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بنيانهاي فلسفي گادامر به عنوان معمار اصلي هرمنوتيك فلسفي برگرفته از انديشههاي فلسفي هايدگر
است و تلقي او از مفاهيم كليدياي همچون هستي ،حقيقت ،فهم ،معنا ،انسان و ...همه بر اين اساس

مبناي فلسفة هايدگر در مقابل روش ديلتاي در علوم انساني بود؛ ازاينرو انديشههاي او در اين مرحله،
همانگونهكه از فصل دوم كتاب حقيقت و روش پيداست ،كاملاً هستيشناختي بوده و هرگز ادعاي ورود

به روشهاي علوم تفسيري را در دريافت مراد مؤلف ندارد و بلكه اين روشها را در جاي خود درست
ميداند و كار خود را بعد از كاربست صحيح آنها در مواجهه با متن معرفي ميكند .اما او در ادامه -در
بخش سوم كتاب مزبور و در مقالة همگانيبودن مسئلة هرمنوتيك -بر خلاف نظر اول خود ،به مميزي

روشهاي علوم تفسيري در دريافت مراد مؤلف ميپردازد و از اساس منكر كارآمدي آنها ميشود .به نظر
ميرسد اين تهافت به دليل عدول از مسئله و هدف اوليه و بهكاربردن انديشههاي فلسفي هايدگر در
ساحتي است كه صلاحيت آن را نداشته و از اساس نيز براي آنها طراحي نشده بودند.

واژگان كليدي :گادامر ،هرمنوتيك فلسفي ،هايدگر ،مسئلة گادامر ،علوم انساني.
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تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

است .گادامر ابتدا در تأسيس هرمنوتيك فلسفي ،در پي ساماندهي به روشي جديد در علوم انساني بر

مقدمه
بيشك هرمنوتيك فلسفي يكي از مهمترين مكاتب فلسفي قرن بيستم است كه نتايج
برآمده از آن ،بسياري از حوزههاي فكري را تحت تأثير قرار داده و سبك و سامانة مباحث

آنها را نسبت به قبل تغيير داده است .اين مكتب فكري خيلي زود به جهان اسلام نيز راه
٦٠

يافته و از سوي روشنفكران مسلمان به عنوان تفسير يا تأويلي قابل قبول ،عقلاني و قابل

دفـاع از كـتاب و سنت شناخته شده است )شبستري ،١٣٨٠ ،ص .(٢٨حتي جايگزين
مناسبي براي علوم تفسيري اسلامي همچون اصول فقه معرفي شده است )همان(؛ اما به

نظر ميرسد اين تصميمگيريها كمي عجولانه باشد و بدون توجه به سويههاي مختلف
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انديشههاي بنيانگذار اصلي هرمنوتيك فلسفي ،يعني هانس گئورگ گادامر ،صورت گرفته
باشد .دليل اين امر نيز آن است كه مطالعة افكار گادامر نشان ميدهد كه در انديشهها و
بيانات او نوعي تهافت وجود دارد ،به گونهاي كه شايد نتوان به دستگاه واحد منسجمي

از افكار او دست يافت .يكي از اين موارد مربوط به اعلام نظر او دربارة روشهايي است
كه در علوم تفسيري به كار ميرفت تا به مراد مؤلف از متن دست يابند .او در آغاز بخش
دوم كتاب حقيقت و روش و همينگونه در مقدمهها و مؤخرههايي كه بعدها به چاپهاي

بعدي كتابش افزوده است ،بيان ميكند كه در مواجهه با متن دنبال حقيقتي است كه در
وراي متن قابل فهم است و مراد او از حقيقت نيز ظهورات هستي است كه در متن منطوي

است و رهاورد سنت ميباشد؛ ازاينرو هيچ ارتباطي با مقصود نويسنده ندارد و اگر
بخواهد نسبتي با نويسنده پيدا كند ،بيشتر به چشمانداز او مربوط ميشود تا مقصود او
) .(Gadamer, 2006, p.292يا در همين كتاب تصريح ميكند وقتي متن را بررسي كرد،

ازاينروست كه متن تجلي مناسبي از تمام زندگي نويسنده و نوع تلقي او از حقيقت است

) ،(Ibid, p.291نه مجموعهاي از دال و مدلولها كه صرف ًا نشاندهندة مقصود نويسندهاند.

وي معتقد است بحث از اين حقيقت و چگونگي يافتن آن ،از لحاظ رتبه مقدم بر بحث
از فهم مراد نويسنده است ) (Ibid, p.294و افق مباحث مربوط به آن برتر و متفاوتتر
از افق علوم روششناختي است كه در پي كشف مقصود نويسنده با اتخاذ روشهاي

تفسيري هستند ) .(Idem, 2013, p.xxiiاز همين روست كه مشاهده ميكنيم ،برخي از

شارحان او همچون پالمر تصريح ميكنند گادامر هرگز روشهاي تفسيري رايج را كه در
هرمنوتيك روشي براي شناخت مراد نويسنده تدارك ديده شدهاند ،نفي نميكند و
برعكس آنها را درست و بهجا ميداند )پالمر ،١٣٩١ ،ص(١٨٠؛ اما در ادامة كتاب حقيقت
و روش و در ديگر نوشتههاي او مانند مقاله »همگانيت مسئلة هرمنوتيك« مشاهده
ميكنيم كه او دقيق ًا بر خلاف همين گفتهها سخن ميگويد و اتفاق ًا در جامعة روشنفكري

٦١

جهان اسلام نيز بيشتر با همين تلقي دوم شناخته ميشود .وي در اين دوره مباحث خود

را بهطوركامل به روشهاي علوم تفسيري و پيشفرضهاي آنها معطوف ميكند و با
مفسر را محصور در شرايط تاريخي خود ميداند و بهكلي منكر امكان پلزدن بر فاصله

تاريخي و نشستن بر نقطة صفر تاريخي واقعه براي فهم مقصود نويسنده است.

اين تغيير موضع گادامر به نظر ميرسد برخاسته از مغالطهاي بزرگ باشد كه در اين

مقاله به آن پرداخته ميشود و به نظر ميرسد نشاندادن اين مغالطه نقد بنياديني بر انديشه-
هاي او در نقد روشهاي علوم تفسيري براي يافتن مراد نويسنده به شمار ميآيد؛ زيرا
اظهارنظرها و نقدهاي ريشهاي او دربارة روشهاي مزبور ،نتايجي از جنس روششناسي

از فلسفهاي بود كه هرگز براي اين منظور طراحي نشده بود و از اساس ادعاي عموميت
نداشت و بلكه همة تلاشش حل پروژة خاصي بود كه براي هايدگر مطرح شده بود.

براي نشاندادن اين مغالطه بزرگ و نغلتيدن در ورطة افراط و تفريط ،بايد نخست

به اين پرسش پاسخ دهيم كه واقع ًا گادامر از اول در پي حل چه مشكلي بوده و براي حل

چه مسئلهاي هرمنوتيك فلسفي را آغاز كرده است ؟ بعد از معلومشدن اين مطلب ،دوباره
به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا تا آخر به اين هدف وفادار مانده است و اگر نمانده ،آيا

تسريدادن مباحث مربوط به حل مسئله اصلياش به روشهاي علوم تفسيري سنتي امري


چاپشده در كتاب  ،Philosophical Hermeneuticsاثر گادامر با عنوان ”The

”.Universality of the Hermeneutical Problem
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نتايجي كه از مباحث فلسفي به دست آورده بود ،به نقد آنها ميپردازد .براي نمونه او

علمي است يا خير؟

نگارنده معتقد است گادامر از ابتدا هرگز در مقام دستيابي به معناي مد نظر نويسنده-

هرچند با رويكردي هستيشناختي -نبوده است تا بعد بگويد نميشود به آن رسيد ،بلكه
غرض او از آغاز ،دستيابي به هرمنوتيك علوم انساني با رويكرد هستيشناختي بوده است.
در اين مسير نيز از انديشههاي فلسفي هايدگر بهره برده و به تصريح خود خواهان

٦٢

نشاندادن ثمرات انديشههاي او در عرصة هرمنوتيك علوم انساني بوده است؛ اما در ادامه

نتوانست بهطوركامل به اقتضائات اين پروژه وفادار بماند و در نتيجه ،نتايج هستيشناختي
مباحث خود را به حوزة روششناسي دريافت مقصود مؤلف نيز سرايت داده و نتايج
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روششناختي گرفته است .اشكال نيز در همينجا رخ داده است؛ زيرا فلسفهاي كه

زيرساخت فلسفي انديشههاي او را تشكيل ميدهد ،از اول ،ادعاي فلسفهاي عمومي كه
در پي شناخت نفسالامري اشيا و امور باشد ،نداشته است و از آغاز دامنة كاربرد آن

محدود بوده است ،ولي گادامر بيتوجه به اين مسئله ،خواست نتايج آن را به همة حوزهها

تسري دهد.

