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 گادامرتأملي در نسبت هرمنوتيك فلسفي
و علوم طبيعي

 عليرضا منجمي∗

 چكيده
تبرداش آنكه نخست. است گرفته صورت جدي انتقاد چند طبيعي علوم دربارة گادامر موضعدر مورد

ميازكه تصويري آنكه دوم. است پوزيتويستي طبيعي علوماز او و است كاريكاتورگونه،كندعلم ارائه

و سوم آنكه گادامر به سرشت هرمنوتيكي علوم نميما امروز كار به بيآيد . در توجهي كرده استطبيعي

از،هااين مقاله تلاش خواهد شد نشان داده شود كه اين انتقاد وتقيحقتمركز صرف بر كتاب برآمده

به علوم طبيعي متأثر از بحران علم هوسرلي است. در اين مقاله نويسنده گادامراز رويكرد ناآگاهيو روش

اي از نگاه گادامر به علوم طبيعي به دست دهد. پس با مدّاقّه در مجموعة آثار گادامر بازسازي كوشدمي

در نخستدر گام  ميشكاف زيست بارةبه رويكرد گادامر به علوم طبيعي و جهان علمي دجهان ر پردازد.

نكردن سرشت هرمنوتيكي علوم طبيعي، پيوند آن را با زيستگام دوم با برجسته ميجهان به؛دهدشان

مي نخستدر گام،بيان ديگر و در گام دوم امتزاج اين دو امر را نشان به اين سرانجامدهد تا افتراق

و علم بايد بتواند در زيستگيري برسد كه زيستنتيجه گاه جهان جايجهان بر جهان علم اولويت دارد

 افق هرمنوتيك علوم طبيعي نمايان خواهد شد.ي به نگاه گادامر،هايبا ذكر انتقاد پايانخود را بيابد. در 

.جهان، هرمنوتيك علوم طبيعيهرمنوتيك فلسفي، علوم طبيعي، گادامر، زيست واژگان كليدي:

.و مطالعات فرهنگي علوم انسانياستاديار گروه فلسفه علم پژوهشگاه∗

monajemi.alireza@gmail.com  
24/9/96:دييتأخيتار5/10/95: افتيدرخيتار
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 مقدمه
 بوده است.رو روبهجدي هايانتقادباهاست كه دربارة علوم طبيعي سال گادامرموضع

بهايكي از اين انتقاد سنت فلسفةدر سانيندتصور پوزيتويستي او از علوم طبيعي است،

به جاييبر علوم طبيعي چندان گادامرعلم پساپوزيتويستي نقدهاي  و لي تاريخقوندارد

تويستي پوزي برداشتبر وارنكهونيبرنشتاچون انديشورانيمصرف آنها گذشته است. 

مي گادامر و از علم صحه ميپيش نيزاز اينمريوانسها جوئلگذارند ميتر و د گويرود

تغيير كرده بود نيز روشوقتيحقاز علم حتي پيش از انتشار برداشتكه

)Weinsheimer,1985, p.2015(.مي گادامربا اشاره به خاطرات بلو دهد كه حتي نشان

و برگرفته از آرا برداشتشبر نيزخود وي  هايتپوزيتويسياز علم مربوط به دهة سي

و وحدت علم، آموزه ميمنطقي كه فيزيكاليسم ن داده است، اذعاهاي اصلي آن را تشكيل

 هاي منطقي فيلسوفاما مشكل اين بود كه پوزيتويست).Blau, 2015, pp.29-67(دارد

 نه دانشمند.،بودند

مي گادامردر نقد نگاه بلوانيآدر چ گادامر برداشت:گويدبه علوم طبيعي ندان از علم

او).Ibid(كاريكاتوري از علم ارائه كرده است گادامر زيرا؛آيدبه كار دنياي امروز نمي

ميرا اين دانشاز گادامركاريكاتور  وقتيحقآنكه در كتاب با وجوددهد: گونه توضيح

يك»علم مدرن«شصت بار واژة روش بار به يك دانشمند علوم به كار رفته، حتي

و هجدهم هايسدهاز گادامراي نشده است. اجتماعي يا طبيعي اشاره از افرادي،هفدهم

كهيدرحالبرد، نام مييلتايدوزنيدرو،ليمنوزدهم، سدةاز،كويوو دكارت،كنيبمانند 

كه سدةتنها دانشمند او گادامربيستم مياز م كار علورگاداماست. هلمهولتز كند،ياد

و پيش ميطبيعي را كشف قوانين دربيني يعيطبعلوم هايبرخي از شاخه بارةداند كه البته

هم- ميطبعبا شوخ بلو. است صادق-آنةنه كهزين گادامر پدريحتكه كندياشاره

طب گادامرفيدر تعر،بودستيميوشيب ).Ibid(ديگنجينميعياز علوم

گونهچ،شمول استجهان گادامراين است كه اگر هرمنوتيك به ادعاينيبرنشتانقد

ميروش علمي، خارج از آن جاي مي و چگونه و طبيعي گيرد توان ميان علوم انساني
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به تصويري پوزيتويستي از علم باور دارد كه با فلسفة علم گادامرل شد.ئقا جدايي

كي او به پيشيتونشت كه مطالعات هرمپساپوزيتويستي فاصلة بسيار دارد. بايد توجه دا

.)Bernstein, 1983, pp.9-168(از برآمدن فلسفة علم پساپوزيتويستي تعلق دارد 

هم بلواما نكته در اينجاست كه هم برندبر اين باورنيبرنشتاو  پاية كه روش علمي

ويروش،گادامرآراي ااوهرمنوتيكي است ردر پرداختن به آن غفلت كرده است. ا ين

ص1392،ي(كاجشده است يادآوردر آثار خود نيز (Don Ihde)ديآ دانالبته  بلو).39،

مي با وجودگويد مي تواند بستري براي فهم بديلي از آنكه آموزة همگانيت هرمنوتيك

ايبه كار گادامراما،علوم طبيعي فراهم كند نم ينهزميندر با نيزنيبرنشتا. زنديدست

، موضع او در قبال روش علمي را گادامرگيري از همين همگانيت هرمنوتيكي بهره

و نابسنده مي  داند. نادرست

به هاييدر پي آن است كه نشان دهد انتقاد نگاشتهاين ع گادامر برداشتكه لم از

و اگر روشوقتيحقمنحصر به كتاب،وارد است ه توج گادامرمجموعة آثار به است

تصوير ديگري از علم طبيعي به دست خواهد داد. دوم آنكه هرمنوتيك فلسفي شود،

مي گادامر ازاوكند كه با اين ادعا كه چارچوبي فراهم  هايآموزهتصوري پوزيتويستي

به اين پاسخ نوشتههمخواني ندارد. به همين دليل هدف اصلي اين،طبيعي دارد

د هاستانتقاد ميچنان– گادامرفلسفي كه هرمنوتيك اين ادنو نشان صويريت-گويند كه

ا كندينم ارائهيعيطب علومازيكاتوريكارو پوزيتويستي از علم ندارد مروزو به كار

و مي  هايي اذعان كرده است. به هرمنوتيكي بودن علوم طبيعي در بخش گادامرآيد

مرگادايهاي اين خوانش از آراگام بايد نشان داده شود كه يكي از علت نخستيندر

ب،علوم طبيعي بارةدر كهمياز به پرسش متفاوتي قرار روي علوم طبيعيپيشاوگردد

يك در سنت كلاس شدهشناختهو رايجپرسشي گادامردهد. به همين دليل چون پرسش مي

از،فلسفة علمي نيست، بدون فهم اين پرسش طب برداشتفهم درستي يعي او از علوم

بهنمي و در مفهوم بحران آورددست توان . اين پرسش را بايد در سنت پديدارشناسانه

و شكاف زيست و علم علم و تجربة يافتجهان . به همين دليل بر تمايز ميان تجربة علمي
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 زيسته تمركز شده است.

