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 چکیده

ارچوب هزبان معاصر ازجمله متفکرانی است که در چ فرانسوی ةپل ریکور متفکر برجست
کوه اوامل    کون   یوا  موت   ازثر ایفوا کوردا اسوتت کتواب     ؤسنت هرمنوویککی نشیوی مو   

ارچوب هو آثواری اسوت کوه در چ    ةم است در زمر 1970 ةمشاالیی از وی در ده مجموعه
 ةفهم استت مشالو  قابلکر یف ةگری اخالقی و سکاسی در عرص گذار او از نشد متنی به کن 

های ریکور و بازاناسی جایگاا ایو  کتواب در    مل در اندییهأبا ی ،آن است که حاضر بر
منتیر « ایدئولوژی، اخالق، سکاست»که با عنوان  را فارسی بخ  سوم ای  اثر ةیرجم ،آن

آن دااته باادت  ةآن، نگاهی انتشادی بر ای  کتاب و یرجم ةو برپای کندادا است بررسی 
ای  کتاب رویکرد و نشد ریکوور بور متفکرانوی چوون هگول،       ،که بحث خواهد اد چنان

فکوری او   هوای  زمکنهاز  یواند یصویری فراگکر دارد که بررسی آن می و وبر را دربر ،هوسرل
های مختلو    یفکر ریکور در دورا ةدست دهدت بر ای  اساس، ضم  معرفی نشاط برجست به

واردا بر اثور   ینشدها های مختل  کتاب یوضکح دادا خواهد اد و درنهایت، فکری، فصل
 اودت برامردا می
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 مقدمه. 1

ثکر أاوناختی و یو   ویژا بوا چورخ  زبوان    در قرن اخکر و به هیفسکر هرمنویککی در فلسفسنت 
و  ،متفکرانی مانند فردری  نکچه، ماریک  هایدگر، هانس گئوور  گوادامر، زیگمونود فرویود    

ای را یاحدود زیادی رهورو   قارا ةدیگر متفکران یفسکری موردیوجه جدی قرار گرفته و فلسف
 خوی  کردا استت

هرمنوویککی و بوا    ةگکری از دستاوردهای فلسوف  ور ازجمله متفکرانی است که با بهراپل ریک
 ةو اندییو  ،اجتمواعی  ةهای مختل  علوم انسانی، ازجمله ادبکات، فلسف کارگکری آن در حوزا به

 ةمودرن درانداختوه اسوت و بوا ارائو      ةمعکارها و اصول فلسفپنجة و نشد ادبی، پنجه در  ،سکاسی
سواخته   را بورای یحوول فکوری و عملوی همووار      ها راا نظریات بدیع در هرکدام از ای  عرصه

 های اخکر بسوکار گسوتردا   های او در علوم انسانی در دهه ی اندییهاثرگذار ةرو، دامن استت ازای 
 یوا  موت   ازمکان، کتاب  ای  بررسی انتشادی قرار گکردت دردقت مورد بودا است و الزم است به

 در ی: مشواالی کرهایفسو  ةمعارضو ای بر کتواب   خراؤم منزلة که به ،(From Text to Action) کن 
اوود،   ( اوناخته موی  Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics) کوک هرمنوی

 ةگکوری از پیوتوان   یفسکر را با بهرا ةخر او دربارأهای مت ازجمله آثار ریکور است که دیدگاا
کنودت موت  اصولی     و گادامر ارائوه موی   ،فکری و فلسفی متفکرانی مانند هگل، هوسرل، وبر

آن بوه زبوان    ةمنتیر ادا است که نخسوتک  یرجمو   1986کتاب به زبان فرانسه و در سال 
در  ی: مشواالی کرهایفسو  ةمعارضو کتواب   ةگکردت مت  اولک صورت می 1991انگلکسی در سال 

انگلکسوی آن در   ةبه زبان فرانسه منتیور اودا بوود و یرجمو     1969نکز در سال  ککهرمنوی
هموت مجکود اخگور     فارسی کتاب موردبررسی در ای  مت  که به ةمنتیر ادت یرجم 1974

و  ،ایوپکوا  ایودئولوژی، مشاالت بخ  سوم کتاب است که عنووان   ااملفشط ارائه ادا است 
مطوول   ةمشالو پون   را بر یارک خود دارد و اوامل   (Ideology, Utopia, and Politics) کاستس

، «علووم و ایوودئولوژی»، «بکناذهنکووت ةدیوودگاا هگوول و هوسوورل دربووار»اسووت کووه عنوواوی  
گکوردت   را دربر موی « اخالق و سکاست»و  ،«ایدئولوژی و ایوپکا»، «هرمنویکک و نشد ایدئولوژی»

هوای پول    اندییوه  ةریچوارد کرنوی دربوار   ای از  ها، مترجم در ابتدای کتاب، مشاله بر ای  عالوا
پل ریکوور: جدود مکنوروا     ةدرباراز کتاب وی با عنوان « مکان ایدئولوژی و ایوپکا»ریکور با نام 

(On Paul Ricoeur: The Owl of Minerva افزودا است و هوم )   ةدربوار » ةمشالو  ةچنوک  یرجمو 
 را از بخ  مشدمایی کتاب آوردا استت« ویلأی

اودا در ایو  کتواب     هوای عرضوه   است که با نگاهی انتشادی به دیدگاا حاضر بر آن ةمشال
نکوایی   نخسوت دست دهدت بر ایو  اسواس،    های ای  متفکر بزر  معاصر به یبککنی از اندییه
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اودا در   با ییریح مباحث ارائوه  ،اود و درادامه ریکور و آثار مختل  او بکان می ةفلسف ةدربار
 خواهود  ها رواو   که از بحث چناناحث ارائه خواهد ادت ای  مب ةکتاب، بحثی انتشادی دربار

پایوان   ارچوب سنت هرمنویککی چونان یعواملی فراگکور و بوی   هاد، ریکور که یفسکر را در چ
گکرد، بور آن اسوت کوه در ایو       نظر می و فضای ظهور و خوان  مت  در ،مکان خوانندا، مت 

ثر، در درک برخوی  ؤو موارکس، بواوجود نشو  مو     ،راا متفکرانی چون هگل، هوسورل، وبور  
انود و ریکوور یوانسوته اسوت بوا       های کار یفسکر و عمل معنا برروی خود ناکام مانودا  ظرافت

 دتکنها را برطرف  مان ای  نشصهایی مانند روایت و ز لفهؤککد خود بر مأی
 

 متفکری انتقادی ۀمثاب پل ریکور به. 2

فکلسوف فرانسوی معاصر ازجملوه متفکرانوی اسوت     (2005 -1913ژان پل گوستاو ریکور )
 ةچنوک  گسوتر   ثرش در پکونود مکوان هرمنویکوک و پدیداراناسوی و هوم     ؤنش  مو  ةواسط که به
آور  کاوی و نشد ادبی گرفته یا فلسفه و اخالق و سکاست نوام  های  از روان ها و پژوه  فعالکت

آوردا اسوت، موضووم مطالعوه و    نگارش در بهبر آثار متعددی که خود  عالوا ،است و یاکنون
هوا و مشواالت مختلفوی دربواب وجووا       پژوه  اندییمندان دیگری نکز بودا اسوت و کتواب  

( Kaplan 2008: 1) یعبکور کواپالن   و سکاسی یفکر او منتیر ادا اسوتت وی بوه   ،فلسفی، ادبی
نماد چکزهای زیوادی در زنودگی خوود بوودا اسوتت او یوک پرویسوتان فرانسووی، انسوانی          

در دسوت دولوت نوازی، فکلسووف،      کیکدگان دوران جنگ جهوانی دوم  طلب، از زندان صلح
 30مودار  افتخواری مختلو  از بوک  از      ةکتواب، برنود   30مشالوه و   500بوک  از   ةنویسند

علووم انسوانی و ادبکوات     ةالمللی در حووز  جوایز متعدد بک  ةبرنددانیگاا در سطح جهان، و 
هوای هرمنویکوک    یحوول روش »ثر در ؤنشو  مو   ةواسوط  هموفق اد ب 2000است که در سال 

هووای فووراا و انضوومامی   پدیداراووناختی، گسووترش مطالعووات یفسووکر متنووی بووه عرصووه   
 منزلوة  بوه « روایوت  ةو نظریو  ،اسوتعارا  ةکاوی، نظریو  اناسی، یفسکر مت  مشدس، روان اسطورا

 ی را دربور هکم نووی  اخالقو  پدیداراناسی هرمنویککی است کوه مفوا   ةفکلسوفی که برسازند»
نوبول علووم    ةنوام جوایز   که به ،اودهنر و فلسفه  ةجایزا بزر  ککویو در زمکن ةبرند« گکرد می

 (تhttp://www.kyotoprize.org/en/laureates/paul_ricoeurانسانی اهرا است )
یووجهی   قابول مول و انتیوار آثوارش از گونواگونی     أدوران ی هوای ایو  متفکور در    اندییه

