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  ده كيچ 
ـ ادب ةپـردازان حـوز   هيـ ورزان و نظر شـه ياز اند يسـتم، تعـداد  يدوم قرن ب ةميدر ن ر يات، تحـت تـأث  ي

بـه   يكيرد هرمنـوت يكرو«ا يو  »يادب يكهرمنوت«ن يوك، ضرورت تيفلسف يكپربار هرمنوت يدستاوردها
ـ ا ةگونـاگون پـا بـه عرصـ     يشـنهادها يرات و پها، انتظا رده و با نگرشكرا طرح  »يمتون ادب دان يـ ن مي
ه تـوان آن را  كـ را مدنظر دارنـد،   يكاز هرمنوت ي، نوع خاصيشان، چون پتر سوندياز ا يبعض. اند نهاده

بپردازد، و سپس در  يل ادبيتأو يها هينظر يخيتار ةنيشيپ يو سامانده يداشته باشد، نخست به بازخوان
ه ذهن كباشد  ينياديبن يها پرسش ي، جوابگويشناخت و زبان ينقد ادب يها ن روشيتر با مدرن يهماهنگ

و، كĤوس و اومبرتو ايگر، چون هانس روبرت يد يبعض. است  رباز با آنها مشغول بودهياز د يمنتقدان ادب
ـ     يمحسوب مـ  يادب يها تبكگذاران م هيخود از پا ـ   ةشـوند، و قصـد دارنـد، دامن را بـه مـدد    ينقـد ادب
هـا و   ين مبحث، اعتبار تئوريا يمحور يگسترش دهند و با رجوع به مبان يكيجامع هرمنوت يها پرسش
  .زنند كخود را مح يها شهياند

ـ  يـك هرمنوت يهـا  هيـ هـا و نظر  افـت ين رهيتـر  از مهم يمنتخب يجستار حاضر به نقد و بررس ، يادب
آن  يردهـا كاركلف از وظائف و مخت يها ي، و تلقيمشابه علوم انسان يها نيپليسير ديمناسبات آن با سا

نقد  يها هيل متن و نظريتأو يها با روش يكهرمنوت يريپذ يز در مورد توان آشتين ياالتؤپردازد و س يم
معطوف است  يا ژهيارها و معضالت وكها، راه دگاهين مقاله اما به ديا ياساس ةتوج. ندك يمطرح م يادب
  . رنديگ يل مكش يكيهرمنوت يها پرسش و يل ادبيتأو يمحور يها شهيه در تقاطع اندك
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  مقدمه
هـا و   ا گسـتره يـ دام است؟ آك يفلسف يكآن با هرمنوت يست و مرزبنديچ يادب يكهرمنوت
نهـا عـاجز اسـت و فقـط بـا      آ ةاشفكاز م يه نقد ادبكوجود دارد  يدر متن ادب يا ابعاد ناشناخته

ـ  يـك ه هرمنوتكـ ا آن يـ ها پاسخ گفـت،   توان به آن يم يكن هرمنوتياديه بر سئواالت بنكيت  يادب
ـ  كاست  ييها همان پرسش ةعصار هـا   ل مـتن بـه آن  يـ نـد تأو يخـواه نـاخواه در فرآ   يه نقـد ادب

  پردازد؟   يم
 يـك هرمنوت« ةشناسانداريو پد -يرات هستكت از تفيناچارست به تبع يادب يكا هرمنوتيآ
صـرف   يشناس و زبان يشناس متنهاي  »روش«متن بسپارد و از  كادرا ي»تجربه«تن به  »يفلسف
نقـد   يمعنا از فنـون و دسـتاوردها   يپنهان يها هينقب زدن به ال يد برايبا يه مكا آن يند؟ كنظر 
 يـك ل يتأو يد برايبا يادب يكا هرمنوتيگر آيد يرد؟ به عبارتيوام بگ يشناخت و قواعد زبان يادب

ه كـ ا آنيـ ند كرجوع  يشناخت ييبايو ز ي، آواشناختيشناخت ، نشانهيزبان يها متن خاص به قاعده
ـ    يورا ييهـا  ه بـه پرسـش  كمتن را مدنظر دارد  يياز رمزگشا يا ژهينوع و و  يمباحـث نقـد ادب
  پردازد؟ يم يشناخت زبان

 يا پارچـه يكمنسجم و  يها شهيو اندها  يه در مورد سئواالت مطرح شده تئورك يياز آنجا
وشـد بـا   ك يوسته، جستار حاضـر مـ  ينده و ناپكپرا ييها افتيها و ره هيه نظركشود، بل يافت نمي

طرح شـده   يها ، به پرسشيادب يكپردازان هرمنوت هينظر يها شهياز اند يوتاه بر منتخبك يمرور
  . ن مقدمه، پاسخ دهديدرا

بـا   يو همخـوان  يهمراهـ  ييهـا توانـا   قـرن  يه طـ ك، يا رشته انياست م يدانش يكهرمنوت
، هـر  ياحمـد  كباب ةبه گفت. است  ردهكمختلف را همچنان حفظ  يها هيها و نظر ها، نحله رشته
اصـوالً در دادوسـتد بـا     يـك آن است، اما هرمنوت يم فلسفكمح ين علم مبنايل اقتدار ايچند دل

 يانيـ آن را به جر يماهو ين گشودگيهم رده وكرشد  يزبان و زبانشناس ة، فلسفيعلوم اجتماع
ه كباعث شده است  يكو منتقد بودن هرمنوت يرين انتقادپذيهمچن. است رده كا بدل يال و پويس
  ) 121 ياحمد. ك.ر. (ندكسب ك يدر سخن فرهنگ يزكمر يگاهين علم جايا

 ر علـوم، خصـلت  يمتقابل آن با سـا  يها نشكو  يكشمار هرمنوت يب يها تيعالوه بر ظرف
گرفتـه   »افتيدر يشناس ييبايز«گوناگون، از  يها ها و روش تبكان ميز به متوليآن ن ةپرسشگران

بـا   ييا زورآزمـا يـ  يق همسـخن يـ دهـد، از طر  يان مـ كـ ، ام»يشناس نشانه«و  »يساختارشناس«تا 
از ابعـاد   يتـر  قيـ نگاه خود را گسترش دهنـد و بـه شـناخت عم    ة، دامنيكيهرمنوت يها پرسش
  .ابنديل دست يتأو
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ندارد  يطوالن ةسابق يكبه علم هرمنوت ينقد ادب ةشمندان گسترين اندياديبن ةهر چند توج
نظـران مباحـث    صـاحب  يعنين مطلب مصداق دارد، يس اكند، اما عك يم قرن تجاوز نميو از ن
ز بـه  يـ ن يم نگاهيشه نيرماخر گرفته تا هانس گئورگ گادامر، هميش اشاليدرياز فر يكيهرمنوت
متـون آن، بـر    يريپذ ليو توان تأو »يهرمس«دارد و وجه  يمتن يه نظامكاند  ات داشتهيدبجهان ا

  . رديگ يم يشيپ يگر علوم انسانيد يها از حوزه ياريبس
 يهـا  ه در دههكپردازد  يم يها و مباحث ياز تئور يا دهيبرگز يجستار حاضر به نقد و معرف

 يمحـور  ياست، اما به منظور گشودن مبـان  شدهطرح  يادب يكستم در باب هرمنوتيقرن ب يانيپا
رماخر يش اشـال يدريـ فر يهـا  شـه يآن نخست به اند ياملكن مبحث و برجسته نمودن روند تيا

