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اود انسان تصور ميشود»؛ (پالمر )18 1387 ،به تعبير ديگر ،فه م ،عم  :س وژه ب ه روي اب ژه
نيس ،و اساساً به هيچ نحو از انحا ،آن چيزي نيس ،كه تأوي:گزاران (مفسران) انجام م يدهن د؛
بلکه گادامر فهم را رادادي قلمداد ميكند كه فراسوي اراده و فع :ما برايم ان اتف اق م يافت د.
) (Gadamer, 1986: 303اين نحوۀ تفکر ،رويکردي ديالکتيکيتر اس ،كه ميكوشد اود را به
هداي ،اات آنچه دارد ميفهمد ميس ارد .شناا ،چيزي مستق :از انسان تلقي نم يش د ،بلک ه
چيزي بود كه انسانها در آن سهيم هستند و اودشان را ره ا م يكنن د ت ا شنااتش ان آن ان را
هداي ،كند .يونانيان از اين طريق به رويکردي از حقيق ،دس ،يافتن د ك ه از مح دودي،ه اي
تفکر فاع -:موضوع دوره جديد و ريشهدار در شناا ،شخصاً يقيني فراتر م يرف  .،گ ادامر ب ا
تأسي از اين سن ،انديشه يوناني و با بهرهگيري از استاد اود هايدگر به اين نتيجه التقاطي روي
ميآورد كه حقيق ،از راه روش بهدس ،نميآيد بلکه از راه ديالکتيک بهدس  ،م يآي د .روش از
آشکار كردن حقيق ،تازه ناتوان اس ،،بلکه فقط آن حقيقتي كه قبالً پنهان بود آشکار م يش ود.
كشف روش اود از طريق روش حاص :نميشود ،بلکه از طريق ديالکتيک بهدس ،ميآيد؛ يعني
از طريق پاسخگويي پرسشگرانه به موضوع مورد مواجهه .در ديالکتيک موض وع م ورد مواجه ه
پرسشي طر ميكند كه محقق بدان پاسخ ميدهد .در انديشه متفکر روشمند پرسشگر در ص دد
اس ،تا موضوع پرسش را به چنگ اود آورد؛ اما در ديالکتي ک پرسش گر ب ه ناگ اه ا ود را آن
هستياي ميبيند كه امر واقع از او پرسش ميكند.
درحاليكه ديالکتيک گادامر با ديالکتيک مطر در فلسفه افالطون شباه،هايي دارد ،علي
رغم اين ،تعليم افالطون دربارۀ مث :يا برداش ،او از حقيق  ،و زب ان در آن پ يش ف ر

ق رار

نگرفته اس .،در اين هرمنوتيک ديالکتيک مبتني بر سااتار هستي و مبتني بر پيش سااتار فهم
فر

قرار ميگيرد .مقصود اين ديالکتيک پديدار شنااتي اس،؛ به وجود يا شي اجازه داده م ي

شود كه اودش را آشکار سازد.
سن ،فيلسوفان يوناني كه نه قائ :به اصال ،فاع :شناسا و نه قائ :به وجود ح دي مي ان
عين و اهن بودند ،توجه گادامر را به اود جلب نمود .فهم براي آنها عم :فاع :شناسا يا هم ان
اهن محسو نميشد ،بلکه فهم واقعهاي بود كه از تعام :وگف،وگو ميان اارج و اه ن ش ک:
ميگرف .،در اين شيوه هم فاع :شناسا و هم موضوع شناسايي داراي نقش بودند .نقش آنه ا در
واقع نقش دوسويه يک گف،وگو قلمداد ميشد .از نظر يونانيان حقيق ،از طريق احاطۀ برموضوع
شناا ،حاص :نميشد ،بلکه به شيوۀ ديالوگ و ديالکتيک قاب :حصو بود؛ لذا گ ادامر در س ير
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انديشه اود بسيار وامدار فالسفه يونان اس .،درک مؤلفههاي انديشهه اي يون اني و احي ا و ب ه
كارگيري آنها براي گادامر اهمي ،فوقالعادهاي داشته و بسياري از عناصر مهم انديشه وي مانند
ديالکتيک ،ديالوگ و حقيق ،،ملهم از اين حوزۀ تفکر اس،؛ چنانچه اود م يگوي د «از فلس فۀ
باستان بود كه ك :فلسفه و تاريخ آن بر من آشکار شد)wachterhauser, 1999: 33( ».
البته گادامر ،گرايش به ديالکتيک را ثمرۀ تأثير هايدگر بر اود ميداند و ميگويد «انگي زه
هاي فلسفي كه تح ،تأثير هايدگر در من به وجود آمد ،مرا هرچه بيشتر به قلمرو ديالکتيک ،اعم
از ديالکتيک افالطون و ديالکتيک هگ :رهنمون ساا (Gadamer, 1986: 5) ».،واقعي ،اين
اس ،كه گادامر از ميان فالسفه باستان به افالطون نگاه ااوتري دارد و دراينباره ميگويد «از
همان آغاز به فلسفۀ افالطون عالقهمند شدم؛ چنانكه گويي همين امروز اس ،كه با ما س خن
ميگويد»؛ ) (Gadamer, 1991: 7گويي گادامر با حربۀ ديالوگ در صدد پيوند گذشته و آين ده
اس .،او از افالطون قرائ ،ااو اود را دارد و عالقهاش معطو به ديالوگ و ديالکتيکي اس،
كه افالطون در آثارش از آن بهره برده و در واقع به شيوهاي كه در آن افالطون با الهام گرفتن از
سقراط ،حقيق ،را امري ميدانس ،كه در ميان آدميان ص ورت م يپ ذيرد .ب ه عقي ده گ ادامر،
گفتگوهاي ديالکتيکي از نظر افالطون باعث پيشرف ،فلسفه ميشود .گادامر ب هواس طۀ ك اربرد
اود از ديالکتيک افالطوني بيشترين استفاده را از وي در اين زمينه به عاري ،ميبرد .اين مقال ه
در صدد اس ،تا رويکرد دو فيلسو را به مسئله ديالکتيک و ديگر مباحث را از زواي اي مختل ف
به نحو روشني مورد ارزيابي قرار دهد.
 -1فلسفه به مثابۀ شيوهاي از زندگي
تأثير فلسفه هايدگر بر انديشه گادامر انکارناپذير اس .،گادامر ااعان دارد كه ه ر چي زي را
مديون هايدگر اس .،رهياف ،هرمنوتيکي هايدگر و اين انديش هاش ك ه فلس فه از زمين هه اي
تاريخي و هنري جدائيناپذير اس ،،اساس فلسفه گادامر را تشکي :ميدهد .عليرغم اينک ه وي
در بسياري از نکات و موضوعات اساسي با استاد اود هايدگر همراهي دارد ،اما ب ه دلي  :اينک ه
اساساً در مباحث هرمنوتيک گمشده ديگري را ميجويد از مسير اس تاد ج دا م يش ود و عرص ه
جدي دي را در هرمنوتي ک م درن م يگش ايد .او در ص دد برط ر ك ردن ابهام ات موج ود در
هرمنوتيک فلسفي هايدگر اس ،و به نوعي او را گسترش و اعتبار م ي بخش د .اگ ر چ ه گ ادامر
همچون هايدگر بر توصيف زمينههاي هستيشناسي دور هرمنوتيکي تأكيد دارد ،در اينج ا ي ک
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گام برگشتي سرنوش،ساز در پيشرف ،هرمنوتيکي فلسفياش يا «ديالکتيک تاريخي» ،ميگي رد
و به همين سبب تشخيص ميدهد كه فهمش از فلسفه و تاريخ به نحو اساسي متفاوت اس.،
گادامر با تأثير از انديشه افالطوني بر جنبههاي عملي تفکر انساني تأكيد دارد .او با اله ام از
ديالوگهاي افالطوني مدعي اس ،كه فلسفه يک تجربه انساني اس ،و هستي انساني نيز به اين
صورت توصيف ميشود و هيچ پيشرفتي در آن نيس ،جز شرك ،كردن در آن .ب ه زع م گ ادامر
اين فهم از فلسفه ،وي را به اين مسير سوق ميدهد ك ه ب ا هاي دگر در م ورد مس ائ :اساس ي
سياس ،،تاريخ ،هنر ،و زبان ااتال داشته باشد.
گادامر با تأسي از افالطون از فلسفه بهعنوان شيوهاي از زندگي ياد ميكند )(Zuckert, 1996: 71

و همين موضوع ااتال نظر و جدايي گادامر از هايدگر اس .،ميتوان ادعا ك رد ك ه در حقيق ،
تأكيد بر انديشههاي ديالکتيکي و گفتگوهاي افالطوني بخشي از اين گسس ،و جدايي را فراهم
ميآورد .گادامر تأكيد ميكند ،افالطون از فلسفه بهعنوان يک تعليم يا نظريه قصد نکرده بلکه از
آن به مثابۀ صورتي از هستي انساني ياد ميكند .ازاينرو ،شبيه نيچه و هايدگر ،گادامر ميانديشد
فلسفه زندگي كه بهوسيله افالطون نمايش داده شده ويژگي اساسي هستي انس ان را ب هعن وان
يک ك :آشکار ميكند.
درس ،هم انطورك ه هاي دگر بي ان م يكن د هس تي انس ان وج ود دارد و اي ن هس تي
انساني) )beingصرفاً در رابطه با هستي ) )beingsميتواند فهميده شود ،گ ادامر ا اطر نش ان
ميسازد كه افالطون فلسفه را به مثابۀ تحقيقي براي عق :ارائه ميدهد ك ه هرگ ز از آن تع دي
نميكند .به اعتقاد گادامر در فلسفه افالطون ،باالترين امکان هستي انساني ايج اد م ي ش ود ك ه ب از
اس ،و بي پايان ) .(open-endedاين اصيصه باز و بيپايان بودن بهواسطه ويژگي ا او گفتگوه ا
و ديالوگهاي افالطوني حاص :ميشود .ب ه مانن د هاي دگر ،گ ادامر نتيج ه م يگي رد ك ه افالط ون
(در مقايسه با ارسطو) به نحو اساسي اصوصي ،باز و نامحدود هستي انساني را فهميده اس.،
اما در مخالف ،با اوانش هايدگري از افالطون ،مطالعه گادامر از ديالوگهاي افالطوني در
ك ،:در فيلبوس مخصوصاً ،او را متقاعد ميكند كه هيچ گسس ،قاطعي ب ين انس ان و اش يا در
عالم نيس .،برعک  ،گادامر بيان ميكند نکته اساسي ديالوگهاي سقراطي نشاندادن اين اس،
كه هستيهاي انساني در صدد هستند كه بدانند اير درس ،و واقعي چيس،؛ به اين منظ ور ك ه
قادر باشند اميا و د مشغوليهاي روزمرهاش را ف رو نش اند؛ ) )Zuckert, 1996: 72ازاي نرو،
گادامر تأكيد ميكند كه هد اصلي ديالوگهاي سقراطي اثبات اين امر اس ،كه انسانه ا باي د
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آنچه را كه واقعاً و حقيقتاً اير اس ،دريابند تا بتوانند با دغدغ ههاي روزم ره ا ويش برا وردي
معنادار داشته باشند .ازاينرو ،درحاليكه براساس اوانش هايدگري يک گسس  ،و ج دايي ب ين
حوزه نظر و عم :در انديشه افالطون وجود دارد ،به عقيده گادامر چنين گسس ،و جدايي وج ود
ندارد .گادامر يادآور ميشود اير به عنوان مقولهاي متافيزيکي مستقيماً از دغدغههاي عملي ك ه
در گفتگوهاي سقراطي به گونهاي نمايشي تجسم يافته نشأت ميگيرد .ب راال نظ ر هاي دگر،
گادامر معتقد اس ،نظريه به هيچ روي متضمن گسس ،از عم  :و ك نش نب وده بلک ه امت داد و
تعميم آن اس .،س

گادامر بر اال استادش هايدگر اعالم ميكند نظريه و عم  :در فلس فه

افالطون آنگونهكه وي آن را طر نموده داراي مشي و ماهيتي ااالق ي اس  .،گ ادامر م دعي
اس ،كه اين اصوصيات اساساً ااالقي دربارۀ فلسفه افالطوني در قالب ديالکتيک او انعک اس و
نمود پيدا ميكند .لذا «بر اال هايدگر كه در «هستي و زم ان» ا ود اع الم ك رد ديالکتي ک
افالطون مايه سرشکستگي و شرمساري فلسفي اس ،كه ارسطو هم بيدرنگ آن را مردود اعالم
كرد ،گادامر مي گويد ديالکتيک تنها صورت ضروري تأم :فلسفي اس ،كه بخش اساسي زندگي
آدم ي را تش کي :مي ده د و هگ  :اي ن نکت ه را در اعم اق وج ود ت اريخ انس ان ياف ».،
) )Zuckert,1996: 72گادامر معتقد بود كه هايدگر بدان جه ،كه آثار افالطون را با تکي ه ب ر
انتقادات ارسطو مطالعه كرده بود ،از اهمي« ،ايده اير» او غاف :اس.،
بنابراين گادامر پيشنهاد ميكند هايدگر هرگز از معناي ايده اير (اوبي) افالط ون ارس ند
نيس،؛ چرا كه او افالطون را كامالً براساس انتقادهاي ارس طويي مطالع ه م يكن د .در اا الق
نيکومااوس ارسطو ايده افالطوني اير را كنار ميگذارد؛ چون اين ايده در ايجاد هستي انساني يا
هداي ،عملي در انجام تصميمات كارايي ندارد .ارسطو در متافيزيک ،نظريه ايدهها را در ك  :ب ه
ااطر انحرا و جدايي ناضروري ايده از شي كنار ميگ ذارد .ب ه عقي ده گ ادامر ،هاي دگر اي ن
انتقادگرايي را به تاريخ فلسفه بهطورك :تعميم داد(Zuckert, 1996: 73) .

گادامر اصرار ميكند كه ارسطو افالطون را نفهميده اس  ،و در حقيق  ،دراي نب اره دچ ار
سو فهم شده اس .،در ديالوگهاي نظير سوفيس ،و پارمنيدس ،افالطون هرگز بهطور آشکار در
صدد جدا كردن جهان ايدهها از اشيا نيس .،در بسياري از اين ديالوگها ،افالطون سؤاالتي را در
مورد مسائ :مختلف از جمله فضيل ،مطر ميكند بدون اينکه در صدد نتيجه منطق ي در م ورد
آنها باشد .در اين ديالوگهاس ،كه نشان ميدهد آنچ ه اي ر اس  ،از د مش غوليه اي عمل ي
زندگي روزمره ناشي ميشود.

روايت گادامر از تفکر هرمنوتيکي افالطون  /سليماني 95

با وجود طعنهزني گادامر به ارسطو نسب ،به كجفهمي انديشه افالطون ،با اين حا گ ادامر
معتقد اس ،كه هرمنوتيک فلسفي وي با فلسفه عملي ارسطو پيوند نزديکي دارد .هر دو نظ ام در
برگيرنده تفکر كلي اس ،،اما كلي ،در هر دو نظام با توجه ب ه ض رورت پيون د و رب ط تفک ر ب ا
مسائ :عملي محدود ميشود .پراكسي

مورد نظر ارسطو،كنش ااالقي اس ،و پراكسي

م ورد

نظر گادامر واقعي ،تفسير اس .،وج ه مش ترک آن دو ،بازانديش ي در م ورد ج وهر ش ک:ه اي
متفاوت عم :اس .،مركز و كانون هر دو نظريه پراكسي

اس .،گادامر معتق د اس  ،ك ه آنچ ه

ارسطو درباره حکم ،عملي ميگويد ،دربارۀ فهم صادق اس.،
از ديگر مباحث قاب :تأم :ديگر كه گادامر ريشه آن را در فلسفه ارسطو باز مييابد ،مفه وم
فرونسي

به معناي دراي ،،حکم ،و فرزانگي اس .،هايدگر معتقد اس ،كه مفهوم فرونسي

نه

تنها راه را بر «هستي در جهان» هموار ميسازد و آدمي را از درافتادن در ورطه تکس احتي ره ا
ميكند ،بلکه اين امکان را براي ما فراهم ميكند تا در مورد وضعي ،انض مامي و عين ي زيس ،
اود بصيرت پيدا كنيم .گادامر نيز فرونسي

را سنگ بناي هرمنوتيک فلسفي اود قرار ميدهد؛

به عقيده گادامر ،در مخالف ،با ارسطو ،افالطون به نحو آشکاري ميانديشد ك ه اي ن فرونس ي
يک جنبه يا جز نظري دارد و ازاينرو عق :عملي از دانش نظري مجزا نيس  .،فض يل ،اص لي
افالطوني ،يعني عدال ،مستلزم نوعي دانش (نظري) اس ،و اين دانش همان ديالکتيک و گفتگو
اس ،كه ميراث انديشه افالطون اس ،و گادامر از آن نهاي ،بهره را براي پيشبرد اهدا فلس في
اود ميبرد.
به عقيده گادامر ،فهم و تفسير بهطوركلي ريشه در سه محور اساسي دارد نخس ،اينکه م ا
آدميان از تأثير تاريخ بر كنار نيستيم؛ بدين معنا كه ش عور و آگ اهي م ا ن ه تنه ا از ت اريخ ت أثير
ميپذيرد بلکه در مقاب :پيامدهاي تاريخ نيز داراي سعه صدر اس .،موضوع دوم اي ن اس  ،ك ه
فهم و درياف ،ما همواره امري اس ،با واسطه؛ بدين معنا كه اهن ما در فهم هر پدي ده نخس ،
تح ،تأثير پيش داوري و تصورات پيشين بنياد قرار دارد .موضوع سوم اين اس ،كه عام  :زب ان
كه در گفتگو بهكار ميرود ما را در برابر ديگري قرار ميدهد و ما در هر وضعي ،وقتي با وج ود،
انديشه ،درک و واكنش ديگران روبهرو شويم دچار تأم :ميشويم و در يک مرحل ه اويش تن را
ناگزير از قبو افق انديشه ديگري ميبينيم .در اينجاس ،كه ما بهعنوان تفسيرگر يک پديده و يا
انديشههاي هر ك

ديگري درمييابيم در اين عالم تنها نيستيم و لذا در جريان گفتگو ،رفتهرفته

درمي يابيم كه افق فکر و حقيق ،مطروحه از ناحيه ديگري با افق انديشه م ا در ه م ميآمي زد.
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بي ترديد گفتگوهاي افالطون تأثيري انکارناپذير بر انديشههاي هرمنوتيکي گادامر در اين زمين ه
داشته اس.،
نکته ديگر اينکه ،همانطوركه در انديشه هايدگر هس تي از هس تيه ا ج دا نيس  ،،ب ه عقي ده
گادامر در انديشه افالطون نيز «ايدهها به تنهايي نميتواند شنااته شوند؛ آنها صرفاً در رابط ه ب ا ديگ ر
ايدهها شنااته ميشوند(Zuckert, 1996: 76) ».بهواسطه ديالوگها ،افالطون در صدد س ااتن ن وع
مشخصي از اجتماع ميشود و فلسفه به مثابۀ نيازي براي اجتم اع تلق ي م يش ود .ازاي نرو ب ه زع م
گادامر ،فلسفه افالطون اساساً ااالقي اس .،او بر تحقيق باز و آزاد ديالوگه اي افالط ون تأكي د دارد.
اما درحاليكه هايدگر اعالم ميكند كه متافيزيک افالطوني ع املي ب راي تماي  :ب ه سياس  ،اس ،،
برعک

گادامر اظهار ميكند همين فلسفه يک پادزهر ضروري براي تماي :سياس ،اس.،
در ارتباط با جايگاه شاعران در انديشه افالطون ميتوان گف ،،درحاليكه افالطون شاعران

را به ااطر صر تقليد اميا انساني و ارائه يک ديدگاه اشتباه از امکانات هستي انساني كنار مي
گذارد ،هايدگر از اين نگاه افالطوني كه هنر صرفاً تقليد اس ،انتقاد ميكند.
 -2زبان
ابتدا به ديدگاه افالطون درباره زبان ميپردازيم .افالطون در رساله كراتيلوس ك ه احتم االً
در سا  366قب :از ميالد نوشته ،درباره ريشه زبان و حيث زبانمندي آدمي بحث ميكند .در اين
مسئله هرموگن

معتقد اس ،كه زبان كالً تابع وض ع و ق رارداد اس ،؛ درح اليك ه كراتيل وس

شاگرد هراكليتوس معتقد اس ،كه اسما و كلمات از طبيع ،اشيا اتخاا شده اس ،و افالط ون از
زبان سقراط به جمع ميان اين دو قو ميپردازد و اس ما و كلم اتي را ك ه حق ايق ازل ي و ام ور
جاويدان را مُسّما به اسمي ميكنند ،از الفاظ و كلمات قراردادي كه براي تس ميه وق ايع زم اني و
ديگر امور فناپذير بهكار ميرود تفکيک ميكند؛ به تعبير ديگر ،ديدگاه افالطون اي ن اس  ،ك ه
اشيا نگاهي به عالم كثرت و نگاهي به عالم وحدت دارن د .ع الم مث  :من اط وح دت و وجه ه
وحداني اشيا و به عبارتي حيثي ،وجودي آنهاس .،همين اش يا از حيثي  ،كث رت ،فرافت اده در
صيرورت و در تنگناهاي زماني -مکاني هستند .زبان نيز ب ه تب ع ،هم ين دو وجه ه را داراس .،
جه ،وحدت زبان كه جامع صور متکثر زباني اس( ،نطق باطن) يکي اس ،و روم ي و فارس ي و
تركي ندارد .اما از حيث زماني -مکاني اين حقيق ،واحده در يکي از صور زماني و در كثرات آنها
متجلي ميشود .لذا اگرچه در پيدايش بعضي از لغات توافق ) (conventionبشري شرط اساسي
بوده اس ،،اما اص :زبان بر صر توافق استوار نيس.،
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بدين ترتيب ،در مطالعات مربوط به زبان ،دو طريق كامالً متمايز در براب ر م ا گش وده م ي
شود .در يکي محقق رسيدگي به هجاها ،آواها ،صورتها ،دا ها ،نشانهها و سااتارهاي دستوري
و ظاهري زبان اس،؛ اما در طريق ديگر ،حقيق ،كالم ) (logosو اص  :مث الي زب ان و معن اي
مدلو كلمات و حقيق ،تسميه و صور مثالي كلمات منظور نظر ق رار م يگي رد .در اي ن طري ق
حيث تسميه موجودات و نف

سخنگويي از شئون الهي دانسته ميشود .لذا «نامي دن اش يا » از

يک طر با ايدهها پيوند دارد و در عين حا حيث زماني و مکاني نيز از آن منفک نيس .،وجهه
دنيوي و اين جهاني زبان البته ميتواند مبتني بر مواضعه و قرارداد بشري ) (conventionباش د.
اما وجهه حقيقي و الهي زبان به شأن الهي تسميه مربوط اس ،و به حکم اينک ه آدم ي در س ير
ديالکتيکي (به معناي افالطوني لفظ) به ديدار حقايق اسمي و صور مثالي اشيا نائ :ميشود ،اين
تسميه به وساط ،انسان و در زبان بشري صورت ميگيرد .آنچه كه از اين ديدگاه افالطون درباره
زبان استنباط ميشود اين اس ،كه زبان واقعي همچون جهان حقيقي و واقعي (عالم ايدهها) امري
اكتشافي اس،؛ به اين معنا كه مستق :از فکر و عقيده و جهان تجربه اس .،از طر ديگر ،زب ان
وضعي و قراردادي مربوط به عالم محسوس و تجربه اس ،كه تابع نيازهاي ماس ،و از ايدهها بهره
مند اس .،در انديشه گادامر نيز با چنين وضعي مواجه هستيم؛ يعني زبان از آنجا كه ابزار و وسيله
نيس ،،لذا امري اكتشافي اس،؛ از طر ديگر بسته به وضعي ،فرهنگي ،تاريخمندي و مس ائلي
ديگر از اين دس ،قاب :تغيير و تحو و دگرگوني اس ،و به معنايي متعلق به موقعي،اند.
حا به شر مبسوطتري از ديدگاه گادامر در اصوو زبان پردااته ميشود .گادامر با اين
انديشه كه زبان نقشِ وسيله و ابزار را ايفا ميكند ،سخ ،مخ الف اس  .،ب ه اعتق اد وي ،چن ين
نگرشي به زبان از علم تجربي سرچشمه ميگيرد كه كما مطلو آن نامگذاري دقيق و بيابهام
اس .،درحاليكه اگر دقيق نگاه كنيم ،حيات اود زبان بي هيچ تأثيري از اين جريان به راه ا ود
ميرود .سرچشمۀ تاريخي وسيله انگاري دربارۀ زبان به اعتقاد گادامر تصور «لوگ وس» در تفک ر
يوناني اس .،لوگوس براي نشانهها واقعيتي آماده و از قب :معلوم فراهم ميكند كه اين نشانهه ا
بر آنها دالل ،ميكنند و مسئله واقعي فقط در جانب فاع :شناسايي اس ،كه از آنها استفاده م ي
كند .كلمات وسايلياند كه انسان براي منتق :كردن افکارش بهكار مي برد .اكنون ،اي ن پرس ش
مطر ميشود كه اگر زبان نشانه يا صورت نمادي آفريدۀ انسان نيس ،،پ

چيس،؟ گ ادامر در

پاسخ اين پرسش مدعي اس ،كه :در وهلۀ نخس ،كلمات چيزي نيستند ك ه متعل ق ب ه انس ان
باشد ،بلکه متعلق به موقعي،اند .انسان به دنبا  ،كلماتي ميگردد كه متعلق به موقعي  ،باش ند.
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وقتي كه ميگوييم «درا ،سبز اس »،آنچه به زبان م يآي د ،تفک ر انعکاس ي انس ان در مق ام
موضوع نيس .،آنچه در اين جا مهم اس ،،صورت كالم يا اين واقعي ،كه اين ك الم را اهني ،
انساني مطر كرده ،نيس .،واقعي ،مهم اين اس ،كه درا ،به لحاظ ااصي منکشف ميش ود.
سازندۀ اين كالم هيچيک از كلمات اين قو را ااتراع نميكند ،بلکه آنها را م يآم وزد .جري ان
يادگيري بهتدريج حاص :ميشود و اين كار با غور در جريان سن ،صورت ميگيرد .او كلمه نمي
سازد و به آن معنا نميبخشد .به عقيده گادامر «كلمۀ زباني نشانهاي نيس ،كه آدمي آن را وضع
كند؛ همچنين شي موجودي نيس ،كه آدمي براي آن معنايي بسازد و به آن ببخش د؛ يعن ي ب ا
سااتن نشانهاي چيز ديگري را مرئي گرداند .هر دو احتما اطاس،؛ دقيقاً به اين دلي :كه جنبۀ
تصوري معنا در اود كلمه نهفته اس .،كلمه همواره از قب :معنادار اس.(Gadamer, (1991: ».،

 394الزمۀ برداش ،گادامر از زبان ،رد نظريهاي در اصوو زب ان اس  ،ك ه آن را نش انه م ي
شمارد .گادامر در برابر كاركرد ابزاري زبان به اصل ،زبان زنده و مشارك ،م ا در آن اش اره م ي
كند .ابزار انگاشتن زبان تکرار را از كلمات جدا ميكند .كلمات چيزي متعل ق ب ه انس ان نيس تند
بلکه متعلق به موقعي،اند .كلمات به لحاظ ااصي منکشف ميشوند و تفکر انعکاسي انسان در مقام
موضوع نيس .،ما اين كلمات را ااتراع نميكنيم .اود وحدت زبان و تفکر و غير انعکاسي ب ودن
شک:گيري كلمات ،هردو مبط :اين تصورند كه زبان نشانه اس .،گ ادامر مت ذكر م يش ود ك ه
يونانيان قديم هيچ كلمه يا مفهومي براي اود زبان نداشتند؛ زبان مانند هستي و فهم واسطه اس،
و نه وسيله .پ  ،كلمه بيان رو يا اهن نيس ،،بلکه بيان موقعي ،و هستي اس ،و شک:گي ري
كلمات محصو تدبّر) (reflectionنيس ،،بلکه محصو تجربه اس .،كسي كه اودش را بيان مي
كند ،واقعاً آن چيزي را بيان ميكند كه ميانديشد .يقيناً كلمه از عم :فعالي ،اهن بيرون ميآيد؛
آنچه گادامر ادعا ميكند اين اس ،كه كلمه اارجي كردن اودِ تدبّر نيس .،نقطۀ شروع و پاياني در
كلمات تدبّر نيس ،،بلکه امري اس ،كه در كلمات بيان ميشود؛ يعني واقعي ،عيني .واقعي ،اصلي
و اساسي در مورد زبان ،صورتِ آن نيس ،،بلکه قدرت سخنگويي آن اس .،نوع زبانه ا را نباي د
طبق صورت آنها تعيين كرد ،بلکه بايد طبق آنچه از حيث تاريخي به ما منتق :ميكند تعيين كرد؛
بنابراين ،زبان را نميتوان از تفکر جدا كرد .ميتوان گف ،،اين بيشباه ،به معناي دومي نيس،
كه افالطون از زبان و كلماط استنباط ميكرد ،اگرچه كامالً شبيه به آن هم نيس.،
گادامر فهم و تفسير را اموري انضمامي و تجربي ميداند و مدعي اس ،كه نميتوان فهم و
تفسير اود را اسير قواعد و هنجارهاي ااو نمود .گادامر در كتا «حقيق ،و روش» به تأس ي
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از هايدگر كه ميگف« ،زبان اانه وجود اس ،»،معتقد اس ،كه هستي كه موض وع ادراک واق ع
ميشود در قالب زبان نمودار ميشود.
گادامر براي نشان دادن جايگاه هستي شنااتي زبان ،واژۀ انکشا يا بازنم ايي را پيش نهاد
ميدهد .زبان جهان ما را منکشف ميسازد .از نظر گادامر جهان همان محيط پيراموني ما نيس.،
اين تنها انسان اس ،كه جهان دارد ،حيوانات جهان ندارن د ،چن انك ه زب ان ني ز ندارن د .البت ه،
حيوانات به نحوي يکديگر را مي فهمند ،اما عاليم و نشانههاي آوايي كه حيوانات از طريق آنه ا
با يکديگر رابطه برقرار ميكنند ،زبان نيس ،مگر براي دانشمندي كه با ديدي صرفاً اب زاري ب ه
زبان مينگرد؛ يعني آن را نشانه ميشمارد .اما زبان قدرت آشکار كردن فضايي را دارد كه در آن،
جهاني ميتواند اود را منکشف سازد و اين كاري اس ،ك ه حيوان ات ق درت انج ام دادن آن را
ندارند؛ براي مثا  ،حيوانات نتوانستهاند از وسيلهاي كه براي تفاهم با يکديگر دارند براي رس يدن
به فهمي دربارۀ يک موقعي ،يا وضعي- ،من حيث ه و -در گذش ته ي ا آين ده اس تفاده كنن د.
(پالمر)223 1387،
به عقيده گادامر ،از آنجا كه افق انديشههاي ما ،در زباني كه بهكار ميبريم بازتا ميياب د،
پ

ما همواره جهان اود را در زبان و به شکلي زبان گونه باز مييابيم و باز ميشناسيم .زب ان و

واقعي ،از يکديگر جدايي ناپذيرند و محدودي،هاي دانش ما ،همان محدودي،هاي زب اني اس ،
كه از آن استفاده مي كنيم .ما رابطهاي فراسوي اود با جهان نداريم كه س

آن را ب ه ي اري

زبان بيان كنيم .جهان ما همين زبان اس .،زبان به هيچرو ابزار يا وسيله نيس ،،ماهي ،ابزار ج ز
اين نيس ،كه پ

از استفاده كنارش ميگذاريم ،اما با واژگان زب ان نم يت وان چن ين ك رد .در

تمامي ،دانشمان از اويشتن و از جهان همواره با زبان اويش كار ميكنيم.
از ديدگاه گادامر زبان در هرمنوتيک نقش بنيادي دارد؛ زيرا نقط ۀ مرك زي در هرمنوتي ک
مسئلۀ فهم اس ،و زبان محيطي اس ،كه در آن ،دو طر به فهم متقاب  :م يرس ند و ب ر س ر
موضوع با هم توافق ميكنند .فقط زماني كه دو گوينده بتوانند در جريان گف،وگو منظور اود را
از راه زبان برسانند ،مسئلۀ فهم ميتواند مطر شود .گف ،وگ و جري اني اس  ،ك ه در آن فه م
متقاب :رخ ميدهد .حصو تفاهم در يک گف،وگو ،اين پيشانگاش ،را همراه دارد ك ه ط رفين
براي چنين كاري آمادگي دارند و ميكوشند تا ارزش كام :چيزي را كه مغاير نظرشان اس ،و با
آن مخالفاند ،به رسمي ،بشناسند .اگر اين كار را هر دو طر انجام دهند و هر ي ک از آنه ا در
عين پايبندي به استدال اود ،به سنجش استدال مخالف نيز ب ردازد ،سرانجام ميتوان به يک
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زبان و بيان مشترک دس ،ياف .،اين مسئله را ميتوان با انديشه سقراط مقايسه كرد ،ج اييك ه
او اود را يک ماما معرفي ميكند .افالطون نيز به تبع استاد اود ادعا ميكند طرفين گف ،وگ و
بدون اينکه نسب ،به آنچه كه مطر ميكنند از قب :علم و آگاهي داشته باشند تالش م يكنن د
اين مهم با گف،وگو و تباد نظر ميسر شود .نسب،سنجي ميان مکالم ه ب ا عناص ر را داد مث :
سن ،و زبان و حقيق ،و شناا ،ما را به اين نکته واقف ميسازد كه از منظر گادامر ديالوگ ه م
اساس زبان اس ،و هم پايۀ حقيق .،اشاره گادامر ب ه اي ن جمل ه «دي الوگي ك ه م ا هس تيم»،
) (Gadamer, 1986: 377روشن ميسازد كه اساساً انسان چيزي جز ديالوگ نيس .،تکي ه ب ر
ديالوگ ،ماهي ،حقيق ،و نحوۀ دستيابي به آن را دگرگون سااته و حقيق ،را از انحص ار ره ايي
ميبخشد .حقيق ،در سير ديالکتيکي و در ض من ي ک واقع ه ك ه بس ياري از ش رايط آن وراي
اواس ،و اراده ماس ،آشکار ميشود .ازاينرو ،زبان نماد گف،وگو و مشارك ،در مقام آشکارگري
و فهم حقيق ،اس ،و گادامر با توجه به ويژگي تأملي بودن زبان م يگوي د «زب ان ه م بازت ا
دهندۀ گفتهها ميتواند باشد ،هم بازتا دهندۀ ناگفتهها(weinsheimer, 1985: 253) ».

گادامر بهعنوان يک متفکر افالطوني ،فهم را به زبان نسب ،ميداد كه از طريق آن س خن
اتفاق ميافتد .او ميگويد «حق با افالطون بود كه اظهار ميكرد كس ي ك ه ب ه اش يا در آين ه
سخن توجه كند ،از حقيق ،كام :و بيكم و كاس ،آنها آگاه ميشود .وي وقتي درس ميداد ب ه
غاي ،درس ،ميگف ،كه ك :شناا ،صرفاً چيزي اس ،كه بهعن وان بازش ناا ،مط ر اس ،،
چون «شناا ِ،او » در مسير كالم كام:تر ميشود( ».محمدپور)309 1388 ،
از ديدگاه گادامر ،فهمي نيس ،مگر به وساط ،زبان؛ «زبان جنبۀ عام همۀ فهمها اس »،؛
(محمدپور )309 1388 ،و فهم اساساً پديدهاي زبانمند بهشمار ميآيد .بنابراين ،ميان زبان و فهم
رابطهاي عميق حاكم اس ،،بهگونهاي كه اگر زب اني نباش د ،فهم ي رخ نميده د و از آنج ا ك ه
هرمنوتيک دانش تأوي :متن اس ،،تنها پيشفهم موجود براي هرمنوتيک ،زبان اس .،به اعتق اد
گادامر ،زبان تنها در گف،وگو هوي ،اصلي اود را اظهار ميدارد .تطور و تحو زبان در گف،وگو
صورت مي گيرد.
نکته مهم ديگر راجع به فهم و زبان اينکه ه م هاي دگر و ه م گ ادامر جه ان را براس اس
هستيهاي انساني ميفهمند كه وجودشان به لحاظ زماني محدود و تعري ف ش ده اس  .،و اي ن
نکته در با انديشه افالطوني نيز تا حدودي صادق اس .،به اعتقاد گادامر اگرچه افالط ون م ي
انديشد كه موجودات انساني نميتوانند جز از طريق زبان و عقالنيتش كه محدود اس ،به تص ور
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بيايد ،با اين حا او معتقد اس ،كه ايدهها يک نظام معقو اس  ،ك ه مس تق :و فرات ر از زب ان
اس .،اگرچه گادامر در «حقيق ،و روش» به نحو واضحي تصديق ميكند كه افالطون يک فهم
تاريخي درس ،از زبان ندارد ،عليرغم اين ،تصديق ميكند كه ديالکتي ک افالط وني ب هعن وان
منبع و مدلي از فهم جهان اس ،كه بر اساس محدودي،هاي انس اني ب ه تص وير كش يده ش ده
اس (Zuckert, 1996: 95) .،به عقيده گادامر ،فلسفه افالط ون ب ا تأكي د ب ر اصوص ي ،ب از
ديالوگها يک فلسفه سيستماتيک نيس.،
گادامر بر اين عقيده اس ،كه افالطون به نح و آش کاري ي ک برداش  ،ت اريخي از فه م
انساني ارائه نميكند .با اين حا او معتقد اس ،كه در ن ور «س ن ،غيرمس تقيم» دي الوگه اي
افالطوني ،يک بنياد معرف ،شنااتي و وجود شنااتي براي ديدگاه تركيب اط افق با نشان دادن
رابطه همۀ بخشهاي متفاوت به يک ك :نامشخص و هميشه وسيع فراهم ميآورد .ميتوان گف،
«مطالعه گادامر از ديالوگهاي افالطوني  -شبيه هايدگر -او را به اين نتيجه سوق ميدهد ،ك ه
فلسفه يک فعالي ،اساساً تاريخي اس .،تاريخي به اين معنا نه اينکه صرفاً محتوايش در زمان تغيير
ميكند بلکه اساساً در حوزه اود با واقعي ،فناپذير انسان محدود اس(Zuckert, 1996: 100) ».،

اما جاييكه هايدگر استدال ميكند كه فلسفه بهعنوان نتيجهاي از نظم ي ا حال  ،مشخص ي از
هستي در زمان اس ،،مطالعه گادامر از افالطون ،او را متقاعد ميكند ك ه اي ن تعه د نامش خص
اس ،،اگرچه در زمان باقي ميماند .در حقيق ،،رهياف ،هرمنوتيکي هايدگر و اين انديشهاش كه
فلسفه از زمينههاي تاريخي و هنري جداييناپذير اس ،،اساس فلسفه گادامر را تشکي :ميده د.
گادامر مدعي اس ،كه كوشش هايدگر در دوره بعدي فکرش براي يافتن راهي غيرمتافيزيکي به
تفکر ،وي را به موقعيتي سوق داد كه او در آن نياز به زبان را تجربه كرد ،اما گادامر نم يكوش د
زبان موجودمان را به كنار نهد ،بلکه با آن كار ميكند .اما درح اليك ه هاي دگر ت اريخ فلس فه را
اساساً تاريخ فراموشي وجود ميداند ،فراموشياي كه افالطون آغازگر آن بود ،گادامر تاريخ فلسفه
را داراي چنين گرايشي نميداند.
 -3گفتمان ديالكتيكي
درباره زنون الئايي كه او را به روايتي مبتکر واژۀ ديالکتيک تلقي ميكنند ،گفته ميشود كه
او ظاهراً ديالکتيک را به معناي نوعي استدال منطقي غيرمستقيم بهمنظور غلبه بر اصم ب راي
مقاصد فلسفي بهكار برده اس( .،ادواردز )76-77 1379 ،اين نوع ديالکتيک دو شااصۀ بارز دارد
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او اينکه ،هد بيواسطۀ آن ،عرضه نظريه يا نظام فکري نيس  ،و فق ط م ياواه د نظري ه
مخالف را ابطا كند كه اين ديالکتيکي منفي اس،؛ دوم آنکه نه با مق دمات مطم ئن ،بلک ه ب ا
مقدماتي كه طر مخالف پذيرفته يا ثاب ،كرده اس ،آغاز ميكن د( .فولکلي ه )17 1362 ،اي ن
تلقي از ديالکتيک رفتهرفته مقدمات سفسطهگرايي را فراهم ساا،؛ يعني ديالکتيکي كه توجه آن
به منافع شخصي يا گروهي معطو بود و التفاتي به حقيق ،نداش .،ب ا ظه ور س قراط رواي ،
ديالکتيک بهكلي دگرگون شد .به درستي« ،سقراط حقيق ،انديش اس ،و براي ني :به حقيق ،به
شيوۀ ديالکتيک روي آورد .او به جاي كوشش در تضعيف استدال هاي مدعي ميكوش د ق وت
حقيقي آنها را بيابد و لذاس ،كه فهم اود او نيز ميتواند دگرگ ون ش ود( ».پ المر)257 1387 ،
ميراث سقراط شک:گيري مدلي از مکالمه در قالب پرسش و پاسخ بود كه بعدها به منطق مکالمه
و گف،وگو بين افقهاي فکري متفاوت ،در جه ،تقر به حقيق ،با پذيرفتن اين اص :كه امکان
بهرهمندي طر ديگر گف،وگو از حقيق ،وجود دارد تبدي :ميشود .افالطون به تأسي از سقراط
در دورۀ ابتدايي تأليفات اود به روش ديالکتيکي سقراط روي ميآورد ،اما رفتهرفت ه در آث ارش
ديالکتيک تعاريف متنوع مييابد تاجاييكه پيبردن به ديالکتيک اصي :او از طريق اود ديالکتيک
ميسر اس.،

گادامر در اين زمينه بيشترين استفاده را از ديالوگهاي افالطوني به عاري ،مي ب رد .روش
گادامر در رسيدن به حقيق ،نه روش -به معناي پوزيتيويس تي آن – اس  ،،بلک ه ديالکتي ک و
گف،وگو اس .،مکالمه عنصركليدي هرمنوتيک گادامري اس .،او بر اجتنا ناپذيري مکالمه در
تعقيب و دستيابي به حقيق ،پافشاري ميكند .او اهن انسان را مجرد و تک نميداند بلکه معتقد
اس ،كه همواره در مکالمه با ديگران اس .،در انديشه هرمنوتيکي گادامر هر اثر يا متن ي ب راي
زمانه ما پرسشهاي ااصي را مطر ميكند و مفسر نيز با پاسخ به پرسش سن ،در صدد پرسش
از سن ،برميآيد .حقيق ،به اين طريق اس ،كه منکشف ميشود .كاويدن و پرسش از متن افق
معنايي ما را گسترش ميدهد .مفسر با روي آوردن به فهم متني يا سنتي و ي ا زب اني ديگ ر ،در
حقيق ،،در موقعي ،مکالمه قرارگرفته اس .،اين موقعي ،به اين معنا اس ،ك ه انس ان از پ يش
احتما درستي ديدگاه طر ديگر گف،وگو را پذيرفته باشد و ديگر قبو كند كه پارهاي از حقيق،
نزد او اس .،گادامر ،هرمنوتيک را نوعي گف،وگوي دوسويه كه حاص :آن پرسش و پاسخ در متن
اس ،ميداند ،كه با آنچه افالطون در ديالکتيکش در نظر داش ،شباه ،بس يار دارد .او براس اس
نظريهاش در متون افالطوني در جس،وجوي پرسشهايي اس ،كه متن به دنبا آن اس.،
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گادامر تأكيد ميكند كه فلسفۀ هرمنوتيکي اود را نه همچون موضعي مطل ق ،ب  :بس ان
راهي به تجربه ميشناساند و هيچ اصلي را مهمتر از اين نميداند كه آدمي در موقعي  ،مکالم ه
قرار گيرد .اين موقعي ،به اين معناس ،كه انسان از پيش احتما درس تي دي دگاه ط ر ديگ ر
گف،وگو را پذيرفته اس ،و قبو كرده كه پارهاي از حقيق ،نزد او اس .،بر پايۀ اين اص ،:گادامر
معتقد اس ،هيچ پرسش تاريخي نميتواند بهگونهاي تجريدي ،من زوي و يگان ه مط ر ش ود و
ناگزير بايد با پرسشهاي ديگري تركيب و ادغام شود كه ناش ي از كوش ش م ا ب راي ش نااتن
گذشته هستند .وقتي آثار گذشته ،بدينسان اوانده ميشوند ،معنايي امروزي پيدا ميكنند ،س
در جريان مکالمه با افق معنايي امروز نشانههايي از معناهاي قديمي ا ود را نماي ان م يس ازند.
مکالمه ،ميان اين دو افق روي ميدهد.

بنابراين ،گادامر در با منطق مکالمه بسيار تح،تأثير افالطون اس ،،چنانكه اود به اين
مطلب ااعان كرده و گفته اس« ،هر چند همراهان هميشگي من ايدهآليس،هاي آلمانياند ،ام ا
بيشتر ،زيرِ تأثير مکالمههاي افالطون هستم ».نخستين نوشتههاي گادامر ،چن د مقال ه در س ا
 1928و رسالۀ «ااالق ديالکتيکي افالطون» ( )1933نمايانگر رويکرد ت ازهاي ب ه انديش هه ا و
روش كار سقراط/افالطون اس .،گادامر همواره معتقد اس ،كه سقراط پاسخهايي قطعي و نهايي
در ااتيار ندارد و هر مکالمه آغاز راستين رسيدنش به احکامي غيرقطعي و موقتي بوده اس.،
اگر به زبان هايدگري بخواهيم سخن بگوييم ،ميتوانيم بگوييم كه هايدگر معتقد اس ،ك ه
فهم دازاين ( )Daseinيعني فهم امکانهاي وجودي انسان و اين امکانهاي وجودي چيزه ايي
هستند كه در انسان هس ،ولي هنوز كشف نشدهاند؛ و گادامر غر

از «پارهاي از حقيق  ،ن زد

ديگري» را همين ميداند كه با مکالمه و ديالوگ با ديگري (تو) پارهه اي حقيق  ،ب ه فراا ور
موقعي ،آشکار ميشوند .انسانها بايد بتوانند به يکديگر گوش بس ارند .هنر هرمنوتيک اين اس،
كه شرايط مساعد براي گفتار را پديد ميآورد .اتخاا موضع ديالکتيکي براي فهم از طر گ ادامر
موضوعي اس ،كه سرش ،علوم انساني آن را طلب ميكند .انسان همواره در متن سن ،و تاريخ
اس ،و هرگز نميتواند از آن فاصله بگيرد و اهن اود را از فرضيات سن ،اود االي كند ،بلک ه
همواره پيشداوريهايي كه ريشه در سن ،اود مفسر دارد ،در اهن وجود دارد و اين پيشداوري
ما را به تفسير درس ،رهنمون ميسازد؛ تفسيرگذشته با استفاده از پيشداوريه ا و دان ش ح ا
ميتواند رويکرد كاربردي فهم باشد .تفسير ضرورتاً يک فرايند تاريخي اس ،كه طي آن معن اي
نهفته در فهم و معناي اين فهم براي اودش ،پيوسته دقيق و روشنتر م يش ود .از اي ن لح اظ
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تفسير تکرار صر گذشته نيس ،،بلکه در معنايي حاض ر و موج ود مش ارك ،ميكن د و تفس ير
متضمن ميانجيگري ميان حا و گذشته اس .،از نظر گادامر متن تجلي يا بياني از اهني ،مؤلف
نيس ،،بلکه تنها بر پايۀ گف،وگويي ميان مفسر و متن هستي واقعياش را باز مييابد؛ و وضعي،
مفسر شرط مهمي براي فهم متن اس .،ازاينرو ،فهم عالوه بر جنبه تفسيري ،جنبه كاربردي نيز
دارد و اين جنبه در هرمنوتيک گادامر نقشي محوري دارد .اين نظريه هنگامي با فلسفه افالطون
گره مياورد كه گادامر اساس هرمنوتيک را پرسش و پاسخي ميداند كه با ديالکتيک افالط ون
شباه ،بس يار دارد .از نظ ر گ ادامر ،فه م براس اس منط ق پرس ش و پاس خ اتف اق م يافت د؛
) (Gadamer, 1975: 462زيرا متن بيگانه گشتهاي اس ،كه حال  ،پرس ش و پاس خ ب ه آن،
وضعي ،حياتمند و ديالوگ حقيقي آن اس( .،ريختهگران )199 1378 ،فه م در نظ ر گ ادامر در
حقيق ،نحوه وجود آدمي اس (Gadamer, 1975: 398) ،و از مفهوم قديم اود بيرون ب وده و
به معناي ادراک مشترک با ديگران اس( .،احمدي)100 1380 ،
گادامر عالوه بر اينکه بهگونهاي دراورتوجه از ديالکتيک افالطون بهره ميگي رد ،ب ر اي ن
اعتقاد اس ،كه نمونههاي اعال و اصي :گف،وگو ،به واقع همان گف،وگوهاي افالطوني اس ،كه
جه ،كلي آنها معطو به مسائ :انساني اس.،گادامر در مباحثه با پ :ريکور ،چن ين م يگوي د
«براي من الگوي پيشاپيش شنااته شده همواره مکالمه بوده اس .،افالطون حق داش ،كه مي
گف ،انديشه در بهترين حال ،،مکالمهاي اس ،ب ا اويش تن .ام ا در ي ک مکالم ۀ «راس تين»،
همچون مکالمههايي كه او نوش ،،نکتۀ اصلي كه بايد يافته شود اين اس ،ك ه س وژهاي وج ود
ندارد كه محتواي ابژكتيو گزارهاي را بيان كند و اثبات كند ،و بعد اين فکر ثاب ،و دگرگوني ناپذير
را بهعنوان اص :مسئله طر كند .برعک  ،آنچه هس ،،رابطهاي متقاب :ميان دو نفر اس  ،،ت ا
آنجا كه هريک ،اود را پيش ديگري افشا نمايد ،با اين انتظار كه هريک ب ه روش ا او ا ود
بکوشد تا نقطهاي مشترک ميان اويشتن و مخاطب بيابد؛ ام ا اگ ر ه يچ نقط ۀ مش تركي پي دا
نکنيم،آنگاه به مسئله اصلي يکديگر نخواهيم پرداا( ».،رهبري )221 1385 ،پديدۀ هرمنوتيکي
درحاليكه در زير سايۀ ديالوگ قرار دارد و به شيوۀ ديالکتيکي به فهم درميآيد از منطق پرسش و
پاسخ در افالطون ديالکتيک تنها راه رسيدن به اات شي اس .،افالطون معتقد اس ،اه :ظاهر
در معرف ،به اشيا به چهار مورد نام ،تعريف ،تصوير و معرف ،اكتفا ميكنند و ك اري ب ه جس ،
وجوي اات نهفته در آنها ندارند و فقط اه :ديالکتيک هستند كه با ب هك اربردن ش يوه درس ،
پرسش و پاسخ اين چهار را با يکديگر ميسنجند تا به مرحله پنجم (ش ناا ،اات واقع ي ام ور)
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ميرسند .در اين مرحله ناگهان عق :با بروز دادن ك :قوايي كه در حيطه توان آدم ي اس  ،ب ه
نوراني ،كام :ميرسد و اات شي مورد نظر را ميبيند .اما در نظر گادامر ديالوگ از اي ن جه ،
اهمي ،دارد كه اساساً بدون گف،وگو ،شناا ،و فهم صورت نميبندد .زب ان و س ن ،در نس بتي
پيچيده با فهم و مکالمه قرار دارند و تالش گادامر معطو به افشاي اين نسب،هاس.،
گادامر در حقيق ،و روش اين حکم گالينگود را تکرار ميكند «تنها زماني ميتوان متني را
شناا ،كه از پرسشهايي آگاهي يافته باشيم كه متن پاسخ ميدهد( ».احمدي )571 1388 ،اما
متن نيز پرسشگر اس ،و با پرسش اود ،پيشداوري و موقعي ،هرمنوتيکي تأوي:گر يا مفس ر را
مورد سؤا قرار ميدهد و نتيجۀ اين پرسش و پاسخ ،به سخن درآمدن م تن اس  ،و مفس ر در
موقعي ،هرمنوتيکي ااو اود بايد به آن گوش فرا دهد و نسب ،به متن حال ،گشودگي داشته
باشد .فهم هر متني ،ورود به يک ديالوگ اشاره دارد .در واقع ،گف،وگوي هرمنوتيکي ميان مفسر
و متن همانند ديالوگ ميان دو انسان واقعي اس،؛ يعني شبيه محاورات افالطون.
 -4برتري نوشتار بر گفتار
تفکر افالطون از طرفي توجه ما را از شأن تجربي زبان و توجه به صر واژهه ا و آواه ا و
دستور زبان منصر ميسازد و با لوگوس كه شأن نطق و گويايي ك :هستي اس ،،آشنا ميكند و
از طر ديگر ،اهمي ،و تقدم «گفتار» و حيث گويايي را نسب ،به نوشتار و كتاب ،يادآور ميشود.
موقف او در قبا زبان و كلمات ،راه را بر تفسيرهايي كه صرفاً مبتني ب ر م تن هس تند مس دود
ميكند .با تفکر او مفسر ملزم ميشود كه به جاي توجه به متن و «نوشتار» به «گفت ار» و ش أن
زبانمندي آدمي و لوگوس روي كند و به مرتبه ان

با ديالکتيک كه مقام فلسفه اس ،ارتقا يابد.

گادامر افالطون را ميستايد از اين نظر كه در ديالوگهاي افالطوني در جه،ه اي پ يش
بيني نشده در موضوعات مختلف دنبا راهح :اس،؛ چون شرك ،كنندگان را غ ور مش ترک در
موضوع مورد بحث اس .،آدمي براي سنجيدن ادعاهاي مدعي نبايد به تضعيف آنها بکوشد ،بلکه
دقيقاً بايد آنها را تقوي ،كند؛ يعني قوت حقيقي آنها را در اود موضوع بيابد .اين دلي :اس ،براي
اين ادعا كه چرا گادامر ديالوگ افالطوني را در دورۀ معاصر داراي بيشترين اهمي ،م يدان د .ب ا
اين حا در اينجا عليالظاهر تفاوتي بين افالطون و گادامر وجود دارد .همانطوركه اش اره ش د،
افالطون گفتار را بر نوشتار ترجيح ميدهد؛ درحاليكه در هرمنوتيک گادامر شريک آدمي در اين
همسخني متن اس،؛ يعني بهصورت مکتو و اين يعني وي متن را بر گفتار ت رجيح م يده د.
مواجهه با افق متن افق اود آدمي را معلوم ميكن د و ب ه انکش ا نف

و معرف  ،ب ه نف
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ميانجامد و لذا اين مواجهه به مرحلهاي از انکشا هستي شنااتي تبدي :مي شود .انکشا ب ه
صورت نوعي واقعه در ميآيد كه سااتار آن تجربه و سااتار پرسش و پاسخ اس،؛ يعن ي ام ري
ديالکتيکي اس .،اما افالطون ،گفتار را در مقاب :نوشتار قرار م يده د .در نظ ر او ه ر نوش تاري
همواره مستدعي بازگش ،به صورت گفتاري اود اس،؛ به كناي ،درآوردن زب ان ،همان ا از ا ود
بيگانه كردن زبان ( )alienation of languageاس .،وقتي كه گفتار به عالئم بصري مکت و
تبدي :ميشود ،در واقع بخش عظيمي از قوت و نفوا اود را از دس ،ميدهد .به بيان افالط ون،
نوشتن با حافظه ارتباط دارد كه امري اس ،نفساني ،ام ا گفت ار ب ا ي ادآوري و انکش ا حج ب
( (aletheiaو ظهور حقيق .،گفتار با ياد عهد ق ديم و ت اريخ حض وري ) (Geschichteهم راه
اس ،و نوشتار با امر تجربي ) )factualو غفل ،از زمان ازلي و افتادن در زمان آفاقي .ب ه عقي ده
افالطون ،نوشته فقط حافظه آن ك

را كه مفاد و مطلب آن نوشته را ميداند م دد م يرس اند و

چيزي را به ياد او مياندازد وگرنه نوشتار در برابر آن ك

كه از پيش چيزي در آن با نميداند

و گوش شنوا هم ندارد ،مسکوت ميماند .ميبينيم ك ه در نگ اه افالط ون ه ر متن ي مس تدعي
بازگش ،به صورت اصلي اود ،يعني اواهان بازگش ،به رتبه گفتار اس .،بدين طريق اس ،ك ه
قدرت گفتار كه در كلمات مکتو از دس ،رفته بار ديگ ر ب دان ب از م يگ ردد و م ا تمک ن آن
مييابيم تا به جاي اواندن چيزي در كتب ،به حقيق ،نطق و گويايي (لوگوس) اود برگرديم.
شايد در نگاه نخس ،،چنين به نظر رسد كه ديدگاه افالطون و گادامر در اص وو برت ري
نوشتار بر گفتار در تعار

اس ،،اما واقعي ،اين اس ،كه اين ظاهر مسئله اس ،و اي ن تع ار ،

نگاه به مسئله از دو زاويه مختلف اس .،اگرچه از يک ط ر گ ادامر م تن را ب ر گفت ار ت رجيح
ميدهد ،نوعي رابطه الزم و ملزوم و متقاب :بين متن و گفتار وجود دارد؛ چرا ك ه م تن در قال ب
ديالکتيک و گفتار اس ،كه پيش ميرود.
در واقع ،تثبي ،انديشهها از راه نوشتار براي پديده هرمنوتيکي مس ئله مرك زي اس  ،و اي ن ت ا
آنجاس ،كه جدايي آن از نويسنده و گيرنده يا اواننده ااو آن اهمي ،اود را پيدا ميكند .عل يرغ م
اين ،كالم مکتو نقطه ضعفي دارد و آن اينک ه اگ ر ك الم مکت و ب ه ورط ه ب دفهمي عم دي ي ا
غيرعمدي بيفتد،كسي نميتواند به ياريش بشتابد .از اين نظر اس ،كه افالطون در مورد ن اتواني ك الم
مکتو ضعفي مهمتر از ضعف گفتار مييابد .با اين حا بايد توجه داشته باشيم ك ه اي ن ض عف ي ک
جانبه نيس،؛ چرا كه در نوشتار ،معناي آنچه كه گفته م يش ود ص رفاً ب راي ا ودش وج ود دارد و از
تمامي عوام :عاطفي بيان و ارتباط جداس .،نوشتار داراي اين امتي از روش ش نااتي اس  ،ك ه در آن
مسئله هرمنوتيک در نا ترين شک :اود و جدا از هرگونه عنصر رواني جلوهگر ميشود.
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 -5عينيت و نسبيت
افالطون در همه حوزههاي فکري و عملي به عيني ،معتقد اس ،و نظ ر فالس فهاي ك ه
معتقد به نسبي ،در امور هستند را رد ميكند .به عقيده افالطون عيني ،در امور امري مس تق :از
عقيده هرك

اس .،به عقيده او قسم ،واقعي و ثاب ،و پايدار پديدهها همانا عالم مث :يا ايدهه ا

اس .،عالم تجربه عادي يک توالي و تعاقب وهمي و گذرا و نامعتبر اس ،ك ه در ع الم جس ماني
رخ ميدهد .شناا ،به عقيده افالطون يعني فهم جنبههايي از جهان كه تغيير نم يپ ذيرد .م ي
توان گف ،در ديدگاه افالطون ميتوان يک نقطه نظر ثاب ،و فراتاريخي پيدا كرد كه بتوان از آن
منظر بيطر بقيه امور را مورد نقد و بررسي قرار داد .بنابراين از ديد وي فهم جنبههاي ثاب  ،و
منظرهاي استعاليي و بيطر براي فهم و بررسي امور ممکن و ميسر اس .،اما اين موض وع در
انديشه گادامر تا حدودي متفاوت اس.،
بدون شک ،اصرار گادامر بر گشودگي به تجرب ۀ بيش تر و تص ديق تن اهي بش ر ،شايس تۀ
تحسين اس .،اما اكنون اين پرسش مطر اس ،كه آيا اين گشودگي ميتواند به منزل ۀ معي اري
براي سنجش نتايج فهم و تفسير عم :كند؟ اگرچه فهم همواره در وضعيتي ااو ريشه دارد ،در
عين حا ميكوشد تا از اين وضعي ،فراتر رفته و حقيقتي را دربارۀ اين وضعي ،بر زبان آورد؛ به
عبارت ديگر ،اين انديشۀ گادامر انسان را به ورطۀ نسبيگرايي و شکاكي ،در معرف ،م يافکن د.
به عقيده گادامر انسان نميتواند فوق نسبي ،تاريخ بايستد و دانش بهط ور عين ي معتب ر كس ب
نمايد .چنين چيزي متضمن فر

قبلي يک دانش فلسفي مطلق اس ،كه فرضي اس ،ن امعتبر.

حتي جهان عيني نيز سااتاري در بطن زيس ،جهاني برآمده از تجربه اس .،اگ ر س ؤا ش ودآيا
انسان ميتواند به شنااتي عيني و ثاب ،دربارۀ اشيا مخصوصاً وقايع ت اريخي دس  ،ياب د؟ اي ن
پرسشي اس ،كه نظريهپردازان هرمنوتيک به آن پاسخهاي متفاوتي دادهاند .ديلت اي ب ا آنک ه از
انديشۀ كساني كه علوم انساني را با علوم طبيعي مقايسه كرده و الگوي عيني ،گراي ي در عل وم
طبيعي را براي انسان توصيه ميكردند ،سخ ،انتقاد ميكرد ،او به آرمان دستيابي به دانش عيني
در تحقيقات تاريخي و علوم انساني معتقد اس ،و اين همان چيزي اس ،ك ه م ورد نق د گ ادامر
واقع شده اس .،از نظر وي ،ادعاي دانش بهطورعين ي معتب ر در گ روي م وقفي در وراي ت اريخ
اس ،كه از آن موقف بتوان به اود تاريخ نگريس ،و چنين م وقفي در دس ترس انس ان نيس .،
انسان همواره از موقفي كه در زمان و مکان دارد ميبيند و ميفهمد .به گفتۀ گادامر انسان نم ي
تواند فوق نسبي ،تاريخ بايستد و دانش بهطورعيني معتبر كسب كند .اين رويکرد فه م را ام ري

108

هستي و شناخت ،8 ،ج ،4ش109-89 ،)1396( ،2

تاريخي و زمانمند ميداند .چون فهم ،وجه بارز هستي از اين ي ا نف

آدم ي اس  ،،ت اريخي و

زمانمندي بودن فهم به علوم انساني و تاريخي ااتصاو ندارد ،بلکه همۀ علوم را شام :ميشود؛
لذا هرمنوتيک گادامراساساً به دنبا عيني ،نيس .،بنابراين از يک طر با پوزيتيويسم و از طر
ديگر با ايدهآليسم آلماني و سن ،رمانتيک آن به مبارزه برميايزد .در اينجا هد اين نيس ،كه
راههاي رسيدن به فهم را مشخص كنند؛ صر هستيشناسي فه م نميتوان د ض ابطه فلس في
شدن هرمنوتيک باشد ،بلکه اعتقاد به عدم امکان دستيابي ب ه فه م عين ي و تقوي  ،مش ارك،
اهني ،مفسر در عم :فهم نيز از عناصر فلسفي شدن هرمنوتيک اس( .،واعظي)213 1380 ،
قاب :اشاره اس ،كه گادامر مذهب نسبي ،اود را با توجه به تفکر ارسطو بنيان م يگ ذارد.
روشن هس ،كه تفکر ارس طو در برا ي جه ات در مقاب  :تفک ر افالط ون ق رار دارد .در نظ ر
افالطون علم به مثا و حقيق ،هرچيز عين مراعات اير اس،؛ زيرا تقرر عالم مث :و ماهيات ب ه
اير مطلق اس .،آدمي در سير صعودي و در طريق استکما نف  ،در عين حا ك ه ب ه دي دار
حقايق ميرسد ،متحقق به فضاي :ميشود .نهاي ،اينکه به عقيده افالطون نظر همواره مقرون با
عم :اس ،و اين دو از يکديگر منفک نيستند .اما در ديدگاه ارس طو ش ناا ،فض يل ،كس ي را
صاحب فضيل ،نميكند .لذا براي ارسطو عل م جايگ اهي ك ه در تفک ر افالط ون داش  ،را دارا
نيس .،در واقع ،در تفکر ارسطو نظر از عم :جدا ميشود .گادامر هرمنوتيک ا ود را ب ا حکم ،
عملي ارسطو پيوند ميزند و معتقد اس ،در تفسير نيز تفکر انتزاعي چندان داي  :نيس  ،،بلک ه
آدمي بنا به تجربه عملي اود در مواجهه با يک مورد ااو معناي آن را ميفهمد و آن را تفسير
ميكند .اين همان نسبيتي اس ،كه گادامر از آن بهره ميگيرد .ب ه اعتق اد او ،فه م ب ه ص ورت
اجتنا پذيري تاريخي اس ،و فرد هرگز از موقعي ،تاريخياش رهايي نمييابد و تفسير م تن ب ا
توجه به شرايط فوقالذكر عملي بيپايان اس .،گادامر بر اين عقيده اس  ،ك ه نم يت وان مي ان
تفاسير متعدد از يک متن داوري كرد و فهمي را برتر از ساير فهمه ا برش مرد .پ

معي اري در

دس ،نيس ،كه بتوان درباره رجحان فهمي بر ساير فهم ها قضاوت كرد.
نتيجهگيري
نکته مهمي كه از انديشه دو متفکر مورد نظر ما درياف ،م يش ود و كلي د ورود ب ه ديگ ر
مباحث مورد نظر اين دو انديشمند اس ،همفکري گادامر با افالطون در رابطه با اولوي ،و برتري
پرسش بر پاسخ اس .،هر دو متفکر بر اين امر متفقالقو اند كه نکت ه اساس ي در س ير انديش ه
اساساً پرسشها و سؤاالتي هستند كه مطر م يش ود و ن ه ارائ ه پاس خه ا .در دي الوگه اي

روايت گادامر از تفکر هرمنوتيکي افالطون  /سليماني 109

افالطوني اين مسئله به اوبي مشهود اس ،كه وي با مطر كردن سؤاالت و ابهام ات در ص دد
رسيدن يه يک توافق كلي اس ،،اگرچه اين سير بهطور مستمر ادامه پيدا ميكند و پاسخهايي كه
داده ميشود با سؤاالتي ديگر به چالش كشيده ميشود و اين سير همچنان ادامه دارد .در فلسفه
گادامر نيز به اهمي ،پرسش در مقايسه با پاسخ تأكيد شده اس .،در هرمنوتيک گادامر شأن اود
روش به پرسش اوانده ميشود .به عقيدۀ گ ادامر روش راه رس يدن ب ه حقيق  ،نيس  ،،بلک ه
حقيق ،از چنگ انسان روش طلب به در ميرود .فهم در اينجا عم  :اهن ي انس ان در

برعک

برابر عين تصور نميشود ،بلکه نحوۀ هستي اود انسان تصور ميشود .وقتي كه آدمي ميداند كه
نميداند و بنابراين وقتي كه آدمي از طريق متد و روش ااو مسلم فر

نمي گيرد كه او فقط

بايد به نحوي كه قبالً ميفهميد اما كام:تر بفهمد ،آنگاه او واقف ميشود كه س ااتار گش ودگي
صف ،بارز پرسشگري اصي :اس .،س قراط ب ا تب اد بازيگوش انه پرس ش و پاس خ ،دانس تن و
ندانستن ،اين الگو را فراهم كرد و اين الگو ا ود موض وع مناس بي اس  ،ب راي كس ب آگ اهي
شايسته از ماهي ،حقيقي آن.
منابع
الف -فارسي
.1

واعظ  ،احم ( ،)1380درآمدي بر هرمنوتيک ،چاپ اول ،تهوران :ماستوه فرینگو دانوش و
ان سشه معاصر.

.2

محم پار ،احم ( ،)1388روش در روش درباره ساخت معرف ت در عل وم انس اني ،چواپ
اول،تهران ،انتشارات جامعه شناسان.

.3

رسختهگران ،محم رضا (« ،)1374گادامر و هابرماس» ،مجله ارغنوان ،دوره اول ،شوماره  7و ،8
صص 417تا .440

.4

ریبری ،مه ی ( ،)1385هرمنوتيک و سياست ،تهران ،انتشارات کاسر.

.5

فالکیه ،پل( ،)1362ديالكتيک ،ترجمة مصف

.6

پالمر ،رسچارد ( ،)1387علم هرمنوتيک ،ترجمة محم سعی کاشان  ،چاپ چهارم ،تهران :یرمس.

.7

ادواردی ،پل ( ،)1379تاريخ مابعدالطبيعه ،ترجمه شهرام پایوک  ،چاپ اول ،تهوران ،پژویشوگاه

رحیم  ،چاپ اول ،تهران ،ماسته انتشارات گاه.

علام انتان و مفالعات فرینگ .
.8

احم ی ،بابک ( ،)1388ساختار و تأويل متن ،چاپ سام ،تهران ،نشر مرکز.

.9

( ،)1381ساختار و هرمنوتيک ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گام نا.

....................................................

109-89 ،)1396( ،2 ش،4 ج،8 ،هستي و شناخت

110

 التين-ب
10. Gadamer, Hans- Georg (1986), The Idea of the Good in PlatonicAristotelian Philosophy, Translated by P .Christopher smith , yale
university press.
11. ________ (1991), Truth and method.tr.by j.weinsheimer d.g.marshal.
2nd revised edition, new York: seabury press.
12. wachterhauser, brice (1999), beyond being: Gadamers post platonic
hermenotical ontology, Evanston: northwestern university press.
13. wensheime. r, joel (1985), Gadamers hermeneutics, yale: yale university
press.
14. Catherine, H. Zuckert (1996), postmodern platos, Chicago: The
University of Chicago Press

