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مقدمه
هیدگردراصلیترینکتابخودیعنیوجودوزمان،
میان در ممتاز پرسشی را وجود معنای از پرسش
پرسشهایدیگرمیداند؛لیكنمعتقداستاینپرسش
کهزمانیبرایمتفكرانقدیممطرحبودوحتیآنهارا
بیتابکردهبود،امروزازیادهارفتهاست.اومیگویدما
حتی بلكه نمیدانیم، را وجود معنای تنها نه امروز
پرسشگریراهمفراموشکردهایم.آنچهازنظرهیدگر
موجبپرسشگریمیشودحالحیرتاست؛حالیکه
بهاعتقاداوبریونانیانباستانمستولیبود،اماامروزاز
ماگریختهاست.ویدرکتابخودضرورتازسرگیرِی
دنبال به و میکشد پیش را وجود معنای از پرسش
موجودیمیگرددکهتؤاماًهمپرسشدراینبارهبرای
اومطرحباشدوهمبتواندراینبارهازاوپرسشکرد.
اینموجودمنحصربهفردازنظرهیدگرکسینیست
جزانسان.انسانآنموجودپرسندهازوجوداستکهدر
ازاودربارةمعنای عینحالاینشایستگیراداردتا
وجودپرسیدهشود.بهنظرهیدگرآدمیتنهاموجوددر
میانموجوداتاستکهعالوهبروجودداشتن،اهتمام1
بهوجودنیزدارد.آدمینسبتیباوجودداردکههیچ
موجوددیگرینداردونمیتواندداشتهباشد.درواقعبه
نحوههای میتواند آدمی که است نسبت همین دلیل

وجودیمتفاوتیداشتهباشد.

روش تحقیق
روشنگارشاینمقالهتوصیفیـتحلیلیاست.به
اینترتیبکهدرابتدایمقالهدازاینونحوههایوجود
داشتناودرعالمراازنگاههیدگرشرحخواهیمداد.در
ادامه،پوئسیسوگشتلبهعنواندونحواساسیازانحاء
نیز انتها در شد. خواهند مطرح وجود ناپوشیدگی
نحوههای نسبت و ربط به داشت خواهیم اشارهای
وجودیدازاینبانحوههایناپوشیدگیوجودوچگونگی

اینرابطهراتحلیلخواهیمکرد.

پیشینة تحقیق
الزمبهذکراستنگارندگانمقالةحاضرتااینتاریخ
بهمقالهیارسالهایکهمشخصاًبهربطونسبتنحوههای

پرداخته وجود ناپوشیدگی نحوههای با دازاین وجود
باشد،برخوردنكردهاند.اماسهمقالهبهزبانفارسیو
یکمقالهبهزبانانگلیسییافتشدندکهموضوعشان
تاحدودیمرتبطبامقالةحاضراست.بهاینمعناکه
مسئلةاصالتوعدماصالتدرهرکدامبهنوعیطرح
شدهاست.اینمقالههاعبارتنداز:1.»مرگ-اندیشیو
نسبتآنباهنراندیشیهیدگر«نوشتةبهروزالیاسیو
محمدجوادصافیان،چاپشدهدرنشریةکیمیایهنر،
مشترک ویژگیهای به مقاله این در .1۳۹8 سال
مرگاندیشیوهنراندیشیهیدگراشارهشدهوهردواز
اوصافدازایناصیلبرشمردهشدهاست.۲.»بازخوانی
مفهوماصالتدرفلسفةهستیبانگاهیبراندیشههای
کرکگوروهیدگر«نوشتهروحالهمظفریپور،چاپشده
.1۳۹۶ سال هستیشناختی، پژوهشهای نشریة در
نویسندهدراینمقالهوجوهاشتراکوافتراقفلسفهکر
کرده معین اصالت مفهوم مورد در را هیدگر و کگور
هیدگر« در زندگی معنای و اندیشی »مرگ .۳ است.
نوشتهعلیعسكرییزدیومسعودمیرزایی،چاپشده
مقاله این در .1۳۹7 سال دین، فلسفه نشریة در
به ازآن و نگاههیدگرشرحدادهشده از مرگآگاهی
احساس از رهایی بصیرت، کسب برای عاملی عنوان
The Con-.4 پوچیومعنادهیبهزندگییادشدهاست.
 cept of Authentic and Inauthentic Existence in the
 Philosophy of Martin Heidegger: The Quarrel‘ of

 Eugene نوشتة   ،Communitarians and Libertarians

در شده چاپ Anowai & Stephen Chukwujekwu

.۲01۹ سال ،Review of European Studies نشریه
پیدا زبان انگلیسی مقاله این عنوان از که طور همان
اجتماع طرفداران بین نزاع به نویسندگان است،
مفهوم پرتو در فردی آزادی طرفداران و کمونیستی

اصالتوعدماصالتدرفلسفةهیدگرپرداختهاند.

یازاین و نحوة وجوی او
بهباورهیدگرالفاظمختلفیکهفیلسوفانپیشین
همچون الفاظی - بردهاند کار به انسان نامیدن برای
حیوانناطق،سوژه،آگاهی،خودآگاهی،من،شخص،و
انسان حقیقِت هیچکدام بودن، عینصحیح در غیره،
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بودنراچنانکههستعیاننمیکنند.ازاینرواوخود،
اینموجودمنحصربهفردرادازاین۲میخواندوعقیده
دارددازاینوجودخاّصیاستکهتنهابهانسانتعلق
نحوة با بودنش نحوة که است موجودی دازاین دارد.
دیگر،همه دارد.موجودات فرق دیگر بودنموجودات
درونعالمهستند.یعنیعالمهمچونظرفیاستکه
موجوداترادرخودجامیدهد.دازاینامادرونعالم
نیست.دازایندر-عالم-بودن۳است.البتهدر-عالم
-بودِندازاینبههیچوجهبهاینمعنانیستکهدازاین
موجودیزمینیدرتقابلباآسمانی،یادنیاییدرتقابل
یا بریکموجود بههیچعنوان باروحانیاست.عالم
گشودگِی بلكه نمیکند، داللت موجودات از قلمرویی
تنها دازاین .)Heidegger, 1998: 266( است وجود
عالم خود، دازاین، اصاًل دارد. عالم که است موجودی
است.بهتعبیردیگر،همةموجوداتصرفاًوجوددارندو
فهمیازوجودندارند.دازایناماوجودداشتِنخودرا
میفهمد.دازاین،جایگاهفهموجوداست.دازاین،عرصة
.)144 :1۳۹5 )هیدگر، است وجود شدن ناپوشیده
است. دازاین برای ظهور این دارد، ظهوری اگر وجود
موجوداتاگرظاهرند،همهبرایدازاینظاهرند.دازاین
موجودیاستکهسرشتهشدهازجسموجان.اونهاین
اینجا ودرعینحالهم است؛ نهآنجا است، جا
است،همآنجااست.اونهاکنوناست،نهآنگاهاست؛
ودرعینحالهماکنوناست،همآنگاهاست.دازاین،
جایگاهی همه دیگر موجودات است. بودن میان در
سراسر، اما، دازاین دارند. معلوم موقعیتی یا مشخص
امكاناست.اوامكاندگرشدنیاتغییرموقعیتدادن
دارد.اوامكانفراَروییااستعالدارد.هیدگرنحوةوجود
ایستادگی4 برون یا شدگی در به خود از را دازاین
تنهاموجودیکهچنیننحوة میخواندوعقیدهدارد
وجودیرادارااست،انساناست.اگزیستنسنحویاز
وجودبهویژهنحوةوجودآنموجودیاستکهازبرای
گشودگیوجود،برونمیایستد)هیدگر،145:1۳۹5(.
دازاینامكانازخودبهدرشدنداردومادامکهوجود
دارد،ازاینتوانبرخورداراستکهبهنحویدیگرنیز،
وجودداشتهباشد.موجوداِتدیگرهیچکداماگزیستنس
اینمعنا به ندارند.اگزیستنسداشتندازایندرواقع

