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Abstract 
"Our Dasein", "our today's Dasein", "our historical Dasein" and the like are 
idioms that Heidegger uses very often in his works especially during the first years 
after the publication of his Being and Time. The high frequency of occurrence such 
idioms suggest that they cannot philosophically be neutral and pointless. A 
similar search in Heidegger's works reveals besides his uses of Dasein the 
pronoun "we" has also a philosophical significance, so that we could observe the 
unfolding of this theme in his lectures and writings. Apart from presentation of 
the development of this theme in Heidegger's important works, the present paper 
also treats: 1. That the "we-problem" is in Heidegger's works thematized 
philosophically. 2. What Heidegger means with "we" and why he questions "us"? 
3. How is the We-problem related to Daein? In so far as pronoun "we", i. e. the 
"we", defines the Dasein concretely, we could say we are entitled to speak of the 
"we-definition" of Dasein. Finally, what are the consequences of this problematic 
for interpreting and understanding Heidegger's philosophy?  

Key Words: Heidegger, Dasein, our Dasein today, we-problem, metaphysics. 
 
 

 

University of Tabriz-Iran  
Journal of Philosophical Investigations 
ISSN (print): 2251-7960 (online): 2423-4419 
Vol. 13/ Issue. 29/ winter 2020  
Journal Homepage: www.philosophy.tabrizu.ac.ir 
  
 

http://www.philosophy.tabrizu.ac.ir/


 240 / در اندیشة هایدگر «مسئلة ما»   

Introduction 
Some years after the appearance of Being and Time (B. T.) Heidegger occupied 
himself with metaphysics und tried to found his own metaphysics, which turned 
out to be fundamentally different from traditional one. What characterizes 
Heidegger's metaphysics is the fact that it is based on human being, i. e. on 
Dasein, as he emphasized repeatedly. But the Dasein is no general concept of 
human being. Actually Heidegger allways represents the Dasein in a totally 
concrete situation: some time it is made concrete by certain space and time, some 
time by metaphysics itself and some time by the modern science. Nevertheless at 
same time he makes it concrete first of all by a "We", as Heidegger uses it in "our 
Dasein", "our Dasein today" and "our historical Dasein".     

We-Question in Heidegger's Works after Being and Time 
The first part of the present deals with the We-problem in Heidegger's works 
written following the publication of B. T. As we will see our study will show more 
or less the various philosophical aspects of the We-problem; for example: 
Metaphysics, its fundamental concepts, the metaphysical western history, 
fundamental attunement of Dasein, boredom (Langeweile) as fundamental 
attunement for metaphysics, sadness (Trauer) as fundamental attunement for 
poetry etc.  

We-problem in Being and Time  
On the basis of what is achieved in first part, now the part two of the article 
returns to B. T. A quotation from On Time and Being shows that the main aim of 
the Heidegger's masterwork is "our Dasein". Nevertheless here we would focus 
on two idioms of B. T., which indicate of individuality and personality Dasein, i. 
e. mineness (Jemeinigkeit), actuality (Jeweiligkeit). With the help of § 9 of B. T. 
und two of Heidegger lectures we will establish that Heidegger's Dasein isn't a 
general concept of human being, rather a very specific as well-defined fact.  
Conclusion 
Therefore the Dasein doesn’t mean the human being as such, but he is actually 
the "European man". His concretion and facticity will be achieved by carrying 
out the hermeneutic turn in "our Dasein". It means, "our Dasein" must be 
understood more by "our", by "we" in Dasein, who normally is misunderstood 
as a general concept. To this concretion and facticity belong historicity too, which 
Heidegger analyze with the help of metaphysics. Apart from all this, the We-
Problem is extremely fruitful for interpretation and understanding of B. T.  
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 چکیده
و نظایرشان تعابیری هستند که  "، دازاین تاریخی ما"دازاین امروزی ما"، "دازاین ما"

در  وجود و زمانهای پس از انتشار هایدگر بخصوص در آثار خود در نخستین سال

توان این تعابیر در زبان هایدگر آنقدر زیاد است که نمی تکراربرد. می کار موارد بسیاری به
 نشان نیز وی در آثار آنها را به لحاظ فلسفی خنثی و عاری از معنا دانست. کمی جستجو

 نیز در فلسفة او موضوعیت دارد، به "ما"ضمیر  خودِ ،نظر از دازاین دهد که صرفمی
و ر کرد. مقالة پیشِاو دنبال  آثاردر  مستقالًرا  "پرسش از ما"یر توان سکه می طوری
-پرسشِ"از رو این از و نشان بدهد ویموضوعیت این بحث را در فلسفة  کوشد اوالًمی
االمکان روشن  ، ثانیاً معنای مورد نظر هایدگر از آن را حتیگویدمی نزد هایدگر "ما

ال  در ست الاارتباط آن با دازاین را به بحث بگذارد که کلیدواژۀ فلسفة او  ، ثالثاًنماید

ن را در اینجا آزند، تشخص بالفع  دازاین را رلم می "ما"ضمیر  چون. وجود و زمان

ج و نتای بهسرانجام این نوشته . نامیممی "ص از طریق ماتشخّ"یا  "ما -بهصتشخّ"
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  درآمد

 کار کرّات بهو تعابیری مانند اینها را هایدگر به "دازاین تاریخی ما، "دازاین امروزی ما"، "دازاین ما"

ر . این تعابیر در زبان هایدگوجود و زمانهای پس از انتشار برد، بخصوص در آثارش در نخستین سالمی

 از. نیابندسفی ای فلآنها مسئلهو در شان بگیرند نادیده دنتوانمیاه  فلسفه نکه  شوندتکرار میآنقدر زیاد 
، "ما"یدِ لطورکلی، یعنی دازاین بیدازاین ما با دازاین به :د کهورنآمی پیش را هاپرسش گونه این ،رو این

عنایی؟ ؟ اگر آری چه میا نه معنایی در فلسفة هایدگر دارد "ما-مسئلة"چه تفاوتی و شباهتی دارد؟ اصال آیا 
  و الخ. شة هایدگر دارد؟بعد مسئلة ما چه تأثیری بر فهم و تفسیر اندی

 وضوعیتمشان، و نیز پیش از نشان دادن ها بسیارند. ولی برای فهم و یافتن پاسخپرسشاین دست 
م. نظر بگذرانی طورگذرا از ها را بهین سالا در است حدود کلی مباحث او در آثار هایدگر، الزم "ما-مسئلة"

: رسالة وجود و زمانهای پس از انتشار در اولین سال اوآثار  بعضی از عناوین بیافکنیم به نگاهی نخست

ادین مفاهیم بنیو درسگفتار  کانت و مسئلة مابعدالطبیعه، کتاب «مابعدالطبیعه چیست؟»
الال  ده، پدیدآور 3292 او حدود سال که را . هر سة اینهاتنهایی -مندیپایان -مابعدالطبیعه: عالم

که این و ها پرسش از مابعدالطبیعه استسال آنترین مسائ  هایدگر در یکی از مهم که گویای آنند
ات باب ذ در»و  «کافیذات اص  جهت  در باب»دو رسالة مشهور دیگر هایدگر  چیست. ذاتاً مابعدالطبیعه

ترین اصلی و اند نیز دلیقاً و عمیقاً به مابعدالطبیعهنگارش و انتشار یافته ایامدر همین  باز که« حقیقت
از آنِ اصال که اند گرفتهبرعهده امور را و ماهیت ذات  ازآنها پرسش  حقیقت در .پردازندمی مسائلش
 دیشیدن آن ازبازان بعد از منتهی، مابعدالطبیعه هم هستاحیای  اصلی هایدگر البته نیت .الطبیعه استمابعد

 این هب بخصوص د،رومیخود را  خاص راههایدگر در طرح پرسش مابعدالطبیعه  مسلماًبنیان و بنیاد. نو و از 
ه دازاین دن مابعدالطبیعه بزبربا بر گرداند.میازدازاین ب از اول به پرسشرا از همان لدم  مسئلهکه این  دلی 

 د: سنویمیکه  «مابعدالطبیعه چیست؟»آغاز رسالة است، مثالً در  تأکید و تصریح کردهبارها  هایدگر

نده طرح کنپرسش دازاینِ مقام بنیادینتمام و از  طور مابعدالطبیعه باید به پرسشِ"
 3( S.1996Heidegger , 103) "شود.

