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پرسش از چيستي هرمنوتيك، تحليل و بررسي مسائل آن

∗∗∗∗عليرضا نوروزي طلب

 : چكيده
كاربران اين واژه، .  در اثر كاربردهايي كه پيدا كرده است، معاني متعددي وضع كرده اند(Hermeneutics)براي واژه هرمنوتيك 

حوزه نقد و تفسير آثار هنري بيشترين آسيب .  به طور دقيق و روشن، بيان كنندبايد معني و مقصود خويش را از واژه هرمنوتيك
منتقدين و . هاي نظري را به خاطر ابهام در استعمال واژه هرمنوتيك و معادل هاي آن همچون تفسير، تعبير و تأويل، ديده است

 : ند كهنظريه پردازان و متفكران، همواره اين اصل را در مكتوبات خويش رعايت مي كن

معني واژه ها در كاربردهاي خود و مقصود كاربران از واژه ها، معلوم نشود، واقعه فهم به طور صريح و روشن اتفاق نمي افتد و گرا
.  مكتوبات، دچار بدفهمي متن مي شوند و تفسيرهايي مخالف مقصود نويسندگان از متن، خواهند داشتعالوه بر اين، مخاطبانِ

. تا آن جا كه بسياري از متفكران براي فهم و تفسير، ماهيتي واحد قائل شده اند. ه ها از يكديگر جدايي ناپذيرندفهم و تفسير پديد
. قابليت هاي ذهني انسان به گونه اي است كه قادر است، براي هر پديده اي، معناسازي كند يا درپي كشف معناي پديده ها باشد

هدف تفسير و فهم متن، وصول به معناي . شوندمتن ها در تفاسير، مفتوح مي.  نهاده اندچنين قابليتي را قابليت هاي تفسيري نام
. معنا، محصول فرايند فهم است. آن است

براي تفسير متن، داشتن روش، . م است و ذاتا پديده ها را تفسير مي كند موجود مفسري است كه داراي عالَ(Dasein)دازاين 
! متون، هادي مفسراند براي تفسير : و به عبارتي. در يافتن روش هاي تفسيري، هدايت مي كنندمتون، مفسرين را . الزامي است

ي و سزيرا تفسير با معرفت شنا. بررسي تعاريف هرمنوتيك و تحليل ماهيت فرايند تفسير براي هر پژوهشگري، ضروري است
پرسش از چيستي . ورت نقد هنري ظاهر مي شودي ربطي ذاتي دارد و عالوه بر اين، تفسير در عالم هنر، به صسهستي شنا

. هرمنوتيك و بررسي كليات مسائل مربوط به تفسير، درون مايه اين مقاله است

 كليدي ه هايواژ
.  هرمنوتيك، فهم، دازاين، متن، زبان، مولف، مخاطب، خواننده، معنا، تفسير

شگاه تهراناستاديار گروه مطالعات عالي هنر، پرديس هنرهاي زيبا؛ دان∗
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����� : 
فهم يا . انسان همواره جهان را با خود و خود را با جهان فهميده است. جهان، پيشاپيش، مكان استقرار و سكناي آدمي بوده است

. عقل و شعور و درك، وجه تمايز انسان با ساير موجودات است

و تغيير جهان بوده و پيوسته در گفت و گو، با خود و ديگران و جهان پيرامونش، فهم و آدمي به مدد چنين نيرويي قادر به تفسير 
بدون داوري (اين تغيير در هر حال . همواره تفسير جهان، بعد نظري براي تغيير جهان بوده است.  خود را تكامل بخشيده استةانديش

اگر تفسيرگري، ماهيت آدمي است، تفسير به مثابه . استپيوسته رخدادي است كه در حيات بشر، هيچگاه منقطع نشده ) ارزشي
مي كند؟ چه ماهيتي دارد و چگونه تحقق پيدا،رخداد فهم

ماهيت متفاوت انسان ها نشان مي دهد كه تفاسير آدمي از . انسان، چيزي به جز لحظه هاي پيوسته تفسير و تحقق فهم نيست
تا جايي كه . وت افكار و فرهنگ ها و سنن و تمدن آدمي در تاريخ بوده استاين تكثر مبداء تفا. هستي اش و جهان، متكثر است

موجودي كه با آفرينش هاي نظري و عملي، . عرصه تاريخ را عرصه تفسير و انسان را موجودي تاريخ مند در عرصه تفسير ناميده اند
قابليت هاي آدمي در ادراك زمان و مكان، .  استي پديده هاي قابل فهمنخود را و جهان را معني مي كند و پيوسته در جستجوي معا

. امكان ساختن و تفسير آفرينش هاي هنري را براي خود و ديگران فراهم كرده است

هر آنچه كه موضوع فهم آدمي قرار گيرد يا هرآنچه كه براي انتقال معنا و منظور و مقصودي آفريده شود، خواه ساخت و كار طبيعت 
متن، موضوع تفسير است اما متن چگونه . ، متن ناميده مي شود)همچون زبان به معني وسيع كلمه(ني باشد و خواه اثري انسا

آدمي و دريافت  متعالي مورد فهم و تفسير قرار مي گيرد؟ علم هرمنوتيك يا تفسير، كوششي انساني براي درك حيات طبيعي و حيات
از جمله آثار (و فراگير است كه تمام فرايندهاي طبيعي و انساني را در هر شكل دامنه اين علم آن چنان گسترده . مفاهيم اشياء است
. و به طور كلي هرگونه علم و معرفت و دانشي را به معناي وسيع كلمه در برمي گيرد) هنري و فرهنگي

 هنري، سياسي، –هنگي پرسش از ذات و ماهيت تفسير يا علم هرمنوتيك و تحليل و بررسي مسائل آن مي تواند حوزه هاي نقد فر
. اجتماعي، تاريخي، فلسفي و ديني را شفاف كرده به توسعه دانش و فهم و ارتقاء و تكامل معرفت هاي انساني بيانجامد

پرسش از چيستي هرمنوتيك، تحليل و بررسي مسائل آن
Hermeneuticsژه ها به مثابه متن همواره مورد تفسير و اب.  يا علم تأويل، روشي براي درك معناي ابژه ها به معناي وسيع كلمه است

. فهم همواره با نوعي تفسير آميخته است تا آن جايي كه فهم از چيزي را مساوق تفسير آن دانسته اند. تأويل قرار مي گيرند

 را خواهند  خاص خود معنايِ،واژگاني همچون تعبير، تأويل، تفسير و هرمنوتيك، براساس كاربردهاي زباني اي كه پيدا مي كنند
داشت و به عبارتي ديگر، هر يك از واژگان مذكور، در زمينه هاي متفاوت و در ارتباط با مباحث هرمنوتيك، معاني اختصاصي خود را 

. در كاربرد مشخصشان مي يابند

رايش، لباس ها، اشكال، تصاوير، نشانه ها، آداب و رسوم اجتماعي همچون انتخاب غذا و عادات خوراكي، آيين ها و سنن، طرز آ
گفتارها و رفتارها، اصوات، نوشته ها و به طور كلي هر پديده اي كه ساخته طبيعت يا انسان باشد، در مقام تفسير و ) كردارها(حركات 

ها كه مدام در تغيير و تبدل و زايش و گسترش و تحول انسان براي درك جهاني متشكل از صورت ها و رنگ. فهم قرار مي گيرند
. پديده ها انجام مي شود"معناداري"پس عمل تفسير با.  آنها معني مي دهد و يا آن كه معني آنها را كشف مي كنداست، به



شماره هفتم

63

نحوه استقرار آدمي در جهان به پيش زمينه هاي ذهني او شكل مي دهد و متقابال پيش زمينه ها و ساختارهاي ذهني او، به نحوه 
. ي دهد و آدمي با تصوراتش، جهان را مي سازدم تصور آدمي شكل جهان، به. سكنا و استقرارش، شكل مي دهند

علم هرمنوتيك بنيان تمام دانش هايي است كه با فهم پديده ها سر و كار ارد و عرصه فراگير آن از ساختار وجودي آدمي تا معرفت 
د و تفسير، ماهيت مشاهده آدمي را جهان براساس نحوه مشاهده آدمي تفسير مي شو. شناسي و هستي شناسي توسعه پيدا كرده است

"من ترا مي بينم يا تو به چشم من مي آيي؟".متعين مي كند

. هرمنوتيك، پيش تر در مسير تفسير جهان به مثابه كتابي مقدس گام برداشته است

پديده ها را تفسير در معناي موجود مفسري كه داراي عالم است و ذاتا (Dasein)تفسير، رويداد يا رخدادي است كه در دازاين 
مرجع تفسير "متن"است و به عبارتي ديگر،"متن"آنچه كه مورد تفسير قرار مي گيرد، به معناي كلي،. مي كند، تحقق مي يابد

هرمتن داراي ويژگي هاي مختص به خود است كه با شناخت آن مي توان روش هاي مشخص تفسيري، براي درك معناي . است
(Hans-Georg Gadamer, 1900-2002)گادامر . تفسير، هم سخني تفكر است با آنچه كه در متن ظاهر مي شود. به كار گرفت رامتن

زيبايي شناسي و " در مقاله اي تحت عنوان1964 او به سال 1. زبان اثر هنري با آگاهي هر فرد سخن مي گويد : گفته است
 انديشه ها بدانيم، اثر هنري بيرون قلمرو هرمنوتيك قرار خواهد گرفت، اگر وظيفه هرمنوتيك را ايجاد پلي ميان : نوشت"هرمنوتيك

قرار مي كند، گويي ذره اي فاصله با ما ندارد برچرا كه مستقيم، و بي نياز به هر ميانجي، با ما حرف مي زند، و گونه اي همدلي با ما 
. و با هر شكل تماس و مكالمه با آن در حكم تماس و مكالمه با خود ماست

هستي راستين اثر هنري در آن چيزهاست . اثر هنري همواره زمان حاضر خود را داراست و هر دوره اي مي تواند دوره آن باشد
 اشكال متفاوت و ،حضور اثر هنري در افق دوره هاي گوناگون. و اين توان فراسوي مرزهاي تاريخي مي رود"مي تواند بگويد"كه

".2درست هستند"هايي كه به گونه اي محدود و نسبيتأويل . متعارضي را پديد مي آورد

گرچه براي تحقق درك و دريافت متن نمي توان روشي را تبيين كرد، اما براي . هرمنوتيك، روشي براي تفسير و تأويل متن است
. الزامي است) روش تفسير و تحليل(تفسير متن، داشتن روش 

 ها و دست آفريده هاي انساني و خصوصا آثار هنري، سر و كار دارد، رجوع به براي هر روش و رشته اي كه با تأويل زبان، كنش
اشكال و ساختارهاي معنادار، همچون زبان اشارات، تصاوير، اصوات، گفتارها و نوشتارها، به منظور كشف معاني آن ها، امري ضروري 

! متن ها هادي مفسرند در تفسير : د و به عبارتيمتن ها، مفسر را در يافتن روش يا روش هاي تفسيري، راهنمايي مي كنن. است
 : مي خوانيم"ساختار و تأويل متن"در

تأويل در هرمنوتيك كهن استوار بر اين باور است كه متن به هر روي معنايي دارد، خواه ما آن را بشناسيم، خواه نشناسيم؛ و اين "
. آگاه باشيم يا نه"حضور" مي داند، جدا از اين كه ما به اينكه به هر دليل معنا را موجود و حاضر"كالم محوري"باوري است

نيت "شاخه اي از هرمنوتيك مدرن اين بينش كالم محوري را نمي پذيرد و شاخه اي ديگر معناي اصيل را مي پذيرد و آن را به
".مرتبط مي داند"مولف

 و پل (Hans-Georg Gadamer, 1900-2002)مر هانس گئورگ گادا)M. Heidegger, 1889-1976(هيدگردر شاخه اول مارتين
أله آلماني قو م(M. Chladenius, 1710-1759) هرمنوتيك جديد، و در شاخه دوم مارتين كالدنيوس (paul, Ricoeur, 1913)ريكور 

 و (Wilhelm Dilthey, 1883-1911)و ويلهلم ديلتاي (F. D. E. Scheleier Macher, 1768-1834)ارنست دانيل شاليرماخر 
 شاگرد (A. Boeckh,1785-1867) و اگوست بك(Eric. D. Hirsch, 1928)هيرش . د.  و ا(F. Ast, 1778-1841)فريدريش آست 

. اين گروه را نظريه پردازان هرمنوتيك كالسيك يا سنتي مي نامند. شاليرماخر، قرار دارند



64

اعم از كتاب مقدس به مثابه گفتار (فراتر از بررسي متون ادبي هرمنوتيك مدرن، همچون نشانه شناسي و ساختارگرايي، گستره اي 
ريچارد "]497 : 372احمدي [.به كار مي رود"علوم انساني"يافته است و در تمامي شاخه هاي) الهي يا هر نوع شعر و رمان و نوشتار

]79 : 1377ر پالم[. "نظريه فهم مناسب ترين نام براي علم هرمنوتيك است" :نيز معتقد است كه"پالمر

تأويل به معني دريافت و فهم اوليه اي است كه به متن شكل .  را گاه تفسير و گاه تأويل و تعبير ترجمه كرده اندinterpretationواژه 
يعني متن داراي . تأويل گر، متن را به گونه اي مورد تأويل قرار مي دهد كه به معناي اولي و مقصود مولف پي ببرد. داده است

تأويل، متن را داراي يك معني دانسته و به . يي واحد و قصدي است كه مولف از پي آن قصد، متن را به وجود آورده استمعنا
حوزه اي فراگير داشته و تأويل در بطن تفسير قرار مي گيرد و به عبارتي تأويل، تفسير،. عبارتي، متن داراي ماهيتي تك معنايي است

 هر يك از عبارات تفسير و تأويل به جاي يكديگر به كار گرفته مي شوند، اما معني مورد استغمال گرچه معناي. اخص از تفسير است
در هر صورت، كاربران واژه ها عالوه . هر واژه اي به اعتبار جمله اي كه آن واژه جزئي از آن به شمار مي رود، فهميده خواهد شد

. يي كه به كار مي برند، روشن كنندبرنكته اي كه گذشت، بايستي مقصود خود را از واژه ها

داند، حال آن كه ويلهلم ديلتاي، شروع و استقالل آن را از لغت هانس گادامر، نقطه آغازين هرمنوتيك را نهضت اصالح ديني مي
 هاي تاريخي شالير ماخر، متن را منبع تاريخي مي ديد كه بايد با توجه به زمينه. بر مي گرداند) 1834-1768(شناسي به شالير ماخر

نزد شاليرماخر، ماهيت فهم همان بازسازي گذشته، همدلي با مولف و راه يافتن به . و ذهنيت خاص مولف آن، تفسير و فهم شود
.  ندانستGrammaticalشالير ماخر در نفس فهميدن و ماهيت آن بحث كرد و هرمنوتيك را تنها يك فن دستوري . ذهنيت اوست

ي كه شالير ماخر در زمينه فهم متن و گفتار گشود، مي تواند مبنايي براي همه حوادث تاريخي و حتي از نظر ديلتاي، افق جديد
. 3واقعي خويش، با شاليرماخر آغاز مي شودو  هرمنوتيك در معناي اصيل ،از اين رو. مطلق علوم انساني باشد

. دانست) 1546-1483(بري مارتين لوتركينگ آلماني مبدا تاريخي هرمنوتيك را در دنياي مسيحيت بايد نهضت اصالح ديني به ره

-Chladenius,1710(كالدنيوس.صرفاً تصوري منطقي ازهرمنوتيك به دست مي داد و آن را به منطق ملحق مي گرد"دان هاور"

م بشري، بنيان  هرمنوتيك عام يا نظريه تفسير را از منطق جدا كرد و در كنار منطق، آن را به عنوان علمي كمكي براي عل)1759
. تفسير در خدمت اثبات صدق يك عبارت نيست، بلكه در پي رفع ابهام متن است. نهاد

تفسير كردن، در. از طرفي، چون فهم، اعم از تفسير است، در برخي موارد نيازي به تفسير وجود ندارد، زيرا ابهامي در كار نيست
تفسير با كشف معنا سرو كار دارد و در پي صدق يا كذب معنا نيست و هيچ . دمعناي وسيع كلمه، بر شناخت معنا از نشانه داللت دار

]82-73،79-71 : 1380،واعظي[. حكم ارزشي يا اخالقي صادر نمي كند

حوزه هرمنوتيك كتاب مقدس به طور اخص وگفتار و نوشتار به طور اعم، از مهمترين و گسترده ترين حوزه هاي تفسير متون به 
قواعد تفسير كتاب مقدس به ساير متون، همچون متون ادبي، نقاشي، موسيقي و هنرهاي نمايشي تسري پيدا كرده . شمار مي رود

در . است و تحليل گران آثار هنري با بهره گيري از قواعد عمومي تفسير متون مقدس، به تبيين بنيان هاي نقد هنري پرداخته اند
هرمنوتيك كتاب مقدس از كالدنيوس در قرن هجدهم تا شالير ماخر و سپس  :ممي خواني"هرمنوتيك فلسفي و نظريه ادبي"كتاب

