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چکیده
در این مقاله نشان خواهیم داد که از نظر هایدگر، رهیافت دکارتی به شیء ممتد 

)res extension (ن ماهوي شئ پیشِتریو فرض امتداد به منزلۀ بنیاديدستی ن تعی
خالی از وجاهت پدیداري نیست، اگرچه آنتولوژي وي، غناي کافی براي تبیین ربط و 

به منظور روشن شدن .  نگري او را نداردنسبت آن با حیث مکانی دازاین و پیرامون
موضع هایدگر، نخست ممیزات فضاي اگزیستانسیال و مبانی آنتولوژیکی آن را بررسی 

شود که فضاي اگزیستانسیال نهایتاً بر اگزیستانس خود در این جا، معلوم می. مکنیمی
سپس، کیفیت گذار از فضاي اگزیستانسیال به فضاي ممتد دکارتی را . دازاین ابتناء دارد

بدین ترتیب مشخص خواهد شد که . کنیمزدایی توصیف میاز رهگذر فرایند جهان
. ی و صبغۀ دازاینی فضاي اگزیستانسیال استفضاي دکارتی حاصل زدودن غناي معنای

تر، نسبت فضاي دکارتی با فضاي اگزیستانسیال و حیث در چارچوب این آنتولوژي وسیع
-مکانی دازاین، از یک سو، و نقص آنتولوژیک فضاي دکارتی، از دیگر سو، آشکار می

دستی شئ پیشِدر نهایت، نشان خواهیم داد که فرض امتداد به منزلۀ تعین ذاتی . شود
و به تبع آن، فضاي دکارتی، به منزلۀ یک زیرساخت تماماً تهی از معنا و پیراسته از 
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ي هرروزة نگرانۀ دازاین که در بن فضاي اگزیستانسیال و تجربههاي پیراموندلمشغولی
دازاین نهفته و پنهان است، هم از وجوه پدیدارشناختی برخوردار است و هم تمهید 

. شودنهایتاً به تغییر پارادایم علوم ریاضی و فیزیک نظري منتهی میمسیري است که

فضاي اگزیستانسیال، فضاي دکارتی، پدیدارشناسی، آنتولوژي : واژگان کلیدي
.هایدگر، دازاین



مقدمه

، و نحوة بودن ما در فضا بر اساس هدف کلی هایدگر در این بحث، بدست دادن تبیینی از تجربه
وقتی غناي : توان اجماالً چنین بیان کردلب این تبیین را می. اگزیستانسیال دازاین استساختارهاي 

معنایی فضاي اگزیستانسیال را از آن بزداییم، به همان اندازه که فضاي اگزیستانسیال از این غناي 
ود تهی خهاي هر روزهو قابل فهم بودنش براي دازاین در مواجهۀ و پردازشمعنایی و وجه معقول

به دیگر . شویمتر میشود، به یک فضاي دکارتی یا فضاي فیزیکی عاري از معنا و معقولیت نزدیکمی
سخن، فضاي فیزیکی حاصل زدودن صبغۀ انسانی فضاي اگزیستانسیال در یک مواجهۀ منقطع و منفک 

. پردازي استاز آن در مقام نظریه
آن با فضاي دکارتی، متوقف بر فهم دو معناي فهم مفهوم فضاي اگزیستانسیال و تقابل مفهومی

دو مفهوم متمایز فضاي اگزیستانسیال و فضاي دکارتی هر یک بر مدار یکی از این . است»در«متمایز از 
هاي مختص به توان ویژگیبر اساس این دو معنا، می). بخش اول(گیرد شکل می»در«دو معناي متمایز 

در مقام احصاء ممیزات فضاي ). بخش دوم(ل و دکارتی را مشخص کرد هریک از فضاهاي اگزیستانسیا
قدم بعدي این است که این ممیزات . اگزیستانسیل است-اگزیستانسیال رهیافت مختار ما، رهیافتی انتیک

با روشن ). بخش سوم(اگزیستانسیال واکاوي کنیم -را بر پایۀ اگزیستانس دازاین و با رهیافتی آنتولوژیکی
اگزیستانسیال (هاي آنتولوژیکی فضاي اگزیستانسیال، به بررسی کیفیت رابطۀ میان دو فضا گاهشدن خاست
و سپس به توصیف فرایند گذار ) بخش چهارم(پردازیم هاي آنتولوژیکی میبر پایۀ این خاستگاه) و دکارتی

). بخش پنجم(از فضاي اگزیستانسیال به فضاي دکارتی و نحوة مواجهۀ دازاین با آن خواهیم پرداخت
اکنون، براي . تالش ما تا اینجا یکسره مصروف شرح و بسط تلقی هایدگر از حیث مکانی دازاین است

تبیین رویکرد کلی وي به رهیافت دکارتی نسبت به فضا، نخست اصول متافیزیکی رهیافت دکارت و، 
در پایان، با توجه . هیم کردپس از آن، ابهامات آنتولوژیکی نهفته در این اصول متافیزیکی را بررسی خوا

توانیم نظر کلی هایدگر را نسبت به رهیافت دکارتی به فضا و حیث مکانی بدست به مباحث طرح شده می
. آوریم
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»در«تقابل دو معناي 

اولین گام هایدگر به سوي طرح مفهوم فضاي اگزیستانسیال و مقابل نهادن آن با مفهوم فضاي 
ي شمول بودن او با رابطه»در«عالم است و این »در«دازاین به چه معنا دکارتی این است که نشان دهد

ودن ب«دازاین با »1هستن- در«به اصطالح خود هایدگر، تفاوت . میان دو شئ فیزیکی چه فرقی دارد
دستی چیست؟ شئ پیشِ»2در

اي از ازاین در برابر نحوهالزم بود تا حدود د... هستن-مالزم با سیاق طرح مقدماتی و ابتدایی در
داخل بودن حکایت . گوییم، به روشنی تحدید شود4فضا، که ما آن را داخل بودن3بودن در

کند از این که موجودي که خود ممتد است به حدود ممتدِ موجودي امتداد یافته محاط و می
ند موجود داخلی و آنچه بر آن محیط است هر دو در فضا فرادست هست. محصور است

Heidegger, 1927: 101)(5 .
در جهان نیست، آنطور که اشیاء ممتد داخل در یکدیگرند؛ یعنی جهان را نباید »داخل«دازاین 

که »دریتی«دازاین واجد آن گونه . ظرفی انگاشت که مشتمل بر مظروفی به نام دازاین است
. متعلق به جواهر و اشیاء فیزیکی صرف باشد نیست

مندي نکار یک چنین داخل بودنی در ظرفی مکانی نباید موجب طرد و رد هر نوع مکانباري، ا
مندي که براي دازاین و سازنده و قوام از دازاین گردد، بلکه تنها راه را براي دیدن آن مکان

,Heidegger)دارد بخش است مهیا و آماده نگاه می 1927: 101) .

: ه این ترتیب از هم تمییز داده استرا ب»در«لذا، هایدگر دو معناي 
در یک شئ »داخلِ«که دالّ بر نحوة بودن یک شئ فیزیکی ،6به معناي داخل بودن»در«. الف

به این معناي اخیر داللت بر مکان ارسطویی به معناي ظرف دارد و حیز هر »در«. فیزیکی دیگر است
به اصطالح دکارتی، نحوة بودن . گیردرفی براي آن میشئ فیزیکی را، شئ فیزیکی دیگري به منزلۀ ظ

. شودمستفاد می»در«در یک شئ ممتد دیگر، از این معناي اخیر »داخل«7یک شئ ممتد
که اوالً، به هستی ابزارها تعلق دارد و، ثانیاً، دالّ بر ،8به معناي درگیري یا مناسبات عملی»در«.  ب

.زاین در جهان با ابزارها و دیگران استنحوة خاص بودن درگیرانۀ دا
هستن چه -حال باید دید که بر اساس این نوع خاص در. ظرفی به نام فضا نیست»داخل«لذا دازاین 

. مندي به دازاین تعلق داردنوع مکان

ممیزات فضاي اگزیستانسیال و فضاي دکارتی

فضاي دکارتی و : گیردمتفاوت شکل می، دو نوع فضاي اساسا »در«بر اساس دو معناي متفاوت 
اول، دو مفهوم به کلی : این دو نوع فضا از بن و بنیاد با یکدیگر متفاوت هستند. فضاي اگزیستانسیال

فضاي دکارتی به منزلۀ . دهندمتفاوت از فضا هستند و دوم، دو تجربۀ به کلی متفاوت از فضا بدست می
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فضاي اگزیستانسیال، فضاي تجربۀ زیستۀ . ري استیک امتداد سه بعدي صرف متعلق مواجهۀ نظ
براي آنکه این تقابل به خوبی دیده شود، به ذکر . گذردآن می»در«ماست، فضایی که زندگی روزانۀ ما 

ها با در ضمن بیان این ممیزات به تقابل هر یک از آن. ممیزات فضاي اگزیستانسیال خواهیم پرداخت
. اهیم کردممیزات فضاي دکارتی اشاره خو

موجودات ... است 9قربتهاي هرروزه واجد خصلت سروکار داشتن]ابزارِ[دستی موجود دم
گیري فواصل هر یک قرب و نزدیکی متفاوتی دارند، اما این قرب و نزدیکی را اندازه»دستدم«

»گريمحاسبه«به دست گرفتن و استعمالی که واجد ... کند فضایی معلوم و معین نمی
نگري دلمشغولی، آنچه را که به پیرامون. دهدنگرانه است به این قربت نظم و نسق میپیرامون

این نحو قریب و نزدیک است از لحاظ جهتی که در آن همواره قابل دسترسی است، تثبیت 
,Heidegger)کندمی 1927: 102) .

