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Abstract
One of the main claims of Gadamer’s hermeneutic philosophy is that it is not
relativistic. But it seems that this hermeneutics is afflicted by relativism in three
respects. The first is the truth and reality where this hermeneutics suffers from
relativism associated with reality due to Gadamer's phenomenological definition of
the truth. The second and third areas are related to meaning and understanding,
where his hermeneutic philosophy suffers from semantic and conceptual relativism,
respectively. Gadamer has tried to use a universal basis formed through interrelating
tradition and language to get rid of relativism and thereby consolidate the basis of
absolutism in his own hermeneutics. But the conditions he has envisaged for
language and tradition as changing phenomena and their effect on the idiosyncratic
horizons of every interpreter have practically rendered null his efforts to provide a
basis for the absolutization of his hermeneutics.
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نسبیگرایی در هرمنوتیک فلسفی گادامر
*

مسعود فیاضی

استادیار ،گروه منطق فهم دین ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت2118/21/13 :؛ تاریخ پذیرش)2118/23/23 :

چكیده
یکی از ادعاهای اصلی هرمنوتیک فلسفی گادامر ،نسبیگررا نبرودن ن اسرت .امرا ایرن هرمنوتیرک در سره سراحت بره
نسبیگرایی دچار اواهد بود .اولین ساحت ،مربوط به حقیقت و واقعیت بوده که به دلیل تعری

پدیدارشنااتی گرادامر

از حقیقت ،این هرمنوتیک گرفتار نسبیگرایی در واقعیت است .دومین و سومین ساحت ،به معنا و فهم مربوطند کره بره
اینترتیب هرمنوتیک فلسفی او گرفتار نسبیگرایی معناشنااتی و نسبیگرایی فهمشنااتی هم هست .گادامر تالش کرده
است که با مبنا قرار دادن سنت و زبان که به هم مربوطند ،بر اساس مبنای عمومیتگرایی ،از نسبیت تخل

یابد ،ولی با

شرایطی که برای زبان و سنت برشمرده و نها را متغیر دانسته است و تأثیر ن بر افق هر مفسر را نیز متفاوت مریدانرد،
در عمل نتوانسته است مبنای مناسبی برای مطلقگرا شدن هرمنوتیک اود فراهم کند.

واژگان کلیدی
گادامر ،نسبیگرایی ،نسبیگرایی فهمشنااتی ،نسبیگرایی معناشنااتی ،هرمنوتیک فلسفی.
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مقدمه
یکی از نقدهایی که همواره از سوی ناقدان هرمنوتیک فلسفی ،بر اندیشرههرای هرانس گئرور
گادامر بهعنوان پایهگذار اصرلی هرمنوتیرک فلسرفی وارد شرده ،نسربیگررا برودن اندیشرههرای
هرمنرروتیکی اوسررت .ایررن در حررالی بررود کرره گررادامر اساسراً هرمنوتیررک فلسررفی را در مقابررل
تاریخگرایی ،7نسربیگرایری منبعرث از ن ( )Bilen, 2000: 6و هرمنوتیرک روششرنااتی سردۀ
نوزدهم که از سوی دیلتای بهعنوان روش علوم انسانی مطرح شده برود (گرونردن)234 :2112 ،
بنا کرد ،زیرا تاریخگرایی همواره با نقد برای فیلسوفان غربی همراه و عمده نقدهای وارد برر ن
نیز منجر شدن به نسبیگرایی و نهیلیسم بود (2000: 6

 .)Bilen,بهعنوان مثال نیچه معتقد بود کره

هیچ مالک درستی برای سنجش معرفتهای تاریخی وهود ندارد و نچه بهعنوان معرفرتهرای
تاریخی مطرح میشود ،چیزی هز تفسیر مفسرران نیسرت و معلروم نیسرت بهررهای از واقعیرت
داشته باشد ( .)Bilen, 2000: 6هرمنوتیک روششنااتی پیشنهادی دیلتای نیز در نظرر گرادامر بره
دلیل اینکه از سویی مبتنی بر تجربۀ زیسته بود  -که به عقیدۀ گادامر به نسبیگرایی منجر میشرد
( - )Gadamer,2013: 239و از سوی دیگر بر پیشفرض انححار دستیابی به معرفرت درسرت از
طریق روش مبتنی بود ،قابلیت پرذیرش بررای معرفری شردن برهعنروان روش علروم انسرانی را
نداشت .از این هنبه او در صدد بود تا طرحی دراندازد که هم نسبیگرا نباشرد و هرم برهعنروان
روش مناسبی برای علوم انسانی بهکار رود .این بود که به رای فلسفی مرارتین هایردگر مراهعره
کرد ،چرا که وی معتقد بود مبتنی بر اندیشههای هایدگر ،میتوان هرمنوتیکی بنرا کررد کره روش
علوم انسانی باشد ،ولی اشکالهای قبلی را نداشته باشد ( .)Gadamer, 2004: 249از اینرو یکری
از ادعاهای اصلی و همیشگی گادامر ،حتی در هرواب ناقردان هردی ارود ،نسربیگررا نبرودن
هرمنوتیک فلسفی است.
حال سؤال این است که یا واقعاً هرمنوتیک فلسفی که مبتنی برر فلسرفۀ بنیرادین هایردگر و
اندیشههای هرمنوتیکی گادامر شکل گرفته است ،نسبیگرا نیست؟ همانطور که در مقالره نشران
داده اواهد شد ،نویسنده معتقد است که گادامر با وهود تالشهرای فرراوان نتوانسرته اسرت از
1. Historicism
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نسبیگرایی تخل

پیدا کند و هرمنوتیک او نسبیگراست .این نکته حتی بهطرور ضرمنی مرورد

تأیید یکی از شاگردان و شارحان اصلی او به نرام هرین گرونردن نیرز قررار گرفرت؛ زیررا او در
مقالهای کره تحرت عنروان «هرمنوتیرک و نسربیگرایری» نوشرت و در ن از نسربیگررا نبرودن
هرمنوتیک فلسفی گادامر دفاع کرد ،مینویسد که هرمنوتیک گادامر این اصرل سرنتی کره در هرر
متن تنها یک معنای درست وهود دارد را رد کررده و قائرل اسرت کره در زمینرههرای تراریخی
متفاوت ،معانی درست متفاوتی برای متن وهرود داشرته باشرد ( .)Wright, 1990: 6طبیعتراً ایرن
سخن حکایتگر نوعی نسبیگرایی در اندیشههای هرمنوتیکی گادامر است ،گروندن نیز منکرر ن
نیست ،زیرا او در ادامه میگویرد تنهرا نسربیگرایری مطلرق اسرت کره نادرسرت بروده ،وگرنره
نسبیگرایی نسبی با حقیقت قابل همع است .از این هنبره در هرمنوتیرک فلسرفی مرا قائرل بره
عینیتی هستیم که با نسبیگرایی قابل همع است و این همع ،به عینیتگرایی هرمنوتیک فلسرفی
اللی وارد نمیکند (رک .)Grondin,1990: 52 - 53 :او برای اینکه نشان دهد اندیشههای گرادامر
به ورطۀ نسبیگرایی مطلق درنمیافتد ،بیان میکند که گادامر معتقد است با اینکره در هرر زمینرۀ
تاریخی شاید متن معنای متفاوتی داشته باشد ،ولی در عینحال اعتقراد دارد کره هرر فهمری نیرز
درست نیست و به هر فهمی ،فهم درست و مناسب اطالق نمیشود و ایرن یعنری نسربیگرایری
مطلق در اندیشههای گادامر هایی ندارد (.)Wright, 1990: 6
برای نشان دادن نسبیگرایی در اندیشههای گادامر ،ابتدا باید بگروییم کره کردام نروع از
نسبیگرایی متوهه اندیشههای اوست ،زیرا نسبیگرایی انرواع متفراوتی دارد .سرپس نشران
دهیم گادامر چه راهی را برای تخل

از ن پیشنهاد میکند و در نهایت توضی دهیم که به

چه دلیل ،راهی که گادامر پیشنهاد میدهد ،قرین توفیق نیست و مشکل نسربیگرایری را در
هرمنوتیک او حل نمیکند.
نسبیگرایی انواع متعددی دارد که به لحا کلی به دو قسرم نسربیگرایری شرنااتی 7و
نسبیگرایی غیرشنااتی 2تقسیم میشود .نسبیگرایی غیرشنااتی اغلرب در دو دسرتۀ کلری
1. cognitive relativism
2. non-cognitive
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نسبیگرایی ااالقی 7و نسبیگرایی فرهنگی دستهبندی میشرود؛ ولری بررای نسربیگرایری
شررنااتی 2پررنج نرروع نسرربیگرایرری در عقالنیرت ،9نسرربیگرایرری در صرردق ،7نسرربیگرایرری
معرفتشنااتی ،1نسبی دانستن واقعیت 6و نسبیگرایی مفهرومی 1برشرمرده مریشرود (رک:
سنکی ،رررسی پنج روایت از نسبیگراییِ شنااتی .)33 - 33 :البته نسربیگرایری مفهرومی
بررهصررورت نسرربیگرایرری معناشررنااتی 8و نسرربیگرایرری زبررانی 1نیررز اوانررده شررده اسررت
(164