و اين امر است كه با تكيه دهندةگام دوم نشان بر آموزة همگانيت هرمنوتيكي

 خرديا  (Enigma of Health)سلامتيرازوارگدر كتاب اواخر گادامرهايي كه اظهار

توانمي،به دست داده است (Reason in the Scientific Age) علم عصر در

كه بازسازي كردو يابيرد گادامردر آثار ديدگاهبودن علوم طبيعي را از سه هرمنوتيكي

.»علم كاربست«و»علمي پژوهش«،»يطرح پرسش علم« اند از:عبارت

چه نسبتي ميان گادامر،خواهد شد كه درمجموع بيان،گام سوم اين موضوع در

ميزيست و جهان علم برقرار و براي هرمنوتيك در اين ميان چه نقشي جهان  مردهبرشكند

به دربارة گادامرهاي بازسازي رويكرد است. در گام آخر به كاستي و نياز علوم طبيعي

 پژوهش بيشتر در اين حوزه پرداخته خواهد شد.

 از علوم طبيعي گادامرالف) پرسش
ينيستفلسفة علم همانندبه علوم طبيعي گادامررويكرد ا . او در پي فهم چيستي علم

و  مانند هاييو موضوع (Demarcation Problem) علمشبهافكندن تمايز ميان علوم

عل گادامري كه به نگاهياهبسياري از انتقاد∗.است رايجكه در فلسفة علم نيست اينها وم به

اواز برآمدهطبيعي شده،  بهرگادامعلوم طبيعي است. نگاهازبه رويكرد كلي ناآگاهي

كهارو مفهوم بحران علم اروپايي اوست. او جهاني هوسرلاز تأثيرپذيرعلوم طبيعي 

مي (Lebenswelt=lifeworld) جهانزيست برابردر،پنداردميعلم براي ما دهد. قرار

در هايجهان هوسرلي باورهايي است كه با آنها حالتزيست و جهان بارةفرد روروبهخود

و در بعد فرهنگي مي پيكل ساختار جهان،زيست اجتماعيوشود كه استاييشينيو

م يشكاف عميق، هوسرل نگاهاز ). :Bayer, 2007 See( كنديامكان ارتباط را مشخص

ميميان زيست و جهاني كه علم براي ما تصوير و اين،كندجهان  سرآغازوجود دارد

اي ميز است، در جهان علمي آميزه همچونجهان ما بحران علم است. آنچه در زيست

 
.پرسديم علميستيچ دربارةكه است عام علمةفلسفايكيكلاس علمةفلسفدريسنت مراد نجايا در∗
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و فضاهاي خالياز تودة اتم شگفت كه علم به توضيح آنها است ها، ميداني از نيرو

ميمي و اين واقعيت راستين چيزهاست. جهاني كه در آن زندگي و پردازد كنيم

ميبه كه،كنيمطورمستقيم آن را درك و در واكنش از راهصرفاً ساختاري است ذهن ما

زنازاي؛به احساسات ما برانگيخته شده است ازمي ندگيرو جهاني كه ما در آن  گاهنكنيم

و جهاني كه علم به ما مي ، 1395،ي(ساكالوفسكواقعي است،نماياندعلوم طبيعي غيرواقعي

؛از علوم طبيعي را بايد در چنين چارچوبي فهميد گادامرپرسش اصلي ). 273-257ص

و نسبتي دارپرسد دستاوردهاي علوم طبيعي با تجربة زندگي ما چه وقتي مي -د؟ يا ربط

انداز طبيعي ما از جهان، يعني تجربة ما از جهان كه از جريان چگونه چشم- به بيان ديگر

و ناشناختهآيد، با اقتدار خدشهگذران زندگيمان به دست مي ز بيانا برآمدهاي كه ناپذير

از نسبترگادامپرسش.)88ص، 1379،(گادامركند؟ علم جديد است، پيوند برقرار مي

و زيست ميعلوم طبيعي و تجربة جهان را توان در پرتو تمايزي كه او ميان تجربة زيسته

 فهميد.،علمي افكنده است

و زندگيب)  تجربة ما از جهان در آينة علوم طبيعي
 معناي تجربه.1

و تجربة زيسته پرسشپاسخ اين كوشدمي گادامر . در اين يابدبرا در تفاوت تجربة علمي

عمنظومة فكري، زيست بهلجهان  حاصلديگر، علم بيانت جهان علمي است.

 گادامربندي اي كه در صورتنكته آغاز كار،جهان است. در كردن اجزاي زيستصوري

و اين،نماياندرخ مي و تجربة علمي با هم متفاوت هستند اين است كه تجربة زندگي

و در  و"Erfahrung" ميان دو واژة اوتتفميراثي است كه در سنت زبان آلماني

"Erlebnis"او است گادامرورزي پاية اصلي فلسفه جدايي. اين شودمي ديدهروشني به .

يكمي، دو راه را پيشافتراقدادن اين براي نشان نخست مي گيرد: از كسو نشان ه دهد

و از سوي ديگر نشان مي ددهتجربة علمي با تجربة زندگي چه تمايزي دارد رد كه فهم

هماين  چه فرقي دارند؟،دو با

كهتجربه از امكاناتنبردبا سود ديلتاي ولي، استحسةبر پاي بوده، كانتمنظور اي
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و مدلول بود كه تجربه و همين مراد زبان آلماني چيزي كاملاً متفاوت از تجربه مراد كرد

و زمان ساخت. در زبان آلماني براي آميختهوي ذاتاً ديدگاهرا از  سيانگلي واژةبا تاريخ

""Experience :دو معادل وجود دارد"Erfahrung" و"Erlebnis" واژة .

"Erfahrung" ميعلم طبيعي بنيانةكه در حوزدارد تجربهبهاشاره ؛يردگمعرفت قرار

مي"Erlebnis"آنچه ولي آن،سازدرا متمايز بود كه در زبان آلماني"Leben"،ريشة

و زندگي مي به،اين واژه گسترشگويدمي گادامردهد. معناي حيات  دورانواكنشي

ت و البته ازثيرأروشنگري بوده است ستا بر مفهوم حيات روسوكيدأت پذيرفته

)Gadamer, 1989, p.55.(توان گفت كه مي"Erlebnis"بايمبين آن آشنا ي مستقيم

(پالمر، ناميد»زيستهةتجرب«يا»زندگيةواسطبيةبتجر«توان آن را زندگي است كه مي

بن كوشدمي،در تمايز ميان اين دو تجربه دقتبا گادامر.)120ص،1377 يادين تا به پرسش

و نسبت زيست و علوم طبيعي استخود كه ربط پاسخ دهد. توجه به اين نكته،جهان

∗.ضروري است كه در خوانش گادامري، تجربة زيسته همان تجربة اصيل است

پخيدر تار"Erlebnis"ةواژ آنكه با∗ م گادامرازشيفلسفه به ايول گردد،يباز ازنيدر متن مراد

Erlebnis-يلتايديآن است. برايبرداشت گادامر- ستهيزةآن تجربيبرگردان فارساي"Erlebnis"
 تجربهراآنوميستيزيمآن درونايميهست آگاهآنازماكه استييندهايفراوهاتيفعال ها،حالت

با"Erlebnis" ارتباط. ستندينينگردرون) وستهيپهمبه(مسائلةابژاي موضوع طورمعمولبهوميكنيم

. شوديم ختهيآميزندگازمايكلةتجربدر شده، آغازيزندگباكه استياتجربه است، روشنيزندگ

: كنديم وارديلتايد Erlebnisبه انتقاددواو. فهمديمو كاوديمگريدينگاهازرا ارتباط دگريهااما

دنباز منتزعويكيزيف،يدرون آنكه دوم. است داريناپاو جداشدهياتجربه"Erlebnis" آنكه نخست

از سته،يزةدر نگاه خود به تجرب گادامر. است خارج جهانو سو دگريهامتأثر  امرگاد گر،يدياست. از

