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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. 
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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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 036 -063صفحات ، 0011، بهار و تابستان 93خرد، شماره مجله علمی جاویدان

 راه فکری هایدگر: مراحل و منازل

 *سیّد مسعود زمانی

 چکیده
اند، نگااه جاامب بار راه فکاری او     اکنون که بیشترينِ آثار هايدگر منتشر شده

تری از معنای پرسا  او از  دقیقممکن شده است. چنین نگاهی مسلماً فهم 
کوشد چناین نگااه جاامعی باه     سازد. مقالۀ حاضر میممکن می وجود را نیز

دست دهد، منتهی برخالف مشهوراتی که در حوزۀ مطالعاا  هايادگر بااور    
و « گشت»کند: پی  از دارند. غالباً انديشۀ هايدگر را به دو مرحله تقسیم می

گويند. اماا ايان   ز از هايدگر يک و دو سخن مینی پس از آن. از اين رو غالباً
ها ياا  کند با پیچ و تابنوشتار انديشۀ هايدگر را به صور  راهی تصوير می

فراوان، که با استناد به آثار هايدگر آن را در چهار مرحله خالصه  هایگشت
( از ساه نگااری ياا بیاان     0393تاور   -کند. هايدگر در آخارين در    می

دهاد، کاه   تیجتاً از سه مرحله در راه فکری خود خبار مای  پرس  وجود و ن
ند از: پرس  از معنای وجود، پرس  از حقیقات وجاود و   اترتیب عبار به

کند که هر يک از شناسی وجود. هايدگر تصريح میسرانجام پرس  از محل
ای از راه فکری او هستند. اين مقاله ياک دورۀ چهاارمی   آنها حاکی از دوره

را کاه در آن   0319شناسد: پی  از تابساتان  دای اين مراحل بازمینیز در ابت
بايد جزو فلسفۀ زندگانی به حساب آيد. کار اصالی ايان   انديشۀ هايدگر می

                                                 
 رایانامه: .ایران علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ عضو هیأ   *

 71/1/7911تاریخ پذیرش:    71/8/7911تاریخ دریافت:    

درجه این مقاله دارای 

پژوهشی است-علمی  
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شاان و  نوشتار توضیح و تبیاین کلای ايان مراحال چهارگاناه، باازۀ زماانی       
 توضیحی در مورد نسبت میان آنها است. 

عنااای وجااود، حقیقاات وجااود، : هاياادگر، پرساا  وجااود، مهدداکلیدددوا ه
 .شناسی وجود، توپولوژی وجودمحل

 . درآمد  0
 0،«چارخ  »يا « گشت»شناسد: پی  از باور مشهور دو مرحله در راه فکری هايدگر می

شاوند: هايادگر اول   رو سرانجام قائل به هايدگر ياک و دو هام مای   ينا و پس از آن؛ از
مسالماً پژوهشاگران در    1آياد. از آن میپی  از گشت بوده و هايدگر دوم يا متأخر پس 

گاردد کاه   نحوۀ توضیح اين دو هايدگر با هم اختالف دارند، که اصالً به تااريخی برمای  
دادن آن را در اواسا  دهاۀ چهالِ سادۀ     گذارند. کسانی رویبرای گشت يا چرخ  می

م (، بعضی آن را در اواس  دهۀ سی، و برخی ديگار ها  003، ص 00آ اند  مپی  دانسته
چنادان   به هر حال برخالف اين تلقی نه 9دانند.آن را رويدادی در ابتدای همین دهه می

بیند، که پخته، پژوه  حاضر چندين و چند چرخ  و گشت در راه فکری هايدگر می
 آيد.  اجمال میشان اينجا  بهتوضیح

لای  تاوان راناد. و  که بدون پرس  از وجود از راه فکری هايدگر سخنی نمیپیداست
شاان در مناابب اولاین و دوماین     و همانندان "پرس  وجود"و  "وجود"تکرار دائم الفاظ 

شان بیافکند. خود آنچاه هايادگر   بودن و فهمیدنم روشنفلسفۀ او نیز نبايد ما را در توهّ
و حتای پای  از آن باه بحا       وجود و زماان از زمان انتشار « غفلت از وجود»با عنوان 

-ت تااريخی و بالاذا  موقعیّا   دهاد. غفلات از وجاود او ً   ا نمیگذارد، اين اجازه رمی
آمدن  دراصل به انتخاب و اختیار کند، که پی شناختی انسان امروز را وصف میهستی

شدن او نبوده است. سیطرۀ چنین وضعیتی کالً امکان طرح پرس  وجود و حتی نزديک
ری فهما  بارای ماا خواننادگان     کند؛ نه تنها به دلیل دشوانهايت دشوار میبه آن را بی

ی. افزون بر ايان  اهم به دلیل نابودن امکان طرح تر برای خود او، آنهايدگر، بلکه پی 
سات بارای واداشاتن او باه ت ییار مکار ر       پرس  وجود هم عامل ديگری ا 0بودنسترگ

ی و طبیعتاً ديگرگونی طرح و تقرياری از پرسا  وجاود. پاس     اشناختیموضب هستی
ت کاه موقعیّا   5«تار  وجاود  »پرس  وجود، به اضافۀ غفلت از وجود ياا   خود سترگی
دارد که طرح و تقرير پرسا  خاود را بارهاا    ماست، هايدگر را بر آن می حاکم تاريخی

برود، و دائماً راه «( های جنگلیراه»ها  به قول خودی ها و بیراههراههت ییر دهد، به گم
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د. و هماۀ اينهاا سارانجام يعنای: پرسا  وجاود او       نگری نمايا رفتۀ خود را منتقدانه باز
ل و بسایار، کاه مسالماً هماۀ     هم شرح و توضیح مفصّ نیازمند شرح و توضیح است، آن

 گنجد.  بح  آن در طاقت نه چندان زياد اين نوشته نمی

ردد که: اصالً هايادگر  گبنابراين بح  از دوران فکری هايدگر به اين سؤال نیز برمی
بادان داده   9جودی را زير و رو کرده يا چند طرح و تقرير ياا نگااری  لۀ وچند بار مسأ

ی آن را باه  انديشد، و گاهی هم حت نگرد و بازمیفکری خود را بازمی است؟ او بارها راه
رو توانند در يافتن پاسخ به مدد ما بیايند. ازيان برد. اينها قطعاً میای میهدايت مسیر تازه

هاای غیررسامی و   گرديم، به يکی از در ای هايدگر برمیهبه يکی از آخرين بازنگری
در ساال   تاور فرانساه  -در  خصوصی وی با حضور بعضای از دوساتان و شااگردان     

های حاضران را باه نرار و تأيیاد خاود هايادگر      نوشتهمتن فراهم آمده از در  0393.7
اند و اکنون بخا   داده انتشار سیمنار چهاربا نام اند و چند سالی پی  از مرگ  رسانده

ی ادوم از مجلد پانزدهم مجموعۀ آثار او است. اين مرجب، هم به دلیل نزديکای زماانی  
به پايان کار و زندگی هايادگر بارای بحا  ماا شااخه و مهام اسات، هام باه دلیال           

و  هاای نگااری  ، و هم به دلیل اشارۀ او به ديگرگاونی وجود و زمانهاي  در بازنگری
چناین خبار   تاور  -  های طرح پرس  وجاود، کاه از آن در در   نگیتقرير و به چگو

 دهد:می
ديگار  بیاان  وفقِ مواري ، يعنی پرس  از وجود موجود ]و[ باه  « پرس  از وجود» 

پرس  از موجوديت موجود، کاه در آن موجاود باا نرار بار موجودباودن  تشاخه        
 الطبیعه است.   -( پرس  مابعدdie  همانيابد. اين پرس  می
ياباد.  کلی ديگری ]= متفاوتی[ مای يک معنای به وجود و زمانبا « رس  از وجودپ»

 وجود و زماان در اينجا قضیه بر سر پرس  وجود همچون وجود است. اين پرس  در 
 موضوعیت يافته است.  « پرس  از معنای وجود»به عنوان 

و  –، شاود رهاا مای  « پرس  از حقیقت وجود»بعداً اين نگاری/تقرير به نفب همین 
کاه از دل آن   –، «وجود 8مندیپرس  از مکان يا مکان»سرانجام ]اين نیز[ به نفب همان 

حال اين سه تعبیر در ضمن آنکاه  درعین برخاست. 3«شناسی وجود/محلجايگاه»عنوان 
 کنند:نمايند، سه گام  بر راه انديشه را ]هم[ عنوان میديگری ]قبلی[ را نسخ می

 (  900، ص 05آ (  مτόπος  «مکان-حقیقت–معنا»



 0011، بهار و تابستان 93جاويدان خرد، شماره  079
 

برد که مطلب روشن است: هايدگر سه طرح يا نگاریِ پرس  از وجودی را نام می
ای از راه فکری او نیز حال گويای گامی يا مرحلهاند،  و هر يک درعینبه دنبال هم آمده

گويد ساه مرحلاه در راه   های پرس  وجود، هايدگر میهستند. بنابرين به اعتبار نگاری
 ري  پیموده است.  فک

شان و يا درباارۀ مساائل   ها، آغاز و انجامولی او در اينجا چیز زيادی دربارۀ آن دوره
گوياد؛ فقا  پرسا     هاایِ پرسا  وجاود نمای    هاا و پاردازی  درتنیده باا آن نگااری  

