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 دور هرمنوتیکی یکارکردها وها  مؤلفه ،سطوح

 * اسماعیل قائدی - یاصغر واعظ
 دانشجوی دکتری فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -استاديار دانشگاه شهید بهشتی

 (09/11/99: ؛ تاریخ پذیرش مقاله02/9/90: تاریخ دریافت مقاله)
 

 چکیده
تقریرهای متفاوتی  ااست که ب از جمله مسائل بنیادین هرمنوتیک مدرن دور هرمنوتیکی ی مسئله

هرمنوتیک رمانتیک این دور را به مثابه یک اصل . پردازان این حوزه بیان شده توسط نظریه

را سیاق وقوع فهم تلقی  آنهرمنوتیک فلسفی  که است حالی در این د،کن شناختی معرفی می روش

هیدگر معتقد است که دور هرمنوتیکی بازتاب ساختار وجودی . دهد نموده و ابعادی وجودی بدان می

ها مستلزم  از این برداشت کیهر  .پندارد می فهم آن را توصیفی از فرآیند وقوعنیز  گادامر، دازاین است

مقاله . ای را نیز از آن انتظار دارد دور است و کارکردهای ویژه های خاصی در چرخه وارد کردن مؤلفه

تا با  ها و روایات گوناگون از دور هرمنوتیکی، کوشیده است پیش رو پس از درنگی کوتاه بر برداشت

سطح . را در چهار سطح متمایز مورد بررسی قرار دهددور این  های تحلیلی کارکردها و مؤلفهرویکردی 

در سطح دوم فرآیند . یلغت شناختاز فهم و تفسیر متون بر اساس کارکرد  نخست عبارت است

از کارکردهای دیگر این  یخود فهمنیل به . شود ها انجام می داوری و پیش ها فهم شیپبازنگری و اصالح 

تأثیر در تاریخ  ،دیگر کارکرد دور هرمنوتیکی. گیرد دور است که در سطح سوم مورد مداقه قرار می

 .ایم است که در سطح چهارم به بررسی آن پرداخته اثرگذار
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 مقدمه.5

شناسی و برخی  دور هرمنوتیکی را در علم معانی بیان، لغت مسئلهشاید بتوان خاستگاه 

به ی سر با اعضاء بدن  رابطهاز یان ب علم معانی. کرد وجو جستهای تفسیر متون مقدس  نظریه

بر این اساس  .جست بهره می در متن کل وجزاء معنای ا  بیان رابطه مثابه تصویری جهت

ت و امعنای عبار واند  عبارات و متنی که در آن واقع شده هبا توجه ب را واژگانمعنای بایست  می

یک متن الزم به عبارت دیگر در تفسیر . معین کردی آن  واژگان سازنده هبنظر با را نیز متن 

تصویر به مثابه این  .معنا کردآن با نظر به اجزاء نیز را متن اجزاء را با توجه به کل و کل  است تا

 (Gadamer, 2007: 48) .یاری رساند متون مقدسدر تفسیر  را مسیحیکلمین متسرمشق،  یک

 :ibid). درآمد یلغت شناختی  صورت یک قاعدهمتن به کل و اجزاء معنایی میان ارتباط تدریجاً 

وضع کرد و روش اصل هرمنوتیکی  یک ،یلغت شناختی  این قاعدهبا اقتباس از شالیرماخر  (189

نزد هیدگر و گادامر اما دور ( (Dilthey, 1996: 148. خود را بر آن بنا نهادهرمنوتیکی 

یعنی این ایده که هر  ،قرار دارد هرمنوتیک فلسفی ای است که در کانون بازتاب ایدههرمنوتیکی 

 (Lawn, 2006: 150). ناپذیر است فهمی موقتی بوده و روند تحقق فهم حرکتی پایان

. است، شده بیاندور  ی مسئلههای متفاوتی که از  ها و برداشت تقریر شاهد هرمنوتیک مدرن

را با قرائت هرمنوتیکی دور  د،ان پردازی کرده نظریه  از اندیشمندانی که در این حوزهیک هر 

دور این ی  های خاصی را در چرخه مؤلفه ،نظران قرائت هر کدام از صاحب. اند بیان نموده یخاص

از این رو شایسته است پیش از بررسی . منتسب نمود نیز به آنای را  وارد کرد و کارکرد ویژه

دور هرمنوتیکی  مسئلههای متفاوت از  ها و تقریر ها و کارکردهای دور، مروری بر برداشت مؤلفه

 .داشته باشیم

 تا قوس هرمنوتیکیشناختی  روشاز دور  . 2

دور در هرمنوتیک بیان شده است در این نکته اشتراک نظر دارند  مسئلهبیشتر تقریرهایی که از 

 ارجاعی موسوم به حرکت بازگشتی یا حرکت رفت و برگشت فرآینددر یک  یا تفسیرم که فه

(referential movement) رفت وخود شامل دو مرحله شود؛ هر حرکت ارجاعی  انجام می 
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تر قرار داده و فهم  دور در حرکت رفت موضوع فهم را ذیل یک کل گسترده فرآیند .بازگشت است

و  رجوع کردهسازد و در حرکت بازگشت به موضوع فهم  موضوع را با التفات به آن کل میسر می

 .دکن ز بر اساس فهم اجزاء ممکن میفهم آن کل را نی

5فردریش آست ٬شناس آلمانی لغت
 analytic method)ت رفت را روش تحلیلی شناخ تحرک 

of cognition) و حرکت بازگشت را روش ترکیبی شناخت (synthetic method of cognition) 

نامد و معتقد است که بین فهم  می (explication)« تفسیر»آن را ایضاح فهم و  شرحاو . نامد می

فرض گرفته و  فهم را پیش فسیریهر ت»به این ترتیب که  ؛همواره یک دور برقرار استتفسیر و 

به گمان او این دور در فهم متقابل جزء و کل نیز حضور  (Ast, 1990: 45)« .بر آن بنیان دارد

لیکن روح . مفروض است شیشاپیپ (sprite) یعنی روحل، ی ک ایده ء،از این رو در فهم اجزا. دارد

با این »: در نتیجه. گردد دهد و در نهایت به خود بازمی خود را در شمای کلی اجزاء شکل می

