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مساهمت گادامر در فلسفة علومانسانی


مهدی معينزاده
نویسنده مسئول

حميدرضا آيتاللهی
چکيده:

ماهيت فهم که دغدغۀ اصلي"گادامر" بود ،الجـرم وی را بـه سـوی توجـه فهـم ویـژه
علومانساني کرد .او هرچند در قول بهابتنای علومانسـاني بـر فهـم همدالنـۀ پدیـدارهـا
بهجای تبيين علي آنها (که معمول علومطبيعي است) پيرو "دیلتای" بود ،اما برآن بـود
که دیلتای هنوز مسحور اسـطورة روش اسـت .درحـاليکـه خـود ،روش را بـه پرسـش
ميکشيد و حقيقت را الزاما در چارچوب روش جستجو نميکرد .همين امر سبب گردیـد
که مدعای دیلتائي« :هرمنوتيک بهمثابه شالوده علوم انساني» در عين حفظ اعتبار کلـي
خود نزد گادامر ،معنا و مدلولي یکسره متفاوت پيدا کند .زیبائيشناسي آن چيـزی اسـت
که گادامر بهویژه با ارائۀ تأویلي نـو از نقـد سـوم کانـت (نقـد حکـم زیبـائيشناسـانه)،
زیبائيشناسي را اصل راهنمای علوم انساني قلمداد ميکند.
واژگانکليدی :گادامر ،هرمنوتيک ،فلسفه علوم انساني ،زیبائيشناسي ،امتزاج افقها.

 .دانشجوی دکتری فلسفه علم ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيdr_moinzadeh@yahoo.com ،

