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Abstract 
There is no doubt that different hermeneutical approaches have become 
accepted as a general theory,.But can hermeneutics be a step beyond the 
theory and enter the critique? In author-centered hermeneutics, 
Schleiermacher is theoretically believed , as it is realized, hermeneutics is 
preceded by critique, and criticism comes after hermeneutics 
Schleiermacher's commitment to gramatical interpretation and psycological 
interpretation, establishes between the author-centered hermeneutics and 
the critique. Hirsch, by distinguishing between two types of criticisms, 
believes there is a link between the authoritative hermeneutics and the inner 
critique. In addition, Hirsch's quadruple criteria for proving the probability of 
an interpretation result in the valuation of valid interpretations of the invalid. 
But from the point of view of the critics, philosophical hermeneutics is in 
come and go between theory and critique The author believes  the two 
criteria Gadamer specifies for correct interpretation  that is "fore- conception 
of completeness  and distance, Philosophical hermeneutics is pulled to the 
point of critique In the meantime, literary hermeneutics, with emphasis on 
the method of reading the text, enter the realm of criticism. 
 
Keywords: Author-centered Hermeneutics, Philosophical Hermeneutics, 
Literary Hermeneutics, Literary Criticism 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
One of the important issues literary theorists and critics have mostly 
failed to address is whether different hermeneutic approaches can 
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merely be adopted as theories or they can be drawn upon in literary 
criticism. The present study has been conducted with the aim of 
addressing this question. 
 
2. Theoretical Framework 
Hermeneutics has been divided into different kinds based on the type of 
factors, such as historical periods, domains and approaches, which have 
been considered in such groupings. In the present study, based on the 
approaches adopted, attempt has been made to analyze the 
relationship between hermeneutics and literary criticism. 
 
3. Methodology 
In the present study the descriptive-analytical approach has been used 
to examine the relationship between hermeneutics and literary 
criticism. 
 
4. Findings  
Sehleiermacher believes that hermeneutics precedes criticism. His 
commitment to grammatical and psychological interpretation 
establishes a relationship between the author-centered hermeneutics 
and criticism. Hirsch believes that the author-centered hermeneutics 
and criticism are strongly connected. Hirsch offers four criteria for 
assessing an interpretation. Here we have drawn upon Gadamer’s two 
conditions for interpretation, i.e. temporal distance and fore-conception 
of completeness, to provide a critique of philosophical hermeneutics.  
 
5. Conclusion 
It can be concluded that author-centered hermeneutics, philosophical 
hermeneutics and also literary hermeneutics are closely related to 
literary criticism. As pointed out by Sehleiermacher and Hirsch and 
other scholars of literary hermeneutics, author-centered hermeneutics 
and literary hermeneutics, which offer methods for interpretation or 
validation of interpretation, are explicitly connected with literary 
criticism. But since in philosophical hermeneutics the focus of attention 
is on explaining and describing understanding, it has apparently nothing 
to do with criticism. However, as we have already discussed, although 
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philosophical hermeneutics does not offer a method for reading texts, 
Gadamer skillfully explains and describes the process of understanding 
step by step. The substructure of understanding indicates that the 
process of understanding is affected by rules, regulations and dos and 
don’ts. Also, the fore-conception of the completeness of the text and 
the temporal distance are important factors for judging whether an 
interpretation is valid or not.    
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 چکیده

اند. اما  آیاا یک نظریه مقبولیت عام یافته همثابتردیدی نیست که رویکردهای مختلف هرمنوتیکی به

نقد ادبی هم به کاار آیادش یامیرما ر   هرد و در عرصتواند گامی فراسوی نظریه بگذاهرمنوتیک می

محور  در عالم نظر بر آن است که در مقام تحقق  هرمنوتیک مقدم بر نقاد لفؤسس هرمنوتیک مؤم

فنای در  تأویا دساتوری و  تأویا التزام یمیرما ر به روش آید. است و نقد پس از هرمنوتیک می

  هرش نیز  با تفکیک میان دو نوع نقدکند. ند برقرار میمحور و نقد پیومؤلفعم   میان هرمنوتیک 

محاور و نقاد درونای  و اود دارد. عاموآ بار آن  مؤلافمعتقد است پیوند وثیقی میان هرمنوتیاک 

گاذاری تفسایر معتبار از هرش برای اثبات محتم  بودن یک تفسیر  باه ارزش همعیارهای چهارگان

یدی میان نظریاه و نقاد نظران  هرمنوتیک فلسفی درآمدویود. اما از نظر صاحبنامعتبر منجر می

 پای  یامرد  یعنایمایی که گادامر برای درستی تفسیر برقرار دارد. ما برآنیم با تو ه به دو معیار

در این میاان  یود. هرمنوتیک فلسفی تا مقام نقد بر کشیدآ می  زمانی هو فاصل یافتگی کمال دایت

 .یوندبر روش در  وان  متن  وارد قلمرو نقد می تأکیدهای ادبی با  هرمنوتیسین
 

 .ادبی محور  هرمنوتیک فلسفی  هرمنوتیک ادبی  نقدمؤلفهرمنوتیک  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

. یاید بتاوان گفات تعریفای کاه ریکاور در استعدد و متنوعی از هرمنوتیک یدآمت تعاریف

عما   ههرمنوتیک نظری: »یف نسبتاً  امعی است  تعررسالت هرمنوتیک به دست دادآ همقال

بایاد یاادآور در عین حال   (.336: 1631)ریکور  « فهم است در  ریان روابط  با تفسیر متون

گیرد و متاون گفتااری و نویاتاری بخشای از ایان در برمیهرمنوتیک قلمرو وسیعی را  ید

ای که نه فقا  متاون نویاتاری و گفتااری با  به گونه»دهند: بیکرانه را تشکی  می آگستر

( نیز در ایان غیرآ ها  ایارات وها )لحن صدا  نگاآها و حتی حالتها  رویدادها   واستکن 

 (.31: 1616)احمدی   «گیرند دایرآ  قرار می

گیرناد: از یاک ساو می عمدآ قرار ههای تاریخی به هرمنوتیک در دو دستدر ک   دیدگاآ

  تأویا    ااع ع ار اند که ایراف به مساا عالمان هرمنوتیک نظری و عملی  غالباً مدعی

مساتق  و مجازا  هیک ریت همثاباست هرمنوتیک به که  انم وارنگ معتقدمدرن است  چنان

و  عالماان هرمنوتیاک رمانتیاک  یعنای یامیرما ر هو به وسایلدر قرن نوزدهم ریشه دارد 

سوی دیگر   مع بزرگی از متخ  ان هرمنوتیک قرار دارند که  است. ازدیلتای یک  گرفته

 ز یات نق  تأویا  را ابتادا در سان ت  تری برای سنت هرمنوتیکی قا لند وطوالنی هپیشین

 (.11-63: 1611 ت رَ)یِکنند نحویون یونان و سپس در فن بیان رومی  ستجو می

ای مستق  ساخن های ادبی  از هرمنوتیک به عنوان نظریههای مربوط به نظریهدر کتاب

ای مساتق  باارآ هرمنوتیاک را باه عناوان نظریاهایان پاردازان دربه میاان آمادآ و  نظریاه

 منساو ِا حادی تا هرمنوتیک را به عنوان قلمروِ  ادبی معاصر هنظری در رو از ایناند. پذیرفته

واکان   ها پراگماتیسام  نظریاو در موا هاه با دنادهمطالعات انتقادی مورد تو ه قرار مای

یاود  مای فراموش یادآ آیاکار ه زان همثاب وانندآ  یا نقدهای اید ولوژیکی  هرمنوتیک به

بنیادین یک تفسیر واقعی را ترویج  آمفاهیمی قدیمی که یکپارچگی هژمونیک  واندن و اید

نقاد و  آپژوهشاگران حاوز هلی کاه کمتار تو ا ما یکی از مساا .(Kalaga ,2015: 1) هنددمی

آیاا رویکردهاای مختلاف  اسات کاهنظریه را به  ود مشغول دایته چال  با این پرس  بودآ

یابند یا پا را فراتر از آن توانند گذایات هرمنوتیکی صرفاً در مقام نظریه امکان طرح و یرح می

اسات.      ملی گذرا به این پرس  فراهم آمدآأآیندش پژوه  حاضر در  هت تز میو به کار نقد نی
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 پیشینه و روش پژوهش -1-1

مستقلی به  نسابت میاان هرمنوتیاک و  هایم کتاب یا مقالهایی که دایتهبا تو ه به بررسی

دیگری در قالاب یدآ  یکی در قالب کتاب و های انجاماست. اما از میان پژوه نقد نپردا ته

نشاان  تأویا ادبای و  هنظریا ههای هرمنوتیک فلسفی را بسیار گذرا در عرصمقاله  مساعدت

