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  چكيده

ش، هستي است و نقطه شروع براي پاسخ به اين پرسفلسفه هايدگر اهتمام به پرسش از معناي 
دو خصوصيت عمده براي دازاين در تفكر هايدگر متقدم . سئوال از هستي خود پرسشگر است

ناپذيرند و ت و جهان جداتوان يافت: اوال،ً يك شخص اساساً يك كنشگر است. شخصي مي
 -ثانياً، شخصيت انسان، با بودنكند.  بودن بيان مي-جهان-هايدگر اين نكته را به صورت در

شود. بنابراين، بايد ديد، آيا فلسفه هايدگر اوالً تفكيكي ميان  مردم توضيح داده مي -ديگر -ميان
شود يا خير؟ و ثانياً در صورت تفكيك ميان اين دو  زندگي معنادار و زندگي فاقد معنا قائل مي

دهد  د؟ بررسي آراء هايدگر متقدم نشان ميكن زندگي، محتواي زندگي معنادار را چگونه تبيين مي
نهد و ثانياً ميان ميراث فرهنگي و  اوالً وي ميان زندگي معنادار و زندگي فاقد معنا تفكيك مي

بر ديدگاه وي، تسلط ديگران بر انسان و پيروي ارتباط معناداري وجود دارد. بنا معناداري زندگي
انديشي انسان را به سوي زندگي  اصيل است. مرگركار عمومي، براي انسان زندگي غيانسان از اف

دهد و زندگي معنادار از نظر هايدگر زندگي اصيل است. محتواي زندگي معنادار  اصيل سوق مي
  شود. مندي انسان بر انسان مكشوف مي نيز از تعامل ميراث فرهنگي و واقع

 صيل بودن، ميراثاگي اصيل، دازاين، اصيل بودن، غيرزندمعناي زندگي، : كليديواژگان 
  فرهنگي.
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  مقدمه .1
پرسش از معناي زندگي در دوران اخير در كنار پرسش از زندگي توأم با سعادت و زندگي اخالقي، 

يافته است. فيلسوفان در مكاتب فكري مختلف و با رويكردهاي فلسفي گوناگون  ياهميت خاص
ها با صراحت  هاي يك زندگي معنادار را تبيين نمايند. اگزيستانسياليست اند تا ويژگي تالش كرده

اند. اگزيستانسياليسم بر اهميت وجود فردي، انتخاب و مسئوليت  بيشتري به اين موضوع پرداخته
آيد. و البته،  دارد و هايدگر يكي از متفكرين مهم اين رويكرد فلسفي به شمار ميشخصي تأكيد 

كواري و بروس اسميت  تأثير زيادي بر تفكر پس از خود داشته است. هر چند برخي همچون مك
معتقدند كه انديشه هايدگر داراي يك درونمايه اصلي است كه در تمام زندگي فكري خود، از آن 

كنند.  ، با اين حال، انديشه هايدگر را به دو دوره متقدم و متأخر تقسيم مي6پيروي كرده است
هاي هايدگر متأخر در  تبلور يافته و انديشه ،هستي و زماندر اثر مشهورش  ،ديدگاه هايدگر متقدم

قابل پيگيري است. در هر دوره،  در راه زبانميالدي به بعد، به ويژه كتاب  1935آثار وي از سال 
توان انديشه هايدگر درباره معناي  ر تغيير نگاه وي نسبت به جايگاه انسان در هستي، ميمبتني ب

هاي وجود انسان بر آن حاكم است و زندگي را بررسي نمود. فلسفه متقدم هايدگر وجودي و بحث
شناختي است و  رسيم، در حالي كه تفكر متأخر وي هستي از اين طريق به فهم معناي هستي مي

). هايدگر در هر دو 43-44 :1376كواري،  شود (مك ن با توجه به هستي فهم ميوجود انسا
مرحله تفكر خود، به طرح مسائلي درباره چگونه زندگي كردن و چگونه اصيل زندگي كردن 

پردازد، يعني، در پي آن است تا روشن سازد در دنيايي خطرناك كه به طور سياسي و  مي
توان به درستي زندگي كرد. توجه به هايدگر متقدم، مقدمه  يتكنولوژيك فريبنده است، چگونه م

تواند زمينه  انديشي در اين دوره، مي درك درست هايدگر متأخر است. همچنين توجه وي به مرگ
هاي اسالمي در اين خصوص را فراهم كند. بنابراين، ما در اين  مقايسه ديدگاه وي با انديشه

ايده هايدگر متقدم درباره معناي زندگي را باز خواهيم جست. ، هستي و زماننوشتار، با تأكيد بر 
  براي شناخت ديدگاه وي درباره معناي زندگي الزم است به فلسفه وي توجه كنيم.

فلسفه هايدگر اهتمام به پرسش از معناي هستي است و نقطه شروع براي پاسخ به اين پرسش 
ت بودن خودش از او پرسش شود و آن اي كه بايد با توجه به هس انسان است. يعني آن هستي

همان پرسشگر يا انسان (دازاين) است. چون انسان گشودگي، آزادي و مسئوليت دارد، اين پرسش 

                                                            
يه تفكري هايدگر اشاره به اين درونما نيچه، هايدگر و گذار به پسامدرنيته. بروس اسميت در بخش سوم كتاب  6

  وي به دست آورد. هايدگرمارتين توان در كتاب  كواري را مي و ديدگاه مككرده است 
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). پاسخ هايدگر به اين 33-39، صص 1376كواري،  كه او كيست براي او گريزناپذير است (مك
يدگاه وي درباره معناي زندگي اي براي بررسي د پرسش كه انسان يا دازاين به چه معناست، زمينه

