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هرمنوتيك فلسفي و برنامة درسي

چكيده

هرمنوتيك رشته اي نو ظهور در حوزة تفّكر مغرب زمين است كه پيشينة آن به نهضت 
اصالح ديني و عصر روشنگري باز مي گردد. اين شاخه در دهه هاي اخير رونق يافته است 
و در كنار معرفت شناسي، فلسفة تحليلي و زيبايي شناسي، شأن فلسفي ويژه اي احراز كرده 
است. به گونه اي كه مي توان اّدعا كرد از دهة هفتم قرن بيستم، هرمنوتيك به وجهة غالب تفّكر 
فلسفي معاصر غربي تبديل گشته و بر ديگر گرايش هاي نظري تفّوق يافته است. آنچه كه در 
مورد هرمنوتيك قابل توّجه است، گسترة مباحث و تلّقي هاي متنّوع و گسترده از آن است. 
اين علم كه ابتدا تنها به عنوان روشي براي تفسير كتب مّقدس مورد استفاده قرار مي گرفت 
در قرن نوزدهم توسط ديلتاي به عنوان «روش شناسي خاّص علوم انساني» در جهت ارتقاي 
اعتبار و ارزش اين علوم و همطراز كردن آنها با علوم تجربي معّرفي شد. اّما از اوايل قرن 
بيستم هرمنوتيك با تالش هاي مارتين هايدگر تا حّد يك مكتب فلسفي ارتقا پيدا كرد؛ مكتبي 
كه بر خالف  گذشته تنها به مقولة فهم متن و روش شناسي خاّص علوم انساني محدود 
عرصة  به   هرمنوتيك  ورود  است.  داده  قرار  خويش  كار  دستور  در  را  فهم  مطلِق  و  نشده 
برنامة درسي با تالش هاي نظريه پردازان نو مفهوم گرايي چون پاينار، رينولدز، اسلتري و... 
امكان پذير گشته است. اگر چه مّدت زمان زيادي از ورود اين مكتب فلسفي به حوزة برنامه 
درسي نمي گذرد، اّما در همين مّدت كوتاه نيز حيطه هاي مختلفي چون نظريه پردازي برنامة 
درسي، پژوهش در برنامة درسي و برنامه ريزي درسي تا حد زيادي تحت تأثير آموزه هاي 
هرمنوتيكي قرار گرفته اند. اين مقاله در صدد است با مروري اجمالي بر تاريخچه و ريشة 



فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة41، سال يازدهم، بهار1141391

كلمة هرمنوتيك، شرايط برنامة درسي را از حيث نظريه پردازي، پژوهش و برنامه ريزي در 
حيطة هرمنوتيك فلسفي، با تأكيد بر ديدگاه هاي هايدگر و گادامر، مورد بررسي قرار دهد. 
نتيجه اين بررسي نشان مى دهد كه تحت تأثير اين مكتب فلسفي، نظريه پردازي، پژوهش و 

برنامه ريزي برنامه درسي ماهيّتي تكثّر گرا، ديالكتيكى و بافت محور خواهد داشت.

كليد واژه ها: هرمنوتيك، هرمنوتيك فلسفي، برنامة درسي، چرخة هرمنوتيك، امتزاج افق ها

مقدمه
واژة هرمنوتيك1 از يونان باستان به طور متّفرق تداول و رواج داشته است. ارسطو از اين 
لفظ براي نامگذاري بخشي از كتاب معروف خود به نام «ارغنون»2 استفاده كرده و آن را «پاري 
هرميناس»3 به معني در باب تفسير ناميد. بعد از ارسطو نيز اشخاص مختلفي از جمله «دان هاور»4 
(1654) اين واژه را در كتاب ها و آثار خويش مورد استفاده قرار دادند. اّما مفهوم هرمنوتيك 
به منزلة شاخه اي خاّص از دانش، پديده اي نو ظهور و مربوط به دوران مدرنيته است و از قرن 
متداول  دارد  بشري  دانش  از  خاّص  شاخه اي  به  ارجاع  كه  اصطالحي  به عنوان  بعد  به  هفدهم 
گشت. (واعظي، 1386). تغيير و تّحول نظرية هرمنوتيك بيشتر در اصول حاكم بر آن و شيوه هاي 
رايج در به كارگيري اين نظريه است. اين نظريه در ابتدا تنها به عنوان يك روش براي تفسير 
متون ديني و كتاب هاي مقّدس چون انجيل مورد استفاده قرار مي گرفت. در اين حالت، مفّسر كه 
مي بايست از عالمان ديني بوده و شرايط و صالحيت هايي خاّص داشته باشد، سعي مي نمود تا با 
ايمان، تدبّر و انديشه به مقاصد كتاب، كه مقاصد فرستندة آن نيز در آن نهفته است، پي برده و آنها 
را به كار گيرد. بنابراين اعتقاد بر اين بود كه تالش مفّسر بايد در مسير كشف مقاصد مؤلف باشد 
و در غير اين صورت هدايت تحقق نپذيرفته و تدبّر به ثمر نمي رسد (سبحاني، 1385). با ظهور 
ديلتاي و شالير ماخر5، هرمنوتيك پا به عرصه اي جديد گذاشت. ديلتاي سعي نمود هرمنوتيك را 
به عنوان متدي جامع و فراگير براي تفسير تمام پديده هاي انساني و به مثابه روش شناسي علوم 
انساني در مقابل روش شناسي علوم طبيعي به كار گيرد. شالير ماخر نيز هرمنوتيك را به عنوان 
روشي براي جلوگيري از خطر بد فهمي يا سوء فهم معّرفي كرد. اما مارتين هايدگر6 و برخي از 
فالسفة پس از وي نظير گادامر7،  ريكور8 و هابرماس9 هرمنوتيك را به  مرتبه اي فراتر از روش 
و تفسير متن بردند و آن  را تا حّد يك مكتب فلسفي ارتقا بخشيدند، به طوري كه حتّي هايدگر 

سعي مي كند از هرمنوتيك به معناي هستي برسد (واعظي، 1386).
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 پس از اين مقدمه، سعي خواهد شد معنا و تاريخچة هرمنوتيك سنّتي و هرمنوتيك مدرن 
به طور اجمالي بررسي گردد، سپس هرمنوتيك فلسفي با تاكيد بر ديدگاه هاي هايدگر و گادامر و 
مفاهيم اساسي مطرح شده توّسط اين دو، نظير پيش فهم،10 چرخة هرمنوتيك 11 و امتزاج افق ها12 
به طور مفصل تر بررسي شده و در نهايت شرايط برنامة درسي از حيث پژوهش، نظريه پردازي و 

برنامه ريزي در چارچوب اين فلسفه بررسي خواهد گشت.

ريشه و تاريخچة هرمنوتيك
واژة هرمنوتيك در اصل از واژة هرمس (Hermes) مشتق شده است. در افسانه هاي يوناني، 
هرمس يك شخصيت اسطوره اي و كسي است كه پيام هاي خداوند را گرفته و به انسان ها مي رساند. 
هرمس در حقيقت آنچه را كه وراي شناخت و انديشة  بشر است به حوزة ادراك او منتقل مي سازد 
و باعث كشف معاني و رموز نهفته در هر چيز مي شود. هرمس جلوة جاودانة دانش است و دانش 

را با انتقال معاني از عالم غيب به عالم انساني تحقق مي بخشد (اوجاقي، 1386). 
در سال هاي اخير، برخي از نو مفهوم گراياني چون پاينار و مك نايت13 (1996) و اسلتري14 
(1995) با ريشه يابي واژة هرمنوتيك، معناي جديدي از آن ارائه داده اند. بر اساس بررسي هاي 
اسلتري، هرمس عالوه بر تفسير و ابالغ پيام خدايان، پيامبر حّقه، نيرنگ و شيطنت نيز بوده و غالبًا 
سعي مي كرده از رسوم، قوانين و سنّت هاي خدايان سرباز زند و چيزهاي جديد و نو را تجربه 
كند. نو مفهوم گرايان با تكيه بر اين تفسير، سعي نموده اند لزوم توّجه به فراتر رفتن از مرزهاي 

سنّت و قوانين كهن در جهت آزمودن چيزهاي جديد و برداشت هاي تازه را توجيه نمايند.
 به هر حال، با بررسي تاريخچة هرمنوتيك از لحاظ حيطة عمل مي توان، با تسامح، سه نحلة 
متفاوت را در اين حيطه شناسايي نمود: الف: هرمنوتيك سنّتي، ب: هرمنوتيك مدرن يا كالسيك 
و ج: هرمنوتيك فلسفي(واعظى، 1386). در ادامه اين نحله ها وانديشه هاي اساسي هريك از آنها 

را به طور خالصه بررسي مى كنيم:
الف. هرمنوتيك سنّتي: اگر چه هرمنوتيك به منزلة يك شاخة رسمي دانش از قرن هفدهم 
و با آثار افرادي چون ديلتاي و شالير ماخر پا به عرصة وجود نهاد، اما قبل از اين تاريخ نيز، 
انديشه ها و آرايي وجود داشته اند كه اگر چه با نام هرمنوتيك عرضه نشده اند، ولي درون ماية 
هرمنوتيكي داشته اند. اين نگرش نسبت به هرمنوتيك غالبًا در تفسير متون مقّدس به عنوان يك 
روش مورد استفاده قرار مي گرفته است. در اين نگرش متفّكران مسيحي مانند آگوستين و بسيار 
اين  مي پرداختند.  مقّدس  كتب  تأويل  و  رمزي  تفسير  به  فيلون،  يهودي،  فيلسوف  او،  از  پيشتر 



فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة41، سال يازدهم، بهار1161391

فرايند تا قرون وسطي ادامه داشت تا اين كه در عصر دين پيرايي و نهضت اصالح دين، استفاده 
از هرمنوتيك براي تأويل و تفسير كتاب مقّدس رواج بيشتري يافت و شكل مدون و منظم تري 
به خود گرفت (بخشايش، 1385). به طور كّلي، مواجهه با متن و ابهامات موجود در آن و سپس 
امري  متن  فهم  سنتى،  ديدگاه  در  بود.  سنّتي  هرمنوتيك  در  هدف  مهم ترين  آن   از  زدايي  ابهام 
طبيعي قلمداد مي شد. الفاظ گوياي معاني بودند و براي فهميدن متن چيزي جز دانستن زبان و 
قواعد دستوري نياز نبود، مگر مواردي  كه ابهامي در متن بود كه در اين صورت تفسير به ميدان 

مي آمد (واعظي، 1386).
شالير  و  ديلتاي  چون  افرادي  آثار  با  مدرن  هرمنوتيك  كالسيك:  يا  مدرن  هرمنوتيك  ب. 
ماخر مطرح گشت. به عقيدة ديلتاي، با توجه به تفاوت هاي ريشه اي و محتوايي علوم انساني و 
اجتماعي با علوم طبيعى چون فيزيك، اين دو دسته علوم مي بايد هر كدام روش هاي متفاوتي كه 
خاّص خودشان است را دنبال كنند. وي معتقد بود كه جهان طبيعت مستقل از اراده و معرفت 
ما انسان ها وجود دارد در حالي كه جهان انساني تابع ارادة ماست. به عبارت ديگر دنياي طبيعي 
از بيرون قواعدش را بر انسان تحميل مي كند در حالي كه دنياي انسانى و اجتماعي توّسط اراده 
انساني  علوم  ولي  دارند،  موجبيّت  و  ضرورت  نوعي  طبيعي  دانش هاي  مي شود.  ساخته  انساني 
 .(1386 (اوجاقي،  مي شوند  ناشي  انسان  اراده  و  اختيار  از  و  هستند  شرطي  و  احتمالي  بيشتر 
براي  فراگيري  و  جامع  متد  نمود  سعي  ديلتاي  كه  بود  مشابه  موارد  و  استدالل ها  اين  مبناي  بر 
در  انساني  علوم  روش شناسي  نوع  يك  به عنوان  را  آن  و  آورد  پديد  انساني  پديده هاي  تفسير 
مقابل روش شناسي علوم طبيعي به كار گيرد (سبحاني، 1385). از سوي ديگر، شالير ماخر نيز 
هرمنوتيك را به مثابه يك روش، اّما با هدف جلوگيري از خطر بد فهمي يا سوء فهم، به كار برد. 
وي براي نخستين بار بحث در مورد فهم را وارد هرمنوتيك نمود و در حالي كه قبل از وي فهم 
اّعم از تفسير بود، وي فهم و تفسير را با هم متّحد كرد. شالير ماخر هرمنوتيك را از محدودة 

متون ديني خارج كرد و متون ديگر و گفتارها را نيز در حيطة فّعاليت  آن قرار داد.
 همان طور كه عنوان شد، محور اصلي مباحث هرمنوتيكي شالير ماخر، يافتن راهكارهايي 
براي پرهيز از سوء فهم بود. اّما در حالي كه هرمنوتيك پيش از او تمام رسالت خويش را در 
ايفاي وظيفه اي تكنيكي و ترسيم قواعد ادبي و دستوري براي حصول فهم مي دانست، وي به عدم 
كفايت قواعد زباني و دستوري براي حصول فهم و تفسير متن راي داد و فهم كامل را مبتني بر 
دو نوع تفسير دانست، الف. تفسير دستوري بر مبناي تجزيه و تحليل كلمات و لغات، ب. تفسير 
روان شناختي به منظور راهيابي به دنياي ذهني نويسنده. تفاوت اصلي آراى ديلتاي و شالير ماخر 



117 هرمنوتيك فلسفي و برنامة درسي

در اين بود كه اگر چه ديلتاي سعي مي كرد روشي واحد براي تفسير علوم انساني فراهم كند، اما 
سعي شالير ماخر در جهت توليد نظريه اي عاّم براي فهم هر گونه متن بود. نكتة مشابه تمامي 
نظريه پردازان كالسيك را نيز مي توان اعتقاد آنها به امكان دستيابي عيني به نظر و هدف مؤلّف 
دانست، عينيتّي كه بعدها افرادي چون هايدگر، هابرماس و گادامر، كه از طرفداران هرمنوتيك 
فلسفي بودند، به شّدت با آن به مخالفت پرداختند. به طور كّلي قرائت كالسيك از هرمنوتيك بر 

مبناي آموزه هاي زير استوار است (واعظي، 1386):
- مفّسر در جست وجوي معناي متن است. معناي متن آن چيزي است كه مقصود و منظور 

متكّلم بوده است. پس عينيت، ميزاِن مطابقِت برداشِت مفّسر از منظور نويسنده است.
- رسيدن به هدف فوق از طريق روش ُعقاليي فهم متن از يك سو و همدلي با مؤلف از سوي 
ديگر امكان پذير است. در روش عقاليي، ظهور لفظي متن، پل رسيدن به معنا و مقصود نويسنده 
مي باشد و داللت الفاظ بر معاني، تابع اصول و قواعدي است كه قابل شناسايي است. همدلي با 
نويسنده يا مؤلف، از طريق بازسازي كردن شرايط روحي،  اجتماعي و فرهنگي اي كه مولف در 

آن زيسته امكان پذير مي شود.
- حالت ايده آل براي مفّسر آن است كه به فهمي يقيني از مقصود متكّلم دست يابد. در مورد 
متون، اين حالت بايد از تفاسيري  به دست آيد كه روش آن در عرف رايج عالمان پذيرفته شده 

باشد.
- فاصله زماني پيدايش متن با خواننده مانع درك مقصود نويسنده نيست، زيرا تغييرات زبان 

در گذر زمان آنچنان شديد نمي باشد.
- هّمت مفّسر مي بايد براي درك پيام متن صرف شود و هر گونه دخالت دادن ذهنيت مفّسر 

در فهم نارواست.
- فهم هاي متعّدد از متن مردود است و مي بايد معياري براي تمايز فهم حقيقي از غير حقيقي 

وجود داشته باشد (رّد نسبيّت گرايي تفسيري ).
ج. هرمنوتيك فلسفي: هرمنوتيك با آراء و نظريات هايدگر شأني فزون تر يافت و تا حّد 
تفسير  براي  راهنمايي  به عنوان  تنها  نخست  كه  ديدگاه  اين  كرد.  پيدا  ارتقاء  فلسفي  مكتب  يك 
متون ديني و حقوقي مطرح بود، در ادامة فعاليت خويش و با آ راى افرادي نظير هايدگر، گادامر، 
ريكور، ... تبديل به مكتبي فلسفي گرديد كه حيطة اصلي فعاليت آن، تأّمل فلسفي در باب ماهيّت 
فهم و شرايط وجودي و حصولي آن مي باشد. هرمنوتيك فلسفي بر خالف هرمنوتيك هاي گذشته 
محدود به مقولة فهم متون، آن هم در چارچوب خاّص علوم انساني، نمي شود، [1] بلكه به مطلق 
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فهم نظر دارد و هدف اصلي خود را وصف كردن ماهيت فهم مي داند. در اين مكتب فلسفي، 
بحث ها فراتر از روش است و حتّي هايدگر سعي مي كند از هرمنوتيك به معناي هستي دست 
يابد و اين يعني اين كه هرمنوتيك فلسفي از هر گونه تالش براي ارائة روش در علوم انساني يا 
فهم متن طفره مي رود و اساسًا منكر ضابطه مند كردن فهم امور انساني و تاريخي در قالب روش 
و نظرية فهم است. يكي از مهم ترين تفاوت هاي هرمنوتيك فلسفي با هرمنوتيك كالسيك ميزان 
تأكيد و توجه آنها بر مفّسر و مؤلف است. در حالي كه در هرمنوتيك كالسيك، كه ماهيتي مولف 
محور داشت، هدف، راهيابي به دنياي ذهن مولّف از طريق بازسازي شرايط خاّص فرهنگي، 
اجتماعي و عاطفي است كه وي در آن مي زيسته است، هرمنوتيك فلسفي دستيابي بدين گونه 
عينيت را غير ممكن مي داند. در هرمنوتيك فلسفي اعتقاد بر اين است كه فرد نه با ذهني خالي 
وخنثي، بلكه با مجموعه اي از پيش فهم ها و پيش قضاوت ها به استقبال متن مي رود. اين پيش 
فهم ها و پيش قضاوت ها مانع از آن است كه ما شيء خارجي يا يك متن را فارغ از پيش داوري ها 
تفسير كنيم. به عقيدة هايدگر، هدف از تفسير متن آشكار ساختن پيش فهمي است كه ما پيش 
تر دربارة متن داريم. مفّسر در ساية تفسير متن امكان هاي وجودي خويش را توسعه مي دهد، 
نه اين كه فرديّت مولف را بشناسد. مفّسري كه متن را مي فهمد، وضعيّت ذهني جديدي براي او 
به وجود مي آيد كه در سايه آن مي تواند ارتباطات جديدي را ببيند، نتايجي جديد را استنباط كند 
و به توانايي خويش بيشتر و بهتر پي ببرد. عاليق و انتظارات مفّسر به پيوست پيش دانسته هاي 
او، بر ماهيّت و جهت گيري تفسير حكم مي راند. در تفسير متن مفّسر معناي خويش را به متن 
و  فهم  در  مفّسر  فرض هاي  پيش  دخالت  مورد  در  هايدگر  مي كند.  ارائه  بلكه  نمي كند،  تحميل 
امكان بد فهمي معتقد است كه بايد از دخالت دادن پيش فرض هاي موهوم و عاميانه در عمل فهم 
پرهيز كرد و پيش فرض هايي را به كار گرفت كه از نفس اشياء ناشي شده باشد (واعظي، 1386).

