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پیوستگیگورکیرکیبنیایدعالیقمیان»کهدهدنشانتااستنوشتهتحقیقیاشپونهایمپاول•
«جابیایاحکام»خاصیقسمدارایدرونیپیوستگیاینگرچهدارد،وجودمندی،نظامدرونی

.سازدمیراعالیقزندهبافتکهاستمفروض



شناساییاعلففلسفهطبیعتازنهوکندمیآغازانسانازتفلسفشیوهایناصلیخصوصیت•
7ص.شناساییموضوعفلسفهنهواست

پرداختهحقیقتینازبانیستایشبهکمدستوجودیفلسفهیبرجستهفیلسوفانتمامیمحتمال•
کهفردازعمدتاهااناما.داردوجوداشخاصازاجتماعیدرفقطشخصیمقامدرراانساناندکه
9ص.کنندمیبحثاستشخصیهستیمعنایبهمعطوفاصیلخودیبرایاوطلب



عزتصاحبوجودیفیلسوفهرتقریباکهیابدمیدرشین.ال.راجر•
اوظرنازکهچرابخوانندوجودیفیلسوفرااوکهخواهدنمینفسی
ازیکیمنکهمعناستبدان«هستموجودفیلسوفمن»کهاینگفتن

کهآنحالواندمعروفوجودیفیلسوفانبهکههستممردمیدستهان
شماکوششازو-هستمخودممن»بگویدخواهدمیوجودیفیلسوف

«.آیدنمیخوشمخودتانبندیطبقهدردادنمجابرای



رسیممیدیوجوفیلسوفانمیاندرایمانیبیبهمذعنفیلسوفبهکههنگامی•
آنورتصتریننابدروجودییفلسفهبهظاهرا،کامووسارترمانندکسانی

وریخودمختادینیدعویهرانکاردراینانکهآیدمینظربهزیرارسیممی
.بینیمیمنماهاییمتناقضنیزجاایندرحتیولیباشندفردکاملمسئولیت

اینفت؟گبایدچهمارکسیسمباسارترتفکررابطهخصوصدرنمونه،محض
ترکم،نیستپرشورچندانظاهربهگرچهواستانتقادیهمومثبتهمرابطه

(13ص).نیستنمامتناقضمسیحیتباکگوریرکیتفکررابطهاز



اینازوجودیفلسفهبهمعتقدندپدیدارشناسانوهوسرلمیاندیگرشدیدنسبتاتفاوتیک•
علمیرایپدیدارشناسوکردمیتاکیدماهیتبرهوسرلکهحالیدرکهشودمیناشیواقعیت

.کندیمتاکیدوجودبروجودیفیلسوفانگاشتمی(تیکایده)ماهویصورتبهمعطوف
(16ص)



هربهاما:تگففلسفهتوانمیزوربهکلمهدقیقمعنایبهراگراییانسان•
فلسفه.ماستیزمانهدرنفوذپرهاینگرشازیکیگراییانسانتقدیر

راشپرساینگیرد؟میموضعچگونهگراییانسانبهنسبتوجودی
راییگانساننوعیوجودیفلسفه»عنوانبامشهوریگفتاردرسارتر
(21ص).کندمیمطرحعمدهطوربه«است

ماکهدالیلیجستنلزومبهکاموواستنگریستهیاسدیگررویبهسارتر•
همهنایبا.استکردهاذعانبرندمیمعناییبیوبودنعبثورایبهرا

ودعقایکاملانکارازپسفقطکهگفتخواهنداینانتمامیشاید
ودشونمیمتولدایتازههایامکانکهاستمرسومومتعارفمعیارهای
(25ص).گیردمیصورتهاارزشگذاریبازارزش



شیوهبارزصفتکهانسانذاتدربارهبنیادیپرسشگریکهکردادعابتوانشایدگفتیمبنابرآنچه•
راهینیزشتدااساطیریخصلتهنوزانسانتفکرکهایدورهدراستوجودیفیلسوفتفلسف

(29ص).جستمیخودشکردنبیانبرای
یهودقومآمیزمکاشفهوخیالیهایزنیگمانهازعیسیتعالیمکهاستکردهنشانخاطربولتمان•

متصمیوقتعنوانبهزمانپایانبرهاآنتاکیددرتعالیماینوجودیخصلت.بوددور
(37ص).هویداست



تیکرومانمکتباعتالیحالدرروحوروشنگریعصرگراییعقلمیانهجدهمقرنپایاندر•
بدینجز.کنیممتصلرومانتیکمکتبباراوجودیفلسفهتوانیمنمیامابودشدهایجادتعارض

باوجودیسوفانفیلاما.بودندمخالفپنداشتندمینظرانهتنگپرستیعقلچهانبادوهرکهمعنا
(47ص)گراییعقلباکهبودندمخالفقدرهمانگریاحساساتیوپرستیزیبا



رااوامو!ماندمیمردهخدا!استمردهخدا»:استبسیارنوشتهنیچهتفکردرخدامرگدرباره•
آنوداردوجودنیزدیگریمعنایاما.کندمیآزادراانسانمعنایکبهخدامرگ«!ایمکشته
(49ص).دآورمیانگارینیستعصربهراماخدامرگ.دهدمینیچهفلسفهبهسودایییجنبه



عناصرربرابدراو.استوجودیفلسفهدیگرنوعنمایندهمعروفترین(1889-1973)مارسلگابریل•
(53ص).کندمیعرضه«بعدطبیعیماامیدی»کامووسارترهایفلسفهدربدبینانه



هایمعادلیا)existanceکلمهسربرالتباسوخلطازاجتناببرایکوششیدرهایدگر•
وجودبرایمتعارفطوربهdasienآلمانیکلمه.کندمیاستفادهاصطالحسهاز(آنآلمانی

.بوددهشاستفادهخداوجودبرایاغلبنمونهمحض.استشدهاستفادهموجوداتمختلفانواع
(61ص).کندمیمحدودانساندرمتمثلهستیبهرا«dasein/دازاین»هایدگراما



خوبیایدهفهمبدراسارتراستکردهادعاهایدگرکهچنینآیاکهنداریممسالهاینبهکاریما•
.ودشبررسیبایستخودجایبهاینوگویدمیوجودازراخودشبرداشتسارتر.فهمیده

حفظیشتربرامتعارفشمعنایهماتنسارتریفلسفهدر«وجود»کهباشدصحیحنظراینشاید
بارنزهیزلکهاستتعریفیاکنونوجاایندرملموسفردیهستی».هایدگرفلسفهدرتاکندمی
(62ص).کندمیعرضهسارترنزددر«وجود»از



چیزیچهیایکسچهکهاینازآگاهیباوچیستیاکیستکهآنازترفزونمعناییبهانساناما•
(64ص).استانسانپذیردمیبشودتواندمی

اشیاکثرا.استآنمتعالیومتواجدونوظهورآمیزطفرهوجوداولواصلیخصوصیتبنابراین•
فقطانسانماا.رافلزیمثال-کنیموصفثابتخصوصیتچندحسببرتوانیممیراجهاناین

