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  :چکیده

 علـم   .پردازد  می نوتیکماخر در علم هرم   شالیرا و اندیشۀ  حاضر به معرفی آراء      نوشتۀ

اش در خدمت تفسیر مـتن مقـدس         انیار یون بتتا پیش از قرن هیجدهم به سیاق        هرمنوتیک  

شـناختی و    زبـان قواعـد   ن و نقـادي بـه همـراه         معانی بیا  ة داشت و با استفاده از شیو      قرار

در اویـل قـرن نـوزدهم    اشـالیرماخر   امـا    .پرداخت  می  متن مقدس  به فهم مدلول  دستوري  

 فهـم هـر     درمتن مقدس خـارج و آن را         ةهرمنوتیک را به عنوان فن عام تفسیر از محدود        

 فـسیر  ت ، روشـنگران  و ایهـا اللغـه   فقه وها    ذیري از رمانتیک  ثیرپأ او با ت   .کار گرفت ه  بمتنی  

فـسیر  نهایت با غلبه یـافتن ت      اما در  .کار گرفت ه  را در فهم متن ب    شناختی    رواندستوري و   

 تفرد و   در صدد برآمد تا   اي     پیشگویانه و مقایسه   ةبه شیو ،  فسیر دیگر ت  ۀبر جنب شناختی    روان

 ول جهت فهـم مـدل     الف ر ؤمطریق ذهنیت    از این     همدلی دریابد و   ۀسایلف را در    ؤنبوغ م 

   .باز تجربه کندنهایی متن 
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   آنۀ هرمنوتیک و کاربردهاي اولی– 1

و   همانند بسیاري از واژگان فلـسفی ریـشه در تبـار یونـان دارد        Hermeneutics واژة

ـ      کاربردهاي اولیۀ  از فعـل یونـانی      ایـن واژه     .شـود   مـی  ان منتهـی   آن نیز به فیلسوفان یون

Hermeneuein   ي است  اغلب به معناي تفسیر یک پیام رمز        تفسیر و  وترجمه  ،   به معناي بیان  

(Inwood,1997, ه  اخذ شـد »تفسیر«   و»یلأوت« در معناي Hermeniaو صورت اسمی آن  (385

   .)Ibid (ه استنامیدزدان ای ]مفسران[ Hermenesفالطون بر همین مبنا شعراء را ا واست 

 هرمس . یونانیان داردایزدآور   پیام )Hermes (آشکاري با هرمس  ۀ   هرمنوتیک رابط  ةواژ

بیـین  تفـسیر و ت ، را به همراه پیامآنها  ها اغراض و نیات     به انسان ایزدان  ضمن ابالغ فرامین    

 در ایـن   .(Mueller, 2000, 20)  گـردد جود در پیام براي آدمیان آشـکار کرد تا ابهام مو می

بـا اسـتفاده از دو      رسـان    پیامو  که به عنوان میانجی     است  نخستین مفسري   هرمس   رویکرد

از ایـن عملکـرد هرمنـوتیکی    «. کنـد   میتفسیر الهی را هاي متونپیام، زار نوشتار و گفتار  اب

 ر واسطه یا مفسر و ابالغ پیام به مخاطبـان آشـکا   عالمت یا متنۀگان ساختار ذاتاً سه  هرمس  

گانه حاوي مهمترین مسایل تصوري ذیل است که هرمنوتیـک            ساختار ذاتاً سه    این .شود می

  :کند  میاز آن بحث

   ماهیت متن-1

   فهم متن-2

 و باورهـاي شـنوندگان معـین      هـا     فرضفهم و تفسیر چگونه به واسطۀ پیش      اینکه   -3

شود که چـرا     ی م گانه آشکار   جدي در خصوص هر یک از این مسایل سه         تأمل با   .شوند می

  . (Harvey279)»  فلسفی استمسألهد یک سیر خوتف

 ألۀن مقـدس نخـستین و مهمتـرین مـس         متـو مخـصوصاً   ،  نمتـو  هرمنوتیک بـا     رابطۀ

 و قابـل فهـم      ایـزدان  او از پیـام      ۀهرمنوتیکی است که با هرمس و تفسیر و تبیین و ترجم          

 هرمنوتیـک بـه عنـوان یـک         آور نیست که   بنابراین تعجب « .شود  می گردانیدن آن پیام آغاز   

 و اساسـاً تئـوري و روش       .)9 ،1381،کربـاي (» شود  می آغازمقدس   متونویل  أاز ت ،  شرو

روش  هـرمس در     .سـت ادار    هاصول عمومی هرمنوتیـک را عهـد      بیان   ستفسیر کتاب مقد  
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 و بـا اسـتفاده از لحـن و          کند  می تفسیري خویش در بیان ماهیت و فهم متن از گفتار آغاز          

چه بسا صـورت ابتـدایی      فسیر   ت  این شیوة  .پردازد  می دا به تبیین پیام االهی    آهنگ ص  ضرب

Herme         اسـتفاه از    ابباشد نزدیک است و مخاطب      ملفوظ   به معناي گفتن که بیان شفاهی و

این است که گفتـار  دلیلش . شود  میزبان شفاهی آسانتر از زبان مکتوب به فهم پیام نزدیک     

 سرنوشت مستقلی ندارد و معنا با قـصد و          ،ت به گوینده  مالزم با نوعی حضور است و نسب      

افالطـون   .ناپذیراست خاص خود جدایی   زمینۀنیت گوینده به صورت مطابقی و مستقیم از         

اشاره کـرده و  ضعف نوشتار و قوت گفتار  ۀلأمس به   فایدروس ۀدر مکالم براي نخستین بار    

ن و پا، و به عبارت دیگر آغاز است که سر و تاي  گفتار چون موجود زنده  «آورده است که    

اشند که با یکـدیگر و   و پایانی دارد و از این رو اجزاء آن باید چنان به هم پیوسته ب          و میان 

ـ    ۀافالطون در ادام   .)1256،  1380افالطون،  (» به سازگار باشند  با تمام خطا    ۀ مکالمه به رابط

» جمع و تقسیم«د از دو اصل    سخنور بای شود که     می آور یادکند و     می اشارهسخنور با گفتار    

» کثیر و پراکنده را یک جا جمع و با هم ببینـد           جزئیات  « آنها بتواند    ۀاستفاده کند تا در سای    

و از ایـن    ) 1258 ،همـان (» موضوع را به نحو درست به اجزاء طبیعی آن تقـسیم کنـد            «و  

  . طریق معنا را به صورت مستقیم به مخاطبانش منتقل کند

هـاي   بـه صـورت     اسـت   هرمس که مشتق از   »هرمنیا« صورت اسمی آن      و »هرمنویین« ةواژ

 از جمله در آثـار نویـسندگانی همچـون          .کار رفته است  ه   عهد باستان ب   متونمختلف در کثیري از     

 يا  که بارزترین آن عنوان رسـاله     ،  (Euripides)ریپید  و و ا  (Plutarch)پلوتارك   (Xenophon)گزنفون  

در بـاب  یـا   ةفـی العبـار  =  ( (Peri Hermeneias)  بـاري ارمینیـاس    با نام(Organon)  نونارغ در

 )هـا اق واژه اشـتق = ( (Kratylos)  کراتولـوس  ۀ در ارسطو و طرح مباحث تفسیري در رسال        )تفسیر

 افالطون در این رساله با این پرسش بحث خـویش در خـصوص علـم                .در افالطون است  

ـ        معنايها    هکه آیا واژ   آغازد  می راشناسی    زبان یکـسان  هـا     ه طبیعی دارند تا براي یونانیان و بیگان

  ؟)689 ،انمه( گیرد  میشکل که معناي واژه با توافق همدیگر د و یا آنندرست باش

 در  .گـشاید   می  طریق کامالً متمایز در برابر ما      دوافالطون در مطالعات مربوط به زبان       

و هـا    هنـشان ،  هـا  دال،  هـا  ، صـورت  آواهـا ،  هم محقق رسیدگی بـه هجاهـا      ۀ  همطریق  یک  

 و اصـل  logosقت کالم حقی،  اما در طریق دیگر.ان است ساختارهاي دستوري و ظاهري زب    
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ـ قت  مثالی زبان و معنی مدلول کلمات و حقی         میه و صـورت مثـالی منظـور نظـر قـرار          ست

هـاي  بـه نـام   ها    هاق واژ قافالطون در ادامه در بحث اشت      .)23 ،1378،  نگراریخته(گیرد   می