هايدگر سه صورت براي پيش فهم قائل است:
1. پيش داشت:15 چيزي كه ما آن را از قبل دارا هستيم. اين مفهوم ناظر به نوع ارتباط ما در 
جهان است. در تعليم و تربيت اين مفهوم ناظر به ارتباطي است كه معّلم طّي جلسات مختلف 

كالسي با شاگردان داشته است.
2. پيش نظر:16 ديدگاه اّوليه اي است كه فرد در نتيجة ارتباط مذكور نسبت به چيزي كه با 
آن ارتباط دارد (پيش داشت) پيدا مي كند. در تعليم و تربيت، پيش نظر عبارت  است از ديدگاه 

اّوليه اي كه معّلم در نتيجة ارتباط خاّص خود با شاگردان، نسبت به آنها يافته است.
3. پيش مفهوم:17 پيش مفهوم ناظر به انعكاس پيش نظر در قالب زبان است. ديدگاه اّولية  ما در 
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قالب مفاهيم معيني برايمان مطرح مي گردد. در تعليم و تربيت مقصود از پيش فهم، كلمات و مفاهيمي 
است كه معّلم ديدگاه اّوليه خود در مورد شاگردان را در قالب آنها بيان مي كند ( باقري، 1386). 

طور  به  خود  فهم هاي  پيش  از  مي بايد  نظريه پرداز  و  درسي  برنامه ريز  ارزشياب،  معّلم، 
مشّخص آگاه گردد. اين پيش فهم ها وجود دارند و بر جريان تدريس، ارزشيابي، برنامه ريزي و 
نظريه پردازي تأثير مي گذارند، خواه نسبت به آن ها آگاهي وجود داشته باشد يا نه، اّما مطلوب آن 

است كه نسبت بدان ها آگاهي داشت.
مفهوم  اين  است.  هرمنوتيك  چرخة  مفهوم  هرمنوتيك،  فلسفه  در  اساسي  مفاهيم  ديگر   از 
برمبناي اين مفروضه شكل گرفته است كه فهميدن يك اثر، متن يا شيء خارجي ساز و كاري 
حلقوي دارد. تفسير با پيش تصوراتي آغاز مي شود كه پي درپي جانشين هم مي شوند تا آنچه 
مناسب تر است باقي بماند. در اين ديدگاه «...فهم يك متن (به معني هرگونه نماد يا كنش انساني) 
و  ساختن  تفسير،  معني  به  بلكه  نيست،  شمول  جهان  و  موجود  پيش  از  دانِش  كشف  معني  به 
تصرف احتماالت حركتي اي است كه خود را به اشكال گوناگون و غالبًا مبهم نمايان مي سازند» 
(پاينار و مك نايت، 1995). گادامر نيز نقش اصلي چرخه هرمنوتيك را تسهيل فهم و گشودن 
احتماالت جديد مي داند (اسلتري،1995). او معتقد است كه فهم در چرخه اي هرمنوتيكي روي 
مي دهد كه كار اصلي آن توليد معناست. براي توليد يك چرخة هرمنوتيكي بالقوه بارور، شخص 
مي بايد با نگرشي سخاوتمندانه به استقبال متن برود و بدان يك حقيقِت موقت18 اعطاكند. اگر 
مشخص گشت كه متن نادرست و ناحق مي باشد، آنگاه نوعي فهم متفاوت در پي مي آيد، به اين 
صورت كه آن شخص ديگر به آن به عنوان حقيقتي بنيادي نظر نخواهد افكند بلكه سعي خواهد 
كرد به داليلي كه اين متن نادرست را به وجود آورده اند، به انگيزه هاي نويسنده،... توجه كند. عدم 
توجه به فرض «حقيقت موقت» مي تواند مفسر را از فهم خود آن چيز محروم كند (بالكر،2007). 
ميّسر  نظر  مورد  پديدة  فهم  آن،  طّي  كه  است  دوري  فرايندي  به  ناظر  هرمنوتيك  چرخة  پس 
مي شود. در اين چرخه، ارتباطي دوري ميان كّل و اجزاي متن بوجود مي آيد. در اين ارتباط، از 
سويي فهم اوليه از كّل يك متن زمينه اي مي شود براي آن كه اجزاي آن متن معنا و شرح مناسبي 
پيدا كند و از سوي ديگر دريافت هر چه بيشتر اجزاى يك متن موجب مي گردد كه كّل متن 
يكپارچگي مناسبي پيدا كند و براي ما قابل تعريف شود. از آنجا كه چرخة هرمنوتيكي چرخه اي 
باز است بار ديگر همين رابطه ميان كّل و اجزاء برقرار مي گردد تا جايي كه فهمي استوار نسبت 

به كّل متن براي ما حاصل آيد (باقري، 1386).
از ديگر مباحث مهم مطرح شده در فلسفة هرمنوتيك كه پي  آمدها و كاربردهاي زيادي در 
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است.  شده  مطرح  گادامر  توّسط  كه  ست  افقها»  «امتزاج  معروف  اصطالح  دارد،  درسي  برنامة 
گادامر فهم را محصول گفت وگوي مفّسر با متن مى داند و معتقد است كه معناي متن چيزي جز 
توافق صورت گرفته ميان افق معنايي مفّسر و افق معنايي متن نيست. «... مراد از افق معنايي، 
مجموعة باورها، گرايش ها و جهت گيري هاي عقيدتي و احساسي هر فرد است كه دنياي ذهن 
او را مي سازد» (واعظي،1383. ص 31). مفّسر و متن در شكل دادن و خلق معنا سهيم اند و دو 
عنصر ديگر، يعني مؤلف و زمينة معنايي، كامال مي بايد از تأثير گذاري در عمل تفسير و فهم متن 
بر كنار باشند. از نظر اين رويكرد، محّل استقرار معنا، افِق معنايِي مفّسر است، زيرا ظرف توافق 
و امتزاج اين دو افق است (همان).به طور خالصه، هرمنوتيك فلسفي بر آموزه هاي زير استوار 

است (واعظي، 1386):
دخالت  است.بنابراين،  متن  معنايي  افق  با  مفّسر  معنايي  افق  تركيب  محصول  متن،  فهم   -

ذهنيت مفّسر در فهم امري مذموم نيست؛
- درك عيني متن (مطابق با هرمنوتيك كالسيك) امكان پذير نيست، چرا كه در تفسير، پيش 

دانسته هاي مفّسر دخيل است؛
- امكان قرائت هاي مختلف از متن وجود دارد؛
- درك نهايي و غير قابل تغيير از متن نداريم؛

- هدف از تفسير متن، درك مراد مؤلف نيست. فهم متن، محصول مكالمة مفّسر با متن است، 
نه با نويسنده؛

- معياري براي سنجش تفسير معتبر از نامعتبر نداريم، چرا كه در اصل چيزي به نام تفسير 
معتبر نداريم؛

- نسبت گرايي تفسيري امري قابل قبول است.

داللت هاى هرمنوتيك فلسفي در تعليم و تربيت
«او [هرمس] كامًال غرق حركت است. هيچ اجتماع انساني نمي تواند او را در بند سازد. پيروان 
او، پيروان سفرند ... مسافراني كه در خانه اند اما در حال حركتند، در خانه و در راه، البّته نه راهي 
كه بين دو جايگاه مشّخص بر روي زمين ساخته شده باشد، بلكه راهي كه براي خود دنيايي 

خاص و ويژه است».(كارل كرن يي19، 1976 به نقل از پاينار و مك نايت، 1995)
آنچه كه با بررسي آثار فالسفة هرمنوتيك توّجه ما را بيش از همه به خود جلب خواهد كرد، 
ماهيّت ديالكتيكي، موقعيتي و غير خّطي فهم در اين نوع فلسفه است. اين نوع ديدگاه نسبت به 
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فهم، پيامدهاي خاّصي را براي نظريه و عمل تربيتي به همراه خواهد داشت، از جمله اين كه در 
ديدگاه تربيتي مبتني بر فلسفة هرمنوتيك، عمل كردن مترادف با نظريه پردازي خواهد بود و مرزي 
كه بين نظر و عمل كشيده شده است ماهيتي قرار دادي و موقت دارد و يك حقيقت محض به 
شمار نمي آيد. شعار معروف پاينار «عمل كردن، همان نظريه پردازي است و نظريه پردازي همان 

