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Abstract: The present study focuses on examining Heidegger’s
position on the effect of death-awareness on genuine life and the
relationship between death, life and authenticity. Heidegger’s
concern is the question of existence with a fundamental analysis
of Dasein as pure life in the realm of being towards death. The
thought of understanding death is deeply linked to Dasein’s nonexistence as well as other fundamental concepts such as anxiety,
conscience, and authenticity. Getting rid of the vulgarity of
everyday life is based on the turning point in choosing the
genuine Dasein – death. Death is an element of understanding
Dasein and conscience is also an element of understanding
authenticity in life. In the meantime, anxiety is a precondition for
authenticity and the discoverer of the veil of death. In
Heidegger’s thought, the search for Dasein’s genuine face by
relying on death and emphasizing the choice of a person away
from the unscrupulous conscience of others is evident.
Therefore, in his thick intelligence, death-awareness is one of the
most important things in building a genuine life. But his
approach to death as the beginning or end of life, the
phenomenon of authenticity in this world or the hereafter, as
well as the genuine life here or there, paves the way for a
different view of the metaphysical tradition of the past.
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Introduction:Life is always influenced by death as the deepest
human concern. Death-awareness and its special relation with human
life to elevate him to the more authentic position is among the main
topics of Heidegger’s thought. This study aimed to describe and
explain the effect and relation of death and thinking about death on
authentic life in Heidegger’s view. In this regard, first, deathawareness and authenticity is analyzed in Heidegger’s view and after
clarifying their relationship, it is shown how Dasein is authenticated
in its relation and confrontation with death and lives an authentic life.
Understanding death as the Dasein’s Being and its disclosure in
anxiety state-of-mind is scrutinized as the precondition of authenticity
and the role of conscience in understanding authentic life. Finally,
Heidegger’s approach is critically reviewed. Heidegger has
established his philosophy in a way that death gives meaning to his
most fundamental question, question of existence. Heidegger’s
concrete analysis of Dasein as Being-toward-death is his vignette of
authentic life. Dasein dies and death is the foundation of authentic
choice, the choice of what self finds, not what is favored by others
and is inauthentic. Although Heidegger highlights death as the key to
understand life, his ultimate objective is the essence of life (Biemel,
2008). Thus, the basic assumption is that in Heidegger’s view, there
is a vast relation between death, life, and authenticity and authentic
life is deeply influenced by thinking about death to the degree that
authentic life is only realized by cultivating the land of death.
Methodology: This study aims to examine the influence of deathawareness in achieving authentic life in Heidegger’s thought and to
analyze his views in this regard. Accordingly, it is necessary to review
his views in his works including, books, essays, and interviews as
well as the works written on Heidegger. Given the topic under study,
a descriptive-analytical method was used in this article. Moreover, the
data and information were collected through library research.
Findings: Given the main topic of under study and the analysis of the
relation of death-awareness with choosing authentic life, it could be
concluded that authentic life in Heidegger’s view is subject to
understanding existential death As existential death is a possibility
that is always rooted in the authenticity of Dasein (Mulhall, 2005). It
is authentic understanding of death that can lead Dasein to authentic
life. If Dasein departs from this understanding, it will fall down into
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a average dayliness, leading to an irresponsible understanding of life.
In this regard, in his History of the Concept of Time, he highlights that
it is only in death that Dasein can say with certainty “I am”
(Heidegger, 1985) and what reveals the existence of Dasein is nothing
but anxiety. It is only in anxiety that we confront nothingness (Paluch,
1970) and this awakens conscience. In Heidegger’s view, conscience
is the element of understanding essence and death is the element of
understanding life. Neglecting death is the basis of inauthentic life.
Heidegger lays the ground for authentic life by confronting Dasein
with death and guides it from inauthenticity to authenticity. By the
notion of Being-toward-death of Dasein, Heidegger makes it
determined in choice and the necessity of the responsibility of this
choice. Therefore, he prevents Dasein from falling down into average
dayliness. What guides Dasein from the negligence of inauthentic life
towards authentic life is continuous resistance against falling (Dix,
2004). Furthermore, Heidegger pursues the limits and boundaries of
life, death, and authenticity in the border between birth and death of
Dasein and sees death as the absolute end of Dasein. Thus, he does
not see a safe refuge after death and defines authenticity in this finite
circle of Dasein and dependent on it. According to Heidegger’s views,
life, authenticity, and Dasein’s choices remain enclosed in the form
of beings of timeliness, worldliness, and historicity. He sees no other
scale to evaluate the relation of life with death and authenticity. This
view reduces the feeling of security in life with the belief in
impossibility and another world.
Discussion and conclusion: The results of this study showed that the
basis of Heidegger’s work is questioning death in order to demystify
the meaning of questioning being through a phenomenological
method. Non-being is Heidegger’s solution to explain Being and
death is the most special possibility of Dasein in discovering meaning
of life in its authentic aspect. He sees the death of Dasein in relation
with time and he confronts its anxiety with its finiteness. It is in this
confrontation that conscience awakens in Dasein. Conscience is the
element of understanding authenticity and saves Dasein from falling
down into the abyss of talkativeness, curiosity, and ambiguity.
Therefore, the existential understanding of its death and
distinguishing between existence and being make Dasein as Beingtoward-death in control of its decisions. In this way, as Dasein leaves
the dominance of others and general conscience, it escapes
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compatibility with the normal forms of life and achieves authenticity
in life by accepting the responsibility of its decisions. Heidegger’s
authenticity is realized in the limits and boundaries of Thrownness
and death as the absolute end and there is no other world. Authentic
life is only realized in Dasein as Being-in-the-world and there is no
need for another world in Heidegger’s view.
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تاریخ دریافت:

چکیده :تحقیق حاضر متمرکز بر بررسی موضع هایدگر در قبال تأثیر مرگاندیشی بر زندگی

1399/6/19

اصیل و نسبت میان مرگ ،زندگی و اصالت است .برای نیل به این هدف از روش توصیفی تحلیلی

تاریخ پذیرش:

استفاده شد .دغدغهی هایدگر پرسش از هستی با تحلیل بنیادین دازاین بهمثابهی زندگی محض در

1399/9/8

ساحت هستن بهسوی مرگ است .اندیشیدن به مرگ بافهم ایستاده در نیست بودن دازاین و

واژگان کلیدی:

همچنین سایر مفاهیم بنیادی ازجمله اضطراب ،وجدان و اصالت پیوند عمیق دارد .رهایی از ابتذال

مرگ،

زندگی روزمره مبتنی بر نقطهی عطف انتخاب وجه اصیل دازاین ،یعنی مرگ است .مرگ عنصر

مرگاندیشی،

فهم دازاین و وجدان نیز عنصر فهم اصالت در زندگی است .در این میان اضطراب پیش شرط

اصالت،

اصالت و کاشف حجاب مرگ است .در تفکر هایدگر ،جستجوی وجه اصیل دازاین با اتکا به

زندگی،

مرگ و تاکید بر انتخاب فردی به دور از وجدان نااصیل کسان مشهود است .بنابراین ،در هوش

هایدگر

ستبر او ،مرگاندیشی از واجبترین امور در ساخت زندگی اصیل است .اما رویکرد او نسبت به
مرگ بهمنزلهی آغاز یا پایان زندگی ،پدیدهی اصالت در دنیا یا آخرت و همچنین زندگی اصیل
در اینجا یا آنجا ،زمینهساز نگاهی متفاوت به سنت متافیزیکی گذشتگان است.
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مقدمه

اندیشییییدن به مرگ و تأثیر آن در زندگی آنچنان حائز اهمیت اسیییت که  16عبارت از
 126عبیارت برجیایمیانیده از هراکلییت در بیاب مرگ اسییییت واینر.)2352/3 :1385 ،
بهطوریکه گاهی انسییانهای دوران باسییتان ،عدآ آگاهی از مرگ را هدیه خدایان تلقی
میکردند .چنانچه آخیلوس در نمایشینامهی پرومتئوس خدمت واقعی به انسیان را نه هدیه
کردن آتش بیه او ،بلکیه نیاآگیاهی از زمیان مرگ میدانید قلیپور .)203 :1392،آنچیه
آدمی را ناگزیر از پذیرش مسییییولیت زیسیییتن خویش میکند و او را به عمیقترین ابعاد
زندگی واقف میسییازد ،اندیشیییدن به مرگ اسییت .چنانچه تولسییتوی  )1910-1828در
کتاب مرگ ایوان ایلیچ این احساس و اندیشه انسان رویارو با مرگ و تأثیر آن بر زندگی
را به زیبایی ترسییم میکند .در این میان ،هایدگر با طرح پرسیش انمیمامی از معنای هسیتی
به تحلیل دازاین پرداخته و با تأکید بر مرگ از فهم اصییییل مرگ و اهمیت آن بر انتخاب
اصیالت در زندگی سیخن به میان میآورد .اگرچه او بر مرگ بهمثابهی کلید فهم زندگی
تأکید دارد ،اما هدف غایی تفکر او نفس زندگی اسیت بیمل .)21 :1387،هایدگر فلسیفه
خود را بهگونهای بنانهاده اسییت تا موضییوم مرگ ،معنا بخش بنیادیترین پرسییش او قرار
گیرد .تحلیل انمیییمامی هایدگر از دازاین بهمنزلهی بهسیییوی مرگ بودگی سیییرلوحهی
توصییییف او از اصیییالت اسیییت .دازاین میمیرد و همین امر حکایت از وجود داشیییتن او
بهعنوان اسیاسییترین مسیألهی هسیتی در رویکرد هایدگر به زندگی اسیت .در مواجهه با
حالمندی اضییطراب اگر دازاین از مرگ خود نگریزد به هسییتی اصیییل خویش پی برده
اسیت .در اینجاسیت که فهم اصییل دازاین از خویشیتن خویش کلید درد زندگی اصییل
قرار میگیرد و دازاین بیهسیییوی زنیدگی اصیییییل گیاآ برمیدارد .بیدین ترتییب ،او برمبنیای
آنچه خود مییابد ،نه آنچه خوشییایند دیگران اسییت ،زندگی میکند .مسییأله اصییلی این
مقاله این اسیت که آیا مرگاندیشیی تأثیری در دسیتیابی به زندگی اصییل دارد؟ و اگر
چنین نسیییبتی وجود دارد ،این ارتبیاط چیه و چگونیه اسییییت؟ در این راسیییتیا ،در ابتیدا
مرگاندیشییی و اصییالت را در اندیشییه هایدگر واکاوی میکنیم و پس از دریافت ارتباط
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آنها نشان میدهیم چگونه دازاین در نسبت با مرگ و مواجهه با آن اصالت یافته و اصیل
زندگی میکند .در طی این مباحث فهم مرگ بهعنوان هسیتن دازاین و آشیکارگی آن در
حالمندی 1اضیطراب بهعنوان پیششیرط اصیالت و نقش وجدان در فهم اصییل زیسیتن مورد
مداقه قرار میگیرد و درنهایت رویکرد هایدگر مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.2
 .1مرگاندیشی نزد هایدگر

