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این پژوهش برآن است تا با واکاوی مفهوم رخدادِ از آن خودکننده در فلسفهی هایدگر،
تفسیری تازه از آن ارائه دهد .بررای ایرن منررور سره ازرر از هایردگر ،کره ماینردهی سره

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

خودکننده)» ( ) 161- 163و «در بار زمان و هسریی» (  .) 13هایردگر در کیرار «بره
سوی یت تیریا برای فلسفه» ،رخرداد را بره مبابرهی تجربرهی زیسریه و آنچره بره حرو
ا ضمامی مییلق به من است ،بازمیشناسرد .حرا ایرن کره در ادای سرهمی بره فلسرفه ایرن
رویکرد میوازن مریشرود و رخرداد بره عنروان ییجرهی مبادلرهی ا سران و هسریی قلمرداد
 تاریخ دریافت 69/1/02 :؛ تاریخ پذیرش69/2/02 :
 .مدرس فلسفه دا شگاه پیام ور فارس(نویسنده مسئول)Hossein.ghassami@gmail.com،
 .دا شیار گروه فلسفه دا شگاه تبریزAsghari2007@gmail.com

21

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

میگردد .هاییاً در بار زمان و هسیی رخداد را تنها بره منزلرهی عرصرهی حضرور مییرین
زمان و هسیی به رسمیت میشناسد .این رویکرد تکاملی هایدگر به مفهوم رخداد ،زمرا ی
مینادارتر میشود که در افق فکری مجموعه درسگفیارهای سرا هرای  13 - 13کره
بیدها تحت عنوان «چه باشد آ چه خوا ندش تفکر؟» چاپ شد ،گریسیه شود .بره اعیاراد
این پژوهش آن گاه که رویکردهای سهگا ه ی هایدگر بره مفهروم رخرداد را در زمینرهی
کیار چه باشد آ چه خوا ندش تفکر؟ مورد واکاوی قرار دهریم ،مریتروا یم بره تفسریری
تازه از مفهوم رخداد به مبابهی آنچه خودِ در راه بودن اسرت و راه تفکرر را مریگشراید،
دست یابیم.
واژگان کليدی :هایدگر ،رخداد از آن خودکننده ،هسیی ،تجربهی زیسیه ،تفکر
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مقدمه

عموماً کار فکری هایدگر را به دو دورۀ او و دوم دسیهبندی میکنند؛ اما این بره مینرای
آن یست که وعی ا فصا رخ داده باشد -چنا که مبالً درخصوص وییگنشیاین رخ داد-
بلکه گو ه ای تکامل در کار برود ترا هایردگر از ررگراه سرت ،کره مبینری برر شریوهای
راممند برپایه ی جسیجوی خصائل وجودی ا سران برود ،بره ررگراه پسرین ،کره برپایرهی
آشکارگی هسیی بهماهو و اصالت دادن به ازر هنری بهعنوان جلوهگاه هسیی است ،برسد.
هایدگر او اگرچه ازحیث اهمیرت دادن بره وجروه ا ضرمامی ا سران ،سربت بره اسرال
ایدئالیسیش ا االبی ژر

بنیان هاده بود ،لیکن در بحرثهرای خرود از دازایرن ،کماکران

ر گوبوی سوبژکییویسم مدرن را حفظ میکنرد .عرالوه برر ایرن شراخ

تررین ازرر ایرن

دوره ،هسیی و زمان ،علیرغم خردهگیری به رامسازیهای کا ت و هگرل ،خرود ازرری
رامساز تلای میشود و به همۀ اینها باید شکست پروژۀ هسیی و زمان را یز اضافه کررد.
هایدگر بر آن بود تا با گارش ازری دوقسرمیی ،تیلرق «هسریی» و «زمران» بره یکردیگر را
شان دهد؛ یینی در قسمت او (کیار حاضرر) از هسریی بیاغرازد و بره زمران برسرد و در
قسمت دوم ،از زمان راه به ساحت هسیی بگشاید؛ اما هایدگر پس از اتمرام ب رش او از
کیار او  ،به هر دلیلی ،از ادامۀ کار صر رر کرد (ب ش دوم کیار او بیردها تحرت
عنوان مسائل اساسی پدیدارشناسی به چاپ رسید).
ه ایدگر پس از هسیی و زمان رویکرد خود را سبت به هسییشناسی تغییر داد و
احیماالً

سیین جرقههای این تغییر در سا  1 1همزمان با ایراد خطابۀ «میافیزیت

چیست؟» زده شد .اگر هایدگر تا آن زمان برآن بود تا با ژر کاوی در خصائل بنیادین
دازاین بهمبابۀ یگا ه هسیندۀ هسییآگاه ،ره به ساحت هسیی ببرد ،اینت تصمیم گرفیه
بود به خودِ هسیی آنچنان که هست روی آورد و اینجاست که بحث از تاریخ
میافیزیت ،بهمبابۀ تاریخ غفلت از هسیی ،مطرح میشود .به اعیااد هایدگر فیلسوفان
پیشساراطی ،با درک فوسیس ( )phusisبهعنوان هسیی ،ذاتاً د مشغو هسیی بودها د؛
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لیکن زما ی که در دورۀ التینی ،فوسیس به فیزیت ( )physicsبد میشود ،این
هسیی آگاهی ر گ باخیه ،جای خود را به مطالیۀ طبییت و سیطره بر آن میدهد.
هایدگر ریشۀ این واقیه را در افالطون میبیند که با دگرگون کردن ماهیت حایات (از
البیا یا اپوشیدگی به ایده) آغازگر راهی است که فلسفۀ غرر را به کورهراه
هسیندهشناسی (در عوض هسییشناسی) میکشا د.
یکی از کلیدواژههای هایدگر در این دوره »رخداد ازآنخودکننده» (به اخیصار
رخداد) است .مفهوم رخداد در هایدگر بهمنزلۀ بز گاهی حیاتی برای بشر میاصر تلای
میشود و از این حیث پرداخین به آن در فهم ا دیشۀ هایدگر اشی بهسزا دارد .با وجود
این ،مفهوم مورد رر ازجملۀ اشناخیهترین اصطالحات هایدگر به حسار میآید؛

احیماالً از آن رو که ب ش عمدۀ بحث از آن در کیار ادای سهمی به فلسفه (دربار
رخداد ازآنخودکننده) آمده است که یکی از پیچیدهترین کیارهای هایدگر است .با
این حا در این پژوهش قصد داریم که هتنها با واکاوی این ازر ،که جلوهگاه مفهوم
رخداد در تفکر دوران گذار هایدگر قلمداد میشود (یینی سا های  163تا ،) 161