ن يـ در ا يبعد يها هيهن و مدرن، و بسترساز نظركان تصورات يم يارتباط يه پلكند ك ياشاره م
انون توجه قرار كستم در يرن بدوم ق ةمين نيركمتف يسپس دستاوردها. شوند ينه محسوب ميزم
بـرده و   يهـن پـ  كن دانـش  يـ ت ايـ بـه اهم  يار طـوالن يبس يزمان ةوقف يكه پس از كرد، يگ يم

  . اند ار قرار دادهكردن آن را در دستور كو روزآمد  يغبارروب
لهلـم فـون   يچـون و  يگـر ين ديركـ رماخر متفيه پـس از اشـال  كـ اسـت   يادآوريالزم به 

امـل  كاند، امـا در ت  ردهكش دنبال يمابكرا  يكيز مباحث هرمنوتيه نكانهومبولت و لئوپولد فون ر
، يلتـا يلهلم دين گستره چون ويلسوفان نام آور ايف. اند نداشته يريآن نقش چشمگ ينظر ةريكپ

ـ با بـن ما  يكق هرمنوتياند در تلف دگر توانستهين هايهانس گئورگ گادامر و مارت  يهـا و مبـان   هي
البـد  كبه  يا ، روح تازه»يشناس يهست«و  »يدارشناسيپد«، »يزندگ ةفلسف«خود، همچون  يركف
ه يـ ثـر نظر كا. ننـد كعام و به صناعت علم فهم بـدل   يهنسال بدمند و آن را به دانشكن دانش يا

هـانس گئـورگ    يون دسـتاوردها يخود را مد يكيهرمنوت يها افتيات اما رهيادب ةپردازان حوز
 .دانند يور ميكگادامر و پاول ر

 ناب يمعنا يدر جستجو: رماخرياشال

ر يه طبـق اسـاط  كـ  يكـي رد، پيـ گ يشه مـ ير »هرمس«از نام  يبه لحاظ لغو يكهرمنوت ةواژ
 يآنـان را بـرا   ةرمزگونـ  يها غاميرساند و پ يان مينيالمپ به زم يها ان را از قلهيام خدايپ يوناني

خـاص   يهـا  يدگيچيه پكرد ن واژه داللت بر آن دايپس تبار ا. ردك ير و ترجمه ميها تفس انسان
 يبرا يا از به حضور واسطهيه او نكبشر بوده، چنان  يها از دغدغه يكيرباز يا متن، از ديسخن 
ه در قرن نوزدهم كش از آن ي، پيكهرمنوت. است  ردهك يو شناخت درست معنا را حس م كادرا
 ةويدر مـورد شـ   يتم به مجموعه سئوااليونان قديل بدل شود، در يعام تأو يشناس روش يكبه 
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مباحـث   يبـرا  كي، عنوان مشتريبعد يها د، و در سدهيگرد يل متون هومر اطالق ميفهم و تأو
تـب مقـدس و   ك يريپـذ  ليـ ان تأوكام ةدر بار يحين مسيه شارحكشد،  يمحسوب م يگوناگون
ن مباحـث  يـ عطـف ا  ةنقط. ردندك يدرست متون طرح م يبه معنا يابي ر و دستيتفس يچگونگ
 يل از سـو يـ انج يل انحصـار يتأو ةه مسئلكن لوتر بود، يمارت ةطلبان ، جنبش اصالحيكيتهرمنو
ل، يـ ت از مراجـع تأو يد با سلب صـالح يوشكرا مورد انتقاد قرار داد و  يكاتولك يسايلكارباب 

  . بدل سازد يهمگان يفهم متون مقدس را به امر
او . شود يدرن محسوب مم يكبر هرمنوت يدرآمد شيرماخر پيش اشاليدريفر يها پژوهش

علـم   يانيـ و ب يصور يها وهيه در آغاز قرن نوزدهم از اصول و شكاست  يرانكن متفيجزو اول
خـاص   يها يكل، هرمنوتيعام تأو يةنظر يكن يوشد با تدوك يگذارد و م يپافراتر م يكهرمنوت
رماخر بـه  ياشال ياساس ةهر چند توج. دهد يگر آشتيديكرا با  يمختلف علوم انسان يها شاخه

ه كـ شـود، بل  يطـه متوقـف نمـ   ين حيـ معطوف است، اما او فقط در ا يل متون مذهبيفهم و تأو
ل نموده و بر متـون  يمكو ت يبند ، جمعين دسته از متون را گردآوريل اير و تحليتفس يها وهيش
 »هـر مؤلـف   ةژيو كسب«و  »ت مؤلفيفرد«نقش  يرماخر با بررسياشال. دهد يم ميتعم ينيرديغ
 يخواننـده امـروز   يد بـرا يه شـا كـ ابد، ي يل دست ميند تأوياز فرآ يمهم يها هيشناخت سو به
ـ . باً ناشناخته بوديها در زمان خود او تقر ت آنيند، اما اهمينما يم يهيبد ز يـ ش از هـر چ يآنچه ب
 يهن و منجمـد كاز تصورات  ييابد، زنگارزداي يم يا ژهيت وياهم يادب يكن هرمنوتيوكت يبرا

ل را محـدود  يـ تأو ةدر متون، دامن يو زبان ييثابت معنا يها داده شيد بر وجود پكيه با تأكاست 
ـ از ا يفـرد  ةعام زبان و اسـتفاد  ين قراردادهايه بكن مسئله يرماخر با طرح اياشال. ردندك يم ن ي

بـه   ياو بـه درسـت  . اهـد ك يت مـتن مـ  يـ وجـود دارد، از جزم  يكيتكاليـ د يهـا  نشكقراردادها، 
ن حـوزه  يانات زبان در اكخالقانه از ام ةنش معنا و استفاديدرآفر يخاص متون ادب يها تيظرف

ان كـ ه امكـ نـد  ك يد مكيداند و تأ يم »نو در زبان يتيگسترش و خالق«را  يند، متن ادبك ياشاره م
  .)39رماخر ياشال( »در خود زبان نهفته است يذات يا نش خالقانه به گونهيآفر«ن گونه يا

در چهـارچوب   يـك ماخر از هرمنوت ريبرداشت شال«هانس گئورگ گادامر  ةتهرچند به گف
ـ كـ ، چـرا  )a 91:1990 گادامر(» ش از اندازه محدود استيد علم بيمفهوم جد افتن يـ  يه او در پ

ه جهـان  كـ ن يفهم متن است، اما با در نظر گرفتن ا يدر مورد چگونگ يو همگان يقطع ياصول
و بـه   -ل گرفتـه اسـت   كآغاز قرن نوزدهم ش يياستعال ةشيدرماخر در چهارچوب انياشال ينيب

 -) 8رماخر ياشال. ك. ر(باشد  يم يشناس معنا ةبر حوز يير استعالكم تفيتعم كقول مانفرد فران
ا يـ پو يبزرگ و بسـتر  يجهش يكسوتان علم هرمنوتك شيسه با پياو در مقا ينظر يدستاوردها
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  .دشون يمدرن محسوب م يها شهين انديوكت يبرا
سـنده و  يبـه نو  يخيتار ياو نگاه. متن معطوف است يرماخر به خاستگاه اصلياشال ةتوج

ر ين قواعـد تفسـ  يق تـدو يـ ج زمان خـود و از طر يرا يها يشناس متن دارد، و با استفاده از روش
 يـك هرمنوت«. ابـد يسـنده را در يام نويـ مـتن را بفهمـد و پ   يها ش نهادهيوشد ساختارها و پك يم

