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میرحسین بنی اشراف                                                                                                                                                                                                   یدگرجهان رد اندیشه اه  خالهص از: سیدا

 اول: زمینه هافصل *

 یدگر اوج تاریخ از خود بیگانگی است.ایان من و جهان است که به قول همششی برای از بین بردن جدایی وطرح هایدگر ک

موعه ای از اشیاء یا هستوبندها است جتلقی متعارف از جهان آن است که جهان م فی نفسه: ءتفکیک پدیدار از شی گام اول:

استعدادیابی خودش این تفکر گالیله و دکارت هستند اما کانت با فلسفه  گاننمایند .آن نداردو بودن و نبودن ما دخلی به 

 بر این اساس تنها جهانی که می توان از آن سخن گفت جهان پدیداری است. .دستیابی به جهان خارج را فی نفسه محال دانست

این  "جهان از راه آگاهی و برای آن وجود دارد" ارائه شد بدان معنا کهفیخته  که توسط گام دوم: حذف شیء فی نفسه:

ابژه در آگاهی ما یکی هستند و جهان پدیداری  ه وژنیست و سو زیرا محتوا هرگز از ماده جدا ،در هگل به کمال می رسداندیشه 

 ح شیء فی نفسه مستلزم جهانی خارج از آگاهی است.رط .هنی نیست بلکه دارای عینیت استامری ذ

ز و زندگی عبارت است ا .تاریخ فرهنگزمان عبارتست از  ،یلتایداز نظر  ؛تلفیق جهان پدیداری، زندگی و زمانگام سوم: 

بنابراین محتوای جهان بر اساس تاریخ و فرهنگ انسان ساخته می شود و  .تجربه های شخصی زنده از تاریخ و فرهنگ اجتماعی

یعنی آنکه از تجربه های  "جهان داشتن"است  "جهان داشتن"تجربه ها شرط بر پایه تجربه زنده ی ما از محیط استوار است این 

 گذشتگان آگاه شده و بر آن راه بیابیم.

بر این اساس علوم فرهنگی و علوم  .اندددیلتای تلقی کمی از جهان را به معنی مجموعه اشیاء ریشه شکاف و بحران در دانش می 

 جهان همان تجربه های زنده انسان از محیط فیزیکی است.  جهان طبیعی طبیعی را از هم جدا می کند به نظر دیلتای

تا آنجا که شیء  .جهان اشیاء فیزیکی نیست جهان موجودات ذی الشعور است ،این جهان گام چهارم: پدیدارشناسی هوسرل:

ساختن تنها با قدرت خالقانه فی نفسه در خارج از آگاهی من است، مال من نیست بلکه چیز مطلق و ورای آگاهی من اما این 

ترین استعالیی حاصل نمی شود اینکه من استعالیی بتواند چنین جهانی بسازد مبتنی بر نبض و یک موهب خاص است که بسته 

 به یک مطلق ناتنهایی است.

ذات و سابق به فق همه افق های ممکن است جهان نام دارد که افقی قائم به اهر مدرکی در یک افق خارجی ادراک می شود این 

 هر معنایی است.

جهان از آن حیث که تجربه و من از آن حیث که تجربه است هر دو آخرین التفات آگاهی اند این التفات آگاهی از اشیاء نیست 

 بلکه آگاهی مستقل و پویایی است که در جهت دستیابی به جهان از خود فراتر می رود.

والت بررسی و فهم می نماید مثالً در میان قاز علومی است که جهان را از طریق نظام مطریقی که ما جهان را در می یابیم متأثر 

 پاره ای از قبایل که زندگی بدوی دارند و متأثر از علوم نیستند جهان معنای دیگری دارد.
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ی توان آن را تنها هم یک جهان در کنار سایر برداشت ها از جهان در کنار سایر برداشت ها از جهان است و نم "جهان علوم "

ما در  .دست می یابد که عبارت است از جهان تجربه ی زنده و مشترک "جهان زندگی"هوسرل به مفهوم  .برداشت درست دانست

در خالل این  .ندها در حوزه های مختلف و در افق های گوناگون هستیممهر لحظه درگیر تجربه های زنده از هستوجهان زندگی، 

تجربه هاست که جهان خود را حی و حاضر به آگاهی ما عرضه می کند به هر یک از ما مسلم فرض می کند که جهان برای 

جامعه مفروض است که در  جهان زندگی از آنِ .این جهان همان جهان مشترک تجربه های ماست .است یگانه همگان یکسان و

 برهه ای خاص از تاریخ قرار دارد.

