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 یادداشت مترجم 

اختصاص داده   یادر سنت قاره  یعلوم اجتماع یطور کامل به فلسفه است که به  یسی کتاب به زبان انگل  نیاول نیا

است    یعلوم اجتماع  یبه فلسفه   یاقاره   کردیفرد رومنحصربه   تیشده است. کتاب حاضر به دنبال نشان دادن ماه

  یتبارشناس   ک، یهرمنوت  یهاکتاب به سنت   ن ی. ادهد ی قرار م  ییکایـ امر  یسیرا در تقابل با سنت انگل  یاو سنت قاره 

  چه، ی ن  دا،یدر  کور، یحوزه ازجمله گادامر، ر  نیا  ی د یکل  پردازانه یاختصاص دارد و متون و آراء نظر  ی انتقاد   ی ه یو نظر

  ی رفک یهاشه یبا دنبال کردن ر سندهینو ع یبد  کرد ی. روکند ی م  یو هابرماس را بررس  ه یفوکو، مکتب فرانکفورت اول 

عمق    سم، یو رمانت  یروشنگر  ، یقرون وسط   تیحیو روم باستان، مس  ونانی تا    ستمیقرن ب  یآراء متفکران برجسته 

  له یوس   ن یتا به ا  گذارد ی انگشت م  ی خیفهم تار  ت یاثر بر اهم  نیدر طول ا  سنده ی. نودهد ی نشان م   ها راآن   ی خیتار

 را نشان دهد. ی اقاره  یعلوم اجتماع یفلسفه   یستیو اومان  زیخصلت متما

   نده مقدمه نویس

 انگلستان[  یل یابل فلسفه تحلدرمق  یقاره ا  یدر اروپا ی و تفاوت علوم اجتماع ی قاره ا یعلوم اجتماع یستی]در چ

موجب    ب، یترت  نیگذاشته، و به ا ریتاث یقاره ا   یعلوم اجتماع  یفلسفه  تیگوناگون بر ماه  یهابه روش   سمیاومان

  ف یاست که تعر  یف ینسبتاً گسترده و توص  یواژه    سمی شده است. اومان  ییکایآمر  -  یسیآن از سنت انگل  ییجدا

سم برشمرد، عبارت است از تماس داشتن با آراء  یاومان  یتوان برا می که    ی ژگیو  نیاز آن وجود ندارد. نخست  یجامع

بر   ی که فهممان متک   میبدان ی ستیاومان ی موضع ی خود را دارا  م یتوانمی  ی و روم باستان. در واقع زمان ونان ی و متون 

است که علم    نیاعتقاد به ا  سم یاومان  یژگ یو  نیدوم  باشد.  خیدر طول تار  سرون یس   ا یقرائت آثار افالطون، ارسطو  

دانند  می را معنادار    ی اساسا جهان بشر   هاست یبرداشت آن از معناست. اومان  سمیاومان  ی ژگ یو  نی. سومد یبامی انتقال  

جامعه ذاتا هدفمند   هاستی شود. از نظر اومانمی   زین  یمعنو  یو حت  یشناخت  ییبایز  ،یاخالق   یمعنا شامل معنا  نیو ا

 .است یو معنو   یشناخت ییبای ز ،یارزش اخالق یدارا  یا  دهیو پد 

رفع آن از سنت    ی اشاره کند و برا  یعلوم اجتماع  ی تا به خأل موجود در فلسف    دهی در کتاب حاضر کوش   نگارنده

- یسیانگل  یرا از همتا  یقاره ا   یعلوم اجتماع  یفلسفه   زیداشته تا تما یسع  یو  نی . هم چنردیکمک بگ  یقاره ا

  سم یبه اومان  یقاره ا  یعلوم اجتماع  ی  فلسفه  نینشان دادن د  قیکار را از طر  نیا  ی اش نشان دهد. و  ییکایآمر

 انجام داده است. 

 شده است.  ل یتشک « یانتقاد ه ی و »نظر « ی»سنت تبارشناس  ک«، ی»سنت هرمنوت یهااثر از سه بخش با عنوان  نیا
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 سنت هرمنوتیک  -بخش اول: 30ص 

آمد  جدید تحقیق کیفی به وجود  ی  های علوم انسانی است. پیش از روش هاترین سنتمی یکی از قدی  هرمنوتیک 

هرمنوتیک نه تنها در تعلیم و تربیت یونان باستان نقشی اساسی    گردد.میو تاریخچه آن به آغاز دوران باستان باز  

ی تاریخی  هانیز بسیار تأثیرگذار بود. به دلیل همین ریشه مسیحیت  داشت، بلکه در طول دوران باستان و عصر  

شود. اگرچه امروزه  می است که گه گاه از اصطالح هرمنوتیک برای اشاره به مطالعه متون باستان و مقدس استفاده  

،  ، تاریخ، فلسفهدبیات یونان و روم باستان، ا ی قدیمی علوم انسانی همچون الهیاتهانان در رشته هرمنوتیک همچ

ی مدرنی همچون سیاست، انسان شناسی، جامعه هاحال به رشته ، در عین  غالب استو بخش اعظم ادبیات    حقوق

 کرده و فنون ان کاربردهایی اساسی پیدا کرده اند.و حتی مطالعات فرهنگی هم سرایت   شناسی

ی هاعلوم طبیعی، روی روش شناسی و پیش فرض   ی مربوط به مطالعه هاروش همچون  هرمنوتیک نیز  :  31ص  

ی متأثر از علوم تجربی  از علوم طبیعی یا علوم اجتماعآن    رویکرد ذاشته است. با این حال،  بنیادین فلسفی انگشت گ

است. درحقیقت هرمن متمایز  کلی  که  وتیک  به  است  متعددی قطمی رویکردی  از جهات  را  آن  مخالف  توان  ب 

نست. حقیقت این است که هرمنوتیک محصول یک رویکرد  به مطالعه علوم انسانی دا  ( علمیرویکردهای تجربی )

 ی عمیقی در فرهنگ غرب دارد.  هاردی که ریشه ، رویکمشخصا اومانیستی است

 کند. می مایز تجربی مت ی هاروش یک را از پنج مشخصه اصلی هرمنوت 

   ..ه عکس علوم تجربی نه تبیین بلکه فهم است.هدف اصلی هرمنوتیک ب اول آنکه

پردازند و تالش  می ت  با علوم تجربی در این است که غالبا علوم تجربی به مسئله علیهرمنوتیک    تفاوت دوم

درحالی که هرمنوتیک به عکس عالقه مند به فهم    قوانین عام قرار دهند.  کنند تا رویدادهای خاص را تحت می 

 ست... معنا

از   خارج دانشمند همواره ونی است. مورد مطالعه اش بیر   علوم تجربی این است که نسبت به موضوع ویژگی سوم

درون  درمقابل متخصصان هرمنوتیک    طح زمین، سلول یا نوترون باشد.خواهد این ابژه س می تحقیش قرار دارد،    ابژه

هستند. برای مثال، ممکن است  می  فرهنگ و تاریخ انسانی جای دارند. درنتیجه غالبا متوجه وجوه درونی تجربه آد 

 اند. دوران رنسانس داشته   به این بپردازند که ناپلئون بودن چه حسی دارد، یا مردم چه افکار سیاسی ای در

کنند. می   دانش استفاده ی بیرونی مشاهده و آزمایش برای کسب  هااز روش ان علوم تجربی  انشمند د  چهارم اینکه 

 هان دسترسی به تجربه درونی و فهم معنای ذاتی فرهنگی دیگر از درون آن هستند. اما اهل هرمنوتیک خوا
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گردند، درحالی که هرمنوتیک به عکس  می ش  اینکه علوم تجربی در آینده به دنبال دان  آور دست آخر و تأسف  

 شود. میغالبا بر پایه گذشته ساخته 

 [ : یونان، رومانهرمنوتیک باست]: 35ص 

 [  تا لوتر و کالون  آگوستیناز : سنت یهودی، سنت مسیحی، هرمنوتیک کتاب مقدس]: 45ص 

 [ قرن نوزدهم: شالیرماخر، هومبولت، دیلتای در رمانتیسم : ] 64ص 

 ان آلمفلسفی هرمنوتیک : 73ص 

، نوبت  در ادامه تحلیل و ارزیابی تأثیر دوران در حال شکل گیری مدرن بر هرمنوتیکروشنگری و رومانتیسم:  

آلمان   فلسفی  هرمنوتیک  است.    رسد...می به  عظیم  سنتی  تردید  بدون  آلمان  پایه  هرمنوتیک  بر  آلمانی  سنت 

 ی فکری اومانیستی پیشین ساخته شده است.  هاجریان

فلهرمن حتی  وتیک  کرد.  رشد  ای  قاره  اروپای  در  تقریبامی سفی  فلسفی  هرمنوتیک  که  گفت  با    توان  همزمان 

 آن رشد کرد.  تا قرن بیستم و بعد از روشنگری آغاز شد و طی دوران رمانتیسم 

  دیدی شد ش و معرفت در آن دوره متوجه موضوعات جهمراه با ظهور روشنگری، دان   : تأثیر روشنگری:74ص  

ام داشت.  همراه  به  هرمنوتیک  پرکتیس  در  بسزایی  تأثیر  خود  آلمان  که  هجدهم  قرن  فیلسوف  کانت،  و  انوئل 

ی عصر روشنگری را  هاده عمیقی از خود به جای گذاشت ویژگی ، در مقاله ای که تأثیر فوق العابزرگ  «روشنگر»

است. کانت در این    «روشنگری چیست؟اله مورد نظر همان »دانید مقمی بارزی بازگو کرد. همانگونه که    به شکل 

بالغی به تقصیر  ، از نا[ ی دینی]هاآدمی با استفاده از خرد و خویش به جای تبعیت از آموزه کند که  می مقاله عنوان  

 (. Kant, 1977شود )می خویشتن خارج 

طالعه مان به دو جریان شناخته شده و کامال  م  : در این بخش از: پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم89ص  

و  با ظهور پدیدارشناسی    . ند هی بر هرمنوتیک داشتوجتأثیر قابل ت که تسلط و    پیچیده فلسفی خواهیم پرداخت

هستیم تأویل  در  جدیدی  کامال  چرخش  شاهد  که    ، اگزیستانسیالیسم  ترتیبی  نحو به  از  اصول  بحث  اِعمال  ه 

 سطح عمیق تری راجع به ماهیت خود فهم کشیده شد. هرمنوتیک به 

پیدا کنیم، و  گونه به فهم دست  و رمانتیک این بود که چاگرچه مسأله اصلی صاحب نظران هرمنوتیک روشنگری 

تاریخی برای این کار ارائه کرده بودند، اما هیچ یک از این دو سنت مرزهای  ی زبان شناختی و  هاتحلیل نیز  دو هر  
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ه  ی توجه اش را ب دید فلسفی گسترش ندادند. عالوه بر این، هایدگر عمال تمامج  «مکتببحث را به اندازه این دو »

 بازد.می فلسفه تأویل و فهم متمرکز کرد. حوزه ای که در آن تمامی مسائل مربوط به عمل تفسیر رنگ 

آید. تا چند سال میاسی به شمار  هوسرل فیلسوفی آلمانی بود و بنیانگذار پدیدارشن  ادموند هوسرل::  90ص  

ی بزرگ آلمان تدریس کرد. از آنجا که یهودی تبار بود  ها در بسیاری از دانشگاه   1983در سال  ز مرگش  پیش ا

اکنون در  ر نابودی قرار داشت.این آثار پس از مرگ او حفظ و طزی در معرض خ سوی رژیم نابسیاری از آثارش از 

 شود. میگهداری آرشیو مخصوصی ن

  آن طرح   در  را  اش   یدارشناس یپد   که  است  (1901)  یمنطق   یهاپژوهش   رسالههوسرل    آثار  نیترع یبد   جمله  از

  و   ییاروپا  علم   بحران .  بود  متنوع  اندازه   همان  به   و   گسترده   ک یهرمنوت  بر   اثر   نیا  ر یثأت  (. Husserl،  2001)  کند ی م

  اثرش   ن یآخر  همراه  به   که  هستند هوسرل    آثار  ازجمله  ( Husserl  ،1954-1950.1970)  یدارشناس یپد   فهیوظ

  کی هرمنوت  یهامؤلفه   ی حاو  زی نهوسرل    آخر  اثر .  دهند ی م   لیتشک  را  یدارشناس یپد   یهاان یجر  از   یار یبس  شالوده

  اش   فلسفه   در   اصطالح   نیا  از   وقت  چ یه  عمالً  و   نبود   ک«ی هرمنوت  اصحاب »  جزو   خود   که   کرد  اضافه   د یبا  البته .  است

   :است یمهم فرد جهت دو از او حال، ن یباا . نکرد استفاده

  (. Husserl،  2001)  داد   قرار  یدارشناختیپد   مسائل  معرض   در   را   ک یهرمنوت  او   ی منطق  یهاپژوهش   کهن ی ا  اول

