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Abstract: In Plato’s Sophist, Heidegger interprets Book VI of Aristotle’s 
Nicomachean Ethics, particularly the discussion of Phronesis. In this 
book, he deals with five modes of Dasein’s opening, i.e. Episteme, Techne, 
Sophia, Nous and Phronesis. He has considered “Episteme and Sophia” 
to be a type of epistemic mode and “Phronesis and Techne” to be a type 
of calculative mode of Dasein’s soul. In fact, Heidegger introduces 
Aristotle’s five rational virtues as the modes of opening in Dasein. He has 
described Sophia as the highest type of the epistemic mode and 
Phronesis as the highest type of the calculative mode. It needs to be 
mentioned that Heidegger finally introduces Phronesis as the highest 
mode of Dasein’s opening. On the other hand, in Sein und Zeit, in the 
discussion of Dasein and particularly Dasein’s relations with other 
Daseins, one can understand Phronesis as a mode of Dasein’s existence. 
In fact, Dasein’s existential mode of being is its Phronetic existence. It is 
noteworthy that Heidegger in Plato’s Sophist presents the same 
interpretation of Phronesis that one finds in Sein und Zeit. Indeed, to 
express Phronesis, Heidegger refers to Dasein’s existential mode of 
being and finally he has fathomed the genuine mode of behavior as 
something in practice that lies in the call of conscience; this is what 
Heidegger presents as the forgotten conscience in Plato’s Sophist. 
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Introduction: Heidegger is among the philosophers who have discussed 

phronesis, particularly in his Being and Time (1927), The Essence of Truth 

(1988), and Plato’s Sophist (1992). It should be noted that “phronesis” was first 

introduced by Aristotle as one of the intellectual virtues. The term has been 

translated by such terms as practical wisdom, volitional wisdom, prudence, 

practical analogy, practical reasoning, practical virtue, and practical mutual 

understanding, among which “practical wisdom” is the most commonly used. 

In fact, in Aristotelian view, phronesis, as a virtue, is considered judgment of 

character. According to Aristotle, the soul has two parts, namely rational and 

irrational. He believes that the former includes recognizing both the essential 

and potential issues. Thus, the rational part of the soul has two subparts, i.e., 

practical and theoretical or scientific and calculative. Phronesis is a virtue of the 

calculative subpart (Aristotle, 2004, 1139a 1-19). In fact, phronesis is among 

the rational virtues allowing man to achieve a proper and excellent thinking on 

practical issues (Samadiyeh, 2017: 9). However, Heidegger sees phronesis as a 

form discovering and disclosing Dasein and in more accurate definition, a 

mode of the being of Dasein. As a result, it is not suitable to use the term 

practical wisdom for his view. Thus, phronesis rather than practical wisdom 

was used in this study. 

Heidegger’s arguments regarding phronesis could be discussed in two fields. 

First, his interpretation of Aristotelian phronesis in his Plato’s Sophist and 

second, a specific view discussed in his Being and Time. In Plato’s Sophist, 

Heidegger analyzes the Nicomachean Ethics of Aristotle, particularly the 

notion of phronesis. On the other hand, in Being and Time, he claims that his 

only purpose is clarifying the meaning of being and in this regard, he puts aside 

issues such as ethics and phronesis. However, his focus on phronesis is evident 

in his book. This article aims to analyze phronesis in Plato's Sophist and 

compare his discussion with that in Being and Time. In addition, this study 

attempts to analyze how much Heidegger’s Plato’s Sophist and Being and 

Time are influenced by Aristotelian phronesis. 

Methodology and findings: This descriptive-analytical study attempts to 

examine Heidegger’s Plato’s Sophist and Being and Time and the descriptions 

on these works. 

First, notions of episteme, techne, sophia, and nous are explained in order to 

understand phronesis in Heidegger’s view. In fact, Heidegger introduces five 

rational virtues of Aristotle as a form of discovering and disclosing Dasein 

(Heidegger, 1997: 12-19). Moreover, this study discusses phronesis as the real 

and authentic possibility of Dasein and structurally analyzes phronetic act. 

Action in phronesis is limited to a specific conditions and every act is not a 
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phronetic act. Dasein’s action is determined through situations it is situated and 

these situations are different in each case. In every act, conditions, time, 

individuals, and knowns are different and the very act itself, that is, what I want 

to do, is different. Therefore, the total concept of Dasein’s act is discovered by 

phronesis in each situation. 

According to the discussions above, the similarity of Heidegger’s analysis of 

phronesis in Plato’s Sophist and Being and Time is evident. The similarity of 

the two interpretations is seen in notions such as Being-withs, conscience, and 

components of phronetic act. Thus, it could be said that a large part of 

Heidegger’s Being and Time is analysis of Aristotle’s Nicomachean Ethics, 

particularly the notion of phronesis. Heidegger's lectures on Aristotelian 

phronesis during 1924 and 1925 were published in Plato’s Sophist and the first 

print of Being and Time was published in German in 1927. Therefore, the 

coincidence of the time period could be an evidence that is Being and Time was 

influenced by Plato’s Sophist and consequently, Nicomachean Ethics. 

Furthermore, the influence of Aristotle’s phronesis on Heidegger is evident in 

both books as the majority of his views in Being and Time could be seen as 

influenced by Aristotle’s views. However, what distinguishes Heidegger's view 

on phronesis from Aristotle’s is explanation of the ontological status of 

phronesis. Unlike Aristotle, he introduces phronesis instead of sophia as the 

authentic possibility and the primary form of Dasein’s existence. In addition, 

Heidegger introduces phronesis a mode of Dasein’s existence while Aristotle 

considers phronesis as a rational virtue. 

In fact, in Plato’s Sophist, Heidegger sees phronesis as a mode of Dasein’s 

existence, discovery and disclosure of Dasein. This existential mode is 

congruent with the existential mode of Dasein discussed in Being and Time. In 

Heidegger’s view, the existential mode is Dasein’s authentic mode of being, 

formed in Being-withs and other Daseins and including components such as 

Befindlichkeit and understanding, which are equal with desire, phronetic 

deliberation, and Prohairesis or rational choice. 
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هایدگر در کتاب سوفیستوا الیونف ب  ت سیتوسر کتاب  وخوق الیوو اسوف ایفط الرسوهف    ت    چکیده: 

د کخو    گخوفدگد دالیالیک یی د   یژه  بحث یر اتوس  رردالیتت السوا.  د در الیک کتاب  ت ر ن احفه 

د  یریتد    الرستوتهت   سوفیسار رال الی سو ح احفه » رردالید.  د  الرستوتهتب سن تب سوفیساب افط   یر اتوس   د 

گر ای  دالیالیک دالاتوتت السوا. در  ال ه هایدگر ر ن یلوس ا  د حتواب یر اتوس    سن تر رال الی سو ح احفه » 

ک د.  د سوفیسا رال  ت ع فال   هاد کخو    گخوفدگد دالیالیک  یرید  د عقواد الرسوهف رال  ت ع فال  احفه 

ا. الیم  ت ذکر  گر دالاتوتت السود حتواب د  یریتد   یر اتوس  رال  ت ع فال   االسریک احفه  االسریک احفه 

د کخوو     السووا کت هایدگر در ایایا یر اتووس  رال  ت تیا سفتت در عه   ت ع فال   االسریک احفه 

گخوفدگد دالیالیک  یرید اهفده السوا. الی سوفد دیدر در کتاب هتتد   ی ا  در  باحث  ر فه  ت دالیالیک  

الد الی  تفد دالیالیک رد    احفه سفال   ت یر اتووس   ت ع فال هاد دیدرب  د    فیژه   اسووباد دالیالیک  ا دالیالیک 

د  تفد الگزیتووتااتووساز دالیالیک هها  احفه  تفد یر اتست السووا. اوتت  ا   سفتت در   رد. در  ال ه احفه 

اف وتار حارور الیک السوا کت هایدگر در کتاب سوفیستوا الیونف  هها  سیتوسرد رال الی یر اتوس  الرال ت دالده  

ال ه هایدگر  رالد  سوا  یر اتووس   ت  تفد  کت در کتواب هتووتد   ی ا   د  ا    ردال ووا السووا. در   

الگزیتوتااتوساز دالیالیک ال واره   در ایایا احفه ریتار ال وس  رال در عه   ر السواط ادالد  تدال  دالاتوتت السوا   

 .هها  چسزد کت در سفیستا الیونف   ت ع فال   تدال  یرال فش اخداد سیبست  ده السا 
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 191-167 ب  یحت 1400ب  یار   سا تتا   26د ره یایدهقب  هاره  

با نگاهی به  سوفیست افالطون تفسیر هایدگر از فرونسیس در کتاب 

 هستی و زمان کتاب 
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 مقدمه

 1هتوووتد   ی وا یس توووفیوااد السوووا کوت در کتوو  تیودد یفی  هه ف     الیته وتهوایودگر 
(  بحوث  1992)  2سوووفیستوووا الیونف    یژه وت(    1988)  در  واب ذالد حقسقوا(ب  1927)

  ع فال   تکت  الژه یر اتووس     ذکر السووا  الیم  ت رالر دالده السووا.     فرد حثرال    3یر اتووس  

. الیک  الرد  باحث ی توید  وده السوایود الی یلوای  عقوادب انتوتسک  ار سفسور الرسوهف  

ب حوهوا  4د هه ف  حوهوا عه دی  آثوار الرسوووهف  وت  یوااد  نت   ترتهوا  الژه سفسووور  

  ییق  خوووتر    9ب عقو  عه د8ب السوووتودالز عه د7ب  سواط عه د6ب حزم یوا الحتسواه5الرالدد

کار رد  سخووتر   عبارد حوها عه د     در  سک  یااد  فتفدب  ت کار ریتت السووا 10عه د

ای    حتوا دریلوس ا تز     ع فال در ال ه یر اتوس  در دیدگاه الرسوهف  ت  د دالرد.سر وایه

  در حفیه   دالاد د د ای  رال  التد د  تز  عقواد   غسرعقواد     وووفد. حتوووفب  د

  هق  ال فر روور رد تز  عقواد  یتقد السووا کت الیک تز  الی ای  هق  ووا    وو ایا  

ع هد   اد ای  یفد  وا   د  تز  تز  عقو     ا رالیک    وفد  وا    و ایا ال فر  هوک  د