براي نشاندادن اين نكته در ابتدا مسئلة اصلي و اوليه او را كه همان رسيدن به

هرمنوتيك علوم انساني با رويكرد هستيشناختي است ،تبيين ميكنيم ،سپس عدول او از
اين موضع را نشان ميدهيم و بعد خواهيم گفت كه تسري نتايج مباحث هستيشناختي
به حوزة روششناسي نادرست است .براي رسيدن به مسئلة اولي او نيز از طريق بررسي

جريانهاي علمي مورد توجه او و تأثير هر يك از آنها بر شكلدادن به مسئلة او آغاز
ميكنيم.

الف( جريانهاي انديشهاي مؤثر بر گادامر
مطالعة كتاب حقيقت و روش و همينطور تصريحات گادامر در پيشگفتار اول كتابش
) (Gadamer, 2013, p.xxivنشان ميدهد كه او از دو جريان فكري اصلي زمانة خود

بسيار تأثير پذيرفته بود .جريان نخست ،جرياني است كه ميكوشد با هجمههاي
پوزيتويستها با علوم انساني مقابله كند ،براي اين علوم در مقابل علوم طبيعي پايههاي

مستحكمي بنا نهد و براي آنها متناسب با اقتضائات ذاتيشان روش صحيحي تعريف

نمايد .نمايندة اصلي اين جريان ،ويلهلم ديلتاي است .او هدف تمام فعاليتهاي علمي
خود را مستقلنمودن و مستحكمكردن روش علوم انساني در برابر علوم طبيعي قرار داد

و ثمرة تحقيقاتش نيز اين بود كه اول ًا در گزارههاي بنيادين معرفتشناختي عقايد هوسرل

صحيح است و ميتواند مبناي محكمي براي ايجاد بناي علوم انساني -كه در نظر او
علومي تاريخي هستند -باشد؛ ثاني ًا روش علوم انساني از علوم طبيعي جداست؛ ثالثا تنها
روش علوم انساني هرمنوتيك روششناختي شلايرماخر است ).(Palmer, 1980, p.41

٦٣

ديلتاي و پيروان او در اين جريان فكري سه پيشفرض اصلي داشتند كه عبارت بودند از
و اموري صرف ًا ذهني و وهمي نيستند؛ ثاني ًا رسيدن به نتايجي در اين علوم كه از عينيت
مزبور برخوردار باشند ،تنها در گرو كاربست روش معتبر است )پيشفرض اصلي علوم

مدرن از دكارت به بعد(؛ ثالث ًا روش اين علوم با روش علوم طبيعي به دليل تفاوت

جنسشان متفاوت است؛ زيرا جنس اين علوم اقتضاي روشهاي تفهمي را دارد ،ولي

جنس علوم طبيعي مقتضي روشهاي تبييني است .اما گادامر منتقد پيشفرضهاي دوم و
سوم بود؛ زيرا ميگفت تنها معيار عينيت در علم ،اتخاذ روش نيست و در علوم انساني
بايد با نگاهي هستيشناختي به ذات انسان و اقتضائات ذاتي او تمركز كرد؛ زيرا علوم

انساني مبتني بر خود انسان است؛ بنابراين انسانيات دروني او بايد منشأ اين علوم باشند؛
ازاينرو به جاي تمركز بيشازحد بر روش ،بايد بر انسان و قواي شناختي او تمركز كرد
)گروندن ،١٣٩١ ،ص .(١٧٤او ميگفت اينكه اينقدر به روش اهميت داده ميشود و اتخاذ
روش در رسيدن به غايات تنهاترين ملاك براي تعينبخشي به نتايج علوم معرفي ميشود،

همه و همه در اثر آموزههاي كانت است كه هر آنچه را جزو تعاليم اساسي انساني بود-
مانند ذوق انساني و حكم -از سنخ مباحث زيباييشناختي قلمداد كرد و ارزش معرفتي

آنها را ناديده گرفت؛ در صورتي كه اين موارد تا قبل از كانت از عناصر اصلي شناخت
شمرده ميشدند )همان ،ص.(١٧٥
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اينكه اول ًا علوم انساني همچون علوم طبيعي داراي عينيت و واقعيت ) (Objectivityبوده

جريان فكري دوم كه گادامر بسيار از آن تأثير پذيرفت ،جرياني بود كه از سوي

هوسرل -همعصر ديلتاي -با عنوان پديدارشناسي شكل گرفت و هايدگر آن را به اوج

رسانيد .دغدغة اصلي سرسلسلة اين جريان فكري -هوسرل -مقابله با تعاليم هيوم و

دستيابي به پايههاي قويم براي فلسفه بود و دغدغة اصلي هايدگر نيز شناخت هستي با
تحفظ بر خطوط كلي پديدارشناسي هوسرل بود .برآيند اين جريان فكري اين بود:

٦٤

اول ًا در نسبت با دعواي جريان اول ميان فهم در علوم طبيعي و فهم در علوم انساني

تفكيكي نميكرد ) (Gadamer, 2006, p.249و همة انواع فهم را به يك گونه و تابع
شرايطي خاص ميدانست.
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ثاني ًا معضل معرفتشناختي فلسفه را كه كهنهمسئلة تطابق عين و ذهن بود ،با

درانداختن مكتب پديدارشناسي به گمان خود حل كرده بود.

ثالث ًا مبتني بر آن -بهويژه در هايدگر -فلسفة جديدي و آن هم مبتني بر خود انسان

و خصلتهاي وجودي و ذاتي او ارائه داده بود.

گادامر -همانگونهكه در مقدمه كتابش اشاره ميكند -هم متأثر از فضاي فكري

ايجادشده از سوي ديلتاي است و هم از فضاي فكري ايجادشده توسط هوسرل و هايدگر
تأثير پذيرفته است ).(Idem, 2013, p.xxiv

 .١تأثيرات پديدارشناسي هايدگري بر گادامر

از ميان دو جريان فكري پيشگفته ،هستيشناسي پديدارشناسانة هايدگر مباني فكري و

نظام مفهومي گادامر را سازماندهي كرده است و جريان اول نيز دغدغههاي پرداخت به
مقولة فهم را -بهويژه در علوم انساني -در او كليد زده است .وي بهطورصريح ابراز

ميكند كه روش او در تحليلهاي زبانياش كاملاً پديدارشناختي هستند ) Ibid,



پديدارشناسي هوسرل بر ماهيت اشيا تمركز دارد ،ولي در هايدگر پديدارشناسي كامل ًا

هستيشناختي است و هويتي وجودي پيدا ميكند .اما با اين همه ،خطوط كلي پديدارشناسي
همچون تحفظ بر اصالت پديدار ،شهودي و تجربيبودن درك پديدار ،التفاتيبودن پديدارها و...

در هر دو يكسان است.

 .(p.xxxiiiبراي نشاندادن نحوه تأثيرپذيري او از انديشههاي هايدگر در چند مورد

كليدي انديشههايش را با آراي هايدگر تطبيق ميدهيم.
 .١-١حقيقت در نزد گادامر

حقيقت و چگونگي دستيابي به آن محور اصلي هرمنوتيك فلسفي گادامر است؛ ولي به

قول رابت دستال ) ،(Robert J. Dostalيكي از شارحان مشهور گادامر ،مراد گادامر از

حقيقت همان معناي مد نظر هايدگر از حقيقت است )(Dostal, 1994, p.47؛ زيرا
گادامر نيز همچون هايدگر و به تبع رويكرد پديدارشناختياش ،حقيقت را همان پديدار

٦٥

يا امر آشكارشده و از خفا بهدرآمده ميداند ) .(Ibidبه بيان ديگر ،نزد گادامر حقيقت

اعم از شيء خارجي يا يك گفتار -به رؤيت فرد ميرسد و براي او ظهور مييابد )عرب

صالحي ،١٣٨٩ ،ص (٢٢٢و اين همان نظر هايدگر است .درواقع خاستگاه حقيقت در نزد

گادامر همان هستي است كه هايدگر دنبال آن است و خود را در اشيا يا در متن پنهان

ميكند .اين هستي وقتي نزد فرد آشكار ميشود و خود را از خفا خارج ميكند ،متصف

به حقيقتبودن ميشود و اين يكي از اصول مبنايي پديدارشناسي است.