 (Ibid)« .شود بسته می (circle of explication)فسیردورِ تد، بازگشت روح به وجود اصلی خو

  :گوید دور می مسئلهآست در بیان 

اصل بنیادین تمامی فهم و شناخت عبارت است از یافتن روح کل در اجزاء و نیز فهم اجزاء از 

هر این وجود  با. اصلِ دوم روش ترکیبی شناخت است اصلِ نخست روش تحلیلی و. طریق کل

ن بدون اتو گونه که کل را نمی درست همان. یابند تحقق می توأماندو روش توسط یکدیگر و 

اجزاء نیز بدون کل به مثابه سپهری که اجزاء در آن د، اجزاء به مثابه اعضای آن تصور کر

زیرا هر دو . نددام مقدم بر دیگری نیستبنابراین هیچ ک. ابل تصور نیستندد، قکنن زیست می

 (Ibid:43). دهند یکدیگر را به نحو متقابل مشروط کرده و یک حیات هماهنگ را تشکیل می

شناختی در کانون  ی فهم متقابل جزء و کل به مثابه یک اصل روش پس از آست قاعده

ی هرمنوتیکی  آموزهتوان در  میا ی بارز این قاعده ر نمونه. هرمنوتیک رمانتیک باقی ماند

شود که روند  رسالت هرمنوتیک تنها زمانی احساس میوی، از نظر  .مشاهده کرد  2کالدینیوس

اما هرگونه دشواری یا ابهام تنها در خوانش اجزاء . خوانش متن با دشواری یا ابهام مواجه شود

                                                 
1  . Friedrich Ast )1778-1841) 

2  . J.M.Chladenius )1710-1759) 
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کل متن از هرگونه ابهام بری است؛ لذا اجزاء مبهم و دشوار متن را د، یعنی آی متن پیش می

  . (Mueller, 2006: 8)باید با توجه به کل متن و با اندارج در آن فهمید می

ی تفسیر  حوزه ٬کند کاربرد هرمنوتیک را در دو حوزه بررسی می 5فردریش شالیرماخر     

یا  (technical interpretation)ی تفسیر فنی  و حوزه (grammatical interpretation) دستوری

ای با  ارتباط دوگانه وی هر کالماز منظر  . (psychological interpretation) یروان شناخت

 فهم هر کالمز این رو د، ادارآن کالم  ی گوینده یا نویسنده اندیشه نیز با تمامیتتمامیت زبان و 

دیگری نیز فهم مشتق شده از زبان و امری فهم آن به عنوان یکی : است ساحت موازیشامل دو 

 (Schleiermacher, 1998: 8). ی آن ی گوینده یا نویسنده مثابه واقعیتی در اندیشه آن کالم به

فهم در یک فرآیند دوری و بر اساس ارتباط متقابل جزء و  ساحت،از نظر او در هرکدام از این دو 

تفسیر دستوری کارکرد دور هرمنوتیکی فهم و تفسیر کالم  رد (Ibid: 24) .یابد کل تحقق می

ی تفسیر  اما در حیطه. باشند می (نوشتار یا گفتار)کالم های آن نیز همان اجزاء  است و مؤلفه

. شود ی این دور می وارد چرخهز نی( ی کالم یا گوینده)ذهنیت مؤلف متن  یروان شناختفنی یا 

روان ای  صبغه در این فراشد، و ذهنی مؤلف یروان شناختشالیرماخر با دخیل دانستن عناصر 

 . دادبه دور هرمنوتیکی  یشناخت

ی کل و جزء را در مقام یک  ی صوری رابطه شالیرماخر قاعده پس ازنیز   0ویلهلم دیلتای     

او در این . را به مثابه یک روش هرمنوتیکی بکار بستشناختی پذیرفت و آن  ی روش ضابطه

 :گوید خصوص می

که در توالی واژگان ل، به ساختار ک نیز فهم باید بکوشد تا واژگان را به معنا و معنای اجزاء را

ای از  هر واژه شامل گستره. هر واژه هم متعین است و هم نامتعین. داده شده است پیوند زند

شود  می آشکارمعنا هنگامی . اند واژگان به لحاظ نحوی محدود و مبهم. است[ ممکن]معانی 

که از ، لاعتبار کبه همین ترتیب  ٬یا متن متعین شودر که آنچه نامتعین است توسط ساختا

                                                 
1  . Friedrich .D.E. Schleiermacher )1834-1768( 

2  . Wilhelm Dilthey (1833-1911) 



555 

 دور هرمنوتیکی یکارکردها وها  مؤلفه ،سطوح 

 ,Dilthey). باید معین شود مینیز مبهم و محدود است و  ٬جمالت تشکیل شده است

2006: 163-164) 

ی امور  مطالعه در باور او. دور هرمنوتیکی بسنده نکرد یلغت شناختتقریر  به زیناما دیلتای 

ی  ی اجزاء و کل و ضابطه رابطه از این رو وی .برای فهم جهان استما انسانی بخشی از کوشش 

برای پژوهش تاریخی  یها را از هرمنوتیک شالیرماخر اقتباس کرد و آن را به روش فهم متقابل آن

 . مبدل نمود

1مارتین هیدگر های هرمنوتیک مدرن با اندیشه
شاهد روایت بدیعی از دور هرمنوتیکی است  

د، کن اش متمایز می او را از آراء پیشینیانآنچه هرمنوتیک  .کند را تجربه میبنیادین  یچرخش و

به هرمنوتیک به مثابه پدیدارشناسی وجود  آوردن یروو  روش محورگسست وی از هرمنوتیک 

. را در پی داشتی هرمنوتیک  ی عرصه توسیع دوباره ش،چرخ این گسست یا. خاص آدمی است

نیز برای دیلتای  و شد ی فهم و تفسیر کالم اعمال ر حیطهر، دوسط شالیرماخک، تهرمنوتی

را سیاق  آناما هیدگر . ی امور انسانی و پژوهش در علوم انسانی از ارغنون مطالعه استعبارت 

ل ر، بی تفسی ه نظریهاو، نموضوع هرمنوتیک برای . داند تر فهم انسانی می ی عام بررسی پدیده

 :Grondin, 1994). شد خود تفسیر است؛ یعنی هرمنوتیک توسط هیدگر صاحب شأنی فلسفی 

که باید کند  میو تأکید از این ر کند انسان را به کمک ویژگی بنیادینش تعریفاو کوشید تا  (98

