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مثابة هرمنوتیک نقدي بر تلقی رایج از هرمنوتیک فلسفی گادامري به

 محور/ مفسرمحورخواننده

 
  *فرزاد بالو 

 شبان و ا باات فا سیت  انشگاه ماشند ان  انشاا 

 

 چکیده  
 فهتم  مق لتة فهتمت شبتانت شبانةنتدم و تا يخةنتدم      ر تیت تتأثار آ ام هايتدگر   بتا    امگا 

استتالف  هةچتت ن»آنكتته    ختت انز متتننت  و... هرمن تاتتک فلستتفی  ا بناتتان نهتتا . او بتتی 
بخشتی بته مؤلتف    پتی  ستناابی      بتا اتختاذ  وش و می  يتت   « خ   االيرماخر و  يلنتام 

کتان نی مق لتة فهتم و خت انز متنن قترا   هتدت         به نات مؤلف برآيد و يا خ اننتده  ا نقطتة  
اناخنی هايدگرمت بتر ايتن بتاو  استت کته تنتاظرم ست ژه ت ست ژه           با الها  اش فلسفة هسنی

گت م ماتان خ اننتده    وماان خ اننده و منن برقترا  استت و امنتااج افتق نناجتة نهتايی گفتت       
هتا   بتا    تترين بتدفهةی  آيتد. ايتن   حتالی استت کته يكتی اش مهتم       و منن بته اتةا  متی   

ااتنباه اش هرمن تاتتک  هتام  ايتتن آن استت کته بتته   هرمن تاتک فلستفی گتتا امرم    پتژوهز   
 اليلتتی اتت  . ايتتن ااتتنباه     فلستتفی بتته هرمن تاتتک خ اننتتده/ مفستترمی   تعباتتر متتی   

می  انتته    هرمن تاتتک فلستتفی بتته  ويكتتر  تتت جهی بتته تغااتتر  ويكتتر   وشهةچتت ن بتتی
ت جتته  ت  انطبتتای يتتا کتتا بر     هرمن تاتتک فلستتفی تلقتتی نا  ستتت اش مفهتت    يتتالكناكیت

ت جتدا انگتا م ست ژه و ابتژه و عتد  النفتات       نكر ن به مفهت   بتاشم    هرمن تاتک فلستفی    
 ک قائتتل نشتتدن ماتتان قلةتترو هرمن تاتتکهتتا    هرمن تاتتک فلستتفیت تفكاتتبتته امنتتااج افتتق

                                                                                                                  
 f.baloo@umz.ac.ir* ن يسند  مسئ ل: 

 40/2/4093تا يخ پذيرش:   9/44/4097تا يخ   يافت: 
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ر کته بتته  ژوهز حاضتتمیت   )هرمن تاتک ا بتتی( و...  يشته  ا  . پت    فلستفی و نقتد خ اننتتده  
  کند.  هام اين بدفهةی  ا واکاوم میتیلالی انجا  اده استت  يشه وش ت صافی ت 

  
گتا امرت هرمن تاتک فلستفیت بتدفهةیت مفسترمی  مت امنتااج افتقت نقتد         هاي كلیلدي:  واژه

     می  .خ اننده

 له  مقدمه و بیان مسئ .9
ن باستنم پتا بته    اتناخنی    قتر  هرمن تاتک متد ن يتا هرمن تاتک هستنی      نتا  آنچه بته 

هتام ناچته و هايتدگر اتكل گرفنته استت.       انديشته  تر يد تیت تتأثار بی ه نها تعرص
کته نتاگاير    پتس هتر ظتاهرم معنتايی        نیست  بتا طتر  ايتن بتاو  ستن       ناچه اش يک

 معنتتا و حقاقنتتی  انستتنه و  ا تهتتی اش هتتر زهتتايم و پديتتدهت اساستتاع عتتالَاستتت نهفنتته
انگااتتنه و اش     تأويتتل نتت ع انستتانی   هتتا  ا صتترفاع هتتا و حقاقتتت  يشتتة ا شش

 واتنی  انداشهام خاص ا شيتابی کتر ه استت. تعباتر ناچته اش تفستار و معنتا بته        چشم
 کشد:  تص ير میاک و مد ن  ا به و ساحت منفاوت هرمن تاكی کالس

کته    هرمن تاتک   انتد  چنتان  معنام کشف معنتا تلقتی کتر ه   غالباع فن تفسار  ا به
امتتا ا عتتام ناچتته ايتتن استتت کتته تفستتار کشتتف معنتتا کالستتاک اتتاهد بتت  يم. 

ناست  بلكه وا   کتر ن معنتا    اتیس استت. وقنتی اتائی مت    تفستار واقتع          
اتت  . جهتتان اتت    بلكتته بتتر آن وا   متتیاتت  ت معنتتا اش آن استتنخراج نةتتیمتتی

بتدون تفستتارت انستتانی فاقتتد معناستتتت نته اينكتته معنتتا    ذات آن مخفتتی بااتتد   
 (.213: 4031)صانعیت 

يتتک انقتتال    بتتا 4تشمتتانهستتنی و  هايتتدگر    اثتتر مشتته  شت  اش  يگتتر ستت 
اتناخنی تغااتر   ست م هستنی  اتناخنی بته  عتد معرفتت  مسار هرمن تاتک  ا اش ب   بناا ين

 رمفس   يعنی ا 
ت انتد متنن يتا تتا يخ  ا     جام اينكه بپرسد به چته اترطی فاعتل اناستايی متی     به

هستنی او بتر فهتم استن ا       کنتد: م جت  م کته   بشناسدت اين پرسز  ا مطرح می
واستتطة فهتتم اش آن  و کتته بتته«  اشايتتن»اتتدهت چگ نتته م جتت  م استتت  يعنتتی 

وجتت    ا  ت بايتتد تیلاتتل پديدا اتتناخنی اتت   و ستتاخنا  وجتت  م او          
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 (. 043: 4031)واعظیت نناجة ساخنا  وج  م فهم تیلال گر   

ستتفی  ا تتترين فتتر م کتته ت انستتت مبتتانی بناتتا ين هرمن تاتتک فل  ا برجستتنهامتت
هرمن تاتتتک     گتتتا امرهايتتتدگر استتتت.   ت اتتتاگر 2گتتتا امر تستتتامان بخشتتتد 

و هگتتل  افالطتت ن  ا  وا فهتتمت بتت  ن     يتتالكناكیاتتناخنی اش هايتتدگرت هستتنی
ا ستط    عةلتی  حكةتت  اش فهتم  پراگةاتاستنی  و کتا کر م ة جنبت  بتر  تأکاتد  و    است

 هايتدگر  فلستفی  من تاتک هر    کته  متنن  تفستار  بته  گتا امر  تأثار پذيرفنه است. اهنةا 
 اهنةتا   ايتن  استت.  کتر ه  تتر مکتا بر    ا فلستفی  هرمن تاتک  نب  ت م    ت جه چندان

 ت فالستت ف0 يكتت   .اتت  متتی نااتتی اش شبتتان وم ختتاص  يتتدگاه گتتا امر   بتتا  
پتتر اش هرمن تاتتک فلستتفی  تتترين نظريتته فرانستت مت کتته پتتس اش گتتا امر برجستتنه   

مبتتانی اصتتلی هرمن تاتتک    اش اماتت  ت    عتتان حتتال کتته پتتا ه    میستت   متتی 
ت  هتدف  ام اش هستنی است  فهتم گ نته   )اشجةلته اينكته   پتذير  متی اناستاک  ا  هسنی

     حتت ش  ا ناتتا امت  ستتناو  هام تتتاشه تفستتار متتنن ناتتت مؤلتتف ناستتت و...(   
   .کندمی خ انز منن عرضه

معنتام  هتام ا بتیت هرمن تاتک بته       پرت  اقبتال بته نظريته   ت    يكی  و  هة اخار
پژوهشتتگران علتت   انستتانی  هرمن تاتتک فلستتفی    مفهتت   ختتاص آن ت جتته  وعتتا  

 نتاخ اه خت اه  هتايی کته  جلتب کتر ه استت. فتا   اش تقلاتل و فروکاستنن        ا به خت   
هتتام ا بتتی  مرحلتتة تباتتان و کا بستتت    عرصتتة پتتژوهز     مفتتاهام فلستتفی    