بلکه همچنین با پرداخین به کیارهای به سوی یت تیریا برای فلسفه ( ) 1 1و دربار
زمان و هسیی (  ) 13به دیدگاهی همهجا به درخصوص مفهوم رخداد در ا دیشۀ
هایدگر دست یابیم و آنگاه به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا میتوان مفهومی با
گسیرهای اینچنین وسیع را بهعنوان یت مفهوم واحد ساما دهی و ارائه کرد؟ کیهای که
در اینجا ا همیت دارد این است که این پژوهش خواهد کوشید تا این ساما دهی را در
افق فکری خود هایدگر ا جام دهد .به عبارت دیگر ما برآ یم تا با اسی راج ملزومات
ا دیشۀ هایدگر ،مفهوم رخداد را -که به اعیااد بسیاری از گنگترین مفاهیم فلسفۀ
اوست -بازتفسیر کنیم.
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 .9مسئلۀ رخداد

در تفکر هایدگر مفهوم رخداد با پنج واژه خصلت مایی میشود که میرو ترین آنها
 Ereignisاست و مابای واژههای  Geschehnis ،Vorgang ،Begebenheitو
 Vorkommnisهسیند ( .)Inwood, 1999, P. 54کیۀ حائز اهمیت این است که
علیرغم مینای بهظاهر مشابه همۀ واژههای مذکور ،مفهومی که هایدگر از هرکدام اراده
میکند با دیگری میفاوت است .بر این اساس  Begebenheitبه مینای رویدادی
میمولی و دمدسیی Vorgang ،به مینای رویداد دگرگو ی و فراشدGeschehnis ،
به مینای واقیهای بنیادین در ساحت هسیی و  Vorkommnisبه مینای واقیهای مربوط
به ش صی خاص به کار میرود.
اگرچه همۀ مفاهیم مذکور در فهم ا دیشۀ هایدگر جایگاه ویژهای دار د ،اما آ چه
ما در این پژوهش به د با آن هسییم ،تنها واژۀ  Ereignisاست .به اعیااد مایکل
اینوود:
«این واژه از مصدر  sich ereignenبه معنای رخ دادن مشتق شده است و
ریشۀ آن واژۀ  Augeبه معنای چشم است .همچنین کاربرد قدیمی آن بهصورت
 Eraugnisبوده که به معنای پیش چشم آمدن و قابلرؤیت شدن به کار
میرفته است ] .[...عالوه بر این] ،به نزد هایدگر[ واژۀ  Ereignisارتباطی
تنگاتنگ با واژۀ  eignenبه معنای تعلق داشتن دارد» ( Inwood, 1999,
.)P. 54

از همۀ این گفیهها چنین برمیآید که هایدگر واژۀ  Ereignisرا ه به مینای
میداو لغت امهای ،بلکه در جایگاهی یکسره و -که حاصل بازی با فو ییت کلمات
است -به کار میبرد Ereignis .به مینای رخداد هیچ سبت واژهشناخییای با eignen
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
و از طر

رخ دادن به مینای پیش چشم آمدن و ظهور یافین

دیگر رخدادن بهمبابۀ تیلق داشین را دربرگیرد.

با گاهی اجمالی به آزار هایدگر ،میلوم میشود که  Ereignisدر همۀ ادوار
فکری او کموبیش موردتوجهش بوده است .در دوران ابیدایی ،که مصاد

با

درسگفیارهای یمسا ژا ویه تا آپریل  1 1با عنوان ایدۀ فلسفه و مسئلۀ جهانبینی

است و بیدها بهعنوان مجلد  33و  35مجموعۀ آزار هایدگر با ام به سوی یت تیریا
برای فلسفه چاپ میشود ،رخداد بهمبابۀ وعی تجربۀ بیواسطه که «من» را درگیر
میسازد ،مطرح شده است .براساس این گرش ،من ،چو ان ابژهای صر  ،خودم را

درگیر رخداد مییابم .این مفهوم دقیااً همان چیزی است که هایدگر در هسیی و زمان
ذیل مبحث زما مندی و تاریخ به آن اشاره میکند« :رخدادِ دازاین ،حرکت م صوصی
است که طی آن دازاین میان تولد و مرگ کش میآیدHeidegger, 1996, P. ( »6
.)344
در دوران گردش فکری  Ereignisمفهومی دگرگو ه مییابد .در این دوران ،که

سا های  163تا  161را شامل میشود و با گارش کیار ادای سهمی به فلسفه (دربارۀ
رخداد ازآنخودکننده) هم زمان است ،رخداد بهمبابۀ امید برای یافین مسکنی تازه،
جایی (یا دورا ی) که بشر در آن بیوا د به هاییترین ماصودش دست یابد ،مطرح
میشود.

1 . Belong
2 . The idea of philosophy and the problem of worldview
 . 6اگرچرره در هسرریی و زمرران واژۀ  Geschehnisاسرریفاده شررده اسررت ،امررا در آن دوران  Geschehnisو
 Ereignisهر دو به مینای رخردادی بنیرادین کره راظر بره تجربرهای بریواسرطه در سراحت هسریی اسرت ،بره کرار
میرفیها د.
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هاییاً در دوران تببیت گردش فکری ،که سا های  13به بید را شامل میشود،
هایدگر  Ereignisرا ه به مبابۀ تجربه و ه رخداد ،بلکه به مینای آن منبع هایی که
همواره هسیی و زمان را به ما اعطا میکند میشناسد (.)Dreyfus, 2005, P. 376
اکنون سؤا این است که چگو ه باید این مفاهیم را به یکدیگر مربوط ساخت و
مینایی مش

از رخداد هایدگری به دست آورد؟ در ادامه با تشریح هر یت از موارد

مذکور میکوشیم تا این بهظاهر میضل را برطر

سازیم.

 .9-9رخداد بهمثابۀ تجربۀ زیسته

هایدگر در درسگفیارهای ژا ویه تا آپریل  1 1بهوضوح از مواضع ئوکرا یی اسریادش
هاینریش ریکرت –در بار تئوریپردازی -فاصله میگیرد و ضرمن قررار دادن خرود در
ردیا مشیاقان پدیدارشناسی هوسرلی ،هم صدا با مربری ترازهاش ،هوسرر  ،هرمخ خرود را
رمزگشایی علمی از تجربۀ زیسیه اعالم میکند .هایدگر اعیااد داشت همۀ آ چه تاکنون
گفیه شده است ،چیزی جز تئوریپردازیهای بیحاصل درخصوص ماهیت تجربه بروده
و اکنون وقت آن رسیده که تجربۀ محض و ا ضرمامی را -آنچنران کره برر مرا مریرود-
مورد توجه قرار دهیم ( .)Dreyfus, 2005, P. 376دقیااً در همین براور اخیرر هایردگر
است که سیین اخیال

فیلسو

جوان با هوسر سربرمیآورد .هوسر میکوشرید ترا

به تئوری تازه ای از پدیدار موردتجربه دست پیدا کند؛ حا آ کره هایردگر مشرکل را در
فس تئوریپردازی میدا ست .به عایدۀ هایدگر «تئوریزه کردن ز دگی ،روح ز دگی را
میسیا د و رخداد 6بهمبابۀ رویردادی مییلرق بره شر