ل ياصـ  ي، معنايخيتار يبازساز كمكابد، به ين متن را دريام آغازيه پكآن است  رماخر برياشال
  .)172-72گادامر ( »زدينابجا بپره يها ها و استنباط برداشت ند و از سوءك كرا در ياثر هنر

مناسـب از جـوهر    يافتيدن به دريرس يخواهد، برا يه او از خواننده مكن روست يهم از ا
ل يـ تأو«پـردازد، بـه    يمـتن مـ   يانيـ و ب يزبـان  يهـا  يژگيه به وك »ينحول يتأو«متن، عالوه بر 

 يزمـان  ةبرهـ  يـك فـرد خـاص در    يـك رات كتف ةمجموع«گر به يد يا به عبارتي »يروانشناخت
ت او را يـ مؤلـف، ن  يذهن يايدن يو به همت بازساز) 178رماخر ياشال(د يز توجه نماين »خاص
  .ابديگذشته در يها زمان ياز ورا

مدرن بعـدها بـه    يشناس ه زبانكند ك ياشاره م ياتكبودن ن يخيرماخر به تاريند اشالهر چ
 كادرا ةويبودن ش يخيماند و آن تار يار مهم غافل ميبس ةتكن يكبرد، اما از  يم يها پ ت آنياهم
 يه دسترسـ كها  يكاز رمانت يارياو، همانند بس. نش معناستياو در آفر ةگر و سهم خالقان ليتأو
نـد، دشـوار و   ك يمـ  يه در تمدن منحط حال زنـدگ ك يانسان ينش نابِ زمان گذشته را برايبه ب
ق يـ رد از طركـ  يمـ  يداشـت و سـع   »نهفته در مـتن « ييدانستند، اعتقاد به معنا ين مكنامم يحت
ان مقـدور  كـ االم يرا حتـ  »اصـل معنـا  «بـه   يابي مند و منسجم، دست نظام يكهرمنوت يكن يتدو
گر و مؤلف متن  ليتأو يركف يها ختن افقيآم درهم ةجينت »شده يبازپرداز يمعنا«ه كن يا. سازد

شـود،   يمـ  يتلقـ  »لياصـ  يمعنـا «ه كباشد  يا تواند معادل آن انگاره ين جهت نمياست و به هم
ز در اثـر  يش از هر چيرد و بيگ يستم مورد توجه قرار ميقرن ب يكيهرمنوت يها شهيبعدها در اند

  :شود يان ميمستدل ب يا ، به گونه)1960( قتيروش و حقدامر، معروف هانس گئورگ گا
زد و بـه محـض   يـ ر  يمـ  يشه در ذهن خود طرحيرا بفهمد، هم يه قصد دارد متنك يسك«

ن گونـه  يا. پروراند يل متن را در ذهن خود مك يشود، معنا يدار ميمتن پد ين معناهايه اولكآن
از  يش انتظـارات خاصـ  يمـاب كه خواننـده  كشود  يسر ميل مين دليمعنا اما فقط به ا يانگار شيپ

ه كـ  ييها انگاشت شين فراشد تطور پيهم يعنيفهمِ آنچه در متن حضور دارد، . متن دارد يمعنا
  ).127گادامر (» شوند يوسته اصالح ميبه عمق معنا، پ يابي در روند دست

 ةننـد، خواننـد  ك  يه تصـور مـ  كـ دهـد،   يرا مورد نقد قرار م ييها هيگادامر آن دست از نظر
ند، كحذف  يلكخود را از روند فهم متون به  يذهن يها فرض شيتواند، انتظارات و پ يآل م دهيا
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 ينـ يع يا آن را به گونه يمتن، معنا يها و تعمق در عناصر و ساختارها نهاده شيز بر پكو با تمر
خاصِ خود  يركف يها افقها و  افتيدر شيشه با پيگر هم ليبه اعتقاد گادامر، تأو. ديافت نمايدر
تواند بـه فهـم دسـت     يم يرود و فقط هنگام يبه سراغ متن م -دارند  يخيتار يه البته وجهك -
پس فهم متن و . متن دگرگون و اصالح شوند ياو در مواجهه با معنا يها برداشت شيه پكابد، ي

رد و يـ گ يصـورت مـ  ننـده  ك افـت يدر ةت سوژيافقِ متن و ذهن يتبلور معنا، در تقابل و همخوان
 ييد آن معنـا يـ پنداشت، بازتول يماخر م ريه اشالكتواند آن گونه  يهاست و نم محصول ادغام افق

  .است متن بوده  ةسنديه مورد نظر نوكباشد 

 يشناس ييبايو ز يكهرمنوت
ه كـ ن يستم با اذعان به ايشصت قرن ب ةه در دهكاست  يسانكن ياز نخست يكي يپترسوند

ات يـ ه علـم ادب كـ ن مسئله يوجود ندارد و با طرح ا يادب يكبه نام هرمنوت يمر منسجكهنوز تف
 كادرا يدر مـورد چگـونگ   يتر جامع يها ل متون، به پرسشيه و تحليعالوه بر تجز يستيبا يم

آن و  يخيتار ةنيشيپ يو جمع بند يل، بازخوانيتأو يا شهيبپردازد، خواهان شناخت ر يمتن ادب
او رجوع . شود يم يشناس متن يها ها و روش افتين دريبر اساس آخر يكردن هرمنوتكروزآمد 
تـابِ  كدانـد و خـود در    يم يضرور يد امريجد يها هين نظريشناخت و تدو يخ را برايبه تار
جدهم و نـوزدهم  يقرن ه ةزبانشناسان يكهرمنوت يبه نقد انتقاد) 1975( يكبر هرمنوت يا مقدمه

ه كـ دهد،  يارائه م يادب يكهرمنوت يها يژگيهم در مورد و ياداتشنهيپردازد، و البته پ يم يالديم
در  يگـر يد يها تكشروع حر ةتوانند به عنوان نقط يند، اما مينما يهرچند نامنسجم و نامدون م

  .شوند ينه تلقين زميا
 يـك ه هرمنوتكات مخالف آن است، يادب ةشمندان حوزيگر از انديد ياريمانند بس يسوند

نـد و بـه   كنظـر   ل متن صـرف يتحل ةشناسان زبان يها روش شناسانه و سنت يردهايكاز رو يادب
 يه به نوعكل را آن قدر گسترش دهد، ي، مفهوم تأويدگريها ةصبغ يدارشناسياز پد يرو دنباله
ت يد ضمن بـه رسـم  يبا يم يادب يكاو هرمنوت ةديبه عق. جهان بدل شود ةشناسان يهست ةاشفكم

ردن كـ برجسـته   يبـرا  ييارهـا كل، راهيـ تأو ةنـ يدر زم يانسان ر علوميسا يشناختن دستاوردها
 يادب يكه هرمنوتكن منظور الزم است يبه ا يابي دست يبرا. ارائه دهد يت خاص متون ادبيهو

ه كـ نـد، بل كه كيت »گر ليافت تأويدر ةويبودن ش يخيتار«و  يمتن ادب »يخصلت زبان«نه فقط بر 
ه كـ ند ك يد مكياو تأ. ار قرار دهدكن متون را در دستور يا »يشناخت ييبايز« ةز جنبيش از هر چيب
ر قرار يآن مورد تقد يل معناير و تحليپس از تفس يستي، نبايمتن ادب يك يشناخت ييبايز يةسو«
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  .)13 يسوند( »ل متن باشديفرض تأو شيد اساساً پيه باكرد، بليگ
تـبِ  كم«گذاران  هيو پا »تافيدر يشناس ييبايز«پردازان  هياز نظر يكيĤوس، يهانس روبرت 