  شود تا تحليلي از انسان يا دازاين ارائه شود. است. بنابراين ابتدا تالش مي
  

  تحليل دازاين .2
 زمان هاي ي درشناخت است. دو ديدگاه متداول انسانهايدگر با تعريف سنتي از انسان مخالف 

ي بر مبناي ماهيت او دارد، شناسي سنتي كه از انسان تعريف است: يكي انسانبوده گذشته مطرح 
شود. ديگري  شناخته مي ارسطوييكند و به تعريف  يعني انسان را به حيوان ناطق تعريف مي

شناسي الهياتي است. هايدگر معتقد است در عصر جديد تعريف الهياتي (يا به تعبير وي  انسان
شود، اما در عين حال،  زدايي شده، و انسان در ارتباط با خدا تعريف نمي تعريف مسيحي) الهيات
ز عاقل فقط حيوان ناطق يا عاقل تعريف كرد و انسان چيزي بيش ا نبايد اين ايده كه انسان را

گويد براي شناخت انسان،  ). هايدگر مي66-67 :1389(هايدگر،  بودن است، در آن باقي است
كند. به بيان ديگر، بايد ديد انسان در  بايد ديد انسان در اغلب موارد خود را چگونه معرفي مي

زندگي روزمره خود چگونه است. با بررسي وضعيت انسان در زندگي روزمره و مواجهه او با جهان 
ه انسان به دست آورد: اول آنكه انسان شيء توان سه خصوصيت ذاتي را دربار و ديگران، مي

نيست و  ،گيرند كه تحت مقوالت جوهر يا عرض قرار مي ،نيست. انسان هرگز مانند ديگر اشياء
دازاين هميشه خودش را بر پايه يك «دهد.  اي از يك مقوله بروز نمي خود را به عنوان نمونه

تواند  ). هر انساني مي18 (همان:» فهمد يا خودش نباشد، ميامكان خودش كه خودش باشد 
و اين من داراي شخصيت است. دومين خصوصيت انسان اين است كه اين من » من«بگويد 

جوهر ثابت نيست. يعني من بودن، متوجه بودن به امكانات خود است و در تغيير رواني، امر ثابتي 
. كند نات هدايت ميبه عنوان جوهر وجود ندارد. استعدادي است كه خود را به سوي آن امكا

  )30- 32 :1378سومين خصوصيت انسان آزادي است(كوروز، 
اين خصوصيات همان ساختارهاي مقوم وجود دازاين هستند. شيء نبودن دازاين به اين معناست 

توان توصيفي تمام و كمال از آن ارائه كرد.  ش كامل نيست. لذا نمياكه دازاين هيچگاه در هستي
رو دارد، چيستي او با تحقق امكانهايي كه در پيش مانند ديگر باشندگان ندارد.دازاين ماهيتي ثابت 

پردازيم، خواص كلي آن را بيان  سازد. بنابراين وقتي به تحليل وجودي دازاين مي خود را مي
تواند وجود داشته باشد،  هايي كه دازاين از طريق آنها مي كنيم، بلكه صرفاً به بيان امكان نمي
. از طرف ديگر، دازاين داراي شخصيت است. بنابراين، ما با يك مقوله عام مواجه پردازيم مي
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ود تواند يا خ گيرد. و در نهايت، دازاين مي نيستيم. دازاين فقط با ضمير شخصي مخاطب قرار مي

 ا با مفهوم وجود اصيلخود ما رود را بپذيرد. انتخاب خود يا غيرخرا انتخاب كند و يا غير
)Authentic( مكدهد  و وجود غيراصيل پيوند مي)  ،به بيان ديگر،  .)52-53 :1376كواري

نيست. ارسطو انسان  ،كه بتوان از آن تعريفي قطعي ارائه كرد ،انسان وجودي از پيش تعيين شده
را با ماهيت او تعريف كرد و دكارت نيز انسان را به ذات انديشنده تعريف كرد. اما هايدگر معتقد 

  سازد و لذا موجودي از پيش تعيين شده نيست. هايش خود را مي است انسان در انتخاب
كه معتقد است انسان چنين تحليلي از انسان، آشكارا در برابر ديدگاه الهياتي قراردارد. ديدگاهي 

شود و پس از ترك بدن در جهان ديگر به حيات خود  داراي روحي است كه شخصيت او تلقي مي
دهد. همچنين اين تحليل را بايد در برابر ديدگاه دكارتي دانست. توضيح اينكه، دكارت با  ادامه مي

اين ذات انديشنده براي  رسد، اما اثبات وجود در وراي كوجيتو به اثبات ذات انديشنده يا خود مي
دكارت مسئله است. دكارت هم براي اثبات وجود ديگر ذوات انديشنده و هم براي اثبات وجود 

  يابد. جهان خارج با معضل مواجه است. اما انسان هايدگر اساساً در جهان معنا مي
خاب هايدگر با طرح اين خصوصيات كه انسان يا دازاين شيء نيست، داراي شخصيت است و انت

توان بدون  گويد، نمي كند، به نحوه خاص بودن انسان در اين جهان توجه دارد. هايدگر مي مي
لحاظ كنشگري انسان در اين جهان، براي او شخصيت قائل شد. يك شخص اساساً يك كنشگر 

كند. نوع شخصيت انسان تابع عملي  دهد و عمل مي است. موجودي است كه كاري انجام مي
دهد. اما عمل  دهد. از ديدگاه هايدگر انسان همان چيزي است كه انجام مي ياست كه انجام م

گويد ذات  تواند عمل كند. ايده هايدگر مي بدون صحنه عمل ممكن نيست و كنشگر در جهان مي
انديشنده حتي اگر وجود داشته باشد، بدون وجود جهان خارج و بودن در جهان خارج و عمل 

