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 ک گادامريهرمنوت يفلسف يمبان يانتقاد يبررس
 *رخندان )مشکوه(يد ميدحميس

 دهيچک
آن  يوجاود ت فهم و سااخااريدگر بوده، در پي شناخت ماهيک هايدهندة هرمنوتک گادامر در ادامهيهرمنوت

ر يفست، يثار هنرچون فهم ماون و آ يدگر، به مسائلير، برخالف هاين مسياست، با اين تفاوت كه گادامر در ا

ن يارة ادرب يديجد يشناسآنکه درصدد عرضة روشيز پرداخت، بين يعلوم انسان يشناسو روش يخيامور تار

 يکيمثابة هبمرتبط است،  يشناسانسان گادامر كه با بحث يک فلسفيتوان گفت مباحث هرمنوتيعلوم باشد. م

 فلسفي است. از مباحث عمدة

ن يشود؛ سپس اث ميخ و انسان و زبان بحياو دربارة انسان و فهم، انسان و تار يهادگاهين نوشاار، از ديدر ا

، ينفهم انسا ليدر تحل ينقد خواهد شد. گرچه دو عنوان آخر در مباحث و يدگاه اسالميها بر اساس ددگاهيد

ن ين اهنگ و زباخ، فرياو دربارة تار يهادگاهيو نقد د يامکان بررس يکن برايعنوان اول مندرج است، ل يعني
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 مقدمه

بورگ بـا يرافدر  1923. در آمد ايبه دندر ماربورگ  19۰۰در سال  ،يآلمان لسوفيف هانس گئورگ گادامر

ر يشدت تحـت تـ  به گادامر .ده بودينرس يبه سمت استاد دگريهازمان هنوز آشنا شد كه در آن  دگريها

 196۰ سـال رد گـادامرن كرد. ياش را تدويدكتر ةن رساليدوم وا ييراهنما ابقرار گرفت و  هايدگر آراي

. ددايشـر  مـ يک فلسـ يـهرمنوت در بـاب را شيهاشـهيرا منتشر ساخت كه اند قت و روشيحقكتاب 

 ار او هستندگر آ ياز دم يک قديالکتيهگل و دو افالطون و شعر ، خرد در روزگار علمجلد(،  8)مجموعه آ ار 
 ديده از جهان فرو بست. 2۰۰2سال  در يو (.57۰ ص ،137۰ ،ساختار و ت ويل متن)

ا بـک يـدانسـت. هرمنوت يک فلسـ يـهرمنوت شـگاماني، از پدگريـهاد پس از اسـتادش يرا با گادامر

؛ ودبـر متـون يدسـت دادن اوـول و قواعـد ت سـبه يدر پـ دگريـهاش از يكه دارد تا پ يطوالن ايسابقه

از بحـ   يابـود كـه حـوزه گـادامرو پـس از او  دگريهاشد. با يم شمرده يشناختروش يامر ،واقعدر

 يبـه بررسـ يک فلسـ يـنـام گرفـت. هرمنوت يک فلسـ يـوجود آمـد كـه هرمنوتک بـهيهرمنوت ةدربار

 يرااز تـالش بـ دگريـهاشـود. يم شـمرده يفلس  يامر ،واقعپردازد و درير ميفهم و ت س يشناسيهست
فهـم.  يشناسـيانسـان بـه هست يده بود و از شناخت هستيرس يانسان يبه شناخت هست ي،شناخت هست

هـم فكرد و بـه  فهم تمركز يشناسياز او بر مباح  هستش يب يلوز راه استاد خود را ادامه داد، ين گادامر

ن يه همـز پرداخـت. بـيـن يروش در علوم انسان يشناستيو ماه يخير امور تاري، ت سيمتون و آ ار هنر

 يشناسـنسانا ةو از مقول يانسان يهااز ساحت يساحت ةبح  دربار ،واقعبح  از فهم در انسان در ،ليدل

 آيد.يمشمار بهمهم از فلس ه  يكه بخشچيزي است آن  و است

« خيسان و تـاران»، «فهم انسان و»سه عنوان  ذيل گادامرک يهرمنوت يفلس  يمبان يبررسبه  ارن نوشتيا
هـم منـدر  ل فيـخ در تحليبحـ  از زبـان و تـار گادامردر مباح   ،واقع. درپردازدمي« انسان و زبان»و 

سـسس در بخـش  شـود؛مي يبررسـ ،ک شدهيور ت کزبوورت سه عنوان من نوشته بح  بهيدر ا .است

 شد. خواهدنقد  ي،اسالم ةشيگاه اندياز پا باالمباح  سه عنوان  ،نقد

 يد واعظـاحم ةنوشتک يبر هرمنوت يدرآمدطور عمده بر دو كتاب به گادامر يهادگاهيح دياما در توض
گـر يد ن نوشـته بـهياتکا شده است. ضمن آنکه ا ير مسعوديجهانگ ةنوشت ينيد يشيک و نوانديهرمنوتو 

ن يـا ةسـنديتوجه نبـوده اسـت. گمـان نويب گادامر يهادگاهيد ةگرفته درباررات وورتيها و تقركتاب
ز ا فراوانـي ةمحقـ  را تـا انـداز نخسـت،طور خـاص كتـاب و بهياد شده ن است كه دو كتاب آسطور 

 كند.ي از مينيب گادامر ةشدفيت لمتن مراجعه به اول 



  69 ک گادامربررسي انتقادي مباني فلسفي هرمنوتي

 انسان و فهم

ر ده در فهـم، ن است كيبه دنبال ا ؛ميد بکنيست كه ما در عمل فهم چه باين نيا در پي گادامرک يهرمنوت

اقعـه وعنـوان  اكـه او از آن بـ يزيـچ .سـتير آن چبافتد و عوامل مؤ ر يخواست ما چه ات اق م يورا

(eventتعب )كننـده آن را نکـه فهميافتـد، نـه اير ات ـاق مم سـ ياست كـه بـرا ياكرد. فهم، حاد هير مي

 ( كند.preside) يسرپرست

 ربـ يشـناختيک هستيـ. هرمنوتيشناختنه روش ،است يشناختيک او هستينجاست كه هرمنوتياز ا
 اسـت كـه يزيف آن چيو توواک يعلم است. هرمنوت ةعهد رب يشناختک روشيفلس ه و هرمنوت ةعهد

 يلسـ فک يـرمنوتان او هيد رخ بدهد. به بيز آنچه كه بايروش و تجو ةنه ارائ افتد،يفهم ات اق م در عملِ

واقـع چـه شـود، دريكننده حاوـل مموف  و متقاعد يرين نکته است كه هرجا ت سيف ايدرودد توو»

د، د در عمـل فهـم اعمـال گـرديـكـه با يايست كه در بـاب مهـارت فنـيات اق افتاده است. هدف آن ن

 (.211، ص 138۰واعظي، )«شود يپردازهينظر

 اسـت و« ابـهه ـ سـو ه»يـا « مـن ـ شـي »شناختي بر ا ـر دوگـانگي گرايش روش گادامراز نظر 
و ايـن كه به عقيدة احاليخواهد بر اين دوگانگي چيره شود. درشناسي معرفت ميشناسي و روشمعرفت

« بـودن در خانـه»و بـه تعبيـر او « ابهه ـ سـو ه»احساس دوگانگي امري  انوي و فرع بر حالت وحدت 

(being at homeاست؛ همان ) وجود تو دستي»تقدم  هايدگركه در بيان( »ready to hand)  وجـود »اشيا بر

عنوان زنـد اسـت ادة كـارگر از چکـش بـه( و فرادستي آنهاست. مثالي كه او ميpresent to hand« )حاضر

د وجـو»عنوان است و نگاه  ـانوي و بيرونـي هنگـام خرابـي يـا خسـتگي از كـار بـه« وجود تو دستي»

انـش دشـناختي فهـم هرمنوتيـک و وجـود بـر اين بح  را دربارة تقدم پديدار هايدگراست. « فرادستي
اي از گونـهشناسي و دانش روشمند مدرن را مسبوق بهنيز روش گادامراي و زباني طر  كرده بود. گزاره