و آن را نمودار سخن گفتن و ترجمه کـردن           پردازد  می یونانی و از جمله به هرمس     خدایان  

 ي هـستۀ  آور  زبـان بـه   و  داند کـه سـخنوري       می بري و دزدي و مغالطه و سوداگري       و پیام 

   .)720، 1380، افالطون( آنها است ۀمرکزي هم

 در »هرمنیا«و  »هرمنویین«هاي  از واژهر،تلسوف شهیر یونانی بیشتر و گسترده فی وارسط

وجه عقلی عبارات را کـه      ،   ارسطو در این رساله    . استفاده کرده است   باري ارمینیاس  ۀرسال

و تفسیر ا. کند  می و از قضایا و احکام آن بحث  بررسی قرار داده  ساختار نحوي باشد مورد     

در نظـر    .)103،  1980،  حنـین بـن اسـحاق     (کنـد     می  تعریف »اخبار« یا   »قول جازم «به  را  

 و در گفتار انسانی موضوع و محمول در قالـب سـاختار نحـوي بـا همـدیگر متحـد          ارسط

,Mueller, 2000( کنند  میآشکاررا شوند و از این طریق خصوصیت اشیا  می آشکارگی  .)1

 اسـت و نـه برداشـتی از بـه     hermeneia عبارتی معنـادار    ۀدرك واقعیت به وسیل   اي    گونه«

این نخـستین و     .)112 ،1381،ریکور(» اند ناشی شده ثیرهایی که از خود چیزها      أاصطالح ت 

میـان  اي  قـراري رابطـه  فسیر و مفهوم فهم است که موجـب بر     میان مفهوم ت   ۀمهمترین رابط 

 تفسیر در این جا بـه       .)همان( شود  می تر داللت و زبان   مسایل فنی تفسیر متن و مسایل عام      

پـذیر  ان یـک ک  تف  »شکار سـاختن  آ« و   »توضیح دادن « است که از معناي      »بیان کردن «معناي  

حکمی به صدق یا کذب داشـته       ذهن  براي آنکه    و فعل ذهن است  ،    این هر دو معنا     .است

  .یابد  میفسیر تحققتعمل ، باشد

  صطالح هرمنوتیکا -2

هاي  پایهاشالیرماخر هرمنوتیک به عنوان فن عام تفسیر محصول قرن نوزدهم است که           

قالب هرمنوتیک خاص همواره در طول تاریخ مـورد اسـتفاده        اما در    ؛ آن را بنیاد نهاد    ۀاولی

  .شده است  میواقع

یعنـی  اسـت؛   تفسیر مطرح شده در محدودة ] از عهد باستان  [ هرمنوتیک نخست    مسألۀ

خواهد بگویـد بـه فهـم      می بر مبناي آنچه متنکه به دنبال آن بود تا     اي    چارچوب رشته در  
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 در مـسأله  در جهان باسـتان ایـن    . آن را بفهمد   ،در متن  هیعنی بر پایه نیت نهفت     ؛یک متن راه برد   

براي هزیود مطرح بود و بیشتر بر این اساس بـود           اي     و تا اندازه   مروشناختی تفسیر ه   قالب روش 

ـ        می مروآیا متن کالسیک ه   «که    (Inwood,1997,389). » تفـسیر شـود    یتواند بـه صـورت تمثیل

ي هرمنوتیـک   گیـر   شکلسبب  سیحی   سنت م   در تفسیر تمثیلی هم در سنت یهود و هم       

 هرمنوتیک اساساً بـه آمـوزه و روش تفـسیر کتـاب             مسألهکتاب مقدس شد و در این       

  .ورزد  میمقدس اهتمام

تفسیر متن مقدس در خدمت کتـاب       هرمنوتیک در این معنا حاوي اصول و روش صحیح          

تـرین و   یع این معنـاي هرمنوتیـک شـا   .مقدس قرار گرفت و ابزاري براي فهم کتاب مقدس شد      

باشد که از عصر عهد عتیق تا قرن هیجدهم متداول بود اما در عـصر جدیـد                   می ترین آن  قدیمی

  .تر شدن گسترة آن گردیدهایی در معناي آن شکل گرفت که سبب فراخدگرگونی

صحیح  بر تفسیراي  مقدمه در کتاب (Johan Martin Chladenius)جان مارتین کالدنیوس

 Introduction to the Correct Interpretation) هاي استداللی کتابها ودر خصوص گفتمان

of Reasonable Discourses and Books) » هرمنوتیک را نام دیگري براي فن تفسیر دانسته

در . (Mueller, 2000, 5) »وشتاري است کامل سخنان گفتاري و نکه هدف و غرضش فهم

ی اصطالح فن گستردگ.  فن معرفی شده استاینجا هرمنوتیک براي نخستین بار در مقام

 .علم معانی بیان ارسطویی دارد سنتدهد که ریشه در   میی هرمنوتیکی او را نشانملع

مند و عقالنی اقدام به گسترش اصول و قواعد و قوانین وس با یک روش ساماننیکالد

   .حاکم بر فن تفسیر کرد

 علم لغـت    ةا کرد و با ظهور دوبار     یداز قرن هیجدهم اصطالح هرمنوتیک کاربرد جدیدي پ       

(philology)   در ایـن   « .ثیر عمیقی در علم هرمنوتیک کتاب مقدس گذاشـته اسـت          أ عصر کهن ت

ویـل  أت» تاریخی«و » نحوي«هاي و مکتب  انتقادي در علم کالم سر برآورد    –قرن روش تاریخی    

اب مقدس دقیقـاً همـان       براي کت  کار رفته ه  ویلی ب أهاي ت اند که روش  اثبات کرده ،  کتاب مقدس 

هـاي   طرح پرسش.)47، 1382 ،پالمر( »رفتندمیکار  ه  بها    هایی بودند که براي دیگر کتاب      روش

  .  از علم هرمنوتیک شده است گوناگون تصوراتيگیر شکلبنیادین ذیل سبب 

  چیزهایی هستند؟چه رایط امکانش ش فهم یک متن چیست و – 1«
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  شود؟  میتمایزم یشکل از علوم طبیع علوم فرهنگی چگونه در روش و – 2

,Harvey) »سازد؟  می چه شرایطی هر نوع فهم انسانی را ممکن– 3 2005, 281)  

 در ایـن رویکـرد   .دهـد   مـی را نشاناشالیرماخر  هرمنوتیک  ةپرسش نخست وجه ممیز    

از موقف علم   اي     ریشه شود که مستلزم نقد     می تصور» ناعتص«یا  و   »فن«هرمنوتیک در قالب    

ـ         زیرا این ت   .استغت  ل انبـوهی از قواعـد و       ۀلقی در صدد فراتر رفتن علم هرمنوتیک به منزل

علمی که شرایط فهم در هـر گفـت و گـویی را              .مند و سازگار است   متبدیل آن به علمی نظا    

   .)49 – 50 ،1382،پالمر(م است  این رویکرد علم هرمنوتیک عاۀنتیج، کند  میوصف

 ريشخص دیگ   مخصوصاً فهم گفتار نوشته شدة     فن فهم و  «هرمنوتیک را   اشالیرماخر  

,Schleiermacher) »دانـد  می  عتقـد اسـت کـه آنچـه تـاکنون مطـرح شـده       و ما .(3 ,1998

 ب فن فهم به صـورت عـام وجـود نـدارد            هرمنوتیک در قال   .هرمنوتیک خاص بوده است   

(Ibid, 5).   