خر خوی  در موواردی )ازجملوه در کتواب موردبحوث در     أبرخوردار است و وی در آثار مت
طوور کلوی،    های خوی  نکز مبادرت ورزیدا استت بوه  ای  مشاله( به بازاندییی انتشادی اندییه

 کنند: سلوک فلسفی ریکور را به چهار مرحله یشسکم می

http://www.kyotoprize.org/en/laureates/paul_ricoeur
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ثکرپوذیری از  أ(: در ایو  دوران، ریکوور بوا ی   1950 ةثکرپذیری )دهو أدوران یحصکل و یت 1
 ةو ادموند هوسورل، بوا رویکورد بوه اگزیستانسکالکسوم، د د و       ،گابریل مارسل، امانوئل مونکه

آموزد و پکوند مکان فلسوفه و مسوکحکت را    فلسفی نسبت به مسائل یاریخ اجتماعی روز را می
 ؛کند دوران حکای  بدل می یرطدائمی وی د فراگکر و ةبه د د 
ر دپدیداراوناختی او   ةثکر هوسورل و فلسوف  أ(: یو 1960 -1950دوران پدیداراناختی )ت 2

دقوت زیواد فکوری و فلسوفی، یحلکول       دلکول  ریکور انکارناپذیر استت ریکور هوسورل را بوه  
ر ایو  دوران،  ستایدت او د ارچوب پدیداراناسی میهبندی پکچکدا در چ و صورت ،فرسا طاقت
آزادی و دهود، در   های هوسرل اختصوا  موی   که آثار متعددی را به ارح اندییه بر آن عالوا

 Freedomand Nature: The Voluntary and the( )1966) اختکواری  طبکعوت: اختکوار و بوی   

Involuntary)   گکورد و   اختکواری بهورا موی    از رویکرد پدیداراناختی برای یبکک  اختکوار و بوی
دهودت   انسوانی موردانتشواد قورار موی     ةبه پکوند امر واقع بوه اراد  یوجهی بی ةواسط را به هوسرل

از سونت پدیداراناسوی   همک  امر گامی است درجهت گرای  او بوه هرمنویکوک و جودایی    
 ؛خالص هوسرلی

هوای معنااوناختی زبوان     با ظرفکوت  1960 ة(: ریکور در ده1990 -1960هرمنویکک )ت 3
یوصوکفی بورای یحلکول    و   رواوی یجربوی   منزلوة  اود و هرمنویکک را بوه   کرمستشکم آانا می
اوود   اور  یوا گنواا در آن بکوان موی      ةهوای مختلو  مسوئل    هایی که صورت نمادها و اسطورا

ونود  پک»چوه ضورورت    ارچوب او بوا آن هو (ت در ایو  چ Ricoeur 1960: 1974اناسود )  بازمی
ینهوایی   یابد که پدیداراناسوی بوه   اود و درمی نامد مواجه می می« هرمنویکک و پدیداراناسی

هوا و   قادر به درک امر واقوع انسوانی در یمامکوت آن نکسوت و از درک معنوایی کوه در فورم       
 ؛ماند دی  بکان ادا است  افل میهای نما افسانه
خوود  (: ریکور با انتیار کتواب  2005 -1990اخالقی( )و   سکاسی ةعملی )فلسف ةفلسفت 4
اوود   های خود موی  چهارم اندییه ة( وارد مرحلOneself as Another( )1990) دیگری ةمثاب به

کندت در ای  مرحله است که او یعابکر بودیعی ماننود    سکاسی گذار می ةو از هرمنویکک به فلسف
نی را در ابعواد  کن  انسوا  ةدهد و مسئل هویت روایی و هویت اخصی را موردبحث قرار می

 (تVillaverde 2010کاود ) مختل  آن می

 نظور  طور خالصه بدان ااارا اود، بوه   به ریکور، که در باال ةبه سکر یحوالت اندیی بایوجه
معاصور الزم اسوت مبواحثی     اثرگوذار هوای ایو  متفکور بوزر  و      رسد برای درک اندییه می

درخصو  برخی مفاهکم و مشوالت محووری در آثوار وی ارائوه اوود یوا جدرافکوای کلوی        
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 ةنخست الزم است اندکی درخصو  پکیوکن  ةاو روا  اودت به ای  منظور، در درج ةاندیی
 لمان فلسفی ریکور سخنی گفته اودتفکری و مع

بودان  اوود و خوود وی نکوز     دا موی پول ریکوور اسوتفا    ةیکی از یعابکر میهوری که دربار
 نظور  بوه  (تKaplan 2008: 2اسوت ) « هگلوی و   کانتیِ پسوا »آمکز  است، یعبکر اندکی طعنه را ب
بوه   نظر رسد و انتظوار آن بااود کوه بایوجوه     انگکز به رسد ای  یعبکر درنگاا نخست اگفت می
بورد   و پوک   ،کحهایی که درجهت یکمکل، یصح کانت و افزونه ةهای هگل از اندیی گکری بهرا

 ،بر یعبکری نوکوانتی بااود   آن ارائه کردا است، پس از هگل، حتی بازگیت به کانت نکز مبتنی
در ایو  مسوکر، گوذار از هگول و      و مند اسوت کوه کوانتی بواقی بمانود      اما ریکور خود عالقه

یووان مطورح کورد آن اسوت کوه       پرسیی که موی  حالهای او را نکز مدنظر قرار دهدت  اندییه
   :گوید یعبکری به چه معناستت کاپالن میچنک  

یوانکم عشل، حشکشت، و امر درست اخالقوی   می مانند هگل بر ای  باور است که ماریکور 
مجهوز   هبیری و فلسف ةمل فلسفی دریابکم؛ و مانند کانت باور دارد که یجربأرا ازطریق ی

 ریهوایی نظو   حول  راادهند و نه  دست می های عملی به به اموری پکیکنی هستند که پاسخ
(ibid.)ت 

گکری از مکراث فلسفی البته محدود بوه کانوت و هگول نکسوت و او در آثوارش،       ای  بهرا
 ت او بور دیگر نکز منظور نظور دارد  های فکلسوفان مختل  را درکنار و یطبکق با یک یبکک  اندییه

در  هستیِ میترک یموامی فکلسووفان اسوت و چنوک  اسوت کوه      « حشکشت»ای  باور است که 
در  ،(ت درنتکجوه Perez 2002: 396دسوت اسوت )   های دیگوران بسوکار گیوودا    پذیرش دیدگاا

هوای   کنود کوه از اندییوه    بسکاری از مشاالت خود، از فکلسوفی به فکلسوف دیگر رجووم موی  
سوت کوه   گفتنوی ا حال،  باای کنندت  دیگر را رد می د یا همنده دست می دیگر استنتاجایی به یک

گرایان فرانسووی ماننود فوکوو،     جدی ریکور با ساختارگرایان و پساساختباوجود ااتراکات 
اناسای مدرن، وی را باید ازجهوت   سوژا ةکیکدن انگار چال  ککد بر بهأو دریدا در ی ،بوردیو

هوا   ارچوب سونت هرمنویکوک و پدیداراناسوی از آن   هو ککد بر اولویت معنا و یفسوکر در چ أی
 (تUlin 2005: 885متمایز دانست )

 

 پل ریکور ۀمفاهیم محوری در فلسف. 3

گکوری   ورزی و بهورا  البته باید یوجه داات که ریکور باوجود مراحول مختلو  اندییوه   
ای  های متفکران مختل  درنهایت یک محوور بنکوادی  اندییوه    ها و ایدا فراوان از اندییه
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شت ( نامکود humancapability« )هوای بیوری   یووان  »یوان  و آن چکزی است که میدارد 
 :کند ککد میأی که کاپالن چنان

کواوی در   (، یوا کواوش در روان  1950) آزادی و طبکعتاز پدیداراناسی متشدم ارادا در 
( 1990) دیگوری  ةمثابو  خود بهماهکت نفس در  ة(، یا مطالعه دربار1965) فروید و فلسفه

جوو در  و (، جسوت 2004) حافظوه، یواریخ، فرامواوی   یا بررسی حافظه و فرامواوی در  
 ت(Kaplan 2008: 3) یمرکز آثار ریکور بودا است ةنشط های بیری هموارا یوان  ةسئلم

زنود   ل  کون  سور موی   ؤم ةمثاب هر کنیی که از انسان به دربر ای  اساس، مفهوم یوان  
 دیگور در پکونود قورار    خالق را با یوک ا ةو فلسف ،اناسی فلسفی، زبان ای است که انسان لفهؤم
 (ت.ibidدهد ) می

کوانتی   ةاختکوار کوه در فلسوف   ارچوب اسوت کوه ثنویوت مکوان اختکوار و نا     ههمک  چدر 
گرددت ریکور در یبکک  ای  امور یووان  را در    ریکوری مستحکل می ةاود در انگار می میاهدا

