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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش یتهای تجربی و در نظر گرفتن واقع کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

هنگ ایرانـی از سـوی دیگـر ترین مؤلفه فر های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  امام خمینیتوجه به این حقیقت راهبردی از سوی 

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

ا تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال های آن فراهم آورد و ب را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
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شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
ی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز اصالح

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
 زاده مهدی معـیندکتر  مؤلف محترم اثر، آقایهای  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می
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 مقدمه

ه شـور بـودک یرکـف یار در فضـایمالت بسأمحل ت ،ریاخ یها سال یط ،»یعلوم انسان«مسئله 
بدان » یعلوم بوم«ا ی» والرکعلم س«ا ی» ینیعلم د«همچون  یتر النکاست. گاه در ظل مسئله 

ردن ک یاسالم ، یبوم ی، علوم انسانیاسالم یعلوم انسان مانند ینیل عناویده شده و گاه ذیشیاند
ت. بـه مًا بدان پرداخته شده اسیو... مستق یعلوم انسان یارآمدک، نایردن) علوم انسانک یا بومی(

ب دو قـرن یـه قرک یا مناقشه: گر توافق دارندیدیکن تأمالت در چند مورد معدود با یا ،اعتقاد ما
  .  رفته است، ندارند یعلوم انسان یستین بر سر چیدر مغرب زم

را مدنظر قرار دهـد و  ین مناقشاتید چنیبا یدر باب علوم انسان یپرداز هید هرگونه نظریترد یب
ه کـبل ،ه نه تنها درباره محتواکاست  یاز معرفت بشر یا شاخه یعلوم انسان هکداشته باشد  توجه
ن تـأمالت یـا ،هکـآن دوم  ؛مورد وفاق وجود نـدارد یتین و تثبیدر خصوص عنوان آن هم تع یحت

 یگـرید یها نامهه بک سمیویتیپوز یعنی، یاز علوم انسان ین تلقیعمومًا به نقد مألوف و معهودتر
پردازنـد.  یم ز مشهور اسـت، ین D−N(1 (ی قانون − یاسیا قی ییگرا عتی، طبینتک یهمچون تلق

م یدان یه مـکن مدعاست. چنانیا یبارز برا تأییدی یدر علوم اجتماع یفکیق یاقبال به روش تحق
و... بهـره  4ه عمـل متقابـلیـرنظ 3،یدارشناسیپد 2،نینش متقابل نمادک یها هین روش از نظریا
معرفـت  یسـتیویتیپوز یات از تلقـیـن نظریـو ا) ٩، ص١٣٨۵(اسـتراس و کـوربین، د یجو یم

                                                               
1. Deductive-nomothetic 

2. Symbolic interaction 

3. phenomenology 

4. interaetionism 
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ن یه بتـوان بـر چنـکـنیگـادامر و ا یفلسـف یـکغالبـًا بـه هرمنوت تـأمالتن یا ،هکسوم آن ؛دورند
  نگرند. ید میده تردیرد به دک یمبتن یانسان ی، علمیردیکرو

ث نسـبت یـا از حیـ 1،ینیمتون د یها ر، قرائتیث قول به تعدد تفاسیشتر از حیشه گادامر بیاند
. یاز علوم انسان یریارائه و تفس یرد تا استعداد آن برایگ یمورد بحث قرار م 2یو هنر یآن با نقد ادب

وی،  یفلسـف یـکه هرمنوتکـآن باشد  یر از علوم انسانگادام یبه تلق یاعتنای ین بیل ایدل یکد یشا
چنان عاری از حیثیت تجویزی است که مشکل بتوان ابتناء امری بـر آن را بـه تصـور آورد. گـادامر 

از  ینگاشت، گفت: تجربه نافذ در علم انسان» قت و روشیحق«ه بر چاپ دوم ک یا خود در مقدمه
 ه در فلسفه و هنـرکاز آن سنخ  یا افتد و به تجربه یرون میمألوف آن ب یبمعنا یعلممحدوده تجربه 

بـر  یمبتنـ یاز علوم انسان یافراط یچه تلق .)TM: XXi(زند  یم، پهلو مین با آن مواجهید یو حت
و چـه  −دانـد  یم ِخ هنوز اثرگذاریتارستادن در معرض یرا ا یه علم انسانک − یفلسف یکهرمنوت

کمتـر رخصـت − شـمرد یم ر سـنتیرا عبـارت از تفسـ یه علـم انسـانکـ −تر آن  معتدل یتلق
 یشناسـ یل بـه هستیتبـد معـروضدهند و البته علـوم انسـانی را  گذاری چیزی بر خود می بنیان
با انسان را نه در خـور  سمیویتیمواجهه پوز یه از طرفک یصحاب علوم انسان. ا..کنند ن مییادیبن
شمرند،  ین علوم میا ۀگادامر را متضمن استحال یفلسف یکهرمنوت ،گرید یابند و از سوی یم یو

 ِی نونکتـا یهـا انیـمتر با بنکه ک شوند یم یبه علوم انسان یگرید یکیهرمنوت یردهایکمتوجه رو
   .یبه علوم انسان یلتاید یکیرد هرمنوتیکچد؛ رویپ ین علوم در میا

از  یاریه بسک یطیدر شرا ،یلتاید یاصل یها نوشته یجلداز مجموعه شش 3دو جلد ۀترجم
ت نامتعـارف ین عنایاز ا ینشان ،اند ترجمه نشده یهنوز به فارسلسوفان طراز اول یف یمتون فلسف

د یــده و پـر از تعقیــچینثـرش را پ  ثــار او، آ یسـیه خـود مترجمــان انگلکــآن خاصـه  ،دارد یبـه و
تجربه  یذات یخمندیدر باب تار ییها رتیه بصک یجیخود از نتا یلتاید ،شمرند. به اعتقاد ما یم

بـه  ییها لین سبب جرح و تعدید و ایشود، هراس یات حاصل میبر تجربه ح یلوم انسانو ابتناء ع
                                                               

  آیــد، بوجــود شبســتری مجتهــد محمــد »ســنت و کتــاب هرمنوتیــک« کتــاب ارانتشــ بــدنبال کــه مناقشــاتی. ١
  .مباحث اینگونه از ایست نمونه

 حیـث ایـن از را گـادامر آراء احمـدی بابک »زیبایی و حقیقت« یا »متن تاویل و ساختار« چون هائی کتاب. ٢
  .دهند می قرار بررسی مورد

 سـوم مجلـد کـه »انسـانی علـوم در تـاریخی جهان شکلت« و اول مجلد که »انسانی علوم بر مقدمه« کتاب. ٣
 توسـط و ترجمـه فارسـی بـه بیـدی دره صانعی منوچهر آقای توسط است، دیلتای اصلی های نوشته مجموعه
  .است رسیده چاپ به ققنوس انتشارات
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 ن راهِ یـ. اشـد یو  شـهیدر اند یسـتیویتیپوز ییگرا تینیو به نفع ع اتیو فلسفه ح تیخیضرر تار
ه کـ یفـیردن دو طکـم یعقـ یهرچنـد بـه بهـا −از طـرق مشـابه  یاریبسـ هماننـد ،حد وسـط

ت یـرا به سـالمت و عاف یتوان امور یه مکن حسن را داراست یا − شودیآنها مالعقد  ةواسط راه، 
بـه گمـان مـا  یاز علوم انسان یستیویتیپوز یت در تلقیر همراه با سالمت و عافییرد. تغکبرآن بنا 

 ،رونیاند. از همـ ت خود قراردادهیشورمان غاکدر  یه اصحاب تأمل در علوم انسانک همان است
  قرار گرفته است. توجهگادامر مورد  یفلسف یکش از هرمنوتیب یلتاید یشناخت معرفت یکهرمنوت

ز در یو ن قت و روشیحقر چاپ دوم از مقدمه ب یح و در مواضعیه به تصرکالبته گادامر چنان
ار روشـمند در کـر لـزوم کمن ی،روچیبه ه است، بدان پرداخته یفلسف یکهرمنوتتاب کمقاالت 

 ۀرا برازنـد یار روشـمند در علـوم انسـانکـه او کرسد  ینظر مهن بیست. چنین یحوزه علوم انسان
تعلـق دارنـد. بـدان  هـا روشن یـن علوم و هم ایه هم اکد دان یم یکینولوژکقامت همان جهان ت

 یو آمـار یهـا و روابـط علـ مربـوط بـه انسـان را در قالـب انتظام یدارهایه پدک یا یعلوم انسان
ش از همـه یآن بـ ۀه فـراهم آورنـدکاست  یجهان یعنی یک،نولوژکاز ملزومات جهان ت ،آورد یم
  گرند.یدر خود همد یو عالم ن علمیچن ؛استر ییو تغ یه دستکاریز داعیچ

