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Abstract 
The following paper follows first of all Heidegger’s question concerning 

meaning of Being in his early works. Then it deals with his answer to that 

question, which is remainded unchanged in spite of the great transformations 

of his Being-problematic: According to Heidegger, the meaning of Being in 

the western history of thinking i.e. in the metaphysics has been understood 

always as “presence" (Anwesenheit). Heidegger not only doesn’t oppose this 

historical answer, but also has reflected it in his philosophical thinking. The 

most important consequence of this move is the emergence of the term 

Dasein, in that lies the meaning of Being or presence too. Heidegger owed 

this great ontological position to his lengthy philosophical dialogue with 

Aristotel. Finally this article shows how Heidegger develops step by step the 

presence from an Aristotelian-metaphysical position of being in general or 

being as such, into something concerning his special term Dasein, which 

includes exclusively the human being. Now human Dasein is presented by or 

for himself and in the world as Being-in-the-World. 
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 «دازاین»پیدایش مفهوم از معنای وجود و هایدگر پرسش 
 *مسعود زمانیسید

 ایران ۀپژوهشی حکمت و فلسف ۀاستادیار مؤسس

 (104تا  85)از ص 

 31/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 20/5/1399تاريخ دريافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
های اصلی و پردامنه در انديشۀ هايدگر است. مقالۀ حاضر به سرآغاز  از پرسش ،پرسش از معنای وجود

دهد که او گذشته از آنکه آن را به طور ؛ تا نشان گردد های اولیۀ هايدگر برمیگفتار درساين پرسش در 

با مفهوم  و نیزهو،  زدن آن با پرسش از موجود من حیثاز طريق پیوند ده است، اوالًکرگسترده مطرح 

در ضمن بحث از  ه ويژهاو از همان آغاز، ب ثانیاًگرداند.  سنت کهن مابعدالطبیعه برمی آن را به ،جوهر

کند: در مابعدالطبیعۀ  که بعدها بارها تکرار می رسد نای وجود میسخی به پرسش از معبه همان پا ،جوهر

 ،های زبانی زيادی سپس با آوردن نمونه مقالۀ حاضر اند. کرده به حضور معنا میهمواره غربی وجود را 

 «دازاين»از لفظ  ،های مختلف پرسش از معنای وجود دهد هايدگر هنگام بحث از صورت نشان می

(Dasein) اهل فلسفه در  عموم کالم با در آغاز دازاين را هم اويعنی  ؛ه استدرک بسیار استفاده می نیز

برد و دازاين اصطالح خاصی دال بر هويت و شخصیت انسانی  به معنای عام وجود به کار می ،آلمان

ه دهد ک هست. اين مقاله سرانجام در بخش سوم نشان می وجود و زمانکه بعدها در  چنان  نیست، آن

 رسد و نیز چگونه در لفظ دازاين اش می به معنای اصطالحی ،هايدگر چگونه از آن معنای عام دازاين

 نهفته است.  (حضور)ن پرسش از وجود و معنای آ
 

 .هايدگر، دازاين، معنای وجود، حضور، مابعدالطبیعه: یکلیدی ها واژه
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 . مقدمه1

 وی فهم راه فکری او و برنامۀ فلسفی منسجمهای هايدگر به گفتار درسانتشار  و ويرايش

 ای نخستین او در دورۀ اول تدريسهگفتار درسخصوص ه کرده است. بکمک بسیاری 

های او  گیری انديشه کند که نحوۀ شکل در دانشگاه فرايبورگ، کمک بسیاری به اين می

 را بررسی کنیم و بفهمیم. 

يکی از مسائل اصلی انديشۀ هايدگر پرسش از معنای وجود است که وی بعدها 

همین  زمان و وجودکند پرسش بنیادين  که تصريح می به ويژهپردازد،  کرات به آن می به

ردّ اين پرسش  .(Heidegger 1986: 337 , 338; 1991b: 45 & 2007: 30-32)پرسش است 

ال کرد و نیز بهای اولیۀ هايدگر دنگفتار درسصراحت و گستردگی در  توان به را می

. هايدگر سرانجام در خالل دريافت های وی برای يافتن پاسخی برای آن را کوشش

 گفتار درسسه  -که صورت ناپختۀ آن را در دو مطالعات و تفسیر پديدارشناسانۀ ارسطو

مابعدالطبیعی جوهر،   -به کمک مفهوم ارسطويیتوان يافت،  دربارۀ ارسطو می شاول

يعنی به باور او  ؛داند اين معنا را تاريخی می ، ولیکنکند معنا می «حضور»را به  «وجود»

همواره وجود را داند،  در تمامی تاريخ مابعدالطبیعه که او آن را ذاتاً غربی و اروپايی می

تاريخ و انديشۀ بنیان هايدگر مابعدالطبیعه را حال   عین دراند.  فهمیده همچون حضور می

رود، يعنی  مابعدالطبیعه می داند. پس وقتی در قلمرو انديشۀ هايدگر سخن از غربی می

 سخن از تاريخ غرب هم در میان است. 

از  ،، موضع او نسبت به مابعدالطبیعهشناسانهايدگر تصور بسیاری ازاما برخالف 

ت که هايدگر حقیقت اين اس .همیشه انتقادی نیستجمله در بحث معنای وجود، 

در فلسفۀ خويش بازتاب  بیعی دارد،معنای حضور را که به زعم او اساسی مابعدالط

دازاين در اش که دازاين باشد.  ين مفاهیم فلسفیتر مهمهم در يکی از  دهد؛ آن می

که  1923و  1922های  در خالل سال اين لفظ ؛انديشۀ هايدگر تاريخچۀ مشخصی دارد

دد نوشتن تفسیر پديدارشناسانۀ مفصلی بر ارسطو بوده است، تبديل به اصطالح صدر

سراغ  وجود و زمانگونه که از  همان ؛شود میدالّ بر هويت و شخصیت انسانی خاصی 

به معنای وجود  ،تر هايدگر دازاين را همانند عموم اهل فلسفه در آلمان ولی پیش ،داريم

اين هايدگر از معنای عام وجود تا معنای خاص بربرد؛ بنا کلی به کار میبه طور 

 :کندروشن در سه مرحله خواهد آن را  حاضر می رود که مقالۀ اصطالحی آن، راهی را می
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های اولیۀ هايدگر دنبال گفتار درسپرسش از معنای وجود را در  ،در بخش نخست

بن و بنیادی مابعدالطبیعی دارد. در عین  ،دهد که اين پرسش او کند و نشان می می

د. هايدگر کن پاسخ هايدگر به آن پرسش و نحوۀ رسیدنش به آن را معلوم می ،حال

قد است که در تمامی تاريخ فلسفه همواره وجود را به معنای حضور تخالصه مع

 اند. گرفته

دهد که او  نشان می هايدگرعبارات و تعابیر  از یهاي هبا آوردن نمون در بخش دوم،

در  پس دازاين ؛گرفته است در آغاز از لفظ دازاين کمک می ،برای پرسش از معنای وجود

به معنای عام وجود برای آن به  را اصطالح خاصی نبوده است. به هر حال او دازاين زآغا

 برد که معنای حضور را القا کند.  کار می

دازاين در خالل پرسش از دهد که چگونه آن معنای عام  نشان میدر بخش سوم، 

شود و به دازاين به معنای خاص اصطالحی  میمتمرکز بر وجود انسانی  ،معنای وجود

اصطالح خاص  ،بنابراين ؛شود انجامد، در عین آنکه معنای حضور از آن زايل نمی می

 ،تر به بیان صريحدازاين که دال بر وجود انسانی است، به معنای حضور هم هست. 

