
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناسي بنيادي غرب
  53 -  37 ،1393 پاييز و زمستان، دوم، شمارة پنجمسال 

  مارتين هيدگر ةآگاهي از معماي عدم به شيو
  مابعدالطبيعه چيست؟با نظر به 

  *زاده الناز تقي

  **علي حيدري احمد

  چكيده
 يعهمابعدالطبهيدگر در . كردن معناي عدم از منظر هيدگر است مقاله درصدد آشكار

 ييگـو  پاسخ درصددو  مركز اصلي بحث خود قرار داده پرسش از عدم را چيست؟
نفـي كامـل كليـت     ثابـة م  بـه درك معناي عـدم   ،از نظر هيدگر. به آن برآمده است

 گـذر  رهنسـيال و از  ابلكـه در معنـايي اگزيست   ،شناسي شناختموجودات نه از نظر 
هيـدگر بـا طـرح     .پـذير اسـت   آگاهي امكان عدم از طريق حال بنيادين ترس ةتجرب
نفي كامل كليت موجـودات خواهـان اسـتعال و آزادي دازايـن      مثابة به عدم  تجربة
و   از طريق رهايي از پريشاني در ميان موجوداتي كه دازاين را احاطـه كـرده   ؛است

با پرسش معنادار از  ،چگونهدهد كه هيدگر  مقاله نشان مي. يندمانع آزادي بنيادين او
توانيم با نگـاهي نـو    گشايد كه با نظر به آن مي وجود يا عدم، افقي را به روي ما مي

  .كلي زندگي بنگريم رطو  به هستي خود، موجودات و به
  .آگاهي هيدگر، وجود، عدم، دازاين، ترس :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

مابعدالطبيعـه  «اش بـا عنـوان    معارفـه  ةدر سـخنراني جلسـ   1929 ةژوئي 24هيدگر به تاريخ 
 مقام استاد دانشگاه فرايبورگ و جانشيني ادموند هوسـرل  به، به مناسبت انتصابش »چيست؟
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)Edmund Husserl, 1859-1938(عدم « :كند متعارفي را مطرح مي ، پرسش مابعدالطبيعي غير
  .»از چه قرار است؟

. شـده در آن شـنوندگان را تحـت تـأثير قـرار داد      هيدگر و پرسـش مطـرح   گفتار درس
  : گويد باره مي  در اين )Heinrich Wiegend Petzet( هاينريش ويگند پِتْزِت

 كردم احساس لحظه چند براي. بودم الل و گنگ كردم، ترك را سخنراني تاالر كه  هنگامي
لمـس   يچيز ام يدرون يدر جوهر و هست. ام جهان داشته ةشالود و زمين به سريع ينظر كه

 ،چـرا «: آن را بـا پرسـش خـود بيـدار كـرد      دگريـ ه. ها خفتـه بـود   مدت يشده بود كه برا
 .)Petzet, 1993: 12-13( »؟كه نباشند آن يجا به ،دارند وجود موجودات

مابعدالطبيعه در تلقـي متعـارف    دربارةهيدگر با طرح پرسش عدم از بحث  ،در حقيقت
اي ديگر مجالي را براي ورود به متن مابعدالطبيعه فراهم  گونه  به گذر رهگذرد و از اين  مي در
  :كند چنين بيان مي گفتار درسوي در آغاز اين . آورد مي

 آناز . انگيزد مابعدالطبيعه چيست؟ اين پرسش انتظارات بحثي در مورد مابعدالطبيعه را برمي
به ايـن   ؛كنيم پرسش مابعدالطبيعي ديگري را مطرح مي ،در عوض. نظر خواهيم كرد  صرف
متن مابعدالطبيعه وارد  بهرسد كه به خودمان اجازه خواهيم داد تا مستقيماً  به نظر مي ،طريق
جا ايجاد خـواهيم كـرد تـا     هبه اين طريق براي مابعدالطبيعه فرصتي شايسته و ب فقط. شويم

  .)Heidegger, 1998: 82( خود را بازنمايد

 ،)An Introduction to Metaphysics( درآمدي بر مابعدالطبيعـه هيدگر در كتابي با عنوان 
  : است، پرسش مشابهي را مطرح كرده است 1935سخنراني او در  ةكه دربردارند

چـرا بـه   ؛ چرا اين موجودات وجود دارنـد ”. واضح است كه اين پرسشي معمولي نيست
هاسـت،   مسلماً اين نخستين پرسشِ تمام پرسش 1“جاي نيستي اصالً چيزي وجود دارد؟

. كننـد  راواني را مطرح مـي هاي ف افراد در طول تاريخ پرسش. گرچه نه در ترتيبي تاريخي
» ؟كـه نباشـند   ، بـه جـاي آن  چرا موجودات وجود دارنـد «سؤال كه وارد  پيش از آن ،ها آن

ها هرگـز بـا ايـن     بسياري از انسان. آزمايند كنند و مي موارد بسياري را بررسي مي  شوند،
 مراد از مواجهه اين نيسـت كـه آن را در سـاختاري پرسشـي    و   اند، پرسش مواجه نشده
 ؛بپرسـيم ] در معناي درخـور پرسـيدن  [بلكه منظور اين است كه آن را  ،بشنويم يا بخوانيم

يعني به سبب اين پرسش چيزي را برانگيزيم، چيزي را اقامه كنيم و ضرورتي را مد نظـر  
  .)Heidegger, 1959: 1( آوريم

چرا بـه  «اين پرسش، يعني ) Leibniz, 1646-1716( اليبنيتس پيش كه ةاز حدود سه سد
بار مطرح كرد، اضـطراب اگزيستانسـيالي را    اولينرا براي ، »؟جاي نيستي چيزي وجود دارد
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 ناميـد » ترين پرسش در كل فلسفه تاريك«آن را  )William James( جيمز ويليام. برانگيخت
)cited Holt, 1994(. الول )A.C.B. Lovell(، دان انگليسي، بر آن بود كه اين پرسش  فيزيك

اين اظهـارات   .)ibid(» ذهن فرد را به دو نيم بكند«تواند  است كه ميمطرح كرده را  مسائلي
 ةاز قول هيدگر نشان از آن دارد كه در تفكر وي عدم و حيث عدمي به هـيچ عنـوان مسـئل   

كردن آن در تاريخ فلسفه يگانـه    مطرح ةپرسش هيدگر از عدم و نحو. اي نيست پاافتاده پيش
مهيبـي آسـماني    ةچنان بود كه انگار صاعق آن«كند آن پرسش  پِتْزِت بيان ميكه  است و چنان

  ).Petzet, 1993: 12( »تاريك را، كه بر فراز غار قرار داشت، شكافت

اين مقاله مدعي آن است كه هيدگر با طرح و واكاوي چنين پرسشي مخاطبش را به 
خود را از سراب   توان آن ميگشايد كه با نظر به  كشد و افقي پيشِ روي او مي چالش مي

در پرتو آن، نيستي بنيادين خود را بپذيرد و از اين طريـق بـه    ،خودمحوري نجات داد تا
با توجه به تأكيد هيدگر بر پرسـش از  . كنداصالت برسد و وجود حقيقي خود را كشف 

