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 تالش برای گشودن راهی نو

 تاملی درباره حکمت عملی، انسان و تاریخ در اندیشه هایدگر

 علیرضا جباری دارستانی

 

ای به اخالق، علوم ( کمتر عالقهTime and Being-1927) «هستی و زمان»اش یعنی هایدگر در اثر اصلی

ای در باب اخالق را ناشی از بدفهمی بنیادی اجتماعی و سیاست نشان داد و چندی بعد، پیشنهاد نوشتن رساله

ی هستی اش دلبستگی و بذل توجه تام خود را به مسئلهاش شمرد و رد کرد. او در تمام طول زندگی فکریاندیشه

های علوم انسانی باید به تبع و در شناسی و دیگر رشتهی اخالق، سیاست، جامعهمعطوف ساخت و معتقد بود بررس

ی آدمی با هستی مورد بررسی قرار گیرد. چرا که تا نسبت اصیل آدمی با هستی او نتیجه متاخر از بررسی رابطه

 سخن–نده است ما باقی ناشناخته تفکر تاریخ طول در نسبت این داشت اعتقاد هایدگر–در جهان شناخته نشود 

 کنکاش مورد را انسان اجتماعی موقعیت که شناسیجامعه چون دانشی یا درست سیاست حقیقی، اخالق از گفتن

 متافیزیک ظهور از پیش یونانی یجامعه به هایدگر که 2پرداختی در. بود خواهد نامطلوب و بنیادبی دهد،می قرار

ه از نظر هایدگر داشتن اخالق، سیاست، هنر و دیگر شئونات ک داد تشخیص را مطلب این توانمی خوبی به دارد

شناسی که بنیاد آن اخالق، فرهنگی خاص برای آدمیان، مستلزم و مسبوق است به داشتن نوع خاصی از هستی

های آدمی های حکمت عملی و کنشسیاست، هنر و ... است. بدین ترتیب عدم دلبستگی مستقیم هایدگر به شاخه

اند، بلکه بیشتر به اهمیت بودههای اجتماعی انسان از نظر او بینیست که اخالق و سیاست و کنشبه معنای آن 

ی هستی مورد بازبینی قرار گرفته شود. تر، یعنی با بررسی مسئلهاین معنا است که این مسائل باید به طور بنیادی

یرش ریاست دانشگاه فرایبورگ در زمان عالوه بر این باید در نظر داشت که عضویت هایدگر در حزب نازی و پذ

ی اش دربارهتسلط نازیسم بر آلمان که منازعات بسیاری را رقم زده است، و همچنین اظهار نظرهای پراکنده

 که است معنا بدین کم دست اند،مدرنیته سیاسی–لیبرالیسم و دموکراسی غربی که از نظر او برایندهای اجتماعی 

توجه نبوده است. اما باید پرسید چرا این وجه از تفکر او تا این حد تماعی دوران خود بیاج مسائل به اصال هایدگر

 غیرِ روشن و در نتیجه مناقشه برانگیز مانده است؟

ی این مسئله اساسی را شاید بتوان در منش فکری هایدگر و نگاه او به تفکر فلسفی جستجو کرد؛ برای درک ریشه

کری او را به عنوان یک کل مد نظر قرار داد؛ این تالش را شاید بتوان در یک عبارت بهتر این مسئله باید تالش ف

ی فلسفی شناخته شده یا به نامید. هایدگر معتقد بود اندیشه« اهتمام برای نشان دادن تفکری غیر متافیزیکی»

واع مختلف تفکر است که ی غربی تشخص یافته تنها یک نوع از انگونه که در تاریخ اندیشهقول او متافیزیک، آن

( در یونان، بر دیگر انواع تفکر توفق being of question)    «پرسش هستی»به جهت رویگردانی آدمیان از 
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ورزی است و از ورزی قلمداد شد. فلسفه از نظر هایدگر نوع غربی اندیشهکم به عنوان تنها نوع اندیشهیافت و کم

بایست میان فلسفه به عنوان توان یا حتی میدانست. بنابر اعتقاد او، میمی این رو او متافیزیک را مرادف با غرب

این امر که کسی به فلسفه عالقه نشان دهد، »گوید: یکی از انواع تفکر و خود تفکر تفاوت قائل شد. هایدگر می

ی ستودنی دانشوری گواهی بر آمادگی برای تفکر نیست؛ یقینا در اشتغال جدی به فلسفه و مسائل آن و به کارگیر