البته گادامر در عين اينكه در معنا و مراد از حقيقت با هايدگر همنظر است ،اما در

خصوص چگونگي دستيابي به آن ،با او اختلاف دارد؛ زيرا هايدگر معتقد است كه حقيقت
بدون واسطه و از طريق تجربه و شهود و بهطوردفعي و ناگهاني براي انسان به دست
ميآيد ،اما گادامر معتقد است كه ظهور حقيقت براي انسان دفعي نيست و در فرايند يك

ديالكتيك دوسويه حاصل ميشود )همان ،ص.(٢٥٣
 .١-٢پديدة هرمنوتيكي نزد گادامر

گادامر بارها از »پديدة هرمنوتيكي« سخن ميگويد و تنقيح آن را از دغدغههاي اصلي

كتاب حقيقت و روش بر ميشمرد ) .(Gadamer, 2013, p.xxدليل اين امر آن است
كه در تلقي او »پديدة هرمنوتيكي« كاملاً با معرفت و حقيقت مساوق است ) (Ibidو واژة

پديده ) (Phenomenonيا پديدار همان ظهور اشيا براي مفسر است .برداشت او از
هرمنوتيك نيز كه اين كتاب را دربارة آن نوشته است ) ،(Ibidبه تصريح خودش همان

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

همان امر ظاهرشده براي انسان است و آن پديدار همان چيزي است كه از طريق شيء –

تلقي هايدگري آن است ) (Ibid, p.xxxiiiكه با رويكرد پديدارشناسانه به تحليل مسائل

ميپردازد .به همين دليل او همداستان با پديدارشناسي هوسرل و هايدگر ،بر اين باور

است تنها راه فهم پديدة هرمنوتيكي ،تجربه و شهود است و اساس ًا پديدة هرمنوتيكي به

گونهاي نيست كه روشبردار باشد ) ،(Ibidبلكه بر اثر رويارويي مفسر با هستي و

هستندهها رخ ميدهد؛ ازاينرو در مقدمة كتابش ميگويد كه مطالب كتابش به
٦٦

جستوجوي تجربة حقيقت مربوط هستند كه امري فراتر از قلمروي روش علمي است.

او تصريح ميكند كه مطالب او همة اسلوبهاي تجربه هستند كه در آن تجربه ،حقيقتي
فهم ميشود؛ حقيقتي كه با ابزارهاي روشي مخصوص و مناسب علم نميتواند به دست
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بيايند ).(Ibid, pp.xxx-xxi

گادامر معتقد است فلسفة هايدگر بهخوبي از پس اثبات مشروعيت چنين حقيقتهايي

برآمده است كه از طريق اسلوب تجربه و شهود و نه روشهاي علمي فهم ميشوند
) .(Ibid, p.xxiاو حتي وقتي ميخواهد بگويد كه به چه دليل بخش اول كتاب را به نقد

آگاهي زيباييشناختي اختصاص داده است ،بيان ميكند كه اين كار را به منظور دفاع از
اين ايده انجام ميدهد كه درك حقيقت يا همان پديدة هرمنوتيكي كه در وراي اثر هنري
وجود دارد ،تنها از راه تجربه ممكن است و نه از طريق نظريه و روش ).(Ibid, p.xxii

ايشان در همة كتاب در پي تنقيح اسلوبهاي اين تجربه است؛ تجربهاي كه به پديدة
هرمنوتيكي تعلق ميگيرد و همانند تجربة زيسته ) (Erfahrungاست ،نه تجربههاي

روزمرهاي كه در اثر رويارويي با هر شيئي ،ممكن است براي فرد رخ دهد ).(Ibid
 .١-٣فهم نزد گادامر

فهم ) (Understandingنزد گادامر همچون هايدگر يك اگزيستانسيال ،يعني يك امكان
وجودي مفسر است ) (Ibid, p.296و اگر دربارة آن مطالعه ميكند ،ازاينروست كه فهم

درست را از فهم نادرست در تجربه حقيقت بازشناسد .به همين دليل است كه در نزد
او اساساً وظيفة هرمنوتيك توضيحدادن و روشنكردن شرايط رخدادن فهم درست )در
 اين بيان او تنها به تجربه حقيقت اختصاص دارد و نه هر فهمي با هر متعلقي.

اين ساحت( است )(Ibid, pp.292 & 295؛ بنابراين ميبينيم كه او چون فهم حقيقت و
تجربة آن را وجهة همت خود قرار داده است ،ميگويد كه رويكرد سنتي به هرمنوتيك
مناسب اين هدف نيست؛ زيرا هرمنوتيك قديمي درنهايت ،دستيابي به فن يا تكنيك
صحيح فهميدن را بيان ميكند و در اين صورت» ،حقيقت«ي را كه از طريق سنت با ما

سخن ميگويد ،ديگر نميتوان شناخت؛ زيرا فن و تكنيك تنها با جنبههاي صوري فهميدن
سروكار دارد و حقيقت مزبور با اين جنبهها به چنگ نميآيد ).(Ibid, p.xxii

گادامر در اين فهميدن نيز دنبال شناخت اشيا از طريق خودشان است؛ يعني بر اساس

٦٧

همان اصول شناخت در مكتب پديدارشناسي ) .(Ibid, p.269به همين دليل او معتقد

پرسش او از تجربة بشري از جهان و زندگي بشري است و سؤال او اين است كه فهم
چگونه ممكن ميشود؟ ).(Ibid, p.xxx

اينها همه نشا ِن اين است كه گادامر نيز در ادامة پروژة هايدگر تعريف ميشود؛ هرچند

نوع ورود او به شناخت هستي متفاوت است.

 .٢تأثيرات جريان فكري علوم انساني با محوريت ديلتاي بر گادامر

گادامر متأثر از جريان فكرياي كه دغدغة علوم انساني داشت و ديلتاي سلسلهجنبان آن

بود ،دغدغة علوم انساني نيز دارد .او قبل از نگارش كتاب حقيقت و روش در ميان

سالهاي  ١٩٥٩-١٩٣٦ميلادي هفت بار درسگفتارهايي با عنوان »درآمدي بر علوم

انساني« ايراد كرده و در اين ميانه ،هرمنوتيك مد نظرش را با استفاده از آموزههاي هايدگر
سامان داده است )گروندن ،١٣٩١ ،ص .(١٧٢او ابتدا ثمرات بحثهايش را در ميانة دهة ٥٠

ميلادي در مقالههاي مهمي دربارة مسئلة حقيقت در علوم انساني و سپس در درس-

گفتارهاي لوون ) (١٩٥٧بيان كرده و سرانجام آنها را در كتاب حقيقت و روش در سال
 ١٩٦٠ميلادي بهطورعمومي اعلام نموده است )همان( .وي در اين مباحث با صحه بر

اينكه هدف اصلي او شناخت پديدة هرمنوتيكي است ،بيان ميكند پرسش اصلي او نيز
اين است كه علوم انساني چگونه بايد خودشان را در برابر علوم طبيعي و برعكس بفهمند؟

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

است فهم درست از حقيقت تنها با تجربه به دست ميآيد .او ميگويد كه در اين كتاب

و شيوة درست شناخت در آنها چيست؟ )همان ،ص(١٧٣؛ زيرا تا قبل از اين ،علوم انساني
در پي تنقيح روشهاي خودش بود و نه تنقيح مواردي كه او را به حقيقتهايي برساند

كه در ضمنش متعلقاتش پرورده ميشود )ر.ك :همان( .درحقيقت تحقيق مسئلة فهم در
علوم انساني دغدغة جدي اوست ) (Guignon, 1993, p.38كه ادامه و امتداد همان