(65ص).افکندمیوجودهایامکانمیاندرراخودشاو.نیستمعینخاصیتچندازمتشکل
انسانکهارنددموافقتوجودفیلسوفاندیگرنزدوسارتر،وهایدگرکهگیرممیمسلمرااینما•

.گویدمیرسارتکهطورهمانو.باشدشدهدادهاوبهپیشازکهماهیتی،نداردثابتیماهیتهیچ
(67ص).نیستساختهماشینشیئیمانندانسان



درواستجسمانیتفردیصرفامتفردموجودهرتفردکهساختمدللتوانمیدیگرسویاز•
متمایزنهگوهماندیگرایپروانهازراایپروانهکهظریفیهایتفاوتبامتفاوتچندانعمق

(69ص).نداردکندمی
فاعلیتبرنیمبتهایگرایشاینبرابردرآلمانیوجودفیلسوفانومسیحیوجودیفیلسوفان•

استهخویاخداهایخواستهومتفردموجودمختاریخودواختیارمیانکردنجمعصدددرذهن،
(71ص)اندامدهبرهستیهای



انزااولدستشناختدارایوانتزاعیغیرمتفردوجودازتواندمیچگونهاحتماالآدمیاما•
میفلسفیراشخودتوصیفاینکهواقعیتایندلیلبهکهکندحرکتفلسفیتوصفیسوی
(73ص)آید؟نظربهنیزکلیصحتادعاینوعیاقامهمدعینامد



ماتااستکافیتاملایلحظهگوییم،نمیسخنکم«دنیا/جهان/عالم»دربارهاغلبماکهاینبا•
عالم.تندنیسواضحنیزچندانهاآنازبرخیوداردبسیارمعانیتعبیراینکهکندمتقاعدرا

(74ص)چیست؟
قطعکهنکتهاینبرحتیوکردممیتاکیدعالمبهدادنمعنادروجودییاانسانیعاملبرتاکنون•

(77ص).نداردوجودعالمیهیچکندهمیکمکعالمیافتنقوامبهکهانسانذهنازنظر
/جستنبروننیزوبودنعالمدرداشتنوجودونداردوجودخودیهیچعالمبدونگرچهاما•

ص).تنیسعالمازجزییهرگز«عالم-در-هستی»مقامدر(انسانی)موجوداست،عالمازایستادن
78)



مانروزیهرداشتنوجودبهاشارهبرایاغلبکردنسکونتیازیستن»مانندکلماتیازما•
(80ص)چیست؟عالمدرکردنسکونتیازیستنازمراداما.کنیممیاستفاده



ارکوسرهر«پیشینی»شرطمقامدرعالمیاجهانتصور•
نمییزنتوجهجلبحتیغالباشیاءباآمیزیاهتمامداشتن

(82ص).کند
هممن.کندمیظهوربهشروعجاهمیندرعالمابهاماما•

استانسنابسیارییاندازهتاگرچهکهشدممتذکراکنون
(83ص)سازدمیراعالمشکه

هکداردعینیتیظاهرانظربادیدرعلومدرموصوفعالم•
(85ص)استآنفاقدروزیهرعالم

آندرکهدارندوجودبسیاریهنریطرقوهاسبک•
برمن.اگاهنددهندمیانجامچهآنازشاعرانوهنرمندان

وعددمتطرقوصفبرایراهیکفقطکهنیستمگماناین
(87ص).داردوجودهنرمندانکارگوناگون



راآنمارسلکهطوریبهیااست،بودنبدنیاداشتنبدنبودنعالمدر•
لمروقکهاستعالمازکوچکیجزء.استبودنمتجسدکند،میبیان

(89ص).استمنخود
شیئیقطفبدناماراآنازبخشیکمدستیاببینمرابدنمتوانممیمن•

.استمنازجزییبلکه.نیستعالمایندر
راگ.فهممنمیجسمانیواراندامموجودراخودمونیستمبدنفقطمن

ایناز.ودشمیدور«ماشیندرروح»منزلهبهنفستصورازمعاصریفلسفه
همانبهنیزتنیسپیچیدهماشینیجزچیزانسانکهگراتقلیلوتحویلنظر

بدنهبلک.نداردوجودچیزهیچبدنسرپشتدر».کندمیاجتناباندازه
(91ص).است«مانندروان»کال



چنان.هستیمزمانومکاندرنیزما.استزمانومکاندرعالم•
هایهفلسفدرزمانومکانتوصیفداشت،انتظارتوانمیکه

.شودمیدادهموجودمندیزمانومکانمندیحسببروجود
(93ص)
بهدقیقا.دهدمیسازمان«جاها»ازنظامیدررامکانشموجود•

برتیمبابزارینظامیدراشیادادنشرکتباعالمکهسانهمان
هبمربوطجاهایحسببرنیزمکانشود،میساختهاهتمام
«...برایجایی».نیستصرفمحلجا،.یابدمینظماهتمام
ص).شودمیتعیینجایشچیزیهرمطالعه،یاکارگاهدر.است

95)



مینظمامهااهتمامحسببرنیززمانکهشویممیمتوجهکنیم،میروزمانبهزمانازکهوقتی•
بهرفتنبرایزمانیوصبحانهخوردنبرایزمانیوداردوجودکارسربهرفتنبرایزمانییابد
(95ص).الخوبستر

فقطساسااامااست؛هستیازنوعیخودش،جایبهزندگی:کندمیاستداللگونهبدینهایدگر•
(97ص)شود؛میانجامعدمیتاویلیراهاززندگیشناسیهستی.استدسترسدردازایندر



ست،نیوجودیهیچعالمبدونکهپرداختیمامرایندادننشانبهموقعآندرکهسانهمانبه•
دقیقاوجودمفهومدردیگراشخاصوجودکهکردخواهیمامرایندادننشانبهمبادرتاکنون
داردعیاجتماخصلتاساساوجود.استچنینعالمتصورکهشودمیمستفادآغازینقدرهمان

(99ص)باشمداشتهوجودتوانمنمیمندیگرانبدونو
.کرداثباتوانبتمختلفطرقبهشایداستوجودسابقیاذاتیقوامبهمتعلقاجتماعکهرااین•

(101ص).کرداثبات«عالم-در-هستی»قهرینتیجهراآنبتوانشایدنمونه،محض
المیعمتضمن«عالم»تصورخوددارد،عالمبهراخودشفریدنظرگاهشخصیهرچهاگرزیرا•

(101ص).استمشترک



زباننامهبچیزی.استاشخاصمیانمعنادارتفاهموتفهیمیعنیارتباط،زباناساسیوظیفه•
وجودتوانستنمی(محدودمعنایبه)وجودیهیچزبانازنظرقطعونداردوجودخصوصی

(103ص).باشدداشته
«آن-من»مکالوشودمیگفتههستیکلبا«تو-من»کالمکهچیستسخناینازبوبرمراد•

دربارهبازکهابیمیمیدستگفتهاینکلیدبهصورتیدرماشود؟نمیگفتههستیکلباهرگز
ارضایبااماهتم.آیدمیدربیانبه«آن-من»کالمدرکهنگرشییعنیکنیمتاملاهتمامماهیت
میتهگرفنظردرابزارعنوانبهکنیممیاهتمامبدانماآنچهوداردکاروسرخاصنیازنوعی
(105ص).شود