در معنیای سیییاده ،مرگانیدیشیییی یعنی زنیدگی هر آدمی متنیاهی بوده و میا نیز بیا بیاقی
موجودات تفاوتی نداریم )Minton, 2001: 42؛ اما اندیشیییدن به این تناهی مخت
انسییان و یکی از صییفات نوم بشییر اسییت مککواری .)196 :1376،رویکرد هایدگر به
پدیدهی مرگ در دو وجه قابلبررسیی اسیت .مرگ وجودی و مرگ غیر وجودی؛ مرگ
غیر وجودی را هایدگر در دو نوم بکار میبرد؛ یکی با عنوان َسییقَش شییدن 3که دربارهی
هسیییتندههای زندهی غیر از دازاین بکار میبرد و دیگری اصیییطفح فوت 4فیزیولوژیکی
دازاین یا کسیان به نحو تقویمی اسیت .هر دو تعبیر از مرگ غیر وجودی ،فهم غیر اصییل
از مرگ اسیییت .اما مرگ وجودی ،همان فهم اصییییل دازاین از ناهسیییتن خویش اسیییت.
هیاییدگر مرگ وجودی را امکیانی میدانید کیه همواره در اصیییالیت دازاین ریشیییه دارد
 )Mulhall, 2005: 126و فهم اصیییییل دازاین از مرگ خویش اسیییت .بیا این بییان
وقتیکه دازاین به «نه دیگر-آنجا-هسیتن  5خویش میاندیشیید ،درصیدد پاسیص اصییل به
پرسییش هسییتی به نحو مرگاندیشییی اسییت .بهزعم هایدگر دازاین ،بهسییوی – مرگ-
هسیتن 6اسیت و اگر دازاین از بهسیوی -مرگ –هسیتن غفلت کند در روزمرگی سیقوط
میکند؛ اما اگر به این وجه اصیییل خویش التفات داشییته باشیید ،مرگاندیش خواهد بود.
1. state-of-mind
 . 2برای مطالعه بیشییتر رجوم کنید به :جمال سییامع و محمد جواد صییافیان« ،تأملی بر معنای مرگ اندیشییی در فلسییفه
هایدگر مجله تأمفت فلسفی ،شماره  ،17پاییز و زمستان  ،1395ص

186-155
3. Perishing
4. Demise
5. no-longer-Dasein
6. Being-toward-death
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در اینجیا مرگ بیهعنوان ییک امکیان و نهیاییترین امکیان دازاین مطرح اسیییت .زنیدگی
دازاین همواره رو به مرگ و مرگ شییوهی هسیتن اوسیت .بدین ترتیب ،ازآنجاکه مرگ
مساوی با نه دیگر آنجا بودگی است ،اندیشیدن بدان ،اندیشیدن به توقف وجود و زندگی
دازاین اسیت .پس مرگاندیشیی ،اندیشییدن به هسیتی و بهتبع آن زندگی اسیت .درواقع،
مرگ انیدیشیییی امری وجودی اسیییت کیه نیه در مرگ دیگران ،بلکیه تنهیا در مرگ خود
دازاین متجلی اسییت و هایدگر آن را تحلیل اگزیسییتانسیییال مرگ میداند Dreyfus,
 .)2005: 290این نوم مرگ ،اصیلترین امکان دازاین و اندیشیدن بدان اصیلترین نوم
تفکر اسییت .هایدگر با «پرسییش از هسییتی در کتاب وجود و زمان و همچنین دعوت به
«اندیشییدن اصییل در کتاب «چه باشید آنچه خوانندش تفکر تا اثر «پرسیش از تکنولوژی
کیه در این مقیالیهی اخیر ،بیه تعبیر ریچیارد برنشیییتیاین ،آنچیه هیاییدگر از میا میخواهید این
اسییت که اندیشییناد باشیییم برنشییتاین ،)64 :1383،به دنبال اندیشیییدن اصیییل و اصیییل
اندیشییدن اسیت .اندیشیناکی با واشیکافی انمیمامی پرسیش هسیتی آغاز و در «بهسیوی –
پایان -هسیتن  1دازاین نمود مییابد .هایدگر یکی از انگشیتشیمار متفکران دوران مدرن
اسییت که بهطورجدی به مرگ اندیشیییده و آن را در قلب کتاب اصییلی خود جای داد.
حتی در واپسین آثار هایدگر نیز انسانها میرایان نامیده شدند و در چهارگانهاش این منش
یا وجه مشیخصیهی میرایی امری اسیت که میان انسیان و سیه عنصیر دیگر تفاوت میگذارد.
بیه همین سیییبیب وی قیائیل اسییییت حکیاییت اصیییلی ،در بنییاد هر حکیایتی مرگ بوده
احمدی )486-487 :1381،و اندیشییدن بدان اسیت که آدمی را از شییوهی غیرمسییوننه
نااصییل زیسیتن هرروزه به انتخاب مسیئوننه اصییل زیسیتن سیو میدهد؛ اما به شیرطی که
غفلت هرروزگی چنین مجالی را بدهد .بدین سیبب ،هایدگر بر این باور اسیت که زندگی
هرروزه مجیال چنین فرصیییتی را بیه دازاین نیداده و بیا غر کردن او در آرامش دروغین
جماعت ،تأمل در باب مرگ را به آیندهی نامعلوآ تقویمی تقلیل میدهد .در این وضعیت
داسیمن 2هرگز فرصیت دیدار با تناهی خویش را نداشیته و بدان نمیاندیشید .بدینسیان در
1. Being-at-an-end
2. Dasman
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نگرش هیاییدگر زنیدگی در جمیاعیت جرمت تیأمیل دربیارهی مرگ را از دازاین میگیرد.
بهطوریکه مرگاندیشیی نزد عموآ بهمنزلهی ترس ،نااسیتواری و فراری تاریک از جهان
اسیت هایدگر )327 :1393،که بایسیتی غاففنه در زیسیتن هرروزه به محا برود؛ بنابراین،
انیدیشیییییدن بیه مرگ در نگرش هیاییدگر ،تنهیا آگیاهی تقویمی از مرگ نیسیییت؛ بلکیه پیای
مسیألهای عمیقتر در میان اسیت و آن دانسیتن این اسیت که من میدانم میمیرآ و زندگی
من تماماً تحت تأثیر این آگاهی وجودی از مرگ اسیییت؛ بنابراین ،هایدگر بر این اسیییت
که تنها مواجهه با مرگ و چهره به چهره شدن با آن است که فرصت اندیشیدن به زندگی
و دستیابی به اصالت را فراهم میکند.
 .2اصالت در اندیشه هایدگر

هرچند رمانتیسیتها از اصیطفح اصیالت نامی به میان نیاوردهاند ،اما چارلز تایلور 1ریشیهی
اصیییالیت را در این زمیان جسیییتجو میکنید  )Taylor,1991: 25و بحیث اصیییالیت

