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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. 

Keywords 
Gadamer, Philosophical hermeneutics, Relativism, Semantic relativism, Conceptual 

relativism. 

  

                                                      

Email: msd.fayazi@gmail.com 

Philosophy of Religion https:// journals.ut.ac.ir/  
Vol. 17, No. 1, Spring 2020  Print ISSN: 2423-6942  

Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6934  

 DOI: 10.22059/jpht.2019.263083.1005585 

 



 

 

 یی در هرمنوتیک فلسفی گادامرگرا ینسب

 
 *مسعود فیاضی

 استادیار، گروه منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، قم، ایران

 (23/23/2118؛ تاریخ پذیرش: 13/21/2118تاریخ دریافت: )

 چكیده

در سره سراحت بره     کیر هرمنوت نیر نبرودن  ن اسرت. امرا ا    گررا  ینسب ،گادامر یفلسف کیهرمنوت یاصل یاز ادعاها یکی

گرادامر   یدارشنااتیپد  یتعر لیکه به دل بوده تیو واقع قتیساحت، مربوط به حق نی. اولدچار اواهد بود ییگرا ینسب

ه کره بر   مربوطندساحت، به معنا و فهم  نیو سوم نیاست. دوم تیدر واقع ییگرا یگرفتار نسب کیهرمنوت نیا قت،یاز حق

هست. گادامر تالش کرده  هم یشناات فهم ییگرا یو نسب یمعناشناات ییگرا یاو گرفتار نسب یفلسف کیهرمنوت بیترت نای

با  یول ابد،یتخل   تیاز نسب یی،گرا تیعموم یاست که با مبنا قرار دادن سنت و زبان که به هم مربوطند، بر اساس مبنا

 دانرد،  یمتفاوت مر  زی ن بر افق هر مفسر را ن ریو تأثاست دانسته  ریو  نها را متغزبان و سنت برشمرده  یکه برا یطیشرا

 .اود فراهم کند کیگرا شدن هرمنوت مطلق یبرا یمناسب یمبنااست عمل نتوانسته در 

   واژگان کلیدی

    .یی معناشنااتی، هرمنوتیک فلسفیگرا ینسب شنااتی، یی فهمگرا ینسبیی، گرا ینسبگادامر،  
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 همقدم

ی هرانس گئرور    هرا  شره یاندیکی از نقدهایی که همواره از سوی ناقدان هرمنوتیک فلسفی، بر 

ی هرا  شره یاندبرودن   گررا  ینسرب اصرلی هرمنوتیرک فلسرفی وارد شرده،      گذار هیپا عنوان بهگادامر 

هرمنوتیررک فلسررفی را در مقابررل  اساسرراًهرمنرروتیکی اوسررت. ایررن در حررالی بررود کرره گررادامر 

ی سردۀ  شرناات  روش( و هرمنوتیرک  Bilen, 2000: 6یری منبعرث از  ن )  گرا ینسرب ، 7ییگرا خیتار

( 234: 2112روش علوم انسانی مطرح شده برود )گرونردن،    عنوان بهنوزدهم که از سوی دیلتای 

یی همواره با نقد برای فیلسوفان غربی همراه و عمده نقدهای وارد برر  ن  گرا خیتاربنا کرد، زیرا 

بود کره   معتقدمثال نیچه  عنوان به(. Bilen, 2000: 6یی و نهیلیسم بود )گرا ینسبنیز منجر شدن به 

ی هرا  معرفرت  عنوان بهی تاریخی وهود ندارد و  نچه ها معرفتهیچ مالک درستی برای سنجش 

ی از واقعیرت  ا بهرره ، چیزی هز تفسیر مفسرران نیسرت و معلروم نیسرت     شود یمتاریخی مطرح 

ی پیشنهادی دیلتای نیز در نظرر گرادامر بره    شناات روشرمنوتیک (. هBilen, 2000: 6داشته باشد )

 شرد  یمیی منجر گرا ینسبکه به عقیدۀ گادامر به  -دلیل اینکه از سویی مبتنی بر تجربۀ زیسته بود 

(Gadamer,2013: 239 )-  انححار دستیابی به معرفرت درسرت از    فرض شیپو از سوی دیگر بر

روش علروم انسرانی را    عنروان  بره ش بررای معرفری شردن    طریق روش مبتنی بود، قابلیت پرذیر 

 عنروان  بره نباشرد و هرم    گرا ینسبنداشت. از این هنبه او در صدد بود تا طرحی دراندازد که هم 

کار رود. این بود که به  رای فلسفی مرارتین هایردگر مراهعره     روش مناسبی برای علوم انسانی به

هرمنوتیکی بنرا کررد کره روش     توان یمی هایدگر، ها شهیاند برکرد، چرا که وی معتقد بود مبتنی 

یکری   رو نیا(. از Gadamer, 2004: 249های قبلی را نداشته باشد ) علوم انسانی باشد، ولی اشکال

نبرودن   گررا  ینسرب از ادعاهای اصلی و همیشگی گادامر، حتی در هرواب ناقردان هردی ارود،     

 هرمنوتیک فلسفی است.  

هرمنوتیک فلسفی که مبتنی برر فلسرفۀ بنیرادین هایردگر و      اقعاًواین است که  یا  سؤالحال 

که در مقالره نشران    طور هماننیست؟  گرا ینسبی هرمنوتیکی گادامر شکل گرفته است، ها شهیاند

ی فرراوان نتوانسرته اسرت از    هرا  تالشداده اواهد شد، نویسنده معتقد است که گادامر با وهود 

                                                                                                                                        
1. Historicism 
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ضرمنی مرورد    طرور  به. این نکته حتی گراست ینسبیک او یی تخل  پیدا کند و هرمنوتگرا ینسب

تأیید یکی از شاگردان و شارحان اصلی او به نرام هرین گرونردن نیرز قررار گرفرت؛ زیررا او در        

نبرودن   گررا  ینسرب نوشرت و در  ن از  « یری گرا ینسرب هرمنوتیرک و  »ی کره تحرت عنروان    ا مقاله

تیک گادامر این اصرل سرنتی کره در هرر     نویسد که هرمنو هرمنوتیک فلسفی گادامر دفاع کرد، می

ی تراریخی  هرا  نره یزممتن تنها یک معنای درست وهود دارد را رد کررده و قائرل اسرت کره در     

ایرن   عتراً یطب(. Wright, 1990: 6متفاوت، معانی درست متفاوتی برای متن وهرود داشرته باشرد )   

، گروندن نیز منکرر  ن  ی هرمنوتیکی گادامر استها شهیاندیی در گرا ینسبنوعی  تگریحکاسخن 

یری مطلرق اسرت کره نادرسرت بروده، وگرنره        گرا ینسرب تنهرا   دیر گو یمنیست، زیرا او در ادامه 

یی نسبی با حقیقت قابل همع است. از این هنبره در هرمنوتیرک فلسرفی مرا قائرل بره       گرا ینسب

فلسرفی   یی هرمنوتیکگرا تینیعیی قابل همع است و این همع، به گرا ینسبعینیتی هستیم که با 

ی گرادامر  ها شهیاند(. او برای اینکه نشان دهد Grondin,1990: 52 - 53کند )رک:  اللی وارد نمی

ۀ نر یزمکه گادامر معتقد است با اینکره در هرر    کند یم، بیان افتد یدرنمیی مطلق گرا ینسببه ورطۀ 

هرر فهمری نیرز    حال اعتقراد دارد کره    تاریخی شاید متن معنای متفاوتی داشته باشد، ولی در عین

یری  گرا ینسرب و ایرن یعنری    شود ینمدرست نیست و به هر فهمی، فهم درست و مناسب اطالق 

 (. Wright, 1990: 6ی گادامر هایی ندارد )ها شهیاندمطلق در 

کردام نروع از   کره  ابتدا باید بگروییم   مر،گادا یها شهیانددر  ییگرا ینسببرای نشان دادن 

انرواع متفراوتی دارد. سرپس نشران      ییگرا ینسبوست، زیرا ا یها شهیاندمتوهه  ییگرا ینسب

توضی  دهیم که به  تینهادر و  دکن یم شنهادیپدهیم گادامر چه راهی را برای تخل  از  ن 

را در  یری گرا ینسرب ، قرین توفیق نیست و مشکل دهد یمراهی که گادامر پیشنهاد  ،چه دلیل

 . کند ینمهرمنوتیک او حل 

و  7شرنااتی  یری گرا ینسرب عددی دارد که به لحا  کلی به دو قسرم  انواع مت ییگرا ینسب

کلری   ۀدر دو دسرت  اغلرب غیرشنااتی  ییگرا ینسب. شود یمتقسیم  2غیرشنااتی ییگرا ینسب

                                                                                                                                        
1. cognitive relativism 

2. non-cognitive 
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 یری گرا ینسرب ولری بررای    ؛شرود  یم یبند دستهفرهنگی  ییگرا ینسبو  7ااالقی ییگرا ینسب

گرایرری  نسرربی ،7رایرری در صرردقگ نسرربی، 9تدر عقالنیرر یرریگرا ینسرربپررنج نرروع  2شررنااتی

 نسبی دانستن واقعیت، 1تیشناا معرفت
)رک:  شرود  یمر برشرمرده   1یگرایی مفهروم  نسبیو 6

مفهرومی   یری گرا ینسرب (. البته 33 - 33: شنااتیگراییِ  پنج روایت از نسبی یرررسسنکی،  

نیررز اوانررده شررده اسررت  1زبررانی یرریگرا ینسرربو  8معناشررنااتی یرریگرا ینسرربصررورت  برره

(Baghramian,2004: 164  که ناظر به ابعاد مختل )مفهرومی بره معنرای عرام      یری گرا ینسب

                                                                                                                                        

2. ethical relativism :مکاترب  کننرد  یمر ااالقی قضایای مطلق و همیشه معتبرر ااالقری را انکرار     ییگرا ینسب .

