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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?
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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 WeProblem is extremely fruitful for interpretation and understanding of B. T.
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چکیده
"دازاین ما"" ،دازاین امروزی ما" ،دازاین تاریخی ما" و نظایرشان تعابیری هستند که
هایدگر بخصوص در آثار خود در نخستین سالهای پس از انتشار وجود و زمان در
موارد بسیاری به کار میبرد .تکرار این تعابیر در زبان هایدگر آنقدر زیاد است که نمیتوان
آنها را به لحاظ فلسفی خنثی و عاری از معنا دانست .کمی جستجو در آثار وی نیز نشان
میدهد که صرف نظر از دازاین ،خودِ ضمیر "ما" نیز در فلسفة او موضوعیت دارد ،به
طوری که میتوان سیر "پرسش از ما" را مستقالً در آثار او دنبال کرد .مقالة پیشِ رو
میکوشد اوالً موضوعیت این بحث را در فلسفة وی نشان بدهد و از این رو از"پرسشِ-
ما" نزد هایدگر میگوید ،ثانیاً معنای مورد نظر هایدگر از آن را حتی االمکان روشن
نماید ،ثالثاً ارتباط آن با دازاین را به بحث بگذارد که کلیدواژۀ فلسفة او است الال در
وجود و زمان .چون ضمیر "ما" تشخص بالفع دازاین را رلم میزند ،آن را در اینجا
"تشخّصبه -ما" یا "تشخّص از طریق ما" مینامیم .این نوشته سرانجام به نتایج و
تبعات "مسئلة-ما" برای فهم فلسفة هایدگر ،بخصوص در وجود و زمان میپردازد.
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درآمد
"دازاین ما"" ،دازاین امروزی ما" ،دازاین تاریخی ما" و تعابیری مانند اینها را هایدگر بهکرّات به کار
میبرد ،بخصوص در آثارش در نخستین سالهای پس از انتشار وجود و زمان .این تعابیر در زبان هایدگر
آنقدر زیاد تکرار میشوند که اه فلسفه نمیتوانند نادیدهشان بگیرند و در آنها مسئلهای فلسفی نیابند .از
این رو ،این گونه پرسشها را پیش میآورند که :دازاین ما با دازاین بهطورکلی ،یعنی دازاین بیلیدِ "ما"،
چه تفاوتی و شباهتی دارد؟ اصال آیا "مسئلة-ما" معنایی در فلسفة هایدگر دارد یا نه؟ اگر آری چه معنایی؟
بعد مسئلة ما چه تأثیری بر فهم و تفسیر اندیشة هایدگر دارد؟ و الخ.
این دست پرسشها بسیارند .ولی برای فهم و یافتن پاسخشان ،و نیز پیش از نشان دادن موضوعیت
"مسئلة-ما" در آثار هایدگر ،الزم است حدود کلی مباحث او در این سالها را به طورگذرا از نظر بگذرانیم.
نخست نگاهی بیافکنیم به عناوین بعضی از آثار او در اولین سالهای پس از انتشار وجود و زمان :رسالة

«مابعدالطبیعه چیست؟» ،کتاب کانت و مسئلة مابعدالطبیعه و درسگفتار مفاهیم بنیادین
مابعدالطبیعه :عالم -پایانمندی -تنهایی .هر سة اینها را که او حدود سال  3292پدیدآورده ،الال
گویای آنند که یکی از مهمترین مسائ هایدگر در آن سالها پرسش از مابعدالطبیعه است و اینکه
مابعدالطبیعه ذاتاً چیست .دو رسالة مشهور دیگر هایدگر «در باب ذات اص جهت کافی» و «در باب ذات
حقیقت» که باز در همین ایام نگارش و انتشار یافتهاند نیز دلیقاً و عمیقاً به مابعدالطبیعه و اصلیترین
مسائلش میپردازند .در حقیقت آنها پرسش از ذات و ماهیت امور را برعهده گرفتهاند که اصال از آنِ
مابعدالطبیعه است .البته نیت اصلی هایدگر احیای مابعدالطبیعه هم هست ،منتهی بعد از بازاندیشیدن آن از
نو و از بنیان و بنیاد .مسلماً هایدگر در طرح پرسش مابعدالطبیعه راه خاص خود را میرود ،بخصوص به این
دلی که این مسئله را از همان لدم اول به پرسش از دازاین بازمیگرداند .بر بازبردن مابعدالطبیعه به دازاین
هایدگر بارها تأکید و تصریح کرده است ،مثالً در آغاز رسالة «مابعدالطبیعه چیست؟» که مینویسد:

"پرسشِ مابعدالطبیعه باید به طور تمام و از مقام بنیادین دازاینِ پرسشکننده طرح
شود3)Heidegger 1996, S. 103( ".
ولی پراهمیتتر از همة اینها ،خود نحوۀ طرح مسئلة دازاین است ،که هایدگر آن را نه چون یک مفهوم
کلی و انتزاعی ،بلکه همچون امری انضمامی و با نظر بر فعلیتی که دارد ،میبیند و میکاود .اصوالً او در
آثارش لید و بندهای چندی بر دست و پای دازاین مینهد ،تا او را در مولعیت انضمامی مشخص و در مقام
فعلیت معینی لحاظ کند :گاه او را در زمان و مکان مشخصی میبیند؛ در عین حالی که اغلب او را در للب
مباحث مابعدالطبیعهاش مینشاند و حتی لائ به اینهمانی دازاین و مابعدالطبیعه میشود؛ گاهی هم
میگوید چنین دازاینی متشخص به علم جدید است .ولی مهمترین امری که دازاین را در مقام و مولعیت
انضمامی و بالفع مینهد ،همین لید "ما" است ،که گفتیم هایدگر بهکرّات بر دست و پای دازاین میگذارد.
به همین اعتبار میگوید "دازاین ما"" ،دازاین امروزی ما" ،دازاین تاریخی ما" و الخ .پژوهش پیشِ رو
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وجوه اصلی این بحث را در مهمترین آثار هایدگر نشان میدهد 9.معرفی این اسلوب انضمامی و ناظر بر
فعلیت دازاین را ما در وهلة اول از گفتارها و نوشتارهای هایدگر در اواخر دهة بیست و خود دهة سی لرن
گذشته آغاز مینماییم.

 .3پرسش-ما در آثار پس از وجود و زمان
در ابتدای «مابعدالطبیعه چیست؟» هایدگر برای نخستین بار بعد از وجود و زمان با ابتنای بر دازاین
پرسش خود دربارۀ مابعدالطبیعه را طرح میکند .در اینجا او با نظر بر مولعیت انضمامی این سخنرانی ،که
سخنرانی معارفهاش در دانشگاه فرایبورگ است ،همان تشخّصات دازاین را که گفتیم میآورد:

"اینجا ما این راهنمایی را برمیگیریم :پرسش مابعدالطبیعی باید به طور تمام و از مقام
بنیادین دازاینِ پرسشکننده طرح شود .ما اینجا 1و اآلن برای خودمان طرح مسئله
میکنیم .دازاینِ ما – در جمع پژوهشگران ،آموزگاران و دانشجویان – با علم تشخّص
یافته است)Heidegger 1996, S. 103( ".
پس در وهلة نخست با دو لید "اآلن" ( )3و "اینجا" ( ،)9که ظاهراً به مولعیت خاص سخنرانی
برمیگردد ،هایدگر اعالم میکند که دازاین متشخصِ در زمان و مکان خاصی را در نظر دارد .بعد با توجه
دادن به "جمع پژوهشگران ،آموزگاران و دانشجویان" او دازاین را به طور انضمامی بازهم دلیقتر ،از
طریق ضمیر "ما" مشخص میکند ( .)1بر این نیز بالفاصله با ضمیر ملکی "ـِ ما" تأکید مینماید .بنا بر
این منظور هایدگر ،اصال دازاین من حیث هو نیست ،بلکه دازاین متشخّصی است که به ما تعلق دارد .این
دازینی که او از سه طریق به طور انضمامی مشخّصاش میکند ،بهعالوه صراحتاً "با علم تشخص
یافتهاست" ( 4،)4که خود نیز لید انضمامی دیگری است برای بیان تشخص و فعلیت دازاین ،چراکه منظور
هایدگر علوم دانشگاهی جدید همچون امری خاص است .و اگر هایدگر پیش از همة اینها در متن صراحتاً
میگوید "از مقام ذات دازاین پرسشکننده" است که متعرض پرسشهای مابعدالطبیعی میشود ،پس
دازاین را بسته و پیوسته به مابعدالطبیعه ،و دراص او را بنیان مابعدالطبیعی میداند ( .)5خالصه هایدگر از
دازاین خودمان اآلن و در اینجا میپرسد ،دازاینی که به نظر او با علم تشخّص یافته است ،تا از طریق
او در باب مابعدالطبیعه طرح مسئله کند .بنابراین بهاجمال میتوان گفت :الفاظ سادهای چون "اینجا"،
"اآلن" و "ما" که در بادی امر توجه کسی را به خود جلب نمیکنند و ظاهراً فقط به مولعیت انضمامی
سخنرانی برمیگردند ،مالحظات فلسفی جدّیی نهفته است؛ الال چون آنها را در اشارۀ به دو مسئلة بسیار
مهم علم و مابعدالطبیعه به میان میآورد .بهعالوه هایدگر کمی لب از پایان این رساله دوباره به آن پنج
لید انضمامی بازمیگردد ،منتهی با نظر بر مسئلة عدم ،که ذات و ماهیت آن و نسبتاش با مابعدالطبیعه در
اینجا موضوعات اصلیاند .هایدگر دوباره با تأکید بر این الفاظ میگوید:

"پس به چه اعتباری پرسش از عدم ،چنانچه پرسشی مابعدالطبیعی است ،دازاینِ
پرسشکنندۀ ما را در بر میگیرد؟ ما دازاین تجربه شده در اآلن و اینجا را به طور ذاتی با
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تشخّص به علم معینکردیم .اگر دازاین ما با چنین تشخّصی در پرسش از عدم مطرح
میشود ،پس باید به مدد همین سؤال مورد پرسش لرارگرفته باشدHeidegger ( ".
)1996, S. 120 f.
پس هایدگر در «مابعدالطبیعه چیست؟» عمالً نشان میدهد که چگونه با روش انضمامی-بالفع ِ خود
مسائ مابعدالطبیعیاش را میپردازد ،که البته در اینجا مسئلة عدم را بر صدرشان نشانده است .صرف نظر
از آنچه هایدگر در این رساله در باب عدم میگوید ،در نق لول اخیر تأکید و تکرار میکند که دازاین مبدأ
و مبتدای مباحث مابعدالطبیعی او است .در عین حال دازاین مورد نظرش دازاین بالفع و متشخصی است
که ما اآلن و اینجا متکف بحث دربارهاش میشویم ،دازاینی که از سوی دیگر متشخص به علم هم
هست .بنا بر این هایدگر دازاین صرف را الال در اینجا لحاظ نمیکند .گذشته از اینها" ،دازاینی که چنین
تشخص یافته" ،یعنی دازاینی که به مدد لیود "مابعدالطبیعه"" ،علم"" ،اآلن" و "اینجا" تشخص یافته،
سرانجام متعلق به ما است .پس دازاین ما همانی است که "آن طور تشخص یافته" ،یعنی متشخّص به
چهار تشخصی است که گفتیم .ولی عبارت لیدی از آنِ ما یا ضمیر ما درحقیقت متضمن سایر تشخصات
هم هست و از این رو و تشخصبخشترین آن اوصاف پنجگانه نیز هست .نخست باید دازاین متشخص به
ما باشد  ،تا بعد بتوانیم او را در مکان (اینجا) و زمان (اآلن) معینی لرار دهیم ،سپس او را با عناوین علم و
مابعدالطبیعه ممتاز گردانیم .از این رو آشکار است که در نق لول باال ،هایدگر علی رغم بحث مفص اش
در باب عدم و مابعدالطبیعه ،سرانجام میخواهد "دازاینِ این طور متشخص" یعنی "دازاین ما" را مورد
پرسش لرار دهد .ولی اگر هایدگر میخواهد "دازاین ما" را به طور بالفع و انضمامی "مورد سؤال" لرار
دهد و نه دازاین محض را ،پس عبارت لیدی از آنِ ما یا ضمیر ما مهمترین عاملی است که فعلیت او را
رلم میزند .به همین دلی هایدگر بعد از وجود و زمان به طور گستردهای طرح پرسش از ما یا دازاین ما
را در صدر دستور کار فلسفی خود لرار میدهد.
اهمیت و اولویت پرسش-ما را باید به کمک چرخش تأویلی بیان کرد :اصوالً ولتی که هایدگر عبارت
"دازاین ما" را به کار میبرد ،تأکیدش را دراص بر مضاف "ما" میگذارد ،تا بر خود مضافالیه دازاین.
پس اگر هایدگر در رسالة «مابعدالطبیعه چیست؟» در چارچوب مباحث مابعدالطبیعیاش با طرح پرسش از
عدم میخواهد "دازاین این طور و آن طور تشخصیافته" را "مورد سؤال" لرار دهد ،هدف نهایی او در
حقیقت چیزی نیست جز آنکه خودِ "ما" را مورد پرسش لرار دهد .یعنی سؤال هایدگر در اص "خودمان"
و "ما" است ،تا دازاین من حیث هو دازاین .باالخره او بحث در بارۀ دازاین را لبال بهتفصی در وجود و
زمان به انجام رسانیده بود .پس این عبارت یا پرسش را ولتی درست فهمیدهایم که به روش اه تأوی
آن را وارونه کنیم و برگردانیم .با این برگرداندن است که موضوعیت پرسش-ما آشکار میشود.
عالوه بر این اص تأویلی ،برای فهم نحوهای که هایدگر مسئلة-ما را میپردازد ،باید در اینجا به یک
اص روششناختی او ،یعنی دو پهلو بودن یا چند پهلو بودن بحثاش نیز توجه بدهیم .اینکه هایدگر
تحلی های فلسفی خود را اصوال در یک مولعیت اولیة انضمامی طرح میکند ،یعنی بحث خود را بر یک
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مولعیت تاریخیِ معاصر یا در امروز بنا میکند ،تمام ماجرای روش فلسفی او نیست ،بلکه وی این مولعیت
انضمامی بالفع را در لدم بعد دوپهلو یا چندپهلو تفسیر مینماید .در حقیقت جزو مبادی روش هایدگر است
که دربارۀ بنیان این مولعیت انضمامی فیلسوفانه به طرح مسئله بپردازد .این نکته از سوی دیگر به مفهوم
"روزمرگی" در وجود و زمان نیز برمیگردد ،که نگارش و انتشارش به لحاظ زمانی فاصلة چندانی با
سخنرانی «مابعد الطبیعه چیست؟» ندارد .بدین اعتبار نقطة عزیمت هایدگر در بحث فعلیمان عبارت است
از زندگی روزمرۀ امروزیِ اآلنمان اینجا در دانشگاه.
این اشارۀ روششناختی چون پلی ما را به درسگفتار مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه میبرد ،که
گفتیم هایدگر همزمان با نگارش رسالة «مابعدالطبیعه چیست؟» ایراد کرد ،یعنی در نیمسال زمستانی
 .3292/10این دوپهلو بودن و یا ایهام را که اصوالً از ارکان روش هایدگر به حساب میآید ،در عنوان فقرۀ
پنجم درسگفتار بهصراحت آمده است؛ و جالب آنکه همراه با لیود انضمامیی که باالتر گفتیم:
"§ .5دوپهلوبودن در فلسفهورزیدنمان اینجا و اآلن در رفتار شنوندگان و آموزگاران"
پس در این عنوان بجز علم سایر لیود را هم دوباره گفتهاست :اآلن ،اینجا و فلسفهورزیدنمان که همانا
به معنای مابعدالطبیعه آمده ،و سرانجام "ما" که این را نیز درضمن فلسفهورزیدن گنجانده است.
این دو یا چندپهلوبودنِ روششناختی را هایدگر بهروشنی در لطعة زیر به بحث گذاشتهاست .منتهی
فهم درست آن نیازمند این توضیح پیشین است که هایدگر مسألة-ما و اصال تحلی دازاین را ،و طبیعتا
مسئلة مابعدالطبیعه را نیز بر تحلی احوال و حالت اصلی ( )Grundstimmungدازاین بنا میکند .این
را هم بهیقین باز باید یکی از مسائ مهم اندیشة هایدگر بخصوص در دهة پس از انتشار وجود و زمان
به حساب آورد .حتی خود فلسفه و احیایش را او مبتنی بر یک حالت خاص و برانگیزاندنش میداند.
ایناستکه هایدگر در این درسگفتار دائماً به این مسئله میپردازد که چگونه میتوان "دازاین فلسفهورز"
را برانگیخت )Heidegger 1983 a, §§ 16-19( .باری او در این لطعه مسئلة-ما را به طور چندپهلو
چنین تقریر میکند:

"بنابراین [مسئله این است ]:حالتی اصلی را برانگیختن! بدین ترتیب این پرسش
برمیروید :کدام حالت میباید در ما برانگیزانده شود و یا بگذاریم در ما برانگیخته شود؟
یک حالتی که بهما از بنیان تشخّص میدهد؟ و امّا ما چه کسانی هستیم؟ اآلن ولتیکه
میگوییم «ما» منظورمان چیست؟ ما ،این شمار از افراد انسانی که اینجا در این مکان
گردِ هم آمدهاند؟ یا ما به لحاظ اینکه اینجا در دانشگاه وظیفة تحصی علم در برابرمان
لرار دارد؟ یا ما به لحاظ اینکه به عنوان اعضای دانشگاه در عین حال در فرایند بناکردن
فکر و فرهنگ ( )Geistدخی ایم؟ و همین تاریخ فکر و فرهنگ آیا همین همچون
حادثهای صرفاً آلمانی یا مغربزمینی و بهعالوه اروپایی است؟ آیا این دایرهای را که ما
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در آن هستیم ،میباید بازهم بگسترانیم؟ «ما» را ولی در چه مولعیتی مراد میکنیم و در
کدام مرزبندی و مرزبستن بر این مولعیت؟" ()Heidegger 1983 a, 103 f.
بدینترتیب هایدگر پرسش-ما را دوباره در مولعیتی انضمامی طرح میکند ،و آن را از زمان و مکان
درسگفتارش با گذر از دانشگاه و اروپا و تاریخ فکر و فرهنگاش و بازهم فراتر از اینها میگستراند .به هر
حال او "ما" را به طور سیّال پیشمیکشد .پس پر پیدا است که هایدگر در للب این تشخصات بالفع ِ لائم
به وضعیت که گفتیم ،در عین حال یک من سیال نیز لرار میدهد ،که آن را از حاضرین در درسگفتار ،با
به میان آوردن پای اروپاییان ،به تمامی بشر میگستراند .درست در همینجا است که هایدگر پرسش-ما را
میپرسد ،تا تشخص دازاین را در بطن این سَیَالن و عدم تشخص بهطور انضمامی معلوم نماید .باز کامال
پیدا است که هایدگر در این نق لول بهکمک تشخص دازاین در مقام فعلیتاش به سه اعتبارِ ما ،اینجا و
اآلن ،در عین حال سخناش را هم به غرب و اروپا همچون مسئلهای فلسفی میگستراند .پس او از طریق
پرسش-ما مستقیما به طرح مسئلة غرب نیز میپردازد .پس میتوان گفت هر ولت هایدگر سخن از "دازاین
ما" میگوید ،در حقیقت منظورش دازاین اروپایی و مغربزمینی است.

ارتباط مسئلة-ما و مسئلة غرب ولی بسیار بیشتر از اینها است ،و اصالً در تمامی متنِ درسگفتار مفاهیم
بنیادین مابعدالطبیعه تنیده است .نق لول باال سطرهای آغازین باب هجدهمِ این درسگفتارند ،که
هایدگر در آن مسئلة غرب را بهآشکاری تمام طرح میکند ،منتهی به معنای روزمرهاش ،یعنی به معنایی
که همة ماها معموالً از آن میفهمیم و به طور روزمرّه با آن سر و کار داریم .در اینجا هایدگر به چهار اثر
میپردازد که موضوعشان تحلی وضعیت فکری و فرهنگی اروپاست در آن سالها (پس او در حقیقت
میخواهد وضعیت امروز اروپا را روشن کند) :روح همچون طرف مقابل جان نوشتة کالگس ( L.
 ،)Klagesانسان در روزگار مساوات نگارش ماکس شلر ( ،) Max Schelerروح اروپایی اثر
تسیگلر ( )L. Zieglerو سرانجام کتاب مشهور افول مغربزمینِ شپنگلر .در بند اول این باب هایدگر
خالصهای از تحلی این آثار را میآورد که مشک امروز اروپا چیزی نیست جز تقاب و تضادی که میان
فکر و فرهنگ ( )Geistبا جان ( )Seeleبهوجود آمدهاست .فکر و فرهنگ در پدیدههای تمدنی چون
فنآوری ،حم ونق  ،التصاد ،تعلیم و تربیت جدید و الخ نمود مییاید و در شهرهای بزرگ متجسد و متبلور
میشود .اما خود همینها در حقیقت روح و جان آدمی و زندگیش را در تنگنا لرار میدهند و او را به زوال
و سقوط میکشانند )Heidegger 1983 a, § 18 A( .ولی آن اندیشة اصلی که به باور هایدگر در بُن
این آثار نهفته ،همان "تقاب بنیادین میان امر دیونیزوسی و آپولونی" در فلسفة نیچه استIbid. § ( .
 )18 Bبه هر حال سخن باب هجدهم نهایتاً بر سر مولعیت امروز اروپا است؛ یعنی تشخصات "اآلن" و
"اینجا" بالی ماندهاند ،ولی به صورت "امروز" و "اروپا" درآمدهاند5.
اص روششناسانة هایدگری چندپهلو بودنِ مفاهیم مسلماً دامن "اینجا" و "اآلن" را هم میگیرد،
بدین معنا که طور کلی مکان و زمان همچون اموری اصی نیز حالت دو و چندپهلو دارند .در اینجا فقط
این اشاره کافی است که هایدگر پیش از این در وجود و زمان زمانمندی و مکانمندی اصی دازاین را
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تحلی کرده بود .بهعالوه او چند سال بعد مکان را به معنای بسیار خاص "مقام مابعدالطبیعیِ" شعر یا
"مقام تأسیس یافته با شعر" تشریح میکند ،که خود جایی است که دازاین در آن ممکن میشود ( Ibid.
 .)§§ 10, 24همچنین زمان را هم بهمعنای خاص تاریخمند بودن دازاین معرفی مینماید .تاریخمندی را
ولی باید به طور انضمامی بهکمک بحثهای هایدگر دربارۀ وضعیت امروز اروپا بفهمیم ،یعنی باید امروز و
پرسش از آن را جزو مباحث فلسفی-تاریخی او بدانیم .بحث دربارۀ امروزهِ روز در حقیقت پرسش از تاریخ
است ،ولی با ابتدای از انتها و آخر آن 0.به بیان سادهتر ،هایدگر تاریخ را از انتهای آن به مطالعه و پژوهش
میگیرد .به همین دلی وی پرسش دربارۀ دازین یا دازاین ما را ،که گفتیم سنگ بنای مباحث مابعدالطبیعة
او پس از وجود و زمان است ،به صورت" :پرسش در باب دازاین امروزی ما" هم تقریر میکند ،تعبیری
که او در همین درسگفتار مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه بارها و بارها از آن استفاده میبرد .خالصة
کالم اینکه هایدگر دازاین ما یا دازاین امروزی ما یا دازاین امروزی اروپاییان را متشخص به مابعدالطبیعه
و تاریخ میداند.
اگر هایدگر در درسگفتار مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه دربارۀ مولعیت امروز ما یا مولعیت امروز
اروپا میپرسد ،سرانجام ،سخن خود را به بحث مفص دربارۀ "حالت اصلی" دازاین یا "حالت اصلی مالل"
میرساند ،که موضوع اصلی و بسیار تفصی یافتة بخش نخست این درسگفتار است .در حقیقت هایدگر
حالت اصلی دازاین را بدین جهت به بحث میگذارد که از "مولعیت امروز ما" بپرسد و نیز راجع به "آنچه
امروز در دازاین ما رخ میدهد" تأم نماید ( .)Ibid., S. 236مقام بلند دازاین امروزی ما در این درسگفتار
و اصال در مباحث مابعدالطبیعة هایدگر را یک نگاه مختصر دیگر بر عنوان باب  31این درسگفتار نشان
میدهد که چنین است:
"§  .31مطمئنشدن از مولعیت امروزمان و حالت اصلی مسلط بر آن همچون پیشفرض
برانگیزاندن همین حالت اصلی"
در اینجا باز باید عنوان بخش سوم این باب را هم بیاوریم ،که هایدگر در آن ،هم با به کار بردن تعبیر
"مولعیت ما" ،هم پرسش -ما را تصریح میکند ،و هم مالل را همچون حالت اصلی دازاین امروز موضوع
درسگفتارش پس از این لرار میدهد:
"ج) مالل ژرف همچون حالت اصلیِ پنهان [ما] برای توضیح مولعیتمان به لحاظ فلسفة
فرهنگ"
بنابراین به نظر هایدگر در بنیان "توضیح فلسفة فرهنگی از مولعیت [امروز] مان" حالت اصلی مالل
لرار دارد ،که گفتیم او در بقیة بخش اول درسگفتارش به طور جامع تحلی مینماید .هایدگر با مالل نه
فقط متعرض همان چهار نظریهای میشود که باالتر اشاره کردیم ،بلکه از این طریق به خود مسئلة
مابعدالطبیعه و تأسیس آن نیز میپردازد ،منتهی بنا بر تلقی خاصش از آن ،که در مقاب همة صورتهای
پیشین مابعدالطبیعه تا آن روزگار لرار میگیرد.
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همان طورکه پیش از این گفتیم ،ما باید دو جزء تحلی دازاین امروزمان یا دازاین امروز اروپایی را با
نظر بر دوگانة روزمرّگی و اصالت (دوپهلو بودن) در وجود و زمان بفهمیم ،زیرا درسگفتار مفاهیم
بنیادین مابعدالطبیعه ،هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ موضوعی فاصلة چندانی با این کتاب ندارد .با
این نگاه چهار نظریهای که به مولعیت امروز اروپا میپردازند ،روزمرگی را نمایندگی میکنند ،که بنیان
اصی آن را از سوی دیگر نظریة مالل هایدگر به دست میدهد .پس هایدگر پای حالت اصلی و اصی
مالل را به تشریح مولعیت امروزیمان نیز میگشاید ،یعنی با ابتدای از مسئلة غرب است که او به موضوع
حالت اصلی مالل میپردازد (لسمت عمدۀ بخش اول از درسگفتار مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه را
بدان اختصاص داده است) ،تا تازه از آن طریق بتواند پرسش خود از مابعدالطبیعه را مطرح نماید .اینکه
مسئلة هایدگر در اینجا دازاینی است که توسط "ما" تشخص یافته ،و اینکه تشخّص به ما در بُن مباحث
اصلی هایدگر دربارۀ مالل لرار دارد ،و اینها هم یعنی صورت انضمامیِ طرح پرسش از مابعدالطبیعه ،همه
را نق لول زیر بهوضوح چنین خالصه میکند:

"پرسشمان – آیا انسان امروزین خود دچار مالل شده است؟  -فقط میتواند بدین معنا
باشد :آیا به دازاین در انسان امروز به طور صرف سرانجام ماللی دست داده است؟ ما راجع
به یک مالل ژرف میپرسیم ،راجع به یک – یعنی یک مالل خاص ،یعنی یکی که از
آنِ دازاین اینچنینی ما است ،و نه راجع به مالل ژرف اساساً همین طور و به طور کلی".
()Heidegger 1983 a, 242
در حقیقت هایدگر در این درسگفتار نیز همانند کانت و مسئلة مابعدالطبیعه به "تأسیس
مابعدالطبیعه" میپردازد ،ولی نه با الگوی کانت و سایر فیلسوفان سلفش ،بلکه آن طوری که از رجوع به
مولعیت اروپای امروز به طور اصی و راستین برمیآید .این است که او سه مفهوم بنیادینِ تازه ،یعنی
"عالم"" ،عزلت" و "پایانپذیری" ،برای مابعدالطبیعه لائ میشود .ولی خود او باز بهصراحت میگوید که
این مفاهیم بنیادین را با نظر بر دازاین خودمان یا بر پایة پرسش-ما بسط داده است:

"این سه پرسش – عالم چیست ،عزلت چیست ،پایانمندی چیست – را میکوشیم از
دلِ حالت اصلی دازاینمان بسط دهیم)Heidegger 1983 a, 253( ".
پرسش-ما نزد هایدگر و پرسش او از امروز نه فقط برای مباحث مابعدالطبیعهاش ،بلکه برای موضع او
در مسئلة حقیقت نیز بنیادیناند .پس پرسش او در باب حقیقت باز بنیانی انضمامی دارد و مبتنی است بر
پرسشهای وی در بارۀ ما و امروز ،و از این رو در بارۀ دازاین امروزیمان .این را نق لول زیر نشان میدهد
که در صفحة دوم رسالة «درباب ذات حقیقت» آمده است و منظور از آن بدون توضیحاتی که آوردیم به
خودی خود بهدشواری لاب فهم باشد:
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"از اینرو اگر که هنوز هم باید در بارۀ حقیقت بپرسیم ،مستلزم پاسخ به این پرسش است،
که ما امروز در کجا ایستادهایم .ما میخواهیم بدانیم که امروز چه حال و روزی داریم.
برخی به هدفی دعوت[مان] میکنند که برای انسان در تاریخاش و برای همین [تاریخ]
میباید مقرر شود .برخی حقیقت راستین را میخواهند .باری البته که حقیقت.
()Heidegger 1996, S. 178
در اولین درسگفتارش در بارۀ هولدرلین ،که چند سال بعد در نیمسال زمستانی  3214/15ایراد میشود
(مجموعه آثار  ،)12هایدگر کم و بیش همان چارچوب پرسش-ما در مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه را
حفظ میکند ،ولی بحث خود را به مضامین تازهای چون "تفسیر شعر هولدرلین"" ،پرسش راجع به خداوند"
و "وطن" بسط میدهد .پس این دو درسگفتار به لحاظ محتوایی بخصوص از طریق پرسش-ما باهم در
پیوند تنگاتنگاند .حتی "تشخص به ما" و "مسئلة-ما" در عناوین این درسگفتار هم آمدهاند:
"§  .5مسئلة-ما درتالطم گفتگو"
"§  .0تشخّص به ما در افق پرسش زمان"
در همین اولین درسگفتار هایدگر دربارۀ هولدرلین باز او "پرسش ما چه کسی هستیم؟»" را
پیشمیکشد ( )Heidegger 1989, S. 48و سخن از "فرق میان پرسش ما چه هستیم و پرسش ما
چه کسی هستیم" میراند ( .)Ibid., S. 57بهعالوه او دوباره به مسئلة امروز برمیگردد :هایدگر ازسویی
از "نسبت میان انسان امروزی با یونانیان و خدایانشان" میپرسد ( ،)Ibid., S. 47و ازسویدیگر
بهتفصی ولی از نو مسئلة حالت اصلی دازاین را طرح میکند .این است که هایدگر در اینجا به "غم"
همچون حال و حالت اصلی شعرسرودن میپردازد ( ،)Ibid. §§ 8-11تا از این طریق باز به تاریخیت
دازاین برسد .این گذر را عنوان فص دوم از بخش اول این درسگفتار بازمیگوید:
"حال اصلی شعر سرودن و تاریخیت دازاین" ()Heidegger 1989, S. 78
خالصه در اینجا هم دازاین امروزیمان همچنان سنگبنای مابعدالطبیعة هایدگر است ،بخصوص برای
آنکه به مسئلة وجود ،یعنی به "موضع اصلی انسان نسبت به موجود به طور کلی" نظر داردIbid., S. ( .
 )65به بیان دیگر هایدگر در اینجا اصال متعرض دو پرسش راهنمای مابعدالطبیعه (پرسش از موجود من
حیث هو) و پرسش بنیادین آن (پرسش از خود وجود و حقیقتاش) میشود .عالوه بر اینها او از این راهها
مسئلة زبان به معنای لوگوس را پیش میبرد ( ،)Ibid. § 7که با راهنما لرار دادن آن نیز او در حقیقت از
ذات و ماهیت انسان میپرسد.
با همة اینها پرسش-ما در نخستین درسگفتار هایدگر دربارۀ هولدرلین فص های تازهای نیز میگشاید.
مثال او به معنای انضمامی و روزمرهاش" ،ما" را به یک آلمانیبازی ( )Deutschtumآشکار میکشاند؛
مسلماً به مناسبت سیاست حاکمِ ناسیونال سوسیالیسم .در اینجا هایدگر به طور عجیب و غریبی مردم آلمان
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را در للب اندیشهاش مینشاند .به همین مناسبت در تفسیرش از شعر هولدرلین نیز "دازاین آلمانی" را در
"تقاب ذاتی" با "دازاین یونانی" لرارمیدهد 7)Heidegger 1989, S. 290( .البته اگر هایدگر در
اینجا به تفسیر شعر هولدرلین دست میزند ،جز برای تعیین مولعیت دازاین تاریخی مردم آلمان نیست،
منتهی این تعیین مولعیت دوباره مابعدالطبیعی است .و باز اگر هایدگر در اینجا شاعر (هولدرلین) را
"بنیانگذارِ الوجود" ( 1)der Stifter des Seynsمیداند ،و اگر هولدرلین را "شاعر شاعران و شعر"
میخواند ،از این طریق میخواهد با شعر وی به تحدید حدود دازاین تاریخی مردم آلمان بپردازدIbid., ( .
 )S. 214 f.عالوه بر اینها او "هولدرلین را همچون شاعر الوجود آلمان در آینده" میبیندIbid., S. ( .
 )220سرانجام شعر هولدرلین و آلمانیبازی هایدگر با یک موضوع اساسی دیگر اندیشة او محکم پیوند
خوردهاند :با فرار خدایان )Ibid., S. 80( .در حقیقت هولدرلین در بارۀ فرار خدایان شعر میسراید .در عین
حال در بُن همة این مباحث ،دازاین متعین و متشخص به ما ،یعنی "دازاین غربی" لرار دارد .فرار یا "ترک
( )Verlassenheitخدایان" ،شعر سرودن و دازاین غربی را هایدگر در لطعة زیر ،که در آن تلقی رایج از
شعر را نقدمیکند ،با هم میآورد:

"پس ما بر این گمانیم که صاحب شعریم و چنین چیزی را میشود تقریباً همچون ابریشم
مصنوعی و نظایر آن داشت .ما بر این گمانیم که شعر سرودن درگذر زمان به خودی خود
صورت میگیرد ،بی آنکه پیش از آن ملتی جرأت کند به درونیترین اضطرار دازاین خود
بازپسرود  ،تا نخست از این طریق مکان و امکان پژواکی برای شعرش فراهم آورد .ما
بر این گمانیم که روزگاری شعر راستین را تحوی مان دادهاند ،بیآنکه لبالً به هراس و
ترک [خدایان] دل سپرده باشیم ،که دازاین مغربزمینی را با وجود مسیحیت و کلیساها
از همه سو تهدید میکند و مدام به ورطه میکشاند)Heidegger 1989, S. 222( ".
در ترتیب زمانی آثار هایدگر ،اکنون نوبت به تعلیقات بر فلسفه ( Beiträge zur
( )Philosophieجلد  05مجموعة آثار) میرسد ،که هایدگرشناسان آن را درکنار وجود و زمان دومین
شاهکار وی میدانند .تعلیقات را هایدگر چند سال پس از اولین درسگفتارش دربارۀ هولدرلین و کمی
کمتر از یک دهه پس از درسگفتار مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه در فاصلة سالهای  3210تا 3211
نگاشت .او در اینجا پرسش-ما را در بخشی با این عنوان میآورد .32" :فلسفه (به سوی پرسشِ ما که
هستیم؟)"Heidegger 1994, S. 48-54( .؛ نیز مقا :همان ،ص  )905در اینجا مبنا و مبتدای هایدگر
باز یک مولعیت عینی و انضمامی است که آن را دوپهلو لحاظ و تفسیر میکند .در حقیقت او در تعلیقات
هم هنوز اص زیرین آن چیزی را میجوید که در باالستی ،یعنی میکوشد وجه اصی حالت و وضعیتی
روزمره را مطمح نظر لرار دهد .از همین رو هم هست که مسئلة غرب به معنای روزمرۀ لفظ را در پایان
همین لسمت بهصراحت پیشمیآورد .در لطعة مورد اشاره ،هایدگر میخواهد بلشویسم و مسیحیت را
همراه با هم به طور اصی بیاندیشد ،تا سخن را به "نجات" و "توجیه غرب" برساند:
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"شک نهایی مارکسیسم که ماهیتاً ،نه با یهودیبودن ،و نه اصالً با روسیبودن سر و
کاری دارد؛ اگر هنوز در جایی یک اصالت معنویتِ ناسفتهای هم نهان باشد ،نزد ملت
روس است؛ بلشویسم در اص ِ ذاتش یک امکان اروپایی است :برآمدن تودهها ،صنعت،
فنآوری ،فرومردن مسیحیت؛ ولی به اعتبار آنکه حاکمیت عق به معنای یکسان گرفتن
همهکس ،صرفاً حاص مسیحیت است و این نیز در اص سرمنشأ یهودی دارد (مقا .نظر
نیچه درباب لیام بردگان در اخالق) ،بلشویسم درعم یهودی است؛ ولی بعد ،مسیحیت
نیز در بنیان بلشویستی است! و کدام تصمیمی از اینجا است که ضرورت مییابد؟"
"و اما خطیر بودن این پرسش که ما چهکسی هستیم ،ولتی که خطر بتواند به باالترین
حدّ ،اضطرار آورد ،تنها راه است برای آنکه به خویشتن خویش بازآییم و از این طریق
نجات راستین ،یعنی توجیه مغربزمین را از دل تاریخش ،بپرورانیمHeidegger ( ".
)1994, S. 139 f.
طبیعتا پرسش-ما در عین حال جانبی کامالً اصی و معطوف به خود وجود دارد .منتهی مسئلة وجود
هم فوراً پرسش از انسان را پیش میآورد ،چون هایدگر بحث از وجود را همواره به اعتبار لرب انسان به
وجود طرح میکند .بخصوص در دوره ای که او پرسش وجود را به صورت پرسش از ذات یا حقیقت وجود
تقریر میکند ،دائماً از نسبت ذات انسان با ذات وجود میپرسد ،یعنی از طوری که او در حقیقتِ وجود
استقرار مییابد .هایدگر در جای دیگری از تعلیقات ،که در آن به دو موضوع اصلی دیگر فلسفهاش ،یعنی
"اتفاق" ( )Ereignisو "غفلت از وجود" اشاره میکند ،از همین نظرگاه باز به پرسش– ما را میرسد:

"البته در لولِ پولهموسِ  =] πόλεvοςجنگ و نزاع ،تضاد[ هراکلیت یکی از بزرگترین
بصیرتهای فلسفة غرب نهفته است ،ولی نتوانست درجهت پرسش از حقیقت و به همان
ناتوانی در جهت پرسش از وجود بسط یابد( .نیمسال زمستانی ")3211/14
"ولی درونیبودن نفی ( )Innigkeit des Nichtدر الوجود ازکجا میآید؟ این طورِ
بروز ذات ( )solche Wesungالوجود ازکجا میآید؟ طرح پرسش همیشه باز به همینجا
بازمیخورد؛ همین است پرسش از بنیانِ حقیقتِ الوجود .
ولی [اگر] حقیقت خودش ،بنیان [باشد] و این [ یعنی چه]؟ در خودرا-در-حقیقت-
نگاهداشتن ،نشأت میگیرد! خوب ،این سرمنشأ گرفتن چگونه است؟ خود را درحقیقت
برپاداشتن ،سر برآوردن و خواستمان ازدلِ اضطرارمان ،برای آن [است] که ما را به
خودمان واگذاشته و سپردهاند – ما؟ خود مان چهکسی هستیم؟"
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"بنابراین نه امر متعلق به ما  ،بلکه اینکه ما با واگشودن خودمان پابرجاییم و در خودمان
(مقایسه کنید با تأسیس اساس [ )]Gründungبهسوی-خویش و از این طریق الوجود را
همچون اتفاق پنهانی میگشاییم".
"بنابراین نه «ما»یِ در بدو امر ،بلکه «ما»ی برون شده و به نقشی درآمده  ،ولی درعینِ
غفلت از این به نقشی درآمدن [را در نظر داریم]".
"اگر بدین سان اتفاق بر خودیت فروبتابد ،آنگاه در این امر ،داللتی بر درونی بودن
نهفته است".
" ما هرلدر اصی تر ،خودِ مان باشیم ،همان لدر هم به بروز ذات وجود درکشانده شدهایم؛
و برعکس (مقایسه کنید با :بروز ذات وجود – تأسیس اساسِ متقاب وجود و دا-زاین)"
()Heidegger 1994, S. 265
اگر بنا را بر پرسش-ما بگذاریم ،پرسشهای هایدگر در بارۀ حقیقتِ الوجود و در بارۀ به اتفاق درآمدنش،
نیز به طور انضمامی متعین و متشخصاند ،یعنی پرسشهایی کلی نیستند که همة انسانها همیشه و در
همه جا را هدف بگیرد .آنها پرسشهایی هستند که هایدگر مشخصاً با نظر بر تاریخ فکر و فرهنگ
مغربزمین پرسیده است .در همان جملة اول نق لول که او به مسئلة غرب اشاره میکند ،در حقیقت چیزی
را نمیگوید جز مبنای استوار والعی و انضمامی ،که به آن همة موضوعاتی را که پیشتر گفتیم ،محکم
میبندد.
تشخّصِ -بهما که بر پرسش در بارۀ انسان استوار است و در حقیقت فعلیت آن به حساب میآید ،به
هر حال با آموزههای اصلی فلسفة جدید نیز درگیر میشود :پرسش هایدگر را دیگر همه میدانند که روا
نیست با "اگو"ی دکارتی بفهمیم و نباید پای دوگانة نفس-تنِ دکارتی را هم به آن بگشاییم
( .)Heidegger 1994, S. 52آن را همچنین نباید به مدد تلقی انسان همچون ترکیب "جسم -نفس-
روح" به روال مابعدالطبیعة مغربزمینی فهمید ( .)Ibid., S. 50بهعالوه ولتی که هایدگر به مسئلة
"خودیت" میپردازد ،نباید آن را از سنخ تأم در خویشتن یا خودکاوی بدانیم )Ibid., S. 49( .مسئلة-
خودیت نزد هایدگر بسیار بنیانیتر و بنیادینتر از این دست نظرات است ،و درحقیقت در بُن همة آنها لرار
میگیرد .فلسفه که نزد هایدگر در این درسگفتار به معنای اصی لفظ بجز"تعمق دربارۀ الوجود" نیست ،به
اعتبار مسئلة اصی خودیت یا مسئلة-ما ،جز "تعمق در خویشتن" نمیتواند باشد .این حیطة مسئلة-ما حتی
اصی تر است از "مبنایِ هستیشناسی بنیادینِ دا-زاین در وجود و زمان" .در نتیجه هایدگر بر اساس
مسئلة خویشتن و نیز پرسش-ما نگاهی دوباره به وجود و زمان میافکند ،در عین آن که بحث خود را با
مسئلة حقیقت وجود درهممیتند .اما چون هایدگر از "حیطهای بنیادینتری" از این کتاب و از هستیشناسی
بنیادین ،یعنی از موضع جدیدش به بازپس مینگرد ،میتوان این به بازپسنگریستن او را انتقاد از خود به
حساب آورد .هایدگر این اشارات را چنین توضیح میدهد:
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"فلسفه [ ]...همچون تعمق در بارۀ الوجود ،بالضروره تعمق در بارۀ خویشتن است.
توجیهات پیشِ رو پیرامون همین مناسبات ماهیتاً متفاوت است با هرگونه مطمئنشدن از
یقینیافتنبه«-خویشتن» در نزد «من» ،که درست نه برای «یقینیافتن» به حقیقت
[است]  -همین خواستن الوجود [است] .ولی این نیز باز به یک حیطة اصی تری نسبت
به آنچه که هست بازپسمیرود ،حیطهای که در دورهای انتقالی میبایستی مبنای
هستیشناسی بنیادین دا-زاین در وجود و زمان را تکمی کند ،ولی هنوز هم به اندازۀ
کافی بسط نیافته و تا به معرفت پرسشگران فراتر نرفته است"Heidegger 1994, ( .
)S. 48
 .9نگاهی به وجود و زمان از چشمانداز مسئلة-ما
براساس آنچه تاکنون از این پژوهش به دست آوردهایم ،دشوار نیست بگوییم همة مسائ و موضوعاتی
را که پیشتر بدانها پرداختهایم ،و مقدم بر همة آنها تشخصبه-ما در دازاین را ،در وجود و زمان هم
میتوانیم بیابیم .اصوالً این مسئله در تمام مراح فکری هایدگر چنان برایش بنیادین است که نمیتوان
وجود و زمان را بدون آن تصورکرد .حتّی اینکه کلیت کتاب پیرامون "دازاین ما" بوده و مسئلة-ما با
آن درهمتنیده است را میشود از یادداشت هایدگر بر چاپ هفتم وجود و زمان با نام «مالحظه بر چاپ
هفتمِ  »3251فهمید ،که آن را پس از  95سال بر کتاب افزوده است .او درضمنِ این یادداشت میگوید
بدون بازنویسی بخش اوّل دیگر ممکن نیست بقیة کتاب را بنویسد ،با وجود این ،تحقیق در مسئلة اصلی
آن ،یعنی دازاین ما ،هنوز هم ضرورت دارد:

"نیمة دوم [وجود و زمان] را دیگر پس از ربع لرن نمیشود [بدان] منضم کرد ،بدون
آنکه بخش نخست را از نو نگاشت .راه آن هنوز هم با این فاصله امروز ضروری مانده
است ،اگر که بایستی پرسش از وجود دازاین ما تکانی بخوردHeidegger 1977, ( .
)S. 1
بنابراین هایدگر در شاهکار خود نیز دراص به "دازاین ما" پرداخته و نه به دازاین انسانی و فردی
صرف .اینجا مجال شرح جزء به جزء وجوه مختلف مسئلة-ما در وجود و زمان نیست 2.از این رو به
درنگی کوتاه در مورد دو اصطالح "هربارگی" ( )Jeweiligkeitو "همینازآنِمنبودن"
( )Jemeinigkeitدازاین اکتفا میکنیم ،که هم جزو اصطالحات درسگفتار هستی شناسی (تأویل
به فعلیت) (مجموعه آثار  )01هستند و هم وجود و زمان ،و ظاهراً نیز بر سوبژکتیو بودن و فردیت
دازاین داللت دارند ،ولی در حقیقت مفید مفهوم هایدگری "دازاین امروزی ما" هستند.
باز برای پرهیز از طوالنیشدن سخن ،نخست در بارۀ "هربارگی" دازاین فقط به نق لولی از وجود و
زمان اکتفا میکنیم ،تا معلوم شود که چگونه حتی در ظاهر زبانی این کتاب نیز به مسئلة امروز پیوند
خورده است:
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"خویشتن اوالً و اکثراً میان مردم ( )das Manگم است .او خود را از امکانات تکوینیای
میفهمد ،که در شرح و بسطیافتگیِ «متوسطاالحواالنه» و عام دازاین با هربارۀ امروز
«دایر میشود»)Heidegger 1977, S. 507( ".
"همینازآنِمنبودن" را ولی لدری باید بیشتر توضیح بدهیم .از ظاهر لفظی این اصطالح و اینکه بر
ضمیر شخصی "من" داللت دارد ،ظاهراً فردیت و سوژه بودن دازاین برمیآید .خود هایدگر هم در نخستین
باری که در وجود و زمان به طرح این بحث میپردازد ( ،)§2تصریح میکند که دازاین بنا بر
همینازآنِمنبودن و خودیتاش طرف خطاب لرار میگیرد ،آنهم با ضمیر شخصی ( Heidegger 1977,
 .)S. 57ولی متن بهصراحت میگوید این ضمیر شخصی همیشه "من" نیست ،بلکه "تو" (ص  )57و
"ما" (ص  )50نیز مشمول طرف خطاب لرار گرفتناند .هایدگر در جملة اول باب نُهمِ وجود و زمان
مینویسد موضوع تحلی کتاب دازاین "ما ،همین خودمان" ( )wir je selbstهستیم ،اگرچه در یادداشتی
که بعدها بر آن افزوده در پاورلی "همین من" (' )je ,ichرا هم آورده است .در دومین جملة آغاز متن نیز
با تأکید بر اصالت و اهمیت وجود دازاین بر وصف "همین ازآنِمن" ( )je meinesاو تصریح مینماید.
بعد از آن نیز دازاین را خودی و خویشتنی ( )selbstمیداند که موجودیت وجودش به آن است که او نسبت
به وجود خودش مولف و موضعی دارد .به هر حال هایدگر در این لسمت از متن از این طریق که دازاین
را موکول به موضع و مولفی میداند که او نسبت به وجود خویش دارد ،سرانجام خودیت و خویشتن وی را
برجسته مینماید .خالصه آنچه در دازاین اهمیت دارد همین خودیت داشتن او است ،و نه من و سوژه بودن
او .اینها را هایدگر چنین بیان میکند:

"موجودی که تحلی آن تکلیف[مان] است ،ما ،همین خودمان هستیم .وجود این موجود
همین ازآنِمن است .در وجود این موجود ،این خویشتن نسبت به وجودش مولفی دارد.
او همچون موجودیت این وجود ،موکول است به جود خاص خویش .او وجود است ،از این
رو در این موجود امر دایر است بر همین خویشتن)Heidegger 1977, S. 56( ".
ولی این بدان معنا نیست که چنین خویشتنی یا خودیتِ وجودیی خصایص ماهوی و ذاتی ثابتی دارد،
بلکه هایدگر آن را یک امکان وجودی میداند ،که با موضع و مولفی که دازاین نسبت به وجود خود و
موجوداتِ غیر از خودش در عالم میگیرد ،متعین و متحقق میشود )Ibid 57( .به بیان دیگری از خود
هایدگر ،این خودیت ،خودبودن یا خویشتنداشتن بدین معنا نیست که او فرد و عضوی از یک نوع یا جنس
و سنخ خاصی است ( .)Ibid 57آری منظور هایدگر از دازاین در وجود و زمان هم ،انسان بما هو انسان
نیست.
برای آنکه گمان نرود این توضیحات ،تفسیر به رأی نگارنده است ،دو نق لول از درسگفتارهای بعدی
هایدگر میآوریم که در آنها او ضمن نگاه دوباره به ازآنِمنبودن در وجود و زمان ،تصریح میکند که
منظورش فردیت و سوژهبودن دازاین نیست .کمی بعد از انتشار وجود و زمان در نیمسال تابستانی 3291
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هایدگر در درسگفتار مبانی مابعدالطبیعی منطق با ابتدای از الیبنیتس (جلد  90از مجموعة آثار)
چنین نوشته است:

"ولتی که میگوییم :دازاین ذاتاً همینازآنِمن است ،و ولتی که تکلیف آن است که
دازاین را بر اساس این خصیصه هستیشناسانه تعریف کنیم ،پس نه بدین معنی است که:
میبایستی دربارۀ ذات خودِ من همچون همین فرد بالفع یا شخص دلبخواه دیگری
تحقیق شود .موضوع پرسش ،نه ذاتِ فردیِ خویشتنِ من ،بلکه کالً ذاتِ منیّت و خودیّت
است .بر این لیاس ،اگر «من» موضوع تفسیر هستیشناسانه باشد ،آنگاه نه منیّتِ فردیِ
خویشتنِ من ،بلکه منیّت در حالت خنثای مابعدالطبیعی استHeidegger 1990, ( ".
)S. 242
در نیمسال تابستانی  3215در درسگفتار درآمدی بر مابعدالطبیعه (مجموعه آثار  )97هایدگر باز
تفسیر شخص/فرد محور از همینازآنمنبودن دازاین را در وجود و زمان انکار مینماید:

تشخّص «همینازآنِمن» مبیّن آن است که :دازاین را به سوی من افکندهاند ،تا دازاین،
خودیت من باشد .ولی دازاین یعنی :حتی وجودِ پیوندیافتة جذبهگونِ موجود صرف 30در
آن [تشخص][ ،و] نه فقط وجود انسانی .دازاین «همینازآنِ من» است؛ این نه بدان معنی
است که :توسط من وضع شده است ،و نه اینکه :با یک من منفرد ،خاص شده باشد.
دازاین همان خودیت برآمده از نسبت ذاتی با وجود به طور کلی است .این معنای آن
جملة پیدرپی تکرارشدۀ وجود و زمان است :فهم وجود از آنِ دازاین است.
()Heidegger 1983 b, S. 31

در خاتمه جا دارد که بپرسیم چرا بیان هایدگر در وجود و زمان بهروشنی درسگفتارهایی چون مفاهیم
بینادین یا تعلیقات نیست؟ اوال وجود و زمان فعلی دو ششم از طرحی است که هایدگر درآغاز بنای
نوشتن آن را داشت؛ پس کتابی است نالص .او در نظر داشت در بخش دوم معنای مورد نظرش از تاریخ را
که اصوالً بر مابعدالطبیعه بنیان و بنیاد گرفته است و نیز شالودهفکنی ( )Destruktionچنین تاریخی را
به بحث بگذارد ،که توفیق یار او نشد .در این مورد بهعالوه باید از اصطالح هایدگری "بیان صوری"
( )formal anzeigendمدد گرفت ،اصطالحی که او در مورد بسیاری از تحلی هایش در این اثر صراحتاً
به کار میبرد ،به طوری که باید آن را جزو خصایص اصلی تمامی کتاب هم بدانیم .بنا بر این وجود و
زمان بیان و تقریری صوری است .ولی بیان صوری چه چیزی؟ پاسخ تمامی مباحث انضمامیای است که

