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چکیده
یكی از جریانها و مكاتب روششناسی که دربرابر مكتب اثباتگرایی قرار دارد و
دانشمندان علوم اجتماعی از رویكرد و روش آن مكتب درمقابل روش اثباتگرایی
استفاده میکنند ،روش هرمنوتیک است .در طول اعصار ،دربارۀ قواعد و روشهای
درستفهمیدن ،مطالب متفاوتی نگاشته شده است .بهعبارتی ،قدمت فهم و تفسیر ،از
هنگام پیدایش انسان ،در وجود او سرشته شده است؛ لیكن تأمل بر نحوۀ فهم و پرسش
از فهم و تفسیر ،دارای تاریخ خاصی است .در گذشته ،تا زمان هایدگر ،اذهان متفكران
بیشتر معطوفبه نشاندادن قواعد فهم و نحوۀ تفسیر بوده است؛ بهعبارتی ،درست درک
نمودن آنچه درواقع ،است .اما هایدگر براساس مبانی اندیشۀ خود و تفسیری که از
حقیقت ارائه داده ،مسئلۀ فهم و هرمنوتیک را در مسیر دیگری سوق داده است که
تحوالت بنیادینی را در هرمنوتیک بهوجود آورده است .در اینجا نشان خواهیم داد که
هایدگر چه تحولی در تفسیر و فهم ایجاد نموده و اثرات آن را تبیین خواهیم نمود.
دواژهها

کلی
تأویل ،دازاین ،دور هرمنوتیک ،نامستوری ،واقعبودگی.

 . 1پست الكترونیكی نویسنده رابط
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مقدمه
هایدگر عالوه براینكه در زمینه های متعدد هستتیشناستی و زیبتاییشناستی و هنتر و ...تحتوالت
بنیادینی را ایجاد نموده ،در مسئلۀ فهم و هرمنوتیک نیتز چرخشتی بنیتادی خلت نمتوده استت.
سؤالی که در این پژوهش سعی شده است به آن پاسخ داده شتود ،آن استت کته آیتا هرمنوتیتک
هایدگر ،استمرار هرمنوتیتک ستنتی و پتیش از اوستت یتا خیتر؟ پاستخ نگارنتده آن استت کته
هرمنوتیک در اندیشۀ هایدگر ،غیر از هرمنوتیک گذشته است .هایتدگر براستاس مبتانی اندیشتۀ
خود ،چرخشی را در هرمنوتیک پدید آورد که پس از آن ،تفسیر از متنمحوری به مؤلفمحوری
سوق داده شد.
به عبارتدیگر ،همان طورکه هایدگر در مسئلۀ هستیشناسی ،به نقادی هستتیشتناختی ستنتی
پرداخته است و خود طرحی نو افكنده است ،هرمنوتیک او بیارتباط با هستیشناسیاش نیستت.
اما شباهت هرمنوتیک هایدگر با هرمنوتیک سنتی ،صرفاً شتباهت لفظتی استت .هایتدگر برختی
واژگان سنتی هرمنوتیكی را در غالبی جدید و با معنای جدید عرضه نموده است و این تحول او
باعث شده است که بیان کنیم ،هرمنوتیک او نه تنها استمرار هرمنوتیک سنتی نیستت ،بلكته بنتای
جدیدی است که خود شروع هرمنوتیک جدیدی است و این را «چرخش هرمنتوتیكی هایتدگر»
نامیده اند .در اینجا ما سعی داریم با روش توصیفی و اسنادی نشان دهیم کته چگونته ایتن تغییتر
هرمنوتیكی در هایدگر رخ داده است.

روششناسیبهفلسفه
تبدیلهرمنوتیکاز 
هایدگر ازجمله متفكرانی است کته متیتتوان از اندیشتههتای او در قلمروهتای زیبتاییشناستی
هرمنوتیک و هنر ،معرفت شناسی ،هستی شناسی و ...بهره برد و شتاید بتتوان یكتی از جنبته هتای
بزرگ بودن هایدگر را عم اندیشۀ او دانست که میتواند در وجوه متفتاوت گستترش یابتد .وی
در کتاب وجود و زمان ،بر دو گروه تأثیر نهاده است :یكی بر فالسفۀ اگزیستانسیالیستت ازجملته
سارتر و مرلوپونتی و دیگری بر فالسفۀ هرمنوتیک.
رهیافت فلسفی هایتدگر در کتتاب وجتود و زمتان ،تحلیتل ستاختار وجتودی انستان بترای
نزدیک شدن به درک معنای وجود است .او این تحلیل ساختار وجودی انسان را «پدیدارشناستی»

مینامد و درعین حال ،نام هرمنوتیک نیز بر آن مینهد .او در سال  192۳در کتاب وجود و زمتان
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از هرمنوتیک سنتی و رایج فاصله میگیرد و دیتدگاهی نتو پتیش روی اندیشتمندان متینهتد .او
هرمنوتیک را به سطح فلسفه ارتقا میدهد.
«تا پیش از هایدگر ،فهم یا هرمنوتیک ،دانشی در جنب سایر دانش ها ،همانند معرفت شناستی
و غیره بوده است؛ اما با هایدگر است که فهم از حاشیه به مرکز تبدیل میشود» (

Couzens Hoy

.)2006, 171

هایدگر با برقرارنمودن رابطه بین هرمنوتیک و تالش فلسفی برای درک معنای وجود ،معنای
جدیدی به هرمنوتیک داد و درعین حال ،کارکرد قبلی فلسفه را متحول نمود .او هرمنوتیک را بته
سطح فلسفه آورد .برای او فلسفۀ حقیقی و هرمنوتیک ،با پدیدار شناسی یک چیز هستند .به ایتن
جهت ،او معتقد است که فلسفه یا هرمنوتیک باید در جستوجوی معنای هستی 1باشتد و بترای
رسیدن به آن ،باید تحلیل پدیدارشناسانۀ وجود انسانی را بهکار برد و بدینوسیله است کته فهتم،
دارای محوریت برای رستیدن بته تحلیتل دازایتن متیشتود (نتک :کتوزنز هتوی .)۳4۳ ،1۳79
نتیجه اش آن است که «فهم ،پدیدۀ مرکزی فلسفه میشود و هرمنوتیک دیگر شتاخه ای از فلستفه
نیست ،بلكه فلسفه ،خودش هرمنوتیک میشود» (.)Gadamer 1978, 208
کار هایدگر در کتاب هستی و زمان ارائۀ تحلیلی از ساختار وجود انستانی دازایتن استت تتا
معنای هستی به دست آید .دراینصورت ،پدیدار شناسی دررابطهبا دازاین بهشكل هرمنوتیک ظاهر
میگردد .هرمنوتیک در اینجا ،یعنی تبیین آنچه به دازاین مربوط میشود و آنچه در دازایتن روی
میدهد.
فلسفه ،هستیشناسی و پدیدار شناسی به نحو کلی است که نقطۀ عزیمتش ،تبیین هرمنتوتیكی
دازاین ،یعنی تحلیل نحوۀ وجود خاص آدمی یا همان اگزیستانس است؛ تبیینی که بهشكل بستیار
سریع ،خط سیر هرگونه تحقی فلسفی را ترسیم میکند .سیری که از همان جا شروع میشود که
تحقی فلسفیآ میگردد و به همان جایی بازمیگردد کته تحقیت فلستفی بتدان منتهتی متیشتود
(کوکلمانس .)1۳6 ،1۳82
هایدگر برای ایجاد پیوند میان هرمنوتیک و پدیدارشناسی و فلسفه ،در هریک از آنها ،تغییتر
بنیادی بهوجود آورد تا بدینوسیله توانست آن ها را همرتبه و در کنار هم قرار دهد .با این تغییتر

1. Being
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بنیادی هایدگر است که از آن لحظه بهبعد ،هرمنوتیک و هستیشناستی و پدیتدار شناستی ،یكتی
میشوند؛ بهعبارتی مشترک معنوی میشوند.
هایدگر هستی شناسی و هرمنوتیک و پدیدار شناسی را با تغییری بهنفع موضوع خود دگرگون
میکند .دربتارۀ هستتیشناستی ،هایتدگر در مقدمتۀ کتتاب هستتی و زمتان تبیتین متیکنتد کته
هستیشناسی غرب از مسیر صواب منحرف شده است .بهجای اینكه به بررسی حقیقتت هستتی
مشغول شوند ،به موجودات پرداخته اند .هایدگر میگویتد بعتد از ارستطو ،دربتارۀ وجتود ،سته
پیشفرض موردقبول متافیزیک غربتی بتوده استت کته باعتث شتده پرستش از معنتای وجتود،
موردغفلت قرار گیرد .پیشفرض اول آن است که هستی را عتامتترین مفتاهیم متیداننتد .وقتتی
هستی مفهومی عام باشد ،باعث میشود که غیرقابلتعریف باشد و غیرقابتلتعریتف بتودن باعتث
میشود که پیشفرض سوم ،یعنی بدیهیبودن مفهوم وجود مطتر گتردد .او ایتن گونته تلقتی از
وجود را دارای ابهام میداند و میگوید که باید تالش نماییم معنای هستی و پرسش از وجتود را
موردبررسی قرار دهیم .بنابراین هایدگر با نشاندادن غفلت متافیزیک غربی یتا گذشتته از معنتای
وجود و بازگشت به پرسش وجود ،از آن سنت جدا میشود.
وقتی هایدگر تالش مینماید که معنای وجود را موردبررسی قرار دهد ،خود میدانتد کته بتا
روش های مرسوم همانند تجربه (استقرا) ،قیاس و برهان که در گذشته بر متافیزیک سنتی حتاکم
بوده است ،نمیتوان معنای وجود را دانست .او اظهار میدارد که هستی ،ختود را در متا آشتكار
میکند و تنها موجودی که هستی و وجود را آشكار میکند ،دازایتن استت .دازایتن نقطتۀ آغتاز
تأمل ،برای یافتن معنای وجود است .روشی را نیز که او از آن برای یافتن معنای وجود و تحلیتل
وجود خاص انسانی استفاده میکند ،روش پدیدار شناسی است که از هوسترل وام گرفتته استت
(بیمل  5۳ ،1۳81و کوکلمانس  129 ،1۳82و شرت .)117 ،1۳90
هایدگر اصل هوسرل را در روش پدیدار شناسی که (به سوی خود اشیارفتن) میباشد ،متالک
قرار می دهد و هرگونه پیشداوری دربارۀ انسان را در پرانتز مینهد و به پدیتدار شناستی دازایتن
مشغول میشود .آنگونه که در خطوط باال بیان کردیم ،البته پدیدار شناستی هایتدگر بتا هوسترل
متفاوت است .هایدگر با پرسش از معنای وجود ،در تعارض با متافیزیک سنتی قرار میگیترد .در
اینجا ،روش هایدگر در عین اینكته وامتدار روش پدیتدار شناستی هوسترل استت ،بتا او نیتز در
تعارض قرار میگیرد .هایدگر هوسرل را نیز بهجرم غفلت از معنای وجود ،با دیگر فالسفۀ سنتی
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کنار مینهد .هوسرل میگفت که قدما ،فلسفه را علم میدانستتند ،درحتالیکته علتم نبتود .بترای
بهوجودآوردن فلسفه ای که علمی باشد ،باید به خود اشتیا رجتوع کترد و از پتیشداوری پرهیتز
نمود .او به شهود به اشیا ،دربرابر استنتاج ،توجه نمود و معتقد بود که آگاهی دارای حیث التفاتی
است؛ یعنی اینكه این ذهن است که اشیا را شهود میکند و معنا در ذهن قرار میگیرد .فاعتل یتا
سوژه برای هوسرل ،بدیهی است و از هستی او پرسش نمیشود؛ اما هایدگر به هستی توجه دارد
و پرسش از هستی دازاین را مطر میکند و به اینصورت است کته هایتدگر عتالوه براینكته از
پدیدارشناسی هوسرل وام میگیرد؛ ولی با پرسش از هستی حاضر در جهان ،از پدیدارشناسی او
فراتر میرود (پالمر .)1۳8 ،1۳77
اینک با توجه به این مالحظات و تغییراتی که هایدگر در هستیشناستی و پدیتدار شناستی و
هرمنوتیک پدید آورده ،روشن میشود که هستیشناسی هایدگر در پی تحلیل معنتای هستتی بتا
مالحظهنمودن فهم و تفسیر دازاین و آشكارنمودن ذات دازاین است .بنابراین ،هایدگر کتامالً در
رسانیدن هرمنوتیک به قلمرو فلسفه و خارجنمودن آن به عنوان یک روش به خود فلستفه موفت
شده است .ازطرفی ،این حرکت هایدگر ،هرمنوتیک خاص را تبدیل به هرمنوتیک عام مینمایتد.
هرمنوتیک خاص داللت بر علم یا هنر تفستیر کتردن دارد .هرمنوتیتک ختاص متدعی ارائته دادن
قواعد تفسیر برای رشته یا علم خاص ،مثتل کتتاب مقتدس یتا هنتر و ادبیتات و ...استت؛ ولتی
هرمنوتیک عام دارای عمومیت است .در این نوع هرمنوتیک ،کل دانش بشری ،شأن هرمنتوتیكی
و تفسیری دارد و صرفاً ،پرسشکننده از فهم بهطور کلی میباشد.
پس هرمنوتیک هایدگر نه به تفستیر متتن توجته دارد و نته محتدودۀ پتژوهش ختود را بته
روشننمودن علوم انسانی محدود میکند؛ بلكه او بیان متیدارد کته وظیفتۀ هرمنوتیتک فلستفی،
وجودی است و در جستوجوی روشننمودن شرایط اساسی است که پایتۀ پدیتدۀ فهتم استت.
البته منظور ،مطل فهمیدن است (ریختهگران .)124 ،1۳78
نتیجه آنكه فهم ،همانند وجتود ،دارای شتمول و عمومیتت استت .پتس هرمنوتیتک فلستفی
همانند متافیزیک سنتی پدیدهای عام را مطر میکند که نتزد هایتدگر همتان فهتم استت .چتون
دازاین معنای هستی را نشان میدهد ،پس بررسی فهم دازایتن ،درحقیقتت بته دستت دادن نتوعی
هستیشناسی است .هستیشناسی چون میگذارد که دازاین خود را آشكار نماید ،پدیدار شناستی
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محسوب میشود و پدیدارشناسی چون ظهور فهم و افكندگی دازاین است ،هرمنوتیک محسوب
میشود.
درمجموع ،باید بگوییم هرمنوتیک ،هستیشناسی جدیدی است که هایدگر مطر متیکنتد و
این طر تازهای است که هایدگر ارائه نموده است.

بررسیساختاروجودیدازاین
دانستیم که هایدگر ،فلسفۀ حقیقی را فلسفه ای میداند که معنای هستی را پتژوهش متینمایتد و
هستی را امری میداند که در همۀ موجتودات وجتود دارد و راه شتناخت آن ،بتهگفتتۀ هایتدگر،
ازطری قیاس ،برهان شایع در فلسفه های قدیم نیست؛ چرا که هستی امری است که بایتد شتهود
شود و خود را آشكار نماید .در این بین ،دازاین برای هایدگر تنها موجودی است کته بتهواستطۀ
تحلیل هرمنوتیكی آن ،میتوان معنای هستی را در آن یافت.
«ما وجتود و هستتی را نمتیشناستیم؛ امتا دو موجتود متمتایز را تشتخیص متیدهتیم .اول،
موجوداتی که هیچ نسبتی با خودشان ندارند و دربرابر آن موجود دیگری وجود دارد که نه فقتط
هست ،بلكه با خویش و با سایر موجودات نسبتی دارد و نسبت به آنها دارای وضع و حالتت یتا
نگرش است و میتواند این نسبت را بسط بدهد .در هستتی انستان ،نشتانه ای از وجتود ،وجتود
دارد» (.)Gadammer 1978, 203
بنابراین ،هستی را نمیتوان با توجه به ختود هستتی تحلیتل نمتود ،بلكته هستتی ،ظهتور و
انكشاف دارد و ظهور آن در موجودات است و درمیان موجودات ،صرفاً انسان است که با ختود
و دیگران رابطه دارد .بنابراین ،برای به دست آوردن معنای وجتود ،بایتد دازایتن را تحلیتل نمتود
(نک :خاتمی .)1۳0 ،1۳87
میتوان تحلیل هایدگر را از انسان ،در کتاب وجود و زمان بهگونۀ زیر خالصه نمود:
 .1هایدگر دازاین را موجود در آنجا 1میدانتد .ایتن تلقتی هایتدگر از دازایتن ،او را دربرابتر
کسانی قرار میدهد که آدمی را سوژه 2دربرابر ابژه ۳میدانند .دازاین در عالم است و درارتبتاطبتا
جهان است (نک :خاتمی  1۳1 ،1۳87و دارتیگ « .)145 ،1۳7۳در فلسفۀ هایدگر ،جهان بهمعنای
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محیط اطراف ما ،اگر بهطور عینی لحاظ شود ،نیست .مراد او از جهان نزدیتک ،آن چیتزی استت
که شاید بتوان آن را جهان شخص ما نامید» (بیمل .)5۳ ،1۳81
بهعبارتی مجموعۀ اشیایی که دربرابر ما قرار دارند و محیط پیرامتونی متا ،منظتور هایتدگر از
جهان نمیباشد ،بلكه جهان برای او ،همانند دنیای هنر است یا دنیای اقتصاد کته مجموعته ای از
روابط میباشد .ازطرفی ،جهان هایدگر کل آن اشیا نیز نمیباشد ،بلكه کل است که انسان خود را
در آن غرق میداند .تصور جهان جدا از آدمی ،در اندیشۀ هایدگر مردود است (نک :بیمل ،1۳81
.)1۳9
«هنگامی که دازاین خودش را معطوف به چیزی میکند و آن را درک میکند ،این بتهنحتوی
نیست که ابتدا ،دازاین از عالم درونی خود پا به برون بگذارد ،بلكه نحوۀ وجودی بنیادین دازاین
به گونه ای است که او همواره در بیرون خود و در کنتار موجتوداتی استت کته بتا آن هتا مواجته
میشود و آن اشیا ،به عالمی تعل دارند که پیشاپیش ،برای دازایتن آشتكار شتده استت» (پتالمر
.)146 ،1۳77
وقتی جهان ،زمین و فضای خارجی نباشد و مجموعه ای از روابط باشد ،هر دازاین براستاس
نیازها و خواست های خود دنیا دارد .یک دازاین در آن واحد ،میتواند هم در دنیای ورزش باشد
و هم در دنیای هنر و ...و هر یک از آن ها روابط و اهدافی را برای رستیدن بته مقصتودی بترای
دازاین ترسیم میکند.
1

 .2وقتی دازاین وجودی همیشه در عتالم استت ،ویژگتی واقتع بتودگی بترای دازایتن رقتم
میخورد؛ یعنی دازاین در جهانی استت کته از قبتل بترای او رقتم ختورده استت .واقتع بتودگی
محدودیت تاریخی دازاین را میسازد؛ دازاینی که دربرابر جهانی که برای او ساخته باشند ،تسلیم
میشود ،تبدیلبه فرد منتشر میشود و اگر بخواهتد از آن فترارود نیتز دارای محتدودیت استت.
دازاین ،واقع بودگی است و این باعث میشود که سوژه ای دربرابر ابژه نشود .در اینجتا ،بایتد بته
این نكته توجه نمود که بین واقع بودگی و فعلیت تفاوت است .موجتودات دیگتر دارای فعلیتت
هستند ،ولی دازاین واقعبودگی است.
«هایدگر بین فعلیت و واقع بودگی تمایز میگذارد .واقعیت ،شامل اشتیای غیرانستانی استت»
(بیمل.)57 ،
1. facticity
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 .۳ویژگی دیگری که در ایدۀ هرمنوتیكی هایدگر مهم است و وابستهبته واقتعبتودگی استت،
افكندگی 1آدمی است .دازاین همواره خود را در وضع و موقعیتی می یابد؛ یعنتی ختود را « بتودن
در» میبیند .بنابراین ،دازاین همواره در وضع محدود ،اقدام به عمتل متیکنتد .بعضتی از اوضتاع
(وضع ها) پیش از انتخاب او موجود بوده اند .پس نتیجه میگیریم که دازاین همتواره در وضتعی
افكنده شده است ،به عبارتدیگر ،دازاین در یک وضع موجود پرتاب شده استت .بعتداً مالحظته
خواهیم کرد که فهم دازاین از ختود جهتان ،ارتبتاط فراوانتی بتا ایتن پرتتابشتدگی دارد .ایتن
پرتابشدگی در وضع ،وجود دازاین را محدود میکند ،درنتیجه فهم او را نیز محدود میکند.
 .4هر دازاینی از آن خود است .به این معنا که وجود مختص به خود دارد که با هر انتختابی،
ساخته میشود .هر دازاینی میتواند انتخاب کند و خود را شكل دهد تا وجودی معتبتر شتود یتا
اینكه در روزمرگی غرق شود و فرد منتشر گردد (نک :خاتمی .)1۳6 ، 1۳87
 .5دازاین موجودی است که بر خود منكشف است و موجودات دیگر را نیز بر خود آشتكار
میکند .دازاین ازطری احساسات و فهم ،موجودات را بر خود منكشف میکند .فهم امكتانهتای
دازاین را آشكار میکند و دازاین خود را به سوی آن ها میافكنتد .فراافكنتی و پرتتابشتدگی بتا
یكدیگر پیوند محكمی دارند و دازاین ،با فهم هرمنوتیكی ،امكان ها را فراهم می آورد و براستاس
واقعبودگی و محدودیت ،خود را بهسوی آنها پرتاب میکند (کوروز .)84 ،1۳79
«در فرافكنی ،دازاین خودش را افتاده در جهان می یابد و دازاین خودش را از قبل ،افتتاده در
وضعی با امكانات خاص مییابد» (بیمل .)66 ،1۳81
 .6دازاین که درواقع ،بودگی افكندهشده است ،میتواند انتخاب نماید و فرد معتبر شود و در
غیراینصورت ،دچار روزمرگی شود که در اینصورت ،از وجود معتبر فاصله میگیرد و بته فترد
منتشر بدل شود .فرد منتشر همراه با دیگران است .بنابراین ،این جنبته از وجتود دازایتن ،حالتت
سقوط 2را فراهم می آورد .دازاین در حالت سقوط ،خود حقیقی و اصیل خود را از دست میدهد
و با آن فاصله میگیرد.

1. thrownness
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«ازآنجاکه هرکس خود را در عالم خود ،که درواقع همان عتالم دیگتری استت ،از کتف داده
است ،پس جای تعجب نیست که دازاین براساس الگویی غیر از هستی ،خود را درمییابد» (نک:
.)Cambridje 1995, 179
دازاینی که فرد منتشرشده است ،درواقع دیگری میشود و قدرت مسئولیت و تصتمیم گیتری
را به دیگری سپرده است .دازاین درواقع ،موجودی استت کته دلمشتغول استت و دلمشتغولی
شامل واقع بودگی و سقوط و موجودیت است .در موجودیت 1دازاین ازطری فهم ،خود را پتیش
میافكند و امكان جدیدی خل میکند .موجودیت درواقع ،همان فرافكنی است با این اوصتاف،
دازاین موجودی زمانمند است ،ولی نه زمان به معنای مطل و قرارداد مرستوم ،بلكته متراد زمتان
وجودی است؛ زمانی که از محدودیت دازاین و افتادگی او به دست میآید .این زمان ،زمان آینده
است .دازاین با فهم تناهی خود و آگاهی از مرگ و نابودشدنی ختود ،ختود را بته امكتان آینتده
فرامیافكند و زمان ،وجودی محدود است و بهسر خواهد آمد .وقتی دازاین محتدودیت ختود را
میفهمد ،وجدان ،او را به سوی وجود اصیل میخواند و آدمی موجتودی بته ستوی مترگ استت
(بیمل.)66 ،
مالحظته نمتتودیم کته هایتدگر در بتین موجتتودات ،بترای درک معنتتای هستتی ،بتته تحلیتل
هرمنوتیكی دازاین میپردازد و دازاین را موجود واقع بتودگی ،پرتتابشتده و مختتار و زمانمنتد
توصیف می نماید .شاید بتوان گفت که چتون دازایتن «متیگتذارد موجتوداتی کته بترایش قابتل
دسترساند ،بهنحو فینفسه آشكار شوند» ،بهخوبی میتواند معنتای وجتود را بازگشتاید؛ چراکته
وجود نیز آشكار است ،نامستور است و دازاین ،گشوده به این نامستوری است (نک :ریختهگتران
.)122 ،1۳78
اما در تحلیل وجتودی هایتدگر از دازایتن ،فهتم دارای جایگتاه ارزشتمندی استت ،چراکته
موجودی که به اجبار یا ذات او در وضع قرارگرفتن است و به آن وضع پرتتاب شتده استت ،بتا
فهم است که براساس آنچه از پیش دارد ،خود را به سوی آینده پرتاب میکند .فهم ،امكتان هتا را
درک میکند و دازاین بهواسطۀ آن میتواند اختیار نماید.
اینک با توجه به زمینه ای که برای درک فهم در نظر هایدگر فراهم شده است ،متیتتوانیم بته
تئوری هرمنوتیک هایدگر بپردازیم و رویكردهای جدید او را ارزیابی نماییم.
1. existentiality
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مرادهایدگرازفهم
هایدگر در وجود و زمان ،براساس تحلیلی که برای دازاین انجام میدهد ،به ماهیت فهم و رابطتۀ
آن با دازاین پرداخته است و ما در اینجا سعی مینماییم که مراد هایدگر را از فهم توضیح دهیم.
اگر به اندیشۀ کانت توجه نماییم ،فهم برای او حاصل اطالق مقتوالت بتر داده هتای تجربتی
است .در این رویكرد ،فهم در حیطۀ علتوم ریاضتی و طبیعتی فعتال استت تتا علتوم انستانی و
فرهنگی؛ همانند هنر ،شعر و . ...فهم صحیح در آثار متفكران بعتدی ،حاصتل بازستازی درستت
پدیدۀ فرهنگی است و برای فهم یک اثر احساسی میبایست احستاس را درون ختود بازستازی
درست نمود و مقوالت را بر آن اطالق نمود .اما هایدگر با تحلیلتی کته از دازایتن یترای یتافتن
معنای هستی میکند ،فهم را به نحو دیگری مالحظه میکند .هایدگر فهم را گونه ای بودن دازایتن
میداند؛ بهعبارتی فهم ،تعیین دازاین است (بیمل  7۳ ،1۳81و .)Heidegger, 187
دازاین ،واقعبودگی است و بهواسطۀ واقعبودگی ،افكندگی و با درک این افكنتدگی ،انتختاب
میکند و خود را به سوی امكانها فرامیافكند و فهم است که امكانها را درک متیکنتد .دازایتن
فهم این وضع است .بهعبارتی ،دازاین خود این فهتم استت کته در آنجتابتودن را درک متیکنتد
(.)Gadamer 1977, 174
فهمی که هایدگر در وجود و زمان مطر میکند ،فراتر از فهمی است کته دیلتتای بته عنتوان
ویژگی علوم انسانی مدعی آن است .اگر مجددا به تحلیلی که از دازاین ارائته شتد بنگتریم ،ایتن
نكته توجه ما را به خود جلب میکند .قوام انتخاب و فرافكنی و به ستوی مترگرفتتن ،بتر فهتم
است .فهم در وضعبودن را درک میکند و با بررسی امكانها خود را فرامیافكنتد« .دازایتن فهتم
است ،و فهم الزمۀ طر افكنی درون یک جهان شایع ملموس است» (.)Gadamer 1977, 180
فهمی که در علوم تجربی و حتی تاحدودی علوم انسانی مدنظر است ،فهم علمی است؛ امتا
فهمی که ما از رفتارهای خود و دیگران در زندگی داریم ،نیازمند دانش نیست ،بلكته آن را بایتد
در بازیگری بیابیم .بههمیندلیل ،این فهم درارتباطبا جهان یتا هستتی در جهتان استت .بنتابراین،
اساس سایر فهمهای علوم مختلف ،مبتنیبر این فهم ،از وجود دازاین است.
امكان های وجودی دازاین در سایۀ فهم به دست میآید ،چراکته فهتم استت کته امكتان هتای
دازاین را روشن میکند و موقعیت و نحوۀ وجود جدیدی را بهروی او میگشاید .با هتر فهمتی،
دازاین خود را فرامیافكند و با این فهم ،خود را عینیت میبخشتد و آشتكار متیکنتد .در عمتل
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فهمیدن ،دازاین فضای خاص خودش را برای نمایش آزادانۀ وجود خویش و نیز بههمتان نحتو،
فضای آزادی را برای بهصحنهآمدن موجوداتی که برایش در عالم قابتلدستترس انتد ،متیگشتاید
(نک :واعظی .)160 ،1۳89
دازاین در عالم بودن است یا هستی در جهان است ،آنجا بودن ،این دو به معنای مترتبط بتودن
است و عالم ،مجموعۀ نسبت و روابط است .با این تفسیر ،دازاین بهکمک فهم که درارتباط بتودن
را درک میکند ،شرایط و موقعیت را میفهمد و فرامیرود .بنابراین مسئلۀ فهتم ،هتم دارای بعتد
هستیشناسانه است و هم بعد هرمنوتیكی و پدیدارشناسانه .هستتیشناستانه استت ازآنروی کته
فهم ،نحوۀ بودن دازاین یا در عالم بودن است و هرمنوتیكی استت ،ازآنروی کته فهتم ،انكشتاف
دازاین و عامل گشودگی دازاین است.

رابطۀفهموتفسیر
در آثار هایدگر ما با دو مقولۀ فهم و تفسیر 1مواجه میشتویم .همتان طورکته بیتان شتد ،فهتم از
مقومات و ساختار بنیادی دازاین است .اگر نبود این فهم هرمنوتیكی که در دازایتن وجتود دارد،
دیگر دانش ها و علوم بشری وجود نداشت .همین فهم هرمنوتیكی و وجتودی استت کته امكتان
حصول دانش را در شعب دیگر ،برای ما ممكن مینماید« .فهم بهمنزلۀ نحوه ای از کشف ،همواره
به ساختار کامالً بنیتادی در عتالمبتودن ،عتالم از آن حیتث کته عتالم استت ،مربتوط متیشتود»
(.)Heidegger, 183
اینک ،پس از دانستن اینكه فهم چیست ،به دانستن اینكه تفسیر چیستت ،متیرستیم .چراکته
شارحین هایدگر ،در آثار خود ،بالفاصله پس از مطر کردن مسئلۀ فهم ،به تفسیر اشاره میکننتد.
«بسط فهم را تفسیر میخوانند» (.)vollmer - Muller 1985, 219
هایدگر بین فهم به معنای تفسیر و فهم به معنتای گتزاره ،تمتایز قائتل متیشتود .متا بستط و
گسترش فهم را تفسیر میگوییم.
«آن چیزی که در فهم آشكار میشود ،یعنی آنچته ادراک متیشتود ،بترای دازایتن بتهنحتوی
بهمنزلۀ آنچه صراحتاً و آشكارا میتواند دربرابر ما قرار گیرد ،پیشاپیش قابل دسترسی است .ایتن
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بهمنزلۀ ساختار وضو بخش ،به آنچه فهمیده شده است ،نظم و آرایش میدهد .چنتین نظمتی و
آرایشی ،همان تفسیر است» (بیمل .)79 ،1۳81
اما منظور از بسط فهم چیست که نامش را تفسیر نهادهاند.
«مراد از تفسیر ،برمالنمودن و یافتن امكان هایی است که فهم برای دازاین ایجاد کترده استت.
بهتعبیر دیگر ،فهم ،دازاین را بهجلو میبرد و امكان هایی را برای او فراهم میکند .عمل تفسیر در
اینجا ،آشكارنمودن این امكانهای جدید است» (.)vollmer - Muller 1985, 222
منظور آن است که دازاین ،به واسطۀ فهم ،امكان هتا را متیفهمتد و ایتن مستئله بته او اجتازه
میدهد خود را بهسوی آنها فرافكند .در این حال است که تفسیر میآید و این فرافكنتی جدیتد
دازاین را آشكار میکند.
بنابراین در نظر هایدگر ،این گونه نیست که فهتم از تفستیر حاصتل شتود ،بته همتان معنتای
مرسوم که با توضیح و تبیین واژگان و ...تالش میشود فهم حاصل گردد ،بلكه برعكس ،تفستیر
مبتنیبر فهم است و فهم بر تفستیر مقتدم استت (نتک :واعظتی  162 ،1۳89و عبتداللهی ،1۳89
.)2۳1

گزارهای
تفسیرهرمنوتیکی تفسیر 
هایدگر بر این نكته تأکیتد دارد کته تتا شتیء برختوردار از فهتم هرمنتوتیكی نشتود ،آن شتیء
نمیتواند وارد دنیای ما شود .همین فهم هرمنوتیكی از اشیا ،باعث متیشتود کته اشتیا بترای متا
معنادار شوند.
«معنا یک وصف وجودی دازاین است و نه خاصیتی متصل به اشیا که در پتس آن هتا نهفتته
است .یا اینكه در جای معلقی به عنوان حوزۀ واسطه میان دازاین و اشیا ،قترار دارد ،تنهتا دازایتن
معنا دارد .تاآنجاکه گشودگی در عالم بودن میتواند با اشیا ،قابلکشتف در ایتن گشتودگی آکنتده
شود .بنابراین صرفاً دازاین میتواند با معنا یا بیمعنا باشد» (بیمل.)71 ،
جهانی که دازاین با آن در ارتباط است ،مجموعه ای از نسبت هتا و روابتط استت و فهتم ،در
بافته ای از روابط و نسبت ها عمل میکند .اگاهی دازاین از مورداستعمال اشیا ،مثالً کتارکرد متیخ،
درب و ،...اشیا را برای دازاین معنا دار میکند .این فهتم دازایتن از اشتیا ،اشتیا را در رابطته و در
نسبت با نشان میدهد .هایدگر این مسئله را در تحلیل ابزار نشان میدهد و میگویتد کته آنچته
ابزار را تعریف میکند ،قابلیت استفادۀ آن است .هر ابزاری در پرتو غایتی فهم میشود .این نتوع
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تحلیل که هایدگر از اشیا میدهد ،تناستب نزدیكتی بتا هستتی در جهتان دازایتن دارد .هایتدگر
براساس این دو تحلیل ،دو تفسیر هرمنوتیكی و گتزاره ای را از یكتدیگر متمتایز متیکنتد (نتک:
.)Heidegger, 191
فهم هرمنوتیكی از اشیا و امور ،براساس همان رابطۀ کاربردی دیدن اشیاست؛ یعنی اشیا برای
هستند .هایدگر از مثال «چكش سنگین است» استفاده میکند .بنای این قتول ،بتر رابطتۀ منطقتی
موضوع و محمول است .در این تفسیر ،صفت محمول بیان شده است .تفسیر گزارهای ،در قالتب
قضیه و بهشكل «الف ،ب است» مطتر متیشتود .در اینجتا ،بترای دیگتر متدنظر نیستت .فهتم
هرمنوتیكی در قالب چكش و نسبت آن با کارگر برقرار استت .هایتدگر معتقتد استت کته فهتم
گزارهای ،تفسیر اولیه و نخستین نیست .بلكه این فهتم گتزارهای ،مبتنتیبتر فهتم درارتبتاطبتودن
اشیاست.

1

«چكش سنگین است» درواقع ،مبتنیبر فهم چكش برای ضربهزدن بر میخ استت ،متیباشتد.
تفسیر حقیقی برای او ،تفسیر گزارهای نیست که مبتنتیبتر قضتایای منطقتی استت؛ آنگونته کته
متفكران قبل از وی میاندیشیدند؛ مثالً تست هتای منطقتی .بلكته تفستیر درستت بته ایتن فهتم
هرمنوتیكی برمیگردد .تفسیر گزاره ای نیز اگر بخواهد درست باشد ،باید به این فهم هرمنتوتیكی
از اشیا بازگردد.

ساختارفهم
از آموزه های مهم هایدگر کته چرخشتی بتزرگ را در هرمنوتیتک بتهوجتود آورد و هرمنوتیتک
هایدگر را درمقابل هرمنوتیک سنتی قرار داد ،بحث پیشساختار 2است.
براساس نظر هایدگر ،هرگونه فهم و تفسیری ،چه تفسیر گزاره ای و چه تفستیر هرمنتوتیكی،
مبتنیبر پیشساختار است .ما نمیتوانیم یک پدیده را خارج از پیشفترض هتا و پتیشداوریهتا،
 .1هایدگر در صفحۀ  ،98بر این باور است که دازاین دو گونه نسبت با اشیا برقرار میکند :تودستتی و فرادستتی .در
نظر وی ،اشیا در تجربۀ عادی و طبیعی انسانها ،وجود تودستی دارند؛ مانند رابطۀ کارگر با ابزار .اما وجود فرادستتی
آنجاست که نگاه مستقل به اشیا میشود .در نظر وی ،وجود تودستی توأم با فهم هرمنوتیكی استت .دررابطتهبتا ایتن
معنا که تفسیر هرمنوتیكی از تفسیر گزارهای با توجه به نگاه هایدیگر متمایز است ،میتوان گفت که تفسیر گتزارهای
بعد از تفسیر هرمنوتیكی قرار دارد ،چرا که فهم ،قضیهای مبتنیبر فهم هرمنوتیكی از اشیاست.
2. fore structure
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فهم و تفسیر کنیم .اینكه هر فهمی که به پیشساختار برمیگردد ،مبتنیبر هستتی در جهتان بتودن
آدمی است.
فهم ما دارای سه الیۀ پیشساختاری است .به عبارتی ،فهم از سته جتزء مقتدم شتكل گرفتته
است:
ازپیشواجدبودن 1و ازپیشدیدن 2و ازپیشدریافت.۳
این سه مورد ،سه عنصر مقدم درک بیواسطۀ ما از عالم هستند .نحوۀ خاصی که در آن ،ما به
شیء نزدیک میشویم ،ازپیشدیدن است .این بدینمعناست که فهم ما از اشیا و پدیده هتا ،ریشته
در چیزی دارد که از قبل بوده است .به عبارتی روشن تر ،بودن ،افكنده بتودن در شترایط و زمتان،
فهم را به جهتی سوق میدهد .بدینمعنا که انتظارات و نیات ما از فهم ،بر فهم ما تأثیر میگتذارد.
این مسئله بهخاطر ساختار دازاین است .دازاین آنگونه که گفتیم ،واقتعبتودگی و پرتتابشتدگی
است و این حیثی است که دازاین از قبل واجد آن بوده است .این افكندهشدن ،بتهواستطۀ فهتم،
امكان های جدیدی برای او گشوده میشود .دازاینی که در یک زمتان و مكتان و شترایط ختاص
پرتاب شده است .این پرتابشدگی برای او جبری است .دازاین متیتوانتد بتا استتفاده از فهتم،
به سوی امكانها با اختیار فراافكنده شود .این پرتابشدگی دازاین ،هتم در احساستات و هتم در
فهم دازاین پرتأثیر است .دازاین بهمنزلۀ هستی فهمکننتده ،در چیتزی کته متیفهمتد ،بترای رفتع
پاره ای ابهامات ،نیازمند تفسیر است .تفسیر از برخی امور پوشیده ،پرده برمیدارد و آن را آشكار
میکند و در اینصورت ،عمل تفسیر همواره تحت هدایت دیدگاه خاص مفسر صورت میگیترد
( Mueller-Vollmer 1985, 233و مسعودی .)72 ،1۳86
ممكن است برخی تصور نمایند که سخن هایدگر ما را به تفسیربتهرأی و حتتی نستبیبتودن
تفسیر بكشاند .اما اگر به تحلیل وجودی هایدگر مجدداً دقت نماییم ،ذات دازایتن ،واقتع بتودگی
است؛ یعنی درارتباط بودن .و دازاین براساس این واقع بودگی که نتیجۀ آن پرتتابشتدگی استت،
فهم حاصل میکند .آنجا مسئلۀ نسبیگرایی و تفسیربهرأی به دست می آید کته دازایتن هستتی در
جهان نباشد ،بلكه فاعل شناسایی باشد .درصورتیکه در فهم دازاین ،دازاین هتا براستاس منظتری
که در آن واقع شدهاند ،تفسیر میشوند و دازاین دیگری نیز براساس منظر دیگر کته در آن واقتع

1. fore having
2. fore sight
3. fore conception
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شده است .بهعبارت روشنتر ،یک عالم ریاضی ،یک عالم فیزیک ،یک عالم شیمی و ...هتر یتک
براساس منظری که دارند ،به تفسیر پدیده ها میپردازند .یكی میز را از بعد هندسی تفسیر میکند
و دیگری ازلحاظ اجزای فیزیكی و شیمیایی بررسی میکند .همۀ آن ها تفسیر است؛ ولی بته رأی
و نسبی نیست ،بلكه اختالف در افتادگی دازاین است که این تفاسیر را پدید میآورد.
حال براساس این تحلیل که ذکر نمودیم ،براستاس اندیشتۀ هایتدگر ،تفستیر ختوب و بتد و
تفاوت تفسیر ها معنایی ندارد ،بلكه هر یک بهمعنایی درست هستند و به هستتی توجته دارنتد و
اختالف آنها ازمنظر دازاین است که آن منظر ،حاصل واقعبودگی و پرتابشدگی دازاین است.
ما در مواجهه با هر امری ،آن را درزمینۀ خاصی قرار میدهیم و آن زمینه ،واقعبودگی ماست.
ما ازمنظر 1ویژهای به هر پدیدهای مینگریم (.)Mueller-Vollmer 1985, 233

دورهرمنوتیک هایدگر
دور هرمنوتیک مسئلهای است که آن را در نظریتات دیلتتای و شتالیر متاخر مطتر نمتودهانتد.
بنابراین ،دور هرمنوتیک یا حلقویبودن فهم را نمیتوان ابداع مارتین هایتدگر دانستت .هایتدگر
استعمال گذشتگان از حلقویبودن فهم را برپایۀ وجودی قرار داد و بدینترتیب ،معنای تازه ای از
آن به دست آمد .حلقویبودن فهم در آثار دیلتای و ماخر بدینگونه بود :رفت و برگشتت ذهنتی
میان پیش بینی و انتظار شهودی از کل و مراجعۀ بعدی به اجزا و جزئیات .به عبارتدیگتر ،مفستر
براساس عمل پیشگویی که مینماید ،خود را به دنیای ذهنی مؤلف میبترد و آن را در جزئیتات
بررسی میکند و مجدداً برای فهم جزئیات ،به کل بازمیگردد .متثالً بترای فهتم یتک کتتاب کته
مجموعه ای از جمالت و کلمات است ،داشتن چارچوب کلی کتاب بسیار مهتم استت .براستاس
آن فهم اجمالی که در نگاه نخست به دست میآیتد ،بترای بهتتر شتدن آن فهتم ،سترا جزئیتات
میرویم و مجدداً ،برای فهم جزئیات بهسرا آن فهم اجمالی میآییم .به عبتارتی ،داشتتن تصتور
اجمالی از کتاب ،فهم کل میشود و تصورات تفصیلی فهم جزء میشود که با یكدیگر در رابطتۀ
متقابل میباشند (نک :واعظی  .)119 ،1۳89در تفسیر خاص کته هایتدگر از حلقتویبتودن فهتم
دارد ،روشی را که از دور هرمنوتیک برای فهم متن استفاده مینمودند ،کنار مینهتد .او براستاس

1. perspective
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نگاهی که به فهم آدمی دارد و آن را مختص وجود دازاین میداند ،حلقویبودن فهم را از ویژگی
ساختار فهم و وجود دازاین میداند.
هر فهمی برای هایدگر ،مسبوقبه ساختار فهم است؛ یعنی پیشداشت ،پیشدید و پیشتصور
و هر تفسیری که میخواهد فهم را پیش ببرد و امكانهای آن را آشكار نماید ،باید قتبالً از آنچته
میخواهد تفسیر کند ،فهمی داشته باشد .به عبارتی ،برای فهم اول ،میباید یک ادراک عمتومی از
وضع کلی داشته باشیم و این ،همان است که هایدگر پیشداشت میگویتد .عتالوه بتر ایتن درک
عمومی ،نیازمند آنیم که بشود اشیا را در آن واضح دید .این پیشدید است و درنهایت ،ما نیازمند
یک تفسیر صریح از شیء از قبل هستیم و این پیشتصور است.
شاید برخی بگویند اینكه هر تفسیری مسبوقبه فهتم پیشتین از موضتوع تفستیر استت ،دور
باشد .اما هایدگر تصریح میکند که این یک دور باطتل منطقتی نیستت ،بلكته ستاختار و شترط
حصول فهم است.
«آنچه مهم و اساسی است ،بیترونرفتتن از ایتن دور هرمنتوتیكی نیستت ،بلكته راه درستت
وارد شدن به درون دور است .این حلقۀ فهم ،مداری نیست که هر نوع دلبخواهی از دانش بتوانتد
در آن حرکت کند .این دور ،بیان پیشساختار وجودی خود دازاین استت .ایتن دور را نبایتد بته
سطح دور باطل فروکاست .در این دور ،امكان بنیادیترین نوع شناستایی نهفتته استت .متا ایتن
امكان را یقیناً ،زمانی در تفاسیرمان به طور اصیل حفظ میکنیم کته فهمیتده باشتیم وظیفتۀ اول و
آخر و دائم ما این نیست که به پیشداشت و پیشدیتد و پتیشدریافتت ختود اجتازه دهتیم کته
به صورت توهمات و تصورات عامیانه بر ما عرضته شتوند ،بلكته وظیفتۀ متا آن استت کته ایتن
پیشساختار ها را برحسب خود اشیا ،چنان از کار درآوردیم که به علمی مطمتئن تبتدیل شتوند»
(.)Heidegger, 195
با توجه به آنچه از هایدگر دانستیم ،باید بگتوییم کته از دیتدگاه او ،فراینتد تفستیر از مفستر
شروع میشود و به مفسر خاتمه مییابد .مفسر براساس فهم پیشینی که از متن یا شتیء دارد ،آن
را با خارج میسنجد و به فهم جدید نائل میشود .لیكن او با دقت در فهم پیشین ،میباید تالش
کند که دچار سوءفهم نشود و با این دقت در فهم پیشین ،تالش نماید فهم اشیاء را از خود آن ها
بهدست آورد (.)Mueller-Vollmer 1985, 223
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تفسیر هایدگر با پیشتصوراتی شروع میگردد که به طور متوالی ،جانشین هم میشوند .فهتم
پیشین ،حكم پیشافكنی اول را دارد .به عبارت روشن تر ،همۀ فهم ها برای هایدگر خویشتنفهمی
است .به این معنا که دازاین با فهم ،خود را به سوی امكانهتای جدیتد متیافكنتد و بته توانتایی
جدیدی از خود آگاه میشود .درواقع ،با این پیشافكنی جدید ،خود دازاین آشكار متیشتود .در
اینجا ،نكته ای به ذهن میرسد که در آثار هگل مطر است .هگل نیز معتقد بوده است که آگاهی
از اشیا ،حكم خودآگاهی را دارد (نک :استیس  ،1۳70ج .)485 ،2درواقع ،آگتاهی بترای مطلت ،
جز در سایۀ آگاهی از اشیا بهدست نمی آید .البته تفاوت بیتنش هایتدگر بتا هگتل ،تفتاوت نگتاه
سوژهمحور و دازاینمحور است که نباید آن ها را با هم خلط نمتود .امتا ماحصتل آنچته در ایتن
بخش ذکر نمودیم ،رویكرد دیگری از تقابل هرمنوتیک هایتدگر بتا هرمنوتیتک ستنتی و قبتل از
هایدگر را آشكار مینماید و آن موضوع مهم مفسرمحوری است و بهعبارتی دازاینمحوری .ایتن
مسئله در تقابل صریح با مبحث مؤلفمحوری و متنمحتوری استت کته قبتل از هایتدگر ،رواج
داشته است.

تفسیرمتنازنظرهایدگر
دانستیم که هرمنوتیک قبل از هایدگر ،بیشتر ،در محور متن حرکت مینموده است تا امور دیگتر،
و با هایدگر ،هرمنوتیک جایگاه دیگری یافت و هرمنوتیک هستی ،شد .اینک ایتن ستؤال مطتر
است که :هایدگر دربارۀ تفسیر متن چه گفته است؟ آیا تفسیر متن ،ذیل تفسیر دازاین است؟
پاسخ به دو پرسش باال را از پرسش دوم شروع میکنیم .جواب متا بته ایتن پرستش ،مثبتت
است .نگاهی که هایدگر به متن و تفسیر دارد ،در ارتباط کامتل بتا تفستیر فلستفی او از دازایتن
است .در هرمنوتیک قبل از هایدگر ،چه دیلتای و شالیر ماخر و چته هرمنوتیتک دینتی ،تتالش
مفسر برای یافتن معنای عینی و درک کامل مؤلف و نیت اوستت .امتا مستلم استت کته دیتدگاه
هایدگر با این رویكرد سنتی در تعارض است .این گونه برداشت هایدگر از فهم ،بازتتاب بزرگتی
در تفسیر متن در پی دارد .فهم یتک متتن بترای هایتدگر ،کشتف متراد نویستنده نیستت ،بلكته
بازنمودن امكان دیگری از دازاین است.
با توجه به آنچه از هرمنوتیک هایدگر تاکنون دانستیم ،فهم متتن ،هماننتد دیلتتای و شتالیر
ماخر ،بازسازی ذهن مؤلف یا بازسازی تجربۀ زیسته نیست .بلكه همان طورکته دازایتن بتا فهتم،
خود را به سوی امكانها میگشود ،در تفسیر متن نیز دازاین ،با فهم متن ،خود را به ستوی امكتان
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دیگری میگشاید .همان طورکه پیشفهم در تفسیر دازاین مهم استت ،در تفستیر متتن ،مفستر بتا
پیشتصوری که از موضوع تفسیر دارد ،آن را در تعامل با متن قرار میدهد و فهم دیگتری بترای
او حاصل میشود که درواقع ،امكان جدیدی برای دازاین است .درواقتع ،در رویكترد هایتدگری
به فهم ،مفسر نمیخواهد مؤلف و تجربۀ ذهنی را درک نماید ،بلكه مفسر ،خود مؤلتف دیگتری
است .مفسری که متنی را میفهمد ،نه تنها بهواسطۀ فهم ،خود را به سوی معنا فرامیافكنتد ،بلكته
افكندگی جدیدی برای مفسر بهوجود می آورد(نک :زعفرانچی  .)147 ،1۳87فردی که در فهم و
تفسیر متن تالش میکند ،پیشافكنیهایی انجام متیدهتد و درنتیجته ،معنتای جدیتدی حاصتل
میشود .این معنای جدید درواقع ،حاصل انتظارات و پیشتصورات خاصی است که مفسر داشته
است .بنابراین ،تفسیر هستیشناسی هایدگر ،جهت تفسیر متن را در نظر هایدگر ترسیم متیکنتد.
بهواقع ،تحلیل دازاین او ،تحلیل کل فهم است که شامل فهم متون ادبی ،هنری ،فلستفی و دینتی
میشود و این چرخشی است که در هرمنوتیک ،بهواسطۀ کتاب وجتود و زمتان ،در کلیتۀ شتعب
تاریخی ،هنری ،و ...رخ داد .هر فهمی ،گشایش امكان های دازاین است؛ یعنی درواقع ،هر فهمی،
خودفهمی دازاین است که در بستر آن فهم آشكار میشود و گشتایش دازایتن در ایتن فهتم هتا،
گشایش وجود است و درواقع ،وجود در فهم دازاین بهفهم میآید.