ۀ ااالق در این امر اشتراک نظر دارنرد کره اتحراف افعرال بره اروب و برد و بایرد و         حوزدر  گرا ینسبمختل  

نبایدهای ااالقی، از هرگونه قید و نسبت رها نیستند ، بلکه اذعان بره هرر یرک از ایرن قضرایا بسرتگی دارد بره        

ی کره برا تغییرر    ا گونه اهتماعی، به -ی از شرایط اقتحادی ریرپذیتأثموقیعت ااص یا ذهنیت و رهحان فردی یا 

 (.412: 2183ی را تحدیق کرد )واعظی، ا هیقضچنین  توان ینمطرف نسبت، دیگر 

1. cultural practice یی در صفحات بعد توضی  داده اواهد شد.گرا ینسب: در مورد این نوع 
 

1 .Relativism about rationality کرار گرفتره شرده در علرم بره حسرب        یی معیارهرای بره  گرا ینسب: بر طبق این نوع از

و باور بره هرر معیراری، سرااتۀ زمینرۀ       ابندی یم، تنوع کنند یمیی که دانشمندان در  ن کار ها نهیزمهای نظری یا  چارچوب

 (.141: 2181شده و همیشگی است )عرب صالحی،  ی تثبیتهای علم نظری ااص است. الزمۀ این دیدگاه، انکار روش

4. Relativism about truth :های ااصی بستگی دارد و چره بسرا یرک     صدق هر گزاره به زمینه به معنای اینکه

 (.141: 2181عرب صالحی، ) گزاره در زمینه و سیاقی، صادق و در سیاق دیگر کاذب باشد

3. Epistemological relativismمعنای اینکه  نچه برای افراد یرک فرهنرگ، شرناات و معرفرت محسروب       : به

)عررب صرالحی،    ها شرناات نیسرت   گرهنفبرای سایر  لزوماًینۀ فرهنگی یا نظری  نهاست و زم ۀیدی، زاشود یم

2181 :141.) 

3. Relativism about reality :ییها هینظر وابسته به باورها و ،وهود ههان و نفس واقعیت ۀبه معنای اینکه نحو 

 (.141: 2181عرب صالحی، است که به  ن معتقدیم )

3. Conceptual relativism ،کردام برر دیگرری     ی مفهومی متفاوتی وهود دارد کره هریچ  ها شاکله: به معنای اینکه

ۀ ااصری  گوندادنی نیست. هر کس بر اساس شاکلۀ مفهومی اویش، واقعیت را به  رهحان ندارد یا دستکم نشان

 (.141: 2181)عرب صالحی،  کند یمدرستی از واقعیت حکایت  یک به گفت کدام توان ینمو  کند یمتلقی 

8. semantic relativism 

9. linguistic relativism 
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در  یری گرا ینسرب در واقعیت،  ییگرا ینسب. نویسنده معتقد است که هرمنوتیک فلسفی 7است

 تیر نهادر و  یشرناات  معرفرت  یری گرا ینسرب یرا همران    -بره معنرای اسرم محردری     –فهم 

کره گرادامر    برود مفهومی( است. این در حرالی   ییگرا ینسبمعناشنااتی )نوعی  ییگرا ینسب

سرنت در نرزد او دارد، را    ۀکه ارتباط وثیقی با  مروز  -در تلقی ااص اود او  –: زبان اوالً

: تحری  اًیثان( و Pelton, 2005: 38معناشنااتی ارائه داده است ) ییگرا ینسببرای تخل  از 

( و در Gadamer, 2004: 271سرت ) درست نی وهه چیه بهدر فهم  ییگرا ینسبکرده است که 

 نیست.  گرا ینسباین احوص الگویی نیز ارائه داده است که در نظر او 

، میپررداز  یمر  گفتره  شیپر  ییگرا ینسب ۀگان سهدر مقاله ابتدا به توضی  انواع  نبهاز این ه

نشران   تینهادر و  میده یممفهومی را توضی   ییگرا ینسبسپس راه گادامر برای تخل  از 

 . ستین کننده قانعاهیم داد که پاسخ او او

توهه به این نکته ضروری است که وهه امتیاز این مقاله نسبت به  ثرار   ،در پایان مقدمه

در هنرمنوتیرک   یری گرا ینسرب  زمینۀکه از سوی سایر پژوهشگران محترم در  یا استفادهقابل 

در  یری گرا ینسرب : اوالًفلسفی نوشته شده، همین نکاتی است که عرض شد. به این معنا کره  

 اسرت کره  اام و ساده انگاشته نشده و سعی شده  ییگرا ینسبهرمنوتیک فلسفی هرگز یک 

هرمنوتیرک فلسرفی در    چون: اًیثان ؛پیچیدگی عمیق  ن مورد شناسایی و دقت نظر قرار گیرد

در  ن نیرز بایرد    ییگرا ینسبست، پس در بررسی شدنی ا بستر دستگاه فلسفی هایدگری معنا

بره  هردی   طور بهقبلی  یها نوشتهبه این بستر فکری توهه داشت، کاری که در اغلب  امالًک

 یهرا  ر مثرال پدیدارشناسری هایردگری مثرل ارون در       عنروان  بره اسرت.   نشدهتوهه   ن

و هویت هر بحثی را سامان داده است. از این ههرت در هرر    بودههرمنوتیک فلسفی هاری 

باید مورد توهه قرار  ،در  ن ییگرا ینسبز همله بررسی او تحلیلی نسبت به این هرمنوتیک 

دارد کره   یمختلفر انواع  ییگرا ینسب:  اًیثان ؛گیرد و این مقاله این توهه هدی را داشته است

گرادامر  در برابرر  محققان  ی ازتنها برای از  نها مورد ابتالی هرمنوتیک فلسفی است. بسیار

نیسرت. امرا    گررا  ینسرب نیرز اثبرات کررده اسرت کره      و او  اند کردهرا مطرح  ییگرا ینسبنقد 

                                                                                                                                        

 یی معناشنااتی توضی  داده اواهد شد.گرا ینسبیی مفهومی و گرا ینسبمعنا و مفهوم  در مقاله در احوص .2
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است بوده  ییگرا ینسباز قبیل اقسامی از  ،که طرح شده و او نیز پاسخ داده ییها ییگرا ینسب

دیگری که به ایرن اندیشره وارد    یها ییگرا ینسبکه به این اندیشه وارد نیست، اما نسبت به 

داشرت و مروارد مرورد     یری گرا ینسب از انواع یدقیق یبند دستهساکت است. پس باید  شده،

 ییگرا ینسب یها یبررسدر  اغلبابتالی هرمنوتیک فلسفی را دقیق معلوم کرد. این نکته نیز 

 یری گرا ینسرب برا   ۀ: گرادامر در مواههر  ثالثراً  ؛در هرمنوتیک فلسفی مورد توهه نبروده اسرت  

و کامیرابی یرا    کردره این راهبردها اشاباید به راهبردهایی را از روی توهه انتخاب کرده که 

 این مقاله باشد.   یها یبرهستگاز شاید عدم  ن نیز بررسی شود. این نکته نیز 

 ییگرا ینسبوجه مشترک انواع 

دارد،  یا گسرترده  ن، تنروع   یهرا  متعلَّرق ( که به حسب گونراگونی  relativism) ییگرا ینسب

. طبیعی است که ایرن  شود یم( و انکار  ن مطرح absolutism) ییگرا مطلقهمواره در مقابل 

یعنی اموری که  - ییگرا مطلق یها شهیر ۀاواهد شد که هم ییگرا ینسبانکار وقتی موهب 

حتی  ، وگرنهانکار شوند -مبنای معرفت قرار گیرند  توانند یم ینوع بهیک امر مطلق  ۀمثاب به

 ،انکرار نشرود  نیرز   یری گرا مطلرق اصرلی   یها شهیراگر یک نوع از انواع امور مطلق یا همان 

که هیچ معیار اسرتانداردی   گوید می ییگرا ینسبعبارت دیگر  ر  نخواهد داد. به ییگرا ینسب

 برای عقالنیت و تفکر وهرود نردارد   ،که کلی باشد و شامل تغییرات زمانی و تاریخی نشود

(Bernstien, 1983: 8طبیعی است که نقط .)مقابل  ن، این است کره امرور مطلقری وهرود      ۀ

معیاری برای سنجش فکر و تعقل باشند. در  توانند یمو  هستندکه مستقل از اشخاص  دارند

 ییگرا مطلقانواع که تا نشان دهند  اند برشمرده، فیلسوفان سه نوع از امور مطلق را زمینهاین 

 ،که اگرر فرردی حتری یکری از  نهرا را مبنرا قررار دهرد         اند کردهنیز چیستند. ایشان تحری  