ندهای منابراین هستی شناسی جهان زندگی با هستی شناسی سنتی متفاوت است چون در هستی شناسی سنتی سخن از هستوب

متأثر از تفسیر علمی گالیله از جهان است و فرهنگ غربی ش فی نفسه می شود چرا که هر کسی متأثر از فرهنگ خود و برداشت

 است. ای راجع به جهان

 هایدگر و معنای جهان:

لذا هایدگر تحلیل  .ی کندیاد م "دازین"به عنوان  "بودن -جهان -در"از  "من در قبال جهان"هایدگر به جای سخن گفتن از 

که در تعریف سنتی وجود داشت را برای دازین  "جوهریتی"هایدگر  .ابژه است را رد می کند تنی بر جدایی سوژه ونتی که مبس

چون او را از جهان مستقل و بی نیاز می کند همه ی مشکل ما آن است که جهان را به مجموعه اشیاء تقلیل داده  ،رد می کند

 .ایم

 با این تعاریف به دسته بندی معانی مستعمل جهان می پردازد:

 یعنی با تعاریف اشیاء سر و کار دارند با وجود آنها مقولی:

  داردتی دازین کاری نشناخت حاصل از علوم که با هس هستومندیک:

 ااعض(معنای سنتی: که در آن جهان مجموعه ای است شامل 1

که شامل اشیاء  "جهان فیزیکی"مثالً  ←معنی مقولی هستومندیک ←خاص بدانیم جنساگر عالم را مجموعه اجزایی از یک -

 فیزیکی است

مثالً  ←ناسیک معنی مقولی هستی ش ←بگیریماگر عالم را به معنای جزئیات و مشخصات مشترک یک مجموعه در نظر -

 مجموعه مشخصاتی که فیزیکی بودن را نمایش می دهند. "جهان فیزیک"

 .یبدنی داللت داردا(معنای پدیدارشناسانه که بر التزام و پ2

ان سد، جهان ین در آن زندگی می کند معنای وجودی هستومندیک مثالً جهان بچه ها، جهزادبدانیم که از  یاگر جهان را جای-

 .یعنی جهانی که به طور مشترک درک کرده ایم، روزنامه نگاری

ز طریق تبیین وجودی می امعنای وجودی هستی شناسیک: ما نمی توانیم به شناختی کامل و ماتقدم از جهان دست یابیم تنها -

 زین و جهاندرگیری و وابستگی متقابل داتوانیم به شناخت جهان دست یابیم که مستلزم دو چیز است 
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نشده است لذا باید آنرا کشف کرد یعنی باید وضع اولیه خود را به هم زد  کشف یعنی .در این معنا جهان مختفی است درگیری:

 و در این مسیر ابزار استفاده کرد.

ندها مرا که هستوندهای درون جهان خصلت ابزاری دارند دازین آنها را به کار می برد. کاربرد آنها بستری مهستو چون وابستگی:

 ندها را که داللت بر وجود جهان دارند عالمات یا امارات می نامند.. هایدگر این نوع هستومدر آن قرار دارند برمال می سازد

در آثار اولیه اش بیشتر به مسئله  .حضور و هستی برای هایدگر دو روی یک سکه اند حضور بیاد هستی و هستی بیاد حضور است

در تعریف اول جهان بر حسب دازین توصیف می شود و در تعریف یگر  .بعدی اش بیشتر متوجه هستی است حضور و در آثار

 جهان بر حسب جهان یا هستی

مرحله  وانسان این دوران به این دلیل دچار نیست انگاری شده که خود را از جهان محروم کرده هایدگر بنابراین تعریف طرحی د

 ای ارائه دهد.

جهان از طریق تحلیل وجودی انسان تا ثابت شود که انسان بدون جهان نمی تواند باشد )رهایی از بی صیل برای کشف معنای ا(1

 خانمانی(

 ( توصیف جهان بر حسب مضمون آن تا معلوم شود کدام جهان چگونه می تواند ما را نجات دهد )رهایی از نیست انگاری(2

خصوص به خود دارد و نمی توان مضمون م زه ایگر آنکه باید بدانیم علم مدرن حوجدایی سوژه از ابژه را باید از بین برد و دی

 .نیست جدایی جهان وجهان را از آن مطالبه کرد میان انسان 

 فصل دوم: جهان و حضور*

انسان که معنای اول برای غیرانسان و دومی برای  "وجودی"و  "مقولی"دارای دو معنی است  "در" "در جهان بودن "در عبارت 

کاربرد دارد مثالً درباره تماس انسان با اشیاء باید گفت که انسان درباره تماس خود آگاهی دارد. اما صندلی از تماس خود آگاه 

 لی دارای حضور نیست این هستوبندهای برای انسان است که حاضرنددعلت آن است که انسان حضور دارد ولی صن .نیست

 .همگانی بودنابزاری بودن،  ن،داری بومست: ابودن دارای این اوصاف ا در جهان

را برای  ندی که برای ما وجود دارد، هستیمهر هستو .یعنی هرچیزی به سهم خود شاخص و نشانه هستی است :ری بودنما(ا1

 .نای داشتن چنین شبکه ای از روابط استحضور داشتن به مع. ما عرضه می کند

ره مستقل از آن که اولی که در ارتباط با دازین است و چه دو چهره دارند چهره ای ینزادندهای غیر از مهستو(ابزاری بودن: 2

وقتی به صورت ابزار دست دازین است توی دستی و غیر از آن یم .ممی نا هستی فرادستیو دومی را  هستی توی دستیرا 

 .فرادستی است از نظر هایدگر جهان هم یک ابزار به معنای تمام کلمه است

ما در استفاده  از  .ابزاری است جنبه ی منفی برای دازین باشد دارای به+ ندارد اگر چیزی دارای جنبهنجدن همیشه ابزاری بو