بـه عـالم و علـم  یکنولوژکرد تیکروعلم  نسبت به یارکان ،دگریهمچون ها ،زینزد گادامر ن
ه کـ یار روشمندکت شناختن یرسمه گادامر  ضمن بالبته  ،افتیتوان  یرد نمیکن رویحاصل از ا

چه در  −ه فهم ک، معتقد است شود ین انجام میمع یمقاصد ل بهیجهت ن یدر حوزه علوم انسان
  زان از روش است.یذاتًا گر یامر − ی، چه علم انسانیعیحوزه علم طب

م و بر لفظ یا بوده یفلسفه علوم انسان یآرای گادامر رو ۀر بالقویتأث یبررس ین نوشتار ما در پیدر ا
ه دربـاره کـ، یو نه چنـدان تخصصـ ی، ولو در سطح عمومیتابکه هر کرغم آنم. بهیدار دکیبالقوه تأ

او اختصاص داده است، امـا  یکرا به گادامر و هرمنوت یر درآمده، موضعیبه تحر یفلسفه علوم انسان
  ز بوده است.یناچ یمر بر علوم انسانشه گادایر بالفعل اندیبه اعتقاد ما، تأث

 بوده یو توسط شده مطرح میمفاه از ییها یفهمکثر مولود یبخش زین زیناچ بالفعل ریتأث نیاز ا
 قتیحق یبودن ذات یکیالکتیها، د، امتزاج افقافق گفتگو، همچون ییها آموزه  از نمونه، یبرا. است
نمونـه، چـارلز  یاستفاده شده اسـت. بـرا یدر بستر چند فرهنگ یطرح علوم انسان یبرا شتریو... ب

 گـریها و د زمان گریما به د» علم«ها نشانگر آن است که  و امتزاج افق مفهوم افق: «سدینو یم لوریت
 دیـبـدان معناسـت کـه مـا نبا نی... امیکه ما خود در آن واقع یتیوضعو  تیمردمان، وابسته به موقع

 مفهـوم افـق لـوری). تTaylor, 2002, p.132( میبـدان »یعیطب«نحوه بودن خود را تنها نحوه بودن 



 انساني علوم و گادامر   4

 

آنهـا غفلـت  یاساسـ یها کند و از تفاوتیم کینزد نیتگنشتایو »یزبان  یباز«گادامر را به مفهوم 
 یهـا آموزه از الجمله یف. پرداخت میخواه حاضر نوشتار چهارم فصل در ها تفاوت نیا به ورزد، یم

  .است شده استفاده یفرهنگ تینسب بر یمبتن یا یانسان علم طرح یبرا عموماً  گادامر
داشـت کـه  فیلسـوفانی محسوب شمارر معیاری که به مسئله نظر شود، گادامر را باید در با ه

شـده در   نگاشـته −است. کمتر کتـابی  شان بوده گسترده تأمالتمحل و محمل » علوم انسانی«
ویکـرد تـوان یافـت کـه ذیـل عنـاوینی چـون مکتـب تفهمـی، ر می − باب فلسفه علوم انسـانی

باشد. گادامر هر چند  نشده  به وی اختصاص داده  مشبعبحثی  هرمنوتیکی، رویکرد تاریخی و...
مشغولی اصلی آن دل ۀاما علوم انسانی و فلسف ،دهد سابقه در این عرصه ارائه می ی بدیع و بییآرا

معنـی هه بـهمچـون هرمنوتیـک و بـاالتر از آن فلسـف تر،ای بزرگ و وی ذیل مسئله است او نبوده
  .شودمیاخص آن، معطوف علوم انسانی 

 تـوان ینمـ هرگـز را قـتیحق نیا اما است، یانسان علوم به یستیویتیپوز کردیگادامر ناقد رو
 یگـرید یفکـر یها نحله و شمندانیکه اندعلوم شمرد، چنان نیاو از ا یتلق ۀزیمم و یاصل وجه

 و ...)، هابرماس لوری، تنچی(و ها ینیتگنشتای، نئوویلتاید: اند بوده همداستان او با نقد نیا در زین
 ست،ین زین کیعلوم بر هرمنوت نیابتناء ا یحت ،یعلوم انسان ۀتفکر او دربار یو... . مشخصه اصل

بـود.   دهیـبـدان اهتمـام ورز ،یاز و شیقـرن پـ کیبه  کی، نزدیلتایاست که د یهمان کار نیا
 کیـاست. هرمنوت یفلسف کیهرمنوتابتناء آن بر  ،یگادامر در علوم انسان درنگ نیادیبن صهیخص
معنـا کـه فلسـفه  نیـاست به ا ریهم هست، مش یکیهرمنوت فلسفهکه به اعتقاد ما همان  یفلسف

مراحل تفکر  نیدر بازپس زیمتأخر ن دگریبود که ها یکردیرو نیا ست،ین ریجز تفس یزیاساسًا چ
  .دییبدان گرا شتریخود هر چه ب
سـو با نظریه هرمنوتیکی از یک ای بسیار مجمل به وجه افتراق هرمنوتیک فلسفی شاید اشاره

 دسـتهبـتصویری کلی از این موضع فکری  ،از سوی دیگر هابرماسبخش  ییرهاو هرمنوتیک 
در پـی یـافتن معیارهـای عینـی و  ،از منادیان آن بود . نظریه هرمنوتیکی که ای. دی. هیرشدهد

 . هرمنوتیـک فلسـفیشـودممکن  آنهااالذهانی است که تمییز تفسیر معتبر از نامعتبر به مدد ینب
 ،پدیدار فهم است. از سوی دیگر عنایتی به مسئله اعتبار در تفسیر ندارد و در پی فهم خودِ  الً اصو

کیـداندراج ذاتی کاربرد در فهم، آشکارا  به سبب قول به هرمنوتیک فلسفی ی بـر کـاربرد فهـم تأ
  است. بخشی جزء الینفکی از هرمنوتیک هابرماس ییندارد و این البته در حالی است که رها

 یـک جریـان، جریـان فلسـفه محـض  ؛توان ملتقای سـه جریـان فکـری شـمرد گادامر را می
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  یدر تکـوین افکـار و آرا و هایـدگر ، هگـل، کانـت، ارسـطوفیلسـوفانی چـون افالطـون ،است
کیداند. گادامر،  وی موثر افتاده   دیـالکتیکی حقیقـت را از افالطـون بر گفتگـو و قـول بـه ذات تأ

 . وی بـا اینکـه بـه ترین ارکـان تفکـر اوسـت از ارسـطو را کـه از اساسـی دارد، مفهوم فرونسیس
 شناسـی را عـاملی  زیباییو  نـرپـردازد و حتـی سـوبژکتیو شـدن ه می شناسـی کانـت زیبایینقد 

 توان گفـت کـه بـه یـک معنـا فیلسـوفی می اما ،شمرد در جهت استتار حقیقت علوم انسانی می
کند و ایـن در راسـتای  او در هر حال مساعی خود را مصروف فهِم فهم می زیرا ؛کانتی نیز هست

کـه از نقـاط عطـف  −بودن ذاتی تجربـه را  و منفی ی از تاریخیتیهمان طرح کانتی است. معنا
 جـا بـهوامداری گادامر به او جـا اما در باب هایدگر ،است گرفته گادامر از هگل −اندیشه اوست 

 از همـه عـین  تـر مهمفهم و  بر حقیقت، تقـویم فهـم بـه پـیش ش هویداست. تضمن هنریدر آرا
 اند که در اندیشه گادامر مجال های هایدگر تنها اندکی از بسیار موارد بصیرت ،وجود شمردن فهم
  اند. بروز و ظهور یافته
جریانی که خود وی  ؛گادامر یک هرمنوتیسین است و وارث جریان هرمنوتیکی ،از دیگر سو

ای از مطالعـه تـاریخی مزعـوم خـویش و  تاریخ آن، نمونه با ارائه تفسیری ازحقیقت و روش در 
کــه  کشــد. هرمنوتیــک رمانتیــک بــاالتر از آن مصــداقی از فحــوای علــوم انســانی را پــیش می

گرفت، مورد نقد گـادامر  مبنای علوم انسانی نیز قرار با دیلتایبرجسته آن بود و  ۀچهر شالیرماخر
لف یا عامـل تـاریخی و امکـان ؤحول دو محور تقرر معنا در نیت م اً گیرد. این نقد عمدت قرار می

  چرخد. ط تاریخی مییبازسازی این نیت یا شرا
گـردد،   شناسی معطـوف هستی شناسی به عرصه گادامر در اینکه هرمنوتیک از عرصه معرفت