دغدغة اول در علوم انساني است .به همين دليل است كه او بخش دوم كتاب سهبخشي
٦٨

خود را كه مهمترين بخش آن است ،به همين امر اختصاص داد و نام »تعميم سؤال از

حقيقت به فهم در علوم انساني« را براي آن برگزيد .اما او وقتي به علوم انساني مراجعه
ميكند ،باز هم در ساية همان شناخت حقيقت و در بستر پديدارشناسي است .او خود
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تصريح ميكند كه اگر به علوم انساني ميپردازد براي فهميدن چيزي است كه علوم انساني
را با كليت تجربة ما از جهان مرتبط ميكند ) .(Gadamer, 2013, p.xxiiو بيان ميكند
كه ورود او به علوم انساني اساس ًا به ساحتي مربوط ميشود كه بيرون از علوم انساني
است و به بررسي رابطة آن با حقيقت يا همان جهاني بر ميگردد كه براي دازاين پديدار
شده است ).(Ibid, p.xx

گادامر در تبيين غرضش از پرداختن به علوم انساني ميگويد :در علوم انساني دنبال

حقيقتي است كه در وراي آن وجود دارد ) .(Ibid, p.xxiiiاو در اين راستا مينويسد:
»قصد و غرض من به دستدادن نسخههايي براي علوم يا هدايت زندگي نيست ،بلكه
قصد و غرض من كوش براي تصحيح و اصلاح غلط انديشيدن دربارة آن چيزهايي است

كه درواقع هستند« ).(Ibid, p.xxii

بنابراين وي در پي تنقيح روش علوم انساني با استفاده از آموزههاي فلسفه هايدگر

است و اگر در اين راستا به متن مراجعه ميكند و همة تلاش خود را معطوف به متن
ميكند ،ازاينروست كه همة مطالعات مربوط به علوم انساني -چنانكه ديلتاي به آن اشاره

كرده بود -بر پاية تفسير متون است ) .(Hersch, 1967, p.viiiبه همين دليل نگاهش به
متن يا هر آنچه ميراث سنت است ،نيز همينگونه است .او بهصراحت ميگويد پيششرط

فهم دربارة هر چه از سنت آمده است ،همچون متن يا هر چيز ديگر ،هستياي است كه

درون آن قرار دارد )(Gadamer, 2006, p.308؛ بهويژه اينكه در تلقي او هستي همان
زبان ،يا به تعبير بهتر ،زبان تنها مجلاي هستي مطلق است .به همين دليل وقتي به متن
مراجعه ميكند ،همانند هايدگر ،هرگز دنبال فهم مراد مؤلف -دستكم در اين دوره از

تفكراتش -نبوده است ،بلكه دنبال هستي يا همان حقيقت منطوي در متن ميگشته است؛

زيرا هايدگر با توجه به هدفي كه داشت –شناخت مطلق هستي از طريق ديگر هستندهها–
متن را نيز بهسان موجودات ديگر ميديد كه مجلاي ظهور هستي مطلق هستند و دازاين

با گشودهكردن خود به روي آنها ،به جاي خود آنان هستي و حقيقت منطوي در ايشان را

٦٩

شهود و تجربه ميكند .گادامر نيز تصريح ميكند كه اگر به سراغ متن ميرود ،به اين دليل

 (p.xxو در اين مراجعه در پي تجربهاي از هستي ) (Beingاست كه به وسيلة متن آشكار
ميشود ) (Idem, 2006, p.270و نه غرض نويسنده در مقام تفهيم و تفاهم.
 .٣تلفيق تأثيرگذاري دو جريان فكري پديدارشناسي و علوم انساني بر گادامر

گادامر در برخورد با جريان دغدغهمند نسبت به علوم انساني مواجههاي منتقدانه داشت؛

زيرا معتقد بود پيشفرض دوم و سوم آنها بايد اصلاح شود؛ چراكه بايد به دنبال
عينيتبخشي به علوم انساني از طريق امري مبتني بر خود انسان باشيم ،نه اينكه با
پيشگرفتن روشهاي درونعلمي بخواهيم به اين عينيت برسيم .اين همان چيزي بود كه

در فلسفة هايدگر بهطوركامل اشراب شده بود؛ زيرا اين فلسفه -دستكم در هستي و

زمان و هايدگر متقدم -كامل ًا مبتني بر خود دازاين بود.

بيان شد كه ديلتاي افزون بر دغدغة دستيابي به روش مخصوص به خود علوم انساني،

دنبال اين نيز بود كه پاية محكمي براي علوم انساني در برابر علوم طبيعي تدارك كند كه
تا روش آن مبتني بر اقتضائات خودش و متمايز از روش علوم طبيعي باشد .به همين
دليل او در آخرين انديشههايش هرمنوتيك تاريخي را كه بر پاية هرمنوتيك روششناختي

شلايرماخر بود ،به عنوان روش علوم انساني معرفي كرد .گادامر در كتاب حقيقت و روش

ناظر به اين نظرات ديلتاي ميگويد:

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

است كه متن آشكارا متعلق به تجربة انسان از جهان بهطوركلي است ) Idem, 2013,

ديلتاي با بيان هرمنوتيك تاريخي دنبال روشي براي علوم انساني بود ،ولي در

اين مسير كامياب نشد و با اين كار نتوانست پاية محكمي براي علوم انساني
تدارك ببيند؛ زيرا بههرحال او بر همان پيشفرض اصلي علوم مدرن در لزوم

اتخاذ روش پافشاري داشت ).(Ibid, p.249

گادامر معتقد است كه هستيشناسي هايدگر ميتواند اين نقص را جبران كند ).(Ibid

٧٠

ازاينرو كوشيد تا براي حل مشكل مزبور در علوم انساني روش هرمنوتيك تاريخي را با
استفاده از انديشههاي هايدگر اصلاح كند؛ بنابراين در كتاب حقيقت و روش بهصراحت
ميگويد كه اين كتاب را نوشته تا اين جنبه را اصلاح كند ) .(Ibid, p.250البته او اختلاف

هدف هايدگر را با هدف علوم انساني نيز مدنظر داشته و ميگويد:
زمستان  /١٣٩٧شمارة /٧٦مسعود فياضي

ما سعي خواهيم كرد نشان دهيم كه آيا كار بنيادين هستيشناسيِ هايدگر ميتواند
در ساختن هرمنوتيك تاريخي مشاركت كند؟ البته قصد هايدگر بيشك چيز

ديگري بوده است ولذا بايد مواظب استنباط نتايج خيلي شتابزده از تحليل
وجودياش دربارة تاريخمندي دازاين باشيم ).(Ibid, p.252

ب( تهافتهاي گادامر در مواجهه با روشهاي تفسيري هرمنوتيك سنتي
عليرغم همة مطالب گفتهشده ،اينكه بتوانيم بگوييم گادامر همواره حل يك مسئله را
مورد توجه قرار داده و از آن نيز عدول نكرده است ،مطلب مشكلي است؛ زيرا -به قول

شاگردانش مانند جين گروندن و ديگران )گروندن ،١٣٩١ ،صص ١٨٥و  -(١٩٠-١٨٩او
بسيار متفاوت سخن گفته و همين امر سبب شده فهم مرادش كمي دشوار شود .به همين
دليل است كه بسياري از خوانندگان او مراد وي را حتي در فهم كليديترين مفهوم

هرمنوتيكش -يعني »حقيقت« -نفهميدهاند و اين امر را نقيصهاي براي او برشمردهاند
) .(Dostal, 1994, p.47اين امر سبب شده تا برداشتهاي متفاوتي از انديشههاي گادامر
صورت گيرد؛ تا جايي كه خودش نيز در پيشگفتارهايي كه بر چاپهاي بعدي كتاب

حقيقت و روش نوشته يا در نوشتارهايي كه بعد ًا نگاشته و به صور پيوست به متن اصلي

كتاب مزبور اضافه كرده است ،به سوءبرداشتهايي كه از منظورش رخ داده ،اشاره كند
).(Gadamer, 2013, pp.xxv & 576

اما واقعيت قضيه اين است كه اشكال به خود گادامر بر ميگردد؛ زيرا بيانات او نشان

ميدهد از فضاي اوليهاي كه به تبع هايدگر در آن قرار داشته و كامل ًا ماهيتي هستيشناختي

دارد ،به فضاي ديگري عدول كرده كه كامل ًا ماهيتي روششناختي دارد و به علوم تفسيري
مربوط است؛ يعني فضايي كه هرگز تناسبي به فضاي فكري اول ندارد )در ادامه نشان

