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 The main concern of intercultural philosophy is 

communication or the realization of a common 

understanding between human beings. Then this 

question arises that by what way this communication 

should be realized. The technology of mass 

communication, migration and social and economic 

affiliations and extensive scientific communication 

have caused human beings today to have multiple 

nature instead of having a single and integrated 

identity. Humanities disciplines are therefore expected 

to adapt to intercultural definitions of human identity 

and human communication. In this regard, we explain 

the three methodological models of polylog, dialogue 

and analogous hermeneutics by referring to the first-

hand works of Wimmer, Kimmerle and Adher Mall, 

respectively, which have been presented for the 

realization of intercultural humanities. All three 

models consider dialogue as a condition for full-

fledged communication. Continuing with Wolfgang 

Welsch's transcultural idea, we address the barriers to 

an intercultural approach to full understanding. These 

patterns seem to complement each other in some way, 

and although they agree on the negation of cultural 

absolutism and exclusivism and its implications, they 

each look at the issue from a particular orientation. 

  

                                                           

1. This article is extracted from a project called humanities with an intercultural approach, which has been done in the collection of projects of the 

comprehensive plan for the promotion of humanities with a focus on the country's progress in the Institute of Humanities and Cultural Studies. 
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یدهچک  اطالعات مقاله   
هاسا.  د  فرهنگی مفاهمه یا تحقق فهم مشترک میاان اسسااندغدغه اصلی فلسفه میان
شود کاه ایان مفاهماه دایاد داا شاه  سل س اسالودی تحقاق یاداد  ادامه این سؤال مطرح می

اقتصاادی س ا تباطاات هاای اجتماا ی س تکنولوژی ا تباطات جمعی، مهااجرت س سادساتگی
گسترده  لمی موجب شده اسا. کاه اسساان امارس  داه جاای دریاو دا ی ا  هویا. سا اد س 

هاای  لاو   سد که  شتهتکه س متکثر داشته داشد  دنادراین استظا  مییکپا شه، ماهی. شهل
 فرهنگی ا  هوی. اسساسی س ا تباطات دشری سا گا  کنند  اسساسی یود  ا دا تعا یف میان

شنایتِی پولی لوگ، دیالوگ س هرمنوتیک آسالوژیاک داه ترتیاب   این  استا سه الگوی  سلد
کاه دارای تحقاق  لاو  اسسااسی −دا  جاو  داه آراا  دسا. اسل سیمار، کیمرلاه س ادهار ماال 

 یا   ا شود  هر سه الگو شرط تحقق مفاهمه تما تبیین می −فرهنگی ا ائه شده اس.میان
ادامه دا دیاان ایاده فرافرهنگای ا  سلفگاساش سلام داه مواسا  موجاود د  داسند  د  گفتگو می

 ساد کاه شود  داه سظار مای فرهنگی درای  سیدن ده مفاهمه کامل پردایته می سیکرد میان
س اسحصاا گرایی  2اسگا یاین الگوها ده سو ی مکمل یکدیگر هستند س دا اینکه د  سفی مطلق

 سگرسد ای یاص ده موضو  میسلی هرکدا  ا   اسیه فرهنگی س لوا   آن اتفاق سظر دا سد،
 

  
 19/8/1399: یافتدر  یختار 
 24/9/1399 :یرشپذ یختار 

 
  :یدیواژگان کل

 ، فرهنگیمیان اسساسی  لو 
 ، سیمر ما تین فراستس

 ،مال ادهر  ا 
 ،کیمرله هاینتس

 ،ولش ولفگانگ

  یفرافرهنگ

 

                                                           

 در کشاور پیشارفت باه معطاو  انساانی علوم اعتالی جامع طرح های طرح مجموعه در که است فرهنگی میان رویکرد با انسانی علوم عنوان با طرحی از مستخرج مقاله این. 1
 .است شده انجام فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

2. Aosolutismus 

  لمی ا پژسهشیمقاله 
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 مقدمه

 و یهن ر ،یاس یس ،یاقتصاد ،یفرهنگ یدر جهان امروز که مرزها
 دس تووش شهیهم از شیب شدنیجهان ریتحت تأث یشناختجامعه

و  1گ و، مفاهم هگفت ب ه ازین ،اندشده یکاربرد و ییمعنا یسیدگرد
 از شیو لوازم تحق   ننه ا ب  طیشرا ،یستیو وقوف به چ یستیهمز

 رون د ک ه میکنیم یزندگ یازمانه در ما. شودیم احساس شهیهم
 افکن ده هیسا یاجتماع و یفرد اتیح جوانب تمام بر شدنیجهان

م ا  ۀش ده اس ت. در زمان  یج د ییه ابحث بروز موجب البته و
 م ا ۀش یاند بر را خود از پرسش زمان، هر از شیب یفرهنگ ی  گرید

 چون ان را خود و گرفت دهیناد را او توانینم گرید. کندیم لیتحم
 و یگ رید دنی د نیهم ۀجینت در. کندیم عرضه ما به یمهم ۀمسئل

 و یاس یس یس ازیامنطق ه ب ه لیتما سرانجام که بود او به التفات
 بس ط ح ال در اکن ون و کرد ظهور یسازیجهان برابر در یاقتصاد

اس ت  یاجتم اع و یهنر ،یفرهنگ تر یعم یهاهیال در خود دادن
(vgl. Mall 2000 & Kimmerle, 2002 .) 

 اس ت ییگراتیمرکز هرگونه از گذر یفرهنگانیم ۀهدف فلسف
چ ون کان ت و  یابرجسته متفکران ینرا در را نن تبلور توانیم که

 یروش نگر دوران ی  اروپامحور بسط از دفاع در اتشانیهگل و نظر
 تفک ر در دی با را یفرهنگ انی م ۀش یاند یه اشهیرو، رنیااز. دید
 نق د به بار نینوست یبرا که کرد جستجو یشمندانیاند و لسوفانیف

 ۀشیاند یاروپامحور به و پرداختند فلسفه خیتار در ییگراتیمرکز
 . دادند نشان واکنش یروشنگر انیجر و مدرن

 یه اغ ر  ب ه فلس فه ۀشوپنهاور در مقابل فلس ف ،مثال یبرا
 در او ۀفلس ف و داد نش ان توجه سمیبود و سمیهندوئ ویژهبه ،یشرق
س نت  ۀبراب ر و خققان  یگ وگفت حاصل شیخو وجوه از یاریبس

 ،نیهمچن . اس ت ییب ودا و ییهن دو یه اشهیبا اند یغرب ۀفلسف
 توجه و شیخو روزگار بر حاکم یاروپامحور از دورشدن با چه،ین

غ ر   ۀفلس ف خیت ار نق د به توانست انیرانیا و انیشرق حکمت به
چ ون گوت ه، ب رادران هومبول ت،  زی ن یگرید شمندانیبپردازد. اند

توج ه نش ان  ییاروپ اریغ یگ ریو گ ادامر ب ه د دگری ها اسپرس،ی
 یب  ا قائ  ل ش  دن ب  ه ش  باهت خ  انوادگ نیتگنش  تایان  د. وداده

را رد  ی یگراموتل ،، هرگون ه تات یه اه ا و س نتفرهن گانیم

                                                           

1. Verständigung 

 ب ه منوط را شهیاند هر فهم ،یزبان یهایباز ۀدیا طرح با و کندیم
 ,Mall) دان دیم  شهیخاص نن اند یزبان یشدن در باز ورغوطه

2012: 42f).  
 ۀش یدر اند« معن ا  یتعل»و بحث  دایدر ۀافکنانشالوده ۀشیاند
 یفرهنگ انیم ۀفلسف یفکر ینبشوورها از گرید یکی توانیاو را م

 یدلوز و گاتار« و تکرار زیتما»دانست. بحث  یانگارمطل  نقد و
 ۀدی   ا زی   لوم   ان و ن کقسین    یزدا تی   جوهر ۀش   یاند ای   و 
را  ی یگرامطل  یکدام به نحوهر زیباتلر ن تیجود «یبوشییرها»

 عن وانب ه−تعام ل و گفتگ و  یرا ب را نهیو زم داده قرار دیترد مورد
، فوک و، ن اسی. لواس ت هک رد ف راهم −یفرهنگانیم ۀفلسف تیغا

 نیو تک و ی یگرامطل  نقد در یاژهیو گاهیجا زین ستوایو کر وتاریل
(. نن ان در Kimmerle, 2002: 14) دارن د یفرهنگ انیم ۀشیاند

 گ  رید یعب  ارت ب  ه ای  ج  ام   یفلس  ف یه  انظ  ام یبراب  ر تم  ام
 .نورندیم یرو یگریپندار، به دخودجام 

 و یروشنگر ۀنموز بسط حاصل شدنیکه جهان ستین یدیترد
 ب ه اروپ ا خ ود ام روزه اام   ؛است مدرن یاروپا از برنمده یادهیا
 2«یجه ان ۀدهکد» و یسازیجهان ۀدیا منتقدان نیتربزرگ از یکی

 اس ت ییه اانی جر از یکی یفرهنگانیم ۀشده است. فلسف لیتبد
 نمده وجود به یسازیجهان ۀمسئل به یانتقاد نگاه نیا ۀجینت در که

 یتم ام نن در که است یا«انهیم» یجستجو در شهیاند نیا. است
سازنده و براب ر، ب ه  ییگوگفت گریکدیجهان بتوانند با  یهافرهنگ