 ,Heidegger). قرار دادن آگاهی در برابر هستی پرهیز شود همچنین از ،ابژه -از تقابل سوژ

ر جهان یعنی موجودی که دت، هستنده اس-جهان-انسان موجودی در در باور وی (62 :1999

درافکنده در است موجودی  او بر این باور است که انسان. کند و با آن تمشیت دارد زیست می

همواره مشروط به موقعیت تاریخی و وضعیتی است که بدان پرتاب  وی نیزو فهم  تاریخ و زمان

توسط واقع  یعنی مشروط به آنچه ؛است« فهم شیپ»همواره مشروط به « فهم»از این رو . شده

با  دازاین یها فهم شیپی  رابطهز دور هرمنوتیکی نی. شود تعیین میدازاین بودگی و افکندگی 

. دهد یمترین سطح وجود آدمی گسترش  به این ترتیب هیدگر دور را به بنیادین. ستفهم او

 (9۴1: 1939ی، کوزنزهو)

                                                 
1  . Martin Heidegger )1889-1976) 
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 پل ریکور
روند حصول فهم و کشف معنای ت، مضمر اس یفرض که متن دارای معنای این پیشبا 1

بر . شود یعنی روندی که از مفسر آغاز شده و به متن ختم می. داند پذیر می متن را یک روند پایان

خالف هرمنوتیک فلسفی هیدگر و گادامر که روند تحقق فهم را یک فرآیند دوری دانسته و آن 

است که اگرچه مفسر د معتقکند؛ ریکور  را حرکت ارجاعی مکرر بین مفسر و متن لحاظ می

این  از منظر وی. استحصول معنای متن ن، ی پایان آ لیکن نقطه ؛آغازگر این فرآیند است

به »آن را  ریکورای که  در مرحله وبلکه بیشتر به یک قوس همانند است  ر،نه به یک دود، فراش

با تصاحب یعنی مفسر  (Ricoeur, 1998: 221). رسد به انجام می د،نام می« خود اختصاص دادن

آنچه تصویرگر روند تحقق فهم در باور وی در نتیجه . یابد دست می آنبه فهم کامل  معنای متن

  .است (Hermeneutic arc) «قوس هرمنوتیکی» کهبل «دور هرمنوتیکی»است نه 

 وح دور هرمنوتیکیسط . 1

را  رمانتیکهرمنوتیک  های  ظریهرأی بود و ن هم 0تیامیلو ب با توان یمبر اساس آنچه گفته شد 

مفسر  این معنا کهبه  دانست؛انداز مؤلف از جانب مفسر  مستلزم پذیرش تام و تمام چشم

این . هر عنصر ناشناس و نامأنوس در متن را با ارجاع به چشم انداز خاص مؤلف بفهمد بایست می

متن دائماً توسط ما از هیدگر حاکی از آن است که فهم  یوجود شناختقرائت که  در حالی است

وجود  بیانگر خصیصهدور هرمنوتیکی س، بر این اسا. شود هدایت می ها فهم شیپانتظارات معنا و 

دور اگرچه تا حدود زیادی از  مسئلهبرداشت گادامر از  (Betti ,1990 :182) .فهم است یشناخت

 .باشد ای نیز می قرائت هیدگر ملهم است، با وجود این دارای امتیازات ویژه

های دور هرمنوتیکی را در چهار سطح متمایز مورد بررسی قرار  در ادامه کارکردها و مؤلفه 

دور را  مسئلههای متفاوت از  ها و تقریر این سطوح چهارگانه به نحو جامع برداشت. خواهیم داد

چنانکه مالحظه خواهد شد کارکردها و . سازد ها را فراهم می آن در بر گرفته و امکان قیاس 

 .های دور هرمنوتیکی در سطح چهارم مختص نظریه هرمنوتیکی گادامر است مؤلفه

 

                                                 
1  . Paul Ricoeur )1937-2005( 

2  . E.betti )1890-1986) 
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 فهم و تفسیر متن : سطح نخست. 5.1      

با عنوان دور هرمنوتیکی مطرح نبود،  یا مسئلهگیری هرمنوتیک رمانتیک هنوز  تا پیش از شکل

معنایی میان اجزاء و کل به مثابه روشی   شناسی از رابطه بلکه صرفاً در علم معانی بیان و لغت

از آنجایی که آست و پیرو آن شالیرماخر، با بهره جستن از . شد برای تفسیر متون استفاده می

دور در هرمنوتیک نمودند،  مسئلهبندی  رتشناسی، برای نخستین بار اقدام به صو این آموزه لغت

. شناسی نامید توان همسو با گادامر نخستین سطح از دور هرمنوتیکی را سطح لغت می

(Gadamer, 2007: 48)  گان، تعیین معنای عناصر مادی کالم یعنی واژ سطحاین کارکرد دور در

به  در سطح نخست هرمنوتیکیهای دور  مؤلفهاین عناصر . است ...و انواع ادبی ن، متوت، جمال

 . دهند ل مییشکتدور را این جوانب  شمار رفته و

لغت ی  ء و کل را به عنوان یک ضابطهاجزای معنایی  آست رابطهچنانکه گفته شد فردریش 

اعالم کرده بود و شالیرماخر نیز این ضابطه را به مثابه یک اصل هرمنوتیکی پذیرفته  یشناخت

بر این باور اما  (Llewelyn, 1985: 102). ین اصل با او اتفاق نظر داردا رشیپذگادامر در د؛ بو

یعنی تقریری که شالیرماخر )است  دور ابژکتیو  یکاین دور ر، شالیرماخدر هرمنوتیک که است 

؛ گادامر معتقد است که شالیرماخر (کند از دور هرمنوتیکی در ساحت تفسیر دستوری ارائه می

ی تفسیر  عرصه تقریری از دور که وی دریعنی ) کند کامل میسوبژکتیو  دوردور ابژکتیو را با یک 

توصیف شالیرماخر از وجه  او بر این باور است که حتی. (کند مطرح می( یروان شناخت)فنی 

دور شالیرماخر  (Gadamer, 2004: 292). به کنه مطلب راه نیافته استهرمنوتیکی ر ابژکتیو دو

