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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 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
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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 of “philosophy of life”. However his two last lectures about “the
phenomenologi-cal 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
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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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این مقاله دارای درجه
علمی-پژوهشی است

مجله علمی جاویدانخرد ،شماره  ،93بهار و تابستان  ،0011صفحات 036 -063

راه فکری هایدگر :مراحل و منازل
سیّد مسعود زمانی

*

چکیده
اکنون که بیشترينِ آثار هايدگر منتشر شدهاند ،نگااه جاامب بار راه فکاری او
ممکن شده است .چنین نگاهی مسلماً فهم دقیقتری از معنای پرسا او از
وجود را نیز ممکن میسازد .مقالۀ حاضر میکوشد چناین نگااه جاامعی باه
دست دهد ،منتهی برخالف مشهوراتی که در حوزۀ مطالعاا هايادگر بااور
دارند .غالباً انديشۀ هايدگر را به دو مرحله تقسیم میکند :پی از «گشت» و
پس از آن .از اين رو غالباً نیز از هايدگر يک و دو سخن میگويند .اماا ايان
نوشتار انديشۀ هايدگر را به صور راهی تصوير میکند با پیچ و تابها ياا
گشتهای فراوان ،که با استناد به آثار هايدگر آن را در چهار مرحله خالصه
تاور  )0393از ساه نگااری ياا بیاانمیکند .هايدگر در آخارين در
پرس وجود و نتیجتاً از سه مرحله در راه فکری خود خبار مایدهاد ،کاه
بهترتیب عبار اند از :پرس از معنای وجود ،پرس از حقیقات وجاود و
سرانجام پرس از محلشناسی وجود .هايدگر تصريح میکند که هر يک از
آنها حاکی از دوره ای از راه فکری او هستند .اين مقاله ياک دورۀ چهاارمی
نیز در ابتدای اين مراحل بازمیشناسد :پی از تابساتان  0319را کاه در آن
انديشۀ هايدگر می بايد جزو فلسفۀ زندگانی به حساب آيد .کار اصالی ايان
* عضو هیأ

علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران .رایانامه:

تاریخ دریافت7911/8/71 :

تاریخ پذیرش7911/1/71 :
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نوشتار توضیح و تبیاین کلای ايان مراحال چهارگاناه ،باازۀ زماانیشاان و
توضیحی در مورد نسبت میان آنها است.
کلیدددوا ههددا :هاياادگر ،پرسا