ل هست که نسبت به همۀ جایی در فضاي اگزیستانسیا. اول، فضاي اگزیستانسیال مرکز دارد
»اینجاي«. که دازاین هست»اینجایی«دیگر جاهاي آن واجد نوعی محوریت و ارجحیت ویژه است؛ 

اي هیچ نقطه. در مقابل، فضاي دکارتی هیچ مرکز حقیقی ندارد. دازاین مرکز فضاي اگزیستانسیال است
انتخاب مبدأ در این فضا کامال تحکمی . از فضاي دکارتی واجد ارجحیتی نسبت به دیگر نقاط آن نیست

بودن دازاین مرکز »اینجا«. ي فضا باشد»اینجا«مرکز وقتی اصالت دارد که دازاینی در . و دلبخواه است
توانند همۀ نقاط آن می: فضاي فیزیکی مرکز ندارد. و مبدأ اصیل فضاي اگزیستانسیال اوست

یابد و معنا با دازاین تحقق می»اینجا«نیست، زیرا »ینجاا«اي در اصل باشند و هیچ نقطه»اینجا«
. شودمی

توانند یابد؛ در واقع، چیزها میدوم، در فضاي اگزیستانسیال، قرب و بعد نسبت به این مرکز معنا می
هاي نحوة رابطه و لذا، این اوصاف، در واقع، اوصاف و ویژگی. نسبت به این مرکز قریب یا بعید باشند

این اوصاف تنها . ها در فضاي اگزیستانسیال استاسبات دازاین با دیگر چیزها و و جهان و دیگر انسانمن
لذا، فضاي دکارتی در اصل . شوندي دازاین در فضاي اگزیستانسیال ممکن می»اینجا«و تنها بر پایۀ 

به سخن . ه مجهز استالبته این فضا به مفهومی از فاصل. تواند باشدواجد هیچ یک از این اوصاف نمی
توان در آن از فاصلۀ بین نقاط سخن گفت، اما این تر، فضاي دکارتی، فضایی متریک است و میدقیق

. شوندفواصل حقیقتاً متصف به اوصاف قریب و بعید نمی
,Heidegger)است »یافتهجهت«و »دارجهت«سوم، فضاي اگزیستانسیال، فضایی  1927: 146-

آیند و اساساً با آن امتداد سه ها و غایات و اغراض دازاین پدید میها بر اساس دلمشغولیاین جهت. (7
,Heidegger)بعدي محض فضاي دکارتی که الزمۀ همگن بودن آن است متفاوت هستند  1927:

147-8) .
انی هر ابزاري در این فضا مک. هایی حقیقی و اصیل استچهارم، فضاي اگزیستانسیال واجد مکان

: شودیابد و آن ابزار خاص میویژه دارد، و درست به سبب همین مکان است که تعین می
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که باید آن را از پیشامد صرف در یک موقعیت فضایی ... هر ابزار جاي خودش را دارد 
هاي در درون کلّی از مکان.. 10مکان مورد نظر چون مکان این ابزار براي. دلبخواه فرق کرد

دست در جهان که متعلق به بافتی از ابزارهاي دم11و مرتب شده بر حسب یکدیگریافتهجهت
,Heidegger) شودهستند، معین می12پیرامونی 1927: 102) .

هایی مربوط به جهان مشترك ما، ها، چه مکانها، چه مکان ابزارهایی باشند در کارگاهاین مکان
. ند و، به عبارتی فرع بر دازاین هستندیابهمگی نهایتا از دازاین اشتقاق می

مثال بارز نواحی، فی باد النظر، . و مناطقی وجودي است13پنجم، فضاي اگزیستانسیال مؤلف از نواحی
,Heidegger)ها هستند کارگاه 1927: ها را ابعاد معنادار تجربۀ تر باید آناما به معناي دقیق. (103

و آنچه هاو اهتمام14هابه موقعیت فضایی او، بلکه در نهایت به دلمشغولیفضایی دازاین دانست که نه 
اوالً، از رهگذر : یابندنواحی، از دو جنبه اهمیت خاص می. شودکه دازاین هم آن را دارد مربوط می

هاست که گذار از فضاي اگزیستانسیال فردي، که دائر مدار یک دازاین فردي و خاص است، به فضاي آن
ترین مفاهیم فلسفۀ ثانیاً، از رهگذر نواحی، یکی از مهم. شودزیستانسیال جمعی و مشترك ممکن میاگ

شود فضاي اگزیستانسیال وارد میبه—15»آشنایی«یعنی مفهوم ؛ هستی و زمانهایدگر در کتاب 
(Heidegger, 1927: 104) .

شخصات فضاي دکارتی را به طور توان ماز آنچه که در باب فضاي اگزیستانسیال گفته شد، می
:خالصه و تحت عناوینی بیان کرد

هاي مکانی ممکن است که توسط اشیاء فضاي دکارتی پیوستار سه بعدي از موقعیت. 1
واسطۀ ما داده این پیوستار سه بعدي در تجربۀ معمول و بی. شونددستی اشغال میپیشِ
.ماندی میشود، بلکه همواره در آن پنهان و نهفته باقنمی

توان حقیقتاً معون به اي از فضاي دکارتی را نمیهیچ نقطه. فضاي دکارتی مرکز ندارد. 2
.نمود»اینجا«عنوان 

ي نقاط آن از هر حیث برابر و یکسان فضاي دکارتی فضایی همگن است و همه. 3
.هستند
.جهات فرع بر دازاین هستند. فضاي دکارتی جهت حقیقی ندارد. 4
ي قابل اي دکارتی، فضایی متریک است، یعنی، مجهز به مفهومی از فاصلهفض. 5
توان متصف به توانند کوچک یا بزرگ باشند، نمیاین فواصل را، اگرچه می. گیري استاندازه

ي یک دازاین خاص در »اینجا«ها مفاهیمی هستند که با این. کرد»بعد«و »قرب«
,Dreyfus(اند تضایف 1995: 139.(
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شناختی امکان فضاي اگزیستانسیالشرایط هستی

اکنون . دازاین هرروزي مشتغل به ابزارها بود16منديبحث تا اینجا بر سر مشخصات و ممیزات مکان
با 17اشبنا داریم شرایط انتولوژیکی که امکان این نحوه بودن هرروزي دازاین در جهان و سروکار داشتن

چه 18بدین منظور، نخست باید معلوم کنیم که بافت ابزاري. برررسی کنیمکند،ابزارها را فراهم می
. کندي بعد، این ساختار چه ربط و نسبتی با دازاین پیدا میساختاري دارد، و، در وهله

ساختار بافت ابزاري

مناسبت . نامدمی»ت عملیمناسب«یا » درگیري«خصلت اصلی نحوة هستی هر ابزاري را هایدگر 
یا 19هر بافت ابزاري، در نهایت، یک بافت ارجاعی. لی دالّ بر خصلت متنی و بافتاري هر ابزار استعم

این بافت یا کثرت ارجاعی بر اساس ممیزات نحوة هستی و ذات ابزار نضج . است20کثرات ارجاعی
توان می) هستند21دستی بودنکه در واقع بیانگر نحوة هستی ابزارها؛ یعنی دم(این ممیزات را. گیردمی

:بدین ترتیب احصاء کرد
. است23»...چیزي از براي «تر، ابزار به تعبیر دقیق. تعلق دارد» 22از برايِ/تا«اول، به هر ابزاري یک 

از چیزي به چیزي دیگر نهفته است، بافت و کلّ ابزاري که بر ارجاعی، »از برايِ«از آنجا که در ساختار 
. یابد، نهایتاً، یک بافت ارجاعی استقوام می»از براي«اي متنوع اساس همین ساختاره

، در بادي امر، داللت بر محصولی دارد »براي آنچ«. تعلق دارد» 24براي آنچ«دوم،  به هر ابزاري یک 
ي خود، براي تحقق هدف دیگري به این محصول، به نوبه. شودکه ابزار براي تولید آن به کار گرفته می

.گیردها شکل می»براي آنچ«اي از شود و بدین ترتیب سلسلهار گرفته میک
ناظر به »براي خاطرِ«این . شودختم می25»براي خاطر«ها نهایتاً به یک »براي آنچ«سوم، سلسلۀ 

براوردن یکی از نیازهاي اساسی دازاین تحت شرایطی خاص است، لذا، امري است نسبی، پراگماتیک و 
. نتیکاُ

ها، در نهایت، به برآوردن یکی از عالیق یا »براي آنچ«ها و »از برايِ«پس، درواقع، کل ساختار 
شود و به این ترتیب ساختار یک بافت ارجاعی به صورت یک کل نیازهاي اساسی دازاین منتهی می

.گیردشکل می26ارجاعی و بافتاري از مناسبات کاربردي

بزارها به دازاینربط و نسبت کل ارجاعی ا

: بنیادین و نخستین است» 27به خاطر آنک«اما ابتناء این کل ارجاعی من ابتداي امر بر یک 

گردد که خود دیگر باز می»از براي«اما این خود این بافتار مناسبات کاربردي در نهایت به یک 
و طور موجود چیز دیگري نیست، چیزي که خودش موجودي به شیوه هیچدر مناسبت با 
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هستن -جهان-اش چون دردستی در درون یک جهان نیست، بلکه موجودي است که هستیدم
نخستین اصالً »از براي«این . اش تعلق داردشود و جهانیت خود به سازونهاد هستیمعین می

از ». ممکن گردد نیست]دیگر[یک براي این چیز خاص چونان چیزي که در آن مناسبتی 
همیشه متضمنِ و راجعِ به هستی » به خاطرِ«اما . است» به خاطر آنک«نخستین یک » يبرا

Heidegger)هم این هستی را دارد / اش دغدغهاست، موجودي که بالذات در هستیدازاین ,

1927: 84) .

