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The present paper gives an overview of Heidegger's way of thinking, but
against the main stream of his studies, that divides his thinking in two steps:
before the so called "the turn" and after it. Thus it has been talked about
Heidegger I and II too. This paper but presents his thinking as a way with some
turns, that can be summarized into four main steps. Heidegger himself talks
about three formulations and three steps of his question of being: “the
question of the meaning of being”, the “question concerning the truth of
being” and finally the “question concerning the location of being” or
"topology of Being". This article recognizes the time before summer 1923 as
the fourth step, in which Heidegger’s thinking belong to Philosophy of life. So
the task of this paper is the explication of these steps, their spans and their
relations to each other.
Keywords: Heidegger, Question about being, meaning of being, truth of being,
location of being, topology of being.
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1. Introduction: Firstly this paper starts with a critic of common opinion in
Heidegger’s studies, that there are two Heidegger: one before the so called "the
turn " and one after it. It shows correspondingly some turn in Heidegger’s way
of thinking, about that nobody can talks without his question of Being.
Therefore, it focuses on Heidegger’s different formulating of the question of
Being. In one of latest revision of his way of thinking he talks about three
formulation of the question of Being: “the question of the meaning of being”,
the “question concerning the truth of being” and finally the “question
concerning the location (τόπος) of being” or "topology of Being". They are at
same time, Heidegger explicated, the three steps or stages of his way too.
(Complete works 15, p. 344)
Nevertheless Heidegger does not talk here much about details of steps,
their beginning and ending, or the related themes with those Formulations.
Moreover he holds in silence the relatively long period before Being and Time.
Sometimes he speaks of the question of Being, as if it begins with this
masterwork, while he says himself that since his youth, he was involved in it.
Therefore this paper tries to explain those steps by Heidegger’s other revisions
in his different works; particularly, it bounds the span of each one of them.
Besides, it tries to achieve an overview of main problems in each step.
The final part of the introduction pays attention to the order of the steps of
Heidegger’s way of thinking. Indeed he lays no emphasis on their
chronological order in his revisions in Seminars and elsewhere. He begins
actually from the first years after Being and Time or from the question
concerning the truth of Being, then he points out its transition to the topology
of Being, to say the question of the meaning of Being in his masterwork has
undergone two substantial transformations. Consequently this paper explains
the steps in this non-chronological order like Seminars:
2. The Stage of Truth of Being: This Period begins in the early 1930s and
continues until the end of World War II or the early 1950s. In its beginning
Heidegger stops the writing of Being and Time, to turn his thought to the
metaphysic and its problems. Metaphysic and its related problems become the
main thematic of Heidegger’s thinking. He himself considers explicitly this
period as a new one. Just for this reason it can be named as “metaphysical
step” too, in which until the middle of 1930s was his position on metaphysic at
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last positive. Thus he himself tries to establish his own metaphysic as
“metaphysic of Dasein” or “fundamental ontology”, that he named previously
“ontology of Dasein” too. But from middle of 1930s, that Heidegger gives his chain
lectures on Nietzsche, he takes a negative position and turns. So instead of the
foundation of metaphysic he was thinking more about “overcoming of
metaphysic” and follows the “the other beginning” that must not be
metaphysically. (Complete works 65, p. 85-95)
3. The Stage of Topology of Being: But Heidegger couldn’t succeed the
overcoming of metaphysic, in the sense of thinking without metaphysical
elements, until the last step, i.e. the topology of Being. It became a possibility
when he put the language in question as local or topos of Being and interpreted it
itself as “Event”. But the Event appears otherwise as nothingness too, which he
considers as the eastern correspondent of Being. Apart from the question about
the essence of language and poem lies the novelty of this step in attention he pays
to the Far East and to the occurring of the Event there. Correspondingly he tries to
show Being or Nothingness speaks in Japanese language too. Thus this step can be
named at the same time as “eastern-western step”.
4. The Stage of Meaning of Being: Heidegger’s seek for the meaning of Being
dominates his thought in the period, that begins with his lecture Ontology:
Hermeneutic of Facticity in summer 1923 and then it achieves its peak and end with
Being and Time in 1927. Ontology enters initially in Heidegger’s thought since that
lecture, in its center lays naturally Dasein. His efforts in this step concentrate
mainly on characterization of Dasein, which is necessary for explaining of the
meaning of Being. But the identification of Heidegger’s thought in this period
depends at the same time on its wide methodological genre too, that is, he tries to
establish a methodological philosophy in these days under the different title of:
“hermeneutical phenomenology” or “phenomenological hermeneutics”, “the
hermeneutics of Facticity”, “phenomenology of Dasein” and “destruction”.
Therefore we call this period as “methodological step”, as same as “the period of
Dasein” because of its concentration on Dasein, and finally “the step of Being and
Time”, because this masterwork summarizes all this period.
5. The Stage of Philosophy of life: That means Heidegger’s first academic
activities before summer 1923 and even earlier, when he explicitly didn’t put the
question of Being, but he finds it in the life and its “facticity” or in its “factual”
forms. Because of it Heidegger’s current thought must be classified under the title
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of “philosophy of life”. However his two last lectures about “the phenomenological interpretations of Aristotle” should be considered separate as “the period of
the transition to ontology” and compared to previous terms, when can be called
“the period of more pure philosophy of life”.
6. The Relation between Periods: This paper answers the possible question of
“how do these steps relate to each other?” The answer is: the question of Being is
the only question of Heidegger’s all life, but he asks it each time more radially,
more fundamentally and more preliminary.
7. Conclusion: This part summarizes the steps in its chronological order: 1. The
period of philosophy of life. 2. The period of the meaning of Being.2. The period of
the truth of Being. 3. The period of the location of Being.
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راه فکری هایدگر :مراحل و منازل
سیّد مسعود زمانی

*

چکیده
اکنون که بیشترينِ آثار هايدگر منتشر شده اند ،نگاه جامع بر راه فکری او ممکنن
شده است .چنین نگاهی مسلماً فهم دقیقتری از معنای پرسش او از وجود را نیز
ممکن میسازد .مقالۀ حاضر می کوشد چنین نگاه جامعی به دست دهند ،منتهنی
برخالف مشهوراتی که در حوزۀ مطالعنا هايندگر بناور دارنند .االاناً انديشنۀ
هايدگر را به دو مرحله تقسیم میکند :پیش از «گشت» و پن از آن .از اينن رو
االااً نیز از هايدگر يک و دو سخن میگويند .اما اين نوشتار انديشنۀ هايندگر را
به صور

راهی تصوير میکند با پیچ و تابها يا گشتهای فراوان ،که با استناد

به آثار هايدگر آن را در چهار مرحله خالصه میکند .هايندگر در آخنرين در
ال-تور ( ) 2393از سه نگارش يا بیان پرسش وجود و نتیجتاً از سه مرحله در راه
فکری خود خار میدهد ،که بهترتیب عانار انند از :پرسنش از معننای وجنود،
پرسش از حقیقت وجود و سنرانجا پرسنش از م نلشناسنی وجنود .هايندگر
تصريح می کند که هر يک از آنها حاکی از دورهای از راه فکری او هسنتند .اينن
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مقاله يک دورۀ چهارمی نیز در ابتدای اين مراحل بازمیشناسد :پیش از تابسنتان
 2319را که در آن انديشۀ هايدگر می بايد جزو فلسفۀ زندگانی به حسناب آيند.
کار اصلی اين نوشتار توضیح و تایین کلی اين مراحل چهارگانه ،بازۀ زمانیشنان
و توضی ی در مورد نسات میان آنها است.
کلیدواژهها :هايدگر ،پرسش وجود ،معنای وجود ،حقیقت وجود ،م نلشناسنی

