راه «، بنـابراین  شود؛ حرکت دقیقاً از آینده به گذشته انجام می

  . یابد است که همواره فعلیت می

هستیم؛ خدایی که قوه یا غیب » غیاب خدا«شاهد ، ما از لحاظ دیگري نیز، با وجود این

 خدا از نزدیکـی . است» مشکل«و » قریب«او، توأمان معرفت ، محض است و به همین دلیل

ـ ، بنـابراین . دیریاب استزیاد،  و هـم معضـلی    اي تـاریخی اسـت   مسـأله هـم  ، اب خـدا غی

نحـوي   دچار غیـاب خـداییم؛ زیـرا بـه    » زمانه عسرت«در ما شناختی؛ بدین معنا که  معرفت

ذاتـاً دسـتگاه    چنـین  هـم کنیم؛  زندگی می، اندیشیم و نهایتاً در بند ظواهر فناوري منطقی می

هاي  از زمره ایده، نکه این خداای. ناتوان است، شناسایی ما در معرفت خداي به غایت قریب

بر خـود فـرض   ، ادراك شاعرانه، ناپذیر است اما در هر دو حال تردید، استعالیی کانتی است

، خدا گـاه ، در این وهله. آورد و از درد آن ناله سر دهد» سرود«را به » غیاب«بیند که این  می

ذاتاً به ، اما شعر. غایببه شکل امري ، شود و گاه صورت امري غیبی در سرود آشکار می به

، پروتـی ( نظـر دارد » تـاریخ «و » وقـت «بلکـه بـه   ، پـردازد  توصیف حقایق ازلی و ابدي نمی

شاعر منادي انتظار خدایی آینـده  ، در شعر ناظر به غیاب و غیب، بنابراین .)150ص، 1373

  . قلمداد شود سابق بر همه امور، است که البته باید در فضایی هرمنوتیکی

بـار فنـاوري    ما را از عالم مصـیبت ، شهود امر قدسی در طبیعت، اثناي غیبت خدا اما در

امـروزه  ، خـواص درونـی اشـیا بـود    » فراخوانـدن «، که نزد یونانیان» تخنه«. بخشد میرهایی 

» سوبژکتیویسـم «بلکه بـه پشـتیبانی    ،آشکار شوند، گونه که هستند دهد که اشیا آن مجال نمی

، ادراك شاعرانه طبیعـت  .)292ص، 1384، خاتمی( ورزد ت میدر هستی آنها دخال ،جدید

و » علـت «، »جـوهر «بدون دخالت مقوالت ، که هست چنان آن، مستلزم آشکار شدن طبیعت

، مراتـب الهـی   نه چون قلمروي جـدا از سلسـله  ، طبیعت، پس این از. معمولی» وجود«حتی 

ایزدیـان و  ، زمـین ، آسـمان شود که در آن چهـار سـاحت    اي نمودار می بلکه همچون گستره

ایـن چهـار   . مقـدم نیسـت  ، بر ایـن گشـودگی  هیچ چیز . اختصام و اقتراب دارند، میرندگان

» عدمیـدن عـدم  «با عنوان ، تر آورند که پیش هاي رویدادي سر برمی بر ویرانه، ساحت مقدس

دم شناسـنده در حـاق عـ   » سـوژه «، در رونـد آن رویـداد  ، دانیم که می چنان. از آن یاد کردیم

  . ادغام گردید، فراگیر
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نـه  ، شـوند  معرفی مـی » رویداد«در مقام یکی از چهار طرف » میرندگان«اینک ، رو این از

آنچنان کـه  ، کدام از چهار ساحت هیچمهم این است نکته ، هرحال  به. آورنده آن چونان پدید

مسـتقلی   و حیـث کـامالً  ، داراي قلمـرو  در فلسفه افالطونی و حتی ادیان سامی سراغ داریم

  . نیستند

تصـور  ، »عـدم تنـاهی  «متقابـل اسـت و   » تعاکس«و » آینگی«، نسبت میان چهار ساحت

  . اعراب ندارد، اهمیتی ساحتی فراتر از ساحت دیگر یا ساحتی فروتر از ساحتی دیگر

که بر انتوتئولـوژي  را سنّت دیرینه نسب اخس و اشرف ، »آینگی«با طرح معیار  هایدگر

طبیعت در نگاه نیچـه بـه   ، »مرگ خدا«که با   حالی  در، بنابراین. اندازد رمیحاکم بوده است ب