این در حالی است د، شناختی در کانون هرمنوتیک قرار دا ک اصل روشبه مثابه یرا هرمنوتیکی 

توان  داند و معتقد است که بر اساس آن نمی این دور را توصیفی از روند تحقق فهم می گادامرکه 

لغت ی  بر اساس این ضابطه اواز نظر . شناختی در هرمنوتیک ابداع کرد هیچ قاعده و اصل روش

 (circular process) توان گفت که فهم متن همواره در یک فرآیند دوری صرفاً می یشناخت

ارتباط  اما .شود یعنی اجزاء متن ذیل کل و کل نیز بر اساس اجزاء فهمیده می ؛یابد تحقق می

را شناختی نیست تا به کمک آن بتوان سوءفهم  دال بر هیچ اصل روش معنایی میان اجزاء و کل
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شناختی  دورِ فهم یک دور روش»از این رو در اندیشه گادامر . ز بروز آن مصون مانده یا ارفع نمود

 (Ibid: 293-294)« .کند ساختار فهم را توصیف می یوجود شناختبلکه عنصر ت، نیس

 ها  داوری پیش در بازنگری: سطح دوم . 1.2

این ت، نخس شود که در سطح حرکت ارجاعی دور هرمنوتیکی همواره بین دو جانب انجام می

مادی متن یعنی  عناصرچنانچه موضوع فهم متن باشد . جوانب هر دو در موضوع فهم جای دارند

اما در سطوح . دهند جوانب دور و طرفین حرکت ارجاعی را تشکیل می ...و واژگان و جمالت 

های دور  یعنی مؤلفه. نددر موضوع فهم مستقر نیستدور جوانب هر دو  دیگر دور هرمنوتیکی

بلکه حرکت ارجاعی بین عناصر متن و جانب دیگری  ،رمنوتیکی همان عناصر مادی متن نیسته

 ،فلسفی کیهرمنوتدر هرمنوتیک رمانتیک این جانب مؤلف است و در . دهد غیر از متن رخ می

ک رمانتیک و هرمنوتیک فلسفی با اینکه در مورد جوانب دور یبه عبارت دیگر هرمنوت. مفسر

پذیرند که حرکت  میموافق بوده و آن  یلغت شناختهرمنوتیکی در سطح نخست و کارکرد 

هرمنوتیکی ح دور وسطدیگر اما در تشخیص  ٬دهد عناصر آن رخ می میانارجاعی درون متن و 

و ( یروان شناخت)رماخر با طرح تفسیر فنی سو شالییک از . کنند رویکردهای متفاوتی اتخاذ می

خواندش به  می  (metaphysics of individuality) «متافیزیک فردیت»بر مبنای آنچه گادامر 

، ر با الهام از هیدگرمتمایل شده و از سوی دیگر گادام (author-orienting) محوری-سمت مؤلف

 محوری -به سوی مفسر ،مندی فهم با طرح مضامین هرمنوتیک فلسفی بر اساس تاریخ یعنی

(interpreter-orienting) محور بودن هرمنوتیک شالیرماخر به این معنا -البته مؤلف. گراید می

است که او کارکرد دور هرمنوتیکی در ساحت تفسیر فنی را عبارت از فهم متفابل تفرد مؤلف و 

که است   حالی این در. دهند جوانب حرکت ارجاعی را تشکیل میو، این د جهیدر نتد، دان متن می

محور دانستنِ هرمنوتیک  -مفسر و داند مفسر و متن می یها فهم شیپگادامر جوانب دور را 

شالیرماخر و چه  رمانتیکِ اما در عین حال چه در هرمنوتیکِ. به این اعتبار استنیز فلسفی او 

توان  بنابراین می. همواره متن یکی از جوانب دور هرمنوتیکی استر، گادام فلسفیِ در هرمنوتیکِ

 .لقب دادمحور نیز -هر دو هرمنوتیک را هرمنوتیک متن
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ان به اعتبار دیگر تو را می از منظر گادامر سطح دیگر دور هرمنوتیکید، با توجه به آنچه گفته ش

زیرا دور هرمنوتیکی . نامید ها فهم شیپها یا  یداور پیش (revise)ساحت بازنگریِکارکرد دور، 

مفسر یکی از جوانب دور را شکل  های داوری ، اما پیشحاکی از فهم متقابل دو جانب است

جوانب . گیرند و تفسیر مورد بازنگری مداوم قرار می فهم انیجرنیز در  ها داوری پیش ، لذادهد می

 . است (یا موضوع فهم)متن های مفسر و  داوری پیشدور هرمنوتیکی در این سطح 

به گمان وی فهم . استسطح دیگر دور هرمنوتیکی از نظر شالیرماخر ساحت تفسیر فنی 

حرکت ارجاعی دور هرمنوتیکی نیز د، رو تفرد مؤلف را نشانه میر، مفسر در این ساحت از تفسی

ی این دور  ن است و مفسر از چرخهدر ساحت تفسیر فنی بین متن و دنیای فردی مؤلف در نوسا

حرکت ارجاعی صرف گر  گویی مفسر عاملی غیر فعال در روند تحقق فهم و نظاره. بیرون است

ی دور  ضمن بیرون گذاشتن مؤلف از چرخهاما از سوی دیگر گادامر . است بین مؤلف و متن

فعال به بازیگری منفعل و مفسر را در این چرخه وارد کرده و او را از تماشاگر صرف ی، هرمنوتیک

مند است و فهم او همواره در یک موقعیت تاریخیِ  اما مفسر موجودی تاریخ. کند بدل می

 شیپ؛ لذا بخشند او را تعین می یها فهم شیپاین موقعیت تاریخی . گیرد انضمامی شکل می

ی فهم به  عنصر ضروری در کنش فهم و تفسیر و به مثابه مدخلی برای ورود به چرخه ها فهم

 (Llewelyn, 1985: 104) .روند شمار می

قرائت گادامر از دور هرمنوتیکی تا اندازه زیادی از تقریر هیدگر اقتباس  چنانکه گفته شد

گادامر استنباط کرد، کامالً توان از تقریر  هایی که می با این وجود کاکردها و مؤلفه. شده است

رغم  علی چرا که. شود هایی نیست که از قرائت هیدگر مستفاد می منطبق با کارکردها و مؤلفه