هاای هايادگر در نقال    کند. بنابراين با بازنگریشان، پرس ِ وجود، را مروری میبنیادين
ای را بازشناخت، که او در پای طارح   «های جنگلیها يا بیراههراهگم»توان قول با ، نمی

پرس  از وجود در هر دوره پیموده است. گذشته از اينها هايدگر دوران نسابتاً طاو نیِ   
گويد که گاويی  گذارد. گاه او طوری سخن میرا نیز مسکو  می وجود و زمانپی  از 

از   که باه گفتاۀ خاود او پرسا     است. درحالی آغاز پرس  وجود با همین کتاب بوده 
 ای آغاز کرده بود.وجود را از نوجوانی

تاوان  های هايدگر، میبا همۀ اينها با دقت در همان نقل قول و به مدد ديگر بازنگری
تر کرد و بازۀ زمانی هر يک را نیز کاه هايادگر باه ساکو  برگازار      اين مراحل را دقیق
تی از مسائل ماورد بحا  او   شخه ساخت. همچنین به کلیّتقريب م کرده، دست کم به

زمیناۀ  هاای بسایاری کاه در پاس    خصوص باه کماک در   هدر هر دوره دست يافت؛ ب
های وی باه  در  ترين خصوصیتکرد. مهمهاي  ايراد میها و کتابها، رسالهسخنرانی

هاای هايادگر   ر آنها است، يعنای د « داربودن-برنامه»اشارۀ بسیاری از هايدگرشناسان، 
ند؛ مسلماً با نرار و ارجاا    کنهای منرم فکری و فلسفی خاصی را دنبال میاصو ً برنامه

لۀ وجود. پس هايدگر خود را تنها به تقريرهای پرس  وجاود و نتاايم مفهاومی    به مسأ
ور محا پارداز و منطاق  انديشه و فلسفۀ او که سیساتمی ياا نراام    داشت.آنها مش ول نمی

نرامی منطقی را بس  دهد و بنا کند. اين است  ̊لۀ وجودمبنای مفهوم و مسأنیست، تا بر 
گوياد اصال   که هايدگر در بند ]پاراگراف[ دوم نقل قول با ، رها از منطق مفهومی، مای 

پرس  از حقیقت وجود باوده، ولای آن را باه صاور  پرسا  از       وجود و زمانسؤال 
تار از نقال   چند صافحه پای    سمینارهامعنای وجود درانداخته است. هايدگر در همان 

پرسا  از حقیقات وجاود را     وجاود و زماان  گويد که پاس از  قول با  به صراحت می
و به اينکه معنای وجود را در ايان   وجود و زمانمطرح کرده است؛ البته پس از اشاره به 

يد: طارح  گوفهمید. دلیل اين ت ییر را نیز در اينجا می 01«طرح»کتاب بايد برمبنای مفهومِ 
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ساادگی اماری   خصوص به دلیل سیطرۀ سوبژکتیويسم دورۀ جدياد، باه  هو طبیعتاً معنا، ب
 گويد:شود، که بر خالف مقصود کتاب است. هايدگر میانسانی تلقی می

معنايی را دريابیم، کاه  « ̊طرح»رويارو شويم و از  00رأيی/کژرايیبرای آنکه با اين کم
، انديشۀ پس از 01بخ (متعلق به پیوستگی گشاي ماند  معنای طرح در آن محفوظ می

کارد. و بارای آنکاه از    « معنای وجاود »را جانشین « حقیقت وجود»تعبیر  وجود و زمان
حقیقت پرهیز نمايیم، تا ممانعت کنیم از اينکه حقیقات همچاون    09هرگونه خل  معنای
 –وجود توضیح داديم « مکانت»را با « حقیقت وجود»فهمیده شود،  درستی/صدق احیاناً

باودنِ مکاان را   حال فهمی از مکاان ]يعنی[ حقیقت همچون مکانت وجود. همین درعین
شناسی وجود ]را آورديم[، که آن را بارای مااال   رو تعبیر محلگیرد. ازينفرض میپی 
د باه ماتن وياراي  شادۀ فارانتس      يابیاد؛ همچناین بنگريا   می از تجربۀ تفکر/انديشهدر 

 (995، ص 05آ  م .هنر و مکان: 00 رِزه

اين نقل قول خالصه حاکی از چند مطلب اسات: اول ساه نگااری و بیاان پرسا       
ل پرسا  از معناای   وجود، شبیه به آنچه که در نقل قول پیشاین آماد. دوم، دلیال تحاوّ    
است کاه معناا و طارح    وجود به پرس  از حقیقت وجود، که پرهیز از سوبژکتیويسمی 

ها را در اصل بايد به خود وجود ياا اا   که اينفهمد؛ درحالیوجود را امری انسانی می
گااهی حتای    به ياد داشاته باشایم کاه   ای برگرداند. سوم، و ماهیت آن، يعنی به حقیقت

توان بازشناخت؛ همانند همین پرسا   آسانی نمیپرس  وجود هايدگر را در بدو امر به
گويد در آنجا به صور  ديگرِ پرس  که خودی می وجود و زمان ت وجود دراز حقیق

چهارم، زمانِ طارح پرسا  از حقیقات وجاود، کاه      ی کرده بود. ااز معنای وجود طرح
 است، يعنی حدوداً در اواخر دهۀ بیست و اوايل دهاۀ سای. در  « وجود و زمانپس از »

تار  واقب هم پرس  از حقیقت يا اا  و ماهیت امور، و از جمله از حقیقت وجود، پی 
ای در آثار او اصالً جا و مقامی ندارد. پنجم، هم در اين نقل قول و هم در پیشین اشااره 

به اولويت تقرير پرس  از حقیقت وجود، که در آثاری گاه نیاز آن را پرسا    بینیم می
واند، و گاهی هم پرس  از خود وجاود. و ايان نیاز يعنای     خماهیت وجود می از اا /

هاای پرسا  وجاود و در پای آن، مراحال و مناازل راه       هايدگر برای توضیح نگااری 
گاناۀ  هاای ساه  دهد. پس هايدگر توضیحِ صور ی به ترتیب زمانی اهمیتی نمیافکری

ماانی، بلکاه از   ای که در اين راه پیموده را نه به ترتیب زگانهپرس  وجود و مراحل سه
، باا ابتادای از پرسا  از حقیقات وجاود توضایح       وجاود و زماان  میانۀ آن و از بعد از 
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لۀ معنای وجود. سطور آينده نیز در توضایح  هم برای زدودن بدفهمی از مسأ دهد، آنمی
   گیرد:مراحل راه فکری هايدگر همین شیوۀ خود او را در پی  می

: اولويت ايان پرسا  ماا را باه اواخار دهاۀ       مرحلۀ پرسش از حقیقت وجود .0
هاای پاس از انتشاار    گرداند، باه نخساتین ساال   بیست و اوايل دهۀ سی سدۀ پی  برمی

گاردد؛  تحو   پرس  وجود که فق  به نگاری و بیان خاود آن برنمای   .وجود و زمان
آ  م زمانوجو و  ۀنوشتن ادام هادر اين سال يدگرها اند.تحو   ديگری نیز با آن همراه

. طباق  کندیمتوقف م و اين يعنی تمام برنامۀ فلسفی وجود و زمان را(، 93-01، ص 03
ساه   شاامل  یاز خاود  ن ياک کاه هار    ،دارد قسمت اصالی  دو آن یۀطرح اول کتاب ۀمقدم
بخ   يعنیست، ا آن طرح ولا بخ فق  دو  یکنون ۀشدچاپ وجود و زمان. اند بخ

هرگاز ديگار در آن    را هايدگر دوم بخ ِ قسمتسه  کل یزو ن« زمان و وجود»معروف 
منتشار   ديگر ۀسه رسال 0313در سال  او وجود و زمان ۀتتم یشت. به جاونن چارچوب

اا  جهات   ۀدرباار  ،یست؟چ یعهمابعدالطب: پردازندیم یعهبه مابعدالطب همگی که کندیم
 یدرساگفتارها  اغلبعنوان خود 09.دالطبیعهمابع ۀکانت و مسئل 05(،3آ  هر دو در می کاف

: ماالً دهندیرا نشان م یعهاشت ال او به مابعدالطب بازگذشته  ۀسد یِس ۀاول ده یمۀاو در ن
در  (19آ  م 07نیاتس يباز   یمنطق با ابتدا یعیمابعدالطب هایبنیان̊ينآغاز یدرسگفتارها

 -يتمحادود  /يانمنادی پا -: عاالم یعاه مابعدالطب یاانی بن یممفااه ، 0318سال تابستانی نیم
، IXیعاه  ارساطو، مابعدالطب   ،91/0313سال زمستانی ( در نیم91/13آ  م 08عزلت /ايیتنه
و سارانجام   0390سال تابستانی ( در نیم99آ  م 03هقو /یرون یتاا  و واقع ۀدربار. 3-1

 ياداگر به  باز. ايراد کرد 0395سال تابستانۀ ( که در نیم01آ  م 11درآمدی بر مابعدالطبیعه
 صاور  پرسا    تارين یاماور، اصال   یات ماه ياا اا   حقیقات،  که پرسا  از  یاوريمب

