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چكيده

هستيشناسي و هرمنوتيك در قرن بيستم تعاملاتي جدّي با هم داشتهاند؛ تعاملي كه البته از طريق

پديدارشناسي ممكن شد و اوج اين ارتباط را در آثار سه فيلسوف مطرح اين قرن يعني هايدگر ،گادامر
و ريكور ميتوان مشاهده كرد .در اين مقاله مروري بر ويژگيهاي برجسته خطِ سير فلسفي ريكور ارائه
سعي در تلفيقي منطقي از دو شقِّ عمده هرمنوتيك ،يعني هرمنوتيكِ رمانتيك و پديدارشناختي دارد؛

تلفيقي كه به دنبال آن است تا حق هر دو نگاه هرمنوتيكي را ادا نموده ،در عين حال نقاط ضعف آنان

را نيز تا حدودي پوشش دهد .درحقيقت ريكور در روند فلسفي خويش به جاي اينكه همانند هايدگر
مستقيماً به مسئله هستيشناسي بپردازد ،با گذار از سطح معناشناسي و تلفيق آن با فلسفه تأملي درنهايت
هستيشناسي را نيز مورد توجه خويش قرارميدهد؛ ازاينرو براي ريكور نيز هستيشناسي مسئله

بنيادين بود؛ اما او مسيري طولانيتر را براي رسيدن به اين هدف برگزيد؛ مسيري كه در آن لازم بود

پديدارشناسي نيز در ساختاري جديد و به شكلي متفاوت از هوسرل و هايدگر مطرح شود .تلاش اين
نوشتار بررسي اين مسير طولانيتر در مقايسه با نگاه مستقيم هايدگر به مسئله هستيشناسي و بيان اين
ادعاست كه برگزيدن اين راه با وفادارماندن به هستيشناسي هم ممكن و هم لازم بوده است؛ از سوي

ديگر بررسي و ايضاحِ نقش هايدگر و ريكور در تحوّلِ پديدارشناسيِ هوسرل از طريق تزريق
هرمنوتيك به آن ،بخش ديگري از اين نوشتار را تشكيل ميدهد؛ همچنين اين موضوع را نقد و ارزيابي

خواهيم كرد كه ريكور تا چه ميزان توانسته است تاريخيبودنِ فه ِم انسان را در كنار جنبه عينيگرايانه
معرفتشناسي حفظ كند و رويكرد او در تلفيق ميان تبيين و فهم با چه چالشهايي روبروست.

واژگان كليدي :هرمنوتيك ،هستيشناسي ،پديدارشناسي ،هايدگر ،ريكور.
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ميشود؛ مسيري كه او با گرفتن سرنخ از متفكران هرمنوتيك آلمان از جمله ديلتاي ،هايدگر و گادامر

١٠٩

مقدمه
بيگمان تاريخ علم هرمنوتيك دستخوش فراز و نشيبهاي بسياري بوده است؛ از واقعه
فهم متن و رويكرد خواننده در برابر جهان متن گرفته تا بررسي ماهيت خو ِد فهم و

تأويل .اگر از قدمهاي اوليه اين جريان كه در ارتباط با تفسير و تأويل متون ،بهخصوص

١١٠

متن مقدس شكل گرفت بگذريم ،بايد گفت در آغاز قرن نوزدهم شلايرماخر در ارتباط

ي رشتههاي علمي ،مبنايي جديد براي
ي جديد زبانشناختي و تاريخ ِ
نزديك با مبان ِ
هرمنوتيك تدارك ديد و در لواي آن درويسن اصول عل ِم تاريخ را بنيان نهاد .در ادامه

ديلتاي با اشاره به دوگانگي بين تبيين و فهم ،علوم انساني را ابتداً بر مبنايي
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ي شبه-استعلايي ،پايهگذاري نمود و پس
روانشناختي و سپس بر پايه يك فلسفه زندگ ِ

ش بنيادين
از آن در عرصهاي كامل ًا متفاوت ،هايدگر هرمنوتيك را در ارتباط با پرس ِ

ش از هستي بازتعريف نمود ) .(Apel, 1979, p.11در اين سيطره
خود ،يعني پرس ِ
ل هرمنوتيك شلايرماخر را معرفتشناختي و رويكرد هرمنوتيكِ
گسترده اگر حوزه عم ِ

ديلتاي را روششناختي بدانيم ،بيترديد هرمنوتيك با فلسفه هايدگر پاي در عرصه

هستيشناسي گذاشت و اين مسير توسط گادامر و پس از آن بهواسطه پُل ريكور ) Paul

 (Ricoeur, 1913-2005ادامه يافت .اَشكال مختلف هرمنوتيك و مباحث مترتّب بر
آن آنقدر وسيع و پُردامنه است كه ارائه تعريف دقيقي از اين اَشكال مختلف و گهگاه

ق
متعارض مباحث پيچيده و طولانياي را ميطلبد؛ اما به شكل خلاصه ميتوان دو ش ّ

عمده و رقيب در نگاه هرمنوتيكي را متصوّر شد كه در يك سو مدافعان عينيت و

اعتباربخشي قرار دارند كه علم هرمنوتيك را منبع نظري براي معيارهاي اعتبار بخشي
ميانگارد و در اين مسير بج ّد از روش سود ميجويند و در سوي ديگر پديدارشناسان

واقعه فهم قرار دارند كه فهم را اساساً تاريخي انگاشته و درنتيجه با پرهيز از روش،
محدودبودن هر ادعايي در باب دان ِ
ش عيني و اعتبار عيني را مطرح ميسازند )پالمر،

 ،١٣٨٩ص .(٧٦در اين ميان هايدگر ،فيلسوف مطرح قرن بيستم را ميتوان در گروه دوم،
يعني پديدارشناسان واقعه فهم جاي داد .براي هايدگر مسئله اصلي و بنيادين،

هستيشناسي است و بدين سان نزد او علم هرمنوتيك در پيوند با هستيشناسي
وجودي و پديدارشناسي مطرح ميشود؛ از سوي ديگر بيان گادامر از هرمنوتيك فلسفي

نيز بهنوعي ادامه مسير هايدگر و ريشه در پروژه هستيشناسي بنيادين او دارد
) .(Angelova, 2013, p.165رويكرد خاص هايدگر و پس از او گادامر به مسئله
هرمنوتيك ،غير از تفاوت فاحشي كه با هرمنوتيك سنّتي داشت ،در عصر حاضر نيز به

جدالهايي بين آنان و فيلسوفان معاصر اين حوزه از جمله اميليو بتّي ) Emilio Betti,

 (1890-1968و هِرش ) (E.D.Hirsh, 1920منجر گرديد .در نظر بتّي اساس ًا هايدگر
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و گادامر عينيّت را ويران نمودهاند .بتّي در كتاب خود با عنوان علم هرمنوتيك در مقامِ

حال علوم انساني ندارد و مشروعيت استنادكردن به شأن علمي موضوعات تأويل را به
ي هر نوع تفسيربهرأي يا
مخاطره مياندازد؛ همچنين هرمنوتيك فلسفي او در را به رو ِ
سوژهمداري ميگشايد؛ از طرف ديگر تأكيد بيشتر بتي بر پذيرش و بهرسميّتشناختن

غيريّت ِعين مورد مشاهده است .برخوردها و مباحثات اين دو گروه را ميتوان در

نظريه هرمنوتيكي ريكور بهنوعي جمع نمود .پُل ريكور يكي از چالشبرانگيزترين و
پركارترين متفكران قرن بيستم است .او بيش از سي اثر عمده در زمينههايي متفاوت اعم

از اگزيستانسياليسم ،پديدارشناسي ،روانكاوي ،سياست ،دين و نظريه زباني منتشر كرده
است .از طرفي وي به شكل قابل توجهي خوانش مخصوص به خودش از هرمنوتيك
ك هستيشناختي او سوداي جمع آراي
فلسفي را توسعه بخشيد؛ به شكلي كه هرمنوتي ِ
فيلسوفان هرمنوتيك رمانتيك و فيلسوفان هرمنوتيك پديدارشناختي را در سر دارد .در

ك
ي هرمنوتيكي هايدگر به سمت اثبات يك هرمنوتي ِ
ادامه ،گذار ريكور از هستيشناس ِ
هستيشناختي مورد بحث قرار ميگيرد و بيان ميشود كه چگونه ريكور توانست اين

دو شكل رقيب از هرمنوتيك را با خوانش ويژه خود در كنار يكديگر نگاه دارد.

در اينجا لازم است به اين نكته نيز اشاره شود كه به نظر ميرسد ريكور براي

رسيدن به نظريه تفسيري مورد نظر خود بايد در دو جبهه مبارزه ميكرد؛ جبهه ا ّول را
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روش عام علوم انساني به گادامر اين ايراد را وارد ميكند كه فلسفهاش فايدهاي به

ك رمانتيك تشكيل ميدادند كه نمايندهاي از آنان همچون
فيلسوفانِ حوزه هرمنوتي ِ

ديلتاي به تمايز جدّي ميان »تبيين« كه رويكرد اساسي در علوم طبيعي است با »فهم« كه
مختص علوم انساني است ،معتقد است .در نظر او در آنجا كه ما با تكيه بر منطق استقرا

ت
به شرح علمي ابژههاي علوم طبيعي ميپردازيم ،در علوم انساني درك و فهم حيا ِ

ق تفسير و فهم نشانهها راهگشا ميباشد و اين هدف علوم
رواني فر ِد بيگانه ،از طري ِ
١١٢

انساني هرگز با الگوي تبيين تأمين نميگردد؛ اما مشكل اساسي و نقص مهم در فلسفه

ديلتاي كه از نظر ريكور دور نماند ،اين موضوع بود كه چگونه ميتوان پس از
قايلشدن به اين تمايز ،همچنان رؤياي علميكردن علوم انساني را در سر داشت؟ اين
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تناقضي روششناختي در نظريه ديلتاي بود كه ريكور نظريه تفسيري خويش را دقيق ًا از
همين نقطه آغاز نمود.