 )Baghramian,2004:که ناظر به ابعاد مختل

نسبیگرایری مفهرومی بره معنرای عرام

 :ethical relativism .2نسبیگرایی ااالقی قضایای مطلق و همیشه معتبرر ااالقری را انکرار مریکننرد .مکاترب
مختل

نسبیگرا در حوز ۀ ااالق در این امر اشتراک نظر دارنرد کره اتحراف افعرال بره اروب و برد و بایرد و

نبایدهای ااالقی ،از هرگونه قید و نسبت رها نیستند  ،بلکه اذعان بره هرر یرک از ایرن قضرایا بسرتگی دارد بره
موقیعت ااص یا ذهنیت و رهحان فردی یا تأثیرپذیری از شرایط اقتحادی  -اهتماعی ،بهگونهای کره برا تغییرر
طرف نسبت ،دیگر نمیتوان چنین قضیهای را تحدیق کرد (واعظی.)412 :2183 ،
 :cultural practice .1در مورد این نوع نسبیگرایی در صفحات بعد توضی داده اواهد شد.
 :Relativism about rationality .1بر طبق این نوع از نسبیگرایی معیارهرای برهکرار گرفتره شرده در علرم بره حسرب
چارچوبهای نظری یا زمینههایی که دانشمندان در ن کار میکنند ،تنوع مییابند و باور بره هرر معیراری ،سرااتۀ زمینرۀ
نظری ااص است .الزمۀ این دیدگاه ،انکار روشهای علمی تثبیتشده و همیشگی است (عرب صالحی.)141 :2181 ،
 :Relativism about truth .4به معنای اینکه صدق هر گزاره به زمینههای ااصی بستگی دارد و چره بسرا یرک
گزاره در زمینه و سیاقی ،صادق و در سیاق دیگر کاذب باشد (عرب صالحی.)141 :2181 ،
 :Epistemological relativism .3به معنای اینکه نچه برای افراد یرک فرهنرگ ،شرناات و معرفرت محسروب
میشود ،زاییدۀ زمینۀ فرهنگی یا نظری نهاست و لزوماً برای سایر فرهنگها شرناات نیسرت (عررب صرالحی،
.)141 :2181
 :Relativism about reality .3به معنای اینکه نحوۀ وهود ههان و نفس واقعیت ،وابسته به باورها و نظریههایی
است که به ن معتقدیم (عرب صالحی.)141 :2181 ،
 :Conceptual relativism .3به معنای اینکه ،شاکلههای مفهومی متفاوتی وهود دارد کره هریچکردام برر دیگرری
رهحان ندارد یا دستکم نشان دادنی نیست .هر کس بر اساس شاکلۀ مفهومی اویش ،واقعیت را به گونۀ ااصری
تلقی میکند و نمیتوان گفت کدامیک بهدرستی از واقعیت حکایت میکند (عرب صالحی.)141 :2181 ،
8. semantic relativism
9. linguistic relativism
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است .7نویسنده معتقد است که هرمنوتیک فلسفی نسبیگرایی در واقعیت ،نسربیگرایری در
فهم – بره معنرای اسرم محردری -یرا همران نسربیگرایری معرفرتشرنااتی و در نهایرت
نسبیگرایی معناشنااتی (نوعی نسبیگرایی مفهومی) است .این در حرالی برود کره گرادامر
اوالً :زبان – در تلقی ااص اود او  -که ارتباط وثیقی با مروزۀ سرنت در نرزد او دارد ،را
برای تخل

از نسبیگرایی معناشنااتی ارائه داده است ( )Pelton, 2005: 38و ثانیاً :تحری

کرده است که نسبیگرایی در فهم بههیچوهه درست نیسرت

(2004: 271

 )Gadamer,و در

این احوص الگویی نیز ارائه داده است که در نظر او نسبیگرا نیست.
از این هنبه در مقاله ابتدا به توضی انواع سهگانۀ نسبیگرایی پریشگفتره مریپرردازیم،
سپس راه گادامر برای تخل

از نسبیگرایی مفهومی را توضی میدهیم و در نهایت نشران

اواهیم داد که پاسخ او قانعکننده نیست.
در پایان مقدمه ،توهه به این نکته ضروری است که وهه امتیاز این مقاله نسبت به ثرار
قابل استفادهای که از سوی سایر پژوهشگران محترم در زمینۀ نسربیگرایری در هنرمنوتیرک
فلسفی نوشته شده ،همین نکاتی است که عرض شد .به این معنا کره اوالً :نسربیگرایری در
هرمنوتیک فلسفی هرگز یک نسبیگرایی اام و ساده انگاشته نشده و سعی شده اسرت کره
پیچیدگی عمیق ن مورد شناسایی و دقت نظر قرار گیرد؛ ثانیاً :چون هرمنوتیرک فلسرفی در
بستر دستگاه فلسفی هایدگری معناشدنی است ،پس در بررسی نسبیگرایی در ن نیرز بایرد
کامالً به این بستر فکری توهه داشت ،کاری که در اغلب نوشتههای قبلی بهطور هردی بره
ن توهه نشده اسرت .برهعنروان مثرال پدیدارشناسری هایردگری مثرل ارون در ر هرای
هرمنوتیک فلسفی هاری بوده و هویت هر بحثی را سامان داده است .از این ههرت در هرر
تحلیلی نسبت به این هرمنوتیک و از همله بررسی نسبیگرایی در ن ،باید مورد توهه قرار
گیرد و این مقاله این توهه هدی را داشته است؛ ثانیاً :نسبیگرایی انواع مختلفری دارد کره
تنها برای از نها مورد ابتالی هرمنوتیک فلسفی است .بسیاری از محققان در برابرر گرادامر
نقد نسبیگرایی را مطرح کردهاند و او نیرز اثبرات کررده اسرت کره نسربیگررا نیسرت .امرا
 .2در مقاله در احوص معنا و مفهوم نسبیگرایی مفهومی و نسبیگرایی معناشنااتی توضی داده اواهد شد.
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نسبیگراییهایی که طرح شده و او نیز پاسخ داده ،از قبیل اقسامی از نسبیگرایی بوده است
که به این اندیشه وارد نیست ،اما نسبت به نسبیگراییهای دیگری که به ایرن اندیشره وارد
شده ،ساکت است .پس باید دستهبندی دقیقی از انواع نسبیگرایری داشرت و مروارد مرورد
ابتالی هرمنوتیک فلسفی را دقیق معلوم کرد .این نکته نیز اغلب در بررسیهای نسبیگرایی
در هرمنوتیک فلسفی مورد توهه نبروده اسرت؛ ثالثراً :گرادامر در مواههرۀ برا نسربیگرایری
راهبردهایی را از روی توهه انتخاب کرده که باید به این راهبردها اشاره کرد و کامیرابی یرا
عدم ن نیز بررسی شود .این نکته نیز شاید از برهستگیهای این مقاله باشد.
وجه مشترک انواع نسبیگرایی
نسبیگرایی ( )relativismکه به حسب گونراگونی متعلَّرقهرای ن ،تنروع گسرتردهای دارد،
همواره در مقابل مطلقگرایی ( )absolutismو انکار ن مطرح میشود .طبیعی است که ایرن
انکار وقتی موهب نسبیگرایی اواهد شد که همۀ ریشههای مطلقگرایی  -یعنی اموری که
بهمثابۀ یک امر مطلق بهنوعی میتوانند مبنای معرفت قرار گیرند  -انکار شوند ،وگرنه حتی
اگر یک نوع از انواع امور مطلق یا همان ریشههای اصرلی مطلرقگرایری نیرز انکرار نشرود،
نسبیگرایی ر نخواهد داد .بهعبارت دیگر نسبیگرایی میگوید که هیچ معیار اسرتانداردی
که کلی باشد و شامل تغییرات زمانی و تاریخی نشود ،برای عقالنیت و تفکر وهرود نردارد
(1983: 8

 .)Bernstien,طبیعی است که نقطۀ مقابل ن ،این است کره امرور مطلقری وهرود

دارند که مستقل از اشخاص هستند و میتوانند معیاری برای سنجش فکر و تعقل باشند .در
این زمینه ،فیلسوفان سه نوع از امور مطلق را برشمردهاند تا نشان دهند که انواع مطلقگرایی
نیز چیستند .ایشان تحری کردهاند که اگرر فرردی حتری یکری از نهرا را مبنرا قررار دهرد،
نسبیگرا نیست و اگر همۀ نها را انکار کند ،نسربیگررا اواهرد شرد