را بـه تحلیـل سـاختار بنیـادین  −پرسش از هستی  −پرسش بنیادین  است. هایدگر پیرو هایدگر
نیـز متعاقـب آن  ای که فهمـی از هسـتی دارد، فروکاسـت. تحلیـل دازایـن یعنی هستنده ،دازاین

پرسـش بنیـادین از هسـتی انـدر  ۀشد. بدین ترتیب، هرمنوتیک به عرص نامیده هرمنوتیک دازاین
البتـه ایـن  ،گـادامر اسـت هرمنوتیـک فلسـفی ،شناسـانه هایـدگر آمد. ادامـه هرمنوتیـک هستی

  گرفت. قرار − پل ریکور آنهاترین  مشهور −ی یها خود ملِهم هرمنوتیسین ۀنوبهب هرمنوتیک نیز
اسـت و  کرد. از این حیث او خلف دیلتـای گادامر را فیلسوف علم انسانی هم  تلقیتوان می

) بـر هرمنوتیـک. ، علم روحیتعبیر محبوب دیلتای(یا به  پیرو عزم وی جهت ابتناء علم انسانی
برای استقالل ایـن علـم از  علم انسانی در واقع ادامه تالشی بود که دیلتای ۀگادامر دربار تأمالت
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و حتی ماکس وبـر  داشت. گادامر با دیلتای مصروف می 2و تبیین 1علم طبیعی و افتراق بین فهم
 ،دارای معنا هسـتند ،های طبیعی بر خالف پدیده ،در این دقیقه همنوا بود که افعال آدمی و وینچ
  گیرند و نه تبیین. می متعَلق فهم قرار بنابراین،

توان یافـت؛ هـر چنـد  روش میحقیقت و ب علوم انسانی را بیشتر در کتا ۀتأمالت گادامر دربار
، دیالکتیـک هرمنوتیـک فلسـفیهای دیگری چـون درک درست این تأمالت در گرو مطالعه کتاب

ای منسجم در باب علوم انسانی  و ... است. از دیگر سو، استخراج نظریه ، عقل در عصر علمهگل
  روی سهل نیست.الت تاریخی، فلسفی، اتیمولوژیک، ادبی و ... به هیچاز خالل انبوه تأم

باره علوم انسـانی اسـت، ایضـاح  گادامر در ینظر ما پیش از همه چیز ممد کشف آراهآنچه ب
علـوم انسـانی علـومی  ،گـادامر دیدگاهاند. از  رفته کارهعناوینی است که مترادف با علوم انسانی ب

این اصطالحات جملگی برای اشاره بـه آنچـه  ،دیگر سویهستند. از اخالقی و روحی  ،تاریخی
  اند. رفته  کارهشود، ب علوم انسانی خوانده می اً امروزه عموم

ایم. از آنجا کـه  ِی اطالق این عناوین بر علوم انسانی پرداختهیدر فصل اول به جستجوی چرا
آغاز کالم  ،، به گمان ماعلوم نیز هست ای از تلقی گادامر این جنبه ۀدهند این تعابیر هر یک نشان

از  .اسـتگادامر در باره علـوم انسـانی  یمدخلی نیکو برای درک آرا ،با ایضاح این اصطالحات
  کوشد. فصل یکم از  به ایضاح این عناوین می رو،همین

ابتـدا  ،برای درک چیستی این علـوم: ایم ما رهیافت گادامر به علوم انسانی را چنین درک کرده
انسـان موجـودی  ،این علوم خود ابژه آن نیز هست و از سوی دیگـر ۀباید دانست از آنجا که سوژ

ط و کسـب معرفتـی یطی از جمله تاریخمندی است، استعالی او از این شرایمشروط به شرا اً ذات
 حقیقتی که علـوم انسـانی در پـی کشـف سـتر از آن بنابراین،او ناممکن است.  ۀی درباریاستعال

نیست و حقیقـت از سـنخی دیگـر غایـت قصـوای  ابژه − سوژه ۀگان حقیقتی مبتنی بر دو ،ستا
شناسـی  زیباییآید. نقـد  گادامر در پی امحاء سوبژکتیویته بر می رو،همین ازعلوم انسانی است. 

 ،وی نقطـه عطفـی در تکـوین آن اسـت نقد قوه حکـمو کتاب  تمدرن که به اعتقاد گادامر، کان
  ابـژه پـردازد و  − سـوژه ۀتوانـد بـه نقـد رابطـ ی اسـت کـه گـادامر در آن مییبهـا یکی از محمل

گادامر همـواره  افزون بر این،البته تصویر و تصوری از معرفتی غیر مبتنی بر این رابطه ارائه دهد. 
                                                               
1. Verstehen=understanding 

2. explanation 
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شـود و مسـلمًا  در قالب روش یافـت نمی اً حقیقت الزام آنهای است که در یها زهدر پی یافتن حو
  هاست. شناسی یکی از این عرصه زیباییو  هنر

 نقـد قیـطر از تهیویسـوبژکت امحـاء بـه کـه اسـت اعتبـار نیهمـ بـه نوشـتار نیـفصل دوم ا
  .است افتهی اختصاص مدرن یشناس ییبایز

 خالل در و شود یم ارائه کیهرمنوت از یخیتار دارد؛ یم منظور را نیذووجه یتیفصل سوم غا
بر  یمعرفت مبتن یها که هر دو نمود − کیرمانت کیو هرمنوت یگر یخیتار نقد به هم گادامر آن،

کـه  دهـد یرا ارائـه مـ یخیتـار تیـروا کیاز  یا و هم نمونه پردازد یم −اند  ابژه −دوگانه سوژه 
هـم  نجـای) مورد نظـر اوسـت. ای(علوم انسان یخیو بلکه همه علوم تار خیاحتماًال نوعنمون تار

  .است یریافتد، قابل رهگ یآنکه لزومًا در قالب روشیب قتیاست که حق ییها عرصهالبته از 
او را بـه  یکیو هرمنـوت یهنر ،یخیگادامر که موضع تار ۀآموز نیتر یواقع آن است که محور

افتـراق  کیـرمانت کیـو هرمنوت یکـانت ویسـوبژکت هنـر ،یخیمکتـب تـار یگر یخیاز تار بیترت
نقـش  ۀتـأمالت گـادامر دربـار دیـمفهـوم با نیـفهـم ا یاسـت. بـرا ریتـأث خیتار ۀآموز دهد، یم
 مـورد را... و کـاربرد مسـئله ،یخیتـار فاصله یکی، نقش هرمنوتدر فهم، اعتبار سنت یشداوریپ

  .داد قرار مداقه
 یفلسـف کیـهرمنوت آستانه به ما است، چهارم فصل موضوع که تأمالت نیبا در نظر گرفتن ا

درسـت در جهـت خـالف آنچـه  − یشـداوری. پمیرسـ یمـ یگادامر و رابطه آن با علـوم انسـان
. سـتیممکـن ن یگادامر مقوم فهم اسـت و بـدون آن فهمـ دگاهیاز د −آن بود  یمدع یروشنگر

. رسـند یمـ ما به میدار تعلق بدان یریتعب به و میا ستهیز آن در ما که یسنت قیها از طر یورشدایپ
زدوده  خیتـار ریدر سـ یقـیحق ریـامـور غ رایاست؛ ز تیحائز حج نفسه یاز نظر گادامر ف سنت

. دهـد یخـود ادامـه مـ اتیبه ح دارد، به شکل سنت یبا وجود آدم یو تنها آنچه تالئم شوند یم
ممد فهم است، نه مانع آن.  یخیرا دارد. فاصله تار یقیحق ریامور غ ۀندینقش زدا خیتار ن،یبنابرا

و  شـوند یزدوده م شتریآن ب یباشد، امور َعَرض شتریب یخیتار یا ما از واقعه یهر چه فاصله زمان
 یبررسـ جـز یزیـچ واقعـه کیـ یخیتـار نییتر است. تبکینزد قتیبه حق ماَند، یآنچه بر جا م

 مـا بـر که یراتیتأث از یجدا را نفسه یف ۀواقع به یدسترس ریتأث خیتار. ستین واقعه آن ریتأث خیتار
در دمـاغ  یگـر یخیتـار کـه یخیتـار طیشرا یبازساز یسودا پس کند، یم ناممکن است، نهاده

 یکه معنـاجست، همچنان دیرا در آثار آن با یخیواقعه تار یست خام. معناا ییسودا پرورد، یم
  .آن ریمتن را در تفاس
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گاه یتناه. میهست ریتأث خیتار محصول خود ما گر،ید یاز سو  کـه دارد آن یاقتضا یآدم یآ
کند.  یگردان را ابژه خیو تار و سنت دیخود استعال جو سنت و یخیتار طیشرا از نتواند هرگز یو