میتواند که است موجودی تنها دازاین که است
نسبتهای و کند فهم متفاوتی طرق به را موجودات
متفاوتیراباآنهابرقرارکند.بهنظرهیدگرآنچهبرای
دازایندغدغهاست،نحوةوجودشاست؛ونحوةوجود،
چیزیاستکههردازاین،خودبایدبرعهدهبگیرد.به
عبارتیدازاینتنهاموجودیاستکهدرواقعبودگییا
او به تكلیف بهعنوان بودنش نحوة هستشدگیاش،
سپردهشدهاست؛واینکهامكانهایوجودشراتحقق
ببخشدیااینامكانهارانادیدهبگیرد،برعهدةخودش

.)Heidegger, 1962: 50 - 59(است
نكتهایکهدراینجابایدبهآنتوجهکردایناست
کههیدگردرتفكرمتأخرخویش،مداربحثراازدازاین
برداشتهوبرخوِدوجودقرارمیدهد.اودرایندوره،
برونایستادگییافرارویرابهخودوجودنسبتمیدهد
ومعتقداست»اینخوِدوجوداستکهانسانرابهمثابة
حقیقت از پاسداری و پناهدهندگی برای برونایستا
 Heidegger,(»وجوددرخوِداینحقیقتپیشمیآورد

263 :1998(.طبقگفتهاودرمتافیزیکچیست؟:

تازمانیکهماذاتبرونخویشاگزیستنسراتنها
بهمنزلةازخودبرونایستادنیتصورکنیمکهواژة
»برون«رادرآنبهمعنایازدرونحلولآگاهی
وروح،بهسویبیرون،بگیریم،هنوز،چندانکه
وافیبهمقصودباشد،ذاتبرونخویشاگزیستنس
دریافتی، چنین اساس بر زیرا درنیافتهایم؛ را
ناحیة از امری همچون هنوز اگزیستنس
در است، شده تلقی »جوهر« و »سوبژکتیویته«
حالیکهدرواقعمابایدواژه»برون«رابهمنزلة
ازخودبرونشدگیخودوجودبفهمیم)هیدگر،

.)14۶:1۳۹5

 اکالت و عدم اکالت یازاین
واجد موجود تنها را دازاین هیدگر که آنجا از
او برای نحوةوجودی دو به قائل اگزیستنسمیداند،
دو از او عبارتی به اصالت.۶ عدم و اصالت5 است:
اگزیستنسبرایدازاینسخنگفتهاست:اگزیستنس
این هیدگر منظور البته نااصیل. اگزیستنس و اصیل
نیستکهمیتوانانسانهارابهدودستهتقسیمکردو
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برخیرادردستةاصیلوبرخیدیگررادردستةنااصیل
هیچکدام او، نظر از اصالت عدم و اصالت داد. جای
وضعیتهاییقطعیوغیرقابلتغییرنیستند؛بلكهصرفاً
نحوههایبودِندازایناند.»حرکتدازاینازخوِدنااصیل
استعال از بهخوِداصیلوهمچنینعكسآن،هردو
عدم و اصالت واقع در .)۹1 :1۳۹5 )هیدگر، است«
نظر در طیف یک سِر دو همچون میتوان را اصالت
گرفتکهدازاینمیانایندوسر،دائماًدرنوساناست.
هرچندکهمعموالًوغالباًدروضعیتعدماصالتقرار

دارد.
هیدگرزندگیهرروزهراقلمرووجود)بودِن(دازاین
اصیل نه خود وجود در دازاین دارد عقیده و میداند
استونهنااصیل.آنچهاورااصیلیانااصیلمیکند،
نحوةوجوداوست.دازایناینامكانراداردتاخودرادر
هرروزگیگمکندوازخوددورشود،یااینکهازهر
فراَروی آن از بسازد، خود برای پرشی سّكوی روزگی
کندوخودرابیابد.هیدگرغرقشدگِیدازایندرامورهر
روزهراوضعیتسقوط7یافروافتادگیمیخواندومعتقد
استاکثرماانسانهادراغلباوقاتدراینوضعیتقرار
داریم.البتهاوبههیچوجهنمیخواهدبگویدکهماابتدا
درجاییبرتربودهایموازآنجاسقوطکردهایم.اصطالح
سقوطهیچربطیبهمفاهیمدینیکهدرکتابمقدس
ودرمتونمسیحیبهکاررفتهاند،ندارد.ایناصطالحبر
هبوطمعصیتآمیزانساندرمعنایفلسفی-اخالقی،و
درعینحالناسوتیشدةآنداللتنمیکند.سقوطدر
بیانهیدگر،بهمعناییکاماًلوجودشناسانهبهکاررفته
است.سقوطاشارهبهنحویازانحاءوجودآدمیدارد.
زبان به دارد. وجود با انسان رابطة بر داللت سقوط
هیدگرمتأخرمیتوانگفتسقوط،فراموشِیوجوداز
سویآدمییابهتعبیری،رویگردانِیوجودازآدمی
سود به وجود حقیقت کردن فراموش »سقوط، است.
است« ذاتشان در نااندیشیده موجودات از ازدحامی
و دازاین روزگِی هر .)Heidegger, 1998: 253(

دلمشغولیاوبهموجودات،همانفراموشیوجوداست؛
وفراَرویدازاینازهرروزگی-ازموجودات-بهاین
معناستکهآدمیفراموشیوجودرابهیادآوردهاست؛
کهاینبهنوبةخود،بهپرسشگریازوجودمیانجامد.