ـ  يـك انون هرمنوتكرا در  يشناس يبائيز ة، مؤلفيوشد با استناد به پتر سوندك يم »نستانسك  يادب
: ديـ ار نماكآش يتر عياس وسين مؤلفه را در مقيا يها و مرزها ن حال محدودهيقرار دهد و درع

ـ  يـك و هرمنوت يشـناخت  ييبايز ةتجربتاب كاو در   ياديـ بن يركـ را تف يـك هرمنوت) 1982( يادب
. شـود  يشـناخت  ييبـا يز ةتجرب ةناشناخت يتشاف قلمروهاكا يتواند رهگشا يه مكند ك يقلمداد م
را  »تجربـه « ةĤوس واژيراند،  يسخن م »متن يشناخت ييبايخصلت ز«از  يه سوندك يياما در جا
ـ يـ تأو ين مفهوم، مرزهايا كمكند تا به ك ين مبحث ميوارد ا  يهـا  افـق ش بـر  يش از پـ يل را ب
نظـر   را مـد  »روش«ت يسه با جزميدر مقا »تجربه« يسو گشودگيكن واژه از يا: ديبگشا يفرامتن
را  يخاص علوم انسـان  يردهايكرده بود، تا روكطرح  قتيروش و حقه گادامر آن را در كدارد 
ـ «گـر بـه   يد ير علوم نشان دهد، و از سـو يسه با سايو شناخت جهان در مقا كدر يبرا  ةتجرب
ـ   يبـ  يهـا  نشكو  »يلعم ه كـ  يهمـان معضـالت   يعنـ ينـد،  ك ياشـاره مـ   ين خواننـده و مـتن ادب
  . اند اوش ابعاد مختلف آن پرداختهكبه  »افتيدر يشناس ييبايز« يها يپردازان تئور هينظر

شصت  ةده ييدانشجو يها ر جنبشيĤوس تحت تاثي يشناس ييبايه زكد در نظر داشت يبا
و  يمختلـف اجتمـاع   يها نهيز داشتند، و نه فقط در زميست قدرت يا هيما ه درونكرد يگ يل مكش
ـ از ا يكـي . پرداختند يطلب م اقتدار يها سنت يز به نفين يعلوم نظر ةطيه در حك، بلياسيس ن ي

دارد و  يخيتـار  يا شـه ير يه تا حدودكاست  »به متن يتقدس بخش«ات، يادب ةها در حوز سنت
ه مؤمنان در مواجهه بـا متـون   كشود،  يمحسوب م يا ضعانهرد متواضعانه و خايكهمان رو ةادام

ه بـه  كحد و حصرِ مؤلف است،  يش بيه، ستاكن سيگر ايد يرو. دادند يمقدس از خود نشان م
رسـد و   يشـاعر بـه اوج مـ    »اصالت و نبوغ«د بركيبا تأ »انيتوفان و طغ« يادب ةخصوص در دور

نـاب و   ياثـر  »نشيآفـر «در  ينكارشـ ت هنجيـ و اهم »شاعرانه يخودبسندگ«چون  يموضوعات
ـ ا. دهد يقرار م يگانه را در صدر مباحث ادبي ز يـ ن يآلمـان  »يكالسـ ك« ةدر دور ين طـرز تلقـ  ي
ه طبـق  كـ نـد بل ك يهنر را متحـول نمـ   ةه شاعر فقط گستركن تفاوت يابد، با اي يش ادامه ميمابك

، سـهم  )1795(سـان  ان يشـناخت  ييبـا يت زيـ ترب ةدربـار  ييهـا  لر در نامهيش شيدريتصورات فر
  .رديگ يبه عهده م يبا و آرمانيز يجاد جهانيز در اين يا برجسته

ناشناخته مانده است، نقـش مخاطـب،    ياديت و تا حدود زياهم مكات يخ ادبيآنچه در تار
ج يرا يها Ĥوس با نقد سنتيه كن روست يهم از ا. ل معناستياو و سهم او در تأو كادرا ةويش
خـود را بـه    ياساس ةرد و توجيگ يمحورانه فاصله م متن يها يخود از تلق يها ل، در نوشتهيتأو
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او رونـد خـوانش مـتن را    . دارد ينش معنا معطوف مـ يگر در خوانش و آفر ليتأو ةنقش خالقان
هـا و   او برداشـت  ةبـه گفتـ  . شـوند  يل حاصـل مـ  يـ نـد تأو يه از فرآكـ داند  يم يجيتر از نتا مهم
و  »مؤلف«، »متن« ةه سه مؤلفكابند ي يان بروز مكام يفقط هنگام يتازه از متون ادب يها  افتيدر
  .داشته باشند يسانيكت نسبتاً يل اهميند تأويدر فرآ »كمدرِ«

ـ  يـك و هرمنوت يشـناخت  ييبايز ةتجربĤوس ي هـانس   قـت يروش و حقرا بـا الهـام از    يادب
ـ  يـك هرمنوت يبـرا را  ييها شفرضيآورده است و همان پ ر دريتحر ةگئورگ گادامر به رشت  يادب

خـاص   يهـا  يـك هرمنوت ةهمـ  كمشـتر  يها را به عنوان مبان ه گادامر آنكند، ك يمعتبر قلمداد م
ت يـ ن و اطـالق، ارجح يـي فهـم، تب  ةسه مؤلف يهمزمان«: رده بودك يمعرف يعلوم انسان يها رشته
  .)365وس Ĥي( »فهم يالوگيل و خصلت ديها در فراشد تأو ، ادغام افقيپرسشگر يكيهرمنوت
سـه   يو همزمـان  يدگيـ تن ه درهـم كدهد  يند و نشان مك يات رجوع ميخ ادبيĤوس به تاري
ن يـ قرار نگرفته وعمـالً رسـم بـر ا    يگرانِ متون ادب ليتأو ةن و اطالق مورد توجييفهم، تب ةمؤلف
 يمتن چندان مهم تلق »فهم« يرد، چگونگيار قرار گكن معنا در صدر يير و تبيه تفسكاست  بوده 

 يردن موضوع متن با زمان حـال و افـق ذهنـ   كگر مرتبط يد يا به عبارتياطالق،  ةنشود و مسئل
ـ ي، يخين غفلت تاريبه منظور جبران ا. ار شودكان يلكگر، به  ليتأو ز بـه  يـ ش از هـر چ يĤوس ب
ـ «رات مختلف يو تأث ياربردكوجوه  يبررس ـ     »يشـناخت  ييبـا يز ةتجرب  يبـر مخاطـبِ متـون ادب
زمـان   يها يريروندها و جهت گ يات و بررسيخ هنر و ادبيدر تار ياوشكو پس از ا. پردازد يم

ن روز بـه روز  يشـ يپ يهـا  سه با زمـان يت هنر در مقايه ماهكند ك ين مسئله را عنوان ميمعاصر ا
در قـرن   ياتـبِ مختلـف هنـر   كبه اعتقاد او، با ظهور و افول پرشتابِ م. شود يم »تر نامشخص«
 ينيجوهر يها شود و از مقوله يم يتيسم گرفته تا پاپ، هنر دچار بحران هويستم، از آوانگارديب