ميدهيم كه گادامر به اين مطلب مبتلا شده است( .البته بحث در اين نيست كه گادامر از

يك فضاي فكري با ادبيات و قواعدي خاص صرفنظر كرده و وارد فضاي فكري دومي

شده است؛ زيرا اين امر كه اشكالي ندارد ،بلكه بحث بر اين است او از فلسفهاي خاص

٧١

كه انتظارات از آن از اساس محدود بوده ،نتايجي عام گرفته و آن نتايج را به همة حوزهها

گادامر خود بيان ميكند كه قصد هايدگر بيگمان چيز ديگري بوده است و ما بايد مواظب

استنباط نتايج خيلي شتابزدهاي از تحليل وجودياش دربارة تاريخمندي دازاين باشيم
) .(Idem, 2004, p.252در زير به اين تهافت اشاره ميكنيم.
 .١تصريحات گادامر به استقلال علوم تفسيري و انساني از نتايج ابحاث
هرمنوتيك فلسفي
گادامر در صفحاتي از كتاب حقيقت و روش تصريح ميكند كه اگر در علوم انساني
بحث ميكند ،بحث او به اسلوبهاي تجربه كه بيرون و وراي علوم انساني قرار دارند،

مرتبط ميشوند ) (Idem, 2013, p.xxiو تلاش او در اين كتاب براي فهميدن آن چيزي
است كه علوم انساني وراي خودتأملي روششناختيشان واقعاً هستند ) Idem, 2006,

 .(p.xxiiاو حتي از روشهاي دروندانشي با عنوان »ابزارهاي روششناختي مناسب علم«
) (Ibidياد ميكند .وي تصريح ميكند كه در اين كتاب هدف ،بررسي فن يا تكنيك

فهميدن نيست؛ زيرا با فن و تكنيك شهود و تجربة حقيقت ممكن نيست ) Idem, 2013,

 .(p.xxiiگادامر حتي وقتي وظيفة هرمنوتيك مد نظرش را بيان ميكند و موقعيت
كاركردي آن را مكاني ميان مفسر و متن تعيين مينمايد ،بيان ميكند:

با مفروض قراردادن موقعيت مياني كه هرمنوتيك در آن ظاهر ميشود ،اين امر
نتيجه ميشود كه بنابراين كار هرمنوتيك توسعه رويه و روش فهم نيست ،بلكه

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

تسري داده است و اين چيزي بوده كه خودش بارها از ابتلاي به آن زنهار ميداده است.

شفافكردن شرايطي است كه در آن فهم رخ ميدهد؛ اما اين شرايط به رويه يا
روشي كه مفسر بايد خودش نسبت به متن اعمال كند ،بالغ نميشود ،بلكه آنها-

يعني روشها و رويههاي تفسيري -بايد مفروض و مسلم باشند ) Idem, 2006,

.(p.295

او حتي در پيشگفتاري كه بر چاپ دوم كتاب خود -سه سال بعد از چاپ اول-
٧٢

مينويسد ،بيان ميكند:
من بايد بهطورخلاصه يك بار ديگر خطوط كلي هدف و ادعاي كلان را به اجمال
بيان كنم .بيان جديد من از اصطلاح هرمنوتيك ،با سابقة طولانياش ،ظاهراً موجب

برخي بدفهميها شده است .هدف من به دستدادن كتابدستياي براي
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راهنماييكردن فهم در طريقة هرمنوتيك سابق نبود .من نميخواستم نظام قوانين

توصيف رَوية روشي علوم انساني را شرح دهم و به دقت بررسي كنم ...توجه

واقعي من فلسفي بود و فلسفي هست . ...بنابراين روشهاي علوم انساني اصل ًا
در اين تحقيق محل بحث نيستند ...ازاينرو من ابداً و هرگز انكاركردن ضرورت

كار روشي در درون علوم انساني را قصد نكردم )Gadamer, 2013, pp.xxv-

.(xxvi

او در جايي كه نقطة شروع هرمنوتيك خود را معين كند ،باز به همين مطلب كه
اساس ًا ناظر به روشهاي دروني علم سخن نميگويد و آنها را نيز مسلّم و پذيرفتني
ميداند ،ميگويد:

مورخ قانوني )مورخي كه با قواعد علم تاريخ وقايع را بررسي ميكند( ،مانند
يك قاضي ،روشهاي خودش را براي جلوگيري از اشتباه دارد و در اين
ساحتها من بهكلي با او موافقم؛ اما علاقة هرمنوتيكي يك فيلسوف بهطوردقيق

از جايي شروع ميشود كه مورخ قانوني از بروز خطا در فهم بهخوبي جلوگيري
كرده است .هم مورخ قانوني و هم متعصب قانوني ،حقيقتي را تصديق ميكنند
و به وجود آن شهادت ميدهند كه وراي آنچه آنها ميدانند ،وسعت يافته است-

كه دستيابي به اين حقيقت كه در پس گفتارها و انديشههاست ،هدف گادامر
است ).(Ibid, p.xxx

حتي پالمر وقتي ميخواهد افكار گادامر را گزارش كند ،ميگويد به اين مهم بايد

توجه كنيم كه ميان هرمنوتيك فلسفي گادامر و هرمنوتيك روششناختي تمايز است؛ زيرا

ي فرمولهكردن و به شكل قاعده درآوردن اصول صحيح
گادامر بهطورمستقيم با مسائل عمل ِ
براي تفسير سروكار ندارد ،بلكه او ميخواهد خود پديدة فهم را روشن كند .اين اصل ًا به

اين معنا نيست كه او منكر اهميت فرمولهكردن و به شكل قاعده درآوردن چنين قواعدي
است ،بلكه در برابر چنين اصول و ضوابطي در اصول تفسيري ضروري هستند ) Palmer,

.(1980, p.163
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خود گادامر تصريح ميكند كه فهميدن ايدهها و انديشههاي نويسنده واقع ًا يك وظيفه

او در متن به دنبال آن است ،يك امر محدودتر و كوچكتري است ) Gadamer, 2006,

 .(p.366او ميگويد اينكه دستيابي به انديشهها و قصد مؤلف را همة وجهة همت خود
قرار داده و آن را فضيلتي علمي به شمار بياوريم ،نوعي فروكاست از مطلب مهمتري

است كه ما دنبال آن هستيم ) .(Ibidوي معتقد است فروكاست هرمنوتيك به دستيابي
قصد نويسنده بهطوردقيق به همان اندازه نامناسب است كه حوادث تاريخي را به اغراض

شخصي بازيگران آن تنزل دهيم و از حقايق و عبرتهاي پشت آن غفلت ورزيم ).(Ibid
ايشان تصريح ميكند كه در اين مسير و براي رسيدن به آن هدف بزرگتر به دانستن
مقبولات و مسلمات در نزد نويسنده نياز دارد؛ زيرا گريزي از آن نيست ،ولي اينكه قصد

مؤلف از اين نوشته چه بوده ،برايش مهم نيست ).(Ibid, p.367

شاهد مهم :ديدگاه گادامر در مورد عدم تسري نتايج هرمنوتيكش به فهم كتاب
مقدس

يكي از شواهد خوب براي اين مدعا ديدگاه اوليه گادامر در مورد تسري نتايج نظراتش
دربارة فهم نسبت به تفسير كتاب مقدس مسيحيان است .او در بخش دوم كتاب خود،

بعد از اينكه ساختار كلي فهم را بيان ميكند و از دخالتهاي پيشساختارهاي دازاين در
فهم بحث مينمايد و به كاربرديبودن معنا ميپردازد ،براي شاهدآوردن نسبت به

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

متفاوتي است كه شرايط خاص خود را داشته و در مقايسه با تجربة ناب هرمنوتيكي كه

كاربرديبودن معنا به هرمنوتيك كتاب مقدس اشاره دارد و نكاتي را در ضمن آن بيان
ميكند كه شاهد خوبي بر مدعاي ماست .وي در اين توضيحات بهصراحت به تأثير

بلامنازع مبادي الهياتي كتاب مقدس در تفسير اين متون اشاره كرده و ميگويد؛ مصحف
كلام خداست و اين يعني اين كلام برتري مطلقي بر دكترين همة مفسران دارد و اين

