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  كتاب بررسي و نقد
 كرتف يبه سو پديدارشناسي يقاز طر هيدگر،

  *محمدجواد صافيان

  دهكيچ
 يلـ يتحل  ـ  يرين اثر تفسـ ياول ركتف يبه سو يدارشناسيپدق ياز طر ،دگريهتاب ك
 يا مقدمه يه حاوكن زبان است يو تنها اثر به ا يسيدگر به زبان انگلير هكر تفيس

روش . سنده از او نگاشته شده اسـت ينو يها ه در جواب پرسشكدگر ياست از ه
 و تـاب كاثر اعـم از   يس بر اساسدگر ير هكتف ةو همدالن يلير تحليسنده تفسينو

هرچنـد   ين حـال گـاه  يسنده در عـ ينو. اوست ةشيمختلف اند يها دورهاز مقاله 
 بـر  بـالغ  يتـاب در حجمـ  ك. ز پرداخته استيدگر نيه يها شهيبه نقد اند ندرت به

  .س و استوار نگاشته شده استيروان و سل يصفحه با نثر 768
 يواژگـان بعضـاً ابـداع    يازاه را ب يسيانگل يها معادل يسنده خود برخينو
 يهــا ليــتحل. لمــه اســتك ياصــل يمعنــا ديــمفه عمــدتاً كــبرســاخته  هيــدگر

 يخواننـدگان  ياست و برا ير مشخصيخط س يل منسجم و داراكچاردسون درير
. آموزنـده باشـد   د ويـ ار مفيتواند بس يدارند م يمقدمات ييدگر آشناير هكه با تفك
ر كـ ر تفين حـال روشـنگر از سـ   يو در ع يل تخصصيتحليك تاب درمجموع ك
 .دگر استيه

  .خيقت، تارير، وجود، زمان، حقك، تفيدارشناسيدگر، پديه :ها يدواژهكل
  

  )اثر يلك يمعرف(مقدمه . 1
حاصـل   ،چاردسـون ير. يام جـ يلياثر و ،ركتف يبه سو يدارشناسيق پدياز طر ،هيدگرتاب ك
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ت يرينگن و تحـت مـد  ياد بـول يـ از بن يه با استفاده از بورسكسنده است ينو يقاتيتحق طرح
 ميالدي 1962تا سال  1950 ةده اواخربورگ در ي، در فرايكن بلژيلوو ةفلسف يعال ةمؤسس

افته يها حضور  در آن سال هيدگر ينارهايو سم ها كالسسنده در ينو. رفته استيصورت پذ
، يفنـ  يلـ يده است شـرح و تحل يوشكو مفسران معتبر او  هيدگر ةمنتشرشدآثار  بر اساسو 

ر ين شرح و تفسـ يتاب اولك. دهد دست بهاز آثار او  يانتقاد يوفادار به متون، همدالنه و گاه
 ةسنده در مقدمـ يح خود نوين مطلب از توضيا. است يسيدگر به زبان انگلير هكتف يليتفص
  .تاب روشن استك

 ،ريـ سـال اخ  52 يطـ  يعنـ ي ،نونكتـا ) 1962(تـاب  كن ياول ا البته از زمان انتشار چاپ
ز بـه آن زبـان نوشـته    ين ياريبس يها ترجمه و شرح يسيدگر به زبان انگلياز آثار ه ياريبس

چاردسـون را ممتـاز   يشـرح ر  چه آناست، اما  استفاده قابلمعتبر و  ها آناز  ياريه بسكشده 
) و نـه انتشـار  (ب نگـارش  يـ دگر بـه ترت يـ ه ن آثاريتر يه اوالً شامل اساسكند آن است ك يم
تاب و ك يش از سير بيل و تفسيتاب با تحلكن يا ةتواند با مطالع يست و لذا خواننده مها آن
  .خود متون آشنا شود بر اساسدگر يه يو اساس يمحور ةمقال

ه حداقل بـه  كاست  يسيدگر در زبان انگلير هكر تفيچاردسون تنها تفسيتاب ركاً يثان
دگر در پاسـخ بـه   يـ ن هيه مـارت كـ  يا ن امر از نامـه ياوست و ا ييدتأمورد  يحيتلوطور 

 ؛داسـت يامالً هوكـ تـاب آمـده   كنوشته و در آغاز  1962سنده در اول مارس يپرسش نو
خود  ةتاب تنها به عهدكت يه مسئولكسد ينو يم صراحت به همان نامهدگر در يه هرچند
ح يچاردسـون تـرج  ير يهـا  بـه پرسـش  دگر ضمن پاسخ مفصـل  يه ،ن نامهيدر ا. شماست

 (From Phenomenology to thought) »ركـ تـا تف  يدارشناسـ ياز پد«ه كـ تاب كدهد نام  يم
از  يراهـ « يعنـ ي ،Ein weg durch die Phanomenolgie in das denken des sein اسـت بـه  

ر ه اگـر د كـ دگر آن اسـت  ياستدالل ه. ندكر ييتغ» ر وجودكتف يبه سو يدارشناسيق پديطر
ـ     يصرفاً موضع فلسـف  يدارشناسيتاب منظور از پدكعنوان  جـا و   ههوسـرل باشـد، عنـوان ب

ـ  ،درست است دادن بـه   ياركمجـال خودآشـ   فراينـد را چونـان  » يدارشناسـ يپد«اگـر   يول
 ركتف يبه سو يدارشناسيپد قياز طر« يراه ديتاب را باكم، ير بفهمكن موضوع تفيتر لياص

  ).Richardson, 1974: xiv-xvi( دينام »وجود
ن بـه  والج بوسـت كـ  ةنون در گروه فلسـف كا و همامريكاست ن يلكمتولد برو چاردسونير
ر يـ تحر ةان بـه رشـت  كـ ل دربـارة  يآثـار  همچنـين وي . دگر اشتغال دارديه ةس فلسفيتدر

  .است درآورده
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 يبــرا 2003در ســال  ركــتف يبــه ســو يدارشناســيق پديــاز طر ،دگريــهتــاب ك
بـه چـاپ    كوريويم در نيانتشارات دانشگاه فوردهااز سوي ش و يرايبار ون يچهارم

  .ده استيرس
در سـه  ( »يفهرست اجمـال «: صفحه مشتمل است بر وچهار يس عالوة به 768تاب در ك

تاب در كدر آخر (در بخش رئوس مطالب  يليتفص يو فهرست ،تابك يدر ابتدا) صفحه
 ؛گفتـار مؤلـف   شيپ ؛دگرياز ه) يسيو انگل يآلمان( دوزبانه يگفتار شيپ ؛)شانزده صفحه

از  يريتصـو  ؛دگريـ آثـار ه  ياسـام  يها نوشت وتهكفهرست  ؛ش سوميرايگفتار به و شيپ
 يا و قطعـه  »شـناو يشـبانگاه را «بـه نـام   ) 1917(دگر يـ از ه يه با شـعر كدرآمد  ؛دگريه

بـه   جـا  آن از«ن يتحـت عنـاو   يو سـه بخـش اصـل    ؛شود يسنده شروع ميشاعرانه از نو
و  يابيـ ر و بازكـ انحطـاط تف  ةدو بهر ةيرنددربرگ( »جا آناز وجود به « ،»گشت«، »وجود

 يليفهرست تفصـ مشتمل است بر  كه خود بخش رئوس مطالبو  ؛جهينت ؛)ركتف ياياح
دگر از سال ين هيمارت يگفتارها درسنارها و يها، سم السك يمعرفكه حاوي  ،يمضما و

 يشناسـ  تابكعالوة  به، است )يبه زبان آلمان( 1966 -  1967تا سال  1915 -  1916 يليتحص
 يشناس تابكات، كر مستدريب نگارش، سايبه ترتو سپس ب انتشار يدگر به ترتيشامل آثار ه

