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ه هشت سال آقای دکتر امیر مازیار هرگز نخواهم توانست که در این مختصر سپاسگزاری کنم، چرا ک از

ساله ربوده است.  تجلی وی در سیر فلسفه آموزی من، سزاوارترین منشا فراگیری فلسفیدن برای من

دریغ یگیری موضوع تا پرداخت نهایی و نگارش واپسین جمالتش مرهون لطف بحاضر نیز از تطور شکل

 های روشنگر وی بوده است.و هدایت

های های فکری و نیز مشغلهشائبه تمامی نامالیمات روحی و تالطمچنین به خاطر تحمل بیهم

های زندگی مشترک، از همسر عزیزم خانم منیره فردیس فرسای اینجانب در آغازین ماهطاقت

 سپاسگزارم.
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 به تقدیم

 

نونی، گری از امر الوهی در زیست جهان معناباخته انسان اکای که پرسشتمام صاحبان اندیشه

کوفته و پای در راهشان نموده است.شان را در هم فروهای زنگار بستهیقین  
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 چکیده:

تواند منکر آن شود. معاصر چنان فراگیر شده است که کمتر اندیشمندی میمعناباختگی حیات انسان 

های ست. ما انسانچرا که خداوند به مثابه بنیاد معنابخش، خودش در مغاک معناباختگی جان باخته ا

مان اعم های خودساختهاکنونی یا باید این زیست بدون معنا را تصدیق کنیم و در فانتزی ارزش آفرینی

ا با رویکردهای الزمانی، دینی و هنری و... تخدیر شویم، یو اجتماعی، این جهانی و آخر از فردی

ر آن است در پرتو بگرا به دنبال احیای نوستالژی خداوندگار قرون میانه بازگردیم. این رساله واپس

لوهیت در زیکی از ااندیشه هایدگر متاخر، راه دیگری را بیازماید و آن بررسی امکان تجلی پسامتافی

آمد به لحاظ فلسفی زیست جهان انسان امروز است. خداوندی که بنیاد معنابخش هستی به شمار می

ه مثابه انتوتئولوژی ببا واکاوی معنای متافیزیک  ؟ل نهاددقیقا چه کسی بود و چرا و چگونه رو به زوا

آن را در پگاه فلسفه  گیریخداشناسی نزد هایدگر متاخر، جایگاه الوهیت متافیزیکی شکل-یا هستی

سپس . هیم یافتدر خوانحوه جایگیری خدای ادیان را در آن ساختار متافیزیکی یونانی فهم کرده و 

می ط تاریخی تلقی متافیزیکی از الوهیت یا همان خداوند متافیزیکی در بس به بررسی سیر تحول

مدرن، سرنوشتی محتوم  آنیم تا نشان دهیم افول جایگاه خداوند و مرگ او در دورهبر پردازیم. در اینجا

رفا محقق کرده صبوده و بسط منطقی مفهوم عقالنی این خدا در بستر تاریخی، این تقدیر ضروری را 

هسپار بررسی ر و این مساله ما رااست. انسان پس از مرگ خدا در سرگشتگی معناباختگی رها شده 

سامتافیزیکی به الوهیت پ نخست باید فهم کنیم کهآییم. می پسامتافیزیکی از الوهیت برمیامکان فه

لوهی خود هستی دنبال یافتن خداوند جدیدی در کسوت یک هستنده نیست بلکه امر قدسی را در بعد ا

د تا نمایروری میضبحث از معنای دشوار هستی به مثابه رخداد در هایدگر متاخر  اینجا شود.جویا می

 خوانم چه مراد کرده است.از امر رازآلود یا امر مستور یا آنچه من تقدس غیب می او فهم کنیم که

بی از تقدس زبان سخن گفتن ایجا و ودسخن گفتن ایجابی از غیب در زبان معمول میسر نخواهد ب

تیکی است. است غیب، شعر به معنای خاص هایدگری خواهد بود که دور از معنای معمول امر مخیل یا

ا شاید چرخشی در تها را آماده کند تواند انسانبه زعم هایگر مالزمت تفکر سلبی با شعر ایجابی می

ان شود. تحقق شان روی داده و بعد الوهی هستی بتواند بنیاد معنابخش زیست جهانشتقدیر تاریخی

کند تا ما را به فهم می چنین معنابخشی را هایدگر در زیست جهان هارمونیکی به نام چهارگان تصویر

را در گستره  ام بیش از همه، هایدگر خودش خویشتنبهتری نائل آورد. در نگارش رساله سعی کرده

ه برده شود. آثارش تفسیر کند و از مفسرین صرفا در جهت راهنمایی فهم معضالت اندیشه وی بهر

ت فکری اروپایی سط و تداوم سنبعالوه فهم هایدگر نه به مثابه گسست در فلسفه مغرب زمین بلکه ب

تئیستی تئیستی یا آ در افق پساهگلی است. به این ترتیب این رساله از تفاسیر استتیکی، شبه عرفانی،

ر برای انسان معاصر گیرد تا به زعم نگارنده از فروکاست اثرگذاری ناب تفکر هایدگبه وضوح فاصله می

 اجتناب کند.

