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چالش گادامر و هرش بر سر معیار درستی تفسیر


حمیده ایزدینیا
(نویسنده مسئول)

اصغر واعظی
چکیده

"هرش" بر این باور است که نظریه هرمنوتيکي "گادامر" به پلوراليسم و نسبيتانگاری
مي انجامد .هرش به پيـروی از عالمـان هرمنـوتيکي رمانتيـك هـدف خـوانش مـتن را
دستيابي به قصد مؤلف ميداند ،اما در نظر گادامر ،فهم عبارتاستاز تفاهم و توافـق بـا
دیگری ،نه کشف قصد و نيت دیگری .بنابراین هرش معتقد است معنـای مـتن از قبـل
تعين یافته است و هدف از خوانش متن کشف این معناست .اما در نظـر گـادامر معنـا از
طریق دیالوگ ميـان مفسـر و مـتن توليـد مـيشـود و درنتيجـه هـيچ معنـای از قبـل
تعينیافتهای وجود ندارد .بر پایه این نگرش ،گادامر زبان و امکانـات آن را شـرط تعـين
معنا مي داند ،ولي هرش بر این باور است که زبان صرفا شرط آشکارگي معناست .هرش
از سوی دیگر گادامر را متهم به بيمعياری ميکند .وقتي معنا امری نامتعين شـد دیگـر
هيچ معياری برای تمييز تفسير درست از تفسير نادرست وجود ندارد .در ایـن مقالـه بـر
آنيم تا ضمن طرح سه انتقاد اساسي هرش به گادامر ،پاسخ آنهـا را از منظـر شـارحان و
مدافعان گادامر بيان نمایيم.
واژگانکلیدی :فهم ،زبان ،قصد مؤلف ،معنای لفظي ،معنـا بـرای مـا ،معيـار اعتبـار،
خطاپذیری ،موقعيتمندی.
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مقدمه
هرش ،عينيت در تفسير را با قصد مؤلف حفت ميکند ،یعني فهم درسـت و معتبـر را فهمـي مـيدانـد
که با قصد مؤلف مطابقـت داشـته باشـد .درغيـرایـنصـورت ،فهـم نادرسـت خواهـد بـود .بـه تعبيـر او،
«تفسيری عيني است که موقعيت تـاریخي مفسـر نقشـي در شـکلگيـری آن نداشـته باشـد .بـر طبـق
عينيت گرایي ،فقط یك تفسير درست از موضوع تفسير وجود دارد .تنها درصـورتيکـه موقعيـت تـاریخي
و فرهنگي مفسر دخالتي در تفسير نداشته باشـد بـه ایـن تفسـير درسـت دسـت مـيیـابيم .امـا گـادامر
عينيتگرایي را به نفع تکثرگرایي کنار ميگذارد 8».زیرا بهزعم گادامر معنای متن امری نامتعين است که
در ارتباط با افق مفسر تعين ميیابد .گادامر هدف از خوانش متن را نـه دسـتيابي بـه قصـد مؤلـف بلکـه
دستيابي به حقيقت بهواسطه توافق با متن ميداند .ازاینرو ،در نظر گادامر مفسر نقـش فعـالي در فراینـد
فهم دارد .هر فهمي درواقع یك عمـل توليـدی اسـت و هـر تفسـيری لزومـاً دربـاره خـود مـتن اسـت.
برایناساس ،گادامر مدعي است که وجود یك تفسير درست از متن امری بيمعنا است و همه تفاسير به
یك اندازه معتبر هستند.
گادامر بر این باور است که معنای متن مستقل از آگاهي مؤلف است و هدف از تفسـير مـتن درک آن
چيزی است که متن ميگوید نه درک آن چيزی که مؤلف قصد گفتن آن را دارد .در فرایند فهـم ،مفسـر
کوشش ميکند تا بر سر موضوع مشترک با متن به توافق برسد؛ یعني مفسر در مواجه با متن در وهلهی
نخست به دنبال مقصود مؤلف نيست بلکه ميخواهد سخن متن را بفهمد .اما هرش نظریـه »اسـتقالل
معناشناختي» گادامر را رد ميکند ،زیرا معنا را امری وابسته به آگاهي ميداند و قصد مؤلف را بـهعنـوان
اساسيترین معيار اعتبار در تسویل مطرح ميکند.
هرش دستيابي به قصد مؤلف را ممکن ميداند و آن را معيار اعتبار و درستي تفسير تلقي ميکند ولي
گادامر آن را دسترسناپذیر ميداند و ازاینرو هرش وی را متهم به بيمعياری ميکند .در این مقالـه بـه
بررسي چالش هرش و گادامر بر سر معيار درستي تفسير ميپردازیم.
معیار اعتبار تفسیر از دیدگاه هرش و نقد او بر گادامر
بهزعم گادامر معنای متن امری نامتعين است که در ارتباط با افق مفسر تعين ميیابد زیـرا در نظـر او
سنت و پيش داوریها نقشي بنيادین در تقوم فهم دارند و بنابراین بازتوليد معنای گذشته و قصـد مؤلـف
امری ناممکن خواهد بود .گادامر بر این باور است که معنای واقعي متن همواره با موقعيت تاریخي مفسر
تعيين ميشود و «نه فقط گاهي بلکه همواره از مؤلف خود فراتر ميرود .پس فهم صرفاً بازتوليد نيسـت
بلکه یك عمل توليدی است .درواقع فهم بعدی یك فهم بهتر نيست ...کافي است کـه بگـویيم مـا بـه
نحوی متفاوت ميفهميم اگر اصالً ميفهميم 8».هرمنوتيك فلسفي به دليل تسکيد بر نقش پيشداوریها
و ذهنيت مفسر در فرایند فهم هيچ محدودیتي را به کثرت معنایي متن تحميل نمـيکنـد و تکثرگرایـي
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هرمنوتيك فلسفي معادل با تنوع تفاسير است ،بهگونهای که همهآنها ميتوانند به یـك انـدازه درسـت و
معتبر باشند.
