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مقدمه
عفلسافة هایدگر هم از آ از تالشای بود در جهت لبه بر فهمی از فلسافه که فلسافه را
چوناان فوااهیتی نظری (تئوریا )،و منتزع از حیاات آدمیاان و مساااائال برآماده از آن تلقی
میکرد .)Thanassas, 2012: 31( .وی حتی پیش از ارائة ترم زمسااتانی  1921که
نقفة آ از مواجهة جدی فیلسااوف جوان با ارساافو و به توبیر کیساایل ،عظهور پررنگ
ارسافو برای هایدگر )Kisiel, 1995: 227( .محسو میشود .در درسگفتارهای سال
 1919نیز ،ناسااتین وظیفة فلساافة خود را به چاهش کشایدن آنچه خود عتمامیتخواهی
رژیم تئوری 1.،میخواند ،دانسات ( )Heidegger, 1987: 72عچراکه ،سالفة چنین
رژیمی ،موضاوع اصالی و بلکه نهایتاً تنها موضاوع فلسافه را که خود حیات اسات ،به کناری
مینهد.)Thanassas, 2012: 31( .
از ساوی دیگر ،ارسافو در کتا شاشام اخال نیکوماخوس ،ریل بحث فضاائل عقالنی
از فرونسا ای ( )phronesisدر کنار چهار فضا ایلت دیگر ،یونی ساااوفیا (،)Sophia
اپیسااتمه ( ،)epistemeتانه ( )techneو نوس ( )nousبه عنوان حاالتی که ضاامن
آنها پساوخه (مساامحتاً روح) به آهثیون ( aletheuinمساامحتاً حقیقت) نائل میشاود ،نام
برده اساات ( .)Aristotle, 1963: 1939bفرونس ای در ساانت مس ایحی-التین به
( )prudentialکاه باه موناای حزم ،احتیااط و دورانادیشا ای بود ترجماه گردیاد .این واژه
متضامن مونای عملکردن در شارایط متغیر و متفاوت اسات .اهبته به گونهای که همواره
موفوف به  ( telosایت نهائی) یا ائودایمونیا (سااوادت ائی) باشااد.در واقع فرونس ای
متضامن حقیقتی اسات که برخالف فضاائلی چون اپیساتمه و ساوفیا بیشاتر رویکردی مبتنی
بر کنش به عاهم دارد .شااید از همین روسات که در عاهم اساالمی از آن به حکمت عملی
توبیر شدهاست.
ما در این مقاهه از میان توداد مقومات اندیشة ارسفو که هایدگر به مواجهة
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پدیدارشناسانه با آنها پرداخته ،پدیدارشناسی مفهوم فرونسی را ،که به گمانمان
عآزادسازی نیروی نهفته در آن .به یکی از اساسیترین مؤهفههای فلسفة هایدگر ،یونی
تقدم رویکرد یا گشایش پراتی ،بر رویکرد یا گشایش تئوری ،است ،مورد بررسی قرار
خواهیم داد ،می پردازیم .در این بررسی هر چند تالش بر تمرکز روی کتا وجود و زمان
داریم ،هیکن به سبب آنکه در این کتا بر واژه و مفهوم فرونسی مستقیماً تصریحی
نرفتهاست ،ارجاعاتی به درسگفتارهای پیش از ظهور وجود و زمان در سال  1927نیز
خواهیمداشت .واقع آنست که برخی از مهم ترین مفاهیم وجود و زمان بدون یافتن ردپای
مضمون آنها در درسگفتارهای پیشین به نحو مستوفا و بسنده قابل درک نیستند .آن چه
هایدگر در سال  1927منتشر کرد ،در واقع محصول اندیشهای حداقل دوازدهساهه-از رساهه
استادیاری  -1915بود و بسیاری از مفاهیم در طی این دوره تفور یافتند و شکل ساته و
پاتة آنها بود که در وجود و زمان طرح گردید .فی اهمثل مفهوم عجهان پیرامونی.
( )environing Worldناستین بار در درسگفتار Heidegger, 1987: ( 1919
 )19مفرح و طی تفوراتی به پیراجهان ( )umweltوجود و زمان منتهی شد .یا مفهوم
کایروس ( )Kairosکه در تقابل به کرونوس ،اشاره به زمان یر گاه شمارانه داشت ،ابتدا
در درسگفتار ( 1920-1921پدیدارشناسی حیات دینی) مفرح و سرانتام به هیئت مفهوم
عمراتب زمان به مثابة برونبودگی های وجود دازاین .در وجود و زمان درآمد .از میان این
درسگفتارها اهبته درسگفتار  192۴تحت عنوان (سوفیست افالطون)  -که به ر م عنوان
رهزن آن ،عالوه بر تفسیر رساهة سوفیست ،به نحوی مفصل به مفهوم فرونسی ارسفو
پرداخته است  -ایگاه ویژهای در موضوع ما خواهدداشت.
ويژگیهای منحصر به فرد رويکرد هايدگر به مفهوم فرونسیس
مهم ترین ویژگیهاای رویکرد خاا هاایادگر باه فرونسا ای ارسااافو را میتوان در
طریق مواجهه و نیز ،بسااتری جساات که وی در آن با این مفهوم مواجه میشااود .طریق
مواجهة هایدگر با مفهوم فرونسی از همان اهگوی مواجهة وی با هر متن و مفهوم دیگر
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و به طور کلی از نحوة مواجهة او با سااانت فلسااافی تبویت میکند یونی ویرانساااازی،
عتفکیا ،و تاریاب .یاا هر واژة دیگری کاه میتوان ( )Destruktionآهماانی را بادان
برگرداند .هایدگر از همان آ از کار فلسافی خویش ،حتی در رسااهة دکتری ( 1915نظریة
مقوالت و مونا نزد دون اساااکاتوس) رویکردی عاز آنِ خود کننده .به متون و سااانت
فلساافی و حتی متون دینی (شاااهد آن تأویل نامة پوه قدی به تساااهونیکیها در در
درساگفتار پدیدارشاناسای حیات دینی) داشاته اسات .فرانکو وهوی رویکرد هایدگر به مفهوم
فرونسای را عاز آنِ خودسااازی شااورمندانه ارساافو .خوانده اساات ( Volpi, 1994:
.)196
برنوساکونی آشاکارا از ویرانساازی مفهوم فرونسای توساط هایدگر سان میگوید به
نحوی که در عنوان مقاهة مرجع خود در این زمینه به همین عویران سااازی .اشاااره دارد
( .)Bernasconi, 1989: 129هاان گئورگ گاادامر کاه خود در درساااگفتاارهاای
هایدگر در خصاو ارسافو حضاور داشاته ،قوهی روشانگر در این باره دارد .او میگوید:عاین
درسااگفتارها ،تأویل هایی به یادماندنی بودند ،هم به هحاظ قدرت مدهل سااازی  ،هم از
حیث چشاماندازهای فلسافی که میگشاودند .در این درساگفتارها ما این احسااس را داشاتیم
که دیگر نمیتوان تشااای داد هایدگر واقواً از وجهه نظر خود سااان میگوید یا از آنِ
ارساافو .)Gadamer, 1985: 49( .گادامر هم چنین در موضااوی میگوید :عامروزه
دیگر تردیدی نیساات که دل مشااغوهیِ هایدگر به ارساافودر  -درسااگفتارهای اوائل دهة
بیست قرن -نقادانه و ویرانساز است .در آن زمان (زمان ایراد درسگفتارها) اما این مسئله
چندان واضح نبود.)Gadamer, 1987: 199( .
مواجهة هایدگر با مفهوم عفرونسای ِ .ارسافو عالوه بر نحوة مواجهه به هحاظ بساتر
و زمینة مواجهه نیز با مواجهات پیشاین متفاوت اسات .هایدگر فضاائل عقالنی پنج گانهای
را که ارساافو در کتا شااشاام اخال نیکوماخوس پیش میکشااد (اپیسااتمه ،سااوفیا،
فرونسای  ،تانه و نوس) اوالً و باهذات ،بنیادی برای احصااءِ علوم یا تاسای علم مدنی و
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اخال و  ...قرار نمیدهد بلکه ،این فضائل را در بستر افق مسئله عوجود و حقیقت .است
که میفهماد و میفهمااند .این فضاااائل پنجگانه برای هایادگر انحااءِ آشا اکاارگی یاا هماان
نامساتوری یا همان آشاکارگی ( )aletheueinچیزها هساتند .او در ترجمهای تقریباً آزاد
(چنان که ماهوف وی اسات) از سافر ناساتین فصالِ ساومِ کتا ِ شاشامِ اخال ِ نیکوماخوس
میآورد:عپنج طریق وجود دارند که دازاین انساانی با تصادیق یا انکار موجودات را آشاکار
میسااازد .)Heidegger, 1997: 15( .هایدگر به تبویت از ارساافو ،تمایز بین انحاءِ
ماتلف آشکارگی (یا همان پنج گونه فضیلت عقالنی) را بر بنیاد آن چه در این آشکارگی،
آشاکار میشاود قرار میدهد و آن چه را به آشاکارگی میرساد به دو نوع تقسایم میکند:
چیزهایی که تغییر و تبدل در آنها راهی نیساات .و چیزهایی که دساات خوش و موروض
تغییر و تبادل قرار میگیرناد .آن چاه تغییر و تبادل در آن راه نادارد از طریقاه ساااه نحوة
آشااکارگی (اپیسااتمه ،سااوفیا و نوس) و آن چه موروض تغییر و تبدل اساات از طریق دو
نحوة آشاکارگی (فرونسای و تانه) به آشاکارگی میرساند .پ در فرونسای چیزی به
آشاکارگی میرساد که قابل تغییر اسات .اما چیسات آن چه در فرونسای به آشاکارگی
میرساد هایدگر به این ساوال چنین پاساا میدهد که :عفرونسای به دازاین انساانی
موفوف اسات و دقیقاً آن را به آشاکارگی میکشااند .)Ibid: 43( ..زیرا:عوجودی که با
فرونسای آشاکار میشاود ،پراکسای اسات و در پراکسای اسات که دازاین انساانی مقام
دارد.)Ibid: 100( .