درواقعهیدگر»اصطالحاتاصالتوعدماصالترابرای
کار به انسانشناختی یا اخالقی تمایز هیچگونه بیان
نبردهاست.آنهامشخصکنندهرابطهبرون-ایستادگِی

.)ibid: 253(»ذاتانسانباحقیقتوجودند
بهاعتقادهیدگردروضعیتسقوطماازآِن»خود«
نیستیم،بلكهازآِن»دیگران«یا»آدمها«ییم.بهعبارتی
خوِدحقیقیماننیستیم،بلكه»آنها«ییم؛یعنیفردی
هستیممنتشر.8دراینوضعیت،ماقادرنیستیمخودبه
وجوِدخودتعّینببخشیم.پسبهناچارازدیگرانتعّین
را ما بودن نحوة دیگران که معنا این به میپذیریم.
کار ماهمانگونه دروضعیتسقوط، تعیینمیکنند.
حرف همانگونه میکنند، کار دیگران که میکنیم
موجودات با و میزنند، حرف دیگران که میزنیم
همانطورمواجهمیشویمکهدیگرانمواجهمیشوند.
درچنینوضعیتی،ماخودراازدستمیدهیمیابه
بیانی،خودراازبهتحققرساندنخوِدحقیقیمانمعاف
بر روی خویشتن از ما سقوط، وضعیت در میکنیم.
میگردانیمودرواقعباوجوِدخودمانبیگانهمیشویم.

هیدگراینمطلبراچنینبیانمیکند:
خدمات و عمومی نقلیة وسایل از استفاده در
مانند کسی هر روزنامه، قبیل از اطالعرسانی
دازاین بودن، دیگری همانند این است. دیگری
دیگران وجود نحوة در کاماًل را کس هر خاص
مستحیلمیکند.بهگونهایکهنمیتوانتمایزی
بیناشخاصقائلشد.دراینتعّینناپذیریتوسط
»دیگران« حقیقِی فرمان-روایی که است خود
لذت همانطور ما میشود. عیان ]داسمن[
همانطور میبرند. لذت دیگران که میبریم
میخوانیم،میبینیمودربارةادبیاتوهنرداوری
میکنیمکهدیگرانمیبینندوداوریمیکنند.و
تودةمردمکنارهگیریمیکنیم از نیزهمانطور
کهدیگرانکنارهگیریمیکنند.ماهمانچیزیرا
تكاندهنده دیگران که مییابیم تكاندهنده
و نیست خاصی کس که آنها این مییابند.
همهکساست،نحوةوجودهرروزهماراازپیش

.)Heidegger, 1962: 164(تعیینمیکند
تابعفهم ازعالم دروضعیتسقوط،حتیفهمما
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دیگراناست.یعنیعالمدرنظرمانهمانگونهآشكار
میشودکهدرنظردیگرانآشكارمیشود.ماامكانفهم
حقیقیازعالمیاگشودگیبهعالمراازدستمیدهیم.
و پاسدار مثابه به خود سرشت فهم امكان حتی ما
پناهدهندهوجودراازدستمیدهیم.درواقعماازخود
به میشویم. دور وجود از تعبیری، به یا حقیقیمان
که میشویم روزگی هر در غرق آنچنان ما عبارتی،
وجودوامكانهایوجودیمانرافراموشمیکنیم.در
اینوضعیت،موجوداتصرفاًبهمثابةابزاریدرخدمت
اهدافمانبرماظاهرمیشوندوماهیچبهوجودآنها،
به ما نمیاندیشیم. چیست، حقیقتشان اینکه و
اراده اِعمال طریق از و میکنیم تعرض موجودات
در چنانکه - موجودات آشكارگی بر را راه شخصی،
حقیقتهستند-میبندیم.بهبیانی،بااستیالورزیبر
موجودات،مجالخودبودنراازآنهاسلبمیکنیم.در
وضعیتسقوط،سخنگفتنماهمازنوعپُرگوییاست.
بهاینمعناکهخودراباحرفهایبیهودهووراجیهای
سطحیمشغولمیکنیمودراینهیاهوآنچهازدست
است. خویشتن به حقیقی سپردن گوش میدهیم،

سقوطیعنیعدماصالتدازاین.بهباورهیدگر:
دازاینازوجودخودشبهمثابةیکامكاناصیل
برایخودبودندورشدهوبهعالمفروافتادهاست.
فروافتادگیدرعالمیعنیمستحیلشدندربودن
بایکدیگر،تاآنجاکهپُرگویی،کنجكاویوابهام

.)ibid: 220(راهنمایآنمیشوند
هیدگراگرچهزندگیهرروزهرانقطةشروعیبرای
اندیشیدندربارةوجود،وبودِندازاینرااساساًبودنبا
با »بودن این اغلب است معتقد میداند، یکدیگر
وجوِد نوع در کاماًل را شخص خود دازایِن یکدیگر،
دیگرانمستحیلمیکند«)ibid: 164(.بهطوریکهما
بهمثابةدازاینهرروزه،دردیگرانگممیشویمووجود
حقیقیخودراازیادمیبریم.بهاعتقاداوامورهرروزه
ازقبیلخانواده،دوستان،کار،کتابها،رسانهها،تولیدو
استفادهازابزارها،وغیرهماراچنانگرفتارموجوداندیشی
میکنندکهجاییبرایاندیشیدنبهوجودوپرسشاز
معنایوجودبرایمانباقینمیگذارند.بهعبارتیازنظر
هیدگر،وجودهرروزهکهمیبایستراهگشایفهممااز

وجودوقربمابهوجودباشد،خود،موجبدوریمااز
موجودشناسانه۹ ازوجه آنچه هر زیرا وجودمیشود؛
نزدیکتریناست،ازوجهوجودشناسانه10دورتریناست
)ibid: 69(.ماچونبهوجودبسیارنزدیکایم،معموالًآن

