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چکیده
با توجه به تأثیر عمیق اندیشههههای هرمنوتیک در فهم دینی ،بررسههی و نقد آنها
راهی برای دفع و رفع شههها موجود در این حوزه و نیز توسعه علوم دینی است.
پل ریکور فیلسهو معاصهر ،اندیشهمندی بسیار تأثیر گذار در حوزه هرمنوتیک و
روش شهناسهی علوم انسهانی است که هرمنوتیک فلسفی را در برابر دیگر تفکرا
مرتهط با روش فهم به اقتدار رسهانده و روشهی اصالح شده و ترکیهی را در تفسیر
متون و فهم دین ارائه نموده اسهت .او میکوشد با روش پدیدارشناسی هرمنوتیک
و ترکیب نمودن عنصهر «تهیین سهاتتاری» با عنصر «فهم» و «تصاحب» سیری
منطقی از مرحلهه قرائت تا تفسهههیر فهم ارائه کندر سهههیری که از سهههویی بر پایه
اسهتقال معنای متن از مراد ملف و وحد معنای متن شهکل گرفته و از سویی
در برابر نسههههیت مطلق مقاومت میکند و معیاری برای داوری بین تفاسهههیر ارائه
میدهد .مقافه حاضهر میکوشد به مهمترین ملففههای هرمنوتیک ریکور و مهانی
آن اشهاره نموده ،نقاط ضهع و قو آن را با استفاده از اندیشههای بنیادین علوم
اسالمی در بوته نقد قرار دهد.
واژههای کلیدی :هرمنوتیک فلسهفی ،پل ریکور ،تفسیر متن ،فاصلهمندی ،قوس
هرمنوتیکی ،تعدد قرائتها ،انواع دالفت.
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کالم اسالمی ،سال ،27
شماره  ،105صفحه150 – 115 :

مقدمه
پل ریکور 1اندیشهمند فرانسوی معاصر از برجستهترین فیلسوفان متعلق به پارادایم
هرمنوتیک فلسهفی اسهت .او ،هم در شناساندن این دانش و سیر تفکرا موجود در آن
آثاری ارزشهمند و راهگشها دارد و هم در تیلیل و ارائه نیریه در این بیگ گوی سهقت
را از معاصهران ربوده و تووریهای تیسین برانگیزی ارائه نموده است (داونهاور،4931 ،
 .)44ریکور کوشهیده اسهت اندیشهه هرمنوتیک فلسفی را به گونهای سامان دهد که از
نقدهای معاصران در امان بماند و از چافش نسهیت مطلق رهایی پیدا کند.
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از آنجها که هرمنوتیک به موضهههوع فهم و روش آن میپردازد ،در زمره دانشهای
درجه دوم قرار گرفته و نسههههت به معار دیگر از جمله علوم انسهههانی ،معار دینی و
دانش کالم تقدم معرفت شههناتتی دارد ،و اتذام مهانی متفاو در آن منجر به اتتال
در این علوم تواهد شههد .آموزههای هرمنوتیک فلسههفی عالوه بر نقل ،منابع دیگر چون
عقهل ،تجربه و شههههود را هم متأثر میسهههازد و از این حیگ میتواند نقش تذریهی بر
باورهای دینی داشهههته باشهههد« .هرمنوتیک ریکور» عالوه بر این ارتهاط کلی با معرفت
دینی و دانش کالم ویژگی دیگری هم داردر از سهههویی روش هرمنوتیهک ریکور و نگاه
تهازه او بهه فهم متن بهه ادعهای تود او در برابر تشهههکیکها فزاینهده تیلیهل زبانی و
هرمنوتیک فلسهههفی به اعتهار فهم سهههنتی متون مقدس و منع از نسههههیت میانجامد
(ریکور ،)14 ،4931 ،و از سهههوی دیگر روش تهاک تفکر او در تیلیل آموزههای علوم
انسههانیم موافق و مذاف آموزههای افهیاتی مانند مسههوله تلقت (ریکور)212 ،4933 ،
میتواند به عنوان یک پیشههنهاد در تیقیقا کالمی (بهویژه مسههوله مهم تعارع علم و
دین) مورد توجه قرار گیرد و در حوزه دفاع از دین مفید واقع شود.
مقافه حاضههر میکوشههد به بررسههی و نقد مهانی هرمنوتیکی پل ریکور بزردازد .در
اینجا پیامدهای این مهانی مهاحگ گوناگون علوم انسههانی و افهیا و نیز ممههامین آثار
ریکور که در آنها به مسههائل این علوم پرداتته شههده اسههت میل بیگ نیسههت ،بلکه
تمرکز ما صهههرفا بر تود مهانی هرمنوتیکی اسهههت .بدیهی اسهههت که بررسهههی ثمرا
گوناگون اثها یا نفی این مهانی مجافی گسههترده میطلهد و در اینجا تنها به اشههارا و
ارائه مثا هایی اکتفا تواهد شد.

1. Paul Ricoeur (1913-2005).
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هر چنهد کتهب ،پهایان نامه و مقاال فراوانی گاه به ویژه به تفکر ریکور پرداتته و
گاهی به صهور پراکنده و در ضهمن بررسهی سیر تیوال دانش هرمنوتیک متعرع
اندیشهههای او شدهاند ،اما بهنیر میرسد بررسی کامل مهمترین آموزههای هرمنوتیک
ریکور به صهههور متمایز و ارائه نقاط قو و ضهههع تفکر او در میان مقاال فارسهههی
پیشهههینههای نهداشهههتهه باشهههد .آثار موجود یا تنها به بعدی از ابعاد هرمنوتیک ریکور
پرداتتههاند و یا به پیامد روش شهههناتتی هرمنوتیک او در شهههاتههای گوناگون علوم
انسههانی توجه نمودهاند .فقدان ریشههه یابی آرار ریکور در نیریا فلسههفی پیش از او و
ارائه ترتیب منطقی و نگاه جامع به بنیان تفسهههیری ریکور و نیز فقدان دیدگاه انتقادی
از نکاتی است که نویسنده را به سامان دهی این مقافه فراتوانده است.
اندیشهههای هرمنوتیک ریکور به کدام یک از تووریهای فلسفی پیش از او وابسته
اسهههته مهمترین مههانی هرمنوتیکی پهل ریکور کهدامنده چه نقدهایی میتوان بر این
مهانی وارد نموده
أ) مهمترین اندیشههای مؤثر بر هرمنوتیک ریکور

هرمنوتیک ریکور نیامی ترکیهی از تووریهای فهم اسهت که بیشترین مهانی تود
را از نیریههای زبان شهناتتی ،هسهتی شناتتی و پدیدارشناتتی اندیشمندان سابق بر
ریکور وام گرفته اسههت .عمده هنر ریکور شههناتت ،نقد و ترکیب این اندیشهههها و ارائه
نیام تفسههیری جامع در حوزه فهم متن و کنش انسههانی اسههت .او گاهی اندیشهههای را
مقهو یافته و از آن در هرمنوتیک اسهتفاده مینماید و گاهی آن را اصههالح و مسههانخ با
آموزهههای دیگر کرده و بهکار میبرد .بنابراین شهههناتت این دیدگاهها برای فهم کامل
نیام هرمنوتیک ریکور ضهروری اسهت .در این بذش به مهمترین اندیشههای مذکور با
رعهایهت ترتیب از تووریهای مرتهط با عناصهههر زبان و سهههاتتار آن به مثابه راهنمای
افگوههای درونی گفتمهان ،تها انهدیشههههههای مرتهط با مهن و وجود به مثابه راهنمای
افگوهای بیرونی یا تفسیر واقعی گفتمان اشاره میکنیم.

1

 .1اندیشههای زبانشناختی ریکور
 .1این ت ت ب را یو ب ن مو ن م دت ک ریکدر در تفز ج اس ج ر ب اس ج ی پ مؤب شججا اه مل و «اس ج ر م مزججه و ای ج ؤ
ن م دت ک» ص  171اتخ ذ ی د ام.
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عناصههر گوناگون تووری هرمنوتیک ریکور وابسههته به اندیشههههای زبانشههناتتی او
اسهت .ملففههای تهیین ،فهم و همسهانی کنش و گفتار که در آینده مطرح تواهد شد،
بر پایه نیریههای سهههاتتارگرایی ،تفکیک مفهوم و ارجاع ،و کنش گفتاری اسهههت .در
اینجها ما این سهههه نیریه را مکر مینماییم و در توضهههیؤ ملففههای هرمنوتیک ریکور
کاربست آنها را گوشزد تواهیم نمود.
 .1-1ساختارگرایی فردیناند دو

سوسور1

ریکور تود به تأثر از سههاتتارگرایی فرنینان دو سههوسههور امعان دارد ( Ricoeur,
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 .)1887, 17او در نیریه تفسهههیری گام او را تهیین سهههاتتاری زبان متن میداند و
برای بیان آن از نیریه سههاتتارگرایی سههوسههور در زبان اسههتفاده میکند .در نیریا
سهاتتارگرا تمام ماهیت و ما عناصر در نیامهای انسانی (از جمله زبان) ،نیوه ارتهاط
و تفاو آنها با عناصههر دیگر اسههت .جنس وجودی عنصههر اهمیتی ندارد بلکه مهم این
اسهت که آن عنصر چه جایگاهی در ساتتار را به تود اتتصاک داده است .در حقیقت
معنا وابسهته به آن جایگاه و اعتهار آن اسهت نه جنس عنصهر .از نیر سهوسهور شطرنج
مثا توبی برای قیاس با ماهیت تودکفا و نیاممند زبان اسههت« :در شههطرنج آنچه را
که غیر ماتی اسههت میتوان به سههادگی از آنچه ماتی اسههت جدا کرد .این حقیقت که
بازی شهطرنج از ایران به اروپا رسهیده است ،بیرونی استر در برابر آن ،هر چیزی که به
نیام شهطرنج و قواعد آن مربوط میشود ماتی است .اگر من به جای مهرههای چوبی از
مهرههای سههاتتهشههده از عاج اسههتفاده کنم این تغییر هیچ تاثیری در نیام آن نذواهد
داشههت ،اما اگر تعداد مهرهها را کاهش یا افزایش دهم این تغییر تاثیر مهمی بر گرامر
بازی تواهد گذاشههت ...هر چیزی که نیام را تغییر دهد در هر حا ماتی اسههت»
(سیم.)449 ،4931،
سهوسهور و سهاتتارگرایان نگاهشان به زبان هم زمانی است و نگاه تاریذی به یک
کلمه و عنصههر زبانی را به عنوان اینکه زمانی به طور مسههتقل بر معنایی دالفت میکرده
و پس از آن بر معنهایی دیگر دالفهت میکرده اسهههت نمیپهذیرند (همان .)411 ،زبان
( )languageبا گفتار ( )paroleفرق میکند ،گفتار تیقق شههذصههی و باففعل زبان
اسههت و حاوی معانی تاک و پیامهایی اسههت که بر زبان جاری میشههود ،اما زبان
همگانی ،غیر زمانی و غیرمعطو به نیت متکلم و عینی اسههت .این عینیت برای ریکور
1. Ferdinand de Saussure.
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نکته فرار از نسههیت افسهار گسهیذته هرمنوتیک فلسفی است .زبان به عنوان یک عین
بر فهم مفسهههر تهأثیر میگذارد و از تشهههتت بی رویه آن جلوگیری میکند .زبان نیام
مرتهط آواها و معانی اسههت که وابسههته به اسههتعما تاک نیسههت .بر اسههاس نگاه
سهاتتارگرایان به زبان« ،زبان» حکایتگری از عافم واقع ندارد و نیامی اسهت بسته که
باید با توجه به روابط درونیاش شههناتته شههود .این دیدگاه قانونمند به زبان باعگ
میشهود تصههوصههیاتی را که یک زبان در هنگام به فعلیت رسههیدن و به گفتار درآمدن
واجد آن میشهود ،از او سهلب کنیم .به این ترتیب است که ریکور میگوید هر متن در
گام او باید بر اسهاس رر زبانی و بدون توجه به وابسهتگیاش به نویسنده و تواننده
تلقی شود.