 نوشتار نیداشته باشند. در ا یمحورشیو خو یانگاردور از مطل 
 دنیشن کیهرمنوت و کیننالوژ کیهرمنوت لوگ،یپول یالگو سه به
خت ه پردا یفرهنگ انی م یعلوم انس ان یشناسروش مبحث لیت در

از ولفگان گ ول ش، ب ه  یفرافرهنگ دهیبا طرح ا ،. در ادامهشود می
 .کرد دخواه اشاره یفرهنگانیم انیجر یاحتمال یهایکاست

 
 یفرهنگانیم ۀشیاند شگامانی. پ1

 از او. اس ت یفرهنگ انیم فلسفه شگامانیپ نیرام ادهر مال از نوست
شد ک ه ه ر  یموتل، دفاع کرد و مدع یهاوجود فلسفه در فرهنگ

هند و اروپا  ن،یاز چ توانیخاص خودش را دارد و م ۀفلسف یفرهنگ
 ۀش یاند ک ردیرو م ورد در او. ب رد ن ام فلسفه یهاعنوان خاستگاهبه

                                                           

2. globales Dorf 
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 طرز ،یمش یاگونه نام... بودن یفرهنگانیم» :دنویسیم یفرهنگانیم
ه ا و فرهن گ ۀهم  نش،ی ب نیا. است یفرهنگ و یفلسف نشیب و تفکر

 ک ه ش ودیم  نن از م ان  و کن دیم یهمراه یاهیها را مانند سافلسفه
 (.Mall, 1992: 131« )دهند قرار مطل  موض  در را خود

 ۀرس ال در ب ار نینوس ت یبرا یفرهنگانیم ۀفلسف اصطقح اام  
 ینگ ارفلس فهخیدر با  س نت ت ار مر،یو نیفرانتس مارت یاستاد

 یبن دص ورت را مفه وم نیا که بود یکس نینوست او و شد مطرح
 ،یفرهنگ انی م ۀفلسف منظر از که دارد دهیعق مال مانند زیکرد. او ن

 هرگون ه از یانتقاد نحو به یدبا یرغربیو غ یغرب یهافلسفه خیتار
عن وان فلسفه به نیشوند. ازننجاکه ا یعار یانگارخودمطل  یۀداع

موتل ، محق    یه افرهن گ یه افلسفه انیم یتعدد گفتگوها
س ون « ل وگیپ ول» ای « چندجانب ه یگوگفت» از مریو شود،یم
 .دیگویم

 ۀفلس  ف ش  گامانیپ از گ  رید یک  ی زی  ن مرل  هیک نتسیه  ا
 یفرهنگانیم ۀفلسف که امر نیا مرله،یک نظر در. است یفرهنگانیم

اس تلزامات  ش ود،یگ و محق   م گفت صورت به یروش لحاظ از
 و جینت ا یگش ودگ گفتگ و، نیط رف یبراب ر نج ایا در. دارد یمهم

 دارای س تند،یه م ن یزبان−یمفاهمه که البته صرفًا گفتمان یهاراه
 چ ون یمهم  لسوفانیف که گفتمان، مفهوم برخقف. است تیاهم

در مکتب فرانکفورت نن را به ک ار  اپل اتو کارل و هابرماس ورگنی
 کنن  د،یم   اس  تفاده یروش اس  تدالل عققن   ازان  د و در نن ب  رده

 یب را یزی انتظ ار را داش ت ک ه چ نیوگو اگفت طرف از توانیم
 شیس هم خ و یکه من )بر مبن ایطوربه ؛باشد داشتهگفتن به من 

 .میبگو را نن توانستمینم( یبشر یکل عقل در
اس ت و در  نیالت یکایبتانکور که اصالتًا اهل نمر−فرونت رائول

 ش گامانیپ گرید از کند،یم سینخن تدر یفن یعال ۀنلمان در مدرس
 راج   خ ود دگاهید در زی. او نشودیم محسو  یفرهنگانیم ۀفلسف

 ق رار یمح ور گ اهیگ و را در جاگفت مفه وم یفرهنگ انیم ۀفلسف به
 یکاینمر و یجنوب یکاینمر یهاطورخاص بر فرهنگ به او. دهدیم

 گفتمانکه  1«بوشینزاد اتیاله» به توجه با و است متمرکز یمرکز
منظ ور ب ه یفرهنگانیو م یبه مطالعات فلسف است، منطقه نیا جیرا
 .  است مشغول «بودنیفرهنگانیم و یبوشینزاد»

                                                           

1. Befreiungstheologie 

در  ییه  اراه» از «یچرخش  »ک  ه خ  ود نن را  یانوش  ته در او
 ب ه کن د،یم  ،یتوص «بودنیفرهنگانیم» به «بودنیفرهنگدرون
 است «فلسفه از یدیجد شکل» دنبال به که دهدیم نشان لیتفص

 یهاصورت از فلسفه نن یط و ردیدر فلسفه صورت گ «یلیتبد» تا
 یگ  وگفت» یس  و ب  ه فرهن  گ، ه  ر ب  ه مرب  وط «یفرهنگ  ت  ک»
 ب ر یفرهنگ انی م ۀفلس ف بیترت نیبد. شود تیهدا «یفرهنگانیم
 یجه ان ۀشیاند» یبرا را خود و کندیم غلبه «یقیتطب ۀفلسف نظام»

 ,Betancourt) دیگش ایم  «یم یتنظ یابرنام ه یمعن ا به بودن

1997: 102-105.) 
ب ا  میمس تق ارتب اط هاامتزاج اف  مورد در گادامر دگاهید ،نیهمچن

 ب ا را فه م ک ه یدکارت سنت برخقف گادامر. دارد یفرهنگانیفلسفه م
. کن دیم  اجتنا از تقابل سوژه و ابژه  کرد،یم نییتب سوژه ینگردرون

 مفس ر اری اخت با و شده نییتع قبل از روش حسبفهم بر گادامر نظربه 
 اف   امت زاج و یتقق  اث ر در ک ه است یاتفاق فهم بلکه ؛دهدینم رخ

 رخ یکیالکتی د ن دیفرا در. فه م ش ودیم  حاص ل م تن اف   و مفسر
 م تن، و مفس ر از ری غاس ت.  یپاس و و پرس ش تی و ماه دهدیم

 .  کندیم تیهدا را گفتگو انیجر لوگوس نیهمچن و بحث موضوع
چه س مت و  ندیفرا نیاکه  کندیم نییتع موضوع خود ،درواق 

 تیوض ع انگری ب زب ان، ای لوگ وس  نیکن د و همچن  دای پ ییسو
س نت و زب ان  طرهیهم واره در س  انس انفهم اس ت.  یکیهرمنوت

س نت را ب ه  م تن   ،یفعل یازهاین و تیموقع به توجه با یول ؛است
 یخود سؤاالت یبا توجه به امکانات وجود مفسر. نوردیسون درم

 ،نیبن ابرا. کش دیم  چالش به را مفسر زین متن و پرسدیم متناز 
 ح د در دی با بلکه ؛متن است هیفهم نه در ضل  مفسر و نه در سو

 (. Gadamer, 1999: 310f) ردیشکل بگ اف  دو نیا فاصل
ک او  دگاهیارتباط د انگریب تواندیم" انهیم ی"فضا بر گادامر دیتأ

 ب ه فه م یکیالکتی د ن دیفرا در مفسر. باشد یفرهنگانیبا فلسفه م
 کی  ح د در او دهی عق رای ز ؛ب ردیم یپ خود تیمحدود و یتناه

 نی یتع مفس ر یجزم  تی ن براس اس فه م. اب دییم لیتقل امکان
نن  ج  هیاس ت ک  ه نت یایب  از همچ  ون گفتگ و بلک  ه ؛ش  ودینم 

گ اه ند،یفرا نیا در. ستین نییتع قابل طورقط به  ریی مفس ر تغ ین
 درک. ردی گیم قرار یبازنگر مورد زیناز سنت  ییهاجنبه و کندیم

گاه تفاوت  .  است فهم امکان شرط موجود، اف  و نیشیپ ین
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 دس تاورد نیت رمهم مؤل، قصد ای مفسر فهم از تیمرکز ینف
ب ا  ون دیس ت ک ه نن را در پهاامت زاج اف   هیگادامر در نظر دگاهید
نگ رش  نی ا طب  . دهدیم قرار یفرهنگانیفلسفه م یهایستگیبا

حک م م تن را دارد ک ه ب ا توج ه ب ه  گریفرهنگ د یهر فرهنگ برا
 ییفضا در فهم و ندکنیمطرح م هم یرا برا یامکانات خود سؤاالت

 رد؛ی گیم  ش کل ننهاس ت یفکر یهااف  امتزاج حاصل که انهیم
 بلک ه ؛کن د یتلق  گوخود را محور گفت دینبا کی چیه کهیطوربه
 ب ه گفتگ و دانی م در ش،یخ و یتناه و هاتیمحدود درک با دیبا

 .ابندی ورود یباز کی مثابه

 
 یفرهنگانیم یعلوم انسان لوازم و یستیچ. 2

متفاوت ب ا عل وم  یکلبه یعلوم ،یفرهنگانیم یمراد از علوم انسان
 یانس ان عل وم در یانققب  جادیا درصدد که ستیموجود ن یانسان