کته  د کنت    قالتب ترجةته و   م مفتاهام فلستفی بتروش متی      هتايی  بتدفهةی ت يابندمی
انتتداش   اش آن جةلتته کتته اش  متتیم فلستتفی اعنبتتا  و اعننتتا  ا اش   جتتةهتتا پتتژوهز

هتتا بتته هرمن تاتتک خ اننتتده/  ام اش پتتژوهزهرمن تاتتک فلستتفی گتتا امرم    پتتا ه 
 و  کته تباتان و تنقتانِ نا  ستت مفتاهاةی اش      ات  . بتام آن متی   مفسرمی   تعبار می

نته اتت   و    ن اتنا  و گفنتتا     فنته    فرهنتتگ پژوهشتی متتا نها ي  ايتن  ستت  فنتته  
هتام   يشته بته  مثابتة امترم مقبت ل پذيرفنته گتر  . لتذا    ايتن پتژوهز         به آکا ماک

  پر اشيم.   هايی میعلل چنان بدفهةی
 



   00 / اةا   44 سال                                                                              44

 . بحث و بررسی  2
من تاتتک بتته شبتتان هر برختتی اش کنتتب و مقتتاالتی کتته    شمانتتة  ملی گتتذ ا   ا تتتأبتت 

اتت يم کتته اش ام م اجتته متتیبتتی کلاشتتهانتتدت بتتا عبتتا ت و ترکافا ستتی نگااتتنه اتتده
میتت  / )خ اننتتده می  گتتا امرم بتتا عنتت ان هرمن تاتتک مفستتر  هرمن تاتتک فلستتفی

تةهاتتداتی  نتتد  حتتال آنكتته چنتتان حكةتتی ختتالف تةتتا برمیتت  ( نتتا  متتیمخاطتتب
اتختاذ   است که هرمن تاتک فلستفی )گتا امرم(    جهتت فترا وم اش چنتان ثنت ينی       

    کنام:ن انا هايی    اين با  ااا ه می ام اشبه پا ه برام نة نه کر ه است.

 ت«ا بتتی هرمن تاتتک کا بستتت و چاستتنی»    مقالتتة (094: 4037)ناكتتی آ 
رمی   قتترا  هرمن تاتتک مفستت ذيتتل   ا هرمن تاتتک فلستتفی هايتتدگرم و گتتا امرم  

 . هدمی
خ اننتتده  ت«هتتام معطت ف بتته خ اننتده  ستتار نظريته » ةجت ا م و حةاتتدم    مقالت  

ختتت انز معنتتتايی اش متتتنن قتتترا   فلستتتفی گتتتا امرم    مرکتتتا  ا    هرمن تاتتتک
 گستنرش  ا باتات   حت ش      ا )هرمن تاتک فلستفی(   ايتن فلستفه   متا  اگتر » : هندمی

 و مرکتا     خ اننتده  تبگت يام  بهنتر  تيتا  فتر   کته  بگاتريم  نناجته  چنتان  بايتد   هتامت 
 : 4031)جت ا م و حةاتدمت   «  ا   قترا   ا بتی  متنن  اش معنتايی  بر ااتت  اصتلی  هستنة 

409.) 

هرمن تاتتک ا بتتی بتتا ت جتته ة بر ستتی نقا انتت»مقالتتة    ( 40: 4090) کتتامباا صتتفانی
بتته ضتتلع  يگتتر مثلتتث مؤلتتفت خ اننتتده و متتنن   ، «بتته نظريتتات برختتی فالستت فان 

 .کندمیمی   معرفی گرايد و هرمن تاک گا امر و  يك    ا مننمی

ت    اتتناخنیمطالعتتات ا بتتی هرمن تاتتک متتنن   کنتتا  ( 414: 4097)  مقتتدعلتت م
ن تاتتک ناتتا اش هرمم اننشتتا ات ستتخن بتته چتتاپ  ستتاده ت    اش ستت  تتتاشگیکتته بتته

 کر ه است.  يا   می  رمفس /فلسفی به هرمن تاک خ اننده
بتته  ستتنی اش هرمن تاتتک فلستتفی )گتتا امرم( نا   هتتامچنتتان استتننباطخاستتنگاه 

 تمتل و  قت     بتدفهةی و عتد  تأ   میت    ا بايتد  ر/ خ اننتده عن ان هرمن تاتک مفست  
 پر اشيم.  ها میآنج  کر  که    ا امه به وجست ام اش  اليلیکافی    پا ه
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محورانله در هرمنوتیلک فلسلفی بله رویکلرد      توجهی به تغییلر رویکلرد روش  . بی9 -2
 دیالکتیکی   

اتتناخنی معرفتتتهتتايی کتته ماتتان هرمن تاتتک    تفتتاوت تتتريناش بناتتا ميكتتی  
( وجتت   هايتتدگرم و گتتا امرم ) و هرمن تاتتک فلستتفی  (اتتاليرماخرم و  يلنتتايی )

اتتناخنی    میتت   معرفتتت  وشت فراينتتد  گر يستتی استتت کتته اش  ويكتتر      ا  
   نظتتر  ستتام.    ختت انز متتنن متتیاتتناخنی ختت انز منتت ن بتته  ويكتتر م هستتنی

 گا امر:  
 واتنگرم بته بعتتد تیتت ستلطة الگتت يی      تفكتر غربتی )   سته قتترن( اش  و      

ستت: الگت م علت   طباعتی. میت   ايتن الگت         اش فهم ب  ه که  قاقاع غار يال گ ا
کنتد و بتا   ام عانتی  ا   يافتت متی   ام ذهنتیت ابتژه  مشاهده کتر ن استت. ست ژه   

بتتر  ....ا اش ايتتن  ستنكا م متتدا  آن بافتتت  ا تغااتتر  ا هت بتته قاعتتد  آن پتتی متتی 
 و تلقتتی ايتتن اتتا ه اش فهتتم هتتاچ  بطتتی بتته  يتتال گ نتتدا    اينجتتا فهةاتتدن   

اتت   يتتا هةچنتتان کته يتتا اتتناخنه متتی گ نتته استتتت سام کتته ستتاکت و اتتیابتژه 
  (.411: 4091)ومکت ماند نااناخنه باقی می

 هرمن تاتتک فلستتفی بنتابراين    م اجهتتة ستلبی بتتا چنتان  ويكتتر مت گتا امر        
 ا ن  می  يتتت میتت  م وو اش هرگ نتته ستت ژه  وش    ختت انز متتنن  اش ات  ينتتة 

   عطتتف  اوو اينجاستتت کتتهرفتته طُ گاينتتد.متتیلتتف  و م مؤ خ اننتتده وت بتته متتنن
    کنتتد  يعنتتیااتتا ه متتی و م و مباينتتت بتته ب عتتدت  گتتا امر حقاقتتت و  وشکنتتا  

 بته حقاقتت  ستت يافتت.     تت ان بتا ا ائتة ستاشوکا م  واتةند     ة فهم هرگا نةیعرص
 و آگتاهی  اتناخنی يیشيبتا  آگتاهی  نقتد  طريتق  اش گتا امر هتم اش ايتن  وستت کته     

 متتنن  وش نشتتانده و بتته جتتام نستتبت منفعالنتتة برابتتر  يالكناتتک  ا    تتتتا يخی
ن خ اننتده و متنن برقترا  کتر ه     ماتا  امهتتاش  ابطتة   )ابژه(    برابر ست ژه )خ اننتده(ت  

  جهتت   گتا امر  .گت  ونستبت تفتاهةی ست ژه بتا ست ژه    پرتت  گفتت        يعنتی  است 
 اش سته نت ع  ت بتا الهتا  اش متا تان بت بر     )متنن(  ست ژه ت    )خ اننده( تفهام تفاهم س ژه

 تت يی نتاظر استت کته     و متن ة  ابطت  بته  اول نت ع  کنتد کته  متی  يتا   هاانسان بان عاملت
تتتأثار و افتتق عتتا م اش  تآ متتی   حاطتتة تجربتتة  پنتتدا يمچ نتتان اتتائی متتی ا  «تتت »
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امتا تت يی کته      کنتام متی  یت تت   ا اتخص تلقت   تت يی  و منة  ابط ن ع  و    . گذانه
 نتتگ  ا  .    نتت ع و تیتتت کننتترل متتنت حمتت  م کتتمذهتتن متتن ختتالق آن استتت 

/  يگترم استن ا    ناتا   ابطته بتر گشت  گی و پتذيرش تت       ت بس    ابطة متن و تت يی  
 ,Gagdamer)ا م هتر يتک بتر  يگترم استت      گتذ و نتاظر بتر اثرپتذيرم و اثر   استت  

2004: 352 - 353 .) 

