
 

 

177  

ط
راب

 ة
ست
 ه
 و
ان
س
ان

 ي؛
نع
وا
 م
 و
ت
ائا
ض
قت
ا

 .
..

 

 

  
  

  ...ۀ انسان و هستى؛ اقتضائات و موانع رابط

   رابطۀ انسان و هستى؛ اقتضائات و موانع

  از نگاه مارتين هيدگر

 ∗∗∗∗پور ابراهيم علي

  چكيده
عنوان يكى  به -در اين نوشته، به اجمال به رابطۀ انسان و هستى از منظر مارتين َهيدگر

هيدگر به به تقرب انسان و . پرداخته شده است -ترين متفكران معاصر انديش از ژرف
تمام مشكالت آدميان از دوران افالطون تـا عصـر حاضـر را در  هستى معتقد است و

اگر رابطه انسان و هستى به شكل مطلوبى شكل گيرد، . داند جدايى اين دو از هم مى
كنـد و زبـان در  يابـد، تفكـر رشـد مى های ذاتى خود دسـت مى انسان به تمام قابليت

ر سرور كائنـات نيسـت، در چنين تفكری انسان ديگ. گيرد مسير بيان حقيقت قرار مى
عنوان يـك منبـع تصـرف نگـاه  بنابراين، او ديگر به زمـين بـه. بلكه شبان هستى است

هيدگر دو عامـل مهـم . نگرد عنوان منزلگاهى برای رشد و تعالى مى كند، بلكه به نمى
نگری عاميانـه،  از نظـر او، سـطحى. دانـد تقرب انسـان بـه هسـتى را تفكـر و زبـان مى

اطى و متافيزيـك جـاری، در تفكـر فلسـفى موانـع اصـلى ايـن تقـرب ابزارگرايى افر
به اعتقـاد او ماهيـت انسـان در حصـار سـوبژكتيويته و حيـوان نـاطق محبـوس . هستند
فكـری و  رو، انسان در بسته بـه ذات خـود و جـدا مانـده از هسـتى در بى از اين. است

  . ور است و اين آغاز تمام مصائب است غفلت غوطه

  ها   واژه كليد
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  هيدگر ۀاهميت انسان در انديش  .1
رود كـه  مـى شـمار يكى از معدود فيلسوفان معاصر بهMartin Heidegger, 1889–1976) (مارتين هيدگر 

» هســتى«پرشــمار وی پيداسـت  چنانچـه از آثـار. در سـاحت انسـان بــه تأمـل ژرف نشسـته اســت
ــدگر اســت و  مهم ــۀ فكــری هي ــرين دغدغ ــن«ت ــه» دازاي عنوان هســتى انســانى، محــور مباحــث  ب

نگـرد و توجـه بـه هسـتى را  مى» دازايـن«او به هستى از دريچۀ . رود مى شمار شناسى وی به هستى
  . شمارد های تنفس آدمى و راه بازگشت به خويشتن انسان ضروری مى عنوان ريه به

او انسان را از هسـتى . است، چنين نگاهى به انسان دارد 2هست� و زمـانكه خالق  1هيدگر متقدم
بـه اعتقـاد بورزيـگ . دهـد مـورد كـاوش قـرار مى هست� و زمـانرا در بطن  داند، بلكه آن جدا نمى

اسـت و » كجـايى«پرسش از وجود متضمن پرسشـى از « دربارۀ وطندر كتاب  ،)Borsing Hover(هور
اسـت كـه » جـايى«داند كه انسان نيازمند به  هيدگر مى. انسان عين پرسش از وطن است» يىكجا«

  .)57؛ صپرسش از حقیقت انسانمصلح، ( »رود مى شمار مبدأ و مقصد مشكالت وی به
توجـه ... هيدگر متأخر كه به مقوالت مدرن مانند علم، تكنولوژی، نيهليسم، اومانيسـم، هنـر و

وجهـۀ همـت او اصـالح نگـاه . دهـد انسان را محور مباحث خود قـرار مى دهد نيز، ويژه نشان مى
در همـۀ ايـن موضـوعات نگـاه او بـه رابطـۀ انسـان . درست انسان معاصر به چنين مقوالتى اسـت

توجـه خـاص او بـه اومانيسـم و نيهليسـم نيـز . معاصر با علم، تكنولوژی و هنر معطوف شده است
تـرين  رو، هيـدگر متـأخر نـام مهم از ايـن. به انسـان اسـتهای وجودی مربوط  دهندw دغدغه نشان

ای كـه در آن از همـۀ  گذاشـت؛ رسـاله )1949( ای در باب اومانیسـم نامهرسالۀ خود در دهۀ چهل را 
بـا ايـن همـه، هسـتۀ . رده استكهايش اشاره  ترين نظريه های خويش سخن رانده و به مهم دغدغه

ای بـرای احيـای هسـتى و  توان تمام آثـار وی را تحشـيه بنابراين مى. اصلى مباحث او انسان است
نوشتار حاضر بر آن است تا ضـمن تبيـين ايـن رابطـه، اقتضـائات و . تقّرب انسان به هستى دانست

  .موانع آن را بررسى كند

  رابطۀ هستى و انسان  .2
رسـش از پهسـت� و زمـان، اش  ويژه شاهكار اصـلى هيدگر در تمام آثارش به 3مشغولى ترين دل مهم

 هسـت� و زمـانكتاب . داند مى» غفلت از هستى«وی ريشۀ اغلب مشكالت انسان را در . هستى است
كنـد و  افالطون در باب هستى و غفلت از مفهوم آن، آغاز مى» سوفيست«را با نقل قولى از رسالۀ 
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 گذارد، رسالت انسان معاصـر را بازگشـت و تـأملى ه بر اين غفلت صحه مىك درنگ ضمن آن بى
  : گويد دوباره دربارw هستى دانسته و مى

چـه » هستنده«راستى از واژه  آيا در اين زمانه، ما پاسخى به اين پرسش داريم كه به
پس جـای آن دارد كـه طـرح پرسـش در بـاب معنـای ! كنيم؟ به هيچ وجه مراد مى

بـه  »هسـتى«اما آيا امروزه ما حتى از ناتوانى خود در فهـم واژه . هستى را تازه كنيم
پـس جـای آن دارد كـه پـيش از هـر چيـز فهـم . افتيم؟ به هيچ وجه حيرت اندر مى

  .)Heidegger, 1962, p. 19(معنای اين پرسش را دگرباره برانگيزيم 
؟ را با نقل قول بيان دكارت در تشبيه فلسفه به درخت آغاز متافیزی4 چیستهيدگر درآمد كتاب 

يابـد؟ تغذيـه و  قـف خـود را در كـدامين خـاك مىريشۀ درخـت فلسـفه، مو: پرسد كند و مى مى
هرگـاه هسـتندگان ريشـه يـا بنيـادی در : گويـد گيـرد؟ و مى نيروی خود را از كدامين زمين برمى

ايـن   عنوان ريشـه روی، متافيزيـك بـه شوند و از همين هستى ندوانند، گرفتار تباهى و انحطاط مى
ــه ــاط فلســفه  درخــت ب ــه انحط ــواره ب ــدگر، ( كمــك كــرده اســتجای رشــد دادن، هم ، 1383هي

كشـد و نادانسـته نقـش سـدی را ايفـا  فلسفه حتى به غفلت خـويش پـرده نسـيان مى ).170ـ131ص
بينـى  بنـابراين، پيش. دارد كند كه آدمى را از نسبت اصيل آغازين هستى با ذات انسان باز مـى مى

رو، نبايـد انتظـار ثمـری  ايـناز . غلتـد دكارت از درخت پرآوازه فلسفه نيز در پرده ابهـام فـرو مى
ها و صدها عبارت نظير آن در آثار هيدگر نشـانگر پرسـش  همۀ اين عبارت. شايسته از آن داشت

او پرسـش را قـدم اول  .است» هستى«مشغولى اصلى او يعنى  بنيادين فلسفه هيدگر و دغدغه و دل
از موضوع هستيم تـا  برای پرسش از يك امر نيازمند شناخت اجمالى. شمارد در آشكارگى برمى

به اعتقاد هيدگر ايـن قابليـت . كنيم و تمايز آن با ديگر امور چيست بدانيم از چه امری پرسش مى
رو، برای طرح و تنظيم پرسش از وجود بايد هسـتى انسـانى بـه نحـو  از اين. در دازاين وجود دارد

  .مقتضى مورد پژوهش قرار گيرد
هاست و انسان با بازگشت بـه هسـتى از  همۀ راستىهستى كه در نظر هيدگر منشأ و سرچشمه 

افتد و حقيقت آشـكار  ها فرو مى يابد و با فهم درست هستى است كه حجاب ها نجات مى كژراهه
ای اسـت كـه بـازيگر آن انسـان اسـت؛ انسـان تنهـا  شود، با تمام شكوه خود در حكـم صـحنه مى

ات اوسـت؛ هسـتى گـذرگاهى كند و اين پرسش جـزء ذ موجودی است كه پرسش از وجود مى
دانـد و رويكـرد وی بـه  هيدگر، هستى انسان را نقطه آغازين شناخت هستى مى. برای انسان است

ه دازاين بـه كوجه نيست، چرا  البته اين انتخاب بى. شود آغاز مى» دازاين«با تحليل » هستى«معنای 
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  . )Heidegger, 1962, p. 109(تقدم دارد  -در نماياندن هستى -جهات گوناگون بر ديگر موجودات 

  نقش انسان در فهم هستى . 1.2
توان در باب  تنها از طريق انسان است كه مى. جهان ويژگى دازاين است ـ در  ـباخبری از هستى 

در تفكر هيدگر انسان از هسـتى جـدا . گری كرد و در راه پاسخ بدان گام برداشت هستى، پرسش
هسـتى و انسـان . ور است و جـزء آن اسـت ن در هستى غوطهانسا. تفاوت نيست و نسبت به آن بى

هستى . از هم جدا نيستند واقع زيستى دارند و تمايز آنها ساختگى و غيرواقعى است و به نوعى هم
ه انسـان تنهـا كـبرای انسان حضور دارد؛ حضـوری آگاهانـه و نـه از سـر تصـادف، بـه ايـن معنـا 

هيـدگر شـروع درك حقيقـت هسـتى را . اسـت تماشاچى عرصه هستى نيست، بلكه خود بازيگر
وجـه برهـانى و اسـتنتاجى  هيچ داند و البته اين راه حـل به پديدارشناسى و تحليل هستى انسانى مى

توان  كه از غير هستى نمى نيست؛ زيرا استنتاج سعى در استخراج امری از امر ديگر است؛ حال آن
ك هسـتى منحصـر در پديدارشناسـى پـس راه شـناخت و در. چيزی دربارw هستى نتيجـه گرفـت