 و ديگراني كه پيش از او به سر مي بردند، هرمنوتيك عام و جهان شمول پديد )Ernesti(كالدنيوس، همانند ارنستي . تا روزگار ماست
 چنين 1742كالدنيوس در سال .  خود خارج ساختنياورد، بلكه هرمنوتيكي ايجاد كرد كه مشخصاً كتاب مقدس را از دايره شمول

تالشهاي زيادي در گذر بسيار سال مصروف گردآوري قواعدي مناسب براي تأويل كتاب مقدس شده است، اما هرمنوتيك  : نوشت
واعدي كه كتابهاي مقدس، فعل خداوند هستند، و بسياري از ق.  به تنهايي مسئله را حل نمي كند]كار[به حق اذعان دارد كه اين 

اين . وحي نقادي خاص خود را دارد. ممكن است در مورد آثار بشري كاربرد داشته باشد، در اينجا به هيچ وجه كاربرد ندارد
كالسيك و هم به عنوان استاد غه م فقه اللل كه هم به عنوان عا-فرق گذاري ميان انواع چندگانه هرمنوتيك، وقتي شالير ماخر
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در حال حاضر هرمنوتيك عام به منزله صناعت " : نيم قرن بعد، آنرا مورد توجه قرار داد همچنان برقرار ماند-تالهيات مشهور اس
]228 : 1381،واينسهايمر[".فهم وجود ندارد، بلكه آنچه هست فقط انواعي ازهرمنوتيك هاي تخصصي است

 مبتني بر تمام گرايش هاي تخصصي هرمنوتيك.  چيزي است نتيجه تأويل از تكيه دارد و به عبارتي، هر حكمي بر تأويلهر حكمي
واينسهايمر . نمي توان اصول و قواعد و روشهاي هرمنوتيك خاص را تبيين كرد"علم هرمنوتيك عام"بدون. هرمنوتيك عام است

وي محرك آن به جانب هرمنوتيك گادامر از پاره اي جهات مهم، با هرمنوتيك شالير ماخر فرق دارد، اما از حيث نير" :نوشته است
در حقيقت، گادامر دامنه هرمنوتيك فلسفي را وراي فقه اللغه و الهيات تا فهم هر چيزي . كليت و عموميت فرقي ميان آنها نيست

 مربوط به كتاب  به نظر مي رسد كه مسئله آن نحوه تاويل كه مشخصاً- سطح هرمنوتيك عام–در اين سطح . دهدگسترش مي
علماي "گادامر هشدار مي دهد كه. با اين حال در واقع امر، واقعيت كامالً عكس اين است. زايل مي شودمقدس است به كلي 

 فهم آن مطلقاً پژوهش علمي يا عالمانه در ،بنابراين. الهيات هرگز نبايد فراموش كنند كه كتاب مقدس ابالغ الهي رستگاري است
 است كه جميع نوشته هاي ديگر ل متون كتاب مقدس دقيقاً تابع همان شرايطيزماني نوشت، تأوي"بولتمان".زمينه معناي آن نيست

 فهمي غير از آن شرايط صوري و زيرا مسئله اين است كه آيا هر نوشته اي تابع شرايط. اما معناي اين حكم مبهم است. تابع آنند
 كه شرايط فهم - بر حق بوده باشند– پيش از او -راگر بولتمان و شالير ماخ". 4عامي كه بايد در مورد هر متني برآورده شود نيست

شرايط فهمي  : شود در اين صورت لزوماً وارونه سازي گادامر نتيجه مي-كتاب مقدس با شرايط فهم نوشته هاي ديگر يكسان است
]229 : 1381،واينسهايمر[. كه بر كتاب مقدس حكم فرماست بر هر متني حاكم است

آيا امكان فهم عيني به معني امكان مطابقت فهم مفسر با معناي . و هميشه مطابق معناي واقعي متن نيستفهم مفسر از متن لزوماً 
متن آن گونه كه مقصود مولف بوده است، وجود دارد؟ مجادله اصلي دو گرايش هرمنوتيك سنتي و هرمنوتيك فلسفي بر سر اين 

مفسر براي . است) رايطي كه مفسر و متن هر دو در آن استقرار دارندبه واسطه ش(مفسر هماره در معرض بد فهمي متن . سئوال است
را مورد ) در زمينه اي كه در آن قرار گرفته( درك فهم تفسيري خود از متن، نخست بايستي شرايط ذهني خويش و موقعيت متن 

ه متن دانست كه خود، هرمنوتيكي نسبت ب"پيشاهرمنوتيكي"چنين موقعيتي را مي توان موقعيتي. بررسي و نقد و تحليل قرار دهد
.  مرحله اي مي توان از تفسير متن و چگونگي مواجه مفسر با متن براي عمل تفسير سخن گفتنپس از عبور از چني. است

فهم "گادامر تصريح مي كند كه شالير ماخر هرگز به بي پايان بودن فهم ملتزم نشد، زيرا از : مي خوانيم"درآمدي بر هرمنوتيك"در
. 5داندسخن مي گفت و كسي كه متن را براي فهم كامل، قابل مي بيند، تفسير متن را پايان پذير مي"مل از متنكا

 نمي داند، حال آن است وذهنيت و مراد مولف را ناديده مي گيرد و هدف تفسير را فهم مراد مؤلف"مفسر محور"هرمنوتيك فلسفي
"مؤلف محور"به عبارت ديگر، تفسير از نظر او بايد. استمؤلفزي ذهنيت و فرديت كه از نظر شاليرماخر، رسالت هرمنوتيك بازسا

هنرمند، نقشي اصلي و اساسي در ايجاد ساختار هنري و  : اگر موضوع تفسير، اثري هنري باشد، اين نكته بسيار اهميت دارد كه. باشد
ائم به ذات و مستقل از هنرمند و نيت او، داراي معناست يا متن دارد، اما پس از تحقق متن يا اثر هنري، موجوديت تحقق يافته، ق

امكانات بالقوه اي از معاني را در درون خود دارد، مفسر با رويكرد به متن، معنا يا معاني را از متن دريافت مي كند و چيزي به نام نيت 
ف معناي متن است نه آنچه كه آن را قصد و در نتيجه، هدف از تفسير، كش. هنرمند يا مولف، فاقد موضوعيت، در تفسير متن است

. نيت مولف از متن، دانسته اند

)consciousness(معنا . را از چيزي در متن قرارداده است و به عبارتي، معنا به آگاهي او تعلق داشته است"معنايي"هنرمند، آگاهانه

معناي متن و دريافت مفسر از . مفسر مي گذرد، خلط كردنبايد بين آگاهي مؤلف از معنا و آنچه كه در آگاهي . موضوع آگاهي است
. معناي متن، يكي نيست
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تاكيد وي بر امكان ارائه .  از مدافعان سرسخت عيني گرايي در تفسير متون است1928اريك دونالد هرش، متفكر آمريكايي، متولد 
يص تفسير معتبر از نامعتبر، او را در مقابل تمايالت فهم عيني از متن و لزوم دستيابي به فهم معتبر و وجود معيارهايي براي تشخ

. نسبي گرايانه و شكاكيت تفسيري قرار ميدهد

هرش از تعيين معنايي متن و لزوم توجه به قصد مولف و امكان طرح بحث اعتبار در تفسير دفاع مي كند، دو كتاب مهم هرش اعتبار 
بنا به اظهار ريچارد پالمر اعتبار در تفسير نخستين . نام دارد) 1976ه در چاپ شد(و اهداف تفسير ) 1967چاپ شده در (در تفسير 

. 6تاليف تمام عيار درباره هرمنوتيك عام به زبان انگليسي است كه اصلي ترين آراي هرش در آن آمده است

معناي " است در برابرآنچه در دنياي ذهني مفسر درباره متن مي گذرد، پاسخ و عكس العملي" : معتقد است كه(Hirsch) هرش 
معناي واحد و ثابت اين قابليت را دارد كه اشخاص مختلف آن را . و اين معنا قائم به آگاهي مولف است"لفظي
زيرا . معناي متن هيچگاه تغيير نمي كند. داندمتن را داراي معنايي غيرقابل تغيير مي"هرش".7 قراردهند)intention("التفات"متعلق

التفات هاي بعدي مولف به متن نيز همان قصد و التفات نخستيني كه . ده استرين مولف، متن را به وجود آوقصد و التفات نخست
چيز ) متن(معناي متن يك چيز است و تجربه هاي معنايي درباره آن. متن را به وجود آورده نيست و متفاوت با معناي متن است

. ديگري است و نبايد اين دو را به هم آميخت

مولف مي تواند درباره معناي متن كه دستاورد قصد و التفات خود وي است، تجربه هاي " :مي خوانيم"مدي بر هرمنوتيكدرآ"در
متفاوت معنايي داشته باشد و نسبت به متن خويش، حاالت و احساسات متفاوت و متضادي از خود بروز دهد و حتي متن خويش را 

وال، معناي متن تغيير نكرده است، بلكه آگاهي مؤلف و نگرش ذهني او نسبت به آن دچار در همه اين اح. مورد طرح و انكار قراردهد
واعظي، (".اين امر به بازخواني مجدد متن به دست مؤلف منسوب است و ربطي به تعيين هويت معناي متن ندارد. تغيير شده است

1380 : 465-466(

چيستيِ تفسير 
 دانش تخصصي مربوط به موضوع تفسير خود، قادر به قدم گذاشتن در وادي تفسير هيچ مفسري بدون دانش عمومي تفسير و"

".نيست

آنها به نيروي تخيل خالق و قواي ادراكي . آثار و پديده هاي موجود در عالم هستي، همواره مورد فهم و تفسير آدميان بوده اند
ه نيروهاي ناديدني نسبت داده و تحوالت و تغييرات در خويش عالم هستي را نظاره مي كردند و كنش هاي موجود در جهان را ب

تاريخ زندگي بشر حاكي از تفسير و تبيين جهان در قالب روايات . طبيعت را معلول اراده و خواست امور نامحسوس مي دانستند
 سرشت ذاتي انسان است گويا كه تفسير،. هيچگاه به طور دقيق نمي توان مبدا تاريخ تفسيرگري انسان را نشان داد. اساطيري است

. تعريف كنند، تعريفي همواره صادق از انسان كرده اند"موجود مفسر"كه هيچگاه از او مفارقت نداشته است اگر انسان را به عنوان
لفظ تفسير نيز داراي الفاظ مشابهي است كه در زبان فارسي بر اساس نوع مقاصد گويندگان و نويسندگان، معاني عام يا خاصي پيدا 

در جوامعي سنتي با فرهنگهاي گوناگون و متنوعي كه به هر يك از اين جوامع، هويتي خاص بخشيده، واژه ها داراي بار . كرده است
نشانه هاي آوايي، (معنايي مربوط به سنتي اند كه زبان به معني بسيار گسترده و عام و زبان به معني زبان گفتاري و نوشتاري

از طريق . آثار هنري و فرهنگي هر ملت، زبان سنت آحاد ملت به شمار مي رود. امل آن سنت استحافظ و نگهدار و ح) نوشتاري
. فهم و تفسير اين زبان است كه فرهنگها امكان مكالمه با يكديگر را پيدا مي كنند

فهم و تفسير را مقوله اي پس تفسير آثار و پديده هاي انساني و طبيعي امري اجتناب ناپذير است تا آنجا كه عده اي از متفكران، 
اين نكته حاكي از اهميت بنيادين تفسير . واحد معرفي كرده اند و گروهي ديگر تفسير را نتيجه فهم و فهم را نتيجه تفسير دانسته اند

. به عنوان محور و مركزيت هستي انسان و موجوديت انسان و عوالم انساني است
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. بعيد به نظر مي رسد كه اين انعكاس، بدون تفسير، امكان پذير باشد. كس مي شودعالم انسان، عالمي است كه هستي در آن منع
حتي در عالم شهود و معرفت عرفاني، مفسر و تفسير و موضوع تفسير به وحدت و يگانگي و اتحاد نايل مي شوند و از اين گذشته، 

ر هنري، با آنها به وحدت و موانست و همدلي برسد و آنها مفسر مي كوشد كه با تفسير پديده هاي طبيعي يا آثار انساني و خصوصاً آثا
آنچه كه در اين اوراق نوشته مي شود، رقم يا . پس تفسيرگري ركن ركين و اس و اساس انسانيت انسان است. را از آن خويش سازد

ن را بر اساس تفسير خويش نوشتار نويسنده اي است كه از تفسير او حكايت مي كند و آن كس كه اين نوشتار را مي خواند نيز آ
. يگانه شود) خواننده(با دريافت مخاطب ) نويسنده(معلوم نيست كه قطعاً نيت مؤلف . مي خواند

اگر انطباق تفسيرها صورت پذيرد گويا كه انطباق فهم ها تحقق يافته و معنا آشكار شده و خواننده مقصود و نيت نويسنده و به 
)F. Nietzsche(نيچه . دست يافتن به چنين آرزويي، محرك مفسر براي عمل تفسير است. افته استعبارتي معناي قصد شده را دري

پس تفاسير به جاي آن كه  اگر چنين چيزي اتفاق افتد]78 : 1362،نيچه[".متن ها در زير تفسيرها گم مي شوند" :گفته است
در صورتي كه معناي لغوي واژه تفسير، آشكار كردن و . ن مي كنندآشكار كننده متن ها باشند، متن ها را در پوسته ضخيم خود پنها

. انهدام تفسيرها در اقتدار متن! معاني متن ها در تفاسير، مفتوح مي شوند و شايد تفاسير در متن ها مدفون مي شوند. افتتاح متن است

معني تفسير، تأويل و تعبير
پيدا كردن و واكردن خبر پوشيده و با لفظ كردن .  بيان نمودن معني سخنپيدا و آشكار كردن و. هويدا كردن، ترجمان : تفسير
در اصل به معني آشكار ساختن و هويدا . شرح كردن غامضي را. گشاده كردن. شرح و بيان. بيان و آشكار كردن چيزي. مستعمل

است و آن نام چيزي "تفسره"مادهبه گفته برخي از . به معني ظهور و كشف"فسر"كلمه تفسير مصدر باب تفعيل است از. كردن
. است از ماده اسفرالصبح يعني بامداد روشنايي بخشيد"سفر"مقلوب. است كه پزشك بدان بيماري را تشخيص دهد

. غوامض سخن به طور كليآشكار كردن . بيان ادراك معاني و حقايق قرآن. كشف كردن ظاهر قرآن. شرح كردن كالم خدا را
 كشف ظاهر قرآن است و تاويل رتفسير را بعضي اين طور معني كرده اند كه تفسي : نفائس الفنون آردصاحب  : تفسير و تأويل

و بعضي ديگر گفتند تفسير . كشف باطن و بعضي ديگر گفتند تفسير آن است كه به روايت تعلق داشته باشد و تأويل آنكه به درايت
ند هر چه ادراك بشر در معاني و حقايق آن برسد تفسير است و هر چه و بعضي ديگر گفت. محكمات را باشد و تأويل متشابهات را

و طايفه ديگر گفتند ".و ما يعلم تأويله اال اهللا و نگفت و ما يعلم تفسيره اال اهللا"نرسد تأويل خوانند و به همين جهت خداوند فرمود
عضي ديگر گفتند تفسير بيان حقيقت است و تأويل و ب. تفسير آن است كه در او خالف نكرده اند و تأويل آنكه خالف كرده باشند

. تفسير آن است كه در او به غير از يك وجه نيامده باشد و تأويل آن است كه در وجوه بسيار آمده باشد. بيان مقصود

 معاني و جمله ها راغب گويد تفسير اعم از تاويل است و اكثر استعمال تفسير در الفاظ و مفردات آن است اما استعمال تاويل بيشتر در
 كه تفسير در همه موارد خواه كتب آسماني و خواه جز آنها استعمال ياست و اغلب درباره كتب آسماني تأويل به كار رود، در صورت

و تأويل معني باطن لفظ است "راه"به"صراط"تفسير بيان وضع بر سبيل حقيقت يا بر طريق مجاز است مانند تفسير كلمه. شود
برخي برآنند تفسير كردن قرآن براي كسي كه در دانشهاي مورد نياز مفسر جامع باشد . به معني رجوع به عاقبت امر"اول" ازذخوأم

اصول . اصول دين يا كالم. )تجويد(بديع علم قراآت . بيان. معاني. اشتقاق. تصريف. نحو. لغت :  دانش است15رواست و علوم مزبور 
. فهم معاني است. غايت تفسير. دانش موهبت. مبهم و مجمل. احاديث مبين تفسير. فقه. منسوخناسخ و . اسباب نزول و قصص. فقه

. تفسير، روشن كردن سخن پوشيده و مبهم است
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معني . تفسير كردن سخن را. ظاهر كردن معناي حقيقي روياهاي فوق الطبيعه. بيان كردن خواب را و آگاه كردن از انجام كار: تعبير
. تفسير و تاويل و بيان و توصيف و گزاره و گزارش. الفاظ درآوردنرا به گونه 

)حافظ(تعبير رفت و كار به دولت حواله بودديدن به خواب خوش كه بدستم پياله بود
. بيان كردن به عبارت ديگر كه واضح تر باشد تاويل و تفسير و شرح و بيان : تعبير كردن

