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Abstract 
 

The aim of this article is based on Heideggerian concepts and ideas in Being and 
Time to provide a framework for describing the types of dasein's disposedness 
in the encounter with COVID-19. With the analytic-comparative method and 
applied existentialism approach, we study different relations like capitalistic, 
scientific, and phenomenological to COVID-19.  
Despite the resistance to the homogenization of globalization in the capitalistic 
system, Dasein finds himself against it. COVID-19 makes Dasein to be degraded 
to a corpse and being present-at-hand. It provides an opportunity for speculative 
reflection on Dasein`s corporeal body for scientific results. Fear and anxiety 
existentially are the disposedness in front of COVID-19. The encounter with the 
undeterminable being, for non-patients makes also the fear of threatening things, 
and appears possibilities at- hand.The infected Dasein to COVID-19 and his/her 
hospitalization brings about anxiety and existential death before the demise. and, 
for the hospitalized quarantine people, there is an inability to project to everyday 
possibilities. Dasein experiences the relation to COVID-19 in various ways. the 
phenomenological analysis of some of them leads to better studies, decisions, 
measurements to effective control over COVID-19, and similar pandemic 
situation. 
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Introduction and problem 
The aim of the essay based on desein`s disposedness is to analyze dasein`s 
acts in the encounter with COVID 19. The Concentration on the 
dispesedness and affection requires the correlation set of concepts like the 
world, being-in-the-world, Dasein, Dasein-with, authenticity, 
inauthenticity, care, solicitude, corpse and lived body, … Probably dasein 
finds usually in the everyday world the disposedness and affection but by 
applying Heidegger`s theoretical framework we make the analytic of 
dasein in some special condition more precise. We consider COVID 19 
not through the scientific framework but also through the analytic of 
dasein`s gesture, disposedness and affection and acts in the encounter with 
this virus. For the first time, Ludwig Binswanger after meeting Heidegger 
in 1929 applied phenomenology for a deep understanding of his patient`s 
suffering. This lets us make similar proceedings. Phenomenology with 
emphasis on daseinanalyse helps us to see and look at this situation, as it 
appears to us. 
Methodology 
The method of the research is analytical-comparative. In this study, 
Heidegger's definition of disposedness in Dasein`s existence and it`s types 
like Fear and anxiety are central concepts for daseinanalyse. In the next 
step, according to them, Dasein`s acts are considered. So based on the 
description of Being-in-the-world and, ways of Being of beings in the 
world and comparison to overcoming COVID 19 the research approach 
is applied existentialism.  
Finding and Conclusion 
Dasein in the encounter with COVID 19 which is spouting constantly, 
experiences disposedness like fear and anxiety according to the suggestion 
of this research. They make dasein appear as careful, solicitous, dreadful, 
empathic, cautious, dying being.   

COVID 19 which is threatening brings about fear. When a pandemic 
occurs, not only many objects and food items but also many other people 
are identified as a risk factor. Everyone secretly spreads the virus, even if 
they do not sneeze or cough. Hence, the human being, who according to 
Kant once had a higher value than objects, here, in the parallel to objects 
or even more dangerous than them is threatening.  

The type of involvement of dasein with the virus shows itself in the 
correlation set of conflicts. The culmination of this threat is the specific 
area that has been hit by the virus, which has transmitted through the nose, 
mouth and eyes. The fear comes from a specific area, the throat, the 
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respiratory duct, or the infected organ. The throat, the face and everything 
that COVID 19 has hit is familiar, but the moment of infection,  its 
outcome and interaction is disturbing and unpredictable. COVID 19 goes 
beyond the threatening, it is near and becomes nearer, it makes us infected 
and sends our lived body to the death and leads our corpse to the demise. 
Dasein even doesn’t know how, when, and where has been infected.  

 When COVID 19 occurs anxiety and its way of Being will be 
highlighted. Anxiety is a disposedness which its way of Being is, Death or 
dying, death of the lived body.Dasein as an infected dying being is not able 
to project him/herself on the everyday possibilities. The hospitalization 
makes dasein appears as a device for pumping blood and a machine for 
swallowing and making shit and disposal. Dasein in this situation is far 
from family and is in Quarantine. Whereas there are lots of possibilities 
but dasein isn’t able to project on them, so there will be anxiety which 
brings about the affection of death. Dasein in this situation, despite 
her/his will and desire, can`t reduce his inexhaustible distance to the 
possibilities. There are possibilities, s/he can't project him/herself on 
them due to the hospitalization. Therefore, s/he probably suffers 
existential death before the demise. The question arises as to who  dasein 
is, in the face of the possibilities which have become impossible. While 
Dasein can only observe his physical body, he concludes that even if s/he 
has faced the possibilities and even if he is the clearing (lichtung), but the 
uncertain thing, virus, disease, which is exactly from a distinguished family 
with unimaginable mutations, will make him/her in a difficult and 
impenetrable situation. 

Thus dasein before the demise probably gets entangled by existential 
death. Dasein encounters with a problem with his/her identity in the 
instant of neutralizing the possibilities when COVID 19 occurs. There is 
one possible and based on it there will raise the question about who is 
s/he? Dasein is at the lowest point of his/her dead-end, through the 
corpse. According to Nancy, the pandemic situation of COVID 19 results 
from the capitalist free marks in the world, which is dense, and over it 
COVID 19 is easily spreadable. Whereas dasein as the intersection of 
possible worlds is an obstacle to the idea of the globalization of the 
capitalist system. Other relations have relied on scientific and 
phenomenological ones. Scientific relations make concentration on the 
cropse and study the reasons and causes of danger to control it. The 
phenomenological relations focus on lived body, gestures, disposedness 
and affection for making better proceedings in the special condition. 
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 چکيده
 

براي شرح « و زمان یهست»در  دگریها میاست که از نحوه طرح مفاه نیهدف مقاله ا
-با روش تحلیلی .استفاده کند 19هاي دازاین در مواجهه با کوید حال و حالیافت ،هانسبت

هایی چون علمی و و رویكرد اگزیستانسیالیسم کاربردي در این مواجهه نسبت تطبیقی
اند. ضمن مطالعه داري شرح داده شدههاي القایی سرمایهپدیدارشناختی ضمن معرفی نسبت

هستن دازاین در پرتوي مفهوم -جهان-آن، متوجه اهمیت دري حال و حال برساندهیافت
ها و طور خالصه احساس درونی نیست، بلكه در نسبتحال بهیافت شویم.زیسته میبدن

هاي پدیدارشناختی، مواجهه کند. نسبتهایی را پدیدار میگیرد و امكانها شكل میرابطه
زیسته هایی را در بدندر نتیجه حال ها وحال، وجوه مختلف رویارویی، یافت19با کوید 

حال است آورد. ترس و اضطراب بسته به نوع مواجهه و رویارویی دو نوع یافتوجود میبه
هایی زند. دازاین در ترس، حالهاي متفاوتی را رقم میکه از حالت ضعیف به قوي حال

 هراسی،سی، دیگري، دیگرتر19دائمی از کوید هراسی، ترستفاوتی، بیماريچون فرار، بی
برخی افراد براي کند. اضطراب در حالت قرنطینه مطلق و نیز را تجربه می ترس از مرگ

شدن دهد. اضطراب حاکی از خنثیمی بستري در بیمارستان، قریب به فوت روي يمبتال
تی و چیستی دازاین است. نحوه زیستن اضطراب ها و سربرآوردن پرسش از کیسمكانهمه ا

نه مطلق یا مرگ تدریجی در بیمارستان، تجربه مرگ به معناي هایدگري، است. در قرنطی
انجامد که سازي عملكرد دازاین میهاي دازاین در این شرایط به روشنحالتحلیل یافت

هاي مربوط به حوزه بهداشت و سالمت منجر تواند به بهبود اقدامات بشر در بحرانمی
 شود.

 

  ، دازاین، هایدگر.19کوید  حال،اب، یافت، اضطرترس ها:واژهكليد
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 مقدمه
 

هاي انتقادي اي در زمینه تئوريشود. او نفوذ گستردههایدگر اندیشمند اثرگذار قرن بیستم تلقی می
آثار  به، بیشتر توجه خود را 1919پس از جنگ مخصوصاً در فرانسه داشت. این فیلسوف در سال 

بیشتر هوسرل معطوف کرد. هایدگر رابطه  یچه و از همهگارد، فریدریش نکیرکهارسطو، سورن
 هاي منطقیپژوهش  ِداشت و بیشتر رشد افكار خود را مرهون خوانش دقیقهوسرل تنگاتنگی با 

 خود، منظور گسترش سیستم فكري(. سرانجام هایدگر به1900-1901او، خوانده است )
متمرکز  "آگاهی استعالیی"خود را بر  را کنار گذاشت و اندیشه و توجه "هوسرل"پدیدارشناسی 

 : Emerling, 2005به بار نشست )1927 در سال هستی و زمانکرد. نتیجه این تمرکز در 

کند هستی و زمان را یكی کند. او یكبار تالش می هستی و زمان(. هایدگر در کتاب 158-159
(. در 99:  1391)خاتمی،  کندهستی درک می هستی را بر اساس زمان و باردیگر زمان را براساس

ها حالشود. یافتهایی است که دازاین وارد آن میهاي مختلف مرتبط با نسبتاین کتاب زمانمندي
. قصد مقاله این است که دارندهستن دازاین  -جهان-در يها و شیوهتعیین نسبت درنقش پررنگی 
 19در برابر پاندمی ویروس کوید هاي مختلف هایدگر به تشریح عملكرد دازاین حالبر اساس یافت

هستن، -جهان-اي چون، جهان، درهاي مفهومیهمبسته ،حال و حالبپردازد. تمرکز بر یافت

کند. با، دازاین اصیل و نااصیل، پروا و دگرپروایی و.... را برجسته می–دازینی، بودن دازاین، هم
هاي ي چارچوببدون مداخله هستنِ هرروزه خود-جهان-در ،درست است که ظاهراً دازاین در

هاي پدیدارشناختی هایدگر ها و حالنظري و علمی، و حتی بدون بروز شرایط خاص، داراي حالت
ها و روابط دقت تحلیلی براي شرح نسبت ، اده از مفاهیم چارچوب نظري این متفكراست، اما استف

  اخته باشد.دهد که حتی ممكن است او خود به ذکر آنها نپردجدیدي به دست می
 هستنِ -جهان-کند که به چیزها همانگونه اتكا کنیم که در درپدیدارشناسی ما را ملزم می

اي ببینیم ها را به گونهآموزد چیزهاي جدید و پدیدهشود. پدیدارشناسی به ما میپدیدار می هرروزه
نه از  19ا؛ کویداثرگذاري شرایط خاصی چون بروز ویروس کرون شوند. دیدنِکه بر ما نمایان می

شناس ویروسشناس، میكروبیولوژیست، اس، سجنهاي عفونی، کالبدشنزاویه یك پزشك بیماري
فرض بدون و .... از منظر فردي که یك پدیده را آنگونه که هست بدون پیش و رادیولوژیست

 یابد؛ مطالعه شده است. در این راستا همانقدر که واکسنهاي علمی در میتحمیل چارچوب
یابد که اهمیت می سازي، کشف و ساخت آن اهمیت دارد، براي روانپزشكان کمك به افراديایمن

گیرد. اي آنها شدت میهاي زمینهها، افسردگیشوند یا وسواسمی 19هراسی از کوید داراي بیماري
گ سپارد. لودویمی 1کاويهاي دازاین را به دازاینها و حالحالکاوي جستجوي یافتروان
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نظر بلویلر و یونگ در بیمارستان بارگزلی بعد از مالقات با شده تحتروانپزشك تربیت 2بینسوانگر
کار پدیدارشناسی را براي فهم حقیقت کلی رنج بیمارانش به 1929هایدگر در فرانكفورت در سال 

ش در برخی هاي علم، بنا به پیشنهاد این پژوهش کاو(. فراتر از چارچوب21: 1394گرفت )جباري، 
هاي جدید به هاي دازاین در مواجهه با شرایط خاص کنونی و توجه به نسبتها و حالحالیافت

 انجامد. کشف و شناسایی وجوه پدیدارشناختی پدیده قابل مطالعه می
 روش پژوهش

تطبیقی است. چارچوب تحلیل را مبانی نظري منتخب از آراي هایدگر در -روش تحقیق تحلیلی
شوند ان فراهم کرده است. در روش تحلیل واحدهاي بنیادینی براي تحلیل انتخاب میهستی و زم

شود. در این تحقیق ... تحلیل می و بر اساس آنها اثر هنري، فیلم، خبر، پوستر، یك وضعیت، بحران
حال ترس و اضطراب به عنوان مفاهیم حال در اگزیستانس دازاین و یافتیافت تعریف هایدگر از

 دازایننحوه عملكرد  ،حال ترس و اضطراباند. در مرحله بعد با توجه به یافتانتخاب شدهمحوري 
است. با توجه به شده و تحلیل داده تطبیق و با آن چارچوب، تشریح 19در برابر پاندمی کوید در 

ها، در هستی حالها و یافتهاي هستن دازاین در جهان و نیز نسبتهستن و شیوه -جهان-شرح در
، رویكرد تحقیق اگزیستانسیالیسم 19و زمان هایدگر، و تطبیق آن با شرایط سلطه پاندمی کوید 

 کاربردي است.
 

