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 علم مراقبت انسانیرویکردی بر هرمنوتیک در

 2عباس شکاری، *، 1نجمه شریفی

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دکترای پرستاری، دانشکده پرستاریدانشجوی  ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی *و  1

 najmehsharifi@gmail.comفالورجان.

 shekarey@kashanu.ac.ir و تربیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان ستادیارگروه علوم تربیتی، دکترای فلسفه تعلیما-2 

  

 دهیچک

 

انسان ها  ستهیمانند پرستاران جهت توسعه درک تجارب ز یوجود دارد که پژوهشگران علوم انسان یادیز یفیک قیتحق یها روش

 ندیو فرا خچهیالزم است با تار قیروش تحق نی. جهت استفاده از اباشد یم کیهرمنوت ها روش نیاز ا یکیکنند.  یاستفاده م

مطالعه  کیاست. مطالعه حاضر  یو ارتباط آن با علم پرستار کیبر هرمنوت ین مقاله، مروری. هدف امیداشته باش ییآشنا کیهرمنوت

 SID ،MagIran ،PubMed یها تیو جستجو در سا یکتابخانه ا یستجوج قیاست که اطالعات از طر یاسناد یفیتوص

 یم گرید یها نهیگفتار و تمام زم رنه تنها در متن و نوشتار بلکه د کیبه دست آمده است. امروزه هرمنوت GoogleScholarو

 نیاست. هدف ا یماریو ب یمانند سالمت یانسان یها دهیپد نییو تب فیتوص ک،یهرمنوت فهیوظ ینقش داشته باشد. در پرستار تواند

ر یو روش تفس یتئور کیبه عنوان  کیتحت مطالعه است. هرمنوت یها دهیپد ریتفس قیدرک از طر جادیکسب و ا ن،ییو تب فیتوص

 که نی. با توجه به ادهد یقرار م یپژوهشگران پرستار اریرا در اخت یانسان ها دانش منحصر به فرد ستهیفهم تجارب ز شیبا افزا

 کیهرمنوت قیتحق روش و است تر کوچک یمددجو به اجزا لیاز تحل یمراقبت همه جانبه و خوددار ،یا حرفه یپرستار نیمحور بال

آموزش و  ن،یمهم بال یها دهیپد یرو قیتحق یبرا یشده است، روش مناسب قیکل تلف کیو  معجا دید کیمستلزم داشتن  زین

 .شود یمحسوب م یدر پرستار تیریمد

 .دگریها ،یفیپژوهش ک ،یپرستار ک،ی: هرمنوتیدیکل واژگان

 
 

 مقدمه:-

شود و صورت اسممی آن  ترجمه می« تأویل کردن»است که عموما به 4یک کلمه یونانی است که  ریشه آن، هرمنیویین 3هرمنوتیک   

ن، واژه هرمنوتیک با اسم هرمس)ایزد پیام رسان یونانیان( ریشمه  شود. به عقیده بسیاری از متفکراترجمه می« تأویل»نیز به   5هرمنیا

 .(1331مشترک دارد)مدنی،

                                                 

و رشته تخصصي،  ، مقطع تحصیلینويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

، راست B Nazanin .pt 11نويسنده اول ) دانشکده و دانشگاه محل تحصیل

 چین(

، دانشکده و دانشگاه (يا سمت كاريرشته تخصصي ) و درجه علمي -2

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده دوم ) محل تحصیل
3 Hermeneutic 
4 Hermeneuein 
5 Hermeneia 
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در اساطیر یونانی هرمس واسطه دریافت پیام از خدایان و ابالغ آن به آدمیان است. البته این پیام هما بمرای آدمیمان قیرقابمل فهمم         

س عالوه بر پیام آوری، قابل فهم کردن پیمامی اسمت کمه حاممل آن اسمت.      است، اما هرمس آن ها را قابل فهم می نماید. لذا کار هرم

دانسمت. بمه هممین    کرد و به گونه ای هرمس زبان هر دو را به خموبی ممی  فهمند بیان میهرمس پیام خداوند را به زبانی که مردم می

ردن چیزی است که نمامفهوم اسمت. بمه    دلیل صور مختلف کلمه هرمس، یعنی هرمنیویین، هرمنیا و هرمنوتیک متضمن به فهم در آو

این عمل اسرار آمیز قابل فهم کردن، تأویل یا تفسیر و به علمی که وظیفه تأویل یا تفسمیر را بمه عهمده ممی گیمرد هرمنوتیمک ممی        

 گویند.  

سخن گفمتن، ترجممه   »معرفی کرده و آن را با « تأویل کردن» از زبان سقراط، نام هرمس را نمودار« کراتیلوس»افالطون، در مکالمه   

نیز مرتبط دانسته است اما ارسطو اولین کسی است کمه از لفم    « کردن، پیام بردن، زبان رمزی دزدان، مغلطه و زبان رمزی سوداگران

)فمی   1«پمری هرمنیما  »هرمنوتیک برای نام گذاری بخشی از کتاب ارقنون خود که در باب قضایا است استفاده کمرده و آن قسممت را   

در قرب و در قرون وسطا نیز نام هرمس در نزد مسمیحیان و دانشممندان   نام نهاده است. « در باب تأویل یا تفسیر»ه معنای العباره(  ب

شد. چنان که در دوره رنسانس، بسیاری از فالسفه و دانشمندان همرمس را  و همچنین یهودیان بانی و موسس حکمت و علم تلقی می

رقم این تداول، اصالح هرمنوتیک به عنوان شاخه ای از علم تا قمرن هفمدهم تحقمق خمارجی     به  شمردند.مشعل دار دانش و خرد می

( اولین کسی است که از این واژه برای شناساندن نموعی از دانمش کمه وظیفمه آن     1000-1063نیافته بود . به نظر می رسد دان هاور)

هرمنوتیمک قدسمی   » با استفاده از این واژه کتابی به عنوانمیالدی  1054تأویل و تفسیر متون است استفاده کرده است. وی در سال 

 (.1332نوشت که در نوع خود بی نظیر بود)نوری،« یا روش تفسیر متون مقدس

شود و این هر سمه بمه   خالصه می« حکمت و خرد و دانش»همان طور که مشخص است وجه مشترک تعبیرهای فوق از هرمس در    

و ترجمه و تأویل کردن در ارتباط است. بنابر ایمن اگمر بیمذیریم کمه واژه هرمنوتیمک از همرمس        نوعی با مفاهیم نوشتن، سخن گفتن

مشتق شده است و مهم ترین شان هرمس هم با توجه به علم و خرد او این بوده است که به سخن گفتن و تأویل کمردن روی بیماورد،   

 (.1331ه هنجار و در ضمن مهم و قابل تامل)مدنی،یابیم که هرمنوتیک و تأویل موضوعی است بس استوار و بپس در می

 

 تعریف هرمنوتیک-

از واژه هرمنوتیک در طول زمان معانی متفاوتی ارائه شده است. قدیمی ترین مفهوم این اصطالح، به اصول و مبمانی تفسمیر کتماب       

برابر علم هرمنوتیمک بمه منزلمه قواعمد کلمی      مقدس اشاره دارد. بعدها علم هرمنوتیک به مثابه امری صرفا مربوط به کتاب مقدس در 

ها به کمار بمرده شمود. امما هرمنوتیمک      تفسیر لغوی رنگ باخت و انجیل در شمار متونی در آمد که ممکن است این قواعد در مورد آن

شمتری دارد. در  همچون هنر، علم و فن تأویل و تفسیر تعریفی کامال آشکار ندارد. چرا که خود تأویل و تفسیر احتیما  بمه بررسمی بی   