( Harre and Krausz,

 .)1996: 24به عبارت دیگر ،نسبیگرایی با انکار هر سه نوع امر مطلرق صرورت

مریگیرردt

ولی مطلقگرایی حتی با عدم انکار یک نوع از نها نیز محقق اواهد شد .این سه امر مطلق
عبارتند از :عین مسرتقل از انسرا ن ،یرک امرر پایره و بنیرادین کره زیرسراات اصرلی همرۀ
معرفتهاست و همواره پایدار میماند و در نهایت امر ههانشمولی که همگان بر ن اهماع
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دارند و نزد همگان پذیرفتنی بوده و همین امر وهه ممیزۀ ن با سایرین است .از این هنبره
پارادیمهایی که با هر یک از ایرن امرور مطلرق شرکل گرفترهانرد ،عبارتنرد از :عرینگرایری
( ،)objectivismبنیانگرایی ( )foundationalismو ههانشمولگرایی(( )universalism

Harre

 . )and Krausz, 1996: 24در عینگرایی مالک سنجش معناداری ،وهود ،اوبی ،زیبایی و ..
اموری هستند که مستقل از منظر و زاویۀ دید هر انسان ،بهطور اراص و از منظرر و زاویرۀ
دید نوع انسان بهطور کلی طرحشدنی هستند .طبعاً انکار ایرن مرالک یعنری چنرین منظرر و
زاویۀ دیدی اساساً وهود ندارد یا برای انسانها در دسترس نیست .بنیانگراها نیرز معتقدنرد
که با اتکای به یک امر و تنها یک امر بنیادین و زیرسااتی مانا و پایدار ،میتوان معنراداری،
اوبی ،زیبایی و مانند نها را سنجید .طبیعتاً انکار این مبنا ،به این است کره چنرین بنیران و
زیرسااتی تحورشدنی نیست .ههانشمولی نیز به این معناست که یک امر ههانشرمول کره
همۀ مردمان بر ن اتفاق نظر و اهمراع دارنرد ،وهرود دارد کره مبنرای سرنجش درسرتی و
نادرستی معناداری ،وهود ،اوبی ،ارزش هنری و  ...است

(.)Harre and Krausz, 1996: 24

طبیعتاً اگر در اندیشه و مکتبی تنها یکی از این سره عامرل مبنرا قررار گرفتره باشرد ،ن
مکتب فکری نسبیگرا نیست ،ولی درهۀ مطلقگرایری ن هرم قروی نیسرت .ولری اگرر در
مکتب و اندیشهای مبنای معرفت هر سه امر پیشگفته مد نظرر باشرد ،یعنری امرری مبنرای
معرفت باشد کره ههرانی ( ،)universalعینری ( )objectiveو بنیرانی ( )foundationalباشرد،
درهۀ مطلقگرایی ن قویترین حالت ممکن است .از این هنبه توهه بره ایرن سره ریشرۀ
مطلقگرایی بسیار مهم است و اگر فردی یا مکتبی فکری ،ادعرای عردم نسربیگرایری دارد،
باید نشان دهد کدامیک از این سه ریشه را بنیان نظری اود قرار داده است .در مسئلۀ مورد
بحث نیز که هرمنوتیک فلسفی گادامر و نسبیگرایی مفهومی اسرت بایرد معلروم شرود کره
گادامر برای تخل

از نسبیگرایی مفهومی به کدام امر مطلق از موارد فوق تمسرک هسرته

است و تحت چه پارادایمی این مهم را میاواهد به نتیجه برساند.
نسبیگرایی در واقعیت
نسبیگرایی در واقعیت به این معناست که نحوۀ وهود ههان و اودِ واقعیرت بره باورهرا و
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نظریههایی که به نها معتقدیم وابستهاند یرا دستکم از نها تأثیر میپذیرنرد (سرنکی:2182 ،
 )32این تعری

از نسبیگرایی به صورتی بوده که گویی بطالن ن واض است ،چرا که در

هر حال ،ههان و واقعیت ن ،مستقل از انسان است و به را و نظریات او ربطی ندارد .امرا
بررسی رای اندیشمندان نشان میدهد که بیان ایشان در همۀ موارد به صرورتی نیسرت کره
به وضوح واقعیت ههان ارارا را بره اندیشرههرای بشرر موکرول کننرد و بره ایرنترتیرب
نسبیگرایی ساده و واض را رقم بزنند؛ بلکه در برای مکاتب فکری مشاهده میشرود کره
واقعیت ههان به نحو پیچیدهای ،در نهایت به عقاید و ههاندید انسان مرتبط میشود .ایرن
را هرچند با تأمل ،ولی باز هم نسبیگرای در واقعیت هسرتند .برهعنروان مثرال اگرر کسری
بگوید که ههان یا واقعیات ن ،به نظریات علمری مختلر

بسرتگی دارد و در هرر نظریره،

ههان و واقعیت به طریق ااص ن بوده ،نسبیگرایی در واقعیت به وضروح در ن روشرن
اواهد بود ،ولی اگر فردی یا مکتبی بگوید که ما منکر ههان و واقعیت مستقل و بیررون از
انسان نیستیم ،ولی ما تنها با ههانی سروکار داریم که در دسترس ما قررار دارنرد ،یعنری برا
ههانی سروکار داریم که برای ما ظهور یافتهاند یا برای مرا سرااته شردهانرد و شرکل پیردا
کردهاند 7باز هم نسبیگرایی در واقعیت ر داده است ،ولی به نحروی پیچیردهترر و نره بره
نحوی ساده و اام (سنکی .)31 :2182 ،در این عقیده ههان در دسترس در هر حال ههانی
است که برای انسان ظهور یافته و برای او فهم شده است و سروکار فرد نیرز در نهایرت برا
همان است .در این تفکر ههان فیزیکی بیرون و مستقل از انسان به کلی نفی نشده ،ولی در
مقام شناات به کلی کنار گذاشته شده است .این نوع از نسبیگرایی حتی به ایده لیسم نیرز
منجر اواهد شد .زیرا انسان را در ههان اودش و نه در ههان واقع مستغرق کرده است و
تمام شنااتهای ن را در ن اتمسفر شکل میدهد.
نسبیگرایی مفهومی
بیان شد که نسبیگرایی مفهومی نوعی از نسبیگرایی شنااتی و بره چرارچوبهرای کرالن
1. Made-up world
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مفهومی مربوط است .برای این نوع نسبیگرایی دو نوع هزییتر نیز میتروان برشرمرد کره
یکی از نها هرچند معموالً با همین نام اوانده مریشرود ،ولری مرا بره لحرا تمییرز ن از
نسبیگرایی مفهومی مقسمی ،به ن نسبیگرایی مفهومی به معنای اراص مریگروییم ،نروع
دیگر ن نیز نسبیگرایی معناشنااتی است .در زیر هر دو نوع نسبیگرایی مزبور را توضری
اواهیم داد.
نسبیگرایی مفهومی به معنای خاص
نسبیگرایی به معنای ااص که اود قسمی از نسبیگرایی مفهومی به معنرای عرام اسرت ،بره
مالحظات فلسفی در مورد رابطۀ بین ذهن ،زبان و ههران مربروط مریشرود 7و عبرارت از ن
است که در رویارویی ما با ههان ارارا ایرن قابلیرت وهرود نردارد کره ههران کمرا هری و
بهصورت واقعی ن مورد ادراک ما قرار گیررد .زیررا ادراکرات مرا برهوسریلۀ چرارچوبهرا و
نظامهای مفهومی سااته و پردااتۀ اودمان که تنوع زیادی هم دارنرد ،واسرطهگرری شرده و
محقق مریشروند ( .)Baghramian,2004: 162بره عبرارت دیگرر هرر نچره مرا دربرارۀ ههران
میگوییم ،همه ها ،از طریق مفاهیم اودسااتۀ اودمان است .حتی مفاهیم ساده و اولیره نیرز
فردی هستند و وابسته به پیشفرضهای مفهومی هستند که با موقعیتهای ممکن و متفراوتی
سروکار دارند .لذا تا وقتی که فکر کردن ما مورد توهه است ،واقعیت نمیتواند بهطور کلی از
مفاهیم هدا و رها باشد )1972: 457