 هستن دازاين-جهان -در

 
که در گفتار عوامانه بدان گیریم، چیزيبه گفته هایدگر طبیعت که ما آن را به معناي کل کیهان می

جانوران و مردم با هم به دیده فلسفی که بنگریم گویند، همه این موجودات، گیاهان و کل عالم می
ها ها و توانستنبه مفهوم هایدگري فضایی از امكان 4(. جهان212:  1398نیست )هایدگر،  3جهان 

دستی، فرادستی ها در جهان است. هایدگرهستنده دماست. سوال هایدگر از چگونگی هستی هستنده
و مربوط به شبكه ابزاري است که  6، ابزار5دستیتنده دمدهد. هسو دازاین را موردمطالعه قرار می

از اختالل یا خراب 7ها است. هستنده فرادستیسازد. وجود این هستنده مقدم بر فرادستیدازاین می
اي از جا و مكان، آید. وقتی هستندهاي یا خدشه در ساختار به وجود میشدن ابزار یا سازوکارشبكه

، تأمل و 8هاي عمَلی، فرصت مشاهده در فاصلهراه کنار رفتنِ دغدغهشود، اختالل، همخارج می
آید. قه با هستنده فرادستی به وجود میعالبی ارتباطِ ،آورد. در این نوعپرسش نظري را به وجود می

(. 154:  1389)هایدگر، « اي است که از سنخ دازاین نیستبودگی نوع هستیِ هستندهفرادست»
گان طبیعی مانند صخره، گاو، سنگ، درخت و مصنوعات بشري این است تندتفاوت دازاین با هس
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(. اوست که پرسش 26-25:  1392فهمد )راتال، که دازاین جهان دارد و هستی خود را می
عبارت است از آنچه  9ها را دارد. امكانکند. اوست که قدرت فرافكنی بر امكانانتولوژیكال طرح می

به  را دارد. هر امكانی یك دازاین جایگاه است. دازاین رویارويِ هر امكان، دازاین توانایی انجام آن
  کند.عمل می 11و به منظور ِ  10خاطر

دازاین  هستن، اگزیستانسیالِ دازاین گشودگی خودش است. -جهان-با توجه به ساختار در 
و اگر فاقد آن باشد ، به عهده دارد. دازاین از اصل و آغاز، آنجا در جهان، است «در»هستی آنجا را 

اي با ذات دازاین نیست. مكانمندي اگزیستانسیال دازاین، طورکلی هستندهنه فقط در واقع، بلكه به
جهان، مبتنی است.  هايکند و بر آنجا هستنِ در جهان، در یكی از امكانمحل او را تعین می

ل همین گشودگی است که کند. به دلییعنی آنجا همین گشودگی ذاتی را افاده می« دا»اصطالح 
فضاي  (.178:  1389این هستنده همراه با آنجا هستنِ جهان، براي خودش آنجا است )هایدگر، 

(. 80:  1397دازاین بر اگزیستانس دازاین، به عنوان شرط امكان آن مبتنی است )کریمی ترشیزي، 
ا از مكان استخراج به معناي مكان وجه زمانی هم دارد، در حقیقت هایدگر وجه زمانی ر «دا»

–کند. مكان و زمان نزد هایدگر معناي انتولوژیك دارد؛ دو وجه یا حیث اگزیستانس یعنی در می

آیند. مكان و زمان نزد هایدگر، مفهومی، مقولی و به معناي رابطه هستنِ دازاین به شمار می-جهان
 (. 123-122:  1391ظرف و مظروفی نیست )خاتمی، 

به منزله وجهی از  13پروا جهان است. 12ها با پروا درگیرمشغولی به دردستیدازاین فراتر از دل
دازاین پرواي هستی خود را دارد. هستی دازاین یا چه کسی هستن  اگزیستانسیال دازاین است.

 "بودن–خود  -هستی"دازاین براي او داراي اهمیت است. هستی دازاین پروا است. پروا یا نگران 
براي او، اهمیت دارد. دازاین « چه کسی هستن»را داشتن این است که  است. پرواي هستی خود

براي هستنده فراهستی  ي فرادستی نیست که برایش اهمیت ندارد که چه کسی است.مانند هستنده
اش نه اهمیت دارد بودن، اهمیت ندارد. براي هستنده فرادستی هستیکسیاصالً همّ هستی یا چه

اش نیست، زیرا هستنده تفاوت یا بااعتنا نسبت به هستیه فرادستی بیو نه اهمیت ندارد. هستند
اعتنا یا با اعتنا باشد. اش بیتواند به هستیفرادستی با خودش رابطه ندارد. دازاین است که می

:  1389)هایدگر، « اي نخستینی فهمنده است بنیان دارداي که به گونههستن-خودشناسی در باهم»
پرواي کیستی خود را داشتن، همیشه پرواي چه کسی هست دیگري یعنی (. انسان در 165

)تیمار( را هم دارد. دیگري را نباید با شخص دیگري اشتباه گرفت. همان خود من  14دگرپروایی
چه کسی »شوم. است که ضمن پرسش از کیستی خودم با پرسش کیستیِ دیگران هم مواجهه می

 «است 15است، کسانضی، نه جمع همه، چه کسی خنثینه این است نه آن نه خود کس و نه بع
 (.169:  1389)هایدگر، 
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، هستن در میان دیگران و 16هستن-دیگران -دازاین در عین طرح سوال چه کسی هستم، با 
کند. همه با پرسش چه کسی را هستم، هاي هستی خود را تجربه میدراختیار دیگران بودنِ امكان

شود گیري طرح و پی« با-هستن»پرسش  اید از طریق یا خاللشوند. پرسش هستی بمواجهه می
(. 171)هایدگر، همان:« کس خودش نیستهرکس دیگري است و هیچ»(. لذا 2:  1398 )کریچلی،

اي هست که هر کس همان هستنده« من هستم»منتشر در دیگران است. امكان « من هستم»
« ام، بلكه دیگران، به شیوه کسانام نیستممن در وهله اول به معناي خوداصیل»است. 
گاه کشف جهان و اش را براي خودش بگشاید، آن خودینه ِکه دازاین هستی(. مادامی173)همان:

هاي کاذبی شكستن صورتها و تیرگی، و درهمگشودنِ دازاین، همیشه به منزله کنارزدن پوشیدگی
 فروبسته است )همان(.ها خود را برخود گردد که دازاین به وسیله آنانجام می

دارد یا خودینه است. یعنی  17گیرد، اصالتوقتی دازاین مسئولیت هستی خود را به عهده می
(. دازاین 218:  1398است )هایدگر،  18بود راستین خودشمسئله دازاین و مطلبش همواره توان

یا ناخودینه،  تواند براي خود از جانب هستیِ خودش تصمیم بگیرد، اما دازاین نااصیلاصیل می
اینكه چه کسی باشد و چگونه زندگی گیري برايمسئولیت خودش را به عهده نگرفته، لذا تصمیم

کند را به دیگران واگذار کرده است. در هستی نااصیل دازاین خودش نیست، اما در همین هستی 
)راتال،  هم دازاین مسئول است و این هستی نااصیل هم مال خودش شده است 19نااصیل
اصالت صرفاً در پرتوي مفهوم پروا و دگرپروایی (. خودینگی و ناخودینگی، اصالت و عدم27: 1392

 شود.درک می

 حالهستن و يافت-جهان  -ساختار در
« befindlichkeit»حال گیرد، یافتتوان گفت هایدگر دو کلیدواژه، براي احساس به کار میمی

پذیري از جهان به معناي این است که گنجایش تأثیراولی با اشاره به .  stimmung»20» و حال
شویم )جباري، یابیم و دومی طریقی است که در آن تنظیم میچگونه به معناي واقعی خودمان را می

ي تسلیم به جهان (. ذات وجود انسانی یعنی دازاین، همیشه یافتنِ خویش در فاصله93-92:  1394
جا، موقعیتی معنادار و خاص همیشه وجود داشتن در یك آن هستن،-و آزادي از جهان است. دازاین 
هایی از ساختار عمومی هستی ما هستند که او نمونه21ها گوید حالبراي عمل است. هایدگر می

(. 51-50: 1392دهد )راتال، شدگی ما به سوي جهان نام میحال یعنی شیوه تنظیمها را یافتآن
ي اي از خصیصهد که کشمكش میان عقل و احساسات ما و جلوهها از آن روي اهمیت دارنحالیافت

کردن هرگز کامالً آزاد نیستیم یا کامالً توسط اي که براي عملبنیادین هستی ماست. طریقه
هستن، و گشودگی دازاین به -جهان-(. در50ایم )همان: مان، تعیین شدهنیروهاي بیرون از کنترل
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کند پذیر میکه کارکرد قواي حسی انسان را امكانها است حال، یعنی یافتهاامكان
 (. 205: 1396)عبدالكریمی،

کند. فضاي اگزیستانسیال با توسل به سنخ حالی را تجربه میدازاین، در هرافكندگی یافت
ها، را هاي دازاین نسبتحالاینكه یافتیابد. نكته مهمحال، نور خاص و رنگ ویژه خود را مییافت

شناختی، حال نوعی آغازین از هستی براي دازاین است ...در آن از حیث هستی»زند. رقم می
آید آورد. حال نه از بیرون میشود... یك حال به ما هجوم میدازاین .... نسبت به خود ناپوشیده می

شود. اما اي از این هستی دازاین، ناشی میعنوان نحوههستن، به-جهان–و نه از درون بلكه از در
آمیز چیزي در درون به این طریق به بصیرتی حال و درک تأملا تمایزي سلبی میان یافتما ب

-یابیم. حال، پیشاپیش در هر مورد، درها به منزله گشودگی، دست میي ویژگی آنایجابی درباره
ي یك کل را ناپوشیده کرده، و اول از همه راهبري خود به سويِ چیزي به منزله 22هستن-جهان
نپذیر ساخته است. داشتن یك حال، در وهله نخست به امر روانی مربوط نیست، خود وضعیتی را امكا

درونی نیست که بعداً به صورت معماوار به بیرون دسترسی پیدا کند و رنگ خود را بر چیزها و 
کردن اي اگزیستانسیال موجب ناپوشیدهحال به گونه(. یافت183:  1389)هایدگر، « اشخاص بزند

تري از جهانیت هستن ما را به فهم ژرف–جهان–است و ناپوشیدگی متداول در  23شدگیپرتاب
شدن با یك حال ، به عنوان خصلتی از هستی دازاین، پیشاپیش تنظیم24بودگیرساند. واقعجهان می

بودن شدگی و سپردهبودگی پرتابگردد که براي دازاین در واقعاست. واقع بودن به اموري بر می
جاي حال نوعی اگزیستانسیال بنیادي است که در آن، دازاین آن(. یافت181دارد )همان: اهمیت 

« جاآن»ها هستیِ هاي اگزیستانسیال است که در آنخویش است و به قول هایدگر از ساخت
نمایی حال هم دازاین را به نحو اونتولوژیكی خصلت(. یافت191دارد )همان: خودش را نگاه می

 (. 187م براي تحلیل اگزیستانسیال از اهمیت روشی ِ بنیادینی برخوردار است )همان : کند و همی
 

