
 

 
 
 
 

 فکر شرق و غرب در تفکر هايدگر درآمدی بر

سي د مسعود زمانی
 

 چکيده چکيده 
كاربردن مداوم تعابيری  ترين مباحث فلسفۀ خود را با به هايدگر پس از وجود و زمان مهم

گرداند. همچنين او در  مي چون اروپايي، مغرب زميني و غربي به بحث در بارۀ غرب بر
ا  در آغاز دهۀ بيست قرن گذشته اغلب به اشپنگلر  گاهيهای فعاليت دانش اولين سال

مسئلۀ »ها حاكي است از موضوعيت  پردازد. همين و كتاب افول مغرب زمين او مي
در فلسفۀ او. از سوی ديگر هايدگر بخصوص بعد از جنگ دوم جهاني به گفتگو « غرب

وجود، عدم،  ا  مثل ترين اصطالحات فلسفي است، گفتگويي كه مهم با شرق پرداخته
حال رابطۀ او با شرق آسيا  آورد. درعين را در آن به ميان مي …دازاين، مابعدالطبيعه و

ها نيز حکايت از  گردد. اين هم ديرينه بوده و به همان اوايل دهۀ بيست قرن قبل برمي
نمايد. نکتۀ سوم آنکه اين دو مسئله درهم  در فلسفۀ او مي« مسئلۀ شرق»موضوعيت 

با هم فهميد. نوشتۀ « شرق و غرب»بايد آن دو را در مسئلۀ واحد  يعني مي اند، تنيده
كوشد با اشارۀ اجمالي به گستردگي ارتباط مسئلۀ واحد شرق و غرب با اهم  حاضر مي

دهندۀ راه فکری  مسائل فلسفۀ هايدگری اين نظريه را پيش بنهد كه اين مسئله نشان
آن را مبنای فهم و تفسير راه فکری هايدگر  بايد رو مي اين اين متفکر بزرگ است و از
اما تعارضي با مسئلۀ وجود ندارد كه خود او آن را شرق وغرب  قرار داد. محوريت مسئلۀ

كه با خود پرسش وجود هايدگر نيز  كند، چرا ا  معرفي مي المسائل فلسفه عنوان ام به
جود او را مورد توان خود پرسش و عجين است. به همين دليل با اين مسئله حتي مي

 پرسش قرار داد.
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 9  . هايدگر و غرب9

 تـرين موضـوعات فلسـفۀ خـود آن هـا را بـا تعـابيری چـون          تـرين و جـدی   هايدگر هنگام طرح مهـم 
 ، يکـي از  «نيهيليسـم »نمايـد:   وصـف مـي  « اروپـای غربـي  »يـا  « اروپـايي »، «غربي» ،«مغرب زميني»

 ترين مسائلي كه هايدگر بخصوص بعد از نيمـۀ دوم دهـۀ سـي قـرن بيسـتم، وقـت بسـياری         توجه مورد
ــرد،  ــرف آن ك ــده  8ص ــرای او پدي ــاييس    ب ــرفا  اروپ ــت ص ــي  »ای اس ــرب زمين ــۀ مغ ــا « مابعدالطبيع  ي

ي هايدگر اسـت )مـثال  رک: م آ   جزو تعابيرآشنا و هميشگ (abendländische Metaphysik)« غربي»
به بعد(س هنگام  0، ص 55داند )م آ  غربي مي (، همچنين او فلسفه را ذاتا  يوناني و از آن اروپای800، ص 6

پرداختن به مسئلۀ زبان، كه به تصريح خود هايدگر دركنـار مسـئلۀ وجـود از همـان ابتـدا راه فکـريش را       
 گويد كـه مـاهيتي مابعـدالطبيعي دارنـد      مي« اروپايي»های  (، از زبان22، ص 58است )م آ  مشخ  كرده

عنوان  به وجود و زمانكه بعد از  تعليقات بر فلسفه. دربارۀ اتفاق(س در رسالۀ مشهور 32، ص 58)م آ 
 از همـان ابتـدا كوشـش وی     (Von Herrmann, S. 6, 90)شـود   دومين اثر اصلي هايدگر شناخته مي

 بـرای تفکـر،    (der andere Anfang)« آغازی غير ازيـن »يا « ديگر آغازی»بر گشودن راهي است به 
ــي  ــه م ــا    ك ــاوت ب ــا  متف ــد ذات ــازی »باي ــين آغ ــرب    (der erste Anfang)« اول ــه غ ــه ب ــد ك  باش

 عنـوان بحـث فلسـفي     را بـه « انسـان متعلـق بـه تـاريخ غـرب     »به عالوه هايدگر  7است. كنوني انجاميده
« تفسـير رايـج از انسـان   « »در غـرب »به بعد(. به نظر او  02، ص 8، ج 0دهد )م آ  مورد تحقيق قرار مي
animal rationale  كـه مبنـای سوبژكتيويسـم حـاكم بـر       0(،537است )همـان، ص  « حيوان عاقل»يا 

 طـور انتقـادی بـه بحـث مـي گـذارد )مـثال         باشد، كه وی ايـن را بـه   امروز و اصالت عقل دورۀ جديد مي
« تکنيکـي  -دنيـای علمـي  « »پيروزمنـدی »(. و سرانجام 34-32، ص 3به بعدس نيز م آ  580همان، ص 
، 50)م آ «. است غربي تأسيس يافته  -ای است كه در تفکر اروپايي شروع تمدن جهاني»معنای  برای او به

 ( 37ص 
گونـه تعـابير در البـالی     بـرد؟ آيـا اسـتفاده از ايـن     كار مي طور اتفاقي به آيا هايدگر اوصاف مذكور را به

تواند خنثي بوده و بر فهم و تفسير فکر او بدون تأثير باشد؟ اگر تأثير دارد،  ترين مسائل فلسفي او مي جدی
طـور ضـمني مسـئلۀ     گونـه تعـابير بـه    ميزان و دامنۀ آن تا به كجاست؟ اما شايد هايدگر با استفاده از اين

ه و دليلـي باشـد بـر مسـئلۀ     بـردن ايـن اوصـاف نشـان     كـار  كند؟ اصال  آيا نبايد بـه  بخصوصي را دنبال مي
تری به نام مسئلۀ غرب در فلسفۀ او؟ به هر ترتيب كاربرد مداوم و با شد ت و حد ت اوصافي چـون   اساسي

گونه تعـابير   دارد كه اين و نظاير آن ما را بر آن مي« اروپايي»، «مغرب زميني»، «مغرب زمين»، «غربي»
ۀ هايدگر بپرسيم. به همين مناسبت كـاربرد ايـن دسـت    ها در فلسف را جدی بگيری و از معنا و اهميت آن
 گيريم. ای زباني بر مسئلۀ غرب مي الفاظ را در جای جای فلسفۀ او نشانه

 هايي كه پيش ازين از مسئلۀ غرب آورديـم، نبايـد موجـب ايـن سـوء تفـاهم شـود كـه آن را          اما مثال
بـه طـرح مبـاحثي مثـل نيهيليسـم،       منحصر به منازل پايان راه فکـری هايـدگر بـدانيم، كـه وی در آن    

 ا   پردازد. مسئلۀ غـرب بـرای هايـدگر از همـان ابتـدای فعاليـت دانشـگاهي        مابعدالطبيعه و تکنيك مي
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  5084اسـت. هايـدگر در آوريـل سـال      موضوعيت داشـته  5087تا  5050های  در فرايبورگ درخالل سال
كنـد.   ايـراد مـي   افـول مغـرب زمـين    ا   ای در مـورد اشـپنگلر و كتـاب اصـلي     در ويسبادن سخنراني

