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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  هاي مختلف فهم ي در ساحتهرمنوتيك هاي بررسي ديدگاه

  

  1حميدرضا آيت اللهي
  

با واكاويدن . هرمنوتيك با معناي عام تفسير و تاويل متن، با مسائل بسياري مواجه است :چكيده

نقش هرمنوتيك را در فهم كه در ساحت هاي متفاوت و  توان فرايندهاي فهم و انتقال معنا، مي
در اين مقاله فرآيند فهم و محدوديت هاي بسيار آن بررسي  .شود بازشناخت نظريات مختلف پررنگ مي

داده شده است چگونه نظريات هرمنوتيكي مختلف براي غلبه بر اين  و سپس نشان شده است
خي از اين نظريات تفسيري به پديدآورندة اثر توجه نموده بر. محدوديت ها و ابهام ها به ياري مي آيند

حجيت بخشي مفسر به فهم و ماهيت وجودي اند و برخي به شرايط تاريخي و فرهنگي آن و برخي به 
هنري، هريك بيشتر در معرض يكي از نشان داده مي شود كه آثار مختلف  نهايتا ..فهم ناظر هستند

سپس ديدگاهي مطرح خواهد گرديد كه با در نظر داشتن . گيرند اين نظريات تفسيري قرار مي
هاي هرمنوتيكي  تر براي لحاظ تمامي سطوح و ساحت تر و جامع ها بتواند ديدگاهي منسجم محدوديت
  .ارائه نمايد

   هرمنوتيك، تفسير، معنا، فهم، مفسر، مولف، متن :كليدواژگان

  
  

از طريق نشانه ها و  ديگرانبراي تفاهم با  توانايي او. استو شمرده مي شده از ديرباز ويژگي انسان توان نطق ا

اما اين توانايي با محدوديتهاي ذاتي و عرضي دست به گريبان بوده است . هويت انساني را شكل داده است ،الفاظ
انع هاي آشكار و پنهان نشان از مو بدفهمي ،در عين امكان دست يابي به معنا و مقصود ديگر انسانهااي كه  بگونه
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موانع دخيل در شناختن عوامل  ،هاي انديشمندان و ژرف انديشان يكي از دغدغه. تبادل معنايي دارداين بسيار در 

از همين . تر و كم آسيب تر نمايد هايي كه فهم و تفهم و تفاهم را دقيق ديگران و ارائة روش انتقال معاني يا فهم
موضوع  ، در غرب، رد كه با جدي تر شدن آن در قرن نوزدهمها دانشي بنام هرمنوتيك سر برآو ها و تدقيق روش

جريانهاي مختلف كه تفسير را وجهة  . انسان در آورده است نهاي بنيادي صدر بسياري انديشهدر  تفسير متون را
پوشش معنايي و فهمي بر انداختند و ما را با بخشي از هايي را از  پردهبا نگرشي خاص هريك همت خود در آوردند 

ديدگاههاي مختلف در تبيين تفسير متون سهم براي آنكه . مواجه ساختنددر فرآيند انتقال معنا تفسير متون سائل م
بازشناخته شود و نظريه هاي هرمنوتيكي بازنموده شود مناسب است فرايند انتقال معنا و سازوكار فهم متون را 

هي از آن را مورد توجه خاص قرار داده است؛ و وجبررسي كنيم تا نشان داده شود هريك از اين ديدگاهها چه 

اي است  فهم بگونهتفسير مناسب تر از متن دست يافت و يا ماهيت همچنين ببينيم آيا مي توان به روشي براي 
  .توان از روش فهم سخن گفت كه نمي

  

  عناصر دخيل در فرآيند فهم

 همچنين هركس در تفاهم. ري عبث مي گرديدهرگونه سخن گفتني امكان تفاهم را پيش فرض خود دارد و اال كا
حضور ديگري را مي پذيرد و معتقد است كه اذهان ديگر نيز همانند ما از قواي كمابيش مشابهي تشكيل شده 

   .از مسلمات فرايند فهم است پذيرش ديگر اذهاندر نتيجه . است
ايندو  گوينده و شنونده و محيط تعامل ه، كالم، تعاملبا عناصري همچون گوينده، شنونداجماال در انتقال فهم، 
هايشان پرداخت تا  ها و محدوديت قابليتدر نتيجه براي بررسي فهم بايد به هريك از اين عناصر و . مواجه هستيم

  .و ضرورت آن و قواعد تعالي آن روشن گردد جايگاه مساله تفسير و تاويل متن
 .سازد هاي حسي براي خويش مي با مواجهه اغلباين معنا را . يابد گوينده در ابتدا خود به فهم معنايي وقوف مي

براي درك يك معنا اولين كاري كه انجام مي دهد استعال براي رسيدن به يك معناي كلي از موضوع مورد فهم 

بگونه اي كه همواره تحولي . تر تكميل مي گردد هاي افزون در تعامل او با محيط در مواجههاين معناي كلي . است
پس از آن كه متوجه گرديد اين فرآيند در ديگران نيز رخ مي دهد سعي . ناخت او از معنا بوجود مي آيددر ش
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محدوديت هاي خود را اما اشاره . در اينجا از اشاره كمك مي گيرد. كند انتقال فهم را براي تعامل انجام دهد مي

