
 مقاهه پژوهشی

 

 
 

 
 
 

  کي امکان ۀ مسئل «یشناختانسان تی ممنوع » و یدارشناسيپد
 ی دارشناختيپد یشناسانسان

 یزیترش یمي کر احسان
 ** یدری ح یاحمدعل

 )نویسندة مسئول(

 چکیده
 بوده، یمانهآ  فکر  یفضا در   اهب وجه  ستم،یب قرن  لیاوا در یفلسف  یشناسانسان ،ی  به  شیگرا

 موضاع که  اسات  دانساته الزم آ از همان از  ،یدارشاناسایپد که  بوده  گساترده  و قیعم  چندان آن  ریتأر و
 نمود یرات  توارض ،ی صاورت  به  یادیز حد تا  هیاوه  یریگموضاع نیا. کند  روشان آن  برابر در  را خود
 دگریها و هوسارل یساشاناداریپد در .یشاناختانساان  تیممنوعع  به آن  از بلومنبرگ که آنتا تا کرده،
 یشاناساانساان با دگریها  و هوسارل یدارشاناسایپد انیم نسابت  به  نوشاتار نیا در ما. کندیم ریتوب

 توارض نیا دو،  نیا  حیصار اظهارات  یبرخ  برخالف که  میده  نشاان  میادهیکوشا  و  میاپرداخته یفلساف
 یهیپا بر یفلسااف یشااناسااانسااان ،ی  امکان  از میتوانیم  رو، نیا  از. مفلق  نه و  اساات  یرات  نه
 بر  را  یدارشاناختیپد  یشاناساانساان ،ی  یکل ماتصاات و  رنگیپ.  مییبگو ساان دو نیا یدارشاناسایپد

 از یدارشاناختیپد  یشاناساانساان که میاداده نشاان  و م،یاداده  بدسات نیدازا  الیساتنسایاگز لیتحل  وفق
 .است متفاوت اساس از یسنت یشناسانسان با اهگو و اسلو  جهت

 .هوسرل دگر،یها ،یشناختانسان تیممنوع ،یدارشناسیپد ،یفلسف یشناسانسان :ان کلیدیژگوا

 

 
 رانیا   تهران،   ، ئیعالمه طباطبا دانشگاه  فلسفه،   ریدانشتوی دکت. 

 

 .رانیا   تهران،   ، طباطبائی  عالمه  دانشگاه ، دانشیار فلسفه  **

aah1342@yahoo.de 
 [۰۱/۰8/۱399: ديیتأ خ يتار ؛3۰/۱۰/۱398: افتيدر  خ يتار]

 

 
Vol. 16, No. 62, Summer 2020 

 
 

 ۱399 تابستان ،۶۲ شمارة ،۱۶ سال



 1399 تابستان، 62 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه 8

 مقدمه

 که  اسات  بوده یامسائله  گوناگون  جهات  از  .یفلساف  یشاناساانساانع  دگر،یها  یبرا
  آن  از  یکی.  دینما  روشان  آن  با  را  خود  ةشایاند نسابت  و  ردیبگ  موضاع  آن برابر  در  ساتیبایم

 و  آوردیم  بر سار  یانهیزم و  بساتر  در او  ةفلساف که  باشاد  توانساتیم  نیا  گمانیب  جهات،
  یجد  یامسائله  ناخواه  خواه  یفلساف یشاناساانساان  با  آن  ییارویرو که  افتییم  نما  و نشاو
  هر که  پلسانر،  هلموث او از  پ   شالرو  ماک   چون  یکساان  توساط  وهو  ،یدارشاناسایپد.  بود
  خود به  ییمونا  دانساتند،یم  دارشاناسیپد صاراحتاً  را  خود و  بودند،  هوسارل  شااگردان  از  دو

 شاکل  و اصال  در.  شاود  گرفته  بکار  یفلساف یشاناساانساان  ،ی  مقاصاد  یبرا  بتواند که  گرفت
 که  اش،ییاساتوال  یدارشاناسایپد  در  خصاو  به  هوسارل، که  آنگونه  یونی  -  خود  نیآ از
 کمدست  ،یفلسف  یشناسانسان  با  -  انگاشتیم  یدارشناسیپد  متکامل  و  پاته  شکل  را  آن
 به  دگر،یها  ةفلسااف  نساابت  ةدربار.  نمودیم  متقابل  و  متوارض  کساارهی  خا ،  ییمونا  در

  گاه که  آنتا  تا.بود  نیچن  وضاع زین  یفلساف  یشاناساانساان  با  زمان،  و  وجود  در  خصاو 
 که انددانسااته.  1یمتن  یهایبدفهمع را  زمان و  وجود از  شااناسااانهانسااان  یهاخوانش

  دفاع  خود از  صاراحتاً  آن برابر  در  ساتیبایم  دارشاناس،یپد  ،ی  گاهیجا  در  جمله  از  دگر،یها
 کناد  یریجلوگ  هاا.یبادفهمع  نیا  از  نتوانسااات  زین  آشاااکاار  ییجویتبر  نیا  وهو  کناد،
(Mueller, 2010: 71 .) 

 یامر  اهبته  یفلساف  یشاناساانساان و  یرسام  یدارشاناسایپد  انیم  تقابل و  توارض  نیا
 از یناشاا.  2زانهیگرانسااانع  منش به  صاارفاً  بلومنبرگ،  ریبوت به  را،  آن  بتوان که سااتین

 فراتر  بلکه  ،(Blumenberg, 2006: 30) فروکاست  خا   فرد  آن  ای  نیا  یرأ  استبداد
 یمونا از  دگریها  و  هوسرل برداشت  با  یاشهیر و  مندنظام  ینحو به  ،یشااصا  تحکّمات  از
  یا شاهیر و  مندنظام  توارض  نیا.  اسات  خورده  وندیپ  یفلساف  یشاناساانساان و  ی دارشاناسایپد
 شاااد،  منتشااار او  مرگ  از  پ  که  ،.3انساااان  فیتوصاااع  کتا   در  بلومنبرگ  هان   را،
 و   یراهم  آن  در  کساانی  دو  هر  دگریها و  هوسارل که  نامدیم.  4یشاناختانساان  تیممنوعع
  همان،) ساتین  متصاور  دو  آن  یدارشاناسایپد  انیم  یتفاوت  چیه جهت  نیا  از  و.  نظرندهم
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 شرح واقع  در  .یشناسانسان و  یدارشناسیپدع  عنوان  با که  کتا ،  نیا ناست  باش(.  91
 و  هوسارل  که  کندیم  رکر  را  یلیدال  لیتفصا  به یو  ادعاسات   نیهم  از اسات  یمبساوط

 را  انسااان  چونان  انسااانِ  تا اساات داشااته  باز  آن از  گوناگون،  جهات  از  چند  هر  را،  دگریها
  آ از  یاتیهو  از  عوض  در  دارشاناسیپد  دو  نیا  ،تهینت  در  و  دهند  قرار  خود  ةفلساف  آ ازگاه

 . نیدازا و یآگاه: هستند انسان یبرا ممکن نیگزیجا دو واقع در که کنندیم

 تا  و  دارند  شاهیر  یدارشاناسایپد  خودِ  راتِ  در  کتا  تا  لیدال  نیا که  جاساتنیا  پرساش
  دنیباه  آن  در  ردگیها  و  هوسارل  یِ دارشاناسایپد که  اندبرآمده  یانهیزم و  بساتر  از اندازه  چه

  تقابل  و  توارض ،ی  انگریب  .یشاناختانساان منعع  نیا  ایآ  گر،ید  ساان به اسات   گرفته
  یشاناساانساان  با  دگریها و  هوسارل  یدارشاناسایپد  ،یساتماتیسا  کمدسات  ای  یاشاهیر  ،یرات

 رو  نیا  از و  شاده  عارض  هاآن  یدارشاناسایپد بر  رونیب  از که اسات  یامر  ای اسات  یفلساف
  چوناان  یزیچ اگر  اسااات یاسااااسااا  خصاااو باه پرساااشِ نیا  گردد  مرتفع  توانادیم
  یدارشاناسایپد  یةپا  بر که  یفلساف  یشاناساانساان  یونی  . یدارشاناختیپد  یشاناساانساانع

 .شود دانسته ریپذامکان است، استوار

 يی استعال  یدارشناس يپد چارچوب در  يیگرای شناس انسان 

 و  ی دارشااناساایپدع  عنوان  با  1931  سااال  در که  یمشااهور  یسااانران  در  هوساارل
  در  یشاناساانساان  گاهیجا  قیدق  نییتو و  فیتور به  د،یگرد  رادیا  نیبره  در  .یشاناساانساان

 که  ،یساانران  نیا  مقصاود  بهتر فهم یبرا.  پرداخت  خود  ییاساتوال  ی دارشاناسایپد  چارچو 
  ةدربار   یانکته  چند  دیبا  بود،  شاده  برگزار  کانت  انتمن  در  هایساانران  رشاته  ،ی  ضامنِ  در

 انتشاارِ ساالِ  همان  در  دگریها  گردد   خاطرنشاان  زمان  آن  در  آهمان  یفکر  احوال و  اوضااع
  ةدربردارند  که  یانسااه.  بود  کرده  شاکشیپ  هوسارل به  زین یانسااه  زمان،  و  وجود  کتا 

  1929  تا  1927  یهاساال  ةفاصال  در  هوسارل  یهایگذارنشاانه و  یحواشا  ها،ادداشاتی
 انتشاار  با  زمانهم  و  انتشاار  نیاوه  از  پ   ساال  دو  اتنه  آن  قیعم  یبازخوان  چند  هر.  5اسات
 شااالر ماک  به  آن یاهدا که  وه،یمابواداهفب ةمسااائلا  و  کانت  دگر،یاها مهم  کتاا   نیدوم
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 تیاهم  حائز زین  نیا   (532:  1396  گلبرگ،یاسو)  گرفت  صورت  1929  ساال  در  بود،  مونادار
  دعوت به  خود، مهم  کتا   دو  انتشااار ةانیم  در  درساات  ،1928  سااال  در  دگریها  که اساات
  نی دازا  ،یزیمتاف  و  یفلسااف  یشااناسااانسااان  عنوان با  یایسااانران  رادیا به  شاالر  ماک 
 و  بود  شالر و  دگریها  انیم  گراییهم  ینوع  وجود  گرانینما  هوسارل یبرا  اهبته که  پرداخت،
  ری توب  خود  ماااهف.  قفابع دو  انیام  اتحااد  باه  آن از یو کاه زیبرانگ  تیاحسااااسااا  چنادان