راازنظردورمیداریم.بهاینترتیب،مامسئولیتدر
ازفهمخویشتِن رانمیپذیریمو -عالم-بودنخود
حقیقیمانیابهتعبیری،ازفهموجودناتوانمیشویم.
بهبیانمککواری»ویژگیبارزدر-عالم-بودِنهر
کردن فراموش و موجودات به دلمشغولی ما روزی
وجوداست«)مککواری،101:1۳۹۳(چنینبودنیاز
اوعقیده اینحال، با نااصیلاست. نظرهیدگر،بودِن
داردما-دقیقاًبهایندلیلکهامكانِسیرداریم-به
امكان این دازاین به باشیم. میتوانیم هم، اصیل نحو
در روزی، هر وجوِد از فراروی با تا است شده داده

حقیقِتوجودساکنشود.
و میزند پیوند »خود« به را بودن اصیل هیدگر
خود آِن از که است اصیل آنگاه دازاین دارد عقیده
باشد.یابهبیاندقیقتر،خودباشد.درنحوةوجودی
طریق از که برمیگزیند را امكاناتی آن دازاین اصیل،
آنهابتواندبهخویشتِنخوددستیابد.دازایناصیل
تابعدیگراننیست.اوخودبهبودِنخودتعینمیدهد.
حرفخودرامیزند،کارخودرامیکند،ومواجههاش
باموجوداتبهشیوةخاصخوداست؛خواهشیوةخاص
عبارتی، به نباشد. باشد،خواه دیگران مطابقشیوة او
اصالتدازایندرگروانتخابهاییاستکهخودانجام
میدهد؛حال،انتخابهایاوممكناستبانظردیگران
مطابقتداشتهباشد،یانداشتهنباشد.»اصالتلزوماًبه
از عدول نیست.حتی متعارف شرایط از عدول معنی
شرایطمتعارفنیز،اگربرمبنایانتخابدازاینصورت
در باشد. اصالت عدم معنی به میتواند باشد، نگرفته
حالیکهسازگاریبارفتارمرسوموعام،اگربراساس
انتخابخودباشد،اصیلاست«)اینوود،110:1۳۹5(.
دازایناصیلدرعینحالکهباموجودات-دیگران
واشیاء-است،خودرادرمیانآنهاگمنمیکند.او
همچنانکهزندگیعادیخودراسپریمیکند،هراز
بودِنخودو به برایلحظاتیهمکهشده- گاهی-
موجوداتمیاندیشدومعنایبودنرامیفهمد.درواقع
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اوزندگیمیکند،امازندگیبرایشعادتنمیشود.اوبا
برایش موجودات بودِن اما دارد، کار و سر موجودات
عادیومعمولینمیشود.دازایناصیلبیآنکهنحوة
و رفته فراتر آن از کند، ترک را روزیخود بودنهر
بودنیازنوعدیگرراتجربهمیکند.بهعبارتی،اوقادر
میشودتاوجودهرروزهراپشتسربگذاردوبهوجودی
دستیابدکهشایستةآناست.دروضعیتاصالت،در
-عالم-بودِندازاینونسبتیکهباوجودداردمتحول
فهم دیگری نحو به را عالم که معنا این به میشود.
آشكار او بر دیگری طریق به موجودات و میکند
میشوند.بهبیانیمیتوانگفتدازایناصیلفهمصرفاً
نه اشیاء و انسانها به او ندارد. موجودات از ابزاری
منظر از یعنی هستند، روزگیشان هر در که آنگونه
فایدهمندی،بلكهآنگونهکهدرخودهستندمینگرد.در
اینحالت،اوبهموجوداتمجالخودبودگیمیدهدو
آشكار او بر هستند حقیقت در چنانکه موجودات
میشوند.درواقعمیتوانگفتنسبتدازایناصیلبا
کردن رها با او زیرا است؛ وارستگی11 موجودات،
موجوداتبهحالخود،بهنوعیدربودِنآنهامشارکت
میکند)Heidegger, 1998: 144(.درچنینوضعیتی،به
کار »به بهموجوداتصرفاً دازاین اهتمام یانگ، گفته
ترتیب این به است؛ بلكه»مراقبت«1۲ نیست، گیری«
اهتمامبرایاولینبار،بهاهتماماصیلتبدیلمیشود
)یانگ،144:1۳۹5(.دروضعیتاصالت،دازاینسرشت
خودرانیزچنانکههست،یعنیبهمنزلةآشكارکننده
وجوددرمییابد.حتیمیتوانگفتسخنگفتندازاین
اصیلهمباسخنگفتندازایننااصیلفرقدارد.بهاین
معناکهپُرگوییجایخودرابهسكوتوگوشسپردن
بهندایوجدان1۳میدهد.بهزبانهیدگرمتأخرمیتوان

گفتزباندازایناصیل،زبانوجوداست.

 ندای وجدان به منزلة فرا وانِی یازاین به اکالت
مالحظهکردیمکهدازایِنفروافتادهبههرروزگی،
درهیاهویموجودات،امكانگوشسپردنبهخویشتن
ندای هیدگر اعتقاد به میدهد. دست از را حقیقی
وجدانچیزیاستکهباایجادوقفهدراینهیاهویهر
روزه،دازاینرابهخاصترینونهانیترینامكانخود،

 Heidegger, 1962:(یعنیبهخودبودندعوتمیکند
250(.درواقعندایوجدانرامیتوانگواهیدانستبر

دازاین از ندا این دارد. بودن تواِنخود دازاین، اینکه
میخواهدتاازوضعیتسقوطبهدرآیدوخودباشد.
ندایوجداندازاینرابهچیزیکهتوانشرادارد-به

اصالت-فرامیخواند.
بهنظرهیدگرازمیانهمةاحوالدازاین،حالخوف
یااضطرابوجودی14تأثیربهسزاییدرنیلدازاینبه
اصالتدارد.بهاعتقاداواضطرابوجودیسببمیشود
»دازاینازوضعیتسقوطوهرروزگیبهدرآیدودو
امكانهای منزلة به نااصیل، و اصیل بودِن نحوة
 ibid:( شود« آشكار دیدگانش مقابل در وجودیاش
191(.وقتیمامضطربایم،ناچارمیشویمباخودمان