خصيت نيست. شخصيت و جهان جدا ناپذيرند و هايدگر اين نكته كردن در اين صحنه، داراي ش
 - گرچه مفهوم در ).Young, 2003:108-110( كند بودن بيان مي-جهان-را به صورت در

بودن نياز به توضيح و تبيين دارد (در بخش بعد به توضيح آن خواهيم پرداخت)، ليكن  -جهان
گر نيازي براي اثبات وجود جهان خارج و يا بيان توان نتيجه گرفت كه در انديشه هايد اجماالً مي

  الت طبيعي، ذهن يا ذات انديشندهچگونگي شناخت آن توسط يك ذات انديشنده نيست. در ح
 :1380وجود خارجي ندارد (اسميت، جهاني كه نسبت به وجود جهان نامطمئن باشد، هرگز  بي

ت كنيم، وجود ديگران نيز براي دازاين را اثبا ديگر، جهان). اما عالوه بر آنكه نياز نيست 289
مردم است. يعني همانگونه  -ديگر -ميان -امري مسلم است. الزمه وجود شخصيت انسان، بودن

 -شود، از سوي ديگر، با بودن بودن بيان مي - جهان -كه از يك سو، شخصيت انسان با در
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خصوصي، تأثير وجود شود. هايدگر با توجه به مالكيت  مردم توضيح داده مي -ديگر -ميان
گران دهد. به بيان ديگر جهان اشباع از دي ديگران را در جهان براي انسان مورد توجه قرار مي

رو مسئله فرد بودن انسان نيست، اينكه انسان چگونه از ديگران است. ديگر مسئله و معضل پيش
گران در اين دور شود مسئله است. بدين ترتيب، هايدگر معضل وجود جهان خارج و وجود دي

 :Young, 2003(برد.  كند و خأل موجود در فلسفه دكارت را از ميان مي جهان را برطرف مي

111-112.(  
  

  بودن -جهان -درالف. 

يابد. اما جهان در نزد هايدگر چه مفهومي دارد. مفهوم  معنا مي »بودن -جهان -در«دازاين با 
آيد.  اند، به دست مي كه او را احاطه كردهانساني نگرش دازاين نسبت به موجودات غيرجهان از 

گفتيم كه از نظر هايدگر يك شخص اساساً يك كنشگر است. بنابراين دازاين داراي حياتي عملي 
انساني است. به بيان ديگر، موجودات غير است. و حيات عملي عبارت از استعمال و كاربرد اشياء

د. با فهم هستي ابزار و وسايل، ما به هستي خود باشن اند، وسيله و ابزار مي كه ما را احاطه كرده
اي از اجزاء مادي  ). جهان در نزد هايدگر مجموعه44 :1378كنيم (كوروز،  رسي پيدا ميجهان دست

بودن  -دست -اند، نيست. بلكه جهان در كه تحت قوانين مكانيكي در كنار يكديگر قرار گرفته
است. باد در بادبان ابزار است، ابر براي  بودن ابزار بودن -دست -است. و معناي كلي در

بيني وضع هوا ابزار است و هر امري در جهان براي انسان يا همان دازاين ابزار است. به  پيش
 ,Young(نين جهاني براي دازاين ابزار است بيان ديگر، هايدگر، به جهان دازاين نظر دارد و چ

2003:110-111.(  
نماياند. دازاين صرفاً در  بيش از نسبت مكاني را براي ما ميمفهومي است كه چيزي » بودن در«

جهان قرار ندارد، بلكه با تمامي پيوندهاي كاري، عالقه، محبت و غيره به آن بسته است. اين 
هايي است كه دازاين با محيط  نامد. اين مفهوم شامل روش را هايدگر اهتمام مي» بودن در«

هايي چون توليد كردن، ساختن، لذت بردن و مانند آن. اين  كند. نسبت اطرافش نسبت برقرار مي
يابد. بدين ترتيب،  هاي عملي معنا مي نوع نسبت بسيار عملي است. جهان نيز با همين اهتمام

جهاني كه در ديدگاه متداول در برابر انسان حي و حاضر است، در ديدگاه هايدگر بر حسب 
شود  د. هر چيز در آن به منزله يك ابزار فهميده ميآي هاي عملي دازاين به بيان در مي اهتمام
  ).59- 60 :1376كواري،  (مك

اي دلبخواه نيست. اينگونه نيست كه جهان در يك سو باشد و دازاين  رابطه دازاين با جهان رابطه
در سوي ديگر و هرگاه دازاين بخواهد با جهان نسبتي برقرار كند. پذيرش چنين روابطي و چنين 



      
 )١٠٨(  حميد امير چقماقي
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 گويد: بودن است. هايدگر چنين مي -جهان -تنها از اين رو است كه دازاين همان درهايي  نسبت

اي نيست كه دازاين گاه آن را داشته و گاه نداشته باشد، و بدون آن بتواند  خاصه» ... بودن در««
اي وجودي  به همان خوبي باشد كه با آن. چنين نيست كه انسان هست و آنگاه مازاد بر آن، رابطه

آورد، دارد. دازاين هرگز در وهله اول  وي جهان كه گهگاه آن را براي خود فراهم ميبه س
اي با جهان داشته  نيست كه گهگاه هوس پذيرش رابطه» بودن در«اي گويي فارغ از  هستنده

 - جهان -باشد. پذيرش چنين روابطي با جهان تنها از آنرو ممكن است كه دازاين به مثابه در
  .)77: 1389(هايدگر، » ي است كه هستبودن است كه همان

يا شخصيت دازاين » من«نكته ديگري كه بايد به آن توجه نمود، حضور ديگران در جهان است. 
هاي ديگر نيز در جهان حضور دارند. حضور  »من«هاي ديگر و  در جهان يكه و تنها نيست. دازاين

