
 
 
 

 
 

  

  ١يفهم متون درس يبرا كورير يكيروش هرمنوت ياساس يهامؤلفه يواكاو
  

  ٣يمانيمحسن ا، ٢يقاسم يعل

  25/3/92تاريخ پذيرش:   29/9/90 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

 
اساسي روش هرمنوتيكي ريكور براي فهم متون درسي است.  يهامؤلفههدف اصلي اين پژوهش، بررسي 

بهره گرفته شد. بر اساس نتايج به دست  تحليلي -توصيفي ف از روش پژوهشبه اين هد يابيدستبراي 
فرايند ، اينآمده از تحليل رويكرد ريكور به هرمنوتيك، فهم از درون فرد حاصل شده و تحميلي نيست. بنابر

نام دارد، شامل سه مرحله تبيين، فهم و  »قوس هرمنوتيكي«كه در ديدگاه ريكور  تفسير متون درسي
 يزيچه چ يمتن درس. بدين ترتيب، متربي در نقش مفسر با طرح اين سوال كه باشديمص دادن اختصا

متن  كه ، آنگاه در پاسخ به اين سوالكنديممتن را آزمون  يدرون تيو ماهپرداخته به كاوش  ؟ديگويم
و  يا زندگرا در ارتباط ب يدرس متن يرونيتا عوامل  ب كوشديم؟ كنديمصحبت  يزيدرباره چه چ يدرس
(دانش  افق مفسر ،به خود يجهان متن درسبا اختصاص  سپس، در گام سوم كند. اياح ترقيعمبه فهم  دنيرس
در كالس درس مشروط  يابتكار و آزاد ستيمعلم هرمنوتبر اين اساس،  .ابدييم) گسترش شيهايآگاهو 

 يمتن درس يمعنا يو  به جستجوكندوكا يهاحلقهتا در  كنديم قيو دانش آموزان را تشو رفتهيرا پذ
  بپردازند.

  تيو ترب ميتعل ، فهم ، اختصاص دادن،نييتب ،يفهم متون درس كور،يپل ر ك،يهرمنوتهاي كليدي: واژه

                                                 
 استخراج شده است.ي قاسم يعلاسي ارشد آقاي .اين مقاله از پايان نامه كارشن ١
 alibm65@yahoo.com ،فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتري . 2

 عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه تربيت مدرس.  ٣

متون  فهم يبرا كورير يكيروش هرمنوت ياساس يلفه هاؤم يواكاو ).1392(علي؛ ايماني، محسن ، قاسمي

  .43 -64)، 1( 3،نامه مباني تعليم و تربيتپژوهش .يدرس
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  مقدمه

 نـوع نيتـرژرف كياز متفكران، فلسفه و به تبع آن هرمنوت يبرخ رياست و به تعب ين آدمأش ،تفكر

 كيـهرمنوت ،رو نيشوند. از ا بيبا هم ترك يبه نحو ديفه و تفكر بااست كه فلس يهياست. بد يتفكر انسان

و در  پردازديم ريبه فهم و تفس خودنقطه بحث  نيتريكانوندر  يفلسف ياصل يكردهاياز رو يكيبه عنوان 

اخير دوباره مطرح شده و اهميت خاصي يافته است. اين ديدگاه كه با ماهيت فهم و تفسير سروكار  يهادهه

كه  يكيبر مطالعات علوم انساني و از آن جمله تعليم و تربيت گذاشته است. روش هرمنوت زيادي ريتأث دارد،

 ييبه دنبال غلبه اثبات گرا ستم،يد، در قرن بشدر آلمان مطرح  ژهيو به و نوزدهمقرن  يفلسف يهاشهيانددر 

آمـده  دانيـحال حاضر از نو به م و در  ستميقرار گرفت، اما در اواخر قرن ب يمهر يمورد ب علوم عرصهدر 

خـاص،  ورعلـوم، بـه طـ نيـاز ا يو در برخـ ،يبـه طـوركل ،يدر علوم انسان كيهرمنوت بحثاست. هرچند 

 اسـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه كمتـر به ويژه در كشـور مـا يتيعلوم ترب حوزه در اما ،است افتهيگسترش 

  . )2، 1380(باقري، 

معرفي مفهوم هرمنوتيك، زمينه تـاريخي، متفكـران فلسـفي، داعيـه مقاله نخست به  نيا دربنابراين، 

 كـورير يكيروش هرمنـوت ياساسـ يهامؤلفهسپس،  .شوديم پرداخته آن يهاشيگرااصلي اين ديدگاه و 

 و ميبـر تعلـ يكيروش هرمنـوتايـن  ريتـأث ،پايانشرح و بسط داده شده و در  يمتون درس ريفهم و تفس يبرا

  .رديگيمار مورد بحث قر  تيترب

  

  مفهوم  واژه هرمنوتيك

و  1بوده است. فعـل يونـاني هرمينـويين مطرحاز ديرباز يعني از عهد يونان باستان  »هرمنوتيك«لغت 

اشاره دارد. هرمس در اساطير يونان، پيام آور خـدايان  2يعني هرمس ينيا به نام خداي پيام آور تيزپااسم هرم

 . بنابراين، هرمينويين به معناينموديمخدايان با خبر  يهاارادهاز مقاصد و يونان براي ميرايان بود و آنان را 

ناظر به وظيفه ابالغي هرمس بود. در عصر يونانيان از كلمه هرمينيـا  » گفتن« يا »اظهار كردن« و »بيان كردن«

كننـده  ليـتأوايـون  ايون افالطون،. در شديماشعار هومر استفاده  براي اشاره به از بر خواندن شفاهي، مثالً

آن  ظريـف  ينامعـ، هـاتيبخاص در خواندن  يهاحالتشعرها و   خواندن رهومر بود، زيرا با از َبشعرهاي 

  . كرديمرا  آشكار 

                                                 
1. Hemeneuein 
2. Hermes 
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بـه معنـاي تعبيـر لفظـي تعريـف را  ليـتأو (در بـاب تعبيـر) 1»پاي هرمينياس«ارسطو در رساله خود 

اين كلمه را به معناي توضيح دادن نيـز  او . در عين حال،استكه همان معناي گفتن يا اعالم كردن  كنديم

استداللي فهـم و ابعـاد  يهاجنبهتوجه به بيان كردن اشاره دارد و آن به كار برده است كه به چيزي بيش از 

بر اين اساس، فعاليت هرمنوتيكي، به معناي فعاليتي در ارتبـاط بـا كشـف  ).1377 است (پالمر، ليتأوتبييني 

  . رفتيمو مفاهيم پنهان در زبان و نوشتار و انتقال آن به ديگران به كار  معاني

  

  زمينه تاريخي ديدگاه هرمنوتيكي  

پس از عهد يونان باستان، هرمنوتيك و فعاليت هرمنوتيكي در قرون اوليه و قـرون وسـطي بـه طـور 

مقصود كافي است خاطرنشـان  . براي اينگرفتيممورد استفاده قرار مقدس  يهاكتابعمده در ارتباط با 

كتاب مقدس و كـالم خـدا و روشـن نمـودن معـاني آنهـا  ليتأوبراي  يارشتهد كه هرمنوتيك به عنوان ش

تفسير كتاب ديني، سـنتي ديرينـه اسـت و بـه زمـان كتـاب مقـدس يهـود (زبـان عبـري) بـر . شديمقلمداد 

فـت و در قـرون وسـطي بـه طـور اساسـي . قواعد عمومي هرمنوتيك در قرن اول ميالدي توسعه ياگردديم

گذشـت زمـان، بـا رويكـرد ادبـي تفسـير كتـب دينـي، بـه ا تورات و انجيل به كار گرفته شد. ب ليتأوبراي 

 يهـاكتابدر ارتبـاط بـا محتـواي نمـادين  ليـتأوبازسازي معناي تاريخي آنها پرداختند. جنبـه ديگـري از 

 ليـتأو، بايـد بـه طـور رمـزي شـديمـن پيام خدا بررسي مقدس مورد توجه قرار گرفت. وقتي متني به عنوا

ه معناي ادبي و آشكار ن و روشن نمودن معناي الهي متن بودرمزي معاني، بازسازي  ليتأو. منظور از شديم

در فهم آنها ناشي از فاصله زماني است  اوكه مشكل  شدكهن متوجه  يهاعهدنامهآن. آگوستين در بررسي 

كه به نحوي با غلبـه  دانديمالزم  مذكور وجود داشت. از اين رو، يهانامهارش عهد و زمان نگ اوكه ميان 

  بر اين فاصله زماني و قرار گرفتن در فضاي زماني متن، بتوان به معاني اصلي متون مورد نظر دست يافت. 

