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 ھرمنوتیک متن تاريخي

  ماکرل.اي.رودلف

  ترجمه سعید باقري 

. فھم سازد    ظريه تفسیر، علمي مذھبي بود که تالش مي کرد متون مذھبي و عبارات وحیاني را قابلھرمنوتیک يا ن

گري بین   رود مرتبط با ھرمس يعني خداي پیغامبر باشد، معادل ھنر واسطه  که گمان مي) hermeneia(واژ ھرمنیا

تواند مرتبط با فقه اللغه يا   کند، مي  فھم مي از آنجا که ھرمنوتیک گفتار را قابل. آسمان و زمین يا خدا و انسان است

تواند به تفسیر ھمه محصوالت   بدين طريق ھرمنوتیک مي. مطالعه زبان انسان به عنوان وسیله اي براي ادبیات باشد

فسیر نظريه ت   تر،  بنابرين به طور کلي. زباني، خصوصًا آنھايي که ريشه در مکان ھا و زمان ھاي دور دارند، تعمیم يابد

  .گرداند   آنھا را به بیاني آشناتر برمي  با شرح متون ناآشناي تاريخي ارتباط داشته و

  

با ظھور مسیحیت به عنوان ديني جھاني، تفسیر متن کارکرد اولیه عقیدتي خود را پیدا کرد يعني تعیین اينکه کدام 

در اينجا مسأله نه . ونه با ھم سازگار گردندقسمت از انجیل آيات محکم بوده و ادعاھاي متعارض در اين مورد بايد چگ

در حالي که کلیساي کاتولیک از . صرفًا بازيافتن معناي اصلي انجیل بلکه اطمینان از کارايي مستدام و تاريخي آن بود

قدرت سنت ھاي نھادي در تعیین معناي عبارات کتاب مقدس دفاع مي کرد، پروتستانیسم کوشید تفسیر را از اين 

با اين جريان بر روح . آنھا معتقد بودند افراد بايد بتوانند انجیل را در پرتو ايمان خود تفسیر کنند. ھا رھا سازدمحدوديت 

داد و بر حّل مشکالت ادبي و لفظي آن کمتر   بیشتر تأکید شد؛ روحي که متون مقدس را به صورت يک کّل نشان مي

پرداختند و بیشتر بر   یر انجیل کمتر به حفظ سنت تاريخي ميکتاب ھاي راھنماي پايتیستھا براي تفس. متمرکز بود

   در اين میان روش ھاي لغت. کردند   عشق که متمايز کننده نجات يافتگان و دوزخیان بود، تأکید مي

نويسندگان . و تاريخي ھمچنان در کار باقي ماند تا به تعريف و توضیح سیاق متن کمک کند) فیلولوژيک(شناسنانه

اين روش ھا ھم چنین . شان در استفاده از اين روش ھا مشترک بودند  ز قبیل حواريون، و خوانندگان اصلياناجیل، ا

يعني ھر چه . مي توانستند آن قسمت ھاي انجیل را که در انطباق با شرايط تاريخي تحريف شده بودند نشان دھند

تر    در زمان آنھا صورت گرفته، ضروريبیشتر تصديق شود که وحي آسماني کتاب مقدس با وساطت ابناي بشر و 

خوانندگان انجیل در عصر روشنگري . گري بشر بیشتر مورد ارزيابي قرار گیرد  است که مشروعیت ادعاھاي واسطه

توانستند با استخراج يک روح اخالقي ثابت از نص گذراي متن انجیل اعتبار    اسمیلر و کانت مي. اس. مانند جي

  . جديدي به آن بدھند

ھرمنوتیک را از يک قاعده درباره موانع خاص موجود بر سر راه فھم، به يک دانش ) ١٧۶٨- ١٨٣۴(ردريش شاليرماخرف 

با اين حساب تفسیر تنھا . اين امر باعث شد تا ھرمنوتیک اھمیت فلسفي بیابد. عمومي درباره خود فھم، تبديل کرد

تفسیر وظیفه بھتر . فھم و بسط آگاھي نیز الزم است براي جلوگیري از سوء فھم نیست بلکه براي ژرفا بخشیدن به

شالير .(باشد  کردن فھم را بر عھده دارد و متضمن بازسازي عیني، ذھني، تاريخي و پیشگويانه گفتار مورد نظر مي

ماخر اولويت   رسد اين مسأله به تفسیر تاريخي در سیستم فکري شالير   نظر مي  به) ١٩٧٧a:93, 1977b:111ماخر

گفتاِر » تاريخي-عیني«رويکرد . دھد که تفسیر تاريخي عمدتًا مربوط به زبان است  ھد اما او در ادامه نشان ميد  مي

 :١٩٧٧aشالير ماخر .(زباني را به عنوان يک کّل در نظر مي گیرد و دانش مکنون در آن را يک محصول زباني مي داند
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مي خواند که به ھمه جنبه » تفسیر نحوي«يرماخر آن را تفسیر تاريخي در واقع بخشي از آن چیزي است که شال) 94

] ترکیب[رويکرد تاريخي تنھا بخشي از رويکرد عیني است و مکمل خود را در. مي پردازد) نه صرفًا دستور زبان(ھاي زبان

اند تو   نشان دادن اينکه چگونه گفتار مي«ظرفیِت : اين رويکرد چنین تعريف شده است. دارد  »پیشگويانه-عیني«

تاريخي زبان به گذشته را يک محصول - او رويکرد عیني) ١٩٧٧b:112شاليرماخر (».گسترش بیشتري در زبان ايجاد کند

از آنجا که . کند  پیشگويانه زبان را قابلیت تولیدي زبان لحاظ مي-گیرد و رويکرد عیني   تولید شده در نظر مي

. کند  را نیز مطرح مي» پیشگويانه- ذھني«و » تاريخي-ھنيذ«دان است، رويکردھاي    شاليرماخر در واقع يک منطق

را از ] گفتار[کند و دومي محتوي انديشمندانه  رويکرد اول گفتار را به عنوان يک واقعیت در زندگي ذھني فرد تلقي مي

چه در  اين رويکردھا متضمن آن چیزي ھستند که شاليرماخر آن را،. دھد  جھت تأثیرات ديگرش مورد مالحظه قرار مي