، به بعاد(  00، ص 00آ ،  اقل به باور خود هايدگر  مستا از زمان ارسطو یعیمابعدالطب
قات. در  یاا  حق ۀباار در ی( و درساگفتارها 0391  10یقات اا  حق ۀدربار ۀآنگاه رسال
آ  م وجااود و حقیقاات(، 90آ  م (91/0390  11يتتو غااار افالطااون و تئااا یاالباااب تما

پرسا   . 0ساال متاوالی اسات:    ( که خود شامل دو درسگفتار جداگانه در دو نیم97/99
ساال زمساتانی   در نایم  دربارۀ اا  حقیقت. 1و  0399سال تابستانی در نیم بنیانی فلسفه

 ابساتانی ساال ت ( در نایم 98آ  م  19منطق همچاون پرسا  از اا  زباان    یزو ن، 0/0399
 ی. حتا آورد یمخاواه  یعاه لۀ مابعدالطبأبه مسا  يدگراشت ال ها ايلدر  حتماً را هم 0390
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تاوان تاأمال    دهۀ سی را مای  دوم یمۀدر ن یچهو ن 10يدئالیسما  ۀاو دربار یدرسگفتارها
  بريم.هايدگر دربارۀ آخرين مرحلۀ مابعدالطبیعه دانست که امروزه روز در آن به سرمی

یعاه  نسبت به مابعدالطب هايدگر تا پی  از نیمۀ دهۀ سیِ سدۀ پیشین، او آثار غالبدر 
خااص   یعاۀ مابعدالطب کوشاید یم هرحالبه او هاسال یندر هم. دارد يجابیموضب ا نهايتاً

 شناسای یهسات »تار آن را  ی پ یکمبنیان بنهد، که  15«يندازا یعۀمابعدالطب» با نامخود را 
ای کاه  شناسی و مابعدالطبیعههم نامیده بود؛ هستی 17«یادينبن یسشنایهست»و  19«يندازا

در بن همۀ حال یندرع ابتدا و ابتناي  بر دازاين است و به اعتبار آنکه بنیادين هم هست
. به هماین دلیال هايادگر در هماۀ     است ياندر جر الطبیعه-شناسی و مابعدیاشکال هست

ه شرح و تفسیر مابعدالطبیعه و هاي  دربارۀ مابعدالطبیعه دست بدرسگفتارهای اين سال
 زند.بزرگان  با رجو  به مابعدالطبیعۀ دازاين می

ولی اين موضبِ نهايتاً مابت و ايجابیِ هايدگر نسبت به مابعدالطبیعه حدوداً تا اواس  
يابد. در آن حدود زماانی چارخ  ديگاری در راه فکاری     دهۀ سیِ سدۀ بیستم ادامه می

الطبیعه، يعنای غلباه بار آن اسات.     -هت سلب و نفی مابعدآيد، که در جمیهايدگر پی 
کشد، و هم مواجهاۀ او باا   که در عمل، هم از بنیان نهادن مابعدالطبیعه دست میاستاين

ماند و بار کارشاان را بیشاتر   یمحدود نم شرح و تفسیر فق  به مابعدالطبیعه و بزرگان 
انگااری وی را  چه کاه هایچ  به نی 18یاگذارد؛ بخصوص در تعريضبر شرح به جرح می

بیند و از اين پايان تمام تااريخ مابعدالطبیعاه تاا باه     آخرين مرحلۀ مابعدالطبیعۀ غربی می
ياباد. بیشاتر   انگاراناه مای  نگرد و اا  اين تاری بلند را هایچ باره بازمیيکافالطون را به

باا   یزسات در  خاود  کاه  13اناد، درسگفتارهای هايدگر در نیمۀ دوم دهۀ سی دربارۀ نیچاه 
وارد درحقیقت هايدگر در نیمۀ دوم دهۀ سای  . انديشیدیم یعه و گذشت از آنمابعدالطب
 وياژه باياد  به رابا او  اییسخنکه حاصل هم شود،یم یچهبا ن ی و فلسفیفکر یگفتگو
 یعیمابعادالطب  یبارا   گونااگون  یهاا کوشا  در و  یعه ديدلۀ غلبه بر مابعدالطبأدر مس

-35هاای  ، ماالً شاماره 95آ گويد  ممی «يگرد یآغاز»از اين رو هايدگر از . یانديشیدنن
که تاا کناون مابعادالطبیعی باوده و در     « وجود يختار» که مابعدالطبیعی نباشد، و از (،83

هرحاال  مابعدالطبیعه به .های هفت تا نه(، فصل1/9آ آينده حتماً بايد غیر از اين باشد  م
هنوز هم در فلسافۀ هايادگر موضاوعیت تماام دارد؛ منتهای       ءفاين دورۀ سلب و انتا در

 ست.  بح  او ديگر بر سر سلب و انتفای آن ا
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بار صادر    بااره ياک باه  یعاه مابعدالطب کلماۀ  وجاود و زماان  پاس از انتشاار   خالصه 
و  يل/هرمنیوتیاک تأو یجا يگرو د نشیندیم يدگرها یفلسف يشۀدرسگفتارها و اصالً اند

در کارهاای  که  کندیم يح. بعدها هم او تصرگیردیرا در فکر و زبان او م يدارشناسیپد
 یعاه پاس مابعدالطب  (.30 ، ص01آ ماسات    بارده یرا به کار نما  يلیا تأو يگرد اخیری

نیز طبیعتااً   وجود ۀ. مسئلخزدیم يدگرها يشهاکنون به قلب اند یفلسف یاهمچون مسئله
موضوعا  تاازه را   یاریکه با خود بس شود،یظاهر م عهیبا مابعدالطب همراه به بعد يناز ا
رقام   يدگرها یدر راه فکر را یاتازه ۀمرحل هرحالیعه به. مابعدالطبآوردیم میدانبه  هم
صاراحت انديشاۀ   باه  وجاود و زماان  پاس از انتشاار    یزماان کوتااه  او نیاز  زند. خودمی

 01در ناماۀ ماور     هايادگر . انگاردیم ي تازه از راه فکر ایهآغاز مرحل یعه رامابعدالطب
از  یعاه مابعدالطب یم بنیاانی مفاهبا اشاره به درسگفتار  91بلوخمان یزابتبه ال 0313سپتامر 

 زند:  یم "یعهمابعدالطب"و بر آن مهر  گويدیم ي نو در راه فکر یاآغاز مرحله
. ناو شاوم   کاامالً  یموفق باه شاروع   بايدیدر زمستان م یعهگفتارم مابعدالطببا در  

 Heidegger-Blochmann:33) 
انديشاۀ   "دوران يا مرحلاۀ مابعادالطبیعی  "توانیم حال میدرنتیجه اين دوران را درعین

تری باشد به مباح  اين دوران. دوبااره تکارار   هايدگر بنامیم، به امید آنکه درآمد روشن
گیارد: دورۀ ايجاابی   میتر را در بر کنیم که دوران مابعدالطبیعه خود دو دورۀ کوچکمی

در نیمۀ اول دهۀ سی سدۀ پیشاین اسات و او ساعی در گذاشاتن      مابعدالطبیعه که تقريباً
کند؛ و دورۀ نفی و سلب و غلبه بار مابعدالطبیعاه، از   بنیان و بنیادی برای آن و در آن می

 نیمۀ دوم همان دهه به بعد تا به انتهای اين دوره در اوار دهۀ چهل.   
کشاد؟  پرس  از حقیقت وجود يا دوران مابعدالطبیعه تا به کی طول مای ولی دوران 

ياابیم. او در  می 0390در سال  نیچه هايدگر بر کتاب دو جلدي « پیشگفتار»پاسخ را در 
از »ای ای از راه فکاری رفتاه  خواهد بار دوره نويسد که با انتشار اين کتاب میاينجا می
او ً روشنايی بیفکند. پس هايادگر  (« 0307  انديشییانسان بارۀ امانیسم/نامه در تا 0391

بیند و ثانیاً آن را در ضمن از قبل و بعادی  پارچه میی را يکااين مرحله از راه فکری
(، 0301  درباارۀ اا  حقیقات  ( 0بارد:  کند. از چند متن نیز در اينجا ناام مای  متمايز می

 91تی بار شاعر هولادرلین   شارح و توضایحا  (، 0390  90آموزۀ افالطون دربااب حقیقات  
ای، عاالوه بار   ها هم تأکید دارد کاه در نوشاته  (. هايدگر بر زمان پديدآمدن متن0350 

دهد. دو متن نخسات  شان میسال انتشارشان که داخل دو ابرو گذاشته، جداگانه توضیح
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را در « هاايی ياک رسااله و ساخنرانی   »اند و متن سوم هام  پديد آمده 90/0391در سال 
فق  غیرمساتقیم چیزکای از   »گیرد. ولی اين متون در برمی 0300تا   0399انی فاصلۀ زم
ناماه  ( باز دربارۀ همین مرحلۀ راه در صافحۀ اول  XII، ص 0/9آ  م«. شناسانندراه را می

از خاود هايادگر    چاپ مجموعه آثار يادداشتی در پاورقی انديشیانسانی دربارۀ امانیسم/
 نوشته است:   0303آمده، که ظاهراً آن را برای چاپ اول آن در سال 

: مطلب گفته شده در اينجا نخست در هنگام نوشتن]ای[ انديشایده  0303چاپ اول 
کوششای   90«آناا  »در  99آغاز شاده،  0399نشده، بلکه مبتنی بر مسیر راهی است که از 