هرمنوتیک» 1به بررسهی و نقد نیریه سهاتتارگرایی پرداتته اسهت .در اینجا به صور
فشرده تنها به بیان دو مورد از نقدهای او اکتفا میکنیم:
وجود ارجاع در هر متن :از نیر ریکور سهههاتتارگرایان معتقدند چون متن از ملف
و زمینه جداسهت میتوان آن را موضهوعی مطلق تصور کرد .از نیر آنها متن ساتتاری
دارد که قوانین تاک بر آن حاکم اسههت و میتوان آن را به صههور عینی مورد مطافعه
قرار داد .ریکور این نوع نگههاه بههه متن را «ایههدئوفو ی متن مطلق» 2می توانههد .او این
دیدگاه را نمیپذیردر زیرا این دیدگاه رابطه متن و ارجاع را به کلی گسهههسهههته میداند.
ریکور میگوید در هنگامی که سههذن (که پر از ارجاع و مصههداق اسههت) به متن تهدیل
میشههود رابطه متن و ارجاع او تنها متوق میشههود ،وفی هرگز قطع نمیشههود« :متن
بدون ارجاع نیسهت .این دقیقا رسههافت تواندن در مقام تفسههیر اسههت که ارجاع متن را
واقعیت بذشههد .متن قهل از توانده شههدن امری معلق و «پا در هوا» 3اسههت .تارج از
جهان یا بدون جهان است» (.)Ricoeur, 1981, 148-149
 . 2نهادیهده مهانهدن ابعهاد مهمی از زبهان در رویکرد سهههاتتهارگرایانه :ما به پیش
1. RICOEUR, PAUL. Structure and hermeneutics in The Conflict of Interpretation,
pp.27-61.
2. Ideology of the absolute text.
3. In the air.
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نقدهای ریکور :ریکور در عین اسهههتفاده از نگاه سهههاتتارگرایانه در مراحلی از فهم
متن این روش را تام و کامل نمیداند و در آثار گوناگونش بهویژه در مقافه «سهههاتتار و
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فرعهایی که به اعترا سههوسههور در رویکرد سههاتتارگرایی به زبان وجود دارد (مانند
تمایز زبان و تیقق آن در قافب سهذن و نوشته ،تأکید بر زبان به عنوان نیام نشانهها ،و
انتقا معنا از طریق تقابل و اتتال ) اشهاره کردیم .ریکور این پیشفرعها را نادرست
میداندر زیرا در آنها چند بُعد مهم از زبان و متن مغفو میماند .4 :عمل سههذن گفتن:
این کنش توسههط سههاتت گرایان نه به عنوان گونهای از برقراری ارتهاط در یک نیام
بسهته از عالئم و نه به عنوان فعافیتی تالق پذیرفته شهده اسهت .2 .تاریخ کالم و کلمه
در زبان .9 .هد اوفیه زبان که عهار اسههت از گفتن چیزی درباره چیزی یعنی وجه
اشههارهای زبان .1 .روشهای گفتار فردی که از هر فرد و اجتماع تا فرد و اجتماع دیگر
متمایز است (مور.)462 ،4933 ،
نتیجه نقدهای فوق این اسهههت که ریکور نمیتواند برای فهم متن به رسهههیدن به
معنای سهاتتاری و زبانی آن اکتفا کند و سهاتتارگرایی تنها برای مرحله او از تفسهیر
مفیهد بوده و برای افهاده تمام معنای متن ناکافی تواهد بود .نیریه سهههاتتارگرایی در
معنهای متن هرچنهد بهه قانون مندی و ثها در زبان کمک شهههایانی میکند اما دچار
مشههکل غفلت از فعلیتهای زبان اسههت .حیثیتی که ریکور به آن توجه نموده و بدین
وسههیله دیدگاه سههاتتاری صههر را کنار گذاشههته اسههت .ریکور به زبان در هنگامی که
توسهط یک انسهان اسهتعما شهده و به فعلیت میرسد و دارای معنا و میکی میشود
توجه تاک مینماید و ارتهاط میان مهن و تارج را در هنگام گفتار و سههذن بررسههی
میکند .بدین ترتیب ریکور از نشههانهشههناسههی به معناشههناسههی گفتارها -یعنی مرتهه
فعلیت یافتن زبان که واجد میکی مشهذ و معین میگردد -روی میآورد و از آن به
عنوان «واقعه دیسهههکورس» 1یاد میکند .او این اصهههطالح را از زبانشهههناس معرو
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فرانسوی امیل بنونیست وام گرفته است ).(Ricoeur, 1974, 254
دیسهکورس یک واقعه و امر مسهتید است که در طی آن زبان از بُعد و حیثیت
زمانی برتوردار میشهود .زبان و ساتتارهای زبانی واقعه نیستند و جنهه عمومی دارند،
وفی در هنگام سههذنگفتن یا نوشههتن به فعلیت رسههیده و تیت شههرایط تاک قرار
میگیرد .دیسهکورس در یک سهذن شهفاهی واقعهای است زائلشونده و در یک سذن
کتهی واقعهای اسههت که در زمان تاصههی بوجود آمده و با نگارش تثهیت شههده اسههت.
بدین ترتیب« ،نشهانه» واحد بنیادین زبان و «جمله» واحد بنیادین دیسکورس تواهند
1. Occurrence of discourse.

بود )(Ricoeur, 1981, 133,135

/ابوالفضل ساجدی

 .1-2تمایز میان معنا و ارجاع با الهام از نظریه

منطقی فرگه1

نظریه فرگه :فرگه میان «معنا» و «ارجاع» تفاو گذاشههته اسههت .معنا میتوا و

و هد ارجاع .اگر «معنا» را بتوان «این اگزیسههتنت» 2نامید ،تا جایی که ابژه نابی برای
تفکر باشهههد ،این «ارجاع» اسهههت که کلما و جمال ما را در عافم واقع ریشهههه دار
میکند .ما از تود ارجاع یک گزاره انتیار داریم صههدق را ایجاش کند که ما را به سههوی
مصهداق پیش براند .این هدایت شهدن مفهوم ایده آ به سوی مصداق واقعی تمام روح
زبان است» ).(Ricoeur, 1974, 87
وامداری ریکور نسبب ب ه فرگه :ریکور امعان میکند که از تفکیک فرگه میان
معنها ( )senseو ارجهاع ( )referenceافههام گرفته و تمایز میان معنا ( )senseو مفاد
( )meaningدر دیسکورس را بنیان نهاد)( (Ricoeur, 1981, 140او گاهی از آنچه
که متن درباره اش سذن میکند به مفاد ( )meaningو گاهی به ارجاع ()reference
یهاد میکنهد) .ریکور مرحله او از قوس هرمنوتیکی (تهیین) را بر اسهههاس بُعد معنایی
دیسهههکورس و مرحلهه دوم از قوس هرمنوتیکی (فهم) را بر اسهههاس بُعد مفاد و ارجاع
دیسهههکورس بنا نهاده اسهههت () Ricoeur, 1981, 159اما آنچه تود او از فرگه نقل
میکند اندکی با تمایزی که بین معنا و ارجاع گذاشههته متفاو اسههت .چه بسهها سههذن
ریکور ملهم از این تفصیل باشد و نه عین همان.
نظریه ریکور :گفتمان (= دیسکورس گفتاری) از یک سو حائز «معانی» است که
راجع به چیزی سههذن میگویند و از طرفی حائز «ارجاع» اسههت (ریکور ،تیر-3 ،4931
 .)41به عهار دیگر حر زدن «گفتن چیزی اسهههت درباره چیزی» (Ricoeur,
1. Friedrich Ludwig Gottlob Frege.
2. Inexistent.
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ممههمون یک جمله اسههت اما ارجاع ویژگی یک سههذن اسههت که موجب میشههود آن
سههذن صههادق یا کامش باشههد .قمههاو ما درباره صههدق یا کذش یک گزاره تنها با فهم
معنای آن گزاره ممکن نیسههت بلکه نیاز به این دارد که حکایتگری آن جمله از واقع و
اینکه مراد متکلم این بوده اسهت که بذشی از واقع و عافم تارج را برای ما گزارش کند
را هم بدسههت آوریم .ریکور میگوید« :فرگه نشههان میدهد که زبان هدفی دوگانه دارد:
هد مفهومم ایده آ یا معنا (یعنی همان که وابسهته به جهان فیزیکی یا روانی نیست)،
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) 1974, 87که ما در اصههطالح اصههوفی از آن به مفهوم تصههوری و تصههدیقی یا معنا و
مقصهود یاد میکنیم .وقتی کسهی برای مثا در یک سذن مجازی میگوید «آش مایه
حیا اسهت» مدافیل تصهوری از تصهدیقی متفاو است .او اففاری را بهکار برده است
که دالفت بر مفاهیم تصوریهای میکند .فرع کنید که مراد گوینده این باشد که «علم
مایه زندگی الیق به انسههان اسههت» ،آنگاه مراد او از «آش» علم ،و از «حیا » زندگی
همراه با تعقل است .دیسکورس گفتاری متممن هر دو نوع مفاهیم تصوری و تصدیقی
میباشهد .معنا در هر سهاتتار زبانی وجود دارد و به بعد نشانه شناتتی نیریه تفسیری
ریکور و سهاتتار ففیی متن ارتهاط پیدا میکند ،اما ارجاع مذصههوک دیسکورس است
که به بُعد فعلیت یافتن و تعین معنایی کلما بر اسههاس مقصههود میپردازد .برای فهم
متن باید اوال معنای کلما و جمال در نیام زبانی دانسههته شههود و سههزس به قرائن
تاصهی که ملف یا جهان متن آن را اقتما میکند توجه گردد .ریکور درباره دو مرحله
تهیین و فهم در تفسهههیر میگویهد« :ما به عنوان توانندگان میتوانیم در حافت تعلیق
نسهههههت بهه متن بهاقی بمانیم و آن را به مثابه ابژهای بدون جهان و بدون ملف تلقی
کنیم .در این مورد ،ما متن را بر حسههب روابط داتلی و سههاتتارش «تهیین» کرده ایم.
از سهوی دیگر ،میتوانیم تعلیق را برداریم و متن را میقق در سذنرانی دیده و آن را به
ارتهاطا زندگی بازگردانیم .در این مورد ،ما متن را تفسهههیر کرده ایم .این دو احتما
هر دو متعلق بهه توانهدن هسهههتنهد ،و توانهدن دیهافکتیک این دو نگرش اسهههت»...
(.(Ricoeur, 1981, 152
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به نیر میرسهههد که آنچه فرگه از ارجاع اراده میکند صهههرفا حافت حکایت گری
جمله از واقع اسههت که منجر به ارجاع و ارتهاط معنا به عافم واقع میشههود و از این رو
در نیریه صدق کاربرد دارد ،اما ارجاع ریکور مربوط به مفهوم تصدیقی و مقصود متکلم
یعنی مراد بودن مفهوم زبانی اسههتر یعنی اینکه متکلم قصههد کرده اسههت که معنایی را
به شهنونده انتقا بدهد و از همین رو ریکور از آن در دو مرحله تفسیر استفاده میکند
کهه ربطی بهه حکهایت گری از واقع ندارد .افهته مفاهیم و مفاد جمال غافها تاصهههیت
حکایتگری از واقع را هم دارا اسهت و با مصهادیق و دنیای زندگی گوینده ارتهاط برقرار
میکند.

