
 

ن، از منظر افالطو "زمان"و  "یهست"مفهوم  یقیتطب -یلیتحل یبررس

  یدگرکانت، هوسرل و ها

 2جعفرآبادی، طاهره جاویدی کالته1رزیتا ابوترابی

 

 :چکیده
 یبلرس قی،یتطب -یلیتحل یکلدبا ر  "زمان"   "یهسر "درباب  یدگلآراء افالطون، کانت، هوسرل    ها یقتحق یندر ا
 یقتحق هاییاف  . شررودیداده م یشنما یاگلامیبحث   در د یدگلدر افکار ها هایدگاهد ینا یل  تاث گلددیم یسرر   مقا

از  یزد، م ماانک  در آن شکل گلف   ایین   زم یطشلا یلتحت تاث ن  زما یفالسره  در مورد هس  یننشران داد ک  آراء ا
دانسرر    ییبتلک یشررینیرا جزء احکام پ "یهسرر "مُثُل را مطلح کلده،   کانت  ی افالطون نظل ر یناسررتا از ا یگلید

 یاز طلف .استاز رهگذر  جود انسان پلداخ    "یهس "ب   یدگلپنداش     ها یتذهن ینیتِرا ع "یهس "اسرتا هوسل   
آراء  ینا یبلرسرر اند. درمطلح کلده یبوده اسررت ک  از هسرر  یلیدر تصررو یلفالسرره  در مورد زمان هد دخ ینآراء ا

 شودایفاصل  گلف   م یمطلق   مسر قل از ذهن شناسا   زمان افالطون ید  مهاه هایدهاز ا یجک  ب  تدر گلددیمالحظ  م
 .گیلدیصورت م یآدم ی  زمانمند ییگلاذهن یب  سو ی  حلک 

 واژگان کلیدی:
 یدگلزمان، افالطون، کانت، هوسل ، ها ی،هس 

 

 مقدمه  -1
ون  فلاتل گجنس یتاز هل نوع کل یهسرر  یتمههوم اسررت. کل تلینیکحا  تار ین  در ع تلینیکل "یهسرر "

کرر  ب وان آن را بعنوان  یلدپررذ ینتع یابرر  گونرر  توانرردینم "یهسررر "کلد چلاکرر   یفآن را تعل توانی  نم ر دایم
ل فهد است قاب یگلد یزهایب  چ یازن د نآن ب ی  معنا یداستاخودپ یمههوم یهس  یکلد. از طلف یفتوصر "هسر نده"

  زمان همواره  یمههوم هس  ر یناز ا. شودیم یحا  مبهد تلق ینآشرنا   در ع یمههوم یز(. زمان ن6-3، 9831یدگل،)ها
الق شده، ب  موجودات اط یهس  یاست. گاهب  آن پلداخ   ایی از زا  یلسوفیاستا   هل فبوده یلسروفانمحل مناقشر  ف

 یشررده اسررتا   گاه در نظل گلف   ی  کم یعیحضررورا زمان هد گاه زمان طب یب  معنا یبما هو   گاه سرر یه یگاه
 است.انسان مد نظل بوده ی در هس یل  دخ یهیک

بح گون   شی   سا یسرتن یلآن ها اصر یتبار افالطون فنومن  )موجودات عالد محسرو  ک  موجود یننخسر 
ک  کانت  یا را ممکن دانسرررت. در حالهبکار بلدا   گذر از فنومن   ادراک ذ ات آن  ید  مراننردند( را در مقابل آ
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  گذر از فنومن   ادراک ذ ات را ناممکن   هرا ممکن دانسررر فنومن ینعلد   ادراک را تنهرا در هم  یومه یلتحرت تراث
د ر   جدا از  یفقط ظاهل   شبح یگلبکار بلد ک  د یباشد ک  فنومن را ب  مههوم یکس ینهگل نخسر  ید. شراپنداردیم

 یومهمچون کانت   ه ییدانسررت   از سرروهمانند افالطون شررناخت ذ ات را ممکن  ییباطن   ذات نبود. هگل از سررو
 ییزرا چ یدارجهان درنظل گلفت. هوسل  هد پد ینها را در هممهارق از ذهن بلنشملد، بل آن یعالم  ذ ات را م علق ب

)  ن  در  یشرردن در آگاه یدارپد یاز نظل ا  ظهور ب  معنا ی ل گلددای  ن  در حوا  حاضررل م یدانسررت ک  در آگاه
اسرررت. ب  زعد  یحضرررور بلابل هسررر  ینا یزن یدگل(. از نظل ها77-921, 9831, ی)جماد بود جود بلابل  ( بایل نعالد ب

با ر است  ینگشوده شده است. ا  بل ا یهس  یناست ک  بل ا یاز هسر نده است   انسان تنها موجود یلغ یهسر  یدگلها
   هس نده بوجود آمده است،  یهس  یانم یلط  خ یدهها اطالق گلدهس نده یاب  موجودات  یک  از زمان افالطون هس 

 یهاز تها تا یکیدرنظل گلفت،  ییلرا در عالد مثل، ثابت   مس قل از تغ یهس  یقتاز آن جا ک  افالطون حق
  در  تیابد یدقد یدانسرررتا  صرررف تهکل در فلسررره  یتدر مقابل ابد ندیزمانم توانیرا م ید  قد یدجد یفلسررره 
دانست  یلکانت زمان را در فهد انسان دخ ید،جد ی(. در فلسه 9836 بیدی،درهیاست )صانع یزمانمند یدجد یفلسره 

 .انستانسان را زمانمند   ا  را زمان د یهس  یدگلها یتبلشملدا   در نها یرا  زمان ی  ی   هوسل  آگاه
لار چ  مورد تجلب  قرا جز درباره آن  یک  هسررر  یکلدر  ین  با ا یمحمو  بودن هسررر  یکانت با نه یطلف از

 اهل دی،شررینینمود، اصررالت عقل را ک  از زمان افالطون بلپا مانده بود، م زلز  کلد )حسرر یقتصررد توانینم گیلد،یم
 یمحض هسرر ند   با قطت تعلق ب  نهس   قوا یآگاه ی اسررط ی  ب یذ ات، م علقات ال هات یز(ا ب  زعد هوسررل  ن9831

 جود با موجود در حجاب رف   اسرررتا   ا   یدگلهم  از نظل ها ین(. با ا9867 گلان،یخ  ندارند )ر ی یآن  جود   ماه
ست ا یک لب  ما نزد یز جود از هم  چ یک   جود همان است ک  هست. از نظل   گویدیدر پاسر  ب  پلسش از  جود م

 ایها ی  یزندگ یوها   شرررمعن ییندر تع ینقش مهم یفلد ب  هسررر  یکلد(. نظل بر  آن کر  ر 21،26، 9831 وسرررل ،)ه
   آراء افالطون، کانت، هوسررل  یقتحق ین  زمان، در ا یآراء فالسرره  در باب هسرر  یب  گسرر لدگ توج   با  کندایم
 ینا یل  تاث گلددیم یسررر   مقا یبلرسررر طبیقی،ت -یلیتحل یکلدبا ر  یب  منظور بلداشررر ن نقاب از رس هسررر  یدگلها
 .شودیمبحث  یدگلدر افکار ها هایدگاهد

 و زمان از نظر افالطون یهست -2
از  باشرردیک  تغییل   تغیل املی موهوم ماین اع قاد را ک   اقعیت ابدی   مسرر قل از زمان اسررت   این افالطون

پارمیند  گلف   اسرررتا   از هلاکلی و  این نظلی  منهی را اخذ نموده اسرررت ک  در جهان محسرررو  هید چیز پایدار 
اسرت مثال چون خوبی    اقعیت مس قل از زمانند  اردهای در ملام د لت گلایی ا  گذتاثیل گسر لدهنیسرت. این نظلات 

ل تل ب  آن ساخ   شود تا حداقل تغییل   حداکثاسرت ک  از ر ی نمون  آسرمانی   هلچ  شربی  یپس به لین د لت، د ل 
)راسل,  کنندیابدی را ب  به لین نحو درک م ثبات در آن  جود داشر   باشدا   فلمانل ایان آن کسانی باشند ک  خوبی

 .باشدیم یدار  ناپا یل  مس قل از زمان است   جهانِ محسو  م غ یابد یت،(. لذا از نظل افالطون  اقع298، 9811
   "هسرررت"   " جود"نامحسرررو  اصرررطالح  ییلناپذیلتغ یزچ یاسرررت ک  بلا یم هکل یننخسررر  پارمنید 

زمان، بد ن کون   فساد، ساده  ینام حلک، ب یگان ،اسرت  یکل "موجود". از نظل ا  را اسر هاده کلده اسرت "موجود"
  شکل کله استا  باشردیخود ب  نحو بلابل از خود آکنده م یخود اسرت، در هم  جا ینع ی  مکان یزمان یثک  از ح
. از نظل م بل تهکل اسررتمقد یگانگی یندر ا ی ل شررود،یم یکیبا تهکل  یسررت،ر ح خلدمند ندارد، خدا ن یسررت،زنده ن
 یتلذا ب   اقع   بیندیرا م ییلکثلت   تغ ییلناپذیل،تغ یت اقع یبجا ی ل یابدموجود را در خواهدیانسررران م یرد پرارمن

)بورمان،  آیدیم یدپد یانسان ییاسرت ک  بواسرط  شرناسا یبیمحسرو ، اشر باه   فل یایدن یزعد    . بیابدیدسرت نم
بل  ستی)نباشنده، ال جود( ن یدمحسروسات ه یایداد   گهت ک  دن ییلرا تغ ید پارمن ی نظل(.  افالطون 69-11، 9837

   دهیرف ن( اسررت ک  عق یانآمدن   از م پدید)نباشررنده( قلار دارد   قلمل  کون   فسرراد ) ید جود )باشررنده(   ه یانم



  هست ک یزیچ یشناخت. افالطون بلا توانیمخلدمندان   ییباشنده را با شناسا یاپندار با آن سل   کار داردا   موجود 
 مانقائد ب  ذاتند   در ز هایدهاستا   ا یدهک  هسرت، ا یزیچ یا. از نظل ا  موجود بلدیرا بکار م idea    eidosکلم 

صورت  آن یلب  تصو یب  جهان محسرو  همانند نسربت صرورت اصل یقینسربت جهان موجودات حق یسر ندا  مکان ن
موجود  دهیا ی. ب  اع قاد  یس ند  تصورات ن یتجلب یدمجلد   مهاه یدمهاه ی،منطق یهار ش یافالطون هاییدهاست. ا