 یانس ان عل وم سیتأس  م ا قص د ه م حاض ر پ ژوهش در. باشند
 نی ا 1هی رئ وس ثمان میقد نیتا به سبک محقق ستین یفرهنگانیم

 ت نفس «ان هیم» در یفرهنگانیم ی. علوم انسانمیکن یعلوم را معرف
 و است یفرهنگانیم سراسر که میهست مواجه یجهان با ما. کندیم
که خود را  ستین نیشیپ کدستی یاتیح جوام  نن از یخبر گرید

 فرهن گ ای موتل، تحت عن وان مل ت، ام ت، ق وم  یهادر دوره
 یاقتض ا و اس ت یفرهنگ انی م دی جد جه ان. کردندیم یمعرف

و ل وازم  هااختصار مقک به ادامه در. دارد یفرهنگانیم یاشهیاند
  .شودیم انیب یفرهنگانیم یتحق  علوم انسان

 مجموع ه ک ه عل م کی  ن ه درواق  یفرهنگانیم یعلوم انسان
 با یتکامل ینسبت در و ندارند گریکدی با یقاطع مرز که است علوم

 یه  ارتیبص   ب  ه متنب  ه ای   مجه  ز عل  وم نی  هس  تند. ا گریک  دی
 ت ر ی دق انی ب به ای فهم علوم نیا موضوع اام   ؛هستند یفرهنگانیم

 یه اهی مفاهم ه در ال نی البت ه ا ؛است یانسان اتیمفاهمه در ح
 مفاهم ه موتل ،، مناط  از جهان مردمان مفاهمه شامل موتل،
 ف رد مفاهم ه یحت و خانواده افراد مفاهمه شهرها، و کشور مردمان

                                                           

 یدرآماد بار علما ایاکه تحت عنوان مقدمه  ییهاکتاب یدر سنت علم ربازیاز د  1.
مقاوم آن  یدر بخش مقدماه و در ااام اور رساوص ا ال شدندیخاص نوشته م

رساوص  ی. معرفاکردنادیما یبررسا ااناههشات ای هیعلم را با عنوان رسوص ثمان
و  یروشیپا هبا آن علام و نحاو  ییآشنا یبرا یدرواقع در حکم نقشه راه هیثمان

موضاو،،  ف،یاعباارت بودناد از تعر  هیابسط و انتقار آن علم باود. رساوص ثمان
غار   گر،یعلوم د  انیابواب و مباحث، مرتبه آن علم م اذار،انیبن ایمولف  ده،یفا

 آموزش و انتقار علم. یهابا همان روش میانحاء تعل تیاز آن علم و در نها

واس طه وج ود متکث ر و  انس ان ب ه ،. درواق  ش ودیم  خ ودش با
به مفاهمه در  ازیبر فهم ن افزون« خود»فهم  یبرا شیتکه خوچهل

 ب ا نس بت در علوم نیا دهیفا نیترمهم دی. شادارد اشابعاد گسترده
 ییزداخشونت یبرا شانیا شتریب لیم ای تقش ن،یشیپ یانسان علوم

 یاش ن مش کقت حل یبرا یلیتکم یامفاهمه و یجمع اتیح از
ه ر گون ه  البت ه. باش د یفرهنگانیم د  یجد دهیتندر هم ی  هااف  از
 یف رد ست  یاست و ز یفرهنگانیم اتیح اکنون هم یجمع اتیح

 است. یجمع اتیمصداق با حهم
 عل وم جه ان، یفرهنگ انی م تیمتناسب با واقع یعلوم انسان

 و یوستگیپ یتمام با علوم نیا رو ؛ ازایناست یفرهنگانیم یانسان
انحاء  بارههستند. در «گانهی» یدانش حکم در یادشده یدگیتندرهم

 در یفرهنگ انی م یانسان علوم ،یفرهنگانیم ینموزش علوم انسان
 وج ه ب ه تنب ه ب ا ول ی دارند، را قبل یانسان علوم روش همان واق 

 ب  ه لی  م عل  وم نی  ا. خ  ود «یواقع  » و «یک  اربرد» ای   یعمل  
 یزی گر ع ام یمعن ا ب ه «تجربه» از و دارند بودن «یارشتهانیم»

موتل، در س طوح  یهاسنت یفرهنگ تجار  از استفاده و ندارند
 در علوم نیا گفت توانیم ،درواق . نندیبیم مهم اریموتل، را بس

 وی ژه، ب همت داول یهایمرزبند از و اند«گشوده» انتقال و نموزش
و  م ریو یشناخت روش یادامه الگو درهستند.  زانیگر یاسیمرز س

 . شودیم نییتب یفرهنگانیم یو مال  در حوزه علوم انسان مرلهیک
 

 لوگ یپول: مریو یالگو .2-1

 یفرهنگانیگفتگو و تعامل م یبرا یروشعنوان به را لوگیپول مریو
 نن تحق    طیش  را و ه  ایژگ  یو ،یتوص   ب  ه و کن  دیم   ش  نهادیپ
 نیط رف ب ودن میسه مریگو از نظر وگفت شرط نیترمهم. پردازدیم

 اعتب ار و درج ه نیط رف یعن یبراب ر اس ت؛   گ اهیگو با جاگفت در
 یگ  وگفت در. بشناس  ند تیرس  م ب  ه گریک  دی یب  را یکس  انی
 نی ا در. اس ت یگرید از ما فهم ۀنحو یاساس ۀمسئل یفرهنگانیم

 ینس بت ب ه قائ ل و میکنیم یتلق خود همچون را یگرید کرد،یرو
 (. vgl. Wimmer, 1998) میهست یگرید و خود نیب متقارن

تحق    یب را یم ینرم ان تنظ کی تق ارن  نی البت ه ب اور ب ه ا
ه ا در پ ژوهش تم ام م ر،یو نظ ر از معنا، کی به. است لوگیپول

 2یخودمرکزپن دار از دور ب ه دی با یو اجتم اع یحوزه علوم انسان
                                                           

2. Zentrismus 
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 ک  ردیرو. باش  ند یفرهنگ  انی  ش  دن تعام  ل مین  یدرص  دد ع
 شیپ از و محصل یعلم یفرهنگانیم یانسان علوم ای یفرهنگانیم

 قال ب در ل وگیپول روش با توانیتنها م بلکه ؛ستین شده نییتع
 دی با منظ ور نی ا به. برداشت گام نن تحق  راه در یمیتنظ یادهیا
. دی فهم یدرس تموتل، را ب ه یهافرهنگ یهاشهیاند و هادگاهید

 فه م ب ه پ رداختن ب ر اف زون م ر،یو نظر مورد فهم به دنیرس یبرا
 در و چ را یگ رید دی فهم تا کرد تقش دیبا یگرید موض  درست

 تیمش  روع خ  ود اس  تدالل و دگاهی  د ب  ه یش  گانیاند باف  ت چ  ه
 ن ه و اس ت  ی تطب نه او روش که کندیم حیتصر مریو. بوشدیم
 یگ وگفت هم ان ای  ل وگیپ ول او یش نهادیپ روش بلکه ؛الوگید

 (.Wimmer, 2004: 66f) است یفرهنگانیچندجانبه م
 ه ر ریافراد موتل ،، درج ه ت أث ایها و فرهنگ انیم تعامل در
 و ریت أث زانی م ب ه توج ه ب ا م ریو. است متفاوت یگرید بر طرف

تعام ل را از ه م  یه ا چه ار الگ ونن ب ودن دوجانبه ای و جانبهکی
 عقم ت ب ا جانبه کی ریتأث نجای(. در اIbid: 67) کندیم کیتفک

 .ه خواهد شدداد>=< نشان  عقمت با را دوجانبه ری=< و تأث
 یالگ  و .م ن لوو   ایو تگوورایمرکز  ۀجانبووکیو ریتوو  : ۱یالگو 

 :داد نشان توانیم ریمونولوگ را به شکل ز
A => B & A => C & A => D 

بلک ه ه ر  س ت؛یدر ک ار ن یل وگیپ ول ای الوگید الگو نیا در
و  ش ودیمحسو  م  یبربر یفرهنگ Aدر نسبت با فرهنگ  یسنت

و  Aبرود. هدف، بسط س نت  نیبا غلبه بر نن از ب ایکند  رییتغ دیبا
 س میالیامپر ،یاس ت. اروپ امحور گ رید یه اسنت یفنا و نابود

 جال ب. الگوس ت نیا جینتا از ییگراغر  ای یغربزدگ ای یفرهنگ
، Aج  ز فرهن  گ  ز،ی  ( نB, C, D) گ  رید یه  افرهن  گ ننک  ه

از  ری غ یه افرهن گ واکنش. کنندینم لحاظ را گرید یهافرهنگ
 دیشد ینف از: باشد متفاوت کامقً  تواندیالگو م نیدر ا Aفرهنگ 

 . چرا و چونیب دیتقل تا
عمل کنند  یانفعال کامقً  که است نیها اواکنش نیا مشترک حد
مونول وگ  یالبته الگ و ؛نداشته باشند Aبر فرهنگ  ریاز تأث یو سهم

وج ود  توان دیم  یطور کامل امکان تحق  ن دارد و ص رفًا تاح دبه
رواب ط دوجانب ه  یانس ان ۀدر هر صورت در جامع  رایداشته باشد؛ ز