بدین ترتیب میتوان ادعا کرد که هایدگر فرونسای را نه در سااحت اخال  ،بلکه در
سااحت هساتیشاناسای و عحقیقت به مثابة آشاکارگی وجود .اسات که مفرح میکند به
طور خالصاه در قلمرو وجود و حقیقت وجود .در همان عتفسایر پدیدارشاناساانة ارسافو.
میخوانیم که وی فضاائل عقالنی پنج گانه را با کنار نهادن مساائل اخالقی به مثابة انحاءِ
ماتلف دساترسپذیری امکان فولیت باشای به ی ،وجود اصایل و به راساتی راساا تلقی
میکند ( )Heidegger, 1992: 376و اعالم میکند که اخال ارسفوئی باید در افقی
هسااتیشااناسااانه تقرر یابند به نحوی که اخال  ،شاارحی باشااد بر وجودی که در وجود
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انسانی ،آنتاست (.)Ibid: 397
این موضع در خصو هزوم استحاهه و استغرا اخال در هستیشناسی ساهها بود در
نامة عدر با اومانیسام .نیز به صاراحت اعالم میشاود و از این حیث تفاوتی در دورههای
فکری هایدگر وجود ندارد .در عنامه .هایدگر در پاساا به ساوال بوفره در با نسابت بین
اخال و هساتیشاناسای ،بهواسافة تأمل در متنی از هراکلیتوس ،اتوس ( )ethosرا چونان
مأوا و سوهر گشودهای میشمرد که انسان در آن سکنی میگزیند:
عحال اگر مفابق مونای بنیادین واژة اتوس ،اخال در مأوای وجود انسان سکنی می
گزیند ،آن گاه آن تفکری حقیقت وجود را به مثابة مقوم آ ازین انسان (انسان چونان
برون-خویشی  )ex-sistingمی شمرد ،همآره از پیش در خود سرمنشأ اخال را متضمن
است .هیکن در این صورت ،این گونه تفکر دیگر نه اخال بلکه هستیشناسی است.
(.)Heidegger, 1987: 175
فرونسیس در وجود و زمان
مفسارین هایدگر در خصاو نحوة حضاور مفهوم فرونسای به طور خا  ،و تفکر
ارساافوئی بفور عام ،در وجود و زمان آراء متفاوت و اهبته تقریبا متقاربی ارائه کردهاند .در
رادیکالترین این آراء ،عفرانکو وهوی 2.در مقاههای که عنوان آن:عوجود و زمان :ترجمهای
از اخال نیکوماخوس  .)Volpi, 1994: 203( .اسات فلسافة عملی ارسافو را چونان
نشاان بارزی از تحلیل اگزیساتانسایال دازاین به مثابة پراکسای دانساته اسات .هرچند
عالمت ساؤاهی در انتهای عنوان مقاهه وهوی دیده میشاود اما محتوای مقاهه تردیدی برای
خواننده باقی نمیگذارد که جوا مؤهف به سوال عنوان ،مثبت است.
ژاک تامینو 3در رأیی مالیمتر و کم تر رادیکال ،مدهل میسازد که تحلیل هایدگر از
"ابزار "4در باش  1وجود و زمان از تحلیل مفهوم ارسفویی تانه و بحث او از عاصاهت.
در باش دوم این کتا  ،از مفهوم فرونسی اخذ شده یا اشتقا یافته است.
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( .)Taminiaux, 2002: 24باز در اظهار نظری که اندکی مالیمتر از آراءِ پیشین به
نظر میرسد ،برناسکونی قائل به پیوندی میان برخی مفاهیم وجود و زمان و مفهوم
فرونسی ارسفویی میگردد ( .)Bernasconi, 1989: 130به نظر میرسد حداقل
چهار مفهوم به عنوان مفاهیم موادل فرونسی در وجود و زمان قابل طرح هستند
فرونسیسی که اهبته هم در قرون وسفی و هم در ترجمههای کالسی ،آرار ارسفو به زبان
های مشتق از التینی (مثل انگلیسی) به  Prudenceترجمه و بر همین مبنا فهم میشد.
این چهار کاندید عبارتند از .1 :پیرانگری =  .۴ Umsicht = circumspectionفهم
=  .3 verstehen = understandingمصممیت = = Entschlossenheit
 .۴ resolutenessوجدان = .conscience = Gewissen
.۱جوانبنگری يا پیرانگری ()umsicht
برناسااکونی هم دهی خود را با حضااور مفهوم فرونس ای ارساافویی در قاهب مفهوم
پیرانگری در وجود و زماان پنهاان نمیدارد .)Ibid( .هیکن ماا برآنیم کاه هریا ،از چهاار
کاندید فو و حتی کاندیدهای دیگری میتوانند مفرح باشاند .از ساوی دیگر حتی اگر به
همین چهاار کاانادیاد اکتفاا کنیم ،باایاد تااًکیاد نمود کاه آن هاا باه نحو بنیاانی یا ،پادیادار
وحدانی تشاکیل میدهند .هایدگر در درساگفتار عتفسایر پدیدارشاناساانه ارسافو .وقتی به
واژة فرونسای میرساد که سانتاً به کلمة التینی  Prudentiaو واژههای مشاتق از آن
ترجمه میشاده اسات ،فرونسای را به  Fürsorgliches sichumehenتوبیر میکند
که موادل انگلیسای آن در این درساگفتار به صاورت solicitous looking around
 oneselfآمده اساات یونی نگریسااتن توأم با دل مشااغوهی و دل-نگرانی به پیرامون
خویش ( .)Heidegger, 2001: 239این اصااافالحاات کاامالً مهیاای آنناد کاه باه
" Umsichtوجود و زمان" که مترجمین انگلیسی به  circumspectionو مترجمین
فاارسا ای باه جوانابنگری (در ترجماه جماادی) و پیرانگری (در ترجماه رشا ایادیاان)
برگرداندهاند -منتهی شااوند .باش اول کتا وجود و زمان را میتوان نوشااتاری در بیان
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تقدم انتوهوژی ،رویکرد پردازشاگرانه ( )Besorgenبر رویکرد تئوری ،به عاهم دانسات.
از همین روست که اصفالح  Fürsorglichesهایدگر در ترجمة فرونسی کامالً مؤید
تقادم این رویکرد پردازشاااگراناه  Besorgenتواناد بود .چناان کاه مالحظاه میکنیم کاه
حتی حضاااور مفهوم فرونسا ای در وجود و زماان باه صاااورت مفهوم Umsicht
(جوانبنگری ،پیرانگری) ،بر مبنای مفهوم  Sorgeامکانپذیر گردیده اسات= Sorge .
( concernپروا) چنان که میدانیم دارای سه مؤهفة مونایی دلنگرانی ،مراقبت از چیزی
و منتظر چیزی بودن است.
اما این مفهوم پروا خود پای مفهوم دیگری را نیز به میان میکشاد که شااید به همان
اندازة جوانبنگری (پیرانگری) نشااندهنده حضاور مفهوم فرونسای در وجود و زمان بوده
باااشااااد .ایان مافاهاوم هامااان عاز-بارای-چایازی= for-the-sake-of-which( .
 )worumwillemاسات .پروا ،جوانبنگری و سارانتام فرونسای از آن جا برای دازاین
قابل طرح هساتند که وی عاز-برای-چیزی .اسات که هسات .مفهوم worumwillem
عاز-بارای-چایازی .هااای ادگار تاقاریاب ااً بااا مافاهاوم  hou-henekaارسا افاو در اخاال
نیکوماخوس ( )Aristotle, 1145aتفابق دارد .شااهد امر آن که هایدگر فرونسای را
گااه در عساااوفیسااات افالطون ،) Heidegger,1997: §1, 33-36( .عتفسا ایر
پدیدارشاناساانه در خصاو ارسافو :اشااره به وضاویت هرمنوتیکیHeidegger, ( .