 ,Harre and Krauszاواهرد شرد )   گررا  ینسرب  ، نها را انکار کند ۀو اگر همنیست  گرا ینسب

 tردیر گ یمر با انکار هر سه نوع امر مطلرق صرورت    ییگرا ینسب(. به عبارت دیگر، 24 :1996

حتی با عدم انکار یک نوع از  نها نیز محقق اواهد شد. این سه امر مطلق  ییگرا مطلقولی 

 ۀن، یرک امرر پایره و بنیرادین کره زیرسراات اصرلی همر        عبارتند از: عین مسرتقل از انسرا  

که همگان بر  ن اهماع  یههانشمولامر  تینهادر و  ماند یمست و همواره پایدار ها معرفت
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 نبره  ن با سایرین است. از این ه ۀو همین امر وهه ممیز بوده پذیرفتنیو نزد همگان  رنددا

گرایری   ، عبارتنرد از: عرین  انرد  رفتره گکه با هر یک از ایرن امرور مطلرق شرکل      ییها میپاراد

(objectivism ،)گرا انیبن( ییfoundationalism و )یی)گرا ههانشمولuniversalism( )Harre 

and Krausz, 1996: 24) مالک سنجش معناداری، وهود، اوبی، زیبایی و ..  ییگرا نیع . در

 ۀص و از منظرر و زاویر  ارا  طور به ،دید هر انسان ۀاموری هستند که مستقل از منظر و زاوی

چنرین منظرر و    یعنری انکار ایرن مرالک    طبعاًند. شدنی هست کلی طرح طور بهدید نوع انسان 

نیرز معتقدنرد    گراها انیبندسترس نیست.  در ها انسانوهود ندارد یا برای  اساساًدیدی  ۀزاوی

معنراداری،   توان یم ،به یک امر و تنها یک امر بنیادین و زیرسااتی مانا و پایدار یاتکاکه با 

انکار این مبنا، به این است کره چنرین بنیران و     عتاًیطب. یداوبی، زیبایی و مانند  نها را سنج

کره   شرمول ن ههانیز به این معناست که یک امر  یههانشمولنیست.  شدنی زیرسااتی تحور

وهرود دارد کره مبنرای سرنجش درسرتی و       ،مردمان بر  ن اتفاق نظر و اهمراع دارنرد   ۀهم

 .(Harre and Krausz, 1996: 24است )رستی معناداری، وهود، اوبی، ارزش هنری و ... ناد

اگر در اندیشه و مکتبی تنها یکی از این سره عامرل مبنرا قررار گرفتره باشرد،  ن        عتاًیطب

. ولری اگرر در   سرت ینقروی  هرم   ن  یری گرا مطلق ۀولی دره ،نیست گرا ینسبمکتب فکری 

مد نظرر باشرد، یعنری امرری مبنرای       گفته شیپهر سه امر  ی مبنای معرفتا شهیاندمکتب و 

( باشرد،  foundational( و بنیرانی ) objective(، عینری ) universalمعرفت باشد کره ههرانی )  

 ۀتوهه بره ایرن سره ریشر     نبهممکن است. از این ه حالت نیتر یقویی  ن گرا مطلقدرهۀ 

 ،دارد یری گرا ینسرب ادعرای عردم    ، یفکر یبسیار مهم است و اگر فردی یا مکتب ییگرا مطلق

مورد  ۀاز این سه ریشه را بنیان نظری اود قرار داده است. در مسئل کی کدامباید نشان دهد 

مفهومی اسرت بایرد معلروم شرود کره       ییگرا ینسببحث نیز که هرمنوتیک فلسفی گادامر و 

سرک هسرته   مفهومی به کدام امر مطلق از موارد فوق تم ییگرا ینسبگادامر برای تخل  از 

 به نتیجه برساند.   اواهد یمو تحت چه پارادایمی این مهم را است 

 در واقعیت ییگرا ینسب

وهود ههان و اودِ واقعیرت بره باورهرا و     ۀنحودر واقعیت به این معناست که  ییگرا ینسب



044   ،7911، بهار 7 ة، شمار71دورة فلسفه دین 

 :2182)سرنکی،   پذیرنرد  از  نها تأثیر می دستکم رای اند وابستهمعتقدیم به  نها هایی که  نظریه

که گویی بطالن  ن واض  است، چرا که در  بودهبه صورتی  ییگرا ینسب( این تعری  از 32

ندارد. امرا  ربطی ات او یههان و واقعیت  ن، مستقل از انسان است و به  را و نظر ،هر حال

موارد به صرورتی نیسرت کره     ۀکه بیان ایشان در هم دهد یماندیشمندان نشان  یبررسی  را

ترتیرب   و بره ایرن   موکرول کننرد  بشرر   یهرا  شره یاندهان ارارا را بره   به وضوح واقعیت ه

کره   شرود  یمبلکه در برای مکاتب فکری مشاهده  ؛ساده و واض  را رقم بزنند ییگرا ینسب

. ایرن  شود یمانسان مرتبط  دید ههانبه عقاید و  تینهادر  ی،ا دهیچیپواقعیت ههان به نحو 

مثرال اگرر کسری     عنروان  بره در واقعیت هسرتند.   یگرا ینسب، ولی باز هم تأمل را هرچند با 

 ،به نظریات علمری مختلر  بسرتگی دارد و در هرر نظریره      ،ات  نههان یا واقعیبگوید که 

 روشرن در واقعیت به وضروح در  ن   ییگرا ینسب، هههان و واقعیت به طریق ااص  ن بود

مستقل و بیررون از  ما منکر ههان و واقعیت که ولی اگر فردی یا مکتبی بگوید  ،بود اواهد 

داریم که در دسترس ما قررار دارنرد، یعنری برا      سروکارولی ما تنها با ههانی  ،انسان نیستیم

و شرکل پیردا    انرد  یا برای مرا سرااته شرده    اند افتهیداریم که برای ما ظهور  سروکارههانی 

نره بره   و  ترر  دهیر چیپولی به نحروی   ،در واقعیت ر  داده است ییگرا ینسبباز هم  7اند کرده

(. در این عقیده ههان در دسترس در هر حال ههانی 31 :2182نحوی ساده و اام )سنکی، 

برا   تیر نهادر است که برای انسان ظهور یافته و برای او فهم شده است و سروکار فرد نیرز  

ولی در  ،همان است. در این تفکر ههان فیزیکی بیرون و مستقل از انسان به کلی نفی نشده

نیرز   سمی ل دهیاحتی به  ییگرا ینسبه کلی کنار گذاشته شده است. این نوع از مقام شناات ب

و است منجر اواهد شد. زیرا انسان را در ههان اودش و نه در ههان واقع مستغرق کرده 

 . دهد یمهای  ن را در  ن اتمسفر شکل  تمام شناات

 مفهومی  ییگرا ینسب

هرای کرالن    شنااتی و بره چرارچوب   ییگرا ینسبمفهومی نوعی از  ییگرا ینسببیان شد که 

                                                                                                                                        
1. Made-up world 
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برشرمرد کره    تروان  یمنیز  تر ییهزدو نوع  ییگرا ینسبمفهومی مربوط است. برای این نوع 

ولری مرا بره لحرا  تمییرز  ن از       ،شرود  یمر با همین نام اوانده  معموالًیکی از  نها هرچند 

، نروع  مییگرو  یمر  مفهومی به معنای اراص  ییگرا ینسبمفهومی مقسمی، به  ن  ییگرا ینسب

مزبور را توضری    ییگرا ینسبمعناشنااتی است. در زیر هر دو نوع  ییگرا ینسبدیگر  ن نیز 

 اواهیم داد. 

 مفهومی به معنای خاص ییگرا ینسب

یی مفهومی به معنرای عرام اسرت، بره     گرا ینسبیی به معنای ااص که اود قسمی از گرا ینسب

و عبرارت از  ن   7شرود  یمر زبان و ههران مربروط   مالحظات فلسفی در مورد رابطۀ بین ذهن، 

است که در رویارویی ما با ههان ارارا ایرن قابلیرت وهرود نردارد کره ههران کمرا هری و          

هرا و   ۀ چرارچوب لیوسر  صورت واقعی  ن مورد ادراک ما قرار گیررد. زیررا ادراکرات مرا بره      به

ی شرده و  گرر  واسرطه ۀ اودمان که تنوع زیادی هم دارنرد،  پردااتهای مفهومی سااته و  نظام

عبرارت دیگرر هرر  نچره مرا دربرارۀ ههران         (. بره Baghramian,2004: 162) شروند  یمر محقق 

گوییم، همه ها، از طریق مفاهیم اودسااتۀ اودمان است. حتی مفاهیم ساده و اولیره نیرز    می

های ممکن و متفراوتی   های مفهومی هستند که با موقعیت فرض و وابسته به پیش ندهست  یفرد

طور کلی از  به تواند ینمکار دارند. لذا تا وقتی که فکر کردن ما مورد توهه است، واقعیت سرو

یی عالوه بر این ادعا معتقد گرا ینسب. این نوع (Hintikka, 1972: 457)مفاهیم هدا و رها باشد 

های مفهومی نیز متفاوت هستند و هیچ امر بیرونری نیرز وهرود نردارد کره       است که چارچوب

                                                                                                                                        

یی مفهومی، به معنای ااص است که هر گرا ینسبیی فرهنگی است که شبیه گرا ینسبیی، گرا ینسبانواع  یکی از .2