هرمنوتیکوزمانمندیدازاین
همانگونه که گفتیم ،دازاین که هایدگر به بررسی آن میپردازد ،موجودی واقعشده استت کته در
موضعی پرتاب شده است و بهواسطۀ فهم ،باید خود را فراافكند .این مسئله نشتان متیدهتد کته
زمانمند بودن و خود را فرافكندن ،ویژگی ذاتی دازاین است .وقتی دازاین زمانمند باشد ،بهطریت
اولی ،تاریخی نیز میباشد .بنابراین فهم او نیز تاریخی و زمانمند خواهد بود.
براساس تحلیل دازاین و واقع بودگی او ،هر دازاینی ظرف زمانی خاص ختود را دارد کته بتا
دیگر دازاینها ،متفاوت است و آن ظرف زمانی تاریخ اوست.
مثالً بوعلی سینا ،دازاینی است که پرتاب شده در دوران و زمتان ختاص .شترایط اجتمتاعی،
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،خانوادگی ،همگی اموریاند که پیش از خل بتوعلی بتوده انتد .ایتن
اوضاع و احوال که واقع بودگی بوعلی و پرتابشتدگی او در آن عتالم استت و بته ارادۀ بتوعلی
محدودیت میدهد ،چراکه بوعلی در آن عصر محدود ،زیسته است .برعكس ،دکارت نیز دازاینی
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است که در شرایط خاص دیگر پرتاب شده است .هر یتک از آن دو دارای تتاریخ ختاص ختود
میباشند.
تمام آنچه گفته شد حاصل تحلیل دازاین هایدگر است .حال بوعلی و دکارت براستاس فهتم
که ذات دازاین است و دازاین نیز محدود به زمان بود ،فهم آن ها نیز در محدودۀ آن اوضاع است
و براساس آن فهم ،دازاین اصیل خود را طر میافكند که همان آرا و نظریات بوعلی و دکتارت
است .آثار درواقع ،حاصل خودفهمی بوعلی و دکارت میباشند.
آنچه گفته شد ،تحلیل دازاین در قالب دو مثال بود؛ اما چه نتیجهای میتوان گرفت؟
اول اینكه هر دازاین ،تاریخ و موقعیت خود را دارا میباشد .دوم اینكه چون دازاین زمانمنتد
است ،نمیتوان دازاین را به ماهیت ثابت تعریف نمود .ماهیتت بتوعلی و دکتارت یكتی نیستت،
بلكه حاصل طر انتخابی است که آن ها درانداخته اند .ستوم اینكته چتون هتر دازایتن ،ستاختار
وجودی خاص خود را دارد ،دنیای او و درعالم بودن او با دیگری تفاوت دارد .چهارم اینكه آنچه
بوعلی و دکارت طر درافكنده اند ،حاصل دنیای تاریخی آنهاست و در ارتبتاط بتا عتالم بتودن
آنهاست .دازاین فراتر از این محدودیت ،نمیتواند چیزی را درک کند.
اما حاصل این تاریخیبودن و داشتن فهم ،مقدم از موضوع آن است که مفسر ،هر معنایی کته
درمی یابد ،با دنیای تاریخی او سازگار است و این دنیای تاریخی مفسر که دازاین استت ،از قبتل
داده شده است و مفسر نمیتواند از آن رهایی یابد .نتیجه آنكه نمیتوان در تلقی هایدگر از فهتم
متن ،از بازسازی ذهن مؤلف یا تجربۀ زیسته سخن گفت .درواقع ،تفستیر مفستر ،تفستیر دنیتای
اوست و خودگشایی دازاین است؛ نه ارائۀ معنای موردنظر مؤلف .چه بستا مفستر در فهتم متتن،
فراتر از مؤلف برود.

هرمنوتیکهایدگردوم،استمرارهرمنوتیکهایدگراول
آثار هایدگر دوم ویژگی خاصی دارند که با کتاب وجود و زمان تفاوت دارد .آثتار دوم هایتدگر،
شامل سرآغاز اثر هنری ،مستئله دربتاب استاس ،ذات حقیقتت تكنولتوژی ،الثیتا و ...متیباشتد.
همچنین هایدگر در برخی آثار خود ،به تفسیر اشعاری از هولدرلین و برخی آثار فكری پرداختته
است .این رویكرد جدید هایدگر ،برخی را به این نظر واداشته که متدعی شتوند تفكتر هایتدگر،
یكپارچه نیست و دارای طرق متفاوت فكری است.
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«نوشته های متأخر هایدگر را میتوان بهمعنایی ،حاشیه هایی به هستی و زمان انگاشت؛ همتان
تالش پیوسته و دائمی برای تقرب به هستی و عمی کردن و ریشهایکردن بصیرت هتای موجتود
در شاهكارش .او شاید شاعرانه ترین و هرمنوتیكیترین فیلسوف از زمان افالطون بهبعد باشد .اما
طلب اساسی موجود در تفكر او تغییری نمیکند ،بلكته صترفاً مفصتل تتر

متیشتود» (Mueller-

.)Vollmer 1985, 237
به عبارتی ،هستی و زمان خاکی است که تفكر متأخر او از آن میرویتد .هایتدگر از ابتتدا تتا
انتها ،از جریانی هرمنوتیكی بحث میکرد که بهواسطۀ آن ،هستی میتواند معلوم و منكشف شود.
آنچه از نقل عبارات باال دریافت میشود ،آن است که کل جریان اندیشتۀ هایتدگر ،یكتی استت،
ولی هایدگر ،دو رویكرد بهظاهر متفاوت در آثار اول و دوم دارد که به آنها اشاره خواهیم نمود.
اول اینكه به مسئلۀ زبان به دو وجه نگریستته استت .او در هستتی و زمتان ،زبتان را پدیتدۀ
بشری یا وصفی وجودی میداند که انسان در زبان ،هستی در جهان خود را بیتان متیکنتد؛ ولتی
زبان ،در وجود و زمان ،در مرکز اندیشتۀ هایتدگر نیستت .هایتدگر دوم ،زبتان را نقطتۀ مرکتزی
اندیشۀ خود قرار میدهد و بیان متیدارد کته زبتان ،مستتقل از آدمتی استت و زبتان ،مجموعتۀ
چیزهایی است که معنا بدان روشن میشود .در آثار هایدگر دوم ،بهجای اینكه گفته شتود انستان
در زبان ،خود را بیان میکند ،زبان سخن میگوید و هستی در زبان آشكار میشود .تفكر نیتز بته
هستی رخصت میدهد خود را در زبان آشكار نماید .به همیندلیل ،تفكر ،خصلت شاعری دارد و
شاعری آشكارنمودن هستی است (نک :واعظی 179 ،1۳89؛ بهنقل از.)Gadamer 1977, 102 :
دوم اینكه تلقی هایدگر دوم از هرمنوتیک وسیع تر است .او به هرمنوتیک ،بته معنتای جریتان
انكشاف و افشای هستی در دازاین وفتادار استت .هایتدگر دوم بته ایتن تلقتی بتاور دارد؛ ولتی
محدوده و مرزهای آن را توسعه میدهد و به همۀ گونتههتای انكشتاف هستتی توجته متیکنتد.
تفاوت ظاهری دیگر آن است که هایدگر دوم به متن و تفسیر متون توجه دارد و به تفستیر آثتار
بزرگان یونان و متفكرانی چون کانت و شاعرانی چون هولدرلین میپردازد .وی معتقد استت کته
میخواهد ناگفته های متن را به دست آورد .تفسیر متون برای او ،به شتیوۀ متتداول نیستت ،بلكته
آشكارنمودن ناگفتته هتای متتن استت .ولتی هایتدگر همتان هایتدگر اول استت کته رویكتردی
هرمنوتیكی دارد و شاید تالش نموده است آن انكشاف هستی را در ستایر آثتار ،ازجملته متتون
نشان دهد.
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خصلت هرمنوتیكی تفكر هایدگر در نوشته های متأخر او ،ابعاد دیگری می یابتد؛ امتا بیشتتر،
هرمنوتیكی میشود و نه کمتر و حتی به معنای مربوط کردن خودش با تفسیر ،بیشتتر هرمنتوتیكی
میشود .مضمون تفكر او هنوز این است که هستی چگونه به فهم درمیآید و در الفتاظ ثابتت و
ماهوی بیان میشود .اما موضوع تأویل از توصیف تأمین یافتۀ تماس هر روزی دازاین بتا هستتی،
به مابعدالطبیعه و شعر منتقل میشود .او به طور روزافزونی بته تاویتل متتن روی آورد .متفكتران
معدودی در تاریخ فلسفۀ غرب بوده اند که به تفسیر متون ،به ویژه تفسیر پتاره هتای برجامانتده از
دورۀ قدیم پرداخته اند و بخش اعظم تفلسفشان را صرف آن کرده باشند .هایتدگر حتتی اگتر در
طر نظریۀ فهم هستی و زمان ،ستهم فلستفی شتایان و بتااهمیتی در ایتن نظریته نداشتت ،بتاز
میتوانست هرمنوتیكیترین فیلسوف درمیان فالسفۀ غرب باشد.
آنچه تا اینجا گفته شد ،درواقع ،نشان دادن این مسئله بود که در ذات تفكر هایدگر اول و دوم
دربارۀ هرمنوتیک و نگاه پدیدارشناسانه ،هیچ رویكرد متفاوتی بهوجود نیامده است ،بلكه آنگونه
که شارحین و متخصصان بزرگ هرمنوتیكی نیز اظهار نمودند ،هایدگر متتأخر ،استتمرار جریتان
هایدگر اول است .البته جای این پژوهش که دربارۀ وجود ،تمایز میتان آثتار هایتدگر اول و دوم
دررابطهبا هرمنوتیک است ،در جامعۀ علمی و فرهنگی ما خالی است و میتوان به طور دقیقی آن
را در آثار اصلی هایدگر نشان داد.

نقدوبررسی
هایدگر ،بهرغم آنكه دیلتای و شالیر ماخر به نوآوری در عرصۀ تفسیر و فهتم پرداختته بودنتد و
وارد عرصه های دیگری شده بودند ،راه آن ها را نپیموده استت؛ چراکته شتالیر متاخر بته مستئلۀ
سوءفهم توجه دارد و دیلتای نیز میخواهد با ارائۀ قواعد تفسیری ،بتر مشتكل تتاریخگتروی در
علوم انسانی غلبه نماید .ولی دغدغۀ هایدگر چیز دیگری بود .مسئلۀ او صرفاً هستیشناسی بتود.
او در پی معنای هستی بود که در قرون گذشته ،موردغفلت و جفا واقع شده بود .بدینترتیتب او
روش قدما را در هستیشناسی کنار نهاد و روش هرمنوتیک را در فهم هستی پتیش کشتید .فهتم
برای هایدگر ،ذات دازاین است .او برای پیبردن به معنای هستی ،به تحلیتل دازایتن پرداختت و
این تحلیل ،برای او تحلیل فهم دازاین از هستی بود .بنابراین ،از همان آغاز ،دغدغتۀ هایتدگر بتا
دیگر متفكران هرمنوتیكی متفاوت میشود .خود توجه به فهم ،ذاتاً ابتكار هایتدگر نیستت ،بلكته
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شالیر ماخر و دیلتای نیز هر یک بر عامنمودن هرمنوتیک و مسائلی ماننتد حلقتویبتودن فهتم و
عنصر پیشگویی و همدلی در فهم توجه داشتهاند.
ولی نگاه هستیشناسی به فهم ،از ابداعات هایدگر است .او با وجودیدیدن فهم ،به مستائلی
که در مبحث هرمنوتیک مطر میشتود ،هماننتد دور هرمنتوتیكی (کتل و جتزء) ،رنتگوبتوی
هستیشناسی داد و این مفاهیم محدود را به کل هستتی بستط داد و ایتن ابتداع او دریچته هتای
دیگری را از اندیشه به روی آدمی گشود.
یكی از انتقادات به هرمنوتیتک هایتدگر ایتن استت کته گفتته متیشتود ستؤاالت اساستی
هرمنوتیک را  -همانند اینكه چگونه میتوان به فهتم عینتی رستید؟ منطت صتحیح تفستیر متتن
چیست؟ چگونه علم به حوادث و موضوعات تاریخی ممكن میشود؟ آیا میتوان به اف معنایی
صاحب اثر دست یافت؟ آیا در تعارض میان تفاسیر مختلف از یتک اثتر ،معیتاری بترای داوری
وجود دارد؟  -نادیده گرفته است و بهیکباره طر دیگری افكنده است.
اما انتقاد دیگری که بسیار به هایدگر شده است و بیشتر ،در مسئلۀ فهتم مطتر استت ،ایتن
است که هایدگر هنوز نتوانسته از مسئلۀ خرد خودبنیتاد ختارج شتود .برختی دیگتر ،هایتدگر را
براساس حلقویبودن فهم ،متهم به نسبیگرایی کرده اند و تفاسیر را خاص هر شخص متیداننتد
که از شخصی به شخص دیگر ،متفاوت میشود.
یكی از مسائل ،تفاوت نتایج هرمنوتیک هایدگر با هرمنوتیک ستنتی استت .نتیجته ای کته از
تبیین هرمنوتیک  -که با چرخش هایدگر آغاز شده است – بهدست میآیتد ،تتأثیری استت کته
اظهارات هایدگر بر فهم متون مقدس نهاده است .حقیقت این استت کته تحلیتل هایتدگر ،فهتم
سنتی از متون مقدس را بهچالش میکشاند و آن ها را بهمبارزه میطلبد .حتال ببینتیم کته چگونته
این امر اتفاق میافتد .مفسران متون مقدس بر اصولی تكیه دارند که به طور مختصر عبارت است
از:
 .1مفسر متون دینی در پی معنای متن است؛ یعنی اینكه مراد و مطلوب مؤلف بترای او مهتم
است.
 .2روشی که مفسر برای فهم متون میپیماید ،بایستی روشی متعارف و عقالنی باشد.
 .۳مفسر ،زمانی که به فهم یقینی دست نیافت ،به ظاهر توجه مینماید.
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 .4فاصلۀ زمانی میان مفسر و مؤلف نمیتواند آنقدر بر فهم مفسر خللی وارد نماید ،چراکته
متون مقدس اصول کلی را بیان میکنند.
 .5فهم دینی متنمحور است و مؤلفمحور و از تفسیربهرأی اجتناب میشود.
با آنچه از هایدگر گفته شد ،میتوان اندیشۀ او را با ایتن اصتول مقایسته نمتود .فهتم ازنظتر
هایدگر ،حاصل خودفهمی و خودآشكاری دازاین است .یعنی تالش نمیشود کته متتن دریافتت
شود ،بلكه مفسر خود ،همانند مؤلف دیگری است که با متن تعامل میکنتد .هایتدگر بتا تحلیتل
وجود آنجا ،اساساً مسئلۀ عینیبودن متن را حذف میکند و آن را قابلبحث نمیدانتد .دازایتن هتا
میتوانند حقیقت را به گونه های متفاوت ،براستاس پتیشتصتورات ختود بستازند و ایتن نشتان
میدهد که قرائت های متعدد از متن امكتان دارد و صترفاً یتک قرائتت از متتن صتحیح نیستت.
بهعنوان مثال ،در متون دینی ،تالش میشود به فهم مطل و ثتابتی دستت یافتت؛ ولتی در تلقتی
هایدگر ،وجود ،واحدی است که در هر عصری ،خود را بهگونتهای حوالتت متیدهتد .بنتابراین،
امكان تفاسیر متغیر ممكن است.

نتیجه
از آنچه گفتیم ،روشن شد که تصویری که هایدگر از هرمنوتیک ارائته داده استت ،بتهوضتو بتا
تصویری که اسالف او ارائه نموده اند ،متمایز است و پاسخ به سؤالی که در ابتتدای ایتن نوشتتار
مطر شده است ،روشن میگردد .در اینجا ،با تبیین هرمنوتیک هایدگر ،روشن شتد کته تتالش
هرمنوتیكی او در استمرار هرمنوتیک سنتی نیست .هرمنوتیک هایدگر با مطر نمودن چند محور،
از هرمنوتیک اسالفش متمایز شده است .اول اینكه روش وی مفسرمحور است نه مؤلفمحور و
دوم اینكه تفسیر ،درواقع ،خودفهمی دازاین است یا دیگرفهمی و مؤلففهمی است .ستوم اینكته
مفسر در فهم ،دارای پیشتصور است که این مبحث ،انتظار مفسر از تفسیر را بهوجتود متی آورد.
چهارم اینكه فهم هر دازاین ،با دیگری فرق دارد و ایتن بته ختاطر واقتع بتودگی او در شترایط و
اوضاع خاص است؛ ولی در همۀ آنها آشكارگی وجود است.
چه هایدگر از عباراتی همانند حلقویبودن فهم و برخی مسائل دیگر سود جسته است که در
اندیشمندان قبل از او مطر شده است؛ ولی هایدگر تمام آن ها را به مسیر اندیشۀ ختود هتدایت
نمود و حلقویبودن فهم را در قالب دازاین مطر کرد.
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بنابراین ،باید گفت که هایدگر عالوه بر اینكه معانی جدیدی در واژگان سنتی هرمنوتیک ارائه
نموده است ،خود نیز بنای جدیدی را طر نموده که میتوان آن را بتا انقتالب کپرنیكتی کانتت
مقایسه نمود .اگر کپلر و کپرنیک در نجوم ،دست به انقالب یازیدند و کانت همان انقتالب را در
عرصۀ تفكر وارد نمود ،میتوان با صراحت گفتت کته هایتدگر ،انقتالب کپرنیكتی را در فهتم و
هرمنوتیک ایجاد نموده است .اگر تا دیروز ،تفاسیر ،مؤلفمحور بود و تالش میشد که بته فهتم
عینی از مراد مؤلف دست یافت ،هایدگر با رد نظریتۀ مطابقتت از حقیقتت ،معنتای دیگتری بته
حقیقت بخشید و آن را انكشاف وجود و نامستوری نامید و در هرمنوتیک ،مفسر براساس همتان
معنا از حقیقت ،مرکز فهم قرار گرفت.
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