 ا وج ودب  ک ه اس ت غر  دیفرهنگ جدبارز نن  ۀوجود دارد و نمون
 .ردیپذیم گرید یهافرهنگ از یراتیتأث تیغر ، درنها ۀفرض غلب

 ب ه ت وانیم  را الگ و نیاجانبه. دو  و جانبهکی ریت  : 2 یالگ 
 :داد نشان ریشکل ز

A => B & A => C & A => D & B => C 

اگرچه ممکن اس ت  شود؛ینم محق  الوگید زین الگو نیا در
 یالگو برا نیبگذارند. در ا ریفرهنگ تأث کیدو فرهنگ موتل، بر 

 دهی را ناد B ،Dهس تند؛  براب ر گ رید یهافرهنگ ۀهم Aفرهنگ 
را  Cو  داندیرا سرمش  م Aالگو  نیدر ا Bرا.  D زین Cو  ردیگیم

 (.Wimmer, 2004: 68بربر )
 لی الگ و ش امل م وارد ت نی ا .متقابل یتاحد ریت  : 3یالگ 

 :شودیم
A <=> B & A => C & A => D 

 :باشد داشته ریشامل موارد ز یترمتنوع مراتب تواندیم ای
A <=> B & A => C & A => D & B => C 

 :باشد ریشکل زبه تواندیم تینها در ای
A <=> B & A <=> C & B <=> C & B <=> D & A => D 

دوجانبه برقرار اس ت؛  راتیها تأثفرهنگ ۀهم نیب الگو نیا در
 نج ایدارد. در ا D یرو جانب هکی  ریت أث Cم ورد  کیا فقط در ام  

فرهن گ  ،مث ال ی. برادارد یانتواب جنبهکامًق  یوانتقال فرهنگنقل
A یمبه  تواندC  وD ب ه  ،مث ال یب را یول  ؛عققه داشته باشدB 

من د باش د. عققهها فرهنگ ۀهم به نکهیا اینداشته باشد؛  یاعققه
 یبرخ  در و طرف هکی  م وارد یبرخ  در تواندیروابط م یاز طرف
 فه م ای وانتق ال نق ل از یموتلف  مرات ب س رانجام. باشد دوطرفه

 . دارد وجود یفرهنگانیم
 ش کل الگ و نیاساس ابر یقیتطب ۀفلسف که است معتقد مریو
 در ،دباش  دوجانب ه ۀرابط  جانبهکی ۀرابط یجابه اگر. است گرفته

ک ار  رگ ذار،یتوس عه در فرهن گ تأث اس تیس یج اصورت ب هنیا
 .شودیم نیگزیمشترک توسعه در هر دو فرهنگ جا

  .ل  یپ ل ای کامل ۀدوجانب ریت  : 4یالگ 
ب ه  س ت،ا یفرهنگ انیدر تعامقت م یالگو که اف  نرمان نیا

 :شودیم یبندصورت ریشکل ز
A <=> B & A <=> C & A <=> D & B <=> C & 

B <=> D & C <=> D 
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 ،یسنت هر یبرا که است نیا یفرهنگانیم ۀفلسف یاساس اصل
 نی ا ،یانس ان یواقع  جه ان در. دارد وجود یاگانهیب مقابل   سنت
 داش ته براب ر یرگذاریها تأثسنت نیا که شودیم محق  یوقت الگو

 ریموتل  ، ب  رهم ت  أث یه  اس  نت تعام  ل، تیوض  ع در. باش  ند
 (.Wimmer 2004: 69-70) گذارندیم

اع  م از  یارابط  ه س  نت دو نیب   یوقت   الگوه  ا نی  ا ۀهم   در
 ای  یق و یارابطه است ممکن شود،یم برقرار دوجانبه ای جانبهکی

 ه م و اس ت صادق مونولوگ ۀدربار هم مطلب نیا. باشد ،یضع
مونولوگ  یهمان الگو ریز یالگو ،عنوان مثال به. لوگیپول ۀدربار
 ک انیپ. دهدینن را نشان م یحاالت موتل، اثربوش یول ؛است
ت  ر ن  ازک ک  انیپ و یق  و ۀعقق   و ریت  أث ۀدهن  دنش  ان ت  رمیض  و
 :است ،یضع ۀعقق و ریتأث ۀدهندنشان

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ۀرابط  ه ر اس ت، دوجانبه روابط ۀهم گرچه زین لوگیپول در
 ۀرابط  کی  در نکهیا ضمن باشد؛ یقو ای ،یضع تواندیم دوجانبه
 ط رف و یق و گ ریط رف دطرف ب ه  کیعققه  تواندیم دوجانبه

ل وگ را  یپ ول موتل، حاالت. باشد ،یضع مقابل طرف به گرید
 نشان داد:  گونهنیا توانیم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 ۀعقق گرید فرهنگ به تواندیم یفرهنگ هر د،ینیبیم کهگونهنن
 ش تریب عقق ه گرید فرهنگ به و باشد داشته کم ریتأث نن یرو ای کم
(. Wimmer, 2004: 71) باش د داش ته ش تریب ریت أث نن یرو ای 
 ل وگیپ ول یب را عقق ه و ریت أث ش دت براس اس توانیم رونیازا

 تی موفق زانیم رات،یتأث نیا شدت. کرد میترس یموتلف یهاالگو
 یفرهنگ انیم ۀفلسف ۀفیوظ. دهدیم نشان را لوگیپول تیجامع و

داش ته  را تی جان ب اکثر دی الگوس ت و نبا نیا یفیصرفًا بسط ک
 (.Ibidباشد )

: اس ت یبن دجم  قابل ریز صورت به لوگیپول یالگو لوازم
 ی  ۀداع؛ کن  ار گذاش  تن گفتگ  و نیبراب  ر ط  رف گ  اهیقائ  ل ب  ه جا

تقش برای فهم درس ت  ؛خود دگاهید یو مرکزپندار یانگارمطل 
کوشش برای  ی؛گرید دگاهید رد ای رشیدر پذ یسعجای  دیگری به

 موض   فه م یب را ت قش ب ر اف زون ه ر تفک ر یفهم منط  درون
 ،یاش هیبراساس فرهنگ، بستر اند یگرید فرهنگ یبررس. یگرید

را  یاها مسئلهدر پژوهش ؛اولاصطقحات و براساس مناب  دست 
 تی و اهم ریمتفکران م ورد بح ث ت أث ۀشیکه در اند میانتوا  کن

 گ رید یفرهنگ  س تیز فه م یب را یراه  ع قوهه بداشته باشد و 
 .شود محسو 

 
 الوگید: مرلهیک یالگو .2−2

. در دان دیم  یاز سنت س قراط برخاستهرا  الوگید یالگو مرلهیک
برابر دارند، همه در  گاهیجا بحث نیطرفتمام  ،محاورات افقطون

 ب ه الوگی ، رواب ط ق درت در دندیجویممشارکت  فعاالنهگفتگو 
 نیبن ابراهمه حس احترام حاکم است.  انیو در م رسدیم حداقل
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 ۀهم  مشارکت حاصل ،ردیگیشکل م یالوگید نیکه در چن یفهم
 (.Kimmerle, 2005: 99ffگفتگو است ) یهاطرف
 گ اهیجا ی: براب راز ن داعب ارت الوگیتحق  د یهاشرطشیپ
 موض وع داشتنتیها، اهمتفاوت حفظ نیع در الوگید یهاطرف

 یه اط رف 1یگش ودگ ،یمح ورها، استداللطرف یبرا الوگید
 اتع ان الوگ،ی د یه اطرف یروان البته و یکیزیف حضور الوگ،ید

 گ وشو  یعقل کل کیبه سهم محدود خود در  الوگید یهاطرف
 (.Ibid: 102ff) یگرید به سپردن

 و یهمراه  ،یزم انه م مرل ه،یک نظ ر از الوگید یاصل شرط
 حف  ظ نیع   در نی. ط  رفاس  ت الوگی  د نیط  رف گ  اهیجا یبراب  ر

 یب را براب ر گ اهیجا ب ه قائلید با یها و حفظ منزلت انسانتفاوت
 نیط رف. باش ند نداشته نییپا به باال از نگاه و باشند یگرید و خود

 خاس تگاه، در تف اوت جمل ه از یموتلف یهاتفاوت است ممکن
ه ا تف اوت نی ا ب ه توجه. باشند داشته رهیغ و یافتگیتوسعه سنت،

ام ر ب ه کاس ته  نیا رایز ؛کندیم فایا الوگید در یمهم ارینقش بس
 منظ ور ،نیهمچن . شودیقدرت منجر م یهاشدن روابط و نسبت

 ه دف براب ر گ اهیجا ب ر اف زون نیط رف ک ه اس ت نیا یتساو از
 حیاز س ر تف نن و تف ر الوگی د نیبنابرا ؛کنند دنبال زین را یمشترک
 .شودینم دنبال
. اس ت نن موض وع ب ه مرب وط الوگی د تحق   دوم شرطشیپ

داش ته  تی کنن دگان اهمش رکت تم ام یبرا دیبا الوگید موضوع»
کنن دگان در از نن داش ته باش ند. ش رکت یفهم اساس همهباشد و 

مدام ب ه موض وع بازگردن د و هم واره  الوگید نیدر ح دیبا الوگید
 .(Ibid: 107) کنند عرضهخاص خود را  دگاهید دیبا

 الوگ  ی  اس  ت. د یمح  وراس  تدالل الوگ،ی  د س  وم ش  رط
 دهدیم توجه مرلهیک. رودیم شیپ استدالل براساس یفرهنگانیم