را بره واقیرهای 3همچرون یرت

1 . Lived experience
2. De-vivify
3. Ereignis
4. An event of one's own
5. Vorgang

21

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

مایش فرومیکاهد» (. )Heidegger, 2002, P. 74-75
هایدگر همچنین به توجه بیش از حد ئوکا ییها به دا ش تئوریت حمله میکند و
میگوید« :برتری و تادم تئوری پردازی باید در هم شکسیه شود؛ البیه ه به فع برتری
عملگرایی ...بلکه به این دلیل که فس تئوریپردازی آن چنان که هست ،به مرحلهای
پیشاتئوریت بازگردد» (.)Heidegger, 2002, P. 59
این مرحلۀ پیشاتئوریت که هایدگر از آن س ن میگوید چیست و چگو ه میتوان
به آن دست یافت؟ مواجهه با این پرسش ما را به پرسش بنیادینتری میکشا د؛ این که
هر چیز-همان چیزهایی که دا ش ئوکا یی مایل است دربار آنها تئوریپردازی کند-
چگو ه به ما داده شده است و اساساً خود دادهشدگی چیست؟ بیایید با طرح یت مبا
بحث را به پیش ببریم .وقیی میگوییم یت کیار آ جا هست ،فارغ از تئوریپردازی
دربار ماهیت کیار ،حکم به وعی دادهشدگی کیار دادهایم .کیار بهواسطۀ آ جا
بود ش به ما داده شده است .به بیان دیگر اگر آ جابودگی را از کیار سلب کنیم ،دیگر
کیابی واهد بود که میفکر ئوکا یی ب واهد دربارۀ ماهییش تئوریپردازی کند .این
وضییت به عایدۀ هایدگر همان مرحلۀ پیشاتئوریت است ( Heidegger, 2002, P.
.)63-65
مرحلۀ پیشاتئوریت یت چیز در واقع ه آن چیز میین ،بلکه جا و زمینۀ (جهان)
حضور آن چیز است .این توصیا ما را به خصلت مایی جها یت و آ جابودگی

6

وامیدارد .هایدگر این خصلت مایی را ازطریق مفهوم  Erlebnisا جام میدهد ( Ibid,

 .س ۀ مورداسیفادۀ ما از این منبع ،یینی کیار  ،Towards the definition of philosophyکه برهعنروان
مجلد  33و  35مجموع آزار هایدگر بره چراپ رسریده ،فاقرد شرمارۀ صرفحه اسرت .از ایرن رو بررای حفرظ اما رت و
سهولت دسیرسیهای بیدی (اسیبنائاً برای این منبع) در ارجاعات مین به جرای شرمارۀ صرفحه ،شرمارۀ پراراگرا

را

میآوریم.
2. Worldhood
3. Thereness
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1

 Erlebnis .)P. 66به مینای تجربه است و در عین حا با واژۀ  lebenبه مینای
ز دگی یز مرتبط است .از این رو  Erlebnisآن تجربهای است که ش

در طو

حیاتش آن را ز دگی میکند .حیات در اینجا ه به مینای اشآفرینی یت موجود ز ده،
بلکه مسیر حرکت یت ش

در طو امکا اتی است که از تولد تا مرگ بر او گسیرده

شده است .از این رو  Erlebnisامری است که مطلااً مییلق به من است.
حا بیایید یت بار دیگر به مبا پیشین بازگردیم .وقیی میگوییم یت کیار آ جا
هست ،آ جابودگی را باید در ارتباط با چه چیزی لحاظ کنیم؟ پاسخ هایدگر به این
پرسش روشن است :در ارتباط با «من» .به عبارت دیگر آ جابودگی همیشه مییلق به یت
«من» است ( )Heidegger, 2002, P. 69و این من همواره یت من ا ضمامی و
تاری ی است ( .)Heidegger, 2002, P. 74به بیان دیگر آ جابودگی بهمبابۀ تجربۀ
زیسیه ،همواره امری فردی و مییلق به یت ش

با امکا ات و اهدا

مش

است

که در زمینۀ فرهنگی بهخصوصی ز دگی میکند ( .)Dreyfus, 2005, P. 377این
توضیحات شان میدهد که هایدگر عایده دارد رخداد بهمبابۀ تجربۀ زیسیه را میتوان
در قالب تئوریپردازی صِر

و بر روی کاغذ تبیین کرد .رخداد امری فردی و ا ضمامی

است که در تجربۀ زیسیۀ هریت از افراد بشر قرار دارد .از این رو رخداد برای هرکس
تجربۀ خود او یا همان دادهشدگی چیزها به او ،بهواسطۀ در -جهان -هسینش است .البیه
این ادعا که رخداد به مبابۀ تجربه امری مییلق به من است به آن مینا یست که تنها در
فضای بسیۀ ذهن من روی میدهد (که اگر چنین بود عمالً با وعی ایدئالیسم تجربی از
آن وع که بارکلی به آن عایده داشت ،مواجه بودیم) ،بلکه به این مینی است که رخداد
تجربۀ زیسیۀ من ،درون جها ی (آ جایی) روی میدهد که من سکو ت دارم.

1. Concrete
2. Historical
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بنابراین «تجربۀ زیسیه ،بهما ند شیئی که از جلو من رد میشود ،روی میدهد .من
تجربه را مییلق به خودم میکنم ]آن را به خودم ت صی
تجربه یز خود را مطابق با ذاتش ت صی

میدهم[ ( )Er-eigneو

میدهد ]یا میناسب با من میسازد[ (Er-

.)Heidegger, 2002, P. 75( »)eigne sich
البیه باید توجه داشت که  Ereignisبه مینای آن یست که من یت تجربه را
بهما ند یت شیء از هر جایی که ب واهم به چنگ بیاورم؛ بلکه من تجربیاتم را از درون
جها ی که مییلق به من است کسب میکنم .بنابراین سازوکار  Ereignisسازوکاری
ذاتاً مییلق به من (به مینای ش صی و ا ضمامی) است.
اظهارات هایدگر در درسگفیارهای سا  1 1دربار آ جابودگی و رخداد به-
مبابۀ تجربۀ زیسیه را باید مادمهای بر آ چه بیدها در رسالۀ هسیی و زمان روی آن
ا گشت تأکید هاد ،یینی هسییشناسی بنیادین ،قلمداد کرد .با این همه اهمیت واژۀ
 Ereignisتا حد زیادی در هسیی و زمان ر گ میبازد و تنها در مواردی میدود ،آن
هم در خدمت مفاهیم دیگر ،به کار گرفیه میشود .ازجملۀ این موارد میتوان به
رخدادهای طبییی ( ،)Heidegger, 1996, P. 142رخدادهای درونجها ی
( ،)Heidegger, 1996, P. 252مرگ بهمبابۀ رخدادی قریبالوقوع و حیمی
( )Heidegger, 1996, P. 232و رخداد پرتارشدگی ( Heidegger, 1996,
 )P. 262اشاره کرد.