 حال و حالبدن زيسته، يافت

 
تواند مستقل از حالت جهان هاي ذهنی تشكیل شده که میسوژه دکارتی از تجربیات و حالت

کردن است، پیرامون، باشد. به گفته دکارت من جوهري هستم که ماهیت کلی آن صرفاً تفكر
هایدگر در  (.Decartes, 1980: 18بنابراین نیازي به مكان براي وجودداشتن ندارد )

هایی درباره روانكاوي یا که به همراه مدارد بوس سخنرانیهاي زولیكن سوئیس جاییسخنرانی
متر ، به مسائلی پرداخت که قبالً کهستی و زمانداد، ضمن پایبندي به کتاب کاوي ارائه میدازاین

ها که ( یا درباره آنها شرح کمتري داده شده بود. در این سخنرانی17:  1394برجسته شده )جباري، 
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برگزار شده؛ هایدگر به ایراد منتقدان خود مانند مرلوپونتی و سارتر براي کم 1969تا  1959از سال 
دهد آن در حد شش خط، پاسخ میو پرداختن به هستی و زمانتوجهی به بدن در کتاب 

(231: 2001Heidegger, هایدگر جسم .)پاسخ با  کند.را از هم متمایز می 26و بدن زیسته 25
زیسته، متوجه بدفهمی متفكران فرانسوي در مورد مفهوم اي فرانسوي براي بدنکلمه نبودِ اشاره به

. دازاین همواره از پیش باید (Heidegger, 2001: 89, 272) است« هستن–جهان -در »
شونده خود را براي دازاین مواجهه بدهد تا هستنده )موجود( بتواند اساساً به مثابه مواجههمجال 

واسطه این مواجهه است که هستنده )موجود( اساساً موجود آشكار سازد. نخست در این مواجهه و به
 (. 29:  1398شود )رجبی، می

ابژکتیو و نیز قصدیت )حیث  و مواجهه را حضور 27به گفته هایدگر نویسندگان فرانسوي حضور 
که در، در در حالی .( ,2001Heidegger :272اند )آگاهی سوبژکتیو درک کرده 28التفاتی(

هم بادیگران هستن و دیگرپروایی و هم دلمشغولی به  30دازاینی ، و هم29با-هستن، هستن-جهان
را توان آندهد و نمیروي می 31هاي دردستی مد نظر است. مواجهه رویدادي است که با دازاینابژه

نزد هایدگر خود  32(. اصطالح مواجهه29:  1398به یك تصمیم و فعل ارادي فروکاست )رجبی، 
 .33زیسته استدازاینی وابسته به بدندهد که این رابطه بیناسوبژکتیو بین دازاین و همنشان می
ر جهان است. با زیسته براي هایدگر وراي جسم، جایی است که دازاین درگیر مشارکت دبدن

روابط و تأثیر متقابل و مشارکت با تأکید بر بدن زیسته، روشی که در آن ما همواره پیشاپیش درگیر 
کند. دازاین یك وجود فرادست نیست، اگر انسان به مثابه یك شی و جهان هستیم را تأیید می

وجودات متناهی دیگر موجود فرادست انگاشته شود یا در وضعیت فرادستی قرار گیرد، مانند همه م
ها، (. دازاین، با افكندگی بر امكان23:  1398شود )رجبی، می اند داراي تناهیکه درون جهان

ها شود. دازاینها لحاظ میشونده و استعالیی، دارد که اختیار دیگران در گشودن امكانخاصیت برون
از محیط پیرامونی است که و دیگران بخشی از تجربه ما هستند و اعمال معنادار آنها بخشی 

هستن است  -جهان -مان در آن مستغرق است. به همین دلیل، دازاین به نحو درهاي زیستهبدن
ها و دیگران با جهان شكل (. بر طبق نظر هایدگر، دازاین218:  1398که اگزیستانس دارد )هایدگر، 

که حرکت به نحوي ر جهان هستیم.هاي زیسته دها به منزله بدنشوند. ما با دیگر دازاینداده می
شخصی دیگر در نسبت با محیط پیرامونیِ معنادار، حرکتی صرف یا بیان تفكر یا احساس درونی 

 34در این حالت از نظر هایدگر ژست هیچ ربطی به احساس درونی و بیان نیست بلكه ژست است.
اي تار با دیگران در منطقهشود. رفتفاوت نمیندارد. ژست یعنی زیستن بدن که وارد یك فضاي بی

(. Heidegger, 2001 : 90-91گیرد )افتد که رابطه با دیگري هم در آن شكل میاتفاق می
هاي بدنی کند. ژستبه سوي امكانی بدن دازاین را با ژست خاصی روبرو می گیريهر جهت
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هر حالی  خورند.هاي متفاوتی هستند که از بیرون در یك موقعیت رقم میدهنده حالمتفاوت نشان
بندي صورت 35 بدنمندي هستی و زماننزد هایدگر در کتاب  آید.با ژستی به نمایش در می

است که نحوه  دازاینیبا و هم-هستن، هستن-جهان -هاي بدن با توجه به درحال، و ژستیافت
ی که در زیسته یعنی بدن دازاینکند. بدنبر اهمیت بدن زیسته داللت می زیستنِ آن یعنی حال،

کند و هاي نابیانگرایانه اجرا میهاي گوناگون ژستحالیك نسبت با دازاینی دیگر، بر اساس یافت
 نماید. ها رابطه یا نسبت با دازاین دیگر را تجربه میاز خالل این ژست

 ترس
ل، دهد که چگونه با توجه به جهان اطراف خود، وجود دارد )راتاحالی به دازاین نشان میهر یافت

شود. هر حال، چیزها را به حال تعین بخشیده میداشتن دازاین با یافتبنابراین هستی .(53:  1392
، پیشاپیش 36حال ترسکند. یافتي دیگري پدیدار میکند و دازاین را به شیوهشیوه خاص پدیدار می

کند. آشكار می تواند در معرض تهدید قرار گیرد،جهان را مثالً به عنوان چیزي که با آن او می
تواند کشف کند که آنچه از حیث جهان حال امر ترسناک یافت شده است، میچیزي که در یافت

کردن پیرامون تودستی است، تهدیدکننده است. گشودگی دازاین نسبت به جهان از طریق هماهنگ
، حاکی از حالشود... از حیث اگزیستانسیال یافتحال از لحاظ اگزیستانسیال برساخته مییافت

ست توانیم با چیزي رویارو شویم که براي ما مهمتسلیم شدن آشكار به جهان است که از آن می
 .(187: 1389)هایدگر، 

خودِ  -2ترسیم و چیزي که در برابر آن می -1سه منظر براي نگریستنِ ترس وجود دارد: 
(. امر ترسناک، همواره 188:  1389ترسیم )هایدگر، چیزي که به خاطر آن یا بر آن می -3ترسیدن 

و  هستن، -جاآن-در درون جهان با نوع هستی دردستی، فرادستی یا باهم چیزي تالقی شونده
داراي خصلت تهدیدکنندگی است )همان(. ترسیدن یعنی به محض التفات ِ چیز نزدیك شونده، 

ش وجود ندارد. در اترس بر ما حاضر است و تقدم و تأخري بین امر نزدیك شونده و ترسناکی
را براي خودش روشن کند. تواند با نگریستن آشكار به چیز ترسناک آنترسیدن است که ترس می

(، 189تواند نزدیك شود )همان: حالِ ترس، پیشاپیش جهان را از این حیث که امر ترسناک مییافت
ي ترسنده ن هستندهترسد. دازایگشاید. دازاین چیزي است که ترس بر آن یا به خاطر آن میمی

تواند بترسد اش همَ همین هستی را دارد، میاي است که در هستیاست. دازاین صرفاً هستنده
)همان(. دازاین در وهله اول بر وفق چیزي که دلمشغول آن است، هست. در خطر بودنِ آن چیز، 

د. ترس ما را گیج و گشایتهدیدِ هستن در کنار... است. ترس، دازاین را عمدتاً به شیوه سلبی می
دهد در هستن ِ به خطر افتاده مجال دیده شدن می-که به درکند. ترس در عین اینسردرگم می
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اي که دازاین با فرونشستن ترس، باید دوباره از نو راه خود را بندد، به گونهعین حال آن را فرو می
 پیدا کند )همان(.

آنكه تواند براي دیگري بترسد، بیدازاین میترسیدن دازاین صرفاً ترسیدن براي خود نیست. 
جا چیزي که نگران در این»نوعی ترسیدن براي خود است.  خودش بترسد. ترسیدن براي دیگري،

-آنجا-تواند از ما ربوده شود. ترسیدن براي... متوجه باهمهستن با دیگري است که می-آنیم هم
هاي ترتیب امكانقوم ترس متنوع است. بدیناي است که در معرض اصابت است .... دقایق مهستن

تبدیل شود.  37تواند به وحشت، دهشت و هولشوند. ترس میوجودي گوناگون ترسیدن پدیدار می
آورد و اگر کنیم چیزي شناخته و آشناست که ناگهان سربرمیچیزي که در برابرش وحشت می

یزي که هم ناآشنا است و هم شود. چخصلت چیزي ناآشنا را داشته باشد به دهشت تبدیل می
 (. 191-190)همان:  «گرددشود به هول بدل میناگهان پدیدار می

کند. ترس از یك چیز تمام جهان را به رنگ دیگري امر ترسناک چیزها را ترسناک پدیدار می
ه ها را براي دازاین بدهد. ترس امكانپذیر نشان میبراي نمونه ترس دازاین را آسیب آورد.در می

مندانه، گشوده ي در جهان هستنِ ترسحال امكان خفتهکند که فقط در این یافتاي آشكار میگونه
کند. انتظار حال ترس، زمانمنديِ ناخودینه دارد که انتظار را تقویم میشود. به گفته هایدگر یافتمی

خویشانه برون اي که به صورتدهد چیزي تهدیدکننده به سوي هستندهنهفته در ترس، اجازه می
توانستنِ واقع بوده، -به آن گشوده است، بازآید. طبق نظرِ هایدگر خودفراموشی یعنی از برابر هستن

روي چنگ زده شود. دلمشغولیِ توام با واپس نشسته شود و به امكاناتی براي خالصیِ خود و طفره
دستیِ هاي دمهستنده شود بسیاري ازکند، این خودفراموشی موجب میرا فراموش می« خود»ترس 

(. در این 430-431:  1389رو اهمیت پیدا کنند )هایدگر، هاي پیشِبه دلیل سردرگمی در امكان
کند، کسی هستنِ خود را فراموش میحال برعكس اضطراب، دازاین کیستی خود را یا چهیافت

سازد، بر او حاضر می هایی که ترسکند، به امكانتوانسته انجام دهد را فراموش میاینكه چه می
ترین چیزهاي دردستی است شود. خودفراموشیِ در ترس، حاضرسازيِ سردرگمِ نزدیكگشوده می

 (. 431)هایدگر، همان: 

 مرگ اضطراب و
دازاین پرواي  کند عملی است، در جهت پا گذاشتن به یك نسبت.هر چه دازاین بما هو دازاین می

هستی دیگران مستغرق است. در وهله اول دازاین به عنوان  هستی خود را دارد و از طرف دیگر در
هاي ابزاري ي ارتباط با هستی خودش فراتر از سایر هستندهخود، خودي در جهان است. در نتیجه

گیرد شود. فهم هستی وقتی صورت میاي فراهم میو خراب شده یا مختل شده و غیر ابزاري زمینه
هاي گذشته و نه اکنون. در این وضعیت دازاین خواند. نه امكانکه هیچ امكانی دازاین را فرا نمی
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تواند خود را بر آن بیفكند. آینده وقتی است که هیچ ، یعنی هیچ است. دازاین نمی38به سوي مرگ
شود. امكان هست، براي دازاین اهمیتی ندارد و این زمانی است که امكانی به دازاین گشوده نمی

آورد. دازاین در دیگران پراکنده شده است. ش چه کسی هستم سربرمیفقط یك امكان تهی یا پرس
شود از دام جهان رست، از کسان رست. اما یك کند: چطور میهایدگر این سوال را مطرح می

چیز، دازاین را جذب یعنی دیگر هیچ 39رهایی یا آزادي براي فاصله از دیگران الزم است. اضطراب
ها تجربه اند. همه چیز و همه امكانها خنثی شدهمنديو عالقه هاکند. همه نیروها، کششنمی

اش (. بروز اضطراب واقعی از آن روست که دازاین در اعماق هستی195: 1389شده )هایدگر، 
(. در 251شود: خودینگی، ناخودینگی )همان: مضطرب است. در اضطراب دو امكان گشوده می

روند. گویی شوند و در نیستی فرو میر محاق محو میها دها و فرادستیدستیاضطراب همه دم
(. پدیده اضطراب 431:  1389اضطراب نه دربرابر چیزي مضطرب است نه به خاطر چیزي )هایدگر، 

نوعی احساس درونی نیست. آنچه در برابرش مضطربیم کامال نامتعین است. اضطراب براي... 