 مراتب  عنوان با  پلسانر  هلموث از  یکتاب  انتشاار(.  Blumenberg, 2006: 18)  کردیم
 هانیک  در  انساان  گاهیجا  کتا   یِپ  در و  ساال  نیهم  در  6انساان و  انداموار  موجود  درجات و

 هوسااارل یبرا هاانیا ةهما. بااشاااد بوده  اررگاذار  ناهیزم  نیهم در دیاباا  زین 7شااالر  مااک 
  ةند ینما  د،ینامیم 8یشااناسااانسااان  اهتصااا او که  بود  یزیچ یالیاساات  و   لبه  گرتیحکا
  انیم  در  دکنندهیتهد  یانیجر  را  آن  هوسارل که  یدارشاناسایپد  در  یشاناختانساان  یگشات
  رادیا  یبرا  هوسارل  ةزیانگ  گمانیب احوال  و  اوضااع  نیا.  دانساتیم  روزها  آن  جوان  نسال

  یدارشاناسایپد با  نسابتش  و  یفلساف  یشاناساانساان  موضاوع  در  هایساانران  رشاته  نیا
  در  یفلساف  یشاناساانساان به  ندهیفزا  یشایگرا  ر،یاخ  ةده  در  د،یدانیم  که  همانفور:عبود
  خود که  ،یلتاید  اتیح  ةفلسااف.  اساات  گشااته  انینما  آهمان  جوان  یفلسااف  نساال  انیم

 آنچه  اما. اسات  افتاده  اررگذار  قوت به  نهیزم  نیا  در  نو،  یأتیه  در اسات  یایشاناساانساان
 اسات.  نمانده  دور به  دیجد  شیگرا  نیا ةفریسا  از زین  شاودیم  دهینام  یدارشاناسایپد  جنبش

(Husserl, 1989: 164.) 

 به که  یشاناساانساان  اصااهت  یالیاسات  نیا برابر  در  دیبا  کردیم  احسااس  هوسارل  اکنون
 از  را  آن  خواساتیم و  بود  کرده  راسات قد  او  ییاساتوال  یدارشاناسایپد  برابر  در  او،  گمان
 نیّمب  ریز  آهودطون و  زیآمهیکنا  جمالت.  ریبگ  ضاااعوم  ساااازد،  منحرف  خود  یقیحق  تی ا
  در که  گونهآن  ل،یاصاا و  یقیحق  ی دارشااناساایپد که  حالع  :هسااتند  یریگموضااع  نیهم
 که   یصانف  و قِسام  هر  از  را،  9االنساان  علم اسات،  دهیرسا  یپاتگ به  ییاساتوال  یدارشاناسایپد
  ةهم  با  و.  دینما  فایا  یشانق  فلسافه  یادگذاریبن  در که  اسات  بازداشاته  آن از  باشاد،  خواهدیم
 جهت  نیا  در  یشاناسروان  اصااهت  ای  یشاناساانساان  اصااهت  عنوان تحت  که  ییجهدها  و  جد

  ةفلساف :  شاود  عمل  آن  عک   درسات  ن،ایهم  دیبا. اسات  برخاساته  مبارزه  به  گرفته انتام
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 (.همان) گردد. یبازساز یانسان نیدازا یةپا بر نو از کسرهی دیبا یدارشناسیپد

 ةمسااائلا و کاانات و  زماان و  وجود  دگریاهاا سااافور،  نیا  در  هوسااارل  ودمقصااا  نکاهیا
 با  نامشاان که  شالر  و  یلتاید به  صاراحتاً او  خودِ  وهو.  دینمایم  مسالم  اسات،  وهیمابوداهفب
 از  هوسارل که اسات  روشان.  باشاد  کرده  اشااره اسات،  خورده  گره  یفلساف  یشاناساانساان
 به  آن  از کانت  کتا   در  بودها که  چهآن  ای  و  زمان  و  وجود  در  نیدازا  الیساتنسایاگز  لیتحل
 کرده  اساتنباط را  یشاناساانساان اصااهت  یالیاسات  و   لبه  شاد،یم  ریتوب  ن.یدازا  ،یزیمتافع

  دفاع  خود  ییاساتوال  یدارشاناسایپد  اعتبار  از  نموده،  یتبرّ  آن  از  کوشادیم  ن،یا و اسات،
  دادن  یجا با  نیاداز  الیساتنسایاگز  لیتحل  در  یمنفو  یشاناساانساان  اصااهت که  چرا.  دینما
  یآگاه ع که راه  نیا از  و  بودن،-جهان-در  نیآ از  و  یامکان  قلمرو  درون  ییاساتوال  یآگاه
 وابسااته   جهان.  در او  گاهیجا  و  انسااان  تیماه  یامکان  طیشاارا  بر  را  شااانهیبازاند و  یتأمل

  ساتن یاگز بر که  محض،  ییاساتوال  ةتیویساوبژکت  بر نه  بارنیا را  فلسافه  خواهدیم  گرداند،
  ری توب به که،  جاسااتنیا  نکته اما(.  Cabestan, 2015: 228)  کند  بنا یانسااان  نیزااد

  آن  از  تنها نه  شیپ  هاساال از  هوسارل  که اسات  یزیچ  همان  ادآوری  یدعو  نیا  بلومنبرگ،
  داده،  قرار  خود  متیعز ةنقف  و  سارآ از  را  آن  ینقاد  آرارش  ةهم  در  بلکه  بود،  نموده  یتبرّ

  نتری بزرگ  خود،  ییاسااتوال  یدارشااناساایپد  قیطر  از  را  آن  بر الیاساات  و   لبه ساارانتام
 با  خواساتیم که  یشایگرا  یونی  ،یشاناساروان  اصااهت:  شامردیم  اشیزندگ  ةهم  دساتاورد

 با و  ،یامکان و  خا   یروان  یهاکنش  به  یمنفق و  یاضاایر  یضاارور  قیحقا  فروکاسااتن
.  آورد  فرو  شانیضرور و  یکل  اعتبار  گاهیجا  از  را  هاآن  ،یعقالن  مفلق  نیقوان  یساز ینسب
 ساالب  ةمنزه به  یشااناسااروان  اصاااهت از  یفهم با  اتشیح  طول  در  هوساارل  آرار  ةهمع

  بود   شاده  آ از  11یتنکردشاناختیپ  تیّعل  رهگذر  از  یفلساف  نیقی  هر  از 10تیقفو و  نانیاطم
  نمود.یم  اشیزنادگ  ةهما  دساااتااورد  تتسااام  ،]...[  دیاتهاد  نیا  برداشاااتن  انیام  از
(Blumenberg, 2006: 19 .) 

  دگریها  به  ساو  و  شالر، به  ناسات،  ةوهل  در او،  که  ،یشاناساانساان  اصااهت  در  اکنون،
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 او آنچاه جهات نیا  از و. آمادیم  شیپ تزهزل  و  یدارساااازیانااپاا  نیهم  زین  داد،یم  نسااابات
  وهو  نبود   یشاناساروان  اصااهت  همان  جز  یزیچ نظرش  در  د،ینامیم  یشاناساانساان  اصااهت

 زهیانگ  نیهم  از  یشااناسااانسااان  اصاااهت  با  هوساارل  مااهفت.  مبدّل  یظاهر  در  بارنیا
 زین  یشناسانسان  اصاهت با  ،یمنفق  نیقوان  یساز ینسب  نیهم مشاابه که  چرا  خاسات یبرم
- ژان  ریتوب به  با،  ییاسااتوال  یآگاه محض  یهاکنش  و  اعمال  زدن  وندیپ با  داد یم  یرو

  یفرهنگ   ای  یروان  ،یجسام وضاع  یونی  12یفیتأه  أتیه  ،ی  ةمنزه به  انساان.ع  مونود،  کلود
 بساتر  ،ی  در  دواندنش  شاهیر با  ای  داشات  ربط  اشیروان-یساتیز  سااختمان به که او  خا 
Monod, 2009: 222-) بود  مرتبط 13آن  از برآماده  یامکاان نااتیتو  و خاا  یفرهنگ

  ،. 14ی بودگ خا ع  مونود   کلود  ژان  ریتوب به  باز  ا،ی  خا   یامکان  طیشاارا به  دیّتق  نیا(.  3
  سااختمان و  سااختار از  خواه  باشاد  مرتبط  خا   یفرهنگ و  جاموه  در  انساان  زیّتح به  خواه
  یقت یحق  هر  از  یضاارور و  یکل  اعتبار  سااتردن  حاصاالش  حال،  هر به  د،یبرآ  اشیتنروان
 . گفت بتوان او یدرباره که است

 ار.  15ییاساتوال امر  اصااهتع  ،یشاناساانساان  اصااهت برابر  در  یساانران  نیا  در  هوسارل
  یتکاپوها   و  تقالها  یةکل  دید  نیترعیوسا از  شاود،یم  آ از  دکارت با  چند  هر که  نشااندیم

  یدارشناس یپد  در  سرانتام  اهبته  که  را،  یقیحق  ةفلسف  ،ی  به  افتنی  دست  یبرا  دیجد  ةفلسف
  خصلت  و  منش  که  یستیویسوبژکت  شیگرا  ن یا:عردیگیم  بر  در  رد،یپذیم  تحقق  ییاستوال
 و سامت  در  یکی  افتد یم کار  به  مااهف  جهت  دو  در  آ از  همان  از اسات  دوران  نیا  خا 
 امر  اصااهت  یساو و سامت  در  یگرید  ،(یشاناساروان اصااهت  ای)  یشاناساانساان  اصااهت  یساو

 دوام  بر  آن  ضارورت که  را  فلسافه  یبرا  ویساوبژکت  ییمبنا و  ادیبن  کردن  فراهم.  ییاساتوال
 یسو  از  اما،.  دیآیبرم  عهده  از  یناسشروان  گمان  یب  -که  آنند  بر  یگروه-شدیم  احساس

 که  افتدیم  ازین  نو، کامالً  یاگونه از  یعلم  ،ییاساااتوال  ةتیویساااوبژکت  علم  ،ی به  گر،ید
  یفلساف   نحو  به  آن  یهیپا  بر ناسات  دیبا  زین  یشاناساروان  خود  رو،  نیا  از و  هاعلم  یهمه
 (. Husserl, 1989: 164-5) شود. نهاده ادیبن

