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چکيده
مارتين هايدگر ( )Martin Heideggerمتولد  22سپتامبر  ،4223نخستين کسي بود که پررم «هرمنوتيرک فلسر ي» را در اوايرل قرر
بيست در قلمرو هرمنوتيک به اهتزاز درآورد .وي تغييري مه در مسير دانش هرمنوتيک به وجود آورده و هرمنوتيک را از حوزه معرفرت
شناسي به قلمرو هستيشناسي ارتقاء داد .هرمنوتيک ،دانشي است که به «فرايند فه » ميپردازد و مگونگي فه پديردههراي گونراگو
هستي اع از گ تار ،رفتار ،متو نوشتاري را بررسي مي کند .اما هايدگر ،به جاي تالش براي روش مندسازي شيوه ي فهر  ،بره بحر از
ماهيت فه روي آورد .وي با تکيه بر محوريت مخاطب ،در صدد اثبات اين نکته بود که ميزي به نام «فه نهرايي» و مؤل ره اي تحرت
عنوا «نيت مؤلف» مطرح نيست .بلکه فه  ،ميزي است که در انديشه ي م سر نقش ميبندد .فهر مخاطبرا مرتن ،ريشره در زمانره،
جامعه ،فرهنگ و تربيت او دارد بطوريکه آنا نميتوانند بيرو از اين دايره بينديشند و ب همند .به باور هايدگر با تحليل ماهيت فهر  ،بره
تبيين شرايط وجودي و هستيشناختي حصول فه ميتوا دست يافت در واقع ،فه به نظر هايدگر از ويژگيهاي اصيل دازايرن (وجرود
در آنجا) و آ را ساختار اساسي جدايي ناپذير هستي در جها ميداند و فه را مقوم و نحوه ي وجود هستي انسا ميداند .هرمنيوتيرک
هايدگر بر جنبه عملي فه تاکيد ميکند و براي آ ابعاد وجودي و هستي شناختي قائل است .اين مقاله درصدد است تا بره ايرن سرووال
پاسخ دهد که ابعاد وجودي و هستيشناختي فه از منظر مارتين هايدگر ميست؟

کليدواژگان
مارتين هايدگر ،فيلسوف ،نازيس  ،هرمنوتيک

 استاديار گروه فلسفه و حکمت ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران.
رايانامهmohirandoost@gmail.com :
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طرح مسئله
دانش هرمنوتيک ،درباره ي مباني نظري تفسير و تفهم و ويژگيهاي فهم بحث ميکند .اين شاخه ي
علمي در ابتدا به مجموعه قواعد تفسير متن مقدس ميپرداخت اما بعددها توسدعه پيددا کدرد و بده
حوزه هاي غير کالمي و حوزه ي فلسفي قدم نهاد تا آنجا که در اواخدر قدرن بيسدتم بحدث غالد
فلسفه گرديد .شالير ماخر فيلسوف آلماني رابطه ميان فهم و هرمنوتيک را چنين ترسديم نمدود کده
موضوع هرمنوتيک فهم است .سئوال آغازين هرمنوتيک اين است کده چگونده هدر گفتده اي(چده
ملفوظ و چه مکتوب) فهميده ميشود؟ او هرمنيوتيک را هنر اجتناب از بدفهمي توصديف کدرده و
آن را به عنوان روشي براي جلوگيري از بدفهمي ميداند .بعدد از او ديلتداي هرمنيوتيدک را مبنداي
روش شناختي تمام علوم انساني ميدانست .بعد از او مارتين هايدگر بود کده از فهدم بحدث کدرد.
هايدگر با گذر از بحث معرفت شناسي در باب فهم آن را يک امر هستي شناختي ميداند .در واقع،
فهم به نظر هايدگر از ويژگي هاي اصيل دازاين(وجود در آنجا) ميباشد .بنابراين وي فهم را نحدوه
ي وجود آدمي ميدانست .پرسش مقدماتي هايدگر اين بود که شرايط امکان فهم چيست؟ هايددگر
در پاسخ فهم را ساختار اساسي جدايي ناپذير هستي در جهان ميداند و فهدم را مقدوم و نحدوه ي
وجود هستي انسان ميداند .او به دخالت دو سويه ي مفسر و خود اثر در برداشت محصولي به نام
فهم اصرار ميورزد .اين مقاله پس از معرفي افکار و آراي هايدگر ،به ارائه ي يک تصوير شفاف و
روشن از فهم و تبيين ابعاد وجودي و هستيشناختي آن از منظر مارتين هايدگر خوامد پرداخت.
در اين زمينه مقاالت و پايان نامه هايي هم به نگارش درآمده است .مثال محبوبده راهنمداي راد،
در پايان نامه اي با عندوان «بررسدي فهدم در هايددگر و گدادامر» ،کده در سدال  3131در دانشدگاه
فردوسي مشهد ارائه و دفاع شده است( ،راهنماي راد )3131 ،به اين نتيجه رسديده کده هايددگر بدا
وصف و تحليل ماهيت فهم ،به تبيين شرايط وجودي و هستيشدناختي حصدول آن پرداخدت و از
همين رهگذر با طرح دازاين ،نگاه تازهاي از انسان و نسبتش با جهان ارائه نمود و درصددد نفدي و
تخري

سوبژکتيويسم برآمد .همچنين حميده نيکفال در پايان نامه اي تحدت عندوان «فهدم در نددد

گادامر» مطالبي راجع به ويژگيهاي فهم از منظر هايدگر بيان کرده است (نيکفال.)3133 ،

تببين ابعاد وجودی و هستيشناختي فهم از منظر مارتين هایدیگر 83  .......................................................................

مارتين هایدگر
مددارتين هايدددگر

(Heidegger

 )Martinدر  62سدداتامبر سددال در  ،3883در روسددتاي مسددکيرش

( ، )messkircheدر جنوب غربي آلمان و در دل کوهستان آلپ ،متولد شد .فيلسوفي بود که همواره
خلق و خوي روستايي خود را حفظ کرد .مردي بود کم حدرف ،مهربدان ،مهمدان ندواز ،مدودب ،و
عاشق پياده روي و کوهنوردي .به گفته روستاييان ،هيچ کس بهتر از او با کوه ها و جنگل هدا منطقده
آشنا نبود .بخش مهمي از زندگي او در کالسهاي درس گذشت پيوند او با اين روستا آنقدر عميدق
بود که در  62مه  3392مراسم ترحيم و دفن او به درخواست اش در اين روستا در کليساي مارتين
قديس انجام شد .کليسايي که تمام سالهاي کودکي اش در صحن آن بازي مي کرد ،و پددرش خدادم
آن بود .در همان صحن ميان مادر و پدرش به خاک سارده شد.
هايدگر از خود کتابها ،رساله ها و يادداشت هاي فراواني به يادگار گذاشت .فعاليدت دانشدگاهي
وي با تدريس در رشته هاي يدددان شناسدي کاتوليدک و فلسدفه در دانشدکدهي فلسدفهي دانشدگاه
فرايبورگ در  3331شروع شد ،و با درسهاي مهمي درباره پديددارشناسدي ،هرمنوتيدک ،زمدان ،و
برسي نو آورانهي تاريخ فلسفه ،در دو دانشگاه فرايبورگ و ماربورگ ،در سالهاي بعد ،پيش رفدت.
«هستي و زمان» عنوان مشهورترين اثر فلسفي اوست که در سال  3369منتشر شد .و مهمترين متني
که در حکم جمع بندي آراء فلسفي هايدگر در نخستين دورهي کدار فکدري او بده شدمار مدي رود
«هستي و زمان» است .در تعريف از نقاط مثبت هايدگربايد گفت ،او متفکدر آيندده اسدت و شدايد
اعتناي به تفکر او در ميان اهل فلسفه ،از همين رو باشد که او راه تفکر آينده را ميگشدايد .او ذات
انسان را در نسبت با وجود ،زير ذره بين ميبرد و به عمق تفکر خود ميرسد .آنچه حکديم آلمداني
بدان فرا ميخواند ،همان چيدي است که ما بندهايش را گسسته و خود را از شر آن خالص کدرده
ايم .در ميانه تفکر ما" ،پرسش" کمتر جايي دارد و اين نه به مردمان معيشت مدار ،که به اهل تفکر
و فلسفه هم بازمي گردد ،در حاليکه به زعم وي؛ «تقواي تفکر ،پرسش است » .مدارتين ،هيددگر را
بايد در زمره فالسفه پرسشگر معاصر به حساب آورد .او را بدرگ ترين متفکر معاصر مغرب زمين
دانسته اند و اين عظمت و بدرگي به طرح پرسشهاي جدي او بازمي گردد (احمدي.)3182 ،
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بطور کلي هايدگر يکي از چهرههاي بحث برانگيد است ،تا حدد زيدادي وابسدتگي خدود را بدا
نازيسم ،عامل بخشي از لغدشهاي خود ميداند البته بنا به اعتقاد برخي ،هايدگر از اين لغدشهدا نده
عذرخواهي کرد و نه ابراز تاسف ( )wikipedia. 2012. enبه جد در خلوت هنگامي که او آن را بده
نام «بدرگترين حماقت زندگي خود» ناميد .عالمت سئوالهاي پر جنجال در مورد رابطه بدين تفکدر
هايدگر و اتصال او به سوسياليسم ملي ميباشد.
رویکرد هایدگر در هرمنوتيک
رويکرد هايدگر در هرمنوتيک را نخستين بار «گادامر» در کتاب خدود «روش و حقيقدت» را تبيدين
کرد .و نظر هايدگر از تفسير را به هرمنوتيدک عدام گسدترش داد ،وهرمنوتيدک را اقددامي فلسدفي
مي داند که سؤال اصلي آن اين است که چگونه «فهدم» ممکدن اسدت؟اين صدورتبندي يدک روش
روشن و معقول براي مشخص کردن فلسفهء هرمنوتيکي است که گادامر خود آن را به تفکدر قدرن
بيستم نسبت داده است .اما قبل از هايدگر يا هر کس که هايدگر را نخوانده باشد ،اين سؤال گمراه
کننده خواهد بود .چون در اين صورت هرمنوتيک تنها يک شداخه از فلسدفه اسدت ،شداخهاي کده
پديدهء «فهم» را توصيف مي کند و در برابر ساير فعاليت هاي انساني مانندد معرفدت يدا زبدان قدرار
ميدهد.
فيلسوفان هرمنوتيکي قبل از هايدگر« ،فهم» را اين گونه درک نميکردند و بين رشدتههدايي کده
معرفت عيني به دست مي دهند مانند علوم طبيعي و رشته هايي که چنين تبيين هاي شبه قانوني ارائده
نميدهند و صرفا تفسيري هستند-مانند علوم انساني تفاوت قائل ميشدند .يک نوع دفداع از علدوم
انساني ،اين است که قلمروهاي متفاوتي براي آن متصور شويم و آن را مثال هايي از يدک عملکدرد
شناختي مفتاوت که «فهم» ناميده ميشود بدانيم و اين اقدامي که توسط اصحاب هرمنوتيدک سدنتي
از فردريک شاليرماخر ( )8293-1183تا ويلهلم ديلتاي( )1183-3333صورت گرفتده اسدت .واز
اين جهت سست است که «فهم» را به صورت زيرشداخه اي تقليددي و نداقص از معرفدت ترسديم
مي کند .بخش عمدهء ميراث هايدگر ،ناشي از تصور کدامال متفداوت او از علدم هرمنوتيدک اسدت.
تحليل هايدگر از دازاين به عنوان (موجود -در -عالم) تصور ما را از «فهم» تغيير ميدهدد .قدبال آن
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را پديده اي تقليدي مي انگاشتيم امدا اکندون آن را خصوصديت اصدلي يدا انسداني تجربدهء انسداني
ميدانيم .گادامر خاطر نشان ميسازد که«تحليل هايدگر از زمانمند بودن دازايدن ،انسدان را متقاعدد
مي کند که «فهم» تنها يکي از رفتارهاي ممکن فاعل شناسايي نيست بلکه «فهم» حالت اصلي وجود
خود دازاين است . . .و بنابراين کل تجربهء او از جهان را تحت تأثير قرار مدي دهدد .هنگدامي کده
«فهم» پديدهء اصلي فلسفه باشد ،علم هرمنوتيک تنها يک شاخهء کوچدک از فلسدفه نيسدت بلکده
فلسفه خودش هرمنوتيک ميشود .يا حداقل ميتوان از يک رويکرد کدامال هرمندوتيکي بده فلسدفه
سخن گفت ،و اين رويکردي است در مقابل رويکدرد سدنتي کده از دکدارت آغداز و بده کاندت و
هوسرل ختم مي شود .اين رويکرد سنتي ،موجود انساني را«فاعل شناسايي»مي داند ،يک شناسنده که
از عالم و فعاليت عملي در عالم آزاداست (ديويد کوزندهوي ،ص.)33
هايدگر شاگرد ادموند هوسرل

(Husserl

 ، )Edmondبنيانگذار پديدارشناسي بود .وي در کتاب

مشهورش ،هستي و زمان ( ، )3369نوعي هرمنوتيک ضدذهني را بنيان نهاد که بر مکانمنددي تمدام
و کمال ما در تاريخ و زبان تأکيد ميکند« .هستي و زمان» کتدابي از مدارتين هايدگرسدت کده آن را
مهم ترين شاهکار فلسفي قرن بيستم ناميده اند .برخي آن را به بمبي در عالم فلسفه تشبيه کدرده اندد.
حتي منتقدانش از تأثير اين کتاب در امان نمانده اند .مسئله «فهم» کدامالا از کنددوکاوي محققانده در
ذهن شخص ديگر جدا ميشود و در مقابل بر جايگيري در يک جهان زماني تأکيدد مديشدود کده
معناي آن مسبوق بر ماست و ما از آن فهمي ضمني داريم .هايدگر مديگويدد :مدا فهمدي از وجدود
داريم و هدف تأويل آشکار ساختن پيشفهمي است که ما پيشاپيش از هستي در جهان خود داريدم
(آنتونى کرباى.)3199 ،
هايدگر را ميتوان مبدأ هرمنوتيک فلسفي دانسدت .وي چرخشدي انقالبدي و ندوين در مسدير
دانش هرمنوتيک به وجود آورده و هرمنوتيک را به درجه فلسفه و هستيشناسي ارتقدا داده اسدت.
اما در عين حال ،وي آن را پديدارشناسي مديدانسدت .از نظدر او ،فلسدفه حقيقدي و هرمنوتيدک و
پديدارشناسي يک چيد است و هر تفسيري از فلسفه و هرمنوتيک و پديدارشناسدي ،کده نتيجده آن
تمايد و تفاوت ميانآنهاباشد ،بدفهميفلسفه و هرمنوتيک است (علي فتحي ،شماره .)368
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تفاوت جوهری
هرمنوتيک کالسيک و هرمنوتيک فلسفي تفاوت اساسدي بدا هدم دارندد .در هرمنوتيدک کالسديک
اگرچه قبول دارند که کل «فهم» و در نتيجه دانش بشري تحت تداثير عوامدل تداريخي و پيرامدوني
است .و لذا متغير و نسبي است .و به تعبير ديگر قبول دارند که «فهم» تداريخ مندد اسدت .امدا ايدن
تاريخ مندي ذاتي فهم و عقل انسان نيست .يعني ذات عقل و ذات فهم انسان تاريخ مند نيسدت .در
حالي که هرمنوتيک فلسفي بر اين باور است که ذات وجود عقل و فهم انسان تاريخ مند اسدت .و
تاريخ مندي ذاتي انسان و فهم اوست .و تاريخيت از درون آن ميجوشد نه اينکه امري عارضدي و
بيروني باشد ( .عرب صالحي ،3133 ،ص)13
همين تفاوت جوهري سب

شد تا بر اساس هرمنوتيک کالسيک رسديدن بده «مدراد مولدف» و

همدل شدن با مولف متن امکان پذير باشد .اما بر اساس هرمنوتيک فلسفي نه تنها رسيدن به «مدراد
مولف» و همدل شدن با مولف متن نامطلوب است بلکه اين کار ممتنع و ناممکن است.
با مروري بر آثار اين فيلسوف به آساني ميتوان دريافت که از همان آغاز سنين جدواني عالقده
وافري به مطالعه دو چيد داشت :اول « :معنداي هسدتي » و دوم« :معنداي متدون مقددس » .هايددگر
تحقيق در باب معنا و مفهوم هستي را از موجود بشري يا «دازاين» شروع ميکندد .کلمده « دازايدن
»در زبان عادي آلماني کلمه اي است که فيلسوفان از آن به معناي «وجود» اسدتفاده کدرده اندد ،بده
عنوان مثال ،کانت در بحث از وجود خدا از اين کلمه استفاده ميکند ،اما هايدگر در وهله نخسدت
اين کلمه را تحت اللفظي معنا ميکند :آنجا بودن يا هستي آنجا.

(sein

 )Daاين کلمه عمداا مدبهم و

تقريباا تسميه اي توخالي است تا موضوعي شايسته براي فلسفه .اما ايدن امدر از نظرهايددگر امدري
اساسي است .بطور کلي فلسفه هايدگر صرفاا براساس شرکت کامل انسان به وجود ميآيد ،دليل بر
اثبات اين مدعا اين است که هايدگر همچون ديگدر فيلسدوفان وجدودي ،شدديداا بده عقدل گرايدي
انتداعي ،بي اعتماد است و انسان ها در نگاه او ،نه تماشاگران هستي ،بلکه شرکت کننددگان هسدتي
اند .انسان و يا به تعبير هايدگر همان « دازاين » هيچگاه در هستي خود کامل نيست از اين رو نمي
توان از دازاين توصيف کاملي به دست داد .به باور هايدگر ،انسان از امکانها فراهم آمده اند ،نده از
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خواص .و چون برخالف هستي هاي ديگر ماهيت ثابتي ندارد همواره در حال تحقق بخشديدن بده
امکان هايش است و با تحقق اين امکانها و يا حتي رها کردن آنهاست که ماهيت خود را ميسدازد.
هايدگر دو حالت بنيادي براي وجود دازاين متصور است :وجود اصيل و ديگري وجود غيراصديل.
در وجود اصيل يا «خودي» دازاين امکان هاي هستي خود را به تملک درآورده است در حدالي کده
در وجود غيراصيل يا «غيرخودي» دازاين اين امکانها را سرکوب و رها ميکند .او وجود اصديل يدا
خودي دازاين را وجودي توصيف ميکند که از وجود «هر روزي» فراتر رفته و وجودي اسدت کده
از خود ماست همان چيدي که به گونهاي مشخص آن را برگديديم در حالي که وجود داشدتن هدر
روزي ما را ،الگوهايي قال

ميزنند که از خارج بر آن تحميل ميشوند لذا اين دازايدن هدر روزي

اصيل نيست همانطور که بيان شد وجود اصيل وجودي است که از وجود هر روزي فراتر رود.
ابعاد وجودی و هستيشناختي دازاین
اين ابعاد شامل موارد زير است:
 .3عدم ثبات :دازاين ماهيت ثابت و محدود و معين ندارد .اشديائي مثدل سدنو و آب و خداک
ماهيت ثابت و معين دارند اما دازاين چنين نيست .اصل حاکم بر دازاين عدم ثبات است.
 .6تقدم وجود بر ماهيت :همه اشياء به گونه اي هستند کده ماهيدت آنهدا بدر وجودشدان مقددم
است .آنها نقشي در ساختن ماهيت خود ندارند .اما دازاين وجودش بر ماهيت مقددم اسدت
و آن را ميسازد
 .1عدم کمال :دازاين هيچ وقت در هستي خود کامل نيست و هر لحظه و هدر زمدان مديتواندد
خود را بسازد.
 .1تجميع امکانهاي متوالي :دازاين امکانات متعدد و متوالي دارد که ميتواند آنها را تجميع کندد
يعني مثال يک امکان را به تملک در آورد و ساس به سوي امکان ديگر رود.
 .1زوال و حدوث امکان ها :دازاين در عين حال که ميتواند برخي امکدانهدا را تجميدع کندد،
همچنين ميتواند برخي امکانات را از دست دهد .يعني زوال و حدوث امکانهدا در مدورد
دازاين صحيح است .زوال يک امکان و حدوث يک امکان ديگر.
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 .2برخوردار از دو وجود اصيل و غير اصيل :وجود اصيل براي دازاين همان وجود مالک امکان
هاست .وقتي يک امکان را تملک کرد و مالک آن شد ،وجود اصيل خواهد داشت .اما اگدر
امکاني را سرکوب کرد و آن را از دست داد ديگر وجود غير اصيل دارد.
ابعاد وجودی و هستيشناختي فهم
چون دازاين خصوصيت هرمنوتيکي دارد .مختصات دازاين به نحوي همان ابعاد وجودي و هسدتي
شناختي فهم است .در انديشه هايدگر ،اصطالح «فهم» يک اصطالح خاصدي اسدت کده بدا معنداي
عرفي آن کامال متفاوت است .در انگليسي ،اصطالح «فهم» به معناي همدلي است؛ يعندي احسداس
کردن يک شيء و يا يک مفهوم و همدلي با آن با استفاده از تجربه شخصي ديگر .در مدواقعي نيدد
اين کلمه به معناي مشارکت نمودن در يک مفهوم است .يعني شرکت جستن در چيدي ،که مفهدوم
واقع شده است .البته مراد هايدگر از «فهم» غير آن چيدي است که شالير مداخر و ديلتداي در ايدن
باب گفتهاند .در نظر هايدگر ،تفّهم قوّه خاصي نيست که بنابر قول شالير ماخر با استناد بدان بتوان
به وضعيت فکري ديگري پي برد ،و يا به بيدان ديلتداي از طريدق آن بتدوان تجلّيدات حيدات را در
عينيت آنها دريافت .تفهّم چيدي نيست که آن را بتوانيم مملوک خود بکنيم ( .ريختدهگدران،3198 ،
ص.)311
بر اين اساس دو ويژگي از ابعاد هستي شناختي فهم را ميتوان از ديد هايددگر چندين گددارش
کرد:
 فهم به مندله يک قوه از قواي مدرکه انسان نيسدت کده بتدوان توسدط آن مفداهيم و افکدارديگري را ادراک نمود.
 فهم همچون حواس جدئي انسان نيست که مملوک انسان باشد.در ويژگي نخست ،ظاهر ادعاي هايدگر آن است که موجوديت «فهم» مانند موجوديدت «حدس
باصره» يا «سامعه» و ديگر حواس ادراکي انسان نيست که محدود به محسوسدات خاصدي اسدت و
انسان از رهگذر آن به ادراک ميرسدد .و در ويژگدي دوم «فهدم» از بدر خدالف برداشدت سدنتي و
قديمي از حالت مملوکيت خارج شده و فراتر از قواي مملوک انسان تلقي شده است.

تببين ابعاد وجودی و هستيشناختي فهم از منظر مارتين هایدیگر 78  .......................................................................

چون اين معنا از «فهم» در فلسفه سنّتي بسيار به کار ميرفت و بار متافيديکي آن بده رويدارويي
«سوژه» با «اُبژه» بازميگشت ،که طرح هايدگر کدامالا در تقابدل بدا چندين رهيافدت تداريخي دوران
متافيديک است ،از اينرو ،هايدگر واژه «فهميدن» را به معناي خاصي به کار ميبرد .بدراي هايددگر
بر خالف سنّت هرمنوتيک ،نه فقط «فهميدن» موخّر از شناخت نيست ،بلکه مقدّم بر شناخت است.
هايدگر در تبيين اينکه فهميدن موخّر از شناخت نيست و يکي از اندواع آن بده شدمار نمديرود ،از
نوعي شناخت سخن ميگويد که از آن به «دانايي عملي» تعبير ميشود .تمايد اين دو در اين اسدت
که دانايي نظري ضمن يک گداره بيان ميشود؛ يعني از آن اخبار ميدهيم و زبان را به عنوان وسيله
آن به کار ميبريم ،در حالي که دانايي عملي مهارت است ،بيآنکه بتوان آن را در قال

گداره بيدان

کرد و از آن خبر داد .حتي وقتي در اينباره نياز به اخبار و بيان باشد ،هيچگونه گدارهاي نمديتدوان
درباره آن ساخت ،بلکه آنچه در اينباره بيان ميشود شبه گداره است؛ مثالا ،ما ميدانيم چگونه شدنا
کنيم ،ولي نميتوانيم آن را به همان خوبي که مديدانديم بيدان نمداييم .پدس «فهميددن» بده معنداي
هايدگري کلمه مسبوق به فرضهاي هستيشناسانه است( .خاتمى ،3181 ،ص . )36
با اين توصيف ميتوان دو ويژگي ديگر از ابعاد هستي شناختي فهم را از ديدد هايددگر مطدرح
کرد:
 موطن فهم « ذهن» در برابر «عين» و خارج نيست .اتفاقا موطن او واقعي و عيني است. فهم مانند صور ذهني ،موخر از شناخت و ادراک نيست .بلکه مقدم بر شناخت است.در نگاه سنتي ابتدا قواي ادراکي انسان تحريک شده و فعل شناخت انجام ميشد و ساس «فهم»
حاصل ميشد .اين فعل شناخت هم فقط در موطن «ذهن» رخ ميداد .اما در منظدر هايددگر «فهدم»
چيدي فراتر از فعل شناخت و ادراک ذهني است .تا «فهم» نباشد شناخت و ادراک رخ نمدي دهدد.
فهم موجودي است که ادراک و شناخت مولود اوست.
ريچارد پالمر استاد فلسفه و دين و هرمنوتيک که تاليف (نظريه فهم و تفسير) او به عنوان مدتن
استاندارد در هرمنوتيک به شش زبان زنده دنيا ترجمه شده ،بر اين باور است که در نگداه هايددگر
«فهم» عبارت است از :قدرت درک امکانهاي خود شخص براي هستي و در متن زيسدت جهداني
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که خود آدمي در آن زندگي ميکند .فهم دقيقا حالت يا جدء الينفک «هستي در جهان» است .فهدم
با وجود آدمي همرشته و همپيوند است( .پالمر ،3199 ،ص ) .311
طبق سخن پالمر ميتوان دو ويژگي ديگر از ابعاد وجودي و هستي شناختي فهم را ارائه داد:
 «فهم» يک موجودي عيني در جهان هستي است و از عالم هستي جدا نيسدت و بده وجدودانسان مرتبط است.
 «فهم» به انسان قدرت الزم جهت تحصيل امکانهاي وجودي خود را ميدهد.واژه «فهم» معموال در اذهان همه بار تئوريک و نظري دارد يعني در عرف عدام و حتدي عدرف
خاص واژه «فهم» بار تئوريک و نظري داشته است .حتي در انديشده فيلسدوفان سدنتي و در مبنداي
هستيشناسي سنّتي ،واژه «فهم» يکسره جدا از زنددگي راسدتين و عملدي مطدرح شدده اسدت .امدا
هايدگر واژه «فهم» را با توجه به زندگي عملي پيش کشيد .او معتقد بدود «فهدم» داراي بدار عملدي
(پراکتيک) است .بابک احمدي (متولد3169تهران) مؤلّف ،مترجم ،منقد هنري و پژوهشدگر ايراندي
که در زمينه هرمنوتيک آثار تاليفي و ترجمده اي متعددد دارد در اثدد خدويش «هايددگر و پرسدش
بنيادين» ميگويد:
نخستين شکل فهم دازاين در زندگي هر روزهاش با خبري از چگونگي کار کردن چيدها ،يعني
با خبري از امکان تسلّط بر چيدها و تسخير آنهاست ،نه چون «بلد بودن» و «باخبري از چگدونگي»
که هايدگر آن را « »Konnenخوانده که اساس فهم هر روزه ماست .فهميدن «چکدش» در اصدل ،بده
معناي اين نيست که بدانيم از چه چيدي ساخته شده يا مشخّصههاي آن چيست ،فهميدن «چکش»
يعني اينکه بدانيم چگونه از آن استفاده کنيم .هدر يدک از فهمدي از چگدونگي کدار کدردن چيدهدا،
ديگران و خودمان داريم .وقتي خودمان را به عنوان مادر يا کارگر يدا نويسدنده مديشناسديم؛ يعندي
فهمي از خودمان و نقشهايي به عنوان مادر يا کدارگر يدا نويسدنده بده عهدده ماسدت ،بده دسدت
آوردهايم .اينها حتي به عنوان موقعيتهاي موجود ،روشن ميکنند که همدان روشهدا و فدنهدايي
هستند که به کار ميگيريم .دازاين بيش از هر چيد ،توانايي دازاين است براي بودن و هستن؛ يعندي
از خويش جلوتر رفتن .به دليل آنکه دازاين در کنش و ارتباط بدا عدالم اسدت ،انسدان امکدانهداي
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عملي و از اينجا با جهان و امکانهاي جهان و خودش آشنا ميشود .تا زماني که دازاين هسدت ،او
خود را ميفهمد ،همواره داراي خواست است و خواهد بود؛ خواسدتي در حددّ امکدانهدا( .بابدک
احمدى ،هيدگر و پرسش بنيادين تهران ،مرکد ،3183 ،ص  119و ) .118
براساس سخن بابک احمدي ميتوان ويژگي ديگري به ابعاد وجودي فهم را افدود:
 «فهم» بار عملي و پراکتيک دارد .يعني فهميدن آنچه که امکان تسلّط بدر چيدهدا و تسدخيرآنهاست.
به نظر او در تحصيل ماهيت فهم از نظر هايدگر ،بايد به اين امور توجه کرد:
 .3فهم عبارت است از :قددرت درک امکدانهداي خدود شدخص بدراي هسدتي؛ مولّفدهاي کده
امکانهاي دازاين براي او آشکار ميکند .مراد از «امکان» معناي وجدودي آن اسدت ،نده امکدان بده
معناي احتمال اتفاق چيدي براي دازاين .وقتي با حصول فهم ،امکاني براي دازاين فدراهم مديآيدد،
نحوهاي از هستي و موقعيتي خاص براي او گشوده ميشود که ميتواند او را به پيش ببرد و بده آن
نحوه هستي و موقعيت وجودي جديد برسد .بنابراين ،فهمي که امکانهاي دازاين را معرفي ميکند
با اموري همچون «شايسته بودن براي انجام کاري» مرتبط است.
 .6فرافکني يا طرحاندازي فهم در خود ،ساختاري اگديستانسيال دارد کده آن را «طدرحانددازي»
ميناميم .دازاين خود را بر اساس فهم امکانهايش طرح ميريدد و در هر طرحاندازي ،امکدانهداي
تازهاي براي فهميدن گشوده ميشود .تا زمداني کده دازايدن هسدت ،همدواره خدودش را در پيکدر
امکانهايش ميفهمد .دازاين آزاد و مختار است ،تا توانمنديهاي ويژه خود را براي هسدتي تحقدق
دهد .دازاين از ميان امکانهاي فراوان ،به شماري از آنها روي ميآورد که فضايي براي مدانور دادن
ميگشايند .و اين فضا تمامي آن چيدهايي است که ما تصور ميکنيم قادر به انجام دادن آنها هستم.
اين فضا با قلمرو گدينشهاي «من» يا به اصطالح مشهور «آزادي من» محدود شده اسدت( .همدان،
ص )131
 .1از نظر هايدگر ،صفت بارز و مهمّ فهم آن اسدت کده فهدم همدواره در درون مجموعدهاي از
نسبتها و روابط قبالا تأويل شده ،يعني يک کلّي به هم پيوسته و مرتبط عمل ميکندد کده ايدن در
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حقيقت ،ساختار هستيشناسي هدر فهدم و تأويدل وجدودي انسدان اسدت کده در نهايدت ،بده دور
هرمنوتيکي ميانجامد.
پس بر اساس تحليل هايدگر فهم ،هم امري وجدودي اسدت و هدم امدري هرمندوتيکي؛ امدري
وجودي است چون نحوه هستي دازاين و عنصر جداناپذير آن اسدت؛ و امدري هرمندوتيکي اسدت
چون موج

آشکار شدن «هستي در جهان» دازاين ميشود .فهم ،هم انکشاف هستي دازايدن را در

پيشافکني و ايجاد امکانهاي گوناگون و متنوّع هستي او را در پي دارد و هم موجد

انکشداف و

گشودگي اشيا و امور موجود در دنياي وي ميشود ( .واعظى ،3181 ،ص 318د) .321
انواع پيش فهم
از آنچه هايدگردر مورد ماهيت و چيستي فهم گفته است ،چنين برمي آيد که هر فهمي بدر اسداس
پيشبرداشتها ،تصورها و پيشدانستهها ،تحقق مييابدد .پديش فهدم انسدان شدرط مهدمّ شدناخت
اوست.
از منظر هايدگر هرگونه فهمي مسبوق بر پيش ساختار فهم ( )fore structureاسدت .بددون ايدن
پيشفهمها ،توانايي فهم هيچ چيد را نداريم .اين نظريه بعدها پس از هايددگر در آثدار معتقددان بده
هرمنوتيک فلسفي ،همچون رودلف بولتمان و هانس گادامر ،تأثير گذاشت .اندواع پديش فهدمهدا از
نگاه هايدگر عبارتنداز:
 .3پيش داشت )fore-having( :تمامي تأويلها بايد از يک پيش داشت ،يعني فهمدي پيشدين از
زمينهاي کلي آغاز شوند .اين پيش فهم چيدي شبيه علم اجمالي است .البته نه بدا اصدطالح اصدول
فقه .علم اجمالي ،در فقه قطع به چيدي مردد ميان دو طرف يا بيشتر است .پس در اصول فقه علدم
اجمالي ،مقابل علم تفصيلي ،و به معناي علمي است که آميخته با نوعي ترديد و ابهام مي باشدد ،يدا
به عبارت ديگر ،علمي است که بين دو يا چند چيد مردد است ،مثل آن که شخصي به وجود خمدر
در يکي از دو ظرف موجود ندد او علم دارد ،اما نمي داند به طور معين در کدام يدک از آنهدا خمدر
است( .المشکيني ،ج ،3ص)661
اما علم اجمالي در فلسفه به معناي ديگر است .علم اجمالي در فلسدفه در برابدر علدم تفصديلي
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است و آن علم به اشياء متعدد است به صورتي که هر کدام متمايد از ديگدري و جدا هسدتند .پدس
علم اجمالي علمي است که به همه اشياء به صورت واحد علم داشته باشيم ودرين علم اشيا متمايد
و جداي از يکديگر نيستند به بيان ديگر علم تفصيلي علم مرک

است و علم اجمالي علدم بسديط

مثال معروفي که درين زمينه آورده ميشود اين است که زماني که سؤاالت متعددي از انسان پرسيده
ميشود ،انسان پاسخ همه آنها را ندد خويش حاضر ميبيند ودرک ميکند که پاسخ همه آنها را ميداندد
ولي به صورت اجمالي .اين همان علم اجمالي است ولي وقتي شروع به پاسخ گفتن يکايدک آنهدا
ميکند و هر يک از آنها را به تفصيل پاسخ ميدهد علم تفصيلي است
پيش داشت در منظر هايدگر چيدي شبيه علم اجمالي به معناي علم واحد اسدت .مثدالي کده او
ميزند چنين است:
«من درکي کلي که از تاريخ دارم رخدادي همچون جنو جهاني را قابل فهدم مديکندد » .ايدن
درک کلي در زير مجموعه علم اجمالي در اصطالح فلسفي قرار دارد.
 .6پيش نگرش )fore-sight( :براي عمل فهم داشتن پيش فهمدي بندام پديش داشدت ،يدا

(fore-

 )havingو داشتن درک عام و واحد مربوط به کل يک مجموعه الزم است ،اما کدافي نيسدت .فهدم
کلي به شيء به ما امکان فهم ويژگيهدا را نمديبخشدد .بدراي فهدم امدور جدئدي و خداص ،بايدد
پيشنگرش داشته باشيم که نشان ميدهد ما چگونه بايد با موضوع مورد فهم يا تأويل خود مواجده
شويم .درکي از سياستهاي توسعهطلبانه منجر به تأويل مخالفدتآميدد مدا بدا جندو جهداني دوم
ميشود که در اينجا ،عمل تفسير تحت هدايت ديدگاه خاص مفسّر (نقطهنظر) صورت ميگيرد.
 .1پيش برداشت )fore-concept( :مربوط به مفهومسازي خاصي است کده در اختيدار تدأويلگر
است .از شنيدن خبر آغاز جنو جهاني ،به درسدتي برداشدت نددد خودمدان دربداره سياسدتهداي
توسعهطلبانه مطمئنتر ميشويم .پيشبرداشت نوعي پيشبيني و انتظاري است که پيشداپيش شدکل
گرفته که با مفهومسازي سروکار دارد( .بابک احمدى ،پيشين ،ص 161د166؛ )
پيش ساختار داشتن فهم صرفا بخصوص آگاهي در برابر جهاني از قبل داده شده نيست .فهم را
بدينگونه لحاظ کردن بازگشت به همان الگوي فاعل و موضوع در باب تأويدل اسدت کده تحليدل
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هايدگر از آن فراتر ميرود .به سخن دقيقتر ،پيش ساختار در مدتن جهداني قدرار دارد کده از قبدل،
فاعل و موضوع را دربر دارد .از اينرو ،از اين امر بحث ميکند که چگونه اشيا خودشدان از طريدق
معنا و فهم و تأويل به ديده درميآيند.
از اين جا ،به ديدگاه هايدگر دربارهي حقيقت معنا ميرسيم .معنا از نظر وي چيدي نيسدت کده
کسي بر چيدي تحميل کند ،همچنين موضوع متمايد ادراک ،يا حلقهي واسدطه ميدان ذهدن و عدين
نيست .به عبارت دقيقتر ،هايدگر ميگويد آنچه درک و فهم ميشدود معندا نيسدت ،بلکده موجدود
است .به نظر او ما موجودات را به عنوان موجودات و در شبکهي مناسباتشان با ديگر موجودات،
و نه به عنوان تودهاي از کيفيتهاي ادراکي ،درک ميکنيم .بده ايدن ترتيد  ،معندا از نظدر هايددگر
متضمّن روش کل نگرانه است که بر اساس آن يک چيد ميتواند به عنوان يک چيد ،در شبکهاي از
روابط قابل فهم شود .از آنجا که اين شبکهي معنايي نيازمند و مسدتلدم دازايدن اسدت ،بدر اسداس
برداشت هايدگر از مفهوم معنا ،فقط دازاين ميتواند با معنا يا بي معنا باشد .به عبارت ديگدر ،اشديا
را نميتوان فهميد مگر اين که در بافتي تأويلي قرار گيرند .پس ،نميتوان گفت که معنايي دارند که
مقدّم و مستقل از کاربردهاي تأويليشان است( .رباني گلاايگاني 3186 ،شماره )11
به اين ترتي  ،بافت معناداري همان چيدي است که تأويل چيدي را به عنوان يک چيدد ممکدن
ميکند .اين بافت در بيشتر موارد ،روشن و واضح نيست ،امّا پس زمينهي فهم ،يا همان چيددي کده
هايدگر «پيش ساختار» فهم ناميده است ،را فراهم ميسازد.
استلزام فهم و تاویل
فهم مستلدم تأويل است .اين امر از اين جا ناشي ميشود که دازاين به وسيلهي عمل فهدم اشديا را
به درون جهان خويش در ميآورد ،او با هر چه مواجه شود آن را به تماميت فهمي مربوط ميکندد
که از قبل دارد و اين عمل تأويل است ،زيرا ما در جهان براي شيء جايي تعيين کردهايم وآن را بدا
ديگر اشياي آنجا مرتبط کردهايم و در انجام دادن ايدن کدار ،مدا قدبالا معندايي نيدد بدراي آن تعيدين
کردهايم .معاني به دلخواه به اشيا نسبت داده نميشوند ،بلکه آنها متضدمّن ارتبداط دادن اشديا بدا آن
جهان فهماند که ما از قبل با خودمان ميآوريم .تأويل نيازمند دو ساختار است:
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يکي از آنها پيش ساختار يا ساختار و پيشين است ،ما قبل از آن که بتوانيم تأويل کنيم ،ميبايدد
نوعي چارچوب مرجع با خودمان همراه داشته باشيم ،يعني نحوهي خاصي از ديدن و تصور کدردن
پديدارها ،تأويل هيچگاه بدون پيش فرض از چيدي به ما ارايه نميشود .به عبدارت ديگدر ،تأويدل
همواره بر اساس فهمي پيشين صورت ميگيرد.
ساختار ديگر ،ساختار «به مندله» است ،ما چيدي را بده مندلدهي چيددي تأويدل مديکنديم و در
حقيقت فقط آنگاه است که ميتوانيم گفت به دريافت فهمي از آن رسيدهايدم ،مدثالا مدا يدک ندور
متحرک در آسمان را به مندلهي هواپيما يا به مندلهي شدهاب سدنو يدا بده طريدق ديگدري تأويدل
ميکنيم.
دو ساحتي بودن فهم
هايدگر ميان دو ساحت تأويل تمايدقايل ميشود :غير رسمي و رسمي .تأويل غير رسمي که تقريبداا
ناآگاهانه است همه وقت پيش ميآيد ،مثالا ما به ندرت صدداي محضدي را مديشدنويم يدا اصدوالا
هيچگاه نميشنويم ،هر چه ميشنويم از قبل تأويل شده است .لذا ميگوييم که صداي باد ،يا رفدت
و آمد يا چيد ديگري را ميشنويم .اين نوعِ غير رسمي تأويل نه فقط در سادهترين افعال فهم ،بلکه
حتّي در ادراک هر روزي ما از جهان نيد وجود دارد ،امّا تأويدل رسدمي ،تدأويلي اسدت آگاهانده و
انتخاب شده ،مانند وقتي که صريحاا به تأويل شعري يا نمايشنامهاي يا واقعدهاي تداريخي يدا خدود
انسان ميپردازيم.
نتيجه
نتايج اين پژوهش به شرح موارد زير ارائه ميشود:
 هايدگر در مورد دانش هرمنوتيک با گذر از بحث معرفدت شناسدي آن را يدک امدر هسدتيشناختي ميداند .در واقع ،فهم به نظر هايدگر از ويژگي هاي اصيل دازاين(وجدود در آنجدا)
ميباشد
 -فيلسوفان هرمنوتيکي قبل از هايدگر« ،فهم» را اين گونه درک نمي کردند و بين رشدته هدايي
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که معرفت عيني به دست مي دهند مانند علوم طبيعي و رشدته هدايي کده چندين تبيدين هداي
شبهقانوني ارائه نميدهند و صرفا تفسيري هستند ،مانند علوم انساني تفاوت قائل ميشدند.
 فهم به مندله يک قوه از قواي مدرکه انسان نيسدت کده بتدوان توسدط آن مفداهيم و افکدارديگري را ادراک نمود.
 فهم همچون حواس جدئي انسان نيست که مملوک انسان باشد. موطن فهم « ذهن» در برابر «عين» و خارج نيست .اتفاقا موطن او واقعي و عيني است. فهم مانند صور ذهني ،موخر از شناخت و ادراک نيست .بلکه مقدم بر شناخت است «فهم» يک موجودي عيني در جهان هستي است و از عالم هستي جدا نيسدت و بده وجدودانسان مرتبط است.
 «فهم» به انسان قدرت الزم جهت تحصيل امکانهاي وجودي خود را ميدهد. «فهم» بار عملي و پراکتيک دارد .يعني فهميدن آنچه که امکان تسلّط بدر چيدهدا و تسدخيرآنهاست.
 هرگونه فهمي مسبوق بر پيش ساختار فهم ( )fore structureاست .بدون اين پديشفهدمهدا،توانايي فهم هيچ چيد را نداريم .انواع پيش فهم عبارتند از :پديش داشدت ،پديش نگدرش و
پيش برداشت.
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