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چکیده

Abstract
The purpose of this study and criticizing the
viewpoints Schleiermacher about the nature of
knowledge and its psychological and educational
aspects. The research is used analytical method.
Result of this research indicated that Schleiermacher
believed that explanation of knowledge is more
than anything, dependent to language and
expressions understanding is due to re experienced
mental use of authors text and interpretation
means rebuild personal thought From interpretation
point of view. Schleiermacher hermeneutics is
overseeing two different ways to interpret. He called
this two-way grammatical or manner method and
psychological or technical method. He believes that
in the same way that every word has a reciprocal
relationship; similarly, in understanding the word is
two dimensions. Schleiermacher in psychological
interpretation focuses on the reconstruction of the text
by reconstructing author thoughts. With his emphasis
on understanding the educational process, allowing
trainee in understanding and the trainer will be able to
understand the perspective of the audience. Thus the
trainer and trainee to reach a common language. He
knows full restoration of historical context possible
while the critics we can never fully reconstruct past
events and interpretation is mediator between the
events of its past. In total for the trainer and trainee
understanding and mutual understanding in the
education system are in need of explanation and
understanding. Accordingly, by applying the
principles of hermeneutics especially relying on the
psychological dimension can be to overcome
education problems.
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رسول یحییزاده

هدف از تحقیق حاضر بررسی و نقد دیدگاه اشالیرماخر در مورد ماهیت فهم و ابعاد
. در این پژوهش از روش تحلیلی استفاده شده است.روانشناختی و تربیتی آن میباشد
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اشالیرماخر بیان دانش را بیش از هر چیزی وابسته
به زبان میداند و از نظر او فهم عبارت از تجربه دوباره اعمال ذهنی مؤلف متن است و
 هرمنوتیک اشالیرماخر ناظر.تفسیر به معنای بازسازی تفکر شخصی از نظر تأویل میباشد
 او این دو شیوه را روش دستوری یا نحوی و روش.بر دو شیوه متفاوت تفسیر است
روانشناختی یا فنی تفسیر نام نهاده و بر این باور است که به همان صورت که هر کالمی
 به همانسان نیز در، هم با کل زبان و هم با مجموع تفکرات گوینده،رابطهای دوسویه دارد
 بر بازسازی متن از، اشالیرماخر در تفسیر روانشناختی.فهم کالم دو بعد موجود است
 با تاکید وی بر فهم در جریان تعلیم و تربیت به.طریق بازسازی افکار مؤلف تاکید دارد
.متربیان امکان درون فهمی و به مربیان امکان درک نقطهنظر مخاطب داده میشود
 وی بازسازی کامل زمینه تاریخی را.بدینسان مربی و متربی به زبان مشترکی میرسند
ًامکانپذیر میداند درحالیکه از نظر منتقدان ما هرگز نمیتوانیم وقایع گذشته را کامال
 در مجموع برای.بازسازی کنیم و تفسیر میانجی بین واقعه گذشته و بازسازی آن است
استفاده و استنباط از منابع علمی و درون فهمی و درک متقابل مربی و متربی در نظام تعلیم
 بر این اساس میتوان با به کارگیری اصول.و تربیت نیازمند تفسیر و فهم درست هستیم
حاکم بر هرمنوتیک به ویژه با تکیه بر بعد روانشناختی آن بر مشکالت تعلیم و تربیت فائق
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مقدمه
هرمنوتیک بهعنوان رشتهاي تأثیرگذار در تفکر فرهنگ غرب در دهههاي اخیر رونق یافته و شأن فلسفي
ویژهاي را احراز کرده است .به صورتي که در قرن بیستم بر گرایشهاي دیگر برتري قابلتوجهي یافته
است .البته هرمنوتیک در قرن هفدهم ،داللت بر علم یا هنر تفسیر کردن داشت .فردریش اشالیرماخر،4
در قرن نوزدهم ،هرمنوتیک را هنر فهمیدن تلقي نمود و دیلتاي نیز هرمنوتیک را بهعنوان دانشي که
روششناسي علوم انساني را ارائه مينماید ،مطرح کرد .امروزه هرمنوتیک روش تفسیر و تأویل متن براي
کشف حقیقت محسوب ميشود و به بسیاري از حوزههاي علوم انساني مانند فلسفه ،روانشناسي ،تعلیم و
تربیت ،زبانشناسي و جامعهشناسي راه یافته است .هرمنوتیک مدرن با تالشهاي اشالیرماخر براي
گسترش این حوزه آغاز شد .هرمنوتیک از سال  4۳11به بعد وارد دنیاي تعلیم و تربیت شده ،بهخصوص
با توجه به تحوالت تحقیقات تربیتي ،استفاده از روشهاي کیفي گسترش یافته است .هرمنوتیک بر این
اعتقاد است که موقعیت فعلي افراد همیشه بر فرآیندهایي از فهمیدن است .بر این اساس ،امکان درک
همه اشکال نهایي و معیّن نهفته در یک سنّت وجود ندارد .هرمنوتیک هیچگاه نميخواهد فهمیدن را تنها
در یک چارچوب تئوریک مورد بررسي و توجه قرار دهد و بیشتر به تفسیر و تأویل فرهنگهایي روي
ميآورد که آن معاني در متون و موقعیت آن قرار ميگیرند (سجادي .)5134381 ،اساساً دیدگاه
هرمنوتیکي یا تأویلي در برابر نگرش اثباتگرایانه علوم اجتماعي پدید آمده است .نقش تعلیم و تربیت در
دیدگاه عیني گرا عبارت است از کمک به دانش آموزان تا در خصوص دنیاي واقعي بیاموزند ،بنابراین به
یادگیري بهعنوان فراگیري و انباشت مجموعهاي از مهارتها و حقایق نگریسته ميشود .در این دیدگاه،
یادگیرندگان در خصوص جهان ميآموزند و از آنها انتظار ميرود تا محتوا و ساختار آن را در تفکر
خویش تکرار کنند (جانسون .)511 34۳۳4 ،بر طبق دیدگاه هرمنوتیکي ،کنترل که نتیجهي به کارگیري
دیدگاه اثباتگرایي در تعلیم و تربیت است ،باید کنار گذاشته شود« .ون مانن» اظهار ميدارد3
«بزرگترین دشمن تعلیم و تربیت ،تمایل به کنترل است .تعلیم و تربیت کنوني به نحوه چشمگیر متأثر از
دیدگاه اثبات گرایي است ،تعلیم و تربیتي که هدفش ایجاد تسلط و کنترل باشد خود ضد تربیت است».
