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Heidegger and Logic
Bahman Pazouki*
Logic is among the most crucial issues that Heidegger devoted himself to it
from the very beginning of his university years as a student and afterwards
in his teaching career. In fact, whenever he speaks about logic, he means
by it, the traditional and not mathematical-symbolic logic or what is called
modern logic. What he has told and wrote in regard with modern logic is
too limited and often is described negatively. In traditional logic, too, he is
not in search of attaining correct ways of thinking and reaching at sound
arguments and deductions. Asking whether a syllogism is constructed in a
proper way or not, namely whether the conclusion is drawn correctly from
premises or not, is a question concerning the form of sentences in that
syllogism and their formal relation. The validity of an argument is
irrelevant to the content of sentences. Logic, for him, deals firstly with
speech and as a result, with the truth itself. Contrary to standard
interpretation that supposes proposition to bear truth, Heidegger regards
it to be founded on disclosedness (Erschlossenheit) of Dasein.
confrontation with being is made possible due to such disclosedness of
Dasein. Therefore, in his philosophy, reconstructing the concept of truth
should not be limited to the formal analyses of formal structure of
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sentences. Instead, concrete and alive application by which we attribute
truth to those sentences must be taken into consideration.
Key Words: logic, philosophizing logic, truth, proposition, to bear truth,
correspondence theory.
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بهمن پازوكي



چکیده
يکي از مسائلي كه هیدگر از همان سالهای اوّلیّة تحصیل دانشگاهي خود و
بعد از آن در سالهای تدريس به آن پرداخته است مسألة منطق است .البته
هر كجا او از منطق سخن ميگويد منظورش منطق فرادادی (سنّتي) است و
نه منطق رياضى -سمبلیك كه اصطالحاً به آن منطق جديد مىگويند .آنچه
او دربارة منطق جديد گفته و نوشته است بسیار كم و غالباً همراه با
توصیفاتي منفى است .در منطق فرادادی (سنتي) نیز او به دنبال دستیابي به
روشهاى درست فکركردن و رسیدن به استداللها و استنتاجات درست
نیست .اينکه آيا قیاسى درست ساخته شده است ،يعنى نتیجه بهدرستى از
مقدّمات بهدست آمده است ،پرسشى است كه به صورت جمالت آن قیاس
و نسبت صورى میان آنها مربوط مىشود .اعتبار استدالل ،ربطى به مضمون
جمالت ندارد .منطق به نزد او نخست با سخن و به تبع آن با حقیقت سرو
كار دارد .بر خالف قول شايع كه گزاره را جای صدق /حقیقت ميداند
هیدگر صدق گزاره را مبتني بر گشودگي()Erschlossenheitدازين ميداند.
بر اساس گشودگي دازين است كه اصوالً مواجهه با موجود ممکن ميشود.
بنا بر اين بازسازى مفهوم حقیقت ،بهنظر هیدگر ،نبايد محدود به تحلیلهاى
صورى از ساختار جمله باشد ،بلکه بايد نحوة عمل انضمامى و زندهاى كه
با آن به چیزها نسبتِ صادق /حقیقى بودن مىدهیم نیز مدّ نظر قرار گیرد.
 عضو هیأت علمي مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفه ايران .رايانامهbpazouki@irip.ir :
تاريخ دريافت8537/81/5 :

تاريخ پذيرش8537/81/81 :
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کلیدواژهها :منطق ،منطق فلسفهورز ،حقیقت ،صدق ،گزاره ،جای صدق/
حقیقت ،نظريّة مطابقت.

هیدگر دربارة «منطق» بسیار گفته و نوشته است .او در مقالهاى با عنووان «پوژوه هواى
جديد دربارة منطق» 8در سال  ،8381كه اولوین نوشوتهاش پوی از شوروت تودريس در
دانشگاه فرايبورگ بود ،عالقه خود را به اين موضووت نشوان داده بوود .عوالوه بور ايون،
رسالة دكتری او با موضوت «آموزة حکم در قول به اصالت روانشناسي» 1نیز حکايت از
اهمیت اين موضوت درانديشة هیدگر دارد .البته آنجا كه او از «منطق» سوخن موىگويود،
سخن اساساً ناظر بر منطق فرادادی (سنّتي) است و نه منطوق رياضوى  -سومبلیك كوه
اصطالحاً به آن منطق جديد مىگويند .آنچه او دربارة منطق جديد گفته و نوشوته اسوت
بسیار كم و غالباً همراه با توصیفاتي منفى است .دربارة میزان شوناخت هیودگر از منطوق
جديد اقوال شارحان بسیار متناقض است .گروهى كه تعدادشان كم هم نیست ،شوناخت
او را از منطق جديد موىسوتايند و گروهوى ديگور آراا او را در ايون زمینوه بوىاهمیّوت
مىشمارند و معتقدند كه او متوجّه تغییرى كوه منطوق جديود در تفسویرط منطوق ارسوطو
بهوجود آوردهاست ،نشده يا آن را با اهمیّت تلقّى نکرده است.
در چند سطر زير و پی از پرداختن به موضوت اصلي اين نوشوته اشوارة مختصورى
به اقوال بعضى از اين شارحان ميرود 5.يکي از اين شارحان دی .ای .وايوت اسوت كوه
مقدّمه كتاب خود كه دفاعیهای است از تفکر هیدگر ،ادعا ميكنود كوه هیودگر «بوا اموور
پیچیده و ظريفي كوه كتواب اصوول رياضویات ( ،)Principia Mathematicaاثور مشوتر
وايتهد و راسل ،بدانها پرداخته ،آشنا بوده است» 4.موهوانتى تشوخیخ خوود را محودود
مىكند به زمان رسالة هیدگر و معتقد است كه بىشك آن زمان شناخت هیدگر از منطق
فرگه كه منجر به كتاب اصول رياضیات شده اسوت «سوطحى و تصوادفى» 3بووده اسوت.
اگرچه او اعتراف مىكند كه هیدگر در آن زموان نوه بوه منطوق و نوه بوه فلسوفة منطوق
پرداخته بود ،برآن است كه هیچكدام از اينها از اهمیّت تحلیل دازين نمىكاهد .از ديگور
كساني كه در اين قضیه از همه بیشتر جانب هیدگر را مىگیرد ،فِى ( )Fayاست :هیودگر
«در نخستین كوار خوود در سوال  8381نشوان موىدهود كوه خیلوى خووب در جريوان
پژوه هاى جديد فرگه ،هوسرل ،راسل و وايتهد قرار دارد» 6.چند سال بعد نیز او ايون
ادّعا را تکرار مىكند« :او [هیدگر] با كار سترگ راسل و وايتهود يعنوى بوا كتواب اصوول
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رياضیات آشنا بود ،گواه آن نیز مقالوة سوال  8381ورسوالة دكتورى او بوود .او همچنوین
عالقمندی زيادی به مسائلى داشت كه منطوق نموادى و صوورىسوازى بور آنهوا مبتنوى
بودند» 7.فِى تأكید مىكند كه «هیدگر در اين نخستین اثر دربارة منطوق و نیوز در رسوالة
دكترى در سال  8387نشان داد كه نهتنها هیچ دشمنيای با منطق نداشت كه به تحوّالت
آن دورة منطق بسیار عالقهمند بود» 1.در ادامه او مىگويد« :هیدگر مانند ديگر منطقدانان
و رياضى دانان از قبیل هوسورل ،وايتهود ،بتلتزانوو و هیلبورت بسویار بوه مسوائل مبنوايى
عالقهمند بود» 3.و سرانجام او استقبال هیدگر از منطوق جديود را در سوه نکتوه خالصوه
مىكند )8 :هیدگر بسیار عالقهمند به تحوّالت جديد در منطق و بسیار آشونا بوا معوارف
جديد و انقالبى آن بود )1 ،كارهاى اوّلیة او نشان مىدهد كه هیدگر را نموىتووان ضود
منطق دانست ،بلکه او سعى داشت از حقّانیّت منطق در حووزة صوالحیّت آن در مقابول
قول به اصالت روانشناسى دفات كند و  )5تحوّالت جديد منطق باعث طرح پرس هاى
81
عمیقى دربارة منطق نمادى و نسبت آن با رياضیات و صورىسازى شدهاند.
بنابراين آنچه به هیدگر در مورد شناخت او از منطق جديد نسبت داده مىشود میوان
طیف وسیعي – از آشنايى سطحي تا صالحیّت در تشخیخ دستانودازىهواى فلسوفى
منطق – در نوسان است .گروه ديگرى از شارحان برخالف اشخاص فوقالذّكر شناخت
هیودگر از منطوق را نواچیز و بعضواً نادرسوت موىداننود .از جملوه فون وايتزكور ( von
 )Weizsäckerاست كه تأسف خود را بیان ميكنود از اينکوه هیودگر متقودّم بوهعوو
پرداختن به فرگه به هابز و استوارت میل و لتزه و هوسرل پرداخته است .اگر هیدگر در
88
پرداختن به منطق مىتوانست فرگه را نقد كند ،نشان مىداد كه چند مرده حالّج است.
پژوهشگر ديگرى معتقد است كه هیدگر حتّى در سوال  8337هوم منطوق را يوكسوويه
ارسطويى فهم كرده است و سهمى را كه رواقیّون در اين موضوت دارنود ،ناديوده گرفتوه
است81.نويسنده ديگرى اشتغال هیدگر به منطق را محدود به قورون وسوطى موىدانود و
معتقد است كه اين تحلیلها حتّى در هموین حود هوم بعود از تفسویرهوای او از دتنوس
اسکوتس ادامه پیدا نکرد85.همانطور كه در باال آمد بسیارى نیوز در هیودگر از منطوق
جديد را از اساس رد مىكنند و آن را قبول ندارند .ايشوان بور ايون باورنود كوه هیودگر
متوجّه تغییرى كه منطق جديد در تفسیر منطق ارسطو بهوجود آورده است ،نشده است.
موضوت اين مقاله امّا پرداختن به اين وجه از نسبت هیدگر با منطوق نیسوت .هیودگر
آنگاه كه از منطق سخن مىگويد غالباً منظورش منطق سنّتى يا منطوق ارسوطويى اسوت.
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ارسطو و سنّت فلسفى دو منبع مهم در فلسفى هیدگر از منطقاند .البته در اينجوا بايود
به دو نکته توجّه داشت :نخست آنکه موضوعاتي را كه او از میان مباحث ايون دو منبوع
پیگیری ميكند ربطي به مسائلي از قبیول روشهواى درسوت فکركوردن يوا رسویدن بوه
استداللها و استنتاجات درست ندارد .اينکه آيا قیاسى درست ساخته شده اسوت يعنوى
نتیجه بهدرستى از مقدّمات بهدست آمده است ،پرسشى است كه به صورت جموالت آن
قیاس و نسبت صورى میان آنها مربوط موىشوود .اعتبوار اسوتدالل ربطوى بوه مضومون
جمالت ندارد .البته اين يکي از وجوه منطق ارسطو است بهطوریكه موىتووان رياضوى
ساختن منطق را اتمام و اكمال آن گراي دانست .نکتة دوم اينکه او میان منطق ارسوطو
و منطق به اصطالح مدرسي 84فرق ميگذارد .در مقابل منطق مدرسي او منطوق فلسوفي
يا فلسفهورز ( )philosophierendرا قرار ميدهد« .اما مگر منطق ديگری به جوز منطوق
فلسفي هست ،به ويژه آنکه منطق بنا بر معناي رشتهای فلسفي است؟ البته كه هسوت،
چرا كه آن منطقط عامّي كه امروزه به طور معمول در دانشوگاه درس داده مويشوود و در
گذشته درس داده ميشد ،منطقي است كه هرگونه فلسفه ،يعني هر پرسیدن و پژوهیودن
را پشت سر گذاشته است .اين به اصطالح «منطق مدرسي» نه فلسفه و نوه حتّوي علموي
منفرد است .راحتطلبيای است كه عرف و قواعد غیور رسومي و آرزوهوا آن را سورپا
نگاه داشته است و در عین حال محصولي است ساختگي .راحتطلبيای برای مدرسوان
[است] از آن روی كه در جريان آن هیچ كاری ندارند جز اينکه همواره ذخیرهای ثابوت
و بساويده [دستماليشده] از جمالت ،فرمولها و قواعد و تعاريف را بازگو كنند .اگور
هم تفاوتي در تدريس اين منطق وجود داشته باشد ،محدود ميشود به تفواوتهوايي در
نظم و ترتیب ظاهری ،درجة تفصیل و انتخاب مثالها .منطقدان در اين نووت از «منطوق»
هرگز با اين خطر مواجه نميشود كه مجبور باشد از خود مايوه بگوذارد ،ضورورتي كوه
فلسفهورزی را گريزی از آن نیست[ .اين منطق] محصولي ساختگي است برای شنونده،
از آن روی كه او را در تمامي طول يك نیمسال تحصیلي با چیزهايي سر مويدوانود كوه
فايدهشان بسیار پرس برانگیز است ،چیزهايي كه ميتوان دربوارة آنهوا در هور ملخّوخ
دلبخواه منطق قطعاً آسانتر ،منسجمتر و سريعتور و ارزانتور [مطوالبي] يافوت» ( GA 21,
)P.12
در اين مقاله كوش مىشود تا گزارشى از چگونگى تحلیل هیدگر از منطق سنّتى به
دست داده شود .البته در چنین نوشتهاى كوتاه نمىتوان به هموة جنبوههواى ايون مسوأله
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پرداخت .بهطور مثال مسأله زمانمندى و زمان و نسبت با منطق از جمله مسائلى اسوت
كه در تحلیلهاى دورة تدريس هیدگر در دانشگاه ماربورگ نق عمدهاى ايفاا مىكنند.
«مبناى غیرملفوظ منطق سنّتى زمانمندى معیّنى است كه پی از هر چیزى موال را بوه
حضور درآوردن ( )Gegenwärtigenميگیرد ....همة حقیقت اين منطق حقیقوت شوهود
است؛ شهود را هم بهحضور درآوردن فهم كوردهانود» ( GA 21, P. 415 & P. 142, 170, 191
 .).sq., 205 sq.منطق مبانى زمانى ( )temporalدارد.
هیدگر به مناسبتهاى مختلوف پرسو از منطوق را طورح كورده اسوت .او در پون
درسگفتار در سالهاى  8313تا  8351بهنحوى خاص به موضوت منطق موىپوردازد .در
عنوان چهار تا از آنها لفظ «منطق» آمده است .عنوان درسگفتار پنجم اگرچوه نشوانى از
«منطق» و موضوعات مربوط به آن ندارد ،با اين حال هیدگر در صفحات  85تا  48موتن
و در توضیح اصطالح «پديدارشناسى» تفسیری از مفهووم  logosنوزد ارسوطو و امکوان
صدق و كذب آن بهدست ميدهد .عناوين درسگفتارها به شرح زير است:
 )8درآمدى به پژوه پديدارشناختى .نیمسال زمستانى  ،8315/14جلد  87از مجموعه
83
آثار هیدگر (.)GA 17
86
از حقیقت .نیمسال زمستانى  ،8313/16جلد .)GA 21( 18
 )1منطق ،پرس
 )5بنیادهاى آغازين و مابعدالطّبیعى منطق با ابتناا به لیبنیتز .نیمسال تابستانى ،8311
87
جلد .)GA 26( 16
81
از ذات زبان .نیمسال تابستانى  ،8354جلد .)GA 38( 51
 )4منطق به منزله پرس
 )3پرس های اساسى فلسفه« .مسائلى» منتخب از «منطق» .نیمسال زمستانى ،8357/51
83
جلد .)GA 45) 43
موضوع منطق
با توجّه به مطالب درسگفتارهاى مذكور ،پرس تعیینكننده اين است كه معنواى لفوظ
«منطق» نزد هیدگر چیست .او از ابتدا چنان دربارة منطق سخن مىگويد كه گويى بورآن
است تا منطقى ويژه و خاص تأسیس كند .امّا او قصد چنین كارى را نودارد .درآويخوتن
فکرى هیدگر با منطق چیزى نیست جز بینواننهوى آن و منظوور از ايون كوار نیوز طورح
تمهیداتى روشمند براى راهيابى به فلسفة اصیل است .حال كه به نظرط هیدگر با تحصویلط
منطق مدرسي كه پیوند خود را از هرگونه مضمون و موضوت بريده است ،انديشویدن را
نميتوان آموخت ،موضوت منطق فلسفهورز ( )philosophierendچه خواهد بود؟ منطق
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علم به  logosاست يعنى علم بوه سوخن گفوتن ( ،)Redenمنظوور از  Redenچیسوت؟
«منطق سخن را مي پژوهد ،انديشیدنط تعیینگر است ،از اين حیث كوه كشوف مويكنود.
موضوت در بررسي منطق سخن است با نظر به حقیقوت .موضووت بنیوادين علومط logos
حقیقت است به معنايي كامالً كلّي كه در آن از چیستي حقیقت به طور كل پرسیده موي
شود» ( .)GA 21, P. 7در سخن گفتن بهمبستگى عالم و انسان و نیز انسان و انسان آشوکار
مىشود .اين قول را بهنحو كاملترى در وجود و زموان نیوز موىيوابیم .در آنجوا سوخن
( )Redeاز اجزاا مقوّم و اگزيسوتنزيال ( )existenzialگشوودگى دازيون اسوت« .سوخن
گفتن رفتارط نسبي 11و اساسى ،برجسته و عام انسان با عوالماش و بوا خويشوتن خووي
است» ( .)SZ, S. 161بايد توجّوه داشوت كوه هیودگر سوخن را از زبوان ( )Spracheفورق
مىگذارد .زبان كه موضوت زبانشناسى است نظام جامع هموه پديودارها از قبیول آواهوا،
اشکال كلمات و صورتهاى ممکن تركیب كلمات اسوت .از ايون حیوث زبوان چیوزی
طبیعى است كه در اصل موضوت علوم طبیعى قرار مىگیرد .در سخن عالم و انسوان بور
ما گشوده مىشود .البته سخنگفتن كاركردهای ديگری نیز دارد .مثالً ميتوان بوا سوخن
دروغ گفت يا با آن چیزی را پنهان كرد و يا اينکه شخخ ،خود را طور ديگری غیور از
آنچه هست نمايان سازد .اما همة اين انوات سخنگفتنهای پوشاننده بر اين پوی فور
مبتنياند كه كار سخنگفتن در اصل پرده برداری از چیوزهاسوت« .موا ايون از پورده بوه
درآمدگي را ،ايون ناپوشویدگيط موجوود را حقیقوت مويخووانیم» ( .)GA 21. S.7بنوابراين
موضوت اصلى منطق فلسفة سخن است در جهت تعريف و تعیین آن چیزی كه حقیقوت
خوانده ميشود.
البته منطقط فلسفهورز موضوعى نیست كه هیدگر آن را كشف كورده باشود .هوسورل
نیز در درسگفتارهايى كه از سال  8387به بعد در فرايبورگ دربارة منطق ايراد كورد بوه
همین نوت از منطق تحت عناوين «منطق استعالئى»« ،منطوق پديدارشوناختى» يوا «منطوق
تکوينى» ( )genetischپرداخت .تلقّي او از اين منطق «علموي كلوي و نواب بوه Logos
است از آن حیث كه  Logosاست ،يعني به حقیقت است بهسان حقیقت» ،كه «هرگونوه
دان مبتنى بر حکم را» 18مستثنى مىكند .مطابق انديشة اصلى اين علم ،دستآوردهواى
فکوورى منطووق فوورادادى ،از قبیوول صوودور حکووم و نتیجووهگیوورى ،خووود بوور پاي وههووای
دستآوردهاى عمیقتری كه همان آزمونهاى زيستة مقوم معنا هستند ،بنا شدهاند .براى
هوسرل وظیفة منطق پديدارشناختى ايضاح همین آزمونهاى زيسوته اسوت .بوراى فهوم
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درست انديشیدن كه از راه زبان و الفاظ كلّى به بیوان درموىآيود و نظريّوهاى بوه دسوت
مىدهد ،بايد به آن دسته از افعال و دستآوردها رجووت كورد كوه مقودّم بور انديشویدن
هستند و بیشترين بخ زندگى ما را تشکیل مىدهند 11.بدينترتیب هم براى هیودگر و
هم براى هوسرل وظیفه اصلى منطقط فلسفهورز رونمايى از قلمرو امور مقدّم بر نظريّوه و
پرداختن به آن به عنوان موضوعى فلسفى است بهگونهاى كوه ويژگوى پیشوانظرى آن از
بین نرود و در عین حال توضیح داده شود كه چگونه ممکن است آنها به شوکل نظريّوه
درآيند .بنابراين هیدگر بر آن است تا چنان فهمى از حقیقت بهدست دهود كوه بور فهوم
نظرى و علمى ،عملى يا دينى حقیقت تقدّم دارد.
آنچه در نوشتههاى هیدگر ،چه در سخنرانىها و چوه در درسگفتارهواي  ،بوی از
هر چیز ديگرى به چشم مىخورد ،نقد مفهوم فورادادى حقیقوت /صودق و تعیوین حودّ
صدق گزاره و قرار دادن آن بر بنیان گشودگى ( )Erschlossenheitدازيون يوا حقیقوت
اگزيستنز ( )Existenzاست .هیودگر در درسگفتوار منطوق ( )GA 21بوه چنودين كواربردِ
متداولط لفظ «حقیقى /صادق» و «حقیقت /صدق» اشواره موىكنود« .اوّل اينکوه حقیقوت
صفتِ گزاره ،آن هم گزاره دربارة موجود پنداشته ميشود .بدين ترتیب حقیقت كیفیوت
جملههاست كه به واسطة آن جملهها چیزی را آنگونه كه هست ،گزارش مويكننود .اموا
حقیقت [در معنای دوم] نه چون كیفیت جملهها و گزارهها فهمیده مي شود ،بلکوه خوود
گزارهها را حقیقت ميخوانند ،درست مثل وقتي كه ميگويیم  1×1=4يك حقیقت است
يا وقتي ميگويیم حقیقتهای بسیاری ،يعني بسیاری جملهها و گزارهها ،وجود دارند يا
وقتي ما از «حقیقت سرمدی» يا «حقايق زماني» يا «نسبي» سوخن مويگوويیم .در اينجوا
حقیقت ديگر كیفیت جملهها نیست ،بلکه خود آنهاست .سوم ،حقیقت قريب به معنوای
شناخت يك حقیقت است ،درست مثل وقتي كه ميگويیم «كسي تاب تحمل حقیقت را
ندارد» ،يعني او در مقابل شناختن حقیقت از خود مقاوموت نشوان مويدهود و گوشو
بدهکار حقیقت نیست .چهارم [حقیقت] آن چیوزی اسوت كوه موا از اصوطالح «مطلوقط
حقیقت» 15مراد ميكنیم ،مفهومي تام از جموالت حقیقوي دربوارة واقعیوت .موثالً وقتوي
ميگويیم «ما ميخواهیم به حقیقت اين و آن پی آمد پي ببريم» .در اينجا حقیقت يعنوي
تمامي گزاره های ممکني است كوه بايود ادا كورد چنانچوه قورار باشود توا پوی آمودی
همانگونه كه اتفاق افتاده است يا همانگونه كه در اصل هست دست يابمان شود» ( GA
.)21, P. 9
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وجه اشترا همة اين تعاريف اين پی فر است كوه حقیقوت را بايود بوهمعنواى
صدق گزاره يا حکم يا جمله فهمید آن هم با در نظر گرفتن حضوور ابوژهاى كوه گوزاره
صادق آن را تأيید مىكند .گزارها وقتى صادقاند كه آنچه در آنهوا ادّعوا شوده اسوت در
واقع هم همینطور باشد .انتقاد هیدگر نیز درست از هموین مفهووم حقیقوت /صودق در
فراده فلسفى است .امّا ماهیّت اين انتقاد چیست؟ مفسّران در ايون موورد اتّفواق نظور
ندارند .بعضى معتقدند كه هیدگر بر آن است تا با پیشنهاد مفهووم جديودى از حقیقوت،
مطابق بودن با واقع را كه مناط صدق گزاره است ،كنار بگذارد .گواه اين مودّعا صوفاتي
چون «اشتقاقى» و «فرعى» ( )abgeleitetهستند كه هیدگر براى حقیقوت /صودق گوزاره
در مقابل صفات «اصلى» يا «اصیل» براى حقیقت اگزيستنز ( )SZ, P. 221بوهكوار مويبورد.
بعضى ديگر نسبت هیدگر با مفهوم حقیقت در فراده فلسفى را نسبتى تکمیلى تفسیر
مىكنند ،به اين معنا كه حقیقت اگزيستنز نه جايگزين حقیقت گزاره كه مکمّل آن است.
حتّى اگر اين تفسیر را بپذيريم ،بدان معنا نیست كه هیدگر ايورادى بور مفهووم حقیقوت
فرادادى وارد نميداند .در بند  §44aاز كتاب وجود و زمان او چنین استدالل مىكند كه
با تکیه بر مفهوم فرادادى حقیقت نمىتوان چگونگي امکان حقیقت/صدق گوزاره را كوه
صورتى خاص از نسبت زبانى با عالم است ،تبیوین كورد و توضویح داد .ايون نقود البتّوه
نظريّههاى معیّنى از حقیقت گزاره را مدّنظر دارد يعنى آنهوايى را كوه حوامالن حقیقوت
(گزارهها ،احکام ،جمالت) را موجوداتى ( )Entitätenخاص با شأنى غیرتجربى تفسویر
مىكنند .هیدگر آراا هوسرل و ريکرت را از جملة اين نظريّهها مىداند .اشکال اينگونوه
نظريّهها اين است كه نمىتوانند به اين پرس پاسخ دهند كه چگونه ،با توجّه به اينکوه
گزارهها و امور واقع به دو قلمرو متفاوت از واقعیّت تعلّق دارند ،امور واقع ايون امکوان
را دارند كه باعث درست از كار درآمدن گزارهها بهطور كول شووند .بنوابر نظور هیودگر
نظريّة حقیقتِ /صدقط گزاره حامالن صودق /حقیقوت را بوه موجووداتى مسوتقل تبوديل
ميكند و اينگونه از پديداری كه تبیین آن را بهعهده گرفته بودند دور ميشوند .مادام كه
نظريّة مطابقت محدود به گزاره شود ،هیدگر آن را رد مىكند و معتقد است كوه طرحوى
كه در موضوت حقیقت گزاره را راهنماى خوود قورار موىدهود ،نموىتوانود آن دسوته از
پديدارهاى حقیقت را كه در آنها گزارهها نقشى ايفاا نمىكنند ،تبیین كند .خالصه آنکوه
مالحظات هیدگر در بررسى منطق فرادادی و مفهوم حقیقت دو وجه دارد :از يك طرف
ايستادگي در مقابل نظريّهاى معیّن در مورد گزاره به عنوان حامل حقیقت /صدق كه بوه
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نظريّة نق ط برگرفته از واقعیّت ( )Abbildختم مىشود .ايون آمووزه نیوز اگرچوه نسوبت
گزارهها با واقعیّت را پی فر مىگیرد آن را نمىتواند تبیین كند.
از سوی ديگر هیدگر در كل اين ادّعا را به پرسو موىكشود كوه حقیقوت /صودق
منحصراً يا از اساس صفت گزاره است.
امّا منظور هیدگر از «فراده » ( )Traditionدر بحث از منطق چیست؟ هیدگر وقتى
از فراده در موضوت منطق مىگويد منظورش آثار ارسطو در اين زمینه و تأثیر آنها در
تاريخ فلسفة غرب است .استناد به ارسطو صرفاً از جنبه تاريخى نیست بلکه آثار ارسطو
منابعى هستند اصیل كه بعدها به دست آنان كه بعد از او آمدند تحريف و بوه فراموشوى
سپرده شدند .در تاريخ فلسفه سه قول را در موضوت حقیقت و منطق به ارسوطو نسوبت
مىدهند .8« :جاى حقیقت /صدق جمله است .1 .حقیقت /صودق مطابقوت انديشوه بوا
موجود است . 5 .اين دو گزاره هر دو از ارسطو اسوت .ايون سوه قوول اموروزى ،كوه از
مدّتها پی شايع شدهاند ،سه پی داورى هستند» ( .)GA 21, P. 128اين هر سوه قوول را
كه در اصل شکل دهندگان مفهوم حقیقت /صدق در فراده هستند ،مىتوان بوىهویچ
تغییر شکلى در آثار هیدگر در سالهاى بوین  8311توا  8311يافوت .بنوابر قوول سووم،
ارسطو بانى مفهوم حقیقت در فراده فلسفى است .اين مفهوم بعد از ارسطو به قورون
وسطى و عقلانگارى ( )Rationalismusعصر جديد و از آنجا به كانت مىرسد ( SZ. P.
 .)214دلیل ذكر نام كانت تسلّط مکتب نوكانتى در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم
بر فلسفه بود .تأثیر مکتب نوكانتى بر انديشه هیدگر را مىتوان از همان نوشتههاى اوّلیوه
او بهخصوص رسالة دكترى و رسالة استادى او ديد .هیدگر در رسوالة دكتوری خوود بوا
استناد به هینري ريکرت 24و امیل السوك – 25هور دو از نماينودگان مکتوب نوكوانتى
جنوب غربى– از «پژوه هاى جالب و ژرفي» سخن مىگويد كه «بوا ابتنواا بور فلسوفة
استعاليى بهپا شدهاند (GA 1, P.176 sq.)16»...منطق در شوکل اسوتعالئىاش امکوان طورح
پرس هاى اساسي فلسفه را فراهم مىآورد .نسبتي كه هیودگر در سوالهواى اوّلیوه كوار
خود با نوكوانتىهوا دارد محودود بوه ريکورت و السوك نموىشوود ،بلکوه دربرگیرنودة
نوكانتىهاى ماربورگ از جمله پاول ناترپ 27و كاسیرر 28هم مىشود .هیدگر در بحوث
از ماهیّت امر منطقى ( )das Logischeبا ابتداى به حکم ( )Urteilبسیار به ناترپ ارجات
مى دهد .از آنجا كه موضوت اين نوشته برداشت اولیوه هیودگر از منطوق و نسوبت آن بوا
حقیقت است در اينجا پىگیر وجوه اشترا و افتراق انديشه هیدگر بوا مکتوب نوكوانتى
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نمىشوم.
اگر مفسّران فراده فلسفى ارسطو را مبدأ اوّلیه نظريّة مطابقتِ حقیقت موىخواننود
علّتاش بىتوجّهى آنان به بسط و روند فکرى ارسوطو اسوت .ايشوان تلقّوى ارسوطو از
حقیقت را متصلّب و بر اساس آثار متقدّم او تفسیر مىكنند و تووجّهى بوه انديشوه دورة
بلوغ او مثالً در دفتر Θ81كتاب مابعدالطبیعه ندارند .بارزترين نمونة چنین تفسیرى توك
ساحتى ،نوشتة برنتانو در سال  8161با عنوان درباره معناى چندگانه موجود مطابق نظور
ارسطو است 13.در آن نوشته برنتانو از كاربرد چهارگانة واژة ( alethesحقیقت /صودق)
در آثار ارسطو ياد مىكند .ارسطو عالوه بر صدقط گزاره كه عبارت از مطابقوت شوناخت
با شيا است ،ادراكات و تعاريف ،چیزها و نسبت امور و دست آخور اشوخاص را نیوز
حقیقى يا باطول موىشومرد 51.البتوه بنوابر نظور برنتوانو ارسوطو ايون سوه معنواى آخور
حقیقت/صوودق را صوورفاً معوواني ثووانوى مووىدانوود و تنهووا گووزاره را شايسووته اتّصوواف
حقیقت/صدق به آن بهحساب مىآورد .دلیل آن نیز اين است كوه بوهكوارگیرى درسوت
محمولهاى صدق در مصاديق اشتقاقى/فرعى مستلزم داشوتن اسوتعدادِ ارزيوابى نسوبت
امور و در نتیجه داشتنط استعدادی است كه بتواند حکم را صادق يا كاذب بگیورد .بوراى
مثال افراد را وقتى كاذب مىخوانیم كه ديگران را به صدور احکام كواذب گموراه كننود.
چیزهايي مثل طال يا يك تابلوى نقاشى بدلى بوه ايون دلیول كواذبانود كوه آنهوا در موا
باورهاى كاذب بهوجود مىآورند .از اينرو ارسطو حکم را تنها حامول صودق و كوذب
58
مىداند.
ايرادى كه هیدگر در اين موضوت بر فراده فلسفى وارد مىكند اين است كوه آنهوا
در اين قول كه جاى اصلى حقیقت /صدق حکوم اسوت ،بوىجهوت بوه ارسوطو اسوتناد
مىكننود ( .)SZ, P. 226چورا كوه ارسوطو همچنوان پوایبنود آن فهوم اصویل و مقودّم بور
هستىشناسى از حقیقت است (نگاه شود به  .)SZ, P. 225البته بهنظر مىرسد كوه ايون قوول
با آنچه در باال ،يعنى بخ اوّل  16 a 6از در گزاره آمد ،در تضاد باشود .آنچوه هیودگر
در سر مىپروراند ردّ مطابقت گزاره با واقع به عنووان تنهوا تلقّوى موجّوه از حقیقوت در
انديشه ارسطو است .از اين جهت ارسطو نمىتواند منبع مناسبى براى مفسّران در بحوث
از جاى حقیقت باشد .عالوه بر آن بايد به فهم كژ و نادرست از گزارة صادق اشاره كرد
كه مطابق آن گزاره نقشي است برگرفته از واقعیّت .هیدگر معتقد است كه كوشو هواى
هر دو گروه منتقدان و طرفدارانط مفهوم فرادادى صدق بر اسواس فهموى نواقخ از ايون
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مفهوم بوده است .شاهد اين مدّعا بحثهاى آن دوره دربارة ايدئال بودن حامول صودق/
حقیقت است در مشاجرههاى میوان قوائالن بوه اصوالت روانشناسوى و مخالفوان آنهوا.
بنابراين دو ايراد اصلى هیدگر به فراده ط بحثهاى منطقى چنوینانود )8 :اشوتباه اسوت
اگر تنها تلقّى موجّه از حقیقت را مطابقت گوزاره بوا واقوع بودانیم و  )1اصوالً مطابقوتِ
تصويرى برگرفته از واقعیّت در كار نیست.
امّا مخاطب ايرادهاى هیدگر چه كسانى هستند؟ بدين منظور موىپرسویم منظوور از
«جاى حقیقت» در گزاره چیست؟ جا يعنى ،آنجايى كه حقیقت اصالتاً و بهدرستى بودان
تعلّق دارد ،يعني آنچه حقیقتِ فينفسه را ممکن ميسازد ،خواه جمله باشد خواه حکوم
يا گزاره )نگاه شود بوه  .(GA 21, P. 128در درسگفتوار ديگورى او جواى صودق را چنوین
تعريف مىكند« :حقیقت/صدق جاي در حکم ،گزاره است؛ حقیقت/صودق را نوهتنهوا
مىشود در حکم يافت ،بلکه از ماهیت آن [حکم] مىبايست به ماهیت حقیقت /صودق
پى برد .البته اينها همه مشروط است به اين كه قول فرادادى [در موورد حکوم] بوه حوق
باشد» (.)GA 26, P. 153
منطق «ماهیت گزاره پیوندى ذاتى با ماهیت حقیقوت /صودق دارد» ( GA
در فراده
 )26, P. 47و از همینرو «مفهوم گزاره ،حکم ...با مالحظة ايودة حقیقوت /صودق ...و يوا
بالعکس» تعريف مىشود ( )GA 26, P .47پس وقتى هیدگر از «جاى» حقیقت موىگويود
منظورش مجموعهاى از موجودات ( )Entitätenهستند كه دربارة آنها مىتوانیم بهنحوى
معقول و بامعنا بگويیم كه آنها صادق يا كاذباند .امّا اين مانع از آن نمىشود كوه نتووان
صدق و كذب را در جاهاى متفاوت ديگرى جاى داد .هیدگر تأكیود دارد بور اينکوه در
فراده منطق ،گزاره نه فقط به عنوان يکى از حوزههای بوهكوارگیرى مفهووم حقیقوت
فهمیده ميشود ،بلکه آن را مطلقط «جاى» اصلى و اوّلیّة صدق /حقیقت مىدانند .بنابراين
هیدگر بهطور كلّى مخالف تلقّي فراده از مفهوم حقیقت /صدق نیست ،بلکه اعترا
او به اين ادّعاست كه حامل حقیقت /صدق بايد صرفاً ساختاری گزارهای داشته باشود و
ديگر انحاا بهكارگیرى محمول حقیقت /صدق و باطول /كوذب را كوه نواظر بوه چنوین
حاملهايى هستند مىتوان با رجوت به اين مفهوم تبیین كرد .بدينترتیب اعترا هیدگر
به ادّعاى انحصارى بودن اين تلقي است .نکتة اساسى در اين قول اين نیست كه صودق
و كذبط گزاره را بهطور كل توضیح ميدهد ،بلکه اين توضیح را مبناى فهم بوهكوارگیرى
«صدق» و «كذب» قبول ميكند .گزاره را جاى مطلق حقیقت دانستن به اين معناست كه
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در تبیین صدق يا كذب گزارهها ميتوان براى خود رجحانى نسبت به ساير تبیوینهواى
ممکن براى ديگر انوات حاملهاى حقیقت /صدق قائل شد.
حتّي اگر هیدگر به لحاظ صورت حکم كه از موضوت ،محمول و رابط تشکیل شوده
است همچنان پايبند فراده باشد ،باز هم از آن حیث كوه در تحلیول فورادادی گوزاره
بیشتر اَشکال دستور زبانى يا فرآيندهاى ذهنى مال قورار موىگیرنود توا خصوصویت و
تعیّن هستىشناختى موضوت گزاره ،از فراده فاصله مويگیورد .البتّوه هیودگر در نظور
گرفتن جنبة معرفتوى گوزاره و يوا تحلیول ماهیّوت آن را براسواس نسوبت بوا موضووت
اجتنابناپذير ميداند .آنچه او در سور مويپرورانود بنیواننهوى سواختارهاى منطقوى در
مناطهايى خارج از منطق يا به عبارت ديگر توجّه او به بنیانهاى هستىشوناختى منطوق
است .ايرادى كه او به فراده ط مباحث منطقى وارد مىسازد اين نیست كه در آنجوا بوه
مطلق حکم پرداخته ميشود .او به جزئیات تحلیلهاى محمولى جمله هم كوارى نودارد
بلکه به فقدان مبانى آنها در تحلیلى از نسبت التفاتى گزاره با موضووت خورده موىگیورد.
ساختارط حاملط حقیقت را بايد براساس كاركرد آن كه برقرارى نسبت با موضوت است بنا
نهاد .تحلیل منطقى جمله ما را از مسأله اصلى پرس از حقیقت منحرف مىكند .مسوأله
اصلي «منطق» نبايد رسیدگي به جزئیات ساختار جمله باشد ،بلکه بايد بوه ايون پرسو
پاسخ دهد كه به چه نحوى اين جموالت ،چوه در مقوام اظهوار و چوه در مقوام احکوام
معرفتى ،ناظر به واقعیّتى هستند كه با در نظر گرفتن آن ما گزارههوا را صوادق و كواذب
ارزيابى مىكنیم .با تحلیل صرفاً منطقى جمله نمىتوان حکم يا گزاره ( )Satzرا به عنوان
حامل حقیقت معیّن كرد ،بلکه با تحلیل كاركرد التفاتى فعل گزاردن ( )setzenاست كوه
بدين غايت مىتوان رسید .خودِ اين تحلیل تازه مقدّمهای است كه معناى ساختار جمله
را ،به حکم آنکه اين ساختار از كاركرد گزاره پیروى مىكند ،بر ما مىگشايد.
ایدئال (عینی) 32بودن مضمون حکم در مقابل رئال بودن فرآیند صدور حکم
قائالن به اصالت روانشناسى حقیقت /صدق را به كیفیّت افعال آگواهى /ذهون تحويول
ميبرند .هوسرل در ردّ اين قول فرق میان فعول و مضومون فعول را مطورح و اسوتدالل
مىكند كه ما با «صدق» و «كذب» در اساس فقط مضمون حکم را و نه خود فعل صدور
حکم را مشخّخ مىسازيم .به اين مضمون نیز كه ضامن عینیوت (ابژكتیويتوه) حقیقوت
است ،برخالف فعل صدور حکم ،نميتوان از راه تجربوه راه يافوت و از هموینرو ايون
مضمون نمىتواند موضوت علمالنفس (روانشناسى) باشد (نگاه شوود  55.)LU I, P. 126در
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زمان هیدگر چنین تصوّرى از حامل «ايدئال» حقیقت كه به مضمون التفاتى فعلط صودورط
حکم شکل مىدهد ،تلقّىای شايع از مفهوم فرادادى حقیقت بود .هیدگر هوم در وجوود
و زمان و هم در درسگفتار منطق شرحى مختصر از آن را بهدست مىدهود« :در حکوم
بايد فرق گذاشت [میان] حکم كردن كه فرآيندى نفسانى واقعى است و محکوومبوه كوه
مضمونى/محتوايى ايدئال است .در مورد اين [مضمون ايدئال] گفته مىشود كه «صادق»
است .برعکس ،فرآيند نفسانى رئال يوا فرادسوت [موجوود] اسوت يوا نیسوت .بنوابراين
مضمون ايدئال حکم ،در نسبت مطابقت قرار دارد» ( .)SZ, P. 116در جلود  18جمالتوى
آمده است شبیه به آنچه از وجود و زمان نقل شد« :آنچه نفسانى است نهايتاً فعل صدور
حکم يا گزاره است .معنای محکوم در حکم ،آنچه صادق /حقیقى نامیوده شوده اسوت،
پی آمدى واقعى /رئال نیست ،واقعى نیست بلکه آنگونوه كوه گفتوه موىشوود :وجوود
ايدئال ،اعتبار است» ( .)GA 21, P, 46نوكانتىها ،به ويژه نمايندگان مکتب جنوب غربوى
آلمان ،هم در اين تمايز با هوسرل همرأیاند .آنها نیز بورآنانود توا ابژكتیويتوه (عینیّوت)
حقیقت را حفظ كنند .مضامین حکم كه حامالن حقیقتاند ،موجودات تجربى نیستند و
از همینرو نسبت علّى با رويدادهاى ذهنى عوالم واقوع ندارنود ( .)LU I, P. 231هیودگر
افکار و آراا بولتزانو 34و لتزه ( )Lotzeرا در اصول منشواا فورق گذاشوتن میوان فعول و
مضمون حکم مىداند.
امّا هیدگر داليل ردّ قول به اصالت روانشناسى را ناكافى و چهبسا اشوتباه موىدانود.
نزد او در پرس از حامل حقیقت /صدق و فهم درست گزاره نبايود صورفاً بور تفواوت
میان افعال و مضامین گزاره تمركز كرد .نظريّهاى كه به حقیقت /صدق گزاره مىپوردازد
بايد بر تلقّىاى از مضامین التفاتى گزاره مبتنى باشد كه اين مضامین را بوا توجّوه بوه آن
مناسباتى تبیین مىكند كه ما در آنها با افعال ،ادّعاها و احکام مواجهايم .معوانى زبوانى و
مضامین التفاتى را بايد براساس شکل خاصّى از نسبت با عالم كه هموان شوکل كوارآيى
آنهاست ،فهمید .لتزه ،هوسرل و نوكانتىها محلّ صدق /حقیقت را گزاره مىگیرند و آن
را در قلمروی ايدئال جاى مىدهند .هیدگر دو ايوراد بور ايون تلقّوى وارد موىآورد .اوّل
اينکه تمايز میان فعلط صدور حکم و مضومون آن بور «جودايى رئوال از ايودئال» اسوتوار
است ،جداييای «كه به لحاظ هستىشناختى تبیین نشده اسوت» ( .)SZ, P 217نکتوة دوم
اينکه با چنین تفکیکي «واقعیّت شناختن و صدور حکم به دو نحوة وجوود و دو «اليوه»
تفکیك» مىشوند «كه با بهم چسباندنشان هرگز به نحوة وجوود شوناختن نموىرسویم»
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(.)SZ, P. 217

پی از وجود و زمان هیدگر در درسگفتار منطق توضیح داده بود كوه منظوورش از
ناكافى بودن تبیین هستىشناختىط اين تمايز چیست .گرچه هوسرل به حق در مقابل قول
به اصالت روانشناسى صدور حکم را از مضمون حکم فرق مىگذارد امّوا اشوتباه او در
اين است كه اين تمايز روشمند را همبنیان با تمايزى هستىشناختى ،يعنوى تمییوز میوان
قلمرو ايدئال و قلمرو رئال وجود ،مىگیرد .هوسرل بدون اينکه خود بدانود و از ايونرو
بدون هیچگونه توجیهى فر را بور ايون موى گیورد كوه مخالفوت بوا قوول بوه اصوالت
روانشناسى فقط در قالب پايبندی به ايدئالیسم (فرق میان رئال و ايدئال) ممکون اسوت.
اگرچه بهنظر مىرسد كه هوسرل و ريکرت در ردّ قول به اصالت روانشناسوى گوراي
دارند به اينکه «دو سلسله ،میدان ،سپهر ،حوزة جدا از همط هسوت و اعتبوار (،)Geltung
حسّى و ناحسّى ،رئال و ايدئال ،تاريخى و فراتاريخي» ( )GA 21, P. 92را بوا هوم درنظور
بگیرند ،اين دوگانهانگارى جايى براى برقرارى نسبت با آن «وجوود اصولىاى كوه دلیول
فهمشدن اينهوا هموه چوون امکانوات و لووازم آن وجوود اسوت» ( )GA 21, P. 92بواقى
نمىگذارد .هیدگر با ايراد دوم خود موجّه بودن فرق گذاشتن میوان فعول رئوال صودور
حکم و درونماية ايدئال حکم را به پرس مىكشد .با اين تمايز فهوم خوود موضووت و
نحوه پژوه آن مغفوول موىمانود .فعول و مضومون ،انديشویدن و انديشویده هموواره
بهگونهاى وحدانى ظاهر مىشوند و «در آخر انديشیدنط انضمامى انديشویده ،زنودهتورين
واقعیوت /فعلیتوى اسوت كوه در آن انديشویدن و انديشویده هسوتند» ( .)GA 21, P. 90او
جداسووازى تووام و تمووام مضووامین حکووم را از فعوول التفوواتىط صوودور حکووم ،بووهلحوواظ
هستىشناختى رد مىكند .امّا در اينجا بايد توجّه داشت كه اگر هیدگر به فعل انديشویدن
و صدور حکم استناد مىكند ،منظورش از آن متعلّق ذهنى روانشناسى تجربوى نیسوت،
بلکه پديدارى است روزمرّه و مقدّم بر نظريّه .گزارهها ،احکام و ادّعاها كاركردى عملوى
دارند و از همین حیث هم – و نه بهواسطة صفاتى مجزّا از اين كاركرد ماننود وابسوتگى
علّى يا فرازمانى بودن – معیّن مىشوند .بنوابر رأی هیودگر مبودأ هور نظريّوهاى دربوارة
حقیقت موجودى از جنس گزاره نیست و بدينترتیب ما در مناسبات عملى روزمورّه در
وهلة نخست با آن مواجه نمىشويم .آنچه صدق و كذب گزاره را موجب مىشوود ايون
است كه دازين چگونه در عالم رفتار و با ديگر موجودات نسبت برقورار موىكنود .ايون
صورت خاصِّ نسبت داشتن با عالم مربوط مىشود به نحوه معیّن اگزيستنزط دازين ،يعنى
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با عملط معیّن چیزی را ادعا كردن ( )Behauptenو تصديق كردن (.)Bestätigen

نزد هیدگر قول به اينکه گزاره محل حقیقت /صدق است از دو جهت مسألهبرانگیوز
است :نخست اينکه نظريّهاى در باب حقیقت كه ناظر به گزاره به عنوان حامل حقیقوت/
صدق است ،نبايد به آن معنای اصولي و اصویلي فهمیوده شوود كوه موا آن را بوا اِسوناد
محمولهاى «صدق» و «كذب» بهكار مىگیريم .دوم اينکه گزاره را هم كه حامل صودق/
كذب است ،نبايد چنان تعريف كرد كه پیوندش با آن پسزمینهای قطع شود كه مواجهوة
روزمرة ما را با تعابیر «صدق» و «كذب» ممکن ميسازد .نظرية حقیقت مبتني بور گوزاره
نبايد اين امر را كه در اثبات حقیقتِ ادّعايي صرفاً آنچه ادّعا شده است (= متدّعي) تعیین
كننده است به سادگي از پی مفرو گیرد ،بلکه بايد همین امر را با توسّول بوه انحواا
متفاوتي كه دازين به طور كل مويتوانود بوا موجوودات نسوبت برقورار سوازد بوه نحوو
وجودشناختي بي كم و كاست تبیین كرد.
نظر هیدگر دربارة دومین قول منتسب به فرادهش فلسفى در باب حقیقت /صدق
بنابر فراده فلسفى ذات حقیقت /صدق عبارت است از «مطابقت حکم با متعلّوقاش»
( .)SZ, P. 214امّا منظور از ذات در اينجا چیست؟ در توضویح ايون كلموه بوه سوخنراني
هیدگر با عنوان در ذات حقیقت 53رجوت ميكنیم .او اين سخنراني را برای اولین بوار در
سال  8351و در سه شهر برطمِن ،ماربورگ و فرايبورگ ايوراد كورد .در حاشویهای كوه در
چاپ سوم اين سخنراني در سال  8334منتشر شدهاست ،بوه سوه معنوا از «ذات» اشواره
ميكند quidditas .8 :يا چیستي .1 ،فراهمآوردن امکان يا شرط امکان و  .5بنیانط ممکن
ساختن ( .)Grund der Ermöglichungآنچه از اين حاشیه ميتوان فهمید اين است كوه
در پرس از ذات حقیقت ،واژة «ذات» ( ،)Wesenبا توجّه بوه مراحول سوهگانوهای كوه
هیدگر به اين پرس ميپردازد ،سه معنای متفاوت دارد .آنجا كه ذاتِ حقیقتْ با صودق
گزاره تعريف و تعیین ميشود ،كلمة «ذات» معنای ماهیت و چیستي دارد كوه بوه آن در
زبان التیني  quidditasگفته ميشود .لفظ ذات به معنای صفات مشتر مصاديق مفهوم
حقیقت هم نیست كه به آن در زبان يوناني  koinonگفتوه مويشوود .آنچوه نسوبت بوه
صدق ،به عنوان ماهیت گزارة صادق بيواسطه ،تقدم دارد امکان دروني (ذاتي) يا هموان
فراهمآوردن امکان ( )Ermöglichungبه معنای شورط امکوان اسوت« .ذات» ،در معنوای
سوم ،بنیانط فراهمآوردن امکان است.
البته ناگفته نماند كه پی از اين نیز بسیاری بر نظرية مطابقت ايراد وارد كردهانود ،از
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جمله فرگه كه اصوالً «مضمون لفظ «حقیقي» را كامالً منحصر به فرد و تعريف ناپذير»
ميداند .عالوه بر اين او معتقد اسوت كوه مفهووم فورادادی حقیقوت بوه تسلسول منجور
ميشود ،چرا كه تبیین مطابقت خود مستلزم مطابقت با چیزی است و ايون دوری اسوت
باطل .تارسکي و كواين نیز جزو ايندسته از منتقدان به حساب ميآيند.
بوورخالف اي ون منتقوودان ،مفهوووم حقیقووت و تبیووین فلسووفي آن يک وي از مهوومتوورين
پرس های انديشة هیدگر است .او از مودافعان نظريوة فورادادی «مطابقوت» در تعريوف
حقیقت است ،مشروط بر اينکه از موشکافيهای بی از حود و شوائبههوای متوافیزيکي
منزّه باشد .او قصد ندارد نظريّة بديلي برای مفهوم فرادادی حقیقت بهدست دهود .حتّوي
در بحث از ذات حقیقت نیز موافق نظريهای كه پی فر های بسیار زيادی داشته باشد
نیست و در تأيید نظر خود به وضعیّتهای روزمرّهای ارجات ميدهد كه مناسبات واقعي
اظهارات دربارة عالم را به تأيید ميرسانند .او قائل به وجود زمینوة مشوتركي اسوت كوه
انحاا متفاوت بهكارگیری مفهوم حقیقت را در مفهومي جامع متحد ميسازد .هیدگر اين
هستة اصلي را كه از درون آن كاركرد مفاهیم خاص حقیقت ،مثالً برای گزاره و يا برای
اگزيستنز ،تکوينپذيرند «ناپوشیدگي» ( )SZ, P. 219ميخوانود كوه ترجموة واژة يونواني
 aletheiaاست.
مطابقت به منزلة نقش برگرفتن ()Abbilden

يکي از اين شائبههای متافیزيکي كه بحث دربارة حقیقت را مکدّر سواخته اسوت نظريّوة
«نق برگرفتن» ( )Abbildenاست كه «حقیقت را بهسوانط برگورفتن نقو از موجوود و
شبیهسازى آن در آگاهى بهمعناى مطابقوتِ انودازهگیور [GA 21, P. ( 37»]nachmessend
 )163تلقّي ميكند .هیدگر هم در وجود و زمان و هوم در منطوق (جلود  )18بوه هنگوام
بحث در مورد تفسیر مطابقوت بوه ( Abbildنقو ط برگرفتوه) از نوشوتة ارسوطو دربوارة
گزاره 51نقل قول مىآورد .بنا بر تفسیر هیدگر ،از سیاق متن در  1, 16a 6يا 1, 16a 3-8
مىشود اينگونه برداشت كرد كه ارسطو مفهوم حقیقت را در اصل بوهگونوهاى تعريوف
مىكند كه ميتوان از آن نق برگرفتن ( )Abbildenاز موجود به مدد فرآيندهاى نفسانى
استنباط كرد .در واقع مفسّران نیز غالباً به همین موضع از اين نوشته استناد مويكننود توا
نشان دهند و اثبات كنند كه چگونه ارسطو مفهوم حقیقت را در فلسفه وارد كردهاسوت.
ترجمه هیدگر از اين بخ از متن ( ، )1, 16a 3-8كه البته بنا به گفتة خوودش ترجموهاى
همراه با توضیح است ،چنین است« :كلمات اكنون اظهاراتي [واژههواى زبوانى] هسوتند،
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چیزهايى كه در آنها آن چیزى نشانهگذارى مىشود كه در رفتار نفسانى (Vernehmen-

 )Bedenkenبا آن مواجه مىشويم .و نوشتار چیزهوايى [هسوتند] كوه در آنهوا گفتارهوا
نشانهگذارى مىشوند .حال همانگونه كه عالئم نوشتارى بوراى هموه انسوانهوا يکوى/
يکسان نیست (مصرىها نشانههاى ديگر دارند تا يونانیان) آواها (هیئتهاى ملفوظوات)
نیز يکى نیستند .در اين میان آنچه اين ملفوظات يا كلمات در وهله نخسوت (در اصول)
نشانههای آنها هستند ،يعنى آنچه را آنها در هیئت كلمات به لفوظ درمويآورنود و بورای
آنها گفتار هستند ،همان است كه همه با آن اينهمان و يکسان مواجه موىشووندGA ( ...
)21, P.166 sq

53

در اينجووا هیوودگر واژة يونوواني ( Pathemataآثووار و احوووال) را بووه رفتووار نفسووانى
( )seelisches Verhaltenترجمه و در عینحال توجّه را به اين نکته جلب مىكنود كوه
اگر آن را به تصوّرات ترجمه و تصوورات را هوم احووال نفسوانى فهوم كنویم آنگواه از
عبارات ارسطو مىتوان نظريّة نق ط برگرفته ( )Abbildرا برداشت كرد و آنها را اينگونه
تفسیر كرد كه احوال در نفس ،نق ها يا انگارههاى چیزهايى هستند كه در خوودِ نفوس
نیستند .واژة  homoiomaنیز ميتواند در اصل گويای آن چیزی باشود كوه بوه مطابقوت
درآمده است ،مطابق شده ( ،)das Angeglichene = homoiomataيعني آنچه موا بوا آن
مواجه شدهايم و در اين مقام همانگونه است كه خود موجود است .بوه ادرا درآوردن
و به ادرا درآمده (مدرَ ) هر دو يکسان عمل مىكننود و از ايون راه خوودِ موجوود را
مىنمايند و مجال مواجهه با آن را آنگونه كه هست ،مىدهند .پس بحوث در اينجوا بور
سر وفق دادن حالتى نفسانى با چیزى جسمانى نیست (مقايسه شود با .)GA 21, P. 167
بنابر نظر هیدگر «نه مفهوم ارسطويى حقیقت و نه اصالً مفهوم يونانى حقیقت سمت
و سوى انگاردن /نق برگرفتن دارد و نه اصالً بايد آن را به معناى اين نووت از مطابقوت
فهمید» ( .)GA 21, P. 162هیدگر معتقد است كه در نظريّة نقو ط برگرفتوه كوه در كتواب
العباره ) (de interpretationآمده است ريشة كژفهمیده شدة مفهومى خاص از حقیقت
برمبناى شناخت شناسى قرار دارد كه بايد آن را نشان داد و اصالح كرد .بسیار پی آمده
كه نظريّهاى در باب حقیقت /صدق برحسب سهمى كه در نظريّه شناخت دارد ارزيوابى
شده است ،قولى كه هیدگر با آن مخوالف اسوت و سوعى دارد توا در دورة تودريس در
ماربورگ مفهومي از حقیقت را بپروراند كه مبتنى بر گزاره نباشد.
بنابر اين نظريّه ،تصوّرات حقیقى در ذهن از آن رو حقیقىانود كوه بخو معیّنوى از
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واقعیّت را بهدرستى باز مىنمايند .هیدگر معتقد است كه قبول اين نظريّه مسوتلزم قبوول
دوگانگي چیزهاى جسومانى و بازنموايي ( )Repräsentationذهنوى آنهاسوت .البتوه آن
زمان انتقاد از نظريّة تصوير برگرفتن بسیار راي بود .منتقدان به اين نظريّه اينگونه ايراد
مىگرفتند كه با قبول اين نظريّه مىبايست واقعیّتوى مسوتقل از بازنموايىهواى ذهنوى را
مفرو گرفت كه حتّى اگر چنین پی فرضى را هم بپذيرم باز معلوم نیست كه چگونه
چنین واقعیّتى امکان تصديق گزارهها را دارد .آنچه در اين تفسیر از حقیقوت /صودق از
نظر دور مىماند نسبتى است كه گزارهها و باورهاى موا بوا چیوزى مسوتقل از خودشوان
دارند تا بهواسطه آن ما بتوانیم گزارهها و باورهایمان را بهنحوى ابژكتیو اصوالح كنویم.
هیدگر دقیقاً به همین عینیّت ( )Objektivitätحقیقت نظر دارد.
بسیارى از همعصران و پیشینیان هیدگر ،چه در میان نوكانتىها و چه در میان قائالن
به اصالت روانشناسى ،نظريّة مطابقت دربارة حقیقت را بودان دلیول رد موىكردنود كوه
نمىتوانستند تصوّر كنند كه واقعیّتى مستقل از بازنمايى ذهنى وجود دارد .اعتراضات بوه
نظريّه واقعانگارانه مطابقت بر دو فر استوار است )8 :نظريّة حقیقت بايود سوهمى در
فهم مفهوم شناخت داشته باشد و  )1راهیابى ما به واقعیّت فقط با واسوطه و از رهگوذر
بازنمايى ذهنى ممکن مىشوود .موا هموواره فقوط بازنموايى ذهنوى را كوه تصوويرهايى
برگرفته از واقعیّتاند ،در ميكنیم و نوه خوودِ واقعیّوت را .پوس چنانچوه حقیقوت را
نسبتى بگیريم آن نسبتى است میان خود بازنمايىهای ذهنوى و نوه میوان اموور ذهنوى و
قلمرو واقعیّت ،آنگونه كه صورتبندى حقیقت در قورون وسوطى يعنوي adaequatio
 rerum et intellectumبه ما القاا مىكنود .ايون مالحظوات نقودى اسوت بور «مفهووم
خووارجى حقیقووت» ( )transzendenter Wahrheitsbegriffكووه حقیقووت را مطابقووت
محتواى شناخت با واقعیّتى مستقل از آگاهى و از ايون حیوث خوارج از ذهون تعريوف
مىكند.
در اوايل قرن بیستم بیشتر پژوهشگران و اساتید دانشگاهى در حوزة منطق و فلسوفه
ديگر نظريّه مطابقت حقیقت /صدق را قبول نداشتند و بهجاى آن نظريّههاى ديگورى را
ترجیح مىدادند كه واقع را امرى درونذهنى مىگرفت و حقیقوت /صودق را مبتنوى بور
سازگارى ( )kohärentischيا مبتني بر قول به اصالت عمول ( )pragmatistischتفسویر
مىكرد .اين جايگزينى دو دلیل داشت :دلیل نخست ابراز شك و ترديد بوود نسوبت بوه
وجودِ عالمي خارجى و مستقل از باورها و مواضع ما .دلیل دوم بواور بوه ايون بوود كوه
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«مفهوم» حقیقت /صدق فقط وقتى معنادار است كه ما بتوانیم صدق يا كذب احکامموان
را همواره بهنحوى اصولى بشناسیم.
هیدگر پی فر اصلى اينگونه انتقادات از مفهوم فرادادى حقیقت /صدق را قبوول
ندارد .به نزد او واقعیّت چیزى نیست كه صرفاً بازنمايىهاى ذهنى بتواننود آن را بور موا
آشکار سازند .از اينرو او شکّاكیت دكوارتى را كوه يقینوى بوودن محتوواى ذهنوى را در
مقابل پرس برانگیز بودن واقعیّت تجربى قرار مىدهد« ،مسألهنموا» ()Pseudoproblem
( )GA 26, P. 191مىداند .نسبت مندرج در مفهوم حقیقت /صدق به هیچ وجه ربطى بوه
بازنمايىهاى ذهنوى نودارد ،نوه «فرآينودهاى روانشوناختى» اسوت و نوه «تصوويرى» از
«چیزهاى واقعى» ( ،)SZ, P. 117بلکه همواره نسبتى میان گزاره و «خوود شوىا موجوود»
است ( )SZ, P. 118كه گزاره با آن ارتباط پیدا مىكند .در نسبتِ حقیقت ،تصوّرات نه بوا
همديگر و نه در نسبت با چیزی واقعى مقايسه موىشووند .موضووت موورد نظور اثبوات
مطابقت میان شناختن و عین متدرَ يا حتّى میان آنچه نفسانى و آنچه جسومانى اسوت،
نیست .موضوت حتّى مطابقت میان (محتواهاى آگاهى) با يکوديگر هوم نیسوت ( SZ, P.
 .)118به نزد هیدگر نه حامل صدق بازنمايى ذهنى است و نه آنچه صدق مىسازد.
بنابراين ما در اين زمینه با دو مسأله روبرويیم :مسألة اوّل تفسیر حاملط صودق اسوت
كه معموالً آن را گزاره يا قضیه ميدانند و بعضاً ،بهخصوص به نزد هوسرل ،بوه دو پوارة
فعل و مضمون گزاره تقسیم مىشود .درحالى كه درسوت آن اسوت كوه هور دو پواره را
همزمان با هم ديد .مسألة دوم تفسیر واقعیّت است كه مطابق تلقّى دكارت در پسط پشت
بازنمايىهاى ذهنى پنهان است .چنانچه قائل به اصالت روانشناسى باشیم بايد كوامالً از
نسبت میان اين دو وجه ،يعنى گزاره و واقعیّت ،صرفنظر كنیم يوا ماننود نوكوانتىهوا و
هوسرل آن را به نسبتى میان تصوّرات تقلیل دهیم .هیچكدام از ايون دو راهحول مقصوود
هیدگر را برنمىآورند .يك گزاره آنگاه صادق است كه واقعاً همانطوور باشود كوه ادّعوا
مىكند .مبدأ تبیین نسبت حقیقت را ،بنابر رأى هیدگر ،نبايد در مطابقت بلکه در نسوبتى
با واقعیّت جست كه امکان فهم مطابقت را در وهلة نخست فراهم مىآورد .در اين میان
بايد نسبت میان حامل صدق و آنچه صدق را ميسازد بهنحوى از انحواا بوراى مواضوع
شناختشناسى ما اهمیّت پیدا كند .شناخت را نمىتوان فقط از روى گزارهها تشوخیخ
داد ،بلکه به موضعگیرىهايى التفاتى گره خوورده اسوت .از ايونجاسوت كوه بازسوازى
مفهوم حقیقت ،بهنظر هیدگر ،نبايد محدود به تحلیلهاى صورى از ساختار جمله باشد،
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بلکه بايد نحوة عمل انضمامى و زندهاى كه با آن به چیزها نسبتِ صادق /حقیقى بوودن
مىدهیم نیز مدّ نظر قرار گیرد.

نتیجه
پژوه هیدگر دربارة منطق و به تبع آن دربارة گزاره و حقیقت در ايون دوره از مسویر
فکرىاش پژوهشى استعاليى است .وظیفهاى كوه هیودگر بوراى خوود در موورد مسوأله
حقیقت و گزاره تعیین مىكند بازسازى صدق گزاره براساس نسوبتى وجودشوناختى بوا
واقعیّت است .او از شرطهاى الزم و ضرورى براى آنکه چیزى حقیقوى /صوادق باشود،
مىپرسد و رسیدن به تعريف از ذات حقیقوت را وراى كوژروىهواى فوراده فلسوفى
ممکن ميداند .غايت هیدگر در بحث در باب حقیقت به دسوت دادن تعريفوى بوديل از
آنچه تاكنون در تاريخ فلسفه آمده است ،نیست بلکه نشان دادن بنیان يا شرطِ امکوان آن
است .اين بنیان را هیدگر «آزادی» 40ميخواند« .ذات حقیقت آزادی است» يعني صودق
گزاره و حکم ،پی از هر چیز ،بر بنیاني كه آزادی است ،استوار است ،بنیاني كوه خوودْ
بنیانط برقراری نسبتي با موجود را ميگذارد .اين بنیان نیز به نوبة خود قوائم بوه سواحتي
گشوده ( )Offenbarkeitاست و امکان ذاتي حقیقوت گوزاره را فوراهم مويآورد .آزادی
نحوة وجودی انسان است و نه صرفاً صفتي از صفات او .بنوابر ايون چنوین مفهوومي از
آزادی در درجة نخست مفهومي وجودشناختي است و ربطي به مباحث سیاسي ندارد.
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