 الزم کفایت نیروها واالترین تنها ها برای پژوهش در تاریخ فلسفه وظایفی سودمند وجود دارد که برای تحقق آن

 .دارند را

بریم یعنی مدرنیته، به جهت اینکه تفکر غربی در آن هایدگر همچنین اعتقاد داشت، دورانی که در آن به سر می

امکاناتش یعنی علم و تکنولوژی جدید که از نظر او دو امکان مهم تحقق یافته به تمامیت رسیده و بخش اعظم 

ای از امکانات هستی بشری که تواند راهی باشد برای اندیشیدن به نوع تازهاند، فعلیت یافته است، میمدرنیته

 اند.تاکنون نااندیشیده مانده

ه مفهومی بنیادین قصد دارد موضوع تفکر واقع شود، ما هنوز به قلمرو آنچه که ذاتا و ب»هایدگر معتقد بود که 

 خود از غفلت) اساسی غفلت این داشت قصد و( 15–)معنای تفکر چیست « ایمایم و به آن روی نکردهنرسیده

 با. بیابد غفلت این از برآمده معرفتی هایبحران از شد برون برای راهی و داده نشان اندیشه تاریخ در را( هستی

یم که کار هایدگر در واکنش به سنت فلسفه غرب یعنی همان تخریب یا واسازی متافیزیک یابمی در او آثار مطالعه

بایست پرسش از هستی و اندیشیدن به آن، به عنوان مبنا و مبتنی بر نوع دیگری از اندیشه بود که در آن می

 معیاری بنیادین مورد نظر باشد.

ی جدیدی از اندیشیدن بود که به نظر او سخت ادن این راه نو برای گونهمشغولی هایدگر نشان داز این رو دل

–دیدگونه که خود را در پایان متافیزیک میهمان -محتاج آموختن آن هستیم و او خود را در آغاز این راه می دید

 و راه این دادننشان بر صرفا را خود غم و هم مقدماتی، یاندیشه این سرآغاز در که نمایدمی طبیعی ترتیب بدین

های ی آن معطوف کند تا اینکه بخواهد به نتایج عملی آن پرداخته و برایندشناسانهروشن ساختن بنیادهای هستی

ای که تا کنون در بستر تاریخ اخالقی، سیاسی و اجتماعی آن را تبیین کند. این اندیشه بنیادین مانند هر اندیشه

به طور غیر مستقیم به  -اش با اشپیگل گفته است بهمصاح در هایدگر خود هک گونههمان–متافیزیک شکل گرفته

معنا که موجد اخالقیات و اجتماعیات خاص شود بدینهای اجتماعی آدمی مربوط میاخالق و سیاست و کنش

ار های حیاتش در گفتگویی که تاکید داشت پس از مرگش منتشر شود به خبرنگخود خواهد بود. او در آخرین سال

و در  -1927-کرد که در هستی و زمانهایی مشغول میمرا پرسش -1930سال -در آن زمان »اشپیگل گفت: 

هایی که به مسائل ملی و های اصلی تفکر، پرسشاند، یعنی پرسشهای بعدی بازنموده شدهها و سخنرانینوشته
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(. شاید هایدگر تصور 89به با اشپیگل، ص )ابوریحان، فارابی، هایدگر؛ مصاح« اجتماعی نیز غیرمستقیم مربوطند.

به این شرط  -بندی نتایج عملی این نوع جدید از اندیشیدنکرد روشن ساختن آتی این ارتباط و صورتمی

بر دوش اندیشمندان پس از او است. او خود بارها  -تر خواهد شد بینانه که این راه در آینده تثبیت و تکمیلخوش

با نظریاتش صرفا قصد دارد راهی را نشان دهد و فلسفه در راه بودن است و تفکری که  خاطر نشان کرده بود که

دانست که به از پیش به دنبال نتیجه باشد اساسا تفکر نیست. هایدگر نه خود و نه هیچ فرد دیگری را قادر نمی

اش چنان بنگرد که دستورات لیتتنهایی بتواند هم بنیادی نو برای تفکر بیابد و هم بر مبنای آن تفکر جهان را در ک

عملی در مورد آن بدهد و اگر تفکری بخواهد چنین وظایف خطیری را توامان انجام دهد درمانده و ناکام خواهد 

تواند جهانی را در کلش بر مبنای تفکر چنان بنگرد که بینم هیچ فردی به تنهایی نمیتا آنجا که من می»بود؛ 

د و آن هم با در نظر گرفتن این وظیفه که از نو بنیادی برای تفکر بیابد. تفکر در دستورات عملی در مورد آن بده

آوردها حدی که بخواهد خود را جدی بگیرد و در عین حال بخواهد در اینجا دستورالعمل بدهد، در مواجهه با روی

 (.116مصاحبه با اشپیگل، ص « ) درمانده خواهد شد.