(باقري .)4234381،معلمان ميتوانند با ایجاد فضاهاي باز و اعتماد متقابل هم تفکر دانشآموز را بپذیرند و
هم آن را به چالش بکشند و به دانشآموز کمک نمایند که به آن صدایي که تفکر ميدهد ،گوش فرا
دهند .این روش ،آشکارا از نظام تعلیم و تربیتي که چیزي جز آموزش در آن نیست فاصله ميگیرد،
مشکلي که در شرایط کنوني احساس ميگردد ،این است که تنها اطالعات به دانشآموزان با انباشتن آن
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در ذهن ارائه ميشود و علم آنان به جهت عدم مشارکت فعال و فهم صحیح ارتقاء نميیابد ،که از نشانه-
هاي آن توانایي حل مسئله است که ضعفهاي فراواني بر آن تربیت است و از شواهد آن در جامعه
کنوني ناکارآمدي دانشآموختگان در مهارتهاي زندگي ،تفکر خالق و توان حل مسئله است .ازاینرو که
موقعیت فعلي افراد همیشه مشتمل بر فرآیندهایي از فهمیدن و اجتناب ورزي از بدفهمي است .از آنجا که
ایده اصلي هرمنوتیک در مسئلهي فهم بهویژه فهم ،متن نهفته است ،اصول ،مباني و تئوريهاي مربوط
به فهم واجد استعداد بسیاري است تا در سازوکار و روش نواندیشان تعلیم و تربیت مؤثر افتد .در این
دیدگاه که بر فهم معنا و اجتناب از بدفهمي تأکید دارد ،معلم باید در پي فهم و تفهیم معناي پدیدهها
توسط دانش و نه تبیین مکانیکي و منفعالنه آنها توسط دانشآموز باشد (سجادي .)5134381 ،از نظر
اشالیرماخر اصل بر سوء فهم است ،مگر آنکه به کمک قواعد هرمنوتیک از بدفهمي پرهیز شود و از
مقوله روششناسي درصدد ارائه روش فهم و تفسیر است ،اما اختصاص به زمینه خاصي از علوم ندارد و
شاخههاي متعددي از علوم تفسیري را پوشش ميدهد .این پژوهش به دنبال پاسخهایي براي این
سؤاالت ميباشد3
 -4دیدگاه اشالیرماخر درباره شناخت و ماهیت فهم و ابعاد روانشناختي آن به چه صورت است؟
 -6داللتهاي تربیتي و امکان استفاده از دیدگاه اشالیرماخر در نظام تعلیم و تربیت چگونه است؟
 -3انتقادات وارده بر دیدگاه اشالیرماخر چیست؟
مبانی فکری دیدگاه هرمنوتیک
هرمنوتیک در یک معناي عام« ،هنر تفسیر» است و گرچه کاربرد آن به معناي کلي فهم و تفسیر به
یونان باستان بازميگردد ،اما تنها در قرون وسطي بود که براي نخستین بار بهعنوان ابزاري براي تفسیر
کتاب مقدس صورتبندي و در آنجا نخستین شکل سیستماتیک از نظریه هرمنوتیک مطرح شد
(اینوود .)3213 6115،ریشه کلمه «هرمنوتیک» در فعل یوناني «هرمنویین» نهفته است .فعل یوناني
«هرمنیویین» و اسم «هرمنیا» ،به نام خداي پیام آور تیزپا یعني هرمس برميگردد؛ بنابراین هرمنویین به
معناي بیان کردن ،اظهار نمودن یا گفتن ناظر به وظیفه ابالغي هرمس بود .یونانیان کشف زبان و خط را
به هرمس نسبت ميدهند ،یعني دو وسیلهاي که فهم انسان براي درک معنا و انتقال آن به دیگران بکار
ميبرد (واعظي .)413431۳ ،هرمنوتیک داراي دو اصطالح فراگیر ميباشد 3اصطالح عام شامل مباحثي
است که مربوط به تفسیر متن است و اصول و ضوابطي را در جهت کشف مراد مؤلف و رسیدن به معناي
نهایي متن معرفي ميکند یا وجود چنین اموري را انکار مينماید .این معنا از هرمنوتیک شامل همه
نحلههاي تفسیري است (احمدي)1134316 ،؛ اما در اصطالح خاص ،طي رشد و تحولش ،معاني و تفاسیر
متعدي از آن ارائه شده است .اشالیرماخر هرمنوتیک را علم فهم زبان و قواعد عام تفسیر و نقد متون
ميداند ،بنابراین به اعتقاد او ،علم هرمنوتیک ،فن فهم و شنیدن است و فهم عبارت از دوباره تجربه
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کردن اعمال ذهني هر مؤلف متن است (پالمر .)64 34386 ،اندیشه کلي در گرایش هرمنوتیک سنتي آن
است که مفسر با اتخاذ روش صحیح و کار جدي ميتواند به مقاصد مؤلف و حقیقت عیني مربوط به اثر
دست یابد و از سوء فهم برهد .دان هاور را معموالً نخستین کسي ميدانند که از این واژه بهعنوان معرف
شاخهاي از دانش استفاده کرد .گرچه کلمه یوناني  Hermeneutikeاز زمان افالطون بکار رفته است،
معادل التین آن یعني  Hermeneuticتنها از قرن هفده میالدي به بعد بهعنوان اصطالحي خاص که
بیانگر شاخهاي خاص از معرفت بشري است ،متداول شد و استعمال یافت .به همین دلیل است که
بررسي تاریخچه هرمنوتیک را از قرن هفدهم آغاز ميکنند و دوران بیش از آن را پیش از تاریخ
هرمنوتیک ميدانند (احمدي .)1534316 ،بر اساس تقسیمبندي کلي ميتوان از گرایشهاي متعددي در
هرمنوتیک سخن گفت3
 -4گرایش محافظهکار (اشالیرماخر ،دیلتاي و هرش) 3مطابق این دیدگاه مفسّر ميتواند با اتخاذ روش
صحیح و کار جدي به مقاصد مؤلف و حقیقت عیني مربوط به اثر دست یابد.
-6گرایش میانهرو (گادامر ،ریکور و امیلیوبتي) 3از نظر این گروه تفسیر امري خالقانه است و همواره
دیالوگي میان مفسّر و مؤلف وجود دارد و نميتوان به حقیقت عیني یا معناي موردنظر مؤلف سخن گفت؛
بنابراین به قول گادامر نوعي «پیوند افقها» میان مفسّر و مؤلف برقرار ميشود که به طور دقیق نه از آن
مفسّر است و نه از آن مؤلف.
 -3گرایش تندرو (نیچه ،هایدیگر ،فوکو و دریدا) 3از نظر این دیدگاه ،مفسّر به سبب خالقیت موجود در
تفسیر شاید نتواند با معناي اصلي و اولیه ارتباط برقرار کند .در واقع همه روایتها از معناي یک متن
احتمالي و نسبي هستند.
-1گرایش انتقادي (هابرماس،کارل اتواپل) 3از نظر این گروه با تأمل نقّاد ميتوان از ارتباط با سنّت آگاهتر
شد و تا حدي از انحرافهاي برخاسته از سوگیريهاي ایدئولوژیک فرهنگي و اجتماعي سنّت مصون ماند
(باقري.)1834386 ،
دیدگاه تأویلي در شکل جدید خود با تحقیقات فردریش اشالیرماخر ( )4831-4128ظهور کرد .وي
درصدد ساختن نظریهاي عام از تأویل برآمد ،نظریهاي که بتوان آن را در مورد متوني غیر از متون مذهبي
نیز بکار بست .به اعتقاد او بدفهمي امري طبیعي بوده و شروع کار هرمنوتیک را همان آغاز تالش براي
فهم ميدانست .ازاینرو ،نیاز به هرمنوتیک ،همیشگي و توأم با فهم است .وي مسئله ماهیت فهم و
تفسیر متن را در زمره مباحث هرمنوتیک درآورد و آن را بازسازي و بازشناسي دانست (نصري34384 ،
 ) 15در نظر او نوشتن و گفتن هنر است و هرمنوتیک نیز هنري است که به کار فهم متن و گفتار ميآید.
او فهم کامل را مبتني بر دو گونه تفسیر دستوري  -شناختي و هدف هرمنوتیک را درک کامل و تام
سبک ميدانست .اشالیرماخر متأله پروتستان آلماني و با هرمنوتیک دیني آشنا بود .ميتوان از او بهعنوان
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بنیانگذار و پدر هرمنوتیک جدید نام برد .وي چون متفکري آلمانيتبار بود ،تحت تأثیر افکاري که در
آلمان شکل گرفته بود ،از جمله افکار کانت قرار داشت و بر اساس اندیشههاي کانت در زمینه مباحث
فکري و نظري ،سعي در به دست آوردن قواعد عمومي فهم نمود .او بر آن بود که در حوزه تفسیر ،قواعد
کلي تفسیر را به دست بیاورد .ازاینرو است که دیلتاي او را "کانت هرمنوتیک" نام مينهد
(احمدي .)523 34316بحث اشالیرماخر دربارۀ هرمنوتیک و هنر تفسیر ،چندان به شناخت یا عدم شناخت
مربوط نميباشد .بلکه موضوع اصلي آن «شناخت نادرست یا بدفهمي» است .او بر این باور است که
تفسیر هر متني ،فرآیندي است که مدام ما را از بدفهمي به سوي شناخت درست پیش ميبرد .هرمنوتیک
در نظر او روشي براي فهم درست و پرهیز از سوءبرداشت در هنگام فهم و تفسیر است و سوء فهمها
ناشي از فاصلۀ تاریخي و تمایز زماني میان مؤلف و مفسر ميباشد .پس به اعتقاد او ،تفاوتهاي فرهنگي
و تاریخي ميتواند موجب تحمیل ذهنیت مفسر و مخاطب بر کالم مؤلف یا گوینده شود و در واقع به
قول اشالیرماخر« 3مفسر با بکار بستن هرمنوتیک یا قواعد و راهکارهاي درست فهمیدن از سوءبرداشت
جلوگیري و خود را به ذهنیت و نیت مؤلف نزدیک و نزدیکتر نماید( ».واعظي .)1۳34384،نقطۀ شروع
هرمنوتیک از دیدگاه اشالیرماخر با این سؤال شروع که چگونه همۀ گفتهها اعم از ملفوظ و مکتوب
فهمیده ميشود .او در پاسخ به این سؤال تصریح ميدارد که موقعیت فهم ،موقعیت نسبي همسنخان
است ،در هر نسبتي از این قبیل ،گویندهاي وجود دارد که جملهاي را براي بیان معناي موردنظرش
ميسازد و همچنین شنوندهاي که با عملي اسرارآمیز معناي کلمات گفته شده را بهگونهاي حدسي کشف
مينماید .اشالیرماخر این عمل حدسي را عمل هرمنوتیکي نام نهاده و در نتیجه علم هرمنوتیک را فن
شنیدن ميداند.