وجااود ،معنااای وجااود ،حقیقاات وجااود،

محلشناسی وجود ،توپولوژی وجود.
 .0درآمد
0

باور مشهور دو مرحله در راه فکری هايدگر میشناسد :پی از «گشت» يا «چارخ »،
و پس از آن؛ از اينرو سرانجام قائل به هايدگر ياک و دو هام مایشاوند :هايادگر اول
پی از گشت بوده و هايدگر دوم يا متأخر پس از آن میآياد 1.مسالماً پژوهشاگران در
نحوۀ توضیح اين دو هايدگر با هم اختالف دارند ،که اصالً به تااريخی برمایگاردد کاه
برای گشت يا چرخ میگذارند .کسانی رویدادن آن را در اواسا دهاۀ چهالِ سادۀ
پی دانستهاند مآ  ،00ص  ،)003بعضی آن را در اواس دهۀ سی ،و برخی ديگار هام
آن را رويدادی در ابتدای همین دهه میدانند 9.به هر حال برخالف اين تلقی نه چنادان
پخته ،پژوه حاضر چندين و چند چرخ و گشت در راه فکری هايدگر میبیند ،که
توضیحشان اينجا بهاجمال میآيد.
پیداست که بدون پرس از وجود از راه فکری هايدگر سخنی نمیتاوان راناد .ولای
تکرار دائم الفاظ "وجود" و "پرس وجود" و همانندان شاان در مناابب اولاین و دوماین
فلسفۀ او نیز نبايد ما را در توهّم روشنبودن و فهمیدنشان بیافکند .خود آنچاه هايادگر
با عنوان «غفلت از وجود» از زمان انتشار وجود و زماان و حتای پای از آن باه بحا
می گذارد ،اين اجازه را نمی دهاد .غفلات از وجاود او ً و بالاذا موقعیّات تااريخی-
هستیشناختی انسان امروز را وصف میکند ،که پی آمدن دراصل به انتخاب و اختیار
او نبوده است .سیطرۀ چنین وضعیتی کالً امکان طرح پرس وجود و حتی نزديکشدن
به آن را بینهايت دشوار میکند؛ نه تنها به دلیل دشواری فهما بارای ماا خواننادگان
هايدگر ،بلکه پی تر برای خود او ،آن هم به دلیل نابودن امکان طرحای .افزون بر ايان
سترگبودن 0پرس وجود هم عامل ديگری اسات بارای واداشاتن او باه ت ییار مکارر
موضب هستیشناختیای و طبیعتاً ديگرگونی طرح و تقرياری از پرسا وجاود .پاس
خود سترگی پرس وجود ،به اضافۀ غفلت از وجود ياا «تار وجاود» 5کاه موقعیّات
حاکم تاريخی ماست ،هايدگر را بر آن می دارد که طرح و تقرير پرسا خاود را بارهاا
ت ییر دهد ،به گمراههها و بیراههها به قول خودی «راههای جنگلی») برود ،و دائماً راه
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رفتۀ خود را منتقدانه بازنگری نماياد .و هماۀ اينهاا سارانجام يعنای :پرسا وجاود او
نیازمند شرح و توضیح است ،آن هم شرح و توضیح مفصّل و بسایار ،کاه مسالماً هماۀ
بح آن در طاقت نه چندان زياد اين نوشته نمیگنجد.
بنابراين بح از دوران فکری هايدگر به اين سؤال نیز برمیگردد که :اصالً هايادگر
چند بار مسألۀ و جودی را زير و رو کرده يا چند طرح و تقرير ياا نگااری 9بادان داده
است؟ او بارها راه فکری خود را بازمینگرد و بازمیانديشد ،و گاهی هم حتی آن را باه
هدايت مسیر تازهای میبرد .اينها قطعاً میتوانند در يافتن پاسخ به مدد ما بیايند .ازيانرو
به يکی از آخرين بازنگریهای هايدگر برمیگرديم ،به يکی از در هاای غیررسامی و
خصوصی وی با حضور بعضای از دوساتان و شااگردان در -تاور فرانساه در ساال
 7.0393متن فراهم آمده از در نوشتههای حاضران را باه نرار و تأيیاد خاود هايادگر
رساندهاند و چند سالی پی از مرگ با نام چهار سیمنار انتشار دادهاند و اکنون بخا
دوم از مجلد پانزدهم مجموعۀ آثار او است .اين مرجب ،هم به دلیل نزديکای زماانیای
به پايان کار و زندگی هايادگر بارای بحا ماا شااخه و مهام اسات ،هام باه دلیال
بازنگریهاي در وجود و زمان ،و هم به دلیل اشارۀ او به ديگرگاونیهاای نگااری و
تاور چناین خبارتقرير و به چگونگی های طرح پرس وجاود ،کاه از آن در در
میدهد:
«پرس از وجود» وفقِ مواري  ،يعنی پرس از وجود موجود [و] باه بیاان ديگار
پرس از موجوديت موجود ،کاه در آن موجاود باا نرار بار موجودباودن تشاخه
میيابد .اين پرس همان  )dieپرس مابعد-الطبیعه است.
«پرس از وجود» با وجود و زمان يک معنای بهکلی ديگری [= متفاوتی] مایياباد.
در اينجا قضیه بر سر پرس وجود همچون وجود است .اين پرس در وجود و زماان
به عنوان «پرس از معنای وجود» موضوعیت يافته است.
بعداً اين نگاری/تقرير به نفب همین «پرس از حقیقت وجود» رهاا مایشاود – ،و
سرانجام [اين نیز] به نفب همان «پرس از مکان يا مکانمندی 8وجود» – ،کاه از دل آن
عنوان «جايگاه /محلشناسی وجود» 3برخاست .درعین حال اين سه تعبیر در ضمن آنکاه
ديگری [قبلی] را نسخ مینمايند ،سه گام بر راه انديشه را [هم] عنوان میکنند:
«معنا–حقیقت-مکان»  )τόποςمآ  ،05ص )900
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مطلب روشن است :هايدگر سه طرح يا نگاریِ پرس از وجودی را نام میبرد که
به دنبال هم آمدهاند ،و هر يک درعینحال گويای گامی يا مرحلهای از راه فکری او نیز
هستند .بنابرين به اعتبار نگاریهای پرس وجود ،هايدگر میگويد ساه مرحلاه در راه
فکري پیموده است.
ولی او در اينجا چیز زيادی دربارۀ آن دورهها ،آغاز و انجامشان و يا درباارۀ مساائل
درتنیده باا آن نگااریهاا و پاردازیهاایِ پرسا وجاود نمایگوياد؛ فقا پرسا
بنیادينشان ،پرس ِ وجود ،را مروری میکند .بنابراين با بازنگریهاای هايادگر در نقال
قول با  ،نمیتوان «گمراهها يا بیراهههای جنگلی»ای را بازشناخت ،که او در پای طارح
پرس از وجود در هر دوره پیموده است .گذشته از اينها هايدگر دوران نسابتاً طاو نیِ
پی از وجود و زمان را نیز مسکو میگذارد .گاه او طوری سخن میگويد که گاويی
آغاز پرس وجود با همین کتاب بوده است .درحالی که باه گفتاۀ خاود او پرسا از
وجود را از نوجوانیای آغاز کرده بود.
با همۀ اينها با دقت در همان نقل قول و به مدد ديگر بازنگریهای هايدگر ،میتاوان
اين مراحل را دقیق تر کرد و بازۀ زمانی هر يک را نیز کاه هايادگر باه ساکو برگازار
کرده ،دست کم به تقريب مشخه ساخت .همچنین به کلیّتی از مسائل ماورد بحا او
در هر دوره دست يافت؛ بهخصوص باه کماک در هاای بسایاری کاه در پاسزمیناۀ
سخنرانیها ،رسالهها و کتابهاي ايراد میکرد .مهمترين خصوصیت در های وی باه
اشارۀ بسیاری از هايدگرشناسان« ،برنامه-داربودن» آنها است ،يعنای در هاای هايادگر
اصو ً برنامههای منرم فکری و فلسفی خاصی را دنبال میکنند؛ مسلماً با نرار و ارجاا
به مسألۀ وجود .پس هايدگر خود را تنها به تقريرهای پرس وجاود و نتاايم مفهاومی
آنها مش ول نمیداشت .انديشه و فلسفۀ او که سیساتمی ياا نراامپارداز و منطاقمحاور
نیست ،تا بر مبنای مفهوم و مسألۀ وجود̊ نرامی منطقی را بس دهد و بنا کند .اين است
که هايدگر در بند [پاراگراف] دوم نقل قول با  ،رها از منطق مفهومی ،مایگوياد اصال
سؤال وجود و زمان پرس از حقیقت وجود باوده ،ولای آن را باه صاور پرسا از
معنای وجود درانداخته است .هايدگر در همان سمینارها چند صافحه پای تار از نقال
قول با به صراحت میگويد که پاس از وجاود و زماان پرسا از حقیقات وجاود را
مطرح کرده است؛ البته پس از اشاره به وجود و زمان و به اينکه معنای وجود را در ايان
کتاب بايد برمبنای مفهومِ «طرح» 01فهمید .دلیل اين ت ییر را نیز در اينجا میگويد :طارح
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و طبیعتاً معنا ،بهخصوص به دلیل سیطرۀ سوبژکتیويسم دورۀ جدياد ،باهساادگی اماری
انسانی تلقی میشود ،که بر خالف مقصود کتاب است .هايدگر میگويد:
طرح» معنايی را دريابیم ،کاه
برای آنکه با اين کمرأيی/کژرايی 00رويارو شويم و از « ̊
طرح در آن محفوظ میماند معنای متعلق به پیوستگی گشاي بخ ) ،01انديشۀ پس از
وجود و زمان تعبیر «حقیقت وجود» را جانشین «معنای وجاود» کارد .و بارای آنکاه از
هرگونه خل معنای 09حقیقت پرهیز نمايیم ،تا ممانعت کنیم از اينکه حقیقات همچاون
درستی/صدق احیاناً فهمیده شود« ،حقیقت وجود» را با «مکانت» وجود توضیح داديم –
[يعنی] حقیقت همچون مکانت وجود .همین درعینحال فهمی از مکاانباودنِ مکاان را
پی فرض میگیرد .ازينرو تعبیر محل شناسی وجود [را آورديم] ،که آن را بارای مااال
در از تجربۀ تفکر/انديشه میيابیاد؛ همچناین بنگرياد باه ماتن وياراي شادۀ فارانتس
رِزه :00هنر و مکان .مآ  ،05ص )995
اين نقل قول خالصه حاکی از چند مطلب اسات :اول ساه نگااری و بیاان پرسا
وجود ،شبیه به آنچه که در نقل قول پیشاین آماد .دوم ،دلیال تحاوّل پرسا از معناای
وجود به پرس از حقیقت وجود ،که پرهیز از سوبژکتیويسمی است کاه معناا و طارح
وجود را امری انسانی میفهمد؛ درحالیکه اينها را در اصل بايد به خود وجود ياا اا
و ماهیت آن ،يعنی به حقیقتای برگرداند .سوم ،به ياد داشاته باشایم کاه گااهی حتای
پرس وجود هايدگر را در بدو امر بهآسانی نمیتوان بازشناخت؛ همانند همین پرسا
از حقیقت وجود در وجود و زمان که خودی میگويد در آنجا به صور ديگرِ پرس
از معنای وجود طرحای کرده بود .چهارم ،زمانِ طارح پرسا از حقیقات وجاود ،کاه
«پس از وجود و زمان» است ،يعنی حدوداً در اواخر دهۀ بیست و اوايل دهاۀ سای .در
واقب هم پرس از حقیقت يا اا و ماهیت امور ،و از جمله از حقیقت وجود ،پی تار
در آثار او اصالً جا و مقامی ندارد .پنجم ،هم در اين نقل قول و هم در پیشین اشاارهای
میبینیم به اولويت تقرير پرس از حقیقت وجود ،که در آثاری گاه نیاز آن را پرسا
از اا  /ماهیت وجود میخواند ،و گاهی هم پرس از خود وجاود .و ايان نیاز يعنای
هايدگر برای توضیح نگااری هاای پرسا وجاود و در پای آن ،مراحال و مناازل راه
فکریای به ترتیب زمانی اهمیتی نمی دهد .پس هايدگر توضیحِ صور هاای ساهگاناۀ
پرس وجود و مراحل سهگانهای که در اين راه پیموده را نه به ترتیب زماانی ،بلکاه از
میانۀ آن و از بعد از وجاود و زماان ،باا ابتادای از پرسا از حقیقات وجاود توضایح
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میدهد ،آن هم برای زدودن بدفهمی از مسألۀ معنای وجود .سطور آينده نیز در توضایح
مراحل راه فکری هايدگر همین شیوۀ خود او را در پی میگیرد:
 .0مرحلۀ پرسش از حقیقت وجود :اولويت ايان پرسا ماا را باه اواخار دهاۀ
بیست و اوايل دهۀ سی سدۀ پی برمیگرداند ،باه نخساتین ساالهاای پاس از انتشاار
پرس وجود که فق به نگاری و بیان خاود آن برنمایگاردد؛
وجود و زمان .تحو
ديگری نیز با آن همراهاند .هايدگر در اين سالها نوشتن ادامۀ وجو و زمان مآ
تحو
 ،03ص  ،)93-01و اين يعنی تمام برنامۀ فلسفی وجود و زمان را متوقف میکند .طباق
مقدمۀ کتاب طرح اولیۀ آن دو قسمت اصالی دارد ،کاه هار ياک نیاز خاود شاامل ساه
بخ اند .وجود و زمان چاپشدۀ کنونی فق دو بخ اول آن طرح است ،يعنی بخ
معروف «زمان و وجود» و نیز کل سه بخ ِ قسمت دوم را هايدگر هرگاز ديگار در آن
چارچوب ننوشت .به جای تتمۀ وجود و زمان او در سال  0313سه رسالۀ ديگر منتشار