به راهبـرد اساسـي تفسـير در كتـب  اهميت يافت،نهضت پروتستان  دوراندر كه  ٢دور هرمنوتيكي

و كـل يـا  ءديـالكتيكي ميـان جـز يارابطهدارد. در دور هرمنوتيكي، اشاره يني، حقوق و متون كالسيك د

دست يافتن به معناي تمام متن كتاب در گرو توجه بـه  ديگر،به بيان  وجود دارد.و تمام متن كتاب  هاكلمه

درگرو قرار دادن  هاكلمه از كيهر تشكيل دهنده آن است و از سوي ديگر، معناي  هاكلمهمعاني يكايك 

  آنها در زمينه كل كتاب است. 

                                                 
. peri herneneias1 

2 . hermeneutic circle 
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توسعه يافت و ديدگاه هرمنوتيك اولين گام انتقادي را  ليتأوچشم انداز  ١با آغاز عصر روشنگري

در دنياي علـم جديـد فـراهم آورد. ايـن حركـت پيامـدهاي مهمـي را بـراي تفسـير متـون مقـدس داشـت. 

بـراي  يالهيوسـبـه عنـوان  ليـتأوبه عنوان تفسـير كتـب و  ليتأوان پل ارتباطي مهمي مي »هرمنوتيك ادبي«

مقاصد علمي ايجاد نمود. در اواخر قرن نوزدهم بر اثر كـار متكلمـان و متفكرانـي چـون فريـدريش شـالير 

يـا فهـم  ٢و تفسـير هاانسانمتون، اعمال  ليتأوماخر و ديلتاي ديدگاه هرمنوتيكي گسترش يافت و به عنوان 

در قرن بيستم نيـز خـط فكـري مربـوط بـه ايـن ديـدگاه  م اجتماعي مورد استفاده قرار گرفت.آداب و رسو

عرصه فلسفه توسط مارتين هايدگر و هانس گئورگ  دربه ويژه گسترش بيشتري يافت. توسعه اين ديدگاه 

  .)31، 1378 (ريخته گران، قابل ذكر است  ٣گادامر و در عرصه علومي چون فهم متون توسط پل ريكور

  

  هرمنوتيك  يهاشيگرامتفكران فلسفي و 

بــه  تــوانيمــهرمنوتيــك برخــي نماينــدگان برجســته و يــا افــراد مــوثر در بســط ديــدگاه از جملــه 

، ٧، ريجـارد رورتـي٦، پيتـروينچ٥، ريكـور، چـارلز تيلـور٤شاليرماخر، ديلتاي، هايدگر، گادامر، اميلـو بتـي

امـري ثابـت و  بـه عنـواني به عنـوان ديـدگاه هرمنوتيـك كه چيز كردادعا  توانيماشاره كرد.  ٨هابرماس

خاطرنشان . چنانكه گاالگر شوديممختلفي در اين سنت مالحظه  يهاشيگرابلكه  يكدست وجود ندارد، 

و  (افراطـي) (محافظه كار)، ميانه رو، تندرو مختلفي مانند ديدگاه سنتي يهاشيگرااين ديدگاه به  سازديم

  ).43، 1992(گاالگر، شوديمانتقادي تقسيم 

گرايش محافظه كار، شالير ماخر و ديلتاي قرار دارند كه معتقدند با جديت و بذل توجه كـافي ر د

گرايش ميانه رو افرادي چون گادامر، ريكور و بتي  ر و حقيقت اثر دست يافت. د مؤلف صودبه مق توانيم

ره خالقانـه اسـت و گفتگـويي ميـان مفسـر و . ايده كلي اين گرايش آن است كه تفسير هموااندگرفتهقرار 

پي برد. به بيان گادامر، بهترين حالـت،  مؤلفبه حقيقت عيني يا نظر  توانينموجود دارد و  (يا متن) مؤلف

. مؤلفدقيق نه از آن مفسر است و نه از آن به طور كه  باشديم مؤلفنوعي امتزاج افق زماني ميان مفسر و 

دي چون نيچه و هايدگر قرار دارند. ايـده كلـي ايـن گـرايش، خالقيـت تـام در تندرو، افرا يهاشير گراد

                                                 
1 . enlightenment 
2.  interpertation 
3 . Ricouer 
4 . Betti 
5 . Taylor 
6 . Winch 
7 . Rorty 
8 . Habermas 
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اوليه ارتباط برقرار نمايـد، بلكـه بـه  كه مفسر بتواند با معناي اصلي و هدف اين نيستتفسير است. در اينجا 

  كرد. و و نبايد معناي ثابتي را در آن جستج اندينسباز معاني يك متن، احتمالي و  هاتيروانحوي، همه 

 تـوانيمنقاد  ليتأوكه با  ، با اين ايدهقرار دارند 1هابرماس و كارل اتو اپل ،انتقادي يهاشيگرادر 

گيري ايـدئولوژيك، فرهنگـي و اجتمـاعي سـنت وشـد و از انحـراف ناشـي از سـ ترآگاهاز ارتباط با سنت 

  مصون ماند.

  

  داعيه اصلي ديدگاه هرمنوتيكي

) اولين كسي بـود كـه ديـدگاه هرمنـوتيكي را صـورت 1768-1834شالير ماخر فيلسوف آلماني (

، شـودينم، فهم، خود به خود حاصل اودر نظر گرفت. از نظر  2بندي كرد و هرمنوتيك را به منزله هنر فهم

كوشش او براي پاسخ به است. و سوال برانگيز  دينمايممبهم بلكه نوعي تالش براي درك معنايي است كه 

را چـون عرضـه  يليتأورا اميدوار ساخت كه بتواند ديدگاه  او» ؟شوديمچگونه حاصل  فهم«اين سوال كه 

 ليـتأوو  3دستوري يا تاريخي ليتأورا به دو حوزه تقسيم كرد:  ليتأو لذا،نظر بگيرد. ر كننده قوانين فهم د

دسـتوري،  ليـتأو جريان هرمنوتيك، ديـالكتيكي اسـت. در . ارتباط اين دو عنصر در4روان شناختي يا فني

و يك متن يا اثر را بر حسب قواعد زباني و نيز با توجه بـه شـرايط تـاريخي  كننديمزبان و تاريخ را مطالعه 

 شـده وسـير تف اشسـندهينوويل روان شناختي، متن با توجه به افكار و احساسـات أتر . دندينمايمآن تفسير 

 توانيم همچنيندستوري و اهميت آن  ليتأود در مور .شوديمبه عنوان مظهر زندگي شخصي مطالعه زبان 

، يعنـي است ياچرخهارتباطي  ،هاكلمهقابل بيان نيستند. ارتباط ميان افكار و  هاكلمهگفت كه افكار، بدون 

يا فني بر شهود بنا  يشناختروان ليتأومظهر فكر است.  فكر بدون كلمه وجود ندارد،كلمه نيزكه  طورهمان

بتدا معنايي مشـخص و بلكـه آشـفته از كـل مـتن بـه ا شف معناي مورد نظر نويسنده،شده است. مفسر در ك

   .كنديمو به تدريج آن را تهذيب  آورديمدست 

 ور اين است كه ديدگاه هرمنوتيكي،ماخر، فهم هر متني، امري هرمنوتيكي است. منظ از نظر شالير

 يهـاحوزه. اصول اين ديـدگاه را در تمـام دشوينمبه تبيين كتاب مقدس يا ادبيات كالسيك محدود  تنها 

مربوط به چيزهاي  نبه كلي دارد و نياز به هرمنوتيكج به كار گرفت. هرمنوتيك مانند زبان،  توانيمزباني 

آشنا باشد، نيازي به تبيين ندارد. از اين جهت، ديدگاه هرمنـوتيكي بـه  به طور كاملناآشناست. اگر چيزي 

                                                 
1. Apel 
2. the art of understanding 

3. grammatical or historical 

4. psychological or technical 
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. ابدييمو غير قابل فهم باشد، گسترش  نامأنوس براي شنونده يا خواننده ان و افكارهر جا كه در آن زبان، بي

هرمنوتيـك را  اوو روش آن ديالكتيـك اسـت.  هاسـتگفتهو  هانوشتهمربوط به  ليتأواز نظر شاليرماخر، 

  ).1377 (پالمر، دانديمپيوند ميان افكار 

  

  هرمنوتيك به منزله شالوده علوم انساني 

) كاربرد هرمنوتيك را از متون ديني به تمام مطالعات 1833-1911( ويلهلم ديلتاي آلمانيفيلسوف 

 اودر گسـتره دور هرمنـوتيكي خالصـه كـرد.  تـوانيمـمربوط به علوم انساني توسعه داد. تفكـر ديلتـاي را 

آن را و  كنديممربوط به شناخت يا شناخت شناسي صرف رد  1هرمنوتيك ذهني را به عنوان روش شناسي

بشناسـيم، نتـايج تحـول  ميخـواهيمـ. آن چه از طريق هرمنوتيـك رديگيمنظر  فرايندي به سوي دانستن در

ارچوب اصلي هرمنوتيـك ه، چديلتاي. به عقيده باشديمروح در پهنه كامل زندگي رواني و تاريخي انسان 