دور در  ی مسئلههای بنیادینی نیز در برداشت هیدگر و گادامر از  ها، تفاوت تمامی شباهت

د، ان بنیاد فهم لحاظ کرهیدگر با وجود اینکه دور هرمنوتیکی را به عنو. هرمنوتیک وجود دارد

کل معنایی ی  گاه از رابطه هیچ و دور اعتنایی نکرد ی مسئلهاز  پیشینیان خود   اما هرگز به قرائت

. آن در روند تفسیر را مد نظر داشت  بلکه همواره دور میان فهم و آشگارگیت، و جزء سخن نگف

(Grondin, 2002: 47) کند؛  نخست آن را تصدیق می کارکرد دور در سطح از سوی دیگر گادامر

این کارکرد را نه در  اما گادامر. شود پس به این اعتبار وی مجدداً به روایت شالیرماخر نزدیک می
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بلکه به مثابه توصیفی برای مکانیزم ن، شناختی در فهم و تفسیر متو ی روش مقام یک قاعده

ساختار  در بابنوزدهم بحث های هرمنوتیکی قرن  از نظر او نظریه. کند وقوع فهم عنوان می

 یدر حالاین ی صوری میان جزء و کل محدود کرده بودند؛  دوری فهم را در چهارچوب رابطه

. دی عطفی را برای هرمنوتیک مدرن رقم ز که روایت هیدگر از دور هرمنوتیکی نقطهاست 

 (Gadamer , 2004: 293)   اما در . تر دید هیدگر را مناسب یشناخت داریپداز این رو وی قرائت

را به عنوان   هیدگر تفسیر و فهم که یدرحال. ین کردزهای دیگری را جایگ خود مؤلفه فیباز تعر

 یها فهم شیپمیان گادامر بر این باور است که دور هرمنوتیکی  ؛کند جوانب دور معرفی می

که مفسرند های  داوری همان پیش نیز ها فهم شیپد، ده رخ می( موضوع فهم)مفسر و متن 

 اما هیدگر. اند ویو برخاسته از موقعیت هرمنوتیکی و افق فهم   منتقل شدهاو توسط سنت به 

-Fore)دید پیش (fore-having)داشت دانست از مقوالت پیش فهم را عبارت می یساختارها شیپ

sight) دریافت و پیش (fore-conception)  از . بودگی و زمانمندی دازاین دارند که ریشه در واقع

دازاین  (temporality)ساختار دوری فهم را از زمانمندی اوگادامر معتقد است که این رو 

دازاین معنایِ هستیِ خود را در هیدگر در باور  (Gadamer, 2004: 268). استنتاج کرد

نیست که همواره در پس او رهسپار باشد و ی دازاین چیزی  گذشته. یابد مندی خویش می زمان

هیدگر معتقد است که اگرچه . گهگاه بر او اثر گذارد بلکه همواره پیشاپیش او در حرکت است

ی  سازد، همواره بر پایه اما فهم، که امکانات او را محقق می ٬ی خویش است دازاین گذشته

 (0۳: 19۳9٬ دگریها). دهد ی وی روی می آینده

فهم توسط گذشته  یساختارها شیپگفت که از نظر گادامر نتیجه توان  می گفته شداز آنچه 

 تر قیقتعبیر د یا به ها توسط آینده که هیدگر بر تعین آناست در حالی د، این شون معین می

اما هیدگر فهم رو به سوی آینده دارد؛ گادامر  ن، از نظربنابرای. دارد تأکید ،توسط پروای آینده

 :Grondin, 2002). است گرفته نشأتای قلمداد کند که از گذشته  را واقعه فهمهد د ترجیح می

های این  از مؤلفه شان از دور هرمنوتیکی به تفاوت در تلقی اندیشمندتفاوت در قرائت این دو  (49

هیدگر در . است دور نیز متفاوت ی مسئلهبرای طرح  هرکدام شود؛ بلکه آغازگاه دور خالصه نمی

 logical)نسبت به دور منطقی(suspicion)  دور کار خود را با تردید و سوءظن ی مسئلهطرح 
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circularity) یا دور باطل(vicious circle) دانستن دور هرمنوتیکی  متمایزگاه با  آن. کند آغاز می

 نسخت بهاین در حالی است که گادامر . کند تأکید می آن یوجود شناختبر حیث دور باطل، از 

معیار فهم  جهت بیانسپس پردازد،  میو مداقه در آراء پیشینیان خود  مسئلهشناسی این  ریشه

که به گمان هایی  د، یعنی مؤلفهآی برمی یروان شناختهای  صحیح درصدد تنقیح این دور از مؤلفه

ید گادامر معتقد است که معیار فهم صحیح را با. کرده است دور هرمنوتیکی باراو شالیرماخر بر 

هماهنگی  ،عبارتی یا بهکل و جزء ( هارمونی)از نظر او این معیار هماهنگی د، از بطن دور اخذ کر

با و، هردر، در حالی که هیدگر و گادام. جوانب دور هرمنوتیکی در جریان فهم و تفسیر است

 .رأی بودند که شناخت کامل همواره مستلزم این دورِ آشکار است شالیرماخر هم

(Schleiermacher, 1998: 24) داریپدکوشیدند تا قرائت ر، بر خالف شالیرماخ ر،اما هر دو متفک 

به نحوی به  کیهر ن، با وجود ای. دور را ترویج کنند (phenomenological account)یشناخت

نزدیک شدند؛ هیدگر با اذعان به اینکه یک  (epistemological account)شناختی قرائت معرفت

و  (02۲ص ٬19۳9٬هایدگر)ت، ترین شناخت در دور هرمنوتیکی نهفته اس مثبت نخستین امکان

یعنی با این تلقی که  ؛نقادانه ریغی  زمینه گادامر با تالش برای رهانیدن تفسیر از هر پیش

 (Grondin, 2002: 48. )اند و همواره نیازمند اصالحبوده های تفسیر صرفاً موقتی  فرضیه

 

 نیل به خود فهمی : سطح سوم.  1.1

از نظر او رسالت . کند میدر هرمنوتیک اشاره  یخود فهمبه نحو ضمنی به کارکرد  شالیرماخر