میکند که همگی به مابعدالطبیعه میپردازند :مابعدالطبیعه چیست؟ ،درباارۀ اا جهات
کافی هر دو در مآ  05،)3کانت و مسئلۀ مابعدالطبیعه09.خود عنوان اغلب درساگفتارهای
او در نیمۀ اول دهۀ سیِ سدۀ گذشته باز اشت ال او به مابعدالطبیعه را نشان میدهند :ماالً
ينبنیانهای مابعدالطبیعی منطق با ابتدای از يبنیاتس 07مآ  )19در
درسگفتارهای آغاز ̊
نیمسال تابستانی  ،0318مفااهیم بنیاانی مابعدالطبیعاه :عاالم -پايانمنادی /محادوديت-
تنهايی /عزلت 08مآ  )13/91در نیمسال زمستانی  ،0313/91ارساطو ،مابعدالطبیعاه ،IX
 .1-3دربارۀ اا و واقعیت نیرو /قوه 03م آ  )99در نیمسال تابستانی  0390و سارانجام
درآمدی بر مابعدالطبیعه 11مآ  )01که در نیمسال تابستانۀ  0395ايراد کرد .باز اگر به ياد
بیاوريم که پرسا از حقیقات ،اا ياا ماهیات اماور ،اصالیتارين صاور پرسا
مابعدالطبیعی از زمان ارسطو است ،اقل به باور خود هايدگر مآ  ،00ص  00به بعاد)،
آنگاه رسالۀ دربارۀ اا حقیقات )0391 10و درساگفتارهای درباارۀ اا حقیقات .در
باااب تمایاال غااار افالطااون و تئااايتتو  )0390/91 11مآ  ،)90وجااود و حقیقاات مآ
 )99/97که خود شامل دو درسگفتار جداگانه در دو نیمساال متاوالی اسات .0 :پرسا
بنیانی فلسفه در نیمسال تابستانی  0399و  .1دربارۀ اا حقیقت در نایمساال زمساتانی
 ،0399/0و نیز منطق همچاون پرسا از اا زباان 19مآ  )98در نایمساال تابساتانی
 0390را هم حتماً در ايل اشت ال هايدگر به مساألۀ مابعدالطبیعاه خاواهیم آورد .حتای
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درسگفتارهای او دربارۀ ايدئالیسم 10و نیچه در نیمۀ دوم دهۀ سی را مایتاوان تاأمال
هايدگر دربارۀ آخرين مرحلۀ مابعدالطبیعه دانست که امروزه روز در آن به سرمیبريم.
در غالب آثار هايدگر تا پی از نیمۀ دهۀ سیِ سدۀ پیشین ،او نسبت به مابعدالطبیعاه
نهايتاً موضب ايجابی دارد .در همین سالها او بههرحال میکوشاید مابعدالطبیعاۀ خااص
خود را با نام «مابعدالطبیعۀ دازاين» 15بنیان بنهد ،که کمی پی تار آن را «هساتیشناسای
دازاين» 19و «هستیشناسی بنیادين» 17هم نامیده بود؛ هستیشناسی و مابعدالطبیعهای کاه
ابتدا و ابتناي بر دازاين است و به اعتبار آنکه بنیادين هم هست درعینحال در بن همۀ
اشکال هستیشناسی و مابعد-الطبیعه در جريان است .به هماین دلیال هايادگر در هماۀ
درسگفتارهای اين سال هاي دربارۀ مابعدالطبیعه دست به شرح و تفسیر مابعدالطبیعه و
بزرگان با رجو به مابعدالطبیعۀ دازاين میزند.
ولی اين موضبِ نهايتاً مابت و ايجابیِ هايدگر نسبت به مابعدالطبیعه حدوداً تا اواس
دهۀ سیِ سدۀ بیستم ادامه میيابد .در آن حدود زماانی چارخ ديگاری در راه فکاری
هايدگر پی میآيد ،که در جهت سلب و نفی مابعد-الطبیعه ،يعنای غلباه بار آن اسات.
ايناستکه در عمل ،هم از بنیان نهادن مابعدالطبیعه دست میکشد ،و هم مواجهاۀ او باا
مابعدالطبیعه و بزرگان فق به شرح و تفسیر محدود نمیماند و بار کارشاان را بیشاتر
بر شرح به جرح میگذارد؛ بخصوص در تعريضای 18به نیچه کاه هایچانگااری وی را
آخرين مرحلۀ مابعدالطبیعۀ غربی میبیند و از اين پايان تمام تااريخ مابعدالطبیعاه تاا باه
افالطون را بهيکباره بازمینگرد و اا اين تاری بلند را هایچانگاراناه مایياباد .بیشاتر
درسگفتارهای هايدگر در نیمۀ دوم دهۀ سی دربارۀ نیچاهاناد 13،کاه خاود در ساتیز باا
مابعدالطبیعه و گذشت از آن میانديشید .درحقیقت هايدگر در نیمۀ دوم دهۀ سای وارد
گفتگوی فکری و فلسفی با نیچه میشود ،که حاصل همسخنیای با او را بهوياژه باياد
در مسألۀ غلبه بر مابعدالطبیعه ديد و در کوشا هاای گونااگون بارای مابعادالطبیعی
نیانديشیدن .از اين رو هايدگر از «آغازی ديگر» میگويد مآ  ،95ماالً شامارههاای -35
 ،)83که مابعدالطبیعی نباشد ،و از «تاريخ وجود» که تاا کناون مابعادالطبیعی باوده و در
آينده حتماً بايد غیر از اين باشد مآ  ،9/1فصلهای هفت تا نه) .مابعدالطبیعه بههرحاال
در اين دورۀ سلب و انتفاء هنوز هم در فلسافۀ هايادگر موضاوعیت تماام دارد؛ منتهای
بح او ديگر بر سر سلب و انتفای آن است.
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خالصه پاس از انتشاار وجاود و زماان کلماۀ مابعدالطبیعاه باهياکبااره بار صادر
درسگفتارها و اصالً انديشۀ فلسفی هايدگر مینشیند و ديگر جای تأويل/هرمنیوتیاک و
پديدارشناسی را در فکر و زبان او میگیرد .بعدها هم او تصريح میکند که در کارهاای
اخیری ديگر تأويلیا را به کار نمایبارده اسات مآ  ،01ص  .)30پاس مابعدالطبیعاه
همچون مسئلهای فلسفی اکنون به قلب انديشه هايدگر میخزد .مسئلۀ وجود نیز طبیعتااً
از اين به بعد همراه با مابعدالطبیعه ظاهر میشود ،که با خود بسیاری موضوعا تاازه را
هم به میدان میآورد .مابعدالطبیعه بههرحال مرحلۀ تازهای را در راه فکری هايدگر رقام
میزند .خود او نیاز کوتااهزماانی پاس از انتشاار وجاود و زماان باهصاراحت انديشاۀ
مابعدالطبیعه را آغاز مرحلهای تازه از راه فکري میانگارد .هايادگر در ناماۀ ماور 01
سپتامر  0313به الیزابت بلوخمان 91با اشاره به درسگفتار مفاهیم بنیاانی مابعدالطبیعاه از
آغاز مرحلهای نو در راه فکري میگويد و بر آن مهر "مابعدالطبیعه" میزند:
با در گفتارم مابعدالطبیعه در زمستان میبايد موفق باه شاروعی کاامالً ناو شاوم.
)Heidegger-Blochmann:33

درنتیجه اين دوران را درعینحال میتوانیم "دوران يا مرحلاۀ مابعادالطبیعی" انديشاۀ
هايدگر بنامیم ،به امید آنکه درآمد روشنتری باشد به مباح اين دوران .دوبااره تکارار
می کنیم که دوران مابعدالطبیعه خود دو دورۀ کوچکتر را در بر میگیارد :دورۀ ايجاابی
مابعدالطبیعه که تقريباً در نیمۀ اول دهۀ سی سدۀ پیشاین اسات و او ساعی در گذاشاتن
بنیان و بنیادی برای آن و در آن میکند؛ و دورۀ نفی و سلب و غلبه بار مابعدالطبیعاه ،از
نیمۀ دوم همان دهه به بعد تا به انتهای اين دوره در اوار دهۀ چهل.
ولی دوران پرس از حقیقت وجود يا دوران مابعدالطبیعه تا به کی طول مایکشاد؟
پاسخ را در «پیشگفتار» هايدگر بر کتاب دو جلدي نیچه در سال  0390میياابیم .او در
اينجا مینويسد که با انتشار اين کتاب میخواهد بار دورهای از راه فکاری رفتاهای «از
 0391تا نامه دربارۀ امانیسم /انسانیانديشی  »)0307روشنايی بیفکند .پس هايادگر او ً
اين مرحله از راه فکریای را يکپارچه می بیند و ثانیاً آن را در ضمن از قبل و بعادی
متمايز میکند .از چند متن نیز در اينجا ناام مایبارد )0 :درباارۀ اا حقیقات ،)0301
91
آموزۀ افالطون دربااب حقیقات ،)0390 90شارح و توضایحاتی بار شاعر هولادرلین
 .)0350هايدگر بر زمان پديدآمدن متنها هم تأکید دارد کاه در نوشاتهای ،عاالوه بار
سال انتشارشان که داخل دو ابرو گذاشته ،جداگانه توضیحشان میدهد .دو متن نخسات
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در سال  0391/90پديد آمدهاند و متن سوم هام «ياک رسااله و ساخنرانیهاايی» را در
فاصلۀ زمانی  0399تا  0300در برمیگیرد .ولی اين متون «فق غیرمساتقیم چیزکای از
راه را میشناسانند» .مآ  ،9/0ص  )XIIباز دربارۀ همین مرحلۀ راه در صافحۀ اول ناماه
دربارۀ امانیسم /انسانیانديشی چاپ مجموعه آثار يادداشتی در پاورقی از خاود هايادگر
آمده ،که ظاهراً آن را برای چاپ اول آن در سال  0303نوشته است:
چاپ اول  :0303مطلب گفته شده در اينجا نخست در هنگام نوشتن[ای] انديشایده
نشده ،بلکه مبتنی بر مسیر راهی است که از  0399آغاز شاده 99،در «آناا » 90کوششای
برای اينکه حقیقت وجود را بهسادگی بیان کند – .نامه هنوز هم به زباان مابعدالطبیعاه
سخن میگويد ،و البته آگاهانه .آن زبانِ ديگر در پسزمینه مانده است مآ  ،3ص .)909
هايدگر در اينجا مشخصۀ بارز اين بخ از راه خود را بح حقیقت وجود میداند.
ولی درعینحال آن را با مابعدالطبیعه نیز مشخه میکند ،ازين طريق کاه زباان ناماه را
مابعدالطبیعی میخواند ،منتهی می گويد به عمد چنین زبانی را برگزيده است .بااز زباان
مابعدالطبیعی وجود و زمان و اجبار آن را نیز هايدگر بارها بهصاراحت گاویزد کارده
است .اما دربارۀ رفب زبان مابعدالطبیعی در تمام اين دوران چیزی نگفته اسات .بناابراين
برگزيدن عنوان مابعدالطبیعه برای ايان مرحلاه از راهه هايادگر و تمییازی بادان ساخن
گزافی نیست .مآ  ،3ص )909
اکنون میتوان دربارۀ رب مسألۀ مابعدالطبیعه با پرس از حقیقات وجاود هام ايان
نکتۀ مهم را گفت :هايدگر پرس اصلی مابعدالطبیعه را که پرس از چیساتی و اا و
حقیقت امور است برمیگیرد 95و آن را نه تنها به مسائل مابعادالطبیعی ،مااالً باه "اصال
جهت کافی" ،به "حقیقت" و يا حتی به خود مابعدالطبیعه بس میدهاد ،بلکاه در بان و
بنیان همۀ اينها ،سؤال را با خره متوجه خود وجود نیز میکند و از اا و ماهیت ياا از
حقیقت آن هم می پرسد .البته خود هايدگر اين رب را به گونهای ديگر میفهماد .او در
اينجا دو پرس اصلی مابعدالطبیعه در مورد وجود دارد را از هم تمیز میدهد« :پرسا
هدايتبخ » 99مابعدالطبیعه و «پرس بنیانی /افکن/گذار» 97آن .پرس هادايتبخا
هما ان پرسا معاروف مابعدالطبیعااه اسات از موجاود مان حیا هاو ياا از موجااود
به طورکلی .مابعدالطبیعه از ارسطو تا هگل و نیچه در ايل هدايت اين پرس پا در همۀ
راههای رفتهای نهاده است .ولی در بن و بنیان اشت ال به اين پرس همیشگی ،پرسا
از خود وجود قرار دارد ،که با هیچ موجودی قابل قیا و فهم نیست .مابعدالطبیعاه باه
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دلیل اشت ال به موجود ااتاً نمی تواند از خود وجاود بپرساد و از آن غافال مایماناد.
بههرحال «تمییز میان وجود و موجود» پی شرط تفکیک آن دو پرس است و جادايی
راه هايدگر از سنت جاری و ديرپای مابعدالطبیعه.
 .2محلشناسی یا جایگاهشناسی وجود :پرس