بـه  تـوانيمـاين سـخنان  . درابدييمباشد و اين روح عيني است كه در فكر و عمل تجسم  2بايد روح عيني

هگل را مالحظه نمود. هگل تحول جهان و تاريخ را بر حسب ظهور و تحقق روح مطلـق  ريتأثآشكار طور 

  . گفتيمو بر همين اساس، از روح عيني، يعني روحي كه در جريان تحقق است، سخن  نموديمتفسير 

، مؤلـفيلتاي عبارت است از فهم اثر حد اعالي ديدگاه هرمنوتيكي د همانند كانت و شاليرماخر، 

اين حد هرمنوتيك در نظر سه متفكر مذكور معناهاي متفـاوتي دارد. از نظـر  ،. البتهاوبه نحوي بهتر از خود 

كانت، هرمنوتيك، روشنگري مفهومي در مورد زبان به كار گرفته شده توسط نويسنده اسـت. شـاليرماخر 

يعنـي كـار ، كه ريشـه در مفهـوم دراماتيـك دارد دانديممربوط  يشناخترواناين موضوع را به روشنگري 

 ليـتأوو بايد به آگاهي تبديل شود. از نظـر ديلتـاي، اگـر  رديگيمهنرمند از يك تصميم ناخودآگاه ريشه 

يك اثر هنري را بهتر از صاحب آن بفهمند و از  تواننديمفاصله ميان خود و صاحب اثر را كم كنند،  گران 

 اوفهم بهتري از شـرايط تـاريخي و معنـاي كـار هنرمنـد كسـب نمـود.  توانيممطالعه گذشته  اين جهت با

روانـي  يهـايژگـيوو  هـاتيفعالشرايط بهينه براي فهم ديگران، توجه به اين فرض است كـه كه  ديگويم

سـاختاري در كـه تغييـر  ديـآيميكساني در همه افراد پيدا شود. از اين رو، امكان فهم ديگران چنين فراهم 

را  اواثر، فهم اثـر  مؤلفبكوشد با نزديك كردن خود به شرايط تاريخي  اوگر به وجود آيد و  ليتأوخود 

  ).٣،1372(فروند براي خود ميسر سازد

                                                 
. methodology1 
. objective spirit2 

3.  Forond 



 49  ... يكيروش هرمنوت ياساس يهامؤلفه يواكاو                                                     1392 بهار و تابستان، 1، شماره 3سال 

. بـه عبـارت ديگـر در شـوديمـمعيني ظـاهر  يهادورهديلتاي معتقد بود كه ديدگاه هرمنوتيكي در 

 يهادهيـپد، ايـن نظريـه بـه منظـور فهـم علمـي اندآمدهي به وجود بزرگ تاريخ يهانهضتكه  ييهادوره

. ديلتـاي ديـدگاه ديـنمايمـو سپس افول  ابدييم، ضرورت اندكردهمذكور را ايجاد  يهانهضتپيشين كه 

اين بـود كـه هرمنوتيـك بايـد   او. نظر دانستيمرا براي شكل دادن به علوم اجتماعي بسيار مناسب  يليتأو

ه قرار گيرد و از اين جهت، علوم اجتماعي متفاوت با علوم طبيعي است. به همين دليـل تحليـل مورد استفاد

وظيفـه بـراي بـه وجـود آوردن علـوم اجتمـاعي  نيتـرمهم، منطق و روش شناسي تفهم را ١شناخت شناسي

  ).1996(بونتيكو، دانستيم

 

  )1976-1889(مارتين هايدگر 

خيـر، بلكـه  يـا ميفهمـيمه فهم اين نيست كه آيا ما درست طبق نظر هايدگر سوال اساسي در مطالع

سوال در باب خود فهـم اسـت. هايـدگر همـه سـنت  ،؟ به عبارت ديگرميفهميمسوال اين است كه آيا  ما 

ريكـور داشـته  را برگـادامر و ريتـأثبدون شك هايدگر بيشـترين  .دهديممربوط به روش را مورد نقد قرار 

اسـت.  »بـودن -آنجـا«هايدگر بنـا نمـود. دازايـن  ٢ي دازاينسفي خود را بر مبنااست. ريكور هرمنوتيك فل

در نتيجه،  .»در ميان هستي است يايهستبلكه «نيست كه ابژه اي برايش وجود داشته باشد،  ياسوژهدازاين 

ان نه [امري] مرتبط با فهم واقعيت، بلكه [امري اسـت] در ارتبـاط بـا درك امكـ «فهم قدرت هستي است و 

. در ايـن جـا  فـرد شناسـا، شـوديماست كه فهميده  يتركاملشدن در هستي  .)56، 1981(ريكور،  »هستي

 .شوديمو بيشتر از آنچه هست،  تركامل

. دهـديمـمورد نظر هايدگر، تغيير واقعي از معرفت شناسـي بـه هسـتي شناسـي را نشـان  يهامفهوم

اشـتياق دسـت يـابي بـه  و يف ماهيت واقعـي فراينـد فهـمهايدگر فالسفه دوران روشنگري را به خاطر تحر

. سنت دكارتي بـه دليـل طـرح دهديم، مورد انتقاد قرار كرديمرا تضمين  »سهولت متافيزيكي«حقيقتي كه 

بـه  هادهيپدامكان محدوديت و كنترل فهم، بسيار موفق بوده است. اين ديدگاه، خود را در كنترل روشمند 

 .توهمي بيش نيست »سهولت متافيزيكي«دگر اولين فيلسوفي بود كه نشان داد اين نمايش گذاشته است. هاي

از  متـأثر، تـوهم اسـت. هايـدگر شـوديمـطور كامل فهميده ه تمايل به اين كه هر چيزي ب ،به عبارت ديگر

ر تاريخي هستيم. اما برخالف هگل، هايـدگ ييهاانسانديدگاه هگل است به اين معني كه او معتقد است ما 

 ).162، 1985(وين شايمر،  كنديماين موضوع را كه زندگي به كمال مي انجامد، رد 

                                                 
1 . epistemology 
2 . dasien 
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از نظر هايدگر فهم تنها ادراك نيست، بلكه نحوه بودن است. اين نحوه بودن، هرگز خود، خـود را 

 به عبارت ديگر، ما به خـود آن دسترسـي نـداريم، بلكـه هميشـه .شوديم، بلكه هميشه تفسير كندينمظاهر 

معنـي زنـدگي، زمـان اسـت.  ،لـذا .تفسـير شـود توانديم »از قبل بوده«تفسيري از آن داريم. تنها چيزي كه 

 يهـاامكانجهت فهم، از گذشته به حال و سپس به سوي آينده است، زيرا جهت آن بـه سـوي فهـم همـه 

ه گادامر حـال را در ، در حالي كدهديمهايدگر آينده را در هستي و فهم جاي  ديآيمهستي است. به نظر 

. دازاين در جهـاني افكنـده شـده گنجانديمرا در نظريه خود  »از قبل بودن«. گادامر همين ديجويمگذشته 

برگرفته از سـنت  در مورد فهم شيهاينيبپيش  و همه«است كه به وسيله آن (دازاين) به وجود نيامده است 

براي گادامر و هايدگر هـر دو از » افكندگي«، لذا .»تكه دازاين در آن افكنده شده اس استو درباره سنتي 

، ديـنمايمـدر ارتباط با پيش بيني تاكيد  »افكندگي«هايدگر بر  ،اهميت خاصي برخوردار است. در حاليكه

. اگر فرد (فاعل شناسا) در درون سنت افكنده شده باشد و بـه نديبيمدر ارتباط با سنت  اًگادامر آن را اساس

فهم بپردازد، پس مفهوم سنت، مفهومي ذهني نيست و فهـم نيـز فراينـدي ذهنـي در سـنت  محض افتادن به

. پـس فهـم كنـدينمباشد. چون فهم، اجتناب ناپذير و نيز شيوه هستي است كه فرد آن را انتخاب  تواندينم

است. در  ) بي معنيه) و موضوع شناسايي (دانسته شدهذهني نيست. در حقيقت تمايز بين فاعل شناسا (دانند

 .)163-164، 1985(وين شايمر،  بين سنت و مفسر (فرد) برقرار است ياهيسوجريان فهم، ارتباط دو 

  

  تفسير متون درسي و روش هرمنوتيكي ريكور براي فهم 

كليدي روش  يهامفهومبه توصيف روش هرمنوتيكي ريكور پرداخته شود، برخي از  پيش از آنكه

توضـيح داده  طـور خالصـهبـه  »فهم«و  »تبيين« ،»اختصاص دادن« ،»له زمانيفاص«هرمنوتيكي  مذكور مانند 

  .شوديم
  

  زماني  1فاصله

 زماني مدت يعني ست،ا» زماني فاصله« مفهوم ر،ريكو روش هرمنوتيكي در مهميكي از عوامل  

 ايجاد مفسر و موضوع بين يافاصله زماني،  گذر اين ت.اس گذشته آن مفسر و اثر اوليه خلق بين كه