: الوهیت متافیزیکی،انتوتئولوژی، نهیلیسم، معناباختگی، الوهیت پسامتافیزیکیکلید واژه ها 
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 کلیات: 1�فصل

 مساله پژوهش -1-1

یا  1دهد که چگونه انتوتئولوژیمی نشااان از منظر هایدگر متاخر واکاوی تاریخ متافیزیک غرب

شااناساای هم مان  از رابطه درساات ما با هسااتی شااده و هم الوهیت را تبدیل به یزدانهسااتی

را در طول تاریخ تا دوره مدرن  او گون نموده که امکان ایمان بدان و پرسااتشای بتهسااتنده

یسم دوره معاصر نهیلهمواره تضعیف کرده و منجر به معناباختگی ناشی از غیاب امر الوهی در 

 .شده است

ستان تا دوره مدرن معنابخش نقش تاریخی صر با سط خودآگاهی الوهیت، از ع روبه افول  با ب

گویی فاقد اثربخشی شده است. خدای انتوتئولوژی که در ، نهاده و در اعالن مرگ خدای نیچه

تبدیل به خود ، هستندگان فرایند متافیزیک حضور و اصرار به اثبات و فراچنگ آمدن مفهومی

هستنده ای شبیه به بت شده بود، با ظهور عصر جدید و حمالت روشنگری بدان باورناپذیرتر 

ای تحت کنترل ماید. متافیزیک با به حضاااور آوردن هساااتی در قالب هساااتندهناز پیش می

بشریت، امر قدسی را از جهان زدوده است. مطلق سازی افق آشکارگی هستی و فراموشی راز 

شیده آن شدن  هی متعدد دیگر تاریخی برای نحوهایعنی در نظر نگرفتن امکان، فروپو شکار  آ

سان،  ستی بر ان ستیه سون زدایی  از ه ستی و به دنبال آن کند میاف و بعد مقدس و الوهی ه

آن از سااپارد و این مبین چگونگی گریز امر الوهی و رویگرداندن هسااتندگان را به نساایان می

 یسم در عصر حاضر شده است.نهیلبشر در تاریخ متافیزیک است که منجر به چیرگی بحران 

                                                           
 

1 Ontotheology 
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سکنییا آرا این معناباختگی حس تعلق به جهان  سلب کرده گزیدن مینچه هایدگر  نامد از ما 

ست. نوعی بیگانگ ستنا فقدان معنای انتولوژیک  .شودمی ی و دلتنگی و غربت زیرالیه این زی

نماید و گزیدن در آن را غیرقابل دسااترس میدر آن، تعلق ما به جهان و سااکنی هاهسااتنده

سویه نیستی و نابودی مطلق ضطراب مرگ را به معنای  همواره در نحوه هستن ما در جهان ، ا

 .سازدمستتر می

یزیکی در چنین موقفی است که سخن از رویکرد دیگری به امر قدسی یا آنچه الوهیت پسامتاف

ازآلود هستی توان با توجه به آنچه هایدگر بعد رکند. آیا میشود امکان بروز پیدا میخوانده می

رچوب ستخراج نمود که هم به لحاظ فلسفی در چاخواند، خوانشی انیچنینی ایا امر مقدس می

 اشد؟یین بوده و هم انسجام کافی جهت بسط و توسعه بیشتر داشته بتفکر هایدگر قابل تبب

ا بتوانیم اینجا الزم اساات ابتدا از آنچه در متافیزیک بر امر مقدس روی داده پرسااش نماییم ت

گیری آن پرسااش از امکان شااکلزمینه فهم الوهیت پسااامتافیزیکی را مهیا کنیم و سااپس 

 نماییم.

 شود: بدین صورت طرح میرساله مساله بنابراین 

رای الوهیت، چگونه در ساایرتاریخی متافیزیک، از زندگی بشاار رویگردان شااد و چه امکانی ب

 توان متصور بود؟پسامتافیزیکی می ساحتبازگشت آن، در 

 اهداف پژوهش -2-1

ستم پردازیاگرچه تفکر هایدگر به طور ذاتی با  سی سازی و  سیار بیهامفهموم  گانه ی خطی ب

ای جیرههای فوق، دو مدل زنگفتهتوان بر اساس است، ولی برای تقریب به ذهن و با تسامح می

 :را برای مسیر پژوهش ترسیم نماییم ساده شده زیر 

 

