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 چکیدٌ
َبیی کهٍ   امکبن ي وحًٌ فلؿفٍ تطجیقی یکی اظ ؾؤاالت مُم ظمبوٍ کىًوی اؾت. اظ جملٍ ضَیبفت

ضَیبفت پسیساضقىبؾی اؾت. َبوطی کطثه اظ مُمتطیه ثیىبوگصاضان  اوس، تالـ زاقتٍ زض ایه حًظٌ

تالـ اظ جملٍ ، ضغم وکبت مخجت متؿسز فلؿفٍ تطجیقی ي وعزیک ثٍ پسیساضقىبؾی اؾت، امب ؾلی
وقس تبضید اوگبضی، اقکبالتی ویع ثط ضَیبفت اي ياضز اؾت. زض وًقتبض حبضط، تالـ ثط ایه ثطای 

َیسگط، افبزات ثٍ فلؿفٍ، ضاٌ غىی تطی ثطای امکبن فلؿهفٍ تطجیقهی   اؾت تب ثب تمطکع ثط احط مُم 
گكًزٌ قًز. ایه ضاٌ مجتىی اؾت ثط کكف پطؾف ضاَىمبی َط فلؿفٍ ثط مجىبی پطؾهف ثىیهبزیه   

 -َهبی ضاَىمهب ثهب ضيـ غیهط ؾیؿهتمید پسیساضقىبؾهی       فلؿفٍ، آوگبٌ مقبیؿهٍ ي تطجیهپ پطؾهف   
اوهس ذهًز مجهیه يضهؽ کىهًوی فلؿهفٍ ي کیفیهت        تً مهی  َطمىًتیک. ایه تلقی اظ فلؿفٍ تطجیقی

 َبی زضؾت زض تبضید فلؿفٍ ثبقس. تطجیپ

 ذًز کىىسٌ، پطؾف ثىیبزیه، پطؾف ضاَىمب، پسیساضقىبؾی َطمىًتیک ضيیساز اظ آند: َای کلیدی ياژٌ
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 مقدمٍ

مًضًؼ امکبن تطجیپ آضای فلؿفی، یکی اظ مًضًؾبت مًضز مىبقكٍ ي ثحج اوگیع فلؿفٍ 

 مكبثٍ فلؿفی ثیه زي یب چىس فیلؿًفء ثٍ وػط ومی ضؾس نطف مقبیؿٍ آضامؿبنط اؾت. 

 تحقهپ َىگهب  ازؾهبی    ثتًان فلؿفٍ تطجیقی زاوؿهت.  ،ضا َب ي یبفته اذتالفبت ي مكبثُت

قًیم کٍ مىبط اضظیبثی میعان تطجیپ ایه  می فلؿفٍ تطجیقی، ثالفبنلٍ ثب ایه پطؾف مًاجٍ

مجىبی یکی اظ ایهه زي یهب مجىهبی ؾهًمی ثهٍ ایهه       زي ضأی یب زي فیلؿًف چیؿت؟ آیب ثب 

آیهب مجىهبیی غیهط    ؾت؟ ازض ایه نًضت چٍ ویبظی ثٍ فلؿفٍ تطجیقی پطزاظیم؟  می اضظیبثی

پبؾد ثٍ ثبیس ثٍ فلؿفٍ تطجیقی پطزاذت؟  انالً ثٍ چٍ زلیل زاضیم؟« فطاتبضیری»فلؿفی ي 

 چىسان ؾبزٌ ومی ومبیس.زض فلؿفٍ تطجیقی َب  ایه پطؾف

قًیم کٍ وًقتبض حبضط ثطای فلؿفٍ تطجیقی قبئل ثٍ مبَیتی متؿهیه ویؿهت تهب     می یبزآيض

زض ثطاثهط  زفبؾیهٍ ای   ،وحهب مجىب ؾبظی کىس یب ثٍ َهط وحهًی اظ ا   ،ثرًاَس ثطای آن مبَیت

ضاَهی ثهطای    تهب تساضک ثجیىس. ثلکٍ تالـ ایه اؾهت  ، شکط قس ٍآوچَبیی اظ قجیل  پطؾف

تًاوس مؿطفهی کىىهسٌ    می فلؿفی متفبيت ثیبن قًز. ایه ضاٌ ءمقبیؿٍ مفیس ي قبثل زفبؼ آضا

اوگیعٌ ایه فؿبلیت وبغط ثٍ يضؽ کىًوی فلؿفٍ  ثبقس. ویع مؿىبی جسیسی اظ فلؿفٍ تطجیقی

 ي مكکالت آن اؾت.

 فلسفٍ تطبیقی در ريیکرد پدیدارشىاختی کربه

فلؿفٍ تطجیقهی ضا رهطک کهطزٌ     2ضؾليپل مبؾًن اثطای ورؿتیه ثبض، کطثه، مؿتقس اؾت 

زاوهس چهطا کهٍ نهطفبً      مهی  اؾت. امب کطثه ضيـ ايضؾل زض فلؿهفٍ تطجیقهی ضا وبزضؾهت   

ي ثٍ زوجبل ویل ثٍ حقبیپ وُبیی ویؿت. کطثه ایه ضيـ  مس وػط زاضزپػيَكی تبضیری ضا 

 زاوس. ايضؾل، مكبثُت ثیه فلؿفٍ َبی مًضز ثطضؾی ضا ثٍ الُهب  اظ  می ضا الظ  يلی وبکبفی

ذًاوهس. کهطثه چىهیه ضيقهی ضا مؿهتلع  تهبضید        مهی  3آکًئیىبؼ، اظ وًؼ يحست تىبؾت

 .(20 :1369 ،زاوؿت )کطثه می اوگبضی
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گیطی شات یب حقیقهت زض ضيـ   کطثه مُمتطیه تفبيت ضيیکطز ذًز ضا ثب ايضؾل، پی

ثهب اؾهتىبز ثهٍ     ايزَهس.   مهی  زاوس، امطی کٍ آن ضا ثهٍ پسیساضقىبؾهی َهم وؿهجت     می ذًز

زاوهس. حقهبیقی کهٍ     مهی  ضؾبلت ذًز ضا قىبذت قًُزی شيات یب حقبیپ ،پسیساضقىبؾی

تًاوىس زض پسیساضَب ذًز ضا وكبن زَىهس. کهطثه،    َمًاضٌ ثٍ وحًی پىُبن َؿتىس ي فقط می

زض زیهه ي  غهبَط زض ثطاثهط ثهبره    زض فلؿفٍ ضا قجیٍ ثٍ انطالک  پسیساض زض ثطاثط حقیقت

 قطآوهی  اؾت کهٍ کهطثه پسیساضقىبؾهی ضا قهجیٍ َمهبن ت يیهل       اظ ایه ضيزاوس.  می ؾطفبن

 .(Ibid: 2-20)ایه مؿىب ذطط تبضید اوگبضی ضا زفؽ کىس ثبتًاوس  می ذًاوس کٍ می

 ثبیس زقت زاقت کٍ وقس تبضید اوگبضی ثهٍ مؿىهبی ضز حیهج تهبضیری ثكهط ویؿهت.      

تًان تبضید اوگبضی ضا ضز کطز، امب زض ؾیه حبل ثطای اوؿبن حیخی تبضیری قبئهل قهس.    می

تًجٍ ثٍ تبضید تحًالت تفکهط زض قهطو ي غهطة، وتًاوؿهت ثهطای       ؾلی ضغمالجتٍ کطثه 

حیج تبضیری اوؿبن تًجیٍ محکمی زاقتٍ ثبقس ي ؾجلهٍ اي ثهطای وقهس تهبضید اوگهبضی      

 .ضیری اجتىبة وبپصیط اوؿبن ضا وسازمًجًز، ثٍ اي مجبل ت مل زض ثبة حیج تب

 تؿجیط کطثه اظ پسیساضقىبؾی، َمبن گًوٍ کهٍ اظ فاهبی فلؿهفی قهطن ثیؿهتم اوتػهبض      

ضيز، تؿجیطی ؾبذتبضمىس اظ یک زیسگبٌ تب  ي کبمهل ویؿهت، ثلکهٍ کهطثه ویهع تفؿهیط        می

ذبل ذًز ضا اظ پسیساضقىبؾی زاضز. زض ياقؽ پسیساضقىبؾی یک تؿطیف متؿیه ي قطؿهی  

َهب، مهبوؽ اظ    َبی متؿسز پسیساضقىبؾبوٍ ي مؤلفٍ َبی متفبيت ایهه گهطایف   وساضز. گطایف

انالً زض ثؿتط فلؿهفٍ   .(Edwards,1967: 35 قًز ) می ایجبز تؿطیفی جبمؽ ي مبوؽ اظ آن

اگهط آن یهک    ،تًان ثٍ ضاحتی حکم ثٍ ًَیت یگبوٍ یک فلؿفٍ زاز. ثٍ يیهػٌ مؿبنط، ومی

 متىًؼ مبوىهس پسیساضقىبؾهی ثبقهس. ایهه امهط، امکهبوی ضا ایجهبز        جطیبن فلؿفی پطزامىٍ ي

کىس کٍ ثط آن اؾبؼ ثتًان اظ یک اوسیكمىس، اوسیكٍ َبی متؿسزی ضا ثطزاقهت کهطز ي    می

َب مؿبوی جسیسی زاز. ثىبثطایه، نطف ؾس  تطبثپ کبمل زیهسگبٌ   یب زض مته جسیسی ثٍ آن

ثطجؿتٍ، ذطزٌ ای ثط اي ياضز ومهی کىهس.   کطثه ثب ًَؾطل، َیسگط ي زیگط پسیساضقىبؾبن 

کىس کٍ ذًز َیسگط َهم اظ آن ثُهطٌ    می چىبن کٍ کطثه، فلؿفٍ َیسگط ضا ثٍ کلیسی تكجیٍ