)خاقاني(ر شوم وصل تو تعبير كنمبيدادر خواب شوم روي تو تصوير كنم
.  به عبارت درآوردن، به سخن آوردن، خواب را تفسير كردن آمده استتعبير به معنيِ

است كه در لغت به "اول"مشتق از. برگرداندن به چيزي. بازگشت كردن از چيزي. تأويل چيزي را به چيزي، بازگرداندن آن : تأويل
در اصطالح، . تأويل كالم، بيان كردن آنچه كالم بدان باز مي گردد.  و تقدير و تفسير آنتأويل سخن، تدبير. معني رجوع است

 گردانيدن كالم ،پس تأويل. است"اول"گردانيدن كالم از ظاهر به سوي جهتي كه احتمال داشته باشد و گويند كه تأويل مشتق از
تأويل در نزد علماي علم اصول مرادف تفسير است و به . ردنتفسير ك. باشد به سوي اول و بيان كردن از عبارتي به عبارت ديگر

در شرع بازگرداندن لفظ از معني ظاهر به معني احتمالي . تأويل اخص از تفسير است. قولي تأويل ظن به مراد و تفسير قطع بدانست
نست و به قولي تأويل بيان يكي از تأويل ظن به مراد و تفسير قطع بدا. آن است به شرط آنكه محتمل را موافق كتاب و سنت بيابند

و به قولي مشتق از ايالت به معني سياست . محتمالت لفظ و تفسير بيان مراد متكلم است و بيشتر تأويل دركتب الهي به كار رود
ته است ديگري گف. تفسير اعم از تأويل است : راغب گويد. است بدين معني كه سخن را تدبير كنند و معني را به جاي خود بگذارند

تفسير بيان لفظي است كه جز به يك وجه محتاج نباشد و تأويل توجيه لفظ به يكي از معاني مختلفي است كه بدان متوجه است بر 
. و تأويل ترجيح يكي از معاني محتمل است بدون يقين و شهادت] تفسير معني قطعي لفظ است[. حسب ادله اي كه آشكار باشد

و تأويل تفسير باطن لفظ است و مأخوذ است از اول و آن بازگشت بود . ع لفظ است، حقيقت بود يا مجازتفسير بيان وض : ثعلبي گويد
. تفسير به روايت تعلق دارد و تأويل به درايت. به عاقبت كار، پس تاويل اخبار از حقيقت مراد است و تفسير اخبار است از دليل مراد

. شرح خواب و رويا كه نام ديگرش تعبير است

. توجيه، گرداندن كلمه يا سخن به ديگر معني جز معني ظاهر آن. بيان كردن و شرح و تفسير نمودن و ترجمه كردن : أويل كردنت
 : در فرهنگ فلسفي نيز لغت تاويل و تفسير اين چنين مورد شرح و توصيف قرار گرفته است]5544،5952،6003 : 1373دهخدا [

Anagogic interpretationبازگرداني : تأويل

. اگر گفته شود فالن چيز را تأويل كرده يعني آن را به اصل اول خود بازگرداند. تأويل مشتق از لفظ اول و به معني بازگردان است
. تأويل نزد علماي الهي به معني تفسير كتابهاي مقدس به نحو رمزي يا مجازي است براي اينكه معاني پنهان آنها را كشف كند

عبارت است از گرداندن لفظ از معني ظاهري آن به معنايي كه در لفظ پنهان و در نظر مفسر، موافق تأويل در شرع: جرجاني گويد
اگر بيرون آورن پرنده از تخم اراده شود، ] يخرج الحي من الميت[".مرده بيرون آورداز زنده را " :مثالً در آيه. كتاب و سنت باشد

) تعريفات(. ن از كافر يا عالم از جاهل اراده شود، تأويل استتفسير است و اگر بيرون آوردن موم

ت به مجاز تبديل كنند به نحوي كه اين تبديل بر خالف عادت قيقتأويل عبارت است از اينكه مدلول لفظ را از ح" :ابن رشد گويد
ارن آن و اشيايي از اين قبيل كه در تعريف جاري در زبان عربي نباشد، مثالً تسميه چيزي به شبيه آن، يا سبب آن، يا الحق آن، يا مق

؛ و اگر چنانچه بعضي گفته اند شريعت، به موجب اختالف سرشت )فصل المقال("انواع سخن مجازي متداول است، جايز نيست
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 داللت مردم و استعداد آنها در تصديق به حقايق، داراي ظاهر و باطني باشد بناچار متن كتاب مقدس را بايد به طريق تأويل، از
. ظاهري به داللت باطني تبديل كرد

معني ظاهري الفاظ عبارت است از امثال و حكمي كه براي معاني ذكر شده است، معني باطني عبارت از معاني پنهاني است كه فقط 
در . و نيز تأويل به معني روشي است كه تعارض بين ظاهر و باطن سخن را برطرف مي كند. براي اهل برهان قابل درك است

، تأويل مترادف استقراء است و عبارت است از بحث در علل اشياء و در گذشتن از آنها و رسيدن به علت اولي، "اليب نيتس"نظر
. آنچه فيلسوف استقراء مي نامد، حكيم الهي تأويل مي نامد؛ و مقصود از هر دو روش شناخت باطن اشياء است. يعني خداوند

Explication)گزارش(تفسير 

به اين معني كه در سخن پوشش و خفائي وجود داشته باشد كه بخواهد آن را ) جرجاني(تفسير در اصل به معني كشف و اظهار است 
فرق تفسير و ايضاح اين است كه تفسير اعم از ايضاح است، زيرا براي تفسير چيزي كافي است . برطرف كند و درون آن را بنمايند
ته تر باشد، ذكر كنند در حالي كه ايضاح چنين نيست؛ زيرا ايضاح نزد اهل فن اين است كه در سخن كه مرادف آن را كه اندكي شناخ

فرق تفسير و تأويل اين است كه تفسير ) تهانوي(ابهام و خفايي وجود داشته باشد كه براي توضيح آن سخن ديگري آورده شود 
ود تا ظاهر و باطن عبارات را با هم فرق دهد و يا معني ظاهري را بيشتر در توضيح الفاظ، و تأويل در توضيح معاني به كار مي ر

و روش . هدف و مقصود از تفسير فهميدن و فهماندن و درك معقوليت شيء است. ناديده مي گيرد و به معني باطني آن توجه دارد
است، معلوم و آنچه خفي است، آشكار آن اين است كه مدلول لفظ را توسط الفاظي روشن تر و آشكارتر معلوم كنند، تا آنچه مجهول 

تفسير يا . كلمه را يا عبارت را يا مسأله را تفسير كردم، يعني مطالب و داللت هاي آن را توضيح دادم : شود، مثال گفته مي شود
زمه مبادي توضيح حقيقت علم اين است كه اثبات كنيم كه اين حقيقت، مندرج در حقايق شناخته شده ديگر است و يا اين حقيقت، ال

زيرا شمول و تضمن قضايا، چيزي است و . الزم نيست حقايق تفسير كننده اعم از حقايق تفسير شده باشد. بديهي ضروري است
. عموميت چيز ديگريست

ن تأثير زيرا تعليل عبارت است از انتقال ذهن از موثر به اثر و يا نشان دادن عليت شيء خواه اي. است) علت يابي(تفسير اعم از تعليل 
اين ) يا تحديد(فرق تفسير و تعيين . پس هر تعليلي تفسير و توضيح است؛ اما هر تفسيري تعليل نيست. و عليت كامل باشد يا ناقص

است كه محمولي كه به موضوع بسيط افزوده مي گردد، اگر معني آن تغيير نكند، تفسير آن موضوع است، اما اگر مفهوم آن تغيير 
،صليبا[. و نيز تفسير به معني شرح لغوي و ديني متون مخصوصا متون ديني و مذهبي است. يد يا تخصيص استدحكند، تعيين يا ت

1366 : 206،243،244[

تأويل عبارت از آن  : صاحب تفسير الميزان نوشته اند. لفظ تأويل در قرآن كريم، كتاب آسماني مسلمين قريب شانزده مورد آمده است
كه تكيه گاه و مستند بيانات قرآني بوده از حكم و مواعظش گرفته تا آياتي كه متضمن بيان حكمت است، حقيقت واقعيه اي است 
بلكه براي . مي گويند مخصوص دسته معيني از آيات نيستو نيز روشن شد كه اين حقيقت كه او را تأويل. تمامي بر آن استناد دارد

همچنين روشن شد كه آن حقيقت از قبيل مفاهيم و مدلولهاي الفاظ قرار. شدتمامي آنها اعم از محكمات و متشابهات ثابت مي با
نمي گيرد، اينكه خداوند متعال آن را در قيد الفاظ كشانده براي اين جهت است كه تا اندازه اي آن حقيقت و مطلب را به ذهن بشر 

. نزديك كرده و آشنا نمايد

حقيقت متعاليه جنبه مثال را داشته و مي خواهد كه به نحو داللت مثال بر ممثل، آن به عبارت ساده تر الفاظ آيات قرآن نسبت به آن 
 : چنانچه آيه شريفه. و اال آن حقيقت باالتر از آن است كه در قالب الفاظ قرار گيرد. حقيقت و مطلب را به فهم شنونده نزديك نمايد

]4رف، آيه سوره زخ[.  في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلكم تعقلون و انهوالكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربياً
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همانطور كه در . براين معنا داللت صريحي دارد و هم چنين در آيات ديگر قرآن تصريحات و اشاراتي به همين مطلب وجود دارد
ا به معنايي استعمال  تمام–سابق توضيح داديم، مواردي كه قرآن شريف لفظ تأويل را استعمال كرده كه قريب شانزده مورد است 

شده كه ما به آن اشاره نموديم و اينكه در اعصار اخيره شهرت پيدا كرده كه تأويل را به معناي خالف ظاهر اطالق مي كنند 
، استعمالي است كه پس از نزول قرآن پيدا شده و شهرت يافته است و بياني بودن مدرك و )همانطور كه در متن فوق آمده است(

]49ص  : 3 ج ؛1363،طباطبايي[".تبدون دليل اس

از اين بحث نتيجه گرفته مي شود كه حقيقت و واقعه اي محقق شده و معنايي وجود يافته و موجوديتي به بركت وجود، موجود شده 
 قرآن الفاظ آيات"كه الفاظ به نحو حقيقي قادر به آشكار كردن مستقيم و بالواسطه آن حقيقت يا حقايق نيستند و به عبارت متن

نسبت به آن حقيقت متعاليه جنبه مثال را داشته و مي خواهد كه به نحو داللت مثال بر ممثل، آن حقيقت و مطلب را به فهم شنونده 
 :چند نكته اساسي از اين بحث دريافت مي شود".نزديك نمايد، و اال آن حقيقت باالتر از آن است كه در قالب الفاظ قرار گيرد

. طب به حاق آن حقيقت نزديك شود، از تفسير يا تأويل متن گريزي نيستبراي آنكه مخا. 1

. آنچه كه بايد مورد تأويل قرار گيرد مجموعه عبارات گفتاري يا نوشتاري متن است. 2

. تأويل، هيچ گاه نبايد برخالف ظاهر متن باشد و به عبارتي بين تأويل و ظاهر متن وجود سنخيت و وحدت، شرطي الزامي است. 3

يعني الفاظ و عبارات مورد استعمال مفسر يا . تأويل متن جبرا در قالب الفاظ تحقق پيدا مي كند و تأويل، نبايد مبهم تر از متن باشد. 4
تأويل كننده متن بايد از آن چنان وضوح و روشني اي برخوردار باشد كه درك متن را آسان كند نه آنكه تفسير يا تأويل، خود مبدل 

نكته مهمي كه بايد بدان توجهي اساسي داشت، اين . ، و مفسر و مخاطب، گرفتار تسلسل تأويل ها شوند"ازمند به تأويلمتن ني"به
است كه تصاوير و الفاظ، يقينا در متوني كه قصد ابالغ پيام دارند، خواه متون نوشتاري و خواه متون تصويري، نشانه اند و نشانه ها، 

اگر نشانه ها را دال و مدلول هاي جدايي ناپذير از يكديگر، تشكيل . نه هاي فاقد معنا و پيامنشانه هاي چيزي هستند نه نشا
 هنرمند بي –يعني مولف . مي دهند، پس نشانه ها براي خويشتن و در خويشتن نيستند و از پي محاكات معنايي، تحقق يافته اند

موع نشانه هاي ساده يا تركيبي و پيچيده و داراي تسلسل و توالي، منظور و جهت دست به ابداع يا خلق نشانه ها نزده است و از مج
مساله اصلي هرمنوتيك روش دست يافتن به قصد مولف و معنايي است كه مولف آن را در متن تعبيه كرده . قصدي داشته است

. است

اما همه . دن نيت مولف يا هنرمند نخواهد داشتبراساس اين استدالل، مفسر يا تأويل گر در فرايند تأويل متن، هدفي جز آشكار كر
بسياري از متون هنري قصد ابالغ قصد يا نيت يا معنا و موضوعي را ندارند و يا آنكه پيام . متون از چنين موقعيتي برخوردار نيستند

زي كه در آن هدف نظير متون موسيقايي و متون نقاشي و مجسمه سا. رساني در آنها امري انضمامي و فرعي به شمار مي رود
 يا شكل زيباي هنري است و مولف تمام سعي خود را بر اين امر متمركز كرده است تا متن (Form)هنرمند معطوف به ايجاد فرم 

هنري را از قيدهاي ابالغي و حامل پيام و روايت و بيان واقعه اي خاص يا وقايع به نحو كلي، رها كرده و صرفا هنر خود را معطوف 
. صورت ناب هنري و فرماليسم محض كرده استبه ابداع 

از بحث، اين نتيجه حاصل مي شود كه متن يا اثر هنري در شيوه بيان، مفسر را راهنمايي مي كند تا روش تفسيري خويش را 
يت و زيرا اگر روش تفسير، منطبق بر متن نباشد، فهم نهايي متن كه نتيجه تفسير است، فاقد سنخ. منطبق بر متن، ترسيم كند

 تجسمي، از پي ضرورت ابالغ پيام و معنايي ايجاد شده است -هماهنگي با متن خواهد شد متون ديني، اعم از نوشتاري يا تصويري
يعني تفاسير گذشته، راهنماي مفسر امروز براي . كه مفسر اين متون را براساس تاريخ تفسير اين متون، مالحظه و تفسير مي كند

نمي توان متون را ابتدا به ساكن و فارغ از تفاسير گذشته، مورد ) به معني اكنون(كر است كه در حال حاضر شايان ذ. تفسير متن است
 : اين نكته مفسر را آگاه مي كند كه. تفسير قرار داد
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. تفاسير همواره سير تاريخي و سيال داشته اند و همچنان امكان تفسير متن، گشوده است. 1
.  حال و تفاسير حال، تفاسير آينده را همواره مورد تأثير قرار مي دهندتفاسيرگذشته، تفاسير. 2
اگر تعريف ارسطويي را در مورد انسان كه حيوان ناطق است، بپذيريم و نطق يا فهم را ماهيتا با تفسير، يگانه و غير قابل انفكاك .3

. از يكديگر بدانيم، مي توان انسان را اين گونه نيز تعريف كرد
چون انسان ذاتا موجودي محدود است و فهم او نيز محدود، پس تفاسير او نيز محدود به ميزان درك و ".ن، حيوان مفسر استانسا"

. در نتيجه هيچگاه مفسر نمي تواند ادعا كند كه تفسير او تفسيري مطلق از متن است. علم او نسبت به متن يا موضوع تفسير است
. ن را تفسيري محدود به حدود دانش و فهم خود معرفي مي كندبلكه مفسر آگاه، تفسير خود از مت

كساني كه در دلهايشان اضطراب . آيات قرآن به دو دسته محكمات و متشابهات قابل تقسيم است : در تفسير الميزان مي خوانيم
متشابهات . كسي تأويل آن را نمي دانداست آيات متشابه را دنبال مي كنند تا فتنه برانگيزند و تأويل به دست آورند با اينكه جز خدا 

 محكمات، مرجع ]33:همان[. الفاظ داللت به معناي خود دارند. با رجوع به محكمات تشابهشان رفع شده مراد از آنها معلوم مي گردد
آيات متشابهه را .  آيات محكمه آن آياتي است كه در داللت كردن به مدلول خود هيچ گونه قصوري ندارند]34:قبلي[. متشابهات اند

آن آياتي مي شود "متشابهات".اشخاص منحرف به منظور گمراه كردن مردم و نائل شدن به تأويل قرآن، اخذ كرده دنبال مي كنند
و اين تشابه . كه در نظر ابتدايي مصداق و مدلول واقعيتش براي سامع روشن نيست، يعني با معاني و مصاديق ديگر اشتباه مي شوند

رجوع داده معاني واقعي هر يك را روشن كنيم، كه پس از معلوم شدن خود اين "محكمات"هست تا وقتي كه آن را بهبه حال خود 
تصريح شده كه خداوند بركرسي "5 طه –الرحمن علي العرش استوي " :مثال در آيه. آيه متشابهه برگشته آيه اي محكمه مي شود