 شود.آغاز نمي هاي معهود ندارد. از نظر او فهم با دانش روشمنددانست كه نيازي به روشفهم مي

 يرابـكنـد و  ( را پـرييموضوع شناسـاميان ابهه )فاعل شناسايي( و سوبهه ) ةخواهد فاوليروش م

روش  از روش بـود؛ يدكـارت ين تلقيابد. ايياز هرگونه خطا كاربرد روشمند عقل ضرورت م يريجلوگ

 ار بـيرپـذ  تکرايت كه حقـان اسيشود ايار حاول مكن يكه از ا ياجهيتواند مانع اشتباهات شود. نتيم

رو كـه فهـم از آن ،گـادامرسـت. از نظـر ير قابل شناخت روشمند نيو امور تکرارناپذ فتنيايدست ،روش
 رد.يگيقرار نم يافتد در چارچوب روشمنديما ات اق م يماست و تنها برا ةخار  از اراد يامر

هرگونـه  يشـود ن ـيعلـوم مسـلم فـر  م ةكـه در همـ يدكارتو شناخت  يگر روشمنديد يتلق
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تـوان يشـود كـه در هنگـام فهـم ميگونه فـر  منيا ياست. در علوم از جمله علوم انسان يداورشيپ

كـه يحالرا ارائه كنـد. در موضوعن يبه ا يابيدست يخواهد چگونگيها را كنار نهاد و روش ميداورشيپ

شـود. يتصورات آغـاز مشيو پ يداورشيست و فهم ما با پيممکن ن ين امريچن معتقد بود اساساً گادامر

 م. يبه دنبال پاسخ آن هستنوشتار ن اياست كه در  يها پرسشفر شين پياز ا يکي

شـود. فهـم يمن ابـهه و سـوبهه انکـار يدر روند فهم، فاوله ب گادامرطور خالوه از نظر به ،نيابنابر
مند رروشـيه غجـينتافتـد و تکرارناپـذير و درياو ات اق م يبرا كنندهفهم ةاست كه خار  از اراد ياواقعه

 همراه است. يداورشينکه فهم با پيا سرانجاماست و 

 ة، واقعـينـرهبلکه شامل ا ر  ،نه فقط متن مکتوب گادامراست كه متعل  فهم از نظر  گ تنين نکته يا

شـود و بـه ياز مـتن اراده م يكه در مطالعات فرهنگـ يشود. همان م هوم عاميز ميو مانند آن ن يخيتار

ق ک روال اطـاليـک شهر و ي، ينييت آيک فعاليک نوشته و خواه ي، خواه يهرموضوع پهوهش فرهنگ»

 .(597، ص 1382)پين،  «گردديم
مـتن  يعنام يبازساز ،رماخريشال يخالف تلقبر ،فهم گادامراست كه به اعتقاد يادشده ل يدل راساسب

ت. ب اسـيـگ تـه بـود ترك هگـلكـه بلکه فهم همچنان ؛ستيبا آنچه از نخست و در اول بوده نمنطب  

 ؛سـتف  م سـر اااز اف  متن با  يبيفهم متن، ترك ؛كرد يتوان بازسازيارتباط با حال نميمتن را ب ةگذشت

اد يـم بودن فه يكاربردعنوان از آن به گادامران يفهم آوردن متن به زمان حال است كه در ب ،گريد يانب به

دن يـفهم»ر او يتعبن خواهـد بـود كـه بـهيـبودن فهم ايكاربرد ةجينت (.24۰، ص 138۰)واعظي،  شديم

وجـه  گـادامرر ا ر كه از نظر ين وورت ت سيدر ا(. 242 همان، ص)«است يفهمهمواره مشتمل بر خود
فکنـدن فـرا ا دگريـها يـانبـه ب خود اوسـت؛ يانکشاف م سر برا يبلکه همان فهم است، نوع ،بارز فهم

 از خود است. يدن به درک مت اوتيش و رسيخو

. كـرديم مطـر  را كمـال ينيبشيپ اول درست فهمِ يبرا ياريمع و قتيحق به يابيدست يبرا گادامر

 در را كمـال او. دارد را كمـال از خاص ايگونه اي ييمعنا وحدت انتظار متن از م سر اول نيا اساس بر

 كنـد، برخـورد ناهماهنـگ يمـوارد بـه خود يهافهم در م سر اگر. دانستيم متن يهماهنگ و وحدت

 و جـز  نميـا يکيهرمنـوت دور با وضوعم نيا. است بوده رمعتبريغ و نامناسب او فهم كه شوديم متوجه
 فهـم و ينـيبشيپ اسـت: تحقـ  قابـل بـود، شـده مطر  زين يلتايد و ماخرريشال کيهرمنوت در كه كل،

 فهـم به يابيدست سسس و كل به جز  از برگشت و رفت و اجزا  از ديجد يهافهم و متن همة از ياهياول

 مربـوط بلکـه سـت،ين يشکل و يوور يامر فقط البتهي هماهنگ و وحدت نيا متن. از هماهنگ ييمعنا
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 يقتـيحق ديـبا كنـديم انيب متن آنچه» روش و قتيحق كتاب در او انيب به. هست زين قتيحق و محتوا به

 (.154، ص 1386)مسعودي،  «باشد تمام و كامل

 بـه امکـان خطـا بـودن «پرسش از متن و پاسخ مـتن بـدان»در بح  قت و روش يحقن او در يهمچن

ن يـد و اتواند داشـته باشـينم يچ پاسخيپرسش خطا ه»د: يگويپردازد و مير و فهم متن( ميپاسخ )ت س

رد كـه پرسـش در يگيقرار نم يرا پاسخ در آن جهتيز ؛فقط خطاستپاسخ نه باطل است و نه ح ، بلکه 
  (22۰، ص 1377پالمر، .)«شوديده ميآن جهت پرس

 نادرسـت موجـب يهايداورشيدرست مولد فهم از پ يهايداورشيز پيگر كتاب تمايد ياو در جا

 ه اسـتا ـر مطـر  كـردر يخ ت سـير تـاربـها يداورشيآن پ يبقا يعني، يزمان ةار فاوليسو  فهم را مع

 (.319، ص 138۰)واعظي، 

 خيتار و انسان

ا يـن يـدازا. كـرديم ياد «نيدازا» ا نامب آن از دگريها كه همان دارد. يخيتار يوجود انسان گادامراز نظر 

 (147 ص)همـان،  .بـرديم سر به آن در نيدازا هر كه است ييايدن دگريها يانب به «جهان ـ ـ در يهست»
 .است انسان هر خاص يايدن ا،يدن نيا

 كـه شـدهپرتاب يجهـان بـه او. دارد ارتباط او( Thrown)يشدگپرتاب موضوع با نيدازا يخمنديتار

 عمـل و بانتخـا(. 133، ص 1386)مسعودي،  دارد فرهنگ و خيتار گذشته، نيز و سابقه و نهيشيپ يدارا

 محصـول فهـم يسـاختارهاشيپ. اسـت شدهپرتاب آن در كه است يايفرهنگ امکانات اساس بر نيدازا

 يهابرداشـتشيپ ،دگريـها دگاهيد در فهم ساختارشيپ است. نيدازا يخمنديتار و يشدگپرتاب نيهم

 هرگـز يآدمـ كـه اسـت نيـا ركـا نيـا ةجـينت .اسـت شده تيتثب پيشتر كه دن استيد ةنحو و يم هوم
 يخيتـار تيـقعمو از ييرهـا. بسردازد فهم انيجر تيهدا به خيتار از باالتر و رونيب يموضع از تواندينم

 (.134)همان، ص  ستين ريپذامکان انسان يبرا

 و دهـديم خر او يبـرا كه است ايواقعه فهمْ دارد، يخيتار يوجود انسان كهآنجااز گادامربه اعتقاد 

 ست.ينشدني ينيبشيپ و تکرار

 پـيدر ماخرريشـال. اسـت گذار را فهم رب يگريد جهت از م سر بودن يخيتار و متن بودن يخيتار