م یک مفهو خود نحوۀ طرح مسئلة دازاین است، که هایدگر آن را نه چون ،تر از همة اینهاپراهمیتولی  
الً او در کاود. اصوبیند و میهمچون امری انضمامی و با نظر بر فعلیتی که دارد، می کلی و انتزاعی، بلکه

نهد، تا او را در مولعیت انضمامی مشخص و در مقام پای دازاین می و آثارش لید و بندهای چندی بر دست
لب اغلب او را در ل کهی حال عین بیند؛ درمعینی لحاظ کند: گاه او را در زمان و مکان مشخصی می فعلیت
هم  شود؛ گاهیهمانی دازاین و مابعدالطبیعه مینشاند و حتی لائ  به ایناش میمابعدالطبیعه مباحث
است. ولی مهمترین امری که دازاین را در مقام و مولعیت  جدیدعلم متشخص به  گوید چنین دازاینیمی

گذارد. کرّات بر دست و پای دازاین میهایدگر به است، که گفتیم "ما"نهد، همین لید انضمامی و بالفع  می
رو الخ. پژوهش پیشِ  و "، دازاین تاریخی ما"دازاین امروزی ما"، "دازاین ما"گوید به همین اعتبار می
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معرفی این اسلوب انضمامی و ناظر بر  9دهد.می وجوه اصلی این بحث را در مهمترین آثار هایدگر نشان
های هایدگر در اواخر دهة بیست و خود دهة سی لرن ها و نوشتاروهلة اول از گفتار رفعلیت دازاین را ما د

 نماییم. گذشته آغاز می

 وجود و زمانما در آثار پس از -پرسش. 3

ر دازاین با ابتنای ب وجود و زمانهایدگر برای نخستین بار بعد از « مابعدالطبیعه چیست؟»در ابتدای 

کند. در اینجا او با نظر بر مولعیت انضمامی این سخنرانی، که می پرسش خود دربارۀ مابعدالطبیعه را طرح
 آورد: ات دازاین را که گفتیم میتشخّص، همان استاش در دانشگاه فرایبورگ سخنرانی معارفه

از مقام  تمام و طور بهمابعدالطبیعی باید  گیریم: پرسشاینجا ما این راهنمایی را برمی"
مسئله طرح  خودمانبرای  اآلنو  1اینجا ما. شود کننده طرحبنیادین دازاینِ پرسش

ص با علم تشخّ –گران، آموزگاران و دانشجویان در جمع پژوهش – دازاینِ ماکنیم. می
 (  S. 1996Heidegger ,103) "است.یافته 

(، که ظاهراً به مولعیت خاص سخنرانی 9) "اینجا"( و 3) "اآلن"پس در وهلة نخست با دو لید 
 دارد. بعد با توجه نظر کند که دازاین متشخصِ در زمان و مکان خاصی را درگردد، هایدگر اعالم میبرمی

تر، از طور انضمامی بازهم دلیقدازاین را به  او "گران، آموزگاران و دانشجویانجمع پژوهش"دادن به 
 بر نانماید. بتأکید می "ـِ ما"(. بر این نیز بالفاصله با ضمیر ملکی 1کند )میمشخص  "ما"طریق ضمیر 

دارد. این  تعلق ماصی است که به این منظور هایدگر، اصال دازاین من حیث هو نیست، بلکه دازاین متشخّ

با علم تشخص "عالوه صراحتاً بهکند، اش میریق به طور انضمامی مشخّصاو از سه طکه  یدازین
انضمامی دیگری است برای بیان تشخص و فعلیت دازاین، چراکه منظور  که خود نیز لید 4(،4) "استیافته

صراحتاً  متنهایدگر علوم دانشگاهی جدید همچون امری خاص است. و اگر هایدگر پیش از همة اینها در 
س شود، پهای مابعدالطبیعی میاست که متعرض پرسش "کنندهاز مقام ذات دازاین پرسش"گوید می

 ازهایدگر  (. خالصه5داند )می و دراص  او را بنیان مابعدالطبیعیدازاین را بسته و پیوسته به مابعدالطبیعه، 

ز طریق ا تایافته است،  تشخّص علماو با پرسد، دازاینی که به نظر می اینجاو در  اآلن خودماندازاین 

، "اینجا" ای چونتوان گفت: الفاظ سادهاجمال میبراین بهکند. بنا مسئلهطرح  مابعدالطبیعه در باباو 

کنند و ظاهراً فقط به مولعیت انضمامی که در بادی امر توجه کسی را به خود جلب نمی "ما"و  "اآلن"
یار آنها را در اشارۀ به دو مسئلة بس چونفلسفی جدّیی نهفته است؛ الال  گردند، مالحظات سخنرانی برمی

هایدگر کمی لب  از پایان این رساله دوباره به آن پنج  عالوهآورد. بهمی میان مهم علم و مابعدالطبیعه به
الطبیعه در داش با مابعگردد، منتهی با نظر بر مسئلة عدم، که ذات و ماهیت آن و نسبتلید انضمامی بازمی

 گوید: بر این الفاظ میبا تأکید اند. هایدگر دوباره موضوعات اصلی اینجا

دازاینِ اعتباری پرسش از عدم، چنانچه پرسشی مابعدالطبیعی است، پس به چه "
ی با ذات طور ؟ ما دازاین تجربه شده در اآلن و اینجا را بهگیرددر بر میرا کنندۀ ما پرسش
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کردیم. اگر دازاین ما با چنین تشخّصی در پرسش از عدم مطرح تشخّص به علم معین
 Heidegger) "مورد پرسش لرارگرفته باشد. سؤالشود، پس باید به مدد همین می

1996, S. 120 f. ) 

 ِ خود بالفع-انضمامی روشدهد که چگونه با مینشان  عمالً« مابعدالطبیعه چیست؟»پس هایدگر در 
پردازد، که البته در اینجا مسئلة عدم را بر صدرشان نشانده است. صرف نظر اش را میمسائ  مابعدالطبیعی

بدأ کند که دازاین ملول اخیر تأکید و تکرار میگوید، در نق باب عدم می از آنچه هایدگر در این رساله در
حال دازاین مورد نظرش دازاین بالفع  و متشخصی است  عین رو مبتدای مباحث مابعدالطبیعی او است. د

شویم، دازاینی که از سوی دیگر متشخص به علم هم اش میمتکف  بحث درباره اآلن و اینجا ماکه 

ه چنین دازاینی ک"کند. گذشته از اینها، این هایدگر دازاین صرف را الال  در اینجا لحاظ نمی بر بنا هست.
ص یافته، تشخ "اینجا"و  "اآلن"، "علم"، "مابعدالطبیعه"نی دازاینی که به مدد لیود ، یع"تشخص یافته

 به متشخّص، یعنی "آن طور تشخص یافته"همانی است که  مااست. پس دازاین  ماسرانجام متعلق به 

صات حقیقت متضمن سایر تشخدر ما یا ضمیر از آنِ ماکه گفتیم. ولی عبارت لیدی  است چهار تشخصی

به ص متشخنیز هست. نخست باید دازاین  گانهآن اوصاف پنجترین بخشرو و تشخصست و از این هم ه
، تا بعد بتوانیم او را در مکان )اینجا( و زمان )اآلن( معینی لرار دهیم، سپس او را با عناوین علم و باشد ما

اش  رغم بحث مفص هایدگر علی رو آشکار است که در نق  لول باال، این مابعدالطبیعه ممتاز گردانیم. از
را مورد  "دازاین ما"یعنی  "این طور متشخص دازاینِ"خواهد در باب عدم و مابعدالطبیعه، سرانجام می
لرار  "مورد سؤال"را به طور بالفع  و انضمامی  "دازاین ما"خواهد پرسش لرار دهد. ولی اگر هایدگر می

دهد و نه دازاین محض را، پس عبارت لیدی از آنِ ما یا ضمیر ما مهمترین عاملی است که فعلیت او را 

ای طرح پرسش از ما یا دازاین ما به طور گسترده وجود و زماندگر بعد از زند. به همین دلی  هایرلم می

 دهد. را در صدر دستور کار فلسفی خود لرار می
ما را باید به کمک چرخش تأویلی بیان کرد: اصوالً ولتی که هایدگر عبارت -پرسشاولویت اهمیت و 

الیه دازاین. گذارد، تا بر خود مضافمی "ام"برد، تأکیدش را دراص  بر مضاف را به کار می "دازاین ما"
ش از اش با طرح پرسدر چارچوب مباحث مابعدالطبیعی« مابعدالطبیعه چیست؟»پس اگر هایدگر در رسالة 

 لرار دهد، هدف نهایی او در "مورد سؤال"را  "یافتهطور تشخص طور و آن دازاین این"خواهد عدم می
 "خودمان" اص  دررا مورد پرسش لرار دهد. یعنی سؤال هایدگر  "ام" حقیقت چیزی نیست جز آنکه خودِ

 وجود وتفصی  در بارۀ دازاین را لبال به دازاین. باالخره او بحث در هوحیث  منتا دازاین  ،است "ما"و 
  ایم که به روش اه  تأویفهمیدهبه انجام رسانیده بود. پس این عبارت یا پرسش را ولتی درست  زمان

 شود. ما آشکار می-کنیم و برگردانیم. با این برگرداندن است که موضوعیت پرسش ارونهآن را و
 پردازد، باید در اینجا به یکما را می-ای که هایدگر مسئلةعالوه بر این اص  تأویلی، برای فهم نحوه