عربی لف  تأویل یعنی بازگرداندن چیزی به اصل آن و به اول آن. از نظر لغوی وقتی متنی یا گفته ای را تأویل می کنیم یعنمی آن را  

به معنای اصیل خودش باز می گردانیم، در نتیجه واژه تأویمل را بمه معنمای کوشمش در کشمف معناهمای پنهمان ممتن) نوشمتاری و          

یا رویداد و نیز کوشش جهت ساختن معناهای تازه برای آنها به کار می بریم. تفسیر در قیماس بما تأویمل کماری بمه       گفتاری( یا کنش

نسبت ساده تر و قاعده مند تر است. کشف قاعده های زبانی، دستوری، نحوی و بیانی عبارتها، راهنمایی برای فهم متن اسمت. تفسمیر   

است در حالی که تأویل خوانش متن است که با فهم معنا ها یا سماختن معناهما سمرانجام     کشف مرزگان یا کدها یعنی امور قراردادی

 (.1334یابد. تفسیر راهنمای تأویل است)موسوی،می

 انواع هرمنوتیک-

نظریمه   -1ریچارد پالمر در بحث از علم هرمنوتیک معتقد است که در علم هرمنوتیک می توان در شش حوزه زمانی صمحبت کمرد.     

 -5مبنای روش شمناختی علموم انسمانی و روحمانی      -4علم هر گونه فهم زبانی  -3روش شناسی عام لغوی  -2ی کتاب مقدس تفسیر

 نظامهای تأویل. -0پدیدار شناسی وجود و پدیدار شناسی فهم وجودی 

 همچنین می توان دانش هرمنوتیک رااز دو دیدگاه طبقه بندی نمود:    

ویه هرمنوتیک را به هرمنوتیک متن و هرمنوتیک فلسفی تقسیم می کنند. هرمنوتیک ممتن هرمنوتیمک   الف( دیدگاه کاربرد: از این زا

بیند. هرمنوتیمک فلسمفی هرمنوتیمک هایمدگر     پردازد و کارکرد هرمنوتیک را در حوزه متن میشالیرماخر است که به تفسیر متن می

برد. اما اقسمام دیگمر هرمنوتیمک    آن برای تفسیر هستی بهره می  گیرد و ازاست که هرمنوتیک را در ساخت وجود شناسی به کار می

                                                 
1 Peri Hermenia 
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نیز در این طبقه بندی وجود دارند که شامل هرمنوتیک روش شناسانه دلتای و هرمنوتیک گمادامر کمه آمیمزه ای از روش شناسمی و     

 وجود شناسی است .

 ن و پسا مدرن تقسیم می شود.ب( دیدگاه دوره تاریخی: هرمنوتیک به لحاظ تاریخی به سه دوره کالسیک، مدر

شالیرماخر و دیلتای چهره های شاخص هرمنوتیک کالسیک  و هایدگر و گادامر از برجستگان هرمنوتیمک ممدرن و افمرادی چمون        

هیرش از شخصیت های مهم هرمنوتیک پسمامدرن محسموب ممی شمودند. ویژگمی هرمنوتیمک کالسمیک مطلمق گرایمی و شاخصمه           

ی است. هرمنوتیک پسامدرن از نقد هرمنوتیک مدرن نشات می گیرد کمه گماه ماننمد هیمرش بمه سموی       هرمنوتیک مدرن نسبی گرای

هرمنوتیک کالسیک تمایل دارد و هرمنوتیک نئوکالسیک را سامان می دهد و زمانی مانند دریدا، هابرماس رو به سوی نموعی نسمبی   

 (1330گرایی دارد.)موسوی،

 کنند:رمنوتیک را از آقاز تا کنون به سه دوره تقسیم میهمچنین برخی از نویسندگان، تاریخ ه    

کشد ) از سمده  دوره قدیم:  از حیات هرمس رسول و پیام رسان سخن های آسمانی شروع و تا میالد حضرت عیسی)ع( به درازا می-1

 ششم ق.م تا اوایل مسیحیت(.

 را شامل خواهد شد. دوره میانه: از ابتدای تاریخ مسیحیت آقاز و تا سده هفدهم میالدی -2

شمود. بخمش نخسمت ایمن دوره را     گیرد. این دوره خود به دو مرحله تقسیم ممی دوره جدید: از شالیرماخر تا پل ریکور را در بر می-3

 هرمنوتیک کالسیک یا رمانتیک و بخش دوم آن را هرمنوتیک فلسفی نام نهاده اند . 

قام نموده تاریخ هرمنوتیک را به دو دوره سنتی و مدرن تقسمیم ممی نماینمد. دوره    اگر چه برخی دیگر دوره اول و دوم را در هم اد   

سنتی که از آقاز ) احتماال از هرمس( تا شالیرماخر را شامل می شده که فقط بر تفسیر و تأویل کتب مقدس محدود می شمود و دوره  

 (.1332مدرن از شالیرماخر به بعد می باشد)نوری،

 است: داشته متمایز اشاره کامالً مقوله سه به قلمرو هرمنوتیک ریچارد پالمردر توضیح

 هرمنوتیمک  قسمم  دارد. در ایمن  اشاره از دانش ایشاخه عنوان به هرمنوتیک گیریشکل قالبهای نخستین به که خاص هرمنوتیک- 1

 و فلسمفه  مقمدس  نظیمر حقموق، ادبیمات، کتمب     و معمارف  علموم  هایاز شاخه تفسیر متون، در هر یک کیفیت کردن منظور منقح به

رو  خمود بمود. از ایمن    خماص  تفسمیری  قواعمد و اصمول   مجموعه دارای معرفتی شد و هر شاخهمی فراهم از قواعد و روش ایمجموعه

خمود   به مربوط و علمی فکری سنت بودند و به هرمنوتیکها خاص قسم این دلیل همین بود و به رشته آن هر رشته، خاص هرمنوتیک

گرفتنمد و  مدد نممی  کالسیک ادبی آموخت، در تفسیر متونرا می مقدس تفسیر متون روش که از هرمنوتیکی داشتند. مثالً اختصاص

 کردند.می خود استفاده خاص در ناحیه از هر هرمنوتیک طور کلی به

 روشمی  و درصمدد ارائمه   اسمت  شناسیروش نیز از مقوله هرمنوتیک قسم است. این موسوم عام هرمنوتیک به وتیکهرمن دوم گونه -2

 همای و شماخه  نداشمته  اختصماص  از علوم خاصی ناحیه به که تفاوت کند. با اینمی را تنقیح و قواعد و اصولی و تفسیر است فهم برای

 تبیمین  کمه  کسمی  آقاز شمد و نخسمتین   هجدهم از قرن در هرمنوتیک نوین گرایش دهد. اینمی را پوشش تفسیری از علوم متعددی

 توسمط  اممروزه  هرمنوتیمک  نموع  شالیر ماخر بود. ایمن  آلمانی، فردریک کرد، متکلم را عرضه هرمنوتیک قسم از این سازگار و منظمی

 شود.می دنبال هرش اریک و نظیر امیلیوبتی کسانی

  ممتن  آن نظمر از اینکمه  صمرف  اسمت  متن، حماکم  فهم بر عمل عامی قواعد و اصول که است آن هرمنوتیکی گرایش این فرضپیش   

 بکوشد. قواعد عام این و تنظیم باید در تنقیح هرمنوتیک به مشتغل باشد. لذا عالم متنی چگونه

متمرکز و محمدود نشمد و    تفسیر متون در خصوص گرچه گنجاند؛ زیرا وی هرمنوتیک قسم را نیز باید در این دیلتای ویلهلم تالش   