ا ههسک تز  حتوا در ر یا حاسوو السوا    فروفر یر اتوس  اسز یلوس یا اظرد   حتوا د
 

السوا کت انتوتسک  ار در سواز    Sein und Zeitد الی کتاب آلهااد  تو سالاد سرتهت    Being and Time. کتاب  1

 Johnسفسر تا   ت کفالرد )  1962 ت ی ا  آلهااد   تخور  د. انتتسک سرتهت الاد ستد الیک کتاب در ساز    1927

Macquarrie(  الد الرد رال س تووف   )Edward Robinson( سرتهت د م آ  اسز سفسوور تف  السووتهبف   )Joan 

Stambaugh الاجام  ده السا.  1996( در ساز 

  1992السوا کت در سواز   Platon: Sophistesالد الاد ستود الی کتاب آلهااد  سرتهت plato’s sophist  . کتاب2

( هایدگر چاپ  ووده السووا. انتووتسک سرتهت الاد ستوود الیک  Gesamtausgabeالی  جهفعت آثار )  19ت د    ع فال  ت

الاجام  وده السوا.  تک کتاب  وا     Richard Rojcewicz    Andre Schuwerسفسور    1997کتاب در سواز 

هاید  هایدگر در  ن   فده السوا.  1924-1925( در ی توتا  Marburgسون رالاد هایدگر در دالاخوداه  ار فر) )

 کتاب  خق آ  رردالیتت السا.  ژه ی  تالرسهف      ایفطاسوف  الیووالی الیک کتاب  ت سیتسر 

3. Phronesis 
4. practical wisdom 
5. will wisdom 
6. prudence 
7. practical syllogism 
8. practical reasoning 
9. practical reason 
10. practical common sense 



 مریم صمدیه، مجید مالیوسفی / تفسیر هایدگر از فرونسیس در کتاب سوفیست افالطون با نگاهی به کتاب هستی و زمان 

 

 
169 

 

 

 

  الیته ت   . در ال ه یر اتووس  (Aristotle, 2004, 1139a 1-19)   ووفد حتووفب  د

د سا  ت سیورد   اسوو    وایتوتت در ی وف   ک  یلوای  عقواد السوا کت الاتوا  رال  ادر  د

الد الی کخو    ال ا هایدگر یر اتوس  رال احفه(9   1396) وهدیتب   توا   عه د دسوا یا د

کت    ر سواد   الیالیک دالا دالد الی  تفد دالیالیک  سر احفهسیبسر د سق   ت   گخوفدگد دالیالیک  

در رژ ه  حاروور    توواس ا    اسوووکار رد عبارد حوها عه د  رالد  سا  دیدگاه  د 

 .1 الژه یر اتس    ات حوها عه د الستیاده  فد  السا الی اسز سید  ده

 رالر دالد.    فردسفتتسفال  در د  حفیه   باحث هایدگر در ی وف  یر اتوس  رال  د

الرال ت    سوفیستوا الیونف انتوا سیتوسر  د الی یر اتوس  الرسوهفید السوا کت در کتاب  

السوا.     ردال وا ا   هتوتد   ی ا   د م دیدگاه یا ود السوا کت  ر السواط کتاب    دهد د

 بحث     یژه تالرسهف     الیوو اسوف ایفط ت سیتوسر    سوفیستوا الیونف هایدگر در کتاب  

ک د کت س یا هدف الدعا  د هتووتد   ی ا رردالید. الی سووفد دیدر در کتاب   اتووس   دیر

ال فرد هه ف  الیوو   یر اتس  رال ک ار    ر ک کرد   ی اد هتتد السا   الیالیک ال ب ر  

اهایا      رووف  تایاده السووا  الیک در حالد السووا کت سفتت ال   ت یر اتووس  در الیک کتاب  

  کتاب   درروور الیک السووا کت  ت سیتووسر یر اتووس  در اف ووتار حا  فرداظر  تووهلتالسووا. 

کتاب    ا ت  قایتوت سیتوسر  د  وفد  سوید  رردالیتت  وفد   عو ه  ر آ    سوفیستوا الیونف 

اف وتار حارور در سوش السوا سا  سزال  سهثسررییرد   بال واره  وفد. الیز    ر الیک  هتوتد   ی ا 

 ررسود    ی ا   هتوتد    سوفیستوا الیونف هایدگر الی یر اتوس  الرسوهفید رال در کتاب  

 .2دک  

 

آکفی اط» یانهت ال وو د  سددب  جسد  ویفسوویدب  ج ت   رالد  هالیت  سخووتر رتفر ک سد  ت  رحوها عه د الی اظر  . 1

 277-255ب  ص1397ب رایسز   ی تتا  21سه ود ی تیدب  هاره  

د آ   ا آگاثف  )الیده یسر(ر در الد سحا ع فال  »سیتووسر هایدگر الی یر اتووس    رال هتالیم  ت ذکر السووا کت  قالت. 2

د یر اتوس   ا  رال هت یتو دگا   ت چاپ رسوسده السوا  الی ههسک اف   29د  د ی تویدب  وهاره هارژ ه ی و  ا ت ع هد  

کت ال واره  ود  ت سبسسک یر اتوس  در    نفرهها  دالده السوا  ال ا رژ ه  حارور د  رالر فرد ررسو آگاثف  یا الیده یسر رال 

الیوو   آ  الی کتواب   سزال  سوهثسرروییرد  کسچ هق    هتوووتد   ی وا د آ   وا کتواب ب رال هوتسوووفیستوووا الیونف کتواب  
 رردالید.الرسهف  د  اسوف ایفط
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 سوفیست افالطونفرونسیس در کتاب . 1

 رالد دالیالیک الی آ  حسث کت  التد اهق   ی ا  الساب  سفیستا الیونف   هایدگر در کتاب  

 هر  کرده السوا.  د   2یا لفگستوتسوف   حتوا در    1د  یریتد یا الرستوتهفاسوف د  احفه

د  د  یریتد   »یر اتووس    سن تر رال الی سوو ح احفه»الرستووتهت   سووفیسار رال الی سوو ح احفه

  ع فال   تهایدگر ر ن یلوس ا عقواد الرسوهف رال   در ال های  دالیالیک دالاتوتت السوا.    حتوا در

ک د.  د در الیک کتابب آلثسا یا کخو    هاد کخو    گخوفدگد دالیالیک  یرید  داحفه

الد الی  تفد   احفه  ع فال  وتچ سک   تفد دالیالیک   هق  ک  ودهسیسسک   ع فال  وترال    3گخوووفدگد

 (.Heidegger, 1997: 12-19السا ) ک  یرید کردهیادگد دالیالی

 ر فه  وت   حتوووا درد  یریتد    هوا ق سیتوووسر الرسوووهفید هوایودگرب سهوایز د  احفه

 یریتد آ  السوا کت الیک د  سریک  یژگد احفههاسوا.  د  یتقد السوا السواسود تی قاد آ 

سفالا د نفر دیدرد  ا وو د یا  ت احفه الی  تفد دالیالیک  ا  فتفدالسد سوور کار دالرد کت اهد

سد کت  تفد وا  سیسسراارییر السفالا د تز آا ت هتوت د  ا و د  یی د  فتفدسر اهدسیبسر د سق

نفر    سفالا د د ا  فتفدالسد سوور کار دالرد کت    حتووا درد    ال دد السووا. در  قا  ب احفه

  ددب احفه  تفد دالیالیک رال  ت د  هتووت د  ا وو د. هایدگر  ا الیک نبقت  آا تدیدر یی د تز  

الی یلووای  عقواد الرسووهف رال در الیک  هرکدالمسقتووسق کرده     حتووا درد  یریتد   احفه

د  یریتد   ها تاد دالده السوا.  د  یتقد السوا الرستوتهت   سوفیسا الی سو ح احفه  ددنبقت

هایدگر  االسریک   الیاظر تفد دالیالیک هتوت د.    حتوا درد  الی سو ح احفهیر اتوس    سن ت  

ب یر اتس  السا. هایدگر افط حتا درال وا   رالد  ید  یریتد دالیالیکب سفیسا    رالد  ید  

  دد تاد ادالده   آ  رال الی الاحا  اهق   ی ا  دالیالیک ادالاتوووتت السوووا.  د رال در الیک نبقت

افط الی نریق اهق   تز تهاد دالیالیک  فدگدهاد الاوخوواف   گخوو  یتقد السووا ههت احفه

ال ا افط  د   اهق السوا     وفاد) رالد الی اهق در الی جا اهق ظاهرد السوا(   ی ا  الاجام  د

هاد کخو    گخوفدگد دالیالیک حلوفر دالرد.   الیک در حالد السوا کت افط در ههت احفه

 

1. epistemonikon/ scientific 
2. logistikon/ calculative 
3. aletheia 
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سفالا د  د   اهق اهد   تتهسچ تهایدگر یر اتوس ب سوفیساب الرستوتهت   سن ت   الیاظر در ال ه

 (.ibid: 19-20,41ال ا در  فرد افط چ سک استا )    تفد دال تت  ا  د

هاد در تیا   فد  دالیالیک رال  ت الاوخواف  هایدگر در کتاب سوفیستوا الیونف  احفه

 فد. هاد دالیالیک سهایز  ا    د   سا  گخفدگد السا  هاد دالیالیک سیبسر کرده  گخفدگد

ک ود  وت دیودگواه  د در ی وووف   در دیودگواه هوایودگر اسز الیجواب  د  1ییق یر اتوووس  

سرد الی یر اتوس   ت دسوا  رردالیتت  وفد سا ییق ر  وک  5  افط  4ب سوفیسا3ب سن ت2الرستوتهت

 (. Heidegger, 1992: 21آید )

 ماهیت اپیستمه و سوفیا . 1-1

 د  یتقد السوا  ا ک د. آغای  د  6هایدگر سح س  یفی  الی یر اتوس  رال  ا سح س  الرستوتهت

الد الی الاوخواف دالیالیک  احفه  ع فال  تال ا  ی اد د سق آ     الی وت الرستوتهت  ی اد  سوسید دالرد