 یبررسو ( consentیوابی )  و وفوق  ،(motion(، حرکت )decisionیصمکم ) ةارچوب سه مشولهچ
یووان میواهدا    موی  یرککبی از اختکار و نااختکار را ای  سه مشوله که در و با ااارا به ای  کند می
کوه هور    ایو  اسواس، درحوالی    دت بور کن میککد أمکنه ینش  قصدمندی انسان در ای  ز بر کرد،

رود،  یصومکم انتظوار موی   از کون  مورد ای اسوت کوه    یصمکمی در انسان محودود بوه نتکجوه   
 بورای یحشوق یصومکم را بایود در     های فکزیکی بدن در حرکت محدودیت بیری به ضرورت

ارچوب هو یوانود در فراینودی دیوالکتککی در چ    نظر داات که خود ای  محودودیت نکوز موی   
یور   نمون اود که پک  ادن حرکتی را ها به طبکعی آگاهی و خواست برای  لبه بر محدودیت

از و امکوالی  بودنِ نکو  گکری، م  با درمعرض در یصمکم (24 :2007هال )بکان   بهنمودت  نامکسر می
اووم؛ در یحورک بوا اینرسوی بودنی       کننود مواجوه موی    سوی انجام کاری هدایت می که مرا به

هوایی را یجربوه    یوابی اسوت کوه ضورورت     افتم، و در وفوق  یشال می مواجهم که دربرابر آن به
 سازدت که کن  ممک ِ مرا محدود می کنم می

« منودی  زموان  ةیجربو »یوا  « نزموا » ةیابد مشولو  دیگری که برای ریکور اهمکت می ةمشول
 ةو درمجمووم سونت فلسوف    ،استت ریکور یوجوه بوه ایو  نکتوه را بوه هوسورل، هایودگر       
از ، ارچوب سونت فلسوفی  هپدیداراناسی هرمنویککی مدیون است و بر آن است که در چ
زموان  »پاسوخی بورای پرسو      ،ارسطو و آگوستک  گرفته یا کانوت و هوسورل و هایودگر   

است و یالش وی بر آن است که نیان دهد ضرورت یوجه به یمایز نیدا  ارائه  «چکست؟
سوو، و مفهووم پدیداراوناختی زموان      اوناختی ازیوک   و ککهوان  ،مکان مفهوم عکنی، فکزیکی



 243   ... در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛

 ةیبککنی مکفوی از یجربو   ةارچوب، مفهوم عکنی نایوان از ارائهدیگر استت در ای  چ ازسوی
 ةیوانود یجربو   موی فشوط  کوه   به آن بایوجهدیگر، مفهوم عکنی نکز  سویا از زمان استت ازسوژ
اوناختی خواهود    بنکادی برای فهم عکنی و ککهان ةدهد، نایوان از ارائ منفرد را پوا سوژة 
 (تTeichert 2004: 176بود )

ککود دارد، و بورای نواوتار حاضور از     أحال، از مشوالت دیگری کوه ریکوور بور آن ی    باای 
چکوزی منفعول دربرابور     استت برای ریکور، مت  صرفاً« مت »ای برخوردار است،  اهمکت ویژا

خوانندا نکست و حمل معنا و ضرورت یفسکر برای درک آن ازجمله امور مهموی اسوت کوه    
« موت  چکسوت؟  »مهوم   ةکنودت ریکوور در مشالو    مالت خوی  را بدان معطووف موی  أریکور ی

، بردااوت  ارچوب ایو  کوار  هو کنود و در چ  (، یوجه خوی  را به ای  امر معطوف می1981)
 کندت را نکز عرضه می« یفسکر»و « یبکک » ةخود از دو مشول

ایو    اموا آیوا  ، نگارش ثابت ادا بااد ةواسط در یعری  او، مت  همانا گفتاری است که به
آیوا هور نواوته،     ،دیگور  عبوارت  به ؟ای را در دل خود دارد ای گفته بدان معناست که هر نواته

رسد ریکور با ای  یعبکر موافق است و نواوتار را   نظر می طور بالشوا، نوعی سخ  است؟ به به
بخیود کوه آن    اما نواوتار هنگوامی گفتواری را ثبوات موی      ،داند یداوم سخ  می ةکنند یضمک 

دهد کوه   می گکردت ای  نیان ار جای سخ  را میسخ  )گفتار( بکان نیدا بااد، درواقع، نوات
یعنوی مکوان    ؛نبااد خ  پکیکنی محدودرونویسی از یک س یک مت  هنگامی مت  است که به

آیودت فراخووانی    مکوان موی    جا پای خواندن به تشکمی باادت ای مس ةنواتار و معنای گزارا رابط
خوانودن  و   نواوت   ةسوازدت رابطو   قادر موی « یفسکر»گو از و نواتار برای خواندن ما را به گفت

نواوت  و نویسوندا در هنگوام     ای متشابل و دیالوگی نکستت درواقع، خوانندا در هنگوام  رابطه
سازدت یمایز مکوان ایو     ها را منتفی می ند و ای  امکان برقراری دیالو  مکان آنا خواندن  ایب

سوازدت بودی  قورار، نواوته دو      موی  برقرار «نواته» ،ها نکست که اریباطی مکان آن ،را دو کن 
پندااوت    منووط بوه موردا    رو، خووان  موت    کندت ازای  اعام نویسندا و خوانندا را برقرار می

 (تibid.: 145-147) ل  آن استؤم
پوردازد و   جا به بحث موقعکت مسوتشل موت  درمشابول سوخ  موی      درواقع، ریکور در ای 

در ، دنکوای موت    ةوسوکل  هالیعام قرارگرفت  دنکای پکرامونی ب اود که بحث از یحت یادآور می
 آورد: امکان را برای ما فراهم میدو  ،علم خواندن

روابوط   یبکوک  صوورت بوه    نظر بگکریم که درای  جهان در ل  و بیؤم ای بی را ابژامت   ت1
 درونی ساختار آن خواهکم پرداخت؛
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کنکمت درحالوت   یفسکررا   را دوبارا به سخ  بکاوریم و با ایجاد اریباط زندا با آن، آن  آن ت2
دهد و مت  را فوار  از   و در حصر ای  مکان قرار می« مکان مت »نخست، خوانندا خود را در 

نگردت ای  کار مشکود   درون دارد و بکرونی ندارد می فشطاکل چکزی که  دنکای پکرامون آن و به
کنود و   موی  ها( رگفتار )درمشابل عالم و درمشابل فرد دیگر ةزیرا ما را از استعالی دوگان ،است

بر علوم طبکعی نکسوت، بلکوه    کند، ای  یبکک  دیگر مبتنی یبککنی از مت  را فراهم می ةامکان ارائ
 (تibid.: 152-154) بر زبان است مبتنی

داردت  آن ای یکاملی و متشابول بوا   رابطه یفسکر موردنظر ریکور، درمشابل یبکک  نکست، بلکه
 ید:وگ   میجا از دو طریق خواندن سخ ریکور در ای 

طوبِ  ارویکرد یبککنی؛ که همانا خواندن مت  با یعلکق ارجام آن به جهان بکرونوی یوا مخ   ت1
 گو است؛ سخ  ةسوژ
آوردت ایو  رویکورد هودف اصولی خوانودن را       رویکردی که مت  را بوه سوخ  درموی    ت2

و بوه دیگور چکزهوا )خوانودا اودا       سازد، چراکه مت  چکزی درخودبسته نکسوت  برآوردا می
کنود و   جا به اثر چارلز ساندرز پکرس رجوم می سوی خوانندا( گیودا استت ریکور در ای از

آن با عوک ، کوه    ةارح یا یعریفی از نیانه در رابط ةمثاب از وی )به «interpretant»با ذکر مفهوم 
 ها مکوان  کمک اجتماعی از یجربه را ینها به interpretant ةخود یک بکان نمادی  است( ایحاد ابژ

دادت  های سواختاری یشلکول   یوان به نیان داند که ای  یجربه را نمی گویندا و انوندا ممک  می
اوود، مثلثوی    موی  مکوان نیوانه و عوک  نموودار     ةرابط ها، که در interpretant ةگیود ةمجموع

یووان در   سازدت میابه همک  مثلث را می را نمایان می interpretant و  نیانهو   اریباطی مکان عک 
د؛ بدی  اکل که عک  همانا خود مت  است، نیانه معنوای عمکشوی اسوت    کرمت  نکز میاهدا 

 ازطریوق ند کوه  ا های یفسکری ها زنجکرا Interpretantو  ،اود که با یحلکل ساختاری آاکار می
گکوردت در   روی خود، انجام موی عنا برکار م لةمنز اجتمام یفسکری و درکنار پویایی خود مت ، به

کنودت   بعودی عمول موی    های Interpretantبرای  «سنت» منزلة به interpretantای  زنجکرا اولک  
کوردنِ یاحود     اناسی استفادا از ای  مفهوم یفسکر )برمبنای نظر ارسطو و پکرس( همانا  کرروان