(Heidegger-Jaspers 1990, S. 15 )ها، كـه طـي آن    های اين سال از آن به بعد تقريبا  در همۀ درس
هـای   بايـد در ذيـل فلسـفه    اسـت و فلسـفۀ او را مـي    هايدگر هنوز راه فکری خاص بعدهای خود را نيافته

ای مختلـف بـه اشـپنگلر و كتـاب او اشـاره      هـ  جای داد، به مناسـبت  (Lebensphilosophie)زندگاني 
، ص 53كند. )م آ  همچنين است در نخستين درسگفتاری كه او پس از آن در ماربورگ ايراد مي 6كند. مي
 اسـت، يعنـي آخـرين    0 وجودشناسـی )تأويـل فعليـت(   ترين اين درسگفتارها از ايـن نظـر    ( مهم550

 عنـوان   ر آن جزئـي از فلسـفۀ او اسـت: اشـپنگلر بـه     درس او در دورۀ اول فرايبورگ، كه اصال  اشـپنگلر د 
ــاريخي»نماينــدۀ  ــدۀ فلســفۀ  (das geschichtliche Bewusstsein)« خودآگــاهي ت ــار نماين  در كن
« دازايـن امـروزين  »يعني پديدارشناسي، تفسير خاص يا ظهور و بـروز   (heutige Philosophie)امروز 

(das heutige Dasein)  ــ ــه هاي ــا ك ــت. در اينج ــرار   اس ــود ق ــدۀ خ ــری آين ــدای راه فک  دگر در ابت
و  55، 2، 3های  ، فصل07پردازد )م آ  است، مفصال  به تبيين اين دو صورت ظهور و بروز دازاين مي گرفته
58.) 

اين مسئلۀ غرب عالوه بر شمول موضوعي و ارتباطش با مسائل عمـدۀ فلسـفۀ هايـدگر، از لحـاظ      بنابر
 گيرد. ز حيات فکری هايدگر را دربرميزماني نيز دامنۀ بسيار وسيعي ا

 . هايدگر و شرق دور3

از سوی ديگر، هايدگر بخصوص بعد از جنگ دوم جهاني نگاهي جدی به شرق دور دارد: او بالفاصـله  
 ( Paul Shih-yi Hsiao)ئـي ه سـيائو    -پس از پايان جنگ به كمك دوستي تايواني به نـام پـاول شـي   

اسـت،   دين دائو را به زبان ايتاليايي برگردانده و به وی نيز هديه داده كتاب مقدس دائو د جينگكه قبال 
 سـياق خـاص هايـدگری.     و كوشد ترجمۀ آلماني ديگری از اين اثر به دسـت دهـد، منتهـي بـه سـبك      مي
 سـياق خـاص، كـار ترجمـه را      و ها پس از اتمام هشت باب نخست كتاب، گويا به سبب همـان سـبك   آن

 عالقـۀ هايـدگر بـه چـين و بـه ايـن كتـاب بعـدا  هـم           3(.Neske 1977, S. 125 ff كننـد. )  رهـا مـي  
 كنـد، در بحثـي كـه     را در مونيخ نيز تکـرار مـي  « شيء»يابد: هنگامي كه هايدگر سخنراني خود  ادامه مي

ــا الئوتســه نمــي  پــس از آن درمــي ــرد، منکــر نزديکــي موضــعش ب ــر  شــود و اجــازه مــي گي  دهــد دخت
 س (Petzet 1983, S. 80)راجـع بـه كـار و فکـر الئوتسـه را توضـيح دهـد         ترين نکـات  دانشجويي مهم
نمايـد   اسـت، زينـت اتـاق كـار  مـي      را كه به چيني خطاطي شده دائو د  جينگ پانزدهمدو بيت از باب 

(Petzet 1983, S. 177 f.) كنـد   نقل قـول هـم مـي   « های فرايبورگ سخنراني»س از اين كتاب حتي در 
 كشـد و   را پـيش مـي  « دائـو »هـای مختلـف كلمـۀ چينـي      سرانجام او بـه مناسـبت  (س و 07، ص 30)م آ 

 زنـد   داند و براساس فلسفۀ آن هنگام خود دسـت بـه تفسـير  مـي     مي« راه»ا  را كلمۀ  بهترين ترجمه
(. مسلما  به مناسبت اهميت همين تعبير دائويي و اين افق جديـد فکـری   06، ص 55س 523، ص 58)م آ 

آورد:  ر كلمه راه را در عنوان سه كتـاب مهـم خـود پـس از جنـگ دوم جهـاني مـي       هم هست كه هايدگ
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 Unterwegs zur) در راه زبانو  (Wegmarken) های راه نشانه،  (Holzwege) های جنگلی راه

Sprache). 
 2كنـد،  حال وقتي كه هايدگر در اين دوره به كر ات بر اهميت و ضرورت گفتگو با شرق تأكيد مي درعين

 اسـت  بـه گفتگـو نشسـته   ( Mani) چين را درنظر ندارد. در عمل او با راهبي تايلنـدی بـه نـام مـاني    تنها 
عالوه، تقريبـا  همـۀ آنچـه از مکاتبـات او بـا       به 0،(Petzet 1983, S. 175-192و  593-589، 50)م آ  

ـ  54.(Buchner 1989) هـا اسـت   يافته با ژاپني ا  انتشار مندان شرقي دوستان و عالقه اد نبـريم كـه   از ي
نشيند، نوشته ای است از  ترين اثری كه هايدگر در آن خود عمال  به گفتگو با شرق مي ترين و مفصل مهم

اسـتاد   (Tezuka)او در قالب گفتگو كه درحقيقت تفسيری است هايدگری از ديدار  با پرفسـور تزوكـا   
 (Kleist)و نيز آثاری از كاليست های خود وی دربارۀ هولدرلين  دانشگاه توكيو و مترجم بعضي سخنراني

( بـا  60/5067(. اين اثر كه تقريبا  در اواسط دهۀ پنجـاه قـرن گدشـته )   259و  20، ص 58به ژاپني )م آ 
)از اين به بعـد بـا اختصـار     «كننده بخشي از يك گفتگو دربارۀ زبان ميان يك ژاپني و يك سؤال»عنوان 
ترين منبعـي اسـت كـه هايـدگر در آن از      مهم 55است، شدهمنتشر  در راه زبان( نوشته و در كتاب گفتگو

پردازد و از سوی ديگر رابطه و آشنايي قديمي خـود بـا    سويي به بررسي تفصيلي مسئلۀ شرق و غرب مي
خـود بـا   « پـنج سـالۀ   و سي»گويد. برای تأكيد بر همين قدمت هم هست كه او به گفتگوی  ژاپن را بازمي

آورد.  (، كه در متن اين نوشته هم عمال  شرح آن را به تفـاريق مـي  20، ص 58كند )م آ  ها اشاره مي ژاپني
های هايدگر است كه در قالـب گفتگـو    جزو معدود نوشتهگفتگو در اينجا اين نکته را نيز يادآور شويم كه 
 است. آمده يعني به سبك افالطوني به نگار  در

 چهـل قـرن قبـل خبـر      و هـای سـي   خـالل دهـه  تر راه هايدگر بازپس بنگريمس در  های قبل اگر به دوره
 تعليقـات بـر فلسـفه   جزء يـك مـورد اسـتثنائي در     قابل ذكری از رابطۀ هايدگر با شرق دور نداريم، به

