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 چکیده

 از  یکی  توانیم  را  عااهم  هبا(  ،یاتئور)  ینظر  کردیرو  بر(  ،یاپرات)  یعمل  کردیرو  تقادم  باه  قول
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 کتا  یمحتوا کنیه. آوردینم انیم  به  ساان  ارسافو.   یفرونساع از حیتصار  به اهبته دگریها  زمان.،
 یاترجمه را  زمان و وجود که دهدیم  را  متال نیا  .یوهوع  چون  یریشاه   نیمحقق  به که  اسات چنان
 مفهوم  یضااامن  ظهور  چهاار  کرد  خواهاد  تالش  مقااهاه  نیا.  بادانناد  ارسااافو  کومااخوسین  اخال   از
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 دمه  مق

 را  فلسافه که  فلسافه از  یفهم بر   لبه  جهت  در  بود  یتالشا  آ از از  هم  دگریها  ةفلسافع
  یتلق   آن  از  برآماده  مساااائال  و انیاآدم  اتیاح  از  منتزع  و( ،یاتئور)  ینظر یتیفوااه  چوناان

 که  1921  یزمسااتان  ترم ةارائ  از  شیپ  یحت یو(.  Thanassas, 2012: 31)  کرد.یم
  پررنگ  ظهورع  ل،یساایک  ریتوب به و  ارساافو  با  جوان  لسااوفیف  یجد  ةمواجه  آ از  ةنقف

 سال  یدرسگفتارها  در.  شودیم  محسو (  Kisiel, 1995: 227)  دگر.یها یبرا  ارسافو
  یخواه تیتمامع  خود  آنچه  دنیکشاا  چاهش به  را  خود  ةفلسااف  ةفیوظ  نیناساات  ز،ین  1919
 نیچن  ةسالف  چراکه،ع   (Heidegger, 1987: 72) دانسات  خواند،یم  1،.یتئور  میرژ
 یکنار  به اسات،  اتیح  خود که  را  فلسافه  موضاوع  تنها  تاًینها  بلکه  و  یاصال  موضاوع  ،یمیرژ
 (.Thanassas, 2012: 31) نهد.یم

  یعقالن   فضاائل بحث  لیر  کوماخوس،ین  اخال   شاشام  کتا   در  ارسافو  گر،ید  یساو  از
  ،( Sophia)  ایساااوف  یونی  گر،ید  لتیفضااا  چهار  کنار  در(  phronesis)   یفرونسااا  از
  ضاامن که  یحاالت  عنوان به(  nous)  نوس و(  techne)  تانه  ،(episteme)  سااتمهیاپ

 نام  شاود،یم  نائل(  قتیحق  مساامحتاً  aletheuin)  ونیآهث  به( روح  مساامحتاً)  پساوخه  آنها
 به  نیالت-یحیمساا ساانت  در   یفرونساا(.  Aristotle, 1963: 1939b) اساات  برده
(prudential  )واژه  نیا.  دیاگرد  ترجماه  بود یشااایاناددور  و  اطیااحت  حزم،  یموناا  باه  کاه 

  همواره که  ایگونه  به  اهبته.  اسات  متفاوت  و  ریمتغ  طیشارا  در  کردنعمل  یمونا  متضامن
  یفرونساا واقع  در.باشااد(  ی ائ  سااوادت)  ایمونیائودا  ای(  ینهائ  تی ا)  telos  به  موفوف
  یمبتن   یکردیرو شاتریب  ایساوف و  ساتمهیاپ  چون  یفضاائل  برخالف که اسات  یقتیحق  متضامن

  یعمل   حکمت  به  آن  از  یاساالم  عاهم  در که روسات  نیهم  از  دیشاا.  دارد  عاهم  به کنش  بر
 .استشده ریتوب

  ة مواجه  به  دگر یها   که  ارسفو   ةشیاند   مقومات  توداد  ان یم  از   مقاهه  ن یا   در  ما
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  گمانمان   به  که  را،    یفرونس  مفهوم  ی دارشناسیپد   پرداخته،   آنها  با  شناسانهدار ی پد
  ی ونی  دگر،یها   ةفلسف  یهامؤهفه  نیتری اساس  از  یکی  به  آن.  در  نهفته  یو رین  یآزادسازع

  قرار   ی بررس   مورد  است،  ،یتئور  ش یگشا   ا ی  کردیرو   بر  ، یپرات  شی گشا  ا ی  کرد یرو  تقدم
  زمان   و  وجود  کتا    یرو  تمرکز  بر  تالش  چند  هر  یبررس  ن یا  در .  مپردازی  یم  داد،   میخواه
  ی ح یتصر  ماً یمستق   یفرونس  مفهوم   و  واژه  بر   کتا    نی ا  در   آنکه  سبب   به  کن ی ه  م، یدار

  ز ین  1927  سال  در   زمان  و  وجود   ظهور  از  شی پ  یهادرسگفتار   به  یارجاعات   است،نرفته
  ی ردپا  افتن ی  بدون   زمان  و   وجود   م یمفاه  ن تری  مهم  از  یبرخ  که  آنست   واقع.  داشتم یخواه

 چه  آن.  ستندین  درک  قابل  بسنده  و  مستوفا  نحو  به  نیشیپ   یدرسگفتارها   در   آنها  مضمون
  رساهه   از -ساههدوازده   حداقل  یاشه یاند  محصول   واقع  در  کرد،  منتشر  1927  سال   در  دگر ی ها

  و ساته  شکل  و  افتند ی  تفور دوره ن ی ا ی ط در   م یمفاه از  ی ار یبس و  بود  -1915 ی اریاستاد
  . یرامون یپ  جهانع  مفهوم  اهمثل   یف .  دی گرد  طرح  زمان   و  وجود   در  که  بود   آنها  ةپات
(environing World  )1919  درسگفتار  در  بار  نیناست   (Heidegger, 1987: 

  مفهوم   ای .  شد  ی منته   زمان  و  وجود (  umwelt)  راجهان ی پ  به  یتفورات   یط   و  مفرح (  19
  ابتدا   داشت،   شمارانه  گاه  ری    زمان  به  اشاره   کرونوس،  به  تقابل  در  که(  Kairos)   روسیکا
  مفهوم   ئتیه به  سرانتام  و   مفرح(  ین ید اتیح  یدارشناس ی پد)  1920-1921  درسگفتار در
  ن ی ا  ان ی م  از.  درآمد   زمان   و   وجود   در  ن. ی دازا  وجود  های   یبودگ برون   مثابة  به  زمان   مراتبع

  عنوان   ر م  به  که  -(  افالطون  ستیسوف)  عنوان  تحت  192۴  درسگفتار  اهبته   درسگفتارها
  ارسفو   یفرونس  فهومم به  مفصل  نحوی  به  ست،یسوف  ة رساه  ری تفس  بر  ،عالوه  آن  رهزن
 .داشتخواهد  ما موضوع در  یاژه ی و گاهیا -  است پرداخته 

 س ی فرونس  مفهوم به  دگريها کرديرو فرد  به منحصر یهای ژگيو

  در  توانیم را ارسااافو  یفرونسااا باه  دگریاهاا  خاا   کردیرو  یهاایژگیو  نتری  مهم
  قی طر.  شااودیم  مواجه  مفهوم  نیا  با  آن  در  یو که جساات  یبسااتر  ز،ین  و  مواجهه  قیطر

  گرید  مفهوم  و  متن  هر  با  یو  ةمواجه  یاهگو  همان  از   یفرونس  مفهوم  با  دگریها  ةمواجه
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  ،ی ساااازرانیو  یونی  کندیم تیتبو  یفلساااف  سااانت  با او  ةمواجه  ةنحو  از  یکل  طور به و
  بادان  را  یآهماان( Destruktion)  توانیم  کاه  یگرید  ةواژ  هر  ایا  ب.یاتار  و  ،یاتفکع

 یةنظر)  1915  یدکتر  ةرسااه  در  یحت  ش،یخو  یفلساف  کار  آ از  همان  زا  دگریها.  برگرداند
 سااانت و  متون به  کننده.  خود  آنِ  ازع  یکردیرو(  اساااکاتوس  دون   نزد  مونا و  مقوالت
  در  در  هایکیتساااهون به   یقد  پوه   ةنام  لیتأو  آن  شاااهد)  ینید  متون  یحت  و  یفلسااف

  مفهوم به  دگریها  کردیرو  یوهو  فرانکو. اسات  داشاته(  ینید  اتیح  یدارشاناسایپد  درساگفتار
 :Volpi, 1994) اساات  خوانده  ارساافو.  شااورمندانه  یخودساااز  آنِ  ازع  را   یفرونساا

196.) 

 به  دیگویم  سان  دگریها  توساط  یفرونسا  مفهوم  یساازرانیو از  آشاکارا  یبرنوساکون  
  دارد  اشاااره  .یساااز  رانیوع  نیهم  به نهیزم  نیا  در  خود مرجع  ةمقاه  عنوان  در که  ینحو
(Bernasconi, 1989: 129  .) یدرساااگفتاارهاا   در  خود  کاه  گاادامر  گئورگ  هاان  
  نی ا :ع دیگویم او.  دارد  باره نیا  در  روشانگر  یقوه  داشاته،  حضاور  ارسافو  خصاو   در  دگریها

 از  هم  ،  سااازی  مدهل  قدرت  هحاظ  به هم  بودند،  یادماندنی به  هایی  لیتأو  درسااگفتارها،
 میداشات  را  احسااس  نیا  ما  درساگفتارها  نیا  در.  گشاودندیم که  یفلساف  یاندازهاچشام ثیح
  آنِ  از  ای  دیگویم  سااان  خود  نظر وجهه  از واقواً  دگریها  داد   یتشااا  توانینم  گرید که

 امروزه: عدیگویم  یموضااو  در  نچنی هم  گادامر(.  Gadamer, 1985: 49)  ارساافو.
  ةده  اوائل  یدرسااگفتارها  -  ارساافودر به  دگریها  مشااغوهیِ دل که  سااتین  یدیترد  گرید
 مسئله  نیا  اما(  درسگفتارها  رادیا  زمان)  زمان  آن  در.  است  سازرانیو  و  نقادانه  -قرن ستیب

 (. Gadamer, 1987: 199) نبود. واضح چندان

 بساتر  هحاظ به  مواجهه  ةنحو  بر  عالوه  ارسافو   ِ.یفرونساع  مفهوم با  دگریها  ةمواجه
 ایگانه  پنج  یعقالن  فضاائل  دگریها. اسات  متفاوت  نیشایپ  مواجهات با  زین  مواجهه  ةنیزم و
 ا،یسااوف  سااتمه،یاپ)  کشاادیم  شیپ  کوماخوسین  اخال  شااشاام  کتا   در  ارساافو که  را

 و  یمدن  علم   یتاسا  ای  علوم  احصااءِ  یبرا  یادیبن  باهذات،  و اوالً(  نوس و  تانه   ،یفرونسا
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 است  ت.قیحق  و  وجودع  مسئله  افق  بستر  در  را  فضائل  نیا  بلکه،  دهدینم  قرار...    و  اخال 
  هماان  ایا  یآشاااکاارگ  انحااءِ  دگریاها  یبرا  گانهپنج  فضاااائل  نیا.  فهمااندیم و  فهمادیم که