وجاود بناا بار هار دو نقال قاول

پیشین از سمینارها ،سرانجام در آخرين منزلِ خود̊ پرس از حقیقت ياا اا وجاود را
نسخ می کند و به پرس از محل يا جايگاه وجود میانجامد .زمان اين اتفاق را نیز نقال
قول برگرفته از نیچه بازگفت ،که در اواخر دهۀ چهل روی داده است .فق آن "محل" و
"جايگاهی" که هايدگر وجود را در آن می جويد ،درحقیقت چیز ديگری نیست جز زبان
و صور اصیلای شعر .پس برای درآمدن به بح محلشناسای وجاود ،مایباياد آن
جملۀ معروف هايدگر را به ياد بیاوريم که« :زبان خانۀ وجود است» .اين جملاۀ مشاهور
را گويا هايدگر نخستین بار در نامه دربارۀ امانیسم /انسانیانديشای نوشاته اسات مآ ،3
ص  .)909پس هايدگر در آخرين مرحلۀ بزرگ راه فکریای سارا وجاود را از خاناۀ
زبان می گیرد .اما تا به آن خانه و زيانی که او میانديشد ،راهی است بلند .از ايان رو او
مسائل وجود را به اعتبار زبان يا چنان که خودی میگويد «در راه زبان» طارح کارده و
بس میدهد مآ  ،05ص  .)999-7يعنی مهمترين مباح و مسائل اين مرحله – دست
کم به زعم نگارندۀ اين سطور – در فصول کتابی به همین نامِ در راه زبان آمدهاند جلد
 01از مجموعه آثار) ،که گردآوردۀ سخنرانیهای هايدگرند دربارۀ زبان و شاعر .در ايان
دوره که تقريباً از اواخر دهۀ چهل سادۀ پای شارو مایشاود ،هايادگر ديگار اساتاد
بازنشستهای است که در رسمی دانشگاهی نمیدهد ،ولی برنامۀ جديد فلسافی خاود
را در سخنرانیها و در های غیررسمیای پی میبرد ،که عمادتاً ياا درباارۀ زباان و
حقیقت آن است ،و يا دربارۀ شعر شااعرانی چاون هولادرلین ،تراکال و ريلکاه .حتای
درسگفتاری دربارۀ اصل جهت کافی  98مآ  )01هايدگر بنیان و بنیاد بح خاود را بار
زبان و نو بیان و تأکیدهای بیانی میگذارد.
اما در مرحلۀ محلشناسی وجود ،چنانکه از خاود تعبیار هام پیادا اسات ،مکاان در
وجودشناسی هايدگر تقدّمی و اولويتی میيابد .بنابراين از تقدّم مکان بار زماان در ايان
دوره نیز سخن میتوان گفت؛ البته به اين معنای خاصی که زبان ،خانه و جاای و محال
وجود است .او در اين دوره ديگر همانند باب هفتاادم وجاود و زماان نمایکوشاد کاه
مکان-مندی خاص دازاين را به زمانمندی او احاله دهاد .مآ  )§ 71 ،1ايناک اگار باه
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اعتباار هماین اولوياات و تقادّم مکااان برگارديم و تماامی راه رفتااۀ فکاری هاياادگر را
بازبنگريم ،برخالف تلقی رايم بايد بگويیم در انديشۀ هايدگر هماواره مکاان مقادّم بار
زمان بوده است؛ منتهی باز با تکیه و تأکید بر معنای خاص مکان يعنی زبان .درحقیقات
اين گفته همسخنی يا تفسیر اين جملۀ هايدگر است که میگويد:
« ...من فق يک چیز را می دانم :چون تأمل دربارۀ زبان و وجود از اوايل ،راه فکريم
را تشخه می بخشند ،پس بح [از اين دو] حتی ا مکان در پسزمیناه مایماناد» .مآ
 ،01ص )88
بنابراين هايدگر موافق با اين تلقی رايام نیسات کاه دو مبحا وجاود و زماان راه
فکریای را رقم زده ،در نتیجه برای خواندن هايدگر هم نبايد نابهجا بر وجاود و زماان
تأکید کرد .به بیان ديگر تأکید بی از حد بر اهمیت مسألۀ زماان در فلسافۀ هايادگر و
تلخیه انديشهای با وجود و زمان برخالف فهم خود او است از راه فکریای.
بهعالوه جای اصطالح هايدگری «اتفاق» 93نیز حتماً بايد در اينجاا معلاوم کارد ،کاه
خود می گويد «از سال  0399کلمۀ هدايتگر 01انديشۀ من» باوده اسات مآ  ،3ص.)909
مسلماً اتفاق را پی از هر چیز به اعتبار زبان میبايد فهمید ،يعنی آن را مکاان و محلای
دانست برای اتفاق يا اتفاقِ وجود ،همان طور که خود او میگويد:
زبان [پی تر] «خانۀ وجود» نامیده شد .همو مأمن حضاور اسات […] خاناۀ وجاود
[آری] زبان است ،زيرا زبان همچون نقل /حکاياته 00چگاونگی اتفااق هسات .مآ ،01
ص )155
ولی اين کلیدواژۀ انديشۀ هايدگر از سال  ،0399طبیعتاً نمیتواند باه دور از ت ییار و
تحول بماند ،بهخصوص که انديشۀ او را همچون راه يا راه فکری لحااظ کارديم و بعاد
قائل به چرخ و گشتی مهم در آن ،در اواخر دهۀ چهل شديم .معمو ً تعلیقا را متن
اصلی مبح اتفاق می دانند ،ولی اين اثر نه يگانه متن اين بح است و نه آخرين آنهاا.
مقايسۀ میان اتفاقی که هايدگر در تعلیقا میگويد با در راه زبان بهسادگی "چارخ و
گشت" در معنای اتفاق را نشان میدهد؛ که مسلماً بح مفصلای در طاقات کام ايان
صفحا نمیگنجد .فق اجما ً بايد بهاشاره آورد که صور تازهای از اتفاق کاه باا ،و
در زبان روی میدهد ،او ً ديگر همانناد صاور پیشاینای در تعلیقاا در نسابت و
تعلق میان وجود و دازاين دست نمی دهاد ،هرچناد هايادگر در ايان جاا باهصاراحت
میکوشد وجود را به اعتبار حقیقتای به پرس بگیرد .اصالً در همین دورۀ آخر است
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که دازاين واقعاً مرکزيت و محوريت خود را در انديشۀ هايدگر از دست میدهاد و باه
جای آن سخن از «میرنده» يا «فانی» 01میرانَد ،آن هم در قبال خدايان در زيار آسامان و
بر روی زمین ،يعنی در «چهارگانۀ» 09معروفای ماالً مآ  ،01ص  .)03در گفتگاو نیاز
ال نق در خور توجهی ندارد ،گرچاه هايادگر باا دازايان تعاابیر ناوی هام
دازاين اص ً
میسازد و از «دازاين آسایای شارقی» مآ  ،01ص  )89و «دازايان ژاپنای» مآ  ،01ص
 )010میگويد ،البته در قبال «دازاين اروپايی» مآ  ،01ص  .)89در ايان ماتن جاز ياک
مورد ديگرِ «دازاين ما» مآ  ،01ص  )80سخنی از دازاين در میان نیست.
ثانیاً هايدگر اتفاق را بهمرور آنقدر بس میدهد که خود بنیانیتر از وجود میشاود.
پس خود وجود به صور حالتی از اتفاق يا رويداد درمیآيد .منتهی هايدگر باز حالات
ديگری برای اتفاق بازمی شناسد ،يعنی عدم را ،که قبالً نیز در سالهای نخسات پاس از
وجود و زمان به صورتی ديگر به آن پرداخته بود .پس اتفاق در دو حالت اصلیِ وجاود
و عدم ر مینمايد .ولی مهمتر نتیجهای است کاه هايادگر از حالاتهاای وجاودی و
عدمی اتفاق میگیرد  .او نخست عدم را با وجود اينهمان میيابد ،منتهی اين را به شیوۀ
مابعدالطبیعی بیان نمیکند ،يعنی با جمله ای خبری ،شاامل موضاو و محماول ،کاه باا
"است" رب يافتهاند؛ بلکه آن را با دو نقطه و بدون حرف رب مینويساد .در سامینارها
در در نوشتههای -تور از سال  0393اين نکته چنین تصريح شده است:
هايدگر توضیح میدهد که بهتر است در اينجاا «اسات» را رهاا کنایم و باهساادگی
بنويسیم:
"وجود  :عدم" مآ  ،05ص 907؛ نیز همین ،ص .)991-0
و اما گام دوم هايدگر پس از اينهمانی وجود و عدم ،رب و تعلقی است کاه میاان
عدم و شرق دور می بیند .به زعم او عدم بن وبنیان انديشه در شارق دور اسات مآ ،01
ص  .)019بنايراين ،محل شناسی وجود دورۀ توجه فلسفی هايادگر باه شارق دور نیاز
هست .در اين دوره بنابراين هايدگر از درِ گفتگوی فکری با شرق دور برمیآيد و بارها