درست است كه لغت وضع . پردازد وضع لغت مي ساير افراد جامعه بهراي تعامل با ب به علت داشتن قوة نطق. دارد
يكساني را بايد داشته باشد تا فهم صورت بگيرد، اما گذشته از محدوديت هايي كه شنونده نيز در  ازاي شده مابه

تواند محل ترديد  ي تشكيل شده در ذهن گوينده و شنونده به طريق اولي ميدرك يك معنا دارد، يكساني معنا
هاي بسياري مي تواند رخ  تغايرهايِ بسيارِ معنايي بين شنونده و گوينده،  علي رغم همپوشاني بدين معنا كه. باشد

  . ها كمتر مي گردد ها افزوده مي گردد و تغاير تر گردد بر دامنه همپوشاني گوينده و شنونده افزون  اگر تعامل. دهد
ها و  بر آن وضع توافق كنند همين همپوشاني اگر وضع لغت از بين گوينده و شنونده فراتر رود و افراد يك جامعه

تواند  گيرد همپوشاني ها مي جامعه در تعامل بيشتري قرار هرچه. ها مي تواند بين افراد جامعه رخ دهد مغايرت

اما مشكل اينجاست كه معلوم نيست هريك از افراد جامعه در درك معناي لغت چقدر با آن معناي . بيشتر گردد
هر فردي كه ابتدائا . چقدر دور، يا چقدر با آن معنا همپوشاني دارد و چه مقدار با آن متفاوت ك است ومشترك نزدي

اي مواجه مي شود ديگر تعامل او در شكل دادن به معنا تاثير بسياري ندارد بلكه او بايد سعي كند خود  يك جامعهبا 

وان نشان داد تا مالك عيني براي معنايي ت مرجع مشخصي را بسادگي نمياما . تر سازد را به معناي لغوي نزديك
تاثير هاي محيطي يك جامعه  تواند از قالب اما اين معاني مشترك مي .كه جامعه از آن لفظ دارد مشخص سازد

اگر شرايط محيطي يك جامعه تغيير پيدا كند به علت وابستگي هايي كه معنا با شرايط محيطي دارد . پذيرد
تواند  مينجا با تحول معنايي مواجه مي شويم كه يك جامعه در زمانهاي متفاوت در اي. دستخوش تحول مي گردد

   .معاني مشترك متفاوتي را از يك لفظ داشته باشد
دهد  ها كمتر خود را نشان مي تفاوت ازاي عيني آن را نشان داد مشكلِ اگر معاني ناظر به اشيائي باشد كه بتوان مابه

سخاوت و غيره  افتخار، لذا صور معنايي متوهم مثل محبت، علم،. زاء را نشان دادنتوان اين ما به اتا مواردي كه 
كه همة افراد انساني با اين فرض اما برخي از اين معاني . توانند تحت تغاير هاي مفهومي بسياري قرار گيرند مي

برخي معاني برخاسته از ا ام. دند اطمينان بيشتري از جهت يكساني معنايي ايجاد كننتوان مي طبيعت يكساني دارند

است يا به تعبيري روح معنايي خاصي دارد كه فقط  و فرهنگي يك جامعه معناي خاصي را يافتهشرايط محيطي 
ساير معاني انساني نيز مي تواند متاثر از  گرچه. تر گردند افراد درگير در آن جامعه مي توانند به آن معنا نزديك
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بيشتري را ايجاد ، مشكالت يك جامعه مختصِ ما رسيدن به اين معانيِباشد اويژگي هاي محيطي يك جامعه 

  .دهد اين مشكل در دريافت معناييِ الفاظ، وقتي گوينده حاالت خاص فردي داشته باشد نيز رخ مي. خواهد نمود
ز اين اما خوشبختانه بين معاني و الفاظ ارتباطهاي بسياري وجود دارد كه با كمك ساير معاني ميتوان بسياري ا

نزديكتر شدن به هسته معنايي را  احتمالبا كمك ساير معاني مي توان به هر حال گرچه اما  .ها را حل كرد مغايرت
ايتا نمي توانند معنايي كامل هو ن زيادتر كرد اما خود مجموعة اين الفاظ و معاني نيز از ويژگي احتمالي برخوردارند

  .ارائه نمايند
حافظة معنايي خود گيرنده خود نيز براي . ز شنونده يا گيرندة معنا بوجود مي آيددر مرحلة بعد مشكالت فهم ا

همچنين حاالت خاصي هم مي تواند . اي داشته است كه در آن پيشينه شخصي به درك يك معنا مي رسد سابقه

نا استنباط حال آنچه كه او از مع .داشته باشد كه در شكل گيري فهم او از يك لفظ تاثير بسياري داشته باشد
يعني انتقال معناي عرفي به ذهن . تواند با آن امر مشترك معنايي در جامعه نيز تفاوتهايي داشته باشد كند مي مي

  . شنونده با محدوديتهايي مواجه است

شبكة مفهومي خويش را نيز بكار مي آورد كه اين شبكه  او همچنين در فهم خويش از پيامي كه ارسال شده است
در نتيجه پيامي كه . ر ساليان دراز در مواجهه فرهنگي خويش متفاوت از ساير شبكه هاي مفهومي باشدمي تواند د

  .داراي ويژگي شخصي است و در حصار شرايط مفهومي خويش استكند دريافت كرده است  او احساس مي
ارسال كننده پيام به گيرندة از  ،تحليل فوق بيشتر ناظر به محدوديت هايي بود كه انتقال فهم از گوينده به شنونده