 - د. همانطور كه اشاره شد، بودنكن همين ديگران وجه ديگري از شخصيت دازاين را معنادار مي
كند. هر شخص در اين  بيان مي مردم وجه ديگري است كه شخصيت انسان را -ديگر -ميان

اي زمين، تعدادي درخت، يك شيء خاص مانند  داند. قطعه اي را متعلق به خود مي جهان حيطه
اين، هر شخص يك قايق و بسياري چيزهاي ديگر در مالكيت خصوصي اشخاص قرار دارند. بنابر

تواند خارج از  در برقراري نسبت با اين جهان، با مالكيت خصوصي افراد ديگر مواجه است و نمي
برخي قواعد رفتار نمايد. جهان از ديگران اشباع شده و بنابراين وجهي از شخصيت انسان، با 

يگري نيز دارد. مردم قابل بيان خواهد بود. وجود ديگران براي انسان تأثير د -ديگر -ميان -بودن
گيرد. اغلب انسانها در زندگي، خود واقعي  نحوه زندگي انسان با حضور ديگران تحت تأثير قرار مي

  كنند. دهند. به بيان ديگر، خود حقيقي خود را زندگي نمي خود را نشان نمي
هاي دازاين اين است كه وجودش براي خودش مسئله است و به  بيان شد كه يكي از مشخصه

گيرد مواجه است. فهم اين انتخاب در  اي كه در پيش مي يادين با انتخاب چگونگي زندگيطور بن
هاي مختلفي را بر عهده دارد، مانند  پرتو مفهوم اصالت امكان پذير است. انسان در زندگي نقش

اينكه نجار است، ايراني است، پدر است و مانند آن. اما از ديدگاه هايدگر، انسان در همه اين 
كند و در واقع، آنچه توسط ديگران  ها به صورت غير انتخابي و مطابق عرف عام عمل مي نقش

كند و مطابق آنها عمل  ها و موارد پذيرفته شده خود قبول مي پذيرفته شده، به عنوان مالك
 ,Young( سلطه ديكتاتوري ديگران قرار داردكند. به بيان هايدگر، انسان تحت  مي

ين، دازاين از يك سو، از طريق فعاليت و اشتغال به جهان ابزاري، بنابرا ).2003:112-113
مجذوب در جهان است و از ديگر سو، از طريق سلطه ديگران بر او، از آزادي محروم است. 

كنيم كه ديگران لذت  بريم و تفريح مي ما همانطور لذت مي« نويسد: هايدگر درباره اين تسلط مي
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بينند  كنيم كه ديگران مي بينيم و درباره ادبيات و هنر داوري مي يخوانيم، م برند؛ همانطور مي مي
كشند. ما  كشيم كه ديگران پس مي كنند؛ و نيز همانطور در مقابل انبوه مردم پس مي و داوري مي

يابند. ديگران، كه كس معيني  يابيم كه ديگران تكان دهنده مي همان چيزي را تكان دهنده مي
هر روزگي را از پيش مقرر چند نه مجموع آنها، نوع هستن نيست و همه كس است، هر 

  .)170 :1389هايدگر، »(كند مي
بودن كه هايدگر از آن به  -خود ديگران داراي شيوه خاص بودن هستند. گرايش به با هم

ميانگي خصلت  كند، ريشه در دلمشغولي به ميانگي يا امر ميانه دارد.  مندي تعبير مي فاصله
كند كه هايدگر به  . پرواي ميانگي گرايشي ذاتي از دازاين را فاش مياست ديگراناگزيستانسيال 
سازي به مثابه  مندي، ميانگي و همسطح گويد. فاصله هاي بودن مي سازي همه امكان آن همسطح

هاي بودن ديگران، مقوم عموميت هستند. اين عموميت هر شيوه تعبير از جهان و دازاين را  روش
كند و آنچه كه بدين گونه پوشانده شده است، به  عموميت همه چيز را تاريك ميكند.  كنترل مي

ص ديگري است و هيچ شخص كند. هر شخ عنوان چيزي آشنا و در دسترس همگان قلمداد مي
بنابراين انسان دو انتخاب براي نحوه بودن دارد، يك . )170-171 :1389(هايدگر،  خودش نيست

در نحوه بودن، مفهوم  و نحوه ديگر خود خود بودن. اين انتخابنحوه خود ديگران بودن است 
  توان زندگي اصيل داشت؟ كند. اما چگونه مي اصيل را مطرح مياصيل و غير

  
  انديشي و اصيل بودن مرگ  . ب

اي پيچيده است و خود خود و خود  كند، دازاين هستي اشاره شد كه آنگونه كه هايدگر فرض مي
شود و نه  فكار عمومي تعيين مياساس اهاي دازاين بر . هنگامي كه كنشردگي ديگران را در بر مي

 .)Young, 1998:101( ب خود مختار و مستقل، با فرد غيراصيل مواجه هستيماساس انتخابر
اصيل به معناي زيستن صرف بر اساس ساختارهاي اجتماعي موروثي از پيش تعيين زندگي غير

. البته اين هاي هر روزي از رفتار شايسته اجتماعي است برداشتشده و رفتار كردن بر اساس 
اصيل براي هايدگر اصطالحاتي توصيفي هستند و داللت اخالقي ندارند. اصطالحات اصيل و غير

به  .)Kraus, 1998: 88( ديل از انسان  بودن اشاره دارنداين اصطالحات صرفاً به دو نحو ب
نسان احساس خيانت به خود را دارد. در اين زندگي نوعي اصيل است كه اهر حال، در زندگي غير

