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 هایدگر مارتین اندیشه در تاریخ و زمان از روایتی

 دارستانی جباری علیرضا

 

 مندیزمان و زمان اول: بخش

ی معنای هستی هرگاه درست دیده باشیم و درست پژوهش ما در مورد مسئله»هایدگر در هستی و زمان نوشت: 

شناسی در پدیدار زمان ی مرکزی تمام هستیمسئلهتوضیح بدهیم، باید به ما توانایی آن را بدهد تا نشان دهیم که 

( و این راهی بود که خود هایدگر در تمامی آثارش به نوعی آن را پیمود؛ طرح کلی و هدف :40p« )ریشه دارد.

ی تفسیری پدیدارشناسانه از زمان به عنوان افق استعالیی نهایی هستی و زمان عبارت بود از کوشش برای ارائه

 ای به سوی بنیاد امور.از هستی و از آنجا یافتن راه تازهبرای پرسش 

( از طریق تحلیل دازاین بر حسب حیث زمانی sienی هستی )دار طرح مسئلهبدین ترتیب هستی و زمان عهده

عنوان ها در آدمی به ی اتحاد آنی تحقیق در نحوهی هستی با زمان به وسیلهبود. یا به تعبیر آشناتر، درک رابطه

ای تاریخی. هایدگر از طریق تحلیل حیث زمانی و تاریخی انسان، امیدوار بود نشان دهد که زمان افقِ هستنده

وجود است، و حتی فراتر از این، به تعبیر گادامر، غرض از طرح هایدگر در هستی و زمان اثبات این نکته بود که 

 یقت و روش(وجود، خود زمان است. )قول مشهور گادامر در کتاب حق

های رایج از زمان تفاوت دارد. او خود به مندی با تمامی برداشتی هایدگر از زمان و زمانبحث پدیدارشناسانه

گردند. او اعالم کرد که های غیراصیل دازاین از خودش باز میی این مباحث به برداشتصراحت نوشت که همه

تر، دازاین خودِ تنها یگانه موجود زمانی یا دارای زمان است، بلکه مهم سازد و نهفقط دازاین زمان و تاریخ را می

 (HistoryofConceptofTime /p:197مندی است. )زمان یا زمان

ای بود که زمان ( ارسطویی، یعنی زمانِ طبیعی را رد کرد و مخالف نظریهKosmicheهایدگر برداشت جهانی )

ی قرون شناسانهدهد. همچنین، زمان را در معنای الهی و یزداننسبت میهای طبیعی و جسمانی را به دگرگونی

وسطایی نیز نپذیرفت. او با زمان ذهنی دکارتی نیز مخالفت کرد و اظهار داشت که چنین برداشتی زمان را به 

م که در بنیان کاهد، و به همین دلیل با برداشت کانتی از زمان و مکان های قابل بررسی و شناخت فرو میابژه

 باوری بود، مخالفت کرد.خود استوار به دکارت

بر طبق نظر هایدگر زمان چیزی قابل فهم در ذهن ناظر خردورز نیست. چنین باوری زمان را از هرگونه منش 

های تجربی، پوزیتیویستی و کند. هایدگر خود را از تحلیلشناسانه و از هر ارتباطی با دازاین دور میهستی

با خبریِ زمانیِ دازاین را بیابد. او مفهوم زمان را مفهومی  یشناسانه از زمان جدا کرده بود تا بتواند سرچشمهوانر
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تر به دست آمده است؛ از نظر او زمان تنها با توجه به یک تمامیت یعنی مشتق شده دانست که از پدیداری بنیادی

 ی خاصِ بودنِ دازاین.یت چیزی نیست جز نحوهشود؛ و این تماممعنادار می« جهان-در-بودن»

خواست ای ضروری میان دازاین و جهان وجود دارد میاو با تاکید بر اینکه جهان ساخت ضروری دازاین است و رابطه

تابد. وی اصرار بندی به عین و ذهن را برنمینشان دهد که دازاین سوژه نیست و به همین سبب هیچ نوع تقسیم

را یعنی توجه به هستی و جهان را به عنوان مقوم اساسی هستی آدمی باز شناسد و این « مشغولیدل» دارد که

یزمان )گذشته، حال های سه گانهدهد که دقیقا منطبق با ساحتای شرح میمشغولی را با ساختار سه الیهدل

 اند.وآینده(

بنیادی را که از خصوصیات پیشینی دازاین هستند، ذیل عنوان به عبارت دیگر او سه نوع منشِ مهم یا سه ساخت 

های ی این منشمشغولی وحدت این سه ساخت است. هایدگر خود دربارهگوید که دلشمرد و میمشغولی برمیدل

غولی در مشوحدت ساختار دل»و « مندیِ دازاین هستند.اینها نمایانگرِ زمان»گوید: مشغولی میی دلگانهسه

سازد و از این رو اساساً مشغولی را ممکن میدر حقیقت از نظر هایدگر سه بُعدِ زمان، دل« مندی یافتنی استزمان

بودن هایدگر با مشغولی است و به همین دلیل معنای اگزیستانس یا هستمندی معنای دلاز نظر هایدگر زمان

مشغولی، به عنوان دل« جهان-در-بودن»ارائه داد و تشخیصِ « انجه-در-بودن»تحلیلی که از دازاین به عنوان 

مندی شناسی بنیادین در مفهوم زمان و زمانتوانست نشان دهد، کلید رمز تحلیل استعالیی دازاین و کل هستی

زمان مندی در بطن وجود دازاین نهفته است و ذات دازاین خودش اقتضای نهفته است. هایدگر تأکید دارد که زمان

 مندی است.کند، دازاین خود زمان و زماننماید؛ تا جایی که صریحاً اعالم میمی

اند و ی هایدگر این است که زمان و هستی به هم پیچیدهی اصلی و مرکزی در اندیشهاما باید دانست که نکته

ان با بحث هستی آگاه بود و شود یکی را بدون دیگری مطرح کرد. او به خوبی از به هم تنیدگیِ بحث زمنمی

مندی از نظر او چیزی غیر از )یا افزون بر( معنای هستی دانست که هستی و زمان از هم جدا نیستند. زمانمی

های هستی، به عنوان دازاین بودن، یعنی فهم وجود است. از آنجا بودن در حکم گزینش یکی از راهمندنیست، زمان

 تواند هستی را بفهمد.تواند زمان را بفهمد، چون میهستی نیست، دازاین میکه زمان چیزی افزوده بر 

( 214های هست بودن/ ص: به نقل از: نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه«)زمان افق فهم هستی است»این گفته که 

م توانست هیچ بحثی کند، بدین معنا است که ما بدون توجه به زمان، نخواهیو هایدگر چندین بار آن را تکرار می

مندی دازاین مندی هستی، ما راهی جز دقت در باب زماندر مورد هستی را پیش ببریم. در حقیقت برای فهم زمان
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گونه که زمان افق فهم هستی است، دازاین نیز افق فهم هستی است. از توان گفت هماننداریم. به طوری که می

 ها یاد کرد.ی آنی درهم تنیدهزاین و زمان یکی هستند و گاه از رابطهاین رو هایدگر بارها تأکید کرد که دا

مندی هنوز کامل نیست. باید دانست که تفاوت بزرگی وجود دارد میان نسبت انسان با زمان و تحلیل ما از زمان

د و از میان آنات متوالی آورنء یا حیوانی به زمان. موجودات غیر از انسان در زمان دوام میی مربوط شدن شینحوه

ها با زمان نسبت حرکت کردن از یک کنند؛ اما نسبت آنگذرند، در زمان هستند و با زمان تغییر میزمان می

هنوز -ها نیی آنها دیگر نیست و آیندهی آنی مفروضی گذشتهاکنون به اکنون دیگر است و لذا در هر لحظه

ها نسبت ی آنبا زمان نسبتی بیرونی است. یعنی هر یک از آنات گذشته و آیندهها است. بدین ترتیب نسبت آن

ء و حیوان فقط زمان حال واقعی است و این در واقع به آنات حال امری خارجی است. به عبارت دیگر برای شی

 اند.بدان معنا است که گذشته و آینده غیرواقعی

حدود به اکنون نیست و برای او گذشته و آینده به طور درونی با زمان اما از سوی دیگر موجود ]انسانی[ صرفاً م

بودگی( همواره آن کسی است شدن)واقعاند. او در مقام فرافکنی از قبل در آینده است و در مقام افکندهحال مرتبط

اش رفته و خود ل آیندهآورد و نیز به استقبااش را با خودش به زمان حال میمعنا که گذشتهکه بوده است. بدین

ی بعد؛ بلکه او حاصل زمان افکند. او صرفاً در زمان نیست، یعنی در حرکت ممتد از اکنون به لحظهرا در آن فرا می

 و اساساً خود زمان است.

