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  چكيده

دهد و معتقد است این موضوع در تاریخ تفكر ی خود را وجود قرار ميمارتين هایدگر موضوع فلسفه
. وی اساس تفكر خود را توجه به مورد غفلت قرار گرفته و باید توجه خود را به آن معطوف داشت

ی آغاز و روش پژوهش او متفاوت است. او برای این کار داند ولي نقطهاز وجود ميهستي و پرسش 
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 مقدمه

رستان در دبي Martin Heidegger) 2883-2391) دگرمارتين هایدر دوراني که 
 2892-2398) گروبر کرد، کناردتحصيل مي (Constanz) زانشهر کنست انیسوعي

Konard Groberای از کتاب دها اسقف فرایبورگ شد، نسخهر آن دبيرستان که بع( مدی
 2898Franz-2329) را که اثر فرانتس برنتانو« معاني متكثر وجود نزد ارسطو»

Brentano) گوید: به وی هدیه داد. وی خود در این مورد مي بود 

ا آن شروع کردم و بارها و ود را باولين متن فلسفي که من کار خ»
ی ه بعد آن را مورد تأمل قرار دادم، رسالهب 2399بارها از سال 

بود.  (2819«)معاني متكثر وجود نزد ارسطو»ا عنوان فرانتس برنتانو ب
ین اثر، برنتانو عبارت ارسطو را این چنين نقل آغازین ا یدر صفحه

که من ترجمه  τo oν λεγεται πολλαχως"" :کندمي
های کثيری متجلي کنم: یك موجود )با توجه به وجودش( به صورتمي
  .(Richardson, 1974, p.x) «شودمي

برای او ن پرسش شود و ایمعاني متكثر وجود جلب مي نات واز این جا توجه هایدگر به تعي
نماید، در معنای خود چگونه به وجوه مختلف جلوه مي شود که وجود در عين وحدتِمطرح مي

عين کثرت چيست؟ این پرسش او را به  و راز این وحدت در، که منشأ آنها مشترك استحالي
 ،(2329)«وجود و زمان»منجر به نوشتن کتاب ، دارد تا این که دو دهه بعدی ارسطو واميمطالعه

((Being and Time/Sein und Zeit یكي  که با آن که سرانجام تكميل نشد ،2گرددمي
تفكر هایدگر را به ، از مهمترین آثار فلسفي قرن بيستم دانسته شده است. این پرسش تا پایان عمر

 .خود معطوف داشت و او در هر یك از آثار خود به وجهي و بخشي از آن پرداخت

هماني و عينيت هستند و از سوی دیگر دچار وجود و موجود از سویي دارای وحدت و این
باشند، ولي این دو با دقت و لحاظ و حيثيت فلسفي باید از هم تفكيك کثرت و غيریت و تمایز مي

آیند و اموری انضمامي، عيني و ملموس شوند. موجودات و اشياء به مقوالت ذهني ما درمي
مند و دارای هستي باشد، بلكه حقيقت و نفس جود چيزی نيست که از وجود بهرههستند، ولي و

 خواهيم به این حقيقت دست یابيم. وجود است و ما مي
خاطر،  دهد و بدینوی در سير فكری و فلسفي خویش به دو نحو وجود را مورد بحث قرار مي

اند که با عناویني چون هساختت یا تطور فكری او را خاطرنشان ی گشسألهمفسرانِ هایدگر م
د کني را رد ميند هر چند خود وی این نوع تلقاودهر یا اول و دوم از آن یاد نمدم و متأخدگر متقهای

دای ته در ابک( William J. Richardson 2893 -2353) وناردسای به ریچهدر نام و
 Heidegger through) «ركفتا ت ياسندارشدیر از پدگایه» ابتک

phenomenology to thought) ی کردن مسأله یا گشت را رها آمده است این تطور
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برآن نظر باقي  وزکند که هایدگر دوم هنداند، بلكه خاطرنشان ميبنيادین وجود و زمان نمي
اندیشد و وحدتي بر تمام آثارش ميوجود  در همان موضوع تفكر هایدگر اول در باب است و

ی دیگری از پرسش از وجود آشكار گویي عرصه .(Ibid, P.xviii, xxii) حاکم است
گيرد و از دازاین به سوی خود وجود معطوف شود و پرسش در جهت اصلي خود قرار ميمي
 .گرددمي

و حاالت  کنند و به انسانهای موسوم به اگزیستانسياليسم از انسان آغاز ميفلسفه
.. ولي .پردازند مانند خودآگاهي، دلهره و اضطراب، آزادی، اختيار، فردیت ووجودی او مي

ی او به انسان نيست و ی اوليهپذیرد. عالقهی خود نميهایدگر این عنوان را برای فلسفه
وی قي و مانند آن نيست. شناختي، منطحث، دیني، اخالقي، اجتماعي، روانام او به این باهتم

ی اصلي او داند، بلكه دغدغهی انسان نمينفسه دربارهی وجود انسان را فيبارهپژوهش در
ابي برای شناسي را واسطه و طریق و بو انسان شناسي استپرسش از معنای وجود و هستي

 2(fundamental ontology/Fundamental Ontologie)وجودشناسي بنيادین
خواهد فلسفه را از وجودشناسي سنتي وسيله ميو بدین؛ ایدنمیا کشف حقيقت وجود تلقي مي

 .و متافيزیك مرسوم به راه دیگری بكشاند
خواهد وجود را بفهمد و برای این کار با دست زیرا انسان مي ؟چرا وجودشناسي بنيادین

رود بلكه از قبل فهمي از وجود و ارتباطي با موجودات دارد و حالتي هم خالي پيش نمي
ی وجودی خاصي و شيوه (onticoontological) وجودشناختي و هم موجودشناختي

 ,Dreyfus) (21 ,1991 است (existence /Existenz) دارد که همان اگزیستنس
در پژوهش او  .و باید او را فيلسوف وجودی بخوانيم تفكر هایدگر متقدم وجودی است

یعني انسان بما هو انسان مقصود و غایت  .البته وجود انسان طریقيت دارد نه موضوعيت
خواهد از طریق تفسير و تحليل هستي انسان به فهم معنای تحقيق نيست، بلكه وی مي

به کمك آن وجود انسان به  وجود راه یابد و تفكر متأخر او ناظر بر تصور اجمالي وجود است و
بته وجود به طور مطلق ال .آید. در یك کالم، کل پژوهش وی پيرامون وجود استميفهم در

ولي چون وجود با وجود خاص انساني  .یا صرف وجود و نه وجود و موجود خاص و متعين
کند تا به معنای ارتباطي تنگاتنگ دارد، ابتدا از فهم وجود انسان و در عالم بودن او شروع مي

تحليل هایدگر اول با وجود عام پي ببرد و پس از فهم وجود عام به وجود بشری بنگرد. 
ی بعد به کند به دریافت معنای وجود نایل شود و در دورهساختاری وجود انسان تالش مي

و  شودو از زبان متافيزیكي دور ميکند روی مي  (poetic/dichterisch)تفكر شاعرانه
 پردازد. به همين جهت به تفسير اشعار شاعران و نيز سخنان متفكران مي

های راهست و نهایت کار خود را گشودن راهي درون کورهی او بيشتر در راه ااندیشه
فلسفه در . یعني دعوت متواضعانه به تفكر .توانند امتداد یابندداند که خيلي نيز نميباریكي مي

به پایان « زمان وجود و» در زماني که هایدگر. حقایقي ثابت راه بودن است نه رسيدن به
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پرسش از . (Ibid, p.28) برای تحقيق گشوده استای را رسد تنها زمينهتحليل خود مي
هميشه در راه بودن و ویژگي تفكر این است که همواره خود را در راه ببينيم و وجود یعني 

شود و پرسش از وجود اساس وجود تقرب یابيم. تفكر از پرسش شروع ميبه  قدم برداریم و
ای مشخص و تالش در ی هایدگر بيان عقيدهدهد. فلسفههایدگر را تشكيل مي اندیشه و راه

و یك نحو اندیشيدن  ندای وجود به دادناجهت اثبات آن نيست بلكه طي طریق و گوش فر
بخش به آثار و که محور اساسي و وحدت نظر به پرسش از وجود استاو جلباست و کار 

 های اوست.اندیشه
طرح صحيح پرسش از وجود ( به 9 تا 2ندهای بو زمان ) ی وجودوی در مقدمه

ها درطول تاریخ متافيزیك از همين فهميزیرا به نظر او بسياری از مشكالت و کج .پردازدمي
( روش پدیدارشناسي را برای پاسخ به 8 تا 5 جا نشأت گرفته است و سپس در ادامه )بندهای