ين را در ازای معنای وجود در مابعدالطبیعه و در تاريخ انديشۀ غربی آورده هايدگر دازا

 اند. کرده است که همواره وجود را به حضور معنا می
 

    سرآغاز پرسش هایدگر از معنای وجود. 2

درگیر با پرسش از معنای وجود های دبیرستان  سالهمان از  شخود گفتۀبه هايدگر 

 باب معانی چندگانۀ موجود نزد ارسطو درنام:  نامۀ دکترای برنتانو به پايان از طريق شود؛ می

(Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles) از دوست  که

با  هايدگر جواناين تنها مورد مواجهۀ   .(Heidegger, 1985: 88) هديه گرفته بود پدرش

 ، با عنواندر دانشگاه استاد الهیاتش ،(Carl Braig) رايگکتاب کارل بوجود نبود.  مسئلۀ

 های درس نیز و (Vom Sein. Abriß der Ontologie, 1896) شناسی امهات هستی وجود. باب در

 ،خواند که در آن قطعات بلندی از آثار ارسطو، توماسِ آکوينی و سوارِز را می اش فلسفه

 اين است که. (Heidegger, 2007: 93) دکر می با مسئلۀ وجود درگیر را هايدگر جوان باز

به مدام  در اوايل دهۀ بیستهايدگر جوان  آيندۀ هایگفتار درسدر  وجود پرسش

 بدانیمبايد  نخست پیش از ورود به اين مطلب، امنته. شود طرح میهای مختلف  صورت

-24 سال زمستانی نیم پیش از مهاجرت به ماربورگ در)فلسفۀ هايدگر در دورۀ اول فرايبورگ 

 بايد به آن می ،بنابراين ؛گشت آن می گون های گونه زندگانی و صورت ردبر گِ (1923
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های اولیۀ خود از معنای گفتار درسهايدگر در  ،اينبنا بر  .دفلسفۀ زندگانی دا عنوان

 دينی زندگانی پديدارشناسی گفتار درسدر  مثالً ؛پرسد زندگانی می خودِ وجود

(Phänomenologie des religiösen Lebens)  تحت عنوان  1920سال تابستانی  نیمدر

. کند میطرح را ممسئله همین  (.Heidegger, 1995: 241 ff) «الف( طور وجود زندگانی»

 Gegenstands- und) «زندگانیوجودی و  شیئی شأن»از او سال بعد نیز  در نیم

Seinscharakter von »Leben«) الً واصرا زندگانی  معنای وجودآنکه خود پرسد، ضمن  می

 اصالً خود که بايد گفت سربسته .(Heidegger, 1994c: 1) دجوي آن می 1«فعلیت»در 

درحقیقت  ست،او که اصطالح اصلی فلسفۀ هايدگر در دورۀ فلسفۀ زندگانی فعلیت

اين اصطالح در مقابل  اساساً .دهد می به پرسش از معنای وجود ویکه  است یپاسخ

 ،(Leben an sich) شخود در خودیرا زندگانی خواهد  موضع با ارسطو می افالطون و هم

 يعنی در ،آن (Zugänglichkeit) بودن در دسترسو  (Verfügbarkeit) قابلیت وصولدر 

چنانچه فعلیت و دازاين را به معنای حضور بفهمیم،  ،بنابراين ؛در ديد بگذاردحضورش 

مانده  های غربی وفادار  شناسی معنای وجود در تمامی هستی تلقی ازهايدگر به اين 

     است.  

معنای » ات تعبیرکرّ به (61 آ )مبارۀ ارسطو درش گفتار درسین هايدگر در اول سپس

شناسی  بطن هستی و  در متن نه مستقیماً طبیعتاً ولی 2؛برد می کار را به «وجود

دومین  درو اما در آن روزها.  شارسطويی، بلکه در چارچوب فلسفۀ زندگانی خاص

 وی مستقیماً به مسئلۀ معنای وجود نزد هايدگر (62 آ )مبارۀ ارسطو ش درگفتار درس

 ،ينا بر ونافز. يیشناسی الئا بر هستی شخصوص با نظر بر تفسیر و نقد هب 3،پردازد می

تکلیف »: اندخو می گفتار درسخاص اين  معنای وجود نزد ارسطو را تکلیفطرح هايدگر 

است صاتی از تشخّ ]يعنی[ ،يیشناسی ارسطو آوردن فهمی از هستی دست  به ،بعدی مقرّر

-112 :2005 ←) کنند تلقی می)معنای وجود(  وجود (als/as) اعتبار  به را آنها موجود درکه 

117). 

 طور  و پرسش از معنای وجود بهشناسی  از اين وظیفۀ محدود تا به هستیمسلماً 

و  کند می طیّ گفتار درسدر همان  همهايدگر آن را که ؛ ماند نمی باقی کلی راه درازی

بر خويش از ريشه  :شناسانه عبارت است از تکلیف عمدۀ پژوهش هستی: »گويد می

   . (179 :2005) «مقرّری معنای وجودِ اصلِکردنِ آشکار
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 رسد به پاسخ او به آن معنای وجود از طرف هايدگر، نوبت می مسئلۀپس از طرح 

کوشد  هنگام پرسش از معنای وجود نزد ارسطو به انحاء و اطوار مختلف می . ویپرسش

کلی  طور  مسئلۀ معنای وجود بهبه آنکه او بعد از  4،گزارشمثالً در ؛ تعابیر مناسبی بیابد

 امنته معنای وجود را ،با نظر بر زندگانی عملیکوشد  و می پردازد میو نیز در نزد ارسطو 

 «پديدآمده بودن» به آن را ،دکنروشن )پوئیِسیس(  ποίησιςلفظ يونانی  با توجه به

(Hergestelltsein) گرداند برمی (Heidegger, 2005: 394 ff.).  دومش گفتار درسهايدگر در 

ترجمه ( Haben) «داشتن»و  (Habe) «دارايی»اغلب  وجود را عنایِم اصلِ ،ارسطودربارۀ 

 عنایم اصلِ حدود تحديد از مباحث مربوط بهپرسش  او .(.ibid: 204, 373 ff) دکن می

که آن را  ،دانرس میهم  مفهوم يونانی جوهر طرحبه  سرانجامرا  (ibid: 179, 178) وجود

هايدگر تحت  ،د. پس از آندان  وجود نزد ارسطو می حث معنایبم در مفهوم بنیادين

مورد خطاب قرار »با لوگوس که او آن را به  پیونددر  منتها، «معنای وجود جوهر»عنوان 

 بههم  ،کند ترجمه می( besprechen) «پرداختن دربارۀ  سخن»و  (ansprechen) «دادن

يعنی از  ،«واحد موضوع قلمرو»د و هم اينکه از پرداز می «معنای وجود چندگانگی»

وجود را  معنای ينچندارسطو » :(ibid: 204-6) پرسد معنای واحد موجودات می

 ] يعنی[ «وجود»به چه معنايی از  :با اين پرسش که بطدر رشمارد، و البته  برمی

 .(205 :2005) «رود سخن می شده دادهامراز  «موجوداً»

واحد  وجود ،[بحث] و همچون موضوع ،داشتارسطو وجود را در نظر »خالصه اينکه 

 .(234 :2005) «نهد پیش می را (ούσία)جوهر/  کثرتش و

معانی وجود  بحث دربارۀ به تر ديگر صريحدر دورۀ بعد، يعنی در ماربورگ، هايدگر 

را در چارچوب  )موجود به طور کلی(و نیز بحث موجود من حیث هو  پردازد نزد ارسطو می

سال زمستانی  )نیمدر ماربوگ  شگفتار درسر نخستین . او دکند میپديدارشناسی طرح 

 180←؛ .Heidegger, 1994a: 51 ff) نزد ارسطو «اصلی وجود تشخصچهار » (24/1923

ff.) ی«ماهو به -تشخّصِشش »و يا  را (Was-Bestimmungen) را  5دازاين به معنای وجود

اصطالح  حال او  عین در گذارد. بحث میبه نزد ارسطو  ،تر و به بیان دقیق نزد يونانیان