 كنديم خاطرنشان"Erlebnis" ازيلتايد برداشتاز خودليتحلدر)70-50(ص روشوقتيحقدر

.يستيتويپوزهمو دارد) Pantheistic( انهيگراوحدتيريتصوهم همزمان"Erlebnis"ازاو كه

"Erlebnis"استييگراتجربهوينظرورزانيميامراو ."Erlebnis"گادامراز نگاهيلتايدو هوسرل 

يامر"Erlebnis" گادامر باوربهكهيصورتدر هستند،يشناختمعرفت ابتدائاًو نابيبه شكل

ك،يولوژيزيفنهويشناختروانياتجربهنهرا"Erlebnis" دگريها. او با الهام از است شناسانهيهست

.دانديم بودنجهاندرينوع بلكه
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مي گادامر دهد كه واژة تجربه در زبان روزمره در دو معناي متفاوت به كار نشان

و انتظار سازگاركه با انتظار ما%Erfahrung' : تجاربيرودمي ت هايهستند يدأيما را

كمي و تجربكنند مي هايهه همان تعبير علمي از تجربه است دهند جديدي كه براي ما رخ

و انتظار ما برآورده نمي بيانو خلاف انتظارمان هستند. به  ،شودديگر، وقتي انتظاري داريم

كه)Erlebnis( ايم. معناي دوم تجربهكرده)Erlebnis( يم كه امري را تجربهيگومي

هست، هميشه منفي است. اگر تجربة جديدي از چيزي به دست نيز معناي اصيل تجربه 

ميدرستي نديدهآوريم، يعني تاكنون آن را به و اكنون بهتر آن را وقعتو شناسيمايم

بر اين باور گادامركنيم. مي)Erlebnis( قاعدگي را تجربهبي ولي؛مندي داشتيمقاعده

)Erlebnis(ي معناي اصلي تجربهدر علوم طبيع)Erfahrung( است كه تعريف تجربه

را دستخوش تحريف كرده است. علم تجربي با استفاده از روش خود به دنبال

و آزمونعينيت و بر آن است تا تكرارپذيري ربخشيدن به تجربه است ا تضمين پذيري آن

و ازاين در نگاه استقرايي%Erfahrung'زدايد. تجربهميرو وجه تاريخي را از آن كند

سازد مفهومي كلي علوم، حكم ابزاري را دارد كه با تكرارپذير بودن خود، ما را قادر مي

معنايب يافتن به اين مفهوم، خودِ تجربهو با دست به دست آوريميئو عام از تجارب جز

و ديگر از تجربهمي بيشود ميكردن )Erfahrung( به اين ترتيب تجربة علمي؛شويمنياز

دقيقاً در همين نقطه است كه از اين تعبير گادامرمعتبر است كه نقض نشود. هنگامي

ميةتجرب فرعلمي فاصله  ذاتاً منفي)Process( يندِاگيرد. از نظر او تجربه اساسًا يك

)negativeو منفعل ()Passive(است)Gadamer, 1989, pp.353-354(تجربه .،

كه حاليرد؛شويم بدون آنكه در پي آن باشيمميروروبهمنفعلانه است. ما با چيزي نخست

 جوي چيزي هستيمو) فعالانه در جستErfahrung(در تجربة علمي 

.%Inwood,1999, pp.62-64' آن و تمايز تجربة زيسته از تجربة علمي از اين تفاوت

هر كوشدميروست كه جهان علمي  و سيطره، با حذف بگونه پيش با كنترل و ا داوري

كردن فزاينده، خود را از تجربة زيسته متمايز كند. در ادامه به شكل مبسوط به تخصصي

 اين سه محور پرداخته خواهد شد.
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 سيطره.2

و كنترل در تجربة علمي و تجربة زندگي، سيطره يكي ديگر از وجوه تمايز تجربة علمي

مي گادامراست.  چي دهدنشان و مسلم، كه تجربة علمي كه اعتبارش را همچون زي قطعي

ب ميه از روش علمي  (Practice) هاي عملمستقل از موقعيت طورمطلقبهآورد، دست

و همينادغام نمي (Context)و در زمينه است جاست كه تجربة علمي راه خود را شود

ميروكند. تجربة علمي ازآناز تجربة زندگي جدا مي ت تواند در هر وضعيكه عيني است،

ب است كه در علم»عينيت«. دقيقاً اين)Gadamer, 1996, pp.2-3(ار رودكه ممكني

و گستره،مدرن زمين را به يك محيط مصنوعةهاي وسيعي از چهراساسي دانسته شد

مي دانشاي كه انسان تبديل كرده است. اكنون تجربه تواند آن را بازسازي كرده، درواقع

و هر كسي تحقيق از سوي باشد. اين تجربه از نظر روند يافتنيدستپذير

و ازاينةاش، تنها تجربشناسانهروش و مسلم رو تنها وجه دانايي است كه در آن، قطعي

. پيشرفت علم)Ibid, pp.2-4(كرد ارائه توانمي،موجه اي به صورت كاملاًهر تجربه

ا (Methodological abstraction) شناختيروش جداييهميشه بر پاية  و بنا شده ست

ميامكان ديگر پرسش جدايياين  ص1379، گادامر(كند ها را پنهان همين نكته است).96،

و تجربة علمي را .كندمي هم جدااز كه تجربة زيستن

و سيطره در علم گادامر نگاه،از اين  ستواراپيوندي،بر اين باور است كه ميان قطعيت

از زمان.)Erfahrung(است جديد كاملاً معنايبه تجربه،مدرن علم وجود دارد. بنيان

و سرشت معرفت علمي بر روشدكارت ي شناس، قطعيت با معرفت علمي پيوند خورد

و عقلانيت قرار گرفت. با  كتابدر دكارتكه گونهآن– فهم واحد روشةايد رياضي

 نهات،اساس اينبر.شد فهمهر براي معياري قطعيت،لئاايد– كرد بنديصورت قواعد

بهكه فهمي آن چيزيقطفعلم. معتبر باشد تجربه، عنوانبه توانستمي،بود اثبات قادر

و اين قطعيت با قطعيتي كه را مي طه از تجربة واسبيپذيرد كه نتوان در اعتبار آن شك كرد

 د، يكسره متفاوت است.آيمي به دستزندگي 

هب بلكه؛نبود دانش آغازةنقطيا خاستگاه ديگر تجربه، هفدهم، قرندرروازاين
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ةشدرافكنيف قوانين اعتبار پيشگاهدركه بود اثباتةمحكم،به عبارتييا»آزمايش« معناي