هرش در نقد این نظریه گادامر مينویسد« :اگر معنا را امری نامتعين بدانيم در آن صورت امر نامتعين
اشتراکپذیر نخواهد بود زیرا قابليت تعين بهمعنای خود-اینهمـاني3شـرط الزم اشـتراکپـذیری اسـت،
8
بهنحوی که بدون آن اشتراکپذیری و اعتبار در تسویل ممکن نخواهد بود».
هرش معتقد است که استدالل گادامر برای درستي فهمهای متفاوت و عدمتعين معنا مبتني بـر یـك
تلقي روانشناختي از معنا است زیرا معنا را متعلق فرایندهای ذهني نميداند بلکه آن را خود فرایند ذهني
ميپندارد و دليل وجود معاني متفاوت این است که حيات ذهني هر انساني با حيات ذهني دیگری تفاوت
دارد .این تلقي روانشناختي از معنا یك نظریه تجربي نيست و نميتوان آن را با آزمون تجربـي باطـل
کرد زیرا هيچ کس نميتواند به معنایي که در ذهن دیگری است ،دستیابـد و از تفـاوت معنـایي آگـاه
6
شود.
0
هرش اما بيان ميدارد که این تلقي روانشناختي از معنا ،ناشي از خلط «معنای لفظي» و «معنا برای
ما» 3است .هرش در توضيح تمایز بين این دو ميگوید درست است که واکنش مفسر نسبت به یك متن
در زمانهای مختلف ،متفاوت است ،اما وقتي او واکنش خود را با معنایي که تسویل ميکند ،یکي ميداند
دراینصورت دچار اشتباه ميشود زیرا لحظهای که نسبت به موضوع موردبحث واکنش نشان ميدهد بـا
نوع دیگری از معنا یعني معنا برای ما سروکار دارد .درواقع واکنش مفسر همان معنا برای مـا اسـت کـه
بهمعنای لفظي ضميمه ميشود .پس بين واکنش مفسـر و آنچـه مفسـر نسـبت بـه آن واکـنش نشـان
ميدهد ،تمایز وجود دارد« .معنای لفظي» برای هر مفسری یکي است ،ولي «معنا بـرای مـا» مـيتوانـد
2
متعدد باشد زیرا هرمفسری متن را از منظر خاص خود مورد توجه قرار ميدهد.
هرش بر این باور است که ميتوان در پدیدارشناسي مبنایي را برای نقد تلقي روانشناختي گـادامر از
معنا یافت زیرا ميان این نظر هرش که معنای لفظي عيني و ثابت است و ایـن نظـر کـه «معنـا امـری
مربوط به آگاهي است» رابطه نزدیکي وجود دارد و هرش خود-اینهماني معنای لفظي را بـر پایـه ایـن
دیدگاه پدیدارشناختي اثبات ميکند .معنا امری مربوط به آگاهي است و ویژگي اصلي آگاهي ایـن اسـت
که آن همواره آگاهي از چيزی است .برای مثال ادراک انسان از ميز خود ميز نيست زیرا انسـان فـرض
ميکند که ميزی را ميبيند که ادراک او به سمت آن جهت یافته است .سخن گفتن از «ادراکـات» بـه
جای «ميزها» دقيقاً نوعي سفسطه است که در تبيين روانشناختي از معنا یافت ميشود که برطبق آن،
آنچه شخص ميفهمد همان ادراک او از معنا و واکنش او نسبت به آن است .اما متعلـق آگـاهي همـان
«ادراکات»« ،فرآیندها» یا «اعمال ذهني» نيستند؛ بلکه آن چيزی است که آگاهي به آن تعلق ميگيرد
ادراک شخص از ميز در موقعيتهای مختلف تیيير ميکند اما متعلق آگاهي او همـان ميـز اسـت .ایـن
واقعيت کلي آگاهي را نميتوان با اصطالحات معمول روانشناختي تبيين کرد .مطابق بـا حيـث التفـاتي
آگاهي ،تعداد نامحدودی از اعمال قصدی متفاوت ميتوانند همان ابژه قصدی را قصد کنند .معنای لفظي
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نيز مانند هر چيز دیگری متعلق قصدی آگـاهي اسـت و تعـداد نامحـدودی از اعمـال قصـدی متفـاوت
ميتوانند همان معنای لفظي را قصد کنند .پس معنای لفظي خود-اینهمان اسـت و در پاسـخ بـه ایـن
سؤال که آیا بازتوليد معنای لفظي ممکن است یا نه؟ ميگویيم معنای لفظي ماننـد هـر متعلـق قصـدی
دیگر ،قابل بازتوليد است9زیرا معنای لفظي متعين است و در زمانهای متفاوت تیيير نمـيکنـد .قابليـت
بازتوليد و بنابراین اشتراکپذیری معنای لفظي وابسته به این است که چيزی برای بازتوليد وجود داشـته
86
باشد.
از نظر هرش اگر معنا نامتعين باشد ،هيچ معياری برای اعتبار در تفسير در اختيار نخواهيم داشت و این
خود منجر به شکاکيت و نيهيليسم هرمنوتيکي ميشود .هرش در این باره مينویسد:
«اگر خود-این همان یك معنا قابل تیيير باشد و به واقـع نيـز تیييـر کنـد پـس هـيچ
مالکي نداریم که بر پایه آن قضاوت کنيم کـه آیـا بـا همـان معنـا در هيئتـي مبـدل
روبرویيم یا با نوعي معنای ساختگي که صرفاً ظاهر معنای مورد نظرمان را دارد .هرگاه
بپذیریم که مشخصات یك معنا ميتواند تیيير کند دیگر راهي برای یافتن سـيندرالی
واقعي از ميان انبوه مدعيان وجود ندارد .کفش بلورین مطمئنـي بـرای آزمـودن افـراد
88
وجود ندارد زیرا آن کفش قدیمي دیگر اندازه پای سيندرالی جدید نيست».
