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چکیده
ــخ  ــارۀ تاری ــبی درب ــر و مناس ــناخت مختص ــد ش ــدن می توان ــر ژان گرون ــک اث ــاب هرمنوتی کت
ــرا هرمنوتیــک را همچــون یــک ســنت  ــد آورد، زی ــده پدی ــرای خوانن بحث هــای هرمنوتیکــی ب
ــال  ــد. درعین ح ــان می ده ــر نش ــفۀ معاص ــف آن را در فلس ــای مختل ــد و زوای ــی می کن معرف
ــه  ــدا ب ــر ابت ــۀ حاض ــد. در مقال ــم می زدای ــک را ه ــارۀ هرمنوتی ــت درب ــج نادرس ــورات رای تص
محتــوای کلــی کتــاب می پردازیــم. ســپس نکته هایــی را دربــاب ترجمــۀ فارســی برمی شــماریم.

کلیدواژه
هرمنوتیک، گادامر، هایدگر، نسبیت گرایی، دفاع از سنت.

ــت. از  ــبی نداشته اس ــاز مناس ــۀ آغ ــران، نقط ــک در ای ــث هرمنوتی ــد بح ــر می رس به نظ
یک ســو، هرمنوتیــک معمــوالً یــادآور رویارویــی فقیهــان و روشــنفکران دینــی اســت کــه 
چنــدان ارتباطــی هــم بــه ســنت هرمنوتیــک فلســفی نداشــت و به دلیــل شــرایط خــاص 
کشــور مــا، بــه مســئله ای سیاســی تبدیــل شــد. از ســوی دیگــر، هرمنوتیــک متضمــن 
برداشــت نســبی انگارانه و نیهیلیســتی و پست مدرنیســتی از حقیقــت اســت. البتــه 
هیچ یــک از ایــن دو برداشــت حاصــل مواجهــه ای درخــور بــا هرمنوتیــک نبــود. در ایــن 
ــا نــگاه اصیــل فلســفی، بــه خــود هرمنوتیــک می پردازنــد،  بحبوحــه، کتاب هایــی کــه ب

ــت.  ــن کتاب هاس ــی از همی ــدن یک ــاب گرون ــه کت ــد ک ــول مانده ان مغف
گرونــدن مشــخصاً در ســنت گادامــری می اندیشــد و البتــه یک چنــد هــم شــاگرد 
گادامــر بوده اســت. او چندبــار در کتــاب صریحــاً جانــب گادامــر را می گیــرد (خصوصــاً در 
برابــر دریــدا (ص 101 و 103) و اساســاً کتــاب هــم به گونه ای نوشــته شده اســت که گویی 
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شــالیرماخر و دیلتــای و هایدگــر مقدمــه ای بــر گادامــر هســتند و ریکــور و دریــدا و رورتی 
و واتیمــو مؤخــره ای بــر او. به تعبیــر دیگــر، کتــاب هرمنوتیــک خــود یــک روایــت اســت 
و گادامــر نقطــۀ اوج آن اســت. گرونــدن به پیــروی از ســنت زندگی نامه نویســِی دیلتــای، 
.(Grondin, 2003) ــر درآورده اســت ــه رشــتۀ تحری ــر را هــم ب ــۀ فکــری گادام زندگی نام
البتــه طوالنی تریــن فصــل کتــاب هــم بــه گادامــر اختصــاص دارد و گرونــدن گاهــی بــا 

ــرد.  ــام می ب  عنــوان «اســتاد هرمنوتیــک» از او ن
گرونــدن به تأســی از اندیشــۀ هایدگــر و گادامــر، بــر «هرمنوتیــک اعتمــاد» و دفــاع 
ــزد. او  ــه برمی خی ــه مقابل ــه پیــش داوری» ب ــا «پیــش داوری علی از ســنت تأکیــد دارد و ب
می گویــد: «... ناپختگــی اســت اگــر به قــول فرانســوی ها پیش داوری هــای موجــه و 
پربــاری را کــه از طریــق ســنت بــه دســت مــا رســیده یکســره طــرد کنیــم» (گرونــدن، 
ــم  ــط می توانی ــی دارد: «... فق ــار م ــر اظه ــای گادام ــرح نظره ــپس در ش 1395: 60). س
ــم...» (همــان: 77). ایــن تأکیدهــا  ــه پرســش بگیری ســنتی را از طریــق ســنتی دیگــر ب
ــه ســوی  ــا را ب ــر بســیار بیــش از آن کــه م نشــان می دهــد کــه تفکــر هایدگــر و گادام
ــم  ــان را فراه ــنت خودم ــن از س ــاع بنیادی ــکان دف ــد ام ــاند، می توان ــبیت گرایی بکش نس
ــا  ــزوم گفت وگــو ب ــر ل ــد ب ــا تأکی ــخ تفکــر غــرب و دیگــری ب ــا نقــد تاری ــد؛ یکــی ب کن
ــرا  ــران اهمیــت دارد، زی ــرای پژوهش گــران فلســفه در ای ــه خصوصــاً ب ــن نکت ســنت. ای
به نظــر می رســد مهم تریــن وظیفــۀ آن هــا، تــالش بــرای نقــد فلســفۀ غــرب بــا اســتفاده 
ــر  ــه ب ــا تکی ــنت ب ــن س ــد ای ــال، نق ــی و درهمین ح ــالمی ـ ایران ــنت اس ــات س از امکان