تـوان  تواند هستى خويش را بنماياند و از راه نشان دادن هسـتى، مى دازاين است؛ يعنى دازاين مى
، 1378هيـدگر، ( بنابراين، هستى انسانى متفاوت با هـر موجـود ديگـری اسـت. به معنای آن پى برد

معنـا كـه   بـدين«: ردار اسـتپـردازد و از اگزيسـتانس برخـو ؛ چون به اساس هستى خود مى)3ص
درحقيقـت،  ).همـان( »وجود او عين قابليت برای وجـود و قيـام در حـريم انكشـاف هسـتى اسـت

شناختى اسـت و انكشـاف معنـای هسـتى و  دازاين به نحوی مدخل ورودی هستى و مقدمه هستى
هيـدگر . آشكارگى نـور آن در پرتـو توجـه بـه دازايـن و تحليـل معـانى آن ممكـن خواهـد شـد

عنوان آن ساحت بنيـادين كـه عرصـۀ قيـام انسـان بمـاهو  ما نام دازاين را به«: گويد صراحت مى به
ای، هم نسبت هستى با ذات انسان و هم نسبت ذاتى انسان با  واژه انسان است، برگزيديم؛ تا با تك

 او معتقد است اگـر پرسـش )144-143ص ،1383هيدگر،( »گشودگى هستى بماهو هستى را بيان كنيم
طور هم هسـت، پـس بـه شـفافيتى درخـور و  در باب معنای هستى پرسش بنيادين است كه همين

های تـاريخ  هـا و يـا لغزشـگاه رو، يكى از بزنگاه اين  از )Heidegger, 1962, p 24 (مناسب نيازمند است
كـه  فلسفه، لغزش در شناخت درست هستى و يـا كنـار گـذاردن و فراموشـى آن اسـت؛ در حالى

  .ار سازدكرا آش تواند حجاب از رخ هستى بركشيده و آن  سان مىهستى ان
رو كه در حيطۀ  دازاين صرفاً موجودی در ميان ديگر موجودات نيست، بلكه از آن

هستى خويش هّم هستى دارد، بنابراين متفاوت با ديگر موجودات اسـت؛ چـون بـه 
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ود را پـردازد و بـه روشـنى و صـراحت هسـتى خـ بحث از اساس هستى خويش مى
ويژگى خاص آن اين است كه از طريق هستى خودش باب فهم هسـتى . خواهد مى

  .)ibid., p. 32(شود  اصلى دازاين است، بر وی گشوده مى  كه ويژگى
عمدتاً زبان انسان است؛  هست� و زمـانه زبان در كروست كه هيدگرشناسان بر اين باوراند  از همين

اند، ولـى مبـدأ عزيمـت در آغـاز را  عنای هستى دانسـتهگرچه مقصد را در تمام آثار وی كشف م
رو، هستى در هسـتى انسـانى بـه وديعـه نهـاده  از اين .)662، ص1385 جمادی،( كنند انسان معرفى مى

سان، فلسـفۀ هيـدگر بـر اسـاس شـركت  بدين. رسد شده و از طريق دازاين، به روشنى و ظهور مى
كنندگان در  ها نه تماشاگران هستى، بلكـه شـركت ساندر نگاه او ان. آيد كامل انسان به وجود مى

به همـين . اند و انسان بودن عبارت است از انكشاف و درك هستى از حيث وجود و هستى هستى
. كنـد اعتبار هستى يك شىء تنها در قلمرو تجربـۀ آدمـى اسـت كـه حضـوری معنـا دار پيـدا مى

آورد  دست مـى ى با هستى كه انسان آن را بهبنابراين، دازاين از نظر هيدگر عبارت است از مناسبت
ميان هستى و انسان ارتباطى دوسويه . كند و هستى انسان در انكشاف و فهم هستى خود را معنا مى

  .رساند ارگى و انكشاف ديگری مدد مىكبرقرار است و هر كدام به آش

  نقش هستى در فهم انسان. 2.2
دی آن هسـتى انسـان اسـت، شـناخت حقيقـت طور كه تنها طريق فهم هستى و مـدخل ورو همان

شـود،  خود فهميـده نمى خودی هستى انسان به«. انسان نيز بدون هستى و ارتباط با آن ممكن نيست
 .Rockmore, ????, P (» شـود عنوان هستى فهميده و درك مى بلكه از طريق هستى و در يك كلمه به

ان و هستى جدا از هم تلقـى شـوند و بعـد بـا گونه نيست كه انس البته بايد توجه داشت كه اين ).97
مراجعه به ديگری موجبات انكشاف و يا درك طرف دوم حاصـل آيـد، بلكـه بـه تعبيـر هيـدگر 

  .»انسان ذاتاً هستومند است«

  های خاص هستى انسانى ويژگى. 3. 2
هـا  در عـين حـال كـه ايـن ويژگى. شـمارد هيدگر سه ويژگى اختصاصى برای هستى انسـان برمى

های انسـان  كنـد و بـه برجسـتگى را بيـان مى ى انسان را از ديگر موجـودات جـدا و تمـايز آنهست
كشـد؛  ها ارتباط تنگاتنگ انسان با هستى را بـه تصـوير مى پردازد، با اين حال همۀ اين ويژگى مى
  .اند ای بر تحليل اين روابط ، حاشيههست� و زمانهای اوليۀ  رسد فصل ای كه به نظر مى گونه به

همـان  اسـت؛ اين) هسـتومند(نخستين تقدم هستى انسانى بر ديگر موجودات تقـدم انتيـك . 1
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 4هستى انسانى از طريـق اگزيسـتانس. چيزيست كه گفتيم به نظر هيدگر انسان ذاتاً هستومند است
 . شود تعريف مى

هســتى انســان بــر اســاس تعــين . اســت) شــناختى هستى(دومــين تقــدم، تقــدم انتولوژيــك . 2
 ,Heidegger)»هم آغاز و هم سرچشمه با آن است«: يعنى. شناختى است نفسه هستى تانسش فىاگزيس

1962, p. 33) .  
كه هستى انسانى از ديگر موجودات كه هستى آنها از سنخ هسـتى  سومين ويژگى آن است. 3

اع انتولوژيك امكان همۀ انو -منزلۀ شرط انتيك«خودش نيست نيز فهمى دارد كه هيدگر از آن به 
 ).ibid., pp. 33–34( برد نام مى» ها شناسى هستى

  انسان، نگهبان هستى. 4.2
هستى را به صـورت   توان پرسش پرسش هستى، در بنياد هستى انسانى ريشه دارد و تنها زمانى مى
رو،  از ايـن. شناختى كاويده شود شفاف و روشن مطرح كرد كه ابتدا هستى انسانى به شيوw هستى

اگـر «كـه  طوری كنـد؛ به شناسى بنيادين را تقويـت مى شناسى دازاين، هستى ، هستىبه باور هيدگر
تفسير معانى هستى تكليف باشد، هستى انسان مرجع پرسش ابتدايى خواهد بود كـه خـود فهمـى 

از . گشـايد شناسى مطلـق مى و راه را به سوی هستى )ibid., p. 35(»شناختى از هستى دارد هستى پيش
) هسـتى انسـانى(وی مفهوم هستى بايد از راه تغيير خاص موجود معينى كه دازاين ر پيش«رو،  اين
ه تقـدير انسـانى از كاو ادعا دارد . )ibid., p. 63(» ناميم باشد تا رهيافت به افق هستى ممكن شود مى

   .)Rockmore,. P. 97(شود  شود و از طريق هستى درك مى طريق تاريخ هستى آشكار مى
كنـد، بـه صـيانت آن نيـز  انسانى عالوه بر نقشى كه در انكشاف هستى ايفا مى بنابراين، هستى

كـه بارهـا در آثـار هيـدگر تكـرار شـده  )ibid, p. 216(» شبان هستى است  انسان«عبارت . پردازد مى
 -كـه بـه بـاور او  است گويای نكته ظريـف ديگـری در ارتبـاط انسـان بـا هسـتى اسـت و آن اين

انسان سرور موجودات نيست، بلكه انسان نگهبـان  -از فيلسوفان معاصر برخالف برداشت بسياری
تنها  انسـان در ايـن شـبانى نـه (.ibid)هستى است و به مراقبت هستى و انكشـاف آن مشـغول اسـت 

او فقـر . آورد؛ چون متوجه حقيقت هستى است دست مى دهد، بلكه چيزی به چيزی از دست نمى
ای در بـاب  نامـه«روسـت كـه هيـدگر در  از همين. )ibid., p. 193(آورد  دست مـى ماهوی شبان را به

دسـت  وشد تعريفى جديد از انسان بهك ضمن رّد تمامى مكاتب و نظرات اومانيستى، مى» اومانيسم
يابد  كند؛ انسانى كه نياز به هستى را در وجود خود مى جای سروری، شبانى مى انسانى كه به. دهد
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انسانى كه در پرتو ارتبـاط بـا هسـتى از غفلـت، بـه وادی آگـاهى و كوشد؛  و در تقرب به آن مى
در سايه قرب دازاين بـه هسـتى اسـت كـه تفكـر . )95 -90، ص 1385هيدگر،   :كن(نهد  تفكر قدم مى

تفكـر نسـبت هسـتى بـا ماهيـت انسـان را بـه  واقـع گونه كه به اعتقاد هيدگر در گيرد؛ آن اوج مى
  .گردد و به نوعى كمال اين نسبت در تفكر آشكار مى Heidegger, 1944, p. 193)(رساند  سرانجام مى

اهميت اين روابط تا آن اندازه مهم است كه هيدگر، هم احيای پرسش بينـادين هسـتى را بـه 
داند، و هـم  داند، و هم عبور از مابعدالطبيعه را به اين امر وابسته مى تحليل اين مناسبت مربوط مى
شـوند، از توجــه ســاختار  هايى كــه از تحليــل دازايـن ناشــى مى شمعتقـد اســت كـه  همــۀ گشـاي
و در نتيجـه، احيـای تفكـر در  Heidegger, 1962, p.70)(آينـد  دسـت مى اگزيستانس هستى انسـانى به

حتى ساحت امـر قدسـى نيـز در تقـرب . فكری و نجات بشر نيز در گرو اين ارتباط است عصر بى
 ,Heidegger, 1944(شود  نگری ممكن مى بر نيهليسم و سطحىشود و غلبه  انسان به هستى گشوده مى

pp. 237–239( كند، به سير صحيح آدمى در مسير  به اعتقاد او حتى بسامانى قوانينى كه بشر وضع مى
  .)ibid., pp. 238–239(هستى بستگى دارد 

  عوامل اصلى تقرب انسان به هستى. 3

  تفكر . 1.3
ترين روش، تفكـر و  اولين و اساسـى. اند ين ابزارهای اين ارتباطتر به نظر هيدگر تفكر و زبان مهم

كند؛ يعنى انسانيت انسان را بـه  تفكر، اگزيستانِس تاريخى را راهنمايى مى«به گفتۀ او . تأمل است
قدری بـرای هيـدگر مهـم اسـت  تفكر و تأمل به. (ibid., p. 237)كند  شدن راهنمايى مى سمت خوب

ر و نقـش آن در تقـرب انسـان بـه هسـتى كـتمـام آثـارش بـه اهميـت تف كه در افزون بر آن - كه
تـرين  او مهم. هـايى بـرای تأمـل و تفكـر بنامـد خوش داشت آثـار خـويش را راه -پرداخته است 

ه گام نهادن در مسير تفكر و گشودن راهى بـه ايـن كوظيفۀ هر انديشمند را نه اشتغال به فلسفه، بل
های خود را نه پايان راه، بلكه تنهـا آغـاز راه و گـامى در  ر و ديدگاهرو، آثا از اين. داند منظور مى

ه سعى كگويد  مندان آثارش به او مى ه يكى از عالقهكحتى زمانى . آورد حساب مى مسير تفكر به
ار برحـذر داشـته و كـنـد، او را از ايـن كدارد تا پس از بازگشت به كشورش، آثار وی را ترجمه 

ترين  ه او تفكـر را اصـلىكـروست  از همين. گامى در مسير تفكر بردارد وشدككند تا ب توصيه مى
در هسـتى بـرای انسـان » سكنى گزيدن«ه اگر كداند و بر اين باور است  مدخل ورود به هستى مى
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» خانـه«واسطۀ انديشيدن مناسب در ماهيت هستى قادر خواهيم بود چيسـتى  ما به«مقّدر شده است 
بنابراين، تفكر خانه هسـتى را بنـا . )Heidegger, 1944, p. 237(» تبيين كنيمدر آن را » گزيدن سكنى«و 
البتـه بايـد توجـه . )ibid., pp. 193–194(رسـاند كند و نسبت هستى با ماهيت انسان را به كمـال مى مى

سازد، بلكه معتقد اسـت تفكـر ايـن نسـبت را  گويد، تفكر اين نسبت را مى داشت كه هيدگر نمى
ترين فعـل  روی، هيـدگر تفكـر را عـالى از ايـن )ibid(.رسـاند  و به منصۀ ظهـور مى كند آشكار مى

 .ibid., p)(» ترين فعل است عالى] بنابراين[تفكر چون مصدر ارتباط هستى با انسان است، «: داند مى

و خود همين تفكر حاصل توجه انسان به هستى است؛ چون سرمنشأ همۀ حقايق هستى اسـت  193
شود  واسطۀ هستى فراخوانده مى تفكر به«تى چيزی نيست كه معطى آن باشد، بلكه و خارج از هس

  .).ibid(تا حقيقت هستى را بيان كند 
هيدگر برای تبيين نقش تفكر در بيان حقيقت هستى، به بيـان نغـز پارمنيـدس اشـاره و اسـتناد 

تفكر ركن و اسـاس شـناخت بنابراين، . ibid., pp. 241–242)(» اند تفكر و هستى عين هم«كند كه  مى
وقـت آن «كنـد  وی تأكيـد مى. هستى است و يك نياز اساسى در تقرب آدمـى بـه هسـتى اسـت

معاصر نياز به فلسفه كمتـر؛ امـا   در بحران جهان. گويى فلسفه شكسته شود رسيده كه عادت مبالغه
  .)ibid(.» نياز به تفكر و تأمل بيشتر است

  زبان. 2.3
اهميت و نقش زبان در تبلور آدمـى تـا . است» زبان«قرب انسان و هستى، يكى از ابزارهای مهم ت

نطـق و زبـان . انـد ناميده» حيوان ناطق«بدان اندازه مهم است كه فيلسوفان در تعريف انسان وی را 
نقش و اهميت زبان تا آن اندازه است كه بسـياری . قوw مهم تمايز انسان از ديگر موجودات است

های زبانى لودويك ويتگنشتاين نمونـۀ  اند، و رويكرد ستم به آن اهتمام ورزيدهاز فيلسوفان قرن بي
  . بارز آن است

و  هسـت� و زمـانماننـد (های بسيار مهم هيـدگر دربـارw زبـان در آثـار مهـم وی  گرچه ديدگاه
تـا  1959های  طور منسـجم بـين سـال اند، ولى هيدگر به نيز مطرح شده) »ای در باب اومانيسم نامه«

 1957-1958های  ارائــه كــرد و در ســال» 5زبــان و شــعر«هايى دربــارw   مــيالدی خطابــه 1957
های او در ايـن  رد كـه برگزيـدw انديشـهكـارائه » گوهر زبان«هايى دربارw زبان با عنوان  كنفرانس

وی دربـارw رويكـرد خـود بـه زبـان . بـه چـاپ رسـيده اسـت 6)1959(در راه زبـانزمينه در كتاب 
  : گويد مى
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كنيم، خـود را از روال سـنتى پـژوهش  گامى كه در زبان به مثابه زبـان تأمـل مـىهن
وجوی مفاهيمى كلـى از قبيـل انـرژی، فعليـت،  ديگر در جست. كنيم زبانى رها مى

ها همچون موردی خاص  بينى يا بيانى كه زبان در ذيل آن كار، قدرت روان، جهان
ايـن يـا آن چيـز و در نتيجـه دور به جای تبيين زبـان مطـابق . شود نيستيم عرضه مى

شدن از اصل آن، راه معطوف به زبان در صدد است تا بگذارد زبان بـه مثابـه زبـان 
  .)Heidegger, 1941, p. 11(تجربه شود

گفتار كوتاهى به كتـاب  هيدگر در پيش 7.روش او در زبان شناسى نيز كامًال پديدارشناسانه است
ند كه انديشـه دقيـق و ك ، تأكيد مىاز راه پدیدارشناس� به اندیشـه هایدگرويليام ريچاردسون، با عنوان 

يافتۀ ما با ماهيت زبان قديم است؛ بايد زبان را نـه ابـزار و  جانبه به هستى، نيازمند رابطه تكامل همه
  ).109، ص1381احمدی، (رسانۀ متعلق به دازاين، بلكه جايگاه خودآشكارگى هستى دانست

يــل فراموشـى هسـتى و دوری انســان از تقـرب بـه آن، انحــراف در بـه اعتقـاد او يكـى از دال
گفتن بـه معنـای تركيبـى از الفـاظ،  تفسيرهای زبانى است؛ زيرا زبان صرفاً قوه نطق نيست؛ سـخن

طور كـه اگزيسـتانس و از طريـق آن رابطـۀ حقيقـِت  درسـت همـان... آهنگ و وزن و معنا نيست
حيوانى  -ماند، به همين صورت تفسير متافيزيكى باقى مى هستى با انسان در انسانيت حيوانى مستور

  .)Heidegger, 1944, pp. 212–213(كند  را در تاريخ هستى پنهان مى زبان، ماهيت آن
جا كه زبان خروجى تفكر آدمى است، به اين معنا كـه تفكـر در زبـان بـه منصـۀ ظهـور  از آن

انسان دارای زبان و تفكـر «: گويد ورد و مىآ روی هيدگر اين دو را كنار هم مى رسد، از همين مى
  .)ibid., pp. 212–217(» است

هيـدگر . »زبان خانۀ هستى است«اگر تفكر اصيل، ترجمان رابطۀ انسان و هستى انسانى است، 
را » زبـان«وی . ار بـرده اسـتكـبـه » ای در باب اومانيسم نامه«و هست� و زبـان بارها اين تعبير را در 

اگزيسـتانس كـه . دانـد بديل آن در انسان، مقّوم اگزيستانس دازاين مى ركرد بىدليل نقش و كا به
بنـابراين، . گر تقرب انسان به هستى اسـت اند، نشان نيز گفته» قيام ظهوری«را  در ترجمه فارسى آن

عنوان آنچه گشودگى و آشكارگى اگزيستانسـيال  نطق به«. نقش مهمى در اين تقرب دارد» زبان«
نـه » زبـان«بنابراين،  )Heidegger, 1962, p. 20(» نهد، مقّوم اگزيستانس دازاين است يان مىدازاين را بن

  . آيد مى شمار شناسى بنيادين به يك قّوه صرف در جسم آدمى كه يك ركن در هستى
واسطۀ اقامـت گزيـدن در آن  زبان خانۀ هستى است، انسان به«روی، به اعتقاد هيدگر  از همين

و انديشـمندان،  )Heidegger, 1944, p. 214(» ی دارد و متعلق به حقيقت هسـتى اسـتخانه، قيام ظهور
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نماينـد و  واسطۀ زبان، حقيقت هستى را در گفتارشان متجلى و محافظت مى متفكران و شاعران به
واقع، بسياری از انحرافات در تاريخ هسـتى، از عـدم درك صـحيح زبـان و نقـش محـوری آن  به

كه در پرتو هستى به آشكارگى برسد و محـل ظهـور تفكـر و  جای آن ان بهزب. گيرد سرچشمه مى
شود و حّرافى و لفاظى جای  های گوناگون مى مشغولى تقرب انسان و هستى شود، محلى برای دل

كنـد، بلكـه خـود را بـا فلسـفه  انسـان ديگـر فكـر نمى«گيرد و به قول هيدگر  تفكر و هستى را مى
دسـت ] محتـوا مكاتب گوناگون كم[» ها ايسم«ديگر به عرضۀ  ا يكسازد و در رقابت ب مشغول مى

  .)see: ibid., p. 197(» يازد مى
بنـابراين، . گفتار، فرع فهم و تفكر است و زبان، محل نزول تفكر و بروز آشكارگى آن است

ــق خــود را از دســت داده و بى ّــت و  اگــر تفكــر در جوامــع، رون وجــه شــده باشــد، ســيطرw كمي
بـار كـه  تعبير هيـدگر عصـر ظلمت و به )131ـ123، ص1378هيدگر، ( بر تفكر غالب باشد گرايى ابزار

گون بر جهان سايه افكنده باشد، زبـان نيـز چـون  نام گرفته است؛ چونان شبى تيره» زمانه عسرت«
شـود و از نقـش اصـلى خـويش غافـل  بسياری از امكانات بشری بـه محـاق فراموشـى سـپرده مى

