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  )26/5/1390:تاريخ پذيرش مقاله ؛1390/ 7/3: تاريخ دريافت مقاله(
  چكيده

كند و  منزلة اقدامي تمهيدي براي پرسش از معناي وجود تلقي مي مارتين هيدگر تحليل انسان را به 
از منظر هيدگر بررسي دقيق پرسش از وجود منوط بـه ايـن   . گويد مي» شناسي بنيادين هستي«به آن 

شـفاف  را » دازاين«افكند، يعني  هاي وجودي درمي كسي را كه پرسش  نخست آن   است كه در وهلة
  . سازيم

الطبيعـه در تمثيـل درخـت شناسـايي      هيدگر فيلسوفي وجودي است و بر اين باور است كه مابعـد 
معـارف اعـم     با اين مالحظه، بنياد همة. گيرد عنوان ريشة درخت در خاك وجود قوام مي دكارت به

ائص و گـردد و تبيـين خصـ    گشـودگي آن بـر دازايـن بـازمي      از انساني و طبيعي به هستي و نحوة
علوم انساني در هر . مقومات علوم در هر دورة تاريخي منوط به فهم نسبت وجود با آن دوره است

  . هاي وجودي آن روزگار است  ها و نظام يك از ادوار و جوامع انساني در نسبتي مستقيم با فلسفه
داخته اسـت كـه   مقاله با رجوع به برخي از آثار هيدگر از جمله كتاب هستي و زمان به اين نكته پر

مدنيت و علوم غربي برآمده از باطني است كه تقرب به آن و سپس گذشـت از آن منـوط بـه درك    
كند، مقاله كوشـش خواهـد    با توجه به معيارهايي كه هيدگر ارائه مي. اين باطن و واكاوي آن است

ساز و مفيد كرد شرايط امكان تقرب به علوم انساني غربي را بررسي كند و چگونگي يك تعامل كار
اي منشـاء آثـار    شـناختي ويـژه   با آن را براي فرهنگ و تمدن سرزمين ما كه خود در نسـبت هسـتي  

  . سازي بوده است، تبيين كند معرفتي دوران
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 مقدمه
گشايش هستي بر انسان   پرسش غايي انسان، تابعي از نحوة  منزلة معنا و معناداري در عالم به

اين مقاله به تفصيل از اين موجود   ياد كرده است و در ادامة دازايناست كه هيدگر از آن به 
گشايش يا فروبستگي معناي عالم . سخن خواهد رفت اگزيستانسو نحوة وجودي آن يعني 

بر انسان در معناي خاصي كه هيدگر از انسان مراد كرده است، بياني از نسبت خـاص ايـن   
اجزاي آن در ربطي معنادار زندگي آدمي را سرشـار    در روزگار گشايش عالم همة. دو است

شود، هر بار امكاني را  س انسان گشوده ميهايي كه فراروي اگزيستن سازند و افق از معني مي
اي كه وي ميان تحقق اين امكـان   گونه كند، به از بطنِ شرايط وجودي عالم بر وي آشكار مي

يابد و اين چنـين اسـت    ها شكل گرفته است تعارضي نمي و عالمي كه به سبب ديگر امكان
معنـي در وجـوه و شـئون      يةكه عالمِ برآمده از گشايشِ افقِ وجود در انسان، با گستردن سا

دهد كه در آن اجزاي تمدن و فرهنـگ،   ها و بسترهايي را به دست مي  مختلف دازاين، زمينه
منـد از   هرگـاه انسـانِ بهـره   . كنند در تالئمي سازگار هر بار كمال و غنايي تاره را آشكار مي

ر شـئون آن  خصوصيت اگزيستانس با اصرار و تكيه بر نوعي خاص از ظهورات وجود، ديگ
كنند كـه   هاي ظهور مي نداشته باشد، بحران  سازگاري و معنا  را در محاق برد و ديگر دغدغة

معنايي افقِ عالمي كـه    خاص خود دستاوردهايي را در پي دارند اما در شبكة  البته در عرصة
  . آورند كه حاصل آن تباهي و سرگشتگي است از هستي است، خللي پديد مي    بر آمدة
دايي علوم نظري در غرب و بسط آن در علوم انساني و فناوري، حاصل چنين عدولي پي

هايي را در ديگـر   بوده است كه اصرارِ بر آن در غفلت از ديگر ساحات ظهور وجود، بحران
  .هاي زيستي آدمي پديد آورده است حوزه

ون توجه بـه  هاي آغازينِ علم غربي، بد مقاله در صدد بيان اين نكته است كه فهمِ عرصه
گسست نظر از عمل در اين انديشه ميسر نيست و كوشش براي همراهـي بـا جريـان علـم     

از سـوي ديگـر   . غربي نيز بدون بازگشت به اين مبادي آغـازين حاصـلي نخواهـد داشـت    
كوشش براي احياي مبادي علمي در سنت بومي اسالمي و ايراني نيز مستلزم بازگشـت بـه   

  .ق وجودي آن دانش و منظر علمي ما، هويداشده استهايي است كه در اف سرچشمه
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  يعنـي در ايـن دورة  . سازي علوم انساني در ايران، پرسشي تـاريخي اسـت   پرسش بومي
ما ايرانيان در ايـن    چنين پرسشي از ناحية. پرسند تاريخي مورد توجه قرار گرفته و از آن مي

هايي از اين دسـت در تـاريخ    روايي پرسش. پذيرفته است برهه از تاريخ فرهنگمان صورت
آدمي در ذات خود تـاريخي اسـت و قـوام      شود كه فرهنگ يك سرزمين از آن جا ناشي مي

الزم اسـت بـا    ]1[.سـازد  تاريخ و زمان به آدمي و خصائص او است كه تاريخ و زمان را مي
هـا اسـت و انسـاني كـه چنـين       چنين ادعايي نسبت ميان تاريخي كه محمـل ايـن پرسـش   

به ايـن تبيـين و بررسـي در زبـان مصـطلحات      . گردد هايي را درانداخته است، تبيين پرسش
  . شود مي  گفته» شناسي بنيادينهستي«هيدگر 

  
  شناسي بنيادين و علوم  هستي

وم تجربي و انساني و نتايج حاصل از آن بر عالم وجود ندارد اما ترديدي در تأثير فزايندة عل
گردد، بسيار كـم   يابي در اين عالم فراهم ها امكان جهت توسل به آن  واسطة اين قابليت كه به

هـاي   دهـد كـه بـار ديگـر پرسـش      مـي  دست هايي از اين دست اين امكان را به  بحران. است
اند، مـورد تامـل قـرار     گرفته هاي علمي مورد غفلت قرار بنياديني را كه در اشتغال به فعاليت

ها و مسـائلي اسـت كـه در     ترين پرسش ي معناي وجود از جمله مهم پرسش در باره. دهيم
اي از مفـاهيم در نقـش    در هر علمي از علوم تحصلي، مجموعه. آيد شرايط بحراني پيش مي
فاهيم پايه است كه هرگونـه پژوهشـي   شوند كه با استمداد از اين م  مفاهيم بنيادين ظاهر مي
مـاده و حركـت در    ،عنوان مثال مفاهيمي مانند مكان، زمـان  شود؛ به در اين علوم ممكن مي

هنگامي كـه  . شناسي شناسي و يا مفهوم جامعه در جامعه فيزيك و يا مفهوم حيات در زيست
، از بحـران   روند مي گيرند و به اصطالح زير سوال اين مفاهيمِ پايه در معرض ترديد قرار مي

شـناختي   توان گفت كه در بنيادهاي هسـتي  در اين موارد مي. شود در آن علم سخن گفته مي
اكنون در بحرانِ يك فهم علميِ معين، نه تنها منطق روشي . آن علم بحراني پديد آمده است

 توانـد قلمـرو   منطقـي كـه گـاهي مـي      گيـرد،  بلكه منطق ساختاري نيز مورد توجه قرار مـي 
نحـو كـامالً نـويي     بـه   گيـرد،  موجودي را كه در اين علم مورد بررسي و پژوهش قـرار مـي  

افتـد كـه در بيـان     با پيدايي چنين تحولي در علوم آن چيـزي اتفـاق مـي   . سازي كند ساختار
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هيـدگر بـر ايـن بـاور اسـت كـه در       . گفتـه شـده اسـت    1تغييـر پـارادايم  تخصصي بـه آن  
اي   در تلقي وجودي حـوزه  2پرشيآيد كه بتوانيم با  يد ميبحراني علم اين امكان پد وضعيت

در شـرايط عـادي، علـوم هرگـز از مبـادي      . نگـاهي بيـافكنيم    پـردازد،  كه آن علم به آن مي
هـاي   انـد بـه فعاليـت    كه بـر ايـن مبـاني ايسـتاده     پرسند و در حالي شناختي خود نمي هستي

و  گـردد  شناسـانه ظـاهر مـي    اي هسـتي  پژوهشي اشتغال دارند، اما در روزگار بحران انديشه
در صـورتي كـه پاسـخ بـه پرسـش       ]2[.گـردد  دار مي مراقبت از مباني مفهومي علوم را عهده

