
 

 

 

 

 

 
 

 هرمنوتيكپديدارشناسي فلسفه علم 

 پژوهش كيفيو 
 محمدحسين ماليري

 چكيده
علم  ععمهوب بمر سمنت ليل لمرح ت ر  مت         هاي ديگري در فلسفه اكنون افزون بر دو دهه است كه سنت

علم  د.ي.ارنناسمر هرتنول مس اسمت كمه در لم.او   نم            هما  فلسمفه   انم.  ييمر اا ايمن سمنت     يافته
علم     ر  واب فلسفه عل   به ظهمور رسم .ب اسمت  تهاحمه  اامر  ابتم.ا بمه بيم  فلسمفه         د.ي.ارنناسر د

لشمري    و دسادوايت ويستر را ويستر دوايتد.ي.ارنناسر هرتنول س درداخته  نس ت اين لفير با لفيرات 
هرتنول س را در خصوص علمو  ب  یمر وفمظ ناريمات دالريمس       دي.گاب فلسفه عل  د.ي.ارنناسر  نمودب

عل  د.ي.ارنناسر هرتنول س را تمورد بيم      و در دايان نس ت دژوه  ك فر و فلسفهباا گشودب  ه هن 
 قرار دادب است 

 يكليد واژگان
 فلسفه عل   فلسفه ليل لر  د.ي.ارنناسر  هرتنول س  علو  ب  یر 

                                      
                                                                         دژوهشگر تركز ليه هات استرالژيسEmail: malayeri@csr.ir 

 27/09/88لاريخ دذيرش:        03/08/88لاريخ ارسال: 
 59-106صص /  1389 بهار/  54/ شماره نوزدهمفصلنامه راهبرد / سال 



ول 
تن

هر
ر 

اس
نن

.ار
.ي

  د
 عل

فه
لس

ف
ر

 ف
 ك
 

وه
دژ
 و 

س
 

 

 

60 

 مقدمه
  1950فلسممفه علمم  اا ن مممه دو  دهممه 

ب د .ا كرد و اا همان اتان به اي گسترد داتنه

فير ليل لمر انمارت دانمت  ايمن وامی ت      ل

 .اقل چهار دهه  ل.او  يافت لا ان.ك انم.ك  

اا لرادف با سنت ليل لر بمه در متم.  اكنمون    

علم   ديگمر     نزديس دو دهه است كمه فلسمفه  

 تترادف با سنت ليل لر ن ست 

 چهمار تیته. است كه اكنون  1بابت باب چ

 :عل  و ود دارد  فلسفه   ا افتادب سنت

 عل  ليل لر؛  لسفهفاحفح 

كه بن ان من عفلسفه عل  هرتنول س   بح

.گر در خصمموص علمم  بممر مراي تممارل ن هايمم

 ؛حبان. تر

جح فلسممفه علمم  د.ي.ارنممناختر عكممه   

تيصممول نهمم.هاي د.ي.ارنممناختر ادتونمم.   

 بان.حتر 3و ترحودونتر 2لرسوه

اا دو روييمممرد  روييمممرد لرك  مممر دح 

ه نيممو ر كممه بمم سممنناهرتنول ممس و د.ي.ار

دالريمس   همچمون اي  ردب در مثار فهسفهگست

  6  لمم.كر ايممل5  ژواف كوكلمممان 4همم هن

                                      
1. Babett Babich 

2. Edmund Husserl 
3. Maurice Merlau Ponty 

4. Patrick A .Heelan 

5. Joseph Kocklemans 
6. Ted Kisiel 

لموان   و ديگران تمر  8ژواف راوا  7روبرت كريز

  ح 2009عباب چ   دي.

علمم  كممه   اا سممنت ليل لممر در فلسممفه

علم     به ه سه  ريان فوق در فلسمفه   بگذري 

ايممن  ح1عنممون.  بنمم.ي تممر  اي ب هممه قممارب

نتهمادي بمه علم     وييرد اراي   هاي قارب  ريان

ت.رن دارن. و در كشور تا كاتهً نناخته ن.ب 

هماي تمذكور     ن ستن.  تضمافاً اا ت مان سمنت   

و هوسممرل  منممناير  چممه بمما مثممار هايمم.گراگر

  هماي فلسمفه   ت  حين با سمن دارد نس ر و ود

   تذكور  منناير چن.انر ن ستعل  

هماي    رياندهاي ت رو ه اا  انب اهتنا

نه ه عزيمت خمود را اا المل   عاً نوكه اي  قارب

  عل  1 به اينيه:تشیرن.  گ رن.  تر 9ل تيمت

  هرگمز  2؛ دار ب  یمت بانم.   لوانم. مينمه   نمر

لمما     3 ؛ گران خنثاير در كار ن ست تشاه.ب

واقی ات   4بارب هستن. و اينيه  لجارب  لئوري

ها تا را به ابیماد     اين دي.گابسادب و ود ن.ارد

   تمماعر و فرهنگمر علم    لاريخر  س اسر  ا

گردد و تا را به باانگري تم.ع ات   تر رهنمون

 عل  و درس  اا اينيمه ميما و   هنناسان نناخت

اتت ماا و اوحويمت علممر      ب  ايم.ب به چه انم.اا 

  خوان. لوان. دن ال بشود  فرا تر تر

                                      
7. Robert Crease 

8. Joseph Rouse 
9. Complementarity  
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  نمارب وظ فمه  اال سنت هرتنمول ير فموق  

دانمم.  وقتممر  تممر 10خممود را لفسمم ر گفتمممان

اي  لفير قارب عل  ت.رن بان. ط  تسلگفتمان 

كشم.:   هماير را دم   تمر    يس چن ن درس 

و  تن مممد قممم.رت ايمممن گفتممممان چ سمممت 

ايمن گفتممان    هاي اخهقر و س اسر تضمون

اي بما لمركمز بمر روي     ك.ا  است؟ لفير قمارب 

لفس ر و برد لممايز تم.رن ت مان عههنمر و     

ت نمر  ت.رن برخهف اي.ب علو  را  11ناعههنر

 عكه بما دكمارت مزماا نم.ح      ايزبر واوح و لم

هماي فرهنگمر و     الل لأث رات د چ .ب ابان

برف.اران سنت كه  در  احر دان.  كردارها تر

يمه ايمن ديم.گاب  نمافر     ن. به اينا قائلليل لر 

  قمائهن بمه فلسمفه علم      بانم.  اتيان عل  تر

اي  هاي قمارب  دي.گابوران. كه  اي الرار تر قارب

هما و چراهماي    چمه ها   فه  بهتري اا چگونگر

 . نده ترعل  در اخت ار تا قرار 

علمم  د.ي.ارنناسممر     اا تناممر فلسممفه 

لولمم ف كاتممل يممس لجربممه  سمماختارهاي    

هما    اروري  تتغ رهاي ادراك  افيار  ا ساس

ها را در اخت ار تا قمرار   ها و نيل ل.اها  رنگ

دهمم.  تمما در  ريممان يممس فروكاسممت     تممر

اينيمه   د.ي.ارنناسانه  قادر خمواه   نم. بمه   

يس لولم ف سماختاري اا تیمانر و تاه مات     

د.ي.ب  به دسمت موريم   ميم.وس يما تاه مت      

                                      
10. Discourse 
11. Irrational  

همماي لجربممه  ادراك   تيمم   در همممان دادب

نود   به نيو نهودي به تا دادب تر     افاه و

لمموان گفممت كممه لولمم ف سمماختاري بمما   تممر

ميم. كمه    فروكاست د.ي.ارنناختر  الل تر

ت كه يمس  لصويري اا نراي ر اس بكنن. ارائه

ياب.   لجربه را باع  گردي.ب و با من ارل اط تر

همم.ف اا لولمم ف سمماختاري  دسممت ابر بممه  

فلممذا در  ح2عتاه ممات سمماختاري لجربممه اسممت 

هماي   دژوه  د.ي.ارنناختر با لو ه به متواب

يمممما « فروكاسممممت»و «   مممم  احتفممممالر»

 اير  اهم ت دارد:  درانتزگذاري  دو تر له

ردموردي : بمه تینماي گم   12سمااي    افظ1

 هاي ترل ط با لجربه؛ همه دادب

سمااي: بمه تینماي       فروكاست و رونن2

 تی ن نمودن ساختارهاي ز رترل ط 

در اين خصوص دو نيته را بايم. رونمن   

  ميما دادب تمورد نامر   زيمر اا يمس      1نمود: 

لجربه است كه سااب الا  و كافر را براي فه  

  اتيان  هست كه 2مورد؟ و  لجربه فراه  تر

نمود؟ اگر مري    ن را انتزاع نمودب و تشخصم

يممس افممظ اا لجربممه اسممت  خهلممه همم.ف   

دژوهشگر د.ي.ارنمناس نهايتماً من اسمت كمه     

ها و ك ف مات لجمارب    ها  تیانر  ات نه تاه ت

كننم.گان در يمس لجربمه   يمل يمس       نركت

 تواوع تی ن را رونن سااد 

                                      
12. Horizonlization 
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اي فوق  به دح مل الصمال    سه  ريان قارب

هماي   د.ي.ارنناسمر  قرابمت   عم ظ به  ن  

فمممر احمثمممل  ايمممادي بممما ييممم.يگر دارنممم. 

نناسمر   هرتنول مس بما د.ي.ار   د.ي.ارنناسرِ

 :اا ق  ل در نماري اا روييردها  سه   است 

 هانسان بودن بمه واسم    تاه تِ نخست:

يس فه ِ عملر اا يس  هانِ لماريخر  لیم  ن   

ياب. عايست  هانح؛ فهمر كمه در درون و  تر

نمادهمايِ هسمتر انسمان عيینمر     سمر   لما  سر

انسمان كمه هسمتن م     ب هستر يس سوژ هلجرب

عگماداتر   نمود  تمر   هان استح  المل در م  

  ح397-431لص   1975

را لممممورلر اا  13هممممر دو  ادراك دوم:

عملرِ اي  تن.انه بافت ان.راجِه دانستن به واس 

لماريخر   همايِ  همانِ  توقی مت  يس سموژب در 

هما  د را به سوژبها خو  افظدانن. كه در منتر

 گشاين.    هاي ابان  تربه عنوان تر د

اي د.ي.ارنناسممر بممه نمما  گونممه سوووم:

د.ي.ارنناسر هرتنول س و ود دارد كمه بمه   

 بسمطِ ب هاي من كه فراه  مورنم. ابان و عرله

بانم.   هاي  هان ترافظ لاريخر در گشاي ِ

  دردااد تر

ادراك  يس اوحويت خاص بمراي   چهارم:

دارد؛ يینر اوحويتر نسم ت بمه    س    هانلأ

ح و a 1983ع  دارد عهممم هن ابمممان ب  یمممر

                                      
13. Perception  

 به اين لرل ب  ن اا ن سمت كمه ابمانِ    ؛ح1988

 14ب  یممر  بمم.ونِ نهممادي بممه عنمموانِ تر ممدِ 

لوان. و بايم.  يه ترتورد دذيرش واقد گردد؛ بل

هماي  نمناختر افمظ  با لو ه به لأس   د.ي.ار

در   هنعهم  فه   لصي   گردي.ب و زنر نود

نشمان   15علوم   ادراکِ فضا و فلسوفه كتاب 

  نوعاً يس لفماوت  ست كه فضاي تشهوددادب ا

ايممرا ارائممه   مممر داردعل  هن.سممر بمما هن.سممه

تتفاوت نس ت  فرهنگرِ ي يس كارويژب دهن.ب

  حبه عل  است

اش  تفمرو  د.ي.ار نناسر هرتنول مس  

هاي انسان به بم.ن   اين است كه تینر سااي

عنممموان انممم.اتگان   هف زييمممر انسمممان عبممم 

نممناختر ليمماتلرح تممرل ط اسممت و    عصممب

چن ن به لاريخ  بنابراين به علو  نناختر و ه 

و « تینممماي انممم.گر انسمممان »فرهنگمممر و 

ئوح ت انسممان در ق ممال  اتیممه  تيمم ط سممت

ايست  احه مات  هنمر  ادب مات  نمیر و     راب     

گويم.    رود كمه تمر    ا  لو تر برد و لا من تر

نناسمر   تگان لاريخ ايستها  ليول ياف انسان

بمر اسماس علم  و    «  همان »و ساان.گان يس 

قموي درسمت  دينمر و        فنآوري و نهادهاي 

بانممن.  سرتنشمما هاي بممزره فلسممفه    تممر

د.ي.ارنناسر هرتنول ير  هايم.كر  گماداتر    

  ترحودونتر و يس گمروب اا دانشممن.ان   16نِلِر

                                      
14. Authority  
15. Space - Perceptlion and Philosophy of Science 
16 . Scheler 



رب 
ما

ن
ار 

چه
 و 

جاب
دن

 
  

ده
وا

ل ن
سا

 
هار

ب
 

13
89

 

  

 

63 

علمممو  نمممناختر و ق لسممموفان لينوحممموژي  

 ح3عبانن.  تر

  ن بور كه گذنمت  د شم نه فلسمفه   هما

عل  د.ي.ارنناسمر هرتنمول ير بمه تمارل ن     

گمردد  بما ايمن  مال انتسماب       هاي.گر باا تمر 

به مسانر لمورت  « هاي.گر»به « عل  هفلسف»

 مان  نپذيرفته است  فر احمثل در  احر كمه  

علم     فلسمفه اينيمه  بمه  بمود  قائل  لوودي  كاد

ر مثما  رعبمه لرل مب د   17هرتنول س و واسمااانه 

 اسممت تشممهود خرحأهايمم.گر تتهمم.  و تتمم  

ريچاردسممون  قائممل   ح44  ص1986عكممادولو  

گاب ف لسموف علم      بود به اينيه هاي.گر ه چ

  1986عريچارسممون   ميمم. نمممر بممه  سمماب

ن مز اا چنم.ين م     تئودور كي زي ال ح36ص

تیناي عل  در مثار هاي.گر دردب در واقد سه م  

 هممر او اوحمم ن تینمما را تفهممو  تنبردانممت  

خوان. كه من را در يمس تمتن تربموط بمه      تر

مفهوم زموان در  » ليت عنوان: 1916سال 

دو تینماي    لوان يافت  او تر «علوم تاريخي

اسمتخراج  « هسويي و زموان  »اا ن مز  ديگر 

كن.: يير تیناي و ودي عكه خ لر ن  ه  تر

هرتنول س كمادولو اسمتح و ديگمري تینماي     

 كمر است كه به اعم    18تتاف زيير يا عصري

زل مممه بمممر  »اي ال  هايممم.گر ايمممن را در  

  1977اي ال   عكمر  موردب است« تتاف زيس

                                      
17. Deconstructive  
18. Epochal  

ح  لئممودوركر اي ال بمما انممارب بممه    163ص

ي   ود در مثار هاي.گر دربمارب چن.ين تورد تو

خر يه ليل ل هاي.گر تتمأ قائل بود به اين  عل 

انگمارِ   ه چ  هكت ويتتاف زيس سوبژيس نه. به ت

عكمر اي ال    گمردد  عل ِ ت.رن تيسوب تمر 

    ح81-162  لص 1977

علمم    بمما و ممود ايممن بممراي فهمم  فلسممفه

هرتنول س هاي.گر  ن ااتنم. واكماوي تینماي    

ي عل  هست    فلذا اين درسم  هنموا    فلسفه

ر تیناي ف لسوف به راست اي برح دارد كه 

يير اا توارد انم.كر كمه   عل  بودن  چ ست؟ 

ايمن   ف لسوفان عل  در توردش لوافمظ دارنم.   

ت كه تراهاي اين رنته  تشخص ن سمت   اس

ب   اا همه به اين  عل   هداتنه و لنوع فلسف

 هخودش داتنم « عل »گردد كه  واقی ت باا تر

هاي ان.يشمه را در   ها و لورت وس یر اا رويه

علمم ِ    گ ممرد  بممه عنمموان تثممال     بممر تممر  

بگ ري.؛ چمه بسما من    نناسر را در نار  اتیه

 اسمت  ر فلسمف  نناسمر  علم ِ   ق.ر كه  اتیمه 

يا اوحر به همان ان.ااب علممر   ن ان.؛« علمر»

است كه دوتر فلسفر است  با اين  ال  يس 

ف لسموف    يه: وظ فهچ ز منيار است و من اين

داسمخ   حاو  عيا دست ك  بخشر اا وظ فمه  عل 

علم  را   اي د.يم.ب به اين درس  است كه چه 

 نماي.  تر 19لأس  

                                      
19. Constitute  
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لرديم. هايم.گر يمس     در اين تینمر  بمر  

سوف عل  است  او ب   اا چن. دهمه روي  ف ل

مفهووم  »عل   كار كمرد  اا مزماا    لئورياين 

بنم.ي   لا لمورت  20«زمان در علوم تاريخي

اا ليل ممل  21 «هسوويي و زمووان »نهمماير

لما  « عصور تصووير اهوان   »در  22باانماير

چيست آنچه تفكر »با لينوحوژي درتوا هه 

 24 «علم و تفكور »و لا 23«شود؟ خوانده مي

سم هن    نمو چگونگر لأسم    بي  اا عل  

 ح 15 ص  2002 عگل زبروك  دارد

گويم. كمه    تمر  25كارل فريد گرونودر 

دممممذيري و    اتيمممماني تاه ممممت تسممممئله»

سممر مثممار  در سممر لمما« همماي علمم  تيمم.وديت

اسمت   ان. و بنمابراين منميار   هاي.گر  توج تر

  هايم.گر را  كه در تیناير نه انيصاراً ليل لمر 

  963ونم.ر   علم  دانسمت عگر  بتوان ف لسوف 

نشان دادب است كه  26ايمز لوشيه  ح18ص 

 ه هت   ب  یتِه هاي تو ود در ات ن لفاوت

اي و ليل لممر را در  هممات   ف لسمموفان قممارب 

  تواموع  دانمته اسمت    ركت واه   بتتفاولر

رس  اا لمايز بم ن  كانونر در اين چاح  به د

و د ات.هاي ايمن درسم ح و   تن ظ و ان.گر ع

                                      
20. Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft  
21. Being and Time  
22. Representation  
23. What is Called Thinking  
24. Science and Reflection  
25. Karlfried Grunder 
26. James Luchte  

  گمردد  سفه بماا تمر  فل هتشخص نمودن وظ ف

نمناختر   تازلب ف لسوفان بمه لفسم ر تیرفم   

واقی مت  »كه قائل است به  .كانت روي موردن

 ايگماب  بمه عنموان دانم  برخموردار اا     « عل 

فلسممفه را ه و بممه ايممن لرل ممب  وظ فممتمتمماا 

  دانسمتن. « واقی مت »هماي ايمن    لرس   بن ان

اا  ن مممه كانمممت را  تیهمممذا هايممم.گر  كمممارِ

عماي  اتا اا اد  لشخ ص داد  تناسب استیهير

در  كه رفتار ايگاب دانتنِ  ه هت در گزارب ع

بمه  كنم.   ق ال  ه هت و مود را تيم.ود تمر   

لممر اا   ه هتممر كممه تتفمماوت و نمماي. عم ممظ

عحونمته    كمرد  تمر   ه هت ب انر استح انتهاد

  ح 2007

اسمت كمه   ن ز تیته. به ايمن  گل زبروك 

علممم    هفلسمممف  نامممرات هايممم.گر دربمممارب 

اي  ن.ب بص رت او نس ت به گسمترب كن ي تنی

ي علم    ت.رن تمه بمه واسم ه    من  راست كه د

  2002 عگل زبمروك   دگرد ت.رن  لضم ن تر

تال يمال را   افيمن  تالمه   برح  او اي.ب ح 4 ص

دوار علم  هايم.گر در ا   هتضمون اللر فلسمف 

 دان. عگل زبروك  تختلف ان.گر فلسفر او تر

  تممر تخاحفممان هايمم.گر ن ممز ح 4  ص 2002

هماي  لما  ابیماد كممس   ههستكه در  تیته.ن.

زل مه بمر تتاف زيمس      :ته  او به فلسفه  يینر

لينوحوژي و لفير  عه. باستان  نه.قرائت او اا 

نس ت به ابان  او باانما  دي.گاب او و بااخوانر 
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 خود يمس دمژوه ِ     ه هت و لفير  در هسته

 60كمه بمه تم.ت    م تتأتهنه در خصوص عل   

و مود   م  انم.  و را  لمو بمردب  ي اهاسال ان.يشه

در   ي اخ مر هما  سمال يمه  در  دارد  به ويمژب من 

 هدرس  هايم.گر اا علم   يمس ب.نم     خصوص

   استبسط د .ا كردب   در  هان ادب الر قوي

بمممه  Naturwissenschaftواژب محممممانر 

تیناي عل  ب  یر يا عل  ف زيير اسمت كمه   

اتمما دارد   27 ن ممه احگمموير  در من ف زيممس 

Wissenschaft  علو  انسمانر و  لاب نمول بر

يممه هايمم.گر اا را ن ممز دارد  دمم  اا منهنممري 

ه بممه تثابممه يممس علمم  تممتهن  عمم.ول  فلسممف

 تشمخص  اتمر چه كه به عنوان يس كن.  من تر

رب دق ظ نه هموا بروك عاگر چه به لی  ر گل ز

ايمن عنموان اسمت:    و كهً ثابمتح بماقر تانم.     

رنم.  گ  ايراد تمر ت عل   برخر تاه درس  اا 

ر كه هاي.گر  دان  كافر در تورد علو  ب  ی

هماي او در   به ويژب ف زيس ن.انمته و ديم.گاب  

بما    اا ژرفا برخوردار ن ست علمر تسائل باب 

فراوانمر    ل دالريس ه هن كه تمارستاين  ا

هاي هاي.گر  با كوانتو  تيان س دانته  دي.گاب

علم  در  مواب علمو  ب  یمر اا      هرا در فلسف

احمجموع    تن    دان. خوردار تر ت بریت ا

 لوان چن ن بردانت نمود كه اينمس اكثمر   تر

نار ان م  تر تنتهم.ان هايم.گر م اا او بمه      

                                      
27. Paradigmatic  

كننم.    عنوان ف لسوف عل  هرتنول س ياد تر

تضافاً دانشمن.ان و ف لسموفان علم  بمه ايمن     

انمم. كممه چممرخ  بممه سمموي   نت جممه رسمم .ب

و موب   هعل  براي ت احی ههرتنول س در فلسف

عل  عكه فلسفه عل  سنتر به ق.ر كافر بمراي  

من تجهز ن ستح  ارورت دارد  اين چرخ   

ت  ن و موب دويما  روايمر  لماريخر و ايسمت      

 هان علم  اسمت  ايمن در  ماحر اسمت كمه       

عل ِ سنتر  هم.ف   لهويمتِ دمژوه      هفلسف

لئوريس با يمس گمراي ِ قموي در تم.يريت و     

دنِ يس فلسمفهح و دور كمر    كنترل عو به تثابه

اش اا انم.گر و لماريخ    هر چه ب شمترِ ات نمه  

 ح 225  ص b1991عه هن   ح4عاست انسانر

لوان   ايمن سملال را ت مرح     در اينجا تر

ي علمم  د.ي.ارنناسممر   نممماي   كممه فلسممفه 

لوانم. ايسمتادب بانم.      هرتنول س  در كجا تر

ي علم  بما    به تا نشان دادب كه فلسفه د ش نه

رو است: تن ظ ه ب نمار فراوانر اا ت ا   رو

فمرو  تتماف زيير و    روش  برهان  اكتشاف 

نناختر دان  علمر  سرمزاا لماريخر   تیرفت

د اتم.هايِ س اسمرِ علمو ِ     ي لجربه  و لوسیه

ه چ يمس اا      و لئوري .ود  28 نهادينه ن.ب

 29فليمر  هماي  تسان لمور اين ت ا   كه به 

اتما   در مثار هاي.گر رد دماير ن.ارنم.     هستن.

در باب علم  بما سمنت    ب ن نارات او لوان  تر

                                      
28. Institutionalised  
29. Constellation  
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 عگل زبممروك  علمم   دممل اد  ليل لممر فلسممفه

لمموان   بپرسمم     اح تممه تممر  ح 5 ص  2002

 «تفاه   بن ادي» لوتاس كوهن با «داراداي »

هاي.گر چه فرقر دارد؟ هاي.گر اا « گشتل»و 

در  30ا هي نمگح بم اين رأي عتشترك خودش 

و  كنن. راين باب كه لجرب ات  ه  باانماير ت

گ مرد؟   اي تمر  افتن.  چه نت جمه  ه  الفاق تر

گر در تنااعمممه الممماحت واقمممد  كجممما هايممم.

 ايست.؟ تر

مثمار   هب  یر است كه بتموان بما ت احیم   

اينها داسخ داد؛ اتا در عم ن  مال   هاي.گر  به 

اگر گفته نود كه هاي.گر را د  استمور  تهل

واموعالر كمه در سمنت ليل لمر     به لماتر ت

  ر دارد رفم     اسمت عل   تمورد بيم   هفلسف

 تاه ت  در 31تثهً در تورد استنتاج استهراير

هماي تن همر اسمتنتاج     در بن مان  ا تمماالت  

ت لمب ايمادي در    32ل  م ن  بمتاري و كارويژ

 يماب    اح تمه همر ف لسموفِ     مثار هايم.گر نممر  

نمه لوانسمته و نمه      علم  هم    هليل لر فلسمف 

ليمت  چن ن كردب كمه همر تواموعر را كمه     

تورد بي    گ رد عل  قرار تر هسرتشظ فلسف

و بررسممر قممرار دادب بانمم.؛ در عمم ن  ممال   

ن سمت كمه هايم.گر در يمس ب مف       يلردي.

عات تتیلظ به عل    رف دارد  وس د اا تواو

                                      
30. Hacking 

31. Induction 
32. Explanation 

چه فلسفه عل  هاي.گر كهً با فلسمفه علم    اگر

هماي   عليل لمرح در نموع نگماب  لفماوت     سنتر

  ح5  ص 2002 عگل زبروك بن ادين دارد 

هاي.گر الرار دارد كه كه  مخر در واقد 

 مح سمم  اسممت  ب  یممتِ   ايمم.بتمم.رن علمم  در

علم  تم.رن  در ايمن  ه همت      افينشمرِ  برح

بر ت ناي يس ب شتر نهفته است كه دانشمن. 

ع ارت   به رود لا بر ت ناي اوبژب.ب د   تراي

اي   مه نناسر نا ديگر  عل  كه باي. اا هستر

يمن نامر   مح سمتر اسمت  اا ا   نروع كن.  ايم.ب 

بمر بن مان     ب   اا منيه بر بن ان ماتون بان.

اش قمرار دارد  او  يس تفهو  د ش نر اا اوبمژب 

تاه مت   به دن ال من است كه ديگمر اتيانماتِ  

ب.هم.  داسمخ   و به اين درس   عل  را بگشاي.

افينشمر   لوان. برحچگونه تاه ت عل  تركه 

ينم.  ن مح سم  سمهوط   بمه درب ايم.ب  اتما  بان.  

  ح12   ص2002  عگل زبروك

ليل ممل بايمم. لو ممه دانممته بانمم   كممه 

تال يمال در علم     تالمه افين   برح ااهاي.گر 

ن ولنر  رياامر   عا كه ف زيسِت.رن  اا اين اد

عچون هن.سه اقل .سر را براي لول ف است 

لمر  كاوانمه  بردح  بسم ار ژرف ب  یت به كار تر

تال يمال    ت  عهوب بر اين هاي.گر  در تالمه اس

يابم.  او  ق ی مت را تمر   د ش نرِ ن ِافي برح

يس بستگر  ت.رن  به گ رد كه عل ِنت جه تر

نناسممر  تنتهممر  ت مان تتاف زيممس و تیرفمت  



رب 
ما

ن
ار 

چه
 و 

جاب
دن

 
  

ده
وا

ل ن
سا

 
هار

ب
 

13
89

 

  

 

67 

گردد  به اين تینمر كمه اا نامر هايم.گر      تر

ايسممتارِ توقممف و علمم  تمم.رن تتضمممن يممس 

لوانم. نمناخته   چه كه ترد ش نر به سوي من

تن بان.  او ايمن انم ا  را بما نگريسم     نود  تر

  بمه ايمن   ي.گشما علممر  تمر   ان.ر خودِ روشِ

تتاف زيس به تثابه  ه الرل ب  هاي.گر اا ته

مزمااد و سمپ  بمه خمود علمو         يس عل  تر

 دردااد  تر

بنمما بممه نممرح گل زبممروك  اا ديمم.گاب    

ارس و فه  باسمتانر اا  ي عل  هاي.گر   فلسفه

ب  یت را با به كار بردن فواي  عبمه عنموان   

هماي  ا بودن در ت ان بريظظ ايس بري اًلرف

ح لضمممی ف كمممرد  تیهمممذا  هايممم.گر  ديگمممر

اا ديمم.گاب د شاسممهراب ان را   33سوسمموهاير

ارسم و   ايمن لممايزِ   هده.  در نت جم نشان تر

ب ن ب  یمت  لمايز   «لخنه»و « فواي »ب ن 

در فهمر اا ب  یت بر متم.ب اا   34وعاتصنو ت

لمث ل به تصنوع  تفهود گرديم.  بنمابراين اا   

اوج  هاي.گر  ظهور عل  تم.رن  نه م  گاب هدي.

لضی ف تفهو  ب  یت اسمت كمه بما ارسم و     

اا لمث ملِ هسمترِ   ليل ل هاي.گر مزاا گردي.  

فرانت  اا ليل ل  35 باحفیل و باحهوب ارس ويرِ

رود  بم.يد بمودن   اا تهوالت  فرالر تر برنيانو

هاي.گر اا لمث ل  او را به لفماوت بم ن    ليل ل

                                      
33. Glimmer 
34. Artifact 
35. Actuality & Potentiality  

ارسمم و رسممان.  ب  یممت و اتممر تصممنوع نممزد 

در ب  یمت   ارس و نارش اين بود كه انم ا  

نماين.  تمثهً يمس   ب ظ ت ل خود   ركت تر

 به عنوانم  36بلوط  به سمت تيهظ ن.ن هدان

درونر   ركمت   هانرب ظ يس م   درخت بلوط

كن.  اتا يس تصنوع  ن ااتن. چ زي ب رون تر

خوي  اسمت عتمثهً يمس هنرتنم.ح لما من را      

گر در اين لممايزِ عصمرها    تتيهظ سااد  هاي.

ده. كه عصر د شاسهراب ان  هستر نشان تر

فهم م.  ايمرا ايمن ب  یمت     تمر « فواي »را 

است كه به عنموان هسمتر  نخسمت و بمراي     

مي.  اتا فهم  ارسم وير   هم شه  به  ضور تر

بمه رزم     37اا ب  یت به عنوان لورت و تادب

هسمتر   فه ِ ته.تالر كه فراه  موردب  اتيانِ

گشاي.  همان لمث ل به تصنوع را تر هببه تثا

بور كه يس هنرتن.  يس لمورت را در يمس   

كنم.  بمه   عمل خهقانه به تمادب ليم مل تمر   

لوانم. بمه عنموان    هم ن نيو ب  یت ه  تمر 

خاحظ  فهم  گمردد  انم ا  در ب  یمت      بدارن.

اا تنشما  احهمر     رلوانن. به تثابه تصنوعالتر

 فهمم ِ نِتمورد لجربممه قمرار گ رنمم.  ايمن اتيمما   

براي لماريخ زمرب    م   اا نار هاي.گرم   ب  یت

تماً هايم.گر وقتمر      نهايه استبی.ي دانتمثار 

وراد كه علم    رس.  الرار تر به عل  ت.رن تر

ت.رن نه لنها فهط بن ماد لينوحموژي ن سمت     

                                      
36. Fulfillment 
37. Form & Matter 
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     اا من لممورتِ بن ممادينِ ان.يشممهبليممه بمم

لينوحمموژي اسممت  اا ناممر او لينوحمموژي بايمم. 

اه تِ عل ِ ت.رن بان.  ايرا علم ِ  برخاسته اا ت

كنم.:   ركت تمر « لخنه»ت.رن ب شتر ن  ه 

. و سمپ   كناي مزاا تريس دانشمن. با اي.ب

نمايممم.  تمممر من را بمممر ب  یمممت ليم مممل 

 ح 13  ص2002 عگل زبروك 

با ايمن  مال بمه نامر نگارنم.ب  ليل مل       

نود و قائل  در اداته دچار خ ا ترل زبروك گ

ر لفاوت چن.انر بم ن  هاي.گنود به اينيه  تر

  تيان س قائل ن ست  ف زيس ن ولنر و كوانتو

گوي. اگرچه هاي.گر بمه لفماوت    كل زبروك تر

  سمت اهمر كم.ا  واقمف     رياا اتِ ب ن ت اديِ

ف زيممس  هاسممت كممه تشخصمم تیهممذا تیتهمم.

بمه ب  یمت   تال يال  افين  تاله ن ولنر  برح

كمه د شماد      38بسمته  به تثابه ن روهاي ه ع

كل زبمروك تم.عر     اسمت  انم.ح  هقابل تياسم  

ف زيمس كوانتمو  ن مز    اا دي.گاب هاي.گر است 

  ص 2003عگل زبمروك    افينشمر اسمت   برح

با اين  ال الا  است لو مه كنم   كمه      ح13

همماي تيان ممس  درسممت اسممت كممه بن مماناوالً 

 تاً   ت ممادي ريااممر نسمم نسمم  تر و ن ممولنر

  تيان مس كوانتمو   در   اتما  ان. تتفاولر دانته

كوانتوتر  يس واقی ت ع نمر ن سمت     د.ي.ار

گ ممري اسممت كممه  بليممه در تممتن يممس انمم.ااب

                                      
38. Coherent  

گردد و اين به تیناي ان  ماق بما    تشخص تر

فلسفه عل  هرتنول س هايم.گر اسمت و ثان ماً    

هايمم.گر در ياددانممتر بممه هممايزن ره و بممور  

نممجاعت ايممن دو را بممه خممابر ق ممول عمم.   

ق ی ت و ع ور اا دو مح س  به  اي تانم.ب اا  

زربمر  ليسم ن نممودب    « لينو م تتاف زيمس  »

ح و اين نماي.  196  ص 2002است عنوري   

بممه تینمماي عمم.  دقممت كممافر گل زبممروك در 

 تواوع تذكور بان. 

پديدارشناسوي  علوم   هفلسف و1

 هرمنوتيك
علم  د.ي.ارنناسمر    هلوان فلسمف    نمر1

هرتنول مممس را بممم.ون دريافمممت ليممموالت  

  كرد؛ دساكانتر و ابتيارات د.ي.ارنناسر فه

ها را  كون   اين  ن ه بنابراين در اين فراا تر

تورد بي  قمرار دهم    من بمور كمه تاييمل      

لوام     39هاي  .اگانمه  فري.تن در كتاب راب

دادب  گراي  نوكانتر به دو تيتب تاربوره و 

 نوب زربمر محممان لهسم   گرديم.  تيتمب      

تمماربوره بمما افممرادي تثممل ردوحممف كارنمما   

  لمركزنمان  40ن كوهنارنست كاس رر و هرتا

رواي علو  ب  یر بود و اين علو  را به تثابه 

دي.ن.  اين تيتب با اين فلسفه  دان  كلر تر

س اسر  ليرك يافته بود كمه مينم.ب  اتیمه    

                                      
39. The Parting of the Ways 
40. Herman Cohen 
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انسانر را وابسته به يس فرهنگ كلر ت تنمر  

دانسمت  تيتمب  نموب     بر علو  ب  یر تمر 

  41زربر  تشتمل بر هاي.گر و هنري  رييرت

بر روي علو  ا تمماعر و     لمركزش41رييرت

انسانر بود؛ با اين فلسمفه س اسمر كمه بمراي     

هاي تلر  ا ترا  قائمل بمود  اتما     ليثر فرهنگ

هوسرل  در برحن و ليت نار اسال . دانشي.ب 

رياام ات متوخمت  او كمه در فالمله       فلسفه 

ح به اين كار انتغال دانمت   1916لا  1900ع

 هاي عل  ب  یمر تيتمب   به ل ی ت اا گراي 

تمماربوره عو اح تممه نممه ا تممماالً اا ناممرات    

  ح2000عفري.تن   درداخت نانح س اسر

هماي تماربوره  در المل ن ماي      نوكانتر

علم    هفلسفر سنت ليل لمر / لجربمر فلسمف   

بما   1930گردي.نم. كمه اا دهمه     تيسوب تر

هماي   گذاري نم. و چهمرب   خروج اا محمان دايه

تشممهور من كارنمما  و ان شممت ن بودنمم. كممه   

نان علو  ب  یمر بمود  تيتمب     اللرگراي  

نوكانتر  نوب زربر در محمان تان.نم. و مثمار   

« اي قمارب  هفلسمف »منها در مترييا ليت عنوان 

خوانمم.ب نمم. و باعمم  بسممط د.ي.ارنناسممر   

هممماي اگزيسمممتان  و هرتنول مممس   فلسمممفه

 ابزارهاير براي ت احیه علو  انسانر گردي. 

