
 

 

 

 

 

 

 اجتماعی ایران در بیانیه گام دوم انقالب -شناسی سیاسی خوانش مسأله

  عباسعلی رهبر

 (22تا  1صص )

 24/40/2424:تاریخ پذیرش ؛40/40/2424:اریخ دریافتت
 

 چکیده

افزاا و مزرت ب بزا     به سه محور همعنوان منشوری استراتژیک و هوشمندانه  بیانیه گام دوم انقالب به
نظریه نظام انقالبی، توانمندی جمهوری اسالمی ایران و افق » :یکدیگر اشاره می نماید که ع ارتند از

ها و نقاط قوت جمهوری اسالمی  در این بیانیه ضمن توجه به ظرفیت« مدن نوین اسالمیبلندمدت ت
استقالل سیاسی، اعتماد بزه نسزس ملزی، مشزارکت     ساالری دینی،  تأسیس نظام مردمایران همچون 

سیاسزی   -شناسزی اجتمزاعی   بینانه بر مسأله ، به نوعی واقعمردم در سرنوشت سیاسی و امنیتی خود
اسزتساده از رویکزرد تسسزیری و همچنزین      ایزن مقالزه بزا   . تاریخی توجه شده اسزت  براساس شواهد

کنزد کزه مهمتزرین مسزا ل      مندی از تکنیک تحلیل بارش نخ گانی این گااره کیسی را بیان می بهره
سیاسی جمهوری اسالمی ایران در م احثی چون کسری در عدالت فراگیر، اقتصاد وابسته  -اجتماعی

 . گردد نگری نس ت به دشمن خالصه می دینی و سطحی -های اصیل انسانی زشدولتی، استحاله ار

 ها  کلیدواژه

 .اقتصاد دولتی بارش نخ گانی، کسری عدالت، ساالری دینی، مردم تمدن نوین اسالمی،

                                                           
 aa.rahbar@atu.ac.ir :هرایانامتهران، ، عالمه ط اط ا یانشگاه د 1
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 اجتماعی نادرشاه افشار -یاپردازی در مشروعیتِ سیاسیؤجایگاه ر

  آمنه ابراهیمی
 (23تا  22صص )

 13/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش40/40/2424: افتتاریخ دری
 

 چکیده

یا بهزره  ؤنادرشاه افشار در زمره افرادی است که در کسب مشروعیت برای قدرت از مقوله خواب و ر
نگاری رسمی با استساده  در متن تاریخ ،وی که از درون میراث زمانه صسویان برخاسته است. گیرد می

تالش بر آن داشته اسزت تزا    ،که مورد توجه صسویان نیا بودمذه ی خواب  -از کارکردهای سیاسی
ش ح مشروعیت صسویه را در واپسین روزهای عمر این سلسله پس زند و در راستای سایر تکاپوهای 

قابزل  . مند بر جای صزسویان قزرار گیزرد    ای کرامت گونه ها به وسیله معنای خواب هخود برای قدرت، ب
عنزوان فرآوردهزای اجتمزاعی در پیونزد بزا       تحقزق خزوابی بزه    توجه است که در ذهنیت عزوام نیزا  

و در راستای گستمان سیاسی حاکم قزرار   -های خراسانی  در اینجا در اوسن - مشروعیت قدرت نادر
 مورد خواب و دنیای رماگونه و حقزایق  گرفته و این هردو با درنظرگرفتن باورمندی خاص و عام در

در اینجا مضامین . ساخته است دانستن قدرت نادر آماده می وعنگارَش ذهنیت اجتماعی را برای مشر
معنوی که  بخشی به روشنی، بخشی از خأل یا در رابطه با مسأله اظهار قدرت و مشروعیتؤخواب و ر

 .نادر در رابطه با عرضه قدرت خود روبرو بود را دربرگرفته است

 ها  کلیدواژه

 .یا، خواب، مشروعیت، نادرشاه افشارؤر

                                                           
 amenehebrahimi94@gmail.com :رایانامهتهران،  دانشگاه عالمه ط اط ا ی، 1
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 ای نوین از قرآن به زبان آلمانی ضرورت ترجمه
  مهدی اصفهانی