 .مفهوم «رخداد ازآنخودکننده» یا «رخداد ت صی

دهنده» از آن دسیه مفاهیم هایدگری است که تا حد زیرادی

ترجمه اپذیر است؛ به خصوص وقیی تالش کنیم آن را به زبا ی یکسر میفاوت و غیرفلسفی ،همچرون زبران فارسری،
برگردا یم .این وضییت در این القو هایدگر کامالً مشهود است؛ در حالی کره میررجم ا گلیسری برا آوردن یرت
کلمه ،appropriation ،تا حد زیادی خود را به اصل آلما ی واژۀ  Ereignisزدیت مریکنرد ،میررجم فارسری
باید بهس یی بکوشد تا از بین میاد هایی چون «ازآنخودکننده» و «ت صی

دهنرده» کره برهراسریی هریچیرت حرق

مطلب را ادا میکند ،مفهومی زدیت به آ چه هایدگر در رر داشیه اسی راج کند.
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اگرچه هایدگر از پرداخین به  Ereignisبهصورت مجزا و در مرکز مباحث طفره
میرود ،اما هرگز مفهوم آن بهمبابۀ تجربۀ زیسیه را ادیده میگیرد .رخدادهای طبییی
که برای دازاین روی میدهد ،تجربیات دازاین از مواجهه با اشیای درونجها ی ،تجربۀ
دازاین از مرگ بهمبابۀ مرگِ دیگری و رخداد پرتارشدگی او به ساحت هسیی ،همگی
مفاهیمی در حوزۀ تجربۀ زیسیها د که اموری مطلااً ش صی و ا ضمامی به حسار
میآیند .بنابراین میتوان گفت گاه هایدگر میادم به مفهوم  Ereignisبهمبابۀ «تجربۀ
زیسیۀ من» همواره زابت باقی میما د.
حا وقت آن رسیده است که از هایدگر میادم عبور کنیم و مفهوم رخداد را در
افق فکری او در دوران موسوم به «گشت» ( )Kehreبررسی کنیم.
 .2-9رخداد در کتاب ادای سهمی به فلسفه

چنانکه میدا یم عنوان دوم کیار ادای سهمی به فلسفه« ،دربارۀ رخداد ازآنخودکننرده»
( )Vom Ereignisاست و شان میدهد که هایدگر قصرد داشریه برا پرس پشرت هرادن
هسییشناسی دازاینمدار ،رو به سویی تازه بیاورد که هما ا گریسین هسیی بهمبابۀ رخداد
است.

گارش کیار ادای سهمی به فلسفه اگرچه فاصلۀ زیادی با ا یشار هسیی و زمان
دارد ( گارش کیار در سا  ، 163یینی حدود ُه سا بید از اولین ا یشار هسیی و
زمان ،آغاز شده است) ،اما سازوکار آن یکسره با هسیی و زمان میفاوت است .هایدگر
در این ازر از طو و تفصیل رساله ویسی د بریده و میأزر از یچه به قطیه ویسی روی
آورده است .عالوه بر این از آ جا که فیلسو

در این ماطع د مشغو پرداخین به خودِ

هسیی است و جلوهگاه این هسیی محض را در عوض رسالههای منطای-دا شگاهی در
آزار هنری و باالخ

شیر مییابد ،بیان خود را از بیا ی آکادمیت به گفیار شاعرا ی

چون هولدرلین زدیت میکند.
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این کیار مشیمل بر هفت ب ش است :یت پیشگفیار ،که هایدگر در آن به تبیین
سازوکار ازر میپردازد و شش ب ش اصلی که عبارتا د از :پژواک  ،ا داخین
(همچون ا داخین یت توپ) ،جهش ،6بنیان هادن  ،آیندگان 3و آخرین خدا.3
هایدگر در این ازر د مشغو یادآوری «پژواک» فراموششدۀ هسیی است .به
اعیااد هایدگر این فراموشی از اساسیترین فوریت عصر ما ،که هما ا فادان امر فوری
است ،شئت گرفیه است ( .)Heidegger, 1999, P. 87سیین گام برای پس پشت
هادن این فراموشی «ا داخین» پرسش هسیی بهمبابۀ یت آغاز در ساحت بازی است و
آنگاه دازاین بهعنوان پرسشگر« ،جهش» ذاتیاش به عرصۀ هسیی را درک میکند و
درصدد «بنیان هادن» حایات خود بهمبابۀ حایات هسیی برمیآید ( Heidegger,
 .)1999, P. 7اینها همه تمهیداتی است برای ظهور «آیندگان» و «آخرین خدا».
به طور کلی هایدگر طی این شش ب ش ،که در ارتباطی ظریا و تنگاتنگ با
یکدیگر تنریم شدها د ،درصدد است تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «هسیی
چگو ه ذات مییابد؟» ( )Emad, 2007, P. 47و دستمایۀ اصلی هایدگر برای
پاسخگویی به این پرسش  Ereignisبهمبابۀ رخداد ازآنخودکننده است .پرسش این
است که  Ereignisدر این ازر به چه مینایی به کار رفیه است؟ برای پاسخ گفین به این
پرسش الزم است بحث را از اساسیترین مفهوم فلسفۀ هایدگر ،یینی هسیی ،آغاز کنیم.
هایدگر در این دوره واژۀ هسیی را از  Seinبه  Seynدگرگون میکند

5

( .)Heidegger, 1999, P. 307هسیی بهمبابۀ  Seynبرآمده از هسیندهها یست و
1. Echo
2. Playing-forth
3. Leap
4. Grounding
5. The ones to come
6. The last God
 .5این تغییر در ترجمههای ا گلیسی بهصورت  Be-ingمایش داده میشود.
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اساساً باید براساس هسینده ای مش

