
 

 
 
 
 

 سر معیار درستی تفسیر بر هرش و گادامر چالش
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 چکیدهچکیده

انگاری  به پلوراليسم و نسبيت "گادامر"هرمنوتيکي   نظریه کهبر این باور است  "هرش"
انجامد. هرش به پيـروی از عالمـان هرمنـوتيکي رمانتيـك هـدف خـوانش مـتن را         مي

از تفاهم و توافـق بـا    است رتداند، اما در نظر گادامر، فهم عبا دستيابي به قصد مؤلف مي
دیگری، نه کشف قصد و نيت دیگری. بنابراین هرش معتقد است معنـای مـتن از قبـل    

یافته است و هدف از خوانش متن کشف این معناست. اما در نظـر گـادامر معنـا از     تعين
نتيجـه هـيچ معنـای از قبـل      شـود و در  طریق دیالوگ ميـان مفسـر و مـتن توليـد مـي     

این نگرش، گادامر زبان و امکانـات آن را شـرط تعـين      وجود ندارد. بر پایه ای یافته تعين
داند، ولي هرش بر این باور است که زبان صرفا  شرط آشکارگي معناست. هرش  معنا مي

کند. وقتي معنا امری نامتعين شـد دیگـر    معياری مي از سوی دیگر گادامر را متهم به بي
از تفسير نادرست وجود ندارد. در ایـن مقالـه بـر     هيچ معياری برای تمييز تفسير درست

آنيم تا ضمن طرح سه انتقاد اساسي هرش به گادامر، پاسخ آنهـا را از منظـر شـارحان و    
 مدافعان گادامر بيان نمایيم.
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 مقدمه

 دانـد  دانـد    کند، یعني فهم درسـت و معتبـر را فهمـي مـي    کند، یعني فهم درسـت و معتبـر را فهمـي مـي      حفت ميحفت مي  قصد مؤلفقصد مؤلفرش، عينيت در تفسير را با رش، عينيت در تفسير را با هه
 صـورت، فهـم نادرسـت خواهـد بـود. بـه تعبيـر او،        صـورت، فهـم نادرسـت خواهـد بـود. بـه تعبيـر او،          ایـن ایـن   غيـر غيـر   که با قصد مؤلف مطابقـت داشـته باشـد. در   که با قصد مؤلف مطابقـت داشـته باشـد. در   

گيـری آن نداشـته باشـد. بـر طبـق      گيـری آن نداشـته باشـد. بـر طبـق        تفسيری عيني است که موقعيت تـاریخي مفسـر نقشـي در شـکل    تفسيری عيني است که موقعيت تـاریخي مفسـر نقشـي در شـکل    »»
 کـه موقعيـت تـاریخي    کـه موقعيـت تـاریخي      صـورتي صـورتي   گرایي، فقط یك تفسير درست از موضوع تفسير وجود دارد. تنها درگرایي، فقط یك تفسير درست از موضوع تفسير وجود دارد. تنها در  عينيتعينيت

یـابيم. امـا گـادامر    یـابيم. امـا گـادامر      و فرهنگي مفسر دخالتي در تفسير نداشته باشـد بـه ایـن تفسـير درسـت دسـت مـي       و فرهنگي مفسر دخالتي در تفسير نداشته باشـد بـه ایـن تفسـير درسـت دسـت مـي       
 کهکه استاست ننييععنامتنامت ییامرامر متنمتن ییمعنامعنا گادامرگادامر زعمزعم  بهبه راراییزز 88««گذارد.گذارد.  گرایي را به نفع تکثرگرایي کنار ميگرایي را به نفع تکثرگرایي کنار مي  عينيتعينيت
  بلکـه بلکـه   مؤلـف مؤلـف   قصـد قصـد   بـه بـه   دسـتيابي دسـتيابي   نـه نـه   رارا  متنمتن  خوانشخوانش  ازاز  هدفهدف  گادامرگادامر. . ابدابدیی  ييمم تعينتعين مفسرمفسر افقافق بابا ارتباطارتباط دردر

  فراینـد فراینـد  دردر ييفعـال فعـال  نقـش نقـش  مفسرمفسر گادامرگادامر  نظرنظر  دردر  رو،رو،  ایناین  ازاز. . داندداند  ميمي  متنمتن  بابا  توافقتوافق  واسطهواسطه  بهبه  حقيقتحقيقت  بهبه  دستيابيدستيابي
ـ تولتول عمـل عمـل  ككیی واقعواقع  دردر  فهميفهمي هرهر ..دارددارد فهمفهم ـ ي . . اسـت اسـت  مـتن مـتن  خـود خـود    دربـاره دربـاره   لزومـاً لزومـاً  ییررييتفسـ تفسـ  هـر هـر  وو اسـت اسـت  ییددي
 بهبه ررييتفاستفاس   همههمه وو استاست اامعنمعن  ييبب ییامرامر متنمتن ازاز درستدرست ررييتفستفس ككیی وجودوجود کهکه استاست ييمدعمدع گادامرگادامر اساس،اساس،  ایناین  بربر
 .هستندهستند معتبرمعتبر اندازهاندازه ككیی

  آنآن درکدرک مـتن مـتن  ررييتفسـ تفسـ  ازاز هدفهدف وو استاست مؤلفمؤلف ييآگاهآگاه ازاز مستقلمستقل متنمتن ییمعنامعنا کهکه استاست باورباور ننییاا بربر گادامرگادامر
مفسـر  مفسـر   فهـم، فهـم،  فرایندفرایند  دردر گفتن آن را دارد.گفتن آن را دارد. قصدقصد مؤلفمؤلف کهکه يزیيزیچچ    آنآن درکدرک نهنه ددییگوگو  ييمم متنمتن کهکه استاست ییززييچچ

 یی  وهلهوهله دردر متنمتن بابا مواجهمواجه دردر مفسرمفسر  ييعنعنیی با متن به توافق برسد؛با متن به توافق برسد؛ مشترکمشترک موضوعموضوع سرسر بربر کند تاکند تا  ميمي کوششکوشش
ـ نظرنظر هرشهرش  امااما مد.مد.بفهبفه رارا سخن متنسخن متن ددخواهخواه  ييمم بلکهبلکه ستستيينن مؤلفمؤلف مقصودمقصود دنبالدنبال بهبه نخستنخست ـ ی  اسـتقالل اسـتقالل ««    ههی
 عنـوان عنـوان   بـه بـه  رارا مؤلفمؤلف قصدقصد وو  داندداند  ييمم ييآگاهآگاه بهبه وابستهوابسته ییامرامر رارا  معنامعنا راراییزز، ، کندکند  ييمم ردرد رارا مرمرگاداگادا« « ييشناختشناخت  معنامعنا
 د.د.کنکن  ميمي مطرحمطرح للییتسوتسو دردر اعتباراعتبار ارارييمعمع ننییترتر  يياساساساس

 ييولول کندکند  ييمم ييتلقتلق  تفسيرتفسير  درستيدرستي  وو اعتباراعتبار ارارييمعمع رارا آنآن وو داندداند  ييمم ممکنممکن رارا مؤلفمؤلف قصدقصد بهبه ييابابييدستدست هرشهرش
 بـه بـه  مقالـه مقالـه  ننییاا دردر ..کندکند  ييمم ییارارييمعمع  ييبب بهبه متهممتهم رارا ییوو هرشهرش رورو  ننییاا  ززاا وو داندداند  ييمم ناپذیرناپذیر  دسترسدسترس رارا آنآن گادامرگادامر
 .ممییپردازپرداز  ييمم تفسيرتفسير  درستيدرستي  معيارمعيار  سرسر بربر گادامرگادامر وو هرشهرش چالشچالش ييبررسبررس

 معیار اعتبار تفسیر از دیدگاه هرش و نقد او بر گادامر

ـ زز  ابدابدیی  ييمم ننييتعتع مفسرمفسر افقافق بابا ارتباطارتباط دردر کهکه استاست ننيينامتعنامتع ییامرامر متنمتن ییمعنامعنا گادامرگادامر زعمزعم  بهبه ـ ی   اواو  نظـر نظـر   دردر رارای
  مؤلـف مؤلـف  قصـد قصـد  وو گذشتهگذشته ییمعنامعنا ددييبازتولبازتول براینبراین  بنابنا  وو  دارنددارند  فهمفهم  تقومتقوم  دردر  بنيادینبنيادین  نقشينقشي  هاها  داوریداوری  پيشپيش وو سنتسنت

 مفسرمفسر ييخخییتارتار تتييموقعموقع بابا هموارههمواره متنمتن ييواقعواقع ییمعنامعنا کهکه استاست باورباور ننییاا بربر گادامرگادامر. . خواهد بودخواهد بودامری ناممکن امری ناممکن 
 سـت سـت يينن ددييتولتول  بازباز صرفاًصرفاً فهمفهم پسپس ..رودرود  ييمم فراترفراتر خودخود مؤلفمؤلف ازاز هموارههمواره بلکهبلکه ييگاهگاه فقطفقط نهنه»»  وو شودشود  ييمم ننييييتعتع

 بـه بـه  مـا مـا  ممیيیيبگـو بگـو  کـه کـه  استاست ييکافکاف... ستستيينن بهتربهتر فهمفهم ككیی ییبعدبعد فهمفهم واقعواقع  دردر ..استاست ییددييتولتول عملعمل ككیی بلکهبلکه
 هاها  ییداورداور  ششييپپ نقشنقش بربر  ددييتسکتسک للييدلدل بهبه ييفلسففلسف ككييرمنوترمنوتهه  88««م.م.ييفهمفهم  ييمم اصالًاصالً اگراگر ممييفهمفهم  ييمم متفاوتمتفاوت یینحونحو

   یـي یـي تکثرگراتکثرگرا وو کنـد کنـد   يينمـ نمـ  للييتحمتحم متنمتن یيیيمعنامعنا کثرتکثرت بهبه اارر ييتتییمحدودمحدود چچييهه فهمفهم فرایندفرایند  دردر مفسرمفسر تتييذهنذهن وو
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به یـك انـدازه درسـت و    به یـك انـدازه درسـت و     توانندتوانند  ييمم   ااههننآآ    همههمه     کهکه   ایای  گونهگونه  ، به، بهاستاست     ررييتفاستفاس     ععووننتت    بابا  عادل عادل مم     ييفلسففلسف     ككييتتووننممررهه

   .  باشندباشند   معتبرمعتبر
 ننيينامتعنامتع امرامر صورتصورت آنآن دردر ممييبدانبدان ننيينامتعنامتع ییامرامر رارا معنامعنا گرگراا: »: »سدسدیینونو  ييمم گادامرگادامر   ههیینظرنظر ننییاا نقدنقد دردر هرشهرش
، ، اسـت اسـت  ییررییپـذ پـذ   اشـتراک اشـتراک  شـرط الزم شـرط الزم 33ييهمـان همـان   ننییاا-خودخود ییمعنامعنا  بهبه ننييتعتع تتييقابلقابل راراییزز بودبود  نخواهدنخواهد ررییپذپذ  اشتراکاشتراک

 88.«.«بودبود نخواهدنخواهد ممکنممکن للییتسوتسو دردر اعتباراعتبار وو ییررییپذپذ  اشتراکاشتراک آنآن بدونبدون کهکه نحوینحوی  بهبه
ـ  بـر بـر  ييمبتنمبتن معنامعنا ننييتعتع  عدمعدم وو متفاوتمتفاوت ییهاها  فهمفهم  درستيدرستي ییبرابرا گادامرگادامر استداللاستدالل معتقد است کهمعتقد است که  هرشهرش ـ ی  ككی

 ييذهنذهن ندندییفرافرا خودخود رارا آنآن بلکهبلکه داندداند  يينمنم ييذهنذهن ییهاها  ندندییفرافرا متعلقمتعلق رارا معنامعنا راراییزز استاست معنامعنا ازاز ييشناختشناخت  روانروان ييتلقتلق
 تفاوتتفاوت ییگرگرییدد ييذهنذهن حياتحيات بابا ييانسانانسان هرهر ييذهنذهن حياتحيات کهکه استاست ننییاا متفاوتمتفاوت ييمعانمعان وجودوجود للييدلدل وو نداردنداردپپ  ييمم

ـ  آزمونآزمون بابا رارا آنآن انانتوتو  يينمنم وو ستستيينن ييتجربتجرب   ههیینظرنظر ككیی معنامعنا ازاز ييشناختشناخت  روانروان ييتلقتلق ننییاا ..دارددارد ـ تجرب  باطـل باطـل  ييتجرب
 آگـاه آگـاه  یيیيمعنـا معنـا  تفـاوت تفـاوت  ازاز وو ابـد ابـد یی  دستدست است،است، ییگرگرییدد ذهنذهن دردر کهکه یيیيمعنامعنا    بهبه تواندتواند  يينمنم کسکس چچييهه راراییزز کردکرد
 66..شودشود

 ییبرابرا معنامعنا»»  وو  00««ييلفظلفظ ییمعنامعنا»» خلطخلط ازازناشي ناشي  ،،معنامعنا ازاز ييشناختشناخت  روانروان ييتلقتلقدارد که این دارد که این   اما بيان مياما بيان مي هرشهرش
 متنمتن ككیی بهبه نسبتنسبت مفسرمفسر واکنشواکنش کهکه گوید درست استگوید درست است  ميمي وودد ننییاا ننييبب ززییتماتمادر توضيح در توضيح  هرشهرش است.است.  33««ماما
 داندداند  ييمم ييککیی کند،کند،  ييمم للییتسوتسو کهکه یيیيمعنامعنا بابا رارا خودخود واکنشواکنش اواو ييوقتوقت امااما  است،است، متفاوتمتفاوت مختلف،مختلف، ییهاها  زمانزمان دردر
 بـا بـا  دهددهد  ييمم نشاننشان واکنشواکنش بحثبحث  موردمورد موضوعموضوع بهبه نسبتنسبت کهکه ییاا  لحظهلحظه راراییزز شودشود  ييمم اشتباهاشتباه دچاردچار صورتصورت  ننییاا  دردر
 کـه کـه  اسـت اسـت  مـا مـا  ییبرابرا معنامعنا همانهمان مفسرمفسر واکنشواکنش واقعواقع  دردر ..دارددارد سروکارسروکار ماما ییبرابرا معنامعنا ييعنعنیی معنامعنا ازاز ییگرگرییدد نوعنوع
 نشـان نشـان  واکـنش واکـنش  آنآن بـه بـه  نسـبت نسـبت  مفسـر مفسـر  چـه چـه ننآآ وو مفسـر مفسـر  واکنشواکنش ننييبب پسپس ..شودشود  ييمم مهمهييضمضم ييلفظلفظ ییمعنامعنا  بهبه
توانـد  توانـد    مـي مـي « « مـا مـا  ییبـرا بـرا  معنامعنا»» ييولول، ، استاست یکيیکي ییمفسرمفسر هرهر ییبرابرا ««ييلفظلفظ ییمعنامعنا»». . دارددارد وجودوجود ززییتماتما دهد،دهد،  ييمم

 22دهد.دهد.  هرمفسری متن را از منظر خاص خود مورد توجه قرار ميهرمفسری متن را از منظر خاص خود مورد توجه قرار ميمتعدد باشد زیرا متعدد باشد زیرا 
 ازاز گـادامر گـادامر  ييشناختشناخت  روانروان ييتلقتلق نقدنقد ییبرابرا رارا یيیيمبنامبنا ييدارشناسدارشناسییپدپد دردر توانتوان  ييممبر این باور است که بر این باور است که   هرشهرش

ـ اا وو استاست ثابتثابت وو ييننييعع ييلفظلفظ ییمعنامعنا کهکه هرشهرش نظرنظر ننییاا انانييمم راراییزز یافتیافت معنامعنا ـ ی  ییامـر امـر  معنـا معنـا »» کـه کـه   نظـر نظـر  ننی
ایـن  ایـن      پایـه پایـه   بـر بـر  رارا ييلفظلفظ ییمعنامعنا همانيهماني  ننییاا-خودخود هرشهرش وو دارددارد وجودوجود ييککیینزدنزد طهطهرابراب« « استاست ييآگاهآگاه بهبه مربوطمربوط

ـ اا ييآگاهآگاه يياصلاصل ييژگژگییوو وو استاست ييآگاهآگاه بهبه مربوطمربوط ییامرامر معنامعنا. . کندکند  ييمم اثباتاثبات پدیدارشناختيپدیدارشناختيدیدگاه دیدگاه  ـ ی  اسـت اسـت  ننی
 فـرض فـرض  انسـان انسـان  راراییزز ستستيينن ززييمم خودخود ززييمم ازاز انسانانسان ادراکادراک مثالمثال ییبرابرا ..استاست ییززييچچ ازاز ييآگاهآگاه هموارههمواره آنآن کهکه
 بـه بـه  ««ادراکـات ادراکـات »»  ازاز ننسخن گفتسخن گفت. . استاست  ههیافتیافت  جهتجهت آنآن سمتسمت بهبه اواو ادراکادراک کهکه ندندييبب  ييمم رارا ییززييمم کهکه کندکند  ييمم
 آن،آن، برطبقبرطبق کهکه شودشود  ييمم افتافتیی معنامعنا ازاز ييشناختشناخت  روانروان ننييييتبتب دردر کهکه استاست سفسطهسفسطه يينوعنوع قاًقاًييدقدق ««زهازهاييمم»»  ییجاجا

  همـان همـان   ييآگـاه آگـاه  متعلـق متعلـق  امااما  .استاست آنآن بهبه نسبتنسبت اواو واکنشواکنش وو معنامعنا ازاز اواو ادراکادراک همانهمان  فهمدفهمد  ييمم شخصشخص آنچهآنچه

 ردردييگگ  ييمم تعلقتعلق آنآن بهبه ييآگاهآگاه کهکه استاست ییززييچچ آنآن بلکهبلکه ؛؛ستندستنديينن ««ييذهنذهن اعمالاعمال»»  اایی ««ندهاندهاییفرآفرآ»»  ،،««ادراکاتادراکات»»
ـ يـ مم همـان همـان  اواو ييآگاهآگاه متعلقمتعلق امااما کندکند  ييمم ررييييتیتی مختلفمختلف ییهاها  تتييموقعموقع دردر ززييمم ازاز شخصشخص ادراکادراک ـ اا ..اسـت اسـت  ززي ـ ی  ننی
ـ يـ حح بـا بـا  مطابقمطابق  .کردکرد ننييييتبتب ييشناختشناخت  روانروان معمولمعمول اصطالحاتاصطالحات بابا توانتوان  يينمنم رارا ييآگاهآگاه ييکلکل تتييواقعواقع  ييالتفـات التفـات  ثثي
 ييلفظلفظ ییمعنامعنا. . کنندکنند قصدقصد رارا ییقصدقصد   ابژهابژه همانهمان توانندتوانند  ييمم متفاوتمتفاوت ییقصدقصد اعمالاعمال ازاز یینامحدودنامحدود تعدادتعداد ،،ييآگاهآگاه



 نیا، اصغر واعظی حمیده ایزدی 4141
(Hamideh Izadinia/ Asghar Vaezi)  

 

 متفـاوت متفـاوت  ییقصـد قصـد  اعمـال اعمـال  ازاز یینامحـدود نامحـدود  تعـداد تعـداد  وو اسـت اسـت  ييآگـاه آگـاه  ییقصدقصد متعلقمتعلق ییگرگرییدد ززييچچ هرهر مانندمانند ززيينن
ـ اا بـه بـه  پاسـخ پاسـخ  دردر وو تتاسـ اسـ  همانهمان  ننییاا-خودخود ييلفظلفظ ییمعنامعنا پسپس  .کنندکنند قصدقصد رارا ييلفظلفظ ییمعنامعنا همانهمان توانندتوانند  ييمم ـ ی  ننی
  ییقصـد قصـد  متعلـق متعلـق  هـر هـر  ماننـد ماننـد  ييلفظلفظ ییمعنامعنا ممیيیيگوگو  ييمم نه؟نه؟ اایی استاست ممکنممکن ييلفظلفظ ییمعنامعنا ددييتولتول  بازباز ااییآآ کهکه الالؤؤسس
ـ قابلقابل. . کنـد کنـد   يينمـ نمـ  ررييييتیتی متفاوتمتفاوت ییهاها  زمانزمان دردر وو استاست ننييمتعمتع ييلفظلفظ ییمعنامعنا راراییزز99استاست ددييتولتول  بازباز قابلقابل گر،گر،ییدد ـ ي  تتي
 داشـته داشـته  وجودوجود ددييتولتول  بازباز ییبرابرا ییززييچچ کهکه استاست ننییاا بهبه وابستهوابسته ييلفظلفظ ییمعنامعنا ییررییپذپذ  اشتراکاشتراک ننییبنابرابنابرا وو ددييتولتول  بازباز
 8686د.د.باشباش
 ننییاا وو  داشتداشت  نخواهيمنخواهيم اراريياختاخت دردر ررييتفستفس دردر اعتباراعتبار ییبرابرا ییارارييمعمع چچييهه باشد،باشد، ننيينامتعنامتع معنامعنا اگراگر هرشهرش نظرنظر ازاز
 :سدسدیینونو  ييمم بارهباره  ایناین  دردر هرشهرش ..شودشود  ييمم ييککييهرمنوتهرمنوت سمسمييللييههيينن وو تتييشکاکشکاک بهبه منجرمنجر خودخود

ـ نن واقـع واقـع     بهبه وو باشدباشد ررييييتیتی قابلقابل معنامعنا ككیی همانهمان ننییاا-خودخود اگراگر»» ـ ي ـ تیتی ززي ـ يي  چچييهـ هـ  پـس پـس  کنـد کنـد  رريي
ـ آآ کـه کـه  ممييکنکن قضاوتقضاوتآن آن     بر پایهبر پایه  کهکه ممییندارندار ييمالکمالک ـ ی ـ ييهه دردر معنـا معنـا  همـان همـان  بـا بـا  اای ـ ئت  مبـدل مبـدل  ييئت
 هرگاههرگاه  .دارددارد رارا نظرماننظرمان موردمورد ییمعنامعنا ظاهرظاهر صرفاًصرفاً کهکه ييساختگساختگ ییمعنامعنا يينوعنوع بابا اایی ممیيیيروبروروبرو
 ییندرالندرالييسـ سـ  افتنافتنیی ییبرابرا ييراهراه گرگرییدد کندکند ررييييتیتی تواندتواند  ييمم معنامعنا ككیی مشخصاتمشخصات کهکه ممییررییبپذبپذ
ـ  ننییبلوربلور کفشکفش  .نداردندارد وجودوجود انانييمدعمدع انبوهانبوه انانييمم ازاز ييواقعواقع  افـراد افـراد  آزمـودن آزمـودن  ییبـرا بـرا  ييمطمئنـ مطمئن
 8888.«.«ستستيينن ددییجدجد ییندرالندرالييسس ییپاپا   اندازهاندازه گرگرییدد ييممییقدقد کفشکفش آنآن راراییزز نداردندارد وجودوجود

ـ  ممييتـوان تـوان   يينمنم پسپس باشدباشد ننيينامتعنامتع معنامعنا اگراگر ـ ب   ی مـتن نيسـت  ی مـتن نيسـت  معنـا معنـا  آنچـه آنچـه  وو اسـت اسـت  مـتن مـتن معنـای  معنـای   آنچـه آنچـه  ننييب
  ررييتفاسـ تفاسـ  تـوان تـوان   يينمـ نمـ  باشندباشند داشتهداشته نظرنظر اختالفاختالف همهم بابا متنمتن ییمعنامعنا دربارهدرباره مفسرمفسر دودو اگراگر مثالًمثالً ؛؛ممییگذارگذاربب ززییتماتما
ـ زز ددييسـنج سـنج  متنمتن ییمعنامعنا اساساساس  بربر رارا آنهاآنها ـ ی ـ  ییدارادارا مـتن مـتن  رارای ـ ی ـ  ییمعنـا معنـا  ككی ـ بابا هـرش هـرش  نظـر نظـر  ازاز  .سـت سـت يينن ننييمتعـ متع ـ ی  ددی

 بـا بـا  مواجـه مواجـه  هـر هـر  وو نداردندارد وجودوجود هاهاننآآ اعتباراعتبار ننييييتعتع ییبرابرا ییارارييمعمع چچييهه راراییزز  ممييبدانبدان درستدرست رارا مفسرمفسر دودو هرهر فهمفهم 

 بهبه ممييکنکن انتخابانتخاب رارا معتبرمعتبر ررييتفستفس مختلف،مختلف، ررييتفستفس دودو ننييبب ازاز  مميينتواننتوان ييوقتوقت ..استاست ددییجدجد ییمعنامعنا ككیی خلقخلق  تنتنمم
ـ يـ غغ ييککييهرمنوتهرمنوت سمسمييللييههيينن ككیی ننییاا وو نداردندارد یيیيمعنامعنا چچييهه اصلاصل دردر متنمتن کهکه ممييرسرس  ييمم جهجهيينتنت ننییاا  دفـاع دفـاع   قابـل قابـل   رري

 8888..استاست

ـ  ململعاعا زبانزبان تواند بر این اصل پافشاری کند کهتواند بر این اصل پافشاری کند که  اما در مقام پاسخ مياما در مقام پاسخ مي گادامرگادامر  نظـر نظـر  ازاز  .اسـت اسـت  معنـا معنـا  ننييتعـ تع
 آشکارآشکار آنآن ييزبانزبان سرشتسرشت تتيياهماهم ددییآآ  ييمم  دردر مکتوبمکتوب صورتصورت بهبه سنتسنت ييوقتوقت ..دارددارد ييزبانزبان ييسرشتسرشت سنتسنت گادامرگادامر

ـ تثبتثب   منزلـه منزلـه   بهبه آنآن افتنافتنیی مکتوبمکتوب وو استاست گوناگونگوناگون ررييتفاستفاس  وو هاها  فهمفهم خخییتارتار ،،سنتسنت ..شودشود  ييمم ـ ي  ییهـا هـا   شـه شـه ییانداند تتي
ـ زز شـود شـود   يينمنم دهدهييفهمفهم اواو  ييزندگزندگ ازاز ییهارهاراظاظ همچونهمچون وو شوندشوند  ييمم جداجدا مفسرمفسر وو مؤلفمؤلف ازاز کهکه استاست گوناگونگوناگون ـ ی  رارای
 دردر تواننـد تواننـد   ييمم خوانندخوانند  ييمم رارا متنمتن آنآن کهکه ییافرادافراد   همههمه وو استاست معنامعنا ییدارادارا خودخود شود،شود،  ييمم ثبتثبت نوشتارنوشتار دردر آنچهآنچه
ـ اا امـا امـا  ..شـود شـود  یيیيگـو گـو   بـاز بـاز  وو ييشناسشناس  بازباز تواندتواند  ييمم متنمتن ككیی ییمعنامعنا»»د: د: ییگوگو  ييمم گادامرگادامرد. د. شونشون ممييسهسه معنامعنا آنآن ـ ی  ننی

  ممييسـه سـه  ییمعنامعنا  بهبه بلکهبلکه ستستيينن شدهشده  نوشتهنوشته اایی گفتهگفته آنچهآنچه يياصلاصل ییهاها  شمهشمهسرچسرچ بهبه بازگشتنبازگشتن ییمعنامعنا بهبه یيیيبازگوبازگو
 دردر شـدن شـدن   ممييسـه سـه  ييککييهرمنـوت هرمنـوت    فـه فـه ييوظوظ: »: »سـد سـد یینونو  ييمم گادامرگادامر للييدلدل ننييهمهم بهبه  8383.«.«استاست متنمتن ییمعنامعنا دردر شدنشدن
 8888.«.«استاست مشترکمشترک ییمعنامعنا



 4141 سر معیار درستی تفسیرسر معیار درستی تفسیر  بربر هرشهرش  وو گادامرگادامر چالشچالش 
(Gadamer and Hirsch’s Challenge on the Accuracy of Hermeneutics) 

 

ـ اا امااما ،،زندزند  ييمم حدسحدس است،است، متنمتن ازاز اواو فهمفهم بربر حاکمحاکم کهکه رارا یيیيمعنامعنااگر چه اگر چه  مفسرمفسر ـ ی ـ  حـدس حـدس  ننی ـ ی  عمـل عمـل  ككی
 بهبه رارا ماما کهکه شودشود  ييمم ييناشناش ييمشترکمشترک امرامر ازاز بلکهبلکه ؛؛شودشود  يينمنم حاصلحاصل مؤلفمؤلف تتييذهنذهن بهبه انتقالانتقال بابا وو تتسسيينن ييذهنذهن
 بربر با آنبا آن  توافقتوافق از طریق دیالوگ مفسر با متن واز طریق دیالوگ مفسر با متن و ددییجدجد ییمعنامعنا ر،ر،ييتفستفس ندندییفرافرا دردر پسپس  8686..ندندزز  ييمم وندوندييپپ سنتسنت
افق افق  همهماست و است و سهيم سهيم   مفسرمفسر افقافق وو تتييذهنذهن همهم ی،ی،ددييتولتول فرایندفرایند  ننییاا دردر ..شودشود  ييمم ددييتولتول مشترکمشترک موضوعموضوع سرسر
 8080..متنمتن خودخود
 بـه بـه  فهـم فهـم   فرآیندفرآیند دردر کهکه استاست زبانزبان امکاناتامکانات ننییاا وو کندکند  ييمم ننييمتعمتع رارا معنامعنا زبانزبان نظرگادامرنظرگادامر ازاز ترتيب،ترتيب،  ایناین  بهبه
ـ يـ موقعموقع بهبه توجهتوجه بابا کهکه ييامکانامکان بلکهبلکه ييدلبخواهدلبخواه امکانامکان نهنه ييولول استاست امکانامکان زبانزبان ..شوندشوند  ييمم للييتحمتحم مفسرمفسر  تتي
 دردر کـه کـه  اسـت اسـت  ييامکانامکان زبانزبان ..ابدابدیی  ييمم گسترشگسترش همهم وو شودشود  ييمم آشکارآشکار همهم  اواو ییمندمند  خخییتارتار وو مفسرمفسر ييککييهرمنوتهرمنوت
 چارچوبچارچوب دردر فهمفهم پسپس ..سازدسازد  ييمم محققمحقق رارا فهمفهم وو ردردييگگ  ييمم خودخود بهبه ييخاصخاص ننييتعتع مفسرمفسر ييککييهرمنوتهرمنوت تتييموقعموقع
 چـارچوب چـارچوب  دردر فهـم فهـم  واقـع واقـع   دردر ..یابـد یابـد   مـي مـي   تقـوم تقـوم  مفسـر مفسـر  ييککييهرمنـوت هرمنـوت  تتييموقعموقع بهبه توجهتوجه بابا آنآن امکاناتامکانات  وو زبانزبان
ـ   ازاز ييعنعنیی انجامد،انجامد،  ييمم مفسرمفسر وو متنمتن ييگشودگگشودگ بهبه داددادییرورو ننییاا ..دهددهد  ييمم رخرخ پاسخپاسخ وو پرسشپرسش ككييالکتالکتییدد ـ ی  سـو سـو   ككی

 ..شودشود  ييمم شکوفاشکوفا وو انانييعع مفسرمفسر ییوجودوجود امکاناتامکانات گرگرییدد  ییسوسو  ازاز وو کندکند  ييمم آشکارآشکار رارا خودخود امکاناتامکانات زبانزبان وو متنمتن
ـ ييظرفظرف چنـان چنـان  ییدارادارا زبـان زبـان  ..ونددونددييپپ  ييمم وقوعوقوع  بهبه مفسرمفسر امکاناتامکانات وو زبانزبان امکاناتامکانات چارچوبچارچوب دردر فهمفهم ننییبنابرابنابرا ـ ت  ييت
 هنگـام هنگـام  هـم هـم  وو شـکوفا شـکوفا  امکانـاتش امکانـاتش  ررييتفستفس هرهر بابا وو سازدسازد  ييمم ممکنممکن رارا متفاوتمتفاوت ییهاهاررييتفستفس شمارشمار  ييبب کهکه استاست

 .شودشود  ييمم ترتر  گستردهگسترده
 درکدرک مـتن مـتن  ررييتفسـ تفسـ  ازاز هـدفش هـدفش  وو دارددارد اشـاره اشـاره  مؤلـف مؤلـف  ييآگـاه آگـاه  ازاز مـتن مـتن  یيیيمعنامعنا استقاللاستقالل بهبه گادامرگادامر  ههیینظرنظر
 مـا مـا  کوشـش کوشـش  فهـم، فهـم، فراینـد  فراینـد   دردر ..اسـت اسـت   کـرده کـرده  قصـد قصـد  مؤلـف مؤلـف  آنچـه آنچـه  درکدرک نهنه ددییگوگو  ييمم متنمتن کهکه استاست ييحقيقتحقيقت
تنهـا موضـع خـود را تبيـين     تنهـا موضـع خـود را تبيـين       نـه نـه  گـادامر گـادامر   8383..ممييبرسـ برسـ  با متن به توافقبا متن به توافق مشترکمشترک موضوعموضوع سرسر بربر کهکه استاست  ننییاا  بربر

کند. در کند. در   شناختي معنا ميشناختي معنا مي  عکس قصدگرایان متني را متهم به تبيين روانعکس قصدگرایان متني را متهم به تبيين روان  داند بلکه برداند بلکه بر  شناختي معنا نميشناختي معنا نمي  روانروان
ـ  نظر او، این مدعا که هدف از خوانش متن دستيابي به قصد مؤلف استنظر او، این مدعا که هدف از خوانش متن دستيابي به قصد مؤلف است ـ مبتن  یـي یـي گراگرا  ييشناسـ شناسـ   روانروان بـر بـر  ييمبتن

 .زندزند  پيوند ميپيوند مي مؤلفمؤلف ييذهنذهن ییندهاندهاییفرآفرآ بهبه رارا متنمتن ییمعنامعنا راراییزز استاست ككييرمانترمانت
 ييییمعنـا معنـا  ننييتعتع تتييقابلقابل    عدمعدم دگاهدگاهییدد همانهمانواقع واقع   دردر متنمتنمعنایي معنایي  استقاللاستقالل دگاهدگاهییدد  کهکه  استاست  معتقدمعتقد  امااما هرشهرش
 ييلفظـ لفظـ  ییمعنامعنا زبانزبان کهکه توان نتيجه گرفتتوان نتيجه گرفت  نمينمي کندکند  ييمم ننييمتعمتع رارا معنامعنا زبانزبان کهکهسخن سخن  ننییاااز از  راراییزز استاست متنمتن
   ارادهاراده وو زبانزبان . پس. پسکندکند  ييمم للييتحمتحم آنآن بربر رارا ییحدودحدودزبان شرط آشکارگي معناست و صرفاً زبان شرط آشکارگي معناست و صرفاً  ..کندکند  ييمم خلقخلق رارا

 رارا معنـا معنـا  زبانزبان ییشعرشعر متنمتن ككیی   ترجمهترجمه دردر مثالمثال ییبرابرا  .ندندکنکن  ایفا ميایفا مي نقشنقش ی متنی متنمعنامعنا ننييتعتع دردر دودو هرهر مؤلفمؤلف
 8282..دادداد انتقالانتقال گرگرییدد زبانزبان بهبه زبانزبان ككیی ازاز کاملکامل  طورطور  بهبه رارا آنآن توانتوان  يينمنم راراییزز کندکند  ييمم محدودمحدود
 بـا بـا  فقـط فقـط  بلکـه بلکـه  شـود شـود   يينمنم معنامعنا ننييتعتع بهبه منجرمنجر زبانزبان وو دهددهد  ييمم نشاننشان زبانزبان ققییطرطر ازاز رارا خودخود ييلفظلفظ ییمعنامعنا
 دردر ييلفظـ لفظـ  ییمعنـا معنـا  کـه کـه  ایای  گونـه گونـه   بهبه کند،کند،  ييمم ننييييتعتع رارا مفسرمفسر حدسحدس وو محدودمحدود رارا ييلفظلفظ ییمعنامعنا خودخود امکاناتامکانات
 استاست باورباور ننییاا بربر هرشهرش رورو  ننییاا  ازاز  8899..سازدسازد متحققمتحقق رارا زبانزبان امکاناتامکانات ازاز ييبرخبرخ مفسرمفسر کهکه شودشود  ييمم ننييمعمع ييصورتصورت
 ييزبـان زبـان  ییهـا هـا   نشـانه نشـانه  وو باشـد باشـد  داشتهداشته ننييتعتع تتييقابلقابل تاتا استاست بخشبخش  ننييتعتع   ارادهاراده مستلزممستلزم ننييمتعمتع ييلفظلفظ ییمعنامعنا کهکه
 ييزبانزبان ییهاها  نشانهنشانه یی  لهلهييوسوس  بهبه رارا آنآن مؤلفمؤلف چنانکهچنانکه هستندهستند مؤلفمؤلف قصدقصد موردمورد ييلفظلفظ ییمعنامعنا انتقالانتقال ییبرابرا ییابزارابزار
 .فهمدفهمد  ييمم رارا آنآن هاها  نشانهنشانه ننییاا ققییطرطر ازاز ییگرگرییدد وو کندکند  ييمم انانييبب



 نیا، اصغر واعظی حمیده ایزدی 1313
(Hamideh Izadinia/ Asghar Vaezi)  

 

 ررييتفستفس اعتباراعتبار ارارييمعمع مشکلمشکل استاست متنمتن ییمعنامعنا بخشبخش  ننييتعتع زبانزبان کهکه ههیینظرنظر ننییاا هرشهرش نظرنظر ازاز گرگرییدد ییسوسو  ازاز
 بـه بـه  نـه نـه  ممييکنکن  ييمم توجهتوجه الفاظالفاظ وو زبانزبان بهبه متنمتن بابا مواجههمواجهه دردر مامابر طبق نظر گادامر بر طبق نظر گادامر  راراییزز کندکند  يينمنم طرفطرف بربر رارا
 ییبـرا بـرا  ییاا  نشانهنشانه رارا زبانزبان ههکک نداردندارد وجودوجود ییززييچچ زبانزبان بر طبق این دیدگاه، ورایبر طبق این دیدگاه، ورای کهکه  چراچرا مؤلفمؤلف مقصودمقصود وو معنامعنا
 بابا  ماما ..ی مستقل استی مستقل است  یك دادهیك داده بلکهبلکه ؛؛شودشود  يينمنم گرفتهگرفته نظرنظر  دردر شدهشده  ضبطضبط گفتارگفتار ككیی عنوانعنوان  بهبه متنمتن ..ممييبدانبدان آنآن
 کهکه استاست ممکنممکن ييمعانمعان ازاز نشدهنشده تمامتمام هرگزهرگز ففييطط ككیی ییدارادارا ززيينن متنمتن وو ممييهستهست مواجهمواجه  آنآن امکاناتامکانات وو زبانزبان
 همهم تواندتواند  ييمم معنامعنا ..نداردندارد وجودوجود ييننييمتعمتع وو ييواقعواقع ییمعنامعنا چچييهه وو کشدکشد  انتظار ميانتظار ميرا را  ررييتفاستفاس ازاز ررییناپذناپذ  انانییپاپا ييففييطط
  کنـد کنـد   مـي مـي   گادامرگادامر  متوجهمتوجه  رارا  اتهاماتهام  ایناین  هرشهرش  ترتيب،ترتيب،  ایناین  بهبه  8686..گر باشدگر باشدییدد متفاوتمتفاوت تفسيرهایتفسيرهای همهم وو  تفسيرتفسير ننییاا
 ..دهددهد  نمينمي  ارائهارائه  تفسيرتفسير  درستيدرستي  تعيينتعيين  برایبرای  رارا  معياریمعياری  هيچهيچ  خودخود  فلسفيفلسفي  هرمنوتيكهرمنوتيك  دردر  اواو  کهکه

 اریمع لهئمس و گادامر

  ازاز  درسـت درسـت   تفسـير تفسـير   تعيـين تعيـين   معيارمعيار  لهلهئئمسمس  متوجهمتوجه  خودخود  اواو  کهکه  استاست  آنآن  بيانگربيانگر  گادامرگادامر  هرمنوتيکيهرمنوتيکي  آراءآراء  بررسيبررسي
  است؛است؛  دادهداده  اختصاصاختصاص  منظورمنظور  ایناین  بهبه  رارا  متفاوتمتفاوت  معيارمعيار  دودو  کمکم  دستدست  رسدرسد  ييمم  نظرنظر  بهبه  وو  استاست  بودهبوده  نادرستنادرست  تفسيرتفسير
 ..زمانيزماني  فاصلهفاصله  وو  یافتگيیافتگي  کمالکمال  داشتداشت  ششپيپي

 فهم یدرون اریمع مثابه  به یافتگی  کمال داشت شیپ

ـ بب ييافتگافتگیی  کمالکمال داشتداشت  ششييپپ  .داندداند  ييمم ييفهمفهم هرهر ییصورصور شرطشرط رارا« « ييافتگافتگیی  کمالکمال داشتداشت  ششييپپ»» گادامرگادامر ـ ي  انگرانگري
ـ  پسپس ت.ت.اساس فهمفهم قابلقابل دهد،دهد،  ييمم شکلشکل رارا معنامعنا وحدتوحدت واقعاًواقعاً آنچهآنچه فقطفقط کهکه استاست آنآن ـ وقت ـ  مـا مـا  ييوقت ـ ی  رارا مـتن مـتن  ككی
ـ   کمـال کمـال  فـرض فـرض   ششييپپ  ..ممییررييگگ  ييمم مفروضمفروض رارا آنآن ييافتگافتگیی  کمالکمال وو وحدتوحدت هموارههمواره ممييخوانخوان  ييمم ـ ی  فقـط فقـط  نـه نـه  ييافتگافتگی

ـ اا مسـتلزم مسـتلزم  بلکهبلکه ؛؛کندکند انانييبب کاملکامل  طورطور  بهبه رارا خودشخودش ییمعنامعنا ددییبابا متنمتن کهکه استاست ییصورصور عنصرعنصر ننییاا مستلزممستلزم ـ ی  ننی
 .21باشدباشد کاملکامل قتقتييحقحق ددییبابا ددییگوگو  ييمم ننمتمت آنچهآنچه کهکه استاست ززيينن

ـ  آزمـودن آزمـودن  شرطشرط عنوانعنوان  بهبه رارا متنمتن قتقتييحقحق ددییبابا ييافتگافتگیی  کمالکمال داشتداشت  ششييپپ مفهوممفهوم بابا مطابقمطابق ـ پ  هـا هـا   ییداورداور  ششييپ
د. د. ييکشـ کشـ  دسـت دسـت  آورندآورند  ييمم باربار  بهبه رارا طلبانهطلبانه  فرصتفرصت وو انهانهییگراگرا  تتييذهنذهن ييفهمفهم کهکه یيیيهاها  ییداورداور  ششييپپ ازاز وورد رد کک فرضفرض

 موضـوع موضـوع  وو مـتن مـتن  یی  دربارهدرباره خودخود اتاتیینظرنظر تناسبتناسب وو ردردييگگ  ييمم مسلممسلم رارا متنمتن ييننييققیی وو ییهنجارهنجار تتييمرجعمرجع فسرفسرمم

ـ  متنمتن تتييمرجعمرجع رشرشییپذپذ مستلزممستلزم مناسبمناسب ييککييهرمنوتهرمنوت فهمفهم پسپس. . دهددهد  ييمم قرارقرار ييابابییارزارز موردمورد رارا بحثبحث موردمورد ـ ی  اای
 اایی ممکنممکن قتقتييحقحق ییدارادارا آنآن متعلقمتعلق اایی موضوعموضوع کهکه ردردییپذپذ  ييمم موقتموقت طورطور  بهبه ييککييهرمنوتهرمنوت فهمفهم وو استاست ییگرگرییدد

ـ  للييتحمتحم خودخود فهمفهم متعلقمتعلق بربر رارا ییززييچچ هرهر کهکه دهددهد  يينمنم اجازهاجازه ماما بهبه رو،رو،  ایناین  ازاز. . استاست ییهنجارهنجار تتييمرجعمرجع ـ کن  ممييکن
  22..باشـد باشـد  سـازگار سـازگار  متنمتن تتييتمامتمام وو وحدتوحدت بابا ددییبابا ماما فهمفهم وو  باشندباشند قتقتييحقحق ننییاا بابا متناسبمتناسب ددییبابا ماما ررييتفاستفاس بلکهبلکه

 بابا ماما فهمفهم ممييبدانبدان نکهنکهییاا ییبرابرا امااما ..داندداند  ييمم     فهمفهم     موضوعموضوع     بابا     فهمفهم     مناسبتمناسبت     رارا     ررييتفستفس     ييدرستدرست     ييدروندرون     ارارييمعمع     گادامرگادامر
 .ممييرا تجربه کنرا تجربه کن آنآن ازاز ييزمانزمان   ههفاصلفاصل ككیی ددییبابا نهنه اایی دارددارد مناسبتمناسبت موضوعموضوع



 1919 سر معیار درستی تفسیرسر معیار درستی تفسیر  بربر هرشهرش  وو گادامرگادامر چالشچالش 
(Gadamer and Hirsch’s Challenge on the Accuracy of Hermeneutics) 

 

 فهم یرونیب اریمع مثابه به یزمان  فاصله

 ییهاها  ییداورداور  ششييپپ ييعنعنیی کند،کند، حلحل رارا ككييهرمنوتهرمنوت دردر نقدنقد لهلهئئمسمس تواندتواند  ييمم ييزمانزمان   فاصلهفاصله فقطفقط»»ر ر گادامگادام نظرنظر ازاز
ـ زز  23.«.«کندکند ززییمتمامتما شوند،شوند،  ييمم ييبدفهمبدفهم موجبموجب کهکه نادرستنادرست ییهاها  ییداورداور  ششييپپ ازاز رارا درستدرست ـ ی    پيـروی پيـروی   بـه بـه   ویوی رارای

 کـه کـه  دانـد دانـد   نمـي نمـي  ییاا  ههفاصـل فاصـل  گـر گـر ییدد  رارا زمـان زمـان  کند،کند،  ييمم ررييتفستفس زمانزمان برحسببرحسب رارا ننییااززدادا ييهستهست کهکه  ""رردگدگییااهه""  ازاز
ـ بنبن کـه کـه  اسـت اسـت  حـوادث حـوادث  انانییجرجر حاملحامل انانييبنبن آنآن واقعواقع  دردر زمانزمان. . زدزد پلپل آنآن ییرورو بربر ددییبابا  ـ ي   بـرآن بـرآن « « اکنـون اکنـون »»د د ااي

ـ يـ چچ آنآن ييزمـان زمـان    فاصلهفاصله رورو  ننییاا  ازاز ..استاست استواراستوار ـ بابا کـه کـه  سـت سـت يينن ییززي ـ ی  بـه بـه  قـادر قـادر  رارا مـا مـا  بلکـه بلکـه  کـرد کـرد  غلبـه غلبـه  بـرآن بـرآن  ددی
؛ ؛ سـت سـت يينن گذشـته گذشـته  ازاز منقطـع منقطـع  وو جـدا جـدا  ییاا  ههمرحلمرحل ييزمانزمان    فاصلهفاصله. . استاست مولدمولد وو مثبتمثبت شرطشرط ككیی وو سازدسازد  ييمم فهمفهم 

ـ  مـا مـا  رربب رارا خودخود دهدهييرسرس ارثارث بهبه آنچهآنچه هرهر آنآن پرتوپرتو دردر کهکه استاست سنتسنت استمراراستمرار ازاز سرشارسرشار بلکهبلکه  دردر ..انـد انـد یینمانما  ييمـ م
ـ زز پدیـد آیـد،  پدیـد آیـد،   ييزمـان زمـان    فاصـله فاصـله  کهکه افتافتیی دستدست ييننييعع شناختشناخت بهبه توانتوان  ييمم ، فقط هنگامي، فقط هنگاميييخخییتارتار   مطالعهمطالعه ـ ی  رارای

 اسـت اسـت   آمـده آمـده  وجودوجود  بهبه آنآن دردر کهکه ییزودگذرزودگذر وو داردارییناپاناپا ططییشراشرا آنآن ازاز کهکه شودشود  ييمم آشکارآشکار ييزمانزمان واقعيت موضوعواقعيت موضوع
 د.د.ررييبگبگ فاصلهفاصله

 رارا آنآن مظنـون مظنـون  عناصـر عناصـر  وو فهـم فهـم  موانعموانع وو دهددهد  ييمم انجامانجام رارا  ششییپاالپاال کارکار ييزمانزمان یی  فاصلهفاصله: »: »ددییگوگو  ييمم گادامرگادامر
 ييزمـان زمـان    فاصلهفاصله  .دارددارد همهم ييجابجابییاا   جنبهجنبه ش،ش،ییپاالپاال انانییجرجر ييسلبسلب   جنبهجنبه کنارکنار دردر ييزمانزمان   فاصلهفاصله امااما ..کندکند  ييمم آشکارآشکار
ـ  اجازهاجازه گرگرییدد  ییسوسو  ازاز وو سازدسازد  ييمم معدوممعدوم وو معلوممعلوم رارا ناموجهناموجه وو ییموردمورد ییهاها  ییداورداور  ششييپپ سوسو  ككیی  ازاز  کـه کـه  دهـد دهـد   ييمـ م
. . شـوند شـوند  ززییمتمـا متمـا   وو انانیینمانما آورندآورند  ييمم وجودوجود  بهبه رارا لليياصاص فهمفهم کهکه یيیيهاها  ییداورداور  ششييپپ ييعنعنیی موجه،موجه، ییهاها  ییداورداور  ششييپپ

 معلوممعلوم زمانزمان گذرگذر بابا اگراگر  24.«.«ابدابدیی  ييمم تداومتداوم هموارههمواره استاست  ررییناپذناپذ  توقفتوقف ييانانییجرجر  کهکه ييجابجابییاا وو ييسلبسلب انانییجرجر ننییاا
ـ ييققیی نـه نـه  ووي ي احتمـال احتمـال  شناختشناخت ككیی هموارههمواره ماما شناختشناخت پسپس استاست نادرستنادرست ماما ییهاها  ییداورداور  ششييپپ کهکه شودشود  ييمم ـ ن  يين

 .شودشود آشکارآشکار گرگرییدد زمانزمان دردر آنآن خطابودنخطابودن استاست ممکنممکن راراییزز استاست
 کهکه ددییبگوبگو ماما بهبه رارا  مهممهم  نکتهنکته ننييهمهم خواهدخواهد  ييمم گادامرگادامر ييفلسففلسف ككييهرمنوتهرمنوت کهکه استاست معتقدمعتقد ""هاوزرهاوزر واخترواختر""

ـ زز ،،اسـت اسـت  يياحتمـال احتمـال  شناختشناخت ككیی رهرههمواهموا ماما شناختشناخت ـ ی ـ بابا رارا خطـا خطـا  احتمـال احتمـال  وو اسـت اسـت  ررییپـذ پـذ   خطـا خطـا  رارای ـ ی همـواره  همـواره   ددی
ـ يـ هرمنوتهرمنوت اسـاس اسـاس   بـر بـر . . گرفـت گرفـت   نظـر نظـر   دردر    گذشـته گذشـته  تـا تـا  مـا مـا  معرفـت معرفـت  ييزبـان زبـان  وو ييخخییتـار تـار  ییهـا هـا   شـالوده شـالوده  ييفلسـف فلسـف  ككي

ـ زز ممييهسـت هسـت  آنهاآنها ونونییمدمدحال حال   عينعين  دردر امااما ممييستستيينن آنهاآنها درکدرک بهبه قادرقادر ماما کهکه ابندابندیی  ييمم امتدادامتداد ییررییناپذناپذ  بازگشتبازگشت ـ ی  رارای
 خودخود معرفتمعرفت ییهاها  شالودهشالوده بهبه ماما راراییزز، ، ابدابدیی  يينمنم تحققتحقق هرگزهرگز یيیيمبناگرامبناگرا پسپس. . هستندهستند شناختشناخت امکانامکان رطرطشش  آنهاآنها

ـ  امکـان امکـان  معرفـت، معرفـت، « « تتییمحدودمحدود»»  بربر  ددييتسکتسک بابا گادامرگادامر وو ممییندارندار ييدسترسدسترس ـ ی ـ  انـداز انـداز   چشـم چشـم  ككی ـ معرفت   رارا مطلـق مطلـق  ييمعرفت
 سـيطره سـيطره  فهـم فهـم  ططییشراشرا ييتمامتمام بربر کهکه نداردندارد وجودوجود ییاندازانداز  چشمچشم چچييهه کهکه استاست باورباور ننییاا بربر اواو ..بردبرد  ييمم سؤالسؤال  ررییزز

 بابا کهکه ستستيينن ننييچنچن امااما شوندشوند  ييمم مواجهمواجه شکستشکست بابا معرفتمعرفت   ههدرباردربار انهانهییگراگرا  مبنامبنا اتاتیینظرنظر جهجهيينتنت دردر  .ددباشباش داشتهداشته
 اگراگر. . زدزدییرر فروفرو ييپوشالپوشال ییاا  خانهخانه مانندمانند ييشناسشناس  معرفتمعرفت وو ييانسانانسان معرفتمعرفت بابباب دردر يياقداماقدام هرهر یيیيگراگرا  مبنامبنا شکستشکست
 ازاز. . اسـت اسـت   بودهبوده ممکنممکن ییبازباز تنهاتنها ییبازباز ننییاا ههکک ستستيينن آنآن اشاش  جهجهيينتنت استاست  شدهشده ییسپرسپر انهانهییمبناگرامبناگرا ییبازباز   دورهدوره
 بـه بـه  نسـبت نسـبت  ييمتفاوتمتفاوت تعهدتعهد مستلزممستلزم بلکهبلکه ست،ست،يينن تتييشکاکشکاک ییروزروزييپپ مستلزممستلزم یيیيگراگرا  مبنامبنا ييفروپاشفروپاش گادامرگادامر نظرنظر
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 بـه بـه   ایناین امااما شوند،شوند،  ييمم یيیيگراگرا  مبنامبنا ییادعاادعا موردمورد ننييققیی بهبه ماما ييابابييدستدست ازاز مانعمانع سنتسنت وو زبانزبان ،،ييخخییتارتار ططییشراشرا



 نیا، اصغر واعظی حمیده ایزدی 1212
(Hamideh Izadinia/ Asghar Vaezi)  

 

 پـس پـس  اسـت اسـت  ننييققیی بهبه ييدسترسدسترس  عدمعدم آنآن   جهجهيينتنت بلکهبلکه ممييابابیی  دستدست معرفتمعرفت بهبه ممييتوانتوان  يينمنم  ماما کهکه ستستيينن معنامعنا آنآن
 ننييققیی ازاز ماما ییدعاودعاو ازاز ییارارييبسبس راراییزز  .ددستنستنيينن گرگرییکدکدیی بابا مترادفمترادف گادامرگادامر ييفلسففلسف ككييهرمنوتهرمنوت  دردر ننييققیی وو معرفتمعرفت
 خطـا خطـا  احتمـال احتمـال  ..اسـت اسـت  هـا هـا ننآآ بودنبودن  ررییپذپذ  خطاخطا   منزلهمنزله  بهبه صرفاًصرفاً آنهاآنها نبودننبودن ييننييققیی امااما ندنداا  بهرهبهره  ييبب يياضاضییرر وو ييمنطقمنطق
 ییبـرا بـرا  ممييتوانتوان  ييمم بلکهبلکه ممييباشباش حقحق  بربر استاست ممکنممکن تنهاتنها  نهنه ماما راراییزز مميينباشنباش برحقبرحق ماما کهکه شودشود  يينمنم ننییاا بهبه منجرمنجر
 ماما گادامرگادامر منظرمنظر ازاز: »: »ددییگوگو  ييمم هاوزرهاوزر واخترواختر للييدلدل ننييهمهم بهبه م.م.ییاوراورييبب همهم کنندهکننده  قانعقانع للییدالدال خودخود ییدعاودعاو ههييتوجتوج
 رارا درسـت درسـت  ررييمسـ مسـ  يياتفـاق اتفـاق  طـور طـور   بـه بـه  وو کندکند  ييمم سفرسفر یيیيتنهاتنها  بهبه کهکه ممييستستيينن کورکور وو کرواللکروالل شخصشخص ككیی ههييشبشب
 درسـت درسـت  اندازهاندازه ككیی بهبه رارا متضادمتضاد ييمعرفتمعرفت ییادعاادعا دودو کهکه ستستيينن يياحتمالاحتمال صدقصدق ككیی ماما يي. یقين معرفت. یقين معرفتابدابدیی  ييمم
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 دهددهد  ييمم نشاننشان شود،شود،  ييمم يينسبنسب ننييمعمع ييزبانزبان  وو ييخخییتارتار   نهنهييزمزم ككیی بابا معرفتمعرفت گونهگونه  هرهر کهکه گادامرگادامر اعتقاداعتقاد ننییاا
ـ ييققیی وو سـت سـت يينن مطلقمطلق ننييققیی بهبه دندنييرسرسمعيار معرفت درست و موجه معيار معرفت درست و موجه  کهکه ـ ن  ییقلمروهـا قلمروهـا  ازاز ییارارييبسـ بسـ  نبـودن نبـودن  يين

 وو ييزبـان زبـان  ططییشـرا شـرا  بـه بـه  ييانسـان انسـان  معرفـت معرفـت  بـودن بـودن  محدودمحدود راراییزز ستستيينن مانعي بر سر راه معرفتمانعي بر سر راه معرفت ييانسانانسان معرفتمعرفت
 .استاست آنآن امکانامکان شرطشرط بلکهبلکه ستستيينن معرفتمعرفت ییبرابرا ييدروندرون وو ييذاتذات خطرخطر ككیی ،،ييخخییتارتار

  یقينـي یقينـي   امـری امـری   رارا  معرفـت معرفـت   هـرش هـرش   آیـا آیـا   اسـت اسـت   ماليمالياحتاحت  وو  غيریقينيغيریقيني  معرفتمعرفت  کهکه  استاست  معتقدمعتقد  گادامرگادامر  اگراگر  امااما
  بـا بـا   تـوانيم تـوانيم   ييمم  ماما  کهکه  استاست  مدعيمدعي ردردييگگ  ييمم نظرنظر  دردر اعتباراعتبار ارارييمعمع عنوانعنوان  بهبه رارا مؤلفمؤلف قصدقصد کهکه هرشهرش ااییآآ  داند؟داند؟  ميمي

  بـه بـه   بسـيار بسـيار   منظـر منظـر   ایـن ایـن   ازاز  هـرش هـرش   وو  گادامرگادامر  کهکه  استاست  آنآن  پاسخپاسخ  یابيم؟یابيم؟  دستدست  مؤلفمؤلف  قصدقصد  بهبه  یقينیقين  وو  اطميناناطمينان
  قصـد قصـد   بهبه  دستيابيدستيابي  کهکه  استاست  مدعيمدعي  لمان هرمنوتيکي رمانتيك،لمان هرمنوتيکي رمانتيك،، بر خالف عا، بر خالف عاهرشهرش. . هستندهستند  نزدیكنزدیك  یکدیگریکدیگر
 ::نویسدنویسد  ييمم  اواو. . یقينيیقيني  نهنه  است،است،  احتمالياحتمالي  هموارههمواره  مؤلفمؤلف

   بهبه     کهکه     ممیيیيبگوبگو     ننييققیی     بهبه     ممييتوانتوان  يينمنم     وقتوقت     چچييهه     ماما     امااما     است،است،     لفلفؤؤمم     مرادمراد     ننااممهه  ااننععمم   ههچچ    ررگگاا»»  

       وو     ممييدهـ دهـ      قـرار قـرار      خودخود    برابربرابر  دردر     رارا     مؤلفمؤلف     ذهنذهن     ممييتوانتوان  ييممنن     هرگزهرگز     راراییزز     م،م،ییاا  ههافتافتیی    دستدست     معنامعنا     ننییاا  

ـ اا    امااما م.م.کنيکني     سهسهییمقامقا     خودخود     فهمفهم     بابا     رارا       ننآآ     دردر     موجودموجود     ییمعنامعنا ـ ی    مـا مـا      کـه کـه      سـت سـت يينن     معنـا معنـا      بـدان بـدان    ننی

   ننییاا     ؛؛تتسسيينن  اامم    رسرسدستدست  دردر     چچييهه     بهبه     اواو     مقصودمقصود     ییمعنامعنا     وو     ممييابابیی   راهراه     لفلفؤؤمم     ذهنذهن     بهبه     ممييتوانتوان  يينمنم  

ـ ييققیی     فهـم فهـم      امکـان امکـان      عدمعدم     ازاز     کهکه     استاست     ييمنطقمنطق     اشتباهاشتباه     ككیی   ـ ن    جـه جـه يينتنت     رارا     فهـم فهـم      امکـان امکـان   عـدم عـدم      ،،يين

   ماما     ييشناختشناخت     ییهاها  نظامنظام     ازاز     ییارارييبسبس ..ممييبدانبدان     ييککیی     ننييققیی     بابا     رارا     شناختشناخت     کهکه     استاست     اشتباهاشتباه ..ممییررييبگبگ  

   کـه کـه      آنچـه آنچـه      اسـاس اسـاس     بربر     ماما ..استاست     ننککمممماانن    ررييتفستفس     دردر     معتبرمعتبر     ننييققیی     چونچون     ستند؛ستند؛يينن     ننييققیی     ييمدعمدع  

 8282.«.«ممییاا  افتهافتهیی  دستدست     درستدرست     فهمفهم     بهبه     الًالًااممتتححاا   ممييداندان  ييمم     کنونکنون  تاتا  

ـ داردار     ييدسترسدسترس     است،است،     ننييمتعمتع     کهکه     ررييتفستفس     ييفعلفعل     اعتباراعتبار     بهبه     فقطفقط     ماما»»نویسد: نویسد:   ييمم     گرگرییدد     ییجاجا     رردد   هرشهرش ـ ی ـ      ممی ـ ول    ييول

ـ      ززییتماتما     ازاز     امااما ..ستستيينن     ييدسترسدسترس     قابلقابل     وو     شودشود     ننييمتعمتع     تواندتواند  يينمنم     هرگزهرگز     ررييتفستفس     یيیينهانها     صحتصحت   ـ ب ـ اا     ننييب ـ ی ـ نبانبا     دودو     ننی ـ ی    ددی

  اسـت اسـت      دستيابي به فهم درست و معتبردستيابي به فهم درست و معتبر  ررييتفستفس     هدفهدف  ..ستستيينن     ررییپذپذ  امکانامکان     همهم     ححييصحصح     ررييتفستفس     کهکه     نتيجه گرفتنتيجه گرفت  

  دسـت دسـت      قـت قـت ييحقحق    بـه بـه  ممييتوانتوان  ييمم     ماما. . نهنه     اایی     ممییاا  دهدهييرسرس     ححييصحصح     ررييتفستفس     بهبه     کهکه     کنيمکنيم  یقينیقين  ممييتوانتوان  يينمنم     هرگزهرگز     ماما   وليولي
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   امـا امـا     ،،  ممييباشـ باشـ      معرفـت معرفـت      واجـد واجـد      ممييتـوان تـوان   ييمم     همهم     ننييققیی     ابابييغغ     دردر     ماما   ..ممييباشباش     داشتهداشته     ننييققیی     آنآن     بهبه     نکهنکهییاا     بدونبدون     ممييیابیاب

   توافقتوافق     بهبه     جهجهيينتنت     ننییترتر  متحملمتحمل     موردمورد     دردر     ممییاا  دانستهدانسته     کهکه     آنچهآنچه     پرتوپرتو     دردر     اامم ..تتسساا   يياحتمالاحتمال     معرفتمعرفت     ككیی     ماما     معرفتمعرفت  

 8989««م.م.ييرسرس  ييمم  
ـ زز ،،دارنـد دارنـد  قـرار قـرار  ييکسـان کسـان یی موضـع موضـع  دردر بـاً بـاً ییتقرتقر هـرش هـرش  وو گـادامر گـادامر  کـه کـه  گفـت گفـت  توانتوان  ييمم ـ ی    معتقدنـد معتقدنـد  دودو هـر هـر  رارای
ـ  مـا مـا  د.د.شـو شـو   يينمنم فهمفهم امکانامکان  عدمعدم بهبه منجرمنجر ييننييققیی فهمفهم امکانامکان  عدمعدم کهکه ـ اا بـر بـر  ممييتـوان تـوان   ييمـ م ـ ی   کـه کـه  ممييباشـ باشـ  رربـاو بـاو  ننی

ـ  مـا مـا  ررييتفسـ تفسـ  است،است، ممکنممکن کهکه چندچند  هرهر ممییاا  افتهافتهیی  دستدست متنمتن ازاز درستدرست ييفهمفهم بهبه احتماالًاحتماالً ـ بع  آبآب ازاز نادرسـت نادرسـت د، د، بع
بـر  بـر   امـا امـا  کنـد کنـد   ييمم ييمعرفمعرف فهمفهم ییبرابرامعتبر معتبر  ییارارييمعمع وو ثابتثابت ییامرامر عنوانعنوان  بهبه رارا مؤلفمؤلف قصدقصد اگرچهاگرچه هرشهرش. . ددییآآ  دردر

 مؤلـف مؤلـف  نظـر نظـر   مـورد مـورد  ییمعنـا معنـا   بهبه کهکه باشيمباشيم  اطمينان داشتهاطمينان داشته ممييتوانتوان  يينمنم هرگزهرگز ماماکند که کند که   این نکته نيز تسکيد مياین نکته نيز تسکيد مي
 .ممییاا  افتهافتهیی  دستدست

ـ اا محتمـل محتمـل  شـناخت شـناخت  دردر گـادامر گـادامر  وو هـرش هـرش  يياصلاصل تفاوتتفاوت ـ ی ـ  فـرض فـرض  هـرش هـرش  کـه کـه  اسـت اسـت  ننی   ییامـر امـر  کنـد کنـد   ييمـ م
ـ يـ معمع ننييچنچن بهبه قائلقائل گادامرگادامر ييولول استاست آنآن بهبه ييابابييدستدست ماما هدفهدف کهکه دارددارد وجودوجود ييفرازمانفرازمان وو ثابتثابت  ييفرازمـان فرازمـان  اراري
ـ زز ستستيينن ـ ی ـ  وو فهـم فهـم  دردر ییخطـا خطـا  ازاز تجربـه تجربـه  کسـب کسـب  وو زمـان زمـان  گـذر گـذر  بـا بـا  مـا مـا  رارای ـ پ  آگـاه آگـاه  نادرسـت نادرسـت  ییهـا هـا   ییداورداور  ششييپ
ـ  کـه کـه  مسـتلزم آن اسـت  مسـتلزم آن اسـت   ماما ییبرابرا اامعنمعن ،،هرشهرش نظرنظر ازاز واقعواقع  دردر م.م.ییشوشو  ييمم  ـ ی ـ  سـاخت سـاخت  ككی ـ قبل  وجـود  وجـود   معنـا معنـا  ازاز ييقبل

ـ یی گرگرییدد ززييچچ بابا رارا خودخود فهمفهم عملعمل دردر ماما ييولول داشته باشدداشته باشد ـ عن ـ  مـرتبط مـرتبط  خودمـان خودمـان  بـا بـا  ييعن ـ کنـ   ييمـ م   ییاا  گونـه گونـه   بـه بـه  ممييکن
 عمـل عمـل  ممييتـوان تـوان   يينمـ نمـ  همهم ييساختگساختگ طورطور  بهبه ييحتحت راراییزز ممييممبفهبفه ييروابطروابط ننييچنچن بدونبدون ممييتوانتوان  يينمنم رارا متنمتن ككیی کهکه
 عملعمل ييشگشگييهمهم همرهانهمرهان آنهاآنها وو ممييکنکن جداجدا گرگرییدد احکاماحکام وو ييذهنذهن تصوراتتصورات ادراکات،ادراکات، ازاز رارا ييلفظلفظ ییمعنامعنا للییتسوتسو
 مـا مـا  هدفهدف م؟م؟ييکنکن مجزامجزا همهم ازاز رارا آنهاآنها ممييتوانتوان  ييمم چگونهچگونه  ..ممييکنکن مجزامجزا همهم ازاز رارا هاهاننآآ ددییبابا ماما ييولول ..هستندهستند للییتسوتسو
ـ اا بـه بـه  دندنييرسـ رسـ  ییبرابرا رارا خودخود ييذهنذهن تصوراتتصورات وو ادراکاتادراکات وو استاست مؤلفمؤلف قصدقصد بهبه دندنييرسرس ،،للییتسوتسو ازاز ـ ی  هـدف هـدف  ننی
ـ غاغا   منزلـه منزلـه   بهبه رارا ررییناپذناپذ  ررييييتیتی وو ثابتثابت ییمعنامعنا منظورمنظور ننییاا ییبرابرا وو ممییبربر  ييمم کارکار  بهبه ـ ی  ازاز ییررييتفسـ تفسـ  هـر هـر  هـدف هـدف  وو تتی
 3636..ممییررييگگ  ييمم فرضفرض  ششييپپ

 ننییاا وتوتتفاتفا گادامرگادامر ييفلسففلسف ككييهرمنوتهرمنوت وو هرشهرش ییگراگرا  ييننييعع ككييهرمنوتهرمنوت سهسهییمقامقا دردر ""ییهوهو کوزنزکوزنز ددییووییدد""
ـ  رشرشییپـذ پـذ  وو طـرح طـرح   کمکم  دستدست کهکه کندکند  ميمي  استداللاستدالل چنينچنين هرشهرش»» ::دهددهد  ييمم ححييتوضتوض گونهگونه  ننییاا رارا دودو ـ ی  فهـم فهـم  ككی
 خـاص خـاص  ررييتفاسـ تفاسـ  کـه کـه  گفـت گفـت  توانتوان  ييمم  کهکه  استاست ققییطرطر ننییاا ازاز فقطفقط راراییزز استاست ییضرورضرور  امریامری متنمتن ازاز ححييصحصح
  .انداند  نادرستنادرست اایی درستدرست  موجودموجود  شواهدشواهد  وو  اسناداسناد  بهبه  توجهتوجه  بابا ننییبنابرابنابرا وو دارنددارند تطابقتطابق ححييصحصح فهمفهم آنآن بابا ششييبب  وو  کمکم
 ييشـ شـ ییانداند  جـزم جـزم  ییسوسو بهبه حدحد ازاز ششييبب رارا اواو هرشهرش یی  انهانهییگراگرا  ييننييعع اعتقاداتاعتقادات  کهکه  گرفتگرفت  نتيجهنتيجه  بایدباید  همههمه  ایناین  بابا

. . استاست  شکاکانهشکاکانه  گرایيگرایي  يينسبنسب  بهبه  بسندهبسنده  پاسخيپاسخي  پذیرندپذیرند  للابطاابطا  حداقلحداقل  تفاسيرتفاسير  ازاز  برخيبرخي  کهکه  گفتهگفته  ایناین ..استاست  راندهرانده
ـ   دسـت دسـت  ضرورتاًضرورتاً ییررییپذپذ  صدقصدق کهکه ستستيينن باورباور ننییاا مستلزممستلزم بودنبودن  ررییپذپذ  ابطالابطال ییادعاادعا ـ ی  {{بلکـه بلکـه ... }... } اسـت اسـت  ييافتنافتنی
ـ ييبراهبراه يياصـل اصـل    ههییپاپا ننييهمچنهمچن  3838««..استاست تتييننييعع موجدموجد ییحدحد تاتا الاقلالاقل ر،ر،ييتفستفس ططییشراشرا ازاز ييککیی   منزلهمنزله  بهبه ـ ن  کـه کـه  يين
 استاست ييمنطقمنطق ضرورتضرورت بهبه توسلتوسل کندکند  ييمم ارائهارائه متنمتن ییررييتفستفس ححييتوضتوض بربر فهمفهم تتییاولواولو اثباتاثبات ییبرابرا هرشهرش خودخود
 ییامـر امـر  ،،ييننييعع ييآگاهآگاه ككیی وجودوجود ازاز اواو تصورتصور کهکه کندکند  ييمم استداللاستدالل هرشهرش ..ييعملعمل   تجربهتجربه تتييواقعواقع بهبه رجوعرجوع نهنه

 ددییآآ  ييمم نظرنظر بهبه مامااا  3838د.د.باشنباشن  داشتهداشته  اشارهاشاره مشترکمشترک وو ننييمتعمتع ییمعنامعنا  بهبه ددییبابا گوناگونگوناگون ررييتفاستفاس راراییزز استاست ییضرورضرور
 ماما  شناختشناخت کهکه ستستيينن باورباور ننییاا بربر ززيينن اواو راراییزز کردکرد ييششییانداند  جزمجزم بهبه متهممتهم شدتشدت ننییاا بابا رارا هرشهرش توانتوان  يينمنم کهکه



 نیا، اصغر واعظی حمیده ایزدی 1414
(Hamideh Izadinia/ Asghar Vaezi)  

 

ـ  کهکه داندداند  ميمي  محتملمحتمل ييشناختشناختآن را آن را  بلکهبلکه استاست ييننييققیی شناختشناخت ككیی ييزمانزمان  فرافرا وو ثابتثابت ییمعنامعنا ازاز   دردر  توانـد توانـد   ييمـ م
 ..باشدباشد ححييصحصح  حالحال  عينعين

 :هرش نقد به یکیهرمنوت یها پاسخ

   راراییزز     ،،ردردييگگ  ييمم     فاصلهفاصله     ""ییلتالتاییدد  ""  وو     ""ررخخااممررییالالشش""  ككييرومانترومانت     ككييهرمنوتهرمنوت     ازاز     ددووخخ  ييففسسللفف    ككييهرمنوتهرمنوتگادامر با گادامر با 

ـ      اثباتاثبات     بهبه  انتيك انتيك معتقد است هرمنوتيك روممعتقد است هرمنوتيك روم   ـ ی    ییررييتفسـ تفسـ      وو     ييانسـان انسـان     علـوم علـوم      ییبـرا بـرا      ييشـناخت شـناخت   روشروش     ییمبنـا مبنـا      ككی

   کهکه     شودشود  ييمم     سببسبب     ييننااسسنناا  ممووللعع   ييتتخخااننشش    روشروش     مسائلمسائل     بربر     حدحد     ازاز   ششييبب     تمرکزتمرکز     کهکه     د. این در حالي استد. این در حالي استپردازپرداز  ييمم  

ـ      ييگشـودگ گشـودگ      بـه بـه      منجـر منجـر    نگـرش نگـرش   ننییاا د.د.ییشوشو  غافلغافل     ررييفسفستت     وو     فهمفهم     بهبه     مربوطمربوط     ییادادييبنبن     وو     يياساساساس     مسائلمسائل     ازاز   ـ ی    ككی

   دگردگرييهه     نظرنظر     ززاا  ..  استاست     دگردگرييهه     ررييثثااتت    تحتتحت     گادامر در این نگرشگادامر در این نگرش     ..شودشود  ييمم     فهمفهم     یی  مقولهمقوله     بهبه   تتببسسنن    ددییجدجد     کردکردییرورو  

ـ یی      ،،شـوند شـوند      گرفتـه گرفتـه      درنظـر درنظـر      در ارتباط با امـور معنـادار  در ارتباط با امـور معنـادار    ييخاصخاص     اعمالاعمال     عنوانعنوان  بهبه     ددیینبانبا     فهمفهم     وو     ررييتفستفس   ـ عن ـ نبانبا     ييعن ـ ی    ددی

   رارا     فهـم فهـم      وو     ررييتفسـ تفسـ      کـه کـه      استاست     ننییاا     ككييهرمنوتهرمنوت       فهفهييوظوظ     بلکهبلکه     شوندشوند     فرضفرض     ييشناختشناخت  روشروش     ییکردهاکردهاییرورو     ننااووننعع    بهبه  

ـ    گادامرگادامر     ككييهرمنوتهرمنوت ..کندکند     آشکارآشکار     ننییاادازداز     ييهستهست     ییهاها  حالتحالت     عنوانعنوان  بهبه   ـ ب ـ اا  ططسـ سـ بب  ااب ـ ی    ییهـا هـا   ننيـي يـي تبتب     ازاز   ،،ددررکـ کـ ییوورر  ننی

   وو     شـارحان شـارحان . . اسـت اسـت      فهـم فهـم      ننااکـ کـ مماا  ططووررشـ شـ   ننددررکـ کـ     آشکارآشکار     آنآن       ههيياولاول     هدفهدف     راراییزز     ،،گيردگيرد  فاصله ميفاصله مي     ييتتخخااننشش    روشروش  

ـ نادناد     رارا ككييهرمنوتهرمنوت     بهبه     گادامرگادامر   شناختيشناختي  رویکرد هستيرویکرد هستي  ننییاا     هرشهرش     کهکه     معتقدندمعتقدند     ييفلسففلسف     ككييهرمنوتهرمنوت     نناامدافعمدافع   ـ ی    دهدهی

ـ اا     منظر،منظر،     ننییاا     ازاز     گادامرگادامر     اتاتیینظرنظر     نقدنقد     بابا     وو   ررييتفستفس     درستيدرستي  ارارييععمم      بربر     تمرکزتمرکز     بابا     راراییزز     ردردييگگ  ييمم   ـ ی ـ تـ ککنن   ننی ـ دداانن  اارر  ههت ـ ی   ههددی
ـ   ييششوورر  وو  ررااييععمم  نندداادد  ههنن  ،،تتسساا  ممههفف  ننااککمماا  ططووررشش  ننااييبب  ررممااددااگگ  ييککييتتووننممررهه  ثثححااببمم  ففددهه  ههکک  ددررييگگ  ييمم ـ ب   ییااررب

 3333   ..تتسسرردداانن  ممههفف  ززاا  تتسسرردد  ممههفف  ززییااممتت

   ««  هسـت هسـت      ههچـ چـ ننآآ»»    بلکـه بلکـه      کنمکنم  يينمنم     شنهادشنهادييپپ     روشروش     ككیی     ننمم»»  ::  سدسدیینونو  ييمم     ""ييبتّبتّ     ووييللييامام""بهبه     ییاا  نامهنامه     دردر     گادامرگادامر

ـ اا بـر بـر   گـادامر گـادامر      ننييححررااشش  8833  .«.«کنمکنم  ييمم     ففييتوصتوص     رارا ـ ی ـ  تسکيـد تسکيـد  نکتـه نکتـه  ننی     کتـاب کتـاب      محـوری محـوری      موضـوع موضـوع      کـه کـه      کننـد کننـد   ييمـ م

ـ      وو     سـت سـت يينن     اعتبـار اعتبـار      لهلهئئمسـ مسـ      بهبه     پرداختنپرداختن     روشروش     وو     قتقتييحقحق   ـ نبانبا     ييحتـ حت ـ ی       انـدازد انـدازد ييبب     اشـتباه اشـتباه      بـه بـه      رارا     مـا مـا      کتـاب کتـاب      نـام نـام      ددی

بلکه بر عکس گادامر از منظری کـامالً متفـاوت   بلکه بر عکس گادامر از منظری کـامالً متفـاوت        کندکند  ييمم     دفاعدفاع     قتقتييحقحق     بهبه     لليينن     ییبرابرا ««روشروش»»  ازاز     گادامرگادامر     کهکه

ـ کناکنا     يينوعنوع     کتابکتاب     عنوانعنوان: »: »""پالمرپالمر""پردازد. به تعبير پردازد. به تعبير   به نقد روش ميبه نقد روش مي ـ ی    ییسـو سـو      بـه بـه      ييراهـ راهـ      روشروش     کـه کـه      اسـت اسـت      ههی

 3366.«.«ستستيينن     قتقتييحقحق  

ـ يـ هرمنوتهرمنوت ..شـود شـود   ييمم     مربوطمربوط     ماما     ییبرابرا     معنامعنا     وو     معنامعنا     ننييبب     ززییتماتما     بهبه     هرشهرش       ههیینظرنظر     بهبه     دومدوم     ییهاها  پاسخپاسخ    گـادامر گـادامر      ككي

   وو     افتدافتد  يينمنم     اتفاقاتفاق     ءءخالخال     دردر     فهمفهم     کهکه     کندکند  ييمم     ددييتسکتسک     گادامرگادامر     راراییزز     ستستيينن     ماما     ییبرابرا     معنامعنا     وو     معنامعنا     ننييبب     ززییتماتما     مستلزممستلزم  

   افـق افـق      ننییاا     ،،شودشود  ييمم     متعينمتعين     مفسرمفسر     افقافق     ققییطرطر     ارار     متنمتن     معنایمعنای     بلکهبلکه     ابدابدیی  يينمنم     ننييتعتع     مفسرمفسر     عاداتعادات     ازاز     ییجداجدا     معنامعنا  

   نـه نـه      دامردامرگاگا     کهکه     دهددهد  ييمم    توضيحتوضيح     ننييچنچن     رارا     مطلبمطلب     ننییاا     ""وارنکهوارنکه""  .    ردردييگگ  ييمم     شکلشکل     ررااذذگگ    اثراثر     خخییتارتار  وو     سنتسنت     توسطتوسط  

ـ      انکارانکار     رارا     آنآن     بلکهبلکه     رد،رد،ييگگ  ييمم     دهدهیینادناد     رارا     ماما     ییبرابرا     معنامعنا     وو     ييلفظلفظ     ییمعنامعنا     ننييبب     ززییتماتما     فقطفقط      مـا مـا      او،او،     نظـر نظـر      ازاز ..کنـد کنـد   ييمـ م

   دردر     فقطفقط     رارا  متن متن   معنایمعنای     ماما ..ممييفهمفهم  ييمم     خودمانخودمان     بابا     ارتباطارتباط     دردر     فقطفقط     رارا     ييخخییتارتار     داددادییرورو    ووی ی هنرهنر     اثراثر     متن،متن،     ییمعنامعنا  

ـ      نظـر نظـر      بـه بـه      ييبررسـ بررسـ      قابلقابل     مفسرمفسر     ییبرابرا     کهکه     اثراثر     ازاز     ییعناصرعناصر     آنآن ..ممييفهمفهم  ييمم ««ماما     ییبرابرا     معنامعنا»»  پرتوپرتو      بـا بـا      رسـند رسـند   ييمـ م



 1111 سر معیار درستی تفسیرسر معیار درستی تفسیر  بربر هرشهرش  وو گادامرگادامر چالشچالش 
(Gadamer and Hirsch’s Challenge on the Accuracy of Hermeneutics) 

 

   اثـر اثـر      ییمعنـا معنـا      کـه کـه      اسـت اسـت      مفسـر مفسـر      انـداز انـداز   چشمچشم     وو     افقافق     دردر     راتراتييييتیتی     ننييهمهم     للييدلدل     بهبه ..کنندکنند  ييمم     ررييييتیتی     زمانزمان     تتششذذگگ

ـ يـ فهمفهم     مفسر،مفسر،     هرمنوتيکيهرمنوتيکي     تتييموقعموقع     ييعنعنیی     ما،ما،     ییبرابرا     معنامعنا     ققییطرطر     ازاز     فقطفقط     تواندتواند  ييمم   ـ بـ عع  بـه بـه  ..شـود شـود      دهدهي    ،،ررگـ گـ ییدد      تتررااب

ـ      وو     کندکند  ييمم     ممکنممکننانا     رارا     ماما     ییبرابرا     معنامعنا     وو     ی لفظيی لفظيمعنامعنا     ننييبب     ززییتماتما     حفتحفت     ررييتفستفس     ددننمم    تتييموقعموقع     ييژگژگییوو   ـ پ ـ   ششييپ ـ ف    ضضررف

 3030««نماید.نماید.  ييمم     انکارانکار     رارا     هرشهرش     انهانهییقصدگراقصدگرا     وو     ييشناختشناخت  روشروش     کردکردییرورو     دردر     تتييننييعع     وو     ننييتعتع     تتييقابلقابل  

 گیری نتیجه

است. یکي از این نقدها، اتهام است. یکي از این نقدها، اتهام   هرمنوتيك فلسفي گادامر از جهات متفاوتي مورد نقد و داوری قرار گرفتههرمنوتيك فلسفي گادامر از جهات متفاوتي مورد نقد و داوری قرار گرفته
اور است که تسکيد گـادامر بـر تـسثير    اور است که تسکيد گـادامر بـر تـسثير    کند. هرش بر این بکند. هرش بر این ب  انگاری است که هرش بر آن پافشاری ميانگاری است که هرش بر آن پافشاری مي  نسبيتنسبيت
کشاند. کشاند.   پلوراليسم ميپلوراليسم مي    ورطهورطه  ها و موقعيت تاریخي مفسر در فرایند فهم، او را بهها و موقعيت تاریخي مفسر در فرایند فهم، او را به  داوریداوری  چون و چرای پيشچون و چرای پيش  بيبي

تـوان فقـط یـك تفسـير را     تـوان فقـط یـك تفسـير را       تفسيرها به یك اندازه درست است و نميتفسيرها به یك اندازه درست است و نمي    کند که همهکند که همه  گادامر وقتي اعالم ميگادامر وقتي اعالم مي
 افتد. افتد.   ری ميری ميانگاانگا  درست دانست، عمالً به دام نسبيتدرست دانست، عمالً به دام نسبيت
بندی کرد: انتقاد نخست به چگـونگي تعـين   بندی کرد: انتقاد نخست به چگـونگي تعـين     توان در سه گونه نقد دستهتوان در سه گونه نقد دسته  انتقادات هرش به گادامر را ميانتقادات هرش به گادامر را مي

در نظر گادامر عبارت است از تفاهم و توافق با دیگری. تفـاهم هنگـامي   در نظر گادامر عبارت است از تفاهم و توافق با دیگری. تفـاهم هنگـامي     فهمفهمشود. شود.   معنای متن مربوط ميمعنای متن مربوط مي
سند. دیالوگ تنها راه رسـيدن بـه   سند. دیالوگ تنها راه رسـيدن بـه   رر  شود که دو سوژه بر سر موضوعي معين با هم به توافق ميشود که دو سوژه بر سر موضوعي معين با هم به توافق مي  حاصل ميحاصل مي

شود. فهـم وقتـي حاصـل    شود. فهـم وقتـي حاصـل      گو ميگو مي  وو  توافق است. بنابراین مفسر برای فهم معنای یك متن، با آن وارد گفتتوافق است. بنابراین مفسر برای فهم معنای یك متن، با آن وارد گفت
منتهي شود. منتهي شود.   ˚ی موضوع ی موضوع   یعني فهمي مشترک دربارهیعني فهمي مشترک درباره  ˚شود که دیالوگ ميان مفسر و متن، به توافق شود که دیالوگ ميان مفسر و متن، به توافق   ميمي

یافته باشـد و  یافته باشـد و    ور نيست که معنای متن از قبل تعينور نيست که معنای متن از قبل تعينپس در نظر گادامر، فهم فرایندی توليدی است. این طپس در نظر گادامر، فهم فرایندی توليدی است. این ط
دنبال کشف آن معنای متعين است بلکه فهم فراینـدی توليـدی اسـت و معنـا از     دنبال کشف آن معنای متعين است بلکه فهم فراینـدی توليـدی اسـت و معنـا از       مفسر در خوانش متن بهمفسر در خوانش متن به

آید. هرش اما به پيروی از فيلسوفان هرمنوتيکي رمانتيك بر این آید. هرش اما به پيروی از فيلسوفان هرمنوتيکي رمانتيك بر این   طریق دیالوگ بين مفسر و متن پدید ميطریق دیالوگ بين مفسر و متن پدید مي
دنبال آن اسـت  دنبال آن اسـت    دستيابي به قصد مؤلف است. مفسر در خوانش متن بهدستيابي به قصد مؤلف است. مفسر در خوانش متن به  باور است که هدف از خوانش متنباور است که هدف از خوانش متن

یافته در ذهن مؤلف را بازتوليد کند. بر طبق این رویکرد، هدف از خوانش مـتن نـه توليـد    یافته در ذهن مؤلف را بازتوليد کند. بر طبق این رویکرد، هدف از خوانش مـتن نـه توليـد      که معنای تعينکه معنای تعين
 است.است.  یافتهیافته  معنا، بلکه بازتوليد معنای تعينمعنا، بلکه بازتوليد معنای تعين

 دیــدگاه کــامالً متفــاوت را دیــدگاه کــامالً متفــاوت را   رابطــه بــين زبــان و معنــا دورابطــه بــين زبــان و معنــا دو    ترتيــب گــادامر و هــرش در مســئلهترتيــب گــادامر و هــرش در مســئله  ایــنایــن  بــهبــه

 کنند. گادامر معتقد است زبان و امکانات آن یکي از شـروط تعـين معنـا اسـت و شـرط دیگـر       کنند. گادامر معتقد است زبان و امکانات آن یکي از شـروط تعـين معنـا اسـت و شـرط دیگـر         عرضه ميعرضه مي

های زباني به تنهایي حامل هيچ معنای متعيني نيسـت. مـتن   های زباني به تنهایي حامل هيچ معنای متعيني نيسـت. مـتن     آن مفسر است. پس صرف متن و چارچوبآن مفسر است. پس صرف متن و چارچوب
 هـا  هـا    داوریداوری  مفسر آن را با توجه بـه پـيش  مفسر آن را با توجه بـه پـيش    شود که با مفسر وارد دیالوگ شود وشود که با مفسر وارد دیالوگ شود و  زماني واجد معنای متعين ميزماني واجد معنای متعين مي

شود. هـرش  شود. هـرش    و موقعيت تاریخي خود به سخن درآورد. معنای متعين، با دیالوگ بين مفسر و متن توليد ميو موقعيت تاریخي خود به سخن درآورد. معنای متعين، با دیالوگ بين مفسر و متن توليد مي
 نتيجـه، زبـان و امکانـات آن    نتيجـه، زبـان و امکانـات آن      اسـت. در اسـت. در   اما معتقد است که معنای متن از قبـل توسـط مؤلـف تعـين یافتـه     اما معتقد است که معنای متن از قبـل توسـط مؤلـف تعـين یافتـه     

واقع ایـن اسـت   واقع ایـن اسـت     ه آن است. انتقاد نخست هرش به گادامر دره آن است. انتقاد نخست هرش به گادامر درصرفاً شرط آشکارگي معنا و دستيابي مفسر بصرفاً شرط آشکارگي معنا و دستيابي مفسر ب
حـالي  حـالي    یابـد. ایـن در  یابـد. ایـن در    زعم گادامر معنای متن امری نامتعين است که در ارتباط با افق مفسر تعين مـي زعم گادامر معنای متن امری نامتعين است که در ارتباط با افق مفسر تعين مـي   که بهکه به

پذیر بودن معنا، ایـن اسـت کـه معنـا     پذیر بودن معنا، ایـن اسـت کـه معنـا       پذیر باشد، زیرا شرط اشتراکپذیر باشد، زیرا شرط اشتراک  تواند اشتراکتواند اشتراک  است که امر نامتعين نمياست که امر نامتعين نمي
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انـد. در نظـر   انـد. در نظـر     . برخي از شاحان و مدافعان گادامر درصدد پاسخگویي به این انتقـاد برآمـده  . برخي از شاحان و مدافعان گادامر درصدد پاسخگویي به این انتقـاد برآمـده  قابل تعين باشدقابل تعين باشد
شود. موضوع مشـترک و  شود. موضوع مشـترک و    زبان محقق ميزبان محقق مي    واسطهواسطه  معنای متعين، بلکه بهمعنای متعين، بلکه به    واسطهواسطه  پذیری نه بهپذیری نه به  ایشان، اشتراکایشان، اشتراک

گـو  گـو    وو  گـر گفـت  گـر گفـت    هـدایت هـدایت   لوگوسلوگوس  گویدگوید  روست که گادامر ميروست که گادامر مي  ایناین  دیالوگ مشترک شرط هرگونه فهم است. ازدیالوگ مشترک شرط هرگونه فهم است. از
 است.است.

شود. هـرش تلقـي گـادامر از معنـا را     شود. هـرش تلقـي گـادامر از معنـا را       انتقاد دوم هرش به گادامر، به نوع تلقي گادامر از معنا مربوط ميانتقاد دوم هرش به گادامر، به نوع تلقي گادامر از معنا مربوط مي
دانـد  دانـد    داند، زیرا معتقد است گادامر معنا را متعلق فرایندهای ذهني نميداند، زیرا معتقد است گادامر معنا را متعلق فرایندهای ذهني نمي  شناختي ميشناختي مي  مبتني بر یك تلقي روانمبتني بر یك تلقي روان

معنـای  معنـای  »»شـناختي از معنـا را ناشـي از خلـط     شـناختي از معنـا را ناشـي از خلـط       داند. هرش این تلقـي روان داند. هرش این تلقـي روان   بلکه آن را خود فرایند ذهني ميبلکه آن را خود فرایند ذهني مي
یعني قصد مؤلـف کـه مفسـر آن را تسویـل     یعني قصد مؤلـف کـه مفسـر آن را تسویـل       ˚داند. هرش بين معنای لفظي داند. هرش بين معنای لفظي   ميمي« « معنا برای مامعنا برای ما»»و و « « لفظيلفظي
شـود.  شـود.    تمایز قائل مـي تمایز قائل مـي   ˚دهد دهد   یعني واکنشي که مفسر نسبت به متن نشان ميیعني واکنشي که مفسر نسبت به متن نشان مي  ˚و معنا برای ما و معنا برای ما   ˚کند کند   ميمي

توانـد متعـدد باشـد، چـرا کـه مفسـرهای مختلـف        توانـد متعـدد باشـد، چـرا کـه مفسـرهای مختلـف          ما ميما مي  فقط یك معنای لفظي وجود دارد اما معنا برایفقط یك معنای لفظي وجود دارد اما معنا برای
های متفاوتي را نشان دهند. پاسخ گادامر به هرش اما این اسـت کـه   های متفاوتي را نشان دهند. پاسخ گادامر به هرش اما این اسـت کـه     توانند نسبت به یك متن واکنشتوانند نسبت به یك متن واکنش  ميمي

ایجاد چنين تمایزی بين معنای لفظي و معنا برای ما اصوالً ناممکن است، زیـرا معنـا جـدای از ذهنيـت،     ایجاد چنين تمایزی بين معنای لفظي و معنا برای ما اصوالً ناممکن است، زیـرا معنـا جـدای از ذهنيـت،     
کنـد کـه فهـم در خـ  رخ     کنـد کـه فهـم در خـ  رخ       شود. گادامر بر این نکته تسکيد مـي شود. گادامر بر این نکته تسکيد مـي   حاصل نميحاصل نميعادات و انتظارات مفسر هرگز عادات و انتظارات مفسر هرگز 

دهد و معنا جدای از خصوصيات مفسر تعيني ندارد. معنا صرفاً از طریـق افـق مفسـر کـه در سـنت و      دهد و معنا جدای از خصوصيات مفسر تعيني ندارد. معنا صرفاً از طریـق افـق مفسـر کـه در سـنت و        نمينمي
 یابد.یابد.  است تعين مياست تعين مي  تاریخ شکل گرفتهتاریخ شکل گرفته

، وقتـي معنـا امـری    ، وقتـي معنـا امـری    شود؛ در نظر هـرش شود؛ در نظر هـرش   انتقاد سوم هرش به گادامر به معيار درستي تفسير مربوط ميانتقاد سوم هرش به گادامر به معيار درستي تفسير مربوط مي
که معنا که معنا   نامتعين شد دیگر هيچ مالکي برای تمييز تفسير درست از تفسير نادرست وجود نخواهد داشت چرانامتعين شد دیگر هيچ مالکي برای تمييز تفسير درست از تفسير نادرست وجود نخواهد داشت چرا

ی مشخص و ثابتي ی مشخص و ثابتي   آید. به تعبير هرش، وقتي خود کفش بلورین سيندرال اندازهآید. به تعبير هرش، وقتي خود کفش بلورین سيندرال اندازه  خود توسط مفسر پدید ميخود توسط مفسر پدید مي
 مدعي دروغين شناخت.مدعي دروغين شناخت.توان سيندرالی واقعي را از بين هزاران توان سيندرالی واقعي را از بين هزاران   ندارد پس چگونه ميندارد پس چگونه مي

دهند که یکي حلي و دیگری نقضي است. پاسخ حلـي  دهند که یکي حلي و دیگری نقضي است. پاسخ حلـي    مدافعان گادامر به این انتقاد هرش دو پاسخ ميمدافعان گادامر به این انتقاد هرش دو پاسخ مي
شمارد که عبارتنـد  شمارد که عبارتنـد    کم دو معيار برای تمييز تفسير درست از تفسير نادرست برميکم دو معيار برای تمييز تفسير درست از تفسير نادرست برمي  آن است که گادامر دستآن است که گادامر دست

ر پاسخ نقضي به هرش بر این نکته تسکيـد  ر پاسخ نقضي به هرش بر این نکته تسکيـد  ی زماني. مدافعان گادامر دی زماني. مدافعان گادامر د  یافتگي و فاصلهیافتگي و فاصله  داشت کمالداشت کمال  از پيشاز پيش
خـالف فيلسـوفان   خـالف فيلسـوفان     دانـد نـه یقينـي. هـرش، بـر     دانـد نـه یقينـي. هـرش، بـر       کنند که هرش نيز مانند گادامر فهـم را احتمـالي مـي   کنند که هرش نيز مانند گادامر فهـم را احتمـالي مـي     ميمي

توانيم مدعي فهم یقيني معنای متن باشيم. فهم معنـای لفظـي   توانيم مدعي فهم یقيني معنای متن باشيم. فهم معنـای لفظـي     هرمنوتيکي رمانتيك، معتقد است ما نميهرمنوتيکي رمانتيك، معتقد است ما نمي
شود که بگـویيم بـه فهـم و شـناخت دسـت      شود که بگـویيم بـه فهـم و شـناخت دسـت        مانع از آن نميمانع از آن نميهمواره احتمالي است. اما احتمالي بودن معنا همواره احتمالي است. اما احتمالي بودن معنا 

کلي را نتيجـه  کلي را نتيجـه    طورطور  امکان فهم بهامکان فهم به  ایم. این یك اشتباه منطقي است که از عدم امکان فهم یقيني، عدمایم. این یك اشتباه منطقي است که از عدم امکان فهم یقيني، عدم  یافتهیافته
نویسد گادامر نيز مانند هرش بر احتمالي بودن فهـم و خطاپـذیر   نویسد گادامر نيز مانند هرش بر احتمالي بودن فهـم و خطاپـذیر     بگيریم. واخترهاوزر در دفاع از گادامر ميبگيریم. واخترهاوزر در دفاع از گادامر مي

توانيم به فهم درست دست یابيم. درست اسـت  توانيم به فهم درست دست یابيم. درست اسـت    کند اما این بدان معنا نيست که ما نميکند اما این بدان معنا نيست که ما نمي  ييبودن آن تسکيد مبودن آن تسکيد م
 کنـد امـا مشـکل اینجاسـت کـه خـود       کنـد امـا مشـکل اینجاسـت کـه خـود         که هرش قصد مؤلف را به عنوان معيار درستي فهم معرفـي مـي  که هرش قصد مؤلف را به عنوان معيار درستي فهم معرفـي مـي  

 گيرنـد،  گيرنـد،    این معيار احتمالي است نه یقيني. پس گادامر و هـرش هـر دو تقریبـًا در یـك موضـع قـرار مـي       این معيار احتمالي است نه یقيني. پس گادامر و هـرش هـر دو تقریبـًا در یـك موضـع قـرار مـي       

امکـان فهـم   امکـان فهـم     امکان فهم یقيني منجر به عـدم امکان فهم یقيني منجر به عـدم   نایافتني است ولي عدمنایافتني است ولي عدم  دو معتقدند فهم یقيني دستدو معتقدند فهم یقيني دست  زیرا هرزیرا هر
 شود.شود.  نمينمي
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