 را فهـم هگـل از مت  ر گادامر اما ؛بود بوده، اول در كهآنچنان آن،معناي به دنيرس و متن يمعنا يسازباز
 بـه ربـط بدون و است حال با گذشته امتزا  متن، فهم. دانستيم م سر و متن يخيتار طيشرا از يبيترك
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 نظـر از امـا ؛اسـت يپرسشـ بـه گ ـتن پاسخ يپ در اول در متن. ندارد وجود يريت س چيه حال، زمان

 م سـر نيـا بلکـه كنـد،ينم دخالـت فهم عمل در ييتنهابه متن يخيتار وجود كه نجاستيا نکته گادامر

 «ميشـينديب ا ـر ياول و يخيتار پرسش يسازباز يورا به» ديبا گادامربيان  به نيبنابرا ؛دپرسمي كه است

 (.245 ص ،138۰واعظي، )

 ا ـر ايـ مـتن اي واقعه کي از كه است ييهافهم خيتار  ر،ؤم خيتار ،گادامر سخن به اي خيتار از منظور
 كنـديم دايـپ همفدربارة آن  و ارتباط امور با كه است  رؤم خيتار راه از انسان. است آمده وجود به يهنر

 گـذار اسـتا ر خيبـه تـار يپاسخ ةمنزلفهم به گادامر نظر از مرينسهايوا جوئل يانب به ؛ميمستق طوربه نه

  رؤمـ خيارتـ يغنـا يعنـي ،هافهم بهتر يغنا به شتريب يزمان ةفاول كهآنجااز(. 62 ص، 1381)وانسهاير، 

 .شودنمي شمرده يمن  يارك كند،يم كمک

 م سـر بـا گوو تگ طرف مانند به زين خيتار. ستين ابههـ  سوبهه ةرابط  رؤم خيتار نيا با انسان ةرابط

 يايگـاهآو  م سر رب خيتار ا ر حالت نيا در. دارد استماع وي گشودگ حالت زين م سر و ديگويم سخن
 . دوشمي دهينام خيتار ري  ت به  رؤمي آگاه ،گادامر ريتعببه ،آورديم ديپد او يبرا كه

 سـنت گـادامر. اسـت مهـم گادامر دگاهيد در آن نقش و سنت م هوم او فهم و انسان يخمنديتار در

 فهـم مخـل تنهانه دكارت برخالف را( هامعرفت و هايآگاه يبرخ بودن فر شيپ و تيمرجع يآگاه)

 . ستين ريپذامکان فهم اساساً آن بدون كه دانستيم فهم بستر را آن بلکه دانست،ينم

 اعتقـاد نيـا بـر گادامر كند،يم برقرار نسبت خيتار و سنت بح  با كه فهم، در هايداورشيپ ةباردر

 نسـبت آنهـا بـه ونريـب از ييمعنا و كنديم ريت س و ليو ت را آن همواره انسان امور، فهم در :اوالًكه  بود
 افـ را  نآ گـادامر كـه است مرتبط م سر تيوضع و تيموقع با شدهداده نسبت يمعنا نيا  انياً: ؛دهديم

(Horizon )بلکـه سـت،ين يذهنـ جـهيدرنت و يشخصـ يامـر م سـر تيموقع سرانجام اينکه و ديگومي 

ان يـه بب .دارد وجود هستيزمي آن در او كه يايخيتار سنت در كه است يامر است؛ ياجتماع و يخيتار

ک سنت اسـت، كـه يشخص در  يريگيجا ةمنزلست، بلکه بهيت ذهن شخص نيفهم در كنش فاعل»او 

د يـترد حلم م رط به روش، وابستگينش است كه ين بيبا ا ،«ابندييزش ميماً آميدر آن گذشته و حال دا

 (.5۰، ص 138۰شر، يبال) دشويواقع م

 :را دارد هايهگيو نيا گادامر نظر از سنت

 ؛است گذشته يهانسل از دهيرسارثبه مکتوب و يش اه يفرهنگ راثيم از متشکل ايداده سنت. 1
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 احاطـه تسـن بـه كـه سـتين ممکن انسان يبرا. است آگاهانهناخود ايتا اندازه سنت با انسان ةرابط. 2

 ؛دارد احاطه انسان بر كه است سنت نيا باشد؛ داشته

 ةواسـطبه سـنت هرچنـد اسـت. تعامـل در آن بـا بلکـه سـت،ين سنت مطل  رياس انسان ،حال به هر. 3

 ؛گذارديم انسان بر يشتريب ا ر دارد كه يااحاطه

 يمتکـ ييهـايداورشيپ و هـافهمشيپ بـر يفهمـ هر. است انسان يهافهم نخستين يبنا سنگ سنت. 4
 ؛دباشن آمدهبر سنت از كه است

 هيسـودو يشـکلبه شناسـا موضـوع بـه را شناسـا فاعـل و هاستانسان يهافهم يرسانا طيمح سنت. 5

 ص، 1386)مسـعودي،  رديـگيبـر م در را نـدهيآ و حال گذشته، يهافهم همة سنت. كنديم مرتبط

 (؛138

 بـاور به. شوديم زين تياقل و مخالف يهاانيجر شامل بلکه ست،ين حاكم و جيرا يهافهم فقط سنت،. 6

 يهـاباور تـداوم ايـ ديـجد نسـل يهادگاهيـد و باورهـا دارد؛ تعل  سنت به سنت ين  يحت گادامر
 (139؛)همان، ص آنها برابر در واكنش اي است نيشيپ يهانسل

 زبـان و انسـان بح  در كه دارد يزبان يخصلت ديآيم فهم در كه يزيهرچ ،دارد يزبان يخصلت سنت .7

 (14۰، ص همان؛)شد خواهد گ ته سخن آن از

 توانـدينم طـهاحا آن بـر شناسـا فاعـل رايز ؛رديگينم قرار شناسا فاعل ةابه گاهچيه سنت نکهيا جهينت. 8

بـر  يمبتنـ و يکيالکتيـد يارابطه سنت با انسان ةرابط. دارد احاطه انسان بر كه است سنت نيا. افتي

 عـلفا) م سـر و نديبگو سخن كه دهنديم فروت گريدهم به طرفدو  ،رابطه نيا در. است الوگيد
 تسـن مييبگـو سـخن مـا آنکـه از شيب كه است نيچن شهيهم اما ؛كند حيتصح را خود فهم( شناسا

 (؛141، ص همان)ديگويم سخن

 آن از و گذارنـديم ا ـر آن ربـ د؛نشويم وارد آن در فهم مختلف يهاانيجر و استيپو و اليس سنت. 9

 ؛ (143، ص همان) است كند و يجيتدر النيس و يدگرگون نيا ؛رنديپذيم ري  ت

 اوـطال  در فرهنـگ م هـوم بـا فراوانـي شـباهت گـادامر اوـطال  در سـنت م هوم يمسعود انيب به

 .)همان( است رفته كاربه  رؤم خيتار با مترادف گادامر انيب در سنت ييگوهمچنين  ،دارد يشناسجامعه
طور خـاص بـر بـه ينيآنچه نقد تکو يعنيش متن، يدايخ پيفهم تار يمعنا دربودن فهم متن،  يخيتار

 "يخيطور تـارفهـم بـه"مطمئناً، فهم بـه »قت و روش نوشته است: يحق بارةست. او دريآن تمركز دارد، ن

خـود  يفهم معنـا يست، بلکه م سر در پيگشته مرتبط ن يش متن منتهيدايكه به پ يقيطر يبازساز يعني
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خ يالوگ انسان بـا تـاريد يمعنابه گادامربودن فهم از نظر  يخيتار (296، ص 138۰واعظي، )«.متن است

داند. از نظر او هنرمنـد يمؤلف متن را مرجع فهم متن نم گادامرل ين دليبه هم ؛ن آنهاستمياک يالکتيو د

كـه هنرمنـد در  يزانيبه م»قت و روش نوشته است: يحق بارةست. او درين آن نيم سر مع يا ر هنرخال  

ش يعنوان خواننده بـه ا ـر خـوكه او به ييش است. معنايا ر خو ةشود، او خواننديش منعکس ميا ر خو

