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دهیچک

 و دارد قرار ییگرااثبات مكتب دربرابر که یشناس روش مكاتب و ها انیجر از یكی

 ییگرااثبات روش درمقابل مكتب نآ روش و كردیرو از یاجتماع علوم دانشمندان

 یها روش و قواعد ۀدربار اعصار، طول در. است کیهرمنوت روش کنند، یم استفاده

 از ر،یتفس و فهم قدمت ،یعبارت به .است شده نگاشته یمتفاوت مطالب دن،یفهمدرست

 پرسش و فهم ۀنحو بر تأمل كنیل است؛ شده سرشته او وجود در انسان، شیدایپ هنگام

 متفكران اذهان دگر،یها زمان تا گذشته، در .است یخاص خیتار یدارا ر،یتفس و فهم از

درک درست ،یعبارت به است؛ بوده ریتفس ۀنحو و مفه قواعد دادن نشان بهمعطوف شتریب

 از که یریتفس و خود ۀشیاند یمبان براساس دگریها اما .است درواقع، آنچه نمودن

 که است داده سوق یگرید ریمس در را کیهرمنوت و فهم ۀمسئل داده، ارائه قتیحق

 که داد میواهخ نشان نجایا در .است آورده وجودبه کیهرمنوت در را ینیادیبن تحوالت

  .نمود میخواه نییتب را آن اثرات و نموده جادیا فهم و ریتفس در یتحول چه دگریها

هادواژهیکل

 .یبودگ واقع ،ینامستور ک،یهرمنوت دور ن،یدازا ل،یتأو

 

 
 

                                                           
  y_bouzarinejad @ ut.ac.irنویسنده رابط  پست الكترونیكی . 1

 شناختیمطالعات جامعه
ـپژوهشي()علمي



23-47،شمارهدوم:19دوره

 1010-2809  شاپا

 ISCدر  نمايه



 

 

 

 

 

 1391، شماره دوم، پاييز و زمستان 19شناختی دوره مطالعات جامعه   24 

 

 

 مقدمه

 تحتوالت ... و هنتر  و یشناست  ییبتا یز و یشناست  یهستت  متعدد یها نهیزم در نكهیبرا عالوه دگریها

. استت  نمتوده  خلت   یادیت بن یچرخشت  زیت ن کیهرمنوت و فهم ۀمسئل در نموده، جادیا را ینیادیبن

 کیت هرمنوت اآیت  کته  استت آن  شتود،  داده پاسخ نآ به است شده یسع پژوهش نیا در که یسؤال

   کته  استت آن  نگارنتده  پاستخ  ؟ریت خ ایت  اوستت  از شیپت  و یستنت  کیت هرمنوت استمرار دگر،یها

 ۀشت یاند یمبتان  براستاس  دگریت ها. است گذشته کیهرمنوت از ریغ ،دگریها ۀشیاند در کیهرمنوت

 یمحور لفؤم به یمحور متن از ریتفس ،نآ از پس که وردآ دیپد کیهرمنوت در را یچرخش ،خود

 .شد داده سوق

 یستنت  یشتناخت  یهستت  ینقاد به ی،شناس یهست ۀمسئل در دگریها طورکه همان ،گرید عبارت به

. ستت ین اش یشناس یهست با ارتباط یب او کیهرمنوت است، ندهافك نو یطرح خود و است پرداخته

 یبرخت  دگریت ها. استت  یلفظت  شتباهت  صرفاً ،یسنت کیهرمنوت با دگریها کیهرمنوت شباهت اما

 او تحول نیا و است نموده عرضه دیجد یمعنا با و دیجد یغالب در را یكیهرمنوت یسنت واژگان

 یبنتا  بلكته  ،ستت ین یسنت کیهرمنوت استمرار تنها هن او کیهرمنوت ،میکن انیب که است شده باعث

 «دگریت ها یكیهرمنتوت  چرخش» را نیا و است یدیجد کیهرمنوت شروع خود که است یدیجد

 رییت تغ نیت ا چگونته  کته  میده نشان یاسناد و یفیتوص روش با میدار یسع ما نجایا در .اند دهینام

 .است داده رخ دگریها در یكیهرمنوت

فلسفهبهیشناسروشازکیهرمنوتلیتبد
 یشناست  ییبتا یز یقلمروهتا  در او یهتا  شته یاند از تتوان  یمت  کته  است یمتفكران ازجمله دگریها 

 یهتا  جنبته  از یكت ی بتتوان  دیشتا  و برد بهره... شناسی و یهست ،شناسی معرفت هنر، و کیهرمنوت

 یو. ابتد ی گستترش  متفتاوت  وجوه در تواند یم که دانست او ۀشیاند عم  را دگریها بودن بزرگ

 ازجملته  ستت یالیستانسیاگز ۀفالسف بر یكی :است نهاده ریثأت گروه دو بر ،زمان و وجود کتاب در

 .کیهرمنوت ۀفالسف بر یگرید و یمرلوپونت و سارتر

 یبترا  انستان  یوجتود  ستاختار  لیت تحل ،زمتان  و وجتود  کتتاب  در دگریت ها یفلسف افتیره

 «یشناست  داریپد» را انسان یوجود ساختار لیتحل نیا او .است وجود یمعنا درک به شدن کینزد

 زمتان  و وجود کتاب در 192۳ سال در او. نهد یمآن  بر زین کیهرمنوت نام ،حال نیدرع و نامد یم
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 او .نهتد  یمت  شتمندان یاند یرو شیپت  نتو  یدگاهیت د و ردیگ یم فاصله جیرا و یسنت کیهرمنوت از

 .دهد یم ارتقا فلسفه سطح به را کیهرمنوت

 یشناست  معرفت همانند ،ها دانش ریسا جنب در یدانش ،کیهرمنوت ای فهم ،دگریها زا شیپ تا»

 Couzens Hoy) «شود یم لیتبد مرکز به هیحاش از فهم که است دگریها با اما ؛است بوده رهیغ و

2006, 171). 

 یمعنا ،وجود یمعنا درک یبرا یفلسف تالش و کیهرمنوت نیب رابطه برقرارنمودن با دگریها

 بته  را کیهرمنوت او. نمود متحول را فلسفه یقبل کارکرد ،حال نیدرع و داد کیهرمنوت به یدیجد

 نیت ا به .هستند زیچ کی یشناس داریپد با ،کیهرمنوت و یقیحق ۀفلسف او یبرا .وردآ فلسفه سطح

 یبترا  و باشتد  1یهست یمعنا یوجو جست در دیبا کیهرمنوت ای فلسفه که است معتقد او ،جهت

 ،فهتم  کته  است لهیوس نیبد و برد کار هب را یانسان وجود ۀدارشناسانیپد لیتحل دیباآن،  به دنیرس

 (.۳4۳ ،1۳79  یهتو  کتوزنز )نتک:   شتود  یمت  نیت دازا لیت تحل بته  دنیرست  یبرا تیمحور یدارا

 فلستفه  از یا شتاخه  گرید کیهرمنوت و شود یم فلسفه یمرکز ۀدیپد ،فهم» که استآن  اش جهینت

 (.Gadamer 1978, 208) «شود یم کیهرمنوت خودش ه،فلسف بلكه ،ستین

 تتا  استت  نیت دازا یانستان  وجود ساختار از یلیتحل ۀارائ زمان و یهست کتاب در دگریها کار

 ظاهر کیهرمنوت شكل به نیدازا با دررابطه یشناس داریپد ،صورت نیدرا. دآی دست به یهست یمعنا

 یرو نیت دازا در آنچه و شود یم مربوط نیدازا به نچهآ نییتب یعنی ،نجایا در کیهرمنوت. گردد یم

  .دهد یم

 یكیهرمنتوت  نییتب ،متشیعز ۀنقط که است یکل نحو به یشناس داریپد و یشناس یهست فلسفه،

 اریبست  شكل به که ینییتب ؛است ستانسیاگز همان ای یدمآ خاص وجود ۀنحو لیتحل یعنی ،نیدازا

 که شود یم شروع جا همان از که یریس. کند یم میترس را یفلسف  یتحق هرگونه ریس خط ،عیسر

 شتود  یمت  یمنتهت  بتدان  یفلستف   یت تحق کته  گردد یبازم ییجا همان به و گردد یم یآفلسف  یتحق

 (.1۳6 ،1۳82 )کوکلمانس

 رییت تغ ،ها آن از کیهر در فلسفه، و یشناس داریپد و کیهرمنوت انیم وندیپ جادیا یبرا دگریها

 رییت تغ نیا با .دهد قرار هم کنار در و رتبه هم را ها آن توانست لهیوس نیبد تا وردآ وجود هب یادیبن

                                                           
1. Being 
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 یكت ی ی،شناست  داریت پد و یشناست  یهست و کیهرمنوت ،بعد به لحظهآن  از که است دگریها یادیبن

 .شوند یم یمعنو مشترک یعبارت به ؛دنشو یم

 دگرگون خود ضوعمو نفع به یرییتغ با را یشناس داریپد و کیهرمنوت شناسی و یهست دگریها

 کته  کنتد  یمت  نیتی تب زمتان  و یهستت  کتتاب  ۀمقدمت  در دگریت ها ی،شناست  یهستت  ۀدربتار . کند یم

 یهستت  قتت یحق یبررس به نكهیا یجا به .است شده منحرف صواب ریمس از غرب یشناس یهست

 سته  ،وجتود  ۀدربتار  ،ارستطو  از بعتد  دیت گو یم دگریها. اند پرداخته موجودات به ،شوند مشغول

 ،وجتود  یمعنتا  از پرستش  شتده  باعتث  کته  استت  بتوده  یغربت  کیزیمتاف موردقبول فرض شیپ

 یوقتت  .داننتد  یمت  میمفتاه  نیتتر  عتام  را یهست که استآن  اول فرض شیپ. ردیگ قرار موردغفلت

