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چكيده
امروزه گردشگري از لحاظ اقتصادي و فرهنگي اهميت بسياري يافته است .با اين همه ،عليرغم
منافع اقتصادي توسعه گردشگري مخاطرات زيست محيطي و فرهنگي نيز به وجود آمده است كه
پژوهشگران اين حوزه به آن ميپردازند .تاكيد بر" پايداري" گردشگري به عنوان نوعي وضعيت
مطلوب ،راهي براي مقابله با اين مخاطرات است .هدف اين مقاله بررسي ايده پايداري در گردشگري
به عنوان يك مطلوب اخالقي و پيوند آن با موضوع فهم فرهنگي و در نهايت نقش دانشگاهها در
توسعه آن است .بر اين اساس در مقاله حاضر به اتكاء نظريه هرمنوتيكي – بويژه گادامر  -به اين
مساله پرداخته شده است كه پايداري در گردشگري متضمن چگونه تفسيري از خود فهم است.
متناسب با ماهيت فلسفي و نظري بحث ،در اين مطالعه روش پژوهشي تحليلي و استنتاجي بكار
گرفته شده است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه تحقق گردشگري پايدار در گرو دگرگوني در
فهم ما از محيط ،جامعه ،ارزشهاي فرهنگي است .نظريه هرمنوتيكي گادامر اين امكان را براي ما
فراهم ميكند ،تا به فرهنگها ملي ،بومي و محلي به عنوان يك متن و يا تويي كه در انتظار
فهميدن است بنگريم .كوششي كه بر زمينه ارتباط انساني محقق ميشود و كنش اخالقي يكي از
پيامدهاي با اهميت آن است .شرايط امكاني توسعه گردشگري پايدار در گرو تغيير نگاه به فهم
فرهنگ ديگري ،احترام به آن و تالش براي آموختن دانش و مهارتهاي مربوط به آن است .دانشگاهها
در اين حوزه ميتوانند نقش موثري را ايفاء نمايند.
واژههای كليدی :گردشگري پايدار ،فهم ،كنش اخالقي ،هرمنوتيك ،دانشگاه.
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مقدمه
تحقق آرمان گردشگري پايدار نيازمند دست كم وجود دو دسته از شرايط است :شرايط معرفتي
چون نوع نگرش ها و باورهاي متناسب با گردشگري پايدار؛ و دوم شرايط عيني مانند زمينههاي
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي .به نظر ميرسد كه توفيق آموزش عالي در اين حوزه بيش از آنكه
بطور مستقيم در گرو شرايط دسته دوم باشد ،در گرو شرايط دسته اول ،يعني شرايط معرفتي است.
از اين روست كه از نهادهاي آموزشي و از جمله از دانشگاهها انتظار ميرود كه شرايط تحول معرفتي
را فراهم كنند؛ كاري كه با دگرگوني در نگرش و فهم آدمي نسبت به طبيعت ،جامعه ،فرهنگ و
سنت زيرساختهاي الزم براي تحقق گردشگري پايدار فراهم ميآيد .آن نوع باور و نگرشي كه
گردشگري پايدار بدان نيازمند است ،باور و نگرشي است كه به گردشگري به عنوان كنشي اخالقي و
انساني و نه فقط اب زاري و در جهت و راستاي توسعه پايدار اجتماعي ،بنگرد .به همين خاطر پرسش
در اين باره كه نهادهاي آموزش عالي چگونه ميتوانند در گسترش آرمان گردشگري پايدار نقش
موثري ايفاء كنند ،پرسش بااهميتي به نظر ميآيد .در عصر تحوالت عميق اجتماعي ،ارتباطي و
فرهنگي كنوني دانشگاهها انتظار ميتوانند دانش ،نگرش و فهم متناسب با اين تحوالت را توليد
كنند .به سخن ديگر ،دانشگاهها مي توانند در ترويج و اشاعه آن نوع گفتماني بكوشند كه زمينه
گسترش فهم جامعه هاي انساني ،ارتباطات فرهنگي را براي پديد آوردن يك جامعه جهاني توام با
صلح و آرامش و بر پايه احترام متقابل به ارزشهاي فرهنگي تسهيل كنند .توليد چنين گفتمان يا
گفتمان هايي خود نيازمند تامالت نظري عميقي است .به نظر مولف تامالت هرمنوتيكي – به ويژه
ديدگاه هرمنوتيكي گادامر  -درباره شكلگيري فرايند فهم كه آن را بنياد ارتباط و ديالكيتك به
مثابه كنشي اخالقي استوار ميكند ميتواند افقهاي جديدي را در حوزه مباحث گردشگري پايدار
بگشايد.
به واسطه هدفي كه اين مقاله دنبال ميكند مولف قصد ندارد كه به تحقيق درباره شرايط عيني
موثر در گردشگري پايدار بپردازد ،زيرا كم يا بيش درباره جنبههاي گوناگون اجتماعي (موسايي و
همكاران1391 ،؛ ابراهيمي و همكاران )1395 ،اقتصادي (صميمي و خبره1392 ،؛ فيض و نبوي،
 )1395سياسي (فريسي )1394 ،حقوقي (شاكري و بابايي )1395 ،زيست محيطي (راسخي و
همكاران )1395 ،و يا حتي چالشهاي گردشگري (محسني )1388 ،پژوهشهاي درخور توجهي
انجام شده است .اين پژوهش ها بيش از هر چيز بر عوامل بيروني موثر بر گردشگري پايدار
پرداختهاند .با اين حال به نظر ميرسد كه درباره بنيانهاي معرفتي (دروني و ذهني) تاثيرگذار بر
كنش گردشگري به مثابه عمل اخالقي و نقش آموزش عالي در اين حوزه پژوهش چنداني وجود
ندارد .شايد اين تحقيق در نوع خود جزء پژوهشهاي انگشتشماري باشد كه ميكوشد تا به كمك
تحليلي فلسفي روايتي از شكل گيري معرفتي را مورد بررسي قرار دهد كه بر آموزش عالي در نسبت
با گردشگري پايدار نقش تاثيرگذاري دارد .روايتي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است
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نظريه هرمنوتيكي فهم با تاكيد بر انديشههاي گادامر 1است .بنابراين اين پژوهش را ميتوان در زمره
آن دسته از تحقيقاتي دانست كه به بررسي شرايط درون ذهني امكان و امتناع پديد آمدن
گردشگري پايدار ميپردازد.