، ولری تفراوتش برا    شود یمپذیری ادراکات از زبانی و فرهنگی به زبان و فرهنگ دیگر مربوط  دو به مقولۀ ترهمه

یی مفهومی این مسئله را به لحرا   گرا ینسبیی مفهومی به دلیل زاویۀ دید  ن به این موضوع است، زیرا گرا ینسب

یی فرهنگی به لحا  تجربه و مشاهدات عینی این مسئله را کراوش اواهرد   گرا ینسب، ولی کند یمفلسفی بررسی 

ها و اقوام مختلر ، عقایرد و    که فرهنگ شود یمیی فرهنگی بیان گرا ینسب(. در Baghramian,2004: 162کرد )

ها و هنجارهرا و ... اسرت و فرهنرگ     مبنای سنجش درستی و نادرستی ارزش ها باورهای مختلفی دارند که همان

 ها باشد. واحد و ههانشمولی نیز در این زمینه وهود ندارد که مبنای شناات همۀ ارزش
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 .(Baghramian, 2004: 163های مفهومی مبتنی برر  ن سرنجش و قضراوت شروند )     چارچوب

یری مطلرق   گرا ینسرب های مفهومی در نزد همگان یکسان باشد، برا   طبیعی است اگر چارچوب

سرت.  گرا ینسرب یی در  ن راه دارد، هر چند از حیثی نیز هنوز گرا مطلقرو نیستیم و نوعی  روبه

( objectivismیری ) گرا نیعگفته،  سه نوع از امور مطلق پیش زیرا در این فرض، هرچند در بین

( انکار نشده است، پس صررف نظرر از شرناات    universalismی )ههانشمولانکار شده، ولی 

های افرراد در   (، مالکی برای درستی یا نادرستی شنااتobjectsواقع و اعیان بیرون از انسان )

 دهرد  ینمی ر  شناات معرفتیی گرا ینسبرد، پس نسبت با هم و نه در نسبت با واقع وهود دا

ی است که گفتیم شاید یک اندیشه یا مکتب فکری تنهرا براروردار از یرک    ا نکتهو این همان 

ی کره  ا عرصره باشد که به همان میرزان و در   گفته شیپۀ گان سهمبنای مطلق در بین مبانی مطلق 

برا فررض تفراوت     عتراً یطبو نه بیشرتر.  اواهد بود  گرا مطلق ن امر مطلق در  ن کارکرد دارد، 

ی از ارارا  ریر گ مفهروم هرای مختلر     هرا و زبران   های مفهومی دستکم در فرهنگ چارچوب

یری  گرا ینسرب و ایرن نروع    شرود  یمر ی منتفی ریپذ ترهمهمتفاوت اواهد بود و به همین دلیل 

 شرود  یمر ی منجرر  شرناات  معرفرت یری  گرا ینسرب یی فرهنگی و همچنرین  گرا ینسبمفهومی به 

(Baghramian, 2004: 164 .) 

 معناشناختی ییگرا ینسب

در  شران هگایهامعناشنااتی بره ایرن معناسرت کره معرانی کلمرات تروابعی از         ییگرا ینسب

فرهنگری   ۀچون هرر زبران مرکرب از یرک مجموعر      پسااص اودشان هستند،  یها زبان

و قابلیرت   اواهد بودفرد است، پس معانی کلمات در  ن زبان نیز ااص اودش  منححر به

از  ایرن تلقرری  .(Harre and Krausz, 1996: 34دیگررر را نردارد ) کامرل برره زبران    ۀترهمر 

معنای کلمات در یک زبان را در نسبت برا   یریپذ ترهمهمعنایی به لحا  اینکه  ییگرا ینسب

 یریپرذ  ترهمهمورد توهه قرار دهیم، دارای بعد ههانی است و به لحا  اینکه  ها زباندیگر 

ات در یک ساحت و حوزه یک زبان را در نسبت به دیگر سراحات همران زبران    معانی کلم

کره همرین نروع نیرز گریبرانگیر       هرم هسرت  نظر قرار دهیم؛ دارای بعد محلری و برومی    مد

و   یترأل وقتری برین زمران     براور دارد کره  زیرا هرمنوتیک فلسفی  ،هرمنوتیک فلسفی است
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که کلمات و همالت وهود ندارد معنایی توههی واقع شود، امکان فهم  شایان ۀتفسیر فاصل

 ۀ، بره عبرارت دیگرر برا وهرود فاصرل      شدند یمو با مراد متکلم بیان  داشتند  یتألدر زمان 

به زمان و سراحت مفسرر امکران     ،مؤل قابلیت انتقال معانی اولیه از زمان و ساحت  ،زمانی

 کنرد  یمود را پیدا ندارد و از این ههت، معنای متن معنایی است که در افق مفسر هویت ا

متفراوت   شایدو در هر مفسر و برای یک مفسر در افقهای مختل  نیز  شود یمو تازه الق 

زیرا وقتی معنای یک متن واحرد   ،ناظر به همین مسئله است قاًیدقباشد. سیالیت معنای متن 

و امکان دسترسی به معنای مطررح در   شود یممتفاوت  حتماًهای مختل   در ساحات و افق

 معناشنااتی ر  داده است.  ییگرا ینسبهرگز وهود ندارد،  ،ک ساحت و افق دیگری

کره هرر سره ریشرۀ      دهرد  یمر یی وقتری ر   گرا ینسباز این بیان شد،  قبلکه  طور همانالبته 

یری  گرا نیع(، universalismیی )گرا تیعمومیی یا گرا ههانشمولیی که عبارت بودند از گرا مطلق

(objectivism و )گرا نایرربن( یرریfundationalism  انکررار شرروند. از ایررن ههررت )یرری گرا ینسررب

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     

گرایری را برگزیرده و در هرمنوتیرک ارود      ریشه از مطلرق یی معناشنااتی، کدام گرا ینسبفرار از 

نباشرد یرا    گررا  ینسباشراب کرده است. زیرا اگر یک مکتب فکری بخواهد در ناحیۀ معناشناسی 

( باشد، به این طریق که در  ن زبرانی از  universalism( )قائل به گرا ههانشمول) گرا تیعمومباید 

از زبانی به زبان دیگر یا در یک زبان، از افقری بره افرق     ها ترهمهوهود داشته باشند که در   یمعان

صورت کره در   ( باشد، به اینobjectivism)قائل به  گرا نیعدیگر محفو  نگه داشته شوند یا باید 

( مسرتقل، از عقایرد و   mattersوسریلۀ موضروعاتِ )   ی وهود داشته باشند که بها یمعان ن مکتب 

( باشرد، بره   fundationalism)قائرل بره    گررا  انیر بند یرا بایرد   عالیق انسانی ثابت و مسرتقر باشرن  

ی از واحدهای اصلی و مقدماتی معنا در  ن تعری  شده باشرد کره   ا هیپاۀ مجموعصورت که  این

(. در Harre and Krausz, 1996: 35ی زبرانی سرااته شروند )   ها واژهاز  نها معانی همۀ عبارات و 

 عنروان  بره شرود.   حسروب مری  میی معناشنااتی گرا یسبنصورت  ن مکتب فکری گرفتار  غیر این

قررار   هرا  پررداز  ۀ زیرادی از نظریره  عرد ( هرچند مرورد نقرد   nominalism)قائالن به  نامگراهامثال 
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ی از موضروعات و اعیران   ا شرده  ، با اتخاذ این مبنا که ههان مرکرب از مجموعرۀ مرترب   اند گرفته

ترا هرر سره ریشرۀ      اند کردهات هستند، تالش اصلی و اولیه است که مدلوالت اصلی و اولیه کلم

(. در نرزد ایشران   Harre and Krausz, 1996: 37کننرد )  نیترأم یی را در نظام فکری اود گرا مطلق

منزلرۀ   اعیان اارهی که در همه هرا یکسران و ثابتنرد، مردلول کلمرات بروده و کلمرات نیرز بره         

. انرد  شرده ی برر کلمرات قررار داده    ی متحلبی هستند که توسط فرد یا افرادها نشانهو  ها برچسب

نوعی حاکی از یکسرری   طور دستور زبان نیز، به ترکیب همالت، وضع حروف و هیآت و همین

های واقعری اودنرد    یی برای مدلولها ناممنزلۀ  واقعیات اارهی هستند که از این هنبه  نها نیز به

 اارهی ریشه دارند.   و بر این اساس همۀ معانی )چه درکلمات و چه در همالت( در اعیان

بره کردام مبنرا     ،از این ههت باید دید که هرمنوتیک فلسفی برای تخل  از این نسبیت

 تمسک کرده است.