دهد و بـه هـر دو ارج  بسياری از مواقع متفكران و شاعران را كنار هم قرار مىهيدگر در  .ماند مى
رهنمـون باشـند كـه اساسـى ) تفكـر اساسـى(صرفاً آن كسانى قادرند به سوی اين مقـام «: نهد مى

و : بينديشند و با چنين هيأت انديشيدنى، ابتدا برايمان بگوينـد و گفتـه باشـند كـه اكنـون چيسـت
ها بـر  گويى بـه ايـن پرسـش او همچنين در صدد پاسخ. )2-1هيدگر، ص(» اعراننداينان متفكران و ش

بـريم؟ آيـا  پردازيم، شـاعران را نيـز نـام مى ناگاه در آن مقامى كه به تفكر مى  چرا به: هكآيد  مى
  :كند گونه مى شاعران متفكرانند؟ وی دو شباهت مهم اين دو را اين

رانند و با زبان به پايـداری  م خويش را با كلمه به زبان مىفه) شاعران و انديشمندان(هر دو ) الف
  . افزايند و قوام فهم خويش مى

  .دارندگان هستى در زبانند  هر دو نگاهبان حقيقت و پاس) ب
و  )19، ص1386هيـدگر، ( خوانـد وی نيچه را متفكری شاعر و هولدرلين را شـاعری متفكـر، مى

ترين مسـير تـاريخ  ت به تأملى گريزناپذير در مسـكوتاشار» تفكر و شاعری«ه كشود  يادآور مى
كه هـم پرسشـى بنيـادين  محجوب غرب برای احيای دوبارw تقرب انسان به هستى است، برای آن

بهتـرين   گويى تفكر در مقام شـعر بـه. احيا شود و هم از رهگذر آن انسان به سرانجام نيك برسد
بنـابراين، تفكـر نيازمنـد . ى گزيـدن اسـترسد، تفكـر آمـوختن شـاعرانه سـكن وجه به تحقق مى
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  .)23-19همان، ص(جويى در كالم است  صالبت در تأمل و توجه در گفتار و صرفه

  موانع تقرب انسان به هستى  .4
تنها تـوفيقى  رسد انسان معاصر نـه پس از بيان اهميت و چگونگى رابطۀ انسان و هستى، به نظر مى

رده اسـت كـه نتيجـه آن كـرا تنها معطوف و متوجه انسان در اين تقرب نداشته، بلكه توجه خود 
  .نيز، ظهور اومانيسم و فراموشى كامل هستى بوده است

دار  كردن و ميـراث انسان بودن به باور هيدگر، يعنى بيرون از خود در پرتو حقيقت هستى قيام
رو،  ايـناز . حقيقت هستى شدن، اما اومانيسم يعنـى عطـف توجـه بـه انسـان و غفلـت از غيـر آن

وی . های موجود بيابد نگرش هيدگر ضمن مخالفت با تمامى انواع اومانيسم رهيافتى برای اصالح
  : كند كه عبارتند از موانعى را هم در جهان معاصر برای اين تقرب ذكر مى

  نگری و غفلت از هستى سطحى. 1.4
نى كـه آدمـى از اند و تـا زمـا نگری، فقدان تأمل و تفكر داليل مهم غفلـت از هسـتى سطحى 

از ديگر خصال اين عصـر آن اسـت «: گوهر هستى غافل بماند، تقرب نيز مفهومى نخواهد داشت
ميرانـد و جـز بـه خـاموش  كه شور و جد و جهد ما را نيز از طريق پرسش از معنای وجود فرو مى

  .)28، ص1380هيدگر، (» انديشد گراييدن آن نمى
شود انسـان، امـروزه  يادآور مى هست� و زمانخويش چنانچه هيدگر در ابتدای شاهكار فلسفى 

و ايـن غفلـت، خـود بـر  )Heidegger, 1962, p.1(حتى از غفلت خـود نسـبت بـه هسـتى غافـل اسـت 
  . گذارد ای كه هيچ راه گريزی به واپسين برايش باقى نمى گونه افزايد؛ به های وی مى حجاب

كنـد و تـداوم  غرب، افالطون معرفى مىهيدگر منشأ اين انحراف و غفلت را در تاريخ فلسفۀ 
بخش عصر جديد شده و  رفته كه امروزه غفلت از هستى تعين جا پيش اين غفلت تا به امروز تا آن

. های فراوانى برای انسان وارد نموده است ای كه آسيب گونه نور آن به خاموشى گراييده است، به
مانده و در عين حال، خود نيـز در حجـاب جا كه انسان از نسبت هستى با ذات خود مهجور  تا آن

نگری مردم در عصر جديد  هيدگر ضمن شكوه از سطحى. )140، ص1383هيدگر، (نهان مانده است 
كننـد، وقتـى  كنم، مردم مرا متهم به ضديت با انسـان مى وقتى من از اومانيسم انتقاد مى: گويد مى

پندارند؛ وقتى در  و طرفدار بَربَريت مىگويم، مردم مرا ضد منطق  سخن مى» منطق«در مخالفت با 
در (العالم  گويم انسان كون فى وقتى مى  افتند؛ گويم، مردم به وحشت مى سخن مى» ها ارزش«نقد 
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ام  كنند انسان را صرفاً به ساحت دنيوی تنزل مقـام داده است، مردم تصور مى) بودن ـاين جهان  ـ
)Heidegger, 1944, pp. 225-226( . فكری در جهان معاصر است نگری سيطره بى سطحىحاصل اين:  

اصطالح تفكر حرفۀ آنهاست، اغلب كمابيش دچار فقـر  همۀ ما از جمله آنان كه به
فكری، ميهمانى نهانى است كه  انگارانه فاقد تفكريم، بى تفكريم، همۀ ما بسى سهل

ه در جهان امروز همۀ جا در آمـد و شـد اسـت؛ چـرا كـه امـروزه مـا هـر چيـز را بـ
گيــريم، تنهــا از بــرای آن كــه بــه ســرعت و  تــرين طريــق فرامى ترين و ارزان سـريع

شـوند  سان گردهمايى از پس گردهمايى برپا مى بدين. فوريت آن را فراموش كنيم
يادواره و . شوند تر از پيش در تفكر فقيرتر و فقيرتر مى و رسوم يادبود هر دم افزون

   8.شوند مى ديگر برپا فكری پهلو به پهلوی يك بى
بنـابراين، زبـان نيـز . كنند تا معنا و حقيقت آنهـا مردم در اين دوران بيشتر به ظواهر امور توجه مى

كه محـل بـروز و ظهـور حقيقـت هسـتى باشـد و  جای آن دهد و به منزلت خويش را از دست مى
تر گفته شـد،  كه پيش چنان. گرايد دازاين را در تقرب به هستى ياری نمايد به حرافى و لفاظى مى

رو، معلوم است وقتى تفكری در كار نباشـد، زبـان نيـز  از اين. داند هيدگر زبان را بسامد تفكر مى
  . مفهوم حقيقى خويش را از دست خواهد داد

ــى مى هيــدگر ســه عنصــر را پنهان ــد معرف ــده فراموشــى هســتى در عصــر جدي ــد كنن ) 1«: كن
. شـدن در تـوده حل) 3شـود؛  های راسـتين مى كه موجب ناديدن لحظه  سرعت) 2گرايى؛  محاسبه

ها  های اجتماع نيست، بلكه اين هم هست كه ما در حجم عظيم تودw داده منظور هيدگر فقط توده
. )194، ص1381احمـدی، (» شـويم های ناشى از سـرعت زنـدانى مى ها و انبوه مشكل و نتايج محاسبه

رمـق  ى فرامـوش شـود، تفكـر بىشود هسـت نگری در عصر جديد آفتى است كه سبب مى سطحى
بـه . شود، زبان جايگاه خويش را از دست بدهد و هنر اصالت و مفهوم خويش را از دست بدهـد

جای پرداختن به حقيقت هنر كه تجسـمى عينـى از حقيقـت اسـت و  بيان هيدگر، انسان معاصر به
ها بـه  در موزه گمارد، آثار هنری را كردن آن همت مى شود و به آراسته موجب كشف حقايق مى

كه در آنها تأمل كند و يـا بـه مـاوراء آثـار هنـری راه يابـد و بـه تأمـل  آن آورد، بى نمايش در مى
  :گويد مى کانت  دربارۀهيدگر در كتاب . بنشيند

هيچ زمان ديگری دربارw آدمى به اندازw عصر ما به تعداد زياد، اطالعات گوناگون 
خود را دربارw آدمى مانند زمان ما بـدين  نداشته است؛ هيچ زمان ديگری اطالعات

توانسـت ايـن  كننده بيان نداشـته اسـت؛ هـيچ زمـان ديگـری نمى شيوw مؤثر و خيره
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از سـوی ديگـر، در هـيچ زمـانى . آسانى و سـرعت فـراهم آورد  معلومات را بدين
   9.آدمى به اندازه ما مبهم و ناشناس نمانده است

ترين مانع تقـرب انسـان بـه هسـتى و تعـالى آن اسـت، بلكـه  همتنها م رو، غفلت از هستى نه از اين
  .)194، ص1381احمدی، : كن( شامگاه ظلمت و ويرانى زمين است ،تعبير هيدگر به

  ابزارگرايى. 2.4
ابزارگرايى يعنى نگاه . داند ترين موانع تقرب انسان به هستى را ابزارگرايى مى هيدگر يكى از مهم

طوری كـه آدمـى   شود؛ به دامنۀ وسعت آن، شامل تمام جهان مى. تنابزاری به بيرون از خود داش
گرايانه اسـت؛  تفكر ابزارگرايـى، حسـاب. پندارد هر شىء را يك وسيله برای اهداف خويش مى

شـتابد تـا سـود بيشـتری  سو مى كند، مدام از اين سو به آن مدام احتماالت اقتصادی را حساب مى
گيـرد و همـه چيـز تـداركى بـرای رضـايت او  امور قرار مىوقتى انسان در رأس همۀ . كسب كند
شود، و  های عالم تبديل مى گردد، انسان به مركز نسبت شود و تفكر اومانيستى مستقر مى تلقى مى
رخـداد « . آيـد كردِن همه چيز درصدد فـتح جهـان بـر مى كردن و تفكيك كردن، محاسبه با عينى

رو، ابزارگرايـى  از ايـن. )78، ص1375هيدگر، (» ير استبنيادی عصر مدرن فتح جهان به عنوان تصو
گسيخته جای تأمالت عالمانـه  گرايى لجام سودگرايى افراطى و لذت. نمايد رشد قابل توجهى مى