وجود ،توپولوژی وجود.
 .0درآمد
باور مشهور دو مرحله در راه فکری هايدگر میشناسد :پیش از «گشنت» ينا «چنرخش» 2،و
پ از آن؛ از اين رو سرانجا قائل به هايدگر يک و دو هم میشنوند :هايندگر اول پنیش از
گشت بوده و هايدگر دو يا متأخر پ از آن میآيد 1.مسلماً پژوهشگران در ن وۀ توضنیح
اين دو هايدگر با هم اختالف دارند ،که اصالً به تناريخی برمنیگنردد کنه بنرای گشنت ينا
چرخش میگذارند .کسانی روی دادن آن را در اواسط دهۀ چهلِ سندۀ پنیش دانسنتهانند ( آ
 ،22ص  ،) 203بعضی آن را در اواسط دهنۀ سنی ،و برخنی ديگنر هنم آن را رويندادی در
ابتدای همین دهه میدانند 9.به هر حال برخالف اين تلقی نه چندان پختنه ،پنژوهش حاضنر
چندين و چند چرخش و گشنت در راه فکنری هايندگر منیبینند ،کنه توضنیحشنان اينجنا
بهاجمال میآيد.
پیداست که بدون پرسش از وجود از راه فکری هايدگر سخنی نمیتوان راند .ولی تکنرار
دائم الفاظ "وجود" و "پرسش وجود" و همانندانشان در منابع اولین و دومین فلسنفۀ او نینز
ناايد ما را در توهّم روشنبودن و فهمیدنشان بیافکند .خود آنچه هايدگر با عنوان «افلت از
وجود» از زمان انتشار وجود و زمان و حتی پیش از آن به ب ن منیگنذارد ،اينن اجنازه را
نمیدهد .افلت از وجود اوالً و بالذا موقعیّت تناريخی-هسنتیشنناختی انسنان امنروز را
وصف میکند ،که پیش آمدنش دراصل به انتخاب و اختینار او نانوده اسنت .سنیطرۀ چننین
وضعیتی کالً امکان طرح پرسش وجود و حتی نزديکشدن به آن را بینهايت دشوار میکند؛
نه تنها به دلیل دشواری فهمش برای ما خوانندگان هايدگر ،بلکه پیشتنر بنرای خنود او ،آن
هم به دلیل نابودن امکان طرحاش .افزون بر اينن سنتر بنودن 0پرسنش وجنود هنم عامنل
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ديگری است برای واداشتن او به تغییر مکرّر موضع هستیشناختیاش و طایعتناً ديگرگنونی
طرح و تقريرش از پرسش وجود .پ خود سترگی پرسش وجود ،به اضافۀ افلت از وجود
يا «ترک وجود» 1که موقعیّت حاکم تاريخی ماست ،هايندگر را بنر آن منیدارد کنه طنرح و
تقرير پرسش خود را بارها تغییر دهد ،به گمراههها و بیراههها (بنه قنول خنودش «راههنای
جنگلی») برود ،و دائماً راه رفتۀ خود را منتقدانه بازنگری نمايد .و همۀ اينها سرانجا يعننی:
پرسش وجود او نیازمند شرح و توضیح است ،آن هم شرح و توضیح مفصّنل و بسنیار ،کنه
آن در طاقت نه چندان زياد اين نوشته نمیگنجد.
مسلماً همۀ ب
از دوران فکری هايدگر به اين سؤال نیز برمیگردد که :اصالً هايدگر چنند
بنابراين ب
بار مسألۀ وجودش را زير و رو کرده يا چند طرح و تقرير يا نگنارش 9بندان داده اسنتا او
بارها راه فکری خود را بازمینگرد و بازمیانديشد ،و گاهی هم حتّی آن را به هدايت مسنیر
تازهای میبرد .اينها قطعاً میتوانند در يافتن پاسخ به مدد ما بیايند .ازينرو به يکی از آخرين
بازنگریهای هايدگر برمیگنرديم ،بنه يکنی از در هنای ایررسنمی و خصوصنی وی بنا
حضور بعضی از دوستان و شاگردانش در ال-تور فرانسه در سال  7.2393متن فراهم آمده از
در نوشته های حاضران را به نظر و تأيید خود هايدگر رسناندهانند و چنند سنالی پنیش از
مرگش با نا چهار سیمنار انتشار داده اند و اکنون بخش دو از مجلد پانزدهم مجموعۀ آثنار
او است .اين مرجع ،هم به دلیل نزديکی زمانیاش به پايان کار و زندگی هايدگر برای ب
ما شاخص و مهم است ،هم به دلیل بازنگریهايش در وجود و زمان ،و هم به دلیل اشارۀ او
به ديگرگونیهای نگارش و تقرير و به چگنونگیهنای طنرح پرسنش وجنود ،کنه از آن در
در ال-تور چنین خار میدهد:
«پرسش از وجود» وفقِ مواري  ،يعنی پرسش از وجود موجود [و] به بیان ديگر پرسش
از موجوديت موجود ،که در آن موجود با نظر بر موجودبودنش تشخص میيابد .اين پرسش
همان ( )dieپرسش مابعد-الطایعه است.
«پرسش از وجود» با وجود و زمان يک معنای بهکلی ديگری [= متفناوتی] منیيابند .در
اينجا قضیه بر سر پرسش وجود همچون وجود است .اين پرسش در وجود و زمان به عنوان
«پرسش از معنای وجود» موضوعیت يافته است.
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بعداً اين نگارش/تقرير به نفع همنین «پرسنش از حقیقنت وجنود» رهنا منیشنود – ،و
سرانجا [اين نیز] به نفع همان «پرسش از مکنان ينا مکنانمنندی 1وجنود» – ،کنه از دل آن
عنوان «جايگاه/م لشناسی وجود» 3برخاست .درعینحنال اينن سنه تعاینر در ضنمن آنکنه
ديگری [قالی] را نسخ مینمايند ،سه گا بر راه انديشه را [هم] عنوان میکنند:
«معنا–حقیقت-مکان» ( ( )τόποςآ  ،21ص )900
مطلب روشن است :هايدگر سه طرح يا نگارشِ پرسش از وجودش را نا میبرد کنه بنه
دناال هم آمدهاند ،و هر يک درعینحنال گوينای گنامی ينا مرحلنهای از راه فکنری او نینز
هستند .بنابرين به اعتاار نگارشهای پرسش وجنود ،هايندگر منیگويند سنه مرحلنه در راه
فکريش پیموده است.
ولی او در اينجا چیز زيادی دربارۀ آن دورهها ،آاناز و انجنا شنان و ينا دربنارۀ مسنائل
درتنیده با آن نگارشها و پردازشهایِ پرسش وجود نمیگويد؛ فقط پرسنش بنینادينشنان،
پرسشِ وجود ،را مروری میکند .بنابراين با بازنگریهای هايدگر در نقل قول باال ،نمیتنوان
«گمراهها يا بیراهههای جنگلی» ای را بازشناخت ،که او در پی طرح پرسش از وجود در هنر
دوره پیموده است .گذشته از اينها هايدگر دوران نساتاً طوالنیِ پیش از وجود و زمان را نینز
مسکو میگذارد .گاه او طوری سخن میگويد که گويی آااز پرسش وجود با همین کتاب
بوده است .درحالی که به گفتۀ خود او پرسش از وجود را از نوجوانیاش آااز کرده بود.
با همۀ اينها با دقت در همان نقل قول و به مدد ديگر بازنگریهای هايدگر ،میتوان اينن
مراحل را دقیق تر کرد و بازۀ زمانی هر يک را نیز که هايدگر به سکو برگزار کرده ،دسنت
او در هر دوره دست
کم به تقريب مشخص ساخت .همچنین به کلیّتی از مسائل مورد ب
يافت؛ بهخصوص به کمک در های بسیاری که در پن زمیننۀ سنخنرانیهنا ،رسنالههنا و
کتابهنايش اينراد منیکنرد .مهنمتنرين خصوصنیت در هنای وی بنه اشنارۀ بسنیاری از
هايدگرشناسان« ،برنامه-داربودن» آنها است ،يعنی در های هايدگر اصوالً برنامههای مننظم
فکری و فلسفی خاصی را دناال میکنند؛ مسلماً با نظر و ارجاع به مسألۀ وجود .پ هايدگر
خود را تنها به تقريرهای پرسش وجود و نتايج مفهومی آنها مشغول نمنیداشنت .انديشنه و
فلسفۀ او که سیستمی يا نظا پرداز و منطقم ور نیست ،تا بر مانای مفهنو و مسنألۀ وجنود̊
نظامی منطقی را بسط دهد و بنا کند .اين است که هايدگر در بند [پاراگراف] دو نقنل قنول
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باال ،رها از منطق مفهومی ،میگويد اصل سؤال وجود و زمان پرسش از حقیقت وجود بوده،
ولی آن را به صور پرسش از معنای وجود درانداخته است .هايندگر در همنان سنمینارها
چند صف ه پیشتر از نقل قول باال به صراحت میگويد که پ از وجود و زمان پرسنش از
حقیقت وجود را مطرح کرده است؛ الاته پ از اشاره به وجود و زمنان و بنه اينکنه معننای
وجود را در اين کتاب بايد برمانای مفهو ِ «طرح» 21فهمید .دلیل اين تغیینر را نینز در اينجنا
میگويد :طرح و طایعتناً معننا ،بنهخصنوص بنه دلینل سنیطرۀ سوبژکتیويسنم دورۀ جديند،
بهسادگی امری انسانی تلقی میشود ،که بر خالف مقصود کتاب است .هايدگر میگويد:
طرح» معنايی را دريابیم ،که طرح
برای آنکه با اين کجرأيی/کژرايی 22رويارو شويم و از « ̊
در آن م فوظ میماند (معنای متعلق به پیوستگی گشايشبخش) ،21انديشۀ پ از وجنود و
زمان تعایر «حقیقت وجود» را جانشین «معنای وجود» کرد .و برای آنکنه از هرگوننه خلنط
معنای 29حقیقت پرهیز نمايیم ،تا ممانعت کنیم از اينکه حقیقت همچون درستی/صدق احیاناً
فهمیده شود« ،حقیقت وجود» را با «مکانت» وجود توضیح داديم – [يعنی] حقیقت همچون
مکانت وجود .همین درعینحال فهمی از مکانبودنِ مکان را پیشفرض منیگینرد .ازيننرو
تعایر م ل شناسی وجود [را آورديم] ،که آن را برای مثال در از تجربۀ تفکر/انديشه میيابید؛
همچنین بنگريد به متن ويرايش شدۀ فرانت الرِزه :20هنر و مکان ( .آ  ،21ص )991