عمل كردن است»20 جلوة بارز اين نوع ديد مي باشد.
و  هايدگر  چون  پردازاني  نظريه  نوشته هاي  و  آثار  بررسي  با   (2007) هوگان» 21  «پادرياگ 
گادامر، شش مضمون اساسي هرمنوتيك فلسفي را، كه تأثير زيادي بر تعليم و تربيت گذاشته اند، 

را مشّخص نموده است.به عقيدة وي اين مضامين عبارتند از:
و  بازي   ... بين  آمده  وجود  به  «پيوند  فهم :  به  منتهي  تجربيّات  در  بازي  اساسي  نقش   .1
هرمنوتيك نشان دهندة اين مطلب است كه بين پديده اي به نام بازي و هويّتي به نام هرمنوتيك، 
و  تابمن  اسلترى،  پاينار،  از  نقل  به   1988 (پاردين22،  دارد »  وجود  عميق  طبيعي  پيوند  نوعي 
رينولدز23 ،1996). به عقيدة هوگان، گادامر سعي نموده است براي نشان دادن اهميّت بازي در 
تجربيّات انساني، ميزان اين اهميت را از طريق مقايسة آن با اهميّت آگاهي انتقادي فرد در حوزة 
معرفت شناسي به نمايش درآورد. گادامر معتقد است كه يك بازيگر و يا به عبارت بهتر، فرد 
مشاركت كننده در يك بازي يا يك بحث، هميشه بيشتر از آن چيزي كه خود بدان آگاه است 
درگير بازي يا بحث مي شود. اگر چه ممكن است اين فرد به طور آگاهانه و حتّي با ابتكارات 
خودش  حال  عين  در  اما  نمايد،  كمك  بازي  يك  تداوم  و  ايجاد  به  خويش  چشمگير  فردي 
و  پيش بيني ها  واكنش ها،  حركات،  ديگران؛  مداوم  كنش هاي  از  مداومي  جريان  تأثير  تحت  نيز 
محدوديت هاي آنان و تفاوت هاي ظريف معنايي اي قرار مي گيرد كه بازي را پر شور و حرارت 
مي بخشند.  روئيدني  و  باليدني25  سراسر  ماهيتي  بازي»24،  «ميان  يك  به عنوان  بدان،  و  مى سازد 
ميان بازي نوعي بافت پيشيني از مفروضات ،  استنادها 23، ظرفيت ها و... را به وجود مي آورد كه 
به كنش هاي مشاركت كنندگان از ديد خودشان معنا و مفهوم مي دهد، اگر چه ممكن است اين 
كنش ها از ديد ديگران و افراد بيروني بي معنا تلّقي شود. نكتة محوري نظريات گادامر اين است 
كه ما براي فهم مشاركت هاي معنا دار افراد مي بايد تالش كنيم تا نقش يك مشاركت كنندة آگاه و 
نّقاد را داشته باشيم، نه يك مشاهده گر منفّك از موقعيت يا تحليل گر عيني مدار. نقش يك مشاهده 
گر منفك اگر چه ممكن است از لحاظ روش شناختي جذابيت هايي پوزيتيويستي داشته باشد، 
اّما ممكن است تصويري كاذب و غير واقعي از فعاليت ها به ما ارائه دهد. اين نوع نگاه به بازي، 
لزوم توّجه به عنصر غيريت يا «ديگري» را در جريان تجربه يادآور مي سازد. اين ديدگاه همچنين 
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به ماد يادآور مي شود «... كه عمل هرمنوتيكي يك عمل فنّي و خّطي نيست كه بتوان آن را صرفًا 
با منطق به انجام رسانيد « (پاينار و همكاران، 1996).

2. اصل اثر تاريخ27: به عقيدة هوگان، اين اصل داراي معنايي دو گانه است: نخست آگاهي 
نسبت به اثرات تاريخ بر بافت ها و موقعيت هايي كه فهم انساني در آن حادث مي شود و دّوم، 
آگاهي از نقش اين تأثيرات بر فهم ها. اين اصل مي تواند براي فلسفه، به عنوان يك نقد عقالني. 
پيامدهايي تأّمل برانگيز داشته باشد. البته توّجه به اين اصل مانعي براي نقد فلسفي در جهت 
غير  و  قطعي  ادعاهايي  بيان  از  را  آن  تنها  بلكه  نيست،  خويش  مقاصد  و  بينش ها  به  دست يابي 
قابل بحث محروم مي دارد. فلسفة انتقادي- خصوصًا از لحاظ مباني معرفت شناختي – همواره با 
اطمينان فراوان مدعي بوده است كه مي تواند به نحوي از انحاء، به فراسوي بافت هايي كه زمينه 
ساز تالش هاي انسان براي دست يابي به فهم مي باشند حركت كرده، نقاط ضعف اين موقعيت ها 

را شناخته و بر آن ها غلبه نمايد.
در هرمنوتيك فلسفي، هر پديده اي را در مجموعه اي وسيع كه با امتداد تاريخي آن مرتبط 
است مي بايد ديد. شناخت تماميت در اين ديدگاه بعدي طولي مي يابد كه توالي پديدة مورد نظر 
را به صورت پيوستار از زمان گذشته تا به حال مد نظر دارد (بدري و حسيني نسب، 1386). 
البته فهم نفس و خود آگاهي نيز همچون فهم هر پديدة ديگر فرايندي ذاتًا نسبي و ناكامل بوده 
و نمي توان آن را جايي خارج از تاريخ و زبان جستجو كرد (مرشدي، 1386). اصل اثر تاريخ 
همچنين فهم را جزئي از واقعيت تاريخي اي مي داند كه نه تنها مانع فهم نيست، بلكه از شروط 
ضروري فهم است. لذا از ديد فلسفه هرمنوتيك شرط دستيابي به حقيقت نه حذف و سركوبي 
پيش داوري ها، بلكه تأمل و باز انديشي در آنهاست. از سوي ديگر، فهم همواره در حال نوشدن 
است و انسان ها در افق هاي تاريخي مختلف فهم هاي متفاوتي از يك پديدة واحد دارند (همان). 
يك  به عنوان  تنها  نه  دانش آموزان  دانسته هاي  پيش  كه  مي گردد  باعث  مفروضات  بدين  توجه 
متغير مزاحم مطرح نگردد، بلكه شرط ضروري در يادگيري باشد. از سوي ديگر بر اساس اين 
مفروضات، تفسيرهاي جديد و تازة دانش آموزان نيز از سنت هاي گذشته معتبر شمرده مي شوند.

3. اصل تقدم زبان بر تفكر: به طور اساسي، اين زبان است كه تجربيات انسان از جهان را 
قابل فهم و بيان مي سازد. به عقيدة گادامر يادگيري يك زبان تلويحًا به معناي مشاركت در يك 
فرايند كار آموزي غير رسمي است كه در آن، رشد سالمت زباني و كسب اصطالحات آن زبان 
با دروني ساختن ايده ها و عقايدي خاص در هم تنيده است. در اين ديدگاه زبان نه به عنوان 
مجموعه اي از ابزارها كه مي بايست فرا گرفته شده و به كار گرفته شوند بلكه به عنوان چيزي 
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مطرح است كه همواره در شكل دهي به تفكر، عمل و تكّلم ما نقش فعال دارد. به نظر مي رسد كه 
تأثيرات تاريخ بر حوزة زبان و كاربرد آن به همان اندازه تأثير گذار است كه بر آگاهي و عقالنيت 
افراد. فهم در حقيقت از طريق زبان و در درون يك سنت امكان پذير است (پاينار، 1996) و 
زبان همچون الگويي است كه از هستي انسان پرده برمي دارد و آن را آشكار مي سازد (باقري و 

يزداني، 1380).
گادامر معتقد است كه هر شخص نخست يك حلقة زباني است و اين حلقه هاي زباني با 
خزانه  در  هميشه  چون  و  ديگر  بار  زبان  مي آميزند.  در  هم  با  و  مي كنند  برقرار  ارتباط  يكديگر 
واژگان و دستور زبان ظهور پيدا مي كند و بي كرانگي گفت وگويي را كه بين هر گوينده و مخاطب 

وي است به همراه خواهد آورد (اسلتري، 1995).
4. اصل تكثر سنت ها: در فلسفة هرمنوتيك، اهميت هر بدنه از سنت، در ادعاي آن نسبت 
به نوعي نا آشنا از حقيقت است كه آن سنت به فراگيرندگان و يا افرادي كه جديداً نسبت بدان 
سنت عالقمند گشته اند ارائه مي دارد. در اين حالت، تمركز اصلي يك سنت بر انتقال و يا تسلط 
بر دانش نيست، بلكه اين تمركز بر نوعي ميان بازي است كه بتواند همواره ظرفيتي مطلوب براي 
ايجاد فهم هاي جديد، سوء فهم هاي جديد، مقابله و انتقال فراهم سازد. بر اين اساس، يك متن يا 
يك اثر نمي تواند تنها به يك شيوه معنا شود و به همين دليل است كه آثار ادبي و هنري در طول 