شوند و كل زنـدگى بـه يـك معادلـۀ  های كيفى چيره مى موضوعات كّمى بر دغدغه. گيرد را مى
خانـه «عنوان  بـه» زمين«ديگر كسى به . )122ص ،1387 ،هيدگر( شود مىاقتصادی سودگرايانه تبديل 

آنچه در مديريت امـروز بشـر بـيش از همـه چيـز «بلكه . نگرد نمى» منزلگاه و مسكن وی«، »انسان
خطرناك است آن است كه سراسر زمين و بلكه تمام عالم را تودw متراكمى از منـابع بـه حسـاب 

به عبارت ديگـر، اربـاب تكنولـوژی و مـديريت جديـد . رداری شودب آورد كه بايد از آن بهره مى
اسـميْت، گرگـوری، بـروث (» كننـد تمام زمين را به مثابۀ بنه يا ذخيره، آماده بـرای تصـرف تلقـى مى

آوردن رضـايت حـداكثری خـويش باشـد، حـرص و  و غم انسان فـراهم  وقتى همّ . )266، ص1379
انديشـد، بلكـه تمـام  ديگـر انسـان بـه هسـتى نمى. گيرد طمع، كار و عمل جای تأمل و تدبر را مى

. كند انسان حتى به مفاهيم و الفاظ توجه نمى. اش به موجودات و جهان پيرامون خواهد بود توجه
. كنـد كند، بلكه در معانى مبتذل و پـيش پـا افتـاده خالصـه مى در حقيقت و اساس آنها تأمل نمى

را امـری » تخنـه«آنهـا . پنداشـتند پيش از سقراط مى، فن و صنعتى نيست كه يونانيان »تخنه«ديگر 
كـه امـروزه  در حالى. بردنـد كار مى برای كشف حقيقت و رفع حجـاب و آشـكارگى حقـايق بـه
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برای سيطره بيشتر و بيشتر بـر زمـين و جهـان و ابـزاری بـرای تسـلط .. صنعت، توليد و تكنيك و 
  . روند كار مى بيشتر بر عالم به

شـمار  ای برای تقرب انسان بـه هسـتى بـه بازنمود تفكر نيست و وسيله» بانز«به تعبيری، ديگر 
بسـا ابـزاری بـرای  در بهترين شرايط يك وسـيله بـرای روابـط بشـری اسـت؛ چه» زبان«. رود نمى

مسابقه بـرای . رود شمار مى گويى و انحراف انسان از رسيدن به غايت و حقيقت به پرگويى، زياده
و تسلط بر ابزارهای گفت و شنود هرگز با هدف خيرخـواهى و كمـك  ای های رسانه ايجاد غول

پذيرد، بلكـه امـروزه رسـانه، ابـزاری بـرای  به پيشرفت فكری بشر و بسط خردورزی صورت نمى
سـوی تقـرب بـه  كـه قـدمى به رو، انسـان نـه آن از ايـن. رود شمار مى سلطه بر تمام شؤون انسان به

ای راديـو و تلويزيـون، مـاهواره و  هـا در اسـارت رسـانه روز ها و دارد، بلكه سـاعت هستى بر نمى
هـای خيـالى دور از  هـای نادرسـت و فيلم های متـوالى بـا تحليل اينترنت گرفتـار آمـده و سـاعت

های  تهى از معنـا، ارزش و قـدرت و اغلب مردم در چنين فضای مبتذل. گذارند حقيقت وقت مى
كننـد،  يا بخواهند به اين سـو و آن سـو گـرايش پيـدا مى كه بدانند و آن برند و بى تأمل، به سر مى

  . پيمايند شوند و بيراهه مى مردگى مى دچار روزمرگى و دل
كند و انسان قبـل از هـر عملـى بـه  گرايى رشد مى كند، محاسبه وقتى ابزارگرايى غلبه پيدا مى

فهوم واقعى خـود را م» وطن«در اين ميان، ديگر حتى . كند ميزان سود و زيان آن گرايش پيدا مى
و » وطن«كند و ديگر حس درستى از  اش را عوض مى انسان مدام مكان زندگى. دهد از دست مى

های مبتـذل جـای  مشـغولى و دل  شود، دغدغه خانمانى تقدير بشر مى مكانى و بى بى. ندارد» زمين«
ر يـادآوری هيـدگ 10.دهـد را از دسـت مى» تفكـر، سـكونت و بنـا«گيرد و ديگر امكـان  را مى آن
خانمانى نشانه فراموشى هستى است و سرآغاز اين فراموشـى توجـه بـه موجـودات  كند كه بى مى
. دانـد آميز مى بار و فاجعـه او چنين غفلتـى را مصـيبت )Heidegger, 1944, p. 218(جای هستى است  به

كنيـد و ای را تصـور  درخـت ميـوه. سوی وضوح بيشـتر برداشـت شايد بتوان با يك مثال گامى به
های آن توجه دارنـد،  شود كه همه به ميوه وقتى تصور مى. اند روی آن ايستاده هايى كه روبه انسان

طور طبيعـى از  بـه. اند بـرداری مشـغول انديشـند و بـه رقابـت در حـداكثر بهره به ارتـزاق از آن مى
ن شرايطى انسان اند، در چني حقيقت آن، يعنى از ريشه و خاكى كه ريشه در آن قرار گرفته، غافل

رود و آنچه در  ديگر امكان تفكر و تدبر از ميان مى كش بى. انديشد كردن خويش مى تنها به فربه
های انسان نسـبت  بطن اين عظمت باشكوه ايستاده رابطۀ آن با هستى، رابطۀ آن با انسان، مسئوليت
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   .ماند های درونى و بيرونى آن، همه در محاق فراموشى مى به آن، زيبايى
كه پـيش از  چنان. نگاه به هنر هم ابزاری است -در جهان معاصر -رو، در نظر هيدگر  از همين

 - گاه همـۀ آثـار هنـری عنوان تجلى عنوان يكى از هنرها، بلكه به نه به -اين بيان شد، او برای شعر 
خـويش هنـر در ذات . )55، ص1382 هايـدگر، (ای در تقرب انسان به هستى قائل است  نقش برجسته

ه كـناميدنـد  يونانيان هنر را تخنه مى. و مقّرب انسان به هستى است )57همان، ص( راهنمای حقيقت
رو، هيـدگر هـر جـا  از ايـن. خريدند نزد آنان استيالی حقيقت بود و پاسداری از آن را به جان مى

ى در جهان ابزارگرا برد، ول كار مى گويد، شاعران را نيز پهلو به پهلوی آن به سخن از متفكران مى
كـه در ورای يـك تـابلو نقاشـى  جای آن مردمان به. گرديد» شناسانه زيبايى«هنر منحصر در امری 

تر ســازند، بــه  دنيــايى از حقيقــت را بيابنــد و جــان و روح آدمــى را بــه حقيقــت هســتى نزديــك
 -ودنجهـت زيبــاتر نمــ -هــای ظـاهری و بصــری دادن بـه آنهــا  كردن آثــار هنـری، جلوه آراسـته
گونه كه حتى امـور مبتـذل و  آن اند،  يا از طريق آن به داد و ستد و كسب سود مشغول. اند مشغول
نامنـد تــا بـر رونـق كــار خـويش بيفزاينـد و همــۀ اينهـا محصـول نگــرش  پاافتـاده را هنـر مى پيش

ن راه بازد و همين بر بسته شـد در دنيای اين چنينى، معنويت و اخالق رنگ مى. ابزارگرايانه است
  . افزايد تقرب انسان به هستى مى

گر، سبب دوری انسان از هستى و به فراموشى سپردن پرسـش  جا كه رشد تفكر حساب از آن
كه يكى از نتايج -تابد و ساحت امر قدسى  شود، ديگر نور هستى به ساحت انسان نمى بنيادين مى

 .Heidegger, 1944, p(شـود  سان مىماند و خباثت نفس قرين ان بسته مى -تقرب انسان به هستى است

تـوجهى بـه  های برنـدگان جـايزه نوبـل علمـى، آنهـا را مصـداق بى هيدگر با اشاره به بيانيـه. )211
دانـد كـه اكنـون در معـرض  های دانشمندان در قبال گوهر ذاتـى انسـان مى اقتضائات و مسئوليت

تمى و يـا وقـوع جنـگ جهـانى تر از انفجار ا خطر بزرگى قرار گرفته است؛ خطری كه حتى مهم
  ).131ـ125، ص1387هيدگر، ( است

نظر هيـدگر تكنيـك كـه سرشـت  بـه. بـرد سيطرw تفكر ابزارگرايانه، علم را نيـز بـه بيراهـه مى
اش چيــزی جــز همراهــى بــا آشــكارگى حقيقــت نيســت، در روزگــار مــدرن حقيقــت را  بنيـادی

 . پوشاند مى

گرايانۀ ِصـرف، از هرگونـه  در برابر تفكر حسابه اگر آدمى امروزه كدهد  دگر هشدار مىيه
. )128، ص1387هيـدگر، (تمايلى برای رسوخ در تفكر معنوی دست شويد، يقيناً قربانى خواهد شـد 
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كـه هسـتى در  كنـد؛ چـه آن علمـى و جهالـت فكـری معرفـى مى  او عصر جديد را عصر پيشرفت
ه خـود از موانـع تقـرب بـه كـ-زدگى  علم .)Heidegger, 1944, p. 195(شده است  تفسير تكنيكى رها 

بر جهـان سـيطره يافتـه اسـت كـه هـر   چنان -موجود است یها افزون بر حجاب ىو حجاب ىهست
اين تفكر نقد علم و يا هر نـوع مخالفـت بـا آن . كند نيست را غيرعلمى تلقى و رد مى» علم«آنچه 

دهـد  هيدگر توضيح مى. )ibid., pp. 194-195(كند  سركوب مى» ارتجاع«و » ضدعلمى«را با برچسب 
تنها مخالف علم و تكنولوژی نيست بلكـه علـم و تكنولـوژی را بـرای ادامـه حيـات بشـر  كه او نه

ــان اســت ضــروری مى ــدگى آدمي ــد، لكــن مخــالف اســارت و بن ــايج  او علم. دان زدگــى را از نت
  11.شمارد ابزارگرايى انسان معاصر و از موانع تقرب انسان به هستى برمى

  متافيزيك . 3.4
مطـابق ديـدگاه . متافيزيـك يكـى از موانـع جـدی تقـرب انسـان بـه هسـتى اسـت ،به نظر هيدگر

شود و انسان بـه  متافيزيكى، پرسش بنيادين از حقيقِت هستى منحرف و در موجودات متمركز مى
 ديگـر تفـاوتى بـين انسـان، خـدا،. شود مانند بقيه موجودات و در كنار آنها مورد پرسش واقع مى