، يسـ يدگر بـه انگل يـ آثـار ه  ةو فرانسه، فهرست ترجمـ  يسي، انگليآلمان يها ده به زبانيگز
 ةيـ اعالم، نما ةي، نمااستفاده موردمتون  ةي، نمايسيانگل  ـ  يو آلمان يآلمانـ  يسيانگل ةنام واژه

  .عام ةيو نما يونانياصطالحات 
  

  گاه اثريل جايتحل .2
 يا آوازه سرعت بهرد و كشروع  1915ار از سال يس در دانشگاه را در مقام استاديدگر تدريه

ـ  شهرت او به سال. آورد دست به يب در داخل و خارج محافل علميعج ش از انتشـار  يها پ
ن يتـر  كه هانا آرنـت از برجسـته   كند يمنقل  يملب .گردد يبازم) 1927( وجود و زمانتاب ك

را  زودرسن شـهرت  يـ دگر ايـ ن سال تولـد ه يبه مناسبت هشتادم يادداشتيشاگردان او در 
   :ف كرده استيتوص گونه ينا

بر اساس  يا ه شهرت و آوازهكوجود نداشت  ياركملموس و آش چيز يچهدگر يمورد ه در
ن يان نبود، اما اينام در م يكش از يب يزيباً چيتقر...  يا نوشته يحت چيز يچهگردد،  يآن مبتن

، سرتاسـر آلمـان را   در خفـا ، يپادشـاه  دنِيبه سلطنت رس گشتنِ دهان به دهان همچوننام 
  ).18 :1381 ،يملب(د يدرنورد
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 : ديافزا يآرنت م

...  يررسـم يغ يارياستاد يعنيبورگ يها را به فرا نگاه ةگشت هم يم دهان به دهانه ك يخبر
قتـاً بـه   يه حقكـ در ماربورگ شد  يبعد همان نگاه معطوف به استاد جوان كياند. ردكجلب 
 ةه دربـار ك يخبر... رد ك ينشان داده بود، دعوت م هوسرلقبالً  كه ناهم يعنيزها، يخود چ

بازگشـته اسـت؛    ير دوبـاره بـه زنـدگ   كـ تف: بـود  ساده ياربسگشت  يم دهان به دهاندگر يه
 انـد  درآمدهدند، به سخن گفتن يرس ينظر م بهجان  يه مرده و بكگذشته  يفرهنگ يها نهيگنج
  ).20 -  19: همان(دن را آموخت يشياند يتوان از و يه مكوجود دارد  يحال معلم... 

ر كـ تف يداين ناشناخته و ناپيه در سرزمكخواند  يم ييروا هانا آرنت در ادامه او را فرمان
ان و شـاگردانش و  يدانشـجو  ةخـارج از حـوز   ير او را تا قلمرويتأث ةراند و گستر يم مكح
شـود،   يمـ  يفلسفه تلقـ  ةحوز يار سطحيبس يه معموالً به نحوك يا محدوده يآن سو يحت

  ).همان(ند ك يوصف م
 يبـه سـو   ،خصـوص از فرانسـه   هب ،شاعران راران و كاز متف ياريدگر بسير هكتف ةجاذب

فرانسـه،   يادمكعضو آ ،تونيگ توان از ژان يم ازجملهه ك ،شاندك ياه ميبورگ و جنگل سيفرا
 يآورده بـود بـرا   دسـت  بـه ه كـ  يدگر با شهرتيه. نام برد... دا، بوفره، پل سالن و يدر كژا
ه پـس از  كـ  ،يكيتـوارن  دو يكفردر. ل شده بوديتبد ييبه معما ياريران و شاعران بسكمتف

 يبخش فرهنگـ  سالة يستبن در مقام افسر جوان يمتفقبه دست جنگ و هنگام اشغال آلمان 
و  يران فرانسوكاق روشنفيدر خاطرات خود شور و اشت ،دگر رفتهيدار هيارتش فرانسه به د

سارتر ر ير تفسيتأث شتر تحتيب(دگر يه ةرا از فلسف ها آنن حال سوءتفسير و برداشت يدر ع
  ).1392 وارنيكي،ت(دهد  يمبازتاب ) از آن
ق فلسـفه و  يـ افت عميدر براياما  ،زهيانگ نيوهوا و با هم حال يندر همز يچاردسون نير

ه كـ اسـت   يتابكبا  يسهمقا قابل يچاردسون از جهاتياثر ر. رود يبورگ ميبه فرا ،دگرير هكتف
 1973در  يعنـ يهـا بعـد    مـل سـال  يوالتـر ب  يعنـ يدگر يـ از شاگردان مشهور و مهـم ه  يكي

حـدود   يعنـ ياسـت،  صـفحه   206) يسـ يانگل ةترجمـ (مـل  يتـاب ب كالبته حجم . سدينو يم
، وجود و زمـان است از  يا ر فشردهيمل شرح و تفسيتاب بك. چاردسونيتاب رك چهارم يك

 وان فلسـفه  يذات زبان و پا، ينولوژكپرسش از ت، يار هنركسرآغاز ، قتيدر باب ذات حق
 كتـاب  كـه  يدر حـال  ،دگر محـدود اسـت  يـ مل به شش اثر هيتاب بك ،درواقع. ركتف ةفيوظ
 يا مل مطالعهيتاب بك ،نيبنابرا. ندك يم بررسياثر را  يساز ش يب ،آمد كه ناچن ،چاردسونير

ن معنـا  يبه ا ،ل استيدگر است، اجمال آن البته اجمال بعد از تفصيآثار ه يدر برخ ياجمال
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وقـوف و   يداشته باشد و به مطالب آن حداقل تا حدود ييدگر آشناير هكد با تفيه فرد باك
 ؛نـد كدهـد اسـتفاده    يمـ  دست بهمل از آن آثار يه بك يا داشته باشد تا بتواند از فشرده يآگاه

  .ان نوشته نشده استيمبتد يتاب براك
است به نـام   ياست اثر يسهمقا قابل يتچاردسون از جهايتاب ركه با كگر ياز آثار د يكي

و از اسـت  صـفحه   328 آن حجـم كـه  ، )2002(ون روان يف مـار يتـأل  دگر و راز وجوديه
، دگر و افالطـون يـ از ه انـد  عبـارت تـاب  كن فصـول  يعنـاو . ل شـده اسـت  كيفصل تش  12

، تأصـل، بـدن و بـه    يث زمانيبدن، ح ة، مسئليق در امر تجربي، تحقيكزيمتاف يها برآمدگاه
، تعلق به يياستعال و امرقت ينانه، حقيبودن، عالم و امر موجودببودن، تودست   ـ  مرگ يسو

. عرفـان و وجـود  خره بـاأل ورا، و كرون، ينونت، زبان، آپايو ب يخيآمد، ادوار تار شيوجود، پ
را در شـرح و   يموضـوع  ةويسـنده شـ  ينو ،تاب مشخص استكن فصول ياز عناو كه ناچن
  .متون و آثار را ينه روش بررس ،رده استكدگر انتخاب ير هكل تفيتحل

  
  اثر يو درون يل ساختاريتحل .3
نسـبتاً مفصـل    يبـا درآمـد   ركـ تـا تف  يدارشناسـ يق پديـ از طر ،دگريـ هتـاب  ك ياصل ةبدن
توانـد   يه خواننـده مـ  كـ شـود   يم متذكرگفتار  شيسنده در پينو. شود يشروع م) صفحه  24(

امـا البتـه   . نـد كتاب نوشته شده است، در آخر مطالعه كه پس از نگارش فصول ك ،درآمد را
ر او حـداقل  كـ ه بـا تف ك يسانك يبراو دگر ير هكسنده به تفيافت نويره كدر يبرا» درآمد«