و  می دهندما ها به ابزار ی مدلوالت آن اشاراتی هستند که ناکنیم این مع ی زیادی را کسب مینابزارها و زندگی در جهان معا
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تواند داشته باشد هر  امکاناتی است که یک ابزار می ،این امکانات یک ابزار برای ما دارد.نشانگر امکانات مختلفی است که کاربرد 

 .چند هرگز محقق نشود

 :ویژگی دارد 3استفاده از ابزار 

  .کاربردن آن استه بهترین راه درک یک ابزار ب .کاربردهای یک ابزار را نمی توان به صورت ما تقدم شناخت بکاربردن: 

وقتی ابزاری را به کار می بریم فراموش می کنیم که آن ابزار یک ابزار است هنگام کار من از چیزی آگاه نیستم  فراموش کردن:

  که در انجام فعل مدنظر دارمو غایتی  مگر وظیفه

را به  در حالت استفاده از ابزار دازین نیست به خود آگاهی ندارد یعنی نمی داند این خودش است که ابزار فراموش کردن خود:

 .بصیرت می نامد که با بینش عملی متفاوت استهایدگر این حالت را . کار گرفته

ر مکانیکی متفاوت است چون خود شکلی از آگاهی است )تجربه(/ این تجربه نوعی گشودگی و انشراح است نه ااین بصیرت با رفت

عیت حکم می کند اما بصیرت عملی بر وضعیت های ضتجربه روانی که متعلق جداگانه نداشته باشد/ وضعیت مکانیکی بر یک و

 .متعددی حاکم است

می  ندی های درون جهان است که همه به زبان برمجهان واحد و یگانه است اما دارای کثرتی است که ناشی از ویژگی های هستو

رت حتماً بر جهان هم حکم کند در زمان است که ویژگی های ابزاری جهان ظاهر می شود بنابراین لزومی ندارد که این کث .گردد

 .ی می توان از آن کرددمثالاً درخت یکی است ولی استفاده های زیا

این در  .پس ما کامالً نسبت به جهانی که در آن قرار داریم مسئولیم.جهان برای همه دازین ها مشترک است :(همگانی بودن3

ت نه آحاد مردم این وحدت جهان سی علماخصوص جامعه تضاد با مفهوم همگانی بودن در علم جدید است که جهان در آن م

معنی دارد: وجود و قیام ظهوری  دوحضور در اندیشه هایدگر  جهان، حضور و اجازه ظهور یافتن: "جهانمندی نام دارد"هایدگری 

خود اشیاء هم در شرایط  .ن صورت غیراصلی آن را شناختیعنی اجازه ظهور یافتن چیزی اگر چیزی خود را نشان ندهد نمی توا

شرایط را بشناسیم دچار توهم می شویم که البته جنبه هایی از واقعیت را دارد  خاصی بر ما ظاهر می شوند که اگر نتوانیم آن

 (33)مثال فیل ص 

هایدگر  .چیزی که برای دازین حضور دارد حضور عبارت است از آن .در طرح هایدگر تالزمی میان حضور شیء خارجی نیست

بندهایی هم که وجود ندارند و یا نسبتی با دازین برقرار نکرده اند از آن لحاظ که یک امکان دازین هستند ممعتقد است هستو

 .یاب هم می نمایدغنسبتی با دازین دارند بنابراین حضور خود داللت بر 

 دارای دو بعد است:جهانداری 

 موجودیت یا تقرر وجودی  ←(دازین خود را در وضعیتی می یابد1

 مستلزم سخن گفتن و فهمیدن  ←ستوبندی های دیگر دست می یازدهبه تأدیل و تفسیر (دازین 2
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 .دازین هستند لبنابر آنچه گفته شد موجودیت، فهمیدن و سخن گفتن سه اگزیستانسیا

عواطف و  .د دازین حضور خود را نخست در عواطف و احساسات می یابدرداللت بر همه فعالیت های حیاتی دا (موجودیت:1

بررسی می کند، تفوق را بر عقل نظر  معرفتیهوسرل هم که عواطف و احساسات را از لحاظ  .احساسات پدیدارهایی روانی هستند

 .اما به عقیده هایدگر عواطف و احساسات مشخصه موجودیت و وجه وجودی دازین اند می دهد.

امکانات به فعل دست می زند بر این اساس موجودیت  که دازین با آن بر حسب "پروا"موجودیت دازین در نهایت عبارت است از 

 عبارت است از مکشوف ساختن

 .باعث ترس می شود و فرد می کوشد خود را در جمع حل می کند . اینازین تنها استددر انتخاب، 

 "شناخت"ث ها را مکشوف سازد ولی همین که با جهان از طریق عمل خود درگیر شد باعدممکن است دازین نتواند همه هستومن

انتخاب ها و اعمال و فرد تحت تأثیر عواطف و  وافعی از جهان تفاوتی هست چون "و شناخت"اما بین این حالت حاضر  .است

 .چون عواطف و احساسات فردی است .احساسات شرایط و هستی ما را نشان می دهد نه جهان را

ی آن استقالل قائل شدیم خطا در آن راه می یابد در آن صورت تا آنجا که شناخت هستی است خطا در آن راه ندارد همین که برا

 .ما خود را ذهنی مجرد می دانیم که می خواهیم به حقیقت دست یابیم

  هستند "مکشوف سازی"احساساتی نظیر لذت و الم در طرح هایدگر چه جایگاهی دارند؟ این احساسات همگی اشکال 