اش نیز توجه بدهیم. اینکه هایدگر بودن بحث پهلو بودن یا چند پهلو شناختی او، یعنی دواص  روش
یک  بحث خود را بر یعنیکند، در یک مولعیت اولیة انضمامی طرح میاصوال های فلسفی خود را تحلی 
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کند، تمام ماجرای روش فلسفی او نیست، بلکه وی این مولعیت مولعیت تاریخیِ معاصر یا در امروز بنا می
است  حقیقت جزو مبادی روش هایدگر د. درنمایوپهلو یا چندپهلو تفسیر میانضمامی بالفع  را در لدم بعد د

مفهوم  گر بهنکته از سوی دید. این بپردازطرح مسئله به که دربارۀ بنیان این مولعیت انضمامی فیلسوفانه 

گردد، که نگارش و انتشارش به لحاظ زمانی فاصلة چندانی با نیز برمی وجود و زماندر  "روزمرگی"

بارت است مان عندارد. بدین اعتبار نقطة عزیمت هایدگر در بحث فعلی« الطبیعه چیست؟ مابعد»رانی سخن

 در دانشگاه. مان اینجاروزمرۀ امروزیِ اآلناز زندگی 

برد، که یم مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعهشناختی چون پلی ما را به درسگفتار این اشارۀ روش

ستانی سال زمایراد کرد، یعنی در نیم« مابعدالطبیعه چیست؟»ش رسالة زمان با نگارگفتیم هایدگر هم
آید، در عنوان فقرۀ می حساب بودن و یا ایهام را که اصوالً از ارکان روش هایدگر به . این دوپهلو10/3292

 که باالتر گفتیم: یده است؛ و جالب آنکه همراه با لیود انضمامیصراحت آمبهپنجم درسگفتار 

 "ار شنوندگان و آموزگاراندر رفت اآلنو  اینجا مانورزیدنفلسفهدر  دوپهلوبودن .5§"

ه همانا مان کورزیدنفلسفهاست: اآلن، اینجا و پس در این عنوان بجز علم سایر لیود را هم دوباره گفته
 است. ورزیدن گنجانده که این را نیز درضمن فلسفه "ما"به معنای مابعدالطبیعه آمده، و سرانجام 

نتهی است. مروشنی در لطعة زیر به بحث گذاشتهشناختی را هایدگر بهروش این دو یا چندپهلوبودنِ
تا ما و اصال تحلی  دازاین را، و طبیع-فهم درست آن نیازمند این توضیح پیشین است که هایدگر مسألة

کند. این دازاین بنا می (Grundstimmungحالت اصلی ) ومسئلة مابعدالطبیعه را نیز بر تحلی  احوال 

 مانوجود و زباز باید یکی از مسائ  مهم اندیشة هایدگر بخصوص در دهة پس از انتشار  یقینرا هم به

اند. دآورد. حتی خود فلسفه و احیایش را او مبتنی بر یک حالت خاص و برانگیزاندنش می حساب به
 "ورزسفهدازاین فل"توان پردازد که چگونه میئله میکه هایدگر در این درسگفتار دائماً به این مساستاین

طور چندپهلو  ما را به-( باری او در این لطعه مسئلةHeidegger 1983 a, §§ 16-19. )را برانگیخت
 کند:چنین تقریر می

ین ]مسئله این است:[ حالتی اصلی را برانگیختن! بدین ترتیب این پرسش ابنابر"
شود؟  در ما برانگیخته و یا بگذاریم برانگیزانده شودباید در ما روید: کدام حالت میبرمی

که چه کسانی هستیم؟ اآلن ولتی مادهد؟ و امّا بنیان تشخّص می از مابهیک حالتی که 
ست؟ ما، این شمار از افراد انسانی که اینجا در این مکان منظورمان چی« ما»گوییم می
مان اینکه اینجا در دانشگاه وظیفة تحصی  علم در برابر لحاظ اند؟ یا ما بهآمده هم گردِ
 حال در فرایند بناکردن عین عنوان اعضای دانشگاه در اینکه به لحاظ دارد؟ یا ما به لرار

آیا همین همچون  ریخ فکر و فرهنگو همین تا؟ یما( دخی Geistفرهنگ ) فکر و
ا ای را که مآیا این دایره ست؟ااروپایی  عالوهبهزمینی و ای صرفاً آلمانی یا مغربحادثه
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م و در کنیرا ولی در چه مولعیتی مراد می« ما»هم بگسترانیم؟ باید بازدر آن هستیم، می
 ( .Heidegger 1983 a, 103 f) "کدام مرزبندی و مرزبستن بر این مولعیت؟

کند، و آن را از زمان و مکان می انضمامی طرح یما را دوباره در مولعیت-ترتیب هایدگر پرسشبدین
 هر د. بهگستراناش و بازهم فراتر از اینها میدرسگفتارش با گذر از دانشگاه و اروپا و تاریخ فکر و فرهنگ

پیدا است که هایدگر در للب این تشخصات بالفع ِ لائم  د. پس پرکشمیرا به طور سیّال پیش "ما"حال او 
دهد، که آن را از حاضرین در درسگفتار، با می حال یک من سیال نیز لرار عین به وضعیت که گفتیم، در

ما را -جا است که هایدگر پرسشگستراند. درست در همینبه تمامی بشر می ،به میان آوردن پای اروپاییان
طور انضمامی معلوم نماید. باز کامال پرسد، تا تشخص دازاین را در بطن این سَیَالن و عدم تشخص بهمی

و جا اش به سه اعتبارِ ما، اینمقام فعلیت کمک تشخص دازاین درلول بهپیدا است که هایدگر در این نق 
اند. پس او از طریق گسترای فلسفی میئلهاش را هم به غرب و اروپا همچون مسحال سخن عین اآلن، در
دازاین "توان گفت هر ولت هایدگر سخن از می پسپردازد. ما مستقیما به طرح مسئلة غرب نیز می-پرسش

 است.  زمینیمغربو  اروپاییدازاین منظورش حقیقت  گوید، درمی "ما

مفاهیم گفتار درس ست، و اصالً در تمامی متنِا ما و مسئلة غرب ولی بسیار بیشتر از اینها-مسئلة ارتباط
د، که این درسگفتارن باب هجدهمِلول باال سطرهای آغازین تنیده است. نق  مابعدالطبیعه بنیادین

نایی مع اش، یعنی بهروزمرهمعنای  کند، منتهی بهمی آشکاری تمام طرحهایدگر در آن مسئلة غرب را به
فهمیم و به طور روزمرّه با آن سر و کار داریم. در اینجا هایدگر به چهار اثر که همة ماها معموالً از آن می

ت حقیق او در پسها )شان تحلی  وضعیت فکری و فرهنگی اروپاست در آن سالپردازد که موضوعمی

 .L نوشتة کالگس ) جان روح همچون طرف مقابلکند(:  خواهد وضعیت امروز اروپا را روشنمی

Klages،) انسان در روزگار مساوات ( نگارش ماکس شلر Max Scheler ،)اثر  روح اروپایی

هایدگر باب در بند اول این  .شپنگلر زمینِمغرب افول( و سرانجام کتاب مشهور L. Zieglerتسیگلر )

امروز اروپا چیزی نیست جز تقاب  و تضادی که میان  آورد که مشک ای از تحلی  این آثار را میخالصه
های تمدنی چون است. فکر و فرهنگ در پدیدهوجود آمده( بهSeele( با جان )Geistفکر و فرهنگ )

ور یاید و در شهرهای بزرگ متجسد و متبلمی آوری، حم  ونق ، التصاد، تعلیم و تربیت جدید و الخ نمودفن
دهند و او را به زوال می تنگنا لرار حقیقت روح و جان آدمی و زندگیش را در ها درخود همین اماشود. می

( ولی آن اندیشة اصلی که به باور هایدگر در بُن Heidegger 1983 a, § 18 Aکشانند. )و سقوط می
 § .Ibid. )استدر فلسفة نیچه  "تقاب  بنیادین میان امر دیونیزوسی و آپولونی"این آثار نهفته، همان 

18 Bو "اآلن"تشخصات  یعنی امروز اروپا است؛نهایتاً بر سر مولعیت  باب هجدهمحال سخن  هر ( به 
  5.انددرآمده "اروپا"و  "امروز"صورت به ، ولی اندماندهبالی  "اینجا"

گیرد، را هم می "اآلن"و  "اینجا"مفاهیم مسلماً دامن  بودنِ چندپهلوهایدگری  شناسانةاص  روش
ط فقدر اینجا  .دارندکلی مکان و زمان همچون اموری اصی  نیز حالت دو و چندپهلو  طوربدین معنا که 

مندی اصی  دازاین را مندی و مکانزمان وجود و زمانکافی است که هایدگر پیش از این در این اشاره 
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عر یا ش "مقام مابعدالطبیعیِ"معنای بسیار خاص  را بهاو چند سال بعد مکان  عالوهبه. تحلی  کرده بود
 .Ibid) شودکند، که خود جایی است که دازاین در آن ممکن میتشریح می "مقام تأسیس یافته با شعر"

مندی را تاریخنماید. بودن دازاین معرفی می مندمعنای خاص تاریخزمان را هم به . همچنین(24 ,10 §§
های هایدگر دربارۀ وضعیت امروز اروپا بفهمیم، یعنی باید امروز و کمک بحثانضمامی به طور ولی باید به

خ حقیقت پرسش از تاری روز در تاریخی او بدانیم. بحث دربارۀ امروزهِ-پرسش از آن را جزو مباحث فلسفی
، هایدگر تاریخ را از انتهای آن به مطالعه و پژوهش ترهبه بیان ساد 0است، ولی با ابتدای از انتها و آخر آن.