یود الی یلووای  عقواد(ب  یریا ع هد السووا.  د در سح س     ع فال  ت)یا  ت سیبسر الرسووهف  

   فردسفتت ال ز ردیدالر الرستوتهت رال   دالشب در  ه تیفی  الی الرستوتهت  ها ق سوساو ههسخودد

سفالاد یی د اهد  سفالاد نفر دیدر  ا وودک د الرستووتهت آ  السووا کت اهد رالر دالده    سا   د

تز آا ت هتووا  ا وود.  د  یتقد السووا الرستووتهت  ا  فتفدالسد سوور کار دالرد کت ههفالره  

سفالا ود در  یر   ووو وایوا  رالر گسراود  چرالکوت الی دیودگواه  هتوووت ود   چ سک  فتفدالسد  د

سفالا د  ووو ایتت  وووفاد  ال ا  فتفدالسد کت   فتفدالسد کت ههفالره هتوووت د  دهایدگر س یا  

سفالا د در  یر   ووو ایا  رالر سفالا د »نفر دیدرر یا »تز آا ت هتوووت د  ا ووو درب اهد د

 

1. phronesis/ umsicht 
2. episteme/ wissenschaft 
3. techne/ sich auskennen 

4. sophia/ verstehen 

5. nous/ vernehmendes vermeinen 

رال در  سا   ی اد الرستوووتهت الرسوووهفید  ت کار  رده السوووا. الیک  الژه در ی ا    die Wissenschaft. هایدگر  الژه  6

 system of knowledge gained by systematic)ع ق(ب    scienceآلهااد در  یااد  تیددد هه ف   

research and organized into general laws   د    الی نریق سحقسقاد اظام  آ ده دسووا ت)اظام  یریتد  

 ر د. فالاسک ک د(  ت کار  د   فرد تتت  یای سای ا 
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الیک  دال   ی اسوا کت آ   تفالاد نفر دیدرد  ا ودبگسراد.  د  یتقد السوا الگر  فتفدد  

 تفد  ی ا  ددال وا  سیسسر در نفز الیک   فتفد در لحظت یفو حلوفر ادالرد    رالد آ  

دالرد    ا رالیک ر  الی سیسسرب ادرش    وو ایا ال لست اتووبا  ت آ  کاذب   دراتسجت چ سک  

 (.ibid, 1997: 21-22 فتفددب یارج الی حفیه   ایا یفالهد  فد )

 فد   تی قاد آ    سی سق ا  هایدگر در  ور  الرستوتهت الرسوهفیدب د   هلیت ال دیا   

ی ا   فد ر  رالر دالده السوا. الرسوهف در ی وف   هلیت ال دیا  ر  یژگد » د  فتت فردسرال  

ها سور کار دالرد ال فرد هتوت د کت  ال فرد کت الرستوتهت  ا آ   ک دآ  ال واره   چ سک  سا   د

د  استووت د. هایدگر در سیتووسر ال دیا  تی قاد الرستووتهتب در  ه ت ی ااه دههفالره هتووت د   

 رالر    فردسفتوترال    sempiternitas     aeternitasیی د  ال ز سهوایز د   ی واد ال ودیوا  

یی د حالتد کت در   ی ااد السا ت  ی اد  د  sempiternitasدهد. ال دیا در کار رد  د

آیود.  ی وااد  وت سجر وت در دت گفید لحظواسد الی  د. چ وااوو آیودآ  گویر ی وا   وت چخوووق اهد

الاجوا د )الیلد   اید    دآغو السوووا کوت  وت  ی واد  د  aeternitasکوار رد دیدر ال ودیواب  

 Nunc stans     Nuncال ودد( السوووا. هوایودگر اسز در  سوا  سیوا د د   ی واد ال ودیوا  وت  

fluens    ک د دال واره    aeternitas   رال الی افرNunc stans    sempiternitas   رال

Nunc fluens دالاد د .Nunc stans  ووفد کت  النوو  د الد ت ال دیا یا  تفد ال دد 

سیسسر       وووفد  الد الی  تفد در   داحفه  ع فال  وتاوا ت واهد   ووت    ی وا  ودد  ع فال  وتاوت  

 دالاد د  aeternitasدر الرستوتهت رال الی افر    فردال وارهسفاللد در آ  راله ادالرد.  د ال دیا 

 /ibid, 1998: 206) ک د د  سیسسراارییر  فد    در ی ا  ابفد  رال السواط آ   یرید 

ibid, 1997: 24-25.) 

 رالر    فرد هالیت  یادگسرد  فد  ال فرد السا کت در الرستتهت    سی سق ا   هلیت دیدرب 

 ا   یادگسرد السوا. الیک  هلیت    بکت هتوا  نفردهها گسراد.  د  یتقد السوا  یریا  د

ها رال دال ووتت  ا وود. هایدگر هاید السووا کت  وونص سفالااید یادگسرد آ  ر فه  ت  یریا

 فتفدالسد السوا    سوفد ت فد   یریا  دیک  ی اسوا کت آ  ال وااد    سی سق ا   یتقد السوا  

 دال م حلووفر     ووفرد ت د   الی وت    رییر   در دسووترط السوواها ال وا کت کخوو  آ 
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چ سک  هق فد  آ ب    سی سق ا  دال تت  ا  د. الی دیدگاه هایدگر الیک ی ف سا  یریا یی د 

 ی واسوووا کوت  یریوا ال وی کرداد    وا و  الرسبواه السوووا.  د در سف وووس   یریا    ودال 

یی د ال رد السوا کت در التتهار   در الرسباناد     السوا  سی سق ا  گفید کت آ  چ سک  دهق

ی ااد کت سون رال  در دالدگاه یا   دالرد   وفرد دیک گسرد. هایدگر ال واره  ت  ثالد   وو   د

سونک  ک دب الی ال فرد کت  ا  سا ییق  رالد عهفم دال وتت  ا و دب  در  ج   سو ا  وحبا  د

ک ود   لد در عف   وا  ثوالد   در  وووحبوا یفی  هسچ دلسو  ع هد ال وا وت اهد  گفیود د

ال  ک سواد رال الی نریق  ثواز   در ال هدهود.  الد  حوق  رالد  ووو فاودگوا  الرال وت  د فدب عقسوده

ک د   الی الیک نریق دیدرال  رال  ااه    حوفم   ت اهد    دیید  فد   فالردد یا   سا   د

ال ا ات     فدالد الی الرستتهت السا کت   جر  ت اتسجت  دک د. هایدگر  یتقد السا الیک احفه د

کت    ک دچ سک  ت   هق   ریارساد ال اره    سا   د ا السوتدالز  ت  ی اد درسوا آ .  د هق

 د       ت اتایجد دسوا یا د  بهاید تدالگااتسفالاد  ا سخووس   ساط ونص  ددر ریاروساد  

  ا رالیک هایدگر  یتقد السووا     الی وت  ت ییق ال ووس  الی ال ووفز ریارووساد دسووا یایتت  ا وود

 ,ibidریارساد  ا ال فز سر کار دالرد ال ا تاد  حث الی یفد ال فز در ریارساد استا )

1997: 26.) 

سفالاود اوا ود کوت الی نریق آ   د ووااد  رالد دالیالیک  دهوایودگر الرستوووتهوت رال ال  ر الیالیک 

چرالکت الی دیدگاه  د  یریاب الاوخواف   یفدگخوفدگد دالیالیک السوا  یفد رال اخوا  دهد 

(ibid: 24  د  یتقد السا الرستتهت  .) ال فز در   1سفالاد  ت ییق آریتکت اهد  تیاالیالیک  

تووتهت  فتفدالد رال .  د  یتقد السووا الرس السوواع فم دسووا یا دب دالرالد اقص   کهبفد  

هوا رال کخووو  ک ود   سفالاود آریوت آ ال وا اهد   گویالردکوت هتوووت ود  وت اهوای   د  نفرههوا 

یک ال وا   ید  یریتد دالیالیک  سرکا    ات الرستوووتهت رال  االسریک     2  ا رالیک هایدگر سوووفیسا

  ال دد    سیسسراارییر ال فر  وا    سوفیسا     الرستوتهت  در ال ه(. ibid: 26 یرید کرده السوا )

 

1. arche/the first principle 

تفید. الیک  الژه در ی ا  الاد ستووود  ت  ی اد   یره  د Verstehen. هایدگر در  سا   اهسا سوووفیسا الی  الژه آلهااد  2

understanding      )ییق(comprehension  ت کار  د  ) ژه ی  تر د.  ترتها  الاد ستوود آثار الرسووهف    )در  

 الاد.)حوها اظرد(  ت کار  رده  theoretical wisdomب سفیسا رال  ت  ی اد  الیوو اسوف ایفطکتاب  
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    الستدالز نریق الی    السا  الثباد  داد  ال فر  وا    کت  السوا   یریتد   ا و د  ال ا الرستوتهت د

 دسوا   ساط   السوتدالز  الیک  ال وفز    بادد   ت  سفالاداهد  یفد  لد    وفد د حا و    ساط

  وا    هق  کت  ی ا  الیک    ت   وفد د  افط    الرستوتهت   وا    کت سوفیسا  السوا  حالد  در  الیک .  یا د

  ثاز  رالد.  یا د  دسوا   بادد   ال وفز  ییق  ت  سفالاد د  یفد  هق    السوا  الثباد  وداد  ال فر

  چسزد   سفروس     ور    ت  تفالاد  س یا  کت  السوا  الرستوتهت  دالرالد  ی ااد   ونص  گیا  سفال  د

   ووونص    ثواز   رالد.  دهود  الرال وت  رال  آ   چرالید     ع وا   تفالاود  الی ووت   ود    ک ود  رسودال  دسوووا

  رالر  ح ووسر  ر د گر ت  کت یا د دسووا  یریا  الیک    ت  ح ووسر ر د  گر ت  دید   ا  سفالاد د

   ودالاود  سفالاود د   ووونص  چ سک هق     دک و   کخووو   رال  آ   ع وا    چرالید  الی ووت  ود     دالرد

