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تعیّن مابعدالطبیعی دازاین نزد هایدگر
سید مسعود

زمانی

چکیده
دازاین بنا بر تلقی رایج ،عنوان فلسفی هایدگر است بر مفهوم کلی انسان؛ یعنی انسان مِن حيث
هُو انسان .ولی بررسی دقيق تر آثار وی در سال های نزدیک به وجود و زمان نشان میدهد که او در
حقيقت ،نوع خاصی از انسان را در نظر دارد .از این رو ،هایدگر از راه های مختلفی میکوشد تعينـات
و تشخصات وجودی دازاین را روشن کند .یکی از راه های او ،بررسی تشخصی اسـت کـه دازایـن از
مابعدالطبيعه میگيرد .دازاین پيوند مستحکمی با مابعد الطبيعه دارد که هایدگر در آثار آن سـال هـای
خود ،به تفصيل بدان میپردازد .او حتی قائل به اینهمـانی دازایـن و مابعدالطبيعـه مـیشـود .بـدین
اعتبار ،دازاین وقتی حقيقتاً دازاین است که متعرّض مابعدالطبيعـه و «پرسـش راهنمـای» آن ،یعنـی
پرسش از موجود مِن حيث هـو موجـود شـود .از سـوی دیگـر ،او مابعدالطبيعـه را پدیـداری کـامالً
انضمامی و تاریخی میداند که صـرفاً در غـر و نـه نـزد هـيچ ملـت و فرهنـگ دیگـری تحقـق
یافته است .در نتيجه ،چون دازاین وجوداً متعين به مابعدالطبيعة غربـی و تـاریخ آن اسـت ،پـس هـر
انسانی هم نمیتواند باشد .اینکـه هایـدگر بـا دازایـن در حقيقـت ،انسـان اروپـایی را در نظـر دارد،
مهمترین نتيجهای است که پژوهش حاضر میگيرد.
کلیدواژگان :هایدگر ،مابعدالطبيعه ،دازاین ،دازاین امروز ما ،پرسش از انسان ،انسان امروز اروپایی.

 استادیار فلسفه ،مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران ،تهران ،ایران؛ seyedmasoudz@yahoo.de
[تاریخ دریافت4931/04/33 :؛ تاریخ تأیید]4931/03/33 :

188

حکمت و فلسفه  ،سال  ،11شمارة  ،66پایيز 1713

مقدمه

کاربردهای گوناگون اصطاله دازاین در آثار نخستين سالهای پس از انتشار وجود و
زمان را که نگاهکنيم ،بیدرنگ پی به تفاوت آنها با مباحثی میبریم که هایدگر در این
اثر دورانسازش دربارة آن میگوید .دازاینِ وجود و زمان در نگاه نخستين به نظر عنوانی
کلّی و قابل اطالق بر همة انسانها میآید .گویی هایدگر در اینجا انسان را از آن نظر که
انسان است ،پيش چشم دارد ،ولی در درسگفتارها و دیگر نوشتههایش در سالهایی که
گفتيم ،در عمل از یک دازاین متعين و متحقق خاص سخن میگوید و از راههای مختلف
میکوشد تعينات و تشخصات وجودی او را توصيف نماید .اصالً در این سالهـا یکـی از
مهمترین دغدغه های فلسفی هایـدگر ،همـين تبيـين و تـدوین مقومـات وجـودی ایـن
شاه کليد آن دوره از راه فکریش است .ایـن را کاربردهـای رنگارنـگ دازایـن در همـين
سالهای نزدیک به وجود و زمان نيز نشانمیدهد .در این ایـام ،او از «دازایـن تـاریخی
ما»( 1مثالً م.آ ،13 .ص  )781 ،17یا از «دازاین امـروزی مـا»( 7م.آ ،11/78.فصـل اول)
می گوید ،یا از اینکه دازاین امروزی مـا بـا حـال خاصـی چـون «مـالل»( 1م.آ،11/71 .
بخصوص فصل پنجم) و یا با حال و حالت اصلی« 6غـم»( 5م.آ ،71.مـثالً  )§ 8تعـين و
تحقق دارد .در آثار پس از وجود و زمان (مثالً در «مابعدالطبيعه چيست؟») نيـز «دازایـن
علمی ما»( 3م.آ ،1 .ص  186و  )118را اصطاله میکند و در موارد دیگری که خـواهيم
آورد نيز او را با مابعدالطبيعه درهم میتند .بعدها هم «دازاین غربیـ اروپـایی مـا»( 8م.آ.
 ،11ص 11؛ نيز م.آ ،11.ص « ،)87دازاین آسـيای شـرقی» (م.آ ،11.ص « ،)87دازایـن
ژاپنی» (م.آ ،11.ص  )181و نظایر آنها را بهکار میبرد .پس دازاین هایدگر بـر معنـایی
کامالً متحقق و متعين داللت دارد که آن را با مفهوم انسان از آن نظر که انسان اسـت،
نباید یکیگرفت؛ یعنی او دازاین را چون یک مفهوم کلّی نمی گيرد تا به حدود و ثغورش
بوردازد ،بلکه او را همچون یک پدیدة بالفعل و انضمامی از راههای گونـاگون توصـيف و
تبيين میکند .نشان دادن اهميت فلسفی هر یک از این راههای رفتة هایدگر و نيز بيـان
دامنة اثر آن ها درفلسفة او ،البته هر یک نيازمند تحقيق مفصل و مستقل خود هستند .از
این ميان ،نوشتة حاضر خود را به تعين دازاین با مابعدالطبيعه محدود مینماید؛ یعنی بـه
تحقيق دربارة تعين دازاین از طریق مابعدالطبيعـه یـا «تعـين و تشـخص مابعـدالطبيعی
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دازاین» 1میپردازد که بهویژه در آثار نخستين سالهای پس از انتشار وجود و زمـان بـه
طور گستردهای آمدهاست.
 .4ابتدا و ابتنای مابعدالطبیعه بر دازاین و اینهمانی این دو
«پرسش مابعدالطبيعه باید به طور تمام و از موقعيت اساسی دازاین پرسشکننده طره
شود» (م.آ ،1 .ص .)187
این جملة کوتاه مهمترین کوششهای هایدگر را در تقریباً یک دهـة پـس از انتشـار
وجود و زمان بهخوبی خالصه مینماید؛ سالهایی که مسـئلة «مابعدالطبيعـه چيسـت؟»
بيش از هر مسئلة دیگری ،او را به خود مشغول میداشت و او سودای تأسيس و تجدیـد
مابعدالطبيعهای دیگر در سر داشت ،بهویژه با چشم دوختن به فلسة کانت .ابتنا و ابتـدای
مباحث مابعدالطبيعة هایدگر بر دازاین را نگاهی گذرا بر آثار همين دوره بیهيچ زحمتـی
نشانمیدهد .در درسگفتار «مفاهيم بنيـادین مابعدالطبيعـه»( 18ایرادشـده در نـيمسـال
زمستانی  ،)1111/78او نخست مفاهيم «عالم»« ،پایانمندی /محدودیت» 11و «عزلت/
تنهایی» 11را برای مابعدالطبيعه بنيادین میداند و بعـد همـة ایـنهـا را بـه حـال مـالل
برمیگرداند که به نظرش حالت اصلی دازاین یا «دازاین امروزی مـا» (یعنـی اروپایيـان)
است (ر.ک؛ م.آ 11 §§ ،11/78 .تا  ،78یعنـی ص  .)111-131ولـی هایـدگر در رسـالة
«مابعدالطبيعه چيست؟» (نگارش سال 1111م« ،).دلشوره» 17را نيز حال اصلی دازایـن
میخواند و سررشتة بحث خود دربارة مابعدالطبيعه قرار میدهد (ر.ک؛ م.آ ،1 .ص  111به
بعد) .این رساله را او اصالً صَرف نشان دادن اهميت عدم برای مابعدالطبيعه میکند ،ولی
در آن تمام بار بحث خود را بر شانة دازاین و حال اصلی او مـینهـد .در کتـا کانـت و
مسئلة مابعدالطبيعه( 11منتشر در سال 1111م ).نيز تأسيس اساس مابعدالطبيعه سـرانجام
به تحليل دازاین و دقيقاً به پایانمندی /محدودیت او ختم میشود (ر.ک؛ م.آ ،7 .بخـش
چهــارم ،بخصــوص ص  118بــه بعــد) .هایــدگر بــهعــالوه در کانــت ،فلســفة خــود را
«مابعدالطبيعة دازاین» می خواند که طبيعتاً عنـوان دیگـری اسـت بـر «هسـتیشناسـی
بنيادین» او (ر.ک؛ م.آ ،7 .ص  .)1چند سال بعـد ،او در نخسـتين درسگفتـارش دربـارة
هولدرلين (م.آ ،)71 .حتی این تعلق و درهمتنيدگی دازاین و مابعدالطبيعه را به موضوعات