وجود و  ةدرآمد از دو قسمت مسئل. گشاست د و راهيار مفيدارند، بس ياجمال ييانس و آشنا
  .ل شده استكير تشكتف ةمسئل
 جلـب  ةخچـ يبـه تار ) يـك زيس متافيتحت عنوان تأسـ (وجود ابتدا  ةل مسئليسنده ذينو
 يمعان(او با اثر برنتانو  ييو آشنا) يسالگ جدهيه( يوجود از اوان جوان ةدگر به مسئليه توجه
 ةه او چگونه از همان آغـاز مفتـون واژ  كدهد  يپردازد و نشان م يم) وجود نزد ارسطو متكثر

ثر كمت يه واجد معانك يا گردد، واژه ياطالق م يزچ همهه بر ك كيوچك ةشود، واژ يم »هست«
وحـدت   كـه  ايـن بـدون   ،)نـد ك يه عالم را عالم و انسان را انسان مك(است  تصوري يرقابلغ

  ).Richardson, 1974: 4(داشته باشد  ينيز آن تعيانگ شگفت
» هست« چه آنهر  چه آند خود وجود باشد، ين وحدت بايا ايست؟ آين وحدت چياما ا
است؟ اگر  ييچه معنا يست؟ وجود داراين صورت خود وجود چيدر ا. سازد يمن كرا مم
ه موجـودات بـه عنـوان    كـ ن پرسـش دانسـته   يـ را طـرح ا  يكزيمتاف ةفيارسطو وظ كه ناچن
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ا يـ ند، آك يرا عطا م ها آن يوجود به موجودات هست كه آنپس به فرض  ،يستندچموجودات 
ب خواننده را بـه قلـب   ين ترتيسنده به اينو .)ibid( ؟مينكسش د راجع به خود وجود پرينبا

  .دهد يدگر را به او نشان مير هكبرد و سرآغاز تف يدگر ميه ةمسئل
پرسـش   كه اينپردازد و  يم) دگريدگاه هياز د(پرسش ارسطو  يسنده سپس به بررسينو

 يموجودات نـوع  يبماهه پرسش از موجودات كن معنا يبه ا ،بود يكيزيارسطو پرسش متاف
ن خـود  يو بنـابرا . سـازد  يرا موجـود مـ   هـا  آن چـه  آن ياز موجودات است به سو يفرارو
ـ  يافالطـون  ييسـت، امـا بـا جـدا    ها آنوجـود   ياستعال از موجودات به سو يكزيمتاف ن يب

از  ين موجودات چونـان جهـان  يها و وجود ا هياز سا يموجودات متعلق تجربه چونان جهان
 ينـور  ةبه واسطحال موجودات تنها . س شديلمه تأسكخاص  يبه معنا يكزيدارها، متافيد

ن نور در يا. گرداند يم نامستور يزيكينگاه متاف براي و در پيش از را آنان كه شوند مي آشكار
موجـود   يكرا خود يماند، ز يپنهان م ها آنگرداندن موجودات، خود درون  مستور  ـ  نان يع
). ibid: 5(شـوند   يار مـ كآن موجـودات آشـ   ةواسـط  بـه ه كاست  يه صرفاً نوركست، بلين
 يمستور  ـ پنهان نا منشأا ين نور يه اكن پرسش يه اكند ك يدگر اشاره ميسنده به نقل از هينو
ه كـ ن پرسش اسـت  يا. رده استكهرگز مطرح ن يكزيه متافكاست  يهمان پرسش ،ستيچ
ـ  ةرد و هميگ يعهده م بهكردن آن را  مطرحدگر يه ر كـ ش از شصـت سـال تف  يتالش او در ب

و  يبشـرانگار  در باب يا نامهاز  يبا استناد به عبارات اجمال بهسنده ينو. معطوف به آن است
 ي، به وجوهركخوانندش تف چه آنچه باشد و  ها ادداشتيها و  خطابه، قتيدر باب ذات حق

ه تنهـا بـا موجـودات    ك ،يكزيمتافگويد  ميند و ك ياشاره م) دگريدر نظر ه(وجود  ياز معنا
ه كـ نـد و مـادام   ك يرده و نمـ كـ دارد، پرسش از وجود را مطرح ن سروكارموجودات  يبماه

ه كـ گونـه   ره بر موجودات است از نور وجود با تأمل به موجودات آنيخ يكزيچشمان متاف
ن يا هكل ساده ين دليند، به اكن نور تأمل يتواند بر خود ا يمند است، اما نم ظهور دارند بهره

د يـ نما يم يه تنها در موجودات روشنگركند، بلك يموجود ظاهر نم يكنور خود را چونان 
)ibid: 8 .(است وجود محروم  ةبماهو ذاتاً از تجرب يكزيو لذا متاف)ibid.(  

ه در كـ ه وجـود  كآمد عادت  ن خالفيدگر از ايه يشگيسنده در ادامه به اعجاب همينو
شـود   يسازد و پنهان مـ  يار مكشود، آش يم يه متجلكت يواقعن يموجودات پنهان است، با ا

ه كـ دهـد   يث مـورد پرسـش قـرار مـ    ين حيقاً وجود را از اياو دق: ديافزا يند و مك ياشاره م
، )است ονا ين حال متفاوت با موجود يدر ع(گردد و  يپنهان م) ον(همواره در موجود 

  ).ibid(اد دارد يبن يكزيه متافكاست  ονر ساحت پنهان را بيز
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آن در پـس   يذات يپنهان يعنيوجود » يث سلبيح«ر خودش به يسنده به تعبينو جا ايناز 
تـوان   يكـي اسـت   يژگـ يدو و يپـس وجـود دارا  . دهد يتوجه م) موجودات(ش يظهورها

ث يـ سنده از آن بـه ح يه نوك ،درخشد يمه در موجودات چونان موجودات ك يآشكاركنندگ
 يث سلبيه آن را حك ،ن موجوداتيوجود در پس هم يپنهان يگريو د ،ندك ير ميتعب يجابيا
سـنده  ينو. سنده استيه از آن نوكبل ،ستيدگر نير از آن خود هين تعابيا). ibid: 9(نامند  يم
منـوط بـه توجـه بـه     فهمـد،   يقـت مـ  ينـد حق يادگر از وجـود چونـان فر  يرا ه چه آن كدر

را يـ ز ،داند يواحد م يندياوجود درون وحدت فر يث سلبيو ح يجابيث ايح يدگيتن درهم
αληθε ةواژ ةشــير يمعنــا بــر اســاسقــت را يدگر حقيــه ia  يه لفظــاً بــه معنــاكــ −
ه كـ آن اسـت   يمسـتور    ـناـ  فرايندوجود چونان . فهمد ياست م )iληθε( يمستور  )a(  نا
چنـان مـورد نفـوذ     فرايندن يا اگرچه، )يجابيث ايح(مستور گردند    ـ گذارد موجودات نا يم
  ).ibid( )يث سلبيح(دارد  يه خود وجود را پنهان نگه مكاست » نه«

αληθεيسلب   ـ  يجابيا فرايندق در يدگر را تحقيل تالش هكسنده ينو ia  جـا  آن، تـا  −
ح يد چنـدان صـح  يـ ن قيـ رسـد ا  ينظر م البته به). ibid(داند  يشود، م يم يكزيه باعث متافك
ه يـ البته در توج. ندك يتأمل م فرايندن يز بر همين يكزياز متاف يدگر در فرارويست چون هين

 يكزياز متاف راه گذر، فرايندن يبا ا يكزيه با تأمل بر نسبت متافكتوان گفت  يسنده مينظر نو
  .شود يهموار م
ر كر به عنوان مثال ذكدگر در تفيق هيردن طرك را جهت روشن يا تهكسنده در ادامه نينو

تأمل ) ست؟يموجود چ(οντοτi دگر بر عبارتيه: جاست هبگشا و  هار رايه بسكند ك يم
ن عبـارت را ذاتـاً مـبهم    يـ او ا. ندكار كرا آش يكزيمتاف يله ساختار درونيوس نيند تا بدك يم
را  ها آن چه آنه برحسب كموجودات است  ةل همك يموجود بماهو موجود به معنا. داند يم
. مورد مالحظه قرار گرفته است) αδiou( تشانيبرحسب موجود يعنيگرداند،  يم» هست«

معنا همان وجود به نجو  يكت موجود به يموجود جا اينه در كشود  يم يناش جا آنابهام از 
رده است ك» هست«ل موجودات را كه كاست  يينها» ياساس« يبه معنا يگريعام است و د

 يطبق معنا يكزيمتاف ،بين ترتيبه ا. موجودات است ةيان بقيدر م) يا الهي( يمتعال يه امرك
ن يه اك جا آناز ). ibid(بود خواهد  يدوم آن تئولوژ يو طبق معنا شناسي يهستاول وجود، 
 يخداشناسـ   ــ   يذاتاً خصلت هست يكزيمتاف ،ستندين مجزااز هم  يكيزير متافكدو معنا در تف

(onto-theology)  دارد)ibid: 10.(  
 )ontological difference( يشناخت ينونت هستيتحت عنوان ب قسمتن يا ةسنده در ادامينو
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 ،دوگانـه اسـت   ييواجد معنـا ) يونانيوجود در زبان ( ονرا يز ،داند يتر م قيل را عمكمش
آن موجـود و   ياسـم  يمعنـا  .ياسـم  يرود و هم به معنا يار مك هب يفعل يهم به معنا يعني

 يهـا  حيسنده پس از طـرح مجمـل توضـ   ينو. ندك يا بودن را افاده ميآن وجود  يفعل يمعنا
 يمعنا يذات) ا ابهامي(بودن  يدووجهن يه اكشود  يته مكن نير اكن خصوص متذيدگر در ايه

چونـان  » وجـود «چونـان اسـم و   » وجود« ةگاني ةدر ابژ يبستگ ست مگر همين يزيوجود چ
 يعنيآن، آن هست،  ةبه واسطه ك يفرايندهست و  چه آن يبستگ ن هميو بنابرا يصفت فعل

دگر از يـ مستلزم تفـاوت اسـت، ه   يبستگ ن هميا). ibid: 12(وجود موجودات و  يبستگ هم
  ).ibid(كند  يم يشناخت ينونت هستير به بيتعب) ن وجود و موجوداتيب(ن تفاوت يا

د تـا  يجو يرا م يقتشحق يعنيش يدگر معنايه هكه وجود كرد يگ يجه ميمؤلف سپس نت
س، كو بـرع  ،سـت ين يشناخت ينونت هستيجز ظهور ب يزيند، چك گذاري يانبنرا  يكزيمتاف

از  يـك زين وجود و موجـودات اسـت، متاف  يتفاوت بنونت و يب يوجود، فراموش يفراموش
 يـك زيان متافيـ در متعاط ينقصـ  ةجـ يالبته نت يفراموش ينا .ده شده استييزا ين فراموشيا
 فـرد  منحصـربه اشـتغال   يسـنده نو ).ibid: 13-14(اسـت  بماهو  يكزيمتاف يه ذاتكبل ،ستين
ق بـر  يـ با تحق يكزيس متافي، طرح تأس)1927( وجود و زمانن صفحات ياز اول ،دگر رايه

αληθε فرايندوجود چونان  يمعنا ia  يشـناخت  ينونت هستيق آن بيه از طركداند  مي −
  .شود يافشا م
ذاتـاً   يـك زيه متافكـ  جا آنه از كن است يا» درآمد«ن قسمت از يسنده در ايالم آخر نوك
د يبا يكزيمتاف گذاري يانبن يشد، پس براينديه اساس آن است، بك ،وجود فرايند هتواند ب ينم

ه كـ ن پرسش يسنده سپس به اينو. »يكزيگذشت از متاف« ين است معنايا. ميفراتر از آن رو
اگـر  : دهـد  يمـ  يب آن اسـت پاسـخ منفـ   يـ ا تخريـ ابطال  يبه معنا يكزيا گذشت از متافيآ

 اتش را از آن گرفتـه يـ ه حكـ اسـت   يبازگشت به اساس يم تنها براينك يم كرا تر يكزيمتاف
ن آن يخواهد زم يند، او فقط مكرا قطع  يكزيمتاف يها شهيخواهد ر يدگر هرگز نمياست، ه

  .يابدبازش را يخو يرويآن ن كرا شخم زند تا خا
ه راه كـ دهـد   يح مـ يسنده ابتدا توضير، نوكتف ةتحت عنوان مسئل ،در قسمت دوم درآمد

 يعنـ يدر بـاب معنـا    شا پرسـش پاسخ او به  يابيدگر، ارزيت هيا عدم موفقيت ين موفقييتع
تـوان حـرف    ين باب گفته است و نه ميرا او نه حرف آخر را در ايز ،ستيقت وجود نيحق

ت يـ پـس اهم . پرسـش اسـت   وجود همواره قابل يمعناچون  ،آخر را راجع به وجود گفت
د يـ ه در طـرح پرسـش چونـان طلـب با    كـ بل ،ن پرسشيدگر را نه برحسب پاسخ او به ايه
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سنده بـه  ينو. ردك يابيتوان ارز يحسب طرح پرسش م ار او را بركاصالت  ،نيبنابرا. ديسنج
ـ كدگر از تفير به چه معنا است و منظور هكتف كه اينح مطلب و يتوض سـت  يوجـود چ  هر ب

بـه  ) دگر اوليـ ه(ن ياديـ بن شناسـي  يهسـت  ةانتقـال از مسـئل   بر اساسپردازد و مطلب را  يم
ه از كبل ،دگريه نه از آن هك يريتعب(نامد  ين ميادير بنكه آن را تفكل ير اصكتف يجوو جست
آن را  يث سلبين ابتدا حيادير بنكتف يح معنايتوض ياو برا. دهد يادامه م) سنده استيآن نو

 ،آن را يجـاب يث ايـ ست و سـپس ح ين چه نيادير بنكتف كه اين يعني ،دهد يمورد نظر قرار م
  .ن چه هستيادير بنكتف كه اين يعني

ح مطلـب  يتوضـ  يسنده براينو. ستين يكيزيه متافكن آن است يادير بنكتف يث سلبيح
ش از سقراط ير آن از پيو س يكيزير متافكدگر را در خصوص تفيابتدا به طور فشرده نظر ه

ل ياصـ  يمعنـا  يبـا فراموشـ   يكيزير متافكه تفكرد يگ يجه ميند و نتك يان ميد بيجد ةتا دور
 يبه طـور  ،د شديجد ةدور )subjet-ism( يمحور لفاعمنجر به ... ا و يس، لوگوس، التيفوز
لفظ و لوگوس ) ارتكله و ديگال(د يو جد) ييارسطو(م يقد يعت به معنايس به طبيه فوزك

ر كـ ر بـه تف كـ شـود و تف  يل مـ ين مطابقت تبـد ين بشر از ايقيا به مطابقت و يبه منطق و الت
اسـت   يركـ ن تفياديـ ر بنكـ درمقابـل، تف . ابـد ي يصرف تنزل م) يتمثل( يو حصول يمفهوم

 يريو به تعب) يمفهوم  ـ   شيا پي( يمفهوم   ـ   رين غيو بنابرا) ويتكسوبژ   ـ  شيا پي(و يتكسوبژ   ـ  ريغ
  ).ibid: 16-20( يعقل  ـ  شيه پكبل ،يعقل   ـ نه ضد ،است يعقل   ـ  رير غكن تفيا

 فراينـد وشش آن در تأمل بر وجـود چونـان   كن را در يادير بنكتف يجابيث ايسنده حينو
ن آن را مرتبط بـا  ياديداند و ساختار بن يدر موجودات، م ينورافشانآمد    ـ يشپ يعنيقت، يحق

ان موجودات يدر م يعنيشده است،  يتلق (ek-sistence) يظهور   ـ  ه چونان تقررك يذات آدم
)( ينورافشـان    ــ   فراينـد  يسو به يزوجدآم يفتوح فرد منحصربهاز يواجد امت αληθε ia − 
درون  ينورافشـان ه كـ وجـود اسـت    يجـا  آنا يـ  Daهمـان   يتقـرر ظهـور  . داند ياست، م

  .ديآ يش ميپ) نيدازا( يدر آدم جا آنن يا. دهد يرخ م جا آنموجودات در 
ـ كـ نـد  ك يمهم اشـاره مـ   ةتكن نيسنده سپس به اينو  يآن نـوع  يجـا  آنن وجـود و  يه ب
ش يخـو  يجـا  آن وجود همواره بـر  سو يكرا از يز. وجود دارد (co-relation) يبستگ   ـ هم

ق يند و در هر زمان بر آن غلبه دارد، خود را از طرك يه آن را طرد مك يمقدم است و در حال
از  ،ن حـال يـ با ا. سازد ميند و پنهان ك يار مكش آشيضرورت ذات خو بر اساس يشجا آن

باشـد،   يآمـد نامسـتور     ـ شيپ يعنيازمند است تا خودش يش نيخو يجا آنبه  ،گريطرف د
شـود، اصـالً    يافـت مـ  يان موجودات يه در مك ،جا آنآمدن در    ـ شيجز با پ يمستور  ـ را نايز
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را  زبـان  يفارسـ  ةخوانند ،دگر استينظر ه هه البته مستند بك ،سندهيح نويتوض. ديآ يش نميپ
  :اندازد ين شعر حافظ مياد ايبه  خود خودبه

 بود مشتاق ما به او بوديم محتاجاوبهما   شدچهعاشقبرافتاداگرمعشوق ساية
ش بـه  يخـو  ةه به هر حال واجد تقـدم اسـت چونـان فرسـتند    كدگر وجود را ياما ه

بـه   اسـت و از آن  يبخشـ   ـ خـود  يفرسـتادن نـوع    ـ ن خوديا. ندك يم يخود تلق يجا آن
خ يتـار ). ibid: 12-20(رد كـ تـوان   ير مـ يز تعبيوجود ن )schicksal(ا حوالت يآمد   ـ شيپ

) انيآدم(ش يخو يجا آنآن بر  درپي يپ يها حوالت وجود همان بخش متناوب وجود و
 فراينـد ن ير را در اكتف آن، نقش يجا آنن وجود و يان نسبت بيسنده پس از بينو .است

بـه   رجـوع رسـاندن را بـا    مالك ن بهياگر ا). ibid: 21(كند  يم يمال رساندن آن معرفك به
از ظهور  يرا با آوردن وجود درون آن صورت يمستور  ـنا فرايندر كم، تفينكوجود لحاظ 

د يـ گو يق آن او مـ يه از طركزبان : ن استيتر مناسب يذات آدم يه براكند ك يل ميمكت
 يفراينـد ر آن كـ م، تفينـ كمالحظه  جا آنحسب  مال رساندن را بركن به ياگر ا. »هست«

وجـود   يجـا  آنخـود را چونـان    )ek-sistence( يظهـور   ـ آن تقـرر  ةبه واسطه كاست 
رفتن ير پذكن تفيادي، موضوع بننظر نقطهاز هر دو . شود ين بدان نائل ميرد و بنابرايپذ يم

 بـودن  مجالآن و وجود را  )anspruch( يبه تقاضا )entsprechung(وجود، پاسخ گفتن 
  ).ibid(بود خواهد  دادن
: دانـد  يمـ  )andenken( يادآوريا ير كتذ يا را صورت گونه فرايندن يسنده ساختار اينو
قبالً بوده  چه آنق ير در و از طركمتف يبرا) ندهيآ(د يآ يش ميه با آن وجود پك يساحت فرايند
حـال  (گـردد   يار مـ كنـد آشـ  ك يم يبند ر صورتكه خود متفك يو با واژگان) گذشته(است 
ن ين با چنيادير بنكداند، تف يم گونه ينهمز يرانه را نكمتف يسخن همسنده ساختار ينو ).حاضر
 بــه يعنــياســت،  يخيو تــار) حــال حاضــر ـــ گذشــتهـــ  نــدهيآ( يقــاً زمــانيعم يفراينــد
. شـد ياند يبا گذشته م اش يسخن همق ير از طركخ در ظهور مدام بر تفيتار   ـ   چونان   ـ  وجود

در شـد،  ياند يآن مـ  يجابيو ا يث سلبيبخشش وجود از ح هرگونه هبن ير عالوه بر اكمتف
گفتـه اسـت،    /دهيشـ يگـر اند ير دكه متفكرا  چه آنند نه كان يابد و بيوشد درك يم كه يحال
چـرا او   كـه  ايـن د و يبگو /شدينديتوانسته است ب ينم و نگفته /دهيشينديرا او ن چه آنه كبل

  .ديبگو /شدينديب هنتوانست
» جـا  آن«را يد و بدان تعلق دارد، زيآ يمال آن از وجود مكر در مقام كتف ،خالصه طور به

Da ر متوجه به وجـود اسـت، از آن   كتف ،گرياز طرف د. وجود است ةبه واسطرون افتاده يب
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ن را يـ دگر دوم ايـ ه. رديپذ يخود را چونان نگاهبان وجود م» جا آن«آن  ةبه واسطه كث يح
  ).ibid: 21-22(خواند  ير وجود مكتف

 ،آمد كه ناچن ،ركتف يبه سو يدارشناسيق پدياز طر ،دگريهتاب كچاردسون بر يدرآمد ر
 يجهـت بررسـ  . دگريـ ه ةشـ ير انديات و مسـ كـ ن يتاب و برخكاست از مطالب  يا فشرده

  .مينك يسه مين درآمد آن را با درآمد چند اثر مشابه مقايص اياناً نقايازها و احيامت
توان  يف شده ميدگر ترجمه و تألير هكت تفيلكبارة در يزبان فارسه به ك يان آثاريدر م

  .را نام برد )1381( يتاب احمدكو  )1381(مل يتاب بك
سنده در مقدمـه در پاسـخ بـه انتظـار     ينو. متر از چهار صفحه استكمل يتاب بك ةمقدم

گمـان  ه كـ نـد  ك يمهم اشاره م ةتكن نيدگر به ايخواننده در خصوص شرح سوانح احوال ه
 كدر يبـرا  يديـ لك] ركمتف ةيسندنو يحوادث نامتداول در زندگ[ ين حوادثيه چنكرود  يم

ار يدگاه بسـ يـ ن ديمل ايب). 11: 1381 ،يملب(است  نظر موردت يخالق شخص يدستاوردها
، اعـم از شـاعر،   يتيهر شخصـ  ةنام يبا زندگ ييق آشنايم از طريتوان يه مطابق آن مكج را يرا
 هـا  آنر يتفسـ  يورود به آثـار او و حتـ   يبرا يلسوف، راهيا في ساز جسمهمسنده، نقاش، ينو
هـا   نشين آثـار و آفـر  ياز ا ينييساز تب نهينامه زم ياز زندگ يه صرف آگاهكان ين بيم، با ايابيب
تواند  يه مكست ياو ن يه زندگكشود  ير مكدگر متذيدر مورد ه يژهو بهند و ك يست، نقد مين
ن يبنـابرا . او همان آثار اوسـت  يد گفت زندگيه باكاموزد، بليآثارش به ما ب ةدربار ييزهايچ