 .1-3نظریه کنش گفتاری جان آستین

/ابوالفضل ساجدی

ریکور نیریه زبانی «کنش گفتاری» 1جان آسهتین 2را میپذیرد و با استفاده از آن
همانندی میان گفتار و کنش در نیریه هرمنوتیکی تود را روشهههن میکند .او در مقافه
«کهاربرد هرمنوتیکی فهاصهههلهمندی» این نیریه را گزارش کرده اسهههت (Ricoeur,
) .1981, 134-135ما در اینجا به صور چکیده آن را نقل میکنیم:

جان آسهتین این تلقی از زبان را انکار کرد و نشهان داد که نقش اصهلی زبان صرفا
حکایتگری از واقعیت نیست بلکه تمامی انواع جمال  ،در حقیقت کنشهایی هستند
که سه سطؤ معنایی را به همراه دارند:
 .4فعل سهذن گفتن :سهطؤ کنش بیانی یا گزارهای3؛ عملی که در ساتتار ففیی
هر جمله راهر میشهههود .مثال در جمله «در را بهند!» «تو» و «در» با بسهههتن مرتهط
شده است.
 .2فعلی که در سهههذن گفتن انجام میدهیم :سهههطؤ کنش یا نیروی غیر بیانی4ر
عملی که به وسههیله سههاتتار ففیی همراه با نیروی دسههتور و امثا آن انجام میدهیم.
جملهه بهاال را اگر بها نیروی دسهههتوری بیان کنند امر ایجاد میشهههود ،و افهته میتواند
تواهش یا تهدید یا تعجیز و معانی دیگر را به همراه داشهههته باشهههد .ارهار تهر هم از
همین قهیل است.
 .9فعل از طریق سههذن5ر ایجاد تاثیر تاصههی در شههنونده از طریق ارهار مطافب،
1. The theory of Speech-Acts.
2. John Langshaw Austin (1911 – 1960).
3. The act of saying: The level of the locutionary or propositional act.
4. What we do in saying: The level of the illocutionary act or force.
5. What we do by the fact that we speak.
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مهمترین ویژگی زبان ،ارتهاط برقرار کردن میان انسههانهاسههت .به عهار دیگر ما
به واسهههطه زبان با دیگران ارتهاط برقرار میکنیم ،اما این ارتهاط زبانی دقیقا به چه
معناسهههته وقتی ما با زبان ارتهاط برقرار میکنیم ،چه کاری انجام میدهیمه اغلب
فیلسهوفان تیلیلی در دوره کالسیک گمان میکردند که کار اصلی اففاظ و جملهها این
اسههت که واقعیتی را توصههی کنند .تاصههیت حکایتگری زبان در این دیدگاه تنها
کاربرد زبان دانسته میشود (سر .)23-23 ،4931 ،
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مانند ترساندن ،مطلع ساتتن ،منصر کردن یا متعجب ساتتن وی و نیایر آن.
دیسهکورسهای گفتاری و نوشهتاری میتوانند دارای هر سهه سطؤ از معنا باشند.
مراد ریکور از معنای دیسهکورس شهامل هر سهه سهطؤ میشود (Ricoeur, 1981,
) .135ریکور در هنگام مقایسهههه گفتار و کنش به این نتیجه میرسهههد که کنشهای
دیگر (غیر از سههذن گفتن) همانند سههذن گفتن دارای سههه سههطؤ از معنا هسههتند و
میتوان آنهها را بههه مثهابهه متن تلقی کرده ،میکوم بهه قوانین تفسهههیر متن دانسهههت
(داونهاور.)92-94 ،4931 ،
 .2هرمنوتیک ریکور و نظریه دازاین هیدگر:
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هیههدگر دازاین را چنین تعری میکنههد« :دازاین وجودی اسهههت کههه برای او در
هسههتیاش ،این هسههتی یک مسههوله اسههت») . (Heidegger, 1962, 236افهته این
تعری با اسهتفاده از ویژگی منیصر به فرد دازاین است ،نه اینکه اشاره به تمام حقیقت
تاک آن داشههته باشههد .معنای کلمه دازاین «هسههتی -آنجا» اسههت (« »seinبه معنی
هسهتی و « »daبه معنی آنجا میباشد)ر یعنی انسان همواره در موقعیت تاک و جهان
تاصهش بهسر میبرد .مراد از جهان تاک فمای مهنی -روانی متأثر از عافم بیرون و یا
ویژگیهای درون اسههت (واعیی .)413 ،4931 ،دازاین در دنیای تودش با هیچ چیز
مواجهه تافی از فهم پیشهینی ندارد .ما بدون فهم با اشیا مواجه نمیشویم که آنگاه آن
را تفسهیر کنیم و به آنها معنا و ارزش بهذشیم ،بلکه اشیا به طور معنادار وارد دنیای هر
دازاین میشههوند .تمام فهم و تفسههیرها مهتنی بر پیش سههاتتارها هسههتند که مانع
میشههوند موضههوعی را فارغ از پیشداوریها فهم و تفسههیر کنیم (Heidegger,
)1962, 190-191فهمیهدن یهک متن نیز در معنای مورد نیر هایدگر عهار از
کشه معنایی که نویسهنده در متن نهاده نیست ،بلکه گشودن و وانمودن امکان بودنی
است که تود متن به آن اشاره دارد (هوالش.)31 ،4931 ،
ریکور همراه با هیدگر تصههدیق میکند که فهم یک شههیوه هسههتی وجود انسههانی
اسههت .او هرچند هسههتی شههناسههی را فراتر از کار تود قلمداد میکند اما به این مهم
اعترا دارد کهه هسهههتی شهههناسهههی فهم با پذیرش دور هرمنوتیکی هیدگر در روش
شناسی تفسیر او اشراش تواهد شد )(Ricoeur, 1974, 19
هسهتی شهناسهی هدیگر به روشهنی مهنای معناشههناسی ،فلسفه تأمل ،بی نهایت
بودن و عدم قطعیت تفسههیر و نیز ملففه تفسههیری «به تود اتتصههاک دادن» ریکور

/ابوالفضل ساجدی

اسهههت .جمال زیر حاکی از این تأثرر ریکور اسهههت« :من با اثر هنری میآموزم که در
اصههطالحهای اثر هنری ،تودم را بذوانم .این همهسههته اسههت به قراردادی با تودم ،که
بنابر آن من دیگر یک «من» نیسهههتم ،یک من پایان یافته نیسهههتم ،من یک من ناتمام
هسههتم ،و از این رو آنچه تود مینامم ،در واقع شههاگرد و نتیجه تمامی آثار هنری ادبی
و فرهنگی اسههت که تواندهام ،دوسههت داشههتهام و درک کردهام ،و از آن رو گونهای از
انههاشهههت اسهههت ،گنجینهای از تمام این تجربهها ،هیچ من تود سهههاتتهای پیش از
تواندن وجود ندارد ،کنش تواندن «من» تازهای میآفریند» (ریکور.)11 ،4931 ،
ریکور در مکتب پدیدارشهناسهی رشد پیدا کردر به گونهای که تود روش «تیلیل
ماتی» در آثارش را مدیون هوسههر میداند )(Ricoeur, 1995, 12اما او با پیشههرفت
تفکراتش پدیدارشهناسهی استعالیی هوسر را رها کرده و به پدیدارشناسی هرمنوتیک
روی آورد .ریکور هرمنوتیک مدرن را آمیذته با پدیدارشههناسههی میداند به گونهای که
اعالم میکند «هرمنوتیک را باید شههاته ای از پدیدارشههناسههی دانسههت» (احمدی،
.)113 ،4931
بهه اعتقهاد هوسهههر برای شهههناتت جهان و اشهههیایی که پیرامون ما وجود دارد
میبایسهت فقط به نمود و پدیدار اشهیار که به شهود عقلی ما درآمده است توجه گردد
و جهان یا اشهیار -به عنوان امور واقعی و فی نفسه -باید در پرانتز نهاده شوند (به تعهیر
مشههور «اپوته» شوند) و به عهارتی به حافت تعلیق درآیند .پدیدارشناسی استعالیی با
این اوفین تعلیق یا تقلیل پدیدار شهناتتی هوسر آغاز میشود (Farber, 1966, 6).
اما چطور میتوان به شهههود موا رسههیده آیا شهههود موا ممکن اسههته پس از
تعلیق عافم واقع ،ما هسهتیم و آگاهی ما و آنچه که به آگاهی ما داده شهدهاست .پس از
این تعلیق هوسهههر تقلیهل دیگری را نیز مطرح مینماید که متمهههمن نکته اصهههلی
پدیدارشههناسههی او اسههت و به «تیویل پدیدارشههناسههی اسههتعالیی» 4معرو اسههت .او
میگوید برای شههناتت درسههت ما باید نسهههت به آن به نارر بیطر تهدیل شههویم.
یعنی اینکه نفس تود را از تکی جدا بههنیم و وابسههتگی آن به نفس و تمایز میان آنها
را درک نماییم .در پدیدارشههناسههی هوسههر  ،عافحم از حیگ رهورش بر آگاهی ما مطرح

1. Phenomenological transcendental reduction.
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 .3هرمنوتیک ریکور و پدیدارشناسی هوسرل:
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اسههتر یعنی عافم رهوری اسههت بر آگاهی ما .پس هر رهوری در عافم با وجود انسههان
پهدیهد میآیهد و بهدون وجود آدمی عهافم هیچ رهوری نذواهد داشهههت (ریذته گران،
.)211 ،4931
شههکل اوفیه نیریه هرمنوتیکی ریکور ملهم از دکترین هوسههر از حیگ افتفاتی
آگاهی اسهت ،اما او این بینش پدیدار شناتتی را با شروط و تغییراتی اساسی میپذیرد.
این شههرایط گاه مربوط به آغاز تفکر تفسههیری و فهم اسههت و گاه مربوط به تیویل دوم
در پدیدارشهناسهی حافت اسهتعالیی است .سه تغییر اساسی پدیدارشناسی هرمنوتیک
ریکور نسهت به پدیدارشناسی استعالیی هوسر را میتوان اینگونه بیان کرد:
 .4از دیدگاه او میل آغازین تفسهههیر تود نفس و دنیای درون نیسهههت .بر تال
روش تأمل روش تفسهههیر نمیتواند از آگاهی به عنوان امر بدیهی و غیر قابل پرسهههش
آغاز شهود« .تود» نقطه شهروع مطلق نیسهت ،بلکه یکی از نقاط پایانی تفسیر است .به
نیر میرسههد این نقد ریکور متوجه تمام کسههانی اسههت که مانند گادامر میگویند آغاز
عملیا فهم از تود فهمنده و پرسش او است.
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 .2به جای تجربه باید «بیان» گذاشهته شود .پدیدارشناسی در قصد اوفیه غیر زبان
شههناتتی و یا پیش زبانشههناتتی بوده اسههت .آن تالشههی اسههت برای توصههی تجربه
همانطور که مفروع اسههت پیش از هر شههکل دهی در زبان ،اما ریکور به تهع سههنت
فلسههفی ویتگنشههتاین در امکان هر معنای پیش هازبانشههناتتی تردید کرده اسههت .نزد
ریکور معنا با زبان شههکل میگیرد و از این رو هرمنوتیک که به معانی تعلق دارد باید به
جای تجربه عزیمتش را از «بیان» آغاز کند .آنچه درباره ریکور اسهاسی است استلزاما
سهیسهتماتیکی اسهت که او نسههت به ضرور این چرتش زبانی طرح میکند .با این
بازشهناسهی زبان پدیدارشناسی کالسیک به پدیدارشناسی هرمنوتیک تغییر شکل پیدا
میکند.
او در پاسهخ به اینکه «چه چیز شما را ناگزیر کرد تا پدیدارشناسی آگاهی هوسر
را ،کهه مهدعی فهم مسهههتقیم فوری و بی میهانجی بود ،رهاکنید و پدیدارشهههناسهههی
هرمنوتیک را برگزینید که در آن معنای وجود ،غیر مسهتقیم و از راه اسههطوره ،استعاره
یا روایتگری یعنی از راه میانجیها به دسهههت میآیده» میگوید« :من فکر میکنم که
همواره از راه میهانجی فعهافیت سهههاتتاری اسهههت که میتوان معنای بنیادین وجود را
دریافت ،... ،من به سههم تود همواره تالش کرده ام تا آن میانجیهای زبان را بشناسم

که فروکاستنی به فریهکاریهای ابژکتیویسم علمی نیستند (ریکور.)33 ،4931 ،

/ابوالفضل ساجدی

 .9ریکور تعلیق دوم هوسههر نسهههت به سههوبژه را نمیپذیرد .به اعتقاد هوسههر
تقلیل پدیدارشهناتتی تجارش حسی تا مرز رسیدن به یک سو ه میض باید ادامه یابد،
بدین معنا که نه تنها موضههوعا تجربه حسههی باید در معرع تقلیل پدیدارشههناتتی
قرار گیرد بلکه دامنه این تقلیل باید به تود سههو ه تجربه نیز تعمیم یابد و وجود عینی
سههو ه تجربه نیز باید در معرع اپوته یا تقلیل پدیدارشههناتتی قرار گیرد .وفی ریکور
اپوته سههو ه تجربه و بین افهالفین نهادن آن را امری ناممکن میداند .او با تایید نیریه
در عافم بودن هیدگر معتقد اسههت سههو ه تجربه «در عافم» وجود دارد و حیگ در عافم
بودگی سههو ه نه تنها در معرع هیچگونه تقلیل پدیدارشههناتتی قرار نمیگیرد بلکه
شرط اساسی تیقیق هر گونه تجربه و توصی آن است (Ricoeur, 1995, 11).