 یشناخت فهم ییگرا ینسب

در معنای اسم محردری  ن اارذ شرده اسرت کره نتیجرۀ       « فهم»یی در فهم، گرا ینسبدر عبارت 

احد شاید به انحای مختلر  ر  دهرد، امرا    فرایند یا عمل فهمیدن است، زیرا فهمیدن یک ابژۀ و

در  انراً یاحشده بررای افرراد مختلر  کره      ی حاصلها فهممسئله متمرکز در نتیجه است.  یا برای 

انحای مختل  ر  داده است، مالک واحدی بررای قضراوت و تشرخی  درسرتی از نادرسرتی      

معتبر، ثابت و غیرتراریخی   یی در این زمینه به این معناست که معیارگرا ینسبوهود دارد یا ایر؟ 

   (.412: 2183وهود ندارد )واعظی،  ها فهممستقل از افراد( برای تشخی  درستی و نادرستی )و 

باشرد کره در  ن معرفرت     یشرناات  معرفت ییگرا ینسبهمان  شاید ییگرا ینسباین نوع 

 شراید مختلر    یهرا  نره یزمبرای افراد مختل  به حسرب   –داده  یا همان فهم ر  –حاصل 

بودن این اندیشه به ایرن اسرت کره اگرر      گرا ینسبمتفاوت و همگی هم درست باشد. وهه 

بره لحرا  عقلری     اتفاقاًمعرفت را همان باور صادق موهه بدانیم، صادق بودن باورهایی که 

محقرق باشرند. در    شراید مختل  فرهنگری و غیرر  ن    یها نهیزمبسته به  ،اند شدهتوهیه نیز 

معرفرت محرب و    یشرناات  معرفرت هایگزین مفهوم  «فهم»فی، حقیقت در هرمنوتیک فلس
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در فهرم را   یری گرا ینسرب است کره   ( و از این نظرBilen,2000: 8است )محب شده  ۀتجرب

 دانست. یشناات معرفت ییگرا ینسبهمان  توان یمنوعی  به

 هرمنوتیكی گادامر  یها شهیانددر  ییگرا ینسبرسوخ 

حاصرل   ییگرا ینسبنوزدهم و  سدۀ ییگرا خیتاردر برابر هرمنوتیک فلسفی را  اساساًگادامر 

که تمرکز فلسرفی   نظر بودهاز این  و گذاشتهبنا  (در فهم بود ییگرا ینسبکه از هنس )از  ن 

فهم را در کانون توهه اود قرار داده است. او برای حل این معضل که به تبع، بره   ۀبر مقول

، سازوکاری در هرمنوتیک فلسفی اواهد بودنوط ممعناشنااتی نیز  ییگرا ینسبحل معضل 

از و های فکرری او   حال زیرساات ، اما در عینشود یمچیده است که در ادامه توضی  داده 

گرفتاری  ۀنشاندهنداست که در اور توهه بوده و  یا مقولهاود  ،همله تلقی او از حقیقت

 یری گرا ینسرب ابتردا   نظرر این نسبت به واقعیت است. از  ییگرا ینسببنیانی او به  یها شهیاند

، سپس به تدابیر او در دو نوع دیگر میکن یماو را بررسی  یها شهیاندمعطوف به واقعیت در 

 . اواهیم کردنسبت به  نها ابراز را و نقد اود  پردازیم می ییگرا ینسب

 گادامر یها شهیاندنسبت به واقعیت در  ییگرا ینسب

حقیقرت و  »ادامر بنا بره تحرری  ارود او در کتراب     هرمنوتیکی گ یها شهیاندمبنای فلسفی 

( و روش او در Gadamer,2004: 254بنیرادین مرارتین هایردگر اسرت )     ۀفلسف اغلب« روش

نره پدیدارشناسری مراهوی     و)هرمنوتیک فلسفی نیز به تبع هایدگر پدیدارشناسی وهرودی  

دیدارشناسری  که پ کند یماست. او اود در کتاب اصلی هرمنوتیک فلسفی تحری   (هوسرل

های  تحلیل ۀ( و همxxxiii :2013 ,Gadamer) دهد یمدید او به مسائل را تشکیل  ۀزاوی ۀهم

 پدیدارشنااتی قحرد شرده و مرورد توهره قررار گرفتره اسرت        صرفاًاو از زبان، در معنای 

(xxxiii :Gadamer, 2013از این ه .)تلقی او از حقیقت نیز بر همین اساس شکل گرفته  نبه

االمری اشیا که مستقل از انسان اسرت و ههران    پدیدارشناسی، کنه و واقعیت نفس است. در

کره  )تمرکز بر ظهرور  نهرا برر انسران      ۀشده و هم گذاشتهبه کناری  ،بیرونی را تشکیل داده

پدیردارهای   ۀ(. در این تلقی به مجموعر 232 :2183است )هایدگر،  (شود یمپدیدار اوانده 
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وهرودی   ۀمنزلر  و فرد به اارا از  ن دسترسری نردارد و بره    ودش یمههان او گفته  ،هر فرد

اعتقراد  اندیشمند بنیانی هرمنوتیرک فلسرفی    عنوان بهشده در  ن ههان است. هایدگر  پرتاب

(. ایرن نگراه   Heidegger, 1962: 417هیچ ههرانی هرم نبرود )    ،اگر هیچ انسانی نبود دارد که

یکری از شرارحان   ( 7ه قرول رابررت دسرتال   تلقی گادامر از حقیقت را نیز شکل داده است. ب

در  کامرل طرور   بره تلقی گادامر از حقیقت همان تلقی هایدگر از حقیقت اسرت کره    )گادامر

(. در پدیدارشناسری وهرودی   Dostal, 1994 : 47) بستر پدیدارشناسی شرکل گرفتره اسرت   

اسرت    مرده بررای انسران   رد شرده و از افرا بره    هایدگر، حقیقت همان پدیدار یا امر  شکار

(Dostal, 1994: 48    در پدیدارشناسی انسان تنها با ظهورات اشیا برا ارود سرروکار دارد و .)

 .شوند یمهم به حقیقت توصی   ها همان

در ایررن تلقرری، ههرران اررارا و مسررتقل از انسرران یررا همررین ههرران فیزیکرری و حترری 

کلری کنرار    لکره بره  و ب خواهد شدنولی در فرایند فهم نیز وارد  ،شود ینممابعدالطبیعه انکار 

و  گیررد  قررار مری  . در این بستر فکری پدیدار است کره محرور هرر فهمری     شود یمگذاشته 

اعرم از  )حقیقت نیز همان اواهد بود. این حقیقت همان چیزی است کره از طریرق شریء    

 .  کند یمو برای ما ظهور پیدا  رسد یمیت ما ؤبه ر (شیء اارهی یا یک گفتار

مربوط به واقعیت بیان شد، ایرن توصری     ییگرا ینسبط به طور که در بخش مربو همان

 ن است. زیرا بیان شد کره هرر    ۀولی از نوع پیچید یی،گرا ینسباز واقعیت و حقیقت نوعی 

کلری   را انکار کند یرا اگرر  ن را بره    مرا ازبیرون یا ههان وهود واقعیت فیزیکی تفکری که 

فهم را معطوف به ههران در دسرترس    ۀو هم داند ینم، ولی  ن را در دسترس کند ینمانکار 

، نروعی  داند یم (یا به تعبیر پدیدارشنااتی ههان ظهوریافته)شده برای ما  یا ههان شکل داده

 (.31 :1381نسبت به واقعیت است )سنکی،  ییگرا ینسباز 

 گادامر  یها شهیاندشناختی در  معناشناختی و فهم ییگرا ینسب

 یهرا  شره یربایرد یکری از    دسرتکم معناشنااتی نشرود،   ییگرا ینسبگادامر برای اینکه دچار 

                                                                                                                                        
1. Robert J. Dostal 
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یرا   گررا  تیعمومرا مبنا قرار دهد. زیرا اگر مکتب فکری او نه  ییگرا مطلق ۀگفت شیپ ۀگان سه

 گرررا انیرربن( و نرره objectivist) گرررا نیعرر( باشررد، نرره  universalistگرررا ) شررمولنهها

(foundationalist ،)ًزمینرۀ گرادامر در   ۀدر زیر به بررسی اندیشر اواهد بود.  گرا ینسب حتما 

 اتخاذ هر یک از این مبانی اواهیم پرداات.

 ییگرا ینسبحل گادامر برای تخلص از  راه . 9

کررده اسرت کره از    ارائره  هایی  مالک ۀبه ارائ ،گادامر برای ادارک معانی تحدیقیه و تحوریه

 ۀ نها به ارائر  بارۀکه گادامر در مینک یمکه ما ادعا  یا هیتحورتخل  یابد. معانی  ییگرا ینسب

مستقر در ههان فیزیکی مسرتقل از   یمعانی اشیا زمینۀدر بیانات گادامر در  ،پردازد یممالک 

که گادامر نسربت   میکن یمکه ما ادعا  یا هیقیتحدو معانی  اند شدهانسان و پیرامون او مطرح 

 . اند شدهاست و فهم  نها ارائه  معنای متون زمینۀ، در پردازد یممالک  ۀبه  نها به ارائ

 معانی تصدیقیه زمینۀشده در  حل ارائه راه (الف

که او در معنرای تحردیقی    دهد یمشده از سوی گادامر نشان  بررسی افکار و معیارهای ارائه

یی و تخل  از نسبیت، بره  گرا مطلقمبنای  عنوان به( objectivismیی )گرا نیعمتون با معیار 

 کند یمتالش  ییگرا ینسبتخل  از  ( و در عوض برایBilen,2000: 11هد مخال  است )

( مشکل نسبیت را حل کنرد.  universalismیی )گرا ههانشمولیا  ییگرا تیعمومبا مبنای که 

زیرا او تالش کرده است که هم معنا و هم فهم را به یک امر هامع و عمومی بازگرداند کره  

قرار گرفتره باشرد. وی در    همقبول و استناد همگان  دحال مور ها و در عین مستقل از انسان

 ن امرر هرامع و    عنروان  بره را  «زبران »دیگرر   ۀو در مرحلر  «سنت»در یک مرحله  زمینه این