روش
در این پژوهش از روش تحلیلي استفاده شده است که در اینجا به معناي جستجوي ارتباط میان مفاهیم
مختلف و بازشناسي روابط میان مفاهیم مختلف و بازشناسي روابط و شبکههاي مفهومي یعني بهصورت
کالبدشکافي مفاهیم و تجزیه و نقد آنها ميباشد .این روش تحت عنوان تحلیل فرارونده در دو مرحله
انجام ميشود3
 -4توصیف 3در مرحله اول پدیده مورد بحث توصیف ميشود و بهعبارتدیگر ،گزاره توصیفي در این
مرحله مطرح ميگردد .گویي که امري بدیهي است .پدیده مورد بحث ميتواند ،پدیدهاي طبیعي،
تجربهاي دروني ،یا امري زباني باشد؛ بنابراین در این مرحله دادهها در مورد ماهیت هرمنوتیک سنتي با
تاکید بر نظر اشالیرماخر انتخاب ،متمرکز و بهصورت خالصهتر تنظیم و تبدیل ميگردد.
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 -6تعیین شرط الزم 3در مرحلهي دوم براي پاسخ به این پرسش که آیا پدیده موردنظر ،خود نقطه آغاز
است یا وجود آن در گرو چیز دیگري است شرط الزم را پیدا نموده و در این صورت مرحله سوم و یا
مراحل دیگري نیز ميتواند ایجاد گردد .البته اعتبار نتیجه این تحلیل وابسته به یقیني بودن مرحله اول
است ،ولي با این حال نتایج تحلیل فرارونده ميتواند بازهم مورد چالش قرار گیرد (باقري-43۳ 3438۳،
.)433
دیدگاه اشالیرماخر درباره شناخت و ماهیت فهم و ابعاد روانشناختی آن
اشالیرماخر در تفسیر روانشناختي ،بر بازسازي متن از طریق بازسازي افکار مؤلف تاکید دارد و راه
بازسازي افکار را شناخت فردیت نویسنده معرفي مينماید .او ادعا ميکند که هر کس تجربهي خاصي در
تلقي مفاهیم داشته است و براي فهم معناي شکلگرفته در درون او باید تجربه دروني بازسازي شود.
«بازسازي فردیت نویسنده » شاهبیت نگاشتههاي روانشناختي اشالیرماخر را تشکیل ميدهد .ازآنجاکه،
به نظر اشالیرماخر فردیت و ویژگيهاي دروني مؤلف در سبک بیان او و همچنین در ایجاد عناصر ذهني
و دروني متن او تأثیر ميگذارد (یعني عناصري از متن که بیش از پرداختن به موضوع متن بیانگر
احساسات و روحیات نویسنده هستند) .راه شناخت فردیت از سویي شناخت سبک بیان مختص به او و از
سوي دیگر جداسازي عناصر عیني (یعني عناصري از متن که بیشتر به بیان موضوع متن ميپردازد تا
اینکه نمایانگر روحیات مؤلف باشد) و ذهني متن ميباشد (اشالیرماخر .)436 34۳۳8 ،مسئله دیگري که
بهعنوان ضرورت بازسازي فردیت مؤلف مدنظر اشالیرماخر است ،کشف تفکر و قصد بنیادین نویسنده
است که ميخواهد آن را به مخاطب انتقال دهد .تفکري که نویسنده را براي نگاشتن اثر به حرکت
درميآورد و در سراسر اثر ایجاد وحدت ميکند و اشالیرماخر از آن به عنوان وحدت اثر یاد ميکند
(همان .)۳13دیدگاه اشالیرماخر دربارۀ شناخت داراي دو وجه است3
 -4وجه سنتي 3در این وجه اشالیرماخر بر آن است که کنش شناخت که در هر شناخت و تجربهاي وجود
دارد ،بیان خردمندي و دانش آدمي است .این بیان دانش آدمي بیش از هر چیز وابسته به زبان است.
 -6وجه مدرن 3این وجه بیش از یک قرن پنهان بوده و آشکار نشده بود .از این وجه ،شناخت را ميتوان
بهعنوان کنشي همانند گفتار در نظر گرفت« .دو وجه مذکور وابسته به تسلط آدمي بر زبان است .آدمیان
"توان زباني" را بهگونهاي متفاوت انجام ميدهند که در پیکره "کنش زباني" شکل ميگیرد .اشالیرماخر
تا آنجا پیش رفته که مينویسد هر کنش شناخت ،شکلي از کنش زباني است( ».پالمر.)4123 4386،
از نظر اشالیرماخر ،فهم در مقام فن عبارت از تجربه دوبارۀ اعمال ذهني مؤلف متن است .او عمل
فهم را برعکس تألیف ميداند ،زیرا فهم از بیان پایانیافته و ثابتي ،آغاز ميشود و به حیاتي ذهنياي که
آن بیان از آن نشأتگرفته ،باز ميگردد .گوینده یا مؤلف جملهاي ميسازد و شنونده در ساختارهاي آن
جمله و آن تفکر رسوخ مينماید .به اعتقاد اشالیرماخر تفهیم دیگر رمزگشایي و پرده برگیري از معنایي
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مفرو ض و یا گشودن راه دستیابي به فهم کامل از طریق رفع موانع نیست ،بلکه بیش از هر چیز ،شرایطي
را که امکان تفهّم و رسیدن به تفسیر در گرو آن بود را روشن مينماید .بهموجب این امر ،فهم یک کالم
از گفتار یا نوشتار ،مستلزم دو وجه و به هم آمیختن دو مرحله متفاوت است؛ وجه اول به تفهّم یک کالم
و صرفاً برحسب ارتباط آن با زباني که آن کالم جزئي از آن است ،مربوط ميشود ،بر طبق این وجه هر
کالمي را بایستي جزئي از یک نظام زباني مخصوص در نظر گرفت .وجه دوم به در نظر گرفتن یک کالم
به عنوان بخشي از فرآیند زندگاني گوینده آن ،یعني بخشي از تاریخ دروني و ذهني او ميپردازد.
اشالیرماخر بر این باور است که این دو وجه در کنش فهم متحد هستند .پس فهم در نظر اشالیرماخر
عبارت از مواجهه با ذهنیت مؤلف و بازسازي آن و دوباره تجربه کردن اعمال ذهني مؤلف متن است.
تفسیر دستوری و تفسیر روانشناختی
هرمنوتیک اشالیرماخر ناظر بر دو شیوه متفاوت تفسیر ميباشد .او این دو شیوه را روش دستوري یا
نحوي و روش روانشناختي یا فني تفسیر نام نهاده و براین باور است که به همان صورت که هر کالمي
رابطه اي دوسویه دارد ،هم با کل زبان و هم با مجموع تفکرات گوینده ،به همانسان نیز در فهم کالم
دو بعد موجود است .وي ميگوید « 3از یکسو فهم کالم از آن جهت که آن چیزي برخاسته از زبان است
و از سوي دیگر فهم کالم از آن جهت که آن امري "واقع" در تفکر گوینده است .درصورتيکه هر یک
از روشها بدون دیگري تحقق یابد ،مانع از توجه به روش دیگر ميشود( ».کاظمزاده .)4334381،بدین
معني تفسیر دستوري مانع از توجه به مؤلف اثر و تفسیر مبتني بر علم النفس یا روانشناختي مؤلف مانع
توجه به شأن زبان ميشود .به گفتهي اشالیرماخر ،تفسیر نحوي با قواعد لفظي و ادبي و با زبان متن و
قالبهاي تعبیري آن و سبک خواص مؤلف سروکار دارد ،اما تفسیر روانشناختي به دنبال درک فردیت
مؤلف و ذهنیت اوست .البته نباید اینگونه استنباط شود که هدف فهم تحلیل روانشناختي ،مؤلف است،
بلکه هدف ،نزدیک شدن به آن چیزي است که در متن در نظر گرفته شده است.
