
 

 

 

 نزد هایدگر با تکیه بر مفهوم تفکر ةبازتفسیر مفهوم رخدادِ از آنِ خودکنند

   حسین قسامی

   محمد اصغری

 چكيده

ی هایدگر،  فلسفهاست تا با واکاوی مفهوم رخدادِ از آن خودکننده در  این پژوهش برآن

ی سره   بررای ایرن منررور سره ازرر از هایردگر، کره  ماینرده        . تفسیری تازه از آن ارائه دهد

به سروی  »این آزار عبارتند از . رویکرد وی به مفهوم رخداد است، مورد توجه خواهد بود
دربررار رخررداد از آن   ) ادای سررهمی برره فلسررفه »، (1 1 )« یررت تیریررا برررای فلسررفه  

بره  »هایردگر در کیرار     (. 13 ) «بار زمان و هسریی  در»و ( 161 -163 )« (خودکننده
چره بره  حرو     ی زیسریه و آن  ی تجربره  ، رخرداد را بره مبابره   «سوی یت تیریا برای فلسفه

ایرن   ادای سرهمی بره فلسرفه   حرا  ایرن کره در    . شناسرد  ا ضمامی مییلق به من است، بازمی

داد ی ا سران و هسریی قلمر    مبادلره ی  شرود و رخرداد بره عنروان  ییجره      رویکرد میوازن مری 
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ی حضرور مییرین    ی عرصره  رخداد را تنها بره منزلره   بار زمان و هسیی در هاییاً  .گردد می

این رویکرد تکاملی هایدگر به مفهوم رخداد، زمرا ی  . شناسد زمان و هسیی به رسمیت می

کره    13 - 13 هرای   گفیارهای سرا   شود که در افق فکری مجموعه درس مینادارتر می

بره اعیاراد    .چاپ شد،  گریسیه شود« چه باشد آ چه خوا ندش تفکر؟»بیدها تحت عنوان 

ی  ی هایدگر بره مفهروم رخرداد را در زمینره     گا ه این پژوهش آن گاه که رویکردهای سه

تروا یم بره تفسریری     کیار چه باشد آ چه خوا ندش تفکر؟ مورد واکاوی قرار دهریم، مری  

گشراید،   چه خودِ در راه بودن اسرت و راه تفکرر را مری    ی آن بهتازه از مفهوم رخداد به مبا

 .دست یابیم

 ی زیسیه، تفکر هایدگر، رخداد از آن خودکننده، هسیی، تجربه: واژگان کليدی
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 مقدمه

کنند؛ اما این بره مینرای    بندی می عموماً کار فکری هایدگر را به دو دورۀ او  و دوم دسیه

 -چنا که مبالً درخصوص وییگنشیاین رخ داد-ا فصا  رخ داده باشد آن  یست که  وعی 

ای  ای تکامل در کار برود ترا هایردگر از  ررگراه   سرت، کره مبینری برر شریوه          بلکه گو ه

ی  ی جسیجوی خصائل وجودی ا سران برود، بره  ررگراه پسرین، کره برپایره        مند برپایه  رام

. گاه هسیی است، برسد عنوان جلوهری بهماهو و اصالت دادن به ازر هن به  آشکارگی هسیی

هایدگر او  اگرچه ازحیث اهمیرت دادن بره وجروه ا ضرمامی ا سران،  سربت بره اسرال          

هرای خرود از دازایرن، کماکران      ایدئالیسیش ا االبی ژر  بنیان  هاده بود، لیکن در بحرث 

ن تررین ازرر ایر    عرالوه برر ایرن شراخ     . کنرد  وبوی سوبژکییویسم مدرن را حفظ می ر گ

های کا ت و هگرل، خرود ازرری     سازی گیری به  رام رغم خرده دوره، هسیی و زمان، علی

. ها باید شکست پروژۀ هسیی و زمان را  یز اضافه کررد  شود و به همۀ این ساز تلای می  رام

بره یکردیگر را   « زمران »و « هسریی »هایدگر بر آن بود تا با  گارش ازری دوقسرمیی، تیلرق   

از هسریی بیاغرازد و بره زمران برسرد و در      ( کیار حاضرر )قسمت او   شان دهد؛ یینی در 

قسمت دوم، از زمان راه به ساحت هسیی بگشاید؛ اما هایدگر پس از اتمرام ب رش او  از   

ب ش دوم کیار او  بیردها تحرت   ) رر کرد کیار او ، به هر دلیلی، از ادامۀ کار صر 

 (. عنوان مسائل اساسی پدیدارشناسی به چاپ رسید

شناسی تغییر داد و  ایدگر پس از هسیی و زمان رویکرد خود را  سبت به هسییه

میافیزیت »زمان با ایراد خطابۀ  هم 1 1 های این تغییر در سا   احیماالً   سیین جرقه

کاوی در خصائل بنیادین  اگر هایدگر تا آن زمان برآن بود تا با ژر . زده شد« چیست؟

آگاه، ره به ساحت هسیی ببرد، اینت تصمیم گرفیه  هسییمبابۀ یگا ه هسیندۀ دازاین به

جاست که بحث از تاریخ  چنان که هست روی آورد و این بود به خودِ هسیی آن

به اعیااد هایدگر فیلسوفان . شود مبابۀ تاریخ غفلت از هسیی، مطرح میمیافیزیت، به

ا د؛  غو  هسیی بودهمش عنوان هسیی، ذاتاً د به( phusis)ساراطی، با درک فوسیس  پیش
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شود، این  بد  می( physics)لیکن زما ی که در دورۀ التینی، فوسیس به فیزیت 

. دهد آگاهی ر گ باخیه، جای خود را به مطالیۀ طبییت و سیطره بر آن می هسیی

از )بیند که با دگرگون کردن ماهیت حایات  هایدگر ریشۀ این واقیه را در افالطون می

راه  آغازگر راهی است که فلسفۀ غرر را به کوره( ی به ایدهالبیا یا  اپوشیدگ

 . کشا د می( ناسیش در عوض هسیی)شناسی  هسینده

به اخیصار )« خودکنندهرخداد ازآن«  های هایدگر در این دوره یکی از کلیدواژه

منزلۀ بز گاهی حیاتی برای بشر میاصر تلای مفهوم رخداد در هایدگر به. است( رخداد

با وجود . سزا داردهایدگر  اشی به حیث پرداخین به آن در فهم ا دیشۀ و از اینشود می

؛ آید ترین اصطالحات هایدگر به حسار می مفهوم مورد رر ازجملۀ  اشناخیه ،این

دربار )ی سهمی به فلسفه ادااحیماالً از آن رو که ب ش عمدۀ بحث از آن در کیار 
با . های هایدگر است ترین کیار پیچیدهاز  آمده است که یکی (خودکنندهآنرخداد از

گاه مفهوم  تنها با واکاوی این ازر، که جلوهکه  ه قصد داریماین پژوهش در این حا  

، (161 تا  163 های  یینی سا )شود  رخداد در تفکر دوران گذار هایدگر قلمداد می

دربار و ( 1 1 )به سوی یت تیریا برای فلسفه های  بلکه همچنین با پرداخین به کیار

جا به درخصوص مفهوم رخداد در ا دیشۀ به دیدگاهی همه ( 13 )زمان و هسیی 

توان مفهومی با  که آیا می گاه به بررسی این موضوع بپردازیم و آن یمهایدگر دست یاب

ای که   کیه عنوان یت مفهوم واحد ساما دهی و ارائه کرد؟چنین وسیع را به ای این گسیره