رديد حاصل مي شود و برايش معناي حقيقي آن روشن نيست، ليكن وقتي به مانند قرار گرفته است، در نظر ابتدايي براي شنونده ت
رجوع شد، معلوم مي شود كه استقرار خداوندي برعرش، نحوه ) خداوند شبيه چيزي نيست("11 شوري –ليس كمثله شيء "آيه

 اصول مسلمه قرآن ]35:قبلي[.  استاستقرار جسماني كه اعتماد و تكيه برمكان باشد، نبوده بلكه منظور تسلط و احاطه بر ملك
پس بعض از آيات قرآن نسبت به پاره ديگر مرجعيت دارد و مراد . سمت مقدميت داشته مدلول واقعي آيه متشابهه را معين مي نمايد

آيات "متشابهات"مراد از محاكمات همان آيات مربوطه به اصول مسلمه مي باشد، و منظور از. از آن را تشريح و بيان مي كند
باشد و "تأويل" معناي اين كه آيه اي داراي]37:قبلي[. ديگري است كه با رجوع به آن اصول معاني و مدلولهايشان روشن مي گردد

تأويل داشتن مخصوص به آيات متشابه . باشد و به آيه محكمه ديگري رجوع نمايد"متشابه"به آن رجوع كند، غير آن است كه
]49:قبلي[. اعم از محكم و متشابه همگي داراي تأويل اندنيست بلكه تمام آيات قرآني 

تفسير را تمام كساني كه عالم به معناي لغت ها هستند، مي . )تفسير روشن كننده معناي لفظي است(. عبارت از تفسير نيست"تأويل"
است كه تكيه گاه و مستند بيانات عبارت از آن حقيقت واقعيه اي "تأويل" :  صاحب تفسير الميزان معتقد است]65:قبلي[. دانند

قرآني بوده از حكم و مواعظش گرفته تا آياتي كه متضمن بيان حكمت است تمامي بر آن استناد دارد و براي تمامي آيات اعم از 
]90:قبلي [. محكمات و متشابهات ثابت مي باشد

 يازده ]در خواب[اي پدر، من " : كه يوسف به پدرش گفت زماني را]ياد كردن[ : آمده است) 4آيه (در قرآن مجيد آغاز سوره يوسف 
اي پسرك من، خوابت را براي برادرانت  : گفت]يعقوب[". براي من سجده مي كنند]آنها[ديدم . ستاره را با خورشيد و ماه ديدم

وردگارت ترا برمي گزيند، و اين چنين، پر. حكايت مكن كه براي تو نيرنگي مي انديشند، زيرا شيطان براي آدمي دشمني آشكار است
در آيات پاياني سوره يوسف، چون خانواده يوسف بر يوسف وارد شدند، ]6و 5سوره يوسف آيات [. و از تعبير خوابها به تو مي آموزد

8.  امان داخل مصر شويد]امن و[ان شاء اهللا، با " :پدر و مادر خود را در كنار خويش گرفت و گفت

 صالح بن سهل ]309 : 1كليني، اصول كافي ج [".است در حالي كه تنزيل، معني مطابقي آن استتأويل معني التزامي قرآن "
خدا نور ") سوره نور كه به آيه نور معروف است در تأويل آن چنين فرمود80آيه (راجع بقول خدايتعالي ) ع(همداني گويد امام صادق 
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آن چراغ حسن "كه در آن فانوس چراغي است"است) ع(نوس فاطمه آن فا"آسمانها و زمين است، حكايت نور او چون فانوسي است
آن اختر درخشان فاطمه است در ميان زنان "آبگينه مانند اختر درخشاني است"آبگينه حسين است"چراغ در آبگينه است"است
نه يهودي و "اختريدرخت زيتوني است نه خاوري و نه ب"است) ع(آن درخت حضرت ابراهيم "از درخت پربركتي برافروزد"جهان

از "اگر چه آتشي به او نرسد، نوري است روي نور"نزديك است علم ازآن بجوشد"كه نزديك است روغنش برافروزد"نه نصراني
و خدا براي "هر كه را خدا خواهد با امامان رهبري كند"خدا هر كه را خواهد به نور خود رهبري كند"فاطمه امامي پس از امامي آيد

"اولي و رفيقش باشند : فرمود"يا مانند تاريكيها")تأويل اين كلمات را بفرمائيد( : عرض كردم : همداني گويد" مي زندمردم مثلها
"كه برخي زير برخي متراكمند"آن موج دومي است"اينها ظلماتي است"سومي است روي آن موجي بود،"موجي او را فرا گرفت

چون كسي دستش را بيرون كند نزديك نيست كه آن را ببيند، حال مومن است در "تمعاويه لعنه اهللا و فتنه هاي بني اميه اس
و كسيكه خدا براي او نوري مقرر ")فجايع بني اميه بر مومنين احاطه كند و آنها را سرگردان نمايد(تاريكي فتنه بني اميه 

12(و درباره قول خدايتعالي . امت امامي نداشته باشدروز قي"هيچ نوري براي او نباشد"ندارد) ع(يعني امامي از اوالد فاطمه "نفرموده
روز قيامت ائمه مومنين از پيش رو و طرف راست مومنين  : فرمود"نور آنها از پيش رو و طرف راست مي شتابد")57سوره 

. مي شتابند، تا ايشان را به منازل اهل بهشت وارد سازند

تفسير قرآن همان معني ساده و روشن است كه هر  : تفسير قرآن با تأويل آن فرق دارد به اصطالح محدثين و مفسرين، –توضيح 
داناي به لغت عربي آن را مي فهمد و اجازه دارد كه آن معنا را استنباط كند و در آن بينديشد و در كتاب تفسير خود بنويسد ولي 

تأويل قرآن منحصر به پيغمبر . رازي به سوي آن نيستتأويل قرآن معني باطني و مكنون آن است كه همه كس را اجازه دست د
ايشان . مي باشد كه قرآن در خانه آنها نازل شده و به وحي و الهام الهي به آن تأويل رهبري شده اند) ص(اكرم و ائمه معصومين 

.  تأويل پذيرفته نيستهرچه درباره قرآن گويند از تفسير و تأويل حق است و مقبول، در صورتي كه از ديگران كلمه اي هم در
بعضي از متون داراي قابليت توانمندي هايي اند كه در زمينه هاي متفاوت و موقعيت هاي] 279و278 : 1 اصول كافي ج ،كليني[

هر تفسير و تاويلي معطوف به . گوناگون قابل انطباق بر طلب ها و خواست ها و انتظارات مخاطبين و مفسرين و تأويل كنندگان اند
يعني هدف . آن استهدف تفسير، گشودن متن براي آشكار كردن معاني. منديهاي مفسر و توانمندي هاي متن در توليد معناستتوان

 تفسير، حكمه التفسير، فلسفه التفسير، علمپس هرمنوتيك يا . مفسر همان عمل تفسير است و عمل تفسير، آشكار كردن معناست
.  در ذيل تفسير معاني خاصي پيدا مي كنندتعبير و تأويلدو واژه . ستروشي براي درك معنا يا معاني پديده ها

 به معني به عبارت آوردن، به سخن آوردن، خواب را تفسير تعبير در لغت به معني بازگردانيدن، بازگشت دادن آمده است و تأويل
ز ظاهر تنزيل آيه است و باطن، تأويل آن است منظور ا. هر آيه اي در قرآن ظاهر و باطني دارد]1018،1098 : 1363معين [. كردن

تأويل از ]136 : 3 ج ،1363طباطبايي[ و ]50 : 1ج ،1363،طباطبايي[. منظور از تنزيل، شأن نزول و از تأويل، غير شأن نزول است
ن هم عبارت از اول به معني رجوع گرفته شده، پس تأويل متشابه مرجعي است كه به آن برگشت مي نمايد، چنانكه تأويل قرآ

)40 : 3 ج 1363،طباطبايي(. مأخذي است كه معارفش از آنجا سرچشمه گرفته

اين . را در برداشته باشند"تأويل"ندارند و متشابهات آنهايي است كه وجوه كثيري از"تأويل"آيات محكمه آياتي است كه جز يك
:قبلي[.  ثابت مي باشد–اعم از محكم و متشابه - تمام آيات  داشتن تأويل براي]65 ص :همان[. قول را به شافعي نسبت داده اند

]76:قبلي [. متشابهات را بايد به محكمات ارجاع داد]75

 نه تفسير لفظ و نه معناي مخالف با ظاهر لفظ است، بلكه همانا عبارت از يك معناي مخصوصي است كه جز خدا، يا خدا و تأويل
اين معناي ويژه هم معناي مخالف با ظاهر لفظ نيست، بلكه يكي از معاني متعددي . نداردي راسخين در علم كس ديگر به آن داناي

تفسير، اوال نسبتشان عام و خاص بوده و تأويل با تفسير]81:قبلي[. است كه بعض از آنها در تحت بعض ديگر قرار گرفته اند
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 بيشتر در معاني و جمالت مورد تأويل و مفردات الفاظ است ولي  در الفاظتفسيرو ثانيا بيشتر جاهاي استعمال .  استتأويلاعم از 
 هم در كتب آسماني و هم در غير تفسير در كتب الهيه و آسماني، ولي تأويلبه طور غالب استعمال  : واقع مي شود، و ثالثاتعبير 

 تشخيص تأويلنداشته باشد، و  بيان كردن معناي آن لفظي است كه جز يك احتمال تفسير : ديگر آنكه. آن استعمال مي شود
 بيان نمودن معناي تفسير : از آن جمله. يكي از محتمالت لفظي است كه داراي محتمالت چندي باشد) از راه استنباط(دادن 

 بيان تفسير]84 : قبلي[.  ترجيح دادن يكي از معاني محتمله غيرقطعي مي باشدتأويلمقطوعي است كه از لفظ منظور شده، ولي 
ي يعني ظاهر ي به جنبه رواتفسير.  توضيح دادن معناي مشكل آن استتأويلولي . عناي ظاهر و هويداي از لفظ مي باشدكردن م

]85:قبلي[.  به جنبه درايت يعني فهم مقصود آنتأويلخود لفظ تعلق دارد، ولي 

. مقاصد بيان شده، نسبت ممثل به مثال مي باشدتأويل از قبيل مفاهيم لفظيِّه نبوده بلكه از امور خارجيه اي كه نسبتش به معارف و 
 قرآن ممكن است به تأويل. تمام معارف قرآني مثلهايي است كه براي تأويلي كه از آنها نزد خداوند متعال موجود است زده شده اند

، يعني "ام الكتاباند"يفقرآن شر"محكمات". كه مطهرين و پاكان برسند و دانايي پيدا كنند و مطهرين از جمله راسخين در علم اند
 عبارت است از بيان اين كه فالن آيه به چه تنزيل]120 : قبلي[. متشابهات از آيات از نظر بيان مراد خود به آنها بازگشت مي كنند

. دلفظي و چه اسلوبي نازل شده ولكن تأويل و بطن، عبارت است از بيان اينكه مقصود از فالن آيه چيست و كاري به لفظ آن ندار
تأويل عبارتند از حقايق واقعي كه مضامين بيانات قرآني از آن حقايق سرچشمه گرفته، چه محكماتش و چه 

]9 :  ج هجدهم1363،طباطبايي[.متشابهاتش

ظاهر رويداد مي تواند حاكي از نشانه هايي باشد كه به . تأويل، يافتن معناي باطني رويدادي است كه به معنايي مربوط مي شود
در قرآن كه همراه و ) ع(نظير قصه موسي . ظلم و ستم داللت داشته باشد در حالي كه حقيقت معنايي آن رحمت الهي استمعناي 

به اعمال او اعتراض مي كرد تا ) ع(كشتي را آسيب رساند و كودكي را كشت و ديوار خرابي را تعمير كرد و موسي ) ع(رفيق موسي 
]461 : 5ج ] بي تا[طباطبايي [. بيان كرد و خير و فرمان الهي باطن اعمال او بود) ع(ي آنكه او تأويل اعمال خود را براي موس

.9بازرستتا كه آن كشتي زغاصب كشتي براي اين شكست"خضر"پس

يعني مبداء تأويل، تفسير . از تفسير بايد به سوي تأويل حركت كرد. از جمله نكات مهم بحث، نسبت تفسير با تأويل و تعبير است
نسبت . تفسير به ساختار عيني و داللت هاي مورد قبول عموم مي پردازد ولي تأويل، ارجاع متن به واقعه و رخدادي است. است

. تفسير با تأويل، عام و خاص بوده و تفسير اعم از تأويل است

معني هرمنوتيك و جايگاه آن
مطالعه ي اصول روش شناختي تأويل و " : ي خوانيم مHermeneuticsذيل "وبستر"در سومين ويرايش فرهنگ بين المللي جديد

"نظريه"و"قواعد" در پايان اين لغت به معنايSوجود حرف]10 :377پالمر، [مطالعه اصول كلي تأويل كتاب مقدس : به ويژهتبيين؛
 به معني تعبير، Interpretationعلم هرمنوتيك مطالعه ي فهم و به ويژه وظيفه فهم متون است از واژه ]3 : همان[. است] يا علم[

 : قبلي[".كانون علم هرمنوتيك استعمل رمزگشايي و فهميدن معناي اثر،"برداشت، تفسير، توضيح، ترجمه، اجرا، درمي يابيم كه
14[

 هرمنوتيك بـا تجربـه      ]16 : قبلي[ را در اين جا در جهان مي طلبد          (being)فهم مواجهه اي تاريخي است كه تجربه شخصي هستي          
"مـتن "هستي ارتباطي ناگسستني دارد و فهم ناشي از اين تجربه براساس مواجهه اي تاريخي با هـر پديـده معنـاداري كـه                      شخصي  

علم هرمنوتيك را مي تـوان بـه فهميـدن آثـار انـسان             . علم هرمنوتيك مطالعه اين چنين فهمي است      . ناميده مي شود سر و كار دارد      
بـا چنـين   . بيعت و تمام پديده ها از جمله خود انسان و ماهيت فهم انساني نيز توسعه داد          تعريف كرد و دامنه آن را به فهم هستي و ط          
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علم هرمنوتيك بنياد تمامي علوم انساني قرار مي گيرد، يعني تمامي دانش هاي مضبوطي كه با تأويل آثار انسان سر و كار                      "برداشتي،
"هرمينـويين " در فعـل يونـاني     hermeneutics هـاي كلمـه      ريـشه : مـي خـوانيم   "علـم هرمنوتيـك   "در كتـاب  ]17: قبلـي [. دارند
"hermeneuein"  كــردن ترجمــه مـي شــود و صــورت اسـمي آن هرمنيــا   "تأويـل "نهفتـه اســت كـه عمومــا بــهherme’neia نيــز 

ــه ــل"ب ــي شــود    "تأوي ــوط م ــاني مرب ــدايان يون ــام هــرمس، يكــي از خ ــا ن ــات ب ــن كلم ــشترك اي ــشه م ــي[. ري ــه ]19 : قبل  كلم
ــاني ــايوس"يون ــي بــود       hermeios"هرم ــشگوي معبــد دلف ــاهني كــه پي ــود بــه ك ــل متــداول    . اشــاره ب ــن كلمــه و فع اي

به نام خداي پيام آور تيزپا، يعني هرمس، باز مي گـشت كـه ظـاهرا يـن     hermeneia"هرمينيا" و اسم  hermeneuein"هرمينويين"تر
اشـكال مختلـف ايـن كلمـه متـضمن بـه فهـم        ) ه استيا آن كه هرمس نام خود را از اين كلمات گرفت (كلمات از نام او گرفته شدند       

پيش زمينه ذهني كه هر شيء يا پديده اي الزاما داراي داللت معنـايي اسـت، هـر      . درآوردن چيزي يا موقعيتي است كه نامفهوم است       
. پديدة محسوسي را در موقعيتي قرار مي دهد كه لزوم تفسير آن را ايجاب مي كند

يعني دو وسيله اي كه فهم انسان براي درك معنا و ] و مصريان به توت[به هرمس نسبت مي دادند يونانيان كشف زبان و خط را 
آشكار كردن آن چيزي است "هرمينويين".مي انگارد"تأويل"مارتين هايدگر خود فلسفه را نيز. انتقال آن به ديگران به كار مي برد

به فهم "هرمنوتيك متضمن عمل. آيد مي تواند به پيام تبديل شودكه پيام را مي رساند، هر چيزي تا آنجا كه به شرح در مي 
اين عمل . است، به ويژه از آن حيث كه اين عمل مستلزم زبان است، زيرا واسطه ي تمام عيار در اين عمل زبان است"درآوردن

 لفظ در تمامي سه وجه اصلي پيام يا خبر كه با نام هرمس قرين شده است در استعمال قديم اين"به فهم رساندن"واسطه شدن و
استفاده ) "هرمينويين"(اين سه وجه، اگر بخواهيم به منظور مثال از صورت فعل آن . و هرمينيا مضمر است"هرمينويين"معناي