 .کند یمعمومی معرفی 

سنت نزد گادامر اتمسفری است که همواره فررد درون  ن قررار دارد و از  ن هریچ گریرزی     

ۀ تراریخی  عقب(. مراد او از سنت نیز Gadamer, 2004: 283)ندارد و  ن اتمسفر بر او مهیمن است 

ی او برا هرر چیرز دیگرر و     ریر گ ارتبراط )زمانی و مکانی( فرد اسرت کره بسرتر و زمینرۀ اصرلی      

عحرر او مشرترک    های هرم  است و در بین همۀ انسان اش هیثانوی اولیه و ها شنااتۀ دهند سامان
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 ن بره دالیرل     یاعتبارسنجمنطقی نیست که برای  رو در نظر او سنت، بنیانی عقلی و است. از این

االذهانی است که سراحتی وراعقلری و ورامنطقری دارد     ، بلکه امری بین7عقلی و منطقی نیاز باشد

(Gadamer, 2004: 281   که زمینه و بستر ظهور و بروز هر چیزی برای فرد است. در ایرن تلقری )

های هر یک از افرراد را   رک است و افقشود که بین همگان مشت سنت امری عمومی محسوب می

االذهانی بروده و   . البته در نزد گادامر سنت در عین اینکه امری عمومی، کلی و بیندهد یمتشکیل 

پذیر است و این تغییر در طول زمران اتفراق    به قول گادامر اینرسی زیادی دارد، ولی باز هم تغییر

ل برای کسانی که در شرایط زمانی و مکرانی برا   (. ولی در هر حا Gadamer, 2004: 282) افتد یم

ۀ سنت، شرکل دادن بره   بالفاصل ریتأثهم اشتراک دارند، سنتشان یکسان است. او معتقد است که 

ی فرد است که همواره با او همراه هستند. ارهاع به ایرن امرر عمرومی    ها یشداوریپافق ذهنی و 

اتش بر فهم را، نقطۀ رهایی هرمنوتیک ارود  قدری مهم است که بحث از  ن و تأثیر نزد گادامر به

 (.  Gadamer, 2004: 278) شمرد یبرم

  یاصرل  ای وهیش او ۀاست. زبان در اندیش «زبان» ۀ موزگادامر  یها شهیانددیگر در  ۀ موز

. در واقع در نرزد گرادامر زبران نمرود و     دهد یمفرد با دیگران ر  است که در  ن تعامالت 

از این ههت زبان نیرز امرری مشرترک     ،که امری مشترک بودظهور سنت است و سنت هم 

. از سوی دیگر گادامر معتقد است که چون سنت در هر فهمری حضرور   شود یمبین همگان 

هرم  پس هرر فهمری زبرانی     (سازد یماو را  یها یشداوریپطور  که افق فرد و همین چرا)دارد 

ندارد و همیشره تروأم برا  ن و در    از زبان هدایی هر تعقل و اندیشیدنی  نبهو از این ه هست

کره سرنت    کنرد  یمر از این هنبه است که گرادامر بیران    .(Pelton, 2005: 38قالب  ن است )

وسریلۀ  »(. در نزد گادامر زبان Gadamer, 2004: 295در اصل زبانی و کالمی است ) ضرورتاً

                                                                                                                                        

عیرت و  یی افراطی عحر روشرنگری، بره مره  گرا عقلبودند که در برابر  ها ستیرومانتگادامر معتقد است که این  .2

ۀ اود را به ژیوۀ سنت استناد و این نوع از مرهعیت را قبول کردند. لذا به برکت  نهاست که سنت هایگاه تیاتور

هرا زیراد اسرتفاده و بره      دست  ورد. از این ههت گادامر در مباحث اود در مورد سنت، از مباحرث رومانتیسرت  

وید اعتبار سنت، به اثبات عقلی نیرازی نردارد، بره بیانرات     . او برای اینکه بگکند یمبیانات ایشان نیز بسیار استناد 

 .کند یمها استناد  رومانتیست
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مرومی عراملی   یرک مبنرای ع   عنوان به تواند یم( که Bilen, 2000: 11است )« ارتباطی عمومی

 برای هلوگیری از نسبیت باشد. 

پدیدارشنااتی است، از این هنبره زبران    کاملطور  شایان ذکر است که نگاه گادامر به زبان به

هرا و کلمرات و همرالت نیسرت، بلکره زبران یکری از         ۀ دال و مردلول مجموعر  صرفاًدر نزد او 

جربرۀ افرراد از ههران اسرت     ی )با همران زاویرۀ دیرد پدیدارشناسری( ت    شناات یهستسااتارهای 

(Bilen, 2000: 11به .) هاست، که ههران   عبارت دیگر زبان یک واسطۀ عمومی بین ههان و انسان

. از ایرن ههرت زبران    دهرد  یمر در پدیدار شدن برای انسان، اود را در این قالرب بره او نشران    

امر، سنت و زبران  داده برای فرد است. در حقیقت نزد گاد دهنده به تجربیات یا ظهورات ر  شکل

بسیار به هم مربوط و در  غوش هم هستند، سنت  ن اتمسفری است که فرد در  ن زندگی و برر  

ی ریر گ ارتباطور است و زبان عینیت این اتمسفر در تعقل و  و در  ن غوطه کند یماساس  ن فکر 

یرک   عنروان  بره  عبارت دیگر در نزد گادامر ، زبان نباید شود. به او با ههان و دیگران محسوب می

ۀ قبرلِ زبرانی کره ابتردا فهرم      شیاند اساساًامر ثانوی یا مستقل از اندیشه دیده شود. زیرا در نزد او 

سازی شود، وهود ندارد. زبان همان اسلوبی است که از طریرق   وسیلۀ زبان مفهوم شود و سپس به

هر زبان و هر سرنت  (. بر این اساس Pelton, 2005: 40) شوند یم ن تجربه، تفسیر و فهم ممکن 

شود و در نتیجه از طریق زبان اسرت کره مرا ههران را      محسوب می 7یک نظرگاه نسبت به ههان

 (.Pelton, 2005: 40) میکن یمتجربه 

عمومی برای هر ادراک، گادامر  ۀدو امر در هم تنید عنوان بهدر کنار معرفی زبان و سنت 

به معنای ههران پیرامرون انسران     ،از معانی. یک دسته گذارد یمبین دو دسته از معانی تمایز 

 یا هیقیتحرد دیگر به معانی  ۀو دست دهند یممعانی تحوریه را شکل  بیشترهستند که مربوط 

 .  شوند یمند که در متون متبلور ارتباط دار

باید در موقعیت هرمنوتیکی هر فرد معنرا   ،معانی معتقد است که معنای متن زمینۀاو در 

هرر  کره  معتقرد اسرت    ویمعنای متن ممکن نیست.  عنوان بهمراد متکلم  شود و دستیابی به

مفسرر از مرتن شرروع     سؤالو این دیالو  با  دهد یمفهمی با دیالو  بین مفسر و متن ر  

                                                                                                                                        
1. a view of the world 
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کره   اعتقراد دارد . او ابرد ی یماصالح  ن ادامه  اناًیاحمفسر و  سؤالو با پاسخ متن به  شود می

مفسر اصالحی نداشته باشد.  سؤاله دیگر متن نسبت به ک رود یماین دیالو  تا هایی پیش 

 قبل از  ن، متن معنایی ندارد.   گرنهو ،شود یمدر این حالت است که معنای متن تازه الق 

 ؛زبانی و امر مشترک بین متن و مفسر همان زبران اسرت   اوالًدر نظر گادامر این دیالو  

کره مفسرر    شود ناشی می ن نیز از سنتی  مفسر بر مده از افق فکری اوست که سؤاالت: اًیثان

بخشی  ،او هستند سؤاالتدهنده به  مفسر نیز که ههت یها یشداوریپ. کند یمدر  ن زندگی 

سرنتی   ۀنوعی سااته و پردااتر  ترتیب  نها نیز به که به این شود محسوب میاز افق ذهنی او 

ادش بره امرور مشرترکی    ابعر  ۀ، فهم در همر نبههستند که مفسر متعلق به  ن است. از این ه

است که  نها نیز مالک درستی و نادرستی فهم هستند. معنا نیرز  متکی همچون سنت و زبان 

 ۀنتیجر  ،زیررا ححرول معنرا    ،اسرت مبتنری  به همین منوال بر امور مشترک و عمومی مزبرور  

برر ایرن امرر     کامرل طور  بهاز این ههت اگر اود دیالو  و دیالو  بین متن و مفسر است 

  یست؛ناست، پس  ن نیز نسبی مبتنی مشترک 

 شده برای معانی تصوریه حل ارائه راه (ب

سخن گفته که گویی  چناناارهی هستند،  یکه ناظر به ماهیت اشیا یا یمعان بارۀگادامر در

شده در این مروارد   زیرا او مالک درستی معانی درک ،معناشنااتی است ییگرا تینیعقائل به 

نه اینکه هر معنایی که تحور شود، بتوانرد درسرت و گرواه     ،داند یمهمان شیء اارهی  ،را

در بخش سوم کتراب   «7ههان ۀتجرب عنوان بهزبان »شیء اارهی باشد. او در ذیل سرفحل 

 ،ماننرد فیزیرک    یعر یطبعلوم  نویسد یم، و دیگو یمنفسه اارهی سخن  اود، از موهود فی