تنها در نهایت به به این ترتیب، کل ساختار و بافتار مناسبات کاربردي یا کثرت ارجاعی ابزارها، نه 
کل بافتار ابزاري تنها . انجامد، بلکه من ابتداي امر در نحوة هستی وي، اگزیستانس، ریشه دارددازاین می

. شودبر پایۀ اگزیستانس دازاین ممکن می
به دیگر سخن، . نخستین، نقطۀ نهایی و هدف بلند مدت کردوکارهاي دازاین نیست»به خاطر آنکه«

این نیازهاي زیستی و اجتماعی را همان . به نیازهاي اجتماعی و زیستی دازاین منحصر کردنباید آن را 
» خاطر آنکِ«به . هاست باید تلقی کرد» براي آنچ«آنتیک و پراگماتیک که نهایت سلسلۀ » به خاطرِ«

ي از خودش نخستین، امري آنتولوژیک و اگزیستانسیال است که به اگزیستانس دازاین و تفسیر و فهم و
باز، به سخنی دیگر، . گرددبه عنوان این یا آن موجود خاص، و تالشش براي هویت دادن به خود بر می

آلی لذا، ایده. گرددگاه حاضر نمیاي است که هیچغایی به مثابه آینده» به خاطر آنک«این آخرین نقطه، 
این هدف غایی، . بخشدوي را نظم میها و کردوکارهاي دازاین در زندگی هرروزياست که همۀ فعالیت
هاي پیوندد و از همان آینده است که به همۀ ورزیدنگاه به گذشته نمیماند و هیچهمواره در آینده می

کل بافت مناسبات کاربردي ابزارها نهایتاً معنا و . بخشدها را انتظام میدهد و آندازاین سمت و سو می
ي او از خودش به عنوان از تفسیر و فهم ویژهگیردهستی دازاین میامکان خود را از همین نحوة خاص 

.کنداین یا آن موجود خاص و موضعی که نسبت به هویت خود اتخاذ می

شرایط آنتولوژیک کشف فضاي اگزیستانسیال

/ اگزیستانسیل و انتولوژیک/ هاي انتیک»براي خاطر«با ابزارها براي تحقق سر و کار داشتن
گرایانه است که متناظر با کثرت ارجاعی یا بافتار نسیال، مسبوق به یک فهم و معرفت عملی کلاگزیستا

سروکار داشتن با هر ) سلبی و ایجابی(اي شرط امکان این معرفت زمینه. مناسبات کارکردي ابزارهاست
خواهیم کنون میا. ابزاري است، درست همانطور که بافتار ابزاري شرط امکان تعین هر ابزار منفرد است

اي چگونه تجربۀ ما از قرب،  بعد، مکان و ناحیه در فضاي گرایانۀ زمینهمعلوم کنیم که این معرفت کل
به دیگر سخن، دازاین چگونه فضاي اگزیستانسیال را از حیث آنتولوژیک . سازداگزیستانسیال را ممکن می

هاي آنتیک و آنتولوژیک، فضاي »به خاطرِ«کند؟ چطور سروکار داشتن با ابزارها براي برآوردنکشف می
سازد؟اگزیستانسیال و ساختار و ممیزات آن را براي ما قابل تجربه می
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-Entهایدگر توانایی و قابلیت دازاین در مواجهۀ با اشیاء بماهی حیث دور یا نزدیک بودنشان را 

fernungنامدمی .Entfernung عد / فاصله/ به معناي بازهدر زبان آلمانی اسمی است مؤنثفی ما بین (ب
معنایی خاص از این واژه مراد کرده Entهایدگر با استفاده از خط تیره بعد از پیشوند ). ي مکانیدو نقطه

به هر تقدیر . بیان کرد»دوري زدایی«یا »فاصله زدایی«، »تبرّي از بعد«است که شاید بتوان آن را با 
شناختی آن موجودي است که در تعامل دازاین از حیث هستی: بر مفهومی انتولوژیک استاین واژه دالّ 

دور «در واقع، این مفهوم حاکی از استعداد وجودي دازاین در گشودن امکان . با اشیاء دور یا نزدیک است
:چیزها در جهان پیرامونی وي است»نزدیک بودن«یا »بودن

هستن وي، نه -جهان-طوري از هستی دازاین از وجه دراز دوري زدایی چونان شیوه و
زدایی را در ما اصطالح فاصله. فهمیمو نه ابداً بعد مکانی را می)نزدیکی(چیزهایی چون دوري 

یکی از مقومات ساختاري [این واژه دالّ بر سازونهاد دازاین . بریممعنایی فعال و گذرا به کار می
چیزي، به معناي دور گذاشتن آن، با نظر به این وجه ]فاصلۀ[است، که برداشتن ] دازاین

دازاین از قِبل ذات و ماهیت خویش ... است 28ساختاري، صرفاً وجهی معین و ناظر به واقع
دهد که دیگر گذارد و مجال میدوري زدا است، و من حیث هو این موجود خاص بودن می

زدایی است که دور بودن -دوري. قرار بگیرندموجودات در همسایگی و قرب وي مورد مواجهه
دور بودن درست مانند بعد مکانی، یکی از تعینات مقولی موجوداتی است که . کندرا کشف می

در مقابل، دوري زدایی را باید به عنوان یک اگزیستانسیال ملکۀ خاطر . گونه نیستنددازاین
,Heidegger)ساخت  1927: 105).

29:ه نکات زیر توجه داشتبنابراین باید ب

هایش با چیزهاي دور و نزدیک نقشی دازاین در تعامل: دوري زدایی، معنایی فعال و متعدي دارداول، 
.فعال دارد، فقط واقع منفعل در یک وضعیت نیست، بلکه فعاالنه در آن شرکت دارد

احساس امنیت حاصل از : یلدوم، دوري زدایی، یک اگزیستانسیال است و نه صرفاً یک اگزیستانس
ها، به عنوان یک ویژگی روانشناختی، فرع بر ساختار بنیادي آشنایی با امور و درك و فراچنگ آوردن آن

.است) تعامل با چیزهاي دور و نزدیک در جهان(هستی دازاین 
ک تمایل هر دازاین فردي در ی: سوم، دوري زدایی، یک مفهوم آنتولوژیک است و نه صرفاً انتیک

موقعیت و تحت شرایط و اوضاع و احوال معین به نزدیک کردن چیزها، فرع بر امکان گشودن فضایی 
.با دیگر اشیاء است) دوري و نزدیکی(ي دازاین در مناسبات مکانی وجودي براي درگیري فعاالنه

نسبت ابتنائی

فضاي دکارتی و (اکنون پرسش مهمی این است که چه نسبت تأسیسی یا ابتنائی میان این دو فضا
وجود دارد؟ کدام یک از این دو بر دیگري مبتنی است؟ کدام فضا بنایی است و ) فضاي اگزیستانسیال

کدام یک مبنایی؟ 
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به دو رابطۀ در نهایت به دیگر سخن، این رابطه . توان از دو منظر تلقی کردي ابتنائی را میرابطه
:شودتر احاله میمشخص
ی میان این دو فضا وجود دارد؟ کدام تواند حاکی از علیت باشد؛ چه رابطۀ علّمیرابطۀ ابتنائی .الف

شود؟ یک علّت تحقق دیگري است؟ یا، کدام فضا در حاق واقع بر اساس دیگري ساخته می
تواند حاکی از قابل فهم بودن باشد؛ کدام یک از این دو فضا بر اساس رابطۀ ابتنائی می.ب

تر، کنیم؟ به عبارت دقیقشود؟ ما معناي کدام یک را از معناي دیگري استخراج میدیگري قابل فهم می
واسطه براي ما معنادار و قابل فهم است؟ فهم کدام یک فرع بر فهم دیگري کدام یک از این دو فضا بی

است؟ 
قی تلهستی و زمانتواند پرسش اصلی واضح است که رابطۀ علّی موضوعی متافیزیکی است و نمی

اما پرسش دوم، معنا و فهم، . شود، اگرچه شاید بتوان تلویحاً براي این پرسش نیز پاسخی فراهم آورد
واسطۀ دازاین خواهیم ببینیم که در کثرت تجربیات بیپرسشی پدیدار شناختی است، به این معنا که می

ما در . شودسطه داده میواهایش نخست و بیدر متن و بطن زندگی هرروزي، کدام فضا و با کدام ویژگی
.ادامه همین پرسش اخیر را پی خواهیم گرفت

اگر پدیدار فضاي اگزیستانسیال را بما هو حیث : پیشاپیش، پاسخ اجمالی هایدگر روشن است
توان آن را از گرایانه بودن و در گشتالت آن لحاظ کنیم و غناي معنایی آن را در نظر بگیریم، نمیکل