181

حکمت و فلسفه  ،سال  ،11شمارة  ،66پایيز 1713

جدیدی چون شعر و زبان نيز بسط میدهد ،اما این بار به مدد حال اصـلی «غـم» ،16آن
هم برای آنکه در آخر کار «مقام مابعدالطبيعی شعر هولدرلين» 15را مشخص نماید (ر.ک؛
م.آ31 :71 .ـ.)87
خالصة کـالم اینکـه هایـدگر مسـئلة مابعدالطبيعـه را تبـدیل بـه مسـئلة دازایـن و
تشخّصات وجودی او میکند ،بهویژه در سالهای نخستين پس از انتشار وجود و زمـان.
خود او در مفاهيم بنيادین مابعدالطبيعه (ر.ک؛ م.آ ،)11/78 .این نکتـه را چنـين تصـریح
میکند« :مابعدالطبيعه به تاریکنای ذات انسان بازگشته و بازمیگردد .پرسش مـا دربـارة
اینکه «مابعدالطبيعه چيست؟» ،به پرسشِ «انسان چيست؟» تطـور یافـت» (م.آ:11/78 .
.)18
ولی اصالً چرا هایدگر مابعدالطبيعهاش را بر دازاین استوار میکنـد؟ پاسـخ را بایـد در
تلقی خاص او در ایـن دوره از مابعدالطبيعـه جسـت ،بـهویـژه در گسـتردگی کـه بـرای
پرســشهــای مابعــدالطبيعی قائــل اســت .هایــدگر در مواضــع مختلــف تأکيــد دارد کــه
پرسشهای مابعدالطبيعی اساساً طوری هستند که حتی دازاین سؤالکننده را هـم در بـر
میگيرند (ر.ک؛ م.آ ،11/78 .ص  17و 158؛ نيز :م.آ ،1 .ص  187و  118به بعـد)؛ مـثالً
در همان سطرهای نخستين «مابعدالطبيعه چيست؟» ،وی رسالة خود را با تأکيد بر همين
نکته شروع میکند .در اینجا او دو ویژگی برای پرسشهای مابعدالطبيعی برمیشمارد که
دومی آن همين گستردگی و سعة آنها است کـه دازایـن پرسـشکننـده را هـم در بـر
میگيرد:
«اول اینکه هر پرسش مابعدالطبيعی همواره تمام مباحث را در بر میگيـرد.
آنها همانا خود همين تمامی هستند [و بس] .سوس هر پرسـش مابعـدالطبيعی
فقط میتواند چنان پرسيده شود که پرسشکننده را ــ بـه طـور صـرف13ــ در
پرسش به همراه داشته باشد؛ یعنی با پرسش مطـره نمایـد» (م.آ ،1 .ص 187؛
نيز :همين ،ص  118بـه بعـد و م.آ ،11/78 .ص  17و 158؛ همچنـين :آ،5/1 .
ص  181و م.آ ،5/1 .ص .)118

نسبت ميان دازاین و مابعدالطبيعه را مسلماً باید از طرف دازاین نيز مالحظه کنـيم .از
این زاویه که بنگریم ،مابعدالطبيعه نيز به دازاین تعلق دارد و درست به همين دليل تبدیل
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به امری وجودی میشود ،در ضمن وجود دازاین .پس رابطة ميان دازاین و مابعدالطبيعـه
نه یکطرفه است و نه یک مسئلة نظری صرف؛ یعنی نباید مابعدالطبيعهای را که هایدگر
میگوید ،همچون یک نظام نظری مابعدالطبيعی تصورکنيم که سنگ بنایش دازاین است
و بنایش خصایص شخصيتی او .به هر حال ،مابعدالطبيعه جزو ارکان وجودی دازاین است
و حتی مهمترین اتفاقی که میتواند در دازاین روی دهد .خود هایدگر بهصراحت میگوید
که مابعدالطبيعه «حادثة بنيادین در دازاین» 18است.
اکنون این پرسش پيش می آیـد کـه :چگونـه و کـی چنـين اتفـاقی در دازایـن روی
می دهد؟ هایدگر این را به پرسش از موجود مِن حيث هو موجود برمیگردانـد کـه آن را
«پرسش راهنمای» مابعدالطبيعه می خواند؛ پرسشی که اغلـب او آن را بـه ایـن صـورت
تقریر میکند« :موجود مِن حيث هو به طور کلی» .11مابعدالطبيعـه وقتـی امکـان وقـوع
می یابد که دازاین در وجود خود با همين پرسش راهنما درگير شده باشد .این پرسـش را
خود هایدگر از سوی دیگر با مفهوم «عالم» درهم میتند که میدانيم از مفاهيم بنيادین
فلسفة اوست .عالم نيز در اصل به دازاین و شئون وجودی او برمیگردد؛ چه در وجـود و
زمان و چه در سال های نزدیک به انتشار آن .حال نکته این است که هرچند عـالم جـزو
ارکان وجودی دازاین به حسا می آید ،ولی از سوی دیگر ،خود با پرسش از موجود مِـن
حيث هو موجود قوام میگيـرد (ر.ک؛ م.آ .)§§ 51-8 ،11/78 .بـه طـور کلـی ،پرسـش
راهنمای مابعدالطبيعه در اندیشة هایدگر اهميت بسيار زیادی دارد ،به طـوری کـه قطعـاً
میتوانيم بگویيم در طول تمام راههایی که در وجود و زمان و پس از آن رفتهاست ،آن را
راهنمای خود قرار دادهاست .در اینجا فقط به ذکر چند نمونه اکتفا مـیکنـيم :در همـين
درسگفتار مفاهيم بنيادین مابعدالطبيعه که بدان ارجاع دادیم ،هایدگر نشان مـیدهدکـه
چگونه حال اصلی مالل ،سرانجام دازاین را وامیدارد پرسش راهنمای مابعدالطبيعه ،یعنی
پرسش از موجود مِن حيث هو به طور کلّی را بر عهده بگيرد .چند سال بعد نيـز هنگـام
تفسير هولدرلين ،در اولين درسگفتارش دربارة وی ،هایدگر باز همين پرسش را مبنـای
کار خود قرار میدهد (ر.ک؛ م.آ ،71 .ص  111به بعد) ،تا همان طـور کـه پـيش از ایـن
اشاره کردیم ،مقام مابعدالطبيعی شعر هولدرلين را معلوم نماید .حتی در سالهای بعـد از
آن نيز که هایدگر متعرض نيچه و هيچانگاریش میشود ،دقيقاً بر اساس همين پرسش از
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موجود ،او را ذیل سنّت کهن مابعدالطبيعه قرار میدهد« :تفکر نيچه در مسير بلند پرسش
راهنمای فلسفه که کهن است ،میرود :موجود چيست؟» (م.آ .)1 :5/I .درست به اعتبـار
مسئلة مابعدالطبيعه است که هایدگر دو اصطاله «ارادة معطوف به قدرت» و «بازگشـت
جاویدان همان» نيچه را به پرسش از موجود بازمیگرداند و آنها را همچون تفسير نيچه
از وجود موجود تشریح میکند (مـثالً؛ ر.ک؛ م.آ ،5/I .فصـل اول و دوم؛ نيـز :م.آ:5/ II .
فصل ششم) .خالصه هایدگر در همة مواردی که پرسـش راهنمـای مابعدالطبيعـه را بـه
ميان میکشد ،میخواهد روشنکند که چگونه دازاین در موقعيتی قرار میگيرد که خود را
در ميانة موجودات مِن حيث هو در طور کلّی آنها مییابد و بعد موجود و در بُن و بنيـان
آن وجود را به پرسش میگيرد.
نسبت ميان مابعدالطبيعه و دازاین ،ولی بنيانیتر از این رابطـة دوسـویهای اسـت کـه
تاکنون گفتيم؛ چراکه او نهایتاً قائل به اینهمانی یا هوهویت یـا عينيـت 18آن دو اسـت:
«مابعدالطبيعه حادثة اصلی در دازاین است .مابعدالطبيعه خودِ دازاین است» (م.آ111 :1 .؛
نيز نگ :م.آ.)§7 ،11/78 .
اکنون میتوانيم بدانيم که چرا هایدگر عنوان «مابعدالطبيعة دازاین» به فلسـفة خـود
میدهد؛ مابعدالطبيعهای که او در عين حال آن را «هستیشناسی بنيانی» هم میخوانـد.
اینهمانی دازاین و مابعدالطبيعه یا هستیشناسی را اگر به اعتبار دازاین بنگـریم ،عنـوان
فلسفة هایدگر «مابعدالطبيعة دازاین» است ،ولی اگر آن را به اعتبار هستیشناسی لحـاظ
کنيم ،عنوان «هستیشناسی بنيانی» گویاتر خواهد بود.11