 : كنيم عبارتند از

"گفتن"بيان كردن كلمات باصداي بلند، يعني-1
. توضيح دادن، همچون تبيين موقعيتي-2
از زباني بيگانهترجمه كردن، همچون ترجمه -3

to"هر سه معنا را مي توان با فعل انگليسي interpret"متن شايد از حيث موضوعش به وسيله، زمان و مكان و زبان و . بيان كرد
وظيفه تأويل بايد اين باشد كه چيزي نĤشنا و بعيد و مبهم از حيث معنا را به چيزي واقعي و . ديگر موانع فهم از ما جدا شده باشد

"اظهار كردن"و"بيان كردن""هرمينويين"نخستين وجه اصلي معناي"گفتن"به معناي"هرمينويين".و مفهوم بدل سازدقريب 
 ريشه شناسي لغوي متذكر مي شود كه ]21 و 20 : قبلي[. هرمس مربوط مي شود"ابالغي"است اين وجه به وظيفه"گفتن"يا

رابينسون . جيمزم.  التيني، يعني كلمه، نزديك استverbumو به "گفتن" التيني به معناي،ي/sermo/ به hermeصورت ابتدايي 
، در روزگار قديم نيز براي اشاره به اثري درباره بيان منطقي يا فصاحت هنري استفاده مي شد، يعني همان چيزي 10متذكر مي شود

. است] ابالغ و اظهار يك پيام[ اعالم وظيفه هرمنوتيك صرفا توضيح دادن نيست بلكه. ناميده مي شود"تأويل شفاهي"كه امروز
موضوع علم هرمنوتيك "مسئله فهم"] 22 : قبلي[. است"تأويل"حتي صرف گفتن و اظهار كردن يا اعالم كردن نيز فعل مهم

تأويل به معناي. است"توضيح دادن"،"هرمينويين"وجه دوم در : او معتقد است كه. به وجه دوم معنا اشاره مي كند"پالمر".است
كلمات نخست چيزي را . تبيين برجنبه استداللي فهم تاكيد مي كند و بيشتر به ابعاد تبييني تأويل اشاره مي كند تا به ابعاد بياني آن

. مي گويند و آن را توضيح داده و عقالني مي كنند و آن را روشن مي سازند

ف مي تواند معنا را با سبكها و شيوه ها و طرز گفتن هاي  پس هنرمند يا مول]25 : قبلي[معنا در سبك يا طرز گفتن پنهان نيست 
اگر هدف مفسر و تأويل گر، توضيح روشن كردن معناي متن است، بايد از سبك و طرز بيان براي كشف معنا يا . متفاوت بيان كند

. معناهاي متن، عبور كند
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يوه ها و سبكها و شگردهاي متفاوت تجسمي در آثار نقاشي كه موضوع آن بيان حاالت معنوي و تجسم زندگي مسيح است با ش
تأويل گر، بيانگر مشاهدات خويش است و فهم ناشي از مشاهده را در قالب عبارات . قالب فرم و رنگ، بيانگر معنا و موضوعي واحدند

يدارها، خود نوعي هركس كه به نحوي مشاهدات خود را بيان كند، تأويل گر است حتي توصيف اشياء و پدپس. بيان مي كند) زبان(
زيرا توصيف گران وقتي كه چيزي را توصيف مي كنند، وصفشان براساس نحوه رويكردشان و زاويه . تأويل آنها به شمار مي روند

خاصِ ديدشان نسبت به آن پديده است و هر يك، جنبه هايي متفاوت از يك شيء را دريافت كرده، مورد توجه و توصيف قرار
هيچ توصيف گري قادر به .  است كه توصيف با برداشتها و پيش زمينه هاي ذهني توصيف گر عجين شده استبديهي. مي دهند

"ترجمه كردن"به معناي"هرمينويين": پالمر نوشته است. توصيف محض اشياء و پديده ها، مستقل از منش ذهني اش نيست
ترجمه صورت خاصي از عمل اساسي . است"برگرداندن"يا"ترجمه كردن" در اين بعد به معناي[to interpret]تأويل كردن 

] . ترجمه افق جهان فهم ما با افق فهم موجود در متن تالقي كند و يكي شوددر  []35 : قبلي [.است"به فهم درآوردن"تأويل براي
گر بود، چه به صورت علم علم هرمنوتيك در نخستين مراحل تاريخي اش همواره متضمن ترجمه از زباني به زبان دي]36 : قبلي[

جهان متن و . همواره دو جهان وجود دارد. هرمنوتيك لغوي عصر كهن و چه به صورت علم هرمنوتيك مربوط به كتاب مقدس
پديدار ترجمه دقيقا قلب علم . از جهاني به جهان ديگر نيز وجود دارد"ترجمه"جهان خواننده و در نتيجه نياز به هرمس براي

گفتن و توضيح دادن و. يدان علم هرمنوتيك هربار به داللت وجوه سه گانه معنا در تأويل باز مي گرددم. هرمنوتيك است
]40 : قبلي[. ترجمه كردن

شش تعريف جديد از علم هرمنوتيك، نظريه ها
هرمنوتيك بدين گونه معني ميدان علم . به ويژه اصول تفسير متن. كلمه هرمنوتيك از همان ابتدا بر علم تأويل داللت داشته است

 :شده است

نظريه ي تفسير كتاب مقدس. 1
روش شناسي عام لغوي. 2
علم هرگونه فهم زباني. 3
Geistes wissenschaften] علوم انساني[مبناي روش شناختي . 4

پديدار شناسي وجود و پديدار شناسي فهم وجودي. 5
كه براي رسيدن به معناي نهفته در زير اسطوره ها و ، [iconoclastic]نظام هاي تأويل، هم متذكرانه و هم بت شكنانه . 6

]41 : 1377،پالمر[. نمادها، مورد استفاده انسان قرار مي گيرند

حقوقي  ديني، ادبي،–فقط از قرن هفدهم به بعد است، عمل تفسير متن و نظريه هاي تأويل "hermeneutics"با اين كه رواج لفظ
همواره .  تأويل متن با خود متن انجام نمي شود؛ اين در حقيقت شايد آرماني محال باشد]44 : همان[. از مي گردد به عهد باستان ب–

علم هرمنوتيك، بدين معنا، نظام شخص تأويل كننده است براي يافتن .  كشف معناي متن است–اصلي تأويلي راهنماي 
نه به علم يا قواعد تأويل متن اشاره دارد و ) در هستي و زمان(هايدگر در بحث "علم هرمنوتيك"] 45 : قبلي[. متن"مكنون"معناي

تحليل هايدگر . نه به روش شناسي اي براي علوم انساني بلكه به توضيح پديدار شناختي او از وجود داشتن خود انسان اشاره مي كند
ه اعتقاد گادامر، علم هرمنوتيك مواجهه اي است  ب]51 : قبلي[. جهات بنيادي هستي انسان اند"تأويل"و"فهم"مشعر بر اين است كه

. با هستي از طريق زبان

مراد ما از علم هرمنوتيك نظريه قواعد حاكم بر تفسير، يا به عبارت ديگر، تأويل متني " : گفته است) 1965(پل ريكور در باب تأويل 
 روياها، صورتي بسيار آشكار از علم هرمنوتيك تأويل. خاص با مجموعه اي از نشانه هاست كه به منزلة متن مالحظه مي شوند

علم هرمنوتيك آن عمل رمزگشايي است كه از فحوا و معناي ظاهر به معناي . رويا متن است، متني سرشار از تصاوير نمادي. است
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ا يا حتي اسطوره ها موضوع تأويل يعني متن به وسيع ترين معناي آن، نيز مي تواند نمادهاي موجود در روي. نهفته يا مكنون مي رسد
]52-53 : قبلي[. و نمودگارهاي جامعه يا ادبيات باشد

ريكور در تحقيق خود ميان نمادهاي تك معنايي و دو معنايي تمايز قايل مي شود؛ نمادهاي تك معنا نشانه هايي اند با معنايي معين، 
زيرا در علم هرمنوتيك . انون حقيقي علم هرمنوتيك اندمانند نمادهاي موجود در منطق نمادين، و حال آن كه نمادهاي دو معنايي ك

پس علم هرمنوتيك نظامي است كه به وسيله آن معناي عميق تر نهفته در . از متون نماديني بحث مي شود كه معناي متعدد دارند
ر واقع از زمره توهمات كوشيد نشان دهد كه اعتقادات ديني ما نيز د"آينده توهم"فرويد حتي در. زير فحواي ظاهر آشكار مي شود

]53 : قبلي[. است[iconoclasm]پس عمل علم هرمنوتيك فرويدي بن شكني . كودكانه است

مورخ ( از نظر بتي ]64 : قبلي[. كانون مسئله هرمنوتيكي بي هيچ ابهامي معطوف به ارتباط متقابل زبان و تفكر و واقعيت است
موضوع تأويل، يعني عينيت يافتگي روح يا ذهن )  در رم1955راي نظريه تأويل در ايتاليايي علم حقوق و بنيان گذار موسسه اي ب

(Geist)لذا تأويل ضرورتا بازشناسي و بازسازي معنايي است كه مولف آن با استفاده . انسان در صورت محسوس جلوه گر مي شود
. از مواد خاصي كه داراي وحدت است توانسته تجسم ببخشد

ننده بايد بيگانگي و غيريت عين را درك كند، و گرنه او فقط در افكندن فاعليت ذهن خويش در موضوع تأويل فاعليت ذهن تأويل ك
. پس قانون بنيادي و نخستين هر تأويل اثبات خود مختاري ذاتي عين يا موضوع تأويل است. موفق مي شود

ميان اجزاء منفرد كالم به دليل كليت . را تأويل مي كنيمقانون دوم قانون متن و زمينه معناست يا كليتي كه در آن اجزاء منفرد 
. 11پرشمول معناي برساخته از اجزاء منفرد نسبت دروني سازگاري وجود دارد

عبارت است از ربط داشتن معنا با موضوع "موضوعيت". معنا را تصديق مي كند(Aktualitat)"موضوعيت"بتي در سومين قانون عام
)67 : قبلي(.  در زمان حاضر و اين چيزي است كه هر فهمي متضمن آن استو عاليق خود تأويل كننده

 با عنوان اعتبار 1967نخستين رساله تمام عيار به انگليسي نوشته در علم هرمنوتيك عام را در E. D. Hirsch jrهيرش، جونيور، . د. ا
كوششي لغوي به "علم هرمنوتيك، به تعريف دقيق، : وشت منتشر كرد و ن(Validity interpretation. Yale u. p, 1967) : در تأويل

و اين تنها مبناي صحيح براي نقد . 12براي دريافتن آنچه مولف مقصود داشته است] است[معناي شايسته و متداول قديم، 
(Legal)قي نظامي بنيادي است كه اصول عام تأويل براي هر سند مكتوب، چه حقو. وليكن اين خود نقد نيست؛ تأويل است".است

]73 : قبلي[. و ديني و ادبي، و چه آشپزي را اعالم مي كند

وقتي كه كانون هاي علم هرمنوتيك مشتمل بر پديدار شناسي عام فهم و پديدار شناسي خاص واقعه ي تأويل متن تعريف 
 هرمنوتيك را بايد چيزي بيشتر از منطق  علم]80 : قبلي[. مي شوند، آن وقت دامنه علم هرمنوتيك در حقيقت بسيار وسيع مي شود

علم هرمنوتيك رشته . اعتبار بخشي لغوي محسوب كرد و همچنين چيزي بيشتر از يك جنبش حياتي نو در درون علم كالم معاصر
-F. Ast, 1778)فريدريش آست ] 82 : قبلي[. اي جامع و فراگير است كه توجه آن معطوف به واقعه فهم متن در همه فروع آن است

علم هرمنوتيك با آن جنبه از عمل فهم  : معتقد است كه"دور هرمنوتيكي" از نظريه پردازان بزرگ هرمنوتيك و مبتكر نظريه(1841
مرتبط مي شود كه مرتبط با نظريه آفرينش هنري است، زيرا فهم به معناي تكرار همان عملي است كه هنرمند در خلق اثر انجام 

13.مي دهد

از علم "دانشنامه علم باستان"در كتابش با عنوان گفتاري درباره[Friedrich. A. wolf]) 1759-1824(ت ولف فريدريش اوگوس
".14علم آن قواعدي است كه وسيله آنها معناي نشانه ها بازشناخته مي شود"هرمنوتيك بدين گونه دفاع كرد كه
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ي شعر و هرمنوتيكي براي تاريخ و با هرمنوتيكي براي قوانين وجود البته اين قواعد با موضوع تغيير مي كنند و لذا هرمنوتيكي برا
ولف به تاكيد گفت كه به هر قاعده بايد از رهگذر عمل رسيد؛ اين گونه علم هرمنوتيك اساسا كوششي عملي است تا . خواهد داشت

مكتوب يا ملفوظ مولف است به درك افكار "به گفته ولف، مقصود علم هرمنوتيك. نظري و در واقع مجموعه اي از قواعد است
".15طوري كه او مي خواسته است آن ها درك شود

يعني درك موضوع يا فكر مولف به طوري . مقصود علم هرمنوتيك ايجاد تفاهم كامل است. است با مولف] ديالوگ[تأويل همسخني 
علم . ي براي ديگران توضيح مي دهيمبه گفته ولف، ما براي خودمان مي فهميم ول. كه او مي خواسته است آن فكر درك شود

 علم هرمنوتيك از ديدگاه شاليرماخر ]93و92 : قبلي[(erklaren den)توضيح و(verstehen den)فهم  : هرمنوتيك دو جنبه دارد
اًچگونه همه گفته ها يا هرگفته اي، چه ملفوظ و چه مكتوب، واقع : پرسش شاليرماخر اين است كه. بدل مي شود"فن فهم"به
از نظر شاليرماخر، فهم در مقام فن عبارت است از دوباره تجربه . موقعيت فهم موقعيت نسبتي همسخنانه استمي شود؟"فهميده"

كردن اعمال ذهني مولف متن، عمل فهم عكس تصنيف است، زيرا فهم از بيان پايان يافته و ثابت آغاز مي شود و به آن حيات 
علم هرمنوتيك در نزد هايدگر عبارت است از نظريه اي بنيادي در ]97 : قبلي[.  آن برخاسته استذهني باز مي گردد كه آن بيان از

عمل هرمنوتيكي عمل تفكر مبتكري است كه به وسيله آن ] 185 : قبلي[. خصوص چگونگي به ظهور رسيدن فهم در وجود انسان
]259 : قبلي[وشش مفسر است در انطباق تفكر خودش با متن  تأويل ك]174 : قبلي[. معنايي كه صريحا حاضر نبوده آشكار مي شود

. و اين پديداري هرمنوتيكي است. تأويل كننده نيست كه معناي متن را درك مي كند؛ معناي متن است كه او را تسخير مي كند
]274 : قبلي[

راء سردمداران هرمنوتيك را از  آ(The Critical Circle) در كتاب حلقه انتقادي (David Couzena Hoy)ديويد كوزنزهوي 
 در سمينار الهيات دانشگاه 1973پل ريكور در سخنراني اي كه در ماه مه  : مورد بحث و بررسي قرار داده و نوشته است"ريكور"جمله

يك هرمنوت]9 : 1378،كوزنزهوي[هرمنوتيك نظريه عمل فهم است در جريان روابطش با تفسير متون  : پرينستون ايراد كرد، گفت
در مقدمه كتاب حلقه انتقادي چنين آمده ] 23 : همان[. عبارت است از اختالط فرد با معرفت تاريخ جهاني و عاميت بخشيدني به فرد

 در اساطير يونان باستان نام پسر زئوس و پيام آور خدايان است و ارواح مردمان را پس از مرگ به جهان Hermesهرمس  : است
 به اين نكته اشاره مي كند كه هرمس خداي مخترع زبان و كالم، Cratylusاط در رساله كراتيلوس سقر. زيرين هدايت مي كند

هرمنوتيك به مفهومي محدودتر عبارت است از توجه . مي تواند عالوه بر مفسر يا پيام آور، دزد و دروغگو و حيله گر نيز ناميده شود
]56و55 : قبلي[. ي تفسير متونبه كالم و نگارش و در نتيجه آن توجه به روش شناس

 :  نيز با اشاره به خاستگاه هرمنوتيك، تعريفي از هرمنوتيك ارائه كرده استهرمنوتيك فلسفي و نظريه ادبيكتاب 

 و – كه از قرن ششم پيش از ميالد آغاز شد –خاستگاه هرمنوتيك به صورت لغت شناسي، تفسير و شرح در تأويل تمثيلي آثار هومر 
معموال آغاز هرمنوتيك مسيحي را كه هم از سنت هومري و هم از سنت .  بر تورات است(rabbinic) تفسيرهاي خاخامي در شرح و

. تعيين مي كنند كه، در قرن اول ميالدي، تأويل كتاب مقدس را روشمند كرد16يهودي تأثير پذيرفته است، از زمان فيلون يهودي
]16 : همان[.  آغاز شد– از جمله حماسه هاي هومري –ويل نصوص معتبر و شرعي  هرمنوتيك با تأ]15 : 1381،واينسهايمر[

تأويل در حالت مطلوب عبارت است از توليد نظارت شده، آفرينشي كه به ] 16-15 : قبلي[هرمنوتيك يعني نظريه و عمل تأويل 
 آن چيزي است كه (Self-Wording)انگري تأويل، خود بي.  فهميدن، تأويل كردن است]55 : قبلي[. لحاظ ذهني قاعده مند است