 من،  نیدازا  جمله از  ،یجهان  درون  موجودات  ةهم  ،ییاساتوال  یناسادارشایپد  دگاهید  از
  من  یبرا  خاا .  یتترب 16یخودادراک  ،یا  یمحتواع  ةمنزها  باه  تنهاا  انساااان،  ةمنزها  باه



 13 (احمدعلی حیدریو ی زیترش یمیکر احسان)...  «ی ختشناانسان  تیممنوع »  و یدارشناسيپد
 

  یادراک   خود  نیا  که  هستم  یمن  همان  ،17ییاستوال  منِ  مقام  در  من،.  دارند  وجود  ییاستوال
(.  17۴  همان،)  هستم  آن  دستاوش  بردوام  یاتتربه  چونان  و  باشمیم  تحقق  عمل  در  را
  ،ی شاناساروان  اصااهت  از  اسات  یمبدّه  صاورت  تنها نه  .،یانساان  نیدازا  ةفلسافع رو،  نیا  از

  اتفاقاً که  یویطب  کردیرو  یانگارسااااده  همان به اسااات  یبازگشااات  حال،  همان  در  بلکه،
  آن  بر  نافتی  تفو   یپ  در  اپوخه  ای  یدارشناختیپد  لیتحو  رهگذر  از  ییاستوال  یدارشناسیپد

 فاقد  راتاً  هوسارل، نظر  در  ،یفلساف  یشاناساانساان  حساا ،  نیا با(.  179  همان،) اسات
 شالر  یهاشاهیاند  هوسارل  که  اسات  یرات  فقدان  نیهم سابب به و. اسات  بودنیعلم  خصالت

 . داندیم یدارشناسیپد از خروج و عدول را دگریها و

 منعع  بر یمبن  نبرگومبل  یدعو حیتوضااا  و  دییاتاأ  جهات  در هماه  م،یگفت تااکنون آنچاه
  یشاناساانساان نکهیا  رفتنیپذ با  یحت اما.  بود  هوسارل  یدارشاناسایپد  در  .یشاناختانساان
  اساااس از  ندارد،  ییرها  آن  از و  مانده  گرفتار  یویطب  کردیرو  بند  در که رو  آن  از  ،یفلسااف

 یجا  باز  زد،یدرآم  آن  با و  باشاد  داشاته  یدرون  یوندیپ  ییاساتوال  یدارشاناسایپد با  تواندینم
  دی تحد  و  فیتور  دقت  به  ییاستوال  یدارشناسیپد  چارچو   در  آن  گاهیجا که  است  یباق  آن

  انی نما  یفلساف  یشاناساانساان  به نسابت  هوسارل  تفکر  در  یچشایپ که  جاساتنیا و  گردد،
  ساافور  نیآخر  در  باًیتقر.  باشااد  تیاهم  حائز  تواندیم ما  یکنون  بحث جهت  از که  گرددیم
  یدارشاناسایپد و  یشاناساانساان  .یدرون  وندیپع  از  لسارهو که اسات  یساانران  نیهم

  یشاناساروان  انیم  ییراساتاهم  نیا  گانه،ی و  بی ر  ةرابف  نیاع  :دیگویم  ساان  ییاساتوال
  لی دال  نیآخر  یةپا  بر.  اساات  نییتب  محتاج  وتاًیطب  ،ییاسااتوال  ی دارشااناساایپد و  یقصااد
  دی دار   لیتما  اگر  ای  ،یناساشاروان واقع  در چرا  که  شاود  روشان  یهیبد  طور  به  دیبا  ییاساتوال
 سات،ین  یویطب  علوم  یهارشاته  کنار  در  علوم،  ریساا  کنار  در  یتحصّال  یعلم  ،یشاناساانساان
 (.181 همان،) دارد. یدرون یوندیپ آن ییاستوال یمونا در فلسفه با بلکه

 ای  یفیتوص  یشناسروان  د،یگویم  یسانران  نیا  در  هوسرل  که  طورآن  ای  ،یشاناسروان
  نزد بلکه ساات،ین  یتترب  علوم  ریسااا  عرض  در  ویتیپوز  یعلم  یرو  چیه به  ،ییاسااتوال
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  ممتاز  یعلم  گاهیجا  نیا اهبته  و اسات،  برخوردار  یاژهیو  یعلم  منزهت  و  شاأن از  هوسارل
  نهادن  ساار  پشاات  با  بتواند  شااناسروان که  رد،یگیم  تولق  یشااناسااروان به  یهنگام
  سارانتام،.  نهد  گام  18ییاساتوال  یتهیویانترساوبژکت  قلمرو به  ،یویطب  کردیرو  یانگارسااده
  نی بد.  زدیدرآم  ییاساتوال  یدارشاناسایپد  با  تواندیم  یدارشاناختیپد  یشاناساروان  مونا،  نیبد
  ،یی اساتوال  یشاناساانساان  اًیمتسااو  ای  ،ییاساتوال  یشاناساروان ،ی  ةدیا از  هوسارل  ب،یترت

 کاه  میکن اضاااافاه  دیاباا هم را  نیا  د،یانماایم بیا ر ریاخ  عنوان نیا  اگر.  دیاگویم ساااان
  عنوان  با  خود  ینشااده منتشاار  یهانوشااته  از  یکی  ضاامن  در  بود  هاسااال  هوساارل

 ,Cabestan) اساات  گفته  سااان  آن  امکان  از  صااراحتاً  .ییاسااتوال  یشااناسااانسااانع

2015: 229 .) 

 باه   بلومنبرگ  کاه  یشااانااختانساااان  تیاممنوع  نیا  کاه  رسااادیم  نظر  باه  ن،یبناابرا
  نتایا  در  هوسرل  ةمسئل اهبته.  ینسب  کسرهی است  یامر  ده،اد نسبت  هوسرل  یدارشناسیپد
  ییاسااتوال  اهزام  و  شاارط که  یاوهیشاا به اساات  یشااناسااانسااان  قیدق  گاهیجا  نییتو  تنها
  یمحتوا   ةدربار  خود  کرده، بسانده  زین  نیهم به  رو،  نیا  از.  نگذارد  پا  ریز را  یدارشاناسایپد
 .19است نرانده یسان ییاستوال یشناسانسان نیا

 یادیبن یوجودشناس چارچوب در يیگرایشناسانانس

  چارچو   در  آن  گاهیجا  و  یفلسااف  یشااناسااانسااان  ةدربار  هوساارل  دگاهید که  اکنون
  در  یشناسانسان  گاهیجا  بهتر  درک یبرا  شد،  روشن یااندازه  تا  او  ییاستوال  یدارشناسیپد

 و  آن  به بتساان  هوساارل  دگاهید از  که باشااد  آن  بهتر  دیشااا  دگر،یها  زمان  و  وجود  کتا 
  دگاهید به  هوسارل یةاوه  فهم  نیا  رهگذر  از و میکن  آ از  یشاناساانساان  اصااهت  با اشرابفه
 .میابی دست بارهنیا در دگریها

 اسات  دهیدوان  شاهیر  قاًیعم  و  گرفته رواج  پژوهان  دگریها  انیم  در  هاساتساال  باور  نیا
  در او  یاصال   رض و  هزیانگ  نکهیا  بر  دگریها  یپ  در  یپ  یهاحیتصار  ر م به  هوسارل که
 با  نادرساات  به را  نیدازا  لیتحل  اساات،  یوجودشااناخت  که  ،یشااناختانسااان  نه  ارر  نیا

  ساوء به که  اسات  یکسا  نیناسات  اناًیاح  رو،  نیا از  و  انگاشاته،  کساانی  یفلساف  یشاناساانساان
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 یو که  یحواشا  از  یکی. اسات  زده  دامن  آن از  یشاناختانساان  یهابرداشات  ساوء و  رهایتفسا
 مفلاب   نیهم  یایاگو یروشااان  باه  نوشاااتاه  زماان  و  وجود از اشیشااااصااا  ةنسااااا بر

[ بلکه]  ات،یکل و  موجودات  ینواح  ةهم  ی می تقو-یدارشااناختیپد  حیتوضاا  دگریها:عاساات
 مسائله  کل   20کندیم  منتقل  ای  منقلب  یشاناختانساان[  حیتوضا]  به را  جهان  یةناح سارتاسار

  ق،ی طر  نیبد.  رهی  و  گرددیم  متناظر  نیدازا  ،22من با  اسات،  21برگرداندن/تراگشات[  ،ی]
 :Husserl, 1994)  دهد.یم  دسات  از را  اشیفلساف  ارزش  شاده، مبهم  قاًیعم  زیچهمه

13.) 

  یکلّ   دگاهید فهم  یبرا  هساات، زین  ترجمه.ع  یمونا  به که  Übertragung  عبارت
 و  وجود  در] ةمسائل  کلع  :خواند  گونهنیا را  جمله  نیا  بتوان  دیشاا.  گشااساتراه  هوسارل
 :Cumming, 2001)  من.  خود  ةمساائل  از اساات  یاترجمه  و  برگردان  فاًرصاا  ،[زمان

  همان  نیاع :اسات  برداشات  نیا  دیّمؤ زین  آمده  نیا  از  شیپ  صافحه  دو که یاهیحاشا(.  50
  قی طر به  شادهروشان بر  شاده.،روشانع  نیا  اگر  بود،یم  من  یآموزه  23ینیبازآفر و  ییبازگو
 وع  عبارت  ن،یهمچن(.  Husserl, 1994: 12)  کرد.یم  دالهت  ی میتقو - یدارشاناختیپد
  انیم) را  تناظرها  دساات  نیا  از  یفهرساات  هوساارل  ایگو که  اساات  یحاک  نیا  از  ره.ی 

(  ن یدازا  الیساتنسایاگز  لیتحل به  آن  برگردان و  خود  یدارشاناسایپد  یدیکل  اصافالحات
  چندان  رفته،هم  یرو.  اسااات  آن از  ینمودار  تنها  24من-نیدازا  تناظر که  دارد،  رهن  شیپ
  زمان و  وجود ةبرنام  کل  هوساارل نگاه  در که  شااود  اسااتنباط  طورنیا  اگر سااتین  راهیب