 كدر يبـرا  يت خـالق او، تالشـ  يـ ردن فعالكـ  دگر عبـارت اسـت از دنبـال   يه يفهم زندگ
ت بـه  ين فعاليه اك يقتيدن آن حقيت نهفته است، فهمين فعاليه در پس اك ياساس يا شهياند

مسـتمر صـورت    يالنيت آغـاز شـده و در سـ   يفعال نيچگونه ا كه اينشود و  يآن گشوده م
  ).همان(رد يپذ يم

تـاب  ك ةه بـا مطالعـ  ك ،دگريار زود هيبس فرد منحصربهسنده سپس به تالش مستمر و ينو
و از ) 1927( وجود و زمـان او تا  ةشيون اندكر تيند و به سك يشود، اشاره م يبرنتانو آغاز م

) 1933(است او بر دانشگاه ير ةدهد و مسئل يتوجه م) 1967( زمان و وجود ةدربارتا  جا آن
تـاب را  كوشـش  كسـنده  ينو. نـد ك يها را صـرفاً گوشـزد مـ    اش در آن سال ياسيو اشتباه س

شود  ير مكاند و متذ دگر گشوده شدهيه با هكند ك يم يمعرف يركتف يرهايمس يوجو جست
ن يو همـ  ،انـد  دگر گشـوده شـده  يـ هه توسط كبل ،اند ش موجود نبودهيشاپيرها پين مسيه اك

  ).13: 1381 ،يملب(اند  ردهكرا دگرگون  ير فلسفكتف ياندازها ه چشمكرهاست يمس
 يهمواره در حـول محـور واحـد    اگرچه ،دگرير هكه تفكند ك يمل اشاره ميخره بو باأل
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م به مقصد و نجااه سركم ينك يهرگاه تصور م. رديپذ يون و آرامش نمكزند، هرگز س يدور م
 يديـ م به درون پرسش جديچنگ آور م آن را بهيتوان يم و ميا افتهيدگر راه ير هكمقصود تف
  ).14 :همان(افت يتوان  يپاسخ به آن نم يبرا يمكمح يپا يچ جايه هكم يشو يپرتاب م

چاردسـون  يه درآمد رك يابيم يدرمم، ينكسه يچاردسون مقايمل را با درآمد ريب ةاگر مقدم
 ي، حاو)است يتاب منطقكه با توجه به تفاوت حجم دو ك(تر است  يطوالن كه آنگذشته از 

اسـت او بـر   يالمثل ر يو ف هيدگر يبه زندگ يا چ اشارهيتاب است، و در آن هكاز  يا فشرده
ند و در ادامـه  ك يبا اثر برنتانر اشاره م يدگر در اوان جوانيه ييدانشگاه نشده و فقط به آشنا

  .پردازد يدگر مير هكر تفيبه خط س
 يا گانـه  سـه ه جلـد اول از  كـ  ،)1381( ياحمد كاثر باب نياديو پرسش بن هيدگرتاب ك

 يهسـت و تـاريخ   هيـدگر گـر  يجلـد د (فقط دو جلد آن منتشر شده اسـت   تاكنونه كاست 
ن پـژوهش در  يتـر  مفصـل  شه تا زمان انتشاركدگر ير هكتف ةاست دربار يپژوهش ،)1381

مـل  يچاردسـون و ب يخـالف ر  بر ياحمد كباب. دمآ يم حساب بهنه ين زميدر ا يزبان فارس
از  يتـ يتحـت عنـوان روا  (دگر يه يبه زندگ) صفحه 75در حدود (تاب خود را كفصل اول 

  .اختصاص داده است) يزندگ يك
ن خصوص از يند و در اك يم يحاصل معرف ير را بكمتف يت زندگيسنده در ابتدا رواينو
ن يـ و نظـر او را در ا ) 17 -  16 :1381 ،ياحمـد (آورد  يم يمتعدد يها قول نقلدگر يخود ه

در ادامه بـه   يول ،ندك يسه ميمرگ مؤلف مقا ةو و روالن بارت درباركشل فويمورد با نظر م
خـود گفتـه اسـت     يدر خصـوص زنـدگ   ناچـار  بـه اشاره و اجمال و غالبـاً   دگر بهيه چه آن
 يدگر و حتـ يـ خالف نظر خـود ه  آن براز  و پس شمارد يبرمآن موارد را  ةپردازد و هم يم

تا دم مرگ  يو نوجوان كيودكاو از دوران  يزندگ يقول خودش در سرآغاز فصل به بررس
ات يـ جزئ يهم بـه برخـ   ،شود يت هم به آثار و دروس او پرداخته مين روايدر ا. پردازد يم

ازجملـه  (سـت  يز نيـ هـا ن  تنـاقض  ياز برخـ  يخـال  هيـدگر از  يت احمـد يروا. اش يزندگ
بـر   يم درآمـد كرا در ح ياحمد يت زندگياگر روا). دينكسه يرا مقا 55و  38 يها صفحه

تاب تحـت  كاما فصل دوم . ندك يبه خواننده نم كيمكم، چندان يآور حساب بهدگر ير هكتف
 ين فرعـ يه واجد عنـاو كدگر ير هكاست به تف يشتر در مقام درآمدين بياديعنوان پرسش بن

ه نظـام، گـذر از   يـ ، عليدارد، فلسـفه و پرسشـگر   ين پاسخياديا پرسش بني، آيهست ةمسئل
سنده يالبته نو. تاب درمجموع روان و روشن استكزبان . هاست حدود، راه، زبان تازه و واژه

 يدگيـ چيردن پكـ  ه روشـن كـ  يفلسـف  ةديـ چيردن مسـائل پ ك ار خود را نه سادهكهمان ابتدا 
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 يتا حدود ياحمد كتاب بابكن جهت ي، از ا)6 -  5 :همان(داند  يم بحث مورد يها پرسش
  .است يو تخصص يامالً فنكچاردسون يتاب ركه ك يدر صورت ،است يعموم يشرح
ه كـ اسـت   يشامل سه بخـش اصـل   ركتف يبه سو يدارشناسيق پدياز طر ،هيدگرتاب ك
بـه وجـود    )Da( جا آنعنوان بخش اول از . مينكاف يم ها آنن و فصول يبه عناو گذرا ينگاه
ر كـ تف يانيـ اول و م ةاز دور يه هر فصل نام اثركن بخش شامل چهار فصل است، يا. است

 ،ذات اسـاس ) 3( ،يزيـك متاف مسئلة و كانت) 2( ،وجود و زمان) 1( :دارد بر خود را دگريه
دگر را در طرح پرسـش از  يل هيده تحليوشكسنده ينو ن بخشيدر ا. يستچ يزيكمتاف )4(

او  ةشير انديند و مسكن شرح و گزارش يدازا ةدارشناسانيف پديق توصيوجود از طر يمعنا
  .ديمطرح نما يگر پرسش از هستيد يايهمراه با زوا يرا در سه اثر بعد
ر يبـه تفسـ  (انـت  كر كن در تفياديبن شناسي يهست ةپس از مقدمات، مسئل ،در فصل اول

رغم   بهه كاز وجود  يمفهوم  ـ  شيافت پيدر يژهو بهمطرح شده و  وجود و زمانو در ) دگريه
ن يـ و ا .ح داده شـده اسـت  يند، توضك ين مك، پرسش از وجود را ممبودنش پرسش رقابليغ
ه ذات كـ ن پرسـش اسـت   يب پرسش از وجود طرح ايتعق ةفيه وظكمهم گرفته شده  ةجينت
  ست؟يدارد چ يشه در آدميقاً ريه عمكافت وجود يدر