فهمیدن مقدم بر شناخت است دانایی عملی است تفاوت این دو در این است که دانایی نظری ضمن یک گزاره بیان  فهمیدن:(2

مالزم  بیان کرد چنین برداشتی از فهمیدندر قالب گزاره بتوان آن را بدون آنکه   ،دانایی عملی مهارت استمی شود در حالی که 

ندهای دورن مد عمل و توانایی به ما امکان می دهد که هستوول با عمل همراهیم وجتوانایی و لذا عمل است. ما به عنوان فاعل فع

انس ما تجهان را بشناسیم اگر قرار باشد این فهمیدن را شناخت بدانیم الزم است ناظر حالتی از امور باشیم که برحسب اگزیس

 .نیستند

ندها متلقی ظاهری از هستو.ن ضمنی و مقدردصریح و آشکار است و فهمی وتفسیر بسط فهمیدن  .فهمیدن مالزم با تفسیر است

فهمیدن همیشه محدود به امکاناتی است که دازین خود را به آنها ملزم می داند  .را تفسیر می نامیم و جنبه باطنی را فهمیدن

 تفسیر عبارت است از حضور هستوبند برای دازین

برای اینکه جهان داشته باشد سخن می گوید سخن گفتن مالزم فهمیدن و موجودیت است در سخن  دازین: سخن گفتن(3

 :ویژگی است 4گفتن دازین به کشف و آشکارسازی هستومندی های دیگر دست می یابد و دارای 

 (سخن گفتن درباره چیزی است )دربارگی(1

 (سخن گفتن چیزی را درباره چیزی می گوید2

 را می گوید که بر هم مرتبط می سازد سخن گفتن آن چه(3
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 ( سخن گفتن حالت دازین را آشکار می کند4

ه زبان وجه اولیه مکشوف ساختن نیست، چون معنا را قبل از زمان به صورت وجودی تالب است. مکشوف سازی( معطوف به 2(و1

  .فهمیده ایم

اما از نظر هایدگر حقیقت در فرآیند مکشوف ساختن آشکار می  .الق می شودطدر فلسفه سنتی حقیقت به اظهارات ظاهری ا

 .شوند، نه در جمالتی که با تکلم ظاهری همراه است

را گشایش اگزیستانسیال دازین برای دیگری به عنوان همبودی می  "گوش دادن"و  "وام بخش سخن گفتنقرا "هایدگر شنیدن 

 .داند

 قوام می دهند: وجود )اگزیستانساس(/ زبان/ زمانسه عنصر اصلی را می توان یافت که به جهان 

 سوم: وجود فصل*

ابژه را از هم جدا می کنند انسان بی جهان  در تلقی سنتی ارسطو که انسان را حیوان ناطق می داند و تلقی دکارت که سوژه و

 است و به انسان به دید وجودی نگاه نمی شود و انسان به سوژه تقلیل می یابد.

 .برمال کردن و گشودن )شکوفا کردن( :تسدارای دو ویژگی اصلی ا نحضور داشتاز دید هایدگر، 

 ( به نظر هایدگرآن ها را به روان نسبت دهدت حسی را هم با این دو ویژگی می شناسد نه مطابق برداشت سنتی راکاداهایدگر )

 را شکوفا می کند. هستومندی که خود را نشان می دهد تنها در نسبتی که با دازین خود

ما خود را فرو  .دازین به وسیله هستومندها استعداد می یابد .استدازین متضمن حضور هستومندهای دیگر گشودگی و شکوفایی 

 .این جنبه انفعالی دازین است←ل در آن می زیسته ایمتاده در جهانی می یابیم که از قباف

 . به عقیده هایدگر،است و به سمت تکامل خویش حرکت می کند دار زندگی اش غایتاما دازین جنبه فعلی هم دارد چون 

تعلق دارد. قبل از هایدگر دیلیای این دو جنبه را برای انسان  وظیفه تحقق بخشیدن به حیاتم به عنوان یک کل تنها به من

ایش پرواست که توام اصلی هدفمند بودن باعث پید در اصل یک تعهد به آینده است. هر عملیبه نظر هایدگر . کرده بود مشخص

 دازین به اوست.

بودن  "رخداد" .اما او زمانبندی را تفسیر روانی و معنوی نمی کند .ی ساختار حیات را زمانبندی می داندهایدگر هم مثل دیلیا

 دازین یک ساختار هرمونتیک دارد.

 کثرت دازین، وحدت جهان و داسمن

تفسیرهایی که هر دازین از خود می کند در نهایت عبارتند از مشارکت  .ستبرای هایدگر یک دازین نوعی ا "چه کسی بودن"

 میان ما و جهان واحد نه من جهان من.