زمان يكسان معنا نشده اند (قادري، 1383).
چيزي  مستلزم  سنت  با  درست  و  واقعي  مواجهة  گادامر،  عقيدة  به  افق ها:  امتزاج  اصل   .5
به نام امتزاج افق هاست. در اين نوع مواجهه از يك سو افق فهمي كه فراگيرنده با خود به اين 
مواجهه مي آورد و از سوي ديگر،  افقي كه در يك سنت موجود بوده و فراگيرنده را مورد خطاب 
قرار مي دهد، مشاركت دارند. به عقيدة هوگان كلمة امتزاج شايد نتواند منظور گادامر را به طور 
كامل در اين مورد نشان دهد. آن چه كه در اين جا مورد نظر گادامر است تنها يك حالت ذوب 
و امتزاج نيست كه در آن تمامي كنش ها به كنار گذاشته شوند،  بلكه منظور وي نوعي حركت 
رفت و برگشتي بين فرا گيرنده و يك «ديگري» است كه فراگيرنده را مخاطب قرار مي دهد. اين 
امتزاج در حقيقت نوعي ميان بازي است كه در آن به جاي پرده پوشي تنش ها، پرده از روي 
آن ها برداشته شده و در معرض ديد قرار مي گيرند. در اين ميان بازي اگر چه يك سنت خاص 
(اعم از علمي، ادبي، مذهبي، ...) به طور صريح بيان نمي شود،  اما مفروضات و مباني آن به وسيلة 
فراگيرنده مورد پرسش قرار مي گيرند. در اين وضعيت فرا گيرنده ديگر يك متخصص حيطة 
خاص نيست،  بلكه يك مشاركت كنندة بصير و فصيح است. البته اين نكته كه فهم فراگيرنده 
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ممكن است در نتيجة چنين رويارويي هايي تغيير كند بدين معنا نيست كه وي به نوعي همرنگي 
يا دنباله روي روي آورده است، بلكه منظور اين است كه وي بر چيزي كه در آن تغيير و تحوالتي 
توانسته ايجاد كند،  تسلط و كنترل پيدا كرده است. در صورتي كه فهم را به عنوان يك حادثه و 
واقعه در نظر بگيريم، امتزاج افق ها سعي دارد كه اين واقعه را به عنوان چيزي كه در برابر تغييرات 
غير قابل اجتناب ماهيتي پذيرا دارد به تصوير بكشد. امتزاج خود به تنهايي به معني تالش فعال 

در جهت دست يابي به فهمي جامع و مبتني بر نقد خويشتن است و نه فهمي كامل و قاطع.
از ديدگاه هرمنوتيك فلسفي، امكان اين كه فرد با ذهني خالي از پيش ذهنيت ها و تعصبات به 
سراغ متن ديگر و فرد ديگر برود وجود ندارد. در اين ديدگاه فهم نمي تواند ناشي از خالي شدن 
يادگيرنده در مقابل جذابيت و هيبت فرد ديگر يا متن ديگر باشد. بنابراين يادگيرنده مي بايد به طور 
هم زمان گشودگي خويش نسبت به متن را حفظ كند و از سوي ديگر به پيش ذهنيت هاي خويش 
نيز اجازه دهد كه در جريان فهم مشاركت داشته باشند. چگونگي اين امر را مي توان به يك بازي 
تشبيه كرد كه در آن طرفين به چيزي فراتر از دل مشغولي هاي خاص خويش توجه مي كنند و آن 
چيز، خود بازي است (بالكر، 2007). پس الگوي گادامر در زمينة تأويل در مفهوم "گفت وگو با 
متن" خالصه مي شود. به عبارت ديگر،  معني امري نيست كه به طور انحصاري در متن وجود داشته 
باشد و به وسيلة  مولف در آن نهاده شده باشد، بلكه به معني گفت وگوي مفسر با اثر مؤلف است 

و در نتيجة امتزاج افق هاي زماني آن دو آشكار مي شود (باقري و يزداني، 1380).
6. اصل توجه به انسا  ن ها به عنوان يك مكالمه يا گفت وگو: به عقيدة هوگان، اين اصل 
در حقيقت نتيجة منطقي و يا به عبارتي، پيامد قهري 5 اصل پيشين است. اگر عقالنيت را نه 
به عنوان يك استدالل مستقل از زمان و مكان، بلكه به مثابه يك جريان مداوم از تأثيراتي كه 
سعي در دست يابي به انسجامي جامع دارند در نظر بگيريم، اگر اين تأثيرات را به عنوان اثرات 
تاريخي اي كه بر زبان و تفكر تأثير گذاشته و البته آن ها را سيال و روان نگه مي دارند بپنداريم، 
اگر براي سنت ماهيتي تحميل كننده و اطاعت خواه قائل نبوده و آن را به عنوان مجموعه اي 
متكثر از آن چه بر ميراث قديم و جديد ما تأثير مي گذارد بپذيريم، اگر فهم انساني را محصول 
نوعي تعامل بين افق هاي فرهنگي كه به طور فعاالنه و متنوع در فهم اثر گذارند قبول نماييم، آن 
گاه نظر گاهي به وجود خواهد آمد كه ظرفيت انسان براي فهم و تأثير پيش فهم ها بر آن را مورد 
توجه قرار خواهد داد. اين ديدگاه  هماني است كه گادامر آن را "توجه به انسان  ها به عنوان يك 

مكالمه يا گفت و شنود" مي نامد.
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با توجه به ديدگاه هرمنوتيكي گادامر، مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه هدف نهايي تعليم و 
تربيت پرورش اشخاصي است كه براي فهم آمادگي داشته باشند. بدين منظور، دانش آموزان بايد

1. غير خود را ناديده نگيرند؛
2. آمادة قبول تفاوت ها باشند؛

3. آمادة چالش با مفروضات پيشين خود باشند؛
4. ظرفيت تصور امور ممكن را داشته باشند (باقري و يزداني، 1380). 

گادامر معتقد است كه يك انسان تحصيلكرده واقعي، فردي اساسًا غير جزم گرا است و هميشه 
نسبت به تجربه اي كه مي تواند متأثر از خود تجربه فراهم گردد گشودگي دارد. چنين شخصي 
براي آموزش و پرورش از طريق تعامل با ديگران هميشه آماده است، چرا كه وي هميشه تحت 
تأثير اين وسوسه است كه خود را با چيزي يا شخصي درگير سازد. يك شخص تحصيلكرده آن 
قدر به گفت وگو حساس است كه تنها حضور يك فرد ديگر مي تواند وي را در تغيير سوگيري ها 

و تعصبات و گسترش ديدگاهش كمك كند (بالكر، 2007).
بنابر آن چه گفته شد،  مهم ترين اجزاي هدف در تعليم و تربيت هرمنوتيكي را مي توان به 

شرح ذيل برشمرد:
الف. رويارويي با خود از طريق شك نمودن نسبت به خود؛

ب. تحمل ابهام و دلواپسي؛
ج. اشتياق براي به خطر انداختن عميق ترين عقايد فردي خود (باقري و يزداني، 1380).

داللت هاى هرمنوتيك فلسفي و برنامه ريزي درسي
كثرت  و  يك  سو  از  هرمنوتيك  گستردة  مفهومي  دامنة  شد،  عنوان  نيز  قبًال  كه  همان طور 
از  درسي  برنامة  وضعيت  كه  است  شده  اين  از  مانع  ديگر  سوي  از  درسي  برنامه  واژة  معنايي 
ديدگاه هرمنوتيك شفاف و مشخص باشد. اما در عين حال به دليل ضروريات اين مطالعه  سعي 
بر  تاكيد  (با  فلسفي  هرمنوتيك  ديدگاه  هرمنوتيكي،  مختلف  ديدگاه هاي  ميان  از  كه  است  شده 
گردد.  بررسي  آن  در  درسي  برنامه ريزي  شرايط  و  شده  انتخاب  گادامر)  و  هايدگر  ديدگاه هاي 
همچنين از ميان ديدگاه هاي مختلف برنامه ريزي درسي، ديدگاه اليوت آيزنر28 (1994) در مورد 
به  وي  توجه  آيزنر،  ديدگاه  انتخاب  اصلي  دليل  است.  شده  برگزيده  درسي  ريزي  برنامه  ابعاد 
ماهيت برنامه ريزي درسي به عنوان فرايندي پويا، ديالكتيكي و غير خطي است،  به طوري  كه وي 
به جاي استفاده از عبارت «مراحل29 برنامه ريزي درسي»، عبارت «ابعاد30 برنامه ريزي درسي» را 
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انتخاب نموده است. حال در اين قسمت به بررسي تأثير هرمنوتيك فلسفي بر ابعاد گوناگون 
برنامه ريزي درسي مي پردازيم:

1. تعيين هدف: از ديدگاه آيزنر اهداف آموزشي را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: اهداف 
نوع  كه  هستند  اهدافي  رفتاري  اهداف  معنايي33.  پيامدهاي  و  مسئله32  حل  اهداف  رفتاري31،  
فعاليت هايي را كه فراگيرندگان مي بايد انجام دهند و نتايج اين فعاليت ها را دقيقًا تعيين مي كنند. 
اهداف حل مسئله نيز اگرچه نوع فعاليت ها را با اين دقت تعيين نمي كنند،  اما باز هدف را دقيقًا 
از پيش تعيين مي نمايند. اما،  پيامدهاي معنايي به آن گونه هدف هايي اطالق مي گردد كه از پيش 
تعيين نمي شوند، بلكه در جريان فعاليت شكل مي گيرند. در ميان اين سه نوع هدف آنچه كه با 
روح هرمنوتيكي فلسفي سازگار است همان پيامدهاي معنايي است. پيامدهاي معنايي آن گونه 
هدف هايي هستند كه در جريان تعامالت ديالكتيكي بين معلم، فراگيرنده، متن ومحيط ظهور پيدا 
مي كنند. اين اهداف جنبة تحميلي ندارند، يعني به واسطة نظريات متخصصان و افراد بيروني به 
و  روئيدني  بلكه  ندارند)،  سويه  يك  و  ديداكتيكي34  نمي شوند (ماهيت  تحميل  يادگيري  محيط 
باليدني هستند و به واسطة مقتضيات و شرايط يك بافت ويژه  و با توافق جمعي تائيد مي شوند. 
البته اين بدين معنا نيست كه معلم مي بايست با ذهني خالي و به دور از هر گونه هدفي به استقبال 
محيط يادگيري برود، بلكه بالعكس وي مي بايد اين پيش ذهنيت ها را بشناسد اما آن ها را به محيط 