   .(67: 1373 ،َبیی ثطزٌ اؾت ي حبل زض اذتیبض َمگبن قطاض زاضز )قبیگبن



ت ي کىس. اي کٍ یک اوؿبن غطثی اؾ می کطثه رطک ؾبلم مخبل ضا ویع ثب ایه مجبوی زوجبل

َبی فلؿفی آگهبٌ اؾهت، ثهٍ َهی       َبی کالن تبضیری ي ثٍ تجؽ آن، ضيـ اظ تغییط ضيایت

َب ي وػطیهٍ حکمهب ي ؾطفهب زض ثهبة ؾهبلم ذیهبل        يجٍ ثٍ زوجبل ثبظگًیی نطف اؾتسالل

گطی آن ضا ثسين  ویؿت. ثىبثطایه ذطزٌ گطفته ثط کطثه کٍ چطا ؾبلم ذیبل ي وقف ياؾطٍ

زَس، غفلتی آقکبض اظ يجٍُ وػهط پسیساضقهىبذتی    وجب  میَبی متؿبضف فلؿفی ا اؾتسالل

 کطز.تًان زض ثبة ؾمپ ایه پسیساضقىبؾی چًن ي چطا  می ايؾت. َطچىس

ثٍ اؾتقبز کطثه، قکبف ثیه ؾقل ي حؽ ویبظ ثٍ ياؾطٍ زاضز ي ثی تًجُی غهطة ثهٍ   

حىًیهت  ضقس جسی قس، ظمیىٍ ضا فهطاَم آيضزٌ اؾهت تهب     کٍ تقطیجبً اظ ظمبن اثه مؿئلٍایه 

گیطی اظ جسایی ؾبلم مؿىب اظ ؾهبلم   زکبضتی تحقپ یبثس ي ثسیه تطتیت ؾکًالضیؿم ثب ثُطٌ

غبَط، قکل ثگیطز. ایه ؾبلم ياؾطٍ کٍ زض قطو جبی زاقتٍ اؾت، وٍ چىسان محؿهًؼ  

 محلهی  ،حًازث فطاتبضیریي  مؿبزایه ؾبلم اؾت کٍ  ثب يجًزِ ،اؾت ي وٍ چىسان مؿقًل

ای اؾت کٍ تهبضید ضا زچهبض    ضقس، فبجؿٍ وفی ایه ؾبلم تًؾط اثه یبثىس. ثٍ وػط کطثه، می

مربرطات فطايان کطزٌ اؾت. ایه مربرطات زض فلؿفٍ غطة ثبؾهج تهبضید اوگهبضی ویهع     

قسٌ اؾت. چطا کٍ زض فلؿفٍ َگل، غًُض الُی ضا وٍ زض ؾبلمی فطاظمیىی ثلکهٍ زض تهبضید   

قهًز، فلؿهفٍ    مهی  بؾی تجهسیل ظمیىی قبَس َؿتیم. پؽ الُیبت اثه ضقسی ثٍ جبمؿٍ قى

 .(122-30: 1369 ،گیطز )کطثه می قًز ي ایسئًلًغی جبی مؿىًیت ضا می ذبز  آن

 مقهًز کهطثه اظ مهبجطای غطثهی، َمهبن چیهعی اؾهت کهٍ مهب آن ضا تفکهط مهسضن          

زاوهس ي وهٍ یهک فطَىهک متکخهط       مهی  ذًاویم. کطثه غطة ضا وٍ یک وقطٍ جغطافیهبیی  می

آمیرتٍ اظ امًض متابز، )کٍ ایه تؿجیط زي  ویع ؾجهبضت زیگهطی اظ تؿجیهط ايل اؾهت:      زضَم

( ثلکٍ زض ياقؽ غطة، حبزحٍ ای اؾت کٍ زض تفکط ثكهط  جغطافیبی فطَىگیغطة ثٍ مخبثٍ 

ی اؾت کٍ جىجٍ قسؾی آن تَمبن کبضثطز ذطز زض تحقیپ ؾلمی رجیؿ»ضخ زازٌ اؾت ي یب 

 .(Ibid: 46)« اظ ثیه ضفتٍ ثبقس

مطبلت مصکًض، کطثه زض ثیبن تلقی قبثهل زفهبؾی اظ فلؿهفٍ تطجیقهی تقطیجهبً      ضغم  لیؾ

َهبی   پطؾهف تًضهی   ضؾس. ؾلت ایه وبمًفپ ثًزن، ضهؿف کهطثه زض    می وبمًفپ ثٍ وػط

انلی فلؿفی اؾت. زض ياقؽ کطثه ثطذالف ًَؾطل، َیسگط ي زیگط فالؾفٍ قُیط ظمبوهٍ  



ثبضزاض وكسٌ اؾت. اگط چىهبن ثهًز، کهطثه اظ    َبی قفبف ي ؾمیپ فلؿفی  ذًز، ثب پطؾف

ي اضجبؾهبت ثهٍ زیگهط     قهًوس  می  ذًاوسٌقىبؾی قطو ،َبیی کٍ ثٍ انطالک حجم وًقتٍ

زاز.  َبی ثیكتطی ضا ثٍ ثیبن مقبنس فلؿفی ذًز اذتههبل مهی   کبؾت ي وًقتٍ می متًن،

تًجهٍ ثهٍ    زاوس ثهب َبی کطثه زض ایه ثبة، مربرت فلؿفی آحبضـ، ومیامب ثٍ زلیل کبؾتی

َبی اي ضا ثپصیطز یهب   مؿبنط چگًوٍ ثبیس ثب کطثه تؿبمل کىس ي زیسگبٌ َبی -فلؿفٍمؿبئل 

َبی حبضط ي آمبزٌ کطثه کٍ ثب ضيحیهٍ ای ذهًـ ثیىبوهٍ     ضز کىس. قبیس ثتًان گفت پبؾد

 اوس.   َبی وػطی اي ؾجقت گطفتٍ آمبزٌ قسٌ اوس، ثط پطؾف

زاوهیم فلؿهفٍ مؿبنهط     می تبضید اوگبضی اؾت.یکی اظ ایه اثُبمبت، ضؿف اي زض وقس 

َبی مهسؾی مجىهبی فطاتهبضید وهساضز. کهطثه پبؾهد        امطيظی َی  ضيی ذًقی ثٍ زیسگبٌ

َبی اوؿبن وساضز. اي ثبیس ثیهبن کىهس    ای ثطای يجٍ تبضیری اوسیكٍ َب ي اوتربة کىىسٌ قبوؽ

ثهٍ ایهه وتیجهٍ    زاوس ي چگًوهٍ   می چٍ چیعَبیی ضا فطاتبضیری ي چٍ چیعَبیی ضا تبضیری

وبقی اظ پطؾف انلی فلؿهفٍ کهطثه اؾهت کهٍ یهک پطؾهف        ،اؾت. اثُب  زیگط ضؾیسٌ

َبی انلی تبضید فلؿفٍ ضيقه ومی کىهس. ایهه    ماططة اؾت ي يضؽ ذًز ضا ثب پطؾف

ؾقالوهی   اضتجهبط ثهیه ؾهبلم حقهبیپد    »تًان چىیه جمؽ ثىسی کطز:  می پطؾف ماططة ضا

ماهططة اؾهت چهًن     ،ایه پطؾف« وٍ اؾت؟حبثت ثب ؾبلم محؿًؾبت ي متغیطات چگً

تحًل فکطی ثكط مسضن ي تفبيت مبًَی آن ثب تفکطات قهطقی وكهسٌ    ؾمپَىًظ متًجٍ 

اؾت. ایه تفبيت مؿتقیمبً مطثًط ثٍ ؾبلم ذیبل ویؿت، تمؿک ثٍ ؾبلم ذیبل َهم ثهسين   

اظ جملٍ ثحج ؾًالم رًلی يجًز ضيقه قًز، ومی تًاوس مكکلی  ،آن کٍ ضیكٍ آن تفکط

ضا حل کىس. زض ياقؽ کطثه متًجٍ يجًز ثحطان زض فطَىک ي اوسیكٍ مسضن قسٌ اؾت امب 

 َىًظ وتًاوؿتٍ اؾت مىكبء ایه ثحطان ضا ثٍ نًضت ؾمیپ زضک کىهس. ثهٍ َمهیه جُهت    

رتی ثتًان اظ آوُهب ثهطای   ؾجًالوٍ ثٍ زوجبل رطک مؿبئلی اؾت کٍ ثٍ ؾ يی تًان گفت می

تؿبمل ثیه اوسیكٍ َبی متفبيت ثُطٌ ثطز. اظ ایه ضي ومی تًاویم رطک چىسان جسیهسی اظ  

َبی کطثه مكبَسٌ کىیم. زض ياقؽ ؾبلم ذیهبل زض فلؿهفٍ َهبی     ؾبلم ذیبل زض مته زیسگبٌ

ؾهت )ي مهب فُهم ایهه مطلهت ضا      ا قطقی، َط چىس مىكبء ثؿیبضی تفبيتُبی ثیه فطَىگی

ٍ       کطثه َؿتیم( امب ذًز وبقی اظ اتفبو مُممسیًن   تهطی زض تفکهط ثكهط اؾهت کهٍ وبگفته



مبوس. اثُب  گصض اظ َیسگط ثٍ اوسیكٍ اقطاقی ویع ذًز وبقی اظ َمیه ؾلت اؾت. کطثه  می

ثبیس َیسگط یب پسیساضقىبؾی ي... ضا ضَب کىیم ي  ثٍ چٍ ؾلتیومی تًاوس تًضی  زَس کٍ مب 

تًان ثطای زفبؼ اظ یک ضَیبفهت اظ فلؿهفٍ    میالجتٍ بؼ کىیم. اظ فلؿفٍ َبی قطقی ایطان زف

 ثُطٌ وجطز، امب زض آن نًضت ومی تًان وب  آن فؿبلیت ضا فلؿفٍ وبمیس.