ها  ند عواملي باشند كه براي غلبه بر اين محدوديتاما در اين ميان عوامل ديگري هم مي توان. ، مواجه بوده ايمآن
 اين عوامل شرايطي را بوجود مي آورند كه براي تعميق و تدقيق در فهم. كمك هاي مناسبي را داشته باشند

   .تاويل ناميده مي شوديا وعوامل همانهايي هستند كه تفسير  اين. توانند كمك خوبي باشند مي
الفاظ صوتي در لحظه بوجود مي آيند و سپس از بين مي روند . مساله فهم فقط در قالب الفاظ صوتي مطرح نيست

 ،براي انتقال لفظ و معنا به زمانهاي مختلف ،نوشتاراما . و اين حافظه است كه به نحوي آن را بازفهمي مي كند

علي رغم آنكه نوشتار تثبيت زماني دارد اما محدوديت هاي بيشتري از . نقش انتقال مفاهيم را به عهده مي گيرد
در الفاظ صوتي بسياري از حاالت گوينده و شرايط محيطي او قابل انتقال است در صورتي كه در . الفاظ صوتي دارد
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متن و يا توضيح شرايط گوينده مي تواند اين محدوديت  استفاده از ابزارهايي همچون نقاشي در. چنين نيستنوشتار

  . ها را كمتر كند
اما هنر . براي انتقال حاالت خاص زيبائي شناسانة گوينده، هنر نيز در اين انتقال پيام كمك شاياني مي تواند بكند

اي  د است بگونهاما هنرمند در صد. هنر صراحت لفظ و نوشتار را ندارد. محصور است برخي محدوديت ها درنيز 
كار بزرگ  ،اينجاست كه تفسير هنري و نحوة اين انتقال. ايجاد كندرا در دريافت كنندة پيام  يهنرمندانه حاالت

  .تفسير هنري را پيش مي آورد
  

  هاي فهم كاهش دهندة محدوديت: هرمنوتيك

تقال را به پيام نسبت دهيم كه با توجه به آنكه تفاهم از طرق مختلف حاصل مي شود شايد بهتر آن باشد كه اين ان
ذيال . انواع محدوديت هاي فوق دانش و يا روش هرمنوتيك مطرح گرديده استبراي غلبه بر . اعم از لفظ است

  . آيد وانع فهم و راههاي غلبه بر آن به ميان ميهاي هرمنوتيكي در تحليل م انواع نگرش

پيام براي دستيابي به فهم نمي توانيم صرفا با حصار تاكيد داشت كه ما به عنوان گيرندگان او  :اشاليرماخر

به ما انتقال مي يابد از فيلترهاي چندي توسط نوشتار يا اثر هنري  ي كهذهني خود فهم را تبيين كنيم؛ چراكه پيام
معناي قضاوت بر اساس . در نظر داشته نيستعبور كرده است و اين همان پيامي كه گوينده يا توليد كنندة پيام 

در نظر او پيام اصلي همان است كه مقصود مولف پيام . لي باشدنمي تواند قضاوتي در بارة پيام اصپيام دخواسته خو
هاي فكري خود فراتر برويم و به نحوي خود را به پيام اصلي  براي رسيدن به پيام اصلي بايد از محدوده. بوده است

هاي او و  جغرافيايي مولف و همچنين ويژگي -ط تاريخيتوان با تحليل شراي در اينگونه تفسير مي .نزديك كنيم

ها حداقل ما را از  تمامي اين تالش. حاالت خاصي كه در آن حاالت پيام توليد شده است به پيام اصلي رسيد
ها سعي مي شود بر  تالشبا اين . دور مي كند و به نحوي به پيام اصلي نزديك مي كندهاي خودخواسته  قضاوت

اما براي غلبه بر محدوديتي . فهم از جهت شرايط محيطي مولف كه پيشتر اشاره شد غلبه گرددمشكل محدوديت 
مولف در انتقال معاني و مفاهيم و منظورهاي خود در . خود توليد كنندة پيام دارد بايد به دنبال راه ديگري بودكه 

. تنگ كالم و پيام نمي گنجد يالبهادر ق هابسياري حاالت دروني انسان. هاي بسياري دارد محدوديت ،قالب پيام
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براي رسيدن به آن حاالت، . كه پيام را توليد كرده است يفرداز آن حاالت دروني است اي  صرفا نشانه ،گويا پيام

فرض كه انسانها سرشت يكساني  بدين منظور با اين پيش. گيرندة پيام نمي تواند صرفا با تحليل پيام به آن برسد
گر براي نزديكتر شدن به موارد اذهان ديگر همچون ذهن ما عمل مي كند مي توان به راهي ديدارند و در بسياري 

خود حاالت توليدكنندة پيام را در خود ايجاد كند مي تواند به  ،اگر گيرنده بتواند بجاي فهم پيام. منشا پيام رسيد
اشالير ماخر در اين راه  .دريافته است به عبارت ديگر روح پيام را نيز. غرض اصلي گوينده يا مولف نزديك تر شود

هرچه همدلي گيرندة پيام با مولف آن بيشتر باشد به پس در اين نوع تفسير . استفاده مي كند» همدلي«از واژة 
نيز تعبير » درك فرديت توليد كنندة پيام«از اين همدلي مي توان به . روح و منشا پيام بيشتر نزديك مي شويم

بيشتر در اين روش گاه نمي توان مطمئن شد كه اصل پيام فراچنگ ما آمده است بلكه بديهي است هيچ.  كرد