  میشائیل نستلر

 (05تا  23صص )
 20/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش24/42/2424: تاریخ دریافت

 
 دهیچک

ایزن  . ای م زانی و روش اساسزی تشزکیل شزده اسزت      هر ترجمه رویگری خاص دارد که از مجموعه
دهد که بر دو اصزل   سمت اول این مقاله روشی را ارا ه میق. مسئله در ترجمه قرآن نیا صادق است

نکته اول توجه به این حقیقت است که معنزای اصزلی کلمزات عربزی ابتزدا در      . اساسی م تنی است
سپس در تحوالت معنایی برای مقاصد غیزر محسزوس اسزتعمال     ،استعماالت محسوس شکل گرفته

وس ریشه شناخته شده سپس این معنزا در زبزان   بر این م نا الزم است ابتدا معنای محس. شوند می
دهزد کزه    ها و اصطالحات کلیدی ذکرشده در قسمت اول مقاله نشان مزی  مثال. مقصد جستجو شود

 ای کزامالا  توان ترجمه می ،رو چنین رویکردی برای درک قرآن رویکردهای جدیدی را گشوده، از این
نحو و بالغت قرآن تا سرحد امکان اسزت   م توجه بهنکته دو. جدید از قرآن به زبان آلمانی ارا ه نمود

 .گوید که در مورد آن بخش دوم مقاله به تسصیل سخن می

 ها  کلیدواژه

یابی، ضرورت ترجمه جدید  شناسی لغات، روش جدید معادل ترجمه قرآن، استعمال محسوس، ریشه
 .لمانیآقرآن به زبان 

                                                           
 m.esfahani@ihcs.ac.ir: رایانامه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1

 .mikail76@zedat.fu-berlin :، رایانامهدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد برلین 2

de 
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 ر آینه مهاجرتد گلی ترقیهای  چهره زن و مادر در داستان
  فرانک هاشمی

 (50تا  03صص )

 20/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش10/40/2424 :تاریخ دریافت
 

 چکیده

های گلی ترقی نویسنده معاصزر ایرانزی زنزان در بسزیاری از مزوارد نقشزی کلیزدی ایسزا          در داستان
کزه هرچنزد   کشزند   هزای گونزاگونی از زن را بزه تصزویر مزی      خانم ترقی در آثارشان چهره. کنند می

از سوی . ها و نکات مشترکی نیا دارند خورد، اما همامان ش اهت ها به چشم می هایی میان آن تساوت
 هایشان ها و واکنش کنند، کنش ها نقش ایسا می نی که در آنناهای ز ها و شخصیت این داستان ،دیگر

بزا   "ادبیات مهاجرت"سا ل در این مقاله عناصر و م. اند تاحدود زیادی تاثیرگرفته از موضوع مهاجرت
 .شود توصیف می برجسته و شانزن و داستان زندگیاز سه  های گلی ترقی، هایی از داستان نمونه

 ها کلیدواژه

 .تصویر زن، ادبیات مهاجرت ،ن کوتاهداستا ،گلی ترقی

                                                           
 f.hashemi@atu.ac.ir :رایانامهتهران، دانشگاه عالمه ط اط ا ی،  1
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 فارابی هماهنگ مشرب در زندگی

  احمدعلی حیدری

  علیرضا امیدبخش
 (34تا  55صص )

 22/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش21/40/2424 :تاریخ دریافت
 چکیده
 حزدوداا  تاریخ یک طی که گشودند را معرفت از عوالمی جهانی بارگ فیلسوف دو ارسطو و افالطون
. آورد پدیزد  متنزوعی  فلسزسی  های نظام پروراندن برای را مناس ی زمینه و بستر پانصدساله و دوهاار
 متسکزر  دو ایزن  آراء بزه  توجزه  بدون مدرن و کهن لسسیف های نظام از یک هیچ که گست بتوان شاید
 و افالطزونی  بُعزدی  انسزانی  هزر  وجود در اساساا که گست بتوان شاید نیا و است نگرفته شکل بارگ
 نیزا  رافا زل  اثزر  «آتن مدرسه» نقاشی در ارسطو و افالطون تصویر شاید. دارد وجود ارسطویی بُعدی
 بزه  که بینیم می  «تیما وس» کتاب با را افالطون آنجا در. شدبا انسان وجودی خصلت دو این از بیانی
 کتاب با را ارسطو و دارد آسمان به رو انگشت و کند می اشاره مثالی های صورت و حس ماورای عالم