(Beiträge zur Philosophie) – كــه او در آنجــا  – 5072تــا  5070هــای  شــده در ســال نگاشــته 
 گوينـد   حتي برعکس آني است كه بودائيان مـي غير از، و « عدم»شود منظور  از  طور گذرا متذكر مي به

 (.535، ص 06)م آ 
 باشـد،   تـر بـوده   بايـد جـدی   های آخر دهۀ بيست و اوايل دهۀ سي ارتباط هايدگر بـا ژاپـن مـي    در سال

 ای ژاپنـي بـه    به كر ات و با تأثر سخن از دوستي و گفتگوهای فکـری وی بـا شـاه زاده    گفتگو دركه  چرا
 ، 58اسـت )م آ   كه در همين ايام در اروپا و در فرايبـورگ بـه سـرمي بـرده     هست،هم  (Kuki)نام كوكي 

 (. نکتۀ جالب درمـورد كـوكي ايـن اسـت كـه او موجـب آشـنايي ژان پـل         573، 575، 554، 03، 00ص 
 شـود   مـي  وجـود و زمـان  ا  در آن هنگـام، بـا هايـدگر و كتـاب      سارتر، معلم خصوصي زبـان فرانسـه  

(Petzet 1983, S. 87)شان و چرايي و چگـونگي تقريـب آن دو از    . بحث دربارۀ شرق و غرب و نسبت
موضوعات اصلي گفتگوهای هايدگر و كوكي، و درحقيقت اصل مطلب همـين رسـالۀ گفتگـووار هايـدگر     

 است.
ــدگر ســخنراني معرفــه5080هــا )دقيقــا  در ســال  در همــين ســال  (Antrittsvorlesung)ا   ( هاي

ای  مقدمـه  ها بالفاصله آن را ترجمه كرده و هايدگر هم كند، كه ژاپني ايراد مي؟ را مابعدالطبيعه چيست
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از زبان   طرف گفتگوی خـود چنـين    گفتگونويسد. هايدگر در  بر آن مي (00، ص 50ای )م آ  يك صفحه
ـ    547، ص 58انـد )م آ   ها آن رساله را بالفاصله فهميـده  كند كه ژاپني القاء مي ه (، احتمـاال  بـرای كنايـه ب

ها  شناسند. علت اين فهم، درک درستي است كه آن اروپايي ها كه او را به دشوارگويي و دشوارانديشي مي
نيز هسـت. هايـدگر از زبـان طـرف      مابعدالطبيعه چيست؟از مسئلۀ عدم دارند، كه از موضوعات اصلي 

اتهامي كه به دليل بحـث  كوشد اتهام نيهيليسم بر اين رساله و بر فلسفۀ خود را رد  كند،  گفتگوی خود مي
 بود. عدم بر او وارد شده

 ، كـه نشـان از آشـنايي خـوب هايـدگر بـا متـون        5074ها گزارشـي اسـت از سـال     تر از همۀ اين مهم
« دربـارۀ ذات حقيقـت  »كه هايدگر در اين سال برای ايراد سـخنراني   دهد. هنگامي ديني چيني مي -ادبي
(Vom Wesen der Wahrheit)  ـ ر  من است، شب پـس از سـخنراني    برده به سر مي (Bremen)در ب

تواند خود را درعالم و در جای كس ديگـری بگـذارد. هايـدگر     گيرد كه آيا كسي مي باره درمي اين بحثي در
از كتـاب   « هـا  حکايت شادماني مـاهي »برای توضيح پاسخ مثبت خود و در مقابل تعجب جمع مخالف به 

كنـد، كـه ميزبـان آن را بـه      استناد مـي  58ب و ويرايش مارتين بوبربه انتخا و حکم چوانگ تسهامثال 

خواند. چوانگ تسه هنگام گـرد  بـا همسـر  در     و او از روی آن اين حکايت را مي آوردآورد  ميميخواستۀ او 
ها خبر دارد، چون او  پرسد، از كجا از شادماني آن گويد. همسر  مي ها مي كنار آبگيری، از شادماني ماهي

هـا   دانـي كـه مـن از شـادی مـاهي      دهد، خود تو از كجا مـي  ت؟ چوانگ تسه هم پاسخ ميكه ماهي نيس
گيرد كه ما ازطريـق شـادماني خودمـان     خبرم، چون تو نيز كه خود من نيستي؟ چوانگ تسه نتيجه مي بي

 ,Neske 1977و  Petzet 1983, S. 24)شويم.  ها خبر مي هنگام گرد  دركنار آبگير از شادماني ماهي

S. 183 f.) 57 
از  گفتگـو تر از راه رفتۀ هايدگر بازپس بنگريم، طبق روايتي كه خـود او در   های قبل اگر بازهم به سال
كند، در اوايل دهۀ بيست قرن قبل، زمان دستياری هوسـرل در دانشـگاه فرايبـورگ، بـه      ايام جوانيش مي

زود، در زماني كه هنوز هايـدگر اثـر   ها خيلي  كار داشته است. آن و مناسبت شغلش با دانشجويان ژاپني سر
شناسد، اهميـتش را   منتشر شدۀ مهمي ندارد و او را جز در بعضي محافل دانشگاهي آلمان كمتر كسي مي

دهند.  او را مورد توجه و بحث قرار مي 50 پديدارشناسی مشاهده و بيانشناخته و تقريری از درسگفتار 
ه مهاجرت هايدگر از دانشگاه فرايبورگ به ماربورگ اشاره ( گادامر هم كه در مطلبي ب20-3، ص 58)م آ 
به دليـل   –من جمله هانا آرنت  –كه خود او و بعضي ديگر از دانشجويان  شود هنگامي كند، يادآور مي مي

كنند، چند چهـرۀ آشـنای ژاپنـي نيـز درزمـرۀ آن دانشـجويان        عالقه به هايدگر با او به ماربورگ كو  مي
  (Neske 1977, S. 111 )اند. مهاجر بوده

اسـت.   تر از كارهای رسمي دانشگاهيش بـوده  آشنايي يا الفت هايدگر با شرق دور ظاهرا   باز هم قديمي
( Heinrich Wiegand Petzet)طور كـه شـاگرد و دوسـت هايـدگر هـاينريش ويگانـد پــ تســ ت         آن

وسـت نقاشـي بـه نـام بيسـير      گويد، آشنايي هايدگر با شـرق دور در دوران نوجـوانيش و از طريـق د    مي
(Bissier)  اسـت.   كـرده  بوده كه از هنر شرق آسيا اقتباس مـي(Petzet, S 177  :س نيـز رکPöggeler 

1992, 397 ) 



 سي د مسعود زمانی 3333

(Seyyed Masoud Zamani) 

 

 اكنون در اين مورد نيز باز بايد از دليل گفتگوی هايدگر با شرق پرسـيد. آيـا او بـه دليـل سـرخوردگي      
 آورد؟ آيـا او   اسـت، رو بـه شـرق مـي     خـون كشـيده   از غرب كه با دو جنگ جهاني عـالم را بـه خـاک و   

 كنـد؟ يـا شـرق يـك      آميز چند فرهنگۀ جهاني، ما را به گفتگو با شرق دعـوت مـي   برای زندگي مسالمت
 بـا شـرق دور    5088تـوان بـاوركرد كـه هايـدگر كـه از سـال        مسئلۀ فلسفي جد ی در تفکر اوست؟ مـي 