 .  (Kckelmans ، 1967) آورد  شماره ب  کیهرمنوت  امکان و هاان یبن اثبات را  یمنطق  یهاپژوهش  توانی م  درواقع،

  دل   از که  بود  نیا باالخره.  کرد  توجه   دگریها بر  اش یبعد  ری تأث جهت  از هوسرل  یدارشناس یپد  به  د یبا کهن ی ا دوم

  دگر یها  هم   باز   و .  کرد  باز   کی رمانت  ک یهرمنوت  در  راتییتغ   ن یتری ادیبن  به   ی راهاگزیستانسیالیسم    و   یدارشناس یپد 

 . شد   ستمیب قرن سنت در  تحوالت نیدتریجد  سازنه یزم که   بود

بام  یندازیب  یدارشناس یپد   یهامشخصه   از  یبرخ  به  ینگاه  ابتدا  است  بهتر .  میشو   آشنا  آن  اصطالح  چند  و 

  ی اریبس  د یآی برم  امر   ظواهر  از   طورکه آن   و   است   کننده   د ی ناام  و   مبهم   عمدتاً  ی اصطالح  «یدارشناس یپد »  قت ی درحق

  ی کس  ندرتبه   حال،نیباا.  دارد  ی واحد   و   منسجم   ظاهر  به   ی معنا  اصطالح   ن یا  که   اند کرده   تصور   سندگان ینو  از

  است   یفلسف  یهادگاه ید  از  یاپراکنده   حوزه  شتر یب  واژه  نیا  ، یطورکلبه.  است  کرده  فی تعر  دقت  به   را  یدارشناس یپد 

 یدارشناس یپد   یهاگونه   و  هاشعبه   یتمام  باًی تقر.  ستین یسودمند   چندان   واژه  جهت نیا  از   و  خاص   مکتب   کی  تا

 .دارند  گریکد ی با ی مفهوم و  ی خیتار ی قرابت لی دل نیهمبه  و اند گرفته  نشأت هوسرل یهانوشته  و  آثار از

 ی دارشناس یپد   که   گفت  توانی م.  است  اختالف  و  بحث  محل  است  ییمعنا  چه  به  آثار  در  «یدارشناس یپد »  واژه  که نیا 

   .است یاکننده نییتع  و عمده یهای ژگ یو  یدارا  که  است فلسفه  به یکرد یرو
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  به   ی نیع  جهان  در  توانند یم   چگونه  ی تجرب  علوم  دانشمندان.  است  «جوهر »  فهم   به  یمند عالقه   آن   ی ژگیو  نیاول

  ن یا  به  است،  ینیع  جهان  در  جوهرها  مطالعه  دنبالبه   ی تجرب  علم   ،هوسرل  دهیعق  به   کنند؟  دایپ  دست  جوهرها

 . است  شده نهاده  بنا جهان« ستیز » در   موجود ی معنا ی مبنا بر زین  جهان نیا خود  که   لیدل

  یهای ژگیو  بر   تمرکز   نه   و  است  جهان«   ستیز»  در   معنا  مفهوم   ل یتحل  دنبالبه   هوسرل  یدارشناس یپد   بیترتنیبد 

  ز یمتما  علم  از   را  فلسفه  هوسرل  که  است  گونهنیا.  است  ی تجرب  علوم  فه ی وظ  او   دهیعق  به  که  یکار  ها،دهیپد   ینیع

 . (Ibid)  آوردی م  شماره ب  علم انی بن سازنده را  فلسفه  و کند ی م

  به   «یشامفهوم یپ»  کرد یرو  ی نوع  واجد  انیآدم  ما  او،  یگفته  به.  کند ی م فاعد «ییگراشهود »  ینوع  ازهوسرل    ؛ دوم

  رند یبگ   شکل  توانند ی م  ینیع   علوم   که   جوهرهاست  به  نسبت  ی شهود  دانش   ن یا  یمبنا  بر   درواقع، .  میهست  هادهیپد 

(Husserl، 1970) . 

  ی ای خیتار  اجتماعات  از  هاجهان   ستیز  ن یا.  دهد ی م  رخ   یخاص  یهاجهان  ست یز  در   جوهر  از  ما   ی شهود  درک   ،سوم

  ی لز یو  کشاورزان  تا  یکیمکز  یهاپوستسرخ   مثال   یبرا  آن  دامنه  و  دارند   ی گوناگون  انواع  که   شوند ی م  لیتشک  شکل

  ی بررس   را   مشترک   و   نیادی بن  جهان«ستیز »  ک ی  وجود   امکان   و   رود ی م  جلوتر   همن یا  از   هوسرل   اما .  ردیگی م  دربر   را

  کند   فراهم   را   ی ن یع  علوم   ش یدایپ  امکان   درواقع   و   لیتسه  را   شمولجهان  ق یحقا  به   شدن  ل ینا  بتواند   که   کند ی م

(Ibid) . 

 یاساس   ی ژگ یو  را  « تیقطع»   او   چون .  است  هوسرل  یبرا   یاساس   ی مفهوم  « یباور  قصدیت»   ، کهن یا  سرانجام   و

  ده یعق  به.  هستند   « قصد   یب»   غالباً  که  است  «ناآگاه »  یدادهایرو  و  اعمال  با  تقابل  در  نیا  داند،ی م   «آگاه »  یهادهیپد 

  با   یارتباطچه    ت ین  که   دهد ی م   شرح   او .  کند ی م  فایا  معنا  با   رابطه   در   یمهم  نقش  «ت ین»  ا ی  قصد   مفهوم   هوسرل،

  ل ی تشک  را  معنا  یبناسنگ  تین  چگونه  که  دهد ی م  نشان  ن، یا  از  شتریب  یحت  و   دارد  یرکالم یغ  و  یکالم  اعمال

  گر یکد ی  از  دارند   وجود   عمل  در  قصدیت  برعالوه   که  را  یات یمحتو   ریسا  و   عمل  کی  تین  عمل  راستا  ن یا  در  او.  دهد ی م

  کل   از  را  ، یکالم  اعمال  شامل  عمل،  ک ی  خاص  تین  انیم  مرز  که  است  مند عالقه   او  ب،یترتنیبد .  کند ی م  زیمتما

  کند   مشخص   ،( رهیغ  و  مخاطب  واکنش  شامل)  آن  ناخواسته  ابعاد   از  مثال  یبرا  است،  دربرگرفته  را  آن   که  یبستر

(Ibid) . 

  در   ی تحوالت  چه  داره یطال  او   آثار  که   میابیدر  میتوانیم   اکنون  هوسرل  یدارشناس یپد   به  یاجمال  ینگاه  ازپس

 .  باشد  تواند ی م ک یهرمنوت
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  ی هاروش   و  یشناس معرفت  به  یبند ی پا  از  را  فلسفه   فلسفه،  و   علم  ان یم  مرز  میترس   هنگامبه   هوسرل  ،کهن یا   اول

  را   راه   وا  گر،یدعبارتبه .  کند ی م  ایمه  یرعلمیغ  یکردهایرو  گرید  ی برا  یمجال   بیترتنیابه   و  کند ی م   معاف  یعلم

 .کند ی م هموار ردیبگ  عهده بر  نیادیبن ی نقش کی هرمنوت کهن یا یبرا

  و  معنا  به   او   فلسفه   بیترتنی بد .  کرد  ارائه  را  معنا  از {  مشترک}   یشهود   فهم  ی دارا  اجتماعات  مفهومهوسرل    ،دوم

 .کند ی م  دایپ اشتراک وجه ک یهرمنوت توجه   مورد ن یادیبن مسائل با جهت نیا  از و  پردازدی م  مشترک درک 

  د یشا  یحت   و  ازین  جه ی نت  در  و   یی معنا  اجتماعات  دهیا  متعدد  یهاجهان  ست یز  مفهوم  نی تدو  ی معن  به  هوسرل  ،سوم

 .  (Husserl، 1950) کند ی م  مطرح  را متنوع   یمعان  نیا لیو أت امکان  خود

  ی پ  ییکایآمر  رش یه  .ید  .یا  مانند   ک یهرمنوت  نظرانصاحب  بعدها  را  یباور  قصدیت  مفهوم  کهن یا  سرانجام

 .(Hirsch 1976.1967 )ن.ک. به: آوردند  وجود  به  یشناختداریپد  کامالً ک یهرمنوت  از  خاص نوع  کی و اند گرفته 

  ی نیع  علم   ک ی  اگرنه   یدارشناس یپد   که   بود   یمدع  فلسفه،   یرعلمیغ  ت یماه  بر   د یشد   یپافشار  رغم ی عل  هوسرل

  ن یتربزرگ   جمله  از  روانش،یپ  یتمام  از  شیب  هوسرل  پروژه   که  است  نیا  قتیحق.  است  قیدق   یعلم  کمدست

  کرد ی ناهمگونی پیدا  هاشناسی هوسرل شکلپدیدار  ،به علم تجربی نزدیک بود. درواقع  دگریها  یعن ی  شاگردش«»

  مربوط   یتجرب  علوم  به  باشند   مرتبط   لیتأو  مانند   فلسفه  یرعلمیغ  یهاحوزه   به  کهآن  از  شیب  هاآن   از  یاریبس  که

  نگاردن یا  مان ور  به   توان یم   افراد   ن یا  ازجمله .  دارند   وجود   مورد ن یا  در   ی توجهقابل  و  استثنا   موارد   البته.  شدند ی م

(1975, Ingarden)  1986به:    )ن.ک.  کرد  اشاره  دگریها  البته  و  رش ی ه.Vollmer-Huellmer   :193-183 

warnke .1987) . 

 ثیر هوسرل بر هایدگر أت

  نام   با  که  بود  متأثر  -Lebenssphilosopie-  «یزندگ  فلسفه»  واز کیرکگور    هوسرل  بر  عالوه   دگریها  :115ص  

  دگر یها  آثار .  پرداخت  میخواه  دگریهابر    هوسرل   ر یثأت  به  صرفاً  جان یا  در.  است  خورده   گره  ی لتاید  و  برگسون  چه، ین

  مسئله   به  را  کیهرمنوت  بارنیاول   یبرا  چون  اند داده   اختصاص  خود  به  کیهرمنوت  خی تار  در  یتوجهجالب  گاهیجا

  ک یهرمنوت  که   کند ی م  عنوان  صراحتبه   و   داند ی م  ل یتأو  را  لسوف یف  فهیوظ  دگریها  درواقع، .  کرد  بدل  لسوفان یف  یاصل

  دارد   قرار  یغرب  ی فلسف  سنت  غالب  ان یجر  با  کامل  تقابل  در  موضوعن یا.  کند ی م  فایا  اش فلسفه   در   ن یادیبن  ینقش

  اخالق   البته   و   منطق   ،یشناس معرفت   ک، یزیمتاف  را   اش   شالوده   و   مبنا   ستم یب  قرن   ل یاوا  تا  باستان  دوران   از   که 

 . (Ibid)  دادند ی م لیتشک
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  عمدتاً  دوم  بخش  و   ی آدم  یهست  از   بود   ی لیلحت   اول  بخش  . کرد  م یتنظ  بخش   دو   در  را   « زمان  و   ی هست»  دگریها

  که   داد نشان  آن  اول  بخش  حالنیباا  نشد،  لیتکم  هرگز  دوم  بخش  که  است  مشهور.  پرداختی م   بودن«» خود  به

 . (Heidegger.  1962) است ک یهرمنوت یفلسفه  در  شگرف  یتحول  ییتنهابه 

  سرشت  و  تیماه  یعنی  است،  یشناس یهست  از  باستان  ونانی  یهاپرسش  از  ید یجد   یبند صورت   دگریها  پروژه

 .  زهایچ وجود 

این تصور را که ما آدمیان دارای نوعی دریافت شهودی از    هایدگر که  توان دید  می از منظر پدیدارشناسی هوسرل  

  بان هایدگر به منزله نوعی درک اگزیستانسی کرده است. این دریافت شهودی در زجهان هستیم از هوسرل اخذ  

  دازاین   بودنِ  از  یجزئ  جهان  و   خود  از  یشناختی هست  ماقبل  درک.  است  جهان-در- بودنآید که نوعی از  می ار  به شم

 . است

 های هست  که   کند ی م   باز  ییفضا  روزمره   اعمال  و   زهایچ  از  دازاین  یشناخت  ی هست  قبلما  درک  که  است  یمدع  دگریها

  ی جزئ  که  را  یشناخت  یهست  ماقبل  فهم  که  است  نیا  لسوف یف  فهیوظ.  کنند   آشکار  و   داده  نشان  را  خود  توانند ی م

  ی انتزاع  نگاه  ندارد  قصد   کیز یمتاف  یاهال  ریسا  برخالف   دگریها.  کند   بدل  یشناختیهست  فهم  به  است  دازاین  بودن  از