 .گزینداین پرسش برمي

 پرسش

وجودِ  آیا وجود همان ؟آیا موضوع این پرسش حتماً باید وجود داشته باشد ؟وجود چيست
آیا وجود  ؟رودتنها یك فعل ربطي است و خود از حد موجودات فراتر نميموجودات است و 

آیا وجود صرفاً وجه اشتراك فرضي و لفظي بين اشياء  ؟هاستگزاره ی ذهني درصرفاً رابطه
و یا آن که خود موجود است و وجودی علي حده و  ؟ات نيستاست و حائز استقالل از موجود

  ؟متمایز از موجودات دارد
یابيم. نشان این دریافت اجمالي این بدون تردید ما معنایي )ولو به اجمال( از وجود درمي

گویيم من همين که در زبان روزمره مي .کنيماست که ما موجود بودن را بر اشياء اطالق مي
کنيم. و وجود را درك مي« هستن»زمين هست نشان آن است که معنای هستم، ميز هست، 

آیا اگر اشياء را موجود  ؟( موجود استتوان گفت وجود )هستياما پرسش این است که آیا مي
س با اشياءِ دیگر وجود را توان موجود دانست؟ یا این که در قياناميم، خود وجود را نيز ميمي

توان موجود دانست؟ موجودات به فضل وجود، وجود دارند بنابراین خودِ وجود، یكي از نمي
؟ ( چيستموجودات نيست. اما پرسش آن است که معنای وجود )در مغایرت با موجودات

ای از آن است که به رغم آشنایي آغازین ما با معنای وجود، معنای وجود در هاله هایدگر بر
ی تفكر آن است که معنای وجود را راز و رمز و پنهاني و پوشيدگي قرار دارد، بنابراین وظيفه

 مورد پرسش قرار دهد. 

زیرا آنان توجه  .سقراطيان داردای به متفكران یونان باستان و پيشهایدگر ارادت ویژه
ی آغاز تفكرقرار را نقطه ی وجوداند و منشأ فلسفه از آنهاست و مسألهزیادی به وجود داشته

اندیشي دچار دگم و جزمبيشتر به مبحث شناخت توجه نمود و ی غرب ؛ ولي فلسفهداده بودند
گردید و از پرسش از وجود غافل ماند، از توجه به خود وجود و تعریف آن روی برتافت و آن 

سكوتي  نياز از بحث و توضيح فلسفي دانست و دراهميت و بيرا موضوعي ساده و بي
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ی سوفيست افالطون عبارتي از رساله« وجود و زمان»طوالني فرورفت. وی در ابتدای کتاب 
 :کندرا نقل مي

بدون شك شما با معنا و مفهوم وجود در آن هنگام که  چه»
ما اما  .يدبه معنای آن آگاه هستبرید، ی وجود را به کار ميواژه

 «ایمر شدهگيج و متحيی آن به تفكر پرداختيم، اکنون که درباره
   .(1، ص2/2981)هایدگر، 

داند. به نظر ها ميیابد که آن را جنگ بين غولرا به قدری دشوار ميمسأله  افالطون این
ی وجود به قدمت خود متافيزیك است ولي به رسم متافيزیك و وجود شناسي هایدگر مسأله

مفاهيم متافيزیكي، ما را از پرسش های ناشي از سنتي به آن پرداخته شده به نحوی که جزم
تفكر افالطون و ارسطو را الهام بخشيده است و مسأله  دوباره از وجود غافل ساخته است. این

 اگر چه یونانيان با پرسش از وجود فلسفه را تأسيس کردند و متفكران پيش از سقراط مانند
پژوهش وجود را مورد  (Heraclitus) هراکليتوس و (Parmenides) پارمنيدس

 فلسفي قرار دادند و با آن انس داشتند ولي به نظر هایدگر فلسفه سپس از آن منحرف شده و

به خاطر توجه و  شناسي گرایيدمعرفت و شناسيموجود و پردازیوممتافيزیك و مفه به سوی
اکنون خوار و حقير شده  ی وجودواسطهبي بررسي یشناسي، مسألهبيش از حد به معرفت

شود و فراموشي آن موجه دانسته شده و طلب از است، پرسش از معني وجود زاید دانسته مي
پرسش از آن پافشاری کند  و اگر کسي در(B&T. 2/19)  گيردآن مورد سرزنش قرار مي
و  رفته که وجودو متافيزیك در مسير این اشتباه آن قدر پيش شودبه خطا در روش متهم مي

انگاری و غفلت نبوده کند البته به نظر هایدگر این امر تنها یك سهلموجود را با هم خلط مي
  .(299، ص2989 ایدگر،ه) است

ارسطو وجود و موجود را از یكدیگر تفكيك نكرده است. موجودات مختلف اعم از 
ماهيات و  جمادات، نباتات، حيوانات و... هر یك تحت یكي از مقوالت جای دارند و لذا وی

 مقوالت بهي آنها های ذاتبراساس ویژگي را موجود یا وجود مفاهيم
(categories/kategorien) دهد که وی وجود یا کند و این نشان ميگانه تقسيم ميده

داند. اما این که چرا او تعداد مقوالت را موجود را مساوی جوهر و عرض و منحصر در آنها مي
ندارد و ظاهراً به طریق استقرایي احصا شده است و سپس این ده دانسته استدالل عقلي 

ای با ی مدرن ادامه داشته است. نظام مقولهبندی در دوران قرون وسطي و دورهتقسيم
مفاهيم انتزاعي سر وکار دارد و ارتباط نظری و سوبژکتيو را تنها راه شناخت و فهم واقعيات 

و موضع نظری و فلسفي را نه تنها یگانه راه شناخت پذیرد ولي هایدگر این را نمي .شماردمي
داند و کند، بلكه آن را موجب غفلت از روابط ما با عالم و موجودات ميعالم هستي تلقي نمي

ی عملي انسان را با موجودات و اشياء رابطه« عالم –در  -موجود »با تعریف دازاین به عنوان 
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خواهد به حقيقت وجود که تفكر مفهومي به و مينماید ی نظری معرفي ميتر از رابطهمهم
 .آن راه ندارد بيندیشد

سابقه نيست که بتوان آن را ابتكار هایدگر تلقي پرسش از وجود امری جدید، بدیع و بي
ولي باز کردن این پرسش و تفصيل فهم مبهم ما از وجود و جلب توجه به آن هنر مهم  .نمود

را احيای پرسش از وجود دانست. کار « وجود و زمان»اوست و شاید بتوان هدف مهم کتاب 
منحصر به فرد هایدگر جلب نظر به این است که ممكن است چيزی وجود داشته باشد که از 

 ی آن و رها ساختن اینأکيد بر پرسش و تبعات وجودشناسانهخود وجود پرسش کند یعني ت
عصر ما که عصر غفلت از  لذا هایدگر در. (Mulhall, 2005, p.30) از غفلتمسأله 

آید به نحوی که برمي به معنای عام آن پرسش از وجود است، درصدد احيای پرسش از وجود
ترین اید منسجمی او شری فلسفهکواای مهم، زنده و حياتي تلقي گردد. به قول مكمسأله

ی مرسوم و متعارف کنون برای رها ساختن گریبان از چنگ سيطرهکوششي باشد که تا
البته  .(99ص ،2991 کواری،ی جوهر )شيئيت( بر تفكرغربي صورت گرفته است)مكمقوله

ای نو هدف اصلي فلسفه پرسش از وجود است و نه پاسخ به آن. پژوهش او اما به شيوه
به دست دادن پاسخي قطعي و نهایي به پرسش وجود  گيرد و منظور او صرفاًورت ميص

شود و انگيزد که: چگونه یك پژوهش فلسفي آغاز ميی ما را برمينيست. او فهم روزمره
خواسته است بحث خود را با یك .. وی مي.ی تبيين آن و مسائل پيراموني آن چيست؟نحوه

اگر ما از .  (Mulhall, 2005, p.29)دش به پایان ببرز کند و با یك پرسپرسش آغا
توانيم حقيقت وجود و بنيادی که عادت موجودبيني روگردانيم و از موجودات تعالي جویيم، مي
ی صفر از نقطه ابتدا به ساکن ودر پس موجودات نهفته است را دریابيم. اما تفكر و فهم، 

 شود و مسبوق به جهل مطلق نيست.   شروع نمي

  «.الفكر حرکه من المبادی و من مبادی الي المراد»

ما پيش از تولد در عالم مثل )عالم ذر( با وجود و حقيقتِ آن آشنایي نداریم تا در این عالم 
فهم و درکي ولو ها به آن متذکر شویم و به اصل وجود نائل گردیم، بلكه پيشاز راه سایه