نامه هنوز هم به زباان مابعدالطبیعاه     –سادگی بیان کند. برای اينکه حقیقت وجود را به
 .(909، ص 3آ زمینه مانده است  مگويد، و البته آگاهانه. آن زبانِ ديگر در پسسخن می

داند. هايدگر در اينجا مشخصۀ بارز اين بخ  از راه خود را بح  حقیقت وجود می
را  ناماه  کند، ازين طريق کاه زباان  با مابعدالطبیعه نیز مشخه میحال آن را ولی درعین

گويد به عمد چنین زبانی را برگزيده است. بااز زباان   خواند، منتهی میمابعدالطبیعی می
زد کارده  صاراحت گاوی  و اجبار آن را نیز هايدگر بارها به وجود و زمانمابعدالطبیعی 

تمام اين دوران چیزی نگفته اسات. بناابراين    است. اما دربارۀ رفب زبان مابعدالطبیعی در
برگزيدن عنوان مابعدالطبیعه برای ايان مرحلاه از راهه هايادگر و تمییازی بادان ساخن       

 (909، ص 3آ گزافی نیست.  م
ايان  هام   وجاود از حقیقات  پرس   با یعهمابعدالطبلۀ مسأرب   دربارۀ توانیماکنون 

و اا  و  یساتی را که پرس  از چ یعهمابعدالطب یپرس  اصل يدگر: هانکتۀ مهم را گفت
اصال  "باه   مااالً  یعی،نه تنها به مسائل مابعادالطب  و آن را 95گیردبرمی امور است یقتحق

، بلکاه در بان و   دهاد یبس  م یعهبه خود مابعدالطب یحت ياو  "یقتحق"، به "یجهت کاف
از  ياا  یتو از اا  و ماه کندیم نیزمتوجه خود وجود با خره سؤال را  ينها،ا ۀهم یانبن
فهماد. او در  ای ديگر میپرسد. البته خود هايدگر اين رب  را به گونهیم آن هم یقتحق

پرسا   »دهد: اينجا دو پرس  اصلی مابعدالطبیعه در مورد وجود دارد را از هم تمیز می
بخا   آن. پرس  هادايت  97«افکن/گذار پرس  بنیانی/»مابعدالطبیعه و  99«بخ هدايت
ان پرسا  معاروف مابعدالطبیعااه اسات از موجاود مان حیاا  هاو ياا از موجااود        هما 
طورکلی. مابعدالطبیعه از ارسطو تا هگل و نیچه در ايل هدايت اين پرس  پا در همۀ به
ای نهاده است. ولی در بن و بنیان اشت ال به اين پرس  همیشگی، پرسا   های رفتهراه

ی قابل قیا  و فهم نیست. مابعدالطبیعاه باه   از خود وجود قرار دارد، که با هیچ موجود
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ماناد.  تواند از خود وجاود بپرساد و از آن غافال مای    دلیل اشت ال  به موجود ااتاً نمی
شرط تفکیک آن دو پرس  است و جادايی  پی « تمییز میان وجود و موجود»هرحال به

 راه هايدگر از سنت جاری و ديرپای مابعدالطبیعه.
: پرس  وجاود بناا بار هار دو نقال قاول       شناسی وجودگاهشناسی یا جای.  محل2

پرس  از حقیقت ياا اا  وجاود را    ̊، سرانجام در آخرين منزلِ خودسمینارهاپیشین از 
انجامد. زمان اين اتفاق را نیز نقال  کند و به پرس  از محل يا جايگاه وجود مینسخ می

و  "محل"بازگفت، که در اواخر دهۀ چهل روی داده است. فق  آن  نیچهقول برگرفته از 
جويد، درحقیقت چیز ديگری نیست جز زبان که هايدگر وجود را در آن می "جايگاهی"

باياد آن  شناسای وجاود، مای   ی شعر. پس برای درآمدن به بح  محلاو صور  اصیل
اين جملاۀ مشاهور   «. است زبان خانۀ وجود»جملۀ معروف هايدگر را به ياد بیاوريم که: 

، 3آ نوشاته اسات  م   انديشای انسانی نامه دربارۀ امانیسم/را گويا هايدگر نخستین بار در 
ی سارا  وجاود را از خاناۀ    ا(. پس هايدگر در آخرين مرحلۀ بزرگ راه فکری909ص 

او  انديشد، راهی است بلند. از ايان رو گیرد. اما تا به آن خانه و زيانی که او میزبان می
طارح کارده و   « در راه زبان»گويد مسائل وجود را به اعتبار زبان يا چنان که خودی می

دست  –ترين مباح  و مسائل اين مرحله (. يعنی مهم999-7، ص 05آ دهد  مبس  می
اند  جلد آمده در راه زبان در فصول کتابی به همین نامِ –کم به زعم نگارندۀ اين سطور 

های هايدگرند دربارۀ زبان و شاعر. در ايان   ، که گردآوردۀ سخنرانیاز مجموعه آثار( 01
شاود، هايادگر ديگار اساتاد     از اواخر دهۀ چهل سادۀ پای  شارو  مای     دوره که تقريباً

دهد، ولی برنامۀ جديد فلسافی خاود   ای است که در  رسمی دانشگاهی نمیبازنشسته
باارۀ زباان و   که عمادتاً ياا در  برد، می ی پی اهای غیررسمیها و در را در سخنرانی

حقیقت آن است، و يا دربارۀ شعر شااعرانی چاون هولادرلین، تراکال و ريلکاه. حتای       
خاود را بار    ( هايدگر بنیان و بنیاد بح 01آ  م 98 اصل جهت کافیدرسگفتاری دربارۀ 

 گذارد.زبان و نو  بیان و تأکیدهای بیانی می
تعبیار هام پیادا اسات، مکاان در      شناسی وجود، چنانکه از خاود  محل اما در مرحلۀ

مکان بار زماان در ايان     ميابد. بنابراين از تقدّمی و اولويتی میوجودشناسی هايدگر تقدّ
توان گفت؛ البته به اين معنای خاصی که زبان، خانه و جاای و محال   سخن میدوره نیز 

کوشاد کاه   نمای  وجاود و زماان  هفتاادم  وجود است. او در اين دوره ديگر همانند باب 
( ايناک اگار باه    § 71، 1آ مندی او احاله دهاد.  م مندی خاص دازاين را به زمان-مکان
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م مکااان برگارديم و تماامی راه رفتااۀ فکاری هاياادگر را    اعتباار هماین اولوياات و تقادّ   
بار   می رايم بايد بگويیم در انديشۀ هايدگر هماواره مکاان مقادّ   بازبنگريم، برخالف تلق 

زمان بوده است؛ منتهی باز با تکیه و تأکید بر معنای خاص مکان يعنی زبان. درحقیقات  
 گويد:سخنی يا تفسیر اين جملۀ هايدگر است که میاين گفته هم

دانم: چون تأمل دربارۀ زبان و وجود از اوايل، راه فکريم من فق  يک چیز را می»... 
آ  م«. ماناد زمیناه مای  بخشند، پس بح  ]از اين دو[ حتی ا مکان در پسرا تشخه می

 (  88، ص 01
بنابراين هايدگر موافق با اين تلقی رايام نیسات کاه دو مبحا  وجاود و زماان راه       

 وجاود و زماان  جا بر در نتیجه برای خواندن هايدگر هم نبايد نابه ی را رقم زده،افکری
لۀ زماان در فلسافۀ  هايادگر و    د. به بیان ديگر تأکید بی  از حد بر اهمیت مسأتأکید کر

 ی.  افهم خود او است از راه فکری برخالف وجود و زمانای با تلخیه انديشه
بايد در اينجاا معلاوم کارد، کاه      نیز حتماً 93«اتفاق»عالوه جای اصطالح هايدگری به

(. 909، ص3آ باوده اسات  م  « انديشۀ من 01کلمۀ هدايتگر 0399از سال »گويد خود می
بايد فهمید، يعنی آن را مکاان و محلای   مسلماً اتفاق را پی  از هر چیز به اعتبار زبان می

 گويد:   دانست برای اتفاق يا اتفاقِ وجود، همان طور که خود او می
[ خاناۀ وجاود   …نامیده شد. همو مأمن حضاور اسات ]  « خانۀ وجود»تر[ پی زبان ]

، 01آ چگاونگی اتفااق هسات.  م    00حکاياته  ]آری[ زبان است، زيرا زبان همچون نقل/
 (  155ص 

تواند باه دور از ت ییار و   ، طبیعتاً نمی0399واژۀ انديشۀ هايدگر از سال ولی اين کلید
را همچون راه يا راه فکری لحااظ کارديم و بعاد     خصوص که انديشۀ اوهتحول بماند، ب

را متن  تعلیقا  قائل به چرخ  و گشتی مهم در آن، در اواخر دهۀ چهل شديم. معمو ً
دانند، ولی اين اثر نه يگانه متن اين بح  است و نه آخرين آنهاا.  اصلی مبح  اتفاق می

چارخ  و  "سادگی به راه زباندر گويد با می تعلیقا مقايسۀ میان اتفاقی که هايدگر در 
ی در طاقات کام ايان    ادهد؛ که مسلماً بح  مفصلنشان میدر معنای اتفاق را  "گشت

ای از اتفاق کاه باا، و   اشاره آورد که صور  تازهگنجد. فق  اجما ً بايد بهصفحا  نمی
در نسابت و   تعلیقاا  ای در دهد، او ً ديگر همانناد صاور  پیشاین   در زبان روی می

