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Abstract 

What do we mean when we talk about cogito sum? What do these 

words refer to in their use? How did they appear for the first time? 

How have they progressed and at the same time the progress of which 

concepts they are? This paper aims to research cogito sum’s form and 

concept. Therefore, it asks about the formal and conceptual structure 

of cogito sum in order to move towards the questionable aspect of the 

cogito sum question, ie “Being”. Hence this paper is a step towards 

providing the possibility of dialogue with this philosophical concept, 

that is, the possibility of answering it on the way of necessity aspect of 

philosophical questioning. The aim is to find a set of contributions to 

this philosophical concept, through the texts that significate the 

questioning aspect of Cogito sum. Based on tradition, the subject is 

gathered by Martin Heidegger. Thus, it makes this step possible with 

respect to a part of Heidegger's encounter with this question. 

Keywords: Philosophical Questioning, Cogito Sum, Being, Descartes, 

Aristotle, Augustine, Heidegger. 
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به جانب  ی(؛ راهcogito sum« )هستم شمیاندیم»در  قیتدق

 دگریه نیپرسش از وجود نزد مارت یمبان

 

 

 تهران، ایران ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،فلسفه غرب ارشدیکارشناس یدانشجو   یمژگان احمد
  

 

 چکیده
کار بردنشان به چه این الفاظ در به اشارةگوییم مرادمان چیست؟ سخن می cogito sumاز  کهیهنگام

زمان پیشرفت چه اند؟ و همکرده شرفتیپاند؟ چه طور به چه صورتی به دیده آمده بار نینخستچیزی است؟ 

ی قرار موردبررسحاضر بر آن است تا کوگیتو سوم را در ابعادی صوری و مفهومی  مقالةمفاهیمی هستند؟ 

پرسد تا بر مدار آن بتوان می هاآندهد. لذا از ساختار صوری و مفهومی کوگیتو سوم و چرایی و چگونگی 

 این مقاله گامی است رونیازاحرکت کرد. « وجود»برانگیز پرسش کوگیتو سوم یعنی ی وجه پرسشسوبه

ی امكان پاسخ به آن بر مدار وجه عنوگو با این مفهوم فلسفی یدر راستای فراهم آوردن امكان گفت

هایی در این مفهوم فلسفی است، از خلال ای از مشارکتضروری پرسشگری فلسفی. مراد یافتن مجموعه

ظر نزد مارتین گری کوگیتو سوم دلالت دارند. بر اساس فرادهش، مطلوب مورد نمتونی که بر وجه پرسش

هیدگر با این پرسش، پیمودن این گام را  مواجهةرو امعان نظر در بخشی از هیدگر جمع آمده است. از این

 سازد.ممكن می

 .دگریسوم، وجود، دکارت، ه تویکوگ ،یفلسف یگرپرسش :هاواژهکلید
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 مقدمه 

فلسفة  درشده مطرح مسائلواسطة  به که متافیزیک یعنی سوژه و ابژه اساسی مفاهیم

 cogito sum در ریشه اند،گرفته قرار مدرنفلاسفة  از بسیاریمناقشة  محل دکارت

 فلسفی پرسشة مثاببه راآن بنای سنگ دکارت که دارند بنیادی همچون «هستم اندیشممی»

اندیشد آدمی می Subiectum« زیرنهاد»در این  .است داده قرار خودفلسفة  در جدید عصر

 1«نهادنخودپیش» cogitare »stellen-sich-Vor»اما بودن خویش را بر بنیاد فعل ؛ تو هس

در اینجا نه اندیشیدن موجودات در وجودشان بل اندیشیدنی است  cogitareنشاند. می

« نهادهپیش»امرِ  مثابةبهاندیشد و ذاتِ وجود بازنمایانه. اندیشیدنی که اندیشیدنِ خود را می

Vorgestellt و آدمی همچون « یقین» مثابةبه، حقیقتsubjectum «کند.را تعیین می« سوژه 

ها ، به موجودات در کلیت آنانندهیبازنماتفكری  وةیشاما نوع تفكر متافیزیكی که در 

است که قادر به داشتن « وجود»نور  شكرانةاندیشد، به شامل جهان، آدمی و خدا می

نور را از  منشأاست که متافیزیک برای خویش این  نجایامسئله  ؛ وهمچنین منظری است

آورده است. حقیقت وجود، بنیادی است که متافیزیک  حساببهکفایت روشن  قدربهپیش 

تفكر  ازآنجاکه ؛ وگیردماند و از آن مایه میدرخت فلسفه در آن ایمن می شةیرهمچون 

نهد، فلسفه که نهادن موجود، تفكر در باب وجود را به کناری وا میمتافیزیكی با پیش

کند. فلسفه در این صورت بنیادش اش متافیزیک است خود را در بنیادش مجتمع نمیریشه

 (111-111: 1131دهد. )هیدگر، را از دست می

، پرسش زیبرانگپرسشر ام ةمثاباست که به« وجود»پژوهش حاضر  مسئلة، نیبنابرا

 cogito sumهمچنین پرسش فلسفی عصر جدید « وجود» 2to onفلسفی عصر باستان یعنی 

بر این مبنا است که  ؛ وداردرا استوار نگاه داشته و می اشیبودگ یضرور زمانهمو 

cogito sum  .دکارتی همچون مفهوم محوری مسائل، مورد پرسش قرار گرفته است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

« نهادن-خود-پیش»را  cogitareاما به منظور ضبط دقیق معنای کلمات ؛ به تصور کردن نیز برگردانده شده است. 1

 آوریم.می

2. τὸ ὄν 
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 دهد،می رخ فلسفی گریپرسش حیث از cogito sum «در» آنچه ه پرسش ازدر را رونیازا

آوردن امكانی است تا بتوان  و فراهم cogito sumپژوهش نشان دادن ضرورت  این هدف

نحوة مواجهة  طریق این کار از ؛ وحرکت کرد با این مفهوموگو گفت یسوبهبر مدار آن 

 گیرد.وی صورت می توسط پرسش پیشرفتنحوة  طریق از یعنی مفهوم با هیدگر

cogito sum الاصولی است که قرار است درخت فلسفه را استوار نگاه دارد. از اصل

طریق نسبت میان این اصل و ضرورتی که آن را از سویی به زمین نزاع فوسیس در سرآغاز 

توان راند میمیکشاند و از سویی دیگر در تفكر هیدگر در پرسیدنی بودنش پیش تفكر می

 از فراداده بودن آن و نیز مشارکت با آن سخن گفت.

 بخش اول

مفهوم به شکلی که به دکارت تحویل  نةیشیپ: cogito sum. ساختار صوری 1

 لاتینی. الفاظی شود، یعنی در قالبمی

اشاره دارند و  چهگیرد؟ این الفاظ به چیز مورد خطاب قرار میچه cogito sumبا الفاظ 

ها زبان لاتین و در نخستین مواجهه با آن اندچیست؟ این الفاظ، الفاظی لاتینی هاآنمراد از 

 دهند؟هستد و چه معنا میآید. این الفاظ چهنیز حاضر می

 اند، معانی واژههای لغاتی که امروز همسانی بین الفاظ را میسر کردهبر اساس فرهنگ

cogito گیرم. طرح و سنجم. در نظر میکنم. میکنم. تأمل میفكر می: »است قرارنیازا

 agitoو  con واژةمرکب از دو  cogitoسازد که می مطلعمانشناسی زبان« افكنم.نقشه می

است. این واژه « همراه» و «با» معنای دارد که به cumاضافة  حرف در ریشه conواژة است. 

 ترکیباتی در یا است و گوناگون هایابژه آوردنباهم  یا وجوددهندة نشان که ترکیباتی در

نیز  agito واژةگیرد. قرار می مورداستفادهاست  فعلی هر تمامیت یا و کمالدهندة نشان که

راهبری و رهبری کردن و به همراه »به معنای  دارد که 1agoیونانی باستان  واژةدر  شهیر

است به  hesmiنیز  sum واژةهند و اروپایی نخستینی  شةیراست. « آوردن موجودی زنده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ἄγω 
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بودن و وجود » که اشاره به« هستم«  1eimiاز طرفی«. من هستم و من وجود دارم» یمعنا

 .است ago یونانی باستان شةیردارد،  «داشتن یک شخص زنده

اش، کمال فعلِ وجود داشتن یک شخص های صورتِ لفظیدر ریشه« کوگیتو»از 

ی کردن و به همراه آوردن راهبرکه در معنای کمال  نجاستیاشود و از زنده خواسته می

کوگیتو » نیبنابرادر معنای هستم، وجود داشتن است. « سوم»آید. موجودی زنده حاضر می

کمالِ وجود داشتن من و آنی که »انی باستان یعنی اش در یونصورت لفظی شةیردر « سوم

اما آیا کوگیتو سوم دکارتی نیز همین « هستم، کوگیتو است، در معنای فرا آوردن موجود.