هـاي متفـرع بـر آن كـه در صـدد       موجود بما هو موجود مورد مداقّه قـرار نگيـرد، پرسـش   
مراد هيدگر اين است كه هر . بخشي به قلمرو موجودات است، فاقد معيار خواهند بود تعين

نخست قلمرو موجود مورد بحث خود را معين كنـد   ةست كه در وهلعلمي نيازمند به اين ا
وجـود    چيـزي، بـه مسـألة    هـر  از درستي صورت گيرد كه پيش تواند به و اين كار هنگامي مي
توانيم موجود به ما هو موجود را مورد مداقه قـرار   آن مي ةچه در ساي پرداخته شود يعني آن

 شناسـي بنيـادي   هسـتي دقيقاً آن كاري اسـت كـه   قراردادن  توجه چنين چيزي را محل. دهيم
 تبارشناسـي رسـاندن   انجـام  بـه  شناسي بنيادي هستيمهمترين تكليف، . خواهد انجام دهد مي

تفـاهمي  » وجـود «معنـاي    خصوص الزم است كه در بارة در اين. انحاء مختلف وجود است
 ]3[شناســي پرســش از وجــود تقــدم وجــودآيــد و ايــن همــان كــاري اســت كــه  دســت بــه
ي علوم در شرايطي كه بـراي   منطق سازنده  نگيرد، كاري صورت  اگر چنين. رساند مي انجام به
  . رفتاري گزافي و فاقد معيار خواهد داشت  آيد، ها بحراني پديد مي آن

شناسـي   تبـار . شناسي، چيزي چون تاريخ محض مفاهيم نيست تبار  ةمنظور هيدگر از واژ
انحـاء  «اما درخـت اشـتقاقِ   . انوادگي، معاني بنيادي واژگان استبر مبناي درخت اشتقاقِِِ خ

گيرد كه چـرا   شناسي كوششي براي تبيين اين مسأله صورت مي در اين تبار  چيست؟» وجود
موجـودات  «وجـود يعنـي     امروزه اين تمايـل در مـا وجـود دارد كـه تنهـا يكـي از انحـاء       

  . غفلت كنيم  ناسيم و از ساير انحاءبش رسميت وجود به  عنوان نحوة را به ]4[»فرادست

                                                 
1.paradigmawechsel 
2.vorspringen 
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تا اين جا اين نكته روشن شد كه پرسش از وجود براي طرح پرسشي كه نـاظر بـه هـر    
. يعني ناظر به مفاهيم بنيادي يك علم است، از اولويت برخـوردار اسـت    شناسانه علم هستي

   هم دارد؟ 1انتيكاكنون اين پرسش مطرح است كه آيا پرسش از وجود از اولويت 
 شناسـي  متعلق يك هستيدر مقام  ]5[دازاين 2اولويت انتيك يعني اولويت مطابق با وجود

در ايـن اسـت كـه دازايـن خـود يـك ماهيـت        ) متعلق علم بـه موجـود بمـا هـو موجـود     (
 :Heidegger, 1986(پرسـد   شناسانه دارد و دقيقاٌ مراد اين است كه دازاين از وجود مي هستي

  .شناختي است انتيك دازاين در اين است كه هستيامتياز . )2§
هـاي نـاظر بـه بنيادهـاي      پس از توضيحاتي كه هيدگر در باب اهميت تدقيق در بحـران 

ها را  تواند اين بحران شناختي علم داد، اكنون اين پرسش مطرح است كه چه كسي مي هستي
هيدگر بر اين بـاور اسـت كـه    ها عبور كند؟  ها از اين بحران در آن  ةبشناسد و سپس با مداقّ

انسان يـا دازايـن   . شناس است گيرد كه بالذات هستي كار بايد به دست موجودي صورت اين
يعنـي علـم را بـه    . اش وارسي كنـد  بر اين كار توانا است كه هر علمي را در قلمرو وجودي

هيتش كار توانا است زيرا بر حسـب مـا    دازاين بر اين. بنيادهاي وجودي خودش بازگرداند
وجودي خاص دازاين كه دازاين همـواره از آن فهمـي مـبهم      ةاين نحو. شناس است هستي
كند قادر است كه از وجود بپرسـد،   مي و دازاين بر مبناي هدايتي كه چنين فهمي فراهم  دارد

زيـادي   لفـظ قيـام ظهـوري چيـز    . قيام ظهوري ناميده شده است/3اگزيستنسدر نزد هيدگر 
براي تفصيل بيشتر در اين باب الزم اسـت كـه   . گويد دازاين به ما نمي دربارة نحوة وجودي

تواند از معناي  شود كه چگونه دازاين مي اگزيستنس تحليل گردد و به اين پرسش پاسخ داده
جا از معناي اگزيستنس بپرسد؟ چـه نسـبتي ميـان دازايـن و اگزيسـتنس او       وجود و در اين

. 5است و در مواردي اگزيستنسيال 4ين نسبت اگزيستنسيلياي از موارد ا در پاره  وجود دارد؟
وجود خود تلقي كنـد ايـن رويكـرد از خصـلتي       در شرايطي كه دازاين اگزيستنس را نحوة
هيـدگر  . مربوط بـه دازايـن اسـت     شناسانة هستي هاگزيستنسيال برخوردار است و يك مسأل

                                                 
1.ontisch 
2.seinsmäßig 
3.existenz 
4.existenziell 
5.existenzial 
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دامي كـه بحـث بـر سـر شـرايط      ما. نامد ساختارهاي تحليلي اگزيستنس را اگزيستنسيال مي
شناسي است كه ناظر به هر علمي از موجودات است يعنـي مـادامي كـه     بنيادين يك هستي

نـام   شناسي بنيادين هستيكردن امكانات مختلف بودن است، اين علم  بحث بر سر مشخص
  .شناسي بنيادين در وهلة نخست ناظر به تحليل اگزيستنسيال دازاين است هستي. دارد

بايست مورد تحليل قرار گيرد، مشخص شد  موضوعي كه مي  كه حدود حوزة اينپس از 
اكنون اين پرسش مطرح است كه دازاين چگونه مي تواند به تحليل اگزيستنسيال خـود راه  

شناختي از ما بسيار  كه از منظر هستي از منظر انتيك دازاين به ما نزديك است در حالي  برَد؟
   ]۶[.آورد دازاين روي مي  شناسانة ت كه هيدگر به توصيف پديدارروي اس دور است از همين

  
  شناسي بنيادين  اهميت زمان درهستي

از  1شـدگي دازايـن   او با توجه به پرتاب ]٧[.هيدگر براي دازاين سه ساحت زماني قائل است
هـاي   سو و ويژگي از يك 2داري هوا و با توجه به ويژگي حال. گويد ساحت گذشته سخن مي

در تلقـي  . كشد از سوي ديگر، ساحت اكنون و آينده را پيش مي 4درافكندن و طرح 3فهميدن
نـام   ]٨[مبـاالت دهـد   هيدگر آن چه كه اين سه ساحت زماني دازاين را به يكديگر پيوند مي

كه نسبت به خويش مباالت دارد، به عالم و ديگـران نيـز مبـاالت     دازاين عالوه بر اين. دارد
ها را حـاكي   هاي ساختاري ناميده است و آن گانه مباالت را مولفه وي اين انحاء سه ]٩[.دارد

  .داند از هستي دازاين مي
اي رومـي را نقـل    انهاز كتاب هستي و زمـان افسـ   42هيدگر براي تبيين اين معنا در بند 

  :خوبي جايگاه مباالت در آدمي روشـن شـده اسـت مطـابق ايـن افسـانه       كند كه از آن به مي
در فكـر فـرو   . اي گل رس افتاد گذشت كه چشمش به توده روزي مباالت از كنار نهري مي

داشت در بارة آن چه از گـل  . دادن رفت، مشتي از آن گل را برداشت و شروع كرد به شكل
مباالت از ژوپيتر خواست كه در آن . جا گذر افتاد انديشيد كه ژوپيتر را از آن بود، مي ه آفريد

                                                 
1.geworfenheit 
2.befindlichkeit 
3.verstehen 
4.entwerfen 
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گرفته بدمد و ژوپيتر با طيب خاطر اين خـواهش را بـرآورد امـا وقتـي كـه پـروا        گل شكل
گرفته ببخشد، ژوپيتر وي را از اين كـار برحـذر    خواست نام خودش را بر اين گل شكل مي

. آن گل را ژوپيتـر نـام نهنـد     ض جاني كه در كالبد گل دميده بود،داشت و خواست در عو
نيز در رسـيد  ) تلوس(مباالت و ژوپيتر بر سر اين نامگذاري به چون و چرا بودند كه زمين 
اي از تن خـود را بـه آن    و خواهان آن شد كه آن آفريده را نام زمين بايد، زيرا كه زمين پاره

نمود از  رأي كيوان كه عادالنه مي. وان را به داوري فراخواندنداين بود كه كي. اهداء كرده بود
اي به وقت مرگ جـانش را، و تـو اي    تو اي ژوپيتر، چون او را جان بخشيده«: اين قرار بود

امـا مبـاالت از آن رو كـه    . اي به وقت مرگ تنش را خواهي ستاند زمين چون او را تن داده
تواند آن را صاحب باشـد   ن موجود زنده است ميبخشيده، تا اي نخست به اين موجود شكل

ناميـده  » هومو«و اما از آن جا كه اكنون بر سر نامش ميان شما نزاعي درگرفته، پس بگذاريد 
  .»است) خاك(شود، زيرا كه ساخته از هوموس 

عنوان بنياد دازاين زنده مطرح شـده   قابل توجه در اين ميان اين است كه مباالت به  نكتة
كـه توصـيف   ) ژوپيتـر (و روح ) زمـين (حال مباالت در مقايسه با پيوند جسم  يندرع. است

كـه در ايـن    قابـل مالحظـه ديگـر، آن     ةنكتـ . كنـد  تماميت انسان هستند، نوعي تقدم پيدا مي
تـوان   گيري دارد و به ايـن ترتيـب مـي    اي است كه حق تصميم افسانه، ساتورن يا زمان الهه

  ادين اين تنديس، زماني استدريافت كه هستي آغازين و بني
 )Luckner, 2001: 85(.