هب ربهتجازرا اجسام آزاد سقوط قوانينلهيگال. شودرديا ييدأت توانستمي وار،رياضي

 (Projection) فرافكنياز آنها- گويدمي خودشكه گونههمان- بلكه؛نياورد دست

،تردقيق معنايهبيا كنممي گمانمن يعني؛»Mente concipio« آمدند دستبه،مفهومي

 كنيفراف»اشيا آزاد سقوط«ةايد درلهيگال آنچه بنابراين،. كنممي فرافكني ذهنمدر من

 ايناباو آنچه البته. ندارد وجود طبيعتدر خلأ زيرا؛نبود تجربه موضوع گمانبي كرد،

و شده تنيدههمدركه بود علّي روابط كلافدر قوانيني فهميد، دقيقًا جداسازي

باو كندمي متعينرا منفرد روابط ذهن. شود گشوده انضماميةتجربدر توانستنمي

يك دقيق سهم سنجش،و گيرياندازه اواز.دكنمي تعيينرا هر ،علم تئوري ديدگاه

را پذيرفتهو رواروآناز هرمي برطرفاست كه همة شبهات اهدخومييكس كند. آشكارا

آنعل شناختشگرد اصلي ولي؛بايد آن را بشناسد نخست،بر چيزي تسلط يابد مي

كند كه از هرگونه ارتباط با جهان پالوده شده است است كه معرفتي را طلب مي

)Gadamer, 1996, pp.5 & 97 .( 

 داوري. پيش3

هرآيمي به شمارداوري مانع فهم پيش،طبيعي در علوم و  داوريپيش پايةبركه فهميد

ومي جداييسبب،داورياعتبار است. اين پيراستن علم از هرگونه پيشبي،باشد ان علم

 رگاههآن پيراستن علم از ميراث سنت است. در نگاه علمي برايندشود كه مرجعيت مي

و علم پديد كمي دانشيتسليم سرانجامآيد، حجيتميتعارضي ميان حجيت ه فارغ شود

و بيرون از تاريخ ايستاده است. ازمي گادامراز سنت پرسد آيا انسان قادر به فراروي

هاي خويش است؟ اين پرسش به شكل داوريپيش همةمندي خود يا كنارنهادن تاريخ

ميديگر صورت ميبندي ببودگي هرمنوتيك توانيم مشروطشود كه رابر هستيِ خود را در

و پيشكه بر پاية اصل رهايي از جهت مدرنعلم  ،داوري استوار شده استگيري

ص1379،گادامر(مشروعيت بخشيم بودگي از مشروط گادامرمراد حقيقتدر.)95،

كردن گيري اولية ما براي تجربهداوري سازندة جهتاين است كه پيش،هرمنوتيك هستي
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سرآغازدر شانياها زمينة گشودگي ما به جهان هستند. داوريپيش،ديگر بياناست يا به

مي روشوقتيحقفصل سوم كتاب  بهدهد كه تأويلآشكارا نشان عنايم كردن، دقيقاً

بهداوريگيري از پيشبهره و تلاش برايايگونههاست، كه معنا براي ما به سخن درآيد

آشدنينا تنهازدودن آن نه و پوچ است؛، بلكه آن زيراشكارا كاري بيهوده آگاهي،با زدودن

ميتاريخ در فهم خود ناتوان مي و تنها چيزي كه به آن ياري واماند نهدمي رساند را

)Gadamer, 1989, pp.387-410(.نهجايگاه پيش سازيزندهبا گادامر در داوري تنها

 كند. جداخواهد تجربة اصيل را از تجربة تصنعي پي نفي علم نيست، بلكه مي

 شدن فزايندهتخصصي.4

از شدنيتخصص، علم روزگاردر خرددر كتاب گادامر تمايز مهم هايگونهرا يكي

 قانون پيروشمرد. پيشرفت معرفت علمي،مي تجربة علمي از تجربة زيسته بر

روشدن فزاينتخصصي و از همين ي نيافتنجامعيت معرفت علمي امري دست،ده است

ص1379،گادامر/ Gadamer, 1982, pp.88-100(است تنش ميان تجربة زيسته)151،

توجه كه به اين نكته يابدميبيشتر نمود هنگاميشدن تخصصي ديدو تجربة علمي از 

از،اشاز حوزة تخصصي خارجكنيم كه دانش هر فرد در  دست مشروعيت خود را

 گيرياش تصميمهر فرد متخصص در خارج از حوزة تخصصي-هرروبه–ولي دهد، مي

نيهر فرد صرفاً تابع دانش تخصصي،هاي عمليبنابراين در موقعيت؛ندكمي ست. اين اش

و دولت بيشتر صادق هايتصميم گستردةةنكته در مورد حوز انسان در خانواده، جامعه

و هر كسي حوزه؛است اي كه فرد متخصص، دانش مرتبط كافي را عملًا براي ارائه ندارد

و وجدان خودشبر«بايد  مي»اساس بيشترين دانش و اين سبب شود كه تصميم بگيرد

و تصميم هايي كه فرد تخصصي در آن گيري در حوزههمواره تنش ميان دانش تخصصي

مبه يكي از نشانه،ندارد و جهان علمي تعبير شود.يان زيستهاي مهم شكاف  جهان

 طبيعي علوم بودنيكيهرمنوتةدربارج)
شدپ و چه تفاوت گادامر رويارويي شيوةس از آنكه نشان داده با علوم طبيعي چيست

كه زمانفلسفة علم كلاسيك با علوم طبيعي دارد، برخورد چگونگيبنياديني با  آن است
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از،شد گفتهكه در مقدمه گونهبه سرشت هرمنوتيكي علوم طبيعي بپردازيم. همان يكي

بر هايانتقاد بي گادامروارد هي كرده توجآن است كه به سرشت هرمنوتيكي علوم طبيعي

كه گادامربا نگاهي به مجموعة آثار نگاشته،است. در اين بخش از  نشان داده خواهد شد

بودن علوم طبيعي اذعان دارد. او در دو بخش هايي به هرمنوتيكيدر بخش او

و هرمونتيكيهرمنوتيكي ميبودن پژوهش علمي  پردازد.بودن كاربست علم به اين موضوع

 بودن پژوهشهرمنوتيكي بارةدر.1

بتوان نشان داد. هرمنوتيكيمي گونه بودن پژوهش را چندهرمنوتيكي يندبودن پژوهش

و وجوهي معناست كه پژوهش علمي وجوهي دارد كه خارج از دايرة علم هستند

تواند مشخص كند كه از چه پرسش بر اين باور است كه علم نمي گادامراند. هرمنوتيكي

و اين نه روش علمي كه؛استوار است تفكيككه بر نوعي،كند  بلكه هرمنوتيك است

و استادان سقراطهاي وگوگفتبه گادامردهد چه چيز ارزش پرسيدن دارد. نشان مي

مي درپي،پيهاي با پرسش سقراطپردازد. سوفيست مي چنان كند تا سرانجامآنها را نااميد

و خود نقش هاي او را نميبينند كه ديگر تاب پرسشعرصه را بر خود تنگ مي آورند

ميپ مي ولي؛گيرندرسشگر را بر عهده  شدنيدهد؟ آنها هيچ پرسش طرحبعد چه رخ

 نتيجه كتهن اينازاوو تلاش براي كشف پاسخ داشته باشد. انديشيدنيابند كه ارزش نمي

در فهم اين است كه چه چيز ما توانايي،يكيهرمنوتيِآگاهنيراستيروينكه گيردمي

 ترونس علميبر اين باور است كه روش گادامر. به همين دليل است كه پذير استپرسش

بايد از روش علمي ناگزيردر هر كار علمي زيرا ند؛زنمي آسيبي، اما اين به علم است

 بهره گرفت. 

و علم اما جنبة ديگري از سرشت هرمنوتيكي پژوهش را مي توان در نسبت آمار

مي گادامردريافت.   گويانةاي از واقعيت ندارد. آمار ويژگي پيشر بهرهدهد كه آمانشان

ميپرسش آمار ابزار مناسبي براي تبليغات وليدهد، هايي است كه خود به آنها پاسخ

به شود، زبان واقعيت(پروپاگاندا) به نفع روش علمي است. آنچه بر پاية آمار ساخته مي

ميآيد، اما اينكه اين واقعيت به كدام پرسش پاسنظر مي  دهد، مسئلة هرمنوتيكي استخ
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راو فقط واقعيت هرمنوتيكي است كه معناي اين واقعيت و نتايج برآمده از آنها ها

