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 چکیده

روند. با  به طور گسترده در فلسفۀ دین و علوم انسانی به کار میدو مفهوم تجربۀ دینی و تجربۀ زیسته امروزه 
میان آنها  نسبتیرسد که  ها، ابتدائًا به نظر نمی این حال، با توجه به کاربردهای کاماًل متفاوت آنها در این حوزه

ای ه در اندیشهتعریف این دو مفهوم از حیث فلسفی برقرار باشد. مدعای پژوهش حاضر این است که اگر 
مد نظر قرار بگیرد، وجوه اشتراک مهمی  ،یعنی به ترتیب فردریش شالیرماخر و ویلهلم دیلتای آنها،مبدعان 

های تاریخی و هرمنوتیکی  ای با توجه به موضوع باید با کمک روش چنین مطالعهمیان آنها یافت خواهد شد. 
گاهی نزد کانت، در فلسفۀ استعالیی کانت  با بررسی ریشۀ مشترک آنهاصورت بگیرد.  و به ویژه در تحلیل آ

گاهی به دو مفهوم  می توان مشاهده کرد که چطور شالیرماخر و دیلتای با پیگیری لوازم تحلیل استعالیی آ
گاهی بی تجربۀ دینی و تجربۀ زیسته رسیده واسطه نسبت به رابطۀ خود با دیگری ابتنا  اند که هر دو بر نوعی آ

ی استوار برای الهیات یتوانند مبنا واسطگی خود می درونی هستند که به سبب بیدارند و نوع خاصی از تجربۀ 
توان گفت که تجربۀ دینی نزد شالیرماخر  در نتیجۀ مقایسۀ این دو مفهوم می و علوم انسانی فراهم بیاورند.

دیلتای از معادل با گونۀ خاصی از تجربۀ زیسته نزد دیلتای است. به عالوه، با نظر به تأثیرپذیری عمیق 
توان در نظر گرفت که او حتی مفهوم تجربۀ زیستۀ خود را با بسط  شالیرماخر، این احتمال تاریخی را می

دهد که دو مفهوم تجربۀ دینی و  ها نشان می مفهوم تجربۀ دینی شالیرماخر به دست آورده باشد. این یافته
توانند  رسند، می بیگانه از هم به نظر می امردر بدو تجربۀ زیسته و دو حوزۀ فلسفۀ دین و علوم انسانی که 

های  تواند تأثیرات مهمی در گسترش افق ، که این امر مینسبتی با هم برقرار کنند، و حتی از یک جنس باشند
 .ایجاد پیوندی سازنده میان الهیات و علوم انسانی داشته باشدمطالعات فلسفۀ دین و همچنین در 

گاهی،  ،ینید ۀتجرب سته،یز  ۀتجرب رماخر،یشال شیدر یفر  ،یلتاید لهلمیو: ها کلیدواژه تحلیل استعالیی آ
 الهیات، علوم انسانی
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پیشگفتار

این پژوهش در هشت فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، کلیات طرح تحقیق شامل توضیحاتی راجع 
شود. فصل دوم به پیشینۀ  به موضوع و مسئلۀ آن به همراه ضرورت مطالعه دربارۀ این مسئله مطرح می

اند مورد بررسی  دا سه اثر که مستقیمًا در مورد موضوع پژوهش بحث کردهپردازد، که ابت مطالعاتی موضوع می
زیستۀ دیلتای به بحث  زبان دربارۀ تجربۀ دینی شالیرماخر و تجربۀ های فارسی گیرند و سپس پژوهش قرار می

شناسی پژوهش معرفی شده  شود. در فصل سوم، روش شوند و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی می گذاشته می
این مطالعه باید از روش هرمنوتیک متنی و همچنین از شود که چرا برای  ت. در این فصل نشان داده میاس

روش تاریخی استفاده کرد. به همین تناسب، مطالبی در توضیح این دو روش ذکر شده است و در نهایت بر 
 شناسی ساختار فصول بعدی مشخص شده است. مبنای همین روش

ث کانت در تجربۀ دینی و تجربۀ زیسته اختصاص یافته است، عماًل مبنای فصل چهارم که به میرا
آورد. این فصل به تحلیل استعالیی کانت از  مشترکی برای مقایسۀ دو تجربۀ دینی و زیسته فراهم می

گاهی می گاهی اثبات می پردازد و نشان می خودآ کند  دهد که چطور کانت جهان خارج را با تحلیل شروط خودآ
در ادامۀ  رسد که برای علوم عملی حایز باالترین سطح اهمیت است. مین تحلیل به مفهوم آزادی میو در ه

شناسی مورد بحث قرار گرفته  این فصل، دیدگاه کانت دربارۀ الهیات و دین و همچنین دیدگاه او دربارۀ انسان
ت و دیلتای برای علوم انسانی های شالیرماخر برای الهیا توان آنها را سرمنشأ ایده است، که به ترتیب می

 دانست.
فصل پنجم در چهار زیرفصل به بررسی زندگی و زمانۀ شالیرماخر، الهیات نزد شالیرماخر، اخالقیات نزد 

پردازد. در زیرفصل نخست، شرایط رشد یافتن  او، و در نهایت مفهوم تجربۀ دینی در اندیشۀ شالیرماخر می
های او فراهم شود. در  رار گرفته است تا بستری برای ورود به اندیشهشالیرماخر به لحاظ فکری مورد بحث ق

های علم الهیات  شود و ویژگی بندی شالیرماخر از انواع الهیات معرفی می تقسیمزیرفصل مربوط به الهیات، 
گیرد. در بخش  مد نظر او که علمی تاریخی، اجتماعی، غیرمتافیزیکی، و پوزیتیو است مورد بررسی قرار می

ای که برای علوم مختلف داشته است الهیات را  بندی شود که شالیرماخر بر مبنای تقسیم بعدی بیان می
توان خود اخالقیات را معادل با علوم انسانی امروزی دانست. در  داند، که می ای از اخالقیات می زیرمجموعه

ایمان و  دربارۀ دیندر دو کتاب نهایت در زیرفصل مربوط به تجربۀ دینی تعریف شالیرماخر از این مفهوم 
شود که به چه معنا او به پیروی از کانت و با تحلیل  او مورد مداقه قرار گرفته و نشان داده می مسیحی

گاهی به این مفهوم می  رسد. استعالیی شروط آ
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ًا فصل ششم دارای سه زیرفصل است، که به زندگی و زمانۀ دیلتای، مفهوم علوم انسانی نزد او، و نهایت
اند. در زیرفصل نخست، پیوندهای دیلتای با شالیرماخر و کانت  مفهوم تجربۀ زیسته نزد او اختصاص یافته