گرچه گردشگري به عنوان يك واقعيت اجتماعي همواره از گذشته تاكنون وجود داشته است ،اما
تنها در دهههاي اخير است كه توجه دولتها به مساله گردشگري به عنوان راهي براي كسب
درآمدهاي كالن در كنار ساير منابع اقتصادي (صميمي و خبره1392 ،؛ فيض و نبوي)1395 ،و نيز
ترويج سنتهاي فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي (موسايي و همكاران1391 ،؛ ابراهيمي و همكاران،
 ،)1395ملي – محلي ،در نتيجه برنامهريزي آگاهانه و عامدانه افزايش يافته است .از سوي ديگر،
گسترش ارتباطات اجتماعي و فراهم آمدن امكانهاي الزم مسافرتي شوق به گردشگري را درميان
مردم فزوني بخشيده است .با اين حال ،گردشگري به عنوان يك پديده با آرمان توسعه پايدار
اجتماعي پيوند خورده و به سوي ساحتي فراتر از سياحت و گشت و گذار گام نهاده است .در اين
معنا پايداري گردشگري نيازمند توجه به همه ابعاد طبيعي ،اجتماعي و انساني است به گونهاي كه
در كنار بعد تفريحي و درآمدزايي آن آسيب رساندن به ميراث طبيعي (راسخي و همكاران)1395 ،
و فرهنگي جوامع به حداقل كاهش يابد.
طرح گردشگري پايدار وضع مطلوبي را توصيف ميكند كه در آن گردشگران ،ارتباطي آگاهانه با
ساكنان يك جامعه يا منطقه برقرار ميكنند .در اين جا منظور از برقراري ارتباط زمينهاي است كه
در آن نه تنها فرهنگ و ارزشهاي سنتي – ملي ،محلي و بومي  -بلكه فهم و دريافت عميق آن
ارزشها نيز مورد توجه قرار ميگيرد .توجه و اهتمام به فهم ارزشهاي فرهنگي يك جامعه كه در
نمادهاي آن چون آثار هنري و ادبي و در نيز آداب و روسوم و باورهاي عمومي منعكس ميشود خود
نوعي خواست معطوف به اخالق است .چنين فهمي نيازمند ارتباط است .بدون ارتباط ،فهم عميق و
اصيلي رخ نميدهد .از اين روست كه پايداري گردشگري را نميتوان بدون برقراري چنين ارتباطي
ميان گردشگران و سنتهاي ساكنان جوامع بومي و محلي تصور نمود.
در اينجا الزم است كه منظور خود را از كنش اخالقي بيان كنيم .كنش اخالقي ناظر بر
وضعيتي است كه در آن هدف دستيابي به فهمي اصيل و برقري ارتباطي مسئوالنه گردشگران با
ميراث فرهنگي جوامع محلي است .آنچه چنين ارتباطي را به كنشي غيراخالقي تبديل ميكند سوء
فهم ،داوري هاي ناسنجيده ،استفاده ابزاري و تخريب آن ميراث است .متاسفانه آنچه در دوران مدرن
رواج يافته است استفاده ابزاري و سودجويانه از طبيعت و ميراث فرهنگي جوامع هدف و در نتيجه
غفلت از آثار زيانبار ميل به تملك و بهرهبرداري از آنهاست .چنين رويكردي به گردشگري سبب
گرديده است تا كنشهاي اخالقي در گردشگري ناديده گرفته شود (رضواني ولباف خانيكي.)1393 ،
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تامل درباره شرايط و لوازم ارتباط به قصد فهم ،خواه ناخواه پاي تامالت هرمنوتيكي را به ميان
مي كشد .مولف بر آن است كه تامالتي از اين نوع از يك سو به روشنگري ماهيت و معناي دقيق
ارتباط عميق با سنتهاي فرهنگي ميانجامد و از سوي ديگر ،نقش دانشگاهها را به عنوان مراكزي
كه در آنها امكان به ظهور رسيدن فهم عميق از سنتهاي فرهنگي فراهم ميشود ،در كانون توجه
قرار مي دهد .چنين نقشي از ماهيت هرمنوتيكي يادگيري و سهمي كه برنامه درسي (صفايي موحد
و محبت )1391 ،و تدريس در گستراندن جريان سيال فهم ايفاء ميكنند برميخيزد
(چناري .)1387،بر اين اساس ميتوان فهم و يادگيري را نه بر بنياد رويكرد دو قطبي
فاعل – موضوع و در نتيجه ابزارانگارانه و فنآورانه ،بلكه بر اساس نوعي امتزاج افقها (صدر و
پورحسن152 :1395 ،؛ زيورپور و همكاران ،)54 :1393 ،رخصت يافتن فهم براي آشكار كردن
معناي سنت و پديد آمدن گونهاي از تجربه زيسته تفسير كرد (شريعتي مزيناني .)1394 ،در اين
قلمرو دست كم ،نظريه پردازان هرمنوتيكي از جمله كساني هستند كه توجه دقيق خود را بر تبيين
دقيق فهم معطوف كردهاند و از اين جهت ميتوانند چشمانداز تازهاي را براي مباحث مربوط به
گردشگري پايدار عرضه كنند .بر اين اساس در اين مقاله كوشش شده است تا براي اين پرسش
اساسي كه "ديدگاه هرمنوتيكي درباره فهم چگونه ميتواند چشم اندازي را درباره نسبت اخالق،
آموزش عالي و گردشگري پايدار فراهم آورد؟" پاسخ درخوري عرضه كند .براي انجام چنين كاري
ابتدا نظريه هرمنوتيكي فهم را مورد بحث قرار ميدهيم و سپس داللتهاي ان را براي كنش
اخالقي ،گردشگري پايدار و ماموريتهاي آموزش عالي بررسي ميكنيم.
روش شناسي پژوهش:
اين مطالعه از نوع نظري و فلسفي است .بنابراين متناسب با ماهيت آن از روش هاي توصيفي،
تحليلي و استنتاجي استفاده شده است .هر يك از روش هاي مذكور براي سطحي از مطالعه به كار
رفته است .از روش توصيفي براي بيان ديدگاههاي صاحبنظراني كه از آراء آنان در اين مقاله سخن
گفته شده است استفاده شده است .از روش تحليلي براي روشنگري مفاهيم و گزارههايي كه در
مطالعه جنبه كليدي داشته اند مانند ،گردشگري پايدار ،فهم ،كنش اخالقي ،ارتباط ،استفاده گرديد.
روش استناجي براي پيوند ميان گردشگري پايدار ،ارتباط و كنش اخالقي از يك سو و پيوند موارد
مذكور با دانشگاه بكار گرفته شده است .در روش اخير ،پس از مطالعه و انتخاب مقدماتي كه از
متنهاي مورد نظر استخراج ميشود ،نتيجهگيري متناسب با آن بدست ميآيد .به عنوان نمونه،
مقدماتي كه از ديدگاه هرمنوتيكي درباره فهم ،فرهنگ ،ارتباط و زبان انتخاب گرديد مبناي استنتاج
نتايجي براي ماموريت دانشگاهها در حوزه گردشگري پايدار مورد استفاده قرار گرفت.