دلی  وی پرسش دربارۀ دازین یا دازاین ما را، که گفتیم سنگ بنای مباحث مابعدالطبیعة  همین گیرد. بهمی

کند، تعبیری تقریر میهم  "پرسش در باب دازاین امروزی ما"است، به صورت:  وجود و زماناو پس از 

د. خالصة برو بارها از آن استفاده میبارها  مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعهن درسگفتار که او در همی

کالم اینکه هایدگر دازاین ما یا دازاین امروزی ما یا دازاین امروزی اروپاییان را متشخص به مابعدالطبیعه 
  داند.و تاریخ می

امروز  مولعیت امروز ما یا مولعیت دربارۀ مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعهاگر هایدگر در درسگفتار 

 "لحالت اصلی مال"دازاین یا  "حالت اصلی"خود را به بحث مفص  دربارۀ  پرسد، سرانجام، سخنمیاروپا 
قت هایدگر حقی یافتة بخش نخست این درسگفتار است. دررساند، که موضوع اصلی و بسیار تفصی می

آنچه "بپرسد و نیز راجع به  "مولعیت امروز ما" ازکه  گذاردمیبحث  بهحالت اصلی دازاین را بدین جهت 
(. مقام بلند دازاین امروزی ما در این درسگفتار Ibid., S. 236تأم  نماید ) "دهدمی امروز در دازاین ما رخ

درسگفتار نشان این  31 بابعنوان و اصال در مباحث مابعدالطبیعة هایدگر را یک نگاه مختصر دیگر بر 
 دهد که چنین است:می

 فرضشدن از مولعیت امروزمان و حالت اصلی مسلط بر آن همچون پیش. مطمئن31 §"
 "برانگیزاندن همین حالت اصلی

عبیر بردن ت کار بیاوریم، که هایدگر در آن، هم با به هم را باب باید عنوان بخش سوم ایندر اینجا باز 
مالل را همچون حالت اصلی دازاین امروز موضوع  ، و همکندما را تصریح می -پرسش، هم "مولعیت ما"

 دهد: ش پس از این لرار میدرسگفتار

 مان به لحاظ فلسفةپنهان ]ما[ برای توضیح مولعیت ج( مالل ژرف همچون حالت اصلیِ"
 "فرهنگ

ل لی مالحالت اص "توضیح فلسفة فرهنگی از مولعیت ]امروز[ مان"بنابراین به نظر هایدگر در بنیان 
نه  نماید. هایدگر با ماللمی جامع تحلی  طور دارد، که گفتیم او در بقیة بخش اول درسگفتارش به لرار

کردیم، بلکه از این طریق به خود مسئلة  شود که باالتر اشارهای میفقط متعرض همان چهار نظریه
های تمقاب  همة صور آن، که در پردازد، منتهی بنا بر تلقی خاصش ازمابعدالطبیعه و تأسیس آن نیز می

 گیرد. پیشین مابعدالطبیعه تا آن روزگار لرار می
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تحلی  دازاین امروزمان یا دازاین امروز اروپایی را با  جزءدو  که پیش از این گفتیم، ما بایدطور همان

مفاهیم  بفهمیم، زیرا درسگفتار وجود و زمانبودن( در  گی و اصالت )دوپهلونظر بر دوگانة روزمرّ
، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ موضوعی فاصلة چندانی با این کتاب ندارد. با بنیادین مابعدالطبیعه

یان کنند، که بن، روزمرگی را نمایندگی میپردازندمیمولعیت امروز اروپا  بهای که نظریهچهار این نگاه 
. پس هایدگر پای حالت اصلی و اصی  دهدمی دست اصی  آن را از سوی دیگر نظریة مالل هایدگر به

ضوع به مو او با ابتدای از مسئلة غرب است که یعنی گشاید،می نیز مانشریح مولعیت امروزیمالل را به ت

ا ر مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعهعمدۀ بخش اول از درسگفتار  لسمت) دپردازحالت اصلی مالل می

پرسش خود از مابعدالطبیعه را مطرح نماید. اینکه بتواند ق ، تا تازه از آن طری(بدان اختصاص داده است
باحث ص به ما در بُن متشخص یافته، و اینکه تشخّ "ما"مسئلة هایدگر در اینجا دازاینی است که توسط 

طرح پرسش از مابعدالطبیعه، همه  انضمامیِصورت اصلی هایدگر دربارۀ مالل لرار دارد، و اینها هم یعنی 
 کند: وضوح چنین خالصه میلول زیر بهرا نق 

تواند بدین معنا فقط می -است؟  آیا انسان امروزین خود دچار مالل شده –مان پرسش"
 است؟ ما راجع داده طور صرف سرانجام ماللی دست باشد: آیا به دازاین در انسان امروز به

یعنی یک مالل خاص، یعنی یکی که از  –پرسیم، راجع به یک به یک مالل ژرف می
 "کلی. طور چنینی ما است، و نه راجع به مالل ژرف اساساً همین طور و بهآنِ دازاین این

(Heidegger 1983 a, 242) 

أسیس ت"به  کانت و مسئلة مابعدالطبیعهحقیقت هایدگر در این درسگفتار نیز همانند  در

جوع به ، بلکه آن طوری که از رشپردازد، ولی نه با الگوی کانت و سایر فیلسوفان سلفمی "مابعدالطبیعه
یعنی  ،تازه ین است که او سه مفهوم بنیادینِاآید. میو راستین بر طور اصی  مولعیت اروپای امروز به

گوید که صراحت میبه او باز. ولی خود شودمی برای مابعدالطبیعه لائ ، "پذیریپایان"و  "عزلت"، "عالم"
 ما بسط داده است:-دازاین خودمان یا بر پایة پرسش با نظر براین مفاهیم بنیادین را 

از  کوشیمرا می –مندی چیست عالم چیست، عزلت چیست، پایان –این سه پرسش "
 (Heidegger 1983 a, 253) "مان بسط دهیم.دلِ حالت اصلی دازاین

او  اش، بلکه برای موضعامروز نه فقط برای مباحث مابعدالطبیعه ازما نزد هایدگر و پرسش او -پرسش
بتنی است بر و مباب حقیقت باز بنیانی انضمامی دارد  پرسش او در پساند. در مسئلة حقیقت نیز بنیادین

دهد می لول زیر نشان. این را نق ماندازاین امروزی رو در بارۀ این و از ،ما و امروز های وی در بارۀپرسش
آمده است و منظور از آن بدون توضیحاتی که آوردیم به « درباب ذات حقیقت»که در صفحة دوم رسالة 

 دشواری لاب  فهم باشد:خودی خود به
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بارۀ حقیقت بپرسیم، مستلزم پاسخ به این پرسش است،  رو اگر که هنوز هم باید دراین از"
خواهیم بدانیم که امروز چه حال و روزی داریم. ایم. ما میا ایستادهکه ما امروز در کج

اش و برای همین ]تاریخ[ برای انسان در تاریخ کنند کهبرخی به هدفی دعوت]مان[ می
 خواهند. باری البته که حقیقت.باید مقرر شود. برخی حقیقت راستین را میمی
(Heidegger 1996, S. 178 ) 

 دشوایراد می 15/3214سال زمستانی در بارۀ هولدرلین، که چند سال بعد در نیم شدر اولین درسگفتار

ا ر مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعهما در -کم و بیش همان چارچوب پرسشهایدگر ، (12)مجموعه آثار 

 "داوندپرسش راجع به خ"، "تفسیر شعر هولدرلین"ی چون اتازهبه مضامین  بحث خود را کند، ولیحفظ می
ر ما باهم د-این دو درسگفتار به لحاظ محتوایی بخصوص از طریق پرسش پس دهد.بسط می "وطن"و 

 :اندهم آمدهدر عناوین این درسگفتار  "ما-مسئلة"و  "تشخص به ما"اند. حتی پیوند تنگاتنگ

 "ما درتالطم گفتگو-مسئلة. 5 §"

  "ص به ما در افق پرسش زمان. تشخ0ّ §"

را  "«پرسش ما چه کسی هستیم؟" او دربارۀ هولدرلین بازهایدگر اولین درسگفتار  همین در
فرق میان پرسش ما چه هستیم و پرسش ما "( و سخن از Heidegger 1989, S. 48کشد )میپیش

ازسویی  هایدگرگردد: دوباره به مسئلة امروز برمیعالوه او (. بهIbid., S. 57راند )می "چه کسی هستیم
دیگر (، و ازسویIbid., S. 47پرسد )می "شاننسبت میان انسان امروزی با یونانیان و خدایان" از
 "غم" بهکند. این است که هایدگر در اینجا نو مسئلة حالت اصلی دازاین را طرح می تفصی  ولی ازبه