ه  هاي.گر و هم  هوسمرل م در برقمر     

م به نيو عم ظ و گستردب به تاه مت    تتفاوت

                                      
41. Heinrich Rickert 

رياا ات و عل  ت.رن عيینر به عل  نامري م   

اين هر دو  ح5عايح درداختن.  لجربر دسا گاح له

چن ن يافتنم. كمه رياام ات  همانما ت احیمه      

همماي لیمم  ن يافتممه بممودب و روح تيتممب   ايمم.ب

گمممول نگن عدر ف زيمممس نامممريح همانممما    

هماير بمر  همان     افين  يس چن ن اي.ب برح

 لجربه است 

گفتنر است كمه ليمت نمرايط ق مل اا     

 نگ  هانر در محمان نااي  اعضماي تيتمب   

تماربوره تج مور بمه تهما رت بمه مترييما و       

بريتان ا و ديگر كشورها گردي.ن.  اتما اعضماي   

تيتممب  نمموب زربممر در محمممان تان.نمم.  بمما  

هاي مترييما و   تها رت دسته اول  به دانشگاب

همما  مم  اهم ممت  بريتان مما  در ايممن دانشممگاب

عههن ت  س است و فناوريِ علو  ب  یر عبمه  

اي اا دانمم  بشممري كممه  تثابممه احگمموي گونممه

تنمم.ي خممود را در د ممرواي نامماتر و   لمموان

لوف هات د ات.هاي  نمگ سمرد  نشمان دادح    

لیم ظ د .ا كرد  بنمابراين ن ايم. اا ايمن اتمر     

لیجب كرد كه چرا د  اا  نگ دو   همانر  

د ونم.ِ لهري ماً    نوانِ هم  كه در من نرايط به ع

انيصاريِ علو  انسانر وارد ن.  خ لر دير به 

سوا ل بريتان ا و مترييا رس .  ايمن داسمتان    

دح ل اين را كه چرا يمس خلم ع عم مظ بم ن     

تتفيمممران د.ي.ارنناسمممر عكمممه قائمممل بمممه 
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هسممتن.ح و د ممروان  42همماي تواممیر فرهنممگ

تيتب تاربوره عكمه قائمل بمه يمس فرهنمگ      

ي ليل لمر م لجربمر     ر فلسفه هانر ت تنر ب

دهم.  اا نه مه نامر     بانمن.ح لوام   تمر    تر

فلسممفر ن ممز ايممن دو  وظ فممه فلسممفه را ن ممز 

ب نن.؛ در واقد ايمن دو  نمه فهمط     تتفاوت تر

اي عاا  كار خود را در سيوهاي به نيمو ريشمه  

نناسرح تتفاوت   نناسر و تیرفت نار هستر

همماي  رسممانن.  بليممه در  هممان بمه انجمما  تممر 

اوت اا ناممر فرهنگممر و ابممانر  انمم.گر  تتفمم

كنن.  دي.گاب ليل لر م لجربر  دن ال اين    تر

اي ب افرينم. كمه در من     است كه ابان نامري 

ها عاع  اا علمو  و   واقی ت يس دن اي ع نر اا

لجربه انسانر به بور كلرح  بتوان. لولم ف و  

لی مم ن بشممود؛ بمم.ين لممورت كممه در من     

ه  و واموح  ها  قابل دژو ها و نس ت خال ت

 اتد  اا  هبست گردي.ب و ا زاي يس لصوير ه 

ها داسخ   هان عبه لورلر كه به لما  درس 

دادب و لوسط تن ظ  تياس ه و با برهان   ل 

نودح  گردد  لفير ليل لر م لجربمر نوعماً بمر     

دژوه  و هيمذا در  « ع نرِ»روي تيصوالت 

ها  من گونه كه لول ف  تورد اينيه ميا واقی ت

هماي   .  هستن. يا نمه و اينيمه ناريمه   نون تر

ان.  لمركمز دارد  د.ي.ارنناسمر    احگوها چگونه

تنم.ي   ن ت»برعي  بر نه  سوژب م اوبژب اا  

                                      
42. Local 

در فه  لجربه و « ساخت تینا»و « و قص.يت

ها لمركز دارد و هيذا لیم  ن   دانستگر واقی ت

نناسمر  ابمان  تيم ط     اين عواتل در ايسمت 

ی ممت او در ايسمت و المماحت دژوهشممگر و توق 

اي اا لماريخ و   اي كمه در نه مه   ا تماع علمر

فرهنگ واقد ن.ب و ايمن نيتمه اخ مر  هممان     

است كه نزد سنت ليل لر م لجربمر  تغفمول    

تان.ب است  بمه ايمن لرل مب  د.ي.ارنناسمر      

تواوعات ت رح در سمنت ليل لمر را تمورد    

دهم.  حيمن منهما را در يمس      ت احیه قمرار تمر  

كنم.؛ بمه    بررسر تمر  لر  ات نه و س اق وس د

تميمن    هلمرين ات نم   ع ارت ديگر  در وسم د 

و ممود منهمما را عكممه در من وابسممتگر بممه     

هماي انسمانر  لماريخ  ا تماعمات  عم.        سوژب

نمون.    لی  ن و ا تماالت  نه لنها  ذف نممر 

مينم.ح تمورد ت احیمه قمرار      بليه به  ساب تر

؛ هايممم.گر 1986عريچاردسمممون   دهممم. تمممر

b1977بر بمممه گفتگممموي   بمممراي دسمممت اح

ثمربخ  ب ن د.ي.ارنناسر و سنت ليل لمر  

م لجربر  ب   اا  سن ن ت و اقم.ا  تتهابمل   

عكه تتأسفانه دچار كم ود است ح  ن اا به فه  

لر ن.ن دو سيويِ فاقم.ِ   هم.النه براي نزديس

 ق.رِ تشترك هست 

به هر  ال اا يس سو  تما نماه.ي  كمه    

لممأث ر هوسممرل بممر د.ي.ارنناسممر  تليممو   

علمر به عنموان ب مان لماريخرِ     هانتنِ ناريد
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استیهير است كه در فرمين.ي ناتي.ود   باي.

همماي ف زييممر  بممه سمممت   گ ممري در انمم.ااب

همماي بهتممر و بهتممر اا ناممر لجربممر    لخممم ن

كن.  اين دي.گاب  اا سوي بسم اري    ركت تر

هما   هاي ناري در بس اري ات نه دان اا ف زيس

بمودنِ علم    عهيذا اا سموي گمراي  لماريخر    

دوست نزديس هوسرلح  اخت ار  43نا ر كوايرب

ن.ب است  اين دي.گاب  لأث ر تهمر در نسمل  

دانمان   و رياامر  44گمودل  همچوندانان  تن ظ

و روانشناسممانر چممون  46و رولمما 45چممون بيممر

و  50و وارال 49  داتاسم و 48  دري ار 47ترحودونتر

و  51نناسممانر چممون دمموالنر توحيممول ايسممت

هممم هن   ونهمچمممدانمممان نامممري  ف زيمممس

دانان عل  چمون كموايرب و      لاريخ52تايرانت ن

ه هن  كر  اي  ال و  همچونف لسوفان عل  

 كوكلمان  دانته است 

اح ته در لهابل با هوسمرل  هايم.گر ايمن    

احگوهاي رياار را نه به عنوان اي.ب استیهير 

يا هسمتن.گان تتماف زيير  بليمه بمه عنموان      

كممه اختراعممات لمماريخر روح بشممر دانسممت   

كونمم.  هممان لجربممه را بممه هسممتن.گان  تممر

                                      
43. Alexandre Koyre 

44. H. Godel  

45. O. Becker  
46. G. C. Rota  
47. Melau-Ponty  
48. K.Pribarm  
49. A. Damasio  
50. F. Varela  
51. Polany  
52. Meyerstein  

اونت سِ ليت كنترل فرو بياه.؛ من ه  ليت 

احزاتات تشخص  لماريخر و تشمروطِ دااايمن    

عبه عنوان در م  هان م بودنح  اا همان ابت.ا    

هايمم.گر فرهنممگ علمممر دوران تمم.رن را بممه 

تمورد ته امه   « عصر لصوير  همان »عنوان 

ي  واسم ه  بمه « واقی مت »قرار داد كمه در من  

همماي ناممري علمم  تمم.رن  لهمموي     باانممماير

اي  گردد؛ به  اي اينيه به عنوان منيارگر تر

عهمممان كممه « بن ممان هممر منچممه هسممت»كممه 

نناسمر خوانم.ح  لهموي      هاي.گر من را هستر

نماي.  هاي.گر به منجا رس . كه عل  تم.رن را  

لينوحموژي   هبه عنوان چ زي كه تاه تاً در للم 

را اسممماس لهممموي   افتمممادب  يافمممت و ايمممن 

همماي ع نممر تنممابد خمماحر اا اراشِ  چممارچوب

لرفِ عملِ انسان عگشمتلح خوانم. عهايم.گر     

a1977 ح 3-35  لص 

اا منجا كمه هايم.گر در ت مان همواداران     

علو  ب  یر و رياا ات  چنم.ان برفم.ارانر   

ن.انت  فلذا نفو  هاي.گر در ايمن  مواب  بمه    

ر عنوان بااگشت به دراگمال سم  مترييماير د  

اياالت تتي.ب مترييا  تورد لفس ر قرار گرفت  

هاي رادييال هايم.گر    با اين  ال  اترواب اي.ب

لمممأث رات بممما اهم تمممر بمممر روي دمممژوه   

د.ي.ارنناختر  لينوحوژي و فرهنگ گذانمته  

است  ت ان كسانر كه ليمت لمأث ر ايمن مرا     
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  بمماب چ  53لمموان اا مدممل  قممرار گرفتنمم.  تممر 

هممم  چنممم ن و  56  راوا55  كريمممز54كمممهرك

توحيمموحر و ف لسمموف تیممروف   ب ون م سممت

عكمه منميارا خمود را ب مرون اا      57عل   دوالنر

لی  مر   عل  سنتر قرار دادب و هت.ع ات فلسف

در  همان م   »او  همان  58«دانستگر تن وي»

   نا  برد ح6عهاي.گري استح« بودن

هاي.گر در نه. خود اا عل  تم.رن  قائمل   

اي رياامر   هما و احگوهم   است به اينيه ناريمه 

در « ز رالمم لِ»همماي  لصممويرها و باانممماير 

 هان م هستنِ داااين هستن. و قادر ن سمتن.   

نسم تِ علم ِ تم.رن يما فرهنمگِ تم.رن را بمما       

؛ به ع مارت   نماين.  ه هت منيارگر  لأس  

  «لاريخ  مممت»ديگممر   ه همممت ابتنمما  بمممر   

دارد « ماادي»و « گشممممودگر»  «المممماحت»

  a1977؛ 33-39لمممص   1992عهايممم.گر  

 ح 117-139  لص b1977و  3-35لص 

به اين لرل ب  الاحت اا دي.گاب هايم.گر   

تلدي است به لمرين د.ي.ارنناسر خماص و  

مت ز و ع ارت است اا تهارلر كه بايم.   تهارت

متوخت  هنري است براي ا تنماب كمردن اا   

هاير كمه بمر فهم   اا نا  مه تفماه         انيراف

                                      
53. K. O. Apel  
54. A. Clark  
55. R. Crease  
56. J. Rouse  
57. R. Scharff Polany  
58. Tacit Knowing  

ر  همان   انتزاعر عناريح و احگوهاي لولم ف 

 گذارد  لأث ر تر

بمراي هايم.گر  درسمت تاننم.     «  هان»

هوسرل  ناي. بهترين د.ي.ب « ايست  هان»

براي نشان دادن قص. تما اا  همان همر رواب    

لماتر عنالر تفاه   انتزاعمر م    هعد  اا اااح

بمه ع ن مت در   « واقی ت»ناري كه به عنوان 

يابر تما   مي.ح است  اا نار هوسرل   ه هت تر

ناتتغ  ر  هم.ايت  « مي.وس استیهير»ي اا سو

« المماحت»نممود  اتمما اا ناممر هايمم.گر    تممر

د.ي.ارنناختر  يس ه.ف مرتمانر اسمت  اتما    

انم.گر   لوانم. فراچنمگ ميم.  ايمرا     هرگز نمر

ايست  هان  هرگمز   بهر روا ح7ع«دراكس  »

گذارد تفاه   انتزاعر بمه نيمو كات ابانمه     نمر

هايم.گر    داحودب گردن.  فلذا در د.ي.ارنناسر

انتاار الاحت در ايست  هان  باي. بمه تثابمه   

اي و فرهنگر در نار  توایر  لاريخر  ات نه

گرفتممه نممود  اا ايممن تناممر د.ي.ارنناسممر  

من گونه كمه در   ح8عب  یت  باي. ناتل د.ي.ار

گردد  بان. و توایر   علو  ب  یر منيار تر

تشخص  لاريخر  فرهنگر و تشمروط اسمت    

هاي علمر  ظهوراتِ تشمروطِ  بنابراين  د.ي.ار

هستن.گانِ علمر در ايست  هان علمر عيما  

بهتر بگوي   دساعلمرح سوژب هستن.  درسمت  

در لهابل با اين نگرش  دي.گاب سنتر فرهنگ 

علمر زربمر قمرار دارد كمه بمر روي تفماه        
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نمايم. و منهما را بمه     انتزاعر ع نر  لمركز تمر 

 بنم.ي    دياحيت س يا لمورت 59استنتاج هواس 

ده.؛ ايمرا منهما    لئوريس  تليو  نار قرار تر

ليهظِ ع نرِ دژوه ِ كهس س بمودب و لصمور   

را به دست  هستهر منچه  گوهررود كه  تر

ده.  عل  كهس س  ه چ گونه تي.وديتر  تر

در كاربرد ع ن ت در لولم ف واقی مت  قائمل    

ن ست  اح ته د.ي.ارنناسر ه  هم ن تفاه   

تما منهما كماركردي    بمرد؛ ا  ناري را به كار تمر 

تتفاوت دارن.  د.ي.ارنناسر  تفماه   نامري   

«  هممانِ»يممس « لصمماويرِ»را نممه بممه تثابممه  

ب ن. كمه   كهس س بليه به تثابه يس عاتل تر

هماي نمو  عمهوب بمر      تیموالً دشت سر فناوري

ي علمر  بمراي لغ  مر ايسمت     اس اب و اثاث ه

 رس.   هان  اا راب تر

علمم   خهلمه منيمه يممس د.ي.ارنناسمرِ   

رود لما بمه    ب  یر كه به من سوي ناريه تمر 

دسمت يابم.     60هماي محت ماير  ه همت    ات نه

اي است كه به دور هرتنول ير انمتهار   د.ي.ب

اش در ايست  هان است  و سرچشمه ح9عدارد

نمود   مل    كه در من  يس تسمئله د م.ا تمر   

  a1977دذيرد عهاي.گر   نود و خالمه تر تر

  لمص  االتدرس  اا لينوحوژي و ديگمر تهم  

   ه هت و روش  1975و گاداتر   139-117

 ح 265-380لص 

                                      
59. Epagoge  
60. Aletheic truth  

لممموان فلسمممفه علممم     تضمممافاً نممممر2

د.ي.ارنناسر هرتنول س را ادراك كرد  تگمر  

هرتنول س هاي.گر را فه  نممود    همنيه فلسف

ي هرتنول مس هايم.گر    به ابیماد تهم  فلسمفه   

 نود: تختصراً انارب تر

همماي فلسممفر  احممفح در ت ممان نمموموري 

تتی.دي كه هاي.گر در هستر و اتان ت مرح  

لمرين منهما     لرين و زنر نماي.  يير اا ته  تر

ادعمماي او دائممر بممر ايممن اسممت كممه فلسممفه    

هرتنول س است  ادعاي او لنها به تواموعالر  

دردااد عاا ق  ل لفسم ر    كه فلسفه به منها تر

ح را مد ن سمت       نناسر علو  انسانر و روش

اي را در  ادايمر ريشمه بليه او يس چرخ  دار

خممودش  همم.ف گرفتممه اسممت  اوالً    هفلسممف

دهمم. كممه لممهش بممراي   هايمم.گر نشممان تممر

انسمانر براسماس    هسااي كردن اا لجربم  ت.ل

تهمموالت عكممه برگرفتممه اا انمم ا  ف زييممر    

ي سممنتر ارائممه  بانمم. و اا سمموي فلسممفه تممر

ها لفماوت   اي با انسان گرددح  به بور ريشه تر

ه. كه اوالً چگونه فلسمفه   د دارد  او نشان تر

لوان. هرتنول س بان.  ثان اً  هايم.گر   فهط تر

دهم. كمه دركِ لجربمه نخصمر اا      نشان تمر 

تنغزل در ت.ل سموژب م اوبمژب  لجمارب       سوژب

سمااد عتضمافاً باعم      تر انسان را كع و تیوج

ها اا ق  ل ن ماا بمه    انگ ختن برحِ ن ه تسئله

اث مممات و مممود  همممان خمممارج  در فلسمممفه 
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 هگرددح  هاي.گر با  ايگزينِ نمودن توا ه تر

تما  ايمن اتيمان را دم        ههرتنول س لجربم 

كش. كه انسان بمه عنموانِ سماكنِ دن مايِ      تر

كه در من هر اتمري كمه    61ي نمادين برساخته

انسان با من توا ه است  د شاد   به عنموان  

نر يا كسر  فهم م.ب نم.ب اسمت  فهم م.ب     

 ح 266-265  لص 2005نود عالفونت  

نمناختر   بح با استفادب اا لفاوت هستر

به عنوان كل .ِ لمايزِ روش نناختر  هايم.گر  

نمود    لهابل نس ت به كانت  واقد تر  در نه ه

  بليه 62ليل لِ هاي.گر نه بر روي واقی ت خِرَد

بممر روي واقی تممر تتفمماوت م كممه او من را     

ها كه داراي يس فه ِ ت انگ نِ  واقی ت انسان»

 گ رد  خوان. م قرار تر تر« ت ه  هستن.

گويم.:   هاي.گر در لشري  اين واقی ت تر

تیناي هستر باي. د شماد   بمه نيموي اا    »

دذير بانم.  چنمان كمه     انيا  براي تا دسترس

انارت رفت تا هموارب د شاد   در فضاير اا 

ايم   درسم ِ گويما و     فه  هستر به راب افتادب

ب  ن اا تینايِ هسمتر و گمراي  بمه دريافمت     

گ مرد    فهو  من اا هم ن    ه  باح .ن تمر ت

گوياي چ ست؟ اتا « هستر»دان   كه  تا نمر

« چمه هسمت هسمتر؟   »درس   كمه   وقتر تر

فهمممر اا ايممن  هد شمماد   خممود را در    مم

اي   بر منيمه بتموان   تفهوتماً     هست قرار دادب

                                      
61. Symbolically Structured World  
62. Fact of reason  

ثابت كن   كه اين هست به چه تیناست  تما  

ن تینا را  تر من افهر را كه به تو ب من  م

نناسم      باي. درياب   و لث  ت نمماي    نممر  

تیذاحس اين فه  ت انمه تم ه   يمس واقی مت     

ح  در اينجمما 25  ص 1988عهايمم.گر  « اسممت

الا  است به اين نيته لو ه نود كمه لفسم رِ   

تِ هسممتر نممناختر  كاتمملِ هايمم.گر اا لفمماو

يه لرفاً بمه دااايمن نسم ت    خ لر ب   اا اين

ت نمهودي بمراي لم مز    بمه ظرف م    دادب نود

بمم ن هسممتر و هسممتن.گان تربمموط  63نهممادن

بان.  اين اتر  .اقل به و وب اير تنتهمر   تر

 گردد: تر

برخورداري اا يس دريافت رونن اا  اول:

 لمايز ب ن هستن.گان و هستر منها؛  

فهمم ِ هممر دو بممه تثابممه لمممايزِ      دوم:

: هستر هستن.گان خمود  يمس   64نادذير لهل ل

 هستن.ب ن ست 

فه  بَم.ووي اسمتیهير اا هسمتر      سوم:

فرالر اا همر هسمتن.ب: هسمتر هم چ گماب بمه       

گمردد  بليمه    هستن.گان  ل  م ن نممر   هواس 

اسمت كمه بمراي همر        لر  هممان نم ئر   د  

 اي  استیهير است  هستن.ب

فه  د ش نر استیهير در ب ان  چهارم:

هرتنول س: تمادا  كمه فهم  هسمتر  هسمت       

  ص 1988.گر  هستر عن زح منجا هست عهاي

                                      
63. Distinguishing  
64. Irreducibly  
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ح  بنمابراين منچمه كمه هسمتن.گان را بممه     255

سااد  بمر ت نماي هممان     تثابه هستن.گان تر

نمون.   اتري است كه هستن.گان  فهم .ب تر

 ح 25  ص 1988عهاي.گر  

عم.  لهابمل تینماي هسمتر بما       پنجم:

هستن.گان: منچه كه هستن.گان را به عنموان  

سمااد  لمرفاً هممان     هستن.گان  تشخص تر

اسممت كممه براسمماس من  هسممتن.گان   اتممري

نمون.  هايم.گر    همارب د شاد   فهم .ب تمر 

تیناي هستر هرگز تمين ن سمت  »گوي.:  تر

 همچمون در لهابل بما هسمتن.گان و هسمتر     

ي هستن.گان اسمت قمرار    بن ادي كه دشتوانه

تینمما  همچممونگ ممرد  ايممرا بن مماد لنهمما    

گمردد   تمر اگمر من تینما      دذير تمر  دسترس

عهايمم.گر  « تینمماير بانمم. خممود تغمماكِ بممر

 ح 194-195  لص 1988

تهمممم  اينيممممه دممممذيرش لفمممماوتِ    

نناختر  وفظ نامر هايم.گر  بمه يمس      هستر

گرايممرِ قمموي  تنتهممر   تواممدِ امم.ِ لهل ممل 

گردد  يینر به اين سخن كه: تینماداري و   تر

انم.    واقی ت به نيوي تتهابل  ز رقابل لهل مل 

ي    فلسممفه65گرايممر بممه دح ممل ايممن دوگانممه 

ا.  ل س  با فلسفه استیهير در توادهرتنو

نمايم.  ايمن      تشاركت تر66اش گراير ب  یت

گراير تنتهمر   اتر همچن ن به قول ا. لجربه

                                      
65. Dualism  
66. Natuzalism  

هرتنول ممس بمما فلسممفه    گممردد: فلسممفه  تممر

استیهير در ا.يت  بما همر گونمه رئاح سم      

نماي.  با ايمن  مال     تتاف زيير  تساهمت تر

نيه ايمن  تهمر اينجا و ود دارد و من اي  نيته

مح سمم   امم.يت  نممه بمما ابتنمما  بممر يممس ايمم.ب 

مح س  هرتنول س   استیهير  بليه بر يس اي.ب

مح سممر   ت تنر است  به اين تینر كمه ايم.ب  

تن  ظ بر براه ن هرتنول س اسمت و اينجما    

 هع ورِ هرتنول سِ هاي.گر اا فلسف ههمان نه 

  ح10عاستیهير است 

ي  ها دي.گاب فلسمف انيته ته  ديگر منيه 

سنتر  تفهو   هان به ييمر اا دو روش ايمر   

نود: يا كل مت هسمتن.گان اسمت     تر فهم .ب

گرايرح  كه انسان ن ز به منها لیلظ دارد علجربه

و يا كل ت هستن.گان است كه به واس ه يس 

 67يِ فموقِ  همانر  قموا     اتر استیهيرِ سموژب 

يافته است عفلسفه استیهيرح  اتا بسط علمو   

 همچمون هماير   در برابر اوبمژب  انسانر  خود را

ها  لاريخ  فرهنگ و دين عكه به خوبر در قاحب

گ رن.ح يافت كه بايستر منها را تورد  قرار نمر

داد  ايممن بسممطِ لمماريخر   ت احیممه قممرار تممر

كارِ خ لر خموبر بمراي دركِ ته وح متِ     كمس

بانم.  اگمر كسمر     تفهو  هاي.گريِ  هان تر

منهما   تو ودات ب  یر و لسملط و زل مه بمر    

رسم.   ت م  نارش ن ان.  به نار تو ه تمر 

                                      
67. Constituted  
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همما و  كممه تو ممودات را بممه تثابممه فرهنممگ  

تورد لفير قمرار دهم. و    68هستن.گان دالحتر

ن ه اسمتیهير بمه تما كممس       هم ن كارويژب

كنمم. لمما بتمموان   در ابممان تیممموحر  بممه   تممر

م در انمارالر  « ها  هان»ها به عنوان  فرهنگ

 همانِ  »يما   «انسانِ  هانِ رنسان » همچون

مم ار ماع بم.ه    وانگهمر  در     « قرون وس ر

درلو كاربردِ اين لی  ر  و وهر را كه هايم.گر  

اا تفهو ِ  همانِ تمورد نامرِ خمود بمه دسمت       

هما   رسم.  فرهنمگ   ده.  ته ول به نار تر تر

لوانن.  ها تر اي اا ان ا  هستن. كه انسان گونه

بانن. عيا در منهما رنم. نماينم.ح و    « منها»در 

بليمه همچنم ن   « فضما »ته نمه در تینماي   اح 

لوانن. بم   اا اينيمه    اي اا ان ا  كه تر گونه

    ادراك نممون.  تاهرانممه اسممتفادب گردنمم. و  

لوانن. فهم .ب ن.ب و يا لفس ر گردن. و در  تر

اينجما تمما بمما ابتيممار خمماص هايمم.گر در ارائممه  

نموي    تفهوتر نوين و هرتنول ير توا ه تر

  اي فلسمفه  ات ن ريشمه و اين تینا  يير اا تض

 ده.  عل  هاي.گر را به دست تر

جح هايممم.گر بممما سوبژكت ويسممم   سمممر 

ناسمممااگاري دارد؛ اتممما تینممماي هايممم.گري  

در « سوبژكت ويسم  »چ ست؟  سوبژكت ويس 

تیناي هاي.گري من ع ارت اسمت اا قمول بمه    

و تواموع تمورد    69فاعمل نناسما   بم ن اينيه: 

                                      
68. Totalities of significance  
69. Subject  

 نناسمماير  ديممواري و ممود دارد و نناسممن.ب 

دخلر در نناخت  ن.ارد  عهاي.گر اا دكمارت   

ست نما   يكانت و هوسرل به عنوان سوبژكت و

برد كه ا تماالً در تمورد هوسمرل تتمأخر     تر

  چن.ان لادق ن ان.ح

دح هايمم.گر قائممل اسممت بممه لهمم. ِ فهمم  

نس ت به ادراك و اين خود تتضمنِ چمرخ   

راديياحر اا دماراداي ِ سمنترِ سوبژكت ويسم  و    

به داراداي ِ هرتنول ير است  اتا  70 هن باوري

هما    اين لنها با انارب به اين واقی ت كه سموژب 

هايشمممان اا ابمممان هممم    در ت مممان دانمممته

مي.  بليه تادا  كمه   برخوردارن.  به دست نمر

ي سنتر  ابمزاري بمراي    ابان اا دي.گاب فلسفه

هماير كمه    ي اوبژب ب ان افيار د شا ابانر دربارب

دارن.  للهر گردد  ابم.اً   تستهل اا ابان و ود

لوان. به اين درس   داسخ ب.ه. كه چمرا   نمر

اي اا  هانِ فر  ها ق ل اا گشودن عرله سوژب

اي كمه بما من توا مه     نفسه  براي درك نم ر 

نمون.  لنام   نم.ب هسمتن.  اسمترالژي       تر

ي  هاي.گر براي در ه  نيستن دي.گاب فلسفه

 سنتر من است كه اول اا همه  للهر منمان را 

اا ابممان بممه تثابممه ابممزار  تممورد  ملممه قممرار  

ده.  هاي.گر نفر اين للهر اا ابمان را بمه    تر

بمه انجما     35لما   33بور دق ظ در بنم.هاي  

                                      
70. Mentalism  
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لهم.    32رسان.  در  احر كه ب.واً در بن.  تر

 فه  را لشري  نمودب است 

در اينجا تمين است كسر  انيال كنم.  

كه هايم.گر ديم.گاب سمنترِ گمزين  نگمرشِ      

بمردب    برف به ان ا  را اير سملال   ر و برخنث

وحر برهانر تشخص براي دي.گاب خمود ارائمه   

ن.ادب است  ناي. بهترين راب براي ل   ن ايمن  

هم چ  »توسمو  بمه    71كوواين  بتواوع  قاع.

   بان. 72«تو ودي ب.ون هويت ن ست

همح هاي.گر در داسخ به ابهاتمات تربموط   

 اينيه:به اعت ار يا ع ن ت علمر قائل است به 

    تناس ات سنتر سوژب م اوبژب  تنتفمر

 است 

   فهمر اا  هر فهمر اا هستن.گان  د

 هستر دارد 

   نناخت و دان   تشتظ اا فه  عملمر

 هر رواب است 

 اي  بريظ بن ادين تا  هاي گزارب نگرش

اا فه  نس ت به ان ا  ن سمت  فهم   تهمارت    

 عملر است لا باانماير  هن يا نناخت 

گر تته.  اا سه كاستر اساسمر  وح هاي.

 گوي.: علو  سخن تر

   اس ر سوبژكت ويس  هستن.   علو 

                                      
71. Quine's Maxim  
72. No entity without identity  

 لوانن.  افينشر بودن  نمر به دح ل برح

 اوي تاه ت ب  یمت بانمن. عدسمت كولماب     

 عل  اا زناي تاهويح 

 ان.يشمن. عدر  ماحر    زفلت دارن. و نمر

 كنن.ب من زفلت استح  كه فلسفه اايل

 هسويي و زموان  در اح هاي.گر تته.  

سممه لمم  المملر ايممر را دربممارب علمم   ت ممرح  

 نماي.: تر

 تفهو  اگزيستانس ال عل ؛ 

 نناختر عل  به عنموان   اهم ت هستر

 ح11عدستر؛ اكتشاف د  ِ

 نناسر بن ادين نس ت به  له.  هستر

عل  عنس ت ب ن گزارب در عل  لئوريس اا يس 

برف و فه  اا هستر كه عل  لئوريمس من را  

گ ممرد  اا بممرف ديگممر     فممر  تممر  دمم  

 نماي.ح  سااي تر نفاف

حح اا دي.گاب هاي.گر  ره افت ناري كه 

گ رن.  خود ت تنر بر نيوب  اا علو  نشئت تر

در  همان م بمودن  هسمتن.  يینمر ره افمت       

ز رلئوريس  ته.  بر ره افت ناري و عههنر 

است  اتما چگونمه واگشمت اا دراكسم   بمه      

چگونمه اعممال همر    افتم.؟   لئوري الفماق تمر  

انضمممماترِ دااايمممن علممممر بمممراي  هرواينممم

نيمممو ه علممممر عكمممه بممم دمممرداايِ لئممموري

 ه ال ادراك نممم.بح  بمممه تهوحممماگزيستانسممم

عل  به تثابه اكتشماف   نناختر انتزاعر هستر
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سماايح    ها عيا همان اوبژب دستر لئوريس د  

لمر  چگونمه    دد؟ يا به ب مان عما   گر ترل ط تر

ايمن  لودسمتر و   هسمتر عداا  گونماگونِ برقِ 

 نممناخترِ دسممترح  بممه لیمم ن هسممتر  دمم  

لماريخ يما ب  یمت      همچونهاي علمر  داتنه

بمور  ه كن.؟ چگونه و چرا م بم   ارل اط د .ا تر

ه هما عبم   انسمان  هماي علمو  اا   تثال م دمژوه   

ين واس ه يس فه  داااه عنوان هستن.گانح  ب

ياب.؟ به  ن تر  عبه تثابه بريهر اا هسترح  لی

عنموان  ه چمه نسم تر بم ن تما بم     هم ن نيو  

هسمتن.گان  عنوان ه تصاديهر اا داااين و تا ب

همان  نناختر  برقرار است؟ ف زيير يا ايست

هما  در   نمود  درسم    بور كمه ته امه تمر   

همما بممه   كممانون خممود  واگشممت اا لودسممتر  

 ها را دارد  دستر د  

واگشمت تمورد نامر    در داسخ باي. گفت 

تتنر  ل اطارب به چرخ  اا ارهاي.گر  ه  ان

نابجما  »يما  « ر سمنگ ن خ لم »هما كمه    عچي 

« لمال مس »هماي   گمزارب ح به «ان. استفادب ن.ب

ه بم  73 ر  يا تيمان در اتمان م تيمان      بدربار

 دستر و ايضماً اا فهم ِ   هاي د   عنوان ويژگر

تال يمال   تالمه افيمن    بمرح »بمه   هر رواينمه 

    رس. تر «ب  یت

  با لو ه بمه نمر ر كمه در خصموص     3

لموان   تنول س هاي.گر گذنمت  تمر  هر  فلسفه

                                      
73. Spacetime 

تضات ن اللر فلسفه عل  هايم.گر تتهم.  را   

 به نرح اير برنمرد:

 ؛له.  دراكس   بر لئورياحفح 

نمممناختر اا  فهممم  د شممما هسمممتربح 

 ؛هستن.گان

نناسمممممر بن مممممادين و  هسمممممترجح 

نناسمر   عله.  هستر اي نناسر نا  ه هستر

 ؛بن ادين نس ت به عل ح

اي اا    نيموب نارگاب هرتنول ير ععلم دح 

هستر خماص مدتمر م اگزيسمتان  م مدتمر       

 ؛استح

اگزيسممممتان   داراي ره افممممت همممممح 

 ؛منيارسااي به سوي هستن.گان است

هسمتن م     ليل ل اگزيستانس ال علم  وح 

 ؛در م  هان و ماادي

سممااي لغ  ممر  فرمينمم. بن ممادين اوبممژباح 

 ؛ايستار تاق ل علمر به علمر

 ؛ت.رنتال يال عل   افين  تاله برححح 

اا دي.گاب هايم.گر تتهم.     به اين لرل ب

در م  همان م    »تس ر د م.اي  يمس علم   اا    

و گشودگر دااايمن عبمه تثابمه نمرط     « بودن

 همزااد و به توا ه اساسر ليون يس عل ح تر

ز رعلممممر و ز رلئوريمممس عدراكسممم   و   

رس.  در گا  د  اا من   دراكس   بارگرح تر

ي واگشمت  افين  عبه تینا سااي و برح اوبژب

اا دراكس   به لئوريح بر ت ناي همان فهم   



رب 
ما

ن
ار 

چه
 و 

جاب
دن

 
  

ده
وا

ل ن
سا

 
هار

ب
 

13
89

 

  

 

79 

مي. و  د ش ن اا هستر و هستن.گان  د.ي. تر

سمااي عنميل گمرفتن تفماه        سپ  تفهو 

اساسر يس عل  براساس بسط فه  د ش ن اا 

سمممااي  لممممال زب هسمممتر و هسمممتن.گانح و

ي خمماص يممس علمم    عتيصممور كممردن  ممواب

و  گ ريِ ساختارِ تفهوتر لی  ن روش و  هت

 مي.  لیاب ر ابانرِ تناسب  وابح فراه  تر

عل  هاي.گر تتمأخر  لغ  رالمر    ه  فلسف4

 نس ت به هاي.گر تته.  دارد؛ اا اين قرار:

احممممفح فهمممم  لمممماريخر  ممممايگزينِ  

ه نيو كماتهً  هاي.گر ب :نناسر بن ادين هستر

نناسممر بن ممادين را رهمما   تشممهودي هسممتر

 سمماختنِه  مماي سمماخت  لممهش هايمم.گر بمم 

تتو مه  فلسمفر   « علم  »يمس   ناسرِن هستر

هسمتن.گان   دمذيريِ  فهم  لاريخر اا  يس فه ِ

سمماا يممس عصممر  تتاف زيممس  ات نممه: »گرديمم.

ويمممژب اا  در خمممهل يمممس لفسممم رِ    اسمممت

هستن.گان و در امن يس تفهمو  خماص اا   

  ح 75  ص 5عهاي.گر  تجموعه مثار   « ه هت

بح عممهوب بممر علمم  بممه تثابممه اكتشممافِ 

لم  بمه تثابمه دمژوه  ن مز      هما  ع  دستر د  ِ

بن مادين    نناسر ن.: رها ن.ن هستر ت رح

نناسر عل  هاي.گر را اي ته   د.ي.ار ه گونهب

  «عصر تصوير اهان»نيوي گستردب در ه ب

نمناختر   هسمتر  دالحمتِ  با فهم.انِ   بسط داد

اساسمر اا   بن ادين  عل  به تثابه يس د.يم.ارِ 

 ت.رن  تورد ادراك تج.د قرار گرفمت   دورانِ

 عل  به تثابمهِ تتأخر به  اي لأك . بر  هاي.گرِ

همما  علمم  تمم.رن را   دسممتر اكتشمماف دمم   

  ايگزين دژوه  نمود   

افيممممن   جح تینمممماي نمممموين بممممرح

در  تال يال: هاي.گر اين ادعماي ت رو مه   تاله

يمممه را ت نمممر بمممر اين هسووويي و زموووان

براي عل  تم.رن   « تال يال تالهافين   برح»

 ود  اتما تفهمو   نمم  74ر دارد   فظ ن ه   ال

دم     را ب   اا د    بسط داد  افين  برح

تال يال ف زيس  هسمتن.گان   تالهاا من  تن  

كمرد و بمه    نمان  بماا تمر    ري عملررا اا درگ 

نمود  دم    تر« لمال زب»ها منها را  اوبژبتثابه 

افيممن   ه  مماي من  بممرح اا بمماانگري  بمم 

تال يمال هسمتن.گان  لیم مظ نم. و بما       تاله

.ان با منان  بر تراودات دانشمن ن.ت ب شتري

 مماك  نمم.  اا ديممم.گاب هايمم.گر تتمممأخر     

تال يال  خماص علم  تم.رن     افين  تاله برح

اسممت و تيصممول سممل ه لفيممر تتمماف زيير   

و بمه واسم ه   « يمس لصموير  » هان به عنوان 

هماي ان.يشمه و عممل انسمان  ادراك      خواسته

 ن.ب است 

دح هاي.گر تته.   تتاف زيس را به عنوان 

گ رد لما بن مادي بمراي علمو         در نار ترعل

ليصلر  ارائه ده.  ايرا اين وظ فه تتاف زيس 

                                      
74. Retain 
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اسممت كممه نشممان ب.همم. كممه چگونممه يممس    

دمذير اسمت       اتيمان 75اي نناسر نا  ه هستر

ايح و  نناسمممر نا  مممه درسممم  اا عهسمممتر

تینمماداري  در ديمم.گاب هايمم.گر تتممأخر بممه   

د ون.ن. و تواوع بمه ايمن لرل مب     يي.يگر تر

نود كه تیناداري ف زيس دق هماً در   ح ترت ر

افيمممن  هسمممتر هسمممتن.گان م در    بممرح 

تال يمال ب  یمت م نهفتمه      افين  تالمه  برح

اسمت  هايم.گر عمهوب بمر نشمان دادن اينيممه      

تتاف زيس يس وظ فه نه.ي براي نيل دادن 

دارد كمه علم     به دقت علم  دارد  تیلمو  تمر   

تال يممال من  دق همماً  تمم.رن در تینمماي تالممه 

ف زيير اسمت  ديگممر اا ديم.گاب هايمم.گر    تتما 

تتاف زيس  عل  ن ست  بليه  هت عل  تم.رن  

 كن.  را لی  ن تر

همح هاي.گر تتأخر اا اين ادعا كه فلسمفه  

يس عل  است  بما بمرح ايمن نامر كمه علم         

تال يال ب  یت اسمت  رفمد    افين  تاله برح

نمممود  او همچنمم ن روابممط ت ممان     76ابهمما 

اي  ا ات را بمه گونمه  تتاف زيس  ف زيس و ريا

كه بتوان. به نيو   مالر مراي او را در ات نمه   

لينوحوژي  اث ات نماي.  تورد بااان.يشر قمرار  

 داد   

دريافتمه   1916وح هاي.گر ق هً در سمال  

بود كه گاح له  فضا و اتان را به عنوان اتوري 

                                      
75. Regional Ontology 
76. Disentangle  

افينمر قمرار    تمورد بمرح   77نيل و همگن ه 

نموان ت نما    تن.ي  ركت را به ع دادب و قانون

يابم.   نماين.  هاي.گر بیم.اً در تمر   تشخص تر

افين  يس لیم  ن تتماف زيير اا    كه اين برح

افين  اا هسمتر   هستن.گان بودب و يس برح

بان. و  هستن.گانِ ليت ليه ظ و دژوه  تر

ده. كمه علم  تم.رن      نهايتاً هاي.گر نشان تر

تتاف زيير است اا من  هت كه لی ن اوبمژب   

تال يال نناخت را به همراب خمود   تاله  ات نه

 ح 73  ص 2002مورد عگل زبروك   تر

و فلسفه علوم پديدارشناسوي   2

 هرمنوتيك و عينيت علمي
دي.گاب برح افينشر لفس ر هايم.گر     1

به بور تشخص يمس  مز  اا مرتمان سمنتر     

ع ن ت را كه لنهما يمس لولم ف  ه همر در     

بريهر كه  هان هست  قائل است  به چاح  

اين  مال بايم. گفمت ام.يت بما         بابل .تر

گراير  لنها د ات. قول به دي.گاب بمرح   لهل ل

اا ن مز  هاي.گر ن ست  د ات. ديگمري   افينشر

ب بممرح افينشممر لفسمم ر  قممول بممه ديمم.گا 

مرتان ع ن ت   تمر در درون  خ زد كه  برتر

 هانِ لجربر را  به هاي دان ِ علمرِ  تي.ودب

بمه اعم    كشم.  ايمن چماح  كمه      چاح  تمر 

 ان مثمار  تمورد لو مه نمار   فونت  هنوا ه  ال

                                      
77. Homogeneous  
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 78  سنج  نادمذيري هاي.گر قرار نگرفته است

هايمم.گري  بخمم  المملر  هاسممت  ايممن ناريمم

علم    هتان ع ن مت علممر را كمه در فلسمف    مر

ايمن  ليل لر سنتر ناه. من هست   عيینمر  

كمممه اتيمممان تهايسمممه و ارايمممابر فمممر  را 

همماي تتفمماوت علمممر بمما لو ممه بممه    لئمموري

وا .  ه هت ع نر و ود داردح بمه  استان.ارد 

  ح281  ص 2005عالفونت   كش.چاح  تر

دذيري تهايسمه ت مان    هاي.گر نااتيان  2

هاي تتفاوت را به تم.د سماختار   برح افين 

سمااد  هايم.گر بمه تم.د     كلر فه   رونن تر

يمس و  »هاي تتفاوت براي يس تثال اا ل   ن

همماي اا تجممراي دمماراداي  « همممان واقی ممت 

اي  اين واقی ت را كه ليت ر و گاح لهارس وي

 ا به ات ن  ا سا    بنرايط تیموحر در  وا

لمر اا  تشخص  سريد ي هسنگ ن در يس فالل

كننم.  بمه بيم     سم س  سمهوط تمر    ا سا 

همم  گاح لممه و همم  »گويمم.: گممذارد و تممر تممر

.ي را دي.نم.؛ اتما   تخاحفان وي  واقی ت وا م 

د را رويم.ا  همان واقی ت يا هممان ديم.نِ   منها

براي خود به برقِ تختلف لفس ر كردنم.  در  

واقد  منچه كه بر منها د.ي.ار ن.  در هر تورد 

و  ه همت الم ل  چ مزي     به عنوان واقی مت 

  ص 41عهاي.گر  تجموعه مثار  « تتفاوت بود

 ح 90

                                      
78. Incommensurability  

هاي پرسشهم ن ت لب را هاي.گر در 

تورد لصري  قرار اين چن ن  بنيادين فلسفه

ه   ینمر اسمت كمه بخموا    ت اين بر»تر ده.: 