توان دريافت كـه مبـاالت آن چيـزي اسـت كـه       جا مي از اين ]١٠[
   ]١١[.بخشي به دازاين است دار تكليف وحدت عهده
هستي اوست كه پيشاپيش در جايي افتـاده    گوهر دازاين، نحوة  رو مباالت به منزلة اين از

توانـد ميـان سـاحات     ترتيب مي اين پيشاروي جهان است، بهاست، در كنار چيزها موجود و 
   ]١٢[.زماني پيوند و اتحادي برقرار كند

  
  شناسي بنيادين ميان شأن زماني آدمي و تاريخ در هستي  رابطة
طوري كه پيش از ايـن اشـاره شـد، اگزيسـتنس معنـاي هسـتي دازايـن و عبـارت از          همان
عبـارت   بـه . دارد نحو زماني قيام ظهوري بهاين بدان معني است كه دازاين . است بودن زماني
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هاي ساختاري  مولفه  توان گفت كه همة با اين مالحظه مي. »است«ديگر، دازاين به اين نحو 
  . بودن تفسير گردند عنوان حاالت زماني توانند به دازاين مي

پيش از : تري مطرح كرد به معناي دقيق توان پرسش از هستي را با اين مالحظه اكنون مي
اين گفته شد كه دازاين از منظر اونتولوژيك پيوسته حامل معنايي از هستي است و از سوي 

تـوان   هـا مـي   نحو زماني قيام ظهوري دارد و از اين ديگر به اين نكته اشاره شد كه دازاين به
هرگـاه از هسـتي   . ابل فهم استزمان ق  ةنتيجه گرفت كه هرگونه فهمي از وجود تنها بر پاي

 ،همـواره و از پـيش  » هسـتي «پس پرسش از معناي . ايم گوييم از زمان سخن گفته سخن مي
مركـزي    هر فهمي از وجود است و با اين مالحظه به مسألة افقزمان . پرسش از زمان است

 ,Luckner(اسـت  شناسـي بنيـادي  ها و مهمترين منظر براي گريز به هستي شناسي هستي  همة

است و به   خويش زندگي ازاين با مباالت مراقبدكرديم كه در تلقي هيدگر  اشاره ).21 :2001
داند كه بايد  انديشد و اين را مي انسان تنها موجودي است كه به هستي مي. دهد آن معني مي

شديم كه هيدگر سه مفهوم مبـاالت،   يادآور ).474: 1382 ،احمدي(مراقب و دلواپس هستي باشد 
گـر هسـتي    هـا را نمايـان    نامد، يعني آن مباالت براي ديگران و تهياء را مفاهيم ساختاري مي

. ها همراه هميشگي فهم دازاين از هسـتي هسـتند   آن .)Heidegger, 1986: 57( داند دازاين مي
منـدي از تقـرر ظهـوري،     بهـره  مـنش : كنـد  مباالت سه منش مهم دازاين را با هم متحد مـي 

ــيش( ــع) خــود هســتن روي پ ــودگي  واق ــم(ب ــون ه ــان در اكن ــاب) هســتن جه شــدگي  و پرت
اولي به آينده، دومي به اكنـون و سـومي بـه گذشـته     ). هستن جهان در هستندگان ديگر كنار در(

  . شود مربوط مي
دهد كه دازاين همواره از قبـل در   قرارمي نظر پيوسته اين نكته را مد شناسي بنيادين هستي

آورد كـه از قبـل در درون    موقعيتي است و آن استعدادهايي را در آن موقعيت به ظهور مـي 
بايـد   گوييم، مـي  بدين ترتيب وقتي كه از امكان سخن مي. اند شده حدودي نسبتاً تنگ تثبيت

دهنـد و   هاي بالفعـل رخ مـي   ها فقط در موقعيت امكان. باشيم هداشت نظر بوده را در امكان واقع
 ،كـواري  مـك (كند  ها را از قبل محدود مي  اين بدان معنا است كه عنصري مبتني بر موقعيت آن

1377 :193(.  
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اي بنيادين تاريخي است  گونه هاي وجودي دازاين به توان گفت، شيوه با اين مالحظه مي
مند است و بـه   زيرا هستي زمان. اين ساختار زماني جدا نيست اي در جهان از و هيچ تجربه

جـايي كـه مبـاالت، سـاحات زمـاني       از آن. اي از مناسبات واقعي و موجود تعلّق دارد زمينه
شناسانه ممكن نخواهـد بـود    بودن هستي طرفي يا خنثي بي  سازد، مختلف دازاين را متحد مي

شـناس   انديشـد، هسـتي   نديشد و چون به هستي ميا دازاين به هستي مي ).631: 1382 ،احمـدي (
آورنـد، فرهنـگ و    مي كند تا در فضايي كه پديد هاي فلسفي مابعدالطبيعي بنا مي است و نظام

بـا ايـن مالحظـه    . انديشة دازاين و آثار آن تاريخي است. آيند مظاهر آن از جمله علوم پديد
  . دازاين موجودي تاريخي است

اند بـه ايـن    تاريخ متصل بوده  از معاني متفاوتي كه به كلمة هيدگر پس از بررسي برخي
 :Heidegger, 1986( كند كه دازاين يا موجود انسان خود مضمون تاريخ است  نكته اشاره مي

شود كه فهم هيـدگر از   جايي كه دازاين نخستين موجود تاريخي است نتيجه مي از آن ).382
مشـغولي، متشـكل از    اين وجود در مقـام دل . تاريخ به تعبيري فهم او از وجود دازاين است

چه ايـن سـه را وحـدت و     بودگي، امكان و سقوط است و آن واقع:  گانة ساختار زماني و سه
). مرگ(كه دازاين براي درافكندن عاقبت محتوم خويش دارد  بخشد عزمي است اصالت مي

انسـان غيـر اصـيل، انسـان      .)Ibid: 382( عزم مقوم وفاداري وجود به خود خـودش اسـت   
اگر دازاين مقـدر،  . هيدگر چنين انساني هيچ قسمت يا تقديري نداردة گفت عزم است و به بي

-شـدن آن، هـم   ان وجـود دارد، تـاريخي  ديگر» با«عالم، اساساً در هستي» در«در مقام هستي
  ).Ibid: 384(كننده است  تاريخي شدن و به عنوان تقدير براي آن تعيين

بر نسبت با جامعه يا گروهـي از مـردم كـه در زمـان واحـدي       1تقديرتوان گفت كه  مي
هـاي فـرد    طـوري كـه امكـان    همان. بر دازاين فردي داللت دارد 2قسمتكنند، و  زندگي مي

هر گـروه اجتمـاعي نيـز در متنـي       چه بوده است، آيندة اند، مشروط بر آن همواره واقع بوده
توانيم بگوييم كه هر نسلي تقدير خودش را دارد و هر فرد آن نسل  مي. تاريخي نهفته است

  .)Heidegger, 1986: 385(نيز در تقدير آن نسل شريك است 

                                                 
1.geschick 
2.schicksal 
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رود  مندي است كه با استمداد از آن از اكنون فراتر مي مند از اين نوع خاص زمان انسان بهره
منـدي او از   كنـد و ايـن بـه سـبب بهـره      اي گذشته و آينده را با هـم متحـد مـي    و تا اندازه

منـدي متوقـف شـود     در صورتي كه انسان در يكي از اين سه حالت زمان. اگزيستنس است
هايي كه در  انسان. كند اي شده كه او را از خصائص وجودي و اصيلش دور مي ار عارضهدچ

هـا   ايـن . ها اولويت دارد كنند، تنها حال حاضر از سه ساحت زمان براي آن اكنون زندگي مي
كننــده از گذشــته و آينــده  مشــغولي نگــران گونــه دل كننــد كــه فــارغ از هــر كوشــش مــي

هـاي   انـد و ويژگـي   هايي وصف و خويي حيواني يافتـه  انسانشك چنين  بي. برگردانند روي
شـدن   دار چنـين مردمـاني بـراي فـرار از عهـده     . انـد  اگزيستنسيالي خـود را معطـل گـذارده   