مطلبي است كه هرگز نبايد از آن چشمپوشي كرد .در نتيجه فهميدن مصحف نميتواند
٧٤

صرف ًا يك كاوش علمي يا انديشمندانه از معنايش باشد ).(Ibid, pp.325-326

گادامر در ادامه ،بعد از ذكر نقلقولي از بولتمان ) (Bultmannكه ميگويد فهم كتاب

مقدس دقيقاً تابع همان شرايط فهم در متون ديگر است ،به اين بيان تعريض ميزند و آن
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را مبهم و نادرست بر ميشمرد و با وارد كردن نقضهايي به كلام او از قول هوفمان

) (Hofmannكه مورد وثوق بولتمان است ،بهطورتأييدآميزي ميگويد» :هرمنوتيك كتاب

مقدس متضمن ارتباطي با محتواي كتاب مقدس )انجيل( است« ).(Ibid, p.326

در ادامه نيز توضيح ميدهد كه فهم كتاب مقدس در گرو برخورداري مفسر از ايمان

است و فهم كتاب مقدس تنها براي كسي ممكن است كه خود را مورد خطاب پروردگار

از طريق كلمة خود قرار دهد ،وگرنه ديگران نميتوانند اين كلام را بفهمند ).(Ibid, p.327

او حتي در پيشگفتار خود بر چاپ دوم كتابش در خصوص رويكرد اساسياش در
هرمنوتيك مد نظرش ميگويد» :اينكه رويكرد جديد او به هرمنوتيك بخواهد

بهطورضمني هر نوع نتيجة متافيزيكي را بفهماند ،مبراست و هرگز در پي آن نيست«

).(Idem, 2013, p.xxxiii

وي حتي وقتي اقدام انديشمندان عصر روشنگري را در كنار نهادن همه پيشفرضها

در برابر عقل خودبيناد گزارش ميكند و به تحليل آن مينشيند ،توضيح ميدهد كه
روشنفكران انگليسي و فرانسوي به غلط از دخالت پيشفرضهاي الهياتي نيز خودداري

كردند ،ولي روشنفكران آلماني بهدرستي از اين منش تبعيت نكردند و پيشفرضهاي
درست مسيحيت را در فهم دخالت دادند ) .(Gadamer, 2006, p.275او با نقد

هرمنوتيك روشنفكراني كه پيشفرضهاي الهياتي را كنار گذاشت و با نگاه پديدارشناختي

خود ميگويد:
ضرورتي نداشت كه اين نوع از هرمنوتيك به سمت نقد مذهب ،همانگونهكه

مثلاً در اسپينوزا ملاحظه ميكنيم ،سوق داده ميشد ،بلكه امكان حقيقت ماوراي
طبيعي ميتوانست بهكلي مفتوح باقي بماند؛ ازاينرو فلاسفه حيطة عمل عقل را

محدود كردند و مرجعيت كتاب مقدس و كليسا را تصديق نمودند ) Ibid,

.(p.279

اين بيانات بهطوردقيق گوياي اين است كه گادامر وقتي ميخواهد ادعاي كلي خود
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را دربارة فهم به ديگر حوزهها تسري دهد ،به اقتضائات داخلي آنها بهطوردقيق توجه
كاملاً در فرايند تفسير دخالت ميدهد و مفسر را از تفسيركردنش مطلقالعنان نميبيند.

اينها همان بخشهايي از حقيقت و روش و ساختار فكري گادامر هستند كه روشنفكران
ديني جهان اسلام هرگز آنها را ترجمه نكردند و هرگز نيز مبناي عمل قرار ندادند.

اما اين مباحث و اين تصريحات از خود گادامر نشان ميدهد كه قبل از تعميم و

تسري نتايج بحثهاي گادامر -و حتي قبل از او ،هايدگر -به ديگر حوزهها بايد ديد كه
آنها در چه مقامي خواستهاند سخن بگويند و اقتضائات آن مقامها چيست .بعد از آن نيز
بايد با رعايت شرايط بومي هر حوزه به تسري يا عدم تسري نتايج آنها به آن حوزهها

اقدام كرد.

 .٢تصريحات گادامر به عموميت ) (Universalityنتايج بحثهاي هرمنوتيك
فلسفي و تأثير آن در علوم تفسيري

گادامر بر خلاف بيانات گذشته ،در گفتههاي بعدي خود نتايج بحثهايش در هرمنوتيك

فلسفي را فراگير دانسته و آنها را به علوم ديگر تسري ميدهد؛ زيرا ميگويد اين مباحث
ساختار فهم در مفسر را به بحث مينشيند و اين ساختار نيز در همه جا برقرار است .او

حتي با توجه به نتايجي كه از بحثهاي خود ميگيرد ،به مميزي و قضاوت در مورد

روشها و پيشفرضهاي علوم ديگر ميپردازد .اين دسته از بيانات گادامر مورد استناد

روشنفكران ديني قرار گرفته و آنها را بسيار پر و بال دادهاند.

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

ميكند و به هرمنوتيك عمومي خود ميافزايد؛ براي نمونه حتي پيشفرضهاي الهياتي را

گادامر در اين دسته از بياناتش در مقالهاي كه دربارة »عموميت و فراگيري

هرمنوتيك«ش نوشته است ،تصريح ميكند كه نتايج مباحث هرمنوتيكي او عموميت دارند

و دامنة تأثير آنها تنها به حوزههايي كه در ابتدا تحقيقاتش ناظر به آنها بوده ،محدود

نميشوند ).(Idem, 1977, pp.10-11

او دربارة علوم تفسيري نيز همين رويكرد را دارد؛ هرچند تنها مكتب تفسيري كه در

٧٦

برابر گادامر قرار داشت ،هرمنوتيك روششناختي بود كه شلايرماخر آن را بنا نهاده و از
سوي ديلتاي به حوزة علوم انساني وارد شده بود .او با استفاده از مباني نظري خود و


نتايج برآمده از آن ،به پيشفرضهاي اصلي و روشهاي اين مكتب تفسيري پرداخته و
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آنها را نقد و انكار جدي كرده است .براي نمونه يكي از پيشفرضهاي مهم هرمنوتيك

روششناختي ،پيشفرض معناشناختي است كه لُب مركزي آن پس از قبول معاني تصوريه
و تصديقيه اوليه -كه گادامر اين را قبول دارد -همان مراد جدي مؤلف است كه با روش

بازآفريني فرديت يا تجربة دروني او توسط مفسر قابل دستيابي است .گادامر در نقد اين

پيشفرض و روش رسيدن به آن مطالب زيادي را در جاهاي مختلف بهويژه در فصل
سوم كتاب حقيقت و روش ايراد كرده است .او معتقد است ،معناي اصلي متن -صرفنظر
از دلالت تصوريه و تصديقيه اول -هرگز نميتواند مراد جدي مؤلف باشد ،بلكه معنا
همان معناي كاربردياي است كه براي مفسر ميتواند تحقق بيابد و ناظر به موقعيت
هرمنوتيكي فعلي اوست .اين بيان و عقيده هم ريشه در هدف پديدارشناختي اصلي او-
كه قبل از اين گذشت -دارد و هم مبتني بر اين است كه تسلط پيشداوريها ،كه برخاسته

از سنت حاكم بر فرد است ،بر هر فرد ،به گونهاي است كه فهم او را تاريخمند كرده و
 دقت در اين نكته بايسته است كه گادامر در مكاتب تفسيري با ديگر مكاتب روبهرو نشده
است؛ براي نمونه او هرگز بحثهاي خود را ناظر به اصول فقه و روشهاي آن سامان نداده و

به پرسش و پاسخ با آن نپرداخته است .براي اين امر نيز دلايلي وجود دارد كه مهمترين آنها
مطرحبودن جريان فكري هرمنوتيك روششناختي در عصر او و مطرحنشدن موارد ديگر همچون

اصول فقه براي وي و جامعة علمي او بوده است.

هرگز اجازة سفر در عمود زمان را به او براي تجربة فرديت يا تجربة دروني نويسندهاي
كه مربوط به گذشتة دور است ،نميدهد ) .(Gadamer, 2006, p.398او معتقد است:

درواقع متن مسئلة مركزي پديدة هرمنوتيكي است؛ تا جايي كه جدايي آن از

نويسنده و از مخاطبان مخصوص و اوليهاش به او يك زندگي خاص خودش

ميدهد .آنچه در يك نوشته تثبيت ميشود ،خود را به حوزة عمومي معنا
رسانده است كه در آن هر كسي كه ميتواند آن را بخواند ،يك مشاركت

يكسان و عليالسويهاي دارد ).(Ibid, p.393

٧٧

گادامر در اين دوره با استناد به آموزة تاريخمندي انسان كه در دورة قبل فكري خود

همين دليل بر اين باور است كه افق معنايي فهم نميتواند به نيت نويسنده يا به واسطة

افق مخاطب اوليه محدود شود ) .(Ibid, p.396وي غير از دلايل قبلي كه به امكان فهم
مراد نويسنده و فهم مخاطبان اوليه ترديد كرده بود ،نكتهاي ميگويد كه شايد در وجه
جمع اين گفتهها و بيانات قبلياش راهگشا باشد .ايشان ميگويد» :اينكه ميگويم تعهدي

به مراد مؤلف و فهم مخاطبان اوليه در معناي متن ندارم ،به اين دليل است كه اصل ًا قرار

نيست متون را همچون وصفي زنده از ذهنيت نويسندهشان بفهميم« ) ،(Ibidبلكه فهميدن
معناي يك متن همواره به معناي تطبيق آن با شرايط خودمان است ) .(Ibid, p.399او از

اين معنا با عنوان »كاربرد« ) (Applicationياد ميكند كه درواقع همان معناي مترجَم در

موقعيت فعلي خود مفسر است .برداشت او از اينگونه معنا كامل ًا پديدارشناسانه و متناسب
با اهداف اولية اوست.
.٣مغالطة بهكارگيري قواعد هستيشناختي در مباحث روششناسي

با توجه به مباحث فوق به نظر ميرسد گادامر در مغالطة پنهان و دقيقي گرفتار شده است

و توجهي نيز به آن نكرده است؛ زيرا مباحث فوق نشان ميدهد كه اول ًا انديشههاي هايدگر

بنيانهاي فكري گادامر را شكل داده است؛ ثاني ًا هدف اولية او از شروع پروژة هرمنوتيك

فلسفي هرگز دستيابي به معناي مد نظر نويسنده -هرچند با رويكردي هستيشناختي-

نيز نبوده است ،بلكه مرادا اصلي او بنانهادن روش علوم انساني بر پاية انديشههاي فلسفي

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

به آن متفطن شده بود ،امكان دستيابي به معاني مد نظر نويسنده را محقق نميبيند .او به

هايدگر بوده است .وي در اين راستا تصريح كرد كه معطوفكردن همة همت خود به

قصد نويسنده ،فروكاست از يك مطلب مهمتر است ) (Ibid, p.366كه همان تجربة

حقيقت است؛ امري كه فراتر از قلمروي روش علمي است و تنها با تجربه ميتوان به آن

رسيد )(Gadamer, 2013, pp.xxx-xxi؛ حقيقتي كه رهاورد سنت است ) Ibid,
 (p.xxiiو همچون عبرتآموزيهايي است كه از وقايع تاريخي فهميده ميشود ) Idem,

٧٨

 .(2006, p.366او در اين دوره با همان تلقي هايدگر از حقيقت ،وجود ،فهم ،معنا،
تفسير ،تاريخمندي انسان و ...با قبول روش پديدارشناسي او به عنوان روش هرمنوتيك
فلسفي ،به دنبال كشف حقيقت منطوي در متن بوده است .همانگونهكه پيداست ،اين
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فضاي فكري كامل ًا هستيشناسانه است و مثال آن دغدغههاي يك فيلسوف يا عارف در

شناخت حقيقت است و هيچ سنخيتي ميان اين مباحث و مباحث روشي نيست.

اما با اين همه ،گادامر در ادامة افكارش ،بدون توجه به اين اقتضاي مهم ،قواعد و

نتايج بهدستآمده را در فضاي فكري مزبور در علوم تفسيري كه كامل ًا ماهيتي

روششناختي دارند ،وارد ميكند و به مميزي مباحث آنها ميپردازد .البته شايد اين گمان

شود كه مباحث اول افكار گادامر تنقيح مباني علوم تفسيري بوده و به اين عنوان مي-
توانست در علوم تفسيري تأثيرگذار باشد و كاري هم كه گادامر كرده است ،همين بوده

است؛ يعني با نتايجي كه در دورة اول به دست آورده بود ،به تنقيح اصول موضوعهاي
براي علوم تفسيري پرداخته كه آنها نيز نتايج روششناختي در علوم تفسيري داشتهاند.

اما اين گفته نيز نادرست است و فهم نادرستي آن در گرو توجه به هدف اصلي هايدگر
و روش تعريف پروژة او براي رسيدن به اين مهم است.

بيان شد كه هدف هايدگر در همة پژوهشهايش ادراك و شناخت هستي مطلق و آن

هم تنها از راه علم حضوري بوده است .او براي رسيدن به اين هدف ،براي خود پروژهاي

تعيين كرد و حدود و ثغور آن را نيز مشخص نمود .وي در اين باره بدون اينكه منكر

غيب ،خداوند ،وجود فرشتگان ،تجربة غيبي و مانند آن شود ،علم حضوري خود را علمي
تعيين كرد كه براي همگان قابل دسترسي باشد و آن هم علم حضوري تحققپذير براي

انسان در مسير جاري زندگياش -و نه علوم حضوري برخاسته از شهودات غيبي -بود.
روشي را كه براي رسيدن به اين علم حضوري تعيين نمود نيز پديدارشناسي بود؛ زيرا

پديدارشناسي را وافي به مقصود خود ميديد .گادامر براي رسيدن به هستي مطلق مي-
خواست از طريق هستي موجودات در دسترس خود و شناخت هستي آنها استفاده كند.

ازاينرو با اينكه طبيعت را قبول داشت و براي همة موجودات قائل به تعين نفسالامري

بود ،موجودات را به دو دسته تقسيم كرد :دستة نخست موجوداتي بودند كه به هيچ روي
در دايرة كاربردها و جهان انسان مشخص قرار نميگرفتند؛ دستة دوم نيز موجوداتي بودند

٧٩

كه به طريقي در دايرة كاربردها ،شناخت و نياز او قرار ميگرفتند .او موجودات دستة اول
فرادستي را بهكلي از قلمرو پروژة خود خارج كرد و پروژهاش را هرگز معطوف به آنها
تعريف ننمود؛ زيرا ميخواست به طريق آسانتري كه عبارت بود از مسير موجوداتي كه
در شعاع توجه و كاربرد او قرار ميگرفتند و نه موجودات ديگر ،به هستي مطلق برسد.

جيمز ال .پروتي يكي از هايدگرشناسان معروف دربارة نظر او در مورد خداوند ميگويد،
كه هايدگر هرگز وجود خدا را در هيچ كجا انكار نكرده است )پروتي ،١٣٧٩ ،ص،(١٥٠

اما با اين حال ،براي شناخت هستي مطلق سراغ او هم نرفته است؛ زيرا نميخواست
وجود هستي را از طريق مفاهيم پيگيري كند .علم حضوري به خداوند متعال را هم كه

براي خودش متصور نميديده است .او حتي سراغ متافيزيك -يعني فلسفه رايج در آن

زمان -هم نميرود و دليل آن را خلاص شدن از دست اداراكات حصولي معرفي ميكند
)همان ،ص.(١٥٢-١٥١

ازاينروست كه كوششهاي علمي هايدگر هم از سوي خود او و هم توسط شارحان

او »پروژه« ناميده شده است؛ زيرا او يك هدف مشخصي داشت و براي رسيدن به آن نيز
پروژهاي براي خود تعريف كرد كه در آن حدود و ثغور كار خود را تعريف نمود و در

اين راستا تنها به بعدي از انسان و جهان پرداخت و ابعاد ديگر را نيز هرگز انكار نكرد،
ولي كاري به آنها هم نداشت .به اين دليل است كه بهراحتي ميتوان گفت اگر از اول

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

را موجودات فرادستي و موجودات دستة دوم را موجودات دمدستي ناميد و موجودات

هايدگر هدف خود را شناخت موجودات واقعي عالم ،اعم از موجودات فرادستي يا

دمدستي ميگذاشت ،شايد به گونة ديگري عمل ميكرد و نگاه متفاوت او به حقيقت،
وجود ،معنا ،انسان ،جهان و همة مفاهيم اساسي ديگري كه در انديشة او معناي جديدي