  را   آن   و   شده   مواجه   آن  یروزمرگ  در  دازاین  با  خواهد ی م  بلکه   باشد،  داشته   ،دازاین  ،یبشر   وجود   به   را   ناظر« »  کی

  و   اتیخلق  مختلف،  فیوظا  ، جهان  با  و   گران ید  با  روابطمان  ، یعمل  مسائل  ر یدرگ  و   گرفتار  که یهنگام.  کند   ف یتوص

 . (Ibid) میبری م  سر به  مانروزمره   یوجود  تی وضع در  م یهست مان  تیفرد

 یاهسته   ما  نخست  وهله   در  که  است  ممکن  رونیازا  فهم  که  ابد یی درم   مانروزمره   تیوضع  در  ما  یمشاهده  با  دگریها

  ی زیچ  همان  «گرلیوأ ت  خود»  موجودات  منزلهبه   ما  د یگوی م  که  رودیم  شیپ  جاآن   تا  دگریها  درواقع.  میکنی م  فهم  را

  ی کی  کردن  فهم  تنهانه -  میهست   فهم  به  قادر  تنهانه   ما  گفت  توانی م.  میسازی م  خود  از  روزمره   ی زندگ  در  که  میهست

  فلسفه   در   را  یاساس   ینکته   نیا  م یبخواه  اگر.  است  کردن   فهم   همان  ما   وجود   بلکه   -ماست  وجود   ی اتیح  یهاجلوه   از

  ی ا   ینیشیپ  یهاجوهر« »  ما  که  است  دهیرس   جه ینت  نیا   به  او  که   گفت  د یبا  میده  حی توض  خودمان   ان یب  و  دگریها

  خود   جز  یز یچ  ما  بودن  درواقع.  ماست  وجود  موجودات  فهم  خود  واقع  در   بلکه  میباش   فهم  عمل  به   قادر   که  میستین

 .ستین کردن  فهم

  ن، یبرا  عالوه .  دهد ی م  قرار  بشر  وجود  شالوده   و  بنا  سنگ  را  لیتأو  ک، یهرمنوت  در  خود  یآساغول  جهش  با  دگریها

  رو ن یازا  ان یآدم  ما .  دهد یم   ح یتوض  را   فهم   امکان   یچگونگ   چون  است  معروف   یشناختی هست  ک یهرمنوت  به   او   فلسفه 

 . است فهم حال  در  یهست ک ی ما وجود  چون  م یبفهم میتوانی م
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 ها فهم  یتمام  که  زبان   یرو ( Heidegger،  2000)  1935  در   «ک یزیمتاف  بر  یامقدمه »  اش،ی بعد   اثر  در  دگریها

  ی آدم  نیا  است،  ی ضرور  فهم  یبرا   زبان  که  جاآن  از  شودی م   یمدع  او  واقع  در.  شودیم   متمرکز  سازد،ی م  ممکن  را

 . د یگوی م سخن  ما از که   است زبان ن یا عکسه ب  بلکه د،یگوی م  سخن که  ستین

  اعتبار   دا یدر  آراء   خصوص به   و   سمیمدرنپست   و   یی پساساختارگرا  جمله   از   متأخر   یفکر  یهاصورت   به   دگر یها  افکار 

  1942  در بوطیقا    نیادیبن  اصول   گر،یاشتا  لیام   همچون  ی کسان  آثار  بر  نیهمچن  و .  د یبخش  یاریبس  شکوه   و

(Staiger  ،1991 )،   1942  در   یبشر   وجود  لیتحل   یاساس   صور   بینزوانگر،  لیام  (Binswanger ،  1963) ،  ر یتأث  

.  بود  رگذاریتأث ی سیسوئ  و یی کایآمر-یسیانگل  ی فکر جامعه  فرانسه،   در  آلمان  فلسفه   برعالوه   دگر یها  افکار.  گذاشت

  شده   اتیاله  وارد   بولتمان  رودولف   همچون   ی متفکران  د«یجد   ک یهرمنوت»  به   موسوم  آثار   قالب   در   او   آراء   نیهمچن

  ی جا  سم یالیستانسیاگز  یدارشناس یپد   /بخش  در  را   او   است،  دگر یها  داروام   شدتبه   بولتمان  آثار   که یی ازآنجا.  است

 .می ریبگ  ده یناد را  او یکالم مشخصاً یهای مشغولدل   که شودی نم باعث ن یا البته. میاداده 

 گ گادامر: هانس گئور125ص 

به دنیا آمد و    1900بحث کردیم هم عصر و هم دوران ماست. در  رخالف سایر متفکرانی که درباره آنها  گادامر ب

باشد. شاگرد هایدگر  قرآنقدر عمر کرد که شاهد آغاز   گ  گ و هایدلبر وربود و در دانشگاه ماربن بیست و یکم 

 بود. سته شد اما تا زمان مرگش کامال فعال بازنش  1968د. رسما در کر تدریس 

و باالخره    ( رمانتیک)حافظه کار بود. زیبایی شناسی، آثار کانت، سنت هرمنوتیک مدرن  ینی م مر هرمنوتیسگادا

 تند.استادش هایدگر بیشترین تأثیر را بر او گذاش 

  شروط : »بود  نیا  کانت  پرسش.  کرد  زیمتما  هادوره   ریسا از  کرد ی م  ی زندگ  آن   در   که  را  ی عصر  شپرسش  با  کانت...

  فهم   امکان  شروط »  د یپرس   و   کرد   تکرار   ک یهرمنوت  یحوزه   در   را  کانت  پرسش  گادامر  اند؟«کدام   معرفت   امکان

  قرار   هاک یرمانت ریتأث  تحت  زیچ  ازهر  شیپ  پرسش  نیا  به  پاسخ  در  او  (Gadamer, 1989    :89-42)  اند؟«کدام

  در   او.  است  شده  لیتشک  ی روان  و   ی گرامر  مؤلفه  دو   از  ل یتأو.  است  لی وأت  حاصل  فهم{  بود  نیا  او  پاسخ. }داشت

  Ibid)  گنجاند   اش ه ینظر  در  را  یخیتار  اتیجزئ  همان  قاًی دق  چون   است،  یلتاید   داروام  شدتبه   یروان   مؤلفه  شرح

 .حران هرمنوتیک رمانتیک نیز قرار داشتأثیر بت  تحت ن،یبراعالوه . (242-28

توان  می ، دستگاه هرمنوتیک خودش را ساخت. هرمنوتیک گادامر را  یط امکان فهمراگادامر برای پاسخ به مسأله ش 

ره ماهیت متنی که قرار است فهم شود.  ؛ ابتدا نظریه او برای پاسخ به مسائل تأویل درباحول سه نکته شرح داد

 د فهم.، نظریه او درباره ماهیت خواننده یا تأویلگر. سوم، رساله اش درباره کل خود فرایندوم
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  نظر   از  فهم .  دارد  هاکیرمانت  دگاه ید  با   یاد یز  فاصله   چه  فهم  درباره   گادامر  نظر   که   د ی باش   داشته  توجه ...   :120ص  

.  ستین  ز ین  مؤلف   هی اول  تین  فهم  ما  قصد   رماخریشال  نظر   خالف  بر   مثال،   ی برا.  ستین  نی نخست  ی معنا  ی ابیباز  گادامر

  ی معنا  یستیبا  ،یلتاید  نظربه .  دارد  تفاوت  زین  یلتاید  دگاه ید  با  یخی تار  فهمه  ب  نسبت  گادامر  نگرش   ن،یبراعالوه 

  به   را   دادهایرو  یخ یتار  یمعنا  ای  م یبگذار  ناپلئون  یجابه   را   خود-میکن   ی ابیباز  را  دادی رو  ای  عمل   کی   هی اول  یخیتار

  تازه« »  ی معنا  ک ی  مولد   فهم   گادامر،   نظر   از   اما.  میکن  یابیباز  اند کرده   فهم   و  تجربه  گذشتگان  که  ی بیترت  همان

 . ستین زش یآم  نیا جز  یزی چ گادامر نظر  از  فهم. گذشته  با حال زمان  زش یآم. است

  ییمعنا  ،فهم  ساختار  شی پ  من در  اگر.  د یباش   شده  بارهن یدرا  یاحتمال  مسئله  کی  وجود   متوجه  هم  شما  د یشا

  است   ی متن  که   بخوانم  تصور  نیا  با   را  افالطون   جمهور  اگر  مثال،  یبرا   چه؟  کنم  یفرافکن   ی تنر مب  را   نادرست«»

  راجع   کتاب  که  کنم  تصور  و  باشم  نداشته  ک یکالس   آثار  با   ییآشنا  گونهچ یه  اگر  ن،یا  از  بدتر  یحت  ای  ؟چه  هنر  درباره

 داشت؟  نخواهد  همراه به  ی وبیمع  لیتأو هاافق  زش یآم صورتنیا در   ایآ چه؟  است مدرن  یهای جمهور به

  ی کیهرمنوت  دور .  کرد  خواهد   ی آفتاب  را  ییهابرداشت   سوء  نیچن  « یکیهرمنوت  دورِ »  که   است  ن یا  گادامر  پاسخ  ظاهراً

  و   واحد   یمعنا   ک ی  به   توانمی نم  باشم  داشته   ینادرست  فرض ش یپ  اگر .  معناست  وحدت  و   ی کپارچگ ی  بر   ی مبتن

:  شد   خواهم  دو   نیا  تناسب«»  عدم  متوجه  میهافرض شیپ  و   متن   ان یم  وبرگشترفت  هنگامبه .  برسم  کپارچهی

 .  داشت خواهد  وجود ی شکاف و یناسازگار

  مواجه باستان هنر  به راجع  ی بحث با که  باشم داشته  انتظار اگر  ی حت افالطون  جمهور  مطالعه  هنگام به  نمونه، یبرا

  ه ب  نسبت را ام فرضشیپ که  بود مخواه ناچار نیبنابرا. افتی خواهم خود مقابل در را باستان استیس  شد، خواهم

  به   شروع   فرض  نیا  با  متوانی م  مثال،  یبرا .  کنم  مراجعه  متن  نیا  به  ید یجد   فرض ش یپ  با  و   کنم   اصالح  جمهور

  شد   خواهم  روبرو   باستان  ارجاعات  و   آرا  با  زین  جان یا  در.  شد   خواهد   بحث  مدرن  یخواهی جمهور  از  که   کنم  خواندن

 . کنم ح یتصح را یمهافرض ش یپ د یبا مجدداً و

  مشاهده   گادامر   و  دگریها  آثار  در   توانی م   را  آلمان  فلسفه  کی رومانت  مابعد  و  کیرمانت  انیجر  تداوم:  135ص  

  که  ند یگوی م و کنند ی م  د یتأک   ی آدم   ی هست  ی خیتار و   یزبان   ت یماه  بر   ی لتاید و بولتهوم   همچون   ی متفکران.  کرد

  از  گادامر   و   دگر یها.  میبفهم  درون   از   را   آن  م یقادر لیدل  نیهمبه   م، یدار  قرار  آن  درون  م یهست  خ یتار  از   ی جزئ  چون

  بر   خودمان  آنچه   فهم به  یاز ین  جهیدرنت  و   میباش   ساخته را  خ یتار  صرفاً  ما  که  ستین  گونه نیا.  رفتند   جلوتر   هم  نیا

  است   عبارت  خ یتار  فهم   نیبنابرا.  می هست  ی خیتار  قتاً یحق  ما:  است  ن یا  از  ش یب  مسئله   بلکه   ، میباش   نداشته   میاساخته

 .ماست یخیتار ی هست نیهم سازنده میهست آنچه از  مان فهم  درواقع  ن،یبراعالوه . میهست آنچه  فهم از
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  مناقشه   و   بحث   بدون   هم   چندان  ی خیتار  یمعنا   و   ی آدم  ی هست  ی پندار  همذات  سطح  ن یباالتر  سمت  به  چرخش  نیا

  م ی خواه  گادامر،   منتقد   نی تربزرگ   و   هابرماس   ورگن ی  آراء   ی بررس   به   مناقشات  نیا  با  یی آشنا  ی برا.  است  نبوده 

 .پرداخت

 هابرماس

  ، ست ین  نظرصاحب  ک یهرمنوت  در   کلمه   قیدق  یمعنابه   البته.  آمد   ایدن  به   1929  در   هابرماس   ورگنی  یآلمان  لسوف یف 

  او  آثار  در  یلیتأو  وجوه . داشت  مکاتبه  او با که  است ییهات یشخص از و  گادامر منتقدان نیترمهم  از یکی حالنیباا

 . کند ی م  فا یا یاساس  ینقش اند شده  نگاشته ی ستیمارکس شاتیگرا با  و  یانتقاد  هی نظر حوزه  در  که 

 پرورده ان  یهاروش   نفوذ  به  توانی م  انیم  نیا  از  که  ند بود   روروبه   یمشابه  یفکر  یهاآفت   با  گادامر  و  هابرماس 

  دوست   لزوماً  شما  دشمن  دشمن  یمیقد   مثل   کی   به  بنا  اما.  کرد  اشاره   یانسان  علوم  به   پوزیتیویسم،  ژه یوبه   ،یعلم

  تعلق   یمتخاصم  یهاسنت  به  یاس یس   نظر   از   و  متفاوت  کامالً   ی فکر  سنت   به  کی هر    هابرماس   و   گادامر .  ستین  تان

،  Mendelson)ن.ک.    بود  ینیبک یبار  و  ظرافت  با  مأ تو  و  هانند تمم  شان  یفکر  مباحثات   حالنیا  با  داشتند،

1979) . 