 باعتث  بتودن  فیت تعر رقابتل یغ و باشد فیتعر رقابلیغ که شود یم باعث ،باشد عام یمفهوم یهست

 از یتلقت  گونته  نیت ا او. گتردد  مطتر   وجود مفهوم بودن یهیدب یعنی ،سوم فرض شیپ که شود یم

 را وجتود  از پرسش و یهست یمعنا میینما تالش دیبا که دیگو یم و داند یم ابهام یدارا را وجود

 یمعنتا  از گذشتته  ایت  یغرب کیزیمتاف غفلت دادن نشان با دگریها نیبنابرا .میده قرار یموردبررس

 .شود یم جدا سنتآن  از ،وجود پرسش به بازگشت و وجود

 بتا  کته  دانتد  یم خود ،دهد قرار یموردبررس را وجود یمعنا که دینما یم تالش دگریها یوقت

 حتاکم  یسنت کیزیمتاف بر گذشته در که برهان و اسیق ،(استقرا) تجربه همانند مرسوم یها روش

 شتكار آ متا  در ار ختود  ،یهست که دارد یم اظهار او. دانست را وجود یمعنا توان ینم ،است بوده

 غتاز آ ۀنقطت  نیت دازا. استت  نیت دازا ،کند یم شكارآ را وجود و یهست که یموجود تنها و کند یم

 لیت تحل و وجود یمعنا افتنی یبراآن  از او که زین را یروش. است وجود یمعنا افتنی یبرا ،ملأت

 استت  هگرفتت  وام هوسترل  از که است یشناس داریپد روش ،کند یم استفاده یانسان خاص وجود

 .(117 ،1۳90 شرت و 129 ،1۳82 کوکلمانس و  5۳، 1۳81 ملیب)

 متالک  ،باشد یم( ارفتنیاش خود یسو به) که یشناس داریپد روش دررا  هوسرل اصل دگریها

 نیت دازا یشناست  داریت پد به و نهد یم پرانتز در را انسان ۀدربار یداور شیپ هرگونه ودهد  می قرار

 هوسترل  بتا  دگریت ها یشناست  داریپد البته ،میکرد انیب باال خطوط در که گونه نآ. شود یم مشغول

 در. ردیت گ یم قرار یسنت کیزیمتاف با تعارض در ،وجود یمعنا از پرسش با دگریها .است متفاوت

 در زیت ن او بتا  ،استت  هوسترل  یشناست  داریت پد روش وامتدار  نكته یا نیع در دگریها روش ،نجایا

 یسنت ۀفالسف گرید با ،وجود یمعنا از غفلت جرم به زین ار هوسرل دگریها .ردیگ یم قرار تعارض
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 یبترا . نبتود  علتم  کته  یدرحتال  ،دانستتند  یم علم را فلسفه ،قدما که گفت یم هوسرل. نهد یم کنار

 زیت پره یداور شیپت  از و کترد  رجتوع  ایاشت  خود به دیبا ،باشد یعلم که یا فلسفه وردنآوجود هب

 یالتفات ثیح یدارا یگاهآ که بود معتقد و نمود توجه ،ستنتاجا دربرابر ،ایاش به شهود به او. نمود

 ایت  فاعتل . ردیگ یم قرار ذهن در معنا و کند یم شهود را ایاش که است ذهن نیا نكهیا یعنی ؛است

 دارد توجه یهست به دگریها اما ؛شود ینم پرسش او یهست از و است یهیبد ،هوسرل یبرا سوژه

 از نكته یبرا عتالوه  دگریت ها کته  است صورت نیا به و کند یم مطر  را نیدازا یهست از پرسش و

 او یدارشناسیپد از ،جهان در حاضر یهست از پرسش با یول ؛ردیگ یم وام هوسرل یدارشناسیپد

 .(1۳8، 1۳77)پالمر  رود یم فراتر

 و یشناست  داریت پد و یشناست  یهست در دگریها که یراتییتغ و مالحظات نیا به توجه با نکیا

 بتا  یهستت  یمعنتا  لیتحل یپ در دگریها یشناس یهست که شود یم روشن ورده،آ دیپد کیهرمنوت

 در کتامالً  دگریها ،نیبنابرا. است نیدازا ذات شكارنمودنآ و نیدازا ریتفس و فهم نمودن مالحظه

 موفت   فلستفه  خود به روش کی عنوان بهآن  نمودن خارج و فلسفه قلمرو به کیهرمنوت دنیرسان

. دیت نما یم عام کیهرمنوت به لیتبد را خاص کیهرمنوت دگر،یها حرکت نیا ی،ازطرف. است شده

 دادن ارائته  یمتدع  ختاص  کیت هرمنوت. دارد کتردن  ریتفست  هنر ای علم بر داللت خاص کیهرمنوت

 یولت  ؛استت  ...و اتیت ادب و هنتر  ایت  مقتدس  کتتاب  مثتل  ،خاص علم ای رشته یبرا ریتفس قواعد

 یكیهرمنتوت  نأش ،یبشر دانش کل ،کیهرمنوت نوع نیا در. است تیعموم یدارا عام کیهرمنوت

 .باشد یم یکل طور به فهم از کننده پرسش ،صرفاً و دارد یریتفس و

 بته  را ختود  پتژوهش  ۀمحتدود  نته  و دارد توجته  متتن  ریتفست  به نه دگریها کیهرمنوت پس

 ،یفلستف  کیت هرمنوت ۀفت یوظ کته  دارد یمت  انیب او بلكه ؛کند یم محدود یانسان علوم نمودن روشن

 .استت  فهتم  ۀدیت پد یتۀ پا که است یاساس طیشرا نمودن روشن یوجو جست در و است یوجود

 .(124، 1۳78گران  )ریخته است دنیفهم مطل  ،منظور البته

 یفلستف  کیت هرمنوت پتس  .استت  تیت عموم و شتمول  یدارا ،وجتود  همانند ،فهم نكهآ جهینت

 چتون . استت  فهتم  همتان  دگریت ها نتزد  که دکن یم مطر  را عام یا دهیپد یسنت کیزیمتاف همانند

 ینتوع  دادن دستت  بته  قتت یدرحق ،نیت دازا فهم یبررس پس ،دهد یم نشان را یهست یمعنا نیدازا

 یشناست  داریپد ،دینما آشكار را خود نیدازا که گذارد یم چون یشناس یهست. است یشناس یهست
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 محسوب کیهرمنوت ،تاس نیدازا یافكندگ و فهم ظهور چون یدارشناسیپد و شود یم محسوب

 .  شود یم

 و کنتد  یمت  مطر  دگریها که است یدیجد یشناس یهست ک،یهرمنوت مییبگو دیبا ،درمجموع

 .است نموده ارائه دگریها که است یا تازه طر  نیا

نیدازایوجودساختاریبررس

 و دیت نما یمت  پتژوهش  را یهست یمعنا که داند یم یا فلسفه را یقیحق ۀفلسف ،دگریها که میدانست

 دگر،یت ها ۀگفتت  بته  آن، شتناخت  راه و دارد وجتود  موجتودات  ۀهم در که داند یم یامر را یهست

 شتهود  دیت با که است یامر یهست که چرا ؛ستین میقد یها فلسفه در عیشا برهان اس،یق  یازطر

 ۀواستط  هبت  کته  است یموجود تنها دگریها یبرا نیدازا ،نیب نیا در. دینما آشكار را خود و شود

 .افتی آن در را یهست یمعنا توان یمی آن، كیهرمنوت لیتحل

 اول،. میدهت  یمت  صیتشتخ  را زیمتمتا  موجتود  دو امتا  ؛میشناست  ینمت  را یهستت  و وجتود  ما»

 فقتط  نه که دارد وجود یگرید موجود آن دربرابر و ندارند خودشان با ینسبت چیه که یموجودات

 ایت  حالتت  و وضع یدارا ها آن به نسبت و دارد ینسبت موجودات ریسا با و شیخو با بلكه ،هست

 وجتود  وجتود،  از یا نشتانه  انستان،  یهستت  در. بدهد بسط را نسبت نیا تواند یم و است نگرش

 (.Gadammer 1978, 203) «دارد

 و ظهتور  ،یهستت  بلكته  ،نمتود  لیت تحل یهستت  ختود  به توجه با توان ینم را یهست ،نیبنابرا 

 ختود  با که است انسان صرفاً ،موجودات انیدرم و ستا موجودات در آن ظهور و دارد انكشاف

 نمتود  لیت تحل را نیت دازا دیت با ،وجتود  یمعناآوردن  دست به یبرا ،نیبنابرا. دارد رابطه گرانید و

 (. 1۳0 ،1۳87ی خاتم: نک)

 : نمود خالصه ریز ۀگون به زمان و وجود کتاب در ،انسان ازرا  دگریها لیتحل توان یم

1آنجا در موجود را نیدازا دگریها. 1
 دربرابتر  را او ،نیت دازا از دگریت ها یتلقت  نیت ا. دانتد  یم 

۳ابژه دربرابر 2سوژه را یآدم که دهد یم قرار یکسان
 بتا  درارتبتاط  و است عالم در نیدازا. دندان یم 

 یمعنا به جهان دگر،یها ۀفلسف رد» (.145 ،1۳7۳ گیدارت و 1۳1 ،1۳87ی خاتمنک: ) است جهان

                                                           
1. Being in the world  

2. subject  
3. object  
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 استت  یزیت چ آن ،کیت زدن جهان از او مراد. ستین ،شود لحاظ ینیع طور به اگر ما، اطراف طیمح

 (.5۳ ،1۳81 ملیب) «دینام ما شخص جهان را آن بتوان دیشا که

 از دگریت ها منظتور  ،متا  یرامتون یپ طیمح و دارند قرار ما دربرابر که ییایاش ۀمجموع یعبارت به

 از یا مجموعته  کته  اقتصاد یایدن ای است نره یایدن همانند ،او یبرا جهان بلكه ،باشد ینم جهان

 را خود انسان که است کل بلكه ،باشد ینم زین ایاشآن  کل دگریها جهان ی،ازطرف. باشد یم روابط

، 1۳81)نک: بیمل  است مردود دگریها ۀشیاند در ی،آدم از جدا جهان تصور. داند یم غرقآن  در

1۳9). 