بینرابطههکاینگفتناست،دیالوگ/همسنخیکلمهازاواستفادهبوبرتفکربارزمشخصه•
قولنقلازکییدرقبالکهاست«متقابلی»خصلتآنبرتاکیداستهمسنخانهایرابطهشخصی

یاامرانهکسویه،یتواندنمیدیگرشخصیکبااصیلرابطه.کردیمذکربوبرازترمانپیشهای
(107ص)باشد؛مالکانه



عهدتیادادنوعدهیاقولرودمیفراترخودشازانساناندرکهطرقیترینمشخصازیکی•
ازبعددافرمن»:کنیممیمتعهدراخودمانپیوستهما.استانسانیاساساعملیکاراین.است
.الخو؛«نویسممیرانامهآنفردامن؛«دیدخواهمراشماجلسه



هستیانسهمینبه.استعالمیدرموجودکهاستبدنداشتنوهستینتیجهدرکهایمدیدهما•
دلیلاینهبدیگریازمن.استممکناوداشتنبدنیااوهستیهایواسطهبهفقطاودیگرانبا

(111ص)..شنوممیوبینممیکنم،میلمسحسیاندامطریقازرااوکهاگاهم



امانجدیگریبدنازمندرکنحوهخصوصدرنافذمشاهدهدوسارتر•
عیتیموقحسببردیگریبدنکهاستاینمشاهدهنخستین.دهدمی

.شودمیدرککامل
ص).کنیممیدرککلدررادیگریبدنماکهاستایندومنکته•

112)
کهاینازچگونهآدمیلذاوشودمیحلچگونهدیگریبارابطهاین•

(113ص).گریزدمیبگیردقرارخودشاگاهیموضوع



امی فیلسوفان عمال تم. نشان دادن چگونگی پدید امدن این تناقض ظاهری واقعا بسیار دشوار نیست•
می کنند، « گراندی-با -هستی»و « من و تو» وجودی، حتی آن هایی که بیشترین تاکید را بر مفاهیم 

. ژ و کوژندموافقند  که روابط اجتماعی انسان، چنان که معمال ان را می یابیم به طور غم انگیزی ک
(116ص . )با دیگران هر روزی غیر اصیل است-هستی

قدرت ناشناس و بی چهره (  das man/فرد منتشر، آدم)« آن ها»یقینا در توصیف های هایدگر از •
(118ص . )ای که بر همه ما حکم می راند، پژواک هایی از تفکر نیچه وجود دارد



داردایجابیهجنبشخصیغیرروابطدرانچهبرکهاینبابوبرمارتینحتی•
ازاوهکآنولواست،آگاهنیکسکهدیگررویازنیزکند،میتاکید

(119ص).داردفاصلهبسیارفردگرایی
فاوتتکندتحملتواندنمیهمبا–هستیاصیلغیروجمعینوعآنچه•

(120ص).شودمیدورمقبولمعیارازکهچیزیهریعنیاست،
عموالمشخصیبینروابطکدهندمینشانظاهراوجودیفیلسوفاناگر•

برشیشورعنوانبهرافردگراییظاهراهااناگروانداصیلغیرسطحیدر
اینردآخرسخنوجههیچبهاینکنند،میتوصیهاصالتیبیاینضد

(121ص).نیستتحلیل



انفکاکیونهگبه(شناسیهستی)هستیمسئلهو(شناسیعلم)شناختمسئله•
تلزممسظاهراشناختداشتنبهادعاهر.اندخوردهگرهیکدیگرباناپذیر
جملههرکهآنحالونیست؛انچهوهستانچهدربارهاستخبریجمله

(123ص).استشناختادعاینیزواقعیامردربارهخبری
رااختشنیمسالهجملهاینآیاکهرودمیپرسشاینسراغبهدرنگبیاو•

ص).کندمیچنینکهآیدمینظربهروشنمعناییبه.کندنمیاعتباربی
124)

بهانتزاعییاندیشندهفاعلازفلسفهشروعینقطهدادنانتقالبرایکوشش•
درشدنردرگیازانسانبعدیچندوتمامیتجربهدرتریانتزاعیغیراساس

(125ص).استکاویدهدقتبهمورایمکجانراامورعالم



اتموجوددیگرازبحثوعالمازبحثدربودمضمروجودمفهومدرآنچه•
(127ص).استشدهترروشن

میفمضاعایریشهدارایراانسانشناختکانتمانند،وجودیفیلسوف•
داردوجودماخودفکریاریسپسو«دارندوجودحواسهایداده.داند
ص).یمدهمینظم«پیشینی»صورطبقبرراهادادهاینآنکمکبهماکه

128)
وینظرفهمگرچهاست،رسیدهظهوربهعملیفهماساسبرنظریفهم•

(129ص).دانستمقابلیکدیگربامطلقانبایدراعملی



رسیدهکفایتازسطحیبهفهمکهگوییممیتلویحاگوییم،میسخنشناساییدربارهکهوقتی•
(131ص).باشیمداشتهآنهاییافتهیدربارهمعقولییقیندهدمیحقمابهکهاست

انکهفاوتیت-استشخصشناساییوواقعامرشناساییمیانتفاوتهمچنانتربنیادیتفاوت•
ناساییشنوعدواینباینبرایایجداگانهافعالهازبانبسیاریدرکهشدهاحساسعمیققدر

(132ص).استشناساییدیگرمهمنوعیکنیزخودشناسی.دارند
وجودنیزاییشناسازدرجاتیبلکهندارد،وجودشناساییازمتفاوتیانواعفقطکهاستبدیهی•

(132ص).دارد



آندرکهیشناساینوعانازاو.کندمیتاکیدمشارکتبرشناساییفعلدروجودیفیلسوف•
(134ص).کندمیانتقادبیازماید،خارجینحوبهراآنتاکوشد،میمعلومازجداییبرایعالم

وکردنحساساشناختن،میانشدیدیتمایزهیچوجودیفیلسوفانکهشویممتذکربایدمیباز•
(135ص)شوندنمیقایلخواستن



دریاها؟انمیاننسبتدریافاعل؟دریااست؟ساکنموضوعدرحقیقتآیاچیست؟حقیقت•
درواقعامرو(تصوریاتصدیق0ذهنیمعنایمیانتوافقراحقیقتسنتفحسببهدیگر؟جایی
.«کندمیحکایت»آنازتصوریاتصدیقکهانددانستهخارجعالم

میمعطوفقتحقیبهعینیطوربهتفکرشود،مطرحعینیصورتبهحقیقتپرسشکهوقتی•
ربوطمآنبهعالمکهموضوعیفقطاگر.شودمیمربوطآنبهعالمکهموضوعیهمچونشود،