6

فهم بشود؛ بلکه شایسیه است براساس ذاتش ،که

هما ا رخداد است ،درک شود ( .)Heidegger, 1999, P. 52حا پرسش اساسی
این است که هسیی چگو ه روی میدهد ؟ به عایدۀ هایدگر رویداد هسیی بهصورت
 Ereignisجلوهگر میشود« .جلوهگر شدن رخداد هسیی بهمبابۀ  Ereignisیت
گزارۀ خبری یست؛ بلکه امری است غیرمفهومی و گفیاری است خاموش 6از یت
رخداد ذاتی که خود را تنها در برابر تفکر آغازگر میگشاید» ( Heidegger, 1999,
 .)P. 183بنابراین مینای  Ereignisامری آشکار و مایان یست و هرگز میتوان آن
را بهوضوح دریافت؛ چرا که «هسیی را میتوان به حو مطلق تبیین کرد»
( .)Heidegger, 1999, P. 324از این رو ما باید در تبیین آن از گفیار خاموش
بهره بگیریم (.)Heidegger, 1999, P. 55
چنانکه مشاهده میشود هایدگر در این دورۀ فکری یز از چارچوبمند کردن
 Ereignisسر باز میز د و همچون دورۀ او که  Ereignisبهمبابۀ تجربۀ زیسیه را
امری ا ضمامی و غیرقابل تئوریزه کردن میدا ست ،در اینجا یز تبیین آن را از عهدۀ زبان
مفهومی خارج میبیند .از این رو برای درک  Ereignisباید از زبان منطای دست
بکشیم و به جای آن که از دور به تماشایش بایسییم« ،در آن حضور یابیم و خود را به
جریان روان آن بسپاریم» ()Heidegger, 1999, P. 60؛ آنچنان که تفکر آغازگر
چنین میکند (.)Heidegger, 1999, P. 15-23
در اینجا برای روشنتر شدن مفهوم رخداد بهمبابۀ  Ereignisبهیر است
کارکردهای م یلا این واژه را در کیار ادای سهمی به فلسفه بررسی کنیم.
 .هایرردگر میرران رویررداد و رخررداد تفرراوت قائررل شررده اسررت .رویررداد ( )happeningکرره هایرردگر آن را
 Geschehnisمی امد ،اگرچه امری بنیادین و در ساحت هسیی است ،اما وجره ازآنخودکننردگی یرا ت صری

-

دهندگی رخداد یا  Ereignisرا دارد.
2. Nonconceptual
3. Silent telling
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الا) یکی از کارکردهای این واژه درخصوص مفهومی است که هایدگر آن را
«بنیان هادن آ جا» می امد .هایدگر می ویسد« :واژۀ رخداد ،درواقع تل یصی از رخدادِ
بنیان هادن آ جا است» ( .)Heidegger, 1999, P. 174این گفیه به آن میناست که
آ جابودگی -که هما ا بنیان آشکارگی هسیی برای من است -ریشه در رخداد دارد .به
بیان سادهتر ،رخداد همان امکان آ جابودگی است و این گفیه به مینای همارز شدن
رخداد با هسیی است.
ر) کارکرد دیگر واژۀ رخداد درخصوص مفهوم «آغازین» است« .آغازین هما ا
هسیی بهمبابۀ رخداد است» ( .)Heidegger, 1999, P. 41تنها در یت آغاز بهمبابۀ
گشایش قلمرو رخداد است که آ جابودگی میتوا د بنیان هاده شود .به عبارت دیگر
هسیی تنها بهمبابۀ آغاز روی میدهد .این آغاز اما گام هادن در مسیری تازه است؛ همان
چیزی که هایدگر گذار از فلسفه به ا دیشه می امد؛ یینی برگذشین از تاریخ میافیزیت
غرر و روی آوردن به حایات هسیی.
ج) مفهوم دیگری که هایدگر در ادای سهمی به فلسفه فراوان از آن اسیفاده
میکند ،مفهوم مبادله 6است« :هسیی برای رویداد ذاتیاش محیاج ا سان است و ا سان
مییلق به هسیی است ] [...و این توازن یاز و تیلق است که هسیی را بهمبابۀ رخداد بنیان
می هد» ( .)Heidegger, 1999, P. 177به عبارت دیگر هسیی یازمند دازاین است
و دازاین جسیجوکننده ،محافظ و باغبان هسیی است ( Heidegger, 1999, P.
.)208
از این گفیهها چنین برمیآید که رخداد در واقع سبت ا سان با هسیی است؛ سبیی
که تاکنون مغفو ما ده بود .ا سان دیگر ه بهعنوان سوژهای برخوردار از هسیی ،که به-

1. Grounding the there
2. Inception
3. Reciprocity
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3

عنوان یت آ جا/اینجا هسین ( )Da-seinبا هسیی به میامله برمیخیزد و رخداد ،همین
تیامل با هسیی است.
د) یکی دیگر از مفاهیمی که هایدگر مفهوم رخداد را در ارتباط با آن به کار
میبرد ،ضرورت (اضطرار) است« :میتوان ضرورت را بهعنوان حایات هسیی همچون
رخداد قلمداد کرد» ( .)Heidegger, 1999, P. 33مفهوم ضرورت یکی از مفاهیم
کلیدی هایدگر در دهۀ  63است .هایدگر عایده دارد همۀ یازها ریشه در ضرورت دار د
( .)Heidegger, 1999, P. 32پدیدار شدن هسیندهها بهمبابۀ امور مینادار یز اشی
از ضرورت است و امر ضروری (اضطراری ،فوری) در دوران ما هما ا فادان ضرورت
(اضطرار ،فوریت) است ( .)Heidegger, 1999, P. 8در زما های که بیاعینایی به
بحرانها موج میز د ،بزرگترین تهدید هما ا واما دن هسیی از رویداد است؛ زیرا که ما
از ورود به ضرورتی که رخداد میطلبد ،واما دهایم .به بیان دیگر این ماییم که با درک
ضرورت زما ۀ خود و با ورود به ساحت آن ،موجبات روی دادن هسیی را فراهم
میکنیم و این همان  Ereignisبهمبابۀ رخداد است.
هر) هایدگر در ب شهایی از کیار مفهوم رخداد را در ارتباط با خدایان به کار
میبرد .هایدگر می ویسد« :هسیی ذاتاً بهمبابۀ رخداد روی میدهد؛ همان جایگاه خطیر
تصمیمگیری دربارهی دوری و زدیکی آخرین خدا» ( Heidegger, 1999, P.
 .)163در اینجا الزم است قدری دربار مفهوم «آخرین خدا»ی هایدگر بحث کنیم.
هایدگر مفهوم «خدا» را ه بهعنوان خدای دینی ،که اظر به هویت آن در اساطیر باسیان
(بهخصوص یو ان) به کار میبرد .اما آخرین خدا از جنس هیچکدام یست؛ ه دینی
است و ه اساطیری .او ورای بایۀ خدایان است و با مرگ او دیگر خداشناسیها (اعم از
1. Emergency
2. gods
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مذهبی و اساطیری) فرومیریز د ( .)Heidegger, 1999, P. 289آخرین خدا پایان
یست ،بلکه آغازی برای امکا ات غیرقابل سنجش عصر ماست ( Heidegger, 1999,
 .)P. 289او بهخودیخود رخداد یست ،بلکه خود یازمند رخداد است تا به مدد آن
بنیان آ جابودگی را بر هد ( .)Heidegger, 1999, P. 288از همین رو ما باید خود
را مهیای ظهور او سازیم.
البیه باید این مباحث هایدگر را تنها گفیاری شاعرا ه یا تالیدی از گفیههای یچه
پیرامون ابرا سان دا ست؛ هرچند میشود منکر لحن یچهای هایدگر در این عبارات شد.
وقیی هایدگر از مهیا شدن برای ظهور آخرین خدا میگوید ،آیا جز این است که وید
برآمدن عصری و-از بنیان و ،چو ان خدایی دیگر -را میدهد؟ آیا این دا جز هشدار و
جلبتوجه سبت به جهان پیرامو ی است؟ جها ی که در سیطرۀ مدر ییه گرفیار آمده و
هر روز ر گی دگر به خود میگیرد ( .)Scott, 2001, P. 199وید برآمدن آخرین
خدا در واقع امید یافین منزلگاهی تازه در هسیی است و این امر تنها با گوش سپردن به
آوای  Ereignisمحاق میشود.
و) عرصۀ دیگری که هایدگر رخداد را در آن میگسیرد ،عرصۀ تاریخ است:
«هسیی بهمبابۀ رخداد ،هما ا تاریخ است» ( .)Heidegger, 1999, P. 348تاریخ در
اینجا به مینای گذشیه یا به مینای علم تاریخ یست؛ بلکه راه و عرصهای است که در آن
هسیی و دازاین به میامله می شینند .تاریخ عرصۀ رخ دادن ( )Er-eigneهسیی است.
از مجموع آ چه در این شش بند گفیه شد درمییابیم که  Ereignisبهمبابهی
رخدادِ ازآنخودکننده عرصهای است که در آن دادهشدگی موجودات -ازجمله خود
ما -مطرح میشود .آ جابودگی موجودات وابسیه به رخداد است .مادام که هسیی در
قالب رخداد روی دهد ،آ جابودگی مینایی دارد .رخداد رویدادی آغازین و ضروری