روند تاریخی 

رویکرد متافیزیک 

 حضور به هستی

گیری شکل

 انتوتئولوژی

از دست رفتن 

ارتباط درست با 

 هستی

رشد گشتل و 

بندی فریم

 هاهستنده

استیالی تکنولوژی 

و منبع صرف شدن 

 هاهستنده

فقدان بعد الوهی و 

گریز عنصر رازآمیز 

 هستی

معنا باختگی زندگی 

 یسمنهیلبشر 

 

تفکر در روند 

تاریخی فراموشی 

هستی و افول 

 الوهیت )بعد سلبی(

گفتار به زبانی 

 دیگرگون )شاعرانه(

درباره تقدس 

 هستی )بعد ایجابی(

چیرگی بر 

 متافیزیک

انتظار و آمادگی 

بازگشت الوهیت در 

کسوتی 

 پسامتافیزیکی

ارتباط درست با 

 هستی

بازگشت بعد الوهی 

 به حیات بشر

معناداری زندگی 

 بشر
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اب امر روند تاریخی رشد رویکرد متافیزیک حضور را که به غی، زنجیره اول به صورت شماتیک

شر ختم می شان میالوهی و معناباختگی زندگی ب شا، دهد و زنجیره دومشود ن ن روندی را ن

سوتی دیگرگونمی ست تا بعد الوهی را در ک صدد پیمایش آن ا در  دهد که هایدگر متاخر در 

 حیات بشر، به انتظار نشیند.

صا تاکید دارد که در فقدان بعد الوهی نمی شخ شر برای زندتوانیم معناداری را هایدگر م گی ب

رای بمتصااور شااویم و نیز اینکه با توجه به ذات تاریخی بودن هسااتی، تکاپوهای نوسااتالژیک 

حاصااال خواهد بود و لذا در جهان بازگشااات به قبل و احیای الوهیت از دسااات شاااده، بی

حائز  آنچه بساایار پسااامتافیزیکی باید در انتظار تجلی امرالوهی در کسااوتی دیگرگون باشاایم.

 اساااتفهم الوهیت گذشااات بطور تاریخی بر  فرایندی کهاسااات اینکه بدون واکاوی اهمیت 

توان نه از لزوم )زنجیره اول( و بررسی نحوه غروب و افول امرالوهی در افق حیات بشریت، نمی

توان برای آن متصور بازگشت امرالوهی سخن به میان آورد و نه از اینکه چگونه بازگشتی را می

تن از الوهیت پیش نیاز سخن گف، انتوتئولوژی از اوج تا افولبسط قیق در روند بود. بنابراین تد

 پسامتافیزیکی بصورت سلبی و یا ایجابی خواهد بود.

ی نماییم و ضمن در این پژوهش برآنیم تا دو زنجیره فوق را بر اساس آثار هایدگر متاخر واکاو

 ماییم.امتافیزیکی را بررسی نگیری یک االهیات پسنقد االهیات متافیزیکی، امکان شکل

 ی پژوهشهاسوال -3-1

 الف( زنجیره اول:

وهی چگونه در سااایر تاریخی متافیزیک باعث افول بعد ال، رویکرد انتوتئولوژیکی به هساااتی

 یسم در عصر حاضر شده است؟نهیلحیات بشر و بروز معناباختگی و 

 

 ب(زنجیره دوم :

یازمند  بازگشااات الوهیت اسااات و این الوهیت چرا بشااار برای زیساااتن حیات معنادار ن

 تواند داشته باشد؟پسامتافیزیکی چه صورت و معنایی می
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 خر:توان در یک پرسش بنیادی، گردآوری نمود که از منظر هایدگر متای فوق را میهاپرسش

رای الوهیت، چگونه در ساایرتاریخی متافیزیک، از زندگی بشاار رویگردان شااد و چه امکانی ب

 توان متصور بود؟جهان پسامتافیزیکی می بازگشت آن، در

 پیشینه پژوهش -4-1

سی زندگی دینی تکلیف خود را با خدا و دین رو شنا صراحت در پدیدار شن هایدگر متقدم به 

زیساااتن یا به  کند که دین به مثابه زندگی دینی گونه ای زمینه یا بافتارکند. او در آنجا اذعان میمی

ست صورت زندگی ا شتاینی  ضوع هایدگ بیان ویتگن سا مو سا سفی، ا ر قرار که به دلیل دوری از تفکر فل

سر و کانمی سفی خاموش خواهد بود.  ر وی گیرد در نتیجه در خصوص دین و خدای ادیان در تفکر فل

ف آن با متافیزیک اسات و خدای متافیزیکی نیز تا تاسایس یک متافیزیک هساتی محور و تعیین تکلی

، الوهیت، داگیرد. به همین دلیل اساات که در تفکر متقدم او، بحث از خبرای هایدگر در براکت قرار می