بمود   بمر آن  دارد. دیلتای تامی تناسب عام هرمنوتیک به معتقدین فرضاو با پیش فرض نظر داشت، اما پیش را مد انسانی علوم مطلق

 خویش، باید بمه  و تنوع در گستره انسانی علوم و همة آنهاست و درونی ذهنی از حیات حاکی همه آدمیان تار، گفتار و مکتوباترف که

و  عمام  روشاصمول، قواعمد و    تابع درونی حیات به یابیراه و آثار باشند و این افعال این صاحب انسانهای درونی حیات به یابیراه دنبال

بمر   حاکم متدولوژی و صحیح متقَن تبیین یعنی و قواعد است اصول این و تنقیح هرمنوتیک، تنظیم و رسالت و وظیفه است مشترکی

 انسانی. علوم

را  فهمم  در پدیمد   سمفی فل تمأملی  هرمنوتیک قسم دهد. اینمی تشکیل فلسفی را هرمنوتیک در هرمنوتیک و رویکرد سوم مقوله -3 

در  روش ایمن  و تفسیر نمدارد؛ چمه   بر فهم و قواعد حاکم اصول و بیان روش ارائه به ایعالقه است. بنابراین خود قرار داده همت وجهه

 بمه  ایتنهما عالقمه   نمه  هرمنوتیک نوع ینا کنیم اگر دقت بر این کار آید. عالوه به انسانی علوم مطلق در باب باشد و چه متن فهم باب

 کشد.نقد می را به« رسید حقیقت به توانمی روش تنقیح از راه» پردازد و اید می نقد متدولوژی به ندارد، بلکه روش ارائه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

4 

 

 و قیرمنطقمی  گرایشمها ناموجمه   از ایمن  کیی به قلمرو هرمنوتیک هرمنوتیک، اختصاص رویکرد متمایز در عرصة سه این به با توجه   

 یمک  و نباید با تحمیل است پذیرفته صورت یجد کارهای مقوله سه از این در هر یک هرمنوتیک نام تحت که است این است. واقعیت

در  خماص  نظمرات نقطمه  دانست. ارائه رمنوتیکاز قلمرو ه را خار  حوزه قیر از این فلسفی، کوششهایی هرمنوتیک مثالً خاص دیدگاه

اسمت،   قدر هرمنموتیکی  همان طورکلیبه متون فهم جدید در باب تفسیری نظریة و یا طرح دینی و تفسیر متون شعر یا فهم فهم باب

 زمینمه  سمه  بمه  قلممرو هرمنوتیمک   تقسمیم  ناسمت. بنمابرای   و تفسیر، هرمنوتیکی و فهم ماهیت در باب جانبه و همه فلسفی تأمل که

 را در همم  - فلسمفی  هرمنوتیمک  - خاصمی  گمرایش  بمه  هرمنوتیمک  اختصماص  تموهم  - پذیرفت در باال صورت که گونهآن - متفاوت

 .دهند خود ادامه وفاییرشد و شک به آن هایعرصه در تمامی هرمنوتیک جریان آورد کهمی را فراهم مجال شکند و اینمی

 تاریخچه هرمنوتیک-

 جهمت  آن از را شمالیرماخر .شناسمند  ( را به عنوان پدر و موسس هرمنوتیک ممدرن ممی  1334-1603فردریک شالیرماخر)   

 و دامنمه  بمود،  منمد  عالقمه  مقدس کتاب تأویل اینکه به بر عالوه وی که خوانند می مدرن هرمنوتیک بنیانگذار

در  تمر  کلمی  صورت به را آن بتوان وسیله بدین تا دینی کشاند متون حیطه فراسوی به را کهرمنوتی ی گستره

 (.14-12، 1361تأویل و تفسیر همه متون)دینی و قیردینی( به کار گرفت)کوزنزهوی،

اع تفسمیر ممتن را   تواند شالوده همه انمو از نظر شالیرماخر هرمنوتیک به عنوان دانش یا هنر فهمیدن، دانشی است که اصول آن می   

کنمد کمه:   (. شالیرماخر نقطه شروع علم هرمنوتیک مورد نظر خود را در قالب این پرسش کلی مطرح ممی 1330فراهم آورد)مسعودی،

؟ به نظر وی، موقعیمت فهمم، موقعیمت نسمبتی بمین االذهمانی اسمت. در همر نسمبتی از ایمن           شوندچگونه همه بیانها واقعا فهمیده می

ای از کلممات  سازد و نیز شنونده ای وجود دارد که مجموعههست که جمله ای برای بیان معنای مورد نظرش می موقعیت، گوینده ای

ها را به طور حدسی کشف کند. این عمل حدسی، عمل هرمنموتیکی اسمت   تواند معنای آنشنود و ناگهان با عملی اسرارآمیز میرا می

-16،ص1331. بر این اساس علمم هرمنوتیمک، فمن شمنیدن است)واینسمهایمر،     و جایگاه حقیقی علم هرمنوتیک، همین موضوع است

13.) 

، دیگر صرفا یک علم کمکی در فرآیند فهم و تفسیر متن نبود، بلکمه علمم   «تئوری فهم»از نظر شالیرماخر هرمنوتیک به عنوان یک   

ای حاصمل نیتمی اسمت کمه او در     مؤلفی یا گوینمده  فهم و تفسیر هر گونه گفتار و نوشتاری بود. به نظر وی هر متنی یا گفتاری از هر

ذهن و اندیشه خود داشته است. به همین دلیل هدف اصلی فهم و تفسیر یک گفتمار یما نوشمتار، کشمف نیمت یما انگیمزه گوینمده یما          

« تئموری فهمم  »شمود. بمدیهی اسمت اگمر هرمنوتیمک را      نویسنده آن است. کشفی که از طریق حدس و پیشگویی یا شهود حاصل می

شد. یعنی کلمات گویای معانی نماید. در هرمنوتیک سنتی، فهم متن امری عادی تلقی میتعریف نماییم، وظیفه هرمنوتیک تغییر می

نممود  بودند و برای فهمیدن یک متن به چیزی جز دانستن زبان و قواعد دستوری نیاز نبود، مگر در مورادی که ابهامی در متن رخ می

گردید. اما نوآوری شالیرماخر آن بود که وی بدفهمی یا سوء فهم را اممری  ک تفسیر ابهام آن متن برطرف میکه در این صورت به کم

شمود زیمرا امکمان بمدفهمی همیشمه وجمود       طبیعی تلقی کرد. از نظر شالیرماخر کارهرمنوتیک از همان آقاز فهمیدن متن شروع ممی 

 (.  1332دارد)نوری،

-کرد و آن را ناشی از فاصله تاریخی و تمایز زمانی میمان مفسمر و مؤلمف ممی    عادی و عام تلقی می شالیرماخر این بدفهمی را امری   

شمود تما کمالم    دانست. تاریخ، فرهنگ و سنت مخاطبان متن با تاریخ، فرهنگ و سنت مؤلف فاصله زمانی و مماهوی دارد و باعمث ممی   

نه در فضای فرهنگی مؤلف. از این رو او هرمنوتیمک را روشمی    مؤلف در فضای فرهنگی و در قالب سنتی مخاطب یا مفسر درک شود،

دانست برای فهم درست و پرهیز از سوء برداشت در هنگام فهمیدن و تفسیر کردن. بمه عبمارت دیگمر از نظمر شمالیرماخر رسمالت       می

. شالیرماخر دو نموع روش  هرمنوتیک بازسازی ذهنیت و فردیت مؤلف است و او موضوع مؤلف را به صورت جدی وارد هرمنوتیک نمود