یافت که فهم   میرتخصوص در کالدنیوس در متونی ضروبه  سابق بر این ،هرمنوتیک

به  . باشد(unproductive and dark passage) و عبارت مبهم یا نازاآن با موانعی مواجه شده 

 (misunderstanding)  سوء فهمکه عبارت دیگر طریق عادي در مواجهه با یک متن آن است 

 لیکن .شود  می آن نیاز به علم هرمنوتیکیر عادي است و لذا در گشودن تعقیداتیک امر غ

 عادي سوء فهم است ۀ به این معنا که طریق. آن صادق استعکساشالیرماخر  ۀدر نظری

 متون ضرورتۀ که در همه جا رهزن فهم متون است و لذا علم هرمنوتیک همواره در هم

,Ibid)یابد  می تر ل آسان معمول و عمۀگذارد بین روی  میفرقشالیرماخر ادر اینجا . (21

 .د فهم استآی  میاختیار به دنبال  در روش معمول آنچه بی. آنتر تحکمهرمنوتیک با عمل مس

تر و در نظر شخص دقیق و   اما در عمل مستحکم.و سوء فهم هدف است مسألهفهم در اینجا 

 است و فهم مسأله سوء فهم .آید سوء فهم است  میاختیار به دنبال آنچه که بیگیر  سخت

عمومیت دارد و  (misunderstanding)فهمی ترتیب بدبدین . (Ibid, 21-2) هدف و خواستنی

بر این اساس  و لذا هرمنوتیک را .رود  میفهمی نیزاحتمال بدباشد و متنی هرجا گفتاري 

 عمل هرمنوتیک فقط در (gadamer,1988, 185). کند  میتعریف» فهمیفن اجتناب از بد«به 

هرجا اقدام به فهم شود حاضر ه بلکتحقق ندارد ، جایی که مواجه با فهم غیر یقینی شویم
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 ».شود  میهرمنوتیک نیز همراه با آن آغاز گفتاري شود،فهم   آنکه اقدام بهبه محض« .است

(Schleiermacher, 1998, براي گشودن اشالیرماخر  ۀ در نظریی قواعد و قضایاي هرمنوتیک(228

 ستند که بر مشکالت پیشیه یبیشتر روش بلکهآیند کار نمیه و نشان دادن راه حل ب هاماابه

  Ibid, 14).((pre-empting)   گیرند می

  هاي ظهور هرمنوتیک عام زمینه. 3

نوتیـک  م هرین بار براي نخست1654 در سال J.C.Dan Hauer)(دان هاور .سی .از زمانی که جی

   Hermeneutica Sacra sire Methods Exponendarum Sacrum Litterumرا در عنـوان کتـاب  

، به عنوان اصول و مبانی تفسیر بکـار بـرد         » یک قدسی یا روشی تفسیر متون قدسی      منوتهر«

بـه معنـا و    بتوانـد   ابزاري در اختیار مفسر قرار گرفت تا  به کمـک آن             ۀ  هرمنوتیک به منزل  

ها در خـدمت علـم    این ابزار در همان قرن هفدهم در نزد پروتستان  .مدلول متن دست یابد   

تر شعار بازگشت به منـابع        پیش (Humanists) ها اومانیست .گرفتتفسیر کتاب مقدس قرار     

 در بعد .و تجدید حیات مسیحیت را در قرن چهاردهم مطرح کرده بودند» ad fonts«اصلی 

 آنهـا را   کالسیک یونـان و روم اسـت کـه           ازگشت به معناي توجه به آثار دورة       ب  این ادبی

 بازگشت به آثار آبایی  آنهاهیاتی هدف اما در بعد اال.نامیدند  می»کتاب مقدس طبیعی«

. عبرانـی و آرامـی و عهـد جدیـد یونـانی بـود      و مقدم بر آن بازگشت به عهد قـدیم      

هاي راهنماي استفاده از کتاببا شناسی و  شناسی و نسخه با استفاده از متنها  اومانیست

خـستین  ن حضور مـسیح و مـسیحیان        ۀنبال تجرب شناسی به د   دستور زبان یونانی و واژه    

بلکه راه و رسم ، فقط یک شعار نبود ها زگشت به متون اصلی براي اومانیستبا«. بودند

   .)124، 1382 ،مک گراث( ».زندگی بود

و مقدم بـر   (Erasmus of Roterdum) به خصوص اراسموسها  که اومانیستاي  هشیو

ـ ، در مواجهه با کتاب مقدس برگزیده بودند (Wyclif)آن جان ویکلیف     ضت اصـالح  در نه

 نـوآورترین    لـوتر  .گران دینی در قرون شانزدهم و هفدهم ادامه یافـت          دینی توسط اصالح  

 وکـل نگـرش    )(Tower Experience برجۀحیت در تجربیطلب در تمام کلیساي مس اصالح

به دنبال آن سه دیوار اریحاي جدیـد بـه خـصوص             او   .فهم کتاب مقدس را دگرگون کرد     
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ته چون   و فهم کتاب مقدس را حق همگان دانس        که در آن تفسیر    ریزد  می دیوار دوم را فرو   

کشیش است نه آن که فقط پاپ یا نهاد کلیسا حـق تفـسیر و فهـم            خود  منی  که هر فرد مو   

.(Martin, 1961, 406-15)کتاب مقدس را داشته باشد 

ما یک ایمان و یک انجیل داریم و یک آیین مقدس     «ه  ککند    می لوتر در اینجا استدالل   

پس چرا ما مستحق فهم نباشیم و چرا نتوانیم حکم کنیم که چـه چیـزي در ایمـان                    .شابهم

 قابلیت فهم اساسی و گران براي آنکهاصالح .)(Ibid, 414» صحیح است و چه چیزي اشتباه

با استفاده از علـم هرمنوتیـک در حجـم     عدم تناقض متون مقدس را گسترش دهندماهیت  

و به همین دلیل در قرن هیجدهم   اندفسیر کتاب مقدس پرداخته   یشان به ت  هاعظیمی از نوشته  

 پس  .شویم  می فراوانی در خصوص تفسیر و علم هرمنوتیک مواجه       هاي   ها و رساله  با کتاب 

تفسیر کتاب مقدس خـارج و در  ة از کتاب دان هاور چیزي نگذشت که هرمنوتیک از حوز    

تقال مکرر تـصورات و مفـاهیم از        و بدین ترتیب ما شاهد ان      تمام متون قرار گرفت   خدمت  

   . دیگر هستیمةیک حوزه به حوز

ران قرن هفدهم و هیجـدهم در جهـت         شناسان و روشنگ  زبانایی که   ه تالش ۀبا هم 

اشـالیرماخر  تـا عـصر   ، متن مقدس انجام دادندة تعمیم علم هرمنوتیک به خارج از حوز  

 در کلمـات  1806 و 1805هـاي  در سالاشالیرماخر  .هرمنوتیک عام جامۀ تحقق نپوشید   

ن و بـراي نخـستی     اش خارج کرده   بسته و خصوصی   ةمنوتیک را از دایر   اش هر قصارگونه

 بـسیاري از  .بار اصول و مبانی عام تفسیر را در جهت رهایی از سوء فهـم تبیـین نمـود        

 و روشـنگرانی چـون    هـا     تـوان در نـزد رمانتیـک        می رااشالیرماخر  هاي  افکار و اندیشه  

 ستآناسانی همچون فریدریش ش زباندنیوس و  و کال(Christian Wolff) کریستین ولف

(Fridrich  Ast) گوست ولفآ (Fridrich August Wolff) در اشـالیرماخر  نـر  ما ها .یافت

 و آنهـا را از صـورت    مند و منسجم ارائه کـرد      صورت نظام   آنها را به   ۀاین بود که مجموع   

 ریزي کرد  حرکت جدیدي را پایه    ن حال مبانی مبدأ    خارج و در هما    شانجدا افتاده منفرد و   

قـرن   (Philosophical and Historical Hermeneutics) و تـاریخی کـه هرمنوتیـک فلـسفی   

   .قرن بیستم وامدار او هستند  (Hermeneutic Philosophy) هرمنوتیکیۀنوزدهم و فلسف
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از  ثرهم متأ جنبۀ شخصی و خالقانۀ فهم و تفرد فی همچونمسایلدر اشالیرماخر 

ثر از فیلسوفان عصر روشنگري و أو از حیث اعتقاد به معناي نهایی متن مت  استرمانتیسم

و  ی در جریان خلق آثارش معنایی را در آن نهاده استمؤلفبه این معنا که هر  کالدنیوس

 (Psychological) شناختی روانو  (Linguistic)شناختی   و کارهاي زباناده از سازمفسر با استف

به عنوان لف ؤ مةایددر فهم متن  .لف و آن معناي نهایی متن باشدؤت مباید درصدد فهم نی

اما . لف باشدؤ مو مفسر باید به دنبال همان ایدة نقش اساسی دارد آفریننده و خالق معنا

 فهمیم که اثري را  میو از کجا شویم  میلف آگاهؤ مقصود م وچگونه از فهم نهایی

کند   میدهد و اشاره  مینیوس باز تجربه کردن را مالك و معیار فهم قرارد کالایم؟فهمیده

علت حرکت و جنبشی از قبیل لذت، خنده و افسردگی و دیگر اي  که هر اثر و خطابه

هرگاه این احساسات در شنونده یا خواننده باز تجربه شود به معناي احساسات است که 

,Mueller,2000)فهم آن خطابه و اثر است  که فهم کامل سخن یا اثري به این است « .(56

اما اگر کمتر یا بیشتر از . دریابدشناختی  روانرا با قواعد لف ؤشنونده یا خواننده مقصود م

Ibid) » بفهمد به معناي عدم فهم آن است،لف از واژگانش قصد کردهؤآنچه م 57).  