،  Habermas)   پرداخت  گادامر   آراء  به  که  بود   «یاجتماع  علوم   و   منطق   بر  ی درآمد »   کتاب  در  بارن یاول  هابرماس 

  به   یواحد   اعتراض  دو  هر  که   بود   ن یا  شود  جلب  گادامر  به  شیپ  از  ش یب  هابرماس   توجه  شد   باعث  چهآن.  (1982

  ا، یجغراف  ،یاس یس   علوم   تا  یاجتماع  علوم  ازجمله  یانسان  علوم   یهارشته   ی تمام  که   داشتند   پوزیتیویستی  ی کردهایرو

  ی خیتار  سمیالیماتر  و   یستیآلده یا  سنت   از  ی رو یپ  به   هابرماس   .بود  کرده   آلوده   را  یخی تار  و   ی فرهنگ   مطالعات

  و   ند یبرچ  را   آن   ع یوس   یمعنا   در  ی فلسف  سمیاومان  بساط  تا   دارد   قصد   که   کند ی م  اعتراض   ی نگرش   به   اش یآلمان

  ی هاروش   با  را  یانسان  یمعان  در   کاوو کند   که   کند   حاکم  را(  ستیفرمال)  ییگراصورت  و  یسطح   نگرش   آن  یجابه 

 .  داند ی م برابر  ی عیطب علوم

  ی خی تار  کرد یرو  ارزش   از   شیستا   غرق   که   یفرهنگ   ی غن  سنت.  پوزیتیویسم است  به   اعتراض   از   مملو   هابرماس   کتاب

  هرگونه   از   را   هاده یپد   یخی تار  بستر   تا  دارد  ی سع  که   کند ی م  اعتراض   [ پوزیتیویستی ]  ی ژگیو  نیا  به   ز یچ  هر   از  شیب

  ییباال  ارزش   از  گادامر  و  هابرماس   ی برا  که  است  یایژگ یو  ،یاجتماع  یمعنا  بودن  خمند یتار.  کند   حذف  یفهم

 . (Ibid).  است برخوردار

  پوزیتیویسم   با  ی حیصر  یها مخالفت   دو   هر  که  گفت  د یبا  میباش   گادامر  و  هابرماس   یهاشباهت  دنبال  به  ابتدا  چنانچه

  در   دو  هر   ،کهن یا   دوم.  است  یخ یتار  یهاتیحساس   در  غرق   گادامر  مانند   زین  هابرماس   فلسفه   کهن یا   اول.  دارند 

  هم   گادامر  یهاافق   زش یآم   مفهوم   ،سوم.  نییتب  و  یعلّ  یهال یتحل  نه بر  دارند   د یتأک  فهم   و  معنا  تیاهم  بر  آثارشان
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.  رند یگی م  کاره ب گو و  گفت  مثابهبه  را  فهم مفهوم  دو  هر  درواقع .  است فهم در  اجماع لزوم  بر  هابرماس  د یکأ ت عرض

  اطالعات   که   داند ی م   ید یسف  لوح  مثابه به   را   ین یع  ذهن  که   دارد   تفاوت پوزیتیویستی    پنداشت  با  اساس   از  دگاه ید  نیا

  را  ل یتأو  بر   ی مبتن  فهم   که   هاک یرمانت  برخالف   گادامر   و  هابرماس   ن،یبراعالوه .  کند یم   افتیدر  مختلف   منابع   از   را

  به   را  فهم  آورند،یم  شمار  به  معنا  « صیتخص»  را  فهم  که   یحقوق   یهاسنت  ای  دانستند ی م  یاول  یمعنا  یبازساز

 . ند گرفت نظر  در  گفتگو   مثابه

  که   است  ی متضاد   ی اخالق  و   یاس یس   مواضع   از   یناش   رند یچشمگ   شان  یهاشباهت   اندازه  به   که   دو  ن یا  یهاتفاوت 

  هر   ازش یپ.  دانست  هاآن   یشناسی هست  در   اختالف   از  یناش   را  هاتفاوت   نیا  توان ی م  آخر   لیتحل  در  .اند کرده   اتخاذ

  ممکن   عمل  در  اما  است  توافق  و  اجماع   به  افتن ی  دست  وگوگفت   بر  ی مبتن  فهم   از  هدف  که  ردیپذ ی م  هابرماس   ز،یچ

  ی رگذاریتاث  به  یتوجه  چیه   گادامر  که  است  یمدع  هابرماس .  شود  ف« یتحر  نظام مندی »  شکل  به  اجماع  ن یا  که  است

به    هاافق   زش یآم  ای  خودش   قول  به  اجماع  اگر  که  پرسد ی م  هابرماس .  است  نداده  نشان  فهم   بر  کیدئولوژیا  بستر

  گادامر   و   چه؟   شود  حاصل  فشار  و  زور  عامل  فی تحر  قیطر   از   بلکه  متقابل  فهم  و   وگو گفت   ق یطر  از  نه   گادامر قول  

  به   صرفاً  را  ک یهرمنوت  رد،یبگ   نظر   در  را  فیتحر  ن یا  وقوع  امکان   به   ست ین  قادر  یحت   ازآنجاکه   کند ی م  متهم   را

  ی ریگشکل  در   ی اقتصاد  ای  یاس یس -یاجتماع  یانه یزم  عامل  چ یه  که   رسد ی م  نظربه .  کند ی م  بدل   « یزبان  سم یآلدهیا»

 .. .ندارد ی نقش فهم

  ی معنا   لیتأو  ند یفرآ  نیدرح  تواند ی م  کیهرمنوت  که  چرخد ی م  امر  نیا  به   باور  محور  حول  هابرماس   به  گادامر  پاسخ

  ی باز  جان یا  در  ی د یکل  ینقش   او   ی داورش یپ  مفهوم  که   کند ی م  استدالل  نیهمچن  و .  کند   آشکار  را  شدهف یتحر

  معتقد   و   ستین  یراض  پاسخ  ن یا  از   هابرماس   اما.  است  یدئولوژ یا  ضر ع  هم   ی داورشی پ  که   است  یمدع  او .  کند ی م

  ی هادوره   درباره   ی داورشی پ  صرف  از   فراتر   و   دارد  جامعه   در  ی ترق یعم  یاس یس   یها شه یر  ی دئولوژیا  که   است

 . (Volmer-Mueller   ،1985 :294-  319) است یاس یس -یاجتماع

  خود   در   فی تحر  اگر.  است  ی مبتن  ما  زبان  یهای بند دسته  و  هامقوله   همان  بر   کیهرمنوت  که  است  معتقد   هابرماس 

  ن یا  به  دنیرس   ی برا  که  ندارد  یتیاهم  چ یه  و  است  یژک   و  انحراف  دچار  زی ن  لیتأو  ند یفرآ  خود  پس  است  ما  زبان

  آشکار   فی تحر  آن  براساس   که  ندارد   وجود   یا  ی رونیب  مرجع  چیه.  میاکرده   ی ط  را  یل یتأو  یدرون   مراحل  چه   ل یتأو

  ش لیتأو  ند یفرآ  را  خود   از   فرد  نیا  درک   ای  یخودشناس .  دارد  قرار  یکاوروان   تحت   که   د ی ریبگ   نظر  در  را  ی ماریب.  شود

.  بود  خواهد   هابیآس   نیهم  از  مملو  بفهمد   را  اش یماریب   تا  دارد  تالش   آن  کمک  با  که  فرد  نیا  زبان.  کند ی م   فیتحر

  که   یاضربه   و  یکودک  دوران  به  که  است  نیا  شده  ف یتحر  و   معوج  ی شخص  زبان  نیا  از  یخالص  راه   هابرماس،  نظر  از

  خاطرنشان  وا .  داد  نیتسک  را  مشکل  آن  ،مجدد  یباز  ق یطر  از   سپس  و   کرد  بازگشت  شده  بیآس   جادیا  موجب

  خالص  شده  فیتحر  یمعان  رّش   از  توانی نم   لیتأو  ند یفرا  قیطر  از.  ستین  یکاف  جانیا  در   ییتنهابه   لیتأو  که  کند ی م
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  را   ریتفس سوء  ر یس  و  بازگشت ه ی اول علت به  د یبا [ یکیهرمنوت دور  به  توسل  یجابه ] هاآن  کردن  برطرف  ی برا . شد 

 . (Habermas ،1982) پرداخت هی اول علل  به و  شد  خارج کیهرمنوت از د یبا  کار ن یا یبرا. کرد دنبال

  ند یفرا  او  نظر  به   اما  کرد   ل یتحل   و  یابیارز  لزوم   موقع  در  زین  را  های داورش یپ  خود  د ی با  اگرچه  است  معتقد   گادامر

  حال   و  شتهگذ   انیم   ییگوو   گفت  و   مشکل  هر  ک یهرمنوت  ند یفرا:  کند ی م  تیکفا  کار  ن یا  یبرا  ییتنهابه   ک یهرمنوت

  باشد   گرید  یاگونه به   تواند ی نم  امر   نیا  گادامر  نظر  از  واقع در.  شودی م   یمنته فهمه  ب  تینها  در   و  کند ی م  آشکار  را

 .  ندارد ی گرید  ترقیعم پنهان ه یال ما  وجود. است یشناخت ی هست ی امر فهم  چون

  است   یمبتن   ی یمجزا  و  ترقیعم  یهاان یبن   هیپا  بر   زبان   و  فهم  او  اعتقاد  به  چون   کند یم   رد   را  نگرش   نیا  هابرماس 

  تفاوت   جان یا  در .  شود  جاجاعو  و   ف یتحر  دچار  ن یادیبن  پنهان   عوامل  نیا  راتی تأث  واسطهه  ب   فهم  که  است  ممکن   و

  ک یهرمنوت  از  متفاوتشان  یهابرداشت  ریگدامن   که  دارد  وجود   لسوفیف  دو  نیا  انیم  ینیادیبن  یشناختیهست

 . (Mendelson ،1979) استشده

 : پل ریکور 145ص 

و آثار  ه پس از جنگ بود. افرانس  پیشروی   لسوفان. او یکی از فیدر واالنس به دنیا آمد   1913به سال  پل ریکور  

  و تحت تأثیر آنها قرار گرفت.   ر آلمان زندانی بودد ر جنگ جهانی دوم  هوسرل و هایدگر را هنگامی خواند که د

.. در ابتدای کارش آثار فلسفی متعددی درباره مسأله اراده و پدیدارشناسی زندگی حرفه ای نسبتا پرتحرکی داشت.

ریکور کسی بود که  بررسی روانکاوی، ساختارگرایی و نظریه متن پرداخت.    ی بعد به هاسال  کرد، سپس درتألیف  

 ارد سنت هرمنوتیک کرد... تفکر ساختارگرایی را و

ن دورکم در نظرات زبان شناساآراء  مهم  م بود. برخی از وجوه  ساختارگرایی تحت تأثیر ایده واقعیت اجتماعی دورک

 ساختارگرا حضور داشت...

  را   وجوه   ن یا].  گادامرند   ری تأث  کنندهن ییتع  وجوه   نشانگر  ر کویر   آثار  ، ییساختارگرا  ری فراگ  نفوذ   رغمی عل  : 149ص  

 [ :داد  شرح ر یز ب یترتبه  توانی م

  ی لتا ید  و   رماخر یشال  همچون   ییهاک یرمانت  ک یهرمنوت  از  یی زدا  یشناس روان   به   گادامر  از   ی رو یپ  به   کور یر  ، اول

  نه یزم  و   بستر   د ینبا  ل یتأو  در   که   بود   معتقد   گادامر   همچون   ، دوم.  بودند   متمرکز   مؤلف   ت یذهن  بر   عمدتاً  که   پرداخت

  نسبت  مؤلف   منافع   و   قیعال  به   ای  حال   زمان   به   را   متن   که   ست ین  ن یا  صرفاً  ل یتأو.  کرد  ل یتحم  متن   بر   را   گرلیتاو

  وحدت   دادن نشان  ی برا  «قوس »  استعاره  از  کور یر  کهنی ا   سوم.  (کند ی م  متهم   کار  نی ا  به   را  مانبولت  ،ریکور)   میده
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  یهاافق   زش ی آم  یعن ی  گادامر  یااستعاره   رواج  هرگز   قوس   استعاره  البته .  کند ی م  استفاده  ل یتأو  و  متن   حال،  و   گذشته

 . (Ibid) نکرد  دایپ را  حال و  گذشته

  قت ی درحق.  آورد  وجود   به  گادامر  و   خود   ان یم  یاعمده   یهاتفاوت   گادامر   کی هرمنوت  و  ییساختارگرا  ق یتلف  با   ریکور

  ی اریبس تفاوت بابت نیا از کوریر. بود گوو  گفت مثابهبه  ل یوأت  استعاره در دو نیا انی م زاتیتما نیترعمده از یکی

 .داشت گادامر  با

 دریدا ژاک : 150ص 

م که نقش تأثیرگذاری در مقبول افتادن بسیاری از آراء  رویمی به سراغ نظریه پرداز دیگری  حال پس از ریکور  

 ...متولد شد از والدینی فرانسوی در الجزایر   1930گادامر داشت. ژاک دریدار در سال 

نیزد با پذیرش و همچنین به چالش کش  ریدا  از عمیق ترین بصیرت مانند ریکور  ی گادامر نظریه  هایدن برخی 

ای به گادامر داشت    هرمنوتیک جدیدی تدوین کرد. البته آنچه او به نظریه هرمنوتیک افزود چنان رویکرد انتقادی

ن صرفا  هابرماس  برخورد  مانند  را  آن  برخی  شمار  که  به  گادامر  در    آورند می قد  جدید  واقعی  دستاورد  یک  نه 

   هرمنوتیک. 