كـردن   بهتر آشـكار  هر چهو تالش او براي  ؟ستيچ عهيمابعدالطب گفتار درسنيستي در 
و دقيقي كه در  مند ارزشهاي  ين پرسش و پاسخ به آن، شايسته است به كمك پژوهشا

تر در اين پرسـش مهـم بـه     اين موضوع صورت پذيرفته مجالي براي تأمل و تعمق بيش
  .دست دهيم

 
  درك عام و معمول ما از عدم. 2

حيـث  . گيـريم  را معادل با موجود نبودن در نظر مـي  )nothingness( ما معموالً حيث عدمي
 چيزي«عدمي از اين منظر متضاد« )something( لوحانه خواهـد   شود و بسيار ساده لحاظ مي

نيستي در اين بسترِ عام انديشه . سخن بگوييم» چيزي« مثابةبود كه در زبان متداول از آن به 
ــودن)A void( يــك فضــاي خــالي«  عــدم ،)oblivion( فراموشــي ،)emptiness( ، تهــي ب
)nought(هيچ ، )nil(   شـود  تعريـف مـي  » و شـايد صـفر )“The Theory and Concept of 

Nothingness,” www.aambury.freeserve.co.uk/NOTHIN(.  

نيز در آثار خود بـه   )Rudolf Allers( و رودلف آلرز )Webster( افرادي مانند وبستر
هيچ موجود يـا  «را  )nothing( وبستر نيستي؛ اند اين معنا و مفهوم از نيستي التفات داشته

متضـاد  : عمل، يا رخداد خاصي نبـودن؛ هـيچ چيـز     ، هيچ چيز،چنين هموجودي نبودن؛ 
 كنـد  تعريـف مـي   3»حالتي از موجـود نبـودن  «و حيث عدمي را  2»چيز، هر چيز، چيزي

)Webster, 1999, see Nothing, Nothingness(.  
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نيسـتي   ةتجرب ،4»عدم و سكوت و يكيتار در«خود با عنوان  ةدر مقال ،رودلف آلرز نيز
ظـاهراً در تـاريكي و سـكوت    «: دهـد  انسان از تاريكي و سـكوت پيونـد مـي    تجربةرا با 

يعنـي فـرد   » نيسـتي « ةاز نظر آلرز مشاهد .)Allers, 1946: 515( »شويم آگاه مي “نيستي”از
اي مثبـت از نيسـتي    فـرد تجربـه   ،ترتيب  به اين؛ ور سازد خود را در تاريكي محض غوطه

  .)cited Estafia, n. d: 2; Allers, 1946: 517( دارد

هاي بسيار معمولي از نيستي كه در حس بينـايي و شـنوايي مـا مشـهود      با وجود تجربه
يسـتي و  كـه ن  ايـن : ي به جاي خود باقي استپرسش از نيستي و حيث عدم چنان هماست، 

  حيث عدمي از چه قرار است؟
  

 ست؟يچ عهيمابعدالطبشناختي در  عدم و تفاوت هستي. 3

ايـن  . صـورت گرفتـه اسـت    چيسـت؟  مابعدالطبيعه گفتار درسبسياري از  ةتفاسير خصمان
   رت تفاسير بالفاصله پس از انتشار متن اين سخنراني بـا اظهـارات ريكـ )Rickert, 1930(  و

 وايترِســپونو  )Philipse, 1998( فيليپــزآغــاز شــد و تــا امــروز بــا  )Carnap, 1932( كارنــپ
)Witherspoon, 2002( شناختيِ هيدگر، يعني تمايز  تمايز هستيمفسران اين . ادامه يافته است

دقيقاً  چيست؟ مابعدالطبيعهاما اين تمايز در . گيرند شان را، ناديده مي ميان موجودات و وجود
  .)Käufer, 2005: 482( كه براي هيدگر نيستي خود هستي است اصلي است، چرا ةهست

چه يك  آن. عبارت است از اختالف بين وجود و موجودات شناختي هستي تفاوت اين
كنـد؛   نفسه قابـل درك مـي   موجود است به شرايط تعريفي بستگي دارد كه موجودات را في

نفسه يـك   وجود موجودات في«اين امر كه . سازد موجودات را مي وجوديعني شرايطي كه 
وجود بستري است كه  ؛)Heidegger, 1998: 483( براي هيدگر بنيادين است» موجود نيست

  .)ibid( شوند ك ميموجودات در آن قابل در
جوياي  مابعدالطبيعه چيست؟ گفتار درسگويد كه  مي )Hans-Georg Gadamer( گادامر

باشد كه در مابعدالطبيعـه  » وجودي«تواند  از اين رو نمي ؛نيست» چيستي«وجودي است كه 
  .)cited Estafia, n. d: 1( متعلق انديشه قرار گرفته است

علم نيـز بـا تمـامي وسـعت و     . هستيم» چيزي«جوي و ما معموالً در تالش براي جست
توانـد   اما نيستي چگونه مي. پذيرد و نبود نيستي را مي است» چيزي«به دنبال  فقطعظمتش، 

 )Richard Polt( كه ريچارد پولت چنان ،)ibid: 3( متعلق آزمايش و بررسي علمي قرار گيرد؟
  : كند نيز بيان مي
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دانـان،   شـيمي . كنـد  آغـاز مـي   “برابـر خـود موجـودات    تسليم علم در”هيدگر با تأكيد بر 
خواهند بدانند كه موضوع  مي ها آن: اند عقيده همباره  دانان همگي در اين  اقتصاددانان يا تاريخ

انـد، و نـه    صرفاً وقف موجودات شـده  ها آن. همين قطفچيست، چه چيزي واقعيت دارد و
  .)Polt, 1999: 123( چيز ديگر

   خواهـد  نمـي  كمـك  نيسـتي  از هرگـز  خـود  اصـلي  جـوهر  و ذات بيـان  در علم
)cited Estafia, n. d: 3.(  درصـدد  و شـود  يمـ  آشـكار  »بحـث « ايـن  خـالل  در پرسـش 

توانـد   چنـين پرسشـي مـي   . »نيستي از چه قرار اسـت؟ «: ديآ يبرم» صريح« يبند صورت
 يسـت ين يسـت يپرسـش از چ  گر انيب تواند يم گريد يعبارت به ؛متضمن فرض چيزي باشد

كنيم كـه چنـين و چنـان     چيزي فرض مي شيشاپيعدم را پ«اين ترتيب،  به .)ibid(باشد 
فـرض  ). Heidegger, 1998: 85( »كنـيم  مـي  فـرض  موجـود  يـك  را آن يعني ؛“است”

از  ؛)cited Estafia, n. d: 3; Heidegger, 1998: 85( باشـد  آن يـا  ايـن  نيستي كه كنيم مي
 تساوي هپرسش و پاسخ ب«: رود نيستي پيش مي ةدرباراين عبارت  انيبا ب دگريه رو،  اين
  .)Heidegger, 1998: 85( »اند معني بي و پوچ ذاتاً