آنچه خود ا ر معنـا  ينعيده و ا ر اوست؛ يآفر ير، معنايار ت سيمعگانهيرد. يار قرار گيتواند معيدهد، نميم
ف( و هـم در م سـر يخ هم در مؤلف )هنگـام تـ ليتار گادامرواقع از نظر در(. 297، ص همان) «دهديم

 بـر يشـتريب ا ـر دارد كـه يااحاطه ةواسطبه خيكه تارر( و هم در متن حضور دارد و ازآنجاي)هنگام ت س

 ست.ين نيم سر مع گذارد، مؤلفْيم انسان

د يـتولبلکـه سـت، يمتن ن يكشف معنا يفهمِ م سر درودد كشف مقصود مؤلف و حت ،بيترتنديب

 د.شمار خوانندگان متن، معنا وجود دارندارد و به  يواحد ين وورت متن معنايمعناست. در ا

 زبان و انسان

 ار خـود يهسـت كه است يموق  زبان و است ظهور و يآشکارشدگ همان يهست و وجود دگريها نظر از
 جهـان کـهبل ست،ين انسان فقط مخصوص زبان او نظر از. رديگيبرم خود از پرده و كنديم آشکار آن در

 يهسـت بـه ت کـر بلکـه كنـد،ينم انيب را انسان ت کر زبان(. 171 ص، 1377پالمر، ) است يهست خود و

 و سـو ه بـةمثا بـه انسـان يالگـو از او زين نجايا در. همان(نمايد ) رخ زبان ةواقع در كه دهديم رخصت

 در هانسـانا كـه اسـت يجهـان همان زبان دگريها اعتقاد به يمسعود انيب به. رديگيم فاوله شناسا فاعل

 (.همان) دارند شركت آن

 انيـم يکيالکتيـد يانيـجر فهـم، گذشت كه گونههمان. دارد يديكل ينقش گادامر کيهرمنوت در زبان
 شـکل زبـان بـا گووگ ـت نيـا و اسـت سـنت و انسانن مياالوگ يد و گووگ ت است، سنت و انسان

و آن را بـه نحـ تـرپيشرا كـه ممکـن اسـت مـا  يزيـچ يبندز زبان وـورتين گادامراز نظر  .رديپذيم

 اسـت «بما هو» معنادار يفهم ةمنزلبه يهست ةآورد، بلکه زبان نحويم به وجود نميده باشيفهم يزبانماقبل

 (.6۰، ص 138۰)بالشير، 

 يامـر بـارةاو مطلـب را در دارد. يجمعـ يامـر ةمثابـسـنت به از فراتـر يريـتعب بارهنيا در گادامر

 و اسـت مشـاهده قابل من يبرا "تو"  يطر از تنها قتيحق» گ ت:يم دانست ويز وادق مين يفردانيم
 سـنت ةدربـار. شـود گ تـه مـن بـه( تـو) او توسط يزيچ دهم اجازه خود به كه   استيطر نيا از تنها
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 نيـا بـه ديبا را "است د زبانيفهم توانيم كه يايهست" عبارت... است قرار نيهم از مطلب هم يخيتار

 (.159 ص همان،) «كرد قرائت معنا

 :دارد را هايهگيو نيا زبان ةدربار گادامر دگاهيد

 ابـزار ايـ لهيوسـ وجـهچيهبه زبـان»: ديگويم فلس ي هرمنوتيک كتاب در گادامر ؛ستين ابزار زبان. 1

 تمـام كـار كـه يهنگام و ميبريم كاربه و ميريگيم دستبه را آن كه است يزيچ تيماه ،لهيوس ؛ستين
 از مـا يهـايآگاه يتمـام در زبـان ...سـتين نيچنـ زبـان از اسـت اده در اما. مينهيم يكنار به را آن شد

 اديـ يمعنابـه گ تن سخن يريفراگ... كنديم محاوره را ما جهان از مانيهاشناخت يتمام در و شتنيخو

 ييارويـرو يچگـونگ و جهان از ييآشنا كسبمعناي به بلکه ست،ين ابزار اي لهيوس کي از است اده گرفتن

 (؛161همان، ص) «ماست با آن

 بـا كلمـات نـد.امتحرک و ايـپو بلکه ستند،ين مشخص و شدهنييتع شيازپ و نشانه كلمات و زبان. 2

. ندارنـد يبـات  و قـرار زيـن كلمـات ند،االيسـ و ايپو هاانگاره چون و دارند اتحاد انسان يذهن يهاانگاره
 وضـع ار آن يآدمـ كـه ستين يعالمت و نشانه زبان، کي در كلمه» :سدينويم روش و قتيحق در گادامر

 همـواره لمهك... ببخشد آن به و بسازد اريبس يمعان آن يبرا يآدم كه ستين يموجود امر طورنيهم. كند

 (؛همان) «است معنادار قبل از

 فهـم حاوـل كـه دارنـد يمشـترك عـوالم هاانسـان. هاسـتانسان مشترک عالم تحق  محل زبان. 3

 در هاانسـان لمعـا و انسان از رونيب در ينيع عالم. ابدييم ظهور زبان در و استياش و امور از شانمشترك

 يهـااف  و هادوره به متعل  يهاانسان و دوره کي يهاانسان نميا در مشترک عالم نيا. دارد تحق  زبان
 شـنونده، و نـدهيگو ر،يت سـ و مـتن حـال، و گذشته ،گادامر باور به. دارد وجود حال و گذشته گوناگون

 عـالم نيـا از ايـپو و رونـدهشيپ يزبان نديفرا کي از ييهابخش يهمگ ييشناسا موضوع و شناسا فاعل

 اهدهمشـ تيـواقع نيـا در نخست ةوهل در زبان و فهم ارتباط» گ ت:يم گادامر. هستند( سنت) مشترک

 ت،اسـ زبان سنت،» :ديگويم گريد يجا در او .«است موجود زبان وساطت در سنت تيماه كه شوديم

 (؛164 همان، ص) «شوديم مکالمه وارد يگريد چون و زنديم يحرف كه يزبان

در كـاربرد  دارد و ينيشـيهـا ارتبـاط پتيزبان با موقع ؛زبان بر انسان نه دارد احاطه انسان بر زبان. 4
 بيـان شوند. بهيم يرند و بر زبان ما جاريگيت خود قرار ميواقع كلمات در موقعها درزبان توسط انسان

 دنبـال بـه مـا. انـدتيموقع بـه متعل  بلکه باشند، انسان به متعل  كه ستندين يزيچ كلمات»: پالمر چاردير
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 بلکـه ،ندسـتين( Reflection) تـدبر محصـول... باشـند تيـموقع بـه متعل  كه يكلمات م،يگرديم كلمات

 )همان(؛ «است يهست و تيموقع انيب بلکه ست،ين ذهن اي رو  انيب كلمه. نداتجربه محصول

 كـهانهمچن .«است زبان است فهم قابل كه ايهستي»: گ تمي گادامر. است هستي ظهور محل زبان. 5

 كـه اتيموجـود ضـمن در هسـتي شـدن آشکار گادامر باوربه. «است هستي آشيانة زبان» :بود گ ته هايدگر

 (؛165شوند )همان، ص مي آشکار زبان در خود موجودات، اين و گيردمي وورت پذيرندفهم

  يـدق ريتعببـه ايـ دبرنـيم كـار بـه را زبـان هاانسـان كـه يهنگام يعني ؛دارد يت مل يسرشت زبان. 6

 ييگـو بلکـه ،كننـدينم ياسـتقالل نگاه زبان به هاانسان يسو از .رديگيم كاربه را هاانسان زبان ،يگادامر

 يراسـتقالليغ لـتحا نيـا گـادامر. دهنـديم انتقال را ميم اه نديبينم را آن انسان كه يانهيآ مانند هاوا ه

 خودشـان رد،كـارب هنگـام و انـديفان ميم ـاه در هـاوا هبيان ديگـر، بـه د.يناميم آن بودن يمل ت را زبان