يادگيري تحميل نكند.
2. انتخاب محتوا: معلم هرمنوتيست (كه از ديد هرمنوتيك فلسفي همان برنامه ريز و كسي 
است كه در موقعيت حضور دارد) سعي مي كند محتوا و فعاليت هاي تربيتي را به گونه اي انتخاب 
نمايد كه امكان بروز تعامالت بين فرد و متن تسهيل شود. در ديد هرمنوتيك فلسفي هدف از 
ارائه محتوا جذب آن توسط فراگيرندگان نيست، بلكه هدف، فراهم آوردن تعامل سازنده بين 
فراگيرنده و متن است. اين متن حقيقِت نهايي نيست كه تنها حفظ نمودن آن معيار باشد،  بلكه 
محتوايي است كه هر فراگيرنده مي تواند با آن به تعامل بپردازد، دانسته هاي خود را به آن عرضه 
كند و به واسطة تعامل بين دانسته ها و متن به نگرش ها و ديدگاه هايي جديد دست پيدا كند. اين 
فعاليت  در واقع همان امتزاج افق معنايي فراگيرنده با متن است. فراگيرنده در مواجهه با متن نبايد 
به ظاهر آن توجه نمايد بلكه در تعامل با متن مي بايد به معاني ضمني و احتماالتي كه اين متن 

به وي عرضه مي دارد توجه كند.
3. سازماندهي محتوا: در ديدگاه هرمنوتيك فلسفي،  سازماندهي محتوا يك فعاليت پيشيني 
نيست،  چرا كه اصوالً برنامة درسي در اين ديدگاه يك بسته يا محصول از پيش تعيين شده نيست. 
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محتوا يك روندى رو به رشد دارد و با توجه به تعامل بين فرد و محتواي موجود، محتواي بعدي 
تعيين مي گردد.

اوج  نقطة  يادگيري  فرصت هاي  انتخاب  آيزنر  عقيدة  به  يادگيري:  فرصت هاي  انتخاب   .4
مهارت  يك برنامه ريز درسي است كه وي مي تواند با قدرت تخيل باالي خويش آن را به منصة 
فراهم  گونه اي  به  مي بايست  يادگيري  فرصت هاي  هرمنوتيك،  فلسفة  ديدگاه  در  برساند.  ظهور 
شوند كه فراگيرندگان را با ابهام روبه رو ساخته و قدرت كنجكاوي آنان را تحريك سازند. از 
ضروري  امري  بلكه  نيست  نكوهيده  تنها  نه  يادگيري  فرصت   با  مواجهه  در  ابهام  ديدگاه،  اين 
است، چرا كه مي تواند فرد را تشويق سازد تا به مواجهه با آن بپردازد و در اين مواجهه راه هايي 
جديد و تازه را آزمايش كند. اين امر باعث مي شود كه يادگيرنده خود را از قيد و بند سنت هاي 
يادگيري  فرصت هاي  كه  راز  و  رمز  پر  دنيايي  در  گذاشتن  پا  با  و  سازد  جدا  ريشه دار  و  آشنا 
براي او بوجود آورده اند، راه هايي نو را بيازمايد. البته برنامه ريز درسي مي بايد قبل از طراحي و 
تدوين فرصت هاي يادگيري، در افق فكري شاگردان حضور پيدا كند و در اين راه مي تواند از 
«جداسازي»، «تحليل ساختاري» و «مالزمت با متن» استفاده كند. در جداسازي نظر بر اين است 
كه برنامه ريز درسي بكوشد پيش فهم هايش را به طور موقت كنار گذارد يا در ميان آنها و شاگرد 
فاصله اي ايجاد كند. در تحليل ساختاري منظور آن است كه برنامه ريز به خود متن توجه كند 
و آن را با عنايت به ساختارهاي خاص آن مورد بررسي قرار دهد. به طور مثال اگر شاگردي 
با روش هاي سخنراني، روش هاى اكتشافي و... ياد مي گيرد، برنامه ريز مي بايد آن شكل خاص 
را در تدوين برنامه مد نظر قرار دهد. مقصود از مالزمت با متن اين است كه برنامه ريز هنگام 
خواندن نوشته هاى دانش آموز و يا گوش كردن به گفته هاي او با وي همدلي كند و به مانند فردي 
كه مي كوشد آن را درك كند،  مالزم و درگير شود. بنابراين، يك برنامه ريز درسي بايد، قبل از 
طراحي هر گونه فرصت يادگيري، سعي در ورود به دنياي فكري و ذهني شاگردان كند. اصالح 
پيش فهم هاي برنامه ريز مستلزم گشودگي ذهني است تا با توجه به آنها، فرصت هاي يادگيري 
را متناسب با فهم قبلي شاگردان طرحريزي نمايد. در صورتي كه برنامه ريز درسي بر اساس پيش 
فهم هاي اصالح شدة خويش به تدوين فرصت هاي يادگيري بپردازد، برنامة درسي وي متناسب 
با شرايط خاص دانش آموزان طراحي مي گردد. در حقيقت امتزاج افق ها يا فهم مشترك باعث 

تدوين فرصت هاي يادگيري معنا دار براي شاگرد مي گردد (باقري، 1386).
5. سازماندهي فرصت هاي يادگيري: در ديدگاه هرمنوتيك فلسفي، سازماندهي فرصت هاي 
داشت.  انتظار  آن  از  نمي توان  را  شديدي  تعيّن  و  است  محتوا  سازماندهي  همچون  يادگيري 
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اين بدين معناست كه فرصت هاي يادگيري بعدي براساس افق معنايي فعلي يادگيرنده انتخاب 
مي شوند و نه برمبناي ديدگاه برنامه ريز. اين نوع سازماندهي ماهيتي غيرخطي داشته و براساس 

نوع فعاليت ها ياعالئق شاگردان مي تواند در جهات مختلف حركت نمايد.
6. روش هاي ارائه35 (تدريس): در هرمنوتيك فلسفي، تدريس ماهيتي عمل گرا و گفت وگو 
محور دارد. تأكيد زياد بر گفت وگو در اين ديدگاه نشان  دهندة جايگاهِ «باديگران بودن» در فرايند 
يادگيري است. بدين ترتيب تدريس ماهيتي دوجانبه، ديالكتيكى و سازنده دارد. يك گفت وگوي 
واقعي نوعي تجربة بين االذهاني است كه به طرفين گفت وگو امكان مي دهد تا با يكديگر ارتباط 
برقراركنند. اين تعريف لزوم گشودگي طرفين يادگيري نسبت به تجارب جديد را يادآور مي سازد. 
در يك گفت وگوي واقعي هر شخص مي بايد به ديگري گوش فرا دهد، در غير اين صورت اين 
گفت وگو به نوعي تك گويي تبديل مي شود. هنگامي كه يكي از طرفين بر گفت وگو تسلط پيدا 
كرده و آن را در انحصار خويش مي گيرد، يادگيري زيادي از اين گفتگو حاصل نمي شود. پس 
نبايد فراموش كرد كه تدريس و يادگيري اساسًا ساختاري گفت وگويي دارند. البته بسياري از 
و  آنها  بين  رابطه  مي پردازند،  سخنراني  يك  ايراد  به  كه  هنگامي  معتقدند  درستى،  به  معلمان، 
شاگردانشان بسيار دلپذير و مؤثر است، كه اين مي تواند بدين دليل باشد كه اين سخنراني توانسته 
دانش آموزان را علي رغم اين كه در جاي خود نشسته اند از لحاظ ذهني درگير سازد. اين حاكى از 
آن است كه تعامل كالسي ضرورتًا مستلزم فعاليت مداوم معلمان و شاگردان نيست. اين امكان 
وجود دارد كه يادگيري بدون فعاليت جسمي نيز به وقوع بپيوندد، يعني وضعيتي كه فعاليتي در 
آن روي ندهد اما يادگيري فعال حادث  شود. برخي اوقات يادگيري نيازمند سكوت و خودداري 
از عمل است، كه بعضي از اين لحظاِت سكوت در تدريس و يادگيري، عواملي مؤثر در تجربيات 
آموزشي مي باشند زيرا زمينه اي را براي گفت وگوي واقعي بين يك «من» و يك «ديگري» فراهم 
مي سازند. ناتواني در ساكت ماندن و به ديگري اجازة صحبت ندادن منجر بدين مي شود كه فرد 
نتواند هيچگاه چيز مهمي ياد گيرد. معلم تنها به واسطة برخورداي از حس گشودگي به ديگران 
است كه مي تواند فراگيرنده را در يك گفت وگو وارد سازد به طوري  كه هر دو طرف بتوانند 
تجربيات جديدي از آن گفت وگو به دست آورند. اين بدين معنا است كه در يك گفت وگوي 
واقعي، هم معلم و هم دانش آموز مي توانند در شكل دادن به فهم متقابل از خويشتن كمك كنند، 
در حقيقت اين دو از طريق مواجهه با يكديگر با خود مواجه مي شوند (گودون43، 2004). پس 
در هرمنوتيك فلسفي تدريس تنها نوعي انتقال متون و ارزش ها نيست، بلكه نوعي تعامل ميان 
پيامدهاي آشكار و پنهان است (هوگان، 2007). در گفت وگو و تعامل ميان معلم و دانش آموز 



129 هرمنوتيك فلسفي و برنامة درسي

است كه فهم امكان پذير مي شود. اين نوع فهم باعث آشكار شدن آن چيزي است كه به واسطة 
اليه هايي از سنت، تعصب و آگاهي گريزي از ديد ما پنهان مانده است (پاينار و همكاران، 1996).