 شوند:را جهت این بازسازی بیان نمود که دو محور اساسی نظریه او محسوب می

روش فنی یا روانشمناختی کمه شمامل     -2روش دستوری )تفسیر دستوری( که شامل شناخت زبان مؤلف و قواعد حاکم بر آن است -1

 (.1330شناخت ذهنیت و وضعیت روانی مؤلف است)بخشایش،

یرماخر بر این نظر است که برای شناخت سخن انسان باید او و تمامی زندگی او را شناخت و از طرفی برای شناخت او، شال   

شود که پدیدار می  1شناخت سخنش ضرورت دارد. در اینجا به تعبیر شالیرماخر، دایره شناخت و به تعبیر دیگران دایره هرمنوتیک

(. دور هرمنوتیکی یعنی این که ادراک هر جزء به شناخت کل وابسته است، اما کل 1330بخش مهمی از این دانش است)موسوی،

                                                 
1 Hermeneutic circle 
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 بدانیم را درمتن کلمه یا عبارت یک درست توانیم معنایشود مگر از راه فهم اجزا. به گفته شالیرماخر ما نمیدانسته نمی

 مگر بفهمیم کامالً را متن کی توانیم نمی ما نحو به همین بدانیم، را عبارت یا کلمه هر معنای اینکه مگر

 را کرده زندگی و بالیده در آن  او که و فرهنگی مکان و و زمان متن آن ی نویسنده آثار سایر و زندگی اینکه

 داشته متن این از درستی درک و آثار و فرهنگ و .. را بشناسیم باید زندگی بخواهیم اگر عکس بر و .بشناسیم

 فهم بر مؤلف شناخت و است متوقف متن مؤلف شناخت بر آن معنایو  متن شناخت ترتیب بدین .باشیم

 (.1332است)نوری، مبتنی متن

 -1دور هرمنوتیکی، به عنوان یک اصل و قاعده دو نتیجه و پیامد دارد که در شناخت و فهم بهتر هرمنوتیک کارآمد و مفید اسمت.     

ر هرمنوتیکی شاهد و دلیلی صادق تواند بود بر کثرت نماگزیر تأویمل   دو -2کند. دور هرمنوتیکی امکان یک شروع مطلق را منتفی می

 (.1331ها)مدنی،

( رویکرد شالیرماخر را بسط و گسترش داد و به رویکردی جدید دربماره هرمنوتیمک بما روش تماریخی     1333-1311ویلهم دیلتای)   

انسانی قرار دهد. از این رو دیلتمای هرمنوتیمک را در   پرداخت و تصمیم گرفت هرمنوتیک را به عنوان روش بنیادی و واحد برای علوم 

 (.1330حوزه اپیستومولوژی و معرفت شناسی تعریف کرد)بخشایش،

به اعتقاد دیلتای برای مطالعه انسان باید وی را واقعیتی اجتماعی تاریخی در شمار آورد و با هر یک از رشته های علموم انسمانی بمه       

داخت. وی از اینجا به دور هرمنوتیکی رسید که در آن شناخت انسان به شمناخت جامعمه و شمناخت    جنبه هایی خاص از زندگی او پر

دانسمت.  شود. او وظیفه اصلی هرمنوتیک را تحلیل فلسفی و تحول فهم و تأویل در علوم انسمانی ممی  جامعه به شناخت افراد منجر می

کشمد.  ال پیوند دارد و افقی در آینده انسان را به سمت خودش ممی به نظر وی، زندگی جریان پیوسته ای است که در آن گذشته با ح

دیلتای هدف تأویل گر را از میان بردن فاصله زمانی و تاریخی میان او و مؤلف معرفی کرد و شرط تحقق آن را پشت سر نهمادن تممام   

ها و پمیش  بندهای تاریخی معاصر و تعصب های برآمده از زمان حاضر، رسیدن به افق اندیشه های مؤلف و رهایی از قید وپیش داوری

، 1361هما بیردازد)کوزنزهموی،  ها بیان کرد. او در صدد بیان روشی برای علوم انسانی بود تا از آن طریق بمه تفهمیم طبیعمت آن   داوری

22-51.) 

دانسمت  علوم طبیعی میدیلتای بین تأویل که به نظر وی روش بررسی علوم انسانی و اجتماعی است، و توصیف که آن را مخصوص    

فرق گذاشت. بر طبق این تفاوت، علوم طبیعی برخالف علوم انسانی و اجتماعی، با داده های عینی و نه آگاهی و تأویل سروکار دارنمد.  

بممه نظممر دیلتممای، ضممابطه درسممتی یمما نادرسممتی تأویممل هممر مممتن و اثممر، نزدیکممی آن بممه نیممت مؤلممف یمما دوری او از آن             

. دیلتای مانند شالیرماخر، به دنبال دستیابی به اعتباری عینی برای تفسیر و تأویل بود و مانند وی عقیمده  (1365،463است)احمدی،

 (.116، 1360ها پاک کند)بزرگی،داشت که مفسر برای رسیدن به فهم و تفسیر درست، باید ذهن خود را از پیش داوری

چمه پیشمتر گفتمه شمد، شمالیرماخر      از نظریات شالیرماخر است. چنمان  روی هم رفته نظریه تأویلی دیلتای هم ادامه و هم واپس روی

نخستین کسی بود که مسئله فهم و تفهم را به صورت کلی عرضه کرد. نظریه وی، معرفت شناسی امور و موضوعات متعلق بمه حیمات   

و سمطح روانشمناختی یما فنمی بمود.      شناسی تاریخی و فکری بود. نظریه تأویلی شالیرماخر مرکب از دو سطح فهم دستور زبان یا زبان

شناسی آن را نادیده گرفمت. بنمابراین از دیمدگاه دیلتمای، فهمم و      دیلتای تنها بخش روانشناختی نظریه خود را پرورش داد و بعد زبان

محتموای  تفهم در درجه نخست، مستلزم افشای ابعاد درونی نویسنده و نزدیک شدن به تجربه درونی او از طریق برخمورد همدالنمه بما    

دانست تا بمر اسماس آن بتموان    متن است. بدین سان دیلتای نقطه عزیمت را مطالعه متون به عنوان مظاهر واقعی و حقیقی حیات می

 (.1333به تجربه اصیل و اولیه نویسنده دست یافت)اکرمی،

بیسمتم هرمنوتیمک توسمط هایمدگر،      دانسمتند امما در قمرن   شالیرماخر و دیلتای هرمنوتیک را شیوه فهم و تفسیر متن و مؤلف می   

های برجسته و کلیدی در عرصه هرمنوتیک در قرن بیسمتم ممارتین هایمدگر    گادامر، دریدا و ریکور مفسر محور شد. یکی از شخصیت

دنیا آمد. در فلسفه هایدگر، هستی شناسی به جای معرفت شناسی قرار گرفمت و   به آلمان (  در1360-1333بود. مارتین هایدگر)

شناسانه، وظیفه تبیین ماهیت فهم و شرایط حصول آن را برعهده گرفمت. در حمالی   نوتیک استوار شده بر مبنای یک بنیاد هستیهرم

ها و که تا پیش از آن هرمنوتیک، روشی بود معرفت شناختی برای فهم و تفسیر. هایدگر فهم و تفسیر هر مفسر را در گرو پیش فرض

داد. به عقیده هایدگر تفسیر انسان از خودش، کمه او  تفاسیر را به حوزه علوم طبیعی نیز تسری می دانست و اینپیش فهم های او می
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افکنمد و  نامد، هم یکی از پیش فهم هایی است که بر فهم انسان نسبت به کمل وجمود سمایه ممی    )واژه آلمانی بودن( می 1آن را دازاین