 .3درهمتنیدگی دو مسئلۀ انسان و مابعدالطبیعه در دهههای بعد
داستان درهمتنيدگی دازاین و مابعدالطبيعه طول و تفصيل بسـيار دارد و در آثـار دو-
سه دهة آخر راه فکری هایدگر نيز ادامه می یابد ،با این تفاوت که او بـهجـای اصـطاله
دازاین ،لفظ عامتر "انسان" را مینشاند ،یعنی بعـدها آن تعلـق و درهـمتنيـدگی را کـه
گفتيم ،ميان انسان و مابعدالطبيعه برقرار میکند .در این زمينه ،باید به این دو نکتة مهم
نيز توجه داشت که اوالً دازاین بهتدریج جایگاه خود را در قلب و اندیشة هایدگر از دست
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میدهد و ثانياً او دیگر سودای تأسيس مابعدالطبيعه ندارد ،بلکـه حتـی یکـی از ورـایف
اصلی خود را غلبه بر مابعدالطبيعه یا گذر از آن میداند .اصالً هایـدگر در مراحـل بعـدی
اندیشة خود ،چنان با شدت و حدت از «غلبه بر» 11یـا «گـذر از» 17مابعدالطبيعـه سـخن
می گوید که دیگر جایی حتی برای مابعدالطبيعة دازاین باقی نمی گذارد تا آن را در مقـام
هستیشناسی بنيا1نی پيش بنهد.
این تحول و گذر از اصطاله دازاین به انسان در زبان هایدگر مسلماً یکبـاره صـورت
نگرفتهاست .او پيش از این ،در کتا کانت و مسئلة مابعدالطبيعه دو تقریر عام و خـاص
از نسبتی که گفتيم ،پيش نهاده بود .تقریر خاص همان تالزم و درهمتنيـدگی دازایـن و
مابعدالطبيعه است در چارچو اندیشة آن روزگار خود وی که پيشتر اندکی از آن گفتيم.
مابعدالطبيعه مهمترین اتفاق در داز این است و حتی آنها با هم اینهمانند .هایدگر تمام
بخش چهارم کتا مذکور را صرف این مینماید که با نظر بر فلسفة کانت نشـان دهـد
مابعدالطبيعة دازاین به چه معنایی هستی شناسی بنيانی است .ولی تقریر عام به این دقت
نيست و به مقام پرسش از انسان در فلسفة کانت میپردازد؛ آن هـم همچـون نمونـهای
واال از مابعدالطبيعه به طور کلی .او حتی با ارجاع به آثار کانت تصریحهـای وی بـر ایـن
مسئله را نيز نقل میکند .کانت همة مسائل مابعدالطبيعه را در سه سؤال بنيادین خالصه
میکند« :چه میتوانم بدانم؟»« ،چه میتوانم بکنم؟» و «چه اميـدی مـیتـوانم داشـته
باشم؟» .عالوه بر این ،او تصریح میکند که این سه سؤال مبتنی هستند بر سؤال چهارمِ
«انسان چيست؟» (ر.ک؛ م.آ 185 :7 .به بعد و مجتهدی .)167 :1735 ،به همين دليـل،
کانت انسانشناسی یا آنتروپولوژی را علم یا رشتة بنيانی در مابعدالطبيعه میدانسـت کـه
هایدگر قسمت اول از بخش چهارم کتا کانت و مسـئلة مابعدالطبيعـه را بـه توضـيح و
تبيين این مبحث اختصاص دادهاست.11
آری ،درهمتنيدگی معانی مابعدالطبيعه و انسان منحصر به اندیشة کانتی نيست ،بلکه
بنای مابعدالطبيعه را اصالً بر این سؤال بنيانی پی ریختهاند ،ولی مشکل مابعدالطبيعه آن
است که این کار را نصفه و نيمه انجام می دهد و پرسش انسان را در بنيـان ژرفکـاوی
نمیکند ،بلکه به تعبير اهل شعر و اد  ،فقط «مرتکب» آن میشود .این نقص بزرگ را
هایدگر در کتا مذکور خود در نمونة کانت نشان دادهاست .اصالً توجه به اینکه هایدگر
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مابعدالطبيعة دازاین را هستیشناسی بنيانی میداند و اینکه مـیکوشـد چگـونگی درگيـر
شدن دازاین با پرسش مابعدالطبيعه را در بُن و بنيان آن نشان دهد ،گویای همين مطلب
است (رک :م.آ : 7.بخـش چهـارم) .بـرای رعایـت اختصـار ،در اینجـا از آوردن جزئيـات
ایرادهای هایدگر می پرهيزیم .ایراد مبنایی او را هم البته بهاجمال از آثار بعدیش خواهيم
آورد تا در عين حال ،به تداوم این مسئله و نيز به پيوند بينمتنی این بحث توجه دهيم.
ولی این پيوند بنيادین در آثار هایدگر آنقدر مکرر و پردامنه است کـه مـا مجبـوریم
فقط به ذکر یک نمونه اکتفا کنيم .نمونة نيچه از این نظر شاخص است که اوالً هایـدگر
تقریباً تمام زوایای فلسفة او را بر اساس پرسش راهنمای مابعدالطبيعه (پرسش از موجود
به اعتبار آنکه موجود است )،تفسير مینمایـد (مـثالً ،ر.ک؛ م.آ ،)718 :5/1 .ثانيـاً مـدتی
طوالنی را (حدود دو دهه) صرف تدریس و تأليف دربارة فلسفة او کردهاست ( Zamani,
 .16)2012: VI.2.در درسگفتار «نيچه :هيچانگاری اروپایی» (ایرادشده در سال 1118م).
هایدگر به مسئلة انسان و مابعدالطبيعه نزد کانت برمـیگـردد15؛ یعنـی بـه «ایـن تأمـل
مابعــدالطبيعی در بــا مابعدالطبيعــه» 13کــه در اصــطالحات خــودِ کانــت تبــدیل بــه
«مابعدالطبيعة مابعدالطبيعه» 18شدهاست و به نظر هایدگر «در عمل هـر متفکـری از آن
سخن میگوید که در تاریخ مابعدالطبيعة دورة جدید از دکارت تا نيچه موضعی میگيرد».
به هر حال ،مسئله آنقـدر جـدی اسـت کـه کانـت «مابعدالطبيعـه را همچـون اساسـی
طبيعی» 11به طبيعت انسان برگرداند (ر.ک؛ م .آ .)118 :5/1.هایدگر پس از این تصـریح
به بنيانی بودن مسئله و از این رو ،عموميت آن در مابعدالطبيعه به دو سه اشکال در کـار
کانت اشاره میکند .اشکال عمده ای که او بر تمـام فلسـفة جدیـد وارد مـیآورد ،همانـا
سوبژکتيویسم است که از بحث فعلی ما فراتر میرود .اشکال دیگر را او ذاتانگاری کانت
میداند .به قول هایدگر ،کانت طوری از انسان سخن میگوید که گویی «طبيعت انسان»
بهطور واضح مشخص است! گـویی حقيقـت ایـن تشـخص و تأسـيس اسـاسِ 78چنـين
حقيقتی ،اصالً و ابداً غيرقابل سؤال است! (ر.ک؛ م .آ.)118 :5/1.
از این پيوستگی بينمتنی که بگذریم ،تفاوت نيچه با کانت در آن است که به مباحث
پيرامون پرسشِ اوالی انسـان در بُـن مابعدالطبيعـه ،بـه جـای انسـانشناسـی 71عنـوان
روانشناسی 71می دهد .ولی هایدگر حتی در اینجا نيـز بـاز هـم ایـنهمـانی مـیبينـد و
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«روانشناسی نيچه» را «هم معنای با مابعدالطبيعه» مـی دانـد (ر.ک؛ م .آ ،)61 :5/1 .یـا
آنکه کمی بعد میگوید:
«روانشناسی عنوانی اسـت بـر هـر مابعدالطبيعـهای کـه انسـان را ،یعنـی
انسانيت صِرف را ،نه فقط "من" منفرد را همچون سوژه تلقی میکند ،همچون
معيار و قلب و یا بنيان و غایت همة موجودات قـرار مـیدهـد .از ایـن رو ،اگـر
هيچانگاری همچون «وضعيت روانشناختی» لحاظ شود ،بدین معنا خواهد بـود
که «هيچانگاری مربوط است به مقام انسان در ميانة موجودات به طور کلی[ ،و]
کيفيت و نحوه ای که خود را در ربط با موجود مِن حيث هـو قـرار مـیدهـد[ ،و
نحوه ای که] این نسبت را و خودش را شکل میدهد و مدعی آن مـیشـود»...
(م .آ.)61 :5/1 .