صاراحت  دهاد، هرچناد هايادگر در ايان جاا باه      ق میان وجود و دازاين دست نمیتعل
ست ا ی به پرس  بگیرد. اصالً در همین دورۀ آخراکوشد وجود را به اعتبار حقیقتمی
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دهاد و  باه   که دازاين واقعاً مرکزيت و محوريت خود را در انديشۀ هايدگر از دست می
هم در قبال خدايان در زيار آسامان و    رانَد، آنمی 01«فانی»يا « میرنده»جای آن سخن از 

نیاز   گفتگاو (. در 03، ص 01آ م ی  ماالًامعروف 09«چهارگانۀ»بر روی زمین، يعنی در 
دازاين اصاًل نق  در خور توجهی ندارد، گرچاه هايادگر باا دازايان تعاابیر ناوی هام        

، ص 01آ  م« نای دازايان ژاپ »(  و 89، ص 01آ  م« دازاين آسایای شارقی  »سازد و از می
(. در ايان ماتن جاز ياک     89، ص 01آ  م« دازاين اروپايی»گويد، البته در قبال ( می010

 ( سخنی از دازاين در میان نیست.80، ص 01آ  م« دازاين ما»مورد ديگرِ 
شاود.  تر از وجود میدهد که خود بنیانیقدر بس  میآنمرور ثانیاً هايدگر اتفاق را به

آيد. منتهی هايدگر باز حالات  صور  حالتی از اتفاق يا رويداد درمی پس خود وجود به
های نخسات پاس از   شناسد، يعنی عدم را، که قبالً نیز در سالديگری برای اتفاق بازمی

به صورتی ديگر به آن پرداخته بود. پس اتفاق در دو حالت اصلیِ وجاود   وجود و زمان
هاای وجاودی و   است کاه هايادگر از حالات   ای تر نتیجهنمايد. ولی مهمو عدم ر  می
يابد، منتهی اين را به شیوۀ همان می. او نخست عدم را با وجود اينگیردعدمی اتفاق می

ای خبری، شاامل موضاو  و محماول، کاه باا      کند، يعنی با جملهمابعدالطبیعی بیان نمی
 سامینارها  ساد. در نوياند؛ بلکه آن را با دو نقطه و بدون حرف رب  میرب  يافته "است"

 اين نکته چنین تصريح شده است: 0393تور از سال -های  نوشتهدر در 
ساادگی  را رهاا کنایم و باه   « اسات »دهد که بهتر است در اينجاا  هايدگر توضیح می

 بنويسیم:
 (.  991-0؛ نیز همین، ص 907، ص 05آ  م "وجود : عدم"

م، رب  و تعلقی است کاه میاان   همانی وجود و عدو اما گام دوم هايدگر پس از اين
، 01آ وبنیان انديشه در شارق دور اسات  م  بیند. به زعم او عدم بنعدم و شرق دور می

شناسی وجود دورۀ توجه فلسفی هايادگر باه شارق دور نیاز     (.  بنايراين، محل019ص 
 آيد و بارهاهست. در اين دوره بنابراين هايدگر از درِ گفتگوی فکری با شرق دور برمی

از يک گفتگو دربارۀ ظواهر متن مهم (. Hartig & Hecker 1997: 20 کند بر آن تأکید می
آورده،  در راه زبانکه او اصالً آن را در قالب گفتگو نوشته و در مجموعۀ  (گفتگو  زبان

آيد. منتهی به باور او زباانِ  دهد که او از درگاه زبان به اين گفتگو وارد میخود نشان می
اناد  تواند باشد، چون آنهاا مابعادالطبیعی  های اروپايی نمیگفتگوی مورد نرری به زبان

اند. افزون بار ايان   ( و نامناسب و ناتوان از در  وجه و وجهۀ شرقی81-5، ص 01آ  م
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، 01آ دهاد  م با سعی بسیار روی دادن اتفاق را در زبان ژاپنی نشان می گفتگور هايدگرد
انديشۀ هايدگر «  غربی-دورۀ شرقی»حال (. به اين اعتبار اين دوره را درعین095-8ص 

ای است کاه مابعدالطبیعاه ديگار    غربی دوره-توانیم نامید. پس دورۀ جديد شرقینیز می
رهنگ و انديشۀ غربی و همچون اماری تمامااً غربای در    وبنیان فهمچون جريانی در بن

قلب انديشۀ هايدگر قرار ندارد. او به انديشۀ غیرمابعدالطبیعی ديگری را کاه بالفعال در   
 دهد. شرق دور هست، توجه می

تاوان توضایح داد،   ثالااً از اينجا يک تفاو  فرعی ولی بارز ديگر دو دوره را هم مای 
گردد. به ياد بیاوريم که مکاان، مقاام ياا    بعدالطبیعه برمیکه به موضوعیت اصل بح  ما

رو هايادگر  محل طارح مسائلۀ مابعدالطبیعاه چیاز ديگاری نیسات جاز دازايان. ازايان         
شناسی بنیادين هم هسات. ايناک در دورۀ   که همانا هستی درمابعدالطبیعۀ دازاين را بنا ک

خاود   دسات داده و اصاالً  شناسی وجود هنگامی که دازاين مقام پیشین خاود را از  محل
طبیعی به نرار   شود، پس کامالًپرس  وجود هم به صور  جديدی طرح و نگاری می

هرحاال  بايد باه  آيد که مابعدالطبیعه هم ديگر نتواند جايگاه سابق خود را حفظ کند. می
 از آن درگذشت.

: ولاای دازاياان نااه فقاا  در دوران مابعاادالطبیعی، پرسددش از معنددای وجددود  .1
ی، ستون اصلی انديشۀ هايدگر است، بلکه پی  از آن در ادر مرحلۀ ايجابیخصوص هب

به اوج و  وجود و زمانچنین است؛ دورانی که در دوران پرس  از معنای وجود نیز هم
يافتن ايان دوره  اند از پايانرسد. دو نقل قول پیشین از سمینارها نیز حاکیپايان خود می

. شارو  ايان دوره نیاز از    وجود و زماان از پس از و آغازيدن پرس  از حقیقت وجود 
شناسای. تأويال باه    هساتی اولین کاربرد آن همچون اصطالح خاص است در درسگفتار 

يعنی آخرين درسگفتاری در دورۀ اول فعالیت دانشاگاهی او در فرايباورگ در    ،فعلیت
در « مانوجود و زنخستین مسودا  »از  گفتگو. خود هايدگر در 0319سال تابستانی نیم

(. پس اصطالح خاص دازايان در زباان هیادگر    31، ص 01آ گويد  ممی 19همین سالِ 
تا حدود نیمۀ دهۀ سای سادۀ پیشاین     0319مشخصی دارد. بنابراين از سال  تاريخ کامالً

گمارد و طبیعتاً موجود انسانی دازاين می 00هايدگر بیشتر از هر موضوعی همت بر تمییز
یقت هادف او چیاز ديگاری    ی در فلسفه. ولی درحقاوضوعیتبر فهمیدن و فهماندن م

های فلسفی مواجهه باا آن. ولای باه اعتباار     تر معنای وجود و راهلۀ اصلینیست جز مسأ
نیاز  « دورۀ دازايان »حال اهمیت دازاين است که دوران پرس  از معنای وجود را درعین
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تاوانیم بخاوانیم، باه دلیال     نیاز مای  « دورۀ وجود و زماان »نامیم. از سوی ديگر آن را می
رسد، و نیاز باه دلیال اينکاه ايان      به اوج خود می وجود و زماناهمیت آن طرح، که در 

 کتاب جامب دازاين نیز هست. وجود و زمان کتاب جامب اوصاف و احوال دازاين است.

 بُارد. اساسااً  ولی بح  دازاين را هايدگر به دو روی بسیار دقیق فلسافی پای  مای   
بنیاان و بنیااد باود،    هاای روی او فلسفیدن را آغااز کارد، هنگاماۀ فلسافه    روزگاری که 

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          

های اصلی فلسفۀ وی است، که تا نبنیان و بنیاد هايدگر از آن دو خود يکی از ستونوين
يابد. در همین جا او در بازنگريی کاه در پانوشاتی   ادامه می وجود و زمانپايان دوره در 

نامد، و  می 05«تأويل ]پديدارشناختی[ فعلیت دازاين» 0303آورده، روی خود را از سال 
 يسد:نوته است. هايدگر میشبرای تأکید نیز نام روی خود را داخل گیومه گذا

تأويال فعلیات    و اصالً 09پیرامونی بايد متذکر شود که تحلیل عالم محیطی/مؤلف می
مکرراً در درسگفتارهاي  به میاان آورده اسات.    11/0303سال تابستانی دازاين را از نیم

 (  37، ص 1آ  م
هاای وی باه راه   ، که چاون يکای از آخارين باازنگری    سمینارهاولی هايدگر باز در 

خاود را  « عناوان راساتین روی  »در چناد ماورد بادان ارجاا  داديام،      ی اسات  افکری
فکنی، که توضایح  (. بارزترين خصیصۀ شالوده997، ص 05آ خواند  ممی« فکنیشالوده»

آن از عهدۀ اين نوشته بیرون است، کار تاريخی يا وجهۀ تاريخی روی هايدگری است، 
 به سبک و سیاق خاصی که خود او دارد.  طبیعتاً