متافیزیک  امر مقدس و... چندان نقش تعیین کننده ای ندارد. هایدگر متاخر که دیگر نسبت به تاسیس

ست و نقد آن می شبین نی صدیق میخو ساله پردازد و مرگ خدای متافیزیک نیچه را ت قدان فکند، با م

ستی برای آن چارهمعنا و خال  شده و در تقرب به ه سامتافیزیکی مواجه  سان پ شی  الوهیت در ان اندی

 کند.می

ه بکنیم به چند اثر درخور توجهی که تاکنون در خصااوص نقد هایدگر در این بخش مروری می

 ی الوهیت پسامتافیزیکی در اندیشه متاخر او نگاشته شده است.معناو االهیات متافیزیکی 

که با یک تشاابیه بر این باور اساات 2وتو در عنصاار عرفانی در اندیشااه هایدگر جان دی کاپ -1

بدین صورت که در اکهارت خداوند روحی  توان عنصر عرفانی اندیشه هایدگر را فهم کرد.می

ست در می شوده ا سوی او گ سوی را که به  شوده به  شه گ ستی، اندی یابد و در هایدگر، ه

و غیرمتافیزیکی در حرکت سوی گفتار ورای گزاره ای  خودش را درخواهد یافت. هایدگر به

ست امر مقدس را تجربه کند. شکست  ا شتل  ولی بر خالف اکهارت، در نظر هایدگر خطر گ

تاریک تر میمیناپذیر  ماید و شاااب عالم را  تاریخ بصاااورت ن کند. بدین معنا که توالی 

                                                           
 

2 Caputo D. John, 1986,Mystical element in Heidegger’s tought, Fordham Univ Press 
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را به کمک دین از  خدا خواهد ما واکهارت می. رودمبنایی به ساااوی زوال بیشاااتر میبی

سیر غیردینی غلبه بر متافیزیک  متافیزیک بت گون ساختار رها کند ولی پروژه هایدگری م

ی عقالنی است که باید نیایش هااست. از منظر اکهارت، خدا امری ورای فهم بشری و اثبات

متافیزیک حفظ ماند و باید از آتش روشنگر شود و هیچ نامی سزاوار او نیست. او در خفا می

گوید که سزاوار قربانی کردن است و باید هایدگر نیز به طور مشابه از خدایی سخن می. شود

درباره بت سااازی ، او با تحذیر از فراموشاای هسااتی. با زبان رقص و آواز از او سااخن گفت

مقایسااه به زعم نگارنده، این  خواند.دهد و ما را به سااوی راز فرامیمتافیزیک هشاادار می

یدگر در تفسااایرت ها هارت و  مایز آن کاپوتو طبیقی اک ید بر ت تاک نده  هاعلیرغم  دربردار

ساهل ست. فهم ی زیادی در هات شه هایدگر ا ست که اگرچه خدایاندی ساله کلیدی این ا  م

شری نمی ست که در هیچ فهم ب گنجد و هیچ کالمی یارای نمایاندن اکهارت چنان تنزیهی ا

تنده ای الوهی است و به همین جهت در متافیزیک باقی مانده آن را ندارد ولی همچنان هس

ساالبی بودن مدنظر اکهارت نیز ناشاای از محدودیت فهم انسااان برای دریافتن آن  اساات.

رویکرد  آورد.هستنده الیتناهی است و همچنان نظام سلسله مراتبی متافیزیک را فرایاد می

ست و بعد اکهارت به خداوند در نیایش نیز بیشتر چیزی از ج نس تجربه دینی شالیرماخر ا

روانشناسانه دارد و قطعا از الوهیت تاریخی مدنظر هایدگر بسیار دور افتاده است. هایدگر از 

گوید که از قدسیت تاریخی ی تاریخی برای الوهیتی سخن میهارقص و آوازی به مثابه آئین

سمبل صرف  شده و نه عنوان  شی  ستی نا سهاه ردی خرد ابزاری چنانکه یی برای مقابله با 

به طور کلی مقابله اکهارت و هایدگر با خدای متافیزیکی از دو جنس  مدنظر اکهارت اساات.

داند و کامال مجزاست. اکهارت خداوند را فراتر از تدقیق و موشکافی عقالنیت متافیزیکی می

 کند.یزیکی تبیین میهایدگر خداوند هستنده را به مثابه برساخته عقالنیت متاف

با تبیین  بعد از مرگ خدا را در هایدگر الوهیت، 3هایدگر و نامساااتوریمارک راتهال در  -2

شبیه سازی جهان  -چنانکه در فصل چهار خواهیم دید-چهارگان . داندچهارگان مرتبط می

به مثابه میرندگان در  هاانتولوژیکی اسااات که در آن امر مقدس تجلی پیدا کرده و انساااان

گزینند. به زعم راتهال این بدیلی برای می ن، میانه زمین و آساامان سااکنیتعامل با قدیسااا