]180 : قبلي[. فهميده مي شود

، "تأويل"]17 : 1377،بوري[. هرمنوتيك هنر يا فن تأويل است : معتقد است"اندروبوري" :در كتاب هرمنوتيك مدرن مي خوانيم
تأويل فعاليتي فكري  : ي دهد كهتوضيح م"وجود و هرمنوتيك"پل ريكور در]52 : 1377،نيچه[".17تبيين" نه–دادن معناست 

است كه مبتني است بر رمزگشايي معناي پنهان در معناي ظاهري، و آشكار ساختن سطوح داللت ضمني در داللت هاي تحت 
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گادامر فهم و ]129 : همان[ هر هرمنوتيكي به طور صريح يا ضمني، فهم خويشتن است از راه فهم ديگري ]124 : ريكور[. اللفظي
 هر ]210 : قبلي[. آيين رمانتيسم آلماني به ما آموخته است كه فهم و تأويل در نهايت يك چيز هستند" :يك چيز مي داندتأويل را 

. فهمي تأويل است

 : قبلي[. تأويل، خودكنش فهم است كه در صراحت تأويل زباني، نه تنها براي مخاطب آن بل براي خود تأويل گر، تحقق مي يابد
با اشاره "هيدگر و چرخش هرمنوتيكي"ديويد كوزنزهوي در] 226 : قبلي[. به صورت پايدار همبسته ي يكديگرند فهم و تأويل ]224

هرمنوتيك را به مثابه ي كنشي فلسفي تعريف مي كند كه ) 1960(گادامر در كتابش حقيقت و روش  : به كتاب گادامر نوشته است
]341 : 1377،كوزنزهوي[18؟چگونه فهم ممكن مي شود : مسئله مركزي اش اين است

. فهم را نبايد به عنوان فعاليتي ذهني كه از تأويل متمايز است، در نظر گرفت : در مورد تأويل و فهم چنين توضيح مي دهد"هوي"
ازش فهم، خود، همواره در تأويل تحقق مي يابد و فعاليتي جدا و پيشيني نيست كه بعدا به واسطه ي عملكرد فرعي تأويل باز پرد

در تأويل، فهم تبديل به چيز ديگري نمي شود، برعكس، فهم، خودش " :برعكس، فهم تنها به صورت تأويل كار مي كند. شود
يعني . تأويل عملكرد انضمامي اي است كه از طريق امكان هاي طرح افكنده ي فهم كار مي كند. ]188 : هستي و زمان["مي شود

 فهميده مي شود، پس زمينه اي را فراهم مي آورد كه در مقابل آن، كنش هاي تأويلي خاص بافت فهم پذيري كه به طور تلويحي
،كوزنزهوي[. هر نمونه از فهم تأويلي هستنده يپس زمينه ي تلويحي و كنش صريح تأويلي نقش هاي سازند. مفهوم مي شوند

1377 : 365[

مفهوم "هرمنوتيك" :استنوشته"و زمانهستي" آراء هيدگر در كتابگزيده هرمنوتيك معاصر با رجوع به : ژوزف باليشر نيزدركتاب
در كتاب ساختار و تأويل ]34 : 1380،باليشر[. بنيادي هستي شناختي است و مبنايي را جهت يك تحقيق استعالي فراهم مي آورد

تأويل متن در حكم ".ش استاساس تأويل به معناي حاضر كردن مورد غايب و به گفتار آوردن مورد خامو" : متن مي خوانيم
]399-497 : 1، ج 1373،احمدي[. كوشش براي راهيابي به افق معنايي اصيل متن است

دارد، شرح مناسبت "تفسير اختصاص به مورد مفاهيم"طبرسي از بزرگترين تفسير كنندگان شيعه در سده ششم هجري معتقد بود كه
اين است كه بايد مدلول الفاظ ) در فصل المقال(معني تأويل از نظر ابن رشد  : يعني خاص معناي لغوي است. معاني و الفاظ است

]504 : همان[. . . شرع را از معاني حقيقي عدول داد و متوجه معاني مجازي آن كرد

نوشت كه هدف تأويل چيزي نيست جز يافتن "تأويل متون مقدس" سياسي با عنوان–اسپينوزا در فصل هفتم رساله خداشناسيك 
"20.تأويل به معناي پژوهش معناي حقيقي متن است"و"19.معناي هر جمله حقيقت آن جمله است" :اي يكه ي هر متنمعن
]523 : قبلي[. كشف نيت مولف كه در اثر ظاهر شده است. تأويل در حكم كشف معناي اثر است) 509 : قبلي(

يوهان مارتين كالدنيوس . ماني معنا و نيت مولف استهمان طور كه قبال اشاره شد، هرمنوتيك كالسيك معتقد به اين ه
(chladenius, 1710-1759) كه شاليرماخر(F. D. E. Scheleiermacher)]  متاله آلماني1768-1834ارنست دانيل شاليرماخر  [

تفسير " : است چنين خالصه كرده است"عملي"و"آموزشي"تحت تأثير آثار او بود، هدف اصلي هرمنوتيك كالسيك را كه هدفي
دادن به كسي كه براساس كدام مفهوم ضروري متني گفتاري يا نوشتاري را به گونه اي كامل بدين سان هيچ نيست مگر ياد

 گادامر در كتاب حقيقت و روش با اشاره به مباحث شاليرماخر در مورد تأويل گفته ]532 : 2، ج 1372احمدي [".بياموزد، و درك كند
 ريكور در ]525 : همان [21.اشدي است كه مدام ما را از بد فهمي به سوي شناخت درست پيش مي بردأويل هر متن فر ت :است
22.هرمنوتيك نظريه كاركرد شناخت در پيوندي است كه با تأويل متون دارد : تاكيد كرده است كه"رسالت هرمنوتيك"مقاله

پلي : "شرايط كنوني تأويل كننده" معناي راستين و نهايي متن و پلي بود ميان23"بك"تأويل از نظر شاليرماخر و] 527 : قبلي[
اما افق گذشته، خود نه موضوع شناخت، بل ابزاري دانسته مي شد كه به كار شناخت متن . ميان افق آشناي امروز با افق معنايي متن
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كه نادانسته را شناخته (فرض چنين فرض مي شد كه اين افق شناخته شده است و هرمنوتيك سده پيش بر پايه اين . مي آيد
به جاي اينكه معناي متن را خوانا با شرايط امروز فرض كند، به "بك" :خود را بي نياز از معناشناسي تاريخي مي ديد) مي پنداشت

]529 : قبلي[. ضرورت بررسي تاريخي متن تاكيد داشت

روش كشف معنا و "هرمنوتيك در حكم :  معتقد است كهاگوست بك شاگرد (M. Ermarth. Wilhelm Dilthey)ويلهلم ديلتاي 
 كنش هرمنوتيك از ديدگاه ديلتاي يعني تأويل نتايج كنش ذهني انسان كه آشكار كننده توان ]532 : قبلي[. است"داللت معنايي

]534 : قبلي[. فكري انسان است

سرانجام "نيت ذهني مولف"يد، و معناي متن را بانام"روش شناسي كامل، همگاني و اساسي علوم انساني"ديلتاي، هرمنوتيك را
]537 : قبلي[".متن و گذشته را بازسازي مي كنيم و اين اساس و گوهر تأويل است"ما : يكي دانست و گفت

هرمنوتيك را به "هيدگر"".هرمنوتيك نظريه و روش هر شكل تأويل است" :استاد ژاپني همراه بود كه"تزوكا"با نظر"هيدگر"
]563-562 : قبلي[. ي فلسفي، كه تمامي تجربه هاي آدمي را در برمي گيرد، توصيف كرده استمعناي

تأويل، . تأويل متن، آشكار شدن معناي پنهان آن است. است) شعر، حقيقت، امر مقدس(تأويل به معناي كشف گوهر مورد پنهان 
) . معناشناسي، كاربرد همگاني داللت هاي معنايي است( : فهم داللت هاي خاص و كاربرد فردي و شخصي نشانه ها و معناهاست

تأويل . تأويل و توصيف : در شناخت كالم انساني ديگر، دو لحظه ي متفاوت وجود دارد"اشتروس" به نظر]577و 564 : قبلي[
درست بيان كرده است يا ابزاري است كه با ياريش به نيت گوينده پي مي بريم، و مي توانيم داوري كنيم كه آيا گوينده نيت خود را 

]597 : قبلي[24".اما توصيف كوششي است براي فهم اين نكته كه انگيزش او در بيان چه بوده است. نه

مكالمه همواره برسر چيزي ادامه مي يابد، اين موضوع . تأويل از ديدگاه گادامر گفتگويي است ميان تأويل كننده و متن
اهميت دادن به سويه ) براساس مباحث جديد در هرمنوتيك( تأويل هر اثر هنري ]605 : يقبل[. است"معناهاي محتمل متن"مكالمه

 :  معتقد است كهJauss"ياس"]680 : قبلي[. ادبي متن است و معنا نتيجه اي است كه از جريان خواندن متن به دست مي آيد
]691 : قبلي[25. تأويل اثر، تدقيق جايگاه اثر هنري در افق انتظارهاي مخاطب است

هر تفسيري براساس نيت مولف كه در متن ظاهر مي شود، يا نيت مفسر كه برمتن تسلط مي يابد، و خود متن كه مستقل از مولف يا 
مفسر در تفسير و تأويل متن بايد قاعده تفكيك اين سه موضع را از يكديگر رعايت . سازنده اش، بيانگر معنايي است، ارائه مي شود

 : با تفكيك اين سه موضع كه عبارتند از. ه هاي متفاوت رويكرد به متن، با آگاهي كامل، اجتناب كندكند و از خلط حوز

(intention acturis)نيت مولف . 1

(intention operis)نيت متن . 2

(intention lectoris)نيت خواننده . 3

تأويل متن براساس  : ب. تن از راه پي بردن به نيت مولفتأويل م : الف. مي توان روش هاي تأويل متن را اين گونه تبيين كرد
يعني يافتن مقاصد و طلب ها و . تأويل متن براساس نيت خواننده يا مفسر : ج. ساختار و ماهيت متن و آنچه كه متن، خود مي گويد

ايني است كه بتواند آنها را با نيت و بر اين اساس، مفسر يا خواننده در متن به دنبال شواهد و قر. خواستهاي مفسر در مواجهه با متن
تأويل، كشف معناي متن است كه يا معناي متن را . مقصود خود تطبيق دهد و بتواند براي اين تطبيق توجيهاتي هم داشته باشد

ه هر دويا سه و يا نيت مولف و يا نيت خواننده را به مثابه تأويل متن آشكار مي كند و يا آنكه ب) مستقل از هر چه كه غيرمتن است(
. مورد مذكور مي پردازد

]772 : قبلي[.  بين اين سه موضع، قائل به تفاوت است(U. E co)امبرتواكو 
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ارسطو از اين لفظ براي نامگذاري بخشي از كتاب ارغنون  : در كتاب درآمدي بر هرمنوتيك، ذيل واژه شناسي هرمنوتيك آمده است
. ناميد"درباب تفسير"به معناي[peri Hermaneias]"پاري ارميناس"و آن قسمت راكه در باب منطق قضايا است استفاده كرد 

واژه .  مفهوم هرمنوتيك به منزله شاخه اي خاص از دانش، پديده اي نوظهور و مربوط به دوران مدرنيته است]22 : 1380،واعظي[
 تنها از قرن هفدهم به بعد به Hermaneutice آن يعني  از زمان افالطون به كار مي رفته، اما معادل التينيHermeneutikeيوناني 

به همين دليل است كه بررسي تاريخچه . عنوان اصطالحي كه مشعر به شاخه اي خاص از دانش بشري است، تداوم يافت
] 23 : نهما[.  هرمنوتيك مي نامند(prehistory)"پيش تاريخ"هرمنوتيك را از قرن هفدهم آغاز مي كنند و دوران پيش از آن را

 .G. M، 1710-1759جان مارتين كالدنيوس  [26. هرمنوتيك، هنر دست يابي به فهم كامل و تام عبارت گفتاري و نوشتاري است
Chladenius [

هرمنوتيك را چنين "دائره المعارف مطالعات كالسيك" درباره1807 تا 1785فردريك آگوست ولف، در سخنراني هاي سالهاي 
هدف از اين علم، درك انديشه هاي گفتاري و ". به قواعدي كه به كمك آن، معناي نشانه ها درك مي شودعلم" :تعريف مي كند

براساس شناخت زندگي مولف و شرايط تاريخي و (27. نوشتاري شخص مولف يا گوينده، درست مطابق با آنچه او مي انديشيده است
)جغرافيايي سرزمين او

از نظر ] 27 : قبلي [28.مي نگريست"هنر فهميدن"به هرمنوتيك به مثابه) 1768-1834(فردريش ارنست دانيل شاليرماخر
كالدنيوس نياز به هرمنوتيك تنها در مواضعي كه ابهامي در راه فهم متن رخ مي نماياند، مطرح مي شود اما شاليرماخر مفسر را 

 او، اصل بر سوء فهم است، مگر آن كه به كمك قواعد همواره براي ممانعت از سوء فهم، نيازمند هرمنوتيك مي داند زيرا از نظر
هرمنوتيك را دانشي مي داند كه عهده دار ارائه روش شناسي علوم ) 1833-1911(ويلهلم ديلتاي . هرمنوتيك از بدفهمي پرهيز شود

]28 : قبلي[. لوم تجربي بودهدف اصلي تالش هرمنوتيكي او ارتقاي اعتبار و ارزش علوم انساني و همطراز كردن آن با ع. انساني است

آموزه " نگاشت، هرمنوتيك را به1975كه در سال "هرمنوتيك استعاليي" از نويسندگان معاصر آلماني، در مقالهBubnerبابنر
هدف از هرمنوتيك فلسفي وصف كردن ماهيت فهم است و به مطلق فهم نظر دارد و در صدد تحليل واقعه فهم 29. تعريف كرد"فهم

)29 : قبلي) (. هدفي كه هيدگروگا دامر آن را دنبال كرده اند(. رايط وجودي حصول آن استو تبيين ش

 :پس هرمنوتيك را براساس اهداف مي توان به دو شاخه تقسيم كرد

)هنري و غيرهنري(هرمنوتيك به مثابه راهنمايي براي تفسير متون . 1
وفهم را هم شان يا همان تفسير دانستن يا فهم به مثابه منشاء تفسير (هرمنوتيك به منزله تأملي فلسفي در باب ماهيت فهم . 2

)متن
ويلهلم ديلتاي هرمنوتيك را دانشي در خدمت فهم متون نمي داند، بلكه آن را از سنخ روش شناسي و معرفت شناسي مي داند و آن 

. ي فهم و تفسير مطلق علوم انساني ارائه كندديلتاي كوشيد كه روشي عام برا. را به طور عام در خدمت علوم انساني مي خواهد
]31 : قبلي[

هيدگر هرمنوتيك را ارائه روش ندانسته و رسالت آن را تأمل فلسفه در باب بنيان هاي هستي شناسي فهم و تبيين شرايط حصول 
]20 : قبلي[. قاء مي دهد ارت(ontology)آن مي داند، و آن را از سطح روش شناسي و معرفت شناسي به سطح فلسفه و هستي شناسي

 را نخستين كسي مي دانند كه واژه هرمنوتيك را براي شناساندن گونه اي از دانش مورد استفاده (J. C. Dann Haver)دان هاور
30.استفاده كرد) هرمنوتيك قدسي يا روش تفسير متون مقدس(از اين كلمه براي عنوان كتابش.  م1654وي در سال . قرار داد

گاهي ابهام متن ناشي از كاستي [Hermeneutica Sacra sire methodus exponen darum sacrum litterarum])36:ليقب(
بنا به نظر كالدنيوس، تفسير، ذكر مفاهيمي است كه براي درك كامل يك فقره و عبارت مبهم، . اطالعات مخاطب يا مفسر است
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فردريش ]80 : قبلي [31.اطالعات و تصورات الزم براي فهم متن را پر مي كندمفسر خالء ناشي از فقدان . الزم و ضروري است
 Theoty of)"نظريه فهم" او هرمنوتيك را به مثابه32. ارنست دانيل شاليرماخر را معموال بنيانگذار هرمنوتيك مي شناسند

understanding)بازسازي"شاليرماخر، فهم و تفسير را]83 : قبلي [. تعريف مي كند"(Reconstruct)بازتوليد" و"(Reproduce)

. مي دانست

وي هيچگاه عبارات را جدا از .  و تجربه مجدد انديشه مولف است(Reconstruction)هرمنوتيك شاليرماخر در واقع نوعي بازسازي 
 هاي احساس او حاصل اين تجربه مجدد و بازسازي از راه روان كاوي مولف و تعيين علل و محرك. مولف آن ها درنظر نمي گرفت

مفسر مي كوشد كه ذهنيتي از مولف را كه در متن تجلي كرده است، صيد . نمي شود، بلكه دانستن، هنر بازسازي انديشه مولف است
كند نه آنكه با ناديده گرفتن متن به بررسي جنبه هاي رواني مولف بپردازد و با تحليل شرايط و عوامل رواني او، به درون انديشه و 