كشاند، پيوسته از آراء مسـلط   ها را به وادي دغدغه و اشتغال خاطر مي هايي كه آن  مسئوليت
ومي و اوضاع و احوال زمـان تقـويمي و   كنند و همواره مترصد اطالع از تلقي عم پيروي مي

هـاي سياسـي و حـاكم بـه بنـدگي       چنين كساني بسيار مستعدند كه از سوي نظام. اند جاري
  . آيند مي حساب ها مصداق بارز فرد منتشر در ادبيات وجودي هيدگر به آن. شوند گرفته

در . ينـده اسـت  و بر آ امكانوجه ديگري از عدم توازنِ زماني در انسان تأكيد افراطي بر 
اشـكال افراطـي ايـن عـدم     . شود چنين مواردي ارادة اصيل دازاين به آرزو و تمنّا تبديل مي

شـدن در اوهـام و خيـاالت     گيري و غرقـه  هاي زماني، انزوا، عزلت، گوشه توازن در ساحت
شدن در حـوزة امكانـات آرمـاني اسـت كـه       عملي و گرفتار حاصل چنين اغراقي، بي. است
هـاي   همان طوري كه پـيش از ايـن اشـاره شـد، اراده    . يابند الي براي تحقق نميگاه مج هيچ

 واقع و شرايط يكـي از    توجه دارنـد و آن را بـه منزلـة    يافته تحققاصيل پيوسته به امكانات
هايي را مـد نظـر دارد كـه در     اصيل، امكان  ارادة. كنند عوامل مهم در اجرا و عمل لحاظ مي

اي از هـر حيـث    ضـروري اسـت بـدانيم كـه آينـده     . هستند بازتي او هاي ويژة حيا موقعيت
گـاه   هـيچ . هـا اسـت   آميختـه بـه امكانـات و محـدوديت     آينده در. گشوده و باز وجود ندارد

گرايـي   شايد افراط در آينده. آدمي با امكانِ محض سخن گفت   توان از وقوف و مواجهة نمي
آميـز از گذشـته و سـابقه بـه نـوعي       بالغـه تـرس م . واكنشي به ترس افراطي از گذشته باشد

  . شود عملي تبديل مي زدگي افراطي و بي آرمان
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در ايـن مـوارد   . گرايي و توقف در سابقه است صورت ديگر عدول از تعادل زماني، گذشته
شكوه و . گردد ثقلِ وقوف به گذشته، باعث نوعي انقباض در عمل و انعطاف در انديشه مي

و نافرجامي كوشـش اراده در گذشـته، آن را بـه تعطّـل و خمـودي      بزرگي سابقه يا حرمان 
  . كشاند مي

منـد انسـان او را    آيد كـه شـأن زمـان     دست مي چه كه در باال گفته شد اين نتيجه به از آن
با اين مالحظـه هـر فعـل آدمـي در     . دهد پيوسته در نسبتي با گذشته، اكنون و آينده قرار مي

ترين  عنوان يكي از اصيل تامالت فلسفي نيز به. يابد قق ميموجود صورت تح  بستري از پيش
اصـال دو ويژگـي   . مـرتبط اسـت   شده دادهتظاهرات وجودي او با تاريخ و بسترهاي زماني 

گـردد تـا بـا قاطعيـت بگـوييم كـه هـر سـنخي از          بودگي در آدمي موجب مي تناهي و واقع
  . يافته است تحقق مابعدالطبيعه در متن تاريخي خاصي صورت

خود را در گذشته گور گفته است بايد  طوري كه كيركه ها آن اما اين تامالت و انديشيدن
بـوده و   تاريخ اصيل به معني استفاده از موقعيـت واقـع   ).231: 1377 ،كواري مك(باشد  انديشيدن

اسـت   چه بـوده   دازاين به آن. گذارد رفتن به سوي تقديري است كه اين موقعيت بازمي پيش
هـايي را كـه در لحظـه     يابـد و امكـان   جـا مـي   هاي اصيلي را كـه در آن  گردد و امكان بازمي
  ني نيست كه به گذشته محدود و يـا بنـدة  اين بدان مع. كند پذيرند را از آن خودش مي تكرار

» آوردن چنـگ  بازبـه «بـودن او نـوعي    آن شويم؛ تكرار دازاين بر اساس زمامنـدي و تـاريخي  
ميان گذشـته و حـال نسـبت متقـابلي وجـود دارد و يقينـاً حـال فقـط         . امكان گذشته است

هـاي اصـيل و    در تلقي هيـدگر تـاريخ بايـد امكـان    . برداشتن زبونانه از گذشته نيست نسخه
   ]١٣[.ها را در آينده فراافكند پذير را از گذشته برگيرد تا آن تكرار
  
  سازي علوم  شناسي بنيادين و بومي هستي

ايـن كـه   . مباالت آدمي از منظر اگزيستنسيال نگاه شود، شان زمـاني دارد   هرگاه به خصيصة
و رو بـه آينـده دارد    يابـد  اي مـي  اي افكنده شده است و خـويش را در دوره  انسان به دوره

تفاوتي كه در ادوار مختلف تـاريخي وجـود دارد از كجـا    . كند ارتباط او را با تاريخ بيان مي
تـاريخي    ةها از يك سو به انساني راجع است كه در آن دور ت اين تفاو  نشأت گرفته است؟
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ديگـر بـه   آورد و از سـوي   هايي را پديد مـي  زيد و بر حسب انديشه و عملش دگرگوني مي
هـاي ديگـر    گردد كه محصول انديشه و تامالت و افعال انسان شرايط وجودي خاصي بازمي

اين دو عاملي كـه از  . تري طرح كنيم هاي عميق اما اجازه دهيد پرسش را در اليه. بوده است
آن در اگزيسـتنس    و تفكر آدمي دارند كه اساس و پاية  آن نام برديم ارتباط وثيقي با انديشه

مند از اگزيستنس پيوسته رو بـه آينـده دارد و بـر حسـب امكانـات       انسان بهره. ي استآدم
هـاي   در ايـن ميـان در موقعيـت   . دهـد  خـود نظـام مـي     تاريخي به حيات فـردي و جمعـي  

آيد  كه حاصل حيرت و درد است، ميان انسان انديشمند و وجود نسبتي پديد مي ]14[اي ويژه
اي  يخ و ادوار آن كه از يكديگر با فرهنـگ و ادبيـات ويـژه   تار 1حوالت،كه از اين نسبت يا 

ها بر  توان گفت تاريخ فترات متفاوتي دارد و تفاوت آن مي ]١۵[.آيد گردند، پديد مي ممتاز مي
حسب طرق متفاوتي است كه در آن هستي يا حقيقت، خودش را بر انديشـمندان منكشـف   

هـاي   مقـدرات نسـل    منزلـة  انـد و بـه   هاي هسـتي  هاي متفاوت حوالت اين صورت. سازد مي
از اين رو بايد گفت كه حق و حقيقت قدرتي  ).236: 1377 ،كواري مك(شوند  مختلف تجربه مي

انديشـمندان  . ها مظاهر حق و هستي هستند نيست كه از انديشمندان برخاسته باشد بلكه آن
هـاي   نظـام . رسـانند  گيرند و اين مدد را بـه مردمـان مـي    كساني هستند كه از هستي مدد مي

ر ميان ما پيوندي عميق با اند و د هاي سترگي براي بسط فرهنگ و تمدن بوده فكري كه پايه
هاي فكري حاصـل   اديان و نظام. اند اند برآمده از نسبتي با حقيقت و هستي بوده ديانت يافته

بايد توجه داشت كه آدمي هميشه يك نسبت ندارد بلكه . اين نسبت هستند اما نسبي نيستند
بسـيار  . ييـر اسـت  تغييرها و حتي تغيير فهـم تـابعي از ايـن تغ     ةشود، هم نسبت او متغير مي

ضروري است كه پديدارهاي فرهنگـي، نمودهـا و نمادهـاي فرهنگـي را پيوسـته بـه ايـن        
وجـوديِ    بـه عبـارت ديگـر تـدقيق در مبـادي تكـوين آراء      . هاي وجودي بازگردانيم نسبت
امكـان   امكان يـا عـدم     هايي است كه در زمينة گويي به پرسش ها، شرط امكانِ پاسخ فرهنگ

هـر كوششـي   . شوند هاي مختلف، مطرح مي ديدارهاي فرهنگي وابسته به تاريخپيوند ميان پ

                                                 
1.geschick 
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شـناختي ايـن پديـدارها و     براي تركيب و مزج ميان اين عناصر بدون توجه به مباني هسـتي 
   ]١۶[.دارد پي مراتب آن مخاطرات بسياري را در

  
  سازي علوم هاي ممكن بومي  راه

طـور كلـي از سـه راه     بومي سازي علـوم انسـاني بـه     چه كه گذشت در مسألة با توجه به آن
نيازهـاي    راه نخست، راه تقليد است، به اين معني كه به اقتضاء: توان سخن گفت ممكن مي