تاریخیت  بهباز از این طریق  ، تا(Ibid. §§ 8-11) پردازدو حالت اصلی شعرسرودن می حال همچون
 گوید:را عنوان فص  دوم از بخش اول این درسگفتار بازمی گذر . اینبرسددازاین 

 (Heidegger 1989, S. 78) "حال اصلی شعر سرودن و تاریخیت دازاین"

ی بخصوص برابنای مابعدالطبیعة هایدگر است، مان همچنان سنگدازاین امروزی همخالصه در اینجا 
 .Ibid., S. )نظر دارد "کلی طور موضع اصلی انسان نسبت به موجود به"عنی به ، یمسئلة وجود به آنکه

مابعدالطبیعه )پرسش از موجود من  راهنمای( به بیان دیگر هایدگر در اینجا اصال متعرض دو پرسش 65

ها شود. عالوه بر اینها او از این راهاش( میآن )پرسش از خود وجود و حقیقت بنیادینحیث هو( و پرسش 

 ازحقیقت  (، که با راهنما لرار دادن آن نیز او درIbid. § 7برد )می معنای لوگوس را پیش مسئلة زبان به
 پرسد. ماهیت انسان میذات و 

 گشاید.یای نیز متازه های فصهولدرلین ما در نخستین درسگفتار هایدگر دربارۀ -با همة اینها پرسش
؛ کشاندمی( آشکار Deutschtumبازی )به یک آلمانی را "ما"اش، به معنای انضمامی و روزمرهاو  مثال

آلمان  مردم یعجیب و غریبناسیونال سوسیالیسم. در اینجا هایدگر به طور  سیاست حاکمِت ناسبمسلماً به م
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را در  "یدازاین آلمان"د. به همین مناسبت در تفسیرش از شعر هولدرلین نیز نشاناش میرا در للب اندیشه
اگر هایدگر در البته  7( .290Heidegger 1989, Sدهد. )لرارمی "دازاین یونانی"با  "تقاب  ذاتی"

زند، جز برای تعیین مولعیت دازاین تاریخی مردم آلمان نیست، اینجا به تفسیر شعر هولدرلین دست می

و باز اگر هایدگر در اینجا شاعر )هولدرلین( را است.  مابعدالطبیعی ی این تعیین مولعیت دوبارهمنته

 "شاعر شاعران و شعر"داند، و اگر هولدرلین را می 1(der Stifter des Seyns) "گذارِ الوجودبنیان"
 ,.Ibidآلمان بپردازد. )خواهد با شعر وی به تحدید حدود دازاین تاریخی مردم خواند، از این طریق میمی

S. 214 f. بیند. )می "هولدرلین را همچون شاعر الوجود آلمان در آینده"( عالوه بر اینها اوIbid., S. 

بازی هایدگر با یک موضوع اساسی دیگر اندیشة او محکم پیوند شعر هولدرلین و آلمانی سرانجام( 220
 عین سراید. درفرار خدایان شعر می قیقت هولدرلین در بارۀح ( درIbid., S. 80اند: با فرار خدایان. )خورده

 ترک"لرار دارد. فرار یا  "دازاین غربی"حال در بُن همة این مباحث، دازاین متعین و متشخص به ما، یعنی 
(Verlassenheitخدایان )"سرودن و دازاین غربی را هایدگر در لطعة زیر، که در آن تلقی رایج از  ، شعر

 آورد:با هم می کند،نقدمیشعر را 

شم شود تقریباً همچون ابریشعریم و چنین چیزی را میصاحب پس ما بر این گمانیم که "
خود  خودی سرودن درگذر زمان به مصنوعی و نظایر آن داشت. ما بر این گمانیم که شعر

ن خود یترین اضطرار دازاآنکه پیش از آن ملتی جرأت کند به درونی گیرد، بیمیصورت 
آورد. ما  رود ، تا نخست از این طریق مکان و امکان پژواکی برای شعرش فراهمبازپس

راس و به ه آنکه لبالًاند، بیمان دادهبر این گمانیم که روزگاری شعر راستین را تحوی 
زمینی را با وجود مسیحیت و کلیساها باشیم، که دازاین مغرب ترک ]خدایان[ دل سپرده

 ( Heidegger 1989, S. 222) "کشاند.د و مدام به ورطه میکنو تهدید میاز همه س

 Beiträge zur) تعلیقات بر فلسفهزمانی آثار هایدگر، اکنون نوبت به  ترتیب در

Philosophie ) دومین  وجود و زمانکه هایدگرشناسان آن را درکنار  رسد،مجموعة آثار( می 05)جلد

را هایدگر چند سال پس از اولین درسگفتارش دربارۀ هولدرلین و کمی  تعلیقاتدانند. شاهکار وی می

 3211تا  3210های در فاصلة سال مابعدالطبیعه مفاهیم بنیادینکمتر از یک دهه پس از درسگفتار 

ما که  . فلسفه )به سوی پرسش32ِ": آوردمی ما را در بخشی با این عنوان-او در اینجا پرسشنگاشت. 
( در اینجا مبنا و مبتدای هایدگر 905؛ نیز مقا: همان، ص Heidegger 1994, S. 48-54. )"هستیم؟(

 علیقاتتحقیقت او در  د. درکنباز یک مولعیت عینی و انضمامی است که آن را دوپهلو لحاظ و تفسیر می

ه اصی  حالت و وضعیتی کوشد وججوید که در باالستی، یعنی میهم هنوز اص  زیرین آن چیزی را می
رو هم هست که مسئلة غرب به معنای روزمرۀ لفظ را در پایان  همین . ازمطمح نظر لرار دهدروزمره را 

خواهد بلشویسم و مسیحیت را د. در لطعة مورد اشاره، هایدگر میآورمیصراحت پیشهمین لسمت به
 ند: رساب "توجیه غرب"و  "نجات" اصی  بیاندیشد، تا سخن را به طور هم به با همراه
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ر و بودن سبودن، و نه اصالً با روسیشک  نهایی مارکسیسم که ماهیتاً، نه با یهودی"
باشد، نزد ملت  انای هم نهناسفته معنویتِ گر هنوز در جایی یک اصالتا کاری دارد؛

، ها، صنعتتودهست: برآمدن روس است؛ بلشویسم در اص ِ ذاتش یک امکان اروپایی ا
گرفتن  معنای یکساناعتبار آنکه حاکمیت عق  به مسیحیت؛ ولی به آوری، فرومردن فن
اص  سرمنشأ یهودی دارد )مقا. نظر  کس، صرفاً حاص  مسیحیت است و این نیز درهمه

لیام بردگان در اخالق(، بلشویسم درعم  یهودی است؛ ولی بعد، مسیحیت  نیچه درباب
  "یابد؟ست که ضرورت میا نیز در بنیان بلشویستی است! و کدام تصمیمی از اینجا

 االترینب کسی هستیم، ولتی که خطر بتواند بهبودن این پرسش که ما چه خطیر و اما"
که به خویشتن خویش بازآییم و از این طریق حدّ، اضطرار آورد، تنها راه است برای آن

 Heidegger) "زمین را از دل تاریخش، بپرورانیم.نجات راستین، یعنی توجیه مغرب

1994, S. 139 f.) 

وجود دارد. منتهی مسئلة وجود  خودحال جانبی کامالً اصی  و معطوف به  عین ما در-طبیعتا پرسش
از وجود را همواره به اعتبار لرب انسان به  بحثآورد، چون هایدگر می پرسش از انسان را پیش هم فوراً

ای که او پرسش وجود را به صورت پرسش از ذات یا حقیقت وجود کند. بخصوص در دورهمیوجود طرح 
ود وج پرسد، یعنی از طوری که او در حقیقتِاز نسبت ذات انسان با ذات وجود می دائماًکند، می تقریر

اش، یعنی ، که در آن به دو موضوع اصلی دیگر فلسفهتعلیقاتیابد. هایدگر در جای دیگری از یاستقرار م

 رسد: ما را می –پرسش باز بهکند، از همین نظرگاه اشاره می "غفلت از وجود"( و Ereignis) "اتفاق"

ترین هراکلیت یکی از بزرگ] = جنگ و نزاع، تضادπόλεvος [ موسِالبته در لولِ پوله"
ه همان حقیقت و ب ازهای فلسفة غرب نهفته است، ولی نتوانست درجهت پرسش بصیرت

  "(14/3211سال زمستانی )نیم وجود بسط یابد. ازناتوانی در جهت پرسش 

آید؟ این طورِ ( در الوجود ازکجا میInnigkeit des Nichtنفی ) بودندرونیولی "
جا میشه باز به همینه پرسشطرح آید؟ ( الوجود ازکجا میsolche Wesungبروز ذات )

 الوجود .  پرسش از بنیانِ حقیقتِاست  ینخورد؛ هممیازب

 -حقیقت-در-ولی ]اگر[ حقیقت خودش، بنیان ]باشد[ و این ] یعنی چه[؟ در خودرا
قت درحقیگرفتن چگونه است؟ خود را  گیرد! خوب، این سرمنشأنشأت میداشتن، نگاه
مان ازدلِ اضطرارمان، برای آن ]است[ که ما را به و خواست داشتن، سر برآوردنبرپا

  "کسی هستیم؟مان چه خودما؟  –اند ه و سپردهشتخودمان واگذا
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، بلکه اینکه ما با واگشودن خودمان پابرجاییم و در خودمان  امر متعلق به مابنابراین نه "
ین طریق الوجود را ا خویش و از-سوی[( بهGründung)مقایسه کنید با تأسیس اساس ]

 "گشاییم.میپنهانی همچون اتفاق 

 درآمده ، ولی درعینِ نقشی شده و به ی برون«ما»امر، بلکه  بدو در یِ«ما»بنابراین نه "
 "درآمدن ]را در نظر داریم[. نقشی این بهغفلت از 

 بودندرونی بدین سان اتفاق بر خودیت فروبتابد، آنگاه در این امر، داللتی بر  اگر"
  "نهفته است.