 کند؟را آواز می

cogito sum کند. ها فهمشان را میسر نمیتنها الفاظ نیستند و صرف آشنایی با آن

این الفاظ پیش  واسطةست که دکارت به چیزی که باید معین گردد مفاهیمی ا درواقع

 شود؟نهاده مینهد. چیست آنی که با این الفاظ پیشمی

7 .cogito sum مفهومی فلسفی ةمثاببه 

اندیشیدن و بودن آدمی که از ارکان پرسش فلسفی دکارت هستند، در « مفاهیم»حدود 

یابند. با عنایت به شدن میاند امكان یافتهبرآمدگاهشان یعنی بنیادی که از آن ریشه گرفته

گرفتن راه فرادهشِ تفكر، بهترین و در اصل یگانه راه در پیش»هیدگر که  گفتةاین 

 وجوی برآمدگاه مفهوم( در آغاز با جست131: 1131)هیدگر، « ت.رهیافت به اطلاعات اس

cogito sum را در فعل نزد مبدع آن دکارت، آنcogito ذات یابیم. دکارت میcogito  را

res cogitans «کند.تعیین می« شیء اندیشنده 

 دکارت فلسفةدر  cogito sumتشریح برآمدگاه  1-7

درست به کار بردن عقل و جستجوی  گفتار در روش»های در رساله cogito sum مفهوم

 Je و لاتینیدر دو صورت کلمات فرانسوی « تأملات در فلسفه اولی»و « حقیقت در علوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. εἰμί 
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pense donc je suis  وcogito ergo sum «به بیان درآمده است. « هستم پس اندیشممی

جوید قیقت، مبانی حكمتی را میوجوی حدکارت در این رسائل مدعی است که در جست

ای استوار برای عنوان پایهمبانی را به آننزدیک باشد تا از طریق آن بتواند « یقین»که به 

پذیرد. وی انجام می« روش» ةمثاببه 1«شک»علوم قرار دهد. راهبری به این مقصد از طریق 

کند و در پی خارج میدر روِش شک افراطی خود، ابتدا امور حسی را از دور امور یقینی 

 کند.شخص خود اعلام می فكرکردنِ را، ممكنآن تنها امر یقینِی 

مِن « ماهیت»دهد و در تعیین را اصلِ نخستین قرار می« اندیشم پس هستممی»دکارت 

 کند.تعریف می« شیء اندیشنده» res cogitansبا ماهیت « نفسانی»را جوهری اندیشنده، آن

 مدعی آن است کهوی تواند موجود باشد. می« جوهر مادی»جوهری که بدون جهان یا 

البته پیشاپیش تا جایی که  اندیشد نیستآنچه میجز چیزی  شماهیتبد که ایوضوح درمیبه

یی بر روی تنهابهتوان این را دارد که  نجایااندیشیدن در  (22: 1131)دکارت،  .دآگاهی دار

دکارت در حال شک کردن است، وجودش کامل نیست  ازآنجاکهحال، . پای خود بایستد

تر را در او قرار داده وجود کامل شةیاندتر از خود را دریابد که ذاتی کامل، باید نیبنابرا

«. جوهر الهی»تر خدا است یعنی ذات بسته است. ذات کامل نیابه « من»است. وجودِ 

 (221: 1111)دکارت، 

کند که ای اشاره میبه اصول حقیقی« اصول فلسفه»این فیلسوف در اثر دیگر خود 

« ها استنتاج کرد.توان تمام امور دیگر را از آندو: می ؛ واندحیصریک: کاملاً »

( طریق رسیدن به این اصول طرد قضایایی است که امكان شک در 213: 1132)دکارت،

کوگیتو( است.  ةیقضنخستین اصل، وجودِ نفس یا اندیشه )مفاد  نجایاها وجود دارد. در آن

« جوهر مادی»و اجسام « جوهر الهی»از طریق این اصل، وجود خداوندِ خالق  (212)همان:

شود. در یک معنا در تعریف می چندمعنااما جوهر در این رساله به ؛ شودنیز استنتاج می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

سازد شک دکارتی عبارت از واماندن بدون یقین در برزخ تصدیق و نفی نیست. شک دکارتی با بداهت مبرهن می». 1

حقیقی بودنش قول کنیم، به حد کافی بدیهی نبوده که به چه فكر بدان شک کرده است، یا خطا بوده یا برای آنکه آن

 (11: 1131)ژیلسون، « است.
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شود و در معنای ثانوی بر جواهر مخلوق یر میقالب مفهومِ وجود مستقل و قائم بالذات تعب

ابهام موجود در جوهر، اطلاق  شدنمطرحبا توجه به معنای اول با  ؛ وشودصادق دانسته می

 شود.در معنای واقعی تنها به خدا نسبت داده می آن

با تعیین قواعدی « ذهن هدایت قواعد»رسالة اما دکارت پیش از تألیفات مذکور در 

 ذات حاوی که اشیایی طبایع جواهری بسیط را تعیین کرده بود؛ فت انسانیدر راه معر

طبایع بسیط باید یا روحانی . »«ممتد شیء» و «اندیشنده شیء» یعنی هستند بسیط و خالص

( این 151: 1132)دکارت،« هم روحانی و هم جسمانی. واحددرآنباشند و یا جسمانی یا 

 واسطةتأملات به رسالة  هستند که بعدها در بدن و نفس ذاتی خصوصیات از ماهیات

ماهیت کوگیتو،  از و پرسیدن cogito sumشكاکانه، یعنی پس از بنیاد قرار دادن « روشی»

صورت به« اندیشنده ءشی» مقدمات معنا این به. شوندشده اثبات میذیل این یقینِ تثبیت

 است. اضرح cogito sum از شقی عنوانبه cogito مفهوم در تریاساسی

 فلسفةو ارتباط آن با سایر مفاهیم در  cogito sumبا نشان دادن ساختار مفهومی 

تر شدن آن اصرار ورزیم و بازپرسیم که چیست این مفهوم که ، چنانچه بر عیاندکارت

کند و بر چه بستری استوار است، لاجرم با ارجاعی پرتكرار با دکارت با این الفاظ یاد می

دکارت و به  فلسفةتر یعنی به پیش از شویم. بدین ترتیب به عقبمیآگوستین مواجه 

 cogito sum برآمدن کنیم و تفسیری که در آن امكانی نزد آگوستین رجوع میوسطقرون

امكان این برآمدن در فعل  نجایادهیم. در قرار می قیموردتحقوی منصوب شده است را  به

cogitare «کند.میخود را عیان « نهادن-خود-پیش 

 cogito sum نخستین برآمدگاه ةمثابشرح شکاکیت آگوستین به 7-7

؛ داندگفتن آدمی را حاصل ایمان او به خداوند میسخن« اعترافات»آگوستین در کتاب 

گوید، خداوند از خود آدمیان سخن می»به یمنِ خداوند است. « داندمی»آدمی  آنچهیعنی 

( این فیلسوف مسیحی در پی 1بند : باب دهم، 1131 )آگوستین،« شناساند.خودشان را می

اما تو »پرسد آورد و از خود میی خود میسوبهجهان، رو  ملاحظةشناخت خداوند، پس از 

از  کیکداماما ؛ یک انسان پیكر و جان دارد«. یک انسان»دهد و خود جواب می« کیستی؟
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 توانند خدا را بجویند؟ها میاین بخش

خدا  شناسندةخویش را « نفس»یا « جان»آگوستین با رد معرفت حسی،  نجایادر 

پردازد. در شناخت خود می مسئلةنقطه است که به کنكاش در  نیااز  ؛ وکندمعرفی می

 cogendaنیرویی تصاویر محبوس در حافظه را در خود  واسطةشناخت، اندیشه به 

به معنای  cogenda شةیران را از هم cogitare واژةکند. آگوستین می« گردآوری»

