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پیشگفتار

کتاب حاضر، حاصل مطالعات و پژوهش هایی است که نخست برای نگارش رسالۀ دکتری 
در رشتۀ فلسفه صورت گرفته بود و پس از دفاع از رساله نیز در طی یک سال و نیم گذشته، 
عالوه بر ویرایش جدید متن، نکات و توضیحات مفصلی بر آن افزوده شد و به ویژه اشارات 
متن به اندیشـۀ متأخر هایدگر، به بحثی مفصل در پایان کتاب تبدیل گردید. طرح مسـأله و 
ورود به موضوع کتاب را به »مقدمه« وامی گذارم و در اینجا صرفًا به بیانی اجمالی و عمدتًا 

سلبی دربارۀ چارچوب و جایگاه کلی کتاب و ابراز سپاسگزاری ها بسنده می کنم. 
مسیری که در این پژوهش برای ورود به اندیشۀ مارتین هایدگر برگزیده و پیموده شده، 
متمرکز بر مفهوم و مسأله ای واحد، یعنی تناهی است که از آغاز تا پایان نوشتار، کوشیده ام 
معنای خاص، وجه تقدم و بنیادین بودِن آن را در نسـبت با سـایر مفاهیم و مسـائل بنیادین 
تفکر هایدگر نشـان دهم. بدین ترتیب، کتاب حاضر، هم مسـأله ای خاص را پیگیرانه دنبال 
می کند و هم در عین حال، آن را در نسبت با مفاهیم عمدۀ طرح شده در آثار هایدگر به بحث 
می گـذارد، بدیـن معنا که در عین پژوهش هـای جزئی و متن محور، مدعـی ارائۀ تصویری 
کلی از تمامیِت تفکر هایدگر نیز هسـت. چنانکه از عنوان کتاب پیداسـت، محور پژوهش، 
هستی شناسـِی بنیادیـن، یعنی دوران متقدِم فکرِی هایدگر اسـت و حتی اندیشـۀ متأخر او 
نیز با نظر به مبانِی به دسـت آمده از بحث دربارۀ هستی شناسـِی بنیادین، بررسـی می شود. 
از میـان آثـار و دوره های فکـری او، بیش از همه به دورانی میانی تکیه شـده که معمواًل در 
هایدگرپژوهـی کمتـر بـه آن توجه کـرده اند؛ یعنـی دوره ای که اثر اصلـی او، کتاب وجود و 



زمان در آن منتشر شده و هنوز »گشت« فکری نیز رخ نداده است. در همین برهه است که 
هایدگر به جای »هستی شناسـِی بنیادین« در سـالهای قبل، یا »تاریخ هستی« در سالهای 
بعد، از عنوان »متافیزیِک دازاین« برای اندیشۀ خود استفاده می کند و نیز در این دوره است 
که بنیانگذارِی هستی شناسـی به مثابۀ هستی شناسـِی بنیادین بر تناهی کمابیش صراحت 
می یابد. بنابراین، مسیری که در کتاب حاضر دنبال می شود، مبانِی تفسیرِی خود را عمدتًا 

از آثار هایدگر در این برهه برگرفته است. 
نیاز به تذکر نیسـت که نوشـتار حاضر را نباید درآمدی به اندیشۀ هایدگر به شمار آورد، 
بلکه همانند آثاری که در حوزۀ هایدگرپژوهی نگاشته و منتشر می شوند، در اینجا نیز آشنایی 
خواننده با کلیات و نیز ساختار و محتوای آثار اصلِی او مفروض گرفته شده است. آشنایان 
با فلسفۀ هایدگر، به ساختاِر منشورواِر مفاهیم و مسائِل طرح شده در اندیشۀ او واقف اند و 
از این رو، به دشـوارِی ذاتِی راهیابِی مفهومِی روشـن و ضابطه مند به تفکر او اذعان دارند؛ 
زیرا هر یک از مباحث و مفاهیم اصلی، چنان در سایر مفاهیم به صورت درهم تنیده بازتابیده 
می شود که به سختی می توان مسأله و مفهوم ویژه ای را به عنوان مبدأ تفکر او از حیث نظری 
– و نه صرفًا از حیث تاریخی در گزارش سیر تکویِن فلسفۀ وی– به دست داد. از این رو، در 
این پژوهش نیز ادعا نمی شـود که راه ورود و خروج در فهم و تفسـیر هایدگر همین است و 
بس؛ بلکه این کتاب صرفًا می کوشد امکانی را برای تفسیر نشان دهد؛ امکانی که البته نهایتًا 
ناظر به پرسش از گشودگِی امکاِن خود فلسفه به طور کلی است و می تواند افقی برای بحث 