تأکاد ويژ  گا امر    نستبت ماتان خ اننتده و متننت نتاظر بته  ابطتة متن و تت يی          
ت تت ت  نت ع ست   نستبت متن       صتة  مشخ»کته   بتديهی استت      ن ع ست   آن استت.  

هةتان استت کته معنتا  ا اش متن       . ايتن نستبت  ستت    برابتر ت   اصتال  0نظترم گشا ه
گتتذا   چاتتام گفنتته متتی»نظتترم اصتتالی  ا   کتته بلكتته گشتتا ه افكنتتد باتترون نةتتی

  :«ا  
نظتر استت.   طترشم بناتا م گشتا ه   گذا   چاتام بته او گفنته ات  ت بته     آن که می

تتر اش  و نستبت نخستت بته آن چاتام استت کته بت بر بته          سبنی نا يکچنان ن
نظترم استت   عن ان نسبت حقاقی متن ت تت     نظتر  ا  . ايتن آن نت ع گشتا ه        

خ اهتد  يگترم او  ا   خ اهتد بشتن   تتا اينكته ا بتا  بااتد و متی       که باشنر می
اصالح کند ....ا اين آگاهی مشتنةل استت بتر نستبنی بتا تتا يخ کته    آن متنن         

ستاخت  شيترا فهتم    «  يگترم »طت   عانتی   ط   کامتل و بته  ت ان بهگاه نةیهاچ  ا
پتتذيرام  يگربتت  گی گذاتتنه ناستتت  بلكتته  قاقتتاع قتترا   ا ن ختت   « باشاناستتی»

 (.  240: 4030   م ضعی است که  يگرم بن اند مدعی بااد )پالةرت 
فهتتمت بلكتته   واتتی بتترام ةاش  ا نتته عرضتتبتتر ايتتن استتا ت گتتا امر  غدغتته  

ايتن  وم  بناتا ين  پرستز  کتر .  ت باتان  هتد فهتم  وم متی   صتاف آنچته    واقعتة   ت 
  گتتا امر   بتتا  . هتتدجهتتان چگ نتته    متتی  اش فهتتم انستتان ةتجربتتاستتت کتته 

   ن يسد:آن استت می هرمن تاكی که خ   مروِج و مبلِغ
نتاممت  وش جديتدم    تفستار يتا تباتان      هرمن تاكی که متن آن  ا فلستفی متی   

تاک صترفاع   پتی ت صتاف ايتن نكنته استت کته  ختدا  فهتم          ناست. اين هرمن 
پا نتتد   بنتتابراينت ايتتن وقتت ع متتی   تفستتارم م فتتق و منقاعدکننتتده چگ نتته بتته

پتر اشم   بتا  مهتا ت فنتی    فراينتد      کنتد کته بته نظريته    هدف  ا  نبال نةتی 
  (.Gagdamer, 1976: iii)فهم بپر اش  
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از اش آن  و عنصتتر جتتدا اش هتتم    هرمن تاتتک  مانناتتکت فهتتم و تفستتار کتته تتتا پتت 
تت يعنتی    هرمنت تاكی  ة ستنت ام کته    ا امت  مق لته  ادت يگانه انگاانه اتد  می تص  

رت عنصتر  گتا ام  عقاتد    مقبت ل اتناخنه اتد. امتا بته     هرمن تاک فلسفی ت ناا بته  يتد   
   خاتتل استتت کتته    هرمن تاتتک  مانناتتک مغفتت ل واقتتع ينتتد فهتتمستت می هتتم    فرا

غايتتت هرمن تاتتک فلستتفی میستت    )انطبتتای( استتت. کتتا بر « کتتا بر »ن آ اتتده و
ا    يعنی بته شمتان حتال آو  ن متنن و پا نتد آن بتا شنتدگی اکنت نی و اينجتايی          می

منناستتب بتتا عاليتتق و اننظتتا ات اتت   و منجتتر متتی فهةتتی مفستترکتته بتته خ يشتتنن
هةتتان  (.Gadamer, 2004: 306 - 310; Lawn & Keane, 2011: 11) اوستتت

اتده کته گت يی    هرمن تاتک فلستفیت خ اننتده مرکايتت و        ايتن پنتدا     امر باعتث 
  ا   کتته ختتاطرخ اه اوستتت.ت انتتد بتته هتتر خ انشتتی وامتتیمی  يتتت  ا   و متتنن  ا 

   :ن يسد  نا  سنی می فع چنان تص  منظ  بهک شناه م 
ات  ت تتابعی اش اصتل مرکتام     رام ست ية کتا بر م قائتل متی    اهةانی که گا امر ب

اوستتت کتته براستتا  آنت فهتتم هةتت ا ه بتتر يتتک وضتتعات شمتتانی ت تتتا يخی و   
يابتد. بتا ايتن حتال خطاستت اگتر       انمةامی منكی است و ت ستط آن اتكل متی   

طت   ضتةنی چنتان    غلتط تعباتر کتر ه و اش آن بته    نكنة مت    نظتر گتا امر  ا بته    
کنتد يتا   صرفاع معانی خاص خت    ا بتر متنن تیةاتل متی      نناجه بگاريم که مفسر

فهةتد  نفستة آن(  ا متی  آنكه فقتط معنتام متنن اش  يتد خت   )و نته معنتام فتی        
   (.401: 4031)ک شناه مت 

« فرونستتاس»هت بستتاا م بتتا مفهتت    اتتبا «کتتا بر »  گتتا امر اش تصتت  بنتتابراين
طتت   کتته ثالع آنمعنتتام اِعةتتال چاتتام بتتر چاتتام ناستتت  متت  هشيتترا آن ناتتا بتت  ا   

کنتتد. بلكتته مفهتت   بتتر متت ا  فاايكتتی اِعةتتال متتیختت    ا  بر ااتتت ذهنتتیاستتنا کا  
مطتترح استتتت مربتت ط   کتتا بر  باشتتنر بتته   م آنچتته    يتتک وضتتعات  ختتدا ه   

خت    ا بتا    هتام فتر  هتا و پتاز  اش اين  و مفسر بايتد پرستز  (. 410)هةانت ا   می
هتتا و  انستتنهاننظتتا اتت پتتاز عاليتتقت  متتنن  ا بتتر ه كتتت نتته آنمتتنن تطباتتق  هتتد 

 چراکه    غار اين ص  تت   هام خ   منطبق کند پرسز
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هتا و عاليتق و اننظتا ات و ضترو ت      انستنه پا ستنة پتاز  هتم اگر اين سلسلة به
هتا  ا جهتت تفستار و فهتم   ستت اش نظتر  و  بتدا يمت آن گتاه         منقن کر ن آن

ستفی پاستخ تتا يخی    نامةكن و  و  اش واقتع نخ اهتد بت   کته کستی اش متنن فل      
   (.20: 4071بخ اهد و يا    منن تا يخی پاسخ فلسفی بج يد )ابسنرمت 

گتتا امر بتتا   يتتدا  ا تجديتتدنظر    4934ستتال يكتتی اش ننتتاين منتتاظر   گرونتتدن 
او    » انتتد: مثابتتة صتت  تی اش انطبتتای و تخصتتاص متتیگتتا امر    اصتتطالح فهتتم بتته

اذعتان بته   نفتس هرمن تاتک هةانتا    کنتد کته   کاتد متی  هتايز معةت الع تأ  واپسان ن انه
براين فهتم  يگتر صترفاع تخصتاص     . بنتا ‘اتايد حتق بتا  يگترم بااتد     ’اين است کته  

)گرونتدنت  «  گی بته  وم  يگترم و  اليتل اوستت    معنتام گشت   نر بته بلكه باش ناست 

 (. 443ت  447: 4091

 در هرمنوتیک فلسفی 6توجهی به مفهوم بازي. بی3 -2

    متنن  و مفستر  بتان  وگت م گفتت  و مشتا کت  اش بتاشمت  مفهت    طترح  بتا  گتا امر 

کنتد.    نظتر   ستاطر  يكتی بتر  يگترم  ا نفتی متی      گ يتد و  ستخن متی   فهتم   خدا 
 گا امر:

  ستت   بگاتر .  جتدم   ا بتاشم  بايتد  بتاشيگر  ات  ت  میقتق  بتاشم  اينكته  بترام 
  ا بتاشيگر  تت ان نةتی  امتا  استتت  بتاشم  تیقتق  اترط  بتاشيگر  وجت    کته  استت 

 عنت ان بته  بتاشم  بته  هرگتا  بتاشيگر  کتر    تصت    بتاشم  ابر  بر امعن ان س ژهبه

 آن تتأثار  تیتت  پتر اش ت متی  بتاشم  بته  او وقنتی    حقاقتت . نگتر  نةی ابژه يک

 طبتق  بايتد  و  هتد  انجتا   خ استت  خت   کته   کتا م  هتر  ت انتد نةتی  استت. او 

 (.494: 4030)پالةرت  کند عةل باشم اقنمائات و ق اعد
ی اثتتر هنترم و اهةاتتت هرمنتت تاكی  اناستتنی   تباتتان هست  گتتا امر بتر ايتتن استا ت   

استت   ممصتة »کنتد کته   ااتا ه متی  ت    هةتان ستط   آغتاشين    حقاقت و  وش    آن
 و ستاش    هتا   ا  ت اتالر  و کانتت  کته نتا    ست بژکنا م  معنتام  اش  ا بتاشم  مفه   تا
 ,Gagdamer)« ) هتد(  چارگتی  جديتد  اناستی انستان  و شيبااناستی  علت    تةتامی  بر

ت و اش  وح ختت   کنتتدجتتذ  متتیقلةتترو ختت  ش بتتاشيگر  ا بتته  بتتاشم. (152 :2004
کنتد کته فتائق    انتی تجربته متی   واقع مثابتة ستاش . بتاشيگر بتاشم  ا بته    او  ا سراا  متی 
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لتتی ويتتل  ا عةجتتام آنكتته تأگتتا امر بتتهاش ايتتن  و  (.449)هةتتانت بتتر بتتاشيگر( استتت )
 منمتةن  بتاشم  گترفنن  جتدم . کنتد عانی يتا ذهنتی بدانتدت آن  ا بتاشم قلةتدا  متی      

 يتا  ابتژه  مثابتة بته  بتاشم  یتلقت  اش متانع  خت    تتعلتق  ايتن  و آن استت  بته   اانن تعلق

 بته  بخشتادن  عاناتت  اش متانع  کته  کتر ن  بتاشم  هةتان جريتان      انگهیو .است عان

متی  اش ستت  اناستا  فاعتل  يتا  ست ژه  عنت ان بته   ا خت   ة مرتب باشيكنان ا  تمی باشم
 ست ژه  کته  آن  ستت  بته  تناستت  هابتژ  آنچته  اجترام  اش استت  عبتا ت  بتاشم  . هنتد 

 7.(00: 4034)واينسهايةرت  ناست

هللا در . جللدا انگللاري سللوژه و ابللژه و عللدم التفللا  بلله مفهللوم امتللزاج افلل   4 -2
 هرمنوتیک فلسفی  

آگتاهی استت و برپايتة     فلسفة مد نانه که اش  کا ت تتا ه سترل  نبتال اتدهت فلستفة     
 ا  استت.    ايتن تلقتیت عتالَم     يعنتی انستان استن    3میت   بخشی به عقل ست ژه اصالت
اتت  . ايتتن تفكتتر  معرفتتی متتی 44و منعلَتتق اناستتايی و انستتان فاعتتل اناستتا   9ابتتژه
هتام عتالَمت اعتم    ام کته تةتا  پديتده   گ نته گاتر   بته  ساش بناان علم جديد قرا  متی ابژه

هتتايی هستتنند کتته اناستتايی و مطالعتته  اش ختتدات  يتتنت هنتترت انستتان و طباعتتتت ابتتژه 
   44ا ند.می

ست که فالس فان قبل اش  کا تت میض ين عقاده ابر ا تتبع هايدگرا گا امرت بهام
   که چنان نب انگاانند وراان  ا بخشی اش هسنی خ   میت تفكنة نه ي ناناان قديم

شان  ا اروع خ  اان قرا   هند و سپس عانات اناخنفاعلات ذهن اناسنده  ا نقطة 
اد خ    ا به ذات ک اتر ب   که می يالكناكی م ها  ويكرر آن. تفكبر آن بناا  نهند
 زکسب ها هةچ ن مناعیت بسپا  . اناخت چاام نب   که آنفهةادآنچه  اات می

شان کر ند تا اناخنن اريک ب  ند و خ  اان  ا  ها می   آ   بلكه چاام ب   کهکنند
حقاقت  سادند  سان به  ويكر م بهف کند. ي ناناان بدين تصر یها  ا هدايت و حنآن

     اناخت اخصاع  ات م ض ع  و   جديد و  يشهفاعل  رهام تفكمیدو يت که اش
ی بر فعالات نبنمر ا بی استفهايدگرت اش  يدگاه  .(432: 4030الةرت )پ  فتيقانی فراتر می

بلكه آن   مها چاام ناست که ما انجا  می ة نخست     جتفسار اين  :انسان ناست
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ن نناا  مد. ما بايد خ    ا منفعالنه    اخفنای بافما بايد اجاشه  هام اتچاام است که 
  رعو    م کنام ناپذير آنپر  ما و  اش و پايان هسنیقرا   هامت خ    ا تسلام 

ن کرمآبانه   عینهآن قرا   هام. به عبا ت  يگرت م ضع ما   قبال هنر بايد ب یانطاسن
)ايگلن نت کر   فاع می آلةان   مقابل پاش ا اش آنکه هايدگر برام ملت م ضعی   بااد

4034 :94).  
ص  ت واقعه اش طرف  يگر طر  نگاه اباا گرايانه به شبان اش يک س  و تلقی اش شبان به

 اصل  ا اناسا س ژ  فاعلات که ا  می آن اش مانع ناا اش س م  يگر    انديشة گا امر

 :  که  چرابگار 
ا امرت خصاصة  ويدا م شبان عبا ت است اش اينكه شبان اوالع بر وفق بر اات گ

 هد. ام که برام س ژه    میکنز س ژه ناست  بلكه ن عی انفعال استت واقعه
کند  اما نه    مقا  کنشگر يا / شبان مشا کت میspracheتر يد س ژه    واقعه بی

کنند. ثانااع میعامل. عاملِ سةف نی خ   سةف نی است  ن اشندگان فقط آن  ا اجرا 
شعم گا امرت جهان مقد  بر واژه وج   ندا    شيرا واژهت نة   جهانت نة   خ   به

  (.470 ت 470: 4034آن است. واقعة شبانی کنز س ژه ناست )واينسهايةرت 
ها و ام اش ايدهبخز شيا م اش تا يخ فلسفهت مجة عه»بر اين اسا ت    حالی که  

من تاک فلسفی اش ( استت هرت ابژه)س ژه  بندمساماين تقها   با  چارگی اسندالل
  ا  س ژه يا ابژه( خ    ا  و  نگه میبندم )می  يت اين تقسام ها اشطريق امنااج افق

(Lawn & Keane, 2011: 137). ام است که گ ته نا  گا امر اهةات برپاية چنان نگره
تناده با همت. طباعتت هنر و انسان   يابد  چراکه    جهان گ تهت ثن ينی    کا  ناسمی

اكلی کنند و سرات آ می    ماهات قلب و احسا  اوست که بهيكديگر شندگی می
 انست و نه جهان ا  . او نه ذهن خ    ا فاعل اناسا میااعرانه ت سط ااعر باان می

هد. ام که بخ اهد آن  ا هةچ ن اباا م م    تجايه و تیلال علةی قرا   چ ن ابژه
پر اشم اننااعی به مخالفت برخاست و ن عی تفكر انمةامی  ا پاشة خ   گ ته با نظريه

 (. 01و  02: 4033)گا امرت کر  

   ر و مننت گ م ماان مفسوگفت برپايةفلسفی     هرمن تاک 42«هاافقامنااج »
 که منن. گار پاسخِ مفسر و منن انجا  می و و    قالب پرسزگ يی وساخنا م گفت
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 مفسر 40هرمن تاكی ت م قعاتخ   هامپاسخ استت با سنت حامل و سنت اش برخاسنه