اشالیرماخر هرمنوتیک را فن فهم به نحو عام دانسته است نه فن عرضه و ارائۀ فهم .هرمنوتیک از
منظر ریشه شناسي دقیقاً ارائه صحیح افکار ،فن ابالغ گفتار و فهم گفتار دیگري است ،اما در کالم
شالیرماخر هرمنوتیک به معناي ارائه و ابالغ فهم و سخن نميتواند باشد .به دلیل آنکه ارائه و ابالغ
بهمنظور تبیین و تفسیر ،بخش خاصي از فن گفتار و نوشتار است که خود وابسته به اصول عام است.
(اشالیرماخر .)534۳۳8 ،در این رویکرد تبیین و توضیح در خارج از هرمنوتیک قرار ميگیرند .هرمنوتیک
فقط در مقام فهم به کار ميآید و فهم آن عمل حدسي و اسرارآمیزي است که در هنگام شنیدن یا
خوانش متن به ناگهان تحقق ميیابد .جایگاه حقیقي علم هرمنوتیک همینجاست .این نوع هرمنوتیک
که فارغ از دغدغههاي خاص تفسیر متون کالسیک یونان و روم یا تفسیر عهد قدیم و جدید برجايمانده
است ،هرمنوتیک عام است که در دو شاخۀ هرمنوتیک الهیاتي و زبانشناختي توسعه و تکاملیافته است.
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هرمنوتیک در این معناي عام به دنبال کشف رمز از معناي مفروض و گشودن مشکالت و پیچیدگيهاي
متن نیست ،بلکه به دنبال فراهم آوردن شرایط امکان فهم و حالتهاي آن است؛ بنابراین در نزد
اشالیرماخر نقطۀ شروع حقیقي هرمنوتیک ،فعل فهم است و علم هرمنوتیک «فن فهم» است و این علم
را باید با این پرسش آغاز کرد که چگونه گفتار و نوشتار واقعاً فهمیده ميشوند (همان .)23تمرکز
اشالیرماخر در فرایند فهم بر مسئله فردیت است .وي معتقد است از طریق حد غایي بیگانگي و آشنایي،
فردیت به دست ميآید .روش فهم از طریق مقایسه بهطور مساوي با آنچه بین خود و دیگري مشترک
است و نیز از طریق شهود با آنچه منحصر به فرد است در ارتباط ميباشد؛ بنابراین هم قیاسي و هم
شهودي خواهد بود (گادامر.)488 36111 ،
اصول تفسیر متن
اصول هرمنوتیک یا تفسیر متن از نظر اشالیرماخر به شرح زیر است3
 -4دور هرمنوتیکي 3اولین و مهمترین اصل هرمنوتیکي که در هر دو رویکرد میانهرو و محافظهکار
ميتوان قائل شد ،دور هرمنوتیک است .البته ميتوان این نکته را ذکر نمود که توافق کاملي میان این دو
مکتب در این مورد وجود ندارد .متفکران محافظهکار بر این باورند که این چرخه دربرگیرنده تمام تفاسیر
است .متفکران این مکتب بر این باورند که در این دور رابطهاي عیني بین کل و جزء برقرار است و براي
کلیت یک جمله وحدتي را قائل ميشوند .طبق این دور معناي تکتک کلمات در رابطه و ارجاع به کل
جمله درک ميشود و متقابالً معناي کل جمله ،وابسته به تکتک کلمات تشکیلدهنده آن است.
اشالیرماخر ،دور هرمنوتیکي را اینگونه توصیف ميکند« 3رابطه عناصر یک متن میان خودشان و کلیت
یک متن ،به روشنسازي و توضیح متقابل یک متن کمک مينماید که این رابطه بین کل و جزء و یا
بالعکس در یک متن برقرار است» (گالگر.)61434۳۳6،
هر فهمي نزد اشالیرماخر تلفیقي از دو سویه دستوري و روانشناختي است .به بیان دیگر مفسر باید
فهمي از سبک و اندیشه مؤلف ،فردیت و دنیاي ذهني او داشته باشد تا بتواند اثر او را فهم کند و در عین
حال از سخن هر فردي ميتوان دریافت او چگونه انساني است .ترتب این دو امر یک روند دوري را شکل
ميدهد (اسدي .)461 343۳4 ،بر این مبنا دور هرمنوتیک بهعنوان کلیتي عیني از شرایط ،روشها،
قراردادها و شرایط تاریخياي که موقعیت یک مؤلف را ميسازد ،تعریف ميشود .پس ميتوان اینگونه
نتیجهگیري نمود که عناصر تشکیلدهنده موقعیت مؤلف و همچنین کلیت شرایط مؤلف در ساختن یک
متن دخیل ميباشند .از منظر اشالیرماخر فهم ،عملي ارجاعي است .بدین معني آنچه را که ميفهمیم،
خود در وحدتهایي نظاممند یا دورهایي برساخته از اجزاء شکل ميگیرد ،این دور از آنجا که کل است،
تک جزء را تعریف ميکند و اجزاء با یکدیگر دور را تشکیل ميدهند .بر این اساس تکواژه ،معنایش را از
متن یا افقي ميگیرد که در آن قرار دارد ،با این وصف افق برساخته از همان عناصري است که به آن
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معني ميدهد .شالیرماخر تصریح ميدارد که براي شناخت سخن مؤلف بایستي خود مؤلف را شناخت ،اما
براي شناخت مؤلف باید سخنان او را شناخت .در این دور عليالظاهر تناقضي وجود دارد و این دور ،دور
باطل به نظر ميرسد ،چراکه مفسر بایستي قبل از درک اجزاء به درک کل نائل شده باشد ،از طرف دیگر
بدون تصوري از اجزاء هرگز نميتوان درکي از کل داشت .راهحل اشالیرماخر این است که با اینکه درک
متن بر رابطه بازگشتي و مقایسهاي میان اجزاء و کل استوار است ،اما این تمام ماجراي فهم نیست ،بلکه
در فهم عنصر شهود و پیشگویي نیز سهیم است .با دخالت دادن عنصر پیشگویي و حدس در عمل فهم
متن مفسر به درون دور هرمنوتیک راه ميیابد و کل و اجزاء را با یکدیگر درک ميکند ،نه آنکه درک
یکي بر دیگري تقدم منطقي داشته باشد .دور هرمنوتیکي از دیدگاه اشالیرماخر داراي دو جنبه آفاقي و
انفسي است .وي ميگوید« 3در جنبه آفاقي یک واژه در زمینه جمله و جمله در زمینه متن و متن در زمینه
آثار مؤلف و کل آثار مؤلف نیز در ژانر ادبي در نظر گرفته ميشود .درحاليکه در جنبه انفسي ،یک متن در
ارتباط با کل زندگي دروني مؤلف در نظر گرفته ميشود ».به اعتقاد اشالیرماخر متن یک خالقیت است و
بایستي در ارتباط با زندگي مؤلف تفسیر شود( .احمدي.)1۳ 34316 ،
 -6اصل بازتولید 3مهمترین اصل محافظهکارانه را ميتوان بازتولید یا بازسازي دانست .بدین معني که اگر
قرار است معنياي داراي اعتبار باشد ،یک تفسیر بایستي معني واقعي را بازسازي نماید .بر اساس این
اصل ،معني بهوسیله مؤلف متن ،ایجادکننده شکل معنيدار آن و اهداف فرهنگي کشف ميگردد .قصد و
هدف مؤلف بهعنوان معیاري براي اندازهگیري اعتبار تفسیر بهکار برده ميشود و متعلق به گسترهاي است
که در آن بازسازي معني بهعنوان تمایزي بارز از مقصود در نظر گرفته ميشود .بازتولید ،فعالیتي تولیدي
توسط مفسر و در میان فرایند تفسیر نیست ،بلکه آن ،تنها بهواسطه مؤلف اصلياي که بر روي این متن
سرمایهگذاري کرده است ،تعریف ميشود .در فرایند هرمنوتیک این وظیفه مفسر است که متن را از
جوانب مخالف تولید یک متن و با تفکر دوباره در مورد این جوانب و در درون خودش مرور کند.