موجود در مابعدالطبیعۀ ارسطو  به ،لفظيونانی به کمک اصل  پديدار را هوسرلی

 ممتازِ طورِ ( همچونΦαινόμενονپديدار )»گويد:  میرا  یین عبارتچنو  گرداند برمی

خواهد  می در اينجا هايدگرالبته . «یروشن در ]موجود موجوديت =[ دازاينِموجود:  حضورِ

 وجودمبه معنای ]بارۀ دازاين شان در با پژوهش در ربطچه چیزی برای يونانیان » بداند
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توجه  تنها بهخواهیم  می چوندر اينجا  .(.ibid: 45 ff) «قابل درک بود [کلی طور به

 نقل به صرفاً، اشاره کنیمدر مباحث وجود ارسطو  جوهر اصلیجايگاه به هايدگر 

 را جوهر لفظ يونانی که در ضمن آن یمکن بسنده می يا وجود دازاين تشخصششمین 

 کند:  می به حضور ترجمه هم

که شود میممتاز شیء هر باراز اين طرق،  شده گفته معانیو  شئونمیان اين  . در6

 ربطکه برای آن . ولیدهند می (ούσία)جوهر عنوان آن به  ود دار خاصیوجودی  أنش

ظاهراً  که چنین مفهومِ کنیم، بايد توجه ببینیمرا  وجود مفاهیمو ساير جوهر میان 

 من دور و برِ در خانه که آنچه است: ثروت، به معنای دارايی، ای در فلسفه انتزاعی

 .]...[« ضراحامر »هست، 
  در بههمین بخشد: حضور.  به آنها میوجود  همچونرا موجودات اصلی  أنش جوهر

 .(1994a: 46)است  شده لحاظ طور ضمنیبه ناگفته « ءاشیا»مفاهیماصطالح 
نزد  ،تر نزد يونانیان و به بیان دقیقکه  زند می گرهرا با دازاين جوهر بنابراين هايدگر 

آن  تر مهم هم باز نکتۀ . ولیاستمعنای وجود  به اصالً يعنی ،وجود عامِ به معنایارسطو 

به لحاظ  او گفتیم که کند، ترجمه می 6«حضور» راجوهر در اين میان هايدگر است که 

. داند نیز می شناسی هستی گوناگون های معنای وجود در همۀ صورتآن را اصل  تاريخی

 وجوهر معنای   ظاهر لفظ، به بنا بهين هايدگر در اصطالحات اوايل خود دازاين را ا بر ناب

 رد. ب می کار  حضور به معنای  ین را هم بههم خود

 فلسفۀ ارسطو مفاهیم بنیادين گفتار درسدر جوهر اوج بحث هايدگر در باب ولی 
(Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie، سال تابستانی  نیمشده در ماربورگ، ايراد

در  .(Heidegger, 2002: 21-35) شخصوص در باب هفتم هب ،آمده است (18آ  ؛ م1924

به دازاين گرداند،  به حضور برمیکرّات  بهدر جاهای ديگر  که راجوهر هايدگر  نیزاينجا 

، موجود وجودمورد  درموجود و هم  مورد درهم  ،دومعنايیاين را نیز کند. داز ترجمه می

از  که ،برد می کار  به (ontologische Differenz) «ختیشنا یز هستیتم»با نظر بر  يعنی

 :ستاصطالحات مهم فلسفۀ وجودی او
از معنای متداول آن  (ούσία)جوهر توانیم ببینیم که چگونه معنای اصطالحی  ما می

شخص است در طور تميک موجود  متداولبه معنی  جوهرمنشعب شده است. 

 ،. معنای اصطالحی برعکسشود می مراد یضمنبه طور  طور صرفاًاين  [و]وجودش، 

وجود را، همین طور  و نه صرفاً ،شد ناگفته مراد می فقط قبالًکه  طور وجود را ًاموضوع

. مستقیماً موجود را مراد 1تواند:  می جوهر [پس] ؛دهد می  دست بهرا  بلکه هر موجودی

د کن میمراد  را . مستقیماً طور يک موجود2 ؛(است شده مراد در ضمنطور، کند )

. يک موجود، 1: جوهرين مراد از ابنابر ؛(است خود همین موجودمراد شده در ضمن، )
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به معنای جوهر  [پس] زاين است.-. طور وجود، وجود، موجوديت، وجود به معنای دا2

. 2، (Da-seindes/زاينده-دا) دراينجا-. موجود1متضمن ايهام است:  ،زاين در خود-دا

 .(2002: 25) (Da-seindes/زاينده-)دا دراينجا-موجود وجودِ

، بلکه آن ش نکردهپرسش از معنای وجود را فراموپاسخ به هايدگر نه فقط  ،خالصه

مشخص  او يک معنای کامالً ،ولی در اين میان ،مختلفی نیز پاسخ داده است را به انحاء

-شناسی يونانی بنیان هستیبن و در  آن را که ،حضور ؛يابد و واحدی را برای وجود می

و  در سیر تاريخ فکر ی مختلفها شناسی حتی در بنیان همۀ هستی پیرو آن ارسطويی و

سبب همین نسبت به  ،کردن وجود به حضور به زعم هايدگر. معنابیند میفرهنگ غرب 

هايدگر اين معنای  فراموش نکنیم که امری غربی است. و لذا است تاريخی ارسطويی

قول باال آن را لفظاً   که در نقلحضور را از لفظ يونانی جوهر در نزد ارسطو برگرفته است 

  گرداند. به دازاين برمی

خوديت و هويتی انسانی  بر حاين اصطال دگر کهمحور هاي حتی در فلسفۀ دازاين

 گفتار درسدر قطعۀ زير از  مثالً ؛برد د، معنای حضور را در مورد او به کار میدارداللت 

 (63/مجموعه آثار، Ontologie. Hermeneutik der Faktizität) . تأويل فعلیتشناسی هستی

 را به دازاين انسانی نسبت داده است:  (تحضر /Präsenz/ )پرزِنسصورت التینی حضور 
امروزۀ وی، در جهت نگرش بر پديدار اصلی  [وضعیت]از طريق مالحظۀ اولیۀ دازاين در 

را [ تاريخیيعنی فلسفه و خودآگاهی ]، در وی دو جهت شرح افتادن 7«افتادگی شرح »

آنها دازاين به نحو  بادهند که  برگرفتیم. آنها خود را همچون اطواری نشان می

 نمايد گويد؛ يعنی خود را برای خويش حاضر می سخن می دو از خو شدۀ خويشتأکید

(präsent machen) (79 :1988) دارد می  و در همین حضور نگه.  

چگونه مفهوم حضور را به دازاين هم  توضیح دهیم که هايدگر اصالً اين را بايد مستقالً

عام  به معنای در ابتدا دازاين را لفظ که هايدگر بدانیمبايد اول ولی ، دهد تسری می

جنبۀ زبانی  در واقع در وهلۀ اول بهبرده است.  به کار می وجود و نیز به معنای حضور

 . هم هست مبتنی بر بن و بنیانی فلسفی پردازيم که مسلماً بحث می
 

    (Sein/زاینوجود ) معنا با هم دازاین. 3

، داند میرا حضور  وجودمعنای  که هايدگر  شناسانه ين مالحظۀ هستیااکنون بر اساس 

 یاصطالح به طور آن را پیش از آنکه خصوص ه، بکنیمدقت  بیشتر دازاين لفظ در بايد

ی وجود و ااهل فلسفه به معن رايجزبان  بهد، کنش اطالقفقط بر هستی انسانی 

، ايم بازگشتهاصطالح دازاين  روزگار زايش بهما  بنابراين؛ ردبُ به کار میء  موجوديت شی
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ببینیم چگونه و  کنیمواژه در زبان هايدگر جوان درنگ اين اولیۀ دربارۀ نحوۀ کاربرد  تا