 ینحتو  بته  نیا ،کند یم درک را آن و کند یم یزیچ به معطوف را خودش نیدازا که یهنگام»

 نیدازا نیادیبن یوجود ۀنحو بلكه ،بگذارد برون به پا خود یدرون لمعا از نیدازا ،ابتدا که ستین

 مواجته  هتا  آن بتا  کته  استت  یموجتودات  کنتار  در و خود رونیب در همواره او که است یا گونه به

 پتالمر ) «استت  شتده  آشتكار  نیت دازا یبرا ،شیشاپیپ که دارند تعل  یعالم به ،ایاش آن و شود یم

1۳77، 146).  

 براستاس  نیدازا هر ،باشد روابط از یا مجموعه و نباشد یخارج یفضا و نیزم ،جهان یوقت

 باشد ورزش یایدن در هم تواند یم ،واحدآن  در نیدازا کی. دارد ایدن خود یها خواست و ازهاین

 یبترا  یمقصتود  بته  دنیرست  یبرا را یاهداف و روابط ها آن از کی هر وو...  هنر یایدن در هم و

 .کند یم میترس نیدازا

 رقتم  نیت دازا یبترا  1یبتودگ  واقتع  یژگت یو ،استت  عتالم  در شهیهم یوجود نیدازا یوقت .2

 یبتودگ  واقتع . استت  ختورده  رقتم  او یبترا  قبتل  از کته  استت  یجهان در نیدازا یعنی ؛خورد یم

 میتسل ،باشند ساخته او یبرا که یجهان دربرابر که ینیازاد ؛سازد یم را نیدازا یخیتار تیمحدود

. استت  تیمحتدود  یدارا زیت ن فترارود  آن از بخواهتد  اگر و شود یم منتشر فرد به لیتبد ،شود یم

 بته  دیت با ،نجتا یا در. نشود ابژه دربرابر یا سوژه که شود یم باعث نیا و است یبودگ واقع ،نیدازا

 تیت فعل یدارا گتر ید موجتودات . است تفاوت تیفعل و یبودگ واقع نیب که نمود توجه نكته نیا

 .  است یبودگ واقع نیدازا یول ،هستند

 «استت  یرانستان یغ یایاشت  شامل ،تیواقع. گذارد یم زیتما یبودگ واقع و تیفعل نیب دگریها»

 .(57 مل،یب)

                                                           
1. facticity 
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 ،استت  یبتودگ  واقتع  بته  وابسته و است مهم دگریها یكیهرمنوت ۀدیا در که یگرید یژگیو .۳

 بتودن  » را ختود  یعنت ی ؛ابدی یم یتیموقع و وضع در را خود همواره نیدازا. است یدمآ 1یافكندگ

 اوضتاع  از یبعضت . کنتد  یمت  عمتل  به اقدام ،محدود وضع در همواره نیدازا ،نیبنابرا. ندیب یم «در

 یوضتع  در همتواره  نیدازا که میریگ یم جهینت پس .اند بوده موجود او انتخاب از شیپ( ها وضع)

 مالحظته  بعتداً . استت  شده پرتاب موجود وضع کی در نیدازا ،گرید عبارت به ،است شده افكنده

 نیت ا. دارد یشتدگ  پرتتاب  نیت ا بتا  یفراوانت  ارتبتاط  جهتان،  ختود  از نیدازا فهم که کرد میخواه

 .کند یم محدود زین را او فهم جهیدرنت کند، یم محدود را نیدازا وجود وضع، در یشدگ پرتاب

 ی،انتختاب  هر با که دارد خود به مختص وجود که معنا نیا به. است خود آن از ینیازاد هر. 4

 ایت  شتود  معتبتر  یوجود تا دهد شكل را خود و کند انتخاب تواند یم ینیدازا هر. شود یم ساخته

 .(1۳6،  1۳87)نک: خاتمی  گردد منتشر فرد و شود غرق یروزمرگ در نكهیا

 آشتكار  خود بر زین را گرید موجودات و است منكشف دخو بر که است یموجود نیدازا .5

 یهتا  امكتان  فهم. کند یم منكشف خود بر را موجودات فهم، و احساسات  یازطر نیدازا. کند یم

 بتا  یشتدگ  پرتتاب  و یفراافكنت . افكنتد  یم ها آن یسو به را خود نیدازا و کند یم آشكار را نیدازا

 براستاس  و وردآ یم فراهم را ها امكان ی،كیهرمنوت همف با ،نیدازا و دارند یمحكم وندیپ گریكدی

 .(84، 1۳79)کوروز  کند یم پرتاب ها آن یسو به را خود ت،یمحدود و یبودگ واقع

 در افتتاده  ،قبل از را خودش نیدازا و ابدی یم جهان در افتاده را خودش نیدازا ،یفرافكن در»

 .(66 ،1۳81 ملیب) «ابدی یم خاص امكانات با یوضع

 در و شود معتبر فرد و دینما انتخاب تواند یم ،است شده افكنده یبودگ درواقع، که نیدازا .6

 فترد  بته  و ردیگ یم فاصله معتبر وجود از ،صورت نیا در که شود یروزمرگ دچار ،صورت نیرایغ

 حالتت  ،نیت دازا وجتود  از جنبته  نیا ن،یبنابرا .است گرانید با همراه منتشر فرد. شود بدل منتشر

 دهد یم دست از را خود لیاص و یقیحق خود سقوط، حالت در نیدازا. وردآ یم فراهم را 2طسقو

 .ردیگ یم فاصلهآن  با و

                                                           
1. thrownness 

2. falling 
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 داده کتف  از استت،  یگتر ید عتالم  همان درواقع که ،خود عالم در را خود هرکس ازآنجاکه»

 )نک: «ابدی یدرم را خود ی،هست از ریغ ییالگو براساس نیدازا که ستین تعجب یجا پس ،است

Cambridje 1995, 179). 

 یریت گ میتصتم  و تیمسئول قدرت و شود یم یگرید درواقع ،است منتشرشده فرد که ینیدازا

 یمشتغول  دل و استت  مشتغول  دل کته  استت  یموجود درواقع، نیدازا. است سپرده یگرید به را

 شیپت  ار خود ،فهم  یازطر نیدازا 1تیموجود در. است تیموجود و سقوط و یبودگ واقع شامل

 ،اوصتاف  نیا با است یفرافكن همان درواقع، تیموجود. کند یم خل  یدیجد امكان و افكند یم

 زمتان  متراد  بلكته  ،مرستوم  قرارداد و مطل  یمعنا به زمان نه یول ،است زمانمند یموجود نیدازا

 ندهآی زمان ،زمان نیا .دآی یم دست به او یافتادگ و نیدازا تیمحدود از که یزمان ؛است یوجود

 نتده آی امكتان  بته  را ختود  ،ختود  ینابودشدن و مرگ از یگاهآ و خود یتناه فهم با نیدازا. است

 را ختود  تیمحتدود  نیدازا یوقت .مدآ خواهد سر به و است محدود یوجود ،زمان و افكند یمفرا

 استت  مترگ  یستو  بته  یموجتود  یدمآ و خواند یم لیاص وجود یسو به را او ،وجدان ،فهمد یم

 .(66 مل،یب)

 لیتتتحل بتته ی،هستت  یمعنتتا درک یبترا  ،موجتتودات نیبت  در دگریتتها کته  مینمتتود مالحظته 

 زمانمنتد  و مختتار  و شتده  پرتتاب  ،یبتودگ  واقع موجود را نیدازا و پردازد یم نیدازا یكیهرمنوت

 قابتل  شیبترا  کته  یموجتودات  گتذارد  یمت » نیت دازا چتون که  گفت بتوان دیشا. نماید می فیتوص

 چراکته  ؛دیبازگشتا  را وجتود  یمعنتا  تواند یم یخوب به ،«شوند آشكار نفسه یف نحو به ،اند دسترس

گتران   )نک: ریخته است ینامستور نیا به گشوده ،نیدازا و است نامستور ،است آشكار زین وجود

1۳78 ،122). 

 چراکته  ،استت  یارزشتمند  گتاه یجا یدارا فهتم  ن،یت دازا از دگریت ها یوجتود  لیتحل در اما

 بتا  ،استت  شتده  پرتتاب  وضعآن  به و است قرارگرفتن وضع در او ذات ای اجبار به که یموجود

 را هتا  امكتان  ،فهم. کند یم پرتاب ندهآی یسو به را خود ،دارد شیپ از نچهآ براساس که است فهم

 . دینما اریاخت تواند یمۀ آن واسط به نیدازا و کند یم درک

 بته  میتتوان  یمت  است، شده فراهم دگریها نظر در فهم درک یبرا که یا نهیزم به توجه با نکیا

 .میینما یابیارز را او دیجد یها كردیرو و میبپرداز دگریها کیهرمنوت یتئور

                                                           
1. existentiality 
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فهمازدگریهامراد
 ۀرابطت  و فهم تیماه به ،دهد یم انجام نیدازا یبرا که یلیتحل براساس ،زمان و وجود در دگریها

 .میده حیتوض فهم ازرا  دگریها مراد که میینما یم یسع نجایا در ما و است پرداخته نیدازا با آن

 یتجربت  یهتا  داده بتر  مقتوالت  اطالق حاصل او یبرا فهم ،میینما توجه کانت ۀشیاند به اگر

 و یانستان  علتوم  تتا  استت  فعتال  یعت یطب و یاضت یر علتوم  ۀطیح در فهم ،كردیرو نیا در. است

 درستت  یبازستاز  حاصتل  ی،دبعت  متفكران آثار در حیصح فهم . ...و شعر هنر، همانند ی؛فرهنگ

 یبازستاز  ختود  درون را احستاس  ستیبا یم یاحساس اثر کی فهم یبرا و است یفرهنگ ۀدیپد

 افتنیت  یرایت  نیت دازا از کته  یلت یتحل با دگریها اما. نمود اطالقآن  بر را مقوالت و نمود درست

 نیت دازا بودن ای  گونه را فهم دگریها. کند یم مالحظه یگرید نحو به را فهم کند، یم یهست یمعنا

 (.  Heidegger, 187و 7۳ ،1۳81 ملیب) است نیدازا نییتع ،فهم یعبارت به ؛داند یم

 انتختاب  ،یافكنتدگ  نیا درک با و یافكندگ ،یبودگ واقع ۀواسط به و است یبودگ واقع ،نیدازا

 نیت دازا .کنتد  یمت  درک را ها امكان که است فهم و افكند یفرام ها امكان یسو به را خود و کند یم

 کنتد  یمت  درک را بتودن  آنجتا  در کته  استت  فهتم  نیا خود نیدازا ی،عبارت به .است وضع نیا فهم

(Gadamer 1977, 174). 

 عنتوان  بته  یلتتا ید کته  است یفهم از فراتر ،کند یم مطر  زمان و وجود در دگریها که یفهم

 نیت ا ،میبنگتر  شتد  ائته ار نیدازا از که یلیتحل به مجددا اگر .است آن یمدع یانسان علوم یژگیو

 فهتم  بتر  ،رفتتن  مترگ  یستو  به و یفرافكن و انتخاب قوام. کند یم جلب خود به را ما توجه نكته

 فهتم  نیت ازاد» .افكنتد  یفرام را خود ها امكان یبررس با و کند یم درک را بودن وضع در فهم. است

 (.Gadamer 1977, 180)« است ملموس عیشا جهان کی درون یافكن طر  ۀالزم فهم و است،

 امتا  ؛است یعلم فهم ،است مدنظر یانسان علوم یتاحدود یحت و یتجرب علوم در که یفهم 

 دیت با را آن بلكته  ،ستین دانش ازمندین ،میدار یزندگ در گرانید و خود یرفتارها از ما که یفهم

 ،نیابرابنت . استت  جهتان  در یهستت  ایت  جهان با درارتباط فهم نیا ،لیدل نیهم به .میابیب یگریباز در

 .است نیدازا وجود از فهم، نیا بر یمبتن ،مختلف علوم یها فهم ریسا اساس

 یهتا  امكتان  کته  استت  فهتم  چراکته  ،دیآ یم دست به فهم یۀسا در نیدازا یوجود یها امكان

 ی،فهمت  هتر  با .دیگشا یم او یرو به را یدیجد وجود ۀنحو و تیموقع و کند یم روشن را نیدازا

 عمتل  در .کنتد  یمت  آشتكار  و بخشتد  یم تینیع را خود ،فهم نیا با و افكند یفرام را خود نیدازا
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 ،نحتو  همتان  به زین و شیخو وجود ۀآزادان شینما یبرا را خودش خاص یفضا نیدازا دن،یفهم

 دیگشتا  یمت  ،انتد  دستترس  قابتل  عالم در شیبرا که یموجودات آمدن صحنه به یبرا را یزادآ یفضا

 .(160، 1۳89)نک: واعظی 

 بتودن  مترتبط  یمعنا به دو نیا ،بودن آنجا ،است جهان در یهست ای است بودن عالم در نیدازا

 بتودن  درارتباط که فهم کمک به نیدازا ر،یتفس نیا با. است روابط و نسبت ۀمجموع ،عالم و است

 بعتد  یدارا هتم  فهتم،  ۀمسئل نیبنابرا. رود یفرام و فهمد یم را تیموقع و طیشرا ،کند یم درک را

 کته  یرو ازآن استت  شناستانه  یهستت . دارشناسانهیپد و یكیهرمنوت بعد هم و است شناسانه یهست

 انكشتاف  فهتم،  کته  یرو ازآن ،استت  یكیهرمنوت و است بودن عالم در ای نیدازا بودن ۀ نحو فهم،

 .است نیدازا یگشودگ عامل و نیدازا

 ریتفسوفهمۀرابط

 از فهتم  ،شتد  انیت ب طورکته  همتان . میشتو  یم واجهم 1ریتفس و فهم ۀمقول دو با ما دگریها آثار در

 دارد، وجتود  نیت دازا در که یكیهرمنوت فهم نیا نبود اگر. است نیدازا یادیبن ساختار و مقومات

 امكتان  کته  استت  یوجتود  و یكیهرمنوت فهم نیهم .نداشت وجود یبشر علوم و ها دانش گرید

 همواره ،کشف از یا نحوه ۀمنزل به مفه». دینما یم ممكن ما یبرا ،گرید شعب در را دانش حصول

« شتود  یمت  مربتوط  ،استت  عتالم  کته  ثیت حآن  از عتالم  ،بتودن  عتالم  در یادیت بن کامالً ساختار به

(Heidegger, 183). 

 چراکته  .میرست  یمت  ،ستت یچ ریتفس نكهیا دانستن به ست،یچ فهم نكهیا دانستناز  پس ،نکیا

 .کننتد  یم اشاره ریتفس به ،فهم ۀمسئل کردن  مطر از پس بالفاصله ،خود آثار در ،دگریها نیشارح

 .(vollmer - Muller 1985, 219) «خوانند یم ریتفس را فهم بسط»

 و بستط  متا  .شتود  یمت  قائتل  زیتمتا  ،گتزاره  یمعنتا  به فهم و ریتفس یمعنا به فهم نیب دگریها 

 .  مییگو یم ریتفس را فهم گسترش

 ینحتو  بته  نیت دازا یبترا  ،شتود  یمت  دراکا نچته آ یعنی شود، یم آشكار فهم در که یزیچ نآ»

 نیت ا .است یدسترس قابل شیشاپیپ ،ردیگ قرار ما دربرابر تواند یم اآشكار و صراحتاً نچهآ ۀمنزل به

                                                           
1. understanding and interpretation  
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 و ینظمت  نیچنت . دهد یم شیراآ و نظم ،است شده دهیفهم آنچه به ،بخش وضو  ساختار ۀمنزل به

 .(79 ،1۳81 ملیب) «است ریتفس همان ی،شیراآ

 .اند نهاده ریتفس را نامش که ستیچ فهم بسط از منظور اما

. استت  کترده  جادیا نیدازا یبرا فهم که است ییها امكان افتنی و برمالنمودن ،ریتفس از مراد»

 در ریتفس عمل .کند یم فراهم او یبرا را ییها امكان و برد یم جلو به را نیدازا فهم، گر،ید ریتعب به

 .(vollmer - Muller 1985, 222) «است دیجد یها امكان نیا نمودن، آشكارنجایا

 اجتازه  او بته  مستئله  نیت ا و فهمتد  یمت  را هتا  امكان ،فهم ۀواسط به ،نیدازا که است آن منظور

 دیت جد یفرافكنت  نیا و دآی یم ریتفس که است حال نیا در .فرافكند ها آن یسو به را خود دهد یم

 .  کند یم آشكار را نیدازا

 یمعنتا  همتان  بته  ،شتود  حاصتل  ریتفست  از فهتم  که ستین گونه نیا ،دگریهانظر  در نیبنابرا

 ریتفست  برعكس، بلكه ،گردد حاصل فهم شود یم تالش ...و واژگان نییتب و حیتوض با که مرسوم

، 1۳89و عبتداللهی   162، 1۳89)نتک: واعظتی    استت  مقتدم  ریتفست  بر فهم و است فهم بر یمبتن

2۳1) . 

 یاگزارهریتفسیکیهرمنوتریتفس

 یءشت ، آن نشتود  یكیهرمنتوت  فهتم  از برختوردار  یءشت  تتا  کته  دارد دیت کأت نكته نیا بر دگریها 

 متا  یبترا  ایاشت  کته  شتود  یمت  باعث ا،یاش از یكیهرمنوت فهم نیهم. شود ما یایدن وارد تواند ینم

 .شوند معنادار

 نهفتته  هتا  آن پتس  در که ایاش به متصل یتیخاص نه و است نیدازا یوجود وصف کی معنا»

 نیت دازا تنهتا  ،دارد قترار  ا،یاش و نیدازا انیم واسطه ۀحوز عنوان به یمعلق یجا در نكهیا ای. است

 کنتده آ یگشتودگ  نیت ا در کشتف  قابل ا،یاش با تواند یم بودن عالم در یگشودگ تاآنجاکه .دارد معنا

 .(71 مل،یب) «باشد معنا یب ای معنا با تواند یم نیدازا صرفاً نیبنابرا. شود

 در ،فهتم  و استت  روابتط  و هتا  نسبت از یا مجموعه ،است ارتباط در آن با نیدازا که یجهان

 خ،یمت  کتارکرد  مثالً ا،یاش مورداستعمال از نیدازا یاگاه. کند یم عمل ها نسبت و روابط از یا بافته

 در و رابطته  در را ایاشت  ا،یاشت  از نیت دازا فهتم  نیا. کند یم دار معنا نیدازا یبرا را ایاش ،...و درب

 آنچته  کته  دیت گو یم و دهد یم نشان ابزار لیتحل در را مسئله نیا دگریها. دهد یم نشان با نسبت

 نتوع  نیا. شود یم فهم یتیغا پرتو در یابزار هر. استۀ آن استفاد تیقابل ،کند یم فیتعر را ابزار
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 دگریت ها. دارد نیت دازا جهتان  در یهستت  بتا  یكت ینزد تناستب  ،دهد یم ایاش از دگریها که لیتحل

)نتک:   کنتد  یمت  زیمتمتا  گریكتد ی از را یا گتزاره  و یكیهرمنوت ریتفس دو ل،یتحل دو نیا براساس

Heidegger, 191). 