 وابسنگی باانگر گار  کهانداشم ص  ت میچشم اش مفسر هر فهم .گار می پرسز به  ا

 :Gadamer, 2004)است  خاص فرهنگی ارايط    جايگاهز به انسان تفسار و فهم

 اش او قبلی فهم با هة ا ه آن وضعات يا اين اش اخص هر بنابراين ا  ام .(305

 و خ   خاص تا يخی ارايط و شمانه به يعنی است  هةراه و آماخنه خ  ش وضعات
 يند   فرا خ   ناا عاليقچاام که هستت   ا    بسنگی معاّنی هامانگااه و عاليق به

 . ا ندمی تعديل و اصالح و يابندمی تفسار تغاار
و  مشنرم م ض ع گ م ماان منن و مفسر بر می  يتوگفتبناا  بر اين اسا ت   

اسن ا  است.    هةان است ت  سنت   واقع هةان شبان ت که امكانات چا چ     
    مشنرم فهم آنت برمبنام که  اندمی مشنرکی شبان خالق  ا گ وگفت گا امر ت اسنا

ارکت  و هر تم فق وگ مگفت    بنابراين  ا  می مةكن يک م ض ع با ا تباط
 رمفس اسا ت اين بر گارند.می قرا  م ض ع حقاقت منن ت تیت تأثار و کننده ت مفسر

 اريک با پا ندم به بلكه کند  ا باان نةی خ    يدگاه فهمت فقط به  سادن با

 اكل تغاار او فهم افق پا ندت اين    يابد. ست می مننت يعنی خ  ت وگ مگفت
 ت ا ترکاب می کننده با افق معنايی مننيی که افق فهمجا ا  .می تروساع يابد ومی

گا امر  .(Gadamer, 2004: 305) ست«هاامنااج افق»د که حاصل آن  هفهةی    می
 «شبانیهم» لیظة فهم  ا تك ين اند و لیظة می شبانی م سناو    ا هاافق امنااج

 آيدمی دپدي مشنرکی شبانآماا  و اثر   میبا شبان  مفسر شبان که گاه آننامد  می
(Weinsheimer, 1985: 214 - 215.)  انالد  ي يدس ن تعبارهام گا امر  ا    اين با ت 

ست که تفكرت يعنی   م واقعات تنها    ا تباط بانافر م ا»کند: بندم میگ نه جةعاين
  فهم وگتنها قصد اش گفتت اند وج    اانه بااد. نهعالَةی عانیت يعنی مشنرم می

« مشنرم استت بلكه بايد هةچنان اذعان کنام که بدون تشا م فهةی وج   ندا  
 (. 44: 4097)گا امر و  يگرانت 

 منن س مبه مفسر گش  گی و رمفس س مبه منن وگ  گش  گیاين گفت حاصل

      چراکهترگسنر ه افقی و فهم به مفسر ا تقام و «هاافق امنااج»آن  پايان و است

 م ض ع به و گار قرا  می اناخت معر     خ  ، اناسايی فاعل گ يی اينجا
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 تهابنابراين    جريان پا ند بان افق (.430ت  432 :4030ت لةرپا) ا  می بدل اناسايی
 و آيدمی وج  به منن تا يخی حاضر و  يدگاه حال خ انند   يدگاه ماان اتیا م»

 (.433: 4070)نا ت نت « و نه آن است اين نه   کل که ا  می ام تشكاليگانه  يدگاه

محللور رهرمنوتیللک . عللدم تفکیللک میللان قلمللرو هرمنوتیللک فلسللفی و خواننللده 1 -2
 ادبی(

ا بتتی نگااتتنه اتتدهت بتتا عنتتاوينی ة نقتتد نظريتت ةهتتايی کتته    عرصتت   غالتتب کنتتا 
هتتام معطتت ف بتته نظريتته ت(000ت    211: 4037)تايستتنت واکتتنز خ اننتتده ة چتت ن نظريتت

نقتتتد پديدا اتتتناخنی    فرانستتته و (ت 90ت     17: 4030)ستتتلدن و ويدوستتت نت  خ اننتتتده
 ت(290ت    230: 4039)متت  انت اناستتی   يافتتت شيبتتايی(ت 009ت    02: 4031)ها لنتتدت آلةتتان 

کتته بتته تأثارگتتذا م   اتت يمو... م اجتته متتی (747ت    134: 4031)احةتتدمت افتتق متتنن 
و  هايتتتدگرم اتتتناخنیفلستتتفة پديدا اناستتتی ه ستتترلی و هرمن تاتتتک هستتتنی  

طت    بته  .ات   هتا ااتا ه متی   پتر اشان آن هتا و نظريته  گا امرم بر هريک اش اين نظريته 
د کته باشتنر بتر معنتا و   يافتت آن ت اش ست م خ اننتده          با  نقت ام   نظريههر  کلی

ت بتتا ستتنت اتتناخنیت و منشتتأ پاتتدايز  واند تتتا بتتر قصتتد و ناتت کنتتتتت تأکاتتد متتی
ت    041: 4031)ک شناهتت مت و پا نتتد  ا نتتد   هرمنتت تاكی هايتتدگر و گتتا امر نا يكتتی  

طت    ی گتا امرم بته  چته کته هرمن تاتک فلستف    هةان امر م جتب خلتط متثالع آن    (.047
کته هرکتدا  اش    استت هتايی اتده   هتا و نگترش  کنتد بتا استنراتژم   ص  نبال متی مشخ

کته    چنتان کننتد جت  متی  و اشان    نظتا  فكترم خت   جستت    پرها و نظريهاين نظريه
/ مفستتر هرمن تاتتک فلستتفی گتتا امرم  ا ناتتا   هتتااش ايتتن نظريتته تبتتع هريتتک  بتته

بتترخالف جريتتان هرمن تاتتک      حتتالی کتته . کننتتدفتتر  متتی  میتت  خ اننتتده
کته بناتا  آن بتر کشتف و ا ائتة اصت ل و       ( مرم )اتاليرماخرمت  يلنتايی و...  پاشاگا ا

 استتت و هرمن تاتتک ا بتتی کتته  طتت   عتتا  استتن ا  ق اعتتد فهتتم و تأويتتل متتنن بتته  
هتتا پتتر اشان آنتتأمالت نظريتته  منتت ن ا بتی میتت   اصتتلی   وش خ انتتدن استنراتژم و 
ت ة هةت فهتم  ا وجهت   ات  ت هرمن تاتک فلستفی تباتان و تیلاتل واقعتة      میس   می

ه و هتم متنن    مقتا  ست ژه     ام کته هتم خ اننتد   گ نته بته   هتد  ه خ   قرا  میت ج و
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ه جالتتب اينجاستتت کتت يتتک اش طتترفان ناستتت.اتت ند و می  يتتت بتتا هتتاچظتتاهر متتی
هةتتان مقتتاالت و ن اتتنا هايی کتته اش هرمن تاتتک فلستتفی بتته هرمن تاتتک مفستترمی   

هرمن تاتک  میت   ) نقتد خ اننتده  ماتان هرمن تاتک فلستفی و    ااتنباه  اندت بته تعبار کر ه
 40اند:هةانی قائل اده( اينا بی

کند که یااا ه م «ا بی هرمن تاک کا بست و چاسنی»مقالة   چكادناكی    آ 
 برام  ا آن کا بست چگ نگی و ا بی نا  هرمن تاک به اصطالحیت که پی آن اس  

رمن تاک ا بی وج    اانه و است که هپاد !کند خلق ت مان ويژهبه ا بیت من ن تفسار
 جسنا ت اين هدف ن يسد کهوم    قسةت هدف پژوهز می .آن ناست ايشان واضع

    آن اش اسنفا ه و من تاکهر هامااخه اش   يف يكی    ا بی هرمن تاک بر سی فقط

 مطالعات ويژهبه انسانیت عل   برام آن کا بست که  وای است   وش يک قالب
 هرمن تاک فهم براممقاله  ن يسند  .(04: 4037ناكیت )آ  است مهم بساا  تام انهبان 

 هرمن تاکمی  ت مؤلف ا بی هرمن تاک هايی چ ننا با  امگانهسه بندما بیت تقسام

   ا امه باان (. 00)هةانت   هدمی انجا  می  هرمن تاک ا بی مننرمی   و مفس بیا 
منفكران  و  ا   وج   (مفسرمی  ما بی ) ح ش  اين    منعد م نظريات کند کهمی
اصلی  نظرية سه به ت انمی هاآن ماان اش که اندکر ه فرسايیقلم با  اين    اةا مبی