به هرحال نبايد فراموش كرد كه« ... يك معلم هم مي تواند هدايت كند و هم گمراه سازد، به 
سمت و سوهاي مختلف حركت كند، و تمام ديدگاه هاي موجود در كالس را بپذيرد ... ، يك 
معلم مي بايد دنياي دروني شاگردان را بشكافد، به درون آن نفوذ كند،  از آنچه كه هست بهره 
بگيرد و بر  آن بيافزايد...، معلم مي تواند بدين درك برسد كه يادگيري و هوش مي توانند ما را به 
دنياي ديگران هدايت كنند. دانش و هوش ابزار رسيدن به هدف نيستند، بلكه بال هايي هستند كه 
به ما امكان مي دهند تا پرواز كنيم، دنياي ديگران را ببينيم و از دنياي يكديگر آنها را آگاه سازيم» 

(پاينار و مك نايت، 1995).
نكتة اساسي اين است كه اگر تدريس بر اساس اصول هرمنوتيك فلسفي باشد، دانش آموزان 
خود معنا را كشف مي كنند. براي رسيدن به يك چنين وضعيتي مي بايد امكان تفسير در كالس 
درس را فراهم نمود. از مهم ترين نشانه هاي بروز تفكر و كشف معنا در كالس درس مي توان 
كرد  اشاره  تفكر  فرايند  در  آنها  جذب  و  جديد  روابط  ايجاد  دانش آموزان،  در  حيرت  ايجاد  به 
(بيندينگ، مولز،تاپ و رابسون37، 2007). يك معلم هرمنوتيك محور مي بايست در پي معناي 
اعمال تربيتي و قواعد مربوط به تجربه و مشاركت در اعمال تربيتي باشد. اين معلم همچنين به 
درك و فهم گروه هاي دانش آموزان و شيوه هاي زندگي آنها نيازمند است. مضافًا اين كه او بايد به 
اهميت فهم متقابل، نظير درك و فهم بين معلمان و دانش آموزان و نيز ما بين دانش آموزاِن داراي 

زمينه هاي مختلف، پي ببرد (سجادي، 1378).
گيرد  قرار  توجه  مورد  هرمنوتيكي  رويكرد  اجتماعي  پديده هاي  آموزش  روش  در  اگر 
دانش آموزان در صدد فهم معناي آداب، رسوم و شعائر ديني بر مي آيند و ديگر  سعي نخواهند 
كرد كه تنها با يك نگرش بيروني آنها را تبيين كنند. در اين حالت، آن ها يك پديدة اجتماعي 
را به عنوان پديده اي ال شعور مدنظر قرار نمي دهند،بلكه تالش آنان براي كشف معنايي خواهد 
بود كه معتقداِن به آن پديده يا سنت در سر دارند. به عقيدة هابرماس نيز براي تحقق فهم متقابل 
بايد جريان ارتباط ميان معلم و شاگرد به دور از هر گونه عنصر تحميل و سلطه بوده و در صدد 
تحقق كنش ارتباطي اي باشد كه در پرتو آن توافق عقالني حاصل مي شود. اگر تدريس بر اساس 
اصول عمِل ارتباطِي هرمنوتيك باشد، دانش آموزان خود معنا را كشف مي كنند و يادگيري شكلي 
فكورانه پيدا مي كند. كاربرد هرمنوتيك در تدريس مستلزم به رسميت شناختن شاگردان توسط 
جاي  به  ساختن  متقاعد  براي  كوشش  و  آنان  دانستن  رأي  صاحب  آنان،  رأي  به  احترام  معلم، 
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تحميل رأي و نظر خويش است. 
ديدگاه هرمنوتيك فلسفي بر آن است كه تدريس بايد از دو نوع لغزش مصون بماند، يكى 
مواجهة انتزاعي با مسائل تدريس؛ بدين معني كه معلم بايد تدريس را به صورت تجربة زيسته 
يا معناي زيسته در نظر بگيرد. تجربه يا معناي زيسته بر آن  است كه رابطه اي عميق، بي واسطه 
و  ازفنون  رشته اي  به  معلم  عمل  فروكاستن  دوم  لغزش  برقرارگردد،  موقعيت  با  مي بايد  آني  و 
مهارت هاست كه شكلي ابزاري به معلم مي دهد؛ معلم بايد با كل وجود و موجوديت خويش در 

موقعيت تدريس حضور يابد (بدري و حسيني نسب، 1386).
7. ارزشيابي: در هرمنوتيك فلسفي، شيوه هاي رايج ارزشيابي در مدارس امروز را كه مبتني بر 
نمره دهي، سؤال هاي چند گزينه اي و عينيت گرايي ِصرف است نمي توان قابل قبول دانست. باقري 

(1386) معتقد است كه ارزشيابي هرمنوتيكي مي بايد معيارهاي زير را برآورده سازد:
الف. انعطاف در پاسخ ها: انعطاف در پاسخ دهي در حكم ايجاد فضا و فرصتي براي ظهور 

تفسير فرد است.
ب. ارتباط داشتن با متون درسي: در ارزشيابي به جاي محدود شدن به عين مطالب متون 
درسي مي بايد تنها به ارتباط داشتن با متن توجه كرد. به عبارت ديگر سؤال ها مي بايد به گونه اي 
طراحي شوند كه با متون مرتبط باشند. در اين حالت متن درسي و مطالب آن تنها به صورت شرط 
الزم براي پاسخ گفتن به سؤال ها در نظر گرفته مي شوند، نه به صورت شرط الزم و كافي. ناديده 
گرفتن ارتباط سؤال ها با متن درسي به منزلة انتظار بيش از حد از دانش آموز است، و مطالب درسي 

را شرط الزم دانستن در حكم مجال ندادن به تفسير و فعاليت ذهني دانش آموز مي باشد.
فهم  هرمنوتيك،  چرخة  به  مربوط  مفروضات  اساس  بر  متن:  ساختار  و  كليت  به  توجه  ج. 
هنگامي حاصل مي شود كه اجزاء در ارتباط متقابل با كل در نظر گرفته شوند. بنابراين سؤال ها نيز 

بايد به گونه اي طراحي شوند كه به نحوي با كل و ساختار متن در ارتباط قرار گيرند.
د. شكل گروهي دادن به ارزشيابي: دست يافتن به تفسير مناسب از متن، مستلزم آگاهي از 
تفسيرهاي ديگر و در صورت لزوم تصحيح تفسير خود به كمك تفسيرهاي ديگر است. از اين 
رو بايد به ارزشيابي شكل گروهي داد و در ضمن بحث و گفت وگوي گروهي، تالش فرد براي 

دست يافتن به تفسير مناسب از متن را ارزيابي كرد.
هـ. چند وجهي ساختن ارزشيابي: اگر محدود كردن ارزشيابي به امتحان كتبي مانع ايجاد 
زمينة كافي و مناسب براي ارزشيابي فهم دانش آموز شود، بايد به چند وجهي كردن ارزشيابي 

(كتبي، شفاهي، عملي) اقدام كرد.
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و. انضمامي و عيني كردن سؤال ها: جنبة معرفت شناختي ديدگاه هرمنوتيك فلسفي، شكل 
انتزاعي و كلي معرفت را به گونه اي كه نسبت به موقعيت هاي عملي بي اعتنا باشد مورد انتقاد 
قرار مي دهد. در عوض، ماهيت زمينه اي معرفت ايجاب مي كند كه شكل مناسب ارزشيابي از فهم 
دانش آموز را در مواجهة واقعي با موقعيت مورد نظر جست وجو كنيم. بنابراين دانش آموز بايد 

در برابر مسئله اي واقعي قرار گيرد و در كوشش براي حل آن، ميزان فهم خود را آشكار نمايد.
ي. فرايندي ساختن ارزشيابي: ماهيت پويا و مستمر فهم مانع از آن است كه ارزشيابي را بتوان 
به نتايج محدود كرد. در عوض الزم است ارزشيابي به صورت فرايندي و در بستر فرايند فهم 
متون درسي صورت پذيرد. معلم مي بايد سعي كند، باتوجه به استمراري و تدريجي بودن فرايند 

شكل گيري فهم، ارزشيابي را نيز به صورت تدريجي و استمراري به انجام برساند.
به طور كلي، اتخاذ رويكرد فلسفة هرمنوتيك مي تواند پيامدهاي زير را براي برنامة درسي 