اما جبهه دوم ،هرمنوتيك فلسفي گادامر است كه هر گونه تلاش روششناختي و

مبتني بر روش در باب حقيقت را داراي حق انحصاري نميداند .تحليل گادامر از واقعه

فهم و تجربه هرمنوتيكي اساس ًا دربردارنده عناصر تبييني نيست؛ حال آنكه ريكور معتقد

است ما همواره در تماس با شاخههايي هستيم كه به دنبال انجامدادنِ تفسير به شيوهاي
روشمند هستند و در مقابل وسوسه جدانمودن حقيقت كه مختص فهم است ،از روشي

كه به وسيله رشتههاي مبتني بر تفسير اعمال ميشود ،مقاومت خواهيم كرد ) Ricour,

 .(2004, p.11نقّاديهاي شديد اميليو بتّي و هرش به هرمنوتيك گادامر و متهمساختن
او به گرفتارشدن در گرداب نسبيگرايي ،موردي نبود كه از چشم ريكور دور بماند؛
براي مثال هرش معتقد بود علم هرمنوتيك هايدگر و گادامر تمام متون گذشته را در
معناي اصليشان نامفهوم ميسازد .مطابق بيا ِن آنها از هرمنوتيك ما تنها قادر به فهم

چيزهايي هستيم كه در قالب محتواي دوره حاضر قرار گرفته باشند ) Dostal, 2016,

(p.419؛ ازاينرو او در جبهه دوم نيز به دنبال راه حلّي بود تا بتواند حق هر دو ديدگاه
را نيز به شكلي ادا نمايد؛ اما تنقيح راه حلّ ميانجيگرانه ريكور را در نظريه تفسيرياش
و مدلي كه به امتزاج تبيين و فهم منجر شد ،به انتهاي اين نوشتار موكول ميكنيم.

الف( هستيشناسيِ هرمنوتيكيِ هايدگر و تحوّل پديدارشناسي
ميتوان بهوضوح مشاهده كرد كه در قرن بيستم ،فصل مشترك هستيشناسي،
پديدارشناسي و هرمنوتيك خط سير جديدي در فلسفه قارهاي معاصر ايجاد كرد؛
بهگونهاي كه ميتوان يك تحوّل هرمنوتيكي در پديدارشناسي را از هوسرل تا ريكور پي

گرفت ) .(L.Tate, 2010, p.131در گام نخست به بررسي اين تحوّل در فلسفه

ي هرمنوتيكي او ميپردازيم .بهطورمشخص حوزه عمل فلسفه
هايدگر و هستيشناس ِ
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هايدگر هستيشناسي است و پرسش بنيادين او پرسش در باب هستي است .اما
ل مفهوميِ
پديدارشناسي آن طور كه هوسرل مطرح ساخته بود ،به نحوي حوزه ماقب ِ

پديدارها را كه همان هستي و وجود آنهاست ،گشوده بود؛ اما رويكرد هايدگر به مسئله
هستي متفاوت از نگاه هوسرل به اين مسئله است؛ آنجا كه هايدگر وجود را حقيقتي

تعليقناپذير ميداند ،هوسرل از مع ّلَقكردن مفهوم وجود صحبت ميكند .طرح

پديدارشناختي هوسرل فائقآمدن بر شكافي است كه از زمان دكارت به بعد بين سوژه و

ابژه حاكم شده و روش آن تحويل پديدارشناختي است؛ شكافي كه نميتوانست به
ل پديدارشناختياش به
تصورات ذهني ،اعتباري عيني ببخشد؛ لذا هوسرل در تحوي ِ

دنبال آن بود تا هر چيز آن طور كه هست ،نمودار شود؛ رها از هر گونه پيشداوري و
هرگونه استيلاي سوژه به روي آن و شناختي تا حدّ امكان وفادار به خو ِد آن چيز .در

اين مسير روش هوسرل شهود يا ادراك مستقيم بود؛ چراكه با اين تعريف از

ل
پديدارشناسي ديگر استنتاج و قياس جايگاهي نداشتند .آنچه ميتوان آن را تقلي ِ
ي پديدارشناختي در نگاه هوسرل ناميد ،بدين معناست كه واقعياتي كه تا به
استعلاي ِ

امروز پيشفرض بودهاند ،بايد پيشفرضزدايي شوند و درنهايت ما با جهاني از
پديدارها روبهرو خواهيم بود؛ اما هوسرل در طرح پديدارشناختي خود به دنبال آن
است كه فلسفه را مبتني بر اصولي بديهي نموده و آن را به عنوان علم مطرح كند .او
ي خود همواره به عنوان يك علم مطرح شده ،اما
معتقد بود فلسفه در بستر تاريخ ِ
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بيگمان اين هستيشناسي تنها در سايه پديدارشناسي امكانپذير است؛ زيرا

ويژگي علم را نداشته است و شاهد مثالش وجود انبوهي از نظامهاي فلسفي متضاد
است؛ لذا تعليق پديدارشناختي او به دنبال بنياننهادن يك فلسفه علمي است و ظاهر ًا
در اين مسير ،او رفيق راه دكارت است .او به دنبال يك بداهت يقيني است كه در آن

عين اشيا براي ذهن انسان ظاهر شود؛ بداهتي كه هيچ جايي براي ترديد باقي نميگذارد
و اگر فلسفه بخواهد علم باشد ،تنها راهش اين است كه مبتني بر اين بداهت يقيني

١١٤

باشد و البته چارهاي نيست جز اينكه فعلا ناگزير به دور مسئله حقيقت يا مجازبودن
عالمِ محسوس خط بكشيم و صرف ًا با پديدارها سر و كار داشته باشيم؛ اما در همين جا

ميتوان اين نقد را به او وارد كرد كه متدولوژي هوسرل صرف ًا نوعي پاككردن صورت
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مسئله است .بعد از آنكه جدايي ذهن از عين در فلسفه دكارت اتفاق افتاد ،تلاشهاي

زيادي از سوي فيلسوفان براي حل اين مسئله انجام شد؛ پاسخهايي از جنس فلسفه

لايبنيتس ،مالبرانش ،اسپينوزا ،كانت ،باركلي ،فيخته ،هگل و ديگران .در اين ميان
هوسرل براي حل مسئله ثنويت ذهن و عين به اين امر معتقد شد كه مشكل فلسفه
ل پديدارشناختي ،خو ِد وجود يا
ح تقلي ِ
وجود ]ذوات يا عالم خارج[ است؛ لذا در طر ِ

همان عين را مع ّلَق نمود و صرفاً به پديدارها پرداخت و به نظرم بهنوعي از كنار مسئله

عبور كرد و از اين منظر جهانِ پديداري مد نظر هوسرل هستي واقعي نداشته و صرف ًا
هستياش ايدئالي و التفاتي است .حتي ميتوان توضيح داد كه روش پديدارشناختي

هوسرل تا حد زيادي به ايدئاليسم باركلي شباهت دارد .در جايي كه باركلي ميگويد

مراد از اشيا و اعيان خارجي همان تصوّرات است و وجود را همان مُدركشدن تعريف
ميكند ،هوسرل وجود را معلّق نمود و جهان را همين جهان پديداري دانست .اين انتقاد

را ميتوان اينگونه ادامه داد كه او با در اپوخهقراردادن اعيان يا همان واقعيت خارجي و
بحث ارتباط آن با ذهن و تعريفي كه از بداهت يقيني در باب حقيقت ارائه ميدهد ،از

ي شناخت شانه خالي ميكند .مشكل ارزشيابيِ شناخت و انطباق
مسئله ارزشياب ِ
پديدارهاي ذهني با اعيان خارجي همان مسئلهاي است كه از رنسانس به اين سو ذهن
اغلب فيلسوفاني كه ذكر نامشان رفت را درگير خود كرده بود كه به نظر هوسرل با

خارجكردن وجود يا همان اعيان خارجي از محل نزاع بهنوعي از درگيري در اين مسئله
ل
فاصله ميگيرد؛ ولي از نظر دور نيست كه اين برخورد بيشتر فرار از مشكل بود تا ح ّ

ص خود ،يعني »ضرورت
ي هوسرل با طرح مدل خا ِ
آن .نكته ديگر اينكه پديدارشناس ِ
شناخت چيزها ،رها از هر تعيّن« فيالواقع راه را براي هستيشناسي بنيادين گشود؛

راهي كه بستري براي فلسفه هايدگر شد؛ در عين حال به علّت دلمشغوليهاي
معرفتشناختي در همان بن ِد بينش اُنتيك باقي ماند و نتوانست خود را از آن رها سازد.