  آزاد  باًیتقر  یاترجمه  در او.  هساتند  زهایچ(  aletheuein)  یآشاکارگ  همان  ای  ینامساتور
  کوماخوسین  اخال ِ شاشامِ  کتا ِ  ساومِ  فصالِ  نیناسات سافر  از( اسات یو  ماهوف که  چنان)
  آشاکار را  موجودات  انکار  ای  قیتصاد با  یانساان  نیدازا  که  دارند  وجود  قیطر  پنج:عآوردیم
 انحاءِ  نیب  زیتما  ارساافو،  از  تیتبو به  دگریها(.  Heidegger, 1997: 15)  سااازد.یم

  ،ی آشکارگ   نیا  در  چه  آن  ادیبن  بر  را(  یعقالن  لتیفض  گونه  پنج  همان  ای)  یآشکارگ  ماتلف
:  کند یم  میتقسا  نوع  دو به  رسادیم  یآشاکارگ به  را چه  آن  و  دهدیم  قرار  شاودیم  آشاکار

  موروض و  خوش دساات که  ییزهایچ و.  سااتین  یراه  آنها  در  تبدل و  رییتغ که  ییزهایچ
 ةنحو  ساااه  قاهیطر  از  نادارد  راه  آن  در  تبادل  و  رییتغ  چاه  آن. رنادیگیم  قرار  تبادل  و  رییتغ

 دو  قیطر از  اساات  تبدل  و  رییتغ  موروض  چه  آن و(  نوس  و  ایسااوف  سااتمه،یاپ)  یآشااکارگ
 به  یزیچ   یفرونسا  در  پ .  رساندیم  یآشاکارگ به(  تانه  و  یفرونسا)  یآشاکارگ  ةنحو

  یآشاکارگ  به   یفرونسا  در  چه  آن ساتیچ  اما. اسات  رییتغ قابل  که  رسادیم  یآشاکارگ
 یانساان  نیدازا به   یفرونسا: عکه  دهدیم  پاساا  نیچن ساوال  نیا  به  دگریها  رساد یم

 با که  یوجود:عرایز(.  Ibid: 43.. )کشااندیم  یآشاکارگ  به ار  آن  قاًیدق و  اسات  موفوف
 مقام  یانساان  نیدازا که اسات   یپراکسا  در و  اسات   یپراکسا  شاود،یم  آشاکار   یفرونسا
 (.Ibid: 100) دارد.

  در  بلکه  اخال ،  سااحت  در نه  را   یفرونسا  دگریها که  کرد  ادعا  توانیم  بترتی  نیبد
 به  کند یم  مفرح که اسات  وجود.  یآشاکارگ مثابة به  قتیحقع و  یشاناسایهسات  سااحت

  ارسافو.  ةدارشاناساانیپد  ریتفساع  همان  در.  وجود  قتیحق و  وجود  قلمرو  در  خالصاه  طور
 انحاءِ  مثابة  به  یاخالق  مساائل  نهادن  کنار با  را  گانه  پنج  یعقالن  فضاائل  یو که  میخوانیم

  یتلق  راساا  یاساتر به و  لیاصا  وجود  ،ی به  یباشا  تیفول  امکان  یریپذدساترس  ماتلف
  یافق   در  دیبا  یارسفوئ  اخال   که  کندیم  اعالم  و(  Heidegger, 1992: 376)  کندیم

  وجود  در که  یوجود  بر  باشااد  یشاارح  اخال ، که  نحوی  به  ابندی  تقرر  شااناسااانهیهساات
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 (. Ibid: 397) آنتاست ،یانسان

  در  بود  اساهه  یشناسیهست  در  اخال   استغرا  و  استحاهه هزوم  خصو   در  موضع  نیا
  یها دوره  در  یتفاوت ثیح  نیا  از و  شاودیم  اعالم  صاراحت به  زین سام.یاومان  با   درع ةنام
 نیب نسابت  با   در بوفره  ساوال به  پاساا  در  دگریها  نامه.ع  در.  ندارد  وجود  دگریها  یفکر

  چونان  را(  ethos)  اتوس  توس،یهراکل از  یمتن  در  تأمل ةواسافبه  ،یشاناسایهسات و  اخال 
 : ندیگزیم یسکن آن در انسان که شمردیم یاگشوده هرسو و مأوا

  ی م یسکن  انسان وجود ی مأوا در  اخال  اتوس، ةواژ ن یاد یبن یمونا  مفابق اگر عحال
  چونان   انسان)  انسان   نی آ از  مقوم  مثابة  به  را  وجود  قتیحق  یتفکر  آن  گاه  آن  ند،گزی
  متضمن  را   اخال    سرمنشأ   د خو   در   ش ی پ  از   همآره   شمرد،   یم (  ex-sisting  ی ش یخو-برون
  است.   یشناسی هست   بلکه  اخال    نه  گرید  تفکر  گونه  نی ا   صورت،  نیا  در   کنیه.  است
(Heidegger, 1987: 175 ). 

 زمان و وجود   در  سی فرونس

  تفکر  و  خا ،  طور به   یفرونسا  مفهوم  حضاور  ةنحو  خصاو   در  دگریها  نیمفسار
  در.  اندکرده  ارائه  یمتقارب  بایتقر  اهبته و  متفاوت  آراء  زمان  و  وجود  ،در  عام  بفور  یارساافوئ

 یاترجمه:  زمان  و  وجود:عآن  عنوان  که  یامقاهه  در  2.یوهو  فرانکوع  آراء،  نیا  نیترکالیراد
  چونان  را  ارسافو  یعمل فلسافة اسات(.  Volpi, 1994: 203)  کوماخوس .ین  اخال   از

  هرچند.  اسات  دانساته   یپراکسا  مثابة  به  نیدازا  الیساتانسایاگز  لیتحل از  یبارز  نشاان
 یبرا  یدیترد  مقاهه  یمحتوا  اما  شاودیم  دهید  یوهو  مقاهه  عنوان  یانتها  در  یساؤاه  عالمت
 . است مثبت عنوان، سوال به مؤهف جوا  که گذاردینم یباق خواننده

  از   دگری ها  لیتحل  که  سازدی م  مدهل  کال،یراد  تر  کم  و  ترم یمال  یی رأ  در  3نو یتام  ژاک

  اصاهت. ع  از  او  بحث  و  تانه   ییارسفو  مفهوم   ل یتحل  از  زمان   و  وجود   1  باش   در  "4ابزار"
.  است  افته ی  اشتقا    ا ی  شده   اخذ    ی فرونس  مفهوم  از   کتا ،   نی ا  دوم   باش   در 
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(Taminiaux, 2002: 24  .)به  ن یشیپ  آراءِ  از   ترمیمال  یاندک   که  ی نظر  اظهار  در  باز  
  مفهوم   و   زمان  و   وجود  میمفاه  ی برخ  ان ی م  یوندیپ  به  قائل   ی برناسکون  رسد،ی م  نظر

  حداقل   رسد ی م  نظر  به.  (Bernasconi, 1989: 130)   گردد ی م  یی ارسفو    یفرونس
  هستند    طرح  قابل   زمان  و  وجود  در     یفرونس  موادل  م یمفاه  عنوان  به  مفهوم  چهار
 زبان   به   ارسفو  آرار  ،یکالس  یهاترجمه   در   هم  و   یوسف  قرون   در   هم   اهبته   که  یسیفرونس

.  شدی م   فهم  مبنا  نی هم  بر  و  ترجمه  Prudence  به(  یسی انگل  مثل)  ین یالت  از  مشتق   های
  فهم . circumspection  =Umsicht ۴=  یرانگری پ. 1: از  عبارتند دی کاند چهار  نیا
=  understanding    =verstehen  3  .ت یمصمم    =Entschlossenheit  = 

resoluteness  ۴ . وجدان   =Gewissen  =conscience . 

 ( umsicht) ینگر را یپ اي ینگرجوانب .۱

  مفهوم قاهب  در  ییارساافو   یفرونساا  مفهوم  حضااور  با  را  خود  دهی هم  یبرناسااکون
  چهاار  از  ،یاهر  کاه  میبرآن  ماا  کنیه(.  Ibid. )داردینم  پنهاان  زماان  و  وجود  در  یرانگریپ

 به  اگر  یحت  گرید  یساو  از.  باشاند مفرح  توانندیم  یگرید  یدهایکاند  یحت و  فو   دیکاند
  داریاپاد  ،یا  یانیابن  نحو  باه  هاا  آن  کاه  نمود  دیاتااًک  دیاباا  م،یکن  اکتفاا  دیاکااناد  چهاار  نیهم

 به یوقت  ارسافو.  دارشاناساانهیپد  ریتفساع  درساگفتار  در  دگریها.  دهندیم  لیتشاک  یوحدان
  آن  از  مشاتق  یهاواژه و  Prudentia  ینیالت ةکلم  به  سانتاً که  رسادیم   یفرونسا ةواژ

  کندیم  ریتوب  Fürsorgliches sichumehen به  را  یفرونسا  اسات،  شادهیم  ترجمه
 solicitous looking around  صاورت به  درساگفتار  نیا  در  آن  یسایانگل  موادل که

oneself  رامونیپ به  ینگران-دل و  مشااغوهی دل  با  توأم  سااتنینگر  یونی اساات   آمده  
 باه  کاه  آنناد  یایامه  کاامالً  اصااافالحاات  نیا(.  Heidegger, 2001: 239)  شیخو

"Umsicht  به  یسیانگل  نیمترجم  که  "زمان  و  وجود  circumspection  نی مترجم  و  
(  ان یادیارشااا  ترجماه  در)  یرانگریپ  و(  یجمااد  ترجماه  در)  ینگرجواناب  باه  یفاارسااا
  انیب  در  ینوشااتار  توانیم  را  زمان  و  وجود  کتا   اول  باش.  شااوند  یمنته  -اندبرگردانده
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.  دانسات   عاهم به  ،یتئور  کردیرو  رب(  Besorgen)  پردازشاگرانه  کردیرو  ،یانتوهوژ  تقدم
  دی مؤ  کامالً   یفرونس  ةترجم  در  دگریها  Fürsorgliches  اصفالح  که  روست  نیهم  از

 کاه  میکنیم  مالحظاه  کاه  چناان. بود  تواناد  Besorgen پردازشاااگراناه کردیرو نیا  تقادم
  Umsicht  مفهوم  صاااورت  باه  زماان  و  وجود  در   یفرونسااا  مفهوم  حضاااور  یحت
 =  Sorge. اسات  دهیگرد  ریپذامکان  Sorge  مفهوم  یمبنا  بر  ،(ینگررایپ  ،ینگرجوانب)

concern  (پروا  )یز یچ  از مراقبت  ،ینگراندل  ییمونا  مؤهفة  سه  یدارا  میدانیم که  چنان  
 . است بودن یزیچ منتظر و

  همان به  دیشاا که  کشادیم  انیم به  زین را  یگرید  مفهوم  یپا  خود  پروا  مفهوم  نیا  اما
  بوده  زمان و  وجود  در   یفرونسا  مفهوم  حضاور  دهندهنشاان(  یرانگریپ)  یرنگجوانب  اندازة

 =  for-the-sake-of-which)  .یزیاچا-یبارا-ازع  هامااان  مافاهاوم  نیاا.  باااشااااد
worumwillem  )نی دازا  یبرا  جا  آن  از  یفرونسا سارانتام  و  ینگرجوانب  پروا،. اسات  

  worumwillem  مفهوم.  هسات که اسات  .یزیچ-یبرا-ازع  یو که  هساتند  طرح  قابل
 اخاال   در  ارسااافاو  hou-heneka  مافاهاوم  بااا  باااًیاتاقار  دگاریااهااا  .یزیاچا-یبارا-ازع
 را   یفرونسا  دگریها که  آن  امر  شااهد.  دارد  تفابق(  Aristotle, 1145a)  کوماخوسین

  ری تفساااع  ،(  Heidegger,1997: §1, 33-36)  افالطون.  ساااتیساااوفع  در  گااه
 ,Heidegger)  .یکیرمنوته تیوضاو  به اشااره:  ارسافو  خصاو   در  دارشاناساانهیپد

(  Heidegger, 2009: 61, 111)  ارسافو.  فلسافة  یاسااسا  میمفاهع و  ،(367 :1992
  یفرونسااا  واقع  در.  گردانادیبرم  هم  hou-heneka هماان ایا  worumwillem  باه

  دی با  تیوضااو  آن و  شیخو  امکانات به  توجه با  و فروافتاده  آن  در  نیدازا که  را  یتیوضااو
-for- the-sake-of=    یزیچ  یبرا  از)  hou-heneka  باه  ارجااع  باا  کناد  عمال

which )سازدیم آشکار (Weidenfeld, 2011: 257.) 