 نامناسـب و مناسـب يهـايداور پـيش خلق به خود نوبه به شده و تفسير سنت ايجاد موجب و كرده

كـه  شـوديمـريكور معتقد است كه با ظهور متن، پديده فاصـله زمـاني در سـه جهـت واقـع  .شوديمر منج

  :اند ازعبارت

                                                 
1.distanciation 
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 ماننـدنشـانگرهايي  نيـزو گفتاري در هر گفتاري مستلزم وجود گوينده و فاعلي  هايفعلوجود ) 1

داللت دارد كه گوينده با توجه بـه  اين نكتهخود، است و بر  گوينده و به فاعل رجوع شخصي،  يرهايضم

از  مؤلـفقصد و نيت  با تولد متن، تطابق ضروري پيش گفته ميان محتواي متن و ،آن سخن گفته است. اما

و تمايـل پيـدا  شـوديمـروالن بارت نزديك » لفمؤنظريه تفسيري مرگ «ريكور به  ،در اينجا. روديمبين 

حـال حاضـر مـرده اسـت. البتـه ر آن د مؤلـفبراي خوانده يك كتاب بايد فرض كـرد « كه بگويد كنديم

 رديپـذيمـ، دهنـدينمرا در توليد شبكه معنايي متن دخالت  مؤلفريكور برخالف ساختارگرايان كه قصد 

خود بـر » مؤلففاصله زماني ميان متن و «اساس اصل هرمنوتيكي  ، اما بركنديمآن ايجاد  مؤلفكه متن را 

را در پرانتز قرار داد. پس اولين رخداد در تولـد مـتن، رهـايي،  مؤلفآن است كه در فرايند فهم بايد قصد 

  .)24، 1981(ريكور، است مؤلفاستقالل و فاصله مندي آن از نيت 

. اين ويژگي نشان دهنـده ديگويمج از خود سخن عالوه بر اين، گفتار همواره درباره امور خار) 2

 ،دهـديمـو به مدد واژگان، واقع را نشـان  كنديمجهاني است كه آن را وصف  آن است كه گفتار، دال بر

كـه  شوديمو متن، مستقل از مخاطب يا مخاطباني  ديآيماما با تولد متن، دومين فاصله زماني در متن پديد 

و از قيـد يـك يـا  شوديممتن به طور بالقوه خطاب به همه خوانندگانش نوشته در ديالوگ حضور داشتند. 

 نا معينـيو معناي خود را به خوانندگان و مفسران  شوديمچند مخاطب خاص در حين گفتار رها و مستقل 

، رهـايي، اسـتقالل و فاصـله زمـاني از ديـآيمـرخداد ديگري كه در تولد مـتن پديـد  ،پس .كنديمعرضه 

  .)25 ،1981هنگام مكالمه است (ريكور، ن خاص اوليه درمخاطبا

زبـاني توسـط آن اسـت. ايـن  يهااميپسومين ويژگي گفتار، وجود عنصر خطابه در آن و تبادل ) 3

عبارت اسـت از ايجـاد يـك گفـت و شـنود دو طرفـه كـه  ي از آن است كه واقعه بودن گفتارويژگي حاك

 يهـايژگـيو و در مكالمه شفاهي، شرايط و دهديما شكل ويژگي مخاطب در گفتار، هويت اساسي آن ر

محيط پيرامون و موقعيت مكاني و زماني خاص موجـود در هنگـام گفـت و گـو تعيـين كننـده و تشـخيص 

كه در محيط پيراموني گوينده و شنونده  كنديميعني گفتار بر واقعيتي داللت  ؛باشديمدهنده محك كالم 

 يهااشـارهد. لحـن گفتـار و ايماهـا و كنـاز آنها حكايـت  توانديممستقيم  همشترك بوده و گوينده با اشار

 بـودن اما متن براي داللت بـر محـك ،محك سخن، موثر است دست و صورت طرفين نيز در تعيين مفاد و

محيط پيرامون كه در هنگام گفـت و گـو  يهايژگيوخود از چنين امكاني برخوردار نيست و از شرايط و 

رخـداد ديگـري كـه در تولـد مـتن پديـد  ،. پـسباشديمو شنونده موجود است، مستقل و رها نزد گوينده 

محـيط پيرامـوني گوينـده و شـنونده يـا  يهايژگيو ، استقالل معنايي و فاصله زماني آن از شرايط وديآيم
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  . هنگام مكالمه و به طوركلي فاصله زماني از موقعيت خاص و زمينه پيدايي متن استر شنوندگان د

، مخاطبـان و شـرايط محيطـي و پيرامـوني موجـود در مؤلفبه اين ترتيب، ريكور، فاصله زماني از 

در  »فاصـله زمـاني«و اين نشـان دهنـده اهميـت مفهـوم  دانديممتن  سازندههنگام گفت و گو را سه عنصر 

 مؤلـفنيـت  هرمنوتيك پل ريكور است. بنابراين، نوشتن موجب استقالل و فاصله گـرفتن مـتن از قصـد و

 مؤلفمنطبق با نيت نويسنده نيست و جهان متن، جهان  در صورت الزم، دهديمو آنچه متن نشان  شوديم

. ريكور فاصله زماني متن را عامل ثبات و بقاي معنا بعد از زوال واقعـه گذرديمو از آن در  نوردديمرا در 

  .)27، 1981(ريكور، كنديمكان پذير و معتقد است كه همين امر، تفسير متن را ام دانديمگفتار 

ت آزاد كردن آن از ني بامتن را  »فاصله زماني«روش شناختي، مفهوم  از نظركه  دارديمريكور بيان 

و احساسي شبيه به اينكه فهم متن متعلق بـه خودمـان اسـت، در وجـود مـا هويـدا  بخشديمت ، عينيمؤلفش

(يا تفاوت) نبايد مانعي براي فهـم بـه حسـاب آيـد و تصـور  »نيزما فاصله«كه  دارديم. ريكور بيان شوديم

ايـن « معتقد است كهبايد بر آن فائق آمد، بلكه همين فاصله مبناي توليدي بودن فهم است. ريكور  كه شود

تـاريخ، هسـتي  .كه تاريخ با آن آغازشـده اسـت، نـداريم ياگذشتهين دليل است كه ما دسترسي به ه اامر ب

 .»، نـه غيـر ممكـن يـا غيـر ضـروريسـازديمـممكـن  ،فاصله زمـاني وجـود داردكه حقيقت  خود را با اين

). فاصله زماني، فضايي خالي از محتوا نيست، بلكه با توليد مداوم سنت و آداب و رسـوم، 95 ،2004(دانت،

بـت و به صورت مث پر شده است. اين جريان هميشه جاري تاريخ و سنت چه هايداورو پيش  هايفرافكنبا 

  ).179، 1985(وين شايمر،  كنديمفهم كمك حاصل از به كسب دانش  چه منفي

  

  1اختصاص دادن

به معناي چيزي را مال خود ساختن است كـه در مفهـوم گـادامر از  »اختصاص دادن« فلسفي از نظر

و  طريـق سـنت از ،پـيش حكـم كه پيش داوري يا ترجيحـاً كنديم. گادامر بيان پايه ريزي شده استسنت 

را  اوو فهـم  گـذارديمـ ريتأثو نهادهايي كه معتبر هستند، بر فرد  هانگرش، هاارزشاغلب از طريق پذيرش 

بـه خـاطر ايـن كـه فقـط دوره روشنگري را كه به هر سنت و مرجعيتـي،  . گادامر اين ديدگاهدهديمشكل 

كـه آن را -پـيش داوري سنت يا مرجع است، بدگمان است و نيز فهم محدود دوره روشنگري را در مـورد

). اين يك پيش داوري عليه پيش داوري يا 271، 1991(گادامر،  كنديمرد  -پندارديم »داوري بي اساس«

كوركورانـه يـا  صـورت لـزومر د قبـول اقتـدار معتقد اسـت كـهپيش داوري بر عليه پيش داوري است. او 

                                                 
1. appropriation 
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بـه  شيهاتيمحـدودست كه با آگاهي از تصديق و عمل عقلي ا همتكي ب« اطاعتي غيرمنطقي نيست. اقتدار

همانند پيش داوري، عاملي منفـي در نظـر گرفتـه  نت در هرمنوتيكس.» كنديمديگران اعتماد  ديدگاه بهتر

بلكه بيشتر به عنـوان مشـاركت  ،بايد كمتر به عنوان عملي ذهني فهم«بر اين باور است كه . گادامر شودينم

 .»كننـديمـپيوسته واسـطه گـري  رايند انتقالي كه در آن گذشته و حالف ؛در واقعه سنت در نظر گرفته شود

. ميكنـيمـ سنت به عنوان امري مخالف تفكر و در مقابل آن نيست، بلكه افقي است كه ما در آن افق تفكر

بايد متن منتقل شده را به شيوه خاص خود بفهمد، زيرا متن متعلـق بـه  يادورههر «اثر اين امر اين است كه 