همیت دارد این است که این پژوهش خواهد کوشید تا این ساما دهی را در جا ا در این

به عبارت دیگر ما برآ یم تا با اسی راج ملزومات . افق فکری خود هایدگر ا جام دهد

ترین مفاهیم فلسفۀ  که به اعیااد بسیاری از گنگ-ا دیشۀ هایدگر، مفهوم رخداد را 

 . بازتفسیر کنیم -اوست

 

 

 



 3  محمد اصغری ،حسين قسامی / باز تفسير مفهوم رخدادِ از آنِ خود کننده نزد هایدگر با تكيه بر مفهوم تفكر

 

 مسئلۀ رخداد  .9

ها  ترین آن شود که میرو   مایی می در تفکر هایدگر مفهوم رخداد با پنج واژه خصلت

Ereignis های  است و مابای واژهBegebenheit ،Vorgang ،Geschehnis  و

Vorkommnis هسیند (Inwood, 1999, P. 54 .) کیۀ حائز اهمیت این است که 

 ارادهمذکور، مفهومی که هایدگر از هرکدام  های هاژظاهر مشابه همۀ و رغم مینای به علی

به مینای رویدادی  Begebenheitبر این اساس . کند با دیگری میفاوت است می

 Geschehnisبه مینای رویداد دگرگو ی و فراشد،  Vorgangدسیی، میمولی و دم

مربوط  ای به مینای واقیه Vorkommnisای بنیادین در ساحت هسیی و  به مینای واقیه

 .رود به ش صی خاص به کار می

ای دار د، اما آ چه  اگرچه همۀ مفاهیم مذکور در فهم ا دیشۀ هایدگر جایگاه ویژه 

به اعیااد مایکل . است Ereignisتنها واژۀ ، هسییم  ما در این پژوهش به د با  آن

 :اینوود

مشتق شده است و   به معنای رخ دادن sich ereignenاین واژه از مصدر » 

صورت همچنین کاربرد قدیمی آن به. به معنای چشم است Augeریشۀ آن واژۀ 

Eraugnis رؤیت شدن به کار بوده که به معنای پیش چشم آمدن و قابل

ارتباطی  Ereignis واژۀ ]به نزد هایدگر[عالوه بر این، . ]...[رفته است  می

 ,Inwood, 1999)« ن داردبه معنای تعلق داشت eignenتنگاتنگ با واژۀ 

P. 54 .) 

را  ه به مینای  Ereignisآید که هایدگر واژۀ  ها چنین برمی از همۀ این گفیه

که حاصل بازی با فو ییت کلمات -ای، بلکه در جایگاهی یکسره  و   امه میداو  لغت

 eignenای با شناخیی به مینای رخداد هیچ  سبت واژه Ereignis. برد به کار می -است

                                                           
1. To happen, occur 
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به مینای تیلق داشین  دارد؛ بلکه تنها تشابه آوایی این دو کلمه است که باعث شده 

مفهوم هایدگری رخداد از یت طر  رخ دادن به مینای پیش چشم آمدن و ظهور یافین 

 . گیرد بررا در  مبابۀ تیلق داشیندادن به و از طر  دیگر رخ

در همۀ ادوار  Ereignis شود که میلوم می ،با  گاهی اجمالی به آزار هایدگر

در دوران ابیدایی، که مصاد  با . توجهش بوده استبیش موردوفکری او کم

   بینی با عنوان ایدۀ فلسفه و مسئلۀ جهان 1 1 گفیارهای  یمسا  ژا ویه تا آپریل  درس

به سوی یت تیریا مجموعۀ آزار هایدگر با  ام  35و  33عنوان مجلد است و بیدها به

را درگیر  «من»واسطه که  مبابۀ  وعی تجربۀ بیشود، رخداد به چاپ می برای فلسفه

خودم را  ،ای صر  چو ان ابژه ،براساس این  گرش، من. سازد، مطرح شده است می

 هسیی و زماناین مفهوم دقیااً همان چیزی است که هایدگر در . یابم درگیر رخداد می

رخدادِ دازاین، حرکت م صوصی »: دکن ذیل مبحث زما مندی و تاریخ به آن اشاره می

 .Heidegger, 1996, P)« 6آید است که طی آن دازاین میان تولد و مرگ کش می

344 .) 

در این دوران، که . یابد مفهومی دگرگو ه می Ereignisدر دوران گردش فکری 

دربارۀ )ادای سهمی به فلسفه شود و با  گارش کیار  را شامل می 161 تا 163 های  سا 
مبابۀ امید برای یافین مسکنی تازه، رخداد به، هم زمان است( خودکنندهداد ازآنرخ

یابد، مطرح   ترین ماصودش دست که بشر در آن بیوا د به  هایی( یا دورا ی)جایی 

 .شود می

                                                           
1 . Belong 

2 . The idea of philosophy and the problem of worldview 

و  Geschehnisاسرریفاده شررده اسررت، امررا در آن دوران      Geschehnisواژۀ  هسرریی و زمرران اگرچرره در  . 6

Ereignis       اسرت، بره کرار     واسرطه در سراحت هسریی    ای بری  هر دو به مینای رخردادی بنیرادین کره  راظر بره تجربره

 . ا د رفیه می
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شود،  به بید را شامل می  13 های   هاییاً در دوران تببیت گردش فکری، که سا 

مبابۀ تجربه و  ه رخداد، بلکه به مینای آن منبع  هایی که را  ه به Ereignisهایدگر 

 (. Dreyfus, 2005, P. 376)شناسد  کند می همواره هسیی و زمان را به ما اعطا می

که چگو ه باید این مفاهیم را به یکدیگر مربوط ساخت و است  سؤا  این اکنون

موارد  ریح هر یت ازمینایی مش   از رخداد هایدگری به دست آورد؟ در ادامه با تش

 . ظاهر میضل را برطر  سازیم کوشیم تا این به مذکور می

 مثابۀ تجربۀ زیستهرخداد به .9-9

وضوح از مواضع  ئوکرا یی اسریادش    به 1 1 فیارهای ژا ویه تا آپریل گ هایدگر در درس

گیرد و ضرمن قررار دادن خرود در     فاصله می -پردازی در بار تئوری–هاینریش ریکرت 

اش، هوسرر ، هرمخ خرود را     صدا با مربری ترازه   ا مشیاقان پدیدارشناسی هوسرلی، همردی

چه تاکنون آ  هایدگر اعیااد داشت همۀ. کند اعالم می   رمزگشایی علمی از تجربۀ زیسیه

حاصل درخصوص ماهیت تجربه  بروده   های بی پردازی گفیه شده است، چیزی جز تئوری

 -رود چنران کره برر مرا مری      آن-ض و ا ضرمامی را  وقت آن رسیده که تجربۀ مح کنونو ا

دقیااً در همین براور اخیرر هایردگر    (. Dreyfus, 2005, P. 376)مورد توجه قرار دهیم 