 :Heidegger)   زین  زمان   و  وجود   کتا    ناست   باش  در  دگر یها   است  موتقد   ندنفلد یو

2001a: 121,167  )صحه   .یزی چ-یبرا-ازع   و  پروا   ،یفرونس  یسرچشمگ هم   بر  
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  را   نی دازا  الیستانسیاگز  ل ی زمان،تحل  و  وجود  دوم  باش  در   دگر ی ها  او  اعتقاد  به.  گذارد یم
  ش یپ   به(  das man)  نه یهرروز  ن یدازا   همان   ا ی  نیدازا  ی نگی هرروز  به  توجه   عفف  با
  است   آن  دنفلدیو  نظر  از   باش   نی ا  در  دگری ها  سؤال  گرید  عبارت  به.  برد یم
  ی صورت   به  نی دازا  یهست  که  جا  آن  بودن،-جهان-در   الیستانسیاگز  یهامشاصه :عکه

(.  Ibid:167)  است .  کدام  دارد،  موقف (  das man)   همگنان  ی هست   نوع   در   نهیهرروز 
  دو   زمان.،   و  وجود ع  تا   زمان  و   وجود  از   شی پ  آرار   از    یفرونس  مفهوم  تحول   دنفلدی و  نظر  از

  فهم   زین  و (  Umsicht =  circumspection)  ینگرجوانب  و  ی رانگریپ یون ی  د یکاند
(verstehen  =  undestanding  ) ی ون ی  گر ی د  د ی کاند  دو   و  نهی هرروز  ن یدازا  به  

  Gewissen)  وجدان  زین  و (  Entschlossenheit  =  resoluteness)  ت یمصمم
= conscience )اول د یکاند  دو  که است جهت نی هم  به و دارند   تولق  لیاص ن یدازا  به  
.  اندشده  مفرح  زمان   و  وجود   کتا   دوم  باش  در  دوم  دی کاند  دو  و  اول  باش  در
(Wiidenfeld, 2011: 263) . 

 ( verstehen= understanding)  فهم. ۲

 بلکاه  5انیااع  از  یامتموعاه  صااارفااً  ناه  میدانیم  کاه  چناان  دگریاهاا  منظر  از  جهاان
  یجهان   نیچن او.  اسات  .یزیچ-یبرا-ازع  ،ی  متضامن  ارجاعات و  هانشاانه از  یامتموعه

  "Zuhandenheit"  هب  جهان  یرانساانی   موجودات  یبندمیتقسا.  نامدیم  6جهان کار  را
  مورد  در  بودن  .یزیچ-یبرا-ازع  نیهم  اساااس بر  دیبا زین  را  "Vorhandenheit" و

"Zuhandenheit"  نبودن  ایا  "Vorhandenheit"  اسااات  موتقاد  دگریاهاا. دیافهم 
 ساان  ،یانتوهوژ  انیب با  میباواه  اگر  ای  دارد  یافکنطرح  خصالت  -نیدازا-  یانساان  وجود
  لی ر  و  ضامن.  اسات  شاده  پرتا   یافکنطرح به  ای اسات  ینافکطرح  همان  نیدازا  مییبگو
  دایاپ  کاار  و  سااار  هاا  آن  باا نیدازا  کاه نیدازا  ری  موجودات  کاه  اسااات  یافکنطرح نیهم

  ای   شااادهافکنده  طرحِ  برآوردن  یبرا  آماده  یونی  "Zuhandenheit"  خصااالت  کند،یم
  صارفاً: عدیگویم  دگریها که  نتاساتیا  مهم نکته.  کنندیم  دایپ  .یزیچ-یبرا-ازع  همان



 1399 تابستان، 62 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه   156

  انکشاااف  کارکرد  یدارا  راتاً  زها،یچ  پردازش  ضاامن  هم  آن  فراگِرد  جهانِ کار  در  7انتذا 
  در چه  آن  و  جهان  کشاف که  موناسات  بدان  نیا(.  Heidegger: 2001a: 71)  اسات.
 مثابة  به  جهان  درون  انیاع  یِتلق  و  جهان  کار  مثابة  به  جهان ِ  یتلق  ضامن  صارفاً اسات  آن

  یتلق   کلماه  ،یا  در  و  طرح  تحقق  یبرا  آمااده  یونی  ،"Zuhandenheit"  یزهاایچ
 . ردیگیم صورت بودن .یزیچ-یبرا-ازع مثابة به انیاع

  .ی ز یچ-خااطرباهع  ایا  .یزیچ-یبرا-ازع نیهم  یمبناا  بر  زین  را  فهم داریاپاد دگر،یاهاا
  یدارا   بودنِدرجهاان  .،یزیچ-یبرا-ازع  ایا  آن.  خااطر  باهع  نیا  در:عکنادیم  فیتور  بودن
(.  Ibid: 143)  م.ینامیم فهم  را  یآشاکارگ  نیا  ما  و و  گرددیم  آشاکار  بماهو  ساتان یاگز

 که zu  شوندیپ  یمونا به  توجه با)  "Zuhanden" به  را  انیاع  دن،یدجهان  کار را  جهان
  لی تبد   بودن  .یزیچ-یبرا-ازع  ای  سااوی  به  یونی(اساات...   و  به  گشااوده  ،سااوی به به،
  ای   ردیگیم  تولق  بدان فهم که  ساازدیم  منکشاف و  آشاکار  ار  یسااحت  امر  نیهم  و  کندیم

  یخاصا  "یچه"  زیچ بر  ناظر فهم  پ . اسات  یآشاکارگ  همان فهم،  م،ییبگو  اسات  بهتر
 را  جهان که اساات  وجود  یخاصاا  نوع  مییبگو بهتر  ای  عاهم به  کردیرو  ینوع بلکه  سااتین

  نی دازا  یانادازطرح  در  یجملگ  هاا  نیا کاه  کنادیم  .یزیچ-یبرا-ازع  را  انیااع و  جهاان ْکاار
 هم  او،  ةیحاه و  یفول  جهان  تیجهان  صاورت  به را  نیدازا  یهسات  طرحِ  فهم،. عابندییم  مونا
  زند.یم  نقش  نیساارآ از هم  ینحو  به او  یگردالهت  بر  هم و او  ینکه.یا  خاطر بهع  بر
(Ibid: 145  .)فاراگِاردجاهااان  ایاا  راجاهااانیاپا  هامااان  جاهااان، ْ کااار  بیااتارتا  نیابااد  
(Umwelt=surrounding world=environment  )هماان  فهم  و  شاااودیم  
  یحت   و  نگااه  ناه  فهم(.  Umsicht=circumspection)  ینگرجواناب  ایا  یرانگریپ

  جهان  به(  Sorge=care)  انتظار  و  ینگراندل  و  یمشغوهدل  از  فارغ  اما  موشکافانه  قیتدق
  عازیفیوساا  منزهة به که اسات  ییهانشاانه و  ابزار و  جهان  کار  یآشاکارگ بلکه  آن  انیاع و
  آن  یساو به  نیدازا که  یزیچ  خاطر  به. اسات  هساتند،  یزیچ  خاطر به  ای  .یزیچ-یبرا-

  همان از  ری   مگر  نیا  اما و. اسااات  آن یساااو به  یافکنطرح  همان  بل و  افکندیم  طرح
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 و(  یکباتین  و  ساوادت)  ایمونیائودا  آن  یقصاوا  تی ا  که اسات  یعمل  حکمت  ای   یفرونسا
(  deliberation=bouleolis)  یسگاهش  تراند یجزئ  یرهایخ  همان  آن  ،ینزد  اتی ا
 به انیاع  و  جهان ْکار  مثابة  به  جهان  سنتش  نیهم  جز  ایآ است  یفرونسا  مقومات  از که

  دهد   یتشاا تا  دیگرد  سابب  ارسافو  یبلندنظر اسات ]  یریخ[.یزیچ-یبرا-ازع  منزهة
  یعلم   پردازندیم  ساته چه  آن  فیتوصا  به که  ،یزیمتاف و  ،یزیف  چون  یعلوم بر  عالوه

 ریخ  یونی  -اسات  نکرده  دایپ  کامل  تحقق  هنوز اما  -باشاد  دیبا  چه  آن به که  دارد  وجود  زین
 و  ،یازیف  در یحت اهبتاه.  پردازدیم(  ساااواادت=    ایامونیائودا) یقصاااو ریخ مییبگو بهتر ایا

 hou( = ،یا  یونی  ریخ  دگر،یاهاا  ریتفسااا  چون  هم  یریتفسااا و  ریتوب باه زین  ،یازیمتااف

heneka  انیبن و  حرکت به را  زنده  موجود  ارساافو  که. اساات  حاکم)  .یزیچ-یبرا-ازع  

 نه را  "orexis"  یفلساف  سانت  ر م به  دگریها  و  کندیم  فیتور  "orexis" به  را حرکت

رف  لیاتماا و  لیام  باه .  گرداند یبرم  پروا مفهوم باه  "Sorge"  باه  کاه  "desire"  یونی  صاااِ
 هم  ،یازیمتااف و  ،یازیف در  آ ااز  از بااشاااد  کاتحر  باه زناده  موجود  زاننادةیبرانگ پروا، یوقت

 . میهست  یفرونس سوهر در اخال  بر عالوه

  ساختن   آشکار  یحاو  را  زمان   و  وجود   کتا    اول   باش   دنفلد ی و  که   میآورد   قبالً
  را   آن  دوم  باش   و(  das man)  ی نگیهرروز  حاهت   در   نی دازا   ال یستانسی اگز  یساختارها
  ن ی چن  با   اهبته   ما .  شمردی برم   مصمم   ن ی دازا  الیستانسیاگر  ی ساختارها  ضاح یا  بر   مشتمل 