هستن، فردیت  -جهان–ترین در وي خودینهتهدید امر نامتعین است. اضطراب به دازاین در س
یعنی آزاد بودن براي فرآچنگ « توانستن -هستن»ترین بخشد. اضطراب هستن به سوي خودینهمی

اضطراب خود را در زیر تأثیر فشار یك امكان تهی یا سوال  40حالِآوردن، است. دازاین بایافت
شود. در اضطراب، حال پدیدار مییافتبیند. فشارِ این امكان تهی، چون کیستی خودش روبرو می

کننده به درون ِ در خانه بودن. اضطراب یعنی فرار سقوط 41گریز گیرد.دازاین در برابر خودش قرار می
یابد. سقوط، فرارِ دازاین از برابر خودش برعكس سقوط است. دازاین با در خانه نبودن فردیت می

 -هنوز–نه »برو شدن دازاین با خودش به منزله توانستن است، اضطراب رو-هستن-به منزله خود

که اضطراب است جهان را به منزله چیزي  حال(. یافت251-244است )همان : « توانستن–هستن 
حال، کند و خود دازاین هم با یك یافتدهد، بر دازاین پدیدار میکه اهمیت یا داللتش را از دست می

اضطراب  گیرد.اش قرار میخودینه« توانستنهستن »روي  شود. دازاینبه نحوي عیان می
کند و به آن جستن، دازاین را مطلقاً متفرد میگشاید. پیشیترین چیز را در برابر دازاین مییگانه

حال اش یقین حاصل کند. یافت« هستن توانستن»دهد تا در این متفردشدن از تمامیت مجال می
گیرد. هستن به سوي مرگ، خودش تعلق می 42بنیانبنیادي اضطراب به خودفهمی دازاین بر حسب 

این  کند.اضطراب هستی دازاین را به ما هو دازاین آشكار می (.314ماهیتاً اضطراب است )همان : 
شود و نحوه زیستنِ آن در ها یافت میرنگ شدن همه امكانحالی است که بر اثر بیپدیده، یافت

 جهان، مرگ است.
 -هستن»ترین کند. خودینهتوانستن ناب، دازاین را آزاد میا هستنمواجهه با هیچِ جهان، ب

ناب مرگ است. مرگ امكانِ عدمِ امكان دازاین است. اضطراب ناتوانی از زیستن و « توانستن
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را به که هست آناي از هستن است که دازاین اینکند. مرگ شیوهها را آشكار میافكندن بر امكان
گوید مرگ با پایان به منزله فرادستی بودن فرق هایدگر می (.317:  1389گیرد )هایدگر، عهده می

هنوز اوست. اینجا ترین نهدایمی، نهایی 43ودنمرگ به معناي فراپیش خود ب .(308دارد )همان : 
شود. وقتی برهنه و عریان از دازاین می فراهمدر این موقعیت فرصت تأمل بر کیستی خود دازاین 

در جهان واهد به پرسش چه کسی هستمِ خود پاسخ دهد. دازاین باید مادام که خمی ،هاجایگاه
هاي دیگر مرگ امكانی است که با امكان هنوز باشد.-اش همواره چیزي نهتوانستندر هستن است،

ناتوانی از امكان فرافكندن خود دازاین بر « هستن–آنجا  -دیگر -نه»متفاوت است. امكان 

اجراي مرگ  –هستن  -است. پایان« توانستن-هستن-دیگر–نه »مرگ هاي جهان است. امكان
را به مثابه یك دیگر آنجا هستن و از طرف دیگر آن-به منزله یك امكان است. هایدگر مرگ را نه 

شود. مرگ به تبدیل می« امكانِ عدم امكان» کند. در حقیقت مرگ بهامكان دازاین تعریف می
روي دازاینی که در امر ي پیشدر آینده»بستگی امكان آینده است. منزله یك امكان یا در خود فرو

یابد و در پیش دویدن به مثابه یگانه یكباربودگیِ یگانه و حد متوسط است خود او تكامل می44میانه 
شود. این فردانیت امر ویژه و اصیل و از آن خود دارد اش آشكار میتقدیرش در امكانِ یگانه گذشته

انگیز گیري تدریجی خیالدهد به سوي فردانیتی رهسپار شود که به معناي شكلنمی که به او مجال
 (. 72:  1393)هایدگر، « (هاي استثنایی استوجودها )هستی
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ح هاي سطهاي تیز سطح خود به پروتئین، مولكولی پروتئینی است که با اتصال گیرنده19کوید 

کند و به صورت شود و شروع به جهش میسلول، از راه مخاط دهان و بینی و چشم وارد آن می
شود. راه اصلی انتقال که تا امروز مورد تأیید مرکز کنترل و پیشگیري غیرقابل باوري تكثیر می

شود که بوده از طریق ذراتی انجام می (WHO) و سازمانی جهانی بهداشت (CDC)هابیماري
یكی از هوشمندترین  19کوید  .گرددکردن در هوا پراکنده میه سرفه، عطسه و صحبتاز را

جایگزینی در بدن انسان به جاي حیوان را انتخاب کرده است.  2019که از سال  هایی بودهویروس
هاي ها، اندامکند و به تناسب آن دادهاین ویروس براساس اطالعات ژنی افراد به انسان حمله می

آن را به دشمن بدن  19هاي انسان است که کوید نماید. گاهی این اندام ریهدرگیر می بدن را
اندازد. گاهی بویایی و چشایی را از کار مینماید و آنبادي بر ضد آن تولید میآنتی کند،تبدیل می

د روي عملكر کند.دهد. گاهی نیز گوارش و هاضمه انسان را دستكاري میرا تحت تأثیر قرار می
گذارد. گاهی هم بدون هیچ عالیم فاحش و متمایزي با از کار انداختن قلب، افراد مغز هم تأثیر می
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هاي بسیار، عملكرد متغیر حال به دلیل گستردگیِ شیوع، جهشفرستد. به هررا به استقبال مرگ می
ین ورود هاي متفاوتی منجر شده است. همحالو سرعت عمل خود است که اثرگذاري آن؛ به یافت

ویكم خود یك عامل اختالل در جهان هر روزه به زندگی انسان هزاره بیست 19زورکیِ کوید 
شود. به تبدیل به هستنده فرادستی می 19شود. خود دازاین هم با نفوذ کوید دازاین محسوب می

ماسك  هاي اجتماعی، استفاده ازگذاريها چون فاصلهدلیل انتقال سریع این ویروس، برخی اقدام
 19و حتی قرنطینه براي کاهش تماس نزدیك اتخاذ شده است. در مواجهه با ویروس کوید 

برقرار کرده،  19داري با کوید هایی که نظام سرمایهشود، نسبتهاي مختلفی برقرار مینسبت
 و دازاین بین با ارتباطپدیدارشناختی. هر یك به طریقی  هايهاي علمی و انتیك و نسبتنسبت

ها کمك تفكیك این نسبت کنند.گیري میبه سمت این ویروس جهت و مواجه هستند 19د کوی
تر شده با جهان پدیداري را از هم متمایز نماییم. این مزیت را دارد که به طور دقیقکند عالم خلطمی

 را پیش ببریم.45و به عبارتی تحلیلیات دازاین هاي دازاینها و حالحالتحلیل یافت

 19داري با كويد ايهنسبت سرم
تر به کار وجوي پولِ بیشسرمایه یك چیز نیست، بلكه فرآیندي است که در آن پول دائم در جست

هاي چهره-اندازندهایی که این فرآیند را به جریان میداران یعنی همانشود. سرمایهگرفته می
دادن به دیگري در مقابل  ي مالی با قرضداران عرصهگیرند. سرمایهبسیار متفاوتی به خود می

داري به صورت رقابتی، (. سرمایه68:  1394دهند )هاروي، دریافت بهره پول خود را افزایش می
( و سازوکاري 327:  1387کند )باتامور، انحصاري و انحصاري دولتی مسیر تحول خود را طی می

 است که هدفش کسب سود بیشتر و پول بیشتر و انباشت آن است. 
سازي است، در نتیجه پاندمی ویروس کرونا محصول جهانی 46لوک نانسیر ژانطبق نظ

گذار جو و تأثیرکند. این پاندمی عامل فعال، رقابترا پررنگ میهاي واپسین آنها و گرایشویژگی
تجارت آزاد است. با ورود کرونا جهان به میدانی از نیروهاي تحریك شده علیه یكدیگر تبدیل شده 

اي که از پیش واردبازي شده است. امروز بیشتر نی عریان از هرگونه عنصر متمدمانهاست. جها
اند. از کیفیت غذا و مسمومیت محیط زا هستند که از شرایط زندگیمان برآمدهها درونبیماري

زیستمان. کرونا ویروس بسیار انسانی است. انسان در منجالب انسانیتی گیر کرده که توسط رخدادها 
(. به گفته نانسی این 1399هایی که خودش تولید کرده در هم شكسته است )نانسی، یتو موقع

هایی است که جو و تأثیرگذار تجارت آزاد است. پاندمی محصول موقعیتپاندمی عامل فعال، رقابت
 انسان این قرن را در تنگنا انداخته است.

سازي داري و نیز جهانیه مقاصد سرمایهکرونا وابسته ب انتشاراگر این گفته نانسی را بپذیریم که 
مضرات براي اینكه ما را از پا درنیاورد، مانند مبارزه با  19توانیم بگوییم مبارزه علیه کوید است، می
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 کند:شود. بنابراین این بررسی دو نكته را روشن میداري تلقی میسازي و سرمایهمقاصد جهانی
کنار بیاید. بنابراین  19قرنطینه پاندمی کوید  ررهاي ناشی ازتواند با عواقب و ضداري نمیسرمایه

سرعت به سمت راهی براي کنترل و تولید واکسن و... براساس کشف عملكردهاي مختلف و به
 رود. این سرعت دو مزیت دارد: کنترل فضا و نیز سودآوري. پیش می19هوشمند کوید 

ند که نمود مادي، عینی و ابژکتیو دارد. اما کداري در سراسر جهان فضاهایی تولید میسرمایه
ریزد تا هم به راحتی قابل کنترل باشد و هم براي درک ابعاد و تأثیر این فضا بر یك فرد برنامه می

داري روابط فضا را ساخته و با کمترین هزینه بیشترین سودآوري را براي آنها داشته باشد. سرمایه
اي است داراي مایهد. تولید فضا بنکنفضاي جهانی بازسازي میرا مطابق اقتضائات اقتصادي یا آن
داري مربوط است هاي در حال پرورش تولید در سرمایههاي صریح سیاسی و به سیستمجنبه

(Elden, 2004 : 181در حقیقت، از منظري باید به جاي فضاهاي خاص یك کشور یا جغرافیا .) 
ضاها فشردگی خاصی دارند تا با حرکت سریع سرمایه این ف از فضاي جهانی سخن به میان آورد.

  تر باشد.شاهد اثرگذاري متقابل کوتاه
دهی فضایی افراد است. بنابراین آنچه هاي اجتماعی ماحصل عملكرد ساختار و سازمانطبقه 

وقفه براي چیرگی به همراه کاوش بی زمان توان گفت این است که چیرگی بر فضا وبه جرأت می
تر داري داشته تا سرمایه هر چه بیشت از دیرباز جایی مهم در ذهن جمعی جوامع سرمایهبر طبیع

د )هاروي، شوزمانی به حرکت در آید و فواصل اثرگذاري متقابل فشرده و کوتاه -فشردگی فضایی در
هاي جهان خودش و به (. اما هر دازاین جهان خودش را دارد که خود را بر امكان241:  1394

هاي متداخل و متوازي را افكند و به همان واسطه جهانشده توسط دیگران میتعیین اصطالح
کننده با وجود اثربخشیِ همگن پذیر نیست.یکند. بنابراین جهان دازاین در کل همگنتجربه می

داري و ایده صلح سرمایه علیرغمِکند. ، دازاین در یك جهان زندگی نمی«سازيجهانی»
ها در تبدیل به یك ظرف همگن و یكپارچه نشده است. هر کدام از دازاینسازي جهان جهانی

گذاري و بر چگونگی حرکت او در کنند که بر چیستی ارزشتنیده زندگی میچندین جهان در هم
تر هاي مختلف به تحلیلیات دقیق(. تفكیك جهان 35-31:  1395ارد )بولت، گذجهان تأثیر می

انجامد. از آنجا که دازاین دربردارنده فضاي اگزیستانسیال د دازاین میحال و عملكرها، یافتژست
کند و دهد. فضا با او حرکت مییا روشنگاه است با حرکتش به فضاي دکارتی جهت و شكل می

کننده ي تعیینشود، نه اینكه فضایی باشد و او را شكل و تعین بدهد. مهمترین مولفهدچار تغییر می
ل است. براي نمونه دازاین وقتی مضطرب است فضاي اگزیستانسیال او به حاهم حال و یافت

کند. روابط دازاین در ي دیگري پدیدار میشود و چیزها را هم براي او به شیوهاي آشكار میگونه
سازند. گاهی از این رابطه به خطوط هم دازاینی، گاهی را میکل بر مكان و زمان تقدم دارند و آن
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کنند. هایدگر در دازاینی دازاین و ... گاهی به ارتباط با هستن خودینه او یاد میبه خطوط ناهم
گیرد، حال دازاین در نظر میها را وابسته به یافتظهور و آشكارشدن دو طرف نسبت هستی و زمان

 زند. حال در این آشكارسازي، شیوه هستن خاصی را هم رقم مییافت
بخشی به زمانی براي سرعت-شویم فشردگی فضاییبا توجه به این نكته متوجه می

سازي و ي فشردهداري است. زندگی ما تحت سیطرهکردن سرمایه از اهداف سرمایهحرکت
داري تولید فضاي اجتماعی داري است. سرمایههاي سرمایهبخشی وابسته به اهداف و تكنیكسرعت

داري با مكانمندي و فضامندي دازاین رمایهسازي سدهد. در کل جهانیتأثیر قرار میدازاین را تحت
کند سرِ مبارزه دارد. از طرف دیگر، ویروس هاي موازي و سیال متفاوتی زندگی میکه در جهان

-داري، دازاین را به نوع دیگري از درسازي و سرمایهخود بشر در سیطره جهانی ماحصل زندگی
هاي موازي، ه بر اثرگذاري روي جهانعالو 19هستن، مجبور کرده است. پاندمی کوید -جهان

فاز بهداشتی و پزشكی، دارو، تولید واکسن  زند که گرچه از سوییهایی را رقم میبراي خود موقعیت
بستر مناسبی براي  به مدگرایی در زمینه تجهیزات و پوشش محافظتی را و حتی گرایش و درمان

داري در ین پاندمی برمناسبات سازوکار سرمایهکند، اما از سویی دیگر خود اداري میاهداف سرمایه
 گذارد.بسیاري از ابعاد و جهات اقتصادي اثر می

 19نسبت علمي با كويد 
دانند شیوه بشري ما براي معنادار کردن چیزها و خود را موظف می دانشمندان، پزشكان و محققان

دیده بگیرند و در عوض تالش گذاري چیزها را نابه یكدیگر و احساس و ارزش ارتباط دادن چیزها
احساس بنگرند. هدف آنها این است که به طوردقیق اي خنثی و بیکنند به چیزها به گونهمی

(. 35: 1392که به لحاظ علمی کارا هستند را به طور مجزا بررسی کنند )راتال،  هایی از چیزهاویژگی
کنند که دریك بازه زمانی می 19کوید از آنجاکه مستندات علمی اقدام به ارائه اطالعاتی درباره 

 19بازد تبعاً دازاین هنگام مواجهه با کوید هاي گاه و بیگاه آن رنگ میکوتاه با تغییر رفتار و جهش
شود، چگونه یابد. بنا به تغییر عملكرد این ویروس متوجه نمیکننده میهایی گیجخود را در وضعیت

 ط کند و در نتیجه آن را به تمامی مهار و کنترل نماید. باید اشیا و اعمال را به یكدیگر مرتب
به معناي بدن  و بدن زیسته تمایزي میان بدن به معنی جسم به منزله ابژه علوم طبیعی گفتیم

زیسته یعنی بدنی که در تجربه شود. بدنهاي متفاوتی واقع میحالپدیداري است که معروض یافت
وراي بدن  ابژه علوم طبیعی است. است. جسم را در حالی یافتهدست خود هاي دمبا دیگران و ابژه

ها، تعاریف و کارکردهاي خود را زیسته، جسم به لحاظ فیزیكی، زیستی، فیزیولوژیستی، ... ویژگی
ي پزشكان و محققان است و رفتارشناسی دارد. از سوي دیگر جسم دازاین هم هست که ابژه مطالعه

ها قرار آن روي همین جسم مورد مطالعه و توجه میكروبیولوژیست با توجه به تأثیرات 19کوید 



 

 

Philosophical Investigations / Vol. 14/ Issue: 31/ summer 2020 265 

، هاي علمیبا ساخت واکسن در نسبت رسد که دازاین بتواندگیرد. سرانجام آن روز میمی
هاي علمی افزون براین بعد، در نسبت کنترل کند. را بر سرزمین جسم ِ خود 19لشكرکشی کوید 

تر شدن آن پذیري و خطرناککرونا با میزان سرایتهاي ویروس محققان درباره نسبت جهش
را کنند. از اینكه ذرات بیشتري از ویروس بر شدت بیماري اثرگذار است یا آنتحقیق می

در از بین بردنِ  UVدهند. آنها درباره اثر اشعه کند، به دیگران اطالعات میپذیرتر میسرایت
هاي موجود در باديتوسط آنتی 19ردنِ کوید کنند. همچنین از خلع سالح کویروس، پژوهش می

شدن در بستري براي فردي که مبتال است و درگیري حاد دارد، .47دهندبدن الما، گزارش ارائه می
روزمره جدا  يوقفههاي بیعیت اول دازاین از فعالیتدر وض آورد.بیمارستان، دو وضعیت پیش می

بیهوشی و .. براي بهبود  روحی در دست پزشكان عفونی،ي بیو روي تخت بیمارستان به ابژه شده
تی اسكن و .....از گردد. در این جریان آزمایش، تستِ خون، سیعملكرد و نجات جسم او تبدیل می

شود. این جسم تا میشود. موقع نقاهت صرفاً این جسم دازاین است که مسئله فرد مبتال انجام می
تا همین  ؛هاي گوارشی در آن خودي نشان دهدقبل از اینكه یك اندام در گیر مثل ریه، مغز، یا اندام

محض ابتال هستن، بوده است. به-چندین روز پیش دستخوش فهم نامصرح و دلمشغول در جهان
کند. مطالعه علمی بدیل مییك اندام یا ارگان به منزله عامل درد، دازاین را به هستنده فرادستی ت

با هم  19این جسم و کوید  ،گیرد، اما هر دوو نتایج آنها روي جسم همین افراد مبتال صورت می
هاي علمی تبدیل به بدن زیسته را بدون پیشفرضشوند که در نسبت با هم آنمی ايوارد رابطه

عامل ناقل ویروس و دازاین یا انسانی دستی را تبدیل به هاي دماي که تمام ابژهکند. بدن زیستهمی
گزینی دازاین از دیگران مطرح نیست، بیند. اما صرفاً جنبه دوريدیگر را به منزله منشأ صدور آن می

هاي خورد که نسبترقم می 19، توسط کوید ها در این رابطهها براي انسانانواع دیگري از رابطه
سی به ویژه هایدگري بیشتر این بدن زیسته است که مورد سازند. در پدیدارشناپدیدارشناختی را می

هاي تواند در یك بحران متوجه ژستکاوي به جاي کاویدن روان میگیرد. دازاینتحلیل قرار می
کاوي در موقعیتی چون بروز شرایط کرونا و کوید کاوي به حالحال او باشد و ژستمتأثر از یافت

 تحویل شود. 19

 19با كويد  نسبت پديدارشناختي
ازوکارهاي دفاعی به منزله ویروسی کنترل نشده از خانواده شناخته؛ با عالئمی ناآشكار و س 19کوید 

هستنِ دازاین، و براساس طغیان کوید  -جهان -. با توجه به ویژگی درنامشخص معرفی شده است
 کند.هاي دازاین به چند حالت بروز پیدا میحالیافت 19
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ترس از آلوده شدن به  19هاي پدیداري در مواجهه با کوید یل ترسترس: تفكیك و تحل-
بیماري، آلوده بودن به بیماري و قرنطینه در خانه یا بیمارستان، ترس از شناسایی به منزله مبتال به 

 کنند. هراسی و... را آشكار میکوید، ترس از فوت، دگرترسی، بیماري
، شناسایی اندامی از جسم به منزله عنصر 19اضطراب: درگیرشدن اندام موردحمله کوید -

مهاجم، بستري شدن در بیمارستان، تبدیل شدن جسم به ابژه مطالعه پزشكان، در صورت ابتالي 
 هاي پیش ِ رويِ دازاین.شدن همه امكانرنگشدید به کرونا بی

 19حال ترس در مواجهه با كويد يافت
هاي پزشكی کمتر و ابعاد گسترده آن به دلیل پیشرفتبشر این هزاره ظاهراً با بیمارهاي پاندمیك 

رساند. مقوم ترس شود، اما آنچه اکنون آشكار شده است خالف این امر را میاز گذشته مواجهه می
هاي وجودي گوناگونِ ترسیدن تواند کامالً متنوع باشد. در این صورت امكانمی 19در برابر کوید 

برآوردن ویروسی نامتعارف و هوشمند و در عین حال پُرترفند شود. هجوم ناگهانی و سرآشكار می
کند. در مواجهه با با عملكردهایی متفاوت از سایر خانواده این ویروس، ترس را به هول بدل می

گیرد. اینجا دیگر نه حال است که مورد بررسی قرار میزیستن خود ترس، به منزله یافت 19کوید 
که در برابر آن  19کوید  زند.ظر است که عمل دازاین را رقم میحالی مد نبلكه یافت 19کوید 

ترسناکیم خصلت تهدیدکنندگی دارد. نوع درگیري هستنده یعنی دازاین با آن گزندناکی است که 
دهد. دازاین موقع اصابت را حتی در نزدیكی ها نشان میاي همبسته از درگیريخود را در مجموعه
شونده به منزله نزدیك 19دازاینی، کوید ن معنا گزندناک که در هر باهمداند. بدیامر گزندناک نمی
، ترس را تقویت 19گوش بودنِ کوید این بیخ شود.گوشِ دازاین رد میار و بیخدر نزدیكی، از کن

تواند بدان اصابت کند و از طریق ي معینی است که ویروس میکند. آماج این گزندناکی حیطهمی
مجراي  آید یا از گلو وی انتقال صورت گیرد. امر ترسناک از ناحیه معینی میدهان چشم و بین

اما  ،آید به ماهو آشنا استاز آن می 19چه کوید تنفسی یا دست آلوده. گلو، دست، صورت همه آن
کننده است. ویروس نادیدنی سنگین عملكرد چیزي که حاصل درگیري و تعامل با آن است نگران

به قول  گردد.شود که مسلط میرود و چنان نزدیك میدیدکنندگی فراتر میتاج خروسی از ته
براي همه و به همه  19هایدگر این نزدیك آمدن نزدیك آمدنی است در همین نزدیكی. کوید 

گزیند، دازاینی دوري می-از هم نزدیك است. دوري آن غیرقابل تصور است. در این نزدیكی، دازاین
اي هم کند. اما دستهگذاري اجتماعی را رعایت میزند و فاصلهك میکند، ماسدستكش دست می