  نی ا  وهو  ده یگرد  نمودار او  خود  یدارشااناساایپد  از  یشااناختانسااان  .یاترجمهع  همچون
 .25باشد بوده همراه زین یاصل ةمسئل از ییهافیتحر بلکه ها،لیتبد و رییتغ با ترجمه

.  26ابند یب  زمان و  وجود  کتا   خود  در  را ساوءتفاهم  نیا  یاصال سابب  انددهیکوشا  گاه  اهبته
 ینساب  گاهیجا  یدرباره  دگریها و  هوسارل  انیم که  میآور  چشام  شیپ  را تیواقو  نیا  اگر  اما

  اتفا   سارانتام(  خودشاان  خا   یمونا  در  ،ی  هر)  یدارشاناسایپد  و  یفلساف  یشاناساانساان
  خواهد  یشاگفت  یةما  ترشیب  لسارهو جانب  از  ییخفا  نیچن  ارتکا   گاهآن  دارد،  وجود نظر
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  نیی تو  ،یاصال  ةمسائل زین  دگریها  یبرا  م،یدید  هوسارل  مورد  در که  طورهمان واقع،  در.  بود
 به  خودش  نظر  مورد  یمونا به  وهو  ،یدارشاناسایپد  چارچو   در یشاناساانساان  قیدق  گاهیجا

  دی جد  یناختدارشایپد  افتیره  نیا  یةپا  بر  آن  یبازسااز  اهبته  و  ال،یساتنسایاگز  لیتحل  عنوان
 رد  یحت  ای و  ییاستوال  یدارشناسیپد از  یشناختانسان  ةنساا ةارائ  یرو  چیه به نه  و اسات،
 .یفلسف یشناسانسان گذاشتن کنار و کردن

  لیتحل با نسااابات  در  یفلساااف  یشااانااساااانساااان  ةدربار  دگریاها  دگاهیاد آنکاه  یبرا
 و  حدود  ،ینیچنهیزم  و  مقدمه  دیتمه  با  از  دیبا ناسات  گردد،  روشان  نیدازا  الیساتنسایاگز
 از  است   نموده میترس  الیساتنسایاگز  لیتحل  یبرا  دگریها  خود که  میکن مشاا   را  یرغور
  دی نبا  را  نیدازا  یادیبن  نهاد و  ساز  27یکوارچگی  و  تیّکل  ةمسئل  که  شد  خواهد  مولوم  راه  نیا
 :Cabestan, 2015)  میریبگ  اشاتباه  الیساتنسایاگز  لیتحل  28تیجامو و  کمال  ةمسائل  با

  یشاناساانساان  به نسابت  دگریها  دگاهید  درسات  فهم یبرا  دو،  نیا  کردن  زیمتما(.  230
 .است یضرور یفلسف

 الیاساااتنسااایاگز  نیّتو  ساااه  کاه-پروا  سااااختاار دگریاهاا  یبرا  م،یدانیم  کاه  چناان
  نهاد و  سااز-اسات  دربرگرفته  شاان یهمبساتگ  در  را  یفروافتادگ و  تهیسایفکت  ته،یاهیساتنسایاگز
(.  GA2: 254)  سااازدیم  انینما  ،.29اشیکوارچگی و  تیّکل  درع را  نیدازا  وجود  یادیبن
 که ساتین مونا  نیبد اش،تیّکل  در  نیدازا  وجود  نیادیبن  نهاد و  سااز  سااختن  نمودار  نیا  اما

  گردد،یم  فروکاسته  پروا  نیآ از  ساختار  به  او  گوناگون  الیستنسیاگز  ناتیّتو  و  نیدازا  وجود
  دی فراد  الیسااتنساایاگز  لیتحل  رهگذر از که  الینسااسااتیاگز  ناتیتو  ریسااا که  یاوهیشاا به

  از  بتوانند  -  رهی  و  یامندیتار  ،31یگرید  یپروا  ،30اهتمام/ یدهمشااغوه:  لیقب از  -  اندآمده
  هرگز  الیساتنسایاگز  لیتحل  شامول  ةگساتر.  گردند  اساتنتاج و  اساتاراج  واحد  سااختار  نیا
 به  مربوط  ا راض یبرا  تنها  لایساتنسایاگز  یهانیّتو چراکه  باشاد،  مرتبه  نیبد  تا  تواندینم

 سارتاسار  توانندینم  گاهچیه  نظر،  نیا  از و.  گردندیم  آشاکار که اسات  یادیبن  یوجودشاناسا
.  کنند   فایاسات  یتمام به  را  نیدازا  وجود  و  رند،یدربربگ  را  نیدازا  یوجودشاناخت  نّاتیتو  ةگساتر
  عمل  آن  ونرد  در  الیساتنسایاگز  لیتحل که  یوجودشاناخت  اندازچشام  همان  ب،یترت  نیبد
  شی پ  یخااصااا  جهات  در  را  آن  کرده،  لیاتحم  آن  بر  را  یحادود  نااخواه  خواه  کنادیم
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 کاه ،یشااانااساااانساااان  یِوجودشااانااخت  یادگاذاریابن  ناه  نیدازا  لیاتحل از   رض:عبردیم
  مالحظات  ریمسا  ناگفته،  چند  هر  ،[یادیبن  یوجودشاناسا]  نیا. اسات  یادیبن  یوجودشاناسا

 GA) اساات.  کرده  نییتو  را  لیتحل  شاابردیپ  رغور و  حدود و  دارها،یپد  نشیگز  ،یتاکنون

2: 265)32. 

 بر سرانتام که است،  یادیبن  یوجودشاناسا ال،یساتنسایاگز  لیتحل  از   رض که  جاآن از  
  لی تحل  گردد،یم  وجود.  پرسااش  ییاسااتوال  افق  ةمنزه به  زمان  یسااازروشاانع  محور
  یساز روشن  نیا  به  که  کند  تیتثب  را  یاهیستنسیگز  یهانیّتو  آن است  ریناگز  لیستنسیاگز

 بدست  نیدازا از  33ییمستوفا و  کامل  یوجودشاناسع  تواندینم  رو،  نیا  از و  شاوندیم  مربوط
  دی آ یبرم  ،یادیبن  یوجودشاناسا به  الیساتنسایاگز  لیتحل  یبندیپا  از(.  GA2: 23)  بدهد.
  نی نچ  امکان  از  بتوان  بساا چه  و  باشاد  ریتصاورپذ  زین  نیگزیجا  الِیساتنسایاگز  یهالیتحل که
  ییها الیساتنسایاگز  از  ییپروا  سااختار  یةپا بر  الیساتنسایاگز  یلیتحل  گفت   ساان  یلیتحل
  زمان و  وجود  در  خود  دگریها  چهآن  با  نباشاااد  ارتباطیب  دیشاااا  ما برداشااات  نیا  و  گر،ید
  یادعا   نیا که  اسات  دگاهید  نیا از  و  نامد،یم  .یشاناساانساان  یوجودشاناخت  یادگذاریبنع
  سااان به  ای  ممکن،  یشااناسااانسااان ،ی  مقصااود  یبرا: عدینمایم  زتریآمدالهت  دگریها
  دهدیم  بدسات را  چند  .یعناصارع  روشیپ  ریتفسا  آن،  یوجودشاناخت  یادگذاریبن  تر،قیدق
 از  یعناصار  نیدازا  لیتحل(.  همان)  ساتند.ین هم  34یرراتی  و  تیّاهمیب  حال  نیع  در که
 ،ی  صااورت به  را  آن  نتوایم که  بدهد،  بدساات را  دیجد  یفلسااف یشااناسااانسااان  ،ی

  یشاناساانساان  ،ی: عدگریها  خود  ریتوب به  ا،ی  کرد  تصاور  ی دارشاناختیپد  یشاناساانساان
  ادیبن و  بن  از  ی دارشاناختیپد  یشاناساانساان  نیا(.  183  همان،. )35ی نیشایپ-الیساتنسایاگز

 و  باساتان  ونانی  ةشایاند  یهاسارچشامه از  برآمده  یهایشاناساانساان  با  اسات  متفاوت
 به  انساان از  شاانفیتور که  یوساف  قرون  در  یحیمسا  اتیاهه  یآبشااورها  با  اتهیدرآم
  یجوهر   یوجودشناس  ،ی بر  سرانتام  گرید  زیچ  هر  ای  36خدا  ریتصو  ای  ناطق  وانیح  عنوان

 . است استوار یتئوهوژ-انتو ای
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  یوجودشاناخت   ای  یدارشاناختیپد  یفلساف یشاناساانساان  ،ی  امکان از  پرساش رو،  نیا از  
 که  کرد  تصاور  شاتابزده  دینبا. ساتین  نامربوط وجه  چیه  به  زمان و  وجود  یلک  اندازچشام  در
  م،یشاو  ،یبار  آن  در  اگر  و  شاده،  یفلساف  یشاناساانساان  منکر  اسااس  از  جاآن  در  دگریها

 و  وجود  اسااس  بر  یدگریها  یدارشاناسایپد به  .یشاناختانساان  تیممنوعع  دادن نسابت
  نی ا  کهآن  تینها.  دارد  اریبسا  یاچر و  چون  یجا و ساتین  یمسالم  امر کم،دسات  زمان،
 را  آن  نیادیبن  میمفاه که  یمون  نیبد.  گردد  یمبتن  نیدازا  لیتحل  بر  دیبا  یشااناسااانسااان
  ی دارشاناسایپد  مورد  در که  همان به  ،ینزد  آورد،  فراهم  نیدازا  یوجود  نهاد  و  سااز  لیتحل

 .دیگرد انیب هوسرل ییاستوال

  ن،ی همچن و(  GA3: 207-214; 226-230)  وهیمابوداهفب ةمسائل  و کانت  کتا   در
 ةمسائل  و کانت  ریتفسا  سار بر  رریکاسا و او  انیم که(  GA3: 290-292)  داوس  یمناظره
 و  ترروشان  صاورت  یفلساف  یشاناساانساان  ،ی  ةدیا  از  دگریها  یتلق  بود،  شاده  ریدرگ  انساان
 تاهاصا  یمونا به  یشاناساانساان  اتهام برابر  در ساو،ی  از او. اسات  گرفته  خود به  یترحیصار