این توان به اند. از آن  مله مینسبت هرمنوتیک و نقد ادبی سخنی نراندآ آاست و درباردادآ

 ؛ادبای ههرمنوتیاک فلسافی و نظریاباا عناوان   (1611)واینساهایمرکتاب  ایارآ کرد: موارد

ممت هرمناوتیکی گاادامر  فهام ماا را از أپردازد که چگونه تابه این موضوع می  واینسهایمر

 تاأثیردگرگاون ساا ته اسات اماا در هماان ف ا  اول کتااب کاه باه  تأوی ادبی و  هنظری

ای بسیار کوتاآ به گاادامر  محاور یود  ز ایارآادبی مربوط می ههرمنوتیک فلسفی بر نظری

گذاری گادامر بار اندیشامندان پاس از وی تأثیربه  مًچر د و عمن میبحث بر روی پیشینیا

 یود.   اعتنایی نمی

در این مقاله  نویساندگان باا و اود  ( 1611)درضا و زهرا داوری بهشتی  محمای از مقاله    

 به معطوف هایهنظری ویژآ به ادبی  هرینظ و فلسفی هرمنوتیک بر نسبت ضروری میان تأکید

  اند.تمرکز کردآتفسیر  و رویکردهای گادامر به متن تفاوت  ربیشتر   ب وانندآ

  با عنوان هرمنوتیک و نقاد انتقادی هحلقکتاب ف   پنجم   در (1611) هوی کوزنزدیوید    

هرمنوتیک  هپردازد. اما رابطعملی  صفحاتی را به نسبت میان هرمنوتیک )فلسفی( و نقد می

 است. و ه نویسندآ قرار نگرفتهتمحور با نقد ادبی مورد مؤلف

ایاارآ  اباداعات با ناام (1982) کتاب  رالد برانزتوان به های  ار ی  میدرمیان پژوه 

کوید آرای هرمنوتیاک گاادامر را سوزان نوکز  از معدود آثاری است که می هکرد که به گفت

 (.1:  1611)واینسهایمر  وارد نقد ادبی کند 

تحلیلی  نسبت هرمنوتیاک )اعام از  -کنیم با روش توصیفییما در این پژوه   تمش م

ممت تازآ را أمورد بررسی دهیم و امیدواریم باب ت نقد ادبی هرا با عرص محور و فاسفی(روش

 نسبت میان هرمنوتیک و نقد ادبی بگشاییم.  آدربار
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 بحث و بررسی -2

 ادبینسبت میان هرمنوتیک و نقد  -2-1

هاای زباانی و فهم و تفسیر بیاان هه اعتباری فن است و از  هتی نظری  باصطمح هرمنوتیک

ر با مبتنای بوطیقاا باا هرمنوتیاک هاز ایان رو  رابطا (11: 1636  و گسادال رمبار ) زباانیغیر

)تودوروف   است آیند آنپس هم و درآمد بوطیقاپی  هم واقع  در تأوی  ست. ا کنندگیتکمی 

آیاد  پیونادی ناگسساتنی باا مایطاور کاه از معناای آن بر. اما نقد ادبی  هماان(33: 1613

 xها به این صورت کلی بایند که )الزم نیست که این داوری»های ارزیی دارد  گرچه داوری

تحلیلی دقیق و مف ا  اصامً  های در نتیجممکن است چنین داوری .بد است( y  وب است

نادرت گونه داوری کلی بهاین -معیار آثار-یدآ به طور ضمنی پیدا یود. در مورد آثار تثبیت

بیارون از  یاوند یاا آثااریود. فق  هنگامی که آثار معتبار باه چاال  کشایدآ مایالزم می

صریح بجاا و آید بیان داوریِ یوند  به نظر میآثار اصی  و معتبر مجدداً ارزیابی می همجموع

کناد ارزیاابی و درک مای. باا و اود ایان  الماارک ایاارآ (111: 1633)المارک  مناسب باید 

هاای توصایفی و میان کنشی پیچیادآ باین مؤلفاه فعالیتی است که مستلزمِ»کارهای ادبی  

 (. 135)همان: « هایی ارزیی استمؤلفه

هاای متفااوتی صاورت بنادیهاای هرمناوتیکی  باه اعتبارهاای مختلاف  تقسایمبرای نحله

 مادرن(  باه اعتباار  قلمارو –خی )کمسیک های مختلف تاریدورآ المث  به اعتباراست  فیگرفته

.  غیارآ (  و  پدیدارینا تی  فلسافی  ادبایینا تی)عام   اع  فلسفی(  به اعتبار رویکرد )روش

باا دهایم. ما در اینجا به اعتبار رویکرد  نسبت میان هرمنوتیک و نقد ادبی را مورد واکاوی قرار می

 تحلی  مطالب به صورت ا مالی و گذرا باید. تو ه به محدودیت حجم مقاله  ناگزیریم طرح و

 

 محور()مؤلف شناختیروشادبی در هرمنوتیک  نسبت هرمنوتیک و نقد -2-2

 (محاورمؤلاف)محور های یا ص هرمنوتیک روشیمیرما ر  دیلتای  بتی  و هرش   چهرآ

یر یان  وصول به نیت مؤلف متن اسات. یامممت هرمنوتیکیأیوند و کانون تمحسوب می

ترین کمک او پیشبرد عملی مطالعات ادبی در مهم»گذار هرمنوتیک رویی است. ما ر بنیان

او و یالگ  از  ملاه نخساتین  و در این کار  ؛تأوی  بودتعبیر و تفسیر  یعنی در علم  هزمین

 آاش درباارباه ماوازات نظریاه تأویا های او در مورد علم پردازیپردازان بودند. نظریهنظریه

: 1616)ولک   «سازدهای عینی روین میرود و آن را با توس  به مثالیناسی پی  مییزیبای
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 هبساازا دایاات و آن دو در تهیاا تااأثیرهااای یاامیرما ر باار بااوک و دیلتااای نظریااه (.3/613

وی  . (635)هماان: اناد ینا تی از آنها استفادآ کاردآپردازی روشسا تارهای مبسوط نظریه

های تا با گذر از هرمنوتیک  اع  که صارفاً باه کاار تأویا  یاا هآن ید  درگام نخست بر

آمد  هرمنوتیک عام را بنیاان نهاد کاه مختلف علوم مانند حقوق  ادبیات و کتب مقدس می

وسایعی از علاوم را زیار  آهدف از آن تمهید اصول و قواعدی بود تا در پرتو آن بتوان گساتر

که  اود به تأوی  و تفسیر آنها اقدام نمود. چنان ی  هانشمول هاییک چتر قرار داد و با روش

 عاام و اود آصاورت یاک یایوهرمنوتیک به عنوان هنر فهم  به» کند:میایارآ  به این امر

 ,Schleiermacher« )ندارد. در عوض  یک  متنوعی از هرمنوتیاک  ااع مو اااود اسات

کارد ضرورت پیدا می« علم هرمنوتیک»همچنین  پی  از این  هنگامی التزام به  ؛(5 :1998

ساهولت کرد. یعنی تا زمانی کاه اصا  رساانگی معناا باهاقتضا می 1که ابهامات مو ود متن

از ایان رو  یامیرما ر بار  یاد.نمود نیازی به علم هرمنوتیاک احسااس نمیپذیر میامکان

ماتن محادود  هرمنوتیک را به صرفاً رفاع ابهاام قلمرو مف  ود مانند کمدینوس  مف اس

فهم در کماین مفسار و  اوان   انداز  دید  هموارآ سوءِدر چشم(. 11: 1631 )گرونادن  کردن

العاین را ن اب« علم هرمنوتیک»کرد. از این رو  مفسر مکلف بود وی از متن ابراز و ود می

 . فهم متون قدم بگذارد ها این عینک به  رگب ود قرار دهد و 

کناد در ایاارآ مای هرمنوتیک و نقاد 3مگانیه هبحثی تئوریک در دیباچ یمیر ما ر در

 ادا از هام  هلاهرمنوتیک  نقد  و دستور زباان ساه مقو هموا هه با متن نویتاری  سه یا 

پیوستگی دارند. اما در این میان  هرمنوتیک در مقاام تحقاق  مقادم بار  نیستند  بلکه با هم

  باا هام تأویا هنار  آماوز  دو آ6اللغاهفقاه ههرمنوتیک و نقاد دو ریات»گیرد: نقد قرار می

فرض کاربست دیگری است. اولی )هرمنوتیاک(  باه طاور اند زیرا کاربستِ یکی پی پیوسته

 ویژآ هنرِ فهم درست گفتمانِ نویتاری فرد دیگری اسات؛ و دومای )نقاد( کلی  هنرِ فهم  به

 اسااس یاواهد ویاد اصاالت متاون و درساتی عباارات بریهنر ارزیابی درست  و اثباات و تأ