(137ص).شودوصفحقیقتمالکبایدفاعلاست،حقیقتشود،می



شماردمیسرمشقوجودیفیلسوفکهشناسایینوعآنویژگیپس•
گونهنایبارزصفتمشارکتکهباشدبایداینظاهراپاسخچیست؟
(133ص).استشناسایی

آنازاو.دکنمیتاکیدمشارکتبرشناساییفعلدروجودیفیلسوف•
بهرانآتاکوشد،میمعلومازجداییبرایعالمآندرکهشناسایینوع

134ص.کندمیانتقادبیازمایدخارجینحوی
اختشنکهاندشدهمدعیبردیایفتاکگوریرکیازفیلسوفان•

(135ص).داردخودشآنازتالشپروعاطفیخصوصیاتی
باایهمقالدرهایدگرراوجودآشکارگیواختیاروحقیقتهاینسبت•

(138ص).کندمیپژوهش«حقیقتماهیتبابدر»عنوان



سنتازاریبسیباراخودنظراختالفدیگرباردارداندیشیدنبهکهنظریدروجودیفلسفه•
(138ص).دهدمینشانفلسفی



باراخودرنظاختالفدیگرباردارداندیشیدنبهکهنظریدروجودیفلسفه•
(139ص).دهدمینشانفلسفیسنتازبسیاری

تفکرونچ»:ایمدادهتوجهانتزاعیتفکرازکگوریرکیانتقادبهقبالما•
sub}ازلیذاتاانتزاعی specie aeterni}وزمانیوانضمامیازاست

ازمرکباو،هستیازبرخاستهئکهموجودفردیمخمصهووجودیسیر
(140ص).کندمیغفلتاستوجوددرگرفتهقراروازلیوزمانی

رااندیشیدناودارد،انیدیشیدنوتفکردربارهبسیاریسخنانهایدگرمارتین•
هایحوهنکردنمتمایزبااماانگارد،میانسانوجودبرایبنیادیکامالعنصر

ندیشیدنانوعیکهسازدمدللاستقادراوتفکرمتفاوتسطوحبامتفاوت
(141ص).استاندیشیدنازدیگرنوعیازتربنیادی



(145ص).دکنمیمطالعهدیگران-با–هستیبافتدررازباننخستوهلهدروجودیفیلسوف•
باواستانزبازوجودیتحلیلیهستهبرمشتملبوبرموجزجملتکهآیدمیچنینمننظربه•

قبالآنچههبایتازهچیزاساسهاآندارند،متفاوتیتاکیدهایوجودینویسندگاندیگرکهاین
(146ص).افزایندنمیشدهدرجبوبرمالحظاتدر
صرفاکهآرائیابوجزمیفلسفهباوجودیفیلسوفخصومتتوضیحبهاصیلغیرسخنپدیدار•

147ص).کندمیکمکاندمقبولسنتدرشانطوالنیتاریخیاحجیتاساسبر



کهارمدشکمنامااند،مخالفمابعدالطبیعهباوجودیفیلسوفانبرخی•
(149ص).بنامیممسلکتحصلیراهاانبتوانیم

رازورمز»چهآنبهزمانوهستیدرهایدگرکهاینبا•
ردکانکارتوانمیزوربهبود،کردهاعترافنامدمی(wormystik)«کلمه

انهخفقطزبان.کندمیحرکتجهتهمیندرمتاخرشهاینوشتهدراوه
گیردمیدذهعهبرراوظایفیوخصلتروزافزونیطوربهبلکهنیستهستی

(150ص).بودشدهتعیینهستیخودبرایزمانیکه
.استپرداختههستیارزواپسینبازبانبهنسبتمسالهبهنیزیاسپرسکارل•

بهوستاکردهعرضههایدگرکهاستبحثیاتزترکاملجهاتیازاوبحث
(150ص)گریزدمیخاطرازندرت



بههمهمکالعلموفلسفهدعا،شهود،تامل،تفکر،کهمعتقدم(کواریمکجان)منکهجاآناز•
راجهانیدرافتنیبسطامکانزبانوتفکرکهمعتقدم،(اندمتفاوتالبتهگرچه)اندپیوستههم

(152ص).کردیماشارههاآنبهبخشایندرماکهدارند



کوششیدقیقانی،عقالتدبرمقامدرفلسفه،.اندبودهبدگماناحساساتبهنسبتهموارهفیلسوفان•
(153ص).داوریپیشوهواازرفتنبالبرایاست

نیزدلکهبودآنربپاسکال.اندداشتهوجودهماستثناهاییعواطفبهکلیبدگمانیاینبرالبته•
داد،برتریعقلدالیلبرموجهیطوربهبتوانشایدرا«دلدالیل»اینوداردراخودشدالیل
(155ص).مواقعبرخیدرکمدست



انمتغیراالتحوبدنباتنگاتنگیپیوندهاخواهشکهاندبودهواقفدیربازازفیلسوفان•
(155ص)ٌ.دارندوجودجسمانیعالیماست،خشمگینانسانکهوقتی.دارند

.نیستردردسیمایهوجودییفلسفهبرایوجههیچبهعواطفجسمانیاساسبرتاکید•
درودفهمنمیعالم-در-هستیراوجودوجودیفیلسوفانکهایمدیدهقبالما(155ص)

(155ص)کندمیمشارکتعالمیدرانسانکهاستبدن(بودنیا)دانشینتیجه
برخیکهبگوییمتوانیممیکمدستنشوند؟یافتبدندرکهدارندوجودعواطفیآیا•

زیباساساح.اندجهانیاینوجسمانیاحساساتدیگرازترواضحوترمستقیماحساسات
احساسابنزدیکتریپیوندوارتباطظاهراپرستارهآسمانتماشایازحاصلشناختی
دربارهرنیککپنظریهریاضیظرافتنظارهازحاصلزیباشناختیاحساستاداردجسمانی

(157ص).افالک



واحوالهااینآیاگوییم؟میسخنمعناییبیچیزدربارهداریمشایداما•
چیزیوروندمیوایندمی«مااذهان»درصرفالکهنیستندگذراییاحساسات

(158ص)نیستند؟اینازبیش
استنمذهنازبیرونآنچهبههاآن.نیستند»منذهندر»فقطاحساساتپس•

(159ص).شوندمیمربوط
شوم،میدیوانهکاراینبهدولتزدندستشیوهازدارم»:بگویدشایدکسی•

(159ص).خطاستشیوهاینکهکنممیاحساسکههستممنشایداما



،احساسیعنیمالوف،ومعهودکلماتگونهاینجایبههایدگر•
یرتعبازکهدهدمیترجیحآنفامثالوخواهشانفعال،عاطفه،

befinlichkeitاینرایبکنندهخرسندمعادلییافتن.کنداستفاده
(161ص).استدشوارانگلیسیزباندرتعبیر

اوواستوجودیفیلسوفتوجهموردکهاستانکشافازنوعاین•
ص).کندمیدرجتفلسفشهایدادهمیاندرراهاانکشافاین