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چارچوب نظری پژوهش
فهم در معنای هرمنوتيكي آن
بخش قابل توجهي از مباحث معرفت شناسي از سده هفدهم به بعد به روشنگري ماهيت فهم و
نسبت آگاهي آدمي در مواجهه با جهاني كه در آن زيست ميكند اختصاص يافته است .بنابراين در
اينجا الزم است كه به اختصار تلقي رايج از فهم را مورد بررسي قرار دهيم .اين پرسش نه تنها
پاسخي را براي تبيين آگاهي انسان از جهان طبيعي هر روزه اش طلب ميكند بلكه دايره تبيين
ماهيت فهم را به قلمرو حيات اجتماعي و نفساني خود گسترش ميدهد .پرسش بنيادي اين است
كه من خود و جهاني را كه در آن هستم چگونه ميفهم؟
پاسخ هاي نخستين به اين پرسش بر بنياد نوعي پنداشت دوگانگي و جدايي ذهن و جهان ،يعني
همان چيزي كه بدان تقابل سوژه – ابژه نام نهادهاند ،استوار بوده است .اين پاسخها به نوبه خود در
پديد آمدن علم و فناوري نوين تاثير به سزايي داشته اند .چنانكه كه گفتهاند (هايدگر )1386 ،در
دوران مدرن اين دكارت بود كه با طرح دو جوهر نفساني و مادي بناي اين تقابل را نهاد .به نظر او از
ويژگي هاي ذاتي جوهر مادي بعد و امتداد داشتن است و جوهر نفساني را با ويژگي تفكر ميتوان
شناخت .از سوي ديگر كوشش او براي يافتن دانشي قطعي و يقيني كه در آن نتوان شك نمود او را
بر آن داشت كه يقين را در آگاهي آدمي جست و جو كند (سجويك .) 1388،بر همين اساس بود
كه اصل نخست از اصول چهارگانه راه بردن به سوي حقيقت را با اين جمله بيان ميكند كه «تا
چيزي را بديهي ندانم آن را نميپذيريم» ( دكارت.) 230 :1360،
رويكرد دوگانه گراي دكارت جهان را به عنوان جوهري مادي در برابر ذهن به عنوان جوهر
نفساني قرار داد .بر اساس اين رويكرد آدمي همواره ميكوشد تا جهان خويش را به مثابه موضوعي
بشناسد .در يك سو جهان به عنوان ابژه با همه كليت خويش قرار دارد كه در انتظار شناخته شدن
است و در سوي ديگر ،ذهني آگاه وجود دارد كه ميتواند با نفوذ به عمق ماهيت و ذات آنها به
شناختي متقن دست يابد در اين نگرش از يك سو ما فهميدن را فراچنگ آوردن موضوع مييابيم و
از سوي ديگر ،در اين راه حقيقت را به معناي تطابق موضوع شناسايي با تصوير ذهني فاعل
شناسايي ،ترسيم ميكنيم .بر اين اساس فهميدن دقيق آنگاه رخ ميدهد كه محقق در مواجهه با
موضوع مورد پژوهش از روشهاي دقيق علمي – يا تجربي – استفاده كند و در اين راه نيز ذهن
خود را از هرگونه پيشداوري مبرا سازد .تبديل جهان به موضوعي عيني براي شناخت راه را براي
تملك جهان هموار كرد .بنابراين فهميدن در بطن خويش نوعي تملك يافتن است.
روش گرايي از پيامدهاي مهم نگرش مدرن درباره فهم است .زيرا تنها به كمك روشهاي دقيق
علمي است كه امكانهاي الزم شناخت دقيق چيزها فراهم ميآيد .اثباتگراييبه عنوان فلسفهاي كه
در سه يا چهار دهه نخست قرن بيستم اشتهار يافت نگرشي بود براي موجه ساختن روششناسي
علمي و در نتيجه ترغيب علوم اجتماعي به پيروي از آن .از اين رو بود كه در سدههاي نوزدهم و
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بيستم علوم اجتماعي و روانشناختي تالش كردند تا براي شناخت و تبيين دقيق انسان از روشهاي
علوم طبيعي – به ويژه فيزيك  -پيروي كنند .در واقع نتايج شگفتآوري علمياي كه از كاربست
روش تجربي در دوران مدرن حاصل آمد براي بسياري از صاحبنظران علوم اجتماعي داليل موجهي
فراهم ساخت تا بخواهند از روش هاي علمي – تجربي در حوزه مطالعات اجتماعي پيروي كنند .به
نظر آنان كاربرد اين روشها به نتايج مطمئني براي تبيين كنشهاي كنشگران اجتماعي ميانجامد.
چنين رويكرد تقليلگرايانه اي پيامد مهم ديگري نيز داشت و آن نگاه ابزاري و فنآورانه به جهان
و انسان بود .همانگونه كه متفكراني چون هوركهايمر( )1370و ديگران گفتهاند اين رويكرد راه را
براي غلبه و سلطه يافتن به جهان ،ناديده گرفتن معناي زندگي و تجربههاي زيسته انسان از خود و
جهان و فراهم ساخت و در نتيجه به بحران علوم اروپايي انجاميده است (رشيديان .)1384 ،شايد
ويراني محيط زيست تنها يكي از نتايج زيانبار اين نگاه ابزاري بود.