1. History
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است که منزلگاهی تازه بنیان می هد و برای تحاق ،همانقدر به دازاین یازمند است که
دازاین یازمند اوست (.)Dreyfus, 2005, P. 383
 .9-9مفهوم رخداد در دورۀ پایانی تفكر هایدگر

بید از کیار ادای سهمی به فلسفه وشیههای هایدگر حرا وهروای دیگرری مرییابرد .آن
لحن آخرالزما ی آزار دهۀ  63جای خود را به رویکردی صبورا ه میدهرد و فیلسرو

بره

موازات پیشرفت بحرانهای سیاسی -رامی زما ه ،از مواضع ا االبری قبلری خرود مبنری برر
لزوم درک ضرورت دوران عاب شینی میکند.
برای اینکه به یت جمعبندی هایی از مفهوم رخداد برسیم ،الزم است تا سا
 13پیش بیاییم .هایدگر در این سا در یت س نرا ی با عنوان دربار زمان و هسیی به
تبیین مفهوم رخداد در آخرین دورۀ فکریاش میپردازد .هایدگر میگوید اگر هسیی را
بهمبابۀ آ چه حضور دارد باور کنیم ،چنین به رر میرسد که هسیی توسط امری زما مند
تیین یافیه است .ما این امر زما مند را امر حاضر می امیم .از طر

دیگر زمان یز برای

تیین یافین محیاج هسیی است .به عبارت دیگر زمان و هسیی همدیگر را مییین میکنند.
اما وقیی از زدیت گاه کنیم ،کیۀ دیگری یز آشکار میشود؛ اینکه زمان و هسیی
هیچکدام یت هسینده یسیند و با این حا تیینیافیگیشان همواره با یت «این» شان
داده میشود .حا سؤا اینجاست که این «این» چگو ه سربرمیآورد؟ یا به حو اساسی-
تر ،زمینه و عرصۀ حضور «این» کجاست؟ ( )Heidegger, 1972, P. 5هایدگر برای
روشنتر کردن این پرسش مبالی بیان میکند :وقیی من با یت میز مواجه میشوم ،میز
بهمبابۀ امری حاضر بر من ظهور مییابد .حا سؤا اینجاست که این حضور از کجا
میآید؟ و ه فاط در مورد میز ،که درخصوص تمامی هسیندهها این سؤا مطرح است.
عرصه ای که زمان و هسیی در آن در قالب یت هسیندۀ زما مند (یت این) میحد
میشو د چیست؟ پاسخ هایدگر به این پرسش  Ereignisاست .به عایدۀ هایدگر زمان
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و هسیی مییلق به یکدیگر د و آ چه آنها را مییین میکند Ereignis ،است
(.)Heidegger, 1972, P. 19
هایدگر در این س نرا ی به دو صورت از مفهوم  Ereignisخصلت مایی میکند.
سیین آنها  Ereignisرا بهمبابۀ آ چه آشکار شد ی است ،میرفی میکند .بر این
اساس رخداد ذاتاً امری پسرو ده است و از این رو میتوان بر آن تسلط یافت .دومین
خصلت مایی  Ereignisرا بهمبابۀ برساز دۀ ا سان میرفی میکند  .به عبارت دیگر
براساس این خصلت مایی ،آ چه به ا سان حضور میب شد هما ا  Ereignisاست
(.)Heidegger, 1972, P. 23
آنچه در اینجا توجه به آن اهمیت فراوان دارد ،این کیه است که واژۀ Ereignis
اشاره به هیچ رویداد یا واقیهای دارد ،بلکه تنها اظر به وجهِ ازآنخودکنندگی بهمبابۀ
آ چه زمان و هسیی را تیین میب شد ،است .این یینی از اینجا به بید ما دیگر باید
 Ereignisرا رخداد ازآنخودکننده ترجمه کنیم Ereignis .دیگر یت رخداد
یست ،بلکه ذات ازآنخودکنندگی است.
 .2تالشی برای برساختن مفهومی یكپارچه از رخداد هایدگری

اینت ما بر سر یت دوراهی قرار گرفیهایم؛ یا باید بپذیریم که واژۀ رخداد تنها یت لفرظ
مشیرک برای مفاهیمی گو اگون است که هایدگر در دورههای م یلرا فکرری بره کرار
برده ،یا قائل به این کیه شویم که میتوان ارتباطی مینرادار میران مفراهیم یادشرده برقررار
ساخت .در هر صورت الزم است کار را با ماایسۀ سه رویکرد مذکور پیگیری کنیم.
1. Withdraw
 .اصررل عبررارت چنررین اسررت "We ourselves are appropriated by Ereignis" :کرره در ترجمررۀ
تحتاللفری میشود« :ما همگی بهوسیلۀ رخداد ازآنخودکننده ت صی

یافیرهایرم»؛ امرا پرر واضرح اسرت کره ایرن

میاد میتوا د بار مینایی مورد رر ویسنده را منیال کند .از این رو اگزیر و به فع مفهوم راسریین عبرارت ،از واژۀ
کلیدی  appropriatedصر رر کرده ،رو به ترجمۀ آزاد آوردیم.
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 .9-2مقایسۀ سه رویكرد