161)
به)انفعاالتهوا،احساسات،ازو(مفردصورتبه)احساسازما•

اعیانتزاحساسدقیق،سخنبهاما.ایمگفتهسخن(جمعصورت
.شناسیممیرامشخصینسبتااحساساتفقطما.است



ساساتاحکردنمرتببرایمفصلکوششهرازازبایدکهاینبااما•
ازیوسیعنوعکنیم،اجتنابهاانهایتفاوتوهاقرابتلحاظبه

.داردخاصیاهمیتمابعدیهایبحثبرایکهداردوجودتمایز
(163ص)
مسیحی،ودیوجفیلسوفبزرگترینکگور،یرکیتفکردرشورهدل•

هوجهیچبهطربیاسرورکهآنحالودهدمیانجامرابزرگیعمل
(163ص).نیستغایبنیچهاو،ایمانبیوبزرگهمتاییفلسفهاز
شاید{دلشوره:منترجمه}اضطراب/anxietyانگلیسییکلمه•

خانوادههموangstآلمانیکلمهترجمهدرکهباشدلفظیبهترین
وهستیانگلیسیترجمهAnxietyکلمهاز.رودمیکاربهآنهای
(164ص).شداستفادهنیزهایدگرزمان



.استانسانوضعیکنندهمنکشفخاصیفجهتازدلشورهکهدارندتوافقنویسندگاناینهمه•
.خودحالیافتناصلیطریقیعنیاست،grundbefindlichkeitدلشورههایدگر،نزددر
میممکنراگناهچیزیچه.آیدمیمیانبهگناهمنشاازبحثیچهارچوبدرشورهدلمفهوم•

اینکگورریکیامااست،انسانهبوطخصوصدرتکوینسفرورایتحسببربحثاینسزد؟
مقدمشرطسازد،میممکنراواقعهدرتحولییاواقعهکهفهمدمیایقصهصورتبهراقصه

.استدلشوره



آدمیچهآنبامواجههدرشورهدلوصفباکگوریرکی•
اختیارابشدنمواجهرادلشورهاینبارزصفتاستنیازمندبدان

راشورهدلعوضبه...هایدگراما.دهدمیقرارآزادیو
(169ص).شماردمینیستیازاندیشه

تنیسسادهاختیاروآزادیوجههیچبهاختیاروآزادیپس•
.ستا«آنبهمقیدونیستیازبرآمده»کهاستآزادیبلکه

راانانسهستیبهکلیدیآندرهمهشورهدلازهاتحلیلاین•
اگرود،شمیآشکارنمامتناقضذاتانیزهستیاینوبینندمی

(170ص).نباشدمحال



یقطعههمابعدالطبیعبهایمقدمهعنوانباهایدگرکتابدر•
هستیپرسشازقطعهایندردردوجودتوجهیجالب
تدسماازیکهرکهشودمیادعاوشودمیگفتهسخن

نایپنهانقدرتبار،یکازبیششایدوبار،یککم
یمادامهگونهبدینسپسو«استکردهحسراپرسش

:کهیابد
یردگمیفراراماوجودیاسبزرگلحظاتدرپرسشاین•

دارندندارندکهرااهمیتیاندیگرامورکهاستوقتیانو
(171ص)...شودمیمبهممعناییهرو



نعیموورهشدلبرخوردآیا:پرسدمیاو.کندمیفراهمراممکنیکلیدبحثشجریاندرریکور•
اینایدش»:دهدمیپاسخونیست؟شناختیهستیاحساسمفهومدخودعلیهاستداللیسرمدی
پردازینظریهرد(تشکیکی)قیاسیطریقوتنزیهیطریقمیانتمایزازغیرمعناییهیچبرخورد

(173ص)باشدنداشتههستیبابدر



بهنسانا.نداردبردرمعناییهیچوجودیفلسفهبرایقواقدیمیشناسیروان•
.بندچساهمبهارادهواحساسوتفکرازتوانئمیرااو.داردوجودکلصورت

(175ص)
وتجسبهفهمعمقدرولذتبیکراندریایدرعبثبهمن:کگوریرکی•

امردهکاحساسراناپذیریمقاومتدرتتقریبامنام؛بودهلنگرگاهیجوی
(176ص).رودمیدیگرلذتبهلذتیازآدمیآنباکه

مارسلابریلگازبهترباشندتوانستهکهمتفکرانیاندبودهمعدوداخیرعصردر•
ترینختسرسنیزاوهمهاینبادهند،تعلیمانسانیدربارهمنسجموپویانظری

(178ص).استبودهایوظیفهانسانناقد



اگر،باشندداشتهوجودمعدودیمضامینشایدواستآزادیواختیارمستلزمعمل•
.باشندآزادیواختیارازترنزدیکوجودیفلسفهقلببهکهباشندداشتهوجوداصال

(178ص)
هرسازیم؟میمفهوراآنبکوشیمیابگوییمسخناختیارازتوانیممیچگونهاصالاما•

قدرهر.گریزدمیماچنگازکهآیدمینظربهکنیم،درکراآنکهبکوشیمقدر
(179ص).پاستگریزوقراربیطبعشهمانواسطهبهبداریم،عزیزراآن

وجودیفهفلسازنامرتبصورتبهچندهر،آزادیواختیارمفهوماستخراجکهاینبا•
تفکراتبهراتوجهمتمامیخواهمیمیمناست،مرجحکلمهوسیعمعنایبه

بهکهنمکمیانتخابرابردیایفنیکالیولذا.کنممعطوفخصوصبهاینویسنده
180ص.اندبودهنافذوعمیقویژهبهازادیواختیاربابدراوافکارمنگمان



گفتهندخوابرخیشایدیا)داردآزادیبهکهپرشوریعشقوجودبابردیایف•
(آندلیلبه

شکارآنیزراوجودیفیلسوفانمجموعدرمنتشریمنشانهاشرافهمدلیهمنآ
(183ص).گذارندنمیارجراآزادیهاتودهکهاستمدعیاو.کندمی

عهدتخاب،انتصمیم،بهاشاراتازسرشاروجودیفلسفهنویسندگانهاینوشته
183ص.استآنامثالوعزمتعهد،

یارهاشوپردازدمیتصمیمماهیتبررسیبهآنیا/اینیادرکگوریرکی
اج،ازدو:آشنایندآنهابامردماکثرکهکندمیموردیسهآنبهنیزخاصی

انجامنایمعبهبلکهمعمول،کارهایمعنایبهنهاماکار،وشغل}پیشهدوستی،
{رسالتدادن



گیردیمآدمیکههاییتصمیمهمیناز.استخودشکند،میانتخابواقعاآنچهنهایتاآدمیاما•
(187ص).شودنمیدادهآماده-حاضرابتدادرخود.رسدمیظهوربهخودکهاست

تصمیمرعنصآندرکهراعملیکهداردمیآنبراغلبراوجودیفیلسوفانتصمیمبرتاکید•
188ص.بدانندقدربیعملینیستاثریآورزجرحتیواگاهانه