نه ماسك، نه دستكش،  زند:گونه تفاوت عملكردي را در آنها رقم نمیحال ترس هیچهستند که یافت
تفاوت نسبت به شرایط خاص همچنان دلمشغول فرافكندن خود گذاري اجتماعی. آنها بینه فاصله
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سازد و براي انباشت داري میانتظار واکسنی هستند که نظام سرمایهچشمرو و هاي پیشبرامكان
 کند.پول بیشتر روانه بازارهاي کشورهاي درگیر پاندمی می

هاي دازاین حالترین یافتدر رابطه دلمشغوالنه با ابزار و اشیا، ترس از مهم 19با بروز کوید  
شود. دازاین به دلیل رویارویی کننده پدیدار میاست. در این وضعیت تمام اشیا به منزله امر تهدید

. هر چیز را به منزله عامل آلودگی شودبا امر مشخص و نامتعین، با امر تهدیدکننده روبرو می
نگرد. از مواد غذایی که باید تغذیه کند، واهمه دارد. زیرا مواد غذایی براي نمونه نان یا توسط می

بندي بندي شده گردیده است. همچنین هر ماده غذایی بستهستهکسی خرد و تمیز شده یا پخته و ب
کمتر  19یرخوراکی هم به واسطه کوید باشد. اما اشیاي غ 19ممكن است حامل کوید  دارد که

قاشق، چنگال و لیوان، کیف، جوراب،  کنند. موبایل، کامپیوتر، کتاب،وضعیت را با اختالل روبرو نمی
طریقی چون حامل ویروس، عامل بیماري و امر تهدیدکننده بر  به باس، کلید، آسانسور،.. هریكل

کند و در تأمل است شود. دازاین بعد از برگشتن به خانه، گوشه چشم خود را تنگ میما آشكار می
آید. یعنی فرد از برابر که کدام را چگونه ضدعفونی کند. در این حالت خودفراموشی به وجود می

هایی سرگشته شده و به شود، در میان امكاننشسته میواپس توانستن واقع بوده،-هستن
هاي زند. به دلیل سردرگمی در امكانروي چنگ میبراي خالصی ِخود و طفره هاییدستیدم

گونه به محلول شوند، براي نمونه اهمیت قائل شدنِ وسواسها مهم میرو، برخی از دم دستیپیش
ها، و ها، میوهگونِ لباست با الكل، شستن وسواسولرمِ آب نمك، شستشوي بیش از حد دس

ها، ها، حرارت دادنِ بیش از حد، استعمال مفرط دستمال کاغذي، استفاده از قاشقسایرخوراکی
هاي ضدعفونی ها و چاقوهاي کثیر براي اجتناب از دست زدن به چیزها، استعمال مفرط الكلچنگال

. به جاي اهمیت خود هستی هاي ضدعفونییدکنندهسفکننده، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، 
کند. کیستی و چیستی خود را فراموش می روي از امر تهدید کننده، دازایندازاین براي طفره

ي پیشین هاي گشودههاي دازاین در امكانها و توانها خود مقوم ژستدستیدلمشغولی به تمام دم
زیسته ا جسم دازاین از کار نیفتند. با وجود اهمیت بدنکند تاست که بدن دازاین آن را تجربه می

دانیم که همین کالبد و جسم درجه پایین در پدیدارشناسی اگر از کار بیفتد در پدیدارشناسی می
شود که براي ي ویروسی میاي درکار نخواهد بود. لذا این جسم دازاین، فراخوانندهزیستهدیگر بدن

هاي گشوده با دم گردد. دازاین خود را سردرگم در امكاناخودینه میاجتناب از امر تهدیدکننده ن
توان از به طرقی می 19 یابد. در مواجهه با کویدو آن امكان می ها سوق یافته به این امكاندستی

که نتیجه سو دیگري درپیش نباشد.  طورکامل آشكار نیستابتال پیشگیري کرد. اما هنوز به
هراسی و براي افرادِ مبتال به افراط شستنِ دست، تشدید خی تشدید بیماريحال ترس براي بریافت

آورد. ترس غیرمعمولی یا پایدار در اثر شدن این افراط یا وسواس را به بار میو احتمال نهادینه



 
19هاي دازاين در مواجهه با كويد حالتحليل هايدگري از يافت  

 

268 

هاي غیرمنطقی تواند خود به مجموعه واکنشهراسی، میدر راستاي بیماري 19مواجهه با کوید 
ر شود. دیدن فردي که خود را بسیار پوشانده یا چندالیه دستكش یكبار مصرف به ناشی از آن منج

اي از دست دارد، و از عینك و نیز ماسك به همراه شیلد محافظ صورت، استفاده کرده، خود نشانه
کند. این فرد به جاي اینكه شخصی محتاط یا پراحتیاط تلقی شود، هراسی را آشكار میبیماري

است. حتی  19نزله فردي پدیدار شود که در تماس نزدیك با بیماران مبتال به کوید تواند به ممی
کند که ژست افراد او را به منزله یك فرد مبتال، پدیدار می ،این مجموعه اقدامات افراطی احتیاطی

کردن بدن به سمت دیگر و دور شدن از شخص مظنون به تواند به کجدیگر در مجاورت او، می
 ري منجر شود.ناقل بیما

صورت شود. افرادي از همان ابتدا نیز بههاي دیگر ترس حاصل میها و حالتفاوتی از حالتبی 
ممكن است آنقدر که  .کننداند و هنوز هم روي آن حسابی باز نمیبرخورد نكرده 19جدي با کوید 

خود مقوم  19ت به کوید تفاوتی نسبباشند. بی تفاوتی دچار شدهاند، به بیترس از کوید را زیسته
دالیل بسیار چون ابتال به آسم، یكی از وجوه اگزیستانسیال در این رابطه است. افرادي که به

نسبت به استفاده از اقدامات  19اي و یا اذعان به شجاع بودن و نترسیدن از کوید تنگی ِنفس زمینه
گنجند. نترسیدن خود نوعی از یها متفاوتتوجه هستند، در دسته اول بیحداقلی چون ماسك بی

خود حالی ترسمندانه از دازاین نسبت به آن را آشكار  19تفاوتی نسبت به ترس کوید ترس است. بی
حالِ نترس بودن، شجاع بودن یا ترس مفرط در برابر تفاوتی نوع زیستن یافتکند. حالِ بیمی

مبتالیان نترسیم. از ابتالي هزاران ویروس است. ُبعد دیگر این نترس بودن این است که، از مرگ 
 فرد نترسیم. 

توجهی و گوش ، با بستن پنجره اخبار، بی19تفاوتی ناشی از ترس و فرار از کوید نوع دیگر بی 
ماري و پیشرفت مقابله با آن بی توجهی به اخبار مربوط پیشرفتهاي مربوط به آن، بیندادن به پیام

یا مرگ جسمانی صورت  48جتناب از تصورِ نزدیك بودن فوتشود. این اعمال، براي امی مشخص
با این  کند.گیرد. این امر تمهیدي احتمالی است که هر فرد سالم و بدون عالیم جدي اتخاد میمی

در برخی موارد عالیم معمول و رایج را ندارد. بنابراین دیگر  19توجیه که فوتِ بر اثر اصابت کوید 
و به صورت کامالً محافظت شده مواظب و مراقب باشیم یا بدون کند که چهارچشمی فرقی نمی

شود. برخی افراد هم که بتواند، می یهر کس توجه به زندگی هرروزه ادامه دهیم. این ویروس قاتلِ
با  ؛کردن صورت مسئله هستندو پاک هاي هر از گاهیگاه و احتیاطهاي گاه و بیاحتیاطیدچار بی

 خورد و گریزي از آن نیست. در تقدیرش باشد، در این بحران رقم میاین توجیه که مرگ آنكه 
ها، گلودردها، خورد. سرماخوردگیحال ترس وضعیت دیگري هم در این میان رقم میدر یافت

دردها، درد قفسه سینه، ترس دردها، بدنگاه، تعرق، دلهاي گاه و بیتنگیها و نفسها، عطسهسرفه
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یم، با طرح سوال از اینكه کجا مبتال شدم و چه موقع، دازاین را مشغول زند. این عالرا رقم می
گیرد. زمان به قبل از مالقات با یك گرد، بازگشت به گذشته صورت میدارد. به صورت عقبمی

شود. اینگونه است که گذشته، کرده است و بعد از آن تقسیم میکرونایی یا با کسی که سرفه می
یابد. در این صورت همه افراد همسر، زده، تعین می 19یه همین وضعیت کوید اکنون و آینده در سا

شود. سناریوي کرده چون عامل انتقال پدیدار میفرزندان و نیز همكاري که سرفه یا عطسه می
شود هایی که زده میشود. تعداد عطسهفاصله مناسب یا نزدیكی کمتر از یك متر در ذهن چیده می

شویه با ها، دهانگردد. شستشوي دستگلو و سوزش آن از سر گذرانده میها خشكی یا سرفه
دانستم وضعیت شود. چرا؟ من که میمحلول ولرم آب و نمك و البته گفتگوي درونی شروع می

رسی، شك و تردید به استفاده براین خودپُبراي چه فاصله را رعایت نكردم؟ افزون بحرانی است،
مورد به ر رفتن با بینی، دست گذاشتن بیغیرارادي به صورت، وَنادرست از ماسك، دست زدن 

گیرد. مباحثه درونی دازاین به بازپرسی از احساس وجو و بازپرسی قرار میها همه مورد جستچشم
انجامد و کالفه و سردرگم از استفاده همزمان ها میها و دستكشمصونیت کاذب توسط این ماسك

بد. آیا استفاده از ماسك، یایماري خود را در حال مالمت و ندامت میاز ماسك و نیز ابتالي به ب
رعایت فاصله اجتماعی او را به این ویروس مبتال کرده است؟ نیازي از بیاحساس کاذب  دستكش،

کار از کار گذشته است. مراجعه به دکتر عفونی،  یابد:این مباحثه درونی بدین ترتیب ادامه می
احتیاطی، مصونیت اي ساژینال و کرونال قفسه سینه براي اینكه نتیجه بیهاسكن و عكستیسی

دهد. یا اینكه فرد کاذب و عامل اصلی فاجعه را هویدا کند. در این صورت دو وضعیت روي می
مبتال به کرونا نیست، اما خود را با شك و تردید و وسواس بیمارگونه فكري، با قدم گذاشتن به 

تر به ویروس قرار داده است. خود بیمارستان و نیز نوبت رض ابتالي اساسیمحیط بیمارستان در مع
 گرفتن از دکتر عفونی، انتظار در صف و تماس خواه ناخواه با حامالن احتمالی بیماري، در نهایت

در آن اسكن شده، خود  19 دراز کشیدن در دستگاهی که تا دقایقی پیش یك مبتال به کوید
بار به صورت کننده اینهدیدگشاید. ترس از امر تي روبروي دازاین میهاي سردرگم دیگرامكان

روز ترس از مبتال بودن یا نبودن، خواب را از چشمان  14آید. تا مبهم، سردرگم و گزندناک پیش می
کردن عالیم از ابتال یا عدم ابتال آگاه گردد. وضعیت دوم براي فردي که رباید تا با چكدازاین می

آورد. براي مواردي که درگیري رنطینه خانگی یا بستري شدن در بیمارستان را پیش میمبتالست، ق
 آید. اندک است قرنطینه خانگی راهكرد بهتري به نظر می

حال و ژست ر مشترک و متقابل روي بدن زیسته، یافتیتأث ،قرنطینه در هر حالتی مقوم ارتباط
آید. افرادي سالم هستند، براي جلوگیري از ابتال و حال دازاین است. در قرنطینه دو حالت پیش می

اما  ،رونداند. این افراد با اینكه خودشان کمتر بیرون میطورکل در قرنطینه، به19به ویروس کوید 
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دهند. گیرند که خریدها و نیز آمد و شدها را انجام میدر معرض تماس خواه ناخواه با کسانی قرار می
رانجام یك روز فرد رفت و آمد کننده، ناقل بیماري بشود خود ترس از امر بنابراین ترس از اینكه س

کند او را چون امر تهدیدکننده در نزدیكی است. تمام وسایل مربوط به فردي که رفت و آمد می
 کند. ترسناک و خود آن فرد را به منزله عامل ترس آشكار می
اند، و رابطه با آنها و نگهداري رونا گرفتهقرنطینه افراد ناقل و یا آنهایی که به صورت خفیف ک

کند. افرادي که بیمارند قطعاً حامل کننده و چه بسا گزندناک آشكار میاز آنها نیز چون امري تهدید
وآمد و یا نگهداري را با کنند این رفتدهنده ویروس هستند. کسانی که از آنها مراقبت میو انتقال

دانند سرانجام در کدام روز و کدام دفعه ممكن ه این دلیل که نمیکنند. بحال ترس تجربه مییافت
ها، ویروس کرونا گریبان آنها را بگیرد. اما ترس از امر تهدیدکننده صرفاً در است با تمام مراقبت

هر فرد سالمی بدون اینكه بیمار باشد، خود ناقل بیماري  دهد. ممكن استها روي نمیاین حالت
 باشد. 