دربارۀ پیامدهای فلسفی فراتر از چارچوب اندیشۀ هایدگر عرضه کند.
پژوهشـی که در این کتاب دربارۀ فلسـفۀ هایدگر صورت گرفته، پژوهشـی درون متنی 
اسـت، بدین معنا که بحث بر چارچوِب درونِی مسـائل و آثاِر خود هایدگر تمرکز دارد و به 
تفسیر اندیشۀ او بر اساس نظام های فکری دیگر نمی پردازد. از این رو، ارجاع به فیلسوفان 
پیشـین و پسـین در این کتاب، صرفًا در جهت فهم و تفسیر نظاِم فکرِی خود هایدگر انجام 
گرفته است. در عین حال سعی داشته ام تا پیوستگی و نسبت های ضرورِی اندیشۀ هایدگر 
را با سـنِت فلسـفی به طور کلی و با سنت فلسـفۀ استعالیی به طور خاص برجسته سازم و 
گسسـت های فکرِی او را با سـنت، پس از بحث دربارۀ خاسـتگاه های ضرورِی اندیشه او 
در سـنت فلسـفی به دید آورم. به جهت همین چارچوب درون متنی اسـت که متن اصلی 

چهارده    تناهی استعالیی



این نوشـتار با تمرکز بر تفسـیر متون خود هایدگر پیش می رود و بحث و بررسی آثاِر ثانوی، 
عمدتًا به نحو موازی در پانوشـت ها پی گرفته می شـود. به همین دلیل، برخی پانوشت ها از 
حدود متعارف تجاوز کرده اند و به بحث هایی مستقل و اشاراتی به پژوهش های آینده تبدیل 

شده اند. 
همچنین به جهت همین ضابطه و روِش اتخاذشدۀ درون متنی است که به عمد، هرگونه 
بحـث و حتـی اشـاره بـه چندین دهه سـنِت مطالعات هایدگـر در ایران را نیـز - که پیش و 
بیـش از همـه بـا نام اسـتاد فقید، سـید احمد فردید و تفسـیرهای له و علیـه او گره خورده 
است – مسکوت گذاشته ام، بی آنکه در سیر مطالعات خویش به آن بی توجه بوده باشم؛ بلکه 
کوشیده ام در این پژوهش، تنها خاستگاه های درونِی تفکر هایدگر را جستجو کنم. از میان 
سنت های تفسیری، بیش از همه به هرمنوتیک فلسفِی گادامر و عمدتًا به حوزۀ آلمانی زباِن 
هایدگرپژوهی توجه داشته ام که تفصیل آن در مقدمه و متن کتاب آمده است. ذکر این نکته 
ضروری است که در نوشتار حاضر، قصد معرفی و دسته بندِی آثاِر بی شماِر منتشر شده در 
حوزۀ هایدگرپژوهی را نیز نداشته ام و تنها به اقتضای پیگیرِی موضوع در بررسی متون اصلِی 