دادن خوود در مووقعکتی    جایمفسر همانا  ممک ِ مفهوم یفسکر استت بر ای  اساس، یفسکر نزد
اما باید یوجه دااوت   ،اند ادا ازسوی مت  متمایز گیته یفاسکر یشویت ةرابط ةوسکل هاست که ب
کنار گذااته نیدا اسوت، بلکوه آخوری  گوام در     « یخصکص ةمثاب یفسکر به» ةجا اید که در ای 

یخصوکص  و   ت ایو  یفسوکر  هرمنویکک درکل، همانا وساط ةاما نظری ،قوس هرمنویکک ماست
هاسوت کوه بوه کوار موت  بورروی خوودش یعلوق دارد،          interpretantای از  مجموعه ةوسکل هب

 ت(ibid.: 157-163) بخواهی نکست جا هرگز دل درواقع، یخصکص در ای 
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نقدمحتوایي1.4
 ةریکور دوموک  کتواب ریکوور در حووز     کن  یا مت  ازیر ذکر اد، کتاب  که پک  گونه همان
به زبان فرانسوه   1986بار در سال  پدیداراناختی است که برای نخستک و   هرمنویککی ةمجادل

ازسووی انتیوارات دانیوگاا     1991لکسوی آن نکوز در سوال    گان ةمنتیر اود و اولوک  یرجمو   
بخ  ینظکم ادا اسوت کوه    سهدر  ،که ااارا اد چنان ،وسترن انتیار یافتت ای  کتاب نورث

ای از  مشالوه  ةعوالو  کتاب( بوه  ةای از مشدم راا مشاله هم را )به  بخ  سوم آن ةمجکد اخگر یرجم
ریکور یرجمه و ازسوی نیر چیمه منتیر کردا اسوتت چوان نخسوت     ةریچارد کرنی دربار

و یوواکنون چووان دیگووری از آن  اسووت 1395فارسووی مربوووط بووه زمسووتان  ةانتیووار یرجموو
 نگرفته استت صورت

کند جایگاا پل ریکوور را   بخ ، یالش می سهکویاا خود، در  ةدرابتدا، مترجم در مشدم
او بوا دیگور متفکوران ایو  سونت       ةای میخص کند، سپس با مشایسو  در سنت فلسفی قارا

کنود و   میای است از دیگر فکلسوفان معاصر برجسته  انتشادی او را که ممکزا ةویژگی اندیی
کنودت   موی طور کلی یبکک   ادا را به مشاالت یرجمه کن  یا مت  ازعرفی کتاب با م ،درنهایت

خوود سوعی در معرفوی     ةباید گفت اگرچه ای  یالش مستحسنی است که مترجم در مشدم
معرفوی   اندییه و اندییمند دااته بااد، حجم بسکار کم مطالب در ایو  بخو  نوه عموالً    

مناسوبی بورای    ةدهود و نوه مشدمو    دست می های او به میخص و مکفی از ریکور و اندییه
ادا  که مشاالت یرجمه به ای  ها، بایوجه بر ای  خوانندا است که به مت  ورود پکدا کندت عالوا
گکرد، انتظار آن است که مترجم در ایو  بخو     یک بخ  از یک کتاب مفصل را دربر می

اسوت و   هموه ندانسوت  یرج ةهای مختل  کتاب را اایسوت  چرا مت  بخ  ،یبکک  کند که اوالً
خصی در سفانه هکچ یوضکح میأچرا بخ  سوم برای یرجمه انتخاب ادا است که مت ،ثانکاً

 اودت ای  زمکنه ارائه نمی
عنووان نویسوندا بور خوود دارد،      که عنوان کتاب نام پل ریکور را بوه  برای ، درحالی عالوا
جملوه  کوه کرنوی از   یو  یفکر ریکور استت در ا ةکتاب اثری از ریچارد کرنی دربار ةاولک  مشال

مترجم اسوت کوه    ةرود یردیدی نکست، اما باز هم برعهد امار می ریکور به ةاارحان برجست
کنود   ن را منتیر موی  ای را یرجمه کردا است و در ابتدای کتاب آ یوضکح دهد چرا چنک  مشاله

 ةیرجمو  ةیووان دربوار   توه را موی  اودت هموک  نک  سفانه در ای  زمکنه نکز کاهلی دیدا میأکه مت
نکز بکان کرد که در کتواب اصولی در بخو  مشودمایی اثور      « ویلأی ةدربار»دوم با عنوان  ةمشال
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کوه یوضوکح دهود چورا؟ و      آن را الزم دیدا است بدون آن ةمنتیر ادا است و مترجم یرجم
در کردن مطوالبی کوه خوود  متفکور      چک  پرس  آن است که صالحکت مترجم در دست طبعاً
بردنوی در امانوت     یوان چنوک  دسوت   دیگر آوردا است یاچه حد است و چگونه می یک ةادام

که در هنگام خرید کتواب، از ابتودا از    طور است حق خوانندا بر ای   مت  را یوجکه کردت همک
 ةمشدمو  ةدرصوورت مطالعو  فشوط  سوفانه  أای ازسوی مترجم آگواا بااود کوه مت    چنک  مداخله

یابدت درهرحوال، اواید بتووان گفوت در هموان       ای دست می   آگاهیاست که به چنک مترجم
رو است کوه یوضوکح میخصوی     هابتدای مواجهه با مت ، ناگزیر خوانندا با نشصانی بزر  روب

متورجم یواریخ نگوارش آن اسوت کوه       ةمشدم ةندز دیگر دربار ةنکز برای آن وجود نداردت نکت
اواید   ؛نه ااکال مترجم است و نه ناار وریاًرا ثبت کردا استت ای  البته ضر 1391فروردی  

یوک   ةطور کلی بتوان به صنعت نیر کتاب در کیور وارد کورد کوه از یرجمو    ای  انتشاد را به
خکر نسوبت بوه   أاود که ای  خود عاملی اسوت بورای یو    مت  یا انتیار آن زمانی دراز طی می

 های مختل  یفکر بیریت ن  در حوزامرزهای پویای دا
« مکان ایدئولوژی و ایوپکوا »نخست کتاب که از ریچارد کرنی با عنوان  ةدر مشالدرهرحال، 

دت اوو  موی ( ازنگواا ریکوور بررسوی    socialimaginary« )اجتمواعی  ةمخکلو »آمدا است، مفهوم 
و ایوپکاهایی اسوت کوه    ،ها ها، یصاویر، ایدئولوژی بازی متشابل آرمان ةدربرگکرند»مفهومی که 

اسواس، مشالوه در گوام     هموک   بر(ت 13: 1395)ریکور « کنند یدذیه می ناخودآگاا سکاسی ما را
اوود و موواردی    های ایدئولوژی ازنگاا ریکور متمرکز موی  لفهؤها و م نخست بر یبکک  ویژگی

کارکردهوای ایودئولوژی بررسوی     ةو سولطه را در زمور   ،سوازی  سازی، پنهوان  پارچه مانند یک
« هرمنویکوک ابودام  »اسوتت دراداموه، بوا معرفوی      یپردازی جمعبر اصل نماد د که مبتنیکن می

ای  لفوه ؤیوانود م  پردازد که موی  ازسوی ریکور، کرنی به وجه دیگر هرمنویککی نمادپردازی می
حوال، نویسوندا    امار رود و الگوهای ایوپکایی را پک  روی نهدت باای  بخ  برای آن به رهایی

عاری از هرگونه آسوکبی نکسوت و    ریاًدهد که درنگاا ریکور نکز وجه ایوپکایی ضرو یوجه می
با بریدن هرگونه پکوند با زموان  »یبدیل اود که « گفتمان اکزوفرنکک و خطرناکی»یواند به  می

)کرواوه از متورجم کتواب    « افکنود  ای ایستا را ]از دل هکچ[ فراموی  حال و گذاته، طرح آیندا
بوا ابتنوا بور     ،دگاا ریکوور اجتمواعی ازدیو   ةمخکل ةبندی یحلکل مشول است(ت درنتکجه، در جمع
گکری چنک  امری، کرنی درنهایت بوه   دو ظرف بنکادی  برای اکل منزلة ایدئولوژی و ایوپکا به

ای  های مثبت و منفی هردو )ایدئولوژی و ایوپکا( در ساخت مخکلوه  ضرورت یوجه به ظرفکت
 مثابوة  بوه در یوک کوالم، ایودئولوژی    »گویود:   کنود و موی   بخ  ااارا می گر یا رهایی سرکوب

دیگرنودت   سوی آینودا مکمول یوک    گیاییی نمادی  به منزلة یصدیق نمادی  گذاته و ایوپکا به



 247   ... در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛

ها اگر پکوند خود را با دیگری از دست بدهد، ممک  اسوت بوه ااوکال سکاسوی      هریک از آن
 (ت30: همان« )کنجامندبکمارگونه ب
 یوا  موت   ازاز خود ریکور است کوه در کتواب   « ویلأی ةدربار»بعدی کتاب با عنوان  ةمشال
رسود   نظور موی   کتاب منتیور اودا اسوت و بوه     ةگان بندی سه متنی پک  از دسته منزلة به کن 

دانود کوه    های مختلو  کتواب الزم موی    ریکور خواندن ای  مشاله را برای درک مشاالت بخ 
یمرکز بر بخ  سوم کتواب   بر همک  اساس نکز مترجم کتاب به زبان فارسی، باوجود احتماالً

نخسوتک  مشالوه    ةمذکور، ای  مشاله را نکز در ابتدای کار یرجمه و منتیور کوردا اسوتت جملو    
 گوید: دهدت وی می آن را نیان میخوبی مشصود ریکور از نگارش  به

یوا   1960 ةنظرم بهتری  راا برای درک مسائلی که درطول سی سال گذاته ]منظور ده به
 ةچنوک  درک سونتی کوه اوکو     اند، و هوم  مرا به خود میدول دااتهمکالدی است[  1990

اخکر م  درموورد کوارکرد    ةبرخورد م  با ای  مسائل به آن یعلق دارد، آ ازکردن با پروژ
موورد  ی  مطالعات با کارهای قبلی م  دردادن پکوند ا جا برای نیان روایی، و حرکت ازآن

 (ت35یگر مریبط است )همان: ائل دو مس ،کاوی، نمادپردازی استعارا، روان

کنود کوه    کارکرد روایی آ واز موی   ةخود را با طرح مباحثی دربار ةبر همک  اساس نکز مشال
اوود و   های کاربردی زبوان ااوارا موی    ها و ظرفکت مندی روایت براساس آن به ویژگی زمان

ان نگواری در ایو  دور   ویوژا یواریخ   گری در عصور مودرن و بوه    آن موقعکت روایت ةواسط به
ای برخووردار اسوت و    چه در ای  مکان ازنگواا ریکوور از اهمکوت ویوژا     ت آناود میپردازش 

است کوه وی  « پذیری فهم» ةداند، خصکص را در گروی آن می« العادا طرح داستان زایایی فوق»
کازمنود بردااوتی رواو  از آن    یواریخ ن  یبر آن است پرداخت  بوه هور کون  انسوانی درطو     

که هم روایوت و هوم    پردازد و با ذکر ای  نکز به اهمکت متشارن استعارا میبودت درادامه  خواهد
چوه یواکنون    آن ،هوا امور بودیع    در هور دو آن »استعارا در ای  ویژگی مهم ااتراک دارنود کوه   

(، نسبت مکوان جهوان   45)همان: « اود ناگهان در زبان پدیدار می به ،نیدا یا انکدا نیدا گفته
یابد و نش  روایت در بازسوازی واقعکوت و یرسوکم افشوی      کت میمت  و جهان کن  را بااهم
ارچوب آن در جهوان کون  مداخلوه    هکه جهان مت  در چ کند مییازا در امر واقع را بررسی 

بخیود   ای یازا به کن  می سازِ استعارا، پککرا گکری از سازوکارهای دگرگون کند و با بهرا می
 (ت48)همان: « کند را دیگرگون می  آن»و 

کوایی برای فهوم  « بکناذهنکت ةدیدگاا هگل و هوسرل دربار»بعدی کتاب با عنوان  ةمشال
مفهووم روح و درک هوسورل از بنکاذهنکوت در     ةهای هگل دربار چگونگی آاتی مکان دیدگاا
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در « پدیداراوناختی »بر وجود ااتراک  مالت دکاریی خوی  استت ای  د د ه اگرچه مبتنیأی
نظوور دارد و  ک  از آن را درمعاصوور اسووت، چکووزی بوو  رگووذاراثایوو  دو فکلسوووف  ةفلسووف
هوای فکوری میوترک و     بور زمکنوه   اراکتی لفظی، که مبتنی است ای  ااتراک، نه صرفاً معتشد

ریکور در ای  مشالوه آن اسوت    ةدیگر، د د  یعبکر آگاهی استت به ةسان به مشول رویکردی هم
حالتی از آگاهی کوه  »یابی به  یعنی دست ،که دریابد آیا هوسرل یوانسته است کار نایمام هگل

وح میوترک، جمعوی، یوا یواریخی،     از یوسل به هرگونه وجوود بریور از آگواهی، هرگونوه ر    
یووان بوه چنوک  یووفکشی دسوت یافوتت        در چه صوریی می موفق بااد؟ و اساساً« بااد فار 
 ةهگول دربوار  رسکدن به پاسخی برای ای  پرس ، ریکور کار خود را با یبکوک  دیودگاا    برای

کندت در ای  زمکنه، وی با بحث در ای  زمکنوه کوه یشوویم     روح و نسبت آن با آگاهی آ از می
(constitution می« سکسأی»( هوسرلی )که مترجم آن را )گزینوی   یواند جای یرجمه کردا است

ازمنظوری قکاسوی   « روح هگلوی »با « ها م »و « م » ةبرای دیالکتکک هگلی بااد یا خکر؛ رابط
ای کوه   های فرهنگی و یاریخی برساخته»های  گکری از ظرفکت گونه است و درنهایت با بهراچ

رسود کوه    ( بوه ایو  نتکجوه موی    80)همان: « کند ها را ذیل سرفصل روح یوصک  می هگل آن
( )کوه  verstehende Soziologieاناسوی یفهموی )   چه از جامعه یواند با وساطت آن هوسرل می

کنوود( وبووری  آن اسووتفادا مووی ةبوورای یرجموو« اناسووی یفسووکری جامعووه»متوورجم از عبووارت 
است، پکوندی مکان دیدگاا خود و هگل برقرار سازدت بر ای  اساس، ریکوور بوا ایکوا     آموخته

هوسورل و مواکس وبور را بایود     » اناسی وبری و با ای  اسوتدالل کوه   های جامعه بر میخصه
اسوتعالیی کوار    ی یفسوکری خو   اناسو  کوه جامعوه   نحووی  نظر گرفت، به دیگر در کنار یکدر

بور آن اسوت کوه     ،(81)هموان:  « هوای یجربوی خوود انبااوته سوازد      دادا ةواسط هوسرل را به
اسوتعالیی هگول از    ةای است بر روح فراگکری که در فلسوف  بکناذهنکت مدنظر هوسرل یکمله

رکنوار  درمورد یرککبی که هوسرل و وبور د »ن، آ ةنتکج ای برخوردار است و در اهمکت فزایندا
« آمکزبودنِ کنارگذاری روح هگلی را طرح کورد  یوان پرس  از موفشکت سازند می دیگر می یک

گزینوی بکناذهنکوت    جوای »راا خواهد داات که بوا   هم به را مزیت ای ای که  (ت نکته82)همان: 
 (ت88حفظ اود )همان: « انیجای روح عکنی هگل، حداقلِ معکارهای مالزم کن  انس به

پزاوک   ةبوه خواطر  »متنوی اسوت کوه    « علوم و ایودئولوژی  »بعدی کتاب با عنووان   ةمشال
کوه نخسوتک  موت  ریکوور در کتواب       ،(ت ای  موت  91یشدیم ادا است )همان: « صفت فراته

پوردازد، متنوی    ناای از آن می ةرهایی از سلط ةایدئولوژی و د د  ةبه مشول است که میخصاً
هوای نااوی از    ی آسوکب نبایود بوا صورف بوازخوان     که دهد است که از همان آ از هیدار می
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 ةپکچکود  ةیاریخ، آن را سریاسر امری منفی بکنگاریم و بالعکس، باید در رابط یطدرایدئولوژی 
یر دااته بااکمت بر هموک  اسواس، وی در گوام نخسوت بوا       ملی ژرفأایدئولوژی و حشکشت ی

ژی را در اختصوا  امور   ایودئولو  ةوجوه ممکوز  « کون  اجتمواعی  »وبوریِ   ةگکری از اید بهرا
 :گکرد و بر آن است که نظر می در گری بنکادگزارانه بدان کن 

ینها از گروا، بلکوه   اندازی سریاسری نه ژی نوعی ابکه یا رمزگان است که چیموایدئول
یوانود   ژی اسوت کوه موی   وتتت ینها ایدئول دهد کل عالم ارائه می چنک  از یاریخ و نهایتاً هم

ا بوه موا منتشول سوازد     هوا ر  گذارنودا و بلکوه خوود نظوام اندییوه      نهای بنکا کن  ةخاطر
 ت(97 )همان:

 پکودا  ر  از رمزگان ایودئولوژی اوکل  ای را یصور کرد که خا یوان آگاهی نمی»و درواقع 
 (ت99)همان: « کند

 سورا  نسوبت علوم مودرن و دعووی عودم       ایودئولوژی، ریکوور بوه    ةبا ای  یوضکح دربار
دنبوال آن اسوت کوه بوا درک نسوبت معرفتویِ        رود و به پوزیتکویستی میداری در یفکر  جانب 

دارد   کرایدئولوژیکی وجوود  ةآیا نشط»ال پاسخی درخور دهد که ؤایدئولوژی و علم، بدی  س
ایو  امور    ت(104)هموان:   «ژی سوخ  گفوت؟  وایودئول  ةنحوی علمی دربار جا بتوان به که ازآن