از دیدگاه ریکور «هرمنوتیک نیریه کنشهای فهم اسههت در روابطشههان با تفسههیر
متون» ) (Ricoeur, 1981, 43به نیر میرسهههد مراد ریکور این اسهههت که در علم
هرمنوتیک به موضههوع فهم انسههانی وقتی که متعلقش فهم و تفسههیر متن باشههد و در
ارتهاط با تفسههیر متن تصههور شههود ،پرداتته میشههود .به این ترتیب نیریههایی که در
مورد عمل فهم انسههان در هنگام تفسههیر متون ابراز میشههوند بدنه دانش هرمنوتیک را
تشهههکیل میدهند .در این بذش میکوشهههیم گزیدهای از نیریا او را که بر اسهههاس
تعری فوق در حوزه هرمنوتیهک جهای میگیرنهد گزارش نمهاییم .از این رو ما ابتدا به
بررسههی هرمنوتیک فلسههفی او درباره هسههتی شههناسههی فهم و عناصههر مرتهط با آن
میپردازیم ،سههزس ماهیت و ویژگیهای متن از دیدگاه ریکور را موضههوع تیقیق قرار
تواهیم داد ،و در آتر تفسههیر متن و افزاما و روش ریکور در تفسههیر متن و معیارهای
آن را به بیگ میگذرایم.
 .1هرمنوتیک فلسفی پل ریکور:

آموزه «دازاین» هیدگر و «سههنت اثر گذار» و «امتزاج افقها»ی گادامر در سههراسههر
هرمنوتیک ریکور ایفای نقش میکند« .دازاین» مفهوم مورد عالقه ریکور اسههت (ریکور،
 )93 ،4931که نه تنها در آترین مرحله از نیریه تفسیری که «اتتصاک پیدا کردن»
معنای متن به جهان تواننده ،میباشهد مورد توجه ریکور است بلکه او در ابتداییترین
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ب) مهمترین آموزههای هرمنوتیک ریکور
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مرحلهه یعنی مرحلهه توفیهد اثر نیز از این آموزه برای تهیین فراینهد شهههکهل گیری اثر
اسههتفاده میکند .وی در بیگ تفاو میان گفتار و نوشههتار میگوید« :در حین سههذن،
سهذن گوینده اش را با شهات های گوناگون مربوط با مهنیت و شذصیت او مشذ
میکند :ضهمایر شهذصی و قیود زمان و مکان مانند اینجا و اکنون و زمان حا اتهاری
افعا  .این توانایی ارجاع سههذن به ما گوینده تصههلتی بی واسههطه از تود نشههان
میدهد .گوینده هم تودش به موقعیت گفتگو تعلق دارد او آنجا هسهههت به معنای
دقیق «دازاین» .فذا نیت مهنی گوینده و معنای سههذن همزوشههانی پیدا میکنند ،به
نیوی که فهم منیور گوینده و فهم معنای سهذن او یک چیز میشوند» (نیچه ،ریکور
و.)211 ،4933 ،...
ریکور در مورد آموزه سهنت در هرمنوتیک فلسفی هم دیدگاه قابل توجهی دارد .او
سهه تلقی از سنت را بیان میکندر یکی تلقی تفریطی در مرده پنداشتن سنت و گمان
اینکهه بهایهد بها آن مههارزه نمود و بهاعگ میرایی فهم میشهههودر دوم تلقی افراطی که
میگوید ما ناگزیر از حمل سهنت هسهتیم و سنت امری جامد در درون ما شکل داده و
امکان نقد و تعدی از آن وجود نداردر سهوم تلقی او از سنت زنده که در مقافه «استعاره
و روایت» مطرح نموده اسهت .او میگوید« :سنت رسوبی مرده نیست یا باری که ناگزیر
در پی تود حمل کنیم[ ... .بلکه] میتوان میان این دو قطب افراط ،طیفی کامل یافت.
در کل ،قاعده اصهلی سنت انتقا به توفید مورد نو از راه تأویل مجدد است .اگر تواهان
نیریه روایت هسهههتیم باید آن را بر اسهههاس این بازی اسهههتوار کنیم و نه بر پایه موارد
افراطی» (ریکور.)13-13 ،4931 ،
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ریکور آموزه امتزاج افقههای گهادامر را میپهذیرد هرچند تالش میکند با تکیه بر
سههاتتارگرایی زبانشههناتتی از تأثیر افسههارگیذته و نسهههیت آور سههنت و فرهنگ در
تفسهههیر پرهیز کنهد و اسهههاس مهاحثه واتتال او با گادامر بر باور به امکان قاعدهمند
نمودن فهم اسهههت بها پهذیرش آموزه امتزاج .او در مههاحثهه اتتال تأویلها گفتگو و
امتزاج افقهای گادامر را مطرح کرده و تصهریؤ میکند« :موضههع من تفاو اسههاسی با
موضههع پروفسههور گادامر ندارد» (همان .)491 ،او نه تنها آن را در حوزه تفسههیر معانی
جمال دتیهل میدانهد بلکهه در حوزه سهههاتتهار دهی و طراحی یهک متن نیز طرح
داسهتان و روابط علی و سههی اجزای داستان را یک طرفه و از جانب نویسنده به سوی
تواننهده نمیدانهد ،بلکهه فهم پیکره داسهههتان را نیز میصهههو امتزاج افقهای مهنی

 .2ماهیت و ویژگیهای متن از دیدگاه ریکور
 .2-1متن از دیدگاه ریکور

/ابوالفضل ساجدی

نویسهههنهده و تواننهده میدانهد .او در «زمان و روایت» بیان میکند که باز پیکر بندی
توسهط تواننده و در تیت قانون امتزاج افقها اتفاق میافتد .پس تواننده نه تنها اصل
معنا را در تأثر از سههنت میسههازد بلکه پیرنگ یک رویداد را هم بر اسههاس سههنتهای
تودش میسازد و این غیر از ما معنا است (بابک معین.)21 ،4934 ،

 .2-2تفاوتهای گفتار و متن
 .2-2-1امکان استفاده از قرائن غیر زبانی در گفتار نه نوشتار

در گفتار شههفاهی ،سههذنگو میتواند مذاطهش را به سههمت واقع و میکی کالمش
که مورد نیر او و مقصود او است راهنمایی کند .مشکل امکان عدم تطابق رسانه (یعنی
اففاظ بهکار رفته) با مقصههود گوینده -در نهایت -به وسههیله عملکرد گفتار یعنی به
وسههیله قدر مشههاهده واقعیت مشههترک با طر گفت وگو برطر میشههود ،اما با
نوشهتن ،دیگر یک وضهعیت مشهترک بین نویسنده و تواننده وجود ندارد .بدون شک،
نوشهتن افغا کننده اشهاره و ویژگیهای دالفت مدفو است ،و [این امر] پدیدهای که ما
آن را «ادبیا » میتوانیم ،ممکن میسازد (ریکور ،اسفند .)11 ،4931
 .2-2-2رابطه فناء معانی در محکی در گفتار

ریکور معتقداسههت در هنگام سههذن گفتن بطور شههفاهی اففاظ در مصههادیق فانی
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ریکور موضهوع هرمنوتیک را تفسیر متون میداند .متنها صور های تثهیت شده
سههذنان یا مراد مهنی صههاحهان اثر به وسههیله اففاظ هسههتند (Ricoeur, 1981,
)145ریکور با یک توسههعه هر مجموعهای را که حاوی نماد باشههد (نشههانه دارای چند
معنها) موضهههوع دانش هرمنوتیهک میداند .به این ترتیب حتی یک رؤیا میتواند متن
باشههدر زیرا رؤیا مجموعهای از نشههانهها اسههت که سههرشههار از نماد اسههت .از دیدگاه او
نشههانههای چند معنا و مجموعه نشههانههای نیازمند تأویل موضههوع دانش هرمنوتیک
هسهتند ) (Ricoeur, 1981, 53نیز از دیدگاه ریکور کنش معنادار انسان وقتی که به
تثهیت میرسههد (مانند فیلم یا نقاشههی و  )...دارای ویژگیهای متن بوده و میتواند در
نقش یک متن موضهههوع هرمنوتیک باشهههد .تثهیت مراد درونی در متون از نیر ریکور
موجهب اتفهاقهاتی میشهههود کهه تود او در قافب تفاو های گفتار و متن به بیان آنها
پرداتته است.
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شههدهاند و از این رو هر گفتاری از گفتارهای دیگر جداسههت ،اما در هنگام تواندن یک
نوشههته این افنار حاصههل نمیشههود و تود اففاظ و مفاهیم آنها قابل رویت و مقایسههه
هسههتند ،در نتیجهی بطالن ارتهاط با جهان تارج ،هر متن آزاد میشههود تا به ارتهاط با
دیگر متون وارد شهههود و این یعنی ورود به شههههه -جهان 1متون یا همان ادبیا
)(Ricoeur, 1981, 148-149
 .2-2-3گشوده بودن متن و بسته بودن مکالمه
در گفتار به سههب موقعیت و شهرایط گفتگو مذاطب معین شده است ،که چنین
مذاطب معینی در گفتمان نوشهههتاری وجود ندارد« .متن بر روی هر کس که میتواند
بذواند گشوده است و همگان میتوانند تواننده بافقوه آن باشند .پس در قیاس با بسته
بودن مکافمه ،متن گشههوده اسههت و همین نکته به اثر ادبی امکان میدهد که درنهایت
اثری بهاشهههد گشهههوده تعهداد بی پهایهان تواندنها .و به نیر من هر یک از تواندنها
رتهدادی اسهههت تهازه که متن را در برمیگیرد تا بدان فعلیتی تازه بذشهههد» (ریکور،
 .)4931،29در دیسهکورس نوشهتاری دالفتها در شهرایطی متفاو از زمان صدور رخ
میدهدر زیرا نوشهته از مذاطهان اوفیه و مییط اوفیه فاصله گرفته است .آنچه برای ما با
تواندن آن حاصههل میشههود جهان متن اسههت نه جهان واقع ،و توانندگانم نوشههته
منیصهر نیسهتند و نوشته در بند توانندگان تاصی نیست (Ricoeur, 1981, 198-
) 202از دیهدگهاه ریکور هر گونهه اعمها میهدودیت برای دالفت معنایی متن ممنوع
اسهت .متن میتواند ازمیدودیتهای مدفو و میکی راهری رها شودر بر تال گفتار
که در آن مدفو با موقعیت گفتگویی منیصهههر و میدود میشهههود (Thompson,
1984, 52).
 .2-3فاصلهمندی2
ریکور جدایی متن از شههرایط اوفیه را «فاصههلهمندی» نام نهاده اسههت .او در مقافه
«کاربرد هرمنوتیکی فاصهلهمندی» آثار این جدا شهدن را تشریؤ میکند 3.از دیدگاه او
با تهدیل سههذن به نگاشههته ،متن از سههه چیز فاصههله میگیرد که موجب عدم امکان
رسیدن به مقصود ملف و استقال متن از او میشود:
1. Quasi-world.
2 .Distanciation.
3 .Ricoeur, The hermeneutical function of distanciation in Hermeneutics and the
Human Sciences, pp.131-144.