 و گرف ت نظ ر در الوگید ییعنوان هدف نهابه دینبا را استدالل که
اس تدالل درس ت  ص رفاً  اس تدالل از منظ ور ک ه کندیم حیتصر

 نیو در ح  اورن دیب یبلک ه ممک ن اس ت اف راد اس تدالل ؛ستین
 (.Ibid: 108متوجه اشتباه بودن استدالل خود شوند ) الوگید

 ،یفرهنگ انیم الوگید شرطشیعنوان پبه مرلهیک چهارم شرط
گش وده ب ودن  ایبه معن  صرفاً  یگشودگ نجایاست. در ا یگشودگ

                                                           

1. Offenheit 

بلکه به  ؛ستیفرهنگ و سنت او ن گاه،ینسبت به طرف مقابل و جا
ما قاب ل  یکه برا  باشدیهم مچیزی  نسبت به نن یگشودگ یمعنا

 لی ب ه دل ننچ ه را )احتم االً  ک ه است مهم الوگید در. ستیفهم ن
کن  ار   یو س  ر مینکن   یتلق   ارزشیب   م،یفهم  یه  ا( نم  تف  اوت

 یگ رید اف ت  یعنوان درک و درو به مکنی توجه نن بهبلکه  ؛مینگذار
 در نیط رف ی(. گش ودگKimmerle, 2005: 109) میمعتبر بدان

 زی ن یگ رید ارتب اط َاشکال اخذ و رشیپذ ۀننها نماد یعنی الوگید
 گریک دیاز  دی با البته و توانندیم الوگید یهاطرف ۀهستند و هم

 یه اراه و مفاهم ه یابزاره ا با نسبت در یگشودگ نیا. »اموزندیب
 در م ا. س تین جیب ه نت ا یوجود دارد و صرفًا گش ودگ زیمفاهمه ن

متفاوت مفاهم ه و  یهاراه و ابزارها به نسبت یفرهنگانیم الوگ  ید
 در. میدان ینم یگفتمان−یها را صرفًا زباننن و میاگشوده زیتعامل ن

 س تین یینه ا نی یتع یمبن ا یعققن  اس تدالل روش صرفاً  نجایا
(Ibid: 16»). 

 یه اط رف یروان  و یک یزیف حض ور مرل ه،یک پ نجم شرط
 یرکقم یوج وه و ابع اد ارتب اط غ ،یاست. چون از نظر و الوگید

 در زی ب دن، حال ت چه ره و ص دا ناشاره، زب ان  ما،یمانند نگاه، ا
 شش م ش رط؛ اس ت مه م اریبس یگرید به دگاهید و موض  انتقال

. اس ت یکل  عق ل کی  در یگرید و خود محدود سهم به اعتراف
 الوگی د یهاطرف از کدامچیه یهادگاهید به وابسته الوگید ۀجینت
 ای  ش ود محق   الوگید انیپا در است ممکن که یاجهینت. ستین

گفتگو  یهاطرف از یکی موض  کمال و تمام اخذ ایمعن به نشود،
 ۀج ینت کی به دنیرس الوگید هدف. ستین یخود دگاهید ترک ایو 

 خ ود تحق   الوگ،ید یقیحق ۀجینت و هدف بلکه ؛ستین محصل
 در. اس ت ه دف نفس ه،یف الوگ،ی(. دIbid: 108) است الوگید
مطل ب را ب ه  نی ا ت وانیم  زی ن یافقطون−یسقراط یهاالوگید
تحق   ص رف بلکه ،یینها موض  نه الوگید ۀجینت که دیوضوح د 

 نی ا س تی اج ار الوگی د در ننچ ه ،نیبنابرا. است الوگید خود
ه ا نن ک ه دی بگو گ رانید ب ه توان دیو م دیاست که هر فرد تنها با

 (.Ibid: 115) برسند توانندینم یزیعقل خود، به چه چ ۀواسطبه
 محق   دیبا زین یگرید شرط یفرهنگانیم الوگید تحق  یبرا

 شرط نیا. داندیم یفرهنگانیم الوگید روش را نن مرلهیک که شود
و  یه ا گش ودگ. تنها با گوش سپردن اف  شودیم دنیشن به مربوط
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و فه م  دگاهی ب ر د ص رفاً  همه الوگید در اگر. شودیفهم حاصل م
 باش د، بس ته یگ رید یرو ب ه شانیهاکنند و گوش یخود پافشار

ط رح »رخ نوواه د داد.  یریادگی فهم مش ترک و  الوگ،ید اساساً 
 خ و  ب ه من وط نوس ت ۀوهل  در یفرهنگ انی م ۀفلسف یاگونه

 و یگ ریس پردن، دبر گوش یمبتن الوگ  ید نیدادن است. در اگوش
 ظ اهر م ن ب ر را خ ود نیمع  یامس ئله ب ه پاس خ در یو فرهنگ

 Kimmerle, 1991: 8) «است هنر کی خود دنیفهم. »سازدیم

& Kimmerle 1994: 127). 
که  دیشیاند یالوگید به توانیم ،یادشده طیکردن شرابرنورده با

 گ اهیجا یباشد و ضمن برابر زینماحترام ۀدوجانب یگشودگ مستلزم
 نجام دیب دیها، به تعامل مفکننده و حفظ تفاوتشرکت یهاطرف

 دی جد یه ادگاهید. »شودحاصل  دیجد یهاحلراه و هادگاهید تا
 و درک ب ه بلک ه ش وند،ینم  خ اص ۀمس ئل کی  ب ه مربوط فقط

 نی ا. انجامن دیم زین یگرید فرهنگ زین و خود فرهنگ از افتیدر
 هس تند ایپو یانیجر یپ در و کنندیم یبانیپشت را الوگید هادگاهید
(Kimmerle, 2005: 51»). «ۀج یب ه نت الوگی د نی اگر ا یحت 

 دیمفنن را  توانیهم نرسد، م یبه فهم مشترک ایمشوص و مشترک 
 گ ر،ید یه ادگاهیشناخت د ۀواسطبه  الوگید نیدر ا زیرادانست؛ 

گ اه خود ۀشیاند بر غالب میمفاه و هافرضشیپ به  و میش ویم  ن
 ب ه ک ه الوگی د ۀج ینت نیترکم نیبنابرا. میکشیپرسش م ها را بهنن

 ,Kimmerle) اس ت یخودشناس  اس ت، مه م اریبس خود ۀنوب

1994: 128.) 
 ندیفرا شد، طرح یفرهنگانیم دگاهید از بوش نیا در تاکنون ننچه

 و گفتگ و نی ب ود ک ه در نن ا ییهاحوزه مواظب دیبا اام   ؛بود دنیفهم
. ش ودینم  متحق   م دنظر، مفهوم دنیفهم یعنی دن،یفهم ای مفاهمه

 اریبس  3دنی و بدفهم 2دنی نافهم ۀمس ئل 1،دنی بر فهم افزون ،نیبنابرا
 ب ا جوام   س طح در البت ه ؛داش ت توجه زین هابه نن دیمهم هستند و با

 دنی نفهم ه ا،گ روه و اف راد انیم متنوع یهایهمپوشان وجود به توجه
 از امک ان ح د ت ا دی با و است مهم اریبس ننچه. افتدینم اتفاق مطل 

تف اهم و ب روز ت نش،  س وء ب ه ک ه اس ت دنیبدفهم کاست، نن زانیم
 .دیانجام خواهد هاگروه و افراد حذف ایاختقف و تشنج 

                                                           

1. Verstehen 

2. Nichtverstehen 

3. Missverstehen 

 یش گفت جیب ه نت ا یعل وم انس ان یهاپژوهش در دنیفهم−نا
: نوردیم  یمث ال دنی فهم−ن ا نی ا یب را م ریو. است شدهمنجر 
 جن و  اق وامدرب اره  ییکایو نمر ییشناسان اروپازبان از یتعداد

 ان ددهیرس  جهینت نیا به سرانجاماند و داده انجام یمطالعات کاینمر
را ب ه  یورززب ان یاساس شرط رایز ؛ندارند یزبان فرم اقوام نیا که
 نی ا لی دل مریو! ندارند یخردورز و یعقل اعمال در یناتوان لیدل
 اقوام نیا پژوهش نیا در که کندیم ریتفس گونه نیا را بیعج جهینت
 یتقش  چیه  پژوهشگران لیدل نیاند و به همشده دهینام «یبدو»

 نن متف اوت یخردورز و تدبر نحوه به نسبت یگشودگ و فهم یبرا
 ,Wimmer) انددانسته یها را فاقد فرم زباننن نیبنابرا و نکرده اقوام

2004: 14.) 
 