  . نامد   مي» تفسیر روانشناسانه«حالت تاريخي ناظر به گذشته يا در حالت پیشگويانه ناظر به آينده، 

ھر فرد نمايانگر جايي «از لحاظ تفسیر گرامري . نگرد   تفسیر نحوي به زبان مشترک به عنوان پیش فرض ارتباط مي 

تار او تنھا در کانتکس تمامّیت زبان قابل فھم مي است که زبان مزبور در آن به طرز خاّصي شکل مي گیرد و گف

بالعکس تفسیر روانشناسانه، متوجه چگونگي بسط خالقانه زبان توسط ) ١٩٧٧b:98, ١٩٧٧a:78شالير ماخر (».شود

دھد که دو روش متباين ارزيابي گفتار بشري را درپیش    اين تمايز به شاليرماخر امکان مي. ھاي فردي است   سوژه

کند و تفسیر روانشناسانه گفتار   نبودن بررسي مي) کالسیک(سیر نحوي، گفتار را از جھت خالقیت و تکراريتف«. گیرد

آل کالسیک    خالقّیت يک ايده) ١٩٧٧a:83, 1977b:102شاليرماخر (».بودن) اصیل(را از لحاظ خاص و منحصر به فرد

   در مقابل اصالت از واري استفاده مي. دست يابدگیرد تا به کمال ارتباط   است که در محدود زبان مشترک قرار مي

آل مطلق از نظر شاليرماخر از آن گفتار سنتز يعني گفتار خالق و    ايده. کند تا به آگاھي عمیق روانشناسانه دست يابد

سیک از نگاه رمانتیک، رويکرد تاريخي صرفًا به احیاء رويکرد کال  .شود  که نبوغ و صور مثالي نامیده مي   اصیل است

بودن يک متن به تفسیر روانشناسانه بر مي گردد که ھدفش قرار دادن اصل تکويني متن   وظیفه فھِم يکه. مي انجامد

شاليرماخر (»کنند پديدآور   تصمیم تعیین«شاليرماخر به اين لحظه تکوين عنوان . در زندگي ذھني پديدآور است

١٩٧٧:a 189 (تفسیر روانشناسانه براي . ند يک دانه برويد و رشد کنداي که توانسته مان   دھد يعني لحظه   مي

را ) ١٩٧٧a:138(»مسیر کار«تواند صرفًا   کند که مي   کننده، آن را عملي آزادانه تلقي مي  بازسازي تصمیم تعیین

براي بررسي نتیجه يا ھدف نھايي، شاليرماخر به تفسیر تکنیکي . نشان دھد اما نتیجه يا ھدف نھايي آن نیست

  .پذيرتر است   شود که از تفسیر صرفًا روانشناسانه محاسبه   سل ميمتو

تفسیر تکنیکي در . شود   تفسیر تکنیکي بین آغاز متفکرانه يک کار يا جوانه زدن آن و تکمیل تألیفي آن تفاوت قائل مي 

ھايي که در   هيعني تالش او براي سامان دادن انديش- گیرد که چگونه ممکن است تالش مؤلف براي تألیف  نظر مي

بنابرين تفسیر ) ٢١۵: ١٩٧٧a.(ھاي متفکرانه را تغییر دھد  انديشه - يافته حرکت دارند  فکر او به سوي يک کل سامان

در حالي که ) ١٩٧٧a:179.(يافته از تفسیر روانشناسانه در نظر گرفته شود   تواند به عنوان يک نوِع تمرکز  تکنیکي مي

   ر را در ارتباط با غناي محفوظ و حتي ناآگاھانه زندگي و تغییرات خودانگیخته آن ميتفسیر روانشناسانه، خلق يک اث

  کند و آنھا را به طور روشمند تا نتايجشان دنبال مي   ھاي صريح و آشکار شروع مي  داند، تفسیر تکنیکي با انديشه

  .داند   تفسیر تکنیکي ھم چنین خلق يک اثر را با ريشه ھاي تاريخي آن مرتبط مي. کند

اگرچه باز در اينجا روش پیشگويي مورد . ھدف ھر دو تفسیر تکنیکي و روانشناسانه فھم روش فردي يک اثر است 

درحالي که پیشگويي متضمن . گردد   اي متوازن مي   گیرد ولي اين بار توسط روش مقايسه  استفاده قرار مي

پیشگويي، . از طريق مفاھیم کلي تعريف مي کندواسطه يک فرد از ديگري است، مقايسه ديگري را    شناسايي بي
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مبتني بر اين فرض ] امر[اين. کند  بدون توسل به نوع کلي انسان، سازگاري انسان ھاي خاص را به ذھن متبادر مي

به نظر مي رسد در «. عالوه بر آنکه خود متمايز است، قابلیت پذيرش تمايز ديگران را نیز داراست«است که ھر فرد 

به ھمین نحو، پیشگويي از طريق مقايسه با خويشتن . ض شده که ھر فرد حداقلي از ھر فرد ديگر را داراستاينجا فر

اگر مفسران يک اثر تاريخي بايد آن را بھتر از مؤلف بفھمند، آنگاه آنھا بايد بذرھاي ) ١٩٧٧a:167-70(».رخ مي دھد

  . کننده اثر قابل مقايسه ھستند  ، يعني تصمیم تعیینبذرھايي که با بذر نخستین. متناسب با آن را در خود بیابند

داد و   کالس بود اما به تفسیر تاريخي اھمیت بیشتري مي  با شاليرماخر ھم) ١٧٨۵-١٨۶٧(آگوست ويلھلم بوئخ 

به ھرمنوتیک اختصاص داده شده و بین تفسیر و   بخشي از اثر او. منطقي اھمیت کمتري قائل بود -براي تفسیر روان

آگاھي از آن چیزي است که از طريق آن معنا و مفھوم يک چیز انتقال «منظور او از فھم . شود  تمايز قائل ميفھم 

به نظر او ھرمنوتیک در نگاه به شرايط فھم حالت انتقادي دارد ) ۴٩: ١٩٨۶بوئخ (».گردد  يافته، تعريف شده و معین مي

ِن شناختي، يعني آگاھي از چیزي که از پیش معلوم متضمن يک آ) فیلولوژي(و به عنوان بخشي از فقه اللغه