 ،)1992: 367و عمفاهیم اسااسای فلسافة ارسافو)Heidegger, 2009: 61, 111( .
باه  worumwillemیاا هماان  hou-henekaهم برمیگرداناد .در واقع فرونسا ای
وضااویتی را که دازاین در آن فروافتاده و با توجه به امکانات خویش و آن وضااویت باید
عمال کناد باا ارجااع باه ( hou-henekaاز برای چیزی = for- the-sake-of-
 )whichآشکار میسازد (.)Weidenfeld, 2011: 257
ویندنفلد موتقد است هایدگر در باش ناست کتا وجود و زمان نیز ( Heidegger:
 )2001a: 121,167بر همسرچشمگی فرونسی  ،پروا و عاز-برای-چیزی .صحه
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میگذارد .به اعتقاد او هایدگر در باش دوم وجود و زمان،تحلیل اگزیستانسیال دازاین را
با عفف توجه به هرروزینگی دازاین یا همان دازاین هرروزینه ( )das manبه پیش
میبرد .به عبارت دیگر سؤال هایدگر در این باش از نظر ویدنفلد آن است
که:عمشاصههای اگزیستانسیال در-جهان-بودن ،آن جا که هستی دازاین به صورتی
هرروزینه در نوع هستی همگنان ( )das manموقف دارد ،کدام است .)Ibid:167( .
از نظر ویدنفلد تحول مفهوم فرونسی از آرار پیش از وجود و زمان تا عوجود و زمان ،.دو
کاندید یونی پیرانگری و جوانبنگری ( )circumspection = Umsichtو نیز فهم
( )undestanding = verstehenبه دازاین هرروزینه و دو کاندید دیگر یونی
مصممیت ( )resoluteness = Entschlossenheitو نیز وجدان (Gewissen
=  )conscienceبه دازاین اصیل تولق دارند و به همین جهت است که دو کاندید اول
در باش اول و دو کاندید دوم در باش دوم کتا وجود و زمان مفرح شدهاند.
(.)Wiidenfeld, 2011: 263
 .۲فهم ()verstehen= understanding
جهاان از منظر هاایادگر چناان کاه میدانیم ناه صااارفااً متموعاهای از اعیاان 5بلکاه
متموعهای از نشاانهها و ارجاعات متضامن ی ،عاز-برای-چیزی .اسات .او چنین جهانی
را کار جهان 6مینامد .تقسایمبندی موجودات یرانساانی جهان به ""Zuhandenheit
و " "Vorhandenheitرا نیز باید بر اساااس همین عاز-برای-چیزی .بودن در مورد
" "Zuhandenheitیاا نبودن " "Vorhandenheitفهمیاد .هاایادگر موتقاد اسااات
وجود انساانی -دازاین -خصالت طرحافکنی دارد یا اگر باواهیم با بیان انتوهوژی ،ساان
بگوییم دازاین همان طرحافکنی اسات یا به طرحافکنی پرتا شاده اسات .ضامن و ریل
همین طرحافکنی اسااات کاه موجودات یر دازاین کاه دازاین باا آن هاا سااار و کاار پیادا
میکند ،خصااالت " "Zuhandenheitیونی آماده برای برآوردن طرحِ افکندهشاااده یا
همان عاز-برای-چیزی .پیدا میکنند .نکته مهم اینتاسات که هایدگر میگوید :عصارفاً
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انتذا  7در کار جهانِ فراگِرد آن هم ضاامن پردازش چیزها ،راتاً دارای کارکرد انکشاااف
اسات .)Heidegger: 2001a: 71( .این بدان موناسات که کشاف جهان و آن چه در
آن اسات صارفاً ضامن تلقی ِجهان به مثابة کار جهان و تلقیِ اعیان درون جهان به مثابة
چیزهاای " ،"Zuhandenheitیونی آمااده برای تحقق طرح و در یا ،کلماه تلقی
اعیان به مثابة عاز-برای-چیزی .بودن صورت میگیرد.
هاایادگر ،پادیادار فهم را نیز بر مبناای همین عاز-برای-چیزی .یاا عباهخااطر-چیزی.
بودن توریف میکناد:عدر این عباه خااطر آن .یاا عاز-برای-چیزی ،.درجهاانبودنِ دارای
اگزیساتان بماهو آشاکار میگردد و و ما این آشاکارگی را فهم مینامیم.)Ibid: 143( .
جهان را کار جهاندیدن ،اعیان را به "( "Zuhandenبا توجه به مونای پیشوند  zuکه
به ،به سااوی ،گشااوده به و  ...اساات)یونی به سااوی یا عاز-برای-چیزی .بودن تبدیل
میکند و همین امر سااحتی را آشاکار و منکشاف میساازد که فهم بدان تولق میگیرد یا
بهتر اسات بگوییم ،فهم ،همان آشاکارگی اسات .پ فهم ناظر بر چیز "چهی" خاصای
نیساات بلکه نوعی رویکرد به عاهم یا بهتر بگوییم نوع خاصاای وجود اساات که جهان را
کاار ْجهاان و اعیاان را عاز-برای-چیزی .میکناد کاه این هاا جملگی در طرحانادازی دازاین
مونا مییابند .عفهم ،طرحِ هساتی دازاین را به صاورت جهانیت جهان فولی و حاهیة او ،هم
بر عبه خاطر اینکه.ی او و هم بر دالهتگری او به نحوی هم ساارآ ازین نقش میزند.
( .)Ibid: 145باادیان تارتای اب کااار ْ جاهااان ،هامااان پایاراجاهااان ی اا فاراگِاردجاهااان
( )Umwelt=surrounding world=environmentمیشاااود و فهم هماان
پیرانگری یاا جوانابنگری ( .)Umsicht=circumspectionفهم ناه نگااه و حتی
تدقیق موشکافانه اما فارغ از دلمشغوهی و دلنگرانی و انتظار ( )Sorge=careبه جهان
و اعیان آن بلکه آشاکارگی کار جهان و ابزار و نشاانههایی اسات که به منزهة وساایفیعاز
برای-چیزی .یا به خاطر چیزی هساتند ،اسات .به خاطر چیزی که دازاین به ساوی آنطرح میافکند و بل همان طرحافکنی به ساااوی آن اسااات .و اما این مگر یر از همان
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فرونسای یا حکمت عملی اسات که ایت قصاوای آن ائودایمونیا (ساوادت و نیکباتی) و
ایات نزدی ،آن همان خیرهای جزئیتراند سگاهشی ()deliberation=bouleolis
که از مقومات فرونسای است آیا جز همین سنتش جهان به مثابة کار ْجهان و اعیان به
منزهة عاز-برای-چیزی].خیری[ اسات بلندنظری ارسافو سابب گردید تا تشاای دهد
عالوه بر علومی چون فیزی ،و متافیزی ،که به توصایف آن چه هسات میپردازند علمی
نیز وجود دارد که به آن چه باید باشاد -اما هنوز تحقق کامل پیدا نکرده اسات -یونی خیر
یاا بهتر بگوییم خیر قصاااوی (ائودایمونیاا = سا اواادت) میپردازد .اهبتاه حتی در فیزیا ،و
متاافیزیا ،نیز باه توبیر و تفسا ایری هم چون تفسا ایر هاایادگر ،خیر یونی یاhou = )،
 henekaعاز-برای-چیزی (.حاکم اساات .که ارساافو موجود زنده را به حرکت و بنیان
حرکت را به " "orexisتوریف میکند و هایدگر به ر م سانت فلسافی " "orexisرا نه
صا ارف یونی " "desireکاه باه " "Sorgeباه مفهوم پروا برمیگرداند.
باه میال و تماایال ِ
وقتی پروا ،برانگیزاننادة موجود زناده باه حرکات بااشاااد از آ ااز در فیزیا ،و متاافیزیا ،هم
عالوه بر اخال در سوهر فرونسی هستیم.
