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لە پێناســەیەکی ســەرەتاییدا هێرمینۆنتیک، 

و  تیــۆری  ڕاڤەکــردن،  زانســتی  واتــە 

بەتایبەتــی  ڕاڤەکــردن،  میتۆدۆلۆجیــی 

ــرۆز، تێکســتی  ــی پی ــەی تێکســتی کتێب ڕاڤ

ــد.  ــەفی و ...هت ــتی فەلس ــی، تێکس ئەدەب

ــە  ــوە ل ــش پێکهات ــی مۆدێرنی هێرمینۆنتیک

هــەر دوو گەیاندنــی زارەکــی و نازارەکــی، 

پێشــەکیی  ســێمیۆتیک،  وەک  هــەر 

پێشتێگەشــن.  وادانــان، 

ــی  ئێســتا چەمکــی هێرمینۆنتیــک بەفراوان

مرۆیییەکانــدا جێبەجــێ  کارە  بــە ســەر 

و  مێــژوو  یاســا،  بەتایبــەت  دەکرێــت، 

تیۆلۆژیــادا. پێشــر هێرمیۆنتیــک بــە پلــەی 

ــردن  ــە ڕاڤەک ــەوە ل ــۆی دەبینیی ــەم خ یەک

تەفســیر  یــان   )interpretation(

ــر  ــرۆز، دوات ــەڕاوی پی ــی پ )exegesis(کردن

فراوانــر بــوو بــۆ پرســیارە گشــتییەکان 

لــە ســەر ڕاڤەکــردن. هــەر دوو زاراوەی 

 )exegesis( تەفســیر  و  هێرمینۆنتیــک 

و  کــردوە  ئاڵوگۆڕیــان  کات  هەندێــک 

دیســپڵینێکی  هێرمیۆنتیــک  گــۆڕاون. 

فراوانــە کە نووســین و پێوەندییە زارەکی و 

نازارەکییــەکان دەگرێتــە خــۆ. تەفســیر بــە 

پلــەی یەکــەم فۆکــەس دەخاتــە ســەر وشــە 

هێرمینۆنتیــک  تێکســتەکان.  ڕێزمانــی  و 

ــد  ــە چەن ــە ب ــاک ئاماژەی ــی ت وەک ناوێک

میتۆدێکــی تایبــەت بــە ڕاڤەکــردن. 

مانــای  دەڵێــت،  جــەی   ماریــن 

ڕەچەڵەکەکــەی  هێرمینۆنتیــک 

دەگەڕێتــەوە بــۆ گریکــەکان، واتــە یۆنانــی 

ــز،  ــۆ خــوای هێرم ــە ب ــە ئاماژەدان ــۆن، ک ک

باڵوکــەرەوەی  یاخــود  ڕزگارکــەر  واتــە 

نامــەی  یاخــود  ئاســامنی  نامــەی 

خودایــی. بــەزۆری بــۆ دڵنیاکردنــەوە بــوە 

تەمومــژی،  و  ئاڵــۆزی  فۆڕمەکانــی  لــە 

غەیبــی، شــتە دوو مانــا و فرەمانــاکان. 

پارێــزەری  و  هەڵگــر  هێرمینۆنتیــک 

پێشــوەختەی جەختکردنەوەیــە لــە وتــە 

یــان لــە قســە کــە کۆکــەرەوەی مانــا و 

مەغــزای تــرە، لــە شــێوازی ڕاڤەکــردن، 

لێکدانــەوەدا.  و  وەرگێــڕان 

هێرمینۆنتیــک  ڕەچەڵەکــی  دەکرێــت 

بگەڕێنینــەوە بــۆ یۆنانییــەکان کــە وەک 

پەیامبــەری خــودا ناســاندبوویان، بــەاڵم 

وشــەی هێرمینۆنتیــک مانــای ڕاســتەقینەی 

ــد  ــا چەن ــردن، ت ــۆ ڕاڤەک ــوە ب ــک نەب ناوێ

ســەدەی دواتریــش. لــە ســەدەی 1500 

پرۆتێســتانتەکان  ڕیفۆڕمــی  کاتێــک 

کــرا، هێرمینۆنتیــک گەشــەی کــرد وەک 

ــرۆز.  ــی پی ــی کتێب ــۆ ڕاڤەکردن ــەک ب ڕێگای

لــە مۆدێرنــدا بەتــەواوی الی هایدیگــەر 

گەییشــتە  و  کــرد  گەشــەی  گادامــەر  و 

ترۆپــک.

هایدیگەر )1976-1889(
مارتیــن  بیســتەمدا،  ســەدەی  لــە 

هایدیگــەر، فەلســەفەی هێرمینۆنتیکیــی 

گــۆڕی و فۆکەســی خســتە ســەر ڕاڤەکــردن 

 interpretation( ــوون ــە ب و تێگەییشــن ل

  )to existential understanding

ئۆنتۆڵۆجــی،  بنچینــەی  ڕەگێکــی  وەک 

کــراوە  لەگــەڵ  زۆری  مامەڵــەی  کــە 

ڕێــگای  ڕاســتگۆیانە،  زۆر  و  ڕاســتەوخۆ 

ــگای  ــر وەک ›‹ڕێ ــدا زیات ــە جیهان ــوون ل ب

ــوت  ــی دەگ ــەو پێ ــە ئ ــۆ منوون ــن‹‹ ب زانی

ــۆ  ــۆزیاری‹‹ ب ــی س ــی تایبەت »هێرمینۆنتیک

تواندنــەوەی پرســی فەلســەفەی کاســیک 

ــەم  ــی ئ ــە دانان ــر‹‹ ب ــی ت ــۆ عەقڵەکان »ب

پرســە لــە کۆنتێکســتی بــوون -لەگــەڵ 

مــرۆڤ-.   بــە  پەیوەســتبوون 

بۆچوونــە  ئــەم  پێشــنیارکردنی 

لــە  هەندێــک  کــە  بانگەشــەیەکە 

تێکســتەکان خەڵــک دروســتیان دەکــەن و 

ناتوانــن بیانخوێنــن، لــە ڕێــی بەکارهێنانــی 

بــە  کــە  زانســتی  میتــۆدی  هەمــان 

ــتیدا.  ــتی رسوش ــە زانس ــاوە ل ــان هێن کاری

تــا مەودایــەک کــە ئاڵۆگــۆڕی پێوەنــدی 

هایدیگــەر  بیرۆکــەی  لــە  کــرد  ڕوونــی 

ڕاســتیی  پێوەندیــی  بــە  دەدات  بایــەخ 

ــە  ــوون، ل ــای ب ــان و مان ــتی ژی پشتپێبەس

ــدا.  ــە جیهان ــوون ل ــن وەک ب ــتیدا زای ڕاس

ــوون  ــۆ واقعیب ــەر ب ــیکردنەوەی هایدیگ ش

وێنــەی  باشــی  گەشــەیەکی   )facticity(

ــە  ــرد ک ــەی ک ــرد و قس ــی ک ــی مرۆڤ ژیان

هەمیشــەی بــە دەوڵەمەنــدی وەســفی لــە 

کاتــدا دەکات.  بــوون و  نــاو 

کات(  و  )بــوون  کتێبــی  لــە  هایدیگــەر 

دا، دەیەوێــت بــە دوای پرســیارکردن لــە 

ــڕوات و وەاڵمێکــی دەســت  ــوون ب ســەر ب

ئــەو  وایــە  پێــی  هایدیگــەر  بکەوێــت. 

ڕاڤانــەی بــۆ مــرۆڤ کــراون ناکامڵــن، بۆیــە 

دەیەوێــت ڕاڤــەی نــوێ بکرێــت بــۆ بــوون 

ئــەو ناکامڵییەیــش تــەوا بــکات. لەگــەڵ 
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ئــەوەی بوونــی مــرۆڤ بەشــێکە لــە بوونــی 

کــەون و پێکهاتــەی جیهــان و دیاردەکانــی. 

بــە بۆچوونــی هایدیگــەر مــرۆڤ تاکــە 

تــێ  خــۆی  بوونــی  لــە  بوونەوەرێکــە 

دەگات، ئــەم تێگەییشــتنەیش لــە هیچــەوە 

نەهاتــوە، کەواتــە گــەر مــرۆڤ لــە بوونــی 

خــۆی تــێ بــگات، دەبێــت لــە مەرگــی 

کەســێک  هیــچ  بــگات.  تــێ  خۆیشــی 

ناتوانێــت لــە شــتێک تــێ بــگات، گــەر 

بەرداشــی وردی نەبێــت دەربــارەی ئــەو 

ــگات.  ــێ ب ــی ت ــت لێ ــە دەیەوێ ــتەی ک ش

هایدیگــەر لــە ســەر ڕاڤەکــردن دەربــارەی 

ڕاســتیی مــرۆڤ، ڕاســتیی بــوون، و ڕاســتیی 

مــەرگ هــەوڵ و هەنــگاوی زۆری نــاوە. 

تیۆرەکــەی هایدیگــەر زۆر قــوڵ بــوو لەمەڕ 

ــی مــرۆڤ، هەمیشــە  ــە بوون ــەوە ل لێکۆڵین

نــاوەوەی  ڕووی  بــۆ  گەڕاوەتــەوە  ئــەو 

ــەو  ــەو، ئ ــرۆڤ الی ئ ــە م ــاردەکان، بۆی دی

ســاتە ئۆنتۆلۆژیەیــە کــە لە پەرەســەندنێکی 

و  دەکات  گەشــە  و  دایــە  بــەردەوام 

ڕەتکردنــەوەی  زەمەنــی  زەمەنەکەیشــی 

الی  خۆیەتــی.  خــودی  ئۆنتۆلۆژیــای 

هایدیگــەر بــە دوایەکداهاتنــی بــوون و 

مــەرگ، بــوون و زەمــەن بەدوایەکداهاتنــی 

چەمکــەکان  تێیــدا  کــە  ســاتانەیە  ئــەو 

گرینگریــن  دەچــن.  ئاشــکرابوون  ڕوەو 

چەمکێــک کــە هایدیگــەر زۆر لێــی ورد 

وایــە  پێــی  ئــەو  ›‹دازاینــە‹‹،  دەبێتــەوە 

ئــەم وشــەیە، ئــەو بوونەیــە کــە بــە بوونــی 

خــۆی دەتوانــێ پێوەنــدی دروســت بــکات. 

هایدیگــەر بــۆ ڕوونکردنــەوەی هەنــدێ 

ــیکردنەوە،  ــەر ش ــە ب ــا دەبات ــەلە پەن مەس

بۆیــە وشــەی ›‹دازایــن‹‹ وەک بوونگەرێتــی 

دەکات.  ڕاڤــەی 

گادامەر )2002-1900(
گادامــەر فەیلەســووفێکی ئەڵامنییــە لــە 

ســاڵی 1960 بــە یەکێــک لــە کارەکانــی 

ــەر  ــە س ــۆد‹‹ ل ــتی و میت ــاوی ›‹ڕاس ــە ن ب

هێرمینۆنتیــکا نــارساوە. بایەخــی ســەرەکیی 

ئیپســتیمۆلۆجی،  میتافیزیــکا،  بــە  داوە 

و  ئیســتاتیک  ئۆنتۆلۆجــی،  زمــان، 

هێرمینۆنتیــک.  فەلســەفەی 

الی گادامــەر تێگەییشــن هێرمینۆنتیکــە. 

فەلســەفەی هێرمینۆنتیــک شــێوازێک نییــە 

پرۆســەیەکی  بەڵکــوو  تێگەییشــن،  بــۆ 

ــەیەکی  ــتنیش پرۆس ــتنە. تێگەییش تێگەییش

بەرهەمهێنانــەوە نییــە، بــەاڵم پرۆســەیەکە 

لــە ئەنجامــدا بەرهەمــی هەیــە. پرۆســەی 

بــۆ پراکتیککردنــی  ڕاڤەکــردن گونجــاوە 

ســەرەکیی  کاری  مەشــق  تێگەییشــن. 