کوشرید ترا    هوسر  می. آورد است که   سیین اخیال  فیلسو  جوان با هوسر  سربرمی

ر مشرکل را در  ای از پدیدار موردتجربه دست پیدا کند؛ حا  آ کره هایردگ   به تئوری تازه

تئوریزه کردن ز دگی، روح ز دگی را »به عایدۀ هایدگر . دا ست پردازی می  فس تئوری

همچرون یرت    3ای را بره واقیره     رویردادی مییلرق بره شر       مبابۀبه 6و رخداد  سیا د می

                                                           
1 . Lived experience  

2. De-vivify 

3. Ereignis 

4. An event of one's own 

5  .  Vorgang 
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 .  (Heidegger, 2002, P. 74-75)« کاهد  مایش فرومی

کند و  ها به دا ش تئوریت حمله می  ئوکا ییهایدگر همچنین به توجه بیش از حد 

پردازی باید در هم شکسیه شود؛ البیه  ه به  فع برتری  برتری و تادم تئوری»: گوید می

ای  پردازی آن چنان که هست، به مرحلهبلکه به این دلیل که  فس تئوری... گرایی عمل

 (. Heidegger, 2002, P. 59)« پیشاتئوریت بازگردد

توان  گوید چیست و چگو ه می پیشاتئوریت که هایدگر از آن س ن می این مرحلۀ

کشا د؛ این که  تری می به آن دست یافت؟ مواجهه با این پرسش ما را به پرسش بنیادین

 -پردازی کندها تئوری همان چیزهایی که دا ش  ئوکا یی مایل است دربار آن-هر چیز

شدگی چیست؟ بیایید با طرح یت مبا   هچگو ه به ما داده شده است و اساساً خود داد

پردازی گوییم یت کیار آ جا هست، فارغ از تئوری وقیی می. بحث را به پیش ببریم

آ جا  ۀواسطکیار به. ایم شدگی کیار داده دربار ماهیت کیار، حکم به  وعی داده

دیگر  به بیان دیگر اگر آ جابودگی را از کیار سلب کنیم،. بود ش به ما داده شده است

این . پردازی کندکیابی   واهد بود که میفکر  ئوکا یی ب واهد دربارۀ ماهییش تئوری

 .Heidegger, 2002, P)وضییت به عایدۀ هایدگر همان مرحلۀ پیشاتئوریت است 

63-65 .) 

( جهان)پیشاتئوریت یت چیز در واقع  ه آن چیز میین، بلکه جا و زمینۀ  ۀمرحل

 6و آ جابودگی   مایی جها یت صیا ما را به خصلتاین تو. حضور آن چیز است

 ,Ibid)دهد  ا جام می Erlebnis مایی را ازطریق مفهوم  هایدگر این خصلت. دارد وامی

                                                           
عنروان  ، که بره Towards the definition of philosophy س ۀ مورداسیفادۀ ما از این منبع، یینی کیار .   

از ایرن رو بررای حفرظ اما رت و     . مجموع آزار هایدگر بره چراپ رسریده، فاقرد شرمارۀ صرفحه اسرت        35و  33مجلد 

در ارجاعات مین به جرای شرمارۀ صرفحه، شرمارۀ پراراگرا  را      ( اسیبنائاً برای این منبع)های بیدی  سهولت دسیرسی

 . آوریم می

2  .  Worldhood 

3  .  Thereness 
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P. 66 .)Erlebnis  به مینای تجربه است و در عین حا  با واژۀleben  به مینای

ش   در طو  ای است که  آن تجربه Erlebnisاز این رو  .ز دگی  یز مرتبط است

آفرینی یت موجود ز ده،  حیات در اینجا  ه به مینای  اش. کند حیاتش آن را ز دگی می

بلکه مسیر حرکت یت ش   در طو  امکا اتی است که از تولد تا مرگ بر او گسیرده 

 . امری است که مطلااً مییلق به من است Erlebnisاز این رو . شده است

گوییم یت کیار آ جا  وقیی می.   پیشین بازگردیمحا  بیایید یت بار دیگر به مبا

هست، آ جابودگی را باید در ارتباط با چه چیزی لحاظ کنیم؟ پاسخ هایدگر به این 

به عبارت دیگر آ جابودگی همیشه مییلق به یت . «من»در ارتباط با : پرسش روشن است

و   میو این من همواره یت من ا ضما( Heidegger, 2002, P. 69)است  «من»

مبابۀ تجربۀ به بیان دیگر آ جابودگی به(. Heidegger, 2002, P. 74)است   تاری ی

زیسیه، همواره امری فردی و مییلق به یت ش   با امکا ات و اهدا  مش   است 

این (. Dreyfus, 2005, P. 377)کند  خصوصی ز دگی میکه در زمینۀ فرهنگی به

توان  مبابۀ تجربۀ زیسیه را  میه دارد رخداد بهدهد که هایدگر عاید توضیحات  شان می

رخداد امری فردی و ا ضمامی . صِر  و بر روی کاغذ تبیین کرد  پردازیدر قالب تئوری

از این رو رخداد برای هرکس . است که در تجربۀ زیسیۀ هریت از افراد بشر قرار دارد

البیه . هسینش است -جهان- واسطۀ درشدگی چیزها به او، به تجربۀ خود او یا همان داده

مبابۀ تجربه امری مییلق به من است به آن مینا  یست که تنها در این ادعا که رخداد به

که اگر چنین بود عمالً با  وعی ایدئالیسم تجربی از )دهد  فضای بسیۀ ذهن من روی می

رخداد  ، بلکه به این مینی است که(آن  وع که بارکلی به آن عایده داشت، مواجه بودیم

 . دهد که من سکو ت دارم روی می( آ جایی)تجربۀ زیسیۀ من، درون جها ی 

                                                           
1  .  Concrete 

2  .  Historical 
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من . دهد شود، روی  می ما ند شیئی که از جلو من رد می به ،تجربۀ زیسیه»بنابراین 

و ( Er-eigne) ]دهم آن را به خودم ت صی  می[کنم  تجربه را مییلق به خودم می

]سازد یا میناسب با من می[دهد  ی  میتجربه  یز خود را مطابق با ذاتش ت ص
  (Er-

eigne sich) »(Heidegger, 2002, P. 75 .) 

به مینای آن  یست که من یت تجربه را  Ereignisالبیه باید توجه داشت که 

بلکه من تجربیاتم را از درون  هر جایی که ب واهم به چنگ بیاورم؛ما ند یت شیء از  به

سازوکاری  Ereignisبنابراین سازوکار . کنم ب میجها ی که مییلق به من است کس

 . است( به مینای ش صی و ا ضمامی)ذاتاً مییلق به من 

-دربار آ جابودگی و رخداد به 1 1 گفیارهای سا   اظهارات هایدگر در درس

روی آن  هسیی و زمانای بر آ چه بیدها در رسالۀ  مبابۀ تجربۀ زیسیه را باید مادمه

با این همه اهمیت واژۀ . شناسی بنیادین، قلمداد کرد ا گشت تأکید  هاد، یینی هسیی

Ereignis  بازد و تنها در مواردی میدود، آن  ر گ می هسیی و زمانتا حد زیادی در

توان به  ازجملۀ این موارد می. شود هم در خدمت مفاهیم دیگر، به کار گرفیه می

 جها ی ، رخدادهای درون(Heidegger, 1996, P. 142) رخدادهای طبییی

(Heidegger, 1996, P. 252)الوقوع و حیمی مبابۀ رخدادی قریب، مرگ به 

(Heidegger, 1996, P. 232 )شدگی و رخداد پرتار (Heidegger, 1996, 

P.  262 )اشاره کرد . 

                                                           
از آن دسیه مفاهیم هایدگری است که تا حد زیرادی  « دهندهرخداد ت صی »یا « خودکنندهرخداد ازآن»مفهوم .   