 کیآنالوژ کیادهرمال: هرمنوت یالگو .2−3

 ۀفلس  ف یکیهرمن  وت نیاز متفک  ر یک  یعن  وان رام ادهرم  ال ب  ه
. مس ئله پ ردازدیم  یکیهرمنوت سنت به همه از شیب یفرهنگانیم

 لی دل نیاست ب ه هم  تیحائز اهم اریبس یو یبرا دنیفهم و فهم
در بس تر  کی هرمنوت» ده،ی خ ود برگز ش هیاند یرا که ب را یروش

 .(Mall, 1996: 20) اس ت دهی نام «یجهان ۀفلسف یفرهنگانیم
 اوو س نت  یگ ریفه م د یراه ب را نیرا بهتر یکیمال روش هرمنوت

از نظر مال، فهم هر س نت از خ ود . (Mall, 1996: 21) داندیم
 یارابط ه ص ورت نی ا به و است یگریاز سنت د یدر گرو فهم و

 ت ا معن ا کی  ب ه. دارد وج ود یگ رید و م ن فهم انیم یکیالکتید
 ناقص است.  شیفهم من از خو اساساً  نباشد، یایگرید

 ای   یکیه  ر س  نت و فرهن  گ موض  وع فه  م هرمن  وت نیبن  ابرا
 ۀرابط   نیاس  ت. در چن   یگ  ریس  نت و فرهن  گ د یس  تایبرابرا

 نن مال که کرد کیتفک هم از را رابطه نوع چهار توانیم یکیالکتید
وج  وه  نی  . انام  دیم   «یکیهرمن  وت یچه  اروجه کی  الکتید» را

. فه م 3 ؛یگ ری. فهم من از د2. فهم من از خود؛ 1ند از: ا عبارت
وج  وه را  نی  از م  ن. م  ال ا یگ  ری. فه  م د4از خ  ودش؛  یگ  رید

 گ   ریب   ا د ییفرهن   گ اروپ   ا یکیالکتی   ارتب   اط د یبررس    در
 یه اچ الش نیت رمه م از یک یک ه  کن دیم  حیتش ر هافرهنگ

 ق ا،ینفر ا،ینس  انی م یگ وگفت امروزه: است یفرهنگانیم کردیرو
 :اس ت همراه چهارجانبه کیالکتید ینوع با اروپا و نیالت یکاینمر
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 و انی ه ا، ادفرهن گ از اروپ ا فه م .  خ ود؛ از اروپا فهم .ال،
 از ییراروپ ایغ یفرهنگ یهاحوزه فهم .ج ؛ییراروپایغ یهافلسفه
 از اروپا.  ییراروپایغ یهافرهنگ فهم .د خود؛

 یگون ه نامگ ذار نی وج وه را ا نیا شتریب حیمنظور توضمال به
 یه اتف اوت هم ه وج ود ب ا خود، کیهرمنوت ،اول وجه: کندیم
 کی هرمنوت ،سوم وجه گانه؛یب کیهرمنوت ،دوم وجه ؛یفرهنگانیم

 یگ رید توسط گانهیب کیهرمنوت ،چهارم وجه ؛یگرید توسط خود
(Mall, 1996: 2). ننچه از نظر م ال مه م اس ت، وج ه  نجایدر ا

 خ ود ،ی یگراتی مرکز یمدعا با وجودچهارم است که در نن اروپا 
 دنیویژه در عصر مدرن، به نام فهم . اروپا بهشودیم یگرید فهم ابژه

 ای  گ رید یه ابوده است که در ننه ا فرهن گ ییهامشغول مونولوگ
 در. اس ت ش ده تص احب زور به ای و نداشته خود ابراز یبرا یمجال

، ش ودیم محسو  یلیتقل یندیکاربرد که فرا−کیهرمنوت ندیفرا نیا
 .  است شده مطل  و افتهیاروپا رجحان  یسنت خود

 باف ت ب ه یخ ود ۀشیاند یساختارها دن،یفهم نام به عقوه به
 خواس ت نی ا لیت زیچ همه  یطر نیا به و است شده منتقل گرید

 مبلغ ان یبرخ  به توانیم ،مثال یبرا. است گرفته قرار یخود فهم
 ری نظ ییه ازب ان ادیشناسان اشاره کرد که با تقش زقوم ای یمذهب

را  یگ رید نک هیا یا نه ب راام   ؛رندیگیم ادی را تیسانسکر ای ینیچ
 نی ننها را بشناس ند. در ا گرانید نکهیا یبفهمند، بلکه در اصل برا

 شیخ و فهم مشغول هنوز که گانهیب یگرید تا شودیم تقش انیم
 ای  یخ ود ام ر از یانعکاس  ب ه و کند رییتغ یتات یاگونه به است،

 .شود لیتبد یغرب
 ییشناسا یکیهرمنوت یچهاروجه رابطه در تقابل گونه سه مال

 تنه ا یگ رید مدل نیا در ی:کیهرمنوت یهماننیا مدل. 1: کندیم
 مطالع ات. شود فروکاسته یخود امر به که شودیم دهیفهم یزمان

 زی. مدل تما2 ؛هستند الگو نیاز ا یاگونه هاییاروپا ۀشناسانشرق
 اساس اً  ک ه شوندیبسط داده م یحد به زهایتما مدل نیا در :کامل

 دو رد با مال. شودیفراهم نم گانهیخود و ب انیم یفهم چیامکان ه
 کی  هرمنوت» یعن  ی خ  ود دگاهی  د ارائ  ه یب  را را راه ب  اال، م  دل
 یاگون ه مستلزم موجود تیوضع او نظر از. کندیم باز «کیننالوژ

 یایفلس ف سنت چیه کیهرمنوت نیا در. است یفلسف کیهرمنوت
 در س وم ام ر. کند مطل  را خود رفتار و دنیشیاند مدل ندارد ح 
 یفرهنگ انی م−یفلسف میاز مفاه یامجموعه پرتو در دیبا سهیمقا

 ۀروش ماتق دم و ب ه واس ط یعنوان نوعبه تواندینم و شود حاصل
(. Mall, 2000: 112ش  ود ) تی  تثب ینیش  یپ یف  یتعر ۀارائ  

 تی حما نن از یفرهنگ انی م ۀمال که فلس ف کیننالوژ کیهرمنوت
 و ی یگراتینسب ۀانیم در و یهماننیا و زیتما ۀانیم در یراه کندیم

 از و ده دینم  لیتقل را یزیچ مدل نیاست. ا یفرهنگ ییگراتات
 انی م مطل   یناس ازگار ت وهم نیهمچن  و مطل  یسازگار توهم

 .کندیها اجتنا  مفرهنگ
 یهایپوشانهم در اشتراک نقاط دنبال به کیننالوژ کیهرمنوت

 زیتم ا و یهم اننی ا دگاهیهاست. از نظر مال هر دو دفرهنگ انیم
 ییه ایدو فرهنگ، همپوشان انیهمواره م رایز ؛ل توهم هستندکام

 هم  ان دنب  ال ب  ه درس  ت کی  ننالوژ کی  هرمنوت ک  ه دارد وج  ود
 ه ایپوش انهم نی ا ک ه کن دیم  حیتص ر مال. هاستیپوشانهم

 Mall) ن دینیم  دس ت به تجربه در بلکه ؛ستندین یشناختیهست

قان  کردن  یبه معنا دنیبر فهم کیننالوژ کی(. هرمنوت46 :1996
 یمعن ا در را دنی فهم بلک ه ؛کن دینم ین پافشارکردمتقاعد  ایو 

 اجازه ما به و کندینشاندن طرح م−عقب −را−خود−یبرا−ییتوانا
 . میانداشته ینقش چیه نن میتقو در که میبفهم را یزیچ نن دهدیم

را  دنی  فهم ریتفاس   یتم  ام گان  هیب ک،ی  ننالوژ کی  در هرمنوت
 توج ه دی باش وند.  دهیفهم دیکه با کندیم تیهدا یریعنوان تفاسبه

 یب را تنه ا. س تین میتقو قابل تمامه به کیننالوژ یگرید که داشت
 در. کن د خل   خ ود خ اص ریتص و یمبنا بر که است ممکن خدا

 ۀدر کن ار س وژ یاس وژه یکیهرمن وت ۀس وژ ک،ی ننالوژ کیهرمنوت
 ک ردیرو ۀس وژ هم ان بلک ه ؛س تین یویو ت ار یفرهنگ  ،یتجرب

. باش د مک انیب یمندمکان نیع در تواندیم که است یفرهنگانیم
 تی کل ای  یشمولهمه تا دهدیاجازه م 1«مکانیب یمندمکان» نیا

خ اص و مج زا  یفلس ف یهاسنت تحق  امکان با یفلسف تیعققن
گاه امر نیا به همواره یایکیهرمنوت ۀسوژ نیچن. ردیگ قرار وندیدر پ  ن

. باش د گ رید یاس وژه توانس تیم  2یانض مام ۀسوژ هر که است
موض   و  توان دیاس ت ک ه نم  نی ا دلی لبه  یمعمول ۀسوژ یخام

 ؛مواض  متع دد درک کن د انیدر م یعنوان موضعخود را به افتیره
خ ود را  موض  که  دکنیما را قادر م یکیهرمنوت ۀا طرز تفکر سوژام  

 .میو تسامح الزم را داشته باش میدرک کن دگاهید «کی»عنوان صرفًا به
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2. konkretes Subjekt 
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 ،یاز نگرش سنت یولش: فرارو یفرافرهنگ دهیا .3

 یفرهنگانیو م یچندفرهنگ

اس ت. ب ه  1ولفگانگ ول ش ،یفرهنگانیم کردیرو نقادانجمله  از
 ک ه است مطرح یکل دگاهید سه فرهنگ مقوله با رابطه دراو  دهیعق
و  2یچن دفرهنگ(، یه ردر)یس نت ک ردیرو ب ه ت وانیم بیترت به
 س ه نی ا یه ایاشاره ک رد. او ب ا برش مردن کاس ت 3یفرهنگانیم