به همراه داشته باشد:
1. هرمنوتيك، به عنوان يك رويكرد فلسفي كه سعي دارد ماهيت رمز آلود و مبهم هستي 
و دانش را مورد پژوهش قرار دهد، توانسته است پارادايم هاي برنامة درسي در دورة معاصر را 
تحت تأثير قرار داده و بر غناي آنها بيافزايد. اتخاذ رويكرد هرمنوتيكي، به برنامه ريزان درسي 
كمك مى كند تا برداشت هايي جديد و تازه از پديده ها به دست آورند و ديدگاه هاي ابزاري در 
تعليم و تربيت را، كه برنامة  درسي را به مثابه يك شيء و فاقد ماهيت بافتاري و موقعيتي دانسته 
و سعي در استاندارد سازي آن دارند، مورد انتقاد قرار دهند. البته اين امر با مخالفت شديد آن دسته 
از متخصصان برنامه ريزي درسي مواجه شده كه سعي دارند به پارادايم سنتي و فني برنامه ريزي 

درسي، كه ملهم از ايده هاي تايلر مي باشد، وفادار بمانند.
2. برنامة درسي به دليل ماهيت فرهنگي آن در جوامع مختلف و زمان هاي مختلف معاني 
متفاوتي پيدا مي كند. به همين دليل از پيامدهاي مهم ديدگاه هرمنوتيك فلسفي در برنامة درسي، 
تأويل ديدگاه ها و غني سازي زبان برنامة  درسي است. كاربرد اين ديدگاه در برنامة درسي لزوم 
توجه به عنصر فرديت، غيريت و شرايط فرهنگي را در تأويل و تفسير برنامة  درسي ضروري 

ساخته است (قادري، 1383).
قبل  از  نسخه اي  صورت  به  يا  اكراه  با  نبايد  درسي  برنامة   هرمنوتيك،  فلسفة  ديدگاه  از   .3
پيچيده باشد؛ بلكه دانش آموزان مي بايد فعال در نظر گرفته شوند و به گزينش در مورد مواد درسي 
ترغيب شوند. معلم نيز بايد بر موقعيت و فرصت هاي يادگيري بر اساس انتخاب دانش آموز تأكيد 
ورزد. بر اين اساس آموزش مواد درسي و ارزيابي از آنها بر اساس عالئق، توانايي ها و نيازهاي 
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دانش آموزان خواهد بود، تربيت فردي مورد توجه قرار مي گيرد، برنامه ريزي از انعطاف پذيري 
بااليي برخوردار خواهد شد، و هر دانش آموز مطابق با گزينش خويش در كالس حاضر مي شود. 
در تعليم و تربيِت هرمنوتيك بر فهم معنا و فعاليت فراگير تاكيد مي گردد نه بر فعاليت هاي ظاهر ي 
وي. پس برنامة درسي هرمنوتيكي مي بايد مرتبط با جريان عمل و زندگي واقعي فرد باشد و او را 
براي تأمل دربارة كيفيت علم خويش در جريان زندگي و موقعيت هاي واقعي ياري كند و بدين 

ترتيب، زمينة انتخاب مؤثر را براي وي فراهم آورد (باقري و يزداني، 1380).
و  طراحان  نويسندگان،  متوجه  بلكه  فراگيران،  متوجه  تنها  نه  هرمنوتيكى  درسي  برنامة   .4
معلمان نيز هست. برنامة درسي هرمنوتيكي، به دليل توجه به مقولة كثرِت معاني، ضمن آن كه 
متوجه آفرينش معاني جديد مي شود و نوعي انعطاف و سيّاليّت را در برنامة درسي به وجود 
مي آورد، فراگيران رانيز از خطر علم زدگي و قطعيّت باوري يا اطمينان و وابستگي بيش از حد به 
متون درسي مصون مي دارد. معلمان نيز به اين باور مي رسند كه فراگيران نبايد برداشت واحدي 
از برنامه هاي درسي يا گفتار معلم داشته باشند و معاني نهايي براي متون درسي قائل شوند. پس 

وظيفة معلم انتقال دانش يا انتقال معاني واحد به فراگيران نيست (قادري، 1383).
مشترك  فهم  حاصل  و  ديالكتيكي  فرايندي  برنامه  تدوين  فلسفي  هرمنوتيك  ديدگاه  در   .5
برنامه ريز و دانش آموز است. در نظر گرفتن يك چنين مبنايي به معناى نفي برنامه ريزي درسي 
متمركز و توجه به برنامه ريزي در موقعيت، با توجه به شرايط فراگيرنده است كه حالتي فرايند 
محور و روئيدني پيدا مي كند. در اين حالت برنامه ريز همان معلم است، متن از پيش تعيين شده 

نيست و اهداف از نوع پيامدهاي معنايي (آيزنر، 1994) مي باشند.
6. از مهم ترين پيامدهاي كاربرد فلسفة هرمنوتيك در برنامه درسي، مي توان به جلوگيري از 
تحريف ايدئولوژيك در مدارس اشاره كرد. بدين ترتيب از يك سو برداشت آزاد از متون باعث 
جلوگيري از تلقين عقايد و ايده هاي نظام سلطه گر مي شود و از سوي ديگر، از ظاهر متن فرا 
رفتن و دست يابي به معاني پنهان وراي آن موجب آگاهي از اهداف و نيات پنهاني متن مي گردد 

(قادري، 1383).
7. تأكيد بر توجه به عنصر «غيريت» يا «ديگري39» در جريان تجربه، تأكيد بر بررسي آگاهانه 
و انتقادي ادعاهايي كه سنت هاي مختلف نسبت به حقيقت دارند و باالخره تاكيد بر تغييرات 
مداوم و افزايش در فهم از خويشتن تحت تأثير خود انتقادگري و ظرفيت انتقاد را مي توان از 
ديگر پيامدهاي مهم ديدگاه هرمنوتيك فلسفي در حيطه برنامة درسي دانست (هوگان، 2007) .
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نتيجه گيري 
شده  تعيين  پيش  از  درسي  برنامه هاي  بر  پاياني  نقطة   فلسفي،  هرمنوتيك  بر  مبتني  تربيت 
فرايند  در  كه  است  افرادي  تمامي  بين  تعاملي  گفتمان هاي  از  رويشي  برنامه،  اين  بود.  خواهد 
ياددهي- يادگيري سهيم هستند. در اين فرايند، تمامي طرف ها از موقعيتي برابر براي ابراز عقيده، 
و نه تحميل آن، برخوردارند. براي دست يابي به يك چنين وضعيتي تمامي افراد سهيم در موقعيت 
مي بايست نسبت به يكديگر گشودگي داشته و با بهره گيري از افق هاي معنايي شان به فهمي اصالح 
شده دست يابند. نبايد فراموش كرد كه برنامة درسي هرمنوتيكي از رويه ها و استانداردهاي اداري 
رويگردان است و هيچ  گونه تحميلي را از حيث روش ها، محتوا و اهداف برنمي تابد. معلمان اين 
مكتب، پذيرندگاِن غير فعاِل متوِن از پيش تعيين شده نيستند، بلكه مجموعه اي به هم پيوسته از 
معلمان، دانش آموزان و ديگر افراد ذينفع در فرآيند آموزش به چرخه اي هرمنوتيكي وارد شده 
و يكديگر را در فرايند ايجاد برنامه، فهم متن، تجارب زيسته و فهم متقابل ياري خواهند داد. 
از سوي ديگر، پژوهش هرمنوتيكي نيز نه يك فعاليت فني و منطقي صرف، بلكه نوعي عمل 
خالقانه است كه سعي در فهم پديده هاي اجتماعي دارد. اين هدف دقيقًا برخالف ديدگاه هاي 
اثبات گرايانة موجود است كه سعي در پيش بيني رفتارها و پديده هاي اجتماعي به منظور كنترل 
بي مك  جيمز  قول  به  معناست.  براي  جست وجو  نوعي  اصل  در  هرمنوتيكي  فعاليت  دارد.  آنها 
دونالد40 "نخستين كاوشي كه انسان بدان مي پردازد، جست وجو براي معناست. مهم ترين ظرفيت 
انسان براي اين جست وجو در فرايندي هرمنوتيكي تجربه مي شود: فرايند تفسير متن (خواه اين 
متن يك شيء دست ساز بشر، يا يك جهان طبيعي و يا حتي يك عمل انساني باشد). اين نوِع 
جست وجو براي فهم بيشتر است كه ما را ارضا مي سازد و به ما انگيزه مي بخشد" (1988 به نقل 

از اسلتري 1996). 
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه مباحث هرمنوتيك در برنامة درسي تا به حال بيشتر 
بر صفحات كتاب ها نقش بسته اند و شايد معدود موقعيت هايي را، حتي در كشورهاي پيشرو، 
پيدا نموده اند كه اين مفروضات در آنجا راهنماي عمل گشته باشند. شايد برخي معتقد باشند كه 
برنامة درسي هرمنوتيك بيشتر نوعي فعاليت شاعرانه و فلسفي است كه تنها به درد كالس هاي 
اين  مخالف  طيف  غالب  كه  كرد  فراموش  نبايد  اما  مي خورد.  سخنراني  جلسات  و  دانشگاهي 
آشنايي  دليل  به  كه  هستند  ماب  تايلري  تكنيكي  و  فني  روش هاي  سرسخت  معتقدان  رويكرد، 
برنامة  به  جديد  افق هاي  گشودن  و  تغيير  قبول  به  قادر  شدن  قبلي   ديدگاه هاي  با  ساله  چندين 

درسي نمي باشند. 
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