بلکه فرایندي که از منظر پدیدارشناختی . معناي عناصري اتمی بدست آوردرهاي بیچینش و تقارن پدیدا
علمی از آن، از رهگذر / دکارتی/ دهد گذار از فضاي اگزیستانسیال به طبیعت با تلقی فیزیکیرخ می

از اي که هایدگر به عبارت دیگر، به همان شیوه. نوعی تعرّي از معنا و وجوه اگزیستانسیال دازاین است
گذار کرده بود، اکنون بنا دارد تا ) دستیشئ پیشِ(ي صرف فیزیکی دستی به شئ و ابژهابزار و موجود دم

به یک فضاي ) دستیهاي او با موجودات دمفضاي سروکار داشتن(مندي دازاین کیفیت گذار از مکان
. دستی دکارتی را توصیف کندپیشِ

نگرانۀ دازاین خصلت مکانی دارد و تنها به پیرامونهستن - جهان-در: ایم کهاکنون نشان داده
هاي دستیخصلت مکانی دارد، دم30دهیزدایی و جهت-این سبب که دازاین به نحو دوري

,Heidegger)توانند تالقی شوند شان میجهان پیرامونی در حیث مکانی 1927: 110).
ود به هیچ وجه کثرت محض فضاي شفضایی که اینچنین در تالزم با جهانیت جهان گشوده می

محضِ نظام متریک نقاط و تعیین 31چونان در کجاي] يِ محض-[فضا . سه بعدي نیست
,Heidegger). ماندترین گشودگی هنوز پنهان میواسطهترین و بیها در این نزدیکموقعیت

1927: 110) .

:رفقراتی به این ترتیب احصاء کردها را دتوان آنعبارات فوق مشتمل بر دعاوي است که می
مندي بر این مکان. نگرانۀ دازاینهستن پیرامون-جهان-وجهی است از وجوه درمنديمکان. الف

زدایی، - دوري: یابدهستن او هستند، قوام می- جهان- اساس دو اگزیستانسیال دازاین، که از مقومات در
.دهیجهت
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عیت دلخواه از آن به طور دقیق و منحصر به فرد فضاي دکارتی، کثرت محضی است که هر موق. ب
. اندهاي آن بر حسب مفهومی از فاصله نسبت به یکدیگر مرتب شدهقابل تشخیص است و مکان

دستی، در ضمن پدیدار فضاي وجودي ي یک فضاي پیشِپدیدار فضاي محض دکارتی، به منزله. پ
. ماندنهفته و پنهان باقی می

داشت، فضاي هاي هندسی آن وجود نمیهاي متریک و دیگر ویژگیاصلهاگر فضاي دکارتی و ف
شاید بتوان گفت که . بودندهاي ساختاري آن از قبیل بعد و قرب قابل تحقق نمیاگزیستانسیال و ویژگی

قرب و بعد ) از حیث معنا(تر تر و غنیهاي هندسی فضاي دکارتی زیرساخت مفاهیم بسیار پیچیدهویژگی
هاي دازاین مستحیل در مناسبات عملی ابزارها شکل است که بر حسب سروکار داشتن... و اینجا و 

. گیرندمی
یکی : توان سخن هایدگر را به این نحو تقریر کرد که باید دو سطح بحث را از یکدیگر تمییز دهیممی

میان این . عد ابزارهاها و دیگري، بهاي فیزیکی و روابط علّی میان آنبعد انواع طبیعی به همراه ویژگی
تواند ابزار بودن و این ابزار خاص بودن یک ابزار هیچ قانون علّی نمی. دو بعد هیچ قانون علّی وجود ندارد

هیچ قانون . هاي علّی انواع طبیعی بکار رفته در ساخت آن شئ فیزیکی توضیح دهدرا بر حسب ویژگی
هاي فیزیکی و علّی ح اشیاء فیزیکی صرف و ویژگیعلّی، هیچ تبیین علّی وجود ندارد که گذار از سط

با این حال، بدون . ها را بتواند تبیین کندناپذیر آنهاي کارکردي تحویلها به سطح ابزارها با ویژگیآن
هاي هاي فیزیکی که یک نوع طبیعی خاص را مستعد پذیرفتن ویژگیوجود دست کم برخی ویژگی

هاي این ویژگی. ابزار خاص سازند، ابزار قابل تحقق نخواهد بودکارکردي خاصی به منزلۀ این یا آن
هاي کارکردي در سطح ابزاري حداقلی در سطح انواع طبیعی و اشیاء فیزیکی شرط الزم تحقق ویژگی

یعنی، هیچ تبیینی که : اما، زیرساخت در اینجا معنایی علّی ندارد. اندها زیرساخت سطح ابزاريهستند؛ این
هاي علّی توسل به قوانین علّی ذات و ماهیت یا طور هستی یک ابزار خاص را بر اساس ویژگیبتواند با 

هاي اگزیستانسیالی مانند قرب و بعد ي ویژگیهمه. انواع طبیعی بکار رفته در آن توضیح دهد وجود ندارد
ش فرض را پی) هاي هندسی آني ویژگیفضاي فیزیکی با همه(وجود یک ساختار زیربنایی ... و 
. گیرندمی

ممکن ) دستیدستی با ابزار دمو به طور کلی رابطۀ شئ پیشِ(تفسیر نادرستی که از رابطۀ این دو 
هاي دلمشغوالنه و معنادار و ها و ورزیدناست به ذهن متبادر شود این است که دازاین سروکار داشتن

گویی که ما اوالً . کندجهت تصویر میدار خود را بر یک فضاي دکارتی همگن، عاري از معنا و فاقدجهت
هاي شویم و به تبع آن اگزیستانسیالو بالذات با امتداد صرف فضاي سه بعدي و شئ ممتد مواجه می

انداز پدیدارشناختی، دازاین در ابتداي امر در متن و بطن ابعاد باري، از چشم. کنیمخود را بر آن تصویر می
هاي خود دازاین کند که ریشه در اگزیستانسیالهاي معنادار زیست میدهدار سپهري از پدیمعنادار و جهت

. فضاي اگزیستانسیال از وجوه همین سپهر معناست. دارد
بنابراین، ربط و نسبت فضاي اگزیستانسیال با فضاي دکارتی را نه از نوع ربط و نسبت علّی باید 

انیم از رابطۀ این دو مراد کنیم نوعی معناي توتنها معنایی که می. انگاشت و نه نوعی رابطۀ تصویري
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معنا، فاقد فضاي دکارتی بی. ها دو بعد متفاوت تجربۀ دازاین هستنداین. حداقلی از زیرساخت یا زیربناست
هاي اگزیستانسیال به معنایی حداقلی زیرساخت فضاي وجودي جهات و فاقد قرب و بعد و دیگر ویژگی

هاست و این فضاي اگزیستانسیال خود وجهی و بعد و سایر اگزیستانسیالدار و واجد قرب معنادار، جهت
. جهان دازاین- در-است از وجوه هستن

جهان زدایی

. اکنون زمان آن است که فرایند گذار از فضاي اگزیستانسیال به فضاي دکارتی را توصیف کنیم
ماهیت و کیفیت این گذار مشابه . مدنامی» تعرّي از عالمیت«یا » 32جهان زدایی«هایدگر این گذار را 

. دستی توصیف کرده استدستی از رهگذر نادمدستی به پیشِهمان گذاري است که وي در انتقال از دم
مبدأ این فرایند گذار، نواحی . به توصیف این فرایند اختصاص یافته استوجود و زمانفقرات مختلفی از 

و نواحی وجودي، که از رهگذر بافت مناسبات عملی کشف خاستگاه این مناطق. یا مناطق وجودي هستند
:اوست33تفسیرگري- شوند، همان اگزیستانس دازاین و حیث خودمی

اند، پیشاپیش نواحی وي دایر مدار خود این هستیهاي دازاین، که به اقتضاي هستیدلمشغولی
این . ی خاصی هستندمتضمن درگیري در مناسبات عمل]هریک[کند که و مناطقی را کشف می

دستی باز کشف پیشانۀ نواحی خود از رهگذر بافتار مناسبات عملی، که راه را براي مواجهۀ با دم
.یابدکند و در تالزم با آن تعین میمی
ها، واجد دستیتر از هستی دمتر و بنیاديدستی بودن هر ناحیه، به معنایی بازهم اصلیدم

ها، آندستینگرانۀ دمخود این نواحی تنها در ضمن کشف پیرامون.است34خصلت آشنایی ناپیدا
,Heidegger)شوند هاي ناقص دلمشغولی، پیدا و آشکار میهم در شیوه 1927: 104) .

تر، به ناحیۀ وجودي کشف شده با صدر بحث آشنایی ناپیدایی است که به ابزار و به معنایی دقیق
ها در متن زندگی روزانۀ هاي آننواحی وجودي و ویژگی. زار تعلق داردبافتار مناسبات عملی آن اب

ي ذیل بحث، توصیف نحوه. اندآنکه موضوع تأمل و تدبر آگاهانه قرار گیرند، مسلم و مفروضآدمی، بی
دستی بودن جلب افتد که توجه ما را به نادمپیدایی و آشکارگی این امر ناپیداست؛ چیزهایی اتفاق می

:ندکمی

نیابیم، ناحیۀ آن مکان از حیث ناحیه بودنش براي نخستین بار وقتی چیزي را در جاي خودش
چون حیث مکانی کلیت ابزاري نگرانههستن پیرامون-جهان-این فضا، که در در. شودآشکار می
,Heidegger)شود، همواره جایی است که به خود موجودات تعلق دارد کشف می 1927:

104) .
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هاي ها و پردازشهاي وجودي وقوع وقفه یا نقص در سروکار داشتنالبته تنها طریق آشکار شدن ناحیه
:دازاین نیست

تواند نگري چیش از همۀ چیزهاي دیگر داده شده است میحیث مکانی چیزي که در پیرامون
د، فی المثل گیري شونگري قرار گیرد و مسئلۀ محاسبه و اندازهموضوع و مضمون خود پیرامون

حیث مکانی جهان پیرامونی، که هنوز 35با این موضوعی کردن. سازي و مساحیدر ساختمان
آید نگرانه است، فضا فی نفسه از پیش به قطع و یقین فرادید میهم عمدتاً پیرامون

(Heidegger, 1927: 111-112) .