  قول   با   ما   مااهفت  ل یده  ان ی ب  ضمن  زمان   و   وجود   از   یا فقره   نقل   دی شا.  م یمااهف  ی قوه
  رهنمون  ز ین زمان  و وجود   در   یفرونس مفهوم برگردان  دی کاند  نی سوم به را  ما  اهذکر، فو 
  نظر   از   د یشا   هذا  و   آورده،   زین  ، یتاهیا  حروف   با   که   زمان  و   وجود  از  ی موضو   در   دگر ی ها.  گردد
  یِ هست   فهم، :عآورد ی م  باشد،   بوده   فهم. ع  مفهوم  دربارة   متنوع   ی هاان یب  از   ان یب  ن ی ترمهم  او
  که   است  نی چن  یق یطر   چنان  به  و  است  ن یداز   خودِ   شمندِی خو  توانشِی هست   الِیستانسیاگز
  ف ی تور  ن یا  در(.  Ibid: 144!. )است  کار  چه  به  خود  که  کندی م   آشکار  نفسهی ف  یهست   نیا
  ا ی   seinkönnen=Potentiality for being)=   توانش.ی هستع  واژة  از

Potentiality of Being  )شمند یخو  واژة  از   ن یهمچن  و  (Selbig=Self Same  )
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  هم   و  فهم  در  هم  هذا.  هستند  عزم  و  تیمصمم  مفهوم  ادآوری  قوت  به  که  است  شده  استفاده
  به   یسو  به  هست  یعزم   ، یفرونس  مفهوم  نبرگردا   دی کاند  دو  عنوان   به  تیمصمم  در
  ن یچن.  دارد   خود  تیوضو  و  مندی  زمان  به  توجه  با  نی دازا  که   یخاص  امکان  رساندن  تیفول
  ف یتور   در   دگری ها.  ن یدازا  به  متولق   تیمصمم  و   باشد  داسمن  به  متولق  فهم  که  ستین

  پوشدهپر   که  را   ی مقصربودگ  ن یشمندتر یخو  بر   یخودفرافکن  نی ا  ما :عآورد ی م  ت یمصمم
  شود ی م  مالحظه  که  چنان(.  Ibid: 296)  م.ینامی م  تیمصمم   ، یآگاه ترس   آمادة  و  است
  به   فهم  کن ی ه  هستند   نی دازا  هر   فرد  منحصربه  امکان  با  فی متضا  تیمصمم  و  فهم   ای گو

  را  آن  شمند یخو   ی مقصربودگ  صورت   به   تیمصمم  و  شمند یخو   توانشِ ی هست  صورت 
 . ابند یی درم

 ((Entschlossenheit= resoluteness تیمصمم. 3

  مفهوم  برگردان یدهاایاکااناد  از  یکی  تیامصااامم  رفات،  آن  رکر  شاااتریپ  کاه  چناان
 یبرا  زمان و  وجود  کتا   در  دگریها که  یایآهمان واژة.  اسات  زمان و  وجود  در   یفرونسا

 اسااات  "Entschlossenhei"  آوردیم  شاااود،یم  مراد  تیامصااامم  باه  آن  از  آنچاه
(Heidegger, 2001a: 297  .)با  همگن  و  متناظر  واژه  نیا "Erschlossenheit"  

 یمونا  به  "scliessen"  فول  از  برگرفته هاواژه  نیا  یدو  هر. عاسات  یگشاودگ  یمونا به
  یشاوند یپ(  Ent).  هسات  زین  قفل  یمونا به  یآهمان  زبان  در  "Schloss".  هساتند بساتن

 رفع  ینوی  اصال  در  "entschlissen"  مصادر  پ   کندیم  تضااد و سالب  افادة که اسات
 و  "erschlissen"  اصاااال  در  قارار،  نیابااد.  یگشاااودگا  و  بااازکاردن  ،یبساااتاگا

"entschlissen"  کار به  مونا  نیهم به  دوم واژة  زین  شاااانزدهم  قرن  تا.  مترادفند  باًیتقر 
  در که  رو  آن  از  دیشاا اسات   شاده  اساتومال  میتصام  یمونا  به  جیتدر به  بودها و  رفتهیم

 اطراف  جهان  بر  ییپرتو  یعمل  یطرح  افکندن  اب  فکر و  شاااودیم  باز  رهن  قفل  میتصااام
 به   دیشاا.  8(زمان و  یهسات  ترجمه  637  صافحه  دو  شاماره  یپاورق  در  یجماد)  افکند.یم
  عنوان و  کندیم  یکی را  کلمه  دو قاطع  ضاارس  به  نویتام ژاک که  باشااد  بوده  لیده  نیهم
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  یب یترک  یموناشااناخت  هحاظ به  "Entschlossenheit" واژة  یآهمان  کاربرد که  داردیم
 (.Taminiaux, 1987: 150) میتصم و یآشکارگ یمونا دو از است

 اسات  اوردهین  انیم  به  ساان   یفرونسا  از  صاراحت به  زمان و  وجود  در  هرچند  دگریها
 قاهب  در  مفهوم  نیا  موتقدند(  Ibid:147, 152, 166)  نویتام  چون  هم یکساااان  کنیه

  درساگفتار  در.  کندیم  دایپ  بروز  و  ظهور  متال  زمان  و  وجود  در که اسات  تیمصامم  مفهوم
(  Prohairesis)   یرسایپروها که  آن  ضامن  دگریها  ارسافو.  فلسافة  یاسااسا  میمفاهع

  بودن  مصااامم  باه  شاااودیم  ترجماه(  choice)  انتااا   باه  سااانتااً  کاه  را  ارسااافو
Entschlossensein=being resolved)  )نی ا  انیم  یتنشا به  قائل  کندیم  ریتوب  

 (.Heidegger, 2009: 102) شودیم( جازم هدیعق) doxa مفهوم و مفهوم

 بنا که  را  میتصام که  دگریها که  قتیحق  نیهم  صارفِ  تنش،  نیا  چون  و  چند  از  فارغ
  وجود به  را  کنش و  شاده افزوده  مورفت بر که  ساتیاقوه  ارسافو،  یسانت و  مأهوف  ریتفاسا  بر
  دةیعق  ای  ساادوک. اسات  ایگو  اریبسا  خود  نهدیم مورفت  جن   از  یامر با  تنش  در  آوردیم

  در.  ردیگیم قرار  اقتدار  نیا  با  تنش  در  بودن  مصامم  و.  اسات  داسامن.ع  اقتدار  همان  جازم،
  چونان  یامر به  صاارفاً  دگریها  یبرا که  سااتین  یمفهوم  ییارساافو   یرساایپروها واقع
 داشاااتاه تولق  -یمورفت  و  یعقالن وجوه  از یبر  و عااملاه قوة  باه مربوط یامر  یونی -اراده
  چی ه:عکه  داردیم  اظهار  دگریها  ارسافو،  فلسافة  یاسااسا  میمفاه  درساگفتار  همان  در.  باشاد

 = uberlegung)  سااگاهش و نفق.  سااتین  تصااور  قابل نفق  بدون  یبودنمصاامم

deliberation  )دارند.  تولق  بودنمصااامم به  (Ibid: 98  .)نفق،  از  دگریها  مقصاااود 
 ساتةیشاا  انیب  ساگاهش  در  شاد اشااره  قبالً که  چنان که اسات  میتصام  یمورفت وجه به  اشااره
  یِن ی فراگِردبع :دیاگویم  زماان  و  وجود  در  ساااگااهش  فیتور  در  دگریاهاا.  ابادیایم  را  خود
(umsichع )یتودسات  پردازش،  نِ.یباهتملهیف  (Zuhandenheit  )در  نیدازا به  را  ها  
  تر،ینزد  شیهادهید  [ریتفساا]   یواگشااائ  قیطر  از  اشیفول  یورزدساات و  کاربرد  نیح
  نانهیفراگردب  یواگشاائ  قیطر  از  شادهپردازش  یزهایچ  خا ِ  یِسااز،ینزد  نیا  ما.  ساازدیم
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 (.Heidegger: 2001a: 359) م.ینامیم سگاهش را

 و  وجود  در که  را"uberlegung"  دگریها  زمان، و  وجود  از  شیپ  یدرسااگفتارها  در
  ارساافو(  Prohairesis)   یرساایپروها  ترجمه  در  کند،یم  فیتور  فو   شاارح به  زمان
 بترتی  نیبد(..  افالطون ساتیساوف) و  ارسافو  فلسافة یاسااسا  میمفاهع  در  جمله  از  ورد،آیم

  تامل که اسات  یزیاسارارآم  یروین  آن  در که  یسانت  یبافت از  را  یارسافوئ   یرسایپروها
(bouleuesthai=deliberation  )و  آورد  یم  در  به  نشود،  ای  شود  ختم  بدان  تواندیم 
 ,Weidenfeld)  شااودیم  قائل  گاهشساا  و  میتصاام  نیب  یهمساارچشاامگ  ینوع به

2011:261.) 

 : کرد خالصه و ساده نیچن توانیم را فو  فقرات

 از  دیشاا –  اساتنکرده   یفرونسا  مفهوم به  یحیصار  اشااره  زمان و  وجود  در  دگریها
  تی مصامم  نو،یتام  چون هم  یبرخ  اما. اسات  یمنفو  کتا  تیکل  در  مفهوم  نیا که  رو  نیا
  نی دازا  زمان، و  وجود  کتا   خود بر  بنا.  انددانساته  یارسافوئ   یفرونسا  مفهوم  برگردان  را
  یافکن طرح  در –  بودن  هنوز.–ناهع  همواره  یونی  –  شیخو  خاا   وجود  نحوة  لیاده  باه

 او  خود  موجود  جز  یزیچ  که  – شدهافکنده  طرحِ  لیر و  ضمن را  جهان و.  اساتشاده  پرتا 
 مواجهة  اقر   و نیناساات قعوا  در.کندیم  ریتفساا  و  آوردیدرم فهم و  درک به – سااتین

  نی دازا  طرح  لیار  و  ضااامن  قبال  از  همواره  کاه  اسااات  یامواجهاه  جهاان،  باا  نیدازا
  انیااع  باا  ناه  و  جهاان  کاار  باا  کاه  جهاان،  باا  ناه  نیدازا  ب،یاترت  نیباد.  اساااتقرارگرفتاه

(Objects  )هستند  او  طرح  شدنبرآورده  وسائط  و  ابزار  که  آنتا  تا –  وسائط  و  ابزار  با  که 

 و  "vorhandenheit"  وجااود  نااحااوة  دو  نیااباا  ،یااتاافااکاا.  دارد  هااهمااواجاا  -

"zuhandenheit"  زیچ.  دارد مونا  نیهم به  اشااره  ز،ین  "zuhanden"  اسات یزیچ 
 که است  یزیچ  "vorhanden"  زیچ و  نیدازا  طرح  ضمن  و  لیر  افتهیمونا  و  قرارگرفته،

  نی ناسات.  اسات ساتهفروب  آن  یساو  به رو  نیدازا  و  ندارد  ییمونا و  گاهیجا  نیدازا  طرح  در
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 بلکه  یخنث  یفهم با  نه  نیدازا  یونی  ساات ین  ،یتئور  یامواجهه  ،  جهان با  نیدازا  مواجهة
  در  نیدازا.  دارد  مواجهه  عاهم با  داده،  قرار  نیاهو  نصاااب را  یطرح  ش،یپ از  هماره  یفهم  با

 نه او  توساط  جهان  تتربه  رو  نیا  از.  هسات  نیدازا  که اسات  یکار به  و  دارد  یکار  جهان
 از  یاهمحه  ای  قهیدق  آن با  نیدازا واقع  در.  است  نگرانهجوانب  بلکه  ،یتئور  صرفاً  یاربهتت