  از  صاراحتاً  گرید  یساو  از اما  کند،یم  دفاع  خود از  38ییمرکزگراانساان  و  37یشاناساانساان
  نی ا  ةدربار.  دیگویم  سااان  خود ةشاایاند  با نساابت  در  یفلسااف یشااناسااانسااان  ،ی

  مفهوم  دیبا اول :  باشاندشاده  هحاظ  مورد ساه  نیا  زیچ  هر از  شیپ  دیبا  یفلساف  یشاناساانساان
 میکن  مولوم  یونی.  بشاود  روشان  آن  یفلساف  دیق جهت  از  ژهیو به  یفلساف  یشاناساانساان  خود
  گاهیجا  دیبا  دوم .شااود  یتلق  یفلسااف  تواندیم  ییمونا  چه به  یشااناسااانسااان  ،ی که

  در  تنها  نیا و  شاود،  نییتو دقت  به  فلسافه  تیکل  در  آن  کارکرد و  یفلساف  یشاناساانساان
  خود  یاصال  ةمسائل  اب(  انساان  رات از  پرساش)  انساان  ةمسائل  نسابت که اسات  ممکن  یصاورت
 تنها  یفلساف  یشاناساانساان  ،ی  ساوم .  گردد  مشاا (  وجود  یمونا  از  پرساش)  فلسافه
 بر  بلکه اسات  انساان که  جهت  آن از  انساان  مفهوم  بر نه که  گردد  متصاور  تواندیم  یزمان

  دگاریااهااا  خاود  ریاتاوابا  بااه  ایاا  اساااتاواال،  در  آن  رات  کااه  یرو  آن  از  نیادازا  مافاهاوم
  نی ا  در  انسااان  تیمرکز  رو،  نیا  از.  باشااد  داشااته  تمرکز  کندیم  نمود  ،39بودنمرکزیبرون
 که چرا  باشاد،  تواندینم  ییمرکزگراانساان  نوع  ،ی  نیّمب رو  چیه به  یفلساف  یشاناساانساان
 .است مرکزبرون راتاً گرفته قرار مرکز در چهآن



 19 (احمدعلی حیدریو ی زیترش یمیکر احسان)...  «ی ختشناانسان  تیممنوع »  و یدارشناسيپد
 

 یسنت یشناسانسان برابر در یدارشناختيپد  یشناسانسان کي  مختصات

  یسات یچ  یونی  ،یفلساف  یشاناساانساان  یکانون و  یاسااسا ةمسائل  سار  رب که  یامنازعه
  نیّ تو  یانسااان  وجود  آن  قیطر  از که  یتیخصااوصاا  نییتو  بر  تنها  شااود،یم  ریدرگ  انسااان،

  نی ا  باشاد، چه  ةدهند  نیّتو  تیخصاوصا  نیا  کهآن  از  فارغ  بلکه سات ین  منحصار  ردیگیم
 یانساان  وجود  ،یتیفیک چه  به  ت،یخصاوصا  آن که  شاودیم  خواساته  منازعه  نیا  در  زین مفلب

  نی ا از.  یشاناختانساان اسات  یامسائله  خود  یباشانیتو  نیا  چون و  چند  اسات   داده  نیّتو  را
 به  یفلساف یشاناساانساان  ،ی  نییتو  در که  برشامرد  توانیم  را یاسااسا  مفهوم  دو  جهت،
  نآ  که   (انساان  فیتور)  اسات  یادیبن  یشاناختانساان  نیّتو ،ی  ناسات،:  مؤررند  یکل  طور

 اسات   یشاناختانساان  یاهگو  ،ی  دوم،.  ساازدیم  نیمتو  انساان  رات که اسات  یتیخصاوصا
  عرضاه  تیخصاوصا  آن  رهگذر از  انساان  وجود  گرفتن  نیّتو  اسالو  و  وهیشا  از  یفهم که
  یشاناساانساان  نوع از  را  یدارشاناختیپد  یشاناساانساان  نوع  توانیم  نهیزم  نیا بر.  40کندیم

 . نمود برقرار دو آن انیم یروشن یتوجودشناخ تقابل و بازشناخت یسنت

 از  یکی  آن،که  ةریت  دو  هر  در  را  نیا و  شده  نهاده  اسیق  بر  یسنت  یشناسانسان اساس  
 به  توانیم اساات،  سااربرآورده  یحیمساا  اتیاهه  دلِ  از  یگرید  و  برخاسااته  ونانی  ةفلسااف
  مولوم  ن،اویح  ای  خدا  ،یگرید  امر با  اسیق  در  ریناگز  ستیبایم  انسان  یستیچ  د ید  یروشن
  در او  یساانت  فیتور  همان  در  انسااان،  یسااتیچ  نییتو  خا   اساالو   و  نحوه  نیا.  بشااود
  وجود.  دارد  انوکاس(  ایگو  جانور  هوگوس،  یدارا  جاندار)  ζῷον λόγον ἔχον  ةضااابف

  نیّ تو ،ی  و  ،یکل  طور  به  جاندار  موجود  خا   یوجود  طور  از  برآمده  اساات  یبیترک  یآدم
 اضافه  آن به  و است  یرونیب  اهبته او  جانداربودن  ةجنب  به نسبت که  ،یشناختانسان  ةبرافزود

 ساتهینگر  خدا  صاورت  بر  دهیآفر  یموجود  ةمنزه به  انساان که  زین  یاتیاهه ةریت  در.  گرددیم
 .است قرار نیهم از وضع باز شده،

 و  تاخته  یسنت  یشناسانسان  ةریت  دو  هر به  زمان،  و  وجود  کتا   از  دهم  بند  در  دگر،یها
  مشاا   گرید امر  با  اسیق  یةپا  بر را  انساان  خواهندیم  که جهت  نیهم  از  درسات  ار  هاآن
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 ةمنزه  به  وانیح  با  اسیق  در  را انسااان  که ناساات،  ةریت  خصااو   در.  کندیم  نقد  کنند
  در]...[    وانیح  وجود  یوهیشااع  :ساادینویم  کند،یم  مشااا   یفیتأه و  یبیترک  یوجود

 یواالتر  یةعف  نفق،.  شاودیم  دهیفهم  صارف  دشاامیپ و  بودن  دسات شیپ  یمونا  در  جانیا
 یباق  مبهم  شاده  فیتأه  موجود  نیا  وجود ةویشا  ةانداز  همان  به  آن  یوجود  ةویشا که اسات

 (.GA2: 48) ماند.یم

  در چه  اسات،  وارد  یسانت  یشاناساانساان  یاتیاهه ةریت  مورد  در نهیع به  نقد  نیهم  اهبته، و
  یکل  به  آن  در  اسیق  طرف  مصاادا   ووه  شااود،یم  یرویپ  اهگو  نیهم  از  درساات زین  آن

  پرساش  ،یشاناختانساان  خط  دو  هر  در که اسات  نیا  دگریها  ساان ةفشارد. 41اسات  متفاوت
  خط  دو  نیا که  یهنگام  یحت.  شاودینم  طرح  یدرسات به  انساان،  یونی  موجود،  نیا  وجود  از

  د،خورن یم  وندیپ  گریکدی به  یخودآگاه  مفهوم  لیر و  دیجد  دوران  در  بودها  یشاناختانساان
  وجود  نوع  حسااب  بر  یآدم  وجود  بار  هر  آن،  یجا به.  اساات  قرار  نیهم  از وضااع  هم  باز

 قرار  ما  ةمواجه و  یتالق  مورد  جهان  در که  یموجودات  گرید  چونهم  ،42یدساتشیپ  موجود
  اسااس از  انساان  رات که  اسات  خاطر  نیهم به  درسات  و.  گرددیم  ریتوب  و  ریتفسا  رند،یگیم
 راه  از  انسااان  وجود  مقابل،  در.  گرددیم فروکاسااته  تر،قیدق  سااان به  ای.  ماندیم  دهیناد

 .43گردد نییتو و فیتوص دیبا ردیگیم وجود با که یلیبدیب نسبت

 جهت  دو  از  دگر،یها نظر  مورد  یفلساف  یشاناساانساان که  مییبگو  میتوانیم  ن،یبنابرا
  و اسال  و  وهیشا ناسات،  دارد   یسانت  یشاناساانساان با  یآشاکار  یوجودشاناخت  تقابل
 بر  سااهیمقا  منظور  به  کهآنیب  یانسااان  وجود  آن  در که  باشااد  چنان  دیبا  یشااناسااانسااان
 ما  نگاه  دوم،.  گردد  نییتو  شااود،  داده  قیتفب  وانات،یح  ای  جانداران،  گرید  چون  یاساانته

 و  یادیبن  نهاد  و  سااز  یةپا  بر و  گردد،  متمرکز  انساان  داشاتن  ساتن یاگز  خود  بر  ساتیبایم
  وجود  خصااو   در  یفلسااف  پژوهش.  کند  مولوم را  یانسااان  وجود  یسااتیچ  آن،  یکل افق
  نیی تو یبرا  چه  شاود،یم  شامرده  یدارشاناختیپد  ةگون  از  کند،  رفتار وهیشا  نیا بر که  یانساان
  نی چن ،ی  ن.یدازا  یوجودشااناخت  لیتحل. عدارد  تمرکز  انسااان  داریپد بر  ،یانسااان  وجود

  نی چن ،ی  ةالزم  نیدازا  لیلحت بر  خود  یشااناختروش  ةمقدم  در  دگریها.  اساات  یپژوهشاا
 از  دینبا  انساان  یفلساف  لیتحل  نیا:  کندیم  انیب  طور  نیا  را  انساان  خصاو   در  یپژوهشا



 21 (احمدعلی حیدریو ی زیترش یمیکر احسان)...  «ی ختشناانسان  تیممنوع »  و یدارشناسيپد
 

 و(  ییواگشااا)  ریتفساا  ةویشااع  بلکه  رد،یبگ  بهره  آماده و  شااده  ساااخته  شیپ از  مقوالت
  بتواند  خودش جانب  از  خودش  در  موجود  نیا که  گردد  انتاا   یاگونه به  دیبا  44یدساترسا
  ینگ یهرروز  در  هسات،  ا لب و ناسات  ةوهل  در که  گونه  آنع  هم  آن  دهد.،  نشاان را  خود
  یسااااختاارهاا ع  آن بادهاد، تبلور  دیاباا  لیاتحل نیا چاهآن(. GA 2: 16. )45اشحاالاناهیام
  باشاند کننده  نییتو  ،.46بوده  واقع  نیدازا  داشاتن  وجود  ةویشا  هرع  یبرا که اسات  .یرات
 ،ی  گرد بر  آن،  از  یدگریها  یتلق  در  ،یدارشاااناختیاپد یشااانااساااانساااان(.  17  هماان،)