 ناگهان به يـاد شـرق افتـاده باشـد؟ يـا اينکـه چـرخش         ارتباط نزديك داشته بعد از جنگ دوم جهاني به
  گفتگـو او به سوی شـرق دور و بخصـوص جـديتي كـه او درمـورد بحـث شـرق و غـرب، خصوصـا  در          

 تـری در فلسـفۀ او اسـت؟ بـه هـر تقـدير در اينجـا نيـز          دهد، بروز و ظهور مسئلۀ جدی كهن به خرج مي
 فـت و از حـدود و دامنـه و ميـزان اهميـت آن      در فلسـفۀ هايـدگر سـخن گ   « مسـئلۀ شـرق  »مي بايد از 

 پرسيد.
نمايد: دربارۀ نسبت تفکـر هايـدگر بـا شـرق      در پايان بحث حاضر ذكر يك نکتۀ ديگر نيز ضروری مي

رو منابع و مراجع اين موضوع نسبتا  غنـي اسـت. در ايـن منـابع از سـويي       اين اند، از اند و نوشته بسيار گفته
عنوان نمايندۀ تفکـر اصـيل    است، يعني فکر او را به تگوی شرق و غرب شدههای هايدگر محور گف انديشه

اند، كه گـاه بـرای بيـان     های كهن شرق دور مقايسه كرده ديگر فلسفه عبارتي ها و به غربي با اديان و آيين
اسـت، و گـاهي بـرای     شـان بـوده   دادن خويشاوندی ها و البته بيشتر برای نشان وجوه اشتراک و افتراق آن

ازخواني و فهم نوين از مشارب و مذاهب آسيای شرقي برمبنای رأی يا آرائي از فلسفۀ هايدگر، و گـاهي  ب
از سـوی ديگـر بعضـي هـم      56كلي بگشايند. طور هم بدان اميد كه از دل اين گفتگو راهي نو بر فلسفه به

ر را منبـع فکـری او،   حتي هستند كساني كه شرق دو 50اند. تأثير مذاهب شرق دور دانسته هايدگر را تحت
دارد، به عدم صداقت مـتهم   دانند و او را برای اينکه منبع خود را پنهان مي بخصوص در دورۀ اخير آن مي

  53كنند. مي
شود كه امر دايـر اسـت بـين دو     در همۀ اين موارد، بحث دربارۀ رابطۀ هايدگر با شرق چنان مطرح مي

 52تـوان فهميـد:   ت كه اين موضوع را طور ديگری نيز ميعالم يا فرهنگ متفاوت. حال نکتۀ مهم اين اس
هيچ ضرورتي ندارد و حتي خطاست كه در اينجا بالفاصله مباحث فرهنگي و ميان فرهنگـي را بـه ميـان    

آيد، درحقيقت جزو مباحث فلسفۀ خود  مان هم به اجمال برمي بياوريم. بحث شرق، چنانکه از اشارات قبلي
ل بسيار مهمس منتهي اهميت مسئلۀ شرق در فلسفۀ هايدگر وقتي به درسـتي  هم از مسائ هايدگر است، آن

 در فلسفۀ او بدانيم.« مسئلۀ غرب»شود كه آن را عجين با  روشن مي

 . مسئلۀ واحد شرق و غرب3

حال پس از طرح دورنمايي از دو مسئلۀ غرب و شرق در فلسفۀ هايدگر طبيعتا  بايد از نسبت آن دو  هر به
تـر يـا    ای عـام  اند؟ آيـا آن دو جـزء مسـئله    اند يا با هم مرتبط ها دو مسئلۀ جدای از هم آيا آننيز بپرسيم: 

ها با هم چگونه است؟ اگـر   نيستند؟ در اين صورت، نوع رابطۀ آن« مسئلۀ شرق و غرب»تر به نام  بنيادی
تر در فهـم   ت دقيقای واحدند، اصال  اين بحث در فهم فلسفۀ هايدگر و به عبار شرق و غرب اركان مسئله

به  گو و گفتتواند ايفاء كند؟ پيش از هر چيز نگاهي گذرا به متن  های راه فکری او چه نقشي مي خم و پيچ
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دهد كه آن دو مسئله را نخست بايد با هـم بفهمـيم و سـپس درپـي يـافتن معنـا و        ما اطمينان كامل مي
 اهميت آن در فلسفۀ هايدگر برآييم:

 شـدۀ خـويش اميـرزاده كـوكي      هنگامي كه هايدگر از شاگرد و دوسـت فـوت   ،وگو گفت آغازدر همان 
 كنـد.   طور بسـيار ظريفـي دو تلقـي متفـاوت از مسـئلۀ شـرق و غـرب را از هـم جـدا مـي           كند، به ياد مي

 (das Wesen)ذات « و مفاهيم خاص آن به » شناسي اروپايي كوكي درصدد آن بود كه به كمك زيبايي
ــي  ــر ژاپن ــازد  « هن ــت ي ــي   27، ص 58)م آ دس ــل م ــا هايــدگر در مقاب ــد  (. ام ــه ذاتــي  »خواه  وج

(das Wesentliche) ــر آســيای ــايي« شــرقي شــعر و هن ــان را در ورای زيب ــي زب  هــای  شناســي و حت
 ( و او مابعدالطبيعـه را از درک  26انـد )همـان، ص    هـا خـود ذاتـا   مابعـدالطبيعي     اروپايي بجويـد، چـه آن  
 به بيان ديگر، مابعدالطبيعـه و اسـتتيك غربـي مبنـا و واسـطۀ خـوبي بـرای        داند.  چنان چيزی ناتوان مي

 كنـد. بـه    فهم هنر و زبان شرقي نيست، چراكـه ايـن واسـطه آن وجهـۀ شـرقي را ضـرورتا   غربـي مـي        
تفکر شرقي ژاپني با انديشۀ خود را، كه مورد ادعای هم سخن ژاپنـي  « خويشاوندی»عالوه اينکه هايدگر
ــارۀ  580دهــد )همــان، ص  ش قــرار مــياو اســت، مــورد پرســ  (، چيــز ديگــری نيســت جــز بحــث درب

 يك خويشاوندی و تعلق ذاتي ميان شـرق و غـرب. از سـوی ديگـر اينکـه هايـدگر در اينجـا در امکـان         
(، قطعـا  دليـل ديگـری اسـت بـر      26آورد )همـان، ص   شك مي« اروپا»هم سخني حقيقي ميان شرق و 

نزد او. مبنای شك هايدگر همان جملۀ مشـهور خـود اوسـت كـه     موضوعيت داشتن مسئلۀ شرق و غرب 
ای كـامال   هـا احتمـاال  در خانـه    اروپـايي »گويد  او با اشاره به اين جملۀ خود مي«. زبان خانۀ وجود است»

«. گفتگوی خانه به خانه نزديك به محال است»رو  اين اند، از سکني گزيده« شرقي متفاوت با انسان آسيای
 (.757، ص 0آ )همانس نيز م 

جهاني صراحتا  بر  های پس از جنگ دوم طوری كه پيش از اين گفتيم، در سال اساسا  خود هايدگر، همان
حال بايد يـادآوری كنـيم كـه همـين امـر       عين كند. در موضوعيت و اهميت مسئلۀ شرق و غرب تأكيد مي

های وجودشناسـانۀ او قـرار    حليلمالزم است با روی برتافتن هايدگر از غرب، كه تا پيش از آن در قلب ت
« كلمۀ قصـار آناكسـيماندر  »داشت. بارزترين نمونۀ اين روی برگرداند هايدگر از غرب را در آغاز نوشتۀ او 

(Der Spruch des Anaximader) را در سال اول پس از جنگ دوم جهاني يعني سال  يابيم كه آن مي
را « افول غرب»آغازين اين نوشته هايدگر بحث ( در صفحات 785-737، ص 6است. )م آ  نگاشته 5000

نمايد، منتهي آشـکار اسـت    اشپنگلر مي افول مغرب زمين ای به كشد، كه درضمن آن نيز اشاره پيش مي
دهد. هايدگر در اينجـا بنـا بـر     كه او اين اصطالح اشپنگلری را درچهارچوب مباحث وجودی خود جای مي

ای قرار داريم، كه  د بگويد كه ما در دوران افول و غروب تاريخيخواه مبادی وجودشناختي خود درواقع مي
اسـتفاده   (Abend)است. به همين مناسبت از كنايۀ شب و غـروب   با فرهنگ و تمدن غربي شکل گرفته

هـا بـه غـرب     هـم وجـود دارد. آلمـاني    (Abendland)كند، كه در كلمۀ آلماني غرب يا مغرب زمين  مي
Abendland سـرزمين غـروب  »يـا  « سرزمين مغـرب »، «مغرب زمين»ه لفظا  يعني گويند، ك هم مي .»