 .)117همان . ك.ر(رد يگ يفاصله م ييبايقت و زيچون معنا، حق
ه كـ  يگـر يد يسه با نظرات انتقاديت هنر در مقايبودن ماه »نامشخص« ةد طرح مسئليشا

محتضر پنداشـته   يماريهنر را ب ستم،يمĤبانه در قرن ب سميدادائ ياعتراض يها پس از ظهور جنبش
د در نظر گرفت يبه نظر نرسد و البته با ياند، چندان جنجال و انحطاط و زوال آن را بشارت داده

ن گونـه  يشگامان اياز پ يكي. شود يستم محدود نميز فقط به قرن بيهنر ن يزدگ بحران يةه نظرك
ـ  كـ د ش هگـل بـو  يدريـ لهلـم فر يگئـورگ و  يلسـوف آلمـان  يف ينگاه انتقاد  ةواسـط  يه طـرح ب
از اصـول   يتخط يد و آن را نوعيتاب يات را برنميدر گستره ادب يو اجتماع يفلسف يها مضمون

دوران  يهنـر  يهـا  انيـ به جر يو انتقاد يليتحل ياو در نگاه. ردك يم يتلق ينگارش ادب يهيبد
آن را در  رده وكـ را مشـاهده   يـك ات رمانتيـ در ادب »شـه ياند« ةواسط ينده و بيخود، حضور فزا
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  . ده بوديتعارض با ذات هنر د
 يت او همخـوان يه با روحكگردد  يم يالكبه دنبال اش يدر جهان ماد »روح«ر هگل يبه تعب
ابد، خود بـه خلـق آن   ي يخود را نم يو تجل يه بازتاب مادك يداشته باشند و هنگام ييو همنوا

خـود   يل مادكه شك يع هنرت روح است و آن نويروح يتجسم ماد يپس اثر هنر. پردازد يم
هگـل  (» گـذارد  ير نثرگونـه مـ  كـ تف ةرود و پا به عرصـ  ياز تجسم شاعرانه فراتر م«ابد، ي يرا نم
ن روند به مخدوش يا ةبه گمان او، ادام. دهد يخود از دست م يت هنرييت و خاصيفكي، )123

  . ديخواهد انجام »مرگ هنر«ت به يهنر و فلسفه و در غا يشدن مرزها
بـوده   يهنـر  يها ها و مضمون گوناگون با فرم يها ياگريمكي ةه عرصكستم يقرن ب اتيادب

چـون هرمـان بـروخ ،     يسندگانينو يمتون ادب. هگل را به اثبات نرسانده است ينيش بياست، پ  
ه كـ دهند  ياند، نشان م ر آغشتهكش به نقد و تعمق و تفيمابكه كل و ژان پل سارتر يروبرت موز

موجـب زوال آن   يفلسـف  يهـا  مضـمون  ةواسط يه حضور بكش از آن است يهنر ب يها تيقابل
هنـر را طـرح    يتيبحـران هـو   ةگـر مسـئل  يد يتيو با ن يĤوس اما از منظريهانس روبرت . گردد
 ييهـا  انيـ ها و حضـور جر  تبكها و فراز و فرود م پرشتاب فرم يسيبه اعتقاد او، دگرد: ندك يم

گـر، همـان   يد يا بـه عبـارت  ي -نند ك ينر را مخدوش مت و هين واقعيب يه مرزهاك »پاپ«چون 
ه كـ ننـد  يآفر يمـ  يا ط تـازه ي، شـرا -انجامنـد   يمـ  يپسـامدرن  يطلبـ  ثركه بعدها به تك ييها روند
ن هنـر  يـ گـر ا يد يبه عبارت. نندك يهنر را طلب م ةنسبت به مقول يا تازه يها دگاهيها و د نگرش

  .ماند يستا ميه اكاست  ينش هنرين بيه اكگذارد، بل يه رو به انحطاط مكست ين
ه او را بـه  كـ شـود   يمواجـه مـ   يوسته با آثاريگر پ ليĤوس، در جهان معاصر، تأوي ةبه گفت

جاسـپر   يها پرچما يه آكرد يم بگيد تصميمثال او با يبرا. نندك يدر مفهوم هنر وادار م يبازنگر
در  يگاه آثـار هنـر  شـ يه در نماكـ ن يـ مارسل دوشان فقط به صرف ا يچرخ دوچرخها يجونز 

ا نـه؛ و ناچـار اسـت از خـود     يـ شـوند   ياند، هنر محسوب م همگان قرار گرفته يمعرض تماشا
هـا   روزمره بـا آن  يه انسان در زندگك يائير اشين آثار را از سايا ييها يژگيه چه وكند كسئوال 
ر و هنـ  ةر عرصـ يه تحـوالت چشـمگ  كـ ن بـاور اسـت   يĤوس بر اي. ندك يز ميار دارد متماكسرو
 ياثـر هنـر   يكآن را داشته باشند، نه فقط در مورد  ييه تواناكطلبد،  يرا م يگران ليات، تأويادب

نند، از نگاه منفعالنه بـه اثـر   كعام آن تأمل و تفحص  يهنر در معنا ةه در مورد مقولكخاص، بل
هـده  بـه ع  يشـناخت  ييبـا يز ةف هنر و در تبلور تجربـ يخالقانه در تعر يزند و سهميبپره يهنر
ا هنرمنـد در  يـ سـنده  ينو ييفقط به توانا يت هنريط خاص، خالقين مجموعه شرايدر ا. رنديبگ
نش اثـر  يه مخاطـب در آفـر  كـ شـود   ياطـالق مـ   يه به روندكبل«شود،  ينش اثر محدود نميآفر
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  .) Ĥ118وس ي( »ندك يت مكشر
ـ ، تأويـك هرمنوت پـردازانِ  هياز نظر ياريĤوس همصدا با بسيب ين ترتيبد  كگـر را از در  لي
 يفعاالنـه و خالقانـه تلقـ    يرا امر يشناخت ييبايز ةرهاند، و تجرب يهنر م ةگون و مصرف يانفعال
ا را نهـ رد، اما آيگ يگادامر وام م يكهرمنوت ياز واژگان و مبان يادياگر چه او تا حدود ز. ندك يم

او : رسد  يو دلخواه خود مج مطلوب يزند و به نتا يوند ميپ »افتيدر يشناس ييبايز« يها يبا تلق
ه از كـ شود، چرا  يقائل م »مخاطب« يبرا يتر خود، سهم عمده يركسوت فك شيسه با پيدر مقا

نش يآفـر «گـر را نـه فقـط در     ليـ و تأو) همان(راند  يسخن م »نندهك افتيدر ةسوژ ينشگريآفر«
او سـهم   يه و بـرا هـا تصـور نمـود    تيها و موقع ط بر دادهيه او را محكداند، بل يم يكشر »معنا

  . شود يقائل م »نش اثريآفر«ز در ين يا سازنده

 ينقد ادب يها و روش يكهرمنوت
ن راستا يدهد و در ا يقرار م يادب يكانون هرمنوتكنش خوانش متن را در كĤوس يه كن يا
از  يات برخـ يـ شـود، نـه فقـط در تعـارض بـا نظر      يمخاطب قائل مـ  يرمتعارف برايغ يتياهم
 يليتـأو «را  يكور هرمنوتيكا پاول ريه همچون گادامر كرد يگ يفلسفه قرار م ةشمندان حوزياند
ن يرا مهمتـر  »مـتن «ه كـ ند ك يم يرا هم نف يه نظر آن عده از ناقدان ادبكدانند، بل يم »محور متن
آن را  يعناصر و سـاختارها  يرد و بررسيگ يه در دسترس منتقد قرار مكپندارند  يم يخام ةماد