هـاي مختلـف اخـذ     ها و تمـدن  هايي را از فرهنگ عاجل و شرايط جاري، مسائل و موضوع
راه ممكـن ديگـر پـذيرفتن    . سـازيم  در آن باره مشغول مـي » وهشپژ«كنيم و خود را به  مي

اقتضـاي امكانـات وجـودي و     هـاي ديگـر بـه    است كه توسط انديشمندان فرهنـگ  1طرحي
و » كارآمـد «هـاي   اما صرف عالقه ما براي پـذيرفتن طـرح   ]١٧[.است شده افكندهشان  تاريخي

ها  انسان ،طوري كه اشاره شد همان. ها كافي نيست انديشمندان متعلق به ساير فرهنگ» موثر«
هـا را   هايي فراروي خـود دارنـد، برخـي از طـرح      در هر وقت و هر جايي كه هستند امكان

هر تحولي . حدود اختيار ما، حدود امكانات ما است. اي را نه توان به انجام رساند و پاره مي
كـردن آن   بـراي بـومي   ها و مقدماتي است كه انتزاع از آن بسترها و كوشش مسبوق به زمينه

تـاريخ هـر فرهنگـي،    . آن و برآمدن نتايجي مشابه نيسـت   معني قرين به توفيق بودن الزاماً به
ها به ميزان مشاركتي كه در تاريخ آن فرهنـگ   خاص خود را دارد و ملل ساير فرهنگ زمان
كت در تاريخ در صورتي كه مشار. گيرند مي جسته يا از آن فاصله  اند، به زمان آن تقرب يافته

» كارآمـد «يك فرهنگ از طريق ورود به مبادي آن و سپس تسليم به آن باشد، اين مشاركت 
در صورتي كه اين مشـاركت  . آيد دست است و البته انتظار هم اين است كه نتايجي مشابه به

هاي ظاهري مثالً در  مشابهت  حاصل نيايد و با پيوندي سطحي در آثار و نتايج مقرون گردد،
كال معاش و يا گذران زندگي، اصًال بـه معنـي همراهـي در تـاريخ و زمـان آن فرهنـگ       اش

  . نيست

                                                 
1.entwurf 
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راه سوم، راه رسوخ و امعان نظـر در شـرايط، بسـترهاي تكـوين و مبـادي علـوم غربـي و        
  تاريخي اين علوم براي طرح و حل مسائل جامعـة   گذشت از آن مبادي و استفاده از تجربة

  . ما است
اصولي تـاريخ     هيدگر در تبيين شأن زماني اصيل به اين نكته توجه داده است كه مطالعة

شـدگي را مـد نظـر     بودگي و پرتاب پيوسته سه امكان مقوم دازاين يعني تقرر ظهوري، واقع
: نوع تلقي تاريخ سخن گفته است او به اعتبار اين سه ساحت، به اقتفاي از نيچه از سه. دارد

نگـاري بـه اعتبـار قيـام      تـاريخ  .)Heidegger, 1986: 396( انتقـادي و  شناختي  قهعتي، يادبودي
 حـال شدگي نقد  اعتبار پرتاب و به شناختي  عتيقهبودگي  اعتبار واقع است، به يادبوديظهوري 

  . است
عميق در شرايط تكوين يك فرهنگ، مستلزم توجـه بـه ايـن هـر سـه        از اين رو مطالعة

انحيازي وقوع پديدارهاي تاريخي براي كساني كـه بـه آن سـنت    درك شرايط . عامل است
از اين رو مشاركت در تاريخِ فرهنگي كه دازايـن خـاص   . تعلقي ندارند، بسيار دشوار است

با حامالن آن فرهنگ است كه تحقـق آن    افقي خود را داشته است، مستلزم كوشش براي هم
رجام بسياري را در ايـن زمينـه شـاهد    هاي ناف ما خود كوشش. طلبد جد و جهد بسياري مي

.ايم بوده
]١٨[   

   ةمندي از امكانِ رجوع به گذشـت  سبب بهره شدگي از يك سو و به دازاين به اعتبار پرتاب
با توجه به شرايطي كه در آن واقع است، در شرايطي كه در تمناي هستي و  ]١٩[اش تاريخي
در حال هيبت و حيرت و يـا مـثالً در طلـب گـذار از بحرانـي معرفتـي ناشـي از        (حقيقت 

گردد كه تاريخ يـك فرهنـگ و    مي زمانيآغازگر  ]٢٠[،است) هاي سنتي تكافوي سرمشق عدم
  اين زمان عميقاً با تفكر و حقيقت و ]٢١[.آن استو شئون، شرح و بسط   تمدن با كليه اجزاء

در . دهـيم  وضوح بيشـتري بـه موضـوع مـي     ،در ضمن يك مثال. آزادي پيوند خورده است
مندي از  سبب بهر ة وزايي غربي، به قرون وسطاي مسيحي، انديشمند آغازگر دور بودگي واقع

ان باستان، بـا توجـه بـه    با رجوعي به گذشتة تاريخي خود يعني يون تقرر ظهوري  خصيصة
. طرحي نـو اسـت   درانداختناست، در تمناي  شده پرتاباي كه در آن  شرايط انحيازي ويژه
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 حوالـت حاصل اين جد و جهد، يافتن مبادي و طرق نويني است كه موجـب پديـد آمـدن    
 اي در افـق تـاريخ   هاي تازه ها و توانايي اين حوالت نو امكان. گردد اي براي يك قوم مي تازه

   ]٢٢[.ها خبر نداشتند هاي پيش از اين تاريخ از آن غربي پديد آورده است كه انسان
تـاريخ غـرب     هاي اخيـر بـا تسـلط و غلبـة     طي سده. ايم ما زمان و تاريخ خود را داشته

اين كنـار رفـتن از گردونـه    . ايم روشنايي ما نيز در محاق قرار گرفته و به حاشيه رانده شده
دادن وقت اصيلي كه در آن دين،  دست از. خود را از دست داده بوديم قتوما . نبود  سبببي

شود و البته تاريخي ديگر   آيد و با آمدن و بسط آن تاريخي تاسيس مي فلسفه و هنر پديد مي
زمانـة  و  دادن آن وقت اصـيل و گرفتـار آمـدن در وقـت     با ازدست. گيرد در محاق قرار مي

  . آن است  ، دورة گيريم كه دوره مي فرهنگي قرار  نجومي و تقويمي ناگزير در حاشية
  

  نتيجه 
اش، يعنـي   براي گذار از اين وضعيت، با توجه به قابليت آدمي در تعرض به گذشتة تاريخي

امـا ايـن    ]٢٣[.يازيـد  بود، بايد به تجديد عهدي با آن دست آن روزگاري كه وقتي اصيل يافته
كجـا   منوط به اين است كه به نحو اجمـال بـدانيم، طـرح جامعـة جديـد مـا چيسـت و بـه        

تـوانيم بـه طـرح     تنها وقتـي مـي  . راه و زاد راه تابع مقصد است. خواهيم برويم و برسيم مي
و  ]٢۴[مسائلي جدي در بارة انسان و اجتماع بپردازيم كه طرحي بـراي آينـده داشـته باشـيم    

تفكـري كـه   . است ]٢۵[ينده با توهم و هوس ممكن نيست بلكه مستلزم تفكرالبته طراحي آ
آيد، عـالمي پديـد    كند و در فضاي تاريخي كه به اين سبب حاصل مي به حقيقت رجوع مي

هـاي   حـال عناصـر و مقومـات عـالم     اند و در عين  آورد كه در آن اجزا در تناسبي حقيقي مي
شـوند   نحوي تعريف و اخذ مي يابند و به را ميديگر هم در آن، صورت و مقام خاص خود 

و البته اين مقامي درخور  ]٢۶[.كه با مناسبات سازگار و هماهنگ اين عالم در تعارض نباشند
براي انسان است كه به تعبير هيدگر شبان هستي است و در عزم و همت تقرّب به او اسـت  

  . ساز گردد تواند دوران كه مي
تـاريخ خـاص    ،گيرد كه علومِ هر فرهنگ اين نكته مد نظر قرار ترتيب بايد همواره بدين

علـم در هـر فرهنـگ،    . خود را دارد و علم طبيعي به معناي ناب و اصيل هرگز وجود ندارد
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خـود در ذيـل     نوبة شأني از شئون مختلف آن است كه در ذيل يك تماميت تاريخي و آن به
ين كه موجودي در تكاپو و پرسش اسـت  دازا. گيرد شناختي دازاين قرارمي يك تلقي هستي

گشايد كـه در آن عـالم و آدم    هايي را مي در تمناي حقيقت و با التفاتي از جانب هستي، افق
امـا  . هاي فلسفي، علمي و ارزشي خواهنـد شـد   ساز نظام آيد كه خود بستر جديدي پديدمي

ي و بريده از افق پيدايي ها را مجزّ  توان آن تمام اين كثرات مرجع و مĤلي واحد دارند و نمي
ترتيب علوم  بدين. و وجودشان كه بسته به دازاين است، برگرفت و در خاك ديگري كاشت

دازاين است كه بر كالبد عالم، كسوت . آورد تامالت دازاين است اعم از فيزيكي و انساني ره
علـوم آن سـخن   توان از طبيعت و  بنيادين دازاين، مي  ةبدون مولف. پوشاند پذيري مي توضيح