 خالصه از سید امیرحسین بنی اشراف |7

 

بدین جهت طرح می کند تا نشان دهد که را  "همبودی"انسان در جهان یعنی میان دازین های دیگر پرتاب شده است. هایدگر 

 ایالبته هایدگر بیشتر هم جهانی را به ج دایفا می کند ذاتاً همگانی و مشترک هستن دنقش هایی که دازین در زندگی روزمره خو

 گر است.یهر دازین برای دازین د هیعنی هر دازین نه تنها برای همگان است بلک بیان می کند، یهم بود

ن بیابیم و با فرهنگ ج عزت گزینیم عبارت از این است که جایگاه خویش را در جهانخودشناسی به این معنا نیست که ک

 نمایش قابل نمایش ظهور است. قابلاجتماعی درگیر باشیم پس هستی در این روزمرگی 

 یعنی خودم نیستم که هستم بلکه بر حسب دیگران هستم و من بر حسب داسمن و به عنوان داسمن به "من"در این حالت این 

به  "دازین"که از داسمن جدا شده باشد. هایدگر با تفسیر  شرطیاساس، اصیل و حقیقی بودن یعنی خودم داده شده ام. بر این 

می کوشد تهی بودن دنیای جدید غرب را به ما نشان دهد او با پدیدارشناسی روزمرگی می خواهد بگوید که  "داسمن"عنوان 

 دنیای جدید غرب به جای آنکه معنا را در جهان بیابد آن را در ذهن قرار داده است.

 است که معنا را در جهان جستجو می کند اما او هم هنوز گرفتار جدایی سوژه و ابژه است. یدیلتای اولین کس به نظر هایدگر

 به نظر هایدگر در هستی دازین دو محور اصلی وجود دارد.

 (زمان بندی که زمان مند بودن پرتاب شدگی را نشان می دهد و در مشخصه صوری دازین کامالً نمایان است.1

 (دربرگیری و استغراق کامل دازین در جهان2

خودش است و برای مخصوص ترین امکان مربوط به خودش تالش می کند اما من  "دازین"اگر دازین از محور اول بررسی شود 

 به عنوان جایی که در سلسله نقش ها دارم )مثل معلم، نقاش، خیاط و...( داسمن هستم.

است از به سوی مرگ رفتن این به سوی مرگ رفتن نشان از تنهایی و تفرد است، بنابراین حیات من به عنوان یک دازین عبارت 

اصیل  پسمن در برابر هستی متناهی خودم دارای مسئولیت هستم و برای رسیدن خود به کمال باید کاری انجام دهم است، 

 بودن عبارت است از شناختن وظیفه ای که من به عنوان دازین بر عهده گرفته ام.

 "ندبه سوی پایان بو"دازین اصیل و حقیقی در همه اعمال خویش نشانه ای از  ←ثانیاً اتحاد مسئولیت کامل برای حیات خویش

 دارد.

 جهان زمانفصل چهارم: *

 .برای دازین همواره هستی در افق زمان طلوع می کند و بدون زمان هستی وجود ندارد

است و در راه کمال بودن شامل گذشته و حال می  "به سوی مرگ"که  "امکان کامل بودن"ساختار زمانبندی عبارت است از 

از آینده است. در بحث از زمانمندی  ان و بحثمل آینده. بحث مرگ برای هایدگر بحث از امکشود و به سوی مرگ بودن شا

 ت.معنای حضور اس "حال"عبارت است از حضور و  هایدگر بیشتر متوجه زمان حال است چون زمان حال
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هایدگر این نگاه فلسفه سنتی را رد می کند که می توانیم از زمان مجرد باشیم ما زمانمندیم و نمی توانیم از زمان مجرد باشیم 

 .معنی در زمان بودن نیست ما با زمان عجین هستیم اما این به

اما از  .دات زمانی و غیرزمانی تمایز گذاشته می شود و عقل مستقل از زمان دانسته می شودواز زمان افالطون به بعد میان موج

 .نظر هایدگر انسان نمی تواند خارج از زمان باشد چون زمان به خودی خود بی معناست

هر لحظه "از  "هرلحظه حاضر"اندازه حرکت می داند که در این برداشت زمان به لحظه تقلیل می یابد و ارسطو هم زمان را 

 را که زمان را به مکان وابسته می داند رد می "زمان-جهان"دیگر جدا دانسته می شود هیدگر این نظریه یعنی نظریه  "حاضر

 .سو فرد را در زمان می داند و از سوی دیگر آن را مجرد از زمان به نظر هایدگر تناقض این نظریه در آن است که از یک .کند

ولی تصور گذشته و آینده اکنون برای او حاضرند برای حل  .کسی که در زمان است گذشته و آینده را از طریق تصور در می یابد

 .این مشکل این نظریه فرد را مجرد زمان می داند

 حال

زمان در عرض آینده و گذشته قرار دارد حالی  –زمانبندی تفاوت می گذارد حال جهان  زمان و حال-جهان هایدگر میان حال در

 .ستندها در آن قرار دارند فرادستی اماست که هستو

ست که با جهان حاضر است و نمی توان تصور کرد که یکی از حال ها از ابه نظر هایدگر، حال یک لحظه نیست، بلکه همان 

 .سلسله و رشته ی حال ها جدا شده و چنین جامعیتی پیدا کرده است

بنابراین زمان به  .کند صدق  می "حال"است یعنی بر هر یک از لحظه ها  "حال"ت همان سدر همه لحظه ها آن چه بالفعل ا

در مورد گذشته که آن را به حافظه نسبت می دهیم هایدگر عالقه نشان نمی دهد  .معنی هایدگری بدون گذشته و آینده است

حاضر است که می توان برای حافظه معنایی قایل شد حتی می حال  است یعنی تنها به وسیله  "حاضر"حافظه مسبوق به مفهوم 