طٌ ضز کهطز ثلکهٍ ثبیهس اظ اي    ؾَ َبی کطثه ضا ومی تًان یک ثىبثطایه اوگیعٌ َب ي فؿبلیت

ٍ  ثهب تًان پصیطفت کٍ  می َبیی ؾلجی ي ایجبثی گطفت. زضؼ َهبی   تهبضید  زضَهبیی   فلؿهف

ٍ  مرتلف، زض جؿتجًی َم  ؾرىی زض آمس ي ویع تالـ کطز ایه َم ؾرىی ضا تب آن جب که

َهبیی ثهطای ثهبظذًاوی مىههفبوٍ      تهًان اظ اي ضاٌ  مهی  ثٍ مجبزی اوسیكٍ ثبظگطزاوس. ،تًان می

فلؿفٍ تطجیقی ضا وٍ ثٍ مخبثٍ یهک تمهطیه    تًان می تفکطَبی غیط غطثی آمًذت. َمچىیه

ب اقتغبل، ثلکٍ زض ضاؾتبی مكکالت ي ثحطان زویبی امطيظ ي اضتجبط ثطقطاض کطزن فلؿفی ی

ؾؿی کهطز ثهطای حهل ایهه      ثىبثطایه َبی جُبوی ي مؿبئل فلؿفی وگطیؿت ي ثیه ثحطان

 تطیه مؿبئل ضجًؼ قًز. ای َب، ثٍ ضیكٍ ثحطان

اثتسای تًان گفت کطثه ثٍ وحًی آغبظ گط ضاَی ثًزٌ اؾت کٍ َىًظ زض  می اظ ایه ضي

 ،آن قطاض زاضیم. ثؿىسٌ کطزن ثٍ ایه آغبظ ومی تًاوس مبحهلی زاقتٍ ثبقهس، امهب زض مقبثهل   

 تًاوس وًیس ثرف حمطات ثُتطی ثبقس. می ثبظیبثی ایه ضاٌ ي حطکت جسیس زض آن،

 در فلسفٍ َیدگر   افاداتوقش ممتاز 

احط ضا کٍ زض ایهطان   ، الظ  اؾت ایه4افبزات ثٍ فلؿفٍگیطی اظ زیسگبٌ َیسگط زض  ثطای ثُطٌ

َب ي  کمتط مؿطفی قسٌ اؾت، ثٍ اذتهبض مؿطفی کىیم. فًن َطمبن، ثب اؾتىبز ثٍ وبمٍ وگبضی

زَس کهٍ تفکهط َیهسگط     می وكبن 1956تب  1931َبی مرتلف َیسگط اظ ؾبلُبی  یبززاقت

اؾهت. ثؿهیبضی اظ    زض ایه ؾبلُب چطذكی یبفتٍ اؾت کٍ ثُتطیه تؿجیط آن ضيیسازاوسیكهی 

گیطوهس   می زض ایه حًظٌ قطاض .[1]    ت مالت َیسگط زض ری ایه ؾبلُب، مخالً زض پطؾف اظ َىط

َیهسگط، زض ایهه ضاؾهتب وًقهتٍ قهسٌ اؾهت ي        افبزات ثٍ فلؿفٍ .(75-7 :1385 ،)َیسگط

وگبقتٍ قهسٌ   1942تب  1936تطیه آحبض اظ مجمًؾٍ آحبض مكبثُی اؾت کٍ ری ؾبلُبی  مُم

گیطز. پیكهیه ثهًزن ایهه احهط      می ضيیسازاوسیكی مًضز ت مل قطاضاؾت ي زض آن کل حًظٌ 

                                                           
4. Beiträge zur philosophie (Vom Ereignis) 



تًاوس ایه کتبة  می وؿجت ثٍ ثؿیبضی اظ آحبض زیگط ي ویع اَمیت آن ثٍ اؾتقبز ذًز َیسگط،

  .(Ibid: 6-95ضا ثٍ زيمیه احط مُم َیسگط مجسل ؾبظز )

ٍ يیػٌ ثؿس قبیس ثتًان ایه وکتٍ ضا یبزآيضی کطز کٍ َیسگط زض زيضٌ زي  تفکط ذًز، ث

، ظثبن ضا محًض اوسیكٍ ذًز قطاض زازٌ اؾت، امب زض ایه زيضٌ وبمٍ ای زض ثبة ايمبویؿماظ 

کٍ زیهسگبٌ َیهسگط زض    کطزوساضز. ثب ایه حبل ثبیس زقت  محًضی َىًظ چىبن جبیگبٌظثبن 

ثبة ظثبن َم تب حس قبثل تًجُی مىًط ثٍ تفؿیط تقطیجبً جسیهسی اؾهت کهٍ اظ يجهًز ي     

يجهًز ي  زَس. َیهسگط ذهًز زض ضؾهبلٍ     می ثٍ ؾجبضت ثُتط يجًز تبضیری اضائٍتبضید، یب 

 کىههس مههی اؾتههطاف افههبزاتي اَمیههت ؾههبلُبی وگههبضـ  مؿههئلٍتلًیحههبً ثههٍ ایههه ظمههبن 

(Heidegger, 1972: 43).   يجهًز ي  َمچىیه زض افبزات قبَس اوتقبل ثؿیبضی اظ مفهبَیم

ثٍ زيضٌ میبوی ي مت ذط تفکط َیسگط َؿتیم. ثطذی اظ ایه مفهبَیم ثهٍ اؾتقهبز فهًن      ظمبن

، حههبل 9، مههطايز8ٌ، جبثجههبیی7، مجههبالت6، زضافتههبزگی5َطمههبن ؾجبضتىههس اظ: رههطک افکىههی

)ثهٍ جهبی اگعیؿهتبوؽ(     13ي زضایؿهتبزگی  12طگم -ضي ثٍ -، يجًز11، پطزاظـ10ثىیبزیه

 .(75-7 :1385 ،)َیسگط

تًان َمگب  ثب يالگبویً چىیه ثیهبن زاقهت کهٍ اَمیهت اؾبؾهی اوتقهبل ایهه         می الجتٍ

مؿهبئل  ي  يجهًز ي ظمهبن  مفبَیم، مؿبوی جسیسی َؿتىس کٍ آوُب زض ازامٍ پطؾف انهلی  

قهًز تهب ثؿهیبضی     مهی  کىىس. پطؾكی کهٍ ایهه ثهبض انهالک     می پیسا اؾبؾی پسیساضقىبؾی

 ٍ مىهسی   يجهًز مًجهًزات زض افهپ    ؾًءتفبَمبت ثطرطف قًز. اي قجالً وكبن زازٌ ثًز که

اوس. يجًز ضا ویع ثبیس اظ ایه افپ مىسی قىبذت ي َمیه ظمبن اؾهت   قسٌ زاظایه قجالً زازٌ

زَس  می ؾبظز. امب ایه تؿجیطات َىًظ ثًی متبفیعیک ي ظثبن مفًُمی می کٍ مکبن ضا متؿیه

                                                           
5. Entwerfen/projection 

6. Geworfenheit/throwness 

7. Sorge/care 

8. Entrückung/rapture 

9. Umgang/dealing 

10. Grundstimmung/fundamental attunement 

11. Besorgen/concern 

12. Sein-zum-tode/being towards death 

13. Inständigkeit/inabiding 



ضا ثهٍ کبوهت   ظمبن، افپ، آقکبضقسگی ي... َیهسگط   ،ي ثؿیبضی اظ آوُب مبوىس قطيط امکبن

 .(65-72 :1386 ،ؾبظز )يالگبویً می وعزیک

، لًالیی ثبقس کٍ مربرت آحهبض َیهسگط ضا اظ   افبزاتتًان اوتػبض زاقت کٍ  می ثىبثطایه

تًاوس اوتربة مهب ضا مًجهٍ    می ثٍ زيضٌ مت ذط مىتقل ؾبظز. آوچٍ ثُتط يجًز ي ظمبنزيضٌ 

فلؿفٍ ي فیلؿهًفبن مرتلهف زاقهتٍ    ؾبظز، مجبحج تفهیلی اؾت کٍ َیسگط زضثبضٌ تبضید 

اؾت. ضمه ایه کٍ َیسگط ثؿیبضی اظ مفبَیمی ضا کٍ زض زيضٌ میهبوی ي مته ذط تفکهطـ    

کىس. َمچىیه وحًٌ وگبضـ مته ي وػم ؾجیت آن کهٍ   می ثطز، زض ایه احط مؿطفی می ثکبض

وىهسٌ  تًاوهس ثطاوگیعا  مهی  گیطز، ذًز می َبی متبفیعیکی مسضن قطاض زض تقبثل ثب وػم ؾیؿتم

 پطؾف اظ اضتجبط فط  ي محتًا زض ایه احط ثبقس.