شناسند. او بر اساس قرائت گزینشی نیچه و  میوم انسانی  با پروژه سهمناک تخریب خودِ سنت علغالبا دریدا را  

نوع  ین ] ا  توان می دانند.  میمنفی  کند. در ضمن او را پدر نوعی هرمنوتیک  می را مطرح    « سازیواهایدگر مفهوم » 

به شمار آورد که بر پایه برخی از آراء پنهان در جنبش ساختارگرایی بنا    «راییپساساختارگرا نوعی »  [هرمنوتیک 

واسازی نیز   اصول ساختارگرایی را برجسته تر کرده یا کنار بگذارد.شده اما در عین حال تالش دارد تا بسیاری از  

توانیم  می ای فراگیر و همه جانبه ای در خصوص سنت هرمنوتیک مطرح کرد.  بر تأویل متن اثرگذار بود و ادعاه

 ی دریدا را در قالب آمیزش واسازی و هرمنوتیک خالصه کنیم. های تالش تمام

  ب یترتن یبد .  دارد  وجود   لی تأو  امکان   تینهای ب  قت یدرحق  بلکه   متعدد   یهاقرائت  امکان  فقط   نه   که   است  معتقد   دایدر

 . است ناممکن لیتأو قت یدرحق. است حاکم  یتام  یف یبالتکل تیوضع  که رد یگی م جه ینت

  ل یتأو  یبرا  ید یجد   روش   که  کند ی م  ادعا.  است  فرص  نقِد  از  ش یب  یزی چ  که  است  یمدع  ی واساز  البته  :165ص  

  انجام   بیترتنیابه   کار .  کند ی م  یواساز  را   متون   د،یآی برم  نامش  از   که   طورهمان  ،واسازانه  ک یهرمنوت.  است  کردن« »

  مقابل   در )   پارهپاره   تیماه قی طر  نیا  از   و   شوند ی م   لیتحل و   ه ی تجز  منفرد   خاص   یهاعبارت   ای  جمالت   که   شودی م

  عجز  به فقط نه  واسازانه کی هرمنوت ب، یترتنیبد . شودیم  داده نشان متن(  منسجم مقابل در) ختهیگس  و( کپارچهی
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  داللت   یی معنا  هرگونه   فقدان  جه ی درنت  و  ،ی درون  یختگ یگسازهم   به  بلکه   خود،   یورا   به   اشاره  ی برا  ارجاعخود  متنِ

 . دارد

 [ در سنت هرمنوتیک  گرتز ردکلیفو ء ا بیان آر]

 

 سنت تبارشناسی  -ب: 861ص 

هرمنوتیک  درحالی که    زد که در پی فهم علوم انسانی است.پردامی بخش دوم کتاب حاضر به طرح سنت دیگری 

ی فرهنگی بود، این روش تحلیلی رویکردی  ها، رویدادهای تاریخی یا پدیده ه دنبال تأویل، البته تأویل متنباصوال 

 دارد. به فهم  تاریخی 

ردی است که اولین  از آن یاد خواهیم کرد رویک  «تبارشناسی»سنت    اریخی که در اینجا تحت عنوان آن تحلیل ت 

کرد. تبارشناسی تأثیر بسزایی در سرتاسر سنت قاره ای علوم انسانی  مطرح  ،  ، متفکر نوآور آلمانینیچهبار فردریش  

دنبال و در آثارش  چهره ای است که این رویکرد را  ، متفکر فرانسوی، شاخص ترین  و میشل فوک  به جای گذاشت.

 به کار گرفت. 

  خالف بر  ،یتبارشناس .  دارد  کیرمنوتهیی با  هامقاصد و نحوه اجرایش تفاوت به لحاظ تاریخچه اش و نیز  تبارشناسی  

  دنبال به   کیهرمنوت .  دارد  کال یراد  کامالً  یکرد یرو  است،  آمده   شمار  به  کارانهمحافظه  یسنت  همواره   که  ک یهرمنوت

  و   کشد ی م  چالش   به  را  یسنت  یهافرض شیپ  از  یاریبس  یتبارشناس   است؛  گذشته  با  وند ی پ  تداوم  و  هاسنت  حفظ 

  ی سع  یتبارشناس   عوض  در  اما  است،  اکانین  میتکر  دنبالبه   غالباً  کیهرمنوت.  کند ی م قیتشو  را  گذشته  از  گسستن

 .کند   ییزدا تیمشروع  مانراثی م نسبت ما یهافرض شیپ از  یار یبساز  تا  دارد

  انتخاب  یانسان  علوم  مطالعه  در  کردیرو  ن یا  یبرا   را  «یتبارشناس »  نام   فوکو،  و  چهین  یعن ی  روش،  نیا  مبدعان  اگرچه

  کار ه  ب   آن  روزمره  کاربرد  با  متفاوت   کامالً  یروش   به  را  مفهوم   نیا  ابتدا  همان  از  که  داشت  توجه  د یبا  اما  کردند 

  ؛ میفهمی م  را   ی خانوادگ  نهیشیپ  و   خچهیتار  کردن  معلوم  و   دنبال   ینوع  یتبارشناس   از  شما  و   من   ظاهراً .  گرفتند 

  نظر   از  یتبارشناس   اما.  شودی م  استفاده  هاخانواده   یمادر  ای  یپدر  تبار  کردن  روشن  یبرا  تبارشناسی  از  احتماالً

 سد ینوی م  خوس   درواقع، .  است   نامه« شجره »  ا ی  یل یفام  درخت   کردن   معلوم   با  متفاوت   ی کلبه   ی ز یچ  فوکو   و   چه ین

،  Geuss)  .«مینامی م  نامهشجره   کردن   معلوم   را   آن   ما  که   است   یز یچ  عکس  درست  نیچه   نظر   از   یتبارشناس »

 . پرداخت میخواه  چه ین  نزد یتبارشناس   خاص کاربرد   به ادامه در  ( 1: 1999

 [نیچهء  بیان مفصل زندگی و آرا]
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 : طبیعت تاریخ 193ص 

  خیتار  برساخته  یانسان  جهان  در  را  یاده یپد   هر  وجود  او  که  مید ید   چهین  انگارانه  نام  یشناخت  یهست  موضعاز  

   گرفته شکل  خیتار  در  یرفتار یهاشکل  و هامنصب  ها،نقش اعمال، نهادها، ، یمعان م،ی مفاه کلمات،  یتمام. داند ی م

  متفرق   و   منقطع   و  متعدد   نسب  خطوط   را   هادهیپد   .است  تبارشناسانه  ی خیتار  ساختبر  نیا  شکل  .اند گرفته 

  ؟ شود ی م  گوناگون  نسب  خطوط  نیا  درآوردن  حرکت  به   موجب  ییروین  چه  که  است  نیا  الؤس   اما.  اند ساختهبر

  ی معنا   چرا  ؟پاشند ی فروم  گرید  ی برخ  که ی درحال  کنند ی م  ر ییتغ  و  مانند ی م  یباق  نهادها  از  ی برخ  که  است  چگونه

  چرا   مثال،   ی برا  اند؟شده   نی گزیجا  گرید  ی معان  با   ای  فراموش   ی معان  ر یسا  که یدرحال  دارد،   وجود   ه امروز   خاصی

 است؟  باخته رنگ  محسوس  ن یچن امروز بود  اروپا غالب  فرهنگ  هاقرن   که تیحیمس

  رفتار   قواعد   چرا  که  کند یم   فایا  یاساس   ینقش  چهین  آثار  در   الؤس   نیا.  داشت  اخالق  خیتار  به  یخاص  عالقه  چهین

  ونان ی   یهاارزش   چرا   که   بود  رو روبه   مسئله   نیا  با   او .  شوند ی م   فراموش   ی اخالق  قواعد   گر ید  و   حاکم   یخاص  ی اخالق

  ت یح یمس  ی اخالق  اصول   به  را  خود   ی جا  خیتار  طول   در   بودند،   حاکم   ه یاول  « ییاروپا»  جامعه   در   یروزگار  که  باستان

.  شود  مسلط   ییاروپا  فرهنگ  بر  زیآمت یموفق  نیچن  توانست  تیحیمس  چگونه  که  کردیم   فکر  مسئله  نیا  به  او.  دادند 

 ست؟ یچ مطلق  ظاهربه  ی اخالق قیحقا ی حاو یخ یتار اخالق  نیا ت یموفق راز

 قدرت: 194ص 

  هر  سرآغاز  همچون  …یاخالق  یهامفهوم  جهان  خاستگاه: »سد ینوی م   او.  دارد  پرسش  نیا  به  یخاص  پاسخ  چه ین 

  هرچند (  II  .6:  1994؛  Nietzsche) .«  است  بوده   خون  در   ه غرق   سراسر  یرزمانید   ن، یزم  یرو   بر   بزرگ   زیچ

  محصول   درواقع  تشیحاکم  و  غلبه  اما  کردی م   یمعرف  ی اخالق  ری خ  و  یمهربان  قت،ی حق  مظهر  را  خود  تیحیمس

  اخالق   از  چهین  لیتحل.  است  قدرت  منازعه  محصول  خود  نوبه   به  یزیرخون   نیا  که  است  معتقد   چهی ن.  بود  یزیرخون

  ی مدع   کند ی م   مطرح   تیح یمس  اخالق   به   راجع   که   یانکته   ن یاول  در   او .  بود  ع یبد   و   هوشمندانه   اریبس  ی حیمس

( باشد   ن یچن  زین  واقع در  که  است  ممکن  و )  انه واالتبار  یبرداشت   ظاهرا  ک ین  از  یحیمس  برداشت  اگرچه  که   شودی م

  بسط   ند یفرا.  بود  بردگان،   ژه یوبه   شده،  رانده   ه یحاش   به  یهاگروه   ز یآمت یموفق  قدرت  مبارزه   محصول   درواقع   اما

 . بود توأم  خشونت با قدرت  و  اجتماع از شدهرانده  یهاگروه  نیا افتنی

  از   ی جزئ  ترحم .  دارد  قرار   ترحم«»  مفهوم  محور  حول   کی ن  از  ی حیمس  برداشت  چه ین   نظر  به   م، ید ید  که  طورهمان

  یجابه  اگر. دند یبخشی م ت یمشروع قدرت کسب  یبرا مبارزه  به آن با شدهرانده  هیحاش  به  افراد  ن یا که بود یروش 

  میتوانی م)  است  چهین  کردی رو  مخالف  یحدود  تا  عمل  نی ا  که   هرچند )  مینیبرگز  را  گرا  عام   کردیرو  گرا،  خاص   کردیرو



17 
 

  نهادها، )  هاتیهو   ی تمام  یخ یتار  یهاساختبر  ی ریگشکل  عامل   قدرت   چه، ین  دهی عق  به   واقع، در  که  م یابیدر

 .است(  یمعان  ای میمفاه اعمال، باورها، ها،ی دئولوژیا

  مثال،   یبرا .  باشد   یمنف   ای   مثبت   د توانی م   قدرت   درواقع .  داشت  قدرت   از   را   یای منف  ی هنجار  برداشت  لزوماً  د ینبا

 . است  شیهاارزش   ز یآمتیموفق   استقرار   در   قدرت   نیخون  منازعه   نقش   منکر  غلط به   تی حیمس  که   است  ی مدع  چه ین

  معنا   نیا  به  چهی ن  موضع  براساس   آورده  وجود  به  را  یح یمس  یاخالق   فرهنگ  قدرت  منازعه  که  تیواقع  نیا  البته