 .یاداهد  الستارد چرال  دالاد  الی وت  د    یاداهد  الستارد   ا سک 

 تخنه . 1-2

ک د کت سن ت  ا  فتفدالسد سوور کار دالرد کت  الرسووهفید  سا   د  1هایدگر در سیتووسر سن ت

سفالا د تز آا ت هتوت د  ا و د(.  د  یتقد السوا سن ت ی د  سفالا د نفر دیدر  ا و د ) د د

  ب السووا    ا  فتفدالسد کت در یرالی د  ووسر رد    وود  هتووت د  2رف تووس   سووفد تراله ها  

   یتقد السوا در  دالاد دالد الی  تفد دالیالیک  احفه  ع فال  تسور کار دالرد. هایدگر سن ت رال 

سزد کت در  ادد ال ر ه فی استوا   چ   وفد  یی درف توس  تیا دالده  د  سوفد تسن ت یک  

  ا رالیک سن ت یی د استوا کت در حاز حارور کا    وده  ا ود      اید سفلسد   الیجاد  وفد

 

  know-how یره تتوتت کت  ت  ی اد   sich auskennen. هایدگر در سح س  یفی  الی سن ت الی عبارد آلهااد  1

 رالر دالده السووا کت در  یااد    فردالسووتیاده رال  herstellenک  الژه  ی اد  چ سک در سفرووس  الی.  د هقالسووا)یک(  

)سوایتک(  ت کار ریتت السوا.    manufacture)سوایتک(     produce) فتو  ود (ب  originate تیددد هه ف   

  be busy withرال اسز در سفروووس  سن ت  ت کار  رده السوووا کت  ت  ی اد    hantierenعو ه  ر الیکب هایدگر  الژه  

.  د  السوا)رردالیتک  ت  رسوسدگد کرد   ت(   treat)الدالره کرد ب در دسوا گریتک(      handle) خویفز  فد   ت(ب 

 in taking care رالر دالده السوا کت در  یااد  تیددد هه ف     فردالسوتیاده رال اسز  im besorgenچ سک  الژه  هق

 (.Heidegger, 1992:21)یرالهق آ رد (  ت کار ریتت السا ) provide) رال با کرد (   

2. poiēsis/making 
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سن وت  وا  فتفدالد سوا    ر الیالیک  وووفد.    ووت سن وت یی د السوووا کوت الیجواد  وووده   کوا و   د

 (.ibid: 28ب سر کار دالرد )الساها در حاز  سر رد    د  کت آ آاجاید  

یی د سیور     هایدگر  یتقد السوا در سن تب کخو    گخوفدگد  وا   رف توس  السوا 

 سه   ووفاد. الی دیدگاه هایدگر سن ت  در اره  فتفدالسد کت  ت سفلسد چسزد اتووبا دالده  د

استووووا   کوت احفد وتالد السووووا  الد الی  فتفد  ووت  سوا  احفه   اظرد در واره  فتفدالد 

  ا رالیک    آ رد  ت دسواراله هاید  وایتوتت     اسوبد  رالد سفلسد آا ت  اید سوایتت  وفدب  

ال وساید السوا کت در حاز حارور استوت د    اید سفلسد  وفاد.  دیک  ی ا   سوفد تسن ت ره هف   

زد   در سفلسد ال وساسوا    ا رالیک آ   رالد چس   2  » رالد چتر   1سن ت آ ادگد » ت چت   ظفرر 

 ووفد   آ   تی ق  ت کتوود   رالد  ثاز کی   رالد رف ووسد  سووایتت  د  . رالد کتوود السووا

السوا. ر  یی  در رف توس   ت  ی اد سوایتک  رالد السوتیاده دیدرد السوا. عو ه  ر الیک در 

 رالر گسرد سو ج  السوا  چرالکت سفلسد چسزد     فردسفتت ب ال رد کت  ایدحفیه سفلسد ال وسا

 دیک  ی ا کت  ب  الی سفلسد  اید سوو ج    الرییا د  ووفرد گسرد  . تووت زم سوو ج  السووا

(ibid: 27-28.) 

  ب د  فتفدالد السووا. سن ت  ریوف الرستووتهت دیدر در سن ت  ر فه  ت آریت   تووهلت

دب سیسسک ک د. آریت  ها سوور کار دالرسفالاد آریت   ال ووفز ال لست  فتفدالسد رال کت  ا آ  د

چرالکت سفلسد چسزد  توت زم سو ج  السوا   رس  الی  السوا   ک  دهدر یفد سفلسددر سن تب  

سفلسد  اید  وحظت   الرییا د در ی وووف  آ   وووفرد گسرد. در سن ت یفد سوووایاده   

  ا رالیک   .چرالکت یفد  د  اید آ  الثر رال الیجاد ک د  در ال تدالد ال ر حارور السوا  سفلسدک  ده

 وفد   آریت  فتفدالد اسز سیسسک  د  سفلسدک  دهد الثر در سن ت الی رس  سفسور  نر  ال لست

ال ا آریت  ت  ی اد یا     در سن ت آریت  تفد دالرد  ر الیالیک   در یفد سفلسدک  ده السووا.

استوا  دراتسجت سن ت الاوخواف   گخوفدگد ال وس  استوا  چرالکت    دسوترط ا  آ  در سن ت  

  ع فال   وتهوایودگر سن وت رال    در ال ه(.  ibid: 28-29یوارج الی یفد دالرد )  دت ی وت غواال ووواره  

احفهاحفه اووت  ال ووا  دالیالیک  احفه  تفد  د  تفد  ال وووسوو    وووت  ال وووسوو د  تفد      غسر 

 

1. for which 

2. in order to 
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غسر د  تفد  احفه  ع فال  تالگزیتوتااتوس  دالیالیک دالاتوتت السوا.  د  یتقد السوا رف توس  

 :Altman, 2009)  هتوت دد  تفدد ال وس  دالیالیک  احفه  ع فال  ت  ررالکتوس     ال وس 

41,49.) 

سیا د  ا    ووده   3  هدزی    12هایدگر در  سا  سیا د سن ت  ا یر اتووس   سک الکف 

السووا. الی دیدگاه هایدگر الکف  الی  قفالد السووا  ال ا هدزی  چ سک استووا. هدزی  در 

 یتقد السا عه    وفد.  دی ا  یفاااد افعد ییالسا هه ف  عه  یا حرکا رال  وا    د

ال سووسا یا تفهر سووفو دالده   سووفد تیی د     الد استووت دالد الی  تفد  قفلت  حرکا اهفات

در سبسسک سیوا د الکف    هدزی  الیک السوووا کوت در الرسوووهف   سوه و  وا و  وووفاود. اوتوت  اهد

سفالاد سفلسد   الیجاد  فد  ال ا عه  رف تس    سفلسد الی  قفالد السا چرالکت س یا تفهر  د

الی  قفالد استوت د. الی دیدگاه الرسوهف عه  یرالسر الی  قفالد تفهرد    کدالمهسچ  حرکا  

 تیا د الی رف توس    سفلسد السوا.  د  یتقد السوا عه ب حرکتد    کا ًور   السوا   الیالیک 

در الیک    .چرالکت العهاز هسچ  حد دیتد  رالد غایا ادالراد     ت یانر غایا السوا  سوفد ت

یا یا هدف دالراد. عو ه  ر الیک  ها ق اظر  السوووا سهام العهاز الاتوووااد اتوووبتد  ا غا  حالد

هاد یادگد هه ف  دید ب ییهسد    سیور ههت عه  هتوت د ات رف توس .  الرسوهف ییالسا

الد کوت دالرالد اهق  فتفد یاوده  ع فال  وتدالرد سیری  الرسوووهف الی الاتوووا   هوایودگر  سوا   د

فهر  تفد الاتوا  سر سیریید الی تالسواب سیریید تفهرد الی  تفد الاتوا    یا  ت سیبسر د سق

السوا  تفهرد کت اانق السوا.  د  یتقد السوا در الیک سیری  الی  تفد الاتوا ب یادگد   

 (. Bowler, 2008: 120الاد )الد یور  دهعه  الاتا  سا ه سایتارهاد  قفلت

 ال ز( 1  دکر  ال وواره ذی   حفیه  ر ن  ت  سفال  د  اسز  سن ت  ا  یر اتووس    سیا د  در سبسسک 

 

1. echon/things having or possess something 
  ییو  دالرد. در   د ییواز   هق  ی واد ی وا  هق.  الژه یفاوااد الکف   وت  ی واد دالرال  فد  یوا  والوسوا چسزد السوووا. الکف   2

السا     فردکی د فد  در  ی اد   یی  آ  گیتت  د   ی اد ییاز  ت عه   ت چسزد  ها ق  ا نبسیا یا  ها ق  ا الادسزه 

سفالاد رییرالد  سهارد  ا ود   راز رییرالد  وو د الی  جتوهت السوا یا  د   د   ثاز ع فال  تکت چسزد رییرالد آ   ا ود.  

(Bowler, 2008: 119 .) 