سده  18را بايد سرآغاز دوره اي دانست كه در طي آن فهم انسان از خود و جهان بر بنياد
تفسيري از دوگانگي ذهن – عين و به كمك روش تجربي مورد نقادي قرار گرفت .اين نقاديها ابتدا
از منظر نوعي تمايز روش شناختي اتفاق افتاد كه در آن تالش شد تا ميان دو حوزه مطالعات انساني
و مطالعات طبيعي تمايز ايجاد شود .منتقدان بر آن بودند كه به علت تفاوت ماهوي و ذاتي ميان
پديدههاي طبيعي و انساني اساسا نميتوان از همان روش هاي علوم تجربي براي فهم پديدههاي
انساني استفاده كرد (فروند .)1362 ،زيرا انسان هيچگاه نميتواند با فاصله گرفتن از خود  -آنگونه
كه در مطالعات طبيعي عمل ميكند  -خود را به سوژهاي براي شناخت عيني تبديل كند و به
مطالعه تجربي از آن بپردازد ،او همواره چون كنشگري كه در جست و جوي يافتن معنايي براي
اعمال خويش است حضور دارد و در نتيجه امكان فاصلهگذاري محقق از خود ناممكن است .تالش
در اين راه به فهمي سطحي از خود منجر مي شود .اين فهم از آن رو سطحي است كه به بحران از
خودبيگانگي مي انجامد .انسان از خود بيگانه كسي است كه خود را از منظري بيروني مي بيند و خود
را با علم به خود برابر ميانگارد .اين در حالي است كه انسان همواره بيش از آني است كه درباره
خود ميداند (ياسپرس .)1963 ،بنابراين اگرچه ممكن است اين نوع مطالعه در تبيين پديدههاي
طبيعي قانع كننده باشد درباره فهم پديده هاي انساني ناكافي است .بدين سان بودكه تبيين در برابر
فهم قرار گرفت .اين نگرش از فهم چيزها براي دست كم دو دسته از فيلسوفان و متفكران قانع
كننده نبود :فيلسوفان زندگيي چون نيچه و برگسون (كاپلستون )1384 ،از يك سو ،و فيلسوفان
هرمنوتيك از سوي ديگر .به عنوان نمونه چشماندازباوري نيچه مانع از آن شد كه بتوان فهم را بر
بنياد دوگانگي فاعل – موضوع استوار ساخت و بر اساس آن از دانش يقيني سخن گفت .فهم براي او
نوعي تاويل و يا نتيجه تاويل است و هيچ تاويلي را نميتوان نهايي پنداشت( .نيچه.)40 : 1387 ،
نيچه در نقد اثبات گراييمي نويسد« :عليه اثبات گراييكه در پديدهها ميماند« -فقط واقعيتها وجود
دارند»  -من ميگويم« :خير ،واقعيت درست همان چيزي است كه وجود ندارد ،فقط تاويلها وجود
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دارند» .ما نميتوانيم هيچ واقعيتي را « در خود» بنياد نهيم :شايد اصال چنين كاري حماقت باشد».
(همان.)47 ،
تامل درباره فهم نيز بيش از هر موضوع ديگري ذهن متفكران هرمنوتيك را به خود مشغول
ساخته بود .در حالي كه دلمشغولي شالير ماخر يافتن پاسخي به چگونگي فهم متون مقدس بود و
توضيح آن را نوعي كوشش هرمنوتيكي ميدانست كه پيامد آن آن چيزي است كه وي آن دور
هرمنوتيكي خوانده است (پالمر)98 :1377 ،ديلتاي بر آن بود كه در مطالعات انساني تاويل را به
مثابه روشي عيني در برابر روش تجربي قرار دهد .به سخن ديگر ،ديلتاي معتقد بود كه نميتوان از
روش علوم طبيعي در مطالعات انساني بهره گرفت .در نگاه او موضوع علوم انساني نه پديدههاي
عيني انساني بلكه تجربه واقعي و تاريخي زندگي است (پالمر .)110 :1377 ،فهم تجربه واقعي
زندگي هيچگاه به موضوعي براي شناخت عيني تبديل نميشود ،بلكه اين تجربه همواره مقدم بر هر
تالشي براي آگاهي از خود زندگي قرار دارد .از سوي ديگر ديلتاي فهم زندگي را فهمي ايستا تلقي
نمي كند ،بلكه به نظر او تجربه زندگي از وجه تاريخي انسان تاثير پذيرفته و در نتيجه سيال و گذرا
ميشود .در فلسفه هاي كساني چون الك ،هيوم و كانت چنان از فهم و معرفت سخن گفته ميشود
كه توگويي شناختن از متن زندگي انسان جداييپذير است « اما واقعيت اين است كه ما بر حسب
گذشته و حال و آينده و بر حسب احساسات ،خواستهها و تكاليف اخالقيمان درك و فكر ميكنيم و
ميفهميم( ».پالمر .) 114 :1377،به نظر ديلتاي ما در حالي كه پديدههاي طبيعي را به مثابه يك
موضوع تبيين ميكنيم خود و ديگران را ميفهميم (پالمر .)117 :1377 ،اين فهم از ديگري بر
زمينه مشتركات تاريخي و اجتماعي پديد ميآيد و اين موضوعي است كه روش هاي علوم طبيعي
قادر به درك آنها نيست .به طور كلي ميتوان گفت در نظر ديلتاي فهم « عملي ذهني است كه به
وسيلهي آن تجربهي انسان زنده را ادراك ميكنيم .فهم فعلي است كه سازندهي بهترين تماس ما با
خود زندگي است .فهم تجربهي زندگي 1كمالي دارد كه از چنگ هر نظريهپرداي عقلي ميگريزد...
فهم عمل صرف تفكر نيست بلكه جا به جايي و تجربه دربارهي جهان است در نقش شخص ديگري
كه با آن در تجربه زندگي رو به رو ميشويم ......جنبههاي به ويژه شخصي و غيرمفهومي واقعيت
فقط از طريق فهم به ديدار در ميآيند( ».پالمر.)127 -128 :1377 ،
تالش ديلتاي براي متمايز ساخت روششناسي علوم انساني از علوم طبيعي اگرچه
چشماندازهاي نويني را در فهم ويژگيهاي هستي انسان گشود ،با اين همه دغدغه او همچنان در
حيطه معرفتشناسي رايج قرار ميگرفت .او كوشيد تا ما را با امكان پديد آوردن روشي براي علوم
انساني كه به هما ن اندازه روش علوم طبيعي عيني باشد ترغيب كند .اما هيچگاه نتوانست به توضيح
جامعي از فهم بيرون از دايره معرفتشناسي عرضه كند .اين كاري بود كه هايدگر در انجام آن
كوشيد.
1

.Erlebnis
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هايدگر فهم را از دريجه هستيشناسي 1مورد بحث قرار داد .شرح ديدگاه او درباره فهم نيازمند
اشا ره به اين نكته است كه موضوع فلسفه از نظر او تامل درباره بودن 2است و انسان يا دازاين مدخل
اين شناسايي است .به نظر او تنها دازاين 3است كه امكان ظهور و آشكار شدن "بودن" را فراهم
ميسازد .بنابراين بودنشناسي با وصف اوصاف وجودي دازاين آغاز ميگردد (هايدگر .)1962،آنچه
هايدگر آن را فهم مي خواند در واقع چيزي نيست جز همين امكان ظهور "بودن" .در روشنگري اين
نكته ميتوان به ويژگي بنيادي در  -جهان – بودن دازاين اشاره كرد .دازاين با در جهان بودن است
كه خود را فهم ميكند .او خود را همچون امكان فرا ميافكند و در اين فراافكني نسبت خود را با
چيزها درمييابد .او در اين باره مينويسد« :فهم در مقام طرحاندازي آن گونه شيوه هستي دازاين
است كه دازاين در حيطه آن امكانات خويش است از آن حيث كه اين امكانات امكانات هستند».