گی می ما در جهانی که با گذشته پیوند ذاتی دارد زند .مل ذخیره گذشته حضور استاگذشته ما نیست حد حافظه حامل نگوی

 .ن جهان رخ می دهد و در ظرف حضور استکنیم چون به خاطر آوردن درو

سال دیگر  21این جاست و تا  1311مثالً وقتی می گوییم این مجسمه از سال  .شته و آینده هر دو داللت بر زمان حاضر دارندگذ

ندارد و بدون اینها  معنی بدون انتخاب، قصد و فعل .ما در زمان نیستیم با زمان هستیم .اینجاست وضعیت خاصی ترسیم کرده ایم

 آینده داشتن دارای دو معنی است: .آینده داشتن بی معنی است

 (مجموعه اعمالی که دازین می تواند انجام دهد1

 گز نمی توانیم به آن برسیم که معنای موردنظر هایدگر همین است(تصور کردن موقعیت مطلوبی که هر2

کانت خود مختاری را مربوط به تفکر محض و مستقل از زمان می دانست کانت می گفت تفکر محض با زمان گره می خورد تا به 

می ت به نظر هایدگر من فکر می دانس عارض آن .اما زمان را ذاتی تفکر نمی دانست .تأثر است از زمانم معرفت دست یابد و لذا

 کنم نمی تواند غیرزمانی باشد.
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ند ها هم حاضراند هم موتهس .دی استنمدی نازمانممتأثر از هگل می گوید در برابر حضور غیاب است / در برابر زمان هایدگر 

 .تا آنجا که کشفتان نکرده ایم غایبند .غایب

 .امکان نیست اما آینده هستفرقی که میان گذشته و آینده هست آن است که گذشته 

 .حقیقی می داند و غیر هایدگر همگانی بودن را امری غیراصیل

 .دازین نه زمان دارند نه جهان چون حضور ندارند آنها اندر زمانی هستند ندی های غیرمهستو

نامکشوفند در جهان توی  هایدگر به زمان طبیعی که مستقل از دازین است معتقد است تا آنجا که اشیاء برای دازین ناگشوده و

تار زمانبندسازی خاگر قرار است تمامیت دازین را دریابیم باید سا ،در جهان زمان و زمان طبیعی .فرادستی اند ،دستی نیستند

 است که دارای دو معنی است: "تاریخمندی"زمان را دریابیم که همان 

  .بالفعل می کندت گذشته و آینده راناد که امکااین مشخصه را بودگی می نامن ←ندسازی داللت می کندم(بر زمان1

تاریخی دارد این تاریخ حاوی فرهنگ، زبان و امکانات مشترکی  ری(تاریخمندی بر این داللت دارد که دازین عمالً و بالفعل یک س2

یک رخداد است و از آن اسمن در آن پرتاب شده است بنابراین تعبیر دازین از آن لحاظ که پرتاب شده داست که دازین به عنوان 

 .جهت که رخداد است گذشته است

و این امکانات آینده را برای او می سازند بنابراین غفلت عبارت  نش آنها را نیافتهددازین امکاناتی را می جوید که در گذشته بو

دازین از  .ادی و بی خانمانیغفلت یا روزمرگی دو ویژگی قایل است بی بنی نبرای ای . است از فراموش کردن گذشته و آینده خود

 ند بودن اصیل و حقیقی خود است که می تواند از نقش منفی داسمن آگاه شود و به آن انتقاد کند.مطریق تاریخ

 فصل پنجم: جهان و زبان*

اسی نهستی شاسی و نه ننظریه های روانش هدر فلسفه سنتی برای هستی و زبان ارتباط متقابل قایل نیستند و برای تفسیر زبان ب

خ یدر فهم خاصی که در تار .یکی هستند ومراجعه می کنند. هستی و زبان به نظر هایدگر رابطه ای ذاتی و متقابل دارند این د

به نظر هایدگر کلمات بودن در جهان را نشان می دهند یعنی  فلسفه غرب از لوگوس شده کلمات با حالت اشیاء یکی دانسته شده

 ند نشان می دهد.مبرای هرستو ان راکلمه بودن در جه

 لوگوس

لوگوس بر این داللت دارد که جهان و هستی در یک  .ده استمآ لوگوس جامع الجوامع یا بنیادی است که همه چیز در آن گرد

ای لوگوس دار .یمرت که اجازه دهیم در برابر آنچه که در حضور به هم فرا می رسند قرار گیسقالب جامع گرد آیند و به این معنا

 .دو معنی است هستی و زبان

شکل می گیرد. از این رو معنی در جهان یعنی درون نظام هستی  "عنیم"ه در آن ت را می سازد کعقولیلوگوس زمینه ای از م

 ند در آن می یابیم برساخته می شود.مکه دیگران را به عنوان هستو
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 قوام بخشدرباره زبان ارائه می کند: دیدگاه ابزاری، دیدگاه  ادو دیدگاه رهایدگر 

 زبان ابزاری است میان ابزارهای دیگر که برای ساختن جهانی معقول به کار می رود )دیلتای( )هستی و زمان معنای ابزاری:(1

 (هایدگر

ی یابد. بنابراین دیدگاه، کلمه و هستی و )ویتنگشتاین( معنای تام و تمام جهان فقط در این ساختار معنا م وام بخش:قمعنای (2

 زبان، جهان در هم تنیده اند.