  .مورد نظر استپيام تقريب به آن 

گادامر . مي دانست) reproduce(» بازتوليد«و ) reconstruct(» بازسازي«اشالير ماخر فهم و تفسير را 

، 1380به نقل از واعظي،  Gadamer, 1994, p.166(: هرمنوتيك اشالير ماخر را اينگونه تعبير مي كند
  )87ص

كه هنر شناس به فهم اثر هنري روي مي آورد، در واقع به بازسازي تاريخي آن پرداخته  زماني

يعني . است كه به دنياي ذهني آفرينندة اثر نفوذ كند تا معاني آن را درك كند آن است؛ و بر
مفسر . ازسازي تاريخي، داراي عناصري استب. براي فهم اثر بايد ذهنيت آفرينندة آن را بشناسد

و جهان  بايد موقعيت اصلي را كه هنرمند در ذهن خويش داشته، تاسيس و باز توليد كند
  .اي كه اثر متعلق به آن است احساس نمايد ذهني

آيد كه فرآيند  مفسر وقتي به فهم متن نائل مي. در تفسير متن نيز قصه از همين قرار است

آفريني كند و به درك فضاي  به آفرينش متن شده، بازذهن مولف را كه منجر نخستين و اصلي 
  .ذهني حاكم بر مولف حين توليد متن واقف شود

 :هاي روش خود براي وصول به نيت كامل مولف اقرار دارد خود اشالير ماخر نيز به محدوديت

)Schleirmacher, 1959, p119  ،79، ص1377به نقل از پراودفوت(  
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توان  با مقايسه نيز هرگز به شخصيت حقيقي بطور كامل نمي. ستقيم قابل انتقال نيستشهود م

  .اين دو شيوه را بايد از طريق ارتباط دادن به مجموع احتماالت، باهم تركيب نمود. نائل شد
رآن به اينگونه تفسير هرمنوتيكي شايد در تفسيرهاي قرآني به تفاسيري اشاره داشته باشد كه براي درك معناي ق

 )ص(مشاركت در حاالت معنوي پيامبر اكرم  آن نوع نگاه عرفاني كه به شان نزول آيات استناد مي نمايند ولي
  .اليه هاي زيرين انديشة اشاليرماخر را بهتر مي نماياند توجه مي نمايند

ش مهمي از پيام اما اين نوع روش هرمنوتيكي بيشتر براي اموري كاراتر است كه در آن حاالت نفساني مولف بخ
تواند از اين روش هرمنوتيكي بهره چنداني  نمياما مسائلي كه حاالت مولف نقشي در آن ندارد . دهد را تشكيل مي

اشالير ماخر خود نيز به سنت رمانتيك وابسته . روش در مسائل رمانتيكي است در نتيجه بهترين كاربرد اين. برد

بديهي است اين روش براي تفسير آثار هنري . رمانتيكي آنها بود بود و براي او هويت بسياري امور در جنبة
هاي متفاوتي دارد كه  اما دين جنبه. در دين نيز هويتي اينگونه مي ديد اشاليرماخر. مهمي را ايفا كندتواند نقش  مي

با  ،اشالير ماخر براي تسري دادن روش هرمنوتيكي خود به دين. جنبة احساسي آن يكي از ابعاد آن است

مبتني بر متن هاي تفسيري  سعي داشت اين سنت تفسيري را در قبال سنت ،فروكاستن دين به تجربه ديني
  . حجيت ببخشد

  

گفته در خصوص تمايز بين علوم تجربي و نگرشهايي كه بيشتر بر احساس مبتني هستند  تفاوت پيش :ديلتاي

تمامي پيامهايي كه گوينده . نر تفسير توجه نمودز هو به جنبة ديگري ا كشاندديلتاي را به بسط نظرية هرمنوتيك 
متن را براي درك مخاطبان خودش مي گويد درنتيجه بايد به  ،گوينده. او نيستند ارسال كرده است متاثر از حاالت

همانگونه كه ابتداي بحث گفته شد اين معنا بايد امر مشتركي بين . معناي مستفاد از بيان خود نيز توجه داشته باشد
كه بيشتر از روش براي عالمان لغت . عصر آفرينندة بيان باشد تا بتواند بدانوسيله مقصود خود را برساند مردم هم

عصران است و سعي آنها مصروف درك اين  تمركز بر امر مشترك بين همپيروي مي كنند، بيشترِ سنتي تفسير 

سخن بگويد لذا تحت تاثير شرايط محيطي خود  تواند بيرون از اين قواعد چون مولف نمي. گردد معناي مشترك مي
 خارج از اين قالب سخنِهاي روشن است كه ازا مابه داشتنِ ،اما در نظر ديلتاي ويژگي علوم تجربي. نيز هست
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پس در نظر ديلتاي علوم تجربي از شمول روشهاي هرمنوتيكي اشاليرماخر . تواند معاني متفاوتي يابد گوينده نمي

  .بيرون است
او رفتار و . محدود نساختپيام كه در آثار بياني و يا كتبي و يا هنري خود را مي نمايانند  بهي معناي تفسير را ديلتا

به تعبيري نه تنها . كنش فردي و اجتماعي انسان را نيز اموري دانست كه بايد مشمول قواعد تفسيري قرار گيرد
دستخوش تفسير قرار گيرد بلكه رفتارهاي ناخودآگاه انساني شود بايد  آفريده ميهايي كه از روي قصد و اراده  پيام