مطرح است. در عين حال، زندگي غيراصيل، مسكن است. حس گمگشتگي و عدم مالكيت خود 
برايش ناخوشايند  اصيل اين حسن را دارد كه آنچه را انسان از مواجهه با آن بيم دارد وزندگي غير
   .)Young, 2003: 114( پوشاند است، مي
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گردد. اول آنكه انسان  اصيل است، به دو امر باز ميديگر، دليل اينكه انسان اغلب غيريان به ب

شدن با جمع و باقي ماندن در سطح ميانگي قرار دارد. همواره  تحت فشار ديگران براي همسطح
ديگران سعي در آن دارند كه دازاين از سطح ميانگي فراتر نرود و همرنگ جماعت باشد. اما دليل 

گردد. دازاين نيز تمايل دارد كه از جماعت پيروي و متابعت داشته باشد.  به دازاين باز مي دوم
تمايلي دارد براي به همراه رفتن با تقاضا براي ميانمايگي، انديشيدن، عمل كردن و احساس 

نگراني انسان از فاصله گرفتن از  كردن به منزله تابعي از ديگران. اين تمايل به خاطر دل
هاي اجتماعي است. بنابراين، پذيرش پيروي از ديگران براي انسان پاداشي در پي دارد و هنجار

داشتن، و رسيدن به  نگراني فاصله  آن پاداش چيزي جز آرامش نيست. انسان براي گريز از دل
بنابراين، هم  .)Young, 1998, p 101( پذيرد ن را براي پيروي از جمع ميآرامش، فشار ديگرا

پذيرد تا  آورند تا در سطح ميانمايگي بماند و هم دازاين اين فشار را مي دازاين فشار مي ديگران بر
د. در نهايت، نگراني خود كه مربوط به فاصله گرفتن از هنجارهاي اجتماعي است، بكاه از دل

اصيل در پي آن است تا خود را از يك امر ناخوشايند رها سازد. اين امر انسان با زندگي غير
  ايند از ديدگاه هايدگر مرگ است.ناخوش

اصيل آشنا كرد. اين وجود، كه از آن به دازاين هر ين در كليت آن ما را با وجود غيرتحليل دازا
شود.  انسان تحميل ميپذيرد كه از سوي ديگران بر  ر ميشود، از الگوهايي اث روزي تعبير مي

اصيل و هر روزي فراتر رويم و به غير را نشان دهد كه از اين وجود كند تا راهي هايدگر تالش مي
يابي به  توانند انسان را براي دست وجود اصيل برسيم. مرگ و وجدان دو پديداري هستند كه مي

  وجود اصيل ياري رسانند.
پذيرد، فرار از مرگ است.  هايدگر معتقد است علت اينكه انسان تسلط ديكتاتوري ديگران را مي

كند با  جمعي احساس نزديكي به مرگ را دارد. انسان تالش مي انسان در تنهايي و دور از عرف
دانند. همواره از سه ويژگي  هاي معمولي، مرگ را براي ديگران مي مرگ مواجه نشود و انسان

دانند. باور اينكه مرگ براي من هم  مرگ گريزانند و با هر ترفندي آن را متعلق به ديگران مي
ر است و در هر لحظه ممكن است واقع شود، سه ويژگي مرگ افتد، مرگ اجتناب ناپذي اتفاق مي

گريزد و با پذيرش سلطه ديكتاتوري ديگران اين فرار را رقم  است كه انسان معمولي از آن مي
ن، ديگران خود او در آينده كه ممكن است اين ديگرا ،زند. انسان با انتقال مرگ به ديگران مي

  .)Young, 2003: 115-116(گريزد  ويژگي مرگ ميدانگي از سه و احساس نوعي جاو باشد،
كند خود  ناپذير است و آنكه مرگ را درك ميپذيرد كه مرگ برايش اجتناب ان ميوقتي انس

اوست و در هر لحظه ممكن است اين پديدار واقع شود، ديگر در پس تعلقات اجتماعي مخفي 
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يابد كه  شخصيت خود، درميكند. با شناخت  نخواهد شد و فرديت و شخصيت خود را درك مي
تنها خود اوست كه بايد انتخاب كند و زندگي خود را ادامه دهد. ديگران در نظرش رنگ خواهند 
باخت و هنجارهاي اجتماعي برايش انتخاب نخواهند كرد. ديگر انسان تابعي از جمع نخواهد بود. 

ايد آن را بر عهده گيرد. با مرگ امكاني وجودي است كه خود دازاين همواره ب« نويسد: هايدگر مي
ايستد. در اين مكان است كه  اش پيش روي خود مي ترين بودن توانستن مرگ، دازاين در خودينه

توانستن  -آنجا بودن -ديگر - بودن دازاين هم اوست. مرگش امكان نه -جهان -فقط و فقط در
ترين بودن  به خودينه است. وقتي دازاين به مثابه اين امكان پيش روي خويشتن بايستد تماماً

هايش با  اش سپرده شده است. در اينگونه پيش روي خويش ايستادن همه پيوند توانستن
اي ديگر است  وجدان نيز پديده. )323: 1389(هايدگر، » شوند هاي ديگر در او منحل مي دازاين

فهميدن  دهد. وجدان به نحوي از انحاء چيزي براي كه انسان را به سوي اصيل بودن سوق مي
يابد كه خودش باشد.  گشايد و از طريق اين گشودگي، دازاين اين امكان را مي دهد. وجدان مي مي

دهد تا دازاين را در حقيقت  پديدار وجدان نيز اين امكان را به ما مي .)346-347: 1389(هايدگر، 
. همان افشا شود آن ببينيم. وجدان يكي از حاالتي است كه در آن دازاين بر خودش منكشف مي

وجدان خصلت يك ندا را دارد؛  كند چه بايد باشد. يا گشودگي است كه بر هر شخص معلوم مي
نداي خود اصيل به خود گرفتار ديگران. بنابراين، وجدان خود اصيل از وجداني كه نداي ديگران 