هرگـاه طبيعـت موضـوع    . بـود  دنخواهـ » عـالم «گفت اما چنين طبيعت و چنين علومي در 
  . شود مند مي كند و زمان گيرد، شأن زماني دازاين به آن هم تسرّي پيدا مي تصرف دازاين قرار

كه آدمي عالمي دارد كه وابسته به مباالت او است و خود اين خصـلت   مخلص كالم اين
هسـتي در ايـن جايگـاه روشـنايي     . شأن زماني او است كه افق فهم هسـتي اسـت  متكي بر 

نـويني را بـراي انديشـه رقـم       تواند لحظة طلب ما و عنايت او مي. شود يابد و آشكار مي مي
  .و به تجديد عهدي با تاريخ شكوفايي بشارت دهد 1زند

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1.ereignis 
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  نوشتپي
تـاريخ ممكـن      دليل شباهت صوري يا ساختاري ميان تاريخ و وجود فردي است كـه مطالعـة   به. 1

] تـاريخ [بـودن مـا بـه آن     مشاركت ما در تاريخ يا حتي قائم  هيدگر مدعي است كه در نتيجة. است
بـه تـاريخ بپـردازيم و موجـودي     ] يعنـي هيسـتوري  [توانيم به پرورش عالقـة علمـي    است كه مي

هيدگر خود در كتاب هستي و زمان  .)233: 1377 ،كـواري  مك(. شناختي شويم شتي و يا تاريخنگا تاريخ
)Heidegger, 1986: 397(          بنيـاد پايـة  «: ايـن معنـي را بـه نحـو كـامالً روشـني بيـان كـرده اسـت  

عـين  . »زماني است، در مقام معناي وجـودي اگزيستنسـيالِ مبـاالت اسـت     شناسي اصيل شان تاريخ
  : عبارت خود او به اين قرار است

Der Grund des Fundaments der eigentlichen Historie aber ist die Zeitlichkeit 
als der existenziale Seinssinn der Sorge.  

گونـه كـه هيـدگر مطـرح      خانماني تكنولوژي مدرن آن هدفي و بي بي  به عنوان مثال بحث دربارة. 2
تفصـيل بيشـتر در   . دكارت منعكس است  نحوي كه در آراء كرده است و انتقاد از مباني نظري آن به

  .)294: 1379 ،خاتمي(: اين خصوص
 Der ontologische Vorrang der Seinsfrage: عنوان بندي از كتاب هستي و زمان تحت عنوان. 3

  .)Heidegger, 1986: 12(تفصيل اين موضوع در كتاب هستي و زمان 

مراد از اين نوع موجودات امور حاضري هستند كه موضوع شناسايي هسـتند و هيـدگر هسـتي     .4
منـد از   و يـا موجـدات بهـره   ) دازايـن (ها را در مقابل انسان  نامد و آن مي  Vorhandenheitها را  آن

، 306: 1382 ،احمـدي (تفصـيل ايـن موضـوع در   . دهد مي قرار Zuhandenheitدست يا  وصف توي
  .)464و  349

معنـي   بـه  زايـن  Seinجا و  جا و آن معناي اين ، بهدا Daآلماني   مركب از دو واژة Daseinدازاين . 5
دا . جا نبايد بـه معنـي مكـاني آن فهميـده شـود      جا و اين البته بايد توجه داشت كه آن. وجود است

جا رود و با هستي يعني زاين نسـبتي   ، به آنرودتواند از خود فراتر   حاكي از اين است كه انسان مي
د است سيري در آفاق اين از آن جهت كه مشتمل بر زاين يعني وجوزعبارت ديگر دا به. برقرار كند

يابد تا به مبادي اين كثـرات يعنـي    هاي مختلف آن دارد و به سبب دا مجالي مي وجودي و صورت
  .)23: 1385 ،حيدري(تفصيل اين موضوع در . خود هستي بازگردد

پرسد، خود  عنوان كسي كه مي ترين چيزها به ما است، زيرا آدمي به نزديك انتيكدازاين از منظر . 6
طوري كه عينك  از خود بسيار دوريم، همان اونتولوژيكاما از منظر . موجودي از سنخ دازاين است
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ها همين عينكي را كه  ترين چيزها است اما عينكي كند، نزديك هايي كه از آن استفاده مي  براي چشم
  . )Luckner, 2001: 21( با اين مالحظه دورترين است. بينند نمي  نگرند، به بيرون مي از درون آن

از كتاب هستي و زمان به تفاوت ميان انتيك و اونتولوژيك  11هيدگر براي نخستين بار در بند 
يوناني اخذ شده كه به معني موجود و در تمايز بـا سـاختار    to onانتيك از واژة . اشاره كرده است

Struktur هـاي مـاهوي    يا مولفهWesensmomente  تـوان گفـت كـه انتيـك در مقابـل       مـي . اسـت
 ontischانتيـك    مـراد از مواجهـة  . اسـت ) يا موجود بما هو موجود(اونتولوژي يعني وجود موجود 

همچنين در علـوم تحصـلي و   (بخشيدن انضمامي به زندگي است  عيني با موجود در تحقق  مواجهة
و  begrifflichي انتيك با موجود اين است كه فهمـي مفهـومي    مراد از مواجهه). يكاونتولوژ-پيش

گرچه معرفت انتيك از سـنخ معـارف مفهـومي    . از آن نداريم) اونتولوژيك( thematischموضوعي 
در فلسـفة هيـدگر بـا دو معنـاي     . است اما اين معرفت در پي درك ساختارهاي عام موجود نيست

يعني همان معنايي كـه در ابتـداي همـين    (انتيك در معناي سنتي آن . 1  :كنيم يانتيك سروكار پيدا م
؛ مواجهة ما با موجوداتي كه از سنخ دازاين نيستند و در شمار موجـودات  )پانوشت به آن پرداختيم

 -نيــز پــيش(انتيــك بــه معنــاي اگزيستنســيل . 2. هســتند innerweltlich Seiendenعــالمي  درون
بـودن و سـاختار    -عـالم  -ظر هيدگر اين انتيك به معناي اگزيستنسيل ساختار در؛ از من)اونتولوژي

 -ايـن سـطح انتيـك اگزيستنسـيل امكـان پيـدايي سـطح اگزيستنسـيال        . دهـد  دازاين را تشكيل مي
-توان گفت كه بر سطح اگزيستنسيال مي. كند شناسي بنيادين را فراهم مي اونتولوژي يا سطح هستي
توضيح . گردد موضوعي مي explizitنحو واضح و مشخص  انتيك به-تنسيلاونتولوژي، سطح اگزيس

  ). Ulfig,1997: 263(: بيشتر در اين باره
» مقومات اگزيستنسـيال دا «بحث از ساحات زماني دازاين در كتاب هستي و زمان فرع بحث از . 7 

اما يادآور شـده  . از اين كتاب به تفصيل در اين خصوص نوشته است 28هيدگر در بند . زاين است
مختلـف بگشـايد،    Situationهـاي   توانـد خـود را بـر موقعيـت     است كه آدمي ياد از اين چون مي

erschließen طور خالصه در جزء نخست واژة هيدگر در تبيين اين امتياز كه به. اي دارد امتياز ويژه  
او در . اداري، فهم و بيان و هو حال: برد قابل اشاره است از سه ويژگي عمده نام مي Daدازاين يعني 

ـ  از كتاب هستي و زمان پس از طرح مباحث تفصيلي در خصوص تحليل مقومات سـه  41بند  ه گان
انـد،   هـا برآمـده   ترين خصائص وجودي و اگزيستنسيال دازاين را كـه از آن ايـن مولفـه    دازاين مهم

و درافتـادگي   Faktizitätبـودگي   واقـع  Existenzialitätمندي از تقرر ظهـوري،   بهره: شمرد برمي
Verfallenheit ه ميـان ايـن سـ     تـوان رابطـة   اكنون چگونه مي: كند و سپس اين پرسش را مطرح مي
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عبارت ديگر هستي  بيان كرد؟ به eine ganze Strukturخصيصه را به عنوان يك ساختار تام و تمام 
واسـطة آن   گـردد و بـه   دازاين چيست؟ از منظر هيدگر ساختاري كه موجـب تماميـت دازايـن مـي    

در بخش دوم از كتاب . شوند، مباالت نام دارد متحد مي  گانة مذكور، هاي اين ساختار يعني سه مولفه
نسبت ميان مباالت و ايـن سـه    Dasein und Zeitlichkeitهستي و زمان، يعني دازاين و زمانمندي 

  . گردد گانة زماني دازاين مي مندي و ساحات سه مولفة ساختاري، منتهي به بحث زما
چه كـه ممكـن    نزد ما به آن« Sorgeهيدگر در كتاب هستي و زمان يادآور شده است كه مباالت . 8

و   »انـدوه «، »رنـج «جملـه   آن شـود كـه از   در دازاين يافت شـود، مربـوط نمـي    انتيكاست به نحو 
غمي تنهـا   و بي» مباالتي بي«ها يعني  اين حاالت و حاالت متضاد با آن. است» هاي زندگي پريشاني«