انسانشناسی به ما این امکان را می دهد که قدم بعد را برداریم .در سال نگارش نقل
قول باال (1118م ).هایدگر در درسگفتار «مابعدالطبيعه در ایدئاليسم آلمـانی ،بـه سـوی
تفسيری نو از شلينگ [و رسـاله اش] :تحقيقـاتی فلسـفی در بـا ذات آزادی انسـانی و
موضوعات مرتبط با آن (1881م( 77»).م.آ )11 :باز به «انسانشناسی» برمیگردد ،منتهی
آن را به کمک اصطاله کهن «عالم صغير» 71چنين توضيح میدهد:
«انسان خود عالم صغير است؛ همان موجودی که نـزد او همـة تشخصـات
موجودات در حد کوچک به هم می رسند .لذا باید از آنجا همة موجودات تفسـير
شوند .هر موجودی مضمونِ ذات /ماهوی آن (مورفه /صورت) را البته از انسـان
وام میگيرد .هر تفسيری از موجود یک انسانشناسی خـاص اسـت .از ایـن رو،
بنيادی ترین سخن در با موجود به طورکلی و در با خودِ وجـود در حقيقـت،
[آن] ،البته در انسانشناسی قرار دارد» (م.آ.)31 :11 .

هنگامی که از درهمتنيدگی مباحث انسان و مابعدالطبيعه سخن گفته میشود ،بحـث
ما ناقص خواهد ماند ،اگر بر آنچـه هایـدگر در بـا انسـان مابعـدالطبيعی یـا Animal
( rationaleحيوان عاقل) می گوید ،چشم بووشـيم .مابعدالطبيعـه را هایـدگر در حقيقـت،
مستلزم فهم خاصی از انسان میداند و به بيان بهتر ،او این فهم خاص از انسان را در بُن
تمام صورتهای گوناگونی می بيند که مابعدالطبيعه در طول تاریخ اندیشة غر به خـود
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دیدهاست .عنوانی که در همة این تاریخ بلند به آن انسان خـاص دادهانـد ،همانـا تعبيـر
مشهور التينی ( Animal rationaleحيوان عاقل) است که در واقع ،ترجمة التين تعریف
بسيار مشهور ارسطو است از انسان که میگوید( ζώον λόγον έχον :زوون لِگـُن اِشُـن)
که در عالم اسالمی ،آن را به «انسان ،حيوان ناطق است» برگرداندهاند.
ما تعلق و درهمتنيدگی انسان به معنای حيوان عاقل /ناطق را با مابعدالطبيعه در این
جمالت از «درآمدی» مییابيم که هایدگر در سال  1111ميالدی ،یعنی بيست سال پس
از تأليف ،بر «مابعدالطبيعه چيست؟» نوشتهاست« :مادامکه انسـان ،حيـوان عاقـل بـاقی
بماند ،او حيوان مابعدالطبيعی 76است .مادامکه انسان خود را همچون موجود زنـدة عاقـل
بفهمد ،پيرو سخن کانت ،مابعدالطبيعه به طبيعت انسان تعلـق دارد» (م.آ753 :1.ــ.)758
بنابراین ،هایدگر این رشتة تعلق و درهمتنيدگی مابعدالطبيعه با دازاین را در دهههای بعد
نيز محکم دنبال کردهاست.
 .9مختصری از درهم تنیدگی دازایـن و مابعدالطبیعـه در آثـار نخسـتین
هایدگر

سابقة بحث جدی و اصلی در با تعلق و درهمتنيدگی دازاین و مابعدالطبيعه الاقـل
بــه آخــرین درسگفتــار هایــدگر در دورة اول درسهــایش در فرایبــورگ و در نيمســال
75
تابستانی  1117ميالدی می رسد؛ یعنی به درسگفتار هستیشناسی (تأویل به فعليـت)
(م.آ .)57 :.این درس گفتار قطعاً اولين جایی است کـه هایـدگر در آن کـموبـيش همـان
اصطالحات و فلسفهای را به ميان میآورد که بعداً در وجود و زمان میبينيم .در اینجا ،او
بهتفصيل وارد بحث انسان میشود و نخست بهاجمال سابقة انجيلی معنـای انسـان را از
کتا مقدس تا به دورة معاصرش نزد ماکس شلر دنبال میکند ( .)§4ولی جالـب بـرای
ما ،فقرة بعدی ( .)§5این درسگفتار است که در آن هایدگر سابقة فلسفی معنای انسـان
را بازمیگوید؛ چراکه همان تعریف ارسطویی «انسانِ حيوانِ عاقـل /نـاطق» را سررشـتة
جستجوی تاریخی خویش قرارمیدهد که پيشتر بدان اشارهکردیم .البتـه هـدف اصـلی
هایدگر آن است که این تلقی رایج را پشت سر بگذارد (ر.ک؛ م.آ .)11 :57 .فقرات بعدی
این درسگفتار معلوم میکنند که او معنای دازاین (یا فاکتيسيته /فعليـت) 73را در مقابـل
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سنّت کالمیـ فلسفی غر پيش نهاده و بسط دادهاست .آری ،در این درسگفتار نيز هم
تعلق و درهمتنيدگی دازاین و مابعدالطبيعه را و هم هویت گرفتن دازاین از طریق تعـين
بالفعل 78مابعدالطبيعه را بهوضوه می بينيم؛ آن هم همچون امری که بـه طـور تـاریخی
تحقق دارد .فقط باید این تفاوت را لحاظ کنيم که در آن روزگار ،خود لفظ مابعدالطبيعـه
نقـش چنــدانی در فکـر و زبــان هایـدگر بــازی نمـیکنــد و بـه جــای آن نقــش اول را
هستیشناسی بر عهده میگيرد.71
در این درس گفتار که هرمنوتيک یا تأویل ،چنانکه از عنوان آن نيز برمیآیـد ،جـزء
اصلی ترین مباحث است ،هایدگر تأویل را نه در متن و شيوة خواندن و فهميدن آن ،بلکه
در شره و بسطی 18میبيند که در خود دازاین و وجودش مـیافتـد .بـه همـين دليـل ،او
همانند وجود و زمان سخن از معنای «تفسـير بـه خـود» یـا «خودتفسـيری» 11دازایـن
میگوید .11بنابراین ،اگر پای هستیشناسی یا پدیدارشناسی را به ميـان مـیکشـد ،آن را
همچون تفسيری می داند که در دازاین و وجودش ،یعنی در خودیت و خویشـتن او روی
می دهد .از سوی دیگر ،چون هایدگر در این درسگفتار به تـاریخ نيـز عميقـاً نظـر دارد،
تأویل ،شره و بسطی را که در مقام تأویل در خویشتن دازاین میافتد ،در عين حال ،بـه
صورت تاریخی می بيند ،ولی با روش خاصی که دارد .هایـدگر غالبـاً مسـير تـاریخ را در
فلسفهاش از آخر به اول طی میکند .از این رو ،در درسگفتار مورد بحث مـا ،اصـطاله
«امروز» یا «امروزه روز» 17برای او اهميت بسياری مییابـد (ر.ک؛ م.آ 57 :و  8و )§§ 7؛
چراکه به نظر او معياری است برای فهميدن دازاین و شره و بسطی کـه در خویشـتن او
درگرفته است:
«نحوهای که یک زمانه( 11امروزِ آن دوره /امروزِ مربوط به آن) 16گذشـته را
(یک دازاین یا دازاین گذشتهاش را) میبيند و به زبان مـیآورد ،حفـظ یـا رهـا
میکند ،نشانه ای است برای آنکـه یـک دورة معاصـر چـه نسـبتی بـا خـویش
یافتهاست و چگونه به عنوان دازاین در این "مقامِ" 15خود هست .خود این معيار
صرفاً صورت خاصی برای بنيان هویت فعليت 13و برای زمـانمنـدی 18اسـت»
(م.آ76 :57 .ـ.)75

اصل سخن او به زبانی غيرهایدگری بهاجمـال چنـين اسـت کـه تقریبـاً مهـمتـرین
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پدیده های فرهنگی برای او ،الاقل در این دوره ،مصداق تفسير به خودِ (یا تفسير به ذاتِ
یا خودتفسيریِ) دازایناَند (ر.ک؛ م.آ 77 :57 ،و  63بند آخر) ،ولی هایدگر در اینجا فقط بر
دو صورت اصلی آن تمرکز میکند :فلسفه و تاریخ .برای همين است که میگوید:
«در تاریخ و فلسفه ،دازاین بـه طـور مسـتقيم یـا غيرمسـتقيم از خویشـتن
خویش سخن می گوید و اما این یعنی او یک تلقـی از خـویش دارد کـه وی را
میسازد .11بدین گونه ،او در این مقام 68چنين و چنان شره و بسط یافتهاست.61
همين نحوهها خود چگونگی 61این شره و بسـط یـافتن هسـتند» (م.آ18 :57 .
د).67

بنابراین ،هستیشناسی یا مابعدالطبيعه یا فلسفه (اگر اینها را به معنای عام و مترادف
با هم بفهميم) ،نه فقط با دازاین درهمتنيدهاند ،بلکه عين خودِ دازاین و شـره و بسـطی
هستند که در وجود و خویشتن او افتادهاست .در اینجا ،ما برای پرهيـز از اطالـة کـالم از
توضيح بيشتر هر یک از این دو نحوة تفسير دازاین از خودش اجتنا میکنيم و فقط به
ذکر این نکته اکتفا می نمایيم که حتی نقد هایدگر بر فلسفة معاصرش نيز هم به همـين
تعلق و درهمتنيدگی دازاین و فلسفه برمیگردد و هم به بیتوجهی به دازایـن و مسـائل
پيرامونش .خو « ،ناکافی بودن بنيادین هستیشناسی بهميراثمانـدة امـروز» بـرای آن
است که مضامينی که «موضوع هستند و موضوعيت موضوعات خاص آنها» بر «دازاین
و امکانات دازاین» استوار نيست (ر.ک؛ م.آ .)7 :57 .در حقيقت ،در اینجا نيـز کـموبـيش
همان ایرادی را بر هستیشناسی معاصرش وارد میدانـد کـه بعـدها در کانـت و مسـئلة
مابعدالطبيعه بر کانت و اصالً بر تاریخ مابعدالطبيعه وارد میآورد کـه پـيش از ایـن ذکـر
کردیم .در واقع ،هایدگر دازاین را همچون یک راه حل پيش میکشد؛ راه حلی که آن را
او در ضمن معرفـی هسـتیشناسـی امـروزی توضـيح مـیدهـد .در اینجـا نيـز بـاز بـر
درهمتنيدگی و اینهمانی دازاین و فلسفه یا مابعدالطبيعه با این عبارت تأکيـد مـیکنـد:
«این [هستیشناسی امروزی = هستیشناسی خودِ هایدگر] مدخل را جابهجا میکنـد بـه
یک موجود تعيين کننده در ميـان مباحـث فلسـفی :دازایـن کـه از او و بـرای او فلسـفه
"هست"» (م.آ.)7 :57 .
از این رو ،هایدگر پس از این ،تکليف فلسفی خـود را چيـزی نمـیدانـد جـز تعيـين
موقعيت 61دازاین و معلوم کردن تشخصات وجـودی او؛ تکليفـی کـه ادای آن را وی در
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تمام دورة ماربورگ و هستیشناسی بنيانی ادامه میدهد .خواهيم گفت که به این اعتبار،
تأليف وجود و زمان نيز در حقيقت ،جز برای ادای همين وريفه نيست .عـالوه بـر ایـن،
هایدگر در درسگفتار هستیشناسی ،دازاین را همچون امری لحاظ میکند که بـه طـور
بالفعل و انضمامی تعين و تشخص دارد و دعوی خود را بر «عموم انسانها و فرهنگها»
نمیگستراند:
« )1فلسفه در زندگانی بالفعل خود ،طورِ موجود معرفـت اسـت کـه در آن،
دازاین بالفعل خود را بیپروا در جهت خویش باز میکنـد و بـیمالحظـهای بـر
خویش مینهد )1 .فلسفه به عنوان چنين چيزی مکلف بـدان نيسـت کـه غـم
عموم انسانها و فرهنگ هـا را بخـورد و حتـی [بـارِ] غـم پرسـشکـردن را از
نسل های آتی یک بار برای هميشه بردارد و یـا فقـط در ادعاهـای اشـتباهآميـز
اعتبار داشتن مالحظه نماید» (م.آ)18 :57 .

 .1نسبت میان دازاین و مابعدالطبیعه در وجود و زمان
اکنون رسيدهایم به وجود و زمان ،البته با بهکار بستن روشی خاص که در واقع ،سـير
اجمالی ما در آثار هایدگر از آن پيروی میکند .اصـل اول ایـن روش مـیگویـد مطالعـة
موضوعات مختلف فلسفة هایدگر را نباید از وجود و زمان آغاز کرد ،دستکم برای آنکـه
هایدگر این شاهکار فلسفی خود را ناتمـام گذاشـت (ر.ک؛ م.آ71 :11 .ــ 18و Biemel
 )1998, S. 35و برای آنکه بعدها نيزاز آن فاصلة انتقادی گرفتـهاسـت (مـثالً؛ ر.ک؛ م.آ.
 151 :53به بعد؛ م.آ187 :11 .ـ 181و م.آ )187 :11 .و هم به دليل ابهـامهـایی کـه در
خود این متن هست و جز به کمک آثار همزمان با آن رفعشدنی نيست .پس این نوشتار
برخالف روش رایج پيش میرود که مبنای فهم اندیشة هایدگر را این کتا میگيرد .در
مقابل ،مطالعة هایدگر را نخست از آثار او در اولين سالهای پس از انتشار وجود و زمـان
آغاز می کند که نگارنده آن را به دالیلی که جای توضيح آن اینجا نيست ،کليـدیتـرین
دوره در مطالعات هایدگر میداند .بنا بر اصل دوم ایـن روش ،بسـط یـک موضـوع را در
دهه های بعد پی باید گرفت که ما این را نمونه وار به انجام رساندیم .در مرحلة سوم ،بـه
آثار هایدگر در دورة پيش از تأليف این شاهکار دورانساز بازپس جهيدیم .هـدف از ایـن
سه مرحله در اصل آن است که وجود و زمان را در پرانتز بگـذاریم .اینـک در چهـارمين
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مرحله ،نوبت به خودِ این کتا رسيدهاست که آن را از پرانتز بيـرون بيـاوریم و موضـوع
مورد بحث خود را در آن جستحو کنيم؛ به بيان سادهتر ،گریزی از ایـن اصـل پژوهشـی
نيست که مگر میشود متنی را برکنده از قبل و بعدش بهتنهایی خواند؛ آن هم برای فهم
فيلسوفی که دائم در راه است؟ بهعالوه ،بعيد است که عاقلی گمان کند فهم مابعدالطبيعه
به معنای خصيصهای تعينبخش برای دازاین بهناگهان بعـد از وجـود و زمـان بـه فکـر
هایدگر رسيده باشد  .حقيقت آن است که این متن را باید با نظر بر سمت و سوی اصـلی
راه فکری هایدگر و مهم ترین مراحل و منازل آن دید و پس از آن ،خواند و تفسير کـرد.
پس در خود این کتا هـم ،دسـتکـم بـهاعتبـار قبـل و بعـدش ،قاعـدتاً بایـد بتـوانيم
درهمتنيدگی دازاین و مابعدالطبيعه را هم بيابيم .وجود و زمان بين دو درسگفتار مفاهيم
بنيادین مابعدالطبيعه (م.آ )11/78 .و هستی شناسـی (تأویـل بـه فعليـت) (م.آ )57 .قـرار
گرفتهاست .اگر از درسگفتار مفاهيم بنيادین که هایدگر مدت کوتـاهی بعـد از وجـود و
زمان ایراد کردهاست ،به بازپس بنگریم ،حتماً باید اصطاله دازاین او را مرتبط با مفهـوم
مابعدالطبيعه نزد او بفهميم ،چون تحليلی که در اینجا از دازاین بهدست داده ،باألخره بـه
پرسش از مابعدالطبيعه انجاميده است .پس الاقل اگر به سرانجام و غایـت ایـن کتـا و
مسائل آن بنگریم ،دازاین به عنوان موضوع محوری آن بـا مابعدالطبيعـه تحدیـد شـده،
تشخّص یافتهاست .حال اگر از درسگفتار هستیشناسی (که نخستين نگارش و سـرآغاز
طره «وجود و زمان» به حسا میآید) نيز رو به پيش بنگریم ،باز بیدرنگ درمییـابيم
که درهمتنيدگی دازاین با فلسفه ،یا هستیشناسی و یا مابعدالطبيعه از پُلهای بسيار مهم
ميان این دو متن است .فقط باید توجه داشت که در وجود و زمان و نيز در آثار پـيش از
آن ،هایدگر تقریباً هميشه «هستیشناسی» را بهکار میبرد و «مابعدالطبيعه» را بهنـدرت
استعمال میکرد.
اگر به خود متن وجود و زمان نيز بنگریم ،پيش از هر چيز خود ساختار طره اولية آن
(و نه کتا فعلی) هم درهمتنيدگی و تعلق آن دو را بهخوبی نشان میدهد .طبـق طـره
نخستين هایدگر 66که سرفصل های اصلی آن در مقدمة وجود و زمان فعلـی آمـدهاسـت
(م.آ .)67 :1 .او بنــا داشــت در نيمــة دوم کتــا کــه هرگــز آن را ننوشــت ،دســت بــه
شالودهافکنی تاریخ هستیشناسی 65غر بزند .اگرچه هایـدگر نگـارش چهـار بخـش از
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بخشهای ششگانة کتا (نيمة دوم و بخش معروف سوم از نيمة اول :زمان و وجود) را
رها کرد ،ولی عناوین و امهات مطالب آنها را در مقدمة وجود و زمان فعلی آوردهاسـت،
بهویژه در فقرة ششم خطوط اصلی نيمة دوم طره اوليه را مییابيم که درنگی کوتـاه بـر
آن ارتباط دازاین با مابعدالطبيعه در این کتا را نشان میدهد.
فقرة ششم پيش از هر چيز سخن از تاریخ و تاریخمندی دازایـن مـیرانـد و بـر ایـن
تصریح میکند که اصالً پرسش از وجود و معنایش برای آن است که دازاین «خود را به
طور تاریخی بفهمد» و دربارة «تاریخ خاص آن پرسوجو نماید» (م.آ .)18 :1 .این فقـره
همچنين از «سنت» پرهيز می دهد که از عوارض تاریخی بودن دازاین است ،بـه لحـاظ
آنکه حجا برهمانباشـتة تاریخيـت دازایـن مـیشـود .سـرانجام ،هایـدگر بحـث را بـه
«شالودهافکنی تاریخ هستیشناسی» میرساند تا در ضمن نيز پای دازاین را درهمتنيده با
هستیشناسی به ميان بکشد .ولی از سویدیگـر ،او هسـتیشناسـی را همچـون سـنّتی
تاریخی میفهمد که بالفعل 63و انضمامی تحقق دارد ،به این دليل ساده که سـه مرحلـة
مهم آن عبارتند از :هستیشناسی کانتی ،نوع دکارتیـ قـرون وسـطایی آن و سـرانجام،
سنخ یونانی آن .در نحوة کار هایدگر باید به سه نکتة مهـم توجـه داشـت :اوالً هایـدگر
اصالً می خواهد نشان بدهد کـه ایـن تـاریخ بـر اسـاس بازگردانـدن وجـود بـه زمـان و
«وقتمندی» 68شکل گرفتهاست یا همان طور که خود او میگوید ،وجود را در افق زمان
ببيند .ثانياً نباید فراموش کنيم که هایدگر مسائل تاریخ ،سنّت ،زمانمندی و غيـره را بـر
مبنای وجود دازاین طره و بررسی میکند .او برین نکته از همان سطر اول فقـرة ششـم
تصریح می کند که هر تحقيقی را ،از جمله پرسش از وجود و معنـای آن کـه بـر مبنـای
زمانمندی و وقتمندی است ،جزو امکانات موجودیت دازاین میداند (ر.ک؛ م.آ.)71 :1 .
در حقيقت ،موضع او صورت و بيان دیگـری اسـت از همـان تفسـير بـه خـودی کـه در
درسگفتار هستیشناسی ،در خویشتن دازاین میافتد .در نتيجه ،تحقيق شالودهشکنانة او
در تاریخ هستیشناسی هم نمی تواند از این اصل مستثنی شـود؛ یعنـی آن را بـر مبنـای
دازاین به انجام میرساند .ثالثاً هایدگر در اینجا هم هماننـد درسگفتـار هسـتیشناسـی
مسير هستیشناسی را برعکس سير زمانیـ تاریخی طبيعی و رایـج در پـيش مـیگيـرد؛
یعنی از امروز و از آخرین مرحله شروع می کنـد تـا در انجـام تحليـل خـود بـه سـرآغاز
هستی شناسـی در یونـان برسـد .ایـن اسـت کـه هایـدگر بنـا داشـت در اولـين قـدم از
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شالوده شکنی تاریخ هستیشناسی سراغ از کانت و مابعدالطبيعهاش بگيـرد (ر.ک؛ م.آ:1 .
71ـ.)71
هایدگر در همين فقرة ششم دو اشکال عمده در کار کانـت مـیبينـد :اوالً او فهمـی
عاميانه از زمان دارد که به موضوع این نوشته ارتباط چندانی نمییابد .ثانيـاً او از مسـئلة
وجود غافل است (ر.ک؛ م.آ ،)71 :1 .ولی چون هایدگر طره مسـئلة وجـود را بـا دازایـن
درهمتنيده می داند ،بالفاصله بعد از اشارة بسيار کوتاه خود (در حد یک عبارت) به غفلت
کانت از این مسئله میگوید .در عين حال ،نزد او طره هستیشناسی دازاین وجود ندارد.
کمی بعد هنگام اشاره به هستیشناسی یونانی باز هم درهمتنيدگی مورد بحث مـا را بـه
ترتيــب زیــر تصــریح مــیکنــد« :مباحــث هســتیشناســی یونــانی هماننــد هــر یــک از
هستیشناسیهای دیگر باید سرنخهایش را از خود دازاین برگيرد» (م.آ.)71 :1 .
پس در حقيقت ،کانت این درهمتنيدگی دازاین و هسـتیشناسـی یـا مابعدالطبيعـه را
درنيافته بود ،هرچند که قدمهایی در این مسير برداشتهاست .یکی از قدمهای مهم کانت
آن است که بحث زمان را از طریق شـاکلهسـازی ،سـرانجام بـه سـوژه (یعنـی دازایـن)
برمیگرداند ،اما کار خود را آنقدر بسط نمیدهد که به هستیشناسـی دازایـن بينجامـد.
این ایراد را هایدگر با زبانی کانتی نيز چنين تقریـر مـیکنـد کـه او دسـت بـه «تحليـل
هستیشناختی سوژه بودن سوژه» نمی زند .هایدگر ایرادات خود را بر کانت در جملة زیـر
چنين خالصه کردهاست« :اوالً نقصان پرسش وجود است بالکل و مرتبط بـا آن ،فقـدان
هستیشناسی موضـوع بنـدی شـدة دازایـن ،و بـه بيـان کـانتی[ :فقـدان] یـک تحليـل
هستیشناسانة گسترده از سوژه بودن سوژه» (م.آ.)71 :1 .
در مرحلة دوم ،از «بازپس رفتن شالودهافکنانـه در تـاریخ هسـتیشناسـی»( 61م.آ:1 .
77ـ ،)71هایدگر به دکارت میرسد ،البته از طریق کانت و جزميتی که در پذیرش «مـن
میاندیشـم» دکـارت بـه خـرج داده اسـت .پـس دکـارت هـم همـان مشـکل نادیـدن
هستیشناسی دازاین را دارد؛ چراکه وجود یا معنای وجود من اندیشندهاش را مبهم بـاقی
گذاشتهاست .در عين حال ،هایدگر در این قدم دوم بنا داشت نشاندهد چگونه دکارت در
چارچو هستیشناسی قرون وسطایی ماندهاست و نتوانسته به طور انتقادی سنگهایش
را از این سنّت واکَنَد (ر.ک؛ م.آ .)77 :1 .اما دامنة خود هستیشناسی قرون وسطایی هـم
معلوم نمیشود ،مگر آنکه بنيان و بنياد یونانی آن شناخته شود.
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از طریق پُـل قـرون وسـطی ،هایـدگر قـدم سـوم خـود را در شـالودهافکنـی تـاریخ
هستیشناسی برمی دارد و به یونان میرسد .نخست او اشـاره دارد بـه اینکـه یونـانیهـا
موجود و معنای وجود را در جوهر مییافتهاند که خود لفظاً به معنای «حضور» اسـت ،در
عين آنکه افادة معنای «حال حاضر» نيز میکند .پس از این ،همان جملهای را میگویـد
که پيشتر نقل کردیم .سوس از آن طریق به تعریف یونانیـ ارسطویی «انسان ،حيـوان
ناطق است» میرسد که از ترجمة التينی رومی ها بـه بعـد ،آن را بـه صـورت «حيـوان
عاقل» ترجمه کردهاند و فهميده اند .به گفتة هایدگر ،این تعریف هـم در اندیشـة اصـيل
فلسفی و هم در زندگی روزمره ،فهم یونانی از دازاین یا معنای وجود انسان را بازمیگوید.
اما هایدگر با تأکيد بر فهم انسان از طریق «توانـایی سـخن» بـر لفـظ لوگـوس تأکيـد
می نماید و آن را باز با موجود و فهم زمانی از آن ارتباط میدهـد (ر.ک؛ م.آ71 :1 .ــ)76
که از بحث فعلی ما خارج است .تأکيد دیگر او بر اهميت ارسطو و فهم او از زمان اسـت
که تبدیل به بنيان فهم همة فيلسوفان بعد از او از زمان میشود .ایـن بحـث نيـز بـاز از
حوصلة نوشتة پـيش رو فراتـر مـیرود .بـه هـر حـال ،هایـدگر در بُـن تحليـل خـود از
هستیشناسی ،الجرم به سراغ دازاین و تحليل وجود او میرود.
از این نيز که بگذریم ،هایدگر در مقدمة وجود و زمان نيز پای درهمتنيدگی دازاین و
مابعدالطبيعه را هنگامی به ميان میکشد که سومين امتياز دازایـن را بـا عنـوان «امتيـاز
هستشناسانهـ هستیشناسانه» 58مطره مینماید .او پس از آنکه مباحـث پيشـين خـود
دربارة دو امتياز هستیشناسانه و هستشناسانة دازاین (فقرات  7و  )1را تلخيص میکند،
به همين امتياز سوم هستشناسانهـ هستیشناسانه دازاین میرسد که برای آن است که
او دست به پرسش از وجود موجود مـیزنـد و چنـانکـه گفتـيم ،هایـدگر آن را پرسـش
راهنمای مابعدالطبيعه میخواند .نخست بر اساس همين خصوصيت دازاین است که اصالً
مابعدالطبيعه یا هستیشناسی ممکن میشود .به همين دليل ،او باز با بيـانی کـانتی ایـن
امتياز را «شرط امکان هستشناسانهـ هستیشناسانة همة هستیشناسیها» 51میخواند.
بنابراین ،هر شکلی از هستیشناسی و این یعنی تمام تاریخ هستیشناسی را هایـدگر بـر
دازاین و بر «فهم او از وجود هر موجودی که دازاینطور نيست» بنا میکند .خود هایدگر
چنين میگوید:
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«به دازاین ،ولی حاال همزاد [با او]ـ به عنوان مقوم فهم از تکوین51ــ ایـن
امر تعلق دارد؛ فهمی از وجود هر موجودی که دازایـنطـور نيسـت .از ایـن رو،
دازاین امتياز سوم را با عنوان شرط هستشناسانهـ هستیشناسـانة امکـان هـر
مابعدالطبيعه دارد»( .م.آ.)18 :1 .