باا   ارتبااط ناسایی و ت دیق ارزیی تواناست کههای کافی است. زیرا نقد تنها بر بازیدادآ

  آن هم پس از فهمِ مناساب درسات ماتن  بار مورد نظر ای از نویتار یا بخشی از متنقطعه

  مستلزم هرمنوتیک است. از طرف دیگار  باا فارض اینکاه است. کاربست نقد یواهد متکی

                                                           
1. Dark passage 
2. General introduction 

3. Philology 
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یید معناای  اطمیناان دایاته بایاد کاه صاحت و تواند به تأزمانی مییرح و تفسیر  تنها 

فرض قارار گیارد  از ایان رو  کاربسات هرمنوتیاک اصالت متن یا بخشی از متن بتواند پی 

. یامیرمم ر تقادم (Schleiermacher, 1998 :3-4) )مساتلزم( نقاد اسات فرض ود پی 

ی هرمنوتیاک و پایاانی بساته بارای نقاد کرانگاهرمنوتیک بر نقد را ریشه در استمرار و بای

اند؛ زیرا آن )هرمنوتیک( زمانی ضارورت درستی مقدم قرار دادآاما هرمنوتیک را به»داند: می

اصاالت  )آنگاآ کاه بندد؛ زیرا  اساساً نقد را پایانی است:کند که نقد هرگز صورت نمیپیدا می

 . (ibid) «یید ید(؛ اما هرمنوتیک را )پایانی(  نیستأمتن ت

از طرف دیگر  یمیرما ر هرمنوتیاک و نقاد را باا دساتور زباان در پیوناد و پیوساتگی 

اند؛ باه هماان ترتیاب )هرمنوتیاک و گونه که هرمنوتیک و نقد به هم پیوستهبیند: همانمی

از  هاایییا ه همثاببهپیشتر این هر سه را 3و اَست 1نقد( با دستور زبان پیوستگی دارند. ولف

اللغه و دومای را دان  مقدماتی برای فقه همثاباللغه به یمار آوردند  نخستین را بههدان  فق

تنهاا در رابطاه باا  ای بسایار  ااع گونهبا این حال  هر دو آنها را به اللغه. ای بر فقهافزودآ

ن ساه یاا ه باه طاور دایام . پیوند ایاگیرندهای کمسیک از دوران باستان در نظر میزبان

 .  (ibid:3-4)  استمعتبر 

  بارای فهام ماتن  قواعاد و یر ما ر به طاور عملای و عینای نیازدر کنار این بحث نظری  یم

پاس  این صورت  که به .کندمندی را دنبال میکند. این قواعد  مکانیسم غایتهایی تدوین میروش

 1تأویا  فنای -3  6تأویا  دساتوری -1 :یعنای از اِعمال دو راآ ح  پیشنهادی وی برای فهم متون 

گاآ نوبت باه نقاد فارا آن -استاااوار است 1«دور هارمانااوتیکی»بر اصلی به نام  که-؛ ()روانشنا تی

 نقد بیازماید.     هها و هم نتایج  وان  متن را به بوتقواعد و روش رسد تا هم التزام بهمی

وی   .پردا اتمحاور پس از یمیرما ر  ویلهلم دیلتای به یرح و بس  هرمنوتیاک روش

کاردن نقاد  اامعِ  ارد پرداز تفکری تاریخی است که در سراسر عمرش باه فاراهمنظریه»

تاریخی پردا ت و کویید تا علوم تاریخی را از علوم طبیعای  ادا کناد و بارای آن رویای 

دنبال ایجااد اصاولی عاام ه .  اگر یمیرما ر ب(111 :3/1  1616)ولاک   «مستق  به و ود آورد

یناسی  اصای بارای فهام و تفسایر و تفسیر علوم بود  دیلتای در پی بنیاد روشبرای فهم 
                                                           
1. Fr. A. Wolf 
2. Ast 
3. Gramatical understanding             
4. Psycological Explication 
5. Hermeneutical Circle 
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نیاز  یاعر آأ ر دیلتاای درحاوزبویژآ در علوم انسانی بود. ولک البته از بوطیقای متقدم و مت

نویات تاا باه داوری معاصاران  عملی نمای نقددیلتای »(. 111 -111)همان: گوید سخن می

ارچوب تاریخ تفکر  مور  ادبیات باود  و از ساوی دیگار  واضاع بپردازد  بلکه از سویی  در چ

مو ود در پسِ یعر یاعر  هینا تی بود که فرآیند آفرین  اثر هنری  و تجرببوطیقایی روان

دیلتای در مقام منتقد عملی  تقریبااً  .(116)همان:  «نندآ در کانون آن قرار داردو واکن   وا

کماال مطلاوب زنادگی  و باه تعبیار و  هنایی یاعر در ارا به توا همیشه به محتوای اثر ادبی 

متجلای  راز آرا باه صاورت فیلساوف یاا بیینادمند است  و این امار او تفسیر واقعیت عمقه

دیلتاای در »کند که ایارآ می تاریخ نقد  دید. اما با و ود این  ولک در (113)همان:  کندمی

ناپاذیری لاذت و برد. بناا بار اصا  تفکیاکاوا ر حیات  از لحاظ نظری به ضرورت نقد پی 

آن اسات. بادون احسااس  1پیوند دارد و دا   ذاتای تأوی داوری  نقد ادبی ناگزیر با فرایند 

توان به عینیت و کلیت ارزش تحقاق اما به تنها به مدد مقایسه می ارزش  درک و ود ندارد.

 (.  133)همان: « بخشید

دو تان از  هور( در قارن بیساتم  باه وسایلمحاروش -محاور)مؤلف هرمنوتیک کمسیک

همچنان به حیات  ود اداماه داد.   -6و اریک هرش 3امیلیو بتی-های بر سته هرمنوتیسین

 هیانا تی  در پای ارا امعرفات آاسااس نگاراست که بر 1عام تفسیر هنظری، اثر معروف بتی

هرمنوتیاک   همینهرش در ز آعلوم انسانی است. دو کتاب عمد یناسیِ عام برای مطلقِروش

است. اما در ایان میاان  آرای  (1313) 3اهداف تفسیرو دیگری ( 1331) 1تفسیر اعتبار دریکی 

های او دربااب تفسایر و نقاد حاا ز اهمیات گرا و دیدگاآهرش و دفاع او از هرمنوتیک عینی

 1و معنااداری 1گارای  اود  میاان معناای لفظایهرش در هرمنوتیک عینی بیشتری است.

و معنااداری  اهمیات  یود. وی معتقد است تفاوت میان معنا )معنای لفظای(قا   میتفاوت 

یود. . هرش میان تفسیر و نقد تفکیک قا   می(115: 1631 )هارش بسیاری در نقد ادبی دارد 

معنااداری ا ت ااع پیادا  آدر نظر او  تفسیر مربوط به معنای لفظی است و نقاد باه حاوز

                                                           
1 . immanent 
2. Emilio Betti   
3. E.D.Hirsch          
4. Teoria Generale della Interpretatione    
5. Valhdity in interpretation 
6. The Aims of Interpretation                                          
7. meaning 
8. significance 
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وی  در هر یرح و تفسیری  تفسیر و نقاد تواماان و اود  آبه عقیدکند. اما با و ود این  می

مفسار انتخااب    تفسیر و نقد است  گرچاه معماوالًهر نوع یرح و تفسیر متن  یام» دارد.

هرش معتقد است کاه  (.111)همان: « اصلی قرار گیرد تأکیدکند که کدام هدف باید مورد می

یز از تفسیر  این است که نشان دهد یاک اثار از ترین کارکرد نقد  به عنوان امری متمامهم»

 (. 113-111 )همان: «ارزشای  اع ارزیمند است یا بی نبه

گیارد اماا بار مف عاام هرمنوتیاک قارار مای هچه در ذیا  نظریاهرمنوتیک هرش اگر

عما  »ول به نیت مؤلف نیسات در نظار او صروش و قواعدی برای و هیمیرما ر مدعی ارا 

زدن بارای حادس ؛ست از سنخ حدس است که یا مطباوع اسات یاا ایاتباآنخ هفهم در وهل

 هیود که باه مرحلانیازمند روش نیستیم. فعالیت رویمند در فرآیند تفسیر زمانی آیکار می

 (. 135: 1611)واعظی   «نقد و ارزیابی حدس پا نهادآ باییم

و نقاد بیرونای. در  کند: نقد درونایهرش حوزآ و کارکرد دو نوع نقد را از هم متمایز می

یود. اماا نقد درونی به درک معنای لفظی و سنج  صحت و اعتبار آن محدود می» نظر او 

نقد درونی  اساسااً  آگیرد. ایدنقد بیرونی براساس معیارهای بیرونی و  ارج از متن یک  می