منكشف  خودخواند و آن را بر  دهد متفاوت است. آنچه انسان را به خود حقيقي مي مي پاسخرا 
  .)95-100 :1376كواري،  (مككند، وجدان حقيقي است  مي

آورد و نقطه آغازين جدايي دازاين از سلطه ديگران  با اين حال، آنچه وجدان اصيل را به ندا در مي
اي عميق برقرار است. مرگ  شود، مرگ است. بنابراين، ميان مرگ و وجدان رابطه محسوب مي

است كه به عنوان يك امكان محتوم، عمق طبيعت انسان و هستي  يكي از امكانات هستي انسان
زماني كه انسان خود را ، براي خودش به عنوان امكاني در برابر «دهد.  كامالً ذاتي آن را نشان مي

كت ركند، در اين صورت او كامالً به سوي توانايي بودن مطلقاً خاص خود ح مرگ معرفي مي
توان از تسلط بر يابد، بنابراين نا بست مي گ و در برابر مرگ در بنكند. او خود را شخصاً با مر مي

شد كه  مطمئناً امكان نهايي هستي او است. با به خطر انداختن هستي خود ما، و با اين امكان مي
با روش بسيار بنيادي، اين امكان غير قابل گذر مرگ عبارت از خصوصيت نهايي رها شدگي ما 

سازد. هجوم اجباري ناپايداري مطلق، به  ، ضرورت را متزلزل مي(در جهان) است. ظهور مرگ
ابديت  فهماند، نوري كه به من هستي بخشيده، مرا به دوام ضرورت و وضوح و بداهت به من مي

-179 :1378(كوروز، » ايداري امكان رها و ترك كرده استدعوت نكرده است، بلكه مرا در ناپ
ي و به تعبير ديگر جاودانه نبودن امر نامطلوبي نيست. اگر آينده اما رهايي در امكان ناپايدار .)178



      
 )١١٢(  حميد امير چقماقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
زندگي وجود ندارد.  نهايت ممتد فرض شود، هيچ آگاهي بزرگي از فوريت يا مسئوليت در تا بي

انسان اگر جاودانه باشد زندگي معناداري نخواهد داشت. از اين ديدگاه،  .)101 :1388(موفق، 
هاي اساسي زندگي است و اين به  ان تعويق يا تعليق انتخابامكان جاودانگي به معناي امك

  شود. معنايي زندگي منجر مي بي
گانه آن، با محدوديت وجودي خود و  هاي سه انسان در مواجهه با مرگ و پذيرش شاخصه

شود. اگر اين آگاهي در  شود و به انتخاب خود در اين جهان واقف مي ناپايداري خود مواجه مي
اقي بماند و به نحو سازنده مورد استفاده قرار گيرد، عالوه بر آنكه در هر كنش خود خاطر انسان ب

اش  در اين جهان به انتخاب آزادانه خود واقف است، همچنين بر انتخاب امور اساسي در زندگي
رسد، بر اساس اين آگاهي،  اهتمام خواهد داشت. به بيان ديگر، شخصي كه به مرگ آگاهي مي

هم متمركز انتخاب خواهد كرد. بنابراين اصيل بودن تركيبي از خودمختاري و  هم مختارانه و
  تمركز است.  

  
  زندگي معنادار  . ج

تواند  انسان اصيل در زندگي و در هر لحظه كه در اين جهان است، آگاه است كه مختارانه مي
يا به تعبيري، ارتباط با هم  هاي گسسته و بي انتخاب كند. هر چند، مرگ آگاهي او را از انتخاب

كند، با اين حال، هنوز يك خطر جدي براي زندگي انسان مطرح  هاي غير متمركز دور مي انتخاب
تواند به نحو متمركز هر امري را در حيطه  كند، مي است. انسان مختار كه آزادانه انتخاب مي

هر نحوه  انتخاب خود قرار دهد. يعني هنوز محتواي زندگي مناسب با معناداري معلوم نيست.
تواند مورد انتخاب انسان اصيل باشد. بنابراين، پرسش اصلي اين خواهد بود كه كدام  زندگي مي
هاي انسان كه همان كنشگري او در اين  تواند زندگي انسان را معنادار كند؟ انتخاب محتوا مي

دگي انسان از جهان است، در كدامين مسير بايد تمركز يابد تا زندگي او معنادار باشد؟ محتواي زن
  كدامين منبع بايد الهام گيرد تا معنادار تلقي شود؟

آيند. آيا پذيرش  اند از مرگ بدست نمي بوده گشوده شده هاي وجودي كه به نحو واقع آن امكان
بوده  هاي واقع تواند افقي در برابر او بگشايد تا وجود امكان اينكه در جهان پرتاب شده است، مي

) هايدگر براي پاسخ به اين پرسش اساسي 479: 1389چنگ آورد؟ (هايدگر، خود را از آنها فرا 
ميراث فرهنگي محتواي زندگي انسان اصيل  .)480 :(همان دكن ايده توجه به ميراث را مطرح مي

كند يا به بيان ديگر، شخص محتواي زندگي خود را از ميراث فرهنگي بدست  را تعيين مي
سان امري انتخابي نيست. انسان در ساحت ميراث فرهنگي به آورد. ميراث فرهنگي براي ان مي
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ايم آشنا  اي كه در آن به دنيا آمده آيد. فرايند يادگيري زبان مادري ما را با ميراث فرهنگي دنيا مي
هاي  شود كه حافظ ميراث فرهنگي و ارزش هايي مطرح مي كند. در فرايند يادگيري زبان، نكته مي

كند، همگي به خود اصيل انسان تعلق  ميراث فرهنگي از انسان مطالبه مياند. تعهداتي كه  جامعه
  دارند.