حرکت به»به معنای  agitoگیرد و اصطلاحات دیگری نیز مانند می« آوری کردنجمع»

تفكر را  cogito کلمة»دهد. را نیز در همین معنا قرار می« کنمفكر می» cogitoو « درآوردم

 همان:) «عنوان نقش اصلی خود گرفته است.را به« کنممن فكر می»کند، یعنی تداعی می

حقیقت وجود و در راه  ةمثاببا این تفاسیر آگوستین با مبنا قرار دادن خداوند به (11بند 

رسیدن به شناخت این حقیقت، امكان شناخت را تنها از طریق اندیشیدنِ آدمی که در 

به مفهوم کوگیتو و جایگاه آن  وضوحبه نیبنابراداند. اندیشیدن خدا بنیاد دارد ممكن می

 کند.میاشاره 

به شناختی  افتیدستنیز در راه  «خدا بر علیه مشرکان شهر» کتاب این فیلسوف در

 مدعای برابر خود. در وجود به یقین برای دهدرا مبنایی قرار می آدمی یقینی، اندیشیدن

اگر اشتباه کرده » گفتن: خود را با وجود کلاسیک مبنی بر اشتباه کردن وی، یقین فیلسوفان

 «تواند اشتباه کند.زیرا کسی که وجود ندارد نمی؛ شود که وجود دارممعلوم می بازهمباشم 

 دهد.نشان می (132 :1132 آگوستین،)

آگوستین با ایمان به وجود خداوند و در چرخش توجه خود به درون، یعنی نفس، 

از  حالنیدرعکند و گرایی اختیار میشناسانه موضعی برای رد و طرد شکموضعی معرفت

یابد. به معنای اندیشیدنِ خود می cogitareطریق آن، یقینِ وجود داشتن خود را در فعل 

سلف خود، بر اساس  برخلافنگری نیز نزد دکارت وجود دارد، اما وی همین درون

گذاشته است و از طریق یقینِ  cogitoخود را بر  فلسفةبنیاد یقینی « روش»به  توجهبذل

پردازد. دکارت نه بر اساس ایمان بل بر جود خداوند و جهان میاندیشیدن خود، به اثبات و

را « نهاده شدهپیش»، ایمان خود به خدا همچون امرِ «خود نهادنپیش» cogitareاساس فعل 
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 کند.اثبات می

 ارسطو نزد یونانفلسفة  با cogito sum ارتباطنحوة  یریگیپ 3-7

اما چیست ؛ بنیاد در کوگیتو سوم حاضر استمثابه به« کوگیتو»فرض بر این است که ذات 

بدل به مفهوم « کوگیتو سوم» برسازندةو سایر مفاهیم  cogitare،cogitoآنی که از خلال 

آورد؟ آیا ارتباط بین فلسفه شود؟ چه ضرورتی و تا کجا امكان این بنیاد را فراهم میمی

شود و یا بان لاتین میدکارت و آگوستین صرف ارتباطی زبانی است و امری مربوط به ز

تر در بنیان ای دیگر؟ و یا چیزی ذاتیای به دورهای است از انتقال فلسفه از دورهتنها تتمه

گری فلسفی در هر دو مواجهه موجود است؟ با پیگیریِ پرسش از جانب هرگونه پرسش

جدید در  دورة در که بماهو فلسفی گرییونان درخواهیم یافت که پرسش فلسفةارسطو و 

cogito sum است. ممكن یونانیان فلسفی گریپرسش مدار بر تنها است، شده جمع 

تنها در پی  2«شناختن»این  داند.می« شناخت علمی» 1episteme را متافیزیک ارسطو

 .شودمیوجو جست 1ousia مقولة در شناخت طریق وجود از است.« وجود» to onفهم 

ی این مفهوم در زبان شناسزبانکند. بر اساس نزد ارسطو بر وجودِ موجود دلالت می اوسیا

 بهترجمه  در بعدها است که« وجود داشتن»به معنای  1einai یونانی باستان مشتق از فعل

 .شودمی تفسیر «جوهر» به عربی در و substantia به لاتین زبان

1-3-7 ousia ارسطویی فلسفة: مفهوم بنیادی 

 وجودعلت ذاتی  ةمثابارسطو در کتاب متافیزیک اوسیا را به دو گونه تعریف کرده است: به

که فراتر از آن  «زیرنهاد» 5houpokeimenon چونان واپسین موضوع-1»موجودات یعنی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ἐπιστήμη 

2. Wissen 

1. οὐσία 

1. εἶναι 

5. ὑποκείμενον 
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 1«این چیز موجود در اینجا»آنچه  -2و خود موجودات .« شودبه چیز دیگری گفته نمی

tode ti on  بتا 1211: 1133ارسطو،« )ا.است. پیكره و صورت هر یک از چیزهو جداگانه ،

است. زیرنهاد آن است که « زیرنهاد» آنترین معنای اوسیا در حقیقی واژة رونیازا (11-25

است و به  «چیز بودنبالقوه این»ماده  سوکیاز » شوند.آن گفته می برحسبچیزهای دیگر 

ها است است؛ و یک نحوه سوم که مرکب از آن «صورت» 1morfeو  2logosدیگر نحوی

و وجود  یا مفهوم، اوسیا« لوگوس» ازلحاظ که پیدایش و تباهی تنها از آن او است و مطلقاً 

سوم یعنی ترکیب ماده و صورت  نحوة (21، آلفا 1212)همان، .« مستقل و جدا است
1soma «و خاص چیزی ویژه چیز است و اوسیای هر تکاست. جسم، یک تک« جسم

اوسیای اولی است که مرکب از صورت و  چیزعنوان یک تکخودِ آن است. فرد انسان به

 ماده یا نفس و بدن است.

وجود دارد  res extensa و cogitans resدر اینجا تمایزی که نزد دکارت میان 

نامیده  اوسیادهد که نزد ارسطو چیزی نشان می آنصورت صوری با ارتباط خود را به

های گوناگونی یعنی بر اساس نحوه ousiaو  resتر ارتباط توان با پیگیری دقیقشود. میمی

در طی تاریخ غربی فلسفه خود را عیان کرده است، با نظر به راهی که مارتین « وجود»که 

 ها تاباند.هیدگر پیموده است، نوری بر آن

وجود در طی این تاریخ از دوران هایی که در باب بنابر ادعای هیدگر یكی از قول

چه »سازونهاد وجودی هر موجودی را »ارسطو گشته این است:  منتسب بهو  ابرازشدهباستان 

( ظهورِ 11: 1132)هیدگر، .«است existentia «وجود»یا « موجود بودن»و  essentia« بودن

دهد که بر میآغاز متافیزیک را همچون رخدادی نشان « یکه هست نیا»و « چیستی»تمایز 

 چنین است؟ روازچهاما ؛ تعیین بدیهی وجود مبتنی است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. τόδε τι ὄν 

2. λόγος 

1. μορφή 

1. σῶμα 
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 2aletheia و« بالیدن» 1fusisةمثابکند که وجود در آغاز تفكر بههیدگر ادعا می

این  1«دوامِ»و  1«حضور»صورت است که وجود به نجایازا ؛ وگرددپدیدار می «ناپوشیدگی»

 5energeiaارسطو امر حاضر را زند. گردد و آغاز متافیزیک را رقم مینامستوری میسر می

تقرر پیدا کرده است. امر حاضر در فوسیس،  استمرارصورت بیند که بهمی« فعلیت»

دهد و ساکن و مستقر رخ می 3poiesis ای 1«خود را فرا آوردن»، در «کار» 1ergonهمچون

است. « این چیز موجود در اینجا»چیز یعنی همان  آنیا  ایناین امرِ مستقر همواره  گردد.می

چیزی است که همواره به خود دوام  3«درنگیدن»اوسیا در معنای نخستین آن ، نیبنابرا

 ؛ کهآورد و اکنون تقرر دارد، درنگِ فرد در هر مورد، جوهر کاملاً جزئی است: این فردمی