راه  گردد و ازی عزیمت ما محسوب ميقطهمبهم و اجمالي و غيرروشن از وجود داریم که ن
ي تری از آن دست یابيم. هيچ پژوهشقو عمي خواهيم به فهم واضح، دقيقتحليل آن مي

ها را کنار گذاشت و به دور انداخت، بلكه باید فرضشفرض نيست و نباید پيبدون پيش
 ش در وجود نيز مبتني برژوهفاده قرار داد. این پآنها را مورد استبه بهترین وجه آگاهانه 

ی شروع طهكي باز به نقگردد و با دور هرمنوتيمفهوم پيشين و مبهم ما از وجود آغاز مي
 یابيميتری دست مگردد و به نتایج دقيقتر ميردیم و فهم ما از وجود عميقگبازمي

(Ibid,31) .بله هست، یعني فهمي گویيمپرسيم این موجود هست یا نه؟ و ميمي وقتي :
ارتكازی و مجمل از وجودِ آن از قبل داریم. در مورد فهم و پرسش از وجود نيز چنين است 

یا ماقبل  (pre-conceptual/vorbegrifflich) مفهوميکه این فهم پيش
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و این امتياز بشر از سایر موجودات  سازداست و پرسش از وجود را ممكن ميوجودشناسي 
خواهيم معنای وجود را بدانيم و در عين حال بما هو وجود فهمي دارد. ما مي است که از وجود

ی این فهم مبهم و متوسط به سوی کشف معنای از قبل فهمي از وجود داریم، و به واسطه
از آن جایي که پرسش ما پرسش از معنای وجود است، هایدگر درآمدِ داریم. وجود گام بر مي

تر زیرا چنان که پيش .دهدرسش از معنای وجود اختصاص ميوجود و زمان را به ایضاح پ
رسد طرح گفته شد ما واجد نوعي انس و آشنایي با مفهوم وجود هستيم و لذا به نظر مي

بنابراین هایدگر پيش از هر چيز برخود الزم  .معني باشدپرسش از وجود یك سر زاید و بي
. او برای این کار ابتدا ضرورت پرسش از داند خودِ پرسش از معنای هستي را توضيح دهدمي

 دارد. گاه تقدم پرسش از آن را بيان ميهستي و سپس ساختار پرسش از آن و آن
گيرد و موضوع پرسش ما وجود هر پرسش موضوعي دارد که پرسش از آن صورت مي 

ولي مبدأ سير ما در این پرسش و وسيله و مصالحِ تفكر ما موجودات  .است و نه موجود
 اما برای پرسش از وجود باید بين وجود و موجود تمایز قائل شویم:؛ هستند

ی فهم از وجود جهت بخشي های خود را در سایهما تمام فعاليت»
صریح از معنای وجود را مطرح  پرسش نيز کنيم. از همين فهممي
کنيم که ما را به برداشت از سازیم و هم به ميل خویش توجه ميمي

خود را در بطن  ؟.. حتي اگر بپرسيم وجود چيست.دهدميآن سوق 
.. این یك واقعيت است که ما ادراك .یابيمنوعي ادراك از وجود مي

  .(B&T. 5/25) «مبهمي از وجود داریم

 ها و موانع طرح پرسش از وجودداوریپيش

ادرست فرض و باور نسه پيش ؟غفلت و فراموشي قرار گرفته است مورد وجود چرا پرسش از
است و ضرورت طرح آن را  بازداشته ی وجودمسأله پرداختن به از را در باب وجود، متفكران

يم. تصور ها غلبه کنداوریمنتفي نموده است و ما برای احيای این پرسش باید بر این پيش
 -B&T.3)  نيستبرند، پرسش از آن الزم یابند و به کار ميميشده چون همه وجود را در

4/22-23): 
فهم  در پيشاپيش رین مفهوم است وتترین و عاموجود کلي که شودگفته مي -2

سازی، تصورات جزئي و محسوس نهفته است. ما در منطق از طریق مقوالت و کلي موجودات
وجود  ولي کليت .کنيمتعریف از آنها استفاده مي را به جنس و فصل و نوع تبدیل کرده و در

ی اجناس فراتر است و از همه نيست بلكه (genus/Gattung) جنس سنخ کليت از
موجوداتي را  یی کلي و جزئي نيست. اصطالح وجود، حوزهی آن با موجودات رابطهرابطه

کند. ارسطو وحدت این گيرد و تعریف نميگردند دربرنميکه برحسب جنس و نوع تبيين مي
که در مقابل مفاهيم جنسي عالي که  کندکلي استعالیي را هم چون وحدت شباهت تلقي مي
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ی موجودات حاکي از وجودند و در این یعني همه .قابل اطالق به موجودات است قرار دارند
ی وجودشناسي افالطون گرچه به مسأله ،ی مشابهند. ارسطو با این کشف خودگرحكایت

نتوانسته است ابهام شك او هم نماید. بيماند، اما اساسي نوین برای آن ابداع ميوفادار مي
شناسي قرون ال را از آن برطرف سازد. در وجودای را شفاف ساخته و ابهام و اجمروابط مقوله

و جان (  2225Thomas Aquinas-2299) ویژه در مكتب توماس آکویيناسوسطي به
به طور گسترده مورد مسأله  این ( 2215John Duns Scotus-2998) دونز اسكوتوس

ولي اصول آن به طور واضح مورد بحث قرار نگرفت. زماني که هگل  .استبحث واقع شده 
کند و این تعریف را در اساسِ پيدایشِ متعين تعریف ميی ناواسطهوجود را به عنوان امر بي

دهد، به همان مسيری رفته است که وجودشناسيِ تمامِ مقوالت بعدی منطق خود قرار مي
شناسي ارسطو شناسي هگل با هستياین وجود، هستي با ؛قرار داشته قدیم در آن مسير

تواند بدین معني ترین مفهوم است این نميتفاوت دارد. بنابراین اگر گفته شود که وجود کلي
ترین امور است یا چيزی است که نياز به بحث بيشتری ندارد بلكه باشد که وجود واضح

يت، وجود را از ابهام و تاریكي خارج ترین و تاریكترین امور است و این کليت و عموممبهم
 سازد.نمي

کليتِ اعالی  اظهار شده است که مفهوم وجود غيرقابل شناخت است و این مطلب از -2
گيرد و در صورتي صحيح است که ما به دنبال تعریف حدی یعني تعریف به وجود نشأت مي

یك جنس، و لذا به  در حالي که نيستيم. وجود نه یك شيء است و نه ؛فصل باشيم جنس و
کند قابل تعریف پردازد و سپس آنها را تعریف ميی منطق که به طبقه بندی اشياء ميوسيله

در واقع  .ی تعریف از مفاهيم عالي یا داني به دست آوردتوان آن را به وسيلهنيست و نمي
 توان چونان یك موجود در نظر گرفت و ویژگي و عنوان موجود و هویتوجود را نمي

(entity/Seiend) اما آیا این بدان معني است که دیگر وجود  .را برای آن به کار برد
توان نتيجه گرفت وجود ویژگي یك هویت و موجود را ندارد ساز نيست؟ خير، تنها ميمشكل

توان تعریف سنتي منطقي برای آن ذکر کرد. این مفهوم در وجودشناسي یونان و لذا نمي
عدم تعریف آن مستلزم حذف پرسش از معنای آن نيست بلكه اقتضا دارد باستان ریشه دارد و 

 .به طور عيني به آن بپردازیم و با آن مواجه شویم

 که شده هارو اظاز یك س .ویمشهوم وجود به یك دوپهلویي و ابهام دچار ميدر مف -9

-self))ح است واضو  كاردا و آشپي و خود بدیهي بالذات یا التصوريبدیه مفهومي ودوج

evident/Selbstverstandich کنيم و فهمي ما همواره از اصطالح وجود استفاده مي
 وقتي فهمدهمه کس مي و کار دارند و از آن داریم و برای ما ملموس است. همه با آن سر

آوریم آسمان آبي است و من شاد هستم یعني چه؟، اما از سوی کنيم یا به زبان ميفكر مي
فهميم، معنای واقعي و حقيقي آن مبهم است در عين حال که معنای ظاهری آن را مي دیگر

کند به جای این که مي چه که موجودات را موجودیعني آن ؛فرورفته و در حجابي از ظلمت
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 ی پرسش از معنای وجود ضرورتي بنيادین است. درهر پرسش، فهمنيست باشند؛ و لذا اعاده

الذهنِ صرف نيستيم، در مورد وجود نيز، مفهومي پرسش داریم و خالي ای از مطلب مورداوليه
اوليه از آن داریم و برای رسيدن به معنا و حقيقت آن که در نهایتِ مستوری و پوشيدگي قرار 

کافي است که پرسش از وجود را باز کنيم و ایندارد )و کنهه في غای الخفاء( تالش مي
ای جز موجودات نداریم و از طریق آنهاست این مقصد وسيلهمطرح نمایيم. در راه رسيدن به 

گوید که این وسيله همان هایدگر مي (B&T.7/27) که باید به این معنا دست یابيم. بعداً
 .گر و دازاین استوجودِ خود پرسش

این سه ویژگي به مفهوم وجود مربوط است و اگر مفهوم را داریم به جهت خود وجود  
ها مانع پرداختن به داوریبنابراین، این پيشای با آن آشنایي داریم. گونه است و این که به

شود، بلكه باید آنها را کنار گذاشت تا این پرسش باز شنيده شود. ما از یك ی وجود نميمسأله
ولي ؛ یابيمکنيم و آن را در قالب اشياء و موجودات متعين باز ميسو مفهوم وجود را درك مي

آید، از هر تعيني ی اسرار پوشيده است و به وصف درنميخودِ وجود در پردهاز طرف دیگر 
گنجد و به توان یك امر عظيم غير قابل احاطه دید که در عقل بشر نميمبراست و در آن مي

 .توان راه بردکنهِ آن نمي
این  ها غلبه کرده، و دوباره به شكلي دیگرداوریبراین ما باید بر این باورها و پيشبنا

پرسش را طرح نموده و در روش نيز باید بازنگری کرده، به روشي غير از تحليل سنتي 
بندی و مقوالت منطق ارسطویي به تجزیه و تحليل وجود فلسفي و استدالل، و خارج از طبقه

 .بپردازیم

 (ontological difference/die ontologische differenz)تمايز وجودشناسانه

قائل به تمایز  (enteties/Seiendes)و موجودات  (Being/Sein) هایدگر بين وجود
این تفاوت، افتراق یا تمایز وجودشناسانه ناميده ؛ اگر چه ميان آن دو ارتباط وجود دارد .است

. وجود و موجود هم وحدت دارند و هم غيریت و کثرت، و او در پي آن چيزی است ستشده ا
مشترك است. وجود موضوع اصلي فلسفه است و موجود ها و موجودات ی هستکه بين همه

متفكران مسلمان از وجه اشتراك موجودات به وجود راه یافتند ؛ موضوع علوم و امور روزمره
وی غفلت از وجود و پرداختن به موجود را صرف غفلت  .گزیندولي هایدگر راه دیگری برمي

 گوید:داند و مينمي

گوید مرادش چيزی نيست جز وقتي متافيزیك از وجود سخن مي»
نامدش، موجودات در کليت آنها. مقصود متافيزیك از آنچه وجود مي

موجود بما هو موجود است. زبان و بيان متافيزیك از بدایت تا تمامت 
ای شگفت در طریق این اشتباه متداول پيش رفته که آن به گونه

د که نمای..کمابيش چنين مي.وجود و موجود را با هم خلط کند
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ی تفكری که ناظر به موجود است، نادانسته متافيزیك به سبب شيوه
و آغازین وجود  کند که آدمي را از نسبت اصيلنقش سدی را ایفا مي

  .(299ص ،2989 )هایدگر، «داردميبا ذات انسان باز

در عين حال  .باشدوجود همواره وجودِ موجودی است و قابل تفكيك از این موجود نمي 
بنابراین بين وجود و موجود تفاوت و تمایز هست و  .هيچ یك از موجودات هم نيستوجود، 

گذاریم. هایدگر عدم توجه به تمایز ما با لحاظ و دقت فلسفي بين این دو فرق مي
در زبان  «ου» شناختي بين وجود و موجود را در تاریخ متافيزیك غربي به معنایهستي

هم به معنای وجود است و هم به معنای  .ای دوپهلو استکلمه «oυ»دهد. یوناني ارتباط مي
 رود یعني چيزی که هست یعني موجودوجود وقتي به صورت اسم به کار ميموجود. 

(seiendes) کند؟ و وقتي پرسيم: آیا یك موجود بشری روی ماه زندگي ميمانند وقتي مي
ی آن موجود هست ه واسطهرود به معني فرایندی است که ببه صورت صفت به کار مي

« ον»مانند کنجكاو بودن و این دو پهلویي و ابهام  (seiened)یعني وجود. شودمي
.. و حاکز از تمایز وجود و .اختصاصي به ارسطو ندارد بلكه ویژگي کل تاریخ تفكر یوناني است

  .(Richardson, 1974, pp.10-12) موجودات است
افيزیك که موجود، بر این نظر است که عصر متهایدگر با عطف توجه به وجود و نه 
افيزیك از چه به نظر او مت .گر سپری شده استهمواره از وجود غافل بوده است، اکنون دی

ت قرار گرفته است و در نحوی از انحاء موجود ی وجود مورد غفلشود که مسألهاز ميآنجا آغ
ساني برای رسيدن به معنای وجود وجود اننای ير معليل و تفسخود را گم کرده است. وی تح

 /fundamental ontology) ادیني بنيودشناسوجود را وجود و مام و تمایز ميان وجع

Fundamental Ontologie) ی های وجودشناختي همهفرضنامد که پيشمي
 /ontological) شناختيهای هستيگزارههای موجودشناختي است. ژوهشپ

ontologische) هو موجود  ی امكانات وجودی آن و موجود بمااز وجود شيء و حوزه
های آن از موجود و ویژگي (ontical/ontisch) شناختيهای موجودکند و گزارهمي بحث

ی وجودشناسي بنيادین به ولي حوزه .دهدو ارتباط بالفعل شيء با دیگر موجودات خبر مي
فهم ماقبل وجودشناسي و موجودشناسي اشتغال دارد. اگر ما از عادت موجود بيني روگردانيم 

توانيم حقيقت وجود و بنيادی که در پس موجودات نهفته و از موجودات تعالي جویيم، مي
 .(B&T.13/34) است را دریابيم

اگر بنا باشد سؤال از وجود به طور مشخص مطرح شده و به »
صورت شفاف تبيين گردد، آن گاه الزم است تا هر تحليلي پيرامون 

یابد متوجه این امر آن که به موازات توضيحات بيان شده بسط مي
توان داشت و ی وجود ميگردد که چه نگرشي نسبت به مسأله
این تبيين ما را ملزم  ؟است معنای آن به چه سان قابل فهم و درك
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کند تا مسير درستي را برای انتخاب چنين هویتي در پيش گيریم مي
و روش منحصر به فردی را برای نيل به آن برگزینيم. نگرش، فهم، 

يری گگزینش و نيل به چيزی، همگي از اصول تعامل ما و پي
آیند و بنابراین وجوهي از موضوعي در یك پژوهش به شمار مي

های خاصي هستند که متعلق به خود ما در مقام د برای هویتوجو
ی پرسش از وجود باید پژوهشگر است. بنابراین برای طرح مسأله

گر روشن سازیم. خود های خویش را در مقام یك پژوهشهویت
پرسيدن این سؤال وجهي از وجود به عنوان یك هویت خاص است 

ه مورد پرسش قرار و بدین جهت ویژگي خاص خود را از آن چه ک
کند. این هویت که شامل هرکدام از گيرد یعني وجود کسب ميمي

گيرد یكي از وجوه وجود شود و نيز خود پژوهش را دربرميماها مي
  .(B&T.7/26) «ناميمدازاین مياست که ما آن را 

 دازاین از بين موجودات دیگر این ویژگي را دارد که از وجود فهمي دارد
(B&T.12/32) وجودشناسي بنيادین باید در ضمن تحليل دازاین مورد پژوهش قرار .

ترین شيء به خود اگرچه دازاین از لحاظ موجودشناختي نزدیك (B&T.13/34). گيرد
حقيقت و حاق وجود  .((B&T.15/36 است، ولي از منظر وجودشناختي دورترین چيز است

ای است. وجود از به معبر و واسطهیابي به آن نيدر نهایت پوشيدگي و خفاست و برای راه
مطلق با وجود خاص انساني در ارتباط است و لذا هایدگر برای نزدیك شدن به فهم وجود از 

 .جویدتحليل وجود دازاین کمك مي

 روع با دازاينش

های اساسي و بنيادین بشر است و خود از امكانات و امتيازهای پرسش از وجود از ویژگي
کند. ما باید موجود یا موجوداتي را که او را از سایر موجودات ممتاز ميمنحصر به فردی است 

های وجود و وحدت در کثرت وجود برای این پرسش انتخاب کنيم که به نحو احسن ویژگي
انسان ی موجودات این تنها از ميان همه .(Mulhall, 2005, p.13) را آشكار سازند

و  (B&T.191/236) استمسأله  او برای او و وجودِکند است که درباره وجود پرسش مي
ای واسطهی هایدگر پرسش از معنای وجود است ولي چون راه مستقيم و بيکانون فلسفه

این یابد. انسان به آن راه مي« بودن –عالم  –در »برای آن وجود ندارد از راه وجود انسان و 
 «دازاین»هستيم کند و هر یك از ما یكي از آن موجودی که از وجود پرسش مي

(Dasein )است. دا (Da) جاست و جا و هم به معنای آندر زبان آلماني هم به معنای این
و وجودِ بينابيني که نسبتي با وجود  (here-being (t)) جایيجا آندازاین یعني وجودِ این

ه دارد و فهمي از وجود به او داده شده است، و چگونگي وجود او وابسته است به توجه او ب
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وجود خاص انساني به نحوی است که از کيفيات موجودشناختي وجود خود، وجود و به خود. 
زیرا خود انسان تعيني از وجود است. ما همواره به خود و محيط  .یابدبه سوی وجود راه مي

 گر این آگاهي از خود و عالم است. پيرامون و عالم خود توجه و اهتمام داریم و دازاین بيان
انسان یا حيوان ناطق یا فاعل شناسا و سوژه یا جوهر و مانند آن برای ناميدن ی واژه

زیرا اشاره به جدایي و ثنویت دکارتي فاعل شناسا و متعلق شناخت  .آدمي مناسب نيست
دارد. و نيز تعریف انسان به ( subject,object/Subject,Objekt) )سوژه و ابژه(

اینها حداکثر  .(B&T.48/74) ایدگر نيستموجودی مرکب از تن و نفس مورد پسند ه
ی دازاین دهند و نه وجود و شخص بودن او را. واژهشيئيت انسان را نشان مي ماهيت و

سوژه را نفي  -گرایي ابژه گذارد و ثنویهای دیگری که از انسان وجود داشته را کنار ميتلقي
وجود است. به همين جهت با او ی نسبت دهندهبخشد و نشانکرده و به انسان وحدت مي

 .(B&T.7/26) کنيمر است، شروع ميگپژوهش در باب وجود را با دازاین که خود پرسش
کنيم. فهم انسان تنها کليد در هر یك از ما همان موجودی هستيم که از وجود پرسش مي

 .ورود به فهم حقيقت وجود است
تفنن در عبارت نيست بلكه یك ذوق و سليقه و  ی دازاین صرفاًبراین انتخاب واژهبنا

ی شروع پژوهش است. نگرش ی نگرش ما را به انسان تغيير داده است و مادهدیدگاه و نحوه
نظری تنها دیدگاه ممكن در فهم و شناخت عالم نيست بلكه به طور تصنعي بر عالم تحميل 

ست. انسان شده است. موجودی که نسبتي خاص با وجود دارد و لذا از سایر موجودات متمایز ا
موجودی نيست که از عالم فاصله بگيرد و به طور انتزاعي به آن به عنوان یك موضوع 

ی او با عالم بيش ور است و رابطهبنگرد، بلكه در عالم غوطه (object/Objekt) شناخت
و پيش از آن که نظری باشد عملي است و به نحو ملموس و عيني با عالم سر و کار دارد. 

و وابسته به توجه او به وجود و به خود است و آگاهي او از خود در پرتو وجود اچگونگي 
آن که از  .آگاهي او به وجود و در پيوند با آن است. نوع وجود او مقدم بر سایر موجودات است

کند، فهمي از وجود دارد و با وجود نسبتي دارد. انسان فهمي از وجود دارد و وجود پرسش مي
گيرند و او در مورد وجود و حقيقت آنها احكامي صادر ی او قرار ميموجودات مورد مواجهه

است حتي جمالت تعجبي « هست»یبریم متضمن کلمهای که به کار ميکند. هر جملهمي
پس آدمي قبل از فهم موجودات باید معنایي برای هست  .مانند آتش! یعني آتش هست

تعين. و مبهم و بي مفهومي استه پيشداشته باشد که به قول هایدگر مفهومي نيست، بلك
دازاین از موجودات جدا نيست، بلكه در آنهاست و با آنها مواجه است، با آنها سر و کار دارد و 

ی ی وجود و نحوهگرفتار آنها و مستغرق در آنهاست و فهم او از وجود در واقع نحوه و شيوه
داند و این پرسش از فصل نميکند و از خود منزندگي فردی اوست که وجود را درك مي

های دیگر ی وجودشناسيوجود شناسي بنيادین که همه»های بنيادین و اصيل اوست. ویژگي
 .((B&T.13/34 «باید در تحليل وجود دازاین یافتتوانند پدید آیند را فقط از آن مي
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لذا و  .(B&T.14/35) «ی دازاین همانا وجودشناسي بنيادین استتحليل وجودشناسانه»
 .داردتحليل دازاین را بر وجود شناسي بنيادین مقدم مي

اش های روزمره و هرروزههای شخصي و فعاليتهایدگر دازاین را در جریان تجربه
ي و ساحت همين زندگ خواهد ساختارهای قوام بخش وجود آن را درکند و ميبررسي مي
ت یابد ناسي دسارها به آن وجودشتخيص دهد و تحليل کند و با تأمل بر این ساخانتيك تش

-2855ارد )گیرکهيدگر برخالف کی غایي هایألهمسي صادق است. که بر هر دازاین
2829Soren Kierkegaard و یاسپرس ) (2889-2313 Karl Jaspers) و سارتر 

(2389-2395Jean Paul Sartre  ) انسان نيست بلكه مسأله، وجود عام و اقسام
های عيني های وجودی است. دازاین شيء نيست و برحسب اوصاف واقعي و ویژگيوضعيت

ی وجودی است و قابل تحدید و تعریف نيست، بلكه دارای وجود و امكانات بنيادین گسترده
ی يل وجودی در بارهآید و لذا هایدگر در تحلتحت ذات، ماهيات و مقوالت ارسطویي درنمي

کند که هر وجود فردی دارای این امكانات انضمامي هست و ها و مرزهایي تحقيق ميافق
های ممكن و اساسي وجود دازاین را بررسي و به طور منظم ی نحوهکند همهمي سعي

 توصيف کند. 

جتماعي ي و انان نگاه اخالقي و ارزشآافق کشف هایدگر این است که نگاه وی به 
گيرد و نسبت ی شؤون دیگر او را دربرميپردازد که همهنيست، بلكه او به وجود انسان مي

 کندی وجود ما را بيان ميذات با وجود که اساس هر تفسير و فهمي از انسان است و نحوه
گر این است که انسان امكان است و نه ی دازاین بيانواژه .(282ص ،2/2989 ،)مصلح

موجودی دارای ماهيت ثابت که بتوان آن را تحت مقوالت منطقي جای داد و تعریف نمود، و 
هایدگر اميدوار است با تحليل دازاین که محل انكشاف وجود است به شناخت وجود دست 

 .یابد

 پديدارشناسي هرمنوتيكي

خواهد از وجود پردازد که شخصي که ميهایدگر به این پرسش مي« زمانوجود و » 9در بند 
تحقيق کند چه باید بكند؟ پاسخ وی پدیدارشناسي و تحليل فهم وجود است که با خود وجود 

... و عرفان و روش .به انسان داده شده است و با روش استداللي و نظری دکارت و کانت و
وقتي از معنای وجود پرسش »ل متفاوت است. ی تحليلي و پدیدارشناسي هوسرفلسفه

این چيزی است که باید به شيوه  .شود، پژوهش ما با پرسش بنيادین فلسفه سروکار داردمي
 .(B&T.27/49-50) «شود ی پدیدارشناختي بررسي

با تفكيك سوژه و ابژه در پي این  (Rene Descartes 1596-1650) دکارت
ی او را است که ذهن با جهان خارج ارتباط برقرار کند و آن را کشف نماید. وی بشر و اندیشه

داند و حقيقت نزد او یقين یا مطابقت ذهن تي اشياء و جهان ميسمالك حقيقت و شناخت چي



 41 ، شماره مسلسل39، بهار و تابستان 8 دانشگاه تبريز، سال هاي فلسفيپژوهشنشرية    81

شر درآید و منِ متفكر، با عالم خارج است یعني آنچه به صورت واضح و متمایز به ادراك ب
 cogito ergo)«کنم پس هستممن فكر مي»و ؛ اساس و معيار کشف حقيقت است

sum) ی شروع تفكر و فلسفه استاساس و نقطه. 