دو عنوانِ روی هايدگر را مسلماً نبايد متعارض فهمید. آنهاا اعتباارا  مختلاف    اين 
گذاشات،  ی بار کااری مای   اانديشیاند. نامی که او در خود دورۀ رویامر واحد روی

گفات؛  بايد اصول روی او را بازمیمی يعنی تأويل پديدارشناختی فعلیت دازاين، طبیعتاً
، پاس از آنکاه   سامینارها زمانه اسات. ولای در    هم در روزگاری که روی سکۀ رايمآن
، کاه باا تمرکاز بار مابعدالطبیعاه و      ای راهاای تااريخی بسایار و مفصال    ها بحا  دهه

آيد که بخواهد بر وجهاۀ  شناسی است، بر اهل نرر عرضه کرده، به نرر طبیعی میهستی
جاود و  وتاريخی کاری انگشت تأکید بنهد. البته دو اعتباار روی را هايادگر در خاود    

فکنای  شاالوده ( »§9کند: در بااب ششام    هم در کنار هم در مقدمۀ کتاب تبیین می زمان
( وجهاۀ پديدارشاناختی و   §7دهد و در باب هفاتم   را توضیح می« شناسیتاريخ هستی
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هرحال تمرکز هايدگر بر روی  گذشاته از هار اعتبااری( در    تأويلی روی کتاب  را. به
تفادۀ بسیار او از تعابیر گوياای روی هام پیادا اسات،     يک دوران خاص و معین، از اس

فکنی، پديدارشناسی، تأويل و يا ترکیبا  ممکن اين دو. اين است کاه باه   همانند شالوده
ناامیم. پاس دوران   نیاز مای   "دوران روی"اعتبار اهمیت روی اين دوره را درعین حال 

بنیااد  فۀ رویتأسایس فلسا  ان وجود و زماان، هامّ هايادگر صارف     روی يا همان دور
 شود.  می

ولی روی هايدگر به هر اعتبااری کاه لحااظ شاود: پديدارشناسای، تأويال، تأويال        
شناسی يا مابعدالطبیعه، با خره در قلاب   فکنیِ تاريخ هستی-پديدارشناختی و يا شالوده

تاوان  که از تأويل پديدارشناختیِ فعلیاته دازايان نمای   چناندازاين جای گرفته است. هم
شاود، چاون تااريخ    ممکان نمای   فکنی نیز بدون دازاين اصالًن را برگرفت، شالودهدازاي

شود، و اينها نیاز بادون دازايان پدياد     شناسی و مابعدالطبیعه نمیهايدگری بدون هستی
گرديم و توانند آمد. پس بازهم به مرکزيت و محوريت دازاين در دوران روی برمینمی

هم باه هماراه    را« دورۀ وجود و زمان»که با خود نام « دورۀ دازاين»بودن عنوان به موجه
که در بر گهرد دازايان   08،لۀ زمانو هم مسأ 07لۀ وجود و معنای آنآورد، چون هم مسأمی
 گردند، دو فصل مفصل از انديشۀ هايدگرند.   می

: هم پرس  از معنای وجود و هم تبیین دازاين، هر يک دورۀ فلسفۀ زندگانی  .0
آيناد. اصاالً   صراحت در آنها نمیدارند، که حتی خود همین الفاظ بهصور  پیشینی نیز 

در  03«سال اضطراری جنگنیم»، يعنی از 0319درسگفتارهای هايدگر تا پی  از تابستان 
شناسانه ندارند. واژۀ دازاين نیاز در هماین   در فرايبورگ، زبان و بیانی هستی 0303سال 
ها هنوز تبديل به اصطالح خاص انديشۀ او نشده است و اصالً اهمیت چنادانی در  سال

شناسای اباداعی   ای ندارد، تا مبنايی باشد برای بنیان افکندن و بنیاد کاردن هساتی  فلسفه
تنها زبان و بیان، بلکه مسائل فلسفۀ هايدگر در اين دوره درحقیقات   بعدهای هايدگر. نه

اند، که با نیچه، ديلتای و برگسون سارزندگی تماامی در   از جنس و سنخ فلسفۀ زندگانی
خصوص از ديلتای اثرگرفتاه  هزندگانی فکری اروپايیان آن روزگار دارد. هايدگر جوان ب

در اولین درساگفتارهای خاود در فرايباورگ     ایبود، که از تعابیر و اصطالحا  تأويلی
اول استفاده بارده باود. ساوای اصاطالحا  و تعاابیر ياا مساائل و مباحا ، تأويلیاا           

گويااد، يکاای از ارکااان نااا زدودناای فلساافۀ ای کااه ديلتااای ماای هرمنوتیااک( تاااريخی
( را باه انديشااۀ  §،1آ  م وجاود و زمااان انادي  هايدگرنااد. او بااب هفتادوهفااته   روی
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دهد، البته بعاد از آنکاه در   اختصاص می 51خی ديلتای و دوست  گراف فون يور تاري
وجاه تاأويلیِ روی    ̊( در ايل مفهوم لوگو  ياا زباان  §7هفتم   ( بابBِقسمت دومِ  

 "عاالم "شناسای  بحا  تاأويلی در هساتی   »باه   10کتاب خود را توضیح داد، و در باب 
را  51«مقاام تأويال  » «/موقعیات تاأويلی  » 99نیز پرداخت، و سرانجام در باب  50«دکارتی

منداناۀ تحلیال   هويات روی »و تفسایر   59«وغام تفسیر معناای وجاوده هامّ   »مبنايی برای 
قارار داد. باا هماۀ اينهاا هايادگر پرسا  وجاود را کاه از          50«طورکلیاگزيستانسیال به

ه به هیچ وجه فرو ننهاده بود، منتهی معنای وجود را او با 55نوجوانی گرفتاری کرده بود،
جسات.  ای مای يافتاه های فعلیتپیروی از فیلسوفان زندگی، در خود زندگی و صور 

صور  پرس  از معنای زنادگی ياا   ی، اپس پرس  از وجود در اولین طرح و نگاری
تاوان  زندگی بالفعل را يافت. اين است که  اقل در ظاهر فلسفۀ آن روزگار هايدگر نمی

شناسی باه فلسافۀ او، اتفااقی اسات     ورود هستی شناختی بارزی ديد. ظاهراًوجهۀ هستی
دهاد:  درناگ در عناوان درساگفتاری خبار از آن مای     جديد و جالاب توجاه، کاه بای    

 .  شناسی. تأويلیا  فعلیتهستی
شناسی، تا پی  از اين خود دازاين هم در فلسفۀ هايدگر آن افزون بر وجود و هستی

معناای هويات و خاوديتی انساانی     دوره معنای اصطالحی بعدهاي  را نداشت؛ يعنی به
ی، و افکنای نبود که هم در قلب پديدارشناسی تأويلی وی جای دارد، هم در دل شالوده

و به عباار  ديگار    59بس  و شناسی او است. تفسیر يا به معنايی شرحهم کانون هستی
دهاد، ناه در   دازايان ر  مای   وجاود ست که در خاود  تأويل  هرمنوتیک(، اصالً امری ا

معرفت و هوی عقل او. دازاين، آدمی نیست که پای متنی نشسته باشد، تا بنا بار روی  
است که در میانۀ موجودا  و در دل عالم،  ای شرح و تفسیری کند، بلکه کسیبرگزيده

وجودی عین تفسیر و شرح معنای وجود و موجودا  است. به همین دلیل هايادگر از  
ی آنکه از طريق معنايافتن و معنا کردن موجودا ، گويد، براخصلت پديداری دازاين می

گیرد. برای همین هم هسات کاه هايادگر    حال میدهد و درعیننشان از خود وجود می
دهد. دازاين از سوی ديگار مبناای فلسافۀ تااريخ     دازاين را موضو  فلسفۀ خود قرار می

اند. شناسیو هستی هايدگر نیز هست، که جريان اصلیِ زيرين و بنیادين آن مابعدالطبیعه
نادر  باه   بسیار  باه 0319دازاين به اين معنای اصطالحی را هايدگر تا پی  از تابستان 

مان پیرو زبان متداول فلسافه در  بَرد. او دازاين را در اين دورۀ ابتدايی مورد بح کار می
 بُرد.طورکلی به کار میآلمان به معنای وجود و موجود به
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های بارزی که میان انديشۀ هايدگر پای  و پاس از تابساتان    و بنابراين به دلیل تفا
وجود دارد، بايد دورۀ مستقلی تا پای  از ايان گشات و چارخ  آشاکاری باه       0319
هاا خالصاه   ايان تفااو   «. دوران فلسافۀ زنادگانی  »شناسی را بازشناخت، با ناام  هستی
ودن زبان و بیان و شناسانه نب( هستی1( صريح نبودن پرس  از معنای وجود؛0اند: چنین

( نبااودن دازاياان بااه معنااای خاااص آن در میااان اصااطالحا  9نیااز مسااائل فلساافۀ او؛ 
ای که او باا  تر دارد: دورههايدگری. بنابراين دوران روی هايدگر خود دو دورۀ کوچک

شناسای از  انديشد و بعد با چارخ  باه ساوی هساتی    نرر بر مبادی فلسفۀ زندگانی می
گشايد و از سوی ديگر پای دازايان  شناسی را به فلسفۀ خود میسويی پای تاريخ هستی