3. ἕξις/hexis/state or disposition 
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  کت   ی ا  الیک    ت  السوووا   یی د  سوووایتک   سن تب   تی ق   عه  الاجام  یر اتوووس ب  تی ق  الی ووت

  سوووفد  ت  راله هوا   یریتد  سن وت    عهو  یا  ررالکتوووس    سوووفد ت  راله هوا   یریتد  یر اتوووس  

 افر الی  سن ت ال ا   استا  سایتک    الیجاد افر  الی عه   الرسهف الیاظر. السا  سایتک  یا  رف تس  

 حاز    دالرد  رالر آ   یفد  در عه   غایا    یر اتووس   غایا( 2   السووا  سووایتک     الیجاد

  گر  حاسووبت   گرهدالیا  یر اتووس ب در  یریا( 3  السووا آ   الی  یارج  سن ت  غایا  کتآ 

  سن ت  در  یریا  کتدرحالد  دهد د رال   ور    یسر ال فر  حفیه  در  سفالااید الاتوا    ت    السوا

 الاجام  اادرسوووا  کار عهد     ووو ایا   ا  کت   ووون ووود  سن تب  حفیه  در(  4   استوووا  چ سک 

   دالرد  سرتس  دهد د  الاجام  اادرسوا  کار  عهد     و ایا  د    کت   ون ود   ر  بدهد د

 یر اتوووس    در عه   الاجام  (5   السوووا  تارد آ   عو    یر اتوووس ب  حفیه در  کتآ   حاز

  السوا   دالریلوس ا    الری وه د  غایا ت  رسوسد   رالد  ها ف یسا    ورالیر  سو ج    ت    فه

   وود  آ   کهاز    غایا ت رسووسد   رالد  ووریاً  سن تب در  سووایتک   کت السووا  حالد در  الیک 

 . فد  دراظرگریتت آ   رالد  یر اتست عه  در   فتفد   ی اد   ت  یلس ا کتآ   د    السا

 نوس . 1-3

د    ودد یفی  الی  فتفدد کوت  التود اهق   ی وا  السووواب  وت د  احفههوایودگر در نبقوت

.  د در دهوداهد  ودد تواد  رال در الیک نبقوت  1  افط  ک ود د  ال ووواره  حتوووا در یریتد    

کت الرستووتهتب    اهق دالاتووتت السووا درحالد سیتووسر یفی  الی افط آ  رال  د   لفگفط

  ع فال   تیر اتوس ب سن ت   سوفیسا رال ههراله  ا اهق  یرید کرده السوا  سا تاید کت لفگفط  

 بدرال  درآید وفد.  د  یتقد السوا الگر افط ههراله  ا لفگفط  ت ال ثبا   ااید ییهسده  

   ک دالد السوا کت ات چسزد رال الثباد   ات چسزد رال اید  د یژه  کا ًو وا   یت لفگفط  
 

دهد.   رالر  د   فردالسوتیاده  رال  vernehmendes vermeinen . هایدگر در  سا  افط الرسوهفید عبارد آلهااد1

) ی ادالرد  perceptual meaningfulness ترتهسک    وارحا  الاد ستود هایدگر در  سا   ی اد عبارد یفو  ت  

الدرالکد(      perceptual discernmentالدرالکد(ب   یوا   perceptual thinking)سخووونسص  )سیور الدرالکد( 

intellectual intuition   الاد )) یفد عقواد( ال اره کردهHeidegger, 1992: 21/Heidegger, 1999: 

119/Lewis, 2015: 29/ De Beistegui, 2003: 123/ Gillespie, 2000: 146). 
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سیبست کرده السا.   1گیتار الایتد  ع فال  ت  ا رالیک  د افط رال  د   اهق )ظاهرد(   ی ا     

دالرد لفگفط  فتفد در افط ال ووااد الی  تفد الاتوووا  استوووا. سوا ی وااد کوت   د  سوا   د

سفالاد در الاتا  یایا  فد. الاتا  الیک افط افط  د بالدرال   خن ت دالیالیک  ا دسهای    

 2افعد در  کرد   و اسود. چ سک افسود در ای  الاتوا  د  غسر ال وس افط    ع فال  ترال  

ییرال ای  الاتوا  سفسور لفگفط    یت افر گیتار الایتود السوا  وریاً  وت      وفدس قد اهد

رسووود  رالد هوایودگر چ سک  (.  وت اظر  دHeidegger, 1997: 41,421یوا ود )سیسک  د

 اتس  در الرستتهتب سفیساب سن ت   یر  ر اهق  ان د یا سر تد السا   الیالیک  ا د کت افطب  

الیسر عو ه  ر اهق  ان د یا سور وتدب الی اهق ظاهرد   تفد   حلوفر دالرد  ال ا چیار  فرد

  یره السا.چسزد کت افط الی آ   د     ی ا  اسز  ریفردالر هتت د

 فرونسیس . 1-4

رردالیتت السوا.  د  3 ت سح س  یر اتوس    سوفیستوا الیونف هایدگر در ی و  هخوتق کتاب  

 تیا د الی الرستوتهت    ت تیا الرسباه  ا   4یر اتوس  رال  ت تیا الرسباه  ا د کتوا یا عقسده

 تیا د الی سن ت دالاتوتت السوا. هایدگر  یتقد السوا  فروفر یر اتوس ب    5آریتت یا یلوس ا

السوا.  د  یتقد السوا  ون ود کت سفالااید سو ج   وحس  در ی وف      تفد دالیالیک 

 د  ال فر است    یسد  رالد یفد   دیدرال  رال دال تت  ا دب عه   د یر اتست یفالهد  فد.

)تز آا ت هتوا  ا ود(   سفالاد نفر دیدر  ا ودک د چف  یر اتوس   دچ سک  سا   دهق

 وونص  رالد سیسسک عه  یفی  اسای  د سوو ج  یفالهد  فد  ال ا آغای الیک سیسسک    ر الیالیک 

 

1. διανοειν/dianoein/subjective speaking 
2. perceive 

 ت کار  رده السوووا کت در ی ا  الاد ستووود  ت  یااد هه ف     رال Umsicht die.  د  رالد یر اتوووس   الژه آلهااد  3

circumspection    الحوتوسوواه(ب(prudence    ب)حوزم(wisdom      )حوووهووا(careful judgment   حوووق(

 رالر دالده کت  ت  ی اد     فردالسوتیاده رال اسز   die Einsicht  سو جسده(  ت کار ریتت السوا.  د  رالد سفروس   سخوترب  الژه 

insight     )وسرد  (understanding    )رسود  رالد  د الی یر اتس ب  سختر   سرد   ا رالیک  ت اظر  دالسوا  )ییق

   الحتساه السا.

4. doxa/opinion 
5. arete/virtue or excellence 
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هایدگر  یتقد السوا سو ج  در سن ت    ب. عو ه  ر الیک السواگر  اسز  ا یفد  ونص سو ج  

 رالد  ثاز   . ووفدال ا سوو ج  در سن ت  ت سفلسد چسزد اتووبا دالده  د   اسز  فتفد السووا

السا کت  نص    یلس ا آ سزس ج  یر اتست  رسبر  ا ییالسا    کتحالددرسایا یاات   

گر  ا آ  سوور کار دالرد.  د  یتقد السووا الگر  وونص  ت احف درسووا     اسووو  سوو ج  

الد   اسو الی  تفد دالیالیک دسا یا دب عه   د یر اتست یفالهد  سا  ت احفه بس ج  ک د

سفالاود احفه  فد  ال  در تیوا   هوایودگر ال ووااواد دالیالیک  د  الیاظر  (.ibid: 33- 34 فد )

هاید السووا کت سفسوور دالیالیک الاجام الیو دهاد یا وود الی نر د کت  ووا   سفالااید ا وو 

الش  ا السوووتیاده الی سوووفیسا  سفالاد یفدش رال الی نریق ال واااد  تفدد وووفد. دالیالیک  د د

د  تفدد ال ا  رالد الی وت الیک حوها سوهس   وووفد   دالیالیک  تفالاد  ت احفه   ک دسیری  

 سر یر اتوس  السواگزیتوتااتوساز دسوا یا دب اسای  د   وسرد   الحتساه   یا  ت سیبسر د سقال

(Blattner, 1994: 70.) 

گسرد ثا تد    تیا یا دهایدگر  یتقد السوا یر اتوس   ا سفتت  ت هدی  تیا  د

 الیاظرالی وت در یر اتووس ب  وونص  ادر  ت الاتناب  سک ال فر  نت   السووا.    یژه ت   دالرد

ر یر اتوس   ریوف سن ت هسچ اقص   کهاز    قایتوت  سک ال فر  ت الیک  وفرد هایدگر د

  وت س یا س وهسقب  فیقسا یا  ووتوا      یتر الی آ  دیدرد  ا ودب  تفد ادالرد  یودالیک کت  

ک ود  چرالکوت  وا سیری  یر اتوووس     الاتنواب  سک د  یوا چ ود ال ر  ی وا    ییفم رسودال  د

یا دب کا    وود   رالد  الی نریق هدی  تیا  د    ردال رد کت سفتت  ت هدف دال  ع فال  ت

یلوس ا    ایتوتید  ا رالیک یر اتوس  یلوس تد ادالرد   وت یفدب    آ  ال وا  انفالهد دال وا

السا.  دیک سرسسو کخ    گخفدگد در یر اتس   تیا د الی سن ت السا  هرچ د هر د  

سفال  یر اتوس  اهد  ر الیالیک  سفالا د نفر دیدرد  ا و د. ا  فتفدالسد سور کار دالراد کت  د

یلوووس ا سن ت دراظرگریا  چرالکت حقسقا سن تب  وووا   رف توووس  السوووا    ع فال  ترال  

یر اتوس  آریت   غایا  در ال ه  عه  السوا.   1یر اتوس   رسبر  ا ررالکتوس    کتدرحالد

 ,Heidegger, 1997: 37-39/ ibidک د )عه  رال تیا دالده   هر د  رال حیظ  د

 

1. praxis/action 
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2009: 126.) 