مورد تأکید قرار گرفته و زمینۀ مطالعات و همچنین آثار او به اختصار شرح داده شده است. در زیرفصل مربوط 
و طبیعی پرداخته شده و پروژۀ اصلی او یعنی  به علوم انسانی نزد دیلتای به تمایزگذاری او میان علوم انسانی

نقد عقل تاریخی که الگوبرداری از نقد عقل محض کانت بوده شرح داده شده است. در نهایت علوم انسانی 
زیرفصل مربوط به تجربۀ اند. در  نزد دیلتای به عنوان علومی تاریخی، پوزیتیو، و غیرمتافیزیکی معرفی شده

، و شعر و تجربۀ زیسته، مقدمه بر فلسفۀ علوم انسانیاثر مهم دیلتای از جلمه در زیسته این مفهوم در چند 
شود که  ها مشخص می گیرد. در پرتو این بررسی مورد بررسی قرار می تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی

گاهی به مفهوم تجربۀ زیسته به مثابۀ ارتباط خود با ج هان رسیده دیلتای نیز با تکیه بر تحلیل استعالیی آ
 است.

های پیش از خود مستقیمًا به مسئلۀ اصلی رساله  های فصل فصل هفتم این پژوهش بر مبنای یافته
پرداخته است که همان نسبت تجربۀ دینی نزد شالیرماخر با تجربۀ زیسته نزد دیلتای است. در این فصل 

گاهی شامل زمانمندی، آزادی، و حس نشان داده می پذیری که محصول تحلیل  شود که چطور شروط آ
گاهی هستند، زیربنای دو مفهوم تجربۀ دینی و تجربۀ زیسته را شکل می دهند. در پرتو این  استعالیی آ

شود که تجربۀ دینی  ها و بررسی تعاریف شالیرماخر و دیلتای از این دو مفهوم این نتیجه حاصل می شباهت
شود که خود آنان نیز چنین  شالیرماخر و دیلتای ذکر مینوع ممتازی از تجربۀ زیسته است، و شواهدی از آثار 

اند. در ادامۀ این فصل مسئلۀ زمانمندی تجربۀ درونی که کانت  تصوری از نسبت میان این دو مفهوم داشته
شود که چطور مکتب تاریخی و به تبع آن شالیرماخر و  آید و بیان می ابتدائًا آن را مطرح کرده بود به میان می

نگاری ابژکتیو بر این مسئله غلبه کنند. در پرتو این مباحث، نشان داده  وانستند با یاری گرفتن از تاریخدیلتای ت
شود که الهیات شالیرماخر نیز باید یکی از اجزای علوم انسانی دانسته شود، چنان که خود او و همچنین  می

شود که دیلتای مفهوم تجربۀ زیستۀ  دیلتای چنین باوری داشتند. به عالوه این احتمال تاریخی مطرح می
خود را از مفهوم تجربۀ دینی شالیرماخر الگوبرداری کرده باشد و همچنین مفهوم علوم انسانی را نیز با 

 .های الهیاتی شالیرماخر به دست آورده باشد ای در رشته توسعه
عالوه، در این فصل های فصول پیشین اختصاص یافته است. به  ای از یافته فصل هشتم به بیان خالصه

شود بنا  در نظر گرفته شده است که در آن بیان می« پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی»بخشی تحت عنوان 
های دیگر  ها و پژوهش شوند که شایستۀ بررسی های این پژوهش چه مسائل دیگری مطرح می بر یافته
 .هستند



۳ 

پژوهشکلیاتطرحفصلاول:

هیمبیانموضوعوتعریفمفا.۱

موضوع،چهار«نسبتتجربۀدینیدراندیشۀشالیرماخرباتجربۀزیستهدراندیشۀدیلتای»درعنواناینرساله،
نسبتیبینتجربۀمستقلوجوددارد امکانوجود پرسشاز تجربۀزیسته. و دینی، تجربۀ دیلتای، شالیرماخر، :

ژوهشاست.درزیرمعرفیمختصریازچهارجزءدینیوتجربۀزیستهوچگونگیایننسبتنیزمسئلۀاینپ
بهنحویکهمسئلۀاینپژوهشدرپرتوآنهامشخصشود.،شودمیارائهاصلی

،الهیاتیکهازوجوهدانندمی1پدرالهیاتلیبرالمدرنرا(۱۸۳۴-۱۷۶۸ارنستشالیرماخر)دانیلفردریش
باهرمنوتیکبیشترشالیرماخررادررشتۀفلسفه،ست.مقدسامتونفهمدرداشتننگاههرمنوتیکیمشخصۀآن

بیشترازحیثاو،شهرتالهیاتامادررشتۀبودهاست.نیزگذارهرمنوتیکمدرنشناسند،درواقعاوبنیاناومی
کی،برایاولینبارتالشکردالهیاترانهبرعقالنیتمتافیزیزیرااومعرفیمفهومتجربۀدینیدرالهیاتاست،

 استوارسازد.«دینیۀتجرب»بلکهبر

اولینفیلسوفعلومانسانیمی۱۹۱۱-۱۸۳۳ویلهلمدیلتای) دانند،علومیکهبهزعماوبرخالفعلوم(را
ماهیتیهرمنوتیکیدارند.دیلتایازاینروپردازندوهابلکهبهفهممحصوالتانسانیمیطبیعینهبهتبیینپدیده

نیزازبانی ازمحدودۀتفسیرمتنرهاکردوبهصحنۀتفسیرامورانهرمنوتیکمدرنمیرا دانندکههرمنوتیکرا
استوارشوند.«تجربۀزیسته»بربایدعلومانسانیباورداشتانسانیآورد.دیلتای
ایدهعلوماستوارساختن تجربه بر مقدمۀ اودر کانتمطرحکرد. حضنقد عقل مایاستکهنخستینبار

آغازمیمی ازتجربه انسانیوگویدهرشناختیهمواره علوم ترتیب، به نیز، زعمدیلتایوشالیرماخر به شود.
تأثیرپذیریدیلتایوشالیرماخرازکانتبه.شوندوبنابراینازتجربهآغازمیگیرندقرارمیعلومالهیاتدرزمرۀ
است.بودهبرتجربهنیزمیراثکانتدراندیشۀایندوفیلسوفمعلوست،وبایدگفتبناکردناقدرکافیروشن