واره در آشنایی ما بوده و آن را در آید که توجه ما به چیزي که همدر واقع، گاهی چنین پیش می
اي باشد که تواند وقفهآمد میاین پیش. شودایم جلب میگرفتهمان مفروض و مسلم میمناسبات عملی 

دهد و دیگر اش را از دست میدستی سودمنديوقتی که دم(شود دستی واقع میدر سروکار داشتن با دم
دستی از دست و در نتیجۀ آن شفافیت دم) تی استفاده کردتوان از آن براي غرض خاص خود به درسنمی
شود، بلکه هر دستی تنها در اثر این وقفه نیست که پیدا میدماما نا. شوددستی بدل میشود و به نادممی

سازد؛ مانند دستی را برجسته مینوع عطف توجهی به آنچه که در آشنایی ما مسلم و مفروض است نادم
در این موارد نیز توجه ما به برخی . آیدمیها پیشها و مساحیسازيساختمانآنچه که در ضمن 

. شوددستی که در آشنایی ما مفروض بوده جلب میهاي فضاي دمویژگی
دستی دستی، ما هنوز درگیر مناسبات عملی با دمباري نکتۀ مهمی در اینجا هست؛ در مواجهۀ با نادم

هاي شود، در راستاي دلمشغولیپیوستۀ ابزارها فهمیده میافتار به همدستی تنها در بهر نادم. هستیم
گیري دازاین؛ در مقام ساخت و ساز یک بنا یا مساحی یک زمین، نوعی خاصی از محاسبه و اندازه

دستی، در متن و بافتار دستی، و نه پیشِرود و در ضمن آن فضا به منزلۀ یک نادمعملی بکار می
نگرانه، دازاین هنوز هاي پیرامونگیريدر محاسبه و اندازه. گیردرد مواجهه قرار میهاي عملی مومهرت

اش اعراض نکرده هاي پردازشگرانهدرگیر مناسبات عملی بافت ابزاري است، هنوز یکسره از دلمشغولی
. است

اینجا، با در. شوددستی است که ممکن میدستی از رهگذر نادمدستی به پیشِدر حقیقت، گذار از دم
زدایی، به معناي جهان. فرایندي پیوسته سروکار داریم، نه جهشی از یک طور مواجهه به طوري دیگر

هایدگر این گذار . دستی استدستی به پیشِدستی، بلکه گذار از نادمدستی به پیشِدقیق آن، نه گذار از دم
:کنداخیر را در فقرة زیر به روشنی توصیف می

گرانۀ فضا نواحی و مناطق جهان پیرامونی را به نگري و صرفاً نظارهاز پیراموناین کشفِ فارغ 
نگرانه جهات دستی که پیرامونها و بافت مکانی ابزارهاي دممکان. کندابعاد محض خنثی می

حیث . شودفروکاسته می]فرضی[یی براي اشیاء دلبخواه هااند، به سطح کثرتی از موقعیتیافته
ها خصلت درگیري در مناسبات عملی دستیهاي درون جهانی به همراه خود دمدستیمکانی دم

تعرّي جهان از حیث احاطی مختص به خود،  جهان پیرامونی را به . دهندخویش را از دست می
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دستی به فضایی براي به معناي کلیتی از ابزارهاي دم»جهان«. کندجهان طبیعت مبدل می
فضاي همگن طبیعت تنها از . شوددستی مبدل مییاء صرفاً ممتد و پیشِاي از اشبافت پیوسته
اي که خصلت آن جهان زدایی خاصی از شیوه(36اي از کشف موجوداتِ تالقی شدهطریق شیوه

,Heidegger)آید پدیدار می) هاستدستیگونگی دمجهان 1927: 112) .

عی تغییر موضع و قسمی تبدل شیوة مواجهه همراه است، که دستی با نودستی به پیشِلذا گذار از نادم
این تغییر موضع و شیوة مواجهه، در واقع، دست . نامدزدایی یا تعري از عالمیت میهایدگر آن را جهان

نگرانه و اتخاذ موضعی نظري، خنثی و ي پیرامونشستن از و وانهادن مالحظات عملی در نوع مواجهه
به . تعلقی، نظري و علمیاست؛ فاصله گرفتن از تعلقات عملی و ایستادن در موضع بیگرانه صرفاً نظاره

گیري به منزلۀ جزئی از زندگی هرروزي دستی، اندازهزدایی، دازاین از مواجهۀ با نادمدیگر سخن، در جهان
دستی، شِنگرانه، به مواجهۀ با پیهاي پیراموندر متن تعلقات عملی، در جهان دلمشغولیو محاسبه

. شودهاي صرف نظري، در جهان مشاهده و تماشاگري صرف منتقل میگیريمحاسبات و اندازه
در مرحلۀ نخست، دازاین از : اي استدستی، گذاري دو مرحلهدستی به پیشِخالصه، گذار از دم

از رهگذر وقوع (یی ناپیدادستی در متن بافتار معنادار ابزارها بر پایۀ آشنانگرانه با ابزار دممواجهۀ پیرامون
دستی، بازهم در متن بافتار معنادار به نوعی مواجهۀ با نادم) وقفه، نقص و یا هر نوع عطف توجه دیگري

در مرحلۀ دوم، دازاین از نوع مواجهۀ . دهدابزارها، که این بار فاقد آن ناپیدایی اولیه است، تغییر موضع می
ي داري آن و ترك مواجههدستی از خصلت عالمتعرّي دمزدایی،از رهگذر جهان(دستیبا نادم
اگر . دهددستی تغییر موضع میبه نوعی مواجهۀ صوري و مشاهدة نظري صرف شئ پیشِ) نگرانهپیرامون

توانیم این فرایند گذار را مجاز باشیم که براي هر دو مرحله از تعبیر عالم یا جهان استفاده کنیم، می
هاي در وهلۀ نخست، دازاین در آشنایی ناپیداي خود با عالم دلمشغولی: اییمطور هم توصیف نماین

نگرانه ناپیدایی خود را از هاي پیراموندر وهلۀ دوم، این عالم دلمشغولی. بردنگرانه به سر میپیرامون
تر در حالت ناپیدایی مسلم و مفروض بودند، برجسته هاي آن، که پیشدهد و برخی ویژگیدست می

نگرانه به هاي پیراموننگرانه، دازاین از عالم دلمشغولیدر وهلۀ سوم، با ترك مواجهۀ پیرامون. شودمی
. دهدعالم مشاهدات نظري صرف تغییر بعد می

:زدایی قابل توجه استفقرة زیر نیز به ویژه از حیث بحث تحول فضا در ضمن فرایند جهان

نه تنها وجه کارافزاري موجود تالقی »سنگین استچکش «که »فیزیکی«در بیان این عبارت 
از قلم آن، 37دستی تعلق دارد؛ یعنی جايشده، بلکه همراه با آن، آنچه که به هر ابزار دم

نه اینکه شئ . گرددمی] و علی السویه[الاقتضاء ] براي خود آن ابزار[جاي آن ابزار . افتدمی
شود به یک جاي ابزار بدل می]بلکه[. داده استخویش از کف »38مکان«دستی یکسره پیشِ

زمانی دیگري ممتاز -، که از هیچ موقعیت فضا»40جهان نقطه«، به یک 39زمانی-موقعیت فضا
دستی، کثرتی که در جهان ابزار دم41کثرت جاهاي: الزمۀ این تبدل این است که. نیست

جرح و تعدیل 43هاض از موقعیتاست، نه تنها به صورت یک کثرت مح42پیرامونی محصور
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مجموعۀ همۀ . شودمی44رفع حصرشود، بلکه موجود متعلق به جهان پیرامونی یکسره می
,Heidegger)گردند می] تأمل نظري[دستی موضوع چیزهاي پیشِ 1927: 361-2) .