یری است و بور هموک  اسواس، ریکوور      مل بک أعلوم اجتماعی نکازمند ی ةخصو  دربار به
« هووای کووالن  کووم در سووطح نظریووه  دسووت»دهوود کووه در علوووم اجتموواعی    انووذار مووی 

اسوت   درن فراهم نکست و درنتکجه، الزمساخت  معکارهای پوزیتکویستیِ علم م برآوردا امکان
اموا   ،اودیر واکاوی  های پکوند ایدئولوژی و علوم اجتماعی در ای  سطح با دقت بک  ظرافت

ای که بوا علوم مودرن     که ریکور نکز در دام رویکرد انتشادی جنگندا ای  عاملی نکست برای آن
ژی را بایود  وبلکه او بر آن است که نسبت مکان علوم و ایودئول   ،سر ناسازگاری دارد فرو لتد

( 1380) ایوپکوا  و ایدئولوژیسرا  کتاب  و بدی  منظور به سنجکد« دیالکتککی»ارچوبی هدر چ
علموی  »کنود هماننود مانهوایم از موضووم      رود و بر ای  اسواس، یوالش موی    کارل مانهایم می

بوه ایو  یریکوب چکوزی کوه زموانی       »نشل مکان کند و اذعان کند که « علمی آرام»به   «جنگندا
اودا اسوت کوه هودف آن      رواوی پژوهیوی یبودیل    ا بود حاال بهسالحی در دستان پرولتاری

ارچوب، هو (ت در ای  چ116)همان: « وطکت اجتماعی هر نوم یفکر استبخیکدن بر میر پریو
دنبوال آن اسوت کوه بوا      کنود و بوه   می نشد ایدئولوژی روا  ةرا در زمکن نویسندا موضع خود

اجتماعی که نه از موضع خصمانه، که از موضووم آگواهیِ    و  نوعی دان  انتشادی یابی به دست
 ةاناختی مانند عودم امکوان قطوع همو     های هستی فهلؤمندی یاریخی و م بر فهم موقعکت مبتنی
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پکوندهای نشد ایدئولوژی با مبنای یعلوق خووی ، نسوبتی دیگرگوون مکوان علوم مودرن و        
« صوفت  پزاک فراته»ثر از آانایی با أبخ  هرمنویککی برقرار کندت ااید مت رویکرد رهایی

بورد   پایان موی  به اود و سخ  خوی  را چنک  ور می ملی  وطهأاست که ریکور در چنک  ی
انتهوای   گکوری صوبورانه کوار بوی     نفوی نخووت نشادانوه و پوی     ةانداز چکز به امروزا هکچ»که 

(؛ ضوروریی  125)همان: « مان و نوکردن آن ضرورت ندارد گذاری در جوهر یاریخی فاصله
جووهر  »گول  هچوه   از هرگونوه یعلوق و رسوکدن بوه آن     را یواند امکد به رهایی که هنوز می

 نامکد زندا نگاا داردت می «اخالقی
 کتواب آمودا   ةادامو  دیگری است که درمفصل  ةعنوان مشال« هرمنویکک و نشد ایدئولوژی»

هوای   ارچوب سنت نواتاری ریکور با پردازش و واکاوی اندییوه هکه در چ ،استت ای  مشاله 
 ةادلو راا اسوت، متنوی اسوت کوه مج     ها هم های ریکور بر آن متفکران دیگر و درنهایت افزونه

نیوکندت   می کاوش هرمنویکک را به ةرماس دربارقدیمی و میهور گئور  گادامر و یورگ  هاب
هوای ااوتراکی هریوک از     دادن ظرفکوت  دنبوال آن اسوت کوه بوا نیوان      ریکور در ای  مشاله به

دهود کوه هرمنویکوک و     ادا ازسوی ای  دو فکلسوف بزر  معاصور نیوان   های مطرح نظریه
هوای   لفوه ؤندازا در بنکاد خوی  در نشد ایودئولوژی ااوتراک دارنود و م   انتشادی یاچه ا ةاندیی

باوجود پورداخت    ،باادت هرچند گیا یواند در ای  مسکر راا ونه میها چگ بنکادی  هرکدام از آن
متنافر ای  دو رویکورد را نکوز    های میخصاً ماند و سویه به ااتراکات، از یمایزها نکز  افل نمی

کوه   ،و سونت  ،داوری، مرجعکت سازدت ریکور در ای  مشاله با یوضکح مفاهکم پک  برجسته می
های ای  اندییه را در آثوار متفکرانوی    هرمنویککی گادامرند، رییه ةمشوالت محوری در اندیی

طرح موضووم ازسووی    دادن مبانی گکرد و با نیان و ااالیرماخر پی می ،چون هایدگر، دیلتای
بورخالف حمالیوی کوه     ،گادامر در فکر ای  فکلسوفان برجسته بر آن اسوت کوه نیوان دهود    

یواننود در مشابلوه بوا ایودئولوژی و در نفوی سولطه        ها می لفهؤکند، ای  م ها می هابرماس به آن
 هابرمواس نکوز   ةهای محووری در اندییو   لفهؤدیگر، با بررسی م کارآمد بااندت ای  امر ازسوی

هوا و   گوذاری ایو  مشووالت در نگواا دو متفکور اوباهت       یابد و ریکور بوا کنوارهم   یداوم می
سوازدت بور ایو  اسواس، ریکوور بور آن اسوت کوه مفهووم           هوا را برجسوته موی    آن های افتراق

هابرماسوی مجواور نهواد و پورداخت  گوادامر بوه       « ةعالق»یوان با  گادامری را می« داوری پک »
نظر گرفوتت   در« علوم اجتماعی انتشادی»ان دربرابر یوجه هابرماس به یو را می« علوم انسانی»

هوای   بحوث مانعی درونی دربرابر فهم است، در  مثابة گادامر نکز که به« سوءفهم»دیگر،  ازسوی
منود فراینودهای اریبواطی ازسووی نظوام قودرت صوورت         یحری  نظوام  ةهابرماس که دربار

را « گوو و گفوت »یوانود   ارچوبی است که ریکور میهبازخوانی استت در چنک  چ قابلگکرد  می
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کوه   ککد بور ایو   أظرفکت میترک یفکر ای  دو اندییمند مدنظر خوی  قرار دهد و با ی مثابة به
 ةهوای انتشوادی اندییو    نگر و سوویه  هرمنویککی گادامری وجه پسک  ةهای یفهمی اندیی لفهؤم

سازند، نش  خووی    بخ  یک امر میترک را برجسته می نگر و رهایی هابرماسی وجه آیندا
نظور خووی     محوری که نشد ایدئولوژی را در مسکر رهایی مطموح  هرمنویکک مت  ةرا در ارائ
یوان از ای  دو رویکورد درظواهر متنوافر بوا      نمای  بگذارد و نیان دهد که چگونه می دارد به
گکوری   جهوت  ،بر وجه بنکادی ِ ااتراک در هرمنویکک و محوریت  فهم زبانی با ایکا ،دیگر یک

 کردت روانی در مسکر نشد ایدئولوژی کسب
سوبت بوا مشواالت قبلوی متنوی      در ن« ایودئولوژی و ایوپکوا  »بعدی کتواب بوا عنووان     ةمشال
 کوردا  را رواو    صود خوود از نگوارش آن   امش نخستک  ةاست که نویسندا در جمل حجم کم
ایودئولوژی و   ةدادن دو پدیود  هدف ای  نواته جوای » :نویسد ریکور در همان ابتدا میاستت  

« نوامم  موی  یخکول فرهنگوی   ةظرینارچوب یحلکلی واحدی است که م  آن را هایوپکا درون چ
گرفوت کوه بوا     نظور  پکیوک  در مشالوة   ةایی در ادامو یوان از جه (ت ای  مشاله را می179)همان: 

ای  نظر که هریوک   ]ایدئولوژی و ایوپکا[ دارند، از ر دوی ای  مفاهکمابهامی که ه»پرداخت  به 
اناسوانه و   یا بکمارگون و آسکب اها طکفی از نمودهای مختل  را از ااکال سالم و بالند از آن
است کوه بوه دریوافتی بهتور از      دنبال آن به « گکرند می دربر را برسازندا یا یابنداژک های نش از 
دست یابد )هموان(ت وی  « ارچوب یک نظام کن  اجتماعیهها در چ آنبودن  خصلت مکمل»

ایودئولوژی  هایی که کارل مارکس در کتواب   گکری از بحث در ای  راا، در گام نخست با بهرا
کند، و سپس با ایکا بور مباحوث مواکس     خاستگاا طبشایی ایدئولوژی مطرح می ةدربار آلمانی

دادن  است کوه ایو  دو در نیوان    آن اجتماعی، برای مرجعکت و میروعکت ه نظام ةوبر دربار
دادن  انود در نیوان   انود، اموا نتوانسوته    بوودا  های ایدئولوژی و سلطه موفق رچیمهبخیی از س