ــت.  ــر اس ــفه های دیگ فلس
ــنت  ــِن س ــد در پاگرفت ــیوه، می توان ــن ش ــک بدی ــر، درک هرمنوتی ــرف دیگ از ط
ــس  ــه «نف ــد ک ــان می کن ــر خاطرنش ــد. گادام ــته باش ــی داش ــش مهم ــو نق گفت وگ
ــا دیگــری باشــد» (همــان:  ــا اذعــان بــه ایــن اســت کــه شــاید حــق ب هرمنوتیــک همان
ــردن  ــدن و مغلوب ک ــرای برنده ش ــالش ب ــای ت ــوگ به معن ــر، دیال ــر گادام 108). ازنظ
دیگــری یــا درک ســوبژکتیو از دیگــری نیســت، بلکــه در دیالــوگ، هــر دو طــرف خــود را 

ترجمۀ  هرمنوتیــک،  ژان. (1395)،  گرونــدن،   ■
محمدرضا ابوالقاسمی، تهران، نشر ماهی، چ 2، 134 

ص، 7500 تومان.
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هرمنوتیک به مثابۀ هم زبانى

.(Barthold, 2012) در مســیر رســیدن بــه توافــق دربــارۀ خــود موضــوع قــرار می دهنــد
گادامــر می گویــد «بــا هرمنوتیــک، مــن ایــن توان منــدی را درمی یابــم کــه بــه دیگــری 

.(Grondin, 2003: 250) «چنــان گــوش فرادهــم کــه گویــی حــق بــا اوســت
گرونــدن چندین بــار در فصل هــای مختلــف بــر خصلــت حقیقت جویــی هرمنوتیــک 
ــت  ــب این جاس ــد. جال ــد می کن ــم تأکی ــبیت گرایی و سوبژکتیویس ــی از نس و روی گردان
کــه گرونــدن بــا ســاده ترین نقدهــا بــه مصــاف نســبیت گرایی مــی رود، مثــًال «البتــه اگــر 
ایــن نظــر درســت باشــد الجــرم بــه تناقض گویــی می انجامــد» (گرونــدن، 1395: 118) 
یــا «این کــه پاریــس (و نــه مارســی) پایتخــت فرانســه اســت، ...، یــک واقعیــت اســت و 
ــی  ــود حقیق ــۀ خ ــه ای به نوب ــر نظری ــه ه ــا «[حال ک ــان: 122) ی ــیر» (هم ــک تفس ــه ی ن
اســت] چــرا بایــد بپذیریــم کــه نظریــۀ پســت مدرن حقیقی تــر از ســایر نظریــات اســت؟» 
(همــان: 125). ایــن نقدهــا نشــان می دهــد کــه بــا اســتفاده از خــود ســنت هرمنوتیــک 
ــن مســئله اهمیــت آن را در شــرایط  ــه کــرد و ای ــا نســبیت گرایی مقابل ــوان ب هــم می ت

فرهنگــی مــا دوچنــدان می کنــد. 
ــا  ــرای علــوم انســانی اســت کــه ب ــۀ الگویــی ب نکتــۀ دیگــر، تــالش گادامــر در ارائ
توجــه بــه بحــث اسالمی ســازی و بومی ســازی علــوم انســانی در ایــران، اهمیــت می یابــد، 
زیــرا گادامــر می کوشــد بــا تکیــه بــر ســنت اومانیســم و بــا تأکیــد بــر مفهــوم «پــرورش 
و تربیــت»1 و نیــز نقــد روش شناســی علــوم غربــی، مبانــی شــکل گیری علــوم انســانی را 
ــران اگــر بخواهنــد راهــی مســتقل در  ــوم انســانی در ای تبییــن کنــد. پژوهش گــران عل
ایــن علــوم بپیماینــد و از نــگاه سیاســت زده نیــز دور بماننــد، می تواننــد از ایــن بحث هــا 