  تمام  منتقد  کی  چهین.  گذاردی م  ی باق  گشوده  همچنان  را   بحث  نیا  درِ  او.  است  شرّ  لزوماً  تیحی مس  پس  که  ستین

  مبهم   ی حیمس  اخالق   به   نسبت  چه ین  ی هنجار  موضع  که   است  مشهور .  یاخالق  ی منتقد   نه  است  یشناختیهست  اریع

  یهامؤلفه   از   یاریبس  یهاشی ستا  گر،ید  یسو   از  و  است  ی حیمس  اخالق   ترحم  یب  منتقد   سون یا  ازست.  دوپهلو  و

  نه  و  است خوب نه ذاتاً -ستین یهنجار یمفهوم قدرت  ب،یترتن یبد . آوردی م  عمل به ت یحیمس در  ترحم  [ موزه]آ

 .بد 

  بر   و   کرد  سرکوب  را  گرانی د  توانی م   قدرت به  توسل  با. ستین  سرکوب   یا   الیاست  یمعنابه   لزوماً  قدرت   ن،یبراعالوه 

  قدرت   کمک   با .  آورد  وجود   به  را  ییهات یهو  آن   به   توسل  با  توان ی م  حالنیدرع  چهین  ده یعق  به   اما   شد،  مسلط   هاآن

 . آورد چنگ به ی بزرگ  یزهایچ توانی م

 [ تبارشناسی فوکو اتبیان نظری]

 

 انتقادی نظریه  -: بخش سوم652ص 

 [ عضای مکتب فرانکفورتو معرفی اسنت انتقادی بیان تاریخچه ]

  ل ی تحل  ینوع  زین  یتبارشناس   و   پردازدمی   لیتأو  مسئله  به   کیهرمنوت  که  گفت  جمله  کی  در  بتوان  اگر  :258ص  

  قرار   ارمانیاخت  در  یانتقاد  فهم  و   درک  ینوع  د،یآی برم  نامش   از  که  طورهمان  ، یانتقاد  هی نظر  کند،ی م  ارائه   یخیتار

   .گرفت کار  به غرب فرهنگ  گوناگون  یهاحوزه  در  توان یم   را ی انتقاد فهم نیا. دهد ی م

  ه ینظر  تیاهم  ن یشتریب.  است  آن   عی وس   ی معنا  در   یفرهنگ   درک  از  قدرتمند   ی لیتحل  ی انتقاد   ه ی نظر  کهن یا   اول

  علوم -یدانشگاه  یهارشته   مطالعه  هرگونه   با  ی قی وث  ربط   دگاه ید  نیا  است.  فرهنگ   شناخت   حوزه   در   ی انتقاد

  و   م یتعل-ی فلسف  تأمالت  و   ، یخیتار  لیتحل  یهاشکل  پوزیتیویسم،   ، یانسان  علوم  به  یع یطب  علوم  هجوم  ، یتجرب

   .دارد های دئولوژ یا البته و  تیترب
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  مسئله   مانند   مان   ینهادها  مان،جامعه   یهای ژگیو  لیتحل   و   ه یتجز  ی برا  ی انتقاد   ه ی نظر  از   توان ی م  کهن یا  دوم

  دگاه ید نیا  غالباً.  کرد  استفاده   هان یا  جز   و  یپزشکروان   ینهادها  ها،مارستانیب  ،یاجتماع  رفاه و  خدمات  به   مربوط

  و   ستد   و  داد  ،یآزاد  به  مربوط  آراء  ،یدموکراس   یهانظام  پارلمان  مانند   یاس یس   اقدامات  و  نهادها  یبررس   یبرا  را

 .  رند یگی م کار ه ب تجارت

  ، یمعمار  ،یسازمجسمه   و   ی نقاش   با،یز   ی هنرها  به  یعنی  کلمه،  خاص   یمعنا  در   فرهنگ  به   یفرهنگ   ه ی نظر  سوم

 .  پردازدی م زین  تئاتر و  نمایس  مسابقات، ، [یونیزیتلو و  یی ویراد] زنده  ای شدهضبط  یهابرنامه  و  ی قیموس 

  ، یخیتار  ، (شنامهینما  ای  شعر،  رمان،  مانند )  یادب   متون  مهم  یکردهایرو  از  یکی  یانتقاد  ه ینظر  کهن ی ا  سرانجام  و

  کار ه  ب   ی مکتوب  اثر   هر  ل یتحل  ی برا  را  ی انتقاد   ه ی نظر  توان یم .  هست  زی ن  یمذهب  ای  ی اخالق  ، یحقوق   ،یاس یس   ، یفلسف

 . گرفت

 [ تاریخچه نظریه انتقادی  صلمف : ]بیان255ص 

 رانکفورت اولیه : مکتب ف270ص 

گرانه کانت  این فصل شرح مختصری از آنها آوردیم، از دیدگاه روشنی فکری تأثیرگذاری که در  هاشاخه می  تما

ماکس وبر، نیچه  با آراء مختلف صاحب نظران پرنفوذ پس از قرن نوزدهم مانند    هگلی  گرفته تا جریان مارکسیست

و آثار متعددی    ی مختلف به چالش کشیده شد هامفهوم عقالنیت به گونه   پیدا کرده اند.  تلفیق و پیوند   و فروید 

 حفظ تعلق و پایبندی قابل مالحظه ای به مارکسیسم هگلی    تب فرانکفورت در ضمن مک ء  درباره آن تألیف شد. اعضا

 این آراء جدید را با دیدگاه مارکسیستی تلفیق و ترکیب کردند.

.  بود  لوکاچ   و  مارکس  هگل،  کانت،  یآلمان  فلسفه   یفکر  ر یثأت   تحت  هی اول  فرانکفورت  مکتب   می د ید  که   گونههمان

  ی نگاه  و   د یکش  چالش  به  را  هگل  روشنگرانه   ینیبخوش   چهین.  می کرد  اشاره  زین  د ی فرو  و  چهین  نفوذ  به  ترشیپ

  و   انحطاط   درحال که  پیشرفت  به   رو   نه   که   بود  مدعی  اش اولیه   آثار   در   ویژه   به   وا  .انداخت  غرب  خیتار به  ترنانهیبدب

  حال   در   مان   شناختیزیبایی  قوه   و   تباهی   درحال  مان  فرهنگ   ایم،داده   دست  از  را  باستان  دوران   میراث  ، یمزوال

- یونان  اساطیر   و  تراژدی   عقالنی  غیر   میراث   خصوص   به -  گذشته   بیشتر   نیچه   نظر   از   کمال  الگوی.  است  رفتن   تحلیل 

 . (OConnor .2004؛  1973)ن.ک:   آینده  تا  بود

  گونه آن )   یافت   دست خرد به   مان هایتوانایی   ساده   کارگیری به   طریق   از   توان می   که   را   تصور   این   فروید   میان دراین

  یا   مادی )  فراتاریخی  یا   تاریخی  نیروهای  تکامل   و   تکوین  طریق   از   خرد   که   را  ایده  این  یا(  کردمی   تصور   کانت  که 

  گیری شکل   در   بنیادین   نقشی  آدمی  روان  که   کرد  القا   را   برداشت  این  و .  کشید   چالش  به   شود، می   حاصل(  ذهنی
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  عقالنیت   غیر   این  و   است  غیرعقالنی  اساس   در  آدمی   روان  که   شد   مدعی   براین  عالوه .  کند می   ایفا   جامعه   و  خرد

 . است عقالنیت به  نیل  سر بر  ایبالقوه  مانع

  تر بیش  دید،   خواهیم   که   همانگونه  احتماالً  و  اولیه  فرانکفورت   مکتب   اصحاب  هاینوشته  در  را  خود   تأثیرات   آرا  این

  توان می  حالاین   با  (. Sherratt   .2002؛  Whitebook  .1995)ن.ک.:    گذاشتند   جای  به  آدورنو  و  مارکوزه  آثار   در

  بود،   قائل   تاریخ   برای   محوری   نقشی   که  هگلی   مارکسیسم تأثیر  اولیه،   فرانکفورت   مکتب  اعضاء  تمامی  آثار  خالل   از

.  Morss-Buckن.ک.:    مارکسیستی   شاخه  خصوص   در   تفسیر   مطالعه   برای )  دید   را   روشنگری   کانتی  پروژه   و

1977) . 

شود.  می و متمایزی از سایرین دارد که به آن نقد درونی یا ذاتی گفته  نظریه انتقادی روش کامالً خاص : 272ص 

 مل کنیم.أروی این نکته ت  ش تری این رویکرد ملهم از تاریخ گرایی هگل است. اجازه دهید ب

هدفی را   هاو جز این های بشر شامل نهادهای اجتماعی، سنتهاهمان طور که دیدیم، هگل معتقد بود که فعالیت 

است، نهادهای اجتماعی  بالقوه یک درخت بلوط  گونه که دانه بلوط  کنند. بدین ترتیب، به باور هگل، همانمی نبال  د

مثال، یک کودک پایبند به  رای لت ایده آل خود هستند. بای بالقوه حهاعمال بشری صورت او تمامی انواع رفتار و 

  جدید   صنعت  یک   بالقوه   توانند می   ساختمانک  ی یهااخالق ممکن است بالقوه یک کشیش تمام عیار باشد؛ پی

  به   نسبت   هگل  بینیخوش   چنانچه .  است  مؤثر  و   کارآمد   بیمارستان  یک   بالقوه   نیز  فاسد   و   کند  مؤسسه   یک  باشند،

  جامعه   یک  در  کهزمانی   یعنی  هستیم،  نهایی  نگری  روشن  سوی  به   پیشرفت   حال  در  ما  همه   بیاوریم،  یاد   به  را  جامعه

  تمامی   است،  نگری  روشن  سمت  به  پیشرفت   حال  در  جامعه  کل  که  گونههمان  درست.  کنیم   زندگی  عقالنی  تمامی  به

  ی دانه   همچون   جامعه،  از   ایجنبه   هر   در .  هستند   خودشان  کمال  سمت  به   پیشرفت   درحال  نیز   آدمی   زندگی   جوانب

 .زند   جوانه روزی که   دارد  وجود کمال  این بذر  بلوط،

  تمامی  درون  هدف،  یا  کمال،  بذر این  توان می  که  داشت  باور  او . هست نیز  دیگری   ایده واجد  هگل  اجتماعی فلسفه 

  مؤسسه   یک  که   بود  مدعی  هگل  گویی  گفتمی   کههنگامی  آدورنو.  شناخت  خاص  روش   به   را  بشری  جامعه  هایجنبه 

  اگر .  بود  شده  متوسل   هاپدیده  درونی   کمال  شناخت  ایده  همینبه   « بگوید   سخن »  خودش   درباره  تواند می   نهاد  یا

  یک   هدف   مثال،  برای .  دادمی   انجام  شهدف  براساس   را  کار   این  کند، توصیف را  خود  توانستمی   ایمؤسسه   یا  نهاد

 ممکن  ،باشند   ناکارآمد   یا  تنبل   بیمارستان  کارکنان  است  ممکن  درعمل.  است  بیماران  تمامی  درمان  بیمارستان

 جای به   بیمارستان  کارمندان  است  ممکن.  بیماران  درمان  تا  باشند   شان  ویزیت   حق  فکر   به   بیشتر  پزشکان  است

 احتماالً  نیز   مدیران.  باشند   اداری   نظرانه تنگ   و   افتاده   پا  پیش  هایرویه   نگران  آمیزوسواس   شکل  به  بودن  کارآمد 
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 و  هادستورالعمل   از  پیروی  دنبالبه   باشند   داشته  را  شان  بیمارستان  صحیح  عملکرد  دغدغه  کهآن  جایبه 

 . باشند  دولت  یهاهابخشنامه 

  توان می   نقطه   این   در .  دهند می   دست  از   را   نهاد   و   سازمان  کلی   هدف   از   شان  درک   روزمره   فرآیند   طی   آدمیان 

  جز   و   پزشکی   لوازم   و   ابزار   ساختمان،  بودجه،   مدیر،   پزشک،  دارای   چون   خواند،  « بیمارستان»  را  مذکور   سازمان

  وجود   مؤسسه  این  درون  هدف  یک  هسته  حال،بااین.  دارد   آلایده  بیمارستان  یک  با  زیادی  فاصله  اما  هاست،این

  درمان »   گفت  خواهد   خود  هدف  از   الؤس   به  پاسخ  در  بگوید   سخن  بیمارستان  این  چنانچه  دلیل  همینبه .  دارد

 .است آن  هدف  همان که دارد،  وجود آلیده ا این «بیمارستان»  مفهوم خودِ  درون : «بیماران

  توانیم می  که دارند  رؤیتی  قابل  متعدد  هایجنبه  سویک  از ؛هستند  جنبه  دو   دارای نهادها و مؤسسات ترتیب،بدین

  اتاق   انسانی،  نیروی  ،بخش  دارای  هابیمارستان   کنیم؛  بندیدسته   را  هاآن   به  مربوط  حقایق  و  توصیف  را  هاآن