ن را نیز اصالح کرد. از نظر هایدگر ما در مواجهه با هر اممری آن را در وضمعیت   برای فهم و تفسیر متون و نیات مؤلف باید تعریف انسا

فهمیم)پمیش  نگمریم)پیش دیمد(، و آن اممر را بمه شمیوه  خاصمی ممی       ای بمه آن ممی  دهیم)پیش داشت(، از منظر ویژهخاصی قرار می

او دانست) نقطه تمایز با مماخر و دیلتمای(، بلکمه در     دریافت(. بنابراین فهم متن را نباید بازسازی ذهنیت صاحبت اثر و نفوذ در دنیای

 (.1330دهیم)بخشایش،گیریم یا امکان های وجودی خویش را توسعه میسایه فهم متن، ما خود در امکان وجودی جدیدی جای می

لحماظ تماریخی اسمت. او    از نظر هایدگر، آگاهی و جهان دو امر جدا از یکدیگر نیستند، بلکه، آگاهی، شکل گیری تجربه زیسمته بمه      

معتقد است که فهم، شکلی اساسی از وجود انسانی است که در آن، فهم، شیوه شناخت ما از جهان نیست، بلکه شمیوه بمودن ماسمت.    

طبق نظر هایدگر پیش فهم)پیش برداشت( ساختاری برای بودن در جهان است. این پیش فهم، محتوا یا سازمان یمک فرهنمگ اسمت    

ما به مرحله فهم وارد شویم و این پیش فهم، بخشی از تاریخ بودن ما بشود، وجود داشته است. پمیش فهمم چیمزی     که قبل از این که

نیست که انسان بتواند بیرون از آن قرار گیرد یا آن را کنار بگذارد، بلکه پیش از ما در جهان وجود داشته است. هایدگر تا آنجما پمیش   

-چنان که ما به واسطه جهان سماخته ممی  توان مواجه شد. همیشینه فهم انسان، با هیچ چیز نمیرود که ادعا کند بدون ارجاع به پمی

دهمد کمه   سازیم. ایمن اممر نشمان ممی    مان میآیند، در همین موقع، ما جهان را بواسطه پیشینه و تجاربشویم، معانی هم به وجود می

آیند. از نظمر هایمدگر، تفسمیر    سازند،خود نیز به وجود مییگری را میتعاملی بین فرد و جهان وجود دارد، هر کدام در عین حال که د

ای کنمد کمه همر مواجهمه    جزء الینفک فرایند فهم است. وی با این ادعا که انسان بودن، تفسیر کردن است، بمر ایمن نکتمه تاکیمد ممی     

تقمد اسمت، همر فهممی ممرتبط اسمت بما        مستلزم تفسیری است که تحت تأثیر تاریخی بودن یا پیشینه انسان خواهد بود. هایمدگر مع 

تواند نادیده گرفته شود. بنمابراین، فمرد بایمد تما     مجموعه معینی از پیش ساختارها، که تاریخی بودن فرد نیز بخشی از آن است و نمی

هرمنوتیکی کمه از  جا که ممکن است از تأثیرات این ساختارها در فرایند فهم و تفسیر، آگاه باشد. این فرایند تفسیری از طریق دور آن

یابد که ممتن بمه   مییابد و حرکت رفت و برگشتی بین کل و جزء تا آنجا ادامه کند، تحقق میاجزاء تجربه به سوی کل آن حرکت می

فهم درآید. انتهای این حرکت رفت و برگشتی، در دور هرمنوتیکی، وقتی است که فرد به معنی قابمل قبمولی رسمیده باشمد، بمه ایمن       

 معنی که معنی مورد نظر فارغ از تضاد درونی و دارای انسجام مطلوب باشد.

( شماگرد ممارتین هایمدگر    1361را ایفا کمرد، گئمورگ گمادامر)    یکی دیگر از فیلسوفان علم که در گسترش هرمنوتیک نقش مهمی   

است. گادامر با استفاده از فلسفه حقیقت هایدگر و روش هرمنوتیک دیلتای نظریه هرمنوتیک را کمال بخشید. از نظر گمادامر وظیفمه   

دیمدی بمرای فهمیمدن ابمداع     شود، روشن سازد نمه اینکمه بخواهمد روش ج   هرمنوتیک آن است که شرایطی را که فهم در آن واقع می

 (.  1330کند)چناری،

دانست، یعنی افق فهم مفسر و افق متن. به نظر گادامر هر مخاطمب بما انبموهی از پمیش     ها میگادامر کار هرمنوتیک را ترکیب افق   

ظر همواره از سمنت،  کنند، و همین منرود که افق ذهنی مخاطب یا مفسر را درست میها به سراغ متن میها، معلومات و پرسشفرض

گیرد، پس فرآیند فهم و تفسیر همواره مسبوق به یک افق خماص اسمت و مما همیچ متنمی را      عادت، فرهنگ و زمانه، تأثیر و رنگ می

ها و انتظارات خود فهم و تفسیر کنیم. بنابراین هرمنوتیک عبارت است از ترکیمب  ها و پرسشتوانیم آزادانه و به دور از پیش فرضنمی

یابمد.  صال افق مفسر و افق متن و یا افق فرهنگی گذشته و افق فرهنگی حال و فهم مولود این ترکیب که در حال حاضر بروز ممی و ات

جا که همر  کند که، از آنبه دیگر سخن، هر فهمی سنتز دیالکتیک بین مفسر و متن است. وی از این گزاره ها چنین نتیجه گیری می

تواند تمام حوزه ها و سویه های معنمایی را بازبتابانمد، پمس    مان خود است، هیچ دیدگاه و قرائتی نمیدیدگاهی اسیر زمان و فرهنگ ز

هیچ دیدگاه مطلقی از یک متن وجود ندارد و تفاسیر همواره اسیر و دربند افق های فرهنگی و تحوالت عصری است. بنمابراین تفسمیر   

گموی همر مفسمر بما ممتن      وهنیمت مؤلمف نیسمت، بلکمه تجلمی گفمت      مقید به نیت و همدف مؤلمف نیسمت و ممتن تجلمی و تبلمور ذ      

 (.  1330است)بخشایش،

 اصمرار  اسمت،  شمده  خوانده روش فلسفی، های کنکاش و علمی های پژوهش و ها شناخت در که چیزی بنیاد در تغییر بر گادامر    

 هسمتیم  جهانی در ما بلکه .بنگرد موضوع به یرونب از گرمشاهده و شناسایی فاعل عنوان به تواندنمی کس هیچ او منظر از .ورزد می

 در او. کند می تعبیر سوژه در مشارکت و 2«باهم روی» را روش او روی، این از و داریم پیوندی هم آن، ساختارهای و ها هستی با که

 مؤلف جای به را خویشتن روانی نظر از بتواند زمانی فاصله وجود با حتی باید کننده تأویل تحقیق، یک در که است باور این بر نهایت
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 جانشین را دیگری یا خود افق که این بدون بیافتد، اتفاق "ها افق ذوب" نوعی که شود زمینه و فضا آن در قرق چنان آن و گذاشته

 آن از یتر وسیع معنای به بلکه یابد، دست مؤلف انگیزه و نیت به محقق که نیست این منظور البته .برسد ها آن امتزا  به کند، هم

 دادن قمرار  بما  تمأویلگر  چمون  .است بازتولید نوعی تأویلی، چنین او، نظر از .گیردبرمی در را مؤلف آگاهی حوزه از فراتر که دارد نظر