ایرسالهآغازگاهکارفلسفیاودردورۀجوانیدیلتایبسیارتحتتأثیرشالیرماخربودهاست.،تاریخینظراز

                                                                                                                                                    
1. Father of Modern Liberal Theology 
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عنوان کتریرسالۀد،پسازآناو2متقدمنظام هرمنوتیکی شالیرماخر در نسبت با هرمنوتیک پروتستان استبا
نیز کتابیحجیمدربارۀنوشت«اخالقشالیرماخر»دربارۀخودرا ودرنهایتنیز منتشر3زندگی شالیرماخر،

چنداندورازذهننیست.اشکرد.بنابراین،تأثیرپذیریدیلتایازشالیرماخردرساختننظامفلسفی
 دینیعبارتاستاز تجربۀ از شالیرماخر گاهیبیخودـ»تعبیر وابستگیمطلقواآ از 4«سطه احساس»یا

.شالیرماخربا(.Schleiermacher 2016b, 8 ff)«احساسدینی»تر،یابهتعبیریبسیارکلی5«وابستگیمطلق
گاهیهموارهوابستهبهنشانمی6ایمان مسیحیدرکتابطرحیکبحثنسبتًامفصل است،بهدیگریدهدکهآ

گاه گاهیمطلقًاوابستهاستیطوریکهبدوندیگریاصاًلآ دیگری»،واینایدرکارنخواهدبود،ودرنتیجهآ
.امااینبیانشدهاستمسیحیتکندهمانخداییاستکهدرکهانسانمطلقًابداناحساسوابستگیمی7«بزرگ

گاهیبی گاهیازوابستگیمطلقخودشیکآ گاهِیآ گاهیاستـخودیعنیواسطهاست،آ هوابژهدرآنسوژکهآ
گاهیبیـخود»بهاینترتیب،وحدتدارند. گاهیپیشامفهومی«واسطهازوابستگیمطلقآ 9تأملیـیاپیشا8یکآ

گاهیپیشامفهومیایناستکهجایتردیدیدرآنوجودندارد،ومشکلشایناستکه چوناست.خاصیتآ
گاهیبیـ.بااینحال،اینخودندارد10/گفتمانیلیاستدالاست،حالتعناصرمفهومیبنابهتعریففاقد واسطهآ

هایدرانواعجماعت11هایمختلفدینداریتجلیاتیدرزندگیانساندارد،کهشالیرماخرمعتقداستصورت
گاهیهستند.ـدینیدرواقعتجلیاتهمینخود دربررسیتجلیاِتاحساسدینیعلمازهمینرو،اوالهیاتراآ

.(Schleiermacher 1990, 1)تاریخیتبدیلشودعلمبهیکشودالهیاتداند،کهموجبمیمیتاریخطول
درجوامعدینیداریگیردوبهفهمتجلیاتدینقرارمیالهیاتتاریخیعلمنیزذیلهمینهرمنوتیکشالیرماخر
شرابرتجربۀدینیبناکردهاست.ینمعناستکهشالیرماخرالهیاتخودرایرساند.درطولتاریخکمکمی

گاهیبی»تعبیردیلتایازتجربۀزیستهعبارتاستاز گاهیدادهواسطهبهواقعآ  ,Dilthey 1989)12«هایآ

عبارتدادهواقع.(247 گاهی آ ازهای کنششناختاند ها، احساسات و شبکۀها، هم با ترکیب در که انسان
می13زندگی انسسازندرا گاهیپیشاـ،وسوژۀ درخودشیکآ داردکهواسطهوبیتأملیانینسبتبههمۀاینها

 گاهی  اینآ میدیلتایبه زیسته زندگیاینشبکگوید.تجربۀ انسانیبناستآنراۀ علوم همانچیزیاستکه
کهررسیکنندهایانسانرابها،وحتیشناختها،احساس.بهزبانساده،علومانسانیبناستکنشبررسیکنند

                                                                                                                                                    
2. Schleiermacher’s Hermeneutical System in Relation to Earlier Protestant Hermeneutics 

3. Leben Schleiermacher 

4. immediate self-consciousness of absolute dependence  

5. feeling of absolute dependence/ das schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl 

6. Christian Faith 

7. Other 

8. pre-conceptual  

9. pre-reflective  

10. discursive 

11. piety 

12. immediate knowledge/awareness of the facts of consciousness 

13. life nexus 
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گاهیهادادهواقعازآنجاکه.دهندمجموعاینهاهمانشبکۀزندگیراتشکیلمی گاهییآ حضوردارند،درخوِدآ
گاهیبهصورتبیسوژه گاهیبیخاصیتمجددًا.داردواسطهازآنهاآ ،اماآناستیناپذیرنیزتردیدواسطهاینآ

 دلیلفقدان به مشکلشایناستکه آنچهنمیمفهومیعناصر البته هاانسانراتواندبهشکلاستداللیدرآید.
،دیلتایهمانشبکۀزندگیاست.اندیشندهموارهتجلیاتیدارد،کهتجلیاِتکنند،ومیکنند،ارادهمیاحساسمی

می توضیحداده بهدالیلیکه بنا شود، گاهیرا اصلآ تاریخیدر این.داندمیامریزمانمندو علومبا وصف،
 زمانمند ذاتًا که دارند، سروکار گاهی آ محتویات با انسان مطالعۀ برای هستندانسانی و محتویاتچون، این

.بههمینکندکهآنهارانیازمندتفسیرمیبیانیمختلفیمتجلیشوندهایواسطهیدازطریقهستندباپیشامفهومی
بدینمعنادیلتایتجربۀ.استهرمنوتیکیآنهابررسیروشدکههستندلیل،علومانسانیدیلتایعلومیتاریخی

داند.زیستهرامرکزثقلونقطۀآغازهرعلمانسانیمی

بیانمسئله.۲

اصولیک(قصددارند۱)ایمکهبنابرآنچهدرباالبیانشد،درموردشالیرماخرودیلتای،بادوفیلسوفمواجه
شواهدیتاریخیداریمو(۲علومانسانی؛)درموردیکیالهیاتودرموردکنند،یکیرابیاننظاممعرفتییاعلم

ایگونههایمعرفتیخویشرابرهردونظام(۳)مفصلیکردهاست؛پژوهشازاینکهدیلتایدربارۀشالیرماخر
ازتجربهبنامی مییکیتجربۀدینیویکیتجربۀزیسته،کنند، ازکانتتأثیرپذیریآنانپرتوتواندرکهاینرا