ــالیرماخر  ــال ( دور دوم دراش ــد1819از س ــه بع ــصارگ) ب ــات ق ونه و در  در کلم

 نظر جدیـدي را در ایـن         و ادعاي فهم و    آورد  می گفتارها که به علم هرمنوتیک روي      درس

    . اشاره دارد، آست و ولف،شناس قرن نوزدهم زبانبه دو  ،کند  میعلم

هـا    هآنها معناي نشان  ۀ  علم آن قواعدي است که به وسیل      «علم هرمنویتک در نظر ولف      

در ایـن نگـرش علـم هرمنوتیـک در قالـب             .)91-2 ،1382،پـالمر (شـود   بازشناخته مـی  

ایـن  . حـضور دارد   ن مختلـف  متواز قواعد متغیر و بیشتر علمی در جهت فهم          اي    مجموعه

در نـزد   هرمنوتیـک    .قواعد نظري ثابت نیستند تا علم هرمنوتیک عام باشد         مجموعه قواعد، 

ط چنین معنایی در    متن است و استنبا   ) Geistes(معنوي  /  استنباط معناي روحی   ۀآست نظری 

ناپـذیر  این عناصر امکـان   ۀ   بنابراین علم هرمنوتیک بدون مطالع     .گرو صرف و نحو زبان است     

 این عناصر خود مسبوق به فرض قبلی برخی اصول بنیادي است که فهـم  و                  مطالعۀ .است

   .فهم و توضیح همان علم هرمنوتیک است .سازند  میتوضیح اثر را ممکن
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در نزد کالدنیوس غایت هرمنوتیـک درك افکـار مکتـوب یـا             هم در نزد ولف و هم       

 بـراي درك  .خواسته است آنهـا درك شـوند      می  که او خود   اي  گونه است به    مؤلفملفوظ  

   . وارد شد، شخصی است تماماًیجهان،  باید به جهان فکري او کهمؤلفافکار 

   ظهور هرمنوتیک عام -4

اشالیرماخر  فریدریش دانیل ارنست     19و   18 و متکلم قرن     هلّأوتیک عام با نام مت    نهرم

یش در  وار خـو   براسـاس طـرح نظـام      1829 تـا    1819هـاي    او در خالل سال    .قرین است 

 تفـسیر متـون مقـدس و آثـار          ةپردازد و از دایـر      می خصوص هرمنوتیک عام به سخنرانی    

ود گردد و مقص  می خود فهم به نحو عام بازمسألۀشود و به      می کالسیک عهد باستان خارج   

   .کندمیاصلی خویش را شکل دادن به علم هرمنوتیک عام در مقام فن فهم اعالم 

فاهمه محدود سـاخت و از آن  هرمنوتیک را در مفهوم  ،  با تأثیرپذیري از کانت   اشالیرماخر  

,Mueller) هرمنوتیک شده استة اصل و اساس آموز (Understanding)»فاهمه«زمان  2000, 9). 

ـ عرضه و   هرمنوتیک را فن فهم به نحو عام دانسته است نه فن            ،  ن آن و در مقام شناساند   ا  ۀارائ

(Presentation) صحیح افکـار، فـن ابـالغ       ۀ  ئا ار شناسی دقیقاً   هرمنوتیک از منظر ریشه    .فهم

ـ شالیرماگفتار و فهم گفتار دیگري است؛ اما در کالم     الغ اخر هرمنوتیک به معناي ارائه و اب

بخـش  ، تبیـین و تفـسیر  ابالغ به منظور  به دلیل آن که ارائه و   .تواند باشد  فهم و سخن نمی   

 (General Principles) که خود وابسته بـه اصـول عـام    استخاصی از فن گفتار و نوشتار 

,Schleiermacher) است 1998,  در این رویکرد تبیین و توضیح در خارج از هرمنوتیک قـرار  .(5

آمیزي اسـت   ل حدسی و اسـرار    و فهم آن عم    آید  می کار ه هرمنوتیک فقط در مقام فهم ب      .گیرند می

 جایگاه حقیقی علم هرمنوتیک همـین       .یابد  می که در هنگام شنیدن یا خوانش متن به ناگهانی تحقق         

 تفسیر متون کالسیک یونـان و روم      هاي خاص  این نوع هرمنوتیک که فارغ از دغدغه       .جاست

 ۀکـه در دو شـاخ      رمنوتیـک عـام اسـت     ه،  ا تفسیر عهد قدیم و جدید بر جاي مانده است         ی

توسـعه و   (Linguistic and Theological Hermeneutics)ختی شـنا   االهیاتی و زبانهرمنوتیک

 هرمنوتیک در این معناي عام به دنبال کشف رمز از معنـاي مفـروض و                .تکامل یافته است  
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ط امکـان   شـرای فـراهم آوردن      هاي متن نیست بلکه به دنبال        پیچیدگی  و گشودن مشکالت 

  . استآنهاي فهم و حالت

 زبـه علـم منطـق متـشکل ا      اي    در قالـب ضـمیمه    اشـالیرماخر   هرمنوتیک در عـصر     

ـ        اصول و قواعد عملی و کاربر       از اي  مجموعه  متـون   ۀدي بود که در خدمت تفسیر و ترجم

ي موجـود در مـتن و رهـایی آن از           هامآن گشودن تعقیدات و ابها    ۀ  گرفت و وظیف    می قرار

   بود نیازي به علـم هرمنوتیـک احـساس     میود و اگر معناي متنی روشن و آشکار     فهمی ب بد

اي   براي زمانی هرمنوتیک عام در قالب ضمیمه       «کند که   می تصریحاشالیرماخر  اما  . دشنمی

  .(Ibid, 6)» شد که باید متوقف شود  میبحث

و علـم   شروع حقیقی هرمنوتیک، فعـل فهـم اسـت          ۀ  نقطاشالیرماخر  بنابراین در نزد    

و این علم را باید با این پرسش آغاز کرد که چگونـه گفتـار و                  است »فن فهم  «هرمنوتیک

   .   شوند  می فهمیدهنوشتار واقعاً

  شالیرماخر ا هرمنوتیکی ۀ مبانی نظری-5

کـه   پرداخـت   مـی  شاسانهبه فهم متون از منظر زبان     اشالیرماخر  رمنوتیک تا پیش از     ه

ا با کمک ه این .شناسان داشتند زبانان دینی و    گرویکرد اصالح  را در این ر    شارکت م ینبیشتر

ـ  (Etymology) شناسـی  بـه ریـشه    (Rehtoric) علم لغت و معـانی بیـان        واژگـان  اققتو اش

هـم هرمنوتیـک را از      اشـالیرماخر    امـا    .کردند  می پرداختند و از این طریق متون را تفسیر       

ـ   آنکه فقط از بعـد زبـان      و هم     متون نوشتاري به متون گفتاري کشاند      گسترة  نادشناسـانه ب

 فهم  وضوع نیز م  (Speech) گفتار (Writing) عالوه بر نوشتار  او تصریح دارد که     . ننگریست

هـاي   قـدیمی و زبـان   آن را از متون نوشتاري و پیچیدةةو گسترا .(Ibid, 20) گیرد  میقرار

به خـاطر  حال اما در عین  .(Ibid, 20) کشاند ومی و معاصربیگانه به گفتار و نوشتارهاي ب

ایـن مزیـت را دارد کـه در آن           )Metodological(شناسانه   آن که نوشتار از حیث روش     

 هرمنوتیک با نوشـتار     ۀرابط «،کند  می ترین شکل خود تجلی     هرمنوتیک در مناسبت   ۀمسأل

که در کالم گفتـاري لحـن صـدا و     از باب آنبه عالوه (Ibid, 21). »بیشتر از گفتار است
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تبیـین   به  مستقیم دو طرف را داریم، کمترۀآهنگ کالم و حضور شنوندگان و رابط      ضرب

   .شویم  میو تفسیر نیازمند

 رابطه دارد و هم با اندیـشه     (Language) زبانبا   گفتار هم    ،شالیرماخرا در هرمنوتیک   

دهـد    می  طبیعت همگانی آن را تشکیل     ۀ بیرونی فکر و واسطۀ    گفتار جنب . (Thought) و فکر 