پس بايد هرمنوتيك را در علوم . دار تبيين اين حضور انساني است علوم انساني عهده. نيز بايد به تفسير درآيد
ان سازد متاثر از شرايط فرهنگي آدمي اما آنچه كه رفتارهاي فردي و اجتماعي انسانها را مي. انساني متمركز ساخت

. كند بديهي است اين شرايط فرهنگي از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر يا در جريان تحول تاريخي تغيير مي. است

در تفسير رفتار انساني نقش هاي بنيادينش همانهايي هستند كه  حضور تاريخي يك فرهنگ و مشخصه
د در اين بستر تاريخي مورد توجه قرار رفتار انساني است كه باي يگفتارهاي انساني نيز خود نوع. كننده دارند تعيين

لذا در نظر او هرمنوتيك در محدودة علوم انساني قابل طرح است اما منحصر به گفتار يا نوشتار يا اثر هنري . گيرد

براي نشان دادن اين در تاريخ بستر معنايي تحول چون  .گيرد شود بلكه هرنوع رفتار انساني را نيز در برمي نمي
  . نگرش تفسيري بايد متذكر روندهاي تاريخي باشدحضور انساني اهميت دارد لذا 

در نظر ديلتاي مولف خواه شخص باشد يا حركت فرهنگي، فردي تاريخي است كه فرديت و بديع بودنش تنها با 
تفسير، از طريق ايجاد دوبارة تجربه او به تبعيت از اشالير ماخر معتقد بود كه . شيوة هرمنوتيك قابل ادراك است

  )Dilthey, 1976, p258: (گويد او مي. در شخص مفسر قابل دسترسي است
تواند لحظه به لحظه  مفسر با انتقال وجود خود از طريق تجربه به يك موقعيت تاريخي مي 

ند و از برخي فرآيندهاي ذهني را تاكيد و تقويت نموده، ديگر فرآيندها را در آن زمينه محو ك

  .اين طريق حياتي ديگر در خود به وجود آورد
تاثيرپذيري مولف از دوران خود نيز تاكيد مي داند اما به  با اين توصيف، ديلتاي خود را در مسير اشاليرماخر مي

هاي تاريخي  اين تبيين. اي مي كنند برخي براي تفسير آثار هنري به شرايط فرهنگي خلق اثر توجه ويژه. كند
شناخت تاريخ هنر اگر به معناي روش تفسير آثار هنري در نظر . كرد ي هستند كه ديلتاي بر آنها تاكيد ميايههمان
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بديهي است كه تفسيرهاي متن محور بر عنصر ثابت در تمامي دورانهاي . گرفته شود اين مسير را دنبال مي كند

  .داند ستر تاريخي ميتاريخي توجه دارند در صورتي كه ديلتاي اين عنصر را تحت تاثير ب
كرد تا  خالق اثر متناسب ميتا اين مراحل مفسر بايد خود را با شرايط، ذهنيات، بستر تاريخي و شرايط فرهنگي 

. اما از اين مرحله برخي ضرورت اين نوع نگاه به تفسير را محل بحث دانستند. تفسير او دقت بيشتري داشته باشد
ر را سبوجود آوردن حالتي در گيرنده است، پس اگر حاالت مف ،ندة پياممگر نه اين است كه مقصود بوجود آور

هويت  در قرن بيستم كساني همچون هايدگر و گادامر سعي نمودند. ايم گويي اصال پيامي نداشتهناديده بينگاريم 
ا هر فهمي بر فهم در نظر آنها صرفا يك دريافت انفعالي معنا نيست، بلكه انسان ب. فهم را مورد كنكاو قرار دهند

پس فهم اصال از جنس . افزايد گويي هر فهمي هويتي بر هويت شخص مي. ودي خويش مي افزايدهويت وج

حال اگر بجاي آنكه از دانش و روش هرمنوتيكي براي رسيدن . دريافت پيام نيست، بلكه فهم هويتي وجودي دارد
ان مفسر در نظر بگيريم ديگر فهم از روش بودن گيري وجودي انس خود فهم را در شكلبه نفس پيام استفاده كنيم 

با اين تغيير نگرش بجاي اهميت دادن به پيام و يا مولف، اين مفسر بديهي است . داري تغيير مي يابد به هستي

  . گيرد محور قرار مياست كه 
ناسي و معرفت در حالي كه ديلتاي هرمنوتيك را دانشي در خدمت فهم متون نمي داند، بلكه آن را از سنخ روش ش

شناسي مي داند و آن را به طور عام در خدمت علوم انساني مي خواهد، هرمنوتيك فلسفي كه با هيدگر شروع مي 
شود، در نظر گاهي كامال متفاوت، شان هرمنوتيك را ارائة روش ندانسته، رسالت آن را به جاي روش شناسي، 

ن شرايط وجودي حصول آن مي داند، و آن را از سطح تامل فلسفي در باب بنيان هاي هستي شناسي فهم و تبيي

 ,Heidegger, 1988. (روش شناسي و معرفت شناسي به سطح فلسفه و هستي شناسي ارتقاء مي دهد

pp.182-203( هرمنوتيك هايدگر و گادامر بجاي منطق هرمنوتيك به هرمنوتيك فلسفي تغيير نام يافت .