                                                           
 

3 Wrathall Mark,2011, Heidegger and Unconcealment: Truth, Language, and History,Cambridge university press 
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پارادایم غالب جهان تکنولوژیک و خطری است که هایدگر متاخر همواره دلمشغول آن است 

و نتیجه آن مرگ خدا و معناباختگی حیات انساااان بوده اسااات و همه چیز در این جهان 

چهارگان تصویری از زندگی دینی است که در . تکنولوژیک به منب  صرف تبدیل شده است

راتهال در این نوشاااته به . تواند معنا را به چیزها بازگرداندپرتو الوهیتی پساااامتافیزیکی می

پردازد و چهارگان را به مثابه پارادیم مقابلی تشااریح مرگ خدای نیچه به روایت هایدگر می

چیزها اهمیت اگزیسااتانساایال یا  کند که در آنتبیین میبرای برون رفت از این وضااعیت 

کند و بدین طریق امکان وجودی برای ما خواهند داشت به عبارتی هستی ما را مشروط می

کنند. به زعم نگارنده، راتهال به را فراهم می معناداری برای حیات ما یا همان سکنی گزیدن

یدگر را تبیین نمود ها خدا از منظر  باختگی پس از مرگ  نا ه و لوازم آن را نحو مطلوبی مع

صیف  ست ولی با پرش ناگهانی از تو شخص کرده ا صیف چهارگان، مبانی نهیلم سم به تو ی

فلسفی الوهیت مورد نظر هایدگر را مغفول گذاشته و روشن نکرده جهان دینی چهارگان بر 

توان آن را ورای یک فانتزی زیبایی شااناختی یا تواند شااکل بگیرد و چرا میچه مبنایی می

رساااد تا تکلیف الوهیت غیرمتافیزیکی از منظر اتوپیایی جدی گرفت. به نظر می تصاااویری

سااکنی گزیدن و... ، چهارگان، ی بعدی او از شااعرهاهایدگر تا حدودی روشاان نشااود، بحث

 چیزی بیش از رویکردهای زیبایی شناسانه را به خود متوجه نماید.تواند نمی

سون در اثرش  -3 صلی را 4هایدگرجان ریچارد صاص داده و در آنجا ، ف به تکنولوژی و خدا اخت

را تبیین  هابرای مقابله با خطر تفکر تکنولوژیک، فهم غیاب خدایان و انتظار ورود مجدد آن

وی با تفسااایر هایدگر از نیچه، فالکت مدرنیته و پرواز خدایان را تشاااریح کرده به . کندمی

غیاب . دهدمیر نیچه توضاایح تفصاایل درباره بسااط تفکر تکنولوژیک و اعالن مرگ خدا د

خدایان نتیجه عدم ارتباط درخور ما با هساااتی و در نتیجه نسااایان هساااتی در رویکرد 

در مقابل هایدگر تقدم را به هساااتی داده و . متافیزیکی و خداوندی برفراز هساااتی اسااات

خدایان برای ارتباط درخور انسااان با هسااتی وساااطت  داند.میخدایان را نیازمند هسااتی 

دهند که بدین سان ریچاردسون تکثر مینند و اینچنین بعد دینی حیات انسان را ژرفا کمی

                                                           
 

4 Richardson, John. 2012. Heidegger. New York: Routledge. 
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به زعم نگارنده مساله هایدگر برخالف . بیندمی یهایدگر الوهیت خدایان یونانی را در انگاره

الوهیت او هسااتنده محور نظر ریچاردسااون جابجایی تقدم هسااتی بر خدایان نیساات بلکه 

سامنبوده و قدسیت بعدی  ست و خدایانی که م ستی ا سانی مینام  هاتا از آنحاز ه برد قدی

کنند نه اینکه خدای یکتای متافیزیک متکثر میبین انسان و امر قدسی وساطت  که هستند

زیرا این  .شده و در ذیل هستی قرار گرفته باشد تا اراده محوری متافیزیک را در هم بشکند

سازگار نیست و برای چیرگی بر متافیزیک نوعی  مساهمتدگر خاصه در تصویر با بیان های

 . دهدمیرویکرد پاگانیستی را به هایدگر نسبت 

، با تفسیر هایدگر متقدم از دین به مثابه یک صورت زندگی 5فلسفه دین هایدگربن ودر در  -4

کند و بعد با نقد هایدگر بر انتوتئولوژی متافیزیک و اعالن مرگ خدای نیچه به میشاااروع 

شاعرانه میایدگر متاخر ه صورت تنشی بین رویکرد  رسد که به زعم او تبیینش از الوهیت ب

هایدگر، فهمی از واپسااین خدا به مثابه الوهیتی  مساااهمتوی با تکیه بر . و فلساافی اساات