 .(Hintikka,این نوع نسبیگرایی عالوه بر این ادعا معتقد

است که چارچوبهای مفهومی نیز متفاوت هستند و هیچ امر بیرونری نیرز وهرود نردارد کره
 .2یکی از انواع نسبیگرایی ،نسبیگرایی فرهنگی است که شبیه نسبیگرایی مفهومی ،به معنای ااص است که هر
دو به مقولۀ ترهمه پذیری ادراکات از زبانی و فرهنگی به زبان و فرهنگ دیگر مربوط میشود ،ولری تفراوتش برا
نسبیگرا یی مفهومی به دلیل زاویۀ دید ن به این موضوع است ،زیرا نسبیگرایی مفهومی این مسئله را به لحرا
فلسفی بررسی میکند ،ولی نسبیگرایی فرهنگی به لحا تجربه و مشاهدات عینی این مسئله را کراوش اواهرد
کرد ( .)Baghramian,2004: 162در نسبیگرایی فرهنگی بیان میشود که فرهنگها و اقوام مختلر  ،عقایرد و
باورهای مختلفی دارند که همانها مبنای سنجش درستی و نادرستی ارزشها و هنجارهرا و  ...اسرت و فرهنرگ
واحد و ههانشمولی نیز در این زمینه وهود ندارد که مبنای شناات همۀ ارزشها باشد.
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چارچوبهای مفهومی مبتنی برر

ن سرنجش و قضراوت شروند (.)Baghramian, 2004: 163

طبیعی است اگر چارچوبهای مفهومی در نزد همگان یکسان باشد ،برا نسربیگرایری مطلرق
روبهرو نیستیم و نوعی مطلقگرایی در ن راه دارد ،هر چند از حیثی نیز هنوز نسربیگراسرت.
زیرا در این فرض ،هرچند در بین سه نوع از امور مطلق پیشگفته ،عینگرایری ()objectivism
انکار شده ،ولی ههانشمولی ( )universalismانکار نشده است ،پس صررف نظرر از شرناات
واقع و اعیان بیرون از انسان ( ،)objectsمالکی برای درستی یا نادرستی شنااتهای افرراد در
نسبت با هم و نه در نسبت با واقع وهود دارد ،پس نسبیگرایی معرفتشنااتی ر نمیدهرد
و این همان نکتهای است که گفتیم شاید یک اندیشه یا مکتب فکری تنهرا براروردار از یرک
مبنای مطلق در بین مبانی مطلق سهگانۀ پیشگفته باشد که به همان میرزان و در عرصرهای کره
ن امر مطلق در ن کارکرد دارد ،مطلقگرا اواهد بود و نه بیشرتر .طبیعتراً برا فررض تفراوت
چارچوبهای مفهومی دستکم در فرهنگهرا و زبرانهرای مختلر

مفهرومگیرری از ارارا

متفاوت اواهد بود و به همین دلیل ترهمهپذیری منتفی مریشرود و ایرن نروع نسربیگرایری
مفهومی به نسبیگرایی فرهنگی و همچنرین نسربیگرایری معرفرتشرنااتی منجرر مریشرود
(.)Baghramian, 2004: 164
نسبیگرایی معناشناختی
نسبیگرایی معناشنااتی بره ایرن معناسرت کره معرانی کلمرات تروابعی از هایگاهشران در
زبانهای ااص اودشان هستند ،پس چون هرر زبران مرکرب از یرک مجموعرۀ فرهنگری
منححر بهفرد است ،پس معانی کلمات در ن زبان نیز ااص اودش اواهد بود و قابلیرت
ترهمرۀ کامرل برره زبران دیگررر را نردارد

(and Krausz, 1996: 34

 .)Harreایرن تلقرری از

نسبیگرایی معنایی به لحا اینکه ترهمهپذیری معنای کلمات در یک زبان را در نسبت برا
دیگر زبانها مورد توهه قرار دهیم ،دارای بعد ههانی است و به لحا اینکه ترهمهپرذیری
معانی کلمات در یک ساحت و حوزه یک زبان را در نسبت به دیگر سراحات همران زبران
مد نظر قرار دهیم؛ دارای بعد محلری و برومی هرم هسرت کره همرین نروع نیرز گریبرانگیر
هرمنوتیک فلسفی است ،زیرا هرمنوتیک فلسفی براور دارد کره وقتری برین زمران ترألی

و
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تفسیر فاصلۀ شایان توههی واقع شود ،امکان فهم معنایی وهود ندارد که کلمات و همالت
در زمان تألی

داشتند و با مراد متکلم بیان میشدند ،بره عبرارت دیگرر برا وهرود فاصرلۀ

زمانی ،قابلیت انتقال معانی اولیه از زمان و ساحت مؤل  ،به زمان و سراحت مفسرر امکران
ندارد و از این ههت ،معنای متن معنایی است که در افق مفسر هویت اود را پیدا میکنرد
و تازه الق میشود و در هر مفسر و برای یک مفسر در افقهای مختل

نیز شاید متفراوت

باشد .سیالیت معنای متن دقیقاً ناظر به همین مسئله است ،زیرا وقتی معنای یک متن واحرد
در ساحات و افقهای مختل

حتماً متفاوت میشود و امکان دسترسی به معنای مطررح در

یک ساحت و افق دیگر ،هرگز وهود ندارد ،نسبیگرایی معناشنااتی ر داده است.
البته همانطور که قبل از این بیان شد ،نسبیگرایی وقتری ر مریدهرد کره هرر سره ریشرۀ
مطلقگرایی که عبارت بودند از ههانشمولگرایی یا عمومیتگرایی ( ،)universalismعینگرایری
( )objectivismو بنیررانگرایرری ( )fundationalismانکررار شرروند .از ایررن ههررت نسرربیگرایرری
معناشنااتی نیز از این قاعده مستثنا نیست و اگر گادامر مردعی اسرت کره در هرمنوتیرک ارود
گرفتار نسبیت نشده و تالش کرده است از نسبیت تخل

پیدا کند ،باید نشران دهرد کره بررای

فرار از نسبیگرایی معناشنااتی ،کدام ریشه از مطلرقگرایری را برگزیرده و در هرمنوتیرک ارود
اشراب کرده است .زیرا اگر یک مکتب فکری بخواهد در ناحیۀ معناشناسی نسبیگررا نباشرد یرا
باید عمومیتگرا (ههانشمولگرا) (قائل به  )universalismباشد ،به این طریق که در ن زبرانی از
معانی وهود داشته باشند که در ترهمهها از زبانی به زبان دیگر یا در یک زبان ،از افقری بره افرق
دیگر محفو نگه داشته شوند یا باید عینگرا (قائل به  )objectivismباشد ،به اینصورت کره در
ن مکتب معانیای وهود داشته باشند که بهوسریلۀ موضروعاتِ ( )mattersمسرتقل ،از عقایرد و
عالیق انسانی ثابت و مسرتقر باشرند یرا بایرد بنیرانگررا (قائرل بره  )fundationalismباشرد ،بره
اینصورت که مجموعۀ پایهای از واحدهای اصلی و مقدماتی معنا در ن تعری

شده باشرد کره

از نها معانی همۀ عبارات و واژههای زبرانی سرااته شروند ( .)Harre and Krausz, 1996: 35در
غیر اینصورت ن مکتب فکری گرفتار نسبیگرایی معناشنااتی محسروب مریشرود .برهعنروان
مثال نامگراها (قائالن به  )nominalismهرچند مرورد نقرد عردۀ زیرادی از نظریرهپرردازهرا قررار
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گرفتهاند ،با اتخاذ این مبنا که ههان مرکرب از مجموعرۀ مرتربشردهای از موضروعات و اعیران
اصلی و اولیه است که مدلوالت اصلی و اولیه کلمات هستند ،تالش کردهاند ترا هرر سره ریشرۀ
مطلقگرایی را در نظام فکری اود ترأمین کننرد ( .)Harre and Krausz, 1996: 37در نرزد ایشران
اعیان اارهی که در همه هرا یکسران و ثابتنرد ،مردلول کلمرات بروده و کلمرات نیرز برهمنزلرۀ
برچسبها و نشانههای متحلبی هستند که توسط فرد یا افرادی برر کلمرات قررار داده شردهانرد.
ترکیب همالت ،وضع حروف و هیآت و همینطور دستور زبان نیز ،بهنوعی حاکی از یکسرری
واقعیات اارهی هستند که از این هنبه نها نیز بهمنزلۀ نامهایی برای مدلولهای واقعری اودنرد
و بر این اساس همۀ معانی (چه درکلمات و چه در همالت) در اعیان اارهی ریشه دارند.
از این ههت باید دید که هرمنوتیک فلسفی برای تخل

از این نسبیت ،بره کردام مبنرا

تمسک کرده است.
نسبیگرایی فهمشناختی
در عبارت نسبیگرایی در فهم« ،فهم» در معنای اسم محردری ن اارذ شرده اسرت کره نتیجرۀ
فرایند یا عمل فهمیدن است ،زیرا فهمیدن یک ابژۀ واحد شاید به انحای مختلر

ر دهرد ،امرا

مسئله متمرکز در نتیجه است .یا برای فهمهای حاصلشده بررای افرراد مختلر

کره احیانراً در

انحای مختل

ر داده است ،مالک واحدی بررای قضراوت و تشرخی

درسرتی از نادرسرتی

وهود دارد یا ایر؟ نسبیگرایی در این زمینه به این معناست که معیار معتبر ،ثابت و غیرتراریخی
(و مستقل از افراد) برای تشخی