اساسِ نتايع  در ارس و اا  ركت را بر 79بمتوا

 گاح لمه قمرار دهم   و ايمن     بتهابلِ متوا  هنه 

بور قضاوت كن   كه اوحر عهب تان.ب است و 

یمت  دوتر د شرفته؛ ايرا در هر دو تورد  ب  

هايم.گر   « عدهم. كاتهً تینماي تتفماولر تمر   

ب اا ديم.گا   ح52-53  لص 45 تجموعه مثار 

لوان. به هاي.گر  يس برح افين  علمر  نمر

يس برح افين  علمر ديگري  اب ال  هواس 

ايمن    يك شيء چيست؟گردد  هايم.گر در  

قمانون اول  ع»كنم.:  تمر  نار را چن ن لشمري  

  خود منيار ن ود  در خهل 17لا قرن  حن ولن

دانص. سال  اين قانون نه لنها نانناخته بمود   

  یمت و هسمتن.گان بمه    لر اا من  ب بليه ته 

بممور كلممر در بريهممر تممورد لجربممه واقممد   

ن.ن. كه به تو ب من  اين قانون بايستر  تر

  41عهاي.گر  تجموعه مثمار    «بودبر تینا تر

  بمه همم ن دح مل هايم.گر در     ح78-79لص 

ق مل اا  »كنم. كمه:   ادعا تمر  هسيي و زمان

ن  قمموان ن او نممه لممادق بودنمم. و نممه   ن ممول

  1988ر  هسمتر و اتمان    عهاي.گ ح12ع«كا ب

بيمم  نت جممه  ههايمم.گر  در اداتممح  269ص 

نادذيري فهم    سنج  گ رد كه با لو ه به تر

                                      
79. Doctorine  
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بمراي   ز ر نسم ر  ه هت لوان اا  نمرهستر  

  انسان سخن گفت

پديدارشناسوي  علم  هفلسف و3

 تحليلي ههرمنوتيك و فلسف
تيتمواي نماتیلو  يما    »اا دي.گاب هاي.گر 

لواننم. بمه    علو  نممر و ود دارد كه « نامنيار

و بمما من سممر و كممار دانممته  من دسممت يابنمم.

تيتممواي نمماتیلو  يمما »بانممن.  هايمم.گر ايممن 

  تمورد  «ابمان »را در بي  خمود اا  « نامنيار

ده. و اا ايمن رهگمذر  تتو مه     لو ه قرار تر

گمردد  بمه نامر او  مدتمر      ليل لر تمر  هفلسف

كون. با يافتن يس چارچوب م كمه نميل     تر

ره افت فرهنگر اوست م براي  تن هر و فنر 

زل ه بر  همان لمهش كنم. و در ايمن راب بمه      

ي بن ادهاسمت    االلمول كمه بن ماد هممه     الل

ليل لمر   هدست يابم.  بمراي تثمال  در فلسمف    

درداانم.    تیالر كه به لوري كردنِ ابان تمر 

ه.ف من است كه هر گونمه اسمتفادب اا ابمان    

ب  یر به نيل  ساب تيموالت در مي.  بمه  

 ههايمم.گر   سمماب تيممموالت بممر دايمم  ناممر

  ث ت ادوفانت س م يینمر   م   ممهت و     

قضايا م ساخته ن.ب است  اين كمار همر چنم.     

تمين اسمت كمار علمو  را بمه دسمتاوردهاي      

هاي لخصصمر در يمس  مواب مسمان      دژوه 

لوان. تاه ت ابان  كن.  اتا تسل  است كه نمر

را نشان ده.  اوالً ساختار تواموع م تيممول    

نمود    راساس   ث ت ادوفانت س بنما تمر  كه ب

لوان. كانف اا ساختارِ احتفالر بانم. كمه    نمر

براساسِ    ِ هرتنول سِ رواترگمر اسمت و   

تن. را به تا بنمايانم.    لوان. من ابانِ زايت نمر

ثان اً  تر اگر ابان ازرا  و اهم.اف را بتموان   

بر سب تن ظ تو همات ب مان كمرد  دح لمر     

هماي   ابان بتوان. ات نهن.ارد كه لوري كردن 

كاتل درك و فهم .ن تا را م كه در ابمان تما    

 اي دارد م در بمر گ مرد  ايمرا ابمان ابمزاري       

ن ست كه در اخت ار تا بان.؛ بليمه بمرعي     

به نار هاي.گر  ابان بستري است كمه تما در   

ايم   ابمان افهمر     من خانه داري  و تأوا گزيم.ب 

 در هم  « هسمتر »و « كلمه»است كه در من 

براي منيمه هممانر   »ان.  اا اين رو:  گرب خوردب

هما تتیهم. بمه     بان   كه هسمت    تما انسمان   

تاه ممت ابممان و درونِ تاه ممتِ ابممان  بمماقر   

لوان   اا من خارج نوي   تان   و هرگز نمر تر

عهايم.گر   « و اا  اي ديگر به من نگماب كنم    

 ح 263  ص 1971

لوان با علو  به ابمان ب  یمر    هرگز نمر

ت؛ ايرا ابمان ب  یمر م كمه تما بمه من       درداخ

ايم  م افهمر اسمت كمه همر گونمه         درلاب ن.ب

گ مرد  نمه    سااي در درونِ من قرار تمر  لوري

لوان. من را ليصم ل كنم.     خارج من و حذا نمر

چممارچوب من  چممارچوب هسممتر اسممت  نممه  

من    نممناخت و بممه لی  ممر هايمم.گر   ممواب   
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نناسمر  اا   نناختر است  نه هسمتن.ب  هستر

لموان   كه ابان بستر هر كشفر است  نمر منجا

    ت ابظ بما تفهمو  سمنترِ نمناخت    »ابان را 

عهاي.گر  « همچون لصور عيا تفهو ح  نناخت

ح  به ع ارت ديگر  ابان نر  266  ص 1971

ن ست  د.ي.ب ن ست؛ بليه نرطِ و ود انم ا   

 بان.  ها تر و د.ي.ب

انتهمماد هايمم.گر اا لمموري كممردنِ ابممان  

تيتواي ناتیلو  يا »خود دارد؛  نتايجر خاصِ

لواننم. بما من    را م كه خود علو  نمر « نامنيار

سر و كار دانته بانن. م ناي. اا من     كه  

خودش اا نار ابانر برساخته ن.ب است  تم.  

نار قرار داد  چون علو  در در دسمت ابر بمه   

هماير را كمه    ب قوان ن عاتر هستن. كه هستن.

انمم.  نمماتل  اا بسممتر رواترگممر  مم.ا نمم.ب 

نون.  ابان منها بايم. لموري بانم.  ابمانِ      تر

ملِ يمس علم  ع مارت اسمت اا      لوري و ايم.ب 

عهئ ِ لفس ر نش.ب كه با  ماالت اتمور    هسلسل

در  هان  ت ابظ در مين.  اين ت ابهت را عكه 

لوان اا  كن.ح لنها تر ابان لوري را لفس ر تر

بريظ يس فراابان كه اا ق ل بمراي تما قابمل    

ابر است  لفسم ر كمرد  ايمن فراابمان را     دست 

و « سمممااي لممموري»لممموان بر سمممب  نممممر

درك كمرد  ايمرا ايمن خمود     « نناسر تینر»

 هلمر اسمت و الاتم    تستلز  يس فراابان وس د

اين ه  لسلسل  د  باي. و ود يس فراابمان  

را دذيرفت؛ ن ز دذيرفت كه اين فراابان لفس ر 

تانم. و ز مر لموري اسمت و      نش.ب بماقر تمر  

لموان در   عسمنت سح را نممر « نناسر نرتی»

اين ات نه به كار بست  اين فراابمان  بسمتري   

كاتل براي درك هر گونه لفس ري اسمت كمه   

گ رد؛ خواب با ابان لوري و خواب بما   انجا  تر

ابان ب  یمر  همم ن فراابمان م يینمر ابمان       

لموان اا من   نمر»هستر م است كه   مت خته با

« من را نگاب كرداا  اي ديگر »لا « خارج ن.

 ح   266  ص 1971عهاي.گر  

سمااِ   گوي. كمه سماختارِ اوبمژب    هاي.گر تر

لوانم. زنماي    درداايِ علمر الوالً نممر   لئوري

تاهوي تن وي در ب من ابمان ب  یمر را بمه     

چنگ مورد و درياب.  هر چن. او بمر من اسمت   

لوان ابان را به تینماير كمه گذنمت      كه نمر

ر ابمان بمه دسمت    كاتهً با درك علممر م فنم   

« هرتنول س ابان  لجربه»لوان با  مورد  اتا تر

ي ابمان    دل نم.  در ايمن لجربمه    با ابان هم  

دسمت يابم.؛ در   « ابمان »كون. به  فلسفه نمر

خمودش لمي ت   »گذارد لما ابمان    عو   تر

هاي.گر درلم.د اسمت لما افمظ درك و     «  كن.

فهمم  را اا بريممظ كمماركرد درونممر ابممان      

تما اا ابمان   »نويسم.:   و تمر بگستران.  اا اين ر

رسم. كمه    گوي    اتما بمه نامر تمر     سخن تر

گوي  ؛ در  ماحر كمه    د راتون ابان سخن تر

ايم  لما ابمان م اا درونِِ      در واقد الهً گذانته
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خودِ ابان م با تا به ابان خوي  سخن گويم.    

« كنم.  اي  ابان تاه ت خمود را فماش   گذانته

 ح  بمه ايمن لرل ممب  191  ص 1971عهايم.گر   

هرتنول ير م نامري ابمان      فلسفه  اين لجربه

كنم. و افهمر را در    را در درون خود لجربه تر

تيتمواي  »گشاي. لا اا منجا بتوان    برابر تا تر

  1381علمو  را دريماب   عخمالمر     « نامنيار

 ح 94ص 

علوووم  هنسوووبت فلسوووف  -4

هرمنوتيووك و آراي تحليليووان  

 پساپوزيييويسيي
ت كه تن ظِ كارل ريمون. دودر تیته. اس

اكتشاف علممر  نمه لأي .دمذيري اسمت و نمه      

 هممايظ  راسممت نمم.ب و   لمموان بمما من  تممر

لوان بما من   ها را لأس   نمود  اتا تر ق ی ت

اب ال فرا ات را بمه انجما  رسمان.  اا سموي     

ديگر لاريخ عل  تشتمل بر  ا به  ماير علم    

بانم.    تمر  ح13عنادذير هاي سنج  ب ن داراداي 

لمماريخ علمم   اا ان انممتگر  ديمم.گاب كمموهن اا 

برخمموردار ن سممت  امممن اينيممه اا لمم.اوتر  

ها د مروي   تن هر ن ز در  ا به  اير داراداي 

كن.  الكالوش  در تهابل كوهن اا تفهمو    نمر

كنم. و تیتهم. اسمت كمه      رنم. اسمتفادب تمر   

   همما بااسممااي عههنممر  مما بممه  مماير نمم فت

است كه رن.  دذير است  فايرابن. تیته. اتيان

هممماي  د شمممرفت هنگممماتر كمممه دممماراداي و 

نادمذير  در منارن سم  نامري  ضمور      سنج 

ده.  بمه ع مارت ديگمر     دانته بانن. روي تر

همماي ز ممر  لمماريخ علمم   تشمميون اا  نمم  

عههنر است و لصور  ركت تن هر و عههنر 

 ب   اا منيه  ه هت بان.  اس ورب است 

چن.انر به لاريخ عل    اح ته هاي.گر عهقه

بليه ب   اا من  او به لماريخ هسمتر و    ن.ارد 

مدت ان به تثابه  ايگاب يس چنم ن لماريخر    

تن. است  او قائل است به اينيه لماريخ    عهقه

هماي ت انمه و    لينه سه دوران باستان  سم.ب 

اخ ر با عل   دورب باستان بما      دورباستت.رن 

هاي ت انمه بما ديمن  لم مز دادب      فلسفه و س.ب

هماي بم ن عهم.     نون.  هاي.گر بمه لفماوت   تر

دهم.  او   باستان و عل  ت.رن  عهقه نشان تمر 

به لاريخ عل  به تناور لفير د راتون  ايگماب  

دان  ت.رن ته عو نه با قص. ييمر لماريخ   عل  در

ر خهف سنت ليل لر كمه  دردااد و ب عل ح تر

ه.ف  ليل ل خمود علم  اسمت  هايم.گر در     

 80لر است   ستجوي عل  به سوي دايانر رف د

تفهو  تورد نار هايم.گر اا تن مظ و ناريمه    

علمر  با ايستار سنت ليل لر  يير ن ست  اا 

يممس تن ممظ ناممر هايمم.گر  علمم   بخشممر اا 

بان.  هاي.گر در هستر و اتان  لر تر گستردب

بممه اينيممه علمم  ب  یمممر      تیتهمم. اسممت  

لوان.  به اين تینر كه تر نناسانه است د.ي.ار

                                      
80. Further end 
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لنهما در  »به نيو هرتنول ير گشمودب بانم.:   

درلو يس ب  یت كه برح افين.ب ن.ب بانم.   

 لوان. همر چ مزي را بمه    است كه اين نمط تر

ب ابم. و بمراي يمس لجربمه     « واقی مت »عنوان 

افيمن     تنا  و ناتي.ود در  هت اين بمرح 

ح 81ا لهوي  نماي.  عل  واقیر عيما بودنمر  من ر

لنها اتانر به ايمن دح مل اا ات نمه برخموردار     

انم.   است كه دژوهشگران اين الل را دانسمته 

و ممود  82اي كممه همم چ گونممه واقی ممات برهنممه

ح  كمادولو  414  ص a1977عهايم.گر   « ن.ارد

قائل است به اينيه اين سخن هاي.گر  سرنار 

ت تهمم  در اا بصمم رت بممودب و ييممر اا نيمما 

توا هه ب ن هاي.گر و قرائت  .ي. اا لاريخ و 

بانمم.  همم چ گونممه  فلسمفه علمم  ليل لممر تممر 

واقی تر تگر منچه كه د شاد   در افهر دادب 

نمايم.ح   كه منها را قادر به منيارگر تمر ن.ب ع

در واقد   ح52  ص 1986عكادولو  و ود ن.ارد 

  ه  هاي.گر و هم  ف لسموفان تتمأخر فلسمفه    

ين واقی ت تلدي هستن. كمه علمو     عل   به ا

  الل دور هرتنول ير هستن. 

تناس ت ن ست كمه ديم.گاب    در اينجا بر

قائل به ان انمتر بمودن علم  را م كمه برخمر       

ف لسوفان عل  سمنت ليل لمر بمه من تتيمر     

تهايسمه بما مراي هايم.گر تمورد     هستن. م در  

دانم   كمه سماختار     دهم    تمر   لو ه قرار تر

                                      
81. Factual 
82. Bare Facts 

وهن در راسمتاي يمس   هماي علممر كم    انههب

لاريخر عل   د.ي. متم.    ان.اا روييرد به چش 

هممماي دمممژوه  علممممر   اا ديممم.گاب او دورب

نادذيرنم.  اا تنامر ايمن     هماح سمنج    عدارادي 

ت.عا  د شرفت عل   اتمري دنم.ارين اسمت و    

در »دژوهشمگران در دماراداي  قم.ي  و  .يمم.    

عكموهن   « نماين. دن اهاي تتفاولر ان.گر تر

اتا برخر با اين خموان  اا  ح 193  ص 1970

كمموهن توافممظ ن سممتن. و بممه تممواردي اا     

انم. كمه تتضممن     هاي كوهن انارب كردب گفته

 ما بمه   « عههنر بودن»و « د شرفت»دي.گاب 

احمثل بما  كمر ايمن     هاست  فر   اير داراداي 

تن به د شرفت علمر به » مله اا كوهن كه: 

  a1977عهايم.گر   « هسمت   بور ق د تملتن 

رسمم. كممه   ح  بممه ايممن نت جممه تممر  299ص 

هرتنول سِ كوهنر ان انتر بودب و تضافاً ه چ 

گونه ن اهتر به هرتنول س هاي.گري نم.ارد   

اگرچمه همر   »بنا به خوان  تذكور اا كموهن   

دارادايمر با داراداي  بی.ي تتفاوت است و هر 

هماي تتفماولر لیلمظ دارد  اتما      يس به  همان 

ايمر بمه ايمن   ن اي. فراتوش كرد كه هر دماراد 

لوانم. تیمماي    رود كمه نممر   س ب اا ت ان تر

توارد خهف را  ل كن. و داراداي  بیم.ي  بما   

بردن اين توارد به ساختر ديگر  قادر به  ل 

گمردد  بنمابراين در تمورد كموهن  نمه       منها تر

گراير ليت دارد و نه الها  تورد  الها  نس ر
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  ح14ع«نس و لردي. قرار دادن د شرفت علممر 

دهم.   هاي تو ود نشان تر اين  ال بررسربا 

عنموان   اي ليمت  كه اگرچه كموهن  در تهاحمه  

  بما  «نهم.هاير بمه كمار    ب هاير دربار ان.يشه»

گراير  برائت  الل كمردب و   لرا ت اا نس ر

نگمر   تن هم چ بماور نم.ار  كمه نسم ر     »گفته: 

بما   ح 264  ص 1970عكموهن    «دانسته نو 

يماي نيمات   اين  ال  ل.ق ظ در مثار كوهن گو

 اير ن ز هست:

بمه  « انهمهب »احفح در برح كموهن واژب  

عنمموان يممس تجمماا ب ممان بممه كممار نرفتممه و   

اي ن ست كه فهط ب انگر  ماحتر لنم.    استیارب

 اا دگرگونر بان.   

بح انهممهب علمممر  گسسممتر اسممت اا  

نناسر دوايت ويستر كه رن.ِ دانايرِ  نناخت

دانسمت    سما تر تمر   علمر را فرانم.ي لمس  

فهط به لأث رهماي درونمر ناما  علممر     يینر 

باور دانت و بيم  اا لأث رهماي ا تمماعر را    

دانست  اين تفهو  نشان داد كه:  نت جه تر بر

ها نيل گرفتمه و     رن. دان  اا ع.  ل.او 1

  2ن ست   83فرمين.ي افزون نون.ب و ان انتر

ها در يمس علم  هنجماري  در بمول      خرو ر

 اتان دگرگون نون.ب هستن. 