قبالً آوردیم که ویدنفلد باش اول کتا وجود و زمان را حاوی آشکار ساختن
ساختارهای اگزیستانسیال دازاین در حاهت هرروزینگی ( )das manو باش دوم آن را
مشتمل بر ایضاح ساختارهای اگریستانسیال دازاین مصمم برمیشمرد .ما اهبته با چنین
قوهی مااهفیم .شاید نقل فقرهای از وجود و زمان ضمن بیان دهیل مااهفت ما با قول
فو اهذکر ،ما را به سومین کاندید برگردان مفهوم فرونسی در وجود و زمان نیز رهنمون
گردد .هایدگر در موضوی از وجود و زمان که با حروف ایتاهی ،نیز آورده ،و هذا شاید از نظر
او مهمترین بیان از بیانهای متنوع دربارة مفهوم عفهم .بوده باشد ،میآورد:عفهم ،هستیِ
اگزیستانسیالِ هستیتوانشِ خویشمندِ خودِ دازین است و به چنان طریقی چنین است که
این هستی فینفسه آشکار میکند که خود به چه کار است! .)Ibid: 144( .در این توریف
از واژة عهستیتوانش seinkönnen=Potentiality for being=( .یا
 )Potentiality of Beingو همچنین از واژة خویشمند ()Selbig=Self Same
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استفاده شده است که به قوت یادآور مفهوم مصممیت و عزم هستند .هذا هم در فهم و هم
در مصممیت به عنوان دو کاندید برگردان مفهوم فرونسی  ،عزمی هست به سوی به
فولیت رساندن امکان خاصی که دازاین با توجه به زمان مندی و وضویت خود دارد .چنین
نیست که فهم متولق به داسمن باشد و مصممیت متولق به دازاین .هایدگر در توریف
مصممیت میآورد:عما این خودفرافکنی بر خویشمندترین مقصربودگی را که پردهپوش
است و آمادة ترسآگاهی ،مصممیت مینامیم .)Ibid: 296( .چنان که مالحظه میشود
گویا فهم و مصممیت متضایف با امکان منحصربه فرد هر دازاین هستند هیکن فهم به
صورت هستیتوانشِ خویشمند و مصممیت به صورت مقصربودگی خویشمند آن را
درمییابند.
 .3مصممیت ))Entschlossenheit= resoluteness
چناان کاه پیشاااتر رکر آن رفات ،مصاااممیات یکی از کاانادیادهاای برگردان مفهوم
فرونسای در وجود و زمان اسات .واژة آهمانیای که هایدگر در کتا وجود و زمان برای
آنچاه از آن باه مصاااممیات مراد میشاااود ،میآورد " "Entschlossenheiاسااات
( .)Heidegger, 2001a: 297این واژه متناظر و همگن با ""Erschlossenheit
به مونای گشاودگی اسات .عهر دوی این واژهها برگرفته از فول " "scliessenبه مونای
بساتن هساتند "Schloss" .در زبان آهمانی به مونای قفل نیز هسات )Ent( .پیشاوندی
اسات که افادة سالب و تضااد میکند پ مصادر " "entschlissenدر اصال یونی رفع
بساااتاگای ،بااازکاردن و گشاااودگای .باادیان قارار ،در اصاااال " "erschlissenو
" "entschlissenتقریباً مترادفند .تا قرن شاااانزدهم نیز واژة دوم به همین مونا به کار
میرفته و بودها به تدریج به مونای تصامیم اساتومال شاده اسات شااید از آن رو که در
تصااامیم قفل رهن باز میشاااود و فکر با افکندن طرحی عملی پرتویی بر جهان اطراف
میافکند( .جمادی در پاورقی شاماره دو صافحه  637ترجمه هساتی و زمان) .8شااید به
همین دهیل بوده باشااد که ژاک تامینو به ضاارس قاطع دو کلمه را یکی میکند و عنوان
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میدارد که کاربرد آهمانی واژة " "Entschlossenheitبه هحاظ موناشااناختی ترکیبی
است از دو مونای آشکارگی و تصمیم (.)Taminiaux, 1987: 150
هایدگر هرچند در وجود و زمان به صاراحت از فرونسای ساان به میان نیاورده اسات
هیکن کساااانی هم چون تامینو ( )Ibid:147, 152, 166موتقدند این مفهوم در قاهب
مفهوم مصاممیت اسات که در وجود و زمان متال ظهور و بروز پیدا میکند .در درساگفتار
عمفاهیم اسااسای فلسافة ارسافو .هایدگر ضامن آن که پروهایرسای ()Prohairesis
ارسااافو را کاه سااانتااً باه انتااا ( )choiceترجماه میشاااود باه مصااامم بودن
) )Entschlossensein=being resolvedتوبیر میکند قائل به تنشای میان این
مفهوم و مفهوم ( doxaعقیده جازم) میشود (.)Heidegger, 2009: 102
فارغ از چند و چون این تنش ،صارفِ همین حقیقت که هایدگر که تصامیم را که بنا
بر تفاسایر مأهوف و سانتی ارسافو ،قوهایسات که بر مورفت افزوده شاده و کنش را به وجود
میآورد در تنش با امری از جن مورفت مینهد خود بسایار گویا اسات .دوکساا یا عقیدة
جازم ،همان اقتدار عداسامن .اسات .و مصامم بودن در تنش با این اقتدار قرار میگیرد .در
واقع پروهایرساای ارساافویی مفهومی نیساات که برای هایدگر صاارفاً به امری چونان
اراده -یونی امری مربوط باه قوة عااملاه و بری از وجوه عقالنی و مورفتی -تولق داشا اتاه
باشاد .در همان درساگفتار مفاهیم اسااسای فلسافة ارسافو ،هایدگر اظهار میدارد که:عهیچ
مصااممبودنی بدون نفق قابل تصااور نیساات .نفق و سااگاهش ( = uberlegung
 )deliberationبه مصاااممبودن تولق دارند .)Ibid: 98( .مقصاااود هایدگر از نفق،
اشااره به وجه مورفتی تصامیم اسات که چنان که قبالً اشااره شاد در ساگاهش بیان شاایساتة
خود را مییااباد .هاایادگر در توریف ساااگااهش در وجود و زماان میگویاد :عفراگِردبینیِ
( )umsichعفیاهتملهبینِ .پردازش ،تودساتی ( )Zuhandenheitها را به دازاین در
حین کاربرد و دسااتورزی فولیاش از طریق واگشااائی [تفساایر] دیدههایش نزدی،تر
میساازد .ما این نزدی،ساازیِ خا ِ چیزهای پردازششاده از طریق واگشاائی فراگردبینانه
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را سگاهش مینامیم.)Heidegger: 2001a: 359( .
در درسااگفتارهای پیش از وجود و زمان ،هایدگر ""uberlegungرا که در وجود و
زمان به شاارح فو توریف میکند ،در ترجمه پروهایرساای ( )Prohairesisارساافو
میآورد ،از جمله در عمفاهیم اسااسای فلسافة ارسافو و (ساوفیسات افالطون) ..بدین ترتیب
پروهایرسای ارسافوئی را از بافتی سانتی که در آن نیروی اسارارآمیزی اسات که تامل
( )bouleuesthai=deliberationمیتواند بدان ختم شود یا نشود ،به در می آورد و
به نوعی همساارچشاامگی بین تصاامیم و سااگاهش قائل میشااود ( Weidenfeld,
.)2011:261
فقرات فو را میتوان چنین ساده و خالصه کرد:
هایدگر در وجود و زمان اشااره صاریحی به مفهوم فرونسای نکردهاسات – شااید از
این رو که این مفهوم در کلیت کتا منفوی اسات .اما برخی هم چون تامینو ،مصاممیت
را برگردان مفهوم فرونسای ارسافوئی دانساتهاند .بنا بر خود کتا وجود و زمان ،دازاین
باه دهیال نحوة وجود خاا خویش – یونی همواره عناه–هنوز .بودن – در طرحافکنی
پرتا شادهاسات .و جهان را ضمن و ریل طرحِ افکندهشده – که چیزی جز موجود خود او
نیساات – به درک و فهم درمیآورد و تفساایر میکند.در واقع ناسااتین و اقر مواجهة
دازاین باا جهاان ،مواجهاهای اسااات کاه همواره از قبال ضااامن و ریال طرح دازاین
قرارگرفتاهاسااات .بادین ترتیاب ،دازاین ناه باا جهاان ،کاه باا کاار جهاان و ناه باا اعیاان
( )Objectsکه با ابزار و وسائط – تا آنتا که ابزار و وسائط برآوردهشدن طرح او هستند
 مااواج اهااه دارد .تاافااک ای ا ،ب ای ان دو نااحااوة وجااود " "vorhandenheitو" "zuhandenheitنیز ،اشااره به همین مونا دارد .چیز " "zuhandenچیزی اسات
قرارگرفته ،و مونایافته ریل و ضمن طرح دازاین و چیز " "vorhandenچیزی است که
در طرح دازاین جایگاه و مونایی ندارد و دازاین رو به ساوی آن فروبساته اسات .ناساتین
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مواجهة دازاین با جهان  ،مواجههای تئوری ،نیساات یونی دازاین نه با فهمی خنثی بلکه
با فهمی هماره از پیش ،طرحی را نصاااب اهوین قرار داده ،با عاهم مواجهه دارد .دازاین در
جهان کاری دارد و به کاری اسات که دازاین هسات .از این رو تتربه جهان توساط او نه
تتربهای صرفاً تئوری ،بلکه جوانبنگرانه است .در واقع دازاین با آن دقیقه یا همحهای از
جهان مواجه اساات که در طرح او میگنتد ،جهان برای دازاین ،وضااویت عمل اساات.