عنوان موجود به يـك انـدازه مـورد كـاوش  خورد، بلكه همۀ آنها به درخت و سنگ به چشم نمى
هــای منحصــر بــه فــرد  ديگــر دازايــن از آن ويژگى. گيرنــد فلســفه بــه روش متــافيزيكى قــرار مى

هيدگر در دو اثر اصلى خويش؛ . برخوردار نيست تا رابطۀ خاصى بين انسان و هستى تعريف شود
  12.به اين موضوع پرداخته است» ای در باب اومانيسم نامه« و هست� و زمان

ارائـه دهـد، بـا طـرح پرسشـى » متافيزيـك«كـه بخواهـد تعريفـى پيشـينى از  هيدگر بدون اين
صـورت  كنـد امكـانى فـراهم نمايـد تـا به سعى مى» عدم چيست؟«كه  متافيزيكى در خصوص اين

گويد، ولـى  يزيك همواره سخن از هستى مىبه اعتقاد او متاف. هرمنوتيكى مفهوم آن آشكار شود
چون مقصود متافيزيـك از آنچـه وجـود «چه در پرسش هستى و چه در پاسخ بدان موفق نيست؛ 

ای  زبان و بيان متافيزيك از بدايت تا تماميت آن به شـيوه. است» موجود بما هو موجود«نامد،  مى
ايـن . و موجود را با هـم خلـط كنـدرفته است كه وجود  شگفت در طريق اين اشتباه متداول پيش

  .)140ص ،1383، هيدگر(» ای در تفكر است خلط نه همچون يك خطا، بل چونان حادثه
روش . گويد اين نه يك خطای سـاده، بلكـه يـك فاجعـه در نگـاه و گفتـار اسـت هيدگر مى

ستى بـا در اين روش، انسان از نسبت ه. كند كه موجود را جای وجود بنشاند متافيزيكى اقتضا مى
كـه  مانـد، چـه آن افتد و اين مهجوری خود نيـز در حجـاب نهـان مى ذات خود دور و مهجور مى
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در زبـان متافيزيـك، حتـى : گويد او مى. مشغول به آنهاست انسان همواره متوجه موجودات و دل
بـر هـر » دازايـن«اگزيستانس در اين زبان، يعنـى دازايـن و . كلمه اگزيستانس معنای ديگری دارد

اگر اين ديدگاه را بـا آنچـه ). 148 -138همان، ص(كند  اقعيتى، از خدا گرفته تا دانۀ شن داللت مىو
در ابتدای اين نوشتار گفتيم، مقايسه كنيد تفاوت عميق اين دو شيوه روشن خواهـد شـد و بـدون 
نياز به تحليل اضافى برخى داليلى كه هيـدگر روش متـافيزيكى را يكـى از موانـع جـدی تقـرب 

اسـت   ترين شاخصه متافيزيك آن بنابراين، مهم. كند روشن خواهد شد سان به هستى معرفى مىان
كـه پرسـش در بـاب هسـتى را مطـرح  متافيزيـك نـه اين. نشـاند جای وجـود مى كه موجود را بـه

متافيزيــك اصــرار بــر فراموشــى هســتى دارد . شــود ن پرســش مىيــكنــد، بلكــه مــانع طــرح ا نمى
)Heidegger, 1944, p. 224( .بلكـه از ماهيـت و  اين فراموشى به نظر هيدگر نه از سرخطا و يا تساهل ،

كنـد و يـا در  رد كه اصـًال پرسـش از هسـتى را مطـرح نمىيگ ىشيوه تفكر متافيزيكى سرچشمه م
تبع آن تفسـير نادرسـتى از دازايـن و انسـان ارائـه  كنـد و بـه بيان، آن را به موجودات منحرف مى

  ).see ibid., p. 202( .دهد مى
گيـرد،  در اين تفكر نسبت انسان با هستى كه بنيـاد و ريشـه اصـيل انسـان از آن سرچشـمه مى

. اسـت ىغايب و مغفول مانده است و ماهيت انسان در حصار سوبژكتيويته و حيـوان نـاطق زنـدان
مانـد؛ در  هويت باقى مـى رو، در بسته به روی ذات خود و جدا مانده از آن، سرگردان و بى  اين  از

هستى انسان از بـن . شود جويد و قرين هستى مى كه انسان نزد هيدگر ذاتاً از خود استعال مى حالى
پذير و شاعر است، و اين  و بنياد در ارتباط با هستى است و به اين مناسبت متفكر، آگاه، مسئوليت

غفلت  فۀ بـهفلسـ 13ترين موضوع تاريخ تفكـر اسـت كـه در سـاختار متـافيزيكى و سـوبژكتيو مهم
كانت و نيچه به آن پرداخته، اشـاره بـه ايـن غفلـت و يـا  14شده، آنچه وی در نقد دكارت، سپری

  .ناتوانى است
شـمارد و لـذا  های پس از افالطون تـا نيچـه مى هيدگر متافيزيك را فصل مشترك همۀ فلسفه

اسـت تفكـر  هيـدگر معتقـد. شـمارد همۀ آنها را در پـرورش ذات انسـان نـاموفق، بلكـه مـانع مى
در . همگى در تفكرات متافيزيكى ريشـه دارنـد... اومانيستى، مسيحى، كمونيسم، آمريكائيسم، و 

. همۀ موارد، ماهيت انسان از قبل تعريف شده است و هستى به محاق فراموشى سپرده شـده اسـت
فـت تفكـر جای فلسفه بر رونق تفكـر بيفزايـد تـا شـايد انسـان را از آ دهد به رو، ترجيح مى از اين

  .متافيزيكى برهاند و راه تقرب انسان به هستى هموار گردد
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  سخن آخر. 5
هـای فلسـفى در  ، يكـى از زيبـاترين تحليل»انسـان«های هيـدگر در موضـوع  درواقع، انديشه. 1.5

هيدگر مخالف هر نوع تعيين ماهيـت انسـان بـه صـورت پيشـينى اسـت؛ چـه . دوران معاصر است
به معنى تفكيك انسـان از هسـتى اسـت كـه چنـين تعريفـى » يوان ناطقح«كه تعريف انسان به  آن

  .توجهى به هستى و فراموشى آن است شروع بى
مقـام و ارزشـى . معنای اصالت انسان است، انسان مقيـاس همـه چيـز اسـت در اومانيسم كه به

چيـز در  بنياد و تنها متكى به خرد خويش است، و همـه باالتر از انسان متصور نيست و انسان خود
  .خدمت آدمى است تا بيشترين سلطه و تصرف را نسبت به آنها داشته باشد

داند كه با كل كائنات در ارتباط اسـت، بلكـه هسـتى اسـاس  هيدگر، هستى را گوهر عالم مى
وظيفه انديشمندان رفع موانع، . جهان و گوهر انسان است؛ انسان و هستى اصوالً جدا از هم نيستند

  .های اومانيستى است ه اين نسبت است و اين در تقابل با فلسفهيابى ب برای دست
هـای  شتر مكتبيه مخالفت جدی هيدگر با اومانيسم، متافيزيك و بكشود  بنابراين، روشن مى

از نظـر وی، هـر آنچـه بـه دوری . فلسفى يك مخالفت تصنعى نيست، بلكه مخالفتى مبنايى است
  .را كم رنگ كند، مطرود و محكوم استانجامد و يا اين نسبت يانسان از هستى ب

و ) انتيـك(عنوان هستى انسانى تنهـا موجـودی اسـت كـه از ويژگـى هسـتومندی  به» دازاين«
عالوه فهمى از ديگـر موجـودات دارد كـه هسـتى آنهـا از سـنخ  به. شناسانه برخوردار است هستى

بـه حيطـۀ هسـتى  هـای منحصـر بـه فـرد بـرای ورود با توجه به ايـن ويژگى. هستى خودش نيست
هستى انسانى مدخل ورود به هستى است و اگـر پرسـش از هسـتى . نخست بايد انسان را شناخت

انسـان بـا ديگـر موجـودات . است، پرسش از انسان كليد معماست» پرسش بنيادين«عنوان يك  به
 گذارد و هستى از طريـق جويد و به هستى قدم مى آدمى از وجود خويش استعال مى. تفاوت دارد

ه خـارج از كافزايد؛ چرا  البته، انسان چيزی به هستى نمى. رسد به آشكارگى و ظهور مى» دازاين«
بنـابراين، نقـش انسـان . هستى چيزی نيست كه به آن افزوده شود، بلكـه همـه چيـز هسـتى اسـت

های اومانيستى ديگر، انسان سرور كائنات  برخالف مكتب. كمك به وضوح و ظهور هستى است
در بيان هيـدگر حـاكى از مراقبـت، حفاظـت و نگهبـانى » شبان«. »شبان هستى است«ه نيست، بلك

رو  نيرسـد، از همـ متفكرانه و شاعرانه بـه منصـۀ ظهـور مى» زبان«و » تفكر«است و چون هستى با 
نشاند و  طور طبيعى چنين نگاهى، انسان را در صدر مى به. برای انسان است یشبانى هستى افتخار
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گرايى  دارد و او را از افتادن به دام دنيـاگرايى، روزمّرگـى و ابتـذال وی را پاس مىمنزلت حقيقى 
كند و  اش، يعنى هستى قرين مى ترين گوهر انديشه فيلسوف، انسان را با مهم. دارد ىدر امان نگه م

  .داند آن دو را غيرقابل تفكيك مى
. تفكر كليد اين نسـبت اسـت .است» زبان«و » تفكر«ترين عامل  برای اين تقرب و نسبت، مهم

تفكـر، هسـتى را بـه سـرانجام «. فتح هستى و ورود به حيطۀ آن جـز از ايـن طريـق ممكـن نيسـت
جـا روشـن  سـازد و در همين نشـاند و بـا هسـتى قـرين مى تفكر، انسان را بـه صـدر مى. »رساند مى
ونـه ممكـن چگ. ان هسـتى و انسـان قائـل اسـتيشود كه چرا هيدگر به يك نسبت دو طرفه م مى

. ندكوضوح و شناخت انسان كمك  است هستى را از طريق انسان شناخت و با آن حال، هستى به
و ايـن نسـبت تقـرب انسـان بـه هسـتى را . شـود چون انسان با كليد تفكر به حيطۀ هسـتى وارد مى

اسـت كـه انسـان » زبان«ترين اثر آن در  سازد و اين آغاز آشكارگى آدمى است و مهم برقرار مى
  .كند سازد و محافظت مى متفكرانه و شاعرانه هستى را در زبان جاری و مى