اما هايدگر از اين جهت كه پديدارشناسي هوسرل قصد داشت همه پديدارها را

١١٥

وارد حوزه آگاهي انسان نمايد ،بر هوسرل نقد وارد كرد .هايدگر معتقد بود هوسرل

تعريف جديدي از پديدارشناسي در كتاب هستي و زمان ارائه كرد و اين تعريف مجدّد

ش پديدارشناسي او هرمنوتيكي شود و اينجاست كه ما از يك تحوّ ِل
باعث شد رو ِ
ف
هرمنوتيكي در خصوص پديدارشناسي صحبت ميكنيم .در اين تحوّل و با تعري ِ

جديد ،پيشمفهو ِم فنومنولوژي را بايد با توصيف آنچه از دو جزء متشكله آن ،يعني
فنومن ) (Phanomenو لوگوس ) (Logosمراد ميشود و با تعيين معناي اسمي كه از
همپيوندي آنها حاصل ميآيد ،بارز نمود )هايدگر ،١٣٨٦ ،ص .(١١٩هايدگر در اينجا

فنومن را از ريشه فاينامنون ) (Phainomenonبه معناي آن چيزي ميداند كه خود را
آشكار كرده و متجلّي ميسازد و پسوند »لوژي« در »فنومنولوژي« را نيز به كلمه يوناني
»لوگوس« ارجاع ميدهد .از نظر هايدگر لوگوس همان »رخصت ظهوردادن« به

چيزهاست؛ لذا در همپيوندي واژه »فاينامنون« و »لوگوس« ،فنومنولوژي در تعريفي

جديد و متفاوت از شناخت پديدارها به »رخصتدادن به اشيا براي ظاهرشدن آنگونه

كه هستند« تعبير ميشود؛ ازاينروست كه در نظر او حقيقت همان آلثه ) (Aletheiaيا
گشايش و گشودگي هستي است؛ به عبارتي اشيا خودشان را به ما نشان ميدهند و

اشاره به اشيا از طرف ما نيست و اينجاست كه شكاف بين دو قطب سوژه و ابژه
برطرف خواهد شد.
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قصد دارد حتي واقعبودگي هستي را نيز به حوزه آگاهي انسان وارد كند؛ لذا هايدگر

اما سوأل اينجاست كه چگونه اين بازتعريف از پديدارشناسي با هرمنوتيك ارتباط

ي هستي به
مييابد؟ در نگاه هايدگر هستيشناسي بايد در جايگاه پديدارشناس ِ

هرمنوتيك وجود تبديل شود؛ به عبارتي علم هرمنوتيك همان تأويل هستي دازاين

ل هستيشناختي از دازاين ،يعني تحليل خودمان از هستي
) (Daseinاست .تحلي ِ
خودمان و بيگمان اين تحليل هرمنوتيكي است؛ يعني تفسير دازاين ،به دست دازاين،
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براي دازاين؛ اما از طرف ديگر هرمنوتيك با اين نگاه همچنان نظريهاي در خصوص

ت خو ِد فهم است ،البته فهم به شكلي هستيشناسانه .در اين حالت فهم ديگر
ماهي ِ
چيزي نيست كه بتوان آن را به دست آورد و بر آن استيلا يافت؛ فهم تنها يكي از انواع
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رفتارها و كنشهاي ممكن و متنوّع بشر نيست ،بلكه فهم نحوهاي از هستي و جزء
جداييناپذير دازاين و هستي -در -جهانِ ) (Being-in-the-Worldاوست
) .(Angelova, 2013, p.166فهم را ديگر با نگاهي كانتي نميتوان قوّهاي در ميان
ديگر قواي ادراكي بشر دانست ،بلكه ما دقيقاً به واسطه فهم است كه وجود داريم و
لذا فهم به لحاظ هستيشناسي مقدم بر هر فعل وجود است .نتيجه اينكه در فلسفه

هايدگر مسئله هرمنوتيك جدا از وجود انسان نيست و بدين سان نزد او علم هرمنوتيك
ي وجودي و پديدارشناسي شكلي نو و وسيع مييابد و به
در پيوند با هستيشناس ِ

عبارتي او با تزريق هرمنوتيك به پديدارشناسي هوسرل آن را در مسير جديدي قرار

داد؛ مسيري كه پس از هايدگر ،شاگردش گادامر پرچمدار آن بود .لازم است در اينجا
 در فلسفه كانت فهم به شكلِ معرفتشناختي مطرح ميشود؛ اما در فلسفه هايدگر فهم به شكلِ

هستيشناختي .از نظر كانت استفاده از يك مفهوم ،صدور يك حكم است با آن مفهوم و ازآنجاكه فاهمه

قوه استفاده از مفاهيم است ،ميتوان گفت كه فاهمه ،قوه صدور احكام نيز هست؛ براي مثال اگر من
درباره حيواني كه به آن نگاه ميكنم ،بگويم »اين سگ است« معلوم است كه مفهوم تجربي »سگ« را به
كار گرفتهام تا اين حكم را صادر كنم؛ لذا صدور حكم عملي است از جانب فاهمه براي استعمال
مفاهيم يا به عبارتي براي سلطه مفهومي فاعل شناسا بر موضوع شناسايي؛ اما در نگاه هايدگر فهم ديگر

قوه استفاده از مفاهيم نيست ،بلكه در شكلي هستيشناختي ما دقيقاً به واسطه فهم است كه وجود
داريم.

بهاختصار به اين نكته اشاره شود كه گادامر بحث تاريخمندي فهم در هايدگر را به

بحث تعلّق فهم به سنّت گره زد ) .(L.Tate, 2010, p.132او تحت تأثير چرخش

زباني فلسفه متأخر هايدگر بر اهميت زبان به مثابه رسانه سنّت و انتقالش به واسطه آن

ي هستيشناسانه ) (Ontological Shiftهرمنوتيك در
تأكيد كرد و بدين وسيله جابجاي ِ

اين فرمولبندي او بيان ميشود كه هستياي كه ميتواند به فهم درآيد ،زبان است
).(Gadamer, 2004, p.470

اما از جهتي ديگر نيز ميتوان به بحث هرمنوتيك در نگاه هايدگر نزديك شد و آن
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ي ) (Subjectivismدكارت است كه از نتايج جدايي سوژه از ابژه در
نقد به سوژهمدار ِ
ادعاي دكارت آن بود كه با »ميانديشم ،پس هستم« ،شالودهاي نو و ايمن براي

فلسفه ريخته است؛ اما آن چيزي كه در اين آغاز تعيين نكرد و به حال خود
رها كرد ،نوع هستيِ شيء انديشنده يا به كلامي درستتر معناي هستي بود

)هايدگر ،١٣٨٦ ،ص.(١١٠

ل شناسا مطرح
در اين نگاه سوژهمدارانه همه چيز در نسبت با انسان به عنوان فاع ِ

ميشود و نتيجه اين نگاه تكنولوژيك ،استيلاي فنّي و اشتياق به قدرت بيشتر در عصر

مدرن است .آنچه در تفكر هايدگر با نام گشتل ) (Gestelleخوانده ميشود ،واژهاي در
معناي بهنظمدرآوردن و قالببنديكردن كه از نظر او آفت روزگار مدرن است .پارادايم

اصلي جريان معرفتشناسي مدرن ،همين سيطره و حكمفرمايي مُدل سوژه /ابژه در

ي
تفكر دكارت بود؛ اما هايدگر در نقد اين مدل مطرح مينمايد كه پيش از هر آگاه ِ

واضحي نسبت به جهان ،سوژه )دازاين( خود را در جهان مييابد و به آن پرتاب شده

است؛ جهان اطراف او همواره از پيش آنجا بوده است ).(Madison, 2005, p.247

آنچه هايدگر از مفهوم هستي -در -جهان مد نظر داشت ،دقيق ًا بر همين نكته تأكيد دارد

و البته ،همچنانكه مرلوپونتي ميگويد در اين بحث هايدگر وامدار استاد خويش

هوسرل و مفهوم »زيست – جهان« ) (Life-Worldاوست )(Ibid, p.246؛ اما نكته مهم
در اين بحث آن است كه نتيجه جدايي سوژه از ابژه كه به سوژهمداري ختم ميشود ،در
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تفكر اوست .او در نقد هستيشناسي دكارت مينويسد:

علم هرمنوتيك بسيار مؤثر ميباشد .علم هرمنوتيك در مقام نظريهاي در باب چگونگي
نآورانه به
فهم و تأويل مستقيم ًا متأثر از اين ملاحظات است؛ زيرا وقتي در متن تفكر ف ّ

مسئله تأويل نزديك ميشويم ،تأويل وسايل لازم براي سلطه مفهومي بر عين يا موضوع
شناخت را فراهم ميكند؛ پس براي نظريه تأويل بسيار فرق ميكند كه تفكر دقيق ًا با

الفاظ تصويري تصوّر شود؛ زيرا در آن صورت خو ِد تأويل با مطلب ناشناختهاي كه بايد
١١٨

معلوم شود ،سروكار نمييابد ،بلكه با ايضاح و ارزشيابي دادههاي قبل ًا معلوم سروكار

دارد .چنين پيشفرضهايي به جاي آنكه شكاف موجود ميان تاريكي و روشني را التيام

بخشد ،آدمي را همواره در نور روشن آنچه از قبل معلوم است ،نگاه ميدارد )پالمر،
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 ،١٣٨٩ص .(١٦٢نقد به نگاه سوژهمدارانه و تكنولوژيك به هستي ،به ضديّت با روش در
نگاه هايدگر ميانجامد؛ چراكه او معتقد است روش ما را در فضاي روشناييها اسير

ميكند و هيچ امر مبهم و تاريكي بر ما روشن نميشود .درحقيقت ساختار ،نظريه و

روش كليدواژههايي هستند كه ما را از حقيقت دور ميدارند.

