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اکیم

هایدگر از جمله فیلسوفانی است که در فلسفة خود بهیشتهرین کوشهشهها را در جههت گهیار از طهرح معرفهتشهناختی

سوبژکتیویسم به انجام رسانده است .او مساعی خود در باب این مسئله را از وجوه گوناگونی پیگیهری کهرده اسهت .ایهن

مقاله اما به طور خاص درصدد است تا چگونگی گیار هایدگر از سوبژکتیویسم را از منظهر «زبهان» و در اندیشهة متقهدم و

متأخر او بررسی کند .از همینرو ،نخست مؤلفههای اصلی طرح سوبژکتیویستی شناخت را بررسی و تحلی خواهیم کرد؛

سپس به کمک بصیرتهایی که هایدگر در آثار خود در مورد زبان به دست داده است ،همچون در نظر گرفتن زبهان بهه

عنوان یک اگزیستنسیال برای دازاین ،بازتعریف مفاهیمی چون حقیقت بهمثابه ناپوشهیدگی و لوگهوی بههمثابهه گفتهار ،و

همچنین تاکید بر نسبت میان زبان و وجود که به نحو تاریخی تعین مییابد ،میکوشیم مدعای خود را موجه سازیم .مدعا

آن است که طرح معرفتشناختی سوبژکتیویسم که شناخت را صرفاً بر اسای فعالیت محض سوبژکتیویته تبیین میکند و

از وجه هرمنوتیک زبان و نقش آن در گشایش ،انکشاف و شناختپهییر کهردن موجهودات غفلهت مهیورزد نمهیتوانهد
تصویری درست از نحوۀ دسترسی انسان به جهان به دست دهد.

کییم واژ ها :سوبژکتیویسم ،هرمنوتیک ،زبان ،هایدگر ،شناخت
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سوبژکتیویسم یک طرح است .طرح اساساً امری استعالیی است ،بدین معنا کهه از پهیش اندیشهیده مهیشهود تها
بتواند امکان آنچیهزی را کهه بهرای آن طهرحریهزی شهده اسهت توضهیح دههد .سوبژکتیویسهم عمومهاً طرحهی

معرفتشناختی دانسته میشود که هدفش توضیح نحوۀ شهناخت و آگهاهی انسهان نسهبت بهه جههان اسهت .امها
سوبژکتیویسم در عین حال که طرحی برای معرفتشناسی است ،به همان اندازه طرحی هستیشناسانه نیز هست.

یعنی عالوه بر آن که نحوۀ شناخت و دسترسی به موجود را توضیح میدهد ،به اتفاق و همزمهان ،نحهوۀ وجهود
موجود را تعیین میکند 7.باری ،همانطور که علم جدید طرحی ریاضیوار برای طبیعت ترسیم کرده و طبیعت
را مطههابق بهها ایهن طههرح از پهیش درانداختههه شههده توضهیح مهیدهههد ،فلسههفة جدیهد نیهز نیهز بههر اسههای طرحهی

سوبژکتویستی که ارائه داده است ،در پی تبیین نحوۀ حصهول آگهاهی در انسهان و در عهین حهال ،تعیهین نحهوۀ

وجود جهان برای انسان است .ما سوبژکتیویسم را در این معنا ،یعنی سوبژکتیوسیم به مثابه یهک طهرح ،بهه کهار

بخواهیم برد و آن را تفصیالً بررسی خواهیم کرد.

2

سوبژکتیویسم به مثابه یک طرح ،از مؤلفههای اساسی تفکر جدید اسهت .اگرچهه هایهدگر وجهود آن را از

ال تهاریخ متافیزیهک را «تهاریخ بسهط
سرآغازهای مابع دالطبیعه ،یعنهی فلسهفة افالطهون ،بازشناسهی کهرده و اصه ً

سوبژکتیویسم» دانسته است ،اما آنچه مسلم است این است که سوبژکتیویته در دورۀ جدید تفکهر غربهی اسهت

که اعتال مییابد و همچون «بنیهاد» وجهود و آگهاهی لحهاظ مهیشهود .هایهدگر از جملهه فیلسهوفانی اسهت کهه
بیشترین تال ها را برای به پرسش گرفتن سوبژکتیویته و برونرفت از طرح سوبژکتیویسم داشته است .امها از

میان مساعی هایدگر برای این مهم ،این مقاله بر آن است تا به طور خاص ،امکان گیار از طرح معرفتشناختی

سوبژکتیویسم را از وجهة نظر زبان و نگاه هرمنوتیکی هایدگر به آن بررسی کند.

مؤلفههای اصیی طرح سزبژکتیزتسم و پرسش ا اتن طرح
الف .دوگانگی سوژه  -ابژه  :سوبژکتیویسم بهر یهک دوگهانگی اسهتوار اسهت ،دوگانهة سهوژه-ابهژه .در طهرح
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 -7زیرا شناخت موجود هیچ معنای دیگری جز شناخت نحوۀ وجود موجود نمیتواند داشته باشد .بیآنکه ضرورتاً رأی به انحصار
وجود در «وجود در آگاهی» داده باشیم ،باید اذعان کنیم که آنگاه که ما از نحوۀ امکان شناخت و شرایط حصول آن سخن به میان
میآوریم ،در واقع فهمی از وجود اشیاء را پایهگیاری کردهایم .این امر نشاندهندۀ درهمتنیدگی ذاتی هستیشناسی و شناختشناسی
است که البته خود ریشه در پیوند ذاتی هستی و آگاهی دارد.
 -2سوبژکتیویسم میتواند معانی دیگری نیز داشته باشد .از جمله این معنا که احکام صادر شده از سوی یک شخص در واقع احکامی
دربارۀ نگر ها ،باورها ،احساسات و ذهنیت شخصی اوست که فهم صحت یا عدم صحت آنها بستگی به دریافت سوبژکتیو خود او
دارد(Audi, Robert, the Cambridge dictionary of philosophy: p.885) .
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سوبژکتیویستی برای شناخت موجود ،موجود به تقسیم اولی یا سهوژه (فاعه شهناخت) اسهت و یها ابهژه (متعلَهق

شناخت) .این امر خود به این مسئله بازمیگردد که در فضای فلسفة جدید و بها دکهارت ،موجهودات جههان بهه
تقسیم اولی یا شیء اندیشندهاند ) (Res cogitasیا شیء ممتد ) .(Res extensaهمچنهین مهرز قهاطعی میهان

سوژه و ابژه برقرار است ،زیرا سوژه هیچ چیز نیست مگر نفس اندیشیدن و ابهژه نیهز چیهزی نیسهت مگهر متعلهق

اندیشه قرار گرفتن .بر این اسای ،موجود اندیشنده یا سهوژه بهه لحهاظ هسهتیشناسهانه کهامالً جهدا و متمهایز از
موجود ممتد یعنی جهان است و میان آن دو شکاف و جهدایی عمیقهی وجهود دارد .در ایهن معنها ،سهوژه از آن
جهت که سوژه است کامالً بی ارتباط با جهان یا بیجهان است .این امر همهان جهدایی نخسهتینی سهوژه از ابهژه

دانسته میشود.

ب .خودبنیادی سوژه :امر به نسبت مهمتر آن است که موجود اندیشنده یا سوژه ،خود ،بنیادگیار وجود خویش
است .نفس اندیشنده با اندیشیدن خویش ،معطی وجود به خویش میشود .نفهس آن هنگهام کهه مهیاندیشهد و

ادراک میکند ،سوژه است .به دیگر بیان ،سوژه که همان موجود اندیشنده است با اندیشهیدن و ادراک کهردن

موجود میشود .پس سوژه خودبنیاد است و خود ،معین نحوۀ وجود خویش .خودبنیادی سوژه امری بسیار مهم
و درخور توجه است .فهم و ترجمة سوژه به فاع شناسایی و ابژه به متعلق شناسایی ،نباید مؤلفهای اساسهی کهه

در نهاد واژههای سوژه و ابژه مستتر است در پرده نهان سازد .سوژه صهرفاً فاعه شناسهایی نیسهت ،بلکهه سهوژه

واجد یک شأن هنجاری در شناسایی است که خود آن را به خویش می دهد .آن شهأن هنجهاری کهه سهوژه را

سوژه میکند ،از جایی دیگر ،از کسی دیگر و یا از طرف خدا به سوژه داده نمیشود .سوژه بنیاد خویش اسهت
و خود

این مقام را به خویش اعطا میکند.

از همینرو ،ابژه نیز صرفاً همان شیء یا متعلق شناسایی نیست .ابژه چیزی اسهت کهه در نسهبت داشهتنش بها

سوژه به منزلة ابژه شناخته میشود .ابژه در برابر سوژه ابژه میشود .ابژه همواره متعلق بهه یهک سهوژه و مضهاف
بودن به سوژه وصف ذاتی آن است .ذات ابژه چیزی جز اضافه به سوژه نیست .بنابراین میان سوژه و ابژه نسهبت

تضایف برقرار است ،نه سوژه را بدون ابژه میتوان تصور کرد و نه ابژه را بدون سوژه .با وضع سوژه اسهت کهه
ابژه نیز تلویحاً وضع میشود) .(Heidegger, 1982: 155-6زیرا ابژکتیو کردن الزمة ذات سوژه است و ابهژه
وجود

را مدیون ابژه سازی سوژه است .بنابراین ابژه صرفاً متعلق شناسایی که به سهادگی امهری داده شهده بهه

سوژه تلقی شود نیست ،بلکه ابژه متعلقی که سوژه با شأن هنجاری که برای خهود قائه اسهت ،آن را ههمچهون
متعلق شناسایی خویش بازشناسی میکند.

ا .سوژه همچون نقطة عزیمت :فلسفة مدرن ،اهتداءجویی به سهوژه در مقهام مهدرِک خودبنیهاد اسهت .از نظهر
هایدگر انگیزۀ اصلی اهتداجویی فلسفة جدید به سوژه این رأی است که این موجودی که خودمان هستیم اولین
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و تنها دادۀ یقینی برای شناسنده است .زیرا سوژه یا ذهن مدرِک ،بیواسطه و بهه یقهین مطلهق دسهتیهافتنی و از

همة ابژهها یا اعیان مدرَک شناخته شدهتر است؛ برخالف ،اعیان مدرَک یا ابژهها تنها با واسهطه اسهت کهه تهازه

دستیافتنی میشوند ) .(Ibid: 123اما فلسفة مدرن صرفاً اهتداجویی به سوبژکتیویته را دستور کار خهود قهرار
نداده است ،بلکه سوبژکتیویته در فلسفة جدید شهأن و مقهامی ارز منهدتر دارد .اهتهداجویی بهه سهپهر درونهی

سوبژکتیویته همچون مأمنی یقینی راهحلی بود که دکارت ،برای رهایی از شکاکیت فراگیر زمانهها

آن را بهه

کار بست .اما پس از دکارت سوبژکتیویته تنها نقطة عزیمت در معرفتشناسی نبود ،بلکه کمکم توانست نقهش
خود را هرچه پررنگتر سازد .با فلسفة استعالیی کانت ،سوژه مدار و مرکز آگاهی و وجود شد .در واقع کانت

که با مسئلة بیاعتبار شدن احکام ضروری و کلی توسط هیوم مواجه بود ،راه چاره را در آن میدید که نه فقط

سوبژکتیویته را همچون زیربنای هرگونه شهناخت حفهک کنهد (کهاری کهه نخسهتین بهار دکهارت بهدان اهتمهام
داشت) ،بلکه نسبت سوژه با جهان را نیز دگرگون کند (انقالب کوپرنیکی).

آنچیزی که در ابتدا مح پرسش و اعتنا قرار میگیرد بهداهت و ضهرورت وضهع دوگانهه سهوژه – ابهژه و

سپس شکاف ،جدایی و تضایف آنهاست .هایدگر در ابتدا سعی میکند دوگانه سوژه – ابهژه را امهری غیهری

بدیهی و غیر ضروری نشان دهد .به عبارت دیگر هدف نشان دادن این امهر اسهت کهه همهانطهور کهه موجهود

ضرورتاً ابژه نیست ،انسان نیز ضرورتاً سوژه نیست .یعنی امکان وجوی موجود بهه ادراک شهدنش توسهط یهک

سوژه و امکان وجودی انسان به ادراک کردن ابژه بستگی نهدارد .یهک موجهود بهه نحهو خهود بهه خهودی ابهژه

نمیشود که پس از آن سوژهای را نیاز باشد ،بلکه تنها بهواسطة ابژهسهازی یهک سهوژه اسهت کهه موجهود ابهژه

میشود ) .(Ibid: 157بنابراین نه موجود در وهلة اول ابژه است و نه انسان در وهلة اول سوژه.

از نظر هایدگر در-جهان-بودن 7انسان امری بدیهیتر از سوژه بودن انسان است .انسهان بهه نحهو بهیواسهطه

خود را همچون در-جهان-بودن تجربه میکند .در-جهان-بودن برخالف سهوژه بهودن ویژگهیای نیسهت کهه
انسان گاهی متصف به آن باشد و گاهی نباشد .انسان بدون آن که بتواند در جهان باشد ،اصالً نمیتواند باشهد.

در جهان بودن نحوۀ وجود دازاین است .به بیان دیگر دازاین تا آنجا امکان وجودی دارد که در جهان است و

وحدت و یگانگی خاصی میان در جهان بودن و دازاین بودن برقهرار اسهت ( .)Heidegger, 1985: 202در-

جهان -بودن را البته باید به معنای اشت ال داشتن و درگیر بودن با موجودات دیگر فهمیهد نهه حضهور فیزیکهی و

مکانی .در-جهان-بودن به معنای گشوده بودن دازاین بر روی جهان است .برای فهم بهتر این امهر ،در ایهن جها

باید میان دو رویکرد تمایز نهاده شود ،یکم رویکرد «تأملی» 2و دوم رویکرد «التفاتی» .7آنچه از گشودگی در-
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1- Being- in the- world / In-der welt-sein
2- reflective
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جهان-بودن دازاین برمی آید ،التفات و پروا نسبت به جهان است .در حالی که با عطف نظر به وجهه سهوبژکتیو
وجود انسانی که از در-جهان-بودن انسان قطع نظر میکند ،آنچه ضرورتاً حاصه مهیشهود اندیشهة تهأملی یها

بازتابی نسبت به خود و جهان است .به عقیدۀ هایدگر ،تأم بازتهابی 2اگرچهه شهانی از خوداندیشهی اسهت ،امها
نحوۀ اولیه و اصلی خودگشایی انسهان نیسهت .(Ibid: 159) .زیهرا خهو ِد تأمه مبتنهی بهر حضهوری اسهت کهه

پیشاپیش از در-جهان-بودن حاص آمده است .انسان را بوَد که گاهی به نحو تهأملی بهه خهود دسترسهی داشهته
باشد و از آن طریق به نحو بازنمایانه به جهان ،اما آن چهه همیشهگی و لهیا امهری اگزیستانسهیال و بنیهادی بهرای

دازاین است ،در-جهان -بهودن و حضهور اسهت کهه جههان را بهه نحهو التفهاتی بهر او مهیگشهاید .لهیا سرشهت
اگزیستانسیال وجود انسان امکان بازنمایی موجودات و آگاهی از آنها را فراهم میآورد و تمام انحاء آگهاهی

متضمن اگزیستانس انسان است (.)Dreyfus, 1990: 28

بر این اسای ،موجودات نخست در تجربة ادراکی-تأملی انسان بر او آشکار نمیشوند ،بلکه خهود سهاختار

در جهان بودن انسان که پیش از تجربة تأملی تحقق دارد ،موجودات را در دستری انسان قرار میدهد .سهاختار

دره جهان ه بودنِ دازاین است که جهانی را پیش میاندازد و دازاین در این پیشانداختن همواره بیرون از خهود

در جهانی میایستد .لیا دازاین هرگز چنان سوژه ای در سپهر درونی سوبژکتیویته محصهور نیسهت و جههان نیهز
چنان ابژه بیرون از او ،در برابر

قرار ندارد .به جای تأملی بودن و ابژهسازی التفاتی بهودن اگزیسهتانس مطهرح

میشود« .جهان با وجود دازاین ذاتاً آشکار و از پرده به درآمده است» (.)Heidegger, 1996: 188

بر این اسای ،دازاین در تعام نخستینش با جهان بر پایة دوگانگی سوژه و ابژه به آن نمهینگهرد؛ یعنهی در

وهلة نخست این سوبژکتیویته نیست کهه جههان را بها مقهوالت آگهاهی تهأملی درمهییابهد ،بلکهه خهودِ ادراک

سوبژکتیو جهان بنیاد بر حضوری دارد که پیشاپیش موجب گشایش و انکشاف جهان شده است .دازایهن پهیش

از مواجهة شناختی و مفهومی ،مواجهه ای وجودی با جهان دارد .در مواجهة وجودی ،جههان ههمچهون ابهژهای

فراروی دازاین قرار نمیگیرد ،بلکه همچون ابزاری در دست دازاین است .هایدگر هم در وجود و زمان و ههم

در مسائ اساسی پدیدارشناسی کوشش بسیار کرده تا نشان دهد که جهان در وهلة نخسهت ،چگونهه در خهالل

روابط ابزاری و عملی ای که دازاین با موجودات دارد منکشف میشود .مطابق با آنچه هایهدگر بهدان تصهریح

میکند ،رابطة ابزاری با اشیاء ،جهان را نیندیشیده به دید مهیآورد .او چنهین دیهدگاهی کهه موجهود را نخسهت

چون ابهزار و بههکارآینهده ( )functionalکشهف و فههم مهیکنهد ،دیهدگاه پیرامهوننگرانهه یها دور و بهر نگهر
( )circumspectionمینامد .بنابراین دازاین با اشیائی که او را دربرگرفتهاند یک نسهبت عملهی ( practical

1- Intentional
2- reflection
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 )approachدارد که برآمده از اهتمامی پیراموننگرانه ( )circumspect concernاست و این نسهبت ،مطلقهاً
از سنخ تأمالت نظری عاری از اغراض و عالیق نیست (اینوود.)727 :7777 ،

جهانِ دازاین ،تمامیت چنین روابط ابزاری و «تودستی» ) (zuhandenاست .دازاین نخست جههان خهویش

را با چنین روابطی منکشف میکند و سپس امکان آن را مهییابهد تها مواجهههای شهناختی کهه از نهوع رابطههی

«فرادستی» ) (vorhandenاست با آن داشته باشد .به عبارت دیگر ،گشودگی دره جهانه بودنِ دازاین است که

هرگونه رابطه ی فرادستی با موجودات و شناخت تحت مقوالت آگاهی را ممکهن مهیسهازد .بهیآنکهه چنهین
جهانی از پیش گشوده شده باشد شناخت امکانپییر نمیشود .هر آگاهیای مسبوق به اگزیستانس دازاین است
و بدون اگزیستانس و گشودگی دازاین ،حی

التفاتی آگاهی روی به سوی هیچ چیز نمیتواند داشت .پس

هنگامی که دازاین به سمت چیزی جهتگیری میکند ،چنین نیست کهه ابتهدا از سهاحت

درونی که در آن محبوی بوده بیرون بیاید ،بلکه بهه اقتضهای هسهتیا

همیشهه در بیهرون

پهلوی موجودات متعلق به جهان پیشاپیش مکشوف است ). (Heidegger, 1996: 58

بنابراین ،با اگزیستانس دازاین دوگانة سوژه-ابژه وضع نمیشهود .دازایهن کهه اگزیسهتانس دارد نخسهت در

گسترهای از امکانات وجودی از پیش معلوم افکنده میشود.

چنین تحلیلی از رابطه انسان با جههان درصهدد اسهت تها از نظهامی کهه انسهان را جهدا از جههانِ کهنشههای

هرروزها

لحاظ میکند و به او اجازه میدهد تا جهان را از جایگاهی استعالیی به مثابه یک سهوژۀ مسهتق از

جهان ببیند فاصله بگیرد .در این تحلی آشکار میشود که موجود فرادستی تنها در زمینة روابط از پیش موجود

با هستندۀ تودستی قاب دسترسی است و به همین دلی است هایدگر بر اولویت و پیشینگی هستندۀ تودسهتی بهر

هستندۀ فرادستی تأکید میکند ).(Rorty, 1993: 346-7

اکنون و پس از ارائة شرحی موجز از نگاه هایدگر به مسئلة سوبژکتیویته و نقدهای وارد بر آن ،میخواهیم

به این امر روی آوریم که چگونه با عطف نظر به وجه هرمنوتیکی زبان در اندیشه هایدگر ،امکان گیار از طرح

سوبژکتیویستی شناخت فراهم میآید.

قاییل اشتزلزژتک فهم و معنا
پیش از ارزیابی نقش زبان در امکان گیار از طرح سوبژکتیویستی شناخت ،البته باید در پیوستگی زبان بها فههم

تأم کنیم .به نزد هایدگر «فهم» از مهمترین تعینات وجودی دازاین است .فههم چنهان کهه هایهدگر آن را مهراد

می کند نه نوعی شناخت ،که تعینی اگزیستنسیال برای دازاین و مقدم بر هرگونه شناخت است؛ به عبارت دیگر

فهم نحوۀ وجود دازاین است که به واسطة آن شناخت برای دازاین ممکن میشهود .در نظهام تعینهات وجهودی
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دازاین ،فهم نوعی توانایی است ،البته یک توانایی وجودی یا «توان هستیداشتن» .7این توانهایی معطهوف اسهت

به امکان .یعنی دازاینی که می فهمد ،در واقع توانایی گشایش امکانات وجودی جدیدی را برای خهود دارد .بهه
بیان دیگر ،فهم همواره گسترهای از امکانات را پیش روی دازاین قرار میدهد .هایدگر این ویژگی مهم فهم را

طرحافکنی ) (projectionمینامد .دازاین دائماً با فههم خهویش امکانهاتی را بهرای وجهود خهود طهرح افکنهی

میکند .فهم از آن رو که موجب گشایش امکاناتی برای دازاین ،که موجودی در-جهان است میشهود ،مقهوم
دره جهانه بودن دازاین نیز هست .بدین تقریر دازاین در فهم ،جهان خویش را نیز میگشاید.

همچنین ،به عقیدۀ هایدگر ساختار اساسیِ فهم ،فههمِ «چیهزی بهه مثابهه چیهزی» اسهت .دازایهن پهیش از ههر

مفهومسازیای از چیزها آنها را «به مثابه» چیزی (همچون ابزار) میفهمد و بدین طریق چیزها را منکشف می-

کند .فهم چیزها به مثابه چیزی ،پهیش از ههر درک مفههومی صهورت مهیگیهرد .در ایهنجها بهیش از هرچیهزی

پیشفهمهایی که فهم را ممکن میکنند جلب توجه میکند .اگر فهم همواره فهم چیزی بهه مثابهه باشهد آنگهاه
فهم باید بر پایة چیزی که از پیش فهم شده اسهت ،صهورت پهییرد .بنهابراین ههر فههم در زمینههای خهاص و بها

چشماندازی خاص ممکن است .در نهایت گفته میشود فهم امری دوری است که همواره باید از پیش ،چیزی
از موضوع خود فهمیده باشد ،یا به عبارت دیگر آن موضوع را در افق معین ببیند (دور هرمنوتیک).
هایدگر از تحلی اونتولوژیک فهم راه به «معنا» میبرد .معنا از حی

انتولوژیک چارچوبی صوری و پیشینی

است که فهم در آن صورتبندی میشود و امکهان بیهان ( )assertionمهییابهد« :آن چیهزی کهه مهیتوانهد در

انکشاف فهم تصریح (مفص بندی) شود معنا مینامیم» ( .)Heidegger, 1996 :142بدین ترتیب ،معنا متعلهق
است به اگزیستانس دازاین نه به موجودات .این ادعایی است که البته نیاز به توضیح دارد .در باب اینکهه اساسهاً

خاستگاه معنا کجاست ،چند دیدگاه میتواند طرح شود .نخست آنکه گفته شود معنا امری است کهه در خهود
جهان قرار دارد و انسان نقشی در تولید یا قوامدادن به آن ندارد .تنها چیزی که بر عهدۀ انسان اسهت ایهن اسهت

که معناهای از پیش موجود در جهان را بازشناسی کند .مطابق با این دیدگاه معنا یهک «داده عینهی» 2اسهت کهه

انسان با آن مواجه میشود و آن را درمییابد ،نه آنکه خود قهوام بخهش آن باشهد یها آن را طهرحافکنهی کنهد.

دیدگاه دوم که موجه تر از دیدگاه نخست است ،خاستگاه معنا را نه جهان ،بلکه آگاهی یا سوبژکتیویته انسهانی

میداند .مطابق با ایهن دیهدگاه سه وبژکتیویته بهه نحهوی فعهال ،معنهای امهور و اشهیا ِء بیهرون از خهود را خلهق یها
طرحافکنی میکند و بنابراین معنا حاص کنش آگاهی یا سوبژکتیویته محض است(Kockelmans, 1972: .
)10
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با نگاه پدیدارشناسی اگزیستنسیال هایدگر اگرچهه از بسهیاری جههات نگهاه دوم بهر نگهاه اول تهرجیح داده

می شود ،اما باز هم پییرفته نیست که سوبژکتیویته به نحو یکسونگرانه منشأ و خاستگاه معنها لحهاظ شهود .بلکهه

مطابق با این دیدگاه ،اگزیستانس انسانی به جای سوبژکتیویته انسانی خاستگاه معنا دانسته مهیشهود .بهه عبهارت

دیگر ،انسان خاستگاه معناست از آن جهت که در-جهان است ،یعنی حضوری غیر تأملی 7در جههان دارد و نهه
از آن جهت که موجودی بازتابنده (تأم کننده) در خود یا همان سوژۀ اندیشنده است )2 .(ibidبنابراین میتوان

گفت که اساساً معنا زمانی پدید میآید و اساساً تا آنجا هسهت کهه اگزیسهتنس انسهانی و سهاختار در-جههان-
بودنش هست .بدین ترتیب ،برخالف هوسرل که معنا را امری عینی میدانست ،برای هایدگر معنا چهارچوبی و

ساختاری است که هیچگاه به نحو عینی پر و تمام نمیشود ،بلکه در یهک دور هرمنهوتیکی بهه تهدریج آشهکار

میشود و این آشکار شدن هیچگاه کام نمیشود ).(Dreyfus, 1990: 222

هایدگر همچنهین در وجهود و زمهان تصهریح مهی کنهد کهه نسهبت یهک واژه بها معنهای آن در یهک بافهت

اگزیستنسیال که متعلق به دازاین است وضع میشود .این بافت اگزیستانسیال چارچوبی صوری و پیشینی است و

از ساختار پیشهگونة دازاین در فهم برمیآید .در این ساختار پیشهگونهه ههر بیهان معنهاداری واجهد نظرگهاهی

است که آن چه قرار است در بیان یا حکمی نشان داده شود پیشاپیش در آن نظرگاه داده شهده اسهت .زبهان نیهز
همواره در بستر مفهومی معینی عم میکند و بیان یک حکم همیشه ساختارهای معینی دارد .بهه دیگهر سهخن،

همانگونه که در فهم یک چیز ،افقی پیشداشته از آن چیز برای دازاین حاضر است ،بیان یک چیز نیز همهواره

در چارچوب مفهومی مشخصی حرکهت مهیکنهد .بهرای مثهال اگهر بخهواهیم سهرخی را بهه گه نسهبت دههیم

میگوییم« :گ سرخ است»« ،سرخی به گ تعلق دارد»« ،گ خاصیت سرخی دارد» و مانند اینها .این خاصیت
پیشینی که خودِ زبان آن را در خود

نهفته میدارد ،امری درخور توجه اسهت ).(Heidegger, 1996: 147

از همین رو می توان گفت که زبان همواره نوعی معناسازی را از پیش واجد است و همهین چهارچوب پیشهینی،

خود تعیینکنندۀ نوع نگاه دازاین به جهان و اشیاء حاضر در آن است.

7

_____________________________________________
1- non-reflexively
 -2مثال لوکنر در این باب روشنگر است« :بر این اسای میتوان گفت که به عنوان مثال« ،معنای زندگی» خصوصیتی برای زندگی
نیست ،بلکه چیزی است که طرح افکنی زندگی به جانب آن صورت میگیرد یا به تعبیری سادهتر ،آن چیزی است که در اص آن را
با خود از پیش دارم» (لوکنر)727 :7777 ،
 -7هایدگر مینویسد« :آنچه بیان به آن اشاره میکند بر پایة آن چه پیشاپیش در فهم گشوده و یا پیرانگرانه کشف شده است انجام
میگیرد .بیان ،رفتاری معلق نیست که به طور کلی از جانب خویش بتواند برای نخستین بار هستندهها را بگشاید ،بلکه برعکس همیشه
خود را بر پایة در-جهان-بودن نگاه میدارد» ).(Heidegger, 1996: 146
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بنابراین هر گزارهای که بیان میشود صرفاً بر مبنای نوعی از موضوع واقعشهدن پیشهینی ممکهن اسهت .ایهن

موضوع واقع شدن ناظر به مجموعة بههم پیوستة روابطی است که پیشتر در تمامیهت مناسهباتش فهمیهده شهده

باشد( .لوکنر .)772 :7777 ،با اینحال اگرچه معنا می تواند در قالب یک گزاره یا حکهم بیهان شهود ،امها چنهین

نیست که غیبت گزاره ،غیبت معنا تلقی شود .به دیگر سخن ،چنین نیست که حتماً باید بیانی باشد تا فهم و معنا

محقق شود ) .(Heidegger, 1996: 147گزارهای که معنا در آن آشکار میشهود ،صهرفاً یهک بیهان مقهولی

( (categoricalاست .بیان مقولی را که همچنین میتوان حکهم نظهری ( )theoretical statementیها حکهم
تحت مقوالت آگاهی نیز در نظر گرفت .هایدگر ادعا دارد که حکم نظری تحقهق نخسهتینی فههم نیسهت بلکهه

تحقق نخستین فهم که خود شرط الزم اظهار حکم هست ،توسط ارتباط پیشینیای فراهم میشود که دازاین در

وهلة اول با موجودی که قرار است حکم در مورد آن ساخته شود برقرار میکند .پس فهم پیش از آنکه بتواند

در رابطه ای فرادستی وجه مقولی یافته و به بیان آید بیابد ،باید در رابطهای تودستی برای دازایهن حاصه آمهده
باشد .در نتیجه ،بیانِ حکم بالضروره ریشه در خاستگاه اونتولوژیکی دازایهن ،یعنهی درهه جههانه بهودن او دارد.

همیشه هر بیان مقولیای ،به فهمی غیرمقولی (وجودی) برمی گهردد کهه امکهان هرگونهه بیهان مقهولی را فهراهم

مههیآورد .هایههدگر تحقههق نخسههتین فهههم در معنهها کههه حیثیههت اگزیستنسههیال دارد را حیووه هرمنزقیووک
) (hermeneuticزبان می نامد و آن را از حی

مقولی زبان که حیه اپزفاشتیک ) (apophanticمینامد و

نتیجة چنین تحلیلی ،تقدم و پیشینگی حی

اپوفانتیهک زبهان اسهت .امها شهناخت

در حکم تحقق مییابد متمایز میکند.
سوبژکتیو عمدتاً بر حی

هرمنوتیک زبان بر حیه

اپوفانتیک زبان (حکم) تکیه دارد ،7یعنی آن حیثیتی که به نزد هایدگر اصالً نخستینی

نیست؛ بلکه خود تکیه بر بنیاد اگزیستنسیال دازاین دارد .بنابراین تقدم حی
زبان ،در عین حال تقدم حی

هرمنوتیک زبان بر حی

هرمنوتیک زبان بر سوبژکتیویته نیز هست .حی

اپوفانتیک

اپوفانتیک زبان متناظر اسهت بها

روابط فرادستی دازاین .یعنی برای آن که بتوان دربارۀ چیزی حکم کرد بایهد آن را ههمچهون ابهژهای فهراروی
خود قرار داد و امری فرادستیا

لحاظ کرد .این در حهالی اسهت کهه حیه

هرمنوتیهک زبهان کهه بها روابهط

تودستی دازاین متناظر است ،همواره موجود را به مثابه چیزی ،همچون ابزار ،میفهمد و بهدین ترتیهب پهیش از

آنکه موضوع حکم خویش قرار دهد ،به آن اجازه میدهد تا نخست در جهان دازاین مجال ظهور داشته باشد.

فهم موجود «به مثابه» چیزی ،همچون ابزار ،که هایدگر آن را «به مثابه» هرمنوتیکی مهیخوانهد (Heidegger,
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) 1996: 147پیشینیتر و بنیادیتر از شناخت آنچیز در مقام موضوع حم است .زیرا برساختن حکهم حملهی

زمانی ممکن میشو د که نخست موجود در جهان دازاین حضور داشته باشد و حضور موجود نیز با اگزیستانس

دازاین و روابطی از سنخ روابط تودستی ممکن است .به عبارت دیگر ،حکم همواره مبتنی است بهر فهمهی کهه

پیشاپیش دره جهانه بودن را قوام بخشیده است .با عطف توجه به این بینش کهه تمهام انحهاء آگهاهی ههمچهون
شهود ،اندیشه و تعق اولویت و تقدمی را که شناختشناسی سوبژکتیو به آنها عطا کرده است با نظر به تحلی

هایدگر از فهم همچون یک اگزیستنسیال از دست میدهند ،به این نتیجه متمای میشویم کهه شهناخت نظهری
مبتنی بر سوبژکتیویته به هیچ وجه مواجهه و ارتباط نخستین انسان بها جههان نیسهت و غفلهت از امهری دارد کهه

توجیه آن به سختی ممکن است .هایدگر نشان داده است.
لزگزس به مثابه گفتا  :بنیاد اشتزلزژتک بان

به عقیدۀ هایدگر آن مواجهة زبانیِ نخستین با جهان که ریشه در ساخت اگزیستنسیال دازاین دارد ،یعنهی حیه

هرمنوتیک زبان ،خود را در لوگوی ) (λόγοςبه مثابه گفتوا نشهان مهیدههد .هایهدگر معتقهد اسهت مفههوم
لوگوی در سیر تطور تاریخی خود داللت های مختلف و بعضاً متنافری را شام شهده اسهت .در ایهن میهان امها

بنیادیترین داللت مفهوم لوگوی ،نطق یها گفتهار ( )discourse/redeنهزد یونانیهان بهوده اسهت ).(Ibid: 28

لوگوی که داللت بر گفتار دارد ،پیش و بیش از آنکه پدیده ای باشد که وظیفة آن وحدت بخشی میان امهور

فرادستی و گردآوری واژگان برای برساختن حکم است ،وظیفه ای هرمنوتیکی بر عهده دارد کهه همهان اجهازه

دیههدهشههدن دادن و بنههابراین کشههف و ظهههور اشههیاء اسههت .عبههارت کلیههدی هایههدگر دربههارۀ گفتههار را از نظههر

میگیرانیم« :گفتار ،اظهار فهمپییری در جهان بودن است»).(Ibid: 150

لوگوی از آن رو می تواند چیزی را به چیزی پیوند دهد و حکمی صادر کند کهه دازایهن دارای سهاختاری

است که میتواند «چیزی را به مثابه چیزی» فهم کند .هایدگر معتقهد اسهت چهون ایهن «بهه مثابهه هرمنهوتیکی»

) )hermeneutical asکه سرمنشأ اگزیستانسیال لوگوی است همواره پوشیده مانده ،لوگوی همیشه در یهک
زمینة سطحی همانند نظریة حکم ارسطویی فهم شهده اسهت ) .(Ibid: 155لوگهوی بهه مثابهه گفتهار ،اظههار و

انکشاف در جهان بودن ،یعنی گشودگی وجود دازاین است .زبان به مثابه لوگوی یا گفتار آشکار میکند و به

حضور میآورد .یا به بیان دیگر ،فههم و اظهارپهییری در گفتهار« ،شهرایط امکهان آشکارشهدن چیهزی هسهتند»

( .)Heidegger, 1985: 262آشکارسازی ( (manifestationکه عملی هرمنوتیکی است وظیفة بنیادین زبان
است .درست همان طور فهم داللت بر یک فرآیند ذهنی ندارد ،بلکه امکان آن فرآیند را فراهم میآورد ،زبهان
نیز در معنای انتولوژیک آن یعنی گفتار نیز داللت بر یک مفهوم زبانشناختی ندارد ،بلکه به اشیاء این امکان را
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میدهد که مورد اشاره قرار گیرند و بدین ترتیب خود زبان ممکن شود ).(Dreyfus, 1990: 217

مالحظه می شود که هایدگر زبان را با گشودگی اگزیستنسیال دازاین پیونهد داده اسهت .در حهالی کهه بیهان

(که خود وجهی از زبان است) موجب آن می شود کهه شهیء فرادسهتی لحهاظ شهود و بنهابراین جایگهاه آن در

روابط تودستی پیشینی دازاین پوشیده بماند ،گفتار که بنیاد اگزیستنسیال-انتولوژیکال زبان است ،فهمپییری در
جهان بودن و بدین ترتیب خود اشیاء را اظهار میکند .بیان زمانی ممکهن اسهت کهه پیشهاپیش در جههان بهودن

فهمپییر شده باشد .ساختار موضوع-محمولی بیان یا حکم ،موجود را از شهبکه روابطهی کهه بها آنهها در یهک

جهان ارتباط دارد جدا میکند و تنها بر این پرسش تأکید میورزد که آیا موجود فالن عرض یا ویژگی را دارد
یا خیر ) .(Mulhall, 1996: 92در حالی که وجه هرمنوتیک زبان است که کاربرد بعدی آن در بیان را معهین

میکند .چارچوب مفهومی ای که در گرامر زبان نهاده شده است مشخص میکند که موجهودات چگونهه بایهد
باشند .این معناهای زبانی است که از معنای چیزها پرده برمیدارد .بنابراین ،گفتار که وجه هرمنوتیهک زبهان را

نشان میدهد اینهمان با تمامیت واژههای موجود در یک زبان یا حتی همة زبانها نیست ،بلکه چیزی مربوط به
دازاین و ساختار اگزیستنسیال یعنی در جهان بودن اوست ).(Ibid, 92-3

آنچه توسط گفتار آشکار میشود در تحلی نهایی همان جهان است .گفتار به نحوی است که جهان را بها

آشکارسازیِ آن از قید پوشیدگی آزاد میسازد .(Heidegger, 1971: 21) 7هایدگر مینویسد:

«در گفتار دازاین خود را ابراز میکند ،اما نه به این دلی که در وهلة اول به مثابه چیزی
درونی در در برابر چیزی بیرونی محبوی شده است ،ب به این دلی که آنگاه که

میفهرم به مثابه دره جهانه بودن ،در بیرون حاضر است .آنچه اظهار شده دقیقا همین

بیرونه بودگی است که مربوط به گشودگی کام بودن ه در است.)Ibid: 152 ( ».

الفونت ) (Lafont, 2000: 68با تأکید بر نقش قوامبخهش ( )constitutiveو سهازندۀ زبهان در مواجههه

انسان با جهان ،زبان در اندیشة هایدگر را همارا با جایگاه سوژه در نظریة شناخت میداند .الفونت معتقد است
هایدگر با ترجمة مفهوم لوگوی به گفتار ،توانسته است خصیصة آشکارسازی جهان را مهمترین مشخصة زبان

در نظر بگیرد .بدینسان ،زبان به همان مرتبتی نائ میآید که معرفت شناسی جدید آن را به سهوژه اعطها کهرده
بود .هایدگر تال

داشت این توانِ سوژه مانندِ زبان به مثابه گفتار را از زبان به مثابه مجموعة نشانههها و لفهکهها

تمیز دهد .نگرشی که زبان را همچون مجموعهای از عالئم و نشانهها تلقی میکند ،از آنجا که زبهان را امهری

خارا از جهان و در برابر آن قرار میدهد به همان ایراداتی دچار میشود که سهوبژکتیویتة اسهتعالیی دچهار آن
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است 7.اما مطابق با نگاه هرمنوتیکی هایدگر و بنیادگیاری زبان در گفتار ،زبان نه ههمچهون امهری اسهتعالیی و

مستق از وجود انسان بلکه گشاینده ،آشکارکننده و همچنین قوامبخش وجود انسان است .هایدگر در وجود و

زمان تاکید دارد که زبان از در جهان بودن انسان استقالل ندارد.

تأکید بر گشایش جهان در زبان به نزد هایدگر این امکان را فراهم می کند که او بتواند در برابر این نگر

بنیادی سوبژکتیویسم که انسان فاعلی خودبنیاد در مواجهه با جهان است و شهناخت بالضهروره توسهط مقهوالت

سوبژکتیو آگاهی متعین میشود بایستد .زیرا در نگاه هایدگر ،فهمپییری چیزها همواره در چارچوبی پیشاپیش

دادهشده در زبان حرکت میکند ،پیش از آنکه به حکم مقولی بیانجامد« .فهمپییری چیزی همیشه پیشهاپیش

تصریح شده است ،حتی پیش از آنکه تفسیر مناسبی از آن وجود داشته باشد .گفتار تصریح فهمپییری اسهت،
بنابراین بنیاد تفسیر و بیان است» (.)Heidegger, 1996: 151

چنین نتیجه می گیریم که زبان امری فرادستی نیست که سوژۀ به شناخت نائ آمده ،به وسهیلة آن گهزارهای

را بیان کند؛ چنین نگاهی به زبان صرفاً وجه اپوفانتیک آن را مدنظر قرار میدهد .ایهن در حهالی اسهت کهه بهه
واسطة وجه هرمنوتیک زبان ،یعنی اظهار فهمپییری دره جهان ه بودن ،همواره پهیش از ههر شهناخت سهوبژکتیو

تحت مقوالت آگاهی ،جهان برای دازاین مکشوف و آشکار شده است .بر خهالف نگهاه سهوبژکتیو نسهبت بهه

شناخت که دسترسی سوژه به ابژهها را بیهیچ امر از پیشدادهشدهای ،بیهیچ پیشفرضی ،طلهب مهیکنهد و در
حقیقت ،توفیق در شناخت را تنها با ابتداء به مقوالت آگاهی سوژه ممکن میانگارد ،هایدگر بر این امهر صهحه

می گیارد که دسترسی به ماهیات همواره به واسطة نوعی فهم پییری از پیش تصریح شده از ماهیات ،در وجود

هرمنوتیکی دازاین (که فهم و گفتار مقومات آن هستند) ممکن میشود .بیپهیشفهرض یها بهیجههان انگاشهتن
سوژه امری است که هایدگر آن را با اشارت به نحوۀ وجود هرمنوتیکی دازاین ،دوری بودن فهم و بنیاد داشتن

وجه اپوفانتیک زبان (حکم) بر وجه هرمنوتیک زبان ،آن را آرزوی محال میداند .چرا که دسترسی به موجهود
برای شناختن و حکم کردن دربارۀ آن ،بدون فهم و از پرده به درآمدگی پیشهین موجهود در وجهه هرمنوتیهک

زبان امری ناممکن به نظر میرسد.

حتیتت و وجه هرمنزقیک بان
اهمیت بنیادین زبان در گیار از طرح سوبژکتیویستی شناخت را به یاری تلقی خاص هایدگر از «حقیقهت» بهتهر

میتوان درک کرد .از این روی ،در ادامه نسبت میان حقیقت و زبان را واکاوی خواهیم کرد.
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از نظر هایدگر سنت فلسفی همیشه مسئله حقیقت را مسئلة مطابقت تصورات ذهنی با اشهیاء عینهی بیهرون از

ذهن قلمداد کرده و بنابراین این مسئله را با مسئلة عینیت گره زده است .از طهرف دیگهر بنهابر منطهق ارسهطویی

همواره در این سنت ،جایگاه حقیقت ،یک حکم یا گزاره دانسته شده است .بنابراین به طهور خالصهه حقیقهت

عبارت می شود از مطابقت شناخت و متعلق آن که در ظرف یک حکم یا گزاره نمایهان مهیشهود .امها هایهدگر

معتقد است که این درکی نارسا از حقیقت است .او مسئلة حقیقت را به نحوی دیگهر و بهه کمهک واژۀ یونهانی

«آلثیا» ) (αλ ε αکه به معنای «ناپوشیدگی» است بازتعریف میکند .از نظر هایدگر در نظر گرفتن حقیقهت
به عنوان آلثیا هم ان رو

اصی پدیدارشناسی است که صرفاً به سوی خود اشیاء نظر میکند و میگیارد خهود

اشیاء بر ما پدیدار شوند .بدین ترتیب در تعریف حقیقت ،کشف ،آشکارشدگی و از پرده به درآمدگی موجود

را جههایگزین مطابقههت ذهههن بهها عههین مههیکنههد 7.هایههدگر اظهههار مههیکنههد کههه حقیقههی بههودن یههک حکههم بههر

«ناپوشیدهساختن موجودات همانگونه فینفسه هستند» داللت میکنهد نهه آن کهه حقیقتهی برآمهده از مطابقهت
تصورات سوژه با ابژههای شناختش داشته باشد ).(Ibid: 201

بنابراین حقیقتِ یک حکم یا گزاره از آن وجه پدیدار میشود که به موجود مجال دیدهشدن میدهد .زیرا

اصالً «برای آن که چیزی مسندٌ الیه ممکن گزاره ای باشد ،باید پیشاپیش به نحهوی آشهکار شهده و در دسهتری
برای گزاره داده شده باشد») .(Ibid, 1982: 208تا چیهزی در دسهتری و مکشهوف نباشهد چگونهه مهیتوانهد

موضوع حکم قرار گیرد؟

پس چنین نیست که ابتدا خود گزاره یا حکم چیزی را آشکار کند (یعنهی جایگهاه نخسهتین حقیقهت یهک

گزاره نیست)  ،بلکه چنین است که گزاره چیز از پیش آشکار شده را در نسبت با چیز دیگهری قهرار مهیدههد؛
یعنی میان دو امر که برای دازاین از پیش کشف شدهاند ارتباط برقرار میکند .بنابراین حقیقت در خودِ دازایهنِ

کشفکننده و آشکارکننده ریشه دارد و اگزیستانس داشتن ،یعنی گشودگی در جههان بهودن ،وجهود هرگونهه

حقیقتی را ممکن میسازد .بنابراین جایگاه حقیقت در وهلة اول نه یک گهزاره یها حکهم بلکهه خهود دازایهن و
ساختار اگزیستنسیال اوست 2.با این تعریف که «حقیقیبودن به معنای کشفکننده بودن است» ( Heidegger,
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 -7با این تعریف همچنین آشکار میشود که لوگوی به مثابه «مجال دیدهشدن دادن» چه پیوند نزدیکی با حقیقت دارد.
 -2بنابراین دازاین جایگاه و روشنگاه حقیقت است و بر همین مبنا ممکن است گفته شود پس حقیقت نزد هایدگر نیز امری است
سوبژکتیو ،چرا که انکشاف و ظهور حقیقت را تنها در با وجود دازاین ممکن میداند .هایدگر خود متوجه این موضع بوده و در

مسائ اساسی پدیدارشناسی نوشته است« :گفته میشود حقیقی بودن چیزی است سوبژکتیو .پاسخ میدهیم البته که سوبژکتیو ،اما در

معنای درست فهم شدۀ مفهوم سوژه یعنی دازاین اگزیستانسدار ،دازاین همچون دره جهانه بودن» .نگاه کنید به(Heidegger, :

).1982: 207
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 ،)1996: 202هایدگر با طنینی استعالیی نتیجه میگیرد که اگزیستانس دازاین شرط ضروری رخهداد حقیقهت

است .در نتیجه ،در وهلة نخست خود دازاین که به نحوی هرمنوتیکال در جهان هست (یعنهی گشهوده اسهت و
توسط این گشودگی جهان و هستندگان در آن را آشکار میکند) محم حقیقت اسهت .بهه مهوازات ایهن امهر

چنین می توان گفت که حی
حیه

هرمنوتیک زبان (گفتار) امری پیشینی و اگزیستانسهیال و شهرط ضهروری تحقهق

اپوفانتیههک زبههان (حکههم) اسههت .پههس حقیقههت کههه همههان ناپوشههیدگی ( )αλ ε αاسههت نخسههت در

اگزیستانس دازاین رخ می دهد و سپس شناخت با پهیش فهرض گهرفتن ایهن حقیقهت ،یعنهی در دسهتری بهودن

موجود از پرده به در آمده ،میتواند حکمی صادر کند .بنابراین حقیقت بیش از آنکه مبتنی بر اسهتیالی سهوژه

بر ابژه باشد ،مبتنی بر حالت گشودگی سوژۀ در جهان (دازاین) است .این که دازاین میتواند در زبان دست بهه
وص و فص واژگان بزند و چیزهایی را به چیزهایی نسبت دهد ،به واسطة این است که از پیش فههمکننهده در

جهان هست .بنابراین مجدداً با گیار از حی
است ،به حی

اپوفانتیک زبان که انحاء مختلف آگاهی و شناخت در آن نمایهان

هرمنوتیک زبان که ریشه در اگزیستانس دازاین دارد ،این نتیجه حاصه مهیشهود کهه زبهان در

وهلة اول کارکرد شناختی ندارد ،بلکه شناخت تنها کارکرد ثانویه آن در بیان یک حکم است.

هایدگر در آثاری که پس از وجود و زمان نگاشته است ،نقشی را که برای انسان در رخداد حقیقت درنظر

میگیرد ،هرچه کمرنگتر میکند .اگر در آثار اولیه دازاین روشنگاه حقیقهت اسهت ،در آثهار متهأخر (یعنهی

آثار پس از گشت فکری او) زبان برای رخداد حقیقت نقشی محوری پیدا میکند .هایدگر با تأم و تعمهق در

ذات زبان که آن را همان گفتن یا گفتهشدن چیزی میداند ) (Heidegger, 1971: 76گشودگی موجهود بهه

مثابه موجود را به واسطة زبان میداند .هایدگر بر این رأی میرود که آشکارگی و ناپوشیدگی کهه همهان ذات

حقیقت است ،در زبان رخ میدهد .بدین صورت که همین که زبان نخستینبار موجودی را مینامد ،این نامیدن

آن موجود را به ظهور میآورد .این نامیهدن موجهود ،بهه موجهود از وجهود نهام و تعینهی مهیدههد .ایهن گفهتن

فراافکندن نوری است که در آن به بیهان درمهیآیهد کهه موجهود بهه چهه عنهوان گشهوده مهیشهود .فراافکنهدن

درافکندن طرحی است از ناپوشیدگیِ ]وجهود[ در موجهود بمهاهو موجهود (هایهدگر .)77-3 :7776 ،بها چنهین
تلقی ای که هایدگر از زبان دارد ،که یک تلقی کامالً هرمنوتیکی است ،رخداد حقیقت که همهان ناپوشهیدگی
است با زبان و در زبان ممکن میشود .زبان هم چیزی متعلق به این یا آن انسان ،متلق به سوژه نیسهت ،بلکهه بهه

یک سنت و فرهنگ تعلق دارد.

بان و قا تخی بزدن وجزد
هایدگر پس از گشت به نحو جدیتری بر کارکرد هرمنوتیکی زبان تأکید کرده است .در تلقی اخیر او زبان نه

هج رهمنوتیک با رد ن یشه اهی

م کا گ

 ....

دیگر صرف اظهار در جهان بودگی دازاین ،بلکه باالتر از آن ،واسطة ظهور و از پرده به درآمدگی خودِ وجود
اعتبار شده است .به عبارت دیگر رابطه و نسبت میان زبان و وجود برای هایدگر متأخر اهیمتی بنیادین مییابهد؛

تا جایی که او بر این رأی میرود که زبان موهبتی است که امکان ظههور و بهه فههم درآمهدن وجهود را فهراهم

میآورد و اصالً به واسطة توانمندی نهفته در ذات زبان است که وجود برای انسان ناپوشیده و آشکار میشهود

) .(Heidegger, 2000: 86زیرا در نظر هایدگر واژههای زبهان فقهط چیهزی را کهه حضهور دارد نهامگهیاری

نمی کند ،بلکه خود حضور اشیاء به منزلة ظهور وجود را ممکن میکند .جایی که واژهای بهرای چیهزی نباشهد،
وجود موجودات نیز ناممکن میشود .بنابراین حضور و غیبت واژه به معنای حضور و غیبت وجود برای ماست.

به دیگر بیان ،اینگونه نیست که واژهها فقط نسبتی نامگیار با اشیاء (یا نسبت دال و مدلول) داشته باشند ،بلکهه

واژهها حضور اشیاء را برای آدمیان موجب میشوند.(Heidegger, 1973: 146) 7

در این جا آن نقشی که دازاین برای هایدگر متقدم بازی میکرد ،زبان برای هایهدگر متهأخر ایفها مهیکنهد.

زبان به جای دازاین آن روشن گاهی است که در پرتو واژگان آن اشیاء به ظهور و ناپوشیدگی میرسند .ظههور
موجود صرفاً در زبان و جایگاه حقیقت نیز ،یعنی ساحت ازپرده به درآمدگی و ناپوشهیدگی ،دیگهر نهه دازایهن

فهم کنندۀ وجود بلکه زبان است .تأکید بر پیوند بنیادین میان وجود و زبان ،و همچنین ایهن حقیقهت کهه زبهان

اظهار در جهان بودگی انسان و بنابراین امری ابزاری در اختیار او نیست ،بلکهه انسهان در اختیهار زبهان اسهت تها

وجود را به ظهور و آشکارگی برساند ،البته تالشهی اسهت در جههت فاصهله گهرفتن هرچهه بهیشتهر از الگهوی

شناختشناسی سوبژکتیو و نیز فاصله گرفتن از نگاه خود هایدگر در وجود و زمان و سوبژکتیویته باقیمانده در

آن.

توضیح آنکه فهم انسان از وجود همیشه در درون یهک کلیهت معنهایی رخ مهیدههد .ایهن کلیهت معنها در

فرهنگی که انسان به آن تعلق دارد و تا اندازۀ زیادی در زبانی که بدان سخن گفته میگوید ظاهر میشود .زیرا

هر قوم تعلق تاریخی خود را در کلمات اصلی ،که در آنها خود را به بیان درمیآورد نقش میزند و به عبارت

میآورد( .هایدگر .)77 :7776 ،در زبان است که جهان به مثابة کلیت ارجاعات ممکن که در آن هر موجودی
می تواند بر انسان به مثابه این یا آن موجود آشکار شود پدیدار میشود .تنها بر این پایه است که انسان میتوانهد
چیزها را بنامد و آنها را ابراز کند ،یعنی در افق یک فرهنگ خاص که در زبان آن فرهنهگ جههان از خفها بهه

ظهور میرسد .زبان به بشر امکان حقیقت را عطا میکند .وجهود خهود  ،خهود

را در زبهان نشهان مهیدههد
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 -7البته بدیهی است که این برداشت به این معنا نخواهد بود که واژگان اشیاء عالم را به وجود میآورند .در اینجا باید متوجه بود که
مفهوم محوری در فهم اندیشة هایدگر ،حقیقتِ وجود هم چون آشکارگی ،ظهور و نامستوری است و این مفاهیم هیچکدام داللت بر
ایجاد یا به وجود آوردن ندارند ،بلکه به معنای پردهبرداشتن از چیزهایی است که پوشیده ماندهاند.
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) .(Kockelmans, 1972: 29زبان یک فرهنگ تمام امکانات و پرسشهایی که انسانِ متعلق بهه آن فرهنهگ

می تواند اخی کند در خود دارد .هایدگر در نامه در باب اومانیسم مینویسد» :وجهود در حهالی کهه خهود

را

روشن و آشکار میسازد به جانب زبان میآید .وجود همواره به جانب زبان در راه است .وجودی که میرسهد
تفکر برون خویشانه را به نوبة خود در گفتار

مییابد ).(Heidegger, 1993: 262-3
پس وجود خود

به زبان مهیآورد .زبهان خهود در روشهناییبخشهی وجهود ارتقها

را در زبان منکشف میکند ،و به بیان دقیقتهر ،انسهان آنچهه از جانهب وجهود در زبهان

آشکار میشود دریافت میکند .اما در نظر هایدگر ،واقعهة ظههور و انکشهاف وجهود در زبهان فهینفسهه امهری
تاریخی است؛ به این معنی که قیام انسان در وجود و پرسشگری او که وجهی زبانی دارد ،آفرینندۀ تاریخ است.