هيدگر در تكميل اين بحث، به موضوعات متعددی پرداخته كـه برخـى از آنهـا از ابزارهـای 
ترين عوامـل اشـاره شـد،  ن مقاله تنها به مهميه البته در اكروند،  مى شمار تقرب انسان به هستى به

، »فهـم«، »شـدگى پرتاب«، »آگـاهى مرگ«، »پـروا«، »تـرس آگـاهى«، »یمنـد زمان«مباحثى چون 
ن و ييه تبكشناسى هيدگر هستند،  هايى از مباحث مرتبط با انسان نمونه» گشودگى«و » خانمانى بى«

  .مجزا و مستقل است یا ازمند مقالهيح آنها نيتوض
ان به هستى، توجه هيـدگر افزون بر اهميت بنيادين آنها در تقرب انس» زبان«و » تفكر«انتخاب 

عالوه دربـارw هـر دو عامـل،  بـه. ويژه آثار اصلى بـوده اسـت به اين دو عامل در اكثر آثار خود به
افزون بر آن نگاه . است بر اهميت آنها یديكدگر منتشر شده است، كه تأيهای مستقلى از ه رساله

تفكر و زبان در ارتباط با هستى و  در عين حال،. به اين دو عامل، نگاهى پويا، نو و مبتكرانه است
هسـتند، » دازايـن«اند و شاهدی بر انسجام فلسفۀ هيدگر حول موضوع هستى و  انسان تعريف شده

  . اند و ارتباط عينى با هم دارند اين دو موضوع در بسياری از آثار وی دركنار هم مطرح شده
نقـد » تكنولـوژی» «اومانيسـم«» مدرنيسـم«، »تـاريخ مابعدالطبيعـه«بخـش نقـد  واقـع موانع، در

» هسـتى«بديهى است نگاه هيدگر، در كل آثارش توجه به . است... و » نيچه«، »كانت«، »دكارت«
رو،  از ايـن. پـذيرد ها با همين نگاه صـورت مى ها و مكتب است و بررسى ديگر انديشه» دازاين«و 

ستى و پرسش بنيـادين انديشـه ها به مقولۀ ه توجهى اين مكتب ترين نقدهای وی نيز شامل بى مهم
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مبنـايى،  هـدفى، بى دگر بـه دليـل غفلـت، انسـان مـدرن، دچـار بىيـرو، بـه اعتقـاد ه از اين. است
توجـه اسـت، همچـون  انسان معاصر چـون بـه ريشـه و اسـاس بى. اضطراب و انحراف شده است

رفـاهى برخـوردار كه از بهترين امكانات  سو سرگردان است؛ با آن سو و آن ريشه به اين گياهى بى
بهـره  ال بىيـش خيو آسـا ىاست، ولى مضطرب و پريشان اسـت و از تعـالى و كمـال و آسـودگ

فكـری  رو، انسـان در بى نگری عاميانه پرده غفلت بر هسـتى كشـيده اسـت و از ايـن سطحى. است
ر خبری خويش را باو نازد و جهل و بى كه انسان مدرن بر علم خود مى تر آن ور است و مهم غوطه
جويد، بلكه هر روز بر غفلـت و غيبـت  تنها به هستى تقرب نمى در چنين وضعيتى، انسان نه. ندارد

نيز قابليت و امكان خويش را از دسـت » زبان«باری  در چنين وضعيت رقت. شود هستى افزوده مى
تـرين عامـل در ايـن ميـان،  مهم. شـود دهد و خود به ابـزاری بـرای سـلطه و توجيـه تبـديل مى مى
در چنـين . نگـرد مثابه يـك اقتصـاد مى است كه كل زندگى را به» گرايى محاسبه«و » ابزارگرايى«

. يابنـد ويژه در حوزه تفكـر و هسـتى تنـزل مى كنند و اصول كيفى به موقعيتى، امور كّمى رشد مى
معنويـت و . دهـد خـود را از دسـت مى» نوربخشـى«امكـان ظهـور و » هسـتى«در چنين مـوقعيتى، 

گيرنـد  در معرض خطر قرار مى» اخالق«و » انسانى«گذارند و اصول  ى رو به افول مىساحت قدس
تـر از  گمارد و ايـن، خطـری اسـت كـه هيـدگر مهم كردن خويش همت مى و انسان صرفاً به فربه

روش متـافيزيكى . كنـد و ايـن آغـاز اسـارت و بنـدگى انسـان اسـت معرفـى مى» بمب اتم«خطر 
ين تفكر يكى از عوامل اصلى جدايى انسان از هستى است؛ چون در اين عنوان پشتوانه فلسفى ا به

سـهو  عمد يا به تنها به هستى پرداخته نشده است، بلكه بحث از هستى مطرح شده، ولى به روش، نه
اين تحليل و برداشت نادرست از زمان افالطون تـا بـه امـروز در . به موجودات تعريف شده است

  .خود بر ابهام و حجاب اين غفلت افزوده است حوزه فلسفه ادامه داشته و
بررسـى . 1: باور نگارنـده در آثـار هيـدگر، دوگونـه بحـث دربـارw انسـان وجـود دارد به. 2.5

مراد از نگاه تـاريخى آن اسـت كـه : نگاه تاريخى به انسان. 2؛ »هستى«چيستى انسان و رابطه او با 
های آينده را در باب شناخت انسـان  كند و افق مىهيدگر در بستر تاريخ تفكر نيز انسان را مطالعه 

افالطـون تـا نيچـه و (لسـوفان ياو معتقد است نگاه يونانيان به انسان با نگاه ديگـر ف. كشد پيش مى
رو، بايد راهى به آينده گشود تا انسان بـا الهـام از انديشـه  از اين. ار متفاوت بوده استيبس) سارتر

  .ه امكانات خويش دست يابدفلسفى يونانى پيش از افالطون ب
شناسانه خويش از دو جهت ايجابى  تر بيان شد، هيدگر در تبيين آرای انسان چنانچه پيش. 3.5
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. ندكن ييدگاه خود را در بستر نقد آراء ديگر مكاتب تبيكند د او تالش مى. گيرد مى  و سلبى بهره
ژه نقـد  وي د آرای ديگـران، بـهه او در نقـكـدهـد  ىاو نشـان م یها دگاهيـنگاهى از سِر دقت بـه د

 .Heidegger, 1996, p(در آغـاز مقالـه  15چنانچه گايل سـوفر. اومانيسم غربى، مؤفق عمل كرده است

  . خود بر آن صحه گذاشته است )76–597
ــدد  ــدگر از تج ــدw هي ــد كوبن ــودگى(نق ــوذترين ) Modernity/نوب ــه پرنف از جمل

ســازی، عقــل  تجـدد ـ شىء امــا توصـيف او از آفــات. هـای فلســفى اوسـت ميراث
حسابگر، فقدان امر متعالى، استبداد افكار عمومى آن ـ بعيـد اسـت كـه منحصـر بـه 

آنچـه . ...تـوان يافـت عناصر اين نقد را در شماری از متفكران ديگـر مى. فرد باشد
انگيز اسـت، تشـخيص او از علـت  مختص هيدگر اسـت و در نقـد او واقعـاً پرسـش

وآز آن؛ نــه عقايــد دينــى مــذهب  داری و حــرص يهنــه ســرما: آفــات تجــدد اســت
كارگر، بلكه ] »شخصيت«[» Gestalt«آوری افسار گسيخته يا  نه حتى فن  پروتستان؛
گرايى  از نظر هايـدگر، انسـان. سنت فلسفى غربى ]humanism[گرايى  دقيقاً انسان

  .)59، ص1388سوفر، ( زده و دنيازدw جهان جديد است ساز و فن ريشۀ صفت شىء
امروزه ) الف: زدگى، ابزارگرايى و اسارت انسان معاصر از دو جهت مهم است نقد هيدگر از علم

همراه آورده  رغم امكانات مادی و رفاهى كه تكنولوژی بـه بسياری از متفكران، جهان مدرن را به
كننـد؛ كمتـر متفكـری اسـت كـه  ز معرفـى مىيانگ بـار و دهشـت زده، ظلمت است، جهانى بحران

محل نزاع مبانى فلسفى . )105ـ98، ص1379تى، زبو :كن(الت جهان معاصر را نفى و انكار كند اشكا
كند، ولى برخى از متفكـران  اين بحران است كه هيدگر منشأ آن را در غفلت از هستى معرفى مى

البتـه، بيـان هيـدگر در بخـش . آورنـد ىحساب نم بيان او را در اين بخش چندان جدی و متقن به
های  كه به چه دليل او همۀ گرايش اين. رسد رابطۀ انسان و هستى، شاعرانه و مبهم به نظر مى تبيين

گويى غيرشــفاف  كنـد، نــوعى كـل كنـد و آنهــا را رد مى گرايى متــرادف مى فلسـفى را بــا انسـان
كه بـه اعتقـاد  چگونه با تبيين هر گونه تعريف و ماهيت از انسان مخالف است؛ درحالى. نمايد مى
گيـرد و بـه نحـو ديگـری ماهيـت  ى منتقدان جدی او، خود او از تعيين ماهيت انسان بهره مىبرخ

ــد انســان را تعريــف مى ــدا  ).63ـ  60همــان، ص( كن ــه) .م1969در ســال (دري دليل حفــظ عناصــر  ب
ــاد كــرد  انســان برخــى هيدگرشناســان . )80ـ 61همــان، ص(گرايانه و مابعــدالطبيعى از هيــدگر انتق

كننـد كـه بـه  تـوجهى بـه تـاريخ تفكـر عنـوان مى ر را در ايـن خصـوص در بىسردرگمى هيـدگ
مفهـومى » ماهيـات«های تـاريخى بسـيار پيچيـده بـه  كردن پديـده شعارگرايى و تالش برای مبدل
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انــه  و يخواهى، عام بـه هـا تفاسـير وی از تــاريخ گذشـته را دل حتــى برخى. انگارانه انجاميـد سـاده
گمــان امــروزه  بى. های او اغلــب، مــتقن و وارد اســت همــه نقــد اين بــا 16.داننــد مى  كاريكــاتوری

ابزارگرايى و محاسبه گرايى تقدير جهان است و اضطراب به جای آرامش بر انسان چيرگى يافته 
مردگـى  مّرگـى و دل زده و دنيازده از معنويت و اخالق تهى شده و بـه ورطـۀ روز  انسان فن. است

شتر مـردم از سـواد يه بك رسانه و تكنولوژی مدرن شده و به زعم آن انسان امروز اسير. افتاده است
رو، مصـرف انـواع  ازايـن. انـد بهره از تفكـر و خـردورزی بى واقـع، و علم باال برخوردارند، اما در