درستی و نادرستی فهمها وهود ندارد (واعظی.)412 :2183 ،

این نوع نسبیگرایی شاید همان نسبیگرایی معرفتشرنااتی باشرد کره در ن معرفرت
حاصل – یا همان فهم ر داده – برای افراد مختل

به حسرب زمینرههرای مختلر

شراید

متفاوت و همگی هم درست باشد .وهه نسبیگرا بودن این اندیشه به ایرن اسرت کره اگرر
معرفت را همان باور صادق موهه بدانیم ،صادق بودن باورهایی که اتفاقاً بره لحرا عقلری
توهیه نیز شدهاند ،بسته به زمینههای مختل

فرهنگری و غیرر ن شراید محقرق باشرند .در

حقیقت در هرمنوتیک فلسفی« ،فهم» هایگزین مفهوم معرفرتشرنااتی معرفرت محرب و
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تجربۀ محب شده است ( )Bilen,2000: 8و از این نظر است کره نسربیگرایری در فهرم را
بهنوعی میتوان همان نسبیگرایی معرفتشنااتی دانست.
رسوخ نسبیگرایی در اندیشههای هرمنوتیكی گادامر
گادامر اساساً هرمنوتیک فلسفی را در برابر تاریخگرایی سدۀ نوزدهم و نسبیگرایی حاصرل
از ن (که از هنس نسبیگرایی در فهم بود) بنا گذاشته و از این نظر بوده که تمرکز فلسرفی
بر مقولۀ فهم را در کانون توهه اود قرار داده است .او برای حل این معضل که به تبع ،بره
حل معضل نسبیگرایی معناشنااتی نیز منوط اواهد بود ،سازوکاری در هرمنوتیک فلسفی
چیده است که در ادامه توضی داده میشود ،اما در عینحال زیرسااتهای فکرری او و از
همله تلقی او از حقیقت ،اود مقولهای است که در اور توهه بوده و نشاندهندۀ گرفتاری
اندیشههای بنیانی او به نسبیگرایی نسبت به واقعیت است .از این نظرر ابتردا نسربیگرایری
معطوف به واقعیت در اندیشههای او را بررسی میکنیم ،سپس به تدابیر او در دو نوع دیگر
نسبیگرایی میپردازیم و نقد اود را نسبت به نها ابراز اواهیم کرد.
نسبیگرایی نسبت به واقعیت در اندیشههای گادامر
مبنای فلسفی اندیشههای هرمنوتیکی گادامر بنا بره تحرری ارود او در کتراب «حقیقرت و
روش» اغلب فلسفۀ بنیرادین مرارتین هایردگر اسرت ( )Gadamer,2004: 254و روش او در
هرمنوتیک فلسفی نیز به تبع هایدگر پدیدارشناسی وهرودی (و نره پدیدارشناسری مراهوی
هوسرل) است .او اود در کتاب اصلی هرمنوتیک فلسفی تحری میکند که پدیدارشناسری
همۀ زاویۀ دید او به مسائل را تشکیل میدهد

(xxxiii

 )Gadamer, 2013:و همۀ تحلیلهای

او از زبان ،در معنای صرفاً پدیدارشنااتی قحرد شرده و مرورد توهره قررار گرفتره اسرت
(2013: xxxiii

 .)Gadamer,از این هنبه تلقی او از حقیقت نیز بر همین اساس شکل گرفته

است .در پدیدارشناسی ،کنه و واقعیت نفساالمری اشیا که مستقل از انسان اسرت و ههران
بیرونی را تشکیل داده ،به کناری گذاشته شده و همۀ تمرکز بر ظهرور نهرا برر انسران (کره
پدیدار اوانده میشود) است (هایدگر .)232 :2183 ،در این تلقی به مجموعرۀ پدیردارهای

  051فلسفه دین ،دورة  ،71شمارة  ،7بهار 7911

هر فرد ،ههان او گفته میشود و فرد به اارا از ن دسترسری نردارد و برهمنزلرۀ وهرودی
پرتابشده در ن ههان است .هایدگر بهعنوان اندیشمند بنیانی هرمنوتیرک فلسرفی اعتقراد
دارد که اگر هیچ انسانی نبود ،هیچ ههرانی هرم نبرود ( .)Heidegger, 1962: 417ایرن نگراه
تلقی گادامر از حقیقت را نیز شکل داده است .به قرول رابررت دسرتال) 7یکری از شرارحان
گادامر( تلقی گادامر از حقیقت همان تلقی هایدگر از حقیقت اسرت کره برهطرور کامرل در
بستر پدیدارشناسی شرکل گرفتره اسرت ( .)Dostal, 1994 : 47در پدیدارشناسری وهرودی
هایدگر ،حقیقت همان پدیدار یا امر شکارشرده و از افرا برهدر مرده بررای انسران اسرت
( .)Dostal, 1994: 48در پدیدارشناسی انسان تنها با ظهورات اشیا برا ارود سرروکار دارد و
همانها هم به حقیقت توصی

میشوند.

در ایررن تلقرری ،ههرران اررارا و مسررتقل از انسرران یررا همررین ههرران فیزیکرری و حترری
مابعدالطبیعه انکار نمیشود ،ولی در فرایند فهم نیز وارد نخواهد شد و بلکره برهکلری کنرار
گذاشته میشود .در این بستر فکری پدیدار است کره محرور هرر فهمری قررار مریگیررد و
حقیقت نیز همان اواهد بود .این حقیقت همان چیزی است کره از طریرق شریء (اعرم از
شیء اارهی یا یک گفتار) به رؤیت ما میرسد و برای ما ظهور پیدا میکند.
همانطور که در بخش مربوط به نسبیگرایی مربوط به واقعیت بیان شد ،ایرن توصری
از واقعیت و حقیقت نوعی نسبیگرایی ،ولی از نوع پیچیدۀ ن است .زیرا بیان شد کره هرر
تفکری که وهود واقعیت فیزیکی یا ههان بیرون از مرا را انکار کند یرا اگرر ن را برهکلری
انکار نمیکند ،ولی ن را در دسترس نمیداند و همۀ فهم را معطوف به ههران در دسرترس
یا ههان شکل دادهشده برای ما (یا به تعبیر پدیدارشنااتی ههان ظهوریافته) میداند ،نروعی
از نسبیگرایی نسبت به واقعیت است (سنکی.)31 :1381 ،
نسبیگرایی معناشناختی و فهمشناختی در اندیشههای گادامر
گادامر برای اینکه دچار نسبیگرایی معناشنااتی نشرود ،دسرتکم بایرد یکری از ریشرههرای
1. Robert J. Dostal
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سهگانۀ پیشگفتۀ مطلقگرایی را مبنا قرار دهد .زیرا اگر مکتب فکری او نه عمومیتگررا یرا
ههانشررمولگرررا ( )universalistباشررد ،نرره عررینگرررا ( )objectivistو نرره بنیررانگرررا
( ،)foundationalistحتماً نسبیگرا اواهد بود .در زیر به بررسی اندیشرۀ گرادامر در زمینرۀ
اتخاذ هر یک از این مبانی اواهیم پرداات.
 .9راهحل گادامر برای تخلص از نسبیگرایی

گادامر برای ادارک معانی تحدیقیه و تحوریه ،به ارائۀ مالکهایی ارائره کررده اسرت کره از
نسبیگرایی تخل

یابد .معانی تحوریهای که ما ادعا میکنیم که گادامر دربارۀ نها به ارائرۀ

مالک میپردازد ،در بیانات گادامر در زمینۀ معانی اشیای مستقر در ههان فیزیکی مسرتقل از
انسان و پیرامون او مطرح شدهاند و معانی تحدیقیهای که ما ادعا میکنیم که گادامر نسربت
به نها به ارائۀ مالک میپردازد ،در زمینۀ معنای متون است و فهم نها ارائه شدهاند.
الف) راهحل ارائهشده در زمینۀ معانی تصدیقیه

بررسی افکار و معیارهای ارائهشده از سوی گادامر نشان میدهد که او در معنرای تحردیقی
متون با معیار عینگرایی ( )objectivismبهعنوان مبنای مطلقگرایی و تخل
هد مخال

است

(11

 )Bilen,2000:و در عوض برای تخل

از نسبیت ،بره

از نسبیگرایی تالش میکند

که با مبنای عمومیتگرایی یا ههانشمولگرایی ( )universalismمشکل نسبیت را حل کنرد.
زیرا او تالش کرده است که هم معنا و هم فهم را به یک امر هامع و عمومی بازگرداند کره
مستقل از انسانها و در عینحال مورد قبول و استناد همگان هم قرار گرفتره باشرد .وی در
این زمینه در یک مرحله «سنت» و در مرحلرۀ دیگرر «زبران» را برهعنروان ن امرر هرامع و
عمومی معرفی میکند.
سنت نزد گادامر اتمسفری است که همواره فررد درون ن قررار دارد و از ن هریچ گریرزی
ندارد و ن اتمسفر بر او مهیمن است ( .)Gadamer, 2004: 283مراد او از سنت نیز عقبۀ تراریخی
(زمانی و مکانی) فرد اسرت کره بسرتر و زمینرۀ اصرلی ارتبراطگیرری او برا هرر چیرز دیگرر و
ساماندهندۀ شنااتهای اولیه و ثانویهاش است و در بین همۀ انسانهای هرمعحرر او مشرترک
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است .از اینرو در نظر او سنت ،بنیانی عقلی و منطقی نیست که برای اعتبارسنجی ن بره دالیرل
عقلی و منطقی نیاز باشد ،7بلکه امری بیناالذهانی است که سراحتی وراعقلری و ورامنطقری دارد
( )Gadamer, 2004: 281که زمینه و بستر ظهور و بروز هر چیزی برای فرد است .در ایرن تلقری
سنت امری عمومی محسوب میشود که بین همگان مشترک است و افقهای هر یک از افرراد را
تشکیل میدهد .البته در نزد گادامر سنت در عین اینکه امری عمومی ،کلی و بیناالذهانی بروده و
به قول گادامر اینرسی زیادی دارد ،ولی باز هم تغییرپذیر است و این تغییر در طول زمران اتفراق
میافتد (  .)Gadamer, 2004: 282ولی در هر حال برای کسانی که در شرایط زمانی و مکرانی برا
هم اشتراک دارند ،سنتشان یکسان است .او معتقد است که تأثیر بالفاصلۀ سنت ،شرکل دادن بره
افق ذهنی و پیشداوریهای فرد است که همواره با او همراه هستند .ارهاع به ایرن امرر عمرومی
نزد گادامر بهقدری مهم است که بحث از ن و تأثیراتش بر فهم را ،نقطۀ رهایی هرمنوتیک ارود
برمیشمرد (.)Gadamer, 2004: 278
موزۀ دیگر در اندیشههای گادامر موزۀ «زبان» است .زبان در اندیشۀ او شیوهای اصرلی
است که در ن تعامالت فرد با دیگران ر میدهد .در واقع در نرزد گرادامر زبران نمرود و
ظهور سنت است و سنت هم که امری مشترک بود ،از این ههت زبان نیرز امرری مشرترک
بین همگان میشود .از سوی دیگر گادامر معتقد است که چون سنت در هر فهمری حضرور
دارد (چرا که افق فرد و همینطور پیشداوریهای او را میسازد) پس هرر فهمری زبرانی هرم

هست و از این هنبه هر تعقل و اندیشیدنی از زبان هدایی ندارد و همیشره تروأم برا ن و در
قالب ن است ( .)Pelton, 2005: 38از این هنبه است که گرادامر بیران مریکنرد کره سرنت
ضرورتاً در اصل زبانی و کالمی است ( .)Gadamer, 2004: 295در نزد گادامر زبان «وسریلۀ
 .2گادامر معتقد است که این رومانتیستها بودند که در برابر عقلگرایی افراطی عحر روشرنگری ،بره مرهعیرت و
اتوریتۀ سنت استناد و این نوع از مرهعیت را قبول کردند .لذا به برکت نهاست که سنت هایگاه ویژۀ اود را به
دست ورد .از این ههت گادامر در مباحث اود در مورد سنت ،از مباحرث رومانتیسرتهرا زیراد اسرتفاده و بره
بیانات ایشان نیز بسیار استناد میکند .او برای اینکه بگوید اعتبار سنت ،به اثبات عقلی نیرازی نردارد ،بره بیانرات
رومانتیستها استناد میکند.
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ارتباطی عمومی» است ( )Bilen, 2000: 11که میتواند بهعنوان یرک مبنرای عمرومی عراملی
برای هلوگیری از نسبیت باشد.

شایان ذکر است که نگاه گادامر به زبان بهطور کامل پدیدارشنااتی است ،از این هنبره زبران
در نزد او صرفاً مجموعرۀ دال و مردلولهرا و کلمرات و همرالت نیسرت ،بلکره زبران یکری از
سااتارهای هستیشنااتی (با همران زاویرۀ دیرد پدیدارشناسری) تجربرۀ افرراد از ههران اسرت
( .)Bilen, 2000: 11بهعبارت دیگر زبان یک واسطۀ عمومی بین ههان و انسانهاست ،که ههران
در پدیدار شدن برای انسان ،اود را در این قالرب بره او نشران مریدهرد .از ایرن ههرت زبران
شکلدهنده به تجربیات یا ظهورات ر داده برای فرد است .در حقیقت نزد گادامر ،سنت و زبران
بسیار به هم مربوط و در غوش هم هستند ،سنت ن اتمسفری است که فرد در ن زندگی و برر
اساس ن فکر میکند و در ن غوطهور است و زبان عینیت این اتمسفر در تعقل و ارتباطگیرری
او با ههان و دیگران محسوب میشود .بهعبارت دیگر در نزد گادامر  ،زبان نباید برهعنروان یرک
امر ثانوی یا مستقل از اندیشه دیده شود .زیرا در نزد او اساساً اندیشۀ قبرلِ زبرانی کره ابتردا فهرم
شود و سپس بهوسیلۀ زبان مفهومسازی شود ،وهود ندارد .زبان همان اسلوبی است که از طریرق
ن تجربه ،تفسیر و فهم ممکن میشوند (2005: 40

 .)Pelton,بر این اساس هر زبان و هر سرنت

یک نظرگاه نسبت به ههان 7محسوب میشود و در نتیجه از طریق زبان اسرت کره مرا ههران را
تجربه میکنیم (.)Pelton, 2005: 40
در کنار معرفی زبان و سنت بهعنوان دو امر در هم تنیدۀ عمومی برای هر ادراک ،گادامر
بین دو دسته از معانی تمایز میگذارد .یک دسته از معانی ،به معنای ههران پیرامرون انسران
مربوط هستند که بیشتر معانی تحوریه را شکل میدهند و دستۀ دیگر به معانی تحردیقیهای
ارتباط دارند که در متون متبلور میشوند.
او در زمینۀ معانی معتقد است که معنای متن ،باید در موقعیت هرمنوتیکی هر فرد معنرا
شود و دستیابی به مراد متکلم بهعنوان معنای متن ممکن نیست .وی معتقرد اسرت کره هرر
فهمی با دیالو

بین مفسر و متن ر میدهد و این دیالو

با سؤال مفسرر از مرتن شرروع
1. a view of the world
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میشود و با پاسخ متن به سؤال مفسر و احیاناً اصالح ن ادامه مییابرد .او اعتقراد دارد کره
این دیالو

تا هایی پیش میرود که دیگر متن نسبت به سؤال مفسر اصالحی نداشته باشد.

در این حالت است که معنای متن تازه الق میشود ،وگرنه قبل از ن ،متن معنایی ندارد.
در نظر گادامر این دیالو

اوالً زبانی و امر مشترک بین متن و مفسر همان زبران اسرت؛

ثانیاً :سؤاالت مفسر بر مده از افق فکری اوست که ن نیز از سنتی ناشی میشود کره مفسرر
در ن زندگی میکند .پیشداوریهای مفسر نیز که ههتدهنده به سؤاالت او هستند ،بخشی
از افق ذهنی او محسوب میشود که به اینترتیب نها نیز بهنوعی سااته و پردااترۀ سرنتی
هستند که مفسر متعلق به ن است .از این هنبه ،فهم در همرۀ ابعرادش بره امرور مشرترکی
همچون سنت و زبان متکی است که نها نیز مالک درستی و نادرستی فهم هستند .معنا نیرز
به همین منوال بر امور مشترک و عمومی مزبرور مبتنری اسرت ،زیررا ححرول معنرا ،نتیجرۀ
دیالو

بین متن و مفسر است و از این ههت اگر اود دیالو

بهطور کامرل برر ایرن امرر

مشترک مبتنی است ،پس ن نیز نسبی نیست؛
ب) راهحل ارائهشده برای معانی تصوریه

گادامر دربارۀ معانیای که ناظر به ماهیت اشیای اارهی هستند ،چنان سخن گفته که گویی
قائل به عینیتگرایی معناشنااتی است ،زیرا او مالک درستی معانی درکشده در این مروارد
را ،همان شیء اارهی میداند ،نه اینکه هر معنایی که تحور شود ،بتوانرد درسرت و گرواه
شیء اارهی باشد .او در ذیل سرفحل «زبان بهعنوان تجربۀ ههان »7در بخش سوم کتراب
اود ،از موهود فینفسه اارهی سخن میگوید ،و مینویسد علوم طبیعری ماننرد فیزیرک،
شناسایی این وهودها و ویژگیهای نها را در دستور کار ارود دارنرد و تنهرا نقیحرۀ ایرن
علوم این است که هرگز کلیت ههران را نمریتواننرد بفهمنرد ،زیررا ابرزار ن را در ااتیرار
ندارند .در عوض ،باتوهه به نچه در گفتار قبل بیان شد ،تنها چیزی که در نزد گادامر ایرن
کلیت ههان در ن هلوهگر است ،فقط زبان است ( .)Gadamer, 2004: 449از این راه است
1. Language as experience of the world
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که این حقیقت اود را در قالب بیانات زبانی به دیگران نشان میدهد .معیرار درسرتی ایرن
نشانگری نیز این است که ههانی که در زبان هلوهگر میشود ،یک ههران بیشرتر نیسرت و
ن نیز همان ههان بیرونی است که در مر ی و منظر همگان (با هر زبانی کره باشرند) قررار
دارد .در واقع هر زبانی به طور مستقیم با ایرن ههران واقرع ارتبراط برقررار و ن را تجربره
میکند (.)Gadamer, 2004: 449
 .2نقد راهحل ارائهشده در زمینۀ معانی تصدیقیه و فهم آنها

گادامر با عنایت به مقولۀ زبان و سنت ترالش کررد کره برا تردارک امرری عمرومی و کلری
( )universalپایهای برای فهم و معنا ایجاد کند .اما بهنظر مریرسرد کره در ایرن امرر موفرق
نبوده ،زیررا ایرن ایردۀ او ،هرم بره نسربیت معناشرنااتی مبتالسرت و هرم از نسربیگرایری
فهمشنااتی رنج میبرد .ابتردا در زمینره رسرو نسربیت معناشرنااتی در زمینرۀ ن سرخن
میگوییم و سپس دربارۀ نسبیت فهمشنااتی ن بحث اواهیم کرد.
الف) نسبیگرایی معناشناختی در راهحل ارائهشده از سوی گادامر

همانگونه که بیان شد ،نسبیگرایی معناشنااتی وقتی ر میدهد که معنا از یرک زبران بره
زبان دیگر یا از یک ساحت درونزبانی به ساحت دیگر همان زبان ،انتقرالپرذیر نباشرد .در
نظر گادامر نیز دقیقاً همین اتفاق ر میدهد و استناد معنا به امر مشرترکی همچرون زبران و
سنت نیز مشکل را حل نمیکند ،زیرا اوالً :معنا از افقی که مؤل

داشرته و مرراد مؤلر

را

تشکیل میداده است ،به افق مفسر منتقل نمیشود .زیرا بر اساس موزۀ کاربردی بودن معنا
در نظر گادامر ،معنای متن ،معنای کراربردی ن بروده و مرراد از معنرای کراربرد7ی در نرزد
گادامر نیز معنایی است که متن در موقعیت هرمنوتیکی فعلری مفسرر مریدهرد ،عبرارت از
معنای متن در موقعیت هرمنروتیکی مفسرر اسرت ( .)Gadamer, 2004: 321 and 329دلیرل
اینکه گادامر به کاربردی بودن معنا رومی ورد و حتی ن را کانون مرکزی هرمنوتیک ارود
معرفی میکند

(2004: 313

 )Gadamer,و به اینترتیب مراد مؤل

بهعنوان معنای متن را به
1. Application
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کلی رها میکند ،پیشفرض اصلی او یعنی تاریخمندی فهم به تبع تاریخمندی و زمانمنردی
مفسر و مؤل

است .نتیجۀ پیشفرض مذکور این است که اساساً دسترسی به مرراد مؤلر

بهعنوان معنای متن (یعنی همان معنایی که الفا متن نها را در افق مؤل

افاده مریکردنرد)

برای مفسر وهود ندارد .معنای این حرف ن است که معنای مطرح در یک سراحت زبرانی
که همان ساحت مؤل

بود ،به ساحت دیگر زبانی یرا همران سراحت مفسرر انتقرالدادنری

نیست .این است که باید معنای هدیدی ،تازه در موقعیت هرمنروتیکی فعلری مفسرر الرق
شود .دلیل ن هم این است که معنای قبلی امکان دسترسی و انتقال ندارد .ایرن نیرز چیرزی
هز نسبیگرایی معناشنااتی نیست.
عالوه بر این نسبیگرایی در زمینۀ دو مفسری که در یک سنت و افق زمانی و تراریخی
قرار دارند نیز مطرح است .زیرا هر یک از این مفسران هرچند مستظهر بره سرنت مشرترک
هستند ،افق ذهنیشان با هم تفاوت دارد .از این هنبه معنای حاصلشده در افق ذهنی مفسرر
اول که نتیجۀ دیالو
هم نتیجۀ دیالو

او با متن است ،با معنای حاصلشده در افق ذهنی مفسرر دوم کره ن

او با متن محسوب میشود ،متفاوت است و این دو معنا قابرل انتقرال بره

هم نیز نیستند .با بیان دیگر و با نگاهی پدیدارشنااتی ،معنا حاصل تجربۀ زنردۀ هرر مفسرر
نسبت به متن است

(2004: 314

 )Gadamer,و هر تجربه نیز منححر به اود فررد اسرت و

به قول گادامر تکرارپذیر هم نیست

(2004: 348

 ،)Gadamer,زیرا تجربۀ مورد نظر گادامر ،

تجربهای پدیدارشنااتی و از هنس شهود است ،نه تجربرهای کره در علروم طبیعری مطررح
میشود و قابلیت تکرار رکن ن است .7از این هنبه ،این تجربهها هرگز انتقالدادنی به هرم
نیستند و این نیز هز نسبیگرایی معناشنااتی نیست .این هم که بگوییم زبان وسریلۀ شرهود
و تجربۀ فرد و ن نیز مشترک در بین همگان است نیز ،مشکل را حل نمیکنرد .زیررا زبران
 .2گادامر در کتاب حقیقت و روش ،گفتاری را با عنوان «مفهوم تجربه و ذات تجربۀ هرمنوتیکی» به بررسی تجربه
در علوم طبیعی و تفاوت ن با تجربه در هرمنوتیک فلسفی ااتحاص داده که مفحل در ن گفتار ،در احروص
شهودی بودن تجربه در هرمنوتیک فلسفی و تفاوت ن با تجربه در علوم طبیعی سخن گفته اسرت کره اواننردۀ
محترم میتواند به ن گفتار مراهعه کند.
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هرچند مقدم بر تجربه است ،همین زبان به هر صورت توسط تجربۀ مفسر در مقرام تفسریر
به تعین و تشخ

میرسد ( )Gadamer, 2004: 344و این تعین با تعین و تشخحی که فرد

دیگر نسبت به زبان در تجربه دیگر انجام میدهد ،متفاوت است .زیرا اساساً شهود و تجربه
که روش اصلی پدیدارشناسی( یا همان روش اصلی هرمنوتیک فلسفی) است ،متشرخ

و

منححر بهفرد اواهد بود.
حتی این نسبیگرایی نسبت به یک مفسر ،در شرایط مختل

اود او نیرز مطررح مریشرود،

زیرا افق ذهنی مفسر تغییرپذیر است و از این هنبه وقتی بار دوم ،سوم یرا nام بره مرتن مراهعره
میکند ،تجربۀ هدیدی از متن پیدا اواهد کرد که با تجربۀ قبلی متفاوت است؛
ب) نسبیگرایی فهمشناختی در راهحل ارائهشده از سوی گادامر

در زمینۀ فهم نیز ایدۀ او حالل مشکل نسبیگرایی نیست ،زیرا فهم در نظر گادامر دیرالوگی
بود و با سؤال مفسر از متن شروع میشد .سؤال مفسر نیز برااسته از افق ذهنری او برود و
افق ذهنی او نیز متأثر از سنتی محسوب میشد که او در ن زنردگی مریکررد .مشرکل ایرن
موزهها در نسبت با مسئلۀ نسبیت این است که:
اوالً :گادامر معتقد است که سنت که همان امر مشترک ( )universalو مبنای مطلقگرایی
در مقولۀ فهم است و در نتیجه ،افق ذهنی افراد که بر مده از سنت نهاست ،تغییرپذیر بروده
و امر ثابت و غیرسیالی نیست ،بلکه به مروز زمان توسط اود افراد متحول میشود و تغییر
مییابرد ( .) Gadamer, 2004: 282همرین مطلرب یکری دیگرر از دالیلری اسرت کره مفسرر
نمیتواند معنای مورد نظر مؤل

را درک کند ،هرچند هر دو اهل یرک زبران باشرند .زیررا

سنتی که مؤل

در ن میزیسته است با سنت فعلی مفسر تفراوت دارد و در نتیجره امکران

فهم مراد مؤل

برای مفسر وهود ندارد .نتیجۀ این امر ن است که مالک اصلی و مشرترک

و مبنای اصلی مطلق شدن فهم در اندیشۀ گادامر در افراد مختل

که در سراحات مختلر

یک زبان بهسر میبرند نیز متفاوت است .از این هنبه بیتردید مالک مطلقگرایی در نسبت
با اهل یک زبان ولی مربوط به زمانها و تاریخهای مختل

تأمین نشده است و وقتری ایرن

مالک تأمین نشده باشد ،رسو نسبیگرایی سرنوشت حتمی ن است؛
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ثانیاً :در نسبت با دو مفسری که در یک سنت مشترک زندگی میکنند نیز ،سنت قابلیرت
اینکه مالک عمومی و کلی ( )universalباشد تا با مبنرای عمومیرتگرایری ()universalism
تأمین و بدینسان هلوی نسبیگرایی گرفته شود ،را ندارد .چرا که تأثیر سنت بر هرر مفسرر
در مرحلۀ اول تشکیلدهندۀ افق ذهنی او و در مرحلۀ بعد تشکیلدهندۀ سؤاالتی اسرت کره
او باید از متن بپرسد تا ن را بفهمد .این سنت وقتی مالک عمومی و واحد است کره ترأثیر
او بر افقسازی و در نتیجه سؤالسازی افراد یکسان باشد .در صورتیکه حتی در موارد کلی
نیز چنین نیست ،زیرا همان طور که بیان شرد ،رویکررد هرمنوتیرک فلسرفی بره همره چیرز
پدیدارشناسی است و بر این اساس ههان هر فرد که در تعری

پدیدارشنااتی ،بره پدیردار

هامع او گفته میشود ( )Heidegger,1962: 417 - 418که این ههان نه صرفاً رهاورد سرنت
اوست ،بلکه مسائل شخحی او نیز دایل در ن بوده و نه با دیگران یکسران اسرت .از ایرن
هنبه تأثیر سنت بر افراد از کانال ههان نهاست که به همین دلیل در افراد مختلر

تفراوت

دارد .نشانۀ ن هم این است که بالوهدان میبینیم که مفسران مختلفی کره در یرک زمران و
تاریخ زندگی میکنند و دارای سنت مشترک هستند ،حتی در کلیاتی نیز کره از مرتن سرؤال
میکنند ،دارای تفاوت هستند .از این هنبه تأثیر سنت بر افراد یکسان نیست تا بتواند مالک
واحدی در دست همۀ مفسران قرار دهد تا بتوانند درستی و نادرسرتی فهرم ارود را برا ن
بسنجند .بله شاید موارد بسیار کلی که به زاویۀ دید افراد و موقعیتهای هرمنوتیکی اراص
هر یک از نها بستگی نداشته باشد ،وهود داشته باشد که به دلیل وحدت سنت ،بررای هرر
یک از مفسران ثابت باشد ،ولی فهم لزوماً متکی بر نها نیسرت .زیررا فهرم مرتن متکری برر
سؤالی است که در نهایت توسط مفسر از متن پرسیده میشود و این سرؤال امرری هزیری،
عینی و تشخ

یافته در این مفسر است.

از این ههت نسبیت در فهم نیز ،با تمسک به موزۀ سنت حل نمیشود؛
 .9نقد راهحل ارائهشده در زمینۀ معانی تصوریه و فهم آنها

بیان شد که گادامر ،با عنوان معانی تحوریه به ارائۀ راهحل نپردااتره اسرت ،بلکره مسرتقیم
معانی متخذ از ههان مستقل از انسان (که ناظر به ماهیت اشریای ارارهی اسرت) را مرورد
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بحث قرار دهد و در احوص نها مبنای عینگرایی را پذیرفته است و مالک درسرتی فهرم
این ماهیات را ،اود اشیای اارهی (که برای همگان یکسان است) قرار داده است .او حتی
برای محکم کردن این مطلب پای زبان را هم وسط کشیده و گفته است که زبان که شرهود
کلی ههان محسوب میشود ،امر واحدی در بین همگان است و از این ههرت هرم ههران
بیرونی یکی بیشتر نیست و هم ههانی که در زبان هلوهگر است ،یک ههان بیشرتر نیسرت
(.)Gadamer, 2004: 449
اما بهنظر میرسد این راهحل نیز وافی به مقحود نباشد .زیرا همانطور که گرادامر ارود
تحری میکنرد ،نچره همرۀ زاویرۀ دیرد او بره مسرائل را تشرکیل مریدهرد ،چیرزی هرز
پدیدارشناسی نیست ( )Gadamer ,2013: xxxiiiو حتی بیان میکنرد کره تحلیرلهرای او از
زبان ،در معنای صرفاً پدیدارشنااتی قحد شده و مورد توهه قرار گرفته اسرت (
xxxiii

Gadamer

 .),2013:از این هنبه هرچند زبان امر مشترکی است ،در هر فرد باید با شهود فرردی

او به تعین و تشخ

برسد .او حتی به تبع هایدگر اعالم کررد کره معنرا بره ههرت اینکره

حاصل شهود و تجربۀ مفسر بوده ،یک احلت وهودی اوست و نه یک امر مسرتقل از او.
از این ههت اگر معنا حاصل شهود فرد است و این شهود زبان را در مواههۀ فرد با ارارا
متشخ

میکند و از سوی دیگر میدانیم که تجربه و شهود کامالً فردی اسرت ،چررا بایرد

تلقی همگان از ماهیت اشیای اارهی یکسان باشد؟ هیچ دلیلی برای ن وهود ندارد و این
همان نسبیت معناشنااتی است که معنای درکشده بهطور کامل از یک نفرر بره نفرر دیگرر
انتقالدادنی نیست.
نتیجهگیری
یکی از دغدغههای اصلی گادامر در طراحی هرمنوتیک فلسفی ،حرل معضرل نسربیگرایری
حاصل از تاریخگرایی سدۀ نوزدهم بود .از ایرن هنبره او ادعرا مریکنرد کره هرمنوتیرک او
نسبیگرا نیست .او برای اینکه نسبیگرا نباشد ،بایرد یکری از سره ریشرۀ مطلرقگرایری کره
عبارت هستند از عینگرایی ،عمومیت یا ههانشمولگرایی و بنیانگرایی را انتخاب کنرد .او
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در بین این سه ،برای مقولۀ فهم و معنا به عمومیتگرایی تمسک و تالش کررد ترا سرنت و
زبان را بهعنوان امور مشترکی که در همگان وهود دارند ،مبنای فهرمشناسری و معناشناسری
اود قرار دهد .او معتقد است که سنت اتمسفر مشترکی است که همرۀ اهرل زبرانی کره در
یک عحر و زمان با هم زندگی میکننرد ،براروردار از ن و محراط بره ن هسرتند .از ایرن
ههت او میگوید که سنت شاید مبنای اوبی برای تعیین افق و پیشداوریهای افراد باشرد
و فهمهای نها را داوری کند .زبان نیز در نظر گادامر تجربرۀ عمرومی از ههران اسرت کره
ههان در ن اود را به همگان نشان داده و همگان نیز در بیان مرادات اود و فهم مررادات
یکدیگر ،از ن استفاده میکنند .بنابراین باز هم فهم نهرا بره یرک امرر مشرترک و عمرومی
برمیگردد .همین مسئله در مورد معنا نیز وهود دارد ،زیرا معنا زاییدۀ دیالو

مفسر و مرتن

در فرایند فهم است .از این هنبه معنا نیز متکی به سنت و زبان است .اما بهنظر میرسد کره
این بیان وافی به غرض نسبیگرا نشدن نیست .زیرا اوالً سنت و زبان در طول زمران تغییرر
میکنند و از این هنبه سنت و زبان در دو برهه از زمان که فاصلۀ شایان تروههی برین نهرا
ر داده است ،تغییر یافتهاند و مبنای واحدی بررای فهرم همرۀ افرراد یرک زبران در طرول
زمانهای مختل

هم نیسرتند .مضرافاً اینکره ترأثیر سرنت برر افرراد در افرقهرای ذهنری و

پیشداوریهای نهاست که این تأثیر نیز در همگان یکسان نیست .زیرا به دلیل اینکره روش
هرمنوتیک فلسفی پدیدارشناسی است ،ههان پدیدارهای هر فرد نسبت به دیگرری تفراوت
دارد و تأثیر سنت بر فرد ،واسطۀ ههان پدیدارهای او را نیز در میان دارد .از این هنبه ترأثیر
سنت بر افراد یکی نیست .از این ههت سنت و زبران مبنرای درسرتی بررای مطلرقگرایری
نیستند.
عالوه بر فهم و معنا ،هرمنوتیک فلسرفی تلقری پدیدارشناسرانهای از حقیقرت دارد کره
همین امر سبب نسبیت در واقعیت میشود ،زیرا حقیقت به همران امرر ظاهرشرده برر فررد
اطالق شده که به دلیل اینکه این ظهور توسط تجربۀ شخحی فرد بوده و شخحری اسرت و
امکان اشتراک با بقیۀ افراد را ندارد.

060  نسبیگرایی در هرمنوتیک فلسفی گادامر
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