ی این راه رهنمون شد؟ و او چگونه چنین راهی را نشان را به اندیشیدن درباره اما باید پرسید چه ضرورتی هایدگر

ی هایدگر است که در چنین نوشتاری مجال آن نیست، ها مستلزم بررسی کل اندیشهدهد؟ پاسخ این پرسشمی

ی بود که پیشتر ای راهبر شد، وجود بحراناما به طور خالصه باید اشاره کنیم که آنچه هایدگر را به چنین اندیشه

( انسان جدید. در اینجا homelessخانمانی )( و بیnihilismانگاری )نیچه هشدارش را داده بود؛ نیست

رو که بر طبق نظر بسیاری از هایدگرشناسان آثار او انگاری از دو وجه اهمیت بنیادی دارد؛ نخست از ایننیست

دوران تجدد، با این هدف که بتوان راهی برای نجات انسان ی عکس العمل صریحی است در برابر دیدگاه و اندیشه

جهان است هر چقدر هم بنیاد و بیخانمانی یافت؛ انسانی که بیانگاری جهان تکنولوژی و بیدوران جدید از نیست

های وسیعی بکند، از آن جهت که از داشتن جهان محروم شده، در تمدن ظاهری، علم و تکنولوژی پیشرفت

بنیاد شده است و بدیهی است که چنین انسانی باید دچار است و از آن حیث که هستی را گم کرده، بی خانمانبی

شود. اما از سوی انگاری شود. از این نظر، کلیت راهی را که هایدگر برگزیده بود در پرتو هدفش شناختنی مینیست

انگاری گونه که ناشی از توجه او به نیستآن سیاسی تفکر هایدگر-تواند ما را به اهمیت اخالقیدیگر این بحث می

 است، واقف کند.

اجتماعی به اندیشه  -مایکل آلن گیلسپی یکی از شارحان آثار هایدگر معتقد است دو مسئله معنا و اهمیتی سیاسی

تری دارد توجه او به و دیگری که اهمیت ژرف 1934تا  1933دهد؛ یکی بستگی هایدگر به نازیسم از هایدگر می

ای معنایی مابعدالطبیعی است و هم معنای اخالقی انگاری، هم دارانگاری است. بنا بر تفسیر گیلسپی نیستنیست
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فرجامی وجود ندارد آغاز و بیدارد؛ در مابعدالطبیعه به این معنا است که هیچ اساس دگرگون نشدنی یا وجود بی

، فقط به «هستند»شماری که به گواهی تجربه ما ای برای تجربه قرار گیرد، پس چیزهای بیکه بخواهد شالوده

کنند. اما اگر اساسی ناپذیر تغییر میبینیکه هستند و حقیقت آن است که پیوسته و به نحوی پیشرسد نظر می

توان از امکان حقیقت، عدالت و اخالق سخن گفت. ناپذیر وجود ندارد، دشوار میدر کار نیست یا بنیادی دگرگونی

این هیچ حقیقت و معیار ازلی و ابدی وجود ، بنابر«خدا مرده است»اگر بنیادی وجود ندارد و آنگونه که نیچه گفته 

گونه که داستایفسکی و آید و در این صورت آنی معیارها به لحاظ تاریخی نسبی از کار در میندارد چرا که همه

انگاری مابعدالطبیعی، بینیم که تالی و برایند نیستبدین ترتیب می«. همه چیز رواست»اند، نیچه تشخیص داده

 القی است.انگاری اخنیست

زیست این انگاری را قریب الوقوع دیده بود اما در دنیایی که هایدگر در آن مینیچه پیش از هایدگر نیست

انگاری واپسین پیامد فراموشی هستی است. انگاری به قلب تمدن اروپایی راه یافته بود. در نظر هایدگر نیستنیست

چارچوب بنیادینی برای فکر و عمل ما رقم زدند، تصورشان از  کند که فیلسوفان و متفکرانی کهاو خاطر نشان می