 ای مربوط به زمینه و چارچوبی  اع و ار ح اسات کاه در درون آن متاون ادبای بایادایدآ

. هرش با تمایز میان نقد بیرونی مناساب و نقاد (133: 1631 )هرش « مورد بررسی قرار گیرند

نقد بیرونی مناسب متفاوت با نقد درونی اسات. اساسااً باه »یود: بیرونی نامناسب یادآور می

گیاری مؤلاف اسات  ها و اهداف منتقد  متفااوت باا  هاتمراتب ارزشاین دلی  که سلسله

یود. اما مناسب بودن چنین نقدی به این دلی  است که بیرونی نامیدآ می چنین نقدی  نقد

بسیاری از معیارهای مورد نظر منتقد  یکسان با معیارهای ماورد نظار مؤلاف اسات. اگرچاه 

رو  مبااحثی نظیار نقاد و از ایان (.351)هماان:  گیری آنان متفاوت استارزیابی و  هت آنحو

های مفسر  تعام  متن با افق معنایی مفسار  متن به پرس معنای متن  پاسخ  آداوری دربار

کاربردی در فرایند فهم و تطبیق متن با موقعیات هرمناوتیکی و یارای   هد الت دادن سوی

/ نقد بیرونی( است و ارتباطی با معنای لفظی متن  1)معناداری  دید مفسر همگی مربوط به

هرش بر نقد درونای اسات. وی  آعمد تأکید  بنابراین (.113: 1611)واعظی   و تعیین آن ندارد

داوری حقیقتاً درونی  کاممً مبتنی بر اهداف و معیارهاای ماورد نظار »نویسد: بارآ میدر این

مهمای از داوری   آای  به عنوان یایوت چنین داوریمیمؤلف است و امروزآ غالباً ارزش و اه

                                                           
1. significance 
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کی از اهداف من این باید که افکاار و ی است. اگر من کتابی بنویسم ومورد تو ه قرار نگرفته

وضوح بیان کنم  اما اگر به دلی  انتخاب سابک و مفااهیم نامناساب موفاق هایم را بهاندیشه

هایم را به وضوح بیان نمایم  در این صورت ییوآ بسیار ارزیمند نقد  که هم مان نشوم ایدآ

است که منتقد نشان دهد مان  عنوان مؤلف و هم برای  وانندگان اثر من مفید باید  این به

ام هدف  ود را متحقق سازم یا در تحقق هدف  اود چگونه و در کدام بخ  از اثر  توانسته

نقاد  هو ت ریح به نقد درونی در ظاهر حیطا تأکید. اگر چه (131: 1631 )هرش ام موفق نبودآ

یود و محقق می نقد درونی آکند اما هرش معتقد است از این طریق  تنها فایدرا محدود می

 (. 351-355)همان:  «نشان دادن مغایرت بین  واست و عم  نویسندآ است»آن 

کم دارای یک متعلق یانا ت با تو ه به آنچه که بازگفتیم در تلقی هرش  تفسیر دست

است و چنین یانا تی اساسااً قابا  دساتیابی  -ؤلفیعنی معنای لفظی مورد نظر م-معین 

یود که در یک مورد )تفسایر( آیندی است که در آن نشان دادآ میبخشیدن  فراست. اعتبار

از منظار یانا ت  »کاه . چرا(313: هماان)  اع احتماالً چنین ینا تی قاب  دستیابی است

ای گاآ هرش  ضواب  و معیارهای چارگانه. آن)همانجا(« نقد معتبر مبتنی بر تفسیر معتبر است

اناد از: مشاروعیت  مطابقات  عباارت هکند کا ه میترین تفسیر ارارا برای وصول به محتم 

. در (111-116: 1611واعظای  ؛ 331 – 316)همان:  نظر  نس  و مطلوبیت یا سازگاری تناسب از

چناین تاوان اینبرآیندی کلی  و درباب نسبت میان نقد و تفسیر در هرمنوتیاک هارش  مای

 هنقادانااه اساات. مرحلاا هگویانااه )حاادس(  مرحلااپاای  هدر تفساایر  بعااد از مرحلاا»گفاات: 

رویمند  یهودی و همدالنه است. این مرحله یک حادس تخیلای ای غیرگویانه  مرحلهپی 

دوم تفسایر یعنای در  هتوان دست به کار تفسیر زد. مفسار در مرحلااست که بدون آن نمی

است  به یک معیار عقمنای  اوب تسالیم اول حدس زدآ هانتقادی  آنچه را در مرحل همرحل

هر دان  قاب  دسترسای کاه مارتب  باا  ه  از این طریق که آن حدسیات را به واسطکندمی

دوم غیرمساتق  و ثاانوی اسات اماا  هآزماید. لذا اگر چه مرحلموضوع مورد تفسیر است  می

 هدارای این کارکرد ضروری و غیر قاب  ا تنااب اسات کاه حدسایات تفسایری را باه مرتبا

 (. 13-11 :1631 )هرش « دهدینا ت ارتقا می
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 هرمنوتیک فلسفی از نظریه تا نقدادبی -2-5

 فلسفی هرمنوتیک در که متن  تفسیر به گادامر گذار هرمنوتیک فلسفی است. اهتمامگادامر بنیان

 هگادامر بر فلساف تأثیر ت.اسکردآ ترکاربردی را فلسفی هرمنوتیک نبود  هتو  مورد چندان هایدگر

. (Kalaga, 2015: 3) ایز اهمیات اسات و ابعاادی گساتردآ داردبسایار حا ادبای هنظریا معاصر و

گاادامر  تاأثیر آکاه گساتراسات باه رغام اینگفتاه زسوزان نوکطور که پیشتر ایارآ کردیم همان

های اندکی بارای وارد کاردن آرای او در نقاد ادبای صاورت گیرد تمشمی چندین ریته را در بر

یمار  اثری چشمگیر باه را باید در میان این آثار اندک داعاتاب . کتاب  رالد برانز با ناماستگرفته

 (.  1: 1611)واینسهایمر  یمار آورد 

باه بررسای »بار آن اسات کاه   ادبای ههرمنوتیک فلسفی و نظریواینسهایمر  در کتاب 

هاا را این مسااعدت هبپردازد و دامن تأوی ادبی و  ههای هرمنوتیک فلسفی به نظریمساعدت

هاای مشاترکی کاه در مسااعدت هریات»وی در پاسخ به پرسا  (. 1همان: ) «گسترش دهد

ای  ادبی و اود دارد چیساتش از قاول وردزورن آن را باه گوناه ههرمنوتیک فلسفی به نظری

هاای غناایی بر تراناه 1115ای که به سال کند: او )وردزورن( در مقدمهکاممً دقیق بیان می

دهاد لذت یا بهجتی که از یعر به ما دست می آعمدگوید که در میان دالی  است مینویته

ما  أحتم برای کسانی که هنری از هنرها را موضاوع تطورباید اصلی را به یمار آورد که به»

 وبی آینا و آیکار اسات: و آن عباارت اسات از بهجتای کاه ذهان از اند بهدقیق قرار دادآ

بشاخور مهام فعالیات اذهاان ایان اصا   آ ؛کنادادراک همانندی در ناهمانندی حاص  مای

گاردد میأم  هرمنوتیکی هماوارآ بادان باازجا عن ر بارزی را که توردزورن در این «.ماست

ناپذیر هماانی و تفااوت در سویه میان واحد و کثیر  تعام  فروکاست: تن  چندداردبیان می

و موضاوع  تأویا میان گذیته و حاال  میاان  آپیچید هاطمق  در مکالم استعارآ و کاربرد یا

 (. 16 )همان: «یوداینها مشاهدآ می هدر هم  به طور کلی تأوی 

فهم استوارست و ادعاایی در  هات  هجا که بنیاد هرمنوتیک فلسفی بر توصیف واقعاز آن

چنین نتیجه گرفته یدآ که هرمنوتیاک فلسافی صارفاً   ؛روش برای  وان  متن ندارد هارا 

هاای . از معادود نویاته(1)یابادایگااهی در نقاد نمایرود و  تا مرز یک رویکرد پیشتر نمی

تاوان چناین باب نسبت میان هرمنوتیک فلسافی و نقاد  و اود دارد مای ای که درپراکندآ

یاود ناه در مقاام یاک نتیجه گرفت: نه هرمنوتیک فلسفی در حد یک نظریه فرو کاسته می

  ایگلتاون  هاوی کوزنزدیویادر  توان گفات: ریکاوتسامحاً می .پذیرفته  نقد عملی تام و تمام
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در این رای همداستانند. اما همگی در موا هه با پرس  میان هرمنوتیاک و  دیگران پالمر  و

یادی میاان آمدو چاه هسات درهاا هرکنند. این پاسخنقد  پاسخ روین و دقیقی ارا ه نمی

 هرمنوتیک در مقام نظریه و عم  قرار دارد. 