گاه  یخیو تحـوالت تـار راتییـپردازد، خود معروض تغ خیکه قرار است به مطالعه تار یا یآن آ
گـاه یریمعروض تأث زین خیحال، تار نیاست. در ع  نیـ. انهـد یبـر آن مـ یخیتـار یاست که آ

دوگانـه  لیهرگز تشکو انسان  یخیشود که علم تار یتمام عناصر مطالعه انسان سبب م یرو طفره
  ندهند. سوژه −ابژه 

 طبعاً  دارد، منظور را فهم داریپد فهم قتیحق در ،یگادامر که در کنه تأمالتش، در باره علوم انسان
فهـم اسـت. او  نیعـ نیـکـه دازا گفـت یم دگری. هاکند یم یتلق سنت ریتفس شکل به را داریپد نیا

کنـان، وجـود دارد، را فهم تیوضع نیا نی. دازاابدی یم یتیهمواره از قبل خود را پرتاب شده در وضع
 یا هیچنان رابطه دوسو ت،یضعو و نیدازا نیب که آنجا از است، تیوضع نیا فهم نیع او وجود یعنی

 ی. ربطستین یدرآمدن ابژه −سوژه  ۀصورت دوگانرابطه به نیاست، ا یگریمقوم د کیهست که هر 
کـه او در  یتیو وضع نیرابطه دازا تیدو برقرار است. موقع نیا نیب یکیهرمنوت یاز سنخ دور ،یدور

 سـت،یجز فهم ن یزیکه چ نیاست، پس وجود دازا یکیرو هرمنوت نیاز هم یتیشده، موقع آن پرتاب
  .ابدی یشده در آن م است که همواره از قبل خود را پرتاب یتیوضع ریهمان تفس
گـادامر،  یانسان برا یشدگ پرتاباست.  یریقابل رهگ زیگادامر ن شهیعناصر در اند نیا ۀهم
 ی. فهم انسـان کـه علـم انسـاندیز یکنان م خود را فهم است. انسان سنت در سنت یشدگ پرتاب

. بـه اعتقـاد مگر فهم سنت ستین یزیچ یاست. علم انسان خود را متکفل آن ساخته، فهم سنت
 تجربـه جملـه از یآدم تجربه هرگونه در که است یعنصر متضمن یکیهرمنوت تیموقع ،گادامر
  .کاربرد عنصر د؛یآ یچشم مآن به ریو تفس سنت با مواجهه

عالئـم  نینخسـت د؛یـگو یسـخن مـ نـزد ارسـطو سینسـکـه از مفهـوم فرویگادامر هنگـام
رغـم کتاب بـه نیاخالق در ا تی. غادیجو یم کوماخوسیاخالق نرا در  یعلم انسان یریگ نضج

 تنسـیبلکه خـوب ز ست،ین ریخ یستیدر باره چ یعموم یا به گزاره لین گفت، یم آنچه افالطون
. یخـاص و جزئـ یتیکردن در وضـع عمـل یچگونگ صیاست که آن هم عبارت است از: تشخ

اسـت آن  یکـاف ،ینظـرورز قیـاز طر ریخ ۀدربار یکل ۀبه گزار لیبر آن بود که پس از ن افالطون
کـه  یا هیـجزئ تیوضع نیبا آن مواجه است، حمل گردد. رابطه ب یکه آدم یا یبر مورد جزئ یکل

 اریبسـ ارسـطو یبـرا گـر،ید یسـو از یاخالقـ قاعده و سو کیروست از انسان واقعًا با آن روبه
  .کرد یمطرح م از آن بود که افالطون تر یانضمام
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 نـد،ک یطلـب مـ یاست. آنچـه عمـل را از آدمـ هیجزئ تیبا وضع اصالت در اخالق ارسطو
 یبـه اصـل راهنمـا یچند و چون عمـل را بـا نگـاه یتیوضع نیاست و البته چن تیوضع نیهم

را لـب  یقاعده اخالق یدر پرتو راهنمائ هیجزئ تیعمل در وضع نیا . ارسطوزند یرقم م یاخالق
 کـاربرد باشـد، یتنشـ جـا هـر. شـمرد ی) و مفهوم کاربرد مـسی(فرونس یاخالق، حکمت عمل

 یفهمشیپ نیهست ب یمتن، تنش ریتنش است. در تفس یدو سو نیب ۀرابط تیفیک معرف نیبهتر
 مـتن ریتفسـ در. ابـدی یکه مفسر از متن دارد (انتظار مفسر از متن) و آنچه مفسر نقدًا در مـتن م

. شـود یمـ ایجو متن را یآدم فیتکل که یا هیجزئ تیوضع و متن نص نیب هست یتنش مقدس،
و  − شـود ینظـر مـ خیکه از منظر آن به تـار − یپرسش کنون نیهست ب یتنش خ،یتار ۀمطالع در

مـورد قـانون و  نیهسـت، بـ ی) تنشـیحقـوق کیـواقع در گذشـته. در حقـوق (هرمنوت یا واقعه
است که گـادامر مسـئله کـاربرد را مسـئله  نیشود و... . ا یبر آن جار دیبا یکه قانون م یا هیجزئ
  کاربرد است.  ،ی. کاربرد ذاتًا در فهم مندرج است. اساسًا هر فهمشمرد یم کیهرمنوت یکانون

هست کـه نـاموس آن  زین یگریعرصه د عت،یبود که افزون بر عالم طب داده  صیتشخ ارسطو
بـه  یعرصـه علـوم انسـان .یعرصه همان عرصه اخالق است و حکمت عملـ نیکاربرد است. ا

متضـمن عنصـر  − دانـد یرا عبارت از همان م یکه گادامر علم انسان − . فهم سنتیکنون ریتعب
است.  یکیهرمنوت ینسبت فهمد، یآن را م که یلحاظ نسبت انسان با سنت نیکاربرد است و به هم

 تیمعادل موقع −که متضمن عنصر کاربرد بود  −را  ارسطو یاخالق تیصراحت موقعگادامر به
چـون اخـالق و حکمـت  یبـا اصـطالحات که ارسطو − ی. علم انسانداند یم یکنون یکیهرمنوت
 یعنـی، بـا سـنت یکینسبت هرمنوت یقرار اکنون عبارت است از: بر − کرد یبدان اشاره م یعمل
  .دهد یرا م فهم سنت یگادامر معنا دگاهیکه از د سنت ریتفس

 ی. در پـسـتین ها ریاعتبار تفسـ اریارائه مع یدر پ − یفلسف کیهرمنوت −گادامر  کیهرمنوت
 هیـ. گادامر اساسًا داعیرییتغ هیداع چیهیب است فهم یپ در تنها. ستین هم انیآدم یبخشییرها
 یعلمـ ،یکیهرمنـوت نیچنـ یبر مبنـا ای. آکشد یبه چالش م برساختن دهیانقد  قیرا از طر رییتغ

قـول به ر،ییو تغ یدستکار یدادارد. سو رییتغ یاست. علم مادام که علم است سودا سیقابل تأس
کـاربرد  نیکـه فهـم را عـ − یفلسـف کیـهرمنوت از ایـبر علم دارد. پس آ ی، تقدم وجوددگریها
نوشـتار را  نیـا نیفصل بازپسـ یپرسش محتوا نیاست؟ پاسخ به ا یبرآمدن یعلم − شمارد یم

 .زند یرقم م





 

 

 
 
 
 
 
  

 تحقیق ۀپیشین

همانطور که ذکر آن رفت، آرای گادامر بیشتر از حیث شأن هرمنوتیکی مورد عنایـت و بحـث قـرار 
دارند. دلیل این امر افـزون بـر آنچـه  خاصی که از علوم انسانی عرضه می  اند تا از حیث تلقی گرفته

ه اسـتخراج توانـد باشـد کـ ایـن نیـز می −تضمن احتمالی آنها بر استحاله علوم انسـانی  −گفتیم 
ای شفاف از بین انبوه مالحظات تاریخی و اتیمولوژیک و هنری و... از آثار مشکل او، کـار را  تلقی

  توان یافت. سازد. با وجود این، در این زمینه می بر محقق دو چندان دشوار می
گـادامر  ییل بـه آرارغم اینکه به تفصعلی 1اثر پل ریکور هرمنوتیک و علوم انسانیکتاب  −

  ؛نپرداخته، به اعتقاد ما بهترین مرجع در این زمینه است
تحقیقی اسـت کـه قسـمتی از آن بـه  ٢زیگموند بوومن کتاب هرمنوتیک و علوم اجتماعی −

تحقیـق از مایـه فلسـفی  ،ردازدپـ اجتمـاعی مـیهای گادامر و نقش آن در علوم  آموزه امتزاج افق
 ؛عمیقی برخوردار نیست

علـوم  ۀراگـادامر دربـ یامهـات آراشـامل  ٣تیلـور از چـارلزگادامر و علوم انسـانی  مقاله −
ت پیداسـت بـه تفـاو کـهاما وی از منظری نئوویتگنشتاینی به مسئله نظر افکنده و چنـان ،انسانی

هـای دیگـر اسـت، توجـه  بنیادین موضع گادامر با موضعی که ناظر بر امکـان بازسـازی فرهنگ
مدافع  منظریبیشتر تحقیقات در باره تلقی گادامر از علوم انسانی، از  ،طور کلیه. باست نداشته

                                                               
  .شود رجوع نوشتار نیهم یاانته منابع فهرست به کتاب مشخصات با یآشنائ یبرا. ١

2. Bauman, Z. (1978), Hermeneutics and Social Sciencec. London: Hutchinson 
3. Taylor, C. (2002), Gadamer on Human Sciences hn Cambridge Companion to Gadamer. 