ش تبييني در نگاه گادامر به شكل
در ادامه ،اين رويكر ِد خاص به روش و نقد به كن ِ

ويژهاي مطرح ميشود ،تا جايي كه او در كتاب حقيقت و روش ) Truth and

 (Method, 1960معتقد است نبايد براي روش در راه رسيدن به حقيقت قائل به حق
انحصاري بود )واينسهايمر ،١٣٨٩ ،ص .(٥٣او برابرنهاد روش را رويكردي ديالكتيكي به
سوي حقيقت معرفي ميكند .اين ديالكتيك كه نوعي مواجهه و رويداد است ،به شكلي

پديدارشناسانه و در قرابت با فلسفه هايدگر قرار ميگيرد؛ يعني به وجود شيء مورد
مواجهه رخصت داده ميشود كه خودش را آشكار كند و ازاينرو فهم ديگر نوعي فعل

نيست ،يعني عملي كه سوژه بر روي ابژهاي خاص براي استيلاي مفهومي انجام ميدهد،
بلكه نوعي انفعال است و لذا فهم در اين ديدگاه هيچگاه نسبتي ذهني با عينيّتي مشخص

ندارد .درنتيجه وظيفه هرمنوتيك در اين نگاه آن است كه از تمايز كانتي بين علوم
انساني و علم طبيعي مدرن كه منحصراً بر پايه روش است ،قدم فراتر نهد ) Angelova,

.(2013, p.165

اما -همانطوركه پيش از اين اشاره شد -بر اساس تحليل هايدگر از پيش ساختار

فهم ،صفت بارز و مهم فهم آن است كه فهم همواره در درون مجموعهاي از نسبتها و
روابط قبلاً تأويل شده ،يعني كلّي بههمپيوسته و مرتبط عمل ميكند .گادامر به تحليل

اين موضع پرداخته ،معتقد است ما متن يا موقعيت خاصي را با آگاهي خالي كه به
لحاظ زماني از موقعيت حاضر ُپرشده ،نميفهميم ،بلكه دقيق ًا آن را به اين دليل
ميفهميم كه در فه ِم ما نحوهاي از ديدن پيش از اين تثبيت شده و برخي

پيشبرداشتهاي مفهومي وجود داشته و لذا گذشته مانند مجموعهاي از واقعيتهايي
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نيست كه بتواند در برابر آگاهي ما قرار گيرد ،بلكه دقيق ًا جريان سيّالي است كه ما در هر

نگاهي جديد به سنّت ) (Traditionميشود .ديگر سنّت چيزي در برابر ما نيست كه
بخواهيم آن را پشت سر بگذاريم ،بلكه چيزي است كه ما در آن قرار ميگيريم و از

طريق آن وجود داريم؛ ازاينروست كه گادامر در دفاع از تاريخمندي فهم بيان ميدارد
درواقع اين ما نيستيم كه ميفهميم؛ اين هميشه گذشته است كه اين مجال را به ما

ميدهد كه بگوييم ما ميفهميم )(Mueller, 2006, p.302؛ ازاينرو گادامر اعتقاد دارد،
آرمان روشنگري از عقل به عنوان قوّهاي كه انسان را قادر ميسازد بدون وساطت

ت مدرنيته ميباشد .حال كه مُراد از
مرجعيّت و سنّت ،ارتباطي با حقيقت داشته باشد ،ب ِ

تاريخمندي فهم روشن شد و جايگاه سنّت به شكل جديدي مورد بازتعريف قرار

ص رسيدن به دانش بهطورعيني معتبر بود،
گرفت ،آنچه آرمان مدرنيستها در خصو ِ

محال به نظر ميرسيد؛ چراكه اين دانش ،متضمن جايگاهي در وراي تاريخ است؛ پس
ي ناب اساس ًا وجود ندارد؛ چون همه در تاريخايم ،تاريخ
ب تاريخ ِ
هيچ نظريه مناس ِ
همواره براي شركتكنندگان در آن نامرئي است؛ همچنانكه آب براي ماهي .گادامر بر

اين نكته تأكيد دارد كه تاريخ به ما تعلّق ندارد ،ما به آن تعلّق داريم؛ مدتها پيش از
آنكه خودمان را از طريق فرايند خودنگري فهم كنيم ،خويشتن را به شكلي بينياز از

اثبات ،در خانواده ،جامعه و حكومتي كه در آن به سر ميبريم ،ميفهيم .اين است دليل
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ل فهم در آن حركت و مشاركت ميكنيم .اين نقد به فه ِم عاري از تاريخ منجر به
عم ِ

ي او را
ي هست ِ
ي فرد بسيار بيشتر از داوريهايش ،واقعيتِ تاريخ ِ
آنكه پيشداوريها ِ
تشكيل ميدهند )واينسهايمر ،١٣٨٩ ،ص .(٦٧با اين مباحث ديگر رؤياي معناي نهايي و
قطعي متن كه مورد تأكيد فيلسوفان هرمنوتيك رمانتيك بود نيز رنگ ميبازد و آرماني

محال به نظر ميرسد.

آنچه مشخص است ،اينكه هايدگر در آثار خود كوشيد جهت پديدارشناسي

١٢٠

ك واقعبودگي سوق دهد و به جاي پرداختن به
هوسرلي را به سوي يك هرمنوتي ِ
ماهيت و ساختار ذاتي آگاهي به حيات انضمامي و تاريخي انسان بپردازد .او براي ايجاد

چنين تح ّو ِل هرمنوتيكي در پديدارشناسي به فلسفه يونان متوسل شد و كار خود را از
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مطالعه فلسفه افلاطون و ارسطو آغاز كرد؛ ولي به نظر ميرسد او در مطالعات يوناني
خود موفق به درك صحيح و دقيق فلسفه افلاطون نشد و چنانكه گادامر نيز اشاره

ميكند ،يكي از ضعفهاي او اين بود كه افلاطون را با نگاه ارسطو مطالعه كرد .در

ديدگاه او نسبت به موضوعاتي چون انسان ،فلسفه و تاريخمندي فهم انسان نيز

ناسازگاري وجود دارد كه با ذاتِ تاريخمندي سازگار نيست كه اين شايد به علت تأثير

ي پديدارشناسي توفيقاتي نيز
ت تحوّل هرمنوتيك ِ
فلسفه نيچه بر او بوده باشد .او در جه ِ

داشت؛ يعني توانست بستري ايجاد كند براي كساني چون گادامر و ريكور ،ولي آنها با
مشاهده اشكالاتي در ديدگاه هايدگر كوشيدند اصلاحاتي در هرمنوتيكي فلسفي او ايجاد

كرده و راه خاص خود را براي ايجاد تحوّل هرمنوتيكي در پديدارشناسي بپيمايند و نظر
خود را ارائه كنند .نكته ديگر اينكه همچنان مسئله تأويل و تفسير متن در اين مُدل و

نگاه هستيشناختي به فهم ،بيپاسخ ميماند .از اين منظر اين برخورد اساس ًا هيچ فايده-

اي به حال علوم انساني ندارد و به تعبير اميليو بتّي بر اساس فه ِم هستيشناختي
نميتوان در تعارض تأويلها ،ميان تأويل درست از نادرست حكم كرد؛ به تعبيري اگر

علم هرمنوتيك همان تأويل هستي دازاين و فهم صرف ًا جزء لاينفك دازاين و هستي –
در  -جهان او باشد ،عينيتِ تأويل به مخاطره ميافتد و در تعارض تأويلها راه براي هر

نوع تفسيربهرأي و نسبيگرايي باز ميشود؛ لذا -همچنانكه گفته شد -در يك سو

مدافعان عينيت و اعتبار در تفسير قرار دارند كه علم هرمنوتيك در دستان آنان روشي
است براي اين عينيت و اعتباربخشي و در سوي ديگر پديدارشناسان واقعه فهم قرار

ت تاريخي فهم تأكيد داشته و از تاريخمندي فهم نتيجه ميگيرند كه
دارند كه بر خصل ِ
هر ادعايي در باب دانش عيني و اعتبار عيني ،ادعايي گزاف است .در بخش بعد
خواهيم ديد كه چگونه ريكور در جهت ادغام اين مدلهاي دوگانه تلاش ميكند.

ب( بازتعريف ريكور از پديدارشناسي
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ك هايدگر به بازي
ديديم كه پديدارشناسي به عنوان يك روش كارآمد در هرمنوتي ِ
هستيشناسي آنطوركه هايدگر اعتقاد داشت ،فراتر رفت و جايگاه واقعي خود را در

معناشناسي يافت؛ البته بايد اذعان داشت ،پل ارتباطي بين هايدگر و ريكور را گادامر

فراهم نمود؛ چنانكه هابرماس كه خود در دهه  ١٩٦٠مناظرات جدّي با گادامر داشت،

تأكيد دارد گادامر سازنده يك »ارتباط سهطرفه« بين هايدگر و گفتمان معاصران از جمله

ريكور است و اساس ًا گادامر در مسير فلسفي خود ،امكانهايي را كه توسط هايدگر
شروع شده بود ،بهطورمداوم گسترش داد ) Dallmayr and Mccarthy, 1977,

.(p.335

اگر با جزئيات بيشتري نگاه متفاوت ريكور به پديدارشناسي را بررسي كنيم،

خواهم ديد كه او با گرفتن نمونه و سرمشقي از هايدگر و گادامر با گذار از

ي ماهوي هوسرل ) (Eidetic Phenomenologyو نيز پديدارشناسيِ
پديدارشناس ِ

اگزيستانسياليستي ) (Existentialist Phenomenologyسارتر و مرلوپونتي به سمت
پذيرش يك پديدارشناسي هرمنوتيكي در گفتوگو و ديالوگ با علوم انساني سوق پيدا

كرد .همانطوركه پيش از اين اشاره شد ،هوسرل در پديدارشناسياش مدعي فهمي

مستقيم و بيميانجي براي رسيدن به معناست؛ امّا پديدارشناسي هرمنوتيكي ريكور
معتقد است تنها از طريق ميانجيهاي زباني همچون نماد ،اسطوره ،استعاره و ...ميتوان

به معناي وجود راه يافت .ريكور ميگويد:
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گرفته شد؛ اما اين مفهوم در دستان ريكور باز هم كاربردي جديد يافت و از سطح

فكر ميكنم كه هميشه از طريق ميانجيِ عملكردِ ساختارسازي است كه معناي
بنيادين وجود را ميتوان فهميد ...من به نوبه خود همواره تلاش كردهام اين
واسطههاي زباني را كه قابلِ تقليل به فريبكاريهاي عينيگراييِ علمي نيستند،