برخالف دیدگاه ابزاری نمی توان در حوزه ای معنا داشت و زبان نداشت )کتاب های بعدی هایدگر این زبان است که دازین را به 

 عنوان داسمن توام می بخشد

 بنابراین می توان سه سطح برای زبان قایل شد

 .عامه و فهم مشترک دست می بابیمعرف و زبان: ما به عمیقترین سطح زبان با غلبه بر (ژرفای1

اصلیترین زبان  .(سطح بیانه: زبان یک جهان ابزاری را نشان می دهد که بر حسب اغراض، اهداف و عالیق ما ساخته شده است2

 .سنت است اما هنوز روزمرگی می خواهد جهان را به عنوان جهان حاضر در نظر بگیرد

 سطح زبان: زبان سنت است که از محتوا اصیل بدون است و منطبق برعرف عامه و فهم مشترک است.(3

 دیدجفصل ششم: جهان، رضایت نظر و بحران 

علمی موجه است که بتوان آن را  ت علمی بیان کردیم، به نظر هادیگر تنها رهیافتدر فصل های قبل ایرادات هایدگر را به رهیاف

 .با هستی شناسی بنیادین سازگار کرد و بنیان نهاد

لذا هایدگر مفهوم  ،هایدگر می گوید به جای آنکه علم را مجموعه تضاد یا بدانیم علم را باید فعالیت آدمی تلقی کنیم

که « کند بنابراین تعبیر علوم عبارتند از شیوه هایی که انسان بدان شیوه ها عمل و رفتار می کند علم را مطرح میل اگزیستانسیا

 ندها در روزمرگی است.مهدف آن بررسی راه کشف هستو

این توصیف را اصیل  هایدگر .دکارت باور انسان را درباره اشیاء محمول می داند و این مستلزم اعتقاد به رابطه جوهر و عرض است

می دهد از  حوفانتیک ترجیپجای توصیف دکارتی جهان بر حسب حیثیت اه هایدگر ب .می کند جدا نمی داند چون ما را از جهان

 لیت طرق درک اشیاء را بیان می دارد.کما در بستر محیط خود را می شناسیم و اعمال ما  .حیثیت هرمونتیک استفاده کند

نباید حکمی که به آن  :هرمونتیک تفسیر روزمره به حیثیت حکم سازی دو مرحله دارد انتقال یافتن از یک حیثیت به نظر هایدگر

 .می رسیم را نمونه ی اعالی زبان بدانم چون در این صورت روزمره و ابژه را جدا کرده ایم

یگر توی دستی ندی می شود که دمندها: مثالً یک چکش برای ما تبدیل به هستومرفتار ما نسبت به هستو ه(یک انتقال در وج1

 .نیست
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ی شود و به عنوان جواهری مندها از بستر وجودی خود جدا شده و روابط درونی آنها با عالم نادیده گرفته مدوم هستو ( مرحله2

در این  .ندی مستقل تلقی شودممحمول می آوریم تا هستوو دارای اعراض تلقی می شود مثالً آن چکش را در رابطه با موضوع 

 انتیک رسیده ایم.فصورت از حیثیت هرمونتیک به اپو

دلیل دانشمندان امروزی بی جهان شده اند معنای  ند های مورد مطالعه دانشمندان هم از آنها جداً افتاده اند به همینمهستو

 اگزیستانسیال علم آن است که هرگز اشیاء را جدا  و بدون شرط و فرضی نمی توان کشف کرد.

 زبان کنونی راه مناسبی برای درک هستی نیست، زیرا به حیثیت هرمونتیک و درگیری ما با جهان توجه ندارد.دستور 

دانشمند هم نمی تواند خارج از بستر  .فعالیت: ما از علم به جهان نمی رسیم، از در جهان بودن به علم می رسیم نعلم به عنوا

 یر است.فرهنگی اجتماعی و... باشد و در آن اس –تاریخی 

 .شده به نظر هایدگر از یونان باستان شروع شد هابژ به صورت ریاضی و فیزیک که مقدمه جدایی سوژه و تمطالعه محض کمیا

 من فکر می کنم پس هستم. :خود دانشمند است بژکتیویتها ریاضیات اثربنیاد طرح  .ت استیابرداشت دکارت هم مبتنی بر ریاض

 ل می گوید که بر علم برتر می دارد:شناسی بنیادین منبع شناخت می داند و به سه دلی هایدگر فلسفه را به معنی هستی

 .(علوم نمی توانند ماهیت خود را به عنوان وجوهی از فعالیت انسانی تحصیل کنند1

اجزند مثالً (علوم نمی توانند موضوع خود را ثابت کنند. آنها فقط با موضوع سروکار دارند و از درک و اثبات صحیح مبانی ع2

 دانشمند نمی تواند از طریق ریاضیات بفهمد ریاضی چیست.