به اعتقاد اشالیرماخر ،هویت و ثبات غیرقابل تغییر معني دقیقاً در توانایي معیني براي بازتولید اثبات
ميشود؛ بنابراین معني متن آن چیزي است که یک متن با استفاده از عالمات و نشانههاي زباني و
بهوسیله مؤلف قصد شده است (کلباسي .)22-21 34381 ،از نظر اشالیرماخر فرایند فهم عبارت از
بازسازي و بازتولید است .وقتي مفسر در پي فهم اثري برميآید ،در پي آن است که آن را به لحاظ
تاریخي بازسازي نماید و سعي ميکند که با ورود به دنیاي ذهني آفریننده اثر معناي آن اثر را درک کند.
کار مفسر این است که موقعیت اصلي را که هنرمند در ذهن داشته و فرآیند ذهنياي را که منجر به
آفرینش آن اثر شده است را بازسازي نماید و با درک فضاي ذهني حاکم بر مؤلف در زمان تولید متن ،به
معناي اثر دست یابد (رمضاني .)43 34385 ،معني لفظي ،موردتوافق ،همسان و بيتغییر است و این
موجب ميشود که در شرایط متفاوت تفسیر متن ،تغییري در آن صورت نگیرد .معیاري را که مفسر
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بایستي بر اساس آن قصد مؤلف یا معني اصلي را بازسازي کند ،وابسته به امکانات بازشناسي است .بر
این اساس قابلیت بازتولید معناي لفظي مشروط بر آن است که چیزي براي بازتولید موجود باشد.
متفکران این مکتب در انتها این اصل را بهصورت زیر فرموله ميکنند 3بازتولید ممکن است و نیاز به
بازشناسي قصد اصلي مؤلف دارد (همان.)6183
 -3اصل کاربرد 3بر اساس این اصل وظیفه مفسر این است که فرایند خلق یک اثر را مرور نماید و آن را
در درون خودش تولید و بازسازي کند .سپس اندیشه و تفکرات بیروني و فرعي زمان نگارش متن را
بررسي نماید .بهعنوانمثال ،بخشي از گذشته و زمان نگارش متن ،یادآوري وقایع به یاد مانده از آن زمان
را بررسي نموده و سپس آن را در درون زندگي خودش بازسازي نماید .ارتباط یا نسبت یک معني خاص
با موقعیت و شرایط فرهنگي و اجتماعي مفسر ميتواند مقصود و کاربرد آن معني را با توجه به معناي
مشابهي که ارائه شده ،گسترده یا محدود نماید؛ اما از آنجایيکه تشابه در معاني یا قیاس موجود در معاني
از بازتولید فراتر حرکت ميکند ،مفسر براي انجام بهتر کارش به اصول بیشتري نیاز دارد تا او را در این
کار هدایت نماید .در دیدگاه اشالیرماخر ،ما فقط ملزم به یافتن وحدت اولیه هر واژه در رابطه باهم و یا در
زمینه و بافتهایش هستیم تا بتوانیم چیزي را بیاوریم که در تمام زمانها صادق باشد؛ اما وحدت کامل،
تفسیرش است که به اندازه تبیین کامل ،کم ارائه ميشود (کلباسي.)2۳34381 ،
داللتهای تربیتی دیدگاه اشالیرماخر
امروزه جدیدترین نظریههاي موجود در تعلیم و تربیت ،متربي را مهمترین عنصر تربیت معرفي ميکنند؛ و
او را در مرکز فعالیتهاي تربیتي قرار ميدهند .این طرز فکر حتي در قدیمترین نظریات تربیتي نیز
جایگاهي خاص داشته است .سقراط و افالطون آموزش و پرورش را استخراج حقایقي که در فراگیرنده
مستور است یا آشکار کردن آگاهي او از این حقایق ميداند (حسیني .)43۳5،سقراط از طریق پرسشهاي
مداوم در جریان بحث موجب آگاهي فرد به جهل خود ميگشت و به او کمک مينمود تا با از دست دادن
قطعیت باورهاي قبلي ،آمادهي جستجوي مشترک گردیده و به این نتیجه برسد که باید ادراکي نو را آغاز
کرده و درک شخصي خود را از نو بسازد .به این ترتیب ،بحثهاي سقراطي نه صرفاً مبادله اطالعات که
کوششي براي شکل بخشیدن به اندیشه فرد بوده و موجب برخورد اندیشهها و خلق واقعیتي نو از منظري
تازه ميشد (حاج حسیني .)43۳1،مکالمهي سقراطي از تکنیکهایي است که همانند روشهاي خود
نظارتي ،بازسازي شناختي ،حل مسئله دانش آموزان را مجهز به مهارتهایي ميکند که ميتواند آنها را
در محیط آموزشي و خارج از آن به کار گیرد (حکیم زاده .)43۳3،این امر با دیدگاه هرمنوتیکي در تعلیم و
تربیت که متربي را در مرکز فعالیتهاي تربیتي قرار ميدهد ،هماهنگي دارد .به این ترتیب ،چنانچه
بخواهیم متربي بهعنوان مرکز و متن اصلي در عمل تربیتي قرار گیرد ،الزم است ویژگيهاي رفتاري او از
جمله فرآیندهاي شناختياش در سنین مختلف رشد ،عالئق و میزان انگیزش او ،بلوغ عاطفي ،سوابق
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فرهنگي و اجتماعي و خانوادگي و تجارب گذشتهاش شناخته شود .البته مطالعات متعددي از دیدگاههاي
گوناگون ،مجموعهاي از عوامل فردي و محیطي یا عوامل شناختي و غیر شناختي را مؤثر بر تعلیم و
تربیت ميدانند .عوامل شخصي (باورها ،انتظارات ،نگرشها ،دانش) و رویدادهاي محیطي (فیزیکي و
اجتماعي) در رفتارهاي متربیان تعیینکننده هستند (لواساني و همکاران .)43۳3،با نگاهي به روشهاي
روانشناختي هرمنوتیک که دیلتاي آن را «برخورد همدالنه» مينامید؛ و شالیرماخر از آن با عنوان
«سطح فني» نام ميبرد ،وظیفهي مربي ،که در فعالیتهاي آموزشي نقش مفسر را بازي ميکند ،این
است که بین متربي و خود پلي بزند و در شناخت جنبههاي مختلف رفتاري و شخصیتي متربیانش آنها
را بهتر از خودشان بشناسد .دانش آموزان در روابط اجتماعي گرمي از تعامل باهم لذت ميبرند .در یک
موقعیت اجتماعي ساختارمند ،دانش آموزان ميتوانند تکالیف خود را مدیریت و موفقیت و شایستگي را
تجربه نمایند .هر بافت اجتماعي موقعیتي متشکل از شرکاي اجتماعي و فعالیتهاي آنها است .معلمان
از جمله شرکاي مهم دانش آموزان در محیط مدرسه و کالس هستند (حجازي .)43۳1،کیفیت تعامل
معلمان با دانشآموزان در تعلیم و تربیت آنها بسیار مؤثر ميباشد .این امر نیز در تعلیم و تربیت
هرمنوتیکي مورد تاکید قرار گرفته است .از دیدگاه هرمنوتیکي ،هدف تعلیم و تربیت رساندن تربیت
شونده به فهمیدن ميباشد ،بهنحويکه امکانات وجودي ،محدودیتها ،ظرفیتهاي بودن و نحوههاي
بودن انسان را بر او آشکار ميکند؛ بنابراین با تأکید هرمنوتیک اشالیرماخر بر فهم ،اولین عامل حیاتي در
این نظریه آن است که نقطهنظر مخاطب یا تربیت شونده از طرف فرد عامل شناخته شود .فرد عامل
ممکن است یک معلم باشد .ازاینرو ،باید به تربیت شوندگان فرصت دهد تا درون فهمي کنند و نظر خود
را در مورد محتواي آموختني براي عامل تربیت و مربّي ابراز نمایند .درون فهمي که از سوي تربیت
شوندگان صورت ميگیرد ،این فرصت را به مربّي ميدهد که به نقطهنظر مخاطب پي ببرد و به این
تربیت در کار تربیتي موفّق عمل کنند (گون .)6۳34۳11 ،بر اساس این نظریه متن تفسیر شونده که همان
تربیت شونده و خصوصیات فردي و اجتماعي اوست ،پس از درون فهمي خود به زبان ميآید و
واقعیتهاي نهفته در عالیق و انگیزههاي شخصي خود را ابراز مينماید و به این وسیله بین خود و مربّي
پل ارتباطي مؤثري ایجاد ميکنند .به این ترتیب ،به زبان مشترکي ميرسند که نتایج مثبتي براي
فعالیتهاي تربیتي دربردارند (سجّادي)52-55 34381،
در تعلیم و تربیت جدید تفکر انتقادي اهمیت زیادي یافته است .الزمهي آموزش چنین تفکري در کالس
درس ،معنادار ساختن تجارب براي دانش آموزان است .بر این اساس ،آنها باید طبق تجارب زیسته و
فرهنگ بومي خود ،به گفتوگویي فعال با معلم و همچنین محتواي کتب درسي بپردازند
(زیباکالم .)43۳3،زمینهساز این امر در تعلیم و تربیت هرمنوتیکي در موضوع توجه به فرهنگ و سواد
فرهنگي و اهمیت دادن به فرهیختگي بهخوبي روشن ميشود.