(هايدگر .)362 :1386،
اما اين پرسش كه دازاين خود را چگونه ميفهمد نيازمند آن است كه درك خود را از معناي
رايج فهم كه بر بنياد تقابل فاعل – موضوع قرار دارد رها كنيم و از منظر ديگري بدان بنگريم .فهم
براي هايدگر نوعي فراافكندن دازاين است در امكانهاي خويش« .فراافكندن» به معناي جلو افكندن
يا پيش افكندن است .موجود انساني ،خودش را در امكانهايش به پيش ميافكند؛ او اين امكانها را
در محيطش پيش ميافكند؛ او محيطش را بر حسب امكانهايي ميفهمد كه آن امكانها را در آن
ميافكند .پس بدين معناست كه او معنايي فرا ميافكند و عالمي مفهوم ميسازد ....خود عالم امري
فرافكنده يا نظامي از فرا افكندههاست ( ».مك كواري.) 128: 1377 ،بنابراين آنچه ما فهم
مي خوانيم چيزي جزء اين نيست كه دازاين نسبتي با عالم برقرار ميكند و از اين طريق است كه
عالم را ميفهمد .نسبتي كه با اهتمام دازاين در عالم هر روزياش همرا ه است« .ما وقتي چيزي را
ميفهميم كه اهتمام خودمان را در آن افكندهايم و فايده و منفعت آن را درك كردهايم ...بيشك
سابقترين فهم فهم هر روزي ] است [كه خصلت عملي دارد( ».همان ،صص  .)128 -129هايدگر
فهم عملي را كه توانايي به خدمت گرفتن چيزها و پيوند برقرار كردن ميان آنها را ميسر ميسازد بر
فهم نظري مقدم ميداند( .هايدگر .)203-204 :1962،بدين سان دازاين با فراافكندن خود در
امكانهايش به نوعي از گشايش هستي دست مييابد .فهم خود هستي دازاين است؛ يعني چيزي
نيست كه دازاين هست و سپس چيزي را ميفهمد بلكه هستي داشتن دازاين گشوده بودن به سوي
جهان و پديدار شدن جهان در دازاين است.
نكته ديگري كه براي فه ِم فهم الزم است نسبتي است كه ميان آن با زبان وجود دارد .فهم در
زبان و با زبان وجود دارد« .فهمپذيري در – جهان – بودن كه همراه با يافتگي است ،خود را به
1.Ontology
2.Being
3

.Dasein
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منزله گفتار در ميان ميآورد( ».هايدگر .)394 :1962،از سوي ديگر زبان نيز بر وجه زمانمند و
تاريخي دازاين داللت دارد .خصلت زمانمندي زبان و تاريخمندي دازاين فهم را به امر سيالي تبديل
مي كند .تاريخمندي دازاين بر پيوند ميان گذشته ،حال و آينده او داللت دارد« .هستي دازاين
هستي رو به پيش ،هستي فرارونده و آن جايي ،هستي برون خويش و از خود به در شونده است.
برون خويش حالت زمانمندي است ،و گذشته ،حال و آينده افقهاي برون خويشياند ... .تنها دازاين
داراي گذشته ،حال و آينده است .گذشته ،حال و آينده سه حالت برون خويشي است و تنها انسان
برون خويش است( ».جمادي.) 515 :1385 ،
آنچه در انديشه هايدگر ،فهم را به مسالهاي هرمنوتيكي تبدل ميكند پيوندي است كه ميان
فهم ،زبان و تاريخمندي انسان برقرار ميكند« .بدين ترتيب ،علم هرمنوتيك در نزد هايدگر عبارت
است نظريه اي بنيادي در خصوص چگونگي به ظهور رسيدن فهم در وجود انسان .تحليل او علم
هرمنوتيك را با هستيشناسي وجودي و با پديدارشناسي جوش ميدهد و لذا بر اساس اين تحليل
مبناي علم هرمنوتيك نه در فاعليت ذهن شناسنده بلكه در واقعبودگي و در تاريخمندي فهم قرار
دارد( ».پالمرز)151 :1377 ،
گادامر و هرمنوتيك فهم
هرمنوتيك گادامر ،كه از انديشههاي هايدگر تاثير بسيار پذيرفته است (دوستال )2002 ،1را بايد
در دسته رويكردي قرار داد كه به هرمنوتيك از منظر هستيشناختي مينگرد .از اين روست كه
هرمنوتيك او فلسفي خوانده ميشود (زيورپور و همكاران1393 ،؛ آزاد و همكاران1395 ،؛ بابايي و
همكاران .)1393 ،دغدغه هرمنوتيك فلسفي پيش از آن كه در پي يافتن يافتن روشي براي فهم
چيزها باشد ،در پي يافتن ساختار فهم به مثابه وجهي از وجود دازاين و يا انسان است .بنابراين آنچه
هرمنوتيك فلسفي را از هرمنوتيك روشي كه پيش از آن رايج بود منفك ميسازد نگاه عميقتري
است كه در آن به فهم ميشود .بر اين اساس ميتوان گفت «فلسفه هرمنوتيك گادامر درست از
نقطهاي آغاز ميشود كه هرمنوتيك روششناختي به پايان رسيده است( ».پناهي آرانلو:1389 ،
 .)25همانگونه كه گفته شد براي هايدگر فهم نوعي از بودن استكه به دازاين تعلق دارد و دازاين آن
ساحتي است كه رخصت ديده شدن و امكان آشكار شدن چيزها را فراهم ميسازد .با اين همه مساله
هايدگر نه خود ماهيت فهم بلكه توصيف هستي يا بودن است .اما هرمتوتيك فلسفي گادامر خود را
وقف تبيين ماهيت و چگونگي فهم كرده است « .هرمنوتيك فلسفي ميخواهد معين كند كه شرايط
بنيادين اين فهم ،اعم از فهم علمي و غيرعلمي به عنوان واقعهاي كه مفسر بر آن سلطهاي ندارد،
چيست( ».پناهي آرانلو .)24 :1389 ،مكانمندي ،زمانمندي و زبانمندي از جمله اين شرايط بنيادين
فهم محسوب ميشوند .بنابراين فهم را نيز بايد امري مكاني – زماني و زباني دانست.