 بـه معنـاي فهـم     از راه گفتـار   هرمنوتیـک .گیرد  میو فکر از طریق گفتگوي درونی شکل 

   .کند  میرارفتار بین اندیشه و زبان رابطه برق و گاندیشه و فهم زبان است

است کـه در آن فکـر   اي  گیرد و زبان طریقه    می  زبانی را مفروض   ش،هر گفتاري از پی   

در بیـان ایـن     اشـالیرماخر   . شـود   مـی   و این منجر به وحدت گفتار و فکر        یابد  می واقعیت

  و هـیچ شخـصی بـدون واژگـان        یابـد  هیچ فکري بدون گفتار تحقق نمـی      «: وحدت گوید 

(Worlds) شـود تواند به تفکر بپردازد و اصوالً بدون واژگان فکر کامل و واضح نمـی              نمی« 

(Ibid, 8).ر و بدین ترتیب بین هرمنوتیک و دستو (Grammer)  و فهم و فکر از طریق زبـان 

  .کند  میرابطه برقرار

ند که هر سـخن تنهـا   ست همدیگر وابسته به این حقیقت ههرمنوتیک و دستور باۀ  رابط

 بـا کمـک هرمنوتیـک       و )(Ibid شود  می آوردهچنگ  فرافرض گرفتن فهم زبان      از راه پیش  

  . شود  میوا واقعیآید و از راه زبان همین محت میمحتواي فکر به فهم در

دارد و هـم بـا    (Totality of the Language) دو طرفه هم با تمامیت زبان ۀگفتار رابط«

  :شود  میتشکیل (Two Moment)فهم از دو لحظه ۀ بنابراین هم. ارشذگ کل فکر بنیان

  شود  می فهم گفتار، آن گونه که از زبان اخذ-   الف

  .(Ibid, 8)» ر متفکرفتار به عنوان یک حقیقت د فهم گ-   ب

 .(Ibid, 9) »گیـرد   می یکی از این دو لحظه شکل– در –فهم فقط یک هستی «بدین ترتیب 

 فهـم دسـتوري   گیـرد     مـی  که بـراي یافـت شـدنش زبـانی را مفـروض           به لحظه نخست    

(Grammatical Understanding)می، تاریخی و تطبیقی نام  کـه وابـسته بـه    می نهد و به دو

  . و فنی (Psycological Explication)شناختی تفسیر روانست تفکري سابقی ا

ی  از باب آنکه با مشخـصات زبـان  گوید  میبه تفسیر دستوري تفسیر عینیاشالیرماخر  

ـ گر محـدودیت فهـم ا      نمایان متمایز نویسنده سر و کار دارد و از جهت آنکه صرفاً            وت  س
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بـه آن   ،  ناي لغـات اسـتوار اسـت      ارزش انتقادي آن  بر اشتباهات و خطاهاي مربوط به مع          

 تا بـا صـرف      دکوش  می به دلیل آنکه مفسر   شناختی    رواناما در تفسیر    . گوید  می تفسیر منفی 

 دست یابد و به کنه عمل اندیشیدن او که موجد گفتـار اسـت   مؤلفذهنیت به ر از زبان   نظ

    .)16-15 مان،ه( گوید  میآگاه شود، تفسیر مثبت نیز

شود، اگر بـه عنـوان نـشان        ر به عنوان فعل ذهن فهمیده نمی      گفتا« دستوري   ۀدر لحظ 

 به دلیل آن کـه ذات زبـان ذهـن را    .فهمیده نشود(Linguistic Designation)شناختی  زبان

 به عنوان اصـالح زبـان        گفتار همچنین  شناختیروان ۀظ و در لح   .»کند  می تعدیل و اصالح  

ـ  ۀ به دلیل آن که زمین     .ودشود اگر به عنوان فعل ذهن فهمیده نش       فهمیده نمی  ـ ۀ   هم ثیرات أت

 »یابـد   می گفتار تعمیم و توسعه  ۀ و ذهن خودش به واسط     فردي در ذهن قرار دارد     خاص و 

(Schleiermacher, 1998, 9).

. توانـد باشـد   از دیگـري نمـی    مستغنی   دستوري و روانشناختی     لحظۀیک از دو     هیچ

. شود  می  زبان با سخنگو آشکار    ابطۀلب دو لحظه از کنش شناخت از ر       سازگاري آنها در قا   

 »ز زبان است و هم زبان عـضوي از او هم سخنگو عضوي ا  «است که   اي    این رابطه به گونه   

(Ibid, 229).  از آن جنبه که سخنگو عضوي از زبانش است، براي شناخت او باید زبانش را

ست و  شناخت و شناخت زبان از یک طرف در گرو شناخت عناصر مادي و صوري زبان ا               

زمینه  در این جنبه سخنگو در پس. از سوء فهم کمی و کیفی از طرف دیگر در گرو اجتناب       

ما از آن  ا.آورد  می شود که گفتار را به وجود       می  گیرد و زبان به عنوان چیزي لحاظ        می قرار

حیث که زبان عضوي از اوست، شناخت زبان در گرو شـناخت ذهنیـت و قـصدیت سـخنران         

  و زبان به عنوان اصل محدودکننـدة شود  می واقعی در نظر گرفتهۀ عنوان زمین  است و سخنران به   

هـم دسـتوري نـام گرفتـه و     شود که ف  میشناختی کنش شناخت را شامل زبانۀاولی جنب . سلبی

 یا فنـی نامیـده     شناختی    رواندهد که فهم      می کنش شناخت را تشکیل   شناختی    روان دومی جنبۀ 

توانند وجود داشـته باشـند   سخن نمی ةکنندشخص به عنوان ایجادیک از زبان و    هر  . شده است 

   .)Ibid( (Bing-in-each-other)مگر از راه هستی در یک دیگر 

امـا کمیـت و      شناختی ضروري است   دستوري و روان   ۀ حضور هر دو جنب    ،براي فهم 

یرهنرمندانـه   دستوري فهمی غ   ۀفهم متن فقط از جنب    « .کیفیت استفاده از آنها به یک اندازه نیست       
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ـ     است و فهم آن فقط بـه صـو    .(Ibid, 229) اسـت اي  هرت روانـشناسانه فهمـی غیـر فقـه اللغ

یک از آن دو جنبه به  هیچ ام احضور هر دو جنبه ضروري است    کید دارد که    أتاشالیرماخر  

شود که معرفـت      می  دستوري زمانی کامل   ۀجنب« به دلیل آن که      .یابندطور کامل تحقق نمی   

مشروط به این است که معرفت کاملی از        شناختی    روان ۀبان موجود باشد و جنب     از ز  یکامل

تواننـد بـه طـور کامـل        گز نمی ظر به این که هیچ یک از آن دو هر          ن .جود باشد شخص مو 

از ایـن  . (Ibid, 11) »وجود داشته باشند پس باید همواره از یکی به دیگري در حرکت بود

 .شود حاصل نمی از متون یشود که فهم تمام و کامل    می فهمیدهاین گونه   اشالیرماخر   کالم  

 نهـایی   پایان است و هرگـز بـه نقطـۀ        جیره بی هرمنوتیکی فهم یک زن   فرایند  به دلیل آن که     

  . رسدخویش نمی

   (Grammatical Explication) دستوري فسیر ت- الف-5

تبـاط   ار ۀدر این سـوی   .  زبانی هرمنوتیک است   ۀ دستوري بررسی سوی   فسیرغرض از ت  

گیرد با توجه بـه اهمیـت     می و مخاطب و ارتباط درونی نظام زبانی مورد بحث قرار      مؤلف

براي  «.دهد  می  به آن اختصاص   نخستین اصل را  دستوري  فسیر  شالیرماخر در ت  ا،  مسألهاین  

 و مخاطبانش مؤلف زبانی که بین ةتر چیزي در یک سخن مفروض باید در حوز   تعیین دقیق 

تر باشد آن را از بافت موقعیتی         هر چیزي که نیاز به تعیین دقیق        و کردمشترك است، اقدام    

 و مخاطبانش در یـک  مؤلف عنصر نخست اشاره به امر مشترك بین .(Ibid, 30)» کند  میدریافت

 بافـت در یک جملـه بـا توجـه بـه      ها    هفرهنگ دارد و عنصر دوم به بررسی دریافت معناي واژ         