  . زا روبه افزايش نهاده است های اعتيادآور و توهم دارو
های انسانى دسـت  فضيلت  تمامدهد كه چگونه انسان با تقرب به هستى به  هيدگر توضيح نمى

غم عالقۀ خـود  ر شود؟ چرا هيدگر به دار مى يابد و معنا كند؟ چگونه به تفكر اصيل راه مى پيدا مى
كند؟ چرا مباحث خـود را پيرامـون  بحثى در مورد اخالق و رابطۀ آن با انسان و هستى مطرح نمى

ت؟ ميان مفهوم و مصـداق دازايـن و رده اسكرده و به بيان كلى بسنده كتفكر معنوی، ناقص رها 
ای برقرار است؟ نسبت انسان با هستى از نوع كدام نسبت منطقى است؟ آيا انسـان  انسان چه رابطه

هيـدگر قابـل طـرح و  یها شـهياز ايـن دسـت در بـاب اند یسؤاالت پرشمار قابل تعريف است؟
او . ديـآ ىشـمار م شناسـى به ساندر ارتقـاء مباحـث ان ىشناسى وی گام همه، انسان با اين. اند نييتب
بررسـى برخـوردار اسـت و آثـار  و نظيـری در نقـد رغـم ابهـام در بيـان و زبـان از صـراحت بى به

  .  شناسى وجوداند اش نقطۀ عطفى در مباحث انسان ىعلم

  ها نوشت پى
  
 . 138 -102؛ ص1385پور،  علي: براي آشنايي بيشتر با اصطالح هيدگر متقدم و متأخر نك. 1

2. Sein und Zeit (1955) 
Heidegger Studies. Heidegger Studien Etudes Heideggerinnes. Duncker & Humblot. Berlin. 

ت، انسان تنها موجودي است كـه از خـود بـه سـوي هسـتي      اگزيستانس از نظر هيدگر چگونگي هستي انسان اس. 4
دازاين آن موجودي است كه در ضمن وجود خود با هسـتي  «. ايستد شود و در ساحت وجود و عدم مي برون مي

 .»دهد اين تعريف مفهوم صوري اگزيستانسي را به ما نشان مي. خويش نسبتي از سر فهم دارد

5. Sprache und Pictcher  

6. under wegs zur sprache (1959). 

او اين روش را از استادش هوسرل آموخـت، ولـي بـا بسـط آن، راه     . روش هيدگر در فلسفه پديدارشناسي است. 7
عبارتسـت از  ) Heidgger, 1962(دهـد   توضـيح مـي   هسـت� و زمـانروشي كه وي در . خويش را از وي جدا كرد
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پديدارشناسي هيدگر مخالف تحميل » to the thing themselvesبه سوي خود چيزها؛ «بسط اين تعريف هوسرل 

هـا شـرايطي فـراهم آورد تـا هـر چيـزي        هر نوع ساختاري بر فهم است و در صدد است با كمك به رفع حجاب
سـخن از امـري از   ... شناسـي و   شناسي، جامعه در اين روش بر خالف خداشناسي، روان. خودش را آشكار نمايد

كنـد وي   هيدگر پديدارشناسي را به منزلة راه رسيدن به فهـم انتخـاب مـي   . باشد تعريف شده و مشخص نمي پيش
تنهـا در تبيـين و آشـكارگي     را نـه ) سوژه –ابژه (انديش  ضمن انتقاد شديد از سوبژكتيويسم دكارتي تفكر ثنويت

شناسي  امر زبان وي در. افزايد داند، بلكه معتقد است اين رويكرد صرفاً به پوشيدگي و حجاب مي امور موفق نمي
كوشـد تـا    دهد، با آن زبـاني كـه مـي    او معتقد است ميان زباني كه از گوهر خبر مي. نيز به اين روش پايبند است

هـاي   شناسـي  گوهر را در هستي آن بشناسد پس سازنده و پوياسـت تفـاوت بسـيار دارد و يكـي از داليـل ريشـه      
 . ن راهي به آشكارگي آنهاستفاضالنه و عميق وي در مورد الفاظ و اصطالحات، گشود

  .258، صزمينه و زمانه پديدارشناسينقل از سياوش جمادي،  به» وارستگي«هيدگر، . 8
 ).كتاب يكم ،1381به نقل از احمدي، ( دربارة كانتهيدگر،  .9

كنـيم و  تنها زماني كه بتوانيم در زمين اقامت : گويد مي» كردن كردن، سكونت كردن، فكر بنا«هيدگر در رسالة . 10
 .داند گزيدن و تفكر كردن مي او بر دادن را ثمره سكني. »توانيم بسازيم بينديشيم، مي

اي در بـاب   نامـه «. 2؛ »عصـر تصـوير جهـاني   «. 1: تـوان در سـه رسـاله هيـدگر پـي گرفـت       همه اين تعابير را مي. 11
 .»وارستگي«. 3؛ »اومانيسم

 ؟متافيزيك چيسـت وش جمادي به فارسي ترجمه و با عنوان اين سه اثر توسط هيدگرشناس نام آشنا آقاي سيا. 12
هـا در   اي متـرجم يكـي از بهتـرين نوشـته     صفحه 130گفتار  پيش. از سوي انتشارات ققنوس به چاپ رسيده است

 .موضوع فوق است

هايـدگر و  براي آگاهي از تعاريف سوبژكتيويسم و تفاوت آن با سوبژكتويسم هيدگر مراجعه شـود بـه كتـاب    . 13
 .تأليف بيژن عبدالكريمي تعالاس

 ،هسـتي و زمـان  ترين آثار خـويش؛ چـون    در مهم -رود شمار مي هاي دكارت به ه ناقدان مهم انديشهك-هيدگر . 14
بخـش اعظـم   . كنـد  شديدتر به دكارت و فلسفة وي حمله مي... و  متافيزيك چيست؟، »اي در باب اومانيسم نامه«
كند كـه در دوران جديـد    وي تأكيد مي. وبژكتيويسم دكارتي اختصاص داردبه نقد س» اي در باب اومانيسم نامه«

. جهان تصوير شده، بر پايه خرد دكارتي و سوژه استوار است و امكان سلطة انسان بر جهـان فـراهم آمـده اسـت    
يه هر چه جهـان بيشـتر بـه ابـژه شـب     . شود و انسان سلطان همه چيز است مطابق اين تفكر اومانيسم جديد متولد مي

تـرين شـكل فراموشـي هسـتي       شود، سوژه يا انسان بيشتر مسلط و محترم خواهد شد و اين بـراي هيـدگر افراطـي   
 .است

15. Soffer, New School for Social Research - new York. 
16. Derrida, “The Ends of Man” in Margins ef. Philosophy (chicago. Amiversity ef Chicago Press, 

1982). 
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  نامه كتاب

 .نشر مركز: ، تهرانپرسش بنیادین هایدگر و) 1381(احمدی، بابك،  .1

  .نشر مركز: ، تهرانهایدگر و تاریخ هست� )1381( ، ـــــــــ .2
، ترجمـۀ عليرضـا هایـدگر و گـذار بـه پسـامدرنیتهنیچه، ) 1379(گوری،  بروث اسميث، گری .3

 .نشر پژوهش: احمديان، آبادان

نشـر : پور، تهـران ، ترجمـۀ هرمـز همـايونهای قـرن بیسـتم درس) 1379(ن كارلو،اتى، جزبو .4
  .پژوهش

، ترجمۀ بيـژن عبـدالكريمى، های مارتین هایدگر س� روشنگرانه اندیشهبرر) 1387(بيمل، والتر،  .5
 .انتشارات سروش: تهران

 . مهر نيوشا: ، ترجمۀ مجيد كمالى، تهرانراه مارتین هایدگر) 1388(جانسون، پاتريشا،  .6

  . انتشارات ققنوس: ، تهرانزمینه و زمانۀ پدیدار شناس�) 1385(جمادی، سياوش،  .7
 فصـلنامۀ ارغنـون، »تخريب تاريخ/ گرايى و تفكيك هايدگر، انسان«) 1388(سوفر، گايل،  .8

 w12و  11شمار. 

نقـد : ، تهـرانشـرح� بـر تفسـیر هیـدگر از کانـت ؛هایـدگر و اسـتعال) 1383(عبدالكريمى، بيژن،  .9
  .فرهنگ

، »تحــوالت عصــر مــدرن و نيازهــای اساســى انســان معاصــر«) 1385(پــور، ابــراهيم،  على .10
 . 44و43، شنقدونظر

، فلسفه و بحران غـرب» دعوت هیدگر به تفکر: گناه تکنولوژی مدیریت«) 1378(ورتر، بَدل  مك .11
  . انتشارات هرمس: ترجمۀ محمدرضا جوزی، تهران

، فلسـفه و بحـران غـرب، »بازگشت به درون سرزمين مابعدالطبيعـه«) 1378( ،نيدگر، مارتيه .12
  .انتشارات هرمس: ترجمۀ محمدرضا جوزی، تهران

  .1، شمارw فصلنامۀ ارغنون، ترجمۀ شاپور اعتماد، »پرسش از تكنولوژی«) 1385( ، ـــــــــ .13
: ، ترجمۀ منوچهر اسدی، تهرانهای جنگلـ� راه، »به چه كار آيند شاعران« )1378(،  ـــــــــ .14

  . انتشارات درج
  .شر پژوهشن: منوچهر اسدی، تهران، ترجمه زمان درآمد وجود و )1380(،  ـــــــــ .15
ــان و اندیشــه رهــایی، »عمــارت ســZونت، فکــرت« )1381( ، ـــــــــــ .16 ــاس شــعر، زب ، ترجمــۀ عب
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  . انتشارات موسى: منوچهری، تهران
  .انتشارات هرمس: ، ترجمه پرويز ضياشهابى، تهرانسرآغاز کار هنری )1382( ، ـــــــــ .17
 .مركز نشر: انترجمه على عبداللهى، تهر و چند اثر دیDر مفهوم زمان) 1383(،  ـــــــــ .18

انتشـارات : ، ترجمـۀ سـياوش جمـادی، تهـراندرآمدی بر متافیزی4 چیست) 1383( ، ـــــــــ .19
  .ققنوس

 . نشر مركز: ، ترجمه فرهاد سلمانيان، تهرانمعنای تفکر چیست ) 1385( ، ـــــــــ .20

نشــر : ، ترجمــۀ منــوچهر اســدی، تهــرانتفکـر و شــاعری، نیچــه، هولــدرلین )1386( ، ـــــــــــ .21
  . پرسش

ترجمـۀ محمدرضـا  فلسفه و بحران غرب، »وارستگ� گفتاری در تفکر معنوی«) 1387(،  ـــــــــ .22
  .انتشارات هرمس: جوزی، تهران
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