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اشالیرماخر بر این باور است که آموزش و پرورش بهعنوان وسیلهاي براي انتقال میراث فرهنگي یک
ملت به نسل جدید ميباشد .در این مورد هرش با اشالیرماخر همنظر بوده و بر این نکته و وظیفه آموزش
و پرورش تأکید ميکند .او تصریح ميدارد که «هدف آموزش و پرورش این است که فرد را براي شرکت
در کشور ،کلیسا ،جوامع آزاد و دانشگاهها آماده نماید و ازاینرو موجب توسعه و پیشرفت فرد ،ملت و حتي
محل زندگي افراد شود( ».گالگر .)64134۳۳6،هدف اساسي آموزش در جامعه انساني فرهیختگي است .از
نظر اشالیرماخر فهم صحیح ،بازسازي و خلق مجدد آن چیزي است که نویسنده به وجود آورده است و
ازآنجاکه ما از قواعد دستوري و روانشناختي براي فهم مقاصد نویسنده استفاده ميکنیم ،لذا بهتر از خود
نویسنده قادر به فهم مقاصد او هستیم (هانگ .)42134۳۳2،در دیدگاه اشالیرماخر ،تفسیر کامل در جهت
فهم مدلول متن با تفسیر دستوري آغاز ميشود .امّا قبل از آن باید هر یک طرح کلي از متن بهعنوان امر
تمهیدي در اختیار داشت .اشالیرماخر ضمن تأکید بر ضرورت آن ،مقصود از طرح کلي را ،فهم اولیه از اثر
ميداند که در اثر خوانشي سریع و سطحي از کل تحقق ميیابد .با تحقق یافتن فهم کلي از اثر ،فهم
جزئیات نیز الزم ميآورد (کلباسي .)2۳34381 ،خود فهمي صرفاً نتیجهي نهایي فرآیند تعلیم و تربیت
نیست ،بلکه فرآیندي قابل تجدید شدن و دائمي است که در هر تعلیم و تربیت حقیقي در جریان است .در
حرکت فراتر رفتن از خود و از آن خود کردن "خویشتن" مورد آزمون قرارگرفته و به چالش کشیده مي-
شود .تعلیم و تربیت هرمنوتیکي مستلزم تفسیر جهان است .حرکتي بهسوي امکانهایي که ساختهشدهي
خود فرد هستند .خود فهمي ،تغییر رشد یابندهاي است که در مواجههي فرد با موضوعات ناآشنا و درسي و
نیز همکالسها به وجود ميآید (همان .)4143انتقال اطالعات بهعنوان اصلي ایدهي سواد فرهنگي،
وابسته به اصل بازتولید هرمنوتیک ميباشد .همانطوري که ما از حوزه باریک متن محور بهسوي مفهوم
آموزشي حرکت ميکنیم ،مفهوم بازتولید توسعۀ مهمي را در معني به عهده ميگیرد (گاالگر.)34134۳۳6،
بازتولید بهعنوان یکي از اصول هرمنوتیک متن محور محافظهکار است که فعالیت دوبارهسازي معني
اصلي یک متن را به عهده دارد ،یعني قصد اصلي مؤلف را دوبارهسازي ميکند .در متون آموزشي،
بازتولید داللت بر فرایند بزرگ و تا اندازهاي جامع داشته که وابسته به فرایند بازسازي متن محور است .در
این فرایند که اغلب بهعنوان بازتولید فرهنگي از آن یاد ميشود ،افکار و ارزشهاي سنتي بر روي تجارب
آموزشي قرار گرفته و فرهنگ را از نسلي به نسل دیگر منتقل مينماید .بنابراین ،ميتوان اینگونه
نتیجهگیري نمود که مفهوم سواد فرهنگي ،شکل خاصي از بازتولید فرهنگي را دربر ميگیرد .دربارۀ
ارتباط بین آموزش و پرورش و فرهنگ که آن را بهعنوان سیستمي با حالت پایا در نظر ميگیرند .فرهنگ
را چیزي مستقل و نسبتاً داراي وجودي ثابت ميدانند و تصریح ميدارند که این بدین معني نیست که
محتواي معني فرهنگي ثابت بوده و تغییر نميکند .تغییر دائمي در فرهنگ عمومي براي همه آشکار
است؛ اما ثبات و نه تغییر ،خصوصیت اصلي سواد فرهنگي است .ثبات معني بهعنوان خصوصیت اصلي
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معني فرهنگي ميتواند در اصطالحات تمایز هرمنوتیکي بین معني بدون تغییر و مقصود پویا و نوساندار
توضیح داده شود .بنابراین ،محتواي سواد فرهنگي معني بهجاي مقصود ميباشد .انتقال معني داللت بر
این دارد که در آن معني یک متن مختصر شده و بدون کموکاست و آسیبي منتقل شده است .در حقیقت
آسیب یا تحریفي که بهواسطه تجارب آموزشي ارائه ميشود ،اهداف بازتولید را خراب و از بین خواهد برد.
بنابراین ،اساسيترین و کنترلکنندهترین عنصر سواد فرهنگي معنا ميباشد .هر انتقال از معني بهسوي
مقصود بهعنوان کاربرد آن معني براي موقعیت کنوني دانشآموزان ،اگرچه وابسته به بازتولید باقي
ميماند؛ اما قدمي را بهسوي بازسازي معني برميدارد .هر رابطۀ درک شدهاي بین معني لفظي و هر چیز
دیگري تعریف ميکند و در عمل فهم را به هر چیز دیگري مرتبط ميسازد که ميتواند مرتبط به دانش
فرد ،شخصیت نویسنده ،دیگران و حتي کارهاي مشابه باشد .بنابراین ،یک متن را بدون دریافت چنین
ارتباطي نميتوان درک نمود؛ زیرا مفسر توان جداسازي عمل ساختن معناي لفظي را از کارهایي چون
پیش مفهوم ،ارتباط ،داوري که به اجراي آن کمک ميکند را ندارد (علیان .)48334385 ،این سخن این
استدالل را براي آموزش و پرورش دارد که معاني فرهنگي که به دانشآموزان منتقل شده را نميتوان از
مقصودي که براي زندگي او در بردارد و به عبارتي پیامد آن جدا نمود .در اینجا اشالیرماخر از مفهوم
بازتولید به سوي اصل محافظهکارانه "کاربرد" قدم برميدارد .زماني که سواد کسب ميشود ،خودبهخود
تأثیري را بر روي توانایيهاي فرد باسواد دارد تا بتواند بهمنظور انتقال سواد ،پیگیري عالیق ملي و فردي
با جهان جدید روبرو شود .وي براي جلوگیري از تحریف محتواي فرهنگي از عالیق تجربي دانشآموزان،
درحاليکه بر محتواي آموزشي یا هرمنوتیکي تأکید ميکند ،با دقت و محتاطانه از مفهوم تغییر دوري
نموده و بهگونهاي روشمند از مفهوم بازتولید حمایت ميکند (همان .)4283تئوري آموزشي اشالیرماخر با
رویکرد هرمنوتیکياش در ارتباط است و ميتوان اصول بازتولید ،کاربرد و چرخه هرمنوتیک را در سواد
فرهنگي به وضوح یافت .اشالیرماخر فرهیختگي را انتقال اطالعات خاص و مشترکي به دانش آموزان
دانسته و آن را وظیفه بزرگساالن یک گروه یا یک شهر ميداند .او تصریح ميدارد که تنها بهواسطه
اطالعات و سواد مشترک است که ما ميتوانیم بهگونهاي کودکان را آموزش دهیم که به بهترین وجه در
جامعه و کشور با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند (گاالگر .)645 34۳۳6،اما از سوي دیگر معتقد است که
سکون و نه تغییر خصوصیت مهم سواد فرهنگي است .اگرچه اصطالحات فني و تاریخي ممکن است
وقایع متالطمي را دنبال کند؛ اما عناصر ثابتتري مانند نام برخي از چهرههاي سیاسي ،ادبي و هنري
مي توانند براي زمان زیادي مورد تأکید قرار گیرد .او عناصر ثابت واژگان ملي را هسته اصلي سواد
فرهنگي دانسته و به همین دلیل آن را مهمترین محتواي مدارس ميداند (علیان .)41234385 ،بنابراین،
برنامهریزان درسي مي بایستي محتواي سواد فرهنگي را اطالعاتي مسلم و قطعي و چیزي که هر بچهاي
در محیط و هر کشوري ميبایستي با آن آشنا باشد دانسته تا بهواسطه آن ،بتوان افراد را اجتماعي کرد.