جهاان تاا آن جاا برای دازاین هسااات کاه از وی طلاب کنش میکناد .تاأمال ارسااافوئی
( )bouleusisبرای دازاین به صااورت ساانتش و سااگاهش درمیآید که این وضااویت
خا ِ طاهبِ عمل ،چه کنشای باید کرد .هایدگر میگوید ساگاهش ،شااکله یا سااختار عاگر-
آن گاه .دارد :اگر این یا آن مثالً باید توهید گردد ،یا به کار برده شاود یا باز داشاته شاود ،یا
محقق شود آن گاه این یا آن وسایل ،طر  ،اوضاع پیرامونی ،یا فرصت ها الزم میافتد..
چنان که میبینیم سااختار ساگاهش سااختاری اسات دقیقاً طاهب کنش .پروهایرسای که
سانتاً به انتاا ( )choiceو تصامیم ( )decisionفارغ از دهمشاغوهی و پروا ( )Sorgeو
امری صاارفاً تئوری ،توبیر میشااود ،نزد هایدگر به صااورت مصااممیت درمیآید که نه
قوهای از قوای نف که همسارچشامه با مواجهیة وی با جهان اسات .اسااسااً این مصاممیت
اسات که وضاویت دازاین ،وضاویت جهان دازاین و وضاویت طاهب عمل دازاین را برای او
مانافاا ،مایکانااد .در مصااامامای ات ،هاوگاوس در کااار اساااات .در مصااامامای ات
( )Entschlossenheitاساااات کااه جاهااان بااه روی دازایان بااه آشاااکااارگای
( )Erschlossenheitمیرساد ،مونا مییابد و طلب کنش از او میکند .دور نیسات که
بگوییم مصممیت وجود و زمان همان فرونسی اخال نیکوماخوس است.
چنان که پیشاتر نیز رکر کردیم هایدگر در موضاوی از عوجود و زمان ،.مصاممیت را
چنین توریف میکند :بنابراین ،طلبِ وجدان نهشاااته در گشاااودگی دازاین از طریق.]1[ :
یافتگی ترسآگاهی [ .]2فهم به منزهة درانداختن خود بر خویشامندترین مقصاربودگی [.]3
از طریق گفتار به منزهة پردهپوشای تقویم میشاود .ما این گشاودگی و آشاکارگی اصایل را
که مشاا و ممتاز اسات و خودِ دازاین به آن شاهادت میدهد  -یونی این خودفرافکنی
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بر خویشاامندترین مقصااربودگی را که پردهپوش اساات و آماده ترسآگاهی -مصااممیت
مینامیم [ ...اعدادی که در قال آمدهاند توسط نگارنده اضافه شدهاند تا ارتباط مصممیت
با بحث تقویم اگزیستانسیال آنتا (==daدا) ( )Heidegger: 2001a: 134که عبارت
از ساه مقومه یافتگی( Befindlichkeitبند  )29فهم (( )verstehenبند  )31و گفتار
(( )Redeبند )3۴به رهن خواننده متبادر شود].
توریف فو بر گشودگی و آشکارگی جهان بر دازاین ،فهم مقصربودگی (تقصیر و
تناهی راتی) دازاین و ترسآگاهی یا مرگآگاهی دازاین را (به عالوه پردهپوشی که ما را
در این بحث با آن کاری نیست) تأکید دارد .مقصربودگی بحث وجدان را پیش میکشد -
که در بحث بود به عنوان آخرین کاندید برگردان فرونسی در وجود و زمان بدان خواهیم
پرداخت.
 .۴وجدان ()Gewissen=Conscience
اسکار بکر (به نقل از اتو پوگلر) و مهم تر از آن گادامر به صورت مستقل از ی ،دیگر
گواهی دادهاند که هایدگر در ساامیناری که به سااال  192۴ارائه کرده بود ساارانتام در
هحظاهای کاه باه فرونسا ای میرساااد باا هحنی پرطمفمرا اعالم میکناد “ Das ist
( ”!Gewissenاین هماان وجادان اساااات!) ( .)Coltman, 1998: 12اهبتاه در
درساااگفتارهای عساااوفیسااات افالطون .نیز که به همان حدود و حواهی زمانی مربوط
میشاده اسات اعالم میکند که :ع ...از آن چه از این زمینه برمیآید ]میتوان گفت[ که
این جا ارسافو متورّض پدیدار وجدان گردیده اسات .فرونسای چیزی جز همان وجدان
نیساات .)Heidegger, 1997: 37( .پدیدار وجدان در وجود و زمان به تفصایل مورد
بررسا ای قرار گرفتاه و اگر این قول را بواذیریم کاه یکی از کاانادیادهاای چهاارگااناه برگردان
مفهوم فرونسی است میتواند پرتوی بر این مفهوم بیفکند.
تأکید بلیغ هایدگر بر این همانی یا دسات کم ،ربط عمیق و وریق فرونسای
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وجدان را بیش از هر موضاع دیگری در البهالی سافور درساگفتار عساوفیسات افالطون.
اهبته میتوان یافت هیکن درک این همانی یا حداقل ربط وریق هنگامی حاصاال میشااود
که پدیدار وجدان ،شارحی مساتوفا در عوجود و زمان .مییابد .در درساگفتار عساوفیسات
افالطون ،.هایدگر صااراحتاً فرونس ای را عبارت از همان وجدانی شاامرده اساات که به
سایالن درآمده ( .)Ibid: 92او اهبته برای مدهل سااختن این مدعا به همان کتا شاشام
اخال نیکوماخوس اساتناد میکند که ضامن آن ارسافو برآن اسات فرونسای را بدان
سابب که قابلیت به آشاکارگی کشااندن حقیقت موفوف به عمل دارد ،از ساایر فضاایل
عقالنی متماایز گرداناد ( .)Ibid: 105هاایادگر برای آن کاه نشاااان دهاد چرا ارسااافو
فرونسای را بهترین راه نیل ما به حقیقت امور عملی دانساته بر مدعای دیگری از ارسافو
انگشاات تأکید مینهد که طی آن وی فرونیموس (شااا برخوردار از فرونساای ) را
شااصای دانساته که قادر اسات به خوبی دربارة چیزهایی که برای خود وی نی ،یا زیبا
هساااتند ساااگاهش کند آن هم نه در حوزهای محدود بلکه در حوزة کلی زیسااات نی،
( .)eu zen( )Ibid: 110براسااااس همین قول ارسااافو ،هاایادگر نتیتاه میگیرد کاه
فرونس ای با سااگاهش دربا خود ،ربفی وریق دارد .فرونس ای نوعی مورفت به خود و
وجود خود اسااات و این اهبتاه در تقاابال باا تاناه قرار میگیرد .یونی در تقاابال باا فضا ایلتی
عقالنی که محصاول آن ،خارج از وجود آدمی قرار دارد .درواقع فرونسای ساگاهش را به
وجود دازاین مربوط و متولق میسااازد یونی :ره به طریق درساات و صااحیح دازاین بودن
(.)Ibid: 117
فرونسای از منظر هایدگر :عشاتاعترین مورفتهاسات زیرا جساارت آن دارد که به
اگزیساااتاان خود دازاین بوردازد و تولق گیرد .)Ibid: 119( .باا این هماه هرچناد
فرونساای نوعی مورفت به خود یا خودشااناساای اساات اما نکتة بساایار مهم را در این
خصااو باید مدنظر قرار داد .نکتة اول آنکه خودشااناساای فرونساای از جن تئوری
نیسات فرونسای اسااسااً فضایلت عقالنی متولق به عمل و حیات واقع بوده اسات .نکتة
دوم آن کاه فرونسا ای هرچناد باه عزنادگی نیا .،باه عنوان اایاتِ اایاات نظر دارد هیکن
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اوالً و باهذات به وضاااویت واقع بوده و حاهیة ی ،فرد تولق میگیرد ،یونی امکانات فرد را
به نوعی از زمان مندی راتی او نشأت میگیرند همواره نصباهوین قرار میدهد .به عبارت
دیگر متولَّق فرونس ای  ،عاینتا –اکنون -این فرد فرید .اساات .فرونس ای با عنایت به
امکانات فرا داده شاده از گذشاته و تحقق وجودی فرد از آینده اسات که در وضاویت حاهیه
وارد میشاود .نکتة ساوم آن که ،خودشاناسای فرونسای نه ناظر بر خود باهفول ،بلکه ناظر
بر خودی اساات که دازاین میخواهد بشااود .به عبارت دیگر عبه –خاطر -چیزی بودنِ.
( )for-the-sake-of-which=hou henekaدازاین را همواره مدنظر دارد و همین
امر اساات که به هایدگر متال و رخصاات ادعای این همانی یا ربط وریق فرونساای و
وجدان را میدهد .مگر نه این اسات که ندای وجدان هماره انساان را به آن چه باید شاود
رهنمون اسات وجدان راتاً منش آینده دارد اهبته براسااس امکانات فراداده نشاده از گذشاته
و فرونسی نیز چنین است.