هایدگر در درسگفیارهای سا  1 1رخداد را به مینای تجربۀ زیسیه به کار میبرد؛ امرا
تجربۀ زیسیه چیست؟ چنانکه به تفصیل بیان شد ،تجربۀ زیسیه حاصل برخورد یت «من»
با هسیی است« .من» تجربره را از درون جهران خرود فراچنرگ مریآورد و آن را برهمبابرۀ
طریق ز دگی در خود هضم میکند« .من» میتوا د دقایق ز دگی خود را تئوریزه کنرد،
میتوا د آنها را تکرار کند و حیی میتوا د دربارۀ آن ،چنان کره بروده ،بیندیشرد .تنهرا
کاری که «من» می توا د ا جام دهرد ایرن اسرت کره دقرایق ز ردگی را ز ردگی کنرد  .بره
عبارت دیگر رخداد بهمبابۀ تجربۀ زیسیه فارط و فارط در مسریر ز ردگی و در مواجهره برا
امکا اتی که پیش روی ما قرار دارد ،روی میدهد.
چنانکه مشهود است ،مهمترین خصیصۀ این رویکرد اش پرر گ «من» است.
«من» با هسیی مواجه میشود و آن را میزید .این زیسین همان تجربه کردن است و این
تجربه هما ا رخداد.

حا بیایید به سا های موسوم به گشت دوران فکری ،که با گارش کیار ادای
سهمی به فلسفه همراه است ،گاهی بیندازیم .در این دوران مفهوم رخداد یت تغییر
اساسی کرده است .آن تأکیدی که هایدگر پیشتر بر اش ا سان در رخداد داشت،
اینت قدری کمر گ شده و در عوض به اش هسیی پرداخیه شده است .رخداد در این
دوره دیگر ه تجربۀ مواجهۀ من با هسیی ،که تیامل من با هسیی است .به عبارت دیگر

 .این کیه تا حد زیادی مشابه آن چیزی است که ژاک لکان «امر واقع» مری امرد .امرر واقرع یکری از سراحتهرای
سهگا ۀ لکان است .دو ساحت دیگر عبارتا د از« :امر مادین» و «امر خیالی» .براساس رریات لکان ،امر واقرع تنهرا
یت بار روی میدهد و هرگز قابلبازسازی در ساحت مادین یا خیالی یست .برای مطالیه بیشیر ر.ک:
Lacan, Jacques (2006). Ecrits. Trans by Bruce Fink. W.W. Norton & company
PUB. London and New York.
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هسیی در رخداد همانقدر اش ایفا میکند که من .من مییلق به هسییام و هسیی برای
روی دادن محیاج به من است .توازن این یاز و تیلق است که رخداد را موجب میشود.
زما ی که هایدگر دوران پس از ادای سهمی به فلسفه را پشت سر میگذارد -
دورا ی که سیاهی سا های جنگ و سپس طرد شدن از مجامع فکری را به همراه دارد-
تا حد زیادی سبت به مفهوم رخداد بازا دیشی میکند .رخداد دیگر ه تجربۀ مواجهۀ
من با هسیی است و ه حیی ییجۀ مبادلۀ این دو .رخداد اینت حیی یت رخداد هم
یست؛ بلکه ذات ازآنخودکنندگی است .زمان و هسیی مییلق به یکدیگر د .اما این
تیلق مادام که رخداد باشد ،مییین میشود .به این اعیبار رخداد عرصۀ حضور زمان و
هسیی است.
چنانکه مشاهده میشود ،در این ررگاه اش من در رخداد اگر گوییم بهکلی،
اما تا حد زیادی ادیده ا گاشیه شده و در عوض تمام اعیبار آن به هسیی و زمان احاله
شده است.
با ماایسهای ساده درمییابیم که رخداد در ا دیشۀ هایدگر در گذر زمان از مفهومی
ا سانمدار به مفهومی هسییمدار تغییر کرده است؛ اما این کیه به هیچوجه به مینای
دگرگو ی ماهیت رخداد یست .رو د تغییر این مفهوم به گو های است که ضمن حفظ
بنیادهای اساسی خود (که هما ا ا سان و هسیی باشد) به سمت تکاملی تدریجی میل کرده
است .از این رو چنین به رر میرسد که مفهوم رخداد زد هایدگر ه در یت رویکرد
بهخصوص ،که در تکامل تدریجی این سه رویکرد هفیه است .به عبارت دیگر همین
پویایی مفهوم رخداد است که مینای راسیین آن را روشن میسازد .بنابراین در یت گاه
اسییالیی میتوان رخداد را بهمبابۀ یت رو د دریافت؛ چو ان قدم در راه گذاشین و طی
طریق به سمیی که میلوم یست کجاست .این ویژگی در رر هایدگر خصلت مایی
مفهومی تازه است :تفکر .هایدگر آ چه را که در عمل سبت به مفهوم رخداد روا داشیه
(یینی به راه افیادن در مسیر رخداد بهمبابۀ حرکت از رویکرد  1 1و رسیدن به رویکرد
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 ) 13در رریهای که در سا های  13 - 13با موضوع چیسیی تفکر پرورا ده،
ساماندهی کرده است.
اینت ما از وضییت تکاملیابندۀ مفهوم رخداد راه به مفهوم تفکر بردهایم .حا
بجاست سبت این دو مفهوم را در ا دیشۀ هایدگر بررسی کنیم.
 .2-2رخداد بهمثابۀ رهگشایندۀ تفكر

هایدگر در درسگفیارهای  13 - 13دا شرگاه فرایبرورگ بره حرو بنیرادین بره مسرئلۀ
چیسریی تفکرر یرا بره عبررارت دیگرر چیسریی امرر ا دیشرید ی مرریپرردازد ؛ امرا چنرانکرره
درخصوص دورۀ دوم تفکر هایدگر مشهور است ،این طرح پرسش و آنگراه جسریجوی
پاسخ به هیچوجره شریوهای رراممنرد و مفهرومی ردارد .اینگو ره یسرت کره هایردگر بره
طباهبندی مفهومی پرسش «تفکرر چیسرت؟» بپرردازد و سرپس برا سرازوکاری آکادمیرت
درصدد تحلیل آن برآید .رویکرد هایردگر در ایرن سلسرله درسگفیارهرا بیشریر شربیه بره
کیار ادای سهمی به فلسفه است تا مبالً هسریی و زمران .وی برا مطررح کرردن شریری از
پارمندیس و آنگاه گریزهای گهگاه به ا دیشۀ یچه و هولدرلین پای در راه ایرن پرسرش
میگذارد و همین «به راه افیادن» است که اصل و اساس گفیار اوست.
هایدگر میپرسد تفکر چیست؟ این پرسش ما را به سمت امری که باید به آن تفکر
کنیم می کشا د؛ اما به اعیااد هایدگر امر ا دیشید ی هر آینه از ا سان رویگردان است
(هایدگر ، 613 ،ص .)51 .هایدگر این رویگردا ی امر ا دیشید ی از ا سان را رخداد
میدا د (هایدگر ، 613 ،ص )16 .و همزمان اعالم میکند که امر ا دیشید ی با همین