اما در حكم شاهداني بر امكانهاي زباني به شمار ميآيند ،بشناسم .زبان داراي

منابع ژرفي است كه به شكلي فوري قابل تحويل به معرفت نيست ) Ricoeur,

١٢٢

.(2004, p.132

ازاينروست كه توجه و علاقة ريكور به هرمنوتيك و تفسيرهايش از زبان كه تا

حد منطق و علوم رياضي پيش ميرود ،همواره كوششي است در جهت شناسايي و
ك مستقيمي از ذوات به آخر
توضيح همان ظرفيتهاي زبان ،يعني در جايي كه در ِ
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ميرسد و تفسير نمادها ]به عنوان يك ميانجي زباني[ آغاز ميشود ).(Ibid, p.13
بررسي ميانجيهاي زباني چيزي است كه ريكور در ذيل آثارش در حوزههاي مختلف

براي دستيابي به معنا مكرر ًا به كار ميگيرد؛ مثل ًا بررسي نمادهاي ديني و اسطورهاي در
كتاب نمادشناسي شر ) ،(The Symbolism of Evil, 1960بررسي رؤياها در ضمير
ناخودآگاه در كتاب فرويد و فلسفه ) ،(Freud and Philosophy, 1965بررسي

ساختار دلالتگونه زبان در كتابهاي تعار ِ
ض تفاسير ) The Conflict of

( Interpretations, 1969و نقش استعاره )  (The Rule of Metaphorبررسي
پنداشتهاي اجتماعي و سياسي در كتابهاي تاريخ و حقيقت ) History and

 (Truth, 1965و خطابههايي در باب ايدئولوژي

و اتوپيا ) Lectures on

 (Ideology and Utopia, 1986و ...همه و همه حكايت از عطف توجه او به شكلي

از پديدارشناسي دارد كه در تعارض با پديدارشناسي هوسرلي ،معتقد به رهيافت به
سوي واسطههاي زباني و بررسي آنها براي رسيدن به معناي وجود است .همه اين آثار

در پروژهاي جامع شركت داشتند؛ يعني بازيابي انديشه و وساطتي نمادين و تعميم اين
ميانجيگري نمادين در انديشه و اصل برجسته اين هرمنوتيك عام ،ادعاي تقديسشده

ريكور است كه نماد دعوت به انديشه ميكند ).(Ibid, p.15

هرمنوتيك ريكور مصّرانه منكر نظريه دان ِ
ش مطلق )(Absolute Knowledge

ي تأويلها را به يك كل
است؛ دانشي كه مدعي است ميتواند به ياري تقليل ،چندگانگ ِ

تبديل كند .اين اعتقاد او از عنوان كتاب تعارض تفاسير نيز قابل استنتاج است .ريكور

ل سخن ميداند
ي سادهنشدني و غيرقابل تقلي ِ
رسالت فلسفي خود را گشايش چندگانگ ِ
و معتقد است هدفش محدودكردن دايره معرفت و ارائه دانشي كامل و مطلق نيست .در
نظر او هيچ حقيقت نخستين و معرفت مطلقي وجود ندارد و هيچ نقطه برتريِ اعلايي از
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آگاهي كه در آنجا بتوان بهطورقطع بر پراكندگيِ چندمعنايي به جهت رسيدن به يك

سنتز نهايي فائق آمد ،وجود ندارد ) .(Ibid, p.14اين مقاومت در برابر ايده دانش مطلق
ميكشاند و آن عدم موافقت او با مفهوم سوژه شناسنده استعلايي ) Transcendental

 (Cogitoاست كه هوسرل مطرح كرده بود .ريكور ميگويد:

گسست من از پديدارشناسي هوسرلي بيشتر ناشي از عدم موافقت من بود با
نظريه او در خصوص كنترل بر سوژه شناسنده استعلايي .من مفهوم سوژه

شناسنده تكهتكه شده يا ازهمجداشده ) (Wounded or Split Cogitoرا در

مقابل ادعاهاي ايدئاليستي سوژه مطلق و مقدّس قرار دادم .درواقع اولين بار اين

كارل بارت بود كه به من آموخت سوژه ،ارباب مركزي نيست ،بلكه تابع يا

مستمع زباني است كه عظيمتر از خود اوست ).(Ibid, p.136

بدينگونه هرمنوتيك ريكور پديدارشناسي را به صورت فهم بنيادي از حدود و

موانع آگاهي آشكار ميكند و مجال تأمل در خصوص جها ِن ناخودآگاه و فوق آگاه را

ميگشايد .درحقيقت او مفهوم هوسرلي از مبناي نهايي براي معرفت را كه توسط

تعليقي مطلق از پيشفرضها قابل دسترسي باشد ،رد ميكند و معتقد است اين تقليل
استعلايي كه وجه ايدئاليستي پديدارشناسي هوسرل است قابل دفاع نميباشد و

ي تجربياتمان را ،آنطوركه
نميتوان براي رسيدن به اين نظرگاه استعلايي زمينه تاريخ ِ
هوسرل ميگويد ،در پرانتز ) (Epocheقرار داد .ريكور نتيجه ميگيرد:

هوسرل با پرداختن به اين حالت ،پديدارشناسي را به ايدئاليستي تقليل ميدهد
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از طرف ريكور ،ما را به سمت اختلاف ديگري كه او با پديدارشناسي هوسرل دارد،

كه در آن معرفت ميتواند به شكلي مستقل و خودـ مفروض ملاحظه شود و
لذا صرفاً در معناهاي خاصِ خودش معتبر است ).(Ibid, p.16

لذا او به اين موضوع صحّه ميگذارد كه پديدارشناسي نيازمند يك برتري در درون

خودش نسبت به هرمنوتيك است؛ چيزي كه او در ابتكار عمل هايدگر با بازتعريفي از

پديدارشناسي مييابد .او تصديق ميكند كه آرمان معرفت به مثابة يك خود ـ موجه
١٢٤

مطلق در شرح پديدارشناسانهاي از هستي ـ در ـ جهان بشر با محدوديت روبهرو

ميشود .اين شرح از محدودبودن آگاهي ،بيانگر اين حقيقت است كه ما در افقي

تاريخي از زبان حضور داريم؛ جايي كه معاني از آفرينشهاي فاعلي ما جلوترند .طبق
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ي پديدارشناسانه هايدگر بهوضوح نشان ميدهد ،آگاهي در محدوده
آنچه هستيشناس ِ

رسوبات تاريخي پيشين از معنا و طرحهاي آينده از آن ،كرانمند است؛ يك حلقة
هرمنوتيكي كه در آن هر فاعل شناسايي خودش را پيش از اينكه اطرافش گرفته شود،
در يك جهان بينالاذهاني ) (Intersubjectivityكه دلالتها آن را احاطه كرده و از آن

به هر سو ميگريزند ،مييابد ) .(Ibid, p.16اين موضوع باعث ميشود ما به ناچار

ايدئاليسميِ پديدارشناختي از تأمل محض را ]آنطوركه هوسرل معتقد است[ با
هرمنوتيكي پديدارشناختي از تأويل ]آنطوركه هايدگر معتقد است[ بدين دليل كه معنا
هرگز براي ما نخستين و بهترين نيست ،تعويض نماييم؛ لذاست كه ريكور مينويسد:

ل زبان است« ).(Ibid, p.16
»تأويل پيش از آنكه تأويل به توسط زبان باشد ،تأوي ِ

ما به زباني تعلق داريم كه پيش از ورودمان به مرحله وجودي ،شكل داده شده و

صورت گرفته است و اين زبان براي تأويل تنها ميتواند توسط يك پروسه طولاني از
كشف رمز ،بازيافت شود .هرمنوتيك آشكار ميكند كه چگونه ما همواره در يك
وجودشناسي از دلالتهاي پيشين محدود هستيم.

ك هستيشناختي
ج( تغيي ِر مسير ريكور و هرمنوتي ِ
تا اينجا مشخص شد كه پديدارشناسيِ مورد نظر ريكور در همراهي با هايدگر و

گادامر از پديدارشناسي ،آنطوركه هوسرل معرفي كرده بود ،گذر كرد؛ اما در ادامه

خواهيم ديد راهي كه ريكور در پديدارشناسياش بر ميگزيند ،با مسير انتخابي هايدگر

نيز تفاوتهاي فاحشي دارد .درحقيقت هنگامي كه هايدگر مسي ِر كوتاه به سمت هستي

را در جايي كه تأويل به حد اعلي خود ميرسيد اتخاذ كرد ،ريكور مسيري طولاني را
ي اجتنابناپذيري را كه در خود دارد كه تأويل
انتخاب نمود؛ مسيري كه راههاي انحراف ِ
به واسطه زبان ،اسطوره ،ايدئولوژي ،ضمير ناخودآگاه و ...بخشي از آن بود ،ميآموزد.