 ر ین(. از ا69-61، 9837)بورمان،  یافتن ب  آن دسررت توایک  تنها با تهکل محض م یتماه یاسررتا   موجود ب  معنا
  ب یدگلان قاد ها یناطالق کلده اسرررتا   ا یتدانسرررت کر   جود را بر  موجود   ماه یفلد ینافالطون را ا ل توانیم

 راطون افال هاییدهاسرت ک  موضوع آن موجودات هس ند ن   جود. قلمل  ا اییع مابعدالطب گذاری افالطون اسرت ک  پا
 مثا  است. ینباالتل "مطلق یلخ". از نظل افالطون خوانندیم یزجهان مُثُل ن

 ییک  ب  م علقات شرررناسرررا داندیم یا  م حد کننده ییرا اصرررل نها "مطلق یلخ" یدر ک اب جمهور ونافالط
   ی اقع س نهیاستا   ف شناسییهس  یک  اصل یشرناسشرناخت یاز نظل ا  ن  تنها اصرل "یلخ" ین. بنابلادهدی جود م

سررلسررل  ملاتبی  جود داردم مهم لین مثا ، خیل  نیز ل(. از نظل افالطون در جهان مُث9831ُ یی،قائد ب  ذات اسررت )رضررا
پلسر ی   غیله(ا   سسس مُثُل مهاهید ریاضی )خط های اخالقی )زیبایی، عدالت،  طننهسر  اسرت، پس از آن ارزشفی

مسر قید، مثلث، چهار ضلعی، بزر،، بلابل،   غیله( ک  بلای بلرسی ان زاعات   اس دال  درباره کلیات یا صور است،   
 ین(. بنابلا231، 9877)مبشن ل ،  گیلندیم یسلسل  ملاتب جا ینطبیعت )سگ، میز، درخت،   غیله( در ا یاءاش لهباالخ

سل  ملاتب سل یناز ا یکیدر  شود،یم یاف  محسو  ک  با تهکل محض در یایدن یتماه یااز نظل افالطون موجود، ذات 
 .گیلدیم یجا

مل  احد در ا یلیکث یاءدر فوق کثلت اسرت مثال اش یاز نظل افالطون ا  ،  جود  حدت اثباتِ عالدِ مُثُل دالیل
 یج ن  ینلذا ب  ا یسررتدر عالد محسررو  ن هایباییز ینا یاشر لاک دارند   چون مصررداق  احد   مشر لک هم  یباییز
ماخوذ از علوم  یلدال جود داشرر   باشررد. د م،   عالد محسرو ی را یدر عالم یدمصررداق مشرر لک با ینک  ا رسردیم

صور ت یلدل ین   سرروم آ ردایالزم م باشرد،یم یفتعل ینرا ک  معلف با ا یئی جود شر یهندسر یفاسرت مثال در تعل
 سیلت،یکن) یاستاش ییلآن از تغ یتمس لزم ثبات م علق علد   عدم تبع یناست، ک  ا ءیبعد از ز ا  خود آن ش ءیشر

9831.) 
ر طلح تصور کلدا   د ییلرا در عالد مُثُل، ثابت   مس قل از تغ یهسر  یقتطور ک  ذکل شرد افالطون حق همان

دانست. از نظل افالطون  صف عالد مثل  یتابد یلاسرت، تصرو یقیجهان حق یلرا ک  تصرو یعتخود زمان در جهان طب
 یمل زماناست   ا یقیامل حق ی،امل ابد ی گاه یداست. بل طبق د یعتدر عالد طب یتابد یلاست   زمان هد تصو یتابد

از ا ،  یشاز زمان است چلاک  پ یونانیان یکل یدگاهد یلتصرو یانگلتصرور افالطون از زمان ب ین. اباشردیم یقتفاقد حق
د نظل را درباره زمان لحاظ کلده بو ین  انکار کثلت   حلکت هم یهسرر  یکسارچگیهد ب  منظور  حدت    ید پارمن

 یوهسرر نده ک  ب  سرر یِهسرر  یلتعب یباسرر ان ییوهبا ر اسررت ک  شرر ینبل ا یدگلها ر ین(. از ا9836 بیدی،درهی)صررانع
 یاثاب  جوهل ب  م یهس  یمعنا یلا  تعب یناست. همچنزمان بدست آمده یی عمال بل پا یاف  ،سمت  "یعتطب" یا "جهان"

 یعنیمان از ز ینیبا عطف ب   ج  مع یعنیب  مثاب  حضور  اشیک  هسر نده در هس  داندیم یندا  بل ا یحضرور را سرند
 یاندهز یعنیناطق  یوانانسرران بعنوان ح یفمع قد اسررت از آن جا ک  تعل یدگلها یناسررت. همچن شرردهیاکنون درک م

شده  یاهس نده یهسر  یهاب  سراخت یابیدسر  یل اسرت، گه ار  سر یدهگلد یننطقش م ع یتقابل یل بوسر اشیک  هسر 
پلداخ    افالطون ساخ     یل باس ان ک  بوس شرناسرییهسر  نظل  ی ازلذا    ایدک  در گهت   شرنود با آن مواجه اسرت

 (.  81،81، 9831دگل،یاست )ها یدهبد  گلد "یالک یکد"شده است، ب  
های رپدیدا مُثُل ک  ظواهل   یاشررناختا   فقط صررور  توان  اقعاًعالد ملئی را هلگز نمیمع قد اسررت  افالطون

توان شررناخت. به لین شررناسررایی   در اقت تنها شررناسررایی کامل   هاسررت، را می ش پیش ر ی ما بلگلف   از آنسررای 
(. دیالک یک ک  از نظل 231، 277، 9811) پاپکین،  شرررودیحقیقی ما بواسرررط  دیالک یک یا شرررناسرررایی مثل کشرررف م
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یک ملحل  ب  ملحل  دیگل   باالرف ن تا بلتلین ایده یعنی افالطون راه   ر ش رسریدن ب  فهد   شناسایی است، گذر از 
شن پیماید، با تمثیل معل ف غار ر بنیاد هسر ی اسرت. افالطون این حلکت ب  سروی شناسایی   ملاحلی را ک  رهل  می

سو  حاین دیالک یک د گان  استم باالر نده   فل دآینده. دیالک یک باالر نده حلکت از جهان م یکند. از نظل  می
  گذرا اسرت ب  سروی ایده ک  یگان ، پایدار   حقیقت   بنیاد چیزهاست. دیالک یک فل دآینده حلکت اندیش  است از 

ده ک  آن ای یگلدد   ب  سررروی چیزهای گوناگونآغاز می   حردت بر  کثلت یعنی حلک ی اسرررت کر  از ایرده یگران
 (.  19،16، 9839زاده، آید )نقیبفل د می باشد،یها مهم  آن یدربلگیلنده

   موجود،   ی   اجد ثبات اسررت،  اقع یابد ی غیل،افالطون جهان مثل را ک  ال گلدید مالحظ همان طور ک  
 قیجوهل هسرر نده ب  طل یا یتماه یا  از نظل افالطون  جود  لداآن فلض ک یی را سررا یدارمحسررو  گذرا   ناپا یایدن
 قل از   مطلق   مس یازل یت،  مسر قل از زمانند،  اقع یابد هایدهااز نظل ا   چون ی. از طلفشرودیشرناخ   م یالک یکد

 .باشدیداننده آن م

 و زمان از نظر کانت هستی -3
ک  از  یکارتد ییگلامشلب عقل یکیگذاردم  یلثأکانت ت یشر ار پا بل اند یعمده فلسره یاند  جل یکل بطور

 یت  اهم یلثأت یومک  هنگام تلجم  آثار ه یلیسریسدامس یا یمشرلب تجلب یگلیخود کسرب کلده بود   د یداسرات یقطل
ب  کانت آموخت ک  اگل  یع با مابعدالطب الهتدرباره مخ یوم(. اسررر دال  ه9831, یبود )رهبل یراف  شرررگلف آن را در

 یع مابعدالطب اییضاق یگاه  ب  پا یابدارا در یشکار خو یتماه یدشود، ا   با یع مابعدالطب یقاتبخواهد  ارد تحق یکسر
، 9831، را احلاز کند )کورنل یاقابل قبو  بودن آن قضا تواندیم ی قوف داش   باشد   بداند با چ  ر ش یاز لحاظ منطق

د کانت بود. قصرر یت(   شررکاکیسررد)دگمات یتبا ر ب  ملجع ینب یان جسرر ن راه م ینقد ا   کانت بلا ر ین(. از ا981
اگل  عقل بود. از نظل کانت یاد  اخالق  بل بن یمانکلدن ا یاد  بن یتجلب یلالحظات غاز دخرالرت م ینجرات دانش تجلب

 یینالطلف ی  گلف ار مغالطات   احکام جدل بلدیخود م یانیلعقرل بر  حرد د   صرررغور خود  اقف نبراشرررد، راه بر   
غ از فار یعت  اصررالت طب یتشررکاکبد ن  ی  هد در نقد ا   بل آن شررد از نقاد یاز نقاد یش. لذا هد در آثار پشررودیم

ت یاز جهان فلاهد کند ک  در مقابل شررکاک یشررناخ  یدبا یتبد ن شررکاک یاصررالت ماده دفاع کند. ب  زعد کانت نقاد
قابل  کییمکان ینرا در چارچوب قوان یعیامور طب یدبد ن اصرررالت ماده با یعت  اصرررالت طب یسررر دبا یومی  ه یدکارت

هس ند    یبن  تجل یعیمابعدالطب یقاتبا ر بودند ک  تصرد ینبل ا یمنطق یان  تحقق یوم(. ه9831, ی)ملادخان یدنما یینتب
 کنداینا را رد ممع ی  ب یمعنیذ یایقضا یبند یدبل تقسر یمبن یومه ین رای. کانت ایندمعنا ی  لذا مهمل   ب یلیان  تحل

 عنییاسررت  یبیتلک یامعنا ک  محمو  در موضرروع مندرا اسررتا    یناسررت ب  ا یلیتحل یا ی  مع قد اسررت هل حکم
 ینیسررپ یا یشررینیدارد. عال ه بل آن هل حکد ب  زعد کانت پ یوسرر گیاز موضرروع اسررت، هلچند با آن پ یل نمحمو  ب

ها  صف تجلب  در یگلقائد ب  احکام د ینیاستا   حکد پس یمس قل از هل تجلب    ارتسامات حس یشینیاسرت. حکد پ
   ینپس یبیتلک یشرین،پ یلی  احکام را ب  تحل کندیرا مطلح م یاگان سر  یداسرت. لذا کانت تقسر یارتسرامات حسر یا

 یشینپ یبیاز نوع تلک دیمعنا داش   باشد با یع است احکام مابعدالطب لار. ب  نظل کانت اگل قکندیم یدتقس یشرینپ یبیتلک
  مسرر قل از تجارب بشررل   زمان  یمعنیذ یع ز نظل کانت احکام مابعدالطبا ر ین(. از ا981-916، 9831باشررد )کورنل، 

 است   محمو  آن خارا از موضوع است. 
 تیرا مس قل از زمان دانست   ب  تحقق   ضل رت ابد یاخالق ی  رس گار یآزاد یدکانت مهاه یبتلت ینا ب 

را مسرر قل از زمان در  یات  معنو یاخالق یکل یدهمانند افالطون مهاه یز(.  لذا ا  ن2112ر ح   خدا قائل شررد ) هدا ، 
 نظل گلفت.