:زدایی با دو رخداد موازي مواجه هستیملذا در فرایند جهان
دستی است؛ یعنی، بافتار مناسبات عملی منضم به آن ابزار، زائل چه دمخصلت ابزاري آن. الف

.شودمی
سازد، اش معین و مشخص میجاي ابزار، که به طور منحصر به فردي آن ابزار را در بافت ابزاري. ب

.شودبه یک موقعیت مکانی صرف که نسبت به آنچه در آن است به کلی الاقتضاء است، مبدل می
جاي چکش به یک نقطۀ . دیگر جایی در بافت ابزاري و در یک ناحیه، مثالً کارگاه، نیستلذا، چکش

تواند موقعیت مکانی هر شئ شود که میزمانی صرف، بر حسب طول و عرض و ارتفاع، بدل می- فضا
این مکان محض . زمانی ندارد-فیزیکی دیگري هم باشد، و از این حیث، هیچ تفاوتی با دیگر نقاط فضا

. هازمانی مانند همۀ دیگر مکان-گر جاي چکش نیست، بلکه موقعیتی است فضادی
داللت ضمنی واژة . شودمیرفع حصرزدایی فضاي دکارتی در ضمن و به تبع فرایند جهان

Entschränkungتر در رابطۀ ابتنایی فضاي در اینجا مؤید همان نکتۀ مهمی است که پیش
هاي ها و مناطق اگزیستانسیال در ضمن دلمشغولیناحیه. بیان کردیماگزیستانسیال با فضاي دکارتی 

فضاي دکارتی در جایی . اما در مورد فضاي دکارتی چنین نیست. کننددازاین است که وجود پیدا می
. شودمیآزادشان از این حصر زدایی و تعرّي نواحی وجودي از وجه عالمیتمحصور است و در اثر جهان

. را در مورد ابزارها به کار برده است) آزاد کردن، حاضر و آماده ساختن(freigebenتر تعبیر هایدگر پیش
در . کنداستفاده میEntschränkungاز تعبیر freigebenدر اینجا، در مورد فضاي دکارتی به جاي 

ند؛ زدودن همۀ کدهد داللت میزدایی رخ میواقع، این تعبیر اخیر بر آنچه که در ضمن فرایند جهان
ایدة . نگرانۀ دازاین مربوط استهاي پردازشگرانه و پیرامونها و وجوهی که مستقیماً با دلمشغولیویژگی

پدیداري هست که در : توان چنین بیان کردرا میEntschränkung اصلی مضمون در عبارت 
ما . ور و پوشیده استزمینۀ تجربیات هرروزي و در حجاب اغراض و اهداف عملی دازاین محصپس
هاي فضاي وجودي که صبغۀ ي خصلتتوانیم با این پدیدار پوشیده در اغراض عملی، با زدودن همهمی

بدین ترتیب فضاي . هاي هندسی فضا باقی بماند، مواجه شویمدازاینی دارند، به نحوي که تنها ویژگی
. یردگهاي هندسی آن مورد تالقی ما قرار میدکارتی با همۀ ویژگی

رهیافت دکارتی به فضاي هندسی محض

اصول متافیزیکی

:وار بیان کردتوان ذیل اصولی فهرسترا می»جهان«رهیافت متافیزیکی دکارت به 
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:اصل اول
 res cogitansوres corporeaهیچ چیز از احکام و لوازم جسم مادي در : از هم متمایز هستند

هاي مندرج نیست؛ بالعکس، مفهوم جسم مشتمل بر هیچ یک از مؤلفه)نفس(مفهوم موجود اندیشنده
.همان نیستندمفهومی نفس نیست؛ لذا این دو این

:اصل دوم
res cogitansوres corporeaنحوه و طور هستی این دو موجود جوهریت : هر دو جوهر هستند

.بالذات استکند بر طور هستی موجودي که قائم است و جوهریت داللت می

:اصل سوم
هر جوهري یک ویژگی بارز دارد که مقوم ذات و : شوداش شناخته میجوهر تنها به واسطۀ اعراض

.شوندها و اعراض به آن تحویل ممیماهیت آن است و دیگر ویژگی
:اصل چهارم

اول، : تنمایاند، امتداد در سه بعد اسویژگی که مقوم ذات جوهر جسمانی است و جوهریت آن را می
دارد، به این معنا که همۀ تعینات شئ تقدم مفهومیهاي حقیقی شئ جسمانی امتداد بر همۀ دیگر ویژگی

توان بدون داشتن مفهومی از هر گردند، اما مفهوم امتداد را میبه منزلۀ وجوه گوناگون امتداد مفهوم می
تغییرات قابل تصور شئ جسمی دوم، امتداد تنها تعینی است که در ضمن همۀ. تعین دیگري فهمید

.تواند جوهریت جوهر جسمانی را مشخص کندماند، لذا میباقی میثابتو ماندگارهمچنان 
از آنجا که امتداد مقوم . این اصول شاکلۀ رهیافت متافیزیکی دکارت به شئ جسمانی و مادي است

شود، م ممتد است که تقویم میبا ابتداء کردن از جس) حیث مکانی(ماهیت جسم است، و ماهیت فضا 
. ، و حتی عین ماهیت آن خواهد بود)حیث مکانی(بعالوه، امتداد مقوم ماهیت فضا 

مبانی آنتولوژیک

، از همین ابتدالذا، . داندهمانطور که دیدیم، دکارت نحوه و طور هستی شئ جسمانی را جوهریت می
اما مراد از جوهر چیست؟ دکارت از جوهریت چه . سروکار داریم45معلوم است که با یک متافیزیک جوهر

معنایی را خواسته است؟ 

اش چنان است که در این وجود داشتن به هیچ جز آن چیزي که نحوة وجود داشتنجوهرما از 
,Descartes)توانیم بفهمیم چیز دیگري وابسته نیست، نمی 1644: 51; 210) .
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اکنون اگر این . ، استقالل و عدم وابستگی در هستی استنیازيلذا مشخصۀ یک جوهر، همین بی
توانیم ترین و اکیدترین معنایش نصب العین خود بگیریم، تنها یک جوهر حقیقی را میممیزه را در صریح

البته ذات اکمل مفهومی است صرفاً آنتولوژیک، اما بار مفهومی . )همان(ذات اکمل : ممتاز کنیم
,Heidegger)ناً افقی براي فهم عدم وابستگی انتولوژیک جوهر فراهم کند تواند ضمتئولوژیک آن می

1927: بر این اساس، وابستگی و عدم وابستگی را باید در افق بحث نیاز به ایجاد و ابقاي وجود فهم . (92
است نیاز شناسیم که در ایجاد و ابقاي خویش از هر موجود دیگري بیلذا از یک سو موجودي را می. کرد

لذا، در چارچوب . از دیگر سو، هر موجود دیگري غیر از او هم در ایجاد و هم در بقایش نیازمند اوست
با این حال، مخلوقات نیز موجود . تواند باشدانتولوژي جوهر، موجود به معناي حقیقی تنها ذات اکمل می

ات اکمل هم باید جوهر پس، در متن همین آنتولوژي جوهر، برخی موجودات غیر ذ. شوندخوانده می
دکارت، در قلمرو . نیاز هستندخوانده شوند؛ از این حیث که از دیگر موجودات مخلوق در ایجاد و بقا بی

بنابراین، باید ببینیم که آیا . شئ مادي و شئ اندیشنده: شناسدمخلوقات، دو جوهر را به رسمیت می
ا نه؟ خود دکارت معتقد است که اگر چه نفس و بر این سه گونه جوهر به یک معناست ی»هستی«اطالق 

جسم به یک معنا جوهر، فلذا موجود، هستند، هیچ معناي مشترکی از جوهر در اطالق آن بر ذات اکمل و 
,Descartes)موجودات مخلوق وجود ندارد  1644: 51-2, 210) .

شود و تنها به واسطۀ ی قلمداد مینفسه دسترس ناپذیر و ناشناختنبعالوه، در این انتولوژي، جوهر فی
,Heidegger)ي ما قرار گیرد تواند مورد مواجههاش مییکی از تعینات حقیقی و ذاتی 1927: 94) .

: نظر به این تفسیر، در چارچوب انتولوژي جوهر دکارت با دو ابهام جدي مواجه هستیم
هاي مختلف داللت آن، به و شیوهمعناي هستی مضمون در جوهریت، و به تبع آن، کلیت.الف

,Heidegger)شود روشنی کاویده نمی 1927: 93) .
شود، بلکه اصالً امکان نه تنها پرسش از معناي هستی مضمون در جوهریت به درستی طرح نمی.ب

. شودطرح این پرسش نفی می
؛ در چارچوب این آنتولوژي داندهاي خود آنتولوژي دکارت میهایدگر ریشۀ این ابهامات را در پایه

دستی، بناست تا معناي هستی مضمون در جوهریت بر اساس یک موجود جوهري و به تعبیر هایدگر پیشِ
:کنددر فقرة زیر هایدگر با عبارات روشنی همین نقص را برجسته می. کشف شود

ایدة : ار شده استمشهود و آشکres extensaبه منزلۀ »جهان«اینگونه مبانی آنتولوژیک تعیین 
شود و شود، بلکه اساساً تبیین ناشدنی تلقی میجوهریتی که نه تنها معناي هستی آن تبیین نمی

]معناي[... شود ترین ویژگی ذاتی جوهر مورد بحث نمایش داده میاز رهگذر بیراهۀ برجسته
,Heidegger)فهمنداند و آن را از روي یک ویژگی موجود از جوهر میجوهریت را خواسته

1927: 94) .
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نظرگاه کلی هایدگر به رهیافت دکارتی فضا

اگر بنا باشد از مجموع آنچه که تا کنون در مورد نسبت ابتنایی فضاي اگزیستانسیال به فضاي دکارتی 
زدایی آوردیم، تلقی کلی هایدگر را راجع به رهیافت دکارتی به انتولوژي فضا و بحث فرایند جهان

:دهدي زیر خط فکر اصلی وي را به روشنی به دست میاج کنیم، فقرهاستخر

آشکارا از مقومات موجود درون جهانی است، ] حیث مکانی[مندي اما اگر به یاد آوریم که مکان
این تحلیل از ...شود هم ممکن می»جهان«تحلیل دکارتی »نجات«گاه در نهایت آن

extensioفلت و قصور وي در تفسیر صریح و دقیق هستی موجودات تا حدودي مستقل از غ
وجه پدیداري خودش را »جهان«به منزلۀ تعین بنیادي extensioوضع . ماندممتد باقی می

ي دارد، اگرچه با استناد به آن، نه از حیث مکانی جهان، نه از حیث مکانی بدواً کشف شده
توان درکی از حیث مکانی خود دازاین نمیموجودات تالقی شده در جهان پیرامونی، و نه

,Heidegger)انتولوژیک بدست داد  1927: 101) .