  )٩: ١٩۶٨بوئخ .(است

بوئخ چھار نوع تفسیر را از ھم تمییز مي دھد، دو نوع اول بر شرايط عیني موضوع ارتباط مبتني است و دو نوع ديگر     

اريخي که از معناي تفسیر ت -٢شود    تفسیر نحوي که از معناي ادبي فھم متون عیني آغاز مي -١. بر شرايط ذھني

شود و   آغاز مي» خود سوژه«تفسیر فردي که با  - ٣شود   کلمات با ارجاع به ارتباطات بنیادي و سیاق متن آغاز مي

  مي» با رجوع به روابط بین سوژه ھا در راستاي ھدف و جھت اثر«تفسیر خالق که به خود اين سوژه  - ۴نھايتًا 

در مرتبه باالتري از تفسیر نحوي قرار دارد زيرا معناي يک متن از خود کلمات  تفسیر تاريخي) ١٩۶٨:۵١بوئخ .(پردازد

بوئخ مدعي است که . دھند   ھايي نھفته است که به شرايط واقعي ارجاع مي   شود بلکه در ايده  استخراج نمي

که بیشتر با توجه گیرد که مخاطبان او سخنانش را نه صرفًا به طور نحوي و گرامري بل  نويسنده چنین پیش فرض مي

کنند زيرا محتواي سخن ارتباط واقعي با شرايط تاريخي داشته و بنابرين آن شرايط را   به مقصود خود سخن درک مي

او معتقد است که نقد، ھرمنوتیک را با بررسي تناسب و ) ١٩۶٨:٧٧بوئخ .(کند  ورزي يادآوري مي  براي ھر فرد انديشه

  .شود  حصول مي  ت تاريخي تنھا از طريق ھمکاري ھرمنوتیک و نقد قابلکند و حقیق   اصالت اثر تکمیل مي

ھرمنوتیک را به نحوي گسترش داد تا نه تنھا کارھاي ادبي بلکه ھمچنین ھمه تعینات بشري، از ) ١٨٣٣- ١٩١١(ديلتاي 

خر در ارتباط با سیستم ھرمنوتیک شاليرما«ديلتاي  ١٨۶٠مقاله سال . جمله اسناد تاريخ، را مورد مالحظه قرار دھد

» قضاوت] نوعي[ايجاد«گذارد که به سوي   آن نوع از علم ھرمنوتیک را به بحث مي» ھرمنوتیک متقدم پروتستان

ديلتاي .(تنھا به يکديگر بلکه به اجزاي واقعي زندگي تاريخي ارتباط دھد   تواند مفاھیم را نه  حرکت کرده و مي

گويد ھرمنوتیک تنھا به بازسازي معناي مورد نظر مؤلف محدود   مياين اولین جايي است که ديلتاي ) ١٣٣:١٩۶۶

 ١٩٠٠تا  ١٨۶٠قصد او در بین سال ھاي . تواند در فھم تاريخي و علوم انساني به طور عام به کار آيد  نیست بلکه مي

تفسیري آنھا توسعه  اين بود که فھم تاريخي را با تمرکز بیشتر بر بنیان تجربي علوم انساني و نه با تمرکز بر چارچوب

ھايي مربوط به روانشناسي تحلیلي و   و ايده) ١٨٨٣(فرض مسلم کارھايي مانند مقدمه بر علوم انساني. دھد

تاريخي –آن است که تجربه گذشته، ارتباطي دروني فراھم مي کند تا دسترسي به جھان انساني) ١٨٩۴(توصیفي

  .میسر شود

تن قوانین فرضي است که ارتباط عناصر ذاتًا نامرتبط را توضیح مي دھند، درحالي که وظیفه اصلي علوم طبیعي ياف 

. شود  تري ريخته مي  علوم انساني بايد ارتباط نامعیني را تحلیل کنند که توسط تجربه گذشته به قالب ساختار معّین

ھر زمان که ما . گويد  ميخود از فھم به عنوان پروسه اي براي توضیح توالي تجربه گذشته سخن ) فیلولوژي(ديلتاي در
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تجربه . به يک موقعیت برمي خوريم، اھمیت آن را در سايه تجربه اي که در خالل زمان به دست آورده ايم، مي سنجیم

از . کند   شود و يک فھم ضمني از حضور در يک عرصه تاريخي بزرگتر براي ما فراھم مي  گذشته در زمان پرداخته مي

  . شود   وان تبیین فھم ضمني تجربه گذشته تلقي مياين طريق فھم تاريخي به عن

گیري جھان    بندي نھايي تفکراتش در کتاب شکل   فرمول. دانست  اش را نقد عقل تاريخي مي   ديلتاي کلّیت پروژه 

فھم ديگر اشخاص «اين اثر حاوي مھمترين تحقیق ھرمنوتیکي او يعني . نمايان است) ١٩١٠(تاريخي در علوم انساني

نگاري کمک    ھدف اين تحقیق آن است که بیان کند چگونه فھم ديگران به فھم تاريخ. است» ات زندگي آنانو تجلّی

ھاي تاريخي ھمیشه تجلّیات زندگي ھستند، اما لزومًا   شود که داده  بیان اين نکته آغاز مي   اين اثر با. کند  مي

رم از تجلّیات زندگي صرفًا عباراتي نیست که چیزي را منظو: نويسد  ديلتاي مي. بیانگر تجربه گذشته ديگران نیستند

   مدنظر دارند يا به معناي چیزي گرفته مي شوند بلکه منظور آن عباراتي است که بدون قصد بیان روح فرد، آن را قابل

  )٢٠٠٢:٢٢۶ديلتاي .(نوع و حوزه فھم بسته به طبقات مختلف تجلّیات زندگي تفاوت خواھد کرد. کنند  فھم مي

  شود که ما در بدو امر آنھا را نظري، عملي و آشکار کننده مي  لتاي بین سه طبقه از تجلّیات زندگي تمايز قائل ميدي

ھر چیزي در اين تجلّیات نظري . اولین طبقه از مفاھیم، احکام و شکل ھاي انديشه صرف تشکیل شده است. نامیم