است که اوسیا در  ظهور بیرونیدوم  مرتبةدر  ؛ ورساندرا می« فعلیت» energeiaمعنای 

 (13-13: 1122دهد. )هیدگر، معنای نخست، امكان این ظهور را به آن می

بیان « هستآن»  12hoti estinاوسیا در یک معنا، وجودی است که در نیبنابرا

در معنای دیگر  ؛ وشودتفسیر می existentia« وجود»در حكمت مدرسی به  آنچهشود، می

« ماهیت»به  آنچهگیرد، مورد پرسش قرار می« چه هست»  11ti estinوجودی است که در

essentia  .تفسیر شده استhoupokeimenon «شود که در کل، موجود نامیده می« زیرنهاد

ه ی که پدید آورداگونهبهپدیدآوردن، به دسترس آوردن، در میان آوردن »دال بر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. φύσις 

2. ἀλήθεια 

1. Anwesenheit 

1. Beständigkeit 

5. ἐνέργεια 

1. ἔργον 

1. Her-vor-bringen 

3. ποίησις 

3. Verweilen 

12. ὅτι ἐστιν 

11. τί ἐστιν 
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( و در 111: 1132هیدگر، « )روی نهاده شده و یافتنی باشد.قائم لذاته پیش خودیخودبه

نزد دکارت،  دست بودنِ موجود است.خاص وجود موجود، پیشِ نحوة essentiaاین مقام 

به  essentiaدر معنای « اوسیا»که خود تفسیری است از  resبالفعل بودن یا وجود از طریق 

امری است اندیشیدنی. آنی که برابرافكنده شده است. آنی  essentiaاندیشه در آمده است. 

 1و دریافتنی است. شدهخواندهکه در حكمت مدرسی مفهومِ ذهنی موجود 

یونان  فلسفةارتباط آن با مفهوم محوری  sum cogitoتا اینجا با پیگیری برآمدگاه 

 این حضور ر اساس ساخت و ارتباط زبانی، ضرورتنشان داده شد. ب« وجود» to onیعنی 

 آیا اما؛ است ساخته عیان را مدرن، خود فلسفةیونان تا  فلسفةاز  فلسفه کل در مفهوم

اوسیا و دلالت آن بر  مفهوم صوری در ارتباط دادن نشانصرف بهتوان ادعا کرد که می

توان وجود را که خاستگاه آیا میو نیز  شده است؟ ، این ضرورت به تمامی آشكار«وجود»

نیز قلمداد  cogito sumمثابه خاستگاه نخستینی یونان است، به فلسفةگری نخستینی پرسش

موجود اندیشنده و وجود از چه قرار  ةمثابکرد؟ اگر آری، امر راجع به نسبت آدمی به

 است؟

 بخش دوم

 طریق از cogito sum ساختارین کل با وگوگفت امکان آوردن فراهم. 1

 هیدگر مارتین نزد sum از پرسش

باستان و  فلسفةدو پرسش محوری  آنچهیابد که یی محل ورود میدرجا sumپرسش از 

شناسی، خود را عیان کرده است. طبق زبان« وجود»متافیزیک به آن راجع هستند یعنی 

 ؛ وعنوان شخص آدمی است که وجود داردبه« من» دهندةنشان sum واژةساختار صوری 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مفهومی »یا  برابرافكندهاست.  resالاسم، مفهوم موجود در یک وجه آن نزد سوآرز نیز بر اساس تقسیم شرح. 1

اگر موجود بر حسب »چه اندیشیدنی است. دارد معین. آن essentiaکه ماهیتی  conceptus objectivus« ابژکتیو

یعنی اینكه ؛ است resو  ens... بنابر این هر موجود  essentiaتأکید دارد:  resچیز بودن  ةجنبمعنای اسمی باشد، به 

 (115: 1132)هیدگر، « وجود دارد و این چیز و آن چیز است.
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 cogito از بیترتنیا. بهیابدمی داشتن وجود امكان 1«جهان» در آدمی هیدگر، تعریف طبق

sum برای فهم  رونیازا ؛ وشودمی مستفاد «جهان» در آدمی بودن طورِمثابة به اندیشیدن

 وجود از پرسش راه در هیدگر. افتدمی لازم دکارت نزد «جهان» ارکان این مفهوم، بررسی

 همچون «دازاین» Dasein یعنی «جهان-در-یآدم» شناختیِهستی ساختار تحلیل با عنایت به

 داده قرار یموردبررس را دکارت نزد مندیجهان وجود، تفسیر ترینسرآغازین برای افق

 .است

. ردیگیم پیش را تاریخی تفسیری دازاین، تفسیر در« وزمانهستی»در کتاب  هیدگر

 - «جهان» نام به موجودیبرحسب  را خویش خاص وجودِ وجودش، نوعبرحسب  دازاین

با این توصیف جهان دیگر امری در ذهن یک  .فهمدمی -دارد بلافصل نسبتی آن با ذاتاً که

، تحلیل دازاین نیبنابراسازد. هایی است که زندگی دازاین را برمیسوژه نیست بلكه نسبت

 هیدگر پذیرد.وی در مقام مقوّمِ وجودش صورت می 2«بودنِ-جهان-در»ز از طریق در آغا

 قیدق شناسی بنیادی و تعیینوجود و ارائه یک هستی پرسش راه ساختن و پرداختن در

 شناسی متافیزیک،ها در تاریخ هستیبا عنایت به برخی بدفهمی مندی،جهان و جهان مسئلة

 یكی .زندآن می سنتی مضمون واسازی آن تاریخ، دست بهدر  کنندهنییتع مواقفیبرحسب 

 .است cogito sum یعنی دکارت گرایش خویشمندترین ،کنندهنییتع مواقف این از

« جهان» مسئلةآوردن آن، با توجه به وی برای تكامل این مفهوم فلسفی و به روشنی

مورد غفلت واقع  دکارت« سوژه محور»که مقوّم وجودِ دازاین است و همچنین در تفكر 

در  زند.مفهوم جهان نزد دکارت می شناسانةیهستوجوی بنیاد شده است، دست به جست

شود که تعیین و تعریف بنیادین جهان برای این فیلسوف از حیث اینجا مشخص می

و وجودِ « دازاین»اما با جوهر دانستن وجوِد ؛ است« بعد یا امتداد» extensioشناختی، هستی

جهان نزد  شناسیهستی ترتیب شوند و بدینها یكی پنداشته می، هردوی آن«دشیء ممت»

( 211-253: 1133شود. )هیدگر، می تبدیل جهانیدرون موجودِ  شناسیهستی به دکارت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. die Welt 

2. In-der-Welt-sein 
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امتداد که در تفكر  منزلةتوان با آغازیدن از وجودِ جهان بهشود که نمیآشكار می رونیازا

جهانی است، مبنایی برای دیدار پدیدارین اندیشه و بودن دکارت وجودِ موجود درون

آدمی در جهان تعیین کرد. با این مقدمه جهان در تفكر هیدگر و از طریق آن، تفسیر جهان 

 ی قرار خواهد گرفت.موردبررسنزد دکارت 

یابد، هم نشان از نسبت که پرسش از وجود تنها از طریق آن تحقق می دازایناصطلاح 

ی وجود بماهو دارد. دازاین «دا»یا  گشودگیوجود با ذات آدمی و هم نسبت ذاتی آدمی با 

پیش از هرگونه که دازاین  بودن-جهان-آن یعنی در ساختار بنیادینوجود حاضر است و 

عنوان یكی از بنیادهای به 1«بودن-در»م ذاتیِ ذاتی آن است، مقوّ طوربه شناخت و عملی

. طرفه است 2«مندیجهان» بودن-جهان-رم دهای مقوّیكی از پاربنوجودش است. ساختار 

نامی برای گشودگی یا »است  وجود جهان نحوةکه یحالنیدرع مندیجهانآنجاست که 

است،  1«نورگاه»دازاینِ جهانمند  (111: 1133، دریفوس)« فهم دازاین از وجود است.

 گشوده رو به وجود.