اگر معنا نامتعين باشد پس نميتـوانيم بـين آنچـه معنـای مـتن اسـت و آنچـه معنـای مـتن نيسـت
تمایز بگذاریم؛ مثالً اگر دو مفسر درباره معنای متن با هم اختالف نظر داشته باشند نمـيتـوان تفاسـير
آنها را براساس معنای متن سـنجيد زیـرا مـتن دارای یـك معنـای متعـين نيسـت .از نظـر هـرش بایـد
فهم هر دو مفسر را درست بدانيم زیرا هيچ معياری برای تعيين اعتبار آنها وجود ندارد و هـر مواجـه بـا
متن خلق یك معنای جدید است .وقتي نتوانيم از بين دو تفسير مختلف ،تفسير معتبر را انتخاب کنيم به
این نتيجه ميرسيم که متن در اصل هيچ معنایي ندارد و این یك نيهيليسم هرمنوتيکي غيـرقابـلدفـاع
88
است.
گادامر اما در مقام پاسخ ميتواند بر این اصل پافشاری کند که زبان عامل تعـين معنـا اسـت .از نظـر
گادامر سنت سرشتي زباني دارد .وقتي سنت به صورت مکتوب درميآید اهميت سرشت زباني آن آشکار
ميشود .سنت ،تاریخ فهمها و تفاسير گوناگون است و مکتوب یافتن آن بهمنزلـه تثبيـت اندیشـههـای
گوناگون است که از مؤلف و مفسر جدا ميشوند و همچون اظهاری از زندگي او فهميده نميشـود زیـرا
آنچه در نوشتار ثبت ميشود ،خود دارای معنا است و همه افرادی که آن متن را ميخوانند ميتواننـد در
آن معنا سهيم شوند .گادامر ميگوید« :معنای یك متن ميتواند بازشناسي و بـازگـویي شـود .امـا ایـن
بازگویي به معنای بازگشتن به سرچشمههای اصلي آنچه گفته یا نوشتهشده نيست بلکه بهمعنای سـهيم
شدن در معنای متن است 83».به همين دليل گادامر مينویسـد« :وظيفـه هرمنـوتيکي سـهيمشـدن در
88
معنای مشترک است».
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مفسر اگر چه معنایي را که حاکم بر فهم او از متن است ،حدس ميزند ،اما ایـن حـدس یـك عمـل
ذهني نيست و با انتقال به ذهنيت مؤلف حاصل نميشود؛ بلکه از امر مشترکي ناشي ميشود که ما را به
سنت پيوند ميزند 86.پس در فرایند تفسير ،معنای جدید از طریق دیالوگ مفسر با متن و توافق با آن بر
سر موضوع مشترک توليد ميشود .در این فرایند توليدی ،هم ذهنيت و افق مفسر سهيم است و هم افق
80
خود متن.
بهاینترتيب ،از نظرگادامر زبان معنا را متعين ميکند و این امکانات زبان است که در فرآیند فهـم بـه
مفسر تحميل ميشوند .زبان امکان است ولي نه امکان دلبخواهي بلکه امکاني که با توجه به موقعيـت
هرمنوتيکي مفسر و تاریخمندی او هم آشکار ميشود و هم گسترش ميیابد .زبان امکاني اسـت کـه در
موقعيت هرمنوتيکي مفسر تعين خاصي به خود ميگيرد و فهم را محقق ميسازد .پس فهم در چارچوب
زبان و امکانات آن با توجه به موقعيت هرمنـوتيکي مفسـر تقـوم مـيیابـد .درواقـع فهـم در چـارچوب
دیالکتيك پرسش و پاسخ رخ ميدهد .این رویداد به گشودگي متن و مفسر ميانجامد ،یعني ازیـكسـو
متن و زبان امکانات خود را آشکار ميکند و ازسویدیگر امکانات وجودی مفسر عيان و شکوفا ميشود.
بنابراین فهم در چارچوب امکانات زبان و امکانات مفسر بهوقوع ميپيوندد .زبـان دارای چنـان ظرفيتـي
است که بيشمار تفسيرهای متفاوت را ممکن ميسازد و با هر تفسير امکانـاتش شـکوفا و هـم هنگـام
گستردهتر ميشود.
نظریه گادامر به استقالل معنایي مـتن از آگـاهي مؤلـف اشـاره دارد و هـدفش از تفسـير مـتن درک
حقيقتي است که متن ميگوید نه درک آنچـه مؤلـف قصـد کـردهاسـت .در فراینـد فهـم ،کوشـش مـا
برایناست که بر سر موضوع مشترک با متن به توافق برسـيم 83.گـادامر نـهتنهـا موضـع خـود را تبيـين
روانشناختي معنا نميداند بلکه برعکس قصدگرایان متني را متهم به تبيين روانشناختي معنا ميکند .در
نظر او ،این مدعا که هدف از خوانش متن دستيابي به قصد مؤلف است مبتنـي بـر روانشناسـيگرایـي
رمانتيك است زیرا معنای متن را به فرآیندهای ذهني مؤلف پيوند ميزند.
هرش اما معتقد است که دیدگاه استقالل معنایي متن درواقع همان دیدگاه عدم قابليت تعين معنـایي
متن است زیرا از این سخن که زبان معنا را متعين ميکند نميتوان نتيجه گرفت که زبان معنای لفظـي
را خلق ميکند .زبان شرط آشکارگي معناست و صرفاً حدودی را بر آن تحميل ميکند .پس زبان و اراده
مؤلف هر دو در تعين معنای متن نقش ایفا ميکنند .برای مثال در ترجمه یك متن شعری زبان معنـا را
82
محدود ميکند زیرا نميتوان آن را بهطورکامل از یك زبان به زبان دیگر انتقال داد.