 ی انشناس  شناخت ر  ییشرناخت اس عال ینب ی  ارتباط اصرول یزتما یبلا یطلح کل یککانت  ین،بل ا عال ه
 ین  بد ندکیرا فلاهد م یشناخت تجلب یقوه ذهن یی،شناخت اس عال یطک  شرلا دهدی  نشران م کندیمطلح م یتجلب



 (.  2113،  یت)اشم گذاردمی یزتما یر انشناس ی  شناخت تجلب یشناسمعلفت یهاحوزه ینب یبتلت
 یموجود، تحققِ خارج ینتلخدا بعنوان کامل یفمل در معنا   تعلأبل آن بود ک  با ت یسرررع یبلهان  جود در

 ی(.  ل9833 یان،)مناف شررودیبلهان  جود ب  مثاب  کما  اسررت   لذا فقدان آن موجب نقم م ینشررود. در ا یلف  پذ ی 
م عارف مخالهت  یبا فلسررره  ر ینداند،   از ایم " ضرررت" یک  آن را  داندیکما  نم یکرا  "هسرررت بودن"کانت 

، ”objective“ات اصرررطالحرر ی  از نظل   دانرردایبودن را م هررا ت از تصرررور هسرررت بودن م . ا  هسرررتکنرردیم
“realitat”  “existenz”تصرور هسرت بودن اسرت   ن   جود هسرت بودن. کانت مع قد است محمو   یدا  بل معنا

ذا . لیسرررتن یتماه یاذات  ی  ب  عبارت یسرررتان ینیباشرررد   حا  آن ک  هسرررت بودن تع یزیآن اسرررت ک  محمو ِ چ
ب  ذکل اسررت ک  از نظل کانت محمو  بل د  قسررد  (ا الزم9831 شرراهل دی،ینی)حسرر یسررتن یقیمحمو  حق " جود"
آن  لیلیحت یاجزا یاخود موضوع    تواندی  م افزایدیبل موضروع نم یزیک  چ یقیحق یلغ یا یم محمو  منطقباشردیم

محمو  در ذات موضرروع  جود  ین. ادهدی  آن را توسررع  م افزایدیبل موضرروع م یزیک  چ یقیباشرردا   محمو  حق
 یعنی یسرررتن یقیمحمو  حق " جود". از نظل کانت گلددیآن م ییم   ضرررم شرررود،ینداردا   عارض بل موضررروع م

 جود  نهس یاست ک  ف یناتیتع یبلخ یا یشر  ضرتاضراف  شرودا  جود فقط  یزیک  ب واند ب  مههوم چ یسرتن یمههوم
م ک  شامل د  مههو "خدا قادر مطلق اسرت" ی اسرت مثال در قضر ی قضر یک ی جود فقط رابط  یدارند. از لحاظ منطق

 ضت محمو  در ارتباطش  ی  تنها بلا افزایدیب  آن نم یدیمحمو  جد یده "است" یخدا   قدرت مطلق اسرت،  اهه
مو  مح ید، ب  مههوم خدا ه" جود دارد ییخدا" یا "خدا هسرررت"شرررود  اگل گه   ین. همچنر دیبا موضررروع بکار م

 ینا شودیگه   م ی ق  ین. بنابلاگلددی ضت م یشهامحمو  یبا هم  نهس ی  فقط موضروع ف شرودیافز ده نم یاتازه
ک   تیسن یزیهمان چ یقادق ینصورت، ا ینا یلچلا ک  در غ شودیب  آن داده نم یشریافزا یندارد، کم ل " جود" یشر

طور ک  مالحظ  (. همان9831 شاهل دی،ینیشرده است)حس یشریدهاسرت ک  ب  آن اند یزیاز چ یشر ل جود دارد   بل ب
 در شود،یمسرخن گه    یءک  از  جود شر یهنگام یچلا ک  ب  زعد   داندایم یءکانت  جود را  ضرت شر گلددیم

در مههوم  "یهس "ک  با توج  ب  آن  ی. از طلفشودیم یق  تصد گلددیآن  ضت م یناتتع تمامبا  یء اقت مههوم آن ش
 یمههوم هس  از نظل کانت ین. همچنباشندیم یبی  تلک یسر ندن یلیتحل ی جود یهاگزاره یسرت،موضروع گزاره نهه   ن

را  دیگون  مهاه ین. کانت اگلددمیان زاع ن یاز ادراک حسررر یانطباق دارد،  ل یاسررت ک  با ادراک حسرر یمیاز مهاه
صل، سلب، ح یت، اقع یت،کثلت، کل یل)از قب "مقوالت فاهم " ازده مقول  بنام شرامل د ی  جد ل نامدایم "مقوالت"
هسررر ندا   از  یشرررینیپ یدمقوالت از مهاه یهم  یمشرررارکت،  جود   عدم    جوب   امکان( دارد. از نظل   یت،عل

مچون مههوم را ه " جود"کانت مههوم  ینبل حاکد بل کثلات هسرر ند. بنابلا آیند،ینم دسررتب یحسرر یدمهاه یاکثلات 
 ینظل   مههوم از ین  لذا ا بلدایبکار م ی  حسرر ینیپسرر هاییافتها   ربط ب  داده یصررلفا بلا یلحسرری،  غ یشررینیپ
است.  بییجاحکد ا یدارد   ب  معنا ار "است"تنها مههوم  " جود"داش   باشد. ب  زعد کانت  یمسر قل یمعنا تواندینم

 یادراک یتجلب  یکک  با حصو   یمههوم داند،یعالد محسرو  م یینتب یبلا ییعنادر  اقت کانت  جود را مههوم   م
پس  یست،ن ینی  پس یلیمههوم تحل " جود". از آن جا ک  دهدیدر بلابل فاعل شناسا خبل م ءی  از بودن ش یابدیمعنا م

نخواهد  ییلهظ معنا ینا یی،شناسا یاتبنام فاعل شناسا   عمل یزیت نخواهد داشرتا   در صورت حذف چینیاصروال ع
از نظل کانت ا ال  ین(. بنابلا9833 یان،معنادار است )مناف ییفقط با فلض مسال  شناسا یءفلض  جود ش ینداشرت. بنابلا

 " جود" یااستا   ثان یءشر " ضرتِ"   نیسرتذات   موجود  یت،ماه پنداشرت،یبلخالف آن چ  افالطون م " جود"
معنا  ییاسرتا   با  جودِ فاعل شرناسرا   در عمل شرناسا یاسرت ک  حاکد بل ادراکات حسر یشرینی  پ یبیتلک یمههوم

 .یابدیم
  مقوالت فهد هسررر ند، ظاهل  ی  زمان یتجلب  ک  صرررور مکان  یصرررور یطدر شرررلا یدارهازعد کانت پد ب 

قائل  گاهیدد ینب  ا یزن لیدگها رسدیاست. ب  نظل م یدار  خارا از پد یتجلب ، صور یطِ. ا  مع قد اسرت شلاشروندیم
 نی. بلخالف کانت، ا  مع قد اسررت ک  اکندیم بلرسری یزرا ن دهدیاجازه ظهور م یدارک  ب  پد یطیا  شرلا یاسرت  ل
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با ر ش  یدگل(. در  اقت ها2117،  یسهس ند )الو یدارهابل در ذات خودِ پد یسر ندن یخارج یا یامکان،  صرور یطِشرلا
 .یندبنش یدارپد یینمارس یخود در صدد آن است ک  ب  تماشا کیهلمنوت یدارشناسیپد

ک  حاصررل تجلب  نبوده   ماتقدم   از آنِ خود ذهن اسررت. ب   داندیمعنا م ینزمان را شررهودِ محض ب  ا کانت
، 9839 یمی،است )عبدالکل ییفقط در شرهودِ محض زمان قابل بازنما یشرناخت آدم یبلا یزعد کانت هل م علق ممکن

. دباشنیزمان م یکاز  ییهاصرلفا بخش مخ لف یهااسرتا   زمان یات  از جزئ یبعد یک(. از نظل کانت زمان، 862
(. در 962، 9831کلد ک  در زمان نباشرررد )کورنل،  یلتخ توانیرا نم یادراک یداسرررت چلاک  ه یشررینیزمان پ ینهمچن

 یدر ن یشینی. در حوزه احسا ، زمان شلط پگلددیم یانهد نماکانت در د  حوزه احسا    ف ییش  اقت زمان در اند
 را یزیچ توانی  نم یستن یسرلبد ن زمان م یادراک حسر ر ینتمام شرهودهاسرتا   از ا یاد  بن سرتا یادراک حسر

را  یخارج یانباشرررد. در حوزه فهد هد زمان امکان اطالق مقوالت بل اعاحسرررا  کلد ک  زمان در آن دخالت نداشررر  
. کانت قالب گلددیزمان ممکن م یط در قالب زمان   بواسررر یخارج یان. اطالق مقوالت قوه فهد بل اعکندیاهد مفل
علت  یتوال یت،در طو  زمان است   شاکل  عل یتجوهل، ثبات  اقع یمثا  شاکل  یبلا نامدایم "شراکل "اقدام را  ینا

دانست  یدر فهد   ادراک آدم یلکانت زمان را دخ یبتلت ین(. ب  ا9836 بیدی،درهی)صرانعباشردی  معلو  در زمان م
 را مطلح کلد.  یفاصل  گلفتا    انسانِ زمان یمس قل از زمان افالطون هاییده  از ا

از  یان   عام یفهد سرررن  یلرغد ربط آن ب  سررروهه، تحت تاث یکانت از زمان عل یلتحل یدگل،حا  بنابل ها ینا با
با موضوع  ایشناسییبا زمان،   فقدان هس  یونددر پ یآن را غهلت از پلسشِ هس  یلدال یدگلنده است. هاما یزمان باق