اگر  ،بنابراين؛ باشد چيزياساس و ذات تفكر آن است كه هميشه ناظر به  ،به اعتقاد هيدگر
 .)cited Sheehan, 2001( گاه با ذات خود تناقض خواهد داشت آن ،نيستي باشد دربارةانديشه 

گيـرد حـاكي از    كه موضوع تفكر و انديشه قرار مي» چيزي«بنابراين فرض نيستي به عنوان 
سلطه و حكومت عقل و منطق است كه مانع از ورود دازاين به سـاحت نيسـتي و پرسـش    

 ةبـه گفتـ  «: گويـد  باره مي  در اين )Herman Philipse( هرمان فيليپس. شود شايسته از آن مي
شده باشد تا بتوانيم پرسش در مـورد   “شكسته”، سلطه و استيالي عقل و منطق بايد هيدگر

هيدگر حتي مدعي است كه پرهيزِ علم  .)Philipse, 1998: 9( »كنيمهستي و نيستي را مطرح 
برابـر ايـن    عقـل در  نداشـتن  اظهار صريح و اعتراف به عجـز و صـالحيت  نوعي از نيستي 

پرسش مابعدالطبيعي نيسـتي  «به اعتقاد او، علم به ما كليد  .)Estafia, n. d: 3( موضوع است
  .)Philipse, 1998: 10(» دهد را مي

در پرتو آن، پيرامون مابعدالطبيعه بسيار متفاوت  ،نيستي و دربارةديدگاه هيدگر  ،بنابراين
غرب تا هگل و  ةكل فلسف«كه  چرا ؛آن تفكر شده است دربارة تر پيشآن چيزي است كه با 

  .)Estafia, n. d: 3( »دليل و برهان استوار است ةهوسرل بر پاي

 اجازه ما به منطق حكومت ايآ اما«: كند بحث پرسش مهمي را مطرح مي ةادامهيدگر در 
خرد واقعاً لگـام پرسـش را در   ة خواج عدم از پرسش در ايآ م؟يبر آن در يدست كه دهد يم

  ).167: 1383هيدگر، ( »دست ندارد؟
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يابند؛ مفهوم عـدم نيـز    ها در بستر تفكر و انديشيدن معنا مي يا نفي )negations( ها سلب
  :پرسد مياز اين رو هيدگر  ؛بسيار به اين معنا، يعني نفي، وابسته است

نمودار همان تعين اعاليي هسـتند كـه عـدم     “نفي”سان  و بدين “نفي شدگي”، “نه”آيا 
گيـرد؟ آيـا عـدم تنهـا از آن رو      شده در ذيل آن قرار مـي  نوعي خاص از امر نفي چون هم

 “نـه ” و “نفـي ”، يعني نفي، وجود دارد؟ يا قضيه برعكس است؟ آيا “نه”وجود دارد كه 
حتي پرسش هنوز بـه  . تنها از آن رو وجود دارند كه عدم وجود دارد؟ پاسخ قطعي نيست

 “نفـي ”و از  “نـه ”مـا مـدعي آنـيم كـه عـدم از      : نحوي گويا و بين مطرح نشـده اسـت  
  ).168: همان(تر است  آغازين

» سـلب « ايـ و  »ينفـ «است كه بـا   تر لياص ياست عدم هنگام يمدع دگريه ن،يبنابرا
عدم بود و بـه   يوجو جستدر  توان يم چگونهاما ). Heidegger, 1998: 86(شود  اسيق

ممكن  يندگيجو نيا چگونهدر برابرمان نباشد؟  يزيچ چيپرسش از آن پاسخ داد، اگر ه
آن را پيـدا خـواهيم    چگونـه عدم بگرديم؟  يِكجا بايد در پ). Estafia, n. d: 4( شود؟ يم

توانيم چيـزي را   به دنبالش هستيم مي چه آن حضور كردن بيني پيش با فقطكرد؟ معموالً 
 نيسرانجام چنـ  ايآ«در شگفت است كه  دگريه). cited Sheehan, 2001( ميكن وجو جست
 »شـود؟  يمنتهـ  محـض  يكشـف  بـه  كه دارد وجود يفرض شيپ هر از يعار يوجو جست

)Heidegger, 1998: 86 .(او باور دارد كه:  
آن را تلقي كنيم، حتي اگر شده در حد يك لفظ كه  چگونهكه  اينصرف نظر از  ،ما عدم را

اي كه  اين عدم عاميانه. شناسيم جا ورد زبان ماست، مي جا و آن روزينه در اين در زندگي هر
نور و  رنگ و بي پريدهلغزد و از فرط بداهت  كه بدان توجه كنيم بر زبانمان مي آن  هر روز بي

درنگ تعريفي براي آن ساخته و پرداختـه   توانيم بي نوا شده است كمينه چيزي است كه مي
  .)169 :1383هيدگر، ( است 5عدم نفي كامل كليت موجودات. كنيم

كـل   مياسـت كـه بتـوان    نيـ از عـدم ا  يافتيـ در آوردن  دسـت  شرط به « دگر،يه نظر از
 نظـر كل موجـودات را در   ديبا گر،يد عبارت به .ميآور دسترس در نفسه يفموجودات را 

 كـل  كه است نيا داشتن  فرض يزيچ نيچن ةالزم. ميانگار معدوم را ها آن گاه آن و ميآور
 رايـ ز سـت، يما بر كل موجـودات ممكـن ن   ةاحاط كه ميدان يم اما. ميا شناخته را موجودات

محـدوديم،   كـه  با توجـه بـه ايـن    ن،يبنابرا). 152: 1389 ،يدريح(» اند ها ما را فراگرفته آن
 قـرار  چـه  از عـدم «). cited Estafia, n. d: 4(به كليت موجودات دسترسي داريم؟  چگونه
 نـامفهوم  و مـبهم  پرسـش  ايـن . نـدارد  مفهومي هيچ پرسش اين كه رسد مي نظر به است؟
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 ر كـدام از مـا  ه« كه است يپرسش نيا دگريه منظر از اما). ibid( »سرگشتگي يك شود؛ مي
ايـن  ] در خـور [بار؛ در طـرح   ايم و شايد بيش از يك بار با آن سروكار داشته كم يك دست

هـا   آن ازحتي اگر پرسـنده   ،كننده دارد پرسش قدرتي نهفته است كه ضرورتاً تبعاتي تعيين
 تيـ معتقـد اسـت درك كل   دگريه). Heidegger, 1959: 1( »نداشته باش] تفصيلي[آگاهي 

انسـان در مقـام    رايـ ز ،ناممكن است يشناس ها از منظر شناخت آن يموجودات و سپس نف
ها كامالً منفك كند تـا بتوانـد    خود را از آن تواند يموجودات نم ريسا انيموجود در م كي

  :كند درك كل كي ةمثاب ها را به  آن
االمـر خـود بايـد باشـند مطلقـاً درك       گونه كه در نفـس   يقيناً ما هرگز كل موجودات را آن

موجوداتي  ةقدر قطعي است كه ما خود را همانا فرونهاده در ميان كنيم، اما اين نيز همان نمي
كه ميان دريافت  حاصل آن. كنند يابيم كه به نحوي خود را به صورت يك كل آشكاره مي مي

