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چکیده
گرایش به ی ،انسانشناسی فلسفی در اوایل قرن بیستم ،وجه اهب در فضای فکر آهمانی بوده،
و تأریر آن چندان عمیق و گساترده بوده که پدیدارشاناسای ،از همان آ از الزم دانساته اسات که موضاع
خود را در برابر آن روشان کند .این موضاعگیری اوهیه تا حد زیادی به صاورت ی ،توارض راتی نمود
کرده ،تا آنتا که بلومنبرگ از آن به عممنوعیت انساانشاناختی .در پدیدارشاناسای هوسارل و هایدگر
توبیر میکند .ما در این نوشاتار به نسابت میان پدیدارشاناسای هوسارل و هایدگر با انساانشاناسای
فلسافی پرداختهایم و کوشایدهایم نشاان دهیم که برخالف برخی اظهارات صاریح این دو ،این توارض
نه راتی اساات و نه مفلق .از این رو ،میتوانیم از امکان ی ،انسااانشااناساای فلساافی بر پایهی
پدیدارشاناسای این دو ساان بگوییم .پیرنگ و ماتصاات کلی ی ،انساانشاناسای پدیدارشاناختی را بر
وفق تحلیل اگزیساتنسایال دازاین بدسات دادهایم ،و نشاان دادهایم که انساانشاناسای پدیدارشاناختی از
جهت اسلو و اهگو با انسانشناسی سنتی از اساس متفاوت است.
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مقدمه
برای هایدگر ،عانساانشاناسای فلسافی .از جهات گوناگون مسائلهای بوده اسات که
میبایسات در برابر آن موضاع بگیرد و نسابت اندیشاة خود را با آن روشان نماید .یکی از آن
جهات ،بیگمان این میتوانسات باشاد که فلسافة او در بساتر و زمینهای سار بر میآورد و
نشاو و نما مییافت که رویارویی آن با انساانشاناسای فلسافی خواه ناخواه مسائلهای جدی
بود .پدیدارشاناسای ،وهو توساط کساانی چون ماک شالرو پ از او هلموث پلسانر ،که هر
دو از شااگردان هوسارل بودند ،و خود را صاراحتاً پدیدارشاناس میدانساتند ،مونایی به خود
گرفت که بتواند برای مقاصاد ی ،انساانشاناسای فلسافی بکار گرفته شاود .در اصال و شاکل
آ ازین خود  -یونی آنگونه که هوسارل ،به خصاو در پدیدارشاناسای اساتوالییاش ،که
آن را شکل پاته و متکامل پدیدارشناسی میانگاشت  -با انسانشناسی فلسفی ،دستکم
در مونایی خا  ،یکسااره متوارض و متقابل مینمود .دربارة نساابت فلساافة هایدگر ،به
خصاو در وجود و زمان ،با انساانشاناسای فلسافی نیز وضاع چنین بود.تا آنتا که گاه
خوانشهای انسااانشااناسااانه از وجود و زمان را عبدفهمیهای متنی .1دانسااتهاند که
هایدگر ،از جمله در جایگاه ی ،پدیدارشاناس ،میبایسات در برابر آن صاراحتاً از خود دفاع
کناد ،وهو این تبریجویی آشاااکاار نیز نتوانسااات از این عبادفهمیهاا .جلوگیری کناد
(.)Mueller, 2010: 71
این توارض و تقابل میان پدیدارشاناسای رسامی و انساانشاناسای فلسافی اهبته امری
نیساات که بتوان آن را ،به توبیر بلومنبرگ ،صاارفاً به منش عانسااانگریزانه .2ناشاای از
استبداد رأی این یا آن فرد خا فروکاست ( ،)Blumenberg, 2006: 30بلکه فراتر
از تحکّمات شااصای ،به نحوی نظاممند و ریشهای با برداشت هوسرل و هایدگر از مونای
پدیدارشاناسای و انساانشاناسای فلسافی پیوند خورده اسات .این توارض نظاممند و ریشاهای
را ،هان بلومنبرگ در کتا عتوصا ایف انساااان ،.3که پ از مرگ او منتشااار شاااد،
عممنوعیت انساانشاناختی .4مینامد که هوسارل و هایدگر هر دو یکساان در آن همرای و
همنظرند .و از این جهت هیچ تفاوتی میان پدیدارشاناسای آن دو متصاور نیسات (همان،
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 .)91باش ناست این کتا  ،که با عنوان عپدیدارشناسی و انسانشناسی .در واقع شرح
مبساوطی اسات از همین ادعاسات وی به تفصایل دالیلی را رکر میکند که هوسارل و
هایدگر را ،هر چند از جهات گوناگون ،از آن باز داشااته اساات تا انسااانِ چونان انسااان را
آ ازگاه فلسافة خود قرار دهند و در نتیته ،این دو پدیدارشاناس در عوض از هویاتی آ از
میکنند که در واقع دو جایگزین ممکن برای انسان هستند :آگاهی و دازاین.
پرساش اینجاسات که این دالیل تا کتا در راتِ خودِ پدیدارشاناسای ریشاه دارند و تا
چه اندازه از بساتر و زمینهای برآمدهاند که پدیدارشاناسایِ هوسارل و هایدگر در آن باهیدن
گرفته اسات به ساان دیگر ،آیا این عمنع انساانشاناختی .بیانگر ی ،توارض و تقابل
راتی ،ریشاهای یا دساتکم سایساتماتی ،پدیدارشاناسای هوسارل و هایدگر با انساانشاناسای
فلسافی اسات یا امری اسات که از بیرون بر پدیدارشاناسای آنها عارض شاده و از این رو
میتواناد مرتفع گردد این پرسا اشِ باهخصاااو اسااااسا ای اسااات اگر چیزی چوناان
عانساانشاناسای پدیدارشاناختی .یونی انساانشاناسای فلسافی که بر پایة پدیدارشاناسای
استوار است ،امکانپذیر دانسته شود.
انسانشناسیگرايی در چارچوب پديدارشناسی استعاليی
هوساارل در سااانرانی مشااهوری که در سااال  1931با عنوان عپدیدارشااناساای و
انساانشاناسای .در برهین ایراد گردید ،به توریف و تویین دقیق جایگاه انساانشاناسای در
چارچو پدیدارشاناسای اساتوالیی خود پرداخت .برای فهم بهتر مقصاود این ساانرانی ،که
در ضامنِ ی ،رشاته ساانرانیها در انتمن کانت برگزار شاده بود ،باید چند نکتهای دربارة
اوضااع و احوال فکری آهمان در آن زمان خاطرنشاان گردد هایدگر در همان ساالِ انتشاارِ
کتا وجود و زمان ،نسااهای نیز به هوسارل پیشاکش کرده بود .نسااهای که دربردارندة
یادداشاتها ،حواشای و نشاانهگذاریهای هوسارل در فاصالة ساالهای  1927تا 1929
اسات .5هر چند بازخوانی عمیق آن تنها دو ساال پ از اوهین انتشاار و همزمان با انتشاار
دومین کتاا مهم هایادگر ،کانت و مسااائلاة مابواداهفبیوه ،که اهدای آن به ماک شااالر
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مونادار بود ،در ساال  1929صورت گرفت (اسویگلبرگ )532 :1396 ،این نیز حائز اهمیت
اساات که هایدگر در سااال  ،1928درساات در میانة انتشااار دو کتا مهم خود ،به دعوت
ماک شاالر به ایراد سااانرانیای با عنوان انسااانشااناس ای فلساافی و متافیزی ،دازاین
پرداخت ،که اهبته برای هوسارل نمایانگر وجود نوعی همگرایی میان هایدگر و شالر بود و
چنادان حسااااسا ایات برانگیز کاه وی از آن باه اتحااد میاان دو عقفاب ماااهف .خود توبیر
میکرد ( .)Blumenberg, 2006: 18انتشاار کتابی از هلموث پلسانر با عنوان مراتب
و درجات موجود انداموار و انساان 6در همین ساال و در پیِ کتا جایگاه انساان در کیهان
مااک شااالر 7نیز باایاد در همین زمیناه اررگاذار بوده بااشاااد .هماة اینهاا برای هوسااارل
حکایتگر لبه و اسااتیالی چیزی بود که او اص ااهت انسااانشااناس ای 8مینامید ،نمایندة
گشاتی انساانشاناختی در پدیدارشاناسای که هوسارل آن را جریانی تهدیدکننده در میان
نسال جوان آن روزها میدانسات .این اوضااع و احوال بیگمان انگیزة هوسارل برای ایراد
این رشاته ساانرانیها در موضاوع انساانشاناسای فلسافی و نسابتش با پدیدارشاناسای
بود:عهمانفور که میدانید ،در دهة اخیر ،گرایشای فزاینده به انساانشاناسای فلسافی در
میان نساال فلساافی جوان آهمان نمایان گشااته اساات .فلساافة حیات دیلتای ،که خود
انساانشاناسایای اسات در هیأتی نو ،در این زمینه به قوت اررگذار افتاده اسات .اما آنچه
جنبش پدیدارشاناسای نامیده میشاود نیز از سایفرة این گرایش جدید به دور نمانده اسات.
(.)Husserl, 1989: 164
اکنون هوسارل احسااس میکرد باید در برابر این اساتیالی اصااهت انساانشاناسای که به
گمان او ،در برابر پدیدارشاناسای اساتوالیی او قد راسات کرده بود و میخواسات آن را از
ایت حقیقی خود منحرف ساااازد ،موضاااع بگیر .جمالت کنایهآمیز و طونآهود زیر مبیّن
همین موضااعگیری هسااتند :عحال که پدیدارشااناس ای حقیقی و اص ایل ،آنگونه که در
پدیدارشاناسای اساتوالیی به پاتگی رسایده اسات ،علم االنساان 9را ،از هر قِسام و صانفی که
میخواهد باشاد ،از آن بازداشاته اسات که در بنیادگذاری فلسافه نقشای ایفا نماید .و با همة
جد و جهدهایی که تحت عنوان اصااهت انساانشاناسای یا اصااهت روانشاناسی در این جهت
انتام گرفته به مبارزه برخاساته اسات .باید هماین ،درسات عک آن عمل شاود :فلسافة
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پدیدارشناسی باید یکسره از نو بر پایة دازاین انسانی بازسازی گردد( .همان).
اینکاه مقصا اود هوسااارل در این سااافور ،هاایادگر وجود و زماان و کاانات و مسااائلاة
مابوداهفبیوه اسات ،مسالم مینماید .وهو خودِ او صاراحتاً به دیلتای و شالر که نامشاان با
انساانشاناسای فلسافی گره خورده اسات ،اشااره کرده باشاد .روشان اسات که هوسارل از
تحلیل اگزیساتنسایال دازاین در وجود و زمان و یا آنچه که بودها در کتا کانت از آن به
عمتافیزی ،دازاین .توبیر میشاد ،لبه و اساتیالی اصااهت انساانشاناسای را اساتنباط کرده
اسات ،و این ،میکوشاد از آن تبرّی نموده ،از اعتبار پدیدارشاناسای اساتوالیی خود دفاع
نماید .چرا که اصااهت انساانشاناسای منفوی در تحلیل اگزیساتنسایال دازاین با جای دادن
آگاهی اساتوالیی درون قلمرو امکانی و آ ازین در-جهان-بودن ،و از این راه که عآگاهی
تأملی و بازاندیشااانه را بر شاارایط امکانی ماهیت انسااان و جایگاه او در جهان .وابسااته
گرداند ،میخواهد فلسافه را اینبار نه بر ساوبژکتیویتة اساتوالیی محض ،که بر اگزیساتن
دازاین انسااانی بنا کند ( .)Cabestan, 2015: 228اما نکته اینجاساات که ،به توبیر
بلومنبرگ ،این دعوی یادآور همان چیزی اسات که هوسارل از ساالها پیش نه تنها از آن
تبرّی نموده بود ،بلکه در همة آرارش نقادی آن را سارآ از و نقفة عزیمت خود قرار داده،
ساارانتام لبه و اسااتیال بر آن را از طریق پدیدارشااناساای اسااتوالیی خود ،بزرگترین
دساتاورد همة زندگیاش میشامرد :اصااهت روانشاناسای ،یونی گرایشای که میخواسات با
فروکاسااتن حقایق ضااروری ریاض ای و منفقی به کنشهای روانی خا و امکانی ،و با
نسبی سازی قوانین مفلق عقالنی ،آنها را از جایگاه اعتبار کلی و ضروریشان فرو آورد.
عهمة آرار هوساارل در طول حیاتش با فهمی از اصاااهت روانشااناساای به منزهة ساالب
اطمینان و قفویت 10از هر یقین فلسافی از رهگذر علیّت پیتنکردشاناختی 11آ از شاده بود
از میاان برداشاااتن این تهادیاد [ ،]...تتسااام دساااتااورد هماة زنادگیاش مینمود.
(.)Blumenberg, 2006: 19
اکنون ،در اصااهت انساانشاناسای ،که او ،در وهلة ناسات ،به شالر ،و ساو
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نسا ابات میداد ،نیز همین نااپاایادارساااازی و تزهزل پیش میآماد .و از این جهات آنچاه او
اصااهت انساانشاناسای مینامید ،در نظرش چیزی جز همان اصااهت روانشاناسای نبود وهو
اینبار در ظاهری مبدّل .مااهفت هوساارل با اصاااهت انسااانشااناساای از همین انگیزه
برمیخاسات چرا که مشاابه همین نسبی سازی قوانین منفقی ،با اصاهت انسانشناسی نیز
روی میداد با پیوند زدن اعمال و کنشهای محض آگاهی اسااتوالیی با ،به توبیر ژان-
کلود مونود ،عانساان .به منزهة ی ،هیأت تأهیفی 12یونی وضاع جسامی ،روانی یا فرهنگی
خا او که به سااختمان زیساتی-روانیاش ربط داشات یا با ریشاه دواندنش در ی ،بساتر
فرهنگی خاا و تویناات امکاانی برآماده از آن 13مرتبط بود (Monod, 2009: 222-
 .)3این تقیّد به شاارایط امکانی خا یا ،باز به توبیر ژان کلود مونود عخا بودگی،.14
خواه به تحیّز انساان در جاموه و فرهنگی خا مرتبط باشاد خواه از سااختار و سااختمان
روانتنیاش برآید ،به هر حال ،حاصاالش سااتردن اعتبار کلی و ضااروری از هر حقیقتی
است که دربارهی او بتوان گفت.
هوسارل در این ساانرانی در برابر اصااهت انساانشاناسای ،عاصااهت امر اساتوالیی .15را
مینشااند که هر چند با دکارت آ از میشاود ،از وسایعترین دید کلیة تقالها و تکاپوهای
فلسفة جدید برای دست یافتن به ی ،فلسفة حقیقی را ،که اهبته سرانتام در پدیدارشناسی
استوالیی تحقق میپذیرد ،در بر میگیرد:عاین گرایش سوبژکتیویستی که منش و خصلت
خا این دوران اسات از همان آ از در دو جهت مااهف به کار میافتد یکی در سامت و
ساوی اصااهت انساانشاناسای (یا اصااهت روانشاناسای) ،دیگری در سامت و ساوی اصااهت امر
اساتوالیی .فراهم کردن بنیاد و مبنایی ساوبژکتیو برای فلسافه را که ضارورت آن بر دوام
احساس میشد-گروهی بر آنند که -بی گمان روانشناسی از عهده برمیآید .اما ،از سوی
دیگر ،به ی ،علم ساااوبژکتیویتة اساااتوالیی ،علمی از گونهای کامالً نو ،نیاز میافتد که
همهی علمها و از این رو ،خود روانشاناسای نیز باید ناسات بر پایهی آن به نحو فلسافی
بنیاد نهاده شود.)Husserl, 1989: 164-5( .
از دیدگاه پدیدارشاناسای اساتوالیی ،همة موجودات درون جهانی ،از جمله دازاین من،
باه منزهاة انساااان ،تنهاا باه منزهاة عمحتوای یا ،خودادراکی 16تتربی خاا  .برای من
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استوالیی وجود دارند .من ،در مقام منِ استوالیی ،17همان منی هستم که این خود ادراکی
را در عمل تحقق میباشم و چونان تتربهای بردوام دستاوش آن هستم (همان.)17۴ ،
از این رو ،عفلسافة دازاین انساانی ،.نه تنها صاورت مبدّهی اسات از اصااهت روانشاناسای،
بلکه ،در همان حال ،بازگشاااتی اسااات به همان ساااادهانگاری رویکرد طبیوی که اتفاقاً
پدیدارشناسی استوالیی از رهگذر تحویل پدیدارشناختی یا اپوخه در پی تفو یافتن بر آن
اسات (همان .)179 ،با این حساا  ،انساانشاناسای فلسافی ،در نظر هوسارل ،راتاً فاقد
خصالت علمیبودن اسات .و به سابب همین فقدان راتی اسات که هوسارل اندیشاههای شالر
و هایدگر را عدول و خروج از پدیدارشناسی میداند.
آنچاه تااکنون گفتیم ،هماه در جهات تاأییاد و توضا ایح دعوی بلومنبرگ مبنی بر عمنع
انساانشاناختی .در پدیدارشاناسای هوسارل بود .اما حتی با پذیرفتن اینکه انساانشاناسای
فلساافی ،از آن رو که در بند رویکرد طبیوی گرفتار مانده و از آن رهایی ندارد ،از اساااس
نمیتواند با پدیدارشاناسای اساتوالیی پیوندی درونی داشاته باشاد و با آن درآمیزد ،باز جای
آن باقی است که جایگاه آن در چارچو پدیدارشناسی استوالیی به دقت توریف و تحدید
گردد ،و اینجاسات که پیچشای در تفکر هوسارل نسابت به انساانشاناسای فلسافی نمایان
میگردد که از جهت بحث کنونی ما میتواند حائز اهمیت باشااد .تقریباً در آخرین ساافور
همین ساانرانی اسات که هوسارل از عپیوند درونی .انساانشاناسای و پدیدارشاناسای
اساتوالیی ساان میگوید :عاین رابفة ریب و یگانه ،این همراساتایی میان روانشاناسای
قصاادی و پدیدارشااناساای اسااتوالیی ،طبیوتاً محتاج تبیین اساات .بر پایة آخرین دالیل
اساتوالیی باید به طور بدیهی روشان شاود که چرا در واقع روانشاناسای ،یا اگر تمایل دارید
انساانشاناسای ،علمی تحصاّلی در کنار ساایر علوم ،در کنار رشاتههای علوم طبیوی نیسات،
بلکه با فلسفه در مونای استوالیی آن پیوندی درونی دارد( .همان.)181 ،
روانشاناسی ،یا آنطور که هوسرل در این سانرانی میگوید ،روانشناسی توصیفی یا
اسااتوالیی ،به هیچ روی علمی پوزیتیو در عرض سااایر علوم تتربی نیساات ،بلکه نزد
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هوسارل از شاأن و منزهت علمی ویژهای برخوردار اسات ،و اهبته این جایگاه علمی ممتاز
هنگامی به روانشااناساای تولق میگیرد ،که روانشااناس بتواند با پشاات ساار نهادن
ساادهانگاری رویکرد طبیوی ،به قلمرو انترساوبژکتیویتهی اساتوالیی 18گام نهد .سارانتام،
بدین مونا ،روانشاناسای پدیدارشاناختی میتواند با پدیدارشاناسای اساتوالیی درآمیزد .بدین
ترتیب ،هوسارل از ایدة ی ،روانشاناسای اساتوالیی ،یا متسااویاً انساانشاناسای اساتوالیی،
ساااان میگویاد .اگر این عنوان اخیر ریاب مینماایاد ،این را هم باایاد اضاااافاه کنیم کاه
هوساارل سااالها بود در ضاامن یکی از نوشااتههای منتشاار نشاادهی خود با عنوان
عانسااانشااناسای اسااتوالیی .صااراحتاً از امکان آن سااان گفته اساات ( Cabestan,
.)2015: 229
بناابراین ،باه نظر میرساااد کاه این ممنوعیات انساااانشااانااختی کاه بلومنبرگ باه
پدیدارشناسی هوسرل نسبت داده ،امری است یکسره نسبی .اهبته مسئلة هوسرل در اینتا
تنها تویین جایگاه دقیق انسااانشااناسای اساات به شایوهای که شاارط و اهزام اسااتوالیی
پدیدارشاناسای را زیر پا نگذارد .از این رو ،به همین نیز بسانده کرده ،خود دربارة محتوای
این انسانشناسی استوالیی سانی نرانده است.19
انسانشناسیگرايی در چارچوب وجودشناسی بنیادی
اکنون که دیدگاه هوساارل دربارة انسااانشااناس ای فلساافی و جایگاه آن در چارچو
پدیدارشناسی استوالیی او تا اندازهای روشن شد ،برای درک بهتر جایگاه انسانشناسی در
کتا وجود و زمان هایدگر ،شاااید بهتر آن باشااد که از دیدگاه هوساارل نس ابت به آن و
رابفهاش با اصااهت انساانشاناسای آ از کنیم و از رهگذر این فهم اوهیة هوسارل به دیدگاه
هایدگر در اینباره دست یابیم.
این باور ساالهاسات در میان هایدگر پژوهان رواج گرفته و عمیقاً ریشاه دوانیده اسات
که هوسارل به ر م تصاریحهای پی در پی هایدگر بر اینکه انگیزه و رض اصالی او در
این ارر نه انسااانشااناختی ،که وجودشااناختی اساات ،تحلیل دازاین را به نادرساات با
انساانشاناسای فلسافی یکساان انگاشاته ،و از این رو ،احیاناً ناساتین کسای اسات که به ساوء
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تفسایرها و ساوء برداشاتهای انساانشاناختی از آن دامن زده اسات .یکی از حواشای که وی
بر نسا اااة شااااصا ایاش از وجود و زماان نوشا اتاه باه روشااانی گویاای همین مفلاب
اساات:عهایدگر توضاایح پدیدارشااناختی-تقویمی همة نواحی موجودات و کلیات[ ،بلکه]
سارتاسار ناحیة جهان را به [توضایح] انساانشاناختی منقلب یا منتقل میکند 20کل مسائله
[ی ]،تراگشات/برگرداندن 21اسات ،با من ،22دازاین متناظر میگردد و یره .بدین طریق،
همهچیز عمیقاً مبهم شاده ،ارزش فلسافیاش را از دسات میدهدHusserl, 1994: ( .
.)13
عبارت  Übertragungکه به مونای عترجمه .نیز هساات ،برای فهم دیدگاه کلّی
هوسارل راهگشااسات .شااید بتوان این جمله را اینگونه خواند :عکل مسائلة [در وجود و
زمان] ،ص ارفاً برگردان و ترجمهای اساات از مساائلة خود منCumming, 2001: ( .
 .)50حاشایهای که دو صافحه پیش از این آمده نیز مؤیّد این برداشات اسات :عاین همان
بازگویی و بازآفرینی 23آموزهی من میبود ،اگر این عروشانشاده ،.بر روشانشاده به طریق
پدیدارشاناختی-تقویمی دالهت میکرد .)Husserl, 1994: 12( .همچنین ،عبارت عو
یره .از این حاکی اساات که گویا هوساارل فهرسااتی از این دساات تناظرها را (میان
اصافالحات کلیدی پدیدارشاناسای خود و برگردان آن به تحلیل اگزیساتنسایال دازاین)
پیش رهن دارد ،که تناظر دازاین-من 24تنها نموداری از آن اسااات .روی همرفته ،چندان
بیراه نیساات اگر اینطور اسااتنباط شااود که در نگاه هوساارل کل برنامة وجود و زمان
همچون عترجمهای .انسااانشااناختی از پدیدارشااناساای خود او نمودار گردیده وهو این
ترجمه با تغییر و تبدیلها ،بلکه تحریفهایی از مسئلة اصلی نیز همراه بوده باشد.25
اهبته گاه کوشایدهاند سابب اصالی این ساوءتفاهم را در خود کتا وجود و زمان بیابند.26
اما اگر این واقویت را پیش چشام آوریم که میان هوسارل و هایدگر دربارهی جایگاه نسابی
انساانشاناسای فلسافی و پدیدارشاناسای (هر ی ،در مونای خا خودشاان) سارانتام اتفا
نظر وجود دارد ،آنگاه ارتکا چنین خفایی از جانب هوسارل بیشتر مایة شاگفتی خواهد
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بود .در واقع ،همانطور که در مورد هوسارل دیدیم ،برای هایدگر نیز مسائلة اصالی ،تویین
جایگاه دقیق انساانشاناسای در چارچو پدیدارشاناسای ،وهو به مونای مورد نظر خودش به
عنوان تحلیل اگزیساتنسایال ،و اهبته بازساازی آن بر پایة این رهیافت پدیدارشاناختی جدید
اسات ،و نه به هیچ روی ارائة نسااة انسانشناختی از پدیدارشناسی استوالیی و یا حتی رد
کردن و کنار گذاشتن انسانشناسی فلسفی.
برای آنکاه دیادگاه هایادگر دربارة انساااانشا انااسا ای فلسااافی در نسا ابات با تحلیل
اگزیساتنسایال دازاین روشان گردد ،ناسات باید از با تمهید مقدمه و زمینهچینی ،حدود و
رغوری را مشاا کنیم که خود هایدگر برای تحلیل اگزیساتنسایال ترسیم نموده است از
این راه مولوم خواهد شد که مسئلة کلیّت و یکوارچگی 27ساز و نهاد بنیادی دازاین را نباید
با مسائلة کمال و جامویت 28تحلیل اگزیساتنسایال اشاتباه بگیریم ( Cabestan, 2015:
 .)230متمایز کردن این دو ،برای فهم درسات دیدگاه هایدگر نسابت به انساانشاناسای
فلسفی ضروری است.
چناان کاه میدانیم ،برای هاایادگر سااااختاار پروا-کاه ساااه تویّن اگزیساااتنسا ایاال
اگزیساتنسایاهیته ،فکتیسایته و فروافتادگی را در همبساتگیشاان دربرگرفته اسات-سااز و نهاد
بنیادی وجود دازاین را عدر کلیّت و یکوارچگیاش ،.29نمایان میسااازد (.)GA2: 254
اما این نمودار سااختن سااز و نهاد بنیادین وجود دازاین در کلیّتاش ،بدین مونا نیسات که
وجود دازاین و تویّنات اگزیستنسیال گوناگون او به ساختار آ ازین پروا فروکاسته میگردد،
به شایوهای که سااایر توینات اگزیسااتنسایال که از رهگذر تحلیل اگزیسااتنسایال فرادید
آمدهاند  -از قبیل :دهمشااغوهی/اهتمام ،30پروای دیگری ،31تاریامندی و یره  -بتوانند از
این سااختار واحد اساتاراج و اساتنتاج گردند .گساترة شامول تحلیل اگزیساتنسایال هرگز
نمیتواند تا بدین مرتبه باشاد ،چراکه تویّنهای اگزیساتنسایال تنها برای ا راض مربوط به
وجودشاناسای بنیادی اسات که آشاکار میگردند .و از این نظر ،هیچگاه نمیتوانند سارتاسار
گساترة توینّات وجودشاناختی دازاین را دربربگیرند ،و وجود دازاین را به تمامی اساتیفا کنند.
بدین ترتیب ،همان چشامانداز وجودشاناختی که تحلیل اگزیساتنسایال در درون آن عمل
میکناد خواه نااخواه حادودی را بر آن تحمیال کرده ،آن را در جهات خااصا ای پیش

پديدارشناسی و «ممنوعیت انسانشناختی» ( ...احسان کریمی ترشیزی و احمدعلی حیدری) 17
میبرد:ع رض از تحلیال دازاین ناه بنیاادگاذاری وجودشا انااختیِ انساااانشا انااسا ای ،کاه
وجودشاناسای بنیادی اسات .این [وجودشاناسای بنیادی] ،هر چند ناگفته ،مسایر مالحظات
تاکنونی ،گزینش پدیدارها ،و حدود و رغور پیشاابرد تحلیل را تویین کرده اسااتGA ( .
.32)2: 265
از آنجا که رض از تحلیل اگزیساتنسایال ،وجودشاناسای بنیادی است ،که سرانتام بر
محور عروشاانسااازی زمان به منزهة افق اسااتوالیی پرسااش وجود .میگردد ،تحلیل
اگزیستنسیل ناگزیر است آن تویّنهای گزیستنسیاهی را تثبیت کند که به این روشنسازی
مربوط میشاوند و از این رو ،نمیتواند عوجودشاناسی کامل و مستوفایی 33از دازاین بدست
بدهد .)GA2: 23( .از پایبندی تحلیل اگزیساتنسایال به وجودشاناسای بنیادی ،برمیآید
که تحلیلهای اگزیساتنسایالِ جایگزین نیز تصاورپذیر باشاد و چه بساا بتوان از امکان چنین
تحلیلی ساان گفت تحلیلی اگزیساتنسایال بر پایة سااختار پروایی از اگزیساتنسایالهایی
دیگر ،و این برداشااات ما شااااید بیارتباط نباشاااد با آنچه هایدگر خود در وجود و زمان
عبنیادگذاری وجودشاناختی انساانشاناسای .مینامد ،و از این دیدگاه اسات که این ادعای
هایدگر دالهتآمیزتر مینماید :عبرای مقصااود ی ،انسااانشااناس ای ممکن ،یا به سااان
دقیقتر ،بنیادگذاری وجودشاناختی آن ،تفسایر پیشرو ععناصاری .چند را بدسات میدهد
که در عین حال بیاهمیّت و یرراتی 34هم نیساتند( .همان) .تحلیل دازاین عناصاری از
ی ،انسااانشااناس ای فلساافی جدید را بدساات بدهد ،که میتوان آن را به صااورت ی،
انساانشاناسای پدیدارشاناختی تصاور کرد یا ،به توبیر خود هایدگر :عی ،انساانشاناسای
اگزیساتنسایال-پیشاینی( .35همان .)183 ،این انساانشاناسای پدیدارشاناختی از بن و بنیاد
متفاوت اسات با انساانشاناسایهای برآمده از سارچشامههای اندیشاة یونان باساتان و
درآمیاته با آبشااورهای اههیات مسایحی در قرون وسافی که توریفشاان از انساان به
عنوان حیوان ناطق یا تصویر خدا 36یا هر چیز دیگر سرانتام بر ی ،وجودشناسی جوهری
یا انتو-تئوهوژی استوار است.
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از این رو ،پرساش از امکان ی ،انساانشاناسای فلسافی پدیدارشاناختی یا وجودشاناختی
در چشامانداز کلی وجود و زمان به هیچ وجه نامربوط نیسات .نباید شاتابزده تصاور کرد که
هایدگر در آنجا از اسااس منکر انساانشاناسای فلسافی شاده ،و اگر در آن باری ،شاویم،
نسابت دادن عممنوعیت انساانشاناختی .به پدیدارشاناسای هایدگری بر اسااس وجود و
زمان ،دساتکم ،امر مسالمی نیسات و جای چون و چرای بسایار دارد .نهایت آنکه این
انسااانشااناساای باید بر تحلیل دازاین مبتنی گردد .بدین مونی که مفاهیم بنیادین آن را
تحلیل سااز و نهاد وجودی دازاین فراهم آورد ،نزدی ،به همان که در مورد پدیدارشاناسای
استوالیی هوسرل بیان گردید.
در کتا کانت و مسائلة مابوداهفبیوه ( )GA3: 207-214; 226-230و همچنین،
مناظرهی داوس ( )GA3: 290-292که میان او و کاسایرر بر سار تفسایر کانت و مسائلة
انساان درگیر شاده بود ،تلقی هایدگر از ایدة ی ،انساانشاناسای فلسافی صاورت روشانتر و
صاریحتری به خود گرفته اسات .او از ی،ساو در برابر اتهام انساانشاناسای به مونای اصااهت
انساانشاناسای 37و انساانمرکزگرایی 38از خود دفاع میکند ،اما از ساوی دیگر صاراحتاً از
ی ،انسااانشااناساای فلساافی در نساابت با اندیشااة خود سااان میگوید .دربارة این
انساانشاناسای فلسافی باید پیش از هر چیز این ساه مورد هحاظ شادهباشاند :اول باید مفهوم
خود انساانشاناسای فلسافی به ویژه از جهت قید فلسافی آن روشان بشاود .یونی مولوم کنیم
که ی ،انسااانشااناساای به چه مونایی میتواند فلساافی تلقی شااود.دوم باید جایگاه
انساانشاناسای فلسافی و کارکرد آن در کلیت فلسافه به دقت تویین شاود ،و این تنها در
صاورتی ممکن اسات که نسابت مسائلة انساان (پرساش از رات انساان) با مسائلة اصالی خود
فلسافه (پرساش از مونای وجود) مشاا گردد .ساوم ی ،انساانشاناسای فلسافی تنها
زمانی میتواند متصاور گردد که نه بر مفهوم انساان از آن جهت که انساان اسات بلکه بر
مافاهاوم دازایان از آن روی کااه رات آن در اساااتاواال ،ی اا بااه تاوابایار خاود هااای ادگار
برونمرکزیبودن ،39نمود میکند تمرکز داشااته باشااد .از این رو ،مرکزیت انسااان در این
انساانشاناسای فلسافی به هیچ رو مبیّن ی ،نوع انساانمرکزگرایی نمیتواند باشاد ،چرا که
آنچه در مرکز قرار گرفته راتاً برونمرکز است.
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مختصات يک انسانشناسی پديدارشناختی در برابر انسانشناسی سنتی
منازعهای که بر سار مسائلة اسااسای و کانونی انساانشاناسای فلسافی ،یونی چیساتی
انسااان ،درگیر میشااود ،تنها بر تویین خصااوص ایتی که از طریق آن وجود انسااانی تویّن
میگیرد منحصار نیسات بلکه فارغ از آنکه این خصاوصایت تویّن دهندة چه باشاد ،این
مفلب نیز در این منازعه خواساته میشاود که آن خصاوصایت ،به چه کیفیتی ،وجود انساانی
را تویّن داده اسات چند و چون این توینباشای خود مسائلهای اسات انساانشاناختی .از این
جهت ،دو مفهوم اسااسای را میتوان برشامرد که در تویین ی ،انساانشاناسای فلسافی به
طور کلی مؤررند :ناسات ،ی ،تویّن انساانشاناختی بنیادی اسات (توریف انساان) که آن
خصاوصایتی اسات که رات انساان متوین میساازد .دوم ،ی ،اهگوی انساانشاناختی اسات
که فهمی از شایوه و اسالو تویّن گرفتن وجود انساان از رهگذر آن خصاوصایت عرضاه
میکند .40بر این زمینه میتوان نوع انساانشاناسای پدیدارشاناختی را از نوع انساانشاناسای
سنتی بازشناخت و تقابل وجودشناختی روشنی میان آن دو برقرار نمود.
اساس انسانشناسی سنتی بر قیاس نهاده شده و این را در هر دو تیرة آن،که یکی از
فلساافة یونان برخاسااته و دیگری از دلِ اههیات مس ایحی سااربرآورده اساات ،میتوان به
روشنی دید چیستی انسان میبایست ناگزیر در قیاس با امر دیگری ،خدا یا حیوان ،مولوم
بشااود .این نحوه و اساالو خا تویین چیسااتی انسااان ،در همان توریف ساانتی او در
ضااابفة ( ζῷον λόγον ἔχονجاندار دارای هوگوس ،جانور گویا) انوکاس دارد .وجود
آدمی ترکیبی اساات برآمده از طور وجودی خا موجود جاندار به طور کلی ،و ی ،تویّن
برافزودة انسانشناختی ،که نسبت به جنبة جانداربودن او اهبته بیرونی است و به آن اضافه
میگردد .در تیرة اههیاتی نیز که انساان به منزهة موجودی آفریده بر صاورت خدا نگریساته
شده ،باز وضع از همین قرار است.
هایدگر ،در بند دهم از کتا وجود و زمان ،به هر دو تیرة انسانشناسی سنتی تاخته و
آنها را درسات از همین جهت که میخواهند انساان را بر پایة قیاس با امر دیگر مشاا
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کنند نقد میکند .در خصااو تیرة ناساات ،که انسااان را در قیاس با حیوان به منزهة
وجودی ترکیبی و تأهیفی مشااا میکند ،مینویسااد :عشاایوهی وجود حیوان [ ]...در
اینجا در مونای پیش دسات بودن و پیشاامد صارف فهمیده میشاود .نفق ،عفیة واالتری
اسات که شایوة وجودی آن به همان اندازة شایوة وجود این موجود تأهیف شاده مبهم باقی
میماند.)GA2: 48( .
و اهبته ،همین نقد به عینه در مورد تیرة اههیاتی انساانشاناسای سانتی وارد اسات ،چه در
آن نیز درساات از همین اهگو پیروی میشااود ،وهو مصاادا طرف قیاس در آن به کلی
متفاوت اسات .41فشاردة ساان هایدگر این اسات که در هر دو خط انساانشاناختی ،پرساش
از وجود این موجود ،یونی انساان ،به درساتی طرح نمیشاود .حتی هنگامی که این دو خط
انساانشاناختی بودها در دوران جدید و ریل مفهوم خودآگاهی به یکدیگر پیوند میخورند،
باز هم وضااع از همین قرار اساات .به جای آن ،هر بار وجود آدمی بر حسااب نوع وجود
موجود پیشدساتی ،42همچون دیگر موجوداتی که در جهان مورد تالقی و مواجهة ما قرار
میگیرند ،تفسایر و توبیر میگردد .و درسات به همین خاطر اسات که رات انساان از اسااس
نادیده میماند .یا به سااان دقیقتر ،فروکاسااته میگردد .در مقابل ،وجود انسااان از راه
نسبت بیبدیلی که با وجود میگیرد باید توصیف و تویین گردد.43
بنابراین ،میتوانیم بگوییم که انساانشاناسای فلسافی مورد نظر هایدگر ،از دو جهت
تقابل وجودشاناختی آشاکاری با انساانشاناسای سانتی دارد ناسات ،شایوه و اسالو
انسااانشااناس ای باید چنان باشااد که در آن وجود انسااانی بیآنکه به منظور مقایسااه بر
ساانتهای چون دیگر جانداران ،یا حیوانات ،تفبیق داده شااود ،تویین گردد .دوم ،نگاه ما
میبایسات بر خود اگزیساتن داشاتن انساان متمرکز گردد ،و بر پایة سااز و نهاد بنیادی و
افق کلی آن ،چیسااتی وجود انسااانی را مولوم کند .پژوهش فلساافی در خصااو وجود
انساانی که بر این شایوه رفتار کند ،از گونة پدیدارشاناختی شامرده میشاود ،چه برای تویین
وجود انسااانی ،بر پدیدار انسااان تمرکز دارد .عتحلیل وجودشااناختی دازاین .ی ،چنین
پژوهشای اساات .هایدگر در مقدمة روششااناختی خود بر تحلیل دازاین الزمة ی ،چنین
پژوهشای در خصاو انساان را این طور بیان میکند :این تحلیل فلسافی انساان نباید از
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مقوالت از پیش ساااخته شااده و آماده بهره بگیرد ،بلکه عشاایوة تفساایر (واگشااایی) و
دساترسای 44باید به گونهای انتاا گردد که این موجود در خودش از جانب خودش بتواند
خود را نشاان دهد ،.آن هم عآن گونه که در وهلة ناسات و ا لب هسات ،در هرروزینگی
میااناهحاالاش .)GA 2: 16( .45آنچاه این تحلیال باایاد تبلور بادهاد ،آن عسااااختاارهاای
راتی .اسات که برای عهر شایوة وجود داشاتن دازاین واقع بوده ،.46تویین کننده باشاند
(هماان .)17 ،انساااانشا انااسا ای پدیادارشاااناختی ،در تلقی هایدگری از آن ،بر گرد ی،
هرمنوتی ،هرروزینگی تبلور مییابد ،که در آن انسااان میبایساات چون موجودی خود-
تفساایرگر در متن و بسااتر کردارهای هرروزینهاش یافته و فهمپذیر گردد .و این یکی از
مهمترین جهاتی است که هایدگر به جای عانسان .عنوان دازاین را اختیار کرده .47تالش
هایدگر در نیمة اول کتا وجود و زمان یکسره بر کاربست همین هرمنوتی ،هرروزینگی
مصروف گشته است.
نتیجهگیری
جایگاه انساانشاناسای فلسافی در فلسافه ،به طور کلی ،و در نسابت با پدیدارشاناسای به
طور خا  ،به ویژه برای هوسااارل و هایدگر ،همواره به عنوان مسااائلهای جدی و حائز
اهمیت مفرح بوده اسات .تنش میان این دو جریان همعصار،پدیدارشاناسی و انسانشناسی
فلسافی،تا آنجا پیش میرود که مینماید نوعی توارض و ناساازگاری درونی آشاکار میان
پدیدارشاناسای و انساانشاناسای فلسافی وجود داشاته باشاد .برخی اظهار نظرهای صاریح از
جانب پدیدارشاناساانی چون هوسارل و هایدگر در خصاو انساانشاناسای فلسافی نیز این
گمان را تقویت نموده که گویی مااصاامت آشااتیناپذیری میان این دو درگیر اساات .به
عنوان نمونه ،میتوان از بلومنبرگ یاد کرد که در کتا خود با عنوان توص ایف انسااان از
عممنوعیت انساانشاناختی .در پدیدارشاناسای هوسارل و هایدگر به عنوان امری متقن و
مفلق ساااان میگویاد .اماا پرساااش اینجااسااات کاه آیاا باه راساااتی ،این ممنوعیات
انساانشاناختی برتابیده از ی ،توارض راتی میان پدیدارشاناسای و انساانشاناسای فلسافی
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اسات و به هیچوجه امکان صاحبت از ی ،انساانشاناسای ساازگار با پدیدارشاناسای وجود
ندارد
در مورد هوس ارل ،بلومنبرگ موتقد اساات که پدیدارشااناس ای اسااتوالیی او به کلی با
هرگونه انساان شاناسای ،خواه فلسافی باشاد خواه نباشاد ،متوارض اسات .در این نوشاتار نشان
دادیم که برخی جمالتی که هوساارل خود در ساالسااله سااانرانیهایش تحت عنوان
عپدیدارشناسی و انسانشناسی .ایراد نموده به چنین برداشتی راجع به موضع او نسبت به
انساانشاناسای فلسافی دامن زده اسات .در این ساانرانی ها ،هوسارل ،مادامی که از اصااهت
انسااانشااناساای سااان میگوید ،آن را به همان دیده مینگرد که در تمام طول حیات
خویش به اصااهت روانشاناسای مینگریسات .به دیگر بیان ،در نظر هوسارل همانگونه که
اصاااهت روانشااناس ای از راه فروکاسااتنِ حقایق علمی به کنشهای روانی ،هرگونه اعتبار
علمی و قفویتی را از چنگ فلسفه و سایر علوم میرباید ،اصاهت انسانشناسی نیز با پیوند
زدن اعماال آگااهی باه مفهوم انساااان ،از آن حیاث کاه باا ویژگیهاای فرهنگی ،اقلیمی،
تاریای و زیساتی خا تویّن یافته اسات ،متدداً این تقیّد به شارایط امکانی خا را بر
سار راه پدیدارشاناسای قرار داده و در نتیته اعتبار کلی و ضاروری هر حقیقتی را از آگاهی
میساتاند .هذا برای هوسارل اصااهت انساانشاناسای چیزی جز شاکلِ جدیدی از اصااهت
روانشاناسای نیسات .این در حاهی اسات که هوسارل دساتاورد بزرگ خویش را در تقابل با
این دسات اصااهت روانشاناسای  -پدیدارشاناسای اساتوالیی میداند و در نتیته برای او
پذیرفتن اصااهت انساانشاناسای همانا به مااطره انداختن این دستاورد تلقی میشود .از این
رو بلومنبرگ از عدم امکان انساانشاناسای فلسافی در بساتر پدیدارشاناسای اساتوالیی ساان
میگوید.
باری ،چنانکه گفته شاد تمام ساانان هوسارل به اینجا ختم نمیشاود ،بلکه در ادامة
ساانرانی خود ،از سااحت دیگری از انساانشاناسای ،به مثابة انساانشناسی استوالیی ،سان
میگوید که همطراز پدیدارشاناسای اساتوالیی اسات و پیوندی درونی با آن دارد .به نظر
هوساارل ،اگر روانشااناساای و به همان اندازه ،انسااانشااناساای از بند رویکرد طبیوی
ساادهانگارانه رهایی یابد ،آنگاه نه تنها در تغایر با پدیدارشاناسای اساتوالیی نیسات ،بلکه
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پیوندی راتی و درونی با آن برقرار میکند.
بنابراین ،برخالف دعوی بلومنبرگ که امکان هرگونه انسااانشااناس ای فلساافی را در
نسابت با پدیدارشاناسای اساتوالیی نفی میکند ،هوسارل خود تنها تا آنجا با انساانشاناسای
به مااهفت برمیخیزد که در تقابل با نقش اساتوالیی پدیدارشاناسایاش باشاد وگرنه به
هیچ روی ،منکرِ امکان طرح ی ،انسانشناسی فلسفی که پیوندی درونی با پدیدارشناسی
استوالیی داشته باشد نیست.
در مورد هایدگر ،تنش میان انساانشاناسای و پدیدارشاناسای به شایوهای دیگر و چه بساا
بحرانیتر-بروز میکند .این تنش بیش از هر چیز برخاساته از نقدهایی اسات که هوسارل
بر هایدگر و راهی که او در وجود و زمان پیش گرفته وارد نموده اسااات .تحلیل دازاین از
نگاه هوسارل ،نه پدیدارشاناسای ،بلکه انساانشاناسایای سات که ارزش فلسافی خود را از
دسات داده اسات .در واقع کل ارر وجود و زمان را برگردانی انساانشاناختی از پدیدارشاناسای
اساتوالیی خود میداند که نه تنها حرف تازهای در پدیدارشاناسای نمیزند ،بلکه بسایاری از
عناصار و اصافالحات کلیدی آن ،ترجمانی نادرسات از عناصار و اصافالحات پدیدارشاناسای
استوالیی خود اوست.
هیکن چنین برداشااتی از وجود و زمان نمیتواند درساات باشااد .همانگونه که نشااان
دادیم هایدگر به هیچ عنوان نسابت به جریان انساانشاناسای فلسافی بیتفاوت نبوده و او
نیز همچون استادِ خویش ،هوسرل ،همواره مسئلة تویین جایگاه انسانشناسی در نسبت با
پدیدارشناسی ،این بار به مونای هایدگری آن ،را پیش چشم داشته است .در پدیدارشناسی
هایدگر نیز ،همانند هوساارل ،انسااانشااناساای در مونای اصاااهت انسااانشااناساای و
انساانمرکزگرایی ،فاقد اعتبار اسات .اما به مونای عمیقتری میتوان از ی ،انساانشاناسای
فلسافی پدیدارشاناختی که بر تحلیل اگزیساتنسایال دازاین مبتنی باشاد ،ساان گفت .مسائله
این اساات که اوالً باید مونا و ایدهی این انسااانشااناسای به قدر کافی ایضاااح بشااود ،به
خصاو از آن جهت که متصاف به عفلسافی .اسات .دوم ،باید جایگاه و کارکرد آن در
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کلیت فلسافه و پیوند راتیاش با مسائلة کانونی فلسافه (پرساش از مونای وجود) مشاا
بشاود .ساوم ،این انساانشاناسای که بر تحلیل اگزیساتنسایال دازاین مبتنی اسات ،از آنجا که
نه بر انسااان چونان انسااان ،بلکه بر خصاالت برونمرکزی انسااان تمرکز دارد ،نمیتواند
منتهی به ی ،انسانمرکزگرایی با اصاهت انسانشناسی دانسته شود.
دیدیم که تحلیل سااز و نهاد دازاین اگرچه دارای یکوارچگی و کلیّت اسات ،اما جامع و
تمام نیسات بدین مونی که تمامی تویّنهای اگزیساتنسایال دازاین به سااختار پروا محدود
نمیشاود .در واقع ،تویّنات اگزیساتنسایال دازاین در پرتو مقتضایات وجودشاناسای بنیادین -
و به منظور روشانساازی افق اساتوالیی پرساش از وجود  -آشاکار میشاوند و هذا همین
چشاامانداز وجودشااناختی ،حدود و رغور تحلیل دازاین را که درون این چشاامانداز عمل
میکند ،تویین میکند .در نتیته ،میتوان از تحلیلهای دیگر مبتنی بر اگزیستانسیالهای
بدیلی سااان گفت که از چشاامانداز متفاوتی به آنها نگریسااته میشااود .تحلیل دازاین،
آنگونه که هایدگر آن را ترسایم نموده ،عناصاری از ی ،انساانشاناسای فلسافی جدید را به
دست میدهد که اهبته از انسانشناسیهای سنتی به کلی متمایز است.
انساانشاناسای پدیدارشاناختی ،یا به توبیر خود هایدگر ،عانساانشاناسای اگزیساتنسایال-
پیشا اینی ،.هم از حیث توریفی که از انساااان به دسااات میدهد ،و هم از حیث اهگوی
انساانشاناختی خا آن با انساانشاناسایهای سانتی تفاوت دارد .انساانشاناسایهای سانتی،
چه از سانت فلسافة یونانی برخاساته باشاند و چه از اههیات مسایحی و یا ترکیب و تأهیف آن
دو ،در هر حال بر قیاس مبتنی هسااتند .در فلساافة یونانی انسااان ،حیوان ناطق توریف
میشاود و در مقایساه با ساایر جانداران تنها ممیزة انساانشاناختیِ آن ،ناطق بودن پنداشاته
میشاود .در اههیات مسایحی نیز انساان آفریده شاده بر تصاویر خدا اسات و باز هم در قیاس
با امر دیگری توریف و تویین میشاود .اما انساانشاناسای پدیدارشاناختی ،نه از راه قیاس
انساان با امر دیگر ،که در ارر آن طور وجودی خا انساان یکساره نادیده باقی میماند،
بلکه از منظر نحوة وجودی مات به او (اگزیسااتن ) چیسااتی وجود انسااانی را مفرح
مینماید ،و تمرکز خود را بر خود پدیدار انساان بودن قرار میدهد .بدین ترتیب ،انساان در
تحلیل اگزیسااتنساایال به منزهة ی ،پدیدار مورد کاوش قرار میگیرد تا در نهایت بتواند
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ساختارهای راتی تویینکنندهاش را در نسبت با وجودش آشکار نماید.
بنابراین همانگونه که دیدیم ،اگر از انساانشاناسای مونای خا اصااهت روانشاناسای یا
اصااهت انساانشاناسای و انساانمرکزگرایی را خواساته باشایم ،ناساازگاری میان پدیدارشاناسای
و انساانشاناسای ،مسالم مینماید .هیکن ی ،چنین توارضای به هیچوجه راتی یا مفلق
نیسات ،چراکه با تدقیق در مونای انساانشاناسای و پیوند درونی آن با پدیدارشاناسای ،تحقق
ی ،انساانشاناسای فلسافی پدیدارشاناختی کامالً امکانپذیر اسات .همانگونه که هوسارل
خود از امکان طرح نوعی انسااانشااناساای (اسااتوالیی) صااحبت کرده اساات ،در مورد
پدیدارشاناسای هایدگر نیز ممنوعیت انساانشاناختی نه تنها امری مسالم و قفوی نیسات
بلکه میتوان بر پایة تحلیل دازاین در افق وجودشاناسای بنیادین ،از گونهای انساانشاناسای
(پدیدارشناختی) سان گفت.
پینوشتها
1

. Textuelle Mißverständnisse
. misanthropisch
3
. Beschreibung des Menschen
4
. Anthropologieverbot
2

 .5بنگرید به:
Breeur, Roland, 1994, "Randbemerkungen Husserls zu Heideggers
Sein und Zeit und Kant und das Problem tier Metaphysik," in Husserl
Studies 11, 3-63; for SZ: pp. 9-48.
Husserl, Edmund, 1997, “Husserl’s Marginal Remarks in Martin
Heidegger, Being and Time”, Newly edited from the original notes
and translated by Thomas Sheehan, in: Psychological and
Transcendental Phenomenology, and the Encounter with Heidegger
(1927-1931), Ed. And Tr. By Thomas Sheehan and Richard Palmer,
Springer Science & Business Media, 258ff.
6
. Die Stufen des Organischen und der Mensch
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7

. Die Stellung des Menschen im Kosmos
. Anthropologismus
9
. Wissenschaft vom Menschen
10
. Verunsicherung
11
. neurophysiologisch
12
«. la configuration-»homme
13
. Jean-Claude Monod, « L’interdit anthropologique » chez Husserl
et Heidegger et sa transgression par Blumenberg », Revue
germanique internationale [En ligne], 10 | 2009, mis en ligne le 26
novembre 2012, consulté le 13 juillet 2019. URL:
http://journals.openedition.org/rgi/336; DOI: 10.4000/rgi.336
14
. particularité
15
. Transzendentalismus
16
. Apperzeption
17
. transzendentales Ego
18
. intersubjectivité transcendantale
8

 .19بلومنبرگ با اشاااره به برخی آرار هوساارل متأخر در دههی سای (دورهی تاریای) که
بیشاتر دربارهی انترساوبژکتیویته هساتند ،این پرساش را پیش میکشاد که آیا وی به
راساتی امکان ی ،انساانشاناسای فلسافی که بر رهیافتی پدیدارشاناختی اساتوار باشاد را به
رسامیت شاناخته اسات باش ناسات کتا توصایف انساان ،با عنوان عپدیدارشاناسای و
انساانشاناسای .با ی ،فصال نتی بلومنبرگ با اشااره به برخی آرار هوسارل متأخر در
دههی سای (دورهی تاریای) که بیشاتر دربارهی انترساوبژکتیویته هساتند ،این پرساش را
پیش میکشاد که آیا وی به راساتی امکان ی ،انساانشاناسای فلسافی که بر رهیافتی
پدیدارشاناختی اساتوار باشاد را به رسامیت شاناخته اسات باش ناسات کتا توصایف
انساان ،با عنوان عپدیدارشاناسای و انساانشاناسای .با ی ،فصال نتیتهگیری به پایان
میرساد که در آن بلومنبرگ میکوشاد نشاان دهد که عچگونه هوسارل متأخر عنوان
انساااانشاااناساای را برگرفته ،اما هیچ کاری که به آن مربوط بشاااود نکرده اسااات.
( .)Blumenberg, 2006, 454در واقع ،ساان گفتن هوسارل از انساانشاناسای در
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این دوره بیشتر از این جهت است که گسترش دامنهی پدیدارشناسی تا آنجا که با کل
علوم انساانی همپوشانی بیابد ،خواه ناخواه مستلزم آن است که انسانشناسی فلسفی نیز
همچون هر شااخهی دیگر علوم انساانی در سایفره و قلمرو پدیدارشاناسای قرار بگیرد.
این اهبته به هیچ روی آن مونایی نیساات که خود بلومنبرگ از ی ،انسااانشااناساای
پدیدارشناختی انتظار دارد ،که در آن عاستوالباشی ()Transzendentalisierung
به انترسااوبژکتیویته و دیدپذیری ( )Visibilitätانسااانشااناختی [ ]...میتوانند همگرا
گردند ،وهو حتی بر خالف ارادهی ناساااتین پدیدارشاااناساااانBlumenberg, ( .
 .)2006, 237هر چند هوسارل اوهویت انگیزهی اساتوالیی را حفظ نموده ،اما نتوانساته
یا ناواساته میان آن و درونمایهی عپدیدار بودگی )Phänomenalität( .انساان ،از
راه مفاهوهی دیدپذیری او و شرایط این دیدپذیری همگرایی و همسویی ایتاد نماید .از
این جهت ،پرساش اصالی پدیدارشاناسای هوسارهی همواره شاکل تبدل یافتهای اسات از
هماان پرساااش اصااالی کاانتی عچاه میتوانم بادانم  .بادین قرار :عمن چاه چیزهاایی را
میتوانم در بداهت ،در خوددادگی ،همچون پدیدار داشاته باشام  .ایدهی علم مفلق و
متقن هوساارل این واقویت آشااکار را نادیده میگیرد که این عمن .به هیچ روی ی،
عتماشااگر فارغبال و بیطرف .این عاهم نیسات که صارفاً از سار کنتکاوی پرساشای
مورفتشاناختی را پیش کشایده باشاد ،بلکه عمنی .اسات تا بن دندان علقهمند ،دهبساته،
و دارای ساوگیری و رضورزی که همهی حرکات و ساکناتش سارانتام به صایانت
رات و ابراز وجود او در این عاهم مربوط است و به همین جهت است که اصالً میخواهد
بداند .این توجه به مضاامون ص ایانت رات زیسااتشااناختی و شااکل خا بدنمندی
انساان ،بلومنبرگ را به جریان رقیب پدیدارشاناسای ،یونی انساانشاناسای فلسافی دهههای
 ،20-60که به دسات کساانی چون پلسانر و گهلن نشاو و نما کرد نزدی ،میساازد .برای
رهایی از اساتوالگرایی ی،ساویهی هوسارل ،کافیسات از شارایط واقوی امکان وجود ی،
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چنین آگاهی عتماشااگر .خود و جهان بورسایم .همین پرساش ،من اساتوالیی را ناگزیر
دوباره در درون جهان جای میدهد .اکنون مسائله این اسات که آیا میتوانیم از توانایی
آگاهی در فاسااله گرفتن از چیزها ،و تبدیل آنها به ابژه و متولق و از این طریق ،تقوم
باشا ایادن باه یا ،عجهاان ،.و در عین حاال ،فهم خود باه منزهاهی عبااقی ماانادهی.
همهی سالبها ،یونی ،آنچه در برابر همهی تغییرات خیاهی ابژهها ایساتایی دارد ،تبیینی
زیسااتشااناختی بدساات بدهیم اهبته ،این مش ای و ش ایوه ،با مباحثاتی که این روزها
دربارهی بدسات دادن تبیینهای طبیوتگرایانه از آگاهی و قصادیت رواج دارد هماوان
است ،و بلومنبرگ نیز خود به امکان تبیین انسانشناختی قصدیت اشاره کرده است ،که
اهبته مساتلزم لبه بر عهراس از اصااهت انساانشاناسای .اسات .بنگرید بهMonod, ( :
.)2009: 225
20

. transponiert oder transversiert
. Übertragung
22
. Ego
23
. Reproduktion
24
. Ego
21

 .25اینکه هوسارل پدیدارشاناسای خود را در زمرهی علوم ایدتی ،از گونهی علم هندساه
میشاامرد ،از آن جهت که هندسااهی اقلیدساای در همهی ترجمههای آن با اصاال
یونانیاش نزد خود اقلیدس عیناً یکساان اسات ،نشاان میدهد که مفهوم عترجمه .چه
اندازه برای او مهم و اساااسای اساات .باری ،بکار بردن هفظ  Übertragungبه جای
هفظ رایجتر  Übersetzungدر عین حال نشااان دهندهی آن اساات که کار هایدگر
ترجمهی صارف و بازگویی مسائلهی اصالی هوسارل نیسات ،بلکه همهنگام تبدیل و
تحریف آن به مسئلهی انسانشناسی نیز هست .بنگرید به:
Cumming, Robert Denoon, 2001, Phenomenology and
Deconstruction, Volume Three: Breakdown in Communication,
University of Chicago Press. pp. 50-51.
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 .26فرانسااواز دسااتور ،هایدگر شااناس و پدیدارشااناس برجسااتهی فرانسااوی ،در این باره
مینویسااد :عراه برای سااوء تفاهم ( )malentenduدربارهی جایگاه حقیقی تحلیل
اگزیساتنسایال در وجود و زمان که ناساتین خوانندگان این ارر را به این ساو کشااند که
آن را تالشای ،وهو ناتمام ،برای پروراندن ی ،انساانشاناسای فلسافی تلقی کنند ،تا حد
زیادی توساط این واقویت تساهیل شاد که باش ساوم قسامت اول کتا  ،که به مونای
دقیق کلمه عوجودشناختی .بود ،هرگز منتشر نشد..
Dastur, F., 2011, «La critique heideggérienne de l’anthropologisme»,
Heidegger et la pensée à venir, Paris: Vrin, p. 82.
27
. entièreté
28
. exhaustivité
29
. Ganzheit
30
. Besorgen
31
. Fürsorge

 .32در این مقاهه ،ارجاعات به متموعه آرار هایدگر با عالمت اختصااااری  GAبه همراه
شماره متلد مربوطه نشان داده میشوند.
33

. vollständig
. unwesentlich
35
. eine existenzial-apriorischen Anthropologie
36
. imago dei
37
. Anthropologismus
38
. Anthropozentrismus
39
. Exzentrizität
34

 .۴0از این دید ،ماتیاس وونش ،از چهار اهگو:افزایشای ،درونی ،سالبی ،و تبدّهی ساان گفته
که هر ی ،بیانگر شاایوه و گونة خاصاای از تویّن یافتن وجود انسااان هسااتند .ن،
(.)Wunsch, 2018: 471-487
 .۴1ن( ،همان.)50-۴8 ،
. Vorhandensein
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 .۴3به توبیری که هایدگر در رساههی نامه در با اومانیسم ( )19۴9بکار میبرد:
عآن چیزی که انساان آن اسات ،که در زبان فراداد متافیزی ،آن را عرات .میخوانند ،بر
قیام ظهوری ( )Ek-sistenzاو اساتوار اسات .اما این قیام ظهوری با آن مفهوم فراداد
وجود ( ،)existentiaکه به مونای واقویت و فولیت ( )wirklichkeitاسات در مقابل
ماهیت ( )essentiaبه مونای امکان ،اینهمان نیساات ]...[ .بلکه مونای این سااان
این اساات :نحوهی وجود انسااان چنان اساات که او عآنتا ،)Da( .یونی روشاانیگاه
( )Lichtungوجود است.)GA9: 325( .
و همچنین چند صفحه بود از این:
عبلکه انسان [ ]...از جانب خود وجود در حقیقت وجود عپرتا شده .است ،به گونهای که
با این نحوهی خا قیام ظهوریاش ،حقیقت وجود را پرسااتاری و (پاسااداری)hüte
میکناد ،تاا موجود چوناان موجود ،آنگوناه کاه هسااات ،در نور وجود ،پادیادار گردد .اینکاه
موجودات پدیادار گردند یاا نه و کیفیات این پدیادار شااادن ،اینکاه خدا و خدایاان ،تاریا و
طبیوت در نور وجود گام بنهند و یا چگونه گام بنهند ،و حاضار و ایب گردند ،بساتگی
به تص امیم انسااان ندارد .ورود و ظهور موجودات بر پایهی تقدیر وجود اساات .اما برای
انسان این پرسش همواره هست که آیا در مناسبت رات خود چیزی مییابد که با چنین
تقدیری متناظر باشاااد زیرا مفابق با این تقدیر آدمی به منزههی اگزیینده باید حقیقت
وجود را پاساداری کند .آدمی شابان وجود اسات ]...[ .باری ،وجود چیسات آن خود آن
عاست ..تتربهکردن و گفتن این ،را باید تفکر آینده بیاموزد( .همان.)331-330 ،
44

. Zugangs- und Auslegungsart
. durchschnittliche Alltäglichkeit
46
. In jeder Seinsart des faktischen Daseins
45

 .۴7اصااافالح عدازاین .در عرف محااورهی آهماانی میتواناد باه موناای عوجود هرروزی
انساان .باشاد (ن ،)Dreyfus, 1991: 13 .،از این رو ،هایدگر از این اصافالح برای
اشاااره به انسااان اسااتفاده میکند ،تا پیشاااپیش آن را در مقابل موقع متافیزیکی خا
انسااان در متافیزی ،جدید ،یونی سااوبژکتیویتهی خودآگاه ،بنشاااند .این در عین حال،
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مرزبندی دقیقی اسات با آنچه در چارچو پدیدارشاناسای هوسارل روی میدهد :بازیابی
ساوژه ،در برابر تبیینهای عینی ،از راه تتربهی بیواسافهی بازتابی و تأملی ساوژه از
خودش و باازانادیشا ای مواانی و محتواهاای اهتفااتی در آگااهی .توجاه باه این نکتاه ،ماانع
میشاود که در تحلیل دازاین به چشام نوعی پدیدارشاناسای اگزیساتنسایال ،به منزههی
بساط و اصاالح پدیدارشاناسای اساتوالیی هوسارل بنگریم دازاین به هیچ مونایی ی،
سااوژهی اسااتوالیی—یا سااوژهی فردی خودآیین و مبدأ مسااتقل و قائم باهذات و
خودبسااندهی مونا و فهمپذیری—نیساات :عاز اوهین وظایف ما یکی این اساات که به
تحقیق نشاان دهیم اگر ی ،عمن .یا ساوژه را به منزههی چیزی اوالً داده شاده وضاع
کنیم ،محتوای پدیداری دازاین را به کلی از دساات میدهیم .)GA 2: 46( .در عین
حال ،هایدگر در این که این عنوانْ خا ّ ما انسااانهاساات ،و نه هیچ موجود دیگری،
صاااراحات دارد :عاز آنجاا کاه دازاین در هر مورد واجاد از آنِ منی ()Jemeinigkeit
اسات ،باید در مقام خفا به آن از ضامایر شااصای اساتفاده کرد :عمن هساتم ،.عتو
هستی( ..همان .)۴2 ،همچنین (ن.)Dreyfus, 1991: 13-14 .،
فهرست مناب
ناس ی درآمدی تاريخی ،ترجمهی
دارش ا
اساویگلبرگ ،هربرت ،1396 ،جنبش پدي ا
مسوود علیا ،تهران :انتشارات مینوی خرد.
Blumenberg, Hans. )2006(. Beschreibung des Menschen, Frankfurt
am Main: Suhrkamp.
Breeur, Roland. )1994(. "Randbemerkungen Husserls zu Heideggers
Sein und Zeit und Kant und das Problem tier Metaphysik," in:
Husserl Studies 11, 3-63; for SZ: pp. 9-48.

1399  تابستان،62  شمارة،16  سال، ت و فلسفه

حکم

3۲

Cabestan, Philippe. (2015). “Phénoménologie, anthropologie:
Husserl, Heidegger, Sartre”, dans: Alter, Revue de phénoménologie,
no 23: 226-242.
Cumming, Robert Denoon. (2001). Phenomenology and
Deconstruction, Volume Three: Breakdown in Communication,
University of Chicago Press. pp. 50-51.
Dastur, F. (2011). “La critique heideggérienne de l’anthropologisme”,
Heidegger et la pensée à venir, Paris: Vrin, p. 82.
Dreyfus, Hubert L. (1991). Being-in-the-world: A Commentary on
Heidegger's Being and Time, Division I, MIT Press.
Heidegger, Martin. (1976). Wegmarken (1919–1961) (GA 9), hrsg.
F.-W. von Herrmann, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
_____. (1977). Sein und Zeit (GA 2), hrsg. F.-W. von Herrmann,
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
_____. (1991). Kant und das Problem der Metaphysik (GA 3), hrsg.
F.-W. von Herrmann, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
Husserl, Edmund. (1989). Aufsätze und Vorträge 1922–1937 (Hua
XXVII), hrsg. von Thomas Nenon and Hans‐Rainer Sepp,
Dordrecht: Springer.
_____. (1994). “Notes marginales de Husserl à Être et temp”, Notes
sur Heidegger, trad. N. Depraz, op. cit., p. 9 et sq.
_____. (1997). “Husserl’s Marginal Remarks in Martin Heidegger,
Being and Time”, Newly edited from the original notes and
translated by Thomas Sheehan, in: Psychological and
Transcendental Phenomenology, and the Encounter with Heidegger
(1927-1931), Ed. And Tr. By Thomas Sheehan and Richard Palmer,
Springer Science & Business Media, 258ff.

33 ) (احسان کریمی ترشیزی و احمدعلی حیدری... »پديدارشناسی و «ممنوعیت انسانشناختی

Monod, J.-C. (2009). “L’interdit anthropologique” chez Husserl et
Heidegger et sa transgression par Blumenberg”, dans: Revue
germanique internationale, no10: 221-236.
Müller, Klaus. (2010). Glauben Fragen Denken, Band III:
Selbstbeziehung und Gottesfrage, Münster: Aschendorff.
Wunsch, Matthias. (2018). “Vier Modelle des Menschseins”, in:
Deutsche Zeitschrift für Philosophie 66(4):471-487.