  .دهند يح ميرد مخاطب به متن ترجكيرو يبر چگونگ
ـ  يـك امل هرمنوتكل مهم عدم تياز دال يكيĤوس يهر چند  خ يتـار  يمحـور  را، مـتن  يادب

و  يسـت يفرمال يدانـد و نقـدها   يستم ميمه اول قرن بيدر ن يج نقد ادبيرا يها وهيز شيات و نيادب
تفـا  كا يدرون متنـ  ياهـ  ل اجـزاء، سـاختارها و داده  يـ ه و تحليـ ه به تجزكآن دوره را،  يمضمون

ـ   يها وهيها و ش تبكر ميه ساكادآور شد يد يدهد، اما با يردند، مورد انتقاد قرار مك يم  ينقـد ادب
 يشناس ييبايز« يها افتيها و ره هيابند، با روي ين ميوكستم، تيدوم قرن ب ةميه بعدها، در نكهم 
 يها و الگوها ل نظاميخ در تحليان به تاريعدم توجه ساختارگرا: ستنديچندان سازگار ن »افتيدر

ـ  كـ نان كشـ  شـالوده  يكيز مواضـع ضـدهرمنوت  يها، و ن نشانه يارتباط اعتبـار جلـوه دادن    يه بـا ب
هـوده بـدل   يب يل را بـه امـر  يـ قِ مداومِ معنـا، تأو يل متون و تعويه و تحليج تجزيرا يها ضابطه

. خوانند يا به چالش فرا مر يكير هرمنوتكتف يه اصول اساسكهستند  ينند، از جمله مواردك يم
ـ Ĥوس در يـ ه هانس روبرت كن علت است يد به هميشا  يـك و هرمنوت يشـناخت  ييبـا يز ةتجرب
را  »فهـم  يمنـد  يخيتار«چون  يه اصولكشمارد  يرا معتبر برم ييها ، فقط آن دسته از روشيادب
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روشن  يسوند البته او بر خالف. پندارند يل ميتأو ينند و جستن معنا را هدف اصلك يار نمكان
ق است و فقـط  يل متن قابل تلفيمتداول تأو يها تا چه حد با روش يادب يكه هرمنوتكند ك ينم
ل يـ تحل يهـا  از روش يكيتوان در مباحـث هرمنـوت   يه مكند ك يتفا مكا يلك يريگ ن موضعيبه ا
روش  يشـناخت  ييبايز ةمختلف تجرب يها افتن جنبهكش يĤوس برايخود . جست ياريز يمتن ن
چـارد  يا ريـ ه همچون گادامر كشود  يهمصدا م يسانكرد و گاه عمالً با يگ يار نمكرا به  يخاص

داننـد   يمقدم مـ  »روش«آن را بر استفاده از  يواسطگ يو ب »تجربه« ةدارشناسانيش پديپالمر گشا
  : پندارند يم يشياند و دگم يطلب سلطه يرا نوع »روش« يو حت
سنجش و سلطه؛ روش با رخصـت دادن   يننده براك لياست از جانب تأو يوششكروش «

ننده را از جانب ك ليه خود تأوك يا تجربه – تجربه يگشودگ. دار مخالف استيپد ييبه راهنما
ــ  از  يت صــورتيــب روش در واقعيــن ترتيبــد. بــا روش تقابــل دارد -نــد ك يمـتن دگرگــون م

رد و او را از يـ گ يو او قـرار مـ   ان آنيـ ند و مك يننده را از اثر جدا مك لياست و تأو يشياند جزم
تجربـه اسـت؛    يور بـودن بـه رو  كـ  يليستن تحلينگر. دارد يمال آن باز مكردن اثر در كتجربه 

  .)272پالمر ( »است يليتحل يورك
پـردازان   هير نظريد سايمورد تأئ »روش«و  »تجربه«رد يكدو رو يافراط يياروين گونه رويا
) 1969( هـا  ليـ اخـتالف تأو با عنوان  يور در نوشتاريكر پاول. رديگ يقرار نم يكهرمنوت ةحوز

شـود،   يم يشناس و نشانه ييچون ساختارگرا ييها بر روش يكيهرمنوت ةشيخواستار گشودن اند
ها را مورد سنجش قـرار   ن روشيا يارآمدكسم، ينِ مفهوم سمبلييلِ سخن و تبيو خود، در تحل

ند، امـا  ك يار نمكان يزبان يها دهير شناخت پدمند را د ل روشيتأو يور دستاوردهايكر. دهد يم
 يافكـ شود و آن را  يبر روش قائل م يشناخت مبتن يبرا ييها تين حال مرزها و محدوديدر ع
رغـم   يابـد و علـ  ي يمـ  يدر زبـان تجلـ   يه ابعاد مختلـف هسـت  كن باور است ياو بر ا. داند ينم
از  يمبهمـ  يايها و زوا شه حوزهيهم يناختش زبان يها ار الگوها و روشكرقابل انيغ يها ييتوانا

ه كـ  ييدر جـا «: اسـت  ييقابـل رمزگشـا   يكيرد هرمنـوت يكـ ه فقـط بـا رو  كـ مانـد   يم يمعنا باق
و روابط متقابـل آنهـا    يدرون يها نشكها و در  نشانه ةمفهوم سخن را در جهان بست يشناس زبان
 »نـد كها استخراج  را از واژه يشمار هستيه ابعاد بكآن است  يفلسف يكهرمنوت ةفيد، وظيجو يم
  .)100ور يكر(

؟ اندر فوائـد گشـودن دورِ   يكرنسانس هرمنوتبا عنوان  يرله در نوشتارينس اشتيارل هاك
ـ  يـك هرمنوت يور، خواسـتارِ آشـت  يكـ ا به نظرات ركبا ات) 1985( يكيهرمنوت و  »روش«بـا   يادب
بـه  . شـود  ين گستره ميمدرن در ا ياختشن و نشانه يزبانشناخت يها هياز نظر يكستماتيس ةاستفاد
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ن حال توانِ يخاص خود باشد، اما در ع يها يژگيته و وياتور يتواند دارا يم ياو، متن ادب ةگفت
ه دورِ كـ نـد  ك يشنهاد مين جهت او پيبه هم. ندكرا هم در خود حفظ  يمتنوع يها يريپذ ليتأو

متن و هـم   يك ةژيهم مشخصات و ل متن گشوده شود، تا بتوانيتحل يها بر روش يكيهرمنوت
  . ردكن ييابعاد باز و نامشخص آن را تب

 يهـا  هـا و مؤلفـه   يژگـ يمنـد و  مشـخص نمـودنِ روش   يعني) يكيهرمنوت(ن گونه دور يا«
ز و بغـرنج مـتن از   يست بر ابعاد باز، روش يكيش هرمنوتيسو، و گشا يكساختار از  ةنندك نييتع
  ).350رله ياشت(» گريد يسو

 ورِ هرمنوت«پس عبارتـ  كـ ار و كم يتقس ينوع »يكيگشودن د  يهـا  هيـ ن روينشِ متقابـل ب
ش ينرياز هـا  ين نـوول يـي وشد بـا تب ك يرله ميهرچند اشت. را مدنظر دارد يكيمند و هرمنوت روش

رد، كـ ار كـ توان ان يند، اما نمكخواننده ملموس  يار را براكم ين گونه تقسيا يست چگونگيالك
ده يچيبس پ يل به امريتواند در فراشد تأو يمتن م يكز يست روش يها ن جنبهه مشخص نمودك

رد يكـ ن دو روين ايار بكم يتقس يهم برا يگريد يشنهادهايپ ينقد ادب ةالبته در حوز. بدل شود
 ةديـ بـه عق . رسـند  ياوتمندانه به نظر نمكرله چندان ذيشنهاد اشتيسه با پيه در مقاكوجود دارند، 

ـ يجو يمتن را م يمعناها يليند تأويفرآ يكدر  يكه هرمنوتك ير، در حالالكجاناتان   يد، نقد ادب
قرار  يبعد ةل گرانيرات تأوكدات و تفيتمه ةند و آن را مبداء همك يفرض م »داده شده«معنا را 

  ).90-91الر ك. ك.ر(ند ك ير آن بر مخاطب تفحص ميداده و راجع به تأث
از  ياريرد مـورد قبـول بسـ   يكـ ن دو رويا ةفيالر از وظك ةانينما ر سادهيه تعبكاست  يهيبد
هـم معتبـر قلمـداد     يانگارانه تا حدود ساده ين تلقياگر ا يرد، اما حتيگ ينظران قرار نم صاحب

 ـ ا ةاو در ادامـ . نـد ك يار اشاره مـ كم ين نوع تقسيا يدگيچيبه پ يالر در قدم بعدكشود، خود ن ي
ـ   ةژيـ و يهـا  ل متن، پرسـش ير و تأويتفس يعمل نديه در فرآكدارد  يمبحث اذعان م و  ينقـد ادب
هـا را از بـه صـورت     تـوان آن  يه نمـ كـ انـد    ن شدهيغالباً چنان در هم عج يكيسئواالت هرمنوت

  .ردكاز هم جدا  يكيانكم
ه گـادامر  كـ را  ياتكه او، نكر است كز قابل ذيته نكن نيرله ايات اشتيآراء و نظر يدر بررس

 يمختلـف علـوم انسـان    يهـا  خاص رشـته  يها يكهرمنوت ةهم كن فصل مشترها را به عنوا آن
از  يه برخـ كـ Ĥوس معتقـد اسـت   يـ رد، و بـر خـالف   يپـذ  يچون و چرا نم يرده بود، بك يمعرف
مثال  يبرا. ندارند يرد چندانكارك يعام، در مورد متون ادب يكمطرح شده در هرمنوت يها هينظر
ه از علـوم  كهستند  يت پرسش و پاسخ از جمله موارديمد بر اهكيو تأ "يت پرسشگريارجح"
او . دانـد  يات فاقد اعتبار مـ يادب ةها را در گستر رله آنيرند و اشتيگ يسرچشمه م يو حقوق يفقه
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 ةشناسـان  ياالت هسـت ؤپاسـخ بـه سـ    يتاً نوعيه ماهك، يه برخالف متون فقهكن باور است يبر ا
رد يـ گ يل مكت و زبان شيل، واقعيتخ ةديچيپ يها شنكدر  يشوند، متنِ ادب يمحسوب م يبشر
  ).343رله ياشت.ك.ر(ند ك يرا از آغاز در بطن خود حمل م ييثرِ معنا و چندآواكو ت

 ليتأو يو مرزها يكهرمنوت
ار در كـ رقابـل ان يغ يگـر سـهم   ليـ تأو يه بـرا كآن است  يكهرمنوت ياز دستاوردها يكي
. دانـد  يم مـ ينش معنـا سـه  ياو را در آفر يو افق ذهنها  ش فرضيشود و پ يل قائل ميفراشد تأو

 يد بـر محـور  كيـ ن موضوع و بـا تأ يمعاصر با بسط دادن ا ين نقد ادبينو يها شياز گرا يبرخ
است  يه متن فقط تلنگركرسند  يجه مين نتيل به ايبودن سهم خواننده و نامحدود بودن امر تأو

رد و خواننده محق است افق مـتن را پشـت   آو يت در مكننده را به حرك كادرا يان ذهنيه جرك
  . ندارند يمتن همخوان يها  ه با داللتكابد يدست  ييها افتيبه در يسر گذاشته و حت
را مـورد نقـد و    ييهـا  هيـ آن دسـت از نظر ) 1992( يل افراطيل و تأويتأوو در كاومبرتو ا

و كـ ا ةديبه عق. ابديدر متن ب طلبد يدانند، آنچه را م يه خواننده را مجاز مكدهد،  يقرار م يبررس
مطلق قلمـداد   يا هي، روكادرا ةويده گرفتن سهم متن در شيمت ناديد به قيخوانشِ باز متون، نبا

هـا و   مؤلـف واژه «ه كـ پنـدارد   يمـ  »يگردشـگاه «ه مـتن را  كـ او بر خالف تزان تودروف . شود
شود  يقائل م يا ژهيت وياهم »متن« ي، برا)269و كا( »آورد يمخاطب معناها را با خود به آنجا م

ق يـ ن طريـ نـد و از ا كبرقـرار   »گر ليتأو«و  »متن« يها ن مؤلفهيب يكيتكاليد يونديوشد پك يو م
  .ديل نمايمختلف را تعد يها شيها و گرا تبكم يمواضع افراط

متـون و سـنجش    يهـا  يهـا و بـدخوان   يژفهمـ كاز  يمختلفـ  يهـا  و با برشمردن نمونـه كا
افـت  ي يا اگر قاعده يحت«: هكرسد   يم »يپوپر«ن استنتاج يو نادرست، به ادرست  يها برداشت
دهـد   يه نشـان مـ  كوجود دارد  يا م قاعدهكاست، دست  نيبهترل يدام تأوكند كه ثابت كنشود 

  .)301همان ( »ها نادرست هستند ليدام تأوك
يريجلوگ يبرا ييها كست و مالين يامالً دلبخواهك يمتن امر يكو، خوانشِ كبه اعتقاد ا 

 »ت مـتن يـ ن«ن آنهـا  يتـر  ه مهـم كـ نانه وجود دارد، كلِ فرافيردن تأوكو محدود  يل افراطياز تأو
ـ ن«از طرفداران نقـد مـدرن، عبـارت     ين است برخكهرچند مم. است را منسـوخ و   »ت مـتن ي
چـون   يوتانسك شيپ يها ن عبارت با انگارهيو از اكر اييه تعبكاست  يهيارآمد بپندارند، اما بدكنا

از  يشـمارد و دومـ   يم ل بريان تأويشروع و پا ةت متن را نقطين يه اولك -رماخر و گادامر ياشال
 »ت مـتن ين«و كه اكدارد، چرا  ياساس يتفاوت -متن بسپارد  يخواهد، گوش به صدا يخواننده م
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هـا و   ادهـا، نشـانه  هـا، نم  نهـاده  شيه متن، با پكن يا يعنيداند،  يم »يشناخت راهبرد نشانه« يكرا 
شـود و خواننـده    يخودسرانه م يها ا خوانشيها  يت ساختارها واجزاء خود، مانع از بدخوانيلك

  . ندك يت ميخاص هدا يها يها و تداع يزن ها، گمانه ليتأو يرا به سو
هـا را   عتـاً نشـانه  يه طبك -شود  يمطرح م يشناخت دگاه نشانهيل هر چند از ديتأو يةن نظريا