هر شخص انساني داراي شرايطي فردي و شرايطي تاريخي است. هر فرد انسان در شرايط 
ها و استعدادهاي ذاتي شخصي  آيد كه شرايط فردي اوست و توانايي اجتماعي خاصي به دنيا مي
شكاف بين افكار عمومي و رفتارهاي اجتماعي با ميراث فرهنگي به  دارد. شرايط تاريخي نيز از

آيد. عموماً به فرد انسان از آن جهت كه در شرايط اجتماعي خاص و در زمان خاص به  وجود مي
شود، اما هايدگر با تحليل وجودي به اين نكته اشاره دارد كه  كند، توجه مي دنيا آمده و زندگي مي

تر تاريخ درگير است و رك است. بنابراين، فرد انساني در حركت وسيعجهان دازاين جهاني مشت
هر فرد در تقدير نسلش شريك است. در تاريخ گذشته، حال و آينده وجود فرد و اجتماع تاريخي 

  شود. كه فرد متعلق به آن است، بر انسان آشكار مي
ها و در وضعيت تاريخي  توانيها و نا اي از توانايي بنابراين انسان همواره خود را درون مجموعه

توان آن  كند كه به طور خالصه مي مندي تعبير مي يابد. هايدگر از اين دو عامل به واقع خاصي مي
شوند، دانست. هايدگر  را دالّ بر همه عناصر نهفته در وجود بشري كه صرفاً هستند و انتخاب نمي

ر را بسازد. البته بايد توجه داشت كه تواند محتواي زندگي معنادا مندي مي معتقد است اين واقع
مندي كشف  شود، بلكه از تركيب ميراث فرهنگي و واقع محتواي زندگي معنادار انتخاب نمي

خواهي در ميراث فرهنگي به عنوان يك ارزش بنيادي شناخته شده باشد  شود. مثالً اگر عدالت مي
كه مثالً در مورد قشر خاصي عدالت  و شرايط اجتماعي كه فرد در آن به دنيا آمده به نحوي باشد

شغل به انتخابي برسد كه براي تأمين عدالت آن قشر  گزينشتأمين نشود، فرد ممكن است در 
مندي براي فرد شرايطي را مكشوف  خاص كمك كند. بنابراين، تركيب ميراث فرهنگي و واقع

  كند كه انتخاب خاصي براي وي معنادار خواهد بود. مي
  

  نقدگيري و  نتيجه .3
هايدگر با ارائه تحليلي وجودي از هستي انسان، سعي دارد تا نحوه بودن او را در اين جهان تبيين 

اي است  كند و در پرتو اين تبيين، بهترين نحوه زندگي را ترسيم نمايد. انسان يا دازاين، آن هستي
شود  تحليل مي جهان بودن -اين -شود. دازاين با در ها براي ما شناخته مي كه با برخي مشخصه
يابد. انسان هايدگر، مانند انسان دكارتي،  بودن تحقق مي -مردم -ميان -و از وجهي ديگر با در
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صرفاً ذاتي انديشنده نيست كه براي اثبات امري در خارج از وجود خود و نيز برقراري ارتباط با آن 

رتباط با جهان و ارتباط با امر، دچار مشكل باشد. انسان هايدگر، اساساً با بودن در جهان و در ا
يابد. انسان در جهان و در ميان ديگر انسانها، هر عمل خود را انتخاب  ها معنا مي ديگر انسان

كند. بنابراين، انسان طرحي از پيش تعيين شده  هاي او، وي را مكشوف مي كند و انتخاب مي
  شود. هايش مكشوف مي نيست، بلكه در اثر انتخاب

اي از اشياء است كه براي  شود. جهان، مجموعه ر پرتو هستي انسان معنا ميجهان هايدگر نيز د
يابد و انسان در ارتباط با آنها است. بنابراين، جهان تنها محل  انسان در حكم ابزار تجلي مي

سكونت براي انسان نيست، بلكه فراتر از آن،  هستي انسان در ارتباط و همبستگي با آن تحليل 
كنند و وجود آنها نوعي ارتباط ديگر را براي  ي ديگر نيز در اين جهان زندگي ميها شود. انسان مي

يابند و با آن ارتباط  هاي ديگر نيز جهان را به منزله ابزاري براي خود مي زند. انسان انسان رقم مي
هايش  كند و بر اساس آن، انسان در انتخاب دارند، بنابراين، مفهوم مالكيت خصوصي نمود پيدا مي

شود. انسان براي آنكه بتواند در ميان ديگران و با ديگران زندگي كند، تابع جمع  محدود مي
زندگي، در نزد هايدگر، كند. اين  شود. تسلط ديگران بر انسان، خود حقيقي انسان را مخفي مي مي

يل اصاي دارد، دازاين غيراصيل است. البته، غير چنين زندگي اصيل است و دازايني كهزندگي غير
بودن براي انسان يك مزيت ظاهري نيز دارد و آن اين است كه انسان از آنچه هراس دارد و 

رسد. اين امر از ديدگاه هايدگر مرگ  گريزد و به آرامش مي كند، مي تشويش بر او تحميل مي
هاي  شود و انسان است. مرگ براي انسان امر مبهمي است كه موجب تشويش و نگراني مي

  كنند تا به آرامش برسند. پذيرش تسلط ديگران بر خود، تالش ميمايه با  ميان
انديشي و توجه به مرگ است.  اصيل، مرگزندگي غيربنابراين ايده هايدگر براي رهايي از 

هاي او را مختارانه و  اش مواجه كند و انتخاب تواند انسان را با خود حقيقي انديشي مي مرگ
تواند موجب زندگي  انديشي به خودي خود نمي . اما مرگمتمركز در يك شيوه زندگي قرار دهد