توضیحداد ازتجربه(۴)؛ وهردوبیایندوگونه تأملیـپیشاواسطه تجربۀبهنوعیهردوتجربه(۵)هستند؛
گاهیازخودشهستند؛ گاهیموجبمیحضوربی(۶)آ شودهردوتجربهبرایخوِدواسطۀاینتجربیاتنزدآ

وروشمرجحهرهایتجربهرفتسراغتجلیاتیابیانبایدبههبرایفهمتجربدو(درهر۷)سوژهیقینیباشند؛
یکهدیلتایوشالیرماخردرعلمهردو(۸)ودرآخراینکه؛دوفیلسوفدراینزمینهاستفادهازهرمنوتیکاست

ماهیتیتاریخیدارند.پیبیاناصولآنهاهستند
باآیادومفهومتجربۀزیستهوتجربۀدینیشود:پدیدارمیپژوهشدرنگپرسشاصلیاینبیبااینوصف،

اگربهکاربردهایامروزیایندونوعتجربهنگاهکنیم،بعیداستبتوانیمنسبتیبینآنهاهمقرابتونسبتیدارند؟
.باتوجودخداونداستترینکاربردتجربۀدینیامروزهدرفلسفۀدینوبهعنوانبرهانیبرایاثمهمبرقرارکنیم.
شناسی،مدیریت،وتعلیموتربیتبهشناسی،روانشناسی،جامعههاییمثلانسانتجربۀزیستهدررشتهدرمقابل،

 مطالعۀ یکابزار میکیفیعنوان کار خدا»رود.به اثباتوجود » روشتحقیقکیفی»و بی« ترینربطاحتمااًل
توضیحاتیکهدرابتدایبحثدادیمنشانازموضوعاتیباشندکهبخواهیمدربارۀ اما نسبتآنهاصحبتکنیم.

دست دارد، زیسته تجربۀ دینیو قرابتیبینتجربۀ نسبتو راوجود آنها شالیرماخر دیلتایو نحویکه به کم
بههمشباهتگیرد:آیاواقعًاایندومفهومریشۀمشترکیدارند؟هایمهمیشکلمیپرسشدراینجافهمیدند.می

هاییاستکهدراینرسالهدارند؟دریکسیرتاریخی،تجربۀدینیبهتجربۀزیستهتبدیلشدهاست؟اینهاپرسش
پرسش پاسخاین اگر اما پرداخت. خواهیم آنها پرسشبه مثبتباشد، دیگریشکلمیها آیاگیرند:هایمهم
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توانبهسراغدینوالهیاترفت؟یابهطورآیاباعلومانسانیمیتواندنقشیدرعلومانسانیایفاکنند؟الهیاتمی
شود؟برقرارمیالهیاتایبینعلومانسانیوتر،درپرتواینیافتهچهرابطهکلی

دامنۀپژوهش.۳

مطالعۀآثار،کهعبارتاستازبامشخصشدنپرسشاصلی،اکنوندامنۀاینپژوهشنیزمشخصشدهاست
توضیحودیلتایو ارائۀ و شالیرماخر آثار مطالعۀ او؛ نزد زیستۀ تجربۀ مفهوم تعریفدقیقیاز توضیحو ارائۀ

اندوسابقۀاینکارخودرابرتجربهبناکردهعلمتعریفدقیقیازتجربۀدینینزداو؛وچونهردواندیشمندنظام
شۀمشترکاحتمالی.بنابراینموضوعاینرسالهجزئیازگردد،مطالعۀآثارکانتبراییافتنیکریبهکانتبازمی

هادرفلسفۀکانتبهفلسفۀفلسفۀآلمانیدرقرننوزدهمخواهدبود،کهالبتهناگزیربایدبرایجستنبرخیریشه
آلماندرقرنهجدهمنیزنظرکند.

بیاناهمیتموضوعومسئله.۴

د:یکیاهمیتذاتیمطالعۀدیلتایوشالیرماخر،کهبهرغمفاصلۀاینرسالهدووجهدارومسئلۀاهمیتموضوع
هایاندکیدربارۀاند،لیکندرایرانپژوهشزمانیماازآنهامباحثایشانکماکانمعاصریتخودراحفظکرده

هاییایندوصورتگرفتهاست؛دیگریارتباطایندوفیلسوفومشابهتتجربۀدینیوتجربۀزیسته،کهپیامد
پژوهیدارد،کهدراینموردحتیبهزبانانگلیسینیزپژوهشچندانیدینالهیاتوبراینسبتعلومانسانیو

صورتنگرفتهاست.

.اهمیتذاتیمطالعۀدیلتایوشالیرماخر۴-۱

راخودیاستکهبرتمایزبنیادینعلومانسانیازعلومطبیعیانگشتگذاشتورسالتاناولینکسازدیلتای
تعیینشرایط تعریفکرد؛مشابهکانتکهرسالتخودرا انسانی)نقدعقلتاریخی( تعیینشرایطامکانعلوم

اکثریتدست ایران، امروز جامعۀ در بود. تعریفکرده محض( عقل )نقد طبیعی علوم علومامکان اندرکاران
بحر بحرانهستند: دچار اینعلوم دارندکه هایروشانانسانیاتفاقنظر بحران بحرانعلمیبودنشناختی، ،

هایدینی،بحراندرتعریفکارکرداینعلومدرجامعه،وسازی،بحراندرانطباقباارزشهویتی،بحراندربومی
اینبحرانالی ترجامعهراحلکنند،وزدگیدرشرایطیاستکهخوداینعلومقراراستمشکالتبزرگآخر.

هایموجوددرعلومانسانیاست.فلسفۀعلومانسانیدیلتایبامشکالتجامعهمنوطبهحلبحرانبنابراینحل
شناسیخاصبرایاینعلوم،تعیینمنابعوحدودمعرفتیآنها،وبیاننسبتارائۀتعریفیازاینعلوم،ارائۀروش

هاارائهکند.عالوهبراین،هریکازاینبحرانترانسانیاینقابلیتراداردکهپاسخیممکنبهآنهاباجهانوسیع



 

۷ 

14هایفلسفیوانسانیاتیفلسفۀدیلتای،وبهویژهمفهومتجربۀزیستۀاو،مبدأومدخلورودبهشماریازجریان
جامعه و هرمنوتیک، اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی، رواجدارند: کماکان نیز امروزه شناسیتفهمی.استکه

یننفسمطالعۀفلسفۀدیلتایشماریازنیازهایامروزیرامرتفعخواهدکرد.همۀاینهادرکناراینپدیدهبنابرا
شمارپژوهشمستقلیدرموردفلسفۀعلومیابدکهتاکنوندرایرانبهجزچندموردانگشتتریمیاهمیتفزاینده