 اش فلسزسه  در را هزا  انسزان  زمینی سعادت است مترصد و دارد زمین جانب به رو دست که «اخالق»
 دو هزر . اسزت  بزوده  تأثیرگزذار  بسیار اسالمی تمدن و فرهنگ در ارسطو و افالطون آراء. کند ت یین
 از الهزام  با اسالمی فرهنگ و دارد را خود خاص اهمیت فرهنگ این در مجردات و محسوسات مؤلسه
 اندیشزیده  آدمزی  گزرایش  دو ایزن  میان تعادل ایجاد به همواره و است ستوده را «وسب امت» قرآن،
 فلسزسی  شأن به نس ت خوبی به سترگ کتاب صاحب و اسالمی فلسسه مؤسس عنوان به فارابی. است

 الجمزع  باعنوان کتابی در متسکر دو این فکری اختالف رغم به و است داشته وقوف ارسطو و افالطون
 امزا  ،اسزت  ظزاهری  متسکر دو این  آراء اختالف که دهد توضیح برآمده صدد در الحکیمین رایی بین

 و افالطزونی  رویکزرد  دو کزه  اسزت  آن مزدعی  فزارابی  دیگر ع ارت به. دارند مشترکی هخمیر و باطن
 شزرایب  دو آن میزان  همزاهنگی  و یکدیگرنزد  مکمل  سکه یک روی دو مناله به فلسسه در ارسطویی

 مدینزه  کتزاب  در فزارابی . آورد مزی  فراهم آدمی برای درخور و مناسب زیستی برای درخوری مدنی
 .است برشمرده را «شهر» این های ویژگی خود فاضله

 دو آن میان الزم هماهنگی ایجاد و آدمی وجودی شأن دو این به بخشی وحدت چگونگی پرسش
 به  خورده گره فهمی با ارسطو و افالطون افکار از الهام با اسالم جهان متنوع فکری های سنت در که

 .طل د می را دخو پاسخ هم هنوز و است مطرح ایران معاصر فرهنگ در کماکان گرفته، شکل اسالم

 هاکلیدواژه

 .شهر فرهنگی، فرهنگ، آرمان فارابی، هماهنگی، قول به هماهنگی میان

                                                           
 aah1342@yahoo.de :رایانامهدانشگاه عالمه ط اط ا ی، تهران،  1

 a.omid@atu.ac.ir :رایانامهعالمه ط اط ا ی، تهران، دانشگاه  2
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 اسالمی در طراحی لباس زنان قاجار -تجلی هویت ایرانی
  مونا جهانپور

  زاده فهیمه زارع

 (114تا  31صص )
 21/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش42/40/2424: تاریخ دریافت

 

 چکیده

زیزرا   ،های شناخت هر فرهنگ در ادوار گذشته، واکاوی تاریخ ل اس ملتش اسزت از راهشک یکی  بی
شود که در پیوند با فرهنگ حاکم بر مردمانش قزرار  تاریخ ل اس بخشی از تاریخ تمدنی محسوب می

هنری مسلب بر آنها را ارا ه خواهد  -تری از شرایب فرهنگیمطالعات در این حوزه، تصور واضح. دارد
صزنعتی در اروپزا، سزسرهای     -هزای فکزری  در این راستا، چون عصر قاجار مقارن بزا دگرگزونی   .داد

درباریان به فرنگ و افاایش ارت اط ایران و غرب بوده؛ بنزابراین چنزین سزؤالی را بزه ذهزن مت زادر       
اسزالمی   -های هویت ایرانزی های زنان عصر قاجار به چه نحوی م تنی بر شاخصهسازد که ل اس می

شدند؛ چنانکه در اسناد مصور تاریخی کامالا متمایا از فرهنگ پوششزی غزرب   یافته و تولید میطرح 
ها م تنزی  دهند که چون ل اسهای کیسی نشان میاند؟ نتایج پژوهش حاصل از تحلیلبازنمود یافته