رفت اند با وجود این که هایدگر هر چه پیشتر میهستی نادرست بوده است و معنای اصلی آن را فراموش کرده

دانست تا قصور متفکران علت چنین فراموشی و غفلتی را بیشتر متوجه خود هستی و پس نشستن متزایدش می

، ولی به هر حال از نظر او چنین غفلتی از بازشناختن حقیقت هستی، به تحریف و کژنمایی اساسی و فیلسوفان

گذارد رابطه خویش را با مقوالت زبان و اندیشه انجامیده است. بنا بر تفسیر گیلسپی، این اعوجاج نه تنها نمی

چارچوبی برای اندیشه و کردار هستی روشن کنیم و اهمیت آن را از جهت زندگی روزانه خویش بفهمیم، بلکه 

کند و به این مفهوم، امکان هستی اصیل ی آدمی را با فهم و فعالیت اصیل انسانی قطع میآورد که رابطهپدید می

 اندازد.انگاری میی نیستبرد و نتیجتا انسان را به ورطهاخالقی و سیاسی و اجتماعی را از بین می

انگاری در تاریخ و به تمامیت ی وجوه متفاوت این نیستبینی دربارهر با ژرفدر این جا فرصت بررسی آن چه هایدگ

ی دیدگاه رسیدن آن در عصر مدرن گفته است، وجود ندارد اما آنچه در اینجا مهم است تاکید بر وجوه دوگانه

بلکه دو امکان  انگاری بنا به درک هایدگر، پدیداری صرفا منفی نیست،انگاری است. نیستهایدگر نسبت به نیست

سال گذشته  2500ی اخالقی و سیاسیترین فاجعهانگاری هم بزرگمختلف در آن منطوی است؛ از نظر او نیست

ترین امکان فلسفی در آن مدت بوده است. هایدگر بر خالف نیچه که علیه دیدگاه روشنگری موضع و هم بزرگ

انگاری برانگیزد، ال سازد تا بیزاری ما را از نیستکند تا ظلمت سرشت حیات مدرن را برمگیرد و تالش میمی

انگاری هولناک، اعماق همین ظلمت را به عنوان منشا و سرچشمه نور خواهد با متوجه ساختن ما به این نیستمی

درآمد آن است. او با توسل به ی دوباره هستی و پیشانگاری تنها طلیعهبر مال کند و به ما نشان دهد که نیست
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چرا که «. بالدآنجا که خطر هست، نجات نیز می»اش هولدرلین درصدد اثبات این نکته است که: مورد عالقهشاعر 

انگاری هم حاوی امکان نابودی خود و هم امکان نجات و رستگاری بشر است. بدین ترتیب هایدگر در نظر او نیست

سابقه، های بیدر نظر او دنیای ما را با ترس گر این معنا است که این عالم مانده در نیمه شب )ظلمت( کهبشارت

حساب و یاس اجتناب ناپذیرش تاریک ساخته است، صرفا های جهانی، توتالیتاریسم، دردهای بیخشونت، جنگ

دم هستی است و امکان این بازسنجی مسئله ی مرگ خدا و افول متافیزیک نیست، بلکه سائق بر سپیدهنتیجه

 انگاری فراهم آمده است.ی نیستیلهوسی هستی بهفراموش شده

دهد؟ هایدگر برای نشان توان به پرسش دوم پرداخت، این که هایدگر چگونه چنین راهی را نشان میاکنون می

انگاری، که کردن مسئله هستی و از طریق آن فائق آمدن بر این مشکل تاریخی یعنی نیستدادن راه، یعنی روشن

ی معنای هستی ا فرا گرفته، قصد داشت دو کار عمده انجام داد؛ نخست طرح مسئلهتمامی وجوه حیات کنونی ما ر

(Sien( از راه تحلیل هستی انسانی )Dasienبر اساس زمانمندی، یا به بیان روشن ) تر، درک رابطه هستی و زمان

 تاریخ واسازی یا تخریب دوم، و تاریخی، ایهستنده عنوان به آدمی در ها به وسیله تحقق در نحوه اتحاد آن

 .متافیزیک انهدام همان یا شناسیهستی

ای ویژه با هستی کند زیرا عقیده دارد که آدمی رابطهی انسان طرح میی هستی را از راه پژوهش دربارهاو مسئله

