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هرمنوتيك فلسفي و برنامة درسي

چکيده

هرمنوتيك رشته اي نو ظهور در حوزة تفّکر 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 تفّکر 
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 مکتب فلسفي ارتقا پيدا كرد؛ مکتبي 
كه بر خالف  گذشته تنها به مقولة فهم متن و روش شناسي خاّص علوم انساني محدود 
عرصة  به   هرمنوتيك  ورود  است.  داده  قرار  كار خويش  دستور  در  را  فهم  مطلِق  و  نشده 
برنامة درسي با تالش هاي نظريه پردازان نو مفهوم گرايي چون پاينار، رينولدز، اسلتري و... 
امکان پذير گشته است. اگر چه مّدت زمان زيادي از ورود اين مکتب 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 
هرمنوتيکي قرار گرفته اند. اين مقاله در صدد است با مروري اجمالي بر تاريخچه و ريشة 
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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 می دهد كه تحت تأثير اين مکتب فلسفي، نظريه پردازي، پژوهش و 

برنامه ريزي برنامه درسي ماهيّتي تکثّر گرا، ديالکتيکی و بافت محور خواهد داشت.
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مقدمه
واژة هرمنوتیك1 از يونان باستان به طور متّفرق تداول و رواج داشته است. ارسطو از اين 
لفظ براي نامگذاري بخشي از کتاب معروف خود به نام »ارغنون«2 استفاده کرده و آن را »پاري 
هرمیناس«3 به معني در باب تفسیر نامید. بعد از ارسطو نیز اشخاص مختلفي از جمله »دان هاور«4 
اّما مفهوم هرمنوتیك  )1654( اين واژه را در کتاب ها و آثار خويش مورد استفاده قرار دادند. 
به منزلة شاخه اي خاّص از دانش، پديده اي نو ظهور و مربوط به دوران مدرنیته است و از قرن 
متداول  دارد  بشري  دانش  از  به شاخه اي خاّص  ارجاع  که  اصطالحي  به عنوان  بعد  به  هفدهم 
گشت. )واعظي، 1386(. تغییر و تّحول نظرية هرمنوتیك بیشتر در اصول حاکم بر آن و شیوه هاي 
رايج در به کارگیري اين نظريه است. اين نظريه در ابتدا تنها به عنوان يك روش براي تفسیر 
متون ديني و کتاب هاي مقّدس چون انجیل مورد استفاده قرار مي گرفت. در اين حالت، مفّسر که 
مي بايست از عالمان ديني بوده و شرايط و صالحیت هايي خاّص داشته باشد، سعي مي نمود تا با 
ايمان، تدبّر و انديشه به مقاصد کتاب، که مقاصد فرستندة آن نیز در آن نهفته است، پي برده و آنها 
را به کار گیرد. بنابراين اعتقاد بر اين بود که تالش مفّسر بايد در مسیر کشف مقاصد مؤلف باشد 
و در غیر اين صورت هدايت تحقق نپذيرفته و تدبّر به ثمر نمي رسد )سبحاني، 1385(. با ظهور 
ديلتاي و شالير ماخر5، هرمنوتیك پا به عرصه اي جديد گذاشت. ديلتاي سعي نمود هرمنوتیك را 
به عنوان متدي جامع و فراگیر براي تفسیر تمام پديده هاي انساني و به مثابه روش شناسي علوم 
انساني در مقابل روش شناسي علوم طبیعي به کار گیرد. شالير ماخر نیز هرمنوتیك را به عنوان 
روشي براي جلوگیري از خطر بد فهمي يا سوء فهم معّرفي کرد. اما مارتین هايدگر6 و برخي از 
فالسفة پس از وي نظیر گادامر7،  ريكور8 و هابرماس9 هرمنوتیك را به  مرتبه اي فراتر از روش 
و تفسیر متن بردند و آن  را تا حّد يك مكتب فلسفي ارتقا بخشیدند، به طوري که حتّي هايدگر 

سعي مي کند از هرمنوتیك به معناي هستي برسد )واعظي، 1386(.