 ایم؛تر، خودِ مان باشیم، همان لدر هم به بروز ذات وجود درکشانده شدههرلدر اصی ما  "
 "ن(زای-تأسیس اساسِ متقاب  وجود و دا –و برعکس )مقایسه کنید با: بروز ذات وجود 

(Heidegger 1994, S. 265 ) 

درآمدنش،  اتفاقبه  بارۀ الوجود و در حقیقتِ بارۀ های هایدگر درما بگذاریم، پرسش-اگر بنا را بر پرسش
میشه و در ها ههمة انسانکه هایی کلی نیستند اند، یعنی پرسشطور انضمامی متعین و متشخص نیز به

هایی هستند که هایدگر مشخصاً با نظر بر تاریخ فکر و فرهنگ . آنها پرسشرا هدف بگیرد همه جا
یزی حقیقت چ کند، درلول که او به مسئلة غرب اشاره میاست. در همان جملة اول نق  زمین پرسیدهمغرب
حکم متر گفتیم، یشکه پگوید جز مبنای استوار والعی و انضمامی، که به آن همة موضوعاتی را را نمی
 بندد. می

 آید، بهبارۀ انسان استوار است و در حقیقت فعلیت آن به حساب می ما که بر پرسش دربه -صِتشخّ
وا دانند که رشود: پرسش هایدگر را دیگر همه میهای اصلی فلسفة جدید نیز درگیر میحال با آموزه هر

دکارتی را هم به آن بگشاییم  تنِ-انة نفسنباید پای دوگ و ی دکارتی بفهمیم"اگو"نیست با 
(Heidegger 1994, S. 52آن را همچنین نباید به .)  نفس -جسم"چون ترکیب هممدد تلقی انسان- 

عالوه ولتی که هایدگر به مسئلة (. بهIbid., S. 50زمینی فهمید )به روال مابعدالطبیعة مغرب "روح
-( مسئلةIbid., S. 49خویشتن یا خودکاوی بدانیم. ) در تأم پردازد، نباید آن را از سنخ می "خودیت"

تر از این دست نظرات است، و درحقیقت در بُن همة آنها لرار تر و بنیادینخودیت نزد هایدگر بسیار بنیانی
نیست، به  "تعمق دربارۀ الوجود"جزببه معنای اصی  لفظ  در این درسگفتار گیرد. فلسفه که نزد هایدگرمی

ما حتی -تواند باشد. این حیطة مسئلةنمی "تعمق در خویشتن"ما، جز -مسئلة اصی  خودیت یا مسئلة اعتبار

اس هایدگر بر اس نتیجه در. "وجود و زمانزاین در -دا شناسی بنیادینِهستی مبنایِ"تر است از اصی 

د را با که بحث خو آن عین افکند، درمی وجود و زمان هما نگاهی دوباره ب-مسئلة خویشتن و نیز پرسش

شناسی از این کتاب و از هستی "یترای بنیادینحیطه"هایدگر از  چون تند. امامیمسئلة حقیقت وجود درهم
ز خود به نگریستن او را انتقاد ااین به بازپس تواننگرد، میبنیادین، یعنی از موضع جدیدش به بازپس می

 : دهدمی توضیحچنین  را اشارات اینهایدگر  حساب آورد.
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خویشتن است. بارۀ  بالضروره تعمق در ،الوجود لسفه ]...[ همچون تعمق در بارۀف"
شدن از متفاوت است با هرگونه مطمئن ماهیتاً مناسباتهمین  پیرامونرو  توجیهات پیشِ

 حقیقت هب «یافتنیقین»نه برای  ، که درست«من»نزد  در« خویشتن»-بهیافتنیقین
بت تری نساصی  حیطة. ولی این نیز باز به یک ]است[ الوجود خواستنهمین  -]است[ 

 بایستی مبنایمی ای انتقالیدورهی که در احیطهرود، میبه آنچه که هست بازپس

 اندازۀ ، ولی هنوز هم بهکندتکمی   را وجود و زمانزاین در -شناسی بنیادین داهستی
 ,Heidegger 1994). "نرفته استتر گران فراپرسش معرفتبه تا بسط نیافته و کافی 

S. 48 ) 

 ما-انداز مسئلةاز چشم وجود و زماننگاهی به . 9
ایم، دشوار نیست بگوییم همة مسائ  و موضوعاتی براساس آنچه تاکنون از این پژوهش به دست آورده

هم  وجود و زماندر  دازاین را،ما در -بهمقدم بر همة آنها تشخصایم، و تر بدانها پرداختهرا که پیش

توان میبنیادین است که ن شبیابیم. اصوالً این مسئله در تمام مراح  فکری هایدگر چنان برایتوانیم می

ما با -بوده و مسئلة "دازاین ما"که کلیت کتاب پیرامون را بدون آن تصورکرد. حتّی این وجود و زمان

مالحظه بر چاپ »با نام  وجود و زمانهایدگر بر چاپ هفتم  شود از یادداشتتنیده است را میآن درهم

گوید سال بر کتاب افزوده است. او درضمنِ این یادداشت می 95فهمید، که آن را پس از « 3251هفتمِ 
بدون بازنویسی بخش اوّل دیگر ممکن نیست بقیة کتاب را بنویسد، با وجود این، تحقیق در مسئلة اصلی 

 هنوز هم ضرورت دارد:  آن، یعنی دازاین ما،

شود ]بدان[ منضم کرد، بدون [ را دیگر پس از ربع لرن نمیوجود و زماننیمة دوم ]"
این فاصله امروز ضروری مانده  هنوز هم باآنکه بخش نخست را از نو نگاشت. راه آن 

 ,Heidegger 1977. )تکانی بخورد دازاین ماوجود  ازاست، اگر که بایستی پرسش 

S. 1 ) 

 دیو فر و نه به دازاین انسانی پرداخته "دازاین ما"به  دراص بنابراین هایدگر در شاهکار خود نیز 

رو به  این از 2.نیست وجود و زمانما در -جزء وجوه مختلف مسئلة به جزء مجال شرحاینجا صرف. 

 "بودنمنازآنِهمین"و ( Jeweiligkeit) "هربارگی"درنگی کوتاه در مورد دو اصطالح 

(Jemeinigkeit )ویل )تأ هستی شناسیکنیم، که هم جزو اصطالحات درسگفتار دازاین اکتفا می
بودن و فردیت  ، و ظاهراً نیز بر سوبژکتیووجود و زمانند و هم ( هست01)مجموعه آثار  به فعلیت(

 هستند.  "مروزی مادازاین ا"حقیقت مفید مفهوم هایدگری  دازاین داللت دارند، ولی در

جود و ولولی از دازاین فقط به نق  "هربارگی"بارۀ  شدن سخن، نخست درباز برای پرهیز از طوالنی
ز پیوند مسئلة امرو تی در ظاهر زبانی این کتاب نیز بهکنیم، تا معلوم شود که چگونه حاکتفا می زمان

 :خورده است
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 ایرا از امکانات تکوینی او خود( گم است. das Manخویشتن اوالً و اکثراً میان مردم )"
 هربارۀ امروزبا  دازاینو عام « االحواالنهمتوسط» یافتگیِبسطو  در شرح که ،دفهممی
 (Heidegger 1977, S. 507) "«.شوددایر می»

. از ظاهر لفظی این اصطالح و اینکه بر بدهیمبیشتر توضیح باید لدری ولی را  "بودنمنازآنِهمین"
ن در نخستیآید. خود هایدگر هم داللت دارد، ظاهراً فردیت و سوژه بودن دازاین برمی "من"ضمیر شخصی 

بنا بر  کند که دازاین(، تصریح می§2پردازد )به طرح این بحث می وجود و زمانباری که در 

 ,Heidegger 1977گیرد، آنهم با ضمیر شخصی )لرار میاش طرف خطاب بودن و خودیتمنازآنِهمین

S. 57 و  (57)ص  "تو"نیست، بلکه  "من"این ضمیر شخصی همیشه  گویدصراحت میبه(. ولی متن

 وجود و زمان مِنُه بابهایدگر در جملة اول اند. گرفتن ( نیز مشمول طرف خطاب لرار50)ص  "ما"