و  (آيا  ولفگانگ (خ اننده به معط فنظرية  (تگا امر و )هايدگر فلسفی هرمن تاک
 ا  ت ن يسندهکه مالحظه میچنان(. 09)هةانت  کر  يا ( ااا ه  وبرتنظرية   يافت )

  هرمن تاک ا بی قرا   ا ه است  هرمن تاک فلسفی )هايدگر و گا امر(  ا هم     اير
-اناسانة آن نظر  اانه  و هسنیمعنام عااساع به فهم بهحالی که هايدگر و گا امر اس   

به مطالعات ا بی میدو  نب  ه است. اين   حالی است صرفاع  آنان اند و قلةرو پژوهز
 .   معط ف به من ن ا بی است تپاداست که اش عن انزکه تأمالت هرمن تاک ا بیت چنان

رخی ه به نظريات ببر سی نقا انة هرمن تاک ا بی با ت ج»کامباا صفانی    مقالة 
 قت باشنر و البنه  ت   مرشبندم هرمن تاک ا بی اش هرمن تاک فلسفی، «فالس فان

  41(.404: 4090)صفانیت ناتةامی مصروف  اانه است 

ت ماان هرمن تاک اناخنیمطالعات ا بی هرمن تاک منن   کنا  هم مقد  عل م
اين عد   (.414: 4097مقد ت )عل مفلسفی و هرمن تاک ا بی تفكاک قائل نشده است 



   00 / اةا   44 سال                                                                              24

مرشبندم ماان هرمن تاک فلسفی و هرمن تاک ا بی باعث اده تا حكةی که   با   نقد 
ويژه ااخة نظرية می  م( ت بهمی   )هرمن تاک ا بی( صا ی است )خ انندهخ اننده

 41اناسی   يافت ت به هرمن تاک فلسفی هم تعةام پادا کند.واکنز خ اننده و شيبايی
اان هرمن تاک فلسفی گا امرم و آنچه که اش آن به هرمن تاک تر م   تفكاک  وان

هام ماه م که  غم تفاوتم کلیت علیاکنندت بايد گفت که    نگرها بی تعبار می
هام معط ف به خ انندهت هام واکنز خ انندهت نظريهپر اشان ح ش  نظريهنظريه
هرمن تاک »   ذيلی با عن ان  اها  ت ان آناناسی   يافت و... با هم  ا ندت میشيبايی

که  «هرمن تاک ا بی»مسنقلی با عن ان   بندم کر . اش عةر ح شتعريف و طبقه 47«ا بی
گذ  . چندان نةی تانداشهام مخنلف بااداش چشم منكفل باشخ انی من ن ا بی

مره ن انقال  هرمن تاكی است که االيرماخر انجا   ا  و  س  هرمن تاک ا بی اش يک
هام مخنلف معرفنی تأويل به عرصه  و با ت سع ح ش کر  هرمن تاک عا   ا مطرحعلم 

 تأويلی به آثا  ا بی فراهم نة    و اش س م  يگرو اناخنیت ارايط  ا برام  ويكر  
با  هرمن تاک فلسفی  سناو  هام پ رپديدا اناخنی ه سرل و  ت تأثار فلسفةتی

 24پانر س ندم و 49 وبرت يا  43ولفگانگ آيا ت)هايدگرم و گا امرم( است. 
انداشهام مخنلف شان هرمن تاک ا بی هسنند که البنه اش منظرها و چشمپر انظريه

مثالع امال  ت. بعمی اش ناقدان ا بیاندقرا   ا ه کا  خ    ا سرل حةخ انز من ن ا بی 
ر ناا مانند ا برخی  يگاماند  ت تأثار پذيرفنهتر اش اين سنص  ت مسنقامهب 24تاسنايگر

ت هةان سنت بايد    شمانة 20و ها ولد بل   22فاز اسنانلی تمريكايیمنقدان ا
 ان گذابناان يا ت    اين ماانت آيا  و(. 047: 4031)ک شناه مت هرمن تاكی فهةاده ا ند 

و با طرح مباحثی  اناسی   يافت  ا سامان بخشادندمكنب کنسنانست حلقة شيبايی
م خ اندن و افق اننظا هام ت اسنراتژز خ اننده    آفرينز معنامننت نقخ اندن   نچ

آيا  ااگر  خ انندهت م جب عةق و گسنر گی ح ش  هرمن تاک ا بی ادند. 
است. « پديدا اناسی خ اندن»لهسنانی ه سرل و واضع اصطالح  ت ااگر 20اينگا  ن

اک ا بی میس   ترين منابع هرمن تنا   ا   و اش مهم 21کنز خ اندنکنا  معروف او 
 ا پر  هات اند آنهايی  ا   که فقط خ اننده میآيا ت منن سفادخ انینظر بها  . می

افق »اصطالح  وبرت يا  ااگر  گا امر است و  (.74: 4030)سلدن و ويدوس نت کند 
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اةا  بهجةله مفاهام کان نی هرمن تاک ا بی او اش« اننظا ات    م اجهة خ اننده با منن
باوج    وم .استيكی اش آثا  مهم يا   21اناسی   يافتس م ن عی شيبايیبه آيد.می

ی اننقا م اش    تلق تاش آن جةله  هام بناا م با او  ا  اثرپذيرم اش گا امرت تفاوت
 (. 192: 4031)احةدمت   اسنان استهم 27سنت با هابرما  گا امر   با 

پانر س ندم است. س ندم    هرمن تاک ا بی     ح ش  ااخص اش  يگر افرا 
  نظر   ن ع خاصی اش هرمن تاک  ا م (4097) اناسی ا بی  آمدم بر تأويلکنا  

هام تا يخی نظريهة  هی پاشانخ انی و ساشمانبن اند نخست به باش که ه است ا  قرا 
ا بی و  هام نقدترين  وشپر اش  و سپس    هةاهنگی با مد نتأويل ا بی ب

ناا ينی بااد که ذهن مننقدان ا بی اش  يرباش با هام بگ م پرسزج ا اناخنیت شبان
 انگلاسی اينگفنا م که بر ترجةة پاز    23ها مشغ ل ب  ه است. ج يل واينسهايةرآن

ويژه بر تفاوت اساسی هت بن جايگاه س ندم    هرمن تاک ا بیضةن تباا کنا  ن انهت
گفنا  ج يل واينسهايةر )پاز کر ه استتأکاد  اناسیماان س ندم و گا امر   با  تأويل

و  . بعمی  يگر چ ن هانس  وبرت يا (29ت  49ت اناسی ا بی  آمدم بر تأويلبر کنا  
ا ند ت قصد  ا ند  امنة نقد گذا ان نقد ا بی میس   میت که خ   اش پايه 29اک امبرت  

 ج ع به مبانی  هام جامع هرمن تاكی گسنرش  هند و باا بی  ا به مد  پرسز
ت  11: 4033)خدايیت هايشان  ا میک بانند ها و انديشهمی  م اين مبیثت اعنبا  تئ  م

30.) 

   ن انا م . او هام هرمن تاک ا بی است يگر اخصات اش 04هاينس اِانارله کا ل
( با اتكا به 4931) 04هرمن تاكیگش  ن  َو ِ  ديف ااند    نسانس هرمن تاکبا عن ان 

ساسنةاتاک اش   آانی هرمن تاک ا بی با  وش و اسنفا  ت  يك  ت خ اسنا نظرا
منن  تاو ةگفنا  . بهاين گسنره میاناخنی مد ن    اناخنی و نشانههام شباننظريه

حال ت ان  اما   عان  هام خاص خ   باادت  ينه و ويژگیت اند  ا ام اا بی می
کند که او پاشنها  می  لالت به هةان. فظ کندی  ا هم    خ   حعهام منن پذيرمويلأت

منن و  تا بن ان هم مشخصات هام تیلال منن گش  ه ا  بر  وش  و ِ هرمن تاكی
 .(402: 4090)صفانیت  باش و نامشخص آن  ا تباان کر  هم ابعا 
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   . نتیاله3
فی غتر  استن ا  استت    مبتانی و مفتاهام فلست    هام ا بتی جديتد بتر   بناا  نقد و نظريه

اش طريتتق ترجةتته بتتا  ستتناو  هام حتت ش  نقتتد و      اش میققتتان اتتةا  شيتتا م  و 
اش جهتتت تتتا يخی بتتا  اتت ند و هتتم احاانتتاع فلستتفی آاتتنا متتی  هتتام ا بتتی ونظريتته

هتتم  بنتتابراين  ام اش مفتتاهام آاتتنايی   ستتت و  قاقتتی ندا نتتد   تبا اناستتی پتتا ه 
 نگتترفننو    نظتتر  تام اش مفتتاهاماش پتتا هترجةتته و هتتم نگتتاه و آگتتاهی گاينشتتی  

ا مكنتتب فلستتفی و نظتترم م جتتب    تةاماتتت يتتک کنتتا  يتت   تتتا يخ مفتتاهام و  
کته  هتا پتر اخنام  چنتان   ا   کته    پتژوهز حاضتر بته يكتی اش آن     یهايی مبدفهةی

میتت   کثاتترم اش پژوهشتتگران هرمن تاتتک فلستتفی گتتا امرم  ا هرمن تاتتک خ اننتتده 
کته گتا امر تیتت    هی بته تةهاتداتی   تت ج بتی  ست   اش يتک  پندا ند. اين بدفهةی ت  می

ت و می  يت  تآن بترام عبت   اش ثن يت    ی هايتدگرم اناستی فهتم    تلقت   تأثار هستنی 
عتد  تفكاتک    گاتر  و اش ست م  يگتر   خ اننتده    خت انز متنن   نظتر متی      لف/مؤ

استتت تتتا فلستتفی و هرمن تاتتک ا بتتی ت م جتتب اتتده    حتتدو  و ثغتت   هرمن تاتتک 
رمی   تعباتتر اتت    / مفستتن تاتتک فلستتفی بتته هرمن تاتتک خ اننتتدهااتتنباه اش هرمبتته

میتت  م میتت  م يتتا خ اننتتده مؤلتتفهتتام فتتراش  يتتدگاه بتتر  حتتالی کتته گتتا امر  
ايسند و با وضع اصتطالح امنتااج افتقت تنتاظر ست ژه )خ اننتده( ت ست ژه )متنن(           می

کنتتد و آماتتاش افتتق خ اننتتده و افتتق متتنن  ا بتتا تةتتامی استتنلااماتزت  ا تعريتتف متتی
مثابتتة تةاماتتت ده و معاتتا    ونتتی )متتنن بتته يعنتتی افتتق   ونتتی و بارونتتی خ اننتت  

متننت نقطتة کتان نی تلقتی      يافنته( و معاتا  بارونتی )فاصتلة شمتانی(     پا چه و کةاليک
    . هدخ   اش فهم قرا  می

 هانوش پی
1. Being and Time 
2. Hans Georg Gadamer 
3. Paul Ricoeur 
4. openness 
5. application 
6. play/ spiel 
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نسبت باشيگر و باشم و اينكه ه    اين بخز  يديمت گا امر با اسنفا ه اش مفه   باشم و تباان کچنان .7
ک اد م قعات حاکم بر تفسار و منرتب بر باشم تن    هدت می اقنمائاتباشيگر بايد به ق اعد و 

اک اگر بخ اهام فرايند م اجهة خ اننده با منن  ا    هرمن تنقز مفسر و منن  ا ترسام کند. 
    اسنان  contextو  textت passage فلسفی    قالب مثالی نشان  هامت بر سی نسبت ماان

ت اند تاحدو م گ يا بااد  يعنی هةچ ن باشمت ق اعدم بر می مثن م معن م« کناام و پا ااه»
( با عن ان text   مننی )« کناام و پا ااه( »passage اسنان ) فهم و تفسار ناا حاکم است.

( با عن ان ژانر contextبافنی ) لاةی آمده است و خ  ِ اين منن   عن ان اثرم تعبه م معن ممثن 
گار . مفسر يا خ اننده    تلقی گا امرم آنت بايد    خ انز اين  اسنان به  ابطة عرفانی قرا  می

افق تن    هد. اين مالحظات   واقع  textو passage تcontextط لی و مناسباتی م ج   ماان 
ها و تفسارهام احنةالی خ    ا فر  هند و با تشخاص   ست افق مننت پازمنن  ا تشكال می

ت اند عشقی  ا که    اينجا اش آن  يگر نةیکنند. مثالع تعديل و هدايت میو   اين جهت جرح
 ماان آمدهت ذيل عشق    تلقی فرويدم آن تفسار کند  شيرا منن و بافنی که اين مننسخن به

ا   ت يعنی بافت عرفانی ت تعبار و تفسارم اش عشق    پا ا ايم خ   شيرمجة عة آن میس   می
نُةايد  يعنی اش  و افق و جهان باگانه اش هم  ا ند که با بر اات فرويدم اش عشق يكسره باگانه می

يگرم  هد و  گ يند: يكی عشق  ا تا مرش تنانگی و غريا  جنسی تقلال می  با  عشق سخن می
   هد.اش عشق باقی و معش ی اشلی و ابدم  ا  سخن می

8. subject - centered reason  
9. object 
10. subject 

( به بر سی تا يخ نظريات 4091) س بژکنا ينه    ا باات و فلسفه   کنا    ونالد ام. هال .44
( با عن ان 2444گا امر ) ام اشفر يتت اش عصر باسنان تا شمان حال پر اخنه است. ناا به مقاله

 ,Subjectivity and intersubjectivity"« س بژکنا ينه ت ايننرس بژکنا ينهت س ژهت وج  »

subject) (and person"  .نگاه کناد 
42.. fusion of horizons ام عانی اش تیقق امنااج ن م سی و ابان نة نه اسنا» نگا نده    مقالة

ها    ص  ت مصداقی و عانی به تباان و تیلال امنااج افقبه (ت4097« )ها    تلقی گا امرمافق
پر اخنه است. به هةان  لال اش ت ضان مبس ط افق    انديشة گا امر « م سی و ابان» اسنان 
 .کندنظر میصرف

13. hermeneutical situation 

هام به ظرفات( Literary Hermeneutics( )2441) هرمن تاک ا بی. ت ما  کاالگا    کنا  40
م ج      هرمن تاک االيرماخرت هرشت گا امر و  يك   برام هرمن تاک ا بی پر اخنه است  

که    مقدمة کنا  اناخنی ب  ه  چناناناخنی و هسنیيعنی ناظر به وج ه ا بی هرمن تاک  وش
 ن ااا ه کر ه است. به آ

http://journals.modares.ac.ir/article-29-29175-fa.pdf
http://journals.modares.ac.ir/article-29-29175-fa.pdf
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  سنی به نسبت ماان هرمن تاک فلسفی و هرمن تاک ا بی .    اين ماانت اش معدو  مقاالتی که به41
گئ  م  )هرمن تاک پديدا اناسانة هانس نقطة تالقی هرمن تاک فلسفی و نظرية ا بی»پر اخنهت 

پس اش بیث   با   مقاله  ن يسندگان اين. ( است4033« )گا امرت پل  يك   و نظرية ا بی جديد(
ا بیت آ ام گا امر و  يك     با  منن  ا بر سی و اذعان     پا ند هرمن تاک فلسفی و نظريةنی
هام معط ف به خ انندهت پا ندم ويژه نظريهکنند که ماان هرمن تاک فلسفی و نظرية ا بیت بهمی

 اک فلسفی و تبا  پديدا اناسانة تضرو م وج    ا  . اين پا ند     ويكر  پديدا اناسانة هرمن
هام ا بی نامة نظريه انزهةچنان     (.27: 4033ها  يشه  ا   )بهشنی و  او مت اين نظريه

(ت نامی اش هرمن تاک فلسفی 012ت  014: 4031)مكا يکت « می  نقد خ اننده»ت ذيل مدخل معاصر
می   يا م نشده است و خ اننده هم اش هرمن تاک ا بی« هرمن تاک»گا امرم ناامده و ذيل مدخل 

  (.  جا) .م: هةان

کند حنی    نقد تأکاد ااا ه میبه هام نقد ا بی معاصرنظريه تايسن    کنا . جالب است که 41
واکنز خ اننده همت خ اننده فعال مايشاس ناست و هر تفسار و خ انشی که مطابق با اننظا ات او 

 باادت م جه و م    تأياد ناست:
ا بتتی وقنتتی بتته بختتز مربتت ط بتته نقتتد واکتتنز    ةستتاا م اش  انشتتج يان مبنتتدم نظريتت ب 

اتايد چت ن اش تصت   اينكته       کننتد احستا  آست  گی و خ اتیالی متی     ت سندخ اننده می
وجتد  بته  تقتد  مهتم هستت کته کتان ن ت جته تفستار ا بتی قترا  گاتر           ها آنهام آنواکنز

 تمةكتن ناستت ااتنباه کتنم    »ننتده يعنتی   پندا نتد کته نقتد واکتنز خ ا    يا اتايد متی  د آينمی
ت انتد آن  ا     پتس استنا  نةتی     واکتنز متن استت    تبته هتر اتكل       تچ ن تفستار متن     

متنن ا بتیت    يتک بگذا يد خبتر بتد  ا هةتان حتاال بته اتةا بتدهم. واکتنز اتةا بته            .«کند
نستبت  ت انتد نتاقص يتا بته    واکنز خ اننده که مت    بیتث ماستتت متی     ةبسنه به ن ع نظري

هنگتامی کته اتكل خاصتی اش      یتتر تشتخاص  ا ه ات  . حنت    هتام  يگتران نتاقص   واکنز
يتا نا  ستت   )واکنز خ اننده بتر عتد  وجت   چاتام تیتت عنت ان واکتنز نتاقص          ةنظري

ابتتراش  اعآن نظريتته صتترف  اتتةا    مقتتا  پژوهنتتد  ةو ش ت وظافتتا نامناستتب( اصتترا  متتی يتت
ران  ا تیلاتل کناتد و ايتن    هتام  يگت  بلكه بايتد واکتنز خ  تتان بتا واکتنز       واکنز ناست

 (. 211: 4037)تايسنت  ت اند ايرا   اانه باادتیلال است که می

17. literary hermeneutic   
18. Wolfgang Iser 
19. Robert Jauss 
20. Peter Sondi 
21. Emil Steiger 
22. Stanley Fish 
23. Harold Bloom 
24. Ingarden 
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25. The Act of Reading 
26. Reception Aesthetics 
27. Habermas 
28. Joel Winsheimer 
 29. Umberto Eco 
30. Carl Haynes Steller 
31.  Hermeneutic Renaissance Ender Benefits of Hermeneutical Circle 

 منابع
 .4 فصلنامة نقد ا بی.  «.ا بی هرمن تاک کا بست و چاسنی» (.4037ناكیت حسن )ت آ 

 .12ت  09صص .2ش
 . تهران: نشر مرکا.2. جساخنا  و تأويل منن (.4031ت احةدمت بابک )

. ترجةتتة عبتتا  مخبتتر. تهتتران: نظريتتة ا بتتی پتتاز   آمتتدم بتتر(. 4034تتت ايگلنتت نت تتترم )
 نشر مرکا.

 و فلستفی  هرمن تاتک  تالقتی  نقطتة  متنن: (. »4033بهشتنیت میةد ضتا و شهترا  او م )    -
 نظريتة  و  يكت    گتا امرت پتل   گئت  م  انسپديدا اناستانة هت   )هرمن تاتک  نظرية ا بتی 

 . 12ت  21. صص1. ش2.  فصلنامة نقد ا بی«. جديد( ا بی
 استتنان م ستتی و اتتبان نة نتتة عانتتی تیقتتق (. »4097جتت  )و ستتااوش حتتقبتتال ت فتترشا   -

 .  23ت  7. صص02. ش44.  فصلنامة نقد ا بی«. ها    تلقی گا امرمامنااج افق
 . ترجةتتة میةدستتعاد حنتتايی کااتتانی.    هرمن تاتتک معلتت(. 4030تتت پتتالةرت  يچتتا   )  

 .تهران: هرمس
شا ه و . ترجةتتة ماشيتتا  حستتانهتتام نقتتد ا بتتی معاصتترنظريتته(. 4037تتت تايستتنت لتت ئاس )

 فاطةه حسانی. تهران: نگاه امروش. 

هتام ا بتی معطت ف    ستار نظريته  (. »4031و احتد حةاتدم کنتدول )    ت ج ا مت میةدحسان
 . 471ت  400. صص0. شپژوهیمجلة ا  . «به خ اننده    قرن باسنم

. مجلة پژوهز شبان خا جی«. هام هرمن تاک ا بینقدم بر نظريه(. »4033ت خدايیت نرجس )

 . 30ت  11. صص12ش
. ترجةتتة  حةتتان ويستتی حصتتا  و فلستتفة نظريتتة ا بتتی متتد ن(. 4090شيةتتات پانتتر وم ) -

  ا  ن .  عبداهلل امانیت تهران:   
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 . ترجةتتةهتتام ا بتتی معاصتتر اهنةتتام نظريتته(. 4030نتتر ويدوستت ن )تتت ستتلدنت  امتتان و پا
 عبا  مخبر. تهران: طرح ن . 

ترجةتتة علتتی میةتتدم آستتاابا م.  اناستتی.  آمتتدم بتتر تأويتتل (.4097ستت ندم ت پانتتر ) -
 تهران: س    مهر. 

 . تهران: طرح ن .هرمن تاکت کنا  و سنت(. 4071ت ابسنرمت میةد )
 نگا .و. تهران: نقزپاا  ناچه(. 4031) بادمت من چهرت صانعی   ه

بر ستی نقا انتة هرمن تاتک ا بتی بتا ت جته بته نظريتات برختی          (. »4090صفانیت کتامباا ) ت 
 . 409ت  441. پاياا و شمسنان. صص23. ش44.  جسنا هام فلسفی«. فالس فان

  . تهران: سخن.اناخنیمطالعات ا بی و هرمن تاک منن(. 4097مقد ت مهاا  )ت عل م
 پ  . تهران:  وانگران.مرا  فرها  . ترجةةحلقة اننقا م(. 4031ت ک شناه مت  ي يد )

ک اتتز  ابتترت  . بتتها باتتات و فلستتفه    گفنگتت  (. 4033گتتا امرت هتتانس گئتت  گ ) تتت 
 ونگا : نقد فرهنگ. پاسلاک. ترجةهت تقرير و ارح شها  شوا يان. تهران: نقز

. ترجةتتة فكتترآو  : گتتا امرت  ي يدستت ن  (. 4097گتتا امرت هتتانس گئتت  گ و  يگتتران )   -
 خاا.  مجنبی   اينی. تهران: نشر اب

 . ترجةة میةد ضا اب القاسةی. تهران: ماهی.هرمن تاک(. 4091ت گروندنت ژان )

 . تهران: سخن. چاسنی ترجةه    هرمن تاک(. 4092ت معانت بابک )
. ترجةتة مهتران مهتاجر    اصتر هتام ا بتی مع  نامتة نظريته   انتز (. 4031ت مكا يکت ايرنا  يةا )

 میةد نب م. تهران: آگه.  و
. برگتر ان ناصتر  او ان. تهتران: مؤسستة     هتام ا باتات و نقتد   نظريته (. 4039م  انت برنتا ) ت 

 اننشا ات نگاه. 
 .0ش .4  تا غنتت ن .ابتتاذ م ي ستتف ةترجةتت «.هرمن تاتتک». (4070) .. ا ینا تتت نت کتت -

 . 242ت  430صص
تهتتران: پژوهشتتگاه فرهنتتگ انديشتتة    آمتتدم بتتر هرمن تاتتک.(. 4031تتت واعظتتیت احةتتد )

 اسالمی.
. ترجةتتة مستتع   علاتتا. هرمن تاتتک فلستتفی و نظريتتة ا بتتی(ت 4034واينستتهايةرت ج ئتتل )تتت 

 تهران: ققن  .
 . ترجةة مژ ه ثامنی. تهران: سانا.   يال گ(. 4091ت ومکت پانر )
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گتروه   ی اش افالتت ن تتا بتا ت.     آمتدم تتا يخی بتر نظريتة ا بت     (. 4031ت ها لندت  يچتا   ) 
 منرجةی ااراش: علی معص می و ااپ   ج  کز. تهران: نشر چشةه.  

ترجةتتة ستتجا   ستت بژکنا ينه    ا باتتات و فلستتفه.   (. 4091هتتالت  ونالتتد يتت جان )  تتت 
 بخناا م و  ياک  ابراهاةی. تهران:  ناام اقنصا .
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