پارداز هرمنوتیاک فلسافی ترین نظریهامر  بر ستهپس از گاد -فیلسوف فرانسوی- ریکور

جاسات ر اینهای ریکور در مقایسه با هایادگر و گاادامر دترین تفاوتیود؛ عمدآمحسوب می

یاود. وی در حقیقت و روش  دایی مطلق قا   نمای  بر مف هایدگر و گادامر  بین ویکه 

. از نظار وی  درک و یان تلفیاقو معتقد به لزوم ا استپی تلفیق فهم با تبیین سا تار متن 

ای از این دو عن ر بایاد. باه نظار ریکاور  باا تفسیر هر متنی نیازمند رویی است که آمیزآ

کار دارد و موضوعات  با موضوعات علوم طبیعی یکای نیسات؛ ینکه علوم انسانی با فهم سروا

رو تبیاین برکناار سرآ از قلم هات تبیینی  الی نیستند و یکاما مقوالت علوم انسانی نیز از 

بدین ترتیب  ریکور با طرح این دید تلفیقی هم با هرمنوتیک رمانتیک باه مخالفات نیستند. 

 (.  631-631: 1611)واعظی   یزد  هم با گادامر و هم با پوزیتیویسم میبر

  ادبی از او به عم  آمادآ ههایی که با عنوان پدیداریناسی و نظریریکور  در ذی  پرس 

دادن  کردن  توضیحناقد: روین هکارکرد سه گان آه این پرس  که چه نظری درباردر پاسخ ب

یناسی و فلسافه( داردش پدیداریناسای را و داوری )براساس دیدگاآ میک  دو فرن در زیبایی

های مو ود از آثار کوچک و بزر  گذاریداند و در عین حال ارزشگذاری میعاری از ارزش

کناد کاه سانت  هماوارآ معیااری داند و همچون گادامر ایارآ مییرا مح ول کار ناقدان م

به باور »چنین است: ه پرس  باال اینپاسخ کام  وی ب»گذارانه است: های ارزشبرای قضاوت

کاردن )یانا ت یعنای باا رویان وکاار دارد  داریناسی فق  با دو مورد نخست سرمن پدی

 هان اثار(. اماا احسااس مؤلف  مخاطبان  و )نسبت آن با  دادنسا تار درونی اثر( و توضیح

 [...] یناسای نامیادتوان آن را زیباییای که میآید  زمینهدیگری می هکنم داوری از زمینمی

ایستد. در پدیداریناسی گرای  به عدم داوری داوری می هبه نظر من پدیداریناسی درآستان

ای  داست از هر ارزیابی یابد   مصهمثمً چیزی را زیبا  زیت  کامیاب  ناکامیاب نمی است.

که در نهایت قضاوت ارزیی باید. یاید بعدها پدیداریناسی این کن  ارزیابی  در حد آنچه 

کنم که هموارآ کاارکرد پدید آید. اما فکر می  ام با پدیداریناسی نقد مطرح کنممن کوییدآ

ای که به ایشاان ارا اه آ آن داوریمخاطبان یاری کند تا از را هناقد این  واهد بود که به عام

یود  ود به داوری بپردازند. این کارکرد مطلقاً و اساساً آموزیی است  به این دلی  اصلی می
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هاا را ماورد یز دهیم  زیرا در نهایت ناقدان آنایم که آثار بزر  را از آثار کوچک تمما آمو ته

یم  نوعی داوری مداوم است. سنت باه نامچه ما سنت مییود گفت آناند. میداوری قرار دادآ

کاه  پاذیرش یونانی با عظمت هستند. مخت ار آن هایکند که مثمً تراژدینوعی ت دیق می

هاا. البتاه ای نقادی مداوم است در طول سدآعظمت  صرفاً کار یک ناقد تک نیست؛ ب  گونه

رزیاابی  اماا بعادها این نکته نیز حقیقت دارد که آثاری در روزگار  اع همچون آثار بزر  ا

اسات  ایان تااریخی های نقادانه نیز یانا ته یادآفراموش و تحقیر یدند. تاریخ این داوری

 (. 33-31:  1613)ریکور  «  ود را دارد آاست یکسر  اع که قوانین ویژ

علمی  اع نیسات  ههرمنوتیک یک ریت هکه نظریاز یکسو به دلی  آن هوی کوزنزدیوید

ی برای تفسیر و نقد تدوین کند دست هرمنوتیک را از دامن نقاد کوتااآ تواند معیارهایو نمی

علمی  اع )بارای مثاال نظیار  ههرمنوتیکی نه یک ریت هبه طور کلی چون نظری»بیند می

تواند یرای  مناسب بودن ماادی را بارای ای فلسفی است  پس نمییناسی( بلکه نظریهلغت

رو تواند با عم  گارآ بخاورد و از ایانوتیکی نمیهرمن ههای تفسیری فراهم کند. نظریزمینه

 ااع بارای نقاد « رویی»یا « مکتب»ای از معیارهای تفسیری یا آموزآ تواند مجموعهنمی

کناد کاه هرمنوتیاک بااا . اماا از طارف دیگار  ایااارآ مای(315: 1611  هاوی)« تادوین کناد

دهاد:  برد و با عم  پیوند مایست که آن را از حد نظری صرف فراتر میهایی موا ه اپرس 

ای از هرمنوتیکی پیوندی اساسی با عم  دارد  زیر این نظریه باا گاروآ ویاژآ همع هذا نظری»

های یرای  مناسب بودن سروکار دارد  از  مله آن یرایطی که فلسفه آنها را با طرح پرس 

ر بایایمش صادق تاوانیم از معرفات یقینای بر اوردادهد: چگونه میزیر مورد بحث قرار می

«  دار دانساتشهاا را معنایتوان اظهارات و ساخنیودش چگونه می ممت چگونه تعیین می

داند و ناه آماوزآ  . همچنین ارسطو  هرمنوتیک را همچون دان  عملی  نه تخنه می)همانجا(

م  هرمنوتیکی أآن نوع معرفت یا فهمی که در ت»یمارد: یک  نقد فلسفی برمی همثاببلکه به

بناابراین   [...] شهود است   ود نه دقیقاً معرفت نظاری اسات و ناه دقیقااً معرفات عملایم

)به مفهوم هرمنوتیک « آموزآ»هرمنوتیک نیز چون دانشی عملی ارسطو  نه تخنه است و نه 

یمیرما ر( بلکه هرمنوتیک اساساً نقد فلسفی است. اما هرمنوتیک نباید طیف مفروضاتی را 

های تفسیری متون را به صورت پیشینی تادوین کناد  نند یا انواع زمینهککه بواقع عم  می

 )هماان: «دهد  مورد بررسی قارار دهادبلکه باید هرگونه تغییر و تحول را همچنان که ر  می

 ههرمنوتیکی را یک نظری هنهد و  فلسفدر ادامه گامی  لوتر می هوی کوزنزدیوید (.315-311
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یاباد روش برای نقد ادبای نااتوان مای هحال که آن را از ارا  گیرد و در عینعم  در نظر می

یاود: های علوم انسانی از  مله هرمنوتیک قا   میپیوند وثیقی میان نقد ادبی و سایر ریته

ای فلسافی عم  )پراکسیس( است  ولی هناوز نظریاه ههرمنوتیکی یک نظری هاگرچه فلسف»

 مله انتساب درونماندگاری به آثاری  اع را  های نقد ادبی عملی  ازتواند روشاست و نمی

هرمنوتیکی برای بر ورد با ادبیاات  اهمیتای در حاد  هتضمین کند. اما از سوی دیگر  نظری

هاای علاوم ای در میان دیگار ریاتهیک الگو و یک سرمشق قا   است. نقد ادبی فق  ریته

آورد کاه جاا گارد ماینحاوی یکه هاا را باانسانی نیست  بلکه عملیات اساسای  ایان ریاته

 (.613)همان:   «سازدیناسانه را بارز و متمرکز میهای روشدیواری

نقاد » داند:نقد ادبی و هرمنوتیک را در رمزگشایی اثر انسانی می مشترک هپالمر اما  نقط

ویژآ متناسب با رمزگشایی اثر انساانی در اثار  ای را طلب کند که بهادبی باید روش یا نظریه

معناای آن بایاد. ایان عما  رمزگشاایی ایان فهمیادن معناای اثار  کاانون علام  یعنی در

متفااوت و دارای  ههرمنوتیک است. بدین ترتیب علم هرمنوتیاک متضامن دو کاانون تو ا

ماهیتااً  تأوی چه فهم و تر از آنبردایت پریمول -3 و فهم متن هواقع -1کن  متقاب  است. 