( هستیم، اگرچه در یادداشتی wir je selbst) "ما، همین خودمان"نویسد موضوع تحلی  کتاب دازاین می
( را هم آورده است. در دومین جملة آغاز متن نیز 'je ,ich) "همین من"که بعدها بر آن افزوده در پاورلی 

نماید. ( او تصریح میje meines) "منهمین ازآنِ"با تأکید بر اصالت و اهمیت وجود دازاین بر وصف 
داند که موجودیت وجودش به آن است که او نسبت ( میselbstخویشتنی )و  ن نیز دازاین را خودیبعد از آ

در این لسمت از متن از این طریق که دازاین هایدگر حال  هر به وجود خودش مولف و موضعی دارد. به
را  خویشتن ویدارد، سرانجام خودیت و  شنسبت به وجود خوی او داند کهولفی میرا موکول به موضع و م

ودن ب ، و نه من و سوژهنماید. خالصه آنچه در دازاین اهمیت دارد همین خودیت داشتن او استبرجسته می
 کند:. اینها را هایدگر چنین بیان میاو

موجودی که تحلی  آن تکلیف]مان[ است، ما، همین خودمان هستیم. وجود این موجود "
موجود، این خویشتن نسبت به وجودش مولفی دارد. من است. در وجود این آنِهمین از

 این او همچون موجودیت این وجود، موکول است به جود خاص خویش. او وجود است، از
 ( Heidegger 1977, S. 56) "رو در این موجود امر دایر است بر همین خویشتن.

، ارددخصایص ماهوی و ذاتی ثابتی  ییوجود خودیتِ خویشتنی یا ینکه چن این بدان معنا نیست ولی
داند، که با موضع و مولفی که دازاین نسبت به وجود خود و بلکه هایدگر آن را یک امکان وجودی می

( به بیان دیگری از خود Ibid 57شود. )گیرد، متعین و متحقق میخودش در عالم میاز غیر  موجوداتِ
بدین معنا نیست که او فرد و عضوی از یک نوع یا جنس داشتن هایدگر، این خودیت، خودبودن یا خویشتن

هم، انسان بما هو انسان  وجود و زمانآری منظور هایدگر از دازاین در  (.Ibid 57و سنخ خاصی است )

 نیست. 
عدی لول از درسگفتارهای بتفسیر به رأی نگارنده است، دو نق  ،برای آنکه گمان نرود این توضیحات

کند که ، تصریح میوجود و زمانبودن در منازآنِ به نگاه دوبارهضمن او در آنها آوریم که هایدگر می

 3291ی سال تابستاندر نیم وجود و زمانبودن دازاین نیست. کمی بعد از انتشار منظورش فردیت و سوژه
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ر( از مجموعة آثا 90)جلد نیتس مبانی مابعدالطبیعی منطق با ابتدای از الیب در درسگفتارهایدگر 

 چنین نوشته است:

من است، و ولتی که تکلیف آن است که ازآنِگوییم: دازاین ذاتاً همینولتی که می"
که:  تعریف کنیم، پس نه بدین معنی است شناسانههستیدازاین را بر اساس این خصیصه 

من همچون همین فرد بالفع  یا شخص دلبخواه دیگری  بایستی دربارۀ ذات خودِمی
یّت منیّت و خود ذاتِکالً تحقیق شود. موضوع پرسش، نه ذاتِ فردیِ خویشتنِ من، بلکه 

 فردیِ باشد، آنگاه نه منیّتِ سانهشناموضوع تفسیر هستی« من»لیاس، اگر  این است. بر
 ,Heidegger 1990) "است. من، بلکه منیّت در حالت خنثای مابعدالطبیعی خویشتنِ

S. 242 ) 

هایدگر باز ( 97)مجموعه آثار  درآمدی بر مابعدالطبیعهدر درسگفتار  3215در نیمسال تابستانی 

 نماید: انکار می وجود و زمانبودن دازاین را در منازآنتفسیر شخص/فرد محور از همین

اند، تا دازاین، سوی من افکندهمبیّن آن است که: دازاین را به « منازآنِهمین»تشخّص 
 در 03گونِ موجود صرفخودیت من باشد. ولی دازاین یعنی: حتی وجودِ پیوندیافتة جذبه

ی ن معناست؛ این نه بدا« من ازآنِهمین»ازاین وجود انسانی. د فقطنه  ]و[ ،[تشخصآن ]
 .باشدخاص شده  ،یک من منفرد ط من وضع شده است، و نه اینکه: باتوساست که: 

 نآکلی است. این معنای  طور ذاتی با وجود به نسبتبرآمده از  دیتخودازاین همان 

. است: فهم وجود از آنِ دازاین است وجود و زمانشدۀ درپی تکرارپیجملة 

(31 Heidegger 1983 b, S.)  

فاهیم مروشنی درسگفتارهایی چون به وجود و زمانچرا بیان هایدگر در  بپرسیم جا دارد کهخاتمه  در
بنای  غازدرآ فعلی دو ششم از طرحی است که هایدگر وجود و زماننیست؟ اوال  تعلیقاتیا  بینادین

 را ختاری از شمعنای مورد نظردر بخش دوم داشت  او در نظرنوشتن آن را داشت؛ پس کتابی است نالص. 
را  ین تاریخچنی (Destruktion) فکنیه است و نیز شالودهو بنیاد گرفتبر مابعدالطبیعه بنیان  اصوالً که

 "یصور بیان"باید از اصطالح هایدگری عالوه بهد. در این مورد نشکه توفیق یار او  به بحث بگذارد،
(formal anzeigend )تاًصراح این اثرهایش در ، اصطالحی که او در مورد بسیاری از تحلی مدد گرفت 

جود و واین  بر بنا بدانیم.هم کتاب  تمامیخصایص اصلی  جزوکه باید آن را  طوری برد، بهمی کار به
ت که ای اسمباحث انضمامی پاسخ تمامی است. ولی بیان صوری چه چیزی؟ صوری یبیان و تقریر زمان

ود و وجنتیجه ولتی هایدگر در در د.نزو بخصوص بعدی خود بدانها دست می های پیشتردر درسهایدگر 
والع دازاین امروزی ما را در نظر دارد؛ و اگر او باز در اینجا از  برد، درکار می را به "دازاین هرباره" زمان

ن تبییطورِ فردی، بلکه دازاین امروزی را خواهد سوژۀ منگوید، به هیچ وجه نمیبودن سخنی میمنازآنِ
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را  زمان وجود و ی ازآن مسائل پس مانند.یمنتهی اشاراتش در اینجا صرفاً تقریراتی صوری بالی م کند،

. به خودی خود مباحث مستقلی نیستندما هستند و -بهبیان صوری تشخصدر اص  آوردیم، اشارت  به که
التضای تشخص بالفع  و انضمامی شدن دارند. این  هرحالنکتة دیگر اینکه تقریرات صوری دازاین به

ع  فلاز طریق تصویر و ترسیم با گفتارها و نوشتارهای بعدی خود التضا و نیاز را هایدگر در عم  در

م، کردی و در پی آن، مسائلی که باالتر از آنها یاد وجود و زمانآورد. دراص ، دازاینِ میما بر-بهتشخص

ن امروزی دازای"ما، یعنی با ابتنای بر  -ازجزو مباحث مابعدالطبیعة هایدگرند، که او با ابتنای بر پرسش

 . کندمیبررسی  "نما

 نتیجه

در  اًتقریباو ، که عرضه داشترا چون اصطالحی فلسفی در اندیشة هایدگر "دازاین ما"پژوهش حاضر 
اید بوزن معنایی این تعبیر را  ،پرداخت. منتهی در مقام فهم و تفسیرمهمترین مراح  راه فکریش به آن می

جایی شأن انضمامی و بالفع  یا بگذاریم تا بر دازاین. در نتیجة این جابه "ما"بر جزء دوم آن یعنی بر 
دازاین "تواند مفهوم کلی انسان بما هو انسان باشد. پس و دازاین دیگر نمی شودپدیدار میوجودی دازاین 

 تواند نمیاًاو ابددر اندیشة  ی کهمقام ،بینداش میاو را در مقام فعلیت انسانی انضمامی است که هایدگر "ما
ه ما زاین مقید بوجود را از یک وضعیت بالفع  و دا اصوالً هایدگر بحث در بابوجودی و تکوینی نباشد. 