  ریاًهایدگر چ سک استا کت یر اتس  حالتد الی کخ    گخفدگد  ا د کت  الیاظر

  وت آ  حالتد الی کخو    گخوفدگد السوا کت      یژگد الاوخواف حقسقا رال دال وتت  ا ود

  ع فال   تسفالاد   رسبر  ا ررالکتووس  یا عه  الاتووااد السووا.  د  یتقد السووا یر اتووس  اهد

ف   غایا د کتووا س یا کخوو    غایا د کتووا یا عقسده دراظرگریتت  ووفد  چرالکت هد

کت در یر اتوس  چ سک استوا. در د کتوا   ها   عقاید السوا   حاز آ الکتتواب دیدگاه

 ت الیک  وفرد کت ال فرد  .رال دالرد  ود یرال فشد  الرستوتهتب یادگسرد ی وف وسا  رتتوتت

سفالاد یرال فش  وفد. الی سوفید دیدر  د بگسرم و اسوق   یا یاد  دک قب  دکت  ک سجر ت  د

ال وا  یرال فش   ر الیالیک در دالیالیک  تفد دالرد.    ودهیرال فش وا  کخو   رالد الیک ال فر ال

کرد ب ال وااد  یژه الی الاوخواف   گخوفدگد السوا کت  رسبر  ا سیفرد السا   الیک  ت دلس   

ههراله  فد  آ   ا لفگفط   اهق السووا. الیک در حالد السووا کت در یر اتووس   وورالیر 

سفالاد سجر ت ک دب  خو اسود   یاد  دسرد ده دالیالیک  د تیا سد حاکق السوا. در د کتوا   عقس 

ال ا هر عه د   السوا  سجر ت کردهب  و ایتت   حتد یاد گریتت  الیالیک رس  هر آ  چسزد رال کت  

در یر اتوس   ریوف د کتوا یا عقسده در  ورالیر    ف یسا سجر ت اخوده   تدیدد  ال ه 

   ووود در یر اتوووس  راله ادالرددر ر یوااد   یرال ف  یر ریتوتهسچ ال ووا     ر الیالیک  وووفد.   د

    ا رالیک هایدگر  یتقد السا

»فرونسیس چیزی جز وجدان در فعالیت نیست که منجر به عملی روشن و شفاف    
بیان می می  توان  کند که وجدان را نمی شود. وی در تعریف پدیدار وجدان چنین 

شود،  میفراموش کرد اما این امکان وجود دارد که چیزی که از طریق وجدان کشف  
لذات و آالم    هوای نفس و شهوت تحت تأثیر   و از طریق احساسات،   شده تحریف 

فراموشی و  بنابراین فرونسیس امکان  ؛  است   خودآگاه قرار گیرد. وجدان همواره از  
ندارد؛  نمی   رو ازاین   پنهانی  و  است  نظری  از معرفت    عنوان به تواند  انکشافی خارج 

 (.ibid, 1997: 39آریته اپیستمه و تخنه واقع شود« ) 

 امکان اصیل؛ سوفیا یا فرونسیس. 1-5

دالیالیک  یرید ای    حتووا درال وا  ال ووس   ید   ع فال  تهایدگر یر اتووس  رال  نفرک د   ت
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    وسرد در اره عه  تیا رسوسد   ت   سه   در ال ه.  د  یتقد السوا یر اتوس   ک د د

 تدال    ع فال  ت    آریتت یا یلووس ا  ع فال  تدرایایا اسز یر اتووس  رال   سوویادد السووا.

  ع فال   تسوفیسا در ک ار یر اتوس  الی دیدگاه هایدگر  . یرید کرده السوا ب1اخودادیرال فش

 االسریک ال وا  کخو    گخوفدگد هتوت د  ال ا ال وا   ال ید   ال وس  دالیالیکب یر اتوس    

  کت درحالد   سووفیسا  ا  فتفدالسد کت ههفالره هتووت د سوور کار دالرد  چرالکتات سووفیساسووا. 

 (.ibid: 37,39-40ساید )  سیالد  تفد دالیالیک رال  د  السایر اتس  دالرالد غایا 

یا گخووفدگد   االسریک ال وا  کخوو   ع فال  تالرسووهف سووفیسا رال  هایدگر  یتقد السووا 

سوفیساب   الیاظر الرسوهفده السوا.  ا    ت  رسرد سوفیسا  ر یر اتوس   و      ک دالاتوا   سا   د

 رسرد رال ییق نبسید    السووا. الرسووهف   خووه الیک   ده ده ال وا   ال ید   ال ووس  الاتووا سخوووس 

الیک  یرید کرده ال وا  ال ووس  دالی  ع فال  تال ا هایدگر یر اتووس  رال     دالاتووتت السووا الاتووا 

 ک د السا. هایدگر  سا   د

این     ارسطو  ندارد.  وجود  سوفیا  از  باالتر  معرفتی  نوع  هیچ  داشته  بیان  »ارسطو 
دهد که شاید خدا بیش از همه به نحو  اظهارنظر خویش را با نقل این گفته نشان می 

بنابراین   برخوردار است و  از سوفیا  از سوفیا  می   درستی به بالفعل  خدا    مثابه به توان 
یعنی  ابدی  و  ازلی  وجود  سوفیا  موضوع  که  است  این  دیگر  دلیل  و  گفت  سخن 

قضیه   کننده اثبات خداست... البته ناگفته نماند که ارسطو در توصیف سوفیا به خدا،  
بلکه فقط به نحو بالقوه   ؛ مطلق نیست و سوفیا برای او، خدایی واقعی و بالفعل نیست 

ارس  می خداست.  بیان  نحوه طو  همه  دازاین  برای  وسیعدارد  در  معرفت  ترین های 
 (. ibid: 91-92بهتر از سوفیا نیستند« )   یک هیچ اما    اند؛ مبرم معنای آن ضروری و  

د  واالسر  تفد  احفه  ع فال  وتهوایودگر چ سک  وا ر دالرد کوت در دیودگواه الرسوووهف یودال  

ا دیک یوا یودال   یوا سی وووو  ویهبد  س قد  وووده  ال وا الیک احفه  تفد  واالسر هسچ الرسبواند  و 

دالرد  چرالکت الی سهام چسزهاید کت     تفد  و ایتد ی اد    وریاًالرسوهف ادالرد. یدال در الی جا  

 .(ibid: 94ده دب یدال کخو    گخوفدگد  سخوترد دال وتت السوا )تیا  رال سخووس   د

  الرسوهف سوفیسا  رسرد دالرد چف  سور کار آ   ا  فتفدالسد السوا کت ههفالره  الیاظر  ا رالیک  

 

1. unforgettable conscience 
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کت »ههفالره    فرد دیک    ده رههایدگر دالیالیک چسزد   الیاظر(. ibid: 92-93هتت د )

  نفر هها الی  فتفدالسد کت »ههفالره     تفد  ووو ایتدهاد   ا ووودر استوووا. سیسک   نفرهها 

الرسهف     یژه ت ر فه  ت  فرفر سفیسا   ات یر اتس  السا. در دیدگاه یفاااسا      بهتت در 

 ووا   آ  دسووتت الی  فتفدالسد السووا کت ههفالره   درسوواب ی اد  ال ید   فتفدالد در  

 ا  فتفدالد  در  قایتووت    ا رالیک دالیالیک    ر دالرادحلووف دال هاًهتووت د  یی د  فتفدالسد کت  

د دالراد کت  ال ا  فتفدالد دیدرد الی سوو ح  فتفدالد اللید  تف  یاده دیدر  یتریک السووا.

ه فی  یتریک  ورف استوا  بحتد الگر  یتریک  ا ود  دالیالیک   دراتسجت  .هتوت د   رسر الی دالیالیک 

 (.ibid: 93-94چرالکت یااد السا )

 االسریک احفه    ع فال  تهایدگر  یتقد السووا  ا الی وت یر اتووس    سووفیسا    نفرک د ت

دالیالیک هتووت د  ال ا ال وا  ال ووس  دالیالیک   حتووا درکخوو    گخووفدگد در  ید  یریتد   

ال وا  ال وس  دالیالیک  یرید   ع فال  ت اتوس  رال هایدگر یر  . وا   یر اتوس    ات سوفیساسوا

ایاید  تفد الاتوا  یی د یفدالیهفاسا یا     یتقد السوا چف   فروفر یر اتوس ب یسر  ک د د

 وفد.  د  تفدد دالیالیک  حتوفب  د االسریک احفه  ر السواب الیالیک  1 تفد ال وس  الاتوا 

ال فلد   ده دهتالرال چ سک  هقک د    د  یتقد السا یر اتس  تیا    تسر رال  خنص  د

  کت الیآاجاید   السواالسوا کت ره هف  الاتوا   ت ال فر یفب    وایتوتت در الاجام العهال   

ها در ک ار یودیدر هتووت د   یادگد التتهاعد دالرادب هسچ الاتووااد س یا استووا   الاتووا 

  ت دسوادر رد    وفد.  د  یتقد السوا دالیالیک اهایا   د  کا ًو  ا رالیک رور رد یر اتوس   

د  تفد الگزیتووتااتووساز  رالد  د یسر  ی  السووا   یفدالیهفاسا یا احفهآ رد  کهاز یف

 (.13-12  1396   هدیت   دیدرال ب ibid: 93-94) ایاید   سیس د الی  تفد الاتا  السا

در  فرفر   وت در سایتار اسز  تیا د    س یااتهایدگر  یتقد السا سفیسا   یر اتس   

 الیاظرالسووا.    عه  دالیالیک هتووت د. یر اتووس  حقسقتد السووا کت  رسبر  ا ررالکتووس  یا 

  یدالًهایدگر  ی اد ررالکتوس  چ سک استوا کت  ت ی ااد  ید   آی ده  توتدد دال وتت  ا ود    

  در   وت یر اتووس   ف یستد السووا کت عه  د آید هه ف  الرگف  )یی ( در سن ت  ت  تف

 

1. eudaimonia/man’s proper Being 
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 وووفد. هوایودگر  یتقود السوووا  وووفد   در  یتریک عهو  کخووو    اهوایوا   دآ   ال ه  د

 ج   وحس    د یر اتوس ب سو ج  السوا.  ون ود کت سفالااید سو ی وف وسا  رتتوتت

یی د چسزد کت  یتریک  رالد     سفالاد یسر ایاید رال کخو  ک د د وایتوتت رال دال وتت  ا ودب 

سفالاد  یتریک رال  یتقد السوا سو ج   د در ی وف  عه  الاتوا  السوا.  د   یژه تالاتوا    

هاد  هوک  رالد الاتوا   ت الر یا   سا رد. سو ج  چسزد السوا کت یفدالیهفاسا در  سا  گزی ت

 نخوود. الی دیدگاه هایدگر دالیالیک س یا  ا د  تفد الگزیتووتااتووساز رال  ت دالیالیک  دیا احفه

ی  رال کخو  سفالاد  ت هدف   غایا  رسود   ال واااد  تفدد یفسو ج     ررسود  د

 (.ibid: 95ک د )

الی دیدگاه هایدگر کخو  یر اتوس ب کخو  ال واااد یردد    ال ید  تفد دالیالیک  

 وفد    ونص  السوا  یی د کخو  دالیالیک کخو   ف یستد السوا کت عه  در آ   ال ه  د

ک د.  د  یتقد السوووا یر اتوووس   سفالاد س وووهسق  دسرد   عه   د بدر هها  لحظت   آ 

یا د سا در ال ا  سخوتر در عه  سج د  د    وفدق  وا   عه   د وا   حقسقا   لفگفط   ه