اين نقل قول خالصه حاکی از چند مطلب است :اول سه نگارش و بیان پرسنش وجنود،
شایه به آنچه که در نقل قول پیشین آمد .دو  ،دلیل ت وّل پرسش از معنای وجود به پرسش
از حقیقت وجود ،که پرهیز از سوبژکتیويسمی است که معنا و طرح وجود را امنری انسنانی
میفهمد؛ درحالیکه اين ها را در اصل بايد به خود وجنود ينا تا و ماهینت آن ،يعننی بنه
حقیقتاش برگرداند .سو  ،به ياد داشته باشیم که گاهی حتی پرسنش وجنود هايندگر را در
بدو امر به آسانی نمی توان بازشناخت؛ همانند همین پرسش از حقیقنت وجنود در وجنود و
زمان که خودش میگويد در آنجا به صور ديگرِ پرسش از معنای وجنود طنرحاش کنرده
بود .چهار  ،زمانِ طرح پرسش از حقیقت وجود ،که «پ از وجود و زماان» اسنت ،يعننی
حدوداً در اواخر دهۀ بیست و اوايل دهۀ سی .در واقنع هنم پرسنش از حقیقنت ينا تا و
ماهیت امور ،و از جمله از حقیقت وجود ،پیش تر در آثار او اصالً جا و مقامی ندارد .پننجم،
هم در اين نقل قول و هم در پیشین اشارهای میبینیم به اولويت تقرينر پرسنش از حقیقنت
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وجود ،که در آثارش گاه نیز آن را پرسش از تا  /ماهیت وجود منیخوانند ،و گناهی هنم
پرسش از خود وجود .و اين نیز يعنی هايدگر برای توضیح نگارشهای پرسش وجنود و در
پی آن ،مراحل و منازل راه فکریاش به ترتیب زمانی اهمیتی نمیدهد .پ هايدگر توضنیحِ
صور های سه گانۀ پرسش وجود و مراحل سهگانهای که در اين راه پیموده را نه به ترتینب
زمانی ،بلکه از میانۀ آن و از بعد از وجود و زمان ،بنا ابتندای از پرسنش از حقیقنت وجنود
توضیح میدهد ،آن هم برای زدودن بدفهمی از مسألۀ معننای وجنود .سنطور آيننده نینز در
توضیح مراحل راه فکری هايدگر همین شیوۀ خود او را در پیش میگیرد:
 .2مرحلۀ پرسش از حقیقت وجود :اولويت اين پرسش ما را به اواخر دهۀ بیسنت و
اوايل دهۀ سی سدۀ پیش برمیگرداند ،به نخستین سالهای پن از انتشنار وجنود و زمنان.
ت وال پرسش وجود که فقط به نگارش و بیان خود آن برنمیگردد؛ ت وال ديگری نینز
با آن همراهاند .هايدگر در اين سالها نوشتن ادامۀ وجو و زمان ( آ  ،03ص  ،)93-01و اين
يعنی تما برنامۀ فلسفی وجود و زمان را متوقف میکند .طاق مقدمۀ کتاب طرح اولیۀ آن دو
قسمت اصلی دارد ،که هر يک نیز خود شامل سه بخشاند .وجود و زمان چاپشدۀ کننونی
فقط دو بخش اول آن طرح است ،يعنی بخش معروف «زمان و وجود» و نیز کل سه بخنشِ
قسمت دو را هايدگر هرگز ديگر در آن چارچوب ننوشت .به جای تتمۀ وجود و زماان او
در سال  2313سه رسالۀ ديگنر منتشنر منیکنند کنه همگنی بنه مابعدالطایعنه منیپردازنند:
مابعدالطایعننه چیسننتا ،دربننارۀ تا جهننت کننافی (هننر دو در آ  21،)3کانننت و مسنن لۀ
مابعدالطایعه29.خود عنوان االب درسگفتارهای او در نیمۀ اول دهنۀ سنیِ سندۀ گذشنته بناز
ينبنیانهای مابعدالطایعی
اشتغال او به مابعدالطایعه را نشان میدهند :مثالً درسگفتارهای آااز ̊
منطننق بننا ابتنندای از اليننبنیننت  ( 27آ  )19در نننیمسننال تابسننتانی  ،2311مفنناهیم بنیننانی
مابعدالطایعننه :عننالم -پايانمننندی /م نندوديت -تنهنايی /عزلننت ( 21آ  )13/91در نننیمسننال
زمستانی  ،2313/91ارسطو ،مابعدالطایعه  .1-3 ،IXدربارۀ تا و واقعیت نینرو /قنوه ( 23آ
 )99در نیمسال تابستانی  2392و سرانجا درآمدی بر مابعدالطایعه ( 11آ  )01که در نیمسنال
تابستانۀ  2391ايراد کرد .باز اگر به ياد بیاوريم که پرسش از حقیقت ،تا يا ماهینت امنور،
اصلیترين صور پرسش مابعدالطایعی از زمان ارسطو است ،الاقل به بناور خنود هايندگر
( آ  ،22ص  22به بعد) ،آنگاه رسالۀ دربارۀ تا حقیقت )2391( 12و درسگفتارهای دربنارۀ
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تا حقیقت .در بناب تمثینل انار افالطنون و ت نايتتو  ( )2392/91( 11آ  ،)90وجنود و
حقیقت ( آ  )99/97که خود شامل دو درسگفتار جداگانه در دو نیمسنال متنوالی اسنت.2 :
پرسش بنیانی فلسنفه در ننیمسنال تابسنتانی  2399و  .1دربنارۀ تا حقیقنت در ننیمسنال
زمستانی  ،2399/0و نیز منطق همچون پرسش از تا زبان ( 19آ  )91در نیمسال تابسنتانی
 2390را هم حتماً در تينل اشنتغال هايندگر بنه مسنألۀ مابعدالطایعنه خنواهیم آورد .حتنی
درسگفتارهای او دربارۀ ايدئالیسم 10و نیچنه در نیمنۀ دو دهنۀ سنی را منیتنوان تنأمال
هايدگر دربارۀ آخرين مرحلۀ مابعدالطایعه دانست که امروزه روز در آن به سرمیبريم.
در االب آثار هايدگر تا پیش از نیمۀ دهۀ سیِ سندۀ پیشنین ،او نسنات بنه مابعدالطایعنه
نهايتاً موضع ايجابی دارد .در همین سالها او بههرحال میکوشید مابعدالطایعۀ خناص خنود
را با نا «مابعدالطایعۀ دازاين» 11بنیان بنهد ،که کمی پیشتر آن را «هستیشناسی دازاينن» 19و
«هستیشناسی بنیادين» 17هم نامیده بود؛ هستیشناسی و مابعدالطایعهای که ابتدا و ابتنايش بر
دازاين است و به اعتاار آنکه بنیادين هم هست درعینحال در بن همۀ اشکال هستیشناسنی
و مابعد-الطایعنه در جرينان اسنت  .بنه همنین دلینل هايندگر در همنۀ درسنگفتارهای اينن
سالهايش دربارۀ مابعدالطایعه دست به شرح و تفسیر مابعدالطایعه و بزرگانش با رجنوع بنه
مابعدالطایعۀ دازاين میزند.
ولی اين موضعِ نهايتاً مثات و ايجابیِ هايدگر نسات به مابعدالطایعه حدوداً تا اواسط دهۀ
سیِ سدۀ بیستم ادامه میيابد .در آن حدود زمنانی چنرخش ديگنری در راه فکنری هايندگر
پیشمیآيد ،که در جهت سلب و نفی مابعد-الطایعه ،يعنی الاه بر آن است .ايناسنتکنه در
عمل ،هم از بنیان نهادن مابعدالطایعه دست منیکشند ،و هنم مواجهنۀ او بنا مابعدالطایعنه و
بزرگانش فقط به شرح و تفسیر م دود نمیماند و بار کارشان را بیشتر بنر شنرح بنه جنرح
میگذارد؛ بخصنوص در تعنري اش 11بنه نیچنه کنه هنیچانگناری وی را آخنرين مرحلنۀ
مابعدالطایعۀ اربی می بیند و از اين پايان تما تاريخ مابعدالطایعه تا به افالطون را بهيکبناره
بازمینگرد و تا اين تاری بلند را هیچانگارانه می يابند .بیشنتر درسنگفتارهای هايندگر در
نیمۀ دو دهۀ سی دربارۀ نیچنهانند 13،کنه خنود در سنتیز بنا مابعدالطایعنه و گذشنت از آن
میانديشید .درحقیقت هايدگر در نیمۀ دو دهۀ سی وارد گفتگوی فکری و فلسفی با نیچنه
میشود ،که حاصل همسخنیاش با او را بهويژه بايد در مسألۀ الاه بر مابعدالطایعه ديد و در
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کوششهای گوناگونش برای مابعدالطایعی نیانديشیدن .از اين رو هايدگر از «آانازی ديگنر»
میگويد ( آ  ،91مثالً شمارههای  ،)13-31که مابعدالطایعی نااشد ،و از «تاريخ وجود» که تنا
کنون مابعدالطایعی بوده و در آينده حتماً بايد ایر از اين باشد ( آ  ،9/1فصلهنای هفنت تنا
نه) .مابعدالطایعه بههرحال در اين دورۀ سلب و انتفاء هنوز هم در فلسفۀ هايدگر موضوعیت
او ديگر بر سر سلب و انتفای آن است.
تما دارد؛ منتهی ب
خالصه پ از انتشار وجود و زمان کلمۀ مابعدالطایعه بهيکباره بر صدر درسنگفتارها و
اصالً انديشۀ فلسفی هايدگر مینشیند و ديگر جای تأويل/هرمنیوتیک و پديدارشناسنی را در
فکر و زبان او میگیرد .بعدها هم او تصريح میکند که در کارهای اخیرش ديگنر تأويلینا
را به کار نمیبرده است ( آ  ،21ص  .)30پ مابعدالطایعه همچون مس لهای فلسفی اکننون
به قلب انديشه هايدگر میخزد .مس لۀ وجود نیز طایعتاً از اين به بعد همراه بنا مابعدالطایعنه
ظاهر میشود ،که با خود بسیاری موضوعا تازه را هنم بنه میندان منیآورد .مابعدالطایعنه
بههرحال مرحلۀ تازهای را در راه فکری هايدگر رقم میزند .خود او نیز کوتاهزمنانی پن از
انتشار وجود و زمان بهصراحت انديشۀ مابعدالطایعه را آااز مرحلنهای تنازه از راه فکنريش
میانگارد .هايدگر در نامنۀ منور  21سنتتامر  2313بنه الیزابنت بلوخمنان 91بنا اشناره بنه
درسگفتار مفاهیم بنیانی مابعدالطایعه از آااز مرحلهای نو در راه فکريش منیگويند و بنر آن
مهر "مابعدالطایعه" میزند:
با در گفتار مابعدالطایعه در زمسنتان منیبايند موفنق بنه شنروعی کنامالً ننو شنو .
()Heidegger-Blochmann:33