 ،هاسـتگ ته دهندةبازتاب نکهيا بر عالوه زبان يعنيزبان  بودن يمل ت يهگيو نيهمچن. ندشومي فراموش

 يهسـت ةهمـ بـا بلکـه سـتند،ين ييجز ياياش از يرونوشت فقط هاوا ه و هست زين هاناگ ته ةكنندمنعکس
بـدان  كـه ياگزاره نزبا برابر در ،است يکيهرمنوت زبان ،گادامر انيب به ،موردنظر زبان نيا و دارند ارتباط

 ييگووگ ـت تيماه زبان .كنديم تيحکا خاص يهانهيزم از و شودمي توجه غرب کيكالس ةفلس  در

 ياريبسـ ة تناگ ايمعن بيترك نيا در و باشد متن و م سر يهااف  امتزا  و بيترك حمل توانديم و دارد

 همـان،) اسـت يناهنامت و يمتناه امر انيم ارتباط يبرقرار يبرا يقانون زبانْ ترتيب،نديب تراود.يم رونيب

 (؛168 و 167 ص

 نـد.دار نگ ـت سـخن توانـايي زبان درامور  همة گادامره باور ب. است شمولهمه و عام يامر زبان. 7
 در يو. ددارنـ يزبـان سرشـت انسان يهافهم ةهم اودر باور . كرديم ادي تيعموم به آن از او كه يزيچ

 «.اندگرفته يجا زبان وساطت در ريت اس يتمام و است ريت س يفهم هر» :سدينويم روش و قتيحق

 يحتـ هاسـت،ريت س ةهمـ وـورت يزبان ريت س كه كرده است حيتصر يفلس  کيهرمنوت در گادامر

 زبـان. باشد يقيموس ةقطع کي اي مجسمه دربارةمثالً  ؛باشد نداشته يزبان تيماه ريت س مورد موضوع اگر

 آن ريت سـ و فهـم به آن اميپ درک يبرا يهنر يا ر با مواجهه در. است موضوعات نيا درک فر شيپ

 و كنـديم عبـور احساس ةمرحل از يهنر ا ر اميپ ،گريد بيان به. مييآيبرم آن با مکالمه براي و پردازيممي
 نيـا(. 172 ص همـان،) دارد يزبـان كـامالً يوـورت گـادامر کيهرمنوت در شهياند ؛شوديم شهياند وارد

 را زبـان كـه يشناسـنشانه علـم و واضع شناسزبان سوسور دو نانيفرد نظر يتواند برايم گادامردگاه يد

 ينظـر ييمبنـا( 99 ص، 1382سوسـور، ) دانستيم يانشانه يهانظام همة مادر و مسلط يانشانه نظام
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 يزبـان شـکليد بـه يادراک شدن و وورت گرفتن م اهمه با يبرا يانشانه يهامتون و نظام ةبسازد؛ هم

الگـو  يانظام زبان نظام نشانه ،رونياز هم ؛ستيشتر فاوله نيک گام بي سوسوردگاه ينجا تا ديند. از ايدرآ

  ؛و مسلط است

 جهـان همـان شـود،يم هگ تـ زبان در آنچه» :گ تيم گادامر. است يآدم جهان ظهور محل زبان. 8

 (.همان) «است يزبان يامر تاًيماه انسان جهان م...يكنيم يزندگ آن در كه ماست يآشنا

 نقد

بـا  وتر و ا رگـذارتر اسـت ييمبنا گادامر يهادگاهيبا د يگاه اسالمياز پا يشناختو انسان يفلس  ةمواجه

، دشـويمخـدوش م يطور منطقـز بـهيـآن ن يو روش يشناختروش يامدهاياستلزامات و پ ين مبانيرد ا

نقـد  گونـهنيا رو،نازاي ؛باز زده باشد از آن سر يريآن بح  نکرده و به تعب ةخود دربار گادامراگر  يحت

 .خواهد بود گادامرک يبر هرمنوت يو بتيليامو  رشيا. د. هچون  يكسان يكارآمدتر از نقدها

و  كردنـد. آنـان فهـميد ميـمعنا در متن ت ك ييگراتينيمتن بر ع ييت معنايدر برابر نسب رشيهو  يبت

 يشـدانسـتند و بـرخالف ميسـر ميم سـر م يخمند را با پشت سر گذاشتن موقف كنونير متن تاريت س
گرفته توـور يرهايت سـ ةدست دهد و دربارل را بهيت و ينيبودند كه اوول ع يکيهرمنوت درپي گادامر

ف يه تووـبـكرد كـه او فقـط يگونه از موضع خود دفاع منيا يبتبه  ياز در نامهين گادامرقضاوت كند. 

، 1377)پـالمر،  .يشناسـكنـد نـه روشيم يشناسيو هست پرداخته است ،دهديفهم رخ م ةآنچه در واقع

 ةمواجهـ گـادامرک يبخش در نقد هرمنوتجهيو نت يروال منطق ،ن سطوريسنده اينو باوربه  (57و  56ص 

 انتخـاب سـرانجام ،كنـديگمـان م پـالمركـه  گونهكننده البته نه آننييتع ةن مواجهيبا آن است. ا يفلس 

بلکـه (، 7۰)همـان، ص اسـت گـادامرو  دگريها يدارشناختيا منظر پدي رشيهو  يبت ةانيگراواقع ديدگاه
 ن است.و زباخ و انسان يعمده انسان و فهم، انسان و تار ةطيدر سه ح يفلس  يشناختمواجهه انسان

 يبر شـناخت هسـت دگريهااستاد خود از  پيرويبه  گادامرست كه ني رونيافقط از يشناختنقد انسان

ها و مکاتـب را دگاهيـز ديآغـاز و سرمنشـ  تمـا ةنقط يدگاه اسالميدر د انسان تمركز داشت، بلکه اساساً

قـت دو راه يبـه حق يابيدسـت شـناخت و يبـرا يدگاه وحـيبه انسان دانست. در د شاند در نوع نگاهيبا

شـناخت حضـرت علـي)ع( از  يتيكه در روا (53: )فصلت وجود دارد يو شناخت ان س يشناخت آفاق

 تر شـمرده شـده اسـتنـافع يشناخت آفـاق يعنيها، دهيگر پدياز شناخت د يشناخت ان س يعنيخود، 
به خودت »فرمود:  يتيكه آن حضرت در روا ياگونهبه (463۰ ،  232 ، ص1  ، 1366، يآمد يمي)تم
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(. 53، ص)همـان« ز جاهل اسـتيچكه به شناخت خود جهل دارد، به همه يكس جاهل نباش، كه محققاً

 .يمبسرداز گادامر يکيهرمنوت يهادگاهيکرد به نقد دين رويبا ابرآنيم كه  ارن نوشتيا رو، درنازاي

 انسان و فهم

 روش نداشـت و ةارائـ يةداع گادامرنکه يبا ا ؛كنديز ميپرداختن به روش پرهظاهر از به گادامرک يهرمنوت

وش حقيقـت و ردر كتـاب  ،دهـديفهم رخ م ةدر واقع خود ريبود كه به تعب يزيف چيدرودد توو فقط

 يانسـان علـوم ياست. از نظر او راهکـار مناسـب بـراداده  سته دب يراهکار يفهم در علوم انسان يبرا
 تن و م سـرمـافتد كه دو افـ  يات اق م يزمان بر منط  پرسش و پاسخ است. فهمْ يمبتن يکيالکتيد ةويش

د كـه يـنمايفهـم رخ م ة، واقعـهمند پرسش متقابل م سر و ا ر از يبا هم ممزو  شوند. در فرا ايگونهبه

 ف محض فراتر است.يالبته از توو

ت. كرده اسـ ن كار رايدرواقع ا ف فهمْيبا توو گادامركه همچنان ؛ستين يزيروش گر ئةاز ارا اساساً

ده اسـت. يرزوگاه به آن مبادرت نيز كه خود او چنان ؛ستين يزيگذارانه گرو ارزش يزيز از نگاه تجوين

بـاره دچـار نينـه نـاقص اسـت و در اين دو زميدر ا گادامرک يتوان گ ت كه هرمنوتين وورت ميدر ا
بـه آن را ا يـكنـد يک خـار  ميـبح  اعتبار و وحت را از هرمنوت گادامر ،هرشان ياست؛ به ب يكوتاه

خن گ تـه را او گـاه از اعتبـار سـيتر است؛ زدرست ين دوميا ظاهراً ،كه گذشتراند. همچنانيه ميحاش

)مسـعودي،  كننـديبودن متهم متيخاويو ب يآن را به خنث گادامرک يدر نقد هرمنوت يبتو  هرشاست. 