هاایادگر در بناد  55وجود و زماان اعالم میدارد کاه :عوجادان ،خود را هم چون نادای
پروا ( )care=Sorgeعیان میساازد :نادی دازاین اسات که در پرتا شادگیاش ،اندیش
ناااک هسا اتایتوانش ()seinkönnen=Potentiality for self samebeing
خویش اسااات .مناادا نیز دازاین اسااات کاه فراخواناده میشاااود باه خویش منادترین
( )Selbig=self sameهسااتیتوانشاش  .)Heidegger: 2001a: 271( ...بدین
ترتیب هایدگر پدیدار وجدان را با مقصدبودگی سرآ ازین انسان که چیزی جز همان نحوة
وجود او نیسات مربوط میساازد ( .)Ibid: 284مقصادبودگی آ ازین از ساوی دیگر از نظر
هایدگر همان عخود را مسائول چیزی سااختن .اسات که طبواً در برابر امور قابل پردازش،
یونی باا فراگردجهاان یاا پیراجهاان ( )Umweltتحقق پیادا میکناد .دازاین بناا بر نحوة
وجود خا خویش ،پروامند اسات و خود را مسائول اموری میساازد که نسابت بدان ها
پروا دارد .این امور ،پیرا جهاان او را تشاااکیال میدهناد .فهم انساااان از پیراجهاان ،طی
جوانبنگری یا پیرانگری ( )Umsichtتحقق پیدا میکند .پ ادعای اینکه فرونس ای
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جوانبنگری است که قبال بدان اشاره شد.
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کايروس بهمثابۀ بنیاد تفسیر هايدگر از مفهوم فرونسیس ارسطو
طی سااااههاای  1920و  1921هاایادگر دو درساااگفتاار باا عنااوین عمقادماهای بر
پدیدارشناسی دین .9و عآگوستین و نو افالطونگرایی .10ایراد کرد که بودها در متلد 60
متموعه آرار به همراه درساگفتار عبنیانهای فلسافی عرفان قرون وسفی .11تحت عنوان
کلی عپدیدارشناسی حیات دینی .جمعآوری و منتشر گردیدند.
در باش ناسات این درساگفتارها هایدگر به مقدمات متدوهوژی ،و چیساتی فلسافه،
تترباة واقعبودة زنادگی و پادیادار دین میپردازد کاه اهبتاه توضا ایحاات مبساااوط درباارة
روشعاشاااارت صاااوری )Formale Anzeige( .در آن جاایگااه ویژهای دارد .این
باشهای درساگفتارها بنا بر موضاوع نوشاتار حاضار ،مفمح نظر ما نیسات .آنچه ما به
نحوی ماتصار بدان خواهیم پرداخت ،تفسایری است که هایدگر از نامة دوم پوه قدی
باه گااالتیاان ( )Galatiansو دو نااماه اول وی باه تسااااهونیاان ( )Thessaloniansباه
عمل میآورد .آنچه در این تفاسایر چشاامگیر اساات ،تأویل بدیع و درخشااانی اساات که
هایدگر از مفاهیم مسایحی عبشاارت 12.و عرساتاخیز مسایح 13.و انتظار رساتاخیز مسایح
میکناد .این تاأویالهاا از آن رو برای ماا حاائز اهمیات هساااتناد کاه قویااً باا تلقی هاایادگر از
زمان بهمثابة کایروس تاریای 14که ساو در درساگفتارهای مربوط به ارسافو و تفسایر
مفهوم فرونسی  ،به صورت کایروس عملی 15درمیآید ،نسبت وریق دارند.
هاایادگر یکی از جنباههاای کلیادی رویکرد مسا ایحی باه زماان را  -کاه باه گماان وی
رویکردی اصایل به زمان اسات  -در پاساای مییابد که پوه به درخواسات تسااهونیان
درباارة روز رسا اتااخیز مسا ایح میدهاد ،یونی باه عکِی .بودن کرونوهوژیا ،ظهور دوباارة
مسایحی که قبالً ظاهر شاده بود .او میگوید عپوه به جای آنکه بگوید مسایح در فالن
یا بهمان زمان مشا ظهور خواهد کرد ( ،)Heidegger, 2010: 104پاسا میدهد
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که:عشاما دقیقاً خواهید دانسات ]یونی ظهور رساتاخیز مسایح را درون خود خواهید یافت[.
( .)Ibid: §26پاسااا پوه در واقع براساااس روشاای اساات که هایدگر قبالً در همین
درساگفتار تحت عنوان عاشاارت صاوری .از آن یاد کرده .وی به جای ارجاع تسااهونیان به
ی ،زمان مشاا  ،آنها را به درون خودشاان ارجاع میدهد .پاساا ساوال ،مساتموین
پوه را نه به مورفتی دربارة زمان ظهور – مورفتی که بتوان آن را دارا شااد  ، -بلکه به
آمادگی آنها یونی به اینکه قوم چگونه انتظار ظهور را میکشاند ،دعوت میکند .هایدگر
میگوید :عاینکه ظهور ( )Parousiaچگونه در زندگی من اقامه میشاود و تقرر مییابد،
کاامالً باه نحوة تحقق زنادگی من بساااتگی دارد .موناای عکِیِ ،.یونی زماانی کاه یا،
مساایحی میزید ،خصاالت کامالً ویژهای دارد  ...مساایحیان صاادر مساایحیت از پوه
میآموختناد کاه در عکِی .ظهور ،ناه امری عینی کاه زماانمنادی وجود خود را بتویناد"
(.)Ibid: 104
ساااان گفتن از عکِیِ .ظهور به مونای عینی (ابژکتیو) آن ،هرقدر هم این عکی .را
نزدی ،ببیند یا به زمانی دور محول کند ،اساااس ااً فاقد آن چیزی اساات که از حیات ی،
مسایحی انتظار میرود هرهحظه آماده بودن .ساان گفتن عینی از زمان ظهور ،در واقع با
کناار نهاادن و طرد انتظاار رسا اتااخیز مسا ایح ،نوعی عاافیات و آرامش ظااهری برای فرد
مسایحی به ارمغان میآورد که در ساایهساار آن میتوان خود را از اضافرا بنیادینی که در
بن وجود هسات ،رهانید .بدین ترتیب تلقی کرونوهوژیکال از زمان ظهور ،حیات یر اصایل
را ،هر چند هم ظاهر دینی داشته باشد ،به بار میآورد .چنین تلقیای مانع فهم زمانمندی
اص ایل وجود فرد مس ایحی میگردد و هذا هیچ مصااممیتی ( )Entschlossenheitدر
زندگی چنین فردی نمیروید .هایدگر اسااسااً با هر آن امری که حیات آدمی را از اضافرا
بنیادین ( )Angstآن -به ساودِ رسایدن به تواریف ،مفاهیم ،ارزشاها و نهایتاً زندگی کامالً
متویّن و مملو از عاافیات -برهااناد ،چااهش داشا اتاه اسااات چرا کاه چنین اموری رخصااات
نمیدهند آدمی بر سار هحظه یا مساأههای درنگ کند تا چه رساد به تصامیم! بحث هایدگر
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در بناد  36وجود و زماان کاه در تحلیال کنتکااوی ( ،)Neugierاین پادیادار را دارای دو
پااارباان نااادرنااگاایاادن ( )unverweilen=not-stayingو تاافاارقااة خاااطاار
( )Zerstreiung=distortionمیداند باید تکاملیافته همین بحث دانسات .اسااسااً
خود کلماه آهماانی " "Neugierباه موناای حر ( )Gierباه چیز نو ( )Neuاسااات.
همچنین چنان که میدانیم در بند  21وجود و زمان وقتی هایدگر به بحث عریاضایبودن
عاهم .میپردازد آن را به رانهای از انسااان نساابت میدهد که متمایل اساات هرچیزی را
عداشاتة ایمن .خود ساازد و از د د ة از دساترفتن آن خالصای یابد .تلقی کرونوهوژی ،از
ظهور یا رساتاخیز مسایح ،آن را به آیندهای که هر چند هم نزدی – ،و نه به اکنون یا به
توبیر بهتر به هر هحظه -موکول میکند و حیات حاهیه ،هحظه کنونی را از شرّ آن خالصی
میدهد و آن را هماره در فاصالهای از زندگی انساان نگه میدارد که نگرانی و تشاویش را
رخصت ورود آن ندهد.
جوا پوه به تسااهونیان درواقع تفاوت بنیادین بین انتظار کشایدن برای ی ،واقوة
عینی – که حیاتی نااص ایل را رقم میزند – و حیاتی اص ایل که زمانمندی را فهم کرده
به تصاویر میکشاد .عتتربه ]انتظار ظهور یا رساتاخیز مسایح[ ،تتربه ی ،درماندگی مفلق
اساات که به حیات مسایحی تولق دارد ]تتربه[ پذیرش ورود – خویشااتن -در تشااویش
اسات .)Ibid: 128( .آنچه در انتظار ظهور مسایح ،پارادوکسایکال به نظر میرساد ،آن
اساات که انتظار رسااتاخیز در آینده ،متولّق به مسایحی اساات که در گذشااته ظهور کرده
است.