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هنگاميکه در زمان خاص نیاز به اجتماعي کردن و یکشکل کردن افراد جامعه پا به میدان ميگذارد،
ارزش دانش عمومي آشکار ميشود" .هرچه یک کودک در زمان کودکي خود اطالعات الزم را کسب
کند ،به بهترین وجه ميتواند میراث اخالقي و ذهني آینده را درک کند و یاد بگیرد( ".همان .)313از این
طریق است که ما ميتوانیم یک شهروند خوب را بسازیم.
بررسی انتقادی دیدگاه اشالیرماخر
دیدگاه اشالیرماخر از چند نظر قابل نقد است3
نقد نظر اشالیرماخر دربارهي بازسازي و امکان فهم 3بر طبق آنچه تاکنون دربارهي بازسازي و فهم بیان
شد ،اشالیرماخر معتقد است بازسازي کامل زمینه تاریخي امکانپذیر ميباشد ،امّا گادامر امکان بازسازي
را رد ميکند .طبق نظر وي ما هرگز نميتوانیم وقایع گذشته را کامالً بازسازي نماییم ،زیرا بازسازي از
طریق تفسیر صورت ميگیرد .بهعبارتدیگر ،تفسیر میانجي بین واقعه گذشته و بازسازي آن است؛ و لذا،
تفسیر با آنچه از طریق سنت به ما ميرسد ،متفاوت است .در نتیجه براي مثال ،ما هرگز نميتوانیم
فئودالیسم را همانند انسانهایي که در دوران فئودالیسم ميزیستند ،درک کنیم (باقري ،چناري،
 .)1134385در این زمینه ،تعلیم و تربیت نیز صرفاً بازتولید سنتها نميباشد ،بلکه با وجود ظهور
عصرهاي صنعتي ،تکنولوژیکي ،الکترونیکي و کامپیوتري هرگز جدا یا مستقل از تعلیم و تربیت و نیز
جدایي از فهم و تفسیر جدید ما دربارهي ارتباطات ما با گذشته نبوده است؛ و تغییرات در ارزشهاي
اخالقي ،دیني ،فرهنگي نیز در ارتباطشان با تعلیم و تربیت روشن ميگردد (گادامر .)42۳ 34۳۳6 ،نظر
اشالیرماخر در فهم صحیح ،بازسازي و خلق مجدد آن چیزي است که نویسنده به وجود آورده است که با
نگاه معرفت شناسانه به فهم از دیدگاه هایدگر متفاوت است و با نگاه وجود شناسانه او موردنقد واقع شده
است در این نگاه ميتوان یک نگاه عملي به فهم تلقي گردد (دوستال .)3136116 ،در این دیدگاه فهم
داراي بار عملي است .در اینجا فهم به معناي فهمیدن این نکته است که ما دانستهایم چگونه کاري را
انجام بدهیم ،یا چگونه با چیزها سروکار داشته باشیم .بهطورمعمول ،ما فهمیدن چیزي را به معناي
توانایي راهبري چیزي ميدانیم ،فهم موجب توانایي در انجام کاري ميشود (هایدگر)48634۳88 ،؛
بنابراین هایدگر در تبیین معاني موردنظر خود ميگوید« 3اصطالح آلماني به معناي «توانا بودن بر چیزي»
و کسي که چیزي را ميفهمد مانند کسي نیست که به او آگاهي اعطاشده ،بلکه مانند کسي است که یک
مهارت عملي را تجربه ميکند و ميآموزد ،مثل یادگیري دوچرخهسواري یا شنا کردن» (دوستال،
)3136116؛ بنابراین وقتي از فهم به معناي هستيشناسي بحث ميکنیم« ،باخبري» است .باخبري،
محافظت کردن است که با واژه انگلیسي به معناي باخبري همریشه است .فهمیدن و باخبر شدن ،گام
برداشتن در نور حقیقت است .جایي است که پوشیدگي چیزها از بین ميرود (احمدي .)11۳34384 ،پس با
توجّه به جنبهي بنیادي و عملي فهم در دیدگاه تربیتشده به معناي گونهاي تربیت ميشود که براي فهم
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آمادگي داشته و با گام برداشتن در نور حقیقت توان قضاوت و تصمیمگیري صحیح با توجّه به موقعیت را
در خود ميیابد (سجادي .)5134381 ،مفهوم بازسازي اشالیرماخر ،ریشه در این دیدگاه دارد که زمان
مانعي براي فهم است .هرچه واقعهي موردنظر ،به زمان ما نزدیکتر باشد ،امکان بازسازي آن بیشتر
است .گادامر معتقد است هگل در این مورد بر اشالیرماخر پیشي گرفته است ،زیرا از نظر هگل ،فاصله،
شرط (و نه مانع) براي فهم تاریخي است (گادامر.)45134۳۳4 ،
نقد نظر اشالیرماخر دربارهی فهم و سوء فهم :تفاوت اصلي اشالیرماخر و گادامر در این است
که اشالیرماخر سوء فهم و اجزاء فرآیند را مهم ميداند ،در حاليکه ،گادامر چنین امري را نميپذیرد ،وي
معتقد است انسانها اغلب یکدیگر را ميفهمند (فهم دوسویه است) درحاليکه شالیرماخر معتقد است
فهم« ،فهم دیگراست» (فهم یکسویه است)( ،باقري و چناري )1834381 ،شالیرماخر معتقد است باید
به کمک روش ،مرزهاي بین اندیشهي خود و دیگران را برداریم (گادامر .)1834۳۳6،فهم در درجه اول به
حوزهي زبان ،کتابت یا متن تعلق ندارد ،بلکه پیش از هر چیز به توان و قدرت وجود مربوط ميشود.
غایت فهم ،احاطه یافتن بر یک امکان و باالترین توانهاست ،نه دستیابي به امري واقع .در نتیجه،
فهمیدن یک متن نیز به معني گشودن و بسط آن امکان وجودي است که متن بدان اشاره ميکند؛ و
براي این امر ،تفسیر زندگي و جهان از تفسیر متون مطرح ميشود (هودي .)3634318 ،ذات فهم ،در
افشاي امکانهاي وجود در افق آدمي در عالم است ،دازاین همواره نسبت به مسائل زندگياش موضع
خاصي دارد ،بنابراین همواره بر این اساس بر زندگياش محتوا ميدهد و به همین دلیل آیندهنگر است؛
یعني بهسوي تحقّق بخشیدن به نتیجه در حرکت است؛ هستي بهسوي آینده (اشرف امامي )3134386،در
هرمنوتیک فلسفي فهمیدن همواره مستلزم عنصري از خویشتن فهمي و اشاره به خود است
(دوستال .)65636116،بر اساس تفسیر هایدگر از حقیقت فهم و تلقي آن عنوان بیش افکني دازاین و
طرحریزي دازاین در شرایط و امکانات جدید ،فهم و تفسیر متن تعریف جدیدي ميیابد که پیش از او
هرگز سابقه نداشته است .هایدگر که اساساً یک فیلسوف مفسر است هرمنوتیک را فهم جویي در کنه
مطلب و کشف معناي پنهان متن؛ یعني ناگفتهها و روشن ساختن مفاهیم زیرین متن تعریف ميکند .وي
در بابت تفسیر متن با هرمنوتیک قبل از او از جهات بسیاري متفاوت است .او سعي دارد با قالب شکني و
درهم شکستن ساختهاي ظاهري به عمق اندیشه و ناگفتههاي تفکّر مؤلف دست پیدا کند و جنبههایي
از اندیشه مؤلف که در پیش ساختار یا معناي ظاهري مخفي مانده است را آشکار سازد تا بدین ترتیب به
درک و شناختي از مؤلف و متن او برسد که متفاوت باشد با آنچه مؤلف از خود ميشناسد و یا سعي کرده
خود را با آثارش به مخاطب بشناساند (فخري .)434384،فهمیدن یک متن به معناي موردنظر او ،عبارت
از کشف معنایي که نویسنده در متن نهاده نیست .بلکه گشودن و وانمودن امکان بودني است که خود
متن اشاره دارد (سجادي .)533 4381،هایدگر معتقد است زبان صرفاً یک وسیله و ابزار نیست که انسانها
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واجد آن باشند ،بلکه با زبان و در زبان است که انسان ميتواند خود کیستي خود را بیازماید .در زبان ،عالم
قوام ميیابد و تنها با زبان است که انسان بر آنچه هست« ،بازو مفتوح» است .انسان بدون زبان هیچگونه
تجربه از موجودات نداشته و بدون زبان هیچ قلمروي مفتوحي که در آن ،همه افعال و تعهدات انسان قرار
داشته باشد وجود نخواهد داشت؛ بنابراین در پژوهش هایدگر درباره زبان ميتوان گفت که انسان بسان
موجودي است که مورد استفاده زبان قرار گرفته است (بیمل.)44534۳1۳ ،
نقد دیدگاه تربیتی اشالیرماخر 3دیدگاه اشالیرماخر در خصوص امکان بازسازي کامل زمینه
تاریخي که توسط گادامر نقد گردید به نظر صحیح ميرسد به این دلیل که تفسیري که در تمام زمان
صادق باشد کم است و تفسیر تاریخي متون قدیمي لزوماً با موقعیت امروزي آن مرتبط نخواهد بود ،به
لحاظ تأثیر تجربیات و موقعیتها و شرایط تاریخي ،اجتماعي و فرهنگي در فرد ،او همواره در معرض
تغییر بوده (رجوع به اصل کاربرد) و ميتوان نتیجه گرفت که تعلیم و تربیت با وجود و ظهور عصر
تکنولوژیکي و تغییرات قابلتوجه در ارزشهاي اخالقي و فرهنگي ،صرفاً بازتولید سنتها نميباشد.
اشالیرماخر بر این باور بود که آموزش و پرورش بهعنوان وسیلهاي براي انتقال میراث فرهنگي یک ملت
به نسل جدید است و هدف از تعلیم و تربیت مهیا ساختن فرد براي شرکت در زندگي اجتماعي ميباشد.
این دیدگاه مورد نقد است چراکه نوع و کیفیت میراث فرهنگي مورد غفلت واقع شده است بهعبارتدیگر،
صرف انتقال میراث فرهنگي بدون توجه به کیفیت آن متضمن توسعه همهجانبه و ترقي جوامع و محل
زندگي افراد نميشود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با تأکید بر آراء اشالیرماخر کوشید جنبههاي مهمي از هرمنوتیک محافظهکار را موردتوجه
قرار دهد .در این راستا انتقادهایي که بر این دیدگاه وارد بود از نظر گذشت .در واقع شالیرماخر
هرمنوتیک را از گستره متون نوشتاري به متون گفتاري کشاند و هم آنکه فقط از بعد زبان شناسانه بدان
ننگریست .در هرمنوتیک اشالیرماخر ،گفتار هم با زبان و هم با اندیشه و فکر رابطه دارد .در این دیدگاه
فهم نوعي فرآیند بازسازي روانشناختي است و موضوع فهم ،معناي اولیه متني است که از گذشته به ما
رسیده است ،هرچند که فرآیند بازسازي روانشناختي بهطور کامل با توجه به شرایط و موقعیتهاي
تاریخي و اجتماعي بهطور عیني امکانپذیر نیست ولي ميتوان تا حدودي تقریب ذهني براي دریافت
معناي متون کمک کننده باشد .اشالیرماخر در این نظریه تأکید ميکند نقطهنظر مخاطب یا تربیت شونده
باید از طرف فرد عامل شناخته شود .فرد عامل ممکن است یک معلم باشد ازاینرو ،باید به تربیت
شوندگان فرصت دهد تا درون فهمي کنند و نظر خود را در مورد محتواي آموختي بر عامل تربیت و مربي
ابراز نمایند .پس از درون فهمي خود به زبان ميآید و واقعیتهاي نهفته در عالیق و انگیزههاي شخصي
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خود را ابراز مينماید بدین ترتیب میل ارتباطي بین خود و مربي ایجاد ميکند و به زبان مشترکي براي
فعالیتهاي تربیتي ميرسند و حصول فرصت شناسایي نظر مخاطب براي مربي جهت موفقیت در کار
تربیتي میسر ميگردد .بدین ترتیب بین هرمنوتیک و دستور و فهم و فکر از طریق زبان رابطه برقرار مي-
کند .بر این باور آموزش پرورش بایستي بر عالیق دانش آموزان که منبعث از نیازهاي اجتماعي است
مبتني شود .وظیفه معلم این است که موضوعات متنوعي را به دانش آموزان معرفي نماید و ارتباط آنها
را با زندگي واقعي و روزمره فرد بیان کند ،بنابراین عالوه بر نتایج فوق این امکان را به دانش آموزان
ميدهد که از یکدیگر چیزهاي را فرابگیرند و همه دانش آموزان سطح خاصي از سواد اجتماعي را در
مدرسه دریافت نمایند .سطح اول موفقیت فرد در جامعه به ارتباط مؤثر با اجتماع و سطح دوم موفقیت به
دستیابي به مفهوم مشترکي از سواد مرتبط ميباشد .در دیدگاه تعلیم و تربیت هرمنوتیکي ،به لحاظ
ماهیت اندیشه آموزش و پرورش هرمنوتیکي ،معلمان باید خودشان براي ایجاد روحیه عدم جزمیت در
رویارویي با ابهامات دائماً در فرآیندي از پرسشگري از خود قرار گیرند و خود را مورد نقد قرار دهند .در
این باور معلم در پي تفهیم معناي واقعي پدیدهها و نه تبیین مکانیکي آنها توسط دانشآموز باشد.
دیدگاه اشالیرماخر در خصوص امکان بازسازي به این دلیل کم بودن تفسیري که در تمام زمانها صادق
باشد ،قابل نقد است .تفسیر تاریخي متون قدیمي لزوماً با موقعیت امروزي آن مرتبط نخواهد بود ،به
لحاظ تأثیر تجربیات و موقعیتها و شرایط تاریخي ،اجتماعي و فرهنگي در فرد ،او همواره در معرض
تغییر بوده (رجوع به اصل کاربرد) و تعلیم و تربیت صرفاً بازتولید سنتها نميباشد .بنابراین ،الزم است به
دیدگاه هاي هرمنوتیکي در تعلیم و تربیت بیشتر پرداخته شود؛ و از این نظرات براي رسیدن به نگرش
مبتني بر فهم در نظام آموزش و پرورش استفاده شود .دیدگاههاي تأویلي ميتواند با کاهش دادن
ضعفهاي فراوان نظام آموزشي دانشآموختگان را در ایجاد فکر جدید و فهم متون و محتواهاي درسي و
برقراري ارتباط مبتني بر درک متقابل یاري نماید.
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