 نگ رش. به نظر او کندیدفاع م یفرافرهنگ دهیاز اسرانجام  ان،یجر
بالفع ل جوام    طیمتناسب با ش را یفیهم از نظر توص یفرافرهنگ

 امروز مسائل حل یبرا تواندیم یاست و هم از نظر هنجار یبشر
 در یس نت نگرش به ابتدا ولش، روش از یالگوبردار با. باشد دیمف

 یری گشکل ندیفرا اختصار به و شود خته میپردا فرهنگ خصوص
 . شود می انیمفهوم ب نیا

 اه انیو پرورش گ یکشاورز نهیابتدا در زم cultura ینیالت مفهوم
و ت امس  5اراس موس 4،س رویچ ون س یمتفکران  یول ؛کاربرد داشت

 یبش ر ب را 8خققان ه یو اس تعدادها 7پ رورش روح یاز نن برا 6مور
 1684استفاده کردن د. در س ال  یدر جامعه مدن کامل شهروند تحق 
 دنی نام یب را را اص طقح نی ابار  نینوست یبرا 9پوفندورف لیسموئ

 .برد کار به یمل و یاجتماع ،یانسان یهاتیفعال از یامجموعه
 یفرهن گ دارا ک ه شد یمدع 10هردر دیگوتفر وهانیادامه  در

 یمرزبن  دو  12تی  قوم تی  ثبت 11ی،س  ازس  ه مشوص  ه همگ  ن
را  یبش ر اتی اس ت. ب ه نظ ر او فرهن گ ک ل ح 13یفرهنگانیم

منف رد و خ اص اس ت و  یبه قوم دیهمواره مق کند،یم یبند قالب
. به نظر هردر سعادت شودیم ملل دیگر از ملت کی زیتما وجبم

 دیگ رخ ود و ن زاع ب ا  یفرهنگ  انتیحف ظ ص   ی هر قوم از طر
نگرش هر فرهنگ همچ ون  نیشود. براساس ایم نیها تأمفرهنگ

                                                           

1. Wolfgang Welsch 

2. multicultural 

3. intercultural 

4. Cicero 

5. Erasmus 

6. Thomas More 

7. Cultura animi 

8. Cultura ingenii 

9. Samuel von Pufendorf 

10. Johann Gottfried Herder 

11. homogenization 

12. Ethnic consolidation 

13. Intercultural delimitation 

 ه ا فرهنگ دیگ رمستقل است که در تقاب ل ب ا  ییقلمرو ای رهیجز
از ق رن  یتلق نیامعتقد است که  ولش. ابدییمو انسجام  تیتمام

 اس ت ب وده پ ردازانهی نظر اجم اع م ورد ب اً یهجدهم تاکنون تقر
((Welsch, 2001: 59-62. 

تح ت عن وان  یگ رید ک ردیرو ینگرش سنتاین از  گذر یبرا
 نا اجت یبرا ریاخ یالگو ،درواق . شودیمطرح م 14یچند فرهنگ

ک تس اهل برموتل،  یهافرهنگ نیباز مواصمه  . کن دیم  دی تأ
 زی نممسالمت یستیهمز ینوع که است نن بر یچندفرهنگ یالگو

 ک ردیرو نی ول ش در دل ا نظ ر ب ه. کن د ج ادیا ه افرهن گ انیم
 نگ  رش. در ک رد مقحظ ه را یه ردر عناص  ر ت وانیهمچن ان م 

 یب ودگهمگ ن و ه افرهنگ انیم یمرزبند همچنان ،یفرهنگچند
 ه ر ک ه یزم ان ت ا ،نیبن ابرا. ش ودیم  گرفته مفروض ننها یدرون

و  کن دیف رض م  کپارچهیخود را همگن و  یدرون عناصر فرهنگ
 نزاع در رد،یگیم نظر در یمشوص یمرزبند یگرید وخودش  نیب

 ح اً یتلو یچن دفرهنگ یالگ و ،نیبنابرااست.  گرید یهافرهنگ با
 ننها تیتقو به مسائل، حل یو به جا ورزدیم اصرار زیتما وجوهبر 

 .زندیم دامن
 یالگو ،یچندفرهنگ کردیرو از یناش یدهایترد از گذار یبرا

تعام ل  ج ادیا انی جر نی ا ه دف. شودیم مطرح 15یفرهنگانیم
 ک ه یط ور ب ه ؛اس ت موتل ، یه افرهنگ انیم گفتگو و ندهساز
 معتق د ول ش. شود فراهم ها فرهنگ انیم ارتباط یبرا انهیم ییفضا

 یس نت نگ رش بن دیپا میرمس تقیغ طور به زین کردیرو نیا که است
اس ت و  یو ظ اهر یس طح یفرهنگ انیم حل راه او نظر به. است

 یمث ل نژادپرس ت یب ا مس ائل یاش هیر ط ور ب ه تواندینم گاه چیه
. کن د برخ ورد یق وم تعص بات و یالملل نیب منازعاتو  یفرهنگ

 است، مطرح مستقل و مجزا یهافرهنگ دهیا که یزمان تا ،درواق 
 ط رح یب را ول ش. بود دواریام داریپا حلراه کی ارائه به توانینم

ب ه  که−فرهنگ  یکار خود را با نقد نگرش سنت ،یفرافرهنگ یالگو
ه م حض ور  یفرهنگانیو م یچندفرهنگ یاو در ضمن الگو گمان
 .کندینغاز م −دارد

)همگ ن ب ودن،  فرهن گ از یس نت نگرش یهامؤلفهبه نظر او 
در جوام   یو هنجار یفینظر توص از(، یزطلبیتما و تیقوم تیتثب
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خ ود  یدرون یدر مرزها ی. جوام  مدرن حتستندیمدرن قابل دفاع ن
س ون گف تن رو هستند و  همتنوع روب یو اجتماع یرفتار یبا الگوها

 طیش را ب ا و دارد کیدئولوژی همگن، ب ار ا یفرهنگ یهااز صورت
و  یچندفرهنگ معاصر جامعه ،درواق . ستین سازگار امروز یویتار

 از بح ث گرید یاست. از سو یموتل، زندگ یهامشتمل بر سبک
قف نگ رش ب رخ رایز ؛معنا ندارد یقوم یهاارزش تیتثب و میتحک

مس تقل  یه ارهی موتل ، را همچ ون جز یه اه ردر ک ه فرهن گ
 میرو هست هروب یزندگ یهاوهیاز ش یمتداخل یدانست، با الگوهایم

 گذارد. ینم یها باقفرهنگ انیم یمرزبند یبرا ییجا که
و  یاس ت ک ه مرزبن د یاگونه ها بهو امتزاج فرهنگ یوتگینم

 ک رده لیتبد یالیخ و یفانتز نگرش کی به را ننها انیم زیتما جادیا
است که ب ا ه ر  نیاز فرهنگ مستلزم ا یسنت یتلق سرانجام. است

ما نباش د، برخ ورد خص مانه  یقوم یکه متناسب با باورها یزیچ
ک  ه متناس  ب ب  ا  میرا ج  ذ  کن   یزی  چ و ص  رفاً  میداش  ته باش  

 ینژادپرس  ت ب  ه یج  داطلب ن  وع نی  اخودم  ان اس  ت.  یه  اارزش
و فه م متقاب ل ش ود یم منجر یاسیس منازعات و جنگ ،یفرهنگ

 یهمک ار و یهمب ود ،نیراد. بن ابکن یم  یها را منتففرهنگ انیم
ادام ه  در ک ه اس ت س ریم یفرافرهنگ  یالگ و در ه افرهنگ انیم

 را یفرافرهنگ دهیا موتصات ولش. شودیم انینن ب یموتصات کل
 در .(Ibid: 64-67) ده دیق رار م  ک رویدر دو سطح م اکرو و م

 :شودیاشاره م ریز موتصات بهکقن  ای ماکرو سطح
 تیخاص   از منظ  ورش  دن(:  یا)ش  بکه ن  گینتورک .ال  ،

ن وع  چیه  گریاست که د نیا هافرهنگ شدن یاشبکه ای نگینتورک
 ؛ک رد مح دود خاص یمل فرهنگ کی به توانینم را یزندگ سبک

 یه ایوابس تگ و تع امقت مه اجرت، مث ل یعوامل پرتو در رایز
 اخ  تقط و زشی  نم ب  ا یجمع   ارتب  اط یه  اس  تمیس و یاقتص  اد

 یاان دازه ب ه ه افرهنگ نفوت گستره. میهست رو هروب هافرهنگ انیم
 بش ر، حق وق مث ل یمش ترک یهادغدغه جوام  همه در که است

  ؛شودیم دهید یطیمح ستیز بحران و یستینیفم یهاجنبش
 ونیداس یبریه از منظ ور(: ب ودن یا)دورگ ه ونیداسیبریه . 
و  گانهیب یفرهنگ امر کی یبرا پیشتر ننچه که است نیا هافرهنگ

 لیتب د نش نا و مت داول یادهیپد به اکنون شد،یم لحاظ یربومیغ
 اطقع ات ،یارتب اط یه ایب ه واس طه تکنول وژ رایز ؛شده است

  ؛ردیگیهمگان قرار م اریدر اخت یکسانی

 تق اط  ب ا قب لاز  ش تریروز ب ه ر: یجام  فرهنگ راتییتغ .ج
 تم ام در. میش ویمواجه م یمتداخل فرهنگ یالگوها ای 1یفرهنگ

 ت وانیم ... و یقیموس ،ینشپز مثل یفرهنگ و یزندگ یهاصورت
ک ه  ه اینلم ان ،مث ال یب را. ک رد برخ ورد متداخل یالگو نیا به

 فرهن گ ریت أث تحت امروزه داشتتند، شهرت یسوتکوشهمواره به 
 ل ذت خ ود یزن دگ از چگون ه ک ه اندنموخته ییایتالیا و یفرانسو

 ؛ببرند یشتریب
 یادهی پداز  ت وانینم  گ ری: دیخود−یخارج زیتما ینف .د 

 .(Ibid: 68-70) باشد یخود سون گفت که انحصاراً 
 :شودیاشاره م ریز موتصات به یفرد ای کرویم سطح در

عنوان اج زاء سطح افراد به در: متعدد یفرهنگ یهاأمنش .ال،
. ب ردیپ یهنگفرفرا های ویژگی به توانیم زین جامعه دهندهلیتشک
 س ندگانینو. میهس ت یفرهنگ  یه ادورگ ه نفس هیاز ما ف کیهر 

ک ام  روز برنم  ده از  ص  رفاً  ننه  ا تی  هو ک  ه کنن  دیم   دی  تأ
 اتی  بلک  ه ب  ا مطالع  ه ادب ؛س  تیخودش  ان ن 2نیس  رزم−خان  ه

و... ب ه  یژاپن  ،یس یانگل ،یروس  اتیموتل، مثل ادب یکشورها
 ش تریب ام روز مردم یفرهنگ یبند صورت. انددهیرس خود گاهیجا

 ن اهمگن و تک ه چه ل یه اتی هو با رایز ؛دارد یفرافرهنگ جنبه
 یهودیمهاجران  تیهو نییتع یمحققان برا ی. برخمیهست رو هروب

 دلی لب ه و ان دمه اجرت ک رده کایکه از قرن هفدهم به بعد به نمر
 دورگ   ه تی   هو دی   جد نیس   رزم ب   ا یفرهنگ    اخ   تقط

 یبررس  و یش ناخت زبان یهالیتحل به اند،افتهی ییکاینمر−یهودی
  ؛Fischer, 2009: 171)) پردازندیم اتیادب

 ادع ا شناسانجامعه یبرخ: یشناختجامعه یهاصیتشو . 
 از ک ه میهس ت رو هروب  یاف راد ب ا م اک ه از ده ه هفت اد  کنندیم

 و متکث ر یخوده ا و برخوردارن د متق اط  و متداخل یهاتیهو
  ؛دارند 3پاره پاره

 در یدرون  یچن دگانگ و کث رت نک هیا با: یویاسقف تار .ج
 نیا یول ،است کرده رشد یاندهیفزا نحو به پسامدرن و مدرن دوره

 یم ونتن ،مث ال ی. ب راس تین دی متعل   ب ه دوره جد صرفاً  دهیپد
و امت زاج عناص ر  بی ترکخودم را بدون  توانمینم من که دیگویم

  م؛کن تصور صلب و ثابت یاوهیموتل، و به ش
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 یفرافرهنگ دهی: در ایمل تیهو با تقابل در یفرهنگ تیهو .د
 ب ا ف رد یفرهنگ  یبندشکل که است نادرست فرضشیپ کی نیا

 یژاپن  دیرواد که یکس ،درواق . شود نییتع او یمل تیهو به توجه
 از اس ت ممک ن بلک ه ؛س تین یژاپن  یاز نظر فرهنگ لزوماً  دارد،
 ,Welsch)) باش د ش ده س اخته یمتع دد یفرهنگ  یه امؤلفه

2001: 71-73. 
 

 یریگجهینتو  یینها مالحظات

ب ه  ،یفرهنگانیخاستگاه فلسفه م یاجمال یبررس بانوشتار  نیا در
 ب ه توجه با. شد ختهپردا یفرهنگانیم یعلوم انسان یموتصات کل

 ؛ن دارد وج ود هافرهنگ انیم یقیدق یمرزبند یسازیجهان ندیفرا
موتل،  یهافرهنگ انیم تفاهم و میتفه ریمس در ،نیاوجودبا یول

فلس  فه  یبرداش  ته ش  ود. ه  دف اص  ل دی  هس  ت ک  ه با یم  وانع
ک ه  یط ور ب ه ؛است سازنده و فعال یاتحق  مفاهمه یفرهنگانیم

 گریک دیق درت، ب ا  مناس بات از فارغ و برابر طیشرا در هافرهنگ
 با هم داشته باشند.  یزینممسالمت برخورد و کنند گفتگو

 ک ه اس ت ش ده موج ب یجمع  ارتب اط لیوس ا دی بدون ترد
 رای ز ؛ش ود ج ادیا یادی ز یهمپوش ان موتل ، یهافرهنگ انیم

 در. ردیگیم قرار هاانسان همه اریاخت در یکسانی اطقعات امروزه
متناسب با موتصات  زین یکه علوم انسان رودیم انتظار طیشرا نیا
اس ت.  یجامعه ام روز بش ر تیکه واقع ردیشکل بگ یفرهنگانیم
هستند ک ه ب ا  یپردازان هینظر نیتر مهم از مال ادهر و مرلهیک مر،یو

 طیدرب  اره ش  را یفرهنگ  انی  مفاهم  ه م یب  را ییط  رح الگوه  ا
. ان دک رده یازپ رد هی نظر یفرهنگانیم یعلوم انسان یشناخت روش

 کی و هرمنوت الوگی ل وگ، د یپ ول یالگو بیسه متفکر به ترت نیا
مفروض ات  یادشده یالگو سه هر درکنند.  یرا مطرح م کیننالوژ

 :شودیم رفتهیپذ ریز
 یانگ ارمطل   ینف . 2؛ وگ و گفت ندیفرا باتحق  مفاهمه  .1
 نیط رف یبرا برابر گاهیجا به شدن قال .3 ی؛اروپامحور و یفرهنگ

 ب  ه توج  ه .4 ؛ق  درت یه  امناس  بتگذاش  تن  کن  ار .3 ؛گ  وگفت
 ل وگیپول و مرلهیک یفرهنگانیم الوگی. دیفرهنگ یهایهمپوشان

تف اوت  نیبا ا گرند،یکدیمکمل  یو حت کندیبه هم نزد اریبس مریو
ا ام   ؛پ ردازدیگفتگ و م  موتل، اشکال و صوربه  شتریب مریکه و

 الوگی  د حص  ول طیش را و مق  دمات ه ا،ش  رطشیپ  ب  ر مرل هیک
 یس قراط کیالکتید از الهام با مرلهیک. کندیم تمرکز یفرهنگانیم

 ه  م، ب  ه نس  بت بح  ث نیط  رف یگش  ودگ را الوگی  د طیش  را
اعت راف ب ه س هم  و تس اهل و متقاب ل احت رام ،یمح ور استدالل

 . داندیم الوگیمحدود خود در د
 از تا دهدیم ارائه را کیننالوژ کیهرمنوت مدل زینادهر مال  ام

 گ رید یندهد و از س و لیرا به خود تقل یگرید فرهنگ، هر کسوی
 کیننالوژ کیهرمنوتنشود.  ملزمهم  گرانیمطل  خود با د زیبه تما

 ای  مطل   یناس ازگار و مطل   یس ازگار ب ه اعتقاد فاصل حد در
 یکیاز فهم هرمنوت منظوراست.  یفرهنگ ییگرا یو نسب ییگراتات

ب ه  توان دیم  گ ریاست که هر س نت در مواجه ه ب ا س نت د نیا
 دارن د نظ ر اتفاق یشناختروش یالگو سه نیابرسد.  یفهم−خود

 یاهی زاو از هرک دام یول  ؛اس تامکان مفاهمه در گرو گفتگو  که
 . نگرندیم ننخاص به 

 ،یسنت کردینقد رو یولش برا یفرافرهنگ دهیا دگاهید سرانجام
شد. ول ش معتق د اس ت ک ه در  انیب یفرهنگانیو م یچندفرهنگ

 و تی قوم تی تثب ،یسازهمگن مؤلفههردر از فرهنگ سه  ،یتعر
 انی  ک  ه م  ان  تحق    مفاهم  ه م دارد وج  ود یفرهنگ   یمرزبن  د
 ب ه ح اً یتلو زی ن یفرهنگ انیم یست. به نظر ولش الگوهافرهنگ
 اب د؛ییم  الت زام یفرهنگ  یه ا یو مرزبن د یس ازهمگن عنصر

 ب ا. او ب ردیم  بهره یفرافرهنگ دهیمسئله از ا نیرف  ا یبرا نیبنابرا
که هم در  دهدیم نشان یشناختجامعه و یویتار شواهد به رجوع

 گ رید یالملل نیب  و یاجتم اع ک قنو هم در سطح  یسطح فرد
 توج ه ب ا و گف ت سون کپارچهی و همگن یهاتیهو از توانینم
از تم ام  دی با یفرهنگ  متق اط  خطوط و هااختقط و هاامتزاج به

 نظ ر از ه م که− یفرافرهنگ یالگو به تا کرد یفرارو یمل یمرزها
 −انسان امروز اس ت اتیبا مقتض متناسب یهنجار هم و یفیتوص

  .افتی دست
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