/ابوالفضل ساجدی

 .4متن از قصهد و نیت ملف فاصله میگیرد .به این ترتیب چه بسا متن بر چیزی
دالفت کند که قصهد ملف نهوده است« .مسیر متن گریذتن از افق میدودی است که
به دسهت ملف ایجاد شده است .اکنون آنچه متن میگوید ،فراتر از آن چیزی است که
ملف قصد گفتن آن را داشت» )(Ricoeur, 1981, 201

 .9متن از مییط پیرامونی فاصهههله گرفته اسهههت .بسهههیاری از نشهههانهها درون
دیسهههکورس بهه مییط پیرامون ارجاع میکنند ،با دور شهههدن از مییط سهههذن ،این
نشانهها دچار ابهام میشوند )(Ricoeur, 1981, 148
 .2-4رابطه متن و مؤلف
 .2-4-1استقالل معنایی متن از قصد مؤلف

اسهههتقال متن و تکیهه بر تووری جههان متن از مهمترین ملففههای هرمنوتیکی
ریکور اسههت .او در این تووری با اومهرتو اکو اندیشههمند نشههانه شههناس معاصههرش هم
داسهههتان اسهههت (نیچه ،ریکور و .)231 ،4933 ،...همانطور که مشهههاهده کردیم نتیجه
طهیعی فاصلهمندی متن از ملف استقال متن از او است ،اما عواملی دیگر هم هستند
که ریکور را به سوی این استقال سوق میدهند:
 .4ملففههای بنیادین هرمنوتیک فلسهفی هیچگاه اجازه دسههترسی به نیت و قصد
ملف را نذواهنهد داد .آموزه دازاین ،سهههنهت اثرگهذار ،و آموزه امتزاج افقهها از جملههه
عناصری هستند که باور به میوریت نیت ملف را ناممکن میسازند.
« .2مغافطه قصههدی»1:ریکور با پذیرش مغافطه بودن تکیه بر نیت ملف در مسههافه
«مغافطه قصدی» معنای متن را از غایت ایجاد آن جدا میداند (همان .)211 ،از همین
روسهت که ملف بهترین مفسهر متن تود نیست و امکان دارد متن او بر چیزی دالفت
کند که تود او از آن نمیفهمیده اسههت ،اما دیگران میفهمند و به او تذکر میدهند
1. Intentional fallacy.
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 .2فاصههلهمندی از مذاطهان اوفیه .مذاطهان اوفیه تود دارای مهنیتی بودهاند که
متن برایشهان معنای تاصهی را انتقا میداد .این مهنیت و شرایط بوجود آورنده آن با
فاصهله گرفتن از مذاطهان اوفیه سهذن مفقود میشوند .مواجهه مذاطهان اوفیه با متن
دیگر تکرارپذیر نیسهههت و هر قرائت ،مواجههای جدید اسهههت .تفسهههیر هم تکرار فهم
مذاطب اوفیه نیست بلکه یک واقعه جدید است.
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که متن تو چنین مطلهی را میرسههاند .پس دیگران شههاید متن او را از تودش بهتر
تفسهههیر کنند .او میگوید گاهی اوقا تمایل پیدا میکند که بگوید برای تواندن یک
کتاش باید فرع کرد ملف آن در حا حاضهر مرده است و آن کتاش ار پس از مر
وی است )(Ricoeur, 1981, 147
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 -9تاصههیت نمادین و چند معنایی بودن عناصههر زبانی :ریکور بر این باور بود که
اجزای زبهان ،نمهادین و چند معنا هسهههتند .او میگوید« :بسهههیط ترین پیغامی که به
وسههیله زبان طهیعی ابالغ میشههود ،باید تفسههیر شههودر زیرا تمام کلما چند معنایی
هسهتند )(Werner, 2005, 42-43هر بیان از جمله گزارههای زبان یا پرده نقاشی یا
یک عکس آنگاه که با واسههطه مکافمه درونی درک میشههوند و کسههی تالش میکند تا
آنها را درک کند ،سههویه نمادین دارند ،و از این نمادسههازی گریزی نیسههت .نماد قابلیت
تهأویهل را بهه همراه دارد و چهه بسههها در فراینهد رویهارویی مذاطب با اثر در هر فییه
معناهای بسهیاری آفریده شهود که در تماد با معنای مورد نیر او هستند (Ricoeur,
)1974, 287
 .2-4-2نقش مؤلف در فهم متن
ریکور ملف را به کلی در معنای متن بی نقش نمیداندر بلکه ملف نه تنها موجد
متن بوده اسهت بلکه به این جمال سهک و نوع ادبی تاک را بذشیده است که باعگ
میشههود صههر توجه به سههاتتارهای زبانی برای فهم متن کفایت نکندر بلکه اثر به
وحدتی برسهد که تا کل آن توانده نشهده ،نمیتوان درباره تمامی اجزای آن به قماو
نشهسهت .از این رو ،کشه قصهد ملف جدای از متن مهم نیست و باید او را در ضمن
سههک شهناتت .ملف سهکی دارد که اثرش را منیصر به فرد کرده است و این سهک
در معنای متن ملثر اسهتر هر چند در قصهد ملف چنان معنایی نهاشهد .به گفتهی او،
هر ملف سهکی تاک را میآفریند که در معنا ملثر است )(Ricoeur, 1981, 137
عالوه بر این ملف از تود آثاری به جای گذاشهته اسهت که گویا هم اکنون کسی
در د متن موجود اسههت و سههذن میگوید .هر چند معنای متن ارتهاطی با مقصههود
ملف ندارد اما متن تود دارای ویژگیهایی اسهههت که گویا در ضهههمن تود حامل یک
ملف است .از این نکته ما به آموزه ملف ضمنی ریکور منتقل میشویم.

 .2-4-3مؤلف ضمنی

/ابوالفضل ساجدی

ریکور ملف را به دو نوع تقسهههیم میکند :ملف واقعی و ملف ضهههمنی 1.ملف

متن به طور بافقوه تطاش به هر کسهی است که میتواند بذواند .بر اساس استعداد
متن اثر میتواند به روی شههمار نامیدود از توانندگان و از رهگذر آن به روی انهوهی از
تأویلها گشههوده باشههد .این به تعدد قرائتها و بی نهایت شههدن تفسههیر متن میانجامد
که یکی از آموزههای هرمنوتیکی ریکور است (نیچه ،ریکور و.)213-211 ،4933 ،...
با این حا ریکور میگوید متن معنا و سهههاتتارش را بر تواننده تیمیل میکند و
این راهی برای غلهه بر دفهذواهی شهدن تأویل و میدود کردن آن است .او در گفتگو با
گهادامر بهه بهاور به معنای متن تأکید کرده و میگوید ... « :اگر تالشهایمان در تأویل
یهک متن را با عمل مداوم کندن الیههای یک پیاز برای دسهههتیابی به تود پیاز قیاس
کنیم ،که سههرانجام به هیچ کجا نمیرسههد ،آیا در این صههور کل مفهوم هرمنوتیک و
تأویل ،تیلی ساده ،برای ما بی معنا نذواهد شده» (ریکور.)499 ،4931 ،
1. Real author & Implied author.
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حقیقی همان وجود انسهانی اسهت که در تاریخ تاصی متن را ایجاد کرده است .ملف
ضهمنی کیسهته او از سهنخ بشهر نیسهت .به نیر میرسد ملف ضمنی همان قصدی
اسهت که در هنگام تأفی به درون متن ریذته شهده و آثار قصدی است که در متن به
جهای مهانهده .گویا کسهههی درون متن مانده که ویژگیهای تاک زمان واقعه گفتن را
ندارد و قرائن آن را از دسهت داده اسهت اما همچنان قصدی وجود دارد .این همان نیت
متن اسهههت کهه ریکور از آن یهاد میکند و در مرحله دوم از مراحل نیریه تفسهههیری
(مرحله فهم) باید کش شود .او در جلد سوم از «زمان و روایت» میگوید« :بازگرداندن
نویسههنده به حوزه نیریه ادبی تز اسههتقال معنایی متن را انکار نمیکند و ما دوباره به
سههوی تیلیلهای روانی سههُر نمیتوریم[... .زیرا] دانش بالغت میتواند از اعتراع فرو
افتادن در مغافطه قصهههدی و به طور کلی از اینکه چیزی بیش از روانشهههناسهههی ملف
نهاشههد ،بگریزد ... .آن نوع ملففی که مرجعیت او در اینجا معتهر و مورد سههوا اسههت
ملف واقعی نیسهت بلکه ملف ضهمنی اسهت .همان کسهی که ابتکار عمل را در نشان
دادن قوام موجود در ورای رابطه میان نوشههتن و تواندن به دسههت دارد» (Ricoeur,
)1988, 3:160
 .2-5رابطه متن خواننده (مفسر)
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باید توجه کنیم که اسههتقال «معنای» متن با «تفسههیر» آن متفاو اسههت و معنا
امری اسهههت که به ارتهاطا متن با زبان بسهههتگی دارد .این نگاه ابژکتیو به متن آن را
موضهوع پدیدارشهناسی هرمنوتیک ریکور میکند ،اما ریکور هیچگاه از جایگاه سوبژه و
شهرایط درونی مفسر در فهم متن غافل نیست .او میگوید« :از آنجا که متن از ملف و
نیز از تواننده رها اسههت ،میتوان از همان گام نذسههت با اطمینان آن را چیزی فرع
کرد که مطلقا از هر دوی ملف و تواننده مسههتقل اسههت[ ...،اما] این پژوهش ابژکتیو
صهرفا پلهای تجریدی و تدارکاتی در فهم ما از متن اسهت ،که از راه «به تود اتتصاک
دادن» موردی زنده میسههازیم .من باور ندارم این دو رویکرد که یکی به شههد ابژکتیو
و دیگری سذت سوبژکتیو هستند با یکدیگر در تماد باشند» (همان.)21 ،
 .2-6جهان «متن»
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ریکور برای متن یههک «جهههان» تعری میکنههدر جهههانی کههه هر متنی بههه روی
تواننده میگشههاید و هد از هرمنوتیک فلسههفی بیان اتتصههاک یافتن این جهان به
تواننهده و مفسهههر اسهههت .از دیدگاه او ورای عاطفهها و ویژگیهای تواننده جهانی از
سههوی متن طرح میشههود .جهان متن زاییده اسههتقال معنایی آن از ملف و تواننده
اسهههت .او بها تهأثر از هیهدگر در تعری جهان متن میگوید :اگر نتوانیم هرمنوتیک را
همانند رمانتیکها به جست وجوی شذ دیگر و مقاصد روان شناتتی ،تعری کنیم
و اگر نتوانیم مانند سهاتتارگرایان تفسیر را به شناسایی ساتتارها تنزر دهیم دیگر چه
چیزی برای تفسهیر شهدن باقی میمانده پاسهخ من این اسهت که تفسیر کردن عهار
اسهت از واضهؤ سهاتتن نوع «هسهتی در جهان» که در سهطؤ متن راهر میشود .ما
اینجها دوباره به پیشهههنهاد هایدگر درباره معنای فهمیدن منتقل میشهههویم .فییه
فهمیدن به طور منطقی ،پاسههخ دادن به بودن در وضههعیتی اسههت به عنوان فرافکنی
تواناییهای اسهههاسهههی در شهههرایطی که در آن ما تودمان را یافتیم .من این ایده
«فرافکنی» ایشههان را از تیلیلهایش اقتهاس میکنم و آن را درباره نیریه متن به کار
میگیرم .در واقع ،آنچه در یک متن تفسههیر میشههود یک جهان پیشههنهادی اسههتر
جهانی که احتماال در آن اقامت دارم و جایی که احتماال تواناییهای اسههاسههی تودم را
فرافکنی میکنم .این آن چیزی اسههت که من آن را «جهان متن» مینامم» (ریکور،
اسفند .)16 ،4931
 .2-7عمل معنا دار به مثابه متن:

/ابوالفضل ساجدی

میدانیم که درک عمل انسهان پایه شهکل گیری علوم انسهانی است .از این رو این
مرحله بررسههیهای هرمنوتیک نقش مهنایی و بنیادین در شههکل گیری علوم انسههانی
دارند .گفتار و نوشهتار تنها یکی از وجوه ابراز بشهر است و تود از آنجا که عمل معنادار
اسهههت در مراحل سههههگانه کنش گفتاری مورد توجه پل ریکور قرار گرفته اسهههت .از
دیدگاه ریکور وجود انسههان تنها با آثار و نشههانههایش قابل شههناسههایی بوده و در نهایت
نیازمند به تفسیر آنها میباشد (مور.)462 ،4933 ،