در اینجا، . کندهاي فضایی را کشف میفضا امکانات محض نسبت»شهود صوري«:و همچنین
محض 47شناسیاز ریخت: فضاي محض همگن وجود دارد46اي از مراتب و مراحل عریان سازيدنباله
ي محدودهدر ... و، در نهایت، تا علم محضاً متریک فضا ]توپولوژي[48شناسیال فضایی تا موضعاشک

صرفا باید آن مبناي پدیداري را تثبیت کنیم که کشف و بسط و تفصیل موضوعی فضاي این مسئله
,Heidegger)محض بر آن ابتناء دارد 1927: 112).

توان کرد این است که تحلیل دکارت از ابژة ده برداشت میآنچه از مباحث پیشین و فقرات ذکر ش
دستی بالذات شئ پیشِ. اش با دازاین کامالً موجه و معقول استدستی، ماهیت آن و ربط و نسبتپیشِ

هاي پردازشگرانه و چیزي جز امتداد محض نیست و از این حیث هیچ نسبت مستقیمی با دلمشغولی
شود که از هرگونه مناسبت لذا، ابژه در حاقّ ذات خویش به نحوي تعریف می.نگرانۀ دازاین نداردپیرامون

باري، نقص رهیافت . هاي وي عاري باشدعملی در راستاي اغراض و اهداف عملی و مبتنی بر دلمشغولی
دکارت این است که نتوانسته آنتولوژي جامع و کاملی بپروراند که در آن دیگر انجاء موجودات، ابزارها و 

. ي صرف مورد مطالعه و بررسی قرار بگیردزاین، در نسبت با ابژهدا
:توان دعاوي زیر را از سخن هایدگر برداشت کردبه طور خاص در مورد فضاي دکارتی می

معنا و همگن در بن دستی فضاي دکارتی به منزلۀ یک زیرساخت خنثی، بیماهیت و طور هستی پیشِ
لذا فرض چنین فضایی به عنوان یک زیرساخت بنیادین، خودش از . هر تجربۀ ما از جهان مستتر است

ترین دستاورد دکارت در این خصوص این است که این مهم. وجوهی پدیدارشناختی برخوردار است
مثل مکان طبیعی چیزها، جهات و قرب ( زیرساخت را از هرآنچه که به نحوي از انحاء صبغۀ دازاینی دارد 

.دهدهاي ذاتی و نفسی هندسی آن را مدنظر قرار میها ویژگیکند و تنآزاد می) و بعد
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ترین خصیصۀ فضاي دکارتی نیز خود واجد توجیهات محض به منزلۀ بنیادي»امتداد«فرض 
بهترین تلقی از این زیرساخت خنثی و همگن همین است که آن را چیزي جز . پدیدارشناختی مشابه است

دستی فضاي دکارتی در مقام ماهیت پیشِ. اش ندانیمسی مربوطههاي هندامتداد صرف با همۀ ویژگی
این دستاورد مهم دکارت تمهید راهی است که نهایتاً به . تواند باشدتحلیل چیزي جز امتداد هندسی نمی

ي نظریه. تحول ماهوي علوم ریاضی و فیزیک در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم منجر شد
و توسعۀ بحث فضاهاي متریک و توپولوژیک را هایدگر تلویحاً به بسط رهیافت 50ریمان49هايمنیفلد

هرچند این . کنددستی مربوط میبه منزلۀ شالودة ماهوي شئ پیشِ»امتداد«تر دکارتی و تحلیل دقیق
,Heidegger)اي که در باال نقل کردیم گذار در فقره 1927: در به اختصار و ایجاز بیان شده است،(112
در این فقره . تري از آن بیابیمتوانیم توصیف تفصیلیمی51ساختن، سکناگزیدن، تفکر کردناثري با نام 
:کندهاي رسیدن به یک منیفلد محض ریاضی را به روشنی بیان میهایدگر گام

اي شان فاصلهاهایی صرف تلقی کرد، که فی مابینتوان تنها موقعیتها را میاما این مکان
، همواره در فضایی فراهم شده، آن هم στάδιονپذیر وجود دارد؛ یک فاصله، به یونانی اندازه

هاي صرف سان موقعیتآنچه که بدین. هاي صرف، جاي گرفته استاز رهگذر موقعیت
استادیوم، (Stadionاین فضا به منزلۀ فاصله، به منزلۀ . دهند، فضایی است ویژهبدست می

که براي ما همان معنایی را دارد که همین واژه در زبان التین دارد، یک ، )میدان ورزش
spatiumتوان از این فضا، به منزلۀ فضایی فی مابینی، می. 52مابینیاست، یک فضاي فی

آنچه که بدین ترتیب انتزاع، به التین . ابعاد محض ارتفاع، عرض و طول را انتزاع کرد
abstractumعد سه تصور میشود را د، میاما فضایی . کنیمر حکم یک منیفلد محض از ب

، امتداد، extensioنیست، بلکه تنها spatiumدیگر یک ... دهد که این منیفلد بدست می
جبري را انتزاع -توان روابط آنالیزيبازهم میextensioي اما از این فضا به منزله. است
. کنندضی محض منیفلدهایی از هر بعد دلخواه را فراهم میاین روابط امکان ساخت ریا. کرد

,Heidegger)نامید »فضا«توان فضایی که بدین ترتیب به نحو ریاضی فراهم گشته را می

1951: 157-8) .

محضextensioي بینی به تبع آن، فضا به منزلهشود که فضاي فی مادر ادامه، هایدگر متذکر می
]53و اگزیستانسیال[هاي انضمامی ه مبنایی براي تعین ذات و ماهیت فضاها و مکاناگرچه به هیچ وج(

,Heidegger)ها وجود دارند همواره در متن آن) کنندفراهم نمی 1951: عکس این مطلب برقرار . (158
این نکته . یعنی، فضا به منزلۀ امتداد صرف بر فضاهاي برآمده از چیزهاي انضمامی مشتمل نیست؛ نیست

. کندبر غناي بیشتر فضاهاي اخیر نسبت به فضاي ممتد صرف داللت می
، 54فلسفی معروف برنارد ریمان-توان به فقراتی از خطابۀ ریاضیبراي تأیید این مدعاي هایدگر می

,Kline(اند نامیده» ترین فیلسوف هندسهاندیشژرف«ریاضیدان آلمانی برجستۀ قرن نوزدهم که او را 

1990: این خطابه را . استناد کرد55در باب فرضیاتی که در بنیاد هندسه نهفته است، با عنوان )889
بینی ریاضی یا جهان56شمار آورد که پارادایمتوان نقطۀ عطفی در تاریخ ریاضیات و فیزیک نظري بهمی
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کریمی (کند میشود و مرز دقیق و روشنی میان ریاضیات کالسیک و جدید ترسیمبا آن دگرگون می
کند که تا کنون در هندسه مفاهیم در آغاز این خطابه ریمان خاطرنشان می. )12- 10، 1391ترشیزي، 

مفروض گرفته ) شوندکه در قالب اصول موضوعۀ هندسه ارائه می(فضا و اصول هندسی حاکم بر آن
ها به از ذات و ماهیت آنشده، درحالیکه نه ریاضیدانان و نه فالسفه هیچ یک، نخست، تحلیل درستی

. انداي از ابهام و تاریکی رها کردهها با یکدیگر را در پردهاند و دوم، کیفیت ربط و نسبت آندست نداده
، 57مفهوم کلی کم متصل چند بعدي«: خاستگاه این ابهامات و مسبب این نقایص تاریخی این است که

,Riemann) » نشده استکه مشتمل بر کمیات فضایی است، اصالً کاویده 1868: لذا، تالش . (272
ریمان در این خطابه این است که، نخست، بتواند مفهوم فضا را از روي مفهوم کلی امتداد به منزلۀ یک 

بدست آورد و دوم، کیفیت ربط و نسبت این ) نامدمیnکه خود آن را منیفلدي از بعد (پیوستار چند بعدي
دهد که فضاي سه بعدي در مورد اول، نشان می. با هندسۀ حاکم بر آن نشان دهدپیوستار چند بعدي را 

کند که توان حالت خاصی از یک پیوستار چند بعدي در نظر گرفت و در مورد دوم، استدالل میرا می
نسبت میان هندسۀ حاکم بر این فضا با خود آن پیوستار زیرساختی نه ضروري است و نه پیشینی؛ یعنی، 

تواند علی االصول ساختارهاي هندسی ممکن بیشماري را بپذیرد و ثانیاً، این پیوستار چند بعدي میاوالً
معرفت به این که کدام ساختار هندسی بر این امتداد چند بعدي حاکم است مسبوق است به تجربه و از 

,Riemann)فی نفسه قابل استخراج نیست ) پیوستار چند بعدي(خود مفهوم امتداد  1868: بدین . (272-3
دهد که امتداد به منزلۀ یک پیوستار چند ترتیب، ریمان با تحلیل و تفحص در خود مفهوم امتداد نشان می