پس از همين نقل قول کوتاه نيز چنين برمی آید که دازاین درگير با مسئلة راهنمـای
مابعدالطبيعه یا پرسش از موجود مِن حيث هو است ،ولـی مسـلماً از سـوی دیگـر ،خـود
دازاین هم از طریق هستیشناسی و مابعدالطبيعه تعين و تشخص مییابد .منظور هایدگر
از هستیشناسی ،همين سنّت بالفعل است و نه یک مفهوم کلی.
 .5غربی بودن ،مبنای تشخصبخش بودن خودِ مابعدالطبیعه

09

مختصری که در با درهم تنيدگی مابعدالطبيعه و دازاین و به تعبيری ،اینهمانی آن
دو آوردیم ،به هـر حـال ،بـه معنـای تشـخص مابعـدالطبيعی دازایـن هـم هسـت .اگـر
مابعدالطبيعه بزرگترین اتفاقی است که در دازاین میافتد ،پس اصالً هيچ یک از ایـن دو
بدون دیگری نمی توانند وجود یابند .آری ،دازاین داغ مابعدالطبيعه را بر جبين خود دارد و
با خيال آسوده میتوان تعابيری چون «تشخص و تعين مابعدالطبيعی دازاین» 51و «تعين
یا تشخص دازاین به مابعدالطبيعه» را موجه دانست ،منتهی صرفاً بـه طـور صـوری و در
مقام نظر ،وگرنه هنوز دست ما از عالم تحقق و عينيت کوتاه است .آنچه تاکنون دربـارة
هر دوی آنها گفتهایم ،سرانجام با نظر بر مسئلة موجود مِن حيث هو در طورکلی آن بود
که از سویی ،هایدگر آن را پرسش راهنمای مابعدالطبيعه میخواند و از سوی دیگـر ،بـر
عهده گرفتن این پرسش را مهمترین اتفاق در دازایـن مـیدانـد .پرسـش از موجـود بـه
طورکلی هم ،چه به اعتبار دازاین باشد و چه به اعتبـار مابعدالطبيعـه ،بـه دليـل کليـت و
شمول آن هنوز پای به مقام عينيت ننهادهاست و دستش از امر یگانة متعـين در عينيـت
کوتاه است ،در حالی که وقتی ما در اینجا از تعين و تشخص دازاین نزد هایـدگر سـخن
می گویيم ،آن هم به اعتبارات مختلف ،در اصل ،وجود بالفعل و انضـمامی آن را در نظـر
داریم و نه توصيف صوری او را و آنچه را که به نظـر باعـث متمـایز شـدنش مـیشـود.
بنابراین ،تا اینجای بحث نمیتوانيم بگویيم هایدگر از یک دازایـن متعـينِ عينـی یگانـه
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سخن میگوید و هنوز نمی توانيم بگویيم هایـدگر دسـت بـه توصـيف یـک امـر عينـی
زدهاست.
وجه عينی و وجودی دازاین را به اقتضای بحث خود باز باید با نظر بـر مابعدالطبيعـه
طره نمایيم که هایدگر آن را اصوالً همچون پدیدة تاریخی یگانهای در مقـام عينيـت و
تحقق تحليل میکند ،نه همچون یک مفهوم نظری و صوری صرف نظر از تحقـق آن.
دیگر همة آشنایان با هایدگر میدانند که او اصل و نسب مابعدالطبيعه را یونانی و ذات و
اساس آن را مغر زمينی میداند .پس مابعدالطبيعه بـرای او ،همچـون فيلسـوفان عـالم
اسالمی ،رشتهای از رشته های علوم و معارف بشری نيست ،هرچند در بُن و بنيان آنهـا
تا تعيين مرزهایش با سایر رشتههای دور و نزدیک علـوم و معـارف بشـری موضـوعيت
داشته باشد .هایدگر مابعدالطبيعه را پدیدة تاریخی واحد و یگانهای میداند کـه در غـر
نشو و نما کردهاست و در بُن همة شئون مختلف تاریخ فکر و فرهنگ غر نشستهاست.
ولی ارتباط این دو را وقتی بهدرستی میفهميم که این رابطه را برگردانيم و از آن طـرف
نيز آن را بنگریم .در این صورت ،خواهيم دید که خـود غـر نيـز هویـت خـویش را از
مابعدالطبيعه کسب کـرده اسـت .در حقيقـت ،هایـدگر تـاریخ غـر را بـه مابعدالطبيعـه
بازمیگرداند و تحليل خود را از تاریخ غر بر تحليل مابعدالطبيعه استوار مینماید.
این عينيت و اینهمانی مابعدالطبيعه و غر را بهروشنی در مواضع بسياری از اندیشة
هایدگر میتوان دید ،ولی برای رعایت اختصار و برایآنکه در دورههـای آخـر اندیشـة او
روشنترین بيان خود را مییابد (مثالً؛ ر.ک؛ م.آ 31 :5/ II .و م.آ36 :3 .ـ ،)35در اینجـا
فقط به ذکر دو نمونه از این دوره بسنده میکنيم .بعد یکی دو گام به عقب برمیگردیم و
شاهدی از اولين سالهای پس از انتشار وجود و زمان میآوریم ،مسلماً بـرای تأکيـد بـر
آنکه این اثر نيز در چنين حال و هوایی نوشته شدهاست .هایدگر در رسالة «چـه چيـزی
است ـ این فلسفه؟» (ایرادشده در سال 1166م ).این همانی مابعدالطبيعـه و غـر را در
این جملة مختصر و در عين حال ،مشهور خود گنجاندهاست« :تعبير "فلسفة غربی" کـه
اغلب میشنویم ،در حقيقت ،یک همانگویی 56است» (م.آ)1 :11 .؛ به بيان دیگر ،فلسفه
و غر نه دو چيز ،بلکه یکی هستند .این همانی فلسفه یا مابعدالطبيعه بـا غـر مسـلماً
دازاین را هم تحت تأثير قرار میدهد .هنگامی که دازاین با فلسفه یا مابعدالطبيعـه عـين
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هم و اینهماناَند و از سوی دیگر مابعدالطبيعه نيز به طور بالفعل ،انضـمامی و تـاریخی
کامالً متعين باشد ،پس دازاین هم همراه با آن به همين ترتيب کامالً متعين و متشخص
میشود و هویتی کامالً عينی و انضمامی دارد .خالصه در اندیشة هایدگر ،غر در عمل
تبدیل به ضلع سومی شده است در کنار دو ضـلع مابعدالطبيعـه و دازایـن کـه ایـن دو را
پابستة واقعيت عينی مینماید .این اینهمانی سهوجهی را قطعة زیر چنين بيان میکند:
« ایــن پرســش :فلســفه چيســت؟ پرسشــی نيســت کــه نــوعی از شــناخت
بهخودیخود (فلسفة فلسفه) را سر و سامان دهد .این پرسش همچنين ،پرسشی
تاریخی نيست در عالقه به اینکه معلوم نمایيم چگونه آنچه "فلسـفه" خوانـده
میشود ،آغاز شدهاست و بسط یافتهاست .این پرسش ،یک [پرسـش] تـاریخی،
یعنی پرسشی اسـت در بـا مقـدرات[ 55مـا] .بـاالتر از ایـن ،همـو "یـک"53
[پرسشی از ميان پرسشها] نيست ،بلکه یکه 58پرسش تاریخی دازاین غربـی ـ
اروپایی ماست» (م.آ.)11 :11 .

تبيين همين خصيصة تعينبخش مابعدالطبيعه و یگانگی بالفعل و تـاریخی آن و نيـز
هویت گرفتن دازاین از آن طریق ،فقط از اغراض فلسفة هایدگر در اواخـر راه فکـری او
نيست .اگر قدمی به عقبتر بازگردیم ،در رسالة تحدید حدود هيچانگاری بنـا بـه تـاریخ
وجود 51که حدود یک دهه قبل از دو نقـل قـول بـاال نوشـته شـدهاسـت (1111/15م،).
هایدگر شبيه به مضـمون آنهـا را مـینویسـد؛ یعنـی مابعدالطبيعـه ،انسـان و غـر را
درهممیتند:
«مابعدالطبيعه به تاریخ دوران غربی تشخص میدهد .انسان غربی در همـة
نسبت هایش با موجودات ،و این یعنی بـا خـود وی نيـز از هـر نظرگـاهی [کـه
بنگریم] ،به وسيلة مابعدالطبيعه حمل و هدایت میشود» (م.آ.)781 :5/ II .

پيش از این ،در سالهای نزدیک به وجود و زمان نيز هایدگر بهوضوه تمام بـر ذات
یگانة مابعدالطبيعه در مقام عينيت تأکيد دارد .در مفاهيم بنيـادین مابعدالطبيعـه ،هایـدگر
آشکارا تصریح میکند که مابعدالطبيعه اگر به «تداوم [لفظ] یونانی آن برگردیم»« ،یـک
کلمة نخستين 38نيست» تا «تعبيری 31باشد برساخته از یک تجربة اصـيل انسـانی» بـه
طور کلّی و آنگاه در همه جای عالم هم رهوری و بـروزی بيابـد ،بلکـه یونـانیاألصـل
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بودهاست و در غر بسط یافتهاست( .م.آ73 :11/78 .ـ .)78بنـابراین ،او مابعدالطبيعـه را
حاصل یک تجربة ویژه مـیدانـد کـه علـیرغـم اصـالت تمـام آن صـرفاً در غـر رم
نمودهاست .به همين دليل ،ه ایدگر وريفة فلسفة خود را درست از همين جا و این گونـه
تعيين میکند:
اصـلی31

«اینک وريفة اصلی [ما] عبارت است از برانگيزانـدن یـک حـال
برای فلسفه ورزیدن ما .من بهعمد میگویم :فلسفه ورزیدن 37مـا[ ،و] نـه یـک
فلسفه ورزیدن دلبخواهی ،یا حتی فلسفه به صورت فینفسـه 31کـه ابـداً وجـود
ندارد" .یک" حال اصلی را که حامل فلسفه ورزیدن ما باشد ،باید برانگيخـت ،و
نه "این" 36حال اصلی را .بنابراین ،نه یک حال اصلی یگانه ،بلکه شماری چنـد
وجود دارد» (م.آ.)81 :11/78.

به واسطة همين تحقق بالفعل و تاریخی مابعدالطبيعه مـیتـوان در نتيجـه هویـت و
شخصيت دازاین را هم به صورت بالفعل و تاریخی به عنوان امری غربی تعيين کرد .بـا
این نقل قول از مفاهيم بنيانی مابعدالطبيعه ،به لحاظ تقویمی فاصلة چندانی بـا وجـود و
زمان نداریم .دازاین در این شاهکار دورانساز را بیگمان باید در این افق دید و همچنان
ضلعی از مثلثی بدانيم که دو ضلع دیگر آن مابعدالطبيعه و غر هستند.