در ادامه به زبان شعر و . دهد که به متن هایدگر نزدیک استمیناهستنده و غیر ثابت ارائه 

آن پرداخته و انتظار برای بازگشاات خدایان از منظر هایدگر را تفساایر  فهم امر قدساای در

فرصت آن را نیافته ودر اگرچه با توجه به حجم رساله و پرداختن به هایدگر متقدم، . کندمی

صورت تا معنای الوهیت در تفکر متاخر هایدگر را بر مبنای  ستی چنانکه باید ب سلبی ه بعد 

تئولوژی را بطور مساااتدل واکاوی کند و نیز به جایگاه زبان فلسااافی تبیین نماید، نقد انتو

شعرقدسی در کلیت فلسفه هستی هایدگر بپردازد، ولی سعی کرده به مهترین آثار مرتبط با 

 ی مربوط به الوهیت غفلت نورزد.هامساله بپردازد و از اهم پاره

به رویکرد دینی 7 قاره ایمعنای زندگی و فلسفه و 6 هایدگر واپسینجولیان یانگ در دو اثر  -5

ضر و . پردازدمیهایدگر متاخر  صر حا ستیالی تکنیک در ع محور ورود وی به بحث همان ا

ست که  با بعد دینی تفکر هایدگر درمان گردد. وی با  شاید بتواندفقدان معنا برای زندگی ا

همه تامل بر بحث سااکنی گزیدن و اهمیت شاااعران برای هایدگر و مقاله چهارگان، نوعی 

                                                           
 

5 Vedder, Ben. 2006. Heidegger's Philoosophy Of Religion From God to the Gods. Pennsylvania: DUQUESNE 

University Press. 
 .1392 با ترجمه بهنام خداپناه. تهران: حکمت. هایدگر واپسین.6

  ،فلسفه قاره ای و معنای زندگی،ترجمه بهنام خداپناه، تهران:حکمت1396هایدگر مارتین، 7
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ست. میخداباوری را در هایدگر باز  ستی و خدا نزد او سد که به معنای مترادف بودن ه شنا

شه هایدگر جایی ندارد ولی تکریمی که او از هستی  به زعم یانگ، خدای متافیزیکی در اندی

سیر از هایدگر به میکند گویی هستی را با خداوندی غیرمتافیزیکی یکسان می داند. این تف

ستزعم نگارن سازگار ا سفه هایدگر نا یانگ . ده همچنان در متافیزیک باقی مانده و با روح فل

و در راس  گردد که اگرچه اینبار جدا از جهانمیهمچنان به دنبال خدای هساااتنده ای 

و چه بسا  است و مراد نظر شاعران در بردارنده کل جهان ؛نیست زنجیره علی متافیزیکدانان

علیرغم تبیین خودش در  . یانگ گوییساایحیت نیز به شاامار آیدبتواند خدای نوینی برای م

سین هایدگر بخش اول کتاب ستی هایدگر را فراموش کرده و  مدنظر تمایز انتولوژیک ،واپ ه

را به معنای جمی  هستندگان در نظر گرفته تا بتواند ایده همه خداباوری را مشابه اسپینوزا 

یم هایدگر به هساااتی را مترادف با تکریم به هایدگر نسااابت دهد و پس از آن تمام تکر

ی حفاظت از محیط زیست و غیره را به آن های خدا بگیرد و ایدههاهستندگان به مثابه پاره

 نسبت دهد.

، ، ضاامن تقساایم تفکر هایدگر به سااه دوره دازاین8زمین و خدایانوینساانت ویکاناس در  -6

به چهارگان -هساااتی و زمین له اخیر او راج   قا یدگر را در م ها مدنظر  یان، الوهیت  خدا

داند که به لحاظ خدایان می-داند و فلسااافه بالیده او را مربوط به دوره زمینمیمتمرکز 

وی با توصاایفی مشااابه راتهال، چهارگان را . زمانی از دوره دوم چندان قابل تفکیک نیساات

داند و بدین میمبتنی بر واقعیت انضاامامی و زمینی و 9روح انگارانه تجساام از الوهیتی غیر 

تاکید  عد زمین در چهارگان بسااایار  گارنده میمنظور بر ب تا آنجا که حتی به زعم ن کند 

شا اثر هنریتفکیک بین معنای زمین در  سی میو چهارگان را نادید  من شنا گیرد و به تبار

لین بر هایدگر در خصاااوص شاااکل گیری ایده زمین مفهوم زمین و تاثیر یونانیان و هولدر

پردازد. وی با رویکردی نزدیک به طبیعت گرایان، تقدس را از آن زمین و زیستن متوازن می

به  کل اندیشاااه الوهیت در هایدگر متاخر را اینچنین به نظر نگارندهبر روی آن دانساااته و 