است نانسانیدیلتایصورتنگرفته تجربۀزیسته دربارۀ و بهطورمشخصهیچپژوهش، او یانجاممستقلزد
.نشدهاست

گذاربنیان»و«مبدعمفهومتجربۀدینی»،«پدرالهیاتلیبرالمدرن»رادرسویدیگر،فریدریششالیرماخر
ایکهباگذشتحدوددویستسالاززمانۀاوکماکانمعاصریتخودرادانند،سهحوزهمی«هرمنوتیکمدرن

شکلانحفظکرده سرمنشأ پرتویبر فکریشالیرماخر بازخوانیدستگاه و مید ادایگیریآنها خود که اندازد
اینحوزه مباحثجاریدر مهماستهاسهمیدر اما مفهوم. اهمیتاینپژوهشبازخوانیدوبارۀ ترینوجه

ویستیدرنیمقرناخیرازاینهایپوزیتیتجربۀدینیشالیرماخریدرتقابلبابرداشتیاستکهتحتتأثیرفلسفه
اند.کوتاهاینکهازمیانبردهمفهومصورتگرفتهاستوهرگونهزایاییاینمفهومبرایتفکرعقالنیدربارۀدینرا

د هیچوقتتجربۀ شناختبازنمودیشالیرماخر معطوفبه چیزیخارجازنمی15ینیرا به اشاره که دانست،
باشدوبرای گاهیداشته گاهیآ یکآ آنرا بلکه گاهیداللتکند، مثالبروجودهویتیمتعالیدرخارجازآ

ویژگیبی از یکاحساسو گاهیو آ دردرونخوِد غیربازنمودی( لذا )و انسانیواسطه هایبنیادینخودسوژۀ
تعیینمیمی بنابراینتجربۀدینینزدششمرد،احساسیکهکلنسبتسوژهباواقعیترا الیرماخرهیچگاهکرد.

 بنیادین ویژگی یک مثابۀ به بلکه است، نبوده گاهی آ از خارج در متعالی خدایی وجود بر ،انسانبرهانی
کنشتوضیح ایندرحالیاستکهدرفلسفۀدینمعاصرهایاووبهویژهکنشدهندۀ است. بوده هایدینیاو

گمفهومتجربۀدینیدقیقًاکارکردیمعکوسدارد،یعنی اهی)یعنیخداوند(برایاثباتوجودچیزیدرخارجازآ
شود.اینرسالهتالشخواهدکردهایدینینمیدهندۀآندرکنش،وهیچتوجهیبهنقشتوضیحرودبهکارمی

تاروشنشودکهکاربردآنصرفًادراثباتوجودخداوندتجربۀدینیرادرتقابلبااینبرداشترایجتوضیحدهد
.نیست

.اهمیتمطالعۀنسبتتجربۀدینیشالیرماخروتجربۀزیستۀدیلتای۴-۲

ایازجنسشباهتبرقرارباشد،رابطهتجربۀزیستهدینیوۀاگرمدعایاینرسالهاثباتشود،یعنیمیانتجرب
نشگاهِیظاهرًامرتبطدر.ایندورشتۀدااست17پژوهیودین16آنگاهاولینثمرۀاینیافتهایجادپلیبینفلسفۀدین

داشته معاصر دورۀ در علمیرا تبادل سنتاندعملکمترینمیزان در دینبیشتر فلسفۀ اینسببکه به شاید ،

                                                                                                                                                    
14. humanities  

15. representational knowledge 

16. philosophy of religion  

17. religious studies  
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.امااگرتجربۀدینی،کهازپژوهیبیشترمحصولکارمتفکراناروپایقارهبودهاستانگلیسیتعقیبشدهودین
هجایاینکهبرایاثباتوجودخدابهکاررود،مطابقتعبیرشالیرماخرمفاهیممحوریدرفلسفۀدیناست،ب

مبدأهرگونهکنشدینیدانستهشود،وبدینمعنابهتعبیردیلتاینوعیتجربۀزیستهباشدکهآغازگاهشناختدر
می دین فلسفۀ آنگاه است؛ انسانی علوم مبنایهمۀ دینی تجربۀ مفهوم در فلسفی تعمق با اتمطالعتواند

دین آورد، فراهم را پژوهانه مانند جامعهروانمطالعاتی دین، هنر،شناسی و دین ادیان، تاریخ دین، شناسی
توانراهیبرایبرقراریارتباِطمفقوِدبینهایاینپژوهشمیشناسیدینیوغیره.بدینترتیب،درپرتویافتهمردم

ایندوحوزهیافت.
کهممکنانگیزمناقشهسازینسبتدینوعلومانسانیخواهدبود،نسبتیروشنفرضیهتراینثمرۀدومومهم

اگربتوانیمدراینپژوهشنشاندهیمکهتجربۀدینینیزگونۀخاصیاز استیکیبهپایدیگریقربانیشود.
زیسته تجربۀ هر استیا زیسته تجربۀ یکنتیجۀ آنگاه عمیقدینیاست، یکوجه آندرنگعملیبیایحایز

انسانیراارتباطمسالمت تواناییشناختجهان دیناصاًل انسانیبیمدد علوم بود: خواهد حوزه ایندو آمیز
ایکهبهتعبیردیلتای،نخواهندداشت،زیرایکجزءاساسیتجربۀزیستههماناتجربۀدینیاست،یعنیتجربه

سازد؛ودانشورعلومانسانیکهآشنامیزندگیهایشبکۀترینالیهناختهشترینونادانشورعلومانسانیراباعمیق
رسالتاساسی تمامیتآناستزندگیاشهمینشناساییشبکۀ ارزشمیندر آموزهتواندبه مناسکوها، ها،
.اعتناباشدمتوندینیبی

چارچوبنظریپژوهش.۵

باورانهاست.توضیحاینکهدراینرسالههدفشناسایییختارـحاکمبراینرسالههرمنوتیکیچارچوبنظری
نوعیشباهتویکسانیبیندومفهومدرتاریخاندیشۀفلسفیاست،یعنیتجربۀدینیوتجربۀزیسته،کهاولین

وازاینرشرطالزماینکارتعیینماهیتایندومفهوماستتاسپسبتوانیمنسبتایندومفهومرابررسیکنیم.
(ماهیتمفاهیمفلسفیدرگذشتۀ۱ایمکه)ابتدائًابرایتعیینماهیتایندومفهومایندوپیشفرضرااتخاذکرده