یبرا ایاش یعنی ؛استیاش دنید یکاربرد ۀرابط همان براساس ،امور و ایاش از یكیهرمنوت فهم

 یمنطقت  ۀرابطت  بتر  ،قتول  نیا یبنا. کند یم استفاده «است نیسنگ چكش» مثال از دگریها. هستند

 قالتب  در ،یا گزاره ریتفس. است شده انیب محمول صفت ،ریتفس نیا در .است محمول و موضوع

 فهتم . ستت ین متدنظر  گتر ید یبترا  ،نجتا یا در. شتود  یمت  مطتر   «است ب الف،» شكل به و هیقض

 فهتم  کته  استت  معتقتد  دگریت ها. استت  برقرار کارگر باآن  نسبت و چكش قالب در یكیهرمنوت

 بتودن  درارتبتاط  فهتم  بتر  یمبتنت  ی،ا گتزاره  فهتم  نیا بلكه. ستین نینخست و هیاول ریتفس ی،ا گزاره

 1.استیاش

. باشتد  یمت  استت،  خیم بر زدن ضربه یبرا چكش فهم بر یمبتن درواقع، «است نیسنگ چكش»

 کته  گونته  آن ؛استت  یمنطقت  یایقضتا  بتر  یمبتنت  کهنیست  یا گزاره ریتفس ،او یبرا یقیحق ریتفس

 فهتم  نیت ا بته  درستت  ریتفست  بلكته  ی.منطقت  یهتا  تست مثالً ؛دندیشیاند یم یو از بلق متفكران

 یكیهرمنتوت  فهم نیا به دیبا ،باشد درست بخواهد اگر زین یا گزاره ریتفس. گردد یبرم یكیهرمنوت

 .  بازگردد ایاش از

فهمساختار
 کیت هرمنوت و آورد وجتود  هبت  کیت هرمنوت در را بتزرگ  یچرخشت  کته  دگریها مهم یها آموزه از

2ساختار شیپ بحث ،داد قرار یسنت کیهرمنوت درمقابل را دگریها
 .  است 

 ی،كیهرمنتوت  ریتفست  چه و یا گزاره ریتفس چه ی،ریتفس و فهم هرگونه ،دگریها نظر براساس

 هتا،  یداور شیپت  و هتا  فترض  شیپ از خارج را دهیپد کی میتوان ینم ما. است ساختار شیپ بر یمبتن

                                                           
 در ی.فرادستت  و یتودستت : کند یم برقرار ایاش با نسبت گونه دو نیاداز که است باور نیا بر ،98 ۀصفح در دگرایه .1

 یفرادستت  وجود اما. ابزار با کارگر ۀرابط مانند ؛دارند یتودست وجود ،ها انسان یعیطب و یعاد ۀتجرب در ایاش ی،و نظر

 ایتن  بتا  دررابطته  .استت  یكیهرمنوت فهم با مأتو یتودست وجود ی،و نظر در .شود یم ایاش به مستقل نگاه که نجاستآ

 ای گتزاره  تفسیر که گفت توان می ،است متمایز هایدیگر نگاه به توجه با ای گزاره تفسیر از هرمنوتیكی تفسیر که معنا

 .  اشیاست از هرمنوتیكی فهم بر مبتنی ای قضیه ،فهم که راچ ،دارد قرار هرمنوتیكی تفسیر از بعد

 
2. fore structure  
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 بتودن  جهتان  در یهستت  بر یمبتن ،گردد یبرم ساختار شیپ به که یفهم هر نكهیا .میکن ریتفس و فهم

 .  است یآدم

 گرفتته  شتكل  مقتدم  ءجتز  سته  از فهم ،یعبارت به. است یساختار شیپ یۀال سه ایدار ما فهم

 :  است

   .۳افتیدر شیازپ و 2دنید شیازپو  1بودن واجد شیازپ

 به ماآن،  در که یخاص ۀنحو. هستند عالم از ما ۀواسط یب درک مقدم عنصر سه مورد، سه نیا

 شته یر ،هتا  دهیپد و ایاش از ما فهم که معناست نیبد نیا. است دنید شیازپ ،میشو یم کینزد ءیش

 زمتان،  و طیشترا  در بتودن  افكنده بودن، تر، روشن یعبارت به. است بوده قبل از که دارد یزیچ در

. گتذارد  یم ریثأت ما فهم بر فهم، از ما اتین و تظاراتان که معنا نیبد. دهد یم سوق یجهت به را فهم

 یشتدگ  پرتتاب  و یبتودگ  واقتع  ،میگفتکه  گونه آن نیدازا. است نیدازا ساختار خاطر به مسئله نیا

 فهتم،  ۀواستط  هبت  شدن، افكنده نیا. است بودهآن  واجد قبل از نیدازا که است یثیح نیا و است

 ختاص  طیشترا  و مكتان  و زمتان  کی در که ینیدازا. دشو یم گشوده او یبرا یدیجد یها امكان

 ،فهتم  از استتفاده  بتا  توانتد  یمت  نیدازا. است یجبر او یبرا یشدگ پرتاب نیا .است شده پرتاب

 در هتم  و احساستات  در هتم  ،نیدازا یشدگ پرتاب نیا. شود فراافكنده اریاخت با ها امكان یسو به

 رفتع  یبترا  ،فهمتد  یمت  کته  یزیت چ در ،کننتده  فهم یهست ۀمنزل به نیدازا. است ریثأپرت نیدازا فهم

 آشكار را  آن و دارد یبرم پرده ،دهیپوش امور یبرخ از ریتفس. است ریتفس ازمندین ،ابهامات یا پاره

 ردیت گ یم صورت مفسر خاص دگاهید تیهدا تحت همواره ریتفس عمل ،صورت نیا در و کند یم

(Mueller-Vollmer 1985, 233  72، 1۳86و مسعودی). 

 بتودن  ینستب  یحتت  و أیر بته  ریتفس به را ما دگریها سخن که ندینما تصور یبرخ است ممكن

 یبتودگ  واقتع  ،نیت دازا ذات ،میینما دقت مجدداً دگریها یوجود لیتحل به اگر اما. بكشاند ریتفس

 ،استت  یشتدگ  پرتتاب  آن ۀجینت که یبودگ واقع نیا براساس نیدازا و .بودن درارتباط یعنی ؛است

 در یهستت  نیت دازا کته  دآی یم دست به أیر به ریتفس و ییگرا ینسب ۀمسئل آنجا. کند یم حاصل فهم

 یمنظتر  براستاس  هتا  نیدازا ن،یدازا فهم در که یدرصورت. باشد ییشناسا فاعل بلكه ،نباشد جهان

 واقتع آن  درکته   گرید منظر براساس زین یگرید نیدازا و شوند یم ریتفس ،اند شده واقعآن  در که

                                                           
1. fore having 

2. fore sight 
3. fore conception 
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 کیت  هتر  ...و یمیش عالم کی ک،یزیف عالم کی ،یاضیر عالم کی ،تر روشن عبارت به. است هشد

 کند یم ریتفس یهندس بعد از را زیم یكی. پردازند یم ها دهیپد ریتفس به ،دارند که یمنظر براساس

 أیر بته  یول ؛است ریتفس ها آن ۀهم. کند یم یبررس ییایمیش و یكیزیف یاجزا ازلحاظ یگرید و

 .وردآ یم دیپد را ریتفاس نیا که است نیدازا یافتادگ در اختالف بلكه ،ستین یسبن و

 و بتد  و ختوب  ریتفست  ،دگریت ها ۀشت یاند براستاس  ،مینمود ذکر که لیتحل نیا براساس حال

 و دارنتد  توجته  یهستت  به و ندهست درست ییمعنا به کی هر بلكه ،ندارد ییمعنا ها ریتفس تفاوت

 .است نیدازا یشدگ پرتاب و یبودگ واقع حاصل ،منظرآن  که است نیزادا ازمنظر ها آن اختالف

. ماست یبودگ واقع نه،یزمآن  و میده یم قرار یخاص ۀنیدرزم رای، آن امر هر با مواجهه در ما

 . (Mueller-Vollmer 1985, 233) مینگر یم یا دهیپد هر به یا ژهیو 1ازمنظر ما

 دگریهاکیهرمنوتدور

. انتد  نمتوده  مطتر   متاخر  ریشتال  و یلتتا ید اتیت نظر درآن را  که است یا ئلهمس کیهرمنوت دور

 دگریت ها. دانستت  دگریت ها نیمارت ابداع توان ینم را فهم بودن یحلقو ای کیهرمنوت دور ،نیبنابرا

 از یا تازه یمعنا ،بیترت نیبد و داد قرار یوجود یۀبرپا را فهم بودن یحلقو از گذشتگان استعمال

 یذهنت  برگشتت  و رفت: بود گونه نیبد ماخر و یلتاید آثار در فهم بودن یحلقو. آمد دست به آن

 مفستر  ،گتر ید عبارت به. اتیجزئ و اجزا به یبعد ۀمراجع و کل از یشهود انتظار و ینیب شیپ انیم

 اتیت جزئ در را آن و بترد  یم لفؤم یذهن یایدن به را خود ،دینما یم که ییگو شیپ عمل براساس

 کته  کتتاب  کیت  فهتم  یبترا  متثالً . گردد یبازم کل به ،اتیجزئ فهم یبرا مجدداً و کند یم یبررس

 براستاس . استت  مهتم  اریبس کتاب یکل چارچوب داشتن ،است کلمات و جمالت از یا مجموعه

 اتیت جزئ سترا   فهتم،  آن شتدن  بهتتر  یبترا  ،دیت آ یم دست به نخست نگاه در که یاجمال فهمآن 

 تصتور  داشتتن  ی،عبتارت  به .مییآ یم یاجمال فهم آن سرا  به تایجزئ فهم یبرا ،مجدداً و میرو یم

 ۀرابطت  در گریكدی با که شود یم جزء فهم یلیتفص تصورات و شود یم کل فهم ،کتاب از یاجمال

 فهتم  بتودن  یحلقتو  از دگریت ها کته  خاص ریتفس در .(119، 1۳89)نک: واعظی  باشند یم متقابل

 براستاس  او. نهتد  یم کنار نمودند، یم استفاده متن فهم یبرا کیهرمنوت دور از که را یروش دارد،

                                                           
1. perspective 
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 یژگیو از را فهم بودن یحلقو داند، یم نیدازا وجود مختص را آن و دارد یآدم فهم به که ینگاه

 .داند یم نیدازا وجود و فهم ساختار

 تصور شیپ و دید شیپ داشت، شیپ یعنی ؛است فهم ساختار به مسبوق ،دگریها یبرا یفهم هر

 آنچته  از قتبالً  دیبا ،دینما آشكار را آن یها امكان و ببرد شیپ را فهم خواهد یم که یریتفس هر و

 از یعمتوم  ادراک کی یدبا یم ،اول فهم یبرا ی،عبارت به. باشد داشته یفهم کند، ریتفس خواهد یم

 درک نیت ا بتر  عتالوه . دیت گو یم داشت شیپ دگریها که است همان ،نیا و میباش داشته یکل وضع

 ازمندین ما ،تیدرنها و است دید شیپ نیا .دید واضحآن  در را ایاش بشود که میآن ازمندین ی،ومعم

 .  است تصور شیپ نیا و میهست قبل از ءیش از حیصر ریتفس کی

 دور استت،  ریتفست  موضتوع  از نیشت یپ فهتم  به مسبوق یریتفس هر نكهیا ندیبگو یبرخ دیشا

 شترط  و ستاختار  بلكته  ،ستت ین یمنطقت  باطتل  دور کی نیا که کند یم حیتصر دگریها اما. باشد

 .است فهم حصول

 درستت  راه بلكته  ،ستت ین یكیهرمنتوت  دور نیت ا از رفتتن  رونیت ب است، یاساس و مهم آنچه»

 بتوانتد  دانش از یدلبخواه نوع هر که ستین یمدار فهم، ۀحلق نیا. است دور درون به شدن وارد

 بته  دیت نبا را دور نیت ا. استت  نیدازا خود یوجود ساختار شیپ انیب دور، نیا. کند حرکت آن در

 نیت ا متا . استت  نهفتته  ییشناستا  نوع نیتر یادیبن امكان دور، نیا در. فروکاست باطل دور سطح

 و اول ۀفت یوظ میباشت  دهیت فهم کته  میکن یم حفظ لیاص طور به رمانیتفاس در یزمان ،ناًیقی را امكان

 کته  میدهت  اجتازه  ختود  افتت یدر شیپت  و دیت د شیپ و داشت شیپ به که ستین نیا ما دائم و خرآ

 نیت ا کته  استت آن  متا  ۀفت یوظ بلكته  شتوند،  عرضته  ما بر انهیعام تصورات و توهمات صورت به

 «شتوند  لیتبتد  مطمتئن  یعلم به که میوردآدر کار از چنان ا،یاش خود برحسب را ها ساختار شیپ

(Heidegger, 195). 

 مفستر  از ریتفست  نتد یفرا ،او دگاهیت د از کته  مییوبگت  دیبا ،میدانست دگریها از آنچه به توجه با

 آن ،دارد ءیشت  ای متن از که ینیشیپ فهم براساس مفسر. ابدی یم خاتمه مفسر به و شود یم شروع

 تالش دیبا یم ،نیشیپ فهم در دقت با او كنیل. شود یم نائل دیجد فهم به و سنجد یم خارج با را

 ها آن خود از را اءیاش فهم دینما تالش ،نیشیپ فهم رد دقت نیا با و نشود فهم سوء دچار که کند

 . (Mueller-Vollmer 1985, 223) وردآ دست به
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 فهتم . شوند یم هم نیجانش ی،متوال طور به که گردد یم شروع یتصورات شیپ با دگریها ریتفس

 یفهم شتنیخو دگریها یبرا ها فهم ۀهم ،تر روشن عبارت به. دارد را اول یافكن شیپ حكم ن،یشیپ

 ییتوانتا  بته  و افكنتد  یمت  دیت جد یهتا  امكان یسو به را خود فهم، با نیدازا که معنا نیا به. است

 در. شتود  یمت  آشكار نیدازا خود د،یجد یافكن شیپ نیا با درواقع،. شود یم آگاه خود از یدیجد

 یآگاه که است بوده معتقد زین هگل. است مطر  هگل آثار در که رسد یم ذهن به یا نكته ،نجایا

 مطلت ،  یبترا  یآگتاه  درواقع،. (485، 2، ج1۳70)نک: استیس  دارد را یگاهآخود حكم، ایاش از

 نگتاه  تفتاوت  هگتل،  بتا  دگریت ها نشیت ب تفاوت البته. دآی ینم دست هب ایاش از یگاهآ یۀسا در جز

 نیت ا در نچته آ ماحصتل  امتا . نمتود  خلط هم با را ها آن دینبا که است محور نیدازا و محور سوژه

 از قبتل  و یستنت  کیت هرمنوت بتا  دگریت ها کیهرمنوت تقابل از یگرید كردیرو م،ینمود ذکر بخش

 نیت ا. یمحور نیدازا یعبارت به و است یمفسرمحور مهم موضوعآن  و دینما یم آشكار را دگریها

 رواج ،دگریت ها از قبتل  کته  استت  یمحتور  متن و یمحور لفؤم مبحث با حیصر تقابل در مسئله

  .است داشته

 دگریهاازنظرمتنریستف

، گتر ید امور تا است نموده یم حرکت متن محور در شتر،یب دگر،یها از قبل کیهرمنوت که میدانست

 مطتر   الؤست  نیت ا نکیا. شد ،یهست کیهرمنوت و افتی یگرید گاهیجا کیهرمنوت ،دگریها با و

   ؟است نیدازا ریتفس لیذ ،متن ریتفس اآی ؟است گفته چه متن ریتفس ۀدربار دگریها :که است

 مثبتت  ،پرستش  نیت ا بته  متا  جواب .میکن یم شروع دوم پرسش از را باال پرسش دو به پاسخ

 نیت دازااز  او یفلستف  ریتفست  بتا  کامتل  ارتباط در ،دارد ریتفس و متن به دگریها که ینگاه. است

 تتالش  ،ینت ید کیت هرمنوت چته  و ماخر ریشال و یلتاید چه دگر،یها از قبل کیهرمنوت در. است

 دگاهیت د کته  استت  مستلم  امتا . اوستت  تین و لفؤم کامل درک و ینیع یمعنا افتنی یبرا مفسر

 یبزرگت  بازتتاب  فهم، از دگریها برداشت گونه نیا. است تعارض در یسنت كردیرو نیا با دگریها

 بلكته  ،ستت ین ستنده ینو متراد  کشتف  ،دگریت ها یبترا  متتن  کیت  فهم. دارد یپ در متن ریتفس در

 . است نیدازا از یگرید امكان بازنمودن

 ریشتال  و یلتتا ید هماننتد  ،متتن  فهم م،یدانست تاکنون دگریها کیهرمنوت از آنچه به توجه با 

 فهتم،  بتا  نیت دازا طورکته  همان بلكه. ستین ستهیز ۀتجرب یبازساز ای لفؤم ذهن یبازساز ماخر،

 امكتان  یستو  به را ودخ متن، فهم با ،نیدازا زین متن ریتفس در گشود، یم ها امكان یسو به را خود
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 بتا  مفستر  متتن،  ریتفست  در ،استت  مهم نیدازا ریتفس در فهم شیپ طورکه همان. دیگشا یم یگرید

 یبترا  یگتر ید فهم و دهد یم قرار متن با تعامل در را آن ،دارد ریتفس موضوع از که یتصور شیپ

 یدگریت ها ردكت یرو در درواقتع، . است نیدازا یبرا یدیجد امكان درواقع، که شود یم حاصل او

 یگتر ید لتف ؤم خود مفسر، بلكه ،دینما درک را یذهن ۀتجرب و لفؤم خواهد ینم مفسر فهم، به

 بلكته  ،افكنتد  یفرام معنا یسو به را خود فهم، ۀواسط به تنها نه فهمد، یم را یمتن که یمفسر .است

 و فهم رد که یفرد. (147، 1۳87)نک: زعفرانچی وردآ یم وجود هب مفسر یبرا یدیجد یافكندگ

 حاصتل  یدیت جد یمعنتا  ،جته یدرنت و دهتد  یمت  انجام ییها یافكن شیپ کند، یم تالش متن ریتفس

 داشته مفسر که است یخاص تصورات شیپ و انتظارات حاصل درواقع، دیجد یمعنا نیا .شود یم

. کنتد  یمت  میترس دگریها نظر در را متن ریتفس جهت ،دگریها یشناس یهست ریتفس ،نیبنابرا. است

 ینت ید و یفلستف  ی،هنر ،یادب متون فهم شامل که است فهم کل لیتحل ،او نیدازا لیتحل ،واقع به

 شتعب  یتۀ کل در ،زمتان  و وجتود  کتاب ۀواسط هب ،کیهرمنوت در که است یچرخش نیا و شود یم

 ،یفهم هر درواقع، یعنی ؛است نیدازا یها امكان شیگشا ی،فهم هر. داد رخ... و ،یهنر ،یخیتار

 هتا،  فهتم  نیت ا در نیت دازا شیگشتا  و شود یم آشكار فهمآن  بستر در که است نیزادا یخودفهم

 . دیآ یم فهم به نیدازا فهم در وجود درواقع، و است وجود شیگشا

 نیدازایزمانمندوکیهرمنوت

 در کته  استت  شده واقع یموجود پردازد، یم آن یبررس به دگریها که نیدازا م،گفتی که گونه همان

 کته  دهتد  یمت  نشتان  مسئله نیا. فراافكند را خود یدبا ،فهم ۀواسط به و است شده پرتاب یموضع