 معنـي همـين مـتن، تـا حـدي بـه وسـيله  .»خود را بفهمد خواهديمدر آن [سنت] فرد ... سنتي است كهكل 

از طريق تميز بين پيش بايد . اين سنت رديگيمجايگاه فرد در سنتي كه تا زمان حال ادامه يافته است، شكل 

   ). 296، 1991(گادامر، دشوكه مفيد نيستند، جذب  ييهاآنكه براي فهم متن مفيد هستند از  ييهايداور

ثابت و ايستا نيست، بلكه فرايندي زنده، پويا  يادهيپدفرايند سنت كه از گذشته به ما رسيده است، 

 يهادگاهيـدو در عـين حـال، همـين  گـذارديمـ ريتأثما  يهافهمدائم بر به طور و در حال تحول است كه 

، وجـود دارد هاانسـان. سـنت در فهـم بخشـنديم تعاليآن را  و جديد به نوبه خود موجب غناي سنت شده

. حقيقـت ايـن اسـت كـه در سـنت دانـديمـ ١از تاريخ اثرگذار متأثرهمان چيزي كه گادامر آن را آگاهي 

بگريـزد.  توانـدينمـهميشه عنصري از تاريخ وجود دارد. به گفته گادامر، فهم هرگز از تاريخي بودن سنت 

در و درك حقيقت بايد در پاسخ بـه موقعيـت مـوقتي باشـد.  ديآيمجود به و هاسنتفهم، هميشه در زمينه 

بعـدي را جـايگزين  هايفهم نهايي يـا صـحيح از پديـده ممكـن نيسـت، چـون تحليـل گـران تفسـير جهينت

 .كننديمقبلي  هايتفسير

مـن  »اختصـاص دادن« لهيبه وسبيان مي دار كه  چنين »اختصاص دادن«الح طاصدر توضيح ريكور 

انسان بهتر خودش را بفهمد و  كه شوديمو باعث  شدهمنجر  ياسوژهكه تفسير متن به تفسير  كنميمدرك 

شـروع بـه فهـم جهـان خـود كنـد.  به تـدريج، و به بيا ديگر درون خود پي ببرد يهاتناقضو  هااختالفبه 

 يگـريانجيـم. و خواننده است مؤلفبين  يگريانجيمبه معني  ٢كه اگر عينيت گرايي كنديمريكور ادعا 

. اين دانش مربـوط بـه خـود، ضـرورتي از خـود نامديم» اختصاص دادن معني«آن را  اوفرايندي است كه  

خـود  ٣جديد است تا با خود قديمي كه مقدم بر فهم متن است، مقايسه شود. بنابراين فهم متن، طرح افكني

بـا فهـم دنيـاي مـتن،  ميتـوانيمدنياي خودمان است. ما  شدن تريغنو  ٤به درون متن نيست، بلكه گشودگي

                                                 
1 . consciousness of effective-history 
2 . subjectivism 
3 . projective 
4 . openness 
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  ).12، 2003(زئوس، سازيم 1دنياي خود را با دنياهاي ممكن ديگر يكپارچه

   

    2تبيين

راه تبيين به عنـوان كه دو راه نگاه كردن به متن درسي وجود دارد.  كنديم) پيشنهاد 1981ريكور (

. از ايـن منظـر، مـتن هـيچ ارتبـاطي بـين شـوديممتن توصيف   3به عنوان ارتباط ماهيت دروني فقط نخست

و ماهيتي بيروني ندارد، بلكه فقط جنبه دروني دارد. نگاه درونـي بـه  كندينمبرقرار  مؤلفدنياي خواننده و 

. در اين سطح ، فهم به نامديم (دست يابي به دنياي دروني متن)» تبيين«متن فرايندي است كه ريكور آن را 

از مـتن را بـه دور از فهـم  ييهـابخشو  هالغتمعاني ظاهري  فقطناپخته و خام است و خواننده  طور نسبي

  .كنديمكامل  متن درك 
  

  4فهم 

مـتن  5، احيا كردنشوديمپيشنهاد  )1981دومين راه نگاه كردن به متن درسي كه به وسيله ريكور (

با توجه به فهم ظـاهري و اوليـه شـروع بـه كشـف در ارتباط با دنياي خواننده است. در مرحله اول خواننده 

برسد. ريكور اين فرايند را كـه بـه زنـده كـردن  يتأملتا آهسته آهسته به فهم  كنديمعوامل بيشتري از متن 

  ناميده است. (دست يابي به دنياي بيروني متن) »فهم«، فرايند پردازديمو دنياي خواننده  مؤلفارتباط دنياي 

  

  يكي ريكور براي فهم و تفسير متون درسي تشريح روش هرمنوت

نشان ) 1(در شكل  كه ريكور پيشنهاد كرده است) طورهماناز كل فرايند تفسير ( ياسادهتوصيف 

توضيح داده شد، نظريـه تفسـير ريكـور بـه  ترشيپكليدي كه  يهامفهومداده شده است. حال با استفاده از 

  .شوديمداده شرح عنوان چهارچوبي براي فهم متون درسي 

  

  

  

                                                 
1 . incorporate 
2 . explanation 
3 . internal 
4 . understanding 
5 . restore 
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  روش هرمنوتيكي ريكور براي فهم و تفسير متون درسيمراحل : 1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »فاصـله زمـاني« نظريه ريكور درباره هستي عيني فهم در رابطه با متن درسـي، مفهـوم ياهيپامفهوم 

كـه در نوشـتن مـتن گفتـاري اسـت «  توضيح داده شد، ريكور ادعايش را با اين بيـان كـه ترشيپاست كه 

 هـانيااگر مسائلي وجود داشته باشند كه بايد فهميده شوند، « ديگويم او. كنديمآغاز » شده است 1مناسب

از طرفداران اين نظريه  ياعدهدر واقع، براي تعديل نظر ريكور » .شفاهي يهاگفتهمتون يا نوشته هستند، نه 

و  هسـتندمربـوط بـه شـنونده و گوينـده  هاكلمه، زيرا كمتر جنبه هرمنوتيكي دارند هاگفتهاظهار داشت كه 

  ).32، 2000(جيلس،  شوديمو لحن كالم آنان مشخص  هاحالتمعني آنها با 

از  يانمونـهخـود   2نگـاهي فلسـفي مبنـي بـر ايـن نظـر را مطـرح كـرد كـه اصـالت وجـود ريكور

و بر  كنديم ليتأوندگي، خود را كه ز دهديمنشان  گونهنياحد نهايي هرمنوتيك را  اوهرمنوتيك است. 

را هنـر رمزگشـايي از معنـاي غيـر مسـتقيم معرفـي نمـود. نقـش ريكـور در بسـط نظريـه  ليـتأواين اساس، 

تاويلي را از ارسطو تا اواخـر قـرن بيسـتم  يهانگرشمسائل و تا هرمنوتيك، همه جانبه است. كوشش نمود 

                                                 
1. fixed  
2 . existentialism 

(گفتاري است كه متن درسي 

 در نوشتار مناسب شده است)
دنياي دروني 

 متن درسي

  

 دنياي

  مفسر  

فهم جديد از 

 دنياي گفتاري

 دنياي 

  جديد مفسر

 تبيين. 1

 فهم. 2

احيا كردن اين كه متن 

درباره چه چيزي صحبت 

 ند؟مي ك

 اختصاص دادن. 3

تفسير متن به تفسير 

خود و افزايش فهم 

 خود مي انجامد 

 آزمون اين كه  متن

 مي گويد؟ چه
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يك متن  ليتأوظريه مربوط به قواعد حاكم بر تفسير يا ن: «هرمنوتيك چنين استز ا اوسازمان دهد. تعريف 

  » كه در آن متن قرار دارد. رديگيمخاص كه از طريق جمع آوري عالئم قابل پذيرشي صورت 

. كنديمرا پيشنهاد  اختصاص دادن) 3و  فهم ) 2، تبيين) 1 ريكور براي تفسير متن درسي سه مرحله

كـه  هـامتاز عال يابستهوني متن) متن درسي اول به عنوان سيستم (دست يابي به دنياي در ر مرحله تبييند

و زمـاني كـه معنـاي  شـوديمـشـروع  ،هاسـتر كلمههدف تفسير در اينجا روشن نمودن معنـاي موجـود د

. بـه شـوديمدست يابي به دنياي بيروني متن) آغاز ( متن درسي روشن شد، مرحله دوم يعني فهم يهاكلمه

حركـت  (فهم) 2كنديمصحبت  اشدرباره(تبيين) به آنچه كه  1ديگويمآنچه كه متن  اين ترتيب، مفسر از

(آن طـور كـه شـالير مـاخر فكـر  3. اين حركت منجر به شناسايي ذهنيتي ناشناخته از طريق همـدليكنديم

. در ديـگويمـكـه مـتن درسـي از آن سـخن  شوديم. بر عكس، مفسر با دنيايي رو به رو شودينم )كرديم