ولي اگر سوژه و ابژه دو هویت مجزا و متمایز و مستقل باشند که در برابر یكدیگر قرار 
از عينيت انطباعات ذهني اطمينان و توان وجود جهان خارج را اثبات کرد و دارند، نمي

 -در»ضمانت یافت. هایدگر با نفي این تفكيك و تأکيد بر ویژگي اساسي وجود آدمي یعني 
پذیرد. انسان شيء و نيز با بحث الثيا و حقيقت، معيار و روش دکارتي را نمي« بودن -عالم

نيازمند به اثبات  متفكر نيست و جهان تنها جهان علم نيست و وجود عالم خارج مشكوك و
هاست. وی بر خالف دکارت باشد، بلكه جهان زندگي و ارتباطات روزمره با اشياء و انساننمي

خواهد به بدیهي و واضح و متمایز نيز ختم کند بلكه در پایان کند و نمياز بدیهي آغاز نمي
و کلي را باز  ای را برای تحقيق بگشاید و یك افق بنيادیخواهد تنها زمينهتحليل خود مي

 دازاین گشوده بر عالم و عالم بر وی گشوده است.  .(Dreyfus, 1991, p.26) کند
دهد. من سوژه است و شئ ابژه و ی دکارت را بسط و توسعه ميکانت نيز همان اندیشه

شناسي و بررسي فهم و درك آدمي است ی او معرفتی بشر و مسألهوجود از مقوالت فاهمه
پردازد و مفاهيم و مقوالتي که در ابژه به سوژه، به سوژه و فاعل شناسا مي و به جای سير از

کند. ولي باز هم آیند را احصاء و تحليل ميميا اشياء و موجودات به فهم بشر درقالب آنه
 .ماندانفكاك و شكاف بين سوژه و ابژه الینحل باقي مي

و استدالل و تحليل، بلكه از راه پردازد، اما نه از راه تفكر عرفان به حقيقتِ وجود مي
ی تقرب قلبي و کردن و تهذیب نفس و تعالي روح از تعلقات مادی و مشاهده و به طریقهپاك

ای چون آیينهگویند قلب همشهودیِ حقيقت وجود که همان ذات حق تعالي است. عرفا مي
ودن آنها و کاهش سازد و با زدها شفافيت و پاکي آن را کدر مياست که گناهان و ناپاکي

های دنيوی، معارف و وجود حق تعالي در این آیينه تابش نموده و قلب آمادگي وابستگي
یابد تا محل واردات غيبي و اشراق نور الهي گردد و حق در حاالت جذبه و خلسه، حق در مي

مراتب رفت دست یافته است. این معرفت ذوگاه است که انسان به این معآن تجلي کند، آن
 .ها به آن یكسان نيستیابي انسانست و توفيق دستا

زیرا وی در احوال عادی و  .هایدگر یك عارف به معنای شرقي و متداول کلمه نيست
ی دازاین به دنبال نمایاندن قيام وجود در آدمي است، نه در حال وصل و متداول و روزمره
های مرکزی بخشي به اندیشهاما آثار اندیشمندان قرون وسطي در جهت .جذبه و مانند آن

-Meister Eckhart 1260 وی نقش داشته به ویژه تحت تأثير مایستر اکهارت

در . (Richardson, 1974. p.600) قرون وسطي قرار داشته استعارف  ((1327
ای ی او آمده است که وی در برههجلد شصت از مجموعه آثار هایدگر در آثار منتشر نشده

مشغولي او لسفه و متافيزیك به مبادی عرفان قرون وسطي بپردازد و دلخواسته از منظر فمي
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( و 219-219صص ،2/2989عرفان و مباحث دیني است)مصلح،  2322و  2329های در سال
خورد به طوری هایي با عرفان ما به چشم ميدر سير او در وجود از کثرت به وحدت مشابهت

هایي که به خواند و واژهمي« ریشي غربي»او را  (J.L.Mehta 1912-1988)که مهتا 
افزاید و به تعابير عرفاني نزدیك است مانند اگزیستنس، گيرد نيز بر این شباهت ميکار مي

اش که توجه زیادی به ی دوم اندیشهدر دوره استعال، دازاین، پروا، هيبت، گناه و... به ویژه
گيرد. در کل، فهم اصطالحات بيشتر فاصله مي های متافيزیكيشعر و هنر دارد و از تحليل

 رساند. های اگزیستانسياليسم یاری ميعرفاني به فهم فلسفه
مانند دکارت به دنبال یقين بود و به (  2853Edmund Husserl-2398) هوسرل

به سوی »فرض و با شعارِ خواست فلسفه را بدون نياز به هيچ پيشکمك پدیدارشناسي مي
سيس کند و با تعليق و در پرانتز گذاشتن هر چيز جز ذات شئ، در پي آن بود تأ« خود اشياء

 .که ذات شئ را نمودار نماید؛ و ذات شئ همان آگاهي و خودآگاهي است
پدیدارشناسي علم خاصي نيست و موضوع معيني ندارد، بلكه یك روش است، نه روش 

ياء است که خود را آنگونه که استدالل، بلكه روش توصيف. پدیدارشناسي اجازه دادن به اش
 هستند آشكار سازند. 

« بازگشت به سوی اشياء»یا « به سوی خود اشياء»شعار معروف هوسرل، استاد هایدگر 
شود که توجه خود را به سوی تجارب یقين وقتي حاصل مي؛ است و پدیدار، همين شيء است

نشان  خود را که و چيزی نه واقعياتِ متعلق تجارب و ماهيت اشياء خود معطوف کنيم، و
حاضر  بداهت یعني پدیدار را. شيء آنگونه که در آگاهي به شهود و يف کنيمرا توص دهدمي
 را درك آن آگاهي، ذات و ماهيت شيء از استعالیي تا منِ دهدما مي نخي بهشود سرمي

 Logical)« منطقي هایپژوهش»کتاب  یکند. هایدگر از دوران دانشجویي شيفته

investigation) وجود و »نواقص این شيوه گردید و در  هوسرل بود ولي سپس متوجه
ی عزیمت پدیدارشناسي نزد هایدگر نقطه .خواست کشاندآن را به جهتي که خود مي« زمان

شود. توجه هوسرل بر ماهيت اشياء است و تبدیل مي« عالم » از آگاهي و سوبژکتيویته به 
کند و آن توصيف پدیدارهایي که متعلق آگاهي انسان قرار دارد و لذا وجود اشياء را تعليق مي

داند و گذاشتن جهان واقعي را اشتباه ميولي هایدگر اصال در پرانتز  .دهدرا در پرانتز قرار مي
عالم و روابط عيني و بالفعلِ موجود  .به خود وجود و وجود خاص انساني و شخصي توجه دارد

گيرد. عالوه این که حاالت در آن و روابط بين ما و موجودات و عالم مورد توجه قرار مي
اعتباری خارج گيرند و از بيمي یابند و متعلق فهم قرارعاطفي نيز ارزش معرفتي و فلسفي مي

؛ کندپذیر تغيير ميگردند. پدیدار از امر خودداده و آشكار به امری بدواً پنهان و تأویلمي
گردد که تر از همه، به جای هر پدیدار تصادفي، آن پدیداری مضمون پدیدارشناسي ميمهم

ای دیگر رخ پوشاند و باز با چهرهيرخ م ؛نمایدبدواً و غالباً به تمام و کمال پنهان است، رخ مي
شود. این پدیدار، این یا آن موجود ی مبدل ظاهر ميکند و چه بسا تنها در چهرهعيان مي
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فرض ممكن تصادفي نيست بلكه وجودِ موجودات است. وی معتقد است فهم بدون پيش
به عنوان رد به سوی موجودات و ماهيات آنها و رسيدن به آگاهي كنيست ولي به جای روی

وجود روی آورد و به ی متعلقات و پدیدارها به خودِ وجود و پرسش از معنای ی همهسرچشمه
هوسرل نظر  .کند و نه سوژهاین نكته توجه داد که این خود وجود است که اشياء را ظاهر مي

  گوید:هایدگر را به توصيفات پدیدارشناسي جلب کرد، چنانكه هایدگر مي

چرا که  .رشناسي با هوسرل برایم بسيار سودمند بودهای پدیدافعاليت
چه در پدیدارشناسيِ اعمال  یك چيز را فهميدم، و آن این که آن

شود، به نحو مختلف آگاهي و خودظهوری پدیدارها تلقي مي
تری در تفكر ارسطو و در سراسر سنت تفكر یونانيان مورد تأمل اصيل

یعني نامستوری، خودآشكاری و گرفته است. آنان وجود را الثيا  قرار
  .(92ص ،2989 )بيمل، کردندخودبروزی آن چه ظاهر است تلقي مي