بر آن تأکید میکند  .)Hartig & Hecker 1997: 20ظواهر متن مهم از يک گفتگو دربارۀ
زبان گفتگو) که 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 زباانِ
گفتگوی مورد نرری به زبان های اروپايی نمیتواند باشد ،چون آنهاا مابعادالطبیعیاناد
مآ  ،01ص  )81-5و نامناسب و ناتوان از در وجه و وجهۀ شرقیاند .افزون بار ايان
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هايدگردر گفتگو با سعی بسیار روی دادن اتفاق را در زبان ژاپنی نشان میدهاد مآ ،01
ص  .)095-8به اين اعتبار اين دوره را درعینحال «دورۀ شرقی-غربی» انديشۀ هايدگر
نیز میتوانیم نامید .پس دورۀ جديد شرقی-غربی دورهای است کاه مابعدالطبیعاه ديگار
همچون جريانی در بن وبنیان فرهنگ و انديشۀ غربی و همچون اماری تمامااً غربای در
قلب انديشۀ هايدگر قرار ندارد .او به انديشۀ غیرمابعدالطبیعی ديگری را کاه بالفعال در
شرق دور هست ،توجه میدهد.
ثالااً از اينجا يک تفاو فرعی ولی بارز ديگر دو دوره را هم مایتاوان توضایح داد،
که به موضوعیت اصل بح مابعدالطبیعه برمی گردد .به ياد بیاوريم که مکاان ،مقاام ياا
محل طارح مسائلۀ مابعدالطبیعاه چیاز ديگاری نیسات جاز دازايان .ازايانرو هايادگر
مابعدالطبیعۀ دازاين را بنا کرد که همانا هستیشناسی بنیادين هم هسات .ايناک در دورۀ
محلشناسی وجود هنگامی که دازاين مقام پیشین خاود را از دسات داده و اصاالً خاود
پرس وجود هم به صور جديدی طرح و نگاری میشود ،پس کامالً طبیعی به نرار
می آيد که مابعدالطبیعه هم ديگر نتواند جايگاه سابق خود را حفظ کند .بايد باههرحاال
از آن درگذشت.
 .1پرسددش از معنددای وجددود :ولاای دازاياان نااه فقا در دوران مابعاادالطبیعی،
بهخصوص در مرحلۀ ايجابیای ،ستون اصلی انديشۀ هايدگر است ،بلکه پی از آن در
دوران پرس از معنای وجود نیز هم چنین است؛ دورانی که در وجود و زمان به اوج و
پايان خود میرسد .دو نقل قول پیشین از سمینارها نیز حاکیاند از پايانيافتن ايان دوره
و آغازيدن پرس از حقیقت وجود از پس از وجود و زماان .شارو ايان دوره نیاز از
اولین کاربرد آن همچون اصطالح خاص است در درسگفتار هساتیشناسای .تأويال باه
فعلیت ،يعنی آخرين درسگفتاری در دورۀ اول فعالیت دانشاگاهی او در فرايباورگ در
نیمسال تابستانی  .0319خود هايدگر در گفتگو از «نخستین مسودا وجود و زمان» در
همین سالِ  19میگويد مآ  ،01ص  .)31پس اصطالح خاص دازايان در زباان هیادگر
تاريخ کامالً مشخصی دارد .بنابراين از سال  0319تا حدود نیمۀ دهۀ سای سادۀ پیشاین
هايدگر بیشتر از هر موضوعی همت بر تمییز 00موجود انسانی دازاين میگمارد و طبیعتاً
بر فهمیدن و فهماندن موضوعیتای در فلسفه .ولی درحقیقت هادف او چیاز ديگاری
نیست جز مسألۀ اصلیتر معنای وجود و راههای فلسفی مواجهه باا آن .ولای باه اعتباار
اهمیت دازاين است که دوران پرس از معنای وجود را درعینحال «دورۀ دازايان» نیاز
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مینامیم .از سوی ديگر آن را «دورۀ وجود و زماان» نیاز مایتاوانیم بخاوانیم ،باه دلیال
اهمیت آن طرح ،که در وجود و زمان به اوج خود میرسد ،و نیاز باه دلیال اينکاه ايان
کتاب جامب اوصاف و احوال دازاين است .وجود و زمان کتاب جامب دازاين نیز هست.
ولی بح دازاين را هايدگر به دو روی بسیار دقیق فلسافی پای مایبُارد .اساسااً
روزگاری که او فلسفیدن را آغااز کارد ،هنگاماۀ فلسافههاای رویبنیاان و بنیااد باود،
جوشاجوی پديدارشناسی هوسرل است و تأويلیا ديلتای .بر کسی نیز پوشیده نیسات
که هايدگر هم باه تأويلیاا نرار جادی دارد و هام باه پديدارشناسای .و اماا تاألیف
نوين بنیان و بنیاد هايدگر از آن دو خود يکی از ستونهای اصلی فلسفۀ وی است ،که تا
پايان دوره در وجود و زمان ادامه میيابد .در همین جا او در بازنگريی کاه در پانوشاتی
آورده ،روی خود را از سال « 0303تأويل [پديدارشناختی] فعلیت دازاين» 05مینامد ،و
برای تأکید نیز نام روی خود را داخل گیومه گذاشته است .هايدگر مینويسد:
مؤلف میبايد متذکر شود که تحلیل عالم محیطی /پیرامونی 09و اصالً تأويال فعلیات
دازاين را از نیمسال تابستانی  0303/11مکرراً در درسگفتارهاي به میاان آورده اسات.
مآ  ،1ص )37
ولی هايدگر باز در سمینارها ،که چاون يکای از آخارين باازنگریهاای وی باه راه
فکریای اسات در چناد ماورد بادان ارجاا داديام« ،عناوان راساتین روی» خاود را
«شالودهفکنی» میخواند مآ  ،05ص  .)997بارزترين خصیصۀ شالودهفکنی ،که توضایح
آن از عهدۀ اين نوشته بیرون است ،کار تاريخی يا وجهۀ تاريخی روی هايدگری است،
طبیعتاً به سبک و سیاق خاصی که خود او دارد.
اين دو عنوانِ روی هايدگر را مسلماً نبايد متعارض فهمید .آنهاا اعتباارا مختلاف
امر واحد رویاند .نامی که او در خود دورۀ رویانديشیای بار کااری مایگذاشات،
يعنی تأويل پديدارشناختی فعلیت دازاين ،طبیعتاً می بايد اصول روی او را بازمیگفات؛
آنهم در روزگاری که روی سکۀ رايم زمانه اسات .ولای در سامینارها ،پاس از آنکاه
دههها بحا هاای تااريخی بسایار و مفصالای را ،کاه باا تمرکاز بار مابعدالطبیعاه و
هستی شناسی است ،بر اهل نرر عرضه کرده ،به نرر طبیعی میآيد که بخواهد بر وجهاۀ
تاريخی کاری انگشت تأکید بنهد .البته دو اعتباار روی را هايادگر در خاود وجاود و
زمان هم در کنار هم در مقدمۀ کتاب تبیین میکند :در بااب ششام « )§9شاالودهفکنای
تاريخ هستیشناسی» را توضیح می دهد و در باب هفاتم  )§7وجهاۀ پديدارشاناختی و
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تأويلی روی کتاب را .به هرحال تمرکز هايدگر بر روی گذشاته از هار اعتبااری) در
يک دوران خاص و معین ،از استفادۀ بسیار او از تعابیر گوياای روی هام پیادا اسات،
همانند شالودهفکنی ،پديدارشناسی ،تأويل و يا ترکیبا ممکن اين دو .اين است کاه باه
اعتبار اهمیت روی اين دوره را درعین حال "دوران روی" نیاز مایناامیم .پاس دوران
روی يا همان دوران وجود و زماان ،هامّ هايادگر صارف تأسایس فلسافۀ رویبنیااد
میشود.
ولی روی هايدگر به هر اعتبااری کاه لحااظ شاود :پديدارشناسای ،تأويال ،تأويال
پديدارشناختی و يا شالوده-فکنیِ تاريخ هستیشناسی يا مابعدالطبیعه ،با خره در قلاب
دازاين جای گرفته است .همچنانکه از تأويل پديدارشناختیِ فعلیاته دازايان نمایتاوان
دازاين را برگرفت ،شالودهفکنی نیز بدون دازاين اصالً ممکان نمایشاود ،چاون تااريخ
هايدگری بدون هستیشناسی و مابعدالطبیعه نمی شود ،و اينها نیاز بادون دازايان پدياد
نمی توانند آمد .پس بازهم به مرکزيت و محوريت دازاين در دوران روی برمیگرديم و
به موجهبودن عنوان «دورۀ دازاين» که با خود نام «دورۀ وجود و زمان» را هم باه هماراه
میآورد ،چون هم مسألۀ وجود و معنای آن 07و هم مسألۀ زمان 08،که در بر گهرد دازايان
میگردند ،دو فصل مفصل از انديشۀ هايدگرند.
.0