  : بنابراین دو شکل متفاوت از تعیین معنا وجود دارد.کند موقعیتی خاص خود اشاره می

  .کلی همچون موقعیت سخن ادبی دوراناي  جاي دادن متن در زمینه -   الف

  .)525، 1382احمدي، ( مؤلفخاص، همچون سخن اي   جاي دادن متن در زمینه-   ب

ـ    .شود  می  دستوري آغاز  فسیر کامل در جهت فهم مدلول متن با ت        فسیر   ت از ل  امـا قب

.  از مـتن بـه عنـوان امـر تمهیـدي در اختیـار داشـت       (overview)طرح کلییک آن باید 

,Schleiermacher)کید بر ضرورت آن ضمن تأاشالیرماخر  1998, مقصود از طرح کلی  (46
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 حقـق ت (Whole)از کـل     سـریع و سـطحی       یداند که در اثر خوانش      می را، فهم اولیه از اثر    

  . آید  می فهم کلی از اثر، فهم جزئیات نیز الزم یافتن قبا تحق .)Ibid, 27-(33.یابد می

 (Material and Formal Element)دستوري باید بین دو عنصر مادي و صوريفسیردر ت

غرض از عنصر مادي بررسی واژگان و یافتن وحدت معنـایی و مفهـومی و               . رق گذاشت ف

و قواعد دستوري زبـان اسـت   کثرت استعال آن است و مقصود از عنصر صوري بیان نحو            

هـر  اشـالیرماخر   .  و جمالت بسیط و مرکب دانسته شود       هاگفتار تا جایگاه هر واژه در پاره     

را براي فهم کامل داراي ارزش یکسان دانسته و بـه یـک    صوري  مادي و   یک از دو عنصر     

 نقـش تمامیـت  ة  دربـار ی دستوري حاوي مشخـصات تفسیر (Ibid, 39). داند  میاندازه معتبر

(Totality) مفروض  پیش (Pre_Given) هاي زبان براي نویسنده و همچنین مشخـصاتی         بازي

   .(Gadamer, 1988, 186) اهمیت کل ادبیات براي یک اثر مشخص استة دربار

دهد که بیـشتر      می  دستوري ارائه  تفسیرشرح درخشانی از    اشالیرماخر    گادامر ۀبه گفت 

  . را خواهیم آورداشالیرماخر  ۀ اختصار نظریشود و ما در اینجا به  مینادیده گرفته

لیف آنها در أ عنصر مادي به بحث از فرهنگ لغات و چگونگی ت بخشدراشالیرماخر 

منبع متعارف ما در ها  فرهنگ. پردازد ها می هجهت یافتن وحدت راستین و کامل واژ

اي رغم کثرت استعمال در رخدادهواژگان علی. آیند  میشناخت واژگان به حساب

ان در فرهنگ لغت یافتتو  می که این وحدت رااگون، از وحدت معنایی برخوردارندگون

(Ibid, 36).هر رخداد واحدي از یک عنصر، یکی از کثرات استعمال را به نمایش  

 واژه، وحدت [Idea]دهند و مفهوم   میرا تشکیلها  هاین رخدادها، ظهورات واژ. گذارد می

معناي کثیر را است که  ي گوناگونمایه مشترك استعمالها نوحدت هر واژه آن ب. آن را

رود اما وحدت کامل هرگز   مییافتن وحدت این چنینی، از فرهنگ لغات انتظار. ردارددرب

 هر واژه در رابطه با هم و یا زمینه ۀما فقط ملزم به یافتن وحدت اولی. دست یافتنی نیست

اما  .ها صادق باشدریم که در تمام زمانهایش هستیم تا بتوانیم چیزي را بیاوو بافت

   .شود  میکم ارائه، تبیین کاملة تفسیرش است که به انداز وحدت کامل،

دسـت  هـا     هتوان در قالب عنصر مـادي بـه معنـاي واژ            می  دستوري چگونه  تفسیردر  

ـ     دوم  تحت عنوان قاعدة   در پاسخ به این پرسش    اشالیرماخر  یافت؟   ـ  هـا     ه بـه زمین ۀ و رابط
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 واژه را در یـک       هـر  و تعیین معنـاي   . پردازد  می تر با همدیگر در یک بافت گسترده      ها  هواژ

 و بـا آن چیزهـایی       (Being_together) با همدیگر ها    همفروض وابسته به وجود واژ    موقعیت  

 ةدر ایـن رویکـرد کـه هـر واژه حـوز      .(Ibid, 44)دانـد    مـی که آن واژه را احاطه کرده،

ـ  بـا قطـع   ونفـسه  کند، عناصر زبـان فـی   می  شناختی مخصوص پیدا زبان ر از سـیاق و  نظ

 و براي آن که واجد معنا باشند باید کل متن و بلکه فرهنگ و               شان فاقد معنا هستند    موقعیت

ن کـه   را در نظر داشت و به هستی جمعی عناصر زبا       مؤلفتعلیم و تربیت و زبان حاکم بر        

 فقط مؤلفسپهر  «کند که  میکیدأاخر تشالیرما  .(Ibid, 56) حاکم بر آن هستند، توجه کرد

بلکه زمان، تعلیم و    . ود حدود نمی  تحریر در آمدند، م    ۀ به رشت   اثر در آن  به عناصر زبانی که   

   .(Ibid, 31) »گیرد میبراش را نیز در تربیت و حرفه و حتی زبان و لهجه

. ر اسـت  الـذک  فوق ةقائم به دو قاعد   اشالیرماخر   هرمنوتیکی   تفسیر دستوري در نظریۀ   

خواننـده  ، دسـت آیـد  ه  نهاده باثرش  در مؤلفبراي آنکه معناي نهایی متن آن معنایی که         

  دومة نخست کـه بـه قاعـد   ةاز قاعدنهانی  .ده در آمد و شد باشدعباید دائم بین این دو قا    

  در حقیقت از حالت عمومیت داشتن معنا به سـوي سـپهر اختـصاصی معنـا قـدم                  ،آید می

 موضـوع   واسطۀ  بیۀ  که رابط کند    می  نخست سیر  ة دوم به قاعدة    از قاعد  ز نی نهد و زمانی   می

در این حالت شخص بایـد در       . براي فهم آن کفایت کند    ] اجزاء قضیه [ و محمول و صفات   

کل تفسیر دستوري در این دو قاعده با        «بدین ترتیب   . هاي مشابه متوسل شود   اثر به عبارت  

   .(Ibid, 45) »اندهمدیگر گنجانیده شده

پردازد و   می بین جمالتۀدر عنصر صوري به جمالت و اجزاء آن و رابط  اشالیرماخر  

در خـصوص اتـصال و   اشـالیرماخر   در اینجـا    . کند  می به عبارت دیگر به نحو زبان توجه      

= ارگـانیگی [ (Organic Connection)وار ارتباط جمالت و تقـسیم آنهـا بـه اتـصال انـدام     

پیوسـتگی  = مکـانیکی [ (Mechanical Connection)وار و اتصال ماشـین ] پیوستگی درونی

 سـببی و حـروف   اسـطه و رابطـۀ   باوۀ مستقیم و رابطۀ   عینی و ذهنی، رابط    ۀو رابط ] بیرونی

به این معنا    .کند  می  تحلیل استفاده  ةاو در تمام این مباحث از شیو      .  بحث کرده است   اضافه

 بـسیط تحلیـل و در        را به جملـۀ    ۀ کامل و مرکب    کامل و جمل    گفتار کامل را به جملۀ     که

 وقتـی کـه بـا شـیوة       . کند  می  بسیط را بحث و بررسی     ۀنهایت چگونگی تعیین اجزاء جمل    



71هرمنوتیک، فن عام فهم و تفسیر از نظرگاه اشالیرماخر 

 کنـد   مـی   ترکیب به فهم گفتار کامل اقدام      ة و بسیط تعیین شدند به شیو      ۀاولی  اجزاء ،تحلیل

   .شود  میکه پرداختن به آنها سبب دور شدن از اهداف مقاله

   (Psychological Explication)شناختی  روان تفسیر - ب-5

ارش ذگ پردازد که با کل فکر بنیان       می  به حیث درونی گفتار    تفسیردر این   اشالیرماخر  

 بـا   فسیرزبان رابطه دارد، جنبه فنی ت     ة   با آموز  فسیر دستوري ت  ۀهمچنان که جنب  . رابطه دارد 

ارش پرداخت و بـه   گذ د بنیان ن حیث باید به نبوغ و تفر       و از ای    ارتباط دارد  (Art)هنرة  آموز