، انسـان » اراده قـدرت «یـاري  بـه  ، گردد که تنها در دستگاه شناسایی انسان خائوسی بدل می

پیش از آنکـه  ، چهار ساحتهایدگر، در نظر  ،)407ص، 1386، نیچه( یابد میسامان نظم و 

امـر  «، حـال . در طبیعت حضـور دارنـد  ، منعقد و متصلّب شوند، در دستگاه شناسایی انسان

، »عدمیـدن عـدم  «با ظهور بر دازاینی که به وقت شـهود  ، که باطن این طبیعت است» مقدس

 پاسـخ  وجـود  نـداي  به تا کند می عطا »کلمه«به او ، بیند می» میخکوب«زبان خود را در کام 

از قـوه بـه فعـل    ، همـواره  سـاحت  چهار تعاکس و تقابل در که را مقدس امر این اما. دهد

تأمـل ناشـدنی   ، آن. تواند از راه تجربه ادراك کند هیچ ایزد و هیچ انسانی نمی، کند گذار می

بخـش اسـت کـه در کـالم      کلیتی کلیـت ، امر مقدس. پوشیده است حتی بر عارفان نیز، بوده

»پیشگویی«، شاعر ملهم از ایزدیان
1

شـاعر را در آغـوش   ، به لطف« شود و با کلیت خود می 

ـاعر ، »گیرد می  ,Stambaugh, 1979)» نـابود شـود  «، در رونـد یـک اسـتغراق    بدون آنکه ماهیت ش

p136).  

در کـل جهـان   گسـترده،  و به نحوي  ی از اشیا نیستیامر مقدس شیء یا قلمرو، هرچند

همراهی، و جهان شود پدیدار می
2
امـر   کـه  )686ص، 1382، احمدي(چهار ساحتی است  

، از آیات وحیانی یا عشق الهییاري جستن بدون ، مقدس در باطن آنها مسکن گزیده است

                                                        
1. Divining ahnen 

2. Innigkeit 
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  . توان به حضور او پی برد می) . . . کوه مقدس و، معبد(با نظاره یک مکان قدسی 

اي را در سـرود   »همراهـی «چنـین  ، »معبـد «وار خـود در   هنگام نظاره مراقبـه ، هولدرلین

مانند آنچـه در طبیعـت   دیگري را، ) لوگوس(آورد تا استماع  م میبه کال» بازگشت به خانه«

  : عرضه کند، یافته است

راست بـر پـاي ایسـتاده اسـت و بـدین      ، خروشد در آنجا معبد در تندبادي که بر او می«

درخشش و پرتو سنگ که به فـرّ  . دارد که خشم خود را آشکار کند آن می گونه طوفان را بر

گـر   فراخی آسـمان و ظلمـت شـب را جلـوه    ، روشنی روز، ن گرفتهخورشید بلنداختر تابید

  .)125ص، 1373، پروتی( »کند می

و انسـان کـه از   » پیـام الوهیـت  «، زمین گستره تاریکی و ایزدیان، منبع نور است، آسمان

ــ و نـه در زمـین ـ سـاکن      » جهـان «در ، مند است و الهام ایزدیان بهره آسمان و زمینپیوند 

شـبان یـا شـاهد    ، انسـان  .)131-130ص، 1373پروتـی،  ( باشـد » وجود شبان«شود تا  می

زیـرا هـر   ؛ اسـت » رویداد از آن خود کننده«یک ، مکانی قدسی که خود؛ حضور معبد است

کنـد؛   پنهـان مـی  ، حال  عین امر آسمانی را آشکار و در، معبد. چهار ساحت را در خود دارد

خـود  برداشت دست قومی ساخته شده است که  بههمچنین نهایت؛  اما نه تا بی وسیع است

 گذارنـد  را در آن به نمایش مـی » خوشبختی و بدبختی و آزادي و اسارت، زایش و مرگ«از 

حاکی از آن است که در همین بقعه زمینـی  ، مزبور برداشت. )200ص، 1382، کوکلمانس(

، پروتـی ( »تابرهـاي دوردسـ  «نـه بـر فـراز    ، الوهیت حضـور دارد ، که پاي بر تاریکی نهاده

رویداد از آنِ خـود  «در مکان مقدس که جهان در مقام » امر مقدس«یافت  .)131ص، 1373

، تعبیـري  که بـه » ذات الوهیت«سوي درك  راهی است به، ترین گونه آن است وسیع، »کننده

  . ترین بخش امر مقدس است پنهان

خـداي  «تـا  ، سـازد  یما را به امر مقـدس نزدیـک مـ    تر ، بیش»خدایی بی«هایدگر، اما نزد 

در اینجا پرسش این اسـت کـه پـس از یافـت امـر       .)679ص، 1382، احمدي( »متافیزیک

چگونـه  ، حضـور او در مکـان مقـدس یـا جهـان     » گـویی  پـیش «هایدگر، تعبیر  یا به، قدسی

» سـکوت « ،پاسخ به این پرسـش هایدگر، در . دست یافت توان به الوهیت محض یا خدا می
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خـدا  ی از اتنوتئولـوژي و اتخـاذ مابعدالطبیعـه بـی    گردان با روي. کند می
1

بـر  » سـکوت «راه ، 

» دانـد  چیـز از الوهیـت نمـی    هـیچ ، مدعی اسـت «، چنین متفکري. شود اندیشمند گشوده می

هاي خداپرستی و خـدا   بر همه شاخه، »آخرین خدا«اما در انتظار  )136ص، 1373، پروتی(

  . جوید برتري می، ناپرستی

  نتیجه

» خـدایی  بی«توانیم از مبحث خداشناسی  می، سه اصل ساختار هرمنوتیکی دازاینبا توجه به 

  : اند از عبارت، سه اصل مزبور. دهیم ارایهمند  نظامکماپیش اي  نظم و خالصههایدگر، 

  مقدم است؛، قوه بر فعل، هاي دازاین در فرایند تحقّق امکان. 1

  یافتی پیشینی از وجود دارد؛، دازاین. 2

  . از آینده به سمت گذشته است، ازاینحرکت د. 3

یـابیم کـه وي    بر مبناي این سه اصل، به سه گزاره بنیادین در فلسفه هایدگر دسـت مـی  

، همراهـی چهـار سـاحت آسـمان    ، جهان .1: یکی از آنها را از نیچه به عاریت پذیرفته است

، اصـل  آن سـه . خـدا مـرده اسـت   . 3عدمـد؛   عـدم مـی  . 2ایزدان و میرندگان اسـت؛  ، زمین

  : رو این تناظر دارند؛ از، اند »رویداد«با این سه گزاره که سه گونه ، یک به یک

بـا عدمیـدن    و یافت پیشینی از وجود ،تقدم قوه بر فعل با رویداد همراهی چهار ساحت

  . تقدم آینده بر گذشته و حال با غیاب خدا متناظر است ،عدم

در رویـداد  : شـویم رو  روبـه با سه امر الهی  نیمتوا می ،هنگام تجربه این سه گزارهاکنون، 

و در » امـر مقـدس  «بـا انکشـاف   ، »همراهـی «؛ در رویـداد  »وجـود «با انفتاح » عدمیدن عدم«

تفکـر  ، در رویـداد نخسـت  . »ذات الوهیـت «یـا  » امـر غیبـی  «با انتظار ، »غیاب خدا«رویداد 

آیـد و در رویـداد    الیت درمیبه فع، زبان شعر، در رویداد دوم؛ گراید به خاموشی می، منطقی

یـاري  بـه  ، گذار از موجـود بـه وجـود   ، بنابراین. کند متفکر سکوت پیشه می، دیگربار، سوم

و بـه  » شـعر «گذار از وجود به امر مقدس به لطف . شود میممکن پیشینی از وجود » یافت«

                                                        
1. Denken gotlosses 



تأملی بر مسئله خدا در تفکر هایدگر

. »نتظـار ا«بـه کمـک   ، و گذار از امر مقدس به ذات الوهیت، به لطف کار هنري، بیانی رساتر

 انـد؛ بـا   کاربرد داشته، خارج از حیطه مابعدالطبیعه سنتی و فلسفه جدید، هر سه مورد مزبور

وجه همـت  . شاعران استدر صف نه به قلمرو عارفان تعلّق دارد و نه ، هایدگر، این  وجود

 طبیعـت و بـه  ، خـدا ، وار است که موضـوعات انسـان   اي تأمل مراقبه و معرفی گونه ، ارایهاو

ها  »از پیش دادگی«ها و »از پیش بودگی«و با کمک ، ویژه کار هنري را بدون توسل به منطق 

قـدم  ، شـده انسـان در مقـام سـوژه شناسـنده      کند تا به فراسوي مرزهاي تعریـف  بررسی می

  . بگذارد
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