ار نگارن.ب  اگر قرار بانم. كمه بم ن    به ن

احذكر م كمه ت م  ن نامرات كموهن       نيات فوق

                                      
83. Camulative  

گرايمر اا يمس    است م و ا تنماب او اا نسم ر   

برف و نگرش هرتنمول ير هايم.گر اا بمرف    

ديگممر  مممد بنممماي    نهايتمماً بممه ديمم.گاب    

رسمم    لمموحم ن در  لمموحم ن تممر  84«ليممول»

كنم. كمه    ح انمارب تمر  1972« عفه  انسمان »

ميم.    رانر در داراداي  تسلط د.ي. تروقتر بي

د.يمم.  85در واقممد  يممس عرلممه برخممورد مرا  

گ مرد   مي. كه در من رقابتر سنگ ن در تر تر

و تیانرِ كات ماب  بما توفه مت اا ايمن عرلمه      

برنم. و تیمانرِ سمنتر  در ايمن       ان به در تر

 تانن.  عرله  ناكا  تر

لوحم ن لأك م. ت.رن تمه را در خصموص    

يمه  دهم. و اين  لو ه قمرار تمر  تورد «   تكل»

ف لسمموفان و دانشمممن.ان تمم.رن  توامموعات 

عملممر را در لممر    توامموعات انتزاعممر و   

هنم.  نهم.    دونر قمرار تمر   ناري  تورد چش 

گويمم. كممه اا ديمم.گاب  كنمم.  لمموحم ن تممر تممر

ق مد نامر اا سم اق و      تفماه   « گمرا  ت لظ»

انم. و اا ديمم.گاب   هما  لممادق يما كمما ب   ات نمه 

لمر اا   چ تفهوتر بهتر يما ارانم.ب  گرا  ه  نس ر

تفهو  رق ب اا يمس ات نمه فرهنگمر ديگمر      

ن ست  به رز  باور به هرتنول ير بودن علمو   

ب  یر م لوحم ن قائل اسمت بمه     م  تر علو 

ري وگراير عنانر اا تن ظ ل يه ه  ت لظاين

هر دو   گراير افهبونرح و ه  نس ر بمح ز اي.ب

                                      
84. Evolution 
85. Forum 
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« انههب» ر تردود است  لوحم ن به  اي لی 

عكمه اا ديم.گاب او   را « ليمول »كوهن  لی  مر  

دمم   ر اسممتح  نمم  ه ليممول انممواع داروينمم

 كش.  تر

همما  اح تممه بممه رزمم  ايممن  مممد  لفمماوت 

همچنان به قموت خمود بماقر اسمت  تمثهً اا      

دي.گاب كوهن  داراداي  ق.ي  لوسمط دماراداي    

گردد؛ در  احر كه اا دي.گاب   .ي.  اخراج تر

ر  .ي. ن ماا بمه اخمراج تیمانر     هاي.گر  تیان

تینا در تتن خمود  در   هق.ي  ن.ارن.  هر رنت

تانم.   كنار تیانر ق.ي   در تتن خود  باقر تر

و اين  قرابت ب شتر با دي.گاب ليوحر لموحم ن  

 كش.  را د   تر

پديدارشناسوي  علم  هفلسف و5

 هرمنوتيك و علوم طبيعي
دممذيرش ديمم.گاب هايمم.گر در چگممونگر  

  تا را به هرتنمول ير بمودن   لأس   يس عل 

نمود    علو  م  تر علو  ب  یر م تلدي تمر   

ايمممن هممممان قممموحر اسمممت كمممه د مممروان  

فوردهما    هد.ي.ارنناسر هرتنول س در  لهم 

 ان.    عه هن  لوحم ن  باب چ و ديگرانح برمن

وقتمر اا هرتنمول ير    86استفن لموحم ن 

گويم. كمه    كن.  تر بودن علو  ب  یر ياد تر

در فلسفه قمرن   ها لرين  ركت يير اا خهقانه

                                      
86. Stephen Toulmin 

نوي  اا يس ام مه   به لورت يس داب ست 

حقيقوت و  بر يس لر مه به انگل سر كتاب 

الفاق افتاد  اين  87ئوره گاداترگهان   روش

بمود    پاتريك هيالنثر اا يس اثر تتأ ركت 

  اين او بمود كمه توفمظ نم. بمرخهف عه م.ب      

دانشگاهر رايع  به گماداتر نشمان ب.هم. كمه     

بردهاي عههنر علمو  ب  یمر  اا ا زايمر    كار

ز ر قابل ازما  لشي ل ن.ب است كه منها را 

 ح15عسممااد ثري  هرتنول ممس تممرلنيممو تممه بمم

  همم هن تیتهمم.  ح25  ص 2002علمموحم ن  

ژوهشگران تيتب فرانيفورت  وا  دلا اتراست: 

كوارل  به بور تشمخص در اينجما    عتناور او

نم.  با تر 89البرشت وِلمرو  88اوتوو آلبرت

دانمته  كه با منهما در ايمن خصموص تنماظرب     

ح  هان ت بن ادي يس دوايت ويس  خما   ستا 

ان. و  علو  ب  یر  تفرو  گرفتهه را در فلسف

ف زيس اا يس سو و اا من براي ترابن.ي ب ن 

استفادب   نناسر اا سوي ديگر لاريخ يا  اتیه

 ح 25  ص 2002علوحم ن   ان. كردب

دي.گاب كانمت را  چه من  ح16عاا نار لوحم ن

  با دي.گاب رايع اترواينمه تتفماوت   در نه. اول

سااد اين واقی ت است كه كانت  اقل م.س   تر

 اكم مت    و لصوير  هان ن مولن را بمه تثابمه   

وا .ي دي. كه ه چ  مايگزين سمااگاري بما    

                                      
87. Hans Georg Gadamer 

88. Carll Otto Albert 
89. Albrecht Welmer 
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  به ها ن ستتا اا  هان براي من  هساختار لجرب

ع ارت ديگر اقل م.س و ن مولن لنهما سميوي     

.سمممه و ف زيمممس  ول ير را بمممراي هنهرتنممم

كشممفِ سمميوهايِ  تشممخص نمودنمم. و تضممافاً

   مايگزين را ز مر الا  سماختن.    هرتنول يرِ

اين اح ته به تیناي من ن ست كمه درسم  اا   

در ع تیناسمت   ايگزين براي كانت  بر سيويِ

دان كانممت  مم.اقل   ت ممان دوسممتان ريااممر 

ر ز مم هاا ا تمممال لمموري هن.سمم 90المبوور

بمه همم ن    و دق هماً  مگاب بمود  هًاقل .سر  كات

دح ل بود كه دانم  لرك  مر د شم ن  بمراي     

تسئله تهمر ن.ب بمودح؛ بما ايمن  مال      كانت

ديلتاي متم. و چنم ن   د  اا اين مزاا كانتر  

ايسمتار    ها دربارب د كه لماتر درس فر  كر

سيوي هرتنول مس    هن.سه و ف زيس با عراه

اا سموي كانمت   مل و فصمل گرديم.ب       يگانه

فلسممفر ديلتمماي من  هبنممابراين وظ فمم  سممتا

نود كه نشان دهم. چگونمه و چمرا علمو       تر

  سميوهاي    برخهف ف زيس و رياامر انسانر

بار ديگر  خ مر سمهوط بمه       يسدارن.تتی.د 

سيوها تیمرف يمس     من تو به اي كه ب اي.ب

اا لفس ر تا هستن.  بمه   91سوبژكت ويته نهاير

لماريخرِ   سميوهايِ  بر دا نمودن  مي. و ود تر

  اتمري اسمت كمه لوسمط      ايگزينِ ديلتماير 

  درسمت  بس اري اا ترد  تورد تشاركت است

                                      
90. Lambert 
91. An Extreme Subjectivity 

   ولنكانت اا اقل .س و ن ي هتثل سيوي يگان

ين ن سمت  ت رو ه اا سوي ديلتاي ا هاتا نيت

  بليه اين اسمت  كه لفس رهاي تا فردي است

  لغ  ممر كممه تتناسممب بمما د ونمم.ها و لیهمم.ات

  دي.گاب ديلتماي راهمر   .  به اين لرل بكن تر

يوورگن  كرد لا افرادي همچمون   92را تفروش

در نسوبت دانوش و عال و      93هابرماس

دارنم.  در من گا  بر بتوانن. را ت  94انساني

لوحم ن همچنم ن    ح27  ص 2002علوحم ن  

خابرنشان سماخت كمه وقتمر ديلتماي بم ن      

ل   ن علمر و لفس ر هرتنول س در يس قرن 

  ايممن لمممايز دمم    لمممايز  مم.ي قائممل نمم.

بايستر در من اتان ل.ق كن.  اتا اكنمون   تر

با و ود عل  دسات.رن ديگر لادق ن ست  بما  

اين  ال  بس اري اا افمراد همچنمان بمه ايمن     

 ماي  »ان.  لوحم ن اظهمار دانمت:    لمايز قائل

افسوس است براي دژوهن.گانر كه در ات نمه  

كننمم. همچنممان  علممو  انسممانر فیاح ممت تممر 

هاي انتهادي خود را با لي مه   هها و ناري نگرش

دهنم. كمه م اا     بر لضاد با عل  ت.رن نيل تر

نار خمود دانشممن.ان ن مز م ديگمر بمه نامر        

علموحم ن   « رس. كه و ود دانمته بانم.   نمر

ح  او خابر نشان كمردب اسمت   101  ص1983

اي در لفيمر علممر    كه لغ  رات قابل ته اه

                                      
92. Pave Away 

93. Jurgen Habermans 
94. Knowledge & Human Interests 
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رخ دادب اسممت  در دورب كهسمم س عاا اواسممط 

ح  دانشممن.ان لمرفاً   1920 واحر  لا 17ن قر

ن.ن. كه به  هان ابراف  اا  ناظرانر للهر تر

نگريستن.  با اين  ال  اين ديم.گاب   ب رون تر

هنگاتر لضی ف نم. كمه قلممرو ليه مظ من     

هماير را   ها و سموژب  ق.ر گسترش يافت و ناا 

ن ز در بر گرفت كه رفتارنان ال مر  بمود بمه    

ش لغ  مر نمود   لرف ايمن ت احیمه  دسمتخو   

ح  دانشمن.ان علو  102  ص 1983علوحم ن  

ب  یر هنگاتر به  ه هت اين اتر در بردنم.  

كه بمه ت احیمه  رات تمادون الممر تشمغول      

هاي  د.ي.ب هن.ن. و اين ت مئناً هنگا  ت احی

لر عتانن. رفتار انسانرح ب شمتر لم.ق    د چ .ب

 كن.  تر

لوحم ن چن.ين الل را براي  مايمت اا  

خود به نفد همگراير علو  ب  یر و  است.الل

نخسمممت:  دارد  علمممو  انسمممانر ب مممان تمممر 

همماي علممو  ب  یممر لفسمم رهاير    دكتممرين

انتهادي اا تواوعات خود هستن.  درست بمه  

هماي علمو  انسمانر     همان ان.ااب كه دكتمرين 

ح  101  ص 1983چنمم ن هسممتن. علمموحم ن  

دو  اينيممه: دانشمممن.ان در بسممتر  اتیممه    

نون. و  دذيري تر ار فرهنگاي خود دچ  رفه

هنگاتر كه در من  اتیه  ا افتادن.  اا همان 

كننم. كمه    اي ل ی ت تمر  فرمين.هاي لفس ري

كننم.  او   ديگر اعضاي  اتیه منها را الخا  تر

همچن ن لهش كمرد ايمن اعتهماد را بمه ايمر      

سلال ب رد كه لفسم ر همموارب  احمت فمردي     

دارد  او ابمممراا دانمممت كمممه دژوهنممم.گان در 

هاي  ا افتادب اا لجربه ساير دژوهن.گان  رنته

كنمم. و در نت جممه لفاس رنممان  اسممتفادب تممر

نمود و   سو بما لفاسم ر  اتیمه علممر تمر      ه 

بنممابراين لممرفاً نخصممر و اخت مماري ن سممت  

كنم.   استان.اردهاي  اتیه علمر تشخص تر

كه داتنه لفس ر لي   است  ايمن اتمر تماند    

ست  اتما  لفاس ر  ايگزين در  اتیه علمر ن 

هر يس اا لفاسم ر  مايگزين  داراي قلممرو و    

لو  هممات خمماص خممود اسممت  همم  در علممو  

ب  یر و ه  در علو  انسانر تما بايم. متمادب    

بان   لا تيصوالت لخ ل و مفرين  انسان را 

م اع  اا اين كه افيار يا تصنوعات  انمیار يما   

هاي تختلف تمورد   ها بانن. م اا دي.گاب  ناريه

  ص 1983همم   علمموحم ن   بررسممر قممرار د 

كمرد كمه    ح  لوحم ن چن ن اسمت.الل تمر  110

بن.ي ت ان علو  ب  یر و علو  انسانر  لهس  

نادذير   كنن.  انی اف من گونه كه ترد  فير تر

ن ست  هر دو اين علمو   فرمينم. هرتنول مس    

گ رنم.  در علمو  ب  یمر      كشف را به كار تر

نم. كمه   ا ترد  اعت ار ايادي براي اين نار قائل

عل  ع نر و عههنمر اسمت  اتما بمراي تثمال       

انمم.ركاران خممود   ف زيممس هممموارب اا دسممت 

كننم.   خواسته لا ديم.گاهر لفسم ري الخما    
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ح  اا ايممن ديمم.گاب 100  ص 1983علمموحم ن  

لفسمم ري بممراي سمماختن واقی ممت اسممتفادب   

نود  من گونه كه لوحم ن اظهار نار كردب  تر

ن ادعماي  رود ت ا لفاولر كه گمان تر»است: 

دانشممن.ان علمو  ب  یممر در تمورد ع ن ممت    

عههنر عكه ن ااي به لفس ر نم.اردح و ادعماي   

دانشمن.ان علو  انسانر در تمورد  ساسم ت   

 هنر عكه در من لفسم ر ت نماي هممه چ مز     

استح و ود دانته بان.  با لو ه بمه كماركرد   

رسم.    ربمط بمه نامر تمر     واقیر هنر و عل  بر

حيا  لواان يا لأك .   .اكثر اينيه لفاولر به

 ح 111ص   1983علوحم ن  « و ود دارد

كنم.:   من گونه كه لوحم ن اسمت.الل تمر  

تمما بايمم. اا دژوهنمم.گان بخممواه   لو ممه    »

ب شمممتري بمممه عنالمممر لفسممم ري و  تمممر 

هرتنول س نشان دهن.  اتري كه اتمرواب هم    

براي علو  ب  یر و هم  بمراي علمو  انسمانر     

هماي   تهايسمه  اهم تر وافر د .ا كردب اسمت و 

خود را ت ان علو  ب  یر و علو  انسمانر نمه   

براساس فر  فه.ان لفسم ر هرتنمول ير در   

هاي تتفماوت   علو  ب  یر  بليه بر دايه ن وب

علموحم ن   « لفس ر در اين دو  واب بنا كننم. 

 ح 101  ص 1983

اي تختصممر بممه و ممه   در اينجمما انممارب 

تناسم ت   هرتنول س ف زيمس كوانتموتر  بمر   

يس  .ال  1927 سال دان   كه اا رتن ست  

و  95اروين شورودينرر ب ن تيان س تمو ر  

در  ريان  96 ورنرهايزنبرگ كوانتو تيان س 

خ لمر   بودب است  اح ته در  ريان اين  .ال 

اي كمه   هماي عههنمر   اود رونن ن. كه تم.ل 

  كننم. اا  ن مه   اين دو لئموري د شمنهاد تمر   

 اا سوي ديگر در درونِ  رياار تیادل هستن.

تما    20قمرن    عل ِ ف زيمس در اوايمل و ت انمه   

تيمل مت او   بو ايم.  97نيلز بورناه. ديم.گاب  

 عنوان يس  ركت هرتنول ير هست     

اگمر تمما يممس لضمماد عههنممر در ف زيممس  

ه   ايمن بم  اب  يم  تمر  20بن ادي در ت انه قرن 

بي  عل ت در ف زيس كوانتو  است كه  دح ل

بمرف   سو تيتب كپنهاك اا ي نيلز بورب ن 

بممرف ن و دشممت  انان او اا  و مح ممرت ان شممت

اي كمه   دان   كه نيتمه  ديگر  و ود دانت  تر

ن س و ود دانمت و ان شمت ن   در كوانتو  تيا

را هض  كن.  ايمن بمود    لوانست من هرگز نمر

لوان   تیادالت  ركت و لغ  ر  كه تا لرفاً تر

 98لمورت متماري و ا تممااللر   ه عتيانح را بم 

ه تیناي   بش اين تي.وديت ل نماي    دذير

نِ ف زيممس بممودب و تيمموري توريممتِلیل ممظِ تأ

به تیناي من اسمت كمه خماحظ  قمانون      للويياً

ه نيمو  اي نهادب است كه بم  ه گونهب  یت را ب

  ع.  ق ی ت دارد اي ريشه

                                      
94. Ervin Schrodinger  

95. Werner Hiesenberg  

96. Niels Bohr  
97. Statistically and Probablistically  
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ل نار ان شمت ن ايمن بمود كمه     با اين  ا

بور و    در داسخ 99 كن. بااي نمر باس  خ.اون.

به  كردن. كه او ت ن انتهاد تران ش تيتب او به

  مويختمه  يس ديم.گاب قم.يمر دربمارب عل مت    

هماي   ل  م ن    اگمر نماي. و من را رها نمراست 

لمورت     در ايمن ا تمااللر تورد ق ول بانم. 

همماي كهسمم س ن ممولنر    الممرار بممر ل  مم ن 

  در تراسم   مايزب   اسمت  100گمري  ا ساسالر

ك مم. بممر و ممه    بممور در لأ101تاييممل فممراين

گويممم.:  ف زيمممس  .يممم. تمممرتنمممول ير هر

 ايمن     ز ر فمردي ن سمت   گ ري اتري ان.ااب»

نار خماص    يس عمل انسانر است كه اا نه ه

 ؛ اا ديم.گابِ نمود  اتانر و تيانر تن یم  تمر  

   ص1998 عفمراين  « تميمن  يس ناظرِ خاصِ

وان   بگموي   هنموا   لم  به همر  مال تمر     ح73

يس لفير    در واقددز.زه ان شت ن اداته دارد

 ضور اا دي.گاب بورو تيتب كپنهاه   تن ی 

دمذير  نا رتنول س در ف زيس ت.رن را ا تنابه

 را كممه لفيممر تهابممل من   در  مماحردانمم. تممر

هاي رواافزونمر   لاب.  با اين  ال گراي  برنمر

در هرتنول ير دانسمتن ف زيمس كوانتمو  در    

 ال رن. است و يمس نمونمه چشممگ ر من     

فلسمفر   وراي دالريس ه هن است كه ان.يشه

عل  هرتنول ير با چن. دهه كمار   هاو در فلسف

                                      
98. God does not play with dice  

99. Sentimentality 
100. Michael Frayn  

گذاران  او درِ تيان س كوانتو  و ت ا ثه با دايه

 تيتب كپنهاه بودب است 

اتا به راسمتر  چمرا نماه. لمهش بمراي      

انيصار بخش .ن هرتنول س به علمو  انسمانر   

لمايل بمراي  هست  ؟ لوحم ن تیته. است كه 

انر علمو  انسم  بمه  تي.ود كمردن هرتنول مس   

اا  خماص و قرائمت  ريشه در يس نوع خموان   

  مثمار كانمت برخموردار اا    نه.هاي كانمت دارد 

 ه عا  تشمترك بما ف لسموفان تيتمب     يس و

   تيت ر كه قائل به اين بود كه لمما  وين بود

علو  رياار باي. با س ست  تن هر  وفظ دادب 

  اين ه.فِ  .ال قمرن  دي.گاب ايشان  اا نود

تِ علو  را به سماتان   .و بود كه  ن  ِ 20

تن همر  »و« تيم   خمرد » ييسمانرِ   برسان.