درنتیجه اين دوران را درعینحنال منیتنوانیم "دوران ينا مرحلنۀ مابعندالطایعی" انديشنۀ
هايدگر بنامیم ،به امید آنکه درآمد روشنتری باشند بنه مااحن اينن دوران .دوبناره تکنرار
می کنیم که دوران مابعدالطایعه خود دو دورۀ کوچنکتنر را در بنر منیگینرد :دورۀ ايجنابی
مابعدالطایعه که تقريااً در نیمۀ اول دهۀ سی سدۀ پیشین است و او سعی در گذاشتن بنینان و
بنیادی برای آن و در آن میکند؛ و دورۀ نفی و سلب و الانه بنر مابعدالطایعنه ،از نیمنۀ دو
همان دهه به بعد تا به انتهای اين دوره در اوار دهۀ چهل.
ولی دوران پرسش از حقیقت وجود يا دوران مابعدالطایعه تا به کی طول میکشدا پاسخ
را در «پیشگفتار» هايدگر بر کتاب دو جلديش نیچنه در سنال  2392منیينابیم .او در اينجنا

راه حل فکری هايدگر :مراحل و منازل

219

مینويسد که با انتشار اين کتاب میخواهد بر دورهای از راه فکری رفتهاش «از  2391تا نامه
دربارۀ امانیسم /انسانیانديشی ( »)2307روشنايی بیفکند .پ هايدگر اوالً اين مرحلنه از راه
فکریاش را يکپارچه می بیند و ثانیاً آن را در ضمن از قال و بعدش متمايز میکند .از چنند
متن نیز در اينجنا ننا منیبنرد )2 :دربنارۀ تا حقیقنت ( ،)2301آمنوزۀ افالطنون دربناب
حقیقت ،)2390( 92شنرح و توضنی اتی بنر شنعر هولندرلین .)2312( 91هايندگر بنر زمنان
پديدآمدن متنها هم تأکید دارد که در نوشتهاش ،عالوه بر سال انتشارشان که داخل دو ابنرو
گذاشته ،جداگانه توضیحشان میدهد .دو متن نخست در سال  2391/92پديد آمدهاند و متن
سو هم «يک رساله و سخنرانیهايی» را در فاصلۀ زمنانی  2399تنا  2302در برمنیگینرد.
ولی اين متون «فقط ایرمستقیم چیزکی از راه را میشناسانند» ( .آ  ،9/2ص  )XIIباز دربارۀ
همین مرحلۀ راه در صف ۀ اول نامه دربارۀ امانیسنم /انسنانیانديشنی چناپ مجموعنه آثنار
يادداشتی در پاورقی از خود هايدگر آمده ،که ظاهراً آن را برای چاپ اول آن در سنال 2303
نوشته است:
چاپ اول  :2303مطلب گفته شده در اينجنا نخسنت در هنگنا نوشنتن[اش] انديشنیده
نشده ،بلکه ماتنی بر مسیر راهی است که از  2399آااز شده 99،در «آنا » 90کوششنی بنرای
اينکه حقیقت وجود را بهسادگی بیان کند – .نامه هنوز هنم بنه زبنان مابعدالطایعنه سنخن
میگويد ،و الاته آگاهانه .آن زبانِ ديگر در پ زمینه مانده است ( آ  ،3ص .)929
حقیقنت وجنود منیدانند.
هايدگر در اينجا مشخصۀ بارز اين بخش از راه خود را ب
ولی درعینحال آن را با مابعدالطایعه نیز مشخص منیکنند ،ازينن طرينق کنه زبنان نامنه را
مابعدالطایعی میخواند ،منتهی می گويد به عمد چننین زبنانی را برگزينده اسنت .بناز زبنان
مابعدالطایعی وجود و زمان و اجاار آن را نیز هايدگر بارها بهصراحت گوشزد کرده اسنت.
اما دربارۀ رفع زبان مابعدالطایعی در تما اين دوران چیزی نگفته اسنت .بننابراين برگزيندن
عنوان مابعدالطایعه برای اين مرحله از راهِ هايدگر و تمییزش بدان سخن گزافنی نیسنت ( .آ
 ،3ص )929
اکنون میتوان دربارۀ ربط مسألۀ مابعدالطایعه با پرسش از حقیقت وجود هنم اينن نکتنۀ
مهم را گفت :هايدگر پرسش اصلی مابعدالطایعه را که پرسش از چیسنتی و تا و حقیقنت
امور است برمیگیرد 91و آن را نه تنها به مسائل مابعدالطایعی ،مثالً به "اصل جهت کافی" ،به
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"حقیقت" و يا حتی به خود مابعدالطایعه بسط میدهد ،بلکه در بن و بنیان همۀ اينهنا ،سنؤال
را باالخره متوجه خود وجود نیز میکند و از تا و ماهیت يا از حقیقت آن هم منیپرسند.
الاته خود هايدگر اين ربط را به گوننهای ديگنر منیفهمند .او در اينجنا دو پرسنش اصنلی
99
مابعدالطایعننه در مننورد وجننود دارد را از هننم تمیننز مننیدهنند« :پرسننش هنندايتبخننش»
مابعدالطایعه و «پرسش بنیانی /افکن/گذار» 97آن .پرسش هدايتبخش همان پرسش معنروف
مابعدالطایعه است از موجود من حی هو يا از موجود بهطورکلی .مابعدالطایعه از ارسطو تنا
هگل و نیچه در تيل هدايت اين پرسش پا در همۀ راههای رفتهاش نهاده است .ولی در بنن
و بنیان اشتغال به اين پرسنش همیشنگی ،پرسنش از خنود وجنود قنرار دارد ،کنه بنا هنیچ
موجودی قابل قیا و فهم نیست .مابعدالطایعه به دلیل اشتغالش به موجود تاتاً نمیتواند از
خود وجود بترسد و از آن اافل میماند .بههرحال «تمییز میان وجود و موجود» پنیششنر
تفکیک آن دو پرسش است و جدايی راه هايدگر از سنت جاری و ديرپای مابعدالطایعه.
 .2محلشناسی یا جایگاهشناسی وجود :پرسش وجود بنا بر هر دو نقل قول پیشنین از

