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 1نسبت ميان حقيقت و روش

 مراد فرهادپور

 

ريكور اسمش را پل دانيد شايد بهترين اصل براي فهميدن هرمنوتيك گادامر همان است كه طور كه ميهمان

جديد است و تحت  يمعنا، اصل اساسي علوم اجتماعي در دورهيكچيزي كه به يعني آنگذارد، مي «فاصله گذاري بيگانه ساز»

گرفتن از موضوع گرايي متضمن فاصلهدر علوم اجتماعي عيني. انددر مباحث مختلف به آن اشاره كرده« گراييعيني»عنوان 

دهد كه موضوع را به جازه ميگذاشتن به شما اشويد و بعد اين فاصلهعنوان سوژه از موضوع دور مييعني شما به، اين است

اي كه معلوم از نقطه، ي كه ديدگاه خاصي نداردطرف؛ ناظرناظر بيعيني مورد بررسي قرار دهيد، همان بحث قديمي  صورت

نيست كجاست، از جايي خارج از كل موضوع، بدون هرگونه وابستگي به موضوع، در نهايت بيگانگي و غرابت با موضوع، به 

  كند.مي موضوع نگاه

ي استوار است بر مسئله و علوم انساني، يهرمنوتيك گادامر حركتي كلي است در جهت خالف اين اصل عمده

 .گرايي را قرار مي دهدتاريخي نوعيگرايي، در مقابل عيني . از همين روست كه گادامرمشاركت در موضوع

اين است كه از تقابل سوژه و ابژه فراتر رود. مثل خيلي از  دهد انجامهايدگر  يبا اتكا به فلسفهقصد دارد تا كاري كه گادامر 

-هوسرل، كارهاي خود گادامر و بحث دوم ويتگنشتاين، مباحث فنومنولوژي يمدرن، از جمله دوره يلسفهجريانات ديگر در ف

ن گرفتاري اگراي گادامر، چالشي است با همهرمنوتيك تاريخي منوتيك هم، خصوصاًرانتقادي هست، ه يهايي كه در نظريه

طرف بيروني نداريم كه شود كه ما يك ناظر بيمل بر اين ميح «مشاركت»جا اصلي تفكر مدرن، يعني تقابل سوژه و ابژه. اين
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يك  فاصله بگذارد و موضوع را بفهمد، بلكه از آغاز نوعي درگيري قبلي با موضوع وجود دارد كه اين درگيري قبلي در متنِ

دامر به آن اشاره شاركتي كه گاجا هم هست كه ما با مفهوم مشاركت روبه رو مي شويم. منتها مدهد و همينوضعيت رخ مي

ي در اين مشاركت ملحوظ است. شكلگذاري هم بهي است يا به قول ريكور اصل فاصلهديالكتيك دوري و نزديكقسمي كند مي

ك موضوع، شما شود. در ديدن يبرقرار ميارتباط از راه دور نوعي بينيد كه در آن اش را شما در ادراك حسي ميترينساده

ي حاكم كل و بي طرفانه  ،جامع يديدنآن فاصله بگيريد تا بتوانيد آن را ببينيد ولي اين ديدن، ديگر ري از مقدا خواه ناخواه بايد

آن موضوع گيريد. در همان محيطي كه ارتباطي با موضوع قرار مي نسبت وايستيد و در جايي ميدر بر موضوع نيست. شما 

محيط هستيد، نه يك ناظر  شما هم جزيي از ،لي ابژه هستيدشكهشما هم در واقع ب -ابژه كنيداگر بخواهيد آن را -هست 

اش ببينيد. در ت فاصله بگيريد تا آن را در كليتبايد از يك درخ محيط بصري را تحت كنترل دارد.بيروني كه كل آن  انتزاعيِ

جايي كنيد و آنينگاه م د وايستيه يك جايي ميكنيد، هميشنگاه ميدرخت يا ابژه ميشه از يك زاويه به آن هشما حال عين

ارتباطي  رخت هست قرار داريد و بنابرايندشما در همان فضايي كه  .با آن جايي كه درخت هست دارد ارتباطي ايدايستادهكه 

تان يست، دانستني است مشروط بر وضعيتكلي نو انتزاعي  يدانستن اريد. دانستن شماسواي اين ديدن و دانستن با درخت د

 ي مابقي امور هم در نظر گرفت، ازتوان دربارهلحاظ را ميادراك حسي  در موردحاال همين نكته  ،با آن درخت در ارتباط

 .ها و تفسير تاريختفسير متون، تفسير فرهنگي اخالق، رابطه با ديگري، مسئله تا يادراك عمل

ارتباطي كه از اين ديالكتيك دوري و نزديكي،  التاين جا مهم است اين است كه در هرمنوتيك گادامر، اين حدر چيزي كه آن

ديگري، در عين  حفظ تفاوت ها است. يعني ما در عين فهم يدهندهاين مشاركت همراه با فاصله، نشانشود، راه دور برقرار مي

نوتيك هرم رجعت به مهمي است كه هرمنوتيك گادامر را از يكنيم. اين نكتهمان را با آن حفظ ميفهم موضوع، تفاوت

، گري را حتي بهتر از خودش بشناسماصل اين بود كه من بايد دي -شالير ماخر-دارد. در هرمنوتيك رمانتيك  رمانتيك باز مي

 موضوعي كه من مي خواهم بفهمم بايد براي من آشنا شود. اين كار هم عمدتاً ،خودم با ديگري غلبه كنم يمن بايد بر فاصله
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دم و داي، خودم را در جاي ديگري قرار ميمن از طريق همدل و رفتگشناسانه صورت ميروان ز طريق همدلي يعني يك ابزارا

 .فهميدمو من او را حتي بهتر از خودش مي شدكل هستي او براي من آشنا مي

بندي قهابژه طب عنوانتو يا ديگري را بهشود: در يك جا من كسي هستم كه سه نوع رابطه قائل مي« تو»و « من»گادامر بين 

بندي مي سياه طبقه ييا يك فرد سياه را به عنوان جزيي از طبقه سياهيك اجتماع  فرضاً، در ديدگاه نژادپرستانه كنم، مثالًمي

-ميمن ن، آيداست كه هرمنوتيك رمانتيك مي جاييدهم. حالت دوم سرايت مي آنبه را كنم و مشخصاتي كه آن طبقه دارد 

 پذيرم. كامالًفرد بودن ديگري را ميغرابت و منحصر به ، وكلي قرار بدهم ايبنديدر طبقه و او راخواهم ديگري را ابژه كنم 

كردن درك كنم. منتها اين خودش را درك خودش رافرد است كه من بايد ه اين ديگر يك مورد خاص منحصر بهپذيرم كمي

 .سوم را باز در برندارد ي در واقع آن مرحله

-فرضها و پيشهم داراي پيش داورياي كه آنفهم ديگري به عنوان سوژه ين خودم را هم در اين رابطهسوم م يدر مرحله

 .دهمهايي هست قرار مي

خود من هم داراي شرايط و هنوز آن ناظر بيروني است. صحبتي از آن كه خود من هم تاريخي دارم، « من»اول  يدر دو مرحله

ام فهميده هاي خودم كامالًداوريعا كنم كه ديگري را مستقل از پيشتوانم ادنمي ين عمالًهايي هستم نيست و بنابراشرطپيش

 هنوز اين قدر بيرون است كه اصالً« من»جا تفاوتي وجود دارد. در دو حالت اول اين ام. اينا حتي او را بهتر از خودش فهميدهي

يا « وعموض»هايي است، شرطداراي وضعيت تاريخي و پيشهم « من»ر حالت سوم، شود. دوضعيت تاريخي خودش مطرح نمي

شود و شان حفظ مياست. تفاوت اين دو در عين مشاركتخاصي  يها، موقعيت و گذشتهشرطهم داراي پيش« ديگري»

اين  حقيقت مطرح شود. در هرمنوتيك رمانتيك اگرچه اصل بر يدهد مسئلهت در عين مشاركت است كه اجازه ميهمين تفاو

-گرايي پيوند خوردهكامال با عيني گرايي نهايتاًشوم ولي اين ذهنيشوم و با ذهن او يكي مياست كه من داخل ذهن طرف مي

تاريخي مطرح نيستم،  ايسوژه نعنوابه ،شوممني كه دارم با آن ديگري يكي مي، خودم، يعني در هرمنوتيك رمانتيك ؛است
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فرد عنوان يك موضوع منحصر بهيعني من در ديگري به .آورم فهم عيني استدست ميبهبگويم فهمي كه من توانم بنابراين مي

جا ديگر جايي آورم حقيقت است. در ايندست مياي كه بهشناسم و اين آگاهيكنم و او را حتي بهتر از خودش مينفوذ مي

تفاوت بين من و ديگري در عين  د سوم دقيقاًجور حقيقت مستقل از هر دو تاي ما وجود ندارد. در حالي كه در موربراي يك

كه ديگري هم ممكن است خودش دهد، براي اينورود به حقيقت مي يكنيم اجازهكه ما با هم براي فهم برقرار مي مشاركتي

نس حقيقت رنسا اين ديگري يك عصر تاريخي است ما بگوييم مثالً فرضاًكه وقتيرا درست نفهميده باشد. هيچ دليلي ندارد 

از خودشان  گذاريم جاي آنها و حتياند. حاال ما خودمان را ميمردم عصر رنسانس از خودشان داشتههمان تصوري است كه 

 .اشين يعني معني رنسانس به شكل عينيفهميم و اهم بهتر رنسانس را مي

و يگانه درك صحيح نيست  وقت درك عينيرست است كه درك ما از رنسانس هيچچنين چيزي نيست. ما مجبوريم بگوييم د

جايي پيدا مي شود كه ما،  بري از تحريف و سركوب و خال نيست. حقيقت اتفاقاً رنسانس از خودشان هم ضرورتاً اما درك مردمِ

-يك سوژه تاريخي هستم و موضوع نيز يك ابژه ،من، موضوع را كه در آناين تالش براي فهم  يعني ،هم اين مشاركت را داريم

ضوع قرار بدهم هايم را به معني اصل موداوريشود نه من پيشين اين دو تا را، كه اين باعث ميو هم تفاوت ب ،ستتاريخي ا ي

توانند اي سروكار داريم كه ميهاي معناييگر شود. در هر دو مورد ما با افقعيني جلوه عنوان يك امر كامالًو نه خود موضوع به

 .تنگ و باريك بشوند

ها و نكاتي كه در فرضشود كه من، هم در مورد پيشي يا برخورد من با موضوع باعث ميبرخورد من با ديگر ،در هر دو مورد

 هاي درون خود متنكند، پرسشاي را دنبال ميببينم يك متن چه معاني )فرضاً درون خود موضوع هست انتقادي بشوم

كه در اين هايي فرضها و پيشتوانم به پرسشدم ميخوها آگاه هست يا نه( و هم چيست، آيا متن خودش به اين پرسش

دهد طلبد. اين تفاوت اجازه ميفرآيند تاملي را مي نوعيها ي اينمتن را بفهمم آگاه شوم. هر دو دهد تافرآيند به من اجازه مي
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وجوي مت جستخدمان را در ن ديگري، بلكه هر دوتاي ما ذهنيتكه نه ذهنيت من بر موضوع حاكم شود نه ذهنيت آ

 .كنداش صحبت ميآن متن دارد درباره آوريم كه وصل به خود موضوع است، اصل موضوع، اصلي كه فرضاًحقيقتي درمي

دهد هم از اركت را داريم كه به آن اجازه ميدر هرمنوتيك گادامر ما همين ديالكتيك دوري و نزديكي را داريم، فاصله و مش

 .ي و امثال او فاصله بگيرد و هم برنگردد به هرمنوتيك رمانتيكي مثل شالير ماخرگرايي مثل ديلتاهرمنوتيك عيني

از عنوان «. روشقت و حقي»توانيم برويم سراغ كتاب اصلي گادامر، كتاب مي كنمفكر مي تي،حاال بعد از اين توضيحات مقدما

 ،اند؟ البته تقابلقابل با هم قرار داده شدهتدر « روش»و « حقيقت». چرا و تامل كرد مسئله بيرون كشيد چند شودكتاب مي

ها را با همديگر جا مثل همان حالت ديالكتيكي دوري و نزديكي است، يعني گادامر دو مفهوم حقيقت و روش را گرفته و آناين

ان تنشي ميان حقيقت و روش است. اين هم يدهندهحال نشانقط حقيقت يا روش نيست ولي در عين. كتاب فاستسنجيده

و  بازگرديم هايدگر و دكارت. اگر به اصل فلسفه مدرن فرضاً ،توانيم بيانش كنيماست كه به كمك اسامي ديگري هم ميتنشي 

 گيرد كه نهايتاًموضوعات يا واقعيت تالشي صورت ميجا براي فهم عيني همان مضمون هميشگي دكارتي، مي بينيم كه در آن

كنم من فكر مي»همان -ه اين ذهن به خودش دارد گردد به ذهن فردي و آن يقيني كميازر مفهوم سوژه استوار است يعني بب

اي از طريق بازگشت به اي را كه هر سوژهاين يقين عينيبه شود كه عد البته با اين مشكل روبه رو ميو ب -دكارتي« پس هستمِ

 يش عيني باشد بايد يونيورسال و كلي باشد و همهتواند پيدا كند چگونه عاميت ببخشد. اگر قرار است اين يك دانخودش مي

آن دكارتي به « تامالت»شود و پيش كشيده مي« روش»است كه مفهوم سوژه ها بايد به همين ديد از واقعيت برسند. اين ج

كلي از  يونيورسال و يديد توانيم بهشروع از اين بنياد يقيني سوژه مي شود كه چگونه بادكارت منجر مي« گفتار در روش»

 -در لوكاچ، كانت و دكارت-از جهان  يديد چنين. بنابراين ديديم كه چگونه در جهان برسيم كه اعتبار علمي هم داشته باشد 

دو مفهوم عينيت و  شود گفت كهشود. درواقع ميده براي دسترسي به حقيقت عيني ميكنناساسي و تعيين يروش عامل

كنند و همين مفهوم خودشان را در مفهوم روش متجلي ميه بنيان فلسفه مدرن هستند گرايي كگرايي و ذهنيذهنيت يا عيني
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 دهد كهشود و اجازه ميدر علوم انساني به يك اصل بدل ميبورژوايي، در نئوكانتيسم و  مدرن خصوصاً يدر فلسفه است كه

كل پوزيتيويسم  و شودبه يك اصل بدل مي مجدداًهم  برداري كند. در قالب پوزيتيويسمعلوم انساني از علوم طبيعي نسخه

  .روش واحد علمي كه هم براي علوم طبيعي معتبر است و هم براي علوم انساني يمتكي است بر مفهوم يگانه نهايتاً

را گرايي همراه با آنگرايي و ذهنيون اين تقابل سوژه و ابژه و عينيهايدگر هم يكي ديگر از جريانات تفكر مدرن است كه چ

اول  يدهد. در دورهرد و در تقابل با آن مفهوم حقيقت را قرار ميبد، مفهوم روش را هم زير سوال ميخواهد زير سوال ببرمي

ر خودش را در اين حقيقت بيشت ،شود و در دوره دومازاين و هرمنوتيك دازاين مطرح ميهايدگر، اين مسئله از طريق تحليل د

شود. حقيقتي ا اين است كه مفهوم حقيقت مستقل از مفهوم روش طرح ميجاساسي در اين يكند. نكتهقالب زبان متجلي مي

-گر نميپرسش از معناي هستي، خودش را از طريق روش جلوهوجوي او براي فلسفه هايدگر هست، يعني همان جستكه در 

تواند بنيان هرمنوتيك نشان دهد كه مفهوم روش نمي قصد دارد تاكند و ل ميهمين خط هايدگر را دنبا كند. گادامر دقيقاً

 .باشد

توان اين نيست كه چگونه مي گادامر شناسانه است. پرسشرخداد هستينوعي مند نيست بلكه نوعي دانستن روش ،براي او فهم

به  .«ي دهد؟فهم چگونه رخ م» اش اين است كه اصوالًپرسش .«معيارهاي فهم صحيح چيست؟»يا « ؟با چه روشي»فهميد؟ 

اين  ،برخالف هايدگر ،هاي قبلي است. منتها گادامرتر از هرمنوتيكشناسانه و يا بنيانياش هستيهمين علت هم پرسش

تحول تاريخي علوم انساني بسط  شناسانه فهم را در ارتباط باين تاكيد هرمنوتيك بر رخداد هستيجدايي حقيقت از روش و ا

عنوان يك را كه درباره فهم به ايفلسفي يهاكند بحث كند و سعي ميك نزولي را هم طي ميعلت ديالكتي دهد. به همينمي

هم  و وسيعي دارد يعلوم انساني هم حوزه و البته. مرتبط كندبا مفهوم فهم در علوم انساني ند كرخداد طرح مي

-را دربرمي« تفسير و درك متون يمسئلهنقد ادبي و »و هم مهم تر از همه « علوم اجتماعي»و  «تاريخ»هم « زيباشناسي»

 .گيرد
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 كند: ر سه قسمت مباحث خود را دنبال ميد« حقيقت و روش»گادامر در كتاب 

 ،معنوي-گردد به علوم تاريخيميازترين بخش است بترين و مفصله زيباشناسي است. بخش دوم كه مهمبخش اول مربوط ب

 و سپسمي آيد سراغ هايدگر بهديلتاي، بعد  تااز شالير ماخر  ،را مي شكافدموضوع  تاحديو  ،هرمنوتيك و تاريخ هرمنوتيك

گفت بخش نو و ابتكاري كار  توانزبان كه مي يگردد به مسئلههم برمي كتاب ند. بخش سومكبحث هاي خود را مطرح مي

گرايي تحت عناويني جديد اريخيت-گراييباز با همان دوگانگي عيني ،پردازد. در بخش اول كه به زيباشناسي ميگادامر است

اوج آن را شاهديم در  يرا كه در كانت نقطه« تجربه زيباشناختي»عنوان دامر مفهوم اصلي استتيك مدرن تحتگاروييم. روبه

شناختي باز هم متكي است بر همان تقابل سوژه زيبا يدهد. تجربهقرار مي« هستي شناسي اثر هنري»ي مقابل مفهوم هايدگر

ي چه معيارهايي دارد؟ كنم؟ درك صحيح زيبايچيست؟ من چگونه زيبايي را درك ميزيبايي »ژه. مسئله اين است كه و اب

 ويم زيباستگميمن  چهآن كه مثالًاين ،عينيت اين تجربه سپس بحث در بابو « آيد؟دست ميتجربه زيباشناختي چگونه به

. است يا يك جور زيبايي عام ذهني و فردي با است. آيا اين يك امر صرفاًرسند كه اين زيچگونه ديگران هم به اين قضيه مي

هاي فرضكند تا پيششود و وي در نقد سوم خود تالش ميدر قالب تقابل سوژه و ابژه پرورده مي در كانت اين قضيه كامالً

 .شناختي را مطرح كندزيبا ياستعاليي اين تجربه

اعي و حالت انتزدارد شناسي زيباين كه ا را ييجاكند آنكند و سعي ميزي مياگادامر كل زيباشناسي كانت را بازس

-متعلق به يك اجتماع را برجسته ميحس مشترك مفهوم ذوق و او دهد برجسته كند. سوبژكتيويستي خودش را از دست مي

نيز  آنكه -گيرد زي را از شيلر ميمفهوم با شناسيتحول زيبا يدر ادامه سپسدهد. تاريخي به زيباشناسي مي ايجنبهكند و 

حالت منجمد  زيباشناختي را از يشناسي بازي، تجربهپديدارنوعي كند از طريق و سعي مي -حد زيادي استوار بر كانت بوده تا

و  (Work of art) هايدگر در مورد اثر هنري يشود بر نظريهو در نهايت هم متكي مي ،تقابلي سوژه با ابژه بيرون بكشد

از ديد هايدگر همان تجلي حقيقت  و دهدمل يا كاري كه اثر هنري انجام مييعني ع ،گذاردمي Work اكيدي كه هايدگر برت
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ايجاد حسي را تنها ابزاري نيست كه در ما  ديگر اثر هنري و شويمشناسي اثر هنري ميدر اين جاست كه ما وارد هستي. است

چيزي نيست كه به و ماندگار است، هفته است. در واقع اثر هنري دروندر خودش نمعناي اثر هنري و تاثيرش  ،كند. بر عكس

مت خودش . بلكه چيزي است كه از آغاز ما را به سببخشدعرفتي از بيرون به ما م رجوع كند و فرضاً بيرون از خودش صرفاً

 هم رمنوتيكي هست در رابطه با اثر هنريهمان ديدي كه در فهم ه ترتيب. بدينرابطه قبلي داريم نوعيكشاند و ما با آن مي

  .شودبرجسته و بارز مي كامالً

م توانيتوانيم به آن پاسخ بگوييم، ميبلكه مي ،يك ابژه كنيم و از ديد يك سوژه به آن نگاه كنيمتنها توانيم اثر هنري را ما نمي

داراي فضاي  نيزثر داراي افق و فضايي است و من يعني ااين توانيم با آن به مشاركت برسيم، يبا آن وارد ديالوگ شويم، م

شود همان مشاركت من در اثر و مشاركت شوند و اين مياين دو افق در همديگر آميخته مي اين دو فضا و هستم، فكري خودم

موقعيت بر است اين فراخوان متكي  و دهدخيزد و اثر فراخواني مياثر برميفهمي از  و از اينجا هم هست كه ،اثر در من

تاريخي تعلق دارد، من هم به يك سنت تاريخي تعلق دارم و وقتي من در كوران  يسنت شناسي و وضعيت من. اثر بههستي

 جا اين است كه نبايددر ايننكته مهم  هالبت كند.اثر مرا هم جذب مي همان سنتي باشم كه اثر هست، خواه ناخواه اين فراخوانِ

همين علت جذب همديگر هر دو به يك سنت تعلق داريم و بهسئله اين نيست كه من و اثر فراموش كرد. م عنصر تفاوت را

خودشان داشته باشند و شرطي كه آن گشودگي را در هاي ديگر هم جذب شوند بهتوانند به آثار هنري سنتشويم. افراد ميمي

 .بفرستد شانفراخوان شان را براييرد و ها قرار بگآنشناسانه با هستي يارتباط اجازه دهند كه آن اثر در

به اين  ،تعلق به سنت در مورد اثر به اين معني نيست كه اثر امري سنتي به مفهوم بد آن استنكته مهم ديگر اين است كه 

جا به معني گسست شكني يا نوآوري در اينبراين سنتمعني كه ما فقط جايي اثر هنري داريم كه تكيه اي بر سنت هست و بنا

فهم بايد اثر هنري مدرن براي ما غيرقابل نگاه كنيم قاعدتاً يديدگاه چنين اين ، زيرا اگر ازتاريخي است يدنبالهكردن چيو قي

شود. بنابراين كل هنر آوانگارد كه تاريخي و سنت تعديل نمي يوضعيت اثر با يماندگاري اثر ديگر با رابطهچراكه درون ،شود
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سنت و اين طور نيست.  اماخارج از فهم هرمنوتيكي ما قرار بگيرد.  بايد ها قاعدتاًشكنيها و سنتكردناي است از قطعمجموعه

ه اثر به اين معني نيست ك ،شناسي اثر هنريگوييم هستيگيرد. پس وقتي ميسنت را ناديده نميتفاوت با ، مشاركت در سنت

آيد؛ بلكه به جوشد و بيرون مياست و فقط از متن آن مي عيين شدهجريان سنتي و تاريخي، ت نوعي هنري از پيش در قالب

ان آثار هنري قبلي بوده هايي را كه مي جودآمدنش تمام نسبتون معني است كه در واقع به قول گادامر هر اثر هنري با بهاي

صرف دن از سنت، بهكن صرفشناسانه آثار هنري، هر اثر جديدي حتي بهفضاي هستي با قرارگرفتن دردهد. يعني تغيير مي

داريم را شكني كه در آن سنت مندي غربي استكند. اين بنيان تاريخهوم و معناي آن سنت را دگرگون ميشكستن سنت، مف

به اين معناست كه هر ابتكار، هر اثر بلكه ايم؛ كامل از گذشته انجام داده يگسستما به آن معنا نيست كه شكني سنتولي اين 

ينه را تا حدي براي ما تغيير سنتي، معناي آن زم يزمينه حتي با شكستن و كندن از ،هر اثر هنري مدرن هنري آوانگارد يا

دگرگون  را در آن فضااين اثر جديد تمام روابط قبلي هد. بنابراين ما باز هم با آن سنت و با آن زمينه در ارتباطيم، منتها دمي 

  كندمي

. جايي كه هم كندحركت مي هرمنوتيكي يتجربهابژه به  -اعي متكي بر سوژه انتز يتجربه گادامر در بخش زيباشناسي، از

همراه با  يمشاركت وشوند رو ميخاص با همديگر روبه يوضعيتاند و در متن خ و سنتسوژه و هم ابژه هر دو متعلق به تاري

 كنند. تفاوت را ايجاد مي

ا بررسي ب ،است كتاب ترين بخششود و مفصلم انساني مربوط ميبه تاريخ و علوكه « حقيقت و روش»بخش دوم كتاب 

ه شود، بوارد شالير ماخر و ديلتاي مي سپس ،شكافدا ميهاي تاريخي هرمنوتيك رشود و ريشهتاريخي هرمنوتيك آغاز مي

ملهم از  ايه تا اندازهك هايي، بحثكندهاي خود را مطرح ميپردازد و بعد بحثپاكرده مينوآوري و انقالبي كه هايدگر به

گرا از تاريخ را با مفهوم مهمي به ل را ببينيم. گادامر ديدگاه عينيتقاب مفهوم ارسطوست. در اين بخش باز مي توانيمي فلسفه

ر كه هنوز هم زنده و موث يتاريخ و سنتني آگاهي از ايستادن در كوران دهد. اين يعدر تقابل قرار مي« از تاريخ اثر آگاهي»نام 
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قرار يعني هست، مفهوم بنياني اين كتاب هم ، و اين عني تاريخي كه هنوز هم موثر استي دقيقاً Effective History ت.اس

 اش كنيم.زندهتا م مرده باشد ما باز مجبوريم هنوز زنده و موثر؛ چون در واقع اگر هاما تاريخي  يسنتگرفتن در كوران 

ارتباطي با سنت شما  گونههيچها آندر حالي كه ، سال پيش اسكيموها را بفهميد 500 اگر شما بخواهيد تاريخبراي مثال 

-هم ناچاريد كه با طرح يكسري پيش ، بازايدخبر نداشته اسكيمويي هم هست كهزمان شما هم از اينآن گرچه در اند ونداشته

به افق معنايي  ،تاريخي اسكيموها هست ياي كه در گذشتهها و معانيو با گوش فرادادن به پرسشهايي ها و پرسشفرض

 .سال پيش اسكيموها را زنده و موثر كنيد 500ها برسيد و از اين طريق تاريخ مشتركي با آن

هاي داوريپيش ما صرفاً طور نيست كهاينو ، گيردحال قرار مي ي زماناما اين به آن معنا نيست كه گذشته تحت سلطه

هم عنصر مشاركت و هم عنصر تفاوت حضور دارد. من بايد  ،جادر اين. ها تحميل كنيمبر آن ودمان نسبت به اسكيموها راخ

و هاي خودش است داوريي فهمم كه آن هم داراي پيشگذشته اي را م ،پيش داوري ها از با يكسري منتشخيص بدهم كه 

-همين هم هست كه اجازه مي ، وفاوت رخ مي دهدو يگانگي همراه با ت ،مشاركت همراه با فاصلهنوعي جا بنابراين باز در اين

 .شكل ديگر مورد تفسير قرار دهندسكيموها را به عصر ديگيري بعد از ما نيز ادهد تفاسير بعدي بيايند و 

 ايفرهنگي –سنت تاريخي  مندي سوژه و ابژه، يعني قرارگرفتن در كورانگردد به تاريخيمطور كه گفتم براين قضيه همان

دهد چه كه رخ ميشوند و آنتاريخ مند مي هر دوسوژه و ابژه شود هم سوژه را. هم موضوع را شامل ميكه وثر، زنده و م

 از آن نظر مهم ها خصوصاًرمنوتيك گادامري است. امتزاج افقهمفهومي كه يكي از ديگر مفاهيم مهم ، ها است«امتزاج افق»

رو نيستيم كه در آن با همان برخورد سوژه و ابژه روبه بازكند، يعني م ميفهك دوري و نزديكي را براي ما قابلديالكتياست كه 

اشكالي پيش آمده و بنابراين سوژه،  ميانكه در ايناين يا ،ذهن سوژه دقيق بوده يسوژه، ابژه را فهميده و انعكاس ابژه درآينه

 ،ايمعيني فهميده يفهمعنوان . از اين حالت كه يا بهاستابژه را نفهميده و تصوير كج و معوج و غلطي در ذهن خودش پرورانده
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يا محدود و گسترده  ،تواند باز و بستهبيرون مي آيد، چرا كه افق مي ينيع يفهم ،ايم و دچار سوءتفاهم هستيميا نفهميده

 رويم. با چه حد از گشودگي به سمت آن ميروي ما است و ما چيزي روبهكه چهشود، بسته به اين

مستقل از ن از قبل مو خواند، موضوعي مرا به خودش فرا مي ضعيت تاريخي خاص است.ك وحضور در ي يمان مسئلهاين ه

-گردد به موقعيت هستيمياز. اين بپيوندي با آن هستم داراي ،دانستن و شناخت و اعمال يك روش براي آن موضوع يمسئله

تاريخي  ياي داشته باشم چرا كه در كوران تاثيرات اين حادثهبطهشناسانه من. من ممكن است با تاريخ صدر اسالم چنين را

افتاد و اگر اين حادثه اتفاق نمي تاريخي ساخته شده است. فرضاً يشكلي زبان من توسط اين حادثهبه ، و حتيقرار گرفته ام

ها گري داشته باشم. اين امتزاج افقتاريخي دي يپيشينه د من با زبان ديگري صحبت كنم ياد ممكن بوآمه ايران نمياسالم ب

ت و من تا چه حد ن اسبراي مچه افق محدودي  و م اين موضوع داراي چه افق گستردهدهد كه بفهمدر واقع به من اجازه مي

 م. را براي فهم اين موضوع گسترده كن امتوانم افقمي

يعني همان فهمي كه در يك  ،شناختيرخداد هستي يمثابهبهمندي فهم رسد به آن اصل تاريخا ميهايني در نهايت همه

 .وضعيت معين رخ مي دهد

 

 