  . کرد(Empathy)و همدلی نوعی با آن همخو 

 و  1809 و   1805هـاي   در سال [ نخست طرح مسایل هرمنوتیکی      ةدر دور اشالیرماخر  

 شـناختی  و تفـسیر روان    فـسیر شناسـان کمتـر بـه ت        زبـان  ثیرپذیري از أبا ت ] 1810 -1819

هـاي آن و وحـدت      ی و بررسی ریشه   معطوف به حیث زبان    خود را بیشتر توجه   . پردازد می

بـا  ] 1820 -1832 [ی خـویش   هرمنـوتیک  ۀلیکن در دور دوم اندیش    . کند  می زبان و اندیشه  

محور دور شـده و بـه علـم     از علم هرمنوتیک زبان » یگانگی تفکر و زبان   «فاصله گرفتن از    

به بررسی  آورد و در نتیجه براي فهم گفتار          می روي]  محور مؤلف[شناسانه   هرمنوتیک روان 

  .زدپردا  میمؤلفتفکر و فردیت و نبوغ 

 خـویش  ۀاو وظیف«به دلیل آن است که     اشالیرماخر  در نظر کیمرله این رویکرد جدید       

  نظري استعالیی و بیرونی بودن علم تجربی و تحـصلی ۀرا وساطت میان درونی بودن فلسف     

یرونـی تفـاوتی موجـود    آل و نمود بت درونی ایدهفرض او آن بود که میان ذا    پیش. یدد می

تواند تجلی مستقیم عمل  ذهنی درونی انگاشـته شـود، بلکـه چیـزي               است و لذا متن نمی    

 علـم   فـۀ  بـه ایـن ترتیـب وظی       .د که تسلیم مقتضیات تجربی زبـان اسـت        وش  می محسوب

اما هنـوز   .  استعال از زبان منجر شد تا عمل درونی را کشف کند           هرمنوتیک نهایتاً به وظیفۀ   

دیگر مترادف با تفکر انگاشته      ولی زبان    .ین کار را از طریق زبان انجام دهد       ه ا الزم است ک  

  .)103-104، 1382پالمر، ( »شود نمی

 مؤلـف این بود که با بررسی زبان و عناصر آن بـه تفکـر   اشالیرماخر  رویکرد نخست   

ـ   پـیش .  تبیـین کنـد    آن را تفسیر و   شناختی،  دست یابد و در ذیل تفسیر زبان       رض چنـین   ف
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 و  دهـد   می  فهمی از خود و از جهان به دست        ، زبان ۀ در سای  مؤلفیکردي این است که     رو

 ۀ و از طریق آن باید بـه اندیـش       است که رو به سوي اندیشه گشوده        شود اي می   زبان دریچه 

موضع اخیر او با این فرض شکل گرفـت کـه هـدف علـم هرمنوتیـک                 . دیگران وارد شد  

یابی   براي تحقق این فرض باید راه دست       . است مؤلفعمل ذهنی    (Reconstruction) بازسازي

  .شناختی به آن پرداخت روانفسیردر ذیل تاشالیرماخر  عملی که .بدان را مهیا کرد

  :داند  مییابی به دو امر را دستشناختی  روان فسیررسالت تاشالیرماخر 

   یافتن وحدت درونی اثر -الف

    . یا مشخصات اصلی ترکیب(Individuality of the Composition) لیفأ کشف فردیت ت-ب

لیف در قالب أدارد و فردیت ت  می را به تحرك وا    مؤلفاست که   اي    وحدت اثر قاعده  «

,Schleiermacher) »شود  می ماهیت تفرد در اثر آشکار 1998, 90).  

اما بـراي   .  محوري اثر است   شناختی یافتن وحدت درونی و هستۀ     تفسیر روان رسالت  

شـناختی    پیش -الف: تمهیدي زیر را باید فراهم آورد      دو امر  دگیر  شکلسیري  آنکه چنین تف  

آن ۀ تا سه امر موضوع و زبان و هم  . لیف اثر و ادبیات معاصر آن     أعیت زمان قبل از ت    ضاز و 

ـ      -ب. گیرد شناخته شود    می کاره   اثر ب  ة در شیو  مؤلفچیزهایی که     یداشتن یک طـرح کل

 عام وحدت اثر و مشخصات اصلی ترکیب یطرح کلۀ به واسط .(General overview) عام

        .(Ibid, 90) شود  میاخذ

اسـت و   (Individuality of Author) مؤلفبه دنبال یافت فردیت شناختی  روان فسیرت

شود و وحـدت    می او در اثرش نمایان(Unity of the Style)  با وحدت سبکمؤلففردیت 

 آغـاز و از  (Inner Individuality) با فردیت درونی(Individuality of Style) و فردیت سبک

 فردیـت سـبک     ة ویـژة  این شیو . گذارد  می بر جاي ی  راه زبان در هر مکانی عملکرد مشابه      

نخـست بیـشتر در    ۀجنب. کارگیري زبانی وابسته استه  به فردیت ترکیب و فردیت ب     مؤلف

ـ   . اسـت  راجعباطن و درون قرار دارد که به انتخاب و نظم و ترتیب افکار  ه  امـا فردیـت ب

 موقتی نخـستین مبنـاي هـر دو         یطرح کل « .شود  می  بیرونی مربوط  ۀکارگیري زبانی به جنب   

  .(Ibid, 257) »جنبه است
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هاي جزیی اثر از    به دنبال فهم کل تفکر اساسی اثر و درك بخش         شناختی    روان فسیرت

 فهمیده شوند مؤلفص  فردیت شخ  ۀ است و این هر دو جنبه باید به وسیل         مؤلفراه حیات   

یابی به رسالت هرمنوتیکی باید قبـل    بر این اساس براي دست    . درونی است و فردیت امري    

  .  بودمؤلفبین تفرد و ترکیب در ۀ از همه به دنبال بازشناسی رابط

   Divinatory)( پیشگویانه -الف: کند  می یادمؤلفدو روش را براي فهم تفرد اشالیرماخر 

  (Comparative)اي   مقایسه-ب

 به همدیگر قابل آن دو . د ندارند یک از این دو روش، با قطع نظر از دیگري وجو           هیچ

 خـود  گـویی  نه مفسر یا خوانندهیادر روش پیشگو. نیاز از همدیگر نیستند  اما بی .اندتحویل

 را مؤلف همان شرایط  مستقیمأ تاکند  میدهد و از این راه تالش       می  قرار مؤلفرا در جاي    

 را بار دیگـر در خـود        مؤلفهاي    کند و تجربه   (Reconstruction) و بازسازي    خود مهیا در  

.  و در نهایت به مدلول نهایی متن دست یابد          او زنده گرداند تا از این طریق بتواند به افکار        

  .کند  میتجربه  را جستجو و بازمؤلف، یشناس خنس این شیوه مفسر مستقیماً از روي در

  دریافتمؤلف در اثر مقایسه و تطبیق، آن عناصر شخصی اي در روش مقایسه

ون کلی است تا با قرار دادن  در ابتدا به دنبال قاعده و قان در این شیوهمفسر. شود می

 . کلی و با تطبیق و مقایسه به آنها آگاهی بیابد در ذیل آن قاعدةمؤلفهاي شخصی جنبه

 مؤلفه در جهت فهم عناصر شخصی  تطبیق و مقایسةبا این که از شیواي  روش مقایسه

ه به مقایسه باشد بلکه نیازمند به روش پیشگویانه نیز تتواند وابسکند اما نمی  میاستفاده

  و در اثر مقایسه با کل شکلی این روش با قرار دادن جزئی در ذیل کل چرا که.هست

 ۀگر به واسطگیرد؟ ا  میموضوعی را ذیل کلی مسلماي  اما چگونه روش مقایسه«. گیرد می

 پیشگویی ۀبنابراین باید به واسط. پایان منتهی خواهد شدمقایسه صورت گیرد، به دور بی

اي   نیاز روش مقایسهي و این به معنا.(Ibid, 93)» موضوعی در ذیل کلی مسلم گرفته شود

 روش پیشگویانه نیز بدون روش . تا وحدت اثر به دست آیدبه روش پیشگویانه است

اما .  استمؤلفدر این روش مبنا باز تجربه کردن عناصر شخصی . امل نیستکاي  مقایسه

 »کند  میآمیز دریافت  تصدیقۀقطعیت خویش را فقط از راه مقایس«این باز تجربه کردن 

(Ibid, 23).  
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 یک تجلی از حیات   ها     فردیت ۀهم«روش پیشگویی مبتنی بر این پیش فرض است که          

,Gadamer) » استکل 1988, عـالوه بـر    بر این حقیقت استوار است که هر انسانی  و(189

 از دیگران نیز دارد و ایـن        (Receptivity)پذیريیک دریافت  و هستی فردي     عناصر شخصی 

 » در درونـش حـداقلی از شـخص دیگـر را دارد    کـس هر « که  مبتنی بر این حقیقت است    

(Ibid, 92)بدین . شود  میریک با خود شخص تحمقایسه ۀ که پیشگویی به واسطاي  به گونه

  مستقیماً با دگرگون شـدنِ      ممکن است  مؤلف که فردیت    شود  می مدعیاشالیرماخر  ترتیب  

 بـه دلیـل آنکـه       .چنگ آید  فرا مؤلف مفسر به    ]باز تجربه کردن است   دگرگون شدن به معناي     [

 شخصی خود اوست نوعی احساس      ۀ در مفسر حضور دارد تجرب     واسطه بی آنچه در این شیوه   

)(Feelingکند  می مقایسه و دركمؤلفقبلی ة  اما او آن را با امر شناخته شد. است.   