علیهکههایینتفوذهمهبامواجههدرمسئولوشخصگیریتصمیمبهدعوتاینکهرانکتهاین•
نمیانکارسکهیچداردبسیارتوجیهاهمیتبیهمشکلییکسویبهرفتنوکنندمیعملآن

189ص.کند



بهراحتیهبعملدربارهوجودییفلسفهنظروکردتعریفتنگومحدودبسیارنبایدراعمل•
189ص.شودمیتبدیلمبالغهواغراق



.ودشمیمحصورومحدودشماریبیطرقبهازادیاین.نیستمطلقآزادیهرگزانسانآزادی•
عبارتتراژدیفتعریبسیار،طرقاینازیکیبربنا.اندکردهتعریفمختلفیطرقبهرتراژدی

راانسانواستترنیرومندکهکیهانینظمیباانسانخالقیتوآزادیآمالمیانتصادمازاست
(191ص).دهدمیشکست

ودوجشما،وجودمن،وجود.استبودهواقعایدادهکهنیستعامطوربهانسانوجودفقطاما•
(192ص).اندبودگیواقعبهمتصفموردهردراو



هایفصلدر.بشماریمامکانمقابلینقطهبتوانیمشایدرابودگیواقع•
(انیانس)موجودکههستیبازهایافقازنیزوامکانازعمدتاپیشتر

امحدودنافقیهرگزافقاما.ایمکردهبحثافکندمیفرااندرراخودش
193ص.نداردوجودبازمطلقاایآیندههرگزونیست

ایاستعارهمنزلهبه(Geworfenheit)افکندگیتعبیرازهایدگرمارتین•
193ص.استکردهاستفادهانسانیبودهواقعوضعبرایروشننسبتا

نایاثدرچیزهرازبیشوتاریخشاثنایدرایاندازهتاانسانالبته•
درنهفتههایمحدودیتازبرخیدراخیرشیآورانهفنپیشرفت

195ص.استشدهچیرهوجودش



بتانسطوربهوجودیفیلسوفانهاینوشتهدرمرگمضمون•
و)امرایندرناقدانبرخی.استدرامدهتصویربهایبرجسته

وعینوجودبرمبنیشاهدی(شورهدلبهشدهمبذولتوجهنیز
بهغالاشتیعنیاند،دیدهوجودییفلسفهنگرشدربیماری
196ص.اونیرویبهتاانسانمیراییوضعف

به،ردکمالحظهوجودیبایدرامرگوجودی،فلسفهدیدگاهاز•
ازدموجووشودمیواردوجودبهآنچهعنوانبهدیگر،عبارت
197ص.شودمیمتناسبآنبادرون

انیانسوجودپایانیمنزلهبهمرگازتوانیممیحقیقتدر•
است؟پایانمعناییچهبهمرگاما.بگوییمسخن



انامکچیزهرازبیشآیندهوامکانبهتوجهبامرگ•
هایامکانیهمهکهامکانیاست،انسانوجودبرین
198ص.اندآنتابعدیگر

بهراجعمسئلههمچنینامکانواپسینمنزلهبهمرگ•
ماهکاینبا.سازدمیمطرحراوجودکلکردنتصور

«ایانپ»کمالیاغایتمعنایبهمرگکهایمپذیرفته
199ص.استوجودبرایحدینیست،



شود،بینیشپیوپذیرفتهصادقانهاگرمرگ،کهشودمیمدعیچشمگیریهنرنماییباهایدگر•
201ص.شودبدلاصیلوجوهدرکنندهکاملعاملبهتواندمی

با.انسانودنبعبثنمودگاربزرگترینشایدواستانسانتناهینمودگاربزرگترینمرگپس•
میاجتفلسفشانمرکزدررامرگکهوجودییفیلسوفانآنکهرودگماننبایدهمهاین

201ص.اندانگاراننیستزمرهازلحاظدهندبدین



مانزمخلوقانسانکهاین.رسیممیمندیزمانموضوعبهوجودتناهیدربارهبحثمانادامهدر•
وتاسبودهشاعرانبرایمضمونیمدتهارودمیبیرونهستیازوایددرمیهستیبهواست

202ص.تناهیهایجنبهترینتلخازیکینیزانسانزندگیگذرایی
موجودهایتنشدربلکهشود،نمیتجربهتوالیوتعاقبدرفقطمامندیزمانایریشهتناهی•

203ص.شودمیتجربهنیزمندیزمانابعادمیاندر



وامکانربآمیزیمبالغهتاکیددرکهاستانبودننامتوازنسنخ•
ساکناستپیشدرچهآندرمنحصرااراده.داردوجودآینده

کردنارادهازنیزکاترایندادنانجامدراماشود،می
.ودشمیمنحرفصرفتمایلیاآرزوبه(تمامخودعمل)اصیل

(204ص)
وممفهآوردنباشدآغازتناهیمالحظهباکهحالمانازبحث•

205ص.استکردهحرکتتقصیرمفهومسویبهبودننامتوازن
عبارتغربت.فهمدمیدرونیزبانبهراغربتوجودیفیلسوف•

او.خودشهستیترینعمیقبا(انسانی)موجودیگانگیازاست
یانبوهاایتودهوجوددراستصفریصرفابلکهنیستخودش

207ص.نوعاینازدیگریچیزهریاصنعتیظامدرایدنده



و)بگویدسخن«حقیقی»انسانیتیازکهداردمیآنبرراآدمیظاهراانسانیتتکویننحوهخود•
بلکهباشد،شدهادهدصرفاکهنداردماهیتییاطبیعتانساناگرزیرا.(نیز«باطل»انسانیتیازمسلما

پسشود،میخودشهایتصمیموکردارهاباکه«سازدمی»چیزیآنخودشازدقیقسخنبه
209.اندبمناکامانشدندریااستشدنیاودرآنچهبشودیاتواندمیاوکهآمدخواهدنظربه



زجردرنانساکهکندمیبیانپوشیپردهبیوجودیفیلسوف•
یزیچبهراخودشانسانکهوقتی:کهاستایناومقصود.است

واهدخراآنچهفقطاوکهدهدمیتشخیصکامالکندمیمتعهد
صمیمیتحالعیندروسیلهبدیناوبلکهکند،نمیانتخابشد

ایهلحظچنیندر-گیردمیبشرنوعکلبرایگذارانهقانون
211ص.بگریزدعمیقوکاملمسئولیتحسازتواندنمیانسان

اینلیلد.داردمبهمنسبتاشانیوجودیفیلسوفانمیاندروجدان•
توانمیبسیاریطرقبهراوجدانلفظخودکهاستآنامر

آیینازشخصآگاهیمعنایبهاستممکن«وجدان».فهمید
ندیخرسیاناراحتیاحساساتنیزواشجامعهدرمقبولاخالقی

خالقیاآیینایندرشدهبینقواعدرعایتیانقضازاوکهباشد
213ص.دارد



ورودیمفراترکگوریرکیازوجداناینبهبخشیدنتجسمدرنیچه•
منسوخسرهیکراآنبلکهکندنمیمبادرتاخالقیالزامتعلیقبهصرفا
عتشریکهنیشکستهالواحمانندمقبولعمومااخالق.کندمیاعالم
214ص.داردوجودنونوشتهنیمالواحفقطاکنونواست