2

بهصیورت معین در آثار و نظرات متفکران اگزیسیتانسییالیسیت مطرح و با تأکید سیارتر بر
تفرد ،نمود مشیهودتری یافته و در آثار هایدگر بسییار برجسیته شیده اسیت .هایدگر آرمان
اصیییالت را پاسیییخگویی به ندای وجود میداند .وی تلقی خود از اصیییالت را برحسیییب
تشیخیصیی آغازین از اهمیت تناهی انسیان صیورتبندی میکند .آگاهی از تناهی انسیانی
این فهم را با خود به همراه میآورد که خود شیییمیا هسیییتیید که شیییکیل زندگیای را که
خواهیید داشیییت ،معین میکنیید .هیاییدگر مواجهیه بیا مرگ را بیهمنزلیهی گشیییایش درهیا بیه
روی وجودی میداند که آن را وجود «اصیییل مینامد گینیون )171-172 :1392،و این
همان طرح اصیالت به نحو هسیتیشیناختی اسیت گلومب .)163 :1396،هایدگر در وجود
و زمان میپنداشیت که راه رسییدن به اصیالت ،قدرت اراده و مصیموم بودن اسیت یعنی او
اصیالت را منوط به مصیممم بودگی و نمایان در آن میدید؛ اما بعد از سیَ رخورده شیدن از
سیاست و کاوش در آثار نیچه و دکارت یعنی در دوره دوآ تفکر خود به این نتیجه رسید
1. Charles Taylor
2. Authenticity
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که راه رسیییدن به اصییالت ،وارسییتگی 1اسییت .وارسییتگی یعنی جدا سییاختن خود از اراد
نفسیانی؛ فرد وارسیته فردی اسیت که به چیزها نمینگرد؛ بلکه واسیطهای اسیت که چیزها از
رهگذر او بر یکدیگر ظاهر میشییوند .درواقع انسییان وارسییته بهجای آنکه اشیییا را تحت
سیلطهی خود درآورد ،رخصیت میدهد آنها همانگونه که هسیتند باشیند اباذری:1389،
 .)272-271پس اصیییالیت در هیاییدگر متیأخر آزادی خودانگیختیه را تمیییعیف میکنید و
بهنوعی سییرنوشییت دازاین بهحسییاب میآید گلومب .)215 :1396،بدین سییبب ،هایدگر
متأخر برخفف هایدگر متقدآ که در هسییتی و زمان تصییمیم و ارادههای دازاین را عامل
اصییالت میدانسییت ،در دوره متأخر به جهت فهم نسییبت وجود و آدمی و دسییتیابی به
اصیالت از نوعی آزادگی بهره میبرد که همان گفسینهایت اسیت؛ بنابراین ارتباط هسیتی و
دازاین در هایدگر متقدآ از مسییر عزآ دازاین میگذرد و منوط به تصیمیمهای اوسیت .این
در حیالی اسیییت کیه هیاییدگر متیأخر از این نظر عبور میکنید و وارسیییتگی را کیه نوعی
بیعزمی اصیییل دازاین اسییت محور دسییتیابی به اصییالت میشییمارد .این دسییتیابی به
اصییالت با تأمل در باب مرگ محقق میشییود؛ یعنی اصییالت اسییاس یاً در مواجهه با مرگ
ممکن اسیییت ابیاذری .)241 :1389،مرگ بیاعیث میشیییود دازاین از زیسیییتن مطیابق بیا
سییاختارهای از پیش تعیینشییده و رفتار کردن بر طبق پندارهای روزمرهی روابش مناسییب
اجتمیاعی گریختیه و روی بیه خویشیییتن خویش بیاورد میالایاس .)168 :1392،بیدین طریق،
او بیا گریز از همرنگی بیا کسیییان و رسیییییدن بیه خویشیییتن حقیقی کیه هر دو از میلفیههیای
اسیاسیی در دسیتیابی به اصیالت اسیت هسیتند ،به نحو ایجابی به اصیالت دسیت مییابد .نزد
کسیانی چون سیارتر ،نیچه ،کییرکگارد و کامو اصیالت امری سیلبی اسیت .سیارتر اشیاره
میکند که اصییالت بر صییفات عینی دنلت نمیکند و تأکید او در آثارش بهجای وجوه
اصییل ،بیشیتر بر تفمییل سیو باور 2متمرکز اسیت و سیو باور بهنوعی محور اسیت .دیگر
متفکران ازجمله نیچه نیز توصییفی ایجابی از اصیالت ارائه نمیدهند .کییرکگارد و کامو
نیز به همین طریق با این اصیل موافقاند که هرگونه تعریف ایجابی از اصیالت ،خود ابطال
1. Gelassenheit/releasement
2. Bad faith
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آن اسیت گلومب .)38 :1396،در مقابل رویکرد هایدگر از مفهوآ اصیالت به نحو ایجابی
با درد این مفهوآ بهعنوان یک حقیقت بنیادین از وجوه هسیتی دازاین اسیت و اصیالت به
روش سیییلبی یعنی توصییییف بهوسییییلهی متمیییادش نیسیییت؛ بلکه با توجه به وضیییعیت
انتولوژیکی دازاین ،هایدگر درصییدد پرسییش از معنای اصییالت و درد حالت اصیییل یا
نااصییل اوسیت .هایدگر برخفف متفکران پیشیین با توصییفی ایجابی به مفهوآ اصیالت و
عدآ اصییالت میرسیید و با در نظر گرفتن عدآ اصییالت بهمثابهی شییکل منحرف اصییالت،
برای هر دوی آنها شیأن وجود شیناختی ایجابی قائل اسیت و بدینوسییله قادر اسیت عدآ
اصییالت را فرا چن

آورد گلومب .)173-172 :1396،در اینجا عدآ اصییالت تلقی نوم

انحرافی وجه اصییییل زندگی دازاین اسیییت که در آن او دیگر هسیییتندهای ازبهر خویش
نیسیت؛ بلکه غر روزمرگی زیسیتن کسیان اسیت و هایدگر درمان درد عدآ اصیالت را در
پرسش انممامی از وجود در پرتو تحلیل مرگ دازاین جستجو میکند.
 .3پرسش از وجود بهمثابهی پرسش از مرگ

پرسیش هسیتی 1همان پرسیش از حقیقت 2اسیت و این پرسیش در حدود مرزهای وجود
دازاین ،یعنی تولید و مرگ 3روی میدهید .هیاییدگر بیا روش پیدییدارشییینیاسیییانیه 4در جهیت
پاسص به پرسش از وجود ،به تحلیل بنیادین ساختار دازاین 5پرداخت .او در این راه به زبان
د یگیری روی آورد و فیهیم و تیلیقیی جییدیییدی از آدمیی بییا میفیهیوآ دازایین میطیرح کیرد
بیمل .)216 :1387،دازاین جایگزین همهی تعابیر سییینتی از آدمی و همان شییییوه خا
بودن اوسیت که نزد هایدگر بسییار حائز اهمیت اسیت؛ زیرا هایدگر بر این باور اسیت که
در تعریف یونانی ،رهنمود الهیاتی و همچنین انسییانشییناسییی عصییر جدید نیز ،پرسییش از
هسیییتی دازاین ،ملفول واقع میشیییود هیاییدگر )67 :1393،بیه همین علیت دازاین ییک
مناسییبتی با هسییتی دارد و میتواند پرسییش از هسییتی را مطرح نموده و پاسییدار آن باشیید.
1. Question of Being
2. aletheia
3. Birth and death
4. Phenomenological
5. Dasein
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ادراد ما از دازاین ادراد وجودی اسیت نه ادراد فمیایی؛ بنابراین دازاین در-عالم –
بودن 1است و این در -عالم  -بودن نوعی ارتباط است .این ارتباط را فقش دازاین با جهان
دارد .هسیته اصیلی وجود دازاین را بودن -در -عالم تشیکیل میدهد؛ یعنی دازاین تا جایی
که عالم دارد ،دازاین اسیییت .سیییایر هسیییتندگان فقش جهان را پرکردهاند و درواقع چیز
هسییتند؛ اما دازاین یک وضییعیت اسییت و این موقعیت همین «در-عالم –بودن اسییت که
مقدآ بر اندیشیییدن او بوده و دازاین را قادر به درد جایگاه اصیییل خویش میکند .بدین
ترتیب ازنظر هایدگر «معنای وجود دازاین را در سیییوژهی جدا افتادهی دکارتی نمیتوان
یافت؛ چراکه دازاین ضرورتاً ریشه در جهان دارد .بدون جهان ،دازاین و ازاینرو ،دازاین
اصیییییل وجود نیدارد گلومیب .)175 :1396،پس تحلییل دازاین بیهعنوان در-عیالم –بودن
اوسییییت کیه دازاین را بیا «نیه دیگر در عیالم بودن خویش مواجیه میکنید .دازاین برای
رسیییییدن بیه درد و فهم کیامیل از زنیدگی ،بیایید تنیاهی خود را درییابید و این متنیاهی بودن
خصیوصییتی نیسیت که به ما الحا شیده باشید؛ بلکه شییوه بنیادین وجود ماسیت که اگر
خوب فهمیده شییود به پاسییص پرسییش از هسییتی میانجامد؛ زیرا دازاین حامل بنیادیترین
پرسش فلسفی است؛ اینکه اساساً چرا موجودات بهجای آنکه نباشند ،هستند؟ برای پاسص
بیه این پرسیییش ،هیاییدگر دازاین را از قبرسیییتیان عبور میدهید و بیدین طریق ،بیه تعبیر جیان
وایلید ،او «نوری ممیییاعف بر مرگ میتیابیانید ادواردز و دیگران )107 :1396،تیا بیدین
طریق ،روشینایی وجود را دریابد .ازاینرو ،هایدگر با طرح پرسیش از وجود 2و یادآوری
آن درصیدد اسیت با درد انتولوژیکی دازاین بجای درد انتیکی از خود ،پرسیش اصییل
وجود را که به فراموشییی سییارده شییده با مرگاندیشییی ،دوباره به جایگاه اصییلی خویش
بازگرداند؛ «شییاید بتوان گفت هدف هایدگر به قول عیسییی مسییی  ،آن اسییت که برههای
گمشییدهی فلسییفه را به گلهی وجود بازآورد اباذری )247 :1389،و با رویارویی دازاین
با هستی اصیل خویش در سایهی مرگ ،راهی به فهم وجه اصیل زندگی بگشاید.

1. Being-in-the-world
2. Formulation of question of being
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 .3-1فهم وجودی دازاین بهمثابه زندگی محض

قطعیت مرگ همیشیگی و دازاین بهصیورت انمیمامی هسیتی-بهسیوی-مرگ دارد؛ یعنی
آنگیاهکه میخواهد زندگی را فراچنی

آورد ،مرگ را هم از پیش ،فرض گرفته اسیییت.

بدین ترتیب ،کوچک شیمردن مرگ و نیسیتی حتی بهصیورت موقتی ،ازنظر هایدگر امری
نیابخشیییودنی در زنیدگی هرروزه اسیییت؛ زیرا زنیدگی هرروزه نقش مهمی در وضیییعییت
دازاین دارد و هایدگر قائل اسییت فیلسییوفان گذشییته به دلیل نشییناختن همین هرروزگی
اسییت که نتوانسییتند با زندگی راسییتین انسییان روبرو شییوند احمدی.)330-329 :1381،
دازاین با غر شیدن در زندگی هرروزه ،قطعیت مرگ را به فراموشیی میسیاارد و این در
حیالی اسیییت کیه تیأمیل دربیارهی مرگ میتوانید تعلق زنیدگی بیه عیدآ را آشیییکیار کنید.
بهنحویکه بهسوی -مرگ – بودن همان بهسوی –زندگی -بودن است .ازاینرو ،هایدگر
مرگ دازاین را بیهمثیابیهی ییک مسیییألیه و آن را در پیونید بیا زنیدگی مطرح میکنید و قیائیل
است بدون توسل به پدیدهی مرگ نمیتوان دربارهی زندگی اصیل و انتخاب آن تصمیم
درسیییتی گرفت .با این توصییییف اسیییت که او مرگ را پدیدهای مربوط به زندگی تلقی
میکند .درواقع ،مرگ پدیداری از زندگی دازاین اسیت که به جهت خصیلت در-جهان-
بودن او میتوان دازاین را زنیدگی محض در نظر گرفیت هیاییدگر .)251 :1396،بیا این
دید اسیت که هایدگر زندگی را همچون هسیتی میفهمد که در-جهان-بودن به آن تعلق
میگیرد هیاییدگر .)547 :1388،بیهطوریکیه میتوان اذعیان کردد ،زنیدگی ،من دیگر
مرگ و مرگ ،من دیگر زندگی اسیت و تنها در قطعیت مرگ اسیت که دازاین میتواند
بهمثابه زندگی محض ظهور یابد .بهطوریکه التفات به مرگ ،التفات به هسییتن وزندگی
در نگرش هایدگر است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
 .4میمیرم ،پس هستم