معنای لفظي خود را از طریق زبان نشان ميدهد و زبان منجر به تعين معنا نميشـود بلکـه فقـط بـا
امکانات خود معنای لفظي را محدود و حدس مفسر را تعيين ميکند ،بهگونـهای کـه معنـای لفظـي در
صورتي معين ميشود که مفسر برخي از امکانات زبان را متحقق سازد 89.ازاینرو هرش بر این باور است
که معنای لفظي متعين مستلزم اراده تعينبخش است تا قابليت تعين داشته باشـد و نشـانههـای زبـاني
ابزاری برای انتقال معنای لفظي مورد قصد مؤلف هستند چنانکه مؤلف آن را بهوسيلهی نشانههای زباني
بيان ميکند و دیگری از طریق این نشانهها آن را ميفهمد.
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از سوی دیگر از نظر هرش این نظریه که زبان تعينبخش معنای متن است مشکل معيار اعتبار تفسير
را بر طرف نميکند زیرا بر طبق نظر گادامر ما در مواجهه با متن به زبان و الفاظ توجه ميکنيم نـه بـه
معنا و مقصود مؤلف چراکه بر طبق این دیدگاه ،ورای زبان چيزی وجود ندارد که زبان را نشانهای بـرای
آن بدانيم .متن بهعنوان یك گفتار ضبطشده درنظر گرفته نميشود؛ بلکه یك دادهی مستقل است .ما با
زبان و امکانات آن مواجه هستيم و متن نيز دارای یك طيف هرگز تمام نشده از معاني ممکن است که
طيفي پایانناپذیر از تفاسير را انتظار ميکشد و هيچ معنای واقعي و متعيني وجود ندارد .معنا ميتواند هم
این تفسير و هم تفسيرهای متفاوت دیگر باشد 86.بهاینترتيب ،هرش این اتهام را متوجه گادامر مـيکنـد
که او در هرمنوتيك فلسفي خود هيچ معياری را برای تعيين درستي تفسير ارائه نميدهد.
گادامر و مسئله معیار
بررسي آراء هرمنوتيکي گادامر بيانگر آن است که او خود متوجه مسئله معيار تعيـين تفسـير درسـت از
تفسير نادرست بودهاست و به نظر ميرسد دستکم دو معيار متفاوت را به این منظور اختصاص دادهاست؛
پيشداشت کمالیافتگي و فاصله زماني.
پیشداشت کمالیافتگی بهمثابه معیار درونی فهم
گادامر «پيشداشت کمالیافتگي» را شرط صوری هر فهمي ميداند .پيشداشت کمالیافتگي بيـانگر
آن است که فقط آنچه واقعاً وحدت معنا را شکل ميدهد ،قابل فهم است .پس وقتـي مـا یـك مـتن را
ميخوانيم همواره وحدت و کمالیافتگي آن را مفروض ميگيریم .پيشفـرض کمـالیـافتگي نـه فقـط
مستلزم این عنصر صوری است که متن باید معنای خودش را بهطورکامل بيان کند؛ بلکه مسـتلزم ایـن
21
نيز است که آنچه متن ميگوید باید حقيقت کامل باشد.
مطابق با مفهوم پيشداشت کمالیافتگي باید حقيقت متن را بهعنوان شرط آزمـودن پـيشداوریهـا
فرض کرد و از پيشداوریهایي که فهمي ذهنيتگرایانه و فرصتطلبانه را بهبار ميآورند دسـت کشـيد.
مفسر مرجعيت هنجاری و یقيني متن را مسلم ميگيرد و تناسب نظریات خود دربارهی مـتن و موضـوع
مورد بحث را مورد ارزیابي قرار ميدهد .پس فهم هرمنوتيکي مناسب مستلزم پذیرش مرجعيت متن یـا
دیگری است و فهم هرمنوتيکي بهطور موقت ميپذیرد که موضوع یا متعلق آن دارای حقيقت ممکن یا
مرجعيت هنجاری است .ازاینرو ،به ما اجازه نميدهد که هر چيزی را بر متعلق فهم خود تحميل کنـيم
22
بلکه تفاسير ما باید متناسب با این حقيقت باشند و فهم ما باید با وحدت و تماميت متن سـازگار باشـد.
گادامر معيار دروني درستي تفسير را مناسبت فهم با موضوع فهم ميداند .اما برای اینکه بدانيم فهم ما با
موضوع مناسبت دارد یا نه باید یك فاصله زماني از آن را تجربه کنيم.
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فاصله زمانی بهمثابه معیار بیرونی فهم
از نظر گادامر «فقط فاصله زماني ميتواند مسئله نقد در هرمنوتيك را حل کند ،یعني پيشداوریهای
درست را از پيشداوریهای نادرست که موجب بدفهمي ميشوند ،متمایز کند 23».زیـرا وی بـه پيـروی
از "هایدگر" که هستي دازاین را برحسب زمان تفسير ميکند ،زمـان را دیگـر فاصـلهای نمـيدانـد کـه
باید بر روی آن پل زد .زمان درواقع آن بنيان حامل جریان حـوادث اسـت کـه بنيـاد «اکنـون» بـرآن
استوار است .ازاینرو فاصله زمـاني آن چيـزی نيسـت کـه بایـد بـرآن غلبـه کـرد بلکـه مـا را قـادر بـه
فهم ميسازد و یك شرط مثبت و مولد است .فاصله زماني مرحلهای جـدا و منقطـع از گذشـته نيسـت؛
بلکه سرشار از استمرار سنت است که در پرتو آن هر آنچه به ارث رسيده خود را بر مـا مـينمایانـد .در
مطالعه تاریخي ،فقط هنگامي ميتوان به شناخت عيني دست یافت که فاصـله زمـاني پدیـد آیـد ،زیـرا
واقعيت موضوع زماني آشکار ميشود که از آن شرایط ناپایدار و زودگذری که در آن بهوجود آمـدهاسـت
فاصله بگيرد.
گادامر ميگوید« :فاصلهی زماني کار پاالیش را انجام ميدهد و موانع فهـم و عناصـر مظنـون آن را
آشکار ميکند .اما فاصله زماني در کنار جنبه سلبي جریان پاالیش ،جنبه ایجابي هم دارد .فاصله زمـاني
ازیكسو پيشداوریهای موردی و ناموجه را معلوم و معدوم ميسازد و ازسویدیگر اجازه مـيدهـد کـه
پيشداوریهای موجه ،یعني پيشداوریهایي که فهم اصيل را بهوجود ميآورند نمایان و متمـایز شـوند.
این جریان سلبي و ایجابي که جریاني توقفناپذیر است همواره تداوم ميیابد 24».اگر با گذر زمان معلوم
ميشود که پيشداوریهای ما نادرست است پس شناخت ما همواره یك شناخت احتمـالي و نـه یقينـي
است زیرا ممکن است خطابودن آن در زمان دیگر آشکار شود.
"واختر هاوزر" معتقد است که هرمنوتيك فلسفي گادامر ميخواهد همين نکته مهم را به ما بگوید که
شناخت ما همواره یك شناخت احتمـالي اسـت ،زیـرا خطـاپـذیر اسـت و احتمـال خطـا را بایـد همـواره
درنظـرگرفـت .بـراسـاس هرمنوتيـك فلسـفي شـالودههـای تـاریخي و زبـاني معرفـت مـا تـا گذشـته
بازگشتناپذیری امتداد ميیابند که ما قادر به درک آنها نيستيم اما درعينحال مدیون آنها هسـتيم زیـرا
آنها شرط امکان شناخت هستند .پس مبناگرایي هرگز تحقق نميیابد ،زیرا ما به شالودههای معرفت خود
دسترسي نداریم و گادامر با تسکيد بر «محدودیت» معرفـت ،امکـان یـك چشـمانـداز معرفتـي مطلـق را
زیرسؤال ميبرد .او بر این باور است که هيچ چشماندازی وجود ندارد که بر تمامي شرایط فهـم سـيطره
داشته باشد .در نتيجه نظریات مبناگرایانه درباره معرفت با شکست مواجه ميشوند اما چنين نيست که با
شکست مبناگرایي هر اقدامي در باب معرفت انساني و معرفتشناسي مانند خانهای پوشالي فرو ریزد .اگر
دوره بازی مبناگرایانه سپری شدهاست نتيجهاش آن نيست که این بازی تنها بازی ممکن بودهاسـت .از
نظر گادامر فروپاشي مبناگرایي مستلزم پيروزی شکاکيت نيست ،بلکه مستلزم تعهد متفاوتي نسـبت بـه
26
خطاپذیری25است.
شرایط تاریخي ،زبان و سنت مانع از دستيابي ما به یقين مورد ادعای مبناگرایي ميشوند ،اما این بـه
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آن معنا نيست که ما نميتوانيم به معرفت دستیابيم بلکه نتيجه آن عدمدسترسي به یقين اسـت پـس
معرفت و یقين در هرمنوتيك فلسفي گادامر مترادف با یکدیگر نيستند .زیرا بسياری از دعاوی ما از یقين
منطقي و ریاضي بيبهرهاند اما یقيني نبودن آنها صرفاً بهمنزله خطاپذیربودن آنهـا اسـت .احتمـال خطـا
منجر به این نميشود که ما برحق نباشيم زیرا ما نهتنها ممکن است برحق باشيم بلکه ميتوانيم بـرای
توجيه دعاوی خود دالیل قانعکننده هم بياوریم .به همين دليل واختر هاوزر ميگوید« :از منظر گادامر ما
شبيه یك شخص کروالل و کور نيستيم که بهتنهایي سفر ميکند و بـهطـور اتفـاقي مسـير درسـت را
ميیابد .یقين معرفتي ما یك صدق احتمالي نيست که دو ادعای معرفتي متضاد را به یك اندازه درسـت
27
بداند».
این اعتقاد گادامر که هرگونه معرفت با یك زمينه تاریخي و زباني معين نسبي ميشود ،نشان ميدهد
که معيار معرفت درست و موجه رسيدن به یقين مطلق نيسـت و یقينـي نبـودن بسـياری از قلمروهـای
معرفت انساني مانعي بر سر راه معرفت نيست زیرا محدود بـودن معرفـت انسـاني بـه شـرایط زبـاني و
تاریخي ،یك خطر ذاتي و دروني برای معرفت نيست بلکه شرط امکان آن است.
اما اگر گادامر معتقد است که معرفت غيریقيني و احتمالي اسـت آیـا هـرش معرفـت را امـری یقينـي
ميداند؟ آیا هرش که قصد مؤلف را بهعنوان معيار اعتبار درنظر ميگيرد مدعي است که ما ميتـوانيم بـا
اطمينان و یقين به قصد مؤلف دست یابيم؟ پاسخ آن است که گادامر و هـرش از ایـن منظـر بسـيار بـه
یکدیگر نزدیك هستند .هرش ،بر خالف عالمان هرمنوتيکي رمانتيك ،مدعي است که دستيابي به قصـد
مؤلف همواره احتمالي است ،نه یقيني .او مينویسد:
«اگرچه معنا همان مراد مؤلف است ،اما ما هيچ وقت نميتوانيم به یقين بگویيم که به
این معنا دستیافتهایم ،زیرا هرگز نميتوانيم ذهن مؤلف را در برابر خود قـرار دهـيم و
معنای موجود در آن را با فهم خود مقایسه کنيم .اما ایـن بـدان معنـا نيسـت کـه مـا
نميتوانيم به ذهن مؤلف راه یابيم و معنای مقصود او به هيچ دردسترس ما نيست؛ این
یك اشتباه منطقي است که از عدم امکـان فهـم یقينـي ،عـدمامکـان فهـم را نتيجـه
بگيریم .اشتباه است که شناخت را با یقين یکي بدانيم .بسياری از نظامهای شناختي ما
مدعي یقين نيستند؛ چون یقين معتبر در تفسير ناممکن است .ما براسـاس آنچـه کـه
82
تاکنون ميدانيم احتماالً به فهم درست دستیافتهایم».