دارد، هلچند از نظل ا   یسرررن  یوان گهت کانت از زمان بلداشررر تیم ر ین(. از ا88، 9831یردگل،)هرا دانردیم یندازا
  .گیلدیدر زمان انجام م یاحسا ، فهد   شناختِ آدم

 و زمان از نظر هوسرل هستی -4
اع بار خود  یلنسبی  امور محض   مطلق   غ یاتماه یات،بود ک  فلسه  بعنوان قلمل  کل یر زگار یسر دب قلن

  م قن چون هندسررر     یقطع یتحو  فلسررره  ب  علم یبلا یلینرا از دسرررت داده بود   تالش دکارت   کانت   سرررا
فهد  یبل تجلبماق یا  مقوالت ماتقدم  یطن شررلایی  تع  ییحاظ منطق اسرر عالبود. کانت ب  ل یدهب  فلجام نلسرر یاضرریاتر

هوسل   یفکل ی اسط  خود با مش یاز شهود ب یدن  آغاز یسرن  یفلضرها یش  دکارت ب  لحاظ عز  نظل از پ یانسران
ل د م أمدر ت  ویکوگ ی شررر ابزده از قضررر گیلییج ن  یبا ر بود ک  اگل دکارت بجا یندارند. هوسرررل  بلا یمشررر لکات
ل  ر  هوسرر ینبلسرردا   از ا یدارشررناسرریپد یاب  گون  توانسررتیم پلداخت،یم یآگاه یات  ب  مح و کلدیدرنگ م

را  یشررینپ ایب  اع قاد هوسررل  کانت هد مههوم ماتقدم  ی. از طلفکلدیم یمعلف یانیسرردنوکارتز یافلسرره  خود را گون 
دارد.  یدموجو یثیت  ح ینیتع یبل نوع یسررتن یماتقدم صررلفا ذهن یمطلح نکلده اسررت، چلا ک  ب  زعد   یبدرسرر 

 یافعدم نهوذ ک ی،آگاه یکان قادات هوسل  از کانت عبارتند ازم جداکلدن حوا  از خلد، غهلت از  جود نوئ  یلسرا
 زذهن   غهلت ا ی  ر ان شناخ  یعیدرجازدن در  ج  طب ی،جزم یفلض ها یشاز پ یبعض یدر مسرال  شرناخت   ابقا

 یاً ه استا ثانمحد د کلد یکانت فلسره    منطق را ب  معلفت شرناس مع قد بود ک  ا الً سرل . هوییاسر عال یلتجلب  اصر
نهسرر     یف ینگذارده اسررت. لذا هوسررل  بل آن بود تا شرر یباق یزا قابل اتکا   ال یادهای  بن یاتذ اتِ ماه یبلا ییجا

 ی(. بطور کل11-13, 9831, ی)جماد ندک یلرا از نو مطلح   تهس یکانت ب  منطق صور یکلد  ر  یکان  یدارمههوم پد
 لدازداپیعز  نظل کلده   ب  شررهود م یسررن  هایفلضیشاسررت ک  از پ یگهت ک  هوسررل   ارم منِ دکارت توانیم

 دیک  با مهاه اسرررت یکان  یی ارم منِ اسررر عال ینهمچن رسررردایب   جود م یآگاه یاتمح و یقضرررمن آن ک  از طل
هوسرررل  از آن جا ک  قائل ب   یشررر اند ین. همچنگلددینائل م یب  درک   آگاه جلب ت یق  از طل یشرررینی،ماتقدم   پ
در  ینثابت افالطو یانتها ت ک  اع یناسررتا الب   با ا یافالطون یخارا از عالد محسررو  اسررت، صررورت یانی جود اع

 ذهن هس ند.  ثابت هوسل  در قلمل  یانعالد مُثُل،   اع



ود ب  آراء خ یافالطون توج  نموده   در فلسررره  یارسرررطوئ یلگهت ک   هوسرررل  ب  ب  تهسررر توانیم بنابلاین
بحث در  ی،در نظل   شررناسررییبحث هسرر  ر ینعقل داده اسررت. از ا یدن جدأمطابق با شرر یدیافالطون صررورت جد

است  محض یآگاه ی اسط یب یِم علقات ال هات ت،محض شرده اسرت. در نظل هوسل  ذ ا یآگاه  اسرط یم علقات ب
د ندارند. ب  زع ی یآن  جود   ماه یاسرررت   با قطت تعلق نهس   قوا یصرررد ر یامآن ق یب  نهس   قوا یامشرررانکر  ق

 یافاده ب  آن کند،یال هات حاصرررل م یخود ب  صرررورت ذهن ”یِال هات یثح” یقنهس از طل ینک هوسرررل  تنها پس از ا
 ییاس عال یاست ک  در آگاه یزیاز نظل هوسل  آن چ "یهس " ر ین(. از ا9867 گلان،یخ  )ر نمایدیم د   جو یمعن

 .گلددیبحث م یالحضور است ک  ذ ینا یدر رابط  با چگونگ ی  شناسیِی  بحث هس  یابدایحضور م
 ،یالیخ ی،ذهن ی،ماد را اعد از یدار  پد کندایم یسرررابق    تازه معن یب یکلم  فنومن را ب  صرررورت هوسرررل 

جا ب   یندر ا "هسرر ن". از نظل هوسررل  گلددی  ن  در حوا  حاضررل م یک  در آگاه داندیم یزی  ... چ یفعل ی،اسررم
دن در شرر یدارپد یظهور ب  معنا یبل حضررور اسررتا   از نظل   یسررتن یزیکی  ف ی اقع یتکلم  موجود یقدق یمعنا

ون چ شناخ ییهسر  ینقشر یدارباشرد. هلچند در ا اخل عمل هوسرل ، پد یبلابل م( با  جود یل ن)  ن  در عالد بیآگاه
 پندارندیم ییاس عال یدئالیسدهوسل  را ا یدارشناسیر ست ک  پد ین  از ا یافتا ییاس عال یآگاه جهان بل یگشودگ
. از نظل ا  کند یلتبد م قن یفلسه  را ب  علم تواندیم یدارشناسیپد کلدی(. هوسرل  گمان م77-921، 9831 ی،)جماد

 ینتل  مطمئن ینتلاست ک  م قن یشرهود یقاز طل یادهااسرت   چون درک ذ ات   بن یتعلد ماه یافلسره  علد ذات 
 یهگل را ب  مههوم  ینتل است. هوسل  عم قن یزن یل نیمحسو  ب یاناز اع یراه شناخت است، پس ذ ات از نظل ا  ح 

ضررور با ح ین  ا گلددیحاضررل م یاسررت ک  در بلابل آگاه یزیچ ین  از نظل ا  ع بلدایبکار م یسرر ادهبلابلا یعنیآن 
. باشرردی  موجود م ینع یپس معنا نوع شررود،یاسررت. از آن جا ک  معنا در ذهن، حاضررل   بل سرراخ   م یکی یهسرر 

ا ب ی  یدارشررناسرریپد ک  یهسرر ندا در حال یداریپد یلغ یاناز ذهن از نظل هوسررل  اع یل نجهان ب درموجود  یزهایچ
 یک  در فلسرره  سررن  شررودیخ د م یزهاییهم  چ ینیتفلسرره  هوسررل  ب  ع ر ینسررل   کار دارد. از ا یداریپد یاناع
 یررادگهررت بن توانینمررا م تنرراقض ی. لررذا برر  زبررانشرررونرردیمحسررروب م یلیتخ ی  ح  یلهظ ی،معقو ، ذهن یل اقعی،غ
(. در  اقت از آن جا ک  هوسررل  بلخالف کانت 11-71، 9831 ی،اسررت )جماد یتذهن ینیتِهوسررل  ع یدارشررناسرریپد

   یلهظ ی،محسو ، معقو ، ذهن یزهایچ یشامل هم  یاز نظل   "یهسر " کند،یتجلب  را محد د ب  محسروسرات نم
نا   مع گلدندیحاضررل م یک  در بلابل آگاه هاینا یندا   از نظل ا  هم شررویظاهل م یاسررت ک  در آگاه یلیتخ یح 
 یگل را بلاه یس ایاصطالح دربلابل ا یزن یدگلبلخوردارند. ها "یهس "از  ی  موجود هسر ندا   ب  عبارت ینع یابند،یم

 .گلددیک  در قسمت بعد بحث م بلدیبکار م یم ها ت یوهالب   ب  ش یهس 
د محد  شرروید،یب  عالد  اقت ک  با شررهود از آن آگاه م یک  از نظل هوسررل  هسرر  گلددیمالحظ  م بنابلاین

 جود دارد. همان طور ک  ذکل شررد  یدر حوزه معان یژه  بو یاج ماع ی،فلهنگ ی،علم یهابل در هم  حوزه شررودینم
 یهوسررل  بلخالف کانت از تجلب  در سررطح لی  گلددایکانت   هوسررل  هل د  مع قدند ک  معلفت با تجلب  آغاز م

 یبا ر اسررت ک  در تجلب  تنوع ین  بل ا کنداینم یومی  تجلب  را محد د ب  محسرروسررات ه کندیم یتحما تلیت سرر
 یاها ها، فنومن. همان طور ک  ذکل شرررد از نظل کانت ابژهیاضررری  ر یمنطق ی،ضرررل ر ی،مههوم ی جود داردم تجلب 

رد. از آن جا ک  از نظل کانت  جود دا شرررود،یاز آن چ  ظاهل م یشب یزیها چدر سررراخ ار ابژه یهسررر ند  ل یدارهاپد
عالد نومن    یعتاز طب تواندیک  توسرررط حس داده نشرررده درک کند، ا  نم یداردر پسِ پرد یزیچ توانردیفراهمر  نم

تا نومنِ کانت اس یا نهس یف شریءفنومن همان  یامشرهود  یء  شر یتاز نظل هوسرل  ماه ی.  لیدبگو یزیچ یشهاابژه
اخت را در شن یان. هوسل  آغاز   پاگلددینم یقابل شناخت تلق یلغ یابژه یئی،شر یده یدارشرناسراندر  اقت از نظل پد

 یهابژهعالد ا ییبخش معنا یاتبا ر اسرررت ک  حسررر ین  بل ا پذیلدیرا بطور کامل نم ییگلاحس ی ل داندایتجلب  م
محض  آلیسدیدههوسل  را از ا یدارشناسی. آن چ  پدانگیزانندیاِگو را بلم یعقالن یت  فعال دهندیم یلرا تشرک یتجلب