ک يـوتكار بـودن هرمند مالحظـهيو شـا يار برخاسـته از ناكـاملكن يرسد اينظر م به(. 186، ص 1386

 يکيهرمنـوت دن بـهيرسـ يخود بـرا ي يمباح  توو ياستلزامات نظر ةدربار گادامرک ياوست. هرمنوت

 ندارد. ير متن سخن چندانيكاربست در ت سدرخور 
دچـار سـت، يروش ن ئـةو ارا زيتجـو يكنـد و در پـيف ورف ميتوودر اين بيان خود كه  گادامر

شتر فاوله نـدارد، امـا او از يک گام بي ،ک روشي ئهتا ارا گادامر يهافي. تووشده است ينظر ياشتباه

ن دانست كـه از يتوان در ايگران را ميز او با ديزده است. وجه تمارفتن آن و از پرداختن بدان سرباز يپذ

 ياوهيسـت و از شـيد بـردار نيـد و نبايـ( است و باي)قهر رقابل ادارهيرآگاهانه و غين روند غيا ينظر و

او در برابـر  ي يک تووـيـهرمنوت يبه لحاظ منطق ،گريد بيانكند. به يت ميشده تبعيو نه سرپرست يقهر

مت ـاوت  يهـامنـتج روش ،اگر مباحـ  او اساسـاً بـه آن نسـردازد يحت، او يهاا بح يكه آ پرسشن يا
 يطور ضـمنبـه يعنـيوجود دارد؛  يک روند قهريبدهد؛  يد پاسخ من يباا نه؟ يبست هست كار شايستة
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بـوده اسـت نـه روش،  يشناسروش گادامركه كار  يد هويويدح ين وورت توضيدر ا ؛ک روشيطر  

گونـه روش را مطـر  كـرده و بـا هر ينيمع يشناسروش» گادامران او يدارد. به بيان بر نمياشکال را از م

 (.238، ص 1378)هوي،  «ورزديمخال ت م يخيرتاريغ يشناسبر روش يمبتن

تن مـ ير مطـاب  بـا معنـاي  پرسـش( بـه ت سـيـم سـر و مـتن )از طر ميانالوگ ين روند ديا اياما آ

 يدر برخـ ،كـهيحالدر ؛وجـود نـدارد يحيروـحيح و غيبـود كـه وـح بـاورن يبر ا گادامرانجامد؟ يم
مطـر   ، ل و درسـت و نـه حـيمانند موف ، متقاعدكننده، او ييف، هنجارهاياو فراتر از توو يهاگ ته

، خن گ ـتسـر موف ، متقاعدكننده و درسـت يرها بتوان از ت سيها و ت سفهم يابيشده است. اگر در ارز

بقـت را مطا يتنمانده است. البته او درسـ يز و هنجار باقيتا تجو يگر راهيكند، دين ميكه او چنهمچنان

ر يـبا بـه تعيـباس لنيز او  ،درواقع ؛داندينم ،كه در اول بودهآنچنان، متن يا معناي ر با مقصود مؤلفيت س

كنــد. در هــر وــورت از يم يريگشــده بــر قامــت مــتن را انــدازهدوخته يهــالباس ،گــادامريدرســت 

دهــد و ينم يهــا روامتــزا  اف  و اساســاً ين وــورت ت ــاهميــر ايــرا در غيــز ؛ســتين يزيگرهنجــار
 يبـرا فقـط ن انسداد نـهيبندد و ايها مب اف يبر ترك يراه را حت ييسم محض معنايو پلورال ييگراينسب

ت ـاق ز ايـک برهـه از زمـان نيـک جامعـه و در يـخ، بلکـه در يمختلف تار يهاها و زمانمتون در دوره

ک يـوتبـا م هـوم هنجـار در هومن گـادامرک يـن م هوم از هنجـار در هرمنوتيكه هست ا يزيافتد. چيم

 ک مت اوت است.يكالس

هـا در يداورشيپناپـذير فهـم و حضـور اجتناب يابهه و سو ه و وجودِ تودسـت مياناما نبود فاوله 

کن يد، لـفهم درسـت باشـ آغازيننخست و در گام  ةنها همه در وهلير، بر فر  كه ايان فهم و ت سيجر
طال  كـه بـه اوـ يخود و سو ه و توجه بـه فهمـ ميانابهه  يگذارا فاولهين است كه آيبح  در ا ةهم

ودشـان ن وجيدر عـ، هايداورشيو در نظر گرفتن و كنترل پ يفرادست يفهمعنوان به بوده است يتودست

ع مـورد توانـد از موضـوين است كه ذهن انسان ميقت ايست؟ حقير نيپذامکان ،ريان فهم و ت سيدر جر

پـس از آن  كمدسـتا يـروش  ين كاربست انضـماميو در ع ردينجا از روش( فاوله بگي)در ا ييشناسا

بـا نگـاه  ورون يـن رونـد را از بيـاند اتوانسـته گـادامرو  دگريـهاكـه همچنان ؛كند يبدان توجه استقالل

 ف كنند.يتوو يدارشناختيپد ةويبه ش ياستقالل
 ها و... قـرارهـا، سـنتنيهواها، تلقاز ت  ر مممکن است  ،انسانگيري و استنتا  با نيروي نتيجهت کر 

خ و يزه، حـواس، فکـر، تـاريـات غريـتعقل است كه انسان به نظارت و كنتـرل معط يرويمدد نرد. بهيگ

ات يــم و روايات قــرآن كــريــپــردازد. از آيم يرونــيو ب يعوامــل درونــ همــة يطور كلــفرهنــگ و بــه
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)عسـکري، آن يلغـو يتعقل متناسب با معنـا ةوا  يد كه در فرهنگ وحيآيدست من بهيچن نامعصوم

، به م هوم حبس ن س و نظارت و كنتـرل بـر خـود (578، ص ق1412او هاني، ؛ راغب19۰، ص 1363

دادن خـدا )حـ  مطلـ ( و دخالت ةنيدر زم ي،و اخالق يو چه در بعد عمل يو شناخت يچه در بعد نظر

دن بـه يرسـ ينظـارت بـرا يرويعقل ن ،گريد بيان به ؛ها )باطل( استگر آلههياز قرارگرفتن د يريجلوگ

 يعنـين حـ ، يگزيآن ح  متعال اسـت و ضـبط ن ـس در برابـر عوامـل جـا نمايتمامح  كه مصداق 
در  يتـيبـه روا ،بحـ  ير اوليدور نشدن از مس ينجا براي. در ااستطان يا و شين س، مردم، دن يهاآلهه

بـا  يكار بستن عقـل همراهـجه بهينت»كه فرمود: است نقل شده  يرمؤمنان علي. از امپردازيميباره منيا

 (.53، ص 1366آمدي، تميمي) «ح  است

 ن، ذاتـي وآاجتمـاعي بـودن  گادامراوطال  توجه دادن و تذكار دربارة تعقل با آموزش و تعليم و به

ا آن بيـدار يـ وا فعـال تواند تعقل رسازد؛ به بيان ديگر، فرهنگ و اجتماع ميفطري بودن آن را منت ي نمي

هـا بسـيار كوشـيدند. انبيا براي ا اره و برانگيختن عقل كه در بيان حضرت عليرا تشديد كند، همچنان
توانـد يز ميـن ،خـار  از فرهنـگ يعنوان امربه يهست ةگستربه ،، خ اول( محيط1395البالغه، سال)نهج

بر سـنگ  آب يمتوال يهامانند ا ر قطره ؛زانديرا در او برانگ ييهارا در انسان زنده كند و نظارت يت کرات