ضیییرورت فهم معنای هسیییتی به نحوی تفکیکناپذیر با نیسیییتی پیوند دارد و مرگ آن
امکان نیست بودن است که در هرلحظه حاضر است و میرایی و چشمانتظاری مرگ است
کیه بیه وجود میا معنیا میدهید؛ بیهنحویکیه اراده معطوف بیه مرگ ،محور زنیدگی و
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انتخابهای دازاین اسییت .هایدگر قائل اسییت هنگامی ما میتوانیم از هسییتن هسییتندگان
پرسییش کنیم که به ناموجود و عدآ آنها واقف شییده باشیییم .در میرایی اسییت که پروای
هسیییتی خود را داشیییتن هویدا میشیییود و من میتوانم تا حدی به یقین بگویم «هسیییتم .
هایدگر متوجه شیییده بود که راه هسیییتی قطعاً از «نیسیییتی و راه زندگی مسیییلماً از مرگ
میگذرد .او بهقدری به مرگ و عدآ اهمیت میداد که در کتاب متافیزیک چیسیت؟ این
ادعا را مطرح کرد که میتوان موضیییوم فلسیییفه را بهجای وجود ،عدآ قرارداد .با در نظر
گرفتن همین مطلیب اسیییت کیه هیاییدگر در تیاریص مفهوآ زمیان بر این نکتیه تیأکیید دارد کیه
تنهیا در مرگ ،دازاین بیه نحوه قیاطع میتوانید بگویید کیه «من هسیییتم (Heidegger
)1985, 318؛ زیرا هنگامیکه دازاین میمیرد دیگر تحقق ندارد و مرگ پایان هسیییتی
دازاین و آغاز نیسییتی او اسییت .دازاین در مرگ و مرگاندیشییی اسییت که به راز تناهی
خویش پی میبرد و با هسیییتن خود روبرو میشیییود و بدین ترتیب ،درصیییدد برمیآید تا
زندگی اصییلی داشیته باشید؛ یعنی تنها از طریق عدآ اسیت که دازاین با هسیتی نسیبت برقرار
میکنید .در این حیالیت اسیییت کیه هیاییدگر مرگ را نحوهای از وجود میییابید کیه دازاین
بیهمحض اینکیه وجود ییافیت آن را بر عهیده میگیرد  .)Heidegger,1962:289بیدین
طریق ،هسیتی دازاین اسیاسیاً با توجه به مرگ تعریف میشیود .به همین سیبب هایدگر قائل
اسییت ''«] ''cogito sumمیاندیشییم هسییتم [ دکارت نیازمند وارونه شییدن و محتوای
جدید انتولوژیکی اسیت هایدگر .)275 :1393،درواقع او در اینجا تأکید بر اتکا به هسیتی
بهجای هسییتنده دارد و آن را در ارادهی معطوف به مرگ جسییتجو میکند .بدین ترتیب،
هسیییتن دازاین به نحو عفج ناپذیری متأثر از مرگ اسیییت و آنچه هسیییتن مرا به نمایش
میگذارد ،همان نه دیگر در جهان هسییتن اسییت .بهعبارتدیگر ،اگر بجای «میاندیشییم
پس هسیتم دکارت ،درباره هایدگر بگوییم «میمیرآ پس هسیتم  ،پُر بیراه نگفتهایم؛ زیرا
تنها ایسییتادن در نیسییتی اسییت که میتواند غبار از چهرهی هسییتی بردارد و دازاین را با
هستی اصیل خویش مواجه کند.
 .5فهم ایستادن در نیستی ،دریچهی اصیل زیستن
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هایدگر معتقد اسییت که دازاین ایسییتاده در نیسییت اسییت و این بدان معناسییت که دازاین
برخفف سایر هستندگان در نیستی تاب میآورد و بهمنزلهی هستندهای که دارای توانایی
آشیکار کردن هسیتی اصییل خود اسیت بهعنوان وجود اصییل باقی مانده و هسیتی را آشیکار
میکند کراوس .)280 :1396،او تنها هستندهای است که اگزیستانس دارد و میتواند در
سییاحت وجود و عدآ بایسییتد و همین خصییلت اوسییت که مهیاکننده انکشییاف از معنای
هسیتی اسیت .در این نگاه آدمی به همانسیان که در هسیتی اسیت ،در نیسیتی هم قیاآ دارد و
همین ایسیتاده در نیسیت بودن اسیت که او را مجاب میکند در باب طرح زندگی اصییل و
اسیاس آن یعنی مرگ سیخن بگوید .مرگ نهتنها پدیداری از زندگی اسیت ،بلکه تنها از
طریق زنیدگی ،ظهور و بروز میییابید ادواردز و دیگران .)97 :1396،او همیانگونیه کیه
فرمول هسییتی را از طریق نیسییتی گرهگشییایی میکند ،فرمول زندگی را از طریق مرگ و
اندیشییییدن بدان تحلیل میکند .در حقیقت اگر ما زندگی را باذیریم مرگ را پذیرفتهایم
و هسیتهی هسیتی در بطن نیسیتی و هسیتهی مرگ در درون خودمان اسیت که رشید میکند.
بدین سیبب ،پیتر کرواس نگرش هایدگر در باب هسیتی و مرگ را به هم مرتبش میداند و
قائل اسییت درد دیدگاه هایدگر دربارهی مرگ ،کلید فهم فلسییفهی وی درباره هسییتی
اسیت مالااس)167 :1392،؛ یعنی بدون فهم نیسیتی ،هسیتی درد نخواهد شید؛ زیرا نیسیتی
از هسیتندگان کشیف حجاب میکند و متناهی بودن آنها را آشیکار و سیاختار زیربنایشیان
را نمایان میسییازد و با رخبهرخ کردن دازاین با تناهی خویش به او این امکان را میدهد
که شییوه زیسیتن خود را برگزیند .در نگرش هایدگر فهم هسیتی به نحو اجتنابناپذیری با
نیسیتی پیوند دارد و درد درایسیتادگی فراپیش عدآ 1فرمول فهم هسیتی و دریچه ورود به
زندگی اصیییل تلقی میشییود .به همین خاطر هایدگر به سییرات تمییمینکنندهی هسییتی
موجودات در عدآ میرود و ما را به تجربه اضیییطراب فرامیخواند هایدگر)30 :1387،؛
بنابراین ،در ادامه به آنچه از این هسییتندهی «ایسییتاده در نیسییت  ،پرده برمیدارد خواهیم
پرداخت و آن چیزی جز اضطراب در نگاه هایدگر نیست.

1. Being held out into the nothing
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 .6اضطراب پیششرط زندگی اصیل

تجربیهی زیسیییتیه نزد هیاییدگر دو بُعید دارد؛ یکی مرگ کیه مربوط بیه بُعید فهم اسیییت و
دیگری اضیطراب .1اضیطراب مربوط به حالمندی این تجربه ،آشیکارکنندهی پایانپذیری
و دلهرهای اسیییت که با دازاین به وجود آمده و زمانی دیگر نیسیییت که دازاین هم دیگر
نباشید .در هسیتی و زمان اضیطراب در تقابل با ترس شیناخته میشیود .پدیدهی ترس را از
سه منظر میتوان نگریست ،چیزی را که در برابر آن میترسیم ،ترسیدن و چیزی را که بر
آن ییا بیه خیاطر آن) میترسییییم ،چیزی کیه ترس بر آن ییا بیه خیاطر آن) میترسییید خود
همان هسییتندهی ترسیینده ،یعنی دازاین اسییت؛ بنابراین ترس وجهی از یافت حال اسییت
ف
هایدگر )188-190 :1393،برخفف ترس در اضطراب آنچه در برابرش ممطربیم کام ً
نامتعین اسیت و همه هسیتندههای درون جهانی اهمیت خود را از دسیت میدهند .اضیطراب
هم بهمانند مرگ شییوهای از هسیتن دازاین اسیت که در آن کلیت جهان در بیتفاوتی فرو
میرود و دیگر دازاین قیادر بیه فهمییدن خود در این سیییاختیار پیابرجیا نبوده و نمیتوانید
خویش را بر امکیانهای این عالم بیفکنید و او با توانسیییتن عریان و اصیییییلترین هسیییتن-
توانسییتن خویش مواجهه میشییود اما برای فرار از این رویارویی ،به سییقوط 2یعنی نوعی
بنیادین از هسیتی هرروزگی که پرگویی ،3کنجکاوی 4و ابهاآ 5از خصیلتهای آن هسیتند
پناه میبرد و درنتیجه نااصییل میزید .اضیطراب مرگ را آشیکار میکند و در این حالت
همهی امکانها ناممکن شیییده و دازاین دیگر قادر به اگزیدن نیسیییت چراکه جهان دیگر
هیچ امکیانی را بیه او عرضیییه نمیکنید و این حیالیت همیان وضیییعییت «عیدآ امکیان اسیییت.
اضییطراب در برابر مرگ از وییگی اصییلی دازاین اسییت .دازاین با پذیرش اضییطراب با
تنییاهی وجود خویش رویییارو میشیییود و بییه ارتبییاط مرگ و اضیییطیراب پی میبرد
میککواری .)67 :1396،این پیذیرش من را در موقعیتی قرار میدهید کیه میتوانم ییک
1. Anxiety
2. fallenness
3. Idle talk
4. Curiosity
5. Ambiguity
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وجود اصیییل را انتخاب کنم و از هسییتی نااصیییل به سییاحت اصییالت درآیم یا در دامان
انتخیاب دیگران و درنتیجیه وجود نااصیییییل قرار گیرآ .بدین ترتییب ،در حالت اضیییطراب
دازاین نزدییکترین حیالیت بیه نیسیییتی را تجربیه کرده و بیهاینترتییب تعیالی میییابید؛ زیرا
ازآنجاکه نیسییتی قابلتصییور و ادراد نبوده و بازنمودی از آن نداریم تنها در اضییطراب
است که ما با عدآ مواجه میشویم  )paluch, 1970: 603و در این حالت رو بهسوی
مرگ بودگی خود را درد میکنیم .درواقع هیاییدگر میخواهید بگویید ،بیهسیییوی مرگ
هسیتن اسیاسیاً همان اضیطراب اسیت  )Heidegger,1962: 310ازاینرو ،اضیطراب در
نسیب با بهسیوی مرگ هسیتن دازاین ،اصیالت را در او بیدار و دازاین را بهسیوی زندگی
اصیییل میکشییاند؛ زیرا در اضییطراب دازاین از خویش میگریزد اما این گریز از خود به
غیر خود نیسییت بلکه به خویش اسییت یعنی نوعی فرار و بازگشییت به امکانهای اصیییل
خویش اسیییت .درواقع ،دازاین کیه در ابتیدا بیه خود پشیییت کرده بود ،در اضیییطراب بیه
خویشیتن بازگشیته و داشیتهها و تناهی خود را درد میکند .در این حالت ما نوعی کنده
شیدن ریشیهای از وضیعیتها و جهتگیریهای روزمرهمان را در زندگی احسیاس میکنیم
و این احسیاس حتی در جهانی آشینا در تجربهی اضیطراب باقی میماند .تنها وییگیای که
در این حیالیت من دارآ حس آنجیا -بودگی اسیییت .این آنجیا-بودن محض ،پیاییهایترین
حالت وجود ماسیت که قادر اسیت اصییلترین وجه ما را آشیکار کند و ما را با عریانترین
وجیه وجود خودمیان روبرو و مرگ را بیهعنوان «مرگ من در نظر انسیییان هوییدا نمیایید،
مرگی که شییخ