-بهعنوانموجودیکهنحوةوجوداواگزیستنساست
-مواجهشویم.اینحالمارادربرابر»وجود«مانقرار
میدهد.دراینحالماباخودمانرودررومیشویمو
نمیتوانیمدرپِسدیگرانخودراپنهانکنیم.درواقع
در که میشویم همان ما وجودی، اضطراب حالت در
حقیقتهستیم.البتهبایدتوجهداشتاضطرابدرنظر
هیدگر،اضطراببرایچیزمشخصینیست.اینحال
موردمشخصیندارد،بلكهاشارهبهموقعیتهاییدارد
میگیرد؛ فرا را وجودِمان بیدلیل اضطراب یک که
اما بیانحالخودمیگوییم»مضطربام، چنانکهدر
نمیدانمبرایچه«.درحالاضطرابوجودی،عالموهر
چهدرونآناستدرنظرمانبیاهمیتجلوهمیکند.
درنتیجه،راهیبهفهمدر-عالم-بودنمییابیم.مادر
اینحالت،مضطربموجودیدرونعالمنیستیم،بلكه
مضطربخوِدعالمایم.دراضطرابوجودی،وجودبرما
ما بر آشكارمیشود.اضطرابوجودیحالیاستکه
 ibid:( اُنتیکدورمیکند ازفهم را واقعمیشودوما
228(.درچنینحالتی،دازاینازدرگیریهایهرروزه

رهاشدهوبرخودش-همچونوجود،آشكارمیشود.
درواقعدراینحالت،دازاینبرایاولینبارخودرا-و

موجوداترا،چنانکههست،میفهمد.
اضطراب حالت در که را دازاین تمامیت هیدگر
اهتمام یا دغدغهمندی میشود، آشكار او بر وجودی
ازدازاین، میخواند)ibid: 241(ومعتقداستاهتمام
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رسالة زبان به .)ibid: 364( میسازد اصیل خویشتنی
چیزی اهتمام گفت میتوان انسانگرایی باب در نامه
انسانبهذاتش.دراهتمام،آدمی بازآوردن نیستجز
شأنومنزلتانسانیخودرابازمییابد)ibid: 244(؛از
اینطریقکهازسویخوِدوجودبهپاسداریازحقیقت
وجودفراخواندهمیشود.)ibid: 260(.همچنینبهباور
هیدگر،وجداندقیقاًبهاینسببهستکهماازساختار
بیان اینگونه را مطلب این او برخورداریم. اهتمام

میکند:
آشكار اهتمام ندای مثابة به را خود وجدان،
میکند.ندادهندهخوِددازایناستازآنوجهکه
درواقعبودگیاش،نسبتبهامكانخودبرایخود
خوِد نیز ندا این مخاطب است. مضطرب بودن
دازایناستازوجهیکهبهامكانخاصخودبرای
شده فراخوانده داشتن[ ]اگزیستنس بودن خود
با و میکند سقوط »دیگران« در دازاین است.
میشود فراخوانده بودن خود به وجدان، ندای

.)ibid: 277(

ازجمالتباالچنینبرمیآیدکهمنادیومنادا،در
واقعیكیاست.خوِددازایناستکهخودرافرامی-
خواند.»اینندا،بیتردید،ازجانبکسینمیآیدکهبا
مندرعالماست.نداازسویمنمیآید،وبااینحال،
ازجاییفراترازمنمیآید«)ibid: 320(.نداچناناست
فاصله با اما خود، دورن از را آن گویی دازاین، که
میشنود.هیدگردرپاسخبهاینپرسشکهدازاینبه
چهچیزیفراخواندهمیشود،میگوید»بهخودبودن«.
نداازدازاینمیخواهدتاباامكانهایوجودیخودش
روبهروشود.درواقع،خودیکهازآِندیگراناستبه
سویخودیکهازآِنخویشتناستدعوتمیشود.اما
درپاسخبهاینپرسشکهمضمونندایوجدانچیست،
هیدگرمیگوید»هیچچیز«.ندامضمونمعینیرابیان
نمیکند،اطالعیازحوادثعالمنمیدهدوهیچحرفی
برایگفتن-درقالبالفاظ-ندارد.وجدانصرفاًودائماً
 Heidegger, 1962:( میگوید سخن سكوت حالت در
تحقق را امكانهایش تا میخواهد دازاین از و 273(؛

ببخشد.ندایوجدانمارابهکنارهگیریازموجودات
دعوتنمیکند،بلكهازمامیخواهددرهمانحالکه

وجوِی نحوة ممتازترین برابر در هستیم، موجودات با
خودگشودهباشیم.توجهداریمکههیدگردرآثاردوره
متأخرخویش-بهخصوصدرکتابادایسهمیبه
سخن وجود ندای از وجدان، ندای جای به - فلسفه
میگوید.اودرآثارایندورةبرایننكتهتأکیدمیکند
کهاصالتبیشازآنکهمتوجهنسبتآدمیباخودش
باشد،متوجهنسبتآدمیباحقیقِتوجوداست.درواقع
ازنظرهیدگرمتأخر»دازایناگربهحقیقِتوجودتعلق

.)ibid: 69(»داشتهباشد،اصیلاست
هیدگرمعتقداستاگرچهماخوددربودنِمان)واقع
بودگیمان(نقشینداشتهایم،امانحوةبودنمانچیزی
استکهخودعهدهدارآنهستیم.درواقعهیدگردازاین
بودِنماراباریسنگینمیداند،صرفاًبهایندلیلکه
امكانعهدهدارشدنیاعهدهدارنشدِنایندازاینرا-بر
دارا - میخواند بودن مصمم یا عزم15 او آنچه پایة
هستیم.اگرماازندایوجدانمبنیبراینکهخودمان
باشیم،طفرهرویم،عدماصالترابرگزیدهایم.امااگرعزم
کنیمکهندایوجدانمانرابشنویموعهدهداردازاینمان
عبارتی به شد. خواهد اصیل ما وجود نحوة شویم،
میتوانگفتهیدگرحیثاصالتدر-عالم-بودنما
رامربوطبهعزممانبرایگوشسپردنبهندایوجدان

