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مراد فرهادپور

همانطور كه مي دانيد شايد بهترين اصل براي فهميدن هرمنوتيك گادامر همان است كه پل ريكور اسمش را
«فاصله گذاري بيگانه ساز» ميگذارد ،يعني آنچيزي كه به يكمعنا ،اصل اساسي علوم اجتماعي در دورهي جديد است و تحت
عنوان «عينيگرايي» در مباحث مختلف به آن اشاره كردهاند .در علوم اجتماعي عينيگرايي متضمن فاصلهگرفتن از موضوع
است ،اين يعني شما بهعنوان سوژه از موضوع دور ميشويد و بعد اين فاصلهگذاشتن به شما اجازه ميدهد كه موضوع را به
صورت عيني مورد بررسي قرار دهيد ،همان بحث قديمي ناظر بيطرف؛ ناظري كه ديدگاه خاصي ندارد ،از نقطهاي كه معلوم
نيست كجاست ،از جايي خارج از كل موضوع ،بدون هرگونه وابستگي به موضوع ،در نهايت بيگانگي و غرابت با موضوع ،به
موضوع نگاه ميكند.
هرمنوتيك گادامر حركتي كلي است در جهت خالف اين اصل عمدهي علوم انساني ،و استوار است بر مسئلهي
مشاركت در موضوع .از همين روست كه گادامر در مقابل عينيگرايي ،نوعي تاريخيگرايي را قرار مي دهد.
كاري كه گادامر قصد دارد تا با اتكا به فلسفهي هايدگر انجام دهد اين است كه از تقابل سوژه و ابژه فراتر رود .مثل خيلي از
جريانات ديگر در فلسفهي مدرن ،از جمله دورهي دوم ويتگنشتاين ،مباحث فنومنولوژي هوسرل ،كارهاي خود گادامر و بحث-
هايي كه در نظريهي انتقادي هست ،هرمنوتيك هم ،خصوصاً هرمنوتيك تاريخيگراي گادامر ،چالشي است با همان گرفتاري
اصلي تفكر مدرن ،يعني تقابل سوژه و ابژه .اينجا «مشاركت» حمل بر اين ميشود كه ما يك ناظر بيطرف بيروني نداريم كه
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فاصله بگذارد و موضوع را بفهمد ،بلكه از آغاز نوعي درگيري قبلي با موضوع وجود دارد كه اين درگيري قبلي در متنِ يك
وضعيت رخ ميدهد و همين جا هم هست كه ما با مفهوم مشاركت روبه رو مي شويم .منتها مشاركتي كه گادامر به آن اشاره
ميكند قسمي ديالكتيك دوري و نزديكي است يا به قول ريكور اصل فاصلهگذاري هم بهشكلي در اين مشاركت ملحوظ است.
سادهتريناش را شما در ادراك حسي ميبينيد كه در آن نوعي ارتباط از راه دور برقرار ميشود .در ديدن يك موضوع ،شما
خواه ناخواه بايد مقداري از آن فاصله بگيريد تا بتوانيد آن را ببينيد ولي اين ديدن ،ديگر ديدني جامع ،بي طرفانه و كلي حاكم
بر موضوع نيست .شما در جايي ميايستيد و در نسبت و ارتباطي با موضوع قرار ميگيريد .در همان محيطي كه آن موضوع
هست -اگر بخواهيد آن را ابژه كنيد -شما هم در واقع بهشكلي ابژه هستيد ،شما هم جزيي از محيط هستيد ،نه يك ناظر
انتزاعيِ بيروني كه كل آن محيط بصري را تحت كنترل دارد .بايد از يك درخت فاصله بگيريد تا آن را در كليتاش ببينيد .در
عينحال شما هميشه از يك زاويه به آن درخت يا ابژه نگاه ميكنيد ،هميشه يك جايي ميايستيد و نگاه ميكنيد و آنجايي
كه ايستادهايد ارتباطي دارد با آن جايي كه درخت هست .شما در همان فضايي كه درخت هست قرار داريد و بنابراين ارتباطي
سواي اين ديدن و دانستن با درخت داريد .دانستن شما دانستني انتزاعي و كلي نيست ،دانستني است مشروط بر وضعيتتان
در ارتباط با آن درخت ،حاال همين نكته در مورد ادراك حسي لحاظ را ميتوان دربارهي مابقي امور هم در نظر گرفت ،از
ادراك عملي تا اخالق ،رابطه با ديگري ،مسئلهي تفسير متون ،تفسير فرهنگها و تفسير تاريخ.
آنچيزي كه در اين جا مهم است اين است كه در هرمنوتيك گادامر ،اين حالت ديالكتيك دوري و نزديكي ،اين ارتباطي كه از
راه دور برقرار ميشود ،اين مشاركت همراه با فاصله ،نشاندهندهي حفظ تفاوت ها است .يعني ما در عين فهم ديگري ،در عين
فهم موضوع ،تفاوتمان را با آن حفظ ميكنيم .اين نكتهي مهمي است كه هرمنوتيك گادامر را از رجعت به هرمنوتيك
رمانتيك باز مي دارد .در هرمنوتيك رمانتيك -شالير ماخر -اصل اين بود كه من بايد ديگري را حتي بهتر از خودش بشناسم،
من بايد بر فاصلهي خودم با ديگري غلبه كنم ،موضوعي كه من مي خواهم بفهمم بايد براي من آشنا شود .اين كار هم عمدتاً
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از طريق همدلي يعني يك ابزار روانشناسانه صورت ميگرفت و من از طريق همدلي ،خودم را در جاي ديگري قرار ميدادم و
كل هستي او براي من آشنا ميشد و من او را حتي بهتر از خودش ميفهميدم.
گادامر بين «من» و «تو» سه نوع رابطه قائل ميشود :در يك جا من كسي هستم كه تو يا ديگري را بهعنوان ابژه طبقهبندي
ميكنم ،مثالً در ديدگاه نژادپرستانه ،فرضاً يك اجتماع سياه يا يك فرد سياه را به عنوان جزيي از طبقهي سياه طبقهبندي مي
كنم و مشخصاتي كه آن طبقه دارد را به آن سرايت ميدهم .حالت دوم جايي است كه هرمنوتيك رمانتيك ميآيد ،من نمي-
خواهم ديگري را ابژه كنم و او را در طبقهبندياي كلي قرار بدهم ،و غرابت و منحصر بهفرد بودن ديگري را ميپذيرم .كامالً
ميپذيرم كه اين ديگر يك مورد خاص منحصر بهفرد است كه من بايد خودش را درك كنم .منتها اين خودش را درككردن
در واقع آن مرحله ي سوم را باز در برندارد.
در مرحلهي سوم من خودم را هم در اين رابطهي فهم ديگري به عنوان سوژهاي كه آنهم داراي پيش داوريها و پيشفرض-
هايي هست قرار ميدهم.
در دو مرحلهي اول «من» هنوز آن ناظر بيروني است .صحبتي از آن كه خود من هم تاريخي دارم ،خود من هم داراي شرايط و
پيششرطهايي هستم نيست و بنابراين عمالً نميتوانم ادعا كنم كه ديگري را مستقل از پيشداوريهاي خودم كامالً فهميدهام
يا حتي او را بهتر از خودش فهميدهام .اينجا تفاوتي وجود دارد .در دو حالت اول اين «من» هنوز اين قدر بيرون است كه اصالً
وضعيت تاريخي خودش مطرح نميشود .در حالت سوم« ،من» هم داراي وضعيت تاريخي و پيششرطهايي است« ،موضوع» يا
«ديگري» هم داراي پيششرطها ،موقعيت و گذشتهي خاصي است .تفاوت اين دو در عين مشاركتشان حفظ ميشود و
همين تفاوت در عين مشاركت است كه اجازه ميدهد مسئلهي حقيقت مطرح شود .در هرمنوتيك رمانتيك اگرچه اصل بر اين
است كه من داخل ذهن طرف ميشوم و با ذهن او يكي ميشوم ولي اين ذهنيگرايي نهايتاً كامال با عينيگرايي پيوند خورده-
است؛ يعني در هرمنوتيك رمانتيك ،خودم ،مني كه دارم با آن ديگري يكي ميشوم ،بهعنوان سوژهاي تاريخي مطرح نيستم،
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بنابراين ميتوانم بگويم فهمي كه من بهدست ميآورم فهم عيني است .يعني من در ديگري بهعنوان يك موضوع منحصر بهفرد
نفوذ ميكنم و او را حتي بهتر از خودش ميشناسم و اين آگاهياي كه بهدست ميآورم حقيقت است .در اينجا ديگر جايي
براي يك جور حقيقت مستقل از هر دو تاي ما وجود ندارد .در حالي كه در مورد سوم دقيقاً تفاوت بين من و ديگري در عين
مشاركتي كه ما با هم براي فهم برقرار ميكنيم اجازهي ورود به حقيقت ميدهد ،براي اينكه ديگري هم ممكن است خودش
را درست نفهميده باشد .هيچ دليلي ندارد وقتيكه فرضاً اين ديگري يك عصر تاريخي است ما بگوييم مثالً حقيقت رنسانس
همان تصوري است كه مردم عصر رنسانس از خودشان داشتهاند .حاال ما خودمان را ميگذاريم جاي آنها و حتي از خودشان
هم بهتر رنسانس را ميفهميم و اين يعني معني رنسانس به شكل عينياش.
چنين چيزي نيست .ما مجبوريم بگوييم درست است كه درك ما از رنسانس هيچوقت درك عيني و يگانه درك صحيح نيست
اما درك مردمِ رنسانس از خودشان هم ضرورتاً بري از تحريف و سركوب و خال نيست .حقيقت اتفاقاً جايي پيدا مي شود كه ما،
هم اين مشاركت را داريم ،يعني تالش براي فهم اين موضوع را كه در آن ،من ،يك سوژه تاريخي هستم و موضوع نيز يك ابژه-
ي تاريخي است ،و هم تفاوت بين اين دو تا را ،كه اين باعث ميشود نه من پيشداوريهايم را به معني اصل موضوع قرار بدهم
و نه خود موضوع بهعنوان يك امر كامالً عيني جلوهگر شود .در هر دو مورد ما با افقهاي معنايياي سروكار داريم كه ميتوانند
تنگ و باريك بشوند.
در هر دو مورد ،برخورد من با ديگري يا برخورد من با موضوع باعث ميشود كه من ،هم در مورد پيشفرضها و نكاتي كه در
درون خود موضوع هست انتقادي بشوم (فرضاً ببينم يك متن چه معانياي را دنبال ميكند ،پرسشهاي درون خود متن
چيست ،آيا متن خودش به اين پرسشها آگاه هست يا نه) و هم خودم ميتوانم به پرسشها و پيشفرضهايي كه در اين
فرآيند به من اجازه ميدهد تا متن را بفهمم آگاه شوم .هر دوي اينها نوعي فرآيند تاملي را ميطلبد .اين تفاوت اجازه ميدهد
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كه نه ذهنيت من بر موضوع حاكم شود نه ذهنيت آن ديگري ،بلكه هر دوتاي ما ذهنيتمان را در خدمت جستوجوي
حقيقتي درميآوريم كه وصل به خود موضوع است ،اصل موضوع ،اصلي كه فرضاً آن متن دارد دربارهاش صحبت ميكند.
در هرمنوتيك گادامر ما همين ديالكتيك دوري و نزديكي را داريم ،فاصله و مشاركت را داريم كه به آن اجازه ميدهد هم از
هرمنوتيك عينيگرايي مثل ديلتاي و امثال او فاصله بگيرد و هم برنگردد به هرمنوتيك رمانتيكي مثل شالير ماخر.
حاال بعد از اين توضيحات مقدماتي ،فكر ميكنم ميتوانيم برويم سراغ كتاب اصلي گادامر ،كتاب «حقيقت و روش» .از عنوان
كتاب ميشود چند مسئله بيرون كشيد و تامل كرد .چرا «حقيقت» و «روش» در تقابل با هم قرار داده شدهاند؟ البته تقابل،
اين جا مثل همان حالت ديالكتيكي دوري و نزديكي است ،يعني گادامر دو مفهوم حقيقت و روش را گرفته و آنها را با همديگر
سنجيدهاست .كتاب فقط حقيقت يا روش نيست ولي در عينحال نشاندهندهي تنشي ميان حقيقت و روش است .اين همان
تنشي است كه به كمك اسامي ديگري هم ميتوانيم بيانش كنيم ،فرضاً هايدگر و دكارت .اگر به اصل فلسفه مدرن بازگرديم و
همان مضمون هميشگي دكارتي ،مي بينيم كه در آنجا براي فهم عيني موضوعات يا واقعيت تالشي صورت ميگيرد كه نهايتاً
بر مفهوم سوژه استوار است يعني بازميگردد به ذهن فردي و آن يقيني كه اين ذهن به خودش دارد -همان «من فكر ميكنم
پس هستمِ» دكارتي -و بعد البته با اين مشكل روبه رو ميشود كه به اين يقين عينياي را كه هر سوژهاي از طريق بازگشت به
خودش ميتواند پيدا كند چگونه عاميت ببخشد .اگر قرار است اين يك دانش عيني باشد بايد يونيورسال و كلي باشد و همهي
سوژه ها بايد به همين ديد از واقعيت برسند .اين جاست كه مفهوم «روش» پيش كشيده ميشود و «تامالت» دكارتي به آن
«گفتار در روش» دكارت منجر ميشود كه چگونه با شروع از اين بنياد يقيني سوژه ميتوانيم به ديدي يونيورسال و كلي از
جهان برسيم كه اعتبار علمي هم داشته باشد  .بنابراين ديديم كه چگونه در چنين ديدي از جهان -در لوكاچ ،كانت و دكارت-
روش عاملي اساسي و تعيينكننده براي دسترسي به حقيقت عيني ميشود .درواقع ميشود گفت كه دو مفهوم عينيت و
ذهنيت يا عينيگرايي و ذهنيگرايي كه بنيان فلسفه مدرن هستند خودشان را در مفهوم روش متجلي ميكنند و همين مفهوم
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است كه در فلسفهي مدرن خصوصاً بورژوايي ،در نئوكانتيسم و در علوم انساني به يك اصل بدل ميشود و اجازه ميدهد كه
علوم انساني از علوم طبيعي نسخهبرداري كند .در قالب پوزيتيويسم هم مجدداً به يك اصل بدل ميشود و كل پوزيتيويسم
نهايتاً متكي است بر مفهوم يگانهي روش واحد علمي كه هم براي علوم طبيعي معتبر است و هم براي علوم انساني .
هايدگر هم يكي ديگر از جريانات تفكر مدرن است كه چون اين تقابل سوژه و ابژه و عينيگرايي و ذهنيگرايي همراه با آنرا
ميخواهد زير سوال ببرد ،مفهوم روش را هم زير سوال ميب رد و در تقابل با آن مفهوم حقيقت را قرار ميدهد .در دورهي اول
هايدگر ،اين مسئله از طريق تحليل دازاين و هرمنوتيك دازاين مطرح ميشود و در دوره دوم ،اين حقيقت بيشتر خودش را در
قالب زبان متجلي ميكند .نكتهي اساسي در اينجا اين است كه مفهوم حقيقت مستقل از مفهوم روش طرح ميشود .حقيقتي
كه در فلسفه هايدگر هست ،يعني همان جستوجوي او براي پرسش از معناي هستي ،خودش را از طريق روش جلوهگر نمي-
كند .گادامر دقيقاً همين خط هايدگر را دنبال ميكند و قصد دارد تا نشان دهد كه مفهوم روش نميتواند بنيان هرمنوتيك
باشد.
براي او فهم ،نوعي دانستن روشمند نيست بلكه نوعي رخداد هستيشناسانه است .پرسش گادامر اين نيست كه چگونه ميتوان
فهميد؟ «با چه روشي؟» يا «معيارهاي فهم صحيح چيست؟» .پرسشاش اين است كه اصوالً «فهم چگونه رخ مي دهد؟» .به
همين علت هم پرسشاش هستيشناسانه و يا بنيانيتر از هرمنوتيكهاي قبلي است .منتها گادامر ،برخالف هايدگر ،اين
جدايي حقيقت از روش و اين تاكيد هرمنوتيك بر رخداد هستيشناسانه فهم را در ارتباط با تحول تاريخي علوم انساني بسط
ميدهد .به همين علت ديالكتيك نزولي را هم طي ميكند و سعي مي كند بحثهاي فلسفياي را كه درباره فهم بهعنوان يك
رخداد طرح ميكند با مفهوم فهم در علوم انساني مرتبط كند .و البته علوم انساني هم حوزهي وسيعي دارد و هم
«زيباشناسي» هم «تاريخ» و «علوم اجتماعي» و هم مهم تر از همه «نقد ادبي و مسئلهي تفسير و درك متون» را دربرمي-
گيرد.
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گادامر در كتاب «حقيقت و روش» در سه قسمت مباحث خود را دنبال ميكند:
بخش اول مربوط به زيباشناسي است .بخش دوم كه مهمترين و مفصلترين بخش است بازميگردد به علوم تاريخي-معنوي،
هرمنوتيك و تاريخ هرمنوتيك ،و تاحدي موضوع را مي شكافد ،از شالير ماخر تا ديلتاي ،بعد بهسراغ هايدگر مي آيد و سپس
بحث هاي خود را مطرح ميكند .بخش سوم كتاب هم برميگردد به مسئلهي زبان كه ميتوان گفت بخش نو و ابتكاري كار
گادامر است .در بخش اول كه به زيباشناسي ميپردازد ،باز با همان دوگانگي عينيگرايي-تاريخيگرايي تحت عناويني جديد
روبهروييم .گادامر مفهوم اصلي استتيك مدرن تحتعنوان «تجربه زيباشناختي» را كه در كانت نقطهي اوج آن را شاهديم در
مقابل مفهوم هايدگري «هستي شناسي اثر هنري» قرار ميدهد .تجربهي زيباشناختي باز هم متكي است بر همان تقابل سوژه
و ابژه .مسئله اين است كه «زيبايي چيست؟ من چگونه زيبايي را درك ميكنم؟ درك صحيح زيبايي چه معيارهايي دارد؟
تجربه زيباشناختي چگونه بهدست ميآيد؟» و سپس بحث در باب عينيت اين تجربه ،اينكه مثالً آنچه من ميگويم زيباست
چگونه ديگران هم به اين قضيه ميرسند كه اين زيبا است .آيا اين يك امر صرفاً ذهني و فردي است يا يك جور زيبايي عام.
در كانت اين قضيه كامالً در قالب تقابل سوژه و ابژه پرورده ميشود و وي در نقد سوم خود تالش ميكند تا پيشفرضهاي
استعاليي اين تجربهي زيباشناختي را مطرح كند.
گادامر كل زيباشناسي كانت را بازسازي ميكند و سعي ميكند آنجايي را كه اين زيباشناسي دارد حالت انتزاعي و
سوبژكتيويستي خودش را از دست ميدهد برجسته كند .او مفهوم ذوق و حس مشترك متعلق به يك اجتماع را برجسته مي-
كند و جنبهاي تاريخي به زيباشناسي ميدهد .سپس در ادامهي تحول زيباشناسي مفهوم بازي را از شيلر ميگيرد -كه آن نيز
تا حد زيادي استوار بر كانت بوده -و سعي ميكند از طريق نوعي پديدارشناسي بازي ،تجربهي زيباشناختي را از حالت منجمد
تقابلي سوژه با ابژه بيرون بكشد ،و در نهايت هم متكي ميشود بر نظريهي هايدگر در مورد اثر هنري ) (Work of artو
تاكيدي كه هايدگر بر  Workميگذارد ،يعني عمل يا كاري كه اثر هنري انجام ميدهد و از ديد هايدگر همان تجلي حقيقت
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است .در اين جاست كه ما وارد هستيشناسي اثر هنري ميشويم و اثر هنري ديگر ابزاري نيست كه در ما تنها حسي را ايجاد
كند .بر عكس ،معناي اثر هنري و تاثيرش در خودش نهفته است .در واقع اثر هنري درونماندگار است ،و چيزي نيست كه به
بيرون از خودش صرفاً رجوع كند و فرضاً به ما معرفتي از بيرون ببخشد .بلكه چيزي است كه از آغاز ما را به سمت خودش
ميكشاند و ما با آن نوعي رابطه قبلي داريم .بدينترتيب همان ديدي كه در فهم هرمنوتيكي هست در رابطه با اثر هنري هم
كامالً برجسته و بارز ميشود .
ما نميتوانيم اثر هنري را تنها يك ابژه كنيم و از ديد يك سوژه به آن نگاه كنيم ،بلكه ميتوانيم به آن پاسخ بگوييم ،ميتوانيم
با آن وارد ديالوگ شويم ،ميتوانيم با آن به مشاركت برسيم ،اين يعني اثر داراي افق و فضايي است و من نيز داراي فضاي
فكري خودم هستم ،اين دو فضا و اين دو افق در همديگر آميخته ميشوند و اين ميشود همان مشاركت من در اثر و مشاركت
اثر در من ،و از اينجا هم هست كه فهمي از اثر برميخيزد و اثر فراخواني ميدهد و اين فراخوان متكي است بر موقعيت
هستيشناسي و وضعيت من .اثر به سنتي تاريخي تعلق دارد ،من هم به يك سنت تاريخي تعلق دارم و وقتي من در كوران
همان سنتي باشم كه اثر هست ،خواه ناخواه اين فراخوانِ اثر مرا هم جذب ميكند .البته نكته مهم در اينجا اين است كه نبايد
عنصر تفاوت را فراموش كرد .مسئله اين نيست كه من و اثر هر دو به يك سنت تعلق داريم و بههمين علت جذب همديگر
ميشويم .افراد ميتوانند به آثار هنري سنتهاي ديگر هم جذب شوند بهشرطي كه آن گشودگي را در خودشان داشته باشند و
اجازه دهند كه آن اثر در ارتباطي هستيشناسانه با آنها قرار بگيرد و فراخوان شان را برايشان بفرستد.
نكته مهم ديگر اين است كه تعلق به سنت در مورد اثر به اين معني نيست كه اثر امري سنتي به مفهوم بد آن است ،به اين
معني كه ما فقط جايي اثر هنري داريم كه تكيه اي بر سنت هست و بنابراين سنتشكني يا نوآوري در اينجا به معني گسست
و قيچيكردن دنبالهي تاريخي است ،زيرا اگر از اين چنين ديدگاهي نگاه كنيم قاعدتاً بايد اثر هنري مدرن براي ما غيرقابلفهم
شود ،چراكه درونماندگاري اثر ديگر با رابطهي اثر با وضعيتي تاريخي و سنت تعديل نميشود .بنابراين كل هنر آوانگارد كه
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مجموعهاي است از قطعكردنها و سنتشكنيها قاعدتاً بايد خارج از فهم هرمنوتيكي ما قرار بگيرد .اما اين طور نيست .سنت و
مشاركت در سنت ،تفاوت با سنت را ناديده نميگيرد .پس وقتي ميگوييم هستيشناسي اثر هنري ،به اين معني نيست كه اثر
هنري از پيش در قالب نوعي جريان سنتي و تاريخي ،تعيين شده است و فقط از متن آن ميجوشد و بيرون ميآيد؛ بلكه به
اي ن معني است كه در واقع به قول گادامر هر اثر هنري با بهوجودآمدنش تمام نسبت هايي را كه ميان آثار هنري قبلي بوده
تغيير ميدهد .يعني با قرارگرفتن در فضاي هستيشناسانه آثار هنري ،هر اثر جديدي حتي بهصرف كندن از سنت ،بهصرف
شكستن سنت ،مفهوم و معناي آن سنت را دگرگون ميكند .اين بنيان تاريخمندي غربي است كه در آن سنتشكني را داريم
ولي اين سنتشكني به آن معنا نيست كه ما گسستي كامل از گذشته انجام دادهايم؛ بلكه به اين معناست كه هر ابتكار ،هر اثر
هنري آوانگارد يا هر اثر هنري مدرن ،حتي با شكستن و كندن از زمينهي سنتي ،معناي آن زمينه را تا حدي براي ما تغيير
مي د هد .بنابراين ما باز هم با آن سنت و با آن زمينه در ارتباطيم ،منتها اين اثر جديد تمام روابط قبلي در آن فضا را دگرگون
ميكند
گادامر در بخش زيباشناسي ،از تجربهي انتزاعي متكي بر سوژه  -ابژه به تجربهي هرمنوتيكي حركت ميكند .جايي كه هم
سوژه و هم ابژه هر دو متعلق به تاريخ و سنتاند و در متن وضعيتي خاص با همديگر روبهرو ميشوند و مشاركتي همراه با
تفاوت را ايجاد ميكنند.
بخش دوم كتاب «حقيقت و روش» كه به تاريخ و علوم انساني مربوط ميشود و مفصلترين بخش كتاب است ،با بررسي
تاريخي هرمنوتيك آغاز ميشود و ريشههاي تاريخي هرمنوتيك را ميشكافد ،سپس وارد شالير ماخر و ديلتاي ميشود ،به
نوآوري و انقالبي كه هايدگر بهپاكرده ميپردازد و بعد بحثهاي خود را مطرح ميكند ،بحثهايي كه تا اندازهاي ملهم از
فلسفهي ارسطوست .در اين بخش باز مي توانيم مفهوم تقابل را ببينيم .گادامر ديدگاه عينيگرا از تاريخ را با مفهوم مهمي به
نام «آگاهي از تاريخ اثر» در تقابل قرار ميدهد .اين يعني آگاهي از ايستادن در كوران تاريخ و سنتي كه هنوز هم زنده و موثر
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است Effective History .دقيقاً يعني تاريخي كه هنوز هم موثر است ،و اين مفهوم بنياني اين كتاب هم هست ،يعني قرار
گرفتن در كوران سنتي تاريخي اما هنوز زنده و موثر؛ چون در واقع اگر هم مرده باشد ما باز مجبوريم تا زندهاش كنيم.
براي مثال اگر شما بخواهيد تاريخ  500سال پيش اسكيموها را بفهميد ،در حالي كه آنها هيچگونه ارتباطي با سنت شما
نداشتهاند و گرچه در آنزمان شما هم از اينكه اسكيمويي هم هست خبر نداشتهايد ،باز هم ناچاريد كه با طرح يكسري پيش-
فرضها و پرسشهايي و با گوش فرادادن به پرسشها و معانياي كه در گذشتهي تاريخي اسكيموها هست ،به افق معنايي
مشتركي با آنها برسيد و از اين طريق تاريخ  500سال پيش اسكيموها را زنده و موثر كنيد.
اما اين به آن معنا نيست كه گذشته تحت سلطهي زمان حال قرار ميگيرد ،و اينطور نيست كه ما صرفاً پيشداوريهاي
خودمان نسبت به اسكيموها را بر آنها تحميل كنيم .در اينجا ،هم عنصر مشاركت و هم عنصر تفاوت حضور دارد .من بايد
تشخيص بدهم كه من با يكسري از پيش داوري ها ،گذشته اي را مي فهمم كه آن هم داراي پيشداوريهاي خودش است و
بنابراين باز در اينجا نوعي مشاركت همراه با فاصله ،و يگانگي همراه با تفاوت رخ مي دهد ،و همين هم هست كه اجازه مي-
دهد تفاسير بعدي بيايند و عصر ديگيري بعد از ما نيز اسكيموها را به شكل ديگر مورد تفسير قرار دهند.
اين قضيه همانطور كه گفتم برميگردد به تاريخمندي سوژه و ابژه ،يعني قرارگرفتن در كوران سنت تاريخي – فرهنگياي
زنده و موثر ،كه هم موضوع را شامل ميشود هم سوژه را .سوژه و ابژه هر دو تاريخ مند ميشوند و آنچه كه رخ ميدهد
«امتزاج افق»ها است ،مفهومي كه يكي از ديگر مفاهيم مهم هرمنوتيك گادامري است .امتزاج افقها خصوصاً از آن نظر مهم
است كه ديالكتيك دوري و نزديكي را براي ما قابلفهم ميكند ،يعني باز با همان برخورد سوژه و ابژه روبهرو نيستيم كه در آن
سوژه ،ابژه را فهميده و انعكاس ابژه درآينهي ذهن سوژه دقيق بوده ،يا اينكه در اينميان اشكالي پيش آمده و بنابراين سوژه،
ابژه را نفهميده و تصوير كج و معوج و غلطي در ذهن خودش پروراندهاست .از اين حالت كه يا بهعنوان فهمي عيني فهميدهايم،
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يا نفهميدهايم و دچار سوءتفاهم هستيم ،فهمي عيني بيرون مي آيد ،چرا كه افق ميتواند باز و بسته ،يا محدود و گسترده
شود ،بسته به اينكه چهچيزي روبهروي ما است و ما با چه حد از گشودگي به سمت آن ميرويم.
اين همان مسئلهي حضور در يك وضعيت تاريخي خاص است .موضوعي مرا به خودش فرا ميخواند ،و من از قبل مستقل از
مسئلهي دانستن و شناخت و اعمال يك روش براي آن موضوع ،داراي پيوندي با آن هستم .اين بازميگردد به موقعيت هستي-
شناسانه من .من ممكن است با تاريخ صدر اسالم چنين رابطهاي داشته باشم چرا كه در كوران تاثيرات اين حادثهي تاريخي
قرار گرفته ام ،و حتي بهشكلي زبان من توسط اين حادثهي تاريخي ساخته شده است .فرضاً اگر اين حادثه اتفاق نميافتاد و
اسالم به ايران نميآمد ممكن بود من با زبان ديگري صحبت كنم يا پيشينهي تاريخي ديگري داشته باشم .اين امتزاج افقها
در واقع به من اجازه ميدهد كه بفهمم اين موضوع داراي چه افق گسترده و چه افق محدودي براي من است و من تا چه حد
ميتوانم افقام را براي فهم اين موضوع گسترده كنم.
در نهايت همهي اينها ميرسد به آن اصل تاريخمندي فهم بهمثابهي رخداد هستيشناختي ،يعني همان فهمي كه در يك
وضعيت معين رخ مي دهد.
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