زاوس کٍ َیسگط ثطای ثیبن ضيیهساز اظ   می يالگبویً ایه امط ضا ثٍ ظثبن قبؾطاوٍ ای مطتجط

قًز. ایه  می کىس ي ثبؾج ثیبن پصیطی ضيیساز ي غىی قسن ظثبن می ذًز کىىسٌ اؾتفبزٌ آند

ی ثط اجهطا ي آظمهبیف اوسیكهٍ اؾهت     متک ،ذالف ظثبن مفًُمی متؿبضفظثبن قبؾطاوٍ، ثط

(Ibid: 1-30).     ٍفًن َطمبن زض تكطی  ایه مطلت ثب اقبضٌ ثٍ ؾبیط آحهبض َیهسگط اظ جمله

، مؿتقس اؾت کٍ تفکط ؾیؿتمی، مطثًط ثٍ تفکط ؾقلی زکهبضتی  َبیی زضثبضٌ قلیىک زضؼ

َیسگط زض ایه احط وكهبوگط وػمهی غیهط ؾیؿهتمی      .[2] اؾت. زض مقبثل ضيیٍ فًگ پطزاظاوٍ

َهب زض ؾهیه    ؾهبظز. فهًگ   مهی  اؾت کٍ کل یک احط ضا ثب اجعا ي اجعا ضا ثب یکسیگط مطتجط

اؾتقالل وؿجی اظ َمسیگط، ثب یکسیگط زض َم تىیهسٌ اوهس. پهؽ زؾهتیبثی ثهٍ َهط فهًگ،        

ایه ؾجبضات وكهبن زَىهسٌ    .(86-7 :1385 ،َبی زیگط َم َؿت )َیسگط زؾتیبثی ثٍ فًگ

 اؾت. افبزاتاوامبمی ي غیط اثػکتیً  -يجٍ حاًضی

ثٍ ایه مؿىی ویؿهت کهٍ اظ ؾهبیط آحهبض      افبزاتقًیم کٍ تمطکع ثط  می ؾطاوجب  یبزآيض

َیسگط ومی تًان ثٍ زیسگبٌ ایه وًقتبض وعزیک قس؛ ثلکهٍ نهطفبً ثهٍ ایهه مؿىبؾهت کهٍ       

 گصاضز. می ثٍ ؾبیط آحبض، زض اذتیبض مربرتافبزات امکبن جبمؽ تط ي غىی تطی ضا وؿجت 



 افادات بٍ فلسفٍمحتًای 

ثٍ زلیل َمبن ذهلت فهًو الهصکط زض ظثهبن ي     ثٍ فلؿفٍ افبزاتاضائٍ گعاضـ اظ محتًای 

ضيـ ثیبن آن، امطی نؿت اؾت. اظ ؾًی زیگط يضيز ثٍ مهسؾبی ایهه وًقهتبض زض ثىهس     

 ممکه ویؿت. افبزاتثؿسی، ثسين آگبَی وؿجی اظ محتًای 

 14ضيیساز اظ آن ذهًز کىىهسٌ  آیس،  می ، َمچىبن کٍ اظ ؾىًان آن ثطافبزاتمحًض کتبة 

ً يیب ثٍ ؾجبضت ثُتط، حقیقت تهبضیری   ، [3]  دجًياؾت. ایه ضيیساز، َمبن حقیقت   دجه

اؾت. ثب ایه تًضی  کٍ تبضید، زض شات ایه حقیقت اؾت ي وهٍ نهفتی ؾهبضو ثهط آن.     

ً ي 15تهصيت »مىػًض َیسگط اظ تهبضید زض ایهه تطکیهت یؿىهی ایىکهٍ       ، ثهٍ نهًضت    دجه

ذًز کىىسٌ  ثىبثطایه ضيیساز اظ آند .(Heidegger, 1999: 366)« قًز می زضیبفت «تبضیری»

 -ذهًز کىىهسٌ   تفکهط اظ آند » چیعی ویؿت جع تفکط تبضیری يجًز، ثٍ تؿجیط فًن َطمبن:

ذهًز کىىهسٌ تؿلهپ     تبضیری، ذًز ثٍ تصيت تبضیری حقیقت يجًز ثٍ مخبثٍ ضيیساز اظ آند

 ,Von Herrmann) «ذهًز قهسٌ اؾهت    زاضز، چطا کٍ ایه تفکط ذًزـ ثب ضيیساز، اظ آند

2001: 106).  

قًز جىجٍ ای مقسمبتی ثطای ضيیهساز اظ   می کبضی کٍ زض افبزات اوجب  ،حبل ؾیهامب زض 

قهًز تهب ثهٍ     مهی  مؿبؾستی ثٍ فلؿفٍ محؿهًة  ،ذًز کىىسٌ زاضز ي ایه جىجٍ مقسمبتی آن

 .(Ibid: 107)ؾطآغبظی زیگط ثطؾس 

ؾهبظز، امهب    مهی  ثطرهطف  يجًز ي ظمبنذًز کىىسٌ وقهی ضا اظ  زض ياقؽ ضيیساز اظ آند

، زض يجهًز ي ظمهبن  ثهطز. اگهط زض    مهی  ثُهطٌ  يجًز ي ظمبن ایه کبض اظ ؾطمبیٍ ذًزِثطای 

قس، ایهه ثهبض َمهبن اظ وقطهٍ وػهط       می آمیرته زاظایه ثب يجًز اظ وقطٍ وػط زاظایه زیسٌ

 -تجطثهٍ زضافکىهسگید گكهًزٌ   »قًز ي ثىبثطایه اؾت کٍ ایه کبض، می يجًز تبضیری زیسٌ

، ثهب وهسای   يجًز اظ آن ذًزکىىسگی  -ثب زضافکىسٌرطک افکىی، ثٍ ؾىًان چیعی اؾت کٍ 

 .(Ibid: 110) «ذًز قسٌ اؾت آن، اظ آند

                                                           
14. Ereignis/enowning 

15. Wesen/essential sway 



کلد گكًزند رطک افکىید اظ آن ذهًز قهسٌ، ي اظ آن ذهًز    » گفت: می تًان می زض مجمًؼ

زَس. ثىبثطایه ضيیهساز اظ آن   می کىىسگی زضافکىسٌ، ثٍ ؾىًان ضيیساز اظ آن ذًز کىىسٌ ضخ

ي  [4]طحبضه  -ثهب يجهًز   يجًزذًز کىىسٌ، کلمٍ ثؿیطی ثطای وكبن زازن یگبوگی اضتجبط 

 .(Ibid: 111) «اؾت يجًزحبضط ثٍ  -ياثؿتگی يجًز

قًز، زض پیف زیس، ثٍ کل احهط   افبزات َمجىسَیسگط قجل اظ آن کٍ ياضز قف فًگ یب 

کىس يحست کل تفکط ذًز ضا زض ایه احط وكبن زَهس.   می کىس ي ثٍ یک مؿىب ؾؿی می وگبٌ

اي ؾپؽ زض َط ثىس کٍ زاضای تطتیت غطیفی وؿجت ثٍ ؾهبیط ثىهسَب اؾهت، وحهًٌ تحقهپ      

 زَس. می ضا وكبن دجًيتفکط تبضیری 

گًیی زض پی کكف تبضیری  دجًيپطزاظز. حقیقت  می ورؿتیه فًگ ثٍ تكطی  ثبوک

قهًز. تفکهط ثهب     مهی  یب پػياک ضا رىیه اوهساظ  مًجًز ي پىُبن مبوسن ذًز، وحًٌ ای ثبوک

ً يمًجًز تهبضیری، ي اؾهتىکبف حقیقهت     دجًيگیطی اوکكبف  پی ، ذهًز ضا ياضز   دجه

زض ایهه ضيیهساز اظ آن ذهًز     دجًيکىس. حقیقت اؾتىکبف کىىسٌ  می رطک افکىی-گكًزٌ

ظمهبوی  ، مًجًز ضا تطک کطزٌ اؾهت. تفکهط   دجًيظوس تب تفکط زضیبثس کٍ  کىىسٌ، ثبوک می

ً يمتطيکیهت  ي 16دجًي فطامًقیتًاوس  می ٍ  17دجه ویهبظ يازاض  کىهس کهٍ اوهسيٌ ي     ضا تجطثه

ً يکىىسٌ  کىس. زض ایه اوسيٌ اؾت کٍ شات اؾتىکبف ضا تجطثٍ دجًياظ  18کىىسٌ ، ذهًز   دجه

تًاوس زض مًضز ایه وسا  می آگبَی َمىًا قسٌ ثبقس، -زَس ي اگط تفکط ثب تطؼ می ضا وكبن

قههًز  مههی ثىههبثطایه ؾههبذتبض ضيیههساز زض تههصيت آغههبظیه ذههًز زضک پبؾههرگً ثبقههس. 
(Heidegger, 1999: 75-88). 

مجبزلهٍ قهًز.    یؿىهی  تًاوس ياضز تجطثٍ َمجىهس زي   می گًیی ثٍ ایه وسا، تفکط ثب پبؾد

کىبض آمسن ثب ضهطيضت ؾهطآغبظ زیگهط اظ رطیهپ تؿیهیه يضهؽ انهیل        » :مجبزلٍ ثٍ مؿىبی

 .(Ibid: 119) «ؾطآغبظ ورؿت اؾت

                                                           
16. Seinsverlassenheit/abandonment of Being.  

1. Seinsvergessenheit/forgottenness of Being.
 

18. Nötigende not/compelling distress 



تًان ثٍ مخبثٍ  می پصیطز، ي تبضید تفکط غطثی ضا می آظمبیف تفکط زض تبضید غطثی اوجب 

تفکط اظ مًجًز ثمبًَ مًجًز زض ورؿتیه ؾطآغبظ زاوؿهت. امهب اظ ؾهًیی زیگهط، ثبوهک      

ظوس. تفکط زض ورؿهتیه ؾهطآغبظ ي    می ثبوک دجًياؾتىکبف کىىسٌ ثطای تفکط زض حقیقت 

جبوجٍ ممکه اؾت ي ثىبثطایه زض رطک افکىی متفکطاوهٍ   ؾطآغبظ زیگط فقط ثٍ نًضت زي

 َب ت مل قًز. گًیی ثبیس ثیه ایه زي ؾطآغبظ، زاز ي ؾتس اوجب  قًز. ثبیس زض َط زيی ایه

ذًاوس. زض ایه جُهف، تفکهط    می وتیجٍ ایه مجبزلٍ، تفکط ضا ثٍ َمجىس ؾً ، جُف فطا

جُهس. ثهٍ تؿجیهط     مهی  ىسٌ اؾتثٍ تمب  متؿلپ ذًز کٍ َمبن تصيت ضيیساز اظ آن ذًز کى