اي معنبه ارتباطيهيچ،آيدمي به دست پژوهشبخشد. نتايجي كه از مشروعيت مي

ااستنباط همشده و نتايج ز آنها ندارد. پرسش از جايي بيرون از روش علمي آمده است

بهجايي بيرون از آن معنا مي جزآوردن نتايج، دستشوند، اما براي آن راهي از انجام

).98-95ص،1379 گادامر،( نيست پژوهش به روش علمي

و تخيل بودن علم، ضرورييكي از وجوه هرمنوتيك بودن تخيل در امر پژوهش است

كهاز وجوه، امري هرمنوتيكي است. اين مي گادامرديگر دلايلي است ن كند تا نشااقامه

ولي،داننددهد كه علم چيزي فراتر از روش است. بسياري از پژوهشگران روش را مي

مي هيچ پرسشي ندارند يا توان عرضة نوآوري دن تواند راهي براي پرسيرا ندارند. خلاقيت

و توضيتر از اين نميپيش گادامربه ما نشان دهد. اما دارريشهالاتؤس كهدهح نميرود د

 ). همان(است مرتبطتخيل چگونه با امر هرمنوتيكي

و اطلاعات را داده تواندمياينكه يك پژوهشگر در عمل پژوهش گزينش، از راهها

و استنباطتفكيك، فراموش و كامل دريابد، كاملاً با آنچه در كل گستركردن ةهاي پخته

و ارزيابي از راهات بايد مطابقت دارد. اطلاع،شودعمل انسان يافت مي گزينش، تفسير

بر،پردازش شود رآن پايه، چگونه انجام حتي اطلاعاتي كه فرد متخصص ا در دادن چيزي

مع امر، هرمنوتيكي به دست آمده است. اين گونةكند، به منطق پژوهش بنا مي ناست بدان

ش،هايي كه بايد به آن پاسخ دهدهاي علمي با پرسشكه داده ده است. اين، عنصر محدود

وو هاستپژوهشةساختاري هرمنوتيكي هم و هرمنوتيك است ارتباط پژوهش علمي

و برقرار يافتن نيزكار هرمنوتيك  و تجربة علميياين رابطه  رابطه ميان تجربة زيسته

و به همين دليل است كه هب مدرنكه علم،گويد فراواني مطلق اطلاعاتمي گادامراست

درگاهديدةواسط تواند از مدار آنچه هرگز نمي،انسان توليد كرده است بارةهاي محدودش

.)Ibid, 1996, pp.19-30(خارج شود،است مندبه آن علاقه عمل، بشر در

 كاربست علم.2

اننش آشكارابودن علم را است كه هرمنوتيكي هاييگونهكاربست علم يكي ديگر از
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از دل روش علمي (Productivity of application)دهد. كاربست ثمربخش علممي

آن،خواهد علمي را بياموزد، هر كس ميگادامرد. به باورآينمي به دست بايد بر روش

ازاوبراي ثمربخشي، چيزي فراتر از روش علم لازم است. البته ولي، تسلط يابد بيش

 Applied) ثمربخشي شايد به معناي كاربست علم وليگويد، سخن نميباره در اين،اين

science) .مي گادامردر زندگي روزمره است و نشان دهد كه از زمان يونان ميان نظر

و اين تنش ميان اين دو، ذات هر موقعيت عمل و تئوري) شكافي افتاد يدرنم(پراكسيس

ي نبود بابلي چيز ناساناخترشدانان مصري يا دانش رياضيِ هندسه،كنداست. او تأكيد مي

و براي عمل اندوخته شده بود. يونانيان اينةمگر ذخير چگونه«دانش كه از عمل

و»دادن چيزيانجام د پذير تبديل كردنبه دانش اثباتروازاينو دانش را، به دانش اصول

مي،دانست به خاطر آن دانشكه انسان مي و اين سرآغاز شكلاز آن لذت گيري برد

دركنجك و فلسف بارةاوي اوليه سر طبيعي يونانيةجهان بود. از اين روحيه، رياضي، علم

و كاربست آن به- برآورد. در اينجا براي نخستين بار، علم و عمل يا - عبارتي نظريه

كاري هرمنوتيكي است،كشف اين تنش.)Ibid, pp.2-3( راهشان را از هم جدا كردند

 تواند كاربرد ثمربخش علم را تضمين كند. كه اگر به درستي فهم شود، مي

از،كاربست علم بارةدر گادامريكي ديگر از فرازهاي كليدي اين است كه آنچه ما

ميعلم مي شود كه درواقع، در آگاهي عملي انسان كنشگر ادغام آموزيم، تنها زماني تجربه

و زيسته، تمايز جدي قائل گادامر،كه نشان داديمهگونشود. همان ميان تجربة علمي

ميمي و نشان دهد كه اگر قرار باشد معرفت علمي به معرفتي براي زندگي كه پيوسته شود

مي ناچاربهبدل شود،،شودانباشته مي دهد بايد در عمل به كار گرفته شود. اين نكته نشان

ت»سوبژكتيو«معرفتي-د به معرفت زندگي توانكه معرفت علمي چگونه مي ا حد كه

و ناپايدار است زيادي تحقيق ب-ناپذير و بعلم نمي سانيندپيوند بخورد ه آن تواند

).Ibid, pp.2-5(اعتنا باشد بي

اي كه در اين حقيقت نهفته است كه در هر حوزه،كاربست علم مقولةاما سوية ديگر

و عامي، مشروعيت عملي داند، دانش فردعلم چيزي مي اش را از دست غيرمتخصص
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و،ايشدن هر حوزهبه آن معناست كه علمي امر اين.)Ibid(دهد مي شكاف ميان علم

آن ال به دنبكند. اين مسئله حتي در متخصصي كه زندگي روزمره را بيش از پيش مي

رخزني،بگيردتصميمي-سياست يا امور شهروندي مانند- اي عملياست كه در حوزه

ايآيمي شماربه هايي فردي عامي در چنين حوزهنيز متخصصان زيرانماياند، مي و ن ند

 يابند.مي تنش را در

و سياست گادامر ديدگاهاما سوية ديگر كاربست علم از ، پيوند علم با تكنولوژي

ميپرسش را چنين صورتاواست. ميبندي واندتكند كه علوم طبيعي چه دستاوردي

ميو براي دانش انسان داشته باشد كهنشان به چنين پرسشي، رايجامروزه پاسخ دهد

تكةپاي توسعبهپا ولي،اشاره به دستاوردهاي علم در تكنولوژي است و رشد نيكي، علمي

و از همين رو، رشد تكنولوژيس-پيشرفت متناسب در آگاهي اجتماعي  ياسي روي نداده

اينجاست كه ). See: Ibid,1996, pp.22-30(ستروروبه نشدهفراهمبا يك انسانيت 

را گادامر مي نيزبراي تبيين اين رابطه، پاي سياست سيپيش و در رابطة علم، است كشد

اسو تكنولوژي درنگ مي ككند. اين نه وظيفه علم، بلكه وظيفه سياست اربستت كه بر

بهچگونه انجام ةعلم ممكن شده، نظارت كند. برعكس، اين وظيفةوسيل دادن امري كه

و،هايش در زمانگذاريسرمايه،نه سياست كه بر نيازهاي خود،علم است را ...پول

نقد علمي است. پرسش اين است كه آيا نبايد،نظارت كند. در تحليل نهايي، اين كار

وشناسي، علم طرحآينده–فراعلوم  به- ...ريزي اوجود داشته باشد تا ين طورمشخص به

ب)Ibid(وظايف عمل كند  در پي آن است كه نشان دهد چگونه گادامرين ترتيب،د.