متریک حاکم بر آن - هاي هندسیتر از ویژگیهایی ذاتی است که مقدم و بنیاديبعدي واجد ویژگی
هاي ها را در مقابل ویژگینامیم و آنمیفضا» توپولوژیک«هاي ها را ویژگیامروزه این ویژگی. هستند

: 1391کریمی ترشیزي، (دهیم هاست قرار میبیرونی متریکی که تعین ساختارهاي هندسی فضا به آن
42 -45 .(

، دکارت در پرورش یک آنتولوژي جامع و )به ویژه براي علوم جدید(به رغم این دستاوردهاي عظیم 
اي ممتد دکارتی ناکام مانده است، آنتولوژي که بتواند نحوة دستی فضعمیق براي نحوة هستی پیشِ

معقولیت این فضا را بر حسب اگزیستانس دازاین، حیث مکانی وي، و جهانیت جهان توضیح دهد و 
متافیزیک جوهري دکارت، انتولوژي کاملی نیست، اگرچه . ها را تبیین کندهاي معنایی میان آننسبت

. یکسره بر خطا نباشد

گیرينتیجه

، برخالف res extensioهدف این مقاله در وهلۀ نخست، این بود که نشان دهد نقادي هایدگر از 
و تقلیل وي به ذهن مستقل، res cogitansي اي وي بر رهیافت دکارتی به انسان به منزلهنقدهاي ریشه

ت؛ دکارت در اینکه ماهیت و دلی همراه اسخود کفا و ناملتزم به هر چیزي غیر از آگاهی، تا حدي با هم
دستی را یک پیوستار دستی را امتداد صرف دانسته و به تبع آن، فضاي مبتنی بر شئ پیشِذات شئ پیشِ
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بالعکس، فرض چنین پیوستاري یه منزلۀ یک . سه بعدي محض لحاظ کرده چندان به خطا نرفته است
توجیهات ي دازاین بن تجربۀ هرروزهزیرساخت به کلی عاري از معنا و وجوه مرتبط به دازاین در 

نکته این جاست که . توان از وجاهت پدیداري آن نیز دفاع کردقابل قبولی دارد و میپدیدارشناختی
دستی را، به دکارت در پرداخت و پرورش یک آنتولوژي روشن و جامع که در چارچوب آن بتوان شئ پیشِ

دستی، حیث مکانی خود دازاین و جهانیت جهان در بزار دم، در نسبت با حیث مکانی اres extensioمنزلۀ 
براي روشن شدن نقد . ها را به درستی تبیین کند ناکام مانده استنظر بگیرد و ربط و نسبت معنایی آن

هایدگر بر آنتولوژي فضاي دکارتی، الزم بود تا فضاي اگزیستانسیال و مبانی آنتولوژیک آن را به تفصیل 
ان دهیم که چه نسبتی میان آن و فضاي دکارتی در از منظر تجربۀ هروزة دازاین بررسی کنیم و نش

سازند، نشان پس بررسی ممیزات فضاي اگزیستانسیال که آن را از فضاي دکارتی ممتاز می. برقرار است
سپس به . دادیم که این فضا چگونه بر اگزیستانس خود دازاین، به عنوان شرط امکان آن، ابتنا دارد

سی این موضوع پرداختیم که فضاي دکارتی چگونه در ضمن فرایند جهان زدایی یا تعرّي از عالمیت، برر
این . شودمیرفع حصروابستۀ فضاي اگزیستانسیال، -هاي دازاینبا زدودن همۀ وجوه معنایی و ویژگی

پیرانگر به یک جهان زدایی همراه است با نوعی تغییر منظر از یک دازاین درگیر در مناسبات عملی و 
تواند هاي هندسی آن میبدین ترتیب، فضاي دکارتی با همۀ ویژگی. پردازگر صرف و نظریهدازاین نظاره

اي از دازاین، که زیرساخت هر تجربۀ فضایی دیگر اوست، مورد تالقی و مواجهۀ به عنوان تجربۀ ویژه
دکارتی با فضاي اگزیستانسیال و نهایتاً، با لحاظ کردن این تصویر جامع از رابطۀ فضاي . وي قرار بگیرد

آید؛ فضاي تر فرادید میحیث مکانی خود دازاین، نقص آنتولوژي مندرج در متافیزیک دکارتی فضا روشن
زدایی از معقولیت و غناي معنایی فضاي توان از رهگذر جهاندکارتی، به منزلۀ امتداد صرف را می

دازاین فهمید، اما غناي معنایی فضاي اگزیستانسیال را اگزیستانسیال و بر اساس حیث مکانی خود
معنا و نامرتبط به اگزیستانس دازاین بدست توان از صرف کنار هم چیدن قطعات ممتد یکسره بینمی
توان با توسل به فضاي فیزیکی زیرساخت تجربه توضیح غناي معنایی فضاي اگزیستانسیال را نمی. آورد
. داد

ي ما از بعدي، به منزلۀ یک زیرساخت حداقلی تجربهزم فرض یک پیوستار سهاین خوانش، که مستل
آلیستی همۀ در خوانش ایده. گیردقرار میوجود و زمانآلیستی از فضا است، آشکارا در مقابل خوانش ایده

مقاله ي مطرح شده در ایناگر ایده. شودهاي اگزیستنسیال دازاین مبتنی میوجوه جهان  نهایتاً بر ویژگی
شناسانۀ آن نیز کم در معناي هستی، دستوجود و زمانگرایانۀ توان از نوعی خوانش واقعدرست باشد، می

.دفاع کرد
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هانوشتپی

1. In-Sein
2. Sein in
3. Seins im
4. Inwendigkeit

ـ   اسـت و ترجمـۀ آن      [SZ]به متن اصـلی آلمـانی        و زمان  وجودکلیه ارجاعات به    . 5 ه فارسـی از    هـا ب
.باشدنگارندة این مقاله می

6. res extensio
7. Bewandtnis
8. Nähe
9. Zeugs zu
10. aufeinanderausgerichteten
11. umweltlich
12. Gegend
13. Besorgen
14. Vertrautheit
15. Räumlichkeit
16. Umgang
17. Zeugzusammenhang
18. Verweisungszusammenhang
19. Verweisungsmannigfaltigkeit
20. Zuhandenheit
21. Um-zu
22. etwas um-zu
23. Wozu
24. um-willen
25. Bewandtnisganzheit
26. Worum-willen
27. faktischer

در اینجا مبهم است؛ بـه ویـژه هایـدگر میـان            Ent-fernungالزم به تذکر است که کل بحث        . 28
تفـسیر فـوق بـر      . کنـد اگزیستانسیال این مفهوم رفت و آمد می      / سیل و انتولوژیک  اگزیستان/ معانی انتیک 

اساس حواشی است که هایدگر بعدها به متن کتاب افزوده است و جان استمبو به صورت پانوشت در متن                   
,Stambaugh)رجوع کنید به . آورده استهستی و زمانترجمۀ انگلیسی خود از  1996: 97).

29. Ausrichtung
30. Worin
31. Entweltlichung
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تنهـا  «و معتقـد اسـت کـه         ) self-interpreting(هیوبرت درایفـوس دازایـن را خودتفـسیرگر         . 32
,Dreyfus)» تفسیرگر هستند که اگزیستانس دارند-موجودات خود 1995: 15).

33. unauffälligen Vertrautheit
34. Tematisierung
35. begegenden
36. Platz
37. Ort
38. Raum-Zeit-Stelle
39. Weltpunkt
40. Platzmannigfaltigkeit
41. umschränkte
42. puren Stellenmannigfaltigkeit
43. entschränkt
44. substance metaphysics
45. freilegung
46. Morphologie
47. analysis situs

48 .Manifold    ترجمۀ انگلیسیMannigfaltigkeit    از آنجا که در فارسی،     . در زبان آلمانی است
متداول است، در بافـت     » منیفلد«به ویژه در حوزة ریاضیات و فیزیک، این اصطالح فنی به همان صورت              

.  کنمخودداري می» کثرات«یا » کثرت«مورد بحث، از ترجمۀ آن به 
49. Riemann’s Theory of Manifolds
50. Bauen Wohnen Denken
51. Zwischenraum

کند، با آنچه کـه پیـشتر تحـت       طرح می  ساختن سکناگزیدن تفکر کردن   نظریۀ فضایی که هایدگر در      . 52
اسـتفاده از عنـوان     . طرح کرده بود تفاوت بنیادي دارد      هستی و زمان  عنوان فضاهاي اگزیستانسیال در     

مقاله است، به منظـور خاصـی کـه در           در اینجا صرفا برداشت و استفادة نویسندة این       » اگزیستانسیال«
.اینجا مد نظر است

53. Georg Friedrich Bernhard Riemann )1826-1866(
54. Uber die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen

هـا را نخـست تـامس    هاي علمی و دگرگشت پارادایم    این اصطالح و مفاهیم دیگري چون انقالب      . 55
) به بعد145: 1979کوهن، (بینی بنگرید به براي ارتباط میان پارادایم با جهان. کردکوهن مطرح 

56. mehrfach ausgedehnter Grössen
57.Continuumهاي آن به ابعاد باالتر دارد و به زبان دقیق شهوداً داللت بر خط حقیقی یا تعمیم

.ریاضی به معناي یک فضاي توپولوژیکی همیند و فشرده است
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