دورۀ فلسفۀ زندگانی :هم پرس

از معنای وجود و هم تبیین دازاين ،هر يک

صور پیشینی نیز دارند ،که حتی خود همین الفاظ بهصراحت در آنها نمیآيناد .اصاالً
درسگفتارهای هايدگر تا پی از تابستان  ،0319يعنی از «نیمسال اضطراری جنگ» 03در
سال  0303در فرايبورگ ،زبان و بیانی هستی شناسانه ندارند .واژۀ دازاين نیاز در هماین
سال ها هنوز تبديل به اصطالح خاص انديشۀ او نشده است و اصالً اهمیت چنادانی در
فلسفهای ندارد ،تا مبنايی باشد برای بنیان افکندن و بنیاد کاردن هساتیشناسای اباداعی
بعدهای هايدگر .نه تنها زبان و بیان ،بلکه مسائل فلسفۀ هايدگر در اين دوره درحقیقات
از جنس و سنخ فلسفۀ زندگانیاند ،که با نیچه ،ديلتای و برگسون سارزندگی تماامی در
زندگانی فکری اروپايیان آن روزگار دارد .هايدگر جوان بهخصوص از ديلتای اثرگرفتاه
بود ،که از تعابیر و اصطالحا تأويلیای در اولین درساگفتارهای خاود در فرايباورگ
اول استفاده بارده باود .ساوای اصاطالحا و تعاابیر ياا مساائل و مباحا  ،تأويلیاا
هرمنوتیااک) تاااريخیای کااه ديلتااای ماایگويااد ،يکاای از ارکااان نااا زدودناای فلساافۀ
رویانادي هايدگرنااد .او بااب هفتادوهفاته وجاود و زمااان مآ  )§،1را باه انديشااۀ
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تاريخی ديلتای و دوست گراف فون يور  51اختصاص می دهد ،البته بعاد از آنکاه در
قسمت دومِ  )Bبابِ هفتم  )§7در ايل مفهوم لوگو ياا زباان̊ وجاه تاأويلیِ روی
کتاب خود را توضیح داد ،و در باب  10باه «بحا تاأويلی در هساتیشناسای "عاالم"
دکارتی» 50نیز پرداخت ،و سرانجام در باب « 99موقعیات تاأويلی»« /مقاام تأويال» 51را
مبنايی برای «تفسیر معناای وجاوده هامّوغام» 59و تفسایر «هويات رویمنداناۀ تحلیال
اگزيستانسیال بهطورکلی» 50قارار داد .باا هماۀ اينهاا هايادگر پرسا وجاود را کاه از
نوجوانی گرفتاری کرده بود55،به هیچ وجه فرو ننهاده بود ،منتهی معنای وجود را او باه
پیروی از فیلسوفان زندگی ،در خود زندگی و صور های فعلیتيافتاهای مایجسات.
پس پرس از وجود در اولین طرح و نگاریای ،صور پرس از معنای زنادگی ياا
زندگی بالفعل را يافت .اين است که اقل در ظاهر فلسفۀ آن روزگار هايدگر نمیتاوان
وجهۀ هستیشناختی بارزی ديد .ظاهراً ورود هستیشناسی باه فلسافۀ او ،اتفااقی اسات
جديد و جالاب توجاه ،کاه بای درناگ در عناوان درساگفتاری خبار از آن مایدهاد:
هستیشناسی .تأويلیا فعلیت.
افزون بر وجود و هستی شناسی ،تا پی از اين خود دازاين هم در فلسفۀ هايدگر آن
دوره معنای اصطالحی بعدهاي را نداشت؛ يعنی بهمعناای هويات و خاوديتی انساانی
نبود که هم در قلب پديدارشناسی تأويلی وی جای دارد ،هم در دل شالودهفکنایای ،و
هم کانون هستیشناسی او است .تفسیر يا به معنايی شرح و بس  59و به عباار ديگار
تأويل هرمنوتیک) ،اصالً امری است که در خاود وجاود دازايان ر مایدهاد ،ناه در
معرفت و هوی عقل او .دازاين ،آدمی نیست که پای متنی نشسته باشد ،تا بنا بار روی
برگزيدهای شرح و تفسیری کند ،بلکه کسی است که در میانۀ موجودا و در دل عالم،
وجودی عین تفسیر و شرح معنای وجود و موجودا است .به همین دلیل هايادگر از
خصلت پديداری دازاين میگويد ،برای آنکه از طريق معنايافتن و معنا کردن موجودا ،
نشان از خود وجود میدهد و درعینحال می گیرد .برای همین هم هسات کاه هايادگر
دازاين را موضو فلسفۀ خود قرار میدهد .دازاين از سوی ديگار مبناای فلسافۀ تااريخ
هايدگر نیز هست ،که جريان اصلیِ زيرين و بنیادين آن مابعدالطبیعه و هستیشناسیاند.
دازاين به اين معنای اصطالحی را هايدگر تا پی از تابستان 0319بسیار باهنادر باه
کار می بَرد .او دازاين را در اين دورۀ ابتدايی مورد بح مان پیرو زبان متداول فلسافه در
آلمان به معنای وجود و موجود بهطورکلی به کار میبُرد.
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بنابراين به دلیل تفاو های بارزی که میان انديشۀ هايدگر پای و پاس از تابساتان
0319وجود دارد ،بايد دورۀ مستقلی تا پای از ايان گشات و چارخ آشاکاری باه
هستیشناسی را بازشناخت ،با ناام «دوران فلسافۀ زنادگانی» .ايان تفااو هاا خالصاه
چنیناند )0 :صريح نبودن پرس از معنای وجود؛ )1هستیشناسانه نبودن زبان و بیان و
نیااز مسااائل فلساافۀ او؛  )9نبااودن دازاياان بااه معنااای خاااص آن در میااان اصااطالحا
هايدگری .بنابراين دوران روی هايدگر خود دو دورۀ کوچکتر دارد :دورهای که او باا
نرر بر مبادی فلسفۀ زندگانی میانديشد و بعد با چارخ باه ساوی هساتیشناسای از
سويی پای تاريخ هستیشناسی را به فلسفۀ خود میگشايد و از سوی ديگر پای دازايان
را ،که هايدگر بنیان همۀ انوا هستیشناسیها در آن میداند.
البته دورۀ پی از تابستان  0319يعنی دورۀ فلسفۀ زنادگانی ،نیاز خاود باه دو دوره
کوچکتر تقسیم می شود :دورۀ دوم به دلیل اشت ال به فلسافۀ ارساطو اهمیات دارد .در
اين دورۀ يکی-دو ساله هايدگر دو درسگفتار در تفسیر پديدارشاناختی فلسافۀ ارساطو
ايراد میکند 57.در خالل اين در ها است که بن و بنیان چرخ هستیشناختی فلسافۀ
هايدگر شکل می گیارد .تاا پای از درساگفتارهای ارساطو ،فلسافۀز نادگانی هايادگر
58
خلوص بیشتری دارد.
نسبت میان ادوار مختلف
اين پرس گريزناپذير نیز مسلماً پی میآيد که نسابت ايان دورههاا و ياا نگااری و
پردازی های پرس وجود با يکديگر چگونه است؟ آيا هر سامان و ترتیبِ ناوِ پرسا
وجود به معنای نفی و ابطال و يا تر بنیانهای پیشین است؟ شايد هام هار طارح ناو̊
بس طرح پیشین باشد ،منتهی در مسیر ی تازه و بارای رسایدن باه نتاايم ديگار؟ آثاار
هايدگر پُرند از بازبینی و بازنگری در راه های رفته و آثار پیشین  .ولی همۀ آنهاا بارای
زدودن ابهاما و نافهمیده های ديگران نیست .بارها او تصريح مایکناد کاه آمادن هار
مرحلۀ جديد و هر نگاری و نگری نو به پرس وجود ،ابداَ باه معناای نفای و ابطاال
مرحله و نگریهای پیشین نیسات مآ  ،01ص )30؛ بلکاه هار باار پرسا وجاود را
ريشهایتر ،آغازينتر و از بن و بنیانی ژرفتر آغاز و طرح مایکناد .مااالً همانناد ايان