هرش در جای دیگر مينویسد« :ما فقط به اعتبار فعلي تفسير که متعين است ،دسترسي داریـم ولـي
صحت نهایي تفسير هرگز نميتواند متعين شود و قابل دسترسي نيست .اما از تمایز بـين ایـن دو نبایـد
نتيجه گرفت که تفسير صحيح هم امکانپذیر نيست .هدف تفسير دستيابي به فهم درست و معتبر اسـت
ولي ما هرگز نميتوانيم یقين کنيم که به تفسير صحيح رسيدهایم یا نه .ما ميتوانيم بـه حقيقـت دسـت
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یابيم بدون اینکه به آن یقين داشته باشيم .ما در غياب یقين هم ميتـوانيم واجـد معرفـت باشـيم ،امـا
معرفت ما یك معرفت احتمالي است .ما در پرتو آنچه که دانستهایم در مورد متحملترین نتيجه به توافق
89
ميرسيم».
ميتوان گفـت کـه گـادامر و هـرش تقریبـاً در موضـع یکسـاني قـرار دارنـد ،زیـرا هـر دو معتقدنـد
که عدمامکان فهم یقيني منجر به عدمامکان فهم نميشـود .مـا مـيتـوانيم بـر ایـن بـاور باشـيم کـه
احتماالً به فهمي درست از متن دستیافتهایم هرچند که ممکن است ،تفسـير مـا بعـد ،نادرسـت از آب
درآید .هرش اگرچه قصد مؤلف را بهعنوان امری ثابت و معياری معتبر برای فهم معرفي ميکنـد امـا بـر
این نکته نيز تسکيد ميکند که ما هرگز نميتوانيم اطمينان داشته باشيم که بهمعنـای مـوردنظـر مؤلـف
دستیافتهایم.
تفاوت اصلي هـرش و گـادامر در شـناخت محتمـل ایـن اسـت کـه هـرش فـرض مـيکنـد امـری
ثابت و فرازماني وجود دارد که هدف ما دستيابي به آن است ولي گادامر قائل به چنين معيـار فرازمـاني
نيست زیـرا مـا بـا گـذر زمـان و کسـب تجربـه از خطـای در فهـم و پـيشداوریهـای نادرسـت آگـاه
ميشویم .درواقع از نظر هرش ،معنا برای ما مسـتلزم آن اسـت کـه یـك سـاخت قبلـي از معنـا وجـود
داشته باشد ولي ما در عمل فهم خود را با چيز دیگر یعنـي بـا خودمـان مـرتبط مـيکنـيم بـهگونـهای
که یك متن را نميتوانيم بدون چنين روابطي بفهميم زیرا حتي بهطور ساختگي هم نمـيتـوانيم عمـل
تسویل معنای لفظي را از ادراکات ،تصورات ذهني و احکام دیگر جدا کنيم و آنها همرهان هميشگي عمل
تسویل هستند .ولي ما باید آنها را از هم مجزا کنيم .چگونه ميتوانيم آنها را از هم مجزا کنيم؟ هدف مـا
از تسویل ،رسيدن به قصد مؤلف است و ادراکات و تصورات ذهني خود را برای رسـيدن بـه ایـن هـدف
بهکار ميبریم و برای این منظور معنای ثابت و تیييرناپذیر را بهمنزلـه غایـت و هـدف هـر تفسـيری از
36
پيشفرض ميگيریم.
"دیوید کوزنز هوی" در مقایسه هرمنوتيك عينيگرای هرش و هرمنوتيك فلسفي گادامر تفاوت این
دو را اینگونه توضيح ميدهد« :هرش چنين استدالل ميکند که دستکم طـرح و پـذیرش یـك فهـم
صحيح از متن امری ضروری است زیرا فقط از این طریق است که ميتوان گفـت کـه تفاسـير خـاص
کموبيش با آن فهم صحيح تطابق دارند و بنابراین با توجه به اسناد و شواهد موجود درست یا نادرستاند.
با این همه باید نتيجه گرفت که اعتقادات عينيگرایانهی هرش او را بيش از حد به سوی جـزماندیشـي
راندهاست .این گفته که برخي از تفاسير حداقل ابطالپذیرند پاسخي بسنده به نسبيگرایي شکاکانه است.
ادعای ابطالپذیربودن مستلزم این باور نيست که صدقپذیری ضرورتاً دسـتیـافتني اسـت { ...بلکـه}
بهمنزله یکي از شرایط تفسير ،الاقل تا حدی موجد عينيت است 38».همچنين پایه اصـلي براهينـي کـه
خود هرش برای اثبات اولویت فهم بر توضيح تفسيری متن ارائه ميکند توسل به ضرورت منطقي است
نه رجوع به واقعيت تجربه عملي .هرش استدالل ميکند که تصور او از وجود یك آگاهي عيني ،امـری
ضروری است زیرا تفاسير گوناگون باید بهمعنای متعين و مشترک اشاره داشته باشند 38.اما به نظر ميآید
که نميتوان هرش را با این شدت متهم به جزماندیشي کرد زیرا او نيز بر این باور نيست که شناخت ما
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از معنای ثابت و فرا زماني یك شناخت یقيني است بلکه آن را شناختي محتمل ميداند که مـيتوانـد در
عين حال صحيح باشد.
