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کهبودرسشیپآنحقیقتدرپرسشاین.استهستیمعنایازپرسشیبهاهتمامهایدگرفلسفه•
19ص.آورددرحرکتبهراغربیفلسفههایپژوهشنخستین

میآنبهماچندهرهستیکهاستداشتهنظردرروشنکامالرانکتهاینهموارههایدگر•
20ص.باشدهستکهچیزییادیگرایباشندهیاشینیستممکناندیشیم،

کمدستاگرکنیم،پرسشچیزیدربارهتوانستیممیزوربهماوداردجهتیپیشازپرسشیهر•
23ص.داشتیمنمیپرسیدیممیآندربارهچهآنازتصوری



24ص . است نیز فهمی دارد« بودن» نه فقط هست بلکه از آن چه معنای { انسان}•
را برای (Dasein)« دازاین»هایدگر هنگامی که درباره انسان سخن می گوید عموما تعبیر آلمانی •

25ص .جلب توجه به قوام هستی شناختی انسان به کار می برد
و به ( human Dasein)طلب هستی از هستی خود پرسشگر آغاز می شود، یعنی دازاین انسانی •

27ص . او می انجامدساختار وجود آشکار کردن 



درهستیووجودهایاندیشهمتوالیحاکمیتطورهمینوهایدگرمتاخرومتقدمتفکرنسبت•
29ص.بفهمیمتوانیممیبهترکالندیالکتیکیحسببررااوتفکر

یااینهبراخودشوبگیردتصمیمخودشوجوددرابرهبایدوباشدبایددازاینهرکهجاآناز•
خودشوجودپرسشباپیشازملموسانتزاعیغیربسیارنحویبهدازاینهرپسبفهمد،نحوآن

31ص.استدرگیر
قدرآنیکارتقریباوجوداساسیهایساختارازتوصیفیسنجیدنودادندستبههمهاینبا•

34ص.نیست،آیدمینظربهنخستوهلهدرشایدکهساده،



بر ماهیت دازاین چیستی ثابتی ندراد که به آن داده شده باشد یا این سخن که با وجود او  مقدم•
37ص . اوست

یا در جهان بودن در مقام حالت « هستن–جهان -در»دازاین همواره در جهان است و هایدگر از •
39ص . اساسی و مقوم دازاین سخن می گوید

چگونگی را  چگونه می فهمیم؟ هایدگر به این مسئله با مالحظه» با عالم » جهان » پس مفهوم خود •
41ص . فهعم ما از هر شی جزیی در جهان نزدیک می شود



او در اعمالی تمایل دازاین بر این تعلق می گیرد که خودش را جزیی از نظام بسازد و بدین ترتیب•
زای این گرفتار می شود که خودش سرچشمه آنها بوده است و سرانجام جزء  دیگری از دیگر اج

44ص .  ماشین تبدیل می شود
ی ماصیل خود را متمایز از خود هر روزی خود آنهاست و ما این « خود دازاین» به گفته هایدگر •

47ص. دانیم، یعنی متمایز از آن خودی که به طریق خاص خویش در اختیار داشته باشیم
49ص . آن است{ گشودگی}دازاین  همان آشکارگی » : هایدگر می تواند بگوید •



حاالتازحاصلانکشافتوصیفبرایهایدگرکهتعبیری•
ص.است(facticity)»بودگیواقع»کندمیاستفادهانفعالی

51
درکهدیبنیاطریقدیگریعنیرسیم؛میفهمبهاحوالازپس•

53ص.شودمیآشکارخودشبرهستن-جهان-درآن
امراین.است(interpreation)تاویلمستلزمهمچنینفهم•

ملعنحوهدربارهاینازپیشکهشودمینتیجهچیزیآناز
فتهگفهمعملوسیلهبهجهانشدرونبهاشیاآوردندردازاین
55ص.بودیم





57ص . است که در تاویل با ما همراه استآن فهم مقدمی تاکید او در هستی و زمان بر •
59ص . ت از پیش متضمن یک هستی شناسی اسمنطق گفتار هایدگر همچنین بر ان است که •
(  tranqualizing)«  عافیت طلبی» . سقوط دازاین  را هایدگر به طرق مختلف وصف می کند•