دادن ریزی و شکلی زمانی و تاریخی است که به طور فعال درگیر برنامهدارد. از نظر هایدگر انسان تنها هستنده

ن هستی و زمان در هستی انسان، هایدگر عقیده دارد که به آینده خود و ساختن تاریخ است. به دلیل این اقترا

ی دار طرح مسئلهی خود هستی باشد و اساسا کتاب هستی و زمان عهدهتواند مدخلی برای ورود به مسئلهآدمی می

بودن است و عنوانی است که هایدگر برای اطالق به -هستی از طریق تحلیل دازاین )به معنای تحت اللفظی آنجا

ی مشغولی انسان به مسئلهکند که تاریخ چگونه از دلرگزیده است( بر حسب حیث زمانی بود. او تحقیق میانسان ب

تر مسئله هستی از آن جهت که هستی است، برسد. آید و امیدوار است که از این راه به فهم عمیقهستی پدید می

زمان عبارت بود از ارائه تفسیری الزم است در اینجا اندکی تامل کنیم؛ طرح اصلی هایدگر در هستی و 

ای به سوی بنیاد امور. پدیدارشناسانه از زمان به عنوان افق استعالیی برای پرسش از هستی و از آنجا یافتن راه تازه

سازد و نه تنها یگانه موجود زمانی یا دارای زمان است، کند که فقط دازاین است که زمان و تاریخ را میاو اعالم می

مندی است. توضیح این مسئله در هستی و زمان به طور خالصه این است که دازاین این خودِ زمان یا زمانبلکه داز

مند است یعنی جهان ساخت ضروری دازاین است؛ به عبارت دیگر از نظر هایدگر دازاین چیزی اوال و بالذات جهان

برای دازاین سخن گفت و به هیچ شکلی توان از فقدان جهان به طوری که هرگز نمی« جهان-در-بودن»نیست جز 

گوید از آنجا که دازاین متوجه خود توان دازاین را از وجود آن در جهان جدا کرد. در مرحله بعدی هایدگر مینمی
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و متوجه بودنش در جهان است، این بودن در جهان برای او مشغله و دغدغه است و از رهگذر این اهتمام با هستی 

« مشغولیدل»دارای مناسبات و پیوندهای اصیل است. هایدگر این اهتمام و توجه به هستی را خود است که دازاین 

کند؛ سه نوع منش یا ساخت الیه )واقع بودگی، سقوط و اگزیستانسیال( تصور مینامد و آن را دارای ساختی سهمی

 یکی با متناظر ها هر یک از آن کندبنیادی که از خصوصیات پیشینی دازاین هستند. آنگونه که هایدگر اعالم می

 در مشغولیدل که است معنا بدان این. است آینده و حال گذشته، یعنی انسان زمانمندی و زمان هایساحت از

 به. است مندیزمان همان است، دازاین ذات مقوم هایدگر نظر از که دلمشغولی اساسا و است یافتنی مندیزمان

هم در نظر او همان « جهان-در-بودن»داند و می« جهان-در-بودن»را همان ه انسان ک هایدگر تر،صریح بیان

های زمانی دازاین هستند، پس اساسا انسان ها و ساختمشغولی همان منشمشغولی است. پس از آنجا که دلدل

ی معنای منددادن این مسئله که زمانمندی. عالوه بر این هایدگر در هستی و زمان با نشانچیزی نیست جز زمان

بودن هم است. از این رو کلید مندی معنای اگزیستانس یا هستخواهد تاکید کند که زمانمشغولی است. میدل

مندی نهفته است و از نظر او زمان و شناسی بنیادین در مفهوم زمان و زمانفهم تحلیل استعالیی دازاین و هستی

ی مطرح ساخت. او صریحا در مسائل بنیادین پدیدارشناسی توان یکی را بدون دیگراند و نمیهستی در هم تنیده

 «.زمان افق فهم هستی است»در ماربورگ( اعالم کرد که  1927سال تابستان )درس های نیم

داند، زیرا معتقد است دازاین از رهگذر این شناسی اصیلی میمندی را بنیاد هر تاریخهایدگر این درک از زمان

برد، مندی است. به عبارت دیگر دازاین از این جهت که در تاریخ به سر مییخی و تاریخمندی دارای منش تارزمان

که هایدگر  -مندی مندی از زمانمند است دارای تاریخ است، پس تاریخمند نیست، بلکه چون در اصل زمانزمان