 آنچه امروز نقد ادبی رایج در امریکا بدان نیازمند است . در نظر وی (11: 1611)پاالمر   هستند

اسات. در قارار گرفتاه تأوی  برهایی است که اساس تلقی آن فرضبازسنجی دقیق پی  [...]

کناد فهم پیوند پرثمری ایجاد می هگادامر علم هرمنوتیک میان پدیداریناسی و نظری هفلسف

گاذارد. پاالمر معتقاد اسات نقاد ا مایادبای ر تأویا  هاساس بازسانجی  مقای از نظریا و

 .(311 – 316 :1611)پدیدارینا تی در هرمنوتیک پدیدارینا تی مضمر است 

االت اساسای   ایگااهی بای  از ؤتری ایگلتون  برای هرمنوتیک به  هت موا هه با سا

باا اثار اصالی گاادامر باه ناام »نویساد: یود. وی در این بارآ مایصرفاً تفسیر ادبی قای  می

ادبای  دیاد  هیمن آن به قلمرو نظریاسیویم که لی می اسم هصوارد عر «ت و روشیقحق»

 د مؤلف تا چه انادازآ باا ایان معناا قنای یک متن ادبی چیستش معاست. طع نشدآقهرگز 

ماا توانیم امیدوار باییم آثاری را که باه لحااظ فرهنگای و تااریخی باا مربوط استش آیا می

ت ماا باه موقعیات ااکاردا ههمایاا میسار اسات « عینای»ادراک ند درک کنیمش آیا ابیگانه

ر تفسای»ی  از بابسیار لی  قضایا مسا که  واهیم دید در این:ه استش چنانتبستاریخیمان وا

 .(33: 1615) «یرندگصرف در معرض مجادله قرارمی« ادبی
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 هرمنوتیک ادبی و نقد ادبی -2-4

هاای واکان  نظریاه آپاردازان حاوزنظریههای ماهوی که رغم تفاوتکلی  علی آدر یک نگر

تاوان با هم دارند  می غیرآ یناسی دریافت وهای معطوف به  وانندآ  زیبایی وانندآ  نظریه

 آبنادی کارد. از عمار حاوزتعریاف و طبقاه  1«هرمنوتیاک ادبای»آنها را در ذیلی با عنوان 

انادازهای ی از چشامکاه متکف ا  بااز وانی متاون ادبا«هرمنوتیک ادبی»مستقلی با عنوان 

ساو  مرهاون انقامب هرمناوتیکی گذرد. هرمنوتیک ادبی  از یاکمختلف باید  چندان نمی

تأویا    آاست که یمیرما ر انجام داد و علم هرمنوتیک عام را مطرح سا ت و با توس ع حوز

م های مختلف معرفتی و ینا تی  یرای  را برای رویکرد تأویلی به آثار ادبای فاراهبه عرصه

باار داریانا تی هوسارل و دساتاوردهای پرپدی هفلساف تاأثیراز ساوی دیگار  تحات  ؛نمود

ضامن ایاارآ باه ایان نکتاه کاه   هاویهرمنوتیک فلسافی )هایادگری و گاادامری( اسات. 

های   آبرگیرنادلسفی درباب ماهیت فهم و تفسیر درای فنظریه ههرمنوتیک گادامر به منزل»

هذا آرای گادامر بار منتقادان ادبای کاه باه پرسا  روش عملی برای نقد عملی نیست  مع

هرمناوتیکی   هنظریا هگذاردآ است. در واقع ماوثرترین  نبا تأثیریناسی تو ه دارند  روش

بعضای از (. 613 :1611  هاوی) «گذاری و برسنت دریافت آثار ادبی اساتتأثیرآن بر امر  تأکید

اند  اما بر ای پذیرفته تأثیراز این سنت تر صورت مستقیم ناقدان ادبی مثمً امی  استایگر به

هماین سانت  هدیگر نیز مانند منقدان آمریکایی استانلی فی  و هارولد بلوم بایاد در زمینا

  (.611)همان: هرمنوتیکی فهمیدآ یوند 

های ادبی حاکی از آن است که چون بر هرمنوتیک ادبی و هرمنوتیسین آرای غالب دربار

کند: ایارآ می هویکه چنانکنند.   با نقد ارتباط تنگاتنگی پیدا میدارند بنابراین تأکیدروش 

تاوان در پیشانهاد امیا  اساتایگر آگاهی هرمنوتیکی بارای نقاد عملای را مای آنیروی بالقو

هاای یانا تی و پرسا های دقیقاً زیباییمیان پرس  را مشاهدآ کرد که پیوندهای مهمی

ه کویاد یاک اثار هناری را بیشاتر بااست که میکند. استایگر کسی ترسیم می  تاریخی تر

هاذا یکلی سیاسی  ا مقی یا دینی. معه نحوی هنری به معنای دقیق کلمه ارزیابی کند تا ب

 اوی   اای  هتاریخی را در میان معیارهای زیبایناساان -تواند ممحظات هرمنوتیکیاو می

حاسن و کیفیت زیبایانا تی دهد. بدین ترتیب استایگر عموآ بر معیارهای معمولی تعیین م

اثر هنری )نظیر هماهنگی  فردیت  یکتایی زبان و وفاداری به نوع ادبی( یرای  دیگری چون 

                                                           
1. Literary hermeneutic   
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وزن کار ادبی در ترازوی تاریخ و قدرت  لق نوعی حس گویای ا تماع )یعنی حس یا حاال 

 ( . 635)همان:  گیردو هوای یک ع ر و سنت( را هم در نظر می

/ اصاول نقاد ینا تی دریافت  تنظیم قواعدثبیت تاریخ مبتنی بر زیباییروبرت یاس برای ت

یاس اصارار و پافشااری هرمنوتیاک بار اهمیات »کند ادبی را به عنوان یک ضرورت مطرح می

کناد و مقاام و ای بادل ماینفس در تفسیر را به یک اص  هنجاری صریح و ریشاه -فهم هسوی

دریافات  وابساته باه در اه و میازان تواناایی آن در یناسی یک تاریخ  مبتنی بر زیبایی هرتب

ماداوم باه گذیاته از  امل  1بخشایدنیعنی مشارکت در کلیات ؛نه  واهد بودمشارکت فعاال

ساتلزم گرایای تااریخ ادبای پوزیتیویساتی متقاب  با عینای زیباینا تی این امر از یکسو هتجرب

ز سوی دیگر  در تقاب  باا کمسیسایم / است و اتنظیم قواعد/ و اصول نقد ادبی ه واست آگاهان

نهفته در تحقیق را ع به سنت  نیازمند تجدیدنظری انتقادی  یا یاید حتی مخارب  در قواعاد 

 (.  613)همان:   «هاستفته و مرسومی است که میران گذیتهادبی از پی  پذیر

یاک   تارینکند که احتماالً رادیکالفی  که  ود منتقد ادبی است  از موضعی دفاع می

مشاهور و  هد. فای  در مقالاکنامای تأکیادنقد ادبی است که بر مفهوم پاساخ  ای درنظریه

نقا   واننادآ در تشاکی    «ثریأیناسی تادبیات در  وانندآ: سبک»  وی  آکنندتعیین

مجموعه عوام  »ای عامداً حق مطلب را در مورد اما به ییوآ ؛دهدیید قرار میأمتن را مورد ت

 هکناد  و در نتیجانهفته در پسِ هر قرا ت  بیان مای« سیاسی  فرهنگی و ادبی آکنندتعیین

را نیاز ندیادآ « / ت ورات محلی و بومی از مفهوم ارزش ادباییرای  محلی/ از  مله» هألمس

 ( . 636)همان:  گیردنمی

مورد نظر فی  آن اسات کاه فروکاساتن ادبیاات باه داساتان  هبه زبان هرمنوتیکی  نکت

تعبیر و فهم نادرست از فعالیت فهام و  و محتوای آن  به سوءِ 3یدآ گرفتن موضوع یالی و ند

 ه. پاسخ فی  در موا هه با این تردید که نتیجا(631 )همان: یودتفسیر متون ادبی منجر می

هاای متفااوت گرایی نیست این است که قرا اتنقد ادبی مبتنی بر واکن  چیزی  ز نسبی

ها فقا  در ساطح ها از لحاظ واکن  تفاوتی ندارند  بلکه تفاوتآثار ادبی در سطح توصیف آن

هاای فی  بر زبانمندی )و نه روانشناسای(  گاام تأکید (.665)همان: کنندارزیابی آثار بروز می

 (.663)همان: آیند دریافت در باب نقد ادبی به یمار می هارزیمندی در تحول نوعی نظری

                                                           
1. Totalisierung 
2. Sache 



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی فرزاد بالو      15

 