آخرتشاناسای ( )eschatologyصادر مسایحیت صارفاً انتظار کشایدن برای وقوع
واقوهای که هنوز رخ داده نیست بلکه چنین واقوهای قبالً رخ نموده است .عآن که خواهد
آمد همانی اسات که آمده بود و همین امر اسات که بین تلفی مسایحیان صادر مسایحیت با
تلقی مومول از زمان افترا میافکند و کرونوس را به کایروس تبدیل میکند زیساتن در
مسیح در اکنون را.)Mc Grath, 2006: 194( .
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این تأویل هایدگر از آخرتشاناسای مسایحی که تلقی از زمان را کامالً وارونه میکند،
در وجود و زماان اهبتاه بیاشاااارتی باه مسا ایحیات ،پوه  ،آخرتشا انااسا ای و  ...بنیاان
هساتیشاناختی مساتوفای خود را بازمییابد .زمان ابتدا از آینده خود را میرماند .زمان راتاً
موفوف به آنکه ،یا آنچه اساات که خواهد آمد یا خواهد شااد (آینده=آی+نده) .گذشااته،
امکانات و قابلیتهایی اسات که افق آینده را ترسایم میکنند و زمان حال جمع بین این دو
است .تمام مسئله در آخرتشناسی اصیل مسیحی آنست که با فائق آمدن بر تلقی مومول
از زمان ،زمانمندی اصایل را به شاا مسایحی اعفا میکند و ظهور مسایح را به جای
آنکاه باه عنوان رخادادی عینی باه آینادهای عینی و اهبتاه ناامولوم (و قهراً دور) موکول کناد
در هر هحظه کنونی حیات او را متقرر میسازد.
چناانکاه میدانیم هاایادگر در چنادین موضاااع وجود و زماان از عهحظاة دیادار.
( )Augenblickساان گفتهاسات.هحظة دیدار از منظر او هحظهایسات که دازاین به مد
دیدار چیزی  ،از طریق مصاممیت  ،وجدان و فهم جهان بهمثابة پیراجهان ( )umweltبه
دازاین اصیل تبدیل میشود.آنچه از مصممیت و وجدان و فهم و پیراجهان در طی همین
نوشتار آوردیم بیان کرد که اینها همان ظهورات ضمنی مفهوم فرونسی هستند.بنابراین
میتوان گفت که فرونسی ضمن و طی دیدار چیزی در هحظة دیدار ،دازاین را به اصاهت
خویشتن تقر میدهد .اما چیست آنچه دیدارش ،دازاین را دازاین اصیل میکند
هایدگر این آموزة سانتی اههیات مسایحی را در درساگفتار پدیدارشاناسای حیات دینی
انکار نمیکند که درک ظهور مسایح – چه به نحو عینی و چه در درون خویشاتن آدمی-
اصااهت را برای زندگی انساان به ارمغان میآورد هیکن بالفاصاله میافزاید که:عپوه در
در پاسا به کسانی که زمان ظهور را از وی جویا میشدند ،آنان را به این امر توجه میداد
کاه آنهاا باایاد در (کیِ) ظهور ،زماانمنادی اصا ایال خویشاااتن را بتویناد و دریاابناد.
( .)Heidegger, 2010: 105پ میتوان گفت که این زمانمندی اصایل اسات که
دیدارش ،دازاین را به اصااهت تقر میباشاد .زمانمندی اصایل –که بنا بر تفسیر هایدگر

حضور ضمنی مفهوم فرونسیس (حکمت عملی) ارسطو ( ...مهدی موینزاده)

169

از پوه همان فهم و درک ظهور مسایح در درون یا برون وجود خویشاتن اسات -اما در
وجود و زمان بدان موناسات که طرحافکنی دازاین (که آیندهساوسات) با امکانات و باهقوگی
های رسایده از فرادهش (که منش گذشاته دارد) در هحظة حال جمع آیند و دازاین با دیدار
این هحظه که همانا دیدار زمان-مندی اصایل اسات ،مصاممانه و وجدانمند و اهبته با فهم
جهان بهمثابة پیراجهان به عملی اصایل دساتیازد .این اهبته همان پیوند وریق فرونسای
و زمانمندی اصاایل وجود و زمان یا کایروس پدیدارشااناساای حیات دینی اساات .اینکه
هایدگر میگوید :عزمان اصاایل ،خود را در فرونساای تقویم میکندHeidegger, ( .
 ،)2001b: 47بدان موناسات که در فرونسای طرحِ راتاً آیندهساو با امکانات و فرادهشای
که رو به گذشته دارد در هحظهای که از اجتماع آن دو تقویم شده (هحظة دیدار) ،دازاین را
به عملی اصیل سو میدهند.
بر این اسااس ،عالوه بر کایروس تاریای که متولق به تاریا قدسای و آخرتشاناسای
مسایحیت بوده و طبق تفسایر هایدگر از رسااالت پوه  ،همان زمانمندی اصایل اسات
کاایروس فرونتیا ،نیز کاه سااااحات آن اوالً و بااهاذات ناه تااریا کاه عمال اصا ایال دازاین و
تحقق دازاین اصیل است نیز قابل طرح خواهدبود.
کايروس و لحظات کايرولوژيک حیات (کايروس فرونتیک)
چنانکه میدانیم هایدگر پ از درساااگفتارهای ساااالهای  1920-1921که تحت
عنوان پدیدارشااناساای حیات دینی در متلد  60متموعه آرار وی گردآوری شاادهاند ،از
ساالهای  1921-1925چندین درساگفتار دربارة ارسافو خاصاه تفسایر پدیدارشاناساانة آراءِ
17
وی ارائاه کرد .گوهفو مااگینی 16در مقااهاة عکاایروس تااریای و عملی در هاایادگر متقادم.
اعالم میدارد که :عکایروس مفرحشاده در درساگفتارهای پدیدارشاناسای حیات دینی -
کایروس اههیاتی -در درساگفتارهای مربوط به تفسایر پدیدارشاناساانة ارسافو به (کایروس
فرونتی )،تحول پیدا میکند.)Maggini, 2001: 81( .
بادین ترتیاب مفهوم فرونسا ای – باا مفهوم زماان ،آن هم ناه از نوع کرونوس بلکاه از
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نوع کاایروس آن ،پیوناد پیادا میکناد .عالوه بر مااگینی مفسااارینی همچون تاامینو 18و
ما،نیال 19نیز عالوه بر تاأکیاد بر این تحول ،کاایروس فرونتیا ،را گااه هماان عهحظاه
دیدار )Augenblick( .دانساااتهاند ( )Ibid: 81-2که در وجود و زمان متال طرحی
مسااتوفا یافته اساات .ارساافو خود نیز در اخال نیکوماخوس قائل به پیوندی اساات که
فرونیموس (شااا دارای فرونساای ) بین امور خبر و زمان در مونای کایروهوژی ،آن
میافکند .ع]برای شاا دارای فرونسای [ امور خیر ،در زمان خیراند یونی در فرصات و
باه موقع خود هساااتناد ( )en kairosخیریات پیادا میکننادAristotle, 1963: ( .
.)1096a
هایدگر خود در عتفسایر پدیدارشاناساانة ارسافو مقدمهای بر تحقیق پدیدارشاناساانه.
مینویسد :عتفسیر انضمامی نشان میدهد که چگونه وجود (هستی)ای که کایروس است
خود را در فرونسا ای تقویم میکناد .فرونسا ای به اسا اکااتون (آخراالمر) مینگرد ،به
نهایت.)Heidegger, 2001b: 47( 20.
چنانکه مالحظه میکنیم هایدگر بین کایروس ،اسکاتوهوژی ،فرونسی  ،هحظة دیدار
و حقیقتِ عملی پیوند عمیق و وریق برقرار میکند .همانطور که قبالً اشااره شاد هایدگر
در تفسایر خود از آخرتشاناسای مسایحیت و رساتاخیز یا ظهور متدد عیسای ،آن را به مدد
مفهومی یر کرونوهوژی ،از زمان قرائت میکند .آخرتشااناس ای مس ایحیت و رسااتاخیز
مسایح امری نیسات که صارفاً در پایان تاریا به وقوع بویوندد ،بلکه هایدگر در هر هحظة
کایروتی ،از حیات واقعبوده مشاا مسایحی جاری اسات .هر مسایحی با تفسایری که
هایدگر از آخرتشاناسای مسایح و ( Parousiaرساتاخیز و ظهور مسایح) دارد ،میباید در
هر واقوة انضمامی از حیات خود ،نتات را تتربه کند .در واقع رستاخیز مسیح امری صرفاً
عینی نیسات بلکه مفابق درساگفتارهای پدیدارشاناسای حیات دینی فرد مسایحی از طریق
مصاممیت که در عین حال آشاکارگی نیز هسات آن را در خود بازمییابد و بدین نحو به
زمانمندی و مآالً وجود اصیل خود نائل آید.