كليت موجودات يافتن تفـاوتي اساسـي نهفتـه     ةاالمر كل موجودات و خود را در ميان نفس
ما رخ  )Dasein( دو ديگر مدام در هستيِ حاضر. ز بن و بنياد ناممكن استنخستين ا. است
  ).171- 170: 1383هيدگر، (دهد  مي

 چنان در دازاين ممكن است، آنفقط » سلب كامل كليت موجود« مثابةنيستي به  ،بنابراين
  :كند اي شاعرانه بيان مي كه هيدگر آن را به گونه 

كـه چيزهـا     شـود؛ هنگـامي   از دور نمايان مـي  اين پرسش در لحظات نوميدي فراوان
وزن خود را از دست بدهنـد و تمـام مفهـوم تـار و محـو       ةتمايل به آن دارند كه هم

شـده در   كـه چـون ناقوسـي خفـه      شايد به صدا در خواهد آمد، اما هنگـامي . شود مي
ايـن پرسـش در لحظـات شـادي     . شـود  ميتدريج خاموش  هزند و ب حياتمان زنگ مي

بـراي    چيزها در اطرافمان تغييـر شـكل يافتـه و گـويي     ةكه هم  ست، هنگاميحاضر ا
تر  تواند ساده نيستند مي ها آنكه  كردن به اين گويي فكر؛ اند جا بوده بار است كه آن اولين

چـرا  « و با اين، پرسشِ [...]. هستند و هستند چون كه هستند ها آناز درك آن باشد كه 
 به شكلي خاص فرا خوانده شده اسـت » ؟كه نباشند به جاي آن موجودات وجود دارند

)Heidegger, 1959: 1-2(.  

 ،ناممكن اسـت  يشناس موجودات از منظر شناخت تيدرك كل كه نيبا وجود ا ن،يبنابرا
 نيعدم، قـادر بـه انجـام دادن چنـ     ةتجرب با ال،يستنسياگز ييدر معنا نيانسان در مقام دازا

ـ   به موجودات«تجربه  نيدر ا. است يكار  آشـكار  جهـات  از ياريبسـ  در »كـل  كيـ  ةمثاب
وقوع بنيـادين دازايـن    چنين هم« بلكه نيست، »تصادفي« صرفاً »آشكاري اين اما« شوند، مي

  ).cited Estafia, n. d: 4( »ماست
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مراد از مواجهه با پرسـش از عـدم صـرفاً     ،نيز ذكر شد، به اعتقاد هيدگر تر پيشكه  چنان
پرسشي كه  ؛شنيدن و خواندن آن نيست، بلكه اقامه كردن و درك ضرورت آن پرسش است

 )event(» رويـداد «ممتاز است كه آن را  »رخدادي«بلكه  ،نيست »اتفاق«از منظر هيدگر يك 
كند و پرده از  كار ميحال اين رويداد چه هنگام خود را آش .)Heidegger, 1959: 5( نامد مي
 چنان پـيش  دهد كه همه چيز براي ما آن كشد؟ اين رويداد زماني رخ مي مي واقعيت بر ةچهر

. نداشـته باشـد  تـي  ياهمها برايمان  معني به نظر رسد كه ديگر بودن و نبودن آن افتاده و بي پا 
نامـد؛ مـوقعيتي بـراي     مـي  )خوف() anxiety( آگاهي ترسهوايي كه هيـدگر آن را   و  حال

  .شدن عدم و كليت موجودات آشكار
  

  مابعدالطبيعه چيست؟آگاهي و عدم در  ترس ةرابط. 4
آگـاهي،   تحليل فلسفي مبسوطي از حالت يا حـسِ تـرس   ةبا ارائ ،گفتار درسهيدگر در اين 

پـيش از ورود بـه بحـث     ،او. را شرح و بسـط داد  هستي و زمانهاي خاصي از كتاب  نكته
عدم، ماللت اصيل و عشق به موجودي انساني را امكاني  ةعنوان آشكاركنند  آگاهي، به ستر

 ،)boredom/ Langeweile( از منظر هيدگر ماللت. كند براي درك كليت موجودات تلقي مي
كه براي اين يا آن موجـود خـاص رخ دهـد      شدن زمان، هنگامي  دار به معناي مديد و كش
شود  ماللت ژرف و اصيل كه منجر به آشكار شدن كليت موجودات مي. ماللتي اصيل نيست

آوري  تفـاوتي شـگفت   دهد كه كل جهان و همراه با آن خودمان را به بـي  زماني رخ مي فقط
يم و براي هست) ملول(گاهي در مفهوم معمول كسل ). 172- 171: 1383هيدگر، (سوق دهد 

امـا در   ،رود آيد و مي ماللت معمول، نظير ترس، مي. گرديم گذراندن زمان به دنبال راهي مي
ايـم، بلكـه    شدهننامه، ملول  ما از موجود خاصي، نظير اين كتاب يا آن نمايش ،ماللت اصيل

هيـدگر ايـن    .)cited Käufer, 2005: 486( »انـد  تفـاوت شـده   طور كلـي بـي    موجودات به«
 ،در ماللت اصـيل . نامد مي) emptiness/ Leere(» خلو«كلي را  طور  بهتفاوتي موجودات  بي

ماشين مسابقه بودن در فـرد هـيچ    ةفيلسوف يا رانند. موجودات معني دارند، اما مهم نيستند
. ثابت دازاين است  تفاوت ويژگي گويد كه اين پوچيِ بي هيدگر مي. كند احساسي ايجاد نمي

گونه است كه هيچ محركي نيست تا  منظور اين است كه بخشي از ساختار وجود انسان اين
هـاي   شـين وجود فرد ممكن است براي راندن ما. بر يك امكان بيش از ديگري صحه گذارد

هـر دو امكـان را دارد و هـيچ اخـتالف      جهان ـ در ـ بودنبه جاي فلسفيدن؛  ،مسابقه باشد
بايـد   ،مان تفاوتي هميشگي در ساختار بنيادين اين بيرغم  به ،ما. داري بين آن دو نيست معني
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به  بنابراين، ماللت اصيل ما را وادار ؛پيوسته در رويارويي با امكانات دست به انتخاب بزنيم
سـوي    اين مـا را بـه  . كند كه چه كسي باشيم، يا بر كدام امكان چيره شويم گيري مي تصميم
هـر  . پوچيِ ماللت اصيل بـه امكانـات اشـاره دارد    ،بنابراين .)ibid( راند ي تصميم مي لحظه
آشـكار  » به روش خـودش «بنياديني كليت موجودات را ) سازي دم( )attunement( نوايي هم
هـاي دازايـن    زايي، كه متوجـه امكـان   تفاوتي حيرت كردن بي ماللت اصيل با آشكار. كند مي

شود كـه چنـين    هيدگر در ادامه متذكر مي .)cited Käufer, 2005: 487( كند است، چنين مي
درست وقتي كه ما را به رويارويي بـا كليـت   «ورزيدن،  احوالي، يعني ماللت اصيل و عشق