 کىس ي کىهبض  می تطک [اظ زضين تبضید ؾطآغبظ ورؿت]َیسگط:جُف... َط چیع آقىبیی ضا 

مبزامی کٍ زضين تهبضید ؾهطآغبظ ورؿهت    ]گصاضز ي اوتػبض ؾطیؽ چیعی اظ مًجًزات  می

  .(Ibid: 7) وساضز [َؿتىس

ویبظ آن زي ثٍ یکسیگط اؾت. ثطای  ،حبضط وؿجت زاضز ي آن -ثب يجًز دجًيحقیقت 

حبضهط ثبقهس.    -آن کٍ ثتًان اظ ضيیساز اظ آن ذًز کىىسٌ کكف حجبة کطز ثبیس يجهًز 

 گیهطز ي افکىىهسٌ رهطک آن    مهی  ضا ثط ؾُسٌ دجًيحبضط اؾت کٍ تصيت حقیقت -يجًز

 قًز. ایه امط َمبن َمجىس چُبض ، ثىیبزگصاضی اؾت. می

 ثىیبزافکه وكبن زَس ي رهطک ضيیهساز اظ آند  ، ذًز ضا ثٍ نًضت دجًييقتی حقیقت 

گیطز ي زض  می حبضط آن رطک ضا ثطؾُسٌ -ذًز کىىسٌ ثٍ نًضت ثىیبزافکىبوٍ ثبقس، يجًز

یبثهس   می حبضط ثىیبز ضا زض -قًز. زض ایه حبلت يجًز می ایه نًضت تفکط، ثىیبزگصاضی

ات تفکهط ضيقهه   قًز. تبظٌ زض ایه جبؾت کٍ ش می آنکىس یب حتی  می ي آن ضا وگُساضی

رطک  -زَس. ایه گكًزٌ می حبضط جبی زازٌ یب وكبن -قًز ي ذًز ضا زض رطک يجًز می

افکىی ثٍ يضًک یبزآيض زضافتبزگی تقسیطی زاظایه زض امکبوهبت ذهًزـ اؾهت. ثهب ایهه      

ً يتفبيت کٍ حقیقت يجًز قطط امکبن اوکكبف مًجًز ویؿت، ثلکهٍ اذتفهبی    زض  دجه

 .(Ibid: 208-16)َط اوکكبفی ملحًظ اؾت 

حبضط َؿتىس کٍ ثب ضؾًخ ثىیبزی زض حقیقهت   -آیىسگبن )َمجىس پىجم(، آیىسٌ يجًز

ضا اظ آن  دجًيؾبظوس. زض ایه ضؾًخ، آوُب مًجًز وبغط ثٍ  می ، حقیقت ضا مىکكفدجًي

 .(Ibid: 277-81)کىىس  می تؿلپ زاضز، زگطگًن دجًيلحبظ کٍ ثٍ اذتفبی حقیقت 



ؾطآغبظ جسیس ثٍ آذطیه ذسا ویهبظ زاضوهس. آذهطیه ذهسا،     آیىسگبن، ثطای ثىیبزگصاضی 

قًز ي اي ثط اوؿبن فطامی آیس. غطف ایهه   می غبَطتطیه ذساؾت کٍ اوؿبن ثٍ اي ثركیسٌ

  .(Ibid: 285-93)ثركىسگی ي پبؾد اوؿبن ثٍ آن، ضيیساز زؾًت کىىسٌ اؾت 

 خًد کىىدٌ ي امکان تطبیق آرای فلسفی ريیداد از آنِ

َیهسگط زض افهبزات    َُبیکلیس فُم ثؿیبضی اظ زیسگب 20ي پطؾف ضاَىمب 19پطؾف ثىیبزیه

َؿتىس. ایه زي مفًُ ، زض کىبض مفًُ  حبل، اضکبن مؿطفی فلؿفٍ تطجیقی زض ایهه وًقهتبض   

 َؿتىس. 

زَهس کهٍ پطؾهف انهلی      مهی  ، تًضهی  افهبزات پطيیع ؾمبز زض تفؿیط ایه مفبَیم زض 

مجتىهی اؾهت ثهط حهبل ثىیهبزیه پهؽ        «قهًز؟  مهی  چگًوٍ متصيت دجًي »، یؿىی افبزات

. امب زض مقبثل پطؾف اظ چیؿهتی مًجهًز، کهٍ زض یًوهبن زض ؾهطآغبظ ورؿهتیه       21زاقت

. پؽ ایه حهبل، ضاَىمهبی یًوبویهبن ثهطای     22قًز، مجتىی اؾت ثط حبل حیطت می پطؾیسٌ

پطؾف ضاَىمبی یًوبویبن اؾت يلی ؾًزای َیسگط، حبل پؽ زاقت ي پطؾكهی ثىیهبزیه   

 ,Emad) وُهس  مهی  وهب   23ضا تفکط آغهبظیه  افبزاتيؾت کٍ تفکط ذًز زض اؾت. اظ ایه ض

2007: 47). 

زَهس کهٍ ثهب     می ( تًضی َبی اؾبؾی فلؿفٍ پطؾفَیسگط زض آحبض زیگطی )اظ جملٍ 

قهًز ي پهؽ اظ آن    مهی  ایه پطؾف ضاَىمبی یًوبوی اؾت کٍ تفکط متبفیعیکی یًوبن آغبظ

َبیی کٍ َمگی حهًل پطؾهف    قًز. پبؾد می َبیی متؿسز اضائٍ زض تبضید متبفیعیک، پبؾد

زَس  اظ مًجًزیت مًجًز ي زض ثؿتط ؾطآغبظ ورؿت َؿتىس. َیسگط زض ازامٍ تًضی  می

تطیه مؿىبی مًجهًز،   ثٍ ؾىًان مُم 24کٍ ثٍ مطيض ي ثٍ يیػٌ زض تفکط اضؾطً، امط وبمؿتًض

                                                           
19. Grundfrage/grounding question 

20. Leitfrage/directive question 

21. Verhaltenheit/reservedness 

22. Scheu/awe 

23. Anfängliches Denken
/
inceptual thinking  

24. το αληθε΄ς /unconcealed 



قهًز کهٍ    مهی ت ثُتط، امط وبمؿتًض، اقبضٌ ای کىس. ثٍ ؾجبض )آلتئیب( غلجٍ می 25ثط وبمؿتًضی

 .( Ibid: 48-50)کىس  ثٍ وبمؿتًضی اقبضٌ می

َبی ایه پطؾهف، ثهٍ پطؾهف ثىیهبزیه، کهٍ       فُم وحًٌ گصض اظ پطؾف ضاَىمب یب پبؾد

قًز. َیهسگط زض زيضٌ   می اؾت، ثب فُم حبل ثىیبزیه میؿط دجًيَمبن پطؾف اظ تصيت 

ایه کهٍ احهًال ممکهه اؾهت ظایهل ي زگطگهًن       » ثًز:ايل تفکطـ ویع متصکط حبل قسٌ 

« گطزوس، نطفبً گًیبی آن اؾت کٍ زاظایه َمبضٌ پیكبپیف َمىهًا قهسٌ ثهب حهبلی اؾهت     

   .(339: 1387 ،)َیسگط

َیسگط یبزآيض قسٌ ثًز کٍ زاظایه اظ فطاچىک آيضزن مىكبء حهبل وهبتًان اؾهت، امهب     

ایه تؿجیط تب حس ظیبزی وكبوگط تقسیط زاظایه یب زضافتبزگی آن اؾت. تقهسیطی کهٍ    بحبل ث

 .(Ibid: 3-340)کىس امب َمًاضٌ َمطاٌ زاظایه ذًاَس ثًز  َط چىس تغییط می

تهطیه امکهبن    زاوس کٍ وُبیی می ضا امطی 26آگبَی -ثىیبزیه تطؼ  َمچىیه َیسگط حبل

آگهبَی امکهبن    تىُب زض تطؼ» اؾتقبز َیسگط، قًز. ثٍ زاظایه، یؿىی مطگ زض آن آقکبض می

گكبیف ي آقکبضقسوی متمبیع ي مكرم مامًن اؾت، ظیطا تهطؼ آگهبَی زاظایهه ضا    

 .(Ibid: 448« )کىس یکٍ ي مىفطز می

زَس. رجپ آن، حبل ثىیبزیه  می تط اظ حبل ثىیبزیه اضائٍ َیسگط زض ایه زيضٌ تفؿیطی ؾمیپ

ً يکىىهسٌ   اؾتىکبفامطی فطاگیط ي مطتجط ثب ق ن  ي قهطط ضهطيضی تفکهط تهبضیری      دجه

اؾت، وبمُبی متؿهسزی   پؽ زاقتاؾت. اظ ایه ضي، حبل ثىیبزیه کٍ وب  انلی آن  دجًي

ایه ياقؿیت کٍ حبل ثىیبزیه ؾطآغبظ زیگهط، ثبیهس وبمُهبی متؿهسزی زاقهتٍ      » گیطز، امب می

« کىهس  می ضا ت ییس ثبقس، يحست آن ضا ثٍ چبلف ومی کكس، ثلکٍ زض مقبثل غىب ي قًت آن

(Heidegger, 1999: 16). 

زضیبفت، امطی کٍ ذهًز ضا ثیكهتط ثهٍ     دجًيتًان زض تىبغط ثب  می پؽ زاقت ضا ،حبل

زَس. امب زض ؾیه حبل َمٍ احًال زیگط، ثٍ وًؾی ثطذبؾتٍ اظ ایه  می نًضت ؾلجی وكبن

                                                           
25. αλη΄θεια /unconcealment 

26. Angst/anxeity 



ؾمیپ اؾت... پؽ زاقت، وقطٍ میبوی ثطای تطؼ وبگُبوی ي حیطت » حبل ثىیبزیه َؿتىس.