وعهدهدارشدندازاینمانمیداند.
وجدان ندای شنیدن یا فهم هیدگر، اعتقاد به
مستلزمخواسِتوجدانداشتناست؛وخواسِتوجدان
داشتن-کهحالتمتمایزیازگشودگیدازایناست-
بهنوبةخود،مستلزمعزمدازایناست.حالازآنجاکه
خوِددازایناستکهبهعنوانوجدان،خودرابهتحقق
اینخواسِت میخواند، فرا امكانهایخود خاصترین
وجدانداشتن،چیزیجزفهمیدنیایافِتخودنیست.
نیاز وجدان ندای شنیدن برای آنچه واقع در یعنی
داریم،جزایننیستکهعزمکنیمتابهرویخودمان
گشودهباشیم.بهعبارتیمیتوانگفتوجدان،همان
یافتیافهمیدنخودمانوبهتعبیری،آشكارگیمابر
خودماناست.مصممبودنوعزمجزمداشتن،دازاینرا
بهطریقیمتفاوتآشكارمیکند.مصممبودنهمچنین،
دازاین متفاوتآشكارمیکند. بهطریقی را موجودات
مصمم،وجدانداریراانتخابمیکند.اوانتخابمیکند
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کهبهرویخودگشودهباشد؛انتخابمیکندکهخودرا
بشنودوخودباشد.دازاینصاحبعزمومصمم،دازاین

.)Heidegger, 1962: 339 – 344(اصیلاست
هیدگرلحظةگسستمصممانةدازاینازدیگرانو
پیشَرویدازاینبهسویامكاناتخودرا،لحظةبصیرت
یالحظةدیدار1۶میخواند)ibid: 387(.اومعتقداستدر
اینلحظه،دازاینمصمممیشودتابهرویخاصترین
امكانوجودیخودگشودهشود.دازایندراینلحظه
حقیقی خویشتِن آشكارگی برای عرصهای به تبدیل
خود،یعنیآشكارگیوجوِدخودبرخویشتنمیشود.
آن، در که میداند لحظهای را بصیرت لحظة هیدگر
اینلحظه، اگزیستنسحقیقِیدازاینرخمیدهد.در
آِن از یعنی میگوید؛ پاسخ وجدان ندای به دازاین
خویشمیشودوبهلحاظوجودی،دروضعیتاصالت

قرارمیگیرد.
نكتهایکهدراینجابایدبهآنتوجهشودایناست
کههیدگردرآثاردورةمتأخرخویش-کهدرآن،خوِد
وجودونهدازایننقشمحوریدارد،مصممبودنرانه
بهدازاینبلكهبهوجودنسبتمیدهد.بهاینمعناکه
خوِدوجوداستکهعزمبرآشكاری-یاپنهانی-کرده
ودازاینراهرباربهطریقیازآِنخودمیکند.ویدر
کتابادایسهمیبهفلسفه-کهشایدبتوانآنرایكی
ازمهمترینآثارهیدگرپسازگشتدانست-ازرخداد
در دارد عقیده و میگوید سخن کننده17 خود آِن از
ازآِنخویش ناپوشیدگِیوجود،وجود،آدمیرا واقعة
میکند؛ازاینطریقکهاوراواسطةظهورقرارمیدهد.
ازهمینرواستکهازرخدادازآنخودکنندهمیتوان
بهمثابةهنریادکرد؛همانچیزیکهمیتواندبهدازاین

اصالتببخشد.

 ناپوشیدگی های منااور  وجوی
هیدگردراندیشهمتأخرخود،توجهوتمرکزشرااز
دازاین-بهمنزلةموجودیکهازطریقتحلیلبنیادین
اومیتوانبهمعنایوجودراهیافت-برداشتهومعطوف
بهخودوجودمیکند.درواقعدرایندورههیدگربه
از تعبیری به یا وجود حقیقت از وجود، معنای جای
ناپوشیدگیوجودسخنمیگویدومعتقداستپرسش

ازوجودرانهازمنظردازاین،بلكهازمنظرخودوجود
بایدطرحکرد.بهبیانیمیتوانگفتدرآثاردورةمتأخر
او،دازاینبیشازآنکهپرسشگروجودباشد،مخاطب
ناپوشیدگیهای پذیرای که معنا این به است. وجود
متفاوتوجودمیشود.اصطالح»اعصاروجود«18کهدر
ایندورهازآثارهیدگرزیادبهکاررفتهاشارهبههمین
مطلبداردوبهاینمعنااستکهخوِدوجوداستکه
باناپوشیدگیهایمتعددخود-گاهبارویدادنوگاه
باروینهانکردن،بهتاریخهرعصرتعینمیدهد.لذا
تاریخ بلكه بشری، تاریخ نه تاریخ، هیدگر اندیشة در

وجوداست.
برایناساسمیتوانگفتدراندیشةمتأخرهیدگر،
اصالتیاعدماصالتدازاین-کهدردورةمتقدمبیش
ازهمهبهعزمدازاینبرگشودهبودنیاگشودهنبودن
برندایوجدانبستگیداشت-بهخوِدوجودمربوط
است.یعنیخوِدوجوداستکهباروینمودنخودبر
دازاینیاباواپسنشینِیخودازدازاین،بهاواصالتیا
واقع عدماصالتمیبخشد)هیدگر،488:1۳۹۶(.در
مطلبفوقرامیتوانبرگردانیدانستازاینعبارتکه
درآثارمتأخرهیدگر،درانتخابنحوةوجودیدازاین،
سهمکمترازآِندازاینوسهمبیشترازآِنوجوداست.
نهان روی و نمودنها روی تاریخ را تاریخ هیدگر
کردنهایگوناگونوجودمیداندوعقیدهداردوجوددر
از خاصی نحو در تا میخواند فرا را آدمی عصر، هر
به .)Heidegger, 1977: 18( جوید شرکت انكشاف
خود، متأخر اندیشة در هیدگر گفت میتوان عبارتی
استعال-ازموجودبهوجود-رابیشازآنکهکوششی
ازسویانسانبداند،منسوببهخوِدوجودمیداندوبا
به شدن ناپوشیده برای وجود است معتقد حال این
نظر از واقع در )هیدگر،۹7:1۳۹5(. دارد نیاز انسان
هیدگربرحسبنسبتیکهآدمیدرهرعصرباوجود
دارد،وجودبهانحاءمتفاوتبراوناپوشیدهمیشود.وی
دررسالةپرسشازتكنیک-کهآنهمازآثارپساز
یا انكشاف اساسی نحو ازدو گشتمحسوبمیشود،
ناپوشیدگیوجودسخنمیگوید.البتهاوانكشافرابه
ایندونحومنحصرنمیکند.ایندونحواساسیانكشاف
درنظراوعبارتاندازناپوشیدگیبهمنزلةپوئسیس1۹و
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 .)ibid: 29(۲0ناپوشیدگیبهمنزلةگشتل
منظورهیدگرایناستکهچنانچهوجوددرظهوِر
خودبنارابرروینمودنبرآدمیگذاشتهباشد،نسبت
آدمیباوجود،گشودگییاُقرباستوناپوشیدگیبه
منزلةپوئسیسرخخواهدداد؛امااگربنایوجودبرروی
وجود، با آدمی نسبت باشد، آدمی از کردن نهان
فروبستگییابُعداستوناپوشیدگیبهنحوگشتلرخ
خواهدداد.درانكشافوجودبهنحوپوئسیس،موجودات
برآدمیچنانکهدرحقیقتهستند،ظاهرمیشوند.در
واقعدرایننحوازانكشاف،رخدادحقیقت،خودرا-به
واسطةآدمی-دریکموجود)دست-ساختهایبشری(
عنوان به بار، اولین برای موجود آن و میدهد پناه
موجود،ظاهرمیشود.هیدگرچنینموجودیگانهایرا
کارهنریمیخواندومعتقداستهنرنحویممتازاز
در .)44 :1۳۹4 )هیدگر، است حقیقت تحقق انحاء
باشد، گشتل نحو به وجود انكشاف چنانچه مقابل،
منكشف کارآمد منابع مثابة به آدمی بر موجودات
از نحو این در .)Heidegger, 1977: 24( میشوند
است-همة ما زمانة ناپوشیدگِیوجود-کهمختص
ناپوشیدگی، خوِد حتی و ناپوشیدگی، دیگر انحاء
غیرممكنشدهوگشتلخودرابهعنوانتقدیرانكشاف
حاکممیکند.درچنینحالتی،حقیقتوجود-بهدلیل
فراموششدگیازسویآدمی-امكانتحققدرتولیدات
انسانیرانخواهدداشتودستساختههایبشر،ازحّد