به خود گرفتهاند ،به گونة ديگري ميشد .اين تعاريف همه در اين بستر فكري بودهاند و

درواقع از قبيل تنقيح دقيق پروژه براي اطمينان از رسيدن به هدف انتخاب شدهاند؛ بنابراين

٨٠

هرگز به معناي نفي واقعي و نفسالامري ديگر ابعاد انسان ،جهان ،ساير موجودات و
قواعد ديگر جاري در عالم نيستند .اين توجه از آغاز در گادامر هم بوده است ،ولي در

ادامه به فراموشي سپرده شده است؛ ازاينرو او در دورة اول نتايج مباحثش را براي
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شناخت كلمات الهي كافي نميدانست و فهم كلمات كتاب مقدس را كه بر اساس الهيات
مسيحي كلمات روحالقدس هستند ،محتاج به مبادي ديگري نيز ميديد .يا اينكه خود او
اذعان ميكرد كه در ابتدا هرگز دنبال تعميم عقايدش به ديگر حوزهها نبوده است
)(Gadamer,1977, pp.10-11؛ اما با اين همه ،به يكباره ميبينيم كه نتايج بحثهايي

را كه با اين انگيزه و در راستاي اين پروژه سامان يافته بودند و هرگز ادعاي نفي غير خود
را نداشتند و تنها ميگفتند كه ما در محاسباتمان كاري به آنها نداريم ،مبناي انحصار و
نفي غير قرار داده و بهكلي با تمسك به همانها منكر غير آن ميشود.

تعميمدادن نتايج اين مباحث به حوزههاي تفسيري و حتي ساختن پيشفرضها و

مباني هستيشناختي و انسانشناختي آنها نيز نادرست است؛ زيرا اين مباحث قيد انحصار

و نفي ديگر واقعيتهاي موجود در نفسالامر را نداشتند و براي پروژهاي خاص تعريف
شده بودند .ازاينرو به نظر ميرسد كه گادامر گرفتار مغالطة بزرگي شده كه عبارت است
از :تعميم يك دستگاه معرفتي كه تنها براي يك پروژهي خاص طراحي شده بود و خود
ادعاي عموميت نداشت ،به همه حوزههاي معرفتي ،از جمله به حوزه علوم تفسيري و

روششناختي .؛ زيرا مباحث هايدگر كه همان مباني انديشهاي گادامر در همة احوال

بودهاند ،اولاً ماهيتي هستيشناختي دارند و نه روششناختي ،ثاني ًا هرگز در مقام بررسي

تمام و كمال نفس الامر جهان و حقائق اوليه و ثانويهي آن نبودهاند و ثالث ًا هدفي كه در

آغاز براي آنها تعريف شده بود هرگز در راستاي بررسي مباني هستيشناختي ،معناشناختي

و معرفتشناختي فهم قصد نويسنده نبوده است تا به نفي يا اثبات آنها منجر شوند .رابرت

هولاب ميگويد» :شيوة استدلالهاي گادامر گوياي آن است كه وقتي از محدودة فلسفة
هستيشناختي خودش ،گام را فراتر ميگذارد و به درون حوزههاي ديگر مانند حوزة

انديشة اجتماعي وارد ميشود ،آمادگي لازم براي مباحثه را ندارد« )هولاب ،١٣٩٣ ،ص.(١٠٢
ازاينرو با اطمينان خاطر ميتوان گفت اگر هدف اصلي هايدگر از ابتدا شناخت قصد

مؤلف و بررسي مباني فلسفي آن بود ،پروژة فلسفي او به گونة ديگري ميشد؛ زيرا ديگر

٨١

در اين هدف نياز به علم حضوري به قصد مؤلف نبود و با علم حصولي نيز اين امكان

معناي شديد همة مفاهيم كليدي ازجمله هستي ،حقيقت ،فهم ،معنا ،جهان ،انسان و ...نيز
رخ نميداد .هايدگر اگر به پديدارشناسي روي آورد ،تنها به اين دليل بود كه آن را مناسب

هدف اصلي پروژة خود ميديد ،نه اينكه آن را تنها روش فهم بشمارد .خود گادامر وقتي
در علوم طبيعي هابرماس از او انتقاد ميكند ،بيان ميدارد كه هرگز دنبال اينكه بگويد

شناخت هستي منحصر در روشي كه او ميگويد نيست ،بلكه تنها ميخواست انحصار آن
را بشكند .در پايان اگر بخواهيم مثالي براي فهم بهتر اين مطلب بزنيم ،به علم عرفان
نظري و اصول فقه مثال ميزنيم .چگونه اگر عارف و عالم به عرفان نظري بخواهد نتايج
بهدستآمده را در عرفان ،كه دغدغة شهود خداي متعال به عنوان مطلق هستي دارد ،در

اصول فقه ،كه علمي كامل ًا عرفي است ،به كار ببرد و با نتايج بهدستآمده در آن علم به
مميزي قواعد تفسيري دانش اصول فقه و حتي به مميزي مباني آن بپردازد ،كاري نادرست
و به لحاظ علمي غلط است .دخالت دادن قواعد وجودشناختي هايدگر در هرمنوتيك

روششناختي كه علمي براي شناخت قصد مؤلف است نيز نادرست بوده است .كاري كه

گادامر در ادامه كرده است و با اين شيوه در كتاب حقيقت و روش خود بارها انديشههاي
شلايرماخر را در هرمنوتيك روششناختياش نقد كرده است و مباني آن را بهكلي

مخدوش نموده است.

تهافت هاي گادامر در مواجهه با روشهاي علوم تفسيري در شناخت مراد مؤلف

فراهم ميشد و شايد از اساس نيازي به پديدارشناسي نيز نبود كه در اين صورت ،قلب

نتيجه اينكه همة مباحث مربوط به دورة دوم او ،اعم از اينكه انسان منحصر ًا تاريخمند
است ،انسان بعد غيرمادي ندارد كه در همگان مشترك باشد ،امكان فهم مراد مؤلف با

وجود فاصله زماني وجود ندارد و ...با اين نقد مبنايي روبهروست كه همة ماحصل
بهكارگيري قواعدي هستند كه مناسب اين عرصه نبودهاند و براي آن نيز تعبيه نشده بودند.

نتيجهگيري
٨٢

مسئلة اصلي هرمنوتيك گادامر در ابتدا كشف حقيقت و هستياي )با تلقي هايدگري از

هستي( است كه در وراي متون قرار دارد تا از رهگذر آن بتواند در برابر روشي كه ديلتاي

در علوم انساني مطرح ميكند ،شيوة كارآمدتري براي اين علوم تبيين كند .روش او در
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اين كشف نيز كامل ًا پديدارشناسانه است .البته علوم انساني نزد او همانند ديلتاي علوم

تاريخي هستند ،ولي روش دستيابي به حقايق منطوي در آنها از طريق تمركز بر خود

انسان )همان دازاين در نزد هايدگر( است و نه بهكاربردن روشهاي مرسوم در علوم
مدرن و هرمنوتيك سنتي ،ازجمله هرمنوتيك روششناختي شلايرماخر .او در اين مرحله

از انديشة خود بر اساس قواعد هستيشناسي هايدگر كه بدون ادعاي انحصارگرايي براي

هدفي خاص طراحي شده بودند ،بحث ميكند و به نتايجي ميرسد كه بيشتر ريشه در

مباحث هايدگر دارند .سنخ مباحث و نتايج او در اين مرحله كامل ًا هستيشناختي است و

نوع چينش و نتايج از آنها نيز مطابق هدف اصلي تعريفشده در پروژة هايدگر است؛
ولي گادامر بدون توجه به سنخة اين مباحث و هويت هستيشناختي آنها و بدون توجه

به هدفي كه اين قواعد براي آن طراحي شده بودند و در مقام خود ادعاي انحصارگرايي

نيز نداشتند ،به كاربست آنها در علوم تفسيري و روشهاي تفسيري آنها براي رسيدن به
مراد مؤلف اقدام ميكند كه كامل ًا ماهيت روششناختي دارند و هدفشان نيز از اهداف

مباحث مزبور متفاوت بود؛ ازاينرو در انديشههاي گادامر نوعي تهافت ديده ميشود كه

با هم جمعشدني نيستند.
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