. ماندیشناخت هملاه آن م یان  تا پا دهدیتجلب  را فلاتل از حس قلار م "ءاس عال"اسرت ک   ینا کند،یم یزکانت م ما
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هوسل   یاگو یشناخت ممکن را داردا  ل ایاست ک  اق ض یمنطق یموضوع تجلب یا ی حدت منطق یککانت  یاگو
  ک داندیم یگلید یزهل چ یا یتهو یت،اگو را ذات، شخص ینخودش، ک  هوسل  ا ید   بلااسرت در خو یءشر یک
ر د یحسررر یتجلب  یگاهاسرررت ک  پا یشرررهود یی نظل یوناز نظل هوسرررل  مد یدعدم تلد ین. ایسرررتدر آن ن یدیتلد
هوسل  اگو آن چ  را در قلار داد. از نظل  یدر مقوالت فلاحس ییرا همچون مبنا آنرا مس حکد کلد    یدارشرناسریپد

 اسط  یاست ک  شناخت آن ب یدمس ق یاکانت صورتِ محض   ابژه "ماتقدمِ"   دهدیعالد است مورد شناخت قلار م
سررت، ن  در ا یدکارت ی ویهوسررل  ک  بل اسررا  پژ هش در کوگ یفلسرره  ییاسرر عال یجنب  ین. بنابلاشررودیانجام م

عال، ب  مههوم اس  یاست. در  اقت هوسل  با بکار بلدن ساخ ار آگاه یناسک  در حد  جودشر ی،شرناسرمحد ده معلفت
 یزتما ین(. بنابلا9833 ی،دانسرر   اسررت )دهباشرر یز جود آن چ ینع یال هات یثرا در پلتو شررهود   ح یزیاز چ یآگاه

 یحال . درفتیاکانت   هوسل   ییاسر عال یدر تها ت فاحش اگو توانیم ااز نظل کانت   هوسرل  ر "یهسر "مههوم 
ک  با  زبده است یهوسل   جود شناس ییاسر عال یاگو نهد،ینم یل نگام ب یشرناسرمعلفت یکانت از حوزه یک  اگو

 .یازدیدست م "یهس "ال هات   شهود ب  
 یهاتال  یثح ی  از نظل   یدانام ینآغاز یسسررأاسررت، ت یادراکات بعد ی ادراک را ک  پا ینهوسررل  نخسرر   

ادراک  ی ،ا ل یستاس یگلیاحضار د یمثا  بلا یبلا دهدیآن ارجاع م ینآغاز یسِسأمشراب  را ب  ت یدارِهل پد ی،آگاه
د    اح یاابژه شوند،یم یداربل من پد داری ابژه ک  سا یدای  ناپ یدابدنِ خود اسرت. از نظل هوسرل ، من از هم   جوه پ

 ید. از طلفبخش یم "یهس "ها ب  آن یتفعال ینکلده   با ا ید  لذا  حدت کثلات را تقو کندایدرک م یکسان یش هم
 تقویمیِ ودرا  با خ یدارشناسیهوسل  پد ر ینبخشرد. از ا یاسرت   خودش را قوام م یچیدهپ یدتقو ینا یلندهمنِ دربلگ

قوه بالهعل   بال یاتکل ح یانضررمام یموناد ی. از نظل ا  اگوگیلدیبلابل م نامد،یم یانضررمام یمن ک  آن را منِ موناد
ن بلابل با مجموع  آ یح  یا یدر ن یهامن، از نظل هوسرررل  منِ جوهلگون  بل فلاز تجلب  ین. ایلدگ یرا دربلم یآگراه
نجام هنوز ا یهاتجلب  یها   ح آن یفلأ  ت یدملکز جذب   نقط  تقو یرا کرانونمن،  ینبلکر  ا یسرررتاهرا هد نتجلبر 
 درک   ین(. بنابلا917-917، 9831 ی،ها گلف   است)جمادآن یها   آرز دادن آنب  انجام  یداست ک  تصم یانشرده

 .گیلدیانجام م یمیخودتقو ینا یمن از جهان بل مبنا یها  خواس   یافتدر
آن ک   یبلا ی. ب  زعد  گلددیدرنگ در  جدان ظاهل م یاسرررت کر  ب یزیآن چ یردارنظل هوسرررل  پرد از

ب  آن چ  خودبخود ب  خاطلمان خطور  یش انهادن    اسسلدن خو یخود را چنان ک  هسر ند ظاهل کنند، بجا یدارهاپد
ک  در زبان  نامدیم "اپوخ  " یا "ادندر پلان ز نه"عامدان    ر شرررمند الزم اسرررت ک  هوسرررل  آن را  یکار کند،یم

 از کار انداخ ن، کنار زدن   در پلان ز نهادن هل یعنی . اپوخ  از نظل هوسررل باشرردیم یقبازداشررت   تعل یب  معنا یونانی
اب خود، ن یب  منظور کشف زندگ ی،از آگاه یل ناز هل نوع ارجاع ب  عالد ب یگلدانی  ر  یشرناخ  یگون  تعهد هسر 

 یاپوخ  را بلا ی  ر ین(. از ا33-913، 9831 ی،مطلق دارد )جماد یاسرررت ک  از نظل هوسرررل  ذات ایاهی  خودآگر
  ذکل است . الزم بیابدیحضور م یانضمام یِموناد یِاگو یک  در آگاه بلدیبکار م "اییهسر " یا یدارب  پد یابیدسر 
  آن را عز  نظل از موجود   ر کلدن ب   جود دانسرررت. در هل حا   یلفتمد نظل هوسرررل  را نسذ یاپوخ  یدگلک  ها

 یکلدیبا ر  یمیخودتقو یلنظ ینیمضام یدگلها ی در فلسه یناست. همچن "یهسر "حاصرل کار هل د  آشرکار شردن 
 .گلدندیبودن مطلح م یگلاند -بودن   با -جهان -با عبارات در ی جود

شا   اف ید،تجد یآن ب  سو یللحظ    س ینا یزنده یحضور، شهود   بداهت در تجلب  یقتِنظل هوسل  حق از
  زعد ب یقتحق ی ِهمچون تار جهانیسررت  ز یتاالذهان ینب یدِر ند، تقو ینبعد   بعدتل اسررتا   ا یاصررالح در لحظ 

 یر ند یخیتدارد چلاک  تار یخیتهد تار جهان یستاست، ز یخمندتار یقتهمان قدر ک  حق یهوسرل  است. از طلف
 ک  همان گون  ک  گلددیمالحظ  م ر ین. از اسازدیجهان را هد ممکن م یسرتز یخیتهل فلد، تار ییسر  ز یتجلب 

 یثح یکننده دارا یدتقو یتجهان   ذهن یسرررتز یزاز نظل هوسرررل  ن داند،ی  زمانمند م یخمندرا تار یندازا دگلیرهرا
با هد بودن   در هد  یزنده یلحظ "خاص خود را دارد    یاز نظل هوسرررل  معنا ی تار یاسرررت.  ل ریخی  تا یزمان



 یدارشناسان (. در  اقت هوسرل  با ر ش پد938، 9831 ی،)جماد "  در رسروبِ معناسرت ینآغاز یمعنا یدِبودن در تقو
ا ب  زمان ت گذاردیدر باب زمان را کنار م اریخی  احکام ت هایتلق یقاتش،تحق یلل  زمان همانند ساأمس یخود در بلرسر

 اییآگاه یداست   ه یما زمان هاییآگاه یهم  یما شرکل گلف   اسرت، بسلدازد. از نظل   یک  در آگاه یاب  گون 
 یب  نحو زمان یاءاشررر ی  با هم  یداز زمان دار یدر ن یآگاه یما نوع ی. لذا ب  زعد  یسرررتبرد ن زمران قابل درک ن

مان آن ک  ز یب  آن بسنده نکلد. ا  بجا یهوسل  را سلآغاز کار خود قلار داد  ل یلتحل ینا یدگل. هاشرویدیم ج موا
(. 9831 یان،ملتبط کلد )صاف یدر جهان بودنِ   ییوه  ش ی  یِهس  یمن سرب کند، آن را ب  نحوه یآدم یرا ب  آگاه

 یباتقل گلیدلحاظ ممکن است با ها ین  از ا گیلدیاگو در نظل م ییاسر عال یدبا آن ک  هوسرل  زمان را در تقو ینبنابلا
 یِ ن آن در هسرردانسرر  یلنسرربت ب  زمان   دخ یدگلها ینگلش  جود یدر مورد زمان داشرر   باشررند،  ل ینظل مشرر لک

 نموده است.  یکدیگلاز  یزانسان نظلات آنان در باب زمان را م ما
لب رفت بحلان غ یبلا یخواسررت راه یغلب یدجد یک  هوسررل  با رجوع ب  اصررل فلسرره  گهت یدبا سرلانجام

ماندا  یباق تدکار یفلسه یدر حوزه یی  رجوع ب  منِ اس عال یبا اثبات خودآگاه ی  یدارشرناسیپد ی ل یابداب یراه
(ا   1، 9831اش مضررمل بود )هوسررل ، را هد داشررت ک  امکان راه خل ا از آن در فلسرره  یتمز ینا ی  یالب   فلسرره 

 .شودیپلداخ   م این املبود ک  در قسمت بعد ب   یاف  امکان را در ینا یدگلها

 یدگرو زمان از نظر ها هستی -5
از آن ک  هوسررل  اپوخ  را  یشاز راه   پ یکلد   تا قسررم  هوسررل  یدارشررناسرریاز پد یخاصرر یلتهسرر هایدگل

 ضت   با  نی  م ذکل شد ک  در ا یلفتاک  مد نظل هوسرل  بود، نسذ ییاپوخ  را ب  معنا یبا ا  هملاه شرد.  ل یلد،بکارگ
آن  ی   ک بود یلاز تحل یر ش یدگلاز نظل ها یرشرناسریدا. در  اقت پدگیلدینحوه تهکل  جود مورد غهلت قلار م ینا

 یاءبا اش ید ق  تما  مس یاءبل بازگشت ب  اش یاز شرعار هوسل  مبن یدگلحا  ها ین. با انامدیم یسر انسریا اگز یلرا تحل
 یدا  لدنگلیظاهل م یدر خودآگاه یدارهانسبت سوهه   ابژه است   پد یااسر قبا  کلد. از نظل هوسرل  نسربت ما با اش

  یک  در تار " جود"ب   یدارشناسیخواست با پدآ ردا    را از علش فل د یسوهه را حذف کلد   خودآگاه یدگلها
در نظل  ر ین(. از ا1،1، 9831شررده بود، بازگلدد )هوسررل ،  یده  ن  مههوم آن در حجاب غهلت پوشرر یقتفلسرره ، حق