ميدادن محدوديتهرمنوتيك با نشان و روابط هاي علم، آن را در موضع درستش نشاند

و علم به اين شكل سامان مي  يابد.ميان سياست

د ايگريبخش دور دادننشانيبرا كوشش وند،يپنياز تلاش در برقراركردن

پيدرستبه كوهن توماس،گادامراست. به باوريورزدر علميكيهرمنوت  شرفتيتصور

كشيخط كه كوهناست.دهياز علم را به چالش  چارچوبهر برترينشان داد

 شدهطرحةئلمس نسبتو ربطنييتع. شوديم گسستگيينوع سبب ناگزير،كيميپارادا
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و ارزش دهندةنشاننياو دارد چارچوبنيهمبهيبستگ .تاس علميكيهرمنوت اعتبار

و نسبتنيهم گادامرباور به ،روشن شودميمسئله با پاراداكيكه قرار است ربط

ايئجزويكل امر نسبت است قرار حقيقتدر و دوركي درواقعنيروشن شود

,Ibid(استيكيهرمونت 1982, pp.164-166(ا از دور گادامرفهم منظوريبرا نجاي. در

طبيكيهرمنوت  كتبمبايكيهرمنوت دوراز گادامر برداشتتفاوتديبا،يعيدر علوم

ايةپبريخيتار مكتبدريكيهرمنوت دور. شود روشنيلتايدو شلايرماخريخيتار

 شناختتينيعآندركه بوديعيطب علوم روشاز برگرفتهكلو جزءازيريتصورشيپذ

هبياحلقه تنهايخيتار مكتب. بودآنياجزا شناخت گرودر كل،كي همانند امركي

 دور. اردگذيم اجزا شناختبركل شناختكهيريثأتاز است عبارتو افزودتينيعنيا

 همانند- جملهيك فهمانيم دوسويهايرابطه دربردارندة شلايرماخر نزد هرمنوتيكي

با متنيككليا متن همةو پاراگرافيكيا-كل همانند- پاراگرافيكو- جزء

نمت دربارةكهرا هرمنوتيكي دورقتيحق همين ديلتاي. است سندهينويك آثار همة

 يلتايدو شلايرماخر برداشتدر دقت. با دانست صادق،تاريخ مطالعةةدربار بود، صادق

 دند؛ديميكلو جزء ميان صوري ارتباط قالبدررا هرمنوتيك دور آنان،كه بريمپي مي

 كرديرو ولي،بود شناختيروش برداشتيك دور، ايناز آنان برداشت،ديگر بيان به

به وجهتباو است متفاوتيخيتار مكتببا كسرهي،يكيهرمنوت دور اصلبه گادامر

% Wirkungsgeschichte'»تأثروريتأثخيتار«ةآموززينوخيتاربهاويكلشنگر

مدشويم آشكار . همواره كندي. آنچه در گذشته رخ داده، اثرات خود را در اكنونِ ما حفظ

كهمي خود را درون موقعيتي تاريخي،پيشاز  ةذشتگ،شدنذخيرهقابل عناصر همةيابيم

آن درواقعاست. آنچه داشته ما را در خود نگه  ونيكناست موقعيتي هستيم،رو روبهبا

ااست ثبت شدهگذشته در آن راتيتأثكه كهني. يهاپژوهش سنت،كوهنهمان است

مينيبيمكهچنان– گادامريبراتيجزئوتيّكل. نامديم)ميپارادا(متسامحاًانينيشيپ موفق

نه،سازديمزيمتمااوديدازرا جزءوكل آنچه. استيخيتار خودخوديبهيامر-

رگذاانيجر بلكه- متنكلو پاراگراف جزء همانند براي نمونه،-يكوچكويبزرگ
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 مانه،كنديم دگرگون طوركاملبهراكل،)يخيتارديجدةواقع( جزء نكهيا. استخيتار

جزء مثابههبراديجدةو هر واقعكل مثابهبهراسنت گادامر. است تأثروريتأثخيتارنيطن

هبيكيهرمنوت دوردر جزءكي مثابهبه،ديجدةواقعهر. پنداردمييكيهرمنوت دوردر 

مينيشيپكلاززيمتمايديجدكل شود،يم افزوده سنت  جالمساننيبدو آوردپديد

 جزء پرتودركل گونهنيبد. شوديم فراهمنيشيپكلازماريتفسدر بنيادينينيبازب

 سنتاز برآمده( استكلكياز برآمده اساساًكهازآنجا-زين جزءو شوديمدهيفهم

مدللبيترت دينب.)92-75ص،1391،يالهتي(آدشويم درككل پايةبر-)يخيتار

تك چگونه گادامركهميساخت ايكياثرگذار، دور هرمنوتخيبر مفهوم تارهيبا ز موضع را

ميشناختروش . كنديخارج

دربه كوهن مييعلميهاانقلاب ساختارروشني همين معنا را دهد. او نشان

بر گويد علم هنجاريمي گذشته است كه جامعة علمي هاي علميِموفقيتاساس(نرمال)

و به رسميت مي  هاي علمي پيشين را پارادايمشناسد. وي موفقيتآنها را پذيرفته

برمي(الگوواره) و در آن قوانين، نظريههاي گذشته بودهورزيعلمسنت پاية نامد كه ها، اند

و ابزار مشخص شده است. به همين دليل تو- كوهنبه باور- كاربست، روش ليد براي

و اجماعي در جامعة علمي هستيم كه خود را در  و تداوم علمِ هنجاري نيازمند تعهد

هاي يك داوريپيشيگادامرانبه بي). Kuhn, 1970, pp.10-15(كند پارادايم متبلور مي

مي،دانشمند علوم طبيعي پسعموماً با فهم سنتي كه بدان تعلق دارد، شكل فهم گيرد،

هاي ژوهشپ دستاورداي است كه افق كنوني يك دانشمند علوم طبيعي در گرو فهم گذشته

مي ميانموفق پيشينيان است. البته آنچه  و سنت گذشته رخ ،دهدافق كنوني

،هاي علميانجام آزمايشبراي).Gadamer, 1989, p.305(است  (Fusion)جامتزا

و تفسير كند شدهمسئلة بررسيبايد دانشمند نخست وش پژوهشيرو را برگزيند، بفهمد

عات تجربي نياز مطالپيش مطالعه، موضوعازيكيهرمنوتليتحل،را برگزيند. به بيان ديگر

و مفهوم موضوع و پيش از آنكه تحليلي هرمنوتيكي از معنا آن، نمينيافتيماست توانيم

بر بخوانيم؛تجربي شكلرا به  و فرع  مونتيكي هستندهر انديشةبنابراين علوم طبيعي تابع
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.)Crease, 1997, pp.259-270/ 179ص، 1380 همكاران،و(ولف

 هرمنوتيك در قلمرو علم بودنهمگانيد)
ميي به ساحتهايهپس از اشار ه توانند سرشت هرمنوتيكي داشتهايي در علوم طبيعي كه

و علوم طبيعي خواهيم گادامربه جنبة ديگري از ارتباط هرمنوتيك فلسفي،باشند

به گادامرپرداخت. به باور ميساحت هرمنوتيكي شيوة كار علم را ايتمامي ن يكي پوشاند.

و هرمنوتيك است بارةدراوز مدعاهاي اصليا ص1379،(گادامر نسبت علوم طبيعي ،96(.

هايي پرسش گمانبي بدهد،ها پاسخ به پرسش كوشدميهااگر علم با زدودن زمينة موضوع

وظيفة هرمنوتيك است كه به علم توصيه كند،مانند. در اين صورتاز دايرة آن بيرون مي

هاي كاستي دربارة يادآوريچه چيزي از نظرش دور مانده است. كار هرمنوتيك نوعي 

مي علم  صورقتواندمي گادامريتوان گفت هرمنوتيك بر اساس آرااست. به همين دليل

و از توليد دانش ويرانگر جلوگيري كند. نقشي براي چنين گادامرعلم را بنماياند

 Comprehensive Science of) مفهوم علم جامع بشري پديدآوردنهرمونتيك را با 

Humankind) ميبرجسته مي  ضعيتوو كنوني تخصصي دانش ميان گويد تنشكند. او

مي آشكاركردناز است بشري عبارت جامع علمةوظيف. است زياد بسيار عمل ان شكاف

گونه است كه علم،و اين»جامعه غيرمتخصص افراد هاينظرورزيو انتظارات«و»علم«

و كار هرمنوتيك با علم، بيشتر نماياندن نقصان  و بشر نيست ديگر تماميت دانش جهان

و بدين كوتاهيو  و پرسيدن از اينكه چه چيزي از نظر دور مانده است  سانآن است

هك خرافه ايناب تواندمي علم جامع بشري بنابراين؛شودمي تصحيح محدوديت علم

در دانشمندان مسئوليت ميعملي تصميمات خصوصرا  ,Ibid(بستيزد،كندشان سلب

1996, pp.1-30(.