- خود   یموجود  چون  سااتیبایم  انسااان  آن  در که  ابد،ییم  تبلور  ینگیهرروز  ،یهرمنوت
 از  یکی  نیا و.  گردد  ریپذفهم و  افتهی  اشنهیهرروز  یکردارها  بسااتر و  متن  در  رگریتفساا
  تالش.  47دهکر  اریاخت  را  نیدازا  عنوان  انسان.ع  یجا  به  دگریها  که است  یجهات  نتریمهم
  ینگ یهرروز  ،یهرمنوت  نیهم  کاربست  بر  کسرهی  زمان و  وجود  کتا   اول ةمین  در  دگریها

 .است گشته مصروف

 گیرینتیجه

 به  ی دارشاناسایپد با نسابت  در و  ،یکل  طور به  فلسافه،  در  یفلساف  یشاناساانساان  گاهیجا
 حائز  و  یجد  یامسااائله  عنوان به  همواره  دگر،یها و  هوسااارل  یبرا  ژهیو به  خا ،  طور
  یشناس انسان و  یدارشاناسیعصار،پدهم  انیجر  دو  نیا  انیم  تنش. اسات  بوده  مفرح  تیاهم
  انیم  آشاکار  یدرون  یناساازگار و  توارض  ینوع  دینمایم که  رودیم  شیپ  جاآن  ،تایفلساف
 از  حیصار  ینظرها  اظهار  یبرخ.  باشاد  داشاته  وجود  یفلساف  یشاناساانساان  و  یدارشاناسایپد

  نی ا زین  یفلساف یشاناساانساان  خصاو   در  دگریها  و  هوسارل  نچو  یدارشاناساانیپد جانب
 به. اساات  ریدرگ  دو  نیا  انیم  یریناپذیآشاات  مااصاامت  ییگو که  نموده  تیتقو  را  گمان
 از  انسااان  فیتوصاا  عنوان  با  خود  کتا   در که  کرد  ادی  بلومنبرگ از  توانیم  نمونه،  عنوان

 و  متقن  یامر  عنوان به  ردگیها و  هوسارل  یدارشاناسایپد  در  .یشاناختانساان  تیممنوعع
  تیاممنوع  نیا  ،یراسااات  باه  ایاآ  کاه  جااساااتنیا  پرساااش  اماا. دیاگویم  ساااان  مفلق
  یفلساف   یشاناساانساان و  یدارشاناسایپد  انیم  یرات  توارض  ،ی از  دهیبرتاب  یشاناختانساان
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  وجود  ی دارشاناسایپد  با  ساازگار  یشاناساانساان  ،ی از  صاحبت  امکان  وجهچیه به  و اسات
  ندارد 

 با  یکل به  او  ییاسااتوال  یدارشااناساایپد  که اساات  موتقد  بلومنبرگ  رل،هوساا  مورد  در
 نشان  نوشاتار  نیا  در. اسات  متوارض  نباشاد،  خواه  باشاد  یفلساف  خواه  ،یشاناسا  انساان  هرگونه

  عنوان  تحت  شیهایسااانران ساالسااله  در  خود  هوساارل که  یجمالت  یبرخ که  میداد
 به نسبت او  موضع به  راجع  یاشتبرد  نیچن  به  نموده  رادیا  .یشناسانسان و  یدارشناسیپدع

  اصااهت  از که  یمادام  هوسارل،  ها،  یساانران  نیا  در.  اسات  زده  دامن  یفلساف  یشاناساانساان
  اتیح  طول  تمام  در که  نگردیم  دهید  همان به  را  آن  د،یگویم  سااان  یشااناسااانسااان

 که  گونههمان  هوسارل  نظر  در  ان،یب  گرید به.  ساتینگریم  یروانشاناسا  اصااهت به  شیخو
  اعتبار  هرگونه  ،یروان  یهاکنش به  یعلم  قیحقا  فروکاسااتنِ  راه  از  یروانشااناساا  هتاصااا
  وندیپ  با  زین  یشناسانسان  اصاهت  د،یربایم  علوم  ریسا و  فلسفه  چنگ  از را  یتیقفو  و  یعلم
  ،ی میاقل  ،یفرهنگ یهاایژگیو  باا  کاه  ثیاح  آن  از  انساااان،  مفهوم  باه یآگااه  اعماال  زدن
 بر  را  خا   یامکان  طیشارا به  دیّتق  نیا  متدداً اسات،  افتهی  نیّتو  خا   یساتیز  و  یایتار
  یآگاه   از  را  یقتیحق  هر  یضارور  و  یکل  اعتبار  تهینت  در و  داده قرار  یدارشاناسایپد  راه  سار
  اصااهت از  یدیجد  شاکلِ  جز  یزیچ  یشاناساانساان  اصااهت  هوسارل  یبرا  هذا.  ساتاندیم

 با  تقابل  در  را  شیخو  رگبز  دساتاورد  هوسارل  که اسات  یحاه  در  نیا.  ساتین  یروانشاناسا
 او یبرا  تهینت  در  و  داندیم  ییاساتوال  ی دارشاناسایپد  -  یروانشاناسا  اصااهت  دسات  نیا
 نیا  از.  شودیم  یتلق  دستاورد  نیا  انداختن  مااطره به  همانا  یشاناساانساان  اصااهت  رفتنیپذ
 ساان  ییاساتوال  یدارشاناسایپد بساتر  در  یفلساف  یشاناساانساان  امکان  عدم  از  بلومنبرگ  رو
 . دیگویم

 ةادام  در  بلکه  شاود،ینم  ختم  جانیا  به  هوسارل  ساانان  تمام  شاد  گفته  کهچنان  ،یبار
 سان  ،ییاستوال  یشناسانساان ةمثاب  به  ،یشاناساانساان  از  یگرید سااحت  از  خود،  یساانران

 نظر به.  دارد  آن  با  یدرون  یوندیپ  و اسات  ییاساتوال  ی دارشاناسایپد  طرازهم که  دیگویم
  یو یطب  کردیرو  بند از  یشااناسااانسااان  اندازه،  همان  به و  یسااشااناروان  اگر  هوساارل،

 بلکه  سات،ین  ییاساتوال  یدارشاناسایپد  با  ریتغا  در  تنها نه  گاهآن  ابد،ی  ییرها  انگارانهسااده
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 . کندیم برقرار آن با یدرون و یرات یوندیپ

  در را  یفلسااف  یشااناسااانسااان  هرگونه  امکان که  بلومنبرگ  یدعو  برخالف  ن،یبنابرا
  یشاناساانساان با  جاآن  تا  تنها  خود  هوسارل  کند،یم  ینف  ییاساتوال  ی دارشاناسایپد با  بتسان
 به  وگرنه  باشاد   اشیدارشاناسایپد  ییاساتوال  نقش  با  تقابل  در که  زدیخیبرم  مااهفت به
  یدارشناس یپد  با  یدرون  یوندیپ که  یفلسف  یشناسانسان  ،ی  طرح  امکان  منکرِ  ،یرو  چیه

 . ستین باشد داشته ییاستوال

 بساا  چه و  گرید  یاوهیشا به  یدارشاناسایپد و  یشاناساانساان  انیم  تنش  دگر،یها  مورد  در
  هوسارل که  اسات  یینقدها  از  برخاساته  زیچ  هر  از  شیب  تنش  نیا.  کندیم  بروز-تریبحران
 از  نیدازا  لیتحل.  اسااات  نموده  وارد  گرفته  شیپ  زمان و  وجود  در او که  یراه و  دگریها  بر

 از  را  خود  یفلساف  ارزش که  سات  یایشاناساانساان  بلکه  ،یدارشاناسایپد  نه  هوسارل،  نگاه
  یدارشاناسایپد  از  یشاناختانساان  یبرگردان  را  زمان  و  وجود  ارر  کل واقع  در. اسات  داده دسات
 از  یاریبسا  بلکه  زند،ینم  ی دارشاناسایپد  در  یاتازه  حرف  تنها نه که  داندیم  خود  ییاساتوال
  یدارشاناسایپد  اصافالحات و  عناصار  از  نادرسات  یترجمان  آن،  یدیکل  اصافالحات و  عناصار
 .اوست خود ییاستوال

 نشااان که  گونههمان.  باشااد  درساات  تواندینم  زمان  و  وجود  از  یبرداشاات  نیچن  کنیه
 او و  نبوده  تفاوتیب  یفلساف  یشاناساانساان  انیجر  به نسابت  عنوان  چیه به  دگریها  میداد
 با  نسبت  در  یشناسانسان  گاهیجا  نییتو  ةمسئل  همواره  هوسرل،  ش،یخو  استادِ  چونهم  زین
  یدارشناس یپد  در.  است  داشته  چشم  شیپ  را  آن،  یدگریها  یمونا  به  بار  نیا  ،یدارشناسیپد
 و  یشااناسااانسااان  اصاااهت  یمونا  در  یشااناسااانسااان  هوساارل،  همانند  ز،ین  دگریها

  یاساشانانساان ،ی  از  توانیم  یترقیعم  یمونا به  اما. اسات  اعتبار  فاقد  ،ییمرکزگراانساان
 مسائله.  گفت  ساان  باشاد،  یمبتن  نیدازا  الیساتنسایاگز  لیتحل  بر که  یدارشاناختیپد  یفلساف

 به  بشااود،  ضاااحیا یکاف  قدر  به  یشااناسااانسااان  نیا  یدهیا  و  مونا  دیبا اوالً که  اساات  نیا
  در  آن  کارکرد و  گاهیجا  دیبا  دوم،. اسات  .یفلسافع به  متصاف که  جهت  آن  از  خصاو 
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  مشاا (  وجود  یمونا  از  پرساش)  فلسافه  یکانون  ةمسائل با  شایرات  وندیپ و  فلسافه تیکل
 که  جاآن از اسات،  یمبتن  نیدازا  الیساتنسایاگز  لیتحل  بر که  یشاناساانساان  نیا  ساوم،.  بشاود
  تواندینم  دارد،  تمرکز  انسااان  یمرکزبرون  خصاالت  بر  بلکه  انسااان،  چونان  انسااان  بر نه