ابزار-وچهبسامنابعصرف-فراترنخواهندرفت.
بهبیانیمیتوانگفتهیدگرپناهگرفتنحقیقت
هنر ذات را - آدمی وساطت به - موجود در وجود
پناهگاه که موجودی، چنان است معتقد و میخواند
وجودواقعشودوبرایاولینباربهعنوانموجودپابه
عرصةوجودبگذارد)ابداعشود(،کارهنریخواهدبود.
ویهمچنین،نقشهنرمندرادراینمیانبهسانمعبر
میداندومعتقداستتنهاآنکسکهقابلیتشنیدن
موجودی هیأت در وجود کردن پدیدار و وجود ندای
هنرمند تا است شایسته است، دارا را فرد به منحصر
گذاشتن رها حوزة او، نظر از هنر حوزة شود. خوانده
موجوداتومجالدادنبهآنهااستتاهمانکهدر
اماصنعت-بهویژهصنعتدر باشند. حقیقتهستند

عصرجدید-ازنظرهیدگربهقلمرویاشارهداردکهدر
تعبیری، به یا است کرده فراموش را وجود آدمی آن
وجودازآدمیروینهانکردهاستوآدمیباتحمیل
خواستوارادةخودبرموجودات،مجالخودبودنرااز
آنهاسلبکردهاست.بهعبارتیصنعترامیتوان-به
از آدمی آن در که دانست حوزهای - وجودی لحاظ
سرشتخودبهمثابةآشكارکنندهوجودغافلاستودر
مقامسازنده،موجوداتیتكراریوصرفاًکارآمدمیسازد.
بهاینترتیب،هیدگرپوئسیسوگشتلرادونحو
اساسیازانحاءبیشمارانكشافوجودمیداندومعتقد
استهرکدامازایندونحوانكشاف،موجوداترادر
نظرآدمیبهشیوهایمتفاوتمیگشایند.بهعبارتیدر
نظروی،پوئسیسوگشتل-کهآنهارابهترتیبذات
کنشی آنکه از بیش - میخواند صنعت ذات و هنر
انسانیباشند،تقدیریهستندکهازجانبخودوجود
فرستادهشدهاند.برایناساس،بانگرشیوجودشناسانه،
هنروصنعترامیتوانبهمثابةدوقلمرودرنظرگرفت
کهبهنحوةوجودآدمیدرعالموهرگونهسروکار

داشتِناوباموجوداتتعینمیدهند.

 هنر و کنعت به منزلة یو  لمرو برای نحوة وجوی 
یازاین

مالحظهکردیمکهساحتهنر-بهلحاظوجودی
عبارتی، به یا آدمی به وجود نمودن روی ساحت -
ساحتتحققحقیقتاستودرمقابل،حوزةصنعت-
از وجود کردن نهان روی حوزة - وجودی لحاظ به
وجود حقیقت فراموشی قلمرو تعبیری، به یا آدمی،
فراآوردن ساحت هنر ساحت است. آدمی توسط
موجودیبدیعومنحصربهفرداست؛چنانموجودی
کهازآنپیشهرگزنبودهوازآنپسهمدیگرهیچگاه
نخواهدبود)هیدگر،44:1۳۹4(؛اماحوزةصنعت،حوزة
ساختنهایهرروزیاست.ساحتهنرساحتیاست
آِن از طریق از و کرده رو آدمی به وجود آن، در که
خویشکردنآدمی،اورامحملظهورقرارمیدهد؛اما
حوزةصنعتحوزهایاستکهوجودبهسودارادةآدمی
هنر ساحت است. کشیده پس پا او محض فاعلیت و
ساحتیاستکهدرآن،آدمیمواجههایازسِروارستگی
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کار و سر از فارغ که معنا این به دارد. موجودات با
داشتنهایهرروزیباموجودات،یعنیبهجایتوجه
بهذاتموجودات است قادر آنها، کارآمدی به صرف
نظرکندوآنهارادربودِنخاصخودشانرهابگذارد؛
ودرمقابل،قلمروصنعت،قلمروسروکارداشتنهای
هرروزیباموجوداتاست.درساحتهنر،آدمیباذات
خودیابهتعبیریباخویشتنحقیقییگانهاستوذات
فهم موجودات در وجود پناهدهندة مثابة به را خود
فهم از آدمی صنعت، قلمرو در آنکه حال میکند؛
ناتواناستومقامخودراصرفاً سرشتحقیقیخود