به همين دليل، كار مفسر آن است كه از خود خارج شود و خود را به درون متن بيفكند، تا بي واسطه، آن مراحل . ن وي راه يابدذه
هرمنوتيك ] 97و96 : قبلي [33. ذهني مولف را كه منتهي به پديد آمدن متن شده است، شهود كند و مقصود از متن را فرا چنگ آورد

 منتشر شد هرمنوتيك را 1959كه در سال "در راه زبان"مارتين هيدگر در كتاب. سير پژوهش مي كندفلسفي درباره خود فهم و تف
هيدگر تحليل پديدار ) 133 : قبلي (34"هرمنوتيك درك زبان انسان ديگر است، به ويژه زبان نوشتاري او" :بدين گونه تعريف كرد
 چيزي Phenomenonزيرا پديده .  هرمنوتيكي مي داند(Being) هستي را براي دست يابي به معناي) دازاين(شناسانه وجود انساني 

35".است كه خودش را در خود آشكار مي كند

كه در جست و "دازاين"است، تحليل پديدار شناسانه"چيزي را قابل فهم ساختن" به معنايhermeneuinو از آن جا كه فعل يوناني 
–ontologyآنتولوژي ( است، عملي هرمنوتيكي است، و از آن جا كه فلسفه جوي قابل فهم و آشكار ساختن ساختار وجودي آن

و هرمنوتيك و ) فلسفه(بايد در پي يافتن معناي هستي از طريق پديدار شناسي دازاين باشد، پس هستي شناسي ) هستي شناسي
 36. اين پيوند و هم رتبگي اشاره داردهيدگر در مواضع متعددي از كتاب هستي و زمان به . پديدار شناسي به هم پيوند مي خورند

همان وجود "Dasein"] 136 : قبلي[. تبديل مي شود"تفسير هستي دازاين"با اين رويكرد جديد، علم هرمنوتيك به] 135 : قبلي[
از ] 141 : قبلي[37. انساني است كه بيشترين پرسش را از معناي هستي دارد و تحقيق در معناي هستي يكي از امكان هاي او است

]181 : قبلي [38. نظر هيدگر هرمنوتيك فهمي مبتكرانه و مسئوالنه از زبان است

 بر اين اساس ]556-555 : 2، ج 1372،احمدي[".زبان به تمام آن چيزهايي اطالق مي گردد كه با آن ها معنا روشن مي شود"
بان قرار مي گيرند و از آن جمله اند، آثار هنري و انواع آرايش گفتارها و نوشتارها و رفتارهاي انسانها و ساخته هاي او همه در حيطه ز

علم هرمنوتيك فن . و پوشاك و تمام نشانه هاي موجود در طبيعت و تمدن بشري همه و همه را مي توان تحت عنوان زبان قرار داد
. فهم زبان به معني عام است كه نشانه ها و تصاوير بخشي از اين زبان به شمار مي روند

هنر درك صحيح " :، استاد ژاپني، هرمنوتيك را با اشاره به تعريفي از شاليرماخر چنين تعريف كردتزوكايدگر در گفت و گوي با ه
و در بياني دقيق تر مي گويد كه كار اصلي هرمنوتيك، كوشش براي تعريف سرشت و "زبان انسان ديگر، به ويژه زبان نوشتاري او

 است و از اين رو، تفسير، شكل آشكار (interpretation)فهم، همواره تفسير " :گادامر مي گويد] 195 : قبلي[39. ماهيت تفسير است
]239 : قبلي [40".هرگونه فهمي است

ارتباط دادن آن چيز با خودمان به اين طريق كه ما در اين فهميدن در جست و جوي يافتن  : معناي فهميدن چيزي عبارت است از
. نقش پرسش و پاسخ در شكل گيري فهم، توجيه كننده دخالت سويه كاربردي در فهم است. خويش هستيمپاسخ براي پرسش هاي 

]241 : قبلي [41. زيرا پرسش هاي ما متأثر از موقعيت هرمنوتيكي ما است
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 معنايي دارد يا  زبان به معني هر آن چيزي كه]270 : 1382،كوزنزهوي[. هرمنوتيك، دقيقا شيوه يا راه تحقيق و بررسي زبان است
به معنايي راهنمايي مي كند و دربرگيرنده تمام چيزهايي است كه مي توان آنها را نشانه ها ناميد كه مجموعه هايي از تركيب دال ها 

است، زبان و متن، ماهيتي يگانه پيدا مي كنند و هرمنوتيك، فهم و "متن"اگر بپذيريم كه هر پديده معناداري. و مدلول ها هستند
مفسر، نخست .  و آشكار كردن معناي متن است كه به صورت بافتي از تصاوير يا كردارها و گفتارها و نوشتارها ظاهر شده استكشف

. با تحليل بافت و ساختار متن، متن را مورد فهم و تفسير قرار مي دهد و اين اصل در هر تفسير و تأويلي، صادق است

زبان واسطه عام همه فهم "،".ش وجودي هرمنوتيك به وسيله زبان هدايت مي شودچرخ" :نوشته است"حقيقت و روش"گادامر در
) 270 : همان(43.  از نظر گادامر همه فهم ها تفسيري است و تفسير در زبان جاي گرفته است]268 : 1380،واعظي[42".هاست

 در پي هستي شناسي فهم و تبيين شرايط هيدگر و گادامر در هرمنوتيك جديد. هرمنوتيك سنتي، فن و هنر تفسير متن بوده است
]295 : قبلي[. وجودي حصول آن بوده اند

همچنان كه رسيدن به درك و . هدف تفسير، وصول به معناي مقصود مولف نيست : گادامر در كتاب حقيقت و روش نوشته است
نه مولف و نه مخاطبان نخستين متن، هيچ . شدتفسيري كه مخاطبان اوليه و نخستين متن از آن داشته اند نيز مي تواند رسالت آن با

معناي متن و آنچه در آن ثابت مي شود، بايد جداي از ريشه آن و بدون در نظر . يك نمي توانند افق معنايي متن را محدود كنند
ود و امكان زيرا تنها در اين صورت است كه باب ارتباطات تازه با متن گشوده مي ش. گرفتن قصد مولف مورد توجه قرار گيرد

تا زماني كه اين رهايي و استقالل از مولف و مخاطبين اوليه فراهم نشده، امكان ارتباطات تازه . دستيابي به معاني تازه فراهم مي آيد
]296 : قبلي [44.مسدود و منتفي مي شود

در پس معناي ظاهري، و آشكار معناي پنهان "رمزگشايي"فعاليتي فكري و مبتني بر"تفسير"به نظر من : نوشته است"پل ريكور"
 باشد، نيازمند (poly semy) هرجا پديده اي چند معنايي ]357 : قبلي[45.كردن سطوح داللت نهفته در ضمن داللت لفظي است

]359 : قبلي[. تفسيريم

چند " كلماتبسيط ترين پيغامي كه به وسيله زبان طبيعي ابالغ مي شود، بايد تفسير شود، زيرا تمام :  مي گويدريكور
پس "ي مفروض و يك مخاطب مفروض در مقابل يك"زمينه"هستند و معناي واقعي خود را از طريق ارتباط با يك"معنايي
تفسير در اين معناي وسيع، فرآيندي است كه به كمك آن تمام عوامل زمينه اي قابل . ي موقعيت خاص، كسب مي كنند"زمينه

تفسير متن ] 359 : قبلي[46. فت معناي واقعي يك پيام در يك موقعيت خاص ميسر شوددست يابي را به خدمت مي گيريم تا دريا
. عبارت از فهم خويشتن در جلو و پيشاپيش متن است

در جلوي متن آن است كه به جاي تحميل فهم محدود خويش برمتن، بكوشيم خود را در معرض "خويشتن فهمي" ازريكورمراد 
فهم متن را نمي توان بنا و بنياني دانست كه زمام آن تنها به . سعه ظرفيت وجودي خويش نائل شويممتن قرار دهيم تا به بسط و تو

مفسر از آن رو كه خواننده متن است بايد . دست مفسر است، بلكه موضوع و معناي متن است كه خويشتن مفسر را مي سازد
نهادن خويش و از ] متن[ البته در فرآيند در معرض ]381 : بليق[. تا متن را بفهمد) از خود به درشدگي(خويشتن را از دست بدهد 

]382 : قبلي[47. است كه خود را مي يابد، يعني به فهمي عميق تر از خويش نائل مي شود] در برابر متن[دست دادن خويش 

سير در دانشگاه رم، فرآيند و بنيان گذار موسسه نظريه تف) 1890-1968( حقوق دان معروف ايتاليايي (Emilio Betti)اميليوبتي
مفسر بر آن است كه از تفسير اثر به فهم ذهنيتي برسد كه سبب خلق آن . هرمنوتيكي تفسير را پيمودن مسير آفرينش اثر مي داند

در آفرينش اثر، ذهنيت و مقاصد صاحب اثر نقطه آغازين فرآيند خلق اثر است، اما درفرآيند هرمنوتيكي تفسير، نقطه . شده است
مفسر مي كوشد كه با تفسير اثر، جهان معنايي متبلور . اياني، وصول به آن ذهنيت و مقاصدي است كه منشاء خلق اثر شده استپ

شده در سيماي اثر را بازآفريني كند و مشابه تفكر يا احساسي را كه خالق اثر در هنگام آفرينش آن در ذهن داشته است، به مدد 
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پس تفسير عبارت است از انتقال به دنياي ذهني فرد ديگر، و اين انتقال، در محدوده ذهن .  كندتفسير در درون خويش بازآفريني
هدف از فرآيند تفسير و فهم متن، وصول به  : تمام نحله هاي هرمنوتيك متفق اند كه] 444و443 : قبلي[. مفسر صورت مي گيرد

. تفسير، كشف معنا يا معاني متن هاست :  پس]461 : قبلي[. معناي آن است و معنا محصول فرآيند فهم است

در .  ارتباط ندارند(Significance)"معنا براي"از نظر وي، فهم متن با. متن مي داند"معناي لفظي"فهم را ساختن و تعبير"هرش"
هم "عنا برايم"با"معنا"عالوه بر ارتباط با"تفسير"از اين رو،. نيست"معناي لفظي"(explanation)نتيجه تفسير چيزي جز تبيين 

پس، تفسير، كشف معناي متن است بنابر قاعده عمومي اجتماعي اي كه مورد پذيرش همگان ] 474 : قبلي [48. مرتبط مي شود
. در مرتبه بعد معناي متن در زمينه ها و موقعيت هاي زماني و مكاني متفاوت و افق هاي نگرش مفسرين، تأويل مي شود. است

از . در اين تأويل ها رخ مي نمايد"معنا براي" متفاوت و متن به صورت چند معنايي، تأويل مي شود يعنيتأويل ها براساس زمينه ها،
 رسالت مفسر آن است كه در درون خودش به باز توليد، منطق، جهت گيري ها و داده هاي فرهنگي مولف، و در يك هرشنظر 

 : قبلي[49. به آن وابسته است"معناي لفظي"ش از ذهنيت مولف است كهقلمرو اين باز توليد، آن بخ. كالم دنياي ذهني وي، بپردازد
478 [

 ظاهر مي شود و (Hermeneutics) بودن به شكل هرمنوتيك – عالم – به منزله در (Dasein)"زايناد" در ارتباط با50پديدار شناسي
،بيمل[. روي مي دهد"دازاين"د و آنچه درمربوط مي شو"دازاين"هرمنوتيك مطابق نظر هايدگر در اينجا يعني توضيح آنچه به

.  است(interpretation)فهم همچنين مستلزم تأويل . پس هرمنوتيك مبتني بر پديدار شناسي از نحوه وجود آدمي است] 51 : 1381
]77 : همان[. چنين عملي تأويل است. دازاين با هرچه مواجه شود آن را به تماميت فهمي مربوط مي كند كه از قبل دارد

 شاگرد اشاليرماخر در دائره المعارف خود، ميان (P. A. Boeckh)بوئك : مي خوانيم"منطق و مبحث علم هرمنوتيك"در كتاب
اما در نقد، تفهم شخص صرفا از حيث تعلق و نسبت يك مطلب با . تفهم مطلق صرفا شأن تفسير دارد. تفسير و نقد فرق گذاشت

اواز دو سنخ .  برخالف اشاليرماخر تفهم و تفسير را با يكديگر خلط نمي كندبوئك) 80 : 1378،ريخته گران(. مطالب ديگر است
شأن مفسر اين نيست كه . تفهم آن كه را كه مطلق است، موضوع تفسير قرار مي دهد و آن كه را نسبي است، با نقد مربوط مي كند

]81 : همان[. ازدامر بخصوصي را تفهيم كند، بلكه مي بايست آن را بيشتر قابل فهم س

منش تعيين كننده ي هرمنوتيك توان گشايش جهان است كه خود  : گفته است"ريچارد كُرني"پل ريكور در گفت و گويي با
 : گفته است"ريكور"با بحث در مورد اختالف تأويل ها با"گادامر"]109 : 1373ريكور [. دستاورد متن هاست

همراه با اين فرض كه رمزگشايي و شناخت يك متن . قعيت مان در جهان استمقصود از تأويل متن، كليت تشخيص ما از مو
به يقين، هرمنوتيك روشي است قديمي در شماري از رشته هاي معارف انساني، به ويژه . همانندي بسيار بارويارويي با واقعيت دارد

همچون موعظه در تقابل با سنت "متن"الهيات، كه پس از جنبش اصالح دين، سرسپردگي خاصي به روش اصيل دستيابي به
]112 : همان[. جزمي كليساي رم، در آن ايجاد شده بود

است، با، و "طرح انداختن"اين سان ما با خود انرژي زندگي مان تأويل مي كنيم، كه به معناي. تأويل، خود شكل زندگي انسان است
اي زندگي مان؛ و اين فرا شد آنگاه به غايت مي رسد كه با ابزار زباني از راه اشتياق ها، آرزوها، انتظارهايمان، و نيز تمامي تجربه ه

تأويل از گوينده اي ديگر و از كالم او، تأويل از نويسنده اي و از متن او، سويه اي ويژه است از فراشد . يك جهت گيري را بيان كند
كارهاي زندگي انساني، كه جوياي نقطه اي براي فكر مي كنم كه هيدگر نشان داد كه پشت تمام . زندگي آدمي به مثابه يك كل

 اين گشودگي رازآميز وجود نهفته است كه به گونه اي جدا ناشدني (in-der-welt-sein) بودگي خود است – جهان –سمت گيري در 
ره عهده دار و اين گشايشي است به پرسشگري، چنان گشودگي اي كه زندگي انساني ما را هموا. به پايان پذيري ما وابسته است
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 تأويل آن عنصري است كه ما در آن زندگي مي كنيم، نه چيزي كه بايد ]116 : قبلي[. زدودن تمامي توهم هاي خوبسندگي مي كند
]117 : قبلي[. به آن وارد شويم

ت دارد،هانس گئورگ گادامر، فيلسوف اروپايي، كه به سبب آثار گسترده اش در مورد تفسير شهر : مي خوانيم"نقد عكس"در
 : مي گويد

 تفسير كردن به معني اظهار نظر "51به نشانه هايي كه خود از سخن گفتن عاجزند كالم ببخشي"تفسير كردن به منزله آن است كه
تفسيرها . تفسير فراتر از توصيف و براي گشودن رمز معاني است. درباره نكات، مفاهيم، معنا، درون مايه يا حال و هواي عكس است

عمل مفسران به آشكار ساختن يا كشف معنا محدود نمي شود؛ . اند"عكس"مثابه بيان استنباط هاي مفسر از موضوع و مضمونبه 
]54 : 1379تري [. را به زباني تازه بيان مي كنند تا مولد مفهومي نوين گردد"عكس"آنها

ي وجود دارد كه هرمنوتيك را به معناي آشكار ساختن در يك قطب نظريه ا : پل ريكور هرمنوتيك را از دو منظر تعريف كرده است
به ما (kerygma)و احياي معنايي مي داند كه به صورت پيام و ابالغ و يا همان طور كه گاه گفته مي شود به صورت رمزي الهي 

از ديد ] 1 : 1383ور ريك[. خطاب مي شود، در قطب ديگر نظريه اي وجود دارد كه هرمنوتيك را راز زدايي و كاهش توهم مي داند
نيچه، ماركس، فرويد، فهميدن، هرمنوتيك است، از اين رو جست و جوي معنا ديگر آگاهي يافتن از معنا نيست بلكه كشف رمز 

در ]8 : همان[. است(Hidden-shown) مرئي–از نظر ماركس و نيچه و فرويد مقوله بنيادي آگاهي، رابطه مخفي . عبارتهاي آن است
نام هرمس يكي از خدايان يوناني است كه "هرمنوتيك"تبار واژه ي : و آزادي تحت عنوان خرد هرمنوتيك مي خوانيمكتاب آفرينش 