 بما  و اسمت  کمرده راث خلمق  و داشمته  جای آن در مؤلف که بیردازد شرایطی بازسازی به تا آیدبرمی درصدد دیگری، جای به خویشتن

 (.1330،31)احمدی علی آبادی،یابد دست تفهم به دیگری و خود افق آمیزش

رو گادامر است. اهمیت ریکور در هرمنوتیک فلسمفی  یکی دیگر از دانشمندان هرمنوتیکی، پل ریکور است. وی در هرمنوتیک دنباله   

به سؤال ها و ابهام های مطمرح   در این است که او مباحث مطرح شده از سوی پیشینیان خود در این حوزه را تکمیل و تثبیت کرد. او

نگریسمت و  ممی « ممتن »بمه مثابمه   « عمل اجتمماعی »شده پاسخ داد و در این راستا، بعضا ابتکارات جدیدی از خود ارائه داد. ریکور به 

اعی فراتر از زمان رفتن متن( را به حوزه عممل اجتمم   -3مخاطب نداشتن متن  -2جدایی متن از مؤلف  -1ویژگی های متن) از جمله 

کمه   1دارد و بر رابطمه دیمالکتیکی بمین تبیمین    داد. نظریه تفسیری ریکور مرزبندی بین علوم انسانی و علوم طبیعی را برمیتعمیم می

کنمد و  کند. او زبان و گفتمان را از هم تفکیک میکه مخصوص علوم انسانی است، تاکید می 2مخصوص حوزه علوم طبیعی بوده و فهم

کمه گفتممان دارای مؤلمف و مخاطمب     داند. زبان بدون مؤلف و مخاطب است، در حمالی و جمله را واحد گفتمان مینشانه را واحد زبان 

 است. زبان به بیرون از خود داللت ندارد، اما گفتمان عالوه بر معنا بر واقعیت خارجی نیز اشاره دارد.

فعل یا عملی که همراه گفتن انجمام میمدهیم.    -2است.  جمالت: که همان فعل گفتن -1ریکور برای گفتمان سه سطح قائل است:    

 تأثیر در مخاطب. -3

شناسمی آن را هماننمد قضمایای علموم     گوید: در گمام اول بایمد از سماختار جملمه آقماز کمرد و بما کممک گمرفتن از زبمان          ریکور می   

ید: انسان در فرآیند تفسیر چیز بیگانه ای را گوکرد. ریکور همانند گادامر می« تفسیر»کرد و سیس دو سطح دیگر را « تبیین»طبیعی

افکند و در این فرآیند، انسان با توجه به نیازهای روزمره خود عمل کند و در واقع، خویشتن خود را در آن پیش میمتعلق به خود می

ت کمه ریکمور در مقابمل    اصطالحی اسم  3دهد دربرگیرنده ارضای نیازهایش است. قوس هرمنوتیکیکند، یعنی تفسیری که ارائه میمی

رسد، در حالی کمه  برد. این مفهوم همانند پلی است که از یک جا شروع و در جای دیگر به پایان میدور هرمنوتیکی گادامر به کار می

کمه  شود. تبیین ساختار شناسی متن است و چیزی اسمت  آقاز می« تبیین»برای دور پایانی وجود ندارد. فرآیند تأویل از نظر ریکور با 

شناسی معمول است. پس از مرحله تبیین نوبت فهم یا همان تفسیر متن است. مرحله سوم و پایانی به خمود اختصماص دادن   در زبان

 (.1334کند)موسوی،متن است که در این مرحله انسان پیش فرض های خود را اصالح می

 

 هرمنوتیک و پرستاری-

 هنمر  و بشمر  به کمک برای فداکاری فلسفی پرستاری پایه است. آن متاپارادایمی مفهوم ومهمترین پرستاری وجودی فلسفه انسان   

 ویمژه  ارزشمی  از درپرسمتاری  امما  نیسمت  پرسمتاری  بمه  منحصمر  گراییانسان و است. انسان انسان رفاه برای علم کاربرد خالقانه  آن

 در گرایمی انسمان  اسمت. ارزشمهای   گرایمی نانسما  ارزشمهای  عملمی  تحقق گرو در حرفه پرستاری ارزش حقیقت، در و است برخوردار

 کنندمی اثر حرفه ای استقالل و پرستار مددجو، پاسخگویی پرستار تعامالت مراقبت، به دریافت کنندگان نسبت نگرش بر پرستاری،

 (.1331)خادمی،

اقمدامات مهمم انسمانی نظیمر     از نقطه نظر فلسفی، مطالعه و تحقیق روی انسان ریشمه در اشمکال و انمواع توصمیفی علمم دارد و در         

 کند، الزامی است.پرستای، پذیرش و تقبل کاربرد رویکردی که بیشترین توصیف و درک را از معنای تجارب انسانی ایجاد می

ارزش دانش پرستاری به واسطه ارتباط آن و با اهمیت درک تجارب انسانی است. جهمت رسمیدن بمه ایمن سمطح درک، پرسمتاری          

 (.35و  13،ص 1333گوناگون تحقیق است تا بتواند آزادانه به کشف و شناخت عمق این تجارب بیردازد)استرابرت، هاینیازمند روش

پمردازد روش تحقیمق   های تحقیق که به توصیف تجربیات زندگی به همان صورتی که در زنمدگی واقعمی رخ داده، ممی   یکی از روش   

ومنولوژی تجربیات زندگی است زیرا این تجربیات هستند که معنای هر پدیمده را  فنومنولوژیک یا پدیده شناسی است. کانون توجه فن

                                                 
1 Explanation 
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گویند که چه چیز در زندگی او و نزد وی حقیقی و واقعی است. فنومنولوژی یک فلسفه، تئموری و  سازند و به فرد میبرای هر فرد می

ز سؤاالت تحقیقی که روانشناسی و نیمز در اعممال بمالینی    روش برای مطالعه زندگی روزمره آدمی بوده و از لحاظ مفهومی با بسیاری ا

سمازد. فنومنولموژی   ها فراهم میشود، سازگار بوده و راهی برای مطالعه تجربیات زندگی بیماران و خانواده های آنپرستاری مطرح می

ند، جهانی از روابط، اعممال معنمی   کدهد ولی در جهان زندگی میداند که اگر چه خود و جهان را شکل میفرد را بخشی از محیط می

-دار و زبان و لذا خود فرد نیز تا حدودی تحت تاثر جهان، زبان، فرهنگ، تاریخ، مقاصد و ارزشهایش اسمت. مما در زممان زنمدگی ممی     

هما نیمز از   نکنیم، گذشته و آینده بر حال تأثیر دارند و بخشی از بودن ما هستند، پس نه تنها دنیای افراد متفاوت است بلکه عالئمق آ 

لحاظ کیفی متفاوت است. واقعیت ذهنی است و حقیقت تفسیری از یک پدیده است و لذا موقتی است و از این رو هر تجربه برای همر  

ها نیز صحت دارد.  یمک  فرد منحصر به فرد است، این امر حتی در مورد تجربه محقق برای جمع آوری  داده های مطالعه و تحلیل آن

 (.34، 1333باشد)ادیب،شناسی، هرمنوتیک  یا  پدیده شناسی تفسیری و تعبیری می از انواع پدیده

تر وجود و هستی انسان از طریق توجمه  های تحقیق پرستاری است که ابزاری جهت رسیدن به درک عمیقهرمنوتیک یکی از روش   

 .(1333،35به ماهیت زبان و معنا و مفهوم آن است)استرابرت،

و نقش برجسته آن در زندگی افراد شمده کمه  راه جدیمدی بمرای       1«روایات»ات در پرستاری منجر به کشف موضوعاین نوع تحقیق   