 . شود دانسته یشناسانسان اصاهت با ییگرامرکزانسان ،ی به یمنته

 و جامع  اما  اسات، تیّکل  و  یکوارچگی  یدارا  اگرچه  نیدازا  نهاد و  سااز  لیتحل که  میدید
  محدود  پروا  سااختار به  نیدازا  الیساتنسایاگز  یهانیّتو  یتمام که  یمون  نیبد سات ین  تمام
 -  نیادیبن  یوجودشاناسا  اتیمقتضا  پرتو  در  نیدازا الیساتنسایاگز  ناتیّتو واقع،  در.  شاودینم
  نی هم  هذا  و  شاوندیم  آشاکار  -  وجود  از  پرساش  ییاساتوال افق  یساازروشان  منظور  به و

  عمل  اندازچشاام  نیا  درون که  را  نیدازا  لیتحل  رغور و  حدود  ،یوجودشااناخت  اندازچشاام
  یها الیستانسیاگز  بر  یمبتن  گرید  یهالیتحل  از  توانیم  ته،ینت  در.  کندیم  نییتو  کند،یم
  ن،ی دازا  لیتحل.  شااودیم  سااتهینگر  هاآن  به  یمتفاوت  دازانچشاام  از که  گفت  سااان  یلیبد
 به را  دیجد  یفلساف  یشاناساانساان  ،ی  از  یعناصار  نموده،  میترسا  را  آن  دگریها که  گونهآن

 .است زیمتما یکل به یسنت یهایشناسانسان از اهبته که دهدیم دست

- ال یساتنسایاگز  یساشاناانساانع  دگر،یها  خود  ریتوب به  ای  ،ی دارشاناختیپد  یشاناساانساان
  یاهگو  ثیح  از  هم و  دهد،یم  دسااات به  انساااان از  که  یفیتور  ثیح از  هم  .،ینیشااایپ

  ،ی سانت  یهایشاناساانساان.  دارد  تفاوت  یسانت  یهایشاناساانساان با  آن  خا   یشاناختانساان
  آن  فیتأه و  بیترک  ای و  یحیمسا  اتیاهه  از چه  و  باشاند  برخاساته  یونانی  ةفلساف  سانت از  چه
  فی تور  ناطق  وانیح  انسااان،  یونانی  ةفلسااف  در.  هسااتند  یمبتن  اسیق بر  لحا  هر  در  دو،
  پنداشاته  بودن  ناطق  آن،  یِشاناختانساان  ةزیمم  تنها  جانداران  ریساا با  ساهیمقا  در و  شاودیم
 اسیق  در هم  باز  و اسات  خدا  ریتصاو بر  شاده  دهیآفر  انساان  زین  یحیمسا  اتیاهه  در.  شاودیم
 اسیق  راه از  نه  ،ی دارشاناختیپد  یشاناساانساان  اما.  دوشایم  نییتو و  فیتور  یگرید امر  با

  ماند،یم  یباق  دهیناد  کسارهی  انساان  خا   یوجود  طور  آن  ارر  در که  گر،ید  امر با  انساان
 مفرح  را یانسااان  وجود  یسااتیچ(  سااتن یاگز) او به  مات   یوجود  ةنحو منظر  از  بلکه
  در  انساان  ب،یترت  نیبد.  دهدیم  قرار  بودن  انساان  داریپد  خود  بر را  خود  تمرکز  و  د،ینمایم

 بتواند  تینها  در تا  ردیگیم  قرار کاوش  مورد  داریپد  ،ی  ةمنزه  به  الیسااتنساایاگز  لیتحل
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 . دینما آشکار وجودش با نسبت در را اشکنندهنییتو یرات یساختارها

  ای  یروانشاناسا  اصااهت  خا   یمونا  یشاناساانساان  از  اگر  م،یدید که  گونههمان  نیبنابرا
  یدارشاناسایپد  انیم  یناساازگار م،یباشا  خواساته  را  ییمرکزگراانساان و  یشاناسانسااان  اصااهت

 مفلق  ای  یرات  وجهچیه  به  یتوارضا  نیچن ،ی  کنیه.  دینمایم مسالم  ،یشاناساانساان و
  تحقق  ،ی دارشاناسایپد با  آن  یدرون  وندیپ  و  یشاناساانساان  یمونا  در  قیتدق  با چراکه  سات،ین
  هوسارل که  گونههمان. اسات  ریپذامکان  کامالً  یاختدارشانیپد  یفلساف  یشاناساانساان  ،ی

  مورد  در اساات،  کرده  صااحبت(  ییاسااتوال)  یشااناسااانسااان  ینوع طرح  امکان از  خود
 سات ین  یقفو و  مسالم  یامر  تنها نه  یشاناختانساان  تیممنوع  زین  دگریها  ی دارشاناسایپد

  یشاناساانساان  یاهگون  از  ن،یادیبن  یوجودشاناسا  افق  در  نیدازا  لیتحل  یةپا بر  توانیم  بلکه
 . گفت سان( یدارشناختیپد)
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7. Die Stellung des Menschen im Kosmos 
8. Anthropologismus 
9. Wissenschaft vom Menschen 
10. Verunsicherung 
11. neurophysiologisch 
12. la configuration-»homme«   
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 که(  یایتار  یدوره)  یساا  یدهه  در  متأخر  هوساارل  آرار  یبرخ به  اشاااره با  بلومنبرگ  .19

 به یو  ایآ که  کشادیم  شیپ را  پرساش  نیا  هساتند،  تهیویانترساوبژکت  یدرباره  شاتریب
 به را  باشاد  اساتوار  یدارشاناختیپد  یافتیره بر  که  یفلساف  یشاناساانساان ،ی  امکان  یراسات
 و  یدارشاناسایپدع  عنوان با  انساان،  فیتوصا  کتا  ناسات  باش  اسات شاناخته  تیرسام
  در  متأخر  هوسارل  آرار  یبرخ به  اشااره با  بلومنبرگ    ینت  فصال  ،ی با  .یشاناساانساان
 را  پرساش  نیا  هساتند،  تهیویانترساوبژکت  یدرباره  شاتریب که(  یایتار  یدوره) یسا  یدهه
  یافت یره بر که  یفلساف یشاناساانساان  ،ی  امکان  یراسات به  یو  ایآ  که کشادیم  شیپ
  فی توصا  کتا   ناسات  باش  اسات   شاناخته  تیرسام  به را  باشاد  اساتوار  ی دارشاناختیپد

  انی پا به  یریگتهینت  فصال  ،ی  با  .یشاناساانساان و  ی دارشاناسایپدع  عنوان  با  انساان،
  عنوان  متأخر  هوسارل  چگونهع که  دهد  نشاان  کوشادیم  بلومنبرگ  آن  در  که  رسادیم

 اسااات.  نکرده  بشاااود  مربوط  آن به که  یکار  چیه اما  ،برگرفته  را  یشاااناساااانساااان
(Blumenberg, 2006, 454  .)در  یشاناساانساان از  هوسارل  گفتن  ساان واقع،  در  
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 کل  با که  جاآن  تا  یدارشناسیپد  یدامنه  گسترش که است  جهت  نیا  از  شتریب  دوره  نیا
 ز ین  یفلسف  یاسشنانسان که است  آن  مستلزم  ناخواه  خواه  ابد،یب  یپوشانهم  یانساان  علوم

.  رد یبگ  قرار  یدارشاناسایپد  قلمرو و  فرهیسا  در  یانساان  علوم  گرید  یشااخه  هر  همچون
  یشااناسااانسااان ،ی  از  بلومنبرگ  خود  که سااتین  ییمونا  آن  یرو  چیه به  اهبته  نیا
(  Transzendentalisierung)  یاستوالباشع  آن  در  که  دارد،  انتظار  یدارشناختیپد
  همگرا  توانندیم]...[    یشااناختانسااان(  Visibilität)  یریدپذید  و  تهیویانترسااوبژکت به

 ,Blumenberg)  دارشاااناساااان.یپد  نیناسااات  یاراده  خالف بر  یحت  وهو  گردند،

 نتوانساته اما  نموده،  حفظ  را  ییاساتوال  یزهیانگ  تیاوهو  هوسارل  چند  هر(.  237 ,2006
 از  انساان،(  Phänomenalität)  .یبودگ  داریپدع  یهیمادرون و  آن  انیم  ناواساته  ای
 از.  دینما  تادیا  ییهمسو و  ییهمگرا  یریدپذید  نیا  طیشرا و  او  ی ریدپذید  یمفاهوه  راه
 از  اسات  یاافتهی  تبدل  شاکل  همواره  یهوساره  ی دارشاناسایپد  یاصال  پرساش  جهت،  نیا

 را  ییزهاایچ چاه  من: عقرار  نیباد  بادانم .  توانمیم چاهع  یکاانت  یاصااال  پرساااش  هماان
 و  مفلق  علم  یدهیا  باشام .  داشاته  داریپد  همچون  ،یخوددادگ  در  بداهت،  در  توانمیم

 ،ی  یرو  چیه  به  من.ع  نیا که  ردیگیم  دهیناد را  آشااکار تیواقو  نیا  هوساارل  متقن
  یپرساشا  یکنتکاو  سار  از  صارفاً که ساتین  عاهم  نیا  طرف.یب و  بالفارغ  تماشااگرع

  دهبساته،  مند،علقه  دندان بن  تا اسات  .یمنع  بلکه  باشاد،  دهیکشا  شیپ را  یشاناختمورفت
 انتیصا به   سارانتام  ساکناتش و  حرکات  یهمه که  یورز رض  و  یریساوگ  یدارا و

  خواهدیم  اصالً  که  است  جهت  نیهم  به  و  است  مربوط  عاهم  نیا  در  او  وجود  ابراز  و  رات
  یمند بدن  خا   شااکل  و  یشااناختسااتیز  رات انتیصاا  مضاامون به  توجه  نیا.  بداند
  یها دهه  یفلساف  یشاناساانساان  یونی  ،یدارشاناسایپد بیرق  انیجر به را  بلومنبرگ  انساان،
 یبرا.  ساازدیم  ،ینزد  کرد  نما و  نشاو  گهلن  و  پلسانر  چون  یکساان دسات به که  ،20-60