اسـت  و معتقداهمچنين  .دانديمرا به علوم اجتماعي مربوط  را به علوم طبيعي و فهم تبيين الي كه ديلتايح

وم انساني نبايد از تبيين سخني به ميـان لفهم است و در حوزه ع ،و روش اصلي علوم انساني نظريكه مبناي 

دهد كه دسـت يـافتن بـه معنـاي  و نشان كنداست اين دو را به هم نزديك  صدددردر حاليكه ريكور  .آيد

مستلزم تبيين و فهم هر دو است. به اين ترتيب، درحالي كه ديلتاي وگادامر از تقابل تبيين و فهم  يك واقعه

قبـول چنـين تقـابلي، يعنـي كنـار  بـه عقيـده ريكـور. زديخيمبر ، ريكور با آنان به مقابله كننديمجانبداري 

  ).34، 2000(جيلس، كنديمبدل به نوعي شهود روان شناختي  ، آن راليتأوگذاشتن تبيين از حيطه 

شـروع  تبيين و فهـمدو مرحله  بعد از (چيزي را مال خود ساختن) اختصاص دادن يعني مرحله سوم

را  . ريكور اين سوالميريگيمكار ه دست آمده را  در واقعيت زندگي خود به در اين مرحله فهم ب .شوديم

كه دانش آموز جهان متن درسي را  دهديم پاسخ گونهنيا؟ دهديمود اختصاص به خچه چيزي را فرد  كه

بنـابراين، تفسـير  .ابـدييم)گسـترش شيهايو آگـاه، در نتيجه افق مفسر (دانـش دهديمبه خود اختصاص 

. تفسـير مـتن درسـي بـه مفسـر شـوديمجديدي از هستي آشكار  يهاحالتوسيله آن ه فرايندي است كه ب

 متفـاوت امكـان ديـدن ،). فهم تفسيري107، 1974(ريكور، دهديمدانش مربوط به فهم خود را ظرفيتي از 

بـر رابطـه تـوالي  بتنـيمورد نظر ريكور م گانهسه. مراحل دينمايميش را فراهم چيزها و توجه خاص به خو

. روش بـرديمـنـام » 4قـوس هرمنـوتيكي« عنـواناز آن بـه از ايـن رو، ريكـور  .ياچرخه، نه دوري يا است

                                                 
1 . says 
2. taking 
3 . empathy 
4 . hermeneutic arc 
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و آن  را در بسـتر ارتبـاط بـا  برديم 1هرمنوتيكي ريكور، پيچيدگي معنا را فراتر از گفتگوي چهره به چهره

درونـي را  تأمـلمربوط به گذشته، حلقه  دور يهاافق. كنديمرسوب كرده تاريخ و سنت جستجو  يهاافق

يعني مستلزم گفـتن چيـزي بـه كسـي در  ،سازنديمزمان و تاريخ را آشكار  ٢بين ذهني يهاافقو  شكنديم

متن درسي برقـرار شـود.  و متن درسي با مفسر مؤلفچنين مخاطب سازي ميان بايد لذا، مورد چيزي است. 

بايـد  ،. البتـهشـوديمـتوضيح بيشتر معاني ظاهري موجب فهم بيشتر معاني دروني متن درسـي  در اين مسير،

  .ابديينمپايان يكباره  دانست كه هرمنوتيك، فرايندي باز است و به

مـتن  . به ايـن معنـي كـهدانديمو تركيبي  ٣رسي  را فرايندي كل گرايانهد ريكور فرايند تفسير متن

يك كل نگريست و در پي فهم مقصود آن برآمد و نه كنار هم نهـادن معنـي مـتن  صورتدرسي را بايد به 

عناصر و اجزاي تشكيل دهنده برخي از م، يك كل بنگري صورت. وقتي متن درسي را به هاجملههر يك از 

و بر اين اسـاس يـك مـتن در منظرهـاي گونـاگون،  شونديم(به حدس ما) اصلي و برخي فرعي لحاظ آن 

. در هـر منظـري، اجـزا و عناصـري اصـلي و اجـزا عناصـري فرعـي تلقـي شوديممتنوع و مختلف نگريسته 

  ها و تفسيرهاي متعدد است.انش خويك متن درسي گشوده به سوي  ،از اين رو .شونديم

  

  ديدگاه هرمنوتيك ت دربيتر تعليم و

تربيت هنوز صورت روشن و قطعي نيافته است. و تعليم  ديدگاه هرمنوتيكي در شرايطبحث درباره 

پيچيـدگي ديـدگاه هرمنـوتيكي، از  سـو، ويـك تربيت، از و ديويد پرپل با اشاره به پيچيدگي مفهوم تعليم 

از ديـدگاه هرمنـوتيكي بـراي بسـياري چـون امـري  تيـترب كه بررسي تعلـيم و دارديم سوي ديگر، اظهار

حسـب تعـداد غيـر قابـل ر اصطالح تعليم و تربيت به صدها شـيوه و بـ« :كنديمغريب جلوه و نامعين، مبهم 

 انجـام نـا مطمـئنپيچيـده و يـا زمينه يك است. نتيجه گيري در  شدهتعريف و بررسي  هاهينظرشمارشي از 

 هـا و رمـز و رازهـاي بسـيار... و، معماغيرقابـل حـلتربيـت ميـداني اسـت بـا مشـكالت و . تعلـيم رديـگيم

... تاريخچـه مناقشـه آميـز ديـدگاه هرمنـوتيكي هـر تردهيـچيپاست با مفهومي با غايـت  ياواژههرمنوتيك 

 ».ترسكي تصـور نمايـدكه آن را غولي بي شاخ و دم يا چون م كشانديمدانشمندي را به چنين نتيجه گيري 

  ).27، 1989(پرپل،

                                                 
1 . face to face 
2.  intersubjective 
3.  holistic 
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تربيت به ديدگاه هرمنـوتيكي، و تعليم  اندركارانمفهوم، دانشمندان و دست  صرف نظر از ابهام در

و بـا  دهنـديمـتربيتي، عالقـه فـراوان نشـان  يهاتيفعالشناخت چگونگي فهم و تشكيل معنا و طيف وسيع 

بخـش چنـان كـه در  تيكي تعليم و تربيت را روشن نماينـد.هرمنو يهاداللتتا  كوشنديماشتياق و جديت 

ماهيت معنـاي مـتن و  حسبر ب مختلفي دارد كه هر يك يهاتيرواشاره شد، ديدگاه هرمنوتيكي نخست ا

 بيشـتر ،ايـن پـژوهش. در شوديمخاص مطرح  ياگونهمتن، به  ليتأوآن ماهيت و اصول تفسير و  دنبال به 

  گرفته است. رد تاكيد قرار ديدگاه هرمنوتيكي ريكور مو

مهـار  بـين اين اسـت كـه. نكته اول شوديمدر ديدگاه هرمنوتيكي ريكور بر دو نكته اساسي تاكيد 

اتفاق نظر  ريكورديدگاه هرمنوتيكي نيز با  پيشگامانبسياري از وجود دارد. در اين باره  تمايزو فهم  1كردن

 صراحتعلوم طبيعي و علوم انساني است كه از زمان ديلتاي به اين تمايز، ناظر به تفاوت بنيادي ميان  .دارند

درحـالي كـه  .دطبيعي سـروكار دار يهادهيپدمهار نهايت  مورد توجه بوده است. علوم طبيعي با تبيين و در

 فهـم  سروكار داشـته باشـد. در عـوض، در ايـن علـوم هاانساننبايد با تبيين و مهار  و تواندينم علوم انساني

نكته دوم اين است كه الگوي ريكور در زمينه هرمنوتيـك  رديگيماساس قرار و موجوديت ديگران اعمال 

. به عبارت ديگر، معنا امري نيست كه بـه طـور انحصـاري در شوديمخالصه  »قوس هرمنوتيكي«در مفهوم 

و  مؤلـفا اثـر بلكه معنا حاصل گفتگوي مفسر ب ،در آن نهاده شده باشد مؤلفمتن وجود داشته و به وسيله 

تربيت به ويژه در ارتباط بـا و معيني در تعليم  يهاداللتشدن دنياي مفسر است. اين الگو،  تريغندر نتيجه 

  ).28-29 ،1981(ريكور،شوديمدرباره آن بحث متون درسي دارد كه 

  

  جايگاه اساسي فهم در تعليم و تربيت 

وم بنيـادي ديـدگاه هرمنـوتيكي بـراي تعلـيم و بر پايه ويژگي دوم ديدگاه ريكور، فهم به منزله مفه

ر مفهوم اساسي در تعليم و تربيت، كنا به عنوان يك. الزمه در نظر گرفتن فهم شوديمنظر گرفته ر تربيت د

عـدم  مبتني بر مهار در تعليم و تربيت است. بررسي ارتباط ميان فهـم و يهاروشاصول و  ،گذاشتن نگرش