. اساات  عمل  تیوضااو  ن،یدازا  یبرا  جهان  گنتد،یم او  طرح  در  که اساات مواجه  جهان
 یارسااافوئ  تاأمال.  کنادیم  کنش  طلاب  یو  از  کاه  هسااات  نیدازا  یبرا  جاا  آن  تاا  جهاان

(bouleusis  )تیوضااو  نیا که  دیآیدرم  سااگاهش و  ساانتش  صااورت به  نیدازا  یبرا 
- اگرع  سااختار  ای  شااکله  ساگاهش،  دیگویم  دگریها.  کرد  دیبا  یکنشا  چه  عمل، طاهبِ  خا ِ
  ای   شاود،  داشاته  باز  ای  شاود  برده  کار به  ای  گردد،  دیتوه  دیبا  مثالً  آن  ای  نیا  اگر:  دارد  گاه.  آن

..  افتدیم  الزم  ها فرصت  ای  ،یرامونیپ  اوضاع  طر ،  ل،یوسا  آن  ای  نیا  گاه  آن  شود  محقق
 که   یرسایپروها.  کنش  طاهب  قاًیدق اسات  یسااختار  ساگاهش  سااختار  مینیبیم که  چنان
 و(  Sorge)  پروا  و  یدهمشاغوه  از  فارغ(  decision)  میتصام  و(  choice)  انتاا  به  سانتاً
 نه که  دیآیدرم  تیمصاامم  صااورت به  دگریها  نزد  شااود،یم  ریتوب  ،یتئور  صاارفاً  یامر
  تی مصامم  نیا اسااسااً. اسات  جهان با  یو  مواجهیة  با  سارچشامههم که  نف   یقوا از  یاوهق

 او یبرا  را  نیدازا  عمل طاهب  تیوضاو و  نیدازا  جهان تیوضاو  ن،یدازا  تیوضاو که اسات
  تیاامصاااماما  در.  اساااات  کااار  در  هاوگاوس  ت،یاامصاااماما  در.  کاناادیما  مانافاا،

(Entschlossenheit  )یآشاااکااارگا  بااه  نیادازا  یرو  بااه  جاهااان  کااه  اساااات  
(Erschlossenheit  )که ساتین  دور.  کندیم او از  کنش  طلب و  ابدییم  مونا  رساد،یم 

 .است کوماخوسین اخال   یفرونس همان زمان و وجود تیمصمم مییبگو

 را  تیمصامم  زمان.، و  وجودع  از  یموضاو  در  دگریها  میکرد  رکر  زین  شاتریپ که  چنان
[. 1]:  قیطر  از  نیدازا  یگشاااودگ  در  نهشاااته  وجدان  طلبِ  ن،یبنابرا:  کندیم  فیتور  نیچن
[. 3]  یمقصاربودگ  نیشامندتریخو  بر  خود  درانداختن  منزهة  به فهم.  [2]  یآگاهترس  یافتگی
 را  لیاصا  یآشاکارگ و  یگشاودگ  نیا ما.  شاودیم  میتقو  یپوشاپرده  منزهة  به  گفتار  قیطر  از
  یفرافکن خود  نیا  یونی  - دهدیم  شاهادت  آن به  نیدازا  خودِ و  اسات  ممتاز  و  مشاا  که
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  تی مصاامم  - یآگاهترس  آماده و اساات  پوشپرده که  را  یمقصااربودگ  نیشاامندتریخو  بر
  تی مصمم  ارتباط  تا  اندشده  اضافه  نگارنده  توسط  اندآمده  قال   در  که  یاعداد]...    مینامیم
  عبارت که(  Heidegger: 2001a: 134( )دا=da)=  آنتا  الیستانسیاگز  میتقو بحث  با
  گفتار و  (31  بند)  (verstehen) فهم(  29  بند)  Befindlichkeitیافتگی  مقومه ساه  از
(Rede( )3۴بند) شود متبادر خواننده رهن به.] 

  و   ر یتقص)  ی مقصربودگ   فهم  ن، ی دازا  بر  جهان   ی آشکارگ   و  ی گشودگ   بر   فو    ف یتور
  را  ما   که  ی پوش پرده  عالوه  به )  را   ن یدازا  ی آگاه مرگ   ا ی  ی آگاه ترس   و  ن ی دازا(  ی رات  ی تناه
  -  کشدی م ش ی پ را  وجدان  بحث ی مقصربودگ . دارد  دی تأک( ستین ی کار آن  با بحث  ن یا در 
  م یخواه  بدان  زمان  و  وجود  در   ی فرونس  برگردان  دیکاند  ن یآخر   عنوان  به  بود  بحث  در  که

 . پرداخت 

 ( Gewissen=Conscience)  وجدان. ۴

  گردی  ،ی  از  مستقل  صورت  به  گادامر  آن  از  تر مهم  و(  پوگلر  اتو  از  نقل  به)  بکر  اسکار
  در ساارانتام  بود  کرده ارائه  192۴  سااال به که  یناریساام  در  دگریها که  اندداده یگواه
 Das ist“ کنادیم اعالم  پرطمفمرا   یهحن باا  رسااادیم   یفرونسااا  باه کاه یاهحظاه

Gewissen( ”!اساااات  وجادان  هماان  نیا(  )!Coltman, 1998: 12  .)در  اهبتاه  
  مربوط  یزمان  یحواه  و  حدود  همان  به که زین  افالطون.  ساااتیساااوفع  یدرساااگفتارها

 که]  گفت  توانیم[  دیآیبرم  نهیزم  نیا  از چه  آن  ازع...   :که  کندیم  اعالم اسات  شادهیم
  وجدان  همان  جز  یزیچ   یفرونسا. اسات  دهیگرد  وجدان  داریپد  متورّض  ارسافو  جا نیا
  مورد  لیتفصاا به  زمان و  وجود  در  وجدان  داریپد(.  Heidegger, 1997: 37)  ساات.ین

  برگردان چهاارگااناه  یدهاایاکااناد از  یکی  کاه  میریبواذ را قول  نیا اگر و گرفتاه قرار یبررسااا
 . فکندیب مفهوم نیا بر یپرتو تواندیم است   یفرونس مفهوم

  داریپد  با  یفرونسا  قیور  و  قیعم  ربط  کم، دسات  ای  همانی  نیا بر  دگریها  غیبل  دیتأک
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  افالطون.  ساتیساوفع  درساگفتار  سافور یالالبه  در  یگرید  موضاع  هر  از  شیب را  وجدان
  شااودیم  حاصاال  یهنگام  قیور  ربط  حداقل  ای  همانی  نیا  درک  کنیه افتی  توانیم  اهبته
 ساتیساوفع  درساگفتار  در.  ابدییم  زمان. و  عوجود  در  مساتوفا  یشارح  وجدان،  داریپد که

 به که اساات  شاامرده  یوجدان  همان  از  عبارت  را   یفرونساا  صااراحتاً  دگریها  افالطون.،
 شاشام  کتا   همان  به  مدعا  نیا  سااختن  مدهل  یبرا  اهبته او(.  Ibid: 92)  درآمده  النیسا

  بدان را   یفرونسا اسات  برآن ارسافو  آن  ضامن  که  کندیم  اساتناد  کوماخوسین  اخال 
  لی فضاا  ریساا  از  دارد،  عمل  به  موفوف  قتیحق  کشااندن  یآشاکارگ به  تیقابل که سابب
 ارسااافو  چرا  دهاد  نشاااان  کاه  آن  یبرا دگریااها(.  Ibid: 105)  گرداناد  زیمتماا  یعقالن
 ارسافو  از  یگرید  یمدعا  بر دانساته  یعمل  امور  قتیحق به  ما  لین راه  نیبهتر  را  یفرونسا

 را(   یفرونساا  از  برخوردار شااا )  موسیفرون یو  آن  یط که  نهدیم  دیتأک انگشاات
  اب یز  ای ،ین  یو  خود  یبرا که  ییزهایچ  دربارة  یخوب به  اسات  قادر که  دانساته  یشااصا
 ،ین  ساااتیز  یکل  حوزة  در بلکه  محدود  یاحوزه  در نه  هم  آن  کند   ساااگاهش  هساااتند

(Ibid: 110( )eu zen)  .کاه   ردیگیم  تاهینت  دگریاهاا  ارسااافو، قول نیهم براسااااس 
 و  خود  به مورفت  ینوع   یفرونساا.  دارد  قیور  یربف  خود،  دربا   سااگاهش  با   یفرونساا
  یلت یفضااا باا  تقاابال  در  یونی.  ردیگیم  ارقر  تاناه باا  تقاابال  در  اهبتاه  نیا و  اسااات  خود  وجود
 به را  ساگاهش   یفرونسا درواقع.  دارد قرار  یآدم  وجود  از  خارج  آن،  محصاول که  یعقالن
  بودن  نیدازا  حیصااح و  درساات  قیطر به  ره:  یونی  سااازدیم  متولق و  مربوط  نیدازا  وجود

(Ibid: 117  .) 

 به که  دارد  آن  رتجساا  رایز  هاساتمورفت  نیترشاتاعع  :دگریها منظر  از   یفرونسا
  هرچناد  هماه  نیا  باا(.  Ibid: 119)  رد.یگ  تولق  و  بوردازد  نیدازا  خود  ساااتاان یاگز

  نی ا  در  را مهم  اریبساا نکتة  اما اساات  یخودشااناساا  ای  خود  به مورفت  ینوع   یفرونساا
  یتئور   جن   از  یفرونساا  یخودشااناساا  آنکه اول  نکتة.  داد  قرار  مدنظر  دیبا  خصااو 

 نکتة. اسات  بوده واقع  اتیح  و  عمل  به  متولق  یعقالن  تلیفضا اسااسااً  یفرونسا سات ین
  کنیه  دارد  نظر  اتیا اا  تِیا اا  عنوان باه ،.یان  یزنادگع باه  هرچناد  یفرونسااا کاه  آن دوم
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 را  فرد  امکانات  یونی  رد،یگیم  تولق  فرد  ،ی  ةیحاه  و  بوده واقع تیوضاااو  به  باهذات  و اوالً
  عبارت  به.  دهدیم  قرار  نیاهونصب  ارههمو  رندیگیم  نشأت  او  یرات  مندی  زمان  از  ینوع  به
 به  تیعنا با   یفرونساا.  اساات  د.یفر  فرد  نیا  -اکنون–  نتایاع   ،یفرونساا  متولَّق  گرید

  هی حاه تیوضاو  در که اسات  ندهیآ  از  فرد  یوجود  تحقق  و  گذشاته  از  شاده  داده  فرا  امکانات
 ناظر  بلکه  فول،باه  خود  بر  ناظر نه   یفرونسا  یخودشاناسا که،  آن  ساوم نکتة.  شاودیم  وارد
  بودنِ.  یزیچ  -خاطر–  بهع  گرید  عبارت  به.  بشااود  خواهدیم  نیدازا که  اساات  یخود  بر
(for-the-sake-of-which=hou heneka  )نی هم  و  دارد  مدنظر  همواره  را  نیدازا  