و جهان تا نسبت زيست كوشدمي گادامربنابراين آنجايي كه هرمنوتيك فلسفي جهان

به گادامررويكرد،علم را به ما نشان دهد بامي كار در جهان معاصر بسيار آيد. او

و تجربة علمي بارةدر،پرسشي كه در مقدمه دوباره،بندي صورت نسبت تجربة زندگي

ميآغاز مي و تجربة علمي دهدمي نشاناوگشايد. شود، امكاني براي پيوند تجربة زندگي
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مي،كه امروزه در برابر خود  هاي غيرزباني ثبتيابيم كه در نشانههمواره بيان علومي را

و كار ما ايجاد ارتباط شده شده كه علوم در اختيار ما ميان جهان عيني فرآوري دوبارهاند

و مراتب بنيادين هستيمي و نه مان است كه نه دلبخواهيگذارند رامياند ستدتوان آنها

ميكرديكار كه گادامرطلبند.، بلكه صرفاً توجه ما را كاري چنين دربردارندةديدگاهي را

ميتجرب،است (ة هرمنوتيكي ص1397، هموخواند ). تجربة هرمنوتيكي، تجربة سنت87،

و نسبتي كه ما با سنت برقرار مي تو«رابطة مانند،كنيماست و سه»من  ونةگست. او

و تو را صورت ميمتفاوتِ رابطة ميان من كند تا نمونة اصيل تجربة هرمنوتيكي را بندي

 نشان دهد:

م،تو.1 ت مثابهبه،تو.2؛تعلق شناساييبه عنوان شيء توبه،تو.3؛مليأفرافكني مثابه

بر گادامرحقيقي.  و تو وجود هرگز زيراگزيند؛مي از اين ميانه، سومي را  چيزي به نام من

و نه تو به صورت واقعيت ميندارد، نه من و ذاتي وجود ندارند. من توانم هايي مجزا

و مي توانم در برابر كسي مانند تو بگويم من. اين فهم مشترك است كه همواره بگويم تو

مي گادامرهاست. مقدم بر موقعيت كهدااين نوع سوم را همان تجربة اصيل هرمنوتيكي ند

و اين تجرب همانند و تأثر است بآگاهي اصيل از تاريخ تأثير سترية هرمنوتيكي است كه

و زندگي بپرسيم كه در شكل فراهم مي و نسبت ميان علم استهآمد زيركند تا از ربط

)Ibid, 1989, pp.341 & 361.(

طب يكيهرمنوتةتجربينا گادامر طب مندييخرا در تار يعيدر علوم شانن يعيعلوم

ادهديم طب مندييختارين. طبيكهرمنوتيوگوگفتيبرايراه يعيعلوم عييبا علوم

هرمنوتيك علم زيست جهان
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مگشايديم ا دهدي. او نشان را رقميفهم در علوم انسان يك،هرمنوت ينكهكه با وجود

و منحصر به علوم انسانيول زند،يم ,-562( يستن∗يمختص pp.560Ibid.(به باور

طبيدر علوم انسانيامكانات،گادامر نم يست؛ن يعيهست كه در علوم علم وانتيپس اگر

كار آن است كه آن را محدود كرد.ينرهنمون كرد، بهتر يعتطبةرا به فهم تجرب يعيطب

اكِلي مچگي،عملةمثابه فلسفبهي،فلسفيككه هرمنوت شوديم يادآور ينجادر  توانديونه

و نسبت مسائل علم دريو اخلاقيعمليبا زندگيكمك كند تا ربط  :See' يابيمخود را

Bernstein, 1983, pp.9-168.%و همزمان تجد گادامرپاسخ ويدمحدودكردن علم

و التفات به دلبستگيانسانينوكردن امكان آزاد بهياست. ازآنجاكه علوم امكان توجه ما

م م يانجهان را از به يداستپ دارد،يبر يه براكيترگستردهةدر حوز توانديمييتنهاكه

م قائل است، مشاركتيانسانيقحقا ينقشيدر عمل اجتماع خواهديكند. اگر علم

و كارآمد باشد، با ا هاييتبه محدوديدداشته باشد و اينخود واقف شود ست كار فلسفه

)Gadamer, 1982, p.137(.پ ينه فقط سنت هنر يم،چشمان خود داريشاگر آنچه

جديا يخيسنت تاريامردمان  خود، بلكه يكيهرمنوت هايشرطيشپيايداصول علم

آنيهاهمة تجربه ينها،اةافزون بر هم پ- گادامربه گمان-گاه ما باشد،  يوندزدندر

و انسانجهانةعلم با تجربيهاتجربه ، 1379(همو،يماموفق بودهيخود از زندگيشمول

).99ص

و علوم طبيعي هـ)  نقدي بر رويكرد با هرمنوتيك فلسفي
به گادامردر اين مقاله از رويكردكهيايبازسازبا وجود  آمددست به علوم طبيعي

مياوهايي در رويكرد باز هم كاستيمقاله)4-2ي(بندها خورد كه در ادامه به به چشم

 آنها اشاره خواهد شد. 

آن ضدعلمي بودن گمانعلوم طبيعي دربارة گادامرانتقاد جدي به رويكرد نخستين

ماً كه با تجربة زيستن آميخته است، لزو گادامرتوجه به اين نكته ضروري است كه علوم انساني مد نظر∗

و جاري است، نبوده؛ زيرا بسياري از اين علوم گونهبه معناي چيزي كه اكنون با نام علوم انساني ساري

ميهاي علوم طبيعي، عملاً در اردوگاه علوم طبيعي به گيري از روشبا بهره  آيند.شمار
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از بودن هرمنوتيكاست. ضدعلم كهمي واردرو به ذهنآنفلسفي  نندهمانيز گادامرشود

ميعلم، نقش عوامل غيرمعرفتي در علم فيلسوفان ، وهنككه گونههماندهد، ورزي را نشان

ت نكردن موضع متفاواين انتقاد از لحاظ ولي،كردند چنين ادينبورامكتبو رابنديفا

با دربارة گادامر اهميت دامرگاخيزد.ميبر ادينبورامكتبيا كوهنعلوم طبيعي در مقايسه

و نميعلم در جامعة مدرن را مي تا علم را نفي كند. شايد علت آنكه بسياري، وشدكپذيرد

،اشدب روشوقتيحقكتاب ناماند، تنها را ضدعلمي دانسته گادامرهرمنوتيك فلسفي 

مي سربسته زيرا و روش علمي آيد كه ميان حقيو در بادي امر به نظر سته دوگانگيقت

كه گونه، موضوع چنين نيست. همانراستيبه ولي،است، دوربهو علم از حقيقت

او بيشتر؛گرايي است تا خودِ علوم طبيعيبيشتر مخالف علم گادامرگويد مينيبرنشتا

و شان دستحوزة كارياز نگران آن است كه علوم طبيعي به خارج  ودخ مرزاندازي كنند

.)See: Kelly, 1987, pp.481-500( را نشناسند

با خصوصدر گادامرموضع همگانيت« نامرويكرد ضدعلمي در سخنراني او

كه گادامرست. هويدابه خوبي)95(ص»هرمنوتيك ش اين پرس پاسختا كوشدمي هنگامي

برنمدهستيِ خود را در برابر علم،بودگي هرمنوتيكمشروط«دهد كه چگونهب را ر كه

و پيشپاية اصل رهايي از جهت به،»مشروعيت بخشيم؟،داوري استوار شده استگيري

مي بارهموضع خود در اين بهاشاره يقين، اين مشروعيت را با ارائة رهنمود به علم كند. ما