شود،    نجا فھم تنھا در محتواي منطقي اش لحاظ مياي«. بیان شود، چیزي بیش از معناي منطقي نخواھد داشت

اين » .تر از آنھا است  اين تجلي در مقايسه با تجلّیات ديگر زندگي مھم. ماند  اي ھمان باقي مي  يعني در ھر زمینه

گي شوند که قصد دارند محتواي مھمي را انتقال دھند اما بیانگر ديگربود   تجلّیات زندگي تا آنجايي عبارت تلقي مي

اند، جدا شده و اين خصوصیت مشترک   از تجربه گذشته که از آن برآمده«شکل ھاي انديشه . گوينده آنھا نیستند

اين امر به آنھا يک اين ھماني مستقل از . اند  اساسي را دارا ھستند که در ُنرم ھاي منطقي پذيرفته شده

  ».موقعیتشان در زمینه انديشه اعطا مي کند

آنھا به منظور انتقال ايده ھا صورت نگرفته اند بنابرين روشي که آنھا را با . تجلّیات زندگي ھستند کنش ھا، طبقه دوم

کنش ھا تنھا بخشي از . تواند ايده اي را به ديگران انتقال دھد   اھداف عملي زندگي انسان مرتبط مي کند، مي

ھاي عملي به   ودن است زيرا آنھا پاسخاھمیت کنش ھا در يک جانبه ب. دھند  زندگي دروني کنشگر را نشان مي

  :سومین طبقه از تجلّیات زندگي چنین است. موقعیت ھاي خاّص ھستند

اي که از آن تجربه نشأت گرفته و فھمي که از آن به دست   بیان تجربه گذشته، يعني يک ارتباط خاص بین آن زندگي

نگري ديگر که    دگي روحي باشد تا حاوي ھر درونتواند بیشتر حاوي حاالت زن  بیان تجربه گذشته مي. آمده است

... آيد که توسط آگاھي دريافت نمي شود  اين بیان از عمقي برمي. تواند به ديدگاھي از آن زندگي منجر شود  مي

با محتواي انساني يا روحي مندرج در آن مي تواند صرفًا براي فھمي در چارچوب آن قابل دسترس ] بیان[ارتباط

  )٢٠٠٢:٢٢٧.(گردد

ھاي فرد را کامًال آشکار   ھم ريخته يا يک نکته تصادفي در يک يادداشت خصوصي مي تواند نگراني  يک يادداشت به

ما حتي ممکن است از گفته ھاي ناآگاھانه خود متعجب شويم چرا که آنھا اغلب خصوصیات غیرمنتظره ما را . کند

ودگي ديگري را آشکار کنند بلکه قادرند ديگربودگي خودمان را نیز ھا قادرند نه تنھا ديگرب  اين گفته. کنند  آشکار مي

  .شوند  مي» وابسته  ھم  به«در اينجا خود و ديگري در يک چرخه ھرمنوتیکي . آشکار کنند

از آنجا که بیان تجربه گذشته ملھم از تمام حوزه زندگي روحي است، مي تواند بزرگترين چالش را نسبت به فھم و 

تر از دو نوع ديگر تجلّیات زندگي است زيرا آن بیان   کند، و تفسیر آن مشکل   را براي سوء فھم ايجاد بیشترين مجال

بیان تجربه گذشته جذابیت زندگي را به روش ھاي . شود  توسط عاليق عملي و نظري زندگي عادي کنترل نمي
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  .بازتري انعکاس مي دھد

که در يک فلسفه ايدئالیستِي تاريخي -صیت کلي و نظري آن را ديلتاي مفھوم روح عیني را از ھگل گرفت اما خصو

روح عیني معاني مھمي که میراث . بازسازي کرد - شد  قبول براي آن فرض مي  تحت عنوان اشتراک تجربي و قابل

» حال ماندگار«کند که به وسیله آن گذشته تبديل به يک   اي ايجاد مي   روح عیني زمینه. سنت ھستند، در خود دارد

الگوھايي است که خصوصیت ] و[ھا   ھا، طرز تلقي   حتي اثر يک نابغه، ذخیره مشترک ايده) ٢٠٠٢:٢٢٩.(گردد  مي

روح .[شود  از ابتداي کودکي، خويشتن ھر کس توسط روح عیني تربیت مي]. باشند  مي[يک نسل و يک منطقه

شود، چون ھر چیزي    ندگي آنھا میسر مياي است که در آن فھم ديگر اشخاص و تجلّیات ز   ھمچنین واسطه] عیني

روح عیني واسطه . که در آن روح عینیت يافته است، خود حاوي چیزي است که در من و شما مشترک است

اين واسطه عام . شود   نامد، ھدايت مي   مي» فھم اولیه«اشتراکاتي است که به وسیله آنھا آن چیزي که ديلتاي 

يا » استنباط آگاھانه«فھم اولیه مستلزم . کند که ما با آن رشد مي کنیم  م ميولي محلي، معني اولیه اي را فراھ

چیزي «تواند    ادعاي مھم ديلتاي در اينجا اين است که تجلي زندگي مي. نیست» استنباط تحلیلي«حداکثر يک 

  . پیشیِن روح عیني يافته است] و[»نظم روشن«زيرا جايگاھش را در » درباره روح آدمي بیان کند

ديلتاي ھمچنان از فھم به عنوان . دھد تا سرشت فھم و تفسیر را بازبیني کنیم   اين روش درک معني به ما اجازه مي

رسد اما اين مسأله نبايد    نھايتًا به چیزي دروني مي] و[شود  گويد که از چیزي خارجي شروع مي  روندي سخن مي

معناي اولیه امر دروني در حوزه معني، ارتباط ذاتي . ر شودبه عنوان برگشت به وضعیت روانشناسانه ذھن مؤلف تفسی

گردد يک ارتباط دروني و وابسته به   ارتباط بیان با آنچه که بیان مي. سازند   بخش ھايي است که کلّیت بیان را مي

) رکمشت(تمام آنچه فھم اولیه به دنبال آن است معناي عمومي. جايگاه ذاتي بیان در نظم منسجم روح عیني است

گیري اولیه فھم    شود اما اشتراک روح عیني جھت  براي اطمینان، تفسیر به ندرت در اينجا متوقف مي. بیان است