 و  یفرونساا  قیور  ربط  ای  همانی نیا  یادعا  رخصاات و  متال  دگریها به  که  اساات  امر
  شاود  دیبا  چه  آن به  را  انساان  هماره  وجدان  یندا که  اسات  نیا نه  مگر.  دهدیم را  وجدان
  گذشاته  از  نشاده  فراداده  امکانات  براسااس اهبته  دارد  ندهیآ  منش  راتاً  وجدان اسات   رهنمون

 .است نیچن زین  یفرونس و

 ینادا چون  هم  را خود  وجادان،ع  :کاه  داردیم  اعالم  زماان  و  وجود  55  بناد  در دگریاهاا
  شی اند  اش،یشادگپرتا   در که اسات  نیدازا  یناد:  ساازدیم  انیع(  care=Sorge)  پروا
(  seinkönnen=Potentiality for self samebeing)  توانشیهساااتا  ناااک
  نمنادتری   شیخو  باه  شاااودیم  فراخواناده  کاه  اسااات  نیدازا  زین  مناادا.  اسااات  شیخو
(Selbig=self same  )اشتوانشیهساات  ( ...Heidegger: 2001a: 271  .)نی بد  
 نحوة  همان  جز  یزیچ  که  انسان  نیسرآ از  ی مقصدبودگ  با  را  وجدان  داریپد  دگریها  بیترت

 نظر  از  گرید  یساو  از  نیآ از  یمقصادبودگ(.  Ibid: 284)  ساازدیم  مربوط ساتین  او  وجود
  پردازش،  قابل  امور برابر  در  طبواً که اسات  سااختن.  یزیچ  مسائول  را  خودع  همان  دگریها
 نحوة  بر  بناا  نیدازا.  کنادیم  دایاپ  تحقق(  Umwelt)  نراجهاایپ  ایا  فراگردجهاان  باا  یونی

  ها بدان  نسابت که  ساازدیم  یامور  مسائول  را  خود  و اسات  پروامند  ش،یخو  خا   وجود
 یط راجهاان،یپ  از  انساااان  فهم.  دهنادیم  لیاتشاااک  را  او  جهاان  رایپ  امور،  نیا. دارد  پروا

  یفرونساا  نکهیا  یاادع  پ .  کندیم  دایپ  تحقق(  Umsicht)  یرانگریپ  ای  ینگرجوانب
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  هماان   یفرونسااا  کاه  ادعاا  نیا  باا  اسااات  مواادل  اسااات  وجادان هماان دگریاهاا  نظر  از
 .شد اشاره بدان قبال که است ینگرجوانب

 ارسطو  سیفرونس  مفهوم  از دگريها ریتفس   ادیبن مثابۀ به  روسيکا

 بر  یامقادماهع  نیعنااو  باا  درساااگفتاار  دو  دگریاهاا  1921  و  1920  یسااااههاا  یط
  60  متلد  در  بودها که  کرد  رادیا.  10ییگراافالطون  نو  و  نیآگوستع  و.  9نید  یدارشناسیپد

  عنوان تحت.  11یوسف  قرون  عرفان  یفلساف  هایانیبنع  درساگفتار  همراه به  آرار  متموعه
 . دندیگرد منتشر و یآورجمع .ینید اتیح یدارشناسیپدع یکل

 فلسافه،  یساتیچ  و  ،یمتدوهوژ  مقدمات به  دگریها  درساگفتارها  نیا ناسات  باش  در
  درباارة  مبساااوط  حااتیتوضااا  اهبتاه  کاه  پردازدیم  نید داریاپاد  و  یزنادگ  بودةواقع  تترباة

  نی ا.  دارد  یاژهیو  گااهیجاا  آن  در(  Formale Anzeige)  .یصاااور  روشعاشاااارت
 به ما  چهآن. ساتین  ما نظر  مفمح  حاضار،  نوشاتار  موضاوع بر  بنا  درساگفتارها  هایباش
  یقد  پوه   دوم نامة  از  دگریها که است  یریتفسا  پرداخت،  میخواه  بدان  ماتصار  ینحو
 باه(  Thessalonians)  انیاتسااااهون  باه  یو  اول نااماه  دو  و(  Galatians)  انیاگااالت  باه

 که اساات  یدرخشااان و  عیبد  لیتأو اساات،  ریچشاامگ  ریتفاساا  نیا  در  چهآن.  آوردیم  عمل
 حیمسا  زیرساتاخ انتظار  و 13ح.یمسا  زیرساتاخع و  12بشاارت.ع  یحیمسا  میمفاه  از  دگریها
 از  دگریاهاا  یتلق  باا اًیاقو  کاه  هساااتناد تیااهم  حاائز  ماا  یبرا  رو آن از  هاالیاتاأو نیا. کنادیم

  ری تفسا و  ارسافو به  مربوط  ی درساگفتارها  در  ساو   که  14یایتار  روسیکا مثابةبه  زمان
 . دارند قیور نسبت د،یآیدرم 15یعمل روسیکا صورت به  ،یفرونس مفهوم

 یو گماان  باه  کاه  -  را زماان  باه  یحیمسااا کردیور یدیاکل یهااجنباه  از یکی  دگریاهاا
  انی تسااهون  درخواسات به  پوه   که  ابدییم  یپاساا  در  - اسات  زمان  به  لیاصا  یکردیرو

  دوباارة  ظهور ،یاکرونوهوژ بودن  .یکِع  باه  یونی  دهاد،یم  حیمسااا  زیرساااتااخ  روز درباارة
  فالن  در حیمسا  دیبگو  کهآن  یجا به  پوه ع  دیگویم  او.  بود  شاده  ظاهر  قبالً که  یحیمسا
  دهدیم  پاسا  ،(Heidegger, 2010: 104)  کرد  خواهد  ظهور  مشا   زمان  بهمان  ای
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.  ]افتی  دیخواه  خود  درون  را  حیمسا  زیرساتاخ  ظهور  یونی[ دانسات  دیخواه  قاًیدق  شاما:عکه
(Ibid: §26  .)نی هم  در قبالً  دگریها که  اساات  یروشاا  براساااس واقع  در  پوه   پاسااا  

 به  انیتسااهون  ارجاع  یجا به  یو.  کرده  ادی  آن  از  .یصاور  اشاارتع  عنوان تحت  درساگفتار
  نی مساتمو  ساوال،  پاساا.  دهدیم  ارجاع  خودشاان  درون به را  هاآن  مشاا ،  زمان  ،ی

 به بلکه  ،  -  شااد  دارا  را  آن  بتوان که  یمورفت  –  ظهور  زمان  دربارة  یمورفت به نه  را  پوه 
  دگریها.  کندیم  دعوت  کشاند،یم  را  ظهور  انتظار  چگونه قوم  کهنیا به  یونی  هاآن  یآمادگ
  ابد،ییم  تقرر  و  شاودیم  اقامه من  یزندگ  در  چگونه(  Parousia)  ظهور  نکهیا: عدیگویم

 ،یا  کاه  یزماان  یونی  .،یِکِع  یموناا.  دارد  یبساااتگ  من  یزنادگ  تحقق  نحوة  باه  کاامالً
  پوه  از  تیحیمساا  صاادر  انیحیمساا...    دارد  یاژهیو  کامالً  خصاالت  د،یزیم  یحیمساا

  "ناد یبتو  را  خود  وجود  منادیزماان  کاه  ینیع  یامر  ناه  ظهور،  .یکِع  در  کاه  نادآموختیم
(Ibid: 104 .) 

 را  .یکع  نیا هم  هرقدر  آن،(  ویابژکت)  ینیع  یمونا به  ظهور  .یِکِع  از  گفتن ساااان
 ،ی  اتیح از که  اساات  یزیچ  آن فاقد  اساااساااً  کند،  محول  دور  یزمان  به  ای  ندیبب  ،ینزد
 با واقع  در  ظهور،  زمان  از  ینیع  گفتن  ساان.  بودن  آماده  ظههرهح  رود یم  انتظار  یحیمسا
 فرد  یبرا  یظااهر آرامش  و  تیاعااف  ینوع  ح،یمسااا  زیرساااتااخ  انتظاار  طرد  و نهاادن  کناار
  در که  ینیادیبن  اضافرا  از  را  خود  توانیم  آن  ساارهیساا  در که  آوردیم  ارمغان به  یحیمسا
  لی اصا  ری   اتیح  ظهور،  زمان  از  کالیکرونوهوژ  یتلق  بیترت  نیبد.  دیرهان  هسات،  وجود  بن
  مندیزمان  فهم  مانع  یایتلق  نیچن.  آوردیم  بار  به  باشد،  داشته  ینید  ظاهر  هم  چند  هر  را،
  در(  Entschlossenheit)  یتیمصاامم  چیه  هذا و  گرددیم  یحیمساا  فرد  وجود  لیاصاا
 اضافرا   از  را  یآدم  اتیح که  یامر  آن  هر  با اسااسااً  دگریها.  دیروینم  یفرد  نیچن  یزندگ
 کامالً  یزندگ  تاًینها و  ارزشاها  م،یمفاه  ف،یتوار به  دنیرسا  ساودِ به  -آن(  Angst)  نیادیبن
  رخصااات یامور  نیچن  کاه  چرا  اسااات داشاااتاه  چااهش  برهااناد،  -تیاعااف از  مملو و نیّمتو
  دگریها  بحث!  میتصام به  رساد چه  تا  کند  درنگ  یامساأهه  ای  هحظه  سار بر  یآدم  دهندینم
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 دو  یدارا  را  داریاپاد  نیا  ،(Neugier)  یکنتکااو لیاتحل  در  کاه  ماانز  و  وجود  36  بناد  در
  خاااطاار  تاافاارقااة  و(  unverweilen=not-staying)  دنیاانااادرنااگاا  پااارباان

(Zerstreiung=distortion  )اسااسااً.  دانسات بحث  نیهم  افتهیتکامل  دیبا  داندیم  

. اسااات(  Neu)  نو  زیچ  باه(  Gier)  حر   یموناا  باه  "Neugier"  یآهماان  کلماه  خود
  بودن یاضایرع بحث به  دگریها  یوقت  زمان  و  وجود  21  بند  در  میدانیم که  چنان  نچنیهم

 را  یزیهرچ اساات  لیمتما  که  دهدیم نساابت  انسااان از  یارانه به  را  آن  پردازدیم  عاهم.
 از  ،یکرونوهوژ  یتلق.  ابدی  یخالصا  آن  رفتندسات از  د د ة  از و  ساازد  خود  من.یا  داشاتةع

 به  ای  اکنون به نه  و  –  ،ینزد  هم  چند  هر که  یاندهیآ به  را  آن  ح،یمسا  زیرساتاخ  ای  ظهور
  یخالص   آن  شرّ  از  را  یکنون  هحظه  ه،یحاه  اتیح  و  کندیم  موکول  -هحظه  هر  به  بهتر  ریتوب
 را  شیتشاو  و  ینگران که  داردیم  نگه  انساان  یزندگ  از  یافاصاله  در  هماره را  آن و  دهدیم

 .ندهد آن ورود رخصت

 واقوة ،ی  یبرا  دنیکشا  انتظار  نیب  نیادیبن  تفاوت  درواقع  انیتسااهون به  پوه   جوا 
 کرده  فهم را  مندیزمان  که لیاصاا  یاتیح  و  –  زندیم  رقم را  لینااصاا  یاتیح که  –  ینیع
 مفلق  یدرماندگ  ،ی  تتربه  ،]حیمسا  زیرساتاخ  ای  ظهور  انتظار[  تتربه. عکشادیم  ریتصاو به