سمینارها ،سرانجا در آخرين منزلِ خود̊ پرسش از حقیقت يا تا وجود را نسخ میکنند و
به پرسش از م ل يا جايگاه وجود می انجامد .زمان اين اتفاق را نینز نقنل قنول برگرفتنه از
نیچه بازگفت ،که در اواخر دهۀ چهل روی داده اسنت .فقنط آن "م نل" و "جايگناهی" کنه
هايدگر وجود را در آن می جويند ،درحقیقنت چینز ديگنری نیسنت جنز زبنان و صنور
م لشناسی وجود ،منی بايند آن جملنۀ معنروف
اصیلاش شعر .پ برای درآمدن به ب
هايدگر را به ياد بیاوريم که« :زبان خانۀ وجود است» .اين جملنۀ مشنهور را گوينا هايندگر
نخستین بار در نامه دربنارۀ امانیسنم /انسنانیانديشنی نوشنته اسنت ( آ  ،3ص  .)929پن
هايدگر در آخرين مرحلۀ بزر راه فکریاش سراغ وجود را از خانۀ زبان میگیرد .اما تا بنه
آن خانه و زيانی که او میانديشد ،راهی است بلند .از اين رو او مسائل وجنود را بنه اعتانار
زبان يا چنان که خودش میگويد «در راه زبان» طرح کرده و بسط منیدهند ( آ  ،21ص -7
 .)999يعنی مهمترين مااح و مسائل اين مرحله – دست کم به زعم نگارندۀ اين سطور –
در فصول کتابی به همین نا ِ در راه زبان آمدهاند (جلد  21از مجموعه آثار) ،کنه گنردآوردۀ
سخنرانیهای هايدگرند دربارۀ زبان و شعر .در اين دوره که تقريااً از اواخر دهۀ چهنل سندۀ
پیش شروع میشود ،هايدگر ديگر اسنتاد بازنشسنتهای اسنت کنه در رسنمی دانشنگاهی
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نمی دهد ،ولی برنامۀ جديد فلسفی خود را در سخنرانیها و در های ایررسنمیاش پنیش
می برد ،که عمدتاً يا در بارۀ زبنان و حقیقنت آن اسنت ،و ينا دربنارۀ شنعر شناعرانی چنون
هولدرلین ،تراکل و ريلکه .حتی درسگفتارش دربارۀ اصل جهنت کنافی  ( 91آ  )21هايندگر
خود را بر زبان و نوع بیان و تأکیدهای بیانی میگذارد.
بنیان و بنیاد ب
اما در مرحلۀ م نلشناسنی وجنود ،چنانکنه از خنود تعاینر هنم پیندا اسنت ،مکنان در
وجودشناسی هايدگر تقدّمی و اولويتی میيابد .بنابراين از تقدّ مکان بر زمنان در اينن دوره
نیز سخن می توان گفت؛ الاته به اين معنای خاصی که زبنان ،خاننه و جنای و م نل وجنود
است .او در اين دوره ديگر همانند باب هفتاد وجود و زمان نمیکوشند کنه مکنان-منندی
خاص دازاين را به زمانمندی او احاله دهد ( .آ  )§ 71 ،1اينک اگر به اعتاار همین اولوينت
و تقدّ مکان برگرديم و تمامی راه رفتۀ فکری هايدگر را بنازبنگريم ،بنرخالف تلقّنی راينج
بايد بگويیم در انديشۀ هايدگر همواره مکان مقدّ بر زمان بوده است؛ منتهی بناز بنا تکینه و
تأکید بر معنای خاص مکان يعنی زبان .درحقیقت اين گفته همسخنی يا تفسنیر اينن جملنۀ
هايدگر است که میگويد:
« ...من فقط يک چیز را می دانم :چون تأمل دربارۀ زبان و وجود از اواينل ،راه فکنريم را
[از اين دو] حتی االمکان در پ زمینه میمانند» ( .آ  ،21ص
تشخص می بخشند ،پ ب
)11
وجود و زمان راه فکریاش
بنابراين هايدگر موافق با اين تلقی رايج نیست که دو ما
را رقم زده ،در نتیجه برای خواندن هايدگر هم ناايد نابهجا بر وجود و زمان تأکید کنرد .بنه
بیان ديگر تأکید بیش از حد بر اهمیت مسألۀ زمان در فلسفۀ هايدگر و تلخیص انديشنهاش
با وجود و زمان برخالف فهم خود او است از راه فکریاش.
بهعالوه جای اصطالح هايدگری «اتفاق» 93نیز حتماً بايد در اينجا معلو کنرد ،کنه خنود
میگويد «از سال  2399کلمۀ هدايتگر 01انديشنۀ منن» بنوده اسنت ( آ  ،3ص .)929مسنلماً
اتفاق را پیش از هر چیز به اعتاار زبان میبايد فهمیند ،يعننی آن را مکنان و م لنی دانسنت
برای اتفاق يا اتفاقِ وجود ،همان طور که خود او میگويد:
زبان [پیشتر] «خانۀ وجود» نامیده شد .همو مأمن حضور است […] خاننۀ وجنود [آری]
زبان است ،زيرا زبان همچون نقل /حکايتِ 02چگونگی اتفاق هست ( .آ  ،21ص )111
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ولی اين کلیدواژۀ انديشۀ هايدگر از سنال  ،2399طایعتناً نمنیتوانند بنه دور از تغیینر و
ت ول بماند ،به خصوص که انديشۀ او را همچون راه يا راه فکری ل اظ کرديم و بعند قائنل
به چرخش و گشتی مهم در آن ،در اواخر دهۀ چهل شديم .معموالً تعلیقنا را منتن اصنلی
است و ننه آخنرين آنهنا .مقايسنۀ
اتفاق می دانند ،ولی اين اثر نه يگانه متن اين ب
ما
میان اتفاقی که هايدگر در تعلیقا میگويد با در راه زبان بهسادگی "چنرخش و گشنت" در
معنای اتفاق را نشان میدهند؛ کنه مسنلماً ب ن مفصنلاش در طاقنت کنم اينن صنف ا
نمیگنجد .فقط اجماالً بايد بهاشاره آورد که صور تازهای از اتفاق که بنا ،و در زبنان روی
میدهد ،اوالً ديگر همانند صور پیشیناش در تعلیقا در نسنات و تعلنق مینان وجنود و
دازاين دست نمی دهد ،هرچند هايدگر در اين جا بهصراحت میکوشد وجنود را بنه اعتانار
حقیقتاش به پرسش بگیرد .اصالً در همین دورۀ آخر اسنت کنه دازاينن واقعناً مرکزينت و
م وريت خود را در انديشۀ هايدگر از دست میدهد و به جنای آن سنخن از «میرننده» ينا
«فننانی» 01مننیرانَنند ،آن هننم در قاننال خنندايان در زيننر آسننمان و بننر روی زمننین ،يعنننی در
«چهارگانۀ» 09معروفاش (مثالً آ  ،21ص  .)23در گفتگو نیز دازاين اصنالً نقنش در خنور
توجهی ندارد ،گرچه هايدگر با دازاين تعابیر نوی هم میسازد و از «دازاين آسنیای شنرقی»
( آ  ،21ص  )19و «دازايننن ژاپنننی» ( آ  ،21ص  )212مننیگوينند ،الاتننه در قاننال «دازايننن
اروپايی» ( آ  ،21ص  .)19در اين متن جز يک منورد ديگنرِ «دازاينن منا» ( آ  ،21ص )10
سخنی از دازاين در میان نیست.
ثانیاً هايدگر اتفاق را بهمرور آنقدر بسط میدهد که خود بنیانیتر از وجود میشود .پ
خود وجود به صور حالتی از اتفاق يا رويداد درمیآيد .منتهی هايدگر باز حالنت ديگنری
برای اتفاق بازمیشناسد ،يعنی عد را ،که قاالً نیز در سالهای نخست پ از وجود و زمان
ی وجنود و عند ر
به صورتی ديگر به آن پرداختنه بنود .پن اتفناق در دو حالنت اصنل ِ
مینمايد .ولی مهمتر نتیجهای اسنت کنه هايندگر از حالنتهنای وجنودی و عندمی اتفناق
میگیرد  .او نخست عد را با وجود اينهمان میيابد ،منتهی اين را بنه شنیوۀ مابعندالطایعی
بیان نمیکند ،يعنی با جملهای خاری ،شامل موضوع و م مول ،که با "است" ربط يافتنهانند؛
بلکه آن را با دو نقطه و بدون حرف ربط مینويسد .در سمینارها در در نوشتههای ال-تور
از سال  2393اين نکته چنین تصريح شده است:
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هايدگر توضیح میدهد که بهتر است در اينجا «است» را رها کنیم و بهسادگی بنويسیم:
"وجود  :عد " ( آ  ،21ص 907؛ نیز همین ،ص .)991-2
و اما گا دو هايدگر پ از اين همانی وجود و عد  ،ربط و تعلقی است که مینان عند
و شرق دور میبیند .به زعم او عد بنوبنیان انديشه در شرق دور اسنت ( آ  ،21ص .)219
بنايراين ،م ل شناسی وجود دورۀ توجه فلسفی هايدگر به شرق دور نیز هست .در اين دوره
بنابراين هايدگر از درِ گفتگوی فکری با شرق دور برمیآيند و بارهنا بنر آن تأکیند منیکنند
( .)Hartig & Hecker 1997: 20ظواهر متن مهم از يک گفتگو دربارۀ زبنان (گفتگنو) کنه او
اصالً آن را در قالب گفتگو نوشته و در مجموعۀ در راه زبان آورده ،خود نشان میدهد که او
از درگاه زبان به اين گفتگو وارد میآيد .منتهی به باور او زبنانِ گفتگنوی منورد نظنرش بنه
زبانهای اروپايی نمیتواند باشد ،چون آنها مابعدالطایعیاند ( آ  ،21ص  )11-1و نامناسنب
و ناتوان از درک وجه و وجهۀ شرقیاند .افزون بر اين هايدگردر گفتگو با سعی بسنیار روی
دادن اتفاق را در زبان ژاپنی نشان میدهد ( آ  ،21ص  .)291-1به اينن اعتانار اينن دوره را
درعینحال «دورۀ شرقی-اربی» انديشۀ هايندگر نینز منی تنوانیم نامیند .پن دورۀ جديند
شرقی-اربی دورهای است که مابعدالطایعه ديگر همچون جرينانی در بننوبنینان فرهننو و
انديشۀ اربی و همچون امری تماماً اربی در قلب انديشۀ هايدگر قرار ندارد .او بنه انديشنۀ
ایرمابعدالطایعی ديگری را که بالفعل در شرق دور هست ،توجه میدهد.
ثالثاً از اينجا يک تفاو فرعی ولی بارز ديگر دو دوره را هم میتوان توضیح داد ،که بنه
مابعدالطایعه برمیگردد .به ياد بیاوريم که مکان ،مقا ينا م نل طنرح
موضوعیت اصل ب
مس لۀ مابعدالطایعه چیز ديگری نیست جز دازاين .ازاين رو هايدگر مابعدالطایعۀ دازاين را بنا
کرد که همانا هستیشناسی بنیادين هم هست .اينک در دورۀ م لشناسی وجود هنگامی کنه
دازاين مقا پیشین خود را از دست داده و اصالً خود پرسش وجود هم به صور جديندی
طرح و نگارش میشود ،پ کامالً طایعی به نظر میآيد که مابعدالطایعنه هنم ديگنر نتوانند
جايگاه سابق خود را حفظ کند .بايد بههرحال از آن درگذشت.
.1