مامۆســتایە.  و  فەیلەســووف  گادامــەری 

کــە   ،)dialectical( دیالێکتــی  زاراوەی 

مانــای هاتنوچــوون وەک گفتوگــۆ دەدات. 

لەگــەڵ  دەکەیــن  گفتوگــۆ  کــە  کاتێــک 

خەڵــک دەمانبــات یــان بەرزمــان دەکاتەوە 

بیرۆکــەی  بیرکردنــەوەی  ئاســتی  بــۆ 

مشــتومڕی  و  گفتوگــۆ  دەتوانیــن  نــوێ، 

تابلــۆ، مۆزیــک، هونــەری هەڵکۆڵیــن، و 

پرســیار«  ›‹پرســیاری  بکەیــن.  زیاتریــش 

کاتێــک پرســیارە باشــەکان دەکرێــن، ئــەوا 

ــەم.   ــە بەره ــوێ دێن ــەی ن مەعریف

هەر دوو زاراوەی 
هێرمینۆنتیک و 
تەفسیر، هەندێک 
کات ئاڵوگۆڕیان 
کردوە و گۆڕاون. 
هێرمیۆنتیک 
دیسپڵینێکی فراوانە 
کە نووسین و 
پێوەندییە زارەکی 
و نازارەکییەکان 
دەگرێتە خۆ. تەفسیر 
بە پلەی یەکەم 
فۆکەس دەخاتە 
سەر وشە و ڕێزمانی 
تێکستەکان
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پێکداچوونــی ئاســۆی، ئاســۆی زمانەوانییە، 

ئاســۆی ســەبژێکتیش ســاتێکی مێژوویییــە، 

بیرۆکەیــش زمانــی بیرۆکــەی ناوەوەیــە، 

ناوەوەیــە.  بابەتێکــی  ســەبژێکتیش 

بنەڕەتــی  شــێوەیەکی  بــە  تێگەییشــن 

ڕووداوێکــی مێژوویییــە. ›‹هەڵوێســتێکی 

ــە  ــەو تێگەییشــتنانەی ک ــە‹‹ ل ــەن نیی بێای

ڕوویــان داوە یــان نــوورساون- تێگەییشــن 

جێگیــر نییــە، بەڵکــوو لــە گۆڕاندایــە. ›لــە 

کاتــی خوێندنــەوەی تێکســتێکدا، ئێمــە 

لێــی تــێ دەگەیــن، نــەک لــە ڕێــی ڕیزکردن 

لــە  بەڵکــوو  وشــەکانەوە،  ڕێخســتنی  و 

ڕێگــەی ڕێــدان بــە ئاســۆی تێکســتەکە 

بــۆ پێکداچــوون یــان تێهەڵکێــش بــوون 

بــە ئاســۆی خوێنەرەکــە لــە ڕێگایــەک کــە 

خوێنــەر کاریگــەر بــوە بــە تێکســتەکە. 

ــن،  ــێ بهێڵی ــە ج ــۆکامنان ب ــن ئاس ›‹ناتوانی

نــە بشــبێت بــە خــوازراو وەک کاریگەریــی 

مێــژووی هەمیشــە پشــت دەبەســتێت بــە 

ــوێ‹‹.   ــەی ن ڕاڤ

غەمــی حەقیقــی گادامــەر فەلســەفییە، 

ــان پێویســتە  نــەک چ کارێــک دەیکەیــن ی

دەبێــت چــی بکەیــن، بــەاڵم چــی ڕوو 

دەدات بــۆ ئێمــە لــە ســەروو ئــەوەی ئێمــە 

دەمانەوێــت و دەیکەیــن. 