سخنی را هايدگر تحت عنوان « .01از وجاود و زماان تاا باه "اتفااق"» در تعلیقاا بار
فلسفه .درباب اتفاق م آ  )95می نويسد ،يعنای در کتاابی کاه موساوم باه شااهکار دوم
هايدگر است .او برای آنکه مرحلۀ تازه و بنیانِ نوين انديشاهای انديشاۀ اتفااق و نیاز
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پرس از حقیقت وجود) را نسبت به دورۀ وجود و زمان بازگوياد ،ايان جملاۀ کوتااهه
گويا را مینويسد:
53
هر پرسیدن اساسیای ،هر بار که آغازينتر /اصیلتر پرسایده شاود ،باياد از بنیاان
دگرگونی يابد م.آ ،95 .ص .)80
بنايراين از اين جمله چنین برمیآيد که با هر صور جديده پرس وجاود ،مراحال
پیشین و پرس های بنیادينشان ،مواضب پشتسرنهاده و رهاشدۀ هايدگر نیساتند .نیاز
ر  :مآ  ،01ص  )30حتی در جملۀ نخست همین قطعۀ  ،01يعنی دو-سه سطر پی تار
از نقل قول با  ،هايدگر تأکید دارد که "همیشه همین «پرس از معنای وجود »)Seyn
را و فق همان را» میپرسد .م.آ ،95 .ص  )80حتی رسالۀ زمان و وجود که از آنِ سال
 0391و متعلق به آخرين مرحله و صور پرسا وجاود اسات ،هماان پرسا هاای
پیشین "وجود" و "زمان" را میپرسد ،ولی بر بنیانی نو ،که پیداست که اداماۀ بایواساطۀ
وجود و زمان نیست .بنابراين میبايد سخن از يک هايدگر گفت که راه فکاریای را از
نوجوانی پرس وجود وجود رقم زده است ،منتهی اين پرسا را هار باار در مراحال
مختلف راديکالتر و از بنوبنیانی ژرفتر از نو میپرسید و بس میداد.
نتیجه
هايدگر يک و دو ،هايدگر پی از گشت و پس از آن ،افسانهای است مجعول .فق يک
هايدگر وجود دارد ،که پرس يگانۀ وجود را هر بار بنیانیتر و ژرفتر پی مایراناد.
او در راه فکریای که با پرس وجود و شیوه های بیان و تقريری شکل گرفته ،چهاار
مرحلۀ اصلی را میپیمايد ،که به ترتیب زمانی عبار اند از:
 .0دوران فلسفۀ زندگی ،يعنی دورۀ آغازين فعالیتهای دانشگاهی هايدگر تاا پای
از تابستان  .0319در اين مرحله پرس وجود را او صراحتاً طرح نمیکناد ،بلکاه آن را
در زندگانی و صور های بالفعلای میجويد .انديشۀ او در ايان دوران را در حقیقات
می بايد در ايل فلسفۀ زندگی آورد .البته دو نیمسال آخر آن و دو درسگفتار هايادگر در
تفسیر پديدارشناختی ارسطو را ،جداگانه لحاظ میبايد کارد و باه آن نیاز عناوان «دورۀ
گذار به هستیشناسی» میبايد داد ،در برابر سالهای پی از آن که «دورۀ نابتر فلسافۀ
زندگی»اند.
 .1دورۀ پرس از معنای وجود :از تابستان  0319و درسگفتار هستیشناسای تاا باه
اواخر همان دهۀ بیست ،فلسفۀ هايدگر هساتیشاناختی مای شاود .ايان را هام زباان و
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اصطالحا کامالً متحول شدۀ او نشان میدهد و هم مسائل فلسفهای .سؤال وجاودی
را او اينک صراحتاً به بیان می آورد ،منتهی آن را نخست متوجّه معنای وجود میکند ،که
براي وجود انسانی دازاين ضاروری اسات .دازايان اصاالً قلاب هساتیشناسای او را
میگیرد .بستر واحدی که امکان گشت و چرخ از فلسفۀ زندگانی به هستیشناسای را
فراهم می آورد ،در واقب رویانديشی هايدگر است .او در هر دو دوران در پی تأسایس
فلسفۀ رویبنیاد نیز هست ،که آن را «تأويل پديدارشناختی»« ،پديدارشناسی تاأويلی» و
«شالودهفکنی» مینامد؛ البته در کنار عنوان شاالودهفکناناۀ «هساتیشناسای بنیاادين» کاه
امکان گذر به دوران مابعدالطبیعی را فراهم میآورد .مسلماً در قلب «روی» هايدگر ،باه
هر اعتباری که میخواهد باشد ،و نیز در قلب هستیشناسی بنیادينای ،دازايان نشساته
است .ازاينرو آن را «دورۀ دازاين» نامیديم .نیز برای آنکه هايدگر طارح هساتیشناسای
رویبنیادی را در چارچوب برنامۀ منسجم وجاود و زماان پای مایبارد آن را «دورۀ
وجود و زمان» هم خوانديم.
 .9دوران حقیقت وجود :هم دازاين و هم هستیشناسی بنیادين پل هايدگرند بارای
گشت و چرخ بعدی از دوران هستیشناسیِ روی بنیادانۀ مبتنی بر دازايان باه دوران
بعد .در دوران جديد مسألۀ مابعدالطبیعه محور انديشۀ هايدگر است ،که پیرو آن مباح
و مسائل و حواشی فلسفهای هم ت ییر میکند ،منتهی بر بنیان و بنیاد پرس از حقیقات
وجود .محوريت مسألۀ مابعدالطبیعه اين اجازه را مای دهاد کاه دوران ساوم راه فکاری
هايدگر از اوايل دهۀ سی تا اواخر دهۀ چهل) را «دوران مابعدالطبیعه» نیز بنامیم؛ مسلماً
در کنار عنوان «دوران پرسا از حقیقات وجاود» .پاس باا مابعدالطبیعاه ،هام وجهاۀ
هستیشناختی انديشۀ او ريشهایتر و ژرفروتر میشود ،هم شأن تاريخی آن .تااريخ را
هايدگر اصو ً بر مسألۀ مابعدالطبیعه بنا میکند و خود مابعدالطبیعه را بر دازاين .ازاينرو
نخست تا نیمههای دهۀ سی فلسفهای را «مابعدالطبیعۀ دازاين» میناماد ،در عاین آنکاه
عنوان «هستیشناسی بنیادين» را نیز نگه می دارد .اما از نیمۀ دوم دهۀ سی که در هاای
نیچه را شرو میکند ،ديگر مسألۀ او تأسیس اسا مابعدالطبیعه نیسات ،يعنای نسابت
بدان ديگر موضب ايجابی ندارد ،بلکه همّ وغم خود را صرف غلبه بر آن میکند.
 .0دورۀ محلشناسی وجود :امّا غلبه و گذر از مابعدالطبیعه که باه معناای انديشایدن
بدون عوامل و عناصر مابعد-الطبیعی هم هست ،تا مرحلۀ محلشناسی وجود برای خود
هايدگر حاصل نمیشود .اين توفیق را هنگامی به دست مایآورد کاه زباان را همچاون
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جايگاه و محل وجود به پرس میگیرد و وجود را نیز همچون اتفاق تفسایر مایکناد،
اتفاقی که از سوی ديگر به صور عدم نیز ر مینمايد .منتهی هايدگر عدم را همچون
لنگۀ شرقی وجود میفهمد ،يعنی در بن و بنیان انديشۀ شرقی میيابد .پس تاازگی ايان
دوره ،گذشته از پرس از زبان و از شعر شاعران ،در توجهی است که هايدگر به شارق
دور و رویدادن اتفاق در آنجا میکند .ماالً او میکوشد نشان بدهد که وجاود باه زباان
ژاپنی هم به گفتار آمده است .به همین دلیل اين دوره را هم به نام «دورۀ شرقی-غربای»
نامیديم.
و با خره نتیجۀ پايانی اينکه :با وجود اين راه طو نی پر پیچ و خم در طرح پرسا
وجود ،بسیار ناسنجیده است که وجود و زمان را مبنای مطالعۀ آثار هايدگر قرار دهیم.
پینوشتها
0. Kehre