پيام رسان ميان خدايان بود، و پيام هاي رمزآميز خدايان را به افراد انسان مي رساند، و راهنماي زندگان در سفرهاي زميني و روح 
زئوس خداي خدايان بود، قدرت برتر، مائيا بزرگترين . فرزند زئوس و مائيا دانسته مي شدهرمس . مردگان در دنياي ديگر نيز بود

خواهر بود از خواهران هفت گانه پليادس، كه نمايانگر تغيير فصول شناخته مي شدند، و همچون مجموعه اي از هفت ستاره در 
برخي از پژوهشگران معتقدند كه ريشه نام . ذرافشاني استآسمان مي درخشيدند تا نشان دهند كه چه موقع زمان كاشتن نهال ها و ب

]5و4 : 1377احمدي  [52.  به معناي قطعه سنگي كه به عنوان نشانه ي محدوده و مرز به كار مي رودhermaeهرمس لفظ يوناني 
 كه تخيل خود را بر زبان  مي داند، به معناي كسيeiermes نمي شناسد، بل آن را واژه ي hermaeافالطون ريشه نام هرمس را لفظ 

 شكل گرفته و به تدريج بنا به قاعده خوش (mesoto) و تخيل (eirein)مي آورد، و مي نويسد كه اين نام از دو جزء سخن گفتن 
]6 : همان [53. تبديل شده است"هرمس"آهنگي به

داد كه با تجربه ي تأويل، توضيح، شرح و تفسير هرمنوتيك فعاليتي است ادراكي و ارتباطي، كه مي توان آن را به نظريه هايي تقليل 
تعبير، ترجمه، شرح، تفسير و تأويل، همه واژگاني هستند كه در برابر لفظ فرانسوي ] 7 : قبلي[. پديدارها سر و كار دارند

interpretation9 : قبلي[.  به كار رفته اند[

"تأويل"و"تفسير"تفاوت ميان
تفسير ادراك . به معناي آشكار كردن و پيدا كردن، بيان معناهاي ظاهري متن دانسته مي شودتفسير در زبان هاي عربي و فارسي 

تأويل، در حكم راهيابي به معنا يا معناهاي باطني متن است كه پشت  : متن است آن سان كه در ظاهر ادبي و بياني خود مي نمايد
]11و 10 : قبلي[. ظاهر آن پنهان شده اند

و در . به كار مي رفت"ترجمه كردن"و"توضيح دادن"است به دو معنايinterpretation كه از تبار واژه interpretatioواژه التيني 
 نمي تواند به شرح ساده مسائل زباني و كالمي خالصه شود، بل به interpretariكنش . هر دو، اصل انتقال معنايي دروني نهفته است
در . بود"بازگرداندن"در عربي به معناي"تأويل" لفظ كهن]12 : قبلي[54. ستوار استفرض وجود يا امكان وجود معنايي باطني ا

. واقع معناي دقيق آن بازگرداندن چيزي به اصل نخستين آن، يعني به سرچشمه اش بود
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 و اول همه ،اوو تأويل باز بردن سخن باشد به اول " : اسماعيلي در كتاب جامع الحكمتين نوشته استمناصر خسرو حكيم و متكلّ
]13 : قبلي [55. "موجودات ابداع است كو به عقل متحد است، و مويد همه رسوالن عقل است

 اين نكته ريشه در قطعه هاي مشهور سي و يكم و 56".تمامي شكل هاي ادراك، شكل هايي از تأويل هستند" :گادامر نوشته است
]33 : قبلي[. از يكي بودن ادراك و تأويل بحث شده استسي و دوم كتاب هستي و زمان هيدگر دارد، كه در آن ها 

تأويل فعاليت ذهني كشف معناي باطني متن است كه در پس معناي ظاهري پنهان " :  تأويل را چنين تعريف كرده استريكور
اين ] 34 : قبلي ["57.معناست كه در معناي آشكار نهفته اند] يا اليه هاي دروني[شده باشد، يعني آشكار شدن درجه هاي دروني 

البته در تمامي آثار ريكور نقش . نشده است"آفرينش معناها"ست، و در آن اشاره اي به نكته مهم"كشف معنا"تعريف هنوز زنداني
بحث كرده، و بخش مهمي از كتاب زمان و گزارش خود را به مباحث "اهميت آفرينش معنا"تأويل كننده برجسته شده، و او بارها از

]37 : قبلي[. عنا در جريان خواندن متن اختصاص داده استساختن م

58.تأويل ما از هر نشانه، در حكم واكنش رواني ماست به آن : در كتاب معناي معنا نوشت(I. A. Richards)ريچاردز 

د، هم نشان دادن  كه به معناي تأويل كننده به كار مي روDeutenكه تبار واژه آلماني گادامر مي گويد]286 : 1374احمدي[
]408 : همان[59. است و هم معنا بخشيدن) نمايش(

ابتناء تفسير و فهم "يعنيHermenuticتفسير، مشمول اصلي كلي از دانش هرمنوتيك  : مي خوانيم"هرمنوتيك، كتاب و سنت"در
]8 : 1375شبستري [. متون برپيش فهم ها، عالئق و انتظارات مفسر بوده است

پيش فرض آن اين است كه آنچه بايد تفسير شود داراي . تفسير متمركز برمعناي اشياء است :  مي خوانيمو هنرهيدگر در كتاب 
 به عنوان از دازاينزيرا .  داراي معناست و اين معنا تفسير او را ممكن مي كنددازاين. معناست و اين معنا بي واسطه آشكار نيست

پديدار شناسي . وجود خويش به مثابه آنچه همواره بدان قائم است، ارتباط دارد با  ذاتاً(ek-sistence) بدر شونده –خود 
، واجد معناي خاص تحليلي بودن حيث تقرر ظهوري يا از حقيقت وجود از وجهه نظر دازاينهرمنوتيك به عنوان تفسير وجود 

نب عالم از خود بيرون ايستادن دازاين دازاين يا به جا(ek-sistence) قيام حضوري (ek-sistencetiality)خود بدر شوندگي 
60.  شناسي بنيادين تحليلي استعاليي است كه از لحاظ روش داراي ويژگي پديدار شناختي و هرمنوتيكي است–پس هستي . است

جاي "وضعيت هرمنوتيك"هر فهمي ضرورتا در.  تفسير است(verstehen)به عقيده هيدگر هر فهمي ]143 : 1382كوكلمانس [
]151 : همان[. دارد

ما هرمنوتيك را مجموعه ي معارف و فنوني مي دانيم كه نشانه ها را به سخن گفتن " :ميشل فوكو در واژه ها و چيزها نوشته است
وا مي دارند و به ما امكان مي دهند تا معناي شان را دريابيم؛ و نشانه شناسي را چونان مجموعه ي معارف و فنوني تعريف مي كنيم 

 را قادر مي سازند كه تشخيص دهيم نشانه ها كجا هستند، تعيين كنيم چه چيزي آنها را به هيئت يك نشانه در مي آورد، و نيز كه ما
. دريابيم كه روابط و قوانين حاكم بر تربيت و توالي آنها چيست

ستجوي معنا عبارت بود از آشكار ج :  بر هم سوار كرد)Similtude(سده شانزدهم نشانه شناسي و هرمنوتيك را به صورت تشبيه 
كردن شباهت ها؛ جستجوي قانون حاكم بر نشانه ها به معناي يافتن چيزهاي متشابه بود؛ دستور زبان چيزها تفسير آنها بود؛ و زباني 

]57 : 1378كوزنزهوي [61".كه نشانه ها بدان سخن مي گفتند روشن گر چيزي غير از روابط نحوي آنها با هم نبود

مع بندي كلي از تعاريف هرمنوتيك در مي يابيم كه واژه هاي تعبير، تفسير، تأويل و هرمنوتيك، نيز بر اساس استنباط ها و فهم در ج
مي دانيم كه تمام نحله هاي مربوط به علم . ها و مقاصد و طلب هاي كاربران، تفسير مي شود و حامل چشم اندازهاي گوناگون است

كته توافق دارند كه هرمنوتيك در اين نكته توافق دارند كه هرمنوتيك و عمل تفسير، براي آشكار كردن تفسير و هرمنوتيك در اين ن
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با .  است)Dasein(دازاينمعناي متن است و متن در نگرشي كلي، شامل همه پديده ها ي معنادار و از جمله چگونگي تحقق فهم 
.  در عالم است كه استقرار مي يابددازاين فهم است و فهم در او با تقرر تنها موجودي است كه مقر و مركز"دازاين"اين تأكيد كه

 عالم –او واجد قابليت تفسير خويش است و با تفسير خويش است كه عالم و جهان متن ها را تفسير مي كند و خود واجد عالم و در 
دازايني روند، قابليت تفسير را بايد در سرشت  از مشهورترين بانيان آن به شمار مگادامر و هيدگردر هرمنوتيك جديد كه . است

مفسر در اولين . ، پايه و اصل نخست براي تفسير و تأويل هر پديده اي استدازاينرتفسي. داراي معناست) خود(جستجو كرد كه 
مي كوشد كه تماس با متن، اليه نخستين متن و ساختار كلي و داللت هاي معنايي عام آن را تفسير مي كند و در مرحله بعد 

به همين جهت است كه فلسفه نيز . معناهاي پنهان متن را كه در ساختار كلي متن، ظهوري مستقيم و مشهود ندارد، كشف كند
وجودي كه فهم و تأويل . داراي خصلتي هرمنوتيكي است زيرا معطوف به چگونگي به ظهور رسيدن فهم در وجود انسان است

. تسرشت پايدار و هميشگي آن بوده اس

قبالً اشاره شده كه هرمنوتيك يا در پي كشف معناي متن، مستقل از مولف آن است و يا در پي كشف نيت مولف و چگونگي ظهور 
آن در متن است و متن را براي دست يابي به نيت مولف مورد تفسير قرار مي دهد و يا آنكه در پي چگونگي كشف معناي متن بر 

و يا آن كه تمام كوشش هرمنوتيك به مثابه فهم، معطوف به فهم موجود ) اصالت مفسر(ن استاساس طلب و خواست مفسرين از مت
چند معنايي و تك (هرمنوتيك در هر يك از رويكردهايش به متن با معناهاي محتمل و يا احياناً قطعي. است"دازاين"فهمنده، يعني

 معنا يا توليد معنا مي شود و اين، ناشي از تعامل و كشاكش مفسر و متن همواره موجب آشكار شدن. مواجه مي شود) معنايي
در هر . تأثيرگذاري متقابل متن بر مفسر و مفسر بر متن است به گونه اي كه مفسر، متن را با چگونگي فهم خويش، تطبيق مي دهد

. در تفسير متون استصورت علم هرمنوتيك ملتزم به تشريح دقيق روش ها و روندهاي تفسيري متن و دفاع از دستاوردهاي خود 
هستي و "آن است، هيدگر در"تحليل پديدار شناسانه"و"تفسير هستي دازاين"مبناي اين علم در هرمنوتيك جديد

 همان وجود انساني است كه بيشترين پرسش را از معناي هستي دارد و تحقيق در معناي هستي Dasein : نوشته است كه"زمان
62. يكي از امكان هاي اوست

اما هرمنوتيك جديد در "در حيطه معرفت شناسي"هرمنوتيك سنتي معطوف به فن و هنر تفسير متن بوده استكوشش 
وزه حبه مثابه متن و مرجع هرمنوتيك در"دازاين"و تبيين روند شرايط حصول فهم است در"هستي شناسي خود فهم"پي

 عالم بودنش را –شاپيش تقرر يافته، سكنا دارد و فاهمه او در هستي شناسي دازاين داراي حيات انديشمندانه است و در عالمي كه پي
متحقق "است"موجودات، وجودشان با فعل. هستي انسان با خصوصيتي متمايز از ساير موجودات شكل مي گيرد. متعين كرده است

ن داراي عالم است و اين موجودات و اشياء داراي محيط اند و تنها انسا. صورت پذيرفته است"هست"شده ولي تحقق انسان با فعل
هستي در عالم براي . بدان جهت است كه هستي در دازاين به مثابه رخدادي تحقق يافته و دازاين مجالي ظهور هستي شده است

اساس دازاين اين است كه مي خواهد درك و فهم خود را از . انسان گشوده مي شود و انسان موجودي مفتوح در برابر هستي است
. ابزار توسعه فهم، هرمنوتيكي است. اپيشِ او تقرّر يافته، توسعه دهدعالمي كه پيش

 : نتيجه گيري
63به نور شمع جويد در بيابانبسي نادان كه او خورشيد تابان 

.  همچون خورشيدي تابان در متن خود را آشكار كند، موضوعيت تفسير متن منتفي خواهد شد،اگر معنا
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براي  باشد،  از نظر مفسرچيزي كه فاقد قابليت تفسيري. جوهره متن، تفسير پذيري آن است. س ابهام معناست بر اساررخداد تفسي
تفسير بدون موضوع . است"چيزي"زيرا تفسير، همواره تفسيرِ. منشاء ظهور تفسير و مبدا آن، متن است. متن نيستهمان مفسر، 

 موجودي تفسيرگر است و بنابر ماهيت هر پديده انسان ذاتاً.  ناميده مي شودهر پديده معناداري متن. مانند شمشير بدون تيغه است
هرمنوتيك كوشش آدمي براي درك و فهم پديده ها و . روش هاي تفسيري متعددي را براي تفاسير، ابداع مي كند) متن(معناداري 

ت مولف از متن يا معناي تعبيه شده در متن مسئله اصلي هرمنوتيك، روش دست يابي به نحوه دريافت ني. معنا دادن به هستي است
كانون علم هرمنوتيك، عمل رمزگشايي و فهميدن . و يا تطابق متن با زمان حال و به عبارتي خواست و طلب مفسر از متن است

. است) يا اثر(معناي متن 

هرمنوتيك ابزاري براي . هرمنوتيك، نظريه و روش مختص به هر شكل تأويل است و در برگيرنده تمامي تجارب آدمي است
خواه اين معنا نيت مولف باشد يا معني خود متن، مستقل از نيت . شناختن متن است و بايستي كارآيي خود را در تفسير، نشان دهد

هدف از تفسير، كشف معناي متن است نه آنچه كه آن را قصد و نيت مولف از متن دانسته !مولف و پيش زمينه هاي ذهني مفسر
. نبايد اين دو را به هم آميخت. ناي متن يك چيز است و تجربه هاي معنايي درباره متن، چيز ديگري استمع. اند

همچون تفسير متن براساس نيت مولف يا خود . تفاسير ماهيت هاي متفاوتي در رويكردهاي متفاوتشان نسبت به متن، پيدا مي كنند
هر تفسيري براساس ! اني حال و انطباق متن با خواست ها و طلب هاي مفسرمتن، مستقل از مولف يا گفت و گو با متن در افق زم

تفسير در . فهم و تفسير ماهيتي يگانه دارند.  ماهيت اختصاصي خود را نسبت به متن آشكار مي كند،يكي از اغراض هرمنوتيك
دازاين . انه با تفسير پيدا مي كندفهم، در زبان متحقق مي شود و ماهيتي يگ. رخ مي دهد) به معناي وسيع كلمه(عرصه زبان 
(Dasein) مي شود و با چنين تقرر وجودي است كه قادر به تفسير پديده متمثّل كيفيت وجودي انساني است كه هستي در او 

به و . رخ مي دهد] انسان به معناي اخص كلمه به تعبير هايدگر[م  داراي عالَيا هستيِ"دازاين"تفسير، واقعه اي است كه در. هاست
در اين صورت، هرمنوتيك بسيار ! عبارتي ديگر، تفسير رويدادي است كه در دازاين تحقق پيدا مي كند براساس نحوه عالم داشتن او

.  است(Grammatical)فراتر از يك فن دستوري 

 تخصصي، اعمال پس از اعمال قوانين عمومي هرمنوتيك بر متن، براي تفسير. قوانين عمومي هرمنوتيك بر هر متني حاكم است
در غير اين صورت، تفسير در . ضروري است) حقوقي يا هنري، تاريخي يا فلسفي(قوانين هرمنوتيك تخصصي نسبت به هر متن 

مي توان با رويكردهاي .  تفسيري از متن استةهر حكمي در مورد متن، نتيج. حدود كليات قوانين عمومي تفسير، متوقف خواهد شد
هرمنوتيك . مسئله فهم از مبادي و بنيان هاي اساسي هر تفسيري است.  متن، احكام متفاوتي صادر كردمتفاوت تفسيري نسبت به

هرمنوتيك، همواره متضمن ترجمه از . عبارت از نظريه اي بنيادي در خصوص چگونگي فرايند به ظهور رسيدن فهم در آدمي است
. زباني به زبان ديگر بوده است

كه متن و مفسر هر دو )  افق تاريخي حال–زماني و مكاني (، در موقعيتي )با متن(باق تفكر خويش تأويل كوشش مفسر است درانط
پيوند مي دهد و امكان درك ) سنن(هرمنوتيك پلي است كه انسان امروز را با ودايع و ميراث فرهنگي، هنري . در آن قرار دارند

هر فهمي، از بطن تفسير، متولد مي شود و تفسير به نوبه خود موجبات همواره . گذشته را در افق هاي زماني اكنون، فراهم مي كند
. توسعه و تكامل فهم را فراهم مي سازد
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