(ماهیتیکمفهومدریکنظامفلسفیعبارتاستازنسبتیکه۲باوری(و)شود)تاریختاریخیآنهامتعینمی
کل(.ازآنجاییکهمادسترسیابژکتیوبهـرهرمنوتیکیجزءکند)دواینمفهومباکلیتآننظامفلسفیبرقرارمی
برساخته هاییذهنیهستندوتعینخارجیوتجربیندارند،ناگزیریمبرایمفاهیمفلسفینداریم،چراکهصرفًا

درپیبردنبهماهیتآنهادستبهکنشتفسیرییاهرمنوتیکیبزنیم.ازسویدیگر،ماهیتمفاهیمفلسفیاواًل
دهند،ازاینشوندوثانیًاتغییراتپسیندربسترتغییراتووضعیتپیشینرخمیطولتاریخدستخوشتغییرمی

فلسفی تاریخیبالطبعجهتمفاهیم جستجویهستند مفاهیمذاتیو طبیعتایننوع با فراتاریخیبرایآنها
چارچوبنظریهرمنوتیکی اتخاذ بنابراین، نیست. یختارـسازگار سرشتاین امریاستکه بهپژوهشباورانه

کاررفتهروشتاریخیوهرمنوتیکِیبه«شناسیپژوهشروش»درفصلکند.ناگزیرآنرابرپژوهشگرتحمیلمی
دراینپژوهشبهطورمفصلتشریحخواهدشد.
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هایپژوهشپرسش.۶

ییننسبتتجربۀزیستهوتجربۀدینیابتداهایپژوهشبرمبنایعنوانآنقابلتشخیصهستند.برایتعپرسش
هایفلسفیدیلتایواماارائۀیکتعریفانتزاعیومنفصلازکلیتنظامبایدتعریفیازهریکازآنهاارائهشود.

پذیرنیست.بنابراینبایدجایگاهتجربۀزیستهدرفلسفۀعلومانسانیدیلتای،وشالیرماخرازایندومفهومامکان
یگاهتجربۀدینیدرالهیاتشالیرماخرتعیینشود.همچنینبانگاهیاجمالیبهدومفهومتجربۀدینیوتجربۀجا

گاهیهستندکهابتدائًادراندیشۀکانتپرورشمیـایازخودشودکههردوگونهزیستهروشنمی یابد؛بهعالوه،آ
اند.ازهمینورزیکردهاندودرفلسفۀآلمانیپسازکانتفلسفهشالیرماخرودیلتایبسیارازکانتتأثیرپذیرفته

گاهیدرفلسفۀکانتچهمعناییـهایاندیشۀآناندربابایندونوعتجربهبایددیدخودرو،برایتعیینریشه آ
هایاینپژوهشبهشکلزیرخواهندبود:داشتهاست.بهاینترتیب،پرسش

گاهیازخود»مفهوممعناوجایگاه.۱ ؟وچهنقشیدربنیادگذاریعلومعملیداردچیستکانتدرفلسفۀ18«آ
؟الهیاتشالیرماخرچیست.معناوجایگاهمفهومتجربۀدینیدر۲
؟فلسفۀعلومانسانیدیلتایچیست.معناوجایگاهمفهومتجربۀزیستهدر۳
اشتراکوافتراقآنهاوجودنزدشالیرماخر.چهنسبتیبینتجربۀزیستهنزددیلتایوتجربۀدینی۴ دارد؟وجوه

 و همدارند نسبتیبا تاریخیچه نظر از دینیچیست؟ برشکلتجربۀ زیستهگیریچگونه گذاشتهتجربۀ تأثیر
است؟

هایپژوهشفرضیه.۷

گاهی،وحدت.مفاهیمیمانند۱ 23تجربه22احساس،21پذیرندگی،20واسطگیشناخت،بی19،خوداندریافتخودآ
گاهیازخودمربوطمینوعیبههمهبهو...درفلسفۀکانت گاهیازشیءفینفسهراشوندآ ،وکانتدرپرتوآنآ

گیرد.عملیقرارمیعلومداند،کهبهواسطۀمفهومآزادیمبنایپذیرمیامکان
گاهیدرخودشایجادم،.تجربۀدینییعنیاحساسوابستگیمطلق۲ تأملآ ازالهیاتعلمبنیاد،شودیکهبا

هایدینداریدرجوامعمختلفمحصولهمیناحساسدینیهستند.صورتشالیرماخراست.نظر
زیسته۳ تجربۀ .، حاالتخودشیا گاهیاز آ گاهِی دیلتای،آ نظر انسانیمد علوم شناختیدر گونه مبنایهر

 هست،انسانیمحصوالتاست. انسانی علوم مطالعۀ موضوع که ند، ازهمه انسانتجربهبرآمده زیستۀ هاهای

                                                                                                                                                    
18. knowledge/consciousness of the sefl 

19. unity of apperception  

20. immediacy of knowledge/cognition  

21. receptivity  

22. feeling  

23. experience  
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.هستند
)مبناییکدستگاه۴ مشابهیدارند کارکرد آزادی(، )قلمرو مشترکیدارند دینیقلمرو تجربۀ و زیسته تجربۀ .

ویژگی هستند(، معرفتشناختی بیهای )یقینی، دارند مشترکی برایشناختی و هستند(، پیشامفهومی واسطه،
ها،ایندوتجربه،بهرغمبرخیتفاوتدرنتیجهآنهابایدازابزارواحدی)هرمنوتیک(استفادهکرد.رمزگشاییاز

توانهردورادریکسیرتاریخیهمچونوجوهیازتوسعهبهیکدیگردارند.بهعالوهمیشباهتزیادیماهیتًا
گاهیازخود»یافتنمفهوم دانست.«آ

هدفازاجرایاینپژوهش.۸

۱ گاهیازخود»ارائۀتوصیفیازمفهوم. ومفاهیمهمبستۀآنوجایگاهشدردستگاهفکری«آ درآثارکانت،
.شناسیبهمثابۀعلومعملیانسانکانت.بهعالوه،ارائۀگزارشیازبرداشتکانتازالهیاتو

الهیاتیکتابدوبرمبنای«طلقاحساسوابستگیم»احساسدینییاتلقیشالیرماخرازطرزارائۀتوصیفیاز.۲
دربارۀ دینوایمان مسیحی،یعنیاومهم الهیاتوجایگاهاحساسدینیدرعلمتلقیاوازطرزبیانهمچنین.
.الهیاتعلم
فلسفۀعلوماودربارۀمهمسهاثربرمبنایدیلتایعلومانسانیمفهومتجربۀزیستهدرفلسفۀازارائۀتوصیفی.۳

ارائۀتوصیفی.تشکل جهان تاریخی در علوم انسانیوشناسی توصیفی روان،مقدمه بر علوم انسانییعنیانسانی،
ازعلومانسانینزددیلتایوجایگاهتجربۀزیستهدرآن.