ایرن   ۀور کار ارود دارنرد و تنهرا نقیحر     نها را در دست یها یژگیوو  وهودهاشناسایی این 

بفهمنرد، زیررا ابرزار  ن را در ااتیرار      تواننرد  ینمر علوم این است که هرگز کلیت ههران را  

تنها چیزی که در نزد گادامر ایرن   ،ندارند. در عوض، باتوهه به  نچه در گفتار قبل بیان شد

(. از این راه است Gadamer, 2004: 449است، فقط زبان است ) گر هلوهکلیت ههان در  ن 

                                                                                                                                        
1. Language as experience of the world 
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. معیرار درسرتی ایرن    دهد یمکه این حقیقت اود را در قالب بیانات زبانی به دیگران نشان 

، یک ههران بیشرتر نیسرت و    شود می گر هلوهنشانگری نیز این است که ههانی که در زبان 

ر قررا  (با هر زبانی کره باشرند  ) ن نیز همان ههان بیرونی است که در مر ی و منظر همگان 

طور مستقیم با ایرن ههران واقرع ارتبراط برقررار و  ن را تجربره        . در واقع هر زبانی بهدارد

 (. Gadamer, 2004: 449) کند یم

 معانی تصدیقیه و فهم آنها زمینۀشده در  حل ارائه نقد راه . 2

زبان و سنت ترالش کررد کره برا تردارک امرری عمرومی و کلری          ۀگادامر با عنایت به مقول

(universal )کره در ایرن امرر موفرق      رسرد  یمر نظر  برای فهم و معنا ایجاد کند. اما به یا هیپا

 یری گرا ینسرب سرت و هرم از   مبتالهرم بره نسربیت معناشرنااتی      ،او ۀدیر ازیررا ایرن    ه،نبود

 ن سرخن   زمینرۀ رسرو  نسربیت معناشرنااتی در     زمینره . ابتردا در  برد یمرنج  یشناات فهم

 بحث اواهیم کرد.شنااتی  ن  منسبیت فهدربارۀ و سپس  مییگو یم

 شده از سوی گادامر حل ارائه معناشناختی در راه ییگرا ینسب (الف

که معنا از یرک زبران بره     دهد یممعناشنااتی وقتی ر   ییگرا ینسب ،گونه که بیان شد همان

نباشرد. در   پرذیر  انتقرال  ،زبانی به ساحت دیگر همان زبان زبان دیگر یا از یک ساحت درون

و استناد معنا به امر مشرترکی همچرون زبران و     دهد یمهمین اتفاق ر   قاًیدقگادامر نیز نظر 

را  مؤلر  داشرته و مرراد    مؤل : معنا از افقی که اوالًزیرا  ،کند ینمسنت نیز مشکل را حل 

کاربردی بودن معنا  ۀ موز. زیرا بر اساس شود ینمبه افق مفسر منتقل است،  داده یمتشکیل 

ی در نرزد  7و مرراد از معنرای کراربرد    بروده معنای متن، معنای کراربردی  ن   ،مردر نظر گادا

عبرارت از   ،دهرد  یمر گادامر نیز معنایی است که متن در موقعیت هرمنوتیکی فعلری مفسرر   

(. دلیرل  Gadamer, 2004: 321 and 329معنای متن در موقعیت هرمنروتیکی مفسرر اسرت )   

و حتی  ن را کانون مرکزی هرمنوتیک ارود    ورد یماینکه گادامر به کاربردی بودن معنا رو

معنای متن را به  عنوان به مؤل ترتیب مراد  ینه ا( و بGadamer, 2004: 313) کند یممعرفی 

                                                                                                                                        
1. Application 
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 یمنرد  زمانو  یمند خیتارمندی فهم به تبع  اصلی او یعنی تاریخ فرض شیپ، کند یمکلی رها 

 مؤلر  دسترسی به مرراد   اساساًه این است کمذکور  فرض شیپ ۀاست. نتیج مؤل مفسر و 

 (کردنرد  یمر افاده  مؤل یعنی همان معنایی که الفا  متن  نها را در افق )معنای متن  عنوان به

است که معنای مطرح در یک سراحت زبرانی     نبرای مفسر وهود ندارد. معنای این حرف 

دادنری   انتقرال به ساحت دیگر زبانی یرا همران سراحت مفسرر      ،بود مؤل که همان ساحت 

تازه در موقعیت هرمنروتیکی فعلری مفسرر الرق      ،معنای هدیدیباید . این است که نیست

. ایرن نیرز چیرزی    دارددسترسی و انتقال ن امکانشود. دلیل  ن هم این است که معنای قبلی 

 معناشنااتی نیست. ییگرا ینسبهز 

ی و تراریخی  دو مفسری که در یک سنت و افق زمان زمینۀدر  ییگرا ینسبعالوه بر این 

قرار دارند نیز مطرح است. زیرا هر یک از این مفسران هرچند مستظهر بره سرنت مشرترک    

شده در افق ذهنی مفسرر   معنای حاصل نبه. از این هداردبا هم تفاوت  شانیذهنافق  ،هستند

شده در افق ذهنی مفسرر دوم کره  ن    با معنای حاصل ،دیالو  او با متن است ۀاول که نتیج

، متفاوت است و این دو معنا قابرل انتقرال بره    شود محسوب میدیالو  او با متن  ۀهم نتیج

هرر مفسرر    ۀزنرد  ۀمعنا حاصل تجرب ،هم نیز نیستند. با بیان دیگر و با نگاهی پدیدارشنااتی

( و هر تجربه نیز منححر به اود فررد اسرت و   Gadamer, 2004: 314نسبت به متن است )

مورد نظر گادامر ،  ۀ(، زیرا تجربGadamer, 2004: 348نیست ) هم پذیر به قول گادامر تکرار

کره در علروم طبیعری مطررح      یا تجربره از هنس شهود است، نه  وپدیدارشنااتی  ی ا تجربه

به هرم   دادنی هرگز انتقال ها تجربه، این نبه. از این ه7و قابلیت تکرار رکن  ن است شود می

شرهود   ۀ. این هم که بگوییم زبان وسریل یستناتی معناشنا ییگرا ینسبنیستند و این نیز هز 

. زیررا زبران   کنرد  ینممشکل را حل  ،فرد و  ن نیز مشترک در بین همگان است نیز ۀو تجرب

                                                                                                                                        

به به بررسی تجر« مفهوم تجربه و ذات تجربۀ هرمنوتیکی»گادامر در کتاب حقیقت و روش، گفتاری را با عنوان  .2

در  ن گفتار، در احروص   مفحلدر علوم طبیعی و تفاوت  ن با تجربه در هرمنوتیک فلسفی ااتحاص داده که 

شهودی بودن تجربه در هرمنوتیک فلسفی و تفاوت  ن با تجربه در علوم طبیعی سخن گفته اسرت کره اواننردۀ    

 به  ن گفتار مراهعه کند.   تواند یممحترم 
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مفسر در مقرام تفسریر    ۀهمین زبان به هر صورت توسط تجرب ،هرچند مقدم بر تجربه است

عین و تشخحی که فرد ( و این تعین با تGadamer, 2004: 344) رسد یمبه تعین و تشخ  

شهود و تجربه  اساساً، متفاوت است. زیرا دهد یمدیگر نسبت به زبان در تجربه دیگر انجام 

متشرخ  و   ،است (یا همان روش اصلی هرمنوتیک فلسفی )که روش اصلی پدیدارشناسی

 . اواهد بودفرد  منححر به

شرود،   نیرز مطررح مری   یی نسبت به یک مفسر، در شرایط مختل  اود او گرا ینسبحتی این 

بره مرتن مراهعره     امnزیرا افق ذهنی مفسر تغییرپذیر است و از این هنبه وقتی بار دوم، سوم یرا  

 ، تجربۀ هدیدی از متن پیدا اواهد کرد که با تجربۀ قبلی متفاوت است؛  کند یم

 شده از سوی گادامر حل ارائه در راه یشناخت فهم ییگرا ینسب (ب

زیرا فهم در نظر گادامر دیرالوگی   ،نیست ییگرا ینسباو حالل مشکل  ۀدیافهم نیز  زمینۀدر 

مفسر نیز برااسته از افق ذهنری او برود و    سؤال. شد یممفسر از متن شروع  سؤالبود و با 

ایرن   مشرکل . کررد  یمر که او در  ن زنردگی   شد محسوب میاز سنتی  متأثرافق ذهنی او نیز 

  :ست کهنسبیت این ا ۀدر نسبت با مسئل ها  موزه

 ییگرا مطلق( و مبنای universal: گادامر معتقد است که سنت که همان امر مشترک )اوالً

 بروده  پذیر افق ذهنی افراد که بر مده از سنت  نهاست، تغییر ،فهم است و در نتیجه ۀدر مقول

و تغییر  شود مینیست، بلکه به مروز زمان توسط اود افراد متحول  یو امر ثابت و غیرسیال

(. همرین مطلرب یکری دیگرر از دالیلری اسرت کره مفسرر         Gadamer, 2004: 282) ابرد ی یم

هرچند هر دو اهل یرک زبران باشرند. زیررا      ،را درک کند مؤل معنای مورد نظر  تواند ینم

با سنت فعلی مفسر تفراوت دارد و در نتیجره امکران    است  ستهیز یمدر  ن  مؤل سنتی که 