. »شناختي همان مباالت اسـت  شوند كه دازاين به مفهوم هستي پذير مي نحو انتيك امكان از آن رو به
  . 57ص

. اسـتفاده كـرده اسـت    Fürsorgeو  Besorgenترتيب از واژگـان   هيدگر براي بيان اين و معني به. 9
   ).Heidegger, 1986: 179(تفصيل بيشتر در اين خصوص، هستي و زمان 

 :از كتاب هستي و زمان اشاره كرده است 192هيدگر خود به اين ويژگي مباالت در ص . 10

بـا  (معـي   -عنـوان هسـتي   بـودن بـه   -خـود  -فراپيش) عالم(در  -پيش هستي دازاين يعني پيشا
كنـد   را برآورده مـي  مباالتاين هستي معناي عنوان ). جهاني كه مالقي با ما هستند موجودات درون
  . كار رفته است اگزيستنسيال به -شناختي كه محضاً هستي

كـورا و  «اي دربـارة   مقالـه   نويسـندة  Burdachهيدگر در كتاب هستي و زمان به نقل از بورداخ . 11
 ängstlicheآگاهانـه   مباالتي ترس  :متضمن دو معني است كورابر اين باور است كه » فاوست گوته

Bemühung ترتيب در دو واژة حال مراقبت و اشتياق به كسي كه به و در عين  Sorgfalt , Hingabe 
  ). Heidegger, 1986: 199(بازتاب يافته است 

حال هر طرحي بـراي   پايان گذشته و اكنون است، در عين  منزلة نقطة مرگ به  هيدگر،  در انديشة. 12
بـا مـرگ كـه اعـالن تمـامي      . كنـد  مرگ تجربة نيستي را فراهم مـي . رسد آينده با مرگ به پايان مي

نـدة  ده امكانات آدمي است، خصائص زماني دازاين و بالتبع مباالت او كـه سـاختار بنيـادين پيونـد    
همين مناسبات حاكي از آن است كه زمان با هستي يكي . گيرد خصائص وجودي او است، پايان مي

تـوان نسـبت ميـان     خوبي مي  سان به بدين. عكس است است و فقدان هستي الجرم فقدان زمان و به
فهـم  هيدگر زمان را افـق  . هيدگر دريافت  ة زمان و تاريخ را در انديشة زمان و هستي و اهميت ويژ
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وي در انتهاي كتاب هستي و زمان اين موضوع را در قالب يك پرسش مطـرح  . هستي دانسته است
   )Heidegger, 1986: 437(كند؟  افق فهم هسني نمايان مي  مثابة آيا زمان خود را به: كرده است

» تجديـد عهـد  «و » بازيـابي وقـت  «برخي از انديشـمندان معاصـر ايـن تلقـي را     . )233همان (. 13
  توانيم حل كنيم كه بگـوييم مـا رشـتة    ما ربط متغير به ثابت در دين را به اين ترتيب مي«. اند دانسته

داوري، فلسـفه در بحـران،   (» .داريـم  مـي  داريم، ما درد دين و ياد دوسـت را نگـه   اتصال را نگاه مي
. ناميده اسـت  monumentalisch يادبودييدگر به اقتفا از نيچه اين نگاه به تاريخ و گذشته ، ه)403

)Heidegger, 1986: 396(،  نيز بنگريد)55: 1385 ،نيچه.(  
شـوند و   هـاي مـرزي ناميـده مـي     هايي در زبان فيلسوفان اگزيسـتانس موقعيـت   چنين موقعيت. 14

آيد در تلقي هيـدگر مـرگ    دست مي خود و وجود بهشرايطي هستند كه در آن بيشترين شناخت از 
شدن از مرگ و پذيرفتن  آگاه. ترين امكان، موقعيتي است كه مي تواند كل را نشان دهد معين  منزلة به

سازد كه وجود  شدن از مرزي براي وجود است آگاهي از چنين مرزي آدمي را قادر مي ميرايي، آگاه
كند و انساني كه فكر  ن انساني كه در مواجهه با پايان زندگي ميميا. تصور درآورد را كلي متناهي به

 )199: 1377 ،كـواري  مك(. وجود دارد ،مرگ را از خود دور مي كند تفاوت بزرگي در نگرش وجودي
هاي مـرزي    كند ولي اكثر افراد به اين موقعيت هاي حدي همواره حيات آدمي را تهديد مي  وضعيت

دسـت    ةكننـد كـه بازيچـ    كنند كه بايد بميرند، فرامـوش مـي   توجه الزم را ندارند يعني فراموش مي
هـاي    هاي مثبت ايـن موقعيـت   بايد با ايجاد تحول در خود از جنبه. ها تصادفند و درگير در تعارض

 .شوند ها موجب تفكر فلسفي مي آن. مرزي استفاده كرد
كنـد و   خودش درك مي  ترين هستي خود را با عميق Alienationدر شرايطي كه آدمي بيگانگي . 15

كند برخالف جريان متعارف به ايـن نسـبت وجـودي و اصـيل نائـل گـردد، بسـترهاي         كوشش مي
رو است كه متفكـران بـزرگ تـاريخ در روزگـار      از همين  آيد و دقيقاً مناسبي براي انديشه فراهم مي

  . اند آمد عادت بر زبان آورده خود سخناني خالف
هاي سياسـي و يـا تطبيـق ديـن و فلسـفه بـا        عنوان مثال از تطبيق دين با ايدئولوژي توان به  مي. 16

آن روزگـار  ميان پديدارهاي سياسي يك دوره و آراء فلسفي شايع در . معيارهاي علمي سخن گفت
پيـر مقايسـه كـرده     جديد كانت را بـا روبـس    هاينريش هاينه در دورة. نسبت تنگاتنگي وجود دارد

اند، با ايـن   هاي ظاهري، هر دو در تأسيس و تحكيم ليبراليسم غربي سهيم بوده رغم تفاوت به. است
حـال آيـا   ) 494: 1373 ،داوري: بنگريـد (. پير ظاهرتر و اثر كانت عميق تر بـود  تفاوت كه شركت روبس
آزادي بـا باورهـاي دينـي      آراء كانت در مقولة  منظور پيوند ميان هايي كه به نبايد در اصالت كوشش
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شناختي تكوين اين آراء ترديد كرد؟ داريـوش   گيرد، با توجه به بسترهاي متفاوت هستي صورت مي
ونـه تلفيـق نابجـاي    به خـوبي توضـيح داده اسـت كـه چگ    » آسيا در برابر غرب«شايگان در كتاب 
» موتاسـيون «هاي وارداتي با آن چه كه مبادي وجـودي ديگـري دارد منجـر بـه      عناصري از فرهنگ

اگر امروز خيابـاني از وسـط   ... «: آورد شود و اشكالي ناموزون و كاريكاتوري از تجدد پديد مي مي
هـاي    سازند؟ جعبه ش چه ميريزند، جاي بناهاي قديم را بيرون مي  گذرانند و اندرونة بازار كاشان مي

ـ     ايـن نـوع از خانـه   . اي ناموزوني كه شبيه هيچ چيز نيست شيشه  ةسـازي و معمـاري بهتـرين نمون
. هاي جديد است كه هيچ آرمان يا نظام فرهنگي بر آن فرمانروا نيست و جايگاهي نـدارد  موتاسيون

: 1356 ،شايگان(» ...از فضا داشتند شايد اولين ضربه به هنر ايراني، زيروروشدن بينشي بود كه ايرانيان
داند  آيا كسي مي«: نيز متذكر اين معني شده است» زمين افول مغرب«؛ اسوالد اشپنگلر در كتاب )117

ديفرانسيل و اصول حكومت سلطنتي عهد لويي چهاردهم؛ ميان شكل دولت عهـد    كه ميان محاسبة
 گشـتن  زميني و چيره اقليدس؛ ميان پرسپكتيو فضا در نقاشي مغرب  عتيق در پوليس يوناني و هندسة

ميان كونترپوئن، موسيقي و سيستم اقتصـادي    هاي دوربرد؛ بر مكان از طريق راه آهن، تلفن و سالح
اشـپنگلر ارتبـاط ميـان روح ملـت و مـردان      . »اعتبارات، ارتباطي عميق از حيث شكل وجـود دارد 

فلسـفه،  «؛ رضا داوري در كتـاب  )160همان، . (خو انده است Einklangبزرگش را نوعي همنوايي 
شدن سياستي متناسب با علـم   قائل به اين است كه انقالب فرانسه براي برقرار» ياست و خشونتس

  )129: 1385داوري . (است گرفته و تفكر جديد صورت
  : به اين نكته اشاره كرده است )Heidegger, 1986: 145(هيدگر در كتاب هستي و زمان . 17

Das Verstehen hat an ihm selbst die existenziale Struktur, die wir den Entwurf nennen. 
 