من آن را در زندگی تجربه میکنم آگاهی از مرگ شییخصییی خودآ،

وجود مرا در سیییط دیگری از زنیدگی قرار میدهید کیه در آن جزئییات زنیدگی روزمره
بیاهمیت تلقی میشیییود و فرد فعاننه و حسیییابشیییده کنترل زندگی خود را به دسیییت
میگیرد .این مواجهیهی هوشیییییارانیه و سییینجییده بیا مرگ ،فرد را ترغییب خواهید کرد تیا
زندگی را از آن خود و درنتیجه اصییل گرداند؛ بنابراین اضیطراب بنیادیترین حالتی اسیت
که با آشیکار کردن مرگ ،میتواند پیششیرط یک انتخاب اصییل را فراهم نموده و ما را
قادر به اتخاذ تصیمیمات شیخصیی و اصییل ،بدون دخالت کسیان نماید .درواقع هنگامیکه
جرمت اضیییطراب در برابر مرگ در دازاین سیییر برمیآورد هیاییدگر ،)327 :1393،او بیا
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خصیلت رو بهسیوی مرگ بودگی بهعنوان عنصیر بیدارکنندهی وجدان به اصیالت دسیت
مییازد و از سیییاحت غیر اصییییل زندگی به سیییاحت اصییییل درمیآید و این مهم تنها با
فراخوانی «ندای وجدان  1محقق میگردد که در ادامه بدان میپردازیم.
 .7مرگ عنصر فهم زندگی و وجدان عنصر فهم اصالت

وجود اصیییل 2و نااصیییل 3دو حالت بنیادی وجود نزد هایدگر اسییت مککواری:1396،
 .)37در وجود اصییل دازاین با برگزیدن امکانات درصیدد دسیتیابی به خویشیتن خویش
اسیت اما در وجود غیر اصییل دازاین توسیش دیگران خانواده ،جامعه ،سینت )...که کسیان
هسیییتنید تعین مییابنید بیمیل .)54 :1387،این کسیییان همیان وجودان عمومی نزد هیاییدگر
اسیت .او بر این باور اسیت که آنچه امکان اصییل بودن دازاین در سیاحت مرگ را فراهم
میآورد همیان «نیدای وجیدان اسییییت .در اینجیا وجیدان نیه تعبیر زیسیییتی ،الهییاتی و
روانشیناختی و بهمنزلهی دادگاه در نگرش کانت هم نیسیت ،بلکه فراخوانی برای اصیالت
و اصییل شیدن اسیت در تحلیل هایدگر از دازاین ،وجدان پدیداری اسیت که دازاین را به
روییارویی بیا مرگ فرامیخوانید و این نیدا از اعمیا وجود دازاین بیه گوش میرسیییید.
وجیدان بیه میا اجیازه میدهید دازاین را در حیالیت اصیییییل خود درییابیم و آن حیالیت یکی از
حانتی اسیت که در آن دازاین قادر اسیت بر خویش آشیکار شیود و دریابد که خود اصییل
او چیسیت و چه باید باشید و این افشیاگری تنها و دقیقاً توسیش وجدان صیورت میپذیرد.
ازاینرو ،وجدانی که مدنظر هایدگر اسیت با وجدان هرروزه متمایز اسیت وجدان هرروزه
صییدای جامعه و وجدان نااصیییل اسییت و ارتباطی با وجدان اصیییل و میدی به آن نیسییت
میککواری .)72 :1396،مرگ و وجیدان در رونید آشیییکیارگی دازاین برخودش دارای
اهمیت بسییاری هسیتند .مرگ موجب بیداری وجدان و در دسیت گرفتن سیرنوشیت نزد
هایدگر اسیییت ،بهنحویکه «ندای وجدان با به صیییدا درآوردن زن

قریبالوقوم بودن

1. Call of conscience
2. authentic
3. Inauthentic
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مرگ آدمیان را بهسیوی خویشیتن خویش دعوت میکند و عامل نجات از گمشیدگی در
مشییلولیات روزمره اسییت اباذری .)242-241 :1389،بدین سییبب ،هایدگر بهمنظور فهم
دازاین در تمیامییت خودش در زنیدگی ،بر عنصیییر مرگ و برای فهم اصیییالیت دازاین بر
عنصییر وجدان تأکید میکند .مرگ ،وجدان را به ندا درمیآورد و ندا موجب اندیشیییدن
به اصییالت و فراخوانی دازاین بهسییوی خویشییتن اسییت .آن هنگاآ که آدمی با خویشییتن
رویارو میشیییود درمییابد که در احاطهی مداآ اضیییطراب قطعیت مرگ وجهان فناپذیر
قرارگرفته اسیییت  .)Golomb, 2005: 78در همینجاسیییت که آدمی روزمرگی را
وانهاده سیرنوشیت خویش را در دسیت میگیرد؛ زیرا آدمی در این وضیعیت بان

مرگ

را از نیدای وجیدان درییافتیه و خود را بیهمثیابیه بودن  -بیهسیییوی  -مرگ تجربیه میکنید .این
تجربهی قطعیت مرگ ،عزآ دازاین را در حرکت بهسیییوی اصیییالت جزآ و عامل زندگی
اصیل اوست.
 .8زیستن دازاین در ساحت مرگ

همانطورکه بیان شیید هایدگر با تفکیک هسییتیشییناسییی بین هسییتی و هسییتنده به دنبال
هسیتیشیناسیی بنیادین 1بود .رویکرد او در مواجهه دازاین با مرگ ،تلقی وجودی اسیت و
او نگاه پزشیکی ،فیزیکی و زیسیتشیناختی از آن ندارد ،به بیان کرت ایسیلر ،2تلقی صیرف
زیسیتشیناختی از مرگ خطا اسیت ،زیرا رویکردهای ناظر به مرگ میتواند اصیل سیامان
بخشییی تلقی گردد که قادر اسییت زندگی فرد را هدایت کند .)Feifel 1959. 114
تحلیل وجودی مرگ ،خود مسییبو به توصیییف تقویم بنیادین دازاین و فرجاآ اوسییت.
دازاین در مرگ با بنبسیییت امکانات خویش رویارو و همین مواجهه موجب میشیییود تا
غنای زندگی را دریابیم .بدین ترتیب:
«سیر نص تفکر هایدگر خود مرگ اسیت انسیان بهجای گریز از مرگ ،باید با آن رو
در رو شیود .بانتر از این ،او باید مرگ را باذیرد و بهمثابه امکان بارز قبلی خویش ،آن را
1. Fundamental ontology
2. kurt Eissler
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انتخیاب کنید او بیایید در انتظیار مرگ خویش زنیدگی کنید .گفتیه میشیییود کیه در انتظیار
مرگ بودن ،نه به معنای اقداآ به خودکشیی اسیت و نه به معنای در اندیشیه مرگ فرورفتن،
بلکه معنایش این اسیت که مرگ را عامل وحدتبخش در وجود خود بهحسیاب آوریم و
تماآ امکانات خویش را به این امکان واحد و اسیاسیی مربوط سیازیم .به تعبیر دیگر ،عدآ
وجود خود را باید دید و پذیرفت نوالی.)176 :1373،
این پیذیرش همیان ارادهی معطوف بیه مرگ بیه نزد دازاین بیهجیای گریز از مرگ بیه
نزد داسییمن اسییت .توصیییف هایدگر از این موقعیت و پذیرش آن ،این اسییت که بودن
بهسیوی مرگ ،اسیتمرار احسیاس مواجهی هرروزه با مرگ اسیت Heidegger,1962:
 )298و دریافت این وضیعیت اسیت که نسیبت اصیالت دازاین با تناهی خویش را مشیخ
میکند .در نگرش هایدگر فهم هستی وابسته به فهم اصیل از مرگ است و دازاین ،مرگ
و نیسیییتی خویش را نفی وجود خود و سیییایر هسیییتها نمیفهمد بلکه مرگ را بهعنوان
"خودیترین امکیان خود" میفهمید؛ زیرا دازاین محفوف بیه مرگ بوده و در آن او دیگر
قادر به انتخیاب وجودی نیسیییت .نسیییبیت برقرار کردن با مرگ به نحو وجودی و آگاهی
داشیییتن نسیییبیت بیه آن عیامیل حفز دازاین از اعمیال بیهوده اسیییت .همیهچیز در سیییاحیت
مرگآگیاهی جمع و اصییییالیت پییدا میکنید .هیاییدگر این خصیییلیت دازاین را پروا 1ییا
دلمشییلولی مینامد و کسییانی که این وییگی را ندارند اصیییل زندگی نمیکنند .دریافت
همین نسیبت آدمی با تناهی خویش اسیت که او را بهسیوی زندگی اصییل سیو میدهد .با
این وصیییف ،دازاین بهمثابهی «پرتابشیییده در مرگ بهگونهای اصییییل زندگی میکند
هایدگر )416 :1393،و در تماآ مسییائل زیسییتنش هماره در انتخاب میان امکانهای خود
و تجربهی اصیالت در زندگی اسیت .بدین سیبب ،هایدگر در کتاب هسیتی و زمان بر این
اسیت که مرگ امکانی متعلق به دازاین و خا