بــە پێــی دیــکارت، دەســتەالتی عەقــڵ، 

تەنهــا دەســتەاڵتی حەقیقییــە، حەقیقــەت 

دەتوانرێــت بدۆزرێتــەوە لــە ڕێــی میتۆدی 

زانســتییەوە. دیــکارت میتــۆدی زانســتی 

بــە ســەر بیرۆکــەی فەلســەفیدا جێبەجــێ 

دەکات: مــن بیــر دەکەمــەوە کەواتــە مــن 

هــەم. ئــەو ناتوانێــت بــە گومــان بێــت کــە 

ئــەو بــە گومانــە. -کردنــەوەی دەرگایەکــی 

پێشــوە-  دەرگایەکــی  داخســتنی  نــوێ 

چــۆن بزانیــن کــە چیرۆکەکانــی بایبــڵ 

ڕاســن یــان ڕاســت نیــن بــە پێــی میتــۆدی 

ــتی. زانس

چەمکی ئەزموونی هێرمینۆنتیکی
ــی  ــە زیندان ــردن ل ــاو خۆڕزگارک ــە پێن ل

ئــەوە  پێشــنیاری  گادامــەر  زمانێــک، 

مرۆیییــەکان  هــۆکارە  کــە  دەکات 

ئەزموونــی  ســەریان  لــە  پێویســتە 

هێرمینۆنتیکــی بگرنــە ئەســتۆ. ئەزموونی 

ــەو مانایەیەکــە  هێرمینۆنتیکــی ڕاســتە ب

لــە  دەکات  ڕا  بیرکردنــەوە  هــۆکاری 

زیندانــی زمــان و خــودی خــۆی زانســتی 

زمــان پێــک دەهێنێــت... بەدڵنیایییــەوە 

جۆرەکانــی زمــان ئامادەگییــان هەیــە 

ــەم  ــەاڵم ئ بۆمــان لەگــەڵ کێشــەکاندا، ب

هەمــوو  چــۆن  بەســانایی،  کێشــەیە 

زمانێــک پێچەوانــەی خــۆی جیــاوازە لــە 

زمانەکانــی تــر، بەتوانایــە بــۆ گوتنــی 

هەمــوو شــتێک کــە بیەوێــت بیڵێــت... 

لــە  چــۆن،  دەپرســین  ئێمــە  پاشــان 

نێــوان جۆرەکانــی فۆڕمــی ئاخاوتنــدا، تــا 

ئێســتا هەمــان یەکێتیــی بیرۆکــە و قســە 

ئــەوەی هەمــوو شــتێک  بــۆ  هەیــە، 

ــت  ــیندا بتوانرێ ــە نووس ــەوە ل ــاڵو ببێت ب

تێگەییشــتبێت. 

گادامــەر دووبــارە پێناســەی لێکۆڵینــەوە و 

پشــکنینی هێرمینۆنتیــک دەکاتــەوە: 

هێرمینۆنتیکــی  چوارچێــوەی  نــاو  لــە 

دوور  زۆر  وجودیــدا  و  زمانەوانــی 

بــە  ببێــت  کردەیــەک  بەســانایی  نییــە 

مــەوداکان  و  دووری  هەســتی  پــردی 

لــە نــاو تێکســتدا، بەتایبەتــی تێکســتە 

کــە  دەخــات  دەری  مێژوویییــەکان، 

لــە حەقیقەتــدا چــی ڕوویــان داوە لــە 

ڕابــردوودا، هــەر وەک ڕانــک داوا دەکات؛ 

توانــەوە«  »پێکداچــوون،  بــۆ  بــەاڵم 

ئەمــە  نووســەر.  و  خوێنــەر  ئاســۆکانی 

ئــەوە بــوو کــە گادامێــر پێــی دەگــوت 

ئاســۆیی«.  ›‹پێکداچوونــی 

وەســفی  ئــاوا  گادامــەر  ئاســۆیانە،  بــە 

هەمــوو  کــە  بینیــن  مــەودای  دەکات، 

ــە خــۆ دەگرێــت کــە دەتوانێــت  شــتێک ل

ببیرنێــت لــە خاڵێکــی بڵنــدی تایبەتــەوە.‹‹ 

تاکــەکان  ئاســۆی  چەنــدە،  هــەر 

ســەرەڕای  ناتــەواون.  و  بەشــن  بــەش 

ئەوەیــش ئەوانــە کــراوەن و دەگۆڕێــن؛ 

ئــەوان  و  ناویــان  بــۆ  دەگەڕێــن  ئێمــە 

بەدەوریانــدا دەخولێنــەوە و دەجووڵێــن«.