ریشۀمشترکآنهادرفلسفۀهایمفهومتجربۀدینیشالیرماخروتجربۀزیستۀدیلتایوهاوتفاوتشباهتبیان.۴
کانت.

هایاینپژوهشنوآوری.۹

دلبستۀمعموالً که کسانی و ندارند، الهیات به اعتنایی هستند، انسانی علوم فلسفۀ متخصصدر که کسانی
هایمعاصرهادردانشگاههاوحوزهایبهفلسفۀعلومانسانیندارند،چراکهتخصصیشدنرشتهاندعالقهالهیات

برایپژوه چنینامکانیرا فراهمنمیاساسًا دورهشگران به عقببرگردیم، به زمان در اگر اما هنوزآورد. ایکه
توانالهیاتوعلومانسانیرااجزایمرتبطیکسازیمانندکانتحضورداشتند،خواهیمدیدکهمیفیلسوفاننظام

بنیاد مابعدالطبیعۀ اخالقنظامفلسفیمنسجمدید.کانتدرمقدمۀ بهدودستۀعقلیعلم،هرگونه )فلسفه(را
فلسفۀمادیدوقسمداردکهیکیبهقوانینصوریومادیتقسیممی کند.فلسفۀصوریهمانمنطقاست.اما

وطبیعتمی طبیعی فلسفۀ سپسبرای او اخالقی(. )فلسفۀ آزادی قوانین به دیگری و طبیعی( )فلسفۀ پردازد
فلسفۀطبیعیتجربیهمانفیزیکاست،وفلسفۀطبیعیگیرد.درنظرمیمحضاخالقیدوصورتتجربیو

اخالقیمحض کانتفلسفۀ است. معنایکانتیکلمه به مابعدالطبیعه اخالقمیمحضنیز را نامد، فلسفۀو
انساناخالقیتجربی کندکهشناسیراچنانگستردهمیبعدهاکانتمعنایانساندهد.شناسیتجربیناممیرا



 

۱۱ 

،چراکهبهامرعملییابهعبارتدیگربهگیرندقرارمیآنوعلومانسانیامروزیهمگیدرقلمرودین،الهیات،
.اندمفهومآزادیگرهخورده

ورزیایشانمتأثرازفلسفۀکانتاست.کانتیهستند،یعنیفلسفهـشالیرماخرودیلتایهردوفیلسوفانپسا
اله مثاًل کنیمکه تصور شالیرماخربرایهمیننباید آزادیاست. قلمرو جز چیزیبه به راجع یاتشالیرماخر

ترگفتهداند.واحساسدینی،چنانکهپیشاحساسدینیرامبنایهرگونهکنشدینیوازجملهمتوندینیمی
شد،عبارتاستازاحساسوابستگیمطلقکهنقطۀمقابلآناحساسآزادیمطلقاست.بنابراین،راهرسیدن

عدمآزادیآغازمیش شود،وازاینالیرماخربهاحساسدینیوسپسبهتمامیتدینداریازاحساسآزادییا
.همینفتگ،کهکانتبهآنفلسفۀاخالقیمیدانستقلمروآزادیمربوطبهالهیاتشالیرماخرراتوانمیجهت

انسانینزددیلتایعاملآزادیاست.آزادیاستامردربارۀدیلتاینیزصادقاست.وجهتمایزعلومطبیعیوعلوم
گویدعلومطبیعیهارفتاریمتفاوتبااشیایطبیعیداشتهباشند.بهعالوه،دیلتایمیشودانسانکهموجبمی

ترازآنهابایداحکامارزشیکنند،اماعلومانسانیعالوهبرایناحکامومهمفقطاحکامصادقوکاذبصادرمی
اخالقیقرارصادر فلسفۀ آزادیو قلمرو در مشخصًا اخیر مورد دو که تعیینکنند، همچنیناهدافرا و کنند
گیرند.ازاینجهت،اگربخواهیمازتعبیرکانتاستفادهکنیم،دیلتایوشالیرماخرهردوپژوهشگریکحوزهمی

پردازد.بنابراینعجیبنیستاگروآزادیمیبهقلمرعلمهستند،کهنامشفلسفۀاخالقیاست،یعنیآنجاییکه
هاییبیابیم.تجربۀدینی،مشابهتبتوانیمبیندواصطالحکلیدیایندوفیلسوف،یعنیتجربۀزیستهو

هایپژوهشدردورۀمعاصر،واماچنانکهدرابتدایاینبخشگفتهشد،تفکیکوتخصصیشدنحوزه
استهاینظاماصرازفلسفههایمعهمچنینفاصلهگرفتنفلسفه منددرقرونهجدهمونوزدهم،موجبشده

الهیاتوعلومانسانیچناندرفاصلهازهمدیدهشوندکهتصورمشابهتبینآنهابهذهنپژوهشگراننیزخطور
دهمودرقرونهجنکند.دراینرساله،نگارندهمدعیاستکهبانگاهیتاریخیبهسرآغازهایفلسفۀآلمانی

دکهنسبتیمیاندومفهومتجربۀزیستهدرعلومانسانِیموردنظردیلتایوتجربۀدینیدرانشاندتواننوزدهممی
الهیاِتموردنظرشالیرماخروجودداردوتاکنونکسیبهایننسبتتوجهنکردهاست.
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فصلدوم:پیشینۀپژوهش

مقدمه.۱

بانسبتتجربۀزیستۀدیلتای»دهد،تاکنونتنهادرسهاثربهگارندهنشانمیهاوجستجوهاینتاآنجاکهپژوهش
ایراجع(،سپسدرمقاله۱۹۶0گادامر)حقیقت و روشپرداختهشدهاست.نخستدر«تجربۀدینیشالیرماخر

ۀدیندیلتایازرودلفایمجددًادربارۀفلسف(،ونهایتًادرمقاله۲00۵بهفلسفۀدیندیلتایبهقلمبنجامینکرو)
بداناشارهایدانستکهدرسهاثرفوقتوانشرحوتکمیلایده(.بنابراین،پژوهشحاضررامی۲0۱۴مکریل)