زیرا وجود خود دازاین زمانی است 7و تاریخ نیز افقی است برای تفسیر دازایهن زمهانمنهد از آن چهه بهه ظههور

رسیده است .از آنجایی که وجود در هر دورۀ تاریخی به نحوی خاص تجربه و بیان شده است ،خودِ وجود نیز

یک امر تاریخی است .بنابراین تفکر آدمی که به این ظهور میاندیشد و نیز خود زبان که محم ظههور وجهود

است ضرورتاً تاریخی است« :وجود چونان تقدیر تفکر است ،اما این تقدیر فینفسه تاریخی اسهت و تهاریخ آن

در گفت متفکران به زبان میآید» ) .(Heidegger, 1993 : 238وجود خود را در زبان حفک میکند.

پس ذات زبان نیز که وجود تاریخی را به ظهور میرساند ،اساساً تاریخی است .این نتیجة بسیار مهمی است

و به طرز تحسینبرانگیزی نشان می دهد که چگونهه هایهدگر وجهود ،تفکهر ،تهاریخ و زبهان را در وحهدتشهان

میبیند و آنها را به هم پیوند میزند .به نحو نسبتاً قانعکنندهای می توان این بینش را از اندیشة هایدگر پییرفت
که زبان که اساساً وظیفه ای هرمنوتیکی برعهده دارد ،یعنی آن چه را که درمیان نیسهت و نههان اسهت بهه منصهة

ظهور میرساند ،فینفسه تاریخی است .زیرا وجود و انسانی که با تفکر زبانی خود به وجود میاندیشد ،ههر دو

حضوری تاریخی دارند.

با مالحظة نسبت میان زبان و وجود که در متن تاریخ قوام پیدا میکند ،پیشفرض اساسی شناخت مبتنی بهر

سوبژکتیویتة محض ،یعنی وجود سوژۀ معلق و خالی از هرگونه ذهنیت و همچنهین منتهزع از تهاریخ و فرهنهگ

ناموجه مینماید .بر سوژۀ خوداندیشندۀ دکهارتی زمهان و آگهاهیِ تهاریخی اثهری نهدارد ،از همهین روی سهوژۀ

محض دکارتی میتواند تمامی پیشفرضها را به دور اندازد ،در حالی کهه ایهن امهر بهرای دازایهنِ در جههان و

زبانمند ناممکن است .زبان همچون میراثی که از درون تاریخ برمیآید ،برسازندۀ جهانی میشود که فهمهها و

شناختهای انسان در آن امکان تحقق مییابند .زیرا خود وجود در هر دورۀ تاریخی در زبان به ظهور میرسهد
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 -7این حقیقت را هایدگر در قسمت دوم کتاب وجود و زمان (دازاین و زمانمندی) نشان داده است .نگاه کنید به(Heidegger, :
)1996: division two: dasein and temporality

هج رهمنوتیک با رد ن یشه اهی

و نیز به واسطة زبان خود

م کا گ

10 ....

را منتق میکند .حال ،اگر شناخت همواره شناخت وجود یا وجود موجود اسهت،

اساساً با زبان در پیوند است و به وسیلة ذات تاریخی آن تعین مییابد.

بنابراین ،چون در ذات زبان اندیشه رود ،دریافته میشود که زبان مجموعهای از عالئم و نشانهها نیست کهه

همچون ابزار به منظور بیان و انتقال فعالیتهای شناختی سوبژکتیویته که پیش از زبان وجود داشهتهانهد بهه کهار

رود .اصالً موجود پیشتر از آنکه به زبان بیاید ،آنچنان که هست بر ما آشکار نیست ،ب تازه در این به زبهان
آمدن است که چون موجود آشکارا میگردد .حق آن است که زبان موجودی که چنین و چنان آشکارا اسهت
را به روشنی میآورد .چرا که مقام ذات زبان ناپوشهیدگی وقهوع یابنهده و از موجهود پوشهش بردارنهده اسهت؛

انکشاف موجود قائم به زبان است( .فن ههرمن ،در هایهدگر  .)703-0 :7776زبهان از آن رو کهه واسهطة ظههور

وجود به نحو تاریخی است ،امکان جههان دار شهدن انسهان را فهراهم مهیآورد و در جههان اسهت کهه هرگونهه

شناختی ممکن میشود .بر همین مبناست که گادامر خاطر نشان کرده است انسان برای داشتن جهان باید بتواند
فضایی را در برابر خود بگشاید که در آن فضا جهان چنان که هست بر او آشکار شود .زبان ایهن توانهایی را بهه

انسان می دهد که در فضای گشوده شده توسط آن ،جهان خود را برای انسان منکشف کنهد .جههان داشهتن در

عین حال ،زبان داشتن است ) .(Gadamer, 2004: 443تصور گادامر ،که البتهه در ایهن زمینهه بسهط منطقهی
اندیشة هایدگر است ،این است که فهمپییری و شناختپییری جهان سرشت و صورتی زبهانی دارد و بنهابراین
زبان ترجمان ثانوی فرآیندی مستق سوبژکتیوی نیست که مقدم بر زبان بتواند جریان داشته باشهد .زیهرا تفکهر

پیشاپیش در حکم جستجوی زبان است و بی وجود زبان هیچ تفکری ممکن نیست .درست است که وجود غیر

از زبان است (اینهمان با آن نیست) ،اما چنانکه گادامر میگویهد « وجهودی کهه بهه فههم درآیهد زبهان اسهت»

( .)ibid: 470و این تعبیر دیگری از این امر است که وجود خود

را «در زبان» به فهم انسان عرضه مهیکنهد.

سوژۀ به هیچ عنوان در وهلة اول در برابر جهانی مملؤ از ابژههای فاقد معنا قرار نمیگیرد تا به آنها معنا ببخشهد

یا آنها را شناخت پییر سازد ،بلکه زبان اجازه نطق به خود چیزها مهیدههد و آنهها را شهناختپهییر مهیسهازد
(گروندن.)00 :7777 ،

شتاتج متاله
درک و دریافهت سهوژه از خههود و وجهود ،زبههانی اسهت و ایهن تصهور کهه زبههان صهرفاً اعههالن و ابهراز فعالیههت

سوبژکتیویته باشد ،تصویری نادرست از شناخت و آگاهی انسان به دست میدهد .از تجربه -چه تجربة عقلی و
چه تجربة حسی -دادهای غیر زبانی حاص نمی شود که آدمی با اندیشة خویش برای آن واژههایی بیابهد .بلکهه
تجربه ،فهم و اندیشه خود به واسطة انکشاف زبانی وجود و همچنین نحوۀ وجود زبانی انسان ممکهن مهیشهود.

علم هش
 11د فصل اهم ی ژپ ی ژپ هش ای معرفت ا تی ،شما

 ،ب ا اتب تا

لیا هیچ شناختی نمیتواند صرفاً مبتنی و متکی بر سوبژکتیویتة محض باشد .چرا که سوبژکتیویته خهود سرشهتی

زبانی داشته و هر تجربه و شناختی که به آن نائ می آید پیشاپیش در وجه هرمنوتیک زبان طهرحانهدازی شهده

است .یعنی همان وجهی که نخست موجود را همچون موجود ،چنان که هسهت آشهکار مهیکنهد .بنهابراین نهه

سوبژکتیویته با فعالیتی ذهنی ،که زبان با سرشت هرمنوتیکی خود ،جهان را بر آدمهی مهیگشهاید .ایهن حقیقهت

همان تقدم حی

به دست نمیآید.

هرمنوتیک زبان بر سوبژکتیویته است که بدون در نظر داشتن آن ،تصویری درست از شناخت

1 ....

م کا گ

هج رهمنوتیک با رد ن یشه اهی
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