شزدند، لزذا تمزام اجزااء و     بر چهار رویکرد ملی، دینزی، انسزانی و اجتمزاعی طراحزی و تولیزد مزی      
ترتیزب بزا   بزدین . لحقاتشان برگرفته از الگو، پارچه و تا ینات رایج و متداول در میان ملزت بودنزد  م

 . اسالمی را متجلی سازند -یافتند تا هویت ایرانینشستن بر اندامی زنانه این قابلیت را می

  ها کلیدواژه

 .اسالمی، قاجار، طراحی ل اس -زنان، هویت ایرانی

                                                           
 Ghalammoo@gmail.com :رایانامهدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  1

 f.zarezadeh@modares.ac.ir :رایانامهدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  2
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 حفظ البدن : اره بدنفخرالدین رازی درب
  رودیگر لولکر

 (123تا  111صص )
 11/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش42/40/2424: تاریخ دریافت

 

 چکیده

ایزن  . تاکنون آثار پاشکی اسالمی به زبان فارسی به نحو درخوری مورد پژوهش قزرار نگرفتزه اسزت   
تزوان   ایزن اثزر را مزی   . ه اسزت مقاله کتابی از فخرالدین رازی را در این موضوع مورد بررسی قرار داد

 .ای در باره دانش و درمان پاشکی توصیف کرد دستینه

  ها کلیدواژه

 .دستینه ،طب ایرانی ،فخرالدین رازی، طب اسالمی

 

                                                           
 ruediger.lohlker@univie.ac.at :دانشگاه وین، رایانامه 1
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 الگوی پیامبری نزد پورسینا
  یئرضا رکو

 (103تا  123صص ) 
 24/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش42/40/2424: تاریخ دریافت

 

 چکیده

 بزه  را پیزام ری  خزویش  آناکزاوی  در و کرده یاد پیام ری از خویش های نوشته از بخشی در پورسینا
 دسزتگاه  از ای پزاره  چونزان  پیزام ری  ها نوشته این در. رساند می آن خدایی و انسانی مرت ه واالترین
 راه زر  پیزام ر  که رو زان است آدمی خوش ختی و خوبی ناگایری و بایایی بازگوی و او عملی فلسسه
 واالتزرین  و آفزرینش  ادامه در را پیام ری سرشت پورسینا گستارها این در. است خوش ختی به آدمی
 خزرد  بازتاب خویش تن به و داشته خداگون سرشتی پورسینا دیده به پیام ری. بیند می خرد درجه

 دربزاره  نظزری  آناکزاوی . نیازمندنزد  آن بزه  باشزندگان  کزه  اسزت  الگویی انسانی بازنمای و سپنتایی
 ایزن  الگزویی  که پنداشت چنین توان می و خورده گره سیاسی انداز چشم با پورسینا ناد در پیام ری

 در کامزل  و برتزر  انسان پرورش نمودار زاویه این از و است یونانی -یهودی الگوی شانه به شانه سان
 ناییپورسزی  آناکزاوی  مشزترک  نقطزه  .اسزت  آن از ای نمونزه  پورسزینا  خود که شهری ایران اندیشه

 نزه  او الگزوی  و غلطزد  درمی آخرتی و کیهانی تسسیر به فلسسی خرد از که اوست رویکرد ناسازگاری
 اندازیم می نگاهی نخست جستار این در .پسین جهان برای اخالقی است سرمشقی بل مدنی انسانی

 این از هریک میان های ناسازگاری به سپس و پیام ری پیرامون در پورسینا گوناگون های دریافت به
 . پردازیم می ها دریافت

  ها کلیدواژه

 .پورسینا، پیام ر، پیام ری، الگوی پیام ری، خرد وخشورانه، خرد سپنتایی، بویش

                                                           
 reza.rokoee@free.fr :دکترای فلسسه و پژوهشگر آزاد، پاریس، رایانامه 1
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 میان نبرد فرهنگی و گفتگوی فرهنگی

یا تصویر ایران  -سیاست فرهنگی خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال غرب 

 191 در غرب از سال 
  مهرداد سعیدی

 (102تا  103صص ) 
 13/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش42/40/2424: تاریخ دریافت

 