ريكور توضيح ميدهد:

دو روش براي قراردادن هرمنوتيك در چارچوب پديدارشناسي وجود دارد.
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يكي راهي است كوتاه كه نخست به آن خواهم پرداخت و ديگري راهي است

ي فهم را به اين دليل راه كوتاه خواندهام
به شيوة هايدگر است .اين هستيشناس ِ
كه با گسست از مباحث مربوط به روش از همان آغاز مستقيماً در سطح يك
ي موجودِ متناهي قرار ميگيرد ،تا در آن به فهم ،نه همچون يك
هستيشناس ِ
شكلي از شناخت ،بلكه همچون شكلي از وجود راه بَرَد .شخص بهطور

گامبهگام وار ِد اين هستيشناسي فهم نميشود؛ ما به صورت تدريجي و با
ژرفابخشيدنِ به لوازم روششناختيِ تفسير ،تاريخ يا روانكاوي بدان دست
نمييابيم؛ بلكه با دگرگونكردن ناگهاني مسئله به آن ميرسيم .به جاي اينكه

بپرسيم در چه شرايطي سوژه شناسانده ميتواند متن يا تاريخ را بشناسد،
ميپرسيم هستندهاي كه هستيِ او بر فهم استوار شده است ،چه نوع هستندهاي
است؟ به اين ترتيب مسئله هرمنوتيك تبديل ميشود به تحليل اين هستي،

يعني دازاين كه به واسطه فهم وجود دارد ).(Ibid, p.6

ي تفسير
آنطوركه مشخص است ،در روش هايدگر به جاي شناختشناس ِ

) (Epistemology of Interpretationآنطوركه در پژوهشهاي منطقي هوسرل

مطرح است ،نوعي هستيشناسيِ فهم ) (Ontology of Understandingجايگزين

ي فهم به جاي
ميشود؛ به عبارتي يك باژگونگي در مسئله اتفاق ميافتد؛ هستيشناس ِ

ي تفسير .اما راه طولاني مورد گزينش ريكور سوداي آن را در سر دارد تا
شناختشناس ِ
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طولاني كه پيشنهاد ميكنم رهسپار آن شويم .راه كوتاه همانا هستيشناسيِ فهم

با پيگيري پژوهشهاي متوالي در معناشناسي و سپس سطح تأملي ،تفكر را به سطح يك
هستيشناسي برساند .پس هدف ريكور و هايدگر اساس ًا هستيشناختي است و به اين

علت است كه هر دو فيلسوف در چارچوب هرمنوتيكِ پديدارشناختي مطرحاند؛ اما

ريكور با ملتزمكردن خود به روششناسي ،مسيري طولانيتر را بر ميگزيند كه در آن،
جانب فلسفه ديلتاي و موضوع روش در علوم انساني را نيز رعايت كند؛ چراكه در

١٢٦

نظر هايدگر اساس ًا فهم ديگر وجهي از شناخت نبود ،بلكه وجهي از هستي بود؛ اما
معناشناسي و فلسفه تأملي ريكور با داشتن وجهي از شناخت در انتها به هستيشناسي

نيز متصل ميشود و اين كار از نظر ريكور هم ممكن و هم لازم به نظر ميرسيد .اين
پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥ميثم دادخواه ،علينقي باقرشاهي

امكان از آنجا ميآيد كه ريكور فقط با گزينش مسيري طولانيتر در انتها باز هم به لواز ِم

هستيشناسي وفادار ماند و به عبارتي هرمنوتيك قادر به پذيرفتن وضعي

معرفتشناختي در درون خود شد ) (Bobb, 2011, p.341و از اين جهت لازم به نظر
ميرسيد كه ضعف هستيشناسي هايدگري را كه در آن نميتوان هيچ وجهي از شناخت

متصوّر بود ،در قرابت با روششناسي بهخوبي پوشش داد .ريكور زمينهاي را كه بين

شناختشناسي ديلتاي از تأويل و هستيشناسي هايدگر از فهم بر ميگزيند ،اينگونه
توصيف ميكند:

مسير طولانياي كه پيشنهاد من است ،اشتياق به بردن انديشه به سطحي از

هستيشناسي است؛ اما اين كار در مراتب و درجات تحقيقات متوالي ذيل

انجام ميشود ...مسئله من اين خواهد بود :يك شناختشناسي تفسير كه
 هدف ديلتاي در مفهومســازي امــر هرمنــوتيكي ايــن بــود كــه بــراي علــوم انســاني اســتقلال يــا يــك

روششناسي مستقل و همچنين يك عينيت علمي به دست بياورد يا در مقابل علوم تجربي ايجــاد كنــد.

او از يك طرف در همراهي با فلسفه تحصّلي معتقد بود تحوّلي كــه در عــالم علــوم تجربــي و طبيعــي

ايجاد شده ،بايد در علوم انساني نيز مطرح شود و هرمنوتيك را بايد به صورت متدولوژي مطرح كــرد؛

اما از طرف ديگر در مقابله با پوزيتيويستها معتقد بود اين روش ،غيــر از روشــي اســت كــه در علــوم

تجربي مورد استفاده قرار ميگيرد؛ لذا در نظر او روش علوم طبيعــي تبيــين ) (Explanationو روش
علوم انساني فهم ) (Understandingاست.

ي دين و
ماحصل تأمل بر تفسير ،بر روش تاريخ ،بر روانكاوي ،بر پديدارشناس ِ
غيره است ،هنگامي كه از هستيشناسيِ فهم متأثر شود ،از آن جان گيرد و اگر

بتوان گفت از آن الهام گيرد ،چه بر سرش ميآيد؟ ).(Kearney, 2004, p.22

يكي ديگر از دلايل دورشدن ريكور از تحليل دازاين و هستيشناسي فهم به شيوة

هايدگر اين است كه او معتقد است پرسشهاي اساسي در علم هرمنوتيك با اتخاذ اين
روش همچنان بدون پاسخ خواهند ماند .سؤالاتي از اين دست كه چگونه سازوكاري

براي تفسير و فهم متون ميتوان برگزيد؟ علومي را كه مبنايي تاريخي دارند ،چگونه
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ميتوان در برابر علوم طبيعي مطرح كرد؟ چگونه در اختلاف تأويلها ميتوان قضاوت

كوتاه تحليل دازاين راهي طولاني را برگزيند كه با تحليلهاي زباني آغاز ميشود

) (Ricoeur, 2004, p.10و درنتيجه او در برابر وسوسة جداكردن حقيقت كه مختص

فهم است ،از روشي كه به وسيله رشتههايي كه از تفسير ريشه گرفتهاند ،مقاومت نمود؛

ريكور امتناع از پذيرش هستيشناسي مستقيم ،موضع روششناختي را به عنوان يك
وزنه تعادل فرض ميگيرد؛ جايگاهي كه در انتها به هستيشناسي نيز منجر ميشود
ي ريكور با استوارشدن بر پايهاي
)(Bobb, 2011, p.342؛ ازاينروست كه پديدارشناس ِ
ي دلالتهاي با معاني چندگانه سامان يافت و اين راز
معناشناختي گِرد درونمايه مركز ِ

ي متعدّد و چندگانه« در اشكال
تمايز ميان ريكور و گادامر نيز ميباشد .پديدارِ »معنا ِ
خلّاق و ازخودبيگانهشدهاش براي ريكور مركز توجه اصلي و اوليه هرمنوتيك شد.

د( معناشناسي بهمثابه مسيري به سوي هستيشناسي
ح هستيشناسي ،محو ِر اصلي كار خود را در »معناشناسي« قرار
ريكور با گذار از سط ِ
ت معناشناسي البته باعث نشد كه او هستيشناسي را كنار
ميدهد .موضو ِع محورّي ِ

ح زباني و معناشناختي به
بگذارد ،بلكه -آنطوركه خواهيد ديد -با كشاندن مسئله از سط ِ
ح تأملي و درحقيقت با گزينش راهي معكوس با هايدگر درنهايت به مبحث وجود
سط ِ

ي فهم پيش از آنكه براي ريكور
نيز نزديك ميشود .اين بدان معناست كه هستيشناس ِ
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كرد؟ و سؤالات ديگري از اين دست .اين موضوع ،ريكور را بر آن داشت به جاي راه

امري مفروض باشد و از ابتدا به آن بپردازد ،امري نهايي و به شكلي يك هدف است.

آنچه ريكور را بر آن ميدارد تا در حوزه معناشناسي ،قلمرو هرمنوتيك خود را

گسترش دهد ،اين نكته است كه او پذيرفته بيش از هر چيز و همواره در زبان است كه
هر گونه فه ِم هستيشناختي به بيان در ميآيد؛ ازاينروست كه بررسي زبان و بهتبع آن
ل زبان به عنوان
ي معنا به نوعي مقدم بر هر نوع فهم هستيشناختي است .تحلي ِ
بررس ِ

١٢٨

محور هرمنوتيك ريكور درحقيقت پژوهش در نقاطي است كه ميتوان آن نقاط را

گرههاي معناشناختي ) (Semantic Nodeناميد؛ گرههايي كه گهگاه از خود بيگانه

ش خاص خود به آنها
شدهاند و در يك همانندي بسيار زياد هم نيچه و هم فرويد با رو ِ
پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥ميثم دادخواه ،علينقي باقرشاهي

پرداخته اند .ريكور ميگويد:

به نظر ميرسد عنصر مشتركي كه در هر جا از تفسير گرفته تا روانكاوي يافت

ميشود ،گونهاي معماري معناست كه ميتواند معناي دوگانه يا معناهاي
چندگانه خوانده شود و نقش آن در هر مورد ،اگرچه به شكلي متفاوت ،اين
است كه در عين اختفا و پوشيدگي ،آشكار نمايد؛ ازاينرو اين تحليلِ زبان در

ي امرِ آشكار -نهان ،يعني در معناشناسي بيانهاي چندمعنايي محدود
معناشناس ِ
و منحصر ميشود ).(Ricoeur, 2004, pp.11-12

ريكور پديدار معنايِ چندگانه يا همان بيانهاي چندمعنا را به نماد تعبير ميكند و

ي آغازين
در نظرش نماد عبارت است از هر گونه ساختار دلالتكنندهاي كه در آن ،معنا ِ
و صريح ،همراه خود معناهاي ديگري را پيش ميآورد و اين معناها نامستقيم و
صورياند و اهميّتي درجه دوم دارند و صرف ًا از راه معناي نخست شناخته ميشوند .به

باور ريكور به تأويل نيز بايد همان گسترشي را ببخشيم كه به نماد بخشيدهايم و

س
ازاينرو تأويل را فعاليتي مكرّر ميداند كه مبتني بر رمزگشايي معناي پنهان در پ ِ
ن دلالتهاي تحتالفظي
ت ضمني در ضم ِ
معناي ظاهري و آشكاركردن سطوحِ دلال ِ

است ) .(Ricoeur, 2004, p.13با بررسي اين دو تعريف متوجه خواهيم شد كه نماد

و تأويل اساس ًا مفاهيمي وابستهاند؛ لذا آنجا كه نماد و بيانهاي چند معنا حضور دارند،

تأويل نيز وجود دارد و در مقابل چندگانگي معنا نيز در تأويل است كه خود را نشان

ل
ميدهد .بدينگونه است كه حوزه عمل هرمنوتيك ريكور به شكل روشني »تأوي ِ

نمادها« را در بر ميگيرد؛ آنطوركه در عنوان برخي آثار او همچون نمادشناسي شر نيز
مشخص است.