 .( Ibid: 12« )کىس می پؽ زاقت، قکل آغبظیه تفکط زض ؾطآغبظ زیگط ضا متؿیه

زَس کٍ ثركی اظ زالیل ت کیس َیسگط ثهط پهؽ زاقهت زض ایهه احهط،       ؾمبز تًضی  می

َبی غطثی اؾت. ضاَی کٍ ثبیس  َب ي مؿطفت قىبؾی قىبؾی گكًزن ضاَی مؿتقل اظ ضيـ

گكًزٌ قًز. مؿىبی اوتقبل زازن، ثٍ وحًی زض مؿىهبی   اظ امط وبمؿتًض ثٍ ؾمت وبمؿتًضی

تًاوس زلیل زیگطی ثبقس ثهط قه ن ضاٌ ؾهبظ     می کلمٍ آلمبوی پؽ زاقت ویع مؿتتط اؾت ي

ً يثهٍ ؾهًی پطؾهف اظ وحهًٌ تهصيت       دجًيزاقت ثطای اوتقبل تفکط تبضیری  پؽ  دجه

(Emad, 2007: 53-5). اوگیهعٌ  تًاوهس ثهٍ وحهًی     مهی  ثطذی اظ ورؿتیه جمالت افبزات

ایه گفته، آوجب، زض مقبثل آوچٍ کهٍ ثبیهس گفتهٍ قهًز،     » َیسگط ضا زض ایه مُم وكبن زَس:

ثبیهس گفتهٍ   » يجهًز ومی ایؿتس، ثلکٍ ایه گفته، ذًز آن چیعی اؾت کٍ ثٍ مخبثٍ تصيت 

 .(Heidegger, 1999: 4) «قًز

گطزز تب اضتجبط يحیپ يجًز ثب مؿطفت زض ثؿتط ضيیهساز   می زض ياقؽ َیسگط ثٍ زوجبل ضاَی

گطزز. چىبن کهٍ    زاقتٍ يجًز ذًز کىىسٌ حفع قًز ي ضبمه تفکط، ثٍ مخبثٍ پبؾساضد آنداظ 

اوسیكٍ چیعی زاقته ي اثساؾی آقفتٍ ویؿهت،   ،27یغضف اوسیك» گًیس: می زض جبیی زیگط

زَس ي ثهٍ   می قطاض يجًزگطی، ذًز ضا پیف ضيی  ثلکٍ تفکطی اؾت کٍ اظ رطیپ پطؾف

  .(Ibid: 60) «ؾبن َمىًا ؾبظز ویبظ زاضز تب ایه پطؾكگطی ضا َمًاضٌ ثسیه يجًز

تًان وتیجٍ گطفت کٍ پطؾف ثىیبزیه زض تىبغط ثب حبل ثىیهبزیه قهطاض زاضز.    می ثىبثطایه

زاقت، َمىًا قس، حبلی کهٍ   ثطای َمىًا قسن ثب پطؾف ثىیبزیه، ثبیس ثب حبل ثىیبزیه پؽ

پطؾف کىس.  دجًيؾبظز تب اظ تصيت  قًز ي پطؾكگط ضا تًاوب می وبقی می دجًيذًز اظ 

گیهطز.   مهی  َط پطؾف ضاَىمبیی ویع زض تىبغط ثب حبل ضاَىمهبیی قهطاض زاضز ي اظ آن تهًان   

َمچىبن کٍ پطؾف اظ چیؿتی مًجًز، متىبغط ثب حبل حیطت اؾت ي ایهه حهبل ضاَىمهب    

 قًز.  می َبی ضاَىمب اوب قسن پطؾفثبؾج تً

زاقت ضا زض ظثبن زاوؿت کٍ ثهب حطکهت    می تًان غًُض ایه ضاَگكبیی مقسمبتی پؽ

مقبلهٍ ای زض ثهبة   زَهس. َیهسگط ثؿهسَب زض     مهی  اظ امط وبمؿتًض ثٍ ؾًی وبمؿهتًضی ضخ 

                                                           
27. Erdenken/Enthinking 



ذهًز   وًیؿس کٍ ظثبن ویع اثعاضی زض زؾت اوؿبن ویؿت، ثلکٍ ضيیساز اظ آند می ًَلسضلیه

پهصیطز کهٍ    مهی  َم ثب گفتبض اوجهب   افبزاتؾبذتبض ظثبن  .(Emad, 2007: 56) کىىسٌ اؾت

اؾت. گفتبض، گفتبضد چیعی ویؿت کٍ ثبیس آن ضا ثگًیهس، ثلکهٍ    دجًيزاقت  ذًز زض پیف

اؾت. گفتبض، گفتبض َمبن اؾت، امب گفتهبض یهک چیهع ویؿهت، ثلکهٍ       دجًيذًز، تصيت 

ً يگفتبض َمبن اؾت اظ وًاحی مرتلف. زض ياقؽ ثبیس گفتبض ضا وبقی اظ ذًز تهصيت    دجه

تًان وبمؿتًض ضا وبقی اظ غًُض وبمؿتًضی زاوؿهت.   می زض غًُض آن زاوؿت؛ َمبوطًض کٍ

ً يقسن ثبوهک اؾهتىکبف    ي ثب رىیه افکه دجًيایه مىؿکؽ قسن ي غًُض اظ ذًز   دجه

َم ثبیس ثٍ وحًی ثهب گفتهبضی َمهطاٌ ثبقهس یهب ثهٍ        افبزاتقًز. ثىبثطایه تفؿیط،  می آغبظ

 «.گفت»ضا  افبزاتؾجبضت زیگط، ثبیس 

پؽ َط پطؾف فلؿفی یب پطؾكی مجتىی ثط تفکط، ثطذبؾتٍ اظ یک پطؾف ضاَىمبؾت 

اؾت. ثىبثطایه َی  وقطٍ ذالئهی   دجًيي َط پطؾف ضاَىمب، ثطذبؾتٍ اظ پطؾف ثىیبزیه 

زض ثیه فلؿفٍ َب يجًز وساضز. ثلکٍ پطؾكگط فلؿفٍ تطجیقی، ثبیس ثتًاوس پطؾف ضاَىمبی 

ؾجبضت ثُتط تهبضید آن   فلؿفٍ مًضز ت مل ضا ثب مكبضکت زض حبل ضاَىمبی آن فلؿفٍ یب ثٍ

ىیهبزیه  فلؿفٍ، کكف کىس ي ؾپؽ وؿجت ایه پطؾف ضاَىمب یب حبل ضاَىمب ضا ثب پطؾف ث

قًز کهٍ   می ظمبوی حبنل ،یب حبل ثىیبزیه مكرم ؾبظز. ثسیُی اؾت کٍ ایه امط دجًي

تط ؾؿی کىس زض وؿجت ثهب حهبل    زاقتٍ ثبقس ي اظ َمٍ مُم دجًيپطؾكگط ذًز وؿجتی ثب 

 ( تفکط کىس.دجًي)چگًوگی تصيت  دجًيثىیبزیه ي اتکب ثط پطؾف ثىیبزیه 

مب، َط چىس زض گطي تهمیمبت اوؿبوی اؾهت،  پطؾف ضاَىمب زاقته یب تغییط حبل ضاَى

َهب ي اضازٌ اوؿهبن ویؿهت. ایهه گًوهٍ امهًض زض ياقهؽ         امب ثٍ َی  يجٍ محهًل فؿبلیهت 

 تًاوس تًؾط اوؿبن پصیطفتٍ یب ضز قهًز. اوؿهبن   می َؿتىس. مًَجتی کٍ دجًيَبی  مًَجت

حهبل   ، مُیبی تغییط حبل ضاَىمهبی ذهًز قهًز.   دجًيتًاوس ثب فُم پطؾف اظ حقیقت  می

ضاَىمب تغییط ومی کىس مگط ظمبوی کٍ حبل ثىیبزیه امکبن ایه امط ضا فطاَم آيضز. ثب مهطتجط  

 تًان ثطای حهبل ضاَىمهبی جسیهس مُیهب قهس.      می ثىیبزیه اؾت کٍ قسن پطؾكگط ثب حبلد

ثب قطاض گطفته فؿبالوٍ زض ایه حبل » گًیس: َیسگط ذًز زضثبضٌ گصاض آذطیه ذسا چىیه می



 :Heidegger, 1999) «زقً ایه اذتفب می حبضط، اوؿبن، پبؾساض ي مطاقت -ثىیبزیهد يجًز

13). 

ثىبثطایه، اوؿبن ق وی اوکبضوبپصیط زاضز، ثسين آن کهٍ الظ  ثبقهس اي ضا ؾهًغٌ قلمهساز     

پهؽ  » یبثهس:  قًز ي تهب مطاقجهت اظ حقیقهت ازامهٍ مهی      کىیم. ایه ق ن اظ آمبزگی آغبظ می

ذهًز قهسن    آند تطیه آمبزگی زاظایهه ثهطای اظ   طیفل حبل،ؾیهتطیه ي زضقًی    ، اقتز

 آند اؾت، ثطای زضافکىسٌ ثًزن زض اظ آن ذًز ایؿتبزن زض حقیقهتِ گكهت زض ضيیهساز اظ   

  .(Ibid: 24) «ذًز کىىسٌ

تًاوس ضؿف تفبؾیط فبیسٌ گطایبوٍ ي ثكطمساضاوٍ اظ َیهسگط ضا   می زقت زض ایه ؾجبضات

َهبی ثكهطمساضاوٍ ي ؾهًثػکتیً وكهبن      ثهب زیهسگبٌ   وكبن زَس. َیسگط زض ایه زيضٌ قطاثتی

ي ضيضتهی   ذًاوهس  تطیه وؿرٍ وُیلیؿم می مىحطاوسیكٍ فبیسٌ مساضاوٍ ضا َیسگط  زَس. ومی

 .(Rorty, 1995: 116) کىس می ثسان اؾتطافویع 

َبی پیكبؾقطاری تب آذهطیه   اظ فلؿفٍ ،َبی َیسگط زض پطؾف اظ تبضید فلؿفٍ فؿبلیت

اظ ایه فلؿفٍ تطجیقی اؾهت. زض ایهه ضيیکهطز، َیهسگط      ای ومًوٍ ،قبؾطانفالؾفٍ ي حتی 

 ،ثسين آن کٍ ازؾبی زؾتیبثی ثٍ مفبَیمی فطاتبضیری زاقتٍ ثبقس ي ثسين آن کهٍ اظ ظثهبن  

    ً پطؾهف ضاَىمههبی اي ضا اظ زل   کىهس تهب   مهی  غفلهت يضظز، فلؿهفٍ آن متفکهط ضا جؿهتج

َبی ثیبن قسٌ زضیبثس ي ؾپؽ وؿجت ایه پطؾف ضا ثب پطؾهف اظ يجهًز مكهرم     پبؾد

کبيز تب ثٍ پطؾف اظ تصيت يجًز ثطای آیىسٌ ثطؾهس.   می زض ياقؽ َیسگط گصقتٍ ضاؾبظز. 