 يب وجـوديـدر سـاخت و ترك ين ا اره خاسـتگاهيا ،ب. در هر وورتياد يسکاك يسخت در ماجرا

نـد و در قـدرت تعقـل دار يوورت فطـرو به، نير از مجانيغ، طور معمولها بهانسان ةانسان دارد و هم

 يتواند حتـيان مرو انسين نيا يريكارگبه دازةانبه ؛رنديگيكار مآن را به خود ياز زندگ يا مراحليمرحله 

ن يـا ةترگسـ برسـد. يشتريب يهاها و كنترلرد و به نظارتين امور فاوله بگيتريعين و طبيتريزياز غر
ها و دخالـت نـدادن هواهـا، هـا و شـناختمعرفت هنـيدر زم، نظـر ةهم حـوز ،گذشتكه نظارت چنان

و  يبـد و يخـوب ةنـيدر زم، عمل ةو هم حوز ،ها در آنها و در نظر گرفتن ح ها و سنتها، عادتنيتلق

 ، است.بارهنيها و در نظر گرفتن ح  در اها و ضدارزشارزش

 خيانسان و تار

 ييمعنـا ةاگر مؤلـف را از حـوز ياوست. حت يوجود فرهنگمعناي به انسان يخيوجود تار گادامراز نظر 

خ در مـتن حضـور يفرهنـگ و تـار ةروست كه مگر همـهروب پرسشن يل با اين تحليم، ايكنرون يمتن ب

خ را يكند كـه نتـوان تـارياو دخالت م يخيتار يهاتجربه ةهم ،م سر يدارد؟ و مگر در فهم متن از سو
 اسـ ار مانند يدر متن راي نمونهب (65، ص 1383)و ايي حايري، قرار داد؟ ييشناسا كانون ايابهه منزلةبه



  81 ک گادامربررسي انتقادي مباني فلسفي هرمنوتي

از  ييهاطـهيدارد و چـه ح وجـودكـه نگاشـته شـد،  يخ در متن، هنگـامياز تار ييهاچه حوزه اودراملّ

 خيتـار يعنـيآن،  يگـادامرر يدر تعب  رؤخ مي؟ اما تارهستم سر  ير اس ار از سويفرهنگ در فهم و ت س

. انسـان شـدني اسـتكنترلجـه ينتيي و درقابل احاطه، شناسا و ديآمي دست به متن کي از كه ييهافهم

د يـجد يآنها بسردازد و خـود فهمـ ةدربار يا به داورين را در پرانتز بگذارد يشير پيها و ت استواند فهميم

 خ مؤ ر متن.يباال رفتن از اف  تار يعنين يه دهد و ائنو ارا يريو ت س
و متعلـ   يعوامل فرهنگ تر و فراتر ازمتنوع يعوامل انسانبرخي از فهم،  يرسد در سطوحيبه نظر م

 وا ك ـر يـکر ش يعنيرپاگذاشتن ح ، يا زي يرون عوامل دنبالهياز ا يبرخ ،كنند. اجماالًيبه سنت عمل م

ر تُم شلَئِْن شَئَ َ»آورد: يرا بـه دنبـال مـ يشـتريب يهاتيها و هـدايمنـدشـکر بهره زيـرا ؛ندايپوشچشم

 .(7 :مي)ابراه« لَأَزنيدَنَّ ُم 

ا شکسـت برا در عمل و تجربه  يخيتار ييجبرگرا يةنظر يخارج يهاها و نمونهتجربه نيبر ا افزون

 عمل است.تش در يدگاه، موفقيک دينقد  يهااز روش يکزيرا ي ؛كننديمواجه م
 نبـود كـهاست ن درست يمناقشه است. ا جاي ،افتيتوان احاطه يخ و سنت نميگاه به تارچينکه هيا

امـا  .ده اسـتسـتايا يخيتار يناچار در موق هرا انسان بيز؛ ستني ريپذامکان انسان يبرا يخيتار تيموقع

 فهـم انيـرج تيهـدا به خ، سنت و فرهنگيتار از باالتر و رونيب يموضع از تواندينم هرگز ينکه آدميا

 بـامعـار   دگاهيـوجـود د فقط امکان انتخاب در وورت موضوعد. اشمناقشه ب كانون توانديبسردازد م

 تيـدگاه اقليدحتي  ،دگاه معار يد گادامرگ ته شود از نظر  كه (257)بقره: ستيخ و فرهنگ نيبستر تار

ر د .ز هسـتيـ)بـدون حضـور فرهنـگ( ن يفطر يهان امکان در دادهيست؛ ايز خار  از سنت نين باشد
 ز وجود دارد.ين ،است ييهاها و فهميآگاه ةنديكه زا ي،قيو تصد يات تصوريهيبد

 كـهد كـرمطـر  بـاره در اينرا  يدگاهيـو دبه اين نکته دست يافت خ يتار ياز ورا گادامر ،واقع در

ر هـه يـن نظريـ. اشـهرت يافـت اشيگريخيدگاه تاريبر وجود تناقض در د ياشکال مبن منزلةبه يزيچ

 يقـتل يخياررتين فهم و گزاره را غيداند و در همان حال خود ايو برآمده از فرهنگ م يخيرا تار يفهم

 گ ت:يحل آن م ين مشکل واقف بود برايكه خود به ا گادامركند. يم
ن هم يگونه كه چنه همواره درست فر  خواهد شد، همانين نظريست كه اين معنا نيبه ا ييگرايخيتار يةنظر

 ياهيرگر نظي، ديرد كه روزيپذيت را مين واقعيرد ايگيم يكه خود را جد ييگرايخيفر  نشده، بلکه تار

ت ين واقعيحال انيعد. اما دريشيخواهند اند يخيرتاريغ ينحومردم به يعني ؛ديآيشمار نمو درست به يقيحق

 ، ص1386)مسـعودي،  ز اسـتيآممعنا و تناقضيها بدانش ةد بودن هميست كه مشروط و مقياز آن جهت ن

19۰.) 



82    ، 1391چهارم، پاييز شماره ، ومسسال 

ا رادش خـود ه بنـا بـر م ـيـدارد و نظريبرنم انيرا از م يهان، تناقض نه ته در نظرين بيروشن است كه ا

ة ربـاردرا  هويح يبر فر  كه توض ؛است يخيفراتار يبودن فهم، خود امر يخيتار يةنظر .كندينقض م

هـا تيه واقعباست و ناظر  يرتبه دوم ياهيقض يگريخيتار يةنکه نظريم و ايريا بسذيبودن قضا يارتبهدو

جـود و ين تناقضـيبنـابرا ؛خـودش وـدق كنـد ةست م اد آن دربارياول است و الزم ن ةا در رتبيو قضا

فراتـر از  يبـه فهمـ گادامرن نکته وجود دارد كه يز ايه نين توجيبا ا يحت(، 239ص ،1378)هوي،  ندارد
 يده است.ازيخ دست يتار

اريخي تـاي ديگر مطر  كرده است و آن اينکه اين نظريه خود را از گونهرا به اين اشکال هرش

گرايـي اسـت بـاره دچـار جزمكنـد و در اينها بدون هيچ دليلي اسـتثنا ميداوريبودن و ت  ير پيش

 (.189)ر.ک: همان، ص 

دادن اند و حوالهم كردهگرايان خود فراتر از تاريخ فهو ديگر تاريخ گادامرحقيقت اين است كه 

ان و در تحق  اين امر به آينده معناي محصلي ندارد. اين كاري است برآمده از ساخت وجودي انس
اي كـه از انسـان در نقـد بحـ  پيشـين گذشـت، يافتني اسـت. تحليـل فلسـ يها تحق همة زمان

تماعي و مثابة امري اجكند. اين تحليل حضور تاريخ، سنت و فرهنگ بهجبرگرايي تاريخي را رد مي

قـل بـر مدد نيروي تعداند. انسان بهكند، اما انسان را مجبور و محکوم آن نيز نميا ر آن را ن ي نمي

من كند و سسس نيروي جلب ن ع و دفع ضرر ضـاهاي تاريخي و فرهنگي نظارت و ارزيابي ميداده

 اجراي اين ارزيابي در انسان است. 