عمهل همچون معنای متن «در حا تعلیق» 1اسهههت .عمل انسهههانی برای هرکس که
میتواند آن را قرائت کند گشهوده است .تفسیر معاصران از مزیت تاصی در این فرایند
برتوردار نیسهههت و تفسهههیر عمل همانند تفسهههیر متن با اتتال شهههرایط و کاربردها
1. In suspense.
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عمل انسههان در نیامی از نشههانهها قرار گرفته اسههت که نیریه تفسههیر متن بر آن
قابل تطهیق اسهههت و میتوان آن را درک نمود .این نیام نشهههانهها در بافتار فرهنگی و
اجتماعی شهکل گرفته است .کنش فرد با در نیر گرفتن این بافتار اجتماعی و فرهنگی
اسهت که میتواند معنا و دالفت داشهته باشهد .کنش معنادار تنها تیت شرایط نوعی از
عینیت که معاد است با تثهیت نوشتاری دیسکورس ،میتواند موضوع علم قرار بگیرد.
به واسهطه این عینیت عمل افگویی را ترسهیم میکند که همانند دیسهکورس نوشتاری
باید طهق ارتهاطا درونی آن تفسههیر شههود ) (Ricoeur, 1991, 150-151کنش
مانند متن مسهتقل و فاصهلهمند از فاعل تود است و از این رو میتوان عمل را مستقل
از نیت فاعلش مورد نیر قرار داد .اسههتقال عمل از قصههد و نیت عامالن آن را سههازنده
بعهد اجتمهاعی عمهل میدانند که دا بر آن اسهههت که عمل میتواند تأثیراتی از تود
بگهذارد کهه بهه هیچ وجه مورد نیر عامالن آن نهاشهههد .اینکه اعما تأثیراتی دارند که
هرگز مقصهههود مها نیسهههت شهههاهدی روشهههن بر پدیده اجتماعی بودن عمل اسهههت
)(Ricoeur, 1991, 153
اقتمهای کنش بسهیار فراتر از ارتهاط آن با موقعیت اوفیه اش میباشد .عمل مانند
متن مسههتقل از مذاطهان میدود تود در هنگام صههدوراس هت .مفسههر آن عمل هم هر
کسهههی میتواند باشهههد و به مفسهههران همان زمان اتتصهههاک ندارد .نیز به مانند متن
مسهتقل از شهرایط و زمینههای پیدایش و صهدور تود اسههت و میتواند در فمایی بی
ارتهاط با شرایط تیقق تود تفسیر و معنا شود )(Ricoeur, 1991, 154-155معنای
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مذتل میشود )(Ricoeur, 1991, 155
 .3نظریه تفسیر متن

این بیگ در حقیقت نتیجه و ماحصههل مهاحگ گذشههته و اجرای آنها در فهم متن
یعنی ههد هرمنوتیهک اسهههت .نگاه به مجموعه سهههذنان هرمنوتیکی ریکور تفکری
نیاممند را نشههان میدهد که گامهای آن یکی پس از دیگری و هر یک بر اسههاس قدم
قهلی برداشهته شهده است .به نیر میرسد مسیر نیریه تفسیری ایشان را بتوان اینگونه
سامان داد:
مرحله اول :تمایز نهادن میان زبان و دیسههکورس به تهع سههوسههور (Ricoeur,

)1981, 133بیان شهد که زبان نیام بدون زمان و مکانی است که تا به فعلیت نرسد و
به واقعه گفتن نیانجامد نمیتواند حامل پیام شههود .تفکر دیسههکورس ،ویژگیهای آن و
زایندگی زبان بر اسهاس دو عنصر استعاره و روایت در این مرحله جای میگیرد .معنای
مقصهود و ارجاع در دیسهکورس شکل میگیرد .ریکور در اصل این تمایز سذن سوسور
را پذیرفت اما زبانشناسی اش را بر میور دیسکورس سامان داد نه زبان.
مرحله دوم :تفاو میان دیسههکورس گفتاری و نوشههتاری (Ricoeur, 1981,

) 141ویژگیهای گوناکون متن از جمله فاصهههلهمندی و اسهههتقال آن از ملف و عدم
مطلوبیت و عدم بازسهازی فمای مهنی مفسر که از مهمترین مهانی هرمنوتیکی ریکور
اسههت را میتوان بر اسههاس تغییرا معنای کلما در سههیر از گفتار به نوشههتار تصههویر
نمود.
مرحله سببوم :توجه به سههه الیه معنایی در دیسههکورس (Ricoeur, 1981,
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)135با جایگزین نمودن ملف ضهههمنی ،جهان متن و نیت متن به جای ملف حقیقی
میتوان هر سههه مرحله کنش گفتاری جان آسههتین را برای متنی که به روی تواننده
گشههوده میشههود در نیر گرفت .پس از اسههتقال متن از ملف حقیقی همچنان متن
چیزی میگوید ،درباره چیزی میگوید و اثری در تواننده میگذارد.
مرحله چهارم :طی نمودن سه گام در «قوس هرمنوتیکی» 1ریکور (Ricoeur,

)1981, 210-217در تفسهیر متن هم سهه گام برداشته میشود که هر یک متنارر با
یکی از کنشهای سهه گانه کنش گفتاری اسهت .گام او فهم فعل بیانی است که متن
1. Hermeneutical arc.

/ابوالفضل ساجدی

را بر اسههاس معنای زبانی کلما و جمال درک میکند ،گویی که متعلق به ما زبان
اسهت و با قصهد متکلم ارتهاطی ندارد .گام دوم آنچه مقصهود و نیت ملف ضمنی است
که نتیجه آثار عوامل غیر زبانی در متن اسهت کشه میشهود .و گام سوم شکل گیری
تأثیر درون متکلم است که متأثر از شاکله درونی مفسر میباشد.

گام دوم :فهمر در این قدم از تفسههیر مفسههر باید تالش کند به قصههد ملف از متن
برسهههد اما مراد او از قصهههد ملف  ،ملف ضهههمنی اسهههت .او این الیهی معنایی متن را
( )Meaningو این مرحلههه از تفسهههیر را «فهم» ( )Understandingمینههامههد.
)(Ricoeur, 1981, 141
گام سههوم« :تصههاحب» ( )appropriationو به تود اتتصههاک دادنر این همان
معنایی اسههت که متن برای مذاطب تاک دارد و دنیایی اسههت که با تلقی هیدگری به
روی مفسههر تاک گشههوده میشههود و توسههعه وجودی و گسههترش امکانهای او را به
دنهها دارد .او مفهاد این الیهه معنهایی را ( )Significanceمینهامههد (Bontekoe,
)1996, 140-141
مفسهر ابتدا با یک درک اوفیه و حدس یا پیشداوری آغاز به کار میکند .سزس به
تهیین معنهای متن بر اثر تیلیهل سهههاتتارهای زبانی میپردازد ،در ادامه به فهم و
اصهالحهای مکرر آن میپردازد و در مرحله پایانی به مرتهه نوینی از فهم دست مییابد
که میتواند معنای جدیدی برای متن هم باشهد .این سهه گام به هم پیوسته بوده و هر
مرحله بر اساس مرحله بعد به انجام میرسد.
 .4تعدد قرائتها و تفسیر معتبر

از دیدگاه ریکور متن بدون تأویل وجود ندارد .ریکور تابع هرمنوتیک فلسههفی است
و پهدیهده چند معنایی را در همه متون جاری میداند .با این حا به نیر او میتوان در
تأویل پذیری میان متون مذتل تمایز قائل شد« :در مورد این تمایز نهاید اغراق گفتر

بررسی و نقد مبانی هرمنوتیکی پل ریکور  /سید محمود مرتضوی شاهرودی -ابوالفضل ساجدی -علی مصباح 

گام او  :تهیینر الیه او از فعل گفتاری متن (یعنی افعا بیانی) وابسهههتگی کامل
به سههاتتار زبان دارد و امری ثابت و متعین اسههت .ریکور این الیهی او از معنای متن
را ( )Senseمینامد و اوفین مرحله از تفسههیر را هم «تهیین» ( )Explanationنامیده
اسهت .در تهیین ،ساتتار زبانی متن مورد تجزیه و تیلیل قرار گرفته و میتوای کلما
و گزارهها و ارتهاط آنها با یکدیگر مشههذ میشههود .این مرحله همان تیلیل کارکرد
اجزا در میان کل است.
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زیرا هر متنی به روی تأویل گشههوده اسههت ،اما هر متنی نیز تأویل را تا آن حد که
مقاومت میکند میدود میسههازد ....افهته نکته اینجا اسههت که در مورد متون نیری و
فلسفی ،فرایند تأویل بی تردید قاعده پذیرتر از ادبیا است» (ریکور.)63 ،4931 ،
او منطقا بی نهایت تأویل را ممکن میداند .نکا زیر او را به باور فوق میکشه هاند:
 .4فهم متن نتیجهه فهم طوفی تک تک جمال و در کنار هم قرار دادن آنها نیسهههت،
بلکه فرآیند تفسهههیر یک فرایند کل گرایانه و تراکمی اسهههت .2 .هر کل اجزایی دارد و
اجزا بر اسهاس میورهای اصهلی فهمیده میشهوند .انتذاش اجزای اصلی و مهم این کل
نیازمند یک داوری اسهت و هیچ دفیل و ضرورتی ایجاش نمیکند که برتی از اجزا مهم
و اصهلی باشهند و برتی غیر مهم و فرعی ،این تنها حدس مفسهر اسهت که این تقسیم
بندی را انجام میدهد .به این ترتیب در هر نوع جایگاه اصهههلی و فرعی عوع شهههده ،و
تفسههیرها متعدد میگردد )« .9 (Ricoeur, 1981, 211هر توانش از متن همواره
درون یک جامعه یک سهنت و یک جریان زنده اندیشه صور میگیرد و هیچ تأویل با
ارزشهی نیسهت که از شهیوههای فهم قابل حصو در یک دوران تاریذی مانند اسطوره،
تمثیل ،استعاره ،قیاس و غیره وام نگرفته باشد» (نیچه ،ریکور و.)442-444 ،4933 ،...
 .1در کنار شهههرایط زمانی و مکانی متفاو  ،انتیارا و اطالعا و آگاهیهای متفاو
توانندگان از متن هم مزید بر علل پیشههین در تعدد تفاسههیر میشههود (ریکور،4931 ،
.)63

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
111

امکان نقد :ریکور کوشهیده است به این نقد مهم بر هرمنوتیک فلسفی پاسخ بگوید
کهه هرمنوتیک امکان انتقاد را منتفی و نقد را بدون مالک اعالم میکند .ریکور با توجه
دادن به سهههه نکته در مورد هرمنوتیک سهههنت آن را نقدپذیر دانسهههت و همانطور که
مشاهده کردیم تود او در نیریه تفسیری اش این سه نکته را جای داد:
 .4او متن را به فیاظ معنایی مسهههتقل از سهههه چیز در نیر گرفت :قصهههد ملف ،
شهرایط اجتماعی و فرهنگی پیدایش ،و مذاطب اوفیه آن .این رها سهازی سه گانه متن
شرط اساسی تیقق جنهه انتقادی در تفسیر است.
 .2او معنههای تهیین را از تهیین علی در علوم طهیعی بههه تهیین سهههاتتههاری در
نیامهای اعتهاری و اجتماعی گسهههترش داده و آن را در فرایند تفسهههیر جای داد .این
عنصهر موجب میشهود که میان درک معنای متن و روش پیوند برقرار شود .روشی که
قابل شناسایی است و تذطی از آن در تفسیر آن را ناصواش میکند.

/ابوالفضل ساجدی

 .9او به اسههتقال متن از مفسههر قائل شههد و تغییر یافتن مفسههر پس از مواجهه با
متن و اینکه متن میتواند از دنیای موجود در مهینت تواننده انتقاد کند و پیشفرضها
یا درک قهلی او را تغییر دهد را دفیل بر امکان انتقاد از پیش فرعهای مفسههر دانس هت
) (Ricoeur, 1981, 91-95نتیجه آنکه از دیدگاه ریکور ضهههوابط زبانشهههناتتی بر
تفسهیر حکومت میکند و کسهی که تارج از سهاتتار زبان تفسیری ارائه کند قابل نقد
اسههت .از سههوی مقابل او با جزم گرایی و اینکه تنها یک تفسههیر حق وجود دارد هم
مذاف استر زیرا معنای ثابت برای متن که هد و میور تفسیر باشد نمیشناسد.