 ،ی  وجود  امکان  یواقو  طیشارا  از ساتیکاف  هوسارل،  یهیساو،ی  ییاساتوالگرا  از  ییرها
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  ری ناگز  را  ییساتوالا  من  پرساش،  نیهم.  میبورسا  جهان  و  خود  تماشااگر.ع  یآگاه  نیچن
  ییتوانا  از  میتوانیم  ایآ که اسات  نیا  مسائله  اکنون.  دهدیم  یجا  جهان  درون  در  دوباره
  تقوم  ق،یطر  نیا از  و  متولق  و ابژه به  هاآن  لیتبد و  زها،یچ  از  گرفتن  فاسااله  در  یآگاه

  .ی مااناده   یبااقع  یمنزهاه  باه  خود  فهم  حاال،  نیع  در  و  جهاان.،ع  ،یا  باه  دنیاباشااا
  ین ییتب  دارد،  ییساتایا  هاابژه  یاهیخ  راتییتغ  یهمه برابر  در  آنچه  ،یونی  ها،بسال  یهمه
  روزها  نیا  که  یمباحثات  با  وه،یشاا و  یمشاا  نیا  اهبته،  م یبده بدساات  یشااناختسااتیز

  هماوان  دارد رواج  تیقصاد و  یآگاه از  انهیگراوتیطب  یهانییتب  دادن بدسات  یدرباره
 که است،  کرده  اشاره  تیقصد  یشناختانسان  نییتب  امکان به  خود  زین  بلومنبرگ  و است،
 ,Monod: )به  دیبنگر. اسات  .یشاناساانساان اصااهت  از  هراسع بر   لبه مساتلزم  اهبته

2009: 225). 
20. transponiert oder transversiert 
21. Übertragung 
22. Ego 
23. Reproduktion 
24. Ego 

  هندساه علم  یگونه  از  ،یدتیا  ومعل  یزمره  در  را  خود  یدارشاناسایپد  هوسارل  نکهیا  .25

  اصاال  با  آن  یهاترجمه  یهمه  در  یدساایاقل  یهندسااه که  جهت  آن از  شاامرد،یم
 چه  ترجمه.ع  مفهوم  که  دهدیم  نشاان  اسات،  کساانی  ناًیع  دسیاقل  خود  نزد  اشیونانی

  یجا  به  Übertragung  هفظ  بردن  بکار  ،یبار.  اساات  یاساااساا و مهم  او یبرا  اندازه
  دگری ها کار  که  اساات  آن  یدهنده  نشااان  حال  نیع  در  Übersetzung  ترجیرا  هفظ

 و  لیتبد  هنگامهم  بلکه سات،ین  هوسارل  یاصال  یمسائله  ییبازگو و  صارف  یترجمه
 : به دیبنگر. هست زین یشناسانسان یمسئله به آن فیتحر

Cumming, Robert Denoon, 2001, Phenomenology and 

Deconstruction, Volume Three: Breakdown in Communication, 

University of Chicago Press. pp. 50-51. 
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 باره  نیا  در  ،یفرانسااو  یبرجسااته  دارشااناسیپد و  شااناس  دگریها  دسااتور،  فرانسااواز  .26

  لی تحل  یقیحق  گاهیجا  یدرباره(  malentendu)  تفاهم سااوء  یبرا  راه: عساادینویم
 که  کشااند  ساو  نیا به را  ارر  نیا  انخوانندگ  نیناسات که  زمان و  وجود  در  الیساتنسایاگز
  حد  تا  کنند،  یتلق  یفلساف  یشاناساانساان  ،ی  پروراندن  یبرا  ناتمام،  وهو  ،یتالشا را  آن
  یمونا  به که  کتا ،  اول قسامت ساوم  باش که  شاد  لیتساه تیواقو  نیا  توساط  یادیز
 ..نشد منتشر هرگز بود، .یوجودشناختع کلمه قیدق

Dastur, F., 2011, «La critique heideggérienne de l’anthropologisme», 

Heidegger et la pensée à venir, Paris: Vrin, p. 82. 
27. entièreté 
28. exhaustivité 
29. Ganzheit 
30. Besorgen 
31. Fürsorge 

  همراه به   GA  یاختصاااار عالمت  با  دگریها  آرار  متموعه به  ارجاعات  مقاهه،  نیا  در  .32

 .شوندیم دهدا نشان مربوطه متلد شماره
33. vollständig 
34. unwesentlich 
35. eine existenzial-apriorischen Anthropologie 
36. imago dei 
37. Anthropologismus 
38. Anthropozentrismus 
39. Exzentrizität 

  گفته  ساان  یتبدّه  و  ،یسالب  ،یدرون  ،یشایافزا:اهگو  چهار  از  وونش،  اسیمات  د،ید  نیا  از  .۴0

 ن،.  هسااتند  انسااان  وجود  افتنی  نیّتو  از  یخاصاا  ةگون  و وهیشاا  گرانیب  ،ی  هر که
(Wunsch, 2018: 471-487). 
 .(50-۴8 همان،) ن، .۴1

42. Vorhandensein 
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 :بردیم بکار( 19۴9) سمیاومان با  در نامه یرساهه در دگریها که یریتوب به .۴3

 بر  خوانند،یم  رات.ع  را  آن  ،یزیمتاف  فراداد  زبان  در که  اسات،  آن  انساان که  یزیچ  عآن
  فراداد  مفهوم  آن با  یظهور امیق  نیا  اما.  اسات  اساتوار او(  Ek-sistenz)  یظهور امیق

  مقابل  در اسات(  wirklichkeit)  تیفول و تیواقو  یمونا به که  ،(existentia)  وجود
 سااان  نیا  یمونا بلکه. ]...[  سااتین  هماننیا  امکان،  یمونا  به(  essentia)  تیماه
  گاهیروشاان  یونی  ،(Da)  آنتا.ع او که  اساات  چنان  انسااان  وجود  یهنحو:  اساات  نیا
(Lichtung )است. وجود (GA9: 325.) 

 : نیا از بود صفحه چند نیهمچن و

 که  یاگونه  به  است،  شده.  پرتا ع  وجود  قتیحق  در  وجود  خود  جانب  از]...[    انسان  عبلکه
  hüte(یپاساادار) و  یپرسااتار  را  وجود  قتیحق  اش،یظهور امیق  خا   ینحوه  نیا  با
 کاهنیا.  گردد  داریاپاد  وجود،  نور  در هسااات، کاه آنگوناه  موجود، چوناان  موجود تاا  کناد،یم

 و  ایتار  ان،یاخدا و  خدا نکاهیا  شااادن،  داریاپد  نیا  تیافیک و نه ایا  گردند  داریاپد  موجودات
  یبساتگ   گردند،  بی ا  و  حاضار  و  بنهند،  گام  چگونه  ای  و  بنهند  گام  وجود  نور  در وتیطب
 یبرا  اما. اساات  وجود  ریتقد  یهیپا بر  موجودات  ظهور و  ورود.  ندارد  انسااان  میمتصاا به

  نی چن با  که  ابدییم  یزیچ  خود  رات  مناسبت  در  ایآ که  هست  همواره  پرسش  نیا  انسان
  قتیحق  دیبا  ندهییاگز  یمنزهه به  یآدم  ریتقد  نیا با  مفابق  رایز  باشاااد   متناظر  یریتقد
  آن  خود  آن  سات یچ  وجود  ،یبار. ]...[  اسات  وجود  نشابا  یآدم.  کند  یپاسادار  را  وجود
 (.331-330 همان،) اموزد.یب ندهیآ تفکر دیبا را ن،یا گفتن و کردنتتربه. است.ع

44. Zugangs- und Auslegungsart 
45. durchschnittliche Alltäglichkeit 
46. In jeder Seinsart des faktischen Daseins 

  یهرروز   وجودع  یموناا  باه  توانادیم  یآهماان  یمحااوره  عرف  در  ن.یدازاع  اصااافالح  .۴7

 یبرا  اصافالح  نیا از  دگریها  رو،  نیا  از  ،(Dreyfus, 1991: 13. ن،)  باشاد  انساان.
  خا   یکیزیمتاف موقع  مقابل  در  را  آن  شیشاااپیپ  تا  کند،یم  اسااتفاده  انسااان به  اشاااره
  حال،  نیع  در  نیا  .بنشاااند  خودآگاه،  یتهیویسااوبژکت  یونی  د،یجد  ،یزیمتاف  در  انسااان
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  یاب یباز:  دهدیم  یرو  هوسارل  یدارشاناسایپد  چارچو   در  آنچه  با اسات  یقیدق  یمرزبند
 از  ساوژه  یتأمل و  یبازتاب یواسافهیب  یتتربه  راه  از  ،ینیع  یهانییتب  برابر  در  ساوژه،
 ماانع  نکتاه،  نیا  باه  توجاه.  یآگااه در یاهتفاات یمحتواهاا  و  یمواان  یشااایباازاناد  و خودش

  یمنزهه  به  ال،یساتنسایاگز  یدارشاناسایپد  ینوع چشام به  نیدازا  لیتحل  در که  شاودیم
 ،ی  ییمونا  چیه  به  نیدازا  م یبنگر  هوسارل  ییاساتوال  یدارشاناسایپد  اصاالح و  بساط
 و  باهذات قائم و  مسااتقل  مبدأ  و  نییخودآ  یفرد  یسااوژه  ای—ییاسااتوال  یسااوژه

 به که اساات  نیا  یکی ام  فیوظا  نیاوه  از: عسااتنی—یریپذفهم و  مونا  یخودبساانده
 وضاع  شاده  داده اوالً  یزیچ  یمنزهه به  را  ساوژه  ای  من.ع  ،ی  اگر  میده  نشاان  قیتحق
  نی ع  در(.  GA 2: 46)  م.یدهیم  دساات  از  یکل به  را  نیدازا  یداریپد  یمحتوا م،یکن

  ،ی گر ید  موجود  چیه نه  و  هاساات،انسااان  ما  خا ّ  عنوانْ  نیا که  نیا  در  دگریها  حال،
(  Jemeinigkeit)  یمن آنِ  از  واجاد  مورد  هر  در نیدازا  کاه  جااآن  زا: عدارد  صاااراحات

  توع  هساتم.،  من: عکرد  اساتفاده  یشااصا  ریضاما  از  آن  به  خفا   مقام  در  دیبا اسات،
 (.Dreyfus, 1991: 13-14. ن،) نیهمچن(. ۴2 همان،) ..یهست
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