( چنودان موفوق بااوند    190)همان: « کنند می ها بکان افع خود را ازطریق ایدامن»که چگونه  ای 
در یبکوک   « کن  نموادی  »جعل عبارت  آورد که با می ز ای  جهت، به کلکفورد گکریز رویو ا

یخکل فراگکور   دیگر، ایوپکا نکز وجه دیگری از ای  داردت ازسوی برمی ثریؤای  چگونگی گام م
ای دیگور،   انودازی یخکلوی جامعوه    عنووان طورح   به»یوان  را می  گکرد که آن می دربر فرهنگی را

ایی هموان نسوبتی را   ایوپکو  ةاوکو »و از ای  جهت « واقعکتی دیگر، و جهانی دیگر یعری  کرد
(ت بر ای  اسواس، اریبواط مکوان    194)همان: « دارد که ابدام با دان  علمی دارد باوجود جامعه

اوود کوه در آن،    ایِ همتا یعری  موی  صورت مفاهکم پایه ایدئولوژی و ایوپکا درنگاا ریکور، به
آن را  کنود و نهایتواً   یهای مرجعکت را پور مو   اعتباری نظام خ  عموماً»که ایدئولوژی  درحالی
نیودا و   ماعالارزشِ  ةآاکارساخت  بکیکن»د، ایوپکا کارکردی متشابل دارد و درپی کن می« پنهان
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تتت و از ایو  طریوق    اهرسازی هر نظام میروعکت خا  استاز ای  طریق، برداات  نشاب ظ
 (ت197برد )همان:  می« الؤا زیرسادا قدرت ر های یثبکت نظام
پایانی کتاب است که ریکور در آن، برخالف دیگر مشواالت،   ةنام مشال« اخالق و سکاست»

نسوبت اخوالق و سکاسوت در عصور      ةای، دیدگاا خوود دربوار   نحو خالصه بر آن است که به
نود  ثرؤگکوری ایو  رابطوه م    هوای اوکل   که بر اکوا را مانند اقتصاد هایی لفهؤحاضر و دیگر م

سکاسوت بایود پوک     »انگکزد ای  دیدگاا اوست که  میچه ریکور را در ای  زمکنه بر ت آن بکاود
« از مواجهووه بووا اخووالق، نخسووت در نسووبت بووا اموور اقتصووادی و اجتموواعی یعریوو  اووود 

 ةارچوب، وی با پرداخت  به ای  نکتوه کوه در دوران مودرن سوکطر    ه(ت در ای  چ204 )همان:
« ناکوام  ساسواً فورد سواک  جواموع مودرن ا    »لکبرالکسم اقتصادی و سکاسی باعث ادا است که 

 ،ای داند که چنک  جامعه از آن می ینخست ناا ةبااد، ای  امر را در درج

کوار خووی     ةبر مبارزا و رقابت است که در آن افراد از چکدن مکو ای مبتنی جامعه اساساً
عشالنی در مواجهه بوا یشسوکم جامعوه     ةای که جامع عدالتی تتت احساس بی اند محذوم ادا

زند، حس انزوا و عدم امنکت فردی را کوه بوه    و طبشات بدان دام  می ،ها، سطوا به گروا
 (ت207کند )همان:  دار می ، رییهدستگاا اجتماعی واگذار ادا است

بخ  را یصویر کردت ریکوور   یوان رویکردی رهایی اما درمشابل چنک  بحرانی، چگونه می
کون  عشالنوی   »از ایو  دعووی کوه    یوانود بوا طورح و دفوام      بر آن اسوت کوه سکاسوت موی    

خود را در پکوندی وثکق با اخالق قرار دهود و براسواس آن، امکوان ااوتدال     « معناست واجد
کوه   دت بر ای  اساس، ریکور بودون آن کنداللتی اخالقی را مهکا  ةاهروندان به دموکراسی برپای

هوای مختلو  در کارآمودی یوا      لفوه ؤدر پرداخت  به زوایای مختلو  دموکراسوی و نشو  م   
، یعریفوی دوجانبوه از دموکراسوی    ی آن وسواسوی بوه خور  دهود، در بکوانی سوادا      ناکارآمد

آن  ةیک دولت دموکرایکک دولتوی اسوت کوه برنامو    »سو،  آن ازیک ةدهد که برپای می دست به
هوا   آن داات نگه گیوداو حذف یعارضات نکست، بلکه ابدام روندهایی برای بکان یعارضات 

دموکراسی آن اکلی از دولت است کوه در آن میوارکت   » ،دیگر و ازسوی« برای بحث است
« اوود  موی  یوری از اوهروندان یضومک     م فزاینودا گکری بورای اومار هورد    در فرایند یصمکم

اسوت کوه نشواط      کوردا  زعم خوود یوالش   در ای  مت  به(ت بر ای  اساس، ریکور 216 )همان:
نشواط یالقوی اخوالق و    اوناخت    رسومت  خطر به»ای که  را در زمانه یالقی اخالق و سکاست

( موردیوجه قرار دهودت  219)همان: « است یر از خطر خلط ای  دو حوزا ار بک سکاست بسک
نسوبت مکوان    ةبه وجوا مختل  بحث دربار یوجهی بیرسد درنهایت نکز با  نظر می امری که به

 ماندت اصر نایمام باقی میاخالق و سکاست در عصر مدرن و در جوامع دموکرایکک مع
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مشاالیی که در مت  اصلی ای  بخ  از اثور  ویکردی انتشادی کلی به کتاب باید گفت در ر
 ةهوای هگول و هوسورل دربوار     آمدا است اامل پن  مشاله است که از پورداخت  بوه دیودگاا   

سوفانه در  أصوراحت بایود گفوت مت    گکردت به بکناذهنکت یا نسبت اخالق و سکاست را دربر می
را مرکوزی و هوکچ ایصوال میخصوی      ةایود خاطوب هوکچ   سرهم ای  مشاالت م خواندن پیت

اوود کوه ببکنوکم     موی  داوواریر  جوا آنویوژا   یواند مکان ای  مشاالت یرسکم کندت ای  امر به نمی
ای از یکی از اارحان ریکور به زبوان انگلکسوی    مترجم به انتخاب خود در ابتدای کتاب مشاله

 ةدر ایو  مشالوه مباحوث مفکودی دربوار      نام ریچارد کرنی( به کتاب افزودا است که اگرچه )به
ای  مت  یا دلکل ایصواق آن بوه    ةممکز ةاود، معلوم نکست نشط یفکر سکاسی ریکور عرضه می

چنوان   ای بر جم وارد کرد که چنک  اضافهکتاب چکست و ااید بتوان ای  نشد جدی را بر متر
 ةدربوار » ةمشالو یوار  چنوک  اسوت یاحودودی انت    نظر آیدت هم یواند چندان موجه در کتابی نمی

متنوی مشودم بور     مثابوة  ریکور، که اگرچه در کتاب اصولی نکوز بوه    ةاولک  مشال منزلة به ،«ویلأی
بخو    ةبوه یرجمو   فشطکه مترجم به ییخکص خود   اثر آمدا بود، اما حال ةگان های سه بخ 

 اند محل پرس  باادتیو سوم قناعت ورزیدا است، انتیار آن می
نگارش ریکوور وارد کورد آن اسوت     ةیوان بر اکو از نشدهایی که می ها، یکی بر ای  عالوا

که در پرداخت  به موضووعات خواننودا را یاحودود زیوادی در مکوزان احاطوه و یمرکوز بور         
و نوه  ، هوای جدیود   با افزودن بحوث  آن، مکرراً ةنتکج انگارد و در سان می موضوم با خود هم

وی را مجبوور بوه یبعکوت از فووران      ،مشاله باادباعث نشصان    فشدان البته بحثی که ضروریاً
هوا و نکوات    لفوه ؤمطول فلسفی که در آن م ةیردید خواندن یک مشال کندت بی ذهنی خوی  می

که دانیجویی در علووم انسوانی و اجتمواعی     ویژا آن اوند برای مخاطب، به دم افزودا می هر
خستگی و هم عاملی بر کواه  بوازدهی بااودت هموک  نکتوه اواید        ةیواند هم مای بااد، می

هوای   منبعوی درسوی در کوالس    منزلوة  کتاب بوه  ةنهاد ارائ که مانع از پک  باادیری  نکته  مهم
صوورت،   ت در کورای  اودا اسوت  های علوم انسوانی   آموزای حتی در مشطع دکتری در راته

های او درهرصووریی بورای    با اندییه ایینیوان اذعان نداات که خوان  پل ریکور و آا نمی
معاصور  ربوی مفکود و     ةگران علوم انسانی درجهت آانایی بوا اندییو   دانیجویان و پژوه 

 اولویت قرار گکردت ه باوجود صعوبت موجود، دربلکه الزم است و انتظار آن است ک
 

نقدشکلياثر2.4
یوانود   هوای وی نموی   معاصر است که نشد اندییوه  ةفلسف ةپل ریکور ازجمله متفکران برجست