ها شگفتيِ همه شگفتي .دهدتغيير مي هایدگر معنای پدیدارشناسي و روش هوسرل را 
ولي شگفتي اساسي هایدگر  .و وجدان محض است (pure ego) محض من نزد هوسرل

است که در سرتاسر تاریخ فلسفه  وجود است. خود هایدگر مدعي است که او اولين متفكری
ی شود، زیرا آن چنان که هوسرل با شگفتي تمام در حاشيهکه شامل پدیدارشناسي نيز مي)

طرح دارد( به طور آشكار پرسش از معنای وجود را موجود و زمان این مطلب را بيان مي
فرض وضوح معنای وجود است. هایدگر سازد. درستي و مشروعيت چنين ادعایي پيشمي

نامه در »وی در کند. در غفلت کاملِ پرسش از وجود زندگي مي معتقد است که انسان معموالً
نشأت گرفته از تجربه بنيادین غفلت عام و « وجود و زمان»دارد که اظهار مي« باب اومانيسم
رسد مكمل پرسش از خود وجود باشد. این غفلت ای که به نظر ميتجربه ؛استکلي از وجود 

زوال و بحران تاریخ زیرا باعث  ؛دهداز وجود است که هایدگر آن را مورد سرزنش قرار مي
 .Spiegelberg, 1965, pp.284–85)) تبشری شده اس

تفاوت در زبان و با آثار هوسرل، « وجود و زمان»از موارد مهم و قابل توجه اختالف  
ولي پدیداری  ؛اجتناب مي ورزد« حيث التفاتي»هایدگر از اصطالحاتي نظير .است اصطالح

وجود دارد. حتي با وجود « بودن -عالم -در»گزیند همه جا در مفهوم که وی برمي
زیرا هر  ؛ی شروع با هوسرل مشترك استهای آشكار، قرائت هایدگر حداقل در نقطهتفاوت

ی آگاه است و در هایدگر ولي در هوسرل این انسان سوژه ؛کنندا انسان آغاز ميدوی آنها ب
  .(Ibid, p.300) جای وجود است دازاین یا آن

که محاورات با هوسرل در پدیدارشناسي او نقش اساسي داشته  کندهایدگر اقرار مي 
اصالت ولي هوسرل هنوز در دام سوبژکتيویسم و  .(Richardson, 1974, p.xi) است

فاعل شناسا قرار دارد و شيء در نزد او همان شيء بيروني است و خود پيدایي اشياء از جانب 
ی وی به نظاره .دهدخودشان. هایدگر روش هوسرل و معنای پدیدارشناسي را تغيير مي
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شود بلكه تحليل را در ساختارهای وجود انضمامي که ماهيت حيث التفاتي ذهن راضي نمي
دهد و وجود خاص انساني را با در امكان بودن یا در ات و توجه است رسوخ ميمقدم بر التف

، 2989دهد)دارتيگ، جایي( آن به جای مدرك استعالیي قرار ميجهان بودن )وجود آن
 ,Richardson ی آنت نه فقط یك جنبهو هدف آن فهم تماميت بشر اس .(292ص

1974, p.31)) .از سویي حاصل اجتهاد در پدیدارشناسي  توان روش هایدگر رابنابراین مي
  .(22ص ،2989هوسرل و از سویي تحول در مباحث تفسير و هرمنوتيك دانست)صافيان،

ی وجود تأویل پدیدارشناسي استعالیي هوسرل، تعليق هر حكم ایجابي یا سلبي در باره 
دارشناسي به اشياء است و توجه به فاعل شناسایي و حيث التفاتي ذهن. ولي هایدگر با پدی

دنبال معرفت وجود است که اگر چه در خفا و پوشيدگي کامل قرار دارد، ولي از راه معرفت 
آید، لذا در پرانتز قرار ميد وجود است، به شناخت و معرفت دروجودی انسان که ظهور و نمو

ی عزیمت پدیدارشناسي است. دادن عالم خطاست، بلكه خود عالم و در عالم بودن، نقطه
کند، بلكه خود وجود این وه این که من و سوژه نيست که اشياء و موجودات را ظاهر ميعال

 .کار را برعهده دارد و ما باید اجازه دهيم موجودات همان گونه که هستند خود را آشكار کنند
توان گفت پدیدارشناسي هوسرل، پدیدارشناسي ماهوی است و پدیدارشناسي به تعبيری مي

 ناسي وجودی است. هایدگر، پدیدارش
یا  (etyimology/etymologie) شناسي و بخصوص اتيمولوژیمباحث زبان 
ها و مشتقات یوناني آنها نيز در تفكر وی نقش ها به ویژه ریشهشناسي تاریخي واژهریشه

کتاب  ( از این شيوه درCarl Braig 2852 -2329) ی کارل برایگاساسي دارد و استفاده
 From being: outline of the ontology)) «طرح وجودشناسيی وجود، درباره»

ها دقت به های مربوط به وجودشناسي در او تأثير گذاشته وی در معاني واژهو توضيح واژه
چه  .خوردکند در جای جای آثار او به چشم ميدهد و نتایجي که از آن استنباط ميخرج مي
دهند. وی شان خود را نشان ميدر معنای اصليها یابي کلمات بر آن است که واژهبا ریشه

سقراطيان  ی یونان باستان و به خصوص پيشخواهد کاربرد واژه را در نزد فالسفهمي
هایي مانند لوگوس واژه .گيری کند و در این امر از برنتانو و نيچه تأثير پذیرفته استپي

(B&T.32/55)،  )خود را نشان دادن(و فاینستای(B&T.28/51)،  )و الثيا)حقيقت
(B&T.33/56) گيرد و به و از این راه برای بيان معاني و مفاهيم مورد نظر خود الهام مي

دهد. او برای تغيير نگرش فلسفي و رهایي از نظر خود را مي ها بار و داللت موردواژه
های فكری اغتشاشی رایج به ابداع یك زبان جدید در فلسفه پرداخته است تا از مابعدالطبيعه

 .ی سنتي پرهيز نماید و اصطالحات متافيزیكي را کنار بگذارددر فلسفه
ی وجود و الثيا پدیدارشناسي هایدگر بيشتر از ارسطو و به طور کلي تفكر یوناني درباره

نشأت گرفت. نزد آنان الثيا نامستوریِ امر حاضر است که باید خود را در تجلي خویشتن 
ی ظهور جنبه« فنومن»در تفكر پيش از سقراطيان  .(Krell, 1993, p.13) آشكار سازد
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نزد  .وجود است، و در افالطون وجه بيروني اشياء در مقابل وجه غيرقابل دسترس آنهاست
گيرد و پدیدار ویژگي این موجود مطلق است که ارسطو موجود مطلق جای وجود را مي

 امر حاضر است. ازای خارجي ندارند و این همان نامستوری مابه
در توضيح روش پدیدارشناسي خود ابتدا معني پدیدار و « وجود و زمان» 9هایدگر در بند 

 دهد: سپس لوگوس و بعد پدیدارشناسي را توضيح مي

ی پدیدار به که واژه ()ی یوناني فاینومنون کلمه»
به  ()گردد، خود از فعل فاینستای آن راجع مي

این فنومنون چنين بنابر .شودمعنای خود را ظاهر ساختن مشتق مي
« دهد، امر آشكاردهد: آن چه خود را در خودش نشان ميمعني مي

(B&T.28/51).  

هوسرل نيز امری آشكار و  یونانيان آشكارگي و کشف حجاب وجود است و نزد پدیدار نزد
رخ  گاه ؛آشكار است و هم پنهان هم پذیرتأویل خود داده است ولي نزد هایدگر بدواً پنهان و

و پدیدارشناسي طریق  . B&T.36/60))اقتباس از کندپوشاند و گاه چهره عيان ميمي
 وجودشناسيرسد. سوی وجود موجودات فرامي ندایي که از ؛وجود است گوش دادن به ندای

طریق این پدیدارشناسي به دنبال کشف و یافتن معنای وجود است و آنچه از خود  از هایدگر
)( گردد. لگين تا فاینومناوجود ظاهر مي   یعني آشكار

)اقتباس  دهد.شود و پدیدار یعني چيزی که خود را نشان ميساختن آنچه ظاهر مي
روشدن و روبه ،(aletheia) گری و ناپوشيدگيخودآشكارگي و نمایان، B&T.34/58)از

 .با آشكارگي یك امر و انكشاف آن
یعني امری که  ؛جزء دوم پدیدارشناسي)فنومنولوژی( لوژی یا لوگوس یا شناخت است  

گذارد چيزی دیده شود. سازد. لوگوس ميی چيزی را فراهم ميامكان مشاهده
)/56(B&T.32 لوگوس)( از فعل یوناني لگين )(  یا آشكار ساختن