ترین امکان اوسیت اما این امکان به دلیل

اینکه نهاییترین امکان اسیت پس برآورده نمیشیود زیرا هنگامیکه دازاین دیگر نیسیت،
قیابلییت برآوردن امکیان دیگر را نیز نیدارد؛ بنیابراین نسیییبیت میا بیا مرگ بیهعنوان ییک امر
ممکن مطرح اسییت چراکه در مرگ اسییت که به قاطعترین وجه خصییلت امکانی دازاین
1. Care
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ظهور میییابید هیاییدگر .)321:1393،در وضیییعییت متعیارف در زنیدگی هرروزه ،همیه میا بیا
امکانهای گوناگون روبرو هسیییتیم و دسیییتکم یک امکان برای ما مهم اسیییت در این
شرایش و زمانی که هیچ امکانی بر من افکنده نباشد نه-دیگر-آنجا هستن-توانستن 1اتفا
افتاده و من دچار مرگ وجودی شدهاآ که در آن دیگر هیچیک از امکانهای مندرج در
عالم بر من سینگینی نمیکند .در این حالت اسیت که دازاین با امکان عدآ امکان خویش
به نحو وجودی رویارو شییده اسییت .در این تجربه وجودی دازاین درمییابد که هسییت و
باید به خود اصیل خویش در زندگی بازگردد و این بازآوری به خویشتن ،تنها در پدیدار
مرگ ممکن اسیت .در اینجاسیت که دازاین درمییابد که زندگی او در سیاحت مرگ در
جریان است.
 .9زندگی اصیل در دامن مرگ ظهور مییابد

کنکاش هایدگر در معنای وجودی مرگ حاکی از آن اسیت که این امر ارتباطی اسیاسیی با نوم زیسیتن
ما دارد .او مرگ را بنیاد تمامیت و هویت زندگی میداند و معتقد اسییت تنها «مرگ از آن من اسییت و
ما زمانی اصییل هسیتیم که هسیتی -بهسیوی -مرگ داشیته باشییم و وجود معطوف به مرگ خویش را
بایذیریم بیهطوریکیه اگر دازاین وجود معطوف بیه مرگ را صیییادقیانیه بایذیرد ،زنیدگی اصییییل خواهید
داشیییت .از سییوی دیگر ،در بنییادیترین توصیییف ،زنیدگینیااصییییل همیان گریختن از مرگ اسیییت
یان  .)296 :1396،هایدگر با اتکا به همین سیفح مرگ اسیت که قصید دارد فهم آدمیان را نسیبت به
زندگی و تلییر آن به سمت اصالت تحریک نماید گلومب .)162 :1396،درواقع مرگ امکان ناممکن
بودن هرگونه وجود و همراه همیشگی و شرط همه رویدادهای زندگی است که عفوه بر تأثیر از درون
بر نحوه زندگی ما ،نقطه پایانی و بیرونی نیز است .انتخاب واکنش اصیل به مرگ و علم به تناهی زندگی
بیه میا این امکیان را میدهید کیه بیهطور اصییییل زنیدگی کنیم .چراکیه بیا درد کیامیل از تنیاهی و تقوییت
فهممیان روبیه اصیییالیت پیش میرویم؛ امیابیانیادییده گرفتن و انکیار و سییرپوش گیذاشییتن بر مرگ ،تنهیا
برخورد غیر اصییل با آن داشیتهایم و خود را فریب دادهایم .بدین ترتیب ،در زندگی نااصییل ما مرگ را
1. No-longer-being-able-to-be-there
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امری میدانیم کیه در آینیده روی خواهید داد و بیا این کیار مرگ را بیه امری خنثی تبیدییل کردهایم کیه
دیگر نخواهد توانسیت خواب آراآ غفلت ما را آشیفته سیازد .ازاینرو ،هایدگر بحث خود از زندگی را
در ارتبیاط بیا مرگ و درییافیت خویش از مرگ را مبتنی بر وجیه اصییییل زنیدگی ترسیییم مینمیایید .پس
زندگی اصیل ،در سیر درد وجودی از مرگ و تنها در دامن آن ظهور مییابد.
 .10غفلت از مرگ بنیان نااصیل زیستن

همانطور که بیان شیید دغدغه هایدگر جسییتجوی معنای هسییتی با تحلیل دازاین بهمثابه
زندگی محض و وجود معطوف به مرگ با دو وجه اصییل و نااصییل اسیت .وجه نااصییل
منتهی به زندگی غیر اصییل و رفتار برمبنای برداشیتهای روزمره و سیاختارهای اجتماعی
موروثی از پیش مشیخ

شیده اسیت  .)Kraus, 1998: 88در این وضیعیت عفوه بر

اینکیه معنیای حقیقی مرگ پنهیان میماند ،مرگ بهواسیییطیهی آداب و رسیییومی که آن را
احاطه کرده اسیت امری هراسیناد تلقی میشیود که مربوط به آینده است و همین ساختار
اجیازه ظهور معنیای اصیییییل آن را از میا میگیرد ادواردز و دیگران)20-21 :1396،؛ زیرا
میل دازاین به پرهیز از مرگ و غر شیدن در کسیان موجب میشیود او مسیألهی مرگ را
کتمیان کنید و از آن غفلیت ورزد .پس اگر دازاین بتوانید بیه امکیان مرگ خود بینیدیشییید،
ممکن اسیت بتواند بر بسییاری از امور تأثیر بگذارد که مهمترین آنها شکستن ساختارها و
رفتارهای هرروزهی زندگی در کنار وجودهای نااصییل و سیلطهی کسیان اسیت که همواره
در غفلت از مرگ میزیند .از سییوی دیگر ،دازاین با تأمل در باب امکان ناممکن هسییتی
خویش ،با فراروی از وجه نااصیل خود ،گاآ بهسوی زیستن اصیل برمیدارد.
 .11مرگاندیشی مبنای زندگی اصیل

با توجه به مطالب پیشیین ،هایدگر درصیدد اسیت در مواجهشیدن با امکان عدآ امکان ،با عبور از وجه
نااصییل دازاین به وجه اصییل ،مبنای اصییل زیسیتن را پی ریخته و بنا بگذارد .بدین سیبب ،در اندیشیهی
او حیث عدمی بههیچعنوان مسیأله پیشپاافتادهای نیسیت و در روشینایی پرسیش اصییل از مرگ اسیت
که آدمی نیسیتی بنیادین خود را پذیرفته و در آشیتی با مرگ ،مسیتعد انتخاب امکانهای اصییل خود
میشییود .درواقع ،با مرگ اسییت که میتوان چگونه اصیییل شییدن شییخ

را یا اینکه چرا شییخ
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بایسیتی اصیالت یابد ،تبیین کرد یان )304 :1396،؛ زیرا اصیالت اسیاسی ًا روبرو شیدن با مرگ و مرگ
موجب آشییکارگی اصییالت به نحو حداکثری اسییت .درواقع مرگ و رویارویی با آن مادر زندگی
اصییل و غفلت و نیندیشییدن بدان ،منشیأ زیسیتی نااصییل اسیت که موجب سیقوط دازاین خواهد شید.
همین گریز هرروزه از مرگ ،وجود غیر اصییییل اسیییت هیاییدگر .)333 :1393،بیدین ترتییب ،نزد
هیاییدگر مرگانیدیشیییی و مواجهیه بیا حید وجودی خود ،دقیقی ًا همیان اصییییل عمیل کردن اسیییت
یان  .)300 :1396،ازاینرو میتوان اذعان نمود بهسییوی مرگ هسییتن با سییه میلفه میتواند مبنای
زندگی اصیییل و حتی خالق آن باشیید .میلفه اول ،پی بردن به واقعیت مرگ و درد رو-بهسییوی-
مرگ هستن دازاین و تأمل دربارهی آن است .میلفه دوآ ،مواجهه با اضطراب بهعنوان آشکارکنندهی
مرگ و درد اهمییت این حیالیت در پیونید و ارتبیاط تنیاهی دازاین بیا نیدای وجیدان در پیشیییگیری از
سیییقوط اسیییت؛ زیرا وجدان با مورد خطیاب قرار دادن دازاین او را نسییبیت به فریب وجدان عمومی
کسیان آگاه و با اسیتمداد از وجدان اصییل او را به سیاحت اصییل زندگی میرسیاند و میلفهی سیوآ ،در
نظر هیاییدگر همیان سیییو دادن دازاین بیهسیییوی انتخیاب بیا اراده و عزآ راسیییص و تن دادن و التزاآ بیه
مسییولیت این انتخاب اسیت .تأکید این میلفه بر مصیمم بودن دازاین در اتخاذ تصیمیمهای اصییل خود
در پرتو مرگاندیشیی و مرگاندیشیی اسیت که درنهایت به زندگی دازاین شیکل داده و با رفع موانع
اصیل زیستن ،بر سراسر هستن و اگزیدن او تأثیر میگذارد.
 .12زندگی اصیل ،عوامل و موانع آن