 چکیده

پیش رو سیاست فرهنگزی خزارجی جمهزوری اسزالمی ایزران در ق زال جهزان غزرب          هموضوع مقال
اگرچه تمرکا اصلی نگارنده . باشد های ارزشی یکسان می المنافع با پایه متشکل از کشورهای مشترک

 وده، ولی در انتخاب مصادیق جهت بررسی تعامل و تقابل فرهنگی ایزران بزا   بر کشور غربی خاصی ن
دلیل گستردگی و قدمت روابب این  غرب، در تمامی مصادیق نیم نگاهی به جمهوری فدرال آلمان به

هزدف مقالزه پزیش رو بررسزی رویزدادهای      . کشور با ایران ق ل و بعد از انقالب اسالمی شده اسزت 
نظزر سیاسزت فرهنگزی هزم نقزش       نها حا ا اهمیت تاریخی بوده که از نقطهت ای است که نه سیاسی

اش  ای وبیش منسی ایران معاصر در جهان غرب و امپراتزوری رسزانه   دادن تصویر کم بساایی در شکل
های رسمی ایران بزه رویزدادهای    گیری تالش نگارنده بر این بوده است که نگرش و موضع. اند داشته

شزکل   زبزان بزه   ناقشه با غرب را بزرای مخاطزب غربزی و مشخصزا آلمزانی     فرهنگی مورد م -سیاسی
چهارچوب تحلیلی این مقاله را رویدادهای بعزد از انقزالب اسزالمی ایزران     . ای ترسیم کند طرفانه بی
سازترین برهه در تاریخ معاصر ایران تحت نسوذ دول استعماری و نقطه عطف حرکزت   عنوان تاریخ به

 .دهند تشکیل می این کشور بازگشت به هویت اسالمی

  ها کلیدواژه

ای، جمهزوری   رسزانه  / سیاست فرهنگی خارجی، تقابل فرهنگی، تعامزل فرهنگزی، تصزویر خزارجی    
 .اسالمی ایران، جمهوری فدرال آلمان، جهان غرب
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تاریخ پیرامون های محمود هومن  نهادهبردرباره برخی  :رآغازسسان  هایران ب

 ایرانباستانی 
  وراحمدعلی توچاهیمسعود پ
 (131تا  100صص )

 24/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش22/40/2424: تاریخ دریافت
 

 چکیده

 در تنهزا  نزه  او برجسزتگی . اسزت  معاصزر  ایزران  در ایرانزی  اندیشزمندان  تزرین  مهم از هومن محمود
 گذاشته برجای هریک در او که ای یگانه آثار در یا رفته آنها  سراغ به او که است هایی حوزه گوناگونی

 بزا  پیونزد  در کزه  ای نقادانزه  و گرانه سنجش نگاه در نه نیا و پرداخته آنها به او که هایی پرسش در یا
 و آن هزای  آغازگزاه  در ایزران  تزاریخ  بزه  او رویکزرد  در جمله از بلکه داشته، خویش پژوهش موضوع
 تمزدن  ایرانزی  بنیزاد  رامزون پی یکزی  کزه  او هزای  برنهزاده  بزه  آنچزه . است باره این در او های برنهاده

 و دیرینگزی  پیرامون آخرین و ایران در ها آریایی ریشه و خاستگاه پیرامون دیگری است، رودان میان
 جزا  نیست چیای ،دهد می درونی انسجام و هم ستگی هخامنشیان، از پیش ایرانی تمدن پیوستگی

 بلکه ،دیگر کهن های تمدن کنار در کهن تمدن یک نه ایران اینکه دادن نشان در کوشش و به او باور
 سه این به پردازد می پیشارو جستار. است جهانی تمدن آفریننده های سرچشمه از خود بیشتر آن از
 .کند می استوار را خود های برنهاده او آنها بنیاد بر که هایی برهان و ها گواهی و هومن محمود نهاده بر

  ها کلیدواژه

النهرین، سومر، کنگی، گزوتی، کاسزیان،    رودان، بین یران، شوش، میانمحمود هومن، تاریخ باستانی ا
 .ها ها، آریا ی هیتی
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 شدن؛ نویسندگان ایرانی در آلمان فهمیدن و فهمیده
  ملیکا ترکمان بوترابی

 (240تا  132صص ) 
 23/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش43/40/2424: تاریخ دریافت

