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 دستاوردهاي پديدارشناسي هايدگر

و پژوهش سياسي  در علوم انساني
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: چكيده

و حتي قرن فعلي استپديدارشناسي برجسته برخي از مدعيات. ترين گرايش فلسفي قرن بيستم

برديم اين نحله فلسفي بناي بسياري از گرايشات پيشين فلسفي كه در علوم انساني آنها را به كار مي

ن علوم انساني بدون توجه به انتقادات ولي متاسفانه شاهد آنيم كه پژوهشگرا. ويران نموده است

و وارده از جانب پديدارشناسان بزرگي همچون هايدگر به راه غلط پيشين خود گام گذاشته

و گسترش مي هدف اين نوشتار نشان دادن اين. دهنددستاوردهاي ابطال شده قبلي را همچنان بسط

ميموضوع است كه پديدارشناسي هايدگر به عنوان منطقي برسازند تواند اين نقص بنيادينه

و با طرح انتولوژي بنيادين شيوه هستي دازاين در  گرايشات سنت فلسفي غرب را بر طرف ساخته

و خال بسياري از روش هاي معمول در علوم انساني را پر شناسيجهان را مورد واكاوي قرار داده

و باعث شود تا اين روش مشناسيكرده بني بر دست يافتن به حقيقتي هاي از مدعيات پيشين خود

و مداقه بيشتري درباره ماهيت هستي انسان داشته باشند .جديد دست بردارند

:واژگان كليدي
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 درآمد
مححوزه كه در مياي -دهند، علوم انساني افل دانشگاهي غالباً به حوزه انديشه اختصاص

مي-نقطه مقابل علوم طبيعي در/بندي علوم انسانيتقسيم. شود خوانده علوم طبيعي ريشه

و طبيعت يا  كه طبق آن تاريخ يا علوم روحي از يكسو تفسيري پيشيني از واقعيت جهان دارد

با. اند شدهها فروكاستهوح متفاوت قلمرو ابژهعلوم دقيقه از سوي ديگر به سط پديدارشناسي

مي»به سوي خود چيزها«بندي شعار قيام عليه اين تقسيم و سعي كند آن را مطرح كرده

كه هر گونه پژوهش علمي آن را از قبل پيشفرض اساسي خود قرار داده است، آشكار  واقعيتي

كه. سازد و موضوعي» خود چيزها« اين پرسش دقيق پديدارشناسي اين است از لحاظ محتوايي

چه شيوه و شان مناسب است؟ اي از مواجهه با آنها براي آشكارسازيدر واقع چيستند

كهبه حساب مي (constitutive) پديدارشناسي از منظر هايدگر يك منطق پديدآورنده آيد؛ منطقي

و با آشكبه حوزه بنيادين محتويات دانش بشري فرامي ار كردن برسازندگي هستي آن جهد

و پيشاتئوريك، حوزه و به نحو پيشاعلمي ها ساختار اصلي آن علوم را در دسترس ما قرار داده

1.سازدمعناي هستي را آشكار مي

به اين نتيجه خواهيم رسيد كه علوم از لحاظ اتخاذ با اندكي تامل در باب ماهيت علوم

ا و تعيين حوزه هاي خويش از وجود بحراني عميق در كنه بژهروش مناسب براي دسترسي

بر. برندوجود خود رنج مي و شهودگرايي به طور مثال در رياضيات آتش نزاع بين فرماليسم

به ابژه رياضيات همچنان برافروخته باقي مانده استسر بنيان و نحوه دستيابي  ,Audi, 1999).ها

p.317 & p.542) كه از علم ميمي صحيح پنداشته˚تعريفي داند كه از به شود غالباً علم را كليتي

،»قضيه«غافل از آنكه مفاهيمي از قبيل. هم پيوستگي قضاياي حقيقي بنياد نهاده شده است

گيريكه قابليت جهت(Seinde)ايتر آن هستندهو از همه مهم» به هم پيوستگي«،»حقيقت«

به سمت اين قضايا را دارد در ابهام باقي مان .ده استكردن

مي كه و نحلهدانيم پديدارشناسي همانطور كه ريشه در افكار هوسرل اي فكري است

و هايدگر ممكن نيست مگر. استادش برنتانو داشته است به عالوه، واشكافي افكار هوسرل

به منصه ظهور رسيده است كه پديدارشناسي در پاسخ به آنها . آنكه افكاري را نيز بررسي كنيم

ر و بررسي دالئل تفوق آن از اين و گام نخست در راه واكاوي پديدارشناسي را از توصيف

كه چيزي آغاز مي مي» بيني علوم طبيعيجهان«كنيم بيني علمي آنچه كه در جهان. شودخوانده

و كند صرفنقش اصلي را ايفا مي به آثار انضمامي نظر كردن از تامالت فلسفي، اهميت دادن

 
و هايدگر به شيوه.1 تقدم انتولوژيك«هايدگر با طرح مبحث. هاي متفاوتي بوده استاين منطق پيشاعلمي شعار هوسرل

د» فلسفه به مثابه علم متقن«افكنيو هوسرل با طرح» پرسش هستي . انداشتههر يك به نحو متفاوتي اشاره به اين منطق
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و وفادارترين مكتب به جهانناب. هاستگرايش به سمت فكت » پوزيتيويسم«بيني علمي ترين

از. بوده است از. است»فكت«در اين مكتب همان» پوزيتيو«منظور به خصوص فكت تفسيري

مي» واقعيت« و اندازه گرفت به شمار به شمارش درآيد، بتوان آن را وزن كرد كه آيد؛ هر آنچه

مي...و   (Bacon, 2003, p.222).شود يك فكت محسوب

چه وظيفهحال پرسش اين است كه  اي در بازار پرهياهوي علوم در اين ميانه فلسفه

فلسفه«فلسفه،: پاسخ پوزيتيويستي به اين سوال چنين استتواند بر دوش داشته باشد؟ مي

تار فلسفه علمي ساخ. يعني تئوري دانش علمي است، زيرا ابژه واقعي آن، علم است» علمي

و موضوعي كه تحت پژوهش خود علومِ پيشاپيش داده شده از طريق فكت ها را تعيين كرده

ميقرار مي كه از علوم طبيعي اقتباس كرده است، محفوظ نگاه و. دارددهد را مطابق با روشي

به رشته كه فلسفه به دنبال بنيان متقن بخشيدن و سوي آن نه از آنجا هاي گوناگون است سمت

و بنابراين نه يك منطق بلكهي ابژهبه سو » روانشناسي«ها بلكه به سوي خود آگاهي است

، 1384رشيديان،(.نمونه بارز اين تفكرات بود» شناسينحله اصالت روان«گرايش افراطي. است

)59ص

به جهان شدافكار برنتانو در پاسخ وي.بيني علمي مطرح  درباره رسالت نظريه اساسي

ب كه فلسفه دقيقاً به نمط علوم طبيعي بايد مفاهيم خودش را از موضوعاتي كسب فلسفه اين ود

كه  از.(Heidegger, 1985, p.20) هستند» از آنِ خودش«كند  اين تز سرآغاز اعالم استقالل فلسفه

و الهيات بود هايي او با بيان اين نظر عزم خود را جزم كرد تا بنيان. علوم طبيعي، روانشناسي

ع و از اين پس اين سوال را وجهه همت خود قرار دادبراي كه: لم آگاهي فراهم سازد وقتي

و زيست و مستقل از امور فيزيولوژيك شناختي فرض امر رواني يا تجربيات زيسته را بديهي

بهكنيم، در واقع چه چيزي را مفروض گرفتهمي زعم برنتانو تفاوت اصلي پديدارهاي ايم؟

كه پديدارهاي رواني در درون خويش سكونت داشته رواني با پديدارهاي  فيزيكي در اين است

مي. بود هستندنياز از امر بيرونو بي در: شودبا اين توصيف تمايز ويژه آگاهي مشخص

يكي است و ابژه مربوط بدان مي. پژوهيدن امور رواني، خود آگاهي  ماند كاري كه باقي

 چگونگي بازنمايي شدن امر بازنمايي شده، ماهيت حكم بندي كردن تجربيات زيسته يعنيطبقه

 (Moran, 2000, p.7).و تعيين امر اراده شده در اراده است

و سوي«يعني» قصديت«. دانستمي» قصديت«برنتانو ساختار بنيادين امر رواني را سمت

به سمت چيزي كردن و سو در هر يك از تجربيات زيسته.»خود را ي، بازنماي–اين سمت

و عالقه مي–حكم كردن مي. كند از قاعده متفاوتي تبعيت كه چيزي بر ما پديدار شود، هنگامي

به عنوان امري صحيح مي پذيريم يا آن را به عنوان آگاهي آنرا بازنمايانده، سپس آن چيز را

به عبارت ديگر بر مبناي امر بازنمايي شده درباره آن حكم صادر امري غلط رد مي  كنيم،
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مي. كنيممي وو دست آخر به چيزي عالقه، نفرت از نظر برنتانو،. داشته باشيم... توانيم نسبت

هاي آگاهي ريشه در خاكو بقيه كنش استبازنمايي نوع بنيادين هر گونه عمل قصدي

. (Heidegger Ibid, p.22) بازنمايي دارند

 دستاوردهاي هوسرل.1
و فلسفه را در همين حوزه آگاهي باقي هاي برنتانوههوسرل با الهام گرفتن از انديش ماند

 هايي كه او براي آن در نظر آگاهي، طبق ويژگي. به مثابه علمي متقن مجدداً بنياد گذارد

ميمي در. دهدگيرد، منطقه پديدارشناختي را تشكيل اما از ديد هايدگر دستاوردهاي هوسرل

نه در تعريف داد بود، بلكه به شدگي مطلق در آگاهي به مثابه هستي درونهحيطه پديدارشناسي

در. شودچند اكتشاف بنيادين پديدارشناسي محدود مي  وي اكتشافات بنيادين هوسرل

امر)3شهود مقوالتي)2قصديت)1: كند را در سه نكته خالصه ميهاي منطقيپژوهش

. (Heidegger, Ibid p.27) پيشيني

 (intentionality)قصديت) 1.1

و ثغور تصور آگاهي را قصديت مي كه هوسرل به ترين نكتهاما مهم. داندهوسرل حدود اي

و هماهنگي ذاتيمي» قصديت«مبحث  كه بين امر قصد كننده يا افزايد، قرابت اي است

يا» نوئسيس« و ديدن، دربارهتفكر هميشه تفكر. وجود دارد» نوئما«و امر قصد شده  يك چيز

مي. چيز است يكِديدن ابژه(گيرد هوسرل بين ابژه آنچنانكه از حيث قصدي مورد هدف قرار

مي) ابژه قصدي(و ابژه آنچنانكه دقيقاً به قصديت درآمده است) واقعي به تمايز . شودقائل

به حوزه دوم مي) ابژه قصدي(پديدارشناسي هوسرل كار خود را  ,Velarde-mayol).كندمحدود

2000, p.22)كه روش او بدين نحو است كه كار خود را از داده زير و از جانبا هاي بديهي

مي˚خود كه همگي در حوزه امر درون داده شده آغاز برند، چرابه سر مي(Immanent) بودكند

و همواره در مورد آنها (Transcendent) بودكه از امر برون و وثاقتي نداريم  هيچ گونه اطمينان

در دقيقه اول كيفيت. ماهيت قصدي كنش ما داراي دو دقيقه واقعي است.مشويدچار خطا مي

به تصوير(كنش يك چيز را در رويكردهاي مختلف سوبژكتيو  اظهار ترديد، حكم صادر كردن،

و  مي...) كشيدن به ابژه قصدي تبديل. كنندبه ابژه قصدي تبديل در دقيقه دوم آن مضموني كه

ميشده است آن چيز را در كلي و يگانگي خود در دسترس ما قرار بهت و آن را در ارجاع دهد

ميابژه . (Ibid, p.29) دهداي خاص در بيرون نشان

به قصديت درآوردن ابژهاز سوي ديگر به نظر هوسرل، بنيادي اي خاص ترين شيوه

نه فقط نامگذاري كردن مفاهيم، بلكه همچنين(نامگذاري كردن.ستانامگذاري كردن آن

به) نامگذاري كردن يك وضعيتي از امور به هنگام اولين رويارويي با يك چيز عملي است كه
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و قصديت نه هماهنگي(Heidegger, Ibid, p.31). پيونددوقوع مي اي بين تجربيات زيسته دروني

بيغيرقصديِ محصور در خويش با ابژه و  ارتباط با درون بلكه يك همبافتيهاي مستقل

(Correlation) و و ظهورهاي آن را بايد در ارتباط و بروز و تمامي تجليات به هم پيوسته است

و ادراك شده دريابيم .هماهنگي با امر مورد قصد قرار گرفته

و سو دادن خود هوسرل با خصلت نمايي قصديت، ادراك به ما هو ادراك به عنوان سمت

اما عناصر مقوم اين ادراك. به سوي چيزي را موضوع محوري تتبعات خويش قرار داد

به ما هو امر ادراك شده، ويژگي  چيستند؟ از نظر هوسرل، اولين ويژگي امر ادراك شده

حضور« براي درك مفهوم.(Heidegger. Ibid, p.39) است(Bodily presence)»حضور جسماني«

د» جسماني و تهي را توضيح من. هيمبهتر است دو مفهوم مقابل آن يعني قصديت تصويري

و نه هيچ گونه تخيلي از آن را به تصوير بكشمهم اكنون مي اما. توانم خود پل كريم خان زند

و بيواسطه آن را نظاره كنمحضور جسماني وقتي به وقوع مي كه در كنار پل بايستم در. پيوندد

مي» قصديت تهي«حالت به آن فكر  يا در كنمنماي بيروني پل مد نظر من نيست، بلكه مثالً

و نام ميطي بسياري از گفتگوهاي روزمره با استفاده از كلمات به ياد ديگران در. آورمها آن را

آنچه در اينجا حضور. كنمحالت ديگر تصور كنيد كه من به عكس پل كريم خان نگاه مي

با. شودجسماني دارد، آن عكس يا تصوير است كه يك شيء يا يك ابژه جسمي محسوب مي

كه قرار است از طريق آن، آنچه به تصوير كشيده شده، يعني پل كريم خان، را ببينماين تف  اوت

(Ibid, p.41) . ،مي» كليت يك چيز«در حضور جسماني وقتي كه به يك صندلي. كنيمرا ادراك

هاي ادراكات متغير كنم بعدي از ابعاد آن را فراپيش ديدگان خود دارم ولي اين كثرتنگاه مي

اي از جانب هستنده ادراك شده گشايند، بلكه فقط نشانهاي از كار من نميخود گرهبه خودي 

به نمايش مي مي. گذاردخود را .كندحضور جسماني كليت آن را به ما عرضه

مندي قصدي تجربه ادراك طبيعي، مثالً ادراك حسي يك صندلي، يك نحو از جهت

مي. زيسته است صروقتي من به اتاق وارد و تاثراتي شوم ف اينكه صندلي را حس كرده

و–فيزيكي مندي ادراك طبيعي از آن را درك كرده باشم، وارد جهت-... رنگ، بو، شكل

و همزمان آن را شوم بلكه در وهله اول كليت آن صندلي را در قالب نام آن درك كردهنمي ام

يادر درون رويكردي سوبژكتيو قرار مي و آن را بدرد بخور ميبيدهم و آزارنده . يابممصرف

و فشردگي»اين صندلي سفت است«گوييم وقتي مي ، منظور ما اين نيست كه درجه مقاومت

كه. صندلي باالست .»كنيماز نشستن روي اين ميز احساس راحتي نمي«منظور دقيقاً اين است

و تجربه حسي–اين چند فرايند به همگي در حوز– نامگذاري، رويكرد سوبژكتيو ه قصديت

ميوقوع مي و هوسرل نام آنها را حضور جسماني .گذاردپيوندند
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 شهود مقوالتي) 1.2

به درك كليت يك چيز يا طور كه اشاره شد ادراك حسي در قصديت نميهمان تواند ما را

به همين سبب هوسرل. كنديك وضعيت رهنمون سازد، زيرا تنها منظري از چيزها را درك مي

كه بيشترين تاثير را بر هايدگر بر جاي»شهود مقوالتي«دوم خود ،يعنيبه اكتشاف  ، دست زد

ازكنش. گذاشت پيوند دادن، متمايز ساختن، ارتباط برقرار كردن،: هاي مقوالتي عبارتند

و  هاي مقوالتي هوسرل اسم ابژه كنش(Velarde-Mayol, Victor, , Ibid p.34) ...شمارش كردن

ميهاي ايدئرا ابژه در. گذاردال و صرف آن چيزي است كه خود را شهود به معناي درك ساده

. دهدحضور جسماني همانطور كه واقعاً هست نشان مي

و قبالً انواع بازنمايي قصديت. را تشريح كرديم... ها از جمله قصديت تهي، تصويري

كه توضيح داديم همواره  بهمن. است» تحقق نايافته«تهي در آن معنايي كه امر ظور اين است

به حالت پري  تصوير كشيده شده يا امر مفروض گرفته شده در قصديت تهي هيچ گاه

(fulfillment)مثالً وقتي كه پل كريم خان را در قصديت تهي مفروض. خود نخواهد رسيد 

و جوارح پل مثل ستونمي و ريلگيريم، حتي اگر تمامي اعضاء م، اما ها را مدنظر داشته باشيها

كه حضور جسماني پل  به تصوير كشيده شده به حالت پري ادراك باز هم در هيچ صورتي امر

. همين طور است در مورد ادراكات حسي اشياء مادي. سازد دست نخواهد يافترا برمي

و به تصوير كشيدن در ارتباط متقابل تنگاتنگي با يكديگر قرار قصديت تهي، ادراك حسي

يگرفته و هر برجسته«اين ادراكات قصدي همگي وظيفه.ك بدون ديگري ناقص استاند

هر. اند را بر دوش گرفته(demonstrating)»به نمايش گذاشتن« يا(Pointing out)»ساختن اما

ميكدام در افق يا پيش به وقوع از اين رو، ارتباطي متقابل بين. پيوندندزمينه شهود مقوالتي

طي گفتگو با ديگران (Ibid, p.51).يك چيز وجود دارد»گيپرشد«و» برجسته ساختن«  من در

طي فرايند قصديت تهي از ميز خود در خانه سخن مي ميو در به تصوير و آن را . كشمگويم

و و بالواسطه دريافته به صورت مستقيم اما پيشاپيش با استفاده از شهود مقوالتي ايده ميز را

كه براي بيان آن در  ميامكاناتي اين دو فرايند، تحققِ خاطر. كنميك گزاره الزم است را درك

و مطابقت دارند و پرشدگي بنيادين، از نظر هوسرل با يكديگر تقارن هوسرل نام. نشان كننده

 تكليف اين. (Ibid, p.50) گذارد مي(Act of identification)»سازهمانيكنش اين«چنين كنشي را 

و يكسان بودن آنچه به قصديت درآمده را با تجربه شهودي از يك كنش اين است كه اينهمان

كه قصديت مفروضبه بياني دقيق. چيز آشكار سازد تر ما با دريافتن بصيرتي برخاسته از آنچه

ها راه پيدا گرفته شده در آن بنياد دارد يعني خود چيزها در حالت شهودي به انواع قصديت

 نامدمي» بداهت«ساز را همانيبه صورت پرشدگي اينهوسرل اين فهم بصيرت. كنيممي

ص1387هوسرل،( ،51(.
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فهم مساله شهود مقوالتي از همه بيشتر ارتباط تنگاتنگي با آن موضوعي دارد كه هوسرل

پيش از اين خاطر نشان شد كه معناي بنيادين شهود ضرورتاً. خواند مي(Aus-sage)»بيان«آن را 

ا و محصور در به. دراك حسي بنيادين نيستمحدود از طرف ديگر آشكار كردن تعين حقيقت

و اظهارنظرها زماني به انجام مثابه ارتباط حقيقي يا همان تعيين وضعيت امور طبق گزاره ها

ها را با ادراك خود آن صندلي به مثابه يك چيز تكميل كرده رسد كه ما معناي اين عبارتمي

سمنديتمامي جهت. باشيم  اختار قصديت ما در حقيقت از طريق بيانات گسترش پيدا هاي

به بيان درميبنابراين ساده. كندمي قضيه به اين. آيندترين ادراكات ما قبل از ادراك حسي

كه ما آنچه را مي ميصورت نيست  آنچه را در مورد چيزها: گوييم بلكه بر عكسبينيم
مي(گويند مي  كنش (Announcing) اعالم كردن.(Heidegger, Ibid, p.57) بينيم، مي)كنندبيان

و-ادراك .به ديگران اولين امكان بيان كردن است-... بازنمايي، حكم كردن، آرزو كردن

مي. استارتباط امكان دوم بيان  سازد كه در كليت بيان ارتباطاتي معين از شيء را عيان

و ساده بندي نشدهمفصل گزاره ارتباطات ذكر. آيندبه ادراك ما درمياش به صورت مستقيم

مياي كه در شيء مورد نظر به شهود درميشده را از محتواي كلي اين عبارت. كشدآيد، بيرون

و با روكش مخملي است«: را در نظر بگيريد آن چيزهايي كه در اين گزاره.»اين صندلي زرد

و ساده خود صندلي كه همان: پيش روي خود داريم عبارتند از  چيزي است كه ادراك صرف

و مخملي-زرد: عبارتي هم در مورد صندلي پيش روي ماست. برجسته ساخته است -هستن

مي. هستن هاي ادراك حسي در خود شيء نشان توان با استفاده از شاخصآيا اين عبارت را

و داراي روكش مخمل كه با ديدگان خود زردي ي بودن داد؟ شما از اين قابليت برخورداريد

به معناي. صندلي را درك كنيد دست»و«و»با«،»است«،»اين«اما با ديدن صندلي هرگز

و رنگ نيستدقيقه» هستي«. نخواهيد يافت . اي واقعي از صندلي همچون چوب، وزن، سفتي

. هستن را خير-توانيم ببينيم اما زردرنگ زرد را مي

كه عباراتي» هم گسيختناز«و« پيوند دادن«نوع ديگر كاركرد بيان چيزهاست؛ نقشي را

مي»يا«و»و«چون  . (Heidegger, Ibid, p.65) كنند، از آنِ اين نحو از شهود مقوالتي استبازي

در اين نوع از عبارات»+«. است...)د+ج+ب+ الف(ساختار صوري اين كنش به صورت

به»و«. كامالً صورتي عيني دارد ميعينيتي جديد را كه بر مبناي عينيت اول وجود  آورد

ميگذاري شده است اما عينيت اول را صريحپايه و بنياني عيني براي تشكيل شدن تر سازد

مي» حاصل جمع«مفهوم   (singular) با استفاده از اين كنش شهودي تكين. آوردرا فراهم

ميدسته يك.كنماي از پرندگان يا رديفي از درختان را ادراك و كليت يك رديف،  يكپارچگي

و يا يك دسته بر مبناي عمل قبلي شمارش اعضاي آن گروه و گله ها نيست، بلكه يكپارچگي

. دهداتحاد شهودي در مورد اعداد است كه كليت را به سادگي در دسترس ما قرار مي
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و ايده مفاه است كه(Ideation)»پردازيايدهكنش«آخرين نوع از كنش شهود مقوالتي ها يم

به شهود درمي ميرا و نماي بيروني آن را در اختيار ما قرار و ايده يك چيز .دهندآورد

ص1383ساكالوفسكي،( به ادراك خانه وقتي در جهان پيراموني)312، ميام دست زنم، در وهله اول ها

 در عوض، در ابتدا.بينم نمي(Specificity) شانبودگيو خاص(Isolation) ها را در تفردخانه

و آن خانه» نوع«دركي از  از خانه در حالت كلياي به خصوص را نمونههايخانه دارم

و ساده نهفته» خانه«مبناي چنين نوعي از درك كليت. يابممي و امور صرف در ادراك تفردها

گذارنده وارد اما عينيت بنيان. گذارنده دارندها نقشي بنيانامور متفرد در درك كليت. است

كه در ايدهمحتواي آن چيزي نمي هر. پردازي مورد قصديت واقع شده استشود بدين ترتيب

و وحدانيت انواع است .ادراك انضمامي متضمن درك پيشاپيشِ يگانگي

 امر پيشيني)1.3

كه او از مفهوم و آخر پديدارشناسي هوسرل درك جديدي است امر«دستاورد سوم

م» پيشيني كه هماره قبل» امر پيشيني«. كنديارائه تر از هر نوع از حيث صوري آن چيزي است

كه در نسبت با آن  شناختي وجود داشته است اما هيچ گاه معلوممان نشده است كه آن چيزي

امر پيشيني در عين حال بر تعاقب زماني، يعني ايده. تر بنياد گذاشته شده، چيستيك چيز قبل

و بعد بودن، دالل پردازي به هاي كنش ايده تعيين ويژگي.(Heidegger, Ibid, p.73)ت دارد قبل

كه چيزي همچون برجسته ها هم در حوزه سازي ايدهمثابه شهود مقوالتي بر ما روشن نمود

و هم در ميدان امور واقعي به وقوع مي اي هم وجود دارند؛ هاي حسيايده. پيونددامور ايدئال

ميهايي كه ساختارشانايده هايي همچون گيرد، ايده از محتواي موضوع تحت بررسي نشات

«مكانيت«و» ماده بودن«،»رنگ« كه.»زمانيت» پيشيني بودن اين چند مورد حكايت از آن دارد

نه چيزي درون و نه چيزي برونامر پيشيني به حوزه سوژه باشد كه اساساً متعلق بود بود است

بلكه از نگاه پژوهش پديدارشناختي امر پيشيني عنواني.دكه مشخصاً مبتني بر واقعيت باش

كه براي يك حوزه از هستي برگزيده شده است اي كه از اين رو اولين نكته. است

شيوه دسترسي. گذارد، حوزه جهانشمول امر پيشيني استپديدارشناسي مستقيماً به نمايش مي

و شه و ساده ميبه اين حوزه جهانشمول از راه ادراك صرف به دست از اينجا. آيدود بنيادين

به امر پيشيني  كه براي دستيابي به بعد است كه اين حوزه عمل براي ما پديدار خواهد شد

به ويژگي هايدگر معتقد. شناختي هستندگان محدود سازيمهاي هستيحوزه پژوهش خود را

و پرسش راج كه اكتشاف امر پيشيني ارتباط وثيقي با مفهوم هستي .ع بدان دارداست
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 نقادي هوسرل.2
و قرار پديدارشناسي بايستداز نظر او در نهايت امر. هايدگر، هوسرل نتوانسته بر سر قول

مفهوم آگاهي در پديدارشناسي در واقع. شناسي دكارتي باقي مانده استدر چهارچوب هستي

و معرفت اساز روانشناسي دكارتي به عاريت گرفته شده به منظور.تشناسي كانتي هايدگر

سه مفهوم فلسفه او   قصديت،–اثبات اين موضوع، اين نقصان بزرگ هوسرل را در مورد

و ايده مي–پردازي بداهت به ذكر ايراد او در مورد قصديت بسنده نشان دهد كه در اينجا تنها

كه.(Heidegger, 2005, p.209) كنيممي كه هوسرل از آنجايي  بند ناف خود هايدگر اعتقاد دارد

. كندرا از فلسفه دكارت نگسليده است، قصديت را به مثابه يك رفتار خاص تئوريك تفسير مي

به خود، به اين معناست كه در هر بافتار قصدي با هر نوع پيچيدگي مربوط و اين صراحتاً

يعني پيش از دوست داشتن،. دهدمعناي تئوريك از يك چيز بنيان آن قصديت را تشكيل مي

و جاري است بازنمايي تئوريك از يك چيز  و يا حكم صادر كردن آنچه ساري نفرت داشتن

به نظر هوسرل داده.(Ibid, p.211) است آن از اين رو شدگي يك هستنده در حوزه قصديت هر

كه در وهله اول به صورت تئوريك در قصديت درك مي به. كنيمچيزي است اين هستنده

طي فرايند.دهدميهاي مختلف هستي را تشكيلانعنوان هستنده طبيعي بني به همين خاطر در

و حتي در هاي يك هستنده طبيعي بر هستندهقصديت همه ارزش هاي ديگر تحميل خواهد شد

به قطعيت امر طبيعي سلطه خود را در هاي مختلف هستي دغدغهبنا نهادن حوزه هاي مربوط

.كندسراسر قلمرو هستندگان حفظ مي

 پديدارشناسي هرمنوتيكي هايدگر.3
كه او آغاز جداسري هايدگر و با تمامي فالسفه قبل از خود از اينجا شروع شد  با هوسرل

به خصوص (Richtung)»گيريجهت« يا يك (Standpunkt)»نظرگاه«پديدارشناسي را يك

اب» مفهومي روشي«پديدارشناسي صرفاً. ديدنمي و چون چيستي كه از چند ژه پژوهش است

به اين موضوعات را تعيين ميچگونگيكند، بلكه فلسفي حكايت نمي .كند دسترسي

(Heidegger, 1976, S.37) به همين خاطر هايدگر در سر تا سر عمر خويش نه فقط از گرايشات 

و ابزارهاي تكنيكيعلم كه متافيزك غرب براي زده عاري از تفكر بلكه از كل ترفندها اي

ميپيشبرد رشته و پديدارشناسي را عليه آن هاي نظري از آنها سود جسته است، برائت جست

ميگرايش . گرفتها به كار

پديدار يعني. تشكيل شده است» لوگوس«و» پديدار يا فنومن«پديدارشناسي از دو جزء

.دانستندمي» هستنده« يونانيان پديدار را همان.(Ibid, S.38)»دهنده از جانب خودخود را نشان«

 دسترسي داشتن به آن، خود را از جانب چگونگي متناسب با هاي مختلفي،به شيوه هستنده هر
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بندي چندگانه انواع مختلف نشان دادن پديدارها را هايدگر در يك تقسيم. دهدخود نشان مي

به اين نتيجه مي و دست آخر كه همه اين چند شيوه ريشه در نشان داده شدن برشمرده رسد

كه نشان دادن را درنيابيم، هيچ يك از اين نحوهپ و تا زماني هاي ديدار از جانب خودش دارند

. مشتق شده از آن را درنخواهيم يافت

 در اين حالت يك (Ibid, S.39). است(Schein)»وانمود كردن يا جلوه«نوع اول نشان دادن

و چنان طور به نظر مي ميمثالً فردي از دور. رسدهستند چنين كه خسته چنان به نظر رسد

و وانمود از لحاظ مبنا با يكديگر. اما در واقع چنين نيست. باشد به نظر هايدگر، ساختار پديدار

را. يكي هستند كه يك چيز بر طبق معناي خودش چنان وانمود كند كه خود تنها در صورتي

كه پديدار است، نشان مي  چيزي نشان دهد كهبه مثابه خود راتواندميدهد، يعني وانمود كند

لتعبه همين. بنابراين وانمود كردن به نحو ثانويه بنياد در پديدار دارد. خودش نيست

و» پديدار«اصطالح به معناي ايجابي پديدار اختصاص داده را مختص معناي سلبي» وانمود«را

را. دانيمآن مي  ظواهر بيماري، مثالً (Ibid, S.39).ناميم مي(Erscheinung)»ظاهر«نوع دوم پديدار

به عنوان عالمت تب، را در نظر بگيريد  وقايعي خود را در بدن در اين حالت. سرخي صورت

و با اين خود را نشان دادن به وجود اسباب مزاحمتي در بدن اشارت دارند كه اعالم مي كنند

كه خود را نشان نمي. دهدخود را نشان نمي معدر واقع چيزي كه خود را نشان دهد از بر آنچه

ميمي و نمادها از اين قاعده تبعيت همه نشانه. دهددهد خود را گزارش  ها، عالئم بيماري

ميمي كه خود را نشان  از آن چيزي گزارش دهد، اما هرگز وانمود كردن نيستكنند؛ چيزي

مي. دهدكند كه خود را نشان نميمي در معناي پديدار» ظاهر«توان ديد كه هر چند به وضوح

. استوار ساخته است»دهندهخود را نشان« بر مبناييك خود را نشان دادن نيست، اما خود را 

مي» ظاهر«وقتي ميرا در نظر به چند دقيقه معنايي تقسيمگيريم، در. بندي كنيمتوانيم آن را

كه خود را نشان مي دايك سو، امر گزارشگري وجود دارد و در اين نشان دن حكايت از دهد

را. دهدكند كه خود را نشان نميامري مي از طرف ديگر، امر گزارشگري قرار گرفته كه خود

در. دهدنشان نمي پنهاني» ظاهر«وانگهي خود معناي پديدار به عنوان خود را نشان دهنده نيز

در نظر (Hervorgebrachtes)»فراآوده شده«را بايد امري» ظاهر«قسم ديگر.و مضمر است

مي كه(Ibid, S.41)بگيريم  به وقوع و در پيوندد كه امر گزارش وقتي كننده از چيزي برون تابد

و آشكار نخواهد شد كه هيچ گاه آشكار نيست به» ظاهر«در اين حالت،. آن بروز پيدا كند

و امر توليد شده كه هستي اصيل فراآورنده را تشكيل نميمعناي فراآورده به دهد، بلكايست ه

بياعالم. است(Blosser Erscheinung)»ظاهر صرف«معناي شك خود را كننده فراآورده شده

ميدهد اما به گونهنشان مي به عنوان تابشي بروني از چيزي كه آن را اعالم كند همين اي كه

پنهان» ظاهر«كننده خود را در در اينجا امر اعالم. داردچيز را دائماً در خودش پوشيده نگاه مي
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كه. كندمي مي» ظاهر«آنگاه » ظاهر«تبديل شود،» وانمود«دهد به امري كه خود را نشان

به مي به عنوان مثال ممكن است نور.(Ibid) تبديل شود(Blosser Schein)»وانمود محض«تواند

صوبه نحوي به صورت يك نفر اصابت كند كه چهره و ما اين قرمزي رت را اي قرمز پيدا كند

مي. به مثابه نشانه تب تلقي كنيم به اثبات كه همه اين تفاصيل اين نكته را و» ظاهر«رساند

اين. دهنده از جانب خود، ريشه دارندهايي متفاوت در پديدار، خود را نشانبه شيوه» وانمود«

ا نتولوژي تمايزات عمده ظاهراً در پاسخ به كساني مطرح شده كه پديدارشناسي را در تقابل با

با.(Blattner, 2006, p.16) دهندقرار مي ومي» ظاهر«و» وانمود« آنها نشان دادن را برابر پندارند

به تفسير اين. دهندطبيعتاً آن را در تضاد با خود واقعيت چيز، آنچنان كه هست، قرار مي اگر

به عنوان ظواهري تفسير نمودهگروه پاي كهبند باشيم، پديدارها را به صورت غير مستقيم ايم

و مابهبنا بر اين نظرگاه، چيزها با استفاده از جانشين. نمايانندخود را بازمي و ايدهها هاي ازاءها

هايي، ذهن ما را بود با انگيختن بازنماييهاي برونابژه. كننددروني، وجود خود را اعالم مي

و خود را براي آگاهي ما حاضر تحت تاثير قرار مي مثالً در يك تجربه ديداري. سازندميدهند

و معلولي با دستگاه حساني من  كه روي ميز من قرار دارد، ليوان به نحو علت از اين ليواني

به وجود يك ارتباط متقابل برقرار مي و اين ارتباط متقابل، يك تجربه حساني از ليوان سازد

يك. آوردمي به وجود خارجي از. كندراهبري چيز اين تجربيات حساني بايد مرا حال آنكه

را نمي يا اثباتنظر هايدگر ما هرگز پديدار را تعريف كنيم، بلكه در مواجهه با جهان آن

.ايمپيشفرض گرفته

و متكثري پيدا كرده است.»لوگوس«و اما بحث . اين واژه در طول تاريخ معاني مبهم

 لوگوس را به (Heidegger, Ibid, S.43).داند مي(Rede)»گفتار«هايدگر معناي بنيادين آن را

و همزمان تفسير كرده» ارتباط«و» بنياد«،»تعريف«،»مفهوم«،»حكم«،»خرد« در. اندترجمه

به معناي بينادين آن يعني گفتار و كاو در مورد لوگوس منحصر پديدارشناسي هايدگر، كند

به معناي اصوات معني. مانده است دار نيست، بلكه يعني آشكار ساختن آن چيزي گفتار بدواً

ميلوگ.كه گفتار راجع بدان است و وس فرايندي است كه اجازه دهد چيزها براي گوينده

 امر گفته شده از آنچه گفتار درباره آنست برگرفته.(Ibid) مخاطبان گفتارش ديده شوند

ميمي و در دسترس ديگران قرار كه ارتباط گفتاري آن را آشكار ساخته . دهدشود، به نحوي

ميصوتي در واژگانو اعالم كردن» صحبت كردن«گفتار سپس در . كندها، تعيني انضمامي پيدا

و گره زدن.(Ibid, S.44) است» تركيب«ويژگي دوم گفتار  منظور از تركيب برقراري ارتباط

كه هايدگر از مفهوم تصورات با يكديگر نيست، بلكه معناي تركيب در اينجا بيشتر با دركي

از. رابطه نزديك دارد) الثيا(حقيقت دارد  با)ماقبل حملي(حيث آپوفانتيك لوگوس ، چيزها را

مييكديگر تركيب مي كه يك چيز در حالت كند، يعني اجازه  با چيزياشبا هم هستندهد
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از چندي بعد.(Ibid) ديگر ديده شود  گفتار با عمل. را توضيح خواهيم داد الثيامنظور هايدگر

به درمي بمجال ديده شدن دادن از پوشيدگي خودش و ه مثابه چيزي ناپوشيده مكشوف آيد

و يا اينكه يك چيز را فروميمي ميشود و آن را در قالب آنچه كه نيست، جا سنت. زندپوشاند

مي» حقيقت«چند هزار ساله تفكر غرب محل  . شودرا گفتاري دانسته است كه در حكم متجلي

بهر معناي نخستينيد» حقيقت«. گذاردهايدگر ابداً پا جا پاي متفكرين پيش از خود نمي ترش

و دريافتن صرف« مي) نوآين(» انديشه و (Ibid, S.45). شوداطالق  همانطور كه ديدن رنگ

گري هستندگان در حالت كلي نيز كارويژه اكتشافنوآينآورد، شنيدن صدا را به اكتشاف درمي

ميو از حيث هستي  هستي خود، هر يك از هستندگان متناسب با شيوه. كشدشان را بر دوش

.مخصوص به خود داردنوآين

و لوگوس گفتيم در كليتي وحداني در خاطر مجسم كنيم، كه در مورد پديدار  اگر آنچه را

گفتار پديدارها، خود را از جانب خود نشان دادن: پديدارشناسي چنين فرمولي پيدا خواهد كرد

ا«پديدارها؛  به پديدارها تا آنچنانكه خود را مياجازه دادن دهند، ديدهز جانب خود نشان

از.(Ibid, S.46)»شوند مياين جمله معنايي صوري از جمله فوق اين. كند پديدارشناسي را القا

كه هر چيز قابل بحثي درباره اين شود كه متعلقات اين علم به گونهمعني مستفاد مي اي

 (directer Ausweisung)يمو توجيه مستق (Directer Aufweisung)متعلقات با نمايش مستقيم

وفادار ماندن به تصور صوري پديدارشناسي، حوزه اين. بررسي شود بايد به چنگ آورده شود

و بي به آشكار كردن مستقيم چهدرباره«واسطه روش را مي»ي خصلت. سازدگفتار محدود

 امر (Sachgehalt)»چيز بودگي«توصيفي بودن پديدارشناسي يعني اينكه پديدارها را بايد از نوع 

يعني نوع رويارويي با يك چيز را بايد متناسب با نحوه. مورد توصيف استخراج كنيم

. تعيين كنيم چيزچيزبودگي خود آن

و به شيوه كه متعلق اما آنچه براي هايدگر اهميت دارد مفهوم پديدارشناختي پديدار است

و تبيين چيزهاست؛ يعني هر آن  چيزي است كه اين قابليت را در ساختار اين نمايش دادن

به. آورد تا خودش را از جانب خودش نشان دهدپديدار به وجود مي از طرف ديگر با توجه

به نظر هايدگر ساختارهاي صوري مياين مساله كه كه نقشي كليدي در انتولوژي ايفا كنند اي

به انجام رسانيدن انتولوژي پديدارش ناسانه يعني آشكارسازي ساختارهايي زمانمند هستند، پس

شان درك هستندگان از حيث ساختار زمانمندي. پديدارها از حيث ساختارهاي زمانمندشان

هستي خصلت. برابر با درك اين يا آن هستنده نيست، بلكه مستلزم فهم هستيِ هستندگان است

به فهم  كه و پنهاني هر چيزي است دازاين يا ويژگي پديدارها نيست، بلكه ساختار معنايي

و شيوه تعين. آيددرمي كه قرار است پديدارشناسي نحوه دسترسي به آن چيزي است بخشي

و. شناسي باشدموضوع هستي و معناي آن مفهوم پديدارشناختي پديدار، هستيِ هستندگان
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و مشتقات آن را بر مال مي و تحوالت ترين وظيفه پديدارشناسي تعيين بنابراين مهم. سازدتغيير

و شيوه» راه دسترسي«تحليل،» عزيمتنقطه« هاي حاكم از خالل پوشيدگي» عبور«به پديدار

رو. استهمواره هستيِ يك هستنده هستي.(Ibid, S.49) بر آنست  اولين گام در راه از اين

آنگاه نوبت به تعيين. تحليل هستي، حاضر ساختن خود هستنده است» نقطه عزيمت«تعيين

ب» راه دسترسي« .ه پديدار هستيِ آن هستنده استصحيح

و زمان،دانيم كه پروژه مي . انتولوژي بنيادين، يعني تحليل اگزيستانسيال دازاين استهستي

(Ibid, S.18) و زمان طرح  حول اين موضوع شكل يافته است كه دازاين داراي فهميهستي

و برگشتي ايرفت و رسالت انتولوژي بنيادين اين است كه را با هستي است ن نوع فهم

كه بتواند به معناي خود هستي دست پيدا كند از اين نكته كه با فهمِ هستي. بازشكافد بدان اميد

كه معناي روشي توصيف پديدارشناسي توسط دازاين روبروييم، اين نتيجه حاصل مي آيد

و هرمنوتيكي دارد. است» تفسير«  از اين رو لوگوس پديدارشناسي دازاين ويژگي تفسيري

(Ibid, S.50).و به خود، معناي اصيل هستي كه دازاين فهم هستي متعلق  از راه تفسير است

ميساختار بنيادين هستي خودينه و اظهار . كنداش را ابراز

به اين دليل كه» راه دسترسي«تفسير -در«يكي از دقائق» فهم«صحيح به دازاين است

از.، است»هستن-انجه-در«در ساخت بنيادين دازاين، يعني» هستن ، اندر»هستن-در«منظور

» هستن-در«. دستي ديگر نيست در درون چيز پيش(Vorhandenen) دستيبودن يك چيز پيش

سو يعني اين(Ibid, S.176).ي خويش است)دا(» آنجا«خود» هستن- جهان-در«مبين آنست كه

از» اينجا-من«بودن  هستندگان((Zuhandenen)هابودن تودستي»سوآن«خودش را

كه دازاين دلمشغولدرون  در معناي هستن دلمشغوالنه) آنهاست(Besorgen) جهاني

ما. فهمدمي»سوآن«به سمت (Ausrichtung) گيرندهو جهت(Ent-fernung) زدايندهدوري اينكه

مي»اينجا-من«دازاين را  بايي تعريف كه پيوندي به معناي آنست خويش گرف» سويآن«كنيم ته

به صورتكه دازاين مقوله »بودهواقع«اي از سنخ يك فكت نيست، بلكه در جهان خويش

(faktisch) به ذات بقيه هستندگاني كه در جهان با او روبرو و ذات او  گسترده شده است

ي كه با هستي آن هستندگان) دازاين(به عبارت ديگر، هستي مفسر. شوند، گره خورده استمي

ميدر جهان آنها را تفسير مي و در يك زمينه روي وانگهي. دهدكند، با هم ارتباط متقابلي دارد

ميزيرا دوري. زداستدازاين ماهيتاً دوري .(Ibid, S.140) بردهاي هستندگان را از بين

تو-هستندگان درون و غالباً به صورت بر- جهاني در وهله اول دستي، از حيث كاربردشان،

ميد و خود را به آن ارجاع. شوندازاين منكشف هر تودستي به تودستي ديگر داللت داشته

و داللت. دهدمي به خود، پيرانگرياين ارجاع ، (Umsicht) مندي بينش غيرتئوريك مخصوص

كه خود را در اين پيرانگري قرار دهد. دارد دازاين از اين امكان اگزيستانسيال برخوردار است
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به خود سازدو هستندگان كه در يك اتاق. آشكار شده در آن را نزديك به عنوان مثال دازايني

اي تودستي، مشغول تماشاي يك فيلم بسيار هيجاني است، از تلويزيون به عنوان هستنده

و اي كه استفاده سرگرمهستنده ميبراي او دارد، دوري... كننده در پيرانگري. كندزدايي

كه طبق هستنده هاي رسماً محاسبه شده با او فاصله كمتري دارند، از تلويزيون مقياسهايي

و او همچنان غرق تماشاي ممكن است بخاري. دورترند اي كه كنار دست اوست آتش بگيرد

و ديدرس ميانه دازاين» ترين چيزنزديك«. فيلم باشد هماني است كه در حدود برد، دسترسي

در.(Ibid, S.141) زدايي شده باشداز آن دوري  البته اين را هم بايد اضافه كرد كه وقتي دازاين

به نزديك خود مي آورد، اين به معناي تثبيت چيزي در جايگاه دلمشغولي خود چيزي را

كه فاصلهمكاني اي مشخص از يك نقطه از بدن داشته باشد، بلكه در حيطه اش نيست

 ويژگي دوم مكانمندي دازاين.ددهپيرانگريِ هستندگان بدواً تودستي خود را جاي مي

اي از پيوستگي هر نوع نادورسازي پيشاپيش در يك ناحيه.(Ibid, S.142) اوست» يافتگيجهت«

به اين منظور. ها جهتي را برگزيده است تا بدين طريق بتواند جايگاه خود را دريابدتودستي

مي»اينشانه« است كه جهات» يافتگيهتج«از درون اين. شودبراي تعيين جهات برگزيده

و چپ سر بر مي مكانيت اگزيستانسيال دازاين بستري براي هستندگاني. آورندثابت راست

تنها در صورتي»سوآن«و»سواين«. آورد تا هستندگان در درون جهان تالقي شوندفراهم مي

ميامكان كه هستندهپذير به عنوان هستيِ شوند ن»دا«اي همچون دازاين حو مكانمند آشكاربه

به-ي دازاين از منظر اگزيستانسيال»دا«. شده باشد و گشودگي انتولوژيك ويژگي نافروبستگي

و هستي را آشكار مي .(Ibid, S.133) دازاين گشودگي خويش است. كندسمت هستندگان

و تفسير) 1.3  فهم

 داللتمنديو (Bewandtnis) سيستم درگيري-دازاين هميشه در يك جهان

(Bedeutsamkeit) -مي به خود او بازميكليت اين ارجاعات عاقبت. بردبه سر گردند، يعني االمر

 اين (Ibid. S.190).شوند او گشوده مي(Worumwillen)»به خاطرِ«جهاني همه هستندگان درون

به همين خاطر از لحاظ اگزيستانسيال نحوه هستي. ناميمنحو از گشودگي دازاين را فهم مي

به گونهدازاين آن هستنده. توانستن اوستدازاين در فهم هستن اي خود را در ارتباط ايست كه

ميبا مثالً چكش تعريف مي خود اين. تواند از چكش براي كوبيدن ميخ بهره گيردكند كه

به چكش را هستنجهت ميمندي خاص نسبت مي. ناميمتوانستن  هستن تواندالبته دازاين

به عنوان يك شيء پيشتوانستن متفا و آن را كه–دستي وتي با چكش داشته باشد  شيء آنطور

ميجهان به عنوان امري دازاين يك شيء پيش. دريابد-نگرد بيني علمي بدان كه دستي نيست

و توانمندي داشته باشد، بلكه ذاتاً ممكن  هستن خويش استافزوده شده بر خود يك قابليت

(Ibid. S.191) .منديافتحال«به مثابه امري ذاتاً دازاين«(befindlich) هميشه پيشاپيش در ،
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و به مثابه هستنامكان كه چنين امكانهاي معيني درگير است هايي بر توانستن مجال داده است

و.(.Ibid)او رخ نمايند خود را تعيين كرده» به خاطرِ« دازاين هميشه از پيش فراافكنده شده

 ,Dreyfus). تولد امكان دازاين اين است كه يك فرزند دختر يا پسر باشدمثالً در بدو. است

1995, p.189)يك»به خاطر خود«گيرد، يا وقتي دازايني چكشي را در دستش مي را به عنوان

فراافكندن امكانات امري نامحدود نيست، بلكه ساخت. نجار ماهر يا ناشي تعيين كرده است

مي هستن(Spielraum) نورهستي اگزيستانسيال فضاي ما اين فضاي مانور. كندتوانستن را تعيين

مي »بينش«اش فهم در ويژگي فراافكني. (Ibid, p.190) كندزمينه پيرانگري دازاين را فراهم

(Sicht)كند دازاين را تعيين مي .(Heidegger, Ibid, S.194) هستي در همين فراافكني درك 

كه دازاين.شودمي مي» هاييامكان«مند به نحو حال زيرا كه بر پايه آنها هسترا .بيند

مي» تفسير« عمل تفسير چيزي مجزا از فهم. كشدرسالت بالنده كردن فهم را بر دوش

به وقوع مي كه يك هستنده صريحاً در يك بينش فهمنده نيست بلكه تفسير آن زماني پيوندد

در.(Ibid, S.197) جاي گرفته باشد به مثابه چيزي«نظر هايدگر ساختار تفسير . دارد» چيزي

كه درباره يك هستنده تودستي مي در)اين چيست؟(پرسيم وقتي ، قبل از آنكه نام آن چيز را

كه آن چيز به فالن منظور استنظر بگيريم مي و ساده. دانيم يعني آن را در حالت ديدن صرف

ميدست بر مفصلاين نوع. دهيمورزانه مورد مالحظه قرار بندي امر فهميده شده اساساً مقدم

در» چيزي به مثابه چيزي«ساختار. هر گونه بيان كردن عبارت نظري درباره آنست

و تفسير كنيم. بنياد دارد(Vorhabe)»داشتپيش« قبل از آنكه يك هستنده تودستي را فهم

و درگيري تودستي دپيشاپيش كليتي از ارجاعات جهان تفسير همزمان. ايمر اختيار گرفتهها را

ها را مطابق با امر داشتكه بخشي از پيش» بينشي«. كند جريان پيدا مي(Vorsicht)»ديدپيش«در 

و در آن شكافي ايجاد مي تفسير در عين حال آنچه. ديد استكند، پيشتفسير شده جدا كرده

و پيشدر پيش بندي هايدگر اين مفهوم. آوردميديد حفظ شده است را در قالب مفاهيمداشت

با»پيش« ساختار اين (Ibid, S.200).نامد مي(Vorgriff)»دريافتپيش«را  ها پيوند تنگاتنگي

مياي درون وقتي هستنده.(Ibid, S.201) دارد» معنا« به جهاني كه با هستي دازاين كشف شود

كه در گشودگي فهم. گوييم معنا داردفهم درآيد، مي بندي شدن را دارد نده قابليت مفصلآنچه

كه از طريق پيش» بر پايه آنِ«،»معنا«. خوانيممعنا مي و ديد، پيشفراافكني است  داشت

ميپيش به مثابه يك چيز تفسير و با اتكا بر آن يك چيز  (Ibid, S.201).شوددريافت تعيين شده

و ميتفسير در هر مورد پيشاپيش در چيز فهميده شده حركت اين جمله. كند از آن تغذيه

كه  ، اكنون معناي روشني پيدا»ماهيت دازاين در اگزيستانس او قرار گرفته است«هايدگر

و تثبيت شده در دازاين هستنده. كندمي  (Sachhaltigen Was)»مضامين چيزمحور«اي تعيين
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مي. نيست د. كنداو همواره خود را تفسير كه دازاين اوچرا  دلمشغولي با هستندگانلر وهله

و دگرپرواييدرون .استبا ديگران (Fursorge) جهاني

 گفتار) 3.2

به حكم مي كه سنت فلسفه منسوب  معنا،–دانست هايدگر بسياري از آن چيزهايي را

و درك هستي و تفسير منسوب كرد–حقيقت به احكام بلكه به فهم يا. را نه از اين رو بيان

كه در فهم بنياد داشته باشدحكم در صورتي معن و حقيقي است سه نوع معنا.ا دارد هايدگر

؛ همان معناي (Ibid, S.205)»نشان دادن«بيان در معناي نخست يعني. شماردبراي بيان برمي

مي. لوگوس به عنوان يك هستنده»اين چكش خيلي سنگين است«: گوييموقتي ، چكش را

بيان در تعريف. ايمش خاصي قرار گرفته است نشان دادهاش كه در بينتودستي در درون جهان

به معناي  اسناد دادن«دوم و به. (Ibid, S.205) است» حمل كردن  محمول با حمل كردن خود

مي. كندموضوع، موضوع را متعين مي و محمول هر دو از نشان دادن نشات . گيرندموضوع

ميارتباط حملي يك پديدار را از يك وجه خود محدود و تعيني را در آن آشكار . سازد ساخته

به صورت ماقبل حملي يا كه» آپوفانتيك«قبل از برقراري اين ارتباط حملي دركي از چكشي

و چه از لحاظ نسبتي كه با يكديگر  چه از حيث موضوع و آنجاست، چه از حيث محمول

كه قبل از تفسير. ايمدارند، پيدا كرده ميحالت آپوفانتيك حالتي است به وقوع . پيوندد صحيح

در اين مرحله دازاين با استفاده از تفسيرهاي پيشيني كه از هستندگان در ذهن دارد هستند پيش

مي» ارتباط«بيان در معناي. كندروي خود را ارزيابي اوليه مي به كار  در (Ibid, S.206). رودهم

د كه در دو معناي پيشين گفته شد اجازه به آنچه مياين معنا . دهيميده شدن مشترك با ديگران

كه بيان نحوه كه نشان اما نبايد از نظر دور داشت به اين ترتيب اي از انحاء تفسير بوده است؛

به صورت پيرانگرانه دادن بيان بر مبناي آن چيزي متحقق مي و شود كه در فهم گشوده شده

به پيش. مكشوف شده است در آن محمول مورد نظر را براي ديدي نيازمند است تا بتواند بيان

و پيشهمين طور است در مورد پيش. هستنده رها سازد اين«قبل از آنكه گزاره. مفهومداشت

و مفهومي پيدا كند،» استچكش سنگين  وضعيتي از امور را در پيرانگري هستندگان معنا

اي. كنيمتودستي درك مي بياگر آن وضعيت امور پيرانگرانه درك نشده باشد، معنين گزاره هم

كه ما اساساً نمي. است كه چكشي سبكچرا ميدانيم منظور گوينده اين است خواهد يا دارد تر

 همان چيزي يهني»به مثابه هرمنوتيك« ساختار اين عمل ساختار...كند يا از چكش تعريف مي

كه پيشتر با عنوان .از آن ياد كرديم» تركيب«است

ميبا روشن شدن مفهوم بيا و زبان به زعم هايدگر. رسدن، اكنون نوبت به تحليل گفتار

يكي از  و نحوه»دا«گفتار نيز بندي وظيفه گفتار، مفصل. اي از گشودگي اوستهاي دازاين

و داللت  در مرحله بعد كلمات عارض اين.(Ibid, S.213) مندي استكردن فهم در قالب معنا
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و مفصل ميبنديمعناها ار اگزيستانسيال گشودگي دازاين در گفتار از دو امكان ساخت. شوندها

از.(Ibid, S.214) برخوردار است» سكوت كردن«و» شنيدن« : دقايق برسازنده گفتار عبارتند

و اعالم و ارتباط هايدگر همبستگي. چيزي كه گفتار درباره آنست، گفته گفتار به خودي خود

ميگفتار با فهم را بر پايه مفهوم شنيدار تو بر پايه اين. شنيدن مقوم گفتار است. دهدضيح

مميشنيدن اگزيستانسيال چيزي همچون گوش دادن ممكن  قدم شود كه از لحاظ پديدارشناسي

و ادراك صداهاستبر شنيدن به عنوان حس كردن آهنگ هرگز همهمه» در وهله اول«ما. ها

و برهم را نمي ميشنويم، بلكه صداي موتور سيكلاصوات درهم شنويم كه جواني خام تي را

و مردم بيچاره را بدخواب كرده عقل در نيمه به سرش زده هاي شب هوس ويراژ دادن با آن

با» سكوت كردن«. است مي. بر عهده دارد» شنيدن«نيز نقشي مشابه تواند يك امكان سكوت

ركم.(Ibid, S.220) چيز را به ديگران به نحو اصيل بفهماند به نحوي شايسته سخني يك چيز ا

.سازدآشكار مي

 حاليافت) 3.3

به روش پديدارشناسي هايدگر مستلزم درك مفهوم جديدي از چنانچه اشاره شد، التزام

به مثابه.، است»الثيا«حقيقت،  آن.ست»پروا«فهم الثيا در گرو فهميدن هستي دازاين اما پيش از

بانگاره يافت از» حاليافت«. ايد روشن شده باشدحال بنيادين دازاين يعني اضطراب يكي هم

و هستي را آشكار»دا« و چگونگي آشكارگي دازاين در برابر هستندگان  هاي دازاين است

و چكونگي رويارويي. سازدمي شيوه هستي دازاين داراي يك جنبه پذيرندگي است كه چيزها

را هايدگر نام.(Dreyfus, Ibid, p.169) يابدبا آنها را درمي » حاليافت«اين شيوه رويارويي

به چنان شيوه» هستن-در«يعني. گذاردمي ميرا پيشاپيش كه اهميت هستندگان اي متعين سازد

حالي متناسب با گشودگي خاص دازاين در برابر هر يافت. شودبراي دازاين روشن مي

البته نبايد فراموش كرد. كندهستندگان متفاوت، چگونگي دازاين را به انحاء متفاوت معلوم مي

و احساسات شخصي» حاليافت«كه تصور  به يك فرد بهنه دازاين» هستن-هم«اش بلكه

مي. شودمربوط مي به نظر هايدگر وقتي يك نفر مثالً  صرفاً عبارت از خوداوترسد، ترسزيرا

و زمينه ي خاصارا عقب كشيدن فردي نيست، بلكه اين خود را عقب كشيدن در چهارچوب

به هم پيوستگي هستندگان رخ مي كه او دست به تعيين. دهداز به همين خاطر هم هست

كه يافت. زندمي» حال بنيادينيافت«هاي ويژگي حال چنان غيرتاملي است كه دقيقاً به هنگامي

و غرق در آنست، بر او مستولي مي » جهان«پديدار. شوددازاين بدون تامل دلمشغول جهان

و يكنواخت خود را نشان نميگاههيچ يافت اين وظيفه را بر گردن حال. دهدبه صورت يكسان

كه هستنده تودستي را در جهان و ويژهدارد .اش نشان دهدمندي متفاوت
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كه اشاره شد يافت و يكي از آنها حالهمانطور هاي دازاين همگي در يك سطح نيستند

و پيوستگي اگزيستا و وحدت و واقعبنيان دازاين مينسياليته . بخشدبودگي دازاين را تعين

به» اضطراب«.(Ibid, S.244) است» اضطراب«حال بنيادي دازاين از نظر هايدگر يافت دازاين را

و در حالت كلي ميصورت ساده مي. سازداش آشكار شود، آنچه دازاين در برابر آن مضطرب

كه-نه هستندگان درون در اضطراب كليت. خودي خود استبه» هستن-جهان-در«جهاني

و پيشهاي هستندهدرگيري بيهاي تودستي ميدستي به طور كلي و جهان كامالً فاقد معني شود

كه هستنده اما اين امر بر غياب جهان داللت نمي. شودمعنا مي  كند، بلكه گوياي آنست

بيدرون به سبب جهاني به خودي خود چنان كه  اين هستنده»ييمعنابي«اهميت است

ميدرون كه هنوز خود را تحميل . كندجهاني، تنها جهان از حيث جهانيت خويش است

توانستن هستن-جهان- اضطراب دازاين را بر روي چيزي كه برايش مضطرب است، يعني در

ميخودينه كه دازاين فرديت. افكنداش واپس ميدر اينجاست و خود تنها شكل اين. گيرديافته

به معنا سوژه منزوي نيست، بلكه حالت بي درخود تنها و در-خانه-ماوايي دازاين نبودن او

مياضطراب دازاين را از جذب شدن سقوط كننده. جهان است اين. گيرداش در جهان باز پس

و ناخودينگي را به مثابه امكانتفردبخشي دازاين را از سقوط باز پس مي و خودينگي هاي گيرد

مياشهستن .كنند بر او آشكار

به درك هستي دازاين، پروا، رهنمون مي اينك. سازدتفرد يافتن دازاين در اضطراب ما را

كه دازاين در هستنبهتر مي . اش هميشه پيشاپيش با امكاني از خودش مواجه استتوان فهميد

و از اين رو براي امكان خودينگيترين هستنآزاد بودن براي خودينه و ناخودينگي توانستن

و نخستيني خود را در اضطراب نشان مي به سوي. دهدتبلور انضمامي، عنصري اما هستن

كه دازاين در هستنتوانستن از حيث هستيترين هستنخودينه به اين معناست اش شناختي

نه» فراتر از خويشتن«دازاين هميشه پيشاپيش. خويش است» فراپيشِ«همواره پيشاپيش  است،

به سوي ابه رفتار در قبال هستندهبه مث به مثابه هستن  اي ديگر كه خود او نيست، بلكه

كه خود اوستهستن  پروا را به صورت زير بازنويسي هايدگر انگاره(Ibid, S.254).توانستني

 هستنده(به مثابه هستن در كنارِ) جهان(-در-هستن-فراپيش خود-پيشاپيش: كندمي

. (Ibid, S.255))جهانينحو درونشونده به تالقي

 حقيقت) 3.4

و ماهيت حقيقت را در » مطابقت«درك سنتي از حقيقت، جايگاه آن را در عبارت يا حكم

ميحكم با ابژه با مراد.پندارداش و شيء چيست؟ مطابقت يك چيز  از كليت ارتباطي بين فكر

د اما معلوم است كه اين. اردچيزي ديگر ويژگي صوري ارتباط يك چيز با چيزي ديگر را

را. ارتباط همچون هر ارتباط ديگري نيست كه هست«فكر بايد چيز در اختيار» به همان نحوي
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از. ما بگذارد به مكشوف بودن خود هستنده به نظر هايدگر، اثبات يك چيز فقط معطوف است

آنحيث چگونگي مكشوفيت و نه هيچ ايده يا بازنمايي از (اش، -خود:ن معناستتصديق بدي.
) الثيا( بدين ترتيب حقيقت.(Heidegger, Ibid, S.289))اشدهندگي هستنده در خود بودگينشان

يا هر ايده ديگري از حقيقت ريشه در درك» مطابقت«ايده. است» مكشوف بودن«به معناي

 دازاين است اي از هستي اگزيستانسيالالبته اين مفهوم از حقيقت شيوه. الثيايي از حقيقت دارد

و نخستينيكه قبل از درك تئوريك جهان به وقوع مي اگر دازاين از طريق. تر از آنستپيوندد

و دگرپروايي گشوده نبود، هيچ هستنده»آنجا« و اي مكشوف نمييش در رويارويي با جهان شد

ص. آمدهيچ يك از حالت فروپوشيدگي به در نمي كه مكشوفيت هستندگان رفاً بايد اضافه كرد

و نقل شنيدهبا استفاده از تجربه اصيل آنها به دست نمي ها اساساً وظيفه اين كار آيد، بلكه گفتار

كه مفصالً بيان. را بر دوش دارند كه دازاين را در جوار هستندگان قرار دهند اما همانطور

كه تنها محتويات گزاره ميكرديم، اين ايده در مورد زبان غلط است صحاي يح يا توانند

ميناصحيح باشند؛ زبان حكايت از مفصل .كندبندي فهم جهان

 نتيجه
كه اهميت بسزايي دارد اين است كه هايدگر نكته آخر در مورد پديدارشناسي هايدگر

و  از اصول تثبيت شده فلسفي، محصور» يافتهفعليت«هرگز پديدارشناسي را در قلمروي واقعي

ر ما با استفاده از پديدارشناسي قرار نيست به حقيقت يا به عبارت ديگ. سازدو محدود نمي

كه. واقعيتي جديد در مورد چيزها دست پيدا كنيم به معناي آنست به خود چيزها رجوع كردن

و در جهان ما قرار گرفته است را آشكار سازيمآنچه را كه از قبل مي يك. دانيم پديدارشناسي

و تالقي با چيزهاست» امكان«  خواهيد پرسيد اين رويارويي دقيقاً چگونه.(Ibid, S.52)رويارويي

كه متناسب با نحوه هستي هستنده تحت بررسي، شيوه آشكارگي صورت مي پذيرد؟ بايد گفت

و هستندگان. پديدارشناسانه او متفاوت خواهد بود ما در اينجا شيوه روياروي شدن با دازاين

» پروا«و» هستن-جهان-در«. را تشريح كرديمدرگير با او كه مرتبط با موضوع فعلي هستند

به نحو كه خود را و غالباً، نخستينيهستي دازاين هستند با. دارند گشوده ميدر وهله اول اما

كه ويژگيچه مجوزي مي به مثابه پروا تفسيري هاي هستيتوان ادعا كرد شناختي دازاين

و بر چه اساس از اين هستنده فراهم مينخستيني ميآورد و تفسير ما قبلي كه فهم توان گفت

و بر آن تقدم دارد؟ به طور كلي از درك تئوريك ما از هستندگان به وقوع مي نخستيني پيوندد
به چه معناست؟يك تفسير هستيبودن   شناختي

كه ديديم و همانطور ريشه در تفسير] فهم[پژوهش انتولوژيك نوع ممكني از فهم است

هم. دارد و پيشداشت، پيشپيشهر تفسيري به. دريافت خود را داردديد اگر چنين تعبيري
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كه ما آن را مثابه تفسير به وظيفه آشكار يك تحقيق تبديل شود آنگاه كليت اين پيشفرض ها

و بر پايه تجربه ميموقعيت هرمنوتيكي كه بايد گشوده»ابژه«اي بنيادين از ناميم بايد قبالً در اي

و تضمين  كه بناست هستنده را از حيث ساختار وجودي. گرددشود روشن تفسير انتولوژيكي،

اي اش آزاد سازد، بايد هستنده موضوع تفسير را از طريق تعيين ويژگي پديداري اوليهخودينه

بنابراين وظيفه. هاي بعدي تحليل با آن همساز گرددداشتي تبديل كند كه همه گامبه چنان پيش

و تفسير اوليه از  كه بنياني نخستيني براي پژوهش داشتلحاظ پيشفهم هايشان است

. (Ibid, S.308) انتولوژيك فراهم آورند

به مفهوم مي» زمانمندي«اين فقره پيوند بحث ما نخستيني«فهميدنِ بحث. كندرا بيان

به فهم» غالباً«و» در وهله اول«و» بودن طي فصول بعد كاويده» زمانمدي«نياز كه در دارد

كه پديدار در معناي پديدارشناختي يعني هستي. خواهد شد به اينجاي كار معلوم شد تا

و غالباً نشان  و در وهله اول به صورت نخستيني كه  هستندگان را در افق زمانمندي آنطور

. دهند تعيين سازيممي

و سياست اكنون مي به طور توان دستاورد پديدارشناسي در عرصه علوم انساني به طور كلي

به آشكاري مالحظه كرد كه هايدگر. خاص را يكي از امكانات فرد پژوهشگر است هر پژوهش

شناسي قبل از آنكه بتواند حقيقتي جديد در مورد ابژه تحت روش. گذارداسم آنرا دازاين مي

و در رابطه با احكام صادره از جانب آن ارزشداوري كند بايد نحوه  بررسي خود پيدا كند

د و پيوند دازاين با ديگران. ازاين در جهان را معلوم كندهستي فهم دازاين از هستي

با) دگرپروايي( و حتي هر نوع آنهستن انسان-هم-افقي است كه هر نوع پژوهش سياسي  ها

ها آثار ناديده انگاشتن اين پيشفرض. را بدون آنكه خود متوجه باشد پيشفرض گرفته است

به نحوي كه امروزه بسياري از پژوهشگران. در بر داشته استزيانباري براي علوم سياسي 

ميعلوم انساني به غلط اينطور تصور مي شناسي توانند بدون ارزشداوري پيشين روشكنند كه

و انتظار داشته باشند كه بدين  و هر نوع واقعه سياسي اجتماعي برگزيده خاصي را در هر مورد

به بصيرت .زهي خيال محال.د دست يابندهاي جديدي در آن مورطريق
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