شه نتايج همي،دستآفرينيم. بگذريم كه رهنمودهايي ازاينو توصية فرمانبرداري به آن نمي

مي داريخنده آورد. علم چنين لطفي در حق ما نخواهد كرد. علم بر پاية ضرورتي به بار

و هر دم بيشتر دانش خيرهدروني كه فراتر از اختيار خود آن است، به راه خود مي كننده رود

احمقانه است اگر براي نمونهآفريند. راه ديگري وجود ندارد.و نيروي مهاركننده مي

ي هايعلم ژنتيك را متوقف كنيم، به اين بهانه كه چنين پژوهشبخواهيم پژوهش در 

كهبنابراين مسئله نمي بينجامد؛ممكن است به ظهور ابرانسان آگاهي تواند چنين جلوه كند

و گونه در برابرانساني ما بتواند خود را   اي ضدعلم را پديد آوردجهان علم قرار دهد

ص1379،(گادامر ،90(.
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تواند علم را نه نمي سرانجاماوكه، اينوارد است گادامررويكرد نقد ديگري كه بر

به،نظريه همانند يك ص1392،ي(كاجمثابه عمل فهم كند بلكه . اين درست است كه)39،

مي،پردازدبه نظريه در علم نمي گادامر ميولي وقتي دربارة علم سخن و آندوشكگويد

را،را از تجربة زيسته متمايز كند مي همانند علم و اين را حتي تا آخريننظريه فهم  كند

مينوشته سو گادامرجدي به رويكرد هاييكي از انتقاد،كند. اينهايش حفظ ي است. از

با،ديگر از همة مشاهدةحتي دادنو تلاش براي نشان روشوقتيحقآثار وي پس

ارنوشتكه در اين گونههمان- هايي از پژوهش در علوم طبيعيبودن بخشهرمونتيكي

ديآ دانونيبرنشتايداند. آراورزي را هرمنوتيكي نميهمچنان علم- نشان داده شد

ورزي عملي هرمنوتيكي دهد كه علمنشان ميديآ دانهگشا باشند.ار بارهتوانند در اينمي

مي؛است و ابزار او تكنولوژي آزمايشگاهي يا بازار(گويد در آزمايش علمي جهان

ميمجموعه)زمايشگاهيآ آن قرار دارد. دانشمند برابردهند كه دانشمند در اي را تشكيل

ميميروروبهبا جهان،از رهگذر آن ابزار اصلاً و آنچه پديدة علمي خوانده ،شودشود

و كار دانشمنديا آميزه»هيبريد« برآمده از و جهان تفسير اين پديدهو اي است از ابزار

و بدين ميرابطهانساست گيرد. بسياري از ابزارهايي كه در علوم اي هرمنوتيكي شكل

ميحجم را اندازهو هايي چون دما، رطوبت، وزنشاخص روابطي هرمنوتيكي،كنندگيري

ميازاين؛)84-83ص(همان، آورندمي پديدرا  آيد با آنكه هرمنوتيك فلسفي رو به نظر

درچنان پتانسيلي براي تعريف علم گادامر  علوم طبيعي به عنوان امري هرمنوتيكي ورزي

 از آن غفلت كرده است. گادامردارد،

ي اين علوم طبيع دربارةجدي به رويكرد هرمنوتيك فلسفي هاييكي ديگر از انتقاد

ميهرمنوتيكي گادامربا آنكه:است به وجهيت، وليپذيردبودن بخشي از علوم طبيعي را

و علوم طبيعي فوو تنها توجه خود را به گفت كندنميارتباط علوم انساني لسفة گوي

و علم طبيعي معطوف مي ميوكند. او اين گفتعلم بر اينازيرداند؛ گو را بسيار روشنگر

ميگو محدوديتوباور است كه اين گفت اين گادامردهد، اما به باور هاي علم را نشان

و علت آن طبيعت موضوع است. دانشمندان آميزموفقيت گو، چندانوگفت نبوده است
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و به همين علت،ول علم باور دارند كه در گفتئاچنان به ايد گو گشوده نبودند

و فلاسفة علم به باروري نرسيده است. به دليل همين وگوي ميانگفت دانشمندان

طب گادامرست كه به باور وگوگفتمشكلات در  هستند، هرمنوتيكي نيزيعي با آنكه علوم

 ادامرگاي كه در باور تواند چندان در علوم طبيعي مفيد باشد. اما كاستيهرمنوتيك نمي

بر،هست گردد كه او راه ورود هرمنوتيك به علوم طبيعي را صرفاً از رهگذرمي به اين امر

.)Gadamer, 1982, pp.151-171(داندمي پذيرامكانفلسفة علم 

اوانتقاد او،ديگر وارد بر كرد علوم طبيعي دستاورد چنداني برايمي گماناين است كه

 درنمو بسط تجربة انساني از جهان با علم گسترش، گادامرارائه به علوم انساني ندارند. به باور 

مستقل از جهان است. هدف علم، معرفت،نيست، بلكه علم معرفتي براي سيطره بر جهان فراهم

بيفراگير نيس  گادامراست. به باور (never ending mastery of nature) پايانت، بلكه تسلط

بوتجربة طبيعت مستلزم گفت ه گوي هميشگي با طبيعت است كه نيازمند تغيير بنيادين نگاه

و به حقيقت چون اين پتانسيل را در علوماواز طبيعت است. برخاستهطبيعت، به خودمان

راوگفت بيند، چنينطبيعي نمي مينمي شدنيگويي ندن به رسد با آنكه با نظر افكداند. به نظر

مي دربارة گادامرمجموعة آثار  و هرمنوتيك دركمدستتوان نشان داد كه او علوم طبيعي

ميهايي، هرمنوتيكيبخش م آلماني ليسئاهمچنان به سنت ايد وليپذيرد؛ بودن علوم طبيعي را

و فلسفي سبب شده هرمنوتيك پايبندي كه ايناست علوم طبيعي پايبند در تمايز علوم انساني

 هاي بيشتر در اين حوزه است.كامل نيابد كه نيازمند پژوهش گسترشدر علوم طبيعي 

 گيرينتيجه
ي علوم طبيع دربارة گادامروارد بر رويكرد هايهدف اين مقاله ارائة پاسخي مستدل به انتقاد

 . در مقدمه به سه انتقاد اصلي اشاره شد: است

ونه دوم آنكه تصويري كاريكاتورگ پوزيتويستي از علم دارد؛ برداشتي گادامرآنكه نخست

هاي سوم آنكه به جنبه؛ آيدامروز با علوم طبيعي نمي برخوردسازد كه به كار از علم مي

 توجهي نشان داده است. هرمنوتيكي علوم طبيعي بي

وقتيحقبيشتر به واسطة توجه صرف بر كتابهاشان داده شد كه اين انتقادن آغازدر
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مسنسبت زيست گادامراست. گادامرمجموعة آثار نشناختنو روش و علوم طبيعي را لةئجهان

و از اين اصلي خود تعريف مي مي ديدگاهكند ب گادامرنگرد. به علوم طبيعي  جداييا به اين شكل

 دهد،يم نشانرايعلم جهانو جهانستيزانيم شكاف،يعلمةتجربو ستهيزةتجربميان

د تا ربطوشكمي،هايي از علوم طبيعي كه پيوندي با هرمنوتيك دارندسپس با اشاره به ساحت

ازو نسبت زيست و علوم طبيعي را نشان دهد. جهان، چارچوب عمومي زيست گادامر نگاهجهان

و محوريكوششازجمله،هاي بشريهمة تلاش مفهاي علمي است. با توجه به بنيادين هوم بودن

ف پايهجهان جهان، جهان علم بايد به اين گستره بازگردد، پس زيستزيست عاليتو ساختار كلي

ميعلمي را در بر مي ار ظرفيتاين گادامررسد درمجموع، هرمونتيك فلسفي گيرد. به نظر

هاي مداقهو تأملطبيعي بازگشايد كه اين امر مستلزم هايي نو در فهم علومداراست كه افق

 در اين حوزه است. بيشتر
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