اظر ن دازاین یک مفهوم با اعتبار کلی نیست، بلکه معنایی است انضمامی و توصیفیِ کند. خالصهآغاز می
کوینی و ت یحقیقت معناپرداختن است برای ورود به شأن وجود ی؛ و دریک وضعیت بالفع  و انضمام بر

  یک وضعیت یا امر مشخص و معلوم.
گر عالوه ولی هایددارند،  داللتانسان امروز اروپایی  بر دازاین ما و تعابیر همانندش همگیبدین ترتیب 

از هر چیز  ، تاریخی که بیشکندمیرا نیز بررسی  آن پیشینة تاریخی بر بنیان وجودی اروپا از طریق دازاین،
یز شناسی هایدگر نما جزئی از غرب-مسئلة :کهمابعدالطبیعه آن را رلم زده است. پس نتیجة دیگر این

وجوه  ما و-مسئلة عالوهبهداند. هست، غربی که هایدگر آن را به اعتبار شأن وجودیش مابعدالطبیعی می
 وبنیان وبنیادی نحال برای طرح پرسش از مابعدالطبیعه هم هست، آنهم برای آنکه  عین مختلف آن در
أسیس کمر به تدر حقیقت بریزد. به بیان دیگر هایدگر با طرح پرسش انضمامی ما است که برای آن پی

 بندد. اساسی نو برای مابعدالطبیعه می

را  آیدبرمی وجود و زمانش و پس از آثار هایدگر در پیمهمترین که به لطع و یقین از مسئلة ما 

  مسائ و دازاین مابه هم اساساً  شاهکار اوحتماً باید به خود این کتاب هم بسط بدهیم. درنتیجه این 
اش، که هایدگر به دلی  ناتمام گذاشتن طرح اولیهچرا ، منتهی با تقریر و بیانی صوری، پردازدپیرامون آن می

های بعد در در سالسرانجام  او . ولینیافتو انضمامی مسائ  خود را  تاریخی جانب دادن نشانمجال 
لزم . آری آن تقریر و بیان صوری مستعرضه کرددرسگفتارهایش بنیان و بنیاد انضمامی مسائ  خود را هم 

 نمایش انضمامی بود. 
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 بحث دربارۀ انسان، مسئلة هویت و هایترین شیوهی از نوترین و نوآورانهما که یک-مسئلةسرانجام، 
 ترین طریق ممکن، لاب  توجه ومسئله داریم، آنهم به سخیفبرای ما که با همة اینها  ،مسئلة غرب است

 است.  بسیار تأم 

 هانوشتپی

نه دهد که چگومی تفصی  نشانهایدگر به کانت و مسئلة مابعدالطبیعهدر بخش چهارم کتاب  .3

اند و طوری که خود وی هم تصریح کرده، مبتنی بر پرسش انسان های مابعدالطبیعی کانت، همانپرسش
 کوشید کار ناتمام کانت را به انجام برساند.چگونه خود هایدگر هم با بحث دازاین می

نگارنده است در فهم فلسفة هایدگر با توجه به  هایشود که مقالة حاضر بسط و ادامة کوششیادآور می .9

 وجود و زمانای محدود به دو شاهکارش مجموعة آثارش، که غالب مفسران وی آن را به طور ناسنجیده

مشخصات  توانید در اثر نگارنده ببینید کهها را میاند. صورت اولیة این کوششکرده تعلیقات بر فلسفهو 

 ه است. شناسی آن در پایان آمدکتاب
 ها تأکیدهای صاحب این للم با خط کشیدن به زیر کلمات و جمالت خواهد بود. لولدر نق  .1
دگر در که گفتیم هایای بنماییم. چنانالزم است در اینجا به نکاتی درمورد تعیّن دازاین از طریق علم اشاره .4

 Heideggerداند )علم نیز میتعین دازاین یا دازاین ما را صراحتاً به « مابعدالطبیعه چیست؟»رسالة 

1996 a, S. 103, 120زاین علمی-دا"رو تعابیری چون  (، از این" (wissenschaftliches Da-

sein  ؛Ibid. 105 ،)"دازاین علمی" (Ibid. 121 و )"جلد (« 92/3291)سال زمستانی  "انسان علمی(
ه بردکار مین تعبیر دازاین علمی را به شود، باز هاز مجموعة آثار( که در آن متعرض مسئلة علم می 97

متذکر خواهیم شد،  طورکه در متنطریق نیز، همان (. از این Hwidegger 2001, S. 160است )
هایدگر یک دازاین کامال متعین را، یعنی دازاین ما یا دازاین اروپایی در امروز را در نظر دارد، و نه دازاین 

جود وک تعین بالفع  است، که در مقاب  تعین به بیان صوری در انسانی صرف را. پس چنین تشخصی ی
  لرار دارد. و زمان

، "مکان-زمان"زمان و مکان نخست به صورت  مفاهیم بینادینالزم به اشاره است که پس از درسگفتار  .5

( تبدی  به دو اصطالح Zeit-Spiel-Raum) "بازی-مکان-زمان/ زمان-بازی-مکانِ"سپس به صورت 
  .شوندندیشة هایدگر میمهم در ا

دهد، اصالً جزو روش می را با مسئلة وضعیت امروز اروپا ربط مااینکه هایدگر پرسش خود دربارۀ دازاین  .0

 فلسفی هایدگر است.
دازاین "(، Heidegger 1989, S. 290) "دازاین آلمانی"هایدگر نه فقط در اینجا از تعابیری چون  .7

برد، بلکه در آثار بعدش همانند ( را به کار میIbid., S. 222) "زمینیمغربدازاین ")همان( و  "یونانی
 ,Heidegger 1985) "دازاین اروپایی"و  "دازاین آسیای شرلی"، "دازاین ژاپنی"از « از یک گفتگو»

S. 83 :؛ مقاHeidegger 2006, S. 12سوفیست افالطوننماید. در درسگفتار ( نیز استفاده می 

است، ایراد کرده 95/3294سال زمستانی ( که هایدگر آن را در نیمPlaton: Sophist: 32 )مجموعة آثار
(. باز هم لبال در Heidegger 1992, S. 65) "دازاین طبیعی یونانیان"برد: کارمیاین عبارت را به

 "یونانیفعلیت "( هایدگر از 09دومین درسگفتارش دربارۀ ارسطو در دورۀ اول فرایبورگ )مجموعة آثار 
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(griechische Faktiziätسخن می )( گویدHeidegger 2005, S. 227 صورت نخستین دازاین .)
 است.

 نویسد: هایدگر بسته به مراح  راه فکریش لفظ وجود را به سه صورت زیر می .1
 Sein  ،)زاین( 
 Seyn  زاین( و( 

Sein 

ای جداگانه توضیح داد. ولی اجماالً اولی به مقالهمعنای دلیق و ضرورت اینها در اندیشة هایدگر را باید در 
(، i( به جای آی )yآورند. وجود با حرف وای )معنای وجودی است که در مابعدالطبیعه در مقاب  موجود می

تر همین وجود کلی در مابعدالطبیعه است. مثال در لرن نوزدهم زاین و دازاین را با وای صورت لدیمی
. منتهی هایدگر از این لفظ منظور خاصی دارد: حقیقت وجود یا خود وجود Seyn, Daseynاند: نوشتهمی

خواهد از سنت مابعدالطبیعی بگریزد و بر یا وجود بی التفات به موجود. پس با این اصطالح درحقیقت می
 سومآن غالب آید، که به نظرش همواره مشغول به موجود بوده و از خودِ وجود غاف  مانده است. با تعبیر 

 خواهد حتی خود وجود را کهیعنی با خط زدن وجود یا ضربدر کشیدن یا چلیپا گذاشتن بر آن، هایدگر می
( Ereignis) "اتفاق"اش داند، وی در مراح  آخرفلسفهداند، اسقاط کند. تا جایی که نگارنده میغربی می

 های این نوشته از متونیاز نق  لولنشاند، تا فراتر از غرب را بیاندیشد. چون بعضی را به جای وجود می
 "الوجود"کند، آن را در اینجا از روی ناچاری و مولتا به استفاده می Seyn است که هایدگر در مواردی از

ایم، تا هم از خود کلمة وجود فاصله نگیریم و هم اینکه بوی کهنگی بدهد. عالوه بر اینها همچون برگردانده
 ه( خودِ وجود را افاده نماید. معرف "ال"امری خاص )بنا بر 

، تأمالت او درباب  §04و  §97درحاشیه گفتنی است که تأمالت هایدگر درباب خودیت و خویشتن در .2
اند. ظاهراً هایدگر در ، آمده§41و نقد او بر سوبژکتیویسم و بر کوژیتوی دکارتی در  §95کیستی دازاین در 

آید، او لصد آن برمی §0که از غرب نپرداخته است، ولی چنان این کتاب به مسئلة مابعدالطبیعه و به مسئلة

 وجود و زمانشناسی در بخش نانوشتة ( تاریخ هستیDestruktionفکنیِ )را داشته است که با شالوده

 به این دو مسئله هم بپردازد. 
10. ekstatisch erschlossenes Sein des Seienden als solchen 

( است، در Klostermannهایدگر در انتشارات معروف کلوسترمن ) مجموعه آثارچون مرجع اصلی مقاله  *
به  .ffاست و  "و صفحة بعد"برای  .fنشانة صفحه،  .Sاند. شناسی زیر اختصارات آلمانی ناگزیر بودهاطالعات کتاب

اثر لاب  توجهی در این بحث  ،در اینجا آوردهکه شود نگارنده جز منابعی اشاره دارد. یادآور می "و صفحات بعدی"
 خاص نیافته است. 
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