 داند.  ها در آن میشناسیرا، که هايدگر بنیان همۀ انوا  هستی
يعنی دورۀ فلسفۀ زنادگانی، نیاز خاود باه دو دوره      0319البته دورۀ پی  از تابستان 

یات دارد. در  شود: دورۀ دوم به دلیل اشت ال به فلسافۀ ارساطو اهم  تر تقسیم میکوچک
دو ساله هايدگر دو درسگفتار در تفسیر پديدارشاناختی فلسافۀ ارساطو    -اين دورۀ يکی

شناختی فلسافۀ  ها است که بن و بنیان چرخ  هستیدر خالل اين در  57کند.ايراد می
گیارد. تاا پای  از درساگفتارهای ارساطو، فلسافۀز نادگانی هايادگر         هايدگر شکل می

 58خلوص بیشتری دارد.
 یان ادوار مختلفنسبت م

هاا و ياا نگااری و    آيد که نسابت ايان دوره  اين پرس  گريزناپذير نیز مسلماً پی  می
های پرس  وجود با يکديگر چگونه است؟ آيا هر سامان و ترتیبِ ناوِ پرسا    پردازی

 ̊های پیشین است؟ شايد هام هار طارح ناو    ابطال و يا تر  بنیان و وجود به معنای نفی
ی تازه و بارای رسایدن باه نتاايم ديگار؟ آثاار       بس  طرح پیشین باشد، منتهی در مسیر
های رفته و آثار پیشین . ولی همۀ آنهاا بارای   هايدگر پُرند از بازبینی و بازنگری در راه

کناد کاه آمادن هار     های ديگران نیست. بارها او تصريح مای زدودن ابهاما  و نافهمیده
نگری نو به پرس  وجود، ابداَ باه معناای نفای و ابطاال      مرحلۀ جديد و هر نگاری و

(؛ بلکاه هار باار پرسا  وجاود را      30، ص 01آ های پیشین نیسات  م مرحله و نگری
همانناد ايان   کناد. مااالً   تر آغاز و طرح مای بنیانی ژرف و تر و از بنتر، آغازينایريشه

تعلیقاا  بار   در « "فااق ات"تاا باه    وجاود و زماان   . از01»سخنی را هايدگر تحت عنوان 
نويسد، يعنای در کتاابی کاه موساوم باه شااهکار دوم       ( می95آ  م فلسفه. درباب اتفاق

ای  انديشاۀ اتفااق و نیاز    هايدگر است. او برای آنکه مرحلۀ تازه و بنیانِ نوين انديشاه 
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، ايان جملاۀ کوتااهه    پرس  از حقیقت وجود( را نسبت به دورۀ وجود و زمان بازگوياد 
 نويسد:   میگويا را 

تر پرسایده شاود، باياد از بنیاان     اصیل تر/هر بار که آغازين 53،ایهر پرسیدن اساسی
 .(80، ص 95 م.آ.  ی يابددگرگون

پرس  وجاود، مراحال    آيد که با هر صور  جديدهبرمیچنین ين جمله ا از بنايراين
نیساتند.  نیاز   نهاده و رهاشدۀ هايدگر سرضب پشتاشان، موهای بنیادينپیشین و پرس 

تار  سه سطر پی -، يعنی دو01حتی در جملۀ نخست همین قطعۀ  (30، ص 01آ ر : م
(« Seynپرس  از معنای وجود  »همیشه همین "د که داراز نقل قول با ، هايدگر تأکید 

سال  از آنِکه  زمان و وجود( حتی رسالۀ 80، ص 95پرسد.  م.آ. می «را و فق  همان را
 هاای آخرين مرحله و صور  پرسا  وجاود اسات، هماان پرسا       و متعلق به 0391
واساطۀ  اداماۀ بای  پیداست که که ولی بر بنیانی نو،  پرسد،را می "زمان"و  "وجود" پیشین

از  ی راابايد سخن از يک هايدگر گفت که راه فکاری بنابراين مینیست.  وجود و زمان
در مراحال  هار باار   اين پرسا  را  پرس  وجود وجود رقم زده است، منتهی  نوجوانی

 د. ادد و بس  مییپرستر از نو میوبنیانی ژرفنتر و از بمختلف راديکال

       نتیجه
ای است مجعول. فق  يک هايدگر يک و دو، هايدگر پی  از گشت و پس از آن، افسانه
راناد.  تر پی  مای تر و ژرفهايدگر وجود دارد، که پرس  يگانۀ وجود را هر بار بنیانی

های بیان و تقريری شکل گرفته، چهاار  که با پرس  وجود و شیوه یادر راه فکریاو 
 ند از:ابه ترتیب زمانی عبار ، که دپیمايمیمرحلۀ اصلی را 

های دانشگاهی هايدگر تاا پای    . دوران فلسفۀ زندگی، يعنی دورۀ آغازين فعالیت0
کناد، بلکاه آن را   طرح نمی او صراحتاًه پرس  وجود را مرحل. در اين 0319از تابستان 

قیقات  انديشۀ او در ايان دوران را در ح  جويد.ی میاهای بالفعلدر زندگانی و صور 
سال آخر آن و دو درسگفتار هايادگر در  بايد در ايل فلسفۀ زندگی آورد. البته دو نیممی

دورۀ »عناوان   زنیا  بايد کارد و باه آن  تفسیر پديدارشناختی ارسطو را، جداگانه لحاظ می
تر فلسافۀ  دورۀ ناب»های پی  از آن که بايد داد، در برابر سالمی« شناسیر به هستیاگذ

 اند.«زندگی
تاا باه    شناسای هستیو درسگفتار  0319. دورۀ پرس  از معنای وجود: از تابستان 1

شاود. ايان را هام زباان و     شاناختی مای  اواخر همان دهۀ بیست، فلسفۀ هايدگر هساتی 
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ای. سؤال وجاودی  دهد و هم مسائل فلسفهمتحول شدۀ او نشان می ا  کامالًاصطالح
کند، که ه معنای وجود میمتوجّنخست آورد، منتهی آن را به بیان می صراحتاً اينک را او

شناسای او را  براي  وجود انسانی دازاين ضاروری اسات. دازايان اصاالً قلاب هساتی      
شناسای را  خ  از فلسفۀ زندگانی به هستیگیرد. بستر واحدی که امکان گشت و چرمی

در هر دو دوران در پی تأسایس   اواست.  هايدگرانديشی آورد، در واقب رویفراهم می
و « پديدارشناسی تاأويلی » ،«تأويل پديدارشناختی»هست، که آن را  نیزبنیاد فلسفۀ روی

کاه  « ناسای بنیاادين  شهساتی »فکناناۀ  نامد؛ البته در کنار عنوان شاالوده می« فکنیشالوده»
، باه  هايدگر« روی»آورد. مسلماً در قلب هم میامکان گذر به دوران مابعدالطبیعی را فرا

ی، دازايان نشساته   اشناسی بنیاديننیز در قلب هستی ، وخواهد باشداعتباری که می هر
شناسای  هايدگر طارح هساتی   . نیز برای آنکهنامیديم« دورۀ دازاين»آن را  روازايناست. 

دورۀ »بارد آن را  بنیادی را در چارچوب برنامۀ منسجم وجاود و زماان پای  مای    ویر
 هم خوانديم.  « وجود و زمان

ند بارای  هايدگر شناسی بنیادين پلزاين و هم هستیحقیقت وجود: هم دا دوران . 9
بنیادانۀ مبتنی بر دازايان باه دوران   روی شناسیِگشت و چرخ  بعدی از دوران هستی

پیرو آن مباح   است، که ۀ هايدگرانديشر لۀ مابعدالطبیعه محووران جديد مسأبعد. در د
 حقیقات کند، منتهی بر بنیان و بنیاد پرس  از ای هم ت ییر میو مسائل و حواشی فلسفه

دهاد کاه دوران ساوم راه فکاری     لۀ مابعدالطبیعه اين اجازه را مای . محوريت مسأوجود
نیز بنامیم؛ مسلماً « دوران مابعدالطبیعه»دهۀ چهل( را هايدگر  از اوايل دهۀ سی تا اواخر 

پاس باا مابعدالطبیعاه، هام وجهاۀ      «. دوران پرسا  از حقیقات وجاود   »در کنار عنوان 
 شود، هم شأن تاريخی آن. تااريخ را روتر میفتر و ژرایشناختی انديشۀ او ريشههستی
 روازاين. بعدالطبیعه را بر دازاينو خود ما کندمی بنامابعدالطبیعه  لۀمسأ بر اصو ً هايدگر

ناماد، در عاین آنکاه    می« مابعدالطبیعۀ دازاين»ای را های دهۀ سی فلسفهنخست تا نیمه
هاای  دارد. اما از نیمۀ دوم دهۀ سی که در را نیز نگه می« شناسی بنیادينهستی»عنوان 

ت، يعنای نسابت   لۀ او تأسیس اسا  مابعدالطبیعه نیسا ند، ديگر مسأکنیچه را شرو  می
 د. کنخود را صرف غلبه بر آن میوغم  موضب ايجابی ندارد، بلکه همّ ديگر بدان
از مابعدالطبیعه که باه معناای انديشایدن     ا غلبه و گذرشناسی وجود: امّمحل . دورۀ0