را با خط تيرۀ وصـل جـدا    Abendlandهايدگر نهايتا  برای القای اين افول و غروب كلمۀ مركب آلماني 
( 786-3، ص 6نويسد. )م آ  غروب مي -زمين يا سرزمين -يعني مغرب Abend-Landكرده به صورت 
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است، كه همۀ آشنايان به فکر و زبان هايدگر « حقيقت وجود»، غروب   فراموشي  مسلما   منظور او از افول
 شناسند. اين تعبير و بحث او را مي

 دهــد، بــه نســبت  ای كــه هايــدگر بــروز  افــول را حتــي در لفــظ نشــان مــي دقيقــا  در همــين صــفحه
ــرب»و « شــرق» ــاره « غ ــم اش ــا ه ــي و اروپ ــ   ای م ــي بش ــردن وضــعيت فعل ــرای روشــن ك ــد و ب  ر كن
 پرسد: مي
ايم تا به سرزمين تاريخي همين غروب زمين مهـاجرت نمـاييم؟ آيـا سـرزمين      آيا هم اينك برخاسته»

 مغـرب، درعـين گـذر از شـرق و غـرب و بـا طـي  مرحلـۀ          -دمد؟ آيا همـين سـرزمين   غروب اينك برمي
 « شـود؟  مـي  اسـت كـه در آينـده آغـاز     ، تازه محل تاريخ مقد ری گرديـده (das Europäische)اروپايي 
 (780، ص6)م آ 

درضمن اشاره « نامه دربارۀ اصالت بشر»هايدگر در نوشتۀ معروف خويش  5000درست در همان سال 
ما تاكنون به ندرت دربارۀ روابط پراسرارغرب و شرق انديشـيده  »دوستي هولدرلين با گفتن اينکه  به وطن

شـرق و   ها را به مسـئلۀ  كوشد توجه ، باز مي(772، ص 0)م آ « ايم، كه در شعر هولدرلين كلمه شده است
زمـين و آسـمان   »هايـدگر در   5060جلب كند. جالب اين است كه بيش از يك دهۀ بعـد در سـال    غرب

يـا  « مشرق زمـين »، «مشرق»يعني  Morgenlandضمن هم سخني با اين شاعر، يونان را « هولدرلين
از آنجا  (der kommende große Anfang)« آيد آغاز بزرگي كه مي»خواند كه  مي« سرزمين صبح»

خوانـد و زبـان بـه انتقـاد از      مـي  (das Geringe)« كوچك و ناچيز»است و مغرب زمين را درمقابل آن 
 (536-33، ص 0گشايد. )م آ  هويت تکنيکي آن مي

اند و خـود او در موضـوعيت    خالصۀ كالم اينکه دو مسألۀ شرق و غرب در فلسفۀ هايدگر با هم مرتبط
بايد اين ارتباط را مورد دقت قـرار   است. پس ما نيز مي يدن به صورت واحد آنها تعمد و تصريح داشتهبخش
 دهيم.

 و پرسش وجود شرق و غرب . مسألۀ1

كنيم؟ اگر مسئلۀ شرق و غرب نمايانندۀ  در فلسفۀ هايدگر اغراق نمي شرق و غرب اما آيا درمورد مسئلۀ
 ف ما بـا مسـئلۀ وجـود چيسـت، چـه همـۀ آشـنايان بـه تفکـر          تمامي راه فکری هايدگر است، پس تکلي

خواهـد جـای    مـي  شـرق و غـرب   المسائل فلسفۀ او پرسش وجود است؟ آيا مسئلۀ دانند كه ام هايدگر مي
 كند؟ حقيقت اين است كه بحـث وجـود و مسـئلۀ    پرسش وجود را بگيرد؟ حداقل آيا جای آن را تنگ نمي

ترين موضوعات بحث وجود  را  كه خود او مهم هم نيستند، چراهايدگر دو موضوع جدای از شرق و غرب
ها را به مسئلۀ غرب و بعضا  بـه بحـث    دهد، يعني آن مکر ر در مکر ر با همان تعابيری كه گفتيم ارتباط مي

كنيم: اوال  بنا به تصـريح خـود    گرداند. در اينجا ما فقط به ذكر چند نمونۀ كوتاه اكتفا مي دربارۀ شرق برمي
در اصـل  « تاريخ مغرب زمين و بر تاريخي كه كال  تشخ  اروپايي دارد (Geschick)بر تقدير »دگر هاي
 حـاكم اسـت.   « (existentia Wirklichkeit)و وجـود   (essentia, Wesenheit)تمايز ميان ماهيت »

ات دربـاب ذ »هـا پـيش از ايـن نوشـته در رسـالۀ       ( شبيه به همين موضع را هايدگر سال780، ص 0)م آ 
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گيرد. در گفتۀ زير از اين رساله او تقدير و سرنوشت غرب را با پرسـش موجـود مـن     ( مي5074« )حقيقت
 زند: حيث هو گره مي

نخست در آنجايي كه خود موجود باالخ  به مرتبۀ نامکتوم بودنش ارتقـاء يابـد و نگهـداری شـود،     »
ن حيث هو فهميده شود، تاريخ آغاز }يعني{ نخست در آنجايي كه اين نگهداری بنابر پرسش از موجود م

پرسش از موجود من حيـث هـو و آغـاز تـاريخ      ]يعني[كلي،  طور شود. نامکتوم شدن آغازين موجود به مي
 ( 504، ص 0)م آ .« ]…[غرب يك چيزند 

 عنوان آخرين نمونه از ربط و تعلق بحـث وجـود بـا مسـئلۀ غـرب نـزد هايـدگر، بـه جـای آنکـه از            به
 دهـيم: هايـدگر    كلـي مـورد توجـه قـرار مـي      طـور  وريم، اين بحث را در راه فکـری او بـه  او نقل قولي بيا
 ,Anwesen)« حضور»مثابه  كند كه در تاريخ تفکر غربي وجود يا معنای وجود همواره به مکررا  تأكيد مي

Anwesenheit) پـنج سـال بعـد از     و ، يعنـي سـي  5008حال اگر هايـدگر در سـال    50است. فهميده شده 
 موضـوعي كـه قـرار بـود بحـث بخـش آينـدۀ         –« زمـان و وجـود  »بـا سـخنراني    وجود زمـان تشـار  ان