  

  

  نتیجه

شالیرماخر در علـم    اهاي جدیدي را که     ها و افق  در این قسمت اگر بخواهیم گشایش     

  : گوییم  میهرمنوتیک گشوده ا ست به صورت مختصر و در حکم نتیجه بیاوریم

در تفـسیر   ی  شناخت  زبان االهیاتی و    ۀو شاخ علم هرمنوتیک تا قبل از قرن نوزدهم در د        

ـ ی وشناختشناختی و متنکارهاي زبان متون حقوقی با سازوو تبیین متن مقدس و ه نقادي ب

 به علم منطق به کـار اي  در قالب ضمیمهاشالیرماخر  و در عصر منتهی به       شد  می کار گرفته 

هاي اولیـه   شنگران و رومانتیک  پذیري از رو  ثیرأ با ت   در تفسیر متون   شالیرماخرااما  . رفت می

فهم و تفسیر متون    . شناختی استفاده کرده است    روان ةشناختی و هم از شیو     زبان ةهم از شیو  

ـ شناگران دینی و زبـان در نزد اصالحاشالیرماخر  قبل از  هشناساناز منظر زبان    متـداول  انس

آوردند   می رويواژگانشناسی و اشتقاقی معانی بیان به ریشهآنان با کمک علم لغت و. بود

امـا سـهم اساسـی      .  بودنـد  واژگـان  هـاي اولیـۀ   و به دنبال یافتن مشترکات وخویشاوندي     
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 هماهنگی  آن در سایۀشناسانه و به کارگیريفهم متون به بعد رواندر تفسیر واشالیرماخر 

  .   شناسانه اختصاص داردبا بعد زبان

هـاي تفـسیر دسـتوري و تفـسیر         ایـه با استفاده از این وجهه اصـول و پ        اشالیرماخر  

 مـتن مقـدس خـارج      ۀگذاري کرد و علم هرمنوتیک را از صورت بست        را پایه شناختی    روان

ـ  و قـدیمی و معا     گردانید و در تفسیر تمام متون اعم از مکتوب و ملفـوظ            بـه کـار    رش  ص

هاي متون کهن نیست بلکه   علم هرمنوتیک دیگر فقط روشی براي شناخت پیچیدگی       . گرفت

شناسی است که از راه حدس و مقایسه به دنبال فهم و درك  وضعیت فکري                معرفتۀ  ینظر

  .شخص دیگري است

هـم در  در این نگرش خویش علم هرمنوتیک را هم در سـیاق ایجـاب و  اشالیرماخر 

.  بـدفهمی اسـت    زبیان سلبی او همان اجتناب ا     . کند  می سیاق سلب به صورت عام معرفی     

 قـدیمی و   و مبهمعمومیت دارد و اختصاص به متون پیچیده خر  اشالیرما ۀبدفهمی در نظری  

 بدفهمی نیز ،هر جا که مفسر به دنبال فهم و یقین باشد.رمزي و یا عبارت غیر یقینی ندارد

از به علم فهمی اعم از کیفی و کمی یا مادي و صوري تحقق یابد نی         حضور دارد و هرجا بد    

  .فهمی اجتناب شودهرمنوتیک است تا از بد

از آنهـا  اشالیرماخر شناختی است که  ابی آن همان تبیین دستوري و روان  ورت ایج ص

فهـم و تفـسیر را از وجـه زبـان و فکـر      اشالیرماخر  .براي تفسیر متون استفاده کرده است   

 و مخاطب را دریابد و هم ارتبـاط         مؤلفکند و به دنبال آن است تا هم ارتباط            می جستجو

پردازد تـا وحـدت معنـایی و          می ت نخست به بررسی واژگان    از جه . درونی نظام زبانی را   

امـا از  . کنـد   میمفهومی آنها را دریابد و در این راه از نحو و قواعد دستوري زبان استفاده            

 روش ۀگـذارش در سـای   ۀ متن با کـل فکـر بنیـان   جهت دوم به حیث درونی گفتار و رابط    

زي کنـد و از ایـن راه بـه فهـم و      را بازسامؤلفپردازد تا عمل ذهنی   میمقایسه و حدس  

  .                     تفسیري از آن دست یابد

  

  

  



1387  پاییز و زمستان/ 51سال / 205شمارة / دة ادبیات و علوم انسانینشریۀ دانشک/ هاي فلسفیپژوهش   ٧٦

  منابع 

1- Gadamer H. G. (1988), Truth and method, Second Revised Edition, Tranlation 

revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall.

2- Inwood M. (1997), "Hermeneutics", Encyclopedia of Philosophy, General Editor 

Edwards,  Routledge.

3- Kurt Mueller – Vollmer (2000), The Hermeneutics Reader (Texts of the German, 

Tradition from the Enlightment to the present).

4- Harvey Van A.(2005), "Hermeneutics", Encyclopedia of Religion, Second 

Edition, Editor Lindsay Joens, Thomson Golf.

5- Martin L. (1961), Selections from His writings, Edited and with an Introduction 

by John Dillenberger. 

6- Schleiermacher (1998), Hermeneutics and Criticism and other writings, 

Translated and Edited by Andrew Bowie , Cambridge University  Press.

ـ  تفکر نهـضت اصـالح دینـی      براي    مقدمه،  )1382( آلیستر  مک گراث،  -7  بهـروز   ۀ، ترجم

  .تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اولحدادي، قم، مرکز مطالعات و 

  .، تهران، نشر مرکز، چاپ ششمویل متنأساختار و ت، )1382 ( احمدي، بابک-8

 اسـحق بـن حنـین، تحقیـق عبـدالرحمن           ۀ، ترجم الجزء االول ،  منطق ،)1980 ( ارسطو -9

  . لبنان، دارالقلم، چاپ اول–بدوي، بیروت 

ـ   آثار ةدور،  )1380 ( افالطون -10 تهـران، شـرکت سـهامی      ،   محمدحـسن لطفـی    ۀ، ترجم

  .اپ سومانتشارات خوارزمی، چ

شـانی، تهـران،     کا  محمد سعید حنایی   ۀ، ترجم علم هرمنوتیک ،  )1382 ( ریچارد ،رپالم -11

  .هرمس، چاپ دوم

، تهران، نشر کنگره با همکاري  مبحث علم هرمنوتیک ومنطق، )1387 ( محمدرضا،گرانریخته -12

  .نگ  ارشاد اسالمی، چاپ اول، بهارمرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فره



77هرمنوتیک، فن عام فهم و تفسیر از نظرگاه اشالیرماخر 

، ارهاهرمتنوتیک مدرن گزینه و جـست     در  ،  »وجود و هرمتنوتیک  «،  )1381(  پل ، ریکور -13

  .نیچه و دیگران، مترجم بابک احمدي و دیگران، نشر مرکز، چاپ سوم

هرمنوتیـک مـدرن گزینـه و       در  ،  »آمـدي بـه هرمنوتیـک     در«،  )1381(  کرباي آنتونی  -14

  .، نیچه و دیگران، مترجم بابک احمدي و دیگران، نشر مرکز، چاپ سومجستارها

ـ ،  )1385 ( دیوید کورنز  ،هوي -15 م مـراد فرهـاد پـور، انتـشارات     ، متـرج  انتقـادي ۀ  حلق

  . و مطالعات زنان، چاپ سومروشنگران