 ؛ گذاراز نظریه به نقد ادبیهرمنوتیکی گادامر هفسیر در اندیشاعتبار یابی ت -2-6

 باه نظریاه بار مبتنای و مندنظام ادبی تمیی نقد»اگراین تعریف از نقد ادبی را بپذیریم که 

  ( 15: 1631)پاینادآ  « ادبای اسات متاون  ملاه متاون از اناواع تلاویحی معانی تبیین منظور

مش نظامند در  هت تبیین ر داد یاا ت نیز  بنا به رسالتی که دارد  یعنیهرمنوتیک فلسفی 

داری باا یود و پیوناد معناابرکشیدآ می ای فلسفی  تا مقام نقد ادبینظریه هفهم بر پای هواقع

فعاالیتی »کناد: ییاد مایأکه تعریف ریکور از هرمنوتیک ایان ادعاا را تچنان کند.آن پیدا می

ی و آیکار ساا تن ساطوح فکری که مبتنی است بر رمزگشایی معنای پنهان در معنای ظاهر

 هباه نقطا امری که پالمر از آن (.131: 1613)ریکور  « های تحت اللفظیداللت ضمنی در داللت

این (. 11: 1611پالمر  )کند مشترک نقد ادبی و هرمنوتیک در رمزگشایی اثر انسانی  تعبیر می

نخساتین »د: یاوهارلناد یاادآور مای میان نظریه و نقد تا  ایی هسات کاهناگستنی  تمزم

 غیرنظاری ادبای اند آن است که  نقدهای ا یر به صورت معیار درآمدآدیدگاهی که در سال

 هااارزییابی یا مدارترین تفسیرهامتن و نقد هاییک  ترینعملی پشت در یحت و ندارد و ود

 . (3) (11: 1613)هارلند  « استیدآ پنهان نظری ضمنی هایداللت و هاانگایت هم 
پندارند: هرمنوتیک فلسفی فاقاد متار و معیااری ای که چنین مین رو  بر مف عدآاز ای

برای درستی یا نادرستی تفسیر است  گادامر برای درستی یا نادرستی تفسیر دو معیار ارا اه 
کند. به نظر نگارندآ  یکی از حلقه های ات ال نقد و هرمنوتیاک فلسافی درسات هماین می

گاردد و هرمنوتیاک گذاری مطرح ماییزانی برای داوری و ارزش است.  ایی که معیار و م
 یود: فلسفی در مقام نقد عملی ظاهر می

یاک تمامیات  همثاباباه درستی تفسیر این است که ماتن اولین معیار درونیِ  -2-6-1
ت یاود و ماهیات موضاوع ماتن  مر عیات و هاداییافته در نظر گرفته مییکپارچه و کمال
ماتن احسااس  آکه لزومی در ار اع به عقاید و افکاار نویساندآ دارد بی آن وانندآ را بر عهد

دایات هرمناوتیکی فلسافی  گاادامر  بنیااد و یارط  هار فهمای را پای  هدر حلق»گردد: 
چه که وحدت معناا را یافتگی بیانگر آن است فق  آندایت کمالداند. پی می 1یافتگیکمال

یافتگی آن  وانیم هموارآ کمالزمانی که متنی را می فهم است. بنابراین کند قاب تثبیت می
فهام گیریم  صرفاً زمانی که ثابت یود این فرض ایتباآ است یعنی ماتن قابا را مفروض می

تاوانیم کنیم برای کشف اینکه چگونه میکنیم و تمش مینیست  ما نسبت به متن یک می

                                                           
1. fore- conception of completeness   
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درساتی باه این است که استفادآ از آنها بهبه چیز مهمی که باید تو ه دایت آن را اصمح کنیم. 
کناد  از ایان رو  یافتگی تماامی فهام ماا را هادایت مایفهم کمالفهم محتوا بستگی دارد. پی 

یاود. ناه تنهاا  واننادآ یاک وحادت مانادگار معناا را متنی  اع تعیین می هوسیله همیشه ب
اساتوار هادایت  آات فرارونادانتظاار هوسایله فهمیادن  با گیرد  بلکه عموآ بار آن مفروض می

 .  (Gadamer,2004: 294)یود یود نایی میچه که گفته میرتباط با حقیقت آنا یود که ازمی
 آزماودن یارط عناوان باه را ماتن حقیقت باید یافتگیکمال دایتپی  مفهوم با مطابق

 باه را باناهطلفرصت و گرایانه ذهنیت فهمی که هاییداوری پی از و کرد ها فرضداوری پی

یاا  ماتن مر عیات پاذیرش مساتلزم مناسب هرمنوتیکی فهم پس .دیکش دست آورندمی بار
 حقیقتی دارا آن متعلق یا موضوع که پذیردمی موقت طور به هرمنوتیکی فهم و است دیگری

 متعلاقر با را چیازی هر که دهدنمی ا ازآ ما به رو  این ازت. اس هنجاری یا مر عیت ممکن

 باا بایاد ماا فهام و بایاند حقیقت این با متناسب باید ما تفاسیر کنیم بلکه ی تحم  ود فهم

و اعظای  و  نیاا  باه نقا  از ایازدیWarnke, 1987 :87-88) بایاد سازگار متن تمامیت و وحدت

1636 :15.) 
چه که در نهایت اعتبار درونی تفسیر را در نسبت میان فهام و آن  دومین معیار -2-6-2

کند یکی از مفاهیم اساسی هرمنوتیک گادامری اسات. یعنای د و تجویز میییأموضوع فهم ت
در نظار  .های نادرستداوریدرست از پی  هایداوریپی  در تشخیص 1زمانی هق  فاصلن

 کند می پیدا و آدمی بدان تشخص مندی با ذات بشری پیوند  وردآگادامر  از آنجا که تاریخ

اساس دیادگاآ گاادامر  بر(. Gadamer, 2004: 301) نیست پذیرتاریخی امکان هفاصل بر غلبه
آمیازد. گذیته و آیندآ با هام در می اثرگذار قرار دارد؛ آنجا که افق هر فهمی در بستر تاریخِ
ر  معتقد بود حاص  فهم کساانی کاه در زمانی میان موضوع و مفس هگادامر  با ایارآ به فاصل

کند و این تاریخ د میاند  تاریخ متن را ایجاا اثر بودآتاریخی  در پی فهم آن متن ی هآن فاصل
آگااهی باه لحااظ تااریخی اثار »گذارد؛ آنچه او تاریخ اثرگذار یا ر آن نیز اثر میدر فهم مفس

 (.311: 1611)واعظی  است  واندآ« پذیرفته

رتبااط زمانی و تاریخی ا هکه با فاصل از نگاآ گادامرفهم فرآیند  مهم درهای یکی از مؤلفه
 داوریالذهن و بادون پای مفسر  الی گاآوی  هی  نظر درداوری است. پی  کنند پیدا می

 داوری همااراآ اسااتفهاام  همااوارآ بااا پاای  رو  از ایاان یااود؛بااا اثااری موا ااه نماای
(Gadamer,2004: 272) . دور هرمنوتیکی مطابق باا تلقای آن در هرمنوتیاک اینجاست که

                                                           
1. temporal distance  
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ری در ر اداد فهم و فهم بارای هار مفسا؛ یعنی  دور میان پی کندفلسفی عینیت پیدا می
 ری از آن گریز و گزیری ندارد. یود و هی  مفسفهم حاص  می

یود  پرس  مهمای کاه فهم محسوب می داوری  امری گریزناپذیر در هر واقعهحال که پی      
تواناد باه سارات ماتن داوری مایری با هر پی یود  این است که آیا هر مفسدر اینجا مطرح می
هاای درسات داوریپی کند: دسته تقسیم می ها را به دوداوریگادامر  پی برودش در این راستا  

ا بارای حا  اما داند.فهم می های نادرست. اولی را منشأ فهم و دومی را مو ب سوءِداوریو پی 
کناد. را مطارح مایزماانی  های درست از نادرسات  فاصالهداوریمشک ِ تشخیص و تمییز پی 

را در هرمنوتیاک « نقد» همسألتواند زمانی است که می اغلب فاصله: »نویسدبارآ میگادامر در این
از  -کاه مولاد فهام هساتند- هاای درسات راداوریتاوانیم پی که چطور میح  کند؛ یعنی این

 هرو  فاصالایان از ؛(ibid: 298)« تمیاز دهایم -انادفهم که مو ب سوءِ- های نادرستداوریپی 
دهاد تنها ر  ت می زمانی نه هفاصل»زمانی از نظر گادامر هم نق  منفی دارد  هم نق  مثبت. 