 .0نتیجهگیری
 . 1نخستين نتيجه را در سطور پيش گرفتيم .اگر به توضـيحات بـاالتر خـود دربـارة
ویژگی تعينبخش مابعدالطبيعه برگردیم ،دازاین مطره در وجود و زمان نيـز درتنيـده در
مباحث مابعدالطبيعة هایدگر است .مؤید این تفسير توضيحاتی است که پـيش از ایـن بـا
تکيه بر فقرة ششم این کتا دربارة بنياد هستیشناختی آن آوردیم .بر این دو ،باید ایـن
اشــارة ســوم را هــم بيفــزایيم کــه قــبالً در آغــاز برنامــة وجــود و زمــان در درسگفتــار
هستیشناسی (تأویل به فعليت) هم هایدگر دقيقاً به مسئلة غر میاندیشد ،چون هنگام
تبيـين خودآگـاهی تــاریخی ،قسـمت نســبتاً چشـمگيری را بـه شــونگلر و کتـا افــول
مغر زمين او اختصاص میدهد (ر.ک؛ م.آ73 :57 .ـ 18و 61ـ .)63خالصه ،هایدگر طی
این سالها مدام به مقدرات و سرنوست غر میاندیشيد .پس اگر غر اندیشی هایـدگر
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را بنا به دالیلی که ارائه کردیم ،مسئلهای بدانيم که سـالهـای زیـاد و در ادوار مختلـف
فلسفة او تداوم یافته ،35نمیتوانيم وجود و زمان را از این روند مستثنیکنيم .حال اگـر در
این اثر نظر خود را به دازاین بدوزیم ،در حقيقت ،هایدگر در همة این سالها برای تعيين
وضعيت ما ،یعنی انسان غربی در امروزه کوشيدهاست .در نتيجه ،دازاینِ وجود و زمان نيز
از طریق مابعدالطبيعة غربی به طور بالفعل و تاریخی تشـخص یافتـهاسـت و از ایـن رو،
ریشه در غر شناسی هایدگر دارد.
 .1دازایــن ،شخصــيت اصــلی شــاهکار هایــدگر ،یعنــی وجــود و زمــان اســت کــه
هایدگرشناسان و هایدگرخوانان اکثراً اندیشة این حکيم بزرگ را به آن دو فرومیکاهنـد،
ولی او تا آخر عمر فلسفی خود ،هم با این کتا فاصله میگيرد و هم اینکه بهتدریج آن
را دیگر بسيار کم بهکار می برد .بعدها هایدگر در چليوای چهارگانة 33فلسفی خود (مـثالً؛
ر.ک؛ م.آ161 :1 .ـ )181جایی به دازاین نمیدهد و تعبير عامتر و عاميانهتر «انسـان» را
بهکار میبرد و روبهروی «خدایان» و در مقابل «آسمان» و «زمين» میگذارد .اکنون جا
دارد بورسيم :چرا هایدگر در راه فکری خود تا آخر دستِ دازاین را نمـیگيـرد و بـا خـود
نمیبرد؟! برای اینکه دازاین مابعدالطبيعی است و حتی با آن ایـنهمـانی و عينيـت دارد.
بهتفصيل شره دادیم که هایدگر عمالً پرسش از مابعدالطبعيـه را بـه پرسـش از دازایـن
تبدیل میکند .بعدها که سودای غلبه و گذشت یا درگذشتن از مابعدالطبيعه بهتدریج بر او
غالب آمد ،دیگر نمیتوانست بيشتر با خود ببرد.
 .7تعلق و درهمتنيدگی دازاین و مابعدالطبيعه به هم را البته باید با نظـر بـر دوگانـة
موجودانگاری ـ وجودانگاری هایدگر ،در دو ساحت بفهميم :آن را بایـد از سـویی در حـد
بالفعل و انضمامی بودن تاریخی بفهميم؛ یعنی آن طور که در تاریخ مابعدالطبيعة غربـی
رم دادهاست .همچنان که گفتيم ،در بُن مابعدالطبيعه به عنوان پدیدهای غربی که متکفل
پرسش از موجود مِن حيث هو است ،تلقی خاصی از انسان ،یعنی حيـوان عاقـل /نـاطق
نهفتهاست .از سوی دیگر ،خودِ همين تلقی در بنيان خود مبتنی است بـر تعلـق دازایـن،
همچون ذات /حقيقت انسان به خودِ وجود و به پرسـش از آن بـه اعتبـار آنکـه پرسـش
بنيانی مابعدالطبيعه است .پس این مسئله را باید بـه تمـایز دو نـوع پرسـش مربـوط بـه
مابعدالطبيعه در نزد خود هایدگر برگردانيم که عبارتند از :پرسش راهنمـای مابعدالطبيعـه
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(پرسش از موجود مِن حيث هو به طور کلی) و «پرسش بنيـانی مابعدالطبيعـه» 38کـه در
واقع ،پرسش از خودِ وجود است و در بُن پرسش از موجود رم میدهد .بـه همـين دليـل
است که هایدگر راه فکری خود را در سالهای نزدیک به وجود و زمـان« ،مابعدالطبيعـة
دازاین» می ناميد تا در حقيقت ،از این طریق تأسـيس اسـاس مابعدالطبيعـة غربـی را در
تاریخ نشان دهد .بنابراین ،پرسش هایدگر از انسان با نظر بر ذات /حقيقت همين انسـان
مابعدالطبيعی بودهاست؛ یعنی نه فقط خود پرسش دربارة انسان یا دازاین به طور بالفعل و
تاریخی تشخص دارد ،بلکه اصالً طره مسائل دازاین و بهویژه بحث در با تشخصات او
نيز خود عيناً مقيد به همين تشخص بالفعل و تاریخی است.
پینوشتها
1. Leitfrage
2. Unser geschichtliches Dasein
3. Unser heutiges Dasein
4. Langeweile
5. Grundstimmung
6. Trauer
7. Unser wissenschaftliches Dasein
8. Unser europäisch-abendländishes Dasein
9. Die metaphysche Bestimmung des Daseins
10. Grundbegriffe der Metaphysik
11. Endlichkeit
12. Einsamkeit
13. Angst
14. Kant und das Problrm der Metaphysik
15. Trauer
16. Der metaphysische Ort der Hölderlinschen Dichtung
17. Als solches
18. Das Grundgeschehen im Dasein
19. Die Frage nach dem Seienden als solchem im Ganzen
20. Identität

 .11البته باید به این نکته نيز توجه داشته باشيم که توجه و تمرکـز بـر مابعدالطبيعـه در بعـد از
وجود و زمان ،آغاز یک دورة جدید فکری است ،همان گونه که خودش در نامهاش بـه اليزابـت
بلوممان مینویسد (.)Heidegger-Blochmann, S. 33 & Brief vom 12. Sept. 1929
22. Überwindung
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23. Verwindung

 .24برای گزارشی فارسی از این بحث هایدگر ،ر.ک؛ مجتهدی 161 :1735 ،به بعد.
 .16درسگفتارها و نوشتههای هایدگر دربارة نيچه بين دو نيمة دهههای سی و چهل سدة قبل
پدید آمدهاند ،ولی او در اوایل دهة شصت آنها را با هم در دو جلد منتشر کرد .اینها اکنـون دو
مجلد از ششمين شماره از مجموعة آثـار را تشـکيل مـیدهنـد .نگـاهی بـه تـاریخ گفتـههـا و
نوشتههای این مجموعه ،مدت طوالتی اشتغال هایدگر به نيچه را نشان میدهد.
 .15هایدگر از این در همين متنی که گفتيم با عنوان «تميـز ميـان وجـود و موجـود و طبيعـت
انسان» (صص 116ـ )118بر اساس مسئلة «تمایز وجودبينانه» ()Ontologische Differenz
بحث میکند.
27. Diese Besinnung der Metaphysik
28. Die Metaphysik von der Metaphysik
29. Naturanlage
30. Begründung
31. Anthropologie
32. Psychologie
33. Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung von
Schelling: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der
menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände
)(1809
34. Mikrokosmos
35. Animal metaphysicum
36. Ontologie der Hermeneutik der Faktizität
37. Faktizität
38. Faktizität

 .71پيش از این ،یعنی در دورة اول درسگفتارهای هایدگر جـوان در فرایبـورگ هـم همـين رابطـه را
مییابيم ،ولی به صورت رابطة ميان فلسفه و زندگانی .باید به خاطر داشت که در این دوره ،او قائل بـه
فلسفة اصالت زندگانی ( )Lebensphilosophieبود.
40. Auslegung
41. Selbstauslegung

 .11برای کاربرد این اصطاله در وجود و زمان ،ر.ک؛ م .آ.§42 :1 .
43. Das Heute
44 Eine Zeit
45. Das jeweilige Heute
46. Da
47. Faktizität
48. Zeitlichkeit
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49. Ausbilden
50. Da
51. Auslegen
52. Solche

 .67همچنين ،ر.ک؛ همان ،بند دوم ،سطر آخر 18 :و ادامـة آن در صـفحة  11و همـان:
56؛ بندهای دوم و سوم.
54. Explikation

 .66هایدگر دو بخش از بخشهای ششگانة طره اوليهاش را منتشر کـردهاسـت .طبـق
طره نخستين ،او برای وجود و زمان دو نيمة سهبخشی در نظر گرفته بـود .از نيمـة اول
بخــش ســوم (زمــان و وجــود) را منتشــر نکــرد و رــاهراً آن را در بخــش دومِ م .آ11 .
آوردهاستVon Herrmann 1991( .؛ م.آ :11 .ص 131ـ137؛ م.آ71 :11 .ـ .)18بخـش
دوم هم احتماالً کتا کانت باشد که خود هایدگر در مقدمـة اول آن (1111م ).تصـریح
میکند که این کتا مقدمهای است تاریخی بر وجـود و زمـان .هایدگرشناسـان آنقـدر
ننوشتن «زمان و وجود» را تکرار کردهاند کـه ایـن نيمـة تـاریخی را بـهکلـی فرامـوش
کردهاند ،در حالی که بدون آن ،فهم وجود و زمان فعلی آسيب بيشتری دیدهاست.
56. Die Destruktion der Geschichte der Ontologie
57. Faktische Überlieferung
58. Temporalität
59. Destruierender Rückgang in der Geschichte der Ontologie
60. Der ontisch-ontologische Vorrang
61. Ontisch-ontologische Bedingung der Möglichkeit aller Ontologie
62. Existenzverständnix
63. Die Bestimmungscharakter der Metaphysik
64. Die metaphysische Bestimmung des Daseins
65. Tautologie
66. Eine geschichtliche, d.h. eine geschickliche Frage
اینجا حرف تعریف نامعين /نکرة  eineرا میتوانستيم به «هر» ترجمـه کنـيم .در

 .53در
آن صورت ،نيازی به اضافات داخل کروشه نبود ،ولی ما در اینجا قرینة ميـان «یـک» و
«یکّه» را ترجيح دادیم.
 .58حرف تعریف فلسفه ،یعنی  dieرا هایدگر در اینجا با قلم مایل (ایتاليک) مورد تأکيـد
قرار میدهد .این حرف تعریف معرفه /معين را ما به «یکّـه» ترجمـهکـردهایـم .احتمـاالً
ترجمة آن به «معين» و «مشخص» هم میتوانست وافی به مقصود باشد.
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69. Die seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus
70. Urwort
71. Ausspruch
72. Grundstimmung
73. Philosophieren
74. Philosophie an sich
 آمدهاست و بـا قلـم مایـل (ایتاليـک) مـورد تأکيـد قـرارdie تعریف

 حرف، در متن.36
.گرفتهاست که بهناچار بدین صورت آن را ترجمه کردهایم
.18ـ87 :1717 ،ک؛ زمانی. ر، همچنين.35

77. Geviert
78. Grundfrage der Metaphysik
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