  . کند   انساني را فراھم مي

فھم باالتر . باالتر فھم حرکت مي کنیم] سطح[وقتي معناي عمومي يا مشترک يک بیان کافي به نظر نمي رسد ما به

دھد که ما با ابھامات و عدم    اين اتفاق وقتي رخ مي. بلکه حقیقت را مطرح مي کند صرفًا با معنا مرتبط نیست

آنگاه ما بايد بیان . شويم يا اينکه به احتمال وجود انحرافي در متن مظنون مي شويم  ھماھنگي در متن رو به رو مي

   ا در صورت اقتضاء در ارتباط با ديگر متنمورد بحث را با بیان ھاي مشابه اعم از آنکه در آن متن يا ديگر متن ھا باشد ي

  .ھا، مقايسه کنیم

ھاي نظري کلي تر ضروري ھستند، اعم از اينکه اين   از نظر ديلتاي علوم انساني براي ھدايت فھم به سمت زمینه

 بنابرين مکاتب ادبي مي توانند يک عبارت. علوم اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، فرھنگي، مذھبي يا سکوالر باشند

شاعرانه مبھم را بررسي کنند و تالش کنند تا معناي آن و تفسیرش را ھمچون يک راھنماي ادبي، به ادبیات معاصر يا 

توانند معناي آن عبارت شاعرانه را با کمک الزاماِت فنِي خاِص يک ژانر،    ھمچنین آنھا مي. معاصر تبديل کنند  نیمه

ي برتر زمینه بزرگتري براي ارجاع و حرکت از استنباط ساده تمثیلي به ھا   تواند از فھم  اين موارد مي. توضیح دھند

  .استنباط استقرايي فراھم آورد

مالحظه چنین . تر که مرتبط با اثر يا پديدآور ھستند، متمرکز شود  تواند بر سیاق ھاي خاّص  به ھر حال، فھم برتر مي

بیان با «و يک تغییر را نشان دھد؛ تغییر جستجوي رابطه  گیري در پروسه تفسیر منجر شود   سیاق ھايي بايد به نتیجه

در اينجا ما از معناي ارتباط به چیزي شبیه ) ٢٠٠٢:٢٣٣(».محصول با پروسه تولید«به رابطه » گردد  آنچه بیان مي

ه معناي تر ب   وقتي فھم باالتر درباره اطالعات زندگِي پديدآور براي حصول بینش کامل. شويم  ارتباط عّلي منتقل مي
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در . ديگر نیازي نیست به لحاظ نظري برخي آنات تکويني، مانند تصمیم تعیین کنند شاليرماخر، دنبال شود  حاصل شد،

در عبارت ذيل، ديلتاي از . بخش اثر توجه مي کند  عوض ديلتاي کمتر به حاالت زندگي پديدآور براي بیان حالت وحدت

  :سخن مي گويدوحدت فردي زندگي يا يک اثر به عنوان کل 

دھد و در شکل ھاي برتر بر اساس تجمیع استقرائي آنچه در يک اثر   فھم ھمیشه چیزي فردي را موضوع خود قرار مي

. يا زندگي ارائه شده، پیش مي رود تا ارتباط کلي يا اتحاد يک اثر يا يک شخص، يعني يک ارتباط زنده را استنباط کند

نشان داده اند که فرد يک ارزش ذاتي در جھان روح انساني است؛ در واقع فھمي  - تحلیل تجربه گذشته و خويشتن

بنابراين ما دغدغه فرد داريم نه صرفًا به عنوان . توانیم بدون ترديد آن را بپذيريم  فرد تنھا ارزش ذاتي است که ما مي

پروسه خلق مجدد يا تجربه به ھر روي برترين شکل فھم، ) ٢٣٣.(مصداقي از انسان کلي، بلکه به عنوان يک کل فردي

فھم به معني واقعي کلمه فعالیتي است که در جھت عکس «: گیرد   مجدد است که در تقابل با فھم ساده قرار مي

کند که فھم با جريان خود حوادث پیش   کند اما يک تجربه مجدد کامًال ھمدالنه ايجاب مي  حرکت مي] اثر[جريان تولید

  اگر فھم به سیاق کلي بر مي. فھم را با تکمیل چرخه ھرمنوتیکي بسط مي دھدتجربه مجدد ) ٢٠٠٢:٢٣۵.(»رود

بازسازي ] نوع[يک تجربه مجدد يک. رود  کنند، به پیش مي  گردد، تجربه مجدد با پیروي از اجزائي که بر کل تمرکز مي

مورخان مي توانند يک . اليداصلي را مي پا] فھم[تر است که  روانشناسانه نیست بلکه باعث يک فھم بھتر يا انتقادي

   اگر بخواھیم از واژه. گیرد، فراھم کنند  تجربه مجدد روايي از گذشته را که از ھر سه نوع تجلّیات زندگي الھام مي

ھاي   توانند احکام نظري را براي توصیف موقعیت  خود ديلتاي استفاده کنیم، مورخان مي) ترمینولوژي(شناسي

  مھم و بیان تجربه گذشته و براي خلق معناي آن چیزي که احتماًال رخ داده است، صورتگذشته، تمرکز بر کنش ھاي 

از طريق  -١: براي بیان اين مطلب در اصطالح کلي تر، ما مي توانیم گذشته را به سه طريق بفھمیم. بندي کنند

از  -٣به جا گذارده اند  ھاي شناختني که کنش ھاي گذشته از خود   از طريق بازمانده -٢بازنمايي ھاي گفتماني 

توانند تاريخ را در عبارات کلي توصیف   بازنمايي ھاي گفتماني مي. کند  طريق بیاني که چیزي متعین را آشکار مي

نھايتًا بیانات عیني از آن . ھاي شناختني دسترسي به تاريخ را از طريق جزئیات فراھم مي کند  کنند يعني بازمانده

عزيمت ھرمنوتیک از تفسیر . که ما را در فردي کردن آن چه رخ داده، کمک مي کنند جھت براي ما مھّم ھستند

نويسد،   در وجود و زمان ھايدگر مي. ديده مي شود) ١٨٨٩-١٩٧۶(تر در اثر مارتین ھايدگر   روانشناسانه به طور واضح