گذشته نه به مقولة فهم متن منحصر مي شود و نه خود را در هرمنوتيك فلسفي بر خالف هرمنوتيك هاي «
چارچوب فهم علوم انساني محدود مي كند، بلكه به مطلق فهم نظر دارد و در صدد تحليل واقعة فهم و تبيين 

در هرمنوتيك فلسفي مفسر محور هرمنوتيك قرار . »)29، ص 1380واعظي، . (شرايط وجوديِ حصول آن است
  .مي گيرد
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تواند به درست و نادرست تقسيم شود، بدين معنا كه فهمي كه مطابق اصل پيام  فهم نمي ،وتيك فلسفيدر هرمن

همانگونه كه گفته شد مفسر نيز در شرايط . باشد درست و فهمي كه مطابق اصل پيام نباشد نادرست تلقي گردد
بتوانيم بدرستي اصل پيام  وقتي ميسر است كه ما» اصل پيام«رسيدن به چيزي بنام خاص فكري خويش است و 

. را درك كرده سپس آن را با فهم خويش مقايسه كنيم و از اين مقايسه صحت و يا عدم صحت آن را بفهميم
توان  گفت چيزي جز همان حاالت خاص مفسر نيست و نمي همدلي مفسر با مولف كه اشاليرماخر از آن سخن مي

غرض همان به هر غرضي اثري را بوجود آورده باشد چرا بايد اگر مولف به . بدرستي به حقيقت همدلي دست يافت
خارج فهم اگر مفسر تفسيري از پيام يا اثر داشت چرا بايد اين حالت دروني او در فهم با مالكي . مولف دست يافت

  مورد ارزيابي قرار گيرد، آيا خود فهم كه حالتي وجودي براي انسان پديد آورده است خودارزش نيست؟

 .مشابهت اذهان، هويت مصداقي فهم، مقصودداري مولف از ايجاد اثر دچار مشكالتي است در تبيينِ ،اين نگرش
توان از آن گرفت  اما درسي كه مي. كه همه بالوجدان براي فهم قائل هستند ناديده مي گيردرا عواملي ديدگاه اين 

در  .گرديد ريات سنتي هرمنوتيك ميبسيار بيش از آن چيزي است كه در نظ ،اين است كه اهميت مفسر در فهم

خواسته  كند كه پيامي را به خواننده انتقال دهد و آنرا تحت تاثير آنچه خود مي اين نوع نگرش، خالق اثر سعي نمي
براي چنين . اي بتواند با اثر تعامل كند بلكه بدنبال آن است كه هر مفسري بنا بر مقتضيات خود به گونه. قرار دهد

متون يا آثاري كه . گيرند كه قابليت تفاسير متعدد داشته باشند بيشتر تحت اين نوع تفسير قرار ميمنظوري آثاري 
به همين جهت است كه در هنرهاي امروزه . دهند تر تن به اين نوع تفسير مي بسيار روشن هستند سخت

نقاشي، مجسمه سازي، رمان  تاكيد بر آن كه اثر هنري مثل. گيرد هايي چون ناتوراليسم مورد توجه قرار نمي سبك
و همواره ابهامي را همراه داشته خود را نشان دهند  و معمول خويش در قالبي وراي قالبهاي طبيعيو موسيقي 

  .فرض اين نوع نگرش پديدآمده باشد شايد كوبيسم با پيش. براي نزديكتر شدن به اين مقصود استباشند 
  

هريك به محدوديتي در . اند وجهي از وجوه فهم را منكشف ساختهبه نظر نويسنده هريك از نظريات هرمنوتيكي 

توان به  اما براي تفسير يك اثر يا پيام مي. اند ها نموده فهم اشاره داشته و راه حلي براي كاستن اين محدوديت
محوري هماهنگ هستند و آن روش  بيشتر با هرمنوتيك مولفبرخي آثار . تمامي عناصر تفسيري نيز توجه داشت



١١ 
 

بررسي يك اثر هنري مثل لبخند ژوكند با تحليل حاالت لئوناردو داوينچي و در . كاراتر استبراي تفسير آنها 

همچنين بررسي شرايط تاريخي و محيطي خلق تابلو نيز . سازد هايي زيرين از فهم را مكشوف مي اليه همدلي با او
گرچه مي . هرمنوتيك مفسر محور نزديك مي شود اما اين اثر هنري كمتر به. هايي ديگر را برمال مي كند اليه

اما آثاري همچون تابلوهاي كوبيسمي خود را در معرض تفسير مفسر . توان از آن چنين تفسيري را نيز برگرفت
تئوري مفسر محوري بيشتر زاييدة نگرش . دهد و كمتر همدلي با مولف براي آن آهميت دارد محوري قرار مي

و  درك انسان از آن وابسته استنحوة  بهاز آنجا كه هويت هرچيز . ي دوران جديد استسوبژكتيويستي و اومانيست
لذا نگرش مفسر محوري در اين دوران بيشتر مورد تاكيد قرار ) اومانيسم(گردد  اين انسان است كه معيار حقيقت مي

             .گرفته است

ود نمود و شرايط ابژكتيو نيز در فهم دخالت دارد هاي كامال سوبژكتيويستي محد توان خود را به نگرش اما نمي
هم  .هاي ابژكتيويستي را مورد توجه قرار داد براي يك نظرية جامع بايد هم مالحظات سوبژكتيويستي و هم ويژگي

در اين زمينه ايمليو . در نظرية جامع لحاظ نمود بايد شرايط مولف و هم شرايط متن و محيط و هم شرايط مفسر را 