بررسی موقعیت های مختلف ایجاد کرده است. به طور کلی دراین تحقیقات به جای بیان تحلیلی و اکتشمافی تجمارب افمراد، شمرکت     

یک موقعیت را به سادگی بیان کنند و تالش جهت درک و فهم جدیمدی از  شوند تا تفکرات و احساسات خود در کنندگان تشویق می

 (.151، 2665موقعیت های زندگی افراد که در کل هدف تحقیق، تفسیر نتایج متن است)راجرز،

دن هرمنوتیک با جهان زندگی یا تجربه انسان، آن چنان که زیسته شده است، سروکار دارد. در این دیمدگاه، تاکیمد بمر روشمن نممو        

هما را مسملم فمرض کمرده     جزییات و جنبه های ظاهرا بدیهی تجربه است که امکان دارد با هدف خلق معنی و دستیابی بمه فهمم، آن  

 (.1330باشیم )چناری،

پردازد و اساسما عبمارت اسمت از تفسمیر پدیمده همایی کمه بمه         هرمنوتیک به بررسی معانی و روابط دانش و زمینه آن با یکدیگر می   

( هرمنوتیک را راهی جهت رفمع شمکاف   1360شته در آمده اند و هدف آن آشکار ساختن معانی پنهان پدیده هاست. گادامر)صورت نو

کند. در این رویکمرد تممامی موقعیمت همایی کمه مما بما آن ا        و فاصله میان شناخته ها و ناشناخته های ما از جهان هستی معرفی می

چمون تممامی تحقیقمات    درک نیستند، اما نیازمند تفسیر و تعبیر هستند، مد نظر اسمت. همم   کنیم و در ابتدا برای ما قابلبرخورد می

آید. عناصر اصلی فلسفه تفسیری و تعبیمری  خوانی میان اصول فلسفی مطالعه و فرآیندهای تحقیق، الزم و حیاتی به نظر میدیگر، هم

( قابمل مشماهده اسمت. در رویکمرد     1360( و گمادامر) 1302-1326(، هایمدگر) 1360و تحقیقات تفسیری به خوبی در کارهای ریکور)

گویمد کمه   توانند فلسفه تفسیری و تعبیری را برای تحقیقات کیفی به کمار گیرنمد. ریکمور ممی    تفسیری ریکور، محققین پرستاری می

)مفسر( را ممد  3ناسی)تفسیر( و هستی ش2فرآیند تفسیری دارای مجموعه ی گام های تحلیلی است و روابط فی ما بین معرفت شناسی

 (.1333،35نظر دارد)استرابرت،

انسمان    4شود هرمنوتیک هایدگیری است. هایدگر بر بودنرسد تفسیر هرمنوتیکی که در تحقیقات پرستاری استفاده میبه نظر می   

ر هرمنموتیکی و نقمش   و دو 5کرد. هایدگر دازیمن کنند صحبت میتمرکز داشت و از تکنیک هایی که تجارب زیسته افراد را کشف می

 (.151، 2665پیش فهم)پیش درک( و فهم را مد نظر داشت  و بر ماهیت زبان در تجارب انسان ها تاکید داشت)راجرز،

اشماره   0پدیده شناسان پیروهایدگر بر این باورند که انسان، خودی درون یک بدن است. بنابراین به شخص به عنوان جسم داده شده   

کند که اعمال عینی خود را درون دنیا شمکل دهمیم. بمه بیمانی دیگمر، شمخص دارای       م ما این امکان را مهیا میشود. در واقع جسمی

عنموان  ای معنی دار از ارتباطات، اقدامات و زبان است که در یمک فرهنمگ شمکل گرفتمه اسمت. شمخص بمه       دنیایی است که مجموعه
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مجبور است معانی را بر اساس زبان، فرهنگ، تاریخ، مقاصمد و ارزش   گردد وپیامدی که از دنیای خویش حاصل شده است معرفی می

قدر فراگیر است کمه معمموال  او بمدان تموجهی     ها شکل دهد. بنابراین،شخص فقط آزاد موقعیتی است نه آزاد کامل. دنیای شخص آن

ی های او نیز متفماوت ممی باشمد. جسمم،     که در آن اختاللی پیش آید. نه تنها دنیای هر شخص متفاوت است بلکه نگرانندارد مگر این

گردد. پیروان هایدگر اعتقاد دارند که ای هستند که شخص در آنها درک میدنیا و نگرانی ها برای شخص منحصر به فرد بوده و زمینه

یر ممی گذارنمد   . گذشته و آینده بر روی حال تاث 1تجارب شخصی درچارچوبی از زمان واقع شده اند. این به معنی بودن در زمان است

 (.63-60، 1334و بنابراین بخشی از بودن در زمان محسوب می شوند)پولیت،

کنمد کمه نقطمه آقماز آن     ( فرآیند و چرخه تفسیر در رویکرد تفسیری، مسیر رفت و برگشت را طی ممی 1336به گفته آلن و جانسون)

شمود. ایمن   تعامل قموی و درک عمیمق، پدیمدار و هویمدا ممی      زمان حال است. این فرآیند، پایان و یا تمامی ندارد. پدیده از طریق یک

فرآیند که در جست و جوی معانی است برگفته از تعامالت دوطرفه میان شخص و حادثه است. هرمنوتیک دارای سه مرحلمه اصملی و   

 اساسی است.

در ممورد معنما و مفهموم آن، جهمت      کند تا با آن آشنا شود و سیس بمه تفکمر  اول این که محقق متن را به صورت ساده مطالعه می   

 پردازدتجزیه و تحلیل بیشتر می

شمود کمه در آن بمه شناسمایی الگوهمای روابمط معنمادار و مهمم         تجزیه و تحلیل ساختاری، دومین مرحله هرمنوتیک محسوب ممی    

( اشاره کردنمد کمه   1333ودن و راستام)کنند. لیندهلم ،یشود. این مرحله را اقلب اوقات به نام مطالعه تفسیری نیز یاد میپرداخته می

همر متنمی   »کننمد کمه  ها این مرحله را این گونمه تفسمیر ممی   محققین در این مرحله به دنبال مقایسه و بحث بر سر متون هستند. آن

دنبمال  به «. متشکل از واحدهای معنایی است که جهت تبدیل متن به این واحدها باید محتوی متون دست نخورده و سالم باقی بماند

شود که جهت کشف مضامین مشترک است. جهت تجزیمه و تحلیمل، حرکتمی ممداوم     تبدیل هر کدام از این واحدها، یک نام خلق می

 میان کل و اجزای متن در جریان است.