 صورت ناق  منتشر شـد و نهايتـا  هـم بـه همـان صـورت بـاقي مانـد،          فعلي باشد كه به وجود و زمان
 گـردد،   بـه ايـن كتـاب بـازمي     –انـدازد   رسمي و عمومي تا اين تاريخ به تأخير مـي  طور ولي طرح آن را به

 زنـد   واسطۀ همين اصطالح حضور به هم گـره مـي   را به« زمان»و « وجود»دو موضوع اصلي آن، يعني و 
 به بعد(. اين كار هايدگر به اين معنـا اسـت كـه او ايـن دو مفهـوم و بـه تبـع آن خـود          50، ص 50)م آ 
ـ  را در مباحث وجودشـناختي جديـد و متـأخر خـود بـه مسـئلۀ غـرب برمـي         وجود و زمان كتاب  د. گردان

« افکنـي  شـالوده »طرح رابطـۀ متقابـل زمـان و وجـود بـه وسـاطت حضـور، ازطـرف ديگـر بـه معنـای            
(Destruktion) شناسي غربي نيز هست، كه طبـق طـرح اوليـۀ هايـدگر، قـرار بـود نيمـۀ         تاريخ هستي 

دگر صرف آن شود، كه باز بدان جامۀ تحقق نبخشيد. بنابراين، اين شاهکار فلسفي هاي وجود و زماندوم 
گردد. همچنين بايد اضـافه نمـود    است نيز به بحث غرب برمي باز به اعتبار بخش دومي كه نانوشته مانده

 (Geistesgeschichte) بنـای تـاريخ فکـر و فرهنـگ     شناسي به نظر هايدگر سنگ كه اصال  خود هستي
  (Zamani 2012, II.3.2)غربي است. 

 دوم مـا را   وجود در آثـار خـود هايـدگر و در منـابع دسـت      گذشته ازاين مباحث، نبايد تکرار مداوم كلمۀ

 كنـد، كـه بـرای اهـل      ای را طـرح مـي   رفتـه  دچار اين توهم كند، كه هايدگر بحـث سيسـتماتيك شسـته   

 تــاريخي خــود از وضــعيت كنــوني  -بــيش روشــن اســت. آنچــه او در تحليــل وجودشــناختي و فــن كــم

 نامـد، طـرح    مـي  (Seins-vergessenheit)« جـود فراموشـي و »يـا  « غفلت از وجود»عنوان  عالم تحت

 كند، نه تنها به برای ما خواننـدگان آثـار ، بلکـه بـرای خـود او هـم.        اندازه دشوار مي مسئلۀ وجود را بي

 هـا و بـا چنـد     است كـه بـه ايـن آسـاني     بر غفلتي كه دو هزار و چند صد سال بر وجود بشری حاكم بوده

 تـوان غالـب آمـد. ايـن اسـت كـه در طـول راه فکـری هايـدگر           يرساله و كتاب و بحث فلسفي كـه نمـ  

 كنـد كـه پرسـش     يابـد. خـود هايـدگر تصـريح مـي      ها و تقريرات مختلفي مـي  طرح پرسش وجود صورت

 پرسـش از ذات   (،Sinn des Seins)وجـود دارای سـه تقريـر اصـلي اسـت: پرسـش از معنـای وجـود         
شناسـي وجـود    و سـرانجام بحـث مکـان    (Wesen bzw. Wahrheit des Seins)و حقيقـت وجـود   
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(Topologie des Seins) بايـد   ( بر اين سه نوع از تحليـل هايـدگری وجـود قطعـا    700، ص 56. )م آ
كند، اضافه كنيم. در ايـن دوره فلسـفۀ    را، كه هايدگر كمتر دربارۀ آن صحبت مي 5087های پيش از  سال

ديگر  عبارت است. به (Lebensphilosophie)ت گردد و او اهل فلسفۀ حيا مي« زندگاني»او حول بحث 
 گرداند. او در اين دوره وجود را به زندگاني برمي

نتيجه اينکه مسئلۀ وجود هايدگر نه فقط از بحث غرب و شرق او جدا نيست، بلکـه قويـا  در آن تنيـده    
هيچ، بلکه  كند كه توان گفت كه مسئلۀ شرق و غرب جا را بر پرسش وجود تنگ نمي است. اينك مي شده

تواند مبنای پرسـش از خـود همـين پرسـش باشـد. بـه بيـان         به دليل رابطۀ تنگاتنگي كه با آن دارد، مي
دهد. اينکـه نحـوۀ ايـن تحقيـق      تر، مسئلۀ شرق و غرب خود   پرسش وجود را مورد تحقيق قرار مي دقيق

بـوده و موكـول بـه آينـده     است كه نيازمند مقاالت مفصل ديگـری   چگونه بايد باشد، بحث بسيار گسترده
 باشد. مي

  . دامنۀ گستردۀ مسئلۀ شرق وغرب1

 انـد، بايـد    دانـيم دو مسـئلۀ شـرق و غـرب در فلسـفۀ هايـدگر بـا هـم مـرتبط          اكنون كه به اجمال مي

 درمورد حدود مسئلۀ شرق و غرب و نسبت آن با ساير مسائل فکری هايـدگر نيـز بپرسـيم. بـرای پاسـخ      

 گـوی او   و گرديم هايدگر در اينجـا كـه مـتن گفـت     برميگو  و گفتمتن پراهميت  به اين پرسش دوباره به

 هـای فلسـفي خـود را     تـرين داشـته   با شرق و درحقيقت متن اصلي بحث شـرق و غـرب او اسـت، مهـم    

، «مابعدالطبيعــه»، (ontologische Differenz)« شناســانه تمــايز وجــود»، «عــدم»، «وجــود»مثــل 
 است، پـس مـا نيـز بـه ناچـار       با صراحت تمام به ميدان آورده (Ereignis)« اقاتف»و « زبان»، «دازاين»

شناسي او هستند با مسئلۀ شرق و غرب مـرتبط دانسـته و پرسـش     بايد اين مسائل را كه از اركان هستي
 وگـو  گفتبه متن  (teleologisch)شناسانه  ها را جدی بگيريم. همچنين اگر غايت دربارۀ نوع ارتباط آن

 كنيم، يعني آن را آخرين منزل از راه فکری هايدگر بدانيم، كه البته هست، و نيـز تأكيـدهای مکـرر    نگاه 

او بر ضرورت گفتگوی شرق و غرب را كه همه در دو دهۀ آخر حيات فکری او هستند، بـر آن بيـافزاييم،   
 وجـه   ها بـه هـيچ   ر ايندر نتيجه بايد راه فکری او را طوری بفهميم كه به اين سرانجام بيانجامد. عالوه ب

  گـو  و گفـت های خود هايدگر بـه مراحـل پيشـين راه فکـريش را در      ها و بازگشت روا نيست كه بازنگری

 ا  طرح مسـئلۀ شـرق و غـرب اسـت،      ترين موضوع ناديده بگيريم. اينکه هايدگر در چنين متني كه مهم

 تـرين   تبـديل بـه يکـي از مهـم    كـه ايـن مـتن     طـوری  گـردد، بـه   به مراحل پيشين راه فکری خود بازمي

 ماند جز تصريح و تأكيد بـر تأييـد اهميـت بسـيار      شود، راه ديگری نمي منابع درمورد زندگي فکری او مي

ای  زياد مسئلۀ شرق و غرب برای فهم راه فکريش. بدين ترتيـب مـا بـا مسـئلۀ شـرق و غـرب در نقطـه       
 شـود و از طـرف ديگـر مراحـل مهـم       طرح مـي ايم كه از طرفي در آن اهم مسائل فلسفۀ هايدگر  ايستاده