 ممکن است. یدارشناسیا با پدتنه شناسی ی  هس شناسییهس  یاست بلا یر ش یدارشناسیپد یدگلها
 غافل شرررد. ب  اع قاد یندازا یدکارت، از ا ن ولوه یکیکرانت در اق با  موضرررت ا ن ولوه یردگل،زعد هرا بر 

 یِ نوع هس " یاست  لنو بنا کلده یادیادعا کلد ک  فلسره  را بل بن "پس هسر د  اندیشردیم" یدکارت با جمل  یدگلها
پلداخ ن  یخود بلا یدگل،ها ر ین(. از ا88، 9831 یدگل،رها کلد )ها ینرا نامع "س د ه" یِهس  یمعنا یا یشندهاند یءش
ک   پلدازدیم  ینیدازااین هس نده یعنی ب   یودج  یساخ ارها یل  ب  تحل کندایآغاز م یشندهاند یِاز هس  "یهس  "ب 

  جود است.   یگاهتجل
ست ک  ا ینهس نده در ا ینا یزاست. تما یگلد یهااز هس نده یزاست ک  م ما یاهسر نده یندازا یدگلنظل ها از
تا   اس ینهس ن دازا یژگی  ی. لذا فهد هسر شرودیگشروده م ی  یهسر ن بلا یناش، اهسر ن یقاش   از طلبا هسر ن

ک   ینب  مثاب  هس نده همواره خود را بلاسا  امکا ینازاهایدگل مع قد است داسرت.  شرناسران یهسر  یاب  گون  یندازا
 یندازا  یس انساگز یدتقو یصور یمعنا ینا   فهمدیآن امکان را م اشیدر هس  یعنی کندیم یینخودش آن اسرت تع

نظل  یندازا یمیهمانند هوسل  ب  خودتقو یزن یدگلها گلددی(. همان طور ک  مالحظ  م97-61، 9831 یدگل،اسرت )ها
 یا دآییها بار مدر آن ینک  دازا یک  امکانات یمعن یناسررتا ب  ا یموضرروع کامال  جود ینا  ب  ا یکلدر  یداردا  ل

 ی جود دیتقو ینها بل اسا  ا  هس نده "یهس "از  ین  فهد دازا کنندایم یدرا تقو یندازا یِهس  گزیند،یبلم راها آن
 . گیلدیانجام م

اگل  جود  یناز آن آگاه نباشند. بنابلا دارند هلچند یاز هس  یاف یها دربا ر است ک  هم  انسان ینبل ا یدگلها
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 یافتدر نیکلدن ا یادین  بن سازیر شنشناسان  است. ا   یهس  -یشراشرناسران  نباشرد، دسرت کد پ یما آشرکارا هسر 
 یآدم یمع قد است رف ار   طلز تلق هایدگل(. 22، 9831 ی،)ر نامدیم "یادینبن یشناس یهس "شناسان  را  یهس  -یشراپ

 ینمسلط   غالب است. ا  بل ا یبل نوع خاص ظهور   انه اح اسرت ک  در هل عصل یهمواره مب ن یآشرکارکنندگ یعنی
کل را شرر ی احد یدار  آشررکار کلدن  جود دارد   آن د  پد یآشررکارگ ینب یام قابل   د طلف  یک  باز اسررتبا ر 

با  ینسبت آدم   یابا اش یار ییگوناگون ر  یهاوهنح یانم یزتما یدگلگلدد. ها یلتهسر یخیب  نحو تار یدک  با دهندیم
آ ردن، ابژه کلدن   نظد  -  فلا داندیم حقیقت یا یمخ لف خودِ نرامسررر ور یهراحرالرت یهراموجودات را تهرا ت

 یدر هل عصررل یدگلاز نظل ها ین(. بنابلا211، 9837 یمل،)ب شررماردیبلم یآدم یرا سرر  نحوه آشررکارکنندگ یدنبخشرر
کار آش یندر عصل حاضل ا ی  ب  زعد   شروندایگشروده   آشرکار م یم ها ت بل آدم یاها ب  گون   هسر نده یهسر 

 است.صورت گلف   یدنق ابژه کلدن   نظد بخشیاز طل یکنندگ
ر محو یفاعل آگاه یادکارت، کانت   هوسررل ، سرروبژه  ییدر فلسرره  اسرر عال یدطور ک  مالحظ  گلدهمان

لسرره  بلخالف ف یدگلم علق ادراکِ سرروبژه اسررت. اما در تهکل ها یاابژه  باشرردسرروبژه ناسررت   هل چ  از جنس  یقتحق
 یبلا ییلتغ نی  هم شودیم یدظهور موجودات تاک ی  بل چگونگ شرودیبلداشر   م ییاز فاعل اسر عال یدتاک یی،اسر عال

 یآدم شناخ ییهس  ارهد ساخ نشان د کندیم ی(. ا  سع973، 9837 یمل،)ب گلددیساز مسرلنوشت یدجد یع مابعدالطب
جمت  ینحوه ارتباط نوع ین جود داردا بل ا یا  ن  ابژه یاارتباط دارد ک  در آن ن  سرروبژه یاءبا جهان   اشرر یاب  گون 
 ینت ب  انسررب یزن ی  آدم باشرردیانکشرراف   حضررور م یظهور، گشررودگ ینموجود ع یلیاسررت ب  تعب یگانگیشرردن   

(. نظل ب  آن ک  الزم  سوهه بودن، انهکاک جهان از انسان 11، 9837)همان،  ستا  انکشراف گشوده یظهور، گشرودگ
 اندیشدیاست،   اگل ا  م یندازا یژگیبودن   -جهان -در یدگل،آن بسلدازد،   از نظل ها ییب واند ب  شناسا یاست تا  

بژه، سرروهه   ا ینب یدکارت هایویتا  ثن یدگاها در دلذ یسررت،ن اندیشررد،ی  جدا از آن چ  ب  آن م اندیشرردیم یزیب  چ
 ییگانگ یانسران   جهان، علد   اخالق  ... ک  نگلش مسلط عصل مدرن است،  جود نداردا   ارتباط سوهه   ابژه نوع

 ینب  ا یحضور گشوده است. در تهکل هوسل  هد گشودگ ینب  ا ی  حضور است   آدم یگشودگ یناست. موجود ع
 گلف ار است. یدکارت یتهنوز در ثنو ی  یی،هوسل  بل فاعل اس عال یدبا تاک یدارد  لحضور  جود 

ر د ام، د یت،را در بودن   چگون  بودن، در  اقع یاستا   هس  یاهس نده یِهس  یش هم یهس   یدگلنظل ها از
گشوده  یحضور است   آدم ین(ا   همان طور ک  ذکل شد موجود ع99، 9831 یدگل،)ها یافت توانیدر ارزش   ... م

 ثیهمچون هوسل  بل ح یزن یدگلها ین. بنابلایابدی  موجود را درم "یهس "شهود  یق  از طل باشردایحضرور م ینب  ا
 دارد. یدکأت یهس  یافت  شهود در در یال هات

کند    یممشاهده امکان فلاهد  یبلا یدارینپد یه   اساسیندگشرا یتوانشر یفهد در مقام هسر  از نظل هایدگل
همواره شرررکل  یفهد از نظل   ین(. بنابلا11، 9111 یدگل،)ها گوییدیم یندازا ینشاسرررت ک  آن را ب یزیسرررازنده چ

اسررت، لذا  یب  هسرر  یشرریگشررا یکلدیبلک  ر  یسررتن یندر ذهن دازا یتبازنمود محض  اقع یا یلدارد   تصررو یلی أت
 یظهور یاماز  جود   ق یرا ن  شرررناخت بلک   جه یردنفهم. ا  (116، 9839 ی،)احمرد شرررودیراه هسررر ن م یردنفهم
 یدگل(. ها13،11، 9871 ی،)خاتم نمایانندیرا م "یهسرر "کلدن  یل  تهسرر یدنفهم ی  از نظل   داندی( میسرر انس)اگز

 یک(. در هلمنوت2111)شررا  ،  کندیملتبط م "  تها ت یتهو ییشررناسررا"  تهکل در  یهمسرران ی،فلهنگ را ب  هسرر 
را همواره پلتاب  یشک  خو یجزئ گلدد،یآغاز م یندازا یسررازنده یلایچشررد اندازها با جزء م یندگانگچ یدگلیها

د چشررر یاز چندگانگ ی. آگاهیابدیم بلد،یفلهنگ ک  از آن ها ب  ارم م یکزبان    یکطلح،  یکشرررده ب  در ن 
 یدگلاز نظل ها یدنک  فهم گلددیمالحظ  م ین(. بنابلا967، 9871 یچ ،اسرررت )ن یدهب  ارم رسررراز نظل  ی  یزاندازها ن

 خود را ینچلاک  دازا کندیم یینتع یزرا ن یندازا  نهسرر ییوهاسررتا   شرر یهسرر  ییندهدارد   گشررا ی جود ی جه
 ییختار یک   اجد عالم داندیم یخیتار یرا موجود یندازا یدگلها ین. همچنریزدیطلح م یشهابلاسررا  فهد امکان

  است ک یبلاسا  سن  ی  بلداشت   فهد   کندیسرنت رشد م یکاسرت ک  در  یموجود یندازا یاسرت. ب  زعد  



 ی  هس کند تا ب یانآن چ  ک  با سرنت در حجاب رف   د باره کشرف   نما یدبا ین. از نظل ا  دازاکندیم یدر آن زندگ
 .  یابددست 

 خاص ی جود یها، بل در نحوه  تحو  آن ییلدر حلکت   تغ یا ءیازمان ن  در خود اش یدارپد یدگلنظل ها از
 -ل،م -یآن را ب  سو توانیاست ک  م یاز هس  یانحوه یک  آدم گیلدینشأت م یقتحق یندارد   از ا یش ر یندازا

شررد از نظل کانت زمان شررهود محض اسررت بدان  ذکل (. همان طور ک  قبال69ً، 9839 یمی،کلد )عبدالکل یفبودن تعل
 شد یفقا یاست. پس زمان از نظل   ییشناخت صلفا در شهود محض زمان قابل بازنما یبلا یک  هل م علق ممکن یمعن

 یخود ادراک یدگلاز نظل ها ی.  لگذاردی  بر  نحو مراتقدم بل ذهن اثل م گیلدیصرررورت م یکر  در آن هل نوع دادگ
ب  ساخ ار  ی  بطور کل کندایم یینرا تع یس ادنا -لدر بلاب یچگونگ یشاسرت. لذا زمان از پ یزمان ملیهد ا ییاسر عال