گر هـم قـرار   ياتبِ دكنظران م از صاحب يد بعضيياما مورد تأ -د يجو يخود متن م نخست در
او در . نـد ك ياتخـاذ مـ   يل مواضع مشابهيز در مورد امر تأويزر نيمثال ولفگانگ آ يبرا. رديگ يم

گـر را در   ليـ نش معنا در ذهـن تأو يآفر ين متن و خواننده، نه فقط چگونگيب يها نشك يبررس
افـت خواننـده   يه دركند ك يمعطوف م ييها و ساختارها خود را به داده ةه توجكبل رد،يگ ينظر م

  ) 4زر يآ. (دهند يسوق م يخاص يرا به روندها
ه كـ دهد،  يرا در دسترس خواننده قرار م ييها ه متن، عالئم و نشانهكند ك يد مكيز تأيو نكا
 ةاگـر خواننـد   يحتـ . ديب نمايذكا تا وجودشان رينار آنها بگذرد و كاز  يتواند به راحت ياو نم
ر قـرار دهـد، در مقابـل    يـ تعب كخـود را مـال   يذهن يها ل داشته باشد، برداشتيتما يگوشيباز
  :برد يال مؤر سيه اعتبار خوانشِ او را دائماً زكرد يگ يبه نام متن قرار م »يتيلك«

تن همخـوان  م يها گر بخشيه با دكاست  يرفتنيپذ ياز متن تنها در صورت يل بخشيتأو«
 ينشدن مهار يها متن سائقه ين اعتبار، انسجامِ درونيبه ا. د رد شودين صورت باير ايباشد، در غ

ز يـ رازآم يها ردن جنبهكه با برجسته كو مخالف آن است كا .)317و كا( »ندك يخواننده را مهار م
نقـد   ةرانيمعناست يها هشياو در اند. ار شوندكل انيتأو يها متن و ضابطه يها و مبهم متون، نشانه
لغـزش   ير پسـامدرن يـ در تعب يز جلوه دادن زبان و حتـ ينمودن و رازآم يمعاصرمدرن، در آرمان

 يهـا و الگوهـا   ه تـن بـه اسـتدالل   كـ نـد  يب يرا مـ  »هنك ين هرمسييآ«از  ييها مداوم معنا، شمه
ن يدر عـ . ردكـ  يد مكيأجهان و متن ت يزي، ابهام و رازآميثبات يداد و بر ب ينم يوناني ةخردباوران
رد و علـوم  كـ جـدا   يرا از روش علم يهرمس يها توان رشته يه نمكن باور است يو بر اكحال ا
رشـد   يهرمسـ  يردهـا يكالمـه و تقابـل بـا رو   كه در مكـ ستند، بلين يخردباور ةد فقط ثمريجد
  .)281همان (رسند  يم ينند و به خودآگاهك يم

 جهينت

گـر در  يد يو از سـو  يفلسـف  يـك سو در تعامل با هرمنوتيكتواند، از  يم يادب يكهرمنوت
ل و يـ ش معنا در فراشد تأويدايپ يچگونگ ي، به سنجش و بررسينقد ادب يها يالوگ با تئوريد

 يهـا  رد به افـق ك يتصور م يلتايلهلم ديه وكا آن گونه ينش معنا بپردازد، يگر در آفر ليسهم تأو
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 يدر مـتن متجلـ   »روح زمانـه «ه چگونـه  كـ د، يـ ن پرسـش را طـرح نما  يند و اكرجوع  يفرامتن
هـم در مـورد    ييهـا  ل، پرسـش ياوش ابعاد مختلف تأوكتواند عالوه بر  يم يكهرمنوت. شود يم
و  ياوكـ ق بـه خود يـ ن طريند و از اكر متون طرح يل و تفسيتحل يها الگوها و روش يارآمدك

مـدلل جلـوه دادن    يابـر  يگـاه بـه عنـوان ابـزار     يا حتيق بخشد، يات تعميعلم ادب يخودسنج
  . ار گرفته شودكبه  يمختلف نقد ادب يها هينظر

در مورد وظـائف و   يواحد ةجين مقاله به نتيشده در ا يبررس يها هيه نظركاست  يهيبد
ـ اما در پا. رسند ينم يادب يكهرمنوت يردهاكارك مشـخص و   يتـوان، بـرا   ين مبحـث مـ  يـ ان اي

رد كـ قناعـت   يف ساده و جامعي، به همان تعريادب يكهرمنوت »يمحور«ردن وظائف كمحدود 
ـ ا«: اسـت  ن علـم ارائـه داده  يـ ا يرد فلسفيكچارد پالمر در مورد رويه رك ) يـك هرمنوت(ن علـم  ي
داد فهم مـتن بـه   يپرسش از آنچه در رو: نار هم نگه داردكفهم را در  يةنظر ةطيوشد دو حك يم

 »آن ين معنـا يتـر  ين و وجـود يتر ياديوندد و پرسش از آنچه خود فهم است، در بنيپ يوقوع م
  .)17پالمر (

در  يكيهرمنوت يها افتي، آبشخورِ رهيفلسف ةدارشناسانيپد يكهرمنوت يها شهيگر چه اند
ه كـ دهـد   ين جستار نشـان مـ  ينظرات منتخب در ا يشوند، اما بررس يات محسوب ميادب ةحوز
خـاص   يها يژگيه وكهستند  يمستقل يارهاكن گستره، به دنبال راهيپردازان ا هياز نظر ياريبس
ننـد،  ك ياعمـال نمـ   يرا بر متون ادبـ  يفلسف يها ها فقط پرسش آن. رديرا در نظر بگ يل ادبيتأو
ا آن يـ دانند  يارآمد مك ينقد ادب يها با روش يرا در تقاطع و هماهنگ يكيرد هرمنوتيكه روكبل

ونـد  يپ »يشناسـ  نشـانه «ا يـ  »يشناسـ  ييبـا يز ةتجربـ «خود، چون  يها شهياند يمحور يرا با مبان
ننـد و  ك يرا طـرح مـ   يو نقد ادب يكن هرمنوتيار بكم يتقس ةرله، مسئليچون اشت يبعض. زنند يم

در رونـد   يكيهرمنـوت  يـة و رو يبرآمده از نقد ادب يها ه پرسشكاند،  دهين عقيگر بر ايد يبعض
  .شود يسر نميها عمالً م ردن آنكه جدا كزند، يآم يل چنان در هم ميتأو

 ي، همخوانيه تالقكن جستار نشانگر آن است يمختلف در ا يها شهيآرا و اند يها يبررس
ـ يـ تأو يهـا  شـتر پرسـش  يثر و تنوع هـر چـه ب  كتواند به ت يرد ميكن دو رويق ايا تلفيو   يل ادب
 يهـا  تـوان بـه مـدد پرسـش     يه مـ كـ ن يا يعنيه هم مصداق دارد، ين قضيس اكاما ع. انجامديب
ـ يـ تأو ةدر حوز ييگرا تيو نسب يگر ي، آنارشيثرطلبك، به مقابله با تكيهرمنوت »نياديبن«  يل ادب

ار گرفته كبه  »شمار يب يها ليتأو«ه يتوج يفقط برا يكگر، دانش هرمنوتيد يپرداخت؛ به عبارت
ا به قول يل يت بودن امر تأوينها يدر مورد ب يشات پسامدرنيگرا يتواند برخ يه مكشود، بل ينم
ندكرا هم مهار  »يافراطل يتأو«و كا .  
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