است که مالک اصلی و مشرترک    ناین امر  ۀارد. نتیجبرای مفسر وهود ند مؤل فهم مراد 

گادامر در افراد مختل  که در سراحات مختلر     ۀو مبنای اصلی مطلق شدن فهم در اندیش

در نسبت  ییگرا مطلقمالک  تردید نبه بینیز متفاوت است. از این ه برند یمسر  یک زبان به

نشده است و وقتری ایرن    نیتأمتل  های مخ ها و تاریخ با اهل یک زبان ولی مربوط به زمان

 ؛سرنوشت حتمی  ن است ییگرا ینسبنشده باشد، رسو   نیتأممالک 
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سنت قابلیرت   ،نیز کنند یم: در نسبت با دو مفسری که در یک سنت مشترک زندگی اًیثان

( universalism) یری گرا تیر عموم( باشد تا با مبنرای  universalاینکه مالک عمومی و کلی )

سنت بر هرر مفسرر    ریتأثکه  گرفته شود، را ندارد. چرا ییگرا ینسبنسان هلوی و بدی نیتأم

االتی اسرت کره   ؤس ۀدهند بعد تشکیل ۀافق ذهنی او و در مرحل ۀدهند اول تشکیل ۀدر مرحل

 ریترأث او باید از متن بپرسد تا  ن را بفهمد. این سنت وقتی مالک عمومی و واحد است کره  

که حتی در موارد کلی  سازی افراد یکسان باشد. در صورتی سؤالسازی و در نتیجه  او بر افق

طور که بیان شرد، رویکررد هرمنوتیرک فلسرفی بره همره چیرز         زیرا همان ،نیز چنین نیست

پدیدارشناسی است و بر این اساس ههان هر فرد که در تعری  پدیدارشنااتی، بره پدیردار   

سرنت   ورداره صرفاًکه این ههان نه  (Heidegger,1962: 417 - 418) شود یمهامع او گفته 

و نه با دیگران یکسران اسرت. از ایرن     بودهبلکه مسائل شخحی او نیز دایل در  ن  ،اوست

سنت بر افراد از کانال ههان  نهاست که به همین دلیل در افراد مختلر  تفراوت    ریتأث نبهه

کره در یرک زمران و     که مفسران مختلفی مینیب یماین است که بالوهدان  هم ن  ۀنشان. دارد

 سرؤال و دارای سنت مشترک هستند، حتی در کلیاتی نیز کره از مرتن    کنند یمتاریخ زندگی 

سنت بر افراد یکسان نیست تا بتواند مالک  ریتأث نبهدارای تفاوت هستند. از این ه ،کنند یم

 تا بتوانند درستی و نادرسرتی فهرم ارود را برا  ن     قرار دهدمفسران  ۀواحدی در دست هم

های هرمنوتیکی اراص   دید افراد و موقعیت ۀبسنجند. بله شاید موارد بسیار کلی که به زاوی

وهود داشته باشد که به دلیل وحدت سنت، بررای هرر    ،یک از  نها بستگی نداشته باشد هر

متکی بر  نها نیسرت. زیررا فهرم مرتن متکری برر        لزوماًولی فهم  ،یک از مفسران ثابت باشد

ی، یر امرری هز  سرؤال و این  شود یمتوسط مفسر از متن پرسیده  تینهادر الی است که ؤس

 یافته در این مفسر است. عینی و تشخ 

   ؛شود ینمسنت حل  ۀبا تمسک به  موز ،از این ههت نسبیت در فهم نیز

 معانی تصوریه و فهم آنها زمینۀشده در  حل ارائه نقد راه. 9

 میمسرتق حل نپردااتره اسرت، بلکره     راه ۀه ارائبیان شد که گادامر، با عنوان معانی تحوریه ب

را مرورد   (ارارهی اسرت   یکه ناظر به ماهیت اشریا )معانی متخذ از ههان مستقل از انسان 
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را پذیرفته است و مالک درسرتی فهرم    ییگرا نیعو در احوص  نها مبنای  هدبحث قرار د

داده است. او حتی قرار  (که برای همگان یکسان است)اارهی  یاود اشیا ،این ماهیات را

برای محکم کردن این مطلب پای زبان را هم وسط کشیده و گفته است که زبان که شرهود  

در بین همگان است و از این ههرت هرم ههران     ی، امر واحدشود محسوب میکلی ههان 

است، یک ههان بیشرتر نیسرت    گر هلوهبیرونی یکی بیشتر نیست و هم ههانی که در زبان 

(Gadamer, 2004: 449 .) 

طور که گرادامر ارود    حل نیز وافی به مقحود نباشد. زیرا همان این راه رسد یمنظر  اما به

چیرزی هرز    ،دهرد  یمر دیرد او بره مسرائل را تشرکیل      ۀزاویر  ۀهمر  نچره   ،کنرد  یمتحری  

ی او از هرا  لیر تحلکره   دکنر  یم( و حتی بیان Gadamer ,2013: xxxiiiپدیدارشناسی نیست )

 Gadamerپدیدارشنااتی قحد شده و مورد توهه قرار گرفته اسرت )  صرفاًزبان، در معنای 

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

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

هودی اوست و نه یک امر مسرتقل از او.  یک احلت و بوده،مفسر  ۀحاصل شهود و تجرب

فرد با ارارا   ۀاز این ههت اگر معنا حاصل شهود فرد است و این شهود زبان را در مواهه

چررا بایرد    ،فردی اسرت  کامالًکه تجربه و شهود  میدان یمو از سوی دیگر  کند یممتشخ  

ود ندارد و این اارهی یکسان باشد؟ هیچ دلیلی برای  ن وه یتلقی همگان از ماهیت اشیا

طور کامل از یک نفرر بره نفرر دیگرر      شده به همان نسبیت معناشنااتی است که معنای درک

 نیست.  دادنی انتقال

 گیری نتیجه

 یری گرا ینسرب اصلی گادامر در طراحی هرمنوتیک فلسفی، حرل معضرل    یها دغدغهیکی از 

کره هرمنوتیرک او    نرد ک یمر او ادعرا   نبره نوزدهم بود. از ایرن ه  سدۀ ییگرا خیتارحاصل از 

گرایری کره    مطلرق  ۀشر یربایرد یکری از سره     ،نباشد گرا ینسبنیست. او برای اینکه  گرا ینسب

را انتخاب کنرد. او   ییگرا انیبنگرایی و  ، عمومیت یا ههانشمولییگرا نیععبارت هستند از 
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و گرایی تمسک و تالش کررد ترا سرنت     فهم و معنا به عمومیت ۀدر بین این سه، برای مقول

شناسری و معناشناسری    امور مشترکی که در همگان وهود دارند، مبنای فهرم  عنوان بهزبان را 

اهرل زبرانی کره در     ۀسنت اتمسفر مشترکی است که همر که اود قرار دهد. او معتقد است 

براروردار از  ن و محراط بره  ن هسرتند. از ایرن       ،کننرد  یمیک عحر و زمان با هم زندگی 

افراد باشرد   یها یشداوریپمبنای اوبی برای تعیین افق و  شاید سنتکه  دیگو یمههت او 

عمرومی از ههران اسرت کره      ۀ نها را داوری کند. زبان نیز در نظر گادامر تجربر  یها فهمو 

و همگان نیز در بیان مرادات اود و فهم مررادات   هههان در  ن اود را به همگان نشان داد

ن باز هم فهم  نهرا بره یرک امرر مشرترک و عمرومی       . بنابرایکنند یماز  ن استفاده  ،یکدیگر

دیالو  مفسر و مرتن   ۀدییزازیرا معنا  ،. همین مسئله در مورد معنا نیز وهود داردگردد یمبر

کره   رسد یمنظر  معنا نیز متکی به سنت و زبان است. اما به هنبهدر فرایند فهم است. از این 

سنت و زبان در طول زمران تغییرر    اوالًا نشدن نیست. زیر گرا ینسباین بیان وافی به غرض 

تروههی برین  نهرا     شایان ۀسنت و زبان در دو برهه از زمان که فاصل نبهو از این ه کنند یم

افرراد یرک زبران در طرول      ۀو مبنای واحدی بررای فهرم همر    اند افتهیتغییر است، ر  داده 

هرای ذهنری و    افرق  سرنت برر افرراد در    ریترأث اینکره   مضرافاً . هم نیسرتند های مختل   زمان

نیز در همگان یکسان نیست. زیرا به دلیل اینکره روش   ریتأثست که این  نها یها یشداوریپ

هرمنوتیک فلسفی پدیدارشناسی است، ههان پدیدارهای هر فرد نسبت به دیگرری تفراوت   

 ریترأث  نبهههان پدیدارهای او را نیز در میان دارد. از این ه ۀواسط ،سنت بر فرد ریتأثو  دارد

 یری گرا مطلرق سنت بر افراد یکی نیست. از این ههت سنت و زبران مبنرای درسرتی بررای     

 .نیستند

از حقیقرت دارد کره    یا دارشناسرانه یپدعالوه بر فهم و معنا، هرمنوتیک فلسرفی تلقری   

زیرا حقیقت به همران امرر ظاهرشرده برر فررد       ،شود یمهمین امر سبب نسبیت در واقعیت 

و  اسرت شخحری   بوده وشخحی فرد  ۀتجرب توسطینکه این ظهور که به دلیل ا شدهاطالق 

 .  را نداردافراد  ۀبا بقی  اشتراکامکان 
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