 کند.میفروکاست  خوانشی بسیار کم دامنه

                                                           
 

8 Vycinas Vincent,1969,Earth and Gods, Martinus Nijhoff Publishers 

9 Spiritualist 
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، معتقد اسات 10راساوی تئیسام و آتئیسام: اهمیت هایدگر برای تفکر دینیفروبرت گال در  -7

تواند بدیلی میی تفکر او هااگرچه هایدگر به طور صریح به مساله دین نپرداخته ولی داللت

برای رویکرد دکارتی و تکنولوژی زدگی مالزم با آن فراهم کند که در جهان امروز راه نجاتی 

به نظر رویکر پراگمایسااتی او بیشااتر ایجاب . مب اتم باشاادبرای فجای  تکنولوژیک مثل ب

تواند به مثابه میکند که دین را به عنوان نظم نوینی در مناسااابات انساااانی ببیند که می

ابزاری برای حفظ حقوق بشر کارایی داشته باشد و بدین سان رویکرد غیرسابژکتیو هایدگر 

 تواند راهگشا باشد.میکند میبه هستی که از استیالی انسان بر جهان امتناع 

متکلمین  از منظراندیشااه هایدگر  ارزیابی، به 11فلساافه دین مارتین هایدگرجان ویلیامز در  -8

بارتی و بولتمانی  تالویک،  یام جیمزکا فان دینی چون ویل پل ، جان دیویی، و نیز فیلساااو

خداباوری تا  و گساااتره زیاد قضااااوت ایشاااان را درباره هایدگر از پردازدمیتیلیش و غیره 

شان  ستی بر . دهدمیخداناباوری ن سان و ه شه هایدگر در خصوص ان سی اندی سپس با برر

این باور اساات که فلساافه دین آمریکایی شاااید بتواند نور جدیدی بر فهم اندیشااه هایدگر 

افکند. در این خصااوص تمرکز بر آمپریساام خالق و ارجاع به تجربه بشااری برای فهم دین 

به زعم نگارنده، جان ویلیامز با رویکردی تماما مبتنی بر پراگماتیسااام . نمایدمیضاااروری 

دهد که نه تنها با روح حاکم بر آثار او بیگانه اسااات میآمریکایی خوانشااای از هایدگر ارائه 

صادره به  شه هایدگر ندارد و نوعی م ساهگلی اندی سنت قاره ای پ سا هیچ قرابتی با  سا بلکه ا

 شود.میو در فلسفه انگلوساکسون محسوب مطلوب برای هضم اندیشه ا

یدگرجیمز پروتی در  -9 ها به 12الوهیت و  یدگر  ها به بررسااای سااایر تحول رویکرد  ، عمدتا 

پردازد، از همدلی با طرح افکنی متافیزیکی راساااتین تا نقد تاریخ متافیزیک میمتافیزیک 

مغرب زمین که نقد هایدگر متاخر به متافیزیک را عمدتا حاصاال آشاانایی او با تفکر نیچه 

شرح نه می شعر، چهارگان و رهایی از تکنیک،  ضمون  ستفاده از چند م داند. در ادامه و با ا

                                                           
 

10 Gall Robrt,1987,Beyond theism and atheism:Heidegger’s significance for religious thinking,Martinus Nijhoff 

Publishers 
11 Williams John,1977,Heidegger’s philosophy of religion, Canadian Corporation for Studies in Religion 

 ،الوهیت و هایدگر،حکمت1373پروتی جیمز، 12

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Canadian+Corporation+for+Studies+in+Religion%22
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دهد و در نهایت بر این باور است میاز خدا در هایدگر متاخر چندان ساختاریافته و منظمی 

سیده و  شکارگی آن خدا فرانر ست که هنوز زمان آ سکوت هایدگر درباره خدا این ا که علت 

رسد پروتی همچنان با تفکری هستنده انگار، به میبرای همین قابل نامیدن نیست. به نظر 

اساااتفاده هایدگر از لفظ خدای گذرنده یا دنبال یک خدا در اندیشاااه هایدگر اسااات ولی 

یا تنها خدایی، صرفا بیانی استعاری از الوهیت است و هیچ هستنده مشخص یا  واپسین خدا

کند که بعدها شاااید بتوان از آن سااخن گفت. امروز جهان مینامشااخص و مخفی را مراد ن

حقق شود ولی این امکان تجلی الوهیت نیست وشاید روزی این امکان در جهان انتولوژیک م

 به هیچ وجه به معنای تجلی خدایی هستنده از نظر هایدگر نیست.

، معتقد است که اندیشه هایدگر 13پرسش از خدا در پدیدارشناسی هایدگرجورج کواکس در  -10

آتئیسم جای داد و رویکرد جدیدی به مساله خدا الزم است -توان در دوقطبی تئیسممیرا ن

و به هسااتی و نقد اسااطوره خدای متافیزیکی قابل فهم خواهد اتخاذ شااود که ذیل رویکرد ا

 بود.