از نظل  د،دانیفارغ از زمان م یرا امل ییاس عال یبلخالف کانت ک  خودادراک ر ین. از اشودیملبوط م یس ادنا -بلابل
استا    مع قد است زمان، زمانمند یدگل(. ها868، 862 ،9839 یمی،است )عبدالکل یزمان یاسراسرا امل یندازا یدگلها

اشد. داش   ب یندهرا در املِ آ یتهل آن تواندیگذش   م یشمن اسرت ک  فلاپ یتِهل آن ینزمان اسرت. چلاک  دازا یندازا
کامال  هایدگلزمان از نظل  ین(. بنابلا79، 9838 یدگل،)ها زیدیزمانمند بودن ممکنِ خود م یهمواره در نوع ینلذا دازا

ک  در گذشر   شکل گلف  ، در حا   یمعنا ک  با  جود ینزمانمند اسرت بد یندازا ی  ب  زعد   یابدیم ی جود یثح
 . ا  زمان است.بلدیب  سل م یزمانمند یدر نوع یش لذا ا  هم گیلدایم یدتصم یندهآ یبلا

 گیرییجهو نت نگریبا هم -6
ون ب  افالط یدگلان قاد ها ینالذا اطالق کلده    یتک   جود را ب  موجود   ماه اسررت یفلد ینفالطون را ا لا

از  افالطون رسرردیاسررت ک  موضرروع آن موجودات هسرر ند ن   جود. ب  نظل م اییع مابعدالطب گذاری ک  پا اسررت ارد 
مخ لف در آراء کانت، هوسررل     یهااسررت ک  ب  شررکل یسررمیآلیدها یانگذاربن دهد،یجا ک  اصررالت را ب  ذهن مآن
 یست جدا از عالد محسو  ن یعالد مثل افالطون درکدام از آنان  یدد  جود در نظل هشرده است. هلچن یاننما یدگلها

 یی  ذهن گلا یدارمطلح کلدن پد توانیرا م یدگلافالطون بل ها یلتراث ین. بنرابلاگلددی  در ذهن انسررران آشرررکرار م
 دانست.

در  شررود،یمخن گه   سرر یءک  از  جود شرر یهنگام یچلا ک  ب  زعد   داندایم یء جود را  ضررت شرر کانت
بلخالف  " جود"از نظل کانت ا ال  ین. بنابلاشودیم یق  تصد گلددیآن  ضرت م یناتبا تمام تع یء اقت مههوم آن شر
 شررینیی  پ یبیتلک یمههوم " جود" ثانیااسررتا    یءشرر " ضررتِ"   یسررتن یتذات   ماه پنداشررت،یآن چ  افالطون م

نت از عالد کا ین. بنابلایابدیمعنا م ییاستا   با  جودِ فاعل شناسا   در عمل شناسا یاسرت ک  حاکد بل ادراکات حس
 یع باز نظل کانت احکام مابعدالط ین،. با  جود اگیلدیک  مسر قل از فاعل شررناسررا   زمان اسررت، فاصررل  م یمثل افالطون

ماتقدم    دیاست ک  با مهاه ییمن اسر عالگهت کانت قائل ب   ید. در کل باماندیم یتجارب بشرل   زمان باق ازمسر قل 
ان در قالب زمان   مک یدارهاپد یا. از نظل کانت موجودات گلددینائل م یتجلب  ب  درک   آگاه یق  از طل یشرررینی،پ

د . با  جوداندینومن را ممکن نم یاب  ذات موجود  یا  بلخالف افالطون دس لس ر ،یناز ا گلدندایدر ذهن آشرکار م
ا  از  یدگل،ب  زعد ها یرا مطلح کلد،  ل یدانسرررت   انسرررانِ زمان یدر فهد   ادراک آدم یلانت زمان را دخآن ک  ک

با  یااسیشرنیبا زمان،   فقدان هسر  یونددر پ یآن را غهلت از پلسرشِ هسر  یلدال یدگلدارد. ها یسرن  یزمان بلداشر 
قدم   مات یدتوج  کانت ب  تجلب    مهاه توانیرا م یدگلکانت بل هوسرررل    ها یعمده یل. تاثداندیم ینموضررروع دازا

 بصرررورت یدمهاه یندر فهد هسررر ند. هل چند ا یل  زمران   مکران( دانسرررت ک  دخ ی،هسررر  یلنظ ی)مقوالت یشرررینیپ
 .گلددیظاهل م هایدگلهوسل     یدر فلسه  یم ها ت یهاب  شکل یمیخودتقو

   استا الب یافالطون یخارا از عالد محسو  است، صورت یانیعهوسرل  از آن جا ک  قائل ب   جود ا اندیشر 
ثابت هوسل  در قلمل  ذهن هس ند. هوسل  بلخالف کانت  یاندر عالد مُثُل،   اع یثابت افالطون یانتها ت ک  اع ینبا ا
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   یظله ی،محسو ، معقو ، ذهن یزهایچ یهم  املش یاز نظل   "یهسر " کند،یتجلب  را محد د ب  محسروسرات نم
نا   مع گلدندیحاضررل م یک  در بلابل آگاه هاینا ی  از نظل ا  هم  شرروندایظاهل م یاسررت ک  در آگاه یلیتخ یح 
ت معلف یکانت از حوزه یک  اگو یبلخوردارند. در حال "یهسررر "از  ی  موجود هسررر ندا   ب  عبارت ینع یرابنرد،یم

دست  "ی هس"زبده است ک  با ال هات   شهود ب   ی جود شناس هوسرل  ییاسر عال یاگو نهد،ینم یل نب مگا یشرناسر
وخ  اپ ی.  گیلدیانجام م یمیخودتقو ینا یمن از جهان بل مبنا یها  خواس   یافتدر . از نظل هوسل  درک  یازدیم

 لی . دابییحضرررور م یانضرررمام یِموناد یِاگو اهیک  در آگ بلدیبکار م "اییهسررر " یا یدارب  پد یابیدسررر  یرا بلا
  آن را عز  نظل از موجود   ر کلدن ب   جود دانسرررت. در کل هل د   یلفتمد نظل هوسرررل  را نسذ یاپوخ  یدگلها

 "یهس "  ب  هل حا  حاصرل کار هل د  آشرکار شردن  دانندای جود م ینرا ع یدارب   جود را ممکن،   پد یدسر لسر
. با آن ک  هوسل  یستبد ن زمان قابل درک ن اییآگاه یده است   یما زمان هاییآگاه یاست. از نظل هوسل  هم 

در مورد  ینظل مشررر لک یباتقل یدگللحاظ ممکن اسرررت با ها ین  از ا گیلدیاگو در نظل م ییاسررر عال یدزمان را در تقو
اب انسان نظلات آنان در ب یِدانس ن آن در هس  یل  دخ زماننسبت ب   یدگلها ینگلش  جود یزمان داشر   باشرند،  ل

تهکل  یدگلاسررتا در  اقت ها یاربسرر یدگلهوسررل  بل ها یلاتتاث ین،نموده اسررت. با  جود ا یکدیگلاز  یززمان را م ما
ال هات، شهود، زمان، اپوخ     ی،هس  یب  معنا توانیم یلاتتاث ین. از جمل  اکندیهوسرل  را در علص   جود مطلح م

 .یابندیلبا   جود بل تن کلده   حضور م یدگلها یدر فلسه  ییلتغ یقدر دانست ک  با یمیخودتقو
 ین  اب ی  حضور است   آدم یگشودگ یناسرت. موجود ع یگانگی یدگل ارتباط سروهه   ابژه نوعیاز نظل ها

 ی،یعالهوسل  بل فاعل اس  یدبا تاک یحضور  جود دارد  ل ینب  ا یحضرور گشوده است. در تهکل هوسل  هد گشودگ
 یدتاک یس ه یافت  شهود در در یال هات یثهمچون هوسل  بل ح یزن یدگلگلف ار است. ها یدکارت یتهنوز در ثنو ی 

 ی جود ی جه یدگلاز نظل ها یدنفهم یناسررت. همچن "یهسرر "با شررهود مطلق قادر ب  درک  یآدم یدارد. ب  زعد  
 یاست. ب  زعد   یخیتار یک   اجد عالم داندیم یخیتار یرا موجود یندازا یدگلاستا ها یهس  ییندهدارد   گشرا

 یاسررت ک  در آن زندگ یبلاسررا  سررن  ی  بلداشررت   فهد   کندیسررنت رشررد م یکاسررت ک  در  یموجود یندازا
. یابدت دسرر یکند تا ب  هسرر  یانآن چ  ک  با سررنت در حجاب رف   د باره کشررف   نما یدبا ین. از نظل ا  دازاکندیم

ا معن ینبد تزمانمند اسرر یندازا ی  ب  زعد   یابدیم ی جود یثکامال ح یدگلکل شررد زمان از نظل هاهمان طور ک  ذ
ب  سل  یندزمانم یدر نوع یش لذا ا  هم گیلدایم یدتصم یندهآ یک  در گذشر   شکل گلف  ، در حا  بلا یک  با  جود

 .نامدیرا زمان م ینک  دازا ر دیم یشتا آن جا پ یقطل یندر ا یدگلها بلدایم
   یدگل،  زمان از منظل افالطون، کانت، هوسرررل    ها یر نرد تحو  نگلش ب  هسررر  توانیخالصررر  م بطور

 نشان دادم یلاند، را بصورت زداش   یدگلفالسه  بل افکار ها ینک  آراء ا یلیتاث ینهمچن

روند تحول نگرش به هستی و                           انتقادات هایدگر                     تاثیر بر آراء هایدگر 

 زمان

                                              

 

  

 

 

افالطون جهان مثل را که الیتغیر، ابدی و واجد ثبات 
 یگذرا و ناپایدار را سایه است، حقیقی و موجود، و دنیای محسوسِ

آن، و پددیددار فرک کرده چنینیو وی امان حقیقی را در دنیای 
مثل و ابدی فرک کرد؛ و امان دنیای محسوس را تصویر ایو امان 

 چستی مستقل اا ذچو شناسا و امان وجود دارده داندهابدی می

کردن پدددیدددار و مطرح 
 گراییذچو

پنداشت، برخالف آن چه افالطون می "چستی"اا نظر کانت اوال 
شیء است لذا محدود به محسوسات است؛ و  "وضعِ"ذات و ماچیت نیست و 