یم و روی آن از اکنون فراتر میمندی بودیم که به وسیلهبر طبق نظر هایدگر اگر ما فاقد این نوعِ خاص از زمان

داشتیم. به همین کنیم، وجود )به معنای هایدگری/ اگزیستانس( نمیگذشته و حال و آینده را با هم متحد می

ای است که در سیر بوده است )گذشته(، زمان حال وحدت آینده»گر کند که دازاینِ اصیل جلوهدلیل او اعالم می

 (p / time and being:374« )دهیم.مندی را میسازد و ما به آن عنوان زمانرا می

  

 تاریخمندی و تاریخ دوم: بخش 

مندی او است و تاریخ (geschichtlichبر طبق نظر هایدگر، درست به همین دلیل، دازاین دارای منش تاریخی )

 تر اشاره کردیم دازاین موجودی است که گذشته وطور که پیشاش ریشه دارد. هماندر همین منش تاریخی

مندی اوست. دازاین به این دلیل بخش تاریخمندی، سازنده و قوامی او در اکنون او حضور دارند و این زمانآینده

مندی مندی است دارای تاریخ است. پس تاریخمند نیست، بلکه چون در اصل زمانبرد، زمانکه در تاریخ به سر می

 قابل تصور نیست. شود و بدون فهم آنمندی آغاز میاز زمان
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ی هایدگر از انسان در شناسانهگوییم، به نحوی که تحلیل هستیمیمندی دازاین سخن اما تا جایی که از زمان

ی ها و سخنان ما عمدتاً معطوف به پدیدارهای وجود فرد هستند. اساساً این نکتههستی و زمان مدنظر باشد، تحلیل

نگر، در دل ی وجودی یا هستیی انکارناپذیر پذیرفت که جریان اصلی فلسفهقاعدهتوان به عنوان یک کلی را می

ی هایدگر فارغ از این که اگزیستانسیالیسم باشد یا نباشد دارد و در فلسفه« فردگرایانه»خود، تمایل و تعصبی 

او این تمایل عمدتاً در واکنش ی شود. اما باید به خاطر داشت که در اندیشهچنین تمایلی به فردگرایی دیده می

برد، تا آنجا که او را های وجود متفرد را تباه کرده و از بین میصفتی است که امکانگرایی باطل و بیبه آن جمع

سازی و از بین بردن کشاند. در حقیقت این موضع هایدگر دفاعی است از تفرد در برابر همشکلبه سقوط می

تر، از ابعاد غیرفردی وجود غفلت دی. هایدگر، هرگز از ابعاد اجتماعی و به بیان دقیقتشخص فرد و تحلیل وجو

کند که هر وجودی کند، و سعی در آشکار کردن خصلت اساساً اجتماعی وجود دارد. او به کرات اعتراف مینمی

 جزءِ ذات قوام وجود است.« با-بودن»است و وقوف به این معیت و « دیگران-با-هستی»

ی ی مالحظهی هایدگر اگر بخواهیم از ابعاد اجتماعی هستی بحث کنیم، این کار را باید به وسیلهدر شرح اندیشه

مندی موجود متفرد)دازاین( در تاریخ انجام دهیم. چرا که جهان دازاین، جهانی مشترک است، و بدین ترتیب زمان

مندی، توجه ما معطوف گوییم و نه از زمانز تاریخ سخن میتر تاریخ درگیر است. توضیح آنکه وقتی احرکت وسیع

ها با هم رهسپارند. پس اذعان به خصلت ی انسانتری از زمان و شدن است، جریانی که در آن همهبه جریان وسیع

توان یمندی گفتیم می زمانتر دربارهمند او و با آنچه پیشتاریخی انسان چیزی نیست مگر بسط ویژگی زمان