   خود را بیان مي« - سیر کنندبا معني لفظي آنجا بودن که ممکن است برخي آن را معادل وجود انساني تف - دازاين 

به عنوان چیزي دروني در مقابل چیزي خارجي مشخص شده است بلکه به اين دلیل که به .... کند نه به اين دلیل که

 -دا(بودن - انسان، آنجا) ١٩۶٢:٢٠۵ھايدگر (».فھمد که از پیش در خارج وجود داشته است  جھان، مي -در -عنوان بودن

مي . ان ھا مي توانند جھان را بفھمند زيرا از پیش بیرون خويش و بخشي از جھان ھستندانس. در جھان است) زاين

شرايط مقدماتي احتمال «توان گفت ھرمنوتیک ھستي شناسانه ھايدگر حالت افراطي اين ادعاي ديلتاي است که 

  ) ٢٠٠٢:٢٩٨ديلتاي (».علم تاريخ در اين واقعیت نھفته است که ما خود يک موجود تاريخي ھستیم

جھاني است که  -شامل تصويري اين] فھم[از نظر ھايدگر. گیرد   فھم تاريخ خود در يک حالت تاريخي وجود قرار مي

اين حاالت صرفًا روانشناسانه نیستند بلکه اشکال اگزيستانسال وجود ھستند که با . تواند در حاالت ما يافت شود  مي

پیش «یق کلمه، فھم يک کنش مفھومي نیست اما متضمن يک به معناي دق. اند   جھان پیرامون ما ھمنوا شده

پیش ساختار «. که بايد توسط تفسیر مشخص گردد) ١٩۶٢:١٩١ھايدگر (باشد   مي» داشت -پیش«يا يک » مفھوم

مطرح شود تا بتواند آشکار شود اما توضیح مفھومي درک انساني » ساختار تفسیر  شبه«ھنوز نیاز دارد تا براي » فھم

اندازد    تر به پیش مي   خود را با چیزي اساسي] بلکه[کند   خود را با شناخت واقعي تاريخي راضي نميدر جھان 
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  .يعني ھمان احتمال تاريخي بودن به عنوان توضیح زمانمندي موجود

اين احتمال صرفًا يک احتمال نیست بلکه احتمالي است که توسط سنت به ارث رسیده؛ سنتي که ما درون آن پرتاب 

  سرنوشت ما را مي] تاريخ[بندي اين رويکرد به تاريخ اين ادعا است که   مناقشه برانگیزترين فرمول. ايم  شده

  )٢٠٠٢:۴٣۵-۶.(سازد

کننده نیز    دھنده ھستند، به ھمان اندازه محدود  از آنجا که شرايط تفسیر تاريخي از نظر ديلتاي ھمانقدر که اختیار 

نسان در تاريخ استخراج شده اند، ھايدگر بر شرايط اگزيسانسیال مشارکت در تاريخ از معنايي از مشارکت ا] و[ھستند

دھد پرسپکتیو انساني نقشي در فھم تاريخي   در عوِض بسط معنايي مشارکت فعال که اجازه مي. تمرکز مي کند

اريخي است که در شناسانه ت  کند که منتھي به معناي ھستي  تر تأکید مي  بازي کند، ھايدگر بر مشارکت منفعل

  . شود  آن ھر چیز که به انسانگرايي نزديک شود، صريحًا رد مي

نگارانه    شناسانه ھايدگر را بسط داد تا در ايجاد حقیقت تاريخ  ھرمنوتیک ھستي) ١٩٠٠-٢٠٠٢(ھانس گئورگ گادامر

اما به نظر او حاصل تفسیر بیند   اي در خدمت سنت مي   او ھرمنوتیک را مسأله. به علوم انساني نقشي بزرگتر بدھد

ھرمنوتیک گادامر يک آگاھي متأثر از تاريخ را مطرح مي کند که با اعمال . ھمانند نظر ھايدگر از پیش مقدر نیست

از نظر او وظیفه ھرمنوتیک بازسازي برخي معاني اصلي به . ھاي جديد زنده باقي مي ماند   معاني قديم بر موقعیت

نین فھم بھتر يا انتقادي تر ديلتاي نیست بلکه فھم متفاوتي است که مرتبط با حال مفھوم شاليرماخري نیست، ھمچ

  .است

در حالي که ديلتاي تأکید مي کرد که کمک ھاي روش شناسانه، شناختي و درکي بايست توسط علوم انساني انجام 

اينجا گادامر به سنت . د داردبر حساس کردن ما در بسط قواي فھم تأکی) علوم انساني(گیرد، گادامر بر قابلیت آنھا

، آموزش »گیري   خودشکل«گردد که به   برمي) Helmholtzian(استعاري کالسیک و ايدئال ھلمولتزيان درباره آموزش

  ) ١٩٩٢:٩گادامر .(شود  يا بارورِي انسانیت تعريف مي

او . شدن ھستند، نقد مي کند گادامر ديلتاي را به جھت اذعان به تناظر فھم با روش ھاي استقرايي که در حال عیني

گرچه ديلتاي فکر مي کند که روش . به اينکه ديلتاي اين روش ھا را تا حد فھم برتر محدود کرده است، توجھي ندارد

خالف گادامر اين ادعا براي او آسان نیست که   ھاي استقرايي بايد ھمیشه با موضوعشان منطبق باشند اما بر

از نظر گادامر نقش علوم . خواھد بود» ذوق«باشد و ھمیشه مستلزم » ذاتي -ھنري« استقراء در علوم انساني بايد

يک مفھوم ارسطويي که معموًال به  phronesis(انساني در فھم تاريخ در سطح درک و قضاوت صريح کمتر از فرنوسیس

prudence  ترجمه مي شود اما معادل ذوقtact ھا به لحاظ پیش داوري . و پیش داوري است) گادامري است

گادامر مي . ھرمنوتیکي به عنوان يک راه دسترسي به سنت ھاي تاريخي که ما بخشي از آن ھستیم، اھمیت دارند

اگر ما بخواھیم نسبت به سرنوشت انسان يعني حالت تاريخي وجود، منصف باشیم، ضروري است تا به «: نويسد