خصوص وقیی تالش کنیم آن را به زبا ی یکسر میفاوت و غیرفلسفی، همچرون زبران فارسری،     اپذیر است؛ بهترجمه

مشهود است؛ در حالی کره میررجم ا گلیسری برا آوردن یرت       قو  هایدگر کامالًاین وضییت در این  ال. برگردا یم

کنرد، میررجم فارسری      زدیت مری  Ereignis، تا حد زیادی خود را به اصل آلما ی واژۀ appropriationکلمه، 

یرت حرق   راسریی هریچ  کره بره  « دهنرده ت صی »و « خودکنندهآناز»هایی چون  س یی بکوشد تا از بین میاد  باید به

 . کند، مفهومی  زدیت به آ چه هایدگر در  رر داشیه اسی راج کند میمطلب را ادا  
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ره صورت مجزا و در مرکز مباحث طفبه Ereignisاگرچه هایدگر از پرداخین به 

رخدادهای طبییی . گیرد تجربۀ زیسیه را  ادیده  می ۀمبابرود، اما هرگز مفهوم آن به می

جها ی، تجربۀ  دهد، تجربیات دازاین از مواجهه با اشیای درون که برای دازاین روی می

شدگی او به ساحت هسیی، همگی  مرگِ دیگری و رخداد پرتار ۀمبابدازاین از مرگ به

به حسار   ا د که اموری مطلااً ش صی و ا ضمامی در حوزۀ تجربۀ زیسیه  مفاهیمی

تجربۀ »مبابۀ به Ereignisتوان گفت  گاه هایدگر میادم به مفهوم  بنابراین می. آیند می

 . ما د همواره زابت باقی می« زیسیۀ من

حا  وقت آن رسیده است که از هایدگر میادم عبور کنیم و مفهوم رخداد را در 

 . نیمبررسی ک( Kehre)« گشت»ق فکری او در دوران موسوم به اف

 ادای سهمی به فلسفهرخداد در کتاب  .9-2

 «خودکننرده دربارۀ رخداد ازآن» ،ادای سهمی به فلسفهدا یم عنوان دوم کیار  که می چنان

(Vom Ereignis ) که هایدگر قصرد داشریه برا پرس پشرت  هرادن        دهد  شان میاست و

مبابۀ رخداد مدار، رو به سویی تازه بیاورد که هما ا  گریسین هسیی به زاینشناسی دا هسیی

 .است

 هسیی و زماناگرچه فاصلۀ زیادی با ا یشار  ادای سهمی به فلسفه گارش کیار 

هسیی و ، یینی حدود  ُه سا  بید از اولین ا یشار 163  گارش کیار در سا  ) دارد 
هایدگر . میفاوت است هسیی و زمان، اما سازوکار آن یکسره با (آغاز شده است زمان،

ویسی روی    ویسی د  بریده و میأزر از  یچه به قطیه در این ازر از طو  و تفصیل رساله

مشغو  پرداخین به خودِ  عالوه بر این از آ جا که فیلسو  در این ماطع د . آورده است

دا شگاهی در -های منطای سیی محض را در عوض رسالهاه این هگ هسیی است و جلوه

یابد، بیان خود را از بیا ی آکادمیت به گفیار شاعرا ی  آزار هنری و باالخ  شیر می

 . کند چون هولدرلین  زدیت می
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یت پیشگفیار، که هایدگر در آن به تبیین  :این کیار مشیمل بر هفت ب ش است

  ، ا داخین پژواک:  د ازا که عبارت پردازد و شش ب ش اصلی سازوکار ازر می

 . 3و آخرین خدا 3، آیندگان ، بنیان  هادن6، جهش(همچون ا داخین یت توپ)

به . شدۀ هسیی استفراموش« پژواک»مشغو  یادآوری  هایدگر در این ازر د 

ترین فوریت عصر ما، که هما ا فادان امر فوری  اعیااد هایدگر این فراموشی از اساسی

  سیین گام برای پس پشت (. Heidegger, 1999, P. 87) شئت گرفیه است است، 

مبابۀ یت آغاز در ساحت بازی است و پرسش هسیی به« ا داخین» هادن این فراموشی 

کند و  اش به عرصۀ هسیی را درک می ذاتی« جهش»ر، گعنوان پرسشگاه دازاین به آن

 ,Heidegger)آید  هسیی برمی مبابۀ حایاتحایات خود به« بنیان  هادن»درصدد 

1999, P. 7 .)آخرین خدا»و « آیندگان»ها همه تمهیداتی است برای ظهور  این» . 

به طور کلی هایدگر طی این شش ب ش، که در ارتباطی ظریا و تنگاتنگ با 

هسیی »ین پاسخ دهد که ا د، درصدد است تا به این پرسش بنیاد یکدیگر تنریم شده

مایۀ اصلی هایدگر برای  و دست( Emad, 2007, P. 47) «یابد؟ ذات می چگو ه

پرسش این . خودکننده استمبابۀ رخداد ازآنبه Ereignisویی به این پرسش گ پاسخ

در این ازر به چه مینایی به کار رفیه است؟ برای پاسخ گفین به این  Ereignisاست که  

 .ر، یینی هسیی، آغاز کنیمترین مفهوم فلسفۀ هایدگ پرسش الزم است بحث را از اساسی

 5کند دگرگون می Seynبه  Seinهایدگر در این دوره واژۀ هسیی را از 

(Heidegger, 1999, P. 307 .)مبابۀ هسیی بهSeyn ها  یست و  برآمده از هسینده

                                                           
1  .  Echo 

2  .  Playing-forth 

3  .  Leap 

4  .  Grounding 

5  .  The ones to come 

6  .  The last God 

  .شود  مایش داده می Be-ingصورت های ا گلیسی به این تغییر در ترجمه. 5
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ای مش   فهم بشود؛ بلکه شایسیه است براساس ذاتش، که  اساساً  باید براساس هسینده

حا  پرسش اساسی (. Heidegger, 1999, P. 52) درک شودهما ا رخداد است، 

صورت ؟ به عایدۀ هایدگر رویداد هسیی به هدد این است که هسیی چگو ه روی می

Ereignis مبابۀ گر شدن رخداد هسیی به جلوه». ودش گر می جلوهEreignis  یت

ت از ی 6و گفیاری است خاموش  گزارۀ خبری  یست؛ بلکه امری است غیرمفهومی

 ,Heidegger, 1999)« گشاید رخداد ذاتی که خود را تنها در برابر تفکر آغازگر می

P. 183 .) بنابراین مینایEreignis توان آن  و هرگز  می امری آشکار و  مایان  یست

 « حو مطلق تبیین کردتوان به هسیی را  می»وضوح دریافت؛ چرا که  را به

(Heidegger, 1999,  P. 324 .) رو ما باید در تبیین آن از گفیار خاموش از این

 (. Heidegger, 1999, P. 55)بهره بگیریم 

شود هایدگر در این دورۀ فکری  یز از چارچوبمند کردن  که مشاهده میچنان

Ereignis ز د و همچون دورۀ او  که  سر باز میEreignis مبابۀ تجربۀ زیسیه را به

دا ست، در اینجا  یز تبیین آن را از عهدۀ زبان  می امری ا ضمامی و غیرقابل تئوریزه کردن