انـدازي   و توانـايي او در طـرح   Geworfenheitشـدگي دازايـن بـه هسـتي      هيدگر ميان پرتـاب 
Entwerfen شده است، يعني در وضـعيتي اجتمـاعي و فرهنگـي     دازاين پرتاب. اي قائل است رابطه

اين پرتـاب  . شدگي، يعني وضعيت بنيادين خود ندارد اي جز پذيرش پرتاب گرفته است و چاره قرار
آورد، شـماري از امـور را طبيعـي     مـي  كـار را از پـيش   هاي خودها و طرح شدگي انبوهي از فعاليت

هـاي فكـري    ها و نظام دهد و برخي ديگر از سنت بر اساس هنجارها، به كارها شكل مينمايد و  مي
هيدگر به ايـن نكتـه توجـه    . ارزش مي نماياند بخشد و برخي ديگر را بي مقدس مي  گذشته را جنبة

دازايـن بـه ايـن دليـل مـي توانـد       . شدگي به معني انفعال كامل دازاين نيسـت  داده است كه پرتاب
. توانـد از موقعيـت كنـوني خـويش فراتـر رود      دازاين مـي . ... شده است كند كه پرتاباندازي  طرح

طـرح  . بخشـد  هـايش تحقـق مـي    انـدازي  ها را در طرح هاي خويش است و اين امكان دازاين امكان
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از ميـان    گـزينش   ها است امـا بـه معنـايي ديگـر بـه مثابـة       اندازي به يك معنا محدود به افق امكان
دازاين مسبوق به انحايي از   دراندازانة هاي طرح فعاليت  كلية. لي است بيش و كم آزادنهها، عم  امكان

هـاي   ها و پارادايم فهمي از ساختار موجودات يا همان سرمشق پيش  فهمي از هستي؛ پيش: فهم است
  .)308: 1382 ،احمدي(شناسانه از هستي و موجودات  علمي و باالخره فهمي مفهومي و هستي

مشروطه اين باور مطـرح بـود كـه بـا اتكـاء بـه         عنوان مثال در ميان روشنفكران ايراني دورة به. 18
معتقـد بودنـد كـه سياسـت غربـي        ها عميقاً آن. مسائل و مصائب را حل كرد  مةتوان ه سياست مي

چـه   كه بنا بر آن حالي در. توان آن را به هر جاي ديگري از جمله ايران منتقل كرد مستقل است و مي
تمدن است و تمدن ظاهرِ يك باطن و   سياست جزء. گذشت، سياست نتيجه و فرعي از باطن است

بود، چـون   گرفته مشروطه صورت  هايي كه از جانب انديشمندان دورة كوششدر . يك حقيقت است
جديد پديد نيامده بـود، بلكـه     بخشي به دورة تاريخي غرب در تحقق هاي امكانمشاركتي در يافتن 

مشروطه ايراني در ذيل تـاريخ    فقط نتايج و حاصل برآمده از اين امكانات مد نظر بود، تاريخ دورة
هانس . صص 219ايراني،   آجوداني، مشروطة  :تفصيل بيشتر در اين باره. است گرفته نوين غرب قرار
 11  ةفيلسـوف برجسـته و معاصـر آلمـاني پـس از واقعـ       Hans-Georg Gadamerگئورگ گـادامر  

و جهان غربـي  » عربي«به تفاوت فهم عالم  دي ولت آلمان  اي با روزنامة در مصاحبه 2001سپتامبر 
در . هـا اسـت   چه مانع بزرگي بر سر راه تفاهم و نزديكـي ميـان آن   رده است؛ آناز حقيقت اشاره ك

 Die. كنـد  جهاني كفايت نمي  براي مفاهمة مشترك يا عقل sensus communisتلقي او وجود يك 

Welt اين معني را در بافت ديگري  كتاب فلسفه در بحران؛ رضا داوري هم در 25/9/2001، مورخ
كـه بايـد از    زبان آثار شما، چنـان  بودند كه مترجمان و مفسران انگليسي ر گفتهبه هيدگ«: آورده است

مـراد از ايـن بيـان    . توانم چيزي از ايشان بياموزم بود پس من نمي اند و او گفته تفسير برنيامده  عهدة
   ).171: 1373 ،داوري(» متواضعانه اين است كه با ايشان همزباني ندارم و از هم دوريم

  . ياد كرده است Gewesenheitهيدگر از اين گذشته با . 19
  . گونه كه در صدر اين مقال به آن اشاره شد آن. 20
ي متناسب است و هر شأني از آن  تمدن يك مجموعه: توان گفت با همين مالحظه است كه مي. 21

كثرتي كـه   تاريخ تحقق يك امر واحد است و اين همه. با ديگر شئون آن در تناسب و توافق است
در شئون آن وجود دارد اعـم از فرهنـگ و تمـدن و وقـايع و حـوادث همگـي بـه آن امـر واحـد          

ث و وقايع مظهر تمدن و تمدن مظهـر فرهنـگ و فرهنـگ مظهـر     وداديگر ح به عبارت. گردد بازمي
  .)119: 1358 تفصيل بيشتر اين موضوع در داوري،(تاريخ است 
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ايـن واژه را بايـد بـا    . است و مراد از آن تقديري جمعي اسـت  Geschick  واژة  حوالت ترجمة. 22
 هايدگر و پرسـش بنيـادين  بابك احمدي در كتاب . به معني سرنوشت مقايسه كرد Schicksal  واژة

يعني تقـديري  » تقدير«جنگ يك   :خوبي اشاره كرده است به تفاوت ميان اين دو در ضمن مثالي به
شـود يـك    برود يا از خدمت سربازي بگريزد يا در جنگ كشته ملي است، اما اين كه كسي به جبهه

شدگي، زايش در ميان ديگران، با ديگـران زيسـتن و    پرتاب . سرنوشت يعني سرنوشت فردي است
  ).640: 1382 ،احمدي(تقديرهاي دازاين هستند  ،كردن و سرانجام مرگ كار
: يادآور شده است كه چقدر اين تجديـد عهـد دشـوار اسـت     يونگداريوش شايگان به اقتفاي . 23

توان رشـتة   ولي چرا نمي. آن انديشيد  توان در بارة توان از نو پيوست، فقط مي گسسته را نمي  رشتة«
وار سـينه   چون قانون وراثت امانت را زنجيـر  برد ناآگاه نيرويي كه همگسسته را از نو پيوست؟ زيرا 

  كنـد و بـا تجربـة    خود مضمون آن را از نو احياء مي  ارد و هر نسل به نوبةسپ ها مي به سينه به نسل
  ).58: 1356 ،شايگان(» ، رو به زوال است و توان باززايي سابق را ندارد معنوي خود غني

بخش مربوط ) http://www.iranculture.org(عالي انقالب فرهنگي  شوراي  در سايت دبيرخانة. 24
بينش فلسـفي در تعريـف پيشـرفت    جامع علمي كشور آمده است كه   هاي حاكم بر نقشة به ارزش

  پيشرفت كشـور،   ريزي براي نقشة و اگر مراد اين باشد كه پيش از هرگونه برنامه بايد مالحظه گردد
ي درك كنند، خواهند و بايد تحقق يابد، به نحو اجمال الزم است كه صورت وحداني آنچه را كه مي

چنين دركي را در وهلة نخست بايد از فلسفه، شعر و علوم انساني در . وقتي است جاي بسي خوش
هاي  ها چنان ذاتي دارند كه بيش از ديگر شاخه كلي انتظار داشت؛ زيرا اين گرايش هاي اندازي طرح

ن داد كـه در  نشـا  شـد، آورند و اشارات بسياري كه در اين باب  معرفت به حق و حقيقت روي مي
ها پديد  ها و ارزش گذاري دانش اين رجوع است كه عالم و فضاي حياتي الزم براي تأسيس و بنياد

اسـتاد رضـا داوري هـم در    . گاه نبايد از ارتباط وثيق ميان عالم، عالَم و علم غفلت كرد هيچ. آيد مي
  ).297: 1386 ،وريدا(خوبي به اين موضوع پرداخته است  به علم  دربارةبخش دوم از كتاب 

انديشه در حكم پاسخي «. دارد» منشي فاعلي«نظر است  شناسي بنيادين مد تفكري كه در هستي. 25
توانـايي انديشـيدن   . خيـزد  است از سوي ما به ندايي كه از طبيعـت چيزهـا يعنـي از هسـتي برمـي     

بودن انسان در مقابل هسـتي   فقط به پذيرا. قدر به موضوع انديشه وابسته است كه به انديشمند همان
فقرات مذكور با توجـه بـه   . »بودن هستي در مقابل انسان هم وابسته است وابسته نيست بل به پذيرا
در بـاب    باشـد آنچـه خواننـدش تفكـر و نامـه      چههاي  از كتاب Denkenتلقي هيدگر از انديشيدن 

  ). 617 :1382احمدي، ( تفصيل بيشتر در اين باره. آمده است دست به  اصالت بشر
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 فكرــــ ود تــــ و چبـــفتي بگـــرا گـــم. 26
  قـــــوي حـــتن از باطل ســـفكر رفـــــت

ـر ــــزين مـــــك عني بمانــدم در تحيـ 
ـــب ــق  ــــ ــل مطل ــدن ك ــدر بدي  جزو ان
  )1361:15شيخ محمود شبستري (
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