Cambridge University Press. 
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اند بـرای طـرح  تههای وی را محملی سـاخ اند و آموزه امتزاج افق چند فرهنگی به مسئله نگریسته
 ؛ها به یکدیگر امکان نزدیکی فرهنگ

 مشخصه ایـن مقالـه آن 1،»هرمنوتیک و علوم انسانی« عنوانای دارد با مقالهخود گادامر  −
گیری علم انسانی  عنوان نخستین مرحله نضجهب ست که اگر در حقیقت و روش، اخالق ارسطوا
بـرای کسـانی قابـل  اً . مقاله صرفشود نیز بدان ملحق می است ارسطوبود، اینجا سی  شمار آمدههب

 ؛باشند  ی کافی داشتهیگادامر در حقیقت و روش آشنا تأمالتاستفاده است که با 
ملی عـالی در بـاب أتـ 2گرونـدینجـین لیف أتـ ای بـر هرمنوتیـک فلسـفی مقدمهکتاب  −

های گاه به گاه آن  پردازد، درنگ به علوم انسانی نمی اً است که هر چند مستقیم فلسفی هرمنوتیک
 در این زمینه بسیار مفید است.

  
  گزارشی بس کوتاه از یک زندگی بسیار طوالنی

 یدو سـال −قرن پر التهـاب را  نیاست، تمام طول ا یالدیم ستمیهانس گئورگ گادامر که همزاد قرن ب
 یمیدانشکده ش سیو رئ ییدارو یمیشد. پدرش استاد ش آلمان زاده . او در ماربورگستیز − شیهم ب

و  یشـعر و ذوق −پـدر  راثیـم − نیپوالد یمعتقد است که پشتکار نیگروند بود. دانشگاه ماربورگ
 ).Grondin, 2003, p.21(انـد  زاد راه او در سـفر دراز عمـرش بوده −مـادر  گیمرده ر − ینیحس د

 لیـدلبه ر،یفعال داشت، در هر دو جنگ عالمگ یکه در جنگ اول شرکت نیتگنشتایوخالف گادامر بر
 ، چون ناتروپماربورگ یها ینئوکانت دنز را فلسفه لیتحص. شد خدمت از معاف ،یجسمان تیوضع

  فهم معرفت فارغ نشد. یگرفت. به اعتقاد ما، او تا آخر عمر از پروژه کانت ی، پو هارتمن
که آن زمان هنوز دانشگاهی جوانی بودو به مقام  − سپس به فرایبورگ رفت و زیر نظر هایدگر

 شروع به خواندن فلسفه کرد. او با گذشت زمـان هـر چـه بیشـتر بـه هایـدگر −استادی نرسیده 
دنبـال هگادامر هم بـدست آورد، هب ای در دانشگاه ماربورگ کرسی شد. وقتی هایدگر می ترنزدیک

اشتراوس، هانا ارنت و کارل لویت هـم  ی شد که لئویای دانشجو او رفت و یکی از اعضای هسته
آشکار است و او البته هیچگـاه سـعی در کتمـان آن  الً بر گادامر کام هایدگر تأثیر جزو آن بودند.

                                                               
1. Gadamer, H. G, (1975), Hermeneutics and Human Sciences in Philosophy and social 

Critisism. 1975 (2), Pp307-316. 

2. Grondin, J. (1996). Introduction to Philosophical Hermeneutics, Trans. Joel 

Weinsheimer.New Haven: Yale University Press. 
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او با نازیسم رابطه خـوبی نداشـت و هیچگـاه بـه عضـویت  ،برخالف هایدگر ،اینکه جز ،نکرد
اش از هرگونـه  پاک بـودن پرونـدهدلیل  بهی، ین آمریکاافاتح ،در نیامد. در خاتمه جنگ» حزب«

  کرنش به رایش سوم، در الیپزیک موقعیتی دانشگاهی بدو سپردند.
، آنجا تاب نیاورد، بـه آلمـان اما بهتر از رایش سوم برای گادامر نبود ،آلمان شرقی کمونیست

تا زمـان  ،غربی مهاجرت کرد و ابتدا در فرانکفورت و سپس در هایدلبرگ به تدریس مشغول شد
  مرگش در هایدلبرگ بود.

کننـد،  اش را بسی دیرتر از آنچه فیلسـوفان شاهکارهایشـان را خلـق می ین اثر فلسفیتر مهم
منتشـر شـد. آثـار بعـدی او در  مو قرن بیسـت در شصت سالگی گادامر حقیقت و روش نوشت.

و ادبیـات  فلسفه گادامر بـا تـاریخ، هنـر گذار هستند. تأثیرای بر این اثر کالسیک و  حکم تحشیه
نام هانس گئورگ گادامر با های ب در ملغمه و هایدگر ، هگل، کانت، ارسطوعجین است. افالطون
  پسندید.  او خود می کهاند؛ چنان یکدیگر در مکالمه
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 مقدمه فصل  .١
از علـوم  گرگونـهید یفهمـ ازیـصـاحب امت یادعا کرد کـه متفکـران آلمـان توان یتسامح م یبا اندک
تـا آن زمـان  یاند. در آلمان سده نوزده بود که بر سِر فلسفه و روش حاکم بر علوم انسان بوده یانسان
اعـالم اسـتقالل علـوم «مناقشـات بـه  نیـاز ا فرونـد نیژول ها رفت. مناقشه − یستیروش مکان −

 نیبـدان سـبب کـه طنـ ریـتعب نی). ا٢۵، ص١٣٧٢(فروند،  کند یم ریتعب »یعیاز علوم طب یانسان
نقـش آن را در  تـوان یهرگز نمـ 1متفکران یکه به اعتقاد برخ − زیاروپا ن هیآلمان از بق ییاعالم جدا

 اسـت یریـتعب رسـد، یگوش مـدر آن به −انگاشت  زیناچ ایمغفول داشت  یمتفکران آلمان شهیاند
اند و اعالم  برده زین لوتر تا یحت یبرخ را یعیطب علوم از یانسان علوم استقالل اعالم نیا َنَسب. رسا

اسـت  کیادعا، علم هرمنوت نیغرب اروپا. شاهد ا کیکاتول یسایپروتستان از کل یسایاستقالل کل
بـوده  یمنحصـرًا آلمـان یمـعل ،یو بتـ رشیـههمچـون  ر،یجز چند مورد معدود و آن هم اخکه به

بـهکتاب مقدس را مردود دانست، خـأل  لیو تأو ریدر تفس سایکل تیمرجع است. پس از آنکه لوتر
والبتـه متـون  −کتاب مقـدس  لیتأو یها که در روش یبه علم ها یآمده با اقبال مجدد آلمانوجود 
و گـادامر در  یلتـایبا د یآلمان شهیها اند که بعد کینوتپر شد؛ با هرم کرد، یتأمل م − زین کیکالس
) و ١٨۴١- ١٧٧٨( 2آسـت شیدریـفر ی. مسـاعافـتیجسـت و  زیـن یعلوم انسان یبرا یادیآن بن
کتاب  لیتأو یبرا کیروشمند کردن هرمنوت ی) در راستا١٨٢۴- ١٧۵٩( 3ولف آگوست شیدریفر

دارد و آمـوزه او  لـوتر شـهیبـا اند یدر آلمان نسـبت کیاست که جهش هرمنوت نیمقدس نشانگر هم
هـر  زیـ) ن١٨٣۴- ١٧۶٨( رماخریشال کیدر فهم کتاب مقدس. هرمنوت سایوثاقت کل یمشعر بر نف
متون، فـارغ  یاجتناب از کژفهم یبرا ییها شد و به لزوم ابداع روش یم یعام تلق یکیچند هرمنوت

                                                               
  .٢٣٢ص، ١٣٨۵ ققنوس،: تهران ازگار، الیل ترجمه ن،یبرل ایز یآ بشر، تلخ سرشت به.ک ر. نیبرل ایز یآ همانند. ١