سازندةموجوداتمیداند.
ازطرفیچنانکهدیدیم،هیدگراصالتراامكانی
برایوجوددازاینمیداندکهدرآن،دازایِنعزمکردهبر
خواستوجدانداشتن،ندایوجدانرامبنیبراینکه
ازآِنخویشباشد-وازآِندیگراننباشد–میشنودو
بهآنپاسخمیگوید؛ودرمقابل،عدماصالتدازاینرا
وجدان ندای روی به دازاین که میداند معنا این به
فروبستهباشدونتواندازآِنخویششود.دیدیمکهاز
نظرهیدگر،دازاین،اصیلاستآنگاهکهسرشتخودرا
بهمثابةآشكارکنندةوجودفهمکند؛ونااصیلاستاگر
فهم از و کند دیگران فهم تابع عالم از را خود فهم
خویشتنحقیقیناتوانباشد.همچنینبهباورهیدگر،
دازاین،بهلحاظوجودیاصالتخواهدداشتآنگاهکه
و باشد داشته هست آنچه هر با راستین مواجههای
وجود به دل-مشغولی موجودات، به دلمشغولیاش
آنهاباشد؛ودروضعیتعدماصالتخواهدبودآنگاه
بهمثابةوسیلهایبرایبرآوردن کهموجوداتراصرفاً

خواستههایخودببیندوازوجودآنهاغافلشود.
بهاینترتیببراساسنظرهیدگر،میتواناصالت
دازاینرابهساحتهنروعدماصالتدازاینرابهحوزة
را هنر میتوان یعنی داد. ارتباط )تكنولوژی( صنعت
دازاین بودِن نحوة به آن به ورود که دانست ساحتی
اصالتمیبخشد؛ودرمقابل،صنعتراحوزهایدانست
کهباقیماندندرآنبرایهمیشه،نحوةبودندازاینرا
نااصیلمیکند.زیراهنرساحتیاستکهدازاینراازهر
جای به او تا میشود موجب و میکند خارج روزگی
گرفتارشدندرعالمهرروزِیموجودات،قادربهفهم

وجودآنهاشود؛اماصنعتحوزهایاستکهدازاینرا
همچناندربندکاراییموجوداتنگهمیداردوامكان
فرارویازموجوداتبهسویوجودراازاوسلبمیکند.
بهعبارتیمیتوانگفتطبقنظرهیدگر،نحوةبودن
دازایناصیلهنرمندانه)شاعرانه(،ونحوةبودندازاین

نااصیلصنعتگرانه)حسابگرانه(است.
نكتهایکهدراینارتباطنبایدازنظردورداشتآن
استکههیدگربههیچوجهنمیخواهدبگویدهرآن
کسازمردمکهابزارمیسازد-صنعتگرعرفی،دازاین
- میکند تولید هنری اثر که کس آن هر و نااصیل
هنرمندعرفی-،دازایناصیلاست.توجهداریمکهوی
واژههایصنعتوهنررادرمعناییکاماًلوجودشناسانه
بهکارمیبرد.بهاینمعناکهاگرحیثقابلیتدازاین
مطرحباشد،نحوةوجودیاواصیلاستواگرتنهاحیث
نااصیل او وجودی نحوة باشد، کار در دازاین فاعلیت

است.

ننیجه
اگزیستنس را دازاین وجود نحوة متقدم هیدگر
میخواندوعقیدهدارددازایناینقابلیترادارااستتا
فراروی نیست هنوز آنچه به هست اکنون آنچه از
داشتهباشد.آنچههستوجودهرروزِیدازایناست.
بهاینمعناکهدازایندرحالتمعمولچنانهستکه
باموجوداتصرفاًازوجهفایدهمندیسروکاردارد.در
اینطرزمواجههباموجودات،معموالً،آنچهمهماست
کاراییموجوداتاستوآنچهفراموشمیشود،وجود
آنهااست.هیدگرایننحوةبودنرانحوةبودنینااصیل
میداندوعقیدهدارددازاین،غالبا،ًچنینهست؛درعین
حالاومعتقداستدازاینمحكومنیستکه-برای
همیشه-چنینباشد؛زیرابهدازاینامكاندادهشده
استتاچنانچهبخواهدوعزمکند،اصیلباشد.یعنی
آنچههنوزنیستباشد.البتهمنظورهیدگرازعزمو
به دازاین که نیست تصمیمی وجه هیچ به خواستن
اینمعنا به او ازنگاه بلكهعزم عنوانسوژهمیگیرد،
استکهدازاینتواِنخودرابرایاصیلبودنبازیابد.
بند گسستن یعنی هیدگر نظر از دازاین بودِن اصیل
موجودوایستادندرگشودگیوجود.دازایناصیلاست
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آنگاهکهازوجودهرروزیفراتررودوازآِنخویشتن
حقیقییابهعبارتیازآِنوجودشود.

حقیقت سود به دازاین وجود متأخر، هیدگر در
وجودکنارمیرود.بهاینمعناکهاینبار،اصالتیاعدم
اصالتدازایندرپرتونحوةناپوشیدهشدنوجودمعنا
مییابد.درواقعخودوجوداستکهبانحوةناپوشیده
کردنخودبردازاینبهاواصالتیاعدماصالتمیبخشد.
ناپوشیدگیوجودانحاءگوناگونداردودونحواساسی
آندرنظرهیدگرعبارتاندازپوئسیسوگشتل.هیدگر
پوئسیسراذاتهنرمیخواندومعتقداستهنرآنگاه
بر برروینمودن را بنایخود پدیدمیآیدکهوجود
در و آدمی وساطت به را خود و باشد گذاشته آدمی
هیأتموجودیبدیعبهظهوربرساند.اوهمچنینگشتل
راذاتصنعتمیخواندوصنعتراعبارتمیدانداز
روینهانکردنوجودازآدمیکهدرنتیجةآن،آدمی
بهسازندةصرفمبدلمیشودوموجوداتیتكراریو
صرفاًکارآمدمیسازد.درواقعوجود،آدمیرا،درهنربه
مثابةمحملودرصنعتبهمثابةفاعلبهکارمیگیرد.
در و میشود خویش آن از آدمی هنر، ساحت در
قلمرو در که حالی در میگیرد. قرار وجود گشودگی
صنعت،آدمیتاحّدکنشگرمحضسقوطمیکندو
امكانفرارویازموجودوقرارگرفتندرگشودگیوجود
به را وصنعت هنر اساسمیتوان این بر نمییابد. را
عنواندوطریقاساسیناپوشیدهشدنوجود،تعینبخش

بهنحوةوجوددازایندانست.

پی نوشت ها
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2. Dasein
3. Being – in – the – world
4. Existence
5. Authenticity
6. Inauthenticity
7. Verfallen
8. Das Man
9. Ontic

10. Ontologic
11. Gelassenheit
12. Caring For
13. Call of Conscience
14. Anxiety
15. Resoluteness
16. Moment of Vision
17. Ereignis
18. Ages of Being
19. Poiesis
20. Gestell
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