شناسی وجود برای خود الطبیعی هم هست، تا مرحلۀ محل-بدون عوامل و عناصر مابعد
د کاه زباان را همچاون    آورهنگامی به دست مای  را د. اين توفیقشوهايدگر حاصل نمی
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، کناد تفسایر مای  همچون اتفاق  نیز وجود را وگیرد به پرس  می جايگاه و محل وجود
نمايد. منتهی هايدگر عدم را همچون می به صور  عدم نیز ر  از سوی ديگر اتفاقی که

ی ايان  تاازگ  پس .يابدشرقی می، يعنی در بن و بنیان انديشۀ فهمدلنگۀ شرقی وجود می
به شارق   ی است که هايدگرر توجهدپرس  از زبان و از شعر شاعران،  گذشته از ،دوره

کوشد نشان بدهد که وجاود باه زباان    . ماالً او میکندمیدر آنجا  اقدادن اتفدور و روی
« غربای -دورۀ شرقی»هم به نام ژاپنی هم به گفتار آمده است. به همین دلیل اين دوره را 

 ديم.  ینام
در طرح پرسا    و با خره نتیجۀ پايانی اينکه: با وجود اين راه طو نی پر پیچ و خم

 هايدگر قرار دهیم.  آثار را مبنای مطالعۀ وجود و زمان، بسیار ناسنجیده است که وجود
 
 هانوشتپی

 
0. Kehre 

هايادگر.   اند ريچاردسُن باشد، با کتااب  گويا از نخستین کسانی که از هايدگر يک و دو سخن گفته 1.
در اوايال دهاۀ    (Heidegger. Through Phenomenology to Thought  مابعدالطبیعاه باه تفکار   گاذر از  

شصت سدۀ پیشین. جزئیا  نرر او يا صحت و سقم آن در اينجا اهمیت چندانی نادارد. مهام واکان     
ی ابندی دو بخشی است که در پاسخ  به نامۀ ريچارسُن و ارساال کتااب  هايدگر نسبت به اين تقسیم

ولی کوتاه نرار   تربرای توضیح دقیقد. ريچاردسُن پاسخ هايدگر را در ابتدای کتاب آورده است. دهمی
از ايان دو هايادگر ر :    ویو برای آخرين تحلیل  Richardson 2003, 623-641ر :  ريچاردسُن

 .XXV-XXXVIII مقدمۀ او بر چاپ آمريکايی کتاب  در ص 
 Rihardson اين نررا  مختلف را بیان کرده است.  اجما ًای به ريچاردسن خود هايدگر در نامه. 9

2003: VIII-XXIII) 
1 Unheimlichkeit 

.5  Seinsverlassen .خواهد اتفاقِبا اين تعبیر هايدگر می يعنی تَرکی که از جانب خود وجود است 
 رنگ نمايد. انسانی آن را کم ۀبه خود وجود برگرداند و وجه غفلت از وجود را هم اصالتاً

9. Formulierung 
هايدگر در سال  (Le Thor  تور-در    گويند. سمینار/های متداول را در آلمانی سمینار میدر . 7

تور فرانسه، که در جلاد  -در همان   0398و  0399های ادامۀ دو سمینار پیشین او است در سال 0393
اناد؛ البتاه باه    را بر خود دارد، در بخ  دوم با هم آمده« سمینارها»عنوان از مجموعه آثار که همان  05

ای در (، محلاه Zähringenريانگن   در تسهاه  0379اضافۀ سمینار يا در  ديگری که هايدگر در ساال  
درسای اسات مشاتر  باا اويگان فیناک       فرايبورگ، برگزار کارده اسات. بخا  اول     یاشهر اقامتگاه

 Eugen Finkراکلیت.( دربارۀ ه  
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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

a)    ( در 18آ  م ایدئالیسم آلمانی )فیشته، شلینگ، هگل( و وضعیت مسدائل فلسدفی معاصدر
 ،0313سال تابستانی نیم

 (Der deutsche Idealismus (Fiche, Schelling, Hegel) und die philosophische 
Problemlage der Gegenwart) 

b) 90/0391سال زمستانه ( در نیم91آ  م پدیدارشناسی روح هگل 

(Hegels Phänmenlogie des Geistes) 
c) ( 0013شلینگ: دربارۀ ذات آزادی انسان)0399سال تابستانۀ ( در نیم01آ ،  م 

(Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809)) 
d)  را هم برای استفاده  0300بايد درسگفتار دوبارۀ هايدگر در بارۀ همین رسالۀ شلینگ در سال

مابعدالطبیعاۀ   باا عناوان:   03آ م در عنوان  در نرار بگیاريم، يعنای   « اا »و « مابعدالطبیعه»از دو کلمۀ 
های فلسفی در بارۀ اا  آزادی انسانی و وبس  نوشدۀ شلینگ: پژوه به سوی شرح ايدئالیسم آلمانی.

    (0813موضوعا  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 

 شود.برای پرهیز از شلوغی منابب از اکر نام آنها خودداری می. 13
دوست همسر هايدگر و يهودی ا صل است. تعلیم و تربیت خوانده بود و درين رشته آثار متعددی  .91

تاا   0308هاای او باا هايادگر از    نگاریدارد. به استادی دانشگاه در آکسفورد و در ماربورگ رسید. نامه
 منتشر شده است.  0393

90. Platons Lehre von der Wahrheit 
91. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung 

، 0399گفته و گاهی هم سال  0391در اينکه هايدگر آغاز اين دوران از راه فکری خود را گاه سال  .99
 بیند. اينها ناخودآگاه حکابت از دو زيردورۀ ايجابی و سلبی مابعدالطبیعه دارد.نگارنده تعارضی نمی

90. Augenblick 
 چیستی و اهمیت آن در فلسفه و مابعدالطبیعه ر : رسالۀبرای بح  مفصل هايدگر دربارۀ پرس  . 95

 .00آ در م فلسفه؟ –ست آن چه چیزی
99. Leitfrage 
97. Grundfrage 
98. Der Satz vom Grunde 
93. Ereignis 
01. Leitwort 

.00 Sage. 098، ص 01آ داند.  نگ: مطورکلی نقل يا حکايت را اا  و ماهیت زبان میهايدگر به) 
01. der Sterbliche 

.09  Geviert ،طاور  « چهارپااره »ياا  « چهارگانه»را به کمک همین « عالم». هايدگر دورۀ آخر راه خود
ياا بهتار از هماه    « منطقاه »ياا  « ناحیاه »يابد. ايان چهارگاناه را او   می وجود و زمانديگری  متفاو  با 

هام باا زماین و آسامان ربا       خواند و جالب است که زباان را  ( میWeltgegend«  های عالممحله»
 به بعد( 030، ص 01آ داند.  ماال مدهد و به نوی محل جمب آن دو میمی

00. Exposition 
05.  Hermeneutik der Faktizität [phänomenologische .]ًشود نمی پديدارشناسی را مسلما

در آثار پیشاین خاود   وده شده است. هايدگر زاز روی هايدگر حذف کرد، از اين رو در داخل گیومه اف
باه   و گااهی هام  « پديدارشناسی تأويلی»آورد، گاه به صور  اغلب پديدارشناسی و تأويل را با هم می

برای تأکید بر اهمیت بیشاتر   اکر نکردن پديدارشناسی در اينجا احتما ً«. تأويل پديدارشناختی» صور 
 الزام اکر گرديد.  به در اينجا که گفته شد،تأويل در روی خوي  باشد، ولی چنان

09. Umweltanalyse  
شاناختی دازايان همچاون    تحلیال هساتی  »( با عناوان:  5 §باب پنجم  (، 1آ  م وجود و زماننگ:  .07
طورکلی را در تاريخ ، تا از طريق او معنای وجود به«کلیبرگرفتن از افق برای تفسیر معنای وجود بهپرده

 استخراج نمايد.شناسی و مابعدالطبیعۀ غربی هستی
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تفسایر دازايان باا    »توجه کنید به عنوانی که هايدگر به قسمت اول طرح کلی وجاود و زماان داده:    .08

يا نامی که بار بخا  دوم   « مندی و توضیح زمان همچون افق استعاليی/فراسويی پرس  از وجودزمان
ساال تابساتانۀ   ار او در نایم ، درساگفت 11آ همچنین نگ: م«. مندیدازاين و زمان»کتاب فعلی داده است: 

 Prolegomena zur Geschichte des«  تمهیدا  بر تاريخ مفهوم زمان»در ماربورگ با نام  0315

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 

هايدگر در آثار اخیر خود در مورد آغاز پرس  از وجود در نوجوانی  سخن گفتاه اسات، کاه باه      .55
 (Richardson 2003: X؛ 80-9 ، ص 00 آ؛ م88، ص 01آ  منامۀ منتشرشدۀ برنتانو تأثیر از پايان

59. Auslegung 

 هددای پدیدارشددناختی تفاسددیری پدیدارشددناختی بددر ارسدددو. درآمدددی در پددژوهش   آ.  .57 
[Phänomenologische Interpretationen zu Aristteles. Einführung in die 

phänomenologische Forschungتفاسددیری ، ب. 11/0310سااال زمسااتانی ( در ناایم90آ [  م
 شناسددی و مندددد  ای از ارسددددو دربددارۀ هسدددتی هدددای برگهیددده پدیدارشددناختیر رسدداله  

[Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des 

Aristoteles zu Ontologie und Logik0311سال تابستانی ( در نیم91آ [  م. 
 شود.ن درسگفتارها خودداری میبرای پرهیز از شلوغی منابب از اکر نام اي .58

53 Jedes wesentliche Fragen 
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