زننده پدیده ترس است. براي راد سالم براي اجتناب از ابتال هم به نوعی وضعیت رقمقرنطینه اف
اي نوعی وقفه موقت در جهان هر روزه که مجموعه 19اند، کوید افرادي که فعالیت اجتماعی داشته

هایی وجود دارد که به راحتی بدون ماسك، شود. امكانهاست، محسوب میها و توانستناز امكان
کش قابل زیستن نیست، یا در معرض خطر است. دیدارهایی وجود محافظ صورت و دستنقاب 

دور و  شود یامنع می« هستن-باهم»از  داشته که حذف گردیده و دازاین علیرغم نزدیكی به هم
خود این امر چون  -گیرد هاي واقعی را میهاي مجازي جاي ارتباطگیرد. ارتباطدر فاصله قرار می

کننده نیستند، به این دلیل ها البته قانعشود. این امكانهایی تازه بر دازاین آشكار میمكانامكان یا ا
کنند. قرنطینه، خانه را بر دازاین چون رويِ دازاین، مدام او را وسوسه میهاي پیشکه امكان

ده است. کند که دچار مرگ تدریجی شاحساس می کمکمکند. دازاین ي نَفَس پدیدار میکنندهتنگ
آوردن هاي در انتظار، کمرفتنِ امكاني، اداري و یا ترس از دستدادنِ موقعیت کارترس از دست

شود. ترس از برموارد فوق عالوه می دخل و خرج خانه و خانواده و ... کردنِبودجه براي حساب
مقوم پدیده ترس هاي گذشته، از دقایق ها و درگیريها و فضاهاي ناآشنا براي تداوم مشغلهامكان

ي خانه، هر کس در ساعاتی از روز، حضور داشته بندي شدهاست. از سوي دیگر در فضاي تقسیم
کرده است. در قرنطینه، همه اعضاي خانواده با هم در فضاي خانه حضور و فضایی را اشغال می

نها در ها بر سر اختالف عملكرد آهاي زمانی و بروز جر و بحثدارند و همین موجب تداخل
اند. ترس از دست دادن زا نبودهتداخل، عموماً معضلسابقه عدم شود که به دلیلهایی میالیتفع

هاي استقالل در خانه، و داشتن فضاي کافی در نهایت از دقایق مقوم ترسی است که موقعیت
گذاري فاصلهاست. در امتداد  تفاوتیگفتیم قرنطینه خود مقوم بیآورد. به بار می 19تحمیلی کوید 
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کنند، به انتها هاي جغرافیایی متعدد زندگی میو قرنطینه جدي، آستانه تحمل افرادي که در مكان
دهند ، تجدید دیدار با خانواده را ترجیح می19تفاوتی به عواقب ابتال به کوید رسد. بنابراین با بیمی

ار هم هست. برخی از بیماران مبتال تفاوتی، حاصل انكتابی حاصل از دلتنگی را رفع کنند. بیتا بی
کنند. براي اجتناب از رفتارهاي اتخاذي با یك کرونایی، بیماري خود را پنهان می 19به کوید 

ها و نیز رفتارهاي آنها در ها، بدني درک، دریافت و واکنش به ژستانكار نتیجه تفاوتی وبی
 مواجهه با یك مبتالاست. 

سازي بدن جسمانی، به تربیت ِ بدن زیسته و نیز به یروس به ایمنیدازاین دربرابر طغیان این و
هاي تازه غیربیانگر نیاز دارد تا بتواند وارد چرخه زندگی هرروزه شود. سرعت تقویت و افزودن ژست

تمامی همه دهد که طغیان ویروس، بهاجازه نمی 19در مجال بروزدادن مقابله در ارتباط با کوید 
ي دازاین که از پیش گشوده شده را به عمق قهر خود ببرد. در سایه شوم کوید روهاي پیشامكان

ي مقابله شدههاي فراموششود و امكانمی هایی خاموشآورد، امكانهایی تازه سربرمیامكان 19
 گردد.باآنفلوآنزا مجدداً احیا می

ین عزیزانی که به ترسیم. ترس از ابتالي نزدیكتردر حالت دیگرترسی، ما براي دیگري می
اي هستن-آنجا-اند، نه ترس براي خود، بلكه براي با همدچار شده 19تفاوتی نسبت به کوید بی

زند. ترس براي پدر و مادر، خواهر که در معرض اصابت است، نوعی دیگري از این ترس را رقم می
در  ستند. این امره 19و در معرض اصابت کوید کنند و برادر، همسر و فرزندي که مراقبت نمی

آنكه تواند براي دیگري بترسد بیمی اندازد. کسجا هستنِ دازاین را به مخاطره مینهایت با هم آن
کند. در این حالت ترس دازاین، براي خود بترسد، اما این ترس دیگري را از ترس خالص نمی

است. طبق نظر  دیگري است و همین توجه به دیگري یا دیگران نوعی ترسیدن براي خود هم
هستن -هایدگر ترسیدن براي دیگري نوعی ترسیدن براي خود هم است. ترس ربوده شدن ِ هم

خورد. دازاین در این وضعیت بادیگري با ابتال به این ویروس نزدیك، مشخص و نامعین رقم می
ها لکننده دائمی به استفاده از ماسك جراحی، دستكش، رعایت پروتوکخودش را به منزله توصیه

کند خود به درستی از این یابد، در صورتی که گاهی فراموش میو تمهیدات جلوگیري از ابتال می
 اي رایج فردهفراموشی ها هر بار بهتكرار توصیه ها بهره ببرد. این دیگرترسی وقدامتمهیدات و ا

کامل بدن،  نِنشستموبایل به دیگري براي مكالمه، ندادنِ در استفاده از ژل ضدعفونی کننده، 
زند. می تلنگري ها در هر مواجهه با دازاین دیگر براثر اِهمال و خستگیها و لباسصورت، دست

 19از فوت یا احتضار فرد مبتال به کوید  دیگرترسی، غیر از ترسیدن براي ابتالي دیگري، در ترس
سپردن، و وقه آتش، به جآویختنمانند ترس در برابر به دار دهد؛روبروي چشمان دازاین رخ می
توان زیست. ترحم، هم میتفاوتی، سنگدلی، عدمرا با همدلی، بیتیرباران یك فرد که حال آن
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چون عكاسی، گرافیتی و یا نقاشی  هاي هنريتواند به اقدامهمدلی ناشی از ترس یا ترحم می
هاي دراماتیك مدیواري، سرودن شعر، ساختن اینفوگرافی، انیمیشن، نماهنگ، ساخت مستند و فیل

هاي هاي علمی، ادبی، هنري با تمرکز موضوعی و اقدامبا محوریت این موضوع و برگزاري همایش
دیگري چون کمك به کادر پزشكی در مراقبت و تیمار داوطلبانه از بیماران مبتال در بیمارستان 

 -اند،صی یافتهخال 19بیمارانی که از عوارض کوید -منجر شود. در راستاي همدلی، اهداي خونِ 
  جلوگیري کند. افراد به بیماريبه دیگران با هدف پالسمادرمانی ممكن است از ابتالي 

 مرگ اگزيستانسيال پيش از فوت
ترس در برابرِ فوت  مرگ اگزیستانسیال هایدگر متفاوت است. شدن بافوت، ناپدید شدن، هالک

بتال در بیمارستان قبل از اینكه وفات یابد، الوقوع است. با اینحال، فرد م، قریب19ناشی از کوید 
گذارند. دازاین به دنبال راهی است که حال اضطراب، مرگ هایدگري را از سر میمحتمالً با یافت

فرار از بیمارستان و  از تله این وضعیت نجات پیدا کند و چه بسا علیرغم روند رو به رشد بیماري،
، 19شدن ترجیح دهد. دازاینی که به کوید یش جنازهفوت را بر اضطراب و مرگ هایدگري پیشاپ

مبتال شده و از مشكالت تنفسی و ریوي در مضیقه افتاده، عالوه بر احساس درد، از فوتی نزدیك 
نیز ترسان است. فوت که همین نزدیكی است اما به صورت نامتعین معلوم نیست، چه موقع گریبان 

هاي یمارستان، دازاین از یك هستنده داراي فعالیت و نقشگیرد. موقع نقاهت و بستري در باو را می
، تبدیل 49اجتماعی، به یك دستگاه پمپاژ خون و بلع و دفع مانند دستگاه بلع و دفع ویم دلووي

به جسم بدل شده، هستنِ در ناممكن را  يزیستهشود. از طرف دیگر دازاین به همراه فهمِ بدنمی
 کند. تجربه می

شود. دارايِ خودفهمی هم می ،قریب به فوتدر بیمارستان جدا از خانواده، محتمالً دازاین 
روح و روان؟ با داده یا فرم می شود: این جسم است که او رادازاین داراي این مباحثه درونی می

هاي پیش از این سوال شود؟میرد یا صرفاً تبدیل به جنازه میمرگ فیزیولوژیكی واقعاً می
به قول هایدگر تحلیل  یابد.الهیاتی دازاین به صورت مقدم خود را در اضطراب میشناختی و روان

شناسی، عدل الهی، شناسی، روانهاي زیستاي مقدم بر پرسشاگزیستانسیال از نظر روش در مرتبه
 (. 321:  1389)هایدگر، الهیات درباره مرگ است 

بودنِ خود در برابر امر یان بیماران، ناتوانه و نیز در مدازاین در فاصله از تمامی اعضاي خانواد
آورد. پرسش از بیند. پرسشِ من کیستم در همان حال سر برمیناشناخته و نامتعین را هویدا می

روي آورد. مرگ تنها امكان پیشها سر برمیکیستی و چیستی هنگام ناممكن شدن همه امكان
میلی براي پاسخ به این پرسش در او وجود  به صورت حاد است. گرچه 19 دازاین مبتالي به کوید

الوقوع صرفاً یك امكان روبروي دازاین است. تحلیل هایدگري یش از وفات قریبنداشته باشد، اما پ
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هر دازاینی، چه  .میرددهد که هر انسانی با فوت، هالک شدن و ناپدیدشدن نیست که مینشان می
بینید روي خود نمیهیچ امكانی را براي افكندن پیشپیر چه جوان، چه سالم و چه بیمار هنگامی که 

شود. مرگ اگزیستانسیال هایدگر و رخدادنِ وضعیت داراي اضطراب و مرگ اگزیستانسیال می
ضمن انفصال از هم ممكن است ، 19مرگ جسمانی هنگام ابتالي به کوید  در ادامه حدي، فوت و

تحلیل ما اضطراب و مرگ اگزیستانسیال بر آن آیندي باشند. هر چند در بسیار به هم نزدیك و پی
کند. در اضطراب یعنی هیچ امكانی دازاین را جذب نمی 19مقدم است. وضعیت حدي رخداد کوید 

شود. دازاین قادر نیست خود را هم امكان خودینگی و هم ناخودینگی پیشِ روي دازاین گشوده می
ماند، کند، وامیهستن او را تأیید می-جهان  -در تواند عمل کند، از هر آنچهبرامكانی بیفكند، نمی

نماید. پرسش از کیستی را امكان عدم امكان یعنی امكانی اما در پرسش از هستی خود تأمل می
 زند. آورد، رقم میها سربرمیشدن همه امكانرنگکه از بی
ردنِ مكان و زمان ي پر کبا نحوه 21در هزاره  19هاي هستنِ دازاین در مواجهه با کوید شیوه

شود که هایی رویاروي میحالبا یافت 19توسط انسان ایمن و سالم متفاوت است. مبتال به کوید 
هاي مسري چون آنفلوآنزا قابل هاي قبل، هنگام رویارویی با پدیدهشاید با تجارب بشر در قرن