 يآدمـ  يو استعال يآن با تناه ةو رابطن ياديبن يشناس يهست ةسنده پس از طرح مسئلينو
) يلتفصـ  بـه (تـه  كر پنج نكاما قبل از ورود به متن به ذ. رسد يم وجود و زمانر متن يبه تفس

 يدارشناسـ يروش پد )3( ،نيـ دازا يمفهوم اصـل  )2( ،دگريه هاي فرض يشپ )1(: پردازد يم
ح يه شامل توضـ ك ،يشناس اصطالح )5( ،يروزمرگ: آغاز ةنقط )4( ،وجود و زماندگر در يه

ات كن نير به اكتذ .ل و تأصل و عدم تأصل استيستانسيال و اگزيستانسيچهار اصطالح اگز
ند و الحق ك يورود در بحث م ةدگر آشنا و او را آماديمطالب ه يش با فحوايخواننده را از پ

  .ار برآمده استكن يا ةاز عهد يخوب بهسنده ينو
ابـد و  ي يال ادامه ميستانسيل اگزيتحت عنوان تحلن فصل يدر هم وجود و زمان يبررس

ار يه بسـ كپردازد  يويسم ميتكقت و سوبژيحق مورددر  يلك ةتكر دو نكسنده به ذيان نويدر پا
 اجمـال  بـه  وجـود و زمـان  قـت در  يحق. تأمل شود ها در آن ياست قدر و الزمهستند مهم 

. قت همـان مطالـب اسـت   يدگر در مورد حقيه يبعد يها اما اساس تأمل. مطرح شده است
دانـد و آن را اسـاس مطابقـت     يمـ  يشاف و نامسـتور كه انكقت را نه مطابقت يدگر حقيه

ن يند و اك يار مكه موضوع خود را آشكتواند صادق باشد  ين جهت ميم به اكح. انگارد مي
ن يـ دازا يز بـرا يـ موجـودات ن  ييدايخودپ. ر استيپذ انكموضوع ام ييدايل خودپيامر به دل
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شاف اسـت و  كاست ذاتاً  ياستعال و فراروندگ كه آنن به جهت يرا دازايز ،ر استيپذ انكام
قـت  يحق: اسـت  يكـي ن يشاف دازاكل با انيقت اصيپس حق. شوند يشف مكزها بر او منيچ

ن يسنده اينو جا ايندر ). Richardson, 1974: 226(ن هست وجود دارد يه دازاكتنها و مادام 
 ةهمـ ردن كـ  قـت منسـوب  يشـاف و حق كگرفتن ان يكيا يه آكند ك يپرسش مهم را مطرح م

سـم  يويتكاز سوبژ يدگاه نـوع خاصـ  يـ ن ديا اين صورت آيست؛ و در اينن يقت به دازايحق
  .سوژه باشد يكن ياست اگر دازا گونه يناناً يقيه كن است يسنده ايوتاه نوكست؟ پاسخ ين

ن يـ سـت، دازا ين سوژه نيدازا. ندك يم ن را رديبودن دازا سوژه) دوم ةتكن(سنده در ادامه ينو
آن بـا   ةن و تفاوت مقام و مرتبيدازا يح مطلب به ذات تقرر ظهوريتوض يبرا او .استعال است

ا جوهر مانند ين سوژه يدازا. ندك يه از وجود دارد اشاره مك يافتيدر بر اساسر موجودات يسا
ه معموالً ك(اما خود . است) خوداز ( يه استعال و فراروكست، بليا جوهرها نير موجودات يسا

 (sorge)ه وحـدت غـم   كـ سـت، بل يسوژه ن يكت ثابت يهو) شود ين نسبت داده ميبه دازا
 ـ  ريـ خـود غ  يكه كست، بليسوژه ن يكش يت خوين در تمامياست و به طور خالصه دازا

  ).ibid: 101(استعالست  يعنيو يتكسوبژ ـ  شيپ يا حتيو و يتكسوبژ ـ ه فراكو و بليتكسوبژ
ن را سـوژه  يـ دازا كـه  ايـن شـود از   يه مـانع مـ  كن يدازا يها يژگيو بارةسنده دريالبته نو

 يدانـد امـر   ين ميدگر منسوب و مرتبط با دازايه هكقت را يجه حقيم و درنتيآور حساب به
ن مرحله صـرفاً  يرا در ايز ،ديگو ينم ين سخنيش از ايم، بينك يو و لذا بشرمدار تلقيتكسوبژ

دگر و يـ گـر ه ينه با توجه بـه آثـار د   ،به طرح مطلب پرداخته است وجود و زمان بر اساس
ند كن گمان افين است خواننده را به اكته ممكن نيعدم توجه به ا. آثار متأخر او خصوص به
  .ستين كننده قانعن چندان يوبودن دازايتكسوبژ يه نفك

پـردازد و   يمـ  يـك زيمتاف ةمسـئل  و كانتتاب كچاردسون به ين بخش، ريدر فصل دوم ا
ر معتبـر  ين تفسيتاب را بهترك ةيو بق وجود و زماند مقدمه بر ين تمهيآن را بهتر ييفصل نها

دگر تالش خود يه كه آن يكين ادعا دارد يل بر ايسنده دو دلينو. شمارد ين اثر بزرگ ميبر ا
 و كانـت ند و در ك يم يتلق ،يكزيس متافيتأس يعنيانت، كن ياديبن ةمسئل يابي ـ باز يرا نوع
دارشناسانه يانت پدك تر مأنوسر آشناتر و كتف ةنين در زميمفهوم اساسي دازا يزيكمتاف مسئلة

 يكالسكنوع ) يكزيانت و مسئله متافك(ن اثر يا كه آنگر يل ديو دل ،شده است يبند صورت
 وشـنود  گفـت ) 1950(دگر متـأخر  يـ و ه يابي  ـباز) 1927(دگر متقدم يه هكاست  يزيآن چ

  ).ibid: 106(نامد  ين ميادير بنكتف ياز وجوه اصل يكي يعني
مفسـران   ةهمـ  كه اينو  ستيچ يكزيمتافاول با اشاره به عنوان  يانِ بخشپاسنده در ينو
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ن پرسش را مطرح ينند، اك يق ميتصد وجود و زمانو  ستيچ يكزيمتافن يرا ب يتوافق ژرف
سد ينو يدر پاسخ م يو ).ibid: 206( دارد؟ن آن دو وجود يز بين يا تفاوت ژرفيه آك كند يم

ل بـه آزمـون   يـ ل تحلكـ طرح پرسش از وجود اسـت،   وجود و زمانمقصود  كه آنبا فرض 
ن در مقـام  يـ دازا يعنـ يدارد،  يه به وجـود دسترسـ  ك شدهمنحصر  يموجود ةيدارشناسانپد

ن يـ فراتـر از ا  ش هرگزيژرفا ةل اثر با همكه كند ك ياضافه م يو). بودن  ـ  در جهان(استعال 
ز ين) ن دورهيگر ايدو اثر د( ذات اساس و يكزيمتاف ةانت و مسئلك. رود ينم يمقدمات ةمرحل
ن در مقـام اسـتعال   يـ ز بـر دازا كـ گر متمريد يست؟چ متافيزيكز هستند، اما كن متمريبر دازا

، منتقـل شـده   )عـدم (وجود  يعني ،ديجو يم يآن تعال ين به سويدازا چه آنه به كبل ،ستين
ف يخـود توصـ   يبه سـو  تتوجها جلبو بدون  باوقارن انتقال را آرام و يسنده اينو. است

 يسازگار است و به معنا وجود و زمانامالً با مقاصد كن انتقال يه اكند ك يد مكيند و تأك يم
  ).ibid: 207(است به آن زاده شده  ياز وفادار يلياص