هیاییدگر جهیان هرروزه را جهیان وظیایف مبنی بر عیادات و طر مرسیییوآ میدانید کیه آدمی در آن
خود را باخته و در این جهان خودسییاخته سییرنوشییت ممییحکی مییابد مککواری-44 :1396،
 )43و با سیر سیاردن به سیلطه کسیان خود را در سیه پدیدهی پرگویی ،کنجکاوی و ابهاآ به آرامش
دروغین زندگی نااصییل میسیاارد .این پدیدهها اشیکال مختلف و موانع اصییل زیسیتن هسیتند .در
پرگویی توجیه بیه خود کفآ و گفتیار اسیییت نیه متعلق آن .هیاییدگر پرگویی را مقوآ دازاین هرروزه
میداند که بیبنیان اسیت .این بیبنیادی هرزهدرایی نهتنها مانع غر شیدن در جماعت نیسیت ،بلکه
بهنوعی مشیو آن نیز بهحسیاب میآید هایدگر .)224-225 :1393،در کنجکاوی هم بهجای فهم
اصی یییل امور ،توجیه بیه خود کنجکیاوی اسیییت کیه در آن افراد میخواهنید همیهچیز را بیداننید و از
همهچیز سر دربیاورند؛ بنابراین هماره در پریشانی دستوپا میزنند و با سرپوش نهادن بر شخصیت
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حقیقی خویش دچار ابهاآ میشیوند .در برخورد بین این سیه مورد نحوهی هسیتن ،دازاین غیر اصییل
میگردد و با تبعیت نعلبهنعل از وجدان عمومی جماعت ،تبدیل میشود به:
«انسانی که ازبهر خویشتن نیست و محصور و مسحور جمع است؛ انسانی که خود
را نهارد و خود را گم میکنه؛ انسانی که هیچگاه نمیتوانه وجود خویش را انتخاب
کنه» (هایهگر.)218 :1392،

پس در ورطهی سییقوط گرفتار میآید و برای نجات از این وضییعیت ،هایدگر معتقد اسییت
آنچه دازاین را از غفلت زندگی نااصییل بهسیوی زندگی اصییل سیو میدهد همان ایسیتادگی مسیتمر
در مقابل سقوط است .)Dix, 2004: 32
با این تفاسیییر و با مداقه در مباحث قبلی بهطور خفصییه عوامل و موانع شییکلگیری
زندگی اصیل به شرح جدول زیر است.
عوامل دستیابی دازاین به زندگی اصیل

موانع دستیابی دازاین به زندگی اصیل

1

طرح پرسش از هستی و یادآوری آن

عدآ طرح پرسش اصیل هستی و فراموشی آن

2

فهم وجودی دازاین از خود بهصورت انتولوژیکی

فهم غیر وجودی دازاین از خود بهصورت اُنتیکی

3

تفکیک هستیشناختی بین هستی و هستنده

عدآ تفکیک بین هستی و هستنده

4

تلقی وجودی از مرگ و دازاین بهمثابه رو بهسوی مرگ هستن

تلقی غیر وجودی از مرگ بهعنوان امری تصادفی در

5

اراده معطوف به مرگ ،محور انتخابها و زندگی دازاین

6

تصمیم و سرنوشت دازاین در دست خود اوست

توجه به میگویندها و عدآ تصمیمگیری شخصی

7

دازاین هستندهای ازبهر خویش است که با اتکا به ندای وجدان

غر شدن در روزمرگی و تبعیت نعلبهنعل از وجدان

خود اصیل را انتخاب میکند.

جماعت

8

یافتن وجه اصیل خویش با فراخوانی وجدان اصیل

دازاین محصور و مسحور وجدان عمومی و نااصیل

9

پذیرش صادقانه مرگ و مواجههای سازنده با آن

10

گریز از همنوایی و همسازی با شکلهای متعارف زندگی و

تبعیت از حکم کسان و همنوایی با شکل متعارف

رفتارهای قراردادی کسان با پذیرش مسیولیت انتخاب خویش

زندگی و قبول معیارهای کسان با سلب مسیولیت از

آیندهای نامعلوآ
اراده گریز از مرگ و عدآ مواجهه با آن عامل زیستن
غیرمسیوننه و نااصیل داسمن

است.
غفلت از مرگ و گریختن به دامن آرامش دروغین
جماعت

خویش
نتیجه

در پیش گرفتن زندگی اصیل با اندیشیدن به مرگ

در پیش گرفتن زندگی نااصیل با عدآ تأمل دربارهی
مرگ

 .13بررسی رویکرد هایدگر در خصوص مرگاندیشی و زندگی اصیل
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در این بخش بر آنیم که دیدگاه هایدگر را مورد نقد و بررسیی قرار دهیم .در این راسیتا،
مرگ بیهمثیابیهی بنبسیییت نهیایی دازاین ،پیاییان مطلق و عیدآ امکیان دیگر بیهمنزلیهی بنییان
اصالت در زندگی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 .13-1بنبست نهایی دازاین

در نسیییبیت دازاین بیهمثیابیهی آنجیا –بودگی و ارتبیاط آن بیا مرگ بیهمنزلیهی نهیاییترین
امکان ،دازاین در مرز بین تولد و مرگ یعنی پرتابشییدگی و امکان عدآ امکان حمییور
دارد و زنیدگی او درجیایی دیگر جرییان نیدارد؛ یعنی هیاییدگر سیییاحیل امنی برای پس از
مرگ متصیور نیسیت .بدین سیبب اگرچه او تأمل در باب مرگ را مسیتلزآ زندگی اصییل
میدانید ،امیا این الزاآ را تیا دررسیییییدن پیاییان امکیانیات دازاین ،یعنی مرگ پی میگیرد .او
دربارهی پسازآن سخنی نمیگوید و مرگ را بهمنزلهی ساحل امن هستی تلقی نمیکند؛
بلکیه مرگ بنبسیییت نهیایی دازاین اسیییت کیه همین امر احسیییاس امنییت زنیدگی را فرو
میکاهد و اصییالت نیز در دایره تناهی دازاین معنا یافته و وابسییته به آن اسییت .ازاینرو،
طرحی که هایدگر برای زندگی اصییل پی میریزد در مرز پرتابشیدگی تا مرگ قابلیت
تحقق دارد .اصیالت نزد هایدگر به سیمت پرسیش از هسیتی رفته و مفد اصیالت دازاین
انتخابهای او در راسییتای پاسییص به همین پرسییش در مواجهه با حد تناهی دازاین اسییت.
عالم هر دازاینی حد تناهی او اسیییت و مرگ هنگامی روی میدهد که دازاین دیگر قادر
به انتخاب وجودی نباشد .در این حالت دازاین به سقف امکانات خود رسیده است .او در
زنیدگی خود بیا امکیانیات خویش نسیییبیت برقرار میکنید .ازآنجیاکیه این امکیانیات بیهنیاچیار بیا
دیوار امکان عدآ امکان روبرو میشییوند ،تناهی آنها آشییکار میگردد .با آشییکار شییدن
تنیاهی دازاین ،او بیه این فهم میرسییید کیه زنیدگی و انتخیابهیای آن تنهیا در بطن آنجیا
بودگی خودش در جریان است و این جریان با بنبست امکان نهایی به پایان میرسد.
 .13-2مرگ بهمنزلهی پایان مطلق

ازنظر هیاییدگر ازآنجیاکیه شییییوهی هسیییتن آدمی را آنجیا بودن تعیین میکنید و این آنجیا
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بودگی متنیاهی و زمیانمنید اسیییت ،دازاین قیابلییت مرگ دارد .مرگ آخرین امکیان دازاین
اسیییت و با درآمدن آن ،دازاین امکان عدآ امکان را تجربه خواهد کرد .بدین ترتیب ،در
نگیاه هیاییدگر پس از مرگ ،امکیان دیگری برای تجربیه کردن وجود نیدارد و مرگ پیاییان
دازاین تلقی میشیود .ما از جایی نیامده و بهجایی نمیرویم .دازاین پرتابشیده در هسیتی
و واقع بوده در آن اسییت و همین آنجا بودگی و در -عالم -هسییتن او عین هسییتن دازاین
اسیییت .درواقع مرگ امری زائید بر زنیدگی بیهحسیییاب نمیآیید و زنیدگی و انتخیابهیای
دازاین برمبنای همین خصیلت در -جهان -بودن او چیدمان میشیود .پیوند دازاین با عالم
و مرگ او بیه معنی نیه دیگر در-عیالم-بودن در اینجیا بسیییییار حیائز اهمییت اسیییت .بیدین
ترتییب ،وقتی دازاین نیه دیگر آنجیا بودن بیاشییید ،عیالمی دیگری نیز برای دازاین متصیییور
نیسیت و مسیألهی هایدگر هم وجود یا عدآ چنین عالمی نیسیت .مرگ نیز بهمانند پلی که
ما را از جهانی به جهان دیگر انتقال دهد ،مطرح نیسیت و با پدیدار شدن آن همهچیز پایان
میپیذیرد؛ زیرا دازاین زنیدگی محض اسیییت کیه نیه دیگر آنجیا بودگی او ،همیان مرگ
مطلق اسیت و دیگر هیچ امکانی وجود ندارد .فهم اصییل دازاین از مرگ خویشیتن ،برای
زندگی اصیییل کفایت دارد و هایدگر دیگر نیازی به جهانی دیگر برای تحقق اصییالت را
نزآ نمیداند؛ زیرا مرگ از دازاین جدا نیسیییت و آخرین امکان اوسیییت که درنهایت به
تماآ امکانات او پایان میبخشید و امکان دیگری را برای او باقی نمیگذارد .ازاینرو ،در
نگیاه هیاییدگر امکیان دیگری ،تحیت هر عنوان دیگری ،ازجملیه امکیان جهیان پس از مرگ
منتفی اسیت و اصیونً موضیوعیت ندارد .بدین سیبب ،به سیبب بیخانمانی دازاین در عالم،
دغیدغیهی او در مواجهیه بیا مرگ ،نیه زنیدگی دوبیاره در جهیانی دیگر ،بلکیه ییافتن جیایگیاه
خویش در همین عالم و سیییکنی گزیدن در آن به نحو اصییییل اسیییت و چیزی جز همین