محاو گردناد  بلکاه باعاث   هایی که وا د طبیعتی  ااع و محادود هساتندداوریکه آن پی 
پیادا  که هساتند  طوریآورند  ظهوری یفاف  آنو ود می هایی که فهمی اصی  را بهگردد آنمی
های  اود را باا ماتن فرضها و پی از این رو  مفسر باید پرس  .(6)(11: 1615)بمیشر  « کنند

های  ود منطباق ها و پرس دانستهانتظارات  پی  بر عمیق  راکه متن تطبیق دهد  نه آن
و  ها و عمیقدانستهی پی پیوستههمی بهاگر این سلسله» صورت سازد؛ چرا که در غیر این

ها را  هت تفسیر و فهم درست از نظر دور بداریم  آنگااآ انتظارات و ضرورت منق ح کردن آن
ناممکن و دور از واقع نخواهد بود که کسی از متن فلسافی پاساخ تااریخی بخواهاد و یاا در 

 .(31: 1611)یبستری  « متن تاریخی پاسخ فلسفی بجوید

 
 گیری نتیجه -5

نوتیکی باا نقاد ادبای در ایان پاژوه  ت دو رویکرد اصلی هرمم  در باب نسبأچه که از تآن

محور  و هم رویکرد هرمنوتیکی فلسافی آید این است که هم رویکرد هرمنوتیکی مؤلفمیبر

گاذاری قرابات و نزدیکای بسایاری نقد ادبای و ارزش آو هم رویکرد هرمنوتیک ادبی با حوز

هاایی های برای تفسیر یاا روشروش هارا محور و ادبی  با تو ه به دارد. در هرمنوتیک مؤلف

باارای تعیااین اعتبااار تفساایر  و بااا ت ااریحی کااه  هاام یاامیرما ر و هاام هاارش و هاام 

های ادبی به نقد ادبی دارند پیوند هرمنوتیک و نقد ادبای صاراحت و یافافیت هرمنوتیسین

فهام  هقعاجا که در هرمنوتیک فلسفی کانون تو ه توصایف واکند. اما از آنبیشتری پیدا می
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که هرمنوتیک فلسافی در رغم آنعلی یابد. اما نشان دادیم کهظاهر نقد  ایگاهی نمیاست به

همچون کانات -رویی برای  وان  متن نیست اما گادامر با نگاهی تیزبین و دقیق  هپی ارا 

گاام  هنرمنداناه باهفهم را گام هواقع فرایند -کندکه فرایند ینا ت از ینا ت را ترسیم می

  حااکی از آن اسات کاه  باه تعبیار فهام هسا ت تبیین واقعکند. ژرفبیین و توصیف میت

کاه نبایدهایی مترتب است  ادا از این قواعد  و بایدها و دامر  بر فرایند فهم همچون بازی گا

های مهمای بارای زمانی  مؤلفه هیافتگی متن و فاصلدایت کمالدو معیار درونی یعنی پی 

 یوند.     ر معتبر و نا معتبر محسوب میقضاوت درباب تفسی

 

  نوشتپی

انتقادی با هرمنوتیک فلسفی  ههرمنوتیک ادبی  در موا ه آ  یکی از بزرگان حوزپیتر سوندی-1

-مایو کارکردی کاربردی  تأوی قواعد و معیاری برای  آن را فاقد –که درگیر تحلی  فهم است-

که ممحظه ید  انتقادی و تاریخی باید  بلکاه بایاد نانیناسی نوین  نه تنها باید  چتأوی : »داند

عملی مبتنی بر تعیین نوع ادبی هم باید  نخست باید عملی باید  بادین معنای کاه کااربردی 

یناسای چناان درگیار تأویا . از نظار ساوندی  (33: 1631)« را هدایت کند تأوی باید و عم  

مقادم بار چیازی بداناد کاه روزگااری  است که  اود رااست که چیزی نماندآتحلی  فهم یدآ

ای ماادی بارای قواعاد و معیااری است  یعنی  ود را باالتر از آن بداند که نظریهکارکردش بودآ

 . (65-33 )همان: باید تأوی 

ی در نقاد کناد حتاایارآ می تأکیدبه  های نقد ادبی معاصرنظریه تایسن در کتاب الب است که  -3

فعال مایشاء نیست و هر تفسایر و  وانشای کاه مطاابق باا انتظاارات و  واکن   وانندآ هم   وانندآ

گذاری فهم درسات و ت؛ یعنی سنجه و معیاری برای ارزشتوقعات با او باید  مو ه و مورد تأیید نیس

ادبی  وقتی به بخ  مربوط باه نقاد واکان   هبسیاری از دانشجویان مبتدی نظری» .ناقص و ود دارد

هاا های آنر اینکه واکن کنند  یاید چون از ت واس آسودگی و  ویحالی میاحس  رسند وانندآ می

پندارند که نقاد یا یاید مید؛ آینبه و د می  قدر مهم هست که کانون تو ه تفسیر ادبی قرار گیردآن

واکن  مان اسات   - به هر یک اممکن نیست ایتباآ کنم چون تفسیر من »واکن   وانندآ یعنی 

بگذارید  بر بد را همین حاال به یما بدهم. واکن  یما به یاک  .«اند آن را رد کندتوپس استاد نمی

تواناد نااقص یاا باه نسابت واکن   وانندآ که مورد بحث ماست  مای همتن ادبی  بسته به نوع نظری

واکان   هتر تشخیص دادآ یود. حتی هنگامی کاه یاک   اصای از نظریاهای دیگران ناقصواکن 

ورزد  ا نامناساب( اصارار ماییانادرسات  )یاا  ود چیزی تحت عنوان واکن  ناقص وانندآ بر عدم و

اباراز واکان  نیسات  بلکاه بایاد واکان   ودتاان باا  اًآن نظریه صارف آیما در مقام پژوهند هوظیف
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: 1611)تایسان   تواند ایراد دایاته بایادحلی  کنید و این تحلی  است که میهای دیگران را تواکن 

331). 
را باه بیاان تمایزگاذاری  ادبای ههرمنوتیک فلسافی و نظریاف   پنجم کتاب   سهایمرواین -6

رویانی وارد قلمارو دهاد کاه باهغیر صحیح ا ت ااع مای تأوی  صحیح و تأوی گادامر میان 

کناد می تأوی ی به معنای دقیق کلمه  با آنچه تأویلهر »یود. در نظر او  گذاری و نقد میارزش

نیست اال در صورتی که به این هر دو صافت  تأوی   تأوی همسان است.  متفاوت و در عین حال

نیسات بلکاه متنای  تأویا کند )به معنایی( همسان نبایاد  می تأوی مت ف باید. اگر با آنچه 

کند )به معنایی( متفااوت نبایاد می تأوی است که به متن اول ربطی ندارد  واگر با آنچه   دید

 « اامع دو قطاب اسات تأویا ونویاتی از آن اسات. پاس مفهاوم ی از متن نیست بلکه رتأویل

کوتاااهی دایااته بایاایم بااه قضاااوت و  آاگاار بخااواهیم ایااار .(161: 1611)واینسااهایمر  

اسات فلسفی انجام دادآ یکهرمنوت آترین چهرهایی که گادامر  ود به عنوان بزر گذاریارزش

هاای اثار جا که باه تباریناسای ویژگایپردا ت. آن حقیقت و روشظر او در توان به رای و نمی

یانا تی  عاموآ بار پاردازد و باا نقاد و داوری ارزشکمسیک در آرای وینکلمان و درویزن می

گویاد کاه عباارت اسات از حالات تشخص سبکی و قدمت زمانی از عن ار ساومی ساخن مای

کاه در هار   (to a notable mode of being historical) ی از هساتی تااریخی باودنتو هقاب 

البتاه ایان  .(Gadamer, 2004: 287) گرددهای متفاوت و متنوعی از آن آیکار میع ری  سویه

کاه ورزد. چنانمای هستی تاریخی چنان ظرفیتی دارد که در برابار نقادهای گونااگون پایاداری

 است اثر کمسیک مانند سایر متون نیست که همچون پنیر سویای زبانی واینسهایمر ایارآ کردآ

آوری انتقادی هر توصیفی تن در دهد بلکه قدرت تأم  انتقاادی را زیار به طور منفعمنه به عم 

  .(131: 1611)واینساهایمر  « گیردباز ویان  وی  را به پرس  می»تر آنکه برد و مهمؤال میس
مکالماه و در  هبه تعبیر دیگر  حقیقتی در این دسته از متون هست که موا هه با آن  سرچشام

یاود و ای پویاا میزیرا مخاطب با ماتن وارد مکالماه. (111: 1631)احمدی  هایت  دانایی است ن

هاای تاوان نقاد و تحلیا مای .(153: 1636)گروندن   یوددگرگون یدآ از این گفتگو  ارج می

را  ادبیاات و فلسافه در گفتگاوریلکه  هولادرلین و گوتاه در کتااب  هرمنوتیکی گادامر از ایعار

  .(1611گادامر  نک. )دانست  تفسیر و نقد آگری از ورود هرمنوتیک فلسفی به حوزیاهد دی
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