باید از زبان منطای دست  Ereignisاز این رو برای درک . بیند مفهومی خارج می

در آن حضور یابیم و خود را به »بکشیم و به جای آن که از دور به تماشایش بایسییم، 

که تفکر آغازگر  چنان ؛ آن(Heidegger, 1999, P.  60)« جریان روان آن بسپاریم

 (. Heidegger, 1999, P. 15-23)کند  چنین می

بهیر است  Ereignisمبابۀ تر شدن مفهوم رخداد به در اینجا برای روشن

 .بررسی کنیم ادای سهمی به فلسفهکارکردهای م یلا این واژه را در کیار 

                                                           
کرره هایرردگر آن را  ( happening)رویررداد . قائررل شررده اسررت   میرران رویررداد و رخررداد تفرراوت    هایرردگر.  

Geschehnis خودکننردگی یرا ت صری     امد، اگرچه امری بنیادین و در ساحت هسیی است، اما وجره ازآن  می-

 . را  دارد Ereignisدهندگی رخداد یا 

2  .  Nonconceptual 

3  .  Silent telling 
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یکی از کارکردهای این واژه درخصوص مفهومی است که هایدگر آن را ( الا

واژۀ رخداد، درواقع تل یصی از رخدادِ »:  ویسد هایدگر می.  امد می  «بنیان  هادن آ جا»

این گفیه به آن میناست که (. Heidegger, 1999, P. 174)« بنیان  هادن آ جا است

به . ریشه در رخداد دارد -که هما ا بنیان آشکارگی هسیی برای من است-آ جابودگی 

ارز شدن  بودگی است و این گفیه به مینای همآ جاتر، رخداد همان امکان  بیان ساده

 . رخداد با هسیی است

آغازین هما ا ». است  «آغازین»کارکرد دیگر واژۀ رخداد درخصوص مفهوم ( ر

مبابۀ تنها در یت آغاز به(. Heidegger, 1999, P. 41)« مبابۀ رخداد استهسیی به

به عبارت دیگر . توا د بنیان  هاده شود بودگی میآ جاگشایش  قلمرو رخداد است که 

همان  اما گام  هادن در مسیری تازه است؛این آغاز . دهد مبابۀ آغاز روی میهسیی تنها به

 امد؛ یینی برگذشین از تاریخ میافیزیت  چیزی که هایدگر گذار از فلسفه به ا دیشه می

 . غرر و روی آوردن به حایات هسیی

فراوان از آن اسیفاده  ادای سهمی به فلسفهمفهوم دیگری که هایدگر در ( ج

اش محیاج ا سان است و ا سان  هسیی برای رویداد ذاتی»: است 6کند، مفهوم مبادله می

مبابۀ رخداد بنیان و این توازن  یاز و تیلق است که هسیی را به ]...[مییلق به هسیی است 

به عبارت دیگر هسیی  یازمند دازاین است (. Heidegger, 1999, P. 177)«  هد می

 .Heidegger, 1999, P)و دازاین جسیجوکننده، محافظ و باغبان هسیی است 

208.) 

آید که رخداد در واقع  سبت ا سان با هسیی است؛  سبیی  ها چنین برمی از این گفیه

-برخوردار از هسیی، که بهای  عنوان سوژها سان دیگر  ه به. که تاکنون مغفو  ما ده بود

                                                           
1  .  Grounding the there 

2  .  Inception 

3  .  Reciprocity 
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خیزد و رخداد، همین  با هسیی به میامله برمی( Da-sein)اینجا هسین /آ جاعنوان یت 

 . تیامل با هسیی است

یکی دیگر از مفاهیمی که هایدگر مفهوم رخداد را در ارتباط با آن به کار ( د

یی همچون عنوان حایات هستوان ضرورت را به می»: است  (اضطرار)برد، ضرورت  می

مفهوم ضرورت یکی از مفاهیم (. Heidegger, 1999, P. 33)« رخداد قلمداد کرد

 هایدگر عایده دارد همۀ  یازها ریشه در ضرورت دار د. است 63کلیدی هایدگر در دهۀ 

(Heidegger, 1999, P. 32 .)مبابۀ امور مینادار  یز  اشی ها به پدیدار شدن هسینده

در دوران ما هما ا فادان ضرورت ( اضطراری، فوری)ری از ضرورت است و امر ضرو

به  اعینایی بیای که  در زما ه(. Heidegger, 1999, P. 8)است ( اضطرار، فوریت)

ترین تهدید هما ا واما دن هسیی از رویداد است؛ زیرا که ما ز د، بزرگ ها موج می بحران

بیان دیگر این ماییم که با درک  به. ایم طلبد، واما ده از ورود به ضرورتی که رخداد می

ضرورت زما ۀ خود و با ورود به ساحت آن، موجبات روی دادن هسیی را فراهم 

 .مبابۀ رخداد استبه Ereignisکنیم و این همان  می

به کار   هایی از کیار مفهوم رخداد را در ارتباط با خدایان هایدگر در ب ش( هر

دهد؛ همان جایگاه خطیر  مبابۀ رخداد روی میذاتاً بههسیی »:  ویسد هایدگر می. برد می

 .Heidegger, 1999, P)« ی دوری و  زدیکی آخرین خدا گیری درباره تصمیم

. ی هایدگر بحث کنیم«آخرین خدا»در اینجا الزم است قدری دربار مفهوم (. 163

اطیر باسیان عنوان خدای دینی، که  اظر به هویت آن در اسرا  ه به« خدا»هایدگر مفهوم 

کدام  یست؛  ه دینی  اما آخرین خدا از جنس هیچ. برد به کار می( خصوص یو انبه)

اعم از )ها  او ورای بایۀ خدایان است و با مرگ او دیگر خداشناسی. است و  ه اساطیری

                                                           
1  .  Emergency 

2  .  gods 
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آخرین خدا پایان (. Heidegger, 1999, P. 289)ریز د  میفرو( مذهبی و اساطیری