لفگفط. چرالکت س وهسق در یر اتوس   ر فه  ت عه  السوا   عه  هق آریت   هق غایا 

عه   یس د السووا   در یفد عه  اسز هدف   غایا   سووفد تالسووا. یر اتووس    ووسرد  

ال وا  چرالکت    گسرد. عو ه  ر الیک یر اتوووس   توووت زم ی ا  یا ووود السوووا وووو   د

 (.ibid: 96-99)    سجر ت یادگد السا  هاد درساب  تت زم  رالیر  ال یدس هسق

 تحلیل ساختاری عمل: آرخه و غایت عمل . 1-6

اظرد   وت عه  دالیالیک السوووا یا  ت سیبسر    سه ود فروووفر یر اتوووس  ات الیاظر هایدگر 

ال ا عه  در یر اتووس   حد د  ت      عه  ههراله  ا لفگفط السووا  سرب یادگد دالیالیک د سق

 ووورالیر  یس د السووووا   هر عه دب عهو  یر اتسوت انفالهود  فد. عهو  دالیالیک الی نریق 

ها اسز در هر  فردد  ووفد   الیک  ف یسا ووفدب سیسسک  دهاید کت در آ   ال ه  د ف یسا

ها  تیا د هتوت د   حتد یفد  ها    ی فم تیا د السوا. در هر عه د  ورالیرب ی ا ب الاتوا 

  وا رالیک  ییفم سوام   سهوام الی    یفالهق الاجوام دهق اسز  ت فر السووواعهو  یی د آا وت  ک  د



184 

 

 1400، بهار و تابستان   26فلسفی، شماره   تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

 وفد. در عه  یر اتستب چ سک  در هر  ف یستد سفسور یر اتوس  کخو   د  عه  دالیالیک 

  ااظر  ف یسا   عه  یا  هالیت  ف یستد  ا د کت  ر الساط آ  ع فال  تاستوا کت یر اتس   

 ت عه  سی ق دالرد. در عه    ذالساً  وت یر اتووس      وونص  تفالاد  ت یفیخووتک یا د  رسوود

یفالهق الاجام دهق یی د الی س ووهسق سا عه ب ههت  رالح  یر اتست الی آریت سا آا ت  ک  د

هواید الی سوهسو  یفد عهو  هتوووت ود. الی سوووفید دیدر چف  عهو  در هر  فردد   احفه

سوف   ههراله  ا یفد عه   ا ود د الی آریت سا غایا هقلیال یر اتوس  اسز  ای  ب تیا د السوا

(ibid: 100.) 

آریت عه ب در عه  یر اتست » ت ک د    سا   د  سوفیستوا الیونف هایدگر در کتاب  

 ک    دیالسوا. » ت یانر الی وتر  ور ر عه د  ر السواط الاتناب عقواد السوا  1یانر الی وتر 

 دسرد کت چ سک   چ ا  السیا د   س د ک د   یر   ی ا کت  وونص در الاتناب یفی  رس  

  آا وت   بالیک السوووا کوت در عهو   سوه و  وا و ال وا اوتوت    .رال در چ سک   چ وا  احفه الاجوام دهود

تدالد الی یفد عه  استووا. غایا اسز در یر اتووس  »یفد    تتهسچ ت ووفد   س د  درس  

عه ر یی د عه  الاجام  وده السوا. هایدگر  یتقد السوا در یر اتوس   ریوف سن ت کت  

 س د السووا   غایا عه  یفد عه  هها  رس    غایتد یارج   تدالد الی آریت یفد دالردب

  ووت     غوایوا یر اتوووس  یوارج الی آ  استوووا  در ال هاسز چسزد تودالد الی عهو  استوووا.  

غایا یر اتوس  نفرک د   تگر السوا.  فروفر   غایا یر اتوس  یفد  ونص سو ج  

السووا. غایا یر اتووس  الی  تفد ال ووس  دالیالیک    سر  گخووفدگد   یا  ت سیبسر د سق کخوو 

  ا رالیک الرسباه کا  د    ت یانرر السوا. گخوفدگد   کخو  » ت یانرر السواسو ح غایا »

  ا رالیک  س        وفدریق یر اتوس  کخو   دالی آریت سا غایا عه   ر رالر السوا کت الی ن

 .(ibid: 100- 102and 34- 35)  السایفالستکب ال   الساسد در الاجام عه  

ج  درسوا  ت دالرد  ورف سو  هایدگر در سیتوسر سو ج  یر اتست الرسوهف  سا   د

کت   سو ج  در ی وف  ال فرد السوا  سو ج  یر اتستب   ی اد حوسق  فد  استوا    وت

    وفاد دیا الگزیتوتااتوساز   تفد ال وس     د د     جر  ت احفه رالد دالیالیک سوفد  د هتوت 

 

1. for the sake of which 
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  ا رالیک  وونص حوسق  ا یفد دالیالیک   احفه ال ووس   فد   د سوور کار دالرد. سوو ج   

جخوود کت  رسبر  ا ال فرد سوو  یر اتست سوو جخوود ااظر  ت ررالکتووس    عه  السووا  یی د  

یا د  ا سو ج   سفالا د نفر دیدر  ا و د.  د  یتقد السوا سو ج  یر اتست  ت السوا کت  د

  وت در اره غایتد     در سن ت السووا  چرالکت سوو ج   وواحو سن ت در اره یفد ال  استووا

ک  ی ا کت  تفد  ال ید الاتوا  السوا   دیال ا غایا سو ج  یر اتست   .یارج الی یفد السوا

ته ت الی وت  دهد الی رالر  د   فردسوو ج  در سوو ج  یر اتست  وونص یفد   عه   رال  

یو  اتسجوت عه د رال  رالد  ک در رد یفالهود دال ووووا   بالگر  ک چ سک   چ وا  ریتوار ک ق

(ibid: 34-35.) 

عو ه  ر الیک در سوو ج  سن تب درتاد  نت ید الی سفسوویت   رسخووریا  تفد دالرد. 

ها رال س ووودیق ک ود. در سن وت ال تحوا      آ    دسردسفالاد  تی قواد یفد رال  تووو ق سن وت  د

د رال کخو  ک د. عو ه  ر  کارالید  وسی سفالاد کارالید   عدم  یها  تفد دالرد    ونص  د

 وفد    ر  الیک در سن ت ال وا   ووتوا  تفد دالرد کت سوبو سفسویت   رسخوریا سن ت  د

ب سو ج   تفد دالیالیک  السواط الیک ال وا  دالرالد غایا السوا  ال ا یر اتوس   ریوف سن ت

 وون وود ال  یفالهد  فد   الیک   رووی اقهتهر ال ووتباه دالیالیکب اقص      ر السووا   الیالیک 

  ا رالیک در    ات ال وا    غایا یر اتوووس    وت یتووواد   الاحرالف آ  السوووا  ی رووو اقهت

سفالاق یفد  یر اتوس   ریوف سن تب ال تحا    یها  تفد ادالرد. در عه  الیو د  ک اهد

الد الی نریق الاتناب  سک الیک یا آ  السووا رال ال تحا  ک ق. دراتسجت سوو ج  یر اتست  اعده

(ibid: 37-38.)   یتقد السوووا یر اتوووس ب ر هایرسوووس   چ سک در ی وووف  رهق د 

د  تفدد سوایتارد السوا کت  رسبر  ا احفه  ب فدادرر هایرسوس  یی د الاتناب   الیرس  

(. هایدگر  یتقد السوا رر هایرسوس    الاتناب در سوایتار  ibid: 96-99دالیالیک السوا )

الاوتونوواب  ورالد   آ   ور وفه  ووت  دالرد    وتویو وق  دالیالیوک  ورالر  رسوووسوود   ووت  توفد  توفدد 

چ سک الاتناب ع ست  تفد الگزیتوتااتوس    هر یی ت دالیالیک السوا.  د از   هقالگزیتوتااتوس 

سواید سا  سک ال فر  نت    یتقد السوا یر اتوس  د کتواگفات السوا    ونص رال  ادر  د

 الاتناب ک د.
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 هستی و زمانفرونسیس در کتاب . 2

در  باحث یفی  در ی وف  دالیالیکب   اسوباد دالیالیک   هتوتد   ی ا هایدگر در کتاب  

   فردسفتت دالیالیکب یر اتس  رال   1د  تفد الگزیتتااتسازاحفه   یژه تهاد دیدر    دالیالیک    ا

الد الی  تفد    رالر دالده السوا. هایدگر  ا    ت د  احفه  تفدد  رالد دالیالیک السوا. احفه

السوا کت   3یا احفه  تفد الگزیتوتااتوس   2د  تفد هرر یی تحلوفر دالیالیک  ر فه  ت احفه

  الیته وت هوایودگر الی آ   وت سوووقفه یوا درالیتوادگد اسز سیبسر کرده السوووا.  د  یتقود السوووا  

  ههسک   دالاد دی وف وساد  تفد هرر یی ت آ  السوا کت دالیالیک یفد رال غسر الی دیدرال   

در حوالوا هرر یی ددب دیدرال   یسوار  در ال هال ر داللوا  ر افعد یوا ووو وت  وا دیدرال  دالرد.  