رهیافت به ذهنیت مؤلف و دنیای فردی  یروان شاختی تفسیر فنی یا  هرمنوتیک در حیطه

ا ام. شود وی معتقد است که چنین رهیافتی توسط کنش شهودی حدس انجام می. اوست

از این رو . ی مشترک بین مفسر و مؤلف است شرط تحقق چنین رهیافتی وجود یک زمینه پیش

ای از هر فرد  فرض که هر فرد در خود واجد تکه وی بر مبنای یک بینش متافیزیکی و با این پیش

بر این باور او . داند  شرط رهیافت حدسی به ذهنیت دیگری می را پیش یخود فهم ت،دیگر اس

دریافتی نیز از تفرد دیگری دارد و د، کن هر فرد ضمن اینکه تفرد خویش را تصدیق میکه است 

 :Schleiermacher, 2006) .تواند ذهنیت او را حدس بزند با خود می دیگری ی بر اساس مقایسه

96)  
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و تعریف آن به مثابه ن، با تلقی فهم به مثابه اگزیستانسیال بنیادین دازایاما  ،هیدگر

. داند فرآیند تحقق فهم مینجام را آغاز و ا یخود فهمفهم بنیادین و  (projection) افکنی طرح

. شود مفسر آغاز شده و به آن نیز ختم می یخود فهمدور هرمنوتیکی از فهم بنیادین و  در باور او

ی فهم  شود که زاییده آغاز می ییها فهم شیپروند فهم و تفسیر با برداشت وی، بر اساس 

. افکنی نخست را دارد حکم طرح یباشند؛ این فهم بنیادین در دور هرمنوتیک می  بنیادین دازاین

طرح اما مجال برای ، افکند یفرا مخود را به سمت موضوع فهم ن، دازاین توسط فهم بنیادی

در کنار هم قرار گیرند و برای  پی در پیع، ی موضو رقیب نیز وجود دارد تا با مالحظه یها یافکن

فهم بنیادین خود ت، در بازگشن، دازای( 131: 19۳1ی، واعظ). دازاین وحدت معنایی را حاصل کنند

از خویش و از  تر کاملجرح و تعدیل کرده و به فهمی د، افکنی نخست بو که در حکم طرحا، ر

همواره در فهم بنیادین او که ن، دازای یخود فهم. شود موقعیت خویش در جهان نیز نائل می

در قالب  ها فهم شیپی  در هر روند فهم و تفسیر حضور داشته و نه تنها با عرضهت، مضمر اس

بلکه در د، ساز ی فهم را ممکن می دریافت امکان ورود به چرخه داشت و پیش پیش، دید شیپ

 . ددارقرار ر فرآیند دوری فهم نیز در معرض بازنگری مستم

دازاین است  (possibility)ی تحقق امکانات  واسطهی، افکن به مثابه طرحم، هیدگر فه در باور

هایش  اش به این امکان سپرده شده که نخست خود را در امکان دازاین در هستنْ توانستن»زیرا 

برخی امکانات موازی و ظهور رفع ی  ای امکانات به منزله تحقق پاره (199: 19۳9ر، هایدگ) «.بازیابد

دهد و هر  مواجه با امکانات جدید دازاین را در موقعیت جدید قرار می. امکانات جدید است

البته این انکشاف از رهگذر  .کند را منکشف می اوهستن -جهان-موقعیت جدید وجهی از در

دازاین بر فهم  شود و درنگ می  افکنی فهم در موقعیت جدید و تحقق امکانات جدید انجام طرح

در یک فرآیند دوری  یخود فهم جهیدر نت. خواهد داشتبه دنبال  نیز او را یخود فهمبنیادین و 

های متوالی و  ی طرح افکنی یابد و نقش موضوع فهم در این فرآیند آن است که زمینه تحقق می

تری نایل  مناسب یخود فهمند تا دازاین به کتر را فراهم  امکان وصول به طرح افکنی مناسب

دانند که هر فهمی در  برخی قرائت هیدگر از دور هرمنوتیکی را حاکی از آن میرو از این . شود

 ( 130: همان) .است یخود فهمواقع شکلی از 
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را مورد تأکید  فهم در فرآیند وقوعو فهم بنیادین  یخود فهمتأثیر پس از هیدگر گادامر نیز 

در ت، توجه گادامر متفاوت از کانون اصلی توجه هیدگر اساصلی ون جا که کان اما از آن. قرار داد

نیز ش، ی تقرب مفسر به فهمِ خوی نحوهتبیین او از نتیجه گزارش وی از روند وقوع فهم و 

چرا که هدف هیدگر از . کند متفاوت است از گزارشی که هیدگر در این خصوص ارائه می

ای که در  سبک اصیل فهم است؛ یعنی جنبهساماندهی یک  تیدر نهااش  هرمنوتیک وجودی

این در . تر مورد توجه است توان گفت کم کم می دستت، اگر نگوییم غائب اسر، برداشت گادام

البته این . ی علوم انسانی است وقوع فهم در حیطه چگونگیهدف گادامر تبیین که حالی است 

گونه توضیح داد که هیدگر و گادامر هرکدام کاربرد متفاوتی از فهم را  توان این تفاوت را می

ی وجود پرداخته که با هر فهمی درگیر  زمینه هیدگر عمدتاً به پیش که یدرحال. مدنظر دارند

رسد که گادامر بیشتر بر مشکل  ؛ به نظر میکند پرسش می آن  است و از هرمنوتیک وجودی

برای هیدگر یک دور را و آنچه  داردیقیناً محدودتر فهم و تفسیر متن در علوم انسانی تمرکز 

-re) شناسی واژه-بازتر بگوییم  و اگر بخواهیم دقیق (philologize) شناسی واژهد، وجودی بو

philologize) کند می .(Grondin, 2002: 48-49) که نزد هیدگر بازتاب ساختار کی هرمنوتی دور

کیفیت وجودی دازاین که ؛ لذا استوقوع فهم  سیاقبرای گادامر بیانگر بود، وجودی دازاین 

به  ،کند در هرمنوتیک فلسفی گادامر عنوان می «افکندگی دازاین»و  «بودگی واقع»هیدگر آن را 