به عنــوان منبعــی کارآمــد اســتفاده کننــد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه کتــاب به هیچ وجــه کتابــی مقدماتــی بــرای آشــنایی 
ــد و معاصــر اســت.  ــا فلســفۀ جدی ــی ب ــا هرمنوتیــک نیســت و مســتلزم آشــنایی قبل ب
ــوفان و  ــی از فیلس ــه برخ ــری ب ــاره های سرس ــامل اش ــاب ش ــای کت ــیاری از بخش ه بس
اصطالحــات آن هاســت کــه درکشــان نیازمنــد تفصیــل بیشــتر یــا آشــنایی مســتقل با آن 
فیلســوفان خواهــد بــود. مثــًال اشــاره بــه هوســرل (همــان: 33، 83، 85) از جملــۀ ایــن 
مــوارد اســت. همچنیــن مفاهیــم «پیش داشــت»، «پیش دیــد» و «پیش دریافــت» (همــان: 
41) بســیار مبهــم هســتند و بــا مطالعــۀ ایــن صفحــه، تقریبــاً هیــچ برداشــتی از ایــن ســه 
ــه  ــوط ب ــل مرب ــاب، فص ــل کت ــوارفهم ترین فص ــدد. دش ــش نمی بن ــن نق ــوم در ذه مفه
ریکــور اســت. در ایــن فصــل، ناگهــان صحبــت از معنابخشــیدن بــه مســئلۀ شــر و حیــث 
ــا بحــث اصلــی مشــخص نیســت. ایــن بخش هــا  نمادیــن آن می شــود کــه ارتباطــش ب
نشــان می دهــد کــه کتــاب اساســاً مقدمــه نیســت و اتفاقــاً شــرحی پیچیــده بــر تاریــخ 

هرمنوتیــک اســت.
ــت،  ــاب کرده اس ــت انتخ ــات را به دق ــده و کلم ــر ش ــن درگی ــا مت ــًال ب ــم کام مترج
ــوی ترجمــه نمی دهــد. ترجمــه بســیار  ــوان گفــت متــن فارســی ب ــه ای کــه می ت به گون



350242

ـ ۱۳- ۱۴  ،  
۱۳۹۶ ـــ  ـــ  

دقیــق اســت و حتــی مســائل ویرایشــی مثــل فاصله هــا و نیم فاصله هــا رعایــت شــده اند. 
تعــداد غلط هــای تایپــی هــم بســیار انــدک اســت.2 ابوالقاســمی بــا زبــان عربــی و فلســفۀ 
اســالمی هــم آشــنایی خوبــی دارد و اســتفادۀ به جــا از اصطالحــات خــاص، نشــان دهندۀ 
ــازی  ــوان در به س ــاید بت ــه ش ــم ک ــی می پردازی ــه نکات ــه ب ــت . در ادام ــنایی اس ــن آش ای

ترجمــۀ فارســی ایــن کتــاب بــه کار گرفــت:
ــت  ــت ثاب ــاکال] می خواس ــون و س ــۀ بریکم ــه «[مقال ــت ک ــۀ 9 آمده اس 1. در صفح
کنــد کــه فیزیــک کوانتــوم، به رغــم دعــوی بی طرفــی، چیــزی بیــش از یــک برســاختۀ 
اجتماعــی نیســت». «بی طرفــی» در ایــن جملــه، معادلــی بــرای کلمــۀ «ابژکتیویتــه» اســت 
کــه شــاید «عینیــت» در ایــن بافــت بــرای آن مناســب تر باشــد، یعنــی هــدف مقالــه آن 
بوده اســت کــه بگویــد فیزیــک کوانتــوم، بااین کــه مدعــی اســت بــه یــک موضــوع عینــی 

می پــردازد، یــک برســاختۀ  اجتماعــی اســت.
2. مترجــم در بســیاری از مــوارد، برخــی از عبــارات رومــی یــا التیــن یــا آلمانــی را 
بــا الفبــای التیــن در متــن آورده اســت کــه شــاید آوردن آن هــا در خوانــدن متــن اختــالل 
ایجــاد کنــد. البتــه ایــن عبارت هــا ممکــن اســت در متــن آلمانــی یــا فرانســوی چنــدان 
غریــب به نظــر نیاینــد، امــا در متــن فارســی بهتــر اســت مشــخص کردن ایــن عبارت هــا 
ــًال در صفحــۀ 11، عبارت هــای التیــن معــادل  ــا اســتفاده از پانویــس انجــام شــود. مث ب
هرمنوتیــک مقــدس و حقوقــی و عرفــی و حتــی معــادل کلمــۀ «مبهــم» در پرانتــز آمــده، 
ــن  ــوان التی ــه، عن ــان صفح ــت. در هم ــی اس ــس کاف ــا در پانوی ــر آن ه ــه ذک درحالی ک
کتــاب کوینتیلیانــوس آمده اســت کــه می تــوان نــام فارســی آن یعنــی «دســتور خطابــه» 

را نوشــت. عنــوان کتــاب دانهــاور در صفحــۀ 15 نیــز از ایــن مــوارد اســت. 
3. مترجــم بــرای کلمــۀ universal و مشــتقات آن در فصل هــای مختلــف، کلمــات 
«کلــی»، «کلیــت»، «عمومیــت» و «شــمول» را بــه کار برده اســت. البتــه گویــا در خــود آثــار 
گادامــر هــم ایــن کلمــه بــا نوعــی ابهــام روبه روســت و بــه معانــی مختلــف بــه کار مــی رود، 
ــا توضیحاتــی همــراه می شــد.  امــا به هرحــال ترجمــۀ فارســی آن احتمــاالً می بایســت ب
4. در صفحــۀ 32 آمده اســت: «واقعمنــدی بــه اگزیســتانس انضمامــی و فــردی داللــت 
دارد کــه از قبــل بــه مــا داده نمی شــود، بلکــه ماجرایــی اســت کــه بــه درونــش پرتــاب 
ــاً  شــده ایم...» ایــن جملــه درســت ترجمــه نشــده و ظاهــراً ابهــام هــم دارد، چــون اتفاق
واقعمنــدی از قبــل بــه مــا داده شده اســت. بخــش اول جملــه در متــن آلمانــی چنیــن 
اســت: «واقعمنــدی بــه اگزیســتانس انضمامــی و فــردی داللــت دارد کــه در ابتــدا متعلـَـق 

ــرار نمی گیــرد...» شــهود مــا ق
5. نوعــی عــدم یکدســتی در ترجمــۀ کلمــات «ابــژه» و «ســوژه» و مشــتقات آن هــا در 
متــن فارســی وجــود دارد. مترجــم ایــن دو کلمــه را در اکثــر مــوارد بــه «عیــن» و «ذهــن» 
(و «عینیــت» و «ذهنیــت» و ...) برگردانده اســت کــه هرچنــد معادل هــای رایجی انــد، امــا 
ــال،  ــی، 1393: 5). درعین ح ــک: داوری اردکان ــت (ن ــز اس ــا بحث انگی ــتفاده از آن ه اس
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مترجــم «ســوبژکتیویته» (گرونــدن، 1395: 55) و «ســوبژکتیو» (همــان: 65) را هــم بــه کار 
بــرده و از طــرف دیگــر، «ابژکتیویتــه» را بــه «عینیت یافتگــی» برگردانده اســت کــه شــاید 
ــی  ــات فارس ــۀ 43 کلم ــه در صفح ــود. البت ــم ش ــی» فه ــای «تحقق یافتگ ــی به معن حت
«عیــن و ذهــن» به درســتی بــه کار رفته انــد کــه در ایــن مــورد، ترجمــه «ابــژه» و «ســوژه» 

نیســتند، بلکــه معــادل کلمــات آلمانــی Sache (شــیء) و Denken (تفکــر) هســتند.
6. در صفحــۀ 39 بهتــر اســت verbe pronominal بــه «فعــل انعکاســی» ترجمــه 
ــن  ــردد»). همچنی ــا بازمی گ ــود م ــه خ ــردش ب ــرا «کارب ــری» (زی ــل ضمی ــه «فع ــود، ن ش
«فلســفۀ بازاندیشــی» (philosophie reflexive) در صفحــۀ 83 بهتر اســت با «فلســفۀ 
ــه  ــر، ب ــار دیگ ــه در آث ــود (کمااین ک ــن ش ــی» جایگزی ــفۀ انعکاس ــا «فلس ــی» ی خوداندیش

«فلســفۀ بازتابــی» یــا «فلســفۀ خــودآگاه» و «فلســفۀ تأملــی» هــم ترجمــه شده اســت). 
ــدن  ــر و دلچسب ترش ــث روان ت ــوارد باع ــر م ــی در اکث ــۀ فارس ــی ترجم ــن ادب 7. لح
ــًال  ــند، مث ــر می رس ــی به نظ ــی، افراط ــای ادب ــن تعبیره ــی ای ــا گاه ــت، ام ــن شده اس مت
اســتفاده از شــعر حافــظ در ترجمــۀ متــن هایدگــر (همــان: 34) شــاید مناســب نباشــد و 

بــرای کســی کــه ایــن شــعر حافــظ بــه گوشــش نخــورده، گیج کننــده باشــد. 
8. در صفحــۀ 72 آمده اســت: «بتــی "روش هرمنوتیــک" پیشــنهادی گادامــر را 
ــر روش  ــه مفس ــه این ک ــود ب ــر می ش ــنهاد او منج ــد پیش ــد و می گوی ــوم می کن محک
ــاز کنــد و بــه پیش داوری هــای خــودش تکیــه بزنــد. بااین همــه، بتــی شــک  را از ســر ب
نداشــت کــه برداشــت روش شــناختی گادامــر از هرمنوتیک شــبیه برداشــت خود اوســت».

معنــای جملــۀ آخــر بــا معنــای جمــالت قبلــی ســازگار نیســت و بهتــر اســت چنیــن 
ــتی  ــودش برداش ــد خ ــر مانن ــه گادام ــرد ک ــان می ک ــی گم ــراً بت ــود: «ظاه ــه ش ترجم

ــک دارد». ــناختی از هرمنوتی روش ش
9. در صفحــۀ 76 آمده اســت: «... گادامــر پیش تــر در حقیقــت و روش متذکــر شــده 
بــود کــه اقتــدار یــک ســنت هیــچ ربطــی بــه اقتدارگرایــی نــدارد، بلکــه ایــن اقتــدار بــر 
معرفــت و خــرد متکــی اســت و ســنت پیــش از هــر چیــز در حکــم به رسمیت شــناختن 

برتــری اســت». 
ایــن جمــالت مبهــم به نظــر می رســند و شــاید توضیحــات بارتولــد (2012) آن هــا را 
روشــن تر کنــد: «... اقتــدار حقیقــی همــواره مســتلزم نوعــی به رسمیت شناســی فعاالنــه 
از ســوی دیگــران اســت. بــدون ایــن به رسمیت شناســی، بــه اقتــدار حقیقــی نمی رســیم 

بلکــه نوعــی تســلیم منفعالنــه بــه وجــود می آیــد کــه بــه دیکتاتــوری می انجامــد».3
ــه  ــی» (Ontotheology) بدون این ک ــۀ «هستی خداشناس ــۀ 99 کلم 10. در صفح
اصطالح بــودِن آن مشــخص شــود و معــادل آلمانــی یــا فرانســه آن در پاورقــی بیایــد (بــا 

ــه به صــورت یــک واحــد) آمده اســت. ــه و ن فاصل
11. در صفحــه 105 آمده اســت: «نخســتین واکنــش گادامــر از بهت زدگــی اش خبــر 
ــدا  ــود کــه به نظــر می رســید دری ــن ب ــه واکنــش وامی داشــت، ای مــی داد. آن چــه او را ب

هرمنوتیک به مثابۀ هم زبانى
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ــردِن مفاهیمــی چــون حســن نیــت، گفت وگــو و فهــم، حتــی تیشــه  ــر ســؤال ب ــا زی ب
بــه ریشــۀ امــکان مناظــره زده اســت. گویــی گادامــر بیهــوده کوشــیده بــود نشــان دهــد 

نظراتــش هــزاران بــار در سرتاســر متافیزیــک تکــرار شــده...».
گویــا جملــۀ آخــر به درســتی ترجمــه نشده اســت، چــون اتفاقــاً (طبــق متــن آلمانــی) 

گادامــر می خواهــد نشــان دهــد نظراتــش ربطــی بــه متافیزیک نــدارد.
12. در صفحــۀ 112 آمده اســت: «به خصــوص این کــه گادامــر عقیــده داشــت رشــتۀ 
ــن  ــد ای ــر می رس ــد». به نظ ــک بده ــر هرمنوتی ــه تفک ــش را ب ــد جای ــی بای معرفت شناس

عقیــده متعلــق بــه رورتــی باشــد نــه گادامــر. 
13. در صفحــۀ 123 کلمــۀ eschatologique بــه «غایت نگــری» ترجمــه شده  اســت، 
یــا  «غایت نگــری»  زیــرا  اســت  مناســب تری  معــادل  «فرجام شناســی»  حال آن کــه 

ــت.  ــتقات آن اس ــه Teleology و مش ــۀ کلم ــی» ترجم «غایت شناس
ــه  ــت ک ــی اس ــی از نقیصه های ــی یک ــۀ موضوع ــاً نمای ــه و خصوص ــدان نمای 14. فق

ــتند. ــار آن هس ــاب دچ ــن کت ــز ای ــی و نی ــای فارس ــیاری از کتاب ه بس
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