در الی جا یت  وونص یا  یا یت  4الاد  ال ا  رالد الی دیدرد رالد سوو ج  دالیالیک  ووده

هاید السووا گسرد  وت  ییف د عام  رالد سها د الاحا  ریتار    فرووه   تهه یا  استووا

(.  110-108   1394سوووواید )لفک رب  ک ود    ال یسوا ال  رال  ر دکوت دالیالیک رال هودالیوا  د

د ال وس  یا الگزیتوتااتوساز د  تفدالد دیدر الی  تفد   حلوفر دالیالیک  ر فه  ت احفهاحفه

هوایودگر در کتواب   وووفد.   د  ووو وایتوت  د  5 تفد یر اتسوت  ع فال  وتدالیالیک السوووا کوت  

اظرد   وت عه    سه ودک د کت  فروفر یر اتوس  ات  چ سک  سا   د  سوفیستوا الیونف 

ال ا عه  در یر اتووس   حد د  ت    السووا  سر یادگد دالیالیک دالیالیک السووا یا  ت سیبسر د سق

 یس د السووووا   هر عه دب عهو  یر اتسوت انفالهود  فد. عهو  دالیالیک الی نریق  ووورالیر  

ها اسز  رالد هر یرد  وووفد   الیک  ف یسوا وووفدب سیسسک  دهاید کت در آ   ال ه  د ف یسوا

د  ب دالیالیک   احفههتتد   ی ا الاتااد  تیا د هتت د.  یادز عه    ررالکتس  در کتاب  

یادگد الاتوا     تفد  و ایتدسوایتار    ع فال  ت تفد الگزیتوتاا  ال سوا.  د ررالکتوس  رال 

 ک د. یرید  د

سفال  یوتا   فد  سیتسر هایدگر الی یر اتس    د   رف  ت  ب ا سفتت  ت آا ت گیتت  د

 

1. Existenzial/existential 
2. Alltaglich/everyday 
3. Existenziell/existentiell 
4. das Man 
5. phronetic 
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 سا  کرد. یوتوا   فد  د  سیتوسر در   سوفیستوا الیونف    هتوتد   ی ا رال در د  کتاب  

السوا.   خواهده ا  یر اتست   هاد عه  فالردد هه ف   فد   ا دیدرال ب  تدال     هلیت

ب رور رد یر اتوس  رال در  فد   ا دیدرال    یادگد سوفیستوا الیونف هایدگر در کتاب  

ها هسچ الاتوااد س یا استوا   الاتوا   کتالیآاجایدک د.  د  یتقد السوا التتهاعد سیری   د

د کت  ال ووفلد یفالهد  ف  اسای  د  ر  دالیالیک ک  د  الیالیک در ک ار یودیدر یادگد  د  ااچار ت

الیک ال ووفز   ده دهالرال ت ت العهاز   اسووو    ووایتووتت  ا وود.  د یر اتووس  رال  ره هف   د

الرال ت    ر دیدرال   ا   فد »سحا ع فال    هتوتد   ی ا اا د.  خوا ت ههسک ر یورد در کتاب   د

گفید  ت الرسباه ال   ا کت الی  تفد الگزیتوتااتوساز دالیالیک سونک  د وده السوا. هایدگر ی ااد

ک ود ر یورد ال وووسو  دالیالیک کوت  ک ود.  د  سوا   داد دیدر ال ووواره  دهو تیوا    دالیالیک 

 ر حوق یفی   ک دب عه  کرد    ا د  نر  الادالیددر تیا  السوا   در آ    ودهررساب

ریتار    بآرال  دیدرد  وفد  سهثسرالسوا. هایدگر  یتقد السوا الگر دالیالیک در ریتار یفد سحا  

ک د. عو ه  ر الیک هایدگر ال  غسر ال س  یفالهد  فد. هایدگر الی دیدرد سیبسر  ت هرک   د

 فدگد   در حالا  ک    تواچتک د عدم ال والا س یا در رسر د الی هرک  استوا    سا   د

 توتق  الی هرک  اسز دالیالیک دچار عدم ال والا  وفد.  د  یتقد السوا الگر دالیالیک الرسباه  

هایدگر ال ووالا رال   ر دهد اسز غسر ال ووس  یفالهد. الیالیک   فرد غی ا  رالریفد  ا تیا  رال  

دالاود   د  ال  یقر گریز الی حوق هرک  رال غسر ال وووسو     ووت   دالاوددر گریز الی دیدرال  اهد

 (.516-513  1381)الحهددب 

درایایا    سوفیستوا الیونف کت در  تک اسز ال واره  ود هایدگر در کتاب    نفرهها  

 خوا ت ههسک  فز رال در کتاب    د سقاًسیبسر کرده السوا.   اخوداد فشیرالیر اتوس  رال  تدال   

اللدف  رالد عه    ریتار  هتووتد   ی ا   سا  کرده السووا. هایدگر در کتاب   هتووتد   ی ا 

دالاد.  د  یتقد عه  کرد   ها ق ادالد  تدال   د یفیخوووتک رالدالیالیک  رالد رسوووسد   ت  

. هایدگر یرالیفالادهاد سام یفی   ال وا   سووفد تسفالاد دالیالیک رال  السووا ادالد  تدال   د

ک د کت  تدال  ادالید السوا کت  ا رال الی  رویسا درالیتادگد   تدال  رال چ سک سف وس   د

 ووفد   دالیالیک رال  ت سا یفد ا   ا ووسق  آ  ادالید السووا کت  ت دالیالیک دالده  د  یفالادیرال د
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عو ه  ر  (. 210-206  1394/ لفک رب  598ب  595  1389)هوایودگرب    یفالاودیفد  فد  یرال د

   ت   ک د د  هاد عه  یر اتست ال واره ت  هلیت  سوفیستوا الیونف هایدگر در کتاب    بالیک 

  الیته ت دالید.  س   ت الاجام عه    سوو ج  یر اتست   رر هایرسووس   ررها  دسیتووسر آ 

در   2  ییق  1یایتدد  در ال ه. الاد رالرگریتت  سیتووسر  د    فردسفتتهاید هتووت د کت   هلیت

 یادز  س      ب تفد الگزیتوتااتوساز دالیالیک    ن   فالمعفال      ع فال  ت هتوتد   ی ا کتاب  

 رالر گریتوت السوووا.    فردسفتوت  سوووفیستوووا الیونف سووو ج  یر اتسوت هتوووت ود کوت در  

سفال  در  یادز آ  رال  د   السوا   رالر گریتت   فردسفتتاسز در هر د  سیتوسر  رر هایرسوس  

 .کردد الی الگزیتتاا  هرر یی ت  وحظت  در الاتناب  رالد د رهتتد   ی ا  

 گیرینتیجه

سفال  یوتوا   فد  سیتوسر هایدگر الی یر اتوس  رال  د  روف  ت  ب ا سفتت  ت آا ت گیتت  ود

 سا  کرد. یوتووا   فد  د  سیتووسر در   سووفیستووا الیونف    هتووتد   ی ا در د  کتاب  

السوا.   خواهده ا  هاد عه  یر اتست   فالردد هه ف   فد   ا دیدرال ب  تدال     هلیت

هایدگرب سیتوووسر هتوووتد   ی ا  سفال  گیا  ن  العظهد الی کتاب   ت ترأد  د  ر الیالیک 

 بحث یر اتوس  السوا. چرالکت سون رالاد هایدگر الی   یژه ت  الرسوهفبالیوو اسوف ایفط  

  1924هاد  ب در سوازالسوا  چاپ  وده  سوفیستوا الیونف یر اتوس  الرسوهفید کت در کتاب  

 ت  هتوتد   ی ا الرال ت  وده   الیک در حالد السوا کت ی ا  الاتخوار انتوتسک چاپ    1925  

  وا رالیک  رال ا ی ااد   ساریند د      وووفرد گریتوت السوووا  1927ی ا  آلهوااد در سووواز 

سووفیستووا  کتاب    سهثسرهایدگر سحا   ی ا  هتووتد  کت کتاب   السوواگفاله  ر الیک    بکتاب
سهثسررییرد هایدگر الی    بالرسهفسا. عو ه  ر الیک   الیوو اسوف ایفطآ    سبه ت    الیونف 

سفال   ن    د  کتنفرد تاهایا  السووا     رووف  تیر اتووس  الرسووهف در هر د  کتاب  

  ال ا آا ت  رال  تهثر الی آرال  الرسوهف دالاتوا. هتوتد   ی ا العظهد الی آرال  هایدگر در کتاب  

در سبسسک تایداه    آرال  الرسووهف در حفیه یر اتووس   وودهب  سووبو سهایز دیدگاه هایدگر الی

 

1. Befindlichkeit/state of mind or attunement 
2. Verstehen/understanding 
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  چرالکت  د  ریوف الرسوهفب یر اتوس    ات  ا    خواهده السوا و اسود یر اتوس   هتوتد

عو ه  ر   ه السووا.کردد  رسر  تفد دالیالیک  یرید ال وا  ال ووس    احفه  ع فال  تسووفیسا رال  

ک د   الیک در حالد السووا  الیکب هایدگر یر اتووس  رال الی الاحا   تفدد دالیالیک  یرید  د

  فد.کت یر اتس  در الرسهف الیته ت یلای  عقواد  حتفب  د

الد الی  تفد  احفه  ع فال  ت  هایدگر در کتاب سوفیستوا الیونف ب یر اتوس  رال در ال ه

    ووسرد در اره عه    سه  یالیکب  دالیالیکب کخوو    گخووفدگد دالیالیکب ال وا  ال ووس  دال

د  تفد ال وس  یا الگزیتوتااتوساز دالیالیک(ب آریتت یا یلوس اب  رسوسد   ت سویادد )احفه  رالد

ب حقسقوا  رسبر  وا ررالکتوووس  یوا عهو ب کخووو   ف یسوا عهو ب اخووودادیرال فش تودال  

کخوو  ال واااد یردد    ال ید  تفد دالیالیکب رر هایرسووس  یا الاتناب   الی رس   فداد 

د  تفدد دالیالیکب سو جخود الی نریق الاتناب  سک ال فر  نت   د    رسبر  ا احفهسوایتار

  درایوایوا کخووو  یاودگد الاتوووا    عهو  ههراله  وا لفگفط  یرید کرده السوووا   الیک 

د  تفد الگزیتوتااتوساز دالیالیک السوا کت در کتاب هتوتد   د  تفدد  ها ق  ا احفهاحفه

د  تفد  تفد الگزیتوتااتوسازب احفه  دی ا   هر   وده السوا. در دیدگاه هایدگر احفه

گسرد   هاد دیدر  ووو   دال ووس  دالیالیک السووا کت در  فد  دالیالیک  ا دیدرال    دالیالیک 

السوووا کت  یوادز  ا  سو ب سووو ج  یر اتسوت     هاید هه ف  یایتدد   ییق وووا    هلیوت

 رر هایرسس  یا الاتناب عقواد السا.

 

  اخالقی:مالحظات   

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 این مقاله تعارض منافع ندارد.   نویسنده، : طبق اظهار  تعارض منافع

 ت.گرفته از پایان نامه/رساله نبوده اساین مقاله بررساله:  پایان نامه/برگرفته از  
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