پس از پذيرش اين موضوع كه هرمنوتيك ريكور با پژوهشي در معناي نمادها و به

ل نمادها« آغاز ميشود ،نكته اساسي بعدي اين است كه ميدانيم
تعبير دقيقتر با »تأوي ِ

نمادها خاستگاههاي متفاوت و بعض ًا متعارضي با يكديگر دارند؛ اما هرمنوتيك ريكور

١٢٩

به روشهاي متفاوت و گهگاه متضاد اين نمادپردازيها امكان ظهور ميدهد؛ براي مثال

دو قلمرو نمادين كه ريكور بسيار از آنها ياد ميكند ،پديدارشناسي دين و روانكاوي
كه پديدارشناسي دين با بررسي مناسك ديني و اسطورههاي ديني به تأويل آنها

ميپردازد و تكيهاش در اين رمزگشايي بيشتر بر امر مقدّس است ،روانكاوي -البته در

تعريف فرويدياش -بر عكس ،پژوهشش را به بررسي رؤياها با تكيه بر موضوع اميال
سركوبشده پايهريزي ميكند .نكته مهم اينجاست كه براي ريكور كليه خاستگاههاي
بررسي نماد با روشهاي متفاوتشان به اين علت به رسميّت شناخته شده كه او

پذيرفته است هر يك از اين روشها يك امكان است كه ميتوان براي رسيدن به
تأويلي مناسبتر از آنها استفاده نمود .درواقع هر يك از آنها نماد را بنا به چارچوب

ارجاعي خاص خود تأويل ميكند و فقط آن چيزي را مييابد كه در جستوجوي آن
ت روشهاي تأويلي ،خود را
است .اين وظيفه ماست كه با امكا ِن ظهوردادن به اين كثر ِ
براي رسيدن به معناي نماد آماده كنيم .راز درگيرشدن ريكور با حوزههاي ديگر علمي

از جمله روانكاوي ،پديدارشناسي دين ،نظريات تحليل زباني و ...همين است كه وي به
هر يك از اين حوزهها به شكل يك امكان مينگرد و با توضيح هر يك از آنها در

محدوده نظري خاص خود نشان ميدهد كه هر يك از اين امكانات صورت يك نظريه
را دارند .او ميگويد:
اين هرمنوتيك با پژوهشي همهجانبه در صورتهاي نمادين و با تحليلي
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است كه تقابل اين دو حوزه با يكديگر بر همگان مشخص است؛ به شكلي كه هنگامي

فراگير از ساختارهاي نمادين شروع ميشود و با ارتباطدادن تنوّع روشهاي
هرمنوتيكي به ساختار و زمينه نظريههاي مربوطه ،به واسطه رويارويي

شيوههاي هرمنوتيكي و نقدي بر نظامهاي تأويل ادامه مييابد و از اين طريق،
خود را براي ايفانمودن مهمترين وظيفه خويش آماده ميكند؛ وظيفهاي كه

همانا گزينشي صحيح ميان ادعاهاي تامگرايانه هر يك از تأويلهاست

١٣٠

).(Ricoeur, 2004, p.11

يكي از مزيّتهاي عمده اين هرمنوتيك آن است كه نتيجهاش خطر جداشدن

مفهوم حقيقت از روش ،آنطوركه گادامر مطرح نموده بود ،را ندارد؛ چراكه اين گونه
رهيافت معنايي به موضوعات تأويل ،هرمنوتيك را در تماس با روششناسي قرار

پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥ميثم دادخواه ،علينقي باقرشاهي

ميدهد و جنبه معرفتشناختي آن را تقويت ميكند .همچنانكه گفته شد ،بررسي

بيانهاي نمادين باعث پيوند ريكور با رشتههايي چون روانكاوي ،پديدارشناسي دين،
فلسفههاي زباني و ...گرديد؛ اما براي اينكه هرمنوتيك را فلسفه بدانيم ،باقيماندن در

سطح معناشناسي آن را به نتيجه نميرساند .درحقيقت معناشناسي مسيري بود كه

ك فلسفي بايد از آن گذر كند؛ اما همچنان هستيشناسي فهم براي ريكور
هرمنوتي ِ
موضوع اصلي است .اين همان مسير طولانياي بود كه او در تفاوت با روش هايدگر

ي فهم براي هايدگر امري مفروض و مسئله بنيادين
انتخاب نمود .آنجا كه هستيشناس ِ
بود ،ريكور با اداي حق معناشناسي در پايان كار خود ،به هستيشناسي پرداخت و نقطه

اتصال اين دو سطح يعني سطح معناشناختي و سطح وجودي ،همانا »سطح تأملي«
ميباشد .درحقيقت مرحله مياني براي تلفيق معناشناسي با هستيشناسي ،تأمل است كه

رابطه ميان فه ِم بيانهاي نمادين و فه ِم خويشتن است .از نظر ريكور تفاسير مختلف
صورت پذيرفته در روانكاوي ،پديدارشناسي ديني و ...شرط لازم براي فلسفه تأملي

است و به عبارتي موا ّد اوليه آن را فراهم ميكند .منظور ريكور از تأمل ،قريب به آن
چيزي است كه در فلسفه ژان نابر ) (Jean Nabert, 1881-1960مطرح است؛ چيزي
كه او تلاش ما براي وجودداشتن و ميل ما براي بودن ناميد .براي ريكور با تكيه بر اين
معنا ،تأمل به خود اختصاصدادن كوششها براي زيستن و ميل ما به بودن ،از طريق

آثاري كه گواه بر اين تلاش و ميل هستند ،ميباشد؛ لذا ما به واسطه راههاي ميانجي
همچون آثار هنري ،نهادهاي اجتماعي و اسطورهاي تلاش براي زيستن و ميل به بودن را

آشكار ميسازيم و بررسي اين واسطهها منجر به خويشتنفهمي )Self-

 (Understandingميگردد؛ زيرا با هر تفسير افقي از امكانهاي قابل دستيابي به روي
مفسّر گشوده ميشود؛ يعني ظرفيتهاي وجودي خويش را بهتر ميشناسد؛ بنابراين هر

تفسيري آشكارا يا ضمني ،فهم خويشتن به كمك فهم ديگران است؛ لذا در نظر ريكور
خويشتن تنها ميتواند خود را به عنوان نتيجه تأويل بشناسد و ازاينروست كه در

١٣١

ت تازه وجود را كشف ميكنيم؛ ساحتي كه ما پيشاپيش از آن باخبر
فلسفه تأمل ،ما ساح ِ

ي معاني چندگانه و تلفيق آن با
ريكور يعني هستيشناسي است؛ جايي كه ما با معناشناس ِ

ك هستيشناختي
فلسفه تأملي در پايان به هستيشناسي ميرسيم و اين راز هرمنوتي ِ

ريكور ميباشد.

اما همچنانكه در مقدمه اشاره شد ،نظريه تفسيري ريكور مدلي ميــانجيگرانــه و ديــالكتيكي
در ارتباط بين فهم و تبيين را پيشنهاد ميكند كه لازم است ويژگيهاي اين مُدل تــا حــدودي
مورد بررسي قرار گيرد .راه حلّ ريكور در برخورد با اين دو جبهه كه بنــاي نظريــه تفســيري

او را نيز تشكيل ميدهد ،مبتني است بر ايجاد ارتباط ميان »فهم« و »تبيين«؛ بـهطــوريكــه آن

جدايي آشتيناپذير تبيين با فهم كه مورد نظر ديلتاي بود ،بر اساس ارتباطي ديــالكتيكي ميــان

اين دو پايهريزي ميشود .نكته مهمي كه در اين خصوص ريكور اشاره ميكنــد ،ايــن اســت

كه هرچند عرصه علوم انساني اساساً با علوم طبيعي متفاوت اســت و بــا فهــم ســروكار دارد،
بايد پذيرفت كه از جهات تبييني نيز خالي نيست و منش صــحيح در برخــورد بــا ابــژههــاي

علوم انساني احترامنهادن به هر دو جنبه مــورد ذكــر اســت .از جهــت معرفــتشــناختي ايــن

تلفيق باعث ميشود علوم انساني نيز از وصف علميبودن برخوردار شوند و گونهاي خــاص
از اعتبار براي آنها قابل تصور باشد ،اگرچه بايد پذيرفت كه اين اعتبــار از آن نــوعي نيســت
كه در علوم طبيعي در جريان است .از جهت هستيشناســي نيــز ايــن ديــدگاه معتقــد اســت
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نيستيم و بعد ًا و باواسطه از آن خبردار ميشويم .اين رويكرد دقيق ًا همان هدف نهايي

هستيشناسياي قرين صواب است كه هم از شيوه تبييني سود بجويد و هم ســهم فهــم را ادا
نمايد .در نظر ريكور فرايند تأويل عملي ديالكتيكي است كه در آن تأويلگر پس از گــذار از
مرحله تبيين كه قبل از آن فهمي خام و بسيط دارد ،به سوي فهمي عميقتر مــيرود و بــدين
معنا فهم يك پروسه است و در اين پروسه تبيين نقشي اساسي را بازي ميكنــد و بــه فهمــي