تعلق مفسر به »و  قرار گرفته «موقعیت هرمنوتیکی»ذیل مفهوم  ،مثابه ویژگی ذاتی مفسر

در نتیجه فهم بنیادین که در . شود می «هستنِ دازاین-جهان-در»جایگزین نیز  «سنت

موقعیتی که گویی او د، بودگی معطوف به تفسیر دازاین از موقعیت خویش بو هرمنوتیک واقع

رمنوتیکی مفسر آگاهی از موقعیت و افق ه بهدر هرمنوتیک فلسفی گادامر ت، شده اس بدان پرتاب

اما کماکان در . گیرد مفسر نیز ذیل آگاهی از این موقعیت قرار می یخود فهمو  بدل شده

در  -به مثابه آگاهی از موقعیت و افق هرمنوتیکی خویش- یخود فهمر، هرمنوتیک فلسفی گادام

و نیل به آن نیز از کارکردهای دور هرمنوتیکی به حساب  شود یمحاصل فرآیند دوری فهم 

خود در این  تبه دلیل اینکه شناخت موقعیت هرمنوتیکی خود و نسب یخود فهم. آید می

ی مشارکت در تطور سنت و تأثیر در مسیر تطور آن را  زمینهد، موقعیت با سنت را به دنبال دار
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حتی از این رو . ساز اصالح وضع موجود است زمینه یخود فهمبه عبارت دیگر . کند نیز فراهم می

در  یخود فهماهمیت کارکرد د، رو که یکی از منتقدین جدی گادامر به شمار می 1هابرماس

 مر را اثباتِداگا یهرمنوتیکی   نظریهی  ارزنده دست آورداو . کند را تصدیق میهرمنوتیک فلسفی 

-ی عمل با این وجود هابرماس بیشتر بر خصیصه. داند می یخود فهمضرورت پیوند میان فهم و 

   (Habermas, 1986: 262) .تأکید دارد یخود فهم (action-orienting)بنیاد

اما . فهم مفسر است از خود و از موقعیت خودت، که در فهم بنیادین مضمر اس، یخود فهم

ها  داوری و پیش ها فهم شیپاز یک سو در مقام مفسر فاعل کنش فهم و محمل   (self)«خود»

. مند است موجودی تاریخ« خود»باشد  نیز می یخود فهماست و از سوی دیگر موضوع کنش 

خویشاوند معنوی دازاین هیدگر است که پیشاپیش خود را افکنده و ر، در مقام مفس، «خود»

در ( مفسر)« خود»از این رو چنانچه بتوان واژگان هیدگر را برای تقریر شأن . بیند پرتاب شده می

ویژگی  «هستن-سنت-در»توان گفت که  گاه می آن گرفت،هرمنوتیک فلسفی گادامر به عاریت 

موقعیت هرمنوتیکی یک شده در  بنیادین مفسر است و مفسر پیشاپیش خود را افکنده و پرتاب

مفسر عبارت است از فهم او از موقعیت هرمنوتیکی  یِخود فهماز این رو . یابد می انضمامی

 .در این موقعیت با سنت دارد« خود»و ارتباطی که یش خو

ی  کند که تجربه خاطرنشان می حقیقت و روش ی ویراست دوم کتاب مقدمه گادامر در

در تمامیت د، کن که وی آن را کنشی هرمنوتیکی قلمداد میی، زیبایی شناختی و درک اثر هنر

٬ یعنی مفسر از رهگذر فهمی که از خویش دارد(Ibid :xxvii). پذیر است مفسر امکان یخود فهم

. یابد تحقق می یخود فهمم وی از اثر هنری نیز در پرتو این با اثر هنری مواجه شده و فه

ساز فهم  زمینهاینکه ضمن ی، پیداست که حرکت ارجاعی دور هرمنوتیکی در فراشد فهم اثر هنر

یعنی مفسر در یک . کند میدگرگون در بازگشت فهم مفسر از خویش را نیز است،  اثرو تفسیر 

گادامر همچنین چهار سال پس از . فهمد را به نحو متقابل می ودتوأمان اثر هنری و خم، کنش فه

: گوید می 2شناسی و هرمنوتیک زيبايیای با عنوان  در مقالهحقیقت و روش انتشار کتاب 

                                                 
1 . J.Habermas )1929-) 

2  .  Aesthetics and Hermeneutics (1964) 
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زبان هنر دقیقاً توسط این ... تگوید یک مواجهه با خویشتن اس فهمِ آنچه اثر هنری به ما می»

-Gadamer, 1976: 101)« گوید هرشخص سخن می یخود فهمواقعیت شکل یافته که هنر با 

  ی هر تجربهبه گمان وی  چرا کهشود،  به تجربه هنری محدود نمی یخود فهماما کنش  (102

. است یخود فهمانسان از جهان و از حیات خویش متضمن کنش فهم و متعاقباً کنش 

(Gadamer, 2004: xxvii)  

 تأثیر در تاريخ اثرگذار : سطح چهارم. 2.1

ن، گادامر پس از ارزیابی قرائت شالیرماخر از دور هرمنوتیکی و نقد وجه ابژکتیو و سوبژکتیو آ

کند و معتقد است که اتنظارات معنایی  می فیباز تعری مفسر با سنت  این دور را به مثابه مراوده

زده  پیوندگیرد؛ وجه اشتراکی که ما را به سنت  با سنت شکل می اشتراکمانتوسط وجه ا، م

ا، م یها فهم شیپتوأم با تطور سنت و جرح و تعدیل  (commonality)این وجه اشتراک. است

سنت و مفسر از طریق  کنش برهم( Gadamer, 2004: 293) .استمعرض دگرگونی پیوسته در 

 effective)«تاریخ اثرگذار»دهد که گادامر آن را  تاریخی را شکل می، ها فهم شیپی  مبادله

history) مفسر از طریق محک زدن : از این رو گزاف نخواهد بود اگر گفته شود. نامد می

به نحوی در تطور سنت نیز مشارکت داشته و در اصالح  ر،هایش در روند فهم و تفسی داوری پیش

ی قلمرو و کارکرد تأمل  دربارهای با عنوان  گادامر در آغاز مقاله. وضع موجود دخیل است

پردازد و نیل به آگاهی انقالبی و متحول  رسالت هرمنوتیک فلسفی میبه تشریح  5هرمنوتیکی

. شمارد خواهانه را رسالت هرمنوتیک فلسفی می ی تأمل آزادی کردن سنت به واسطه

(Gadamer, 1986: 277)  