پرسش از معنای وجود :ولی دازاين نه فقط در دوران مابعدالطایعی ،بنهخصنوص

در مرحلۀ ايجابیاش ،ستون اصلی انديشۀ هايدگر است ،بلکه پنیش از آن در دوران پرسنش
از معنای وجود نیز همچنین اسنت؛ دوراننی کنه در وجنود و زمنان بنه او و پاينان خنود
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میرسد .دو نقل قول پیشین از سمینارها نیز حاکیانند از پاينانينافتن اينن دوره و آاازيندن
پرسش از حقیقت وجود از پ از وجود و زمان .شروع اين دوره نینز از اولنین کناربرد آن
همچون اصطالح خاص است در درسگفتار هستی شناسی .تأويل به فعلینت ،يعننی آخنرين
درسگفتارش در دورۀ اول فعالیت دانشگاهی او در فراياور در ننیمسنال تابسنتانی .2319
خود هايدگر در گفتگو از «نخستین مسودا وجود و زمان» در همین سالِ  19میگويند ( آ
 ،21ص  .)31پ اصطالح خناص دازاينن در زبنان هیندگر تناريخ کنامالً مشخصنی دارد.
بنابراين از سال  2319تا حدود نیمۀ دهۀ سی سدۀ پیشین هايندگر بیشنتر از هنر موضنوعی
همننت بننر تمییننز 00موجننود انسننانی دازايننن مننیگمننارد و طایعتناً بننر فهمینندن و فهماننندن
موضوعیتاش در فلسفه .ولی درحقیقت هدف او چیز ديگری نیست جنز مسنألۀ اصنلیتنر
معنای وجود و راه های فلسفی مواجهه با آن .ولی به اعتاار اهمیت دازاينن اسنت کنه دوران
پرسش از معنای وجود را درعینحال «دورۀ دازاين» نیز مینامیم .از سوی ديگنر آن را «دورۀ
وجود و زمان» نیز میتوانیم بخوانیم ،به دلیل اهمیت آن طرح ،که در وجود و زمنان بنه او
خود میرسد ،و نیز به دلیل اينکه اين کتاب جامع اوصاف و احوال دازاينن اسنت .وجنود و
زمان کتاب جامع دازاين نیز هست.
دازاين را هايندگر بنه دو روش بسنیار دقینق فلسنفی پنیش منیبُنرد .اساسناً
ولی ب
روزگاری که او فلسفیدن را آااز کرد ،هنگامۀ فلسفههای روشبنیان و بنیاد بود ،جوشاجوش
پديدارشناسی هوسرل است و تأويلیا ديلتای .بر کسی نیز پوشیده نیست که هايدگر هم به
تأويلیا نظر جدی دارد و هم به پديدارشناسی .و اما تألیف نوينبنیان و بنیاد هايندگر از آن
دو خود يکی از ستونهای اصلی فلسفۀ وی است ،که تا پايان دوره در وجود و زمنان ادامنه
می يابد .در همین جا او در بازنگريی کنه در پانوشنتی آورده ،روش خنود را از سنال 2323
«تأويل [پديدارشناختی] فعلیت دازاين» 01مینامد ،و برای تأکید نیز نا روش خود را داخنل
گیومه گذاشته است .هايدگر مینويسد:
مؤلف میبايد متذکر شود که ت لیل عنالم م یطنی /پیرامنونی 09و اصنالً تأوينل فعلینت
دازاين را از نیمسال تابستانی  2323/11مکرراً در درسگفتارهايش به مینان آورده اسنت ( .آ
 ،1ص )37
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ولی هايدگر باز در سمینارها ،که چون يکی از آخرين بازنگریهای وی به راه فکریاش
است در چند منورد بندان ارجناع دادينم« ،عننوان راسنتین روش» خنود را «شنالودهفکننی»
میخواند ( آ  ،21ص  .)997بارزترين خصیصۀ شالودهفکنی ،کنه توضنیح آن از عهندۀ اينن
نوشته بیرون است ،کار تاريخی يا وجهۀ تاريخی روش هايدگری است ،طایعتناً بنه سناک و
سیاق خاصی که خود او دارد.
اين دو عنوانِ روش هايدگر را مسلماً ناايد متعارض فهمید .آنها اعتانارا مختلنف امنر
واحد روشاند .نامی که او در خود دورۀ روشانديشنیاش بنر کنارش منیگذاشنت ،يعننی
تأويل پديدارشناختی فعلیت دازاين ،طایعتاً میبايد اصول روش او را بازمیگفنت؛ آنهنم در
روزگاری که روش سکۀ رايج زمانه است .ولی در سمینارها ،پ از آنکه دههها ب ن هنای
تاريخی بسیار و مفصلاش را ،که با تمرکز بر مابعدالطایعه و هستیشناسی است ،بر اهل نظر
عرضه کرده ،به نظر طایعی می آيد که بخواهد بر وجهۀ تاريخی کارش انگشت تأکیند بنهند.
الاته دو اعتاار روش را هايدگر در خود وجود و زمان هم در کنار هم در مقدمۀ کتاب تاینین
میکند :در باب ششم (« )§9شالودهفکنی تاريخ هستیشناسی» را توضیح میدهد و در بناب
هفتم ( )§7وجهۀ پديدارشناختی و تأويلی روش کتنابش را .بنههرحنال تمرکنز هايندگر بنر
روش (گذشته از هر اعتااری) در يک دوران خاص و معنین ،از اسنتفادۀ بسنیار او از تعنابیر
گويای روش هم پیدا است ،همانند شالوده فکنی ،پديدارشناسی ،تأويل و يا ترکیاا ممکنن
اين دو .اين است که به اعتاار اهمینت روش اينن دوره را درعنین حنال "دوران روش" نینز
مینامیم .پ دوران روش يا همان دوران وجود و زمان ،همّ هايدگر صرف تأسنی فلسنفۀ
روشبنیاد میشود.
ولنی روش هاينندگر بننه هننر اعتانناری کننه ل نناظ شننود :پديدارشناسننی ،تأويننل ،تأويننل
پديدارشناختی و يا شالوده-فکنیِ تاريخ هستیشناسنی ينا مابعدالطایعنه ،بناالخره در قلناش
دازاين جای گرفته است .همچنان که از تأويل پديدارشناختیِ فعلیتِ دازاين نمیتوان دازاينن
را برگرفت ،شالوده فکنی نیز بدون دازاين اصالً ممکن نمی شود ،چون تاريخ هايدگری بدون
هستیشناسی و مابعدالطایعه نمیشود ،و اينها نیز بدون دازاين پديند نمنیتواننند آمند .پن
بازهم به مرکزيت و م وريت دازاين در دوران روش برمیگرديم و بنه موجنهبنودن عننوان
«دورۀ دازاين» که با خود نا «دورۀ وجود و زمان» را هم به همراه میآورد ،چون هم مسنألۀ
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وجود و معنای آن 07و هم مسألۀ زمان 01،که در بر گِرد دازاين میگردند ،دو فصل مفصنل از
انديشۀ هايدگرند.
.0

دورۀ فلسفۀ زندگانی :هم پرسش از معنای وجود و هم تاینین دازاينن ،هنر ينک

صور پیشینی نیز دارند ،که حتی خود همین الفاظ بنهصنراحت در آنهنا نمنیآينند .اصنالً
درسگفتارهای هايدگر تا پیش از تابستان  ،2319يعنی از «ننیمسنال اضنطراری جننو» 03در
سال  2323در فراياور  ،زبان و بیانی هسنتی شناسنانه ندارنند .واژۀ دازاينن نینز در همنین
سالها هنوز تاديل به اصطالح خاص انديشنۀ او نشنده اسنت و اصنالً اهمینت چنندانی در
فلسفهاش ندارد ،تا مانايی باشد بنرای بنینان افکنندن و بنیناد کنردن هسنتیشناسنی ابنداعی
بعدهای هايدگر .نه تنها زبان و بیان ،بلکه مسائل فلسفۀ هايدگر در اينن دوره درحقیقنت از
جن و سنخ فلسفۀ زندگانی انند ،کنه بنا نیچنه ،ديلتنای و برگسنون سنرزندگی تمنامی در
زندگانی فکری اروپايیان آن روزگار دارد .هايدگر جوان بهخصوص از ديلتای اثرگرفته بنود،
که از تعابیر و اصطالحا تأويلیاش در اولین درسگفتارهای خود در فراياور اول استفاده
برده بود .سوای اصطالحا و تعابیر يا مسائل و مااح  ،تأويلیا (هرمنوتیک) تناريخیای
که ديلتای می گويند ،يکنی از ارکنان ننا زدودننی فلسنفۀ روشاننديش هايدگرنند .او بناب
هفتادوهفتِ وجود و زمان ( آ  )§،1را به انديشۀ تناريخی ديلتنای و دوسنتش گنراف فنون
يورک 11اختصاص می دهد ،الاته بعد از آنکه در قسمت دو ِ ( )Bبنابِ هفنتم ( )§7در تينل
مفهو لوگو يا زبان̊ وجه تأويلیِ روش کتاب خود را توضیح داد ،و در باب  12به «ب
تأويلی در هستیشناسی "عالم" دکارتی» 12نیز پرداخنت ،و سنرانجا در بناب « 99موقعینت
تأويلی»« /مقا تأويل» 11را مانايی برای «تفسیر معنای وجودِ هنمّوانم» 19و تفسنیر «هوينت
روشمندانۀ ت لیل اگزيستانسیال بهطورکلی» 10قرار داد .با همۀ اينها هايدگر پرسنش وجنود
را که از نوجوانی گرفتارش کرده بود11،به هیچ وجه فرو ننهاده بود ،منتهی معننای وجنود را
او به پیروی از فیلسوفان زندگی ،در خود زندگی و صور های فعلیتيافتهاش منیجسنت.
پ پرسش از وجود در اولین طرح و نگنارشاش ،صنور پرسنش از معننای زنندگی ينا
زندگی بالفعل را يافت .اين است که الاقل در ظاهر فلسنفۀ آن روزگنار هايندگر نمنیتنوان
وجهۀ هستیشناختی بارزی ديد .ظاهراً ورود هستیشناسی به فلسفۀ او ،اتفاقی است جديند
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و جالب توجه ،که بیدرنو در عننوان درسنگفتارش خانر از آن منیدهند :هسنتیشناسنی.
تأويلیا فعلیت.
افزون بر وجود و هستی شناسی ،تا پیش از اين خود دازاينن هنم در فلسنفۀ هايندگر آن
دوره معنای اصطالحی بعدهايش را نداشت؛ يعنی بهمعنای هويت و خوديتی انسانی ناود که
هم در قلب پديدارشناسی تأويلی وی جای دارد ،هم در دل شالودهفکننیاش ،و هنم کنانون
هستی شناسی او است .تفسنیر ينا بنه معننايی شنرح و بسنط 19و بنه عانار ديگنر تأوينل
(هرمنوتیک) ،اصالً امری است که در خود وجود دازاين ر میدهد ،نه در معرفت و هنوش
عقل او .دازاين ،آدمی نیست که پای متنی نشسته باشد ،تا بنا بنر روش برگزيندهای شنرح و
تفسیرش کند ،بلکه کسی است که در میانۀ موجودا و در دل عالم ،وجودش عین تفسیر و
شرح معنای وجود و موجودا است .به همین دلیل هايندگر از خصنلت پدينداری دازاينن
میگويد ،برای آنکه از طريق معنايافتن و معنا کردن موجودا  ،نشان از خود وجود میدهند
و درعینحال می گیرد .برای همین هم هست که هايدگر دازاين را موضوع فلسفۀ خود قنرار
می دهد .دازاين از سوی ديگر مانای فلسفۀ تاريخ هايدگر نیز هست ،که جريان اصلیِ زيرين
و بنیادين آن مابعدالطایعه و هستیشناسیاند .دازاين به اين معنای اصنطالحی را هايندگر تنا
پیش از تابستان 2319بسیار بهندر به کار می بَرد .او دازاين را در اين دورۀ ابتندايی منورد
ب مان پیرو زبان متداول فلسفه در آلمان به معنای وجود و موجنود بنهطنورکلی بنه کنار
میبُرد.
بنابراين به دلیل تفاو های بارزی کنه مینان انديشنۀ هايندگر پنیش و پن از تابسنتان
2319وجننود دارد ،باينند دورۀ مسننتقلی تننا پننیش از ايننن گشننت و چننرخش آشننکارش بننه
هستیشناسی را بازشناخت ،با نا «دوران فلسفۀ زندگانی» .اين تفاو ها خالصه چننینانند:
 )2صريح ناودن پرسش از معنای وجود؛ )1هستیشناسانه ناودن زبان و بینان و نینز مسنائل
فلسفۀ او؛  ) 9ناودن دازاين به معننای خناص آن در مینان اصنطالحا هايندگری .بننابراين
دوران روش هايدگر خود دو دورۀ کوچکتر دارد :دورهای که او با نظنر بنر مانادی فلسنفۀ
زندگانی منی انديشند و بعند بنا چنرخش بنه سنوی هسنتیشناسنی از سنويی پنای تناريخ
هستیشناسی را به فلسفۀ خود می گشايد و از سوی ديگر پای دازاين را ،کنه هايندگر بنینان
همۀ انواع هستیشناسیها در آن میداند.

231

جاويدان خرد ،شماره  ،93بهار و تابستان 2011

الاته دورۀ پنیش از تابسنتان  2319يعننی دورۀ فلسنفۀ زنندگانی ،نینز خنود بنه دو دوره
کوچکتر تقسیم میشود :دورۀ دو به دلیل اشتغال به فلسنفۀ ارسنطو اهمینت دارد .در اينن
دورۀ يکی-دو ساله هايدگر دو درسنگفتار در تفسنیر پديدارشنناختی فلسنفۀ ارسنطو اينراد
میکند 17.در خالل اين در ها است که بن و بنیان چرخش هستیشناختی فلسنفۀ هايندگر
شکل میگیرد .تا پیش از درسگفتارهای ارسطو ،فلسفۀز نندگانی هايندگر خلنوص بیشنتری
11
دارد.
نسبت میان ادوار مختلف
اين پرسش گريزناپذير نیز مسلماً پنیش منیآيند کنه نسنات اينن دورههنا و ينا نگنارش و
پردازش های پرسش وجود با يکديگر چگونه استا آينا هنر سنامان و ترتینبِ ننوِ پرسنش
وجود به معنای نفی و ابطال و يا ترک بنیانهای پیشین استا شايد هم هر طنرح ننو̊ بسنط
طرح پیشین باشد ،منتهی در مسیری تازه و برای رسیدن به نتايج ديگرا آثار هايدگر پُرنند از
بازبینی و بازنگری در راه های رفته و آثار پیشینش .ولی همنۀ آنهنا بنرای زدودن ابهامنا و
نافهمیده های ديگران نیست .بارها او تصريح می کند که آمدن هر مرحلۀ جديد و هر نگارش
و نگرش نو به پرسش وجود ،ابداَ به معنای نفی و ابطال مرحله و نگرشهای پیشین نیسنت
( آ  ،21ص )30؛ بلکه هر بار پرسش وجنود را ريشنهایتنر ،آانازينتنر و از بنن و بنینانی
ژرفتر آااز و طرح میکند .مثالً همانند اين سخنی را هايدگر ت ت عنوان « .01از وجود و
زمان تا به "اتفاق"» در تعلیقا بر فلسفه .درباب اتفاق ( آ  )91می نويسد ،يعنی در کتابی که
موسو به شاهکار دو هايدگر است .او برای آنکه مرحلنۀ تنازه و بنینانِ ننوين انديشنهاش
(انديشۀ اتفاق و نیز پرسش از حقیقت وجود) را نسات به دورۀ وجود و زمان بازگويد ،اينن
جملۀ کوتاهِ گويا را مینويسد:
هر پرسیدن اساسیای 13،هر بار که آانازينتنر /اصنیلتنر پرسنیده شنود ،بايند از بنینان
دگرگونی يابد ( .آ ،91 .ص .)10
بنايراين از اين جمله چنین برمیآيد که با هنر صنور جديندِ پرسنش وجنود ،مراحنل
پیشین و پرسشهای بنیادينشان ،مواضع پشتسرنهاده و رهاشدۀ هايدگر نیستند( .نینز رک:
آ  ،21ص  )30حتی در جملۀ نخست همین قطعۀ  ،01يعنی دو-سه سطر پنیشتنر از نقنل
قول باال ،هايدگر تأکید دارد که "همیشه همین «پرسش از معنای وجنود ( »)Seynرا و فقنط
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همان را» میپرسد. ( .آ ،91 .ص  )10حتی رسنالۀ زمنان و وجنود کنه از آنِ سنال  2391و
متعلق به آخرين مرحله و صور پرسش وجود است ،همان پرسشهای پیشنین "وجنود" و
"زمان" را میپرسد ،ولی بر بنیانی نو ،که پیداست که ادامۀ بیواسطۀ وجنود و زمنان نیسنت.
بنابراين می بايد سخن از يک هايدگر گفت که راه فکریاش را از نوجنوانی پرسنش وجنود
وجود رقم زده است ،منتهی اينن پرسنش را هنر بنار در مراحنل مختلنف راديکنالتنر و از
بنوبنیانی ژرفتر از نو میپرسید و بسط میداد.
نتیجه
هايدگر يک و دو ،هايدگر پیش از گشت و پ از آن ،افسانهای اسنت مجعنول .فقنط ينک
هايدگر وجود دارد ،که پرسش يگانۀ وجود را هر بار بنیانیتر و ژرفتر پیش میرانند .او در
راه فکریاش که با پرسش وجود و شیوه های بیان و تقريرش شنکل گرفتنه ،چهنار مرحلنۀ
اصلی را میپیمايد ،که به ترتیب زمانی عاار اند از:
 .2دوران فلسفۀ زندگی ،يعنی دورۀ آاازين فعالیتهای دانشنگاهی هايندگر تنا پنیش از
تابستان  .2319در اين مرحله پرسش وجنود را او صنراحتاً طنرح نمنیکنند ،بلکنه آن را در
زندگانی و صور های بالفعلاش میجويد .انديشۀ او در اين دوران را در حقیقت منیبايند
در تيل فلسفۀ زندگی آورد .الاته دو ننیمسنال آخنر آن و دو درسنگفتار هايندگر در تفسنیر
پديدارشناختی ارسطو را ،جداگانه ل اظ میبايند کنرد و بنه آن نینز عننوان «دورۀ گنذار بنه
هستیشناسی» میبايد داد ،در برابر سالهای پیش از آن که «دورۀ نابتر فلسفۀ زندگی»اند.
 .1دورۀ پرسش از معنای وجود :از تابستان  2319و درسگفتار هستیشناسی تا به اواخنر
همان دهۀ بیست ،فلسفۀ هايدگر هستیشناختی میشود .اين را هم زبان و اصطالحا کامالً
مت ول شدۀ او نشان میدهد و هم مسائل فلسفهاش .سؤال وجودش را او اينک صنراحتاً بنه
بیان می آورد ،منتهی آن را نخست متوجّه معنای وجود میکنند ،کنه بنرايش وجنود انسنانی
دازاين ضروری است .دازاين اصالً قلب هستیشناسی او را میگیرد .بستر واحدی که امکنان
گشننت و چننرخش از فلسننفۀ زننندگانی بننه هسننتیشناسننی را فننراهم مننیآورد ،در واقننع
روشانديشی هايدگر است .او در هر دو دوران در پی تأسی فلسفۀ روشبنیاد نینز هسنت،
که آن را «تأويل پديدارشناختی»« ،پديدارشناسی تأويلی» و «شالودهفکنی» منینامند؛ الاتنه در
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کنار عنوان شالودهفکنانۀ «هستیشناسی بنیادين» که امکنان گنذر بنه دوران مابعندالطایعی را
فراهم می آورد .مسلماً در قلب «روش» هايدگر ،به هر اعتااری که میخواهد باشد ،و نینز در
قلب هستیشناسی بنیاديناش ،دازاين نشسته است .ازاينرو آن را «دورۀ دازاين» نامیديم .نیز
برای آنکه هايدگر طرح هستیشناسی روش بنیادش را در چارچوب برنامۀ منسجم وجنود و
زمان پیش میبرد آن را «دورۀ وجود و زمان» هم خوانديم.
 .9دوران حقیقت وجود :هم دازاين و هم هستیشناسنی بنینادين پنل هايدگرنند بنرای
گشت و چرخش بعدی از دوران هستیشناسیِ روشبنیادانۀ ماتنی بر دازاين بنه دوران بعند.
در دوران جديد مسألۀ مابعدالطایعه م ور انديشۀ هايدگر است ،که پیرو آن مااح و مسائل
و حواشی فلسفهاش هم تغییر میکند ،منتهی بنر بنینان و بنیناد پرسنش از حقیقنت وجنود.
م وريت مسألۀ مابعدالطایعه اين اجازه را می دهند کنه دوران سنو راه فکنری هايندگر (از
اوايل دهۀ سی تا اواخر دهۀ چهل) را «دوران مابعدالطایعه» نیز بنامیم؛ مسلماً در کنار عننوان
«دوران پرسش از حقیقت وجود» .پ با مابعدالطایعه ،هم وجهۀ هسنتیشنناختی انديشنۀ او
ريشهایتر و ژرفروتر میشود ،هم شأن تناريخی آن .تناريخ را هايندگر اصنوالً بنر مسنألۀ
مابعدالطایعه بنا میکند و خود مابعدالطایعه را بر دازاين .ازاينرو نخست تنا نیمنههنای دهنۀ
سی فلسفهاش را «مابعدالطایعۀ دازاين» مینامد ،در عین آنکه عنوان «هستیشناسنی بنینادين»
را نیز نگه می دارد .اما از نیمۀ دو دهۀ سی که در های نیچه را شروع میکند ،ديگر مسألۀ
او تأسی اسا مابعدالطایعه نیست ،يعنی نسات بدان ديگر موضع ايجابی ندارد ،بلکه هنمّ
وام خود را صرف الاه بر آن میکند.
 .0دورۀ م لشناسی وجود :امّا الاه و گذر از مابعدالطایعه که به معنای انديشیدن بندون
عوامل و عناصر مابعد-الطایعی هم هست ،تا مرحلۀ م لشناسی وجود برای خنود هايندگر
حاصل نمیشود .اين توفیق را هنگامی به دست میآورد که زبان را همچون جايگاه و م نل
وجود به پرسش میگیرد و وجود را نیز همچون اتفاق تفسیر میکنند ،اتفناقی کنه از سنوی
ديگر به صور عد نیز ر می نمايد .منتهی هايدگر عد را همچنون لنگنۀ شنرقی وجنود
میفهمد ،يعنی در بن و بنیان انديشۀ شرقی میيابد .پ تازگی اين دوره ،گذشته از پرسنش
از زبان و از شعر شاعران ،در توجهی است که هايدگر بنه شنرق دور و رویدادن اتفناق در
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آنجا میکند .مثالً او میکوشد نشان بدهد که وجود به زبان ژاپنی هم به گفتنار آمنده اسنت.
به همین دلیل اين دوره را هم به نا «دورۀ شرقی-اربی» نامیديم.
و باالخره نتیجۀ پايانی اينکه :با وجود اين راه طوالنی پنر پنیچ و خنم در طنرح پرسنش
وجود ،بسیار ناسنجیده است که وجود و زمان را مانای مطالعۀ آثار هايدگر قرار دهیم.