تضمننراخداواستانانحیاتحفظطالبمتعارفومعهوداخالق•
القاخکهاستانسانبرواستمردهخدااکنوناما.شماردمیآنکننده

حفظهستندکهطورهمانراامورغوغااخالقمانندکهدهدرواجنوی
215ص.نگردمیآیندهانسانابربهبلکهکندنمی

چنیناگراما.شودمیمواجهانتخابیباآدمیکهآیدمینظربهواقعدر•
آدمیباشد،جایزتعبیری

ذیردبپرااخالقمتعارفمعیارهایوکندراحتراخودشخیالتواندمی•
217ص.کندعملاساساینبرو



کهگذاردمیبرابردرراخودمختاریانسانتصویرزمانوهستیاشاولیهنسبتااثردرهایدگر•
ازاندتومیمتاخرشهاینوشتهدراما.گیردمیمایهخودشمنابعازبودنخودبرایاوتالش
نیزوپذیراایهجنبهکهکندتوصیهرادادنگوشوتفکرازاینحوهوبگویدسخنهستیلطف
219ص.داردراخودفعال



راههیچ.نداردوجودوجود،الینحلمعضلبرایعقلیوانسانیحلراههیچکگوریرکینظراز•
راخودشیرستگاردرکردنتاثیراوبودنگناهکاروانسانتناهیزیراندارد،وجودانسانیحل

220ص.سازدمیناممکناوبرای
خداربرابدرحضوریلحظه»استاساسیچهآنهایدگرنظرازکگوریرکینظرخالفبر•

221ص.است«مرگبرابردرحضورلحظه»بلکهنیست



-انسانوجودتاریخیاساساخصلتکلمه،یکدر-انسانتفکروزندگیتاریخیاساساخصلت•
وردمشوندنمینامیدهوجودیفیلسوفمعموالکهنوزدهمقرناواخرمتفکرانازگروهیرا

وجودیتفکردراونفوذوبود(1911-1832)دیلتایویلهلماینانمشهورترین.دادنقرارتاکید
224ص.استبودهبزرگبسیارتاریخبابدرمعاصر



نظرهبروشنظاهراشوندفمتمایزطبیعتسیرهاییاهارخدادازبایدتاریخپدیدارهایاگر•
نیزتاریخهمطالعکهداشتاصراردیلتای.باشدمتفاوتبایدنیزتاریخیمطالعهکهآمدخواهد

میاندربایدتاریخمطالعهکهداشتاصراردیلتای.باشدمتفاوتباید
geisteswissenschaften225ص.شوددرجانسانیعلومیا



تاریخ.شودیماثربیورقیقمتمایزوبزرگچههرآندرکهاستگرخنثیسیربهمتمایلتاریخ
227ص.شودمیافزودهآنبهاندیشهکوچکییقطرهمواقعنادرتریندرفقط.استسیر

انگارینیستنهایتاومقداریبیبهبزرگیازداستانبیند،میانحطاطداستانراتاریخنیزنیچه
229ص.رسیدن
بودهیافتهوسعتانسانازتلقیهاآندرکهاندبودهلحظاتیآننیچهتعبیربهتاریخ،یادبودلحظات

230ص.است
231ص.کندمیمتبادرذهنبهرا«تکرار»بهشبیهچیزی«گذشتهدراندیشیدنخودشبه»مفهوم



روهگهرایندهاست،بودهچهآنبرمشروطاند،بودهواقعهموارهفردهایامکانکهسانهمانبه•
میاستکردهدهاستفاهایدگرخودکهمثالیبامطابق.استنهفتهتاریخیمتنیدرنیزاجتماعی

شریکنسلآنتقدیردرنیزنسلآنفردهروداردراخودشتقدیرنسلیهرکهبگوییمتوانیم
232ص.است

تاریخیهمطالعکهاستفردیوجودوتاریخمیانساختارییااساسیصوریشباهتدلیلبه•
تیجهندرکهاستمدعینیچهودیلتایخودشازقبلفیلسوفانمانندهایدگر.استممکن

ورشپربهتوانیممیکهاست-آنبهمابودنقایمحتییا(Geschichte)تاریخدرمامشارکت
.شویمشناختیتاریخیاونگاشتیتاریخموجودیوبپردازیم(Histoire)تاریخبهعلمیعالقه

233ص



است،وجودانفیلسوفخاصکهبینیممینگرشیدارایراهایدگرالطبیعهمابعدبهایمقدمهدر•
وکنندهکنواختیانحطاطیتاریخکهنکتهاینفرضوپیشرفتبابدراینظریههرانکاریعنی

235ص.استکیفی
میمانیزذاتازخبرواستهستیمکنونوزمانیخصلتدرونبهمتعلقهستیبودنعصری•

236ص.شودمیفکرهستیدرکهدهد



ا قبل از میالد بود، یعنی هنگامی که انسان ه500عصر محوری دوره ای حدود : از دیدگاه یاسپرس•
.  ردنددر نقاط مختلف جهان با جدیتی تازه مبادرت به تامل در خصوص مسائل وجود خودشان ک

237ص . اما منشا واپسین و نهایت فرجامین تاریخ  پوشیده ماند



.استردهکمنتقلجامعهبهفردازراوجودیتحلیلکانونچگونهتاریخمسئلهکهایمدیدهما•
گذشتهبههعالقنخستیوهلهدرتاریخبهعالقهوجودیفیلسوفانمیاندرکهایمدیدههمچنین

امکانیالعهمططریقازکاراینوآیندهوحالدرمانراهیافتنبرایستکوششیبلکهنیست
238ص.گیردمیصورتتاریخدرانسانیشدهآشکارهای

هاآنکهیندگومی.شوندمیمتهمگراییواقعفقدانوجوییگریزبهگاهیوجودیفیلسوفان•
یجامعهنوعاز«ساده»زندگیبهرومانتیکیاشتیاقوباتزگردانندعقببهرازمانخواهندمی

240ص.دارندروستایی



انساننتزاعیاغیروجودبرابردررادولتانتزاعیصورتداردکهبسیاریاشکالدرنیزفاشیسم•
راخودیفهوظفسلفه،هایشاخهدیگرهمچونسیاسیففلسفهدروجودیفیلسوف.دهدمیقرار

صورتیلتدوجسمانیشخصیتمفهومبیندمیسازندمنحرفانتزاعیصورتهرعلیهجنگیدن
هایخصیتشازبیشنبایدواستافسانهدولتازتصوریچنیناین.استقبیلاینازانتزاعی
242ص.شدقایلارزشآنبرایشهروندانواقعی

نقدیشودفمیندانستهیکیسیاسینظامگونههیچباوجودیفلسفهکهاینباترتیببدین•
یاسیسکاریتجاوزهرگونهبرابردرانسانکرامتازدفاعطالبکهاستدادهالهامراسیاسی