مندی مندی نیز، مانند زماناریخشود و بدون آن قابل فهم نیست، یعنی تآغاز می -دانست آن را مساوق با دازاین می

تر از آید. توضیح آن که تحلیل وجودی هایدگر، از ابعاد اجتماعی یا به بیان دقیقاز ساخت ضروری دازاین بر می

کند و سعی در آشکار کردن خصلت اساسا اجتماعی وجود دارد؛ او به کرات اعتراف ابعاد غیر فردی وجود غفلت نمی

، جزء ذات قوام «با-بودن»است و وقوف به این معیت و به قول هایدگر « ستی با دیگرانه»کند که هر وجودی می

مندی موجود متفرد وجود است. بر طبق دیدگاه هایدگر جهان دازاین، جهانی مشترک است و بدین ترتیب زمان

ما معطوف به جریان  گوییم توجهتر تاریخ درگیر است، زیرا هنگامی که از تاریخ سخن می)دازاین( در حرکت وسیع

ها با هم رهسپارند. بدین ترتیب اذعان به خصلت ی انساناست، جریانی که در آن، همهتری از زمان و شدن وسیع

توان مند او. با آنچه پیشتر درباره نسبت زمان و هستی گفتیم میتاریخی انسان چیزی نیست جز بسط ویژگی زمان

 مانی وجود، وقوف به این نکته است که وجود تاریخی است.نتیجه گرفت آگاهی به خصلتِ بنیادین ز



 

7 
 

های تاریخی، هر دو بر های تاریخی و همچنین روایتداند و معتقد است رخدادمند میهایدگر دازاین را تاریخ

شناسانه بودن تاریخ که هایدگر بارها بر آن شناسانه. هستیمندی دازاین استوار هستند که امری است هستیتاریخ

مندی اکید کرده به این معنا است که تاریخ را مرتبط با نحوه خاص بودن دازاین در نظر بگیریم و بدانیم که تاریخت

همان ساختار ویژگی زمانی انسان است. در نظر هایدگر دازاین مضمون تاریخ است و این دازاین خود قائم به هستی 

ودن تاریخ است. او معتقد بود هر برداشتی از تاریخ اگر بر شناسانه بو قائم به زمان است، این معنای اصیل هستی

گرایی اصیل غیر از چنین مبنایی پایه بگیرد، برداشتی نادرست از تاریخ خواهد بود و ریشه در متافیزیک دارد. تاریخ

خی را بر مندی دازاین استوار کنیم و مسائل تاریاز نظر هایدگر آن است که رویداد و روایت تاریخی را بر تاریخ

کند های دازاین تالش میمندی با تاکید بر طرح اندازیشناسانه بررسی کنیم. این تاریخی فهم هستیپایه

ی تاریخ رو است که هایدگر سعی دارد با بررسی و تحلیل دوبارههای اصیل دازاین را کشف کند؛ از همینامکان

را دریابد. این همان وظیفه دومی بود که هایدگر بر عهده  ی آنهای نهفتهغربی و تخریب متافیزیک، امکاناندیشه

گرفته بود که به آن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن ذکر یک نکته ضرورت دارد؛ هایدگر برای روشن ساختن راهی 

( را Dasienای دیگر از انسان )بایست گونهتر از آن سخن گفتیم میی دیگری از اندیشه که پیشنو برای گونه

(، معرفی کند. زیرا subjectویژه در دوران مدرن پنداشته شده است )مال متفاوت با آنچه در تاریخ متافیزیک، بهکا

نگاه متافیزیکی که مبتنی بر ذهن شناسنده )سوژه( بوده است، درست همان چیزی است که منجر به چنین 

ای د، در عزل نظر از خودبنیادی و نگاه سوژهانگاری شده و اگر راه برون شدی از این بحران وجود داشته باشنیست

رو هایدگر برای تحلیل هستی انسان ی همه چیز بوِیژه به خود انسان نهفته است. از اینای متافیزیک دربارهابژه _

های دهد بلکه به قول خود او ساختدر راستای نیل به حقیقت خود هستی، سوژه یا ذهن را مورد تحلیل قرار نمی

گونه که هوسرل نام نهاده کند از زندگی بشری یا آنکند و در این راه تالش میی آدمی را آشکار میسانهشناهستی

 سوژه به هایدگر العملعکس صریحا «جهان–در  -هستی »ی زیسته بشر فراتر نرود؛ تعریف دازاین به از تجربه

انسان و زندگی او در جهان وجود دارد و نباید یان م ضروری ایرابطه کند، اظهار طریق این از تا است دکارتی

ای دانست. این ابژه-ایشناسانه و مبتنی بر نسبت سوژهای شناختی انسان با زندگی و جهان را، صرفا رابطهرابطه

 نکته صراحتا به این معنی است که دازاین )انسان( سوژه نیست.