 ،متلونِ این ویروسو عالئم و عملكردهاي  19گونه کوید مقایسه باشد. کمااینكه چهره ژانوس
 طلبد. ناپذیري را هم میبینیهاي مقابله پیشها و راهفرد است و تجربهمنحصربه

 

 گيرينتيجه
 

–جهان -در این خوانش از هستی و زمان هایدگر، چند مفهوم محوري برجسته شدند. جهان، در

ها، خود دازاین را تحال و نسبزیسته. یافتحال، حال، جسم و بدنها، یافتهستن و اهمیت نسبت
کند که تا پیش از آن بدان صورت روي او را هم به نحوي پدیدار میاي و امكان پیشبه گونه

هایی چون ترس حالکند، یافتکه مرتب جهش می 19پدیدار نشده بود. دازاین در مواجهه با کوید 
ظب، دگرپروا و ترسو، کند که خود دازاین را به منزله فرد محتاط، مواو اضطراب را تجربه می

زدنِ ترس ، چون امر تهدیدکننده باعث رقم19کند. کوید تفاوت، همدل و .... پدیدار میزده، بیمالل
هاي شود. هنگام بروز پاندمی نه تنها بسیار از اشیا و مواد خوراکی بلكه بسیاري دازایندر دازاین می

به صورت پنهان عامل انتشار ویروس است، شوند. هر فردي دیگر به منزله عامل خطر شناسایی می
هایی واالتري حتی اگر عطسه یا سرفه نكند. از این رو انسانی که روزي از نظر کانت داراي ارزش

حال ترس تر از آنها، چون امر تهدیدکننده، یافتپاي اشیا و چه بسا خطرناکاز اشیا بود اینجا پابه
  گیرند.در معرض فروپاشیدن قرار می 19 دازاینی با کویدزند. خطوط همرا رقم می
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که در برابر آن ترسناکیم خصلت تهدیدکنندگی دارد. نوع درگیري هستنده یعنی  19کوید 
دهد. آماج ها نشان میاي همبسته از درگیريدازاین با آن، گزندناکی است که خود را در مجموعه

ند بدان اصابت کند و از طریق دهان، تواي معینی است که این گزندناکی میاین گزندناکی حیطه
مجراي تنفسی یا  وآید یا از گلو چشم، بینی انتقال صورت گیرد. امر ترسناک از ناحیه معینی می

کند به ماهو آشنا است، اما بدان اصابت می 19چه کوید دست آلوده. گلو، دست، صورت، همه آن
کننده است. ویروس نادیدنی ست نگرانلحظه درگیري و چیزي که حاصل درگیري و تعامل با آن ا

گردد. این نزدیك شود که مسلط میرود، چنان نزدیك میتاج خروسی که از تهدیدکنندگی فراتر می
نزدیك آمدنی است براي همه و به همه نزدیك است. دوري آن غیرقابل تصور  19آمدن کوید 

فهمد چگونه، داند و نمیدقیقاً نمی ، حتی در نزدیكی امرگزندناک دازاین19است. موقع اصابت کوید 
، 19این ابتال رخ داده است. ترس از فوت خود، ترس از ابتالي دیگران به کوید  از کجا و چه موقع

 19تفاوتی خود از دقایق مقوم ترس در برابر کوید ترس مفرط و پایدار از بیماري و نترسیدن و بی
 است. 

شود. اضطراب حالی نحوه زیستن مرگ برجسته می حال اضطراب و، یافت19هنگام بروز کوید 
فكند. ابتال به تواند خود را برآن بیشوند و دازاین نمیرنگ میها بیاست که در آن همه امكان

و انتقال به بیمارستان و همزیستی درکنار مبتالیان دیگر، پیش از وفات، براي دازاین  19کوید 
زند. بیمارستان دازاین را چون یك دستگاه پمپاژ خون، اضطراب و مرگ اگزیستانسیال را رقم می

هاي زیادي که امكانکند. دازاین در وضعیت قرنطینه و جدا، در حالیماشینِ بلع و دفع آشكار می
بیند. دازاین در این وضعیت ، روي آنها خاکسترِ ناپیدایی می19براي افكندن دارد، با اجبار کوید 

ها هستند، او روي امكان ها را کم کند؛اصله پرناشدنی خود با امكانتواند فحتی اگر بخواهد نمی
تواند. بنابراین محتمالً پیش از مرگ جسمانی به مرگ اگزیستانسیال تخت بیمارستان افكندن، نمی

کس آورد. دازاین بیها سربرمیشدگیِ امكانشود. پرسش از کیستی و چیستی او در تهیدچار می
رسد که حتی به این نتیجه می تواند بدن جسمانی خود را رصد کند،صرفاً میو برهنه درحالی که 

جا و اما امر نامتعین که دقیقاً هیچ ،ها و حتی اگر دازاین به منزله روشنگاه هم باشداگر امكان
اندازد. دازاین در این وضعیت هاي پرشماري میبست ناامكانچیز نیست، او را به تنگنا و بنهیچ

 . 50«مرا اما انسان آفریدي شرمسار هر لغزش ناگزیر تنش»کند یزمزمه م
کردن آن، براي کنترل بیشتر ، از تولید فضا و فشردهداري براي نشر و بازتوزیع سرمایهسرمایه

بینی داري را با مواردي پیشي سرمایههاي برساندهنسبت 19کوید برد. سازي بهره میو جهانی
ي فرادستی، به قول نانسی عالوه بر تبدیل دازاین به یك هستنده 19 . کویدکندنشده روبرو می

در  19. پاندمی کوید است داريویروسی زیاده انسانی است. ویروسی حاصل تجارت آزاد سرمایه
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ازاین هاي تجارت آزاد، به راحتی قابل انتشار است. دجهانی به هم فشرده شده، با نگاهی به نحوه
خاموش نشده باشد، در  19هاي ممكن، اگر توسط کوید تقاطع جهان مثابهبه منزله روشنگاه، به 

هاي هم از نسبت 19بنابراین کوید  کند.سازي فضا، با تولید فضاهاي موازي مقاومت میبرابر همگن
ی هایکند. ازجنبهشود و هم در چرخه سرمایه اختالل ایجاد میداري حاصل میبرسازنده سرمایه

 .نمایدمواجه میهاي آن را با اختالل از طرفی هم برخی چرخه ،کندرا زیاد میداري سود سرمایه
با حمله به جسم دازاین  19کند. کوید انسان را به ابژه علم تبدیل می جسم علمی، از زاویه 19کوید 

ي فرادستی فرصت تأمل نظري کند و در مواردي با تبدیل آن به هستندهدر آن اختالل ایجاد می
هاي علمی، فرصت تأمل نظري کند. درنسبترا فراهم می كرد این ویروس بر جسم دازاینبر عمل

هاي جدید کند تا هر مبتال را حتی با نشانهها و ... کمك میبه پزشكان، محققان، میكروبیولویست
 از لحاظ نظري مورد مطالعه قرار دهند و بتوانند راهكردهاي قابل کنترل را پیشنهاد کنند.

ها و در حال، وجوه مختلف رویارویی، یافت19اي پدیدارشناختی در مواجهه با کوید هنسبت
هاي دازاین در این حالیافت آورد. تحلیلِوجود میزیسته بههایی را در بدنها و ژستنتیجه حال

اي هها در بحرانتواند به بهبود اتخاذ تصمیمانجامد که میسازي عملكرد دازاین میشرایط به روشن
 مربوط به حوزه بهداشت و سالمت منجر شود. 

 

 هانوشتپي

 

1 Daseinanalyse 

2 Ludwig Binswanger 
گذاري، عالم، به سیاق ترجمه عبدالكریم رشیدیان در هستی و زمان به جهان براي حفظ یكدستی معادل 3

 تغییر داده شده است. 
4 Welt, world, le monde 

5 zuhandenheit , readiness-to-hand, être-disponible 
6 Zeung, Equipment, outil 
7 vorhandensein , Being present-at-hand, existence 
8 Abstand, distance, écrat 

9 Möglichkeit, possibility, possibilitè 

10 Worum-willen, for-the-sake-of-which, en-vue-de 
11 Um zu, In-order-to, pour…/ce qui sert 

12 Bewandtnis, involvement/relevance, finalité 

13 Sorge, Care, Souci 
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14 Fursorge, solicitude, assistance 

15 Das Man, the “they”, le “on” 

16 Miteinanderfurchen, being with one another, être -en-commun/être-

l`un-avec-l`autre 
17 Eigentlichkeit, authenticity, authenticitè 

18 Sein Eigene sein können, it`s own capacity to be  

19 Uneigebtlichkeit, inauthenticity; unauthenticitè 

هاي مختلفی در انگلیسی و به تبع فارسی برگزیده شده است. کواري و رابینسن، براي این دو کلمه معادل 20
 attunementاستامبو معادل  اند. براي این کلمهرا به کار برده moodو  state of mindمعادل 

 ,situatedness, dispositionهایی چونشدگی و پاتس از معادلبه معنی تنظیم

affectedness حال، یافت موقعیت، متاثر شدن، ... استفاده کرده است. راتال معادل معناي یافتبه
disposedness شدن هستندگان در جهان و شرط و افتگی پیشنهاد کرده که تنظیمرا به معناي ی

گیرد، با این توضیح که کنم، را در بر میاي که من با توجه به آن هستندگان پیدا میتنظیم شدگی
befindlichkeit از فعل befinden شدن چیزي است که در جهان گرفته شده که به معنی یافت

یابد )راتال، دهد که انسان خود را در آن میي شرط یا حالتی را مییافتن باشد، همچنین معناقابل
1392  :166).  

21 Moods 

22 In-der-welt-sein, Being-in-the-world, être au monde 

23 Geworfenheit, throwness, dèrèliction/ être jeté 

24 Tautzachen,Facticity,facticité 

25 Körper, body, corps 

26 Leib, lived body, corps vécu 

27 Praesenz/Anwesenheit, presence, présence 

28 Intentionalität, intentionality, intentionnalité 

29 Mitsein, being with, être avec 

30 Mitdasein, Dasein-with, coexistence/ être-là avec 

هاي کلمات انتخابی این مقاله، ادلبراي حفظ یكدستی مع تناهی استعالییانسان و موجود در کتاب  31 
 به دازاین و هستنده تغییر داده شده است. 

32 Begegnung, encounter, Rencontre 

 اند.مفسران هایدگر مواجهه را شهود به معناي کانتی در نظر گرفته 33 
34 Ausdruck, Expression, Expression 

35 Leiblichkeit, bodily nature, corporèite 

36 Furcht, fear, peur 

37 Enschrecken, terror, terreur 

38 Tod, death, la mort 
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39 Angst, anxiety,angest/angoisse 

40 Befindlichkeit,state-of-mind,attunement,sentiment de la situation 

41 Flucht, fleeing, fuite 

42 Grund, ground, fondament 

43 Sich-vorweg-sein, being-ahead-of-itself, étre-en-avant-de-soi-meme 

44 Durchxchnittlichkeit, averageness, être ordinaire et moyan 

45 Analytic of dasein, analytique du Dasein 

46 Jean-Luc Nancy 

دانشگاه  و مدرسه عالی اروپا فیلسوف فرانسوي و استاد -ژوئیه  26متولد - لوک نانسیژان
 است. استراسبورگ

بادي الما به راحتی گوید: آنتیدانیل وراپ، یكی از این محققان، درباره خلع سالحِ ویروس کرونا می 47
هاي روس کرونا قرار دارد و به واسطه آن به سطح سلولتواند به پروتئین سنبله که روي سطح ویمی

گردد هاي انسان چسبد، متصل شود و مانع اتصال و ورود آن به سلولانسان می
(https://snn.ir/fa/news). 

48 Ableben, demise, dècèder 
اند و با تمرکز روي دهندههاي او اغلب تكانویم دلووي هنرمند نئومفهومی معاصر فالندري است. پروژه 49

ها در تمرکز بر تناقضهاي بارز آثار او این است که جذابیت و دافعه را با اند. از ویژگیشده بدن ساخته
 دهد.کنار هم قرار می

 قراري ماهانحدیث بیاشاره به بخشی از شعر آشتی شاملو در مجموعه  50
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