پاسخهای هرمنوتیکی به نقد هرش:
گادامر با هرمنوتيك فلسفي خود از هرمنوتيك رومانتيك"شالیرماخر" و"دیلتای" فاصله ميگيرد ،زیرا
معتقد است هرمنوتيك رومانتيك به اثبات یـك مبنـای روششـناختي بـرای علـومانسـاني و تفسـيری
ميپردازد .این در حالي است که تمرکز بيش از حد بر مسائل روششناختي علومانساني سبب ميشود که
از مسائل اساسي و بنيادی مربوط به فهم و تفسير غافل شوید .این نگـرش منجـر بـه گشـودگي یـك
رویکرد جدید نسبت به مقولهی فهم ميشود .گادامر در این نگرش تحتتاثير هيدگر است .از نظر هيدگر
تفسير و فهم نباید بهعنوان اعمال خاصي در ارتباط با امـور معنـادار درنظـر گرفتـه شـوند ،یعنـي نبایـد
بهعنوان رویکردهای روششناختي فرض شوند بلکه وظيفه هرمنوتيك این است کـه تفسـير و فهـم را
بهعنوان حالتهای هستي دازاین آشکار کند .هرمنوتيك گادامر بـا بسـط ایـن رویکـرد ،از تبيـينهـای
روششناختي فاصله ميگيرد ،زیرا هدف اوليه آن آشکارکـردن شـروط امکـان فهـم اسـت .شـارحان و
مدافعان هرمنوتيك فلسفي معتقدند که هرش این رویکرد هستيشناختي گادامر به هرمنوتيك را نادیـده
ميگيرد زیرا با تمرکز بر معيار درستي تفسير و با نقد نظریات گادامر از این منظر ،ایـن نکتـه را نادیـده
ميگيرد که هدف مباحث هرمنوتيکي گادامر بيان شروط امکان فهم است ،نه دادن معيار و روشي بـرای
33
تمایز فهم درست از فهم نادرست.
گادامر در نامهای به"اميليو بتّي" مينویسد« :من یك روش پيشنهاد نميکنم بلکـه «آنچـه هسـت»
را توصيف ميکنم 38».شارحين گـادامر بـر ایـن نکتـه تسکيـد مـيکننـد کـه موضـوع محـوری کتـاب
حقيقت و روش پرداختن به مسـئله اعتبـار نيسـت و حتـي نبایـد نـام کتـاب مـا را بـه اشـتباه بيانـدازد
که گادامر از «روش» برای نيل به حقيقت دفاع ميکند بلکه بر عکس گادامر از منظری کـامالً متفـاوت
به نقد روش ميپردازد .به تعبير "پالمر"« :عنوان کتاب نوعي کنایـه اسـت کـه روش راهـي بـه سـوی
36
حقيقت نيست».
پاسخهای دوم به نظریه هرش به تمایز بين معنا و معنا برای ما مربوط ميشـود .هرمنوتيـك گـادامر
مستلزم تمایز بين معنا و معنا برای ما نيست زیرا گادامر تسکيد ميکند که فهم در خالء اتفاق نميافتد و
معنا جدای از عادات مفسر تعين نميیابد بلکه معنای متن ار طریق افق مفسر متعين ميشود ،این افـق
توسط سنت و تاریخ اثرگذار شکل ميگيرد ".وارنکه" این مطلب را چنين توضيح ميدهد که گادامر نـه
فقط تمایز بين معنای لفظي و معنا برای ما را نادیده ميگيرد ،بلکه آن را انکار مـيکنـد .از نظـر او ،مـا
معنای متن ،اثر هنری و رویداد تاریخي را فقط در ارتباط با خودمان ميفهميم .ما معنای متن را فقط در
پرتو «معنا برای ما» ميفهميم .آن عناصری از اثر که برای مفسر قابل بررسـي بـه نظـر مـيرسـند بـا
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گذشت زمان تیيير ميکنند .به دليل همين تیييرات در افق و چشمانـداز مفسـر اسـت کـه معنـای اثـر
ميتواند فقط از طریق معنا برای ما ،یعني موقعيت هرمنوتيکي مفسر ،فهميـده شـود .بـهعبـارت دیگـر،
ویژگي موقعيتمند تفسير حفت تمایز بين معنای لفظي و معنا برای ما را ناممکن ميکند و پـيشفـرض
30
قابليت تعين و عينيت در رویکرد روششناختي و قصدگرایانه هرش را انکار مينماید».
نتیجهگیری
هرمنوتيك فلسفي گادامر از جهات متفاوتي مورد نقد و داوری قرار گرفتهاست .یکي از این نقدها ،اتهام
نسبيتانگاری است که هرش بر آن پافشاری ميکند .هرش بر این باور است که تسکيد گـادامر بـر تـسثير
بيچون و چرای پيشداوریها و موقعيت تاریخي مفسر در فرایند فهم ،او را بهورطه پلوراليسم ميکشاند.
گادامر وقتي اعالم ميکند که همه تفسيرها به یك اندازه درست است و نميتـوان فقـط یـك تفسـير را
درست دانست ،عمالً به دام نسبيتانگاری ميافتد.
انتقادات هرش به گادامر را ميتوان در سه گونه نقد دستهبندی کرد :انتقاد نخست به چگـونگي تعـين
معنای متن مربوط ميشود .فهم در نظر گادامر عبارت است از تفاهم و توافق با دیگری .تفـاهم هنگـامي
حاصل مي شود که دو سوژه بر سر موضوعي معين با هم به توافق ميرسند .دیالوگ تنها راه رسـيدن بـه
توافق است .بنابراین مفسر برای فهم معنای یك متن ،با آن وارد گفتوگو ميشود .فهـم وقتـي حاصـل
مي شود که دیالوگ ميان مفسر و متن ،به توافق – یعني فهمي مشترک دربارهی موضوع – منتهي شود.
پس در نظر گادامر ،فهم فرایندی توليدی است .این طور نيست که معنای متن از قبل تعينیافته باشـد و
مفسر در خوانش متن بهدنبال کشف آن معنای متعين است بلکه فهم فراینـدی توليـدی اسـت و معنـا از
طریق دیالوگ بين مفسر و متن پدید ميآید .هرش اما به پيروی از فيلسوفان هرمنوتيکي رمانتيك بر این
باور است که هدف از خوانش متن دستيابي به قصد مؤلف است .مفسر در خوانش متن بهدنبال آن اسـت
که معنای تعين یافته در ذهن مؤلف را بازتوليد کند .بر طبق این رویکرد ،هدف از خوانش مـتن نـه توليـد
معنا ،بلکه بازتوليد معنای تعينیافتهاست.