می ترکیبی و پیشینی است که حاکم بر ادراکات حسی مفهو "چسدتی"ثانیا 
یابده پس به ذچو اسدت؛ و با وجودِ فالل شناسا و در لنل شناسایی مننا می

شدناسدا بسدتدی دارده کانت اا امان برداشتی سنتی دارد، چرچند اا نظر او 
گیرد و انسددانِ امانی را احسدداس، فهم و شددناختِ آدمی در امان انما  می

 هکندمطرح می

توجه کانت به تمربه و 
 مفاچیم ماتقد  و پیشینی

)مقوالتی نظیر چستی، و امان 
 و مکان(

افدددالطدددون 
ای گذار مابندالطبینهپایه

اسدددت که موضدددو  آن 
موجودات چسدددتندد نه 

 هوجود

کانت اا تحلیل 
شددناسددانه وجود چسددتی

آدمی و اا پرسِش چستی 
در پیوندد بدا امان لفلت 

 کرده استه



 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و هایدگر دیاگرام هستی و زمان از نظر افالطون، کانت، هوسرل -9شکل

ر آن شکل ک  د ایین   زم یطشلا یل  زمان تحت تاث یفالسه  در مورد هس  ینگهت آراء ا توانیم یبطور کل
نت تحت مُثُل را مطلح کلده،   کا ی نظل ید پارمن یلمثا  افالطون تحت تاث یاسرررتا بلا یگلیاز د یزاند، م ماگلف ر 

 یسررل  بلادانسرر   اسررتا همچنان ک  هو یبیتلک یشررینیرا جزء احکام پ "یهسرر " یومه یت  شررکاک ییگلاتجلب  یلتاث
 یاز دست رف   یتنومع یابیباز یبلا یدگلپنداش     ها یتذهن ینیتِرا ع "یهسر "م قن در فلسره   ایی ب  نظل یابیدسر 

 لییفالسه  در مورد زمان هد م اثل از تصو ینآراء ا یدر سراحت  جود انسران پلداخ   است. از طلف "یهسر "بشرل ب  
ل عالد مث یِزمان ابد یلک  از نظل افالطون زمان محسررو  تصررو ر سررتیناند. از امطلح کلده یاسررت ک  از هسرر  بوده

 لیزماِن دخ یدگلاسرتا   از نظل هوسل    ها ییفقط در شرهود محض زمان قابل بازنما یاز نظل کانت هسر  گلددایم
 یزخود در مورد زمان را ن یبحث  جود یدگلها چندنقش دارد، هل  یهسرر  یافتانسرران در درک   در یمیدر خودتقو

   هایدها از یجک  ب  تدر گلددیآراء مالحظ  م ینا یدر بلرسرر ین. بنابلاداندیرا زمان م ینک  دازا بلدیم یشجا پتا آن
 مانمندی  ز ییگلاذهن یب  سو ی  حلک  شودایف   مفاصل  گل یمطلق   مسر قل از ذهن شناسا   زمان افالطون یدمهاه
 .گیلدیصورت م یآدم

 منابع
 تهلانم نشل ملکز. ،یادین  پلسش بن یدگلها ،(9839ب. ) ،یاحمد

ی چیزچای محسوس، شامل چنه "چسدتی"اا نظر چوسدر  
شددوند؛ منقو ، ذچنی، لفظی و حتی تخیلی اسدت که در آگاچی ااچر می

گردند و مننا چدا کده در برابر آگداچی حاضدددر میی ایوو اا نظر او چنده
برخوردارنده  "چسدددتی"یابند، لیو و موجود چسدددتند؛ و به لبارتی اا می

 نظر در اگو استنالیی متقوی دخیل در آگاچی انسان و در را امان چوسر 
 گیردهمی

مننای چستی، 
التفات، شهود، امان، اپوخه و 

 خودتقوینی

اا چسدتیِ اندیشنده آلاا  "چسدتی "چایدگر برای پرداختو به
پردااد که تملیداه کند؛ و به تحلیل سددداختارچای وجودی داااینی میمی

اا نظر چایدگر ارتباط سوژه و ابژه نولی یداندی استه موجود وجود استه 
به الم لیو گشدودگی و حوور است و آدمی به ایو حوور گشوده استه 

فهنیدن استه چنینیو  "چستی"وی آدمی با شهود مطلق قادر به درک 
ی چسددتی اسددته امان اا اا نظر چایدگر وجهی وجودی دارد و گشدداینده

یابد و به الم وی دااایو اماننند جودی مینظر چدایددگر کدامال حید  و
اسدت بدیو مننا که با وجودی که در گذشدته شکل گرفته، در حا  برای 

ده برگیرد؛ لذا او چنیشده در نولی اماننندی به سر میآینده تصدنیم می
 به الم وی دااایو امان استه

 

اپوخه چوسدددر  به 
مننددای در پرانتز نهددادن چر 
گونه تنهد چستی شناختی و 

اا چر نو  ارجا  به  رویدردانی
لدالم بیرون اا آگداچی منکو 

اپوخه را لز   چایدگرنیسددته 
نظر اا موجود و روکردن بدده 

 ندهداوجود می



04 

 

 ( تهلانم طلح نو.یافالطون )تلجم  محمد حسن لطه ،(9837) بورمان،کار 

 تهلانم سل ش. ،یمیب. عبدالکلتلجم  ، یدگلها ینمارت یها یش ر شنگلان  اند یبلرس ،(9837 . ) بیمل،

تهلانم  ،ینجال  الد یمج ب یتلجم ،  یسررت فلسرره م فلسرره  چ یاتکل یدهبلگز ،(9811آ. اسرر ل   ) یچارد،ر پاپکین،
 حکمت.

 تهلانم ققنو . ،( زمین    زمان  پدیدارشناسی9837 . ) ،جمادی

ه دانشکد ی نشل ،یاز منظل کانت   سهل رد شرناسییهسر  یقیتطب یبلرسر ،(9831) یدملتضریسر ی،شراهل د حسرینی
 .11 18شماره  ،مشهد یاتاله

 .یش تهلانم اند ،یدگله یش جهان در اند ،(9871م. ) ،خاتمی

 معلفت ،یی اس عال آلیسدیدها یامحض  آلیسدیدههوسرل م ا یدارشرناسریپد ،(9833) یالله یتح.ر. آ یم ،فه دهباشری،
 .981-972، 1، شماره 6سا   ،یفلسه

با  یبیج یک ابها یتهلانمان شارات شلکت سهام ،یابندریتلجم  نجف در، فلسره  غلب ی تار ،(9811بلتلاند ) اسرل،ر
 .ینموسس  ان شارات فلانکل یهمکار

افالطون. معلفت  یشرر آن با اند یاجمال یقاشررلاق   تطب ی مثل در نگاه شرر ،(9831) پناهیزدان. ی . ی،ملتضرر رضررایی،
 .1، شماره 7سا   ،یفلسه

 .872-817 ،83 ،راهبلد ،یفلسه یککانت بل هلمنوت یلتاث ،(9831م. ) ،رهبلی

 .تهلانم آگ  ،یگیا. معصوم ب، تلجم    زمان ی  هس  یدگلها ،(9831ا. ) ری،

 نیاپا ،یاالشلاق سهل رددر نظل ادموند هوسل    نسبت آن با حکم  یدارشرناسیپد  (،9867) محمدرضرا گلان،ریخ  
 ارشد.  ینام  کارشناس

-939، 99د ره  ،فصلنام  فلسه  دانشگاه تهلان ،زمان یکهلمنوت یدارشناخ یپد یبلرسر ،(9831محمد جواد ) صرافیان،
919. 

 .1-22، 1)نام  حکمت(. شماره ینپژ هشنام  فلسه  د ،یددر تهکل جد یزمانمند ،(9836منوچهل ) بیدی،درهصانعی

 تهلانم نقد فلهنگ. ،از کانت یدگلها یلبل تهس یشلح ،(9839) یژنب عبدالکلیمی،

 .یتهلانم ان شارات خوارزم ،ع. ا. فوالد ند، تلجم  فلسه  کانت ،(9867ا. ) ،کورنل

 تهلانم نشل نی. ،تلجم  عبا  باقلی، فیلسوفان بزر، یونان باس ان ،(9877لوچانو دکل ) مبشن ل ،

 912-971, 11 ،یپژ هشنام  علوم انسان ،یر عصل ر شنگلکانت   بحلان شناخت د ،(9831ع. ) ،ملادخانی

، شماره 7سا  ،یمعلفت فلسه ،  کانت یشهلز ر یش در اند یبل هس  یتامل ،(9833) یا.ع.ا. مسگل یدمحمد،س منافیان،
9 ،282-219. 

 تهلانم طهوری.  ،نگاهی ب  فلسه  ی آموزش   پل رش ،(9839زاده، میل عبدالحسین ) نقیب

 تهلانم نشل ملکز. ،یب. احمدتلجم  ، جس ارها ین مدرنم گز یکهلمنوت ،(9871د.  . ف. ) ،نیچ 

 ،دنام خل ،ب  ارسطو یژهمثل افالطون   ان قادات  ارده بل آن با نگاه   ی نظل ینقد   بلرسر ،(9831عبداهلل ) سریلت،نیک
 .16شماره 

 تهلانم ققنو . ،ی . جمادتلجم  ،   زمان یهس  ،(9836م. ) ،هایدگل

 تهلانم نشل نی. ،ع. رشیدیانتلجم  ،   زمان یهس  ،(9831م. ) ،هایدگل

 تهلانم نشل ملکز.  ،یعبداله یعل یتلجم ، یگلمههوم زمان   چند اثل د ،(9838) ینمارت هایدگل،

 ی،اردکان یتلجم  رضررا دا ر، فلسرره    بحلان غلب ،(9831) یلین  سررا یاسررسل ک.  یدگل،ادموند، م. ه هوسررل ،
 تهلانم هلمس. ،یشهاب یاءض یز  پل  یمحمدرضا جوز

Alweiss, Lilian (2007), Leaving Metaphysics to itself, International Journal of 



philosophical studie,. Vol 15(3), 365-349, 
Heideger, M. (1990), Being and Time, Trans. J. M. a. E.Robinson, Oxford: Blackwell.  
Hodge, Joanna (2002), Ethics and time Levinas between Kant and Husserl, The Johns 

Hapkins university pres. Vol 32, No ¾, 132-107. 
Schmidt, Claudia M. (2008), Kant’s transcendental and empirical psychology of 

cognition, Stud, Phil. Sci. 39, 472-462. 
Shaw, R. (2004), Towards a Heideggerian pedagogy, Annual Philosophy of Education 

Society of Australasia Conference, Melbourn, 33, 26-28. 