تفکط زض ؾطآغبظ ورؿت ي آضای فالؾفٍ ثطای َیسگط، نطفبً ضاَی اؾت تب ؾطآغبظ زیگهط  

ثٍ ؾًی ؾطآغبظ  -َس ذیلی ظیبز ؾقت ثطيز ذًا می َط کؽ کٍ» :تفکط ضا ثبظگكبیی کىس

 ,Heidegger) «ثبیس آیىسٌ ثعضگ ضا پیف اوسیكی کىس ي آن ضا ثٍ ؾطاوجب  آيضز -ورؿتیه

1999: 41). 

 افهبزات گفتبضَبی ویچهٍ کهٍ تقطیجهبً َمعمهبن ثهب وگهبضـ        ثطای مخبل َیسگط زض زضؼ

( ایطاز قسٌ اؾت، ثبظ َم ثٍ اَمیت پطؾهف ثىیهبزیه ي پطؾهف ضاَىمهبی     1940-1936)

کىس پطؾهف انهلی تفکهط ویچهٍ ضا      می کىس ي زقیقبً اظ َمیه رطیپ ؾؿی می فلؿفٍ اقبضٌ

َهبی   وكهیىس کهٍ ثهٍ پطؾهف     مهی  زاضز کٍ تفکط ویچٍ تىُب ظمبوی ثٍ ثهبض اي اشؾبن  ثكىبؾس.



پطزاظیم. زض َمیه ثؿتط اؾت کٍ اضازٌ مؿطهًف  اؾبؾی زض ثبة وؿجت حقیقت ي يجًز ث

 ،)َیهسگط  قهًز  مهی  طؾف اظ حقیقت مًجهًز ارهالو  ثٍ قسضت ثٍ ؾىًان پبؾد ویچٍ ثٍ پ

1388 :106-105). 

کبفیؿت؟ ثؿیس اؾهت   ثطای تحقپ ضيقی مىبؾت جُت فلؿفٍ تطجیقیآیب ایه زیسگبٌ 

وكهسٌ اؾهت.    تجییه َب فلؿفٍثطای مقبیؿٍ اٌ مىبؾت ضنًضت چطا کٍ َىًظ  ،چىبن ثبقس

مىػهًض اظ پسیساضقىبؾهی   َیهسگط پسیساضقىبؾهی َطمىًتیهک اؾهت.      اؾتفبزٌضيـ مًضز 

ثلکهٍ نهًضت ؾملهی     ویؿت. يجًز ي ظمبنَطمىًتیک، نطفبً ضَیبفت َیسگط متقس  زض 

کبضثطزٌ اؾهت.   فلؿفٍ يضظی َیسگط اؾت، اؾم اظ آوچٍ زض زيضٌ متقس ، مت ذط ي میبوی ثٍ

تًاوهس ثهٍ وًثهٍ ذهًز آن ضا      مهی  جمبلی ضيقی اؾت کٍ َط کؿیایه ثٍ مؿىبی يحست ا

زقت زض تًضیحبتی کٍ زضثهبضٌ ضيـ   َبی جسیسی زض آن ثیبثس. ثبظپیمبیس ي چٍ ثؿب یبفتٍ

َهبی   َهب ي مؿطفهت قىبؾهی    قىبؾهی  َمچىیه تقبثل آن ثب ضيـ زازٌ قس، افبزاتوگبضـ 

 پسیساضقىبؾی َطمىًتیک تسيیه قسٌ اؾت. اجطایزَس ایه احط ویع ثب  می وكبن مسضن،

 یساضقىبؾه ی، وحًٌ يضيزـ ثهٍ پس ساضقىبؾییقٍ مه زض پسیرطسگط ذًز زض ضؾبلٍ یَ

، ثٍ يجهٍ  یساضقىبذتیزاضز کٍ اظ َمبن آغبظ مطبلؿبت پس می بنی  زازٌ اؾت. اي ثیضا تًض

ثبؾتبن زاقهتٍ،  ًوبن ی یكٍ َبیکٍ زض اوس یثب تًجٍ ثٍ ت مالت یساضقىبؾیمىکكف کىىسٌ پس

بن یه ًَؾطل ثًزٌ اؾت. زض پب ییاؾتؿال یىٍ وقس اي اظ آگبَیه ظمیزقت زاقتٍ اؾت ي َم

بن یه ک مکتهت ثهٍ پب  یه ثٍ مخبثهٍ   یساضقىبؾیکىس کٍ ظمبوٍ پس می سگط اشؾبنیه ضؾبلٍ، َیا

-Heidegger, 1972: 74)اؾهت   تفکهط امکبن مبوسٌ اؾت،  یاؾت ي آوچٍ اظ آن ثبق سٌیضؾ

82). 

گفتگهً ي  زض تفؿیط ایه مطبلت ي ویع زض تًجٍ ثٍ ثیبن َیهسگط زض ضؾهبلٍ   فًن َطمبن 

 کىس، ثیهبن  می کٍ زض آن َیسگط َسف ذًز ضا ثسين وب  مبوسن ضيـ تفکطـ مؿطفی ظثبن

اظ  ي ظمهبن  يجهًز بت یه يجًز ضا ثب ازث -هیٍ زاظایسگط يحست ضاثطٍ زيؾًیَزاضز کٍ  می

ک ضاثطهٍ  یه ضاثطٍ، یگط لحبظ کطزٌ اؾت. ایز یؾً د يجًز اظیبت تبضیک ؾً ي ثب ازثی

قت مىجط گطزز. تهصکط مُهم   یتًاوس ثٍ کكف متساي  حق می اؾت کٍ یکیٍ َطمىًتیزي ؾً

ىهس  یيجهًز زض فطآ  ذهًزِ  یریج تبضی، حیه اؾت کٍ زض زيضٌ يجًزقىبؾیفًن َطمبن ا



. یهطز گ یه مهًضز تًجهٍ قهطاض مه    یه زاظا یریج تهبض یمبوس، َط چىس ح یم یفُم مغفًل ثبق

 ییَهب  سگط ثب تًجٍ ثٍ اؾتؿمبل ياغٌ ضيـ زض ؾلم، کٍ مًجًزات ضا ثهٍ اثهػٌ  یه َیَمچى

بن قسن فقط ثٍ آن نًضتِ قجالً مقطض قسٌ تًؾط ضيـ، مجسل ومهًزٌ  یکىتطل ي ومب یثطا

زض  یکیاؾهت. زيض َطمىهًت   یتط ه کمیگط تؿ یثطز کٍ تساؾ می ثُطٌ ضاٌاؾت، اظ انطالک 

قجهل اظ پطؾهفد پطؾهف قهسٌ،      یبوگطیپطؾف پطؾف گط ي ومب هیس، ثیکطز جسیه ضيیا

ىس پطؾف ي فُم اظ ؾس  ي جُل آغبظ یقًز کٍ فطآ می سیگط ت کیطز. پؽ ثبض زیگ می قکل

 .(Herrmann, 1996: 89-179 Von) زاضز  اظ اثُب یطیؾ ثٍ يضًک قًز ي یوم

 ویع ایه ضيـ کمهبثیف مؿتجهط اؾهت ي آن ضا    افبزاتزَس کٍ زض  می فًن َطمبن وكبن

ای یبفت کٍ ثٍ تفکط تبضیری يجًز، ثهٍ ؾىهًان امهطی     کىىسٌ تًان مخالً زض وسای اقبضت می

ثٍ اؾتقبز اي، ایه پسیساضقىبؾی َطمىًتیک َم  قًز. می پیكبپیف زازٌ ،قبثل رطک افکىسن

ضيیگطزان وكسٌ  مبنيجًز ي ظاؾت، َط چىس اظ يجٍُ وػط  یالجتٍ زاضای زگطزیؿی زضيو

 .(Von Herrmann, 2001: 123 ) اؾت

ي ایهه وهًؼ    َؿتثٍ فلؿفٍ تطجیقی  یچٍ ویبظ :ؾطاوجب  ایه پطؾف قبثل رطک اؾت

 مهب ثسیُی اؾت کٍ پبؾد ایه پطؾف ثط ؾُسٌ  ؟کىس می تطجیپ فلؿفی، چٍ مكکلی ضا حل

ثطای فلؿفٍ تطجیقی وجهًزٌ اؾهت. امهب ثهطای      قطحیؾت ي وٍ َیسگط، چًن يی مسؾی ا

تًاویم اظ ذًز َیسگط ثُطٌ ثجطیم. َیسگط رجؿبً ثب مؿهبوی فبیهسٌ    می یبفته پبؾد ایه پطؾف

فُمیهسن  » :زاوس می گطایبوٍ ثطای فلؿفٍ ؾطؾبظگبضی وساضز ي تفکط ضا یک حؿه فی وفؿٍ

ثهبقی مبوهسن زض پطؾهف ي اوتػهبض      [ثٍ مؿىبی] پطؾف ضا زاضز،  چٍ کٍ ثیكتطیه اضظـ آن

 . (Heidegger, 1999: 56) «اؾت

چهطا کهٍ تىُهب ثعضگتهطیه     » زَهس:  می پبؾد لعي  تفکط آغبظیهؾاليٌ ثط ایه زض پطؾف اظ 

تًاوس مب ضا اظ گم قسن زض َیبًَی  َىًظ می ذًز کىىسٌ ساز اظ آندتطیه ضيی ضذساز، زضيوی

  .(Ibid: 40) «نطف يقبیؽ ي افعاضياضگی وجبت زَس

اوگبضز کٍ ثحطان ؾبلم امطيظ، وبقی اظ ثحطان زض تفکط مسضن  می زض ياقؽ َیسگط مؿلم

ثكط ومی تًاوس اظ وُیلیؿهم ي   اؾت ي تب مىكبء ایه ثحطان ثب غضف اوسیكی قىبذتٍ وكًز،

   ثی مؿىبیی وجبت یبثس.