 كند. آن را روشن مي
 دهد كـه قـدمي فراتـر بگـذاريم و بـه شـيوۀ        جايگاه خاص مسئلۀ شرق و غرب به ما اين امکان را مي

و از آن طـرف   (Perspektivenwechsel)نظرگاه خـود را تغييـر دهـيم     (Hermeneutik)اهل تأويل 
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 مسائل فلسـفه و منـازل و مراحـل راه فکـری هايـدگر را از دريچـۀ       ديگر به بحث خود نگاه كنيم، يعني 

 دنبال يـافتن جـايي بـرای مسـئلۀ شـرق و غـرب        فکر شرق و غرب ببينيم. بدين ترتيب به جای آنکه به

كوشيم از اين موضع، مقام و موقعيـت آن مسـائل    در ميان ساير مسائل فلسفۀ هايدگر باشيم، برعکس مي
ـ  يـابيم، نگـاهي كـه     ا ايـن تغييـر نگـاه، نگـاه نـويني بـه فلسـفۀ هايـدگری مـي         را روشن كنيم. مسلما  ب
كند و حتي ما را متوجه بسياری مسائل مغفـول   های فکر او را برايمان آسان مي احتماال بسياری از دشواری

 نمايد. فلسفۀ او مي

توان اهميـت آن را   ميتواند درپي داشته باشد، در اينجا  نظر از نتايج مثبتي كه اين تغيير نگاه مي صرف
در خود موضوعيت يافتن مسئلۀ شرق و غرب به اختصار نشان بـدهيم. چنانکـه گفتـيم هايـدگر صـراحتا       
بسياری از مباحث مهم و پردامنۀ فلسفۀ خود را مانند متافيزيك و غلبۀ بـر آن، نيهيليسـم، علـوم جديـد و     

داند. اين گونه مباحث پر طول وتفصيل  يم« اروپايي»يا « مغرب زميني»، «غربي»هايي  تکنيك را پديده
فلسفۀ هايدگر بيشتر و پيشتر از آنکه تحليل خود اين موضوعات باشد، درحقيقت نوع نگاه و نحوۀ تحليـل  

و امثـالهم  « اروپـايي »و « غربـي »دهد. نکته ظريف اين است كه هايدگر با صفت  او از غرب را نشان مي
طبيعه، نيهيليسم، علم و تکنيك را مشـخ  و ممتـاز كنـد، بلکـه     خواهد نوعي از انواع ممکن مابعدال نمي

خواهـد اوصـاف مـاهوی     گونه عناوين مي قضيه برعکس است، دراصل بحث او بر سر غرب بوده و با اين
 غرب را نشان دهد.

 هـايش فهميـد. يادمـان باشـد كـه غـرب        منتهي مسئلۀ غـرب را بايـد بـا همـۀ جامعيـت و دشـواری      

 تي و تطـوراتي اسـت كـه در چنـد قـرن اخيـر سرنوشـت زمـين و زنـدگي زمينـي           ترين تحوال منشأ مهم

 وظيفۀ كـوچکي نيسـت كـه هايـدگر      –يعني غرب  –است. تبيين و فهم اين واقعۀ عظيم  بشر را رقم زده

 يا ساير استادان بزرگ فلسفۀ جديد غرب بتوانند از آن شـانه خـالي كننـد. بنـابراين پرسـش دربـارۀ ايـن        

 ص هايدگر نيسـت. هوسـرل، نيچـه، مـاركس، كانـت، هگـل و اصـال  ايدئاليسـم آلمـاني          واقعۀ عظيم خا

عنوان واقعۀ عظيمي كه بـيش از   اند. ولي طرح پرسش از غرب به نوبۀ خود پای در اين ميدان نهاده هم به
است، نهايتا  نـزد بيشـتر آن متفکـران بـه طـرح مسـئلۀ شـرق نيـز          هر واقعۀ ديگری بر بشر تأثير گذاشته

است. دامنۀ مسئلۀ شرق و غرب در فلسفۀ جديد اروپايي آنقـدر وسـيع و اهميـت آن آنقـدر زيـاد       نجاميدها
باره مسلما  در حوصلۀ  اين بايد آن را مبنايي برای فهم و تفسير فلسفۀ غرب قرار داد. بحث در است، كه مي

 سطور حاضر نيست.

 ها نوشت یپ

ع اصلي نوشتۀ حاضر است. عددی كه بالفاصله پس از است، كه منب« مجموعه آثار»اختصار « م آ». 5
و عدد يا اعداد پـس  « ص»كند. روشن است كه  آيد شمارۀ مجلد را مشخ  مي آن و قبل از ويرگول مي

 باشد.  از آن برای معلوم كردن صفحات ارجاع مي

   استاديار هيئت علمي مؤسسۀ پژوهشي حکمت و فلسفۀ ايرانseyedmasoudz@yahoo.de 



 سي د مسعود زمانی 1111

(Seyyed Masoud Zamani) 

 

اسـت،   به نيچه اختصاص يافتـه  5008تا تابستان  5070همۀ درسگفتارهای هايدگر از زمستان سال . 8
ها او بـه ايدئاليسـم    و يك فصل سه ماهه در همين سال كه در هر دوی آن 5005بجز نيمسال تابستاني 

ه اسـت:  آمـد « اروپـايي »و « مغـرب زمينـي  »پردازد. در عنوان دو تای اين درسگفتارها الفـاظ   آلماني مي
كـه در   تأسيس مابعدالطبيعۀ نيچه در تفکر مغرب زمينی: بازگشـت جاويـدان همـان    نخست در

است. اين درسگفتار بعدها  از مجموعۀ آثار او منتشر شده 00عنوان مجلد  ايراد و به 5073نيمسال تابستاني 
منتشـر   يچـه نعنـوان فصـل دوم از جلـد اول از كتـاب      توسط خود هايدگر اصـالح و بـه   5005در سال 
كـه در فصـل سـه ماهـۀ تحصـيلي       نيچه: نيهيليسم اروپايی ، ج دوم(. سپس در0است. )رک: م آ  شده
عنوان فصل پنجم  كتاب دوم از  شده به صورت اصالح از م آ و نيز بعدا   به 02عنوان مجلد  ايراد و به 5004

 است. منتشر شده 0م آ شمارۀ 
نگارد، كه آنهـا   چهار رساله نيز درمورد نيچه مي 5000تا  5005نمايد كه هايدگر در فاصلۀ  يادآوری مي

اند، يعني هايدگر در فاصـلۀ ده   نيز به صورت فصول آخر كتاب نيچۀ او يعني جلد ششم از م آ منتشر شده
 است. فعاالنه به نيچه پرداخته 5000تا  5070سالۀ 
ــاب درحقيقــت درمــورد نحــو   0، ص 06م آ . 7 ــه تمــامي كت ــدس البت ــه بع ــه ب ــين آغــاز ب  ۀ ورود از اول

 انـد: بـرای مسـئلۀ     آغازی غيرازين است، ولي فصول زيـر مسـتقيما   بـه مضـامين ايـن مسـئله پرداختـه       

رک: « نخسـتين آغـاز  »و بـرای   00، 00، 83-75، 84-80هـای   كلـي رک: فصـل   طور به« تفکر آغازين»
، 04-08، 20، 5-0های  فصل رک:« آغازی غيرازين»س برای 544، 06، 04-08، 23، 26، 5-0های  فصل
00 ،540. 
0 .animal rationale      ــت از ــطو اس ــروف ارس ــف مع ــي تعري ــير التين ــه و تفس ــت ترجم  درحقيق