» دارنـد  ي آنيم از مـا پوشـيده مـي   وجو جسترا كه ما در دهند، عدمي  موجودات سوق مي
 ودهـد   در حالتي اصـيل روي مـي  فقط ويي با عدم ررويا ،به باور او). 172: 1383هيدگر، (
تفاوت ماللت  ،بنابراين). 173: همان( »دهد آگاهي رخ مي اين حالت در حالت بنيادين ترس«

عدم را متجلـي و آشـكار   «آگاهي  كه ترس گونه بيان كرد توان اين آگاهي را مي اصيل با ترس
بـا  ) شده در ماللت اصيل آشكار(پوچي «كه   حالي در، )cited Käufer, 2005: 487( »كند مي

دازاين در ماللت اصـيل   ).ibid( »نيست نيستيكليت موجودات سروكار دارد و با اين حال 
  هنوز بـه  ها آنيعني  ؛است  ها به جاي خود باقي اما معناي آن ،تفاوت است به موجودات بي

. كننـد  مند شركت مـي  ابزار و لوازم كاركردهاي خود را دارند و در روابط متقابل هدف مثابة
در . )ibid( »اهميتـي دارد  جهان خصوصيت كـامالً بـي  «آگاهي  س نويسد كه در تر هيدگر مي

اين موجوديت يا آن موجوديـت نيسـت كـه ديگـر      .ريزد كلي فرومي آگاهي اهميت به ترس
آگـاهي   در ترس. اند كاركردها و مقاصد اهميت خود را از دست دادهت يتمامنامؤثرند، بلكه 

  .)ibid( هيچ چيزي اهميت ندارد، هيچ چيزي معني ندارد
كننـد   هـايي كـه مـردم تجربـه مـي      ها يـا احسـاس   در ميان تمامي حالت ،هيدگر ةبه گفت

كـه حـالتي انسـاني اسـت كـه بـه        تـوجهي دارد، چـرا   شـايان آگاهي اهميت فلسفي  ترس
اين امر  ،هيدگر ةدر انديش. سازد ترين شكل ماهيت بنيادين وجود انسان را آشكار مي روشن

ـ با بلكه شود،  تجزيه و تحليل عقلي و ادراكي حاصل نميبا  آگـاهي   احساسـي تـرس   ةتجرب
 .)Bramann, 2009: 2(عنوان موجودات انساني اساساً چه هسـتيم    توانيم فرابگيريم كه به مي

مـرتبط بـا    ةآگاهي از تجرب توضيح خودش را با تمييز ترس مابعدالطبيعه چيست؟ هيدگر در
چيزي كم و بيش مشخص كه  ؛است چيزيترس هميشه ترس از . كند آغاز مي )fear( ترس
فرد از مهاجمي مسلح، بيماري، فقر يا حتي از رخدادهاي قابل شناساييِ . عالم وجود دارد در

فرد ترسيده هميشه نگران اسـت و  . سازد او مي  ترسد؛ يعني آنچه خطري را متوجه ديگر مي
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ا امـ . توانـد بـه او آسـيب برسـاند اطـراف را تحـت نظـر دارد        چه مـي  ي آنوجو جستدر 
اسـت كـه    )dread( آگاهي ترس از چيزي مشخص نيست، بلكـه حـالتي از وحشـت    ترس
آگـاهي   تـرس . را دقيقاً مشخص كرد و يا بـه هـيچ طريـق شـرح داد     ناك ترستوان امر  نمي

تر هيچ  است كه هيچ موضوعي ندارد، يا به تعبيري مناسب ياحساس يا حالت تماماً فراگير
توانـد بـراي توضـيح     ي كه دچار چنين وحشتي باشد نميفرد. ندارد اي شناختي متعلق روان

آگاهي بپرسند از چه چيـزي ترسـيده    اگر از فرد دچار ترس. احساسش به چيزي اشاره كند
 كنـد  هنوز احساس وحشت  اين و با وجود» هيچ چيز«: درستي بگويد بهاست، ممكن است 

)ibid(. حيـث  «يـا  » نيستي«رويارويي با راستي  هدر چنين موردي است كه ب ،هيدگر ةبه گفت
حيث عدمي را  يآگاه ترس«كند،  بيان مي گفتار درسكه او در اين  چنان ؛دهد رخ مي» عدمي

 .)ibid( »سازد آشكار مي
 كف از موجودات كه رايز كند، يم كوب خيم كام در را كالم يآگاه ترس«: ديگو يم دگريه
و  آورد يهمانا عدم از هر سو هجوم مـ  رو،  نيا از هم و، روند يفروم كل در و سرند يم برون
پولـت  ). 174: 1389 دگر،يه( »گردد يخاموش م ياز هر نوع “هست”لفظ  يآن ادا يفرارو
ـ  و يآگاه ترس در را كل كي ةمثاب  به موجودات درك«: ديگو يم باره  نيدر ا   سـت ين ةتجرب
را ممكـن   ،خودمانارتباط با موجودات خاص، از جمله  ياين تعال. آورديم  دست  به كردن
 چـون  هـم خـود را   نيـ تجربـه دازا  نيـ ا گـذر  رهاز  كـه  چـرا  ،)Polt, 1999: 126(» سازد مي

 نظـر  از. شـوند  يم آشكار آن در موجودات ةمثاب  كه موجودات به شناسد يبازم يا يگشودگ
دارد  او اظهار مـي ). 178: 1383 دگر،يه( »عدم شيفراپ يستادگيدرا: يعني نيزا ـدا  « دگر،يه

 از دازايـن  يمند بهره يبرا ن،يبنابرا رود؛ يم فراتر »كل كي ةمثاب  موجودات به«كه دازاين از 
 .)cited Estafia, n. d: 5(اصيل از نيستي بايد وجود داشته باشد  يظهور »يو آزاد خوديت«

گسـترده   يا سـاده نيسـت و مباحثـه    »يعدم ثيح«و » نيستي«در مورد  دگريفهم سخنان ه
تصـور ايـن امـر     »يعدم ثيح«يا  »يستين«منظور او از . ميان فيلسوفان را سبب شده است

عمـل منطقـي    ةنتيجـ  نيستي اين ؛نيست كه براي مثال هر چه وجود دارد از بين رفته باشد
الزم   ،»يعـدم  ثيـ ح«و » نيستي«از  دگريبراي درك بهتر منظور ه. سلب فراگير هم نيست

داشـته   يشوند توجه دقيقـ  پديدار مي يآگاه ترس ةتجربكه هنگام شرح  ياست به جزئيات
 ةمثابــافتــد بــه  اتفــاق مــي يآگــاه تــرس ةتجربــدر  چــه آن .)Bramann, 2009: 2( باشــيم

ـ جهان شرح داده شده اسـت؛ جهـان بـه    » فرارِ«يا  »ينينش عقب« جهـان در  . كـل  كيـ  ةمثاب
. شـود  به چيزي بعيد و بيگانه تبديل مي يتمام به يآگاه ترسشده در  وحشت نامعلومِ تجربه
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سـازند، گـويي بـه     حتي چيزهاي آشنا، چيزهايي كه محيط معمول يا زندگي روزمره را مـي 
 بـه  را فـرد  معمـوالً  كه احساساتي و ها دغدغه. شوند مي تبديل طبيعي  اجسامي بيگانه و غير

  :دگريه انيب به .)ibid( بازند يم رنگ دهند مي ونديپ اش روزمره يطمح
 ؛“رود بر كسي از چيزي حال خوف و غرابت مـي ”آگاهي  گوييم كه در حالت ترس ما مي
چه كسي در برابر  توان گفت كه چيست آن به چه معناست؟ نمي “چيزي”و  “كسي”اين 

بـر  ] آگـاهي  تـرس در [ كه كالًو چنين است آن حالتي . آن حالت خوف و غرابت دارد
. كنـيم  تفاوتي سقوط مـي  اي بي اشيا و خود ما در گونه همةدر اين حالت . رود مي كسي

بـل بـه آن معناسـت كـه اشـيا       ،تفاوتي به معنايِ ناپديد شدنِ محض نيسـت  اما اين بي
نشينيِ كليـت موجـودات    اين عقب. كنند نشيني خود رو به ما مي درست در همين عقب

 بـه . مانـد  ينمـ  يزيدستاو چيه. كند يم فشرده سازد ما را دل ه را بر ما تنگ ميكه عرص
 نـازل  مـا  سـر  بـر  و مانـد  يم كه است چيه نيهم تنها موجودات شدنِ  دست از هنگام

  ).174- 173: 1383 ،دگريه( شود يم

 چـون  هـم موجـودات عمـالً    .»انـد  واقعاً ناپديد نشـده «آگاهي  ترس تجربةآن چيزها در 
 تجربـة واقـع در   در هـا  آن. انـد   كـه بيگانـه و غريـب   » گردنـد  به سوي ما بـازمي «چيزهايي 

هيدگر در  .)Bramann, 2009: 2-3( آميز دارند و تهديد ناك ترسحضوري صرفاً  آگاهي ترس
آگاهي با امكانِ وحشت از تـاريكي مطـرح    ترس تجربةاي ميان  مقايسه هستي و زمانكتاب 

 علـت بينيم، با اين حال احساس وحشت دقيقـاً بـه ايـن     چ چيزي نميبدون نور هي ؛كند مي
طـور مـبهم تهديدكننـده      ست كه بها جا چيزي شود كه چيزها وجود دارند، در آن ايجاد مي

بـاره    ايـن  هيـدگر در . )ibid: 3(كنـد   طور خاص آشـكار نمـي    است، اما هيچ خطري را به
 “جـا  آن”براي ديدن نيست، اگرچه جهـان هنـوز    “هيچ چيز”در تاريكي مسلماً «: گويد مي

چه  است كه كليت آن گونه اين). 446: 1389هيدگر، (» تر كارآشوببه نحوي هست آن هم 
كنيم همه چيز  كه احساس مي ماند، ولو آن آگاهي حاضر باقي مي وجود دارد در حالت ترس

بـه آن اسـتناد   » عـدم «عنـوان    چه هيدگر به ديگر، آن  عبارت  به .»نشيني است در حال عقب«
» اهميـت  بـي «شود، در حضور جهاني كه كامالً بيگانه و  كند در حضور چيزها پديدار مي مي

در بــودن «: گويــد ، مــيمابعدالطبيعــه چيســت؟در  ،او .)Bramann, 2009: 3( شــده اســت
ايـن نشـان    .)Heidegger, 1998: 91(» دهـد  كردن نيستي رخ مي  موجودات است كه نيست

گويد چيزي شبيه به  از آن سخن مي مابعدالطبيعه چيست؟كه هيدگر در » اي نيستي«دهد  مي
 يـا معنـي و مفهـوم اسـت     ،اهميـت  ،بلكه نبود يك حس يك فضاي خاليِ فيزيكي نيست، 

)Bramann, 2009: 3(.  
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» غربـت «واژة آلمـاني  . دهـد  پيونـد مـي   )uncanny( آگـاهي را بـه غربـت    هيدگر ترس
unheimlich از ايـن   عمـد  بـه هيـدگر  . است »درخانگيـ   نا«اللفظي آن  است كه معني تحت
كنـيم   احساس مي يآگاه ترس خواهد تأكيد كند كه در او مي: برد اللفظي بهره مي معني تحت

در . ايـم  هاي معمول خود در زندگي خارج شده ها، ارتباطات، و گرايش كه كامالً از موقعيت
مـا كارهـاي كـم و بـيش مـنظم،      : ايـم  كنيم كـه در خانـه   زندگيِ معمولِ روزانه احساس مي

  شـده  هاي شـناخته  مردم با مشاغل و مكان ؛هاي آشنا، و انتظارات مرسوم خود را داريم روال
حتي . ها و كاركردهاي مرسوم خودشان را دارند و چيزها كم و بيش صورت ؛سروكار دارند

و اهـداف   كاركردهـا  ،هـا  گاه در جزئيات رخ دهد، پيوند كلي فعاليت اگر تغييرات گاه و بي
آگـاهي   تـرس  تجربةدر . در دنياي منظم در خانه هستيم ،به طور معمول. ماند منظم باقي مي

معمـولي عجيـب بـه     ياشيا: رود بودن در دنيايي آشنا از بين مي  خانه است كه اين حس در
يعني » عدم«مواجهه با .  هدف؛ و اهداف عرفي، بيگانه هاي روزمره، بي رسند؛ فعاليت نظر مي

به اعتقـاد هيـدگر، نيسـتي    . )ibid( احساس حضور در جهاني كامالً ناآشنا، مبهم و ناشناخته
گونه كـه هسـتند،    وجودات به معناي دقيق كلمه، يعني آنظهور م. چيزي يا موجودي نيست

توجه بـه ايـن امـر    اما  .)cited Estafia, n. d: 5( ممكن است) نيست كردن نيستي(با نيستي 
گويـد كـه در    نحـوي سـخن مـي     كردن به  نيستيند افرضروري است كه هيدگر در مورد 

گونـه   ، آن)nihilism( انگـاري  او عدم را به نيست ،با اين حال. عدم آشكار شده است تجربة
 انگاري است بلكه هدف هيدگر چيرگي بر هيچ. كند كه از زمان نيچه درك شده، تفسير نمي

)ibid(. هيدگر، كه همان غلبه بر نيست انگاري است، در گرو درك داليـل   امكانِ فهمِ غايت
  .آگاهي است نهادن به ترس  او براي ارج

 ،براي مثال ؛هيدگر وجود دارد ةآگاهي در انديش ترس تجربةي براي اهميت داليل متعدد
 گفتةبه . كند تر مي آگاهي ما را به دركي از هستي و معناي بودن نزديك اين حقيقت كه ترس

آگـاهي گشـودگيِ    تـرس  ]قرين بـا [در روشن شبِ عدمِ « ،مابعدالطبيعه چيست؟هيدگر در 
هـا   يابـد كـه آن   سـان مجـالِ بـروز مـي     موجودات بدين  هي آغازين و اصيلِ موجودات بما

چيز اهميـت خاصـي     آگاهي ديگر هيچ در ترس). 178: 1383هيدگر، (» موجوداتند، نه عدم
. اهميت است بي سان يكندارد؛ براي كسي كه گرفتار چنين ترسي شده همه چيز در جهان به 

ناآشـنا و مـبهم بـر شـخصِ     ، حضوري بيگانـه  چوناناما جهان در كليت خود وجود دارد و 
هاي آشنا و متعارف درك جهان و ارتباط بـا آن   شيوه ،در اين حال. گذارد آگاه تأثير مي ترس

 گونه رسد ديگر اين معمول طبيعي و بديهي به نظر مي طور  بهچه  روند؛ آن همگي از بين مي
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خالصِ همه  )being-there(» بودنـ  جا آن«ماند  تنها چيزي كه باقي مي ،بنابراين ؛نخواهد بود
آگاهي بـه معمـايي غـايي و بنيـادين      گونه تعين در ترس  اين وجود عاري از هر. چيز است

چـرا اصـالً چيـزي وجـود     «انگيزد  شود؛ آن وجود، پرسش عجيبي برمي براي فرد تبديل مي
  .)Bramann, 2009: 3(» كه هيچ چيز وجود نداشته باشد؟ جاي آن ،دارد

ي هيدگر پيرامـون حقيقـت هسـتي    وجو جستاي براي  كه اين پرسش دروازه  حالي در
بـه  . شدن با كيفيت وجود خود فرد  راهي است براي نزديك شدن و رويارو چنين هماست، 
توانم وجـودي   جا مي دهد كه در آن هيدگر، رويارويي با نيستي مرا در موقعيتي قرار مي گفتة

ما بـه  . سازد آزادي بنيادينم را برايم آشكار مي يآگاه ترسر، ديگ  عبارت  به. اصيل را بپذيرم
كـردن    چـه در تجربـه   بنـابراين، بخشـي از آن   ،و يمافرادي عادي بخشي از اين جهـان  مثابة
براي خـود بيگانـه    ،شويم آگاهي مي كه دچار ترس  هنگامي. كند نشيني مي آگاهي عقب ترس
 ةايم به انداز اي كه داشته هاي روزمره و زندگينشينند  مان پس مي هاي عادي ، هويتيمشو مي

ديگر اين يا آن  ،آگاهي باشم كه دچار ترس  هنگامي. شود جهان پيرامونمان مبهم و غريب مي
اش آن اسـت كـه در    نشده خواهم بود كه تنهـا مشخصـه     فرد نيستم، بلكه موجودي تعريف

. ترين وجود ماسـت  خالص، اساسي بودنـ   جا آنهيدگر، اين در  گفتةبه . جا وجود دارد آن
هايي كه در زندگي روزمـره بـا    ، همة فعاليتيآگاه ترس باشده  در مواجهه با نيستيِ آشكار

طـور كـه    آن. كننـد  دهم سقوط مي چيزهايي كه در اين زندگي نشان مي همةو  مدرگير ها آن
اين مجال و  ،)178: 1383هيدگر، ( »درايستادگي فراپيش عدم«كند، در اين  هيدگر مطرح مي

فرصت را دارم تا آغازي تازه داشته باشم و زندگيِ خود را با تصميمي هوشـيارانه انتخـاب   
  .)Bramann, 2009: 3-4( كنم

در . توان شرط الزم بـراي بيـداري آزادي شخصـي دانسـت     را مي يآگاه ترسبنابراين 
زندگيِ معمولِ روزمره تمايل داريم گرفتار وظايف عملي و روال عـادي شـويم و خـود را    

در . پرسيم ها مي  ندرت از معني كل نظام اهداف و فعاليت گونه كه به سازيم، آن ها آنمشغول 
تـر از   كنند، ديگـران بـيش   تعريف و مشخص مي ها كه زندگي ما را  تعيين اهداف و فعاليت

» فـرد «دهم كه از  مي  چه را انجام آن. ايم نقش دارند تا خودمان معمول دريافته طور  بهچه  آن
كه بعضي   گونه همان. كنم كه مردم عموماً دارند رود؛ اهدافي را در زندگي دنبال مي انتظار مي

چـه   مسلماً هميشه عمل به آن. معيت خواهم بودرو ج كنند، من دنباله از فيلسوفان مطرح مي
كـه ديگـران    بـه سـبب آن  فقـط   ،اما پرداختن به كـاري . دهند اشتباه نيست ديگران انجام مي

 .كه همان كار را به داليلي ويژه انجام دهيم اينبا كنند، كامالً متفاوت است  گونه رفتار مي اين
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. كنـيم توانيم تصميمات شخصي اتخاذ  و مي ندرها ميگرايي  جمع ةآگاهي ما را از غريز ترس
د كنـ مان را اصيل  زندگي ،با برانگيختن ما براي تبديل به افرادي اصيل ،تواند مي يآگاه ترس

 .)Bramann, 2009: 4( ِ خود شويم كه بتوانيم خويشتن اي باشد براي اين و نيز وسيله

حيوانـات در  . صورت ناآشـنا و بيگانـه قـابليتي مخـتصِ انسـان اسـت        چيزها به تجربة
كننـد   گونه ميانِ خود و دنيايي كـه در آن زنـدگي مـي    ي قرار ندارند كه تمايزي اينگاه جاي

. تجلي يك آزادي بنيـادين اسـت    كردن،  وجو جستشدن و   زده ظرفيت شگفت. قائل شوند
 ةمختلف، و نيز ايجاد تغيير در رابط هاي شيوهه جهان است ب ةآزادي براي درك و فهمِ دوبار

  .)ibid(صورتي متناسب   فرد با جهان به

تواند با عدم مواجـه شـود، و    پردازد كه در آن فرد مي هيدگر به تشريح راه ديگري مي
اي موثـق و اصـيل بـه عهـده بگيـرد؛ يعنـي        كنترل وجـودش را بـه گونـه    ،به موجب آن

صـرف در   ةاين امر نيز بـا انديشـ  . ناپذير هستيِ فرد فناپذيري اجتنابرويارويي با مرگ، 
هيـدگر، صـرفاً    گفتـة بـه  . رسد به انجام نمي و حتي با تفكري بسيار جدي مورد موضوع

 احساسفقط . سازد اي اصيل عدم را آشكار مي گونه  آگاهي است كه به ترس كردن حس
فقـط  سازد، مرگي كه  آشكار مي من مرگصورت   را به مرگاست كه  آگاهي ترس كردن

بخشـد، زيـرا    در اين كار، به وجود من تفرّد مـي آگاهي،  ترسو . متعلق به خود من است
دازايـن در چنـين    ).ibid( تعريف شود  مرگ شخصيبا اي است كه  زندگي اصيل زندگي

كـه ارتبـاطش را بـا     كنـد، چـرا   حالتي، يعني مواجهه با مرگ، خود را تنها احسـاس مـي  
كنـد   دهد و خود را بـه صـورت معلـق و رهـا حـس مـي       ودات و عالم از دست ميموج

  ).152: 1389حيدري، (
اي ممكـن اسـت    داند كه فاني است و در هر لحظـه  انتزاعي مينحو مسلماً انسان به 

رنگ شدن يا تقليل يافتن چنـين شـناختي وجـود     در زندگي معمولي تمايل به كم. بميرد
غول نگاه داشتن خود به چيزهاي ديگـر، اكثـراً چيزهـاي نسـبتاً     ترِ مردم با مش بيش. دارد
در شـرايط  فقـط  . گيرنـد  افتاده، آگاهي از مرگ احتماليِ خودشان را ناديـده مـي   پا  پيش

اي كه هسـتيِ شخصـي مـا را تهديـد      ناپذير خود و نيستي خاصي واقعيت مرگ اجتناب
يان هستي خود، مثالً به طريقي كه پااز محض آگاهي   اما به. خواهيم يافت در را كند مي

شـكلي  خود بـه    دهد، با زندگي براي ايوان ايليچ در داستان كالسيك تولستوي روي مي
فرد را به كانوني شفاف   هستي  آگاهي كامل از مرگ،. رو خواهيم شد هكامالً متفاوت روب

اهميـت   بـي صرف پرداختن بـه جزئيـات   با آورد كه فارق از زندگيِ رايجي است كه  مي
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 ـ  سـوي  بـه ــ   هسـتي «يـك  . هم ريخته است هاي سطحي در شده و با پريشان حواسي 
مرگ« )being-toward-death(       رهـايي از  ، آگاه فـرد را بـه تـرك همراهـي بـا جماعـت
كشـيدن از    قـرار اسـت چـه كنـد و دسـت     » فـرد «كند  هاي ناشناسي كه ديكته مي فرمان

كنـد و فـرد فعاالنـه بـا تصـميمي       گرم مـي  يك خوابگرد دل چون همحركت در زندگي 
  بهمواجهه با مرگ . گيرد اي سنجيده كنترل زندگي خود را به دست مي هوشيارانه و اراده

و به اين نحـو   ندواقع مال خود ك را به  دهد تا زندگي جدي به فرد اين امكان را مي طور
  .)Bramann, 2009: 4-5(اصيلش كند 

» تواند در دازاين بيدار شـود  آگاهي اصيل در هر زماني مي ترس«هيدگر مدعي است كه 
)Heidegger, 1998: 93(. آورد پولت مثالي از اين پديدار مي:  

 بـالغِ  افـراد : است واقعي پديداريتواند مبتذل باشد،  كه مي با آن ،نوجواني يِآگاه ترس[...] 
ـ در ـ    بـودن  ةشـد  تيـ تثب تفسـير  آن در كه كنند مي تجربه را بنيادها از بحراني اغلب جوان

اين تجربه هميشه بـراي دازايـن ممكـن     دگر،يه ةگفتبه . شود جهان متزلزل و نامطلوب مي
  .)ibid: 124(است 

 »معمــول نيــاز نــدارد اش بــه رويــدادي غيــر بــراي برانگيختگــي«آگــاهي اصــيل  تـرس 
)Heidegger, 1998: 93( .مقـداري   آگـاهي بـا بـي    اَمـارت تـرس  ژرفـاي  «: افزايد هيدگر مي

استن اسـت، هرچنـد   وآگاهي پيوسته در آستان خ ترس. هاي ممكن آن تناسب دارد انگيزش
و عـدم بنيـادين    )183: 1383هيـدگر،  (» گيرد تا ما را معلق وانهـد  ندرت خيزيدن مي بهتنها 

  .دكنوجود ما را آشكار 
آثـار هنـري عـالي حاصـلِ دسـت      «: كند اي را در مورد عدم مطرح مي پولت مقايسه
هاي تازه  گري روشناحوال است، و به همين ترتيب از نيستي است كه  هنرمندانِ پريشان

هسـتي  . پـردازد  نيستي در هستي به ايفاي نقش مي .)Polt, 1999: 124( »آيد به وجود مي
م، مرزي حدودي را براي معني و مفهوم آن قرار دهي«تواند معنا يابد كه ما  وقتي ميفقط 

هيدگر  ،بنابراين. )ibid: 124-125( »گيرد مفهومي قرار مي جا هستي در شُرف بي كه در آن
  :كند بيان مي

[...]  دكنـ جستار ما در خصوص نيستي آن است كه مـا را بـا خـود مابعدالطبيعـه رودررو     
كـه هـدفش   ) بما هـي موجـودات  (ست فراسو يا وراي موجودات ا مابعدالطبيعه جستاري

در پرسـش از نيسـتي،   . يك كل براي فهم ماسـت  مثابةو موجودات به  ها آنيافتن خود  باز
، هـا  آن، از حيـث كليـت   )بما هي موجودات(چنين جستاري در فراسو يا وراي موجودات 
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هـم از ايـن جهـت، بـديهي اسـت كـه پرسـش در بـاب عـدم پرسشـي           . شـود  واقع مـي 
  .)Heidegger, 1998: 93-94( است “مابعدالطبيعي”

توانند بـيش از آن   مي) در پرتو آشكاري عدم(موجودات اكنون «دارد كه  پولت اظهار مي
افتاده و تعـابير پـوچ زنـدگي روزمـره معنـي        پا  معني داشته باشند كه در نگاه عادي و پيش

  .)Polt, 1999: 124( »اكنون، خود هستي در برابر تبدلي خالقانه باز است. داشتند

  
   گيري نتيجه. 5

خواهـان آزادي دازايـن از    ،نفي كامل كليت موجـودات  مثابة  بهعدم  تجربةبا طرح  ،هيدگر
و مـانع آزادي    كه دازاين را احاطـه كـرده  است طريق رهايي از پريشاني در ميان موجوداتي 

مثابـة  و حقيقـت خـود را بـه    د شـو  عدم ممتاز مـي  تجربةدرك فقط با   انسان. يندبنيادين او
ايـن   ةيابـد و در سـاي   مـي  پيش عدم يا قيام ظهوري در نامستوري وجود در درايستادگي فرا
  .يابد درك اصالت مي

كـالم را در  «ربايـد و   گونه كه ذكر آن گذشت، گفتار را از دازاين مـي  آگاهي، همان ترس
آورد و  كند كـه از هـر طـرف هجـوم مـي      و او را با عدمي رويارو مي» كند كوب مي كام ميخ

برد و تنها چيزي كـه بـاقي    همراه با آن خود دازاين را در خود فرومي تماميت موجودات و
تعيني ندارد، يا به بيـاني   گونه  چمحض و حضور وجودي است كه هي بودن ـ  جا آنماند   مي

توان گفت كه حقيقت آن چيـزي نيسـت كـه گفتـه      مي ،بنابراين. ديگر ناموجود مطلق است
گـوش جـان   فقـط  شود و براي درك آن بايـد   بلكه آن چيزي است كه شنيده نمي ،شود مي

 .صدايي كه رساتر از هر آوايي است بسپاريم به صداي بي
 

  ها نوشت يپ
 

1. Why are there essents, why is there anything at all, rather than nothing?  
2. not any being or existence; also, not any particular thing, act, or event; no thing: opposed to 

thing, anything, something. 
3. a state of non-existence. 
4. On darkness, Silence, and the Nought. 
5. the complete negation of the totality of being. 

 .رت از جانب مترجم برجسته شده استعبا
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