 ,Heidegger, 1999)رای امکا ات غیرقابل سنجش عصر ماست  یست، بلکه آغازی ب

P. 289 .)خود رخداد  یست، بلکه خود  یازمند رخداد است تا به مدد آن خودیاو به

از همین رو ما باید خود (. Heidegger, 1999, P. 288)بودگی را بر هد آ جابنیان 

 . را مهیای ظهور او سازیم

های  یچه  را تنها گفیاری شاعرا ه یا تالیدی از گفیه البیه  باید این مباحث هایدگر

. ای هایدگر در این عبارات شد ود منکر لحن  یچهش پیرامون ابرا سان دا ست؛ هرچند  می

گوید، آیا جز این است که  وید  وقیی هایدگر از مهیا شدن برای ظهور آخرین خدا می

دهد؟ آیا این  دا جز هشدار و  میرا  -از بنیان  و، چو ان خدایی دیگر-برآمدن عصری  و

توجه  سبت به جهان پیرامو ی است؟ جها ی که در سیطرۀ مدر ییه گرفیار آمده و جلب

 وید برآمدن آخرین (. Scott, 2001, P. 199)گیرد  هر روز ر گی دگر به خود می

به خدا در واقع امید یافین منزلگاهی تازه در هسیی است و این امر تنها با گوش سپردن 

 . شود محاق می Ereignisآوای 

: است   گسیرد، عرصۀ تاریخ عرصۀ دیگری که هایدگر رخداد را در آن می( و

تاریخ در (. Heidegger, 1999, P. 348)« مبابۀ رخداد، هما ا تاریخ استهسیی به»

ای است که در آن  اینجا به مینای گذشیه یا به مینای علم تاریخ  یست؛ بلکه راه و عرصه

 .هسیی است( Er-eigne)تاریخ عرصۀ رخ دادن .  شینند یی و دازاین به میامله میهس

ی  مبابهبه Ereignisیابیم که  از مجموع آ چه در این شش بند گفیه شد درمی

جمله خود از-شدگی موجودات  ای است که در آن داده خودکننده عرصهرخدادِ ازآن

مادام که هسیی در . به رخداد است بودگی موجودات وابسیهآ جا. شودمطرح می -ما

رخداد رویدادی آغازین و ضروری . بودگی مینایی  داردآ جاقالب رخداد روی  دهد، 

                                                           
1  .  History 

 



 5  محمد اصغری ،حسين قسامی / باز تفسير مفهوم رخدادِ از آنِ خود کننده نزد هایدگر با تكيه بر مفهوم تفكر

 

قدر به دازاین  یازمند است که  هد و برای تحاق، همان است که منزلگاهی تازه بنیان می

 (. Dreyfus, 2005, P. 383)دازاین  یازمند اوست 

 مفهوم رخداد در دورۀ پایانی تفكر هایدگر .9-9

آن . یابرد  وهروای دیگرری مری   های هایدگر حرا    وشیه ادای سهمی به فلسفهبید از کیار 

دهرد و فیلسرو  بره     جای خود را به رویکردی صبورا ه می 63لحن آخرالزما ی آزار دهۀ 

خرود مبنری برر      رامی زما ه، از مواضع ا االبری قبلری  -های سیاسی موازات پیشرفت بحران

 .کند  شینی می لزوم درک ضرورت دوران عاب

بندی  هایی از مفهوم رخداد برسیم، الزم است تا سا   برای اینکه به یت جمع

به  دربار زمان و هسییدر یت س نرا ی با عنوان هایدگر در این سا  . پیش بیاییم  13 

گوید اگر هسیی را  گر میهاید. پردازد اش می فکری ۀتبیین مفهوم رخداد در آخرین دور

رسد که هسیی توسط امری زما مند  آ چه حضور دارد باور کنیم، چنین به  رر می ۀمباب به

از طر  دیگر زمان  یز برای .  امیم ما این امر زما مند را امر حاضر می. تیین یافیه است

. کنند یبه عبارت دیگر زمان و هسیی همدیگر را مییین م. تیین یافین محیاج هسیی است

که زمان و هسیی  شود؛ این اما وقیی از  زدیت  گاه کنیم،  کیۀ دیگری  یز آشکار می

 شان « این»شان همواره با یت  یافیگی کدام یت هسینده  یسیند و با این حا  تیینهیچ

- حو اساسیآورد؟ یا به چگو ه سربرمی« این»حا  سؤا  اینجاست که این . شود داده می

هایدگر برای ( Heidegger, 1972, P. 5)کجاست؟ « این»صۀ حضور تر، زمینه و عر

شوم، میز  وقیی من با یت میز مواجه می: کند تر کردن این پرسش مبالی بیان می روشن

حا  سؤا  اینجاست که این حضور از کجا . یابد مبابۀ امری حاضر بر من ظهور میبه

. ها این سؤا  مطرح است هسیندهآید؟ و  ه فاط در مورد میز، که درخصوص تمامی  می

میحد ( یت این)ای که زمان و هسیی در آن در قالب یت هسیندۀ زما مند  عرصه

به عایدۀ هایدگر زمان . است Ereignisشو د چیست؟ پاسخ هایدگر به این پرسش  می
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است  Ereignisکند،  ها را مییین می و هسیی مییلق به یکدیگر د و آ چه آن

(Heidegger, 1972, P. 19 .) 

. کند  مایی می خصلت Ereignisهایدگر در این س نرا ی به دو صورت از مفهوم 

بر این . کند مبابۀ آ چه آشکار شد ی است، میرفی میرا به Ereignisها    سیین آن

دومین . توان بر آن تسلط یافت است و از این رو  می   رو ده اساس رخداد ذاتاً امری پس

به عبارت دیگر .  کند مبابۀ برساز دۀ ا سان میرفی میرا به Ereignis مایی   خصلت

است  Ereignisب شد هما ا  به ا سان حضور می   مایی، آ چه براساس این خصلت

(Heidegger, 1972, P. 23 .) 

 Ereignisچه در اینجا توجه به آن اهمیت فراوان دارد، این  کیه است که واژۀ  آن

مبابۀ خودکنندگی به ای  دارد، بلکه تنها  اظر به وجهِ ازآن اشاره به هیچ رویداد یا واقیه

این یینی از اینجا به بید ما دیگر  باید . ب شد، است چه زمان و هسیی را تیین می آ

Ereignis خودکننده ترجمه کنیم را رخداد ازآن .Ereignis  دیگر یت رخداد

 . دکنندگی استخو یست، بلکه ذات ازآن 

 تالشی برای برساختن مفهومی یكپارچه از رخداد هایدگری  .2

ایم؛ یا باید بپذیریم که واژۀ رخداد تنها یت لفرظ   اینت ما بر سر یت دوراهی قرار گرفیه

های م یلرا فکرری بره کرار      مشیرک برای مفاهیمی گو اگون است که هایدگر در دوره

توان ارتباطی مینرادار میران مفراهیم یادشرده برقررار       میبرده، یا قائل به این  کیه شویم که 

 .در هر صورت الزم است کار را با ماایسۀ سه رویکرد مذکور پیگیری کنیم. ساخت

                                                           
1  .  Withdraw 

 

کرره در ترجمررۀ  "We ourselves are appropriated by Ereignis": اصررل عبررارت چنررین اسررت.  