علوم سعی دارند پرتاب شدگی ما را پنهان کنند و به ما مفهومی از خود به عنوان (آدمی در علوم بی خانه و بی ریشه است، 3

 پس علوم نسبی است. .به نظر آنها جهان مجموعه ی اشیاء است .درک بدهندمسوژه ی 

 هایدگر هر یک از علوم فقط به یک وجه می پردازد نسبت به سایر وجوه دچار نسیان است. به نظر

مثالً در یونان قدیم  .هایدگر وظیفه تکنولوژی حقیقی را فراخوانی می داند اما تکنولوژی جدید فراخوانی نیست نقد تکنولوژی:

تخنه به کشف ویژگی های دورنی  نقره می پرداخت اما طرح علل اربعه ارسطویی را می توان مقدمه ای دانست برای آن که تخنه 

دادن، ابزاری نگری، سوداگری،  نظام .همین روند ما بعدالطبیعی ویژگی های تکنولوژی جدید را شکل داد .از هستی دور شود

حذف هستی باعث شده انسان خود را  .مروزه تکنولوژی بر خود آدمی غلبه کرده و بی خانمانی را به ارمغان آوردها .محاسبه گری

 مرکز هستی بداند.

اما، در هیچ دوره ای به اندازه ی دوره ی جدید  .طرح ایده افالطون آغازی بر آن بود که انسان جهان را هم چون تصویر تلقی کند

اگر جهان یک تصویر است به مقتضای اغراض و مقاصد مختلف تصاویر متفاوتی وجود  .ناخته نشده استجهان به عنوان تصویر ش

 و این یک تناقض در اندیشه دکارت است. ،ت دکارت غلبه بر آن بوددفبی گرایی است که هسدارد که این مستلزم ن

 ا عکس بلکه همان هستی و حقیقت است.هایدگر طرح خود را نسبی گرا نمی داند و در آن جهان نه به عنوان تصویر ی
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 فصل هفتم: جهان گوهری*

 .شکوفایی نجات هنده را در هنر و مخصوصاً شعر می بیندمثل یونانیان هایدگر  

 :ویژگی برای آثار هنری قایل است ههایدگر س

 ندهامبر مال ساختن هستی هستو (برمال سازی:1

م در یک برهه دبلکه آنها را می سازد)مثالً معبدی که جهان مر ،اثر هنری نه تنها جهان و زمین را مجسم می کند ( بناسازی:2

 تاریخی را نشان می دهد(

ندها را در هستی نشان می ماثر هنری جایگاه هستو .ی نمایدم اثر هنری روابط دورن هستی را برقرار می کند و باز( برقراری: 3

اثر هنری نشان می دهد حقیقت جهان در یک دوره تاریخی چگونه بوده  .را با یکدیگر و محیط برقرار می کند دهد و نسبت آنها

 است.

به نظر هایدگر زبان خانه ی هستی است و هستی را باید بر حسب زبان فهمید و باید بگذاریم زبان درباره هستی سخن بگوید و 

 ه شود )نامی که هایدگر بعدها به فلسفه می دهد(این مستلزم آن است که درباره خود هستی اندیش

تعریف می کند که باید نشان داد اشیاء خودرا نشان دهند. اما تکنولوژی باعث شده است که از  هایدگر اندیشه را در رابطه با شیء

 محروم و بی خانمان شود. هم ماوای با جهان

اما نه  .می شود هجهان گوهری تعبیری از جهان است که در آن جهان در ارتباط با اشیاء جهان ماهوی دانست جهان گوهری:

اشیاءی که مستقل هستند چون ماهیت شیء عبارت است از شیئیت که چیزی جز تقرب و نزدیکی نیست بنابراین جهان با اشیاء 

 .به عنوان موجودات مستقل سروکار ندارند

که هر بعد آیینه سه بعد دیگر است و از این رو بازی جهان یک  "میرندگان زمین، آسمان، خدایان،"بعد است:  4جهان دارای 

 .است "بازی آیینه"

 :ویژگی های جهان گوهری

 هرچهار بعد بر هم داللت دارد و جهان هر کدام، جهان دیگری است. (جهان گوهری لوگوس و هستی است.1

اما این از آن لحاظ که چار بعد به بعد هم وابسته اند با تجربه فهمیده نمی شود معقول بودن به  ( جهان گوهری معقول است:2

 معنای اشراق در بازی آیینه است.

این ازلیت با ازلیت هگلی و غایت ارسطویی که ورای زمان است متفاوت  .( جهان گوهری در برابر شیء یک نوع ازلیت دارد3

 رام و باقی است.آولی خود این زمان  .شدن است در برهه ای از زمان پدیدآمدهزمانی که جهان در حال  .است
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 خود یعنی پنهان ماندن هم اشاره دارد. دحقیقت یعنی آشکار شدن و آشکار شدن بر ض ( جهان گوهری حقیقت است.4

فقر ذاتی دازین از مرگ پایان نیست بلکه حیطه ی امکانات آینده دازین است و  .است( جهان گوهری جهان انسان فرد5

 ."نیاز به هستی"پس دازین ذاتاً با هستی هم خانه است چون ماهیت او عبارت است از  .وجود داشتن است

ان جهان همراه دان هستی و فقداگر ماهیت دازین عین نیاز به هستی است و جهان هم محتوایی جز هستی ندارد مرگ با فق

 بلکه بر اساس هستی و جهان شکل می گیرد. ،نه بر اساس حیوانیت دافربدین ترتیب ماهیت انسان است. 