ين واقعیت را که بپذيريم که پیشداوري ھاي مشروعي نیز داوري اعاده حیثیت کنیم و ا  صورت بنیادي از مفھوم پیش

پیشداوري ھايي که آزمون زمان را گذرانده و قادر به انطباق با شرايط جديد ھستند، قدرت ) ١٩٩٢:٢٧٧(» .وجود دارد

د به زمینه ھاي پیشداوري در آثار ديگران، براي گادامر مھم است زيرا اين زمینه ھا مي توانن  پیش. ھنجاري دارند

تقابل پیشداوري ھا در . آگاھي از پیش داوري ھاي خود ما که ممکن است به نحوي مغفول مانده باشند، منجر شود

] گفتگو[مقابل ھم بحثي تاريخي فراھم مي آورد که حقیقت براي آن يک نتیجه حکمي نیست بلکه در خود پروسه

ھاي قطعي با   ه اش به دست آوردن برخي تقارنارتباط ما با تاريخ يک پروسه مستمر است که وظیف. جاي دارد

] در جستجوي[گادامر تالش ھاي معطوف به گذشته. عصربودگي باز است  گذشته نیست بلکه رسیدن به يک ھم
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در حالي . کند   شوند را رد مي  رو که در آن آفاق گذشته و حال آمیخته مي   عصربودگي پیش   ھمزماني براي يک ھم

  کند، کنار مي  وتیک ديلتاي گذشته را به وسیله قضاوت انتقادي که آن را از حال متمايز ميتوان گفت ھرمن  که مي

گادامر تاريخ را به عنوان ادامه دادن يک ديالوگ به واسطه . نھد، ھرمنوتیک گادامر يک رويکرد نظري نسبت به تاريخ دارد

- (اتو اپل - کارل. موضوع فردي وجود ندارد در چنین ديالوگي بین نسل ھاي مختلف سنت، ھیچ. کند   زبان درک مي

با سنتي » تأمّلي - درگیري پیش«تا حدودي در اين نظر با گادامر ھم عقیده است که فھم ھرمنوتیکي متضمن ) ١٩٢٢

اپل متمايل است تا رويکرد ھرمنوتیکي به تاريخ را ) ١٩٨٩:٣٢١اپل .(است» به لحاظ ھنجاري الزام آور«است که 

   نگارانه، آن طور که گادامر مي  االذھاني تعريف کند اما اين مسأله براي تولید حقیقت تاريخ  و بینگفتگويي ارتباطي 

  .انديشد، کافي نیست

  ھرمنوتیکي تالش نمي] و[آيد که در آن يکي از طرفین ديگر به طور جدي   اي پیش مي  در ھر ديالوگ انساني لحظه

کوشد تا از او به عنوان اتفاقي شبه طبیعي و عیني،   ند، بلکه ميمنوياتش درک ک] بر اساس[کند تا طرف ديگر را

کند گفته   کند از وحدت زبان در ارتباط بھره گیرد بلکه بیشتر تالش مي  در اين نقطه او ديگر تالش نمي. فاصله بگیرد

در ] بخواھد اين کار را[نکهتوضیح، ارزيابي کند، بدون آ  اي از يک موقعیت واقعي و عیني قابل  ديگري را به عنوان نشانه

اين تعلیق جزئِي ارتباِط ھرمنوتیکي به نفع روش ھاي شناختي عیني، ]. انجام دھد[زباني که در نزد آن طرف نیست

  )٣٣۵ص .(مانند ارتباط يک پزشک با بیمار است، خصوصًا ارتباط يک روانپزشک با يک بیمار رواني

  وعي تبیین را ممکن مي سازد اما نه آن تبیین شبیه قانوني پوزيتیويستاين رويکرد دوِم ارتباط جزئًا تعلیق شده، ن

علوم » دانشمندان«اپل يک فضاي میاني بین . شود  ھاي منطقي که ادعا مي کردند در علوم طبیعي يافت مي

 توان آن را فضاي   ايجاد کرد که مي» ھرمنوتیک علوم فرھنگي«پوزيتیويست ھاي منطقي و ] نظر[طبیعي، مطابق

اجتماعي اشاره به فاکتورھايي است که پشت فعاالن در تاريخ،  -کارکرد اين علوم رواني. اجتماعي نامید -علوم رواني

اين [تاريخي اشاره دارد و» مجموعه عاليق«در اينجا تبیین به . توان تمامًا از آنھا آگاھي يافت  پنھان ھستند و نمي

شوند اما براي آنکه   بیماران مي] شبیه[ھاي تاريخي تا حدي  ژهسو. حداقل تا حدودي تشخیصي ھستند] تبیین ھا

  .بايد در يک فھم ھرمنوتیکي از پیش موجود دوباره ادغام گردند] آنھا[اجتماعي مؤثر شود- ھر تشخیص رواني

او تبیین ھاي . فھمي انسان دارد  معرفت و عاليق بشري، يورگن ھابرماس رويکردي مشابه به خويشتن] کتاب[در

براي رد تّوھم تئوري محض، ھابرماس ھمه . یصي اپل را ياري دھنده عالقه رھايي ساز عمومي تلقي مي کندتشخ

ھابرماس .(مرتبط مي سازد که مشروعیتي استعاليي دارند» ساز  عالقه معرفت«تحقیقات بشري را به سه 

نگارانه و عالقه   تاريخ - وتیک تحلیلي را از عالقه عملي علوم ھرمن-ھابرماس عالقه فني علوم تجربي) ١٩٧١:٢٢

  نگارانه عالقه  تاريخ-علوم ھرمنوتیکي. گیري انتقادي دارند، تمییز مي دھد  بخش علوم اجتماعي که جھت   رھايي

علوم اجتماعي بايد وراي ) ١٩٧١:٣١٠.(دارند» محور -حفظ و بسط بین االذھاني بودن فھم دوجانبه عمل«اي در 

علوم اجتماعي، به معناي دقیق . حال قابل حصول است] زمان[عمال خرد سنتي بر اجماعي بروند که بر اساس ِا

توانند انتقادي باشند که    کلمه، به دنبال قواعد ثابِت تعامالت اقتصادي و سیاسي ھستند اما تنھا در صورتي مي