  شود. می او در عرصۀ وجود حضورو دال بر  منحصر به انساناصطالحی  تبديل به تدريج به

 به بحث حضور و طبیعتاًمعنای وجود  را هم به مسئلۀدازاين  لفظ پایهايدگر 

طرح نیز  از معنای وجود به صورت پرسش از معنای دازاينرا و پرسش خود ه کشاند 

بارۀ ش درگفتار درسآغاز نخستین سردر  او. (.Heidegger, 1994c: 6ff←) کرده است

در تاريخ  (Daseinserfassung und –deutung) «کردن دازاينو معنا درک» ازارسطو 

 جا به در همین او هم که وقتی .(ibid: 7) کند میصحبت فلسفه و در تاريخ مسیحیت 

 پردازد می (Daseinsinterpretation und –begrifflichkeit) «پردازی دازاين تفسیر و مفهوم»

(ibid: 6)، منظور او همان معنای  کند، ولی در حقیقت پرسش از معنای وجود دازاين می

 زبان فلسفی درهايدگر  . اصوالًدر سنت مابعدالطبیعه است يعنی وجود ،عام دازاين

به  ن را همآ و خودِ دانست میوجود  معنای هم لفظ، ظاهر نظر بربا  دازاين راش آغازين

کاربردهای دازاين در فرايبورگ اول، اولین  درهايدگر  پس ؛گرفت میحضور  معنای

 واژۀبلکه  ،هويت و شخصیت انسانی برای آن قائل نیستهنوز  ،وجود و زمان برخالف

اهل فلسفه در آلمان تفاوتی  عموم در زبان شبا معنايدر آن زمان  اودر زبان دازاين 

 «تحضر»و  (Anwesenheit) «حضور»، (Anwesensein) «بودن حاضر»به معنای  ندارد و

(Präsenz)  طور کامل دازاين خانه»ست: ا آن يا موجوديت موجوديک» (Heidegger 

 Heidegger) «زاين اين میز-دا» ،(ibid: 252) «دازاين برف و باران و سرما» ،(251 :2005

 «دازاين آتش»و  (ibid: 96) «)میز، کتاب(صرف اشیاء  یِدنیاي دازاينِ» ،(98 :1988

(Heidegger, 1994a: 21)بود ن»: کند بیان می را به کمک دازاين «عدم» ی همرد. در مو

 هم بقا و دوام موجود رارساند.  معنای حضور را بهتر می ، که البته(Nichtdasein) «دازاين

عنوان  (Noch-Dasein) «دازاين-همهنوز»يا  (noch Dasein) «دازاين همهنوز» با تعبیر او

 يتوجودمکلی هايدگر دازاين را باز به همان معنای  .(.Heidegger, 1994c: 148 f) کند می

يک  دازاينِ» و «گفتن دازاينِ بالفعلِ سخن»برد:  می  کار  به نیز حضور در امور انسانیيا 

به  «نبودن اتفاقی»و  «مندی قانون» از همچنین .(Heidegger, 1994a: 88) «فلسفۀ مطلق

در همۀ اين  .(Heidegger, 1988: 89) کند میتعبیر  (Immerdasein) «دازاين همیشه»

 گذاشت.  «موجوديت»توان  مواردی که گفتیم، در فارسی به جای لفظ دازاين می

و گاهی  (Wirklichkeit) «واقعیت»با در کنار و مترادف  را دازاين همچنینهايدگر 

اگر  پس ؛کند معنای حضور را القاباز آورد تا  می (Realität) «بودن یواقع»با  همنشین هم
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 (Heidegger, 2005: 352) «اند در ... عالم بنیان گرفته معنای واقعیت و دازاينِ»گويد:  می

 ،دازاين درحقیقت، (Heidegger, 1988: 87) «معنای دازاين شیء و اصالً واقعیت»يا 

 به عنوان در متن هم واقعیت و دهد می (Wirklichsein) يا وجود واقعی بودن معنای واقع

اين دو مترادف  هايدگر تر اينکه اما نکتۀ جالب ؛کند میمعنای دازاين را روشن  ،مترادف

 های زير که در مثال برد. طور کلی هم به کار می  را در مورد وجود موجود يا موجود به

 حقیقت در کند، در متن و بطن آنها پرسش از معنای وجود موجود را مطرح می هايدگر

 : توضیح دهدکوشد پاسخ خود را از طريق همین ترادف دازاين و واقعیت  می
زندگانیِ بالفعل، نه  عالمِ گون واقعیت شأن ]يا[، «(ist... da)در اينجا هست »عالم 

قدر  کند، و نه آن می يی شناخت تصوراستعالقدر سهل و آسان است که نظريۀ  آن

اولینِ محتوای  موضوع یناز دل همکند.  می  انگاری مراد -که واقعیت مسئله بديهی و بی

 شود. مشخص می بودن عیت، واقعیمعنايی دازاين، واق هويتمورد هر در  تازهمعنايی 

(1994c: 91). 

، نخست در ربط با تفسیرِ واقعیت [يعنی]همچون دازاين، « عالم»معنای وجود 

   .(ibid: 130) شدنی است فعلیت، مشخص

حضور موجودات به طور کلی به  واقعیت، يعنیپس دازاين به معنای موجوديت و 

های زير  در ترکیب «عالم»آن را با مفهوم  گزارشدهد که در  هايدگر اين امکان را می

 Heidegger) «همین دازاينِ عالم»و « دازاينِ عالم»، «عالم دارای دازاين»: زندنیز پیوند 

  بگويد. عالم را يا حضور تا واقعیت و موجوديت ،(354 :2005

 در» در اصل، موجودواقعیت  به معنای دازايناز هايدگر  ست کهپر پیدا

سوژۀ شناسنده و هر نظريۀ  هر نظر از صرفرا  آن« بودن وصول  قابل»و  «بودن دسترس

به  ،آن روزهای هايدگر فلسفیِدازاين در زبان به بیان ديگر  8؛کند مراد می شناختی

ين ا حضور. و اينها هم يعنی ؛است «اتوصولِ موجود  دسترسِ قابل وجود در» معنای

 حضور و تحقق در )که معنایدر لفظ دازاين  «دا»دازاين را جزء  و حضور تحقق ،واقعیت

آن  به همین دلیل در آثارش بر ،کند بیان می (مقام يا آن مکان دارد: در اينجا/آنجا، در اين

 .(Da-sein)زاين -با جدانويسی اين واژه با خط تیره: دا مثالً ؛شمار تأکید کرده است بی

 از يابد که قدر اهمیت می آنبرای هايدگر )يعنی خیلی زود در فرايبورگ اول(  گزارشدر  «دا»

 کند:   ده میاستفا مابعدالطبیعی وجود و ماهیت ئلۀمسدر تبیین آن 
 را «چه چیزی هست» بدين ترتیبکند و  را مشخص می «هست»معنای  (da) «دا»

 (Daßsein) هستِ اينکه هکنند تعیینمواجهۀ با وجود،  موقفِ اولین؛ در همین نیز
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 (Wassein) هستچیز چه حدود تازه بر همین اساس لذا ؛باشد می وجودم [يکوجود ]

 .(231 :2005) دآي می حاصل ]آن موجود ماهیت[

حول  ،موضع يک مابعدالطبیعی تمام عیار درتوان گفت که هايدگر  می بدين ترتیب

  «طور بنیانی دازاين اشیاء عالم». دپرداز هو میوجود من حیث به ممعنای عام دازاين 

، (Heidegger, 1994c: 91) گويد میش دربارۀ ارسطو گفتار درسدر نخستین هايدگر  که

به هر . ه باشددمراد کرعالم را موجودات و همین بنیان و بنیاد مابعدالطبیعی  بايستی می

مورد موجود من حیث هو  سخن با مابعدالطبیعۀ ارسطويی در دازاين را هم هايدگر ،حال

نشان نیز  شناسی هستی گفتار درساز  های زير . اين را مثالبرد به کار میموجود 

: است را به تن کردهکسوت يک مابعدالطبیعی  سرانجام جادهند که هايدگر در آن می

 ,Heidegger) «چیزها-دازاين»، (Heidegger, 1988: 96) ««صرف چیزها»طور دازاين »

 «چنینی جسمانی چیزها دازاين اين» ،(ibid: 350) «طورکلی دازاين به» ،(87 :2005

(Heidegger, 1988: 88)،  واقعیتمعنای دازاين چیزها و کالً »و نیز» (ibid: 87).  