 نسبت دازاین و جهان 1-1

ی «آنجا»یا « دا»دازاین در نسبت با موجودات درون جهان و وجود قرار گرفته است. جهان، 

است که موجودات درون جهان در وجودشان کشف « گشودگی»در این  ؛ ودازاین است

بر کاربرد دازاین از موجودات در بدو امر، مبتنیاما نسبت میان دازاین و جهان ؛ گردندمی

که  با این موجودات است 1praxis «مراوده»نخست  وهلةجهان است. دازاین در درون

یی که ستایبرابر اگردند. جهان در اینجا پذیر میدسترس 5«ابزار»موجوِد تودستی یا  ةمثاببه

ای است که در نیست بلكه زمینه رویش قرار گرفته شده باشدای که پیشمستقل از سوژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. In-Sein 

2. Weltlichkeit 

1. Lichtung 

1. πρᾶξις 

5. Zeug 
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در تفكر یونانی،  . این مراوده یعنی پراکسیسآن چیزها در کاربردشان معنا خواهند یافت

آدمی « عمل»ترین معنا است. با این حساب جهان در بدو امر از طریق به وسیع کردنعمل

 گیرد.است که در دسترس وی قرار می

از ابزار را  استفادهی است که عملكرد آدمی در ابا عنایت به این نسبت، جهان زمینه

امری بیرونی مواجه  ةمثابکه با جهان بهی آنجابهکند. در این حالت آدمی معنادار می

 1«پردازش»ها این شیوه تمامی وجود نوعهای گوناگونی درگیر است. گردد، با آن به شیوه

لحاظ هست که پردازشگرانه  آدمی پیشاپیش در جهان از آنآدمی پردازشگر است. است. 

 در جوار چیزها است.

پردازشگرانه که شناختی است.  فقطنهجهان اما نسبت دازاین با موجوداتِ درون

یكی از اطوار دازاین  1«شناخت»گردد. تعیین می 2«دستیپیش»شناختن در نسبت با موجوِد 

بودنِ -جهان-در وجودش،بنیان برحسب  دازاینبنیاد دارد. « بودن-جهان-در»است که در 

 بنیانِ وجود این هستند. از خودش غیر که فهمدمی موجوداتی وجود از در بدو امر را خود

شناخت،  این. شودمی «شناخته» آشنا امر این و است آشنا پیشاپیش دازاین برای

 و جهان کردنِخطاب دیگر بیانیبه 5noein شناخِت جهان یعنی و است 1«شناختجهان»

در  (131: 1133هیدگر، . )است بودن-جهان-در ةیاول طورمنزلة به آن،دربارة  وگوگفت

noein،  پرسید. 1«کشف»توان از . بر این اساس میگردندمی منكشفموجودات بماهی 

مندی، م جهانمقوّکند. موجودات خود را عیان می« کشفِ»مندی جهان در جهان

نگرش خاص دازاین در  نحوةکه هایی نسبت ،است یعنی سیستم مناسبات مندیدلالت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Besorgen 

 .یابیم و قابل تعریف کردن استرو میکه پیش موجودی . وجود2

1. Erkenntnis 

1. Welterkennen 

5. νοεῖν 

1. Entdeckung 
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جهان در نسبت میان دازاین و ابزار در دو نحو  1ها است.مقیم آناز پیش  با ابزار مراوده

ها از کلیتِ . دازاین با پیش آمدن اختلال و نشانه1«هانشانه»و  2«اختلال»شود؛ پدیدار می

 کشفمندی و کلیت ارجاعی آن، جهان دلالت ةیپاشود. بر مندی آگاه میربطی دلالت

 شود.مندی تقویم میشود و جهانمی

 رخ 1«اگزیستانس»ترین وجود آدمی یعنی اصیل نحوةجهان، در  آشكارشدنِاما 

 برخلافدازاین دهد. . این نحوه، دازاین را در نسبت حقیقی با وجود نشان میدهدیم

ای است که همِّ بودن خود را دارد. موجوداِت غیر از خود اگزیستانس دارد یعنی آن فهمنده

 آن راایستد و اگزیستانس، طور وجود دازاین است که از برای گشودگی وجود فرا می

بودن به -جهان-که ذاتِ تعین بنیادی دازاین است، بر بنیاد در 5«بودتوان»این آورد. دوام می

 «بودن-رد»شود. آن تعیین می« بودن-در»ید. در اینجا کیستیِ دازاین از طریق آفهم درمی

است.  این موجود وجودنوع  ذاتاً است و دازاین وجودهای یكی از بنیان، بودن« آنجا»یعنی 

 دازاینشود، نشان از آن دارد که آشكار می« بودن-در»یا گشودگی که از طریق  1«فهم»

شود. فهم فهمد و در این فهم، جهان آشكار مید را میاست یعنی خو خویش گشودگی

نحو خویش به ی« آنجا»به معنای دازاین  است.« مندیجهان»دازاین از جهان همان 

ها آشكار این گفته. است «آنجا»است. جهان نیز همان  ه گشتهناپوشیدیا  روشن خود،بهقائم

تواند جهان را آشكار سازد. جهان در میسازد که نسبت دازاین با وجود است که اساساً می

 .گرددی دازاین تعیین می«دا» ةمثاباین معنا به

 تفسیر بررسی طریق از cogito sum شناسانةیهست بنیادهای بررسی 1-1-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

توانند مقصودی ها میتوانند فهمیده شوند و فعالیتآن موجودات می ةیپاای است که بر زمینهپس»مندی . دلالت1

 (111: 1133)دریفوس،« داشته باشند.

2. Störung 

1. Zeichen 

1. Existenz 

5. Seinkönen 

1. Verstand 
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 دکارتجهان 

شناختی، تفسیر جهان نزد مندی از حیث هستیجهان مسئلةدادن بارزتر نشان منظوربههیدگر 

برای دکارت به دو معنا تعیین و « جوهر»مفهوم  دهد.ی قرار میموردبررسدکارت را 

تعریف شد. جوهر، یا وجودِ موجود است یعنی جوهریت یا خود موجود است، یک جوهر. 

جوهر جسمانی باید جوهریت آن یعنی وجود آن را تعیین  ةمثابدکارت برای تعیین جهان به

دکارت شود. یک جوهر تعیین می خاصةیا ءجسمانی از طریق صفت کند. جوهریتِ شی

res  یا ماهیت این جوهرجسمانی راextensio «شناسانةیهستنامد و در توصیف می« امتداد 

یی کافی تنهابهکه شناختی از جوهر به ما بدهد گرچه هر صفتی برای این»گوید: آن می

دهد و است، اما همیشه یک صفت در جوهر هست که طبیعت و ذات جوهر را تشكیل می

وجودِ جوهر  نی( بنابرا231، 51اصل : 1132دکارت،)« صفات دیگر تابع آن است. همة

 دهد چیست؟اما آنی که این ممیزه را به امتداد می؛ است امتداد، «جهان»مادی یعنی 

« پایدار»اشیاء وجود دارد دارای خاصیت  همةه در امتداد همچون امر مشترکی ک

در برابر هرگونه دگرگونی است. به این معنا آنچه در جوهر مادی قابلیت ماندگاری  ماندن

دکارت  گفتةبنابراین، به  (251: 1133هیدگر،) دائم را دارد، جوهریت آن، امتداد است.

« پیشین امتداد است. هر صفت دیگری که به جسم نسبت داده شود مسبوق به فرض»

اما این تعریف برای دکارت بر اساس کدام پاربن تقویم شده است؟  (231: 1132دکارت،)

فهمد موجودی است که برای وجود خود به موجود چیزی که دکارت از جوهریت می

نیاز از غیر است و شناسیم که بیتنها یک جوهر می»گوید: ندارد. دکارت می« نیاز»دیگری 

ترین موجود است و ( خدا جوهر الهی است که کامل231، 51)همان، اصل « ت.آن خداس

 هر موجودی در تولید شدن و بقا نیازمند به آن است.

زیرا دلالت معنای وجود ؛ پذیر نیستنفسه دسترساما این جوهریت برای دکارت فی

های که اساساً دلالت 1تشكیكی نیست تنهانهاهل مدرسه  برخلافبر موجودات نزد دکارت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اشیاء، ممكن نیست مشترک معنوی باشد، یعنی این نام دلالتی  ةهمخدا و  ةدربارکه مدرسیان گویند نام جوهر چنان. »1

 (231: 1132، دکارت« )ندارد که هم در مورد خدا و هم در مورد اشیاء به کار رود و به وجهی متمایز فهمیده شود.
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توان متمایزاً به نحوی فهمید که میان خدا و مخلوقش مشترک باشد. بنابراین، جوهر را نمی

 ؛ وکندنشدنی قلمداد میگذارد آن را دریافتدکارت با این عقیده که وجود بر ما اثر نمی

ر را از جواه کنندةنییتع، خصوصیات ادیوبنبنوجود از  مسئلةبا نادیده گرفتن طرح 

 بیترتنیابهکند. تعیین می« امتداد و اندیشه»در موجودات یعنی  کنندهنییتعهای مشخصه

شود و امتداد هم از طریق همین جوهریت در واقعیت نیست بلكه از استدلال عقلی انتزاع می

اما آیا خود ؛ گرددشناسانه برای جهان تعیین میای هستیعنوان شالودهانتزاع است که به

 تواند جهان را به آشكارگی درآورد؟وجودِ موجود جسمانی می ةمثابامتداد به

-ریاضی شناخت» برحسباست را « امتداد»ها دکارت موجوداتی که وجود آن

خاصیت امتداد، آن بود که در عین بقا قابلیت تغییرپذیر بودن  .بیندمی یافتنیدست 1«فیزیكی

تواند آنی را بشناسد که مدام باقی نها میبودن را داراست و اساساً ریاضیات است که ت

اما ؛ شودیاب میفیزیكی دست-جهان نزد دکارت از طریق روش ریاضی رونیازاماند. می

 آندانشی که  واسطةمسئله اینجا است جهان از طریق آغازیدن از اشیای درون آن و به 

 یابد.شناسد، مبنایی برای پدیدار شدن نمیاشیاء را می

-در ازآنجاکه ؛ وپرسیده شد cogito sumعنوان یكی از ارکان می بهاز نقش آد

وجود آدمی و  دهندةنشان cogito sumبودن مقوّم وجود دازاین است، اگر -جهان

مثابة بهاندیشیدنش است و آدمی نیز در جهان است، از این مفهوم فلسفی، اندیشیدنِ آدمی 

دکارت، جهان، اندیشیدن و وجود  شةیانداما ؛ شودجهان مستفاد می در وجودش طور

وجود دازاین یعنی  طوربهکند. لیكن با عنایت تعیین نمی« هست»طور که آدمی را آن

 اش«هستیکه»آن بل در « هستیچه»اگزیستانس، نشان داده شد که ذات آدمی نه از طریق 

این است که بنیان وجود داز« بودن-در»گردد. کیستی نیز از طریق است که پرسیدنی می

دازاین و وجود،  رندةیگتعلقها همه نشان از آن دارد که در نسبت این ؛ وشودتعیین می

 جاست.ی دازاین یعنی آن«دا»جهان 

ای که هیدگر پرسش تاریخی از وجود را در افق زمان و از خلال پرسش از پرسنده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. intellectio 
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اید پرسید که این تعریف دازاین ب« بودنِ-در»برد. با نظر به شود، پیش میدازاین خوانده می

تعیین و تحدید شده « وجودحاضر»از آدمی در جهان نزد هیدگر بر چه اساسی همچون 

است؟ و پیش از آن نیز آیا در این پرسش تاریخی، آدمی، جهان و اندیشیدن مفاهیم 

مشترکی هستند که در ادوار گوناگون از طریق پرسش وجود روشن گشته و هربار 

صرفًا پرسش وجود ثابت  نیبنیدرااند؟ و ین و تحدید فلاسفه قرار گرفتهصورتی مورد تعیبه

تاریخی است یا جعلی است از آنِ هیدگر؟ و آیا « مفهوم»باقی مانده است؟ آیا دازاین یک 

نزد  مفهومها به خاستگاه یونانی اساساً ما با مفهوم روبرو هستیم؟ برای پاسخ به این پرسش

کنیم کند، رجوع میعنوان نخستین شخصی که از طریق مفهوم، امری را تعیین میارسطو به

ازائی در بودن نزد هیدگر مابه-جهان-توانیم بپرسیم که آیا دازاین و درو از این طریق می

 تفكر یونانی ارسطو دارند یا خیر؟

 بازیابی طریق از آدمی با آن نسبت در cogito sum ارکان حدود بررسی 7-1

 ارسطو نزد «مفهوم» مفهومِ

 رکن دو از پرسش عیان کرده است، cogito sum در را خود آدمی 1«مفهومِ»ازآنجاکه 

 آدمی تعریف با هاآن نسبت طریق از توانمی را جهان در آدمی وجود و اندیشیدن

 نسبت و این مفهوم رکن دو حدود ارسطو، نزد مفهوم مفهومیتِ مسیر بررسی در. گرفتپی

گرفت و بدین ترتیب دگرگونی تعریف  خواهد قرار وجوجست مورد یونانی زمین در هاآن

 این ارکان در طول تاریخ متافیزیک عیان خواهد گشت.

ارسطو فردی است که برای نخستین بار تمایز دانند. را مربوط به ارسطو می« مفهوم»

به  یافتبرای ره آن درآورده است. میان چیستی و وجود را به مفهوم یعنی به منشأ ذاتی

مراجعه « ارسطویی فلسفةمفاهیم بنیادی »گفتار درسچیستی مفهوم در بستری تاریخی به 

ای، اللغهارسطویی، با قصدی فقه رسائل متن به اشتغال کنیم جایی که هیدگر از طریقمی

 ای بنیادیتجربهها همچون آن« مفهومیت» در ارسطویی رافلسفة  بنیادی مفاهیم از بعضی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Begrif 
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 دهد.مورد ملاحظه قرار می

از طریق مكاِن « مفهوم»سازی هیدگر در آغاز با رجوع به منطق کانت، به روشن 

زمان مفهوم است، یک پردازد. تعریف نزد کانت هممی 1«تعریف»پذیر آن یعنی توضیح

اما ؛ شوده میفهمید شناختیروش امری ةمثابمفهوم منطقی کامل که بر طبق منطق سنتی به

است. مفهومیت  حاضر آوردنبرای کانت یک بازنمایی عمومی، یک خود را  حالنیدرع

 به شخص مفهوم، بازنمایی در کانت فهمد وابسته است. نزددر این معنا به آنچه شخص می

 معنا، این به. است آن دارای نیز دیگری که دارد دانشی فهمد،می مفهوم آن توسط آنچه

 (Heidegger,2002: 11-12سازد. )می «دیگران» برای «فهم» قابل «عمومیِ » بازنمود مفهوم

 یک دارد و دیگر سرآغازین تعینی سنتی، منطق در گوید تعریفاما هیدگر می

این صورت  است. تعریف در آدمی گفتار اساسیِ قابلیت بلكه نیست صرف تفكرِکیتكن

« لوگوس» logos یک نیز «راه» است. «راه»یا در حقیقت یک « تحدید» 2horismosیک 

 از تیدرنها راه خاص ویژگی. وجودة مثاببه دازایندربارة  «خود اظهارکنندگی» یک است.

 «حد» 1peras توسطمثابة محدودشده به وجودش در موجود خودِ که شودمی ناشی آن

 (Ibid: 12) «.بودنکامل» معنای به وجود شود؛ متعین

لوگوس  ؛ وگرددتعیین می« اوسیا لوگوسِ» 1logos ousiasةمثاببه horismosدر اینجا 

گردد. یک وجه آن به دو صورت نزد ارسطو و این یعنی برای یونانیان عیان می

گفتن موجود را در آنی که هست یعنی در چیزی است. این سخن دربارة 5«گفتنسخن»

 1اصیل لوگوسعملكرد بنیادین و  رونیازاآورد. وجودش به آشكارگی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Definitio 

2. ὁρισμός 

1. πέρας 

1. λόγος οὐσίας 

5. Sprechen 

1. ἀποφαίνεσθαι 
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apophainesthai 1 یا وdeloun  دهندگیموضوعی را به دید آوردن و یا خودنشان»یعنی »

برای ارسطو لوگوس است که موجود را در « مفهوم»بنابراین، ( Ibid: 17-19است. )

  2legeinیک horismos ةمثابلوگوس به ؛ وکندحضور، در اوسیا یعنی وجودش تعیین می

 کاملاً مشخص و ممتاز است.« گفتن»