 .1گويا از نخستین کسانی که از هايدگر يک و دو سخن گفته اند ريچاردسُن باشد ،با کتااب
گاذر از مابعدالطبیعاه باه تفکار  )Heidegger. Through Phenomenology to Thoughtدر اوايال دهاۀ
شصت سدۀ پیشین .جزئیا نرر او يا صحت و سقم آن در اينجا اهمیت چندانی نادارد .مهام واکان
هايدگر نسبت به اين تقسیمبندی دو بخشی است که در پاسخ به نامۀ ريچارسُن و ارساال کتاابای
میدهد .ريچاردسُن پاسخ هايدگر را در ابتدای کتاب آورده است .برای توضیح دقیقتر ولی کوتاه نرار
ريچاردسُن ر  Richardson 2003, 623-641 :و برای آخرين تحلیل وی از ايان دو هايادگر ر :
مقدمۀ او بر چاپ آمريکايی کتاب در ص . XXV-XXXVIII
 .9خود هايدگر در نامهای به ريچاردسن اجما ً اين نررا مختلف را بیان کرده استRihardson .
)2003: VIII-XXIII
1 Unheimlichkeit
 Seinsverlassen .5يعنی تَرکی که از جانب خود وجود است .با اين تعبیر هايدگر میخواهد اتفاقِ
غفلت از وجود را هم اصالتاً به خود وجود برگرداند و وجهۀ انسانی آن را کمرنگ نمايد.
9. Formulierung
تور  )Le Thorهايدگر در سال .7در های متداول را در آلمانی سمینار میگويند .سمینار /در
 0393ادامۀ دو سمینار پیشین او است در سالهای  0399و  0398در همان -تور فرانسه ،که در جلاد
 05از مجموعه آثار که همان عنوان «سمینارها» را بر خود دارد ،در بخ دوم با هم آمدهاناد؛ البتاه باه
اضافۀ سمینار يا در ديگری که هايدگر در ساال  0379در تسهاهريانگن  ،)Zähringenمحلاهای در
شهر اقامتگاهای فرايبورگ ،برگزار کارده اسات .بخا اول درسای اسات مشاتر باا اويگان فیناک
 )Eugen Finkدربارۀ هراکلیت.

هايادگر.
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8. Ortschaft
3. Topologie des Seins
01. Entwurf
00. Fehlgriff
01. die der eröffnenden Erschließung
09. Sinnverfälschung
00. Franz Larese
05. Vom Wesen des Grundes
09. Kant und das Problem der Metaphysik
07. Metaphysische Anfansgründe der Logik im Ausgang vn Leibniz
08. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit -Einsamkeit
03. Aristoteles, Metaphysik IX, 1-3- Vom Wesen und Wirklichkeit der Kraft
11. Einführung in die Metaphysik
10. Vom Wesen der Wahrheit
11. Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Hölengleihnis und Theätet
19. Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache
: منرور درسگفتارهای زير است.10
) در18  هگل) و وضعیت مسدائل فلسدفی معاصدر مآ، شلینگ،ایدئالیسم آلمانی (فیشته
)a
،0313 نیمسال تابستانی
(Der deutsche Idealismus (Fiche, Schelling, Hegel) und die philosophische
Problemlage der Gegenwart)
0391/90 ) در نیمسال زمستانه91 پدیدارشناسی روح هگل مآ
)b
(Hegels Phänmenlogie des Geistes)
0399 ) در نیمسال تابستانۀ01  مآ،)0013(  دربارۀ ذات آزادی انسان:شلینگ
)c
(Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809))
 را هم برای استفاده0300 بايد درسگفتار دوبارۀ هايدگر در بارۀ همین رسالۀ شلینگ در سال
)d
 مابعدالطبیعاۀ: باا عناوان03  يعنای مآ،از دو کلمۀ «مابعدالطبیعه» و «اا » در عنوان در نرار بگیاريم

 پژوه های فلسفی در بارۀ اا آزادی انسانی و: به سوی شرحوبس نوشدۀ شلینگ.ايدئالیسم آلمانی
)0813 موضوعا 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))
15. Metaphysik des Daseins
19. Ontologie des Daseins
17. Fundamentalontologie
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18. Auseinandersetzung

 .13برای پرهیز از شلوغی منابب از اکر نام آنها خودداری میشود.
 .91دوست همسر هايدگر و يهودی ا صل است .تعلیم و تربیت خوانده بود و درين رشته آثار متعددی
دارد .به استادی دانشگاه در آکسفورد و در ماربورگ رسید .نامهنگاریهاای او باا هايادگر از  0308تاا
 0393منتشر شده است.
90. Platons Lehre von der Wahrheit
91. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung
 .99در اينکه هايدگر آغاز اين دوران از راه فکری خود را گاه سال  0391گفته و گاهی هم سال ،0399
نگارنده تعارضی نمیبیند .اينها ناخودآگاه حکابت از دو زيردورۀ ايجابی و سلبی مابعدالطبیعه دارد.
90. Augenblick
 .95برای بح مفصل هايدگر دربارۀ پرس چیستی و اهمیت آن در فلسفه و مابعدالطبیعه ر  :رسالۀ
چه چیزیست آن – فلسفه؟ در مآ .00
99. Leitfrage
97. Grundfrage
98. Der Satz vom Grunde
93. Ereignis
01. Leitwort
 .Sage .00هايدگر بهطورکلی نقل يا حکايت را اا و ماهیت زبان میداند .نگ :مآ  ،01ص )098
01. der Sterbliche
 .Geviert .09هايدگر دورۀ آخر راه خود« ،عالم» را به کمک همین «چهارگانه» ياا «چهارپااره» طاور
ديگری متفاو با وجود و زمان میيابد .ايان چهارگاناه را او «ناحیاه» ياا «منطقاه» ياا بهتار از هماه
«محلههای عالم»  )Weltgegendمی خواند و جالب است که زباان را هام باا زماین و آسامان ربا
میدهد و به نوی محل جمب آن دو میداند .ماال مآ  ،01ص  030به بعد)
00. Exposition
 .]phänomenologische[ Hermeneutik der Faktizität .05پديدارشناسی را مسلماً نمیشود
از روی هايدگر حذف کرد ،از اين رو در داخل گیومه افزوده شده است .هايدگر در آثار پیشاین خاود
اغلب پديدارشناسی و تأويل را با هم میآورد ،گاه به صور «پديدارشناسی تأويلی» و گااهی هام باه
صور «تأويل پديدارشناختی» .اکر نکردن پديدارشناسی در اينجا احتما ً برای تأکید بر اهمیت بیشاتر
تأويل در روی خوي باشد ،ولی چنانکه گفته شد ،در اينجا به الزام اکر گرديد.
09. Umweltanalyse
 .07نگ :وجود و زمان مآ  ،)1باب پنجم §  )5با عناوان« :تحلیال هساتیشاناختی دازايان همچاون
پردهبرگرفتن از افق برای تفسیر معنای وجود بهکلی» ،تا از طريق او معنای وجود بهطورکلی را در تاريخ
هستیشناسی و مابعدالطبیعۀ غربی استخراج نمايد.
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 .08توجه کنید به عنوانی که هايدگر به قسمت اول طرح کلی وجاود و زماان داده« :تفسایر دازايان باا
زمان مندی و توضیح زمان همچون افق استعاليی/فراسويی پرس از وجود» يا نامی که بار بخا دوم
کتاب فعلی داده است« :دازاين و زمانمندی» .همچنین نگ :مآ  ،11درساگفتار او در نایمساال تابساتانۀ
 0315در ماربورگ با نام «تمهیدا بر تاريخ مفهوم زمان» Prolegomena zur Geschichte des
.)Zeitbegriffs
03. Kriegsnotsemester
51. Graf von Yorck
«50. Die hermeneutische Diskussion der cartesischen Ontologie der »Welt
51. hermeneutische Situation
59. Interpretation des Seinssinnes der Sorge
50. methodische Charakter der existenzialen Analytik überhaupt
 .55هايدگر در آثار اخیر خود در مورد آغاز پرس از وجود در نوجوانی سخن گفتاه اسات ،کاه باه
تأثیر از پاياننامۀ منتشرشدۀ برنتانو مآ  ،01ص 88؛ مآ  ،00ص 80-9؛ )Richardson 2003: X
59. Auslegung
 .57آ .تفاسددیری پدیدارشددناختی بددر ارسدددو .درآمدددی در پددژوهشهددای پدیدارشددناختی
[ Phänomenologische Interpretationen zu Aristteles. Einführung in die
 ]phänomenologische Forschungمآ  )90در ناایمسااال زمسااتانی  ،0310/11ب .تفاسددیری

پدیدارشددناختیر رسددالههدددای برگهیدددهای از ارسددددو دربددارۀ هسدددتیشناسددی و منددد

[ Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des
 ]Aristoteles zu Ontologie und Logikمآ  )91در نیمسال تابستانی .0311
 .58برای پرهیز از شلوغی منابب از اکر نام اين درسگفتارها خودداری میشود.
53 Jedes wesentliche Fragen
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