اينکه هايدگر جوان به کمک دازاين به معنای وجود به طور کلی به موضعی فلسفی 

 و دازاين راتوان دريافت. ا لۀ حقیقت هم میئرسد را از پیوندش با مس و مابعدالطبیعی می

معنای »البته با نظر بر ؛ زند با مسئلۀ حقیقت نزد ارسطو نیز پیوند می دقیقاً

λήθες/ِکه گزارش  . ظاهراً«درآنجا/دازاين-حجاب و پوشش همچون ناپوشیدۀ وجود ،

نخستین جايی باشد که هايدگر ست، نشدۀ او دربارۀ ارسطو طرح کتاب مفصل و تألیف

يعنی آن را  ؛کند اش معنا می حقیقت را با بازگشت به يونان همانند بعدهای فلسفه

، بلکه «فکر با اشیاء «مطابقت»»داند و حقیقت نه  نمی« آيد امری که در حکم می»

/نامحجوب گیناپوشید»و به معنای  (.Heidegger 2005: 377 ff) «تحقق وجود»همچون 

 گرداند:  به خود وجود برمی (ibid: 380)موجود  «بودن
όν ώς άλήθες [ ازحجاب حقیقی/ناپوشیده/عاریموجود همچون امر]  نه وجود و

، بلکه موجود در خودی خودش با «حکمِ صادق»حیطۀ وجودی خاص يا قلمرو اعتبار 

  .(380 :2005)ش همچون امری نامحجوب/مکشوف است ( دازاينώςطور )

 /دازاينده» به صورت اسم فاعل دازاين راهايدگر  ،فلسفه زبان رايجچارچوب  درباز 

 مثالً ؛(.Heidegger, 1988: 88, 91 f., 94-8, 100 f) برد می به کارهم  (Daseinde) «باشنده

در محیط » يا (ibid: 95 & 97) «يما ای که با آن مواجه /باشندهای دازاينده» گويد می

 از سنخ [animal rationale/حیوان عاقل]همراه با او  که یديگر امور شامل پیرامونی

اتفاقی نیست  پس اصالً .(ibid: 27) «... )گیاهان، حیوانات( اند /باشندهاند دازاينده ،زندگانی
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 آن را و گیردب همین صورت فاعلی را معادل فنومن يونانی یبه طور راديکال هايدگر که

بنیان و بنیاد مابعدالطبیعۀ . در حقیقت او زندب پیوند نیز معنای موجود به طورکلی با

 با چنین ،و نو هکهن يعنی ،پديدارشناسی هوسرل بارا حیث هو يا موجود من  ارسطويی

 : زند پیوند می هم
که از  استφαινόμενον سرمنشأش در اصطالح يونانی  /پديدارواژۀ فنومن

φαίνεσθαι [يعنی] آن  /پديداربراين فنومنبنا ؛دادن مشتق شده است را نشان خود

اين در وهلۀ دهد.  خود را نشان می ،دهنده چیزی است که همچون امر خود را نشان

شد با یننش( هست، نه آنکه به نحوی از انحاء جاdaخود او است که اينجا ) يعنی ،اول

 ،/پديدارشده باشد. فنومن و نه آنکه به نحوی بازسازی يا در مالحظۀ غیرمستقیم بیايد؛

 ش حاضردخو از جانب خودِ :ممتاز ینحو بودن چیزی و البته از طور شیء عبارت است

 (Sachhaltigkeit) فراتر از شیئیت و ابداً اصالً در وهلۀ اول بنابراين ؛شیئیيک  بودنِ

عنوانی  پديدارنیست.  ]هم[ در آن داللتی بر قلمرو خاصی از امور سازد؛ را مقرر نمی

 .(.f 67 :1988) است بر يک طور ممتازی از شیءبودن

، 17آ  )م بر پژوهش پديدارشناسانه درآمدی در ، يعنیبعديش گفتار درسهايدگر در 

باز پديدار  او در ماربورگ است، گفتار درسکه اولین  (1923-24سال زمستانی  شده در نیمايراد

 موجود به معنای عام که گفتیم به معنای )دازاينده = باشنده(اسم فاعل دازاين  کمک بهرا 

لحاظ  مابعدالطبیعی آن را در حقیقت يعنی ؛کند معنا می است، به طور وجودی

/باشنده، و يک تعیّن وجود است، و  يعنی خودِ دازايندهΦαινόvενον » :نمايد می

 ←؛ 1994a: 14) «اظهار شود رانمودن خویشاش کرد که خصیصۀ  بايستی چنان تلقی می

Ibid: 21 25 :2002؛.) 

ی رسیده است که هايدگر بر اساس مفهوم حضور بین پیوندمان به اينک که سخن

نقل  گفتار درسزند، از همین  دازاين به معنای وجود به طورکلی و پديدارشناسی می

يعنی  ،میان پديدارشناسی و دازاين اصطالحی باز ی که اوآوريم حاکی از پیوند قولی می

است   معنای تاريخی ،نکتۀ مهم؛ اما خوديت و شخصیت انسانی قائل استدازاين دال بر 

 بهاو  اصطالحیدازاين  حقیقت در. کند که هايدگر بر مفهوم دازاين اصطالحی بار می

 تعريفی از ،او با دازاين ،يعنی برخالف تصور رايج ؛نظر دارديعنی تاريخ غرب  ،تاريخ

کند که  دهد، بلکه انسان خاص غربی را مراد می به دست نمی انسان من حیث هو انسان

يعنی انسان غربی  ،او دربارۀ دازاين ،به عبارت ديگر ؛بعدالطبیعه عجین شده استبا ما

 کند و بس:  میطرح مبحث 
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لوژی/  ــ»و  ]فاينومنون، νονφα όνφαφ[ «فنومن/پديدار»تا آنجا که اين کلمات 

شان ما کنند، با معناکردن میرا بیان « دازاين» ]، لوگوس = نطق[λόγος «شناسی ــ

( Selbstauslegung)خويشِ  به وبسط شرح تاريخ در و غربی انسانیت دازاينِ تاريخ درون

 .(1994a: 1-2کنیم ) همو حرکت می

 کار  ش به معنای وجود موجود بهلاياو زبان فلسفیهايدگر دازاين را در خالصه 

هايدگر  ،شناسی کالسیک دارد. با همۀ اينها وجود در هستی برابر بامعنايی  پس ؛برد می

را نیز به تحقق  آنکه ، فهمد دازاين می به کمک خود خاصمعنای وجود را به سبک 

ز آنکه او البته پس ا ؛کند حضور تفسیر می بودن، يعنی بالفعل، در دسترس و قابل وصول

وقتی که  حتی موضوعیت بخشید. و از معنای آن راکلی  طور  وجود به از نخست پرسش

رسد، مفهوم دازاين  بارۀ معنای وجود که به حضور میدراسخ از دل اين پرسش و پ

سازد، باز اين معنای خاص مابعدالطبیعی را در نظر دارد و انسانی  می اصطالحی را

ولی از دازاين به معنای وجود تا  ،درتنیده با آن، يعنی انسان غربی را مراد کرده است

 دهد. نوشته توضیح میودنش را بخش بعدی اين مدازاين اصطالحی راهی است که پی
   

  اصطالحی . تسرّی معنای وجود به دازاین4

گرفتن  يعنی حضور در شکل ،ايم که معنای وجود به اصل مطلب خود رسیده اکنون

 شناسی هستی گفتار درس از او که  چنانهم انسانی، شخصیت و هويت دارایِ دازاينِ مفهوم

 ،تأثیر و خنثی نیست وجه بی کند، به هیچ اصطالح می وجود و زمانخصوص در  هبه بعد، ب

تواند  آيا او میحتی دازاين را هايدگر در اِزای آن معنای تاريخی ساخته و پرداخته است. 