شده،امابهطورکاملتشریحنشدهاست.اینسهاثررادرسهزیرفصلمستقلمرورخواهیمکرد.البتهدرمورد
یگری،بهجزآنچهموردتوجهاینپژوهشاست،تحقیقشدهاست.براینسبتشالیرماخرودیلتایازجهاتد

پرطرفداریاستودربارۀآنمطالبزیادینوشتهپژوهشیمثال،مقایسۀهرمنوتیکدیلتایوشالیرماخرموضوع
تیبهنویِسشالیرماخربودهاست،ازاینحیثنیزدرمطالعانامهشدهاست.همچنین،ازآنجاکهدیلتایزندگی

براینها، ،وتجربۀبهطورکلیمستقلیدربارۀتجربۀدینیهایپژوهشرابطۀایندوتنتوجهشدهاست.عالوه
،وتجربۀزیستهنزددیلتای،صورتگرفتهاست.مروربهطورکلیدینینزدشالیرماخر،همچنینتجربۀزیسته

داردوصرفًادرمواردلزومدرمتنازآنهااستفادهخواهدهمۀاینمطالعاتاواًلارتباطمستقیمیبهاینپژوهشن
بلکهیکفرا بسیارگسترده، خودشیکمطالعۀ ثانیًا و ارتباطیبهغایتپژوهشـشد، کهمجددًا مطالعهاست،

حاضرندارد.
اینحال،هایفارسینیزاشارهدرنوشته با ،آثار«شپیشینهپژوه»درایبهموضوعاینپژوهشنشدهاست.

فارسی موضوع دو به که را شالیرماخر»ای نزد دینی تجربۀ » دیلتای»و نزد زیسته تجربۀ صورتمستقل« به
پرداخته کرد. خواهیم مرور وزیرااند دیلتای به راجع فارسی زبان در کافی منابع فقدان نگارنده، زعم به ،

 ایران فلسفۀ رویکردهایرایجدر فاصلۀ و نوزدهمنتآلمانیسباشالیرماخر، استبرخیسدۀ موجبشده ،
نزدسوءبرداشت پژوهشرا این ایدۀ ممکناستکل آنها رفع عدم که شود، ایجاد موضوع ایندو مورد در ها

درهایفارسیپژوهشمجموعۀجزئیاززبانبابدفهمیمواجهسازد.ازسویدیگر،اینپژوهشمخاطبانفارسی
ایکه.ازاینرو،عنایتداشتنبهآثارفارسیجزءبایدنسبتخودرابااینکلتعیینکنداینحوزهاستوبهمثابۀ
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برهمینمبنا،دوبخشمستقلازاینشوندنیزحایزاهمیتاست.صرفًابهاجزایموضوعاینپژوهشمربوطمی
لتایاختصاصیافتهاست.فصلبهبررسیآثارفارسِیمربوطبهتجربۀدینیشالیرماخروتجربۀزیستهدی

پیش اثر سه در بهجز هرچند، پایانی. یکتذکر گفته،و دینیپژوهشینسبتدربارۀ تجربۀ و زیسته تجربۀ
انجامشده،کهزیادیتجربیکارهای«تجربۀدینیزیسته»یا«تجربۀزیستۀدینداری»صورتنگرفتهاست،دربارۀ

انسان حوزۀ در جامعهمعمواًل بودهششناسیو بحثناسی اند. واینرساله زیسته تجربۀ مفهوم دربارۀ نظریو
.ازاینرو،آنچهانجامدیگرتجربۀدینینزددوفیلسوفخاصاست،نهاستفادۀتجربیازایندومفهومدرعلوم

همینامردهیمدرحکمچارچوبنظریبرایچنانمطالعاتیاست،نهاینکهخودشدرزمرۀآنهاقراربگیرد.می
سازد.هاینظیرآنرانیزروشنمییکیدیگرازوجوهاهمیتاینپژوهشوپژوهش

یستهدرامتدادتجربۀدینیـهانس.۲ گئورگگادامر:تجربۀز

)ـهانس ۲00۲-۱۹00گئورگگادامر فلسفیخود، فصلنخستشاهکار در بحثیدربارۀ1،حقیقت و روش(
تبعدربارۀ به و انسانیبرمبنایتجربۀزیستهدارد.سخنتجربۀزیسته برایبنیادگذاریعلوم دیلتایوتالشاو

ریشه به نخستاینکه چندجهتبرایاینپژوهشاهمیتدارد: از علومگادامر انسانیاز هایتفکیکعلوم
 درطبیعی میفلسفۀ داردکندکانتاشاره ارتباط دیلتای نزد زیسته تجربۀ به که ، این دوم تعریفلغوی،؛ که

بهایدۀاینپژوهشبهصورتکلیاشارهویترازهمهسومومهم؛کندتاریخی،ومفهومیتجربۀزیستهرابیانمی
کند.کردهاست.گادامردرنهایتدیلتایرانقدکرده،تالشاوبرایبنیادگذاریعلومانسانیراناکامارزیابیمی

دیلتایمی بر نقدگادامر موضوعپژوهشتواندموضوعیکهرچند، اینجا ولیدر بگیرد، مستقلقرار و گسترده
پردازیم.ایکهدرباالبیانشدمیبحثمانخواهدبود.بنابراینصرفًابههمانسهنکته

اند،مرزتفکیکگادامرمعتقداستفیلسوفانآلمانیقرننوزدهمکهدرموردعلومانسانیدستبهتأملزده
اندواینتمایزمبنایفلسفۀومازعلومطبیعیراازتمایزکانتیبینقلمروآزادیوقلمروطبیعتاخذکردهاینعل

خودکانتبودهاست:
 آزادی... تمایزبینطبیعتو مطالعۀمبنایفلسف... تفاوتداردۀکانتیاست. مطالعهطبیعت[ تاریخی]با

هستندکهـ2ـیادستورهاییلکهبهجایآنقوانینعملیب،کارنیستایدرچوندردامنهآنهیچقانونطبیعی
شده پذیرفته طبیعتآزادانه قوانین همانند انسانی آزادی جهان اند. که نیست استثنائات بروز .باشدفاقد

(Gadamer 2013, 8)
دست کانتیرا معتقداستاگربخواهیماینتمایز گادامر روشیاستقراییالبته دهیم،مایۀ انسانیقرار درعلوم

خواهدامابهاصلاینتمایزگذارینقدیندارد.اینبحثدرکانتتعقیب،ایمعماًلخالفنیتکانتعملکرده
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