  یت طر به باشد، زمانمند نیدازا یوقت .است نیدازا یذات یژگیو ،فرافكندن را خود و بودن زمانمند

 . بود خواهد زمانمند و یخیتار زین او فهم نیبنابرا .باشد یم زین یخیتار ی،اول

 بتا  کته  دارد را ختود  خاص یزمان ظرف ینیدازا هر او، یبودگ واقع و نیدازا لیتحل براساس

 .  اوست خیتار یزمان ظرفآن  و است متفاوت ،ها نیدازا گرید

 ،یاجتمتاع  طیشترا . ختاص  زمتان  و دوران در شده پرتاب که است ینیدازا ،نایس یبوعل مثالً

 نیت ا. انتد  بتوده  یبتوعل  خل  از شیپ که اند یامور یهمگ ،یخانوادگ ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیس

 یبتوعل  ۀاراد بته  و استت  عتالم آن  در او یشتدگ  پرتاب و یبوعل یبودگ واقع که احوال و اوضاع

 ینیدازا زین دکارت برعكس،. است ستهیز ،محدود عصرآن  در یبوعل چراکه ،دهد یم تیمحدود
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 دختو  ختاص  خیتتار  یدارا دوآن  از کیت  هر. است شده پرتاب گرید خاص طیشرا در که است

 .باشند یم

 فهتم  براستاس  دکارت و یبوعل حال .است دگریها نیدازا لیتحل حاصل شد گفته آنچه تمام

 است اوضاعۀ آن محدود در زین ها آن فهم، بود زمان به محدود زین نیدازا و است نیدازا ذات که

 ارتدکت  و یبوعل اتینظر و راآ همان که افكند یم طر  را خود لیاص نیدازا فهم،آن  براساس و

 .  باشند یم دکارت و یبوعل یخودفهم حاصل درواقع، آثار .است

 ؟گرفت توان یم یا جهینت چه اما ؛بود مثال دو البق در نیدازا لیتحل ،شد گفته آنچه

 زمانمنتد  نیدازا چون نكهیا دوم. باشد یم دارا را خود تیموقع و خیتار ،نیدازا هر نكهیا اول

 ،ستت ین یكت ی دکتارت  و یبتوعل  تیت ماه. نمود فیتعر ثابت تیماه به را نیدازا توان ینم ،است

 ستاختار  ،نیت دازا هتر  چتون  نكته یا ستوم  .اند درانداخته ها آن که است یانتخاب طر  حاصل بلكه

 آنچه نكهیا چهارم. دارد تفاوت یگرید با او بودن درعالم و او یایدن ،دارد را خود خاص یوجود

 بتودن  عتالم  بتا  ارتبتاط  در و هاست آن یخیتار یایدن حاصل ،اند درافكنده طر  دکارت و یبوعل

 . کند درک را یزیچ تواند ینم ،تیمحدود نیا از فراتر نیدازا. هاست نآ

 کته  ییمعنا هر مفسر، که استآن  موضوع از مقدم ،فهم داشتن و بودن یخیتار نیا حاصل اما

 قبتل  از ،استت  نیدازا که مفسر یخیتار یایدن نیا و است سازگار او یخیتار یایدن با ،ابدی یدرم

 فهتم  از دگریها یتلق در توان ینم آنكه جهینت. ابدی ییرها آن از تواند ینم مفسر و است شده داده

 یایت دن ریتفست  مفستر،  ریتفست  درواقع،. گفت سخن ستهیز ۀتجرب ای لفؤم ذهن یبازساز از ،متن

 ،متتن  فهتم  در مفستر  بستا  چه .لفؤم موردنظر یمعنا ۀارائ نه ؛است نیدازا ییخودگشا و اوست

 .برود لفؤم از فراتر

 اولدگریهاکیهرمنوتاستمراردوم،دگریهاکیهرمنوت 

 ،دگریت ها دوم آثتار  .دارد تفاوت زمان و وجود کتاب با که دارند یخاص یژگیو دوم دگریها آثار

. باشتد  یمت ... و ایت الث ،یتكنولتوژ  قتت یحق ذات ،استاس  دربتاب  مستئله  ،یهنر اثر سرآغاز شامل

 پرداختته  یفكر آثار یبرخ و نیهولدرل از یاشعار ریتفس به ،خود ثارآ یبرخ در دگریها نینهمچ

 ،دگریت ها تفكتر  شتوند  یمتدع  که واداشته نظر نیا به را یبرخ ،دگریها دیجد كردیرو نیا. است

 .است یفكر متفاوت طرق یدارا و ستین كپارچهی
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 همتان  ؛انگاشت زمان و یهست به ییها هیحاش ،ییمعنا به توان یم را دگریها خرأمت یها وشتهن»

 موجتود  یهتا  رتیبص کردن یا شهیر و کردن  یعم و یهست به تقرب یبرا یدائم و وستهیپ تالش

 اما. باشد بعد به افالطون زمان از لسوفیف نیتر یكیهرمنوت و نیتر شاعرانه دیشا او. شاهكارش در

-Mueller) «شتود  یمت  تتر  مفصتل  فاًصتر  بلكته  ،کند ینم یرییتغ او تفكر در موجود یاساس طلب

Vollmer 1985, 237).  

 تتا  ابتتدا  از دگریت ها. دیت رو یم آن از او خرأمت تفكر که است یخاک زمان و یهست ی،عبارت به

. شود منكشف و معلوم تواند یم یهستۀ آن، واسط به که کرد یم بحث یكیهرمنوت یانیجر از ،انتها

 ،استت  یكت ی دگر،یت ها ۀشت یاند انیجر کل که است، آن دشو یم افتیدر باال عبارات نقل از آنچه

 . نمود میخواه اشاره ها آن به که دارد دوم و اول ثارآ در متفاوت ظاهر به كردیرو دو دگر،یها یول

 ۀدیت پد را زبتان  ،زمتان  و یهستت  در او. استت  ستته ینگر وجه دو به زبان ۀمسئل به نكهیا اول

 یولت  ؛کنتد  یمت  انیت ب را خود جهان در یهست زبان، در انسان که داند یم یوجود یوصف ای یبشر

 یمرکتز  ۀنقطت  را زبتان  ،دوم دگریت ها. ستت ین دگریت ها ۀشت یاند مرکز در ،زمان و وجود در زبان،

 ۀمجموعت  ،زبتان  و استت  یآدمت  از مستتقل  ،زبتان  کته  دارد یمت  انیب و دهد یم قرار خود ۀشیاند

 انستان  شتود  گفته نكهیا یجا هب ،دوم ردگیها آثار در. شود یم روشن بدان معنا که است ییزهایچ

 بته  زیت ن تفكر. شود یم آشكار زبان در یهست و دیگو یم سخن زبان کند، یم انیب را خود زبان، در

 و دارد یشاعر خصلت ،تفكر ،لیدل نیهم به. دینما آشكار زبان در را خود دهد یم رخصت یهست

 .( Gadamer 1977, 102نقل از:  ؛ به179، 1۳89)نک: واعظی  است یهست نمودنی آشكارشاعر

 انیت جر یمعنتا  بته  ،کیهرمنوت به او. است تر عیوس کیهرمنوت از دوم دگریها یتلق نكهیا دوم

 یولت  ؛دارد بتاور  یتلقت  نیت ا بته  دوم دگریت ها. استت  وفتادار  نیدازا در یهست یافشا و انكشاف

. کنتد  یمت  توجته  یهستت  انكشتاف  یهتا  گونته  ۀهم به و دهد یم توسعه را آن یمرزها و محدوده

 آثتار  ریتفست  به و دارد توجه متون ریتفس و متن به دوم دگریها که استآن  گرید یظاهر تفاوت

 کته  استت  معتقد یو. پردازد یم نیهولدرل چون یشاعران و کانت چون یمتفكران و ونانی بزرگان

 بلكته  ،ستت ین متتداول  ۀویشت  به ،او یبرا متون ریتفس. وردآ دست به را متن یها ناگفته خواهد یم

 یكترد یرو کته  استت  اول دگریت ها همتان  دگریت ها یولت . استت  متتن  یهتا  ناگفتته  نمودنآشكار

 متتون  ازجملته  ،ثتار آ ریستا  در را یهست انكشافآن  است نموده تالش دیشا و دارد یكیهرمنوت

 .دهد نشان
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 ،شتتر یب امتا  ؛ابتد ی یم یگرید ابعاد ،او خرأمت یها نوشته در دگریها تفكر یكیهرمنوت خصلت

 یكیهرمنتوت  شتتر یب ر،یتفس با خودش کردن مربوط یمعنا به یحت و کمتر نه و شود یم یكیهرمنوت

 و ثابتت  الفتاظ  در و دیآ یدرم فهم به چگونه یهست که است نیا هنوز او تفكر مضمون. شود یم

 ی،هستت  بتا  نیدازا یروز هر تماس ۀافتی نیمأت فیتوص از لیوأت موضوع اما. شود یم انیب یماهو

 متفكتران . آورد یرو متتن  لیت تاو بته  یروزافزون طور به او. شود یم منتقل شعر و عهیابعدالطبم به

 از برجامانتده  یهتا  پتاره  ریتفس ژهیو به ،متون ریتفس به که اند بوده غرب ۀفلسف خیتار در یمعدود

 در اگتر  یحتت  دگریت ها. باشند کردهآن  صرف را تفلسفشان اعظم بخش و اند پرداخته میقد ۀدور

 بتاز  ،نداشتت  هیت نظر نیت ا در یتیبتااهم  و انیشتا  یفلستف  ستهم  ،زمان و یهست فهم یۀنظر  طر

 . باشد غرب ۀفالسف انیدرم لسوفیف نیتر یكیهرمنوت توانست یم

 دوم و اول دگریها تفكر ذات در که بود مسئله نیا دادن نشان درواقع، ،شد گفته نجایا تا آنچه