.  است  بیماران  درمان   بیمارستان  هدف  دارند؛   درونی   هدفی  خود   در  دیگر  سوی  از.  هستند   هااین   جز  و   جراحی،

 .است  گرفته  جای مؤسسه   تعریف  خود در  درونی هدف  این براین،عالوه 

  کنیم، می   تصور   یا  فکر   ما  که  باشد   چیزیآن   بیمارستان   که  نیست  گونهاین.  نیست  ذهنی  وجههیچبه   درونی  هدف  این

  ابتدا .  داریم  بیمارستان   یک  توصیف   برای   راه   سه  بنابراین.  باشد   دارد   قصد   خودش   که   است  چیزی آن   بیمارستان

 نگرش  دوم.  هااین   جز  و  بیمارستان  عملکرد   و  اداره  شیوه  کارکنان،  ساختمان،  واقعیت  بر  مبتنی و  بیرونی  توصیف

  سوم . کند می  کار  چگونه  کهاین  یا است زشت بد یا  یا خوب  که این ،است بیمارستان  هب  نسبت شما یا من  شخصی

 . دارد جای بیمارستان تعریف خود  در  درونی  هدف این سه.مؤس  هدف یعنی  است، بیمارستان درونی هدف

  از   مؤسسه   که  است  تعریفی   این.  است  مند عالقه   مؤسسه  درونی   هدف   یعنی  سوم   رویکرد  به   اساساً  انتقادی  نظریه 

  اولیه   هدف   میان   تفاوت   دادننشان   و   هدف   این   کشف   انتقادی   نظریه   کار .  گیردمی   دربر   را  هدفش   که   دارد   خود 

  نشان   را   نهاد   یا  مؤسسه   یک  فعلی   وضعیت  انتقادی   نظریه   دیگر   عبارت  به .  هست  عمالً  که   است  چیزی   آن   و   مؤسسه 

 .کند می  آشکار(  زمانی برهه آن در)  باشد  باید  هدفش براساس  آنچه  با را آن  تفاوت  و دهد می 

  نقد .  شودمی   گفته  « درونی  نقد »  دارد   قرار  هدفش  با  تقابل  در   که   واقعیتش  با  پدیده  یک  کردن  مواجه   فرآیند   به

  که   را   واقعیت  این   و  بیماران  درمان   هدف   میان   اختالف   است  ممکن   مثال،  برای.  است  انتقادی   نظریه   جوهره   درونی 

  درمان   هدف   میان   اختالف   با  را   بیمارستان   است  ممکن.  دهد   نشان  هستند،   پیش   از  بیش   درآمد   دنبالبه   پزشکان

  به   پول  وسیعی  حجم  که  دهد می   نشان.  سازد  رودررو  بیماران  بلندباالی  انتظار  لیست  موجود   واقعیت  و  بیماران

 علتبه   بیمارستان،  از   من  نقد   نقد،  این  که   داشت  توجه   باید .  شودمی   سرازیر   ناکارآمد   و  پیچیده   مدیریت   بخش   دست

  که   کند   فکر  طوراین   دولت  یک  است  ممکن)  است  نکرده  برآورده  را  دیگری  یا  شما  من،  انتظارات  که  نیست  این
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  در   ترتیب  این  به.  کنند   پیدا  را  اقتصادی   فعالیت  نوعی  شکل  و  بوده  مستقل   مالی  لحاظ  به  باید   هابیمارستان

  بدست   بیشتری   ی أر  درنتیجه   و   شد   خواهد   کاسته  هامالیات  میزان   از  و   شد   خواهد   جوییصرفه   عمومی   هایهزینه 

 . (Ibid()آمد  خواهد 

  میان   اختالفی   با   را   افراد   واقع   در   یا   اعمال  اجتماعی،   نهادهای  که   است   ترتیباینبه   انتقادی   نظریه   عملکرد   نحوه 

  پدیده   یک  انتقادی   نظریه  ترتیب،اینبه .  کند می   رودررو  برند،می   سر  به  آن  در   که   عملی  وضعیت  و  درونشان  هدف

  در .  است  « بیرونی  نقد»  با  تقابل  در   عمل  این .  کند می   نقد   خودش   از   پدیده  آن   درونی   تعریف   و   معیار   براساس   را

  برای .  کنند می   نقد   باشد   باید   کنند می   فکر   هاآن   چهآن  اساس   بر   را   پدیده  یک   افراد  از   ایمجموعه   یا  فرد   بیرونی،   نقد 

  بارداری  از پیشگیری وسایل از  استفاده دلیل به  مذهبی  باورهای بدون  فرد   یک از است ممکن کاتولیک  یک مثال،

  عدم   بر  دال   هدفی   هیچ  مذهبی  باورهای   و  تعلقات  بدون  فرد   چون  است،  بیرونی   نقد   از  اینمونه   این.  کند   انتقاد

  اما  است  مذهبی   باورهای  بدون   افراد   بر  هاکاتولیک   بیرونی  نقد   این .  ندارد  بارداری   از  پیشگیری   وسایل  از   استفاده

  ن دوب   کاتولیک  چون  کنیم  درونی  نقد   را  او  رفتار  توانیممی   کند   استفاده  پیشگیری  وسایل  از  کاتولیک  یک  اگر

 .  کرد استفاده  پیشگیری وسایل از نباید  که است هدف و  باور  این داشتن  مستلزم

  « عادل»  هدف  قضاوت  منصب  چون   کرد   درونی   نقد   را   عمل  این  توان می .  گیردمی   رشوه  که  است   ایقاضی   دیگر  مثال

  در   توفیق   عدم   یعنی   رشوه  قبول   ترتیب، بدین .  شودمی   شامل  نیز   را  رشوه   پذیرش   عدم  که   دارد،   خود   در   را   بودن 

  ل یدل  به  را  سازش   آهنگ  پسر  که  د یکن  فرض  را  یپدر  مثال  نیآخر  یبرا.  بودن  یقاض  درونی  هدف  براساس   زندگی

  ی قیموس   ف یتصن  یسازآهنگ  از   پسر   هدف   چون .  است  ی رونیب  ی نقد   عمل  ن یا  ،کند ی م  سرزنش   زش یناچ  درآمد 

  که نیا  خالصه .  است  یرونیب  یسازآهنگ   به  نسبت  ی اندوز  ثروت  هدفِ  جان یا  در.  باال  درآمد   کسب  نه  است  یهنر

 . ردیبگ  هدف  را آن  ی درون هدف  د یبا عمل کی ای  مؤسسه نهاد،  کی ی درون نقد 

  ل یتشک  را  یانتقاد  هی نظر  انیبن  ده،یپد   ک ی  یرون یب  تیواقع  و  ی درون  هدف  انِ یم  اختالف  و   شکاف  کردن  آشکار  ند یفرا

  یروشنگر   و   ییرها  جهت  در   جامعه   راندن   جلو   به   هاشکاف  نیا  از   برگرفتن   پرده   از   ی انتقاد   ه ی نظر  هدف .  دهد ی م

  ی تمام  و   م یکن  تأمل  میکنی م  یزندگ  آن   در   که   یاجامعه   درباره  یانتقاد   نحو  به   تا  کند   کمک  ما  به   دارد   قصد .  است

  قالب   در ت یعقالن عدم ه اینچ. میکن آشکار را  های دئولوژیا ای های اکاریر  توهمات،  ازجمله ت یعقالن عدم یهاشکل

  کننده   افسوس   انحطاط  ای  فاسد،  مؤسسه  کی  یهای اکاریر   قالب در ای  باشد،  زیانگ نفرت  م یرژ کی  ن یدروغ  غاتیتبل

 .  (Horkgeimer .1972)ن.ک.   غاتیتبل  ای وودی هال ،یجمع یهارسانه
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 شکل مان اطراف یاجتماع یهاده یپد  یواقع تیماه از ی آگاه ای بخش ییرها عمل ،ی انتقاد  هینظر نیا شیدایپ با

  فراهم   افراد   ی برا  مجال   نی ا  ب یترتنیبد   هست،   عمل  در   آنچه   و   یاجتماع  جهان   هدف  ان یم  شکاف  اطالعت :  ردیگی م

 . دهند  ق یتطب شانی درون اهداف با را  شان اعمال و  نهاد تا شودی م

  ی مقاصد   و  اهداف  یکاوروان  در .  (Haberas  .1971)ن.ک.:    دارد  یمشابه  عملکرد  زین  یکاوروان :  280ص  

  ان یآدم  ،حالنیا  با.  شوند یم  هاآن   تحقق  از  مانع  هاینجاره  نابه  و  های نژند   روان  انواع  که  هستند   قائل  یآدم   یبرا

  ی سع  ی کاوروان .  کنند ی م  خلق   گرانید  و  خود  به  راجع   را  ی مختلف  توهمات  و  شوند ی م  متوسل  هاینژند   روان   نیا  هب

  فرد   به  تا  کند ی م  تالش   منظور  نیا  ی برا  کاوروان.  دهد   نشان  او  به  هست  را  چهآن  و  فرد  هدف  انیم  شکاف  تا  دارد

 .کند   آگاه خود  به نسبت را  او و  داده ی آزاد

  ن یا  آن  هدف.  است  یروشنگر  و  دنیبخش  ییرها  زین  یکاوروان   هدف.  است  ی انتقاد  ه ینظر  ینوع  ز ین  یکاوروان 

  ی کاوروان   خود   چنانچه.  برسند   شانی زندگ   اهداف  به  بتوانند   و   باشند   سالم  و  نجاره  به  تا  کند   کمک   افراد  به  که  است

  عمل   ی انتقاد  ه ی نظر  ند یفرا  ی ط  هم   ی کاوروان   ب، یترتنی بد .  کرد  نقد   را  آن   توان ی م  نکند   عمل   خود   اهداف   با   مطابق

 . ردیبگ  قرار  ی انتقاد یاه ینظر معرض در  تواند ی م  زی ن خود و کند ی م

 یروشنگر کیتک الید: 281ص 

  از   یکی که  است  آن  نوبت  حاال  بودند   ی انتقاد  ه ینظر  یهاصه یخص  واجد   که  نوزدهم   قرن  یهافلسفه   یبررس   از  پس

  پرداخت   می خواه  آن   یبررس   به  جان یا  در   که   ی تز.  می کن  ی معرف  را  ه ی اول  فرانکفورت   مکتب  خود   ی انتقاد  یهاه ینظر

  خ یتار  کل   درباره  طلبانهجاه  است  یامطالعه .  است  ه یاول  فرانکفورت  مکتب   ی انتقاد  هی نظر  نیمعتبرتر  د یترد  بدون

  از   واقع  در .  کند   آگاه   خود  به  نسبت   را  جامعه   تا   دارد   قصد   مطالعه  نیا.  غرب  خ یتار  یانتقاد   ه ی نظر:  غرب  یجامعه

  به  تا داشت  قصد  مطالعه  نیا دانستند،ی م  « یروشنگر» نمونه  را  خود  جامعه  ه یاول فرانکفورت مکتب  اعضاء که  جاآن

:  Adorno and Horkheimer  .1979)   بزند«   یروشنگر   خود   درباره  یروشنگر  به   دست»  خودشان  قول

Introducion) . 