تبيين به صرف سعي نموده است روش خود را از نه تنها بياني جامع ارائه داده است، بلكه ) 1890- 1968(بتي 
      .بسط دهددستورالعمل روشي 

از نظر بتي، تفسير  .شباهت داردبيشتر تلقي بتي از ماهيت فهم و تفسير با هرمنوتيك اشاليرماخر و ديلتاي  
پس  . فهم نيز عبارت از درك ذهنيت و روان فرد ديگر است. م استفعاليتي است كه هدف از آن رسيدن به فه

 ,Betti: (بتي در اين باره مي گويد. تفسير به اميد رسيدن به ذهنيت و دنياي رواني فرد بيگانه صورت مي پذيرد

1962, pp.42-43(  

مي ما زماني فعاليت تفسيري خويش را آغاز مي كنيم كه با اشكال و صور قابل دركي مواجه «

اشكالي كه از طريق ان ها ذهنيتي كه خود را در آن ها متبلور كرده است، فهم مار ار . شويم
هدف از تفسير، درك معناي اين اشكال و يافتن پيامي است كه ان ها . مخاطب قرار مي دهند

  ».مي خواهند به ما منتقل سازند
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فسر، قالب هاي معنا دار و ذهنيتي كه در اين قالب زيرا افزون بر م. در نظر بتي فرآيند تفسير دائما سه ضلعي است

درك و ذهنيت فرد ديگر از . ها و اظهارات معنادار متجسد شده اند دو عنصر ديگر اين فرآيند را تشكيل مي دهند

  )Bleicher, 1980, p.30. (طريق تفسير اظهارات معنادار آن ذهنيت و روان بيگانه صورت مي پذيرد

تفسير را پيمودن مسير آفرينش اثر مي داند، با اين تفاوت كه در اين جا عكس مسير  بتي فرآيند هرمنوتيكي
در آفرينش اثر، ذهنيت و مقاصد صاحب اثر نقطة آغازين فرآيند خلق اثر است، اما در . پيدايي اثر پيموده مي شود

برآن است كه از تفسير اثر  فرآيند هرمنوتيكي تفسير، نقطة پاياني، وصول به آن ذهنيت و مقاصد است، زيرا مفسر

اين . به فهم ذهنيتي برسد كه سبب خلق آن شده است و دنياي معنايي متبلور در سيماي اثر را باز آفريني كند
بازتوليد و بازآفريني در ذهن مفسر انجام مي پذيرد، يعني ذهنيت بيگانة صاحب اثر را كه در موضوع تفسير متجسد 

  .ي كند و در درون خويش به باز انديشي و باز آفريني آن مي پردازدشده است، در ذهن خويش ترجمه م
. گامي كه در فرآيند تفسير به سوي باز آفريني و انتقال ذهني پيموده مي شود، با يك مشكل جدي رو به رو است

ز طرفي ا. منشا اين مشكل اين است كه فرآيند تفسير بايد دو خواستة به ظاهر متقابل و ناسازگار را تامين كند
بدين صورت كه معناي بازسازي شده توسط مفسر بايد تا حد امكان بر . انتظار اين است كه تفسير عيني باشد

از طرف ديگر، نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه اين بازسازي در ذهن . معناي واقعي آنها منطبق باشد

  ).444، ص1380واعظي، (دادنِ آن سهيم است مفسر صورت مي پذيرد و قابليت هاي ذهني او در نحوة انجام 
ذهن گرايي كه هميشه با تفسير همراه . بنابر اين ما با تعارض ظاهري ميان ذهن گرايي و عيني گرايي روبه روييم

  .است، و عيني گرايي كه هدف فرآيند تفسير است، غير قابل جمع به نظر مي رسند
  

  چهار قاعده براي تفسير

زيرا عمل هرمنوتيكي چيزي جز . ل ظاهري، نقطة آغازين نظرية عام تفسير را مي نمايانداز نظر بتي اين تقاب

ديالكتيك ميان سوژه و ابژه نيست، و اين ديالكتيك، امكان صورت بنديِ روش شناسي اي را فراهم مي آورد كه 

، فراهم آمده روش شناسي تفسير )25، ص1385آيت اللهي، ( .به كمك آن صحت نتايج تفسيري تضمين مي شود
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از نظر وي چهار قانون هرمنوتيكي وجود دارد كه . از قوانيني است كه بتي آن ها را قوانين هرمنوتيكي مي نامد

  :است) سوژه(و دوتاي ديگر دربارة مفسر ) ابژه(دوتا دربارة موضوع 
  

. ر شده است تفسير كردبر اساس قانون اول اثر را بايد برحسب ارتباطش با ذهنيتي كه در آن متبلو :قانون اول

يا قانونِ ماندگاري معيارهاي  )autonomy( »هرمنوتيكيِ موضوع استقالل«اين قانون را مي توان اصل 

  )Betti, 1962, pp.57,58. (هرمنوتيكي ناميد

ناميده  )coherence of meaning( »سازگاري معنا«يا قانون » اصل تماميت«بتي قانون دوم را  :قانون دوم

و كل و لزوم توجه به نقش و تاثير متقابل كل و جزء در فرآيند تفسير مفاد قانون دوم تاكيد بر ارتباط جزء . است
معناي جزء بايد سازگار با تماميت اثر باشد و هر جزء از موضوع فقط با توجه به كليت و تماميت معنايي آن . است