سازد و با زبان و کالم و تفكر سر و یعني امری که امكان مشاهده چيزی را فراهم مي ؛است
ی آن سخن چه شخص دربارهسخن گفتن و ظاهر ساختن و آشكار ساختن آن یعني ؛کار دارد

ی انجيل یوحنا این است: اولين جمله .در انجيل نيز قابل مشاهده است گوید. این کاربردمي
 لوگوس به حضرت .«در ابتدا لوگوس )کلمه( بود و لوگوس نزد خدا بود و لوگوس خدا بود»

 ی صفات و تجليات االهي است وکنندهچون کلمه اهلل است و آشكار ،شودمسيح اطالق مي
ی ناپوشيدگي و دادن مجال دیده شدن به مثابه ی منظور است. لوگوسکنندهکالم آشكار

شان باید از پنهاني اساسي و اصلي شودمي آنها سخن گفته مورد در یعني موجوداتي که ؛است
یعني چيزی را جلو  ؛بيرون آیند و پيدا شوند و کشف گردند، و خطا فریفتن و پوشاندن است
، 2982 )کوکلمانس، چيزی دیگر قرار دادن به طوری که اولي دیده شود و دومي پوشيده شود

  .(293 و 298 صص
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 .کوشيم حجاب را کنار بگذاریم و چيزی را به وضوح نشان دهيمدر پدیدارشناسي مي 
ر را توصيف دهد، یعني پدیدایعني بگذاریم خود را نشان دهد و چيزی که خود را نشان مي

ماند و در تاریخ دهد و پنهان ميالبته چيزی که از نزدیك و غالباً خود را نشان نمي .9کنيم
گردد، بلكه کند و پوشيده مينماید و پرهيز مينيست که دیدار مي« این یا آن موجود»فلسفه 

يچ تواند چنان پوشيده شود که فراموش گردد و هوجود و هستي این موجودات است که مي
 اش برانگيخته نشود. پرسشي در باب آن و معني نهایي

یابي به موضوع وجودشناسي یعني وجود موجودات، پدیدارشناسي راهي است برای دست 
ی علم به وجود موجودات از این طریق که بگذاریم وجود انسان )دازاین( خود در باره و

تواند آشكار شود، چيزی که مخفي است و مي»خویش با ما سخن گوید و خود را ظاهر کند. 
« نه این شيء یا آن شيء، نه این موجود یا آن موجود است، بلكه وجود موجودات است

(B&T.35/59). 
به معني  (ηερμενεθτικε) ی یونانياز واژه Ηermeneutik)اني )آلم هرمنوتيك

ی و هرمس در اساطير یوناني واسطهبشارت دادن، پيام دادن، تأویل و تفسير کردن است 
-2899) ميان انسان و خدایان و فرستاده و پيامبر خدایان بوده است. فردریش شالیر ماخر

2918 Friedrich Schleiermacherتدوین اصول و قواعد کلي  ( هرمنوتيك را
ون معرفي کرد و هدف از آن واضح و روشن گردانيدن معنا و هرگونه تفسير و هنر فهم مت

سپس  .اجازه دادن به متن است تا به درستي سخن بگوید و هنر گوش کردن نيز هست
ی علوم انساني هرمنوتيك را به همه  Wilhelm Dilthey)2899-2322) دیلتای

 ... گردید.گسترش داد و شامل ادبيات، تاریخ، االهيات، هنر و
يح آن توض .و هرمنوتيك یا تأویل نزد هایدگر، تفسير وجود خاص انساني یا دازاین است

راروی ي که فدهد، و فهم امكاناته در دازاین روی مين مربوط است، و آن چچه به دازای
 existential)ی وجود خاص او یا اگزیستانس است و نشان دادن ساختار وجودی هنحو

structure/existenzial struktur) آدمي و نه  ی وجود خاصتحليل نحوه دازاین و
اوصاف و مقوالتي که او تحت آنها مندرج است. توصيف دازاین نوعي تفسير آن است و لذا 

نوتيك معني اصيل وجود و ساختارهای اساسي آن که از طریق هرم»ذاتاً هرمنوتيكي است. 
  «گرددی فهم دازاین از وجود آشكار مياختصاص به دازاین دارد به وسيله

(B&T.37/62). 

های فلسفه نيستند. هر دوی آنها ی متفاوت از شاخهپدیدارشناسي و وجودشناسي دو رشته
ی موضوع فلسفه است و دیگری روش آن دهندهیكي نشان .اندهمانا خود فلسفه
(B&T.38/62). .پدیدارشناسي هایدگر همان بررسي پدیدار شدن وجود است 

پدیدارشناسي یعني  ؛پدیدارشناسي هرمنوتيكي تلفيقي از پدیدارشناسي و هرمنوتيك است
اجازه دهيم ی وجود و این که به وجود موجودات کننده و تأویلي و در حيطهيتفسيری و معن
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دیده شوند. پدیدار مورد نظر ما دازاین است و وجود متعلق به دازاین باید دیده شود. هایدگر 
ی ظهور دهد آن را در معرض تحليل پدیدارشناختي هرمنوتيكي برای آنكه به دازاین اجازه

ع خواهد از این راه از معنای پنهان رفدهد و ميیعني از اجمال به تفصيل رفتن قرار مي
حجاب کند و بگذارد وجود خود را آشكار سازد و منكشف گردد. هرمنوتيك و تفسير مشتمل 

آید. ما وجود شود و کل نيز بدون جزء به فهم درنميجزء بدون کل درك نمي .بر دور است
فهميم جز این که فهم دازاین کنيم مگر با فهم وجود و وجود را نيز نميدازاین را درك نمي

 و فهم وجود خاص انسان را تحصيل نمایيم.  نسبت به وجود

 گيری نتيجه

ی مارتين هایدگر پرسش از وجود است. اما این امر از شروع دوران ی اساسي فلسفهمسأله
اعتنایي، غفلت و فراموشي سنت فلسفي و متافيزیكي یعني عصر افالطون تاکنون مورد بي

نظر هایدگر وجود یك مفهوم و یا یك  به رغم دیدگاه سنتيِ فلسفي، ازقرار گرفته است. 
موجود ثابت و ایستای قابل شناخت ذهني نيست، بلكه یك فرایند دیناميك یا پویاست که 

 .نامدآورد که این امر را نامستوری ميموجودات را از خفا به ظهور مي
گری دید، بلكه ما نوع آیناخت نظری و ذهني برای ما به دست نميریق شود از طم وجفه
ياء است. زارها و اشتن با ابکار داشوملي و سرهای عردهارت و کاربمان مم داریم که هاز فه

فرد ود خاص و منيل وجره و از راه تحلدگي روزمود نيز در طول زننيل به فهم وج
ودات افكنده ميان موج ن دردازایسر است. يادین آن ميتارهای بنن( و ساخساني)دازایان
(thrown-down/geworfen) رق شده و مستغ
(absorbieren,versunken/immersed)  است و هایدگر دازاین را در همين حاالت

کند تا از حال با اشياء، موجودات و عالم تحليل ميهای روزانه و ميانهاش و در تماسروزمره
ی وجود تمرکز نموده و به کمك فيلسوفان پيش از فهم ناقص و مبهم و خام بر تجربه

انسان را  .د دست یابدی وجوسقراط و عرفای قرون وسطي به ساختار وجودی او و تجربه
خواهد از این طریق به فهم وجود توصيف نموده و مي« عالم-در–موجود »چونان دازاین یا 

برد که وجود در آن سكنا عام نایل گردد. وی گاه دازاین را به معنای جایي به کار مي
 .گزیندمي

، (alethia) انفتاحی معنای وجود و مسأله اند:محور تفكر هایدگر را دو چيز دانسته 
یافتن یعني از قبل  وری است و حضورمعنای وجود یعني حاضر شدن و الثيا انفتاح و نامست

وریت )ظهور بعد از خفا( و حرکت به غيبت داشتن و بيرون آمدن از خفا و پوشيدگي و مست
 .(Krell, 1993, p.13) سوی ظهور
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 هانوشتپي

پدیدارشناسي و پژوهش » ینامهدر سال2329نخست در سال « وجود و زمان»یرساله .2
ای با ویراستاری ادموند هوسرل منتشر شد و همزمان در چاپ جداگانه «پدیدارشناختي

 ی هایدگر بر چاپ هفتم(انتشار یافت. )مقدمه

 اصطالحات هایدگر به زبان انگليسي و آلماني در پرانتز آمده است.  .2

هي، پروردگارا چيزها را همان گونه که هستند به  در دعا آمده است: رب ارني االشياء کما .9
 من بنمایان.
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