بایسوت   م از یک کتاب صورت گکردت ریکور را میزمنت ةبا ایکا به یک کتاب یا چند مشال فشط
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گاموان یفکور انتشوادی     یکوی از پوک    منزلوة  ای معاصور و بوه   قارا ةارچوب سنت فلسفهدر چ
یفصوکل بکوان اود،     بوه  که در بخ  نخسوت ایو  مشالوه نکوز     گونه و همان سنجکدهرمنویککی 

نووعی   اود که حتی در بازاناسی یبار فکوری وی نکوز بوه    های متنوم یفکر او باعث می سویه
آیود، نوه نشودی     چه درادامه می یحلکلی نکز دست یازیمت بر ای  اساس، آنو   بندی یاریخی دورا

بوا   سوت سکا اخوالق،   ایودئولوژی، بنکادی  بر یفکر پل ریکور که نوعی یحلکل انتشادی کتواب  
 1395چیومه در سوال   بوار در یهوران ازسووی نیور      مجکد اخگر است که برای اولک  ةیرجم

 منتیر ادا استت
یوان گفت که برخالف قدر و منزلوت   صورت ظاهری کتاب می ةنخست دربار ةدر درج

مجبور اسوت بورای دریافوت وجووا مختلو  آن       که مخاطب قاعدیاً و عمق فکری اثر و ای 
ای نکسوت کوه بتووان انتظوار      گونوه  ادا بوه  اجعه کند، ککفکت کا ذ استفاداچندی  بار بدان مر

ککفکت کاهی منتیر اودا اسوت و    کم ةبرداری درازمدت از آن را دااتت کتاب روی برگ بهرا
قکموت پیوت جلود آن    اودا و   یموام  ةبوا هودف کاسوت  از هزینو     ای  کار اگرچوه احتمواالً  

ه نکسووت و اوواید بووا نگوواهی  گکوورد، بوورای چنووک  اثووری چنوودان اایسووت   مووی صووورت
 نظر گرفتت یر را برای نیر آن دراد کا ذی با ککفکت و ماندگاری باال می یر رازمدتد

چوه اهمکوت    آن درهرحال، باید یوجه داات که در پرداخت  به متفکری مانند پل ریکوور 
 ،اودا در اثور اسوتت کتواب     هوای طورح   بکیکنه دارد نه ککفکوت کا وذ و چوان، کوه اندییوه     

 کون   یوا  موت   ازبخ  سووم از کتوابی اسوت کوه بوا عنووان        ةیرجم  که بکان اد، نهگو همان
 Ideology, Utopia and Politics ت ای  بخ  که در عنوان اصولی ا استآوری و منتیر اد جمع

یووان یافوت بوه     نام دارد در زبان فارسی با یدککوری کوه هوکچ دلکول مووجهی بورای آن نموی       
جوا   ویوژا در آن  جا به هیبدل یافته استت اگفتی از ای  یدککر ناب« ایدئولوژی، اخالق، سکاست»

ایوپکوا   ةملی را دربوار أیو  قابول های  بحث اود که ببکنکم چندی  مشاله از اثر میخصاً یر می بک 
گذاری منظور میخصوی دااوته    نویسندا در استفادا از ای  واژا در نام اند و حتماً دامطرح کر
 گذردت خواا از آن درمی به دل ،ویاگ، مترجماست که 
از یوجوه اسوت کوه     قابول ز نکایی چنود  برای ، باید اذعان کرد که درمورد یرجمه نک عالوا

در داخل مت  )که با هودف ایضواح    جای مترجم هناب های بعضاً یوان به مداخله ها می آن ةجمل
متنی ثشکول چوون ایو      ةخوانند گکری از ][ صورت گرفته است( ااارا کرد که طبعاً و با بهرا

 41 ةیووان در صوفح   جایی را می ههای ای  ناب کتاب انتظار آن را نخواهد دااتت یکی از نمونه
جوا   یواآن  ای  قووانک  اساسواً  »نویسد:  جا ریکور می دیدت در ای « ویلأی ةدربار» ةمشالو در مت  

منودی روایوی پکیوکنی پکونود بخورنود؛       یوک سوازمان   ةکنند که به بدن معنایی یاریخی پکدا می
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گکوری یوک طورح     رخدادهایی کوه در اوکل   منزلة چکزی که پکیاپک  ماهکت رخدادها را به
 :نویسود  در داخل کرواه موی و درادامه، مترجم « کند داستانی خا  میارکت دارند یعکک  می

صورت انتزاعی و فار  از محتویوات یواریخی    اکم بر علوم انسانی بهحیر، قوانک   بکان سادا به»
پرداز از ای  محتویات وجوود ندارنود و همووارا پکیواپک  بورای       بحث و درک روایی نظریه

یووان   موی  وضووح  به«ت اند ایی خا  پدید آمدارخداده ةبخیکدن و معنادادن به مجموع اکل
 کح را میاهدا کردتزائدبودن ای  یوض

 جوا ایو   در)کوه   «hermeneutic circle» هرمنوویککی  دورکلموات ماننود    یبرخ ةیرجم در
 سوکس أی موت   ایو   در)کوه   «constitution» یشوویم یرجموه اودا اسوت(،     ککیهرمنووی  ةحلش
 یاناسو  )در مت : جامعوه  «VerstehendeSoziologie» ییفهم یاناس (، جامعهاست ادا جمهیر

 کوواری یووب(، فرنمووایی ی)در مووت : عشالنوو  «Rationalization» سووازی ی(، عشالنووکرییفسوو
«dissimulationیموودار اخووالق و ،(یسوواز ( )در مووت : پنهووان «Sittlichkeit»  در مووت : جوووهر(

بوه انحوراف در    یوانود  یمو  یمیاهدا کرد کوه در مووارد   یجد یها ضع  یوان ی( میاخالق
ة در صوفح  یکرنو  یچاردر ةمشال یدر انتها ی ،برا نمون اودت عالوا را کزمشصود مت  ن یافتدر
مشالوه و   یو  ا یقبلو  یهوا  نسوخه  دهود  یمو  کحآمدا است که یوضو  کسیانگل یمتن کزن 34 -33

بدون یرجموه   یژاو به جا، ی در کجا منتیر ادا است که ذکر آن در ا یر ک از آن پ ییها بخ 
 تدانست ناار و مترجم یوجهی بی از یناا یدرا با ،یبه فارس
 

 گیری نتیجه. 5

سفانه أهایی است که مت فلسفی به زبان فارسی ازجمله فعالکت ةیرجمه و انتیار آثار برجست
برخوی آثوار    ةهای گذاوته دربوار   مند ندارد و اگرچه در دهه سنتی چندان طوالنی و قدرت

آثوار معاصور خلئوی جوودی     ةزمکنو ویوژا در   کالسوکک اقودامایی صوورت گرفتوه بوود، بووه     
هوای فضوای    مندی از ظرفکوت  مدد بهرا بههای اخکر  رسد در سال نظر می داات که به وجود

های خوارجی، ایو     رسی به متون اصلی و آانایی با زبان دستالعادة  فوقمجازی و یسهکل 
فارسی آن به  ةامکان فراهم آمدا است که زمان فاصله مکان انتیار اثر به زبان الیک  و یرجم

نحوو   هوا بوه   آن ةحال، هنووز هسوتند آثواری کوه ایو  فاصوله دربوار        به حداقل برسدت باای 
حدود دو دهه فاصلة ای  آثار است که با  ةجمل کندت کتاب حاضر از ثربرانگکزی صدق میأی

که اثر  هم درحالی گکرد؛ آن گران قرار می اود و در اختکار پژوه  به زبان فارسی یرجمه می
یوانود یصوویر    کتاب را دربر گرفته است و نموی گانة  سههای  یکی از بخ شط فا ادمنتیر
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از میکالیی که در ای  زمکنوه  دست دهدت یکی  کاملی از یفکر نویسندا در کلکت اثر وی به
آن، اگرچوه   ةواسوط  های مختل  است که بوه  دارد، پراکندگی محتوایی مطالب فصل وجود
 ةیکرد انتشادی و یحلکل ریکور به موضووم یوا اندییو   یواند رو هرکدام از مشاالت می ةمطالع

هوای ریکوور    ی و محووری اندییوه  هوای اصول   لفوه ؤمتفکری را روا  کند، خوانندا را با م
ای  یصوویر   ةخود با ارائ مةیوانست در مشد رسد مترجم محترم می نظر می کند و به نمی آانا

مند، همک  را نکز باید  قدرت ةآن پکیکنبه فشدان  حال، بایوجه کلی خوانندا را یاری کندت باای 
کوه بواوجود نشودهایی کوه بور وی وارد اسوت،       یشدیر نمود ار  نهاد و از زحمات مترجم 

سازی کندت امکد اسوت بوا گسوترش فضوای      یوانسته اثری درنهایت مشبول برای انتیار آمدا
جاری فکوری  زبان و مباحث  گران فارسی مکان پژوه  ةیرجمه و نیر ای  قبکل آثار، فاصل

 اقل برسدتدر دنکای معاصر به حد
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