تواند مكشوف شود.  معنادار شود. محتواي زندگي معنادار با توجه انسان به ميراث فرهنگي مي
هاي خاص خود  ها و ناتواني مندي است. يعني، از يك سو، داراي توانايي انسان داراي ويژگي واقع

مندي و ميراث فرهنگي، محتواي زندگي  تعامل واقع است و از سوي ديگر تاريخمند است. از
تواند زندگي  شود. بنابراين، از ديدگاه هايدگر، انسان نمي اصيل و معنادار بر انسان مكشوف مي

  معنادار را انتخاب كند، بلكه محتواي زندگي معنادار بايد بر وي مكشوف شود.
  جه است:ها موا ايده هايدگر براي معناداري زندگي با برخي چالش
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نخستين چالش جدي مسئله اخالق است. آيا زندگي معناداري كه  عدم توجه به اخالق: .1
توان ترديد داشت  دهد، زندگي اخالقي نيز هست؟ نمي هايدگر در برابر فرد انساني قرار مي

هاي بنيادي ميراث فرهنگي اخالقي باشند، زندگي فرد نيز متأثر از آنها زندگي  كه اگر ارزش
هاي ميراث فرهنگي اخالقي  كند كه ارزش ن مياخالقي خواهد بود، اما چه امري تضمي

  دهد. باره ارائه نمي اي در اين رسد هايدگر پاسخ قانع كننده باشند؟ به نظر مي
توان طرح نمود به نحوه نگاه هايدگر  چالش ديگري كه مي نگاه بدبينانه به زندگي: .2

انديشي  از درون مرگگردد. اين ايده كه معناداري زندگي صرفاً  براي معناداري زندگي باز مي
يابد، حاكي از نوعي نگاه بدبينانه به زندگي است كه در آن شور زندگي و وجه  ظهور مي

  شود.  مثبت زندگي ناديده گرفته مي
مسئله ديگري كه هايدگر با آن مواجه است تضاد  عدم پاسخ به تضادهاي فرهنگي: .3

سئله هم در يك اجتماع هاي بنيادين ميراث فرهنگي است. اين م يا تعارض ميان ارزش
خاص و هم در ميان چند اجتماع ممكن است واقع شود. فرد انساني، در مواجهه با دو ارزش 
متعلق به ميراث فرهنگي جامعه خود، كه احتماالً اين دو ارزش با يكديگر در تضادند يا در 

و يا به  تعارضند، چه وضعي خواهد داشت؟ كدام ارزش را بايد مبناي انتخاب خود قرار دهد
هاي دو ميراث  شود چيست؟ اين وضع ميان ارزش تعبير هايدگر، آنچه بر وي مكشوف مي

كند و سالها در  فرهنگي متعلق به دو جامعه متفاوت بيشتر نمود دارد. فردي كه مهاجرت مي
شود؟  كند، چه امري بر وي مكشوف مي كشوري ديگر با ميراث فرهنگي متفاوت زندگي مي

شويم مالك است يا ميراث فرهنگي  اي كه در آن متولد مي اث فرهنگي جامعهاساساً آيا مير
  دهد. كنيم؟ در اين موارد نيز هايدگر پاسخ روشني ارائه نمي اي كه در آن زيست مي جامعه

ها  شود به شهود انسان مسئله مهم ديگري كه مطرح مي مخالفت با شهود انسانها: .4
ها هستند كه به ميراث فرهنگي جامعه  بسياري انسانگردد.  درباره معناداري زندگي باز مي

انديشي در تفكر آنها جايگاهي ندارد، اما  تر از آن، مرگ خود توجهي ندارند و حتي بنيادي
دهد كه معناداري زندگي تنها  زندگي آنها معنادار است. به بيان ديگر، شهود انسانها نشان مي

آيد، بلكه عوامل ديگري نيز در  ي بدست نميانديشي و توجه به ميراث فرهنگ از طريق مرگ
 كنند.  زندگي وجود دارند كه زندگي را معنادار مي

عالوه بر موارد پيش گفته، طبق ايده هايدگر، هر فرد  ها: بندي ميان ارزش عدم رتبه .5
صرفنظر از  -انديشي داشته باشد و به ميراث فرهنگي جامعه خود توجه كند انساني كه مرگ
هاي بنيادين ميراث فرهنگي  هر انتخابي داشته باشد كه مطابق ارزش -شده اشكاالت مطرح



      
 )١١٦(  حميد امير چقماقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اش باشد، زندگي معناداري دارد. بدين ترتيب، هيچ تفاوتي ميان دو زندگي معنادار  جامعه

وجود ندارد. يعني، مثالً زندگي فردي كه نويسنده است، با زندگي فردي كه از راه كمك 
هاي  انديش باشند و بر اساس ارزش ذراند، اگر هر دو مرگگ مالي ديگران زندگي خود را مي

بنيادين اجتماع، رفتارها و شيوه زندگي خود را انتخاب كرده باشند، به يك اندازه معنادار 
داند. به  ها معناداري زندگي را متفاوت مي است. در حالي كه در اين موارد نيز شهود انسان

داند، در حالي كه در  دار را داراي درجات مختلف ميها، زندگي معنا بيان ديگر، شهود انسان
  هاي اصيل به يك اندازه معنادار هستند. ايده هايدگر، همه زندگي

رسد ايده هايدگر براي تعيين محتواي زندگي  هاي مطرح شده، به نظر مي با توجه به چالش
كند، فلسفه  ز اشاره ميكواري ني معنادار به تنهايي كافي نباشد. عالوه بر آنكه، همانگونه كه مك

) و بدين ترتيب امور 102 :1376كواري،  اي به معناي دقيق كلمه دنيوي است (مك هايدگر فلسفه
  يابند. غير دنيوي در زندگي انسانها هيچ نقشي نمي
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