یب متافیزیک از آنجا شکل گرفت که وقتی او نوشتن اما وظیفه دومی که هایدگر بر دوش گرفته بود، یعنی تخر

شود سراسر تاریخ متافیزیک غرب را دور زد و از طریق کرد بر این گمان بود که میکتاب هستی و زمان را آغاز می

ی هستی را از نو طرح کرد و بر این اساس تعبیر جدیدی از تاریخ پژوهش مستقیم در خود هستی انسان، مسئله

ویژه در مورد اصطالحات های زبانی و وابستگی زبان به متافیزیک بهبه دست داد؛ اما به دلیل محدودیتمتافیزیک 

فلسفی مورد استفاده، هرگز نتوانست هستی و زمان را آن گونه که قصد کرده بود به پایان برساند، و دریافت که 
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بگیرد، نه به دنبال آن. اساس تخریب  ی هستی صورتتخریب متافیزیک باید پیش از رویارویی صریح با مسئله

یابی فراموشی متزاید هستی و در نتیجه رشد متافیزیک از نظر هایدگر نقد و تعبیر مجدد فلسفه غربی و ریشه

خواهد با خود هستی انگاری است. این نقد هایدگر از سنت فلسفی غرب صرفا ماهیت منفی ندارد، بلکه مینیست

ها و ت گذاشتن بر قصور اندیشمندان، بیشتر تالش دارد با بیان نا اندیشیدگیبه تفاهم برسد و به جای دس

ی پس نشستن هستی رقم خورده است، به خود هستی اشاره کند و آن را به واسطههایی که از نظر او بهفراموشی

گوید، می« تاریخ هستی»چنگ آورد. از این رو تخریب متافیزیک در واقع همان چیزی است که هایدگر به آن 

 غربی تمدن ذات مقوم که است هستی «نشستن پس»  یعنی تاریخ درک نادرست و فراموشی و به اصطالح او

 در است، داشتهمی پنهان و آشکار مختلف هایصورت به تاریخ در را خود همواره که هستی هایدگر نظر از. است

انگارانه متافیزیک آشکار ساخته است و لذا آنچه که امروز در تاریخ خود را به عنوان همین ماهیت نیست ما عصر

تاریخ هستی نه تاریخ انسان، نه تاریخ » گوید: هستی خود را آشکار کرده خود هستی است. او در پایان فلسفه می

فصل «.)هستی، خود هستی و فقط هستی استانسانیت، نه تاریخ نسبت انسان با موجودات و هستی است؛ تاریخ 

 (52، ص 1375، تهران 12و  11نامه ارغنون شماره 

بدین ترتیب تخریب متافیزیک از نظر هایدگر نه تنها پژوهشی است برای اثبات این نکته که متافیزیک از اساس 

اش یخ آشکارگی و پوشیدگیانگارانه است، بلکه تالشی است برای بازشناسی خود هستی زیرا هستی را در تارنیست

ی انکشاف و آشکارگی اصیل هستی در سرآغاز و پس کند. و این تاریخ هستی از منظر هایدگر نتیجهمطالعه می

شود، که بعدا در تفکر نشستن و پوشیدگی بعدی آن است. این تاریخ با تجربه اصیل یونانی از این انکشاف آغاز می

ی التینی قدیم و مسیحیت قرون وسطی تیره و تار شده ماند؛ سپس با دورهیافالطون و ارسطو پوشیده و پنهان م

شود. هایدگر معتقد است تاریخ غرب که همان تاریخ پس و در نهایت با تجدد به کلی دچار نسیان و فراموشی می

ه و خواهای تمامیتانگاری صریح تکنولوژی و حکومتنشستن هستی است، با پس نشستن کامل هستی در نیست

ساز باز انگاری از نظر هایدگر درست زمینهگونه که پیشتر گفتیم نیستیابد، اما همانهای جهانی پایان میجنگ

 شناختن هستی و پیش درآمد طلوع دوباره آن است.
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