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همه چیز از تولیق زمان ظهور به مونای عینی آن آ از میشود .این زمان تحت تفسیر
کایروهوژی ،از پایان تاریا ( اسااکاتون = آخر اهزمان) به ت،ت ،هحظات حیات واقعبوده
احضار میگردد و هر انسانی آن را در عمل خود بازمییابد.
اینکاه :عآنچاه خواهاد آماد ،هماانی اسااات کاه قبالً آماده بود ..زماان کرونوهوژیا ،را
درهم میریزد و آینده و گذشاته را در هحظهای جمع میکند که همان هحظه دیدار اسات.
اماا آنچاه متولَّق دیادار در هحظاه دیادار هسااات نیز امری عینی (همچون هقااءِ مسا ایح
رسااتاخیزیافته) صاارفاً نیساات .شاااید آنچه هایدگر در وجود و زمان درخصااو عهحظة
دیادار .میگویاد برای یاافتن پااساااا این پرساااش کاه دیادار در هحظاة دیادار باه چاه نظر
برمیدوزد راهگشا باشد .او میگوید:
به آن فرا-پیش-خویش-بودنی که با مصااممیت همراه اساات ،حال حاضااری تولق
میگیرد که نحوی بروفق آن موقویت را گشااوده میدارد .در مصااممیت ،حال حاضاار نه
تنها از انتشااار و تفرقه در نزدی،ترین چیزهای پردازششااده باز گرفته میشااود ،بلکه در
آینده و بودگی نگه داشاته میشاود .ما آن حال حاضاری را که در زمانمندی اصایل نگه
داشاته میشاود و خود نیز به تبع آن اصایل اسات ،هحظه دیدار مینامیم ( Heidegger,
.)2001a: 338
خویشمندترین هساتیتوانش دازاین که پارمنیدس از آن با عبارت قصاار عبشاو ،آنچه
هسااتی .یاد کرد ،متولَّق هحظة دیدار اساات .در هحظة دیدار ،اسااکاتون (آخرت) ویژه هر
دازاین که متناسااب و بر وفق خویشمندترین هسااتیتوانش (گذشااته) اوساات به عین
مصاممیت به صاورت آینده بر دازاین آشاکار میگردد و وی مفابق و متواقب آن به عملی
دسااات مییاازد .باا زباانی ساااادهتر میتوان گفات کاه در هحظاة دیادار کاه هماان کاایروس
فرونتی ،اسات ،خیر خا و عاینتا-اکنون-دراین مورد .ویژه برای هر فرد فرید انساانی
آشاکار گردد و این همسارچشامه اسات با قوام گرفتن عزم و مصاممیتی برای انتام عملی
موافق و مفابق با آن خیر .این خیر اهبته خود صاارفاً در پرتو خیر اعلی ()eudaimonia
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متاال ظهور و بروز پیادا میکناد .فرونیموس کاه هماان فرد دارای فرونسا ای اسااات
کایروسشاناس هم هسات و بهویژه کایروس فرونتی ،را خو میشاناساد یونی عمل
مفاابق موقویاتِ انضا اماامی حیاات واقعبوده را .کایروس فرونتیا ،یاا هماان هحظاة دیادار –
که مگینی آن را هساااته اصااالی زمان-مندی اصاایل دازاین در عتاریا مفهوم زمان .و
عوجود و زمان .قلمداد میکند ( ،)Maggini, 2001: 90در واقع حال حاضاری اسات
که نه ی( ،اکنون) نااصایل ،بلکه حاصال احضاار آینده و گذشاته در موقویت حاضار اسات.
پ شااید بتوان ادعا کرد که فرونسای  ،آن نوع نامساتوری حقیقت اسات که طی آن و در
هحظهای خا که جامع آینده و گذشااته اساات ،تمام وجود فرد در مصااممیت او جمع
میگردد و تمام همَمِ او ی ،هم میشااود .فرونساای چنانکه گفتیم از شااقو حقیقت
است و هذا امری بیبنیاد نیست .چنین نیست که فرونیموس همچون حاهت نااصیل دازاین
هر هحظه ،وفق همان هحظه ،کار منعندی انتام دهد .پ تمام هنر فرونسای در جمع
بین حقیقت (که ظاهراً امری رابت مینماید) و وضاویت (که سایال اسات) خالصاه میشاود.
توانایی فرونسا ای آنسااات که اکنون را هحظة دیدار یا کایروس فرنتی ،میکند اهبته با
نظاره بر اسکاتون (آخرت ،نهایت).
نتیجهگیری
میتوان گفت که از درسااگفتار ( 1919که با عنوان عبه سااوی توریفی از فلساافه.
منتشار گردیدهاسات) هایدگر متوجه اهمیت اسااسای حیات انضامامی و عملی در فلسافه
گردیاد .او در این درساااگفتاار ضااامن تاائیاد قول نئوکاانتیهاای باادن باه علم اوهی
( )uwissenschaftبودنِ فلسافه  ،موقف و موضاوع چنین علمی را نه همچون ویندهباند
و ریکرت در قلمرو تئوریا ،بلکاه در خود حیاات عملی جسااات .در درساااگفتاارهاای
عپدیدارشاناسای حیات دینی .او فلسافهای را طرح کرد که در زندگی انضامامی مسایحیان
صادر مسایحیت و اهبته نامههای پوه قدی قابل ردیابی بود .با چنین رویکردی بود که
او متوجه ارسافو و مفهوم فرونسای او گردید و از  1921تا  192۴چندین درساگفتار در
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تفسیر ارسفو بر همین اس و اساس ارائهکرد .در این درسگفتارها بسیاری از مضامینی که
بودها در عوجود و زمان .به مقوماتی مسااتحکم و ساااته تبدیلشاادند ،به حاهتی کمتر
پاته وجود دارند و اهبته طی تفوراتی به کمال میرسند.
ارسافو با قراردادن فرونسای در زمرة انحائی که ضامن آنها پساوخه به حقیقت نائل
میشاود ،گامی بلند در جهت به رسامیت شاناختن مورفتی برداشاته بود که نه بر تئوری
بلکه بر عمل اساتوار اسات .هیکن تفسایری که از این رأی ارسافو در سانت فلسافی به عمل
آمد تمام نیروی آن را تالیه نمیکرد .از بحث ارسافو بیشاتر در تقسایمبندی علوم (احصااء
اهولوم) یا فلساافه به نظری و عملی (اخال  ،ساایاساات مدن و تدبیر منزل) یا حداکثر در
ساوهر اخال تفسایر و اساتفادهشاد .هایدگر با تأویلی هساتیشاناساانه ،به گمان ما نیروی
نهفته در فرونسای ارساافو را آزاد کرد .درسااگفتار عسااوفیساات افالطون )192۴( .که
باش ناسات آن به نحو مساتوفا به فرونسای پرداخته و نیز ساایر درساگفتارهای مربوط
به تفسیر پدیدارشناسانة ارسفو شاهدی بر این مدعا هستند.
بیتردید یکی از مؤهفههای اسااسای کتا وجود و زمان تقدم گشاایش پردازشاگرانه بر
گشاایش تئوری ،به عاهم اسات .و از این حیث با فرونسای ارسافوئی پیوندی عمیق دارد.
هیکن هایدگر –علیر م درساگفتارهای پیشاین– بهنحوی مصارح از فرونسای ساان به
میان نیاورده هر چند طنین این مفهوم در سرتاسر کتا مسموع است.
ما در این مقاهه ضمن جستتوی این طنین در چهار پدیدار جوانبنگری ،فهم،
مصممیت و وجدان  ،ریشة مشترک آنها را در فهمی جستهایم که هایدگر از کایروس
(زمان یرگاهشمارانه) یونانی ،خاصه تفسیری که از منظر او ،در صدر مسیحیت ( مثال
نامههای پوه قدی ) بهوجودآمد ،داشت.
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پینوشتها
1

. Generalherrschaft des theoretischen
. Franco Volpi
3
. Jacques Taminiaux
4
. equipment= Zeug
5
. objects
6
. Werkwelt= work-world
7
. aufgehen=absorbtion
2

.1386  ققنوس، سیاوش جمادی، هستی و زمان. م، هایدگر.8
9

. Einleitung in die Phänomenologie der Religion = Introduction to the
Phenomenology of Religion.
10
. Augustinus und der Neuplatonismus=Augustin and Neo-Platonism.
11
. Die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik=The
Philosophical Foundations of Medieval Mysticism.
12
. Anouncement
13
. Parosia
14
. Historical Kairos
15
. Practical Kairos
16
. Golfo Maggini
17
. Historical and Practical Kairos in the early Heidegger
18
. Jacques Taminiaux
19
. William Mc Neil

 به آخراالمر و نهایتی که ضامن و ریل آن اسات که وضاویت انضامامی به نحو متوین.20
ِ فرونسی که خود گونهای آهثیا است همان هقاء... [حیات] پیش روی فرد قرار میگیرد
.) استAugenblick( گذرای هحظة بصیرت
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