1

. Robert J.Dostal
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براي گادامر فهم امري زباني و تاريخي است و تاريخ يا سنت همواره به واسطه زبان در فهم
حضور دارند .به ويژه آنكه پيش ساختارهاي فهم ،دريافت ما از را چيزها متاثر ميسازند و خود اين
پيش ساختارها از تاريخمندي متاثرند .يعني اين كه فهم گذشته در پرتو زمان حال ممكن مي شود
و زمان حال تحت تاثير نيات و نحوههاي ديدن و پيش برداشتهاي به ارث مانده از گذشته ديده و
فهميده ميشود (پالمر .)195 :1377 ،از اين روست كه به نظر گادامر سنت هيچگاه به موضوعي
براي فهم بدل نمي شود ،بلكه هر فهمي اساسا در پرتو و از طريق حضور آن ممكن است .به سخن
ديگر ،فه م از طريق پيوند ميان افق گذشته و حال رخ ميدهد .سنت هيچگاه به صورت عيني وجود
ندارد و دريافت آن نه به صورت مكانيكي بلكه بر پايه نوعي تجربه عميق دروني اتفاق ميافتد .گادامر
با ارائه آن تصويري از تجربه مخالف است كه آن را در نسبت ميان فاعل – موضوع تعريف ميكند و
در نتيجه نوعي تاريخزدايي از آن را در دستور كار تبيين پديدهها – بويژه پديدههاي انساني – قرار
ميدهد .اگر چنين تصويري به كار علوم تجربي بيايد كه بيش از هر چيز بر كميت ،تحقيقپذيري و
بيطرفي تاكيد مي كند در فهم انسان كارآمد نيست .گرچه حتي در آنجا نيز ما با نوعي از
تحريف فهم مواجه هستيم .تحريفي كه در نهايت به كنترل و مهار پديده ها -خواه طبيعي و يا
انساني  -ميانجامد (باقري و يزداني)1380 ،
عنصر دومي كه به ما در درك دقيقتر ديدگاه گادامر درباره فهم كمك ميكند ،عنصر زباني
بودن تجربه و خود فهم است .معموالً درك رايج زبان نظامي از نشانهها خوانده ميشود كه براي
نمودن چيزها مورد استفاده قرار مي گيرد .به نظر گادامر اين تلقي از زبان كه بر نگاهي ابزاري از آن
بنياد دارد قادر به فهم واقعيت زبان نيست .او تحت تاثير هايدگر بر آن است كه واقعيتها در زبان
انكشاف مييابند« .وقتي ميگوييم "درخت سبز است" آنچه به زبان ميآيد حتي تفكر انعكاسي
انسان در مقام موضوع نيست .آنچه در اين جا مهم است صورت كالم يا اين واقعيت كه اين كالم را
ذهنيت انساني مطرح كرده نيست بلكه واقع يت مهم اين است كه درخت به لحاظ خاصي منكشف
مي شود .سازنده اين كالم هيچ يك از كلمات اين قول را اختراع نميكند ،او آن را ميآموزد .جريان
يادگيري فقط به تدريج حاصل مي شود و اين كار با غور در جريان سنت صورت ميگيرد .او كلمه
نميسازد و به آن معنا نميبخشد؛ تصور چنين عملي تعبير صرفي از نظريهاي زبان شناختي است».
(پالمر .)225 :1377،بر اساس اين ديدگاه پس بايد گفت كه زبان واسطهاي است كه در آن چيزها
فرصت رخ نمودن مييابند .واقعيتها در كلمات آشكار ميشوند و به فهم در ميآيند .به نظر گادامر
تجربه ،تفكر و فهم اساسا زباني اند .در تلقي گادامر جهان خود را در زبان آشكار ميكند و از اينرو
جهان نيز امري زباني است.جهاني كه اين چنين خود را بر ما منكشف ميكند ،جهاني است كه در
افق زيست – جهان من خود را آشكار ميكند .به عبارت ديگر ،به نظر او «جهان همان محيط
پيراموني نيست ،زيرا تنه ا انسان جهان دارد .براي جهان داشتن آدمي بايد قادر به باز كردن فضايي
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در برابر خود باشد كه جهان در آن بتواند چنان كه هست بر او آشكار شود .جهان داشتن در عين
حال زبان داشتن است( ».همان.)،
بطور كلي ميتوان ديدگاه گادامر درباره هرمنوتك فهم را در چهار محور زير خالصه كرد:
 .1نظريه هرمنوتيكي فهم تلقي عينيتگرايي از معرفت را بر نميتابد .بر اساس نظريه عينيتگرايي،
معرفت تالشي است براي داشتن شناخت ثابتي از يك امر واقعي .بر اساس اين تلقي دستيابي به
شناخت نيازمند استفاده از روش دقيقي است كه علوم تجربي از آن بهره ميبرند .گادامر با چنين
تفسيري از فهم يا معرفت موافق نيست .خصلت زماني و زباني فهم مانع از آن ميشود كه بتوان از
معرفتي ثابت و عيني سخن گفت .از اين روست كه گادامر در تبيين ماهيت فهم بر امتزاج افقها و
ارتباط ديالكتيكي تاكيد ميكند« .علم هرمنوتيك مشوق عينيسازي نيست ،بلكه مشوق گوش دادن
به يكديگر است .در اينجا ما به امر "توصيفناپذير" يا "نميدانم چه"اي نظر داريم كه وقتي به فهم
افراد از يك ديگراشاره ميكنيم ،آن را مقصود داريم( ».گادامر.)152 :1395 ، :1391 ،
 .2فهم از امتزاج افقها حاصل ميشود .فهم مفسر و متن بر بنياد افقهاي متفاوتي شكل ميگيرند.
تنها در يك ارتباط گفتوگويي است كه اين امكان پديد ميآيد تا فهم آن دو كاملتر شود .هر افقي
محصور در وضعيت خاص و از اين رو ناقص است .فرارفتن از اين محدوديت نيازمند فراهم كردن
فرصتي است كه موضوع از افق يا افقهاي ديگري ديده شود .به نظر گادامر از طريق همدلي و پيوند
افقهاست كه فرايند فهم به سوي كاملتر شدن پيش ميرود .با اين همه اين فرايند هيچگاه به انتها
نميرسد (زيورپور و همكاران.) 54 :1393 ،
 .3فهم ماهيتي بازيگونه دارد «.بازي داراي اصول و قواعدي است كه طي حركتهاي رفت و
برگشتي ،محتوا را تحت تاثير قرار مي دهد و در اين بازي ،بازيگر محوري كنار گذاشته ،اثر از حالت
ابژه خارج و "چگونگي هستي" تلقي ميشود .بنابراين فاعل حقيقي بازي ،ذهنيت و عملكرد فرد
نيست و صرفا بر اساس رفتار و فاعل ،نميتوان آن را فهم كرد( ».گادامر 1989 ،به نقل از صدر و
پورحسن.) 153 :1395 ،-
 . 4فهم تاريخي است .به نظر گادامر سنت نقش قاطعي در رخداد فهم بازي ميكند .سنت را
ميتوان فضا و يا عرصه اي دانست كه در آن محتواي فهم از يك سو و چارچوبهاي فهم ،كه در
پيشداشتها و يا پيشداوريهاي ما حاضر است از سوي ديگر ،ساخته ميشوند .اين نكته نه تنها در
فهم يك متن – خواه علمي يا غيرعلمي  -حاضر است بلكه هر نوع تجربه هنري را نيز تحت تاثير
قرار ميدهد .گادامر در اين باره مينويسد« :دريافت هدفها و ساختار دروني و بافت كار هيچ
پديدآورندهاي به خودي خود براي زدودن همه پيشداوريهاي ما كافي نيست ،زيرا پيشداوريها از
ريشه داشتن در سنتي معين برميخيزد( ».گادامر .)24 :1384 ،با اين حال گادامر امكان آزمودن و
گفت و گو درباره پيشدارويهاي برخاسته از سنتها را ناممكن نميداند اگرچه نبايد انتظار داشت كه
براي دستيابي به معرفتي خالص بر همه پيشداوريها فائق آمد.