.ي بمور تشمخص در د يمار بیم    ه ب 102«بودن

اللر      عه .ببود  با اين  ال در هر دو تورد

  يگانمه اا تفماه   بمه تثابمه     چوبِو ود چمار 

بن ان لما  دانم  لموري و لجربمر در بماب     

 ب  یت بود   ال اگمر تما و مود ايمن بن مانِ     

اث ات ن.ب در نامر بگ مري     را تفهوتر يگانه

تانن. اقل م.س و ن مولن در تمورد كانمت يما      ع

  ح  103راسمل و ان شمت ن در تممورد ورنمر كريممز   

ا در للممه عهايمم.  زتممر گ ممر ال ممر  خممود ر

  اي  و چه بسا كه بی.اً لأسف بخموري   ان.اخته

ي سمميوهاي  بتمما بايمم. درك كنمم   كممه ايمم. 

                                      
102. Logicallity 
102. Werner Kreis  
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  تستلز  ماادي اساسمر  هرتنول س  ايگزين

 ح 27-29ص   ل2002علوحم ن   است

علممم    گفتنمممر اسمممت كمممه فلسمممفه  

د.ي.ارنناسممر هرتنول ممس بممه ايممن دح ممل   

كن. كمه ايمن    سنت ليل لر را رد تر ت.ع اتِ

بن ادين ي  را به تثابه تتاف زييرِ ايستارِسنت 

علم       اا ديم.گاب فلسمفه  خود برگزيم.ب اسمت  

م     واقی مت  ايسمت  د.ي.ارنناسر هرتنول س

  ات نمه  و دم   بانم.  هان تمر   هان يا لرفاً

هاي ا تمماعر   تادراك ن.ب و واقی  ب  یتِ

هماي اخهقمر  ا تماع مات     گراي   به واس ه

يمن  لأسم   يافتمه اسمت  ايمن      س است و د

فراگ ر يا د   فه  در لمما  تمراودات    ات نه

 انسان با ان ا  و ترد    ضور دارد  اگمر ب مانِ  

  علم  هعلمر  به راسمتر ع نمر اسمت  فلسمف    

منها را نه تتیلظ بمه  د.ي.ارنناسر هرتنول س 

تنفیمت و   ه ه هت  هان  بليه لمرفاً واسم   

اح ته تینماي ايمن    گ رد  تن.ي در نار تر رفاب

 سوكالهمچون بور كه بیضر  سخن عهمان

برفم.اران  كننم.ح من ن سمت كمه    وانمود تمر 

بممه علمم  د.ي.ارنناسممر هرتنول ممس   فلسممفه

همما  لیهمم. نمم ادان و فاحگ ر  دزنمميان قهبممر

ف لسموفان  ب شتري دارن. لا به دزنير ت.رن  

ه  تانن. همر كم  ديگمري      عل  هرتنول س

كن.  لمر      دزنير نوين را كه بهتر كار تر

درس   تربموط بمه    دهن.  در واقد تواوعِتر

يمس بهترنم.ح ن سمت      كه ك.ا  درتان عو اين

يینممر اينيممه ؛ بليممه درسشممر فلسممفر اسممت

واقعيت ربو   چرونه مواودات علمي به 

لوانم.    اتا اين درسم   نممر  كنند؟پيدا مي

 تگممر اينيممه يممس توامموعِ  داسممخ دادب نممود

آيوا  لر  داسخ يافته بان. و من اينيمه:  بن ادي

واقعيت، بايسويي بوه نحوو كالسويك و     

عيني فهميده شود يا به عنوانِ تأسوي   

علمم    فلسممفه بووه نحوووِ اايموواعي؟ هيافيوو

.عر اسمت  نوعماً تم   د.ي.ارنناسر هرتنول س

همايِ علممرِ علم  كمه     كه هستن.گان ناريمه 

.  كننم  عل  را به من اع ما  تمر   ل   نرِ ق.رتِ

 براي تما ناتيسموس  واقی ت ن.ارن.  ايرا منها 

بانن.  به تو ب اين دي.گاب  منها لرفاً در تر

براي ان ا  واقیر هسمتن.    تال يال تاله ي  

هاير بمراي كماربرد    و احگوهاي تف . يا استیارب

 بانن. تي ط تر  اهرانهت

پديدارشناسوي  علوم   هفلسف و6

 پژوهش كيفيهرمنوتيك و 
دار  ل سمم ط ت ا مم  دسمماكانتر و داتنممه

نمم.ن  نمم   د.ي.ارنناسممر عو همچنمم ن  

ظهممور لفيممرات سمماختارگرايانه در فرانسممهح   

همماي لممااب  انمم.ك انمم.ك بممه ظهممور ديمم.گاب 

نناسمانه انجات م.ب و    نناسانه و تیرفت هستر

همماي  همما و دمماراداي  تتمم.وحوژي اا منجمما كممه

هما هسمتن.     دژوهشر  تتير به ايمن ديم.گاب  
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هاي  ناه. داراداي  دژوه  ك فر و تت.وحوژي

هماي   سموير   يربط هست    بمراي ادراك هم   

فلسفه عل  هرتنول مس بما دماراداي  دمژوه      

ك فممر  در اداتممه بممه دممنع فممر  تيممورينر  

دردااان دمژوه    دردااي  كه در مثار ناريه تر

فممر ت ممرح اسممت؛ يینممر د.ي.ارنناسممر  ك 

گرايمر و   لفس ري  دور هرتنمول ير  ب  یمت  

 گرايانه  ت احیات انسان

 الف( پديدارشناسي

د.ي.ارنناسممر بممر ايممن بمماور اسممت كممه 

ي اا  تواوع تورد عهقه باي. ب.ون ه چ ايم.ب 

گرفته يا انتامارات د شم نر تمورد     نيل د  

. كنن بررسر قرار گ رد  دژوهشگران لهش تر

وارد  هممن بمماايگر نممون. لمما بفهمنمم. او چممه 

ب ن. و به چه چ ز اعتهاد دارد  ايمن درك    تر

دژوهشممگر را بممه ل  مم ن ايممن اتممر رهنمممون  

گمردد كمه چگونمه بماايگر  واقی مت را بمر        تر

كنم.  در   سااد و چرا اين گونمه رفتمار تمر    تر

لیريف د.ي.ارنناسر باي. به دنع  ن ه تهم   

هماي   ر ويژگمر لو ه كرد: نخسمت  لمركمز بم   

رايع  ت تنمر بمر نمیور تتیمارف  نارونمن و      

تما در من   بب.يهر  هان كمه انم.گر رواتمر   

ح  11  ص 1977دارد عتمممموري     ريممممان

هماير   وظ فه د.ي.ارنناسمر بااسمااي نم وب   

ها اين لفس ر را  است كه به تو ب منها انسان

دهنمم.   در انمم.گر رواتممرب خممود انجمما  تممر 

  به عنموان  اي كه تتضمن ن  تسته  وظ فه

هاسمت و   تن د و ماتمون نهماير كل مه دانم     

ب ن  نس ت به ساختارهاي اساسر اا چنم ن  

  ص 1977نمود عتموري      نمر نانمر تمر  

 ح 10

دو : د.ي.ارنناسمر درك رفتمار انسمانر    

براساس چارچوب ار اع خمود بماايگر اسمت:    

نود؛ واقی ت ته  من  چگونه  هان لجربه تر

نن. عبوگ.ان ك چ زي است كه ترد  لصور تر

ح  اين تستلز  من است 2  ص 1975و ل لور  

كه دژوهشگر به دي.گاب باايگر عنخص تمورد  

ت احیممهح دسممت يابمم.  دمم  لولمم ف كممن   

گ رد  گوير  ا تماعر اا دي. باايگر لورت تر

 ح 1982دژوهشگر يس دورب ن است عوحيات  

 بسممو : لمركممز بممر تیناسممت  د.يمم.    

ت بليمه  د.ي.ارنناسر  واقی مات لجربمه ن سم   

تیناست  هنگاتر كه تا و مود تيتمواي همر    

گمذاري   كل مه    تمر  لجربه خالر را در درانتز

هاي تربموط بمه واقی مت م لم.ق يما        درس 

نه   لما تنيصمراً بمر     كذب م را به كناري تر  

تیناي لجربه براي كسانر لمركز كن   كه من 

  1977عتموري     دهنم.  لجربه را لورت تر

 ح 12ص 

اا  بون هم چ گونمه ايم.   د.ي.ار ب. :چهار 

اي در قاحممب فرامم ات يمما  دمم   ادراك نمم.ب

 گ مرد  تر تورد بررسر قرار  انتاارات د ش نر
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 فمرو كاسمتِ واقی متِ   دژوهشگران اا  و دنج :

 كننم.  د چ .ب بمه چنم. تتغ مر ا تنماب تمر     

  ح1993عالنسر  

بمه   دمژوه  برخر نويسن.گان بمه ايمن   

عنممموان د.ي.ارنناسمممر ا تمممماعر انمممارب  

ايمرا ايمن اتمر در تمورد لیماتهت       كننم.   تر

نمود  هنگماتر كمه     انسانر به كار بسمته تمر  

د.ي.ارنممناختر ا تممماعر خوانمم.ب   دممژوه 

نود  بر ت احیه نيموب اسمتفادب اا ابمان و     تر

هماي   واقی ت در توقی مت  بر ساختنِ لیاتهتِ

ف: وحح ن.كن.  بنا به گفته  ا تماعر لأك . تر

يصمراً قمادر   هما را تن  انسان  اين نوع دژوه »

بممه لو  ممه اعمممال گذنممته و مينمم.ب خممود و  

سممااي رفتممار كنممونر   ديگممران بمما هماهنممگ 

رسمانه الملر اسمت كمه ايمن        سااد  ابان تر

اي  گ مرد  ايمن وسم له    لو  ه با من لورت تر

و بممه  نمم.بن ممات ب ممان    اسممت كممه بمما من 

لیمم   دادب    تتم.اول  هاي ا تمماعرِ  توقی ت

ي نممادين   هما  ر ناما  نمون.  ابمان و ديگم    تر

هماي   قادر به اب.اع نم وب  ها را چن ن انسانهم

وظ فممه المملر و     سممااد  .يمم. هسممتر تممر

 ر انم.گر ا تمماعر  تینابخشمر   دستاورد كل

 ح 26  ص 1991عح ن.حوف  « است

 ب( فرضيات تفسيري

فرا ات لفس ري به ايمن اعتهماد انمارب    

كونم.   دارد كه دژوهشمگر در  ماحر كمه تمر    

نار كسانر ب  ن. كه تورد    توقی ت را اا نه ه

لوانم. اا ارائمه لفسم ر     ت احیه قرار دارن.  نمر

خود اا توقی ت فرار كن.  دژوهشمگران تاننم.   

همماي  هنممر و  همما بايمم. اا روش همممه انسممان

لفاس ر خاص خودنان استفادب كنن. لا درك 

نمان   كنن. در تي ط ا تماعر تورد تشماه.ب 

افتم.  من گونمه كمه  مر  اي      چه الفاقر تمر 

تینا الفاقر و داراي مثمار  »گوي.:  من.رسون تر

تتی.دي است و  الل مگاهر انسان اسمت و  

  ص 1987عمن.رسمون    «ها قرار ن.ارد در ابژب

تینا اا لیاتمل نمخص بما ابمژب نانمر       ح 253

اي كمه اگمر نمخص يما ابمژب       نود به گونه تر

لغ  ر د .ا كن.  تیناي منهما هم  لغ  مر د م.ا     

ر ك فر و ود دانته كن.  اگر سه دژوهشگ تر

بانن. كه همگر به ت احیه دق هماً يمس تمتن    

بپرداان.  تمين است سه لفسم ر اا من تمتن   

ارائه نود  اين وای ت هنگاتر كه اا ديم.گاب  

ز مر قابمل    سنتر علمر به من نگريسته نود 

اتا اا ديم.گاب ك فمر  ليثمر      ق ول خواه. بود

ميم.  در   لفس رها  نه ه قوت بمه  سماب تمر   

د ك فر  نه  لفس ر انسمانر بر سمته   رويير

 يه نادي.ب گرفته نود ايننود نه  تر

 ر هرمنوتيكيدوج( 

ت مان   لیاتملِ  الملِ  ها  همان را   انسان

  كمل  دانن.   ز  لنها در بافتِ ا زا  و كل تر

نمود    نود و كل اا ا زا  ساخته تر درك تر
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رِ لفس ر  مزاا يا دايانر و ود دو در اين فرمين.ِ

گونه كه  ر  كمر اسمم ت ل  م ن     ن.ارد  من

ري  تیناي هر دو در اين فرمين.ِ»است:  كردب

 حتانن. كلممه يما  ملمه   عيس تتن   ز  خاصِ

تینماي كمل و بمرعي  اسمت       تستلز  دركِ

    الملِ دار تینمر  دست ابر بمه يمس لفسم رِ   

 ركت دائ  ب ن ا زا  و كل است كمه   فرمين.ِ

در من ه چ نه ه مزاا و نه مه دايمان ت لهمر    

 ح 12  ص 1983عاسم ت   «و ود ن.ارد

اي بمر گرفتمه    اين ال هح اا نهم. ادبمر  

تتممون تممورد ليل ممل قممرار   نمم.ب كممه در من

عاور   تشمخص نمود   ي منهما گ رن. لا تینا تر

وا ممممم.هاي  ح 1983و اسمممممم ت   1991

 لمر تاننم. كلممات و لصماوير در بافمتِ      كوچس

  اثمر  گ رن.  كملِِ  لفس ر قرار تر توردِ اثرِ كلرِ

ل تر است كه اا كلمات و نمادهماي تنفمرد   ك

هماير   درسم    لرك ب ن.ب است  دژوهن.گان

كننم. و اا كمل بمراي     دربارب ا زا  بمرح تمر  

اسمخ اسمتفادب   فراه  سماختن بافمت  همت د   

هماير   چنم ن درسم   كننم.  دژوهنم.ب هم   تر

كن. و اا ا مزا  بمراي بمر     برح تر  دربارب كل

در اين   نماي.  ها استفادب تر ساختن اين داسخ

هماي ب شمتري را بايم.     فرمين.  هموارب درس 

هماي   در تورد يس تمتن ت مرح كمرد و بافمت    

تمورد نامر قمرار      ب شتري را براي لفس ر من

داد  بنممابراين  همم چ نهمم.ي نهمماير يمما كاتممل 

 ن ست 

 گرايي د( طبيعت

گراير به اين باور انارب دارد كمه   ب  یت

 هان را باي. در  احت ب  یر بم.ون دخاحمت   

عدنممزين و  دژوهشممگر تممورد ت احیممه قممرار داد

ري ابممراا گممكريسممت ن و  ح c1994ح ممنيلن  

دانتن. كه دژوهشگران باي. چادرهاي خود را 

بايم. بمه نميلر     و در ت ان بوت ان بر دا كنن.

عم ظ در توقی ت وارد نون. لا بتواننم. من را  

و افيممار و  نمممودبدر لصممور خممود بمماامفرينر 

 .ب را لجربمه كننم.  ا ساسات فرد تورد تشاه

تارنال  ح 360  ص 1989  ريگكريست ن و ع

كردن. كه كل مه   و راسمن  چن ن است.الل تر

گذارنم.   روييردهاي ك فر  فر  را بر اين تر

تن. باي. در تي  ر ب  یمر   ناا  كه ليه ظِ

و نممه تي  ممر تصممنوعر تاننمم. ماتايشممگاب   

  لص 1989  تارنال و راسمنع لورت گ رد

 ح 15-11

ح ايممممم.ب 1985ن و گابممممما عح مممممنيل

گراير را به دارادايمر لیم   دادن. كه  ب  یت

بمه   :باور بن ادي است  نخست چهارت تنر بر 

ه و نم  تتیم.د  واقی ماتِ   نناختر حيا  هستر

به حيما    يس  ه هت نهاير و ود دارد  دو :

نناختر  نناسن.ب و تواوع نناساير  تیرفت

 هم.ف ع مارت اسمت اا    :نادذيرن.  سو   .اير
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و لوح . دان  لفردي و نه الول قابل لیمم  ؛  

 ليه ظ ته . به اراش است  :يهاين چهار 

 گرايانه هو( مطالعات انسان

سممنت عاحمانممه بسمم ار    ايممن ت احیممات

اسمت كمه در من    هساح 2500ق.يمر و ناي. 

تتون و مثار اا ديم.گاب فرهنگمر يما لماريخر     

لر كردن  گ رن.  انضماتر تورد ت احیه قرار تر

بم   اا ايمن      لر كردن لیريمف  يا تشخصو 

بس ار دنموار اسمت  نمورد بما دسمت و      كاري 

هح دنجه نر  كردن بما تسمئله لیريمف  الم     

عنممورد   بممردرا بممه كممار « احیممادب تمم ه  فمموق»

او سپ  اظهار دانت كمه  ح  295  ص 1989

: مورد اين ال هح سه تشخصه را به يماد تمر  

سخر هاي انسانر به عنوان دا نخست بر اراش

كنم. كمه انسمانر     براي اين درس  لأك . تمر 

بودن به چه تیناست؟ دو   بردانمتر اا فمرد   

به عنوان يس ن روي علت و تیلموحر در اتمور   

نشمان دادن    انسانر و ود دارد و سو   ه.ف

 لجربه انسانر و نه لیم   است 

چمه تما من را علمو     منبنا به گفته ينسن 

ت خموان    بمه عنموان يمس نسم       انسانر تمر 

  هنگماتر  19قمرن   عاحمانه  .اگانه در اوايمل 

ظهور د .ا كرد كه علو  ا تمماعر نمروع بمه    

ا راا هويت عاحمانه خود نممود  او در ات نمه   

نماي.  »لیماريف علمو  انسمانر  ابمراا دانمت:      

  كمس اللر علو  انسانر به دمژوه  ك فمر  

تتمون   لیه.ي هم.النه نس ت به دژوهشگران

نمان   تمماعر خماص در تيم ط ا   رون.هاي و 

هماح اا   تيتمواي عرسمانه    فمر احمثمل   «   بان.

نوان ب ان   گرا  باي. به ع انساندژوهشگر دي.گاب 

نناسمر خماص و    گرايمر و اي ماير   نوعر  هن

 نمود  بنم.ي  تفهو   خاص باانماير يس بافتِ

در ح 1989نممورد عح  13  ص a1991عينسممن  

نگاري  افزود كه در لاريخ رواناتهاين خصوص 

 گرا و ود دانته است: ت احیه انسان چهار نوع

احفح لول ف ليوالت لينوحوژيس و لأث ر منها 

هماي   ايجماد سمااتان    ها  بح ت احیمه  بر انسان

هماير كمه    اي  جح ت احیات فرهنگر عراب رسانه

همما بممه واقی ممت دسممت    در گذنممته انسممان 

و دح ت احیات س اسر عراب ه بم ن   يافتن.ح تر

 نگاري و دوحتح  رواناته

  دمنع ايم.ب   تيمورين فموق   تواموع  دنع

كننم. كمه بمراي دمژوه       عم.ب را تنتهل تر

ك فر   احت الل تواوعر دارن.  ايمن بم.ان   

اي كه خود را يس  تینا ن ست كه هر دژوهن.ب

هما بماور   اين  خوان.  به همه دژوهشگر ك فر تر

دانته بان.  با اين  ال  اكثراً به ب شمتر ايمن   

لصور است كمه   باورها عه .ب دارن. و ز رقابل

يس دژوهشگر ك فر به ه چ يس اا منهما بماور   

ن.انممته بانمم.  بممه ابممان سممادب  ايممن باورهمما 

هاي اا  ن. اا: احفح دژوهشگران باي. اي.با ع ارت

د   نيل گرفته دربارب د.ي.ب دانته بانمن.  