هرمنوتیک ریکور از سههویی به مهانی هرمنوتیک فلسههفی پابیند اسههت و از سههوی
دیگر مههانی زبهانشهههنهاتتی تود را دنهها میکند و دغدغه متن میوری دارد .ما به
اتتصهار و بدون ادعای استقصای همه نقدها ،و تنها به جهت رعایت رویکرد انتقادی به
برتی از نقدهایی که بر این دو حیثیت وارد میشود اشاره میکنیم.
 .1نقد آموزههای هرمنوتیک فلسفی ریکور
 .1-1پارادوکس معرفتشناختی در هرمنوتیک فلسفی

یکی از اشههکاال اسههاسههی و بنیادین تمامی رویکردهای هرمنوتیکی که فهم را
مذت به فهمنده و غیر قابل اشههتراک و انتقا به دیگری میدانند و هر کس را دارای
دنیای وجودی و یا موقعیت تاک درونی میشهههمرند که بر مهن او حاکم اسهههت این
اسههت که نیرا آنها نمیتواند عام باشههد و نسهههیت حاکم بر آنها شههامل تود آنها نیز
میشهههود .برای مثا اینکه دازاین وجودی تاک دارد که نیوه درک تاک تودش را
دارد شهامل شهذ هیدگر میشود و او نمیتواند ادعا کند که فهم او از دنیای واقع که
به معرفی دازاین منجر شهده است مطابق با واقع و در حق همگان جاری میباشد .یکی
از نتایج شههناتت فلسههفی افرادی چون نیچه و هرمنوتیک فلسههفی هیدگر و گادامر آن
اسهههت کهه هیچ فهم ناش و ثابتی نداریم و فهمها همواره در حا تغییر و تیو بوده و
نسهههههت بهه انسهههان در شهههرایط گوناگون متفاو تواهند بود .اگر بذواهیم از کلیت
مدعیاتی چون« :همهی فهمها تاریخمندند» دفاع کنیم دچار این اشههکا میشههویم که
تود این گزاره به عنوان یک فهم آیا تاریخمند اسههت یا تیره اگر تاریخمند اسههت پس
امکهان دارد روزی فهم انسهههانی بها مالکهای تاصهههی ثها پیدا کند و اگر تاریخمند
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ج) نکاتی در نقد هرمنوتیک پل ریکور
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نیسهت و تود این گزاره مطلقا درسهت و مطابق واقع است مالک ثابت بودن او چیست
و به چه دفیل این مالک در مورد گزارهها و باورهای دیگر صههادق نهاشههد (اشههتراوس،
.)11-19 ،4939
 .1-2راه نافرجام ریکور در شناخت اگزیستانس بر اساس وساطت
زبان

ریکور تیت تأثیر هیدگر تالش میکند که هسههتی دازاین را بشههناسههد ،اما برای
شهناتت وجود انسهانی وسهاطت زبان را شهرط الزم دانسته و شناتت شهودی ما را
نهاکهارآمهد قلمهداد میکنهد .او بر این باور اسهههت که انسهههان را تنها میتواند از طریق
پدیدارشهناسهی بروزا و آثارش شهناتت .روشهن اسهت که اگر هستی شناسی با فهم
تهأویلی بروزا و تجلیها وجود انسهههانی گره بذورد ،در حهافی کهه این تأویلها تود
متعارع و گاه بی پایان هسهتند و وجود انسهانی به مقتمای فهم سیافش در دیافکتیک
تأویلهای متعارع و یا متفاو در آمد و شهد است ،آنگاه تود هرمنوتیک تأویل مانعی
«غیر قابل عهور» 1به سههوی این هد تواهد بود )(Ricoeur, 1974, 13وجودی که
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یک فلسهفه هرمنوتیکی از آن سههذن بگوید همواره وجودی تأویل شههده اسههت .وحد
این تأویلهای گوناگون از ابعاد انسههان کاری بس دشههوار اسههت و انسههانی که در حوزه
تأویل اسهیر اسهت تنها به شذصی میماند که از روی صذرهای در وسط دریا از دور به
سهاحل نجا نگاه میکند و نمیتواند به آن نزدیک شهود .ریکور با تعابیر زیر از نقصان
فوق یاد میکند« :هسهتی شهناسهی به راستی در حکمم سرزمین موعود فلسفهای است
که از زبان و تأمل آغاز میشهود ،اما سهو ه سذنگو و تأمل گر همانند موسی پیش
از مر فقط میتوانهد نگهاهی کوتهاه به این سهههرزمین موعود بیاندازد» (Ricoeur,
)1974, 14
 .2نقد مبانی مرتبط با متن و نظریه تفسیری
 .2-1نقد استقالل معنایی متن از نیت مؤلف

بیان شههد که ریکور عالوه بر مهانی هرمنوتیک فلسههفی در آثار گوناگونش به سههه
عامل دیگر برای استقال معنایی متن از ملف اشاره کرده است-4 :فاصلهمندی نوشته
از ملف  ،زمینه و مذاطهان اوفیه -2 .مغافطه قصههدیت و تفاو غایت از متن با معنای

1. Unsurpassable.
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آن-9 .نمادین بودن کلما و عدم امکان توق مهن تواننده در انتقا از یک معنا به
معنهای دیگر .این موارد موجهب میشهههونهد ریکور نیت ملف را در معنای متن نادیده
بگیرد و معنای متن را در مکانی جز نیت ملف جسههتجو کند ،اما به نیر میرسههد که
اوال توجهه به قصهههد ملف از دیدگاه اهل یک زبان الزم ،و نادیده گرفتن نیت ملف در
فهم متن امری غیر موجه اسهههت ،و ثانیا این مهانی نمیتواند اسهههتقال معنای متن از
ملف را توجیه کند.
در تأیید وابسههتگی معنای متن به قصههد ملف اسههتدال ها و شههواهد متعددی را
میتوان اقامه نمود که در اینجا به اتتصار به بعمی از آنها اشاره میکنیم:
او  :متن دارای تاصههیت رسههانهای اسههت و پیرامون این تاصههیت نیام عقالیی
عییمی شهکل گرفته اسهت .نوشهتهها و سذنان در ادارا و دادگاهها مورد استناد قرار
میگیرند و بر اثر آن افراد مجازا میشههوند ،مقاصههد نویسههندگان مورد بازپرسههی واقع
میشهود و در دفاع از متهمان توجیه میشهود که فالن معنا مقصود نویسنده و گوینده
نهوده اسهت .با وجود شهکل گرفتن این نیام ارتهاطی گسترده چگونه میتوان وابستگی
معنای نوشته به مراد نویسنده را به بهانههای فوق نادیده گرفته
دوم :باور به پیوسهتگی متون و تیقق توضیؤ و تلمیؤ در متون بدون باور به اینکه
معنای متن در قصهد ملف شکل میگیرد معنا ندارد .به طور ارتکازی و کامال طهیعی و
عقالیی در زمانی که به تفسههیر و فهم کتاش یا مقافه یک نویسههنده اشههتغا داریم ،در
برتی فقرا مههم به سهراغ سایر متون و مقاال او میرویم تا به مدد وضوح و روشنی
موضههوع بیگ در دیگر آثار وی این ابهام را برطر نماییم .پرسههش آن اسههت که چرا
چنین میکنیم و چرا بهه متون نویسهههنهدگان دیگر برای رفع ابهام از این متن مراجعه
نمیکنیمه ارتههاط یهک متن بها متن دیگر و نیار میتوایی یکی بر دیگری آیا جز به
میوریت ملف مشهترک که حلقه اتصا آن دو است قابل تصویر استه آنچه متن اف
را با متن ش پیوند میدهد و در سهههایه این پیوند میتوان ابهاما یکی را با دیگری رفع
کرد این نکته اسهت که ملف هر دو ،شذ واحدی است و معانی مقصود تویش را به
کمک این دو متن عرضهه کرده اسهت .اگر چنین نهاشد و قصد و نیت ملف سهمی در
حریم معنایی متن نداشهته باشهد ،متون جز سهلسلههای متکثر و پراکنده از نشانههای
زبهانی نذواهنهد بود کهه فهاقهد حیهگ افتفاتی و نیارتی به یکدیگر تواهند بود .به قو
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«پیتر و » به صهر مشهاهده برتی شهاهتها میان دو قطعه شعر نمیتوان ادعا کرد
که یکی اشهاره و تلمیؤ به دیگری داردر زیرا اشاره و تلمیؤ «امری قصدی» است و باید
مالحیه کرد که آیا شهاعران آنها معاصر بودهاند یا نه و کدام یک بر دیگری مقدم است.
متن از آن جهت که متن اسههت ،فاقد عنصههر قصههد اسههت تا اشههاره و تلمیؤ و چنین
نیار هایی بدون در نیر گرفتن قصههد ملف به تود متون قابل انتسههاش باشههد(،Juhl
.)1980, 59
سهههوم :دغهدغهه ههای عقالیی در تعامل با متن وجود دارد که بدون باور به اینکه
معنای متن در نیت ملففان جای دارد این دغدغهها بی معنا اسههت .حسههاسههیت افراد و
صهاحبنیران بر درست فهمیده شدن ،واکنش جدی و اعتراعآمیز آنان به کسانی که
در مقام تفسههیر متون آنان به تطا میروند و معنای مقصههود آنان از آن نیریه و متن را
مطابق با آنچه مراد آنان بوده اسهت ،فهم نمیکنند شهاهد روشنی بر ارتکازی و عقالیی
بودن میوریت قصهد ملف در فرایند فهم متن است .همچنین نقد و داوری بالغت اثر،
از کارهایی اسهههت که ما با متن انجام میدهیم .مثال درباره میزان توفیق یا ناکامی یک
شهعر یا قطعه ادبی در انتقا درسهت و صییؤ مقصود قماو میکنیم .قماو درباره
توفیق یا ناکامی متن در حوزه بالغت منوط به در نیر گرفتن ملف و قصههد اوسههتر در
غیر این صهور معیاری برای داوری درباره رسهایی و نارسایی متن در بیان معنا وجود
نذواهد داشههت و این قسههم فعافیتهای تفسههیری موضههوع تود را از دسههت میدهد
(کوزنزهوی.)412 ،4934 ،
 .2-1-2بررسی آموزه فاصلهمندی
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ریکور بیان کرد که در هنگام تهدیل دیسهههکورس زبانی به نوشهههتاری ،سهههذن از
گوینده و مذاطب اوفیه و زمینه صهههدور فاصهههله میگیرد و به این ترتیب تطابق میان
مقصهود و معنا ،فنار فف در مصداق و نیز قرائن غیر زبانی که میتوانست دالفت بر نیت
گوینده و میکی او کند از بین میرود و در نتیجه وابسهههتگی معنای متن به نیت ملف
قطع میشهههود ،اما واقعیت این اسهههت که هیچ یک از موارد فوق نمیتواند وابسهههتگی
معنای تصهدیقی متن را به نویسهنده از بین بهرد و تنها میتوان پذیرفت که کش نیت
نویسهههنده از متن در برتی از متون پس از گذشهههت زمان و موقعیت تاک مشهههکل
میشههود .درجه اطمینان به کشهه مقصههود نویسههنده از متن در نوشههتههای مذتل
متفوا اسههت .نکاتی که ریکور بر آنها پای میفشههارد بیشههتر در متونی اسههت که)4 :

/ابوالفضل ساجدی

صهور مهد یک گفته به نوشته هستند نه نوشتههایی که از او از مهن به نوشته در
میآیند و نویسههنده در آنها تالش میکند که تمام قرائن دا بر واقع را در تودِ نوشههته
جای دهد )2 .نوشههتههایی که مذاطب تاک دارند نه نوشههتههایی که نویسههنده از او
هیچ مذاطب ویژهای را در نیر نمیآورد )9 .نوشههتههایی که بیشههتر گزارههای تارجیه
اسهتفاده میکنند نه نوشهتههایی که مانند قوانین در آنها از گزارههای حقیقیه استفاده
میشود.
نویسهنده مقافه مغافطه قصهدی گمان کرده است که تکیه بر نیت گوینده به مثابه
معنای متن تلط میان «غایت» از متن با «معنای» آن است .او میگوید هد از افقای
متن این اسهت که معنایی به مذاطب برسد اما معنای متن چیز دیگری است که شاید
با آن معنای مورد غرع مطابق باشهد و شاید نهاشد ،و نهاید میان معنای متن با معنای
موجود در نیهت متکلم تلط نمود .در جواش بهایهد گفهت که در این مقافه میان معنای
ماتی متن و معنای مراد از متن تلط شهده اسهتر آنچه مورد تأکید ایشان است معنای
تصههوری از متن اسههت و بنابر نیر تود ریکور آنچه اهل زبان هنگام تیقق دیسههکورس
گفتاری یا نوشههتاری و به فعلیت رسههیدن بذشههی از زبان به عنوان یک ابراز وجودی ،از
متن توقع دارند و میفهمند معنای مراد نویسنده است.
 .2-1-4عدم تنافی نمادین بودن کلمات و تعدد معنا با تکیه بر نیت مؤلف

