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  چكيده
واشكافي  1زمان و هستيكتاب  براساس هايدگر ازمنظررا  تعليم و تربيتتا  كند مياين مقاله تالش 

مـا   بـر راهي  تعليم و تربيت ةتبع پديد هو ب )wissenschaft( در مواجهه با دانش متفاوتاين اثر  .كند
كـه   كنـد  مـي  بيـان تفكر در مفهوم لوگوس و پديـدار   با با روش پديدارشناسي و هايدگرگشايد. ب 

ايـن معنـا از    .اسـت  »دادن نشـان خـود را در خـود   «و پديدار  »دادنديدن مجال «معني  بهلوگوس 
، براي خودروشنگاهي خود است. دازاين  شيوة خود چيزها به دادن نشانبراي  يپديدارشناسي مجال

انه هنسبت تيمارخوادر با چيزها و  مشغوالنه دلنسبت در  مندانه زمان با گشودگيِ چيزها ،دادن نشان
. در شـود  مـي دادن به حقيقت چيزها بروزسبب بروز و مجال كه اين امر  است هاي ديگر با دازاين

 ،مشـغوالنه  دلنحوي  به ،تعليم و تربيتهايدگر موضوع  )lehre( هاي براساس آموزه تعليم و تربيت
براسـاس   ،متربـي مربـي و   رابطـة و  يابـد  مـي  جهان پيرامـوني مجـال بـروز    در نسبت با چيزهايِ

 تعلـيم و تربيـت   شـيوه از  . در اينشود ميسازِ  سبب ،حقيقتي نو رخداد براي هاكنندهرت تيمارداش
ـ  بـه  سـوبژكتيو را نـه امـري    تعليم و تربيتموضوعات كه  شود ميگشودگيِ به چيزها سبب   ةگون

براسـاس  . در ايـن شـيوه   ردآن مشـاركت نـدا   كه دازايـن در  تيوابژكامري  نه و تلقي كنيم شناختي
  .كند يبروز م يزهاچ يدر نسبت با هست يقتحق با اي هر مواجهه به چيزها در زمان آورندگي روي
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  مقدمه. 1
 آن را بـا دو پرسـش   اسـت كـه   تعلـيم و تربيـت   بـراي جوي معنـايي  و جست اين مقاله در

كتـاب   كيـد بـر  أبـا ت  ،رويكرد هايدگر براساس ،تربيت و  تعليم كه ايناول  :كند ميواشكافي 
 و  اين شـيوه از تعلـيم   مقدمات لوازام و كه اينم و؟ دچگونه رويدادي است، و زمان يهست

نخست مـا بـه   ، ستاتفكر از عناصر اصلي  )frage(پرسش  كه اينبه  باتوجهچيست؟ تربيت 
فهمي از مقصود (پاسخ) وجود  يپرسشهر  آغازدر  .شويم داشته ميپرسش وا خوددر  تأمل

و مبهمـي  كسـي كـه هـيچ فهـم ميانـه       .فهمي از پاسخ مستتر اسـت  دارد و در هر پرسشي
)durshschnittliche und vage verständnis ( اصـالً ، پرسش در آغاز نداشـته باشـد   مقصوداز 

تربيت) را  و  (تعليم ي چيزها)sorge( پرسد پروا مي كه ايندليل  به )dasein( دازاين .پرسد نمي
 .كه بـا هسـتي او در نسـبت اسـت    را نيز دارد  خود با پرسش نسبت پروايِ دارد و درضمنِ

 شـرايط  و پرسـش  ،مشغول بوده اسـت  دل عاتكهن با اين موضوي ها نااو از زمكه  جا ازآن
تـا   تربيت اهميـت دارد  و  از تعليماي  شيوه در هر، مقدماتي فهمهاي  اصل مثابة به ،آن امكان

 ،ديگرگونه تناورده شود و هم پراوي اين پرسـش هاي  )horizont(هم پرسش همواره با افق 
چنين تلقـي از پرسـش    در واشكافي شود. ،دهد ميدازاين بروز  هستيِ ةكه خود را در نحو

 ارجحيـت دادن  تفكر بر پاسـخ  و كند پيدا ميهايدگر اهميت شايان توجهي  ةانديش تفكر در
قـول پارمينـدس    و بـه  اسـت  »گـرو چيـزي نهـادن   رد دل« هايدگري معناي بهر تفك .يابد مي

امـر   حضـورِ  يـا ) seindes Seiend( هستنده هستومندنهادن به  دادن به فراپيش و دل رخصت
اين معنا از تفكر است كه هانا آرنت ميان مـن   به باتوجه. )439: 1388 است (هايدگر حاضر

: مـن متفكـر پيـر    گويـد  مـي و  گـذارد  ميتفاوت  ،ستاكه امري شناختي  ،متفكر با من آگاه
آگاه  خودزيرا به تفكر اشتياق دارد و اين تفكر سراسر فارغ از  ،شود مياما فرسوده ن ،شود مي

پروامند براي بروز خود چيزها اهميت  ةدر تفكر اشتياق و مواجه ).Arent 20016: 64( است
 از تفكـر در  معنـا  دهد. اين رخ مي )intentional( كه درصورت توجه پرسش و التفات ،دارد

پديـدار و   و آغـازينش ريشـه دارد   معنـاي  به )logos( و لوگوس )phänomen( مفهوم پديدار
از بـروز  اي  كه خود گونـه  ،منطق معناي بهيافته و نه  چيزي عينيت معناي به لزوماًلوگوس نه 

تـا چيـزي بتوانـد خـود را در      است »دادن )sehen lassenديدن ( مجال«بلكه ، حقيقت است
شـان   آشـكارگي  ةحقيقت چيزها و نحـو  فهمِ اين وضعيت نشان دهد. در خود شيوة به خود
كـه ويژگـي اگزيسـتانس     گشـوده بـه حقيقـت مطـرح اسـت      مثابـة  به. دازاين شود ميمهم 

)existenz( و شرايط اگزيستانسيال )existenzial( خـاصِ  شيوةتوجه است. دازاين با  مورد او 
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مجال بروز خود  با پرواو است  )in-der-welt-seinهستن ( ـ جهان ـ مند و در زمان اش هستي
. نوع روابط او با ديگري و نسبت او بـا چيزهـا افـق او را سـامان     كند ميو چيزها را محقق 

يا پروبلماتيـك   مسئله تعليم و تربيتدازاين است كه در هاي  همين روابط و نسبت .دهد مي
در اين شيوه از تفكر  .خاصِ خود بروز دهند شيوة ا بهرچيزها خود  كه اين رايمجال ب ؛است
محـور نيسـت يعنـي چيزهـا      سـوژه  كه اين .محور نيست محور و يا ابژه تربيت سوژه و  تعليم

را فـارغ از نـوع    هـا  آنو  دهـد  مـي كه خود را محور قـرار   براساس عقل و شناخت انساني
و  كنـد  مـي معنـا   ،عقـل خودبنيـاد   براساسشان، فقط  دهنگي بودنشان و چگونگي خودنشان

هـا    محور نيست يعني انسان موجودي منفعل نيست كه ابـژه  ابژه كه اينو  ،اساند نيستشن مي
منـدي و در يـك    در يك نسبت تعليم و تربيتبلكه  ،مثل آينه خود را بر انسان تحميل كنند

با حال  درهر. كه تفاوت سوژه و دازاين در فهم آن كمك خواهد كرد دهد ميموقعيت روي 
كـه دازايـن    ،و پرسـش  ،آمـوزش) هـاي   چيزها (موضوع، متربي) وها (مربي  حضور دازاين

. در ايـن  كننـد  مـي مجال بروز پيـدا   )erschlossenheit( با پروا و گشودگي ،آن است ةپرسند
، كننـد  مـي را آشـكار ن  )warheit( تنه حقيقت تربيت نه متربي و نه مربي يك و  تعليم نحوه از

ديگـر گشـودگي و    كيـ  )fürsorge(دگرپروايـي) (  تيمارداشتو  )mitsein( بودي بلكه با هم
حقيقـت در   ةدادن با نظري يابند (اين مفهوم از مجال مجال بروز مي حقيقت چيزها آشكارگيِ

سس حقيقت. در ؤنه م ،يونان باستان نسبت دارد). به اين معنا دازاين روشنگاه حقيقت است
افـق و   بلكهانگارانه نيست،  سوژه شوند و بنيادشان تربيت چيزها نفي نمي و  تعليم شيوةاين 
اي  گرايانـه و يـا منفعالنـه، بلكـه گونـه      سركوب در انتظارست، نه نوعي انتظارِ نوييهاي  راه

ــت ــه پروا دادن رخص ــدك ــتچيزه من ــيم . دراس ــوده  و  تعل ــه و گش ــت تيمارخواهان  تربي
)erschlossen( خالقانـه   محـور بـودنِ   دادن و پرسش  برابر چيزها و مجال بروز گشودگي در

جهانِ پيرامـون   به، است چيزهاي جهان با نسبت دردازاين  كه اين درعينيعني  اهميت دارد؛
)umweltبرنگـر) (  دورو ديـد  (پيرانگـري،  فراگردبينانهبا نگاهي  ) خودumsicht(   و پروامنـد

دازايـن آشـكار    )entschlossenheit( بـودن  مصـمم رويداد حقيقت با گشـودگي و   .نگرد مي
 جهان ـ دليل در به ،بلكه. اين گشودگي از جنس رهاشدگي دازاين در چيزها نيست، شود مي

بـا   )zuhanden(تودستي) ( دستي رديگر و نسبت دهاي  بودگي دازاين با دازاين بودن و هم ـ
 مصمم بـودن مفهوم طرفي دازاين اين گشودگي را با  يابند و از چيزها مجال بروز مي ،چيزها

 )zeitlich( مند زماناي  بودن خود و چيزها در نسبت و رابطه )eigentlich(اصيل) ( و خودينه
. در چنين معنايي از وضعيت بشري است كـه مربـي و   كند ميآينده) آشكار  ،حال (گذشته،
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(موضـوع   ها آنو مجال بروز به  كنند ميخود ن ةرا ابژ ها آن ،عين نسبت با چيزها در ،متربي
از  مصمم بـودن ، يعني دازاين با كنند ميحال خود را رها ن درعين ؛دهند ميتربيت)  تعليم و

 در نسـبت بـا  حال گشـوده اسـت و    ولي درعين ،كند ميرهاشدگي دربرابر چيزها مقاومت 
كنـار چيزهاسـت كـه از فـرد منتشـر       دراين مقاومت از جنس زيسـتن تكينـه    .چيزهاست
 يرويـداد چون  هم ،حقيقت شود ميو سبب  كند ميبودن جلوگيري  )das Man( (داسمن)