غلبه کنند، » خويشتن«ي وقتي اين علوم بر وظیفه فلسف. نشان دھند آيا اين ثبات ھا ضروري و مطلوب ھستند يا خیر

از وابستگي به قدرت ھاي «ھاي انساني را    نگارانه را گذرانده و گونه  فھم تاريخنگارانه مي تواند روشنگري تاريخ

نگارانه ريشه در مشارکت ھرمنوتیکي و زبانشناسانه گذشته دارد،   از آنجا که فھم تاريخ. رسمي رھايي دھد

  .د ما را از روابط قدرت در راه آينده، رھا کنندتوان  نگارانه مي   روشنگري تاريخ

يکي ھرمنوتیک يادآوري که تفسیر را به عنوان نوعي فھم غني : کند  او يک تضاد بین دو حالت ھرمنوتیک ترسیم مي
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ھاي   نمونه) ١٩٧٠:٢٧ريکور .(زدا که در آن تفسیر نوعي تبیین است -کند و ديگري ھرمنوتیک راز  شده مطرح مي

زدا تالش ھاي  - منوتیک يادآوري را بايد نزد ديلتاي، ھايدگر و گادامر يافت؛ اما بھترين نمونه از ھرمنوتیک رازاولیه ھر

ريکور ھمچنین اين نوع از آشکارسازي را . مارکس، نیچه و فرويد است] کارھاي[شناسنايي در   آشکارساز و قابل

  زدايي و يادآوردي، تفسیر را به پیش مي - دوگانه رازکند که تضاد    خواند و حتي پیشنھاد مي  ھرمنوتیک شک مي

» تمايل به شک و تمايل به گوش دادن؛ تعھد به جدّيت و تعھد به تبعیت«ھرمنوتیک، يعني » انگیزش دوگانه«او از . برد

ک را انگیزاند تمايل دارد تا ھرمنوتی  در حالي که اين طرح دوگانه براي تبیین آنچه ھرمنوتیک مي. گويد  سخن مي

آن «شود که   پس ريکور به طور متناقضي متذکر مي. دھد  به اشکال ترکیبي مجال نمي] ولي[کند) پوالريز(قطبي

  ) ١٩٩١:٢٨٩ريکور (».ممکن است بت شکني افراطي باشد که به يادآوردن معني تعلق دارد

و، ريکور ممکن است تأثیري به ھر حال با گذاشتن بدگماني و جدّيت در يک سو و گوش دادن و اطاعت در ديگر س 

مطمئنًا مي توان به طور . دقتي، ابھام و عدم انتقاد است  که گوش دادن ھمراه با بي] مبني بر اينکه[ايجاد کند 

. دھد  ريکور ھمچنین فھم ما از جدّيت را با تصّور منفي از آن به عنوان حالتي از راز زدايي تغییر مي. انتقادي گوش داد

شکنانه نیست بلکه براي يافتن يک مدل بھتر براي   آمیز با يک حرکت بت  ترکیب يادآوري احترام اين راه حل براي

کشد و   يکي ساعت را به عقب مي –اين امري منفي ھم براي يادآوري و ھم براي راز زدايي است . ھرمنوتیک است

  . ديگري آن را قطعه قطعه مي کند

ساز   کند؟ گرچه ھرمنوتیک بدگماني از برخي جنبه ھا مشابه نقد رھاييچرا تفسیر نمي تواند معناي جديدي ايجاد 

به يک اختالف نظر اشاره  ١٩٨١در سال » ھرمنوتیک و نقد ايدئولوژي«ھابرماس است اما شگفت آنکه ريکور در مقاله 

که درک را وراي را که سنت مفروض را وراي قضاوت قرار مي دھد، از پروژه انتقادي » پروژه ھرمنوتیکي«کند که   مي

در حالي که ھابرماس مايل است پروژه انتقادي را ) ١٩٩١:٢٩٠(».تفکیک مي کند«نھد،   محدوديت نھادينه شده مي

ريکور  -نوعي متاھرمنوتیک که ھدفش عمق تفاسیر است  -حداقل جزئًا ھرمنوتیکي در نظر بگیرد] پروژه اي[به عنوان

بنابراين او به مفھوم ھرمنوتیک گادامر به عنوان حالتي از خدمت به . کند  نقد و قضاوت را از ھرمنوتیک مستثني مي

گويي موضع پیشین خود را که ھم ھرمنوتیک يادآوري و ھم راز زدايي است، فراموش مي ] و[دھد   سنت رضايت مي

م از سوي ھاي منظ  شود که توسط ايده  در نظر او ھرمنوتیک يک تئوري انتقادي و ناظر به گذشته تلقي مي. کند

ھر يک از مکاني «: توانند در يک سیستم با ھم آمیخته گردند   مطابق نظر ريکور آنھا ديگر نمي. شود  آينده اداره مي

  )١٩٩١:٢٩۴(».متفاوت سخن مي گويد

گیرد آنگاه   اعتنا است و خارج از آنچه که بايد درک شود، قرار مي   اگر فرض بر آن است که نقد به گذشته بي

رھايي بخش علوم اجتماعي   به حق بايد از آن فاصله گیرد اما نیاز نیست که نقد را به آنچه ھابرماس عالقهھرمنوتیک 

يک معناي جامع تر از نقد جايي براي چنین تالش ھايي باز . براي غلبه بر روابط قدرت تثبیت شده مي نامد، فرو بکاھیم

فکرانه باشد، به طوري که بتواند ھماھنگ شده و موضوعات گیرانه و مت  نخست بايد جھت] اين معنا[خواھد کرد اما

نقد در بنیادي ترين معنا شامل ظرفیت برقراري محدوديت . متفاوتي را که ما از آن صحبت مي کنیم، ارزيابي کند

براي ھرمنوتیکي که با فھم تاريخي درگیر است، اين به معناي قادر بودن به حذف محدوديت دانش ھاي . ھاست

گوي غنا و پیچیدگي   پاسخ] و[رشته اي و دانشي خودبسنده بوده   بنابراين ھرمنوتیک انتقادي ھم بین. ستمختلف ا

  .زندگي تاريخي و مسؤول ارزيابي و قضاوت اھمیت آن خواھد بود

  .چکیده از متن مقاله برگزيده شد* 
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