هایدگر در درسهای پیشتر و بخصوص بعدی خود بدانها دست میزند .درنتیجه ولتی هایدگر در وجود و
زمان "دازاین هرباره" را به کار میبرد ،در والع دازاین امروزی ما را در نظر دارد؛ و اگر او باز در اینجا از
ازآنِمنبودن سخنی میگوید ،به هیچ وجه نمیخواهد سوژۀ منطورِ فردی ،بلکه دازاین امروزی را تبیین
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کند ،منتهی اشاراتش در اینجا صرفاً تقریراتی صوری بالی میمانند .پس آن مسائلی از وجود و زمان را
که به اشارت آوردیم ،در اص بیان صوری تشخصبه-ما هستند و به خودی خود مباحث مستقلی نیستند.
نکتة دیگر اینکه تقریرات صوری دازاین بههرحال التضای تشخص بالفع و انضمامی شدن دارند .این
التضا و نیاز را هایدگر در عم در گفتارها و نوشتارهای بعدی خود از طریق تصویر و ترسیم بالفع
تشخصبه-ما برمیآورد .دراص  ،دازاینِ وجود و زمان و در پی آن ،مسائلی که باالتر از آنها یاد کردیم،
جزو مباحث مابعدالطبیعة هایدگرند ،که او با ابتنای بر پرسشاز -ما ،یعنی با ابتنای بر "دازاین امروزی
مان" بررسی میکند.
نتیجه
پژوهش حاضر "دازاین ما" را چون اصطالحی فلسفی در اندیشة هایدگرعرضه داشت ،که او تقریباً در
مهمترین مراح راه فکریش به آن میپرداخت .منتهی در مقام فهم و تفسیر ،وزن معنایی این تعبیر را باید
بر جزء دوم آن یعنی بر "ما" بگذاریم تا بر دازاین .در نتیجة این جابهجایی شأن انضمامی و بالفع یا
وجودی دازاین پدیدار میشود و دازاین دیگر نمیتواند مفهوم کلی انسان بما هو انسان باشد .پس "دازاین
ما" انسانی انضمامی است که هایدگر او را در مقام فعلیتاش میبیند ،مقامی که در اندیشة او ابداً نمیتواند
وجودی و تکوینی نباشد .اصوالً هایدگر بحث در باب وجود را از یک وضعیت بالفع و دازاین مقید به ما
آغاز میکند .خالصه دازاین یک مفهوم با اعتبار کلی نیست ،بلکه معنایی است انضمامی و توصیفیِ ناظر
بر یک وضعیت بالفع و انضمامی؛ و در حقیقت معناپرداختن است برای ورود به شأن وجودی و تکوینی
یک وضعیت یا امر مشخص و معلوم.
بدین ترتیب دازاین ما و تعابیر همانندش همگی بر انسان امروز اروپایی داللت دارند ،ولی هایدگر عالوه
بر بنیان وجودی اروپا از طریق دازاین ،پیشینة تاریخی آن را نیز بررسی میکند ،تاریخی که بیش از هر چیز
مابعدالطبیعه آن را رلم زده است .پس نتیجة دیگر اینکه :مسئلة-ما جزئی از غربشناسی هایدگر نیز
هست ،غربی که هایدگر آن را به اعتبار شأن وجودیش مابعدالطبیعی میداند .بهعالوه مسئلة-ما و وجوه
مختلف آن در عین حال برای طرح پرسش از مابعدالطبیعه هم هست ،آنهم برای آنکه بنیان وبنیادی نو
برای آن پیبریزد .به بیان دیگر هایدگر با طرح پرسش انضمامی ما است که در حقیقت کمر به تأسیس
اساسی نو برای مابعدالطبیعه میبندد.
مسئلة ما که به لطع و یقین از مهمترین آثار هایدگر در پیش و پس از وجود و زمان برمیآید را
حتماً باید به خود این کتاب هم بسط بدهیم .درنتیجه این شاهکار او هم اساساً به دازاین ما و مسائ
پیرامون آن میپردازد ،منتهی با تقریر و بیانی صوری ،چرا که هایدگر به دلی ناتمام گذاشتن طرح اولیهاش،
مجال نشان دادن جانب تاریخی و انضمامی مسائ خود را نیافت .ولی او سرانجام در سالهای بعد در
درسگفتارهایش بنیان و بنیاد انضمامی مسائ خود را هم عرضه کرد .آری آن تقریر و بیان صوری مستلزم
نمایش انضمامی بود.
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سرانجام ،مسئلة-ما که یکی از نوترین و نوآورانهترین شیوههای بحث دربارۀ انسان ،مسئلة هویت و
مسئلة غرب است ،برای ما که با همة اینها مسئله داریم ،آنهم به سخیفترین طریق ممکن ،لاب توجه و
تأم بسیار است.
پینوشتها
 .3در بخش چهارم کتاب کانت و مسئلة مابعدالطبیعه هایدگر بهتفصی نشان میدهد که چگونه
پرسشهای مابعدالطبیعی کانت ،همان طوری که خود وی هم تصریح کرده ،مبتنی بر پرسش انساناند و
چگونه خود هایدگر هم با بحث دازاین میکوشید کار ناتمام کانت را به انجام برساند.
 .9یادآور میشود که مقالة حاضر بسط و ادامة کوششهای نگارنده است در فهم فلسفة هایدگر با توجه به
مجموعة آثارش ،که غالب مفسران وی آن را به طور ناسنجیدهای محدود به دو شاهکارش وجود و زمان
و تعلیقات بر فلسفه کردهاند .صورت اولیة این کوششها را میتوانید در اثر نگارنده ببینید که مشخصات
کتابشناسی آن در پایان آمده است.
 .1در نق لولها تأکیدهای صاحب این للم با خط کشیدن به زیر کلمات و جمالت خواهد بود.
 .4الزم است در اینجا به نکاتی درمورد تعیّن دازاین از طریق علم اشارهای بنماییم .چنانکه گفتیم هایدگر در
رسالة «مابعدالطبیعه چیست؟» تعین دازاین یا دازاین ما را صراحتاً به علم نیز میداند ( Heidegger
 ،)1996 a, S. 103, 120از این رو تعابیری چون "دا-زاین علمی" (wissenschaftliches Da-
 sein؛ " ،)Ibid. 105دازاین علمی" ( )Ibid. 121و "انسان علمی" (سال زمستانی ( »)3291/92جلد
 97از مجموعة آثار) که در آن متعرض مسئلة علم میشود ،باز همین تعبیر دازاین علمی را به کار برده
است ( .)Hwidegger 2001, S. 160از این طریق نیز ،همان طورکه در متن متذکر خواهیم شد،
هایدگر یک دازاین کامال متعین را ،یعنی دازاین ما یا دازاین اروپایی در امروز را در نظر دارد ،و نه دازاین
انسانی صرف را .پس چنین تشخصی یک تعین بالفع است ،که در مقاب تعین به بیان صوری در وجود
و زمان لرار دارد.
 .5الزم به اشاره است که پس از درسگفتار مفاهیم بینادین زمان و مکان نخست به صورت "زمان-مکان"،
سپس به صورت "مکانِ-بازی-زمان /زمان-مکان-بازی" ( )Zeit-Spiel-Raumتبدی به دو اصطالح
مهم در اندیشة هایدگر میشوند.
 .0اینکه هایدگر پرسش خود دربارۀ دازاین ما را با مسئلة وضعیت امروز اروپا ربط میدهد ،اصالً جزو روش
فلسفی هایدگر است.
 .7هایدگر نه فقط در اینجا از تعابیری چون "دازاین آلمانی" (" ،)Heidegger 1989, S. 290دازاین
یونانی" (همان) و "دازاین مغربزمینی" ( )Ibid., S. 222را به کار میبرد ،بلکه در آثار بعدش همانند
«از یک گفتگو» از "دازاین ژاپنی"" ،دازاین آسیای شرلی" و "دازاین اروپایی" ( Heidegger 1985,
S. 83؛ مقا )Heidegger 2006, S. 12 :نیز استفاده مینماید .در درسگفتار سوفیست افالطون
(مجموعة آثار  )Platon: Sophist :32که هایدگر آن را در نیمسال زمستانی  3294/95ایراد کردهاست،
این عبارت را بهکارمیبرد" :دازاین طبیعی یونانیان" ( .)Heidegger 1992, S. 65باز هم لبال در
دومین درسگفتارش دربارۀ ارسطو در دورۀ اول فرایبورگ (مجموعة آثار  )09هایدگر از "فعلیت یونانی"
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( )griechische Faktiziätسخن میگوید ( .)Heidegger 2005, S. 227صورت نخستین دازاین
است.
 .1هایدگر بسته به مراح راه فکریش لفظ وجود را به سه صورت زیر مینویسد:
( Seinزاین)،
( Seynزاین) و
Sein
معنای دلیق و ضرورت اینها در اندیشة هایدگر را باید در مقالهای جداگانه توضیح داد .ولی اجماالً اولی به
معنای وجودی است که در مابعدالطبیعه در مقاب موجود میآورند .وجود با حرف وای ( )yبه جای آی (،)i
صورت لدیمیتر همین وجود کلی در مابعدالطبیعه است .مثال در لرن نوزدهم زاین و دازاین را با وای
مینوشتهاند .Seyn, Daseyn :منتهی هایدگر از این لفظ منظور خاصی دارد :حقیقت وجود یا خود وجود
یا وجود بی التفات به موجود .پس با این اصطالح درحقیقت میخواهد از سنت مابعدالطبیعی بگریزد و بر
آن غالب آید ،که به نظرش همواره مشغول به موجود بوده و از خودِ وجود غاف مانده است .با تعبیر سوم
یعنی با خط زدن وجود یا ضربدر کشیدن یا چلیپا گذاشتن بر آن ،هایدگر میخواهد حتی خود وجود را که
غربی میداند ،اسقاط کند .تا جایی که نگارنده میداند ،وی در مراح آخرفلسفهاش "اتفاق" ()Ereignis
را به جای وجود مینشاند ،تا فراتر از غرب را بیاندیشد .چون بعضی از نق لولهای این نوشته از متونی
است که هایدگر در مواردی از  Seynاستفاده میکند ،آن را در اینجا از روی ناچاری و مولتا به "الوجود"
برگرداندهایم ،تا هم از خود کلمة وجود فاصله نگیریم و هم اینکه بوی کهنگی بدهد .عالوه بر اینها همچون
امری خاص (بنا بر "ال" معرفه) خودِ وجود را افاده نماید.
 .2درحاشیه گفتنی است که تأمالت هایدگر درباب خودیت و خویشتن در §97و  ، §04تأمالت او درباب
کیستی دازاین در  §95و نقد او بر سوبژکتیویسم و بر کوژیتوی دکارتی در  ،§41آمدهاند .ظاهراً هایدگر در
این کتاب به مسئلة مابعدالطبیعه و به مسئلة غرب نپرداخته است ،ولی چنانکه از  §0برمیآید ،او لصد آن
را داشته است که با شالودهفکنیِ ( )Destruktionتاریخ هستیشناسی در بخش نانوشتة وجود و زمان
به این دو مسئله هم بپردازد.
10. ekstatisch erschlossenes Sein des Seienden als solchen
* چون مرجع اصلی مقاله مجموعه آثار هایدگر در انتشارات معروف کلوسترمن ( )Klostermannاست ،در
اطالعات کتابشناسی زیر اختصارات آلمانی ناگزیر بودهاند S. .نشانة صفحه f. ،برای "و صفحة بعد" است و  ff.به
"و صفحات بعدی" اشاره دارد .یادآور میشود نگارنده جز منابعی که در اینجا آورده ،اثر لاب توجهی در این بحث
خاص نیافته است.
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