گفتن با شخصی یا با دیگران، با خود یا به وجه دیگر لوگوس برای یونانیان سخن

گفتن با دیگران خود را چه یی وجود ندارد و با سخنتنهابهشخصی است. در اینجا آدمی 

ارجاع  به بافت وجود تیدرنهاکند. این وجه از لوگوس که گویا و چه غیر آن اظهار می

 zoon logonشان آدمی برای یونانیان در زندگی انضمامی حیات آدمی است. ةمثابدارد، به

1ekhon  1یکzoe «حالتی از « زندگی» ؛ واست که همچون زندگی، زبان دارد« زندگی

 جهانش در آدمی وجود بنیادی است. با عنایت به نقش لوگوس، حالت« بودن-جهان-در»

 .است آن برای آن و باب در آن، گفتن باسخن

آن « حدِ» perasراه در وجه آغازین، خطاب قرار دادن دازاین در  ةمثابلوگوس به

 ةمثابداد که سپس بهرا تشكیل می« آنجا»است. نزد یونانیان داشتن حد، ویژگی اصیل 
5eidos « دنینظررسبه »( .تعین یافتIbid: 38هیدگر امكان اساسی غایی در آنجا )- بودگِی

داند. اگزیستانس در مفهومی رادیكال، برای یونانیان صریحًا طورِ محض را اگزیستانس می

خطاب جهان برانگیخته  ةمثاببه horismosدر آن است که از « درنگیدن»بودن، -جهان-در

جهانی که آنجا هست در که با »در این معنا، بودن در جهانی معین است « راه»شود. می

( Ibid: 40« )کند.در وجود اصیلش خطاب می آن راجای اصیلش مواجه شده و ویژگی آن

گفتن با جهان شود که برای سخندازاین متعین می 1« ِامر»مفهومیت، همچون  بیترتنیابهو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. δηλοῦν 

2. λέγειν 

1. ζῷον λόγον ἔχον 

1. Ζωή 

5. εἶδος 

1 .Angelegenheit 
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امرِ  ،«مفهوم»یا « راه»کردن از آن عزم کرده است و در این معنا یعنی پرسیدن و تحقیق

 بودن است.-جهان-دازاین، امر در

نامیده  «مفهوم»آنچه بعدها  ازآنجاکهدازاین نزد ارسطو، وجودِ آدمی در جهان است. 

لوگوس نزد  مثابةبه اندیشیدنمفهوم  ،شودخوانده می لوگوس با واژة در یونانی صرفاًشد، 

ها یعنی در وجود را در اوسیای آن موجوداتوجود آدمی در جهان است که  نحوةارسطو، 

آدمی در یونان با موجود در  شةیاندبنابراین،  سازد.ها آشكار میهمچون حضور آن

وگوی دازاین با خودش جهان سروکار دارد. این کشف نوعی گفت کشفوجودش یعنی 

که در گشودگِی خود دازاین با  باوجودجهان است و نه در نسبت درون موجوداتِ  دربارة

 دهد.عنایت به وجوِد حاضر بودنش رخ می

 یک کل ةمثابنسبت آدمی با موجودات بماهی به 3-1

از بررسی بالا معلوم شد که دازاین یک مفهوم و صرف وجود آدمی در جهان در نسبت با 

ستین بار شناسی تاریخی هیدگر است که برای نخاساسًا وجود در هستی ؛ وموجود نیست

این یعنی خودِ وجود و نه ویژگی آن همچون اوسیا،  ؛ ومورد پرسش واقع شده است

اما آنچه تفكر متافیزیكی ؛ برده شده استپرسیده و از صرف شطح صوری آن پیش

پرسد مفهومی از وجود یعنی لوگوِس اوسیا است که در طی این تاریخ با تفاسیر می

با عنایت به روشن شدن گوناگونی هربار تفكر و بودِن آدمی را به طریقی نشان داده است. 

در لوگوسِ اوسیا و نسبت اوسیا با وجود، تفكر و بودن  sum cogitoخاستگاه یونانی مفهوم 

این نوع تفكر یعنی  حالنیدرعدهد. خود را نشان می« مفهوم»ن آدمی نزد دکارت همچو

تفسیر لوگوس  واسطةبا لوگوس نزد ارسطو، فرقی اساسی دارد که به « نهادن-خود-پیش»

 مدرسی رخ داده است. فلسفةدر قالب زبان لاتینی و در طی دوران « مفهوم» conceptusبه 

 مفهوم با« اوسیا لوگوسِ» logos ousiasتمایز  1-3-1
به معنای رفع  1aletheuein« بودن حقیقی»صادق بودن آن در مقام »حقیقت لوگوس در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ἀληθεύειν 
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 «شود.سخن گفته می هاآن دربارة« گفتن» legeinپوشیدگی از هستندگانی است که در 
اما مفهوم اندیشیدن ؛ است 1«آشكارکننده»دادنِ مجالِ دیدنلوگوس  (112: 1133هیدگر، )

واژة  .است cogitare« نهادن-خود-پیش»که فراخور است آوردنی چنگبهنزد دکارت 
است. در این واژه مصدر   conceptusیابدتحویل می مفهوم به لوگوس بر خلافِکه لاتینی 

capere در . برابر است به چیزی 2«دست یازیدن» وجود دارد که باcoceptus موارهه 
 (,Heidegger 170 :1994دارد. )وجود  ،موجودیک در قبال  آدمیاقدامی از جانب 

با اصطلاح »یک وجه از تقسیم مفهومِ موجود نزد اهالی مدرسه است،  که 1«مفهوم ذهنی»
 تر شدن تمایز میان لوگوس و مفهوم،جهت روشنمعادل گرفته شده است.  Ratio« عقل»

عیت و صوری پیشرفت وجودِ موجود در تفكر متافیزیكی از طریق تبدیل انرگیا به واق نحوة
 گردد.حقیقت به یقین، بررسی می

 energeiaصوری پیشرفت وجودِ موجود در طریق تبدیل  نحوة 7-3-1
 «یقین»به « ناپوشیدگی» aletheiaو « واقعیت» actualitasبه « فعلیت»

در تفكر یونانی، وجود ِموجود در یک معنا زیرایستا همچون موجود طبیعی است که از 
 منزلةبهوسطی، وجود موجود گردد. در تفكر الهیاتی قرونخود آشكار می ةیناح

او به دست  شدةدهیآفریعنی وجود موجود عبارت است از وجودِ ؛ شودبودن فهم میمخلوق
در تفكر عصر جدید با دکارت، وجود موجود معنای دیگری دارد: برابرایستایی که  ؛ وخدا

 کند.من سوژه )ذهن مدرک( تعین پیدا می ةیناحاز 
منزلة در اینجا حضور به ءستایی یک حالت معین از حضور اشیاء است. شییبرابرا»

شود. خود داده نمی ةیشود. حضور همچون فوسیس دیگر از ناحتصورشدگی فهمیده می
 (Ibid: 129« )گیرد.عنوان سوژة اندیشینده قرار میبه ،در برابر من كهبل

تجربة  پذیرد. برایاز زمان دکار صورت میسوژه آدمی همچون قیام تحققِ  ربةتج
این نوع روی نهاده شود. پیش «من» ةیجدید تنها چیزی موجود است که از ناح عصر

 دگرگونی بر چه اساسی رخ داده است؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. apofainesthai 

2. zugreifen 

1. conceptus objectivus 
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 ةمثاببه وجودو « صورت» δέαἰ ةمثابداده شد که در تاریخ متافیزیک، چیستی بهنشان
energeia «وجود هستند: حضور همچون ظهور  نحوةاوسیا یعنی دو  نحوةدو « فعلیت

 ideaبه  δέαἰرَوی این مفاهیم، بیرونی و حضور همچون دیرندگیِ وجود بالفعل. در پیش
 actualitasبه  energeia ؛ وگرددخود به تصور بازنمایانه بدل می ideaشود که تبدیل می

که در قالب چیستی از  idea( 51-2: 1122گردد. )هیدگر،تبدیل می« واقعیت»که آن نیز به 
بودن برخوردار است، وجود را در ذات خود همچون امری علیّ نشان خاصیت علّت

شوند که ای میتفسیر وجود به واقعیت، موجودات، امر واقعی واسطةبه نجایازا ؛ ودهدمی
پنداشتنِ وجود که در شكل علّیت تثبیت  معلولِ کار همچون موجبی علیّ هستند. امرِ واقعی

حقیقت وجود را بر مبنای امر »سازد که شده است مواضع بنیادینی را برای آدمی فراهم می
 (11)همان: « واقعی قرار دهد و حقیقیت را به وصول یقین به امر واقعی بدل سازد.