 .این درسگفیارها بیدها زیر رر هایدگر بهصورت کیار چراپ شرد .ترجمرۀ فارسری عنروان ایرن کیرار را آقرای
سیاوش جمادی بهصورت «چه باشد آ چه خوا ندش تفکر؟» عرضه داشیه است که با توجره بره توضریحات هایردگر،
میشود گفت ترجمۀ دقیای است.
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رویگردا ی و واپسگریزی ما را به د با خود میکشا د (هایدگر ، 613 ،ص .)16 .به
عبارت دیگر رخداد ا سان را به تفکر وامیدارد.
اینت باز به همان پرسش آغازین ،یینی تفکر چیست ،میرسیم .هایدگر برای این
سلسله درسگفیارها عنوان ? Was Heisst Denkenرا برگزیده است .به وضوح از
این عنوان برمیآید که چیزی فراتر از پرسش سادۀ «تفکر چیست؟» را در خود
میپرورا د .هایدگر در توضیح این عنوان می ویسد Was Heisst Denken?« :یینی
چیست آ ی که ما را مُشیر به تفکر است و برای تفکر رهنمودمان میکند؟» (هایدگر،
 ، 613ص.

) واژۀ  heistمشیق شده از مصدر  ،heissenبه مینای «دعوت کردن»،

«طلب کردن»« ،ره مودن» و «اشاره کردن» است .بنابراین:
« Heissenبه معنای وسیع کلمه حاکی است از به حرکت درآوردن و روانۀ راه
ساختنِ چیزی که بتواند بهنحوی آرام و روان و بنابراین بهصورتی بیدردسر و به-
چشمنیامدنی انجام شود و درواقع به بیدرنگترین و آمادهترین شیوه رخ بدهد»
(هایدگر ،0931 ،ص.)742 .

چنانکه از کالم هایدگر برمیآید ،تفکر از جایی آغاز میشود که امر ا دیشید ی
با رویگردا ی از ما (رخداد) ،ما را به خود فراخوا د و فراخوان چیزی یست که از پیش
خود را مهیای آن کرده باشیم .فراخوان اگاه است و ما را بدون قصد قبلی به سوی خود
میکشا د .چو ان اقوس شبهنگام که در داسیان «پزشت دهکدۀ» کافکا به صدا
درمیآید و پزشت را بی زاد و توش سوار بر کالسکهای که مهار اسبهایش به دست او
یست ،به مسیری اشناخیه رهنمون میشود.
ذات تفکر همین در راه بودن است (هایدگر ، 613 ،ص)6 1 .؛ در راه بود ی که
از رویگردا ی امر ا دیشید ی که هما ا رخداد است ،اشی میشود .هایدگر می ویسد:
«راه تفکر نه چون جادهای بارها پیمودهشده از جایی به جایی کشیده میشود ،نه اصالً
فینفسه در جایی قرار دارد .در اینجا پرسشگری متفکرانه است که به راه افتادن است.
این به راه افتادن یعنی به راه رخصت پیش آمدن دادن» (هایدگر ،0931 ،ص.)973.
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بنابراین با کنار هم هادن سه گزارۀ:
الا) رویگردا ی امر ا دیشید ی از ما ،رخداد است،
ر) رویگردا ی امر ا دیشید ی ما را به د با خود میکشا د،
ج) تفکر در راه بودن است،
به این ییجه میرسیم که تفکر راسیین بهمبابۀ در راه بودن اشی از رخداد است .به
بیان دیگر رخداد فراخوا دن ما به راه پرسشگری و هما ا طریق تفکر است .این که
هایدگر در رویکرد  1 1توقا کرده و در طو سالیان همواره مفهوم رخداد را
میکامل کرده ،خود وعی در راه بودن است؛ در راه بود ی که خودِ رخداد عامل آن
است .بنابراین فهم رخداد در ا دیشۀ هایدگر منوط به کنار هم هادن رویکردهای سهگا ه
در پسزمینۀ مفهوم تفکر است.
نتيجهگيری

با توجه به آ چه گفیه شد ،به رر میرسد که بیوان با کمت مفهوم تفکر ،که هایردگر در
درسگفیارهای  13 - 13در دا شگاه فرایبورگ تشریح میکنرد ،بره چیسریی مفهروم
رخداد پاس ی قابلقبو داد.

هایدگر اگرچه در همۀ دورههای فکری ،اعم از کیارهای به سوی یت تیریا
برای فلسفه ،ادای سهمی به فلسفه و دربار زمان و هسیی ،به مسئلۀ رخداد میپردازد ،اما
هرگز میتوا د (یا میخواهد) برداشیی هایی از این مفهوم را به بهای اض
برداشتهای پیشین ارائه کند.
کیۀ جالب توجه این است که از سیین ررات هایدگر تا آخرین آنها دربارۀ
مفهوم رخداد ،وعی تکامل یا به بیان بهیر دگردیسی پیشرو ده در کار است (گویی
رخداد در عمل همواره در راه بودن است) .رخداد همبسیۀ رابطۀ ا سان و هسیی است؛ اما
توازن این رابطه در آزار دوران جوا ی هایدگر به شکل واضحی به سود ا سان بر هم
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میخورد.؛ حا این که در دوران میا ی تفکر فیلسو  ،یینی در کیار ادای سهمی به
فلسفه ،این رابطه بد به تواز ی تمامعیار میشود؛ چنانکه هایدگر از لفظ «مبادله»

اسیفاده میکند .اما در دوران پایا ی ،که ماارن با ایراد س نرا ی دربار زمان و هسیی
است ،بار دیگر این توازن به هم میخورد و این بار البیه به فع هسیی.

اما کار به اینجا خیم میشود .هایدگر در کیار چه باشد آنچه خوا ندش تفکر؟
با خصلت مایی تفکر بهمبابۀ در راه بود ی که رخداد کوس و دای عزیمت در آن را سر
داده است ،بار دیگر مفهوم رخداد را مطرح میکند .اما این بار ه بهعنوان یت کلیت
راممند ،که بهمبابۀ آ چه راهبر ا دیشه است .درواقع چنین به رر میرسد که مفهوم
راسیین رخداد ه آن چیزی است که هایدگر جوان در درسگفیارهای  1 1مطرح
کرده بود ،ه آن چیزی که بیدها در ادای سهمی به فلسفه مطرح کرد و ه حیی آ چه در
س نرا ی دربار زمان و هسیی قائل به آن شد .مفهوم راسیین رخداد هما ا در راه بودن،
پرسشگری دربار آن و سیر تکاملیاش از ابیدا تا ا یهاست؛ همان امری که تفکر را
راهنمایی کرده و ما را به عزیمت راه فراخوا ده است .رخداد راهگشایی تفکر است.
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