گونه نتیجه گرفت که آگاهی به خصلت از بنیاد زمانی وجود، همچنین وقوف بدین نکته است که وجود تاریخی این

)نگاهی « تاریخ، ظهور و تعین زمان است که خود به ظهور و ظهور هستی قائم است.»است. اساسا برای هایدگر: 

 (196های هست بودن/ص به پدیدارشناسی و فلسفه

ین از نظر هایدگر تاریخ را باید به طور وجودی مطالعه کرد زیرا دازاین یا موجود انسانی خود مضمون تاریخ و بنابرا

ی چیزها غیر از کسی است که قائم به هستی و قائم به زمان است و از این رو به معنای اولی، تاریخی است. همه

اشخاص بشری تاریخی هستند. یعنی عالم و هر چه در آن ی ارتباط شان با او و دیگر او حتی جهان تنها به واسطه

ی اعمال دازاین جا که صحنهشود، تا آناست به معنای ثانوی تاریخی است. حتی طبیعت نیز در تاریخ درج می

است. هایدگر معتقد بود هر برداشتی از تاریخ اگر بر غیر از چنین مبنایی پایه بگیرد، برداشت نادرستی از تاریخ 

 اهد بود.خو
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های او مطرح ها و فرافکنیاش یعنی در طرح اندازیمندی را با توجه به فعالیت دازاین و سازندگیهایدگر تاریخ

کند. بر طبق نظر او این فکر اشتباه است ها را کشف میهای اصیل دازاین و فهم او از این امکانکند و امکانمی

شود و تاریخ اصیل به آینده مربوط می»حقیقت تاریخ معطوف به آینده است؛ که تاریخ با گذشته مرتبط است، در 

« شود.یابد و مهم دانسته مینه به اکنون یا گذشته ... تاریخ با گشودگی بر آینده گسترش می

(beingandtime, p:447) 

د که امکان منطوی در آن را نگاری اصیل، انسان باید چنان به درون گذشته برومطابق این برداشت، با این تاریخ

های تاریخی در ی امکاناز طریق اعاده -بازپس گیرد و آن را در اکنون وجود خود حاضر سازد؛ این گونه است که 

های برون بودگی تواند ساحتشود و در حقیقت دازاین اصیل میگذشته برای آینده، معنادار می -زمان حال 

ی موضوع مطالعه»نویسد: یگانگی اصیل بین گذشته و آینده برقرار سازد. هایدگر میخویش را متحد کند و پیوند و 

بار و بس، روی داده است و نه چیزی کلی و جهان شمول که بر فراز آن تاریخ نه آن چیزی است که فقط یک

ندی آن چیزی که واقع می تاریخشناور است، بلکه امکانی است که موجود به واقع، بوده است. ... فقط به وسیله

ی آدمی خانه ی نیروی امکان در عمل تکرار، در وجود واقع بودهتواند به منزلهبوده و اصیل است ... می

 (p:447/beingandtime«)گیرد.

شناسانه که آدمی بنا بر آنچه در خصوص ابعاد اجتماعی هستی گفته شد از نظر هایدگر این نوع از امکان هستی

مندی از آن برخوردار است باید تصریح کرد که هر نسل و هر عصری تقدیر خاص خودش را ندی و تاریخمدر زمان

دارد و هر فرد در تقدیر نسل یا تقدیر عصرش شریک است. هایدگر قصد دارد به ما بنمایاند که در تاریخ نه فقط 

ی آن اجتماع تاریخی ته و حال و آیندهشود، بلکه گذشی وجود خود فرد بر او منکشف میگذشته و حال و آینده

-اگر دازاین مقدر، در مقام بودن»نویسد: شود. او میسان بر او معلوم میکه فرد متعلق به آن است نیز به همین

تاریخی شدن است و به عنوان تقدیر برای -شدن آن، همدیگران وجود دارد، تاریخی-با-جهان اساسا در بودن-در

ها متذکر شد آری به عنوان تقدیر؛ تقدیری که هایدگر بعد (p:436/ beingandtime«)است. آن تعیین کننده

 فرستد.آن را حواله کرده و فرا می« هستی»که 

 


