
سخنوري در گزارندگی فلسفی
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چکیده
ار افالطون و تکون از همان روزگ. سخنوري نسبتی نزدیک داردسنتباگزارندگی

به منزلۀ دو صورت متفاوت از سخنوريوبر تمایز و استقالل برهاناندیشۀ فلسفی،
در عین حال به یمن تدقیق ارسطو در مناسبات میان این . شدقیاس تأکید می

گزارندگی . هاي قرابت این دو عرصه فراهم شدزمینهمشابهتازها، موارديرهیافت
ضمن توجه به اهمیت خطابه در مقولۀ فهم و نسبتش با فلسفی در سدة بیستم 

جهان آدمی، مترصد است سخنوري را از طریق مفهوم اصالتِ هیدگر، فراگیر زیست
بودنِ عنصرِ فهم در گادامر یا نظریۀ استعارة ریکور، در خود جاي دهد و بدین ترتیب در 

برجسته سازد؛ گرچه در برانگیز گزارندگی و سخنوري راکنار وجوه مشابه، نسبتِ چالش
.پذیرفتن آثار و تبعات ناشی از این استقالل نسبی مردد است
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مقدمه

و سخنوري) زندآگاهی(نسبت گزارندگی 

فلسفۀدر. قرار دارد)Rhetorische Tradition(2سخنوريسنتبانزدیکنسبتیدر1گزارندگی
اینگزارندگیاماشود،کشیدهسخنوريوفلسفهمیانمرزيکهداشته و داردوجودمطالبهاینغربی
سخنوريوگزارندگیمیاننسبتدرتدقیقاز. کندنمیرعایتراايفاصلهچنینوتابدبرنمیرامرزها

پدیدرهیافتدواینمیانارتباطوپیوندبرايراهاییزمینهکهیافتمشابهتازموارديتوانمی
هموگفتنسخنهنرعنوانبهسخنوريدرهمکهکردتوجیهمبنااینبرتوانمیراپیونداین. آوردمی
. استفهمموضوعدرزبانیهايوساطتمختلفمواردسربرمسئلهفهم،هنرعنوانبهگزارندگیدر

هنرِ. استجهانمعناییروابطِدرانسانگیريجهتمقومِمؤلفۀهم،فوگفتنسخندرانسانتوانایی
فنذیلِمسیحیسنتدرکهاستسخنوريازغنیذخایريبهناظرخود،کالسیکمعنايدرتفسیر
آگوستینمشخص در این فن،هاينمونهازیکی. بوده استتوجهخوردرحیاتی3سخنوريهنروتاریخ
.داشتطوالیديموضوعایندرکهاست

راکلیساییروحانیتبهوابستهمشاغلآیندهدربودقرارکهکسانیتربیتفراینددرسخنوريفن
متونتفسیروگزارندگیقواعدآموزشی،سلوكِایندربودالزموداشتکانونینقشیشوند،دارعهده

,Grondin)گیرد قرارنظرمدمقدس 2001: نزدبراي نمونهوکلیسایپروتستانسنتدر. (17-45
مواردبرايسخنوريهنرِمیراثِ)1520- 1575(5فالکیوسماتیاسو)1497-1560(4مالنکتونفیلیپ

.گرفتمیقراراستفادهموردخوبیبهتفسیر شده،مختلف
محمود شهابی در . در سنت فرهنگی ما نیز نسبت میان خطابه و تربیت پیوسته مورد توجه بوده است

یباره با شور و شعفنیو در ا)344: 1364شهابی، (داندیم»هیالهسیعظائم نوام«خطابه را ازخردرهبر
اخالق فاضله و لیو تحصتیمدنیمباندییو تشحضارتيمبادسیتأسيخطابه برا«: سدینویخاص م

ئش باوج آسمان و انتهاعتیعالم طبضیارتقاء انسان از حضانیبيبرایفضائل حاصله و بالتاللیتکم
نهاده شده عتیبشر به ودعتیبه عرفان و حکمت در طبلینيبراعزت و شرافت و قدرت و بالجمله

صناعت بر نیکه از ايکاررایآن توجه شود زبه دیاست که بایموضوعنیترصناعت خطابه مهم. است
ساخته يامرچیهاز شودیآن در سوق جامعه بصوب ارتقاء و کمال ساخته مطیشراتیفرض رعا

. و اصالح کندبیکرور نفوس را از همه جهت تهذنیکامل ممکن است چندبیتن خطکی.شودینم
خاص گردد میو تعلخصوصمفیو موضوع تألتیآن است که مستقالً مورد عناۀستیصناعتِ خطابه، شا

).344،همان(» شودلیو تحصسیباستقالل تدریو در مدارس مخصوص مدارس روحان
هیدگرمارتینچونشاخصیهايچهرهنامبهخوردهگرهعمیقاًکهبیستمسدةفلسفیگزارندگی

دراست،)1913- 2005(6ریکورپاولو) 1900-2002(گادامرگئورگهانس،)1976-1889(
روازاینویابدمیتحققشرایطیچهدرانسانی،فهماساساًکهاستپرسشاینبهپاسخوجويجست

بر چه ودارداهمیتبسیارانسان،گفتنِسخنتواناییبررسیهاآنمیاندرچراکهدریافتنتوامی
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هرگزارندگی،وخطابه.گیردمیقرارتوجهکانوندرهاانسانگفتنِسخنیافتنِتحققمبنایی چندوچونِ
ازخاصیمحتواییحوزةتنهامنظراینازودهندمیقرارمدنظررازبانبودن و شمولِعمومیمسئلۀدو

و عاموجهایناگر.گیردمیقرارتوجهموردزبانیهايتجربهقلمروتمام بلکهشود،نمیبرجستهزبان
هايموقعیتاجتماعیِمناسباتِدلازانسانذاتیگیرد، روشن است که تعینقرارمدنظرفراگیرِ زبان

)سخنوري(رتوریک کهاستاینر به گزارندگیناظتأمالتدرعزیمتنقطۀ. شودتبیینگفتن،سخن
,Aristoteles)استهاانساندرپویاامکانیبرمبتنی Rhetorik, 1355b)نیهايعرصهتنهاکهمعی

زندگیقلمروهايهمۀدراست،هاآنجهانزیستبهناظرکهعملیعنوانبهبلکهگیرد،نمیبردررا
.داردحضور

در سنت . ها استانسان» فهم عرفی«سخنوري این است که مخاطب آن بودنیکی از وجوه عام
الرئیس نوعی شیخ. شودهاي برآمده از حواس ظاهري در حس مشترك مجتمع میفلسفی ما نیز صورت

در اندیشۀ یونان باستان قلمداد کرده است » فنطاسیا«استقالل براي این حس قائل شده و آن را همتراز 
داند که محل استقرار گانه میفارابی هم حس مشترك را مخدوم حواس پنج). 35- 1364:41ابن سینا، (

به این نقش 7هاي سالمتدربارة پوشیدگیگادامر نیز در کتاب ). 88، 1982فارابی، (است قلبآن در 
او در این اثر خطابه را با . دهد، اشاره کرده استمهم خطابه که انسان را در بستري طبیعی قرار می

کار «نویسد که فرد دالمایر، یکی از شارحان گادامر، در تبیین این موضوع می. کندشکی مقایسه میپز
اي به شمار آید، بلکه صرفاً تواند متضمن ساختن و احداث پرومتهاصیل و حقیقی حرفۀ پزشکی نمی

باید یادآوري کرد . [...]دربرگیرندة تالش براي اعاده و احیاي توازن و تعادلی است که بر هم خورده است 
تر یا توازن و تعادل در اینجا صرفاً ناظر به ثبات و تعادل حیاتی روانی نیست، بلکه ناظر به امري گسترده

).290، 1389دالمایر، (» در واقع تعادل و توازنی کیهانی است
تا و افالطون دانش پزشکی همفایدروسِدر [...] «. حال سخنوري در چه معنایی مشابه پزشکی است

درستی ها و گفتارها بهدهد انواع صحیح گفتمانآید و مجال میهمانند هنر اصیل سخنوري به شمار می
است که با لحاظ » درمان صحیح«بر همین سیاق اقدامات پزشکی نیز به معناي . بر روان تأثیر بگذارد

ایز و تفاوت میان کل و گادامر با ایجاد تم. پذیردموقعیت زندگی بیمار و حتی پزشک، صورت می» کل«
و » کل«که هم بر چنان(یونانی » سالمتی«مفهومی صرف و تأکید بر معناي کامل ) ترکیب(یک سنتز 

تنها یک تعادل و توازن بسیار کالن و کیهانی [...] «: »معتقد است) هم صحت یا تندرستی داللت دارد
وخیزها اساساً بنیاد هستی ما را رغم افتهشود و بوجود دارد که موجب پایداري و تداوم حیات انسانی می

براي انسان بسیار ضروري » کلیت«کند که درك این دالمایر اشاره می). 291همان، (» دهدشکل می
اما درك این هماهنگی جامع و کلی ابعاد . کندهاي بنیادین سالمت تن و روح را تأمین میاست و زمینه

بنا بر این ). 292همان، (هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است هها جنباي دارد که از جملۀ آنگسترده
. سبک زندگی موفق در هماهنگی انسان با محیط طبیعی و سیاسی و اجتماعی او است

درتردیدنوعیکهانددادهنشانخودخاصشیوةبههریکریکوروگادامربا تمام این تفاصیل هیدگر،
واسکاتاصطالح بههنرعنوانبههرگاهسخنوريکهانداشتهداشعارهاآن. دارندسخنوريقبال
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. داردنهفتهراقدرتازو سوءاستفادهخشونتقوةازعناصريخود،بطنِدرشود،مالحظهمتقاعدکردن
هاسخنوريکهداردپیدرراخطراینآن،فردمنحصربههايتواناییوسخنورياستقاللمسئلۀطرح
درکهپذیرشیواخذروازاین. کشندزیربهرادیگرانآراءوشمرنداصلد و حقیقتوجوازراخودتلقی

نوعیسخنوري،باهامشابهتتمامرغمبهکهاستايگونهبهداردوجودسخنوريدر خصوصگزارندگی
.کندمیحفظآنبارافاصله

وآدمیوجودبرايمقومعنصريکهدهدمیقرارمدنظرمنظراینازرازبانبیستم،سدةگزارندگی
خاصِشرایطِها،محدویتها،امکانبهگزارندگی. استانسانیجوامعدهندةتشکیلحال،عیندر

هاگفتنسخنکهنیستگونهاین. پردازدمیهاآنبیانیهايصورتوزبانمعنابخشهايطرح
و8وريکیش و باموقعیتی، بهبهپاسخیههمواربه زبان درآمدنگفتتوانمیشوند؛آغازخودخوديبه
وفلسفهاجتماعیمواضعخصوصدرتأمالتیمتأخر،گزارندگیدر.دارنددیگرانکهاستايمطالبهبه
موردگیرد،میشکلهاآنپیرامونکهبصیرتوحقیقتازمدعیاتیوقدرتهايکانونمیانرابطۀنیز

هايداللتسطوحِ. داردراخودویژةجایگاههمچنانزبانلۀمسئتأمالتایندر. شودمیواقعتوجه
گزارندگیهايرهیافتمحوريعناوینشمارِدرپیوستهآن،خاصالتفاتیمعناییمنظومۀوزبانمختلف

مدنظرهموارهزبان،گسترِدامنجغرافیايدرسیاسیمواضعوقدرتهايگفتمانبهمقیدشرایطواست
.گیردمیقرار

متفکران شاخصی از این دوره، یعنیمواضعِخاص،طوربهتفصیل،وتمایزاینبهدادنتوجهازپس
منظراز. دهیممیقرارمداقهموردسخنوريوگزارندگیمیاننسبتحیثازراریکور،وگادامرهیدگر،

عرصۀدرترتیبدینبپذیرفته ووکردهدریافتراسخنوريازايمالحظهقابلعناصرگزارندگیها،آن
میانویژةنسبتنوشتارایندر. استکردهکسبدرخور،غناییزبان،فهمتوسعۀوتفسیريهايامکان

بررسیگزارندگیباآنتأثیردامنۀحیثاینازواستگرفتهقرارمدنظرکمترسیاستوسخنوري
.شودنمی

گزارندگی هرروزینگیتفسیر هیدگر از سخنوري به منزلۀ 

مفاهیم بنیادین وي در 1924گفتارهاي توان با توجه به درسواجهۀ هیدگر و سخنوري را میم
یادآوري این نکته خالی از اهمیت نیست که شناختِ مواضعی از کتاب . 9بازخوانی کردي ارسطوفلسفه

وجود و زماندر . آیدگفتارها به دست میصرفاً از رهگذر تدقیق در این درسهیدگر ) 1927(وجود و زمانِ
توان خوبی میبه1924گفتارهاي خورد، اما در درسهاي ارسطو به چشم میاشاراتی اجمالی به نوشته

هیدگر در . پیوندِ عمیق میانِ طرز تلقی گزارندگی هیدگر را از سخنوري و فهم زبانی برآمده از آن دریافت
گزارندگی «ها مفهوم با تکیه بر آنآورد وتفصیل متون ارسطو را پیش روي میگفتارها بهاین درس

بخشیدن به دهد و افزون بر این، وجه ساختاري زبان را در تعینوتاب توضیح میرا با آب10»هرروزینگی
شود، به چالشی بنیادین ساختن آنچه به زبان مربوط میهیدگر ضمنِ روشن. کندذاتِ آدمی تبیین می
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اي که ریشه در سپهر اگر سخن، از بستر و زمینه. خنی شودگیر هر ستواند دامنکند که میاشاره می
وسویی انحرافی به جانب تقلید تجربۀ اصیل دارد، برنخیزد، در معرض این خطر خواهد بود که در سمت

بیند که هیدگر در سخنوري این زمینه را می. درافتد11محض) وراجی(» حرف و حدیثِ«برود یا در دام 
فرد، تحقق بیابد و کمالی خودِواسطۀ آن رف با خود تبدیل کند، بدون اینکه بهزبان را به نوعی بازي ص

در چنین . گویدسخن می12»استبداد فرد منتشر«هیدگر از خطر درافتادن زبان در دام . درخور پیدا کند
,Heidegger(دهد شرایطی زبان کارایی خود را براي فهم اصیل خویش از دست می 1927: 167-

170.(
از خویش نائل آید که ) غیرمجازي(تواند به دریافتی حقیقی و اصیل گاه میآن) وجود حاضر(این داز

دازاین، پرداختن وي ) نامجازیت(مراد هیدگر از اصالت . خود را در معرضِ مسلمات فرد منتشر قرار ندهد
ین معنی که آن اي ممتاز در خویش است، یعنی پرداختن به امکانی که خاص خود او است؛ به ابه قوه

. بود اختصاصی خود را به چنگ آوردامکان اختصاصی را برگزیند و بتواند توان
به این ترتیب هیدگر میان سپهر اصالت که اختصاصی دازاین است و عرصۀ عمومی که مترصد 

این وجه دوگانه در سخنوري سبب شده است که ادبیات . گذاردها است فرق میکردن انساندستیک
ی ناظر به مسئلۀ سخنوري در اندیشۀ هیدگر با طیف متنوعی از اظهار نظرهاي متفاوت مواجه پژوهش

مقاله در آنچه پس از این خواهد آمد در حالی که نقطۀ عزیمت خود را سخن ایجابی هیدگر در . شود
این در 1924گفتارهاي هیدگر در سال گذارد، آن را با سابقۀ درسدر خصوص سخنوري میوجود و زمان

. کند تا راهی به جانب منویات تقریري و انکاري وي در موضوع سخنوري بگشایدموضوع مقایسه می

وجه ایجابی سخنوري از منظر هیدگر

تصادفی «: کندفهم خود را از سخنوري ارسطو به این شرح بیان میوجود و زمان29هیدگر در بند 
الت که به دست ما رسیده در چهارچوب مند از انفعانیست که نخستین تفسیر مشروح و نظام

این . اش بررسی کرده استارسطو تأثر را در کتاب دوم فن سخنوري. انجام شده است» شناسیروان«
نگرد، می» رشتۀ آموزشی«عنوان گیري سنتی که مفهوم سخنوري را بهاثر ارسطو را باید برخالف سمت

:ibid(» مند هرروزینگی فهمیدنخستین گزارندگی نظام هیدگر بالفاصله پس از این عبارت .)138
حوزة عمومی به عنوان نحوة وجود «: نویسددر پیوند با این تعابیر ایجابی در خصوص سخنوري می

فقط اساساً حال و هواداري خاص خود را دارد، بلکه به حال و هوا نیاز دارد و آن را نه[...] فرد منتشر 
گوید حالی و بر مبناي چنین حالی است که خطیب سخن میدر چنین. »سازدمی«براي خودش 

. »)همان(
دادن به عنصري در گزارندگی است که یابیم، مقصود، توجهدرمیوجود و زمانگونه که از این بندِ آن

اي قرار داد که بتوان به مضامینِ اصیل اي دیگر خواند و آن را بر پایهگونهتوان سنت را بهبر مبناي آن می
در عین حال با یک طرز تلقی ایجابی از سخنوري مواجهیم که بر مبناي آن، سخنوري . ن راه یافتآ
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پس از این عبارت ). 117: 1394لوکنر، (شود عنوان نخستین گزارندگی نظام مند روزمرگی فهمیده میبه
سخنوري قرار سازد که در نقطۀ مقابل این وجه مثبت ازاي را از فرد منتشر برجسته میهیدگر مشخصه

هیدگر در . که به نحوي در تضاد با وجه گزارندگی سخنوري است» نحوة وجودي فرد منتشر«: گیردمی
هاي این تفسیر خاص از سخنوري ارسطو سخن ها و محركادامۀ این بحث، در خصوص انگیزه

اند، مطرح ت پرداختهي انفعاالهایی که به آموزهگوید، بلکه تأمالتی چند را در خصوص تاریخ فلسفهنمی
بیانی از وجود و زمانشود که اخذ و پذیرش هیدگر از مفهوم سخنوري ارسطویی در مالحظه می. کندمی

تفصیل . ارسطو استسخنوريدر دومین کتاب 14و تبیین مفهوم حال انفعال) 13نسبت حال(رابطۀ یافتگی 
در . مالحظه کرد1924در ترم تابستانی ريفن سخنوگفتار ارسطو دربارة توان در درساین اشارات را می

ویژه اي از مفاهیم بنیادین فلسفۀ یونانی با رجوع به شماري از آراء ارسطو و بهگفتارها مجموعهاین درس
شود که تبیین شده، در کنار آن، تفاسیر وي از طرز تلقی هرروزینۀ دازاین عرضه میسخنوريکتاب 

و لوگوسشود که از رهگذر فهم رابطۀ میان هیدگر یادآور می. شناسی بنیادین استمبناي آن هستی
دیگر به لوگوسدر این منظومه . جهانش دریافتتوان دازاین را در هرروزینگی ناظر به زیستمیدکسا

نیز دکسادر اینجا . است» گفتنبا یکدیگر سخن«عنوان سخن متضمن نیست، بلکه به» عقل«معناي 
. یابدي عناصر اجتماعی و جمعی در آن صورت جدیدي میشود و با مالحظهمیاي دیگر تفسیر گونهبه

یا ظاهر امر نیست، بلکه نوعی آگاهی است که با دیگران به اشتراك گذاشته ) ظن(به معناي کیش دکسا
اساساً یک معناي دکسا یا کیش همین مسلّمات است . شودشود یا از دیگران به اشتراك دریافت میمی

.عمومی و عرفی داردکه جنبۀ
کند که بر مبناي آن انسان سو به تعریف ارسطو از انسان رجوع میگفتار از یکهیدگر در این درس

» شودگفتن تعریف میاساساً به سببِ سخن«است و با این مالحظه آدمی 15»جاندار دارندة لوگوس«
)Heidegger, 1924: :ibid(ها بودنِ انساندیگر؛ و از سوي دیگر ساز و نهاد سیاسی با یک)18 به )47

,Aristoteles Politik(شود برجسته می»حیوان مدنی«عنوان  1280b(.
عنوان نقطۀ عزیمت که از عرصۀ سیاستِ ارسطو برگرفته شده است، هیدگر با مالحظۀ این دو عنصر به

ي، نسبت تقویمی آن دو را مدنظر بیند، بلکه با بازگرداندن هر دو به سخنورها را صرفاً در کنار هم نمیآن
این با. بودن استبودن، یعنی تعین اساسی وجودش، با یکدیگرانسان در نحوة با یکدیگر«. دهدقرار می
» گفتنسخنگفتن دارد و به واقع در با یکدیگربودن، امکان بنیادین خود را در سخنیکدیگر

)Heidegger, 1924: بودن است تر در تحقق با یکدیگرعبارت دقیقوجود انسان در زبان و به. )104
شود و به این ترتیب در فرایندي از یابد؛ زبانی که با دیگران به اشتراك گذاشته میکه نقش خود را بازمی

با یکدیگر«. دهد که خود و جهان خود را بفهمندها مجال میگیرد و به انساناي قرار میتحقق زنده
اي که در عنوان نحوهبهلوگوس،تر به اي نزدیکادینِ وجودِ انسان، در مالحظهبودن به عنوان تعینِ بنی

:ibid(شود آن، انسان جهان خود را دارد، آشکار می از منظر هیدگر معناي جهان صرفاً از طریق . )56
رهیافت اصیل به جانب «لوگوسورزد که رو هیدگر بر این نکته اصرار میازاین. شودزبان گشوده می

:ibid(دهد را به دست می» موجودات است، مفاهیمی » مفاهیم بنیادین«گفتن نیز مبتنی بر و سخن)40
:ibid(است » گفتن با جهانهاي بنیادین سخنامکان«که  41( .
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هاي معنایی که فهم و گشودگی جهان و نیز دریافت)هامانتالیست(انگاران هیدگر برخالف دیدگاه ذهن
دانند، بر این باور است که زبان و کنند و فرایند تفکر را محضاً نظري میارزیابی میرا مستقل از زبان 

بندي اي مفهومی دارد در زبان مفصلعنوان آنچه صبغهتفکر نسبتی بسیار تنگاتنگ دارند؛ تفکر به
ی به این ترتیب محتویات آگاه. گفتن حاوي معنا نیز نیازمند فرایند تحقق تفکر استشود و سخنمی

شده، در عرصۀ یابد و جهان نیز صرفاً از طریق زبان است که گشوده همواره بر مبناي زبان انتظام می
سخن گفت مگر اینکه آن را در 16مثابه شیءشیء بهتوان از ساختار اساساً نمی. گیردمعنا و فهم قرار می

بان برخالف منظري که براي زبان طرز تلقی گزارندگی از ز. اي عمیقاً وابسته به زبان ترسیم کنیمعرصه
پذیرد که داند و نمیقائل به نقشی ابزاري یا نمایانندگی است، تفکر و جهان را وابسته به زبان می

زبان زوایاي گوناگون جهان را بر انسان . ها متعاقباً در کسوتی از عناصر زبانی صورت یابندمضامین آن
تواند در فرایندي واسطۀ زبان میورد، در عین حال آدمی بهآها را فراهم میگشاید و مجال فهم آنمی

هاي متفرد و بنابراین چنین فرایندي در عرصه. سخنی به عرصۀ مفاهمه وارد شودمبتنی بر هم
هاي در عرصه. بنددآید، بلکه همواره بر بستري از مناسبات اجتماعی صورت میفرااجتماعی پدید نمی

از چنین توجهی به . آیدگفتن فهم ما از جهان و از خود به دست میسخنکمک با یکدیگرانضمامیِ، به
یابیم که فهم انسان از خود واز جهان پیوسته به تفسیر و تفسیرهاي دیگر نیازمند است که زبان درمی

کوشش براي فهم این مناسبات هر بار در عرصۀ . هاستانسان17برآمده از مناسباتِ حاصل مصاحبت
دهد که فهم اصیل ما از خود و از جهان، هیدگر توجه می. زندو تفسیر دیگري را رقم میفهم، دریافت 

ما وارد شده 18یازیدن به زبانی است که از ناحیۀ دیگران در عرصۀ میراث و فرادهشموکول به دست
ا به جهان این زبان مشترك پایۀ اصلی رهیافت ما ر. ایماست و ما نیز آن را با دیگران به اشتراك گذاشته

ها زمینه. یابندصرفاً با رجوع به زبان است که روابط معنایی جهان، قوت و استحکام الزم را می. کندبنا می
هیدگر براي . ها استو بسترهاي پیدایش و دوام این معانی، مناسبات و مبادالت اجتماعی انسان

وگو و در در گفت«که انسان دارد دادن روابط تنگاتنگ سخن، مصاحبت و دازاین اشعار مینشان
,Heidegger(»یابدخود را می) غیرمجازي(گفتن دازاین حقیقی سخن 1924: 108( .

مالحظه کنیم، 1924گفتار را با مالحظۀ سابقۀ آن در درسوجود و زماناگر سخنان هیدگر در 
خواهد ر اندیشۀ ارسطو میهیدگر با رجوع به سخنوري د. یابدداري میابعاد دامنه» گزارندگی هرروزینگی«

هاي نشان دهد که فهم دازاین از خود و جهانش، مرهون عمل اجتماعی و در چهارچوب موقعیت
سخنوري افزون بر اینکه طرح گزارندگیِ تفسیرِ دازاین از خود را پرثمر ساخته، . گفتن استانضمامی سخن

هیدگر در چنین . بازخوانی کرده استفهم ارسطویی از زبان را در رهیافت پدیدارشناختی و گزارندگی
بستري وجوه بازگشایی زبان از جهان، ابعاد تأسیسی زبان در عرصۀ جامعه و نیز عناصر مقوم زبان را در 

شده هاي عملی در سخنان ردوبدلخوبی برجسته ساخته و نشان داده است که مؤلفهتکوین دازاین به
هاي نمایاندن یا هایی که زبان را به عرصهنقد هیدگر از احاله. اي دارندها، چه جایگاه ویژهمیان انسان

سخنوري در اینجا . دهدگفتار نشان میکاهند، بیشتر از هر جاي دیگر خود را در این درسابزار فرو می
منزلۀ امکانی براي تأمل در خویشتن قلمداد شده است که مجال تفسیر دازاین انسان را از خویشتن به به
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واسطۀ آن سخنوري مرجعی است که به. بخشدآورد و آن را موضوعیت میی فراهم مینحو تفصیل
هاي ها را در صورتگیري زبانی انسان در جهان و همچنین ساز و نهاد مصاحبت انسانتوان جهتمی

سخنوري چیزي نیست جز «گیرد که هیدگر از این مالحظات نتیجه می. وگو تبیین کردمبتنی بر گفت
سخنوري چیزي . یابدکه در آن، تفسیر دازاین از خویشتن به نحو مؤکد و مصرح تحقق میاي رشته

,Heidegger(» نیست جز تفسیر دازاین انضمامی یعنی گزارندگی خود دازاین 1924, 110.(
به معنی مهارت و 19وجه اختصاصی سخنوري در اندیشۀ هیدگر این است که نه از قبیل صناعت

تواند بینادین است که میايسخنوري قوه. اي معین استیستایی متعلق به عرصهقابلیت و نه برابرا
وگوي جایگاه محوري هایی ناظر به یک موضوع که در یک گفتامکان. ها را نشان دهدشماري از امکان

هاي برآمده از معیت و هایی مناسب است که در مواجههسخنوري محملی براي پروراندن واکنش. دارند
است، عرصۀ مناسبی براي تعامل 20تواند در حالی که ناظر به موضوع و وضعیتها مییستی انسانزهم

هر بار در 22واقع دیدنی دربارة چیزي معینو به21»سخنوري توانمندي براي تماشا«. ها فراهم آوردانسان
اي که ناظر و حامی موضوعیدارد، آن چیزي بودن عرضه میهمآنچه خود را دقیقاً در موقعیتی معین از با

:ibid(»وگو و مذاکره استاست که مورد گفت جالب توجه است که در سنت فلسفی فرهنگ ما . )117
ابن سینا در . در تربیت نفوس مردمان مورد تأکید قرار گرفته است) استدراجات(هاي آن نیز خطابه و مؤلفه

به نفس مطمئنه در کنار عبادات و الحان خوش، یادآور شده است که آدمی براي وصولمقامات العارفین
حیدر توضیطوسنیالدریخواجه نص. هاي مناسب قرار دهدالزم است خود را در معرض سخنوري

وارسته و یانسانبیخطنکهینخست ا: کندیبه چند نکته اشاره مبیو کالم خطبیخطيهایژگیو
و ریالتأثعیسرغ،یبلدیاست که بابیخطسخن وي در خصوصنکات گریدو عامل به سخنانش باشد

) 384و 383: 1379ابن سینا، ) (النفسیمختلفه فراتیللنغمات تأث(متناسب با احوال مخاطبان باشد 
يبه اقتضاتوانیاند که مشدهادآورینیز با اشاره به همین موضوعرهبر خردی، مؤلف شهابمحموداستاد
توانیغلبه بر خشم ميکه براچنان. استفاده کردزیالحان مناسب نویقیموسيهامجلس از پردهطیشرا

و 1364:353شهابی، (استفاده کرد ینیحسةغلبه بر غم از پرديو برايشاپوروکیبوسليهااز پرده
354.(

اي را شکل دهد که در این تنوع و گسستِ اشیاء در غایت سخنوري این است که آگاهی و اندیشه
گیري در اختیارمان بگذارد تا با استمداد از آن بتوانیم احاطۀ الزم را براي ه، نوعی جهتزندگی روزمر

ها پدید جهان انسانچنین فرایندي براي اینکه بتواند عقایدي را بر وفق زیست. گذراندن زندگی پیدا کنیم
دهی اجزاي رِ ناظر به شکلدر اینجا سخنوري بیشتر از آنکه آموزة هن. هاي زبانی نیاز داردآورد، به مبادله

ترتیب، هیدگر صرفاً نسبت بدین. ها توجه داردسخن تلقی شود، به براهین و زمان مناسب عرضۀ آن
دهد، بلکه عالوه بر آن شرایط مفاهمه و را مدنظر قرار نمی) لوگوس(سخنو ) دکسا(کیشتقویمی میان 

هاي متمایز مشترك موجب تعدیل آرا و نظرگاهوگوهاي گفت. شودها نیز برجسته میهمراهی میان انسان
:کندوگوها را چنین وصیف میهیدگر توانمندي برآمده از این گفت. شودمی
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توان دربارة آنچه و کیش سخن گفت، اما میدکساتوان از نوعی ثبات و پایداري در گرچه می«
توان میدکسار مسئلۀ د. وگو بپردازیمدیدگاه و باوري در خصوص آن داریم، همچنان به گفت

این است که پروندة بحث دربارة آن باز دکسامعنا در . براي باور دیگري هم احتمال قائل شد
موضوع . پیوسته مکمون و نهفته استلوگوسوگو و مذاکره در خصوص در مقابل، گفت. است

دکسا. ایمههمواره آماددکسادادن آن در کاري است که براي انجام23به عرصۀ زبان درآوردن
کند و پویایی و قوة آن از گفتن از بطن آن رشد میدقیقاً آن چیزي است که با یکدیگر سخن

موضوع مذاکره و مفاهمه را به دست دکساخیزد، در عین حال درون چنین بستري برمی
گفتن را به پیش سخنخاك، سرچشمه و محرکی است که با یکدیگردکسارو ازاین. دهدمی
یابد میدکسااي که حاصل مذاکرات و مفاهمه نیز خود دیگر بار خصلتی از نوعِ گونهبهراند،می

بودن در جهان آن حاکم و آن راهبر بایکدیگردکسا. شودبرخوردار میدکساواز همان کارکرد 
,Heidegger(» است 1924: 151.(

منزلۀ بهدکسا. دهدر میزبان را مورد توجه قرا24وگویی و شأن فعلی، عملیهیدگر خصیصۀ گفت
دکسااصوالٌ در عرصۀ . کندگفتن را فراهم میجهان ماست که مجال سخناي از سنخ زیستپایه

در عین حال آنچه در . گرفته استفهم در خصوص موضوع مذاکره و مفاهمه شکلپیشاپیش نوعی پیش
تواند در جایگاه یدي است که میجددکسايآید، خود وگو، مذاکره و مفاهمه حاصل میمرحلۀ پایانی گفت

فرایندي پیوسته باز و لوگوسو دکسارابطۀ میان . اي را برسازدوگوهاي تازهگاه دیگري، گفتعزیمت
مندي از ادعاي توان پایانی را براي آن در نظر گرفت و هر دو، ضمنِ بهرهگاه نمیدرجریان است که هیچ

ها، جهان انسانوگوهاي ناظر به زیستدر گفت. ور دارندوگوها حضاعتبارِ خاصِ خود، در جریان گفت
اي دیگر مشاهده شود و دیگر بار در صورتی وگو به گونهتوان با شرایطی مواجه شد که گفتهمواره می

هایی صورت گیرد که شاید از منظر جدید موضوعیت یابد و البته در همۀ این موارد رجوعی به دیدگاه
، چیزي دکساهیدگر بر این باور است که . یافته باشدصورتی متصلب و رسوبوگو مسبوق بهطرفین گفت

Heidegger(»آگاهی از زندگی خویشتن نیست«جز  1924, 138.(

وجه سلبی سخنوري از منظر هیدگر

هاي رهیافت ما به جهان توضیح را در برابر دیگر صورتدکساهیدگر با تدقیق زیاد وجه اختصاصی 
او بر این . بردنام می26و مخیله25ار این رویگرد از چند رهیافتِ دیگرِ مبتنی بر علموي در کن. دهدمی

هاي مناسبی را براي فهم ما از خود اش، بستر و زمینهبر مبناي توانمندي متغیرِ درونیدکساباور است که 
دکسان گفت که توااست؛ می27بودن در جهانبودنِ اصیل باهممندجهتدکسا. کندو جهان فراهم می

:ibid(بودن معدل و متوسط است بودنِ اصیل باهممندجهت گونه که در این نقل قول اخیر آن. )151
متضمن چالشی در گزارندگی هرروزینگی هیدگر است، زیرا بایکدیگردکسامالحظه شد، عنصر معدل در 

براي » خطري بنیادین«من تنها مشعر به امکانی بینادین است، بلکه در عین حال متضگفتن نهسخن
. انسان است) تقرر ظهوري(ازخود به درآمدن و اگزیستنس 
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گذراند را می] شزندگی[گفتن، امکان اختصاصی دازاین است که او در آن اگر سخن«
گفتن متضمن امکان الواقع زندگی انضمامی و غالب خودش را، پس دقیقاً همین سخنو فی

دازاین در تمایلی خاص، در . آیدزاین در آن گرفتار میدیگري نیز است؛ امکانی که دا
گذارد شود و میاست، در وراجی مستحیل می28ترین است و در آنچه باب روزآنچه نزدیک

شدن در این فرایند زندگی، در جهان، که از ناحیۀ مسائلی از این قبیل راهبري شود، مستحیل
مدن در جهانِ دازاین، در جهانی که در آن آاین گرفتار. در آنچه معمول و متعارف است

» کند، خود براي یونانیان از راه زبان تبدیل به خطري بنیادین براي دازاین شدزندگی می
)ibid: 108( .

متضمن این خطر است که 29هاگفتن در سیاق کیشهیدگر این نکته را نیز دریافته است که سخن
هیدگر پیش از این در یک طرز . الشعاع قرار دهدود را تحت، فهم اصیل و غیرمجازي انسان از خدکسا

واسطۀ آن شرط امکان تمایل اصیل دازاین به خویشتن است و بهدکساتلقی ایجابی یادآور شده بود که 
. آیدگیري دازاین به جهانش به دست میجهت

تشر خود زبان فرد منتشر بیانی از چند و چون انسان در هرروزینگی است و حامل خاص فرد من«
,Heidegger(» فرد منتشر احاطه و حاکمیت خود را در زبان دارد. است 1924: 64( .

رساند، با زبانی که اینک گشودگیِ اجتماعیِ جهان بر دازاین کاري است که زبان آن را به انجام می
شدن به د، مصادرهدر این زبان خطري پنهان نیز جاي دار. گفتن هم نامیدسخنتوان آن را با یکدیگرمی

هیدگر متوجه این خطر شده است که در خصیصۀ . تمایل تفسیري خاصی که از پیش حاکمیت یافته است
ونشان فرد نامیا همان صورت بی» دیگران«ها و پندارهاي هایی را از نظرگاهتوان نشانهعمومی زبان، می

دهد که حضور فرد منتشر چه میهیدگر توجه . یابدسخنی میمنتشر دید که اجازة همراهی و هم
از منظر هیدگر تفسیر و تفصیل سخنانی که هرکدام . آوردمخاطراتی را براي وجه مشترك زبان پدید می

هایی از رغم صورتآورد که بهزیستی را در میان آدمیان پدید میمدعی اعتبار خاص خودند، صورتی از هم
تواند هیدگر پیوسته به این موضوع توجه دارد که زبان می.اختالف و منازعه، نتایج سازندة مشترکی دارد

سازي فرد منتشر یا خفقان دستگرفتار آید و جهات متنوع خود را تحت جفاي یک30در دام عرصۀ عمومی
.هاي ایدئولوژیک از دست بدهدناشی از سیاست

هاي یعنی امکاندارند؛وجودش بازمی» اصیل«هاي همۀ این موانع، دازاین را از وصول به جنبه
هاي هاي عرصۀ عمومی در قالباند و تحت تأثیر گفتماناي که مشخصاً به خود او مربوطواسطهبی

بینیم اکنون می. گیرندکنند، قرار میهاي زبانی خود را عرضه میهاي مد روز که معانی و صورتکلیشه
تدریج ی از شأن اجتماعی زبان است، بهکه هیدگر در تبیین وجه بازگشودگی جهان از رهگذر زبان که بیان

شدن زبان از ناحیۀ عرصۀ عمومی یا فرد منتشر کند که مانع مصادرهگذار را وارد میعنصري ارزش
سازي که هاي مسئلهي هرروزینگی، گرایشدکساما همواره با این مخاطره مواجهیم که در . شودمی

هیدگر پیش از . را با دازاین و خویشتنش مختل سازنداند، رابطۀ اصالت ناظر به شرایط متوسط و معدل
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توانند در عرصۀ گفتن و اصحاب سخن را که میهاي سخناین پیوسته قدرتِ معیارگذار و برهانی موقعیت
ساخت، اما اکنون وجهی دهی آن سهمی داشته باشند، برجسته میگذار بوده، در شکلعمومی تأثیر

، پیوسته فرد منتشر کمین کرده دکسادهد که در پشت وي هشدار می. دهدسلبی را نیز مدنظر قرار می
. است

اند، دیگرانی که به طور خاص تعینی ندارند و سنگر گرفتهدکسادر پشت حاکمیت » دیگران«
. برند، بسیار توانا، سرسخت و قاهرنام می» گویندمی«ها با ها را تعریف کرد؛ از آنتوان آننمی
:ibid(» اندخانه گرفتهادکسها در خود آن 151(.

دازاین باید خویش را از قهر فرد منتشر برهاند و خود را به شکلی اصیل و آزاد از حاکمیت عرصۀ 
سازد بنابراین عجیب نیست که هیدگر در مواضعی، جنبۀ سلبی سخنوري را برجسته می. عمومی دریابد

اي که در خصوص شود تا به تأمالت ویژهدیک میها نزو از این حیث بیشتر به نقد افالطون از سوفیست
عنوان امکان بنیادین دازاین انسانی در ساز هیدگر که در وهلۀ نخست، سخن را به. ارسطو داشته است

دانست که موجب دریافت اصیلی و نهاد اجتماعی و مدنیِ خود، تعریف کرده بود و آن را مستعد این می
اي توان آن را قوهاي که میگونهیج وجه دیگري را یافته است، بهتدراز فرد و جامعه شود، اینک به

تواند مانع بازیابی دازاین میدکسادر شرایطی، حاکمیت و قهرِ . براي عدم اصالت هم مالحظه کرد
اي از نوع وراجی و حرف و حدیث پیدا کند و موجب تواند صبغهگفتن میسخنبا یکدیگر. شود

رسد گزارندگی سخنورانۀ روزمرگی، بستر مناسبی براي اقدام به نظر می. تشر شودتقویتِ استبدادِ فرد من
رو جاي ازاین. نیستشناسی بنیادینهستیبعدي هیدگر در خصوص پروراندنِ گزارندگی مبتنی بر 

کمتر با فهم ایجابی و مثبت در خصوص عرصۀ عمومی مواجه وجود و زمانتعجب نیست که در 
.شویممی

مندي از ابزارهاي گزارندگی، موضوع سخنوري را در توان گفت که هیدگر با بهرهصه میبه طور خال
بودي با آن ـ یعنی گزارندگی روزمرگی ـ را ذیل هم» اصیل«فلسفۀ ارسطو تحلیل کرده است تا داللت 

قرار در جامعه مدنظر دکسا ـساز و نهادي زبانی و در مناسبات انضمامیِ حاصلِ باورهاي جاري ـ یعنی 
که مبتنی بر تحلیلِ دازاین است، رنگ وجود و زمانتدریج در جریان تحقق پروژة این منظر به. دهد

بخشی را شکل هاي خاص دازاینِ فرد بود و صورتی از معناباخت، زیرا مانعی بر سر راه تحقق امکان
وضع سلبی و ایجابی هیدگر در رجوع به سخنوري دو م. داد که در این جهت فاقد کارایی الزم بودمی

ـ ثقل وجود و زمان داردتدریج موضع سلبی وي ـ که عموماً ریشه در اختیار کرده است، اما سرانجام به
بیشتري یافته است و سمت و سویی را دنبال کرده است که در آن بسترهاي مناسبی براي سخنانی عاري 

.31استفراهم شده» دیگران«هاي از عالیقِ فرد منتشر و حرف و حدیث
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نسبت گزارندگی و سخنوري در اندیشۀ گادامر

اش در شهر ماربورگ شنیده هیدگر را در دوران دانشجویی1924گفتار هانس گئورگ گادامر که درس
به رابطۀ تاریخی میان سخنوري و منطق ) 1960(32حقیقت و روشبود، در اثر اصلی خود موسوم به 

اش گادامر گزارش کرده است سخنوري با سبک و سیاق بشرانگارنهآن گونه که. گزارندگی پرداخته است
گادامر بر . هایی را براي اصالحات در تفسیر انجیل و گزارندگی متفکران پروتستان پدید آوردزمینه

گونه که مبادي توان روند استقالل علوم انسانی را آناین باور است که با مالحظۀ این سابقۀ تاریخی می
شکل گرفته ) 1833- 1911(، و دیلتاي )1768-1834(هاي شالیرماخر، متأله پروتستان شهآن در اندی

گادامر نوشته است، حقیقت و روشدر معرفی و نقد مفصلی که بر 33کالوس دکهورن. است، دریافت
دهد که گادامر در تألیف این کتاب بارها نسبت میان سخنوري و گزارندگی را مدنظر قرار نشان می

,Dockhorn(است داده  نقدوگزارندگیسخنوري،«در دیگر مقاالت گادامر مانند . )1966
1976تا1967هايسالمیانکه36سخنوري؟یامنطقنیزو35گزارندگیوسخنوري،34»ایدئولوژي

جلدکه درآثاراین. استگرفتهقرارگادامرتوجهمرکزدرفهموسخنوريمیانرابطۀاند،شدهنوشته
تفصیل توضیح نیز روابط سازندة میان این دو را بهاند،گرفتهقرارهمکناردرگادامرآثارمجموعۀازومد

. اندداده
: تأمالت گادامر در خصوص نسبت میان سخنوري و گزارندگی، عمدتاً مبتنی بر سه مبدأ اساسی است

دهد؛ آنچه اي زندگی او را شکل میهمثابۀ بستري اولیه دیگر شاخصهبودگی دازاین که بهمسئلۀ واقع
بودن عام رفتارها و مندزبان«اند و سرانجام ساختارها در تکوین فرایند فهم دخیلعنوان پیشبه

,Gadamer(» ها آدمی در قبال جهانگرفتننسبت 1967: این معیار سوم را نیز با رجوع به آراي . )232
هاي دازاین با موجودات گرفتنلۀ حیث زبانی عامِ نسبتمسئ. تري دریافتتوان به صورت روشنهیدگر می

دارد که در عنوان چیزيچیزي بهمنزلۀ جهان به37که هر بار مبتنی بر فهم است، ریشه در کلیتِ معنایی
,Grondin(آید قلمروِ زبان حاصل می عنوان روابط و مناسبات معنایی براي گشودگی جهان، به. )2013
اي برآمده از کند، در پوشش و صبغهانون توجه خود را معطوف به شرایطِ فهم میگزارندگی فلسفی که ک

، آنجا که به وجه عام گزارندگی حقیقت و روشتفصیل در گادامر این نسبت را به. زبان ریشه دارد
. داردپردازد، در کمال صراحت بیان میمی

بودن گزارندگی در اینجا، عمومیتو گویی پدیدار. تواند فهمیده شود، زبان استوجودي که می«
ترتیب که همان را در بدین. افکندخود را بر ساز و نهاد وجودي که فهمیده شده، باز پس می

. عنوان تفسیربخشد و ربط اختصاصی خود را به موجود بهتعین میزبانعنوان معنایی عام به
گوییم و از زبان طبیعت سخن میگوییم، بلکهفقط از زبانی از نوع هنر سخن نمیترتیب نهبدین

,Gadamer(» کنداساساً از زبانی که اشیاء را هدایت می 1960: 478(
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گادامر در اینجا روشن ساخته است که در بطنِ هر برابرایستا و در ضمنِ فرایند تحققِ هرگونه فهمی، 
ونِ تأمل در دو عرصۀ منديِ عام، مرهاز منظر گادامر تأمل در خصوصِ زبان. وجهی زبانی خانه دارد

گادامر این آگاهی مرکزي را در خصوص رابطۀ نزدیک میان گزارندگی و . گزارندگی و سخنوري است
: کندسخنوري چنین برجسته می

گفتن توانایی سخن: یابیم که سخنوري و گزارندگی عمیقاً در یک نکته خویشاوندنداینک درمی«
توانند بدون کاربردِ آگاهانۀ قواعد ی هستند که میهایی طبیعمانند توانایی فهمیدن، قابلیت

,Gadamer(» هنري به تربیتی تام و تمام دست یابند 1976a: 280(.

» هاي سخن یا ابزارهاي متقاعدکردنهاي صرفاً ناظر بر صورتنظریه«گادامر ذیلِ سخنوري 
)Gadamer, 1967: دهد ان را مدنظر قرار میفهمد، بلکه مشابه با فهم، قابلیتی از انسرا نمی)234

جهان، کارآمد که خود را به صورت توانایی بنیادین فهمِ انسانی از جهان، در عملی که مبتنی بر زیست
عنوان آموزة هنري فهم حتی اگر در جریانِ سنت، گزارندگی و سخنوري به. دهدو مؤثر است، نشان می
اند، این خود، از منظرِ ز قواعد شامل را پروراندهاي اگفتن، مطرح شده و مجموعهیا آموزة هنري سخن

گادامر بر این . گفتن و توانایی فهمیدن استگادامر حاکی از اولویتِ عمل و بعد بنیادي تواناییِ سخن
و جهان 38جهانباور است که آدمی در وهلۀ نخست از راه فهم و سخن است که نسبتی را با هم

افزون بر این . آوردخویشتن را از رهگذر این مناسبات به دست میفهم،. کندبرقرار می39پیرامون
اي خالقانه سروکار دهد که هم در سخنوري و هم در گزارندگی با مؤلفهها، گادامر توجه میمشابهت

. داریم

گفتن است تا رفتاري منزلۀ تولید مستقلی است که بیشتر همترازِ سخنفهم معناي یک متن، به«
توان چنین گفت که ابزارهاي نظري هنرِ گزارندگی، ترتیب میبدین. محض داردکه یک مستمعِ

,Gadamer(»اندبه میزان قابل توجهی، مرهونِ سخنوري 1967: 236(.

دهندة واکنشی منفعالنه و دستِ دوم نیست، بلکه توان دریافت که فهم، نشاناز این اشارات می
اً با خواندن یک متن است که از آنِ خود ساختنِ سازندة یک دقیق. مانند سخن، نوعی تبیین معنا است

هاي مؤثر و مجموعه قواعدِ نظري گزارندگی بر مبناي قواعدِ ناظر به سخنوري. یابدمتن تحقق می
آید و این همان ها و معانی متون از سوي دیگر، پدید میسو و قواعد معطوف به داللتاز یک40کارآمد

گفته صورت گرفته وسیلۀ مالنگتون و فالکیوس پیشها بهزارندگی پروتستانکاري است که در سنت گ
.Vgl(بود  Gadamer, 1976b( .هایی مانند دادن این خویشاوندي درونی به نمونهگادامر براي نشان

کند، تا نشان دهد که راهبردهاي بخشی به اجزاء یک متن اشاره میو چگونگی انتظام41فهمِ موضوعِ متن
.Vgl(هاي بنیادینِ سخنوري دارد خوانش در گزارندگی، ریشه در بصیرتانحاء Gadamer, 1976a:

281–286 .(



علی حیدرياحمد54
(Ahmadali Heidari)

دیگرانمجال مساهمت باآنچه؛ یعنی42کنندهمتقاعداستچیزيگزارندگی آنودر سخنوريموضوع
در زمینۀ دیگراندهدو امکان میرا داردهاگذاري با آنکند و در عین حال قابلیت اشتراكرا فراهم می

بنیادیناجتماعیابعادبهتنهانهگزارندگیوسخنوريهنگامایندر. آیندبا آن، گرد هم تفاهم ودرك
»علومیقینیوبرهانیادعاهاي«ازروشوموضوعحیثازراخودراهبلکهکنند،انسان توجه میوجود
,Gadamer].کنندمیجدا 1967: درهمکهعمومیتازمندبهرهوجهانزیستبهمعطوفابعادِ[236

نمایشبهراجهانگشودگیِبنیادینِعناصرِاست،سخناختصاصاتِازجملههموفهمهايویژگیشمار
توان دریافت که قصد می. بینندمیتربنیاديمراتبیدرانسان،عنوانرابهانسانترتیببدینوگذارندمی

مردودراهاآنگرایانۀمطلقکند، بلکه مترصد است ادعاهايبدگوییطبیعیعلومگادامر این نیست که از
:نویسدمیبارهایندرگادامر. کنداعالم

درکوريواقعیتآید،میپدید43کوريمنطق،وگیرياندازهروندهايبه سببِکهجاییهردر«
» انگارندمیمطلق و کلیرادخوهادانشاینکهاستایندربلکهنیست،هادانشاینخود

)Gadamer, 1997: 292.(

عقلیاموربهمعطوفبنیادینِهايگیريجهتباگزارندگی،وسخنوريخویشاونديتبیینباگادامر
اعالنقصدبلکهدهد،عقل قراراصالتمنتقدانجرگۀدرراخودخواهددر عین حال نمیوکندنمیوداع
,Gadamer(»متقاعدکنندههايبرهانمروقل«کهداردرانکتهاین 1971: فراتربسیارايگستره)273

ناپذیرِ ناظر بر هاي اجتنابگیريگادامر با تبیین جهتترتیب،اینبه.دارندعلمومنطقهايعرصهاز
اییمعنروابطبهپیوستهعلومزیراکند،میفراهمنظريمراودهومواجههبرايرازمینۀ مساعديجهان،

بهراعلمیهايرهیافتتأسیسهايزمینهسخنوريوگزارندگی. نیازمندندپذیرمشارکتوفهمقابلِ
.کنندمیتأمینهاجهان انسانزیستدرموجوداتجانب

مؤلفۀ قهري و خشن سخنوري که گادامر قصد انکار آن را ندارد و حتی در مواضعی وجود آن را مورد 
شی از خصلتِ عمل اجتماعی است که برآمده از بازي متقابل میان قوة نطق آدمی تأکید قرار داده است، نا

.Vgl(و عرصۀ اجتماعی است  Gadamer 1971, 273f( . گادامر برخالف هیدگر، از وابستگی سخنوري
ناپذیر با اي اجتنابهاي تکوینی آن را که رابطهگیرد، بلکه صرفاً مؤلفهبه عناصرِ اجتماعی فاصله نمی

هاي دهد و البته ابعادِ سیاسی مسئلۀ زبان و فهم را بر مبناي منظومهمع انسانی دارد مدنظر قرار میجوا
.کندتفصیل بررسی نمیقدرت به

بیند، بلکه پیوسته بر پیوند متقابل تنگاتنگ گادامر میان سخنوري و گزارندگی تمایزي بنیادین نمی
. کندهاي زبانی انسان نفوذ میزارندگی در همۀ عرصهوجوه سخنوري و گ«: ورزدمیان آن دو تأکید می

نبود، خطیب و هنر سخنوري هم نبود، اگر فهم کسانی 45و تفاهمی44ها تفهیماگر در مناسبات میان انسان
وگو هستند گفتیک«وجود نداشت و اگر تفاهم میان کسانی که » یابندوگو چنین مجالی میگفت«که در 

,Gadamer(» یافتگزارندگی موضوعیت نمی، دیگر تکالیف»بودنمی 1967: از این بند چنین ).238
توان این نکته در عین حال نمی. آید که گادامر قائل به وابستگی متقابل سخنوري و گزارندگی استبرمی
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ی توان دید که گادامر به گزارندگویژه میدر این بند به. را فروگذارد که این رابطه کامالً متقارن نیست
.اولویت داده و عمومیت بیشتري را براي فهم قائل شده است

استایندروگوگفتهنرِ. در جریان است)دیالکتیکی(جدالی ووگوگفتتفهیم و تفاهمیهردر
خودخاصحقیقتوروحوگوییگفتهر. گیردشکل46مشترکیمفاهیموگواطراف گفتکه میان

منمیانفهم. ها نیستوگوگفتاینسخنگویاندر اختیارِوگوگفتروندِکهمعنیاینبهدارد،را
کهاستاینوگوگفتشرط. گیردمیتفاهم و در بستر جامع زبان صورتوتفهیمراهازدیگرانو

گادامر ـ عاملینگاهـ اززبان.کنماو را برآوردهنهفته در باورحقِتاسخنم بیابمراهی به درون هممن
مرهون آن ماجهانساختارهايقوام تماماي کهگونهبخشد، بهمیتحققمابودندرجهانبهکهاست
آشناهاانسانباماشویم،میآشناجهانباماکنیم،میرشدما«: نویسدمیبارهایندرگادامر. است
استاینگادامروربا. »گوییممیسخنکهراهاینازهمآنشویم،میآشناخودباسرانجاموشویممی
سرآندرکههستیمجهانیازخودزبانیتفسیرتأثیرتحتخود،هايشناختنوافکارهمۀدرماکه

راهاز. استکمترآننقشبهنسبتماآگاهیاست،بیشترزباناینحضورِ زندةکهمیزانیبه. ایمبرآورده
شود میمعینماتفکرحدودوحدکمک آن بهکنیم ومیتشریحوتوصیفراجهانمانزبان

)Gadamer, 1967(.
ها مخاطب خطابهگریبه عبارت د.کار داردوها سرانسان47»حس مشترك«خطابه با در تلقی گادامر 

ۀجنب«حس مشترك نیا. و مورد توجه استداریها بکه حس مشترك آنیدر حال،ها هستندانسان
سبب، نیبه هم. دهدیملیتمام ابناء بشر را تشکایملت کیقوم، کیگروه، کیافراد انیمشترك م
:Gadamrer,1966(» داردیزندگيرابياکنندهنییحس مشترك، نقش تعنیپرورش ا حس ).38
مرتبط اءیحواس، ما را با اشریکه سایدر حالگردد،یبازمیاجتماعطیبرخالف حواس به مح«مشترك 

:Gadamrer,1966(»کندیمياشخاص راهبرحس مشترك روابط ما را با .سازندیم سندهینو.)40
يآنریعنیي،متفکر فرانسوکیيهادگاهیو با اشاره به دداندیتعادل انسان مۀحس مشترك را نقط

سو و کیاز یعلمیافراطییگراعقليبراياانهیکه حس مشترك حد مدشویمادآوری،برگسن
:Gadamrer,1966(استگریديسوفلسفه ازيبلند و باالییگراآرمان شود که گادامر یادآور می. )43

پدران بدون «. ترجمه شده است48به قلب) 1702- 1782(یمتفکر آلماننگرینزد اوتحس مشتركةواژ
عشق استدالل : کنندیدگیخود رسفرزندانبه دیباکه احساس را دارند نیبرهان و استدالل هم ا

:ibid(»بردیها دل را مرغم مالمتعقل بهيف رأبلکه اغلب برخالکند،ینم گادامر با مراجعه به .)42
کردن قطعهحس مشترك در عوض قطعه«: سدینویحس مشترك مشتریبفیدر توصنگریاوتيهاهینظر

يبرایکلیقانونانیبه مرکب را بطیاز بسیعیتطور طبه،تجربه و محاسبۀواسطبهعتیطبزیقهرآم
اثر حضور «را حس مشترك نگریاوت. »ندیبیآن روح انسان ميپاو همیط خلقت الهتوسعه و بس

اما کند،یمیقواعدش بر خود حکمرانقیاز طرزیعقل غالباً بدون خداوند ن«. داندمیماانیدر م» خداوند
و صناعت فرق هست، عتیطبانیطور که مهمان. با خداوند استشایحکمرانشهیهم] مشترك[حس 

در کسانیکه بهکندیزمان عمل مهميرشدانیدر جرعتیخدا در طب. تفاوت دارندزیس و عقل نح
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است عتیحس، مقلد طب. کندیاز اجزاء آغاز مییکه صناعت با جزیدر حالشود،یمنتشر مزهایچیتمام
:ibid(»مقلد صناعت،و عقل حسدر تلقی ویکو . کندگادامر در همین سیاق به ویکو نیز استناد می. )45

داراياین حس. کنندمیاستفادهآنازخویشزندگیدرهمهوداردوجودهاانسانتمامدرمشترك
توانندمیوبرخوردارندآنازافرادهمۀندارد،تکیهعقلانتزاعیکلیتبرصرفاًکهاستانضمامیکلیتی

مدرن،عصرهمانندباستانعهددرحکیمفردکهاستمعتقدویکودلیل،همینبه. شوندمندبهرهآناز
فنوخطابهبرتکیهباومشتركحسبابلکهکرد،نمیبسندهدکارتی»سوبژکتیوعقل«بهفقط

گادامر. گرفتقرارويتوجهموردخطابهعلمروازاینوپرداختمیحقیقتبیانوکاوشبهسخنوري
مکتب50نقاديعلمکناردرمکملیعنوانبهراقدیم49ۀخطابعلمویکو« : گویدمیویکونگرشدربارة

برايحسیپروراندنکارِبهواستدالیلیافتنهنروصناعت) طوبیقا(خطابه. دهدمیقراردکارتیان
همینبهوکندمیعمل52زماناقتضايبهو51غریزينحوبهکهحسیآید؛میاست،کنندهقانعآنچه

:ibid(»بگیردراآنيجاتواندنمیعلمجهت، 39(.
توان گفت که گادامر برخالف هیدگر چالش کمتري را میان دو عرصۀ سخنوري و به طور خالصه می

وي در . کندیابد و در این موضوع به سنتِ غنی سخنوري در تاریخ فرهنگ اروپا رجوع میگزارندگی می
استفاده از گفتارهاي ایجابی افالطون و ارسطو در کند، بلکه در کناراین مراجعه صرفاً به ارسطو اکتفا نمی

وي در این حوزه بیش از دیگران . نیز توجه داردکتاب مقدساین موضوع، به سنت تفسیري پروتستان از 
خوبی براي تثبیت و تقویت شیوة گزارندگی پردازد که از سنت سخنوري بهبه مالنکتون و فالکیوس می

گفتن هاي سازنده و فعالی را براي هنرِ سخني سخنوري و گزارندگی، مؤلفهدو جریان مواز. اندبهره برده
بودن و شمول زبان را پیوسته مدنظر هم گزارندگی و هم سخنوري عمومی. اندو هنرِ فهم به ارمفان آورده

اي که گونهاي دارند، بهکنندهاند، زیرا هم در فهم و هم در سخن، وساطتِ زبانیِ معانی، نقش تعیینداشته
از همین منظر است که گادامر نقد خویش را . گیرندبودن انسانی را در بر میهاي درجهانتمام عرصه

مندي از روشی کند که مدعی بهرهها میگرایانۀ ذاتی آنهاي روشی علوم و نگاهِ احالهمتوجه ایدئال
انگارانه، قدرت و ین فرایند مطلقگادامر بر این باور است که در ا. اندهاي علمیفرد در پژوهشمنحصربه

قوة نطقی که ناظر به موقعیت و مراودت میان . کننده، مدنظر قرار نگرفته استاجبارِ سخنِ متقاعد
گزارندگی و سخنوري یا . استهاست، پیوسته مترصد اثبات خود جهان آنها و مبتنی بر زیستانسان

. از حیث نسبتی متقابل و سازنده مدنظر آینداند و الزم استهمان فهم و سخن، همواره همراه هم
مند از قوة خشونت سخنوري، در وابستگی موضوع فهم به زبان و به نفوذ راهبردي و در عین حال بهره

پرداختن به . آراي گادامر کمتر ادامه یافته و ابعادِ سیاسی آن در گزارندگی گادامر چندان فربه نشده است
هاي هیدگر و با رجوع به سابقۀ اندیشۀ سیاسی در یونان و رم، از اندیشهاین مسئله در حلقۀ پیرامونی

,Arendt(سوي هانا آرنت دنبال شده است 1958(.
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ي استعارهطرز تلقی ریکور از سخنوري ارسطو بر مبناي نظریه

اي منتشر شد، نحوة تلقی خود را از استعاره در معن1975که در سال 53استعارة زندهریکور در کتاب 
در نگاه . ـ تبیین کرده است) ریطوریقا(و سخنوري ) طوبیقا(سنتی آن بر مبناي دو اثر ارسطو ـ یعنی شعر 

ارسطو شعر حوزة کاربرد استعاره است و جایز نیست از عناصر استعاري در قلمرو استدالل و منطق استفاده 
.کرد

مداد از چیزي جز واقعیات برهنه باید جانب انصاف را نگاه داریم و نخواهیم سخنمان را با است«
هستند چیزهاي دیگري که به سبب نقائص شنوندگان [...] همه بااین[...] به اثبات رسانیم 

گونه همۀ این. پندارندالبته نه با آن اهمیتی که مردم می[...] گذارند تأثیري اساسی در نتیجه می
کس هنگام هیچ. ن شنونده استها مسحور کردکنند و غرض از آنفنون خیال را تحریم می

;Rhetorik(» بردآموزش هندسه زبان فاخر به کار نمی 3. Buch, 1410 a(.

شویم که در آن در طرز تلقی ریکور با آوردة اصیلی در خصوص نظریۀ گزارندگی استعاره مواجه می
چهارچوب مواجهه با ریکور در . هاي زنده مورد توجه قرار گرفته استقوتِ انفجاري و خالقیتِ استعاره

دهد و مترصد برانگیز سخنوري در اندیشۀ ارسطو توجه میتعاریف کالسیک استعاره، به دو جنبۀ چالش
است جایگاه ارزشی این نوشتۀ ارسطو و تأثیر آن را مدنظر قرار دهد و در عین حال، دربارة رابطۀ میان 

بر این باور است که نباید تلقی ارسطو از ریکور. سخنوري و فلسفه نیز اظهار نظر مشخصی را مطرح سازد
,Ricoeur(احاله کرد » گفتننظریۀ شیوة سخن«سخنوري را به  1975: ، بلکه الزم است با )13

هاي ناظر به استدالل و ، نظریه)دیالکتیک(تحدیدي بنیادین، تمایز آن را با فلسفه و مشخصاً جدال 
شود و با تکیه بر ت که محتویات سخنوري برجسته میبا چنین مالحظاتی اس. برهان و منطق نشان داد

توان رابطۀ مفاهیمی چون متقاعدشدن و احتمال را در سنت فرهنگی یونان باستان روشن ساخت و آن می
در عین حال به جایگاه سخنِ ناظر بر موقعیت و غایت پرداخت که در آن عناصري از حضورِ مخاطبان و 

احالۀ سخنوري به قسمی از اقسام صناعات که در تعاریف . ز حضور دارندوگو نیساختارهاي مبتنی بر گفت
:ibid(» اي جداافتاده و عاري از محتوارشته«پساارسطویی به آن تحمیل شده است، آن را به  تبدیل )37

:ibid(رقم زد » مرگ سخنوري«کرد و شرایطی را براي  در عین حال تعریف ارسطو از سخنوري، . )14
و تربیتاي را مهیا کرده بود، زیرا در نگاه ارسطو الزم بود فلسفه، به انحاء مختلف اسباب چنین زمینه

» هاي طبیعی و تأثیرگذار زبانی در عرصۀ گفتارمهارت«در نگاه ریکور، . انتظام سخنوري را فراهم کند
)ibid,: :ibid(»کاربرد خودانگیختۀ واژگان«و )14 وردار از توانِ وجه عمومی سخنانی را که برخ)14

هاي حقوقی، سیاسی و سخنورانه سازند با گفتارهایی که در سیاقمتقاعدساختنِ مخاطب را برمی
ها را در طیفی متنوع که غالباً از سوي مناصب قدرت، سیاست و گذارند و زیستِ مشترك انسانتأثیر

هایی که یري از سوءاستفادهریکور معتقد است ارسطو براي جلوگ. دهدیابند، تشکیل میخشونت تعین می
ي احتمال متوجه سخنوري است، کوشش کرد آن را در گفتمان فلسفی ادغام کند و آن را در ذیل مقوله

: جاي دهد
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گویا امپدکلس براي نخستین بار آن را . سخنوري احتماالً به همان اندازة فلسفه قدمت دارد«
ها با شمن و در عین حال متحدترینترین داز این حیث سخنوري کهن. کرده بود» اختراع«

سخن «ترین دشمن فلسفه است، زیرا همواره ممکن است هنر سخنوري کهن. فلسفه بوده است
معاف دارد و صناعتی را که مبتنی بر شناخت علل » حقیقت را بازگفتن«خود را از تالش » زیبا

ود و قدرتی دهشتناك است و متقاعدکردن را در پی دارد، به کسی عطا کند که بر آن مسلط ش
» ها را در اختیار گیردقدرتی که فارغ از اشیاء بر واژگان و همراه با واژگان انسان: را تصاحب کند

)ibid: 15(.

کند، پیوسته خطري را ساختن هنرِ سخنوري که غایتِ متقاعدساختن را دنبال میریکور در مستقل
ي که از سوي ارسطو در خصوص سخنوري به نفع اریکور در مصادره. بیندبراي گفتمانِ فلسفی می

بیند که با استمداد از آن خشونتِ نهفته در زبان، تعدیل اي مؤثر را میگیرد، شیوهفلسفه صورت می
. شودمی

فلسفه توانست انحاء استعمال واژگان : ماندصرفاً یک امکان باقی می] فلسفه[رو براي آن ازاین«
بق قواعدي تحدید کند و خطی فاصل میان استفاده و سوءاستفاده را در عرصۀ تأثیرگذاري مطا

سخنوري ارسطو . بکشد و ربط میان حوزة اعتبار سخنوري و فلسفه را از منظر فلسفی توجیه کند
هاست، کوششی براي اینکه سخنوري بر مبناي فلسفه نهادینه ترین نوع این کوششدرخشان

:ibid(» شود 16(.

ترتیب حاصل شد که وي سخن را از حیث قوت ساختنِ سخنوري بدینینهموفقیت ارسطو در نهاد
از . گیري به جانب حقیقت و احتمال و مالحظۀ باور اغلب مردم ذیل الگوي منطق قرار داداستدالل، سمت

همین اقدام . نظر ریکور این کوشش ارسطو براي ادغام سخنوري در فلسفه موفقیتی مشروط داشت
: فلسفه و سخنوري پیوسته مالزم چالش و تنش باشدموجب شد که ربط میان

دقیقاً مناصبی که . گاه نتوانست سخنوري را نابود سازد یا آن را در خود منحل کندفلسفه هیچ«
هاي عمومی ـ هاي سخنوري شدند ـ محاکم، مجامع ملی، عرصهموجب شکوفایی مهارت

فلسفه نتوانست مانع رابطۀ میان . ه نشدندوسیلۀ فلسفه از میان نرفتند و کنار گذاشتگاه بههیچ
,Ricoeur(» سخن و قدرت شود 1975: 16(.

هاي احتمالی یافتن از سوءاستفادهخوانشی که ریکور از سخنوري به دست داده است، راه مصونیتدر
تدریج سخنوري را از روابط و مناسباتِ فلسفی و سخنوري این است که در روزگار پساارسطویی به

هاي صوري گفتن، با در نظر داشتن چهارچوبعنوان هنرِ سخنیی رها کنیم و آن را مطلقاً بهمحتوا
.مالحظه کنیم

توان گفت که در طرز تلقی ریکور، اقـدامِ کـامروایی ارسـطو در تحدیـد سـخنوري،                  به طور خالصه می   
فلـسفه قلمـداد شـود و    منزلـۀ سـایۀ تاریـکِ   نیمه بود، زیرا این اقدامِ جسورانه باعث شد سخنوري بهنصفه
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گیري آن به جانب حقیقت همواره از ناحیۀ آمیختگی با راهبردهاي قدرت، تهدید و به چالش کشیده                 سمت
.شود

گیرينتیجه

هاي مختلف رجوعِ متفاوتِ گزارندگی فلسفی در سدة بیستم به سنتِ سخنوري، حکایتی است از صورت
این هاي ارزشیابی. ندیشۀ ارسطو صورت گرفته استاخذ و پذیرشی که در خصوص موضوع سخنوري در ا

اي تنگاتنگ میان گزارندگی و اند، اما همه رابطهها از سخنوري ارسطویی، ضمن اینکه متفاوترهیافت
توان با بررسی آراي هیدگر، گادامر و ریکور در این موضوع، می. اندسخنوري را مورد تأکید قرار داده

اساساً . بودن وي را به رابطۀ انتزاعی و مجرد سوژه ـ ابژه تقلیل دادانسانتوان آدمی ودریافت که نمی
بر ي ناظر دکساارائۀ تبیینی مناسب از انسان با رجوع به روابط پیچیدة او با دیگران و بر مبناي 

با این مالحظه . شودکند، میسر میگفتن با دیگران میجهان وي در آن هنگام که اقدام به سخنزیست
توان دریافت که گشودگی جهان بر انسان، درك و فهم آدمی از خویش و نیز وجوه تمایزش با دیگران می

گفتن در این خصوص نقش هاي انضمامی سخنبه عبارت دیگر موقعیت. در زبان نهفته است
ر یا نماینده هایی که زبان را ابزااز این توجه است که گزارندگی راه خود را از دیدگاه. اي دارندکنندهتعیین

با چنین . اي فعال استدهد که نقش مقوم زبان در چه دامنۀ گستردهکند و نشان میخواند، جدا میمی
اي از عرصۀ سخنوري و سخنوري نیز مالزم آن است، درك بهتري کنندهدرکی از زبان که عناصر تعیین

گفتن تعینات شود که زبان و سخنترتیب آشکار میبدین. شوداز انسان بودن، جامعه و جهان فراهم می
.دهدذاتی آدمی را در عرصۀ مناسبات اجتماعی مدنظر قرار می

سخن گفته است، به این ترتیب 54»قرابتی ناآشنا«هیدگر در بیان نسبت میان گزارندگی و سخنوري از 
ارتباطِ تنگاتنگ حال برها دانسته و در عینبوديِ انسانگفتن را ازجمله مقومات دازاین و همکه سخن

گیري به جهان را جهانِ هرگونه سمتبنیادِ زیستدکسادر نگاه هیدگر . تأکید کرده استلوگوسو دکسا
این خطر وجود دارد که وجه گشودگی دکساگفتنِ مبتنی بر دهد؛ در عین حال، در سخنتشکیل می

رجسته شود که سلوكِ اختصاصی هاي دیگران چندان براي وي باختصاصی دازاین پوشیده شود و دیدگاه
رسد که برانگیز گزارندگی و سخنوري آنجا به اوج خود میاین نسبتِ چالش. خود را به فراموشی سپرد

براي دازاین 56و در عین حال خطرِ بنیادین55کند سخن را توأمان امکانِ بنیادینهیدگر کوشش می
کند راهی براي پذیرد و کوشش میهر زبان نمیهیدگر وجود این دوگانگی معنایی را در جو. توصیف کند

ها فاصله گذار از این خطر بنیادین بجوید؛ درنتیجه مترصد است زبانی را بیابد که از تمام این عدم اصالت
خورده به خصلتی اما زبان عمیقاً گره. بگیرد و از عرصۀ حرف و حدیث و وراجی فردِ منتشر جدا شود

توان آن زبان پیوسته زبانِ دیگران است و نمی. توان آن را نادیده گرفتعمومی و اجتماعی است که نمی
وجود مند زبان و سخنوري در شاید از همین رو است که جایگاه نظام. را کامالً در عرصۀ اصالت، جاي داد

. ماندهیدگر همواره معضلی باقی میو زمان
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ي را باید در توجه این هر دو به شمول و گادامر بر این باور است که نسبت میان گزارندگی و سخنور
فراگیربودن و عمومیتِ فهم، همراه با خصلتِ زبانیِ ذاتی آن، . وجو کردبودنِ زبان جستعمومی

اي براي رهیافت علمی به رو بستر و زمینهگیري انسان به جهان است و ازاینهاي بنیادین جهتمؤلفه
اجتماعی زبان تأکید ورزیده است، اما بررسی نتایج سیاسی و گادامر بر وجه . آیدجهان نیز به حساب می

توان گفت که سخنوري در مقاصد می. مبتنی بر گفتمان قدرت، در اندیشۀ وي تفصیل نیافته است
گزارندگی وي ادغام شده است، بدون اینکه استعداد خشونت نهفته در زبان در عرصۀ تأمالت وي 

.جایگاهی روشن بیاید
ت خود را دربارة سخنوري، در درون توضیحات تاریخی خود از فلسفه در موضوع ریکور که تأمال

کردنِ استعداد منظور رامدهد سخنوري در ارسطو را باید کوششی بهاستعاره جاي داده است، نشان می
رغم وضعِ قواعدِ مختلف در این باب، به سبب قوت خشونت نهفته در سخن، ارزیابی کرد که البته به

در تلقی ریکور، الزم است . ، توفیقی کامل را به دست آوردتربیتلعادة زبان، نتوانسته است در این اخارق
هاي افراطی سخنوري تعدیل شود یا اینکه آن را بر وفقِ تقلیل آن به در چهارچوب گفتمانی فلسفی، جنبه

توان ینکه چگونه میا. مجموعه قواعدي صوري براي گفتارهاي زیبا و البته بدون محتوي مالحظه کنیم
در چهارچوب یک گفتمان یا تحدیدِ وجوهی از زبان، عناصر سیاسی و اجتماعی موجود در آن را به نحو 

ي ریکور راه حلی اي است که در فلسفهاي مدنظر قرار داد و در شرایطی از آن عبور کرد، نکتهسازنده
.نیافته است

. اي فلسفه و احیاي مجدد سخنوري به دست داده استهایی برگزارندگی فلسفی در سدة بیستم، آورده
گزارندگی . هایی از قبیل تحدید قلمرو سخنوري نیستها بیشتر متوجه رهیافتدر این گزارندگی کوشش

بودنِ عنصر هاي مختلف، خواه از طریق گفتمان اصالتِ هیدگر یا عاممترصد است سخنوري را به شیوه
ریکور، در خود ادغام کند تا در عین حال، نوعی از استقالل را در آن فهم در گادامر یا نظریۀ استعارة

ناپذیر از آن دو اي جداییبرانگیز گزارندگی و سخنوري تبدیل به خصیصهاینک نسبتِ چالش. تقویت کند
رسد گزارندگی این امکان را مدنظر دارد که بتواند سخنوري را در نوعی تمامیتِ به نظر می. شده است
، در سرزمین خاصِ خودش اسکان دهد، گرچه هنوز از این آمادگی برخوردار نیست که همۀ آثار موضوعی

. و پیامدهاي ناشی از این استقالل نسبی را پذیرا شود

هانوشتپی

)Hermenuein(هرمنوئینمصدرازبرگرفتهیونانیزباندر)Hermeneutic(هرمنوتیکواژة. 1
.استرفتهکاربهترجمهوتفسیرکردنکردن،بیانمختلفسه معنايردشناسی واژهلحاظبهکهاست

Interpretationeعبارت، در التین به در عربی بههرمنیاس. داردهرمنیاسپرينامبهکتابیارسطو
طوسی، (ترجمه شده است »گزاره«بهطوسینصیرالدینخواجهاالقتباساساسو در فارسی از جمله در 

معنیبهدوهرکهپهلوي است»ویچارتن«وفارسیگزاردنازمأخوذ»گزاره«کلمۀ).619و 66: 1361
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معبرمعنیبهخوابگزاروخوابتعبیرمعنیبهفارسیدرخوابگزاريکلمۀمثالبراي. استتفسیروتعبیر
). مصدريندپسو، دن+ گزار: از) (مص] (دُگ. [گزاردن: در دهخدا نیز چنین آمده است.استخواب

: برگرفته از. )دادنتوضیح، کردنشرح(ویچاراولجزو. گزاشتن. گزاریدن
https://www.vajehyab.com/dehkhoda گزاردنذیل واژة.

گفتن یونانی که به معناي هنر سخن]rhētorikē technē[عنوان معادلی براي سخنوري به. 2
.است

3. Homiletik
4. Philipp Melanchthon
5. Matthias Flacius
6. Paul Ricœur

) Über die Verborgenheit der Gesundheit(»سالمترازوارگی«این کتاب با عنوان . 7
سورکامپانتشاراتابتداکهاستپزشکیدربابگادامرگئورگهانسهايسخنرانیومقاالتمجموعه

نوروزگارانتشاراتورساندهچاپبه1996سالدراستنفورددانشگاهانتشاراتسپسو1993سالدر
.استکردهمنتشرراآنفارسیترجمۀ)1393(

8. doxa
9 .Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie . نگارنده که توفیق مطالعه و بررسی

فسیرهاي رهگشاي آقاي دکتر محمدرضا حسینی بهشتی این کتاب را در جمعی از دوستان فلسفه و با ت
اي است که حاصل هاي ویژهدر مواضعی از این نوشته عمیقاً وامدار برداشت) 1395و 1394(داشته است 

.ها بوده استوگوهاي برآمده از این نشستگفت
10. Hermeneutik der Alltäglichkeit
11. Gerede
12. Das Man
13. Befindlichkeit
14. Pathe
15. zoon logon echon
16. etwas als etwas
17. Mitsein
18. Tradition
19. Techne
20. Situativ
21. Dynamis tou Theoresai
22. peri hekaston
23. Zur-Sprache-Bringen
24. Pragmatisch
25. Episteme
26. Phantasia
27. die eigentliche Orientiertheit des Miteinanderseins-in-der-Welt
28. Mode
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29. doxastische Rede
30. Öffentlichkeit

هیدگر در آثار متأخر خود نقش وجود را در عرصۀ زبان با تفصیل مفهومی بیشتري مورد بحث . 31
) Entsprechen(از تخاطب ) 12. مجموعه آثار ج(در راه زبانبراي مثال او در کتاب . قرار داده است

ارد، شناختی دگفتِ وجود در استماعِ دازاین گرچه شأنی هستی. میان وجود و دازاین سخن گفته است
مجمع اصوات «هیدگر این منشأ وجودي را . شودبیان میدکسادر عین حال با عباراتی در کسوت 

و در نطق و نسیانمیتاس فلشر، این موضوع را با شرح و بسطی درخور در کتاب . خوانده است» سکوت
وع و هم در جا سپاس خود را هم در این موضدر همین. اي با نگارنده، بیان کرده استجریان مکاتبه

هاي مفهومی به ایشان ارزانی هاي صائب ایشان در تحریر این مطالب از حیث منابع و چهارچوبداللت
.دارممی

32. Wahrheit und Methode
33. Klaus Dockhorn
34. Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik
35. Rhetorik und Hermeneutik
36. Logik oder Rhetorik?
37. Bedeutungsganze
38. Mitwelt
39. Umwelt
40. ars bene dicendi
41. scopus
42. Über-zeugende
43. Blindheit
44. Verständigung
45. Einverständnis
46. Gemeinsamen
47. sensus communis
48. Herz
49. Topica
50. Critica
51. Instinktiv
52. Ex Tempore
53. La métaphore vive
54. Fremde Nähe
55. Grundmöglichkeit
56. Grundgefa
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