رب 
ما

ن
ار 

چه
 و 

جاب
دن

 
  

ده
وا

ل ن
سا

 
هار

ب
 

13
89

 

  

 

97 

اتمما بايمم. خممود را متممادب اسممته ال كاتممل اا  

لجرب ممات نگممه دارنمم.  بح دژوهشممگران بايمم. 

ننمم. توقی ممت را اا ديمم.گاب ديگممري لممهش ك

نادممذير  ب  ننمم.  جح دممژوه   فرمينمم. دايممان 

 ر من بر سب بافتر يس تورد و لفس بتشاه.

اي اا تموارد اسمت  دح    ساختهاست كه خود بر

الا  است دژوهشمگران بمه داخمل د.يم.ب راب     

يابن. و من را در  احت ب  یر و بم.ون هم چ   

مركز گونه دخل و لصرفر لجربه كنن. و همح ل

بر ابان به عنوان نماي  تیناست و اين ابمان  

هماي فرهنگمر و لماريخر تمورد      باي. در بافت

هما  تن  ممظ و   ايمن ايمم.ب  لفسم ر قمرار گ ممرد   

سااگار بما لفيمر د.ي.ارنناسمر هرتنمول ير     

 بان.    ي عل  تر فلسفه

 فراام
 ب  در  ال  اار چهار سنت  ما افتماد  1

ا ي علمم  و ممود دارد كممه ييممر اا منهمم فلسممفه

عل  د.ي.ارنناسر هرتنول مس اسمت     هفلسف

ايممن  ممواب  در دممر ليمموالت دسمماكانتر و    

هرتنول مس    ابتيارات د.ي.ارنناسر و فلسمفه 

هاي.گر د.يم. متم. و د شم نه من بمه تيتمب      

گمردد  ايمن    فلسفر  نوب زربر محمان باا تر

اي بود كمه در تهابمل    تيتب  گراي  نوكانتر

.  ان.يشمم  گممراي  نوكممانتر تمماربوره تممر  

هاي تاربوره  در الل ن ماي فلسمفر    نوكانتر

علم  تيسموب     سنت ليل لر / لجربر فلسفه

بما خمروج اا    1930گردي.ن. كمه اا دهمه    تر

گمذاري كردنم.  اتما     محمان  اين سنت را دايمه 

افراد تيتب نوكانتر  نموب زربمر در محممان    

عنموان   تان.ن. و مثمار منمان در مترييما ليمت    

. و باعم  بسمط   خوانم.ب نم  « اي قارب هفلسف»

د.ي.ارنناسر و هرتنول س به تثابه ابزارهاير 

براي ت احیه علو  انسمانر گرديم.  تهما رت    

دسممته اول تنجممر بممه ايجمماد  مم  اهم ممت  

عههن ت  س است و فناوري علو  ب  یر عبمه  

تثابممه احگمموي دانمم  بشممريح و لیم ممظ من  

گردي.  اين داسمتان  دح مل اينيمه چمرا يمس      

د.ي.ارنناسر عكه  خل ع عم ظ ب ن تتفيران

همماي تواممیر هسممتن.ح و  قائممل بممه فرهنممگ

د روان تيتمب تماربوره عكمه قائمل بمه يمس       

فرهنگ  همانر ت تنمر بمر فلسمفه ليل لمر      

 ده.  بانن.ح و ود دارد را لوا   تر تر

هماي تتیم.دي كمه       در تهابل نوموري2

خود ت رح  هسيي و زمانهاي.گر در كتاب 

لمرين منهما    لرين و زنمر  نماي.  يير اا ته  تر

اين است كه فلسمفه  هرتنول مس اسمت  او اا    

گويمم.  اا نهمم.  نممناختر تممر لفمماوت هسممتر

سوبژكت ويس   اا له.  فه  نس ت بمه ادراك  

عكه تتضممن چمرخ  رادييماحر اا دماراداي      

سنتر سوژب م اوبژب بمه دماراداي  هرتنمول ير     

گويم.    استح و نفر ع ن ت علمر سمخن تمر  

د.ي.ارنناسممر علمم    تضممات ن المملر فلسممفه
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هرتنول ممس كممه تن یمم  اا لفيممرات هايمم.گر 

 است  ع ارت است اا:

 احفح له.  دراكس   بر لئوري؛

نممممناختر اا  بح فهمممم  د شاهسممممتر

 هستن.گان؛

نناسمممممر بن مممممادين و  جح هسمممممتر

نناسمر   اي عله.  هستر نناسر نا  ه هستر

 بن ادين نس ت به عل ح؛

اي اا  دح نارگاب هرتنول ير ععل   نيموب 

اص مدتمر م اگزيسمتان  مدتمر م      هستر خم 

 استح؛

بح اگزيسممممممتان   داراي ره افممممممت 

 منيارسااي به سوي هستن.گان است 

وح ليل ل اگزيستانس ال علم   هسمتن م    

 در م  هان و ماادي؛

سمااي بما لغ  مر     اح فرمين. بن ادين اوبژب

 ايستار تاق ل علمر به علمر؛

 تال يال عل  ت.رن؛ افين  تاله حح برح

تمممأخر  تینممماي نممموين    هايممم.گر ت3

كشم.  او   تال يال را د   تر افين  تاله برح

در  مماحر كممه ق ممل اا من  تتاف زيممس را بممه  

گرفت  بیم.اً تینماداري    عنوان عل  در نار تر

افيممن  هسممتر  ف زيممس را دق همماً در بممرح 

تال يمال   افيمن  تالمه   هستن.گان م در بمرح  

دان.  او علم  تم.رن را در    ب  یت م نهفته تر 

 خوان.  تال يال من  تتاف زيير تر لهتیناي تا

علمممم  د.ي.ارنناسممممر     در فلسممممفه4

هرتنول س  ع ن ت علممر عكمه يمس مرتمان     

سنتر عل  است و قائل به من است كمه لنهما   

يس لولم ف در بريهمر كمه  همان هسمت       

و ود داردح  لموري كمردن ابمان و ان انمتر     

بودن عل   دذيرفته ن ست؛ اتا بنا بمه خموان    

ه را كه در لاريخ علم  نماه. من   لوحم ن  منچ

 « انههب»است و نه « ليول»هست    

  اا تنامر فلسمفه علم  د.ي.ارنناسممر    5

هرتنول س  لفاولر ب ن علو  انسمانر و علمو    

ب  یر ن ست و هر دوي ايمن علمو   فرمينم.    

 گ رن.  هرتنول ير اكتشاف را به كار تر

دار ن.ن ت ا ثات بم ن تيتمب      داتنه6

ب  نمموب زربممر و ظهممور  تمماربوره و تيتمم

اي ت ا ثات   ن   د.ي.ارنناسر عو لا ان.ااب

ساختارگرايان فرانسهح  ان.ك ان.ك به ظهمور  

هاي نوينر نسم ت بمه علم  و دمژوه       نگرش

هاي دژوهشمر تتيمر    گردي.؛ چرا كه داراداي 

نناسمممانه و   هممماي هسمممتر  بمممه نگمممرش 

نناسممانه هسممتن.  دمماراداي  دممژوه   تیرفممت

دار ن.ن همان  داتنهك فر  در الل تيصول 

بانمم.  تضممافاً الممول توامموعه   ت ا مم  تممر

دممژوه  ك فممر كممه تشممتمل اسممت بممر:     

د.ي.ارنناسممر  لفسمم ري  دور هرتنممول ير   

گرايانمه  بما    گرايمر و ت احیمات انسمان    ب  یت

عل  د.ي.ارنناسر هرتنول ير  عموتماً   هفلسف
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 هسوير و سااگاري دانته و با سنت فلسمف  ه 

اسااگار است؛ به ويمژب اا  عل  ليل لر  عموتاً ن

اين تنار كه سنت ليل لر  قائل به رئاح سم   

خا  است در  احر كه فلسفه عل  هرتنول س 

تنم.ح    بر رئاح س  هرتنول مس عرئاح سم  افمظ   

ت تنممر اسممت  ايممن ايسممتار همم  در تهابممل   

مح س  قرار دارد و ه  در تهابل رئاح س  و  اي.ب

 در واقد همان روييمردي اسمت كمه دماراداي     

 دژوه  ك فر به من ن ااتن. است 

 

 تقدير و تشكر

همماي دروفسممور   نگارنمم.ب اا راهنممماير 

دالريمممس هممم هن در ليريمممر ايمممن تهاحمممه  

 نماي.  سپاسگزاري تر

 ها پانوشت

هماي   عهوب بر سه  ريمان تمذكور  بیضماً اا  ريمان      1

لري اا ق  ل ل ارنناسر  فراديم.گراير و دسمت    ای ف

 مي.  ت.رن ن ز لي ت به ت ان تر

  با اين  ال باي. لو ه دانته بان   كمه هوسمرل در   2

 گمرا    روييردي ز رلماريخر و تاه مت  تأمالت تاريخي

دارد عايرا و ه لاريخر را در فروكاست  كنمار گذانمته   

  لاريخر بودن را در كانون لو مه  بحرانبودح  حين در 

دهم. و همم ن گمراي   ات نمه قرابمت لفيمر        قرار تمر 

ا لفير هرتنول س عكمه بیم.اً لوسمط    د.ي.ارنناسر را ب

عرنم .يان    انم.  هاي.گر د   كشم .ب نم.ح رقم  تمر    

 ح 39  ص 1384

و نگارن.ب  امناً اا تيال ات دروفسور دالريس ه هن   3

هاي لاريخر و تت.وحوژيس  براي مگاهر ب شتر اا لفاوت

 د.ي.ارنناسر و د.ي.ارنناسر هرتنول س بنگري. به:

Laverty, S. M. (2003), Hermeneutic 

Phenomenology and Phenomenology: 

A Comparison if Historical and 

Methodological Considerations, 

International Journal of Qualitative 

Methods, 2(3), Article 3 
 

  اين تواوع تنیي  كنن.ب نه. فايرابنم. اا فرهنمگ   4

 ح 1987عل  است  بنگري. به فايرابن. ع

در تورد لأث ر هوسرل بر عل  و نهم. من  بمه عنموان      5

ح بنگريم.  در  1991و  1989  1970تثال به هوسرل ع

هاي روييمرد هوسمرل بمه رياام ات و علم        تورد بسط

تمم.رن  فممر احمثممل بنگريمم. بممه كارهمماي: م  گممورويچ   

 دالريس ه هن  كر  اي  ال و كوكلمان  

ي تینمما»و « تینمماي منمميار»  لمممايز دمموالنر بمم ن  6

  تتوااي با ديم.گاب هايم.گر اسمت عهايم.گر      «تضمون

در  1964ح  دممموالنر در سمممال 33-39لمممص   1992

ان اير كه دربمارب  »  نونت: «دانش شخصي»ته.ته 

لوان   گفت  ان اير است كه بما ديم.ن     منها سخن تر

نمان   لموان   دربمارب   دان   و ان اير كمه نممر   منها را تر
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سمميونت در منهمما  سممخن بگمموي    منهمما را بممه واسمم ه 

دانمم    يممس چنمم ن سمميونتر  تشمماركت تمما در    تممر

فهمم   و ايمن هممان در  همان      اي است كه تر هستر

  (Polany,1964) بنگري. به:« بودن هاي.گر است 

  دراكسم    عنمموانر اسممت كمه ارسمم و بممر فیاح ممت   7

نهم.؛   اي كه زايتر بر خود من تترلب است  تمر  انسانر

نهاير ان.گر انسان را در به اين تینر كه ب شتر ه.ف 

ي  ناممر دارد لمما عممملِ  ممل كننمم.ب تسممئله علخنممه   

اي يما بمه لی  مر     ارس ويرح  لخنه با لين ير تياسم ه 

نسمم ت دارد  دراكسمم     « تال يممال تالممه»هايمم.گر 

اش سمخت اسمت  دراكسم   نمه فهمط  مذب        لر مه

ز ر لفيرمت ز در فیاح ت ان.گر اسمت  بليمه    گرنون.

دائماً تترلم. در دسمترس    اي است كه  ذب نون.گر

بودن ليت نرايط لمي   تفماه   نامري بمه عنموان      

ابزارهاير براي اق.ا  است  دراكس    واقی مات ع نمر   

اي است كه النرگان  ن ست  بليه ب شتر ن  ه من د.ي.ب

خوانم.ب اسمت     گيوري از آگواهي   ديفرانسيلمن را 

 ح1992عالنرگان  بنگري. به: 

 فه د.ي.ارنناسمر در    در خصوص ب ان علمر اا وظ8

اي و موب لفيمر علممر     ي عل  با ار اع بمه دمارب   فلسفه

نناسمممر توحيممموحر    .يممم. بمممه ويمممژب در ايسمممت 

 نناسر و ليول ب  یر انواع؛ بنگري. به: عصب

Tymieniecka, A-T, 2000, "Origins of 

Life and New Critique of Reason", 

Analecta Husserliana, 66, 3-16. 

تورد نار تا ته بان   كه دور هرتنول ير   لو ه دان9

گممممر  لخريممممب  مممما  دور هرتنممممول يردر ايممممن 

(Deconstruction Hermeneutical Circle) 

نناسممر دارد و نممروع و  كممه ب شممتر كمماربرد در ابممان 

اي است كه در لجربه ليهظ يافته عيما   دايان  در تیانر

ن افتممهح  ن سممت  دور هرتنممول ير مزمماا و دايممان  در  

 تتناظر منها در ايست  هان است تیانر 

هسمتن.گان   »  اين ادعاي هاي.گر ت نر بر اين كمه  10

به ه چ بريهر به  ز فه  د ش نر اا هسمتر منهما  در   

تفسوير پديدارشوناخيي نقود    « عدسترس ن سمتن. 

ح در واقمد روش  38  ص 1977  عقل محو  كانوت  

مح س  استیهير كانتر در قاحمب   تناسب براي ب ان اي.ب

هستر نناختر اسمت  ب مظ ييمر اا بمااللرين     لفاوت 

مح س  هرتنول س هايم.گر    الول قضاوت لرك  ر  اي.ب

دمذيريِ فهم ِ    ميم.: نمرايطِ اتيمان    به اين لورت در تر

هسممترِ هسممتن.گان  بممه بممور همم  اتممان در نممرايط  

بانم. عالفونمت     دذيري هستر من هستن.گان تر اتيان

 ح 270  ص 2005

ر است كمه بمه   دستر ن ئ    اا دي.گاب هاي.گر  د 11

تثابه يس اوبژب داراي  ر  و  ايگاب فضما م اتمانر عدر    

گ رد  ايمن توا همه     عل  ت.رنح تورد ته اه قرار تر
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اي  ت تنر بر يس بافت لئوريمس اسمت  لودسمتر  نمر    

است كه به تثابه يس ابزار ت تنر بر يس كل ت و بافمت  

 گ رد  ابزارانه و عملر  تورد توا هه قرار تر

اا تنامر ب رونمر    م  بمه اعم  هايم.گر    م ين قوان ن  ا12

 دسترس نادذير يا بر تینا بودن. 

13  Incommensurability  ايممن واژب را دوسممتان :

« بمودن  تتوافمظ  نما  »و كچويمان  م رنمگ   انمقايم   عزيز

مقماي سمی .    نارساسمت  قم.ري  كمه   انم. دبتیادل گذار

ه مل  كمه ث  انم.  را برگزي.ب« الق اس ت»اي اكه  تیادل 

 ب گارنم. به نامر ن   است و بار تن ظ سنتر خود را دارد

هاي  نادذيري يا فاق. ق.ر تشترك بودن  تیادل سنج 

  ي علم   لري هستن. كه با افظ ت ا م  فلسمفه   ت لوب

 سااگاري ب شتري دارن. 

ابمما ري  يوسممف  هايمم.گر و علمم   در   بنگريمم. بممه: 14

 ز و  دماي  12و  11زنون  لهران  سمال سمو   نممارب    را

عنهم. ديگمري كمه بمر ليل مل       47   ص1375اتستان 

مقاي ابا ري در همم ن نونمتار هسمت  من اسمت كمه      

سمت ن كسمانر   را نخ نمويرات و دمودر  نويسن.ب تيتمر   

انم.؛    ي عل  نممودب  دانسته كه هرتنول س را وارد فلسفه

در  مماحر كممه وفممظ هرتنول ممس  اساسمماً لجربممه ثابممت 

نمادهماي  .يم.ي را   ن ست  بليه تتغ ر بودب و هر بار 

 مورد  بنابراين منيار است كه در همر  مال   د   رو تر

سم  يما   يقول بمه دوايت و  -بر خهف قول مقاي ابا ري -

بمما قممول بممه لوانمم.   در همم چ  مماحر نمممر گرايممر اب ممال

براي ابهع ب شمتر اا   هرتنول س در عل   سااگار بان. 

هماي روش م    لاريخ عل  و ت زان لن دادن من به ناريمه 

نممناختر كممه  ملگممر خصمملتر هنجمماري م    تیرفممت

 ح 1993قراردادي دارن.  بنگري. به: كاح نز و د نچ 

     بنگري. به:15

S.Toulmin: The Hermeneutics of 

Natural Science ,in ,Hermeneutic 

Philosophy of Science ,Netherland 

p.25. 
 

  تيال ممات لمموحم ن و ارنسممت ن گممل در خصمموص  16

هنموا تواموع    1971سمفه علم  در سمال    ي فل وظ فه

همماي فراوانممر اسممت عبنگريمم. بممه:  ممان الاي    بيمم 

  اين 1385  سمت  درآمدي تاريخي به فلسفه علم

 انم.ح  در من  اثر را استاد علر دايا بمه فارسمر برگردانم.ب   

عل  دفاع   تر فلسفهتيال ات  ن گل اا تواد دوايت ويس

يمه  بمه اين  ماحر كمه لموحم ن قائمل بمود       در  كردب بود

ف لسوف عل  باي. به دستاوردهاي علم  بمه تثابمه يمس     

 ارگان س  ان.ب نار كن. 

 

 منابع فارسي
  در «هاي.گر و علم  » ح 1375ع ابا ري  يوسف   1

و  11 هماي    لهران  سال سمو   نممارب  غنونرا

    داي ز و اتستان12

ي  لر ممممهح  1366ع  ميافيزيوووكارسممم و    2

  تارنشر گف اح.ين خراسانر  لهران  نرف
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مبوووادي ح  1359بمممرت  ادويمممن مرلمممور  ع   3

ع .احيري      لر مهمابعدالطبيعي علوم نوين

 سروش  لهران  علمر و فرهنگر 

تحليلي: مسا ل و  هفلسف ح 1382دايا  علر  ع  4

   لهران  برح نو اندازها چشم

ح  انممارالر بممه نهمم. 1381خممالمر  تيمممود  ع  5

هماي     نممارب فرهنگهاي.گر اا عل   .ي. در 

   بهار و لابستان  42و  41

هوسوورل در  ح 1384ع رنم .يان  ع مم.احيري     6

   لهران  نشر نر مين آثارش

منطوو  و ح  1378گممران  تيم.رامما  ع ريختممه  7

  چا  نش   لهمران   مبحث علم هرمنوتيك

 لراط 

هايووودگر و ح  1381ع ممم.احيريمر  ب مممژن  ع  8

   لهران  نشر درس  اسيعالء

سمم رت   و ع .احممه  ن ممس   كل اسممر   سمم ن   9

ليل لممر بممه   همماي فلسممفه  خاسممتگاب»  ح1387ع

  نممارب  معرفت فلسفي  «روايت تاييل داتت

   لابستان  4

هاي  ساخيار انقالبح  1369كوهن  لوتماس  ع   10

 ا م. مرا   لهران  سروش       لر مهعلمي

درآمودي تواريخي بوه    ح  1385ع ان الاي    11

   سمت  فلسفه علم

  هسويي و زموان  ح  1386تمارل ن  ع  هاي.گر   12

  نشر تركزس اوش  مادي  لهران    لر مه
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