نهًضت  ایه پبؾد ویع مبوىس اکخط مجبوی فلؿفٍ َیسگط، الظ  اؾت تب تًؾط مربرت ثٍ 

 َهبی مطؾهً  فلؿهفی ثُهطٌ ثهطز.      حاًضی زضک قًز ي ومی تًان ثطای آن اظ اؾهتسالل 

تًان ثیكهتط فؿهبلیتی وػهطی ي حؿهه آن ضا وهٍ       می ثىبثطایه پطزاذته ثٍ فلؿفٍ تطجیقی ضا

َب ي ثیف اظ َمهٍ فهطؼ ثهط     َبی فلؿفی ي فکطی، ثلکٍ فطؼ ثط آن پطؾف امطی مؿتقل اظ

ثهطای فلؿهفٍ    کؿهی  ،زض ایهه مؿىهب   .زاوؿهت  يجًز پطؾف انلی فلؿفٍ یؿىی پطؾف اظ

فلؿهفٍ تطجیقهی ثركهی اظ    قبئل ثٍ مبَیت ویؿت، ثلکهٍ   ای مؿتقل تطجیقی ثٍ مخبثٍ ضقتٍ

 ضؾبلت تفکط امطيظ ثطای فُم حیج تبضیری اوؿبن ي امًض ضاظآلًزٌ ثٍ تفکط ویبمسٌ اؾت.

 

 وتیجٍ  

اؾت کٍ نًضتی اظ نهًض  قًز. قکل ايل ظمبوی  می قکل وبممکه تطجیقی زض زيفلؿفٍ 

یب حتی فلؿفٍ َهبی غیطکالؾهیک ضا    ،َبی کالؾیک یب ثٍ انطالک مبثؿسالطجیؿی ضا فلؿفٍ

ثب تفؿیطی ؾىتی ي مبثؿسالطجیؿی، انل قطاض زَیم ي قهس زاقتٍ ثبقیم کهٍ ثهب فُهم ایهه     

ياض   .آل یب مؿیبض، َمٍ چیع ضا ثط آن اؾبؼ ثؿىجیم فلؿفٍ ثٍ ؾىًان فلؿفٍ وُبیی ي ایسٌ

اؾت کٍ ثب ایه تؿجیط، فلؿفٍ تطجیقی مؿىبی محهلی وساضز ي نهطفبً ثؿهس ي قهطة زیگهط     

تًجٍ ثٍ ایهه کهٍ ایهه وهًؼ اظ فلؿهفٍ       ایم. ثب اوسیكٍ َب ضا ثب فلؿفٍ مطلًة ثطضؾی کطزٌ

يضظی، امطيظٌ رطفساضان چىساوی وساضز، ایه وًؼ اظ فلؿفٍ تطجیقی ویع ومی تًاوهس چىهسان   

 زيامی زاقتٍ ثبقس. 

مًضز اوتقبز کطثه اؾت. ثط ایهه اؾهبؼ َمهٍ چیهع      تبضید اوگبضینًضت زي  َمبن 

َب وساضز. ایه زیسگبٌ  زَس ي ؾلل ي ؾًاملی جع َمبن می زضپی تبضیری ضخ رجپ يقبیؽ پی

، ومهی تًاوهس ثهطای تحهًالت     یکی ویؿهت حیج تبضیری ثطای اوؿبن  ثٍ قبئل قسن کٍ ثب

زلیل قبثل تًجُی اقبمهٍ   اوسیكٍ َب، مساي  َمچىیه ثبظذًاوی اؾبؾی فکط ي ظوسگی ثكط،

زض ایه رطظ تلقی، َمٍ چیع ضي ثٍ پیكطفت )یب ضي ثٍ پؿطفت( اؾهت ي جؿهتجًی    کىس.

امطيظٌ رطفهساضان ظیهبزی ضا اظ زؾهت     ثٍ تبضید، تکبملیٌ زیگطی الظ  ومی آیس. يلی وگب

 ال غبیت جسی قسٌ اؾهت. زازٌ اؾت ي پطؾف اظ وحًٌ تغییط تفکطات ي جؿتجًی احً



فلؿهفٍ تطجیقهی ویهع قهطاض گطفتهٍ      ؾطنهٍ  ایه زي وکتٍ مًضز اشؾبن ثطذی نبحت وػطان 

 اؾت.

پبؾد زیگط، پبؾری مجتىی ثط پصیطـ يجًز ي امکبن ثطقطاضی اضتجبط اوؿبن ثب يجهًز  

، فلؿهفٍ تطجیقهی، َمهبن پطؾهف آگبَبوهٍ اظ پطؾهف َهبی        ثهب پهصیطـ ایهه ضاٌ   اؾت. 

اؾت تب ثطای پطؾف گطی ثىیبزیه اظ تهبضید فلؿهفٍ ضاَگكهبیی     مطبلؿٍضاَىمبَبی مًضز 

اَمیت ي ضطيضت ایه ضاٌ ضا ومی تًان زضک کطز ي ياضز آن قس، مگط آن کٍ اوجب  قًز. 

 ياضز ثًز.زض آن ، ثسان قجل اظ يضيز -ي يجًزی ثٍ مؿىبی َطمىًتیکی –

 

 پی وًشت

ثبة کٍ َىط چیؿت کالً ي قطؿهبً اظ پطؾهف زضثهبضٌ    ت مل زض ایه »گًیس:  می َیسگط ذًز زض ایه ثبة. 1

 .(77: 1385)َیسگط « پصیطز. َىط... ثٍ ضيیساز تؿلپ زاضز می يجًز تؿیه

2 .Fugeٍقًز. می قًز کٍ مؿمًالً ثٍ َمیه قکل زض فبضؾی تطجمٍ می ، فًگ ثٍ ثركُبی مًؾیقی گفت 

کىس،  می مؿىبی جسیسی کٍ اي اظ يجًز اضازٌزاویم کٍ َیسگط زض ایه زيضٌ ثطای وكبن زازن اَمیت  می .3

 Beyngي  Be-ingَهبی مرتلفهی اظ جملهٍ     کىهس. زض اوگلیؿهی مؿهبزل    می اؾتفبزٌ seynاظ  seinثٍ جبی 

َبی فبضؾی مبوىس َؿتً، چىسان مىبؾت ثٍ وػط ومی ضؾىس. اظ ایه ضي، اظ ذًز  قًز. امب مؿبزل می اؾتفبزٌ

 قًز. می ( اؾتفبزٌدجًيي آذط آن )کلمٍ يجًز ثب ثطجؿتٍ کطزن حطيف ايل 

کىهس، مهب ویهع ثهٍ      می اؾتفبزٌ Da-seinاظ  Daseinثب تًجٍ ثٍ ایه کٍ َیسگط زض ایه احط اغلت ثٍ جبی . 4

حبضط ثُطٌ ثطزیم تب زاللت ثیكتطی ثٍ مقهًز َیسگط )وؿجت يجًز ي حاهًض(   -جبی زاظایه، اظ يجًز

کىس. احتمبالً مقهًز َیهسگط تفکیهک    ویع اوؿبن ي... اؾتفبزٌ میزاقتٍ ثبقس. الجتٍ اي گبَی ویع اظ زاظایه ي 

 .اؾتاظ اقربل ي افطاز اوؿبوی  ،اوؿبن ثٍ رًض کلی

 

 مىابع

 ( 1373چبح زي  قبیگبن، زاضیًـ)،        َبوطی کهطثه: آفهبو تفکهط مؿىهًی زض اؾهال

   .اوتكبضات فطظان: پطَب ، تُطانتطجمٍ ثبقط ، ایطاوی

 َ ،رجبرجهبیی،  تطجمهٍ جهًاز   ، ایطاوهی ي فلؿهفٍ تطجیقهی   فلؿهفٍ   ،(1369وطی )بکطثه

 .اوتكبضات رًؼ:تُطان



  ،ًثٍ فلؿهفٍ َبیهسگط   افبزاتزضآمسی ثط  ،(1386زاویال )يالگبوی،  ٍ محمسضضهب   تطجمه

 .گب  وًاوتكبضات :قطثبوی، تُطان

  یقههُبثبءیضتطجمههٍ پطيیههع  ، یؾههطآغبظ کههبض َىههط   ،(1385) َیههسگط، مههبضتیه، 

   .اوتكبضات َطمؽ:تُطان

 آگٍوتكبضات ا:قبوًوی، تُطانایطد تطجمٍ ، ویچٍ ،(1388) َیسگط، مبضتیه. 

 اوتكهبضات  :تُهطان  ،یجمهبز ؾهیبيـ   تطجمٍ ،ي ظمبن یَؿت ،(1387) َیسگط، مبضتیه

 .ققىًؼ
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