زبان با مابعدالطبیعه، ولی در مورد زندگانی و فعلیت  دازاين به معنای عام وجود را که هم

ارتباط با تعابیر پیشین خود،   اگهان بیبرد، ن کار میيا تحقق آن در عالم وجود به 

 وجود را معنای پردامنۀ پرسشکه هايدگر  چگونه ؟دازاين انسانی کند اصطالحجايگزين 

 خود و )که آنهم سرانجام به معنای حضور است( شو به فعلیت به زندگانی قدم نخست به قدم

 را اصطالح خاص دازاين خود تواند می ،داد میبه دازاين انسانی بسط  اين را هم سرانجام

ع در وهلۀ واين موض بررسیبرای ؟ بسازدهمچون معنای وجود  ،بدون توجه به حضور

 زيرا ؛پردازيمبزندگانی انسانی بارۀ دازاين در هايدگر از یها استفادهبه  بايد اول می

دارای هويت و  دازاينِ مفهوم به اودر دورۀ بعدی فلسفۀ  سرانجامند که اينهاي گمان بی

   .انجامند میشخصیت انسانی 

که  هايدگر از دازاين به همان معنای عامِ موجوديت موجوداتديديم اجمال  به قبالً

و  کند استفاده می نیز اش یانسان و زندگدر مورد ان مفید معنای حضور هم هست،
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انسان و ايدۀ دازاينِ »يا  (Heidegger, 2005: 354 40 :1988&) «دازاين زندگانی» :گويد می

پديدار  واقعیت خود موجوديت وکه بازهم مراد از آن  (Heidegger, 2005: 369) «زندگانی

. کند اصطالح می بعدها ی که هايدگرخوديتدارای هويت و زندگانی است، و نه دازاين 

 «همچون زندگانی دارای قصد و غرضدرک دازاين انسانیِ »از  اگر سخن اين است که

(Heidegger, 1994c: 81) اگر از  و. ، منظورش دازاين اصطالحی نیستآورد به میان می

 «طور دازاين زندگانی بالفعل» پرسد و برايش از معنای وجود زندگانی انسانی می

(Heidegger, 2005: 94) زندگانی همچون دازاين در يک عالم» از يا» (Heidegger, 1994a: 

 دسترسِ قابل تین مجال بالفعلِ درنخس» واقعیت آن يا رد، درحقیقتگی میسراغ  (51

 :Heidegger, 2005) 9 «دازاين [يعنی] –خودش  نسبت بهت زندگانی یّوضع [يا] مجادله، 

و در مقابل  ه مذاق ارسطويیهم ب ، آنکه اين هم يعنی حضور ؛را در نظر دارد (91

اين  د.دان میها  در عالم ايده ها آن  که اصل اشیاء و امور را جدای از وجود حسی افالطون

که آخرين  کند، می تأيیدهايدگر دربارۀ ارسطو  گفتار درساولین  زا عبارت زير توضیح را

 «من»آن را سرانجام مشروط به  «واقعیت»، يعنی زندگانیصورت بالفعل و متحقق 

 :شود می تر نزديک هابعد دازاين اصطالحیِ قدمی به از اين رو ؛دکن می
يک  [آناز ] فادهغريبی دارد؛ در است امروزه يک سیالیت عجیب و « زندگانی»لفظ 

 ]همین[: »نهاده استمتعلقِ به من  یِپرمعنا ین حالعدر  ،آخرينِ ،جامعِ واقعیتِ

 .(1994c: 81) «زندگانی

محکم  اموریبا همۀ  حال  عین در دازاين در مورد زندگانی فادۀ هايدگر ازاستپس 

تر  توان به قبل اکنون می .آورديمواقعیت و عالم  بارۀما قبالً در گره خورده است که

مسائل  گفتار درسدر  20/1919زمستانی سال  در نیم حتی نگريست و ديد که هايدگر
 در» بارۀتفصیل در هبهم  (Grundprbleme der Phänomenologie) اصلی پديدارشناسی

 يعنی ،گمان بیکه  (Heidegger, 1992: 81) «سرمنشأ زندگانی بالفعل قلمروبودن  دسترس

در جای ديگری از  .بودگفته سخن  (ibid: 104) «گون زندگانی بالفعل خصیصۀ واقعیت»

 گويد می (Weltcharakter des Lebens) «گون زندگانی عالم شأن» زاباز  گفتار درسن هما

 مشهور نوعبه سه آن را به طور کلی و  داند زندگانی يکی میعالم را با  و حتی

هم  وجود و زمانرا در  ها آن تر انواعی که صورت پخته ؛کند تقسیم می شا هايدگری

پیرامونی   )عالمخويش   همی، عالم با  پیرامونی، عالم  عالم ]سه[ در همینما » :بینیم می

 .(33 :1992) «ستزندگانی ما، عالم ماکنیم.  زندگی می 10 کلی(طور به
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عالم را فقط به معنای مجموعۀ موجودات به کار  در دورۀ اول فرايبورگ پس هايدگر

در اواخر اين  ولی سرانجام .گرداند برمیدگانی انسانی به زن رد و گاهی هم آن رابُ نمی

وجود و همانند عالم را ، شناسی هستی گفتار درسو نیز در  گزارشدر  مثالً است که دوره
معنای واقعی بودنِ و دازاينِ/موجوديتِ »د: آور میدرقید دازاين انسانی  به عمدتاً زمان

 عنوان نحوۀبه  [هم آن] آن، تيّهويابد به  عالم بنیان گرفته است در، و تشخص می

  . (2005: 352) «(Womit des sorgenden Umgangs) اهتمامی مراودۀ

 همین امر،»شود:  می تکرار تر بیان نامتداولاين در  شناسی هستیاين مطلب در 

 [موجوديتِ= ] ، عبارت است از طور دازاينِاهتمام به آمده فراهم مِعال ینِدازا-وجودِ [يعنی]

  .(1994c: 81) 11 «زندگانیِ بالفعل

 ،هايدگر زندگانی را در واقعیت و تحقق، موجوديتچون  که کرد تأکید بايد ضمن در

 «فعلیت»کند، همین به صورت اصطالحِ خاص آن روزگار او  حضورش لحاظ می يعنی

اگر  ،بنابراين ؛نشاند بارۀ زندگانی میو در قلب مباحث او در يابد میبسط )فاکتیسیته( 

ش بپردازيم، به دلیل واقعیت ررسی کنیم، بايد به آن در فعلیتبخواهیم زندگانی را ب

حضوری به دلیل  يعنیو اينها  ش؛وصول  قابلیت و بودن به دلیل در دسترس ش وموجود

وجود  واقعیت بنیادين ،از طرف ديگرهايدگر را  بالفعل چون خود زندگانی منتها. که دارد

 ،وجودموجود يا  موجوديتِ، يعنی دازاين به معنای عام لفظ در کناررا  آنداند،  می

 ا باط آنهابترانحوۀ به   در عین حال و نشاند می شو دازاين اصطالحی بعدهايزندگانی 

  :انديشد میهم 
 ازرا  [اش]وجودی أنش، فالن موجوديتيعنی آن چیزی که بر پايۀ  ،بالفعلو بنابراين 

چون همرا « دگانیزن» اگر«. هست» هیئتين ا درو  هدآوردر به تفصیلخودش  جانب

به خاصِ خودمان  12 دازاينِگويای « زندگانی بالفعل» پسگیريم،  می« وجود»طوری از 

 شأن کردناظهاربر حسب وجود نوعی  در [منتها] ،است( als da)« مقام»[ آن] اعتبار

 .(7 :1988) يشخو وجود

از  دارد و برمی یديگر قدم مهمآرامی  به هايدگر ،گفتار درسدر همین درست 

 تغییردر اين  منتها. لغزد می دازاين خود، تر ش به اصطالح تازهفعلیت تر قديمی اصطالح

 :گذارد وجودی حضور می معنای او بنا را بر بازهم ،آرام اصطالح
تر به اين  اين لفظ دقیق. «ما» «خاصِ» دازاینِ وجودی شأنعنوانی است بر  فعلیت

 )پديدار هربارگی( jeweilig dieses Dasein) هربارهست: همین دازاين معنا

(Jeweiligkeit) با-همراهدن، نگريختن، کر . درنگشودبا[ ]يسهمقا؛- (Da-bei-) ،

. هست «اینجا»وجوديش  شأن با بر حسب وجود ، از آن حیث که(بودن-اینجادر
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 نحو به اینجادر شدنزد خو دازاين [...]يعنی: /دازاين اينجابودندر وجود برحسب

 ی ممکنی را آشکار«اينجا»از وجود، هر  نحواين  .خود هست ترين وجود خاص

 . (Ibid) کند و مرزبندی می نمايد می

برای وحدت آن  شمبناي گیرد و معنا می را به يک  دازاينو فعلیت هايدگر  بنابراين

از  ؛بیانش کند «دازاين» خود و «دا»کوشد به کمک  می است که او حضور معنای نیزدو 

حضور تصريح  برای از لفظ آلمانی يا التینی ديگری بیند که لزومی نمی اصالً رو  اين

حضور  معنای در اصطالح دازاين برای تصريح بر دا به اشاره گفتیم قبالً د.کن استفاده 

التینی  اصالًکلمۀ  شناسی هستی گفتار درسجای ديگری از در هايدگر  ولی ،است

«Präsenz» (حضور) با معنای آن در  طبیعتاًحضور  منتها آورد. به کمک دازاين می را

 شأندارای  چون با دازاينِ ؛ دست کمداردتفاوت از زمین تا آسمان های پیشینیان  فلسفه

 و به حضور دازاين خود حضور به اساساً در اين معنا کند. معنايش میو شخصیت انسانی 

هنوز هايدگر  گفتار درسدر اين  چون ولی ،گردد برمی خويش و برایخود  پیشش يافتن

جويد و  در حضوری میباز را  اينانديشد،  می شهای بالفعل صورت دربه زندگانی هم 

دو صورت اصلی  تنها در اينجا او. دارد تو فعلی تحققخود دازاين با کند که  تفسیر می

خودآگاهی »کند:  بررسی می امروزين را در دازاين يا متحقق و حاضر زندگانی بالفعل

داند که در  بسطی میو حاصل شرح هايدگر. اينها را هم «خودآگاهی فلسفی»و  «تاريخی

 :دهد روی می وجودش عیندر  و دهد دست می خود دازاين
ر پديدار اصلی دوختن ببا نظر  ]و[اش  دازاين در امروزه مالحظۀ اولینِاز طريق 

 .فتیمبرگر را بسط و دو جهت شرحدر وی ، ]او[( Ausgelegetheit) «يافتنِ بسط و شرح»

 تأکید ای گونه دهند که در آن دازاين با نشان می [یدوجو] یاطوارود را همچون خآنها 

 (präsent ) حاضريعنی خود را برا ی خودش  ؛گويد ش سخن میيو از خو دبا خو

 در را يشخو-چنین خويشتنِ اين دارد. نگه می( Präsenz) حضورکند و در اين  می

در طور  ،تاريخی در خودآگاهیخود را  به طور ضمنی ،دازاين ممتازِ داشتناينجا 

-در يک همواره ،در فلسفه ]نیز و[ بیند میمشخص خويش  بودنِ درگذشته ودی يکوج

 در هر دو جهتِ. (in der eines bestimmten Immer-soseins) بودن چنین اين

، دهد خود را نشان می یکنجکاوپديدار  ،وبسط وبسط، يعنی در پديدار اصلی شرح شرح

-erkennend) بخش نتعیّ-یمعرفت گیرانۀ  )وجود( جهت رفتار چگونگی يکدر و البته 

bestimmend ).(79 :1988) نسبت به چیزی   

وبسطِ به خود در دازاين،  دو صورت شرح بحث دربارۀدر ضمن  هايدگر در عین حال

که  آورد به میان مینیز  اش را گانه و آنات سه زمان و ارکان تاريخ و فلسفه، از يعنی

 گفتار درسهايدگر در اين  ،ل از زمان تفاوت ذاتی دارد. به هر حالمتداوبا فهم  مسلماً
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که  کند می تصريحرکن زمان در آن نیز  بارها بر ،دازاين در ضمن توجه به معنای حضورِ

 وبسط دازاين در شرح ازکنیم. هايدگر  آن اکتفا می تنها به ذکر يک نمونه ازدر اينجا  ما

  :کشد به میان میاين گونه اجزای زمان را  ،خودآگاهی تاريخی

 انجام  به برای 13يشحضورخواعالم  در گويد: سخن می به طور ضمنی وبسط شرح نحوۀ

گاهی تاريخی از همین خودآ. ايم ديده اين گونهدازاينی که  حصولدن داعیه و یرسان 

ولی  ؛]دارد[ دازاین حال حاضر از به طور عینی که  نچنا هم ؛رددا عینی فاصلۀ گذشته

تاريخی امرهويت موضوع  به معنایآن،  آیندۀ «همانا»يعنی  ]اين[
14

برساخته که  

 .(56 :1988) شود می

ادامه  بعدها هم راهايدگر آن  و شود به اينجا ختم نمی دازاين انسانی بحث حضور

 .(Heidegger, 1983: §16) دهد می

دارای  تا معنای حضور را به دازاينِ هپیمودهايدگر  که را یمراحلتوان  اکنون می

دورۀ وجود و » تمامی اصطالح کلیدی وی در د وی دهشخصیت و شأن انسانی تسرّ

به کمک مابعدالطبیعۀ ارسطو از معنای وجود  نخستهايدگر : ، خالصه کرداست «زمان

پرسش از معنای موجود من حیث هو يا وجود به معنای  همین او را به .موجودات پرسید

بر آن  کشاند و زندگانی پرسش از معنای وجودِ را به ها اين پرسش ،دوم ؛رساندم عا

تا  ؛کرد بررسی میفعلیت آن  يادر تحقق بالفعل همواره زندگی را اما او  ،متمرکز کرد

که تبديل به کلیدواژۀ انديشۀ او تا پیش  يافتفعلیت در فلسفۀ او آنقدر اهمیت   آنجا که

 به وجود فعلیت ،از معنای وجودرا  هايدگر پرسش خود سوم، ؛شد از دورۀ وجود و زمان

معنای وجود فعلیت  وجود و ی او متمرکز براصلاکنون پرسش  گرداند. برمی و معنای آن

فعلیت را  جای دازاين و گوياتر تر اصطالح تازه گذرد که اما ديری نمی ،چهارم؛ است

 ست.و اين مرحلۀ فکری او زمان و وجود ين اصطالح او در شاهکارشتر مهمکه  دگیر یم

 معنای وجود را قائم به دازاين ازپرسش  ،در اين کتاب و اين مرحله درهايدگر  ،سرانجام

  کند. می خاص انسانی

 ينبر وجود و زمان افکند که بد یاجمال ینظر توان یپژوهش، م ينبر اساس ا ينکا

 يندازا ينکهاست؛ دربارۀ ا يندربارۀ نحوۀ حضور دازا ينو بنابرا يناعتبار، کتاب وجود دازا

از  ،افتد یاتفاق م یلحالت اص يکحضور خاصش که در  یهم برا يدهست و با یدر عالم

در اين عالم و با  و و الخ. یشوره و اضطراب، هول و هراس، مالل و سرخوردگ دل يقطر

امکان پرسش از  اصالً و شوند ف میوکشمست که موجودات عالم هم بر او احوال او
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شأن مابعدالطبیعی دازاين و هويت غربی او را  د.آي موجود من حیث هو برايش فراهم می

 نبايد از نظر دور داشت. ،است زمان و وجود که موضوع اصلی
     

 نتیجه. 5

دهد که او چگونه از همان آغاز در  های نخستین هايدگر نشان میگفتار درسبازگشت به 

که آن را  معنای وجود بوده است و چگونه به کمک مفهوم ارسطويی جوهرپی پرسش از 

يابد: در مابعدالطبیعۀ غربی از همان  کند، پاسخ اين پرسش را می به حضور معنا می

اند. يک دستاورد مهم بازگشت  کرده اش همواره وجود را به حضور معنا می سرآغاز يونانی

گرفتن  ردن وجود به حضور، نحوۀ شکلهای نخستین هايدگر و معناکگفتار درسبه 

. دازاين دهد می هايدگر به آناست که  یمفهوم دازاين بر اساس همین پرسش و پاسخ

که در ابتدای فلسفۀ هايدگر دالّ بر خوديت و شخصیت انسانی نبود، بلکه معنای عام 

فعل آن بر پرسش از معنای زندگانی در حالت بال ،تدريج کرد، به وجود را از آن مراد می

 ،حقیقت درآمد. در زمان و وجودشد، تا آنکه اين نیز به شکل دازاين اصطالحی متمرکز 

اصطالح دازاين را هايدگر در اِزای اين فهم تاريخی از وجود به معنی حضور ساخته و 

وقتی که دازاين در فلسفۀ هايدگر به اصطالحی خاص و منحصر  ،رو از اين ؛پرداخته است

 دهد.  چنان ادامه میشود، بحث حضور دازاين را هم میتبديل به انسان 

های بنیادين آن بفهمیم، ديگر  اگر دازاين را اين گونه با نظر بر مابعدالطبیعه و انديشه

خواهد تنها تعريفی از معنای فلسفی يا کلی انسان  نمی خود دازاين اصطالحیبا هايدگر 

به  ؛نايی خاص از وجود يا حضور استکند که در قید مع باشد، بلکه انسانی را لحاظ می

 پردازد.  تنها به مورد تاريخی، خاص و بالفعل انسان غربی می ،تر عبارت صريح
 

 نوشت  پی
فعلیت را در حدود زبان  اصطالح بسیار کلیدی به داليلی که جای شرح آن اينجا نیست، نگارنده  .1

شود  از  پرسش از معناست، يادآور می حال که صحبت آورد. می Faktizität/facticityهايدگری برابر 

 مثالً ه است؛برد ندرت به کار  ( را هم خیلی بهFaktizitatssinn) «معنای فعلیت»هايدگر تعبیر که 

  .  Heidgger 1994c: 132 & 2005: 226در

عین عبارت هايدگر در همین   Heidegger 1994c: 34, 52-53, 58- 61 & 112.در مثالً  .2

)معنای وجود  115(، ص «معنای وجود موجود»)معنای وجود همچون داشتن؛  113ص گفتار  درس

)معنای وجود و مسئلۀ عدم(، ص  147و  139، ص «(هست»)معنای وجود  131موقعیت(، ص 

 .194و  189، نیز ص «(هستم»)معنای وجود  176به بعد و  149،170
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ورزيدن صرف(،  حرکت همچون زمانی)معنای وجود در وجود Heidegger, 2005: 102 در مثالً   .3

)ارسطو و معنای  207بودن معنای وجود(، ص  به بعد )چندگانه 199، 195، 186، 153-265صص 

)ارسطو،  233)فعلیت همچون معنای وجود(، ص  225-231به بعد، صص  220، 209وجود(، صص 

)معنای  254-6 )لوگوس و معنای وجودند ارسطو(، صص 234-246پارمنیدس و معنای وجود(، صص 

 . Heidegger 1994c: 49←؛ همچنین (وجود نزد ارسطو و در مقابل افالطون

جلدی دربارۀ  7-8گونه در مورد کتابی  ، گزارشی است طرحگزارش به ناتورپای معروف به  نوشته  .4

گر در ای از ارسطو که قرار بود هايدگر بنويسد، ولی هرگز آن را انجام نداد. هايد تفسیر پديدارشناسانه

 Heideggerگذارد ) کالً آن را کنار می 1924فرستد و در  برای پاول ناتورپ و ادموند هوسرل می 1922

2005: 440 ff..) 

است. به همین مناسبت در اينجا  در اين دوره گاه منظور هايدگر از دازاين همانا موجود من حیث هو  .5

حتی پرسش هايدگر  ،(.Heidegger, 1994a: 45 ffبندی موجودات است ) مطلب بر سر طبقه ،در عمل

، به نظر نگارندۀ اين سطور، معطوف است به موجود من حیث هو وجود و زماناز معنای وجود در دورۀ 

 موجود، و نه به خود وجود يا به حقیقت آن. هنوز تا پرسش از حقیقت وجود راه درازی مانده است.

 :وجود درک. مثالً: زمان و .برای مضمون هايدگری حضور ر  .6

Heidegger, 2007: 10 f.; 1985: 116; 1977b: 371 & 1991a: 2, 240. 

ايم. در حالت  آورده auslegenدر ترجمۀ « شرح کردن»برای تمايز از فعلی چون « شرح افتادن»  .7

کردن، يعنی دازاين،  آيد. شرح و بسط آمده است و می در اينجا شرح  Auslegengاسمی هم دربرابر 

دهد.  و بسط می کند يا شرح  نشیند و چیزی را که جدای از اوست شرح و تفسیر می همچون سوژه می

؛ يعنی افتد اتفاق می و دهد می رخ دازاين  وجود گويد، در و بسط و تفسیری که هايدگر می  ولی شرح

و تماماً هم به اراده و اختیار دازاين واگذار نیست؛ به همین دلیل رخداد يا اتفاق يا  امری است تکوينی

 شود. فلسفی مهمی می  حادثه در اويل دهۀ سی برای او تبديل به مسئلۀ

 .  43باب  ،وجود و زمان ←مفصل بعدهای هايدگر به واقعیت و تحقق   دربارۀ تعريض  .8

9. die faktisch nächste verfügbare, bestreitbare Gelegenheit, Lage des Lebens für es 

selbst – Dasein. 

10. Um-, Mit-, Selbst- (allgemein Um-) Welt. 

11.  Dieses, das besorgte Weltdasein-Sein, ist eine Daseinsweise des faktischen 

Lebens. 

خوديتی که به اعتبار  الزم به توجه است که منظور از لفظ دازاين در اينجا، نه دازاين دارای .12

زندگانی das Dass-Sein هست/ -، بلکه صرف وجود و يا اينکهاست پردازی شده انفعاالتش شخصیت

 است.

13. «Selbstpräsentation»    منتها در زبان هايدگر اين «کردن خود را معرفی»در زبان متداول، يعنی ،

با معرفی خويش پیش جماعتی حضور »لفظ بنا بر ظاهرش بر حضور داللت دارد و در واقع، يعنی 

يابد، خود را معرفی و  بسطی که  )در فلسفه و خودآگاهی تاريخی( می و ؛ پس دازاين در شرح«يافتن

کند. همچنین بايد توجه داشت که  شود و اعالم حضور می عنی حاضر میکند؛ ي عرضه می

«Präsentation » و«Präsenz »اند. از يک خانوادۀ واژگانی هستند و بسیار به هم نزديک 

14.  im Sinne des angesetzten Gegenstandscharakters des Geschichtlichen. 
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