يـادگيري، آمـوزش  يهامهارتچون  ييهامفهومامروزه،  .كنديمرا مطرح ي تربيت مسائل مهار در تعليم و

خودكفـايي فـردي، بـه  و هاافتـهي، عينـي بـودن هـاپژوهشي ي، روايابرنامهبراي رقابت اقتصادي، آموزش 

امـا ديـدگاه  مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت،صاحب نظران تربيتي  هاي مورد عالقهموضوع نيترمهمعنوان 

. محـور اساسـي ايـن سـازديمـرا مطـرح  ييهاسـوال ، ترديدها وهامفهومخصوص همه اين  ك درهرمنوتي

                                                 
1.controling 
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تربيـت معاصـر بـا  تبيـين اسـت. بـه عبـارت ديگـر، تعلـيم و ، تمايز مـذكور ميـان فهـم وهاسوال و دهايترد

نظـر كه ذكر شد، در پي آن است كه مهار را چـون سـتون فقـرات تعلـيم و تربيـت در  ياعمده يهامفهوم

  ).38، 2000(جيلس، بگيرد

  

 چيستي خواندن متون درسي

خواندن يك متن درسي مانند حركـت رو بـه  ،ديدگاه ريكور »قوس هرمنوتيكي«بر اساس ويژگي 

وجـود  ييهـاتفاوت ،گفتگـو دو طـرف، بـه منزلـه هامتن افراد و بينجلو براي فهم خويشتن است. هر چند 

در خوانـدن مـتن، دو  .دهـديمـناي خاصي به خواندن متـون درسـي مع »قوس هرمنوتيكي«دارد، اما مفهوم 

 يهاجنبهكه با نوشتن يك متن، پاسخي براي برخي از  قرار دارد مؤلفسوي معين وجود دارد: در يك سو 

و عالئق معيني كه ناشي  هاسوالر سوي ديگر، خواننده قرار دارد كه با انتظارات، و د آورديمحيات فراهم 

هرمنـوتيكي  ياچرخه. در ارتباط ميان خواننده و متن، پردازديماريخي اوست، به خواندن متن از موقعيت ت

خواننـده بـا  ؛گذارنـديمـمتقابـل و مـداومي بـر هـم  ريتـأثاين چرخـه، دو سـوي مـذكور  . درديآيمپديد 

و بـر  پـردازديمـ، بـه خوانـدن مـتن ي از متنمعين يهاو  عالقه هاسوال، خاص خود، انتظارات يهامفروضه

اجتماع يك  ي ازكه خواننده به منزله عضو با اين توضيح. آورديمآنها تفسير معيني از متن به دست  اساس

. بـه ايـن ترتيـب، خاصـي اسـت يهامفروضـهداراي همـواره زمينه فرهنگي، زباني و نمادين معين  با خاص

  .دهديموضعيت معين خواننده، او را به سوي تفسير معيني از متن سوق 

و ايـن، بـه  شـوديمبا خواندن بيشتر متن، نويسنده و مقاصد او بيشتر براي خواننده آشكار  همچنين،

سـوي چرخـه  متقابـل ايـن دو ريتـأث. در كنديمو وضعيت اوليه خواننده را دگرگون  هامفروضهنوبه خود، 

به ظهور معنا و فهم  انندهمل ميان جهان متن و جهان خو. تعارديپذيمهرمنوتيكي است كه فهم متن صورت 

پنهـان مـتن  درآن را  تـوانينمـنيسـت و  مؤلف. به عبارت ديگر، معنا تنها معطوف به مقاصد شوديممنجر 

، 1981(ريكـور، شوديمكه ميان خواننده و متن برقرار  تدانست، بلكه معنا حاصل همين ارتباط متقابلي اس

. البتـه نويسـنده ابـدييمبهتر مجسم  »قوس هرمنوتيكي«وم بر اين اساس، فهم متون درسي در قالب مفه ).31

در برابر خواننده نيست كه گفتگوي شخصـي ميـان آنهـا صـورت پـذيرد. بـا ايـن حـال، شـكلي از گفتگـو 

د، زيرا در جريان خواندن خوب مـتن، جريـاني از رفـت و برگشـت شوميان خواننده و متن برقرار  توانديم

فعاليتي نيست كه خواننده طي آن بكوشـد بـا   خواندنلذا، . دهديممتن رخ  اننده باسوال و جواب ميان خو

تبادل با يكديگر، ر د نويسنده دست يابد. بلكه دو دنياي مربوط به متن و خواننده احساسهمدلي به افكار و 

ه نوشـتاست كـه مـتن  ييهايژگيوامكان گفتگوي ميان خواننده و متن به سبب  .آورنديمخواندن را پديد 
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 يهاگفتـهمقايسـه بـا  در نوشـته شـده) چهار ويژگي بـراي مـتن 1976از آنها برخوردار است. ريكور( شده

شـفاهي سـيال و رهـا  يهاگفتـه ماننـدو  نداثابتنوشته شده  يهاكلمهاين كه  نخست. كنديمشفاهي ذكر 

با توجه به اين ويژگـي، مـتن  اختيار قرار دارند.ر ، همواره براي تفسير و تفسير مجدد داز اين جهت .نيستند

. دوم اين كه متـون ندشفاهي چنين نيست يهاگفته، در حالي كه روديماز زمان فراتر  ياگونهبه  نوشته شده

نيستند كه به ذكر مقصود خود بپردازد. به اين ترتيب، متن از مقاصد آگاهانـه  ياندهيگومحتاج  نوشته شده

تاريخي اوليه خـود  از زمينه اجتماعي و تواننديم نوشته شده يهاكلمه. سوم اين كه روديمفراتر نيز  مؤلف

. روديمـفراتـر د. بر اين اساس، متن از موقعيت اوليه خـود نيـز ند و در موقعيت ديگر خوانده شونخارج شو

و  روديمـفراتـر اين است كه از مخاطبان اصلي و اوليه خود نيز  نوشته شدهين ويژگي متن سرانجام، چهارم

گونه ر با اين چها نوشته شدهخوانده شود. متون  اندنبودهديگري كه مخاطب اوليه آن  توسط افراد توانديم

  .ديآيم، از وضعيتي برخوردارند كه امكان گفتگو با آنها فراهم دهنديمكه شكل  فراروندگي

وس قـ«كـه  كنـديمـطـي را خواننـده در تفسـير مـتن سـه گـام اساسـي  ،ريكـوربر اساس ديـدگاه 

كرد كـه شـيوه مناسـبي در اختيـار  يبندصورت توانيمرا به نحوي  هاگاماين . شوديمناميده  »هرمنوتيكي

به شـرح  ادامه،تا دانش آموزان را در خواندن متون درسي به سوي فهم حركت دهند. در  قرار دهدمعلمان 

  .شوديماين سه گام پرداخته 

  

  ني متن)(دست يابي به دنياي درو تبيين: اولگام 

باشـند دنبال پاسخ به ايـن سـوال به در اين مرحله، دانش آموزان در رو برو شدن با متن درسي بايد 

 ييهابخشو  هالغتمعاني ظاهري  تنها. دانش آموزان در مرحله تبيين، ؟ديگويممتن درسي چه چيزي كه 

چ ارتبـاطي بـين دنيـاي خواننـده و . از اين منظر، مـتن هـيكننديماز متن را به دور از فهم كامل  متن درك 

مهم اين است كه معلم يـا  مسئله بلكه فقط جنبه دروني دارد. ،و ماهيتي بيروني ندارد كندينمبرقرار  مؤلف

مطلوب آن است كه دانش  بلكه  ،هم به اين سوال پاسخ دهندا دانش آموزان براي پاسخ به اين سوال نبايد ب

و معناي  هالغتظاهري  نايمتمركز كند تا مع فكر خود را  نمايدسعي  در مورد آن انديشه كند وخود آموز 

ابتدايي متن را كسب كند. اين معناي ابتدايي، معناي نهـايي مـتن درسـي نيسـت، امـا نقـش مهمـي در فهـم 

 رونـي مـتن بـا دنيـاي دانـش آمـوز اسـتمناسب متن درسي دارد. در اين مرحله تاكيد اصـلي بـر ارتبـاط د

  ).41، 1973(ريكور،
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  (دست يابي به دنياي بيروني متن) گام دوم: فهم

 فيتنهـا و ضـع ،يمعتقد است كه ما در  اغلـب اوقـات  زنـدگ كورير دگر،يها نياز مارت يرويبه پ

 يطـرح افكنـ نيـپرتاب شده است. ا اي(وجود) به داخل دن يكه انسان به عنوان هستد دار يم انيب او. ميهست

 .ميهست »و فهم ريتفسمحكوم به « ما دگريو به قول ها دينمايمما فراهم  يرا) امكان فهم را بيپرتاب شدگ(

مـتن  -اول بايد در رو به رو شدن با متن به اين سـوال كـه گامدوم، دانش آموزان پس از گذراندن  گامر د

 مرحله خواننده با توجه بـه فهـم ظـاهري واين دهد. در بپاسخ  -؟كنديماره چه چيزي صحبت درسي درب

 يتـأملبـه فهـم  بـه تـدريجتـا  كنديمشروع به كشف عوامل بيشتري از متن  ،كه كسب كرده است ياهيلاو

فراينـد فهـم  ،پردازديمو دنياي خواننده  مؤلفارتباط دنياي  1برسد. ريكور اين فرايند را كه به زنده كردن

  ناميده است. (دست يابي به دنياي بيروني متن)

ايـن  ازاسـت كـه يـادگيري فراينـدي فعـال اسـت. ايـن كي ريكور عقيده محوري ديدگاه هرمنوتي

زيـرا فهـم بايـد از درون فـرد  كـرد،تحميـل  تـوانينماما فهم را  ،شوديماطالعات تحميل  هرچند ديدگاه

حاصل شود. هسته اصلي ديدگاه هرمنوتيكي ريكور اين است كه فراگيري فعاالنه دانش و معني خويش از 

  ).33، 1981(ريكور، شوديمطريق فهم حاصل 

  

  (چيزي را مال خود ساختن) گام سوم: اختصاص دادن

. ميريـگيمـكـار ه در واقعيت زندگي خـود بـ از دو مرحله قبل رادست آمده ه در اين مرحله فهم ب

كه  شناسديمو زندگي اجتماعي را زماني  تفسير دنياي متن وابسته است يهاراهواضح است كه يك فرد به 

ريكور، ما زندگي اجتماعي را در ميان خواندن و  بيانعقالني مورد بررسي قرار دهد. به  يهاروشبه آن را 

  .ميكنيمتفسير متون درسي شناسايي 

وجود دارد كـه  براي دانش آموز دنياي هاي محدودي ،قبل از تفسير متن درسيمعتقد است كه  او

با دنياهاي گشوده  كنديمع به تفسير متون درسي هنگامي كه شرو وارد كند، امابتواند آنها را به دنياي خود 

معتقـد و به دنياي خود اختصاص دهد. ريكـور  كندآنها را دروني  توانديمكه  شوديمشده بسياري روبرو 

كسـب بسـياري  يهاتجربـه ،متـون درسـيبا دانش آموزان در مدرسه و در برخورد به رغم اينكه كه  است

  كنند.دنياي خود وارد به طور معني داري  را هاهمه آن توانندينم، اما كننديم

 يباق يليتحل ريدر ذهن به طور غ يما از متون درس يهاتجربهدر  ياريبس يهايمعن ،به عبارت ديگر

اسـت  كـه دانـش  يدرحـال نيا .شونديم رهيذهن ذخ اريناهش هيدر ناح يليتحلريغ يهايمعن نيو ا ماننديم

                                                 
1 . restore 
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 نيكسب ا ندياز فرا نكهيبدون ا كننديمكسب  يديمتعدد جد يهاتجربهخود،  يآموزان در سرتاسر زندگ

  )35، 1981 كور،يداشته باشند (ر يآگاه هاتجربه

  

  نتيجه گيري 

قابل مالحظه  علوم انساني ، نقش آن در حوزهاخير يهادههديدگاه هرمنوتيكي در با احياي دوباره 

. با توجـه كننديمدر دانش ورزي ياد  جديدالگوي يك ن به عنوان آز دارانش اب جان كه ياست. به طور

تربيت نيـز مـورد  ديدگاه در تعليم واين  روديم، انتظار هرمنوتيك به جايگاه كانوني متن و فهم در ديدگاه

  تربيت برخوردارند.و تعليم  دردو عنصر متن و فهم از جايگاه كانوني توجه قرار گيرد، زيرا 

بر مبناي مورد بحث قرار گرفت.  به هرمنوتيك از منظر رويكرد ريكورتربيت  در اين مقاله، تعليم و

 .سـازديمـمعاصـر را آشـكار   تيترب موجود در تعليم و خأل »مهار«در مقابل » فهم«اهميت  ديدگاه ريكور،

از اهميـت مهـارت آمـوزي مالحظـه نمـود. توجـه بـه با  توانيمرا  در تعليم و تربيت» مهار«جايگاه اساسي 

  . باشديمتعليم و تربيت و يادگيري فرايندي فعال  ،ريكورديدگاه 

 يهاحلقـهدر تـا  كنـديمـتشـويق او را  و  رديپـذيمـمتربـي را  معلم هرمنوتيسـت ابتكـار و آزادي

 . همچنـين، از طريـق بـرانگيختن متربـي بـهدمعلم مشاركت كنو  ديگر متربيانگفتگو با  و كندوكاو، بحث

 آمـادگي كسـببـه منظـور . كنديمانديشمندانه تشويق  يهاپرسشبه طرح  ، او راجستجوي معنا بررسي و

قبـل از  يدرسـ يهـامفهومدانـش آمـوزان از  يهافهمباره درتعميق  و تأملبر براي داوري و قضاوت  الزم

دانـش آمـوزان  يرا بـرا يزمان مناسـب . اين امرشوديمتاكيد  را  مداخله بدهند، شانيشخص يهافهم نكهيا

بـه  هـابـين مفهـومبروند و با كشف روابط  هاناشناختهفهم  يبه سو زيانگ جانيه يتا به سفر دينمايمفراهم 

  .بپردازند يعلمو  يخلق استعاره ادب

 

  

  

  

  

  

  



 63  ... يكيروش هرمنوت ياساس يهامؤلفه يواكاو                                                     1392 بهار و تابستان، 1، شماره 3سال 

  

  

  

  

  

  منابع 

 نشر علم. :تهران .تيو ترب ميدر فلسفه تعل ديجد هاييدگاهد). 1388خسرو ( ،يباقر

 .سيجزوه دست نو .كتاب و سنت ،كيهرمنوت بر ينقد). 1379خسرو( ،يباقر

 )1975(نشر اصلي اثر،  ، تهران: انتشارات هرمس.يكاشان ديترجمه محمد سع .كيعلم هرمنوت). 1377( چارديپالمر، ر

 تهران: نشر كنگره. .ريعلم تفس ياصول و مبان ك،يمنطق و مبحث علم هرمنوت). 1378( گران، محمدرضا ختهير

 )1968(نشر اصلي اثر،  ترجمه احمد آرام، انتشارات سروش. .يعلم يهاقالبانساختار ). 1369( كوهن، تامس

(نشـر  .ي)، تهـران: مركـز نشـر دانشـگاه1372( محمدكاردان يترجمه عل .يمربوط به علوم انسان هاييهنظر). 1372(نيفروند، ژول

 )1972اصلي اثر،

 )1971(نشر اصلي اثر،  .4غنون، سال اول، شماره ار انتشارات ،ياباذر وسفيترجمه  .كيهرمنوت). 1373(كالرك  وتن،ين

 .4، شمارهدانشگاه اهواز يتيو علوم ترب يمجله روانشناس .تيترب و ميو تعل كي). هرمنوت1380(عبدالوهاب  ،يزداني ؛خسرو ،يباقر

 
Bontecoe, R. (1996). Dimensions of the Hermeneutic Circle. New Jersey: Humanities Press 

International Inc. 
Coppola, J. (2001). The education theory of E.D. Hirsch. Now toundatan. 
 Gallagher, S. (1992). Hermeneutics and Education. Albany, NY: state University of Now Your 

Press. 
Gall, M. D, Borg, W.R. & Gall, J. P. (1996). Educational research: An introduction. Longman, U.S.A 
Gadamer, H. G. (1976). Philosophical Hermeneutics. Trans By D. E. Ling. Berdeley: university of 

California Press 
Geanellos, R. (2000). Exploring Ricouer’s hermeneutic theory of interpretation as a method of 

analyzing research texts. School of Health and Nursing, UWS, Nepean, Rydalmere, NSW, 
Australia.   

Langdridge, D. (2004). The hermeneutic phenomenology of Paul ricouer, Existential Analysis. New 
York: Oxford University Press. 

Purpel, D. E (1989). The moral &spiritual crisis in education: A curriculum for justice & compassion 
in education. Granby, Massachusetts: Bergin & Garvey publisher’s. 

Ricouer, P. (1973). The task of hermeneutics. Philosophy Today, 112-128. 
Ricouer, P. (1974). The conflict of interpretations. Evanston, IL: Northwestern University Press. 
Ricouer, P. (1981). Hermeneutics and the human sciences. New York: Cambridge University Press. 



 1392بهار و تابستان ، 1، شماره3سال                    دانشگاه فردوسي مشهد                    نامه مباني تعليم و تربيت، پژوهش   64

Vergesschen, P. (2002). The poem’s Invitation: Ricouer’s concept of mimesis and its consequences 
for narrative education Research. Journal of Education, 24 (25). 

Warnke, G. (1987).Gadamer: Hermeneutics traditional reason. Polity Press. 
Zeus, L. (2003). Interpretation and the problem of domination: Paul ricouer’s hermeneutics. Kluwer 

Academic Publisher. 