  .فهم مي شود
، جزئي از نظام فرهنگي است در نتيجه، اثر و قالب معنادار. نظام فرهنگي را نيز مي توان تماميت و كل تلقي كرد

. كه فهم كامل آن به فهم آن نظام وابسته است، همچنان كه فهم نظام فرهنگي در ساية فهم اجزا ميسر است

)P.59(  

مفاد قانون سوم آن است كه مفسر مجبور به رديابي . مفاد قوانين سوم و چهارم دربارة مفسر است :قانون سوم

مفسر بايد به بازسازي دروني ذهن بيگانه بپردازد و . اثر در ذهن خويش استمجدد فرآيند ذهني منتهي به خلق 
 actuality of(» فعليت فهم«بتي نام آن را قانون . ذهنيت خالق اثر را به ذهن و درون خويش ترجمه كند

understanding( زيرا اين قانون بر دخالت فعليت دنياي ذهني مفسر در عمل فهم تاكيد مي كند. مي نامد.  

 »هرمنوتيكي معنا مطابقت«يا قانون » تناسبِ معنايي در فهم«ارم را بتي قانون چه  :قانون چهارم

)correspondence(  هماهنگ سازي«و يا« )harmonization( طبق اين قانون، مفسر موظف است . مي نامد
. فعليت ذهني خويش را با آنچه از موضوع دريافت ميكند در بيشترين سازگاري و تجانس و هماهنگي قرار دهد

)P.85(  
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كند كه زمينة ذهني مفسر و خبرويت او در دانش مربوط به موضوع اثر نقشي بتي در پايان كتاب خود تصريح مي 

به خوبي درك مي  هنريزيرا روشن است كه مفسرِ آشنايِ با مباحث . بسيار مثبت در فهم عميق ان ايفا مي كند
  .به چه مباحثي پرداخته و چه پرسش هاي آشكار و پنهاني را پاسخ گفته است متن يا اثر هنريكند كه 

  

  :نتيجه

حتي تجربه هاي ديني و اخالقي نيز فهم و تفاهم نه تنها در بيان الفاظ كه در نوشتار و همچنين آثار هنري و 
عرض در اين . ديلتاي فهم را نه به گفتار كه به رفتارهاي انساني اعم از خودآگاه و ناخودآگاه تعميم داد. وجود دارد

مساله اذهان ديگر، مكانيسم شكل گيري معنا در اذهان ديگر، . ودمواجه خواهيم ب هايي ، با محدوديتعريض فهم

مشكل تجسم بخشيدن به معنا در الفاظ يا آثار هنري و پيچيدگي بيشتر هنر در اين ساحت، درجه خودآگاهي در 
 ها و معنا، تغيير شرايط فرهنگي و فرايند شكل گيري اثر يا لفظ، مشكالت كاربردي معنا به عنوان رابطة نشانه

تغيير بسترهاي معنايي، انتقال نشانه به ذهن مفسر و رابطة او با معنا در كاربرد، شرايط شخصي مفسر و 
هاي ذهني او در شكل گيري معنا، بازآفريني يا آفرينش معناي جديد در قالب طرح ذهنيت معنايي و نهايتا  پارادايم

  .ة يك نظرية هرمنوتيكي اهميت دارندبراي ارائتحليل آنها بررسي هاي فرامعنايي مسائلي هستند كه 
تفسير هايي از  اند اليه هريك از نظريه پردازان در عرصة هرمنوتيك به زوايايي از اين مسائل پرداخته و سعي نموده

. اشاليرماخر بر اهميت دست يافتن بر نيت و حاالت مولف تاكيد كرد و از همدلي با مولف سخن گفت. را برگشايند
تمامي متون در نظر او . هنگي مولف و پيدايي اثر را كه متاثر از شرايط تاريخي است متذكر گرديدديلتاي شرايط فر

او هم به تفسير حضور تاريخي انسانها و رفتارهاي آنها اهميت داد هم به . گيرند ها در معرض تفسير قرار نمي و پيام

نوعي وجود لسفي سخن گفتند كه فهم را هايدگر و گادامر از هرمنوتيك ف. محوريت علوم انساني براي تفسير
در اين نوع هرمنوتيك نزديك شدن به اصل پيام . دهد دانستند كه در آنچه كه بنام مفسر معروف است رخ مي

علي رغم آنكه هريك از اين ديدگاهها در بوتة . معناي خود را از دست مي دهد و ذهنيت مفسر برسازندة فهم است

در اين . گيرند اهميت دارد نقش روشنگري عناصر فهم كه در معرض تفسير قرار ميما نقد ديگران قرارگرفته است ا
ميان ديدگاه اميليو بتي بررسي شد و بر عناصر گوناگون موثر بر فهم در ديدگاه او پرداختيم و برخي مزاياي روش 
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يديم برخي آثار هنري بيشتر هاي تفسيري را با هنر آزموديم و د در انتها اين نگرش. متذكر شديمهرمنوتيكي او را 

با تمامي گرچه همه نيز به نحوي (اي ديگر  در معرض يك نظرية هرمنوتيكي هستند و برخي ديگر مشمول نظريه
تفسير گلستان سعدي بيشتر چندان در معرض هرمنوتيك مفسر محور نيست .) نظريات تفسيري مرتبط هستند

  .مي توان كاويدهاي تفسيري مفسر محور  نظريها در ريش و ايجاد معنااشعار حافظ زيبايي كه  درحالي
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