61نوعی سقوط است، زیرا دازاین را از مسئولیت و دلشوره مالزم  با آن دور می کند؛ ص 



ویماهوطوربهکهاندندیدهراچیزیآنمشغولیدلدرشاعارنمگر
فارغبالیازانسانممیزکهچیزیآنواستبشریمتمایز

(carefreeness)63صاست؟حیوانیزندگی
ایاست،جاناساسیحالتدلشورهکهاستاینبرهایدگردعوی
65ص.یابیممیآندرراخودماکهاستطریقی

برایخوبیبسیارانگلیسیمعادلشاید{اضطراب=}anxietyکلمه
66ص.نباشد{دلشوره=}angst”آلمانیکلمه



امکانکهاستپدیداریمرگکهاستایناودعوی•
67ص.شوددرککالدر»زایناد»دهدمی



نبهجایندرنهفتهرازندگهایامکانتمامیتوانیممیما•
رگمبامواجههدرکنیم،تصور،مرگقاطعونهاییامکان
70ص.دیابننسونظممنسجمالگوییدربایدآنهاکهاست

چگونهخودشبااوکهاستامراینازآگاهیوجدان،•
اصرفاینوداردراخطابیاندایکخصلتوجدان.است
جهاندرکهاستخودیآنبهبودهخوداز–خودندای
72ص.استشدهگم«آنها»دریاغرق

-خودازوکلیتدردازایندربارهچیزیکهاکنوناما•
قوامازرتآغازینتاویلیتوانیممیآیاگفتیم،اشبودگی
75صدهیم؟دستبهوجوداساسی



.استخیتاریوجودکهاستنکتهبدینوقوفهمچنینوجودزمانیبنیادازخصلتبهوقوف•
78ص

80ص.استمرتبطگذشتهباتاریخکههستیماشتباهبرفکرایندرما{هایدگردیدگاهاز}•
بهشربنوعسرگذشتدرکهنیستمندعالقهایبودهواقعهایامکانتمامیبهمورخمسلما•

82ص.آیندمیدرنمایش



85ص. هایدگر تاریخ فلسفه را تاریخی دارای پیشرفت نمی شمارد•
نت فلسفی مثال گویای س-یا عقب نشینی ادعایی او–کانتعقب نشینی •

87ص . غربی است
ی انسان که خودش یک هست است، به جهان هست ها یورش می برد و م•

قصد پی کوشد آنها را هم به قصد پی بردن به این که  چه هستند و هم به
91ص . بردن به این که چگونه هستند بفهمد



انپایازفقطدلشورهیبوده–خود–ازیااصیلحالتدرآدمی•
هستمامتکهشودمیدعویبلکه:نیستآگاهبشریوجودپذیری

92ص.خورندمیغوطهنیستدرها
کهعاملیمقامدرمرگهایدگروجودتحلیلدرکهسانهمانبه•

نیزاوعهالطبیمابعددریابد،میمثبتنقشیکندمیکاملراوجود
ص.داردبتمثنقشیسانهمینبهبلکهنیستمنفیمطلقا«نیست«

85



97ص . می کندمتالشیبدل و از هم شی عینی را به کل حسابگر،تفکر •
ص . ان استطبیعت حضوری ظاهر شونده است که آشکار کننده یا گشاینده خویش به روی انس•

100
تدا به نظر اما درباره انسان آن هست خاصی که تحقیق از او آغاز شد، چه داریم که بگوییم؟ اگر اب•

د که نهایتا آمد که انسان معیار همه چیز قرار گرفت،  این گرایش با آن دیالکتیکی معکوس ش
104ص . انسان را تابع هستی قرار داد



ی ختم می شود، ولی ، به فسلفه تحصلی یا پوزیتیویست(ابژه)فلسفه اصالت داددن به موضوع ادراک •
. نیست( سوژه)بدیل این فلسفه اصالت دادن به فعالیت محض ذهن شناسنده 

113ص  . به هر تقدیر، فهمیدن زبان در مقام بیان وجود، روا شمردن امکان های تاویلی است•
117ص . خویش می سازدپاسدار راهستی به انسان لطف می ورزد و او•