ریکور انتقا مهن مذاطب از اففاظ به مدافیلی که مراد نویسهههنده نهوده را دفیل بر
آن میدانهد کهه معنهای متن ربطی بهه نیت ملف ندارد .او درباره اففاظ نمادین و چند
معنا بیان کرد که نویسههنده نمیتواند به تواننده بگوید از متن من تنها همین یک معنا
را بفهمیدر زیرا مهن از معنایی به معنای دیگر منتقل میشههود .بلکه چه بسهها اففاظ بر
وجود حقهایقی در روان و تفکر ملف دالفت کنند که تود او نیت آشهههکار کردن آن را
نداشههته و از کشهه آن حقیقت رنجیده تاطر شههود ،اما اففاظ او دالفت بر آن حقیقت
میکند .با توجه به مطافب گذشهته نقد این دفیل هم روشن میشودر زیرا هر چند فف
به مثابه یک وجود میتواند مدافیل فراوانی داشههته باشههد اما اینها تنها مدافیل تصههوری
هسههتند .قطعا ما منکر مدافیل تصههوری برای اففاظ نیسههتیم ،اما وجود این مدافیل باعگ
نمیشهوند که دسهت از نیت صاحب سذن برداریم بلکه معتقدیم مدفو تصدیقی متن
تابع نیت متکلم است و بدون آن معنا ندارد.
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 .2-2مبهم بودن آموزه مؤلف ضمنی و نیت متن

ریکور با از دسههت دادن ملف حقیقی و قصههد و زمینه نمیتواند معنای درسههتی
برای میکی و حیثیت حکایتگری از واقع ارائه دهد ،بدون ملف معلوم نیسههت چگونه
میشهود متن درباره چیزی سهذن بگویدر مگر اینکه یک ملف ضمنی در متن در نیر
آورد .اما مراد از ملف ضهمنی چیسته آیا امری جدید و جدای از ملف واقعی است یا
در ارتهاط با آن اسهته اگر این ملف ضمنی یک امر جدید و فرضی است که نمیتوان
برای آن ثهاتی در نیر گرفت جز همان معنای سههاتتاری متنر زیرا کسههی غیر از زبان
آنجا وجود ندارد که بذواهد معنایی را قصهههد کرده باشهههد ،اما تنها به واسهههطه زبان و
سهههاتتارهای آن و بدون قصهههد و نیت واقعی ،کنش غیر بیانی و کنش از طریق بیانی
معنها نذواههد داشهههتر حا آنکه متون این کنش را در تود جای دادهاند .اگر متن از
قصد ملف واقعی سذن نگوید چگونه میتواند از عافم واقع سذن بگویده

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
111

اگر منیور ریکور از ملف ضهمنی آثاری از قصهد ملف است که همچنان در متن
با گذر زمان باقی مانده اسهت ،این قابل پذیرش است .حکایت اففاظ از قصد ملف امری
تابع قرارداد عقالیی اسهههت که گذر زمان هیچ تأثیری بر ماهیت آن نمیتواند داشهههته
باشههدر زیرا در ماهیت دالفت (که امری اعتهاری اسههت) وحد یا فاصههله زمانی فیاظ
نشهده است .پس چه اشکافی دارد در عافم اعتهار عقال اعتهار کند که متن بر قصدی که
مدتی پیش میقق شهههده اسهههت دالفت کند و این دالفت گری همراه متن باقی بمانده
بنابر این ملف ضههمنی همان ملف واقعی اسههت که تنها آن مقدار از حکایت گری که
وابسهته به قرائن تاک زمانی بوده و به قرائن متنی تهدیل نشهده است را از دست داده
اسهت .بنابر این ملف ضمنی چیزی جز همان بقای ملف واقعی در ضمن متن نیست.
این معنا از ملف ضههمنی قابل پذیرش اسههت اما موجب حیا ملف واقعی تواهد بود
نه مر آن.
 .3نسبی گرایی در هرمنوتیک ریکور

ریکور میکوشههد از نسهههی گرایی مطلق تارج شههده و ثها در فهم را در تفسههیر
متون توجیهه نمههایهد .او در بیهگ فهم متن ،فهم زبهانهههای بیگهانههه (ریکور ،پههاییز و
زمستان )219 ،4933شهکل گیری تاطره جمعی مشترک برای جامعه انسانی (ریکور،
 )14-11 ،4931و  ...ثههها در فهمهههای گونههاگون را هر چنههد کههه فهمنههدهههها تههابع
سههنتهای گوناگون زبانی و غیر زبانی باشههند ،پذیرفته اسههت ،اما میدانیم که ریکور در

 .3-1انکار وابستگی معنای متن به قصد مؤلف

/ابوالفضل ساجدی

تفسههیر تابع باورهای هرمنوتیک فلسههفی اسههت ،بنابر این هیچ گاه نمیتواند مقاومت
جدی در برابر نسهههیت انجام دهد .در اینجا عالوه بر دیدگاههای هرمنوتیک فلسههفی به
دو عامل نسهیت زای دیگر اشاره میکنیم:

 .3-2وابسته کردن کل نگری در متن به حدس مفسر و زبان معاصر او

ریکور تهیین زبهانی را تمهام تفسهههیر نمیدانسهههت بلکه بیان کرد که معنای متن
معنای جمال نیسهت بلکه هر متن میورهای اصهلی و فرعی دارد که در معانی تمامی
جمال در رابطه جزر و کل تأثیرگذار است .متن دارای ترکیب واحد و مشذ نیست
کهه بتوان از آن به عنوان ترکیب نهایی متن یاد کرد بلکه این امکان وجود دارد که یک
متن در قافبها و ترکیبهای مذتلفی یک کل و مرکب تلقی شههود .مفسههر بر اسههاس
حدس میتواند کلیت متن را به انیای گوناگون تصههور کندر یعنی انتذاش این که کدام
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به نیر میرسهد مهمترین عامل برای از دسهت دادن معیار در تفسیر و فرو افتادن
به وادی نسهههی گرایی دسههت کشههیدن از نیت ملف به عنوان یک وجود ثابت و واقعی
باشهد .ریکور به وجود معیار برای تفسیر باور دارد و میگوید باید تفسیر معتهر و نامعتهر
را بر اسهاس قو احتما تشهذی داد .سهلا این اسهت که اگر بگوییم تفسیر اف از
تفسهیر ش میتمل تر اسهت منیورمان چیسته «هرش» وقتی قو احتما را مطرح
میکند طر اضافه آن را احتما مطابقت با نیت ملف که میور تفسیر است میداند،
اما ریکور این میور را کنار گذاشهههته اسهههت و نیت متن هم بدون در نیر گرفتن نیت
ملف نمیتواند حقیقتی داشهته باشهد .بنابر این ریکور با کنار گذاشهتن نیت ملف  ،جز
معهانی زبهانی متن تکیهه گهاهی برای نقد تفسهههیر باقی نمیگذارد که این تنها در یک
مرحله از تفسهیر کار آمد است .حا سوا این است که اصال چرا باید معانی زبانی متن
در تفسهیر آن دتیل باشنده اگر تاصیت رسانهای اففاظ را فیاظ نکنیم (که ملف برای
رسههاندن نیتش از این اففاظ نه اففاظ دیگر بهره برده اسههت) آنگاه چه دفیلی دارد که در
برابر مهن جوا و زیها گرای مفسهر که دوست دارد متن را به یک نیوه جدید بذواند و
زاینهدگی در زبهان ایجهاد کنهد -همهانگونهه که ملف به اعترا ریکور این امکان را در
اسههتعاره زنده و در روایت دارد (ریکور -)11-11 ،4931 ،از نقدهای زبانی و معیار بودن
آنها سهذن بگوییمه چه بسا تفسیری که در نیام زبانی موجود جای نمیگیرد وفی پس
از ارائه و پسند موق اهل زبان به حوزه زبان اضافه شود.
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عناصهر اصلی و کدام فرعی هستند به حدس و نگرش مفسر بستگی دارد ( Ricoeur,

 )1981, 211-212این تلقی به نسهی گرایی میانجامد .دتافت عنصر حدس تواننده
و عدم امکان قمهاو در مورد حدسهای گوناگون به تاطر تساوی ساتتار زبانی متن
نسهههههت به آنها در حافی که هر تواننده احتما حدسهای گوناگون دارد در حقیقت
نسههی گرایی در فهم متن است که تنها ضابطه اش ساتتار زبانی معاصر مفسر است نه
سهاتتار زبانی معاصر صدور متن .بنابر این تفسیر متن با تغیر در عامل زمان و تواننده
متغیر تواهد بود.

نتیجه گیری
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ریکور به باورهای اصهههلی هرمنوتیک فلسهههفی چون نیریه دازاین هیدگر و امتزاج
افقهای گادامر پایهند اسههت .او ایدههای هرمنوتیک کالسههیک و رمانتیک را مورد نقد
قرار داده و به وسهیله تعامل فکری با منتقدان هرمنوتیک فلسهفی میکوشههد بر مشکل
نسههههیهت حاصهههل از آموزههای آن فائق آید .هرمنوتیک ریکور از تووریهای گوناگون
اندیشهمندان پیشهین چون زبانشهناسهی سهاتتارگرایانه سوسور ،نیریه کنش گفتاری
آسهتین ،تمایز معنا و ارجاع فرگه و پدیدار شهناسهی هوسهر متأثر میباشد .ریکور در
تووری هرمنوتیکی تود معنایی گسهترده برای متن قائل اسهت که شامل کنش انسانی
میشهههود و از این جهت هرمنوتیک او میتواند راهی برای فهم کنشهای انسهههانی که
موضههوع علوم انسههانی اسههت تلقی شههود .معنای متن از دیدگاه ریکور به تاطر فاصههله
گرفتن از ملف  ،زمینه و مذاطب اوفیه مسهتقل از ملف است و باید در مورد نشانههای
قصهدی به فهم ملف ضمنی روی آورد نه ملف حقیقی .در مورد توانندگان نیز ریکور
بر این باور اسههت که متن نسهههت به توانندگان مذتل بافقوه اسههت و دارای اسههتقال
نسهههی نسهههت به تواننده میباشههد .در نیریه تفسههیری ریکور طی نمودن سههه گام
ضهروری اسهت .4 :تهیین سهاتتاریر برای رسهیدن به معنای کنش بیانی که به کش
معنای فف در قافب زبان توجه میکند .2 .فهم ،که برای رسهههیدن به معانی قصهههدی
شههکل میگیرد .این معانی قصههدی به واسههطه اسههتقال متن از ملف تنها جایگاهش
قصهد ملف ضهمنی اسهت .ملف ضمنی در حقیقت جایگاهی جز مهنیت مفسر ندارد.
 .9تصههاحب یا به تود اتتصههاک دادنر که آترین مرحله فهم اسههت و در آن معنای
متن بر اسههاس ویژگیهای دازاین به مفسههر اتتصههاک پیدا میکند .ریکور بر این باور
اسهههت کهه نمیتوان متنی را تصهههور کرد کهه بدون تأویل قابل فهم باشهههد و با وجود

/ابوالفضل ساجدی

ویژگیههای متن و مراحهل تفسهههیر امکهان منطقی بی نهایت تأویل و مطلوبیت آن را
اثها میکند .افهته او با تأویلهای بی ضههابطه مذاف اسههت و مرحله تهیین را معیاری
برای جلوگیری از رخ دادن هرج و مرج تفسیری قلمداد میکند.

بررسی و نقد مبانی هرمنوتیکی پل ریکور  /سید محمود مرتضوی شاهرودی -ابوالفضل ساجدی -علی مصباح 

در مقام نقد ریکور میتوان سههه دسههته از نقدها را برشههمرد :دسههته او از نقدها
متوجه تفکر عام هرمنوتیک فلسههفی ریکور اسههت که شههامل :بیان پاراداوکس معرفت
شهناتتی در هرمنوتیک فلسهفی ،و بیان راه نافرجام این دیدگاه برای رسیدن به هستی
شهناسی جامع وجود انسانی میباشد .دسته دوم از نقدها متوجه مهانی مرتهط با تعری
متن و نیریه تفسهیری او اسهت .دو نقد عمده از این دسهته را میتوان اینگونه برشمرد:
 )4نقد اسههتقال معنایی متن از ملف با بیان فزوم توجه به قصههد او و نادرسههت بودن
مغافطه قصدیت و نادرست بودن نیریه فاصله مندی ریکور )2 ،مههم بودن آموزه ملف
ضمنی ریکور .دسته سوم از نقدها به بیان مالزمه ایدههای هرمنوتیکی ریکور با نسهیت
میپردازد ،همان چیزی که ریکور از آن گریزان بوده است.
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