جديتر منتهي ميشود؛ لذا به عقيده ريكور فهم بدون تبيين نابيناســت؛ همــانطوركــه تبيــين
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بدون فهم ،ميانتهي است )ريكور ،١٣٨٤ ،ص .(١٢٤از طرفي هم بايد پذيرفت كه نقش تبيــين
متناسب با حوزههاي مختلف علمي متفاوت است؛ مثلاً جايگاه تبيين در تأويل متنــي فلســفي
بسيار پررنگتر از تأويل متني ادبي است؛ چراكه متن فلسفي قاعدهمندتر از متن ادبــي اســت.
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به هر حال شايد بتوان گفت كه متن فضاي محدود تأويلهاســت .فقــط يــك تأويــل وجــود
ندارد؛ اما از سوي ديگر به واسطه تكيه بر عنصر تبيين ،تعداد بيپاياني از تأويلها نيز وجــود
ندارد .متن فضاي نوساناتي است كه محدوديتها و الزامهاي خود را دارند .بــراي برگزيــدن
تأويلي متفاوت ما بايد همواره دليلي بهتر ارائه كنيم .وقتي تأويل بخواهد بــه حــوزه ديــالوگ
وارد شود ،مسلّماً فضــاي محــدودتري نســبت بــه حــوزه شخصــي دارد؛ چراكــه حضــور در

ديالوگ لازمه بيان ادلّه است و اين نقش تبيــين را در كمــك بــه گريــز از اختلــاف تأويــلهــا

روشن ميكند .موضوعي كه تا حدّي نقص نســبيگرايــي در هرمنوتيــك گــادامر را برطــرف

ميكند .با توجه به مطالب گفتهشده ريكور با تشبيه فرايند نظريه تفسيرياش به يك پُــل ،آن

را قوس هرمنوتيكي ) (Hermeneutical Arcمينامنــد .در ايــن قــوس كــه در مقابــل »دور

هرمنوتيكي« هايدگر و گادامر بيــان شــده ،ســه عنصــر اساســي »تبيــين«» ،فهــم« و »بــه خــود
اختصاصدادن« وجود دارد .عنصر تبيين كــه آغــاز ايــن قــوس اســت ،بُعــد زبــانشــناختي و
ساختارشناسي عملِ فهمِ متن است .عنصر فهم به معناي درك مفاد و مصاديق متن است كــه
در ميانه اين پُل قرار دارد و در انتها نيز با درگيرشدن تأويــلگــر بــا معنــاي مــتن و ورود بــه
جهاني جديد و به خود اختصاصدادن آن ،قوس كامل ميشود .اين يكي از نقاط اساســي در

تمايز ديدگاه ريكور با گادامر است .در جايي كه گــادامر فهــم مــتن را يــك جريــان دوري و
حلقوي ميداند كه از تأويلگر و پيشداوريهاي او آغاز ميشود و بــه توافــق و امتــزاج افــق

معنايي تأويلگر با متن منتهي ميشود ،ريكور فرايند فهم را در مســيري غيرحلقــوي تصــوير

ميكند كه فهم طي مراحل متوالي از سطح به عمق ميرود و لــذا فهــم مــتن بــر اســاس ايــن

فرايند ،عملي بيپايان نيست و ميتوان براي آن سرانجامي را متصوّر شد؛ البتــه شــرح كامــل
نظريه تفسيري ريكور كه در ذيل آن ،ارتباط بين فهم و تبيــين اتفــاق مــيافتــد ،تأكيــد او بــر

»زبانشناسي جمله« ،تمايز ميان »زبان« و »سخن« و وجوه نشــانهشــناختي و معناشــناختي در
اين نظريه تفسيري ،بحث مفصلي را طلب ميكند كه در حوصله اين نوشتار نميگنجد.

ي
در انتها لازم است به اين نكته اشاره شود كه هرچند ريكور در تحوّل هرمنوتيك ِ

١٣٣

ي صرفِ فهم رفته ،نگاهي
پديدارشناسي خويش كوشيد فراتر از وجودشناس ِ
ايجاد كند ،اما اقدام او نيز خالي از اشكال نبود .اعتقاد به فهم و در عين حال تلاش براي
تبيين آن مستلزم اعتقاد به وجود يك معيار عيني است كه اين موضوع با اعتقاد به
تاريخمندي فه ِم انسان ناسازگار است؛ به عبارتي درست است كه هرمنوتيك ريكور در

تماس و ارتباط با روششناسي مطرح شد و جنبه معرفتشناختي آن ،كه نقطه ضعف
ي فهم هايدگر بود ،تقويت ميشود ،اما همچنان به لحاظ فلسفي از پس
هستيشناس ِ

ادغام نگاه ذهنيگرايانه در خصوص فهم با نگاه عينيگرايانه در خصوص تبيين بر

نميآيد .ريكور كوشيد از دانشهاي ديگري چون زبانشناسي ،ادبيات ،روانشناسي و
حتي فلسفههاي تحليلي عناصري گرفته و تحوّلي هرمنوتيكي به پديدارشناسي بدهد كه

راه او ادامه پيدا نكرد و در ميان اهالي فكر و انديشه بهطورشايسته مورد استقبال واقع
نشد؛ حتي ديدگاه او الهامبخش دانشهاي ديگر انساني و اجتماعي نيز قرار نگرفت.
شايد دليل اصلي آن اين باشد كه اساس ًا تاريخيبودن فهم انسان قابل جمع با عينيگرايي

نيست؛ اما ريكور در مطالعات خود كوشيد ثابت كند كه ميتوان به نحوي ميان آنها

سازشي ايجاد كرد.

نتيجهگيري
ديديم كه ريكور چگونه مسئله زبان را به مسئله تأمل وصل نمود و به عبارتي
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معرفتشناختي نيز به اين مقوله داشته باشد و از اين طريق ميان تبيين و تفهّم سازشي

معناشناسي را چون ابزاري براي فلسفه تأملي مطرح نمود و چگونه از اين مسير طولاني
گذر كرده ،دوباره به مبحث وجود رسيد .درواقع هستيشناسي مستقل چيزي بود كه
هايدگر در سر داشت؛ هستيشناسياي كه هرمنوتيكي نيز هست؛ اما هستيشناسي

ريكور به گونهاي غيرمستقيم و گامبهگام مطرح ميشود و معتقد است فقط در
حركتهاي تأويلي است كه ما هستي تأويلشده را ميبينيم و به عبارتي هرمنوتيك او
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هستيشناختي است و افزون بر اين موضوع ،او فقط با پژوهش در هرمنوتيكهاي

متضاد و رقيب است كه هستي را تأويلشده در مييابد؛ ازاينروست كه ريكور به دنبا ِل
يافتن يك هستيشناسي متحّد و يكپارچه نيست؛ همانگونهكه در جستوجوي يك
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هستيشناسي مستقل ،آنطوركه هايدگر معرفي كرده ،نيز نبود .خصيصه مشترك همه

ب هرمنوتيكي يك معماري معين از معناي چندگانه است كه كاركرد
اين الگوهاي رقي ِ
آنها »نشاندادن« به هنگام »پنهانبودن« است و به هر حال ممكن است بيشتر نتايج آنها
ي مطرحشده
مورد انكار نيز واقع شود؛ اما تأكيد ريكور بر اين نكته است كه هستيشناس ِ

توسط او به هيچ رو از تأويل جداشدني نيست .اين هستيشناسي درون دايرهاي كه
تأويل و هستي تأويلشده مجموع ًا آن را ميسازند ،جاي ميگيرد .در انتها آنچه

مشخص است اينكه هرمنوتيك در فلسفه هايدگر همچون ابزاري در جهت
هستيشناسي به كار گرفته شد؛ به عبارت بهتر ميتوان گفت هستيشناسي او

هرمنوتيكي است؛ اما ريكور با معكوسكردن اين مسير و اهميتدادن به جنبه

ك
معرفتشناسانهاي كه ذيل مفهوم هرمنوتيك و توجه به متن ميسّر بود ،نوعي هرمنوتي ِ
هستيشناسانه را مطرح ساخت كه غايت آن ،هستيشناسي است؛ اما عاري از جنبههاي
معرفتشناسانه نيز نميباشد .درنتيجه برگزيدن اين راه با وفادارماندن به هستيشناسي-
چنانكه گفته شد -به لحاظ نظري ممكن بود و هم با توجه به نتايجي كه در بالابردن

جنبه معرفتشناسي و شأن روش در نظريه تفسيري داشت ،لازم به نظر ميرسيد .اين
وضع را ميتوان در هرمنوتيك متأخر او و نظريه تفسيرياش نيز مشاهده كرد؛ جايي كه

او فهم متن را يك پروسه ميداند؛ پروسهاي كه تبيين و تكيه بر عناصر ساختاري نقش

اساسي را در آن بازي ميكند؛ البته در اين مسير هم هايدگر و هم ريكور هر كدام

بهنوعي با گذار از پديدارشناسي هوسرل و ايجاد تحوّل در آن نقش آفريدند .درواقع

تفاوت پديدارشناسي هوسرل با پديدارشناسي هايدگر و ريكور در اين بود كه در

پديدارشناسي هوسرل ،هرمنوتيك فلسفي غايب ميباشد؛ لذا سهم هايدگر و ريكور در
تحوّل پديدارشناسي هوسرل از طريق تزريق هرمنوتيك به آن اتفاق افتاد .نكته پاياني كه
در اين نوشتار به آن پرداخته شد ،اين بود كه در اين مسير ريكور از عهده برقراري

ارتباط و ادغام مسئله تاريخيبود ِن فه ِم انسان با رويكرد معرفتشناختي و روششناختي
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به هرمنوتيك برنيامده است و همچنان تلفيق وجه ذهنيگرايانه در خصوص فهم با وجه
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عينيگرايانه در خصوص تبيين با چالشها و مشكلات جدّي فلسفي روبهروست.
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