  شی تشااو   در  -شااتنیخو –  ورود  رشیپذ  ]تتربه[  دارد  تولق  یحیمساا  اتیح به که  اساات
  آن  رساد،یم نظر به  کالیپارادوکسا  ح،یمسا  ظهور  انتظار  در  چهآن(.  Ibid: 128) اسات.
 کرده  ظهور  گذشااته  در که اساات  یحیمساا به  متولّق  نده،یآ  در  زیرسااتاخ  انتظار که اساات
 . است

 وقوع  یبرا  دنیکشا  انتظار  صارفاً  تیحیمسا  صادر(  eschatology)  یشاناساآخرت
  خواهد  که  آنع .است  نموده  رخ  قبالً یاواقوه  نیچن  بلکه ستین  داده  رخ  هنوز که یاواقوه
 با  تیحیمسا  صادر  انیحیمسا  یتلف  نیب که  اسات امر  نیهم  و  بود  آمده که  اسات  یهمان  آمد
  در  ساتنیز  کند یم  لیتبد  روسیکا به  را  کرونوس و  افکندیم افترا   زمان  از  مومول  یتلق
 (.Mc Grath, 2006: 194) را. اکنون در حیمس
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  کند،یم وارونه  کامالً  را  زمان  از  یتلق که  یحیمسا  یشاناساآخرت  از  دگریها  لیتأو  نیا
 انیابن...   و  یشااانااساااآخرت  پوه ،  ت،یاحیمسااا  باه یاشاااارتیب  اهبتاه  زماان  و  وجود در

  راتاً  زمان.  رماندیم  را  خود  ندهیآ از  ابتدا  زمان.  ابدییبازم  را  خود یمساتوفا  یشاناختیهسات
  گذشااته،(.  نده+یآ=ندهیآ) شااد  خواهد  ای  آمد  خواهد که اساات  چهآن  ای  که،آن  به  موفوف
 دو  نیا  نیب  جمع  حال  زمان و  کنندیم  میترسا  را  ندهیآ افق که اسات  ییتهایقابل  و  امکانات
  مومول  یتلق  بر  آمدن  فائق  با  که  آنست  یحیمس  لیاص  یشناسآخرت  در  مسئله  تمام.  است
 یجا  به را  حیمسا  ظهور و  کندیم  اعفا  یحیمسا  ا شا به  را  لیاصا  مندیزمان  زمان،  از
 کناد موکول( دور  قهراً  و) ناامولوم اهبتاه  و ینیع  یانادهیآ  باه ینیع  یرخاداد عنوان  باه کاهآن
 . سازدیم متقرر را او اتیح یکنون هحظه هر در

  دار.یاد  هحظاةع  از  زماان  و  وجود  موضاااع  نیچناد  در  دگریاهاا  میدانیم  کاهچناان
(Augenblick  )مد  به  نیدازا  که  ساتیاهحظه او منظر  از  دارید  هحظة.اساتتهگف  ساان 
 به(  umwelt)  راجهانیپ مثابةبه  جهان فهم  و  وجدان  ،  تیمصامم  قیطر  از  ،  یزیچ  دارید

  نی هم  یط  در  راجهانیپ  و  فهم  و  وجدان و  تیمصمم  از  چهآن.شودیم  لیتبد  لیاص  نیدازا
  نی بنابرا .هستند   یفرونس  مفهوم  ینضم  ظهورات  همان  هانیا  که  کرد  انیب  میآورد  نوشتار

 اصاهت  به  را  نیدازا  دار،ید  هحظة  در  یزیچ  دارید  یط  و  ضمن   یفرونس  که  گفت  توانیم
 کند یم لیاص نیدازا را نیدازا دارش،ید چهآن ستیچ اما .دهدیم تقر  شتنیخو

  ین ید  اتیح  ی شاناساداریپد  درساگفتار  در  را  یحیمسا  اتیاهه  یسانت  آموزة  نیا  دگریها
  -ی آدم   شاتنیخو  درون  در چه  و  ینیع  نحو به  چه –  حیمسا  ظهور  درک  که  کندینم  نکارا

  در  پوه :عکه  دیافزایم  بالفاصاله  کنیه  آوردیم  ارمغان به  انساان  یزندگ  یبرا را  اصااهت
  دادیم  توجه  امر  نیا  به  را  آنان  شدند،یم  ایجو  یو  از  را  ظهور  زمان که  یکسان به  پاسا  در
  ابناد.یادر  و  نادیبتو  را  شاااتنیخو  لیااصااا  منادیزماان  ظهور،(  یِک)  در  دیاباا  هااآن  کاه
(Heidegger, 2010: 105.)   که اسات  لیاصا  مندیزمان  نیا که  گفت  توانیم  پ 
  دگریها  ریتفس بر  بنا  که–  لیاصا  مندیزمان.  باشادیم  تقر   اصااهت به  را  نیدازا  دارش،ید
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  در اما  -اسات  شاتنیوخ  وجود  برون  ای  درون  در  حیمسا  ظهور  درک  و فهم  همان  پوه   از
  یگ باهقو   و  امکانات  با(  ساوساتندهیآ که)  نیدازا  یافکنطرح  که موناسات  بدان  زمان  و  وجود
  دارید با  نیدازا و  ندیآ  جمع  حال  هحظة  در(  دارد  گذشاته  منش که)  فرادهش از  دهیرسا  یها
 مفه با  اهبته و  مندوجدان  و  مصاممانه  اسات،  لیاصا  یمند-زمان  دارید  همانا که  هحظه  نیا

  یفرونسا  قیور  وندیپ  همان اهبته  نیا  .ازدیدسات  لیاصا  یعمل به  راجهانیپ مثابةبه  جهان
 نکهیا  .اساات  ینید  اتیح  ی شااناسااداریپد  روسیکا  ای  زمان و  وجود  لیاصاا  مندیزمان و
 ,Heidegger)  کند.یم  میتقو  یفرونساا  در  را  خود  ل،یاصاا  زمانع  :دیگویم  دگریها

2001b: 47)،  یفرادهشا و  امکانات با  ساوندهیآ  راتاً طرحِ   یفرونسا  در که  موناسات  بدان  
 را  نیدازا  ،(دارید هحظة)  شده  میتقو  دو  آن  اجتماع  از که  یاهحظه  در  دارد  گذشته به  رو که
 .دهندیم سو  لیاص یعمل به

  یشاناساآخرت و  یقدسا  ایتار به  متولق  که  یایتار  روسیکا  بر  عالوه  اسااس،  نیا  بر
 اسات   لیاصا  مندیزمان  همان  پوه ،  رسااالت از  دگریها  ریتفسا  طبق و  بوده  تیحیمسا
 و  نیدازا لیااصااا  عمال کاه  ایتاار  ناه  بااهاذات و اوالً  آن  سااااحات  کاه  زین  ،یافرونت  روسیکاا

 .بودخواهد طرح قابل زین است لیاص نیدازا تحقق

 (کیفرونت  روسيکا) اتیح  کيرولوژيکا لحظات  و  روسيکا

 تحت که  1920-1921  هایساااال  یدرساااگفتارها  از  پ   دگریها  میدانیم  کهچنان
 از  اند،شااده  یگردآور  یو  آرار  متموعه  60  متلد  در  ینید  اتیح  یدارشااناساایپد  عنوان
  آراءِ  دارشاناساانةیپد  ریتفسا  خاصاه ارسافو  دربارة  درساگفتار  نیچند  1921-1925  هایساال
  17متقادم.  دگریاهاا در یعمل  و یایتاار  روسیکااع مقااهاة  در 16ینیمااگ  گوهفو.  کرد  ارائاه  یو
-  ینید  اتیح  یدارشاناسایپد  یدرساگفتارها  در  شادهمفرح  روسیکاع :که  داردیم  عالما
  روسیکا) به  ارسافو  دارشاناساانةیپد  ریتفسا به  مربوط  ی درساگفتارها  در  -یاتیاهه  روسیاک

 (. Maggini, 2001: 81) کند.یم دایپ تحول( ،یفرونت

 از  بلکاه رونوسک  نوع از ناه هم  آن  زماان،  مفهوم باا  – یفرونسااا مفهوم  بیاترت  نیباد
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 و  18نویتاام  چونهم  ینیمفسااار  ینیمااگ  بر  عالوه.  کنادیم  دایاپ  ونادیپ  آن،  روسیکاا  نوع
  هحظاهع  هماان  گااه  را  ،یافرونت  روسیکاا  تحول،  نیا  بر  دیاتاأک  بر  عالوه  زین  19لیانما،
  یطرح   متال  زمان  و  وجود  در که(  Ibid: 81-2)  انددانساااته(  Augenblick)  دار.ید

 که اساات  یوندیپ به  قائل  کوماخوسین  اخال   در  زین  خود  وارسااف. اساات  افتهی  مسااتوفا
  آن  ،یروهوژیکا  یمونا  در  زمان و  خبر  امور  نیب(   یفرونساا  یدارا  شااا )  موسیفرون
 و فرصات  در  یونی  راندیخ  زمان  در  ر،یخ  امور  ] یفرونسا  یدارا  شاا   یبرا[. عافکندیم
 :Aristotle, 1963)  کنناد.یم  دایاپ  تیاریخ(  en kairos)  هساااتناد  خود  موقع  باه

1096a.) 

  دارشاناساانه.یپد  قیتحق  بر  یامقدمه  ارسافو   دارشاناساانةیپد  ریتفساع  در  خود  دگریها
 است  روسیکا که  یا(یهست)  وجود  چگونه که  دهدیم  نشان  یانضمام  ریتفسع :سدینویم

 به  نگرد،یم(  آخراالمر)  اساااکااتون  به  یفرونسااا.  کنادیم  میتقو  یفرونسااا  در را  خود
 (.gger, 2001b: 47Heide) 20ت.ینها

  دارید  هحظة   ،یفرونس  ،یاسکاتوهوژ  روس،یکا  نیب  دگریها  میکنیم  مالحظه  کهچنان
  دگریها  شاد  اشااره قبالً  که  طورهمان.  کندیم  برقرار  قیور  و  قیعم  وندیپ  یعمل  قتِیحق و
  مدد به  را  آن  ،یسایع  متدد  ظهور  ای  زیرساتاخ  و تیحیمسا  یشاناساآخرت  از  خود  ریتفسا  در

  زی رسااتاخ  و  تیحیمساا  ی شااناسااآخرت.  کندیم قرائت  زمان  از  ،یکرونوهوژ  ری   یمفهوم
 هحظة  هر  در  دگریها  بلکه  وندد،یبو  وقوع به  ایتار  انیپا  در صارفاً که ساتین  یامر حیمسا
 که  یریتفسا با  یحیمسا  هر.  اسات  یجار  یحیمسا  مشاا  بودهواقع  اتیح  از  ،یروتیکا
  در  دیبایم  دارد،( حیمسا  ظهور و  زیخرساتا)  Parousia  و حیمسا  یشاناساآخرت  از  دگریها
 صرفاً  یامر  حیمس  زیرستاخ واقع  در.  کند  تتربه  را  نتات  خود،  اتیح از  یانضمام  واقوة  هر
  قی طر  از  یحیمسا  فرد  ینید  اتیح  ی دارشاناسایپد  یدرساگفتارها  مفابق  بلکه  ساتین  ینیع