  دو   هر.  اند کرده   فیلأ ت  مشترکاً  آدورنو  و  هورکهایمر  را  آن  و  دارد  نام   «ی روشنگر  کی الکتید »  ی انتقاد  ه ینظر  نیا

  توحش   و   اروپا  در  سمیفاش   ظاهر  شاهد که    آدورنو  و  هورکهایمر  .اند گرفته   عهدهبه   را  اثر  ن یا  کلمات  تکتک   تیمسئول

:  دادی م  پاسخ  شانه  زمان  الؤس   نیترمطرح   به   که   نوشتند   را   یروشنگر  کی الکتید  بودند   دوم   یجهان  جنگ  در  هایناز

 نیسرزم  چرا  شد؟  دهیکش  انحطاط  به  سمیناز  سطح  تا  بود  یروشنگر  محصول  که  ستم،یب  قرن  یغرب  جامعه  چرا

  به   بود   داده  قرار   خود   سرلوحه  را   شرفتیپ  و   ثبات  صلح،  ، یآزاد   دانش،   خرد،  ،یروشنگر  که   آلمان  شان  یمادر

 ؟است گشوده  انحطاط  و  جنگ  ت،یسبع سلطه،  جهل،  یرو  به  را آغوشش که شده  یمنته  یاجامعه
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  ترس  د یق  از   یآدم  کردن  آزاد   ی پ  در همواره  آن،  یمعنا نیترعام   در   شرو یپ  یاشهیاند   منزلهبه   ی روشنگر  :291ص  

  ظفرمند  درخشش  از  اکنون [ یروشنگر م یتعال از ] روشن سراسر جهان. است  بوده او ت یحاکم یبرقرار  و  وحشت  و

  یفلسفه   پدر  کن،یب.  بود  الیخ  یجابه   دانش  کردن   نیگزیجا  و  هااسطوره   ختم  یروشنگر  برنامه.  است  تابناک  فاجعه

 ینام  صاحب   سندگانینو   ست،ینگری م   سنت   اربابان  به   ری تحق  ده ید  به   او.  است  داده   شرح   را   خود   یهازه یانگ   ، یتجرب

  نسبت   خودشان  به   ییهادانش  ز ین  بعد   و   دانستند ینم  هاآن   که  دانند ی م ییزهایچ  گرانید بودند   معتقد   آغاز  در   که 

 . (Ibid .3) بودند  بهرهی ب آن  از  که دادند ی م

  چ یه  از   و   کنند ی م  ی داور   آن  به   راجع  ی روشنگر  خود   یارهایمع  براساس   هاآن .  است  یدرون   آدورنو   و   هورکهایمر  نقد 

  اهدافش   تحقق  یبرا  شیهاتالش   عدم  ای  هاتالش   اساس   بر  صرفاً  را  یروشنگر  هاآن.  کنند ی نم   استفاده  ی رونیب  اریمع

  نقد   از  هاآن   هدف .  دهند   نجات  شیهای ناکام  چنگ   از  را   ی روشنگر  که  است   نیا  ها آن   پروژه.  کنند ی م  یابیارز

- سمیناز  از   ییرها-  هاآن   معاصر  جامعه   یی رها  به  سمیفاش   از   یروشنگر  ییرها.  است  ییرها  به  یابی  دست  یروشنگر

 . بود خورده گره 

  صلح،   ، یآزاد   دانش،   خرد،   تحقق   یروشنگر  هدف.  میندازیب  ینگاه  هاآن   یانتقاد   ه ینظر  اتیجزئ  به   د یده  اجازه  حال

  ت، یعوسب سلطه،  جهل،  آن در  که  کرد  سقوط  سمیناز  ورطه به  آلمان ستم یب قرن   انهیم  در  اما  . بود شرفت یپ و  ثبات

  عنوان   آدورنو   و   ؟ هورکهایمرداد  رخ   ی اتفاق  نیچن  چگونه.  آمد ی م  چشم  به   ی گرید  زیچ  هر  از  شیب   انحطاط  و   جنگ

 سمیناز.  است  بوده   حاضر  غرب  خیتار  سرتاسر  در   بود  مواجه  هاآن   با  ستمیب  قرن   در   آلمان  که  ی مشکالت  که   کنند ی م

  ی روشنگر   پروژه   یذات   سمی ناز.  نبود  اعوجاج   و   ی نجاره  نابه   ی نوع  ؛ نبود  [غرب   فرهنگ  و   جامعه   از ]  منفک   یادهیپد 

 . بود

 اهدافشان  که یدرحال باشد  داشته  وند یپ یروشنگر با سمیناز است ممکن چگونه ؟است ممکن یز یچ نیچن چطور

 ؟ دارند  قرار گریکد ی   با کامل  تقابل  در  نظر هر از

  مقابل نقطه    به   تا  داشت  قصد   ی روشنگر.  است  سمیناز  مقابل  نقطه   ی روشنگر  که  معتقدند   آدورنو   و   هورکهایمر

 نیا.  اند مرتبط   گریکد ی  به  سمیناز  و  یروشنگر  که  است  آن   امر  نیا  لیدال  از   یکی.  خورد  شکست  اما  برسد   سمیناز

 . اند مرتبط  گریکد ی به  ی کیالکتید شکل به  دو

.  دارد  خاص  یژگ یو  دو  یارابطه   نیچن.  دارد  اشاره  دهیپد   دو   انیم  رابطه  از  یخاص  نوع  به  « یکی الکتید »  اصطالح

  از   را  هاآن   توانی نم  که   معنا  ن یا  به.  اند خورده   وند یپ  گریکد ی  به   یریناپذ ییجدا  شکل  به  دهیپد   دو  کهن یا   اول

  دو   یارابطه   ن یچن  در.  ند گریکد ی  متضاد   ده یپد   دو  که   است   نیا  ی کیالکتید  رابطه   دوم  یژگ یو.  کرد  جدا  گریکد ی
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  تضاد   گریکد ی  با  دهیپد   دو   چنانچه  کنند ی م  تصور   یاریبس.  اند خورده   وند یپ  گریکد ی  به  یز یآمخصومت   شکل   به  دهیپد 

 . جاستنیهم مسئله .  بخورند  وند یپ گریکد ی به  توانند ی نم باشند  داشته

  ی روشنگر  که  حرف   ن یا  از  چندان  د یشا.  گرند ید کی  ضد   حالن یع  در  و  ،رند یناپذ ییجدا  گر یکد ی  از  ی روشنگر  و   سمیناز

  آور تعجب   مطمئناً  اند خورده   وند یپ  گریکد ی  به  ریناپذ ییجدا  طرز  به   که نیا  اما   م،ینکن  تعجب  گرند یکد ی  ضد   سمیناز  و

  ده یپد   کی  از   یخاص  مورد  آدورنو   و   هورکهایمر  نظر  از  سم یناز  که   میبدان  د یبا  نکته  نیا  ح یتوض  ی برا.  بود  خواهد 

 . است تربزرگ  مراتببه 

  فرهنگ   هاآن   نظربه .  است  اسطوره   از   یانمونه   سم یناز  که   بودند   معتقد   ه یاول  فرانکفورت   مکتب  عضو   دو   نای:  ه ورط اس

.  ردیگی م قرار  اسطوره  یعنی  ، فرهنگ«» از  ی گرید  نوع مقابلنقطه  آن براساس  که   دارد خود  از ی ر یتصو  یروشنگر

 :سند ینوی م هاآن

 . (Ibid) « بود هوس  و الیخ یجابه   دانش  کردن نیگزیجا و هااسطوره  ختم ی روشنگر برنامه »

 هاآن   منظور فهم  در . است نامتعارف  ی حدود تا یروشنگر مفهوم  از مقصودشان  مانند   اسطوره از هاآن   منظور البته 

.  میرینگ   اشتباه   یادب   ژانر   ینوع   ا ی  ، «ییابتدا»  فرهنگ   ،یغرب   ر یغ  مفهوم  با  را  هاآن   که  بود   مراقب   د یبا  اسطوره   از

  در معموالً . دارند  باستان«»   ای ک« یکالس »  ای  ی غرب فرهنگ  از  که   است ی ریتفس از  فته ر گبر اسطوره  از  هاآن  مقصود 

  شماره ب  اسطوره  از  ترگسترده  و  ترده یچ یپ یفرهنگ   را آن  دارد  وجود ی غرب ک یکالس  فرهنگ  از  که یای عموم ی تلق

  عناصر   ی حاو  مثال،   ی برا.  است  یااسطوره   ریغ  عناصر  واجد   ی غرب  کیکالس   فرهنگ  برداشت  نیا  در .  آورند ی م

  برداشت   در  اما.  د یآی م  شماره  ب  ی منف  ذاتاً  عناصر  و  مثبت  ذاتاً  عناصر  یحاو   یطورکل  به  نیبرا  عالوه.  است  یروشنگر

  در   که   است  یعناصر  واجد  که  شودی م محسوب  ی مثال  ی پیت اسطوره.  است  یمنف  یکلبه   یاده یپد   اسطوره  دو،   نیا

  برداشت   کمک  با  را  اسطوره  مفهوم  معموالً  آدورنو   و   هورکهایمر.  شوند ی م  ی ابیارز  یمنف   یغرب  ک یکالس   فرهنگ

 .کشند ی م  ریتصو به دارند   هومر از که  یخاص

  ی روشنگر  یهانگرش   با  که   ابد یمی   گسترش   یخاص  یهانگرش   مجموعه  ق یطر  از  اسطوره   آدورنو  و  هورکهایمر  نظر   از

 اساساً   اسطوره  هاآن   نظر  از .  کنند ی نم  دنبال   را   یمشترک  اهداف  مجموعه   که   اند   متفاوت  معنا  ن یا  به.  دارند   تفاوت 

.  نگردی م  جهان   به  « تیسی میآن»  یاوه یش   به   اسطوره   اصوالً.  «هست  که   است  یهمان»   صرفاً   و   ندارد   یخاص  هدف

 .است شناخت و  معرفت کسب  نظام ی نوع سم یمیآن از هاآن  منظور 

  ی هامکان  اختصاص  و  جانی ب  از  جاندار  موجود   ییجدا: »سند ینوی م   حیتوض  در  دو  نیا.  است  ی فرافکن  ی نوع  سمیمیآن

  و   سوژه  ییجدا  یهارگه   بار  نیاول  کهیی جا  شد،  واقع  سمیمیآن  از  شیپ  بار  نیاول  هاالنوع   ربّ  و  نیاطیش   به  خاص

  مانا  استقرار محل و  گرید یز یچ از یتیآ  بلکه درخت، فقط  نه  درخت کهی هنگام. خوردی م  چشم به گریکد ی از ابژه
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  با  کالم ...است خودش  از ری غ حال ن یع در  خودش  زیچ  ک ی که شودی م  دچار تناقض نیا به  زبان  د،یآی م شماره ب

 ( Ibid  .15)  .«شودی م بدل زبان به  یی گو  همان همان از که ستهاالنوع   ربّ وساطت

  گونه همان»  را  جهان  که آن  یجابه   که  دهد ی م  رخ   یهنگامیستی  میآن  یفرافکن  که   است  نی اآدورنو    و  هورکهایمر  منظور 

  ن یاطیش   [که  است  های فرافکن  نیهم  جهیدرنت] .  میکن  یفرافکن  آن  بر  را  مانیهاخواسته  و  هاترس   مینیبب  هست«  که

  ان، یهودی  سرشت  درباره   های ناز  ی فرافکن.  میسازی م   مان  ال یخ  در  را   انیپر  یهاداستان  یهاشاهزاده   ای  والهای ه  و

  ی فرافکن  از دو   نیا که  است ییهامثال   ،یگر ید از وحشت حس  یالقا و  است، متفاوت   آنچه هر  دادن نشان یطانیش 

  ی واه  یهای فرافکن  به  یار یبس  شباهت  هایی ایآر  برتر  نژاد   درباره  هایناز  آراء.  کنند ی م   ذکر  ستمیب  قرن   در

 . دارد  [انیپر یهاقصه ] ها«شاهزاده »

  گر ید  با   تواند ی م  کاذب   دانش  نیا.  خوانند ی م   دانش   کسب  کاذب« »  نظام   را   یااسطوره   ی فرافکن  آدورنو   و   هورکهایمر

 . شود نینشهم تیبربر و  وحشت تیحاکم ،یاجتماع سلطه  بلوغ، عدم شامل اسطوره  یهاصه یخص

 : هابرماس 308ص 

در آلمان بود.    هان با حاکمیت نازیکودکی اش مقارن  دورا  در آلمان به دنیا آمد.  1929هابرماس در سال   یورگن

شاگرد    او تحت تأثیر مکتب فرانکفورت اولیه بود. هابرماس   ..سقوط کرده بودند.  هازی وقتی به سن بلوغ رسید که نا

 درنو بود و بعدها دستیار او شد... آ

  از   تا  دارد  قصد   وا.  است  یدئولوژ یا  کنندهف یتحر   ثیراتأ ت  از  یعار  نیراست  تیعقالن  دنبال  به   هابرماس   :312ص  

  ی گفتار  هر   از   هدف   است  ی مدع  او   : است  شرح  ن یا  به  او   استدالل.  کند   دایپ  دست   هدف  ن یا  به  ی انتقاد  ه ینظر   قیطر

  اجبار   از  فارغ یمعنابه   آزاد-   شودی م  دنبال آزادانه  شکل به  هدف  نیا  درکه   را  یطیشرا  او.  است  اجماع  به  دنیرس 

  اجماع«»  کی  گفتار  یآرمان تیموقع در  آمدهدست به   اجماع.  نامد ی م گفتار«  آلدهیا  ت یوضع»   -آن  تبعات  و آثار  و

.  است  زور  و  اجبار  آشکار  آثار  از  اجتناب  صرف  از  شیب  ی زیچ  مستلزم  یعقالن  اجماع  حصول  البته.  است  یعقالن

  ی تمام  گرید  عبارت  به   ا ی  آورند،ی م  وجود   به   قدرت   روابط   که   یاشده  ف یتحر  یهاارتباط  از   د یبا  هدف   ن یا  یبرا

  در   تأمل  ،یدئولوژیا  ای  شده،  فیتحر  ارتباط  یهانظام  نیا   بر  تفوق  راه.  کرد  اجتناب  ،یدئولوژ یا  به  هیشب  یهاصورت

  ل یتشک  را  یانتقاد   ه ینظر  از  هابرماس   برداشت  یهاهیپا  که  است  نقادانه   یتأمل  شتنی خو  در   ملأت.  است  شتنیخو

 .(Ibid) .دهد ی م

 [ منابع و مآخذ]