؛ امرا پرر واضرح اسرت کره ایرن       «ایرم  خودکننده ت صی  یافیره وسیلۀ رخداد ازآنما همگی به»: شود اللفری می تحت

از این رو  اگزیر و به  فع مفهوم راسریین  عبرارت، از واژۀ   . توا د بار مینایی مورد رر  ویسنده را منیال کند میاد   می

 . رر کرده، رو به ترجمۀ آزاد آوردیم صر  appropriatedکلیدی 
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 مقایسۀ سه رویكرد  .2-9

برد؛ امرا   رخداد را به مینای تجربۀ زیسیه به کار می 1 1 گفیارهای سا  هایدگر در درس

« من»فصیل بیان شد، تجربۀ زیسیه حاصل برخورد یت که به تتجربۀ زیسیه چیست؟ چنان

مبابرۀ  آورد و آن را بره  تجربره را از درون جهران خرود فراچنرگ مری     « من». با هسیی است

توا د دقایق ز دگی خود را تئوریزه کنرد،    می« من». کند طریق ز دگی در خود هضم می

تنهرا  . چنان کره بروده، بیندیشرد   توا د دربارۀ آن،  ها را تکرار کند و حیی  می توا د آن  می

بره  .  توا د ا جام دهرد ایرن اسرت کره دقرایق ز ردگی را ز ردگی کنرد         می« من»کاری که 

مبابۀ تجربۀ زیسیه فارط و فارط در مسریر ز ردگی و در مواجهره برا       عبارت دیگر رخداد به

 . دهد امکا اتی که پیش روی ما قرار دارد، روی می

. است« من»صۀ این رویکرد  اش پرر گ ترین خصیکه مشهود است، مهمچنان

این زیسین همان تجربه کردن است و این . زید شود و آن را می با هسیی مواجه می« من»

 . تجربه هما ا رخداد

ادای های موسوم به گشت دوران فکری، که با  گارش کیار  حا  بیایید به سا 
فهوم رخداد یت تغییر در این دوران م. همراه است،  گاهی بیندازیم سهمی به فلسفه

تر بر  اش ا سان در رخداد داشت، آن تأکیدی که هایدگر پیش. اساسی کرده است

رخداد در این . ر گ شده و در عوض به  اش هسیی پرداخیه شده است اینت قدری کم

به عبارت دیگر . دوره دیگر  ه تجربۀ مواجهۀ من با هسیی، که تیامل من با هسیی است

                                                           
هرای   امرر واقرع یکری از سراحت    .  امرد  مری « امر واقع»ی است که ژاک لکان تا حد زیادی مشابه آن چیز این  کیه . 

براساس  رریات لکان، امر واقرع تنهرا   . «امر خیالی»و « امر  مادین»: ا د از دو ساحت دیگر عبارت. گا ۀ لکان است سه

 :ک.ربرای مطالیه بیشیر . بازسازی در ساحت  مادین یا خیالی  یستدهد و هرگز قابل یت بار روی می

Lacan, Jacques (2006). Ecrits. Trans by Bruce Fink. W.W. Norton & company 

PUB. London and New York. 
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ام و هسیی برای   من مییلق به هسیی. کند که من قدر  اش ایفا می انهسیی در رخداد هم

 . شود توازن این  یاز و تیلق است که رخداد را موجب می. روی دادن محیاج به من است

-گذارد  را پشت سر می ادای سهمی به فلسفهزما ی که هایدگر دوران پس از 

 -مجامع فکری را به همراه داردهای جنگ و سپس طرد شدن از  دورا ی که سیاهی سا 

رخداد دیگر  ه تجربۀ مواجهۀ . کند تا حد زیادی  سبت به مفهوم رخداد بازا دیشی می

رخداد اینت حیی یت رخداد هم . من با هسیی است و  ه حیی  ییجۀ مبادلۀ این دو

اما این . زمان و هسیی مییلق به یکدیگر د. خودکنندگی است یست؛ بلکه ذات ازآن

به این اعیبار رخداد عرصۀ حضور زمان و . شود مادام که رخداد  باشد، مییین  می تیلق

 . هسیی است

کلی، شود، در این  ررگاه  اش من در رخداد اگر  گوییم به که مشاهده می چنان

اما تا حد زیادی  ادیده ا گاشیه شده و در عوض تمام اعیبار آن به هسیی و زمان احاله 

 . شده است

یابیم که رخداد در ا دیشۀ هایدگر در گذر زمان از مفهومی  ای ساده درمی ماایسهبا 

وجه به مینای  مدار تغییر کرده است؛ اما این  کیه به هیچ مدار به مفهومی هسیی ا سان

ای است که ضمن حفظ  رو د تغییر این مفهوم به گو ه. دگرگو ی ماهیت رخداد  یست

به سمت تکاملی تدریجی میل کرده ( ا سان و هسیی باشدکه هما ا )بنیادهای اساسی خود 

رسد که مفهوم رخداد  زد هایدگر  ه در یت رویکرد  از این رو چنین به  رر می. است

به عبارت دیگر همین . خصوص، که در تکامل  تدریجی  این سه رویکرد  هفیه استبه

بنابراین در یت  گاه . سازد پویایی مفهوم رخداد است که مینای راسیین آن را روشن می

چو ان قدم در راه گذاشین و طی  ؛مبابۀ یت رو د دریافتتوان رخداد را به اسییالیی می

 مایی  این ویژگی در  رر هایدگر خصلت. طریق به سمیی که میلوم  یست کجاست

هایدگر آ چه را که در عمل  سبت به مفهوم رخداد روا داشیه . تفکر: مفهومی تازه است

و رسیدن به رویکرد  1 1 مبابۀ حرکت از رویکرد ه راه افیادن در مسیر رخداد بهیینی ب)
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با موضوع چیسیی تفکر پرورا ده،   13 - 13 های  ای که در سا  در  رریه(  13 

 .دهی کرده است سامان

 حا . ایم ندۀ مفهوم رخداد راه به مفهوم تفکر بردهیاب تکاملاینت ما از وضییت 

 .بررسی کنیمو مفهوم را در ا دیشۀ هایدگر جاست  سبت این دب

 گشایندۀ تفكر مثابۀ رهرخداد به .2-2

 حرو بنیرادین بره مسرئلۀ     دا شرگاه فرایبرورگ بره     13 - 13 گفیارهای  هایدگر در درس

کرره ؛ امرا چنران    پرردازد  چیسریی تفکرر یرا بره عبررارت دیگرر چیسریی امرر ا دیشرید ی مرری        

گراه جسریجوی    است، این طرح پرسش و آن درخصوص دورۀ دوم تفکر هایدگر مشهور

اینگو ره  یسرت کره هایردگر بره      . منرد و مفهرومی  ردارد    ای  ررام  وجره شریوه   پاسخ به هیچ

بپرردازد و سرپس برا سرازوکاری آکادمیرت      « تفکرر چیسرت؟  »بندی مفهومی پرسش  طباه

گفیارهرا بیشریر شربیه بره      رویکرد هایردگر در ایرن سلسرله درس   . درصدد تحلیل آن برآید

وی برا مطررح کرردن شریری از     . هسریی و زمران  است تا مبالً  ادای سهمی به فلسفهار کی

گاه به ا دیشۀ  یچه و هولدرلین پای در راه ایرن پرسرش    گاه گریزهای گه پارمندیس و آن

 .است که اصل و اساس گفیار اوست« به راه افیادن»گذارد و همین  می

سمت امری که باید به آن تفکر  پرسد تفکر چیست؟ این پرسش ما را به هایدگر می

کشا د؛ اما به اعیااد هایدگر امر ا دیشید ی هر آینه از ا سان رویگردان است  کنیم می

هایدگر این رویگردا ی امر ا دیشید ی از ا سان را رخداد (. 51 .، ص613 هایدگر، )

ا همین کند که امر ا دیشید ی ب زمان اعالم میو هم( 16 .، ص613 هایدگر، )دا د  می

                                                           
ترجمرۀ فارسری عنروان ایرن کیرار را آقرای       . صورت کیار چراپ شرد  بیدها زیر رر هایدگر به گفیارها این درس.  