پینوشتها
2. Kehre

 .1گويا از نخستین کسانی که از هايدگر يک و دو سخن گفتهاند ريچاردسُن باشد ،با کتابش هايدگر .گذر از
مابعدالطایعه بنه تفکنر ( )Heidegger. Through Phenomenology to Thoughtدر اواينل دهنۀ شصنت سندۀ

پیشین .جزئیا نظر او يا ص ت و سقم آن در اينجا اهمیت چندانی ندارد .مهم واکنش هايدگر نسات به اين
تقسیمبندی دو بخشی است که در پاسخش به نامۀ ريچارسُن و ارسال کتاباش میدهد .ريچاردسُنن پاسنخ
هايدگر را در ابتدای کتاب آورده است .برای توضیح دقیقتر ولی کوتاه نظر ريچاردسُن رکRichardson :
 2003, 623-641و برای آخرين ت لیل وی از اين دو هايدگر رک :مقدمۀ او بر چاپ آمريکايی کتنابش در
ص . XXV-XXXVIII
 .9خود هايدگر در نامهاش به ريچاردسن اجماالً اين نظرا مختلنف را بینان کنرده اسنتRihardson ( .
)2003: VIII-XXIII
1 Unheimlichkeit
 Seinsverlassen .1يعنی تَرکی که از جانب خود وجود است .با اين تعایر هايندگر منیخواهند اتفناقِ
افلت از وجود را هم اصالتاً به خود وجود برگرداند و وجهۀ انسانی آن را کمرنو نمايد.
9. Formulierung
 .7در های متداول را در آلمانی سمینار میگوينند .سنمینار /در ال-تنور ( )Le Thorهايندگر در سنال
 2393ادامۀ دو سمینار پیشین او است در سالهای  2399و  2391در همان ال-تور فرانسه ،که در جلد  21از
مجموعه آثار که همان عنوان «سمینارها» را بر خود دارد ،در بخش دو با هم آمدهاند؛ الاته به اضافۀ سنمینار
يا در ديگری که هايدگر در سنال  2379در تسِنهريننگن ( ،)Zähringenم لنهای در شنهر اقامتگناهاش
فراياور  ،برگزار کرده است .بخش اول درسی اسنت مشنترک بنا اويگنن فیننک ( )Eugen Finkدربنارۀ
هراکلیت.
1. Ortschaft
3. Topologie des Seins
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21. Entwurf
22. Fehlgriff
21. die der eröffnenden Erschließung
29. Sinnverfälschung
20. Franz Larese
21. Vom Wesen des Grundes
29. Kant und das Problem der Metaphysik
27. Metaphysische Anfansgründe der Logik im Ausgang vn Leibniz
21. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit -Einsamkeit
23. Aristoteles, Metaphysik IX, 1-3- Vom Wesen und Wirklichkeit der Kraft
11. Einführung in die Metaphysik
12. Vom Wesen der Wahrheit
11. Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Hölengleihnis und Theätet
19. Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache
: منظور درسگفتارهای زير است.10
) در نیمسنال11  هگل) و وضعیت مسائل فلسفی معاصر ( آ، شلینگ،ایدئالیسم آلمانی (فیشته
)a
،2313 تابستانی
(Der deutsche Idealismus (Fiche, Schelling, Hegel) und die philosophische
Problemlage der Gegenwart)
2391/92 ) در نیمسال زمستانه91 پدیدارشناسی روح هگل ( آ
)b
(Hegels Phänmenlogie des Geistes)
2399 ) در نیمسال تابستانۀ01  ( آ،)0013(  دربارۀ ذات آزادی انسان:شلینگ
)c
(Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809))
 را هم بنرای اسنتفاده از2302 بايد درسگفتار دوبارۀ هايدگر در بارۀ همین رسالۀ شلینو در سال
)d
 مابعدالطایعنۀ ايدئالیسنم: بنا عننوان03  يعنی آ،دو کلمۀ «مابعدالطایعه» و «تا » در عنوانش در نظر بگیريم

 پژوهشهای فلسنفی در بنارۀ تا آزادی انسنانی و موضنوعا: به سوی شرحوبسط نوشدۀ شلینو.آلمانی
)2113( وابسته به آن

(Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung von Schelling:
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die
damit zusammenhängenden Gegenständen (1809))
11. Metaphysik des Daseins
19. Ontologie des Daseins
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17. Fundamentalontologie
11. Auseinandersetzung

 .13برای پرهیز از شلوای منابع از تکر نا آنها خودداری میشود.
 .91دوست همسر هايدگر و يهودی االصل است .تعلیم و تربیت خوانده بود و درينن رشنته آثنار متعنددی
دارد .به استادی دانشگاه در آکسفورد و در ماربور رسید .نامهنگاریهای او بنا هايندگر از  2321تنا 2393
منتشر شده است.
92. Platons Lehre von der Wahrheit
91. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung
 .99در اينکه هايدگر آااز اين دوران از راه فکری خود را گاه سنال  2391گفتنه و گناهی هنم سنال ،2399
نگارنده تعارضی نمیبیند .اينها ناخودآگاه حکابت از دو زيردورۀ ايجابی و سلای مابعدالطایعه دارد.
90. Augenblick
مفصل هايدگر دربارۀ پرسش چیستی و اهمیت آن در فلسفه و مابعدالطایعه رک :رسنالۀ چنه
 .91برای ب
چیزیست آن – فلسفها در آ .22
99. Leitfrage
97. Grundfrage
91. Der Satz vom Grunde
93. Ereignis
01. Leitwort
 .Sage .02هايدگر بهطورکلی نقل يا حکايت را تا و ماهیت زبان میداند( .نو :آ  ،21ص )291
01. der Sterbliche
 .Geviert .09هايدگر دورۀ آخر راه خود« ،عالم» را به کمک همین «چهارگانه» يا «چهارپاره» طور ديگری
متفاو با وجود و زمان میيابد .اين چهارگانه را او «ناحیه» يا «منطقه» يا بهتنر از همنه «م لنههنای عنالم»
( )Weltgegendمیخواند و جالب است که زبان را هم با زمین و آسمان ربط میدهد و به نوی م ل جمع
آن دو میداند( .مثال آ  ،21ص  230به بعد)
00. Exposition
 .]phänomenologische[ Hermeneutik der Faktizität .01پديدارشناسی را مسنلماً نمنیشنود از
روش هايدگر حذف کرد ،از اين رو در داخل گیومه افزوده شده است .هايدگر در آثار پیشنین خنود االنب
پديدارشناسی و تأويل را با هم میآورد ،گاه به صور «پديدارشناسنی تنأويلی» و گناهی هنم بنه صنور
«تأويل پديدارشناختی» .تکر نکردن پديدارشناسی در اينجا احتماالً برای تأکید بنر اهمینت بیشنتر تأوينل در
روش خويش باشد ،ولی چنانکه گفته شد ،در اينجا به الزا تکر گرديد.
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09. Umweltanalyse
 .07ننو :وجود و زماان ( آ  ،)1بناب پننجم (§  )1بنا عننوان« :ت لینل هسنتیشنناختی دازاينن همچنون
پردهبرگرفتن از افق برای تفسیر معنای وجود بهکلی» ،تا از طريق او معنای وجنود بنهطنورکلی را در تناريخ
هستیشناسی و مابعدالطایعۀ اربی استخرا نمايد.
 .01توجه کنید به عنوانی که هايدگر بنه قسنمت اول طنرح کلنی وجنود و زمنان داده« :تفسنیر دازاينن بنا
زمان مندی و توضیح زمان همچون افق استعاليی/فراسويی پرسش از وجود» يا نامی که بر بخش دو کتناب
فعلی داده است« :دازاين و زمانمندی» .همچنین ننو :آ  ،11درسنگفتار او در ننیمسنال تابسنتانۀ  2311در
منناربور بننا نننا «تمهینندا بننر تنناريخ مفهننو زمننان» ( Prolegomena zur Geschichte des
.)Zeitbegriffs
03. Kriegsnotsemester
11. Graf von Yorck
«12. Die hermeneutische Diskussion der cartesischen Ontologie der »Welt
11. hermeneutische Situation
19. Interpretation des Seinssinnes der Sorge
10. methodische Charakter der existenzialen Analytik überhaupt
 .11هايدگر در آثار اخیر خود در مورد آااز پرسش از وجود در نوجوانیش سخن گفته است ،که به تنأثیر از
پاياننامۀ منتشرشدۀ برنتانو ( آ  ،21ص 11؛ آ  ،20ص 12-9؛ )Richardson 2003: X
19. Auslegung
 .17آ .تفاسااایری پدیدارشاااناختی بااار ارسااارو .درآمااادی در پا ا وهشهاااای پدیدارشاااناختی
[ Phänomenologische Interpretationen zu Aristteles. Einführung in die
 ( ]phänomenologische Forschungآ  )92در ننننیمسنننال زمسنننتانی  ،2312/11ب .تفاسااایری
پدیدارشناختیِ رسالههای برگزیدهای از ارسرو دربارۀ هستیشناسی و منرق [ Phänomenologische
Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zu Ontologie und
 ( ]Logikآ  )91در نیمسال تابستانی .2311
 .11برای پرهیز از شلوای منابع از تکر نا اين درسگفتارها خودداری میشود.
13 Jedes wesentliche Fragen
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