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یافتههای پژوهش
كنش اخالقي و نسبت آن با فهم
با توجه به آنچه گفته شد اكنون زمان آن فرارسيده است تا داللتهاي اين نظريه از فهم را براي
كنش اخالقي ،گردشگري پايدار و آموزش عالي روشن سازيم .همانگونه كه گفته شد تفسير
هرمنوتيكي از فهم همساني آن را با عنصر تاريخمندي و عنصر زباني مورد تاكيد قرار ميدهد .فهم،
پيوندي عميق با زبان دارد و زبان واسطه فهم ما از سنت و يا متن است .از سوي ديگر زبان امري
جمعي است .فهم آدمي در درون زبان و از طريق تجربهاي غيرشخصي رخ ميدهد .از اين روست كه
ميتوان گف ت انسان منزوي فاقد زباني است كه بتواند به كشف جهان بپردازد .ماهيت جمعي زبان و
به ميان كشيدن پاي ديگران در فرايند فهم آن را به جرياني ديالكتيكي بدل ميكند .كنش اخالقي
نيز بر همين زمينه آشكار ميشود .فهم درست ديگران – يا سنت و يا متن  -و به نظام آوردن كنش
مب تني بر اين فهم خود عملي اخالقي است .بدين خاطر است كه گادامر به پيروي از ارسطو ميان
فهم و پراكسيس پيوند مي زند و ويژگي ممتاز آن را در مقايسه با شناسايي يا اپيستمه كه بيش از
همه بر جنبه عام و كلي تاكيد دارد ،با وضعيتهاي معين و خاص تركيب ميكند( .هوي.)1378 ،بر
اين زمينه است كه كوشش براي فهم غير به گشودگي و آمادگي براي اصالح و دگرگوني فهم
خويش منجر ميشود.
در روشنگري اين نكته ميتوان گفت كه به نظر گادامر فهم همواره در درون چرخهاي از آشنايي
و غرابت آشكار ميشود « .اگر ما با همه چيز آشنا بوديم ،هرگز فهمي رخ نميداد؛ از سوي ديگر ،اگر
با همه چيز به طور كامل ،احساس غرابت ميكرديم ،باز فهمي رخ نميداد( ».گادامر 1993 ،به نقل
از باقري و يزداني . )38 :1380 ،در فهم ديگران اين دوگانه به مثابه شرطي الزم حاضر است .زيرا تا
آنجايي كه به عنصر آشنايي مربوط است همواره اين خطر وجود دارد كه ما در ارتباط با ديگران در
درون پيش داوري و انتظارات خود بمانيم و از اين رو در فهم ديگري دست به تحريف زنيم و او را به
حاشيه برانيم .توجه به عنصر غرابت مانع از به وقوع پيوستن چنين رخداد ناميموني ميشود.
بنابراين براي فهم ديگري بايد بكوشيم تا انتظارات و مفروضات خود را مورد بررسي قرار دهيم.
« چنين برداشتي از فهم ،اقتضاهايي براي چگونگي رفتار و نگرش به همراه ميآورد .كسي كه
مي خواهد به طور واقعي بفهمد ،بايد در مورد غيريت ،گشودگي داشته باشد و مفروضات خود را به
پرسش بگيرد .گشودگي مستلزم اشتياق براي خطر كردن و رويارويي با عميقترين عقايد خود است.
اين مطلب نيازمند پذيرش ابهام در مسايل مربوط به خويشتن است( ».گادامر 1993 ،به نقل از
باقري و يزداني.)38 :1380 ،
از نگاه گادامر فهميدن به مشاركت ،يعني فرايندي كه در آن فرد با ديگران بر اساس چرخه
تاويلي آشنايي – غرابت مي كوشد تا به تجربه و دريافتي دقيق دست يابد ،وابسته است .در اين جا
سخن بر سر دقت رياضي وار و كمي نيست ،بلكه پديد آمدن نوعي افق مشترك است كه تجربههاي
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فيمابيني را به هم نزديك مي سازد .به نظر گادامر آنچه اين چنين اشتراكي را ممكن ميكند،
"زيستن در جها ني از معاني مشترك است؛ يعني سهيم شدن در زباني واحد" .ناديده گرفتن اين
تجربه مشترك در معاني مشترك با اين خطر مواجه است كه كنش ابزاري را جايگزين كنش اخالقي
كند .بر همين اساس او از شكلهاي انحرافي ارتباط سخن ميگويد.