2. Friedrich Ast 

3. F.A.Wolf 
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خود قرارداده بـود  یقصوا تیکتاب مقدس را غا ژهیواز نوع آنها، واقف بود، اما باز متون خاص و به
). Weinsheimer, 1985, p.143( 1خواست یم یتیغا نیچن خدمت در فقط را کیهرمنوت تیو جامع

و  2»کنـدیم لیکتاب مقدس خود را تأو« نکهیبر ا یقول او را مبن پس از لوتر یها ، نسلبیترت نیبد
) از مـن اسـت دی(تأک فهم هنر ای سنت به یازین 3،»دارد یواحد یمعنا«کتاب که  نیفهم ا یما برا
 مقـدس کتـاب درسـت فهـم یبرا ییها روش ابداع به متوسل و اوردندیتاب ن)، TM: 176( میندار
 ونیمـد ها نسـل نیـا توسـط مقـدس کتاب فهم یبرا کیهرمنوت به توسل که داستیپ کنیل. شدند

 است. لوتر لهیوسبه سایکل تیمرجع برانداختن
فهـم «چـون  یعبـارات الً ا اصـویـدخل مقدر پرداخت؛ آ یکد به دفع ینجا بایرسد ا ینظر مهب
نسـبت  یا قومی یخیا تاری ییایجغراف یثیشه را به حیجهانشمول مثل فهم و اندی ه امرک »یآلمان
ت؟ مگـر افـیآنهـا  یبرا ییازابهتوان در واقع امر، ما یمحَصل هستند و م ییدهند، واجد معنا یم

خن گـوییم؟ سـ »یفهم آلمان«م از یه ما مجاز باشکاند  دهیشیاند متفکران آلمانی همه یکسان می
امـا  ،ان آوردیـمهسخن بـ یل منطقک یک ۀمثابهتوان ب ینم »یفهم آلمان«بدیهی است که از مثًال 

، یاجتمـاع −ی خیه جهان تـارک یبه مسائل ییم درجهت پاسخگویبدان یدن را تالشیشیاگر اند
مشــابه،  یه محصــوالت مواجهــه بــا امــرکــداســت یپ ،نــدکیمواجــه مــ آنهــاشــمند را بــا یاند

 −ی خیه تجارب تـارک یشمندانیشه اندیاند سخن، گریبا هم خواهند داشت. به د ییها مشابهت
ن ماننـده بـودن و نـه ی. به اعتبـار همـبه هم خواهد مانست ،دان از سر گذرانده یمشابه یاجتماع

  م.ییسخن گو »یفهم آلمان«چون  یم از امریده یه ما به خود اجازه مکش از آن است یب یزیچ
کـه در  »حـس« جایهعی بود، خود بیان استقالل علوم انسانی از علوم طبیمناد که از لتایید
شـود، بـه مفهـوم  عـی تلقـی مییعلـوم طب ۀژیـو و مقـوم معرفـِت  4»داده«مثابـه به شه کانتیاند

Erlebnis  ؛ ۴١٨ − ۴١۴، ص١٣٨٨، لتــایی(ددهــد  را در علــوم انســانی می 5»دادگــی«نقــش(
تجربـه بالواسـطه «توانـد  سـتن) مـییز (زندگی، Lebenشه یتضمن بر ر مفهومی که با توجه به

 Erlebnisبـر  لتـاییکی کـه دیستمولوژیز هر چند از بار اپیترجمه و فهم شود. گادامر ن »زندگی

                                                               
  صورت مبسوط خواهیم پرداخت. به. به هرمنوتیک شالیرماخر در فصل سوم رساله حاضر ١

2. Sui ipsus interperes 

3. Sensus literalis 

4. given 

5. givennes 
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 کند. مفهـوم رت وی مناقشه نمییکن در اصل بصیل ،)TM: 56( ستیکند، خشنود ن ل مییتحم
سـتن یهای ز تیط و وضـعیم معرفـت بـا شـرایز آشکارا نشانگر تقـوین هوسرل 1»جهان ستیز«

 یمتفکرانـ یآرا اسـت یهیبد شود یتلق معرفت انیبن» جهان ستیز« ای» ستهیتجربه ز«است. اگر 
  هم تقرب خواهد جست.به اند، ستهیز یمشابه یاجتماع یخیهان تارکه در ج

تـوان آن را در  یشـمندان آلمـانی درگرفتـه و مین اندیبـ اً ای فکری که منحصر اشاره به مناقشه
کـار بـردن هد محـق بـودن مـا را در بـیشا ،اسی آلمان دانستیق با اوضاع اجتماعی سیربطی وث
ز یـالبته ارتباطی تنگاتنگ با بحث حاضر مـا ن ،ن مثالیشتر نشان دهد. ایب »فهم آلمانی«عبارت 
ن ان برخـی متفکـریفقـط بـ، »ردیـد بر عهده گیفی که بایدن در باب دانشگاه و تکلیشیاند«. دارد

 ا سـنتیـاند، در گرفته است. مـا در فرانسـه  ز بودهیشمندان عالم نیاز اعاظم اند اً آلمانی که اتفاق
گـل یمم. ینیب یو... مـ »یدانشگاه فرانسو«ا ی »ف دانشگاهیلکت«به  یا متر اشارهکسون کآنگلوسا

خ ینه آن را در تاریشیند، پک یاشاره م دگریها »دانشگاه آلمانی استقالل«وقتی به خطابه  ستگییدب
  نهد. یش رو میشه آلمان پیاند

خطابـه «که به  2»یاستقالل دانشگاه آلمان« تحت عنوان  بورگیفرا در دانشگاه دگریها خطابه
ه کـن خطابـه یـا ،مانند نبود ینه و بیشیپ یب یا روی، حادثههیچمشهور شد، به  »ریاست دانشگاه

 یشناسـیقلمـرو هسـت یعنـی ،داشت علوم دانشگاه را در قلمـرو ذاتشـان یب سعیآن، خط یط
ن یند. سابقه ایآ یچشم مهدر آن ب یبزرگ هاینامه کبود  یآَوَرد، خود وارث سنت »فراهم« ،نیادیبن

کیت انتکنجا یا او. ی3»ها دهکجدال دانش«رسد و  یم انتک به یآلمان اً منحصر سنت د دارد بـر أ
 یرد و حتـیـش در دانشگاه را بر عهـده گاد آموزیبن یبخشتیلکد نقش وحدت و یه فلسفه باکنیا

 یگـر درسـگفتارهایپارچـه سـامان دهـد. نمونـه برجسـته دیکت یلک یکعلوم را در  ،فراتر از آن
 یها دانشـگاه نگیشل ،ن درسگفتارهایدر ا 4».یکادمکروش مطالعات آ«است با عنوان نگ یشل

)، ٢٧، ص١٣٨١ 5،یسـتگیدبشده بود ( یزیطرح ر رماخریشال اتیمدرن آلمان را که بر اساس نظر
  نـد. کیمـر یـتعب» ه (تشـتت محـض)یهاو«شمرد و از آن به یم یدرون یوستگیفاقد وحدت و پ

                                                               
1. Lebenswelt 

2. Die Selbstbehauptung der deutschen Universitat 

3. Der Streit der Facultaten 

4. Vorlesungen uber die Methode des akademischen Studiums 

5. Miguel de Bistegui 
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ن یـیبه تع 1» ما یآموزش ینده نهادهایدر باب آ«دارد و او هم در  ن سنتیدر ا یز سهمین چهین یحت
ه کـلسوفان در باره دانشـگاه آن اسـت ین فیآرای ا کد. وجه مشترازییدانشگاه دست م یف برایلکت

ا همچون وحـدت اجـزای یزنده و پو یه وحدتکد باشد، بلینبا یتجمع علوم گوناگون در آن تصادف
لمـه ک یواقعـ یمعناه بتواند بهکآن ین علوم را گرد خود فراهم آَوَرد. دانشگاه براید ایسم بایارگان یک

انون کـ یـک) حول uni( ی) علوم را در وحدتversityد تباعد (ی) باشد، باUni−Versityدانشگاه (
چـه، فلسـفه اسـت و بـه اعتقـاد ینگ و نی، شـلانـتکن وحدت به اعتقـاد یانون اکند، البته کجمع 
 یحتـآراء  یجـه قهـریه نتکـن. در فصل پنجم مدلل خـواهم سـاخت یادیبن یشناسی، هستدگریها

 یجـوییو برتـر یطلبـیجـدای ین خـارجیتعـ یو نظام یاسیست البته سکه پس از شک −گادامر 
  انجامد.یدر فلسفه م یز به انحالل علوم انسانین −ارائه شدند  ١٩۴۵ه اروپا در سال یآلمان بر بق

قابـل  یهـا تفـاوت شـانفلسـفی یآرا دیگـره گـاه کـ یشـمندانین اندیو وفاق بـ ین همدلیا
 چیـزی مشـابه بـه چـه یاجتماع −ی خیستن در جهان تاریجز به ز ،گر داردیدیکبا  یا مالحظه

ضـد «تاریخی را که  −ی آن جهان اجتماع یمقومات اساس نیا برلیز یآ توان منتسب دانست؟ یم
 انـِت ک یها و حتـ سـتیلئادیگرفتـه تـا ا یکاز اصحاب نهضت رمانت یآلمان یها»جریان غالب

اصالت دادن به ، یو قوم یر پرداختند، بهادادن به استقالل فردکآن به تأمل و تف یعقلگرا در فضا
 ر ملـلیاز آن نسـبت بـه سـا ینـه ناشـکیو سرانجام احسـاس حقـارت و  ین سائق وجودیترقیعم

 یریگ تازه درحال طرح و نضـج یداند. درواقع، مسئله دانشگاه آلمان یان، میویژه فرانسو، بهیاروپای
ن ینشـ کدو یت، پـروس را بـه واگـذاریـلزید و صـلح تیـآ یه آلمان بـه اشـغال فرانسـه در مکبود 
اسـت، هـال در قلمـرو آن واقـع  یدانشـگاه سـلطنت یعنـین دانشگاه پروس، یتر مهمه کدبورگ کما
  - رود الـب  یانتقال دانشگاه را بـه آن سـو ین دانشگاه از پادشاه پروس تقاضایا یایاولدارد.  یوام
 ن دانشـگاه آلمـان یتـر مهممجـدد  یزیـرهیـگونـه پانیکننـد. بـدمـی - سـت یه تحـت اشـغال نک

  فرانسه دانست. یبه حمله نظام ینشکتوان وا ین) را می(دانشگاه برل
بـر زبـان  »یدانشـگاه آلمـان«ه به صورت عبـارت کها را  یآلمان یطلب استقالل ۀزیانگ یبرخ

تـر عقـب یشـده حتـ یجـار دگریچه و هایو ن انتکهمچون  ین عقول بشریتراز روشن یا پاره
 یسـایلکروم و  یجهانشـمول امپراتـور یل ژرمن آواره به نظام حقـوقیقبا ییاعتنایو به ب برند یم

                                                               
1. Bildungsanstalten unserer Uber die Zunkunft = On the Future of Our Educational 

Institutions 
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 Consuetudinesان آن را یـه رومکـخود را  یالهیل آداب و رسوم قبین قبایا رسانند. یم یکاتولک

دادنـد  یح مـیتـرج ،بـود کمشـتر هـا ن تمام ملتیه بک یقانون یعنی gentiumJusدند بر ینامیم
در  یزیه نقـش نـاچکـنید حـس حقـارت آلمـان را از ایـن همـه بای). بر ا٢۶٧، ص١٣٨۵برلین، (

شـمندان داشـت، افـزود یا فرانسه شـاعران و اندیسده پانزده و شانزده  یایتالیسه با ایرنسانس، در مقا
ست، مرادمان تنها یها ن لین و تحلیین تبی). سخن ما بر سر صحت و سقم ا٣٠۴، ص١٣٨۵ن، ی(برل

ه کمرز و بوم  یکندان شمین اندیفقط ب یفلسف یا ه گاه مسئلهکت بود ین واقعیاز ا یا نشان دادن نمونه
  رد.یگ یاند، در م ستهیز یمشابه یاجتماع − یخیدر جهان تار

و در فرانسـه  »یعلـوم انسـان«آنچه را در انگلستان با عنوان  ،آلمان یفلسف سنت ،ر حاله به
ن یـبه فهم آورد. ا ی، روحیخیصورت علوم تارهدند، بیفهم یم »یعلوم اجتماع«شتر با عنوان یب

ضـاح فهـم علـوم یدر ا یًال سـعیـتفاوت عنوان صرف دارد. ذ یکتر از قیبس عم یامر استلزامات
ای  هر یک از این عناوین جنبه ، البتهم نمودیو اخالقی خواه ی، روحیخیمثابه علم تارهب یانسان

این علوم  در تلقی گادامر از آنهاسازد و از آنجا که همه  از حقیقت علوم انسانی را بر ما روشن می
به آنها، به درک ماهیت علـوم انسـانی خاصـه از منظـر گـادامر  مبسوطمندرج هستند، پرداختن 

هـای آن  ای از ویژگی هر یک از این عناوین، حـاوی ویژگـی افزون بر آن،کند.  کمک شایانی می
  م انسانی پوزیتیویستی ماهیتًا متمایز است.وسنخ علوم انسانی است که با عل

  
  یخیعلم تار  .٢

ن یـج از ایـرا یمت از تلقیتوان نخستین نقطه عز یرا م یعلوم انسان یبرا یخیث تاریقول به وجود ح
ن یه بـکـای بـود علوم در قرن هجدهم به سوی یک تلقی جدید دانست. تلقی قرن هجدهمی تلقـی

ایـن  نبـود. یماهو یقائل به تفاوت یعیبا فلسفه و روش علوم طب یم بر علوم انسانکفلسفه و روش حا
ز خوانـده ین یستیویتیا پوزیانه یگرا عتی، طبیستیانکم یچون تلق یهای نامه بهکتلقی از علوم انسانی (

ا بـه یـ ین را فرا زمانین قوانیانگاشت و البته ا ین همه علوم میرا نوعنمون قوان یکزین فیشود) قوان یم
عمـًال  یعـیعلوم طب ،هجدهم در قرن ).Stanford, 1998, p.28دانست ( یم یخیر بهتر فراتاریتعب
ه در قـرن ک یشناس نیو زم یشناس ستیز بود. زیه البته شامل نجوم نکشد یخالصه م یکزیدر ف

از مقومـات  یخیو تـار یمسئله تحول زمان گشتند و تیخین متضمن تاریه داروینوزدهم با فرض
م زمان و یردند و هنوز با مفاهک یم یسپررا  یرینضج گ ییشد، در قرن هجدهم مراحل ابتدا آنها
 یرورت در آن راهیه تحول و صک یخیفراتار یامر ه شناخِت کاست  یهی. بدگانه بودندیخ، بیتار
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رورت یخ و صـیت تـاریه در مورد آن قائل به مدخلک یامر دارد با شناخِت  یتفاوت اساس ،ندارد
از  یه آن امر در منزلـکرد یپذ یورت مته مهم صکن نیامر با تفطن به ا یکنجا شناخت یم. ایهست

 یـکاز  یمثابـه عضـوهآن بـ یبا تلق یاز امر یخیتار یتلق ،. در واقعرورت خود استیمنازل ص
تـوان ادعـا  ین. به تسـامح میماش یک یاز اجزا یعنوان جزئهب یاست نه با تلق همعنانسم یارگان
. ما یسمیارگان یبود به تلق یستیانکم یتلقمنزله عبور از هه گذار از قرن هجده به قرن بعد بکرد ک

 کوتـاه در آنهـا بـه درک یملأه تکم یدان یل میدخ یسمیا ارگانی یخیتار ین تلقیوکرا در ت یعوامل
  :  رساند یمدد م ،میا دهینام یاز علوم انسان یآنچه فهم آلمان

  
 شرفتیانگاره پ .٢−١
بـزرگ،  یمورخـان نکـهیبا ا − رساَند ینسب بدان م نیمدن مغرب زمت ندیگو یکه م −باستان  ونانی

امور چندان بهره نبرده  دِن ید یخیتار )، پرورد؛ اما از ذوِق دسی(توکود دیدیو توس هرودوتهمچون 
کـه در فلسـفه  -  اتیـ. علم به کلیخیتار ۀشیاند داشتن از ریاست غ یامر ینگارخید. و البته تاربو

، را کـه بـه بـاور ارسـطو یبود و جا بر معرفت به امور جزئـ ونانیوجه غالب تفکر  -  شد یمحقق م
 شـتریب یاحتوا نیهم لیدلعر، شعر را بهدر فن ش ارسطو. کرد یم تنگ است، آن تحقق محل خ،یتار

را  رورتیهم که اساسًا قلمـرو صـ افالطون .خواند خیاز تار تر مهمو البته  تر یفلسف ،یبر احکام کل
را  خیطبعـًا تـار دانسـت، یتعلق معرفت نمـ قیرا ال یو احکام جزئ شمرد ینم یقیقلمرو وجود حق

گفـت کـه  تـوان یمـ سـت،ین زین یاز تسامح یکه البته خال یکل یحکم یپس ط داشت، یخوار م
  .بود گانهیب امور از یخیتار یتلق با نیتفکر مغرب زم یاصل یهااز سرچشمه یکی

اپلسـتون، ک(ُنمـود  یم یخیه ذاتـا تـارکـز داشت یگر نید یا ن اما سرچشمهیر مغرب زمکتف
 یا مثابـه سلسـلههب یاز رخدادها و نه حت یاعنوان مجموعهخ نه بهیتصور تار .)١٧٠، ص١٣٧٣

ت یحیو مسـت یـهودی های یژگیاز و یینها یهدف یت و تحول به سوکمنزله حرهه بکاز ادوار، بل
خ دارد و یمتـر خصـلت فلسـفۀ تـارکآن است هر چنـد  یت منادیحیه مسک یا یخیبود. تطور تار

یرا در معرفـت وارد مـ تیـخیتار ین هر چه باشد نوعیکاست، ل یحیانت و تأله مسین دیشتر عیب
 تیـخیاست. تار یخ قدسیتار یکرفتن یز پذیش از هر چیت بیحیمان آوردن به مسیکه اند. چنانک

 یانیـبـر بن −شود  یده مید آلمان و هگل یخیتب تارککه در مچنان −ه آن یال اولککم در اشدست
  د.یتواند فراهم آ ین میه تنها توسط دکار است استو

امـا )، ١٨٣(همان، ص شود یم یتلق یخیتارریغ یه گاه نگرشکقرن هجدهم با آن یروشنگر
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و  یدانـائ ،عـدالت ی،آزاد یشرفت نـوع بشـر بـه سـویتوان پ یه مکرش به آنچه یناپذاعتقاد خلل
در  یـاً دن امـور را قوید یخیاز تار یرها دانست، عنص یها و نامراد یامکرغم همه تلخهسعادت ب

ن امور عـالم ییتب برای یا لهیعنوان وسهن صرفًا بیبه علم نو یدهد. روشنگر یت میمعرفت مدخل
بـًا از امـری ه غالکـهـر آنچـه را  یعنی ،بود یروشنگریِن ده علم، کتوان گفت  یست. مینگر ینم

 ی،روشـنگر یجست. علم بـرا یم از علم، چشم داشت و یرود روشنگر همچون دین انتظار می
و از تعب به رفـاه و  یمتضمن درآمدن از ظلمات به نور بود و از ظلم به عدل و از اسارت به آزاد

  لمه از شقاوت به سعادت.ک یکدر 
آخر سده هجـدهم  دهه در او. دانست یروشنگر از جنبه نیرا نمونه مبرز ا ُکندورسهبتوان  دیشا

مضـمون  نگاشـت. یانسـان روح یها شـرفتیپ از یخیتـار یا طرح نقشهبا عنوان  ی) کتاب١٧٩۴(
. اعتقـاد بـه نـدهیاو در آ تیـنهایبـ شـرفتیتکامل انسان بود و پ تیکتاب، اعتقاد به قابل نیا یاصل
 یخیُنه مرحله تـار کندورسه. ستیش به تمدن ناز توح یجیتدر شرفتینوع بشر، جز پ خیتار نکهیا

و اختـراع خـط  ی(مرحله دوم) و کشاورز ی(مرحله اول) به شبان ینیذکر کرد که از توحش و غارنش
(مرحلـه چهـارم) و سـپس روم (پـنجم) و  ونـانیبـه فرهنـگ  یکی نیو از ا رسد ی(مرحله سوم) م

(ششم) و اختراع صنعت چاپ (هفتم) و رنسانس (هشـتم) و سـرانجام، عصـر  یبیصل یها جنگ
که مراد مـا از  آورد یرا هم به تصور م یسپس عصر دهم یو .رسد ینهم با انقالب فرانسه به اتمام م

در جهـت  شـرفتیتصور اوست. عصر دهم، عصر تحقق پ نیاشاره به ا ،یاعصار قبل نیدرج عناو
  هاست.  انسان یو فکر یاخالق ،یطبقات و بهبود جسمان انیم یها، برابر ملت یبرابر

دانسـت، بـه  یقـرن هجـدهم یقـول روشـنگر نوعنمـونعصـاره و تـوان  یرا م ندورسهکاقوال 
از  یا منـزل و مرحلـه یه هر عصرکنیبشر و ا ینوع بشر. تصور تعال یشرفت و تعالیپ ِی ریدناپذیترد

ت یـه ماهکـن قـول یـا یمحسوب شود برا یدیتواند تمه یاست، طبعًا م ین تعالیمنازل و مراحل ا
م یتعـال یلـک یرورت است. در واقـع هـر چنـد فحـوایمتصلب بل در معرض ص یز نه امریبشر ن

 یآن بـه اعتقـاد مـا محملـ یشرفت و تعـالیناهمخوان بود؛ اما مولفه پ یخیبا نگرش تار یروشنگر
  قرن نوزدهم غلبه داشت. یشه آلمانیه خاصه بر اندک یتیخیتار یگشت برا

 ییجا −پشت او  در پِس  یو جستن سعادت آدم خیبشر در طول تار یانگاره پسرفت و قهقرا
همچـون  ییهـاکـه وجـه مشخصـه نحلـه − کیعصر کالس ایباستان  ونانی ای در عصر اسطوره

 یروشـنگر شـرفتیهر چند در ظاهر نقطه مقابل انگاره پ زیبود ن سمیسیرمانت ای یلمانآ سمیسیکالس
 ). :TM 275( ردیـقرارگ تیـخیمحمـل تار توانسـت یدر واقع به همـان انـدازه مـ یول نمود؛ ُی م
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 از شیبـ یزیـچ» اکنون«جست که یرا م یآن کمال انسان ونانی در هنر 1نکلمانیوعنوان مثال به
سقوط  زمانبرآمدن بود و عهد حاضر  زماننظر او عهد باستان به. باشد توانست ینم آن از هبوط

)Weinsheimer, 1985, p.144تیـخیتار آمـوزه بـا انسـان ِض یحض و اوج دِن ید یزمان نی). ا 
  ازگار است.کامًال س
 ها بـدان کـه گـرید یهـاهرچند از جنبه زین − هگل − گرید یقرن نوزدهم لسوفیف کی شهیاند
 از امـا نهـاده یانسان علوم آن، تبع به و یآدم وجود از یخیتار فهم بر بارزتر یریتأث شد، خواهد اشاره
را فراهم آورده است. در خود  تیخیتار نهیزم که کرد ادعا توان یم زین شرفتیپ انگاره بر اشتمال جنبه

هر دو  میکه گفت −پسرفت  ای شرفتیبرجسته آن است، مفهوم پ ندهینما هگلکه  خیفلسفه تارعبارت 
قائل بود. از نظـر  شرفتیبه پ البته مستتر است. هگل − رندیگ یقرار م تیخیاندازه محمل تار کیبه 
 خیتـار ،یبه آزاد دنیمبارزه با موانع و در راه رس انیدر جر است و روح داستان تکامل روح خیتار یو

کـه  فلسفه حقدر کتاب  یکند. ویو مدام رشد م شود یدگرگون م روح یریمس نیسازد. در چنیرا م
 یپـس از طـ روح نکـهیدم زد و ا روح یاست از تعال خیامهات آراء او در باب فلسفه تار ۀدارنددر بر

 ).Hegel, 1967, p.216 - 223(شود یبه حق مطلق نائل م شرفتیمراحل پ
از سـنخ  یتمـان آن داشـت؛ امـا متضـمن عنصـرکدر  یآلمان هم اگرچه سع 2یخیتب تارکم
خ را از نظر و یو سرانجام تار یخیداد تاریل رویه تأوکآن بود  یتب مدعکن میشرفت بود. ایپ انگاره
منظـور  ه هگـلکـگونهخ را بدانین سبب فلسفه تارید و به همیجو یخ نمیخارج از خود تار یمنظر

. ردکـ یار مـکـد، انبـو ر از خود آن (مـثًال عقـل)یغ یخ به امریداشت و ُلّب لباب آن احاله تار یم
ز تصـور ین 4هکو ران 3زنیدروخ قرار داد. یخ را نقد فلسفه تاریل خود از تارینقطه آغاز تحل یلتاید

  ا پسرفت بودند، باطل شمردند. ی شرفتیننده انگاره پک یه تداعکخ را یان تاریا پایچون آغاز  یامر
در  ییده) جـایـه مثـال (اکـن بـود یآلمان قول به ا یخیتب تارکاصحاب م کوجه مشتر یک
تواند مورد مطالعـه  یم یلحاظ تجربخ بازنمود صرف است و فقط بهیندارد. تار یخیت تاریواقع
خ با ین تاریین تبیاست طن  افتهیز به فطانت درین گادامره کاما چنان ؛)TM: 196 - 205رد (یقرار گ
خ، عرصـه یتوقـف تـاریه رونـد بـک یخیتب تارکن میادین قول بنیر از آن همچنان در ایغ یامر
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