 

 چکیده

که پس از انقزالب   پردازد یم یفارس اتیاز ادب یبه بخش کوچک« آلماندر  یرانیا سندگانینو» مقاله
نوع از  نیا ،انیم نیدر ا. آمده است دیو در آلمان پد رانیدر خارج از ا 1353در سال  رانیا یاسالم

 نیز خزارج از ا  یرانز یا اتیز ادب. باز کرده است یمهاجرت جهان اتیخود را در عرصه ادب یجا اتیادب
 یرانز یا  خاص با فرهنگ و جامعزه  یوندیمستقل است که ال ته در پ یتیاز خصوصمند  بهره نیسرزم
 ییهزا  اهیز چزه انگ : وجزو کنزد   ها جسزت  پرسش نیا یرا برا ییها مقاله مترصد است پاسخ نیا. است

 رانیز ا سندگانینو یدگزن ریتأث رهیاست؟ دا شان هنیدر خارج از م یرانیا سندگانیمس ب نگارش نو
 یهزا  مجموعزه مؤلسزه   انیز از م گزذارد؟  یمز  یبرجزا  یرانیا اتیرا بر ادب یآثار در خارج از وطن چه

و  یانزد؟ سزاختار فکزر    عناصر به موضزوع م زدل شزده    نیکدام اتینوع از ادب نیدر ا یرانیا یفرهنگ
چزه   یو فرهنگز  یاجتمزاع  بیمحز  بیشزرا  ریدر خارج از کشور، تحت تزأث  یرانیا سندگانینو یروح

خزارج از   یرانز یا اتیز عوامزل بزر ادب   نیا یکه تمام نیو سرانجام ا ابد؟ی یم ینینو تا یعناصر و ترک
 گذاشته است؟ یرا بر جا یچه آثار هنیم

  ها کلیدواژه

 .فهم ران،یمهاجرت، آلمان، ا اتیادب هن،یسنت، تجدد، م ،یگانگیب
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 فیسَمرگ از دیدگاه یاسپرس و نَ
 1تورج اردشیری نیا

 2مریم ثقفی
 (223تا  245صص )

 23/40/2424: ؛ تاریخ پذیرش11/40/2424: یخ دریافتتار
 

 چکیده

و از « اگایسزتانس »یاسپرس از انسان به عنوان . انسان و خداست های در میان فلسسه یاسپرس، فلسسه
مندی از قیام ظهوری به خدا نادیکی و  انسان به س ب بهره. برد نام می« ترانسندنتال»با عنوان « خدا»

انسان در این آگاهی بزه  . کند آگاهی ظهور پیدا می این نس ت از جمله در مرگکند و  تقرب پیدا می
های درون خود که تا پیش از آن، نامشخص و م هم بودند آگاه شده و متوجه خداونزد   برترین امکان

( دازایزن، آگزاهی کلزی، روح و اگایسزتانس    )انسان که در سزیر بزه تعزالی از چهزار مرت زه      . شود می
 بزر  و دوزخ بهشزت  نسزسی، ظهزور  . گردد تمداد از مرگ به جانب متعالی رهسپار میگذرد و با اس می

و  باشزد، بهشزت   نرسیده عقل مرت ه به انسانی اگر. داند میها  آن وجودیه مرت  به وابسته را آدمیان
رسیده باشزد،   عشق مقام به ای دیگر انسان اگر گونه رسیده باشد، به و اگر یابد می نحوی به را دوزخ
اساسی  هستی، اصل عوالم در آدمی نسس سلوك بنابراین،. است باز هم متساوت وی این دو بر رظهو
مزرگ،   از پس عالم در آدمی رنج و بر این اساس، لذت. است نسسی نگاه از دوزخ و بهشت معاد، فهمِ
الی و ای را برای تعز  آگاهی آدمی در هر دو متسکر زمینه مرگ. دارد دنیا بستگی در وی و رنج لذت به

 .کند شکوفایی وجودی وی فراهم می

  ها کلیدواژه

، دوزخ، بهشزت،  امزر متعزالی  انسان، دازاین، آگاهی کلی، روح، اگایستانس، مزرگ،  نسسی، یاسپرس، 
 .نسس، عقل
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