 در ادامه به توصیف ساختار رساله و شرح مختصر توالی مطالب در آن خواهیم پرداخت.

 روش انجام پژوهش -5-1

هنمایی متون اصلی هایدگر متاخر به انضمام متون شارحان در این خصوص خطوط را واکاوی

ویکرد رترسیم ایدگر به االهیات متافیزیکی تامل کرده و در نقد هسازد که میرا متصور 

 کند.میجدیدی به االهیات پسامتافیزیکی را ممکن 

ستدال شارات و ا ست که ا ستتر هایدگر در ابعاد مورد نظر از هاسعی بر آن ا ضا م تون می بع

این ن تا حد امکان روشنی از ای مختلف اندیشه متاخر او استخراج شده و به یک صورت بندی

 رویکرد به الوهیت منجر شود.

نحوه نگاه به کلیت متافیزیک و جایگاه الوهیت در آن بررسااای  1930در آثار هایدگر پس از 

یسااام و افول بعد الوهی حیات انساااان به مثابه پیامدی از این نگرش نهیلشاااود، ساااپس می

                                                           
 

13 Kovacs George,1990,The question of God in Heidegger’s phenomenology,Northwestern University Press 
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ثار متاخر تاریخی شااده و در نهایت باتوجه به آ-متافیزیکی به هسااتی صااورت بندی مفهومی

شود که بتواند بعد الوهی حیات بشر را میهایدگر امکان نگرشی به هستی و امرمقدس بررسی 

 از سرآغاز دیگری بیاغازد.

ایدگر هبدین منظور در فصل دوم تطور معنای متافیزیک در اندیشه هایدگر بررسی شده و نقد 

شکل  اکاوی شده است. سپسخداشناسی و-متاخر به متافیزیک به مثابه انتوتئولوژی یا هستی

رای شکل گیری بنیاد انتوتئولوژی در افالطون و ارسطو به اجمال بررسی شده و استفاده آن ب

 ست.اادیان و تصور خدای متافیزیکی در قرون وسطی به اختصار آمده  معمول گیری االهیات

سط سم دکارتی به عنوان ب سابژکتیوی سوم، متافیزیک دوره مدرن در قالب  صل   منطقی در ف

ست. متافیزیک یونانی تشریح شده و پیامد آن بصورت تضعیف خدای متافیزیکی تبیین شده ا

گ خدا در ادامه و با تفساایر نیچه به مثابه نهایت بسااط منطقی و واپسااین پله متافیزیک، مر

ست. اتشریح شده و ضرورت منطقی آن به عنوان پیامد اجتناب ناپذیر متافیزیک بررسی شده 

ن اسااتیالی تکنیک و معناباختگی اساات که تحت عنوا، خدا، بی خانمانی انسااان نتیجه مرگ

 یسم گریبانگیر انسان معاصر شده است.نهیل

ه است. در فصل چهارم امکان فهمی از الوهیت متافیزیکی در اندیشه هایدگر متاخر بررسی شد

ایجابی  بعد معنایبدین منظور ابتدا معنای سلبی این الوهیت در اندیشه فلسفی تدقیق شده و 

 وخواند واکاوی شااده اساات. مالزمت دائم رویکرد ساالبی میآن در آنچه هایدگر زبان شااعر 

خر به آتواند بدفهمی و ساااردرگمی در آثار هایدگر متاخر را به حداقل رسااااند. در میایجابی 

ای پدیدارشااناساای زیسااتن در جوار الوهیت به عنوان تجلی آن در جهان پرداخته شااده و معن

 آشکارگی آن مورد تامل قرار گرفته است. آمادگی و انتظار کشیدن برای 

صاص به جمعبندی و نتیجه گیری دارد و به تامالت پیش رو در فهم الوه صل پنجم اخت یت ف

 ست.پسامتافیزیکی از منظر هایدگر متاخر و امکان بکارگیری آن در ادیان اشاره کرده ا

 پژوهش فرضیات -6-1

 توان فرضیات زیر را برای پژوهش بر شمرد:ق میبا توجه به توضیحات فو

 

یساام منجر به بحران نهیلمعناداری حیات انسااان در بسااط تاریخی رو به افول نهاده و در  -1
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 معناباختگی شده است.

ابخشاای به یساام و معننهیلاساات و تنها راه مقابله با  و ممکن مقابله با معناباختگی ناگزیر  -2

ش سامتافیزیکی در جهان تاریخی ب سوت الوهیتی پ سی در ک سان، تجلی امر قد ر زندگی ان

 است.

  تفکر هایدگر متاخر قابلیت خوانش الوهیتی پسامتافیزیکی را در خود مستتر دارد. -3