خود هایدگر، به آثار ثانوی رجوع کرده ام. 
چنانکه از عنوان این کتاب برمی آید، مسـألۀ تناهی با توجه به هستی شناسی و مباحِث 
هستی شناسانۀ هایدگر به معنای مضیِق آن، به بحث گذاشته شده است و از پرداختن به سایر 
حوزه هایی که آنها نیز با هستی شناسی در پیوند قرار می گیرند، پرهیز کرده ام. مقصود از این 
حوزه ها، رابطۀ هستی شناسِی هایدگر با قلمروهایی نظیر دین و الهیات، هنر، اخالق، علم 
و تکنولوژی و به ویژه سیاسـت اسـت. هرچند در برخی پانوشت های تفصیلی، اشاراتی به 
چنین قلمروهایی شده و وعدۀ بحث های تفصیلی نیز در پژوهش های آینده آمده است، اما 
خواننده ای که به طور خاص صرفًا به دنبال این مباحث نزد هایدگر باشد و با چنین انگیزه ای 
بـه کتـاب حاضر رجوع کند، بی شـک از مطالعۀ آن ملول و مأیوس خواهد شـد، به ویژه با 
نظر به بحث برانگیز بودِن همیشـگِی اندیشـۀ سیاسـی و فراتر از آن، عمل سیاسِی هایدگر و 
خصوصًا با توجه به موج جدیدی که در چند سال اخیر با انتشار مجلدهای دفترهای سیاه 

در مجموعۀ آثار هایدگر در رسانه ها و همچنین در فضای هایدگرپژوهی ایجاد شده است.
در این کتاب، تمامِی ارجاعات به آثار و متون هایدگر و نیز تمام منابع دیگر را بی واسطه 

پیشگفتار    پانزده



ترجمـه کـرده ام و دقت داشـته ام تـا در ترجمۀ فقراِت نقل شـده و معادل گذاری هـا، اصل را 
بـر فهم پذیـرِی محتوایی و حتی المقـدور مطابقت دقیِق آنها بگـذارم. گرچه به ترجمه ها و 
معادل گذاری های فارسی در برگردان های منتشر شدۀ برخی آثار هایدگر نیز توجه داشته ام، 
اما ترجمه، انتخاب و برگرفتن معادل های فارسـی و در موارد متعددی، معادل سـازی های 
جدید، با رجوع بی واسـطه به فهمی صورت گرفته اسـت که از متون اصلی و غالبًا ترجمه 
نشـده ، داشـته ام. البته به جهت پرهیز از حجم بیشـتر کتاب، بحث مسـتقلی دربارۀ نحوۀ 
گزینـش هر یک از معادل های فارسـی در کتاب وجود ندارد و جـز در مواردی که از حیث 
محتـوا و سـیر بحث اجتناب ناپذیر بوده اسـت، مطلبی دربارۀ چگونگـِی ترجمه، در متن و 

حاشیه نیاورده ام.
اشارات کلی دربارۀ کتاب را با این تأکید به پایان می رسانم که به این پژوهش، صرفًا به 
منزلۀ ُبرشـی از جریان و سـیر مطالعاتی  ام در سـال های اخیر و کوششی پیگیرانه برای فهم 
مسألۀ تناهی می نگرم. از زمان آغاز نگارش رساله تا دفاع از آن و نیز در مدِت تکمیل متن به 
صورت کتاب فعلی در ماه های اخیر، با هر مطالعه و مواجهۀ فلسفِی جدید، مسألۀ تناهی در 
نظرم همچنان یکسره به مثابۀ »مسأله« رخ می نماید و کِل این راِه پیموده را چیزی جز تالش 
برای طرح مسأله ای بنیادین با همان خصلِت »مسأله مند« )پروبلماتیک( آن نمی بینم. سیر 
مطالعات اخیری که داشته ام، در تفاوت  تأکیدها میان برخی حواشی و سیر متن اصلی کتاب 

نیز برای خوانندۀ تیزبین روشن خواهد شد. 
اگـر این نوشـتار بتواند مسـألۀ تناهی و این نحو مواجهه با اندیشـۀ هایدگـر را – چنانکه 
در اینجـا بسـط و تفصیل یافته اسـت – بـرای خوانندگانش صرفًا به یک »مسـأله«، آن هم 
مسأله ای بنیادین تبدیل کند، به مقصود اصلی خویش رسیده است. امیدوارم کتاب حاضر 
از این حیث برای اهل نظر راهگشا باشد و باب بحث هایی را بگشاید که برای پژوهش های 

آینده پرثمر گردند. 

سپاسگزاری
در آغـاز هر سپاسـگزاری، حمد و سـپاس پروردگارم را به جای مـی آورم که همواره، »بغیِر 

حساب«، وجودم را غرق در رحمت بی پایان خویش ساخته است. 

شانزده    تناهی استعالیی