 گونه آن بلكه ،است امدهین وجود به یمتفاوت كردیرو چیه ،دارشناسانهیپد نگاه و کیهرمنوت ۀدربار

 انیت جر استتمرار  خر،أمتت  دگریها نمودند، اظهار زین یكیهرمنوت بزرگ متخصصان و نیشارح که

 دوم و اول دگریت ها ثتار آ انیت م زیتما ،وجود ۀدربار که پژوهش نیا یجا البته. است اول دگریها

 نآ یقیدق طور به توان یم و است یخال ما یفرهنگ و یمعل ۀجامع در ،است کیهرمنوت با دررابطه

 .داد نشان دگریها یاصل ثارآ در را

یبررسونقد
 و بودنتد  پرداختته  فهتم  و ریتفس ۀعرص در ینوآور به ماخر ریشال و یلتاید آنكه رغم به دگر،یها

 ۀمستئل  هبت  متاخر  ریشتال  چراکته  ؛استت  مودهینپ را ها آن راه ،بودند شده یگرید یها عرصه وارد

 در یگترو  خیتتار  مشتكل  بتر  ی،ریتفس قواعد ۀارائ با خواهد یم زین یلتاید و دارد توجه فهم سوء

. بتود  یشناس یهست صرفاً او ۀمسئل. بود یگرید زیچ دگریها ۀدغدغ یول .دینما غلبه یانسان علوم

 او بیت ترت نیبد .بود شده واقع جفا و موردغفلت ،گذشته قرون در که بود یهست یمعنا یپ در او

 فهتم . دیکشت  شیپت  یهست فهم در را کیهرمنوت روش و نهاد کنار یشناس یهست در را قدما روش

 و پرداختت  نیت دازا لیت تحل به ی،هست یمعنا  به بردن یپ یبرا او. است نیدازا ذات ،دگریها یبرا

 بتا  دگریت ها ۀدغدغت  ،غازآ همان از ،نیبنابرا. بود یهست از نیدازا فهم لیتحل او یبرا ،لیتحل نیا

 بلكته  ،ستت ین دگریت ها ابتكار ذاتاً فهم، به توجه خود. شود یم متفاوت یكیهرمنوت متفكران گرید
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 و فهتم  بتودن  یحلقتو  ماننتد  یمسائل و کیهرمنوت نمودن عام بر کی هر زین یلتاید و ماخر ریشال

 .اند داشته توجه فهم در یهمدل و ییشگویپ عنصر

 یمستائل  به فهم، دنید یوجود با او. است دگریها اعاتابد از ،فهم به یشناس یهست نگاه یول

 یوبتو  رنتگ  ،(جتزء  و کتل ) یكیهرمنتوت  دور هماننتد  ،شتود  یم مطر  کیهرمنوت مبحث در که

 یهتا  چته یدر او ابتداع  نیت ا و داد بستط  یهستت  کل به را محدود میمفاه نیا و داد یشناس یهست

 .گشود یدمآ یرو به شهیاند از را یگرید

 یاساست  االتؤست  شتود  یمت  گفتته  کته  استت  نیت ا دگریت ها کیت هرمنوت به اتانتقاد از یكی 

 متتن  ریتفست  حیصتح  منطت   ؟دیرست  ینت یع فهتم  به توان یم چگونه نكهیا همانند - را کیهرمنوت

 ییمعنا اف  به توان یم ایآ ؟شود یم ممكن یخیتار موضوعات و حوادث به علم چگونه ؟ستیچ

 یداور یبترا  یاریت مع اثتر،  کیت  از مختلف ریفاست انیم تعارض در ایآ ؟افتی دست اثر صاحب

 . است افكنده یگرید طر  باره کی به و است گرفته دهیناد - ؟دارد وجود

 نیت ا ،استت  مطتر   فهتم  ۀمسئل در ،شتریب و است شده دگریها به اریبس که یگرید انتقاد اما

 را دگریت ها ،گتر ید یبرخت . شتود  ختارج  ادیت خودبن خرد ۀمسئل از نتوانسته هنوز دگریها که است

 داننتد  یمت  شخص هر خاص را ریتفاس و اند کرده ییگرا ینسب به متهم ،فهم بودن یحلقو براساس

 .  شود یم متفاوت ،گرید شخص به یشخص از که

 از کته  ای هجت ینت .استت  یستنت  کیهرمنوت با دگریها کیهرمنوت جینتا تفاوت ،مسائل از یكی 

 کته  استت  یریثأتت  د،یت آ یم دست به – است دهش آغاز دگریها چرخش با که - کیهرمنوت نییتب

 فهتم  دگر،یت ها لیت تحل کته  استت  نیا قتیحق. است نهاده مقدس متون فهم بر دگریها اظهارات

 چگونته  کته  مینت یبب حتال . طلبد یم مبارزه به را ها آن و کشاند یم چالش به را مقدس متون از یسنت

 است عبارت مختصر طور به که ددارن هیتك یاصول بر مقدس متون مفسران. افتد یم اتفاق امر نیا

 : از

 مهتم  او یبترا  لفؤم مطلوب و مراد نكهیا یعنی ؛است متن یمعنا یپ در ینید متون مفسر. 1

 .  است

 .باشد یعقالن و متعارف یروش یستیبا ،دیمایپ یم متون فهم یبرا مفسر که یروش .2

 .دینما یم توجه ظاهر به ،افتین دست ینیقی فهم به که یزمان ،مفسر .۳
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 چراکته  ،دینما وارد یخلل مفسر فهم بر قدر آن تواند ینم لفؤم و مفسر انیم یزمان ۀفاصل .4

 .کنند یم انیب را یکل اصول مقدس متون

 .شود یم اجتناب أیر ربهیتفس از و محور لفؤم و است محور متن ینید فهم .5

 ازنظتر  فهتم . نمتود  سته یمقا لاصتو  نیت ا با را او ۀشیاند توان یم شد، گفته دگریها از آنچه با

 افتت یدر متتن  کته  شود ینم تالش یعنی. است نیدازا یخودآشكار و یخودفهم حاصل ،دگریها

 لیت تحل بتا  دگریت ها .کنتد  یم تعامل متن با که است یگرید لفؤم همانند ،خود مفسر بلكه ،شود

 هتا  نیت دازا .دانتد  ینم بحث قابل را آن و کند یم فحذ را متن بودن ینیع ۀمسئل اساساً آنجا، وجود

 نشتان  نیت ا و بستازند  ختود  تصتورات  شیپت  براستاس  ،متفاوت یها گونه به را قتیحق توانند یم

 .ستت ین حیصتح  متتن  از قرائتت  کیت  صترفاً  و دارد امكتان  متن از متعدد یها قرائت که دهد یم

 یتلقت  در یولت  ؛افتت ی دستت  یثتابت  و مطل  فهم به شود یم تالش ی،نید متون در ،مثال عنوان به

 ،نیبنتابرا . دهتد  یمت  حوالتت  یا گونته  به را خود ی،عصر هر در که است یواحد وجود، ،دگریها

 .  است ممكن ریمتغ ریتفاس امكان

   جهینت

 بتا  وضتو   بته  ،استت  داده ارائته  کیهرمنوت از دگریها که یریتصو که شد روشن ،میگفت آنچه از

 نوشتتار  نیت ا یابتتدا  در که یسؤال به پاسخ و است زیمتما ،اند نموده ارائه او اسالف که یریتصو

 تتالش  کته  شتد  روشن ،دگریها کیهرمنوت نییتب با ،نجایا در. گردد یم روشن ،است شده مطر 

 ،محور چند نمودن مطر  با دگریها کیهرمنوت. ستین یسنت کیهرمنوت استمرار در او یكیهرمنوت

 و محور لفؤم نه است ورمفسرمح یو روش نكهیا اول. است شده زیمتما اسالفش کیهرمنوت از

 نكته یا ستوم . است یفهم لفؤم و یگرفهمید ای است نیدازا یخودفهم درواقع، ر،یتفس نكهیا دوم

. وردآ یمت  وجتود  هب را ریتفس از مفسر انتظار ،مبحث نیا که است تصور شیپ یدارا ،فهم در مفسر

 و طیشترا  در او یودگبت  واقتع  ختاطر  بته  نیت ا و دارد فرق یگرید با ،نیدازا هر فهم نكهیا چهارم

 .است وجود یگآشكار ها آن ۀهمدر  یول ؛است خاص اوضاع

 در که است جسته سود گرید مسائل یبرخ و فهم بودن یحلقو همانند یعبارات از دگریها چه

 تیهتدا  ختود  ۀشیاند ریمس به را ها آن تمام دگریها یول؛ است شده مطر  او از قبل شمندانیاند

 . کرد مطر  نیدازا البق در را فهم بودن یحلقو و نمود
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 ارائه کیهرمنوت یسنت واژگان در یدیجد یمعان نكهیا بر عالوه دگریهاکه  گفت دیبا ،نیبنابرا

 کانتت  یكت یکپرن انقتالب  بتا  را آن توان یم که نموده طر  را یدیجد یبنا زین خود ،است نموده

 در را انقتالب  همان کانت و دندیازی انقالب به دست ،نجوم در کیکپرن و کپلر اگر. نمود سهیمقا

 و فهتم  در را یكت یکپرن انقتالب  ،دگریت ها کته  گفتت  صراحت با توان یم نمود، وارد تفكر ۀعرص

 فهتم  بته  که شد یم تالش و بود محور لفؤم ر،یتفاس ،روزید تا اگر. است نموده جادیا کیهرمنوت

 بته  یگتر ید یمعنتا  ،قتت یحق از مطابقتت  یتۀ نظر رد با دگریها افت،ی دست لفؤم مراد از ینیع

 همتان  براساس مفسر ک،یهرمنوت در و دینام ینامستور و وجود انكشاف را آن و دیبخش قتیحق

 .گرفت قرار فهم مرکز قت،یحق از معنا
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