ر وـورت خ و فرهنگ مؤلف در مـتن ديتار همةست كه سودمند انجا ير ان نکته ديا ةدوباريادآوري 
سـر در فهـم خ و فرهنـگ م يتـار همةز يخ و فرهنگ در متن و نيتار همةا ي ،اعتقاد به حضور او در متن

كنتـرل  ط قابـل احاطـه وياز شـرا كمدسـتا يـط مشترک يتوان از شراين ميبنابرا ؛كننديمتن دخالت نم

 سخن گ ت. 

قـت و يقبودن فهـم م سـر، مطابقـت مـتن بـا ح يخيو تار ،عام آنمعناي به بودن متن يخيتار بنا بر

 ( ويسـم معرفتـيقـت )پلوراليحقدر ييگراينـدارد و نسـب يقـت م هـومير و فهـم بـا حقيمطابقت ت سـ

 بـهمعطـوف  قتيحق يگادامردگاه يدر د ،واقعد. درينماي( رخ مييسم معناير )پلوراليدر ت س ييگراينسب
سـازد يرا م ييهـاقتيها و حقتر معنا يدق يانا به بيقت ين فرهنگ است كه معنا و حقيفرهنگ است و ا

 ييمعنـا ييگرايخ، نسـبيفهم و تار ةدربار يو يوجود ندارد. روشن است با نقد مبان يقتيآن حق يو ورا

 بندد.يز رخت برمين يگادامر
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 ةطـيحؤلـف از مرون راندن يب ةاو دربار ييابتنا يهادگاهي، ديگريخيتار ينکه با نقد مبنايآخر ا ةنکت

 ييو تکثر معنـا ،خوانندگانيا د معنا توسط م سران يجه تولينتن بودن او و دريم سر مع يمتن و ن  ييمعنا

 خت.يز فرو خواهد رين يگادامر ةشيمتن در اند

 انسان و زبان

 در هاريسـت  همـة و است ريت س يفهم هرب كه به اين سبدارد،  يت زبانيانسان ماه يهافهم همةنکه يا

 نمايـد.مي پذيراسـت، خدشـهني شـدفهم يايزبـان هسـت فقـطنکـه يو ا ،انـدگرفته يجا زبان وساطت
لـم ع شـد، يكه در فلس ه بررساست. همچنان يو حضور يحصول ةگونانسان به دو يهاها و فهميآگاه

هـا و افتياز در چشـمگيريحضور معلوم نزد عالم است بـدون وسـاطت وـورت. بخـش  ي،حضور

)ر.ک:  رديـگيت مئن علـم نشـيها و ادراكات انسان از افهم ةبلکه هم ،است يانسان حضور يهايآگاه

در  خـود و علـم بـه محسوسـات يروهايعلم به خود، حاالت خود، قوا و ن(. 47، ص 138۰طباطبائي، 

 كـه ييها )به معناها و علماز فهم ين گذشت بخشيشيكه در نقد پند. چناناياز نوع علم حضور يامرتبه

غ يـاز او در يپوشـر ا ـر ك ـر و چشمبـا يـ بخشيده،ر ا ر شکر به انسان بكار رفته( ات بهيات و روايدر آ
، 1   ق،14۰4سـي، )مجل انـدازدياست كه ح  متعال به قلب انسـان م هاييعلم گونهن از آنيد. اشويم

 (.86 ، ص53 ؛  62 ، ص26 ؛  124 ص

د. يابـمياست كه زبان امکـان حضـور  يدر علم حصول يوجود وور م هوم سبببه  ،وورتهردر

 يضـوركـه انسـان بخواهـد معلومـات ح يوجود ندارد. هنگام يحضور يزبان در فهم و آگاه ،نيبنابرا

 يحضـور يگـاهكه انسان درودد به اشتراک گذاشتن آ يزمانا ي ،كند يريگجهياند و از آن نتيخود را بزا

ن ن در جهـايـا ،واقـعرد. دريـگيا زبـان وـورت مبم و ين امر با م اهيناچار اهد، بيآيگران برميخود با د
 در عالم سنت است كه زبان نقش وساطت دارد.  گادامر يانو به ب يفرهنگ

سـخن  در، يزبـان در جهـان فرهنگـ ادن انسان بزبان بر انسان و به سخن درآم ةاحاط مبح اما در 

 سوسـور يهادگاهيـدر د. بر اين موضـوع داردنوجود  يزبان ييت و جبرگرايموجب يزبان نوع اگ تن او ب

از نظـر  ،واقـعد شده است. دريز ت كين اكوو  بارت، اشتروسپس از او مانند  يشناسان ساختارگراو نشانه

كند و فهمِ محتومِ در جهـان فرهنـگ يست مياست كه فرهنگ در آن ز ييط رسانايزبان مانند مح گادامر

تـوان يانسـان م يات فرهنگـيـزبان بـر ح ةنجاست كه با وجود احاطينکته در ا ةشود. همير ميپذامکان
فهـم  يان جبريكه در پاسخ جر يليآن احاطه داشت. با همان تحل ةآن را در نظر گرفت و بر احاط ةاحاط
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كه گذشـت رد. همچنانيگيز پاسخ ميني اجتماع يامر ةمنزلبه يجبر زبان ،رهنگ گذشتخ و فيو جبر تار

و چـه در  يات فـرديـقامـت انسـان را چـه در ح همةها لين تحليهاست و ان جبريتر از اانسان بزرگ

م و در ترجمـه از يم ـاه يزبان در انتقال بعضـ يهاتيپوشانند. توجه به محدودياش نميات اجتماعيح

م يتواند از فراز زبان بدان بنگـرد و در ت هـين مدعا كه انسان مياست بر ا يگر شاهديزبان به زبان دک ي

 فقـطن يـو البتـه ا خلـ  كنـدد يـجد يآن توجه داشـته باشـد، وا ه اوـطالح يهاتيو فهم به محدود
اسـت. بـه نظـر  ينيشـيپ يامـر ةمثابـ، بلکه فرارفتن از زبـان بهنيست نظام زبان ةبست ةريكردن در داعمل

 ان فهـميـر زبـان بـر جريبـاره اغـراق و تـ  نيگرا در اشناسان سـاختارو نشانه گادامردگاه يرسد در ديم

 شده است. يت زبان تلقيجبر و موجبعنوان به

 يريگجهينت

 يبررسـ ي دگاه فلسيتوان از ديم ،پردازديفهم م يشناسيل هستيرا كه به تحل گادامر يک فلس يهرمنوت

 يز نـوعاخ و زبـان سـر يفهـم در انسـان، نسـبت انسـان بـا تـار ةاز انسان دربـار يگادامرل ي. تحلودكر

 رد، امـايگبدر نظر  ياريت و اختيانسان عامل يخواست كه برايم گادامرآورد. گرچه گاه يدرم ييجبرگرا
ار يـاخت اسـت تـااتر و رسـاتر يـخ و زبـان گويت تارين موجبيياو در تب يهادگاهين است كه ديت ايواقع

هـا در يداورشيپ ناپـذيرفهـم و حضـور اجتناب ين ابهه و سو ه، و وجودِ تودسـتمياانسان. نبود فاوله 

معناي هبـ خياسـت. تـار يفهـم انسـان يل فلسـ يـدگاه در تحلين دياز ا ييهار، نمونهيان فهم و ت سيجر

 ؛كنـديل ميـلتح يخيجبر محتوم تار ةز انسان را در چنبريخ مؤ ر در فهم متن نيآن و حضور تار يگادامر

 شود.ير ميپذزبان، فهمِ محتومِ در جهان فرهنگ امکان اكه از نظر او بهمچنان

دسـت به يگـريج ديخ و زبـان نتـايمت اوت از انسان و نسبت او با فرهنگ، تار يليكه با تحليحالدر
 وخ يتـار ير رگذاازه، حواس، فکر، و يات غريتعقل به نظارت و كنترل معط يروين اخواهد آمد. انسان ب

 پردازد.يفرهنگ در آنها م
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