عقـل   يـا  ratioبه  λόγοςكه به نظر هايدگر ترجمۀ درستي نيست، چون  ζώον λόγον έχονانسان: 
اين ترجمۀ درست آن، البته  بنابر كه معنای درست آن زبان و نطق است. حالي ، دراست شده يرترجمه و تفس

به نظـر  «. انسان حيوان ناطق است»اند:  گفته فقط از نظر ظاهر لفظ، هماني است كه در عالم اسالمي مي
راه خاصي را پيش پای فلسفه   اروپايي -هايدگر برگرداندن لوگوس به عقل و نه به نطق، در سنت التيني

شـود،   ه البته شامل سنت مابعدالطبيعي در عالم اسالمي هم ميگذاشته كه مورد انتقاد او است، انتقادی ك
 رغم آوردن معادل درست برای لوگوس.  علي

5.  WS 1919/20 in GA 58: 3, 5, 9, 15, 49, 252 f.; SS 1920 in GA 59: 26, 28, 
130, 176 f.; WS 1920/ 21 in GA 60: 38-50; WS 1921/22 in GA 61: 26, 74 f.; im 

Winter 1922 in GA 62: 277; SS 1923 in 63: 37, 39, 55. 

00 . .Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) از مجموعه آثار. 07. جلد 
 گر يافــت نشــده اســت. ( هايــدNachlassالبتـه ترجمــۀ مــذكور تــا كنــون در ميـراا نوشــتاری )  . 3

 صـل آلمـاني ايـن    را نخست خـود هسـيائو گـزار  كـرده اسـت. بـرای ا       دائو د جينگماجرای ترجمۀ 

-Parkes 1987, S. 93و برای ترجمـۀ انگليسـي آن رک:   Neske 1977, S. 119-130گزار  رک: 

103 . 
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 58البته خود هايدگر هم در نامۀ  پاسخش به كارل ياسـپرس خبـر ايـن ترجمـه را داده اسـت )مـورخ       
جديـد خـود بـا شـرق     (. نکتۀ بسيار مهم در اين نامه اين است كه هايدگر شباهت كارهای 5000آگوست 

اين شباهت را پيشتر ياسـپرس   (Heidegger und Jasper 1990, S. 181آسيا را تأييد مي كند. )
 (532متذكر شده بود. ) همان، ص  5000آگوست  0در نامۀ مورخ 

يـازده مـورد از    5000تـا   5068ويلفرد هارتيگ و هلموت هـ ک ر مي گويند فقط در خالل سال های . 2
  S. 2050035003 ,))مي شناسيم كه در آنها او بر ضرورت گفتگوی شرق و غرب تأكيد كرده است. آثار هايدگر 

Hartig & Hecker)) 
ديدار كرده انـد. بـرای گـزار  آن     ((Suzuki))بوديسم سوزوكي  -هايدگر و استاد معروف ژاپني ذن. 0
 كه به قلم خود سوزوكي است. Buchner 1989, S. 169-172رک: 
هايـدگر و ژاپـن    يـن مکاتبـات و اساسـا   بـرای رابطـۀ هايـدگر بـا ژاپـن رک:        برای بعضي از ا. 54

((Buchner 1989, S. 185-188, 216-229))  ص 58. نيــز رک: م آ 566-505، ص 55و نيــز م آ ،
500-30 . 

 ، صــ  58ايــن كتــاب اكنــون جلــد دوازدهــم از مجموعــۀ آثــار هايــدگر  مــي باشــد. رک: م آ  . 55

500-30 . 

12. Martin Buber; Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse; Insel Verlag, Leipzig 
1921.  

 Thoughts«برای دو نمونه از تفسيرها و نظرورزی ها دربارۀ اين اتفاق رک: مقالۀ گراهام پاركز . . 5577

on the Way: Being and Time via Lao-Chuang « درParkes 1987 س 546-500، ص
 Pöggelerدر » West-östliches Gespräch: Heidegger und Lao Tse«و نيز مقالۀ پ گـ لــ ر  

 به بعد.  700ص  1992
5500.. Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks از م آ هايدگر. 60، ج 
 ( شرحي مفصل و Hartig & Hecker 5003كتاب ويلفرد هارتيگ و هلموت هـ ک ر ). 56

يب هايي بسيار مختلفي كه ميـان فلسـفۀ هايـدگر و بوديسـم چـه در      خواندني است از گفتگوها و ترك
كشورهای مختلف اروپايي و امريکا و چه در كشورهای آسيای شرقي تا زمان انتشار آن انجام شده است. 

 .Heidegger und das ostasiatische Denken«بــرای شــرح مختصــرتر ايــن رابطــه رک: 

Annährungen zwischen fremden Welten« در: Thomä 2003 به نظر من 000-030، ص .
( به جهت تأكيد بيشتری كه مـن حيـث   Parkes 1987) هايدگر و تفکر آسيايی كتاب انگليسي زبان

 .المجموع بر چين و دائوئيسم مي گذارد و نيز برای نسبت او با هند اهميت دارد
 West-östliches Gespräch: Heidegger undبه نظر نگارنده اتـو پگلـر در مقالـۀ خـود،     . 50

Laotse ،(Pöggeler 1992, 387-425)  بر همين رأی است، به همين دليل رابطۀ هايدگر با شرق دور
 را، چنانکه در متن گفته شد، تا به دوران دبيرستان او دنبال مي كند. 
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 در كتــاب زيــر عنــوان كــرده  (Reinhard May)ايــن رأی را شخصــي بــه نــام راينهــارد مــای . 53

 است:

May, Reinhard 1989; Ex Oriente Lux. Heideggers Werk unter ostasiatischem 
Einfluss; Franz Steiner Verl., Stuttgart. . 

خورشيد "يا  "روشنايي از شرق برمي دمد")يعني  Ex Oriente Luxكه عبارت التيني در نام اين اثر  
است كه درحقيقت به حضـرت مسـيح    التيني-( اصال  ضرب المثل قرون وسطايي"كنداز شرق طلوع مي

 )ع( نظر دارد، اما مؤلف آن را درمورد شرق دور به كار برده است. 
كسي چنانکه اهل فن گفته اند،  درين مورد دو نکته را نيز يادآوری مي نمايد: اوال   نظر راينهارد مای را

ی واقعا هم جـدی نيسـت. داده   ما جناب ثانيا  كار (( .038Thomä 2003, S. )چندان جدی نگرفته است
آمده است، به اضافۀ  گفتگو و يا در خود اتو پگلر مذكور در مقالۀ درواقع همان هايي ست كه شهای كتاب

  سوء تفسيرهای خود او.
نظريه ای كه در اينجا به طور بسيار اجمالي بدان اشاره مي شود، موضوع رسالۀ دكتـرای نگارنـده    .52

 تشار يافته است:است كه با مشخصات زير ان

Zamanim, Seyed Masoud; Martin Heideggers Denkwegs im Lichte des Ost-West-
Problems; Königshausen & Neumann; Würzburg 2012.  

 «( و 6-74، ص 50)م آ » زمـان و وجـود  «توضيحات مفصـل هايـدگر در ايـن مـورد بيشـتر در      . 50

ــۀ تفکــر  ــان فلســفه و وظيف ــين رک: م آ 00-04، ص 50)م آ » پاي  س 550، ص 58( آمــده اســت. همچن

 .Feick 1968,  Sس نيـز رک: 044، ص 0س م آ 862، 3، 6، 7، 8، ص 8، ج 0س م آ 735، 765، ص 6م آ 

5. . 
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