 به  نحو  نیبد  و  ابدییبازم  خود  در  را  آن  هسات زین  یآشاکارگ  حال  نیع  در که  تیمصامم
 .دیآ نائل خود لیاص وجود مآالً و مندیزمان
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  ری تفس  تحت  زمان  نیا.  شودیم  آ از  آن  ینیع  یمونا  به  ظهور  زمان  قیتول  از  زیچ  همه
 بودهواقع  اتیح  هحظات ت،ت، به(  اهزمان  آخر=    اسااکاتون)   ایتار  انیپا از  ،یروهوژیکا

 . بداییبازم خود عمل در را آن یانسان هر و گرددیم احضار

 را ،یاکرونوهوژ زماان.  بود. آماده  قبالً  کاه  اسااات یهماان  آماد، خواهاد  چاهآنع :کاهنیا
. اسات  دارید  هحظه  همان که  کندیم  جمع  یاهحظه  در  را  گذشاته  و  ندهیآ  و  زدیریم  درهم
 حیمسااا  هقااءِ  همچون)  ینیع  یامر  زین  هسااات  داریاد  هحظاه  در  داریاد  متولَّق  چاهآن  اماا

  هحظةع  درخصااو   زمان  و  وجود  در  دگریها  چهآن  دیشااا. سااتین  صاارفاً(  افتهیزیرسااتاخ
 نظر  چاه  باه  داریاد  هحظاة  در  داریاد  کاه  پرساااش نیا  پااساااا افتنیا  یبرا  دیاگویم  دار.یاد
 :دیگویم او. باشد راهگشا دوزد یبرم

  تولق  یحاضاار  حال اساات،  همراه  تیمصاامم با  که  یبودن- شیخو-شیپ-فرا  آن به
 نه  حاضاار  حال  ت،یمصاامم  در.  داردیم  گشااوده  را تیموقو  آن بروفق  ینحو  که  ردیگیم

  در  بلکه  شااود،یم  گرفته  باز  شاادهپردازش  یزهایچ  نیتر،ینزد  در  تفرقه  و انتشااار  از  تنها
 نگه  لیاصا  مندیزمان  در که  را  یحاضار  حال  آن  ما.  شاودیم  داشاته نگه  یبودگ و  ندهیآ

 ,Heidegger)  مینامیم  دارید  هحظه اسات،  لیاصا  آن  تبع به زین  خود و  شاودیم  داشاته

2001a: 338 .) 

 آنچه  بشاو،ع  قصاار  عبارت  با  آن  از  دسیپارمن  که  نیدازا  توانشیهسات  نمندتریشیخو
  هر  ژهیو(  آخرت)  اسااکاتون  دار،ید هحظة  در. اساات  دارید  هحظة  متولَّق  کرد،  ادی  .یهساات
  نی ع به اوساات(  گذشااته)  توانشیهساات  نمندتریشیخو  وفق بر  و متناسااب که  نیدازا

  یعمل   به  آن  متواقب و  مفابق یو  و  گرددیم  آشاکار  نیدازا  بر  ندهیآ  صاورت  به  تیمصامم
  روسیکاا هماان  کاه  داریاد  هحظاة  در  کاه گفات توانیم  ترسااااده یزباان باا.  ازدیایم دسااات
 یانساان  دیفر  فرد  هر  یبرا  ژهیو  مورد.  ن یدرا-اکنون-نتایاع و  خا   ریخ اسات، ،یفرونت
  یعمل   انتام  یبرا  یتیمصامم  و عزم  گرفتن امقو  با اسات  سارچشامههم  نیا  و  گردد  آشاکار
(  eudaimonia)  یاعل  ریخ  پرتو  در  صاارفاً  خود اهبته  ریخ  نیا.  ریخ  آن با  مفابق و  موافق
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 اسااات   یفرونسااا  یدارا  فرد  هماان  کاه  موسیفرون.  کنادیم  دایاپ  بروز  و  ظهور  متاال
  عمل  یونی  شاناساد یم  خو   را ،یفرونت  روسیکا  ژهویبه و  هسات  هم  شاناسروسیکا

  –  داریاد  هحظاة  هماان  ایا ،یافرونت  روسیکا.  را بودهواقع  اتیاح  یانضاااماام  تِیاموقو مفاابق
 و  زمان.  مفهوم  ایتارع  در  نیدازا  لیاصااا  یمند-زمان  یاصااال  هساااته  را  آن  ینیمگ که
 اسات  یحاضار  حال واقع  در  ،(Maggini, 2001: 90)  کندیم  قلمداد  زمان. و  وجودع
. اسات  حاضار تیموقو  در  گذشاته  و  ندهیآ  حضاارا  حاصال  بلکه  ل،ینااصا(  اکنون)  ،ی نه که
  در و  آن  یط که اسات  قتیحق  ینامساتور  نوع  آن   ،یفرونسا که  کرد  ادعا  بتوان  دیشاا  پ 
 جمع او  تیمصاامم  در  فرد  وجود تمام اساات،  گذشااته  و  ندهیآ جامع  که  خا   یاهحظه

  تق یحق  شااقو   از  میگفت  کهچنان  یفرونساا.  شااودیم  هم ،ی  او  همَمِ  تمام و  گرددیم
  نی دازا  لینااص  حاهت  چونهم  موسیفرون  که ستین  نیچن. ستین  ادیبنیب  یامر  هذا  و است
 جمع  در  یفرونسا  هنر  تمام  پ .  دهد انتام  یعندمن  کار  هحظه،  همان  وفق  هحظه،  هر
.  شاود یم  خالصاه( اسات  الیسا که)  تیوضاو و(  دینمایم  رابت یامر  ظاهراً که)  قتیحق  نیب

 با  اهبته  کندیم ،یفرنت  روسیکا  ای  دارید  هحظة  را  کنونا که  آنسااات   یفرونسااا  ییتوانا
 .(تینها آخرت،) اسکاتون بر نظاره

 گیرینتیجه

  فلساافه.  از  یفیتور  یسااو  بهع  عنوان با که)  1919  درسااگفتار  از که  گفت  توانیم
 فلسافه  در  یعمل  و  یانضامام  اتیح یاسااسا  تیاهم  متوجه  دگریها(  اساتدهیگرد منتشار
 ی اوه  علم  باه  باادن  یهااینئوکاانت  قول  دیاتاائ  ضااامن  رساااگفتاارد  نیا  در  او.  دیاگرد
(uwissenschaft  )ِندهباندیو  چونهم نه  را  یعلم  نیچن  موضاوع  و  موقف ،  فلسافه  بودن  
  یدرساااگفتاارهاا   در.  جسااات  یعمل  اتیاح  خود  در  بلکاه  ،یاتئور  قلمرو  در  کرتیر  و
  انیحیمسا  یضامامان  یزندگ  در  که  کرد طرح  را  یافلسافه  او  .ینید  اتیح  یدارشاناسایپدع

 که  بود  یکردیرو  نیچن  با.  بود  یابیرد  قابل   یقد  پوه   یهانامه  اهبته و  تیحیمسا  صادر
  در  درساگفتار  نیچند  192۴  تا  1921  از و  دیگرد او   یفرونسا  مفهوم و  ارسافو  متوجه او
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 که  ینیمضام از  یاریبس  درسگفتارها  نیا  در.  کردارائه  اساس و  اس  نیهم بر  ارسفو  ریتفس
 کمتر  یحاهت به  شاادند،لیتبد  ساااته و  مسااتحکم  یمقومات به  زمان. و  وجودع  رد  هابود
 .رسندیم کمال به یتفورات یط اهبته و دارند وجود پاته

 نائل  قتیحق به  پساوخه  آنها  ضامن که  یانحائ  زمرة  در   یفرونسا  قراردادن  با  ارسافو
  یتئور   بر هن که  بود  برداشاته  یمورفت  شاناختن  تیرسام به  جهت  در  بلند  یگام  شاود،یم

  عمل به  یفلساف سانت  در  ارسافو  یرأ  نیا  از که  یریتفسا  کنیه.  اسات  اساتوار  عمل بر  بلکه
  احصااء)  علوم  یبندمیتقسا  در  شاتریب  ارسافو بحث  از.  کردینم  هیتال را  آن  یروین  تمام  آمد

  در  حداکثر  ای(  منزل  ریتدب  و  مدن  اسااتیساا  اخال ،)  یعمل و  ینظر به  فلساافه  ای(  اهولوم
 یروین  ما  گمان به  شاناساانه،یهسات  یلیتأو  با  دگریها.  شاداساتفاده و  ریتفسا  اخال  ساوهر
 که  (192۴)  افالطون. سااتیسااوفع  درسااگفتار.  کرد  آزاد  را ارساافو   یفرونساا  در  نهفته
  مربوط  ی درساگفتارها  ریساا زین  و  پرداخته   یفرونسا به  مساتوفا  نحو  به  آن  ناسات  باش
 .هستند مدعا نیا بر یشاهد ارسفو دارشناسانةیپد ریتفس به

 بر  پردازشاگرانه  شیگشاا  تقدم  زمان  و  وجود  کتا   یاسااسا  یهامؤهفه  از  یکی  دیتردیب
.  دارد   قیعم  یوندیپ  یارسافوئ   یفرونسا با  ثیح  نیا از  و. اسات  عاهم  به  ،یتئور  شیگشاا
 به  ساان   یفرونسا از  مصارح  نحویبه  –نیشایپ  یدرساگفتارها  ر میعل–  دگریها  کنیه
 . است مسموع کتا  سرتاسر در مفهوم نیا نینط چند هر اوردهین انیم

  فهم،   ،ینگرجوانب   دار یپد   چهار  در   نی طن  نی ا  یجستتو  ضمن  مقاهه   نی ا  در  ما
  روس یکا  از   دگر یها  که  می اجسته   یفهم   در   را  ها آن   مشترک  شة یر  ،   وجدان   و  ت یمصمم

  ثال م)    ت یحیمس  صدر   در   او،   منظر   از   که   یر یتفس  خاصه  ،ی ونانی (  رگاهشمارانهی   زمان )
 . داشت  آمد،وجود به (  ی قد پوه    یهانامه
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 هانوشتپی 
1. Generalherrschaft des theoretischen 
2. Franco Volpi 
3. Jacques Taminiaux 
4. equipment= Zeug 
5. objects 
6. Werkwelt= work-world 
7. aufgehen=absorbtion 

 .1386 ققنوس ،یجماد اوشیس زمان، و یهست. م دگر،یها .8
9.  Einleitung in die Phänomenologie der Religion = Introduction to the 

Phenomenology of Religion. 
10.  Augustinus und der Neuplatonismus=Augustin and Neo-Platonism. 
11. Die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik=The 

Philosophical Foundations of Medieval Mysticism. 
12. Anouncement 
13. Parosia 
14. Historical Kairos 
15. Practical Kairos 
16. Golfo Maggini 
17. Historical and Practical Kairos in the early Heidegger 
18. Jacques Taminiaux 
19. William Mc Neil 

   نی متو نحو  به  یانضامام تیوضاو که اسات  آن  لیر  و  ضامن که  یتینها و  آخراالمر به  .20

  هقاءِ  همان  است  ایآهث  یاگونه  خود  که   یفرونس...    ردیگیم  قرار  فرد  یرو  شیپ  [اتیح]
 .است( Augenblick) رتیبص هحظة یگذرا
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