بــهایــنترتيــب گــادامر و هــرش در مســئله رابطــه بــين زبــان و معنــا دو دیــدگاه کــامالً متفــاوت را
عرضه مي کنند .گادامر معتقد است زبان و امکانات آن یکي از شـروط تعـين معنـا اسـت و شـرط دیگـر
آن مفسر است .پس صرف متن و چارچوب های زباني به تنهایي حامل هيچ معنای متعيني نيسـت .مـتن
زماني واجد معنای متعين ميشود که با مفسر وارد دیالوگ شود و مفسر آن را با توجه بـه پـيشداوریهـا
و موقعيت تاریخي خود به سخن درآورد .معنای متعين ،با دیالوگ بين مفسر و متن توليد ميشود .هـرش
اما معتقد است که معنای متن از قبـل توسـط مؤلـف تعـين یافتـهاسـت .درنتيجـه ،زبـان و امکانـات آن
صرفاً شرط آشکارگي معنا و دستيابي مفسر به آن است .انتقاد نخست هرش به گادامر درواقع ایـن اسـت
که به زعم گادامر معنای متن امری نامتعين است که در ارتباط با افق مفسر تعين مـيیابـد .ایـن درحـالي
است که امر نامتعين نميتواند اشتراکپذیر باشد ،زیرا شرط اشتراکپذیر بودن معنا ،ایـن اسـت کـه معنـا
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قابل تعين باشد .برخي از شاحان و مدافعان گادامر درصدد پاسخگویي به این انتقـاد برآمـدهانـد .در نظـر
ایشان ،اشتراکپذیری نه بهواسطه معنای متعين ،بلکه بهواسطه زبان محقق ميشود .موضوع مشـترک و
دیالوگ مشترک شرط هرگونه فهم است .ازاینروست که گادامر ميگوید لوگوس هـدایتگـر گفـتوگـو
است.
انتقاد دوم هرش به گادامر ،به نوع تلقي گادامر از معنا مربوط ميشود .هـرش تلقـي گـادامر از معنـا را
مبتني بر یك تلقي روانشناختي ميداند ،زیرا معتقد است گادامر معنا را متعلق فرایندهای ذهني نميدانـد
بلکه آن را خود فرایند ذهني ميداند .هرش این تلقـي روانشـناختي از معنـا را ناشـي از خلـط «معنـای
لفظي» و «معنا برای ما» ميداند .هرش بين معنای لفظي – یعني قصد مؤلـف کـه مفسـر آن را تسویـل
ميکند – و معنا برای ما – یعني واکنشي که مفسر نسبت به متن نشان ميدهد – تمایز قائل مـيشـود.
فقط یك معنای لفظي وجود دارد اما معنا برای ما مي توانـد متعـدد باشـد ،چـرا کـه مفسـرهای مختلـف
ميتوانند نسبت به یك متن واکنشهای متفاوتي را نشان دهند .پاسخ گادامر به هرش اما این اسـت کـه
ایجاد چنين تمایزی بين معنای لفظي و معنا برای ما اصوالً ناممکن است ،زیـرا معنـا جـدای از ذهنيـت،
عادات و انتظارات مفسر هرگز حاصل نميشود .گادامر بر این نکته تسکيد مـيکنـد کـه فهـم در خـ رخ
نمي دهد و معنا جدای از خصوصيات مفسر تعيني ندارد .معنا صرفاً از طریـق افـق مفسـر کـه در سـنت و
تاریخ شکل گرفتهاست تعين ميیابد.
انتقاد سوم هرش به گادامر به معيار درستي تفسير مربوط ميشود؛ در نظر هـرش ،وقتـي معنـا امـری
نامتعين شد دیگر هيچ مالکي برای تمييز تفسير درست از تفسير نادرست وجود نخواهد داشت چراکه معنا
خود توسط مفسر پدید ميآید .به تعبير هرش ،وقتي خود کفش بلورین سيندرال اندازهی مشخص و ثابتي
ندارد پس چگونه ميتوان سيندرالی واقعي را از بين هزاران مدعي دروغين شناخت.
مدافعان گادامر به این انتقاد هرش دو پاسخ ميدهند که یکي حلي و دیگری نقضي است .پاسخ حلـي
آن است که گادامر دستکم دو معيار برای تمييز تفسير درست از تفسير نادرست برميشمارد که عبارتنـد
از پيشداشت کمالیافتگي و فاصلهی زماني .مدافعان گادامر در پاسخ نقضي به هرش بر این نکته تسکيـد
ميکنند که هرش نيز مانند گادامر فهـم را احتمـالي مـيدانـد نـه یقينـي .هـرش ،بـرخـالف فيلسـوفان
هرمنوتيکي رمانتيك ،معتقد است ما نمي توانيم مدعي فهم یقيني معنای متن باشيم .فهم معنـای لفظـي
همواره احتمالي است .اما احتمالي بودن معنا مانع از آن نميشود که بگـویيم بـه فهـم و شـناخت دسـت
یافته ایم .این یك اشتباه منطقي است که از عدم امکان فهم یقيني ،عدمامکان فهم بهطورکلي را نتيجـه
بگيریم .واخترهاوزر در دفاع از گادامر مي نویسد گادامر نيز مانند هرش بر احتمالي بودن فهـم و خطاپـذیر
بودن آن تسکيد ميکند اما این بدان معنا نيست که ما نميتوانيم به فهم درست دست یابيم .درست اسـت
که هرش قصد مؤلف را به عنوان معيار درستي فهم معرفـي مـيکنـد امـا مشـکل اینجاسـت کـه خـود
این معيار احتمالي است نه یقيني .پس گادامر و هـرش هـر دو تقریبـ ًا در یـك موضـع قـرار مـيگيرنـد،
زیرا هر دو معتقدند فهم یقيني دستنایافتني است ولي عدمامکان فهم یقيني منجر به عـدمامکـان فهـم
نميشود.
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