دگر را در يسنده نظر هيه نوك جا آناز . است )Reversal(تاب گشت كعنوان بخش دوم 
گشت در نظر  يگر به معناين بخش ديرده، در اكگشت نقل  بارةتاب درك ياو در ابتدا ةنام
در بـاب ذات   يعنـ ين دوره يل سه اثر اير و تحليح و تفسيپردازد و فقط به توض يدگر نميه

از  ماما در بند چهار. پردازد يم يكزيبر متاف يدرآمد واظهار وجود دانشگاه آلمان  و قتيحق
ذات  در بـاب  ةر رسـال يسنده تفسينو ،دگريدو ه ةتحت عنوان مسئل ،ن بخشيفصل اول هم

ت يـ مكدگر از حايه هكآن رساله  20ند تا با توجه به مطالب صفحه ك يرا متوقف م قتيحق
د، يگو يقت سخن ميحق ةنديااز ذات ز يتقرر ظهور يو سرچشمه گرفتن آزاد يبر آدمراز 

ز از كـ د و تمركيه تأكن معنا يبه ا ،ندك يدگر اول ظهور ميدگر دوم از هينشان دهد چگونه ه
ر او به وجود كل در تفياص يشود و تحول يبر وجود منتقل م) دگرير هكاول تف ةدور(ن يدازا
 زمان و وجودن تحول به يا ايه آكند ك ين پرسش را دوباره مطرح ميسنده سپس اينو. ديآ يم

دهـد   ينشان مـ  يل و شواهدير دالكچاردسون سپس با ذير). ibid: 244( ا نه؟يوفادار است 
  .ه پاسخ پرسش مثبت استك

آثار  يبرخ يسنده به بررسين بخش نويدر ا. است» جا آنوجود به از «عنوان بخش سوم 
عنـوان بخـش سـوم آن     يمعنـا . پردازد يلسوفان و شاعران مير او از فيدگر و تفاسيمتأخر ه

 يا هسـت يـ ن يدازا(» جا آن«ر يل و تفسيخواهد از تحل يگر نمين دوره ديدگر در ايه هكاست 
خواهـد بـا    يه مكوجود برسد، بل يبه معنا) است يه محل ظهور هستكاز آن جهت  يانسان

  .ر شودكقت آن متذينظر به وجود به ظهورها و حق
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پنج فصـل  . ل از هشت فصل استكول متشقسمت ا. ن بخش شامل دو قسمت استيا
چه و فصل ششـم  يارت، هگل و نكدگر از افالطون، ارسطو، دير هيب به تفسياول آن به ترت

 ر شعريو فصل هشتم به تفس يمنطق و فصل هفتم به بشرانگار بارةدگر درينظر ه يبه بررس
  .ه اختصاص داردكلير

فصـل  : قسمت شامل نوزده فصـل اسـت   اين. است كرتف يابي ـ  باز دوم قسمت عنوان
 ـ  چونـان   ــ   جهان عصر: فصل دوم شاعري؛ ذات و ينو هولدرل هنري كار سرآغاز: اول

 كـالم : چهارم فصل ؛نيهولدرل بر شعراست  يريه تفسك ،عيد ايام مثل: سوم فصل ؛تصوير 
 نيهولـدرل ر اشـعار  يتفسكه  ،يادآوريخانه آمدن و  به :فصل پنجم ؛»است مرده خدا« نيچه
: فصل نهـم  ؛لوگوس :فصل هشتم ؛ايالت: فصل هفتم ؛؟يستچ متافيزيك: فصل ششم است؛
: فصل دهـم  ؛خيبرحسب وجود چونان تار انگاري يستنو  ييدر باب رها يليتحل يبه سو

اسـت بـر شـعر     يريه تفسـ كـ  آيـد؟  مي كاربه چه  شاعر: ازدهميفصل  ؛مندريسكسخن انا
 زدهم شـامل دو قسـمت  يفصـل سـ   ؛انگاريدر باب بشر اي نامه: فصل دوازدهم ؛نيهولدرل
: اسـاس  ذات و درآمـد ؟ يسـت چ متافيزيـك : فصل چهـاردهم  ؛راه و كرتف تجربة از: است
 باشـيدن،  سـاختن، : فصـل هفـدهم   ؛زبـان : فصـل شـانزدهم   ؛شـيء : فصل پانزدهم ؛مقدمه

از شــعر  يريتفســ... ( گزينــد يمــ ســكني آدمــي شــاعرانه ... :هجــدهمفصــل  ؛انديشــيدن
 اي جهيچاردسون با نتيتاب رك؟ كرچه خوانندش تف باشد آن چه: فصل نوزدهم ؛)نيهولدرل
  .رسد يان ميبه پا يا صفحه نوزده

شـود   ير مـ كپردازد و متذ يدگر اول و دوم ميه ةسيسنده ابتدا به مقاينو ،جهيدر بخش نت
 يـك زيغلبه بـر متاف  ياست و آن تالش برا يكيدگر ير هكتف ةهر دو مرحل ياصل ةه مسئلك
ز در هر يقت است، و نيوجود چونان حق ير بر معناكبا تالش در تف يكزيس متافيتأس يعني

ـ     ـ  سوژه يدوقطبغلبه بر  يدو مورد تالش برا  فراينـد آمـدن دادن بـه     ـ  شيابژه بـا مجـال پ
ر و كـ تف فراينـد دگر دوم يـ روش ه يژگـ يو همچنين. است) قتيحق( يمستور  ـ مسلوب نا

دگر اول و دوم را يـ ه يهـا  سـنده سـپس روش  ينو. اسـت  يدارشناسيپد فراينددگر اول يه
  .ندك يسه ميمقا گريد يكبا  يلتفص به

  
  گيري نتيجه .4

ـ  يدارشناسـ يپد ير بـه سـو  كق تفيطر از هيدگر، ح ير و توضـ ياسـت در تفسـ   ياثـر  ةنمون
ل يشهرت دارد و دل يو دشوار يدگيچيش به پيها شهيه آثار و اندك يلسوفيف يتخصص   ـ   يفن



 103   محمدجواد صافيان

  

 يهـا  م و نگـرش ين مفـاه ياديها و نقد بن شهيآمد عادت بودن آن اند ز خالفين يدگيچين پيا
 يدگر را بـا زبـان  يل هكتوانسته مطالب مش يخوب بهتاب ك ةسندينو. متداول و متعارف است

دگر يـ ر هكـ ان بـه تف يو آشنا فن اهل يبرا يكادمكن حال استوار و آيس و روان و در عيسل
اثـر بلنـد و    يش از سير بيل و تفسيتاب خود به تحلكچاردسون در ير. ندكر يل و تفسيتحل
. با او نائل شود يزبان هموشد به ك يپردازد و م ير او مكمختلف تف يها دگر در دورهيوتاه هك

به زبـان   خصوص بهدگر ير هكه در شرح و تفك ياز آثار ياريچاردسون با بسيار رك ةسيمقا
رو شـد و در   ر روبـه كتوان بدون ادعا با متف يه چگونه مكدهد  ينگاشته شده نشان م يفارس

ر راه كـ د و به بارگاه تفير را شنكاز او و دادن دست ارادت به او، سخن تف يروين عدم پيع
ه او يه همواره علك يعيغات وسيبه حجم تبل ييدگر اعتنايبا ه هچاردسون در مواجهير. افتي

ند ك ياند نم ردهكر كاعراض از تف ةاو را بهان ياسياشتباه س كه اين يژهو بهو  بر پا بوده و هست
ابـد و خواننـده را   ير دريـ تـا آثـار اخ   وجود و زمـان او را از  ةشير انديان سيوشد جرك يو م
  .ر قرار دهديماً در آن مسيمستق
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