اشیه است که با توجره بره توضریحات هایردگر،     عرضه د« چه باشد آ چه خوا ندش تفکر؟»صورت سیاوش جمادی به

 . شود گفت ترجمۀ دقیای است می
 



 9911  پایيز و زمستان،  91 تأمالت فلسفی، شماره پژوهشی -علمی فصلنامهدو  01

 

 

به (. 16 .، ص613 هایدگر، )کشا د  گریزی ما را به د با  خود می رویگردا ی و واپس

 . اردد عبارت دیگر رخداد ا سان را به تفکر وامی

هایدگر برای این . رسیم ، میمان پرسش آغازین، یینی تفکر چیستاینت باز به ه

به وضوح از . را برگزیده است ?Was Heisst Denkenفیارها عنوان گ سلسله درس

را در خود « تفکر چیست؟»آید که چیزی فراتر از پرسش سادۀ  این عنوان برمی

یینی  ?Was Heisst Denken»:  ویسد هایدگر در توضیح این عنوان می. پرورا د می

هایدگر، )« کند؟ شیر به تفکر است و برای تفکر رهنمودمان میچیست آ ی که ما را مُ

، «دعوت کردن»، به مینای heissenمشیق شده از مصدر  heistواژۀ (     .ص ،613 

 : بنابراین. است« اشاره کردن»و « ره  مودن»، «طلب کردن»

«Heissen  به معنای وسیع کلمه حاکی است از به حرکت درآوردن و روانۀ راه

-و بهدردسر  صورتی بینحوی آرام و روان و بنابراین بهساختنِ چیزی که بتواند به

 «ترین شیوه رخ بدهد ترین و آماده درنگ نیامدنی انجام شود و درواقع به بیچشم

 (. 742 .، ص0931هایدگر، )

شود که امر ا دیشید ی  آید، تفکر از جایی آغاز می که از کالم هایدگر برمیچنان

یش ، ما را به خود فراخوا د و فراخوان چیزی  یست که از پ(رخداد)با رویگردا ی از ما 

فراخوان  اگاه است و ما را بدون قصد قبلی به سوی خود . خود را مهیای آن کرده باشیم

کافکا به صدا   «پزشت دهکدۀ»نگام که در داسیان ه چو ان  اقوس شب. کشا د می

هایش به دست او  ای که مهار اسب زاد و توش سوار بر کالسکه  آید و پزشت را بی درمی

 . شود رهنمون می یست، به مسیری  اشناخیه 

؛ در راه بود ی که (1 6 .، ص613 هایدگر، )ذات تفکر همین در راه بودن است 

 : ویسد هایدگر می. شود از رویگردا ی  امر ا دیشید ی که هما ا رخداد است،  اشی می

شود، نه اصالً  شده از جایی به جایی کشیده میای بارها پیموده راه تفکر نه چون جاده»

. ا پرسشگری متفکرانه است که به راه افتادن استج در این. جایی قرار داردفسه در ن فی

 (. 973.، ص0931هایدگر، )« این به راه افتادن یعنی به راه رخصت پیش آمدن دادن
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 :بنابراین با کنار هم  هادن سه گزارۀ

 ، رخداد است،رویگردا ی امر ا دیشید ی از ما( الا 

 کشا د، ا را به د با  خود میرویگردا ی امر ا دیشید ی م( ر 

 تفکر در راه بودن است، (ج 

به . مبابۀ در راه بودن  اشی از رخداد استرسیم که تفکر راسیین به به این  ییجه می

این که . بیان دیگر رخداد فراخوا دن ما به راه پرسشگری و هما ا طریق تفکر است

همواره مفهوم رخداد را توقا  کرده و در طو  سالیان  1 1 هایدگر در رویکرد 

در راه بود ی که خودِ رخداد عامل آن  کرده، خود  وعی در راه بودن است؛ میکامل

گا ه  بنابراین فهم رخداد در ا دیشۀ هایدگر منوط به کنار هم  هادن رویکردهای سه. است

 .زمینۀ مفهوم تفکر استدر پس

 گيری نتيجه

که بیوان با کمت مفهوم تفکر، که هایردگر در  رسد  به  رر می ،با توجه به آ چه گفیه شد

کنرد، بره چیسریی مفهروم      در دا شگاه فرایبورگ تشریح می  13 - 13 گفیارهای  درس

 . قبو  دادرخداد پاس ی قابل

به سوی یت تیریا های  های فکری، اعم از کیار هایدگر اگرچه در همۀ دوره

پردازد، اما  ، به مسئلۀ رخداد میییدربار زمان و هسو ادای سهمی به فلسفه ، برای فلسفه

برداشیی  هایی از این مفهوم را به بهای  اض ( خواهد یا  می)توا د  هرگز  می

 . های پیشین ارائه کند برداشت

ها دربارۀ   کیۀ جالب توجه این است که از   سیین  ررات هایدگر تا آخرین آن

گویی )رو ده در کار است  شمفهوم رخداد،  وعی تکامل یا به بیان بهیر دگردیسی پی

بسیۀ رابطۀ ا سان و هسیی است؛ اما رخداد هم(. رخداد در عمل همواره در راه بودن است

هم  توازن این رابطه در آزار دوران جوا ی هایدگر به شکل واضحی به سود ا سان بر
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ادای سهمی به که در دوران میا ی تفکر فیلسو ، یینی در کیار  این حا  ؛.خورد می
« مبادله»که هایدگر از لفظ شود؛ چنان عیار می، این رابطه بد  به تواز ی تماملسفهف

 دربار زمان و هسییاما در دوران پایا ی، که ماارن با ایراد س نرا ی . کند اسیفاده می

 . خورد و این بار البیه به  فع هسیی است، بار دیگر این توازن به هم می

 چه خوا ندش تفکر؟ چه باشد آنهایدگر در کیار . شود اما کار به اینجا خیم  می

مبابۀ در راه بود ی که رخداد کوس و  دای عزیمت در آن را سر  مایی تفکر به با خصلت

عنوان یت کلیت این بار  ه بهاما . کند داده است، بار دیگر مفهوم رخداد را مطرح می

رسد که مفهوم  درواقع چنین به  رر می. مبابۀ آ چه راهبر ا دیشه استمند، که به  رام

مطرح  1 1 گفیارهای  راسیین رخداد  ه آن چیزی است که هایدگر جوان در درس

مطرح کرد و  ه حیی آ چه در ادای سهمی به فلسفه کرده بود،  ه آن چیزی که بیدها در 

ودن، مفهوم راسیین رخداد هما ا در راه ب. قائل به آن شد دربار زمان و هسییس نرا ی 

اش از ابیدا تا ا یهاست؛ همان امری که تفکر را  پرسشگری  دربار آن و سیر تکاملی

 . رخداد راهگشایی  تفکر است. راه فراخوا ده است هنمایی کرده و ما را به عزیمترا
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