درک عمیمق و  یابد که در کنار مطالعه اولیه متن به همراه مطالعه تفسیری، بمه دنبمال   در مرحله سوم، تفسیر و تعبیر کل ادامه می   

کامل یافته ها هستیم. چندین مرتبه مطالعه، مورد نیاز است. در این مرحله داده هما جداگانمه تفسمیر شمده کمه منجمر بمه اسمتخرا          

 (.1333،30شود)استرابرت،مضامین و زیرمضامین از دل داده ها می

 -2برداری و معنما کمردن کلممات نوشمته شمده.      رونوشت  -1( معتقد است که فرایند تفسیر شامل چهار مرحله است: 1360ریکور)   

ایجاد معنمی جدیمد و    -4معنی کردن متن، فراسوی نیت اولیه نویسنده.  -3چه نوشته شده و قصد نویسنده آن. بررسی رابطه بین آن

ری را دربماره  تفسیری کلمات . به عبارت دیگر ابتدامحقق متن را به عنوان یک کل خوانده و با آن آشمنا شمده و در ذهمن خمود افکما     

دهد. ایمن مرحلمه را   پرورد. سیس به تحلیل ساختار آن پرداخته و الگوهای معنی و روابط موجود در آن را تشخیص میمعنای آن می

گیرد که شامل انعکاس و ابراز نظر درباره قرائت اولیه و قرائت تفسیری است. بمرای  گاه تفسیر کل صورت میقرائت تفسیری گویند. آن

ینان از فهم جامع یافته ها الزم است که متن در چندین نوبت خوانده شود. در واقع چرخه هرمنوتیک کمه از حمال شمروع    حصول اطم

پمذیرد.  خود است و هرگز بسمته نشمده و پایمان نممی     شود، دارای مراحلی از حرکت رفت و برگشت، از خود به پدیده و از پدیده بهمی

 (.34، 1333)ادیب،

( با توجه به تجارب و تحقیقات خمود اولمین فمردی بمود کمه از ایمن روش تحقیمق در        1334شدن پرستاری، بنر) در راستای علمی   

پرستاری استفاده نمود. او روش هرمنوتیکی را توضیح داد که به گفته او ماهیمت هرمنوتیمک هایمدگر داشمت. در ایمن روش از دایمره       

نمونمه قموی از الگموی    بمه عنموان   حلیل موضوعی استفاده شده بمود. پمارادایم ،    هرمنوتیکی و سه موضوع پارادایم، نمونه ها و تجزیه ت

کوچکتر از پارادایم اسمت امما ماننمد یمک      ،شود. نمونهخاص معنا است. نمونه به عنوان ابزار شناخت و استراتژی های ارائه استفاده می

موضموع زممانی اتفماق ممی افتمد کمه مفسمر در مصماحبه بمه           تواند معانی خاص را انتقال دهد. تجزیه و تحلیلپارادایم  به خوبی می 

کند. هدف روش شناسی بنر کشمف معمانی   ها را جهت ارائه به خواننده از متن اقتباس میموضوعات مشابهی می رسد و قسمتی از آن

وتیمک هایمدگر معرفمی    کلمات و دستیابی به مفهوم اعمال و تجربیات روزمره افراد است. اگر چه بنر روش هرمنموتیکی خمود را هرمن  

کرده است اما روش او با روش هایدگر که هرمنوتیک هستی شناسی است متفاوت است. هایدگر هسمتی شناسمی را مبنمای شمناخت     

است. هرمنوتیمک بنمر بیشمتر اسماس     « انسان بودن به چه معناست؟»انسان قرار داده بود و سؤال اساسی از دیدگاه هرمنوتیک هایدگر
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 how doمما) پرسمتاران( دانسمته هایممان را چگونمه کسمب کمرده ایمم؟        » سؤال مورد اهمیت بنر این بود کمه معرفت شناسی دارد. 

we(nurses) know what we know 
( هرمنوتیک هایدگری را  با استفاده از تجزیه و تحلیل چند مرحله ای برای فهم بهتر تجمارب زیسمته در تحقیقمات    1332دیکلمن)   

ن روش جهت تعیین طبقات و خصوصیات و فرضیات کلی مسأله و ارتبماط موضموعات و الگموی همای سمازمان      از ای خود به کار برد.او

است. روش هرمنوتیکی دیکلمن شامل هفت مرحله است. مرحله اول ارزیابی کلی متن اسمت. مرحلمه دوم    دهنده متون استفاده کرده

ه و تحلیل متن بر اساس طبقات مرحلمه دوم. مرحلمه چهمارم    خالصه کردن قسمت های متن و تعیین طبقات است. مرحله سوم تجزی

تعیین روابط موضوعات در متن. مرحله پنجم ایجاد الگوهای ساختارمند در متن. مرحله ششم معتبمر سمازی نتمایج تجزیمه و تحلیمل      

فتم آمماده سمازی گمزارش    توسط افرادی که در مطالعه شرکت نکرده اند اما با موضوعات متن و روش تحقیق آشنایی دارند و مرحله ه

   نهایی است.

شمود . بنمابراین تفسمیری    در روش دیکلمن تالش برای تعیین طبقات، موضوعات و الگوهایی است که توسط افمراد دیگمر معتبمر ممی    

 (.2663صحیح و هدفمند است)اورتیز،

مراحل بما یکمدیگر اشمتراکات زیمادی      مرحله برای پدیده شناسی تفسیری و تعبیری قائل هستند که این 5(، 2663کریست و تانر)   

شود. ایمن مراحمل عبارتنمد    دارند و اجرای آن به صورت مکرر سبب ایجاد یک چرخه و فرآیند مدور در آزمون روایات و داستان ها می

 از:

همای مصماحبه و مشماهده محقمق و     مسیرها و محور اولیه تحقیق: این مرحله شمامل ارزشمیابی دقیمق واساسمی تکنیمک      -1

 های مفقود و یا مبهم است. سؤاالت جدید تحقیق نمایان و نمونه گیری آتی مشخص خواهد شد.دادهشناسایی 

کنمد.  روابط محوری، نمونه ها و نمونه های پارادایمی: در طی مرحله دوم، محقق مضامین یا معانی را شناسایی و ارائه ممی  -2

شود. مروری بر خالصه همای نوشمته شمده، آقماز     یگسترش و پردازش تفاسیر در حین نوشتن و بازنویسی روابط آشکار م

 شود.می

 شود.معانی مشترک: روابط میان معانی یافت شده در متن و سرتاسر متن برقرار می  -3

 باشد.تفاسیر و تعابیر نهایی: پردازش تفاسیر عمیق، خالصه های مهم و تفسیرمد نظر می -4

 ها.انتشار تفاسیر: تصحیح دست نوشته ها و پیگیری دقیق آن  -5

 

 نتیجه گیری:-

تواند نقش داشته باشمد. موضموع تأویمل را در    امروزه هرمنوتیک نه تنها در متن و نوشتار بلکه در گفتار و تمام زمینه های دیگر می   

صمد سمال   توان تعمیم داد. ابن عربی درحدود هفتموارد متعددی مانند سخن، کنش، رویداد، هنجار،باور و بسیاری چیزهای دیگر می

توان در مورد همه نمودهای طبیعت و همه آن چه حیات ارضی آدمی را احاطمه  گوید که تأویل را میمی« شمول تأویل»یش در بابپ

وظیفه هرمنوتیک، توصیف و تبیین پدیده های انسانی مانند سالمتی و بیماری اسمت. همدف ایمن    کرده است، اجرا کرد. در پرستاری 

هما، مقصمود و   از طریق تفسیر پدیده های تحت مطالعه است. توصیف متن نوشته شده از پدیمده توصیف و تبیین، کسب و ایجاد درک 

هدف تفسیر است . پرستاری به دنبال توجه دقیق به مراقبت از افراد به عنوان انسان است و بالین خویش را در یک سیستم عقیمدتی  

کنند. مراقبت همه جانبمه و خمودداری از تحلیمل ممددجو بمه      میهمه جانبه پرورش داده است که از ذهن، روح و جسم افراد مراقبت 

ای است. با توجه به اینکه  لزوم انجام روش تحقیق هرمنوتیک نیز مسمتلزم داشمتن یمک    تر، محور بالین پرستاری حرفهاجزای کوچک

ممدیریت در پرسمتاری   همای مهمم بمالین، آمموزش و     دید جامع و یک کل تلفیق شده است، روش مناسبی برای تحقیمق روی پدیمده  

 شود.محسوب می
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