242ص.است



میراهاعهالطبیمابعدبرخیوداردوجودالطبیعهمابعدنوعیکازبیشکهدانندمیهمهامروزه•
243ص.کردمصونبارندزیانبقیهبرایکهانتقادهاییبرابردرتوان

.نظریتااندیفیتوصبیشترهااینوداردوجودنیزالطبیعهبعدماازتریمعتدلانواعتقدیرهربه•
وهاستآناساسبرعالمازمافهمکهشودمیپرداختهمقوالتیترینعمتوصیفبههاایندر

244ص.شودمیپژوهشهاآندرنیزتجربهشرایطترینعامهمچنین
مطالعه.تاسساختهخودیوظیفهاساسراشناسیهستیتفکرشدورانمدتاکثردرهایدگر•

245ص.هستیمعنایمسالهبهاستبودهراهییافتنانسانموجودخصوصدراو



راخودشنوعیعهمابعدالطبینیزاوامادارد،اکراهشناسیهستیوبعدالطبیعهماتعابیرازیاسپرس•
ص.گذاردمیراشاملشناسیهستییعنی،perierchontolgyقوارهبدنامآنبرودارد،
246



وسیعبهمحیطشازنظرقطعاوکهجاآنازاینبرعالوهوانتهاستبیمغاکیانسانکهجاآناز•
.انجامدمیشناسیهستیتدبرثغوروحدودبهوجودیتحلیلاست،نامفهومکلمهمعنایترین

246ص



فراخوانندهبانیزدربیشترراخودواستحالواحساسبهمصبوغعمیقاکهشناختیهستیتدبری•
بانظرنای.نیستشناساییازعادینوعیکهاستپرواضحوتوصیفیتاسازدمیگرجلوه

.دارنددیگریکبادرونازکهارتباطیعمقدراشیاکردندرکخصوصدرشناختیزیباتجارب
.استشعروورهاسطزباناستاموریچنیندربارهگفتنسخنبامتناسبنهایتدرکهزبانیتنها
247ص



انتقالتواقعیوهستیخصوصدرتریوسیعهایپرسشجاآندرکهاینقطهیاسپرس،نظراز•
بابدراواولیهاثردرکهاستایاندیشهاین.است(Grenzsitation)مرزیموقعیتیابدمی

آثاردرآناهمیتوشدمطرح1913درمنتشرروانی،شناسیآسیبکلیاتعنوانباپزشکیروان
239ص.ماندباقیهمچناننیزاوبعدیفلسفی



از(آدمی)ودخ.کندمیوصفرا«مرزیموقعیت»بهشبیهچیزیچیست؟مابعدالطبیعهدرهایدگر•
.شودمیاهآگبودنشنیستوتناهیازمرگبامواجههدرشورهدلشناختیهستیتجربهطریق

251ص
الطبیعهمابعدهکاستواقفاوزیرااستگراترواقعتحصلیفیلسوفازواقعدروجودیفیلسوف•

253ص.است«عقلفطریاستعداد»گفت،کانتزمانیکهطوریبه،
رینتعمیقدرانسانکهداوریولطفمنابعبابایدراوجودیالطبیعهمابعددر«خدا»معنای•

255ص.دانستیکیکندمیلمسوجودشهایساحت



استمعتقدوجودازتیکیفیبهنیلامکانبهامااستمنکرراطبیعیمابعدیاطبیعیبقایبردیایف•
استنایوجودیفیلسوفغترمتداولموضعاما.آوردخواهدارمغانبهرا«مرگبرپیروزی»که
257ص.بشماردپایانرامرگکه

شدهکیفیونییدگرگدستخوشانسانزندگی.نیستکمیوزیستیزندگیصرفاانسانزندگی•
ص.دآیمیپرحجم«یلحظه«کردندائمیوفناپذیریازشدنآزادبهمیلآنهمراهبهواست
257

ودحددرتواننمیراذاتاینکهکندمیآشکارانساندرراایجوشندهذاتوجودیتحلیل•
میارهاشمرگورایدرتحققیامکانبهذاتاینلذاورساندتحققبهدنیوییزندگیهمین

258ص.کند



بررسیاینباتوانمیایاندازهتارا(دیگرییفلسفههراهمیتیا)وجودییفلسفهاهمیت•
موفقرسمیوفانفیلسمحدودنسبتاهایحلقهفراسویبهنفوذدرحدچهتافلسفهاینکهسنجید

یافرهنگروحدندرآمبیانبهمددکاریاکندمیاعمالوسیعیفرهنگیتاثیراستتوانستهوبوده
(259ص).استبودهآنیکنندهانتقاد



کهاین.استاهکوتگامیتربیتوتعلیمبهرسیدنتاشناسیرواندروجودییفلسفهتاثیراز
263ص.تنیسشگفتیمایهاستداشتهتربیتوتعلیممهمامربراینتایجیوجودیفلسفه
یفلسفهازانهگرایانساننوعیبیشترتحولبرایایتازهمصطلحاتوتازهالگویوجودیفلسفه
262ص.کندمیعرضهتربیتی



اوارکشایدوشمارندمیجدیدهنردرشخصیتترینپرنفوذمعموالرا(1906-1839)سزانپل•
وارفمتعاشکالازانفصالاوکاردرزیرا.باشدوجودیجنبشباشباهتنوعیدهندهنشان

دروازهتنحویبهرااشیادهندمیرخصتمابهکهبینیممیراجدیداشکالبالمآلآفرنیش
269ص.ببینیمتازههایینسبت



وانینقوباآمیزمبالغهدشمنیبهتمایلشوهایشضعفرغمبهوجودی،اخالقوصفاینبا•
273ص.نیستندارتباطبیامروزوضعبانیزمحاسناینوداردراخودشخاصمحاسنقواعد

برمتکلمیقینااست،بردهسربهفلسفهبانفرت-عشقرابطهنوعیدرتاریخسراسردرکالمعلم•
یشهاندبیانبهاواگرامااست،آموختهایماناهلنزددرراهااینچوندارد،تکیهوحیوایمان

اوند،کمیتخاطبمعاصرفرهنگباکهکندمیاظهارزبانیبهکهراهاآنوپردازدمیهایش
274ص.دهدانجامراکاراینفیلسوفبدونتواندنمیکهیابدمیدر



بیستمقرندرکهاستشدهشیطانیعقلیبیآنبرابردردفاعپهلوانمشخصطوربهیاسپرس
امااست،جاریعمیقیبدبینیکامووسارترونیچهآثاردر.استکردهپارهزنجیرهبارچندین
279ص.گویدمیسخنامیدازمارسل



فیلسوفارکودارندبسیارآمادگیشوندمعنابیشیداییوشوردستخوشکهاینبرایهاانسان•
نهحالتشرینبهتدروجودییفلسفهتقدیرهربه.باشدتواندنمیشیداییوشوراینتشویق

انسانیتجربهمالککهکندمیاهتمامامرایناثباتبهبیشتربلکهعقلضدنهواستگریزعقل
درنقصانباعثاستممکنمحدودوتنگبسیارگراییعقلواستمفهومیتفکرحدودناقض
(281ص).شودماحیات