دو شكل غيرهرمنوتيكي ارتباط مورد نظر گادامر را ميتوان با عنوانهاي زير چنين توصيف كرد:
 .1ارتباط مقولهاي با ديگري «.در شكل نخست ،شخص ديگر بر مبناي تصورات نوعي يا نمونهوار از
ديگران طبقهبندي ميشود .شخص مقابل با ديگري ،تحت تعميمهاي روانشناسانه متعارف همگاني
يا كليگويي بديهي در باب رفتار آدميان و انواع شخصيتها مقولهبندي ميشود ،آنهم دقيقا به همان
روشي كه رخدادهاي تاريخي يا آثار ادبي را با ناديده گرفتن يكتايي آنها ،صرفا به منزله نمونههايي از
ويژگيهاي نمونهوار يا كليتر رفتار بشر توصيف ميكند( ».گادامر ،به نقل از هوي.)160 :1378 ،
در اين حالت ارتباط راستيني برقرار نميشود ،زيرا يك نفر با توسل به طبقهبندي كلي ميكوشد تا با
ناديده گرفتن ويژگي هاي منحصر به فرد ديگري ،او را تحت مقوالت كلي به فهم در آورد .اين در
حالي است كه به تعبير "هوي" او نقش خود را در فرايند طبقهبندي كردن ناديده گرفته و «با پرهيز
از هرگونه درگيري ،عينيت طبقهبندي خود را امري مسلم فرض ميكند( ».هوي.)160 :1378 ،
 .2ارتباط معطوف به حال با ديگري .در شكل دوم ارتباط به اين نكته توجه ميشود كه نميتوان آن
ديگري -متن يا گذشته و سنت – را تحت عنوان مقولههاي عام طبقهبندي كرد ،اما اين فرض را
مي پذيرد كه گذشته اساسا از امكان دسترس بيرون است و در نتيجه امكان شناسايي آن به گونهاي
كه بتوان آن را با زمان حال پيوند زد وجود ندارد .گادامر اين نگرش را ويژگي فكري «رومانتيسم
قرن نوزدهم و عينيگرايي مورخاني چون رانكه» ميداند (هوي.)161 :1378 ،
شكل م ورد نظر گادامر نوعي ارتباط است كه او آن را ارتباط من – تويي ميخواند .در مقايسه با
دو شكل ارتباط غيرهرمنوتيكي اين شكل ارتباط فاقد نقصهايي است كه در دوشكل پيشين ارتباط
وجود دارد .دراين شكل مطلوب ،امكان ارتباط با سنت يا گذشته در پرتو وضعيت كنوني فراهم
ميشود" .هوي :در توصيف اين شكل سوم مينويسد:
« اين آگاهي يا خودآگاهي به درستي خصلتي هرمنوتيكي دارد و بهترين راه فهمش مقايسه آن
با اشكال متناظر رابطه من – تو است .اين شكل از تجربه هرمنوتيكي در عين حال اصيلترين شكل
است .زيرا با شخص ديگر نه به منزله يك شيء يا وسيله برخورد ميكند و نه ميكوشد تا با تعليق
حق او در بيان عبارت ،معنا ،ارباب و آقاي ديگري گردد ....در اينجا درست برعكس آدمي نسبت به
گفته هاي شخص ديگر باز و گشوده است .به بيان گادامر بدون چنين گشودگي ،هرگونه تماس
واقعي انساني ناممكن است( ».هوي.) 162 :1378 ،
بنابراين آنچه فهم را با كنش اخالقي پيوند ميزند تالش براي برقراري شكلي از گفت و گوي
اصيل ميان دو طرف رابطه است .هدف اين نوع رابطه نه تداوم سلطه و يا پيروزي يكي بر ديگري،

آموزش عالي،كنش اخالقي و گردشگری پایدار21................................................................................

بلكه ايجاد زمينه هاي توافق بر اساس تجارب مشترك است .فهم اصيل بر بستر چنين رابطهاي رخ
مي دهد .گفت و گو با ديگري ،كه پيش از اين ما صورتي دقيق از آن را در مكالمات افالطوني
يافته ايم ،به قصد كشف حقيقت و از طريق پرسشگري عميق كه گام به گام از سطح برداشت عوامانه
و جزمانديشانه فراتر ميرود ،اتفاق ميافتد .جريان سيال گفت و گوهاي افالطوني مانع از تثبت
هرگونه انديشه جزمي ميشود .در اين مكالمات هر يك از شخصيتها نمايندگان گونهاي از برداشت
و تلقياند كه صادقانه در صحنه مناظرهاي به عرصه ميآيند تا به اثبات خود بپردازند .با وجود اين،
اين كوششها هرگز به مطلقانديشي گرفتار نميشوند ،بلكه در جريان مناظره تعديل گرديده و به
نقطه مشتركي مي رسند .بنابراين اصالت اين گفت و گوها در شكل آن است و نه در نتايجي كه از
پي مي آيد :يعني غياب جزميت و تالش براي دست يابي به يك توافق مشترك در پرتو گشودگي.
ويژگي بارز اين نوع از گفت و گو به شكست كشانيدن هر گونه كوشش براي استيالء و غلبه بر
ديگري است« .اين عبارت در حقيقت و روش مشهور است كه " فهم پيش از هر چيز توافق است".
فهم را نبايد از كوشش انسانها براي فهميدن يكديدگر جدا نمود( ».هوي .)213 :1378 ،به نظر
گادامر آن عنصر بنياديني كه مانع غلبه ذهنيت يك طرف گفت و گو بر ديگري ميشود" شنيدن"
است.
فهم ،كنش اخالقي و گردشگری پایدار
اكنون كه بر اساس نظريه هرمنوتيكي فهم ،كنش اخالقي مورد بحث قرار گرفت ميتوان اين
پرسش را طرح كرد كه از اين منظر چه نسبتي ميان كنش اخالقي و گردشگري پايدار وجود دارد؟
آيا رويكرد هرمنوتيكي به فهم و كنش اخالقي ميتواند تبيين قابل قبولي از ماهيت اخالقي
گردشگري پايدار عرضه كند؟ اين بخش را با طرح ادعايي كه در مقدمه به آن اشاره رفت آغاز
ميكنيم و در ادامه ميكوشيم تا به كمك استدالل آن را موجه سازيم .ادعاي مورد نظر را ميتوان به
اين شرح صورتبندي كرد :گردشگري پايدار از آن جهت كه ناظر بر وضعيتي مطلوب است ماهيتا
حاوي نوعي جهتگيري اخالقي است .همانگونه كه گفته شد عنصر پايداري در گردشگري به
وضعيت مطلوبي اشاره دارد كه در آن نه تنها به عوامل محيط زيستي ،بلكه به طيف وسيعي از
عوامل اجتماعي ،اقتصادي ،زيست فرهنگي (بومي و محلي) توجه ميشود .در واقع گردشگري پايدار
بر زمينه توسعه پايدار ،نگاه هماهنگ و جامعي را در اين حوزه پيش مينهد كه «ضامن وحدت و
يكپارچگي ،سالمت محيط زيست ،تعادل اقتصادي و رفاه مردم كشور و ميهمانان آنها را ،به طور
متوازن و پيوسته در حد بهينه تامين» ميكند (امينيان و همكاران .) 8 :1391 ،غايت "پايداري" در
سطح ملي و جهاني كاهش و «حل تنش ميان "نياز به دفع مصائب زيست محيطي" و "نياز به حفظ
فرايند توسعه" در آينده است .مفهوم پايداري ،مستلزم يك "تغيير اجتماعي و فرهنگي"" ،تغيير در

 ........................22مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال ششم ،شمارهی بيستم ،بهار1396

نگرش به جهان اطراف" و "تعديل الگوها و روشهاي زندگي" است( .دانشپور و مرادپور 1386 ،به
نقل از زردان و منصوربهمني.)3 :1394 ،
آنچه گردشگري پايدار را به كنشي اخالقي تبديل ميسازد از يك سو ،ضرورت ايجاد نگاهي
جامع و هماهنگ است كه زمينههاي وحدت و پويايي را فراهم ميكند ،و از سوي ديگر ضرورت
تغيير نگاه به جامعه ،فرهنگ ،جