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  مقدمه. 1
 هـاي  روش و هـا  راه از كه روشي هرمنوتيك يكي ؛گفت سخن توان مي هرمنوتيك از دو نوع

 ماهيت تحليل به كه فلسفي هرمنوتيك ديگري و ،كند مي بحث آن تأويل و تفسير و متن فهم
 و ديلتـاي  و مـاخر  شالير چون فيلسوفاني غرب، تفكر در. پردازد مي فهم رخداد چگونگي و

. روند مي شمار به دوم گروه از گادامر جورج هانس و هايدگر و اول گروه از ريكور و هرش
  .دارد بسزايي اهميت آن، وقوع ةنحو و فهم شناسيِ هستي فيلسوفان، از دسته اين براي

 وسـيعي  قلمـرو  داراي را مـتن  انـد  پرداختـه  هرمنوتيـك  باب در بحث به كه فيلسوفاني
 تـا  هسـتي  جهـان  از بلكـه  داننـد،  نمي گفتاري يا نوشتاري ياثر شامل فقط را آن و دانند مي

 برخـي  نظـر  از. كننـد  مـي  تلقي متن را آدمي رؤياهاي تا گرفته هنري آثار از ،انساني حيات
 و راه بايـد  هـا  پديـده  از هريك فهم براي گويند، مي سخن متن فهم روش از كه فيلسوفاني

 و سـاز  گويند مي سخن فلسفي هرمنوتيك از كه فيلسوفاني براي اما داد، ارائه خاصي روش
 خـود  بلكـه  ندارند، كاري فهم متعلق بهها  آن. متن فهم روش نه است، مهم فهم رخداد كار

  .ستها آن توجه مورد فهم نحوة تحقق و هستي
 جهـان  و انسـان  فهـم  ازتـر   بيش فهم به مربوط هاي بحث در جعفري محمدتقي هرچند

 قلمرو در او مباحثتر  بيش كهجا  آن از اما نوشتاري، و گفتاري آثار از تا آورده ميان به سخن
 او كـه جـا   آن از. آورد شمار به فلسفي بايد را او هرمنوتيك گيرد، مي قرار فهم ماهيت تحليل
 گفتارهـا،  يـا  مكتوب مطالب باب در نه گويد، مي سخن هستي جهان و انسان باب درتر  بيش
 باب در هم عميقي هاي بحث كه آن ويژه به ؛كرد تلقي گسترده او نظر از را متن قلمروبايد  لذا
  .گيرد مي قرار هرمنوتيك مباحث ذيل در زمينه، اين در ويآراي  برخي كه دارد هنري آثار

 

  فهم تحليل. 2
و  مـن  جـز  و مـن  قطـب  دو ميـان  ةرابطـ  از اسـت  عبارت فهم و شناخت جعفري، نظر از

 آينـه  مانند ذهن، در هستي جهان واقعيات اگرمعنا كه  نيبه ا. قطب دو اين ارتباط محصول
 تـاريخ  طـول  در كـه  ايـن . داشت نمي وجود نظر اختالف نفر دو ميان حتي شد مي منعكس
 واقعيـات  در تنهـا  نـه  بايـد  را اش ريشـه  بـوده،  نظر اختالف متفكران و فيلسوفان ميان تفكر

  .گرفت سراغ» من« يعني انسان ذاتي درون قطب در كه خارجي
 ةنام نمايش در ما« ،كه كند مي اشاره بوهر نيلز عبارت اين به بارها خود آثار در جعفري
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 ايـن  بـه  انسان يبازيگر. )12 :1389 ،جعفري( »تماشاگر هم و يمبازيگر هم هستي بزرگ
 از شـود،  وارد مـا  وجـود  ظـرف  بـه  بخواهـد  وقتـي  هسـتي  معرفـت  درياي« كه معناست

 »شـود  مـي  دسـتكاري  نامحسـوس  و محسـوس  طور بهجا  آن كه كند مي عبور هايي كانال

  .)180 :1379 جعفري،(
  :دارد دخالت عنصر سه فهم و شناخت ةپديد در
  ؛انسان ذهن .1
  ؛ذهن از بيرون واقعيات .2
  .بيروني هاي پديده و ذهن ميان ارتباط برقراري .3
 يعني. گذارد مي تأثير مختلف امور فهم و درك در انسان، ذهن يا من جعفري، نظر از
  :مولوي قول به. است انسان ذهنيت و ذهن يا خود به وابسته بيروني واقعيات درك

ــير لطــف ــينوش ــسِانگب ــتدلعك  است حاصل دل از خوش آن راخوشيهر   اس
 غـــرض رادل بـــــود،  كي دلســــايه   عـرضعـالموجــــوهردلدبـو پــس

 گـاه  يعنـي  تماشـاگر؛  هـم  و يمبـازيگر  هـم  حقايق درك در ما هرچند جعفري، نظر از
  :گويد مي مولوي كه چنان. كنيم مي ادراك خود ذهنيت و ها خواسته مطابق را واقعيات

ــده ــوندي ــرمجن ــودياگ ــوب  را تـو بـودي  خطـر  بـي عالمدوهر   رات
 ساختار مثال براي. كاهند مي ما هاي يبازيگر از كه هستند اي گونه به حقايق از برخي اما
 نيست ترديد قابل آن ةكنند خيره عظمت و زيبايي و نظم كه است اي گونه به طبيعت جهان

  .شود نمي امور اين انكار موجب ها انسان هاي يبازيگر و
 زيبايي و جهان ةكنند خيره عظمت ةدربار كه وايتهدها و پالنك ماكس و اينشتين امثال«
 در را خـود  مشـاهدات  بلكه نيست، يبازيگر نظر از كنند، مي صحبت شما با آن بخش لذت
  .)379 /1: 1349 جعفري،(» كنند مي تقديم شما به اخالص طبق

 و خواننده افق از كه است اي گونه به متن افق بگوييم، سخن گادامر زبان به بخواهيم اگر
 يا شناسا فاعل در شونده درك قطب يا شناسايي متعلق گاهي جعفري نظر از .كاهد مي مفسر
  ؛گذارد مي اثر نيز كننده درك قطب
 در كه گذارد مي تأثيراتي ما ذهن در كننده، ناراحت ةمنظر يك يا زيبا ةمنظر يك تماشاي«

 تماشـا ) شـونده  درك( قطـب  همـان  به شونده درك قطب از تأثيريافته ذهن با بعدي لحظات
  .)19 :1379 جعفري،( »كنيم مي
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 حقـايق  ادراك در برخوردارند، تعقل چون ادراكي وسائل از كه آن وجود با انساني افراد
  ؛دارند ديگر يك با اساسي نظرهاي اختالف

 چـه  بـه  و چيسـت  رويداد آن كه فهمند مي سرعت به رويداد يك ةمشاهد در گروهي«
 موجوديت تا بگذرد ها سال بلكه ها، ماه ديگر گروه شايد كه صورتي در. است داده رخ علت

 معلومـات  بودن شخصي وسائل، ةناحي از درك در اختالف اين .بفهمند را رويداد آن علل و
 تـر  عمـومي  و تـر  عميق و تر اساسي ،»ما براي شيء« معارف دنياي در كه كند مي اثبات را ما

  .)251 /2 :1349 جعفري،(» نفسه في شيء« تا شود مي مطرح
  

  روش و فهم. 3
 بـر  همـواره  فهم خود گذارند، مي تأثير انسان فهم در بسياري عوامل هرچند جعفري نظر از

 بسياري تحقق كار و ساز ديگر بيان به. گيرد نمي شكل منطقي هاي روش كارگيري به اساس
 چـه  آن ماننـد . نيسـت  خـاص  روشـي  اصـول  سلسله يك رعايت و منطقي سير با ها فهم از

 و اختراعـات  از بسـياري . اسـت  كـرده  مطـرح  عقـل  كـاربرد  به روش در گفتار در دكارت
  ؛اند نگرفته سرچشمه منطقي، مقدمات از نيز بشري اكتشافات

 مقـدمات  از چنـين  هم بوده، فكر طبيعي اركان مطابق مجهول، اكتشاف و انتقال اين اگر«
 معـين  لحظـات  در و مفـروض  شـخص  آن براي فقط چرا است، كرده پيروي منطق رسمي
 نائـل  مجهول اين حل به شخص آن كه كند انكار تواند نمي كس هيچ البته است؟ داده روي
 تـالش  علـم  از رشـته  آن مقـدمات  در كـه  آورد مي معلومات ليست وجز را آن و گردد مي
» اسـت  شخصـي  كامالً حقيقت آن اكتشاف بوده، مجهول آن، بروز نهايي علت ولي كند، مي

  .)379 /1: همان(
 حقـايق  فهـم  و شـناخت  به توان نمي صحيح، روش كارگيري به با فقط جعفري نظر از

  .دارد گادامر دگاهيد با اريبس شباهت يو دگاهيد جا نيا در. شد نائل گوناگون
 كنار در را روش ةكلم و كند مي مطرح را ادعايي چنين روش و حقيقت كتاب در گادامر
 بـه  بـا  كننـد  مـي  تصـور  كـه  پـردازد  مـي  كساني استهزاي به و. برد مي كار به طنز با حقيقت
  .آمد نائل حقايق فهم به توان مي روش كارگيري

 از برخـي  كـه  كنـد  مـي  مطرح را شناخت نوع نوزده شناخت، انواع از بحث در جعفري
 اشراقي، اكتشافي، هاي شناخت مانند كنند، نمي پيدا تحقق روش كارگيري به اساس برها  آن

  .)256- 248: 1383 نصري،( شهودي و الهامي استشمامي،
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 از گيـري  بهـره  بـا  فقـط  را اشـخاص  از بسياري هاي بازي سفسطه حتي جعفري زعم به
 اما ساخت، آشكار را ها مغالطه توان مي منطق با. برد ميان از توان نمي منطقي قوانين و اصول
  ؛كرد دگرگون راها  آن هاي فهم يا ساخت قانع توان نمي آن اساس بر را افراد هميشه

 هـاي  روش در كـه  را هـايي  بازي سفسطه و مغالطه كه اند كرده گمان متفكران از برخي«
 و اصـول  مراعـات  بـا  تـوان  مـي  كشـانند،  مي تباهي به را حقايق فراوان، طور به بيني جهان
 كـافي  نمـا،  علـم  علمِ ضد اين ساختن مرتفع براي و ساخت كن ريشه منطق، صريح قوانين
 اسـت،  صحيح مطلب يك اين اگرچه. شوند مراعات خوبي هب قوانين و اصول آن كه است
 زيـرا  نيسـت،  منطقي قوانين و اصول مراعات سفسطه، و مغالطه با مبارزه هاي راه ةهم ولي
» اسـت  قـدرت  بـا  حـق « كـه  باشد بوده چنين قدرت از انسان، يك برداشت كه آن از پس
 قـرار  منطقـي  مقـدمات  جريـان  در را مزبور ةقضي منطقي، اصول مراعات كمال با تواند مي
 نـابود  را ناتوانـان  توانـد  مـي  قـدرتي  هـر  و است قدرت با حق: بگيرد نتيجه چنين و داده

 تـرين  بـديهي  بـا  كه منطقي جريان اين در. بسازد نابود را ناتوانان تواند مي حق پس بسازد،
 غلـط  كه چه آن است، شده مراعات كامالً منطقي اصول است، شده برگذارده قياس اشكال
 اول مقدمـه  واحـدهاي  از كننـده  اسـتنتاج  برداشـت  و شـناخت  رسـاند،  مـي  را نتيجه بودن

  .)34 :1360 جعفري،(» است) صغري(
  

  از نظر عالمه جعفري فهم در مؤثر عواملبرخي . 4
  فرد شخصيت 1.4
 او فهـم  در انسـان  خـود  يا من وي نظر از ؛دارد اساسي ينقش وي فهم در انسان خصيتش

 وي ذهـن  از اي گوشـه  در گيرد مي فرا فرد كه معلوماتي كه نيست گونه اين. است تأثيرگذار
 يـك  و درآميخته ما شخصيت با ما معلومات. دهد ادامه خود اصلي فعاليت به و گرفته قرار

 يـك  ماننـد  تواننـد  نمـي  انسـان  معلومـات  هرگز. دهد مي تشكيل را انگيزي شگفت وحدت
 ديگـر  يك در نيز ادراك تفاوتم عوامل حتي. بپردازند فعاليت به ما درون طرف بي تماشاگر

  د؛گذارن مي تأثير
 و حافظـه  خـاطرات  و تصـورات  و انتقـال  سـرعت  و تجريد قدرت و انديشه و خيال«

 تشـكيل  را كلـي  مجمـوع  يـك  داشـته،  ديگر يك با شديد پيوستگي همه و همه تجسيمات
  .)279- 278/ 5: 1351 جعفري،(» كنند مي تأثير ديگر يك در حداقل يا دهند مي
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  رواني و معرفتي غير عوامل 2.4
. دهنـد  مـي   جهـت  آن بـه  و گذارنـد مي تأثير ما ادراكات در نيز رواني و معرفتي غير عوامل
 واحـدهاي  تمـام  بر« خود اين و سازد مي را ما خود ما، تمايالت و ادراكات مجموع درواقع
  .)279 /5: همان(» كند مي رهبري راها  آن و داشته حكومت و سلطه ما دروني
 يك مانند شما دانش گذاشت نخواهد شما مطلوب خود آن بگيريد، فرا دانش شما اگر«
 ةاراد ايـن  كرديد، تقويت را خود ةاراد اگر بنشيند، شما درون از اي گوشه در طرف بي واحد
 و بودن ارزش با بنابراين. افتاد خواهد جريان به مطلوب خود همان حكومت تحت در قوي
 آن يـا  متشـكل  مجموع آن به مستقيم وابستگي ما دروني مزاياي و واحدها از هريك تباهي
  .)280- 279/ 5: همان(» دارد) مطلوب خود( مسلط واحد

 وضـع  حتـي  ؛تأثيرگذارنـد  امـور  و واقعيات از وي ادراكات در نيز ها انسان رواني وضع
 از دريـايي  در كـه  فردي ،مثال براي .گذارد تأثير مي نيز انسان طبيعي حواس در آدمي رواني
 بخـش  لذت ةجنب همان بنگرد، كه اي پديده و موجود هر به شك بدون است، ور غوطه لذت
  .ورزد مي غفلت باشد بار اندوه بسا چه كه آن ديگر جهات از و نگرد مي را آن

 كنيـد  صحبت بشريت جهان مصلحين و نوابغ از كه هرچه شما امروزه علت، اين روي«
 مطالـب  بـه  كمـي  بسيار اشخاص بزنيد فرياد اهللا ياوليا و انبيا هاي فداكاري ةدربار هرچه و

 كلـي  به را ها انسان فطري هاي عينك اخير قرن دو پرستي هوي زيرا دهند، مي فرا گوش شما
  .)617/ 1: 1349 جعفري،(» است كرده عوض
 هاي انگيزه ؛دارد اساسي نقش امور فهم در نيز مفسر و متفكر هاي انگيزه جعفري، نظر از
 عـالوه  بـه . بگيرد ناديده را برخي و كرده توجه حقايق از برخي به تا شود مي موجب آدمي

 ،شناسـايي  براي فرد ةانگيز اگر مثال براي. كند تفسير و فهم آن اساس بر را امور از بسياري
 خواهـد  تفاوتم واقعيات از وي هاي فهم او، خودخواهي نوع به توجه با باشد خودخواهي

 بـا  جعفـري . دارد اساسي نقش او خودخواهي در كند مي خود از فرد كه تفسيري حتي. بود
 نقـش  به و دانسته قسم چند بر را »خود« گيرد مي درنظر خودخواه انسان كه هويتي به توجه
  :كند مي اشاره امور و ها پديده فهم درها  آن

 در وي تلقـي  نـوع  ايـن  دانـد،  مي وسيله را ديگران و هدف را خود هويت كه كسي .1
  ؛كرد خواهد پيدا انعكاس او هاي شناخت كيفيت و كميت
 را جامعـه  ضـرر  و نفـع  و دانسـته  جامعه به وابسته حقيقتي را خود هويت كه كسي .2
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 خدمت براي انساني ةوظيف يك را آن و بوده تر عميق ديگران از او شناخت گيرد، مي درنظر
  .كند مي تلقي مردم به

 هرگونه تحصيل در امر اين آورد، مي شمار به دار هدف حقيقت يك را خود كه كسي .3
  .)40 :1360 جعفري،( كند مي ايفا مؤثري نقش او براي شناختي

مثابة  به خودخواهي كرد ادعا توان نمي سادگي به كه دهد مي نشان تحليل اين با جعفري
 كرده فلسفي تحليل و تجزيه را خودخواهي بايد بلكه ،گذارد اثر مي امور فهم در انگيزه يك
  .شد قائل فهم براي خاصي نقش آن، نوع به توجه با و

 از آورد؛ مي ديگري هاي مثال جعفري فهم، در فرد هاي انگيزه و حاالت تأثير تبيين براي
نگريستن بـه آن بـا    با او فهم بنگرد، اي حادثه يا پديده به توزي كينه با فردي اگر كه آن جمله
 بسـيار  آيـد،  مـي  وجـود  به عشق تحريك با كه فهمي و شناخت. فرق دارد ،محبت و عشق

 كـه  اسـت  اي گونـه  به گوناگون امور و هستي جهان به عاشق نگاه زيرا است، انگيز شگفت
 پديـدار  عشـق  تحريـك  بـا  كـه  هايي شناخت و ها فهم در ؛بيند مي زيبا و خوب را چيز همه
 چنـداني  توجه ها كيفيت و ها كميت ةمحاسب و متعارف منطقي هاي استدالل به فرد شود، مي

 مرتفـع  را نظـري  عقل هاي سودجويي و ها خودخواهي از ناشي هاي يبازيگر عشق،. ندارد
 بيـت  درمولـوي   جعفري، باور به. كند مي عرضه انسان به را ديگري هاي شناخت و ساخته

  :)46 :همان( دارد مطلب همين به اشاره زير
ــابي   هـامعقـولهـا،معقـولايـنازغير ــدري ــر عشــق ان ــرّ پ ــاو ف  به

 خودخـواه  فرد با او فهم تنها نه ،خو گرفته است انساني هاي ارزش و اخالق به كه فردي
 جهـت  در را او» مـن « و گـذارده  تـأثير  وي شخصيت در او فهم و شناخت است، متفاوت

 جهـت  در نيـز  او فهـم  و ها شناخت كه آن بر عالوه ،ساخت خواهد تر فعال تر عميق هاي فهم
 از ذهن ةتصفي رسان براي ياري عاملي تواند مي نيز ايمان و اخالق .افتاد خواهد كار به مثبت
 او فهـم  در مـؤثر  عوامل و ذهن ةتصفي و تنظيم به ديگر بيان به ؛دباش فهم و شناخت موانع
  .كند كمك
  
  انديشه ناخودآگاه عوامل 3.4
 ناخودآگـاه  ازهـا   آن از برخـي  كـه  ،شده تشكيل واحدهايي از آدمي ةانديش جعفري نظر از

 اشدب خودآگاهانه آدمي هاي انديشه ةهم كه نيست گونه اين ديگر بيان به ؛كشند مي سر آدمي
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 و هنـري  و رياضـي  هاي انديشه از بسياريهرچند . كند پيدا تحقق منطقي مسير اساس بر و
. آورنـد  مـي  بـر  سر ناخودآگاهي مجراي از گاه ،هستند انسان آگاهي مورد انساني و فلسفي
  :است زير واملع در امر اين ةريش

 گرايش. شود مي خاصي موضوع باب در فرد تفكر موجب كه دروني عوامل و انگيزه .1
 از معيني واحدهاي سلسله يك دوانده ريشه گذشته از انسان درون كه شخصي هاي عالقه و

  ؛آورد مي خود دنبال به را تفكر
 ريشه و دهد مي نشان را موضوع يك از خاصي ةچهر كه انسان فكري هاي گيري هدف. 2
 متفكر توجه مورد موضوع آن هرچند ،ديگر بيان به. دارد اختياري غير عوامل سلسله يك در
  ؛است دروني عوامل از يك كدام از برخاسته آن ةريش كه نيست متوجه وي گيرد، مي قرار

. سازد نمي رها مخصوص آميزي رنگ بدون را آدمي ةانديش نيز ذهني و دروني احوال .3
 محصـوالت  كه آورد مي وجود به را اي تازه حاالت او دروني نيروهاي و آدمي وجود تحول
  ؛رساند مي ظهور ةمنص به را انديشه از خاصي
 ايـن  مقـدمات  هرچنـد  ؛مجهـوالت  حـل  و اكتشـافات  ماننـد  ذهني انتقاالت برخي .4

 ناخودآگـاه  شود مي آن پيدايش موجب كه اي نقطه آخرين ،است آگاهي بر مبتني اكتشافات
، جعفـري ( اسـت  شده دانشمندان كشفيات برخي موجب كه الهاماتي مانند. گيرد مي شكل
1354 :14/ 301(.  

 درنقــاش كــف در حاضــرهســت   خبـربـاگـرخبـربـيگرهانفس
 نشـان  بـي  آن كنـد  مي محووثبت   شــانانديشــهصــفحهدردمبــهدم

  
  ها موقعيت و منظرها 4.4

 آدميان براي را آن از خاصي ابعاد هستي، جهان حقايق به كنندگان نظاره مخصوص موقعيت
 كـه  بنگـرد  اثـر  يـك  يا جهان به خاصي منظر از آدمي بسا چه ديگر بيان به. سازد مي آشكار
 دسـت  اثـر  يك يا پديده يك از محدودي و خاص هاي فهم به تا شود مي موجب امر همين
  ،تاريكي در فيل لمس داستان در مولوي ةگفت به. يابد

 الــف آن داد لقــب دالــشيكــيآن   مختلـفشـدگفتشـاننظــرگهاز
 شـدي  بيـرون  گفتشـان ازاختالف   بـديشـمعياگركسهركفدر
  :دارد زير عوامل در ريشه امور، به نگاه در افراد هاي موقعيت و منظر اختالف
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 گل حقيقت از كند، نمي درك را آن رنگ جز گل از كه كسي«؛ انسان علم محدوديت .1
 بدهـد،  انجـام  كـه  اي محاسبه هر آن موجوديت در و بيند مي را آن رنگ به مربوط ةقياف تنها
  .)122/ 7: 1352، جعفري(» بود خواهد مخصوص قيافه همان روي
 مجنـون،  ةمعشـوق  ليلـي،  موجوديـت  اگر«؛ ها خواسته و اميال به مربوط هاي موقعيت .2
 در كرد، مي توجيه فرزندي و مادري ةعاطف با را او موجوديت شد، مي مطرح فرزندش براي
 بـا  هـم  ليلـي  پدر و بود تفسير قابل جنسي تمايل و عشق نظر از تنها مجنون براي كه حالي
  .)همان(» نگريست مي وي در دختري و پدري ةعاطف
 و زمان از اعم شرايط اين«؛ است گرفته فرا را موضوع پيرامون كه مقتضياتي و اوضاع .3
 حقيقـت  يـك  از نـاظرين  بـراي  شـود،  مي موجب كه است انساني و طبيعي عوامل و مكان
 نمودهـاي  در را حقيقـت  يـك  شـرايط  همان است ممكن كه طوري به. بسازد قيافه هزاران
  .اند داده ارائه انسان از متفكران كه تفسيرهايي مانند .)123 /7: همان(» بدهد نشان متضاد
  
  پرسش 5.4
 سـؤال  جعفـري  نظـر  از. اسـت  گـري  پرسـش  و سؤال فهم، عوامل ترين مهم از ديگر يكي

  .»مجهول يك ةدربار معرفت تحصيل به اشتياق ابراز از است عبارت«
 سؤالي من براي كه جمله اين. نيست مطرح معرفتي نيست، مطرح سؤال كه كسي براي«
 مـن  بـراي  معرفـت  و شـناخت  ةشايست واقعيتي اصالً كه است اين از ناشي يا نيست مطرح
 مشكوك اي نقطه هيچ و دارم مطلق طور به هستي به مطلق علم من كه اين يا و ندارد، وجود

  ).223/ 18: 1365 جعفري،(» ندارد وجود من براي مبهم و
 دنبـال  بـه  بايـد  كه دارد مجهولي كه باور دارد درواقع كند، مي مطرح را سؤالي كه كسي

 را زير اصل سه سؤالي، هرگونه طرح از قبل گري، پرسش هر جعفري، نظر از. باشد آن حل
 :دارد باور

 گـر،  پرسـش  براي هم مجهوالتي دارد، وجود يموضوع پيرامون كه معلوماتي كنار در .1
  ؛كند نمي سؤال مطلق مجهول از كس هيچ زيرا است، مطرح
 وجـود  تفسـير  و توضـيح  و حل امكان وي، مجهوالت براي كه دارد باور گر پرسش .2
  ؛كشاند نمي گري پرسش به را آدمي مجهوالت، حل از يأس. دارد

 ورزي غـرض  بـدون  را صـحيح  پاسـخ  گـو، پاسخ كه كسي است، اميدوار گرپرسش. 3
  .داد خواهد
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 بـراي  كـه  هسـتند  هـم  افـرادي  البتـه . است يابي واقع گر، سشپر حقيقي ةانگيز درواقع،
 هـا  انسان از برخي. پردازند مي ها پرسش سلسله يك طرح به ديگران به اهانت يا خودنمايي

 حقايق از بسياري فهم از درنتيجه و ندكن مي خودداري گري پرسش از عواملبرخي  تعل به
  :از اند عبارت عوامل اين .مانند بازمي
 محقر زندگي در افراد برخي تا شود مي موجب اطالعات كمبود و انديشه محدوديت .1
  ؛نپردازند امور از يبسيار مورد در چرا و چون به و داشته باشند محدود ديدگاهي خود،
ـ  در قرارگـرفتن  تعل به اما برخوردارند، كافي اطالعات از افراد برخي .2  لـذات  ةجاذب

  ؛سازند مي محروم بسيار حقايق باب در پرسش از را خود زودگذر،
 هشـياري  از تخديرسـاز،  گونـاگون  عوامـل  با خود كردن سرگرم با نيز ها انسان برخي .3
  ؛دارد مي باز سؤال طرح از را او انسان، ذهن ةتخديركنند عوامل شك بدون. گريزند مي

 قـدرت  و داده نشان ضعف خود از زندگي، جبرنماي عوامل برابر در هم افراد برخي .4
 و خودكامگـان  دسـت  اسـير  را خـود  كـه  كسـاني . كننـد  مـي  سـلب  خود از را گري پرسش
  .ندارند نيز خود حيات مورد در پرسش براي اي انگيزه سازند، مي پرستان شهوت
 كـه  ايـن . دارد بسـزايي  اهميـت  حقايق، فهم براي پرسش صحيحطرح  جعفري نظر از
 تنهـا  نـه . است مهم موضوعي هر فهم در كجاست در آن ابهام و چيست مطالعه مورد ةمسئل
 پرسش هنگام به ،دارد اهميت نيز كننده پرسش ةانگيز كه مسئله يك از پرسش مختلف ابعاد
 يـا  سـت ا متنوع ابعاد داراي موضوع آن آيا كه داشت توجه نكته اين به بايد موضوع يك از
 يعني. شود داده آن به گوناگون هاي پاسخ تا شود مي موجب موضوع يك ابعاد تنوع زيرا ،نه

 مـورد  را آن متنـوع  ابعاد از خاصي عدب و نگريسته آن به خاصي موقعيت و منظر از هركس
  .دهد قرار بررسي
  
  ها فرض پيش 6.4

 ايـن  ؛كنـد  مـي  يـاد  سـاخته  پـيش  هـاي  دريافـت  و اصـول  عنوان با ها فرض پيش از جعفري
. كند تفسيرها  آن مبناي بر را امور ةهم آدمي تا شود مي موجب ها ساخته پيش يا ها فرض پيش
 بـر  را آن انواع و قدرت شناخت دارد، اعتقاد طبيعت در تنازع جريان به كه كسي مثال براي
 دسـت  بـه  جامعـه  يـك  يـا  فـرد  يـك  كه هم امتيازي هر وا نظر از و ددان مي مقدم چيز همه
 .بقاست در تنازع جريان از ناشي آورد مي
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 و دارد جريـان  طبيعي علوم فهم و شناخت در هم ساخته پيش هاي دريافت و اصول اين
 اصـول  اين جعفري. برخوردارند يتر بيش نفوذ از انساني علوم در البته. انساني علوم در هم

  :داند مي قسم چهار را ساخته پيش
 يـا  بـديهي  قضـاياي  ماننـد  فلسـفه،  و علـم  در شـده  اثبات و صحيح هاي دريافت و اصول 1.6.4
  صادق ضرورتاً قضاياي

 تـوان  نمـي  علوم در زيرا اند، فلسفه اصول از غير روند مي كار به علوم در كه ثابتي اصول
 علـوم  در كـه  است تفسيري و شرايط به وابسته چراكه دانست، ابدي و مطلق را، اصول اين

  :گيريم مي درنظر را زير قضاياي مثال براي. شود مي ارائه انسان از انساني
  ؛اجتماعي و فردي بعد دو در انسان يزندگ تمديري ملزو )الف
  ؛معقول حيات تحقق براي عدالت و صدق به الزام ضرورت )ب
  .مقدور حد در كاال و كار واقعي ارزش پرداخت وجوب )ج

 حيـات  پـذيرش  بـر  مبتنـي  گيرند مي قرار بررسي مورد انساني علوم در كه فوق قضاياي
 بايد باشد، معقول حيات تحقق دنبال به متفكري چه ناچن ديگر، بيان به. هاست انسان معقول

  .كند تلقي خود معرفت ثابت هاي فرض پيش از را اصول اين
 حيـات  فهـم  و انسـاني  علـوم  تحقـق  بـراي  را سـاخته  پيش اصول اين جعفري هرچند
 تأكيـد هـا   آن صحت و هويت در نظر تجديد بر داند، مي مطلق و ضروري و ثابت مطلوب،

بـه   مفسـر  و محقـق  كـه  ايـن  يكي: دارد فايده دو اصول اين در مستمر هاي نوبيني. ورزد مي
 از حتي و آورد مي دست به جديدي معلومات كه اين دومبخشد؛  مي وضوح خود معلومات
  .دشو مي آگاه خود، نامحسوس اشتباهات

  اثبات قابل غير و باطل هاي شده دريافت و اصول 2.6.4
 شـده  اثبـات  هاي نظريه با تضاد در كه است آن قضيه يك بودن باطل مالك جعفري، نظر از

 ،است ماكياولي چون انديشمنداني ذهن بر حاكم كه ساخته پيش اصول اين از اي نمونه .باشد
  :از اند عبارت
 ضـرورت  اصل با تضاد در اصل اين. است برنده قدرت همواره حيات، قلمرو در )الف
  ؛است دار هدف حيات هاي ارزش حفظ
 حكومـت  تشـكيل  بـا  فقـط  نيـز  شرارت اين دفع. است فاسد و شر انساني طبيعت )ب
  ؛است پذير امكان مطلقه
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 يبـرا  ديگـر  بيان به. داد دخالت جامعه ةادار و سياست در نبايد را مذهب و اخالق )ج
  .ندارد ضرورت ديني و اخالقي هاي ارزش به التزام ،داران زمام
 برخـي  هـاي  ريشـه  بـه  تـوان  مـي  فلسـفي  و علمـي  دقيـق  تحليـل  بـا  جعفـري،  نظر از
 پـردازد  مي مطلب اين بررسي به وي روي همين از. پرداخت انديشمند يك هاي فرض پيش
  :گيرد مي درنظر ساخته پيش ياصلبه مثابة  را خودپرستي و خودخواهي ماكياولي چرا كه

 فـرق  نتوانسـته  وي كه است اين در ساخته پيش اصل اين پذيرش در ماكياولي انحراف«
 فقـدان  جهـت  به آدمي زندگي آن، بدون كه منطقي خودخواستن و خودداشتن ميان بگذارد
» وسـيله  ديگـران  و هدف من« مبناي بر كه خودخواهي نوع آن و گردد مي متالشي مديريت

 و هـا  ارزش و حيـات  مقابـل  در خودخـواه  شـخص  شرمي بي و وقاحت نهايت موجب كه
  .)540- 41 :1386 جعفري،(» است شده استوار باشد، مي ديگران حقوق

  ها آن كذب نه و شده اثباتها  آن صدق نه كه اي ساخته پيش هاي دريافت و اصول 3.6.4
 كـه  ايـن  ماننـد  ،گيـرد  مـي  قرار متفكر يك ةانديش مبناي گاه نيز ها فرض پيش از قسم اين

 صـورتي  در هـا  فـرض  پـيش  از گـروه  ايـن . است قسمت قابل نهايت بي تا طبيعي اجسام
. نكنـد  فـرض  شـده  اثبات راها  آن متفكر كه زند مي بشري معارف و علوم به جدي آسيب

 علـوم  ةحـوز  در گيـرد  قرار متفكر يك هاي انديشه بناي ذهني هاي فرض پيش اين اگر اما
 هـاي  سـاخته  پـيش  برخي. ساخت خواهد وارد بشري فرهنگ بر جدي هاي آسيب انساني
 شـده  تبـا ثا ياصـول  راها  آن چون و. اند دسته اين از فرويد و ،نيچه هابز، ماكياولي، ذهني
 بشـري  تفكـر  بـه  جدي آسيب اند، كرده بناها  آن مبناي بر را خود تفكر و اند گرفته درنظر
  .اند ساخته وارد

  دارند  غلط و صحيح ةجنب دو كه ساخته پيش هاي دريافت و اصول 4.6.4
 مثبـت  و صحيح ةجنب توانند مي هم يعني ؛تفسيرپذيرند خود آدمي هاي فرض پيش از برخي
 و بوده فرد فعاليت ةادام و حركت عامل تواند مي قدرت ،مثال براي. منفي هم و باشند داشته
 پايمـال  حقوق توان مي قدرت با. ببرد ميان از انساني و طبيعي موانع از اعم را زندگي موانع
 را انساني هاي ارزش ةهم توان مي قدرت همين با حال عين در و. بازگرداند را ناتوانان ةشد
 دهد، قرار خود تفكر مبناي را آن قدرت از صحيح يتفسير با متفكري اگر حال. برد ميان از

 هاي انديشه باشد، داشته غلط تفسيري اگر بالعكس و داد خواهد نشان را خود آن مثبت آثار
  .گذاشت خواهد باقي انساني علوم در يئسو آثار او
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 در تأثيرگـذاري  جهـت  از متفكـر  يك هاي ساخته پيش اصول اندازه هر جعفري، نظر از
 وتـر   بـيش  ضـررهاي  خطـابودن،  صـورت  در باشـد،  تر عميق انسان معنوي و مادي حيات
  .گذاشت خواهد جاي بر تري عميق
  

  پويا و ايستا هاي فرض پيش. 5
  :كرد تقسيم دسته دو هب توان مي را متفكر يك اعتقاد مورد هاي فرض پيش جعفري نظر از

 رسـوب  متفكـر  روان و ذهن در كه است اعتقاداتي مراد ؛ايستا اعتقادات و ها فرض پيش
 راهـا   آن از رهـايي  يـا  بازنگري قدرت انديشمند ديگر، بيان به. است او ركود عامل و يافته
 از را انسـاني  مسـائل  ةهم داند، مي پليد و شر را انسان طبيعت كه متفكري مثال براي. ندارد
  .كند مي تفسير ديدگاه، همين

 عامـل  يـك  صـورت  بـه  عقايـد  و ها فرض پيش نوع اين ؛پويا اعتقادات و ها فرض پيش
 هـاي  گيـري  موضـع  انواع كهفرض  پيش اين ،مثال براي. كند مي عمل انسان درون زا تحريك
 و شـناخت  در آدمـي  تـا  شود مي موجب است نامحدود جهان و انسان شناخت براي انسان
 و هـا  شـناخت  در نظـر  تجديـد  امكان يعني. بگذارد باز راها  آن ةپروند مختلف مسائل فهم
  .بداند پذير امكان را ها فهم

 خـود  ذهنـي  هاي اندوخته ةهم با آدمي گوناگون، حقايق و امور فهم در جعفري نظر از
 كـه  آن بـدون  و اسـت  ناخودآگاه نيز آدمي پيشين هاي شناخت از برخي. كند مي پيدا حضور
 آگاهانـه  حالـت  نيـز  هـا  شناخت از برخي. گذارند اثر مي او فهم در باشد داشته توجه انسان
 بـه  تأثيرهـا  ايـن . گذارنـد  مـي  تأثير نظر مورد موضوعات فهم و شناخت جريان در و داشته
 موجـب  يـا  بخشد مي يتر بيش روشنايي را ما فعلي فهم و شناخت گاهي كه است اي گونه

  .)49- 48: 1360 جعفري،( شود مي فعلي شناخت نقص و تاريكي
 بسـيار  ،واقعيـت  يـك  انعكـاس  بـراي  ذهن كامل ةتصفي ،كند مي تأكيد همواره جعفري

  ؛گيرد مي صورت ساخته را انسان ذهنيت كه يعوامل به توجه با فهم ةپديد لذا است، دشوار
 فعـال  واحـدهاي  عنوان به را رواني سطوح كه اندازه هراً مخصوص ها شده دريافت اين«
 ،مثـال  عنـوان  بـه  آورد، مـي  وجود به ذهني هاي انعكاس در توجه قابل تأثيري نمايد، اشغال
 هـر  اسـت،  نمـوده  دريافـت  هـا  انسان حيات عامل ترين اساسي عنوان به را قدرت كه كسي
 ذهـن  در قـدرت  ةپديـد  مالك به گردد، منعكس ذهنش در عيني جهان از كه انساني ةحادث
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 مـا  هـاي  شـناخت  گـوييم  مـي  كـه  است جهت همين به گردد، مي توجيه و تفسير مفروض
 انتخـاب  و فذحـ  و تصـرف  به تهديد ما رواني سطوح در متمركز عوامل طرف از همواره

 تارهايي ميان در عنكبوت مانند زود يا دير عمرش گذرگاه در كسي هر معموالً .... شوند مي
 مقـداري  با را تارها اين يا كه بهتر چه گشت، خواهد محبوس است تنيده خود ذهن در كه

 خلـوص  و صـفا  بـا  بتوانـد  اگر يا ببيند، هم را بيرونها  آن ميان از تا بتند ديگر يك از فاصله
 »نمايـد  درك هـم  را بيـرون  عـالم هـا   آن درون از كـه  بسازد صيقلي چنان را تارها آن نيت

  ).279- 278/ 6: 1359 جعفري،(
  

  فهم عناصر و گادامر. 6
 دراست و  پرداخته فهم ماهيت بررسي به هيدگر، ،استادش تبع به كه است فيلسوفي گادامر

 حقيقت نام به خود مهم اثر تأليف با گادامر ؛دارد خاصي جايگاه فلسفي هرمنوتيك حثابم
 كـاربرد . يافـت  دسـت  حقيقـت  به توان نمي روش با كه ورزد مي تأكيد نكته اين بر روش و
 هاي راه يا روش ةارائ دنبال به گادامر ،اثر اين در. دارد طنزآميز ةجنب كتاب عنوان در »روش«

 پيـدا  تحقـق  چگونـه  فهـم  كه است آن دنبال به بلكه نيست، فهميدن هنر و روش شناسايي
 اسـت  مهـم  وي نظـر  از آن، در مـؤثر  عناصـر  و فهـم  امكـان  بررسـي  ديگر بيان به. كند مي

)Gadamer, 1944: xxx(.  
 هـا  آن نظر به. اند كرده تبيينرا  روش با گادامر مخالفت ةلئمس گادامر، شارحان از برخي

 رويـداد  كـه  ستا اين ،است واقعه يا رخداد سنخ از حقيقت گويد مي كه اين از گادامر مراد
 قرار همگان دسترس در تجربي امر. است تكرارپذير كه كند نمي تبعيت تجربي روش از فهم
 نيســت روش تــابع لــذا اســت، ارادي غيــر و شخصــي امــري فهــم چــون امــا گيــرد، مــي

)Weinsheimer, 1985: 8(.  
 كند مي تأكيد روي اين از و دارد توجه طبيعي علوم و انساني علوم ميان تمايز به او البته

 فهـم  ةواقعـ  در مـا  تـاريخي  وجـود  چراكه شويم، مي فهم بازي وارد انساني علوم در ما كه
 كـارگيري  به بر مبتني تفسير و فهم گادامر، نظر از. )Gadamer, 1996: 491( ورزد مي دخالت

  .)ibid: xxiv( دده رخ مي كه است اي حادثه بلكه نيست، روش و اصول سلسله يك
 متن به فقط فهم، از بحث در كه داشت توجه نكته اين به بايد گادامر ديدگاه از بحث در

 به مربوط حتي او هاي بحث كه داد مي اظهار صراحت به او ؛ندارد توجه گفتاري و نوشتاري
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 ايـن  زنـدگي  و جهـان  در آدمي ةتجرب كل باب در بلكه نيست، طبيعي علوم و انساني علوم
  .)ibid: xxix( است پذير امكان چگونه فهم كه كند مي مطرح را پرسش
  :داند مي مؤثر آن در را زير ةچهارگان عوامل گادامر فهم، رخداد و ماهيت تحليل در
  
  ها داوري پيش 1.6
 از اي مجموعـه  بـا  بلكـه  رود، نمـي  مـتن  يـك  فهم سراغ خالي ذهن با آدمي گادامر، نظر از

 از بسـياري  گـري،  روشـن  ةدور در. كنـد  مـي  برقرار ارتباط متن با ها داوري پيش و انتظارات
 ةهمـ  هـا  آن نظـر  از ؛دانسـتند  مـي  هـا  فـرض  پـيش  نفـي  بـر  مبتني را صحيح فهم فيلسوفان،

 فهـم  لـوازم  از هـا  داوري پـيش  يـا  ها فرض پيش گادامر، نظر از اما اند، نامشروع ها فرض پيش
 انتظـارات  و ،هـا  پرسش سنت، در بايد را ها داوري پيش ةريش .)179 :1389 نصري،( هستند
 آن تفسـير  بـه  و شده مواجه متن با خاصي هاي پرسش با مفسري هر. كرد جوو جست افراد
 و كنـد  مـي  تقسـيم  غلـط  و درسـت  قسـم  دو بـر  را هـا  داوري پـيش  گادامر البته. پردازد مي

  ).Gadamer, 1996: 2, 8( آورد مي شمار به فهم سوء عامل را غلط هاي داوري پيش
  
  زبان 2.6
 نظـر  به .است فلسفي تفكر محور زباناز نظر گادامر، . است زبان آدمي، هاي ويژگي از يكي
 تـنفس  براي هوا ضرورت مانند آدمي براي زبان ضرورت. است بشر هستي ةمالز زبان وي
: گويد مي گادامر كه اين. فهمد مي زبان ارچوبهچ در را ديگران و جهان و خود آدمي. است

 يـا  واقعيت كه نيست اين معناي به ،)ibid: 474( »است زبان فهميد، توان مي كه را وجودي«
 بسط زبان اب واقعيات از ما فهم كه است اين او مراد بلكه است، الفاظ و كلمات مانند وجود

. گشايد مي ما بر را خود جهان است كه زبان ةوسيل به. )Dostal, 2002: 66( يابد مي تكامل و
 و) tradition( سـنت  حـافظ  بلكـه  نيسـت،  مـا  دسـت  در اي ابژه يا فهم ابزار يك فقط زبان

 جهـان  از مـا  تفسير. كنيم مي درك را خود و داريم وجود ما آن با همراه كه است اي واسطه
 را جهـان  ما .)Gadamer, 1994: 64( است كرده احاطه را ما همواره زبان. است زباني امري

 زبـان  ؛اسـت  متنـاهي  و محـدود  جهـان  از مـا  فهـم  روي ايـن  از شناسـيم،  مي آن ةوسيل به
 آن صورت، اين غير در كه گشايد مي جهان روي اي پنجره زبان. است بشر فهم ةمحدودكنند

 چونـان  زبان. است جهان از فهمي هرگونه امكان شرط زبان. است بسته ما فهم روي پنجره
  .سازد مي آشكار ما براي را خود جهان آن پرتو در كه است نوري و چراغ
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  مندي تاريخ 3.6
 و مكان و زمان از كه است موجودي يعني ؛داند مي مند تاريخ موجودي را انسان گادامر

 با نيز مفسر. است مند تاريخ نيز انسان فهم. است برخوردار خاصي تاريخي وضعيت
 در است انسان تاريخي حيث به مربوط كه نيز سنت. رود مي متن سراغ به خود مندي تاريخ
 از ما درك و فهم و گرفته قرار سنت و تاريخ درون ها انسان ما. است اثرگذار متن تفسير
 قرار آن درون ما بلكه نيست، ما از جداي سنت .)ibid: 36( هاست آن از متأثر امور، ةهم

 اين البته ،دارد) authority( مرجعيت و اقتدار نوعي ،بشر فهم بر سنت درواقع. ايم گرفته
  ). Dostal, 2002: 61( دارد عقلي ةجنب اقتدار
  
  متن با وگو گفت 4.6
 معنـايي  افـق  بـا  مفسر ؛است متن با مفسر ميان گوو گفت و مواجهه يك فهم گادامر نظر از

 خـود  خـاص  معنـايي  افـق  داراي هم متن كه جا آن از و رود مي متن سراغ به خود خاص
 هـا  افـق  آميزش يا ها تالقي همين. شود مي حاصل فهم افق دو اين آميختگي درهم از است،

)fusion of horison (بسـا  چـه  كـه  يابـد  دسـت  متن از معنايي به مفسر تا شود مي موجب 
  .است بوده غافل ها آن از مؤلف
 هـاي  پرسـش  گـوي  پاسـخ  كـه  رود مي متن سراغ به ذهنيت اين با مفسر گادامر، نظر از
 شمار به متن فهم لوازم از و پذير امكان را متن با وگوي گفت وي كه جاست همين از. اوست

  ).Nicholas, 1997: 16( آورد مي
 انساني علوم در كه چنان. بود نخواهد پذير امكان فهم بيفتد، فاصله متن با مفسر ميان اگر

 هـاي  پديـده  بـا ها  آننكردن  مشاركت يا شناسايي متعلق با عالمان ميان افتادن فاصله تعل به
  .آيد نمي دست به دقيق فهم شناسايي مورد

 تحقـق  امكانـاتي  اسـاس  بـر  يعنـي  ،حاصـل شـود   تاريخ و سنت ةمحدود در فهم اگر
 مفسـر  اختيـار  در) جديد انتظارات و ها پرسش( حال و) تاريخ و سنت( گذشته كه يابد مي
 انسـان آيـا   و كننـد  مـي  ايجـاد  جبـر  عوامل اين آيا :شود مي مطرح سؤال اين دهد، مي قرار
 ديگـر  بيـان  بـه  پرداخـت؟  ها آن ارزيابي و نقد به توان نمي آيا ؟شود رها ها آن از تواند نمي

 مـĤثر  و سـنت  ينيبـازب  و نقد قدرتآيا  اما است، شده پرتاب سنت درون به آدمي هرچند
  ؟دارد را خود فرهنگي
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 بـراي  فهـم  ةمسئل كه دارد مي اظهار حتي و ماست ةاراد از خارج فهم گادامر، نظر از
» شـود  مـي  واقـع  ما ةاراد و فعل وراي در چيزي چه« فهم رخداد هنگام كه است اين او
)ibid: xxviii(.  

 فاصله آن از توان مي آيا كه است مطرح سؤال اين اما داريم، قرار سنت درون ما هرچند
 آن از متـأثر  امـور  از فهـم  و بريم مي سر به سنت در ما چون كه است معتقد گادامر .گرفت
 بسط در را آدمي فهم نفس گادامر البته .)ibid: 66( يميابي بيرون سنت از توانيم نمي لذا است،
  .)ibid: 390( داند نمي تأثير بي سنت
 افق گادامر زعم به. است سيال از آن ما فهم است، سيال سنت كه گونه همان وي نظر از
  .ايستا و ثابت امري نه است، سيال مفسر فكري
 متن از ما انتظارات و سؤاالت اگر آيا كه است مطرح گادامر يبرا پرسش اين جا اين در
 كـه  شـود  مي آشكار متن از ابعادي و شود مي عوض كلي طور به متن معناي كند، پيدا تغيير
 ي دارد،گوناگون اجزاي چون يا است واحد معناي داراي متن آيا اصالً. بود نشده آشكار قبالً
  .دهد مي خاصي معناي آن از جزئي هر

 اين هاست، افق درآميختگي و ،مندي تاريخ زبان، ها، داوري پيش به وابسته ما، فهم كه اين
 ايـن  گـاهي  گـادامر  شـود؟  نمي نسبي ما فهم صورت اين در آيا كه آورد مي پيش را پرسش
 امكـان  عوامـل،  اين چراكه كند، نمي تلقي فهم براي ذاتي خطر را آن اما پذيرد، مي را نسبيت
 نكتـه  ايـن  بر گادامر نيز گاهي. كند نمي پيدا تحقق فهمها  آن بدون و سازند مي ميسر را فهم
 فهمي هر چراكه نيست، نفسه في شيء فهم از مانع ،فهم باب در او ةنظري كه ورزد مي تأكيد
  )Gadamer, 1994: 447, 473. (سازد مي آشكار را نفسه في ءشي وجوه از وجهي

 آزادي بخشـد،  مـي  اي ويـژه  شـكل  مـا  ذهنيـت  بـه  فهم در مؤثر عوامل هرچند درواقع
. كنـد  تصرف و دخلها  آن در تواند مي مفسري هر و برد نمي ميان از را ما فكري هاي تالش

 بـر  ديگـري  اشـكاالت  التبـه . شود مي رفع گادامر بر وارد اشكاالت برخي تحليل نوع اين با
 غلـط  از صحيح هاي فرض پيش ارزيابي براي معياري وي كه آن جمله از ،است وارد گادامر
 ةانديشـ  ةالزمـ . دهـد  نمي ارائه ها فهم ميان داوري براي معياري وي همچنين. دهد نمي ارائه
 بـراي  توانـد  نمـي  نيز نهايي فهم ،بيان اين با. برتر فهم نه است متفاوت هاي فهم پذيرش او،

 بـا  و اوسـت  هاي داوري پيش و مفسر هاي پرسش بر مبني متن فهم زيرا باشد، مطرح گادامر
 گـر  نشـان  امر اين آيا. شد خواهد دگرگون نيز وي فهم تاريخ، طول در مفسر هاي افق تغيير
 و راه بايـد  يعنـي  ؛اسـت  روشـي  هرمنوتيـك  نيازمنـد  نيـز  فلسفي هرمنوتيك كه نيست آن
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 و سـقم  و صحت بررسي براي راهكارهايي ةالزم كه داد ارائه فهم ارزيابي براي هايي روش
  .هاست فرض پيش

  
  يريگ جهينت. 7

 افتـراق  و اشـتراك  وجوه برخي فلسفي هرمنوتيك باب در گادامر و جعفري ديدگاه ةمطالع
  :كنيم مي اشارهها  آن از برخي به جا اين در. سازد مي آشكار راها  آن ميان

 پيـدا  تحقق روش، اساس بر همواره كه است رخدادي فهم كه معتقدند متفكر دو هر .1
 روش منكـر  مطلـق  نحـو  بـه  نيز وي كند، تري بر آن مي بيش تأكيد گادامر هرچند. كند نمي

 بـه  بـر  مبتنـي  وي هـاي  تحليل پردازد، مي فيلسوفان آثار ةمطالع به وي كه هنگامي آيا. نيست
 كند، توجه متن افق به بايد مفسر شود مي گفته كه همين آيا! نيست؟ خاصي روش كارگيري

  نيست؟ روش پذيرش گر نشان...  و سازد مطرح متن بر را هايي پرسش بايد يا
 جعفـري  البته دارند، اعتقاد او فهم در انسان وجود ةنحو يا شخصيت بر متفكر دو هر .2
 و معرفتـي  غيـر  عوامـل  نقـش  به مربوطه مباحث وي. شكافد ميتر  بيش را مسئله اين ابعاد
 حتـي  غلط هاي فهم و خطاها برخي ةريش و سازد مي مطرح تر دقيق انسان فهم در را رواني

  .كند مي وجو جست معرفتي غير عوامل اين در را متفكران
 دو هـر  توجـه  مـورد  اسـت  مؤثر اثر يك از او فهم در مفسر ديد افق يا منظر كه اين .3
 درنتيجه كه بنگرد اثر يك يا جهان به خاصي موقعيت و منظر از مفسري بسا چه. است متفكر
  .آن ابعاد ةهم نه شود، آشكار وي بر آن از خاصي بعد

 در مؤثر عوامل از متفكر دو هر نظر از ساخته پيش هاي دريافت اصول يا ها فرض پيش .4
 برخي و كرده تفسيم قسم چهار بر را ها ساخته پيش و اصول اين جعفري. هستند انسان فهم
 امـا  اسـت،  غلط ها داوري پيش اين از برخي كه پذيرد مي هم گادامر. داند مي غلط راها  آن از

  .گويد نمي سخنها  آن كذب و صدق معيار از جعفري مانند
 به متن مورد در را پرسش ةمسئل گاه گادامر. است مطرح متفكر دو هر براي »پرسش«. 5
 و موضـوع  نـه  اسـت،  فهم اصل باب در او بحث هرچند سازد، مي مطرح آن محدود معناي
 نـه  شـمارد،  يمـ  الزمة فهم را موضوعي هر مورد در پرسش هم جعفري. فهم خاص متعلق
 و الؤسـ  بـاب  در تـري  گسـترده  مباحـث  جعفري البته. مكتوب متن يك يا گوو گفت اًصرف

  .است توجه بيها  آن به گادامر كه سازد مي مطرحرا  پرسش
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 هـر  در كه گويد مي گادامر كه اين. دارند تأكيد جديد هاي فهم ةمسئل بر متفكر دو هر .6
 بـه هـا   آن بـه  توجـه  بـا  بايـد  مفسـر  و شـود  مـي  مطرح جديدي هاي پرسش زماني و عصر
 ضـرورت  از هـم  جعفـري . هاست فهم لتحو و تجديد گر نشان بپردازد، متن با گويو گفت

 از زير ابيات به بارها وي ؛گويد مي سخن بسيار هستي جهان حقايق به تازه نگاه و نوگرايي
 و پذيرفتـه  تحـول  دائم طور به بايد نيز خداوند از فهم كه دهد نشان تا كند مي اشاره حافظ

  :باشيم داشته وي از نويي دريافت
 دگرستـي خداي تازه مرا لحظـــههر   داريتـوكـهخداييكهنـهآنازبيزارم
 ام ديدهكه آن از بينم نكوترشدگربار   نظرازرويشةجلوبگذردكهنظرم هر
 و نـوبيني  نيهمـ  ،بـراي جعفـري دارد   مولـوي  كـه  اي العـاده  فـوق  ارزشعلـل   از يكي
 نويي هاي فهم تا است تالش در همواره بلكه ندارد، بسته يفهم يمولو؛ اوست هاي نوگرايي

  .آورد دست به الهي كتاب حتي و جهان و انسان و خدا از
 و اصـيل  قـدري  بـه  كه داند مي بشري استعدادهاي از يكي را نوبيني و نوگرايي جعفري

 شود مي موجب كه آن جمله از. دارد بسيار عملي آثار كه ،فكري آثار تنها نه كه است نيرومند
 و فـداكاري  گونـه  هيچ از جديد يوضعيت به آن تبديل و گذشته موقعيت تغيير براي آدمي تا

  ؛)191 /17: 1365 ،جعفري( كندن خودداري تالشي
 اًمخصوصـ  را هسـتي  عـالم  جريانـات  و ها پديده از يك هيچ مولوي كند ادعا كسي اگر«
 مقابـل  در اي تازه» من« با  لحظه هر در بلكه بيند، نمي سان كي و مكرر را خود دروني حيات
 وقتـي . است نگفته گزاف به سخني كند، يم برقرار ارتباط آن با و رديگ يم قرار اي تازه جهان

 از خشـك  مفهومي دارد، مي صحبتها  آن مستمر تجدد و موجودات جريان و حركت از او
» خوانـد  مـي  آواز هسـتي  دريـاي  امـواج  روي گـويي  بلكه كند، نمي بيان را نوشدن و تغيير

  .)55 :1382 جعفري،(
ــابايفشــانجــان ـــانهــر  معنــــويآفت ــه جه ـــما را كهن ــوي بن  ن
 كنـد مـي  پـر  تهـي  دم هـر شودمي  بلنـــدخورشـيدافتـادفشانجان
 رســيد در نــو اي كهنــه جهــــاناز  جديـــــداقبــــــالالعشــاقايهــا

ــا  غزنـويحكـيمازپنـداينبشنويد ـــيت ــن در بيابـــ ــه ت ــوي كهن  ن
 بگيــر نــو ملــك و بفـــروشكهنــه  نظيـــربـيگـرمبازارايندرهين
 مـالل  ميـرد  فـرو  ديـدن نـــوزتا  جمـــالنـووصورتينوزمانهر
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ــاي   نـوبهنومنزماناينلببيتوبا ــهرازه ــويم كهن ــي گ ــنو م  ش
 روبــاز تــو او پــيش خنــدانخنــد   نـــــوبهنـــــوآيدسينهدرفكر

 در گذشته از مانده باقي ميراث و تفسيرها و تاريخي اوضاع كه معنا اين به ،مندي تاريخ .7
 هرچنـد . اسـت  متفكـر  دو هـر  توجـه  مـورد  گذارد مي اثر گوناگون موضوعات از آدمي فهم

 آن بـا  مخـالفتي  كـه  دهد مي نشان او تفكر بازخواني برد، نمي كار به را اصطالح اين جعفري
 ارچوبهـ چ در را خـود  كـه  ،امـور  اين از توانيم مي آيا اوالً كه است اين اصلي ةمسئل. ندارد
 بـه  تـوان  مـي  آيا ايم، شده پرتاب سنت در هرچند اًثاني و بگيريم؟ فاصله ،دهند مي نشان سنت
 معناي به( متن يك سراغ جديد انتظارات و ها پرسش با ما كه اين پرداخت؟ آن ارزيابي و نقد
 ميـان  مسـئله  اين مورد در. نيستيم سنت جبر اسير ما كه است آن گر نشان خود رويم مي) اعم
 آيـا  كه هاست پرسش اين به پاسخ درها  آن نظر اختالف. نيست نظري اختالف متفكر دو اين

 از تـوان  مـي  آيـا  نه؟ يا دارد وجود متن با ةمواجه از حاصله هاي فهم يا ارزيابي براي معياري
  شد؟ قائل تمايز عرضي و طولي هاي فهم ميان نبايد آيا نه؟ يا گفت سخن نهايي فهم

 ةدربـار  نظـر  تجديـد  ضرورت بر كه دارد اهميت جعفري براي قدر آن جديد فهم لزوم
  .ورزد مي تأكيد همواره فلسفي و علمي قوانين و اصول
 حتـي  كه است اين دارد كامل آگاهي و هشياري به نياز و است اهميت داراي كه چه آن«
 شـده  تلقـي  صـحيح  و ثابت كه هم متعارف علم عقالني) جهات و ابعاد( تصورات در بايد
 جديـدتر  دريافـت  و تحقيـق  معـرض  در راهـا   آن روز هـر  كرده، مستمر نظر تجديد است

» كنـي  تلقـي  شـده  كشـف  تـازه  حقيقـت  يك مانند راها  آن همواره كه طوري به درآوريم،
  .)115: 1372 جعفري،(

 جعفـري  ةانديشـ  در ديگـري  عبـارت  بـا  كرده مطرح گادامر كه ،ها افق امتزاج ةمسئل .8
 همـين  از اي گونـه  بـه  انسـان  هاي گرياتماش و ها يبازيگر ةمسئل طرح با وي. است مطرح
 مـتن  افـق  بـا  مفسـر  افق آميختگي درهم از ناشي را فهم گادامر اگر. گويد مي سخن مطلب

 و يبـازيگر  از تركيبـي  ناآگاهانـه  يـا  آگاهانـه « را بشري فهم و معرفت هم جعفري داند، مي
 و درونـي  عوامـل  دخالـت  ،يبـازيگر  .)171/ 5: 1359 جعفري،( داند مي آدمي» تماشاگري

 من ذهني، هاي فعاليت و قوا طبيعي، حواس. است گوناگون امور فهم و شناسايي در بيروني
 توان مي را عوامل از ديگر اي مجموعه و انسان هاي گيري هدف افراد، منش ها، انگيزه انساني،
 ها پديده ساير كه ،مكتوب متن يك تنها نه شناخت در كه دانست فرد فكري افق يا يبازيگر

  .)276- 270: 1378 نصري،( است گذار تأثير امور و
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