 .استاد فلسفه،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيhamidayat@gmail.com ،
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 .2مقدمه
گادامر در مهم ترین اثرش ،حقيقت و روش ،که در بردارنـدة امهـات تفکـر اوسـت بـه مـدلل سـاختن
ایــن ادعــا مــيپــردازد کــه حقيقــت در حــوزههــائي چــون هنــر و تــاریخ کــه فاقــد روشــي بــه صــلبيت
روش علومطبيعي هستند ،وجود دارد .هرچند هنر توسط "کانت" و تاریخ ،توسط متفکرین مکتب تاریخي
آلمان چنان تحليل شد که از معرفت بخشي تهي گشت .کانـت در نقـد سـوم ،اسـتقالل حکـم تـذوقي را
اعالم نمود .امر زیبا – که متعلق حکم تذوقي است -از جهتـي امـری بـود کـه مفـاهيم را در آن راهـي
نيست .حکم تذوقي دربارة چيزی هيچ معرفتي در باب آن چيز به ما نميدهد .گادامر شـاید بـه تأسـي از
"هایدگر" ،هرچند نه به معنای هایدگری آن – رخ دادن حقيقت در اثر هنری -هنـر را متضـمن حقيقـت
ميدید (.)Heidegger, 2011, p.118
گادامر معتقد است حتي اگر نظریۀ کالسک یوناني هنر – محاکـات – را نافـذ بـدانيم ،بـاز هـم هنـر
متضمن حقيقت اسـت .تقليـد از منظـر وی متضـمن گونـهای بازشناسـي و واجـد شـأن معرفتـي اسـت
( .)Gadamer,1989, p.114مکتب تاریخي آلمان – عنواني که عموما بـه رانکـه ،درویـزن و دیلتـای
اطالق ميشود -با تاریخ همان کرد که کانت با هنر کردهبـود .دیلتـای کـه شـاگرد "شـالیرماخر بـود"،
تأمالت او دربارة هرمنوتيک را به تاریخ تسری داد .هرمنوتيک شالیرماخر ،تفسير را عکس عمل تصنيف
یعني ره بردن از متن به ذهنيت مولف متن ميدانست .دیلتـای هـم معنـای اقعـۀ تـاریخي را در ذهنيـت
عامالن آن جست .باید توجه داشت کـه مقصـود او از تـاریخ کـل آن معـارفي اسـت کـه امـروز ،بيشـتر
علومانساني خوانده ميشوند .دیلتای علومانساني را عينيت یافتگيهای روح آدمي در تاریخ مـيدانسـت و
بههمينسبب تاریخ یا علومتاریخي بـرای او معـادل علـوم انسـاني بـود .بـه اعتقـاد گـادامر جسـتن فهـم
واقعۀ تاریخي در ذهنيت عاملين آن و از طریق بازسازی گذشته ،این حقيقـت را مکتـوم مـيدارد کـه مـا
همواره از منظر پرسشهای حال حاضر به جستجوی گذشته ميپردازیم و این امر قهرا بازسازی گذشته و
جستن تفسير واقعه را در ذهنيت عاملين آن ناممکن ميسازد .این امر خود به عاریشـدن تـاریخ و علـم
تاریخي از حقيقت منجر ميشود و علم تاریخي ناگزیر حقيقتي از سنخ حقيقـت علـومطبيعـي را طبعـا بـا
روشي مشابه همان علوم دنبال ميکند.
او ،سوبژکتيوکردن هنر توسط کانت و علوم تاریخي توسط مکتب تاریخي را مورد نقد قرار ميدهد .هنر
و علم تاریخي از منظر او متضمن حقيقتي خاص خود هستند .حقيقتي کـه بـر اسـاس سـوبژکتيویته بنـا
نشدهاست .گادامر برای ارائۀ نشانههائي از چنين حقيقتي به مفهوم بازی متوسل ميشود و ميگوید نحوة
بودن اثر هنری همچون بازی است .در بازی جدیتي مقدس هست که بر بازیگران سيطره دارد .بازی بـر
بازیگر چيره است نه بر عکس .بازی نه توسط بازیگران بلکه از طریق آنان به اجرا درميآید و هرگز بازی
برای بازیگر ابژه نميشود .عنصر «مشارکت» که بازیگر را به بازی ربط ميدهـد مـانع از صـورت بسـتن
رابطۀ سوژه – ابژه ميگردد .گادامر با امحاء سوبژکتيویته ،سنخي حقيقت را پيش ميکشد که خاص هنـر
و علومانساني است و البته به چنگ روش علومطبيعي درنميآید.
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مفهوم هرمنوتيک فلسفي که به آن خواهيم پرداخت در واقع جستن حقيقتي از همـين سـنخ در حـوزة
فهم بهطور عام است .بهعقيدة گادامر ،هرمنوتيـک نيـز توسـط آنچـه مـيتـوان نظریـه هرمنـوتيکياش
ناميد – و امثال "ا.دی .هيرش" و "اميليو بتي" داعيهدار آن بودنـد -سـوبژکتيو و بـه طبـع آن عـاری از
حقيقت گشته است.
 .2زيبايیشناسی الگوی علومانسانی
دغدغۀ اصلي گادامر ،بيتردید ارائۀ یک روششناسي برای علومانساني نبودهاست .حوزة فعاليت فکری
او را ميتوان فلسفه به معنای اخ و مح کلمه (بيافزودن هيچ مضافاليه دیگری به فلسفه) دانست.
عنایت وی به هرمنوتيک -که البته آن را نيز فلسفي ميکند-هم نه به دليل توجه به هرمنوتيک بهعنوان
مقصودی باالصاله ،بلکه بدان سبب بوده است که وی نيز همچون هایـدگر ،حقيقـت «بـودن» انسـان را
فهم ( )verstehenميشمرد و پدیدار فهم المحالۀ مسئلۀ هرمنوتيک را پيش ميکشد .گادامر مينویسد:
«به گمان من تحليل زماني هایدگر از وجود انسان ،بهگونه ای متقاعدکننده اثبات کـرده
است که فهم یکي از چندین رهيافتِ شناسندة انسان نيست ،بلکه نحوة وجود (دازایـن)
است .بههمين معناست که من در اینجا (کتاب حقيقت و روش) از اصطالح هرمنوتيـک
استفاده کردهام .این اصطالح مشير است به سویه اساسي انسـان ،برسـاخته از تنـاهي و
تاریخ مندی آن و لذا بر کل تجربه او از جهان ،محيط است .سویۀ فهم ،فراگيـر و کلـي
است» (.)Gadamer،1020،P. xxvii
مراد هایدگر از هرمنوتيک موسعترین معنای ممکن این اصطالح بود .او در بنـد  1هسـتي و زمـان در
معرفي پدیدارشناسي بهمثابه روش حاکم بر جستار کتـاب ،صـریحا از عنـوان هرمنوتيـک یـاد مـيکنـد.
"لوگوس"هر پدیدارشناسي دازاین خصلت هرمينيون دارد که از طریق آن ساختار هستي خود او و معنـای
اصيل هستي دادهشده در فهم دازاین از هستي معلوم مي شود .پدیدار شناسي دازاین علـم هرمنوتيـک بـه
معنای اصيل کلمه است.
چنانکه ميدانيم تفکر هایدگر در دورة پس از چرخش ،هرچه هرمنوتيکيتر شد و موضـوع تأویـل او از
هرروزینگي دازاین به متون و بهویژه شعر منتقل گردید .چنانکه پالمر او را هرمنـوتيکيتـرین فيلسـوف از
افالطون به بعد دانست (پالمر ،1311،ص .)110هرمنوتيک گادامر امـا ،کمتـر از هرمنوتيـک هایـدگر بـا
هستيشناسي و بيشتر با زبان ،تفسير متن و زیباشناسي پيوند دارد (.)West,1996, p.82
گادامر نيز ،در روند فعاليت فلسفي مح خود متوجه هرمنوتيک ميشود ،هرچند فلسفيدن او تـأثيری
ژرف بر هرمنوتيک (بهمثابه یک علم)و از این طریق بـر روششناسـي علـومانسـاني نهـادهاسـت .اگـردر
نمایندگان دیگر ،آنچه مکتب تفهمي در روششناسي علومانساني خوانده ميشود (مثال وینچ)،عنایت اوليه
به علومانساني سبب توجه به فلسفه (مثال توجه به فلسفۀ "ویتگنشتاین" ازسوی وینچ) گردیـده ،درمـورد
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گادامر عکس این مطلب صادق است ،یعني نزد وی توجه به فلسفه ،عنایت به علومانساني را از پي خـود
ميآورد.
اهتمام گادامر به فهم -که آن را نحوة بنيادین هستي انسـان مـيدانسـت -از دو طریـق او را متوجـه
علومانساني ساخت .نخست آنکه او در این علوم -خاصه در تاریخ ،حقوق و علـماللغـه -جایگـاهي ویـژه
برای فهم تفسير باز ميجست .دوم آنکه پدیدار فهم از نظر وی ذاتا تاریخي بود و علومتاریخي را در آثـار
وی بهمسامحت ميتوان معادل علومانساني انگاشت.
ترادف علومتاریخي و علومانساني ميراث دیلتای بود و نزد وی این ترادف از دو جنبه مطرح گردید .اول
آنکه دیلتای علومانساني را علومي ميشمرد که به مطالعـۀ عينيـتیـافتگيهـای حيـات آدمـي در تـاریخ
ميپردازند .عينيتیافتگيهائي چون اقتصاد ،جامعه ،سياست و . . .کـه در واقـع تأسيسـات روح آدمـي در
صحنۀ تاریخ هستند .جنبۀ دوم آنکه دیلتای به زمانمندی و تاریخمندی ذاتي هر تجربهای قائل بود و این
امر تجربۀ نافذ در علومانساني را برای او ذاتا تاریخي ميکرد .هرچند قبال نيز تالشي در جهت تصور فهم
(و متعلق آن یعني هرمنوتيک) بهمثابه مبنای روش شناختي برای علوم انسـاني ازسـوی دیلتـای صـورت
پذیرفته بود .ولي ،گادامر برای فهم شأني روششناختي قائل نبود .مطایبۀ رندانهای کـه در کتـاب اصـلي
گادامر ،حقيقت و روش ،هست در واقع مشعر است بر آنکه روش ،راه رسيدن به حقيقت نيست و حقيقـت
از چنگ انسان روش طلب بهدر ميرود (پالمر ،1311 ،ص .)126معنای دقيق این کالم بههنگام بررسـي
اجمالي تقابل آراء گادامر و "هيرش" واضحتر خواهد شد.
گادامر در مواجهه با آنچه علوم تاریخي ميخواند -و البته چنانکه گذشـت مـيتـوان ایـن اصـطالح را
معادل علومانساني انگاشت– بر آناست که این علوم نباید تالش کنند که پدیـدة انضـمامي را بـهمنزلـۀ
مصداقي از یک قاعدة کلي فهم نمایند و مورد «خاص یا جزئي» نيز فقط برای تأیيد «قانوني» که بـا آن
ميتوان پيشبينيهای عملي انجام داد ،بهکار نميآید .کمال مطلوب علومتاریخي (=انساني) بيشـتر فهـم
خود پدیده از حيث انضـماميت منحصـر بـهفـرد و تـاریخي آن بایـد باشـد .بـرای مثـال کمـال مطلـوب
علومانساني آن نيست که معرفت حاصل کند چگونه انسانها ،ملتهـا و حکومـتهـا دسـتخوش تحـول
ميشوند ،بلکه فهم این مطلب است که چگونه این انسان ،این ملت یا این حکومت آن چيزی اسـت کـه
شده است یا به بيان کليتر چه شد که آنها چنين شدند .سر مسئله آنست کـه موضـوعات علـومانسـاني
منحصر بهفرد و تکرار ناپذیرند (باتوجه به زمينـه و تـاریخمنـدی آنهـا) .بنـابراین ،نـوعي علـم مجـزای
غيرقانون بنياد ) (non nomotheticبرای اموری که دستخوش تغييـر و تفـاوت مـيشـوند ،همچنـان
ضروری است .از آنجاکه انقالب فرانسه با انقالب روسيه و البته هر انقالب دیگری بهطور ذاتي و نه صرفا
عرضي متفاوت است ،علمي قانون بنياد -از سنخ آنچه "کارل همپل" در کتاب کالسـيک خـود ،مطـرح
کرده -ناظر بـر ایـن پدیـدار نمـيتـوان یافـت ( .)Gadamer,1989,P.4براسـاس رأی همپـل قـانون
بهدست آمده از استقرا در صغری یا کبرای یک قياس قرار ميگيرد و با مورد جزئي تشکيل قياس ميدهد
( .)Hempel,1965, p.14ازاینرو مدل همپل قياسي -قانوني )(D-N: Deductive-Nomothetic
نيز ناميده ميشود.
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در واقع ،گادامر«غير قانون بنياد» بودن را خصلت اساسي آنچه ميتوان علومتاریخي یا انساني ناميـد،
ميداند .مراد او از قانون بنيادبودن همان خصيصه ایست که علمي همچون فيزیک بهمثابه مث ل اعـالی
علومطبيعي ،داراست .سنت کنتي ،علومانساني را تنزیل منزلتیافتۀ علومطبيعي ميانگارد .جنبهای از کـار
گادامر آنست که علوم انساني را از تشبه جستن مرعوبانه به علـومطبيعي رهـا سـازد .او برنمـيتابـد کـه
علومطبيعي الگوی علومانساني باشد .اما ،این فقط جنبۀ سلبي آراء اوست .از جانب ایجابي گـادامر در پـي
یافتن مدلي مناسب برای علوم انساني ،به حکم زیبایيشناسي-که مبنای نقد سوم کانت اسـت -متوسـل
مي شود .به تعبير دیگر گادامر بهجای علومطبيعي ،زیبائيشناسي را الگوی علومانساني قرار ميدهـد .سـر
این تشبه به زیبایيشناسي البته در آنست که هم زیبایيشناسي و هم علوم انسـاني ،پدیـدار را در تفـرد و
انضمام آن فهم ميکنند یا باید فهم کنند.
ازهرجهت گادامر هرگونه سخن گفتن در باب فلسفۀ علومانساني یـا تـاریخي را منـوط بـه نقـد حکـم
زیبائيشناختي ميداند .نقد حکم زیبائيشناختي مشابه نقد عقلمح (که مبنای نقد اول کانت بـود) یـا
حتي نقد عقلتاریخي نيست .حکم تاریخي بهعنوان حکم نافذ در علومانساني مشابه حکم علوم قانونبنياد
نيز مسلمأ نيست .حکم زیبایيشناسانه مبنای نقد سوم کانت (نقد قوةحکم) قرار ميگيرد .اساسأ کانت واژة
«حکم» را بر حکم زیبایيشناختي اطالق ميکرده است .او ميگوید:
«اگــر بنــا باشــد فهــم در کــل قــوة قواعــد تلقــي شــود ،حکــم ،قــوه در ذیــل قواعــد
گنجاندن خواهد بود .یعني قوة تشخي اینکه آیا چيـزی در ذیـل قاعـدهای مشـخ
قرار ميگيرد یا نه .منطق عام مشـتمل بـر هـيچگونـه قواعـدی بـرای حکـم نيسـت».
(کانت ،1311 ،ص .)02
عجب اینکه گادامر حقيقت و روش را نه با تاریخ که با زیبایيشناسي و آراء کانت آغاز ميکند ،پـس از
قرائت فقرات اوليه کتاب و مشاهدة روابط موجود فرو مينشيند.
پس حکم ،امری قاعدهمدار نيست و ذیل قواعد گنجاندن یک امر ،همـواره متضـمن جنبـهای تـذوقي
است .بهعبارت دیگر ذیل کلي در آوردن یک امر جزئي ،همواره حيثي زیبایيشناسـانه دارد .ایـن حقيقـت
بهویژه در مورد آنچه "کينت"حکم تأملي )( (reflectiveدر برابـر حکـم تعيـينگـر )()Determinant
ميخواند ،صادق است .کانت گفت:
«حکم بهطورکلي قوة اندیشيدن دربارة جزیيات بهمثابه اموری قرار گرفته در ذیل کليات
است .اگر امر کلي [قاعده ،اصل ،قانون] داده شده باشد ،حکمي که امر جزیي را ذیل آن
جای ميدهد «تعيينگر» است .اما ،اگر فقط جزئياتي داده شده باشند که بناسـت بـرای
آنها امر کلي یافت شود ،حکم صرفأ «تأملي» است( ».همان ،ص.)1
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حکم تأملي یا زیبایيشناسانه تا جائيکه اولویت را به امر جزئي در قياس با امر کلي ميدهد ،توجه بـه
تفرد و جزئيت ،ابژه را که از مقومات اساسي روششناسي علـوم انسـاني بایـد باشـد ،بـرآورده مـيسـازد.
بههمينسبب است که گادامر ميکوشد زیبایيشناسي و حکم زیبـایيشناسـانه را الگـوی حکـم تـاریخي
(حکم جاری در علومانساني) قرار دهد.
البته ،کانت -که آراء او در مورد حکم زیبائي شناختي مورد استفادة گادامر قرار گرفته– اقـوالي در بـاب
حکم دارد که ميتواند برای گادامر ناخواسته و دردسر آفرین باشد .کانت بهقوت معتقـد اسـت کـه حکـم
زیبائي شناختي و تذوقي متضمن حصول هيچ معرفتي نيست .بنابراین ،آنچه براساس حکم زیبائيشـناختي
بنا شود ،علم و معرفت نميتواند باشد 1.گادامر مسلما به این تألي رأی کانت در باب حکم تن در نخواهـد
داد .پذیرفتن این تألي یعني آنکه احکام علومانساني-که به احکام زیبائيشناسي تشبه جسـتهانـد– در بـر
دارندة هيچ معرفتي نيستند؛ چراکه همچون حکم زیبائيشناختي اثباتناپذیر ،غيرقابل تعميم ،فاقد روش و
در یک کلمه غيرعلمي و حتي باالتر از آن غير معرفتياند.
اینجا ،دو راه پيش پای گادامر گشوده است .او یا باید از رأی بدیع و پر بار خود در خصوص الگوسـازی
از حکم زیبائيشناختي برای احکام علوم انساني دست شوید یا آنکه بگوید حکم زیبائيشـناختي و تـذوقي
فقط محـدود بـه احسـاس زیبـائي نيسـت؛ بلکـه نحـوهای از شـناخت حقيقـت را هـم متضـمن اسـت.
بهعبارتدیگر علومانساني بهرغم آنکه نميکوشد پدیدار انضمامي را بهمنزلۀ مصداقي از قاعدة کلـي فهـم
کند همچنان علم و معرفت باقي ميماند .بدیهي است گادامر شق دوم را بر خواهد گزید .او در حقيقـت و
روش مينویسد:
«ذوق ،چيزی را ميشناسد .هرچند یقيناً این شناخت به شيوهای است که نميتـوان آن
را از جنبههای انضماميای که ابژه در آن واقع است ،جدا کرد و نميتوان آن را به قواعد
یا مفاهيمي فرو کاست .این به وضوح همان چيزی است که به ایدة ذوق برد اصـلياش
را ميبخشد .ذوق نحوه خاصي از معرفت را پي ميریزد» ).)Gadamer,1989, P.38
از نظر گادامر معرفتي که از تفکر در باب امر جزئي از آنحيث که جزئي است حاصل ميآید ،ميتوانـد
قاعدة کلي را جرح و تعدیل کند مثال در حقوق ،کاربرد انضمامي یک قاعدةحقوقي کلي مسـتلزم بـازفهم
آن قاعدة کلي و احيانا ایجاد تحولي در آن نيز است:
«علــم حقــوق ،علمــي اســت کــه در آن کــاربرد تکميلــي هرمنوتيــک عبارتســت از
انضماميکردن قانون . . .معرفت ما نسبت به قانون و اخالقيات نيز همواره با مورد جزئي
و منفرد تکميل ميشود ،حتي به گونهای مولدانه با آن تعيين ميگردد .حکمکننده نهتنها
قانون را بهطور انضمامي بهکار ميبندد ،بلکه از رهگذر همان حکم خویش بـه بسـط و
گسترش قانون کمک ميکند» ).(Ibid, P.95
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چنانکه مي دانيم یکي از منابع حقوق ،تاریخ احکام حقوقي است که در محاکم پيشين صادر شده است.
بنابراین ،صدور حکم حقوقي – که همان به انضمام و جزئيت در آوردن قاعدهای است – در بسط همـان
قاعدة کلي مؤثر است .از این مفهوم با تعبير «تاریخ اثرات» )- (History of effectsکه یکي از مفاهيم
اساسي تفکر گادامر است -سخن خواهيم گفت.
گادامر معرفتي را که از رهگذر حکمي چونان حکم زیبائيشناختي حاصـل مـيآیـد« ،معرفـت مثـالي»
) (Examplaryنام مينهد یعني معرفتي که از طریق مثال – که همان تفرد و جزئيت منحصـربهفـرد و
غيرعام امر جزئي است -فرا چنگ ميآید .معرفت مثالي مبنای اعتبار معرفتي احکامتاریخي یعني احکـام
علوم انساني است .فهم پدیدارهای مورد مطالعۀ علومانساني در جزئيت آنها صرفا تصـدیق یـک مفهـوم
قاعده یا قانون نيست ،این کار همچنين نوعي بصيرت اسـت .مشـاهده در پرتـو امـر انضـمامي و جزئـي
متضمن چيزی بيش از فهم این یا آن رخدادست .این امر متضمن گسترش توانائي فرد برای فهميـدن از
رهگذر غلبه بر قوانيني است که اندیشۀ او را محدود کردهاند ).(Gadamer,1989, p.68
گادامر این بصيرت کانت را که «مثالهای فقط در مواردی بسيار نادر مقتضيات قاعده (بهعنوان علـت
غائي) را به قدر کفایت برآورده ميسازند» (کانت ،1311 ،ص )112اخذ کرده و ميپروراند .کانت در واقـع
ميگوید که مصادیق همواره چيزی کم یا چيزی بيش از فحوای قوانين و قواعد عام را تـأمين مـيکننـد.
همين اشارت برای گادامر کفایت ميکند تا بگوید درسي که علومانساني از زیبایيشناسي ميگيرد آنسـت
که اگر کسي ميخواهد امر انضمامي را بفهمد نميتواند با تصورکردن آن بهمنزلۀ قاعدهای مجسم شـروع
کند ،پدیدةجزئي را نميتوان به منزله مصداق یا مثالي از یک قانون توصيف کرد .این نتيجـه در فهميـدن
فهم شایسته و بایسته در علوم انساني اهميت دارد .زیرا این واقعيت که قاعده بـه تمـام جوانـب مثـال ره
نميبرد [همان بصيرت کانتي که گادامر اخذکرده] دقيقا همان چيزی اسـت کـه مبـادرت نکـردن علـوم
انساني به "فهم پدیدة انضمامي و جزئي بهعنوان مثالي از قاعدة کلي"را موجه ميسازد .این امر حاکي از
نق  ،ناپختگي یا نادقيق بودن علم تاریخي (=انساني) نيست ،زیرا ماهيت موضوع آن ایجاب ميکند که
به شيوة خاص خود بررسي شود .پدیدههای علوم انساني مثالي از قاعـدة کلـي نيسـتند و ازایـنرو ،علـم
قانونمند به معنای مألوف آن ،الگوی آنها قرار نميگيرد .گادامر ميگوید آنچه مـثال روی دادن یـا روی
ندادن یک انقالب (به عنوان پدیدهای که موضوع علومانساني قرار ميگيرد) را رقم ميزند حکمي ارتجالي،
فاقدروش و اساسا زیبائيشناسانه است)Gadamer,1989, p.4( .
گادامر البته پا را فراتر از این نيز مينهد .او ذوق را نه فقط در حکم زیبائيشناسانه -که اساس معـارفي
چون ادبيات ،هنر و علومانساني است– بلکه در هر معرفت مفهوميای کـه سـعي دارد حـق واقعـي امـر
انضمامي را ادا کند دخالت ميدهد ) .)Gadamer,1989, pp.38-39حکم ذوقي حتي در علـومطبيعـي
همچون فيزیک نيز بهزعم وی نافذ است ،گو اینکه اکثر دانشمندان این علوم هرگز تفطن پيدا نکنند کـه
حتي در اخذ نظریات صائب و رد نظریات باطل ،ذوق در کار بوده است .وقتـي سـادگي و روشـني – کـه
آشکارا معایيری تذوقياند – از سوی فيلسوفان علم بهعنوان مالک برتری یک نظریـه بـر نظریـۀ دیگـر
مطرح ميشوند ،اگر این نشان از نافذ نبودن ذوق در فيزیک نيست ،پس نشان از چيست
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 .1ماهيت فهم در علومانسانی
فهم در علومانساني – بر اساس آنچه در مورد ماهيت احکام این علوم در بنـد  1گذشـت -نمـيتوانـد
عبارت باشد از گنجاندن پدیـدارهای انسـاني ذیـل قواعـد و قـوانين علمـي .بـا ایـن حـال ،فهـم را اگـر
«در ذیل گنجاندن» به شمار نياوریم چگونه بایـد آن را تلقـي کنـيم مـدلي کـه گـادامر ارائـه مـيدهـد
«امتزاج افقها» ) (Fusion of horizonsاست ( .)Ibid, p. 354بهعبارت دیگر از منظـر گـادامر هـر
گونه فهم -از قبيل فهم ناظر بر پدیدارهایانساني در علومانساني– در مدلي همچون امتزاج افقها ممکن
ميگردد.
پيش از پرداختن به این رأی گادامر ،باید قولي دیگر از وی را که بدان اعتقاد سخت دارد ،کاوید .فهـم
ایــن قــول البتــه مــا را در فهــم مــراد گــادامر از امتــزاج افــقهــا بــهعنــوان روش فهــم و مــاال روش
علومانساني – یاری خواهد رساند .این قول عبارتست از «استعاری بودن بنيادین فهم» .در واقـع یکـي از
پرسشهایيکه حقيقت و روش بدان دامن مي زند آنست که قول به اینکه فهم اساسا و ماهيتـا اسـتعاری
است ،چه معنائي دارد
آن خصلتي از استعاره که گادامر را مسحور خود کرده و او را واداشته که فهم را اساسا اسـتعاری بدانـد،
هماناست که "ارسطو" در بوطيقا یا فن شعر بدان اشاره ميکند .آنجا ارسطو استعاره را با جابهجـایي یـا
انتقال یکسان ميانگارد .استعاره دو جزء دارد :آنچه تحتاللفظي است و بدان حقيقي مـيگوینـد و آنچـه
مجازی است .حاصل انتقال ،در حالت آرماني همگون و یکپارچه شدن دو چيز است که بهنحـو اسـتعاری
بهیکدیگر پيوند یافتهاند ،بهطوریکه واژة حقيقي از حدود و ثغور پيشين خـود رهـا مـيشـود و گسـترش
ميیابد و اکنون بيش از آنچه معنا ميداد ،معنا ميدهد .با توفيق انتقال استعاری تعریف و تعيـين پيشـين
واژة حقيقي در آن "غيری" که بر آن اطالق ميشود ،درستي یا حقيقي بودن کاملتر خویش را ميیابـد.
در واقع ،استعاره انتقالي است از خود به غيری که چيزی نيست جز امر کمالیافتـه و فعليـتیافتـۀ خـود،
انتقالي از خانه به جائي که هرچند ظاهرا دور از خانه است ،اما درواقع امتداد خانـه اسـت" .دریـدا" وقتـي
ميخواست به حقيقت استعاره اشاره کند ،استعارهای دیگر یا به تعبيـر خـودش اسـتعارة اعظـم را بـهکـار
ميبرد ،عبارت حاکي از استعارة اعظم چنين بود :خانه دور از خانه« .خانه دور از خانه استعارة اعظم است،
یعني تصویری است استعاری برای فهم استعاره؛ دور از خانهبودن ولي باز هم در خانهبـودن ،دور از خانـه
اما در خانۀ خویش ،جایگاه بازیابي خویش ،گردآوری خویش و همانندی به خویش .اسـتعاره بـه خـارج از
خویشتن ره ميپوید اما باز همان خویشتن است» (.)Derrida,1975, p.55
پس ،وقتي گادامر فهـم را اساسـا اسـتعاری مـيدانـد ،گـوئي آن را حـائز چنـين خصـلتي مـيشـمرد:
«فهممطلق -که نحوة وجود انسان است -یا فهمنسبي یعني فهم چيزی ،باز جسـتن خویشـتن خـویش،
امتداد وجود خویش در آن چيزیست که هرچند بيگانه مينماید اما چيزی نيست جز امکـان روبـه تحقـق
خود ما» .اما ،گادامر با وجود اشاره به بصيرت دریدا در مورد استعاره و استفادة مکـرر از مفهـوم اسـتعاری
بودن فهم ترجيح ميدهد فهم – این حرکت از خود به خودیتر از خـود -را بـه مفهـوم دیگـری متعلـق
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بداند .این مفهوم البته ماهيتي جدا از ماهيت استعاره ندارد و ميتوان گفت کـه اسـتعارة متضـایف زبـاني
آنست .وی این مفهوم را به ( )bildungاصطالح کرده است معنای این کلمه شکلگيری یا تکوین است
و گادامر در باب مدلول آن چنين توضيح ميدهد:
«باز شناختن آنچه از خودمان است در آنچه بيگانـه اسـت و در آن خانـه گزیـدن .ایـن
همان جنبش بنيادی روح است که هستياش تنها مبتني است بر بازگشت از آنچه غيـر
است به خویشتن»).)Gadamer,1989, p.14
به اعتقاد گادامر ما در هر عمل فهم – هر لحظۀ بودن -حرکت و اهتـزازی در ظـاهر امـر از خـود بـه
سوی آن دیگری داریم .این «دیگری» عموما در فلسفه و خاصه در معرفت شناسـي موضـوع یـا متعل ق
معرفت (ابژه) خوانده شده است .نيازی به توضيح نيست که رابط ما بـا دیگـری تفـاوت مـاهوی بـا رابـط
سوژه -ابژه دارد .اما در باطن امر ،ما در ابژه هيچ درک نخواهيم کرد اال آنچه امتداد و امکان هنوز محقق
نشدة خودمان است .پس ميتوان گفت که ما در هر عمل فهم از حالتي که از خود حقيقي ما دورتر است
( اما به ظاهر خود ما مينماید) خارج ميشویم و به سوی آن دیگری (ابژه)ای ميرویم که هـر خصـلت و
ماهيتي هم فينفسه داشته باشد ،ما در او جز آنچه از حال فعليمان به خود حقيقيمان نزدیکتر اسـت ،در
نخواهيم یافت .آن تغييری که حصول معرفت به امری ،در جریان فهم در ما ایجـاد مـيکنـد تغييـری در
جهت از قوه به فعليت رسيدن خود ما است.
این حقيقت در فهم خاص جاری در علومانساني ،که از هرمنوتيک مضاعف برخوردار اسـت و طـي آن
دیالوگي حقيقي بين ما و آنچه فهمش ميکنيم در ميگيرد ،البته بارزتر است« .خود حقيقي» مکررا مـورد
توجه گادامر قرار ميگيرد و شاید بتوان طنين هایدگری تأکيد و صحه بر سخن "پارمنيدس" را از خـالل
آن شنيد که «بشو آنچه هستي» (هایدگر ،1320 ،ص . )120اما ذکر این نکته ضـروری اسـت کـه خـود
حقيقي که پارمنيدس به تالش در جهت تحقق آن ترغيب مـيکنـد ،هایـدگر عـدول از آن را «سـقوط»
) (Verfallenميشمارد ،دریدا «خانه دور از خانه»اش ميداند و گادامر هر عمل فهم را که نـزد او عـين
بودن است متوجه نيل بدان ميسازد ،عدم تعيني تام حکمفرماست .اهتزاز روح و حرکت فهم ،رو به خـود
حقيقي دارد .اما خود حقيقي خود بر خوردار از ضرورتي است که در هر عمـل اهتـزاز روح ( )bildungیـا
استعاره یا فهم ،در لحظهای ناپایدار -یک آن -قرار ميیابد و تعين پيدا ميکند تا خود بيقرار فهم بعـدی
شود .تفاوت خود فعلي و خود حقيقي ما صرفا آنست که این کاملتر است از آن به شرط آنکه هرگونه بار
ارزشي را از «کاملتر» بزدایيم .کاملتر بودن خود حقيقي نسبت به خـود فعلـي یعنـي صـرفا بـه فعليـت
رسيدن امکانها.
اکنــون اســتلزامات قــول گــادامر مبنــيبــر اســتعاری بــودن ذاتــي فهــم و پيامــدهای آن بــرای
علــومانســاني انــدکانــدک چهــره مــينمایــد .وی متضــایف اســتعاره-Bildung-را شــيوة معرفــت
خاص علومانساني ميداند .ویژگي فهم علومانساني – که مبتنيبر  Bildungاست– ایـن واقعيـت اسـت
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که ما به هنگام فهميدن یک واقعه یا امر واقع بهنحوی دگرگون ميشویم که این دگرگوني در عين حال
تحقق ماست .ما در هر عمل فهم ،متعلق فهم را نيز چنان دگرگون ميسازیم که دگرگـوني آن در عـين
حال روبه تحقق کامل آن دارد .این ،چيزی جز همان دور هرمنوتيکي مشهور نيست .گادامر مينویسد :در
تجربۀ هرمنوتيکي هر دو چيز دستخوش تغيير ( از خود بهدر آمدن و تحقق کامـل خـود) مـيشـود؛ هـم
معرفت ما و هم متعلق معرفت ما .دور هرمنوتيکي چيزی نيست جز تفطن به این که در هر عمل فهم ،در
کنه هر مواجهه ،بيگانگي و اتحاد در کار است .بنابراین گادامر بر آن ميشود که فهم ویژه علـوم انسـاني
اساسا هرمنوتيکي است.
 .9امتزاج افقها
اکنون زمينـه ،بـرای طـرح آمـوزة مشـهور گـادامر –امتـزاج افـقهـا در هـر عمـل فهـم– آمـادهتـر
بــهنظــر مــيرســد .وی چنانکــه مــيدانــيم ایــن آمــوزه را بــر بســتر هرمنوتيــک مطــرح کــرده ،امــا
از آنجـــا کـــه هرمنوتيـــک او هرمنـــوتيکي فلســـفي اســـت یعنـــي از تفکـــر در بـــاب وجـــود
) (Effective history / Wirkungsgeschichteآدمي و حتي فراتر از آن ،از تفکر در باب عامترین
مسئلۀ فلسفه -مسئلۀ وجود -بهبار آمده است ،ميتوان گفت «امتزاج افقها» آموزهای برای فهـم وجـود
آدمي و فهم وجود به معنای عام هم است .اهميت آموزة امتزاج افقها را از ایـن منظـر بایـد فهميـد کـه
گادامر آن را در تقابل تلقي خاص مکتب تاریخي آلمان از فهم تـاریخ پـيش مـيکشـد .مکتـب تـاریخي
گذشته را قابل بازسازی ميانگارد و بدینترتيب گذشته و حال دو ساختار متمایز فرض ميشوند که یکـي
(گذشته) ابژة دیگری ميتواند واقع شود .گادامر با قول به تاریخ اثرگذار ،گذشته را مندرج در حال ميدانـد
و ازاینرو ،نگاه از حال به گذشته مستلزم نزدیکشدن افق ایـن دو و درنهایـت امتـزاج آنهـا مـيگـردد.
ازسویدیگر گادامر بر هرمنوتيکي بودن فهم در علومانساني -با وصف اینکه وی هرگونه فهم دیگـری را
نيز هرمنوتيکي ميداند -تأکيد ویژه دارد .بنابراین ،ميتوان گفت که امتزاج افقهـا در قلمـرو مضـيقتـر
آموزهای برای فهم روششناسي علومانساني است.
ما ،مناسبتر آن ميدانيم که دو جزء عبارت امتزاج افق را متمایز از هم مطرح کنيم ،یعني ابتدا مفهـوم
«امتزاج» و سپس مفهوم «افق» را پيش بکشيم .این تفکيک عبارت خواهيم دید که بـه مفهـوم عبـارت
تفکيکناشده وفادار ميماند.
 .9-2امتزاج
قسمت عمدهای از آنچه در باب امتزاج ميتوان گفـت ،در بنـد 8همـين مقالـه از نظـر گذشـت آنچـه
در هر عمل فهم -یعني آنچه در هر مواجهۀ آدمي با جهان در هر لحظـۀ بـودن  -رخ مـيدهـد بـهزعـم
گادامر رخدادی از جنس امتزاج است .گوئي برای او یگانه رابطۀ اصيل ممکن بين دو امر ،امتزاج آنها بـا
یکدیگر است .امتزاج نيز رابطهایست که در آن هر یک از طرفين از خود بهدر ميآید و بهسوی «غيری»
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رهسپار ميشود که هر چند غير از خود اوست اما امکان نهایي خود اوست ،یعني از خویشتن حاضر او بـه
خویشتن حقيقياش نزدیکتر است .آنچه گادامر در مفهوم امتزاج برجسته و غني ميیابـد ،انکـار ارتبـاطي
بين دو امر است که در ضمن آن یکي از آن دو ذیل دیگری (که این دیگری معمـوال قاعـدةکلي اسـت)
درميآید ،رابطهای که یکي از طرفين رابطه را ابژه ميسازد و یا آن را چيزی به فعليترسيده و تمامشـده
ميانگارد.
گادامر در حقيقت و روش بهنحوی مبسوط ) )Gadamer,1989, pp.340-345از سـهگونـه ارتبـاط
که بين ما و امر دیگر امکان تحقق دارد سخن ميگوید .او بين هـر یـک از ایـن سـهگونـه رابـط و سـه
نــوع فهــم متمــایز تنــاظری برقــرار مــيکنــد .در شــکل اول ،آن «امــر دیگــر» بــر مبنــای تصــور امــر
نوعي طبقهبندی ميشود .این امر دیگر البته ميتواند فرد انساني ،اثر هنری یا رخدادیتـاریخي باشـد .در
مورد فرد انساني آنچه در رابطه نوع اول محقـق مـيشـود آن اسـت کـه«دیگـری» تحـت تعمـيمهـای
روانشناسانۀ متعارف همگاني یا کلي گوئيهای بدیهي در باب رفتار آدميان و انواع شخصيتها مقولهبندی
ميشود .در مورد آثار ادبي و رخدادهای تـاریخي نيـز بـا نادیـدهگـرفتن یکتـایي آنهـا ،ایـن رویـدادها و
آثار ،صرفا بهمنزلۀ نمونههایي از ویژگيهای نمونهوار یا کلي تلقـي مـيشـوند .بـهطورخالصـه مشخصـۀ
اساسي گونۀ اول آنست که دیگری بهعنوان ابـژه ،تحـت تسـخير در مـيآیـد .مشخصـۀ بـارز گونـۀدوم
آنست که هرچند دیگری را تحت قوانين عام در نمـيآورد و غيریـت آن را بـهرسـميت مـيشناسـد ،امـا
اینجا دیگری بهمنزلۀامری تمامشده و تحققیافته تلقي مـيشـود کـه مـيتـوان تـام و تمـام توصـيفش
کرد .گونۀسوم رابطۀ من -تو ،نه از ميل سرکش به ابژهساختن رنـج مـيبـرد و نـه دیگـری را بـهمثابـه
امر مختوم تلقي ميکنـد اینجـا بـرعکس ،دیگـری و البتـه خودمـان نيـز امـوری تمـامنـاشـده و هنـوز
در حال تحققایم .بنابراین ،هرگونه رابطۀآزاد ،باز و گشوده (رابطهای از سـنخ تعلـقداشـتن بـه یکـدیگر)
بين ما و دیگری ممکن مي گردد .بـدیهي اسـت امتـزاج فقـط وقتـي ممکـن اسـت کـه دو امـر ممـزوج
هنوز اتمامنيافته باشند .امتزاج و گونۀسوم رابطۀ من. . .تو بههم تعلق دارند و متقـابال پرتـوی بـر مفهـوم
همدیگر ميافکنند.
تأکيد گادامر بر بيربط بودن «قصد مؤلف» در فهم متن یا متضایف تاریخي آن قصـد عامـل تـاریخي
در بررسي واقعۀتاریخي ،ميتواند مفهوم امتزاج را شفافتر کند .پيداست که اگر قصد مؤلف ،معنـای مـتن
را رقم زند یا قصد شخصيتيتاریخي تبيين آن واقعۀتاریخي را بهدسـت دهـد ،مـا بـا امـری ذاتـا متعـين
و مختوم روبهروئيم .ميدانيم که گادامر بهجای اگاهي از قصد مؤلـف یـا قصـد عامـل تـاریخي ،عبـارت
عمال ترجمـه ناپـذیر )( (das wirkungsgeschichtlich bewusstseinبـهمعنـای تقریبـي ایسـتادن
در معرض جریان آن تاریخي که هنوز مؤثر و کاراست) را قرار داد .مقایسۀ این مفهوم دیناميک گـادامری
با مفهوم ایستای قصد مؤلف اشکار ميسازد که کداميک حقيقتا بـا مفهـوم امتـزاج مـيتوانـد هماهنـگ
باشد و البته مفهوم امتزاج را نيز قابل فهمتر ميکند .در واقع گادامر با انکـار تقـرر معنـای یـک مـتن یـا
علت وقوع واقعهای تاریخي یا علت بروز وضعيتي اجتماعي در قصـد و نيـت مـؤلفين و عـاملين آن مـتن
یا واقعه یا وضعيت ،نتایج بعدی مترتببر آنها یـا اهميـتشـان بـرای نسـلهـای بعـد را محـل تحقـق
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معنای متن یا علت یک واقعه ميداند .بـدین ترتيـب معنـا یـا علـت ،امـری از پـيش حاضـر نيسـت کـه
فقط باید فهم شود ،معنا در طول تـاریخ شـکل مـيگيـرد و محق ق مـيشـود .معنـا همـان «تـأثيراتي»
است که متن یا عمل عـاملين تـاریخي همچنـان در طـول زمـان حتـي تـا عصـر حاضـر از خـود بـروز
ميدهد.
در موضع گادامر ،زمان خصم نيست ،بلکه همدسـت مفسـر اسـت .زمـان بـه اعمـال و
نتایجاشان مجال ميدهد که تأثيراتشان را بهوجودآورند و بهاین ترتيب آشکار سازند کـه
مربوط به چه هستند (في ،1321 ،ص.)818
بهنظر ميرسد مهمترین جنبۀ امتزاج ،آنست بر اینکه در هر رابطۀ اصيلي -همچون فهم -تنش ميان
دو امر هرگز زائل شدني نيست .هر دو امر ،در حال بسط و خارجشدن از خویشاند و این بسط و خروج را
پایاني نيست .جایگاه واالی «دیالوگ» و «دیالکتيک» در اندیشۀ گادامر نيز ميتوانـد سـرنخهـائي بـرای
فهم این مفهوم کليدی تفکر وی -امتزاج -بهدست دهد .توجه گادامر به دیالوگ ازآن جهت بود کـه وی
اعتقاد داشت معنا در ضمن یک دیالوگ است که متولد ميشود .دیالوگ آنجا حقيقي اسـت کـه حقيقـت،
بهراستي از پيش نادانسته باشد و در جریان بحث شناخته شود .دیالوگ از حد دانـش و شـناخت شخصـي
طرفين مشغول بدان ،فراتر رفته و توسط خود لوگوس هدایت ميشود .طي یک دیالوگ حقيقي ،حقيقـت
حتي در حصر و ضبط آنکه ظاهرا رهبر دیالوگ است نيز باقي نميماند .رهبر دیالوگ نيز همواره هنـوز در
موضع جهل است .بدیننحو دیالوگ راستين مانع و رادع «ذهنيت» ميشود ..در حقيقت و روش نيز تأکيد
بر روی دیالوگ بسيار غليظ است(.)Gadamer,1989, pp.356-371
 .9-1افق
افق آن است که در زمينهاش پدیدارها فهم مـيشـوند و مبـين اینکـه هـر فهمـي فقـط در زمينـهای
موقعيتمند یعني زمانمند و مکانمند ممکن ميگردد .گادامر از این موقعيت به «سنت» تعبير مـيکنـد.
اگر فهم همواره شکلي از گفتگوست ،سنت نيز همواره طرف دیگر گفتگو و در واقع مقـوم فهـم ماسـت.
فهم در هرحال فهم سنت است یا بهتر بگویيم هر گونه فهم ،لحظهای از سنت است .فهـم عبارتسـت از
مشارکت در جریان سيال سنت ،در لحظهای که گذشته و حال بههم برميآميزند ( .(Ibid, P.275جایگاه
فهم نزد گادامر تقریبا مشابه جایگاه «واقع بـودگي» ) (Facticityدر اندیشـۀ هایـدگر اسـت .بـه گمـان
هایدگر ،دازاین همواره خود را در وضعيتي که از قبل وجود داشته است ،ميیابد .بر همان نسق ،سنت نيز
در اقوال گادامر عبارتست از وضعيتي که ما همواره از قبل خود را در آن ميیابيم و طبيعتـا یگانـه طـرف
تخاطب ماست .قول هایدگر مبنيبر گوش سپردن به ندای هستي در آراء گادامر بهصورت گوش سـپردن
به «سنت» درميآید .سنت آن تاریخي است که هنوز مؤثر و کاراست ( )wirkungsgeschichteو ما در
بودن امان ـ در فهم ـ در معرض این تاریخ هنوز مؤثر ،ایستادهایم .معنای دقيق تاریخيبودن فهم از نظـر
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گادامر –که عموما تلقيهای نسبيگرایانه و پلوراليستيک از آن ميشود -همين تعلق ذاتي فهم به تـاریخ
و سنت است.
تأکيد گادامر بر سنت را ميباید در متن تأکيد او بر بيپيشفرض نبودن هـيچ فهمـي یـا بهتـر بگـویيم
بيپيشفهم نبودن هيچ فهمي فهميد .این پيشفهم که مقدم بر هر فهم و مقوم آنسـت در نظـر گـادامر
چيزی جز سنت نيست .گادامر تأکيد ميکند که باید نسبت به سنت تعصب داشت و این بـر کسـاني کـه
بهزعم من درک درستي از مفهوم سنت نزد وی نداشتهاند ـ کساني همچون هابرماس ـ گـران مـيآیـد.
سنت ،به اعتقاد گادامر یگانه مخاطبي است که در جریان مکالمۀ منجربه زایـش حقيقـت ،ممکـن اسـت
طرف گفتگوی ما باشد .سنت در واقع یگانه دستمایۀ فهم ماست و هر فهمي البته اگر قرار است اصـيل
باشد ،ميباید بر بستر سنت صورت بندد .تردیدی نيست که تعصب ورزیدن بر سـنت ،متـرادف تأیيـد آن
نيست ،بلکه به معنای «دچار» سنت بودن است .ما وقتي دچار امری هستيم ،حتي ،انتقاد از آن امـر نيـز
تعصب ورزیدن بر سر آن محسوب ميشود؛ چراکه نشانگر این است که هنوز آن امـر ،بـرای مـا زنـده و
تپنده است.
رابطۀ ما با سنت ،آنچنانکه گادامر تصریح ميکند ،رابطهای از سنخ تعلـقداشـتن ()zugehorigkeit
است .گادامر متوجه نسبت موجود ميان «گوش سپردن»« ،تعلق داشتن» و «خدمت کـردن» اسـت کـه
کلمــۀ ( )zugehorigkeitبــه آنهــا دارد »Horen« .بــه معنــای اســتماع »gehoren« ،بــهمعنــای
تعلقداشتن به چيزی و « »gehorigبه معنای «در خور» یا «متناسب» است .ما به سنت ـ که متناسب
و فراخور وجود ما محقق شده و البته عکس این قضيه نيز صادق است -از طریق گوش سـپردن بـه آن،
تعلق داریم .آدمي قهرا متعلق به زمان و مکان خاصي است .سنت ،زندان آدمي نيست .توهم اینکه سنت،
محدودیت است فهم باژگونه این حقيقت است که سنت ،امکان فهم و بهتبع آن امکـان وجودداشـتن بـه
آدمي ميدهد .هر مقومي ،محدد نيز هست چنانکه امر نامحدود ،نـامتقوم اسـت و کمتـر مـيتـوان آن را
«موجود» محسوب داشت .آنچه حدی مينهد ،قوام ميدهد و بر عکس .ما برای وجود داشتن ،نا گزیـر از
آنيم که فرزند پدر و مادری باشـيم .فرزنـد پـدر و مـادری بـودن البتـه بـه لحـاظ ژنتيکـي و اجتمـاعي،
محدودیتهائي بر ما اعمال ميکند؛ از قبيل خصوصيات ظاهری ،خلقوخو و رفتار و . . .امـا مـا فقـط بـه
شرط این محدودیتهاست که ميتوانيم وجود داشته باشيم .رفتار پدر و مادر را کـه سـبب رسـوخ برخـي
رفتارها در دوران کودکي ـ که هنوز فاقد قدرت انتقادیم ـ در ما ميشود ميتوان نقد کرد ،اما این نقد،خود
مکالمه ای با آنان است .انتقاد از رفتارهای جاری در یک خانواده نشان از تعلق بدان خانواده اسـت .حتـي
نميتوان شروطي را که وجود ما در خانواده بر ما مينهد محدودیت نام نهاد ،چراکه تنها «فهم» و یگانـه
«وجود» راستين آنست که چيزی جز دیالوگي دائمي با آنچه در خود ميیابيم یا آنچه خود را متعلق بـدان
ميدانيم ،نباشد.
گادامر خود این مطلب را در حقيقت و روش چنين خالصه کردهاست« :تعلق داشتن به سنت به وضوح
نه شرطي محدودکننده ،بلکه شرطي است کـه فهـم [در اندیشـه گـادامر همـان وجـود] را امکـان پـذیر
ميسازد» ) .)Ibid, p.329اگر «استعارة اعظم» دریدا را به مساعدت فرا خوانيم ،توان گفت که سنت در
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واقع «خانۀ» ماست و آنچه ما بر سنت عرضه ميکنيم و در واقع ميافکنيم خانه دور از خانه است .بـدون
خانه ،خانه دور از خانه نيز وجود نخواهد داشت .فقط تعلق داشتن (=علقهداشتن ،عالقهداشتن ،بستهبودن)
به سنت ،عزیمت از سنت و پيافکندن سنتي دیگر را ممکن ميسازد.
بنابراین ،مقصود گادامر از افق را ميتوان زمينۀ فهم (یعني سنت بعالوهی تمام آن شروطي کـه مقـوم
فهم است) و آن دورنمائي دانست که فهم با پيش چشم نگهداشتن ان قوام ميیابد 8.مـراد وی از امتـزاج
افقها را نيز ميتوان چنين خالصه کرد :امتزاج افقها جریان از خود بيگانگي و از نو به خودرسيدن ميان
دو امری است که تفاوت زماني دارند ( )uberliferungیا امور هـمزمـاني کـه بـه سـنتهـای متفـاوت
متعلــقانــد ( .)ubersetzungمشحصــۀ اصــلي چنــين ارتبــاطي بــين دو امــر ،همــان انتقــال اســتعاری
( )ubertragungاست (واینسهایمر ، 1321 ،ص.)180
بدینترتيب ،ميتوان گفت که گادامر در روش شناسي علومانسـاني بـهجـای قصـدگرائي ،روی تـاریخ
اثرات و چرخۀ هرمنـوتيکي و بـهجـای«قانونيـت بـاوری» ) ،)nomologismروی «تاریخيـت بـاوری»
) (historicismتأکيد دارد .شاید جدولي که "برایان في" در کتاب «فلسفۀ امـروزین علـوم اجتمـاعي»
آورده است جهت افتراق موضع تاریخي باور گادامر از قول به روائي الگوی«قياسي -قانون بنيـاد» مفيـد
باشد.
قانونيت باوری

تاريخيت باوری

عام

خاص

نوع

فرد

تکرار

تازگي

یکساني

تفاوت

بيزماني

زمانمندی

 .3هرمنوتيك فلسفی و روش علومانسانی
سؤال این است :آیا هرمنوتيک مشخصـا فلسـفي گـادامر مـيتوانـد محملـي بـرای تحقـق گونـهای
روششناسي در علومانساني باشد گفتيم که نه پيریزی شالودهای برای علـومانسـاني و نـه هرمنوتيـک
هيچکدام برای گادامر مقصود باالصاله نيستند .گادامر از معدود افرادی است کـه در بازپسـين دهـههـای
قرن بيستم هنوز فيلسوف بهمعنای مألوف کلمه باقيمانده است :کسي که نه به فلسفههای مضاف بلکـه
به خود فلسفۀ مح دلمشغول است .خود گادامر نيـز در مقابـل روششناسـي علـومانسـاني مسـئوليتي
برعهده نميگيرد« :من خواهان آن نيستم که نظامي از قواعد را برای توصيف روال روشمند علومانساني
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تدارک بينم چه رسد به هدایت آن ) (Gadamer,1989,p. xxviiiاما آنچه در واقع امـررخ داده آنسـت
که هم خود گادامر -البته بهصورتي قهری و در پي دنبال کردن اسـتلزامات آراء فلسـفي خـود – متوجـه
علوم تاریخي (= انساني) گردیده و هم عموم اندیشمندان حوزة فلسفه علـومانسـاني او را از اعـاظم نحلـه
هرمنوتيک در روششناسي علومانساني شمردهاند .اما آیا واقعا هرمنوتيکفلسـفي گـادامر بهـرهای بـرای
آنچه امروز علوم انساني خوانـده مـيشـود ،دارد بـرای پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤال بایـد وجـه فلسـفي
هرمنوتيکفلسفي دقيقا مشخ شود و معلوم گردد هرمنوتيکفلسفي در تغایر با کـدام هرمنوتيـک قـرار
ميگيرد
برجستهکردن مغایرتي که هرمنوتيک گادامر با گونـه دیگـری از هرمنوتيـک کـه نماینـدة معاصـر آن
"ای.دی هيرش") (E.D. Hirschاست به فهم وجهفلسفي هرمنوتيک گادامر مدد خواهد رساند .هيرش
در کتاب «اعتبار در تأویل» ) (Validity in Interpretationکه عمال نخستين معرفي گادامر به مخاطـب
امریکایي است در حاليکه هر منوتيکفلسفي گادامر را آماج قرار داده ميگوید« :اگـر مـا نتـوانيم اصـلي
برای افتراق ميان تأویلي که معتبر است و تأویلي که معتبر نيست اعالم کنيم ،فایدهای اندک در نگـارش
کتابهائي دربارة متون یا نظریۀهرمنوتيکي وجود خواهد داشت» ) .)Hirsch,1967, p.2هيرش بر حق
است؛ البته نه در این مورد که فایدهای در نگارش مثال حقيقت و روش وجود ندارد؛ بلکه بر حق اسـت در
این مورد که هر منوتيک گادامر اساسا هيچ معياری در خصوص روائـي یـا نـاروائي تأویـلهـا بـهدسـت
نميدهد .گادامر به این مسئله نيک واقف است اما آن را یک کاستي بـرای موقـف خـود نمـيشـمارد .او
اساسا کار و رسالت دیگری بـرای خـود قائـل اسـت« :دلمشـغولي واقعـي مـن فلسـفي بـوده و هسـت،
نه آن چيزی که ما باید انجام دهيم یا حتي انجام ميدهيم بلکه آن چيزی که ورای خواست و عمـل مـا
برایمان رخ ميدهد» ) .)Gadamer,1989, p. xxviii.از منظر گادامر فهم برای فرد رخ ميدهد .فهـم
از جنس انجام دادن نيست تا متعلق اوصاف درسـت یـا نادرسـت ،معتبـر یـا نـا معتبـر و . . .قـرار گيـرد،
بلکه متحملشدن است .ایستادني در معرض تاریخ اثرات است .گادامر «ایدة برساختن» را کـه بـه تعبيـر
خودش ) (Ibid, p.452ایدة مرکزی بسياری معارف از قبيل نظریۀ هرمنـوتيکي افـرادی چـون هيـرش
است ،به چالش ميطلبد .اگر گادامر ميخواست جملهای بر سبک و سياق مارکس بر زبـان آورد احتمـاال
ميگفت« :فيلسوفان تاکنون در تغيير جهان ـ ایده بر ساختن ـ کوشيدهاند ،اکنون نوبت فهم جهان است.
تأویل کردن ،یک بر ساختن ـ از هر سنخ که در نظر آوریم ـ نيست ،بلکه در معرض چيزی قرار گـرفتن
است».
گادامر در حقيقت و روش پس از آنکه نحوة وجود اثر هنری را همانند بازی یا نمایش ( )Speilدانست،
بحث را به تراژدی یونان ميکشاند و در واقع تضمن هنر (و به تبع آن علومانساني) بر حقيقت را هماننـد
حقيقت مستتر در تراژدی مي انگارد .او بين هر منوتيک فلسفي و تراژدی همساني بسيار مـيبينـد .شـاید
مهمترین وجه همساني این دو چنين باشد که هر دو حکایت از آن دارند که هيچ کاری برای انجام دادن
وجود ندارد ) .)Ibid,P.557تنها معرفت اصيل ،معرفت به حدود و ثعور فهم و عمل آدمي است  .گـادامر
ميگوید در تراژدی ،قدرت ارادة آدمي با قدرتي که از آن فراتر اسـت و مـا تقـدیرش مـينـاميم ،مواجـه
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ميشود .در تراژدی آموختن از طریق رنج رخ ميدهد؛ «آنچه آدمي ميبایست از طریق مصـيبت یـا رنـج
بياموزد این یا آن چيز نيست ،بلکه بصيرت دربارة حدود و ثغور آدمي است ،در باب مطلقبودن حائلي کـه
آدمي را از عالم قدس جدا ميسازد» (واینسهایمر ،1321 ،ص.)10
هرمنوتيک فلسفي گادامر ،تماشای فهم آدمي است .وی واژة یوناني ) (theorionرا در معنای مخالف
آموزه و ایدة «برساختن» بهکار ميگيرد ،اما نه به آن مفهوم که نظریه (= )theoryبا عمل مغایرت دارد.
برای گادامر ،بودن اصيل ،فهم اصيل ،هر منوتيک اصيل ،فلسفۀ اصيل و ...همـه بـهنحـوهای مواجهـه و
مشارکت در عالم تعلق دارند که بهترین واژه برای توصيف آن«تماشاگری» بهویـژه تماشـاگری تـراژدی
است .تماشا هم به معنای مشاهدهکردن است و هم به مفهـوم همراهـيکـردن (مشـي= راه) و همراهـي
همدالنه .تماشاگر تراژدی ،بازیگر فعال نيست و اجازه ميدهد که وقایع بر او بگذرند اما با گـذر وقـایع در
عين حال همدل و همراه است و بدان رضا ميدهد .فهم برای گادامر انفعال است ،فهم را فقط مـيتـوان
تماشا کردو البته فعاليتي کارسازتر از انفعال قابل تصور نيست .بيهوده نيست که گادامر پای تقـدیر را نيـز
بهميان ميکشد .ما در برابر تقدیر نيز تماشاگریم ،آن را مشاهده ميکنيم اما فقط وقتي ميتوانيم فعاالنـه
در آن مشارکت جوئيم که با آن مماشات کرده باشيم ،یعني همخواني و همراهي رضامندانه .و بدانيم کـه
آنچه از تقدیر ـ همچون خود تراژدی ـ بر جای ميماند ،حصول این امر یا آن امر نيست ،بلکه فهم تقدیر
است .فهم معتبر ـ اگر مسامحتا چنين تعبيری را در اندیشـۀ گـادامر ممکـن بـدانيم ـ فهمـي اسـت کـه
تصویری درست از انفعالي بودن خود دارد ،از ایستادن منفعالنه در جریان سنتي که عمـدتا توسـط زبـان
حمل ميشود.
آیا چنين تلقيای از فهم ،فلسفه ،تاریخ ،تقدیر ،آدمي و ....ميتواند روشي بـرای معرفتـي کـه بـا تمـام
وجود ،مناقشات خود را «علم» ميداند ـ علم انساني ـ ارائه دهد بهنظر ميرسد اگر علم انسـاني همـان
علم انساني مألوف باشد چنين امری ممکن نيست .گادامر خود بدین دقيقه واقف است وقتي در حقيقت و
روش ميگویدG :تنها چيز علمي ،وقوف یافتن برآنچه هست و در نظر آوردن آنچه همواره روی ميدهـد
به شيوهای اساسا کلي است» ) .)Gadamer,1989,P.512مقصود از«آنچه هست» احتماال آن چيـزی
است که بدون تصرف و تعرض رخ ميدهد .گوئي گادامر علم را فهم بدون قصد تصرف و تعرض ميداند.
علم هرچند همواره داعيۀ مشاهدة بيغرض و بيطرف داشتهاست ،اما همچنانکه هایـدگر مـدلل سـاخته،
تکنولوژی بر علم تقدم وجودی دارد (هایدگر ،1008،ص .)31یعني علم مسـبوق بـه داعيـۀ دسـتکاری و
تصرف و همواره مصبوغ بدان است .این حقيقت شامل علم انساني نيز ميشود و ميبينم که امروز چنـان
از مهندسي اجتماعي سخن ميرود که از مهندس راه و ساختمان.
بدینترتيب علم مدرن را با فهم آنچه هست ،کاری نيست هرمنوتيکفلسفي گادامر اگر قرار باشد بهکار
روش شناسي علوم انساني هنوز بهکار آید -کاری که خود گادامر البتـه هـيچ اهتمـام و عالقـهای بـه آن
نداشــت -بایــد علمــي یکســره دیگرگــون بســازد؛ «عــالمي دیگــر ببایــد ســاخت وز نــوآدمي» .مشــکل
هرمنوتيکفلسفي با روششناسي علومانساني بس بنيادیتر از مسائل تبيين و پيش بيني و ...است.
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.1نتيجهگيری
ميتوان گفت که گادامر با جستجوی حقيقت در عرصههائيکه روشي منضبط و مضبوط بر آنها حاکم
نيست – عرصههائي همچون هنر -در پي آن بود که در علومانساني نيز چنين حقيقتي را فـارغ از قيـد و
بند روش مطرح سازد .چنين حقيقتي آنگونه کـه گـادامر در حقيقـت و روش نشـانههـای آن را بـهدسـت
ميدهد ،حقيقتي است خارج از قالب دوگانۀ سوژه – ابژه .او ،ابتناء حقيقت بر این دوگانه را در عرصههای
هنر و تاریخ به تفصيل به نقد مي کشد تا زمينه را برای طرح حقيقت غيـر مبتنـي بـر دوگانـه مـذکور در
علوم انساني مهيا سازد .به اعتقاد او حتي هرمنوتيـک هـم کـه بيشـتر در هرمنوتيـک رمانتيـک و نظریـۀ
هرمنوتيکي مجال ظهوریافته بر دوگانۀ سوژه – ابژه متکي است مگر آنکه بـهمثابـه هرمنوتيـکفلسـفي
مطرح شود .هرمنوتيک فلسفي همچون تراژدی است که در آن تجربـه ،نـه یعنـي فراگـرفتن ایـن یـا آن
موضوع بلکه یعني پـي بـردن بـه تنـاهي ذاتـي آدمـي .حـال آیـا آنچـه نـاظر بـر چنـين حقيقـت غيـر
سوژهای -ابژهای است آیا مـي توانـد یـک علـم باشـد بـهنظـر مـيرسـد حقيقتـي کـه گـادامر مطـرح
ميکند نميتواند متعلق هيچ علمي قرار گيرد مادام که آن علـم ،علـم باشـد .مگـر آنکـه چيـزی دیگـر از
علم مراد کنيم .گـادامر البتـه نشـانههـائي بدسـت مـيدهـد کـه مـرادی دیگـر از علـم کـردهاسـت .در
سلسلهسخنرانيهائي که سالهـا بعـد از انتشـار حقيقـت و روش ،خطـاب بـه پزشـکان کـرد ،3مفهـومي
پيش کشيد که به اعتقاد او همواره بخشي از بدنۀ معرفت خود را معطوف به این مفهـوم مـيسـازد .ایـن
مفهوم را گادامر) (Knowing-howنـام نهـاد (Gadamer,1996:34( .اگـر حقيقتـي کـه از تجربـه
فرادست ميآید فقط تفطن به تناهي آدمي است ،پس معرفـت بدنـهای همـواره مشـعر بـر ایـن حقيقـت
مي گردد .اما قسمتي از این بدنه همواره خود را معطوف به پرسش «حاال و در موقعيـت حاضـر چـه بایـد
کرد » ( )Knowing- howميکند .علم مزعوم گادامر از چنين معطوفشدني نضج ميگيرد.
پینوشتها
 .1البته ،کانت در فقراتي از کتاب «نقد قوة حکم» بهویژه آنجا که به دو مسئلۀ هنر و نبوغ ميپردازد ،با
قول به معرفتبخشي این هر دو ـ که به هيچروی قاعدهمند نيستند -تلویحا برای حکم زیبـائيشـناختي
ارزش معرفتي قائل ميشود (ر.ک ،ص 81ـ)118،101،188
 .8اینکه چگونه فهم با پيش چشم داشتن دورنما ـ که در مفهوم افق مستقر است ـ قـوام مـيیابـد بـا
تفسيری که هایدگر از زمان آینده ميکند بهتر قابل درک است و شاید گـادامر نيـز چنـين مفهـومي را از
همين تفسير هایدگر گرفته باشد .ميدانيم که هایدگر مراتب زمان (گذشته ،حال ،آینده) را ذاتـا متعلـق و
مرتبط با احوال و اطوار وجود دازاین ميدانست .در ميان مراتب زمان آینده کامل و اصـيل اسـت؛ چراکـه
دازاین همواره در حال طرحاندازی است و همين طرحاندازی که طبعا متوجـه آینـده اسـت ،وجـود حـال
حاضر او را قوام ميدهد .در این ميان البته مرگ نقشي حياتي دارد .مـرگ بـهعنـوان امکـاني کـه همـۀ
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امکانها با آن پایان ميیابند دازاین را متوجه آینده ميکند .بهعبارتدیگر دازاین با پيش چشم نگهداشتن
آینده ـ که در مرگ متقرر است ـ اکنون قوام و وجود دارد.
 .3این سخنرانيها بعدا در مجموعهای بنام جمعآوری گردید.
فهرست منابع
پالمر ،ریچارد ( )1311علم هرمنوتيك .ترجمۀ محمدسعيد حنائيکاشاني ،تهران ،نشر هرمس.
داوریاردکاني ،رضا و دیگران ( )1328فلسفه و بحران غرب .تهران ،نشر هرمس.
في .برایان ( )1321فلسفة امروزين علوم اجتماعی .ترجمۀ خشایار دیهيمي ،تهران ،طرح نو.
کانت .ایمانوئل نقد قوة حکم ( )1311ترجمۀ عبدالکریم رشيدیان ،تهران :نشر ني.
کوزنزهری ،دیوید ( )1311حلقة انتقادی .ترجمۀ مراد فرهادپور ،انتشارات گيل با همکاری انتشـارات
روشنفکر.
واینسهایمر ،جوئل ( )1321هرمنوتيك فلسفی و نظرية ادبی .ترجمۀمسـعود عليـا ،تهـران :نشـر
ققنوس.
هایدگر .مارتين ( ،)1320هستی و زمان .ترجمۀ سياوش جمادی ،تهران :انتشارات ققنوس.
Derrida, Jacques (1967), Of Grammatology. Trans, Gayatri Spivak,
Baltimore: John Hopkins university Press.
& Gadamer, H.G, (1996), The Enigma of Health, trans, J.Gaiger
N.Walker, Stanford
University Press.
____________ . (1989), Truth and Method. Revised Translation by
Joel weinsheimer and Donald .g. marshall. New york: Seabury Press.
Heidegger, M. (1962), The Question Concerning Technohogy and
Other Essays, Translated by Williom Lovitt. New york: Harper and
Row.
__________ . (2011), Basic Writngs. Routledge.
Hempel, c. (1965), Aspects of Scientifie Explanation. New York:
The Free Press.
Hirsch,E.D. (1967), Validity In Interpretation. New Haven: Yale
University --Press.1967.
West, D. (1996), An Introduction to Continental Philosophy.
Cambridge: Polity Press.