تنیاهی بیه زنیدگی دازاین اصیییالیت نمیبخشییید .همچنین نزد هیاییدگر هسیییتن از جیایی
نمیآیید و بیهجیایی نمیرود .دازاین افتیاده در عیالم و گشیییوده بیه آن اسیییت .تحلییل
دازاین راهی بهسیوی پرسیش از وجود اسیت؛ اما پرسیش از وجود ،پرسیش از خدا
نیسیییت؛ زیرا بحث از خدا مبحثی موجود انگارانه اسیییت .بهطوریکه هایدگر تماآ
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الهیات مدرن را اُنتیک و در راسیییتای غفلت از وجود میداند که قادر به گشیییایش
افق تازهای از تفکر نیسیییت و خدا را بهمنزلهی یک موجود متصیییور میکند .با این
بیان ،نزد هایدگر مرگ پایان مطلق اسییت و همین عامل ،اضییطراب دازاین را ابدی
بیاقی مینمیایید؛ زیرا دازاین مبیدم و معیادی نیدارد و مرگ پیاییان تمیاآ امکیانیات دازاین
اسیت و پسازآن هیچ خبری نیسیت و امکان و اصیالت دیگری وجود ندارد .همین
نگاه است که هایدگر را به بنبست عدآ امکان میرساند.
 .13-3امکان عدم امکان یا امکان زندگی دیگر

هیاییدگر بیا رویگردانی از متیافیزییک در بیاب الهییات هم سیییکوت اختییار میکنید .اگرچیه
پروتی این سییکوت هایدگر را به معنای صییحی آن نوعی پاسییص میداند پروتی ،1373
 ،)167اما به نظر میرسییید این پاسیییص و سیییکوت ،پاسیییخی نهایی نیسیییت؛ بلکه به تعبیر
مککواری سیکوتی امیدوارانه اسیت مککواری  )128 ،1378و هایدگر امیدوار نجات
اسیت؛ اما این نجات تنها در حدودوثلور تولد تا مرگ امکانپذیر اسیت؛ یعنی اصیالت در
زنیدگی بیهتمیاآمعنیا در مرز در -عیالم -بودن و نیه دیگر در -عیالم -هسیییتن دازاین تحقق
مییابد و هایدگر بر این باور اسیت که تا نسیبت اصییل آدمی با هسیتی او در عالم حاضیر
درد نشیود ،سیخن گفتن از سیایر مسیائل بینتیجه اسیت؛ زیرا او به ماورای مرگ دازاین
اعتقادی ندارد .او قائل است دازاین نه جسم و نه روح است؛ بلکه تنها آنجا–بودگی است
و آنچه در اینجا اهمیت دارد ،هسیتن او و مرگ بهعنوان پایان امکان دازاین اسیت .به تعبیر
دیگر ،هیاییدگر بر این بیاور اسیییت کیه اگر اعتقیادی هم بیه جهیان پس از مرگ بیاشییید ،این
قمیییه تلییری در پایان یافتن امکانات او ندارد و اصییالت دازاین با مرگ به پایان خویش
میرسیید؛ بنابراین مرگ در این نگاه آغاز یک پایان ابدی اسییت و اگر اصییالتی باید در
زندگی روی دهد ،در بطن همین وضییعیت تک عالمی حاصییل میشییود و نه در عالمی
دیگر.
نتیجهگیری
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هیدف این مقیالیه توضیییی ارتبیاط مرگانیدیشیییی و تیأثیر آن بر زنیدگی اصیییییل از دییدگیاه
هایدگر بود .در سییر تحلیل دریافتیم اسیاس کار هایدگر اتکا به پرسیش از مرگ بهمنظور
مبرهن کردن معنای پرسیش از هسیتی اسیت .نیسیتی راهکار هایدگر برای تبیین هسیتی اسیت
و مرگ خا

ترین امکان دازاین در کشیف معنای زندگی در وجه اصییل آن اسیت .او با

روش پدیدارشناسانه بهدوراز سنت متافیزیکی ،به تحلیل رو –بهسوی مرگ -بودن دازاین
در جهیت تمیایز وجیه اصیییییل از نیااصیییییل او میپردازد .مرگ بیهعنوان امکیان عیدآ امکیان
بهطور اجتنابناپذیر و مسییتمر در زیسییتن دازاین جریان داشییته و بر انتخابهای او تأثیر
میگذارد؛ بهنحویکه بنیان انتخابهای اصییل دازاین اسیت .دازاین با اتکا به عنصیر مرگ
درصیییدد فهم اصیییالیت خویش اسیییت .مرگ دازاین را بیازمیان مرتبش میکنید و او را بیا
تنیاهیاش روبیهرو مینمیایید .این مواجهیه تنهیا در رخیداد اضیییطراب آشیییکیار میگردد و
اضیطراب عنصر فهم مرگ است .در این حالت اگر دازاین از رویارویی با مرگ نگریخته
و با آن مواجه گردد ،وجدان در او بیدار میشیییود .وجدان اصییییل نقشیییی اسیییاسیییی در
دستیابی به انتخابهای اصیل دازاین دارد و عنصر فهم اصالت بهحساب میآید .وجدان
دازاین را از سیییقوط در ورطیهی پرگویی ،کنجکیاوی و ابهیاآ وجیدان عمومی نجیات و
بهسیوی مرگ وزندگی اصییل سیو میدهد .بدین ترتیب ،هایدگر مرگاندیشیی را معبر
دستیابی دازاین به اصالت و عاملی زندگی ساز تلقی میکند که در آن دازاین بهمنزلهی
زندگی محض در مواجهه با امکان «نه-دیگر-آنجا هسیتن -توانسیتن خویش یعنی مرگ،
با خویشییتن حقیقی خود مواجه می شییود و بدینوسیییله با انسییجاآبخشییی به انتخابهای
مسییتقل خود و مواجهه با خویشییتن حقیقی به زیسییتنش غنای بیشییتری میبخشیید .بدین
ترتیب ،فهم وجودی دازاین از مرگ خویش و تفکیک بین هسییتی و هسییتنده ،دازاین را
بهمثابهی رو بهسییوی مرگ بودگی بر تصییمیمهای خود مسییلش مینماید و او با خروج از
سییطرهی دیگران و وجدان عمومی ،از همنوایی با شیکلهای متعارف زندگی میگریزد و
با پذیرش مسییولیت انتخابهای خویش ،به اصیالت در زندگی دسیت مییابد؛ اما اصیالتی
کیه هیاییدگر در نظر دارد در حیدودوثلور پرتیابشیییدگی و مرگ بیهمنزلیهی پیاییان محقق
میشییود و عالم دیگری در کار نیسییت .ازاینرو ،علیرغم پذیرش تأثیر مرگاندیشییی بر
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زندگی اصییییل و ارتباط آنها نزد هایدگر ،رویکرد او نسیییبت به مرگ بهمثابهی آغاز یا
پایان زندگی ،تحقق اصیالت در دنیا یا آخرت و همچنین زندگی اصییل در اینجا یا آنجا،
موجب افترا اندیشیهی او با سینت متافیزیکی و الهیات اسیت .بهطوریکه هایدگر مرگ
را آخرین امکان دازاین و پایانبخش نهایی زندگی تلقی مینماید و اصییل زیسیتن را تنها
در مفهوآ در-عیالم –بودن دازاین قیابیل تحقق میدانید و بیه عیالمی دیگر نظر نیدارد؛ پس
میتوان اذعان نمود اصالت نزد هایدگر منوط به تناهی دازاین است و به عالم دیگری نیاز
نیست.
اگر بخواهیم بهطور خفصه نتایج مندرج در مقاله را بازگو نماییم ،میگوییم:
 -1هایدگر برای دسییتیابی به زندگی اصیییل به دنبال پرسییشهای بنیادین اسییت و
بهمنظور حل فرضییییهی خود به مسیییأله مرگ دازاین و تأثیر آن بر اصیییالت در زندگی او
پرداخته است.
 -2هایدگر درصدد است از ساحت مرگ تقویمی عبور کند و به مرگ وجودی که
مرگی اصییل اسیت ،برسید .او با تأکید بر خصیلت رو بهسیوی مرگ بودن دازاین به دنبال
دریافت وجه اصییل زندگی اسیت و از اینکه مرگ را امری بیرونی و خارج از زندگی در
نظر بگیرد ابا دارد.
 -3هایدگر بهعنوان یک پدیدارشییناس با مسییألهی مرگ ،زندگی و اصییالت مواجه
اسییت .بدین سییبب ،از اینکه این مفاهیم را در ترازوی خدا ،روح و جهان پس از مرگ و
در کل سنت متافیزیکی و الهیات بسنجد ،طفره میرود و انتخاب وجه اصیل دازاین را در
قیالیب هسیییتنیدهای زمیانمنید ،جهیانمنید و تیاریصمنید کیه پرتیابشیییدهای بیه هسیییتی اسیییت،
موردبررسی قرار میدهد.
 -4هایدگر حمیور آدمی و شییوهی هسیتن او را در جهان برای دسیتیابی به زندگی
اصیییل مورد تحلیل قرار میدهد .در طی این مسیییر او از فهم اصیییل وجه هسییتی خویش،
تحت عنوان دازاین یاد میکند که برخفف داسیمن که درد خود را به سییطرهی وجدان
عمومی سارده است ،در جستجوی فهم اصیل خویشتن خویش است.
-5ازنظر هایدگر مرگاندیشییی زمینهسییاز اصییالت در زندگی اسییت؛ اما در رویکرد
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موردنظر او ،مرگ در هر دو معنیای تقویمی و وجودی منتهی بیه بنبسیییت نهیایی و پیاییان
مطلق دازاین اسییت و او اصییالت را تنها در هسییتی متناهی دازاین قابل تحقق مییابد و به
عالمی دیگر اعتقادی ندارد یا دربارهی آن سکوت میکند.
 -6هیاییدگر حکیاییت زنیدگی اصیییییل را در حیدودوثلور تولید تیا مرگ بیهمثیابیهی پیاییان
ترسیییم میکند و با التفات و اتکا به پرسییش بنیادین خود ،نیاز دازاین را به منشییأ متعالی
برای تبیین اصییالت در زندگی نادیده میگیرد .بااینحال درنهایت او زندگی اصیییل را بر
بنیان مرگاندیشی بنا میگذارد و آن را چشماندازی بهسوی زندگی اصیل مییابد.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت ندرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنهگان ،این مقاله تعارض منافع نهارد.
برگرفته از پایان نامه/رسااهه این مقاله برگرفته از رستاله با عنوان «مرگ انهیشتی و زنهگی ایتیا از من ر
مولوی و هایهگر» بوده است.
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