است که ماهیت و  1«موجود بالذات»در حكمت مدرسی خدا همچون امر حقیقی 
آدمی نیز از طریق ایمان به رستگاری، موجود دارای یقین  شود.وجود آن یكی گرفته می

مسیحی یكسره حقیقت رستگاری است... بنابراین هر شناختی در  آموزةحقیقت »است. 
عنوان نسبت با خدا از خلال ایمان به( 111: 1133)هیدگر، « خدمت تضمین رستگاری است.

نیز حاصل  2«نور فطرت»امر، تنها نسبت آدمی نیست بلكه این رابطه از طریق  ترینواقعی
، یقین فطری آدمی را حاصل «عقل»گردد. در این مناسبت با امر واقعی، نور طبیعی می
کند، هر حقیقت که در شكل یقین، تصور آدمی از امر واقعی را هدایت می آورد.می

خود و برای  برحسبگیرد. بنابراین، آدمی ر میموجود حقیقی را یک موجود یقینی در نظ
و نه « خود»خواهد به اتكای رسد. آدمی در دوران جدید میناپذیر میخود به حقیقت تزلزل

ایمان به رستگاری، از وجود خود و جهانش در بین موجودات یقین حاصل کند و اطمینان 
 یابد.

های در آن به مدد توانایی پرسد که ذات حقیقتدر اینجا آدمی از روش و راهی می
با این است.( « اندیشم هستممی»گردد. )پاسخ دکارت به این پرسش خودش تعریف می

تعیین گشته است،  اشیرگذاریتأثحساب واقعیت آدمی از طریق اطمینان به خود و 
گشته  مبدل نیقیبهکند. ذات حقیقت که ذاتش به درون امر واقعی نفوذ می کهیطوربه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ens a se 

2. lumen natural 
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دگرگون « خودنهادنپیش»تفكر بازنمایانه یا  نیقیبهای تفكر است، از صحتِ گزاره
گیرد، در ها میبودن امور را بر مبنای وضوح و تمایزِ ادراک آندکارت که حقیقی شود.می

در برابر آدمی قرار « نهادهپیش»پندارد. امر حقیقی همچون اصل یقین خودش را حقیقت می
 (11-1: 1122آن را ضمانت کند. این تضمین کردن، یقین است. )هیدگر،  گیرد تامی

 Subiectum ةمثابو فاعل آن )آدمی( به cogitareفعل  3-3-1
که همچون امر « زیرنهاد» houpokeimenonبه معنای اول اوسیا نزد ارسطو یعنی  عنایتبا 

یابد، استمرار می energeia« فعلیت»بالفعل در نفس خویشتن حاضر است و با توجه به 
 Subiectumبه  houpokeimenonاز  نیزتغییری « واقعیت»به « فعلیت»مطابق با تغییر 

گردد، جای دارد و ذیل آن مندرج می 1«کنش»که در  Subiectumدهد. رخ می« موضوع»
زیربنایی است  Subiectumامكان ارتباط و اتصال با دیگر اشیاء را داراست. در این نسبت، 

 substantiaدر نظر گرفته شده است. این امر حقیقی و واقعی « ثابت»که پیش از هر چیز، 
 گردد.تلقی می substantiaترتیب اوسیا، حضور در معنای بدین ؛ وشودخوانده می« جوهر»

به مطابقت و حقیقت به گفتار « ناپوشیدگی»دگرگونی  واسطةبهاما این تغییر که 
به چیزی »که در آغاز امری ذاتاً حاضر است، « زیرنهاد» گردد کهاست، موجب میداده رخ

آنچه بیان و «. سخن» 2legomenonتحویل یابد ... یعنی به  شدن« گفته»وجود  برحسب
شود که هم از سوژه در به نامی مبدل می Subiectumشود ... و به همین مناسبت نمایان می

( و 13)همان:  .«محمول حكایت دارد-ابژه و هم از موضوع در نسبت موضوع-سوژه رابطة
شوند که ترجماِن در معنایی نمودار می« زیرنهاد»این تغییرات است که لوگوس و  واسطةبه
یعنی ذاتِ  1«بنیاد» ةمثاببه Subiectumشود برای نامی می« عقل» ؛ واست ratio« عقل»

روی خود پیشِعقل وجود را  است. بازنمایاننده شةیاند ،عقل وةیشوجود موجودات. 
 نهد.می

 گیرینتیجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. actus 

2. λεγόμενον 

1. Der Grund 
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آنچه پیشاپیش در هر بازنمایی حضور دارد، ثابت است و دوام  Subiectum بیترتنیابه
را همچون بنیاد نیاز دارد. بنابراین، کنش آدمی « نهادن-خود-پیش» cogitareآورد یعنی می

این نوع تصورکردن طوری است که  نحوةاست.  cogitationes« شناختی»در عصر جدید 
« من»در این حالت «. منِ اندیشنده»دهد؛ روی قرار میکند یعنی پیشِخود را نیز تصور می

دهم اما از جایی که خود، ی خویش قرار میروخویش را پیشِ  شةیاندجوهری هستم که 
ای هستم موضوع یا جوهر متمایز عالی ءاندیشنده،شی« من»از پیش در این اندیشه حاضرم. 

 ام برای تعیین ذات حقیقت به معنای یقین کافی است.که وجود یا حضورمندی
از است اقدامی « اندیشم هستممی»تفكر در پرسش « مفهومِ»در تفكر دوران جدید، 

ذات آوردنی که چنگ. بهموجودیک در قبال همچون زیرنهادی اصیل آدمی جانب 
اما در سرآغاز تفكر، ذات ؛ کندو آدمی را همچون یک برابرایستا تعیین می وجود، حقیقت

یعنی  fusisگیرنده با شود که در نسبت تعلقآدمی از طریق تفكر یا لوگوسی آشكار می
 قرار دارد.« وجود»

است. « راه»یا لوگوس، طورِ بودن آدمی در جهان و همچون  1«تفكر»نزد هیدگر نیز 
-واسطه ذات آدمی همچون دافكر در باب حقیقتِ وجود است. بدینتفكر در ذات آن، ت

زاین، گشودگی وجود است و از طریق -گردد. دازاین یعنی حضورِ امرِ حاضر، عیان می
تنها با این گشودگی  ؛ وشونداین گشودگی است که موجودات در وجودشان آشكار می

ین در حدّ ذاتش حقیقی است و شود. بنابراین، دازاسرآغازین، پدیدار حقیقت حادث می
در  كهجهانی بلدرون موجوداتدازاین نه به واسطة است. در این نحوِ بودن، « حقیقت»در 

در اینجا ذات آدمی نه همچون تفسیر به همین واسطه  .استناپوشیده  ،نسبت باوجود
گردد و نه حتی همچون تفسیر می نییتع 2«عاقل»حیوان  مثابةبهمتافیزیكی دوران جدید 

لوگوسی که خود  همآنگردد، دارای لوگوس آشكار می زندةمثابه موجود یونانی آدمی به
شدنی است. ذات آدمی بر اساس و در نسبت در نسبت با اوسیا یعنی وجودِ موجودات تعیین

 شدنی است.تعیین« وجود»رخداد  واسطةبا ذات حقیقت وجود، به 
این بودن  نحوةحال اندیشد هست. بودنِ آدمی و درعینستم. آدمی میاندیشم همی

یعنی اندیشیدن، هر دو، نشان از امری چون وجود دارند. تعلِق تفكر موجودی چون آدمی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Denken 

2. rationale 
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به وجود، در عینِ غیر بودنش تعلقی ذاتی است. آدمی بر اساس لوگوس یعنی تفكر که 
ر از وجوِد دو رکن این پرسش فلسفی هیدگ گردد.سرچشمه با وجود است تعیین میهم
وی از ضرورتِ موضوعی  مواجهةبرد. پیش می آن رابا پرسشگری،  درواقعپرسد و می

 کند.سزا بودنش حفظ میرا همچون امر پرسیدنی، در پرسش cogito sumنشان دارد که 

 تعارض منافع
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