 سهیم بودن در تطور سنت چهارمتوان گفت که کارکرد دور هرمنوتیکی در سطح  بنابراین می

کند بر مبنای  انتظار معنا که فهم ما از متن را هدایت می ٬گادامر[ رأی] مطابق با»زیرا . است

 :Betti, 1990)« .گسترشوجه اشتراکی است که ما را با سنت متحد کرده و پیوسته در حال 

پذیر  امکان« تاریخ اثرگذار»لبته مشارکت در تطور سنت خود نیز از طریق تأثیرگذاری در ا (182

خود به فهم و  یها فهم شیپی با یک متن به کمک  هر مفسر در مواجه به این ترتیب که .است

                                                 
1  .On the Scop and Function of Hermeneutic Reflection   
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د، شو ی دور هرمنوتیکی می وارد چرخه ها فهم شیپتوسط در واقع مفسر . پردازد تفسیر آن می

ها  داوری اما سنت همچون آموزگاری نیست که پیش. را از سنت وام دارد ها فهم شیپاو این البته 

هایی که  داوری از این رو پیش. ی سنت و مفسر دوجانبه است بلکه مراودهد، را به مفسر دیکته کن

ی  ی مبادله خود نتیجهد، گیر ضمن فهم و تفسیر یک متن از طریق سنت در اختیار من قرار می

. اند فهم و تفسیر آن متن مبادرت کردهه ب زاز من دیگران نی  پیش. با سنت بوده است اندیگر

 شیپبلکه د، ان و تفسیر کرده  نه تنها متن مورد نظر را فهمی، دورآنان نیز در یک فرآیند 

 باز پسو مجدداً به سنت کرده نیز بازنگری ، که سنت در اختیارشان قرار داده استرا  ییها فهم

ی  دهد و من نیز پس از ورود به چرخه را به من وام می ها فهم شیپاینک سنت این . اند داده

را نیز با  ها فهم شیپبلکه آن م، فهم ها می نه تنها متن را ذیل آن ا،ه دوری هرمنوتیکی توسط آن

پس از من نیز هر مفسری که با . دهم می باز پسبه متن مجدداً بازنگری کرده و به سنت  التفات

ای از  توالی این مبادالت همچون زنجیره. ا سنت خواهد داشتمتن مواجه شود این مبادله را ب

است که سنت در آن « تاریخ اثرگذاری»یا به تعبیر گادامر  ر،تأثیر و تأثرات متقابل سنت و مفس

تاریخ »توان گفت آگاهی از  در نتیجه می. زیست کرده و استمرار آن منطبق با تطور سنت است

به  (Grondin, 1994: 113). است موازیهرمنوتیکی خویش  با آگاه شدن مفسر از موقعیت« اثر

از موقعیت خود از آن، و تأثیرپذیری ، «تاریخ اثر»تعبیری دیگر مفسر در خالل تأثیرگذاری در از 

از نظر ». شود در این میان نیز آگاه شده و به فهم خود و موقعیت هرمنوتیکی خود نائل می

نیست بلکه مفسر به مثابه بخشی از سنت پیوسته از گادامر موقعیت مفسر ایستا و ثابت 

از آن رو که اثرگذاری سنت و مفسر بر  (Lawn, 2006: 68) «.تفسیرهای پیشین متأثر است

اثرپذیری و اثرگذاری مفسر و توان  می جهینتدر  ٬گیرد دوری فهم صورت می فراشدیکدیگر طی 

 .به شمار آوردنیز از کارکردهای دور هرمنوتیکی سنت بر یکدیگر را 

 نتیجه . 2

ای  از دور هرمنوتیکی ارائه شده است که هرکدام صبغه یمتفاوتمالحظه شد تقریرهای  کهچنان

ی  رابطه و تفسیر و برداشت او از شاید بتوان تقریر آست از دور فهم. بخشد خاص به این دور می
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به اعتبار کارکرد البته این عنوان . شناختی عنوان کرد کل و اجزاء را یک تقریر روش

های رمانتیک شالیرماخر را به  ی آموزه سیطره. ی هرمنوتیکی اوست دور در نظریه شناختیِ روش

سوق  دیگریو دنیای ذهنی فهم تفرد  جهت اصل هرمنوتیکیبیان دور هرمنوتیکی به مثابه یک 

. بنامیم یاختروان شقرائت یک دور را این از این رو گزاف نخواهد بود اگر قرائت وی از . داد

هیدگر  قرائتعنوانی مناسب برای اشاره به  یکهر  یشناخت داریپد تقریر و یوجود شناخت تقریر

 ی مسئلهدر راستای تسری  اوکوشش نیز دلیل انتساب چنین عناوینی . از دور هرمنوتیکی است

. است مسئلهبه این هیدگر ی  رویکرد پدیدارشناسانهنیز دازاین و  یو جو د شناختدور به ساحت 

تقریر »همانا  ٬اما عنوانی که شایستگی اطالق به تقریر گادامر از دور هرمنوتیکی را داشته باشد

 چرا کهتوان یک تقریر هرمنوتیکی شمرد؛  روایت او از دور هرمنوتیکی را می. است« هرمنوتیکی

. کشد می است و صرفاً فراشد وقوع فهم را به تصویر فرعی خالیتقریر وی از برخی عناصر 

 با وجود این. استهمچنین تقریر گادامر از دور هرمنوتیکی قابل انطباق بر تمامی صور فهم م

شک قرائت خاص او از  بی. کند میها و کارکردهای این دور را به روشنی مشخص ن گادامر مؤلفه

. است دور هرمنوتیکیای به  های ویژه دور هرمنوتیکی مستلزم انتساب کارکردها و مؤلفه

تأثیر ا، ه داوری اصالح و بازنگری پیش ٬(موضوع متن)گونه که گفته شد فهم و تفسیر متن  همان

از کارکردهای این دور در هرمنوتیک فلسفی گادامر به شمار  یخود فهمدر تاریخ اثرگذار و 

های  ماند که تکه به سرهم کردن پازلی میاما بیشتر  ٬ها تشخیص این کارکردها و مؤلفه. آیند می

 .استاو پنهان متفرق آن در آراء هرمنوتیکی 
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