و آشكار شود. درابتدا برخي مفاهيم اساسي تفكر هايدگر واشكافي  يابدمجال بروز ، تكينه
و  يهسـت برمبنـاي كتـاب    ي هايـدگر تعليم و تربيتهاي  ها وآموزه و درپايان داللت شود مي

  .گيرد ميتوجه قرار  مورد زمان
  
  پديدار لوگوس و. 2

   خـود را پديدارشناسـي  پـژوهش   ) روش37 :1389( و زمـان  يهسـت  7هايدگر در بنـد  
)die phänomenologische methode der untersuchung( در اين مفهوم  دقت براينبنا ؛داند مي
مهم باشـد. در فهـم    تعليم و تربيتدر مبحث  مقالهيافت  ره در فهمِ تواند ميهايدگر  شيوة به

هـا   واژهتا ايـن   برد مي كار بهاش را  پديدارشناسانههايدگر روش  پديدار و لوگوس،هاي  واژه
فنـومن   ةكـه واژ  ،)phainomenen( د. اصطالح يونـاني فـاينومنون  ننشان دهدر خود خود را 

)phänomen( از فعل فاينستاي ،گردد به آن برمي )phainesthai(، چيزي كه خـود را  « معناي به
 كه اينجالب  .)38همان: است (آمده  ،كاردهنده و آش ، خودنشان)sich zeigen( دهد مينشان 

ابتـدايي   ةدر ريشـ  ) اسـت كـه  rede( گفتـار  مثابـة  بهاين مفهوم از پديدار به مفهوم لوگوس 
 شـود  مـي آشكارساختن چيزي كه درگفتار از آن گفته  به و است بوده يوناني دلون معناي به

 )apophainesthai( آپوفاينسـتاي تـري   دقيـق  طـور  بهارسطو اين نقش گفتار را  .نزديك است
يوناني پديـدار و لوگـوس بـه     ةريش  براينبنا ؛)43همان: ( داند مي) دادن نشان(ازجانب خود 
 و )offenbar machenسـاختن ( بـا آشكار  ،بنياد دردو،  هر اين ريشه در و گردد فاينستاي برمي

دهـد   نشان مـي  خودش در ش راشدن در نسبت است. پديدار چيزي است كه خود آشكار
)sich-an-ihm-selbst-zeigende(منزلة به ،و لوگوس دهد ميازطريقِ خود نشان خود را  البته ؛ 

. فاينستاي نيز شكلي ميان شود ميآشكارساختن چيزي است كه در گفتار از آن گفته ، گفتار
پـس   ؛و در روشـنايي قـراردادن اسـت    )helle( آوردن در روشـنايي  معنـاي  بهواكي از فاينو 

يعني چيـزي  ، دهد ميچيزي كه خودش را در خودش نشان  مثابة بهرا بايد  اصطالح پديدار
 كـه  انـد  هـا پديـدارهايي   هستنده ةهم ديدگاه  اين بربنا .)38همان: كه آشكار است، دانست (
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قرار داد تا خودشـان خودشـان را نشـان دهنـد. درنظـر      ) licht( را درپرتو نور ها آن توان مي
 بـا هسـتي تفـاوت دارد    اسـت و  ... و ،هـا  ايده، درخت، انسان نده اعم از خدا،هايدگر هست

، كه آن را بـه عقـل   ). مفهوم لوگوس نيز از مفاهيم بنيادين فلسفه است295 :1381 (هايدگر
لوگـوس را   اغلـب  امـروزه  انـد.  نسبت ترجمه و تفسير كرده و ،حكم، مفهوم، تعريف، دليل

گيرند كه برمبناي دليل و مفهوم احكـامي صـادر    نظر مي بر شناخت است در عقلي كه مبتني
نه مفاهيمي كه در بـاال  ، و بنيادين اين مفهوماي  معتقد است معناي ريشه هايدگراما  ،كند مي

و  منـد  نظـام بـروز  اي  گونـه  و مفهـوم بـه   ،حكـم  عقل،  براينبنا ؛گفتار است، است ذكر شده
و راه را بر ساير موارد  كنند ميتحميل  است شده كه خود را بر گفتاري كه بيان اند متافيزيكي

 شـيوة گرفتن اين  ناديده معناي به. البته اين كنند ميخود چيزها مسدود  دادن نشانگفتار براي 
و غياب  باالبه معاني تار فگبلكه سخن هايدگر تقليل ، نيست گفتار از بروزعقلي و مفهومي 

مجـال داد تـا   هم  ها آنبايد به چيزها ساير گفتارهاست كه براساس ناپوشيدگي (آشگارگي) 
  خود را اظهار كنند.

طوركـه   همـان  ،لوگوس ؟گفتار منطقي وحكمي) چيست لزوماً(نه  گفتار مثابة بهلوگوس 
يعنـي  آن اسـت؛   دربارةآشكارساختن چيزي كه گفتار  معناي بهدلون يوناني است  ،بيان شد

آن چيز كه درمورد آن گفته ؛ گذارد ميگفتار  معناي بهلوگوس . شود ميچيزي كه از آن گفته 
گفتار را در كتـاب  از ارسطو اين نقش  خودش ازجانب خودش خود را نشان دهد. شود مي

مـتن آلمـاني    32 ةصـفح  پانوشـت در  (بنابر روايتي هايدگربيان كرده است  (منطق) ارغنون
بيـان   راهتنهـا   عمـالً كاهـد و   كه در آن گفتار را به منطـق فرومـي   از ارسطو) و زمان يهست

در البته ارسـطو   ؛موردنقد هايدگر استكه  دهد ميحقيقت چيزها را به گزاره و حكم تقليل 
شـكل   صـرفاً كـه گفتـار نـه     اسـت  كردهبيان  ،از هايدگر يادشدهبنابر روايت  ،اخالقكتاب 

ازجانب خودش خودش را نشـان دهـد.    شود ميآن گفته  ارةدرب چه آن گذارد ميمنطقي آن 
(مجـال ديـدن)    آپو .)43 :1389 پيشوند آپو در آپوفاينستاي يعني مجال ديدن دادن (هايدگر

 معنـاي  بـه گفتـار    براين. بنـا دهنـد  مـي را در آن بروز  خودشان كه چيزها زيادي دارداهميت 
گفتـار   ،خود را نشان دهند و ثانيـاً  مجال يابند دادن دارد تا چيزها نقش مجال ،اوالً ،موردنظر

، ستا دهندگي نشان ـ خود از يمتفاوت اشكالِ دارايو  شود ميرا از آن گفته  چه آن تواند مي
باشـد.   در گفـتن يا  ندر نوشت تواند ميو اين صوت  دهدمجال  ،صوت و بيان، اعالن، مانند
 بـه  باتوجهو چيزها  دهد ميحقيقت رخ ندربارة اي  گزاره صورت به لزوماًاين گفتار  چنين هم
 ، ولمـس  ،موسيقي، طلبند. سكوت را مي دادن نشانخودمتفاوت از هاي  بودنشان مجالة شيو
توانند اشكال ديگري از مجال بروز چيزها باشند. پس پديدارشناسي نـزد هايـدگر يعنـي     مي



 1396 ، بهار و تابستاناول، سال هشتم، شمارة شناسي بنيادي غرب   60

 خودشان خاص شيوة (پديدارها) تا آن چيزها به شود مياش گفته  هدربار چه آندادن به  مجال
محور بـودن حقيقـت و    سو نقدي به سوژه جا هايدگر ازيك در اين .خودشان را آشكار كنند

سـت  چيزها در آشكارگي . گفتار البته يك راهكند ميمحور بودن آن وارد  ديگر به ابژه سوي از
بلكه ازطريـق  ، رگي حقيقت نيستطريق گزاره و روش منطق تنها راه براي آشكا گفتار از و

 همان متـافيزيكي باال . تقليل لوگوس به مورد دهند ميخود را نشان  ساير گفتارها نيز چيزها
سـنت   درقالـب آن را  هايـدگر  و بـرد  كه به فراموشـي هسـتي راه مـي    استحقيقت  شدن 

ازسـوي   چيزهـا  دادن نشـان  امكانـات ازطرفـي او از سـاير    ؛كنـد  ميمتافيزيكي فلسفه نقد 
گزينـد   كـه خاموشـي مـي    نظر او تنهـا آن  به .امكان خاموشي مثالً؛ گويد ميخودشان سخن 

فهمي  فهمي، توان به هم گزيدن است كه مي در خاموشي .به ديگري گوش فرادهد تواند مي
يافتني نيست  وگو دست گفت ةچيزي كه در چرخ ،دست يافت ،ديگري بودنِ ةشيو دربارة
الل بـودن نيسـت    معنـاي  بـه خاموشـي   كـه  كند مياذعان البته هايدگر  .)84 :1394 (فيگال
 دهنـدگيِ چيزهـا   از خودنشـان  يمتفـاوت ي هـا  نامـا بـا امكـ     براينبنا ؛)219 :1389 (هايدگر

گفتـار انـواع گونـاگون     پس .شود ميحقيقت چيزها  دادن نشانكه فهم آن سبب  ييمرو روبه
  حقيقت چيزها نيست.دادنِ  رخ راهدارد و گفتار منطقي تنها 

بلكـه   ،شناسانه نيست ما با چيزها شناخت ةمواجه نخستين معتقد است چنين همهايدگر 
اين بحـث را مطـرح    اخالق يتبارشناساست (قبل از هايدگر نيچه در كتاب  شناسانه هستي

 شـناختي و منطقـي   تقليل موقيعت بشري به گفتـارِ   براينبنا ؛)19 :1382 (نيچه كرده است)
به اين معنا كه ما نخست در نسـبت بـا    ؛شود ميها و نافهمي چيزها  رفتن نسبت زميانسبب ا

ـ  ، كنيم ميامري پيشامنطقي و شناختي برخورد ن مثابة بهچيزهاي پيرامونمان   ةبلكـه اول تجرب
امـا   ؛شويم متوسل مي تاريخي و وجودي با چيزها داريم و درپي آن است كه به انواع گفتار

ما هاي  ساير نسبت عمالً ،و شناخت را مبناي مواجهه با چيزها قرار دهيمكه منطق  درصورتي
و امكـان بـروز سـاير امكاناتمـان و      گيـرد  مـي قـرار  اي  ذيلِ نظام منطقي و گـزاره  با چيزها
و تقليـل معنـاي حقيقـت چيزهـا و      شود ميمان به آغازهايِ ديگر از چيزها سلب  گشودگي

چـون   هـم خـواهيم   نمـي  رويم ما وقتي به جنگل مي مثال رايب .دهد ميفراموشي هستي رخ 
كه نسـبتي  ، ...  و ،هواي جنگل و حال بلكه با فضا، اتمسفر، ،جنگل را بشناسيم انشناس گياه

 ةمقـدم بـر مواجهـ    )زيسـته  ة(تجرب مسئلهاين  .كنيم ميغيرشناختي است، ارتباط برقرار 
كـه بـراي    كند ميشناخت را نقد  ةاساس او نظري  اين شناسانه با جنگل است. بر شناخت

ذكـر   شايان كاويم.  را مي ،هايدگر، حقيقت و دازاين دو مفهوم اساسي تفكرِ فهم موضوع
دارد كه مايسـتر اكهـارت آن را    )gelassenheit(نام وارستگي  است كه هايدگر مفهومي به
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 دانسـت  دن جهان و سپردن خـويش بـه خـدا مـي    هاناو معناي بهدر ادبيات عرفاني خود 
بگذار چيزها خود را « معناي بههايدگر اين مفهوم را با پديدارشناسي  .)222 :1385 (جمادي

گـر   نـوعي بيـان   كـه بـه   ،خصوص مفهوم فروكاست پديدارشناسـانه  ، به»خود نشان دهند در
تـا چيزهـا خـود را نشـان دهنـد و       بينـد  در نسبت مي، كشيدن از رويكرد طبيعي است كنار
التـين   ةريشـ  كـه  ايـن . جالب دهد ميما به چيزها را نيز مدنظر قرار  (التفات) آورندگي روي

برابر رويكرد طبيعي بـه چيزهـا    كردن است كه در به عقب رفتن و امتناع معناي به فروكاست
كــه  ،رويكــرد طبيعــي بــه ايــن معنــا). 110: 1384 (ساكالوفســكي شــود مــيبــرده  كــار بــه

را  هـا  آن همـان اسـت كـه مـا در نگـاه بـه اشـيا        ،دارند نقادانه ةپديدارشناسان با آن مواجه
 كـه  آن حـال . كنـيم  ميايجاد  ها آنبراي  هويتي و ازنظر علمي يا غيرعلمي كنيم ميگذاري  نام

را نشان  شانمبارزه برخيزد تا چيزها خودشان خود بهبا اين رويكرد  خواهد ميپديدارشناسي 
در تمام اين مفاهيم مهم است. با توضيحاتي كه  دقتدر مفهوم پديدارشناسي   برايندهند. بنا

، آيد دست مي هايدگر به ةكه از آموز ،توان ديد كه براي نمونه در رويكرد تربيتي بيان شد مي
 ؛چيزها خود را براي متربي بروز دهنـد  دهد ميدر نقش كسي باشد كه مجال تواند  ميمربي 
آن فهـم دازايـن و معنـاي حقيقـت نـزد       از قبل. شود ميبه اين رويكرد پرداخته درادامه البته 

  كاويم. هايدگر را مي
  
  ناپوشيدگي حقيقت و. 3

 .داند مي )unverborgenheit( و ناپوشيدگي )entdecktheit( مكشوف بودنهايدگر حقيقت را 
درابتـدا سـه    و زمـان  يهستكتاب از  44هايدگر در بند  ؟حال منظور از اين مفاهيم چيست

ماهيت حقيقت  .2 ؛جايگاه حقيقت بيان حكم است .1: كند ميدرك سنتي از حقيقت را بيان 
تنها جايگـاه حقيقـت را بيـان     كه نه ،. نظر ارسطو3 ؛متعلق آن قرار دارد در مطابقت حكم و

). هايـدگر بـا نقـد ايـن     279 :1389 (هايـدگر  دانسته اسـت  مطابقت نيز مثابة بهبلكه  ،حكم
بلكـه خصـلت    ،نـدارد اي  خصلت گزاره صرفاًحقيقت  .كند ميردها به حقيقت اذعان رويك

بلكه معتقـد   ،كند ميرا همواره نفي ناي  البته او حقيقت گزاره ؛آشكارگي و ناپوشيدگي دارد
 ها مطابقت كند يـا نكنـد. پـس امـر اساسـي      است چيزهايي بايد آشكار باشند تا گزاره با آن

آشكار  چه آن امر غايب نيز بايد دريافته شود تا خود را آشكار كند وناپوشيدگي است. حال 
 حقيقـت حقيقـت بـه    نـدادن  . او ضمن تقليـل شود ميبراساس وجهي آشكار  صرفاً شود مي

دادن  مجال« نظر هايدگراين  بنابر .حقيقت در افق ناپوشيدگي ممكن است: گويد مياي  گزاره
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او معتقـد اسـت    كه اين عالوة ؛ بهداند مييگاه حقيقت را جا »به چيزها كه خود را آشكار كنند
نظر او حقيقـت سـاخت    . بهدهند ميبروز ناي  گزارهگفتاري و  شيوة پديدارها خود را به ةهم

 ؛دهـد  مـي دارد و در ايـن موقعيـت رخ    )anwesenheit und abwesenheit(غيـاب   حضور و
 چه آن چنين همدر گزاره نشان دهد و خود را  تواند مين شود ميآشكار  چه آن لزوماًبنابراين 

 جــا آمــاده نيســت كــه مفهــوم مطابقــت آن لزومــاًنيــز  در خفاســت و بايــد آشــكار شــود
)ubereinstimmung( يانگ) حقيقت  نقد ديگري كه هايدگر بر .)27 - 26 :1394 مطرح باشد

 روش ملهـم از  جهان اسـت. گـزاره و   دارد اين است كه گزاره امري فرادستي و بياي  گزاره
ولي ما گفتيم نخسـين مواجهـه بـا    ، شوند شناختي مواجه مي صرفاًاي  گونه منطق با چيزها به

 ،، فهموهوا بودن، حال ـ جهان ـ موقعيت در براساسو خود شناخت  چيزها شناختي نيست
 ،شـويم  پس ما درابتدا با چيزها با شناخت نظري مواجهه نمي. شود ميو گفتار بر ما گشوده 

نسـبت   هـا  آنبـا   ديگر داريمهاي  وجودي كه با چيزها و دازاينهاي  موقعيت به باتوجهكه بل
 رو ازايـن . هاي اگزيستانسيال مقدم بر امر شناختي است فهم موقعيت  براين؛ بناكنيم ميبرقرار 

كه نظر او چنين نيست  . بهدهند ميخود را بروز  در تلقي هايدگر چيزها در نسبت و موقعيت
 گفتار وهوا و فهم بلكه ازطريق حال، ما گشوده شود نخست ازطريق گزاره بر ةوهل جهان در

). حقيقـت در رويكـرد هايـدگر    144: 1395 (اينـوود  شود ميدازاين است كه بر ما گشوده 
خطا بودن   براينها خود را نشان دهند. بنا در نسبت در آيند و مجالي است تا چيزها از خفا به

خطا اين  اينوجود با ؛آن معنادار است دربارةتوافق  از حقيقت واي  ينهزم با وجود پس صرفاً
كـه   گيـرد  مـي بلكه خطا وقتي صورت ، مطابق نباشد )reältat(با واقعيت اي  نيست كه جمله

تا چيزهـا خـود را    پاي پوشاندن چيزها درميان باشد و حقيقت عبارت است از رفع پوشش
بنابر نظر هايدگر امر واقعي تنهـا بـر بنيـان جهـاني      .)145 همان:( وآشكاره كنند دهندنشان 
بـاز هـم    توانـد  مياست و فقط بر همين بنيان است كه امر اقعي  شدني كشف گشوده ازپيش

اهميـت  ، حقيقت مثابة به ،يعني گشودگي و ناپوشيدگي؛ )266 :1389 (هايدگر پوشيده بماند
واقعيـت   ةهمـ  ،شـود  ميگشوده و آشكار  ،واقعيت مثابة به ،كه يك چيز يهنگامو  دارداوليه 
امـر   مثابة بهبلكه قسمتي از گشودگي حقيقت است و اگر خطا را با واقعيت گشوده  ،نيست
كـه   صـورتي  ايـم و در  و آن را پوشـانده  ايـم  حقيقت را  فهم نكرده عمالً، سنجش كنيم، واقع

هايـدگر   .شود ميحقيقت سبب فراموشي هستي چيزها ، همواره اين مطابقت مبنا قرار گيرد
كه در خودش هست كشـف   طور : حكم حقيقي بدين معناست كه هستنده را همانگويد مي
مكشـوف  بـه هسـتنده در    دهـد  مـي مجـال ديـدن   ، دهد ميدهد، نشان  حكم حكم مي .كنيم
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حقيقـت    براينبنـا  ؛كننده بودن فهميـده شـود   كشف مثابة بهحقيقي بودن حكم بايد . شبودن
بـا  اي  دادن هسـتنده  وفـق  معنـاي  بـه بقتي ميان شـناختن و متعلـق آن   وجه ساخت مطا هيچ به

توان پوشاندن چيزي را ناحقيقت و  اين نگره ميا ب پس .)284 همان:( ديگر ندارداي  هستنده
بـرون آوردن هسـتنده از    اسـاس   ايـن  بـر مجال براي آشكارگي چيزها را حقيقت دانسـت.  

منـد اسـت    ) حقيقـت امكـان  مكشـوف بـودن  دادن به آن در ناپوشيدگي ( مجالپوشيدگي و 
 .با روش پديدارشناسي ممكن اسـت  دادن به چيزها براي آشكارگي اين مجال ).289 همان:(

وارد  جـا  رويكرد طبيعي به چيزها حقيقـت را بپوشـاند. از همـين    دهد مياين روش اجازه ن
  شويم. حقيقت مي روشنگاه مثابة بحث دازاين به

  
  از هستياي  شيوه )dasein( دازاين. 4

شناسـي در   هستيِ بشر به تفكر نياز دارد. دازاين ازنظـر واژه  شيوةدازاين براي بيان  ةواژ كليد
 مـثالً  ،وجود چيـزي  معناي بهرفت و در قرن هجدهم  مي كار بهحضور  معناي بهقرن هفدهم 
حصـر  هايدگر از تداول عام پيروي و آن را به هستي بشر من .يا اشيا ،بشر وجود، وجود خدا

 هايـدگر  جاكـه  ازآن .جاسـت  معنـي ايـن   جا و هـم بـه   معني آن در دازاين هم به »دا« .كند مي
رويكـرد   ،»انسـان «گـوييم   چون وقتي مي ؛برد كار نمي را به» انسان« لفظ است، پديدارشناس

 ،74 :1386 (هايـدگر  كنـيم  مـي او بـار   را بـر  ... و ،شناسـانه  زيسـت  ،شناسـانه  انسان، طبيعي
معنـاي   طبيعي را به درويكر تواند ميو ن خواهد مين ،پديدارشناس درمقام ،هايدگر .پانوشت)

از او كه  درصورتي .نشان دهد خود را خودش در خودش خواهد ميتحميل كند، بلكه  انسان
يـا   يكـي از علـوم و   بـر  نـي تمبكـه  طبيعـي  هاي  مفهوم انسان استفاده كند، بالفاصله رويكرد

 گويـد  مـي  سـرعت  بـه فلسفه  مثالً ؛كنند مي بارآن ه تعريف و ماهيتي باو را هستند ها  فلسفه
مبنا   اين بررويكرد شناختي به انسان است. هايدگر اي  كه گونه ،(راسيو) حيوان ناطق و عاقل

، دينـ م ازحيـث زمـان   خويشـي از خـود،   يعني بـرون  ،است كه دازاين را داراي اگزيستانس
اش را برمبناي  و براي دازاين مانند ساير اشيا درپي ماهيت نيست، بلكه دازاين هستي داند مي

كه  حال او درعين .ست و فروبسته نيستاگشوده او گزيند كه نسبت به موقعيت  عواملي برمي
امكانات نيامده  در مواجهه باجا هم است و  ست و نسبتش با اكنونش قطع نيست، آن جا اين
 شـود  ميبودنِ دازاين است كه سبب  شيوة. اين دهد ميقعيت گشوده قرار خود را در مو هم

حقيقت و هستي چيزها و خـودش جلـوگيري    تصلبهستي باشد و از  حقيقت و روشنگاه
بودن اسـت. در   ـ جهان ـ روايتي او در كند. دازاين در نسبت با چيزهاي در جهان است و به
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وقعيت دازاين در جهان مانند نحو در دستور گفت م شود مي ،دستور زبان براساس ،2تشبيهي
برعكس  ؛دهند ميمعنا و بيان خود را بروز  جمله به باتوجهكلمات هاي  زبان است كه نسبت
كلمات فارغ از جمله معنـا و بيـان   ، دستور زبان است كه مانند صرف در ،در موقعيت سوژه

متمايز اسـت. دازايـن   ، چيزها داردبا شناختي  ةمواجهكه  ،سوژه از دازاين  براينشوند. بنا مي
ديگـر در جهـان پيرامـوني اسـت و برمبنـاي      هـاي   و دازايـن  ،چيزها، همواره با موجودات

هـاي   كه بخواهيم شاخصـه  . هنگاميگيرد مينسبت و ارتباطش تصميم  به باتوجهو امكاناتش 
ير كـه درخصـوص سـا    گونـه  آن، آن را درقالب مقـوالت  اصلي هستي دازاين را مطرح كنيم

 گـوييم كـه از   ها سخن مي بلكه از اگزيستانسيال، كنيم مياستفاده ن بريم، كار مي هموجودات ب
) kategorienهــا بــا مقــوالت ( . اگزيستانســيال)106 :1395 ســنخ مقــوالت نيســت (اينــوود

هـا   آنوجوه شناختي چيزهـا را بـا    هايند، چراكه بندي پديده سامان مقوالت پيش .ندا متفاوت
 ؛تعريف و مفهوم قرار گيرند ةها ذيل آموز پديده شود ميسبب  و اين ،كنيم ميبندي  صورت

بلكـه   ،سـازي نيسـت   كه هايدگر با روش پديدارشناسي درپي تعريـف و مفهـوم   درصورتي
 مســئلة  برايناساســي را در نســبت بــا چيزهــا فهــم كنــد. بنــاهــاي  موقعيــت خواهــد مــي

 از ابتـدا كـه انسـان    هسـتنده دارد ايـن اسـت    از هستيِاي  كه تفسير مقولهي ا هانشناس هستي
) قرار داده شده است و تفسير هستي بـر  grundزيرا از پيش اصلي ( ،است معينمشخص و 

 .شـود  مـي انگاشـته   مسـلم و آن اصل بدون پرسش مفـروض و   شود ميآن مقوالت منطبق 
كه پرسـش را در مسـيري    كند ميقبل نظم و ساماني ايجاد  ازتفسير هستي براساس مقوالت 

ذات   براينبنـا  .)Herrmann 2004: 76( كنـد  مـي هـدايت   اسـت  كه اصلِ مفروض مهيا كرده
...،  سـوي  بـه  ،دازاين همواره در بودني .است ،»شدن  ازخود برون«يعني  ،اگزيستانس دازاين

قائم به ذات يا  كه ايندازاين پيش از  و است ... و ،... خاطر ، به... ، در... جوار هم، ... راه با هم
 ،هـا  ساختار اين نسبت در مناسبت دازاين با تودسـتي  .باشد، نسبت است سوژه (زيرافكنده)

ديگر بـودن و   بودي و با يا هم ،ديگرهاي  دازاين ،جهان پيرامون ،فراگرد جهان ،ها دستي پيش
دازايـن بـا   هاي  لا). اگزيستانسي37 - 36 :1386(هايدگر  شود ميتيمارداشت است كه مطرح 

متفاوت است. هايدگر از كـاربرد   ،تاريخي بلندباال دارد كه در فلسفه ،يمقوالت مشخص
. دانـد  مـي و آن را مختص موجودات غيرانساني  كند ميمقوالت در اين مورد خودداري 

و ذيل مقـوالت آورد   كرد توان چون هستي ديگر موجودات تعريف هستي آدمي را نمي
 از خود بـرون  معناي بهر نظر هايدگر ذات دازاين اگزيستانس بناب ؛)352 :1385 (جمادي

شدن است و همواره در نسبت با چيزها معنـا دارد و ماهيـت ايـن هسـتنده را بـا ذكـر        
بلكه ماهيت آن در اين است كه ، توان تعيين كرد نمي ،مربوط است ء كه به اشيا، چيستي
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 مثابـة  بـه عنوانِ دازاين  .داشته باشدازآنِ خودش ي هستن مثابة بهاش را  بايد هميشه هستي
 .)18 :1389 (هايـدگر  اين هسـتنده برگزيـده شـد    دادن نشانبيان ناب هستي [آن] براي 

دازايـن را ممكـن    )existenz( كـه قـوام اگزيسـتانس   اند  ساختارهايي نيز ها لااگزيستانسي
 مـثالً گيـرد.   صـورت مـي   هـا  آنتصميم او براساس  شيوة نحوه و يعني ؛)همانسازند ( مي

 منـد  و موقعيـت زمـان   ،ت با ديگـري بو در نس بودن با ديگري، هستن ـ جهان ـ دازاين در
 )befindlichkeit( يـافتگي  و ،گفتـار  بـودگي او در فهـم،   جـا  آناست و قوام اگزيستانسـيال  

پديدارشناسـانه   شـيوة  دنبال فهم موقعيـت دازايـن بـه    هايدگر به  براينوهوا) است. بنا (حال
فاهمـه وجـود دارنـد     مقـوالتي كـه در   ،كانـت  ةدر فلسـف  مـثالً  ،در مبحث مقوالتاست. 
شرايطي پيشيني كه امكان هرگونـه فهـم را فـراهم     :اند و ضروري ،كلي، استعاليي يشرايط
ـ عناصـر شـناختي چيزهـا حكايـت دار    از و  دنكن مي هـايي   ارچوبهـ د. ايـن مقـوالت چ  ن

نظم است)  كانت جهان بيرون بي ازمنظر( اند نظم بخشي به جهان بي ساخته براي نظم ازپيش
گانـه   دوازده مقـوالت دهـيم. ايـن    جهان را نظم مي سوبژكتيو طور بهطبق اين مقوالت و ما 

 سـازد  ها را مي سوژه آن و ذهن اند كه در فاهمه هستند ... و ،هستي وحدت،، عليتاعم از 
 نـد مدآ  ولي در ارسطو مقوالت در بيرون ،سازد مقوالت را مي ةكانت ذهن سوژ ةانديش (در

در  ،كنـيم  مـي كه ما چيزي را تجربه  هنگامي :جا نكته اين است . در اينشوند) كه كشف مي
ـ   .شود ميفهم حاصل ، فاهمه براساس مقوالت فاهمه بعد در ةمرحل  شـيوة  ر اين رويكـرد ب

بنـابر نظـر    ،اهوا در آن غايب اسـت. امـ  و خاصي از شناخت مبتني است كه زندگي و حال
ـ   تري نياز به امر پيشيني براي فهم ،هايدگر زنـدگي و   ةاست كه شناختي نيسـت و از تجرب

 )existenzial( اگزيستانسيِل درنظر هايدگر اگزيستانسيال و آورد. نهايتاً درمي فهم هستي سر
مقـوالت در  اگزيستانسيال را متنـاظر بـا    قرارداد، بنابر ،. هايدگراند  هردو صفت اگزيستانس

گفتـار،  ، كـه درمـورد هـر دازاينـي مصـداق دارد، ازجملـه فهـم        ،پيشيني مقومات ذاتي و
بـرد.   مـي  كـار  بـه آگـاهي  ــ   تـرس  و ،پـروا ، بـودن  ــ  جهـان  ــ  (يـافتگي)، در  هـوا  و حال

شـمارِ فـرارويِ دازايـن و     بي امكانات، به يندها كه مسبوق به اگزيستانسيال، ها اگزيستانسيل
ل من است من تصميم بگيرم چه باشم اگزيستانسيِ كه اين. شود ميانتخاب فردي او اطالق 

هـوا حاصـل    و فهـم و يـا حـال    مثالًبراساس  ها تصميم). اين پانوشت ،86: 1386 (هايدگر
 نحو اگزيستانس اسـت و امـر مـاهيتي نيسـت كـه ماننـد       هستن دازاين به  براين. بناشود مي

او در  اليسـ اگزيستانش ببـريم، بلكـه تصـميم    كـار  بـه شناسـيم   چيستي اشيا را مي كه وقتي
بـودن دازايـن را در    شـيوة  عمـالً هايي است كه فهـم آن   اش برمبناي اگزيستانسيال زندگي

  .كند ميمواجهه با چيزها عيان 
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  )sorge( و پروا )fürsorge( ، تيمارداشت)erschlossenheit(گشودگي . 5
، فهـم ايـن نسـبت    دردا هاي ديگر و اشيا قرار در نسبت با دازايندازاين  كه اين به باتوجه

(جهـان)   عالم معنا با دازاين و ابژه مقارن و هم اعتقاد هايدگر سوژه و . بهبسيار مهم است
جهان اسـت   خاصي ميان آدمي و وجوديِ رابطةبر  و شناخت جهان حالتي مبتني نيستند
متعلق شناسـايي نيسـت. هايـدگر     شناختي ميان فاعل شناسا و ـ ادراكي رابطةسنخ  كه از
نامـد   بـودن مـي   ـ جهان ـ بنيادين و غيرادراكي ميان دازاين با عالم را در ةرابط شيوةاين 

 .كنـد  مـي بودن از جدايي سوژه و ابژه پيـروي ن  ـ جهان ـ ). اين در49 :1381 (عبدالكريمي
 ذاتمانند سوژه تنها و قائم بـه   تواند ميبودگي است، ن ـ جهان ـ در كه اين به باتوجه ،دازاين

بنگرد و بعد با تصور كانتي)  شيوة (بهبرابرايستاي خود  ةمثاب و جهان و چيزها را به خود باشد
مشغولي در  دل ،جهان است. سه مفهوم پروا »در«ها را بفهمد، بلكه او خود  آن در خود ها آن

 راه خود را از دهد ميبه هايدگر اين امكان را  (دگرپروايي) تيمارداشتو  ،متفاوتهاي  وجه
جدا  ،دانستند نظري مي آگاهانه و كه التفات به جهان را بدواً، كساني چون دكارت و هوسرل

سـت كـه بـديهي و    امشـغولي   نوعي از انواع دل (دكارت و هوسرل) ها آنمشغولي  دل .كند
از تقابـل   فراتـر بلكه حالي است ، امري عملي نيست ،اصخ طور به ،پروا اما ،آغازين نيست

اطـرافش   مشغول جهـان دور و  دازاين همواره دل .)500 :1385 (جمادي سنتي نظر و عمل
 ... و ،خـاطر  بـه ، سـوي  كه همواره با، بـه  شود ميهستي او به اين نحو آشكار  اساساًاست و 

 او با موجودات (اشيا و .كند مياش را معين  مندي ست كه گشودگي او را به چيزها و نسبا
دارد و  ،)vorhanden( فرادسـتي  و نـه نظـري  ، دسـتي  نسـبت دم  ..) جهان پيرامونش مقدمتاً.

. هايـدگر بـه ايـن نسـبت دازايـن بـا       يابـد  ميبراساس اين نسبت براي او معنايي  يهرچيز
 نگـر  . ديد پيرامـون گويد مي )besorgen( پردازي جهانمشغولي  هاي غيردازاين دل هستنده
اسـت   پـردازي  جهـان هـاي بـارز    به چيزها از ويژگي )umsicht( (ديد دورورنگر) داشتن

دازاين در نسبتش با چيزها بنياد  )sorge( نگراني) پرواي (اهتمام، در كه )76: 1389 (هايدگر
 هـا  آنهسـتنِ بـا    ةكـه شـيو  را ديگر هاي  دازاين با دازاين رابطة هايدگر ،اساس  اين دارد. بر

 نامد. دگرپروايي با دو ويژگي مـدارا  مي )fürsorge( بودي است دگرپروايي (تيمارداشت) هم
)nachsicht(  (ــت ــه (گذش ــم )rücksicht( و مالحظ ــلبي آن    راه ه ــورت س ــه ص ــت ك اس

 ؛104 :1394است (لوكنر  )gleichgültigkeit( تفاوتي و بي )rücksichtlosigkeit( مالحظگي بي
). البته ساختار بنيادين دگرپروايي نيز پرواست. اين مفاهيم سـاختارهاي  164 :1389 يدگرها

فهـم   هـا  آنكه بـدون   اند گر دازاين نمايشهاي  يعني اگزيستانسيل اصيل و عام هستي دازاين
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از مقومـات هسـتي    اساسـاً ). پـروا  501 1385(جمـادي:   نيست شدنيهستي دازاين تصور
در   براين. بنـا شود مياساس ممكن   اين ديگر برهاي  ان و دازايندازاين است و ارتباط با جه

(غيـر از   هـا  ما با جهـانِ اشـيا و سـاير هسـتنده     ةمواجه شيوةتوان گفت  انداز مي يك چشم
 بـه  باتوجـه . دازايـن   پردازانـه اسـت   مشغولي جهان ، دلاند مان كه در جهان پيراموني ،دازاين)

 .كنـد  مـي ها ارتباط برقرار  آن اب ورنگر) نگرانه (دورو پيرامونبا ديدي تودستي  رابطةنسبت و 
در بـودن بـا    دازايـن  امـا  ؛اشياسـت  هنگرانه درمقابل نگاه سوبژكتيو و شناختي ب ديد پيرامون

(دگرپروايـي)  بلكـه تيمارداشـت    ،نـدارد  قبـل  ةمواجهـ  همانندي ا ديگر مواجهههاي  دازاين
)fürsorge( ديگـر مواجـه   هاي  گذشت (مدارا) با دازاين مالحظه وراه با  با ديدي هم و دارد

 ديگر دگرپروايـي (تيمارداشـت) اسـت.   هاي  اين شيوه نسبت دازاين با دازاين بنابر ؛شود مي
اين تيمارداشـت را  ، داند ميديگر كه آن را تيمارگونه هاي  در بحث رابطه با دازاين ،هايدگر

ـ  ةمواجهـ  ةمسـئل كـه در   كنـد  مـي مطرح  دو حد در . داردي و متربـي اهميـت خاصـي    مرب
جـاي   مشـغولي بـه   تيمارداشت ممكن است پروا را از ديگري سلب كند و خودش را در دل

كه جانشين او شود، اين تيمارداشت چيـزي را كـه ديگـري بايـد      حدي تا ؛دهد ديگري قرار
و بدين ترتيب ديگري از جـاي خـود بيـرون افكنـده      گيرد ميمشغول آن باشد بر عهده  دل
چيـزي آمـاده و    مثابـة  بـه مشـغولي را   متعلـق دل  بعـداً تـا   ،كنـد  مـي عقب نشـيني  ، شود مي

در اين تيمارداشـت   .سره از بار آن خالص كند رس دراختيار گيرد و يا خود را يك دردست
 داشـت گونـه تيمار  ايـن  .يابـد  مـي ديگـري را در  ةو سـلط  شـود  مـي منقاد  ديگري وابسته و

در اين  .)163 :1389(هايدگر  كند ميپروا را از ديگري سلب  )einspringen( شونده جانشين
ـ   و سبب ازميان شود ميشخصيت و اگزيستانس ديگري سلب  نوع تيمارداشت  ةرفـتن تجرب

 . درمقابل ايـن نـوع تيمارداشـت   شود مي ،باشد تواند ميكه خود  گونه آن، فرد و بروز ديگري
قرار دارد كه سبب بروز و آشكارگي  )vorausspringt( گيرنده) (پيش جهنده پيشتيمارخواهي 

بلكـه از  ، گيـرد  مـي . تيمارداشتي كه تيماركننده جاي ديگـري را ن شود مي ديگري ةديگرگون
پروا را از او سلب  كه ايننه براي  ،جهد لش پيش مياتوانستن اگزيستانسي ـ ديگري در هستن

تا  به او باز پس دهد ،پروا مثابة به ،اصيل شيوة بار به آن را براي نخستين كه اينبلكه براي  ،كند
با بودنِ خود به بودنِ با  ). در اين تيمارداشتهماندر پروايش شفاف و براي آن آزاد شود (

پرواي خود واقف شود و مجال يابـد تـا آزادانـه بـدان      بهرساند تا ديگري  ديگري ياري مي
 خواهـد  مـي داشـت ن  كننده است. اين تيمار گيرنده و رها اين همان تيمارداشت پيشي .بپردازد
گشـايد   وجودي دازاين ديگر را بر وي ميي ها ناكه امك ور  اين از ؛شودديگري  ينگز جاي
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تيمارداشـت    براين). بنـا 105 :1394 (لـوكنر  دهـد  ميطريق رخ   اين  و مجال يافتن دازاين از
تا ديگري بتوانـد بـا    دهد ميدلي با او رخ  (مدارا) ديگري و آشنايي و همة حقيقي با مالحظ

تفـاوتي و   گشودگي خود را محقق كند و تيمارداشت نـاقص بـا ردشـدن از ديگـري و بـي     
كه سـبب نـابودي ديگـري     دهد مياعتنايي و سرسري گرفتن ديگري و يا غلبه بر او رخ  بي
 ديـدگاه . دركنـد  مـي بودنِ دازاين مطـرح  هاي  شيوه مثابة به. هايدگر اين دو امكان را شود مي

ـ  بـه كـه  يي اسـت  ها اگزيستانسيال ازپروا هايدگر  هسـتي انسـان وحـدت    بـه   سـاختار  ةمثاب
 منـدي  گانـه زمـان   براسـاس سـاختار سـه    دازايـن  كـه  اسـت   اينتوجه  قابلنكتة  بخشد. مي

)zeitlichkeit( ،گذشته) ،ما مقـوم ايـن پـروا و      تيمارداشت اساساً و يابد ميآينده) قوام  حال
شـده در   ايم و پرتاب واقع شده ها مند آن است. ما در پرواي به چيزها و دازاين ساختار زمان

شته اسـت). ازطرفـي هسـتي    ذگذشته ( دازاين گ ةمثاب به ،يمجهان يعني پيشاپيش در ؛جهانيم
اساس راه زندگي خود را بـا گشـودگي در پـيش دارد و       اين براو  .دازاين رو به پيش است

هستي دازايـن   حاضر است. هايدگر جهاني درحال ا چيزهاي دروندرمعرض مواجهه ب نهايتاً
. كنـد  مـي معنـا   اسـاس   اين برو تيمارداشت را  داند ميمندي  خويشانه با حالت زمان را برون

 .و حـال دارد  ،گذشـته  مند است و سه عنصـر آينـده،   ژرفي زمان طور بهآدمي  پروامندبودن 
 خواهـد  ميافكند و  كه فرد رو به آينده فرامي اوستهاي  طرح عنصر اول ناظر به امكانات و

خويشـي   (اگزيستانس) اوست. او بـا امكانـاتش بـرون    ايستايي گر برون باشد كه بيان طور آن
 عنصر سوم زمان حال است كه نـاظر بـر   بودگي اوست و . عنصر دوم گذشته و واقعكند مي
ه با هم مالزمـت دارنـد و   راه چيزها و بودن با ديگران است. هايدگر معتقد است اين س هم

عبارتي  . بهدهد ميديگر در اين ساختار پيشيني رخ هاي  اكنوني ما با چيزها و دازاين ةمواجه
 ،حـال  . دازاين براساس گذشته، حال گذشته هم متصلب نيست گذشته نيستيم و درعين بيما 

اصيل بـا زمـان    ةمواجه  براين. بناگيرد ميتصميم اي  شيوه و به كند ميخويشي  و آينده برون
و براسـاس   شود مييافته هاي خود در مرگ خود و محدوديت به باتوجهاست كه اي  گونه به

 كنـد  مـي زمـان اكنـون را محقـق     ،آن از گذشته به او رسيده اسـت  كه بخشي از ،امكانات
 كـه  ايـن پاسـخ بـه    معناي هستي دازاين است و در اساساً). زماني بودن 279 :1394 (باقري

هسـتي او   دهـد  مـي روش پديدارشناسي نشان  هايدگر با تحليل دازاين به »تي چيست؟هس«
 خويشي (استعال) به گذشته، بودگي يا برون مندي خود را در برون مند است و اين زمان زمان
و تيمارداشـت و   كنـد  مـي منـدي بـروز    پروا در اين زمان .دهد ميآينده با پروا بروز  و ،حال
. البته هايدگر زماني بـودن را در گشـت تفكـرش    شود ميتقويم  اساس  اين برپردازي  جهان
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. پـس دازايـن بـا ايـن     دهد ميهستي سرايت  معناي به )ereignist( (رخداد از آن خودكننده)
  .كند ميخود را محقق  ةبودنِ خودين مصمم بودنساختار با گشودگي و 

  
  دهنده نشان ـ خود تربيت و  تعليم. 6

ـ  تعلـيم و تربيـت  در  را يـدگر ها يهـا  هـا و آمـوزه   داللت ،يفهم مقدمات به باتوجه ،حال  يپ
خـود را در خـودش   «را  يـدار پد دارد يـدار پد ةبـه واژ  يـدگر كـه ها  يدر نگرشـ  .يريمگ يم

دهد  ياست كه مجال م ينا يو اساس يا يشهامر ر يز. در مفهوم لوگوس نداند مي »دادن نشان
 ياز لوگـوس در معنـا   يـادين بن يتلقـ  يننشان دهد. ا خود را شود ميآن گفته  دربارة چه آن
 يـت ترب و  يمتعلـ  ةدارد. مـا در فلسـف   يشـه گفتـارِ آشـكاركننده ر   يمعنـ  لوگوس بـه  ييابتدا
بـر   يـادي لحـاظ بن  كـه بـه   يـيم رو روبه يدارگراو پا يانهگرا يتماه يكردهايطرف با رو يكاز
خواهند آن را بـه   يو م اند يدهرسارث  بهاز گذشته  كه كنند مي يهتك يشناخت يها ارچوبهچ

و  ،يـي گرا يشرفتپ، ييگرا مانند عمل يكردهاييبا رو ديگر يسو از و ،نسل امروز انتقال دهند
، دارنـد  يـه گونـاگون تك  هـاي  يتحاضر با روا ةكه بر تجرب ،يستياومان هاي ميستانساليساگز
 به مربوط منابع در كرات به كه دارد معايبي و مزايا رويكردها اين از هركدام البته. ييمرو هروب

نقد هرگونه  كه ايننظر به  يدگر،ها ةپديدارشناسان رويكرد اما است؛ شده ذكر تربيت و  تعليم
 طور بهرا  يسمئايدوا يسمرئال يدگرها .يستسازگار ن يادشده ياتبا نظر، است يعيطب يكردرو
 معنـاي  به. لوگوس داند ميعاجز  ،يدگيناپوش مثابة به، يقتحق يوناني ياز درك معنا سان يك

 يبلكه مجـال  يو،است و نه ابژكت يونه سوبژكت دادن نشانخود را  معناي به يداردادن و پد مجال
 يستقرار ن دادن نشان ينخود خود را نشان دهند. در ا شيوة به يزهاچ خود كه اين ياست برا

بروز دهد.  يقتحق مثابة بهخود را  يزيانطباق داشته باشد، بلكه قراراست چ يزيبا چ يزيچ
 يمدر تعل يكردرو ينا اگر .تا خود را نشان دهد يابد ميگفته مجال ، گفتار مثابة به ،در لوگوس
 يكـردن مطالـب و برخوردهـا    گرفته شـود، حفـظ   كار به يدگريها ةيدارشناسانپد و تربيت

 ةنمونه نمربراي  .شود مينقد  يمرب و يو رابطه مترب تربيت و  تعليمبا متن و مسائل  يكيمكان
نقـد   يـز سـنجد ن  يارچوب موجـود مـ  هـ را بـا چ  يآموزش مباحثانطباق  يزانكه م يمحور
ـ  يـدگري ها ةدهنـد  خودنشـان  تربيت و  تعليم. براساس دشو مي  يـك  يسِهنگـام تـدر   يمرب

، خـودش را در  كند مي يانآن را در گفتار ب يكه مرب ،يسموضوعِ تدر دهد مياجازه  موضوع
 يزهامحورانه بر چ  سوژه يكردرو يِمبنا بر يزيچ يو مترب يمرب كه ايننه  ،نشان دهدخودش 

ـ  يـد حالـت موضـوعات نبا   يندر ا 3را سلب كنند. يدنكنند و مجال د يلتحم اتمسـفر و   يب
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 يامـر درصـورت   يـن در جهان خودشان آموزانـده شـوند. ا   بايدبلكه  ،جهان مطرح شوند يب
و  يمرب يتخالق يا مواجهه ينشود. در چن هابتدا فروكاست يعيطب يكردكه رو شود ميممكن 

بـه   مكان يعني ،شود مي) يدگي(ناپوش يزهاچ يقتبروز حق يبرا ييحفظ و كالس جا يمترب
انگاشـته   يهياز امـر بـد   يگر پرسش و تفكر،، يسكن يبرا يمحل »جا« .شود يم يلتبد »جا«

ـ  يگـر  بـا سـلطه   هـا  حالـت  ينا .و تفكر دل درگرو آن نهادن است است شده  يياعتنـا  يو ب
خـود   است گفته شده چه آنتا  دهد ميدر گفتار مجال  چه آن يعني. مفهوم لوگوس اند يگانهب

 يـان مقالـه ب  يكه از ارسطو در ابتـدا  يدر ارجاع ،يدگرها يرتعب را در خود نشان دهد (البته به
طوركـه   همان ،معتقد است: ارسطو يدگر. ها)Heidegger 1993: 32( )يرنويسز متن واز  ،شد
 يـان ب (منطـق)  ارغنـون كه در كتاب  يريتفساول،  :از مفهوم لوگوس دارد يشد، دو تلق يانب

و در روش  يقـت حق يگـاه جا مثابـة  اسـت بـه   يا لوگوس حكم و گزاره در آن واست كرده 
. در شود ميفراموش  يقتحق يوناني ةيشو ر كند مي يداپ يلتقل يقتحق يگاهبه تنها جا يمنطق

سـد   يقـت گفتـار حق  يگـرِ د هـاي  يوه(منطق) راه را بر ش يقتحق يگاهروش و جا يرتفس ينا
 يارچوبهـ چ منزلـة  (بـه  شـود  مـي  يلتبـد  يزيـك بـه متاف  يقتحق يدگرو بنابر نظر ها كند مي

و  ،شدن)  يو مفهوم يا (مقوله مندي ارچوبهچ دليل به ،مفهوماين  به لوگوس در). يا مقوله
كـه   شود ميفراموش  يزهاخاص بودن چ ةيوو ش يگشودگ عمالً محوربودن، سوژه يتنها در
را  يزهـا چ يقتنسبت است و حق ي) بeigentlich( ينهخود ينِدازا يامر با ساختار وجود ينا
 نسبتش و ،هستيِ از فهمش ،اگزيستانسش برمبنايكه ، اي خودينه دازاين با يعني ؛پوشاند يم
اسـت. امـا    بيگانـه  ،گيـرد  مـي  تصميم مصمم بودن و گشودگي با ديگر هاي دازاين و اشيا با

و  يكومـاخوس اخـالق ن از كتـاب   يـدگر ها يرتفسـ  بـه  باتوجـه  ،ارسـطو  ةيشـ لوگوس دراند
آن  دربارةكه گفتار  يزهاييچ گذارد ميلوگوس  يعني ؛است ينستايآپوفا معناي به، يزيكمتاف

در سنت ارسـطو   عمالًدهنده  مجال يكردرو ين. البته ايابنداست خود را نشان دهند و مجال 
از  ييارسـطو  پـيش از  يا يشـه ر يمعنـا  يـدگر رشد كرد. ها يمنطق يربلكه تفس يافت،بسط ن

 هـاي  . حـال داللـت  كنـد  مـي تناورده  شود مي يزهاچ يسو به يكه سبب گشودگرا لوگوس 
حكم، عقل، مفهوم،  معناي به صرفاًند؟ اگر لوگوس ا چگونه يكردرو ينا يو آموزش يپرورش
 يمترب بايدخود درقالب حكم و گزاره دارد كه  نزدرا  يامر يمرب ياشود، گو يانب ... و ،گزاره

 يستانسـيال و مقدم بر امر اگز يزهاچ يقتحق شيوةتنها  را اي گزاره حقيقت وآن را قبول كند 
 (فكت) امر واقعكه مطابق  ،يا گزاره حقيقت يكلوگوس را به  ينگرش مرب ين. در اداند مي

ـ   يلصورت حكم و دل و به كند مي يلتبد ،شود ميفرض  يحو صح است  يـل تحم يبـه مترب
 يبـرا  يمجـال  يچاست كه متصلب است و هـ  ينزد مرب يقتيحق ياگو يگرد عبارت . بهكند مي
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ـ  يگـري د وجود ندارد و اصـالً  چيزها هستي از يگرگونهد يامر بروز  توانـد  مـي ن) ي(مترب
 مربـي  يِمنطقـ  يبنـد  مفصـل  براساس بايدبلكه  ،كند واشكافين ارا براساس خودش يزهاچ
مجـال بـروز    يگـر د ازمنظـر  يزهااو با چ ةو نوع مواجه يمترب يتكه خالق يردفراگ را ها آن
 ثابـة م و آمـوزش بـه   شود مي يصور عمالً يو مترب يمرب ةمواجه يتموقع يندر ا .يابد مين

. اما اگر لوگـوس را  شود ميمعنا  يب خود را بروز دهد تواند مي يزهاچ يقتكه حق يگاهيجا
نـه   يمدهنـده بفهمـ  ــ   نشـان ــ   خـود  عناصـر  سـاير  و هايش شيوه تمام درگفتار  معناي به

در خـودش   شـود  مـي را گفتـه   چـه  آنبلكه گفتار ، انهمحور يو نه مترب است انهمحور معلم
 بـه  باتوجـه  را خـود تواننـد   مـي  چيزها يعني ،كند مي اهدا) آورندگي رويبراساس التفات (

. دهنـد  بـروز  اي گزاره گفتارِ از غير اي شيوه به مند زمان هاي سشپر و تاريخي هاي موقعيت
 يمند مرب زمان يتموقع به باتوجه راآموزش هر موضوعِ موردآموزش  ينددر فرا نگرش اين

جهـان   يگـر د بيان . بهكند ميشان مطرح يرامونپ با ها آن يمشغول نوع دل به باتوجه و يو مترب
 يقـت حق روشـنگاه  مثابـة  بـه  يو مترب يمرب يراز ،شود ميتفكر  ووارد بحث آموزش  يمترب
نـه   يكـرد رو ينآورند. درضمن در ا يرا فراهم م يدگيو ناپوش يآشكارگ از يا گونه يزهاچ

 بـار  يزهـا بـه چ  را يلـي تحم يامـر  يقهسل براساس يرود و نه مترب يم ياناز م يمرب يتجد
خـود را   ي،منـد  پردازانه، براساس پـروا و نسـبت   جهان يمشغول دل براساس يزها. چكند مي

 يـن در ا .كنـد  مـي نسـبت برقـرار    هـا  آنبـا   يرانگرانهپ يديبراساس د يو مرب كنند مياهدا 
. يستها ن و ربات يوترهانوع آموزش كار كامپ ينا .يازمنديمآموزش ما همواره به آموختن ن

ـ  شـود  يم يزپره يباور ينيتو ع يباور يتاز ذهن يتترب و يمتعل نوع اين در و  ي. نقـش مرب
پروش و  كه گفتار آموزش و يزهاستشدن چ يدهن كمك به مجال دااندركار و دست يمترب

 يـن در ا يـرا بـرود؛ ز  يـل حكـم و دل  يسـو  به لزوماً كه اينست، نه ها آندرمورد  مباحث آن
جهـان و   يسـت ز ،آورنـدگي  رويهد و در  يرخ م آورندگي رويموضوع براساس  يكردرو
 يـن در ا .دارد يـت اهم يزهـا در نسبت بـا چ  يندازا يمند و زمان يزهاچ يبودن هست يزمان
و  يرامـوني در جهـان پ  يرانگرانـه پ ديـد خـود را براسـاس    يزهـا چ آورنـده  يرو يمند زمان

 در بـه  يدگيو از ناپوشـ  كننـد  مـي آشـكار   يمارداشتو ت ييجهان پروا يمشغول براساس دل
 انـد  سـاخته نشـده   يـن دازا دسـت  بـه  يزهـا چـون چ  يسـت؛ باورانه ن سوژه يگركه د دنيآ يم 

 روشنگاهدر  يزهاچ و يستن يزهامنفعل دربرابر چ يموجود ينو دازا نديستن همباورانه  ابژه
 آورنـدگي  رويو در هـر   دهنـد  مـي و پروا بروز  يمشغول انواع دل به باتوجهخود را  يندازا
 يامر صرفاًموضوع آموزش  يكردرو يندارد. در ا يت) اهميندهآ، حال (گذشته، يمند زمان
 يسـت ن يشـناخت  بدواً يزهابودن چ ةنحو يراز ،يستن يندازا يمشغول فارغ از دل و يشناخت
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خاص  ةنحو نوع آموزش ين. در ااستموضوع  حقيقت هاي يگاهاز جا يكي صرفاًو منطق 
بـروز   يبـرا  يمحلـ  توانـد  مـي ...  و ،صدا، بو، يمثل خاموش يقت،كشف حق يبرا يگريد

زمـان و جـا و اتمسـفر     تـوان  ينم  براينباشد. بنا يزهاچ ةدهند خودنشان حقيقتموضوع و 
 ةهمـ  يسـاز  سـان  يـك . در زد يساز سان يكبه  دستگرفت و  يدهرا ناد يزهاچ يآشكارگ

 يزامـر تمـا    براينبنـا  ؛شـوند  يفـرض مـ   سـان  يـك  يزها ن مكان ةو هم اند»همان ينا«ها  آدم
)differenz شـدن.   يو سـكن جا  يب، داشتن  مكان يندرع ،يعني يزتما ي. نابودشود مي) نابود
 ،شـود  ميچون تفكر ممكن ن و شود ميتفكر ممكن ن ييسكنا يو در ب ييجا يدر ب  براينبنا

 شـود  مـي رو  هروب ييها مسئلهبا  هموارهبخت   نگون ياما مترب ؛شود ميدار  آموختن خدشه
 ينچنـ  كـه اصـالً   يدرصورت ؛اند فهم يشپ يب، سنت يب، يختار يب، جا يها ب مسئله ييكه گو

 يكه سخن يا با متن مرده يو مترب يردم ياست كه متن م حالت يندر ا چنين همو  يستن
و فقـط در سـطح    يسـت رو ن ژرفـا مواجهـه   گونـه  ين. اشود ميرو  هگفتن ندارد روب يبرا

 يسنت فكر يندر هم كه اينو جالب  دهد مينام موضوع آموزش انتقال  را به يمحفوظات
ـ  بـه  التفـات  بـدون  را بيرون و يماراده كن يمتوان يم كنيم ميما گمان  هـا و   يسـته ز ةتجرب

نـدارد و   يمنطقـ  و يشـكل شـناخت   لزومـاً  يزهـا چ يقتكه حق يدرحال ،يمبشناس يزندگ
موضوع را بـا   يكخاص خود را دارند،  يتاهم يبراساس هر دوران مند و يتموقع يقحقا

بر آمـوزش   يقتحق مثابة بهتوان در امروز افكند و  ينم در گذشته ييكندن از جا ياترجمه 
مجـال   يزهـا حاضر چ يابِ) به غdestruktion( يشكن با ساخت يدكرد. با يلو پرورش تحم

عـدم   را همـانِ  يـاب تا مبادا غ يدموضوعات را كاو عمقداد و  يتدر نسبت با موقع دوباره
 كـه  اين ينآموزش درع يناست. ا يشدگ پنهان ياباما غ ،هستنده است فقدانعدم  .يمبپندار
 ةاست كه در نسبت بـا گذشـت   يا ينه. خودشود ميحل ن يگرياما در د ،آشناست يگريبا د

ـ اندازانـه در نسـبت    براساس امكانات گذشته، طرح، يتاست و در اكنون يگريخود و د  اب
، يـدگر ها يمفهـوم  يهـا  براسـاس داللـت   ،موضـوع در آمـوزش   .گيـرد  مـي  يـدن بال يندهآ

 پرسش. يستدر كار ن يانيپاسخ پا يا يانپا يعنياست،  يراه بودگ محور بودن و در پرسش
 يسـت. پرسـش محـور   يزهاچ يقتبروز حق يتازه برا يها به راه يجو و گشودگ و جست

نگر است كه  يرامونو پ ،مندانه جهان، مشغوالنه دل يبلكه پرسش ،يستداشتن ن ينجواب مع
ل و ئالمسا حل يمرب  براينبنا ؛را در نظر دارد يزهابودن چ يو زمان ينمند دازا زمان يتموقع
 يـدگري بدهد. در پرسـش ها  يِلب به متربص يفيتعر يتا در هر مدخل يستنالمعارف يرةدا

دار  كـه متفكرانـه و پـاس    كند ميبروز  يزهاچ مواجهه با در) gelassenheit( يوارستگ ينوع
  .  يزهاستبه چ يگشودگ



 73   ... هايدگراي ه هتربيت، براساس آموز در تعليم و تيمالأت

 براسـاس متربـي   مربـي و  رابطـة تربيـت نسـبت و    موضوعِ بعدي در بحـث تعلـيم و  
بـا   )mitsein( يبـود  هـم است. هايـدگر معتقـد اسـت دازايـن در      )fürsorge( يمارداشتت

 :اين تيمارداشـت دونـوع اسـت    .تيمارداشت داردنحوي اگزيستانسيال  به هاي ديگر دازاين
يكي تيمارداشت غيراصيل است كه ديگـري دازايـن را بـه داسـمن (فـرد منتشـر) تبـديل        

و غـرق در   گيـرد  مـي مندي خود تصـميم ن  يعني دازاين براساس موقعيت و جهان؛ كند مي
 .دشـو  مـي گفتـه   »شـونده  جانشـين « تيمارداشـت  گونـه  بـه ايـن   .شود مي(داسمن)  همگان

مشـغولي و   و دل شـود  ميايستايي خارج  وهواي تصميم و برون اگزيستانس دازاين از حال
نيـز   )گيرد ميفردي كه دازاين  هاي تصميم( پرواي او غيراصيل و موقعيت اگزيستانسيل او

مجـال بـروز    مشغولي و پرواي دازاين دل خواهد ميشود. دوم تيمارداشتي كه  مخدوش مي
ايـن تيمارداشـت    .هـايش فهـم شـود    دازايـن و نسـبت   موقعيت مدارا يابد و با مالحظه و

كه مربـي در   هنگامي ؟چيستمربي و متربي با نظام آموزشي نسبت . شد هناميد »كننده رها«
سـان بـا    اش را هم متربي، گيرد ميهاي متربي را ناديده  مشغولي و تصميم دل فرايند آموزش

در چنـين فضـايي متربـي     .كنـد  مـي اعتنـايي   بي اووهواي  ها و حال به حس وبيند  همه مي
در ايـن  . اش اسـت منطبـق شـود    كه در ذهـن مربـي   يالگوي ازند تا ب وپا مي عاجزانه دست

اي  پنـدارد و در مكـاني رقـابتي بـه رتبـه      هاي خـودش را نااصـيل مـي    انطباق او پروامندي
كـه متربـي   انديشد كه قرار است نصيبش شـود يـا از او سـتانده شـود. ايـن وضـعيت        مي

بـدون مالحظـه و   ، (القاي الگوي ذهني و وجـودي مربـي از مباحـث    است دچارش شده
را نـابود   متربيخالقيت  آزادي و عمالًوهواي متربي و پرواي او)  توجه به موقعيت و حال

(متربـي) را   هـر دازاينـي   ةخودينگي (اصـالت) و وضـعيت تكينـ    . اين تيمارداشتكند مي
محـور و   آزمـون . آمـوزش  كنـد  مـي و داسمن تبـديل  همگان  شبيهفرد فراموش و او را به 

 توان ذيل همين نوع تيمارداشت فهميـد كـه مربـي و يـا نظـام آموزشـي       خالقانه را مي غير
و در رقابـت و  رد وآ درمـي غيرمشـاركتي   حالت انفعالي و بهبراي دازاين نسبت با آينده را 

كـه در   به آن برسـم (درصـورتي   خواهم آينده جايي است كه من مي افسارگسيخته سرعت
 .اكنـون فرامـوش شـود)    كه اينبدون  ،اندازيم آينده را در اكنونيت طرح مي هايدگر ةانديش

متربـي را در اكنـوني منفعالنـه     ةشـد  محورانـه و تجـاري   آزمـون  داشـت درادامه اين تيمار
تفكـر و   سـتاند و خالقيـت   مجال هستيِ خاص خودش را از او مي برد و فرصت و فرومي

 . درمقابلكند ميل ئزاگشوده را  به چيزها و با ديگران بودني مصمم و مشغوالنه دلپرسش 
مشغولي به  و التفات به چيزهاي جهان پيراموني و دل ،پرسش، تفكر، تيمارداشت رهاكننده

منـد و خـالق را بـراي     و موقعيتي نسبت كند ميهاي آموزشي و درسي را تقويت  موضوع
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اش  سازد تـا خـودينگي   ش ميايبر خودينه ييا زيسته ةتجرب فرصتكه  كند ميمتربي فراهم 
  نگر تبديل نشود. سان هم به ماشيني يك(مربي) حفظ شود و خودش 

 ،روايـت مـاركوزه   ، بـه 1929در سـال   ،اي شوم هايـدگر در سـخنراني   پايان يادآور مي در
. علمـي كـه   كند مينسبت علم با دازاين را در دوران معاصر نقد  مند و بي موقعيت غيرجهان

. شود ميبحران در علوم  باشد سببخودينگي و گشودگي قطع شده  نسبتش با جهان دازاين
فروشـند و   روح علمي مي فاقد تحصيالتاند و  فروشگاه شده ها امروز دانشگاه :گويد مياو 

او اشتغال اساتيد به جـزوات و كتـب    اساس نبراي .ميان رفته است دازاين از نسبت دانش و
و معتقد اسـت تحصـيالت فعلـي بـا     كند  مينگرش است، نقد اين كه از عواقب  ،درسي را

پروايـي)   (جهـان  مشغوالنه دلنسبت  اساس  اين بر) 44 :1377 نزديكي ندارد (هايدگر جهان
ها نيز  تيمارداشت دازاينو است ي علوم) از ميان رفته ها نادازاين با چيزها (موضوعات وبني

نظام  شده است. اساتيد و شونده و جانشين ،اعتنا بي، در آموزش تبديل به تيمارداشتي ناقص
هـا بـا    ميراندن مـتن ، شده تجاريهاي  رقابت، اي كليشههاي  باكت، محوري با جزوه ،آموزشي

مجال  و تفكر و حضور هستيِ چيزها ،كردن كالس و خانه و مرزبندي ،شده سختهاي  دگم
هايـدگر بـا    اساس  اين براند.  در علم شده بحران و سبباند  مخاطره انداخته بهرا  ها آنبروز 

، با واشكافي پرسـش هسـتي   ،و زمان يهستخود قصد دارد در كتاب  ةشناسان روش پديدار
درقالـب   خواهـد  مـي تربيت را يـادآور شـود. او    تبع آن بحران در تعليم و و به ،بحران علوم

 براسـاس راهي نو براي پرسش از معناي هستي بگشـايد و   نسبتي دوباره با هستي و دازاين
هسـتي را روشـن كنـد و     دي هستي و درنهايت معناي زمان بودگينم زمان واشكافي هستي

تربيت، كه گشوده بـه   در تعليم و راه نويياز حقيقت چيزها را به ما نشان دهد. اي  افق تازه
رخـدادي تـازه از    اشد، تا موضوعات براساس جهـان پروايـي و تيمارداشـت   روي چيزها ب

  نشان دهند.  خود شيوة به خود را حقيقت را عيان كنند و مجال يابند تا
  
  گيري نتيجه. 7

بـا روش   و زمان يهستهايدگر (در كتاب هاي  تربيت در آموزه پرسش از چگونگي تعليم و
چيزهـا مجـال    شـود  ميرساند كه پديدارشناسي سبب  ما را به اين نتيجه مي )پديدارشناسي

 بودني است كـه  ةبلكه شيو ،محورانه است نه ابژه محورانه و اين رويكرد نه سوژه .بروز يابند
 طـور  بـه اسـاس    ايـن  دازايـن بـر  . شود مي سبب امكان بروز چيزهابودن دازاين  روشنگاهبا 

، دازاين رابطةنوع بلكه  ،شود ميبا چيزها مواجهه ن يشناختدر نسبتي با ذهنيت و  سوبژكتيو
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اي  بودن عنصر مقوم آن است، با چيزهاي (غيـردازاين) رابطـه   ـ جهان ـ بودني كه در ةمثاب به
 ةشـيو  بـه  ،سـوژه  منزلـة  بـه ، انسـان  ةكـه در ايـن رابطـه چيزهـا ابـژ      ،پردازانـه اسـت   جهان

ا پيرانگرانه است و اين چيزها در اتمسفر دازاين با چيزه رابطةبلكه  ،شناسانه نيستند شناخت
بلكـه   ،شناختي با چيزهـا نـداريم   رابطةالبته نه به اين معنا كه ما  ؛خودشان چيزبودگي دارند

 متأثر شناختي  ديگر نسبت طرف ما با چيزها نيست و از ةشناختي نخستين مواجههاي  نسبت
تودسـتي در   رابطـة جا چيزها براساس  اين در مندي ماست. هستي و نسبت شيوةاز رابطه و 

كـه موضـوعات    شـود  مـي تربيت سبب  يابند. اين رويكرد در تعليم و دازاين معنا مي جهانِ
هسـتي   وجودي در نسبت با زمان واي  شيوه بلكه به ،شكل شناختي به تربيت نه بدواً تعليم و
وز حقيقت در زمـان  فرصت يابند نسبت جديد ايجاد كنند و بر وكنند  چيزها بروز دازاين و

جهان از  ديگر درهاي  هستي دازاين و چيزها ممكن شود. ازطرفي نسبت دازاين با دازاين و
وهواي ديگري و توجـه بـه ديگـري بـراي      فهم حال  براينبنا ؛تيمارخواهانه است رابطةنوع 
 خود بروز دهد از عناصر اصلي اين مواجهه است كـه بـا مالحظـه و    شيوة خود را به كه اين

بودي با افـراد ديگـر    هم وخودينه اي  شيوه ديگري به شود ميگذشت در نوع اصيلش سبب 
متربي درقالب ايـن   مربي و رابطةدرصورت بازسازي  تربيت و  تعليمخود را محقق كند. در 

دي نـ م و در نسـبت بـا زمـان    شـود  مـي خالقيت براي دو طرف ايجاد  از تيمارخواري شيوه
تربيت بـا رويكـرد    نهايت در تعليم و نماياند. در ها رخ مي زاينحقيقت دا هايدگري معناي به

 ؛البته هـر امـر جديـدي نـو نيسـت      .داريم نويي ةموضوعات مواجه و ها ناهايدگري با انس
  در تفكر. ست و محمل افقي نواتربيت  گشودگي به مباحث تعليم و چراكه نو بودن

  
  ها نوشت پي

 

1. Heidegger (1927). 

فهـم   منظـور  بـه تشبيه از نويسندگان مقاله است كه از تفكيك صرف و نحو در دستور زبـان  اين  .2
  .سوژه و دازاين استفاده شده است

كـه ذيـل سـنت    است حاضر  ةهاي پژوهش نويسندگان مقال شده در اين قسمت يافته مطالب بيان. 3
 .فهم است قابل زمان و يهستپديدارشناسي هايدگر براساس كتاب 
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  .علمي: تهران، احمدعلي حيدري ةترجم، يدگرها ينمارت يشةبه اند يا روزنه، )1395( مايكل اينوود،
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 ةپژوهشـكد : تهـران ، تعلـيم و تربيـت   ةفلسـف  و روش پـژوهش در  يكردهـا رو، )1394( خسرو باقري،
  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي

  .ققنوس :تهران، يدارشناسيپد ةو زمان ينهزم، )1385( سياوش جمادي،
  .گام نو :تهران، قرباني محمد ةترجم، يدارشناسيبر پد يدرآمد، )1384( رابرت ساكالوفسكي،
  .فرهنگ نقد :تهران، استعال و يدگرها، )1381( بيژن عبدالكريمي،

  .حكمت :تهران، شهرام باقري ةترجم، يدگربر ها يمدآدر، )1394( كونتر فيگال،
  .علمي :تهران، علي حيدري احمد ةترجم، د و زمانوبه وج يدرآمد، )1394( آندرئاس لوكنر،
  .آگاه ، تهران:داريوش آشوري ةترجم، اخالق تبارشناسي، )1383( فردريش نيچه،

 ةنامـ  »ماركوزه تيبه روا دگريها يرانسخن ،عالم در يزندگ كيآكادم ةمطالع« ،)1377( ينمارت يدگر،ها
  .يفرهنگ يهادفتر پژوهش ،يصادق يمهد ةترجم ،فلسفه
عبـدالكريم   ةترجمـ ، يسـم مدرن تا پست يسماز مدرن ؛ييگراانسان ةدربار يا نامه، )1381( مارتين هايدگر،

  .ني : نشرتهران، رشيديان
  .ققنوس: تهران، ش جماديوسيا ةترجم، و زمان يهست، )1386( مارتين هايدگر،
  .ققنوس :تهران، سياوش جمادي ةترجم، خوانندش تفكر؟ چه آنچه باشد ، )1388( مارتين هايدگر،

  ني : نشرتهران، عبدالكريم رشيديان ةترجم ،و زمان يهست، )1389( مارتين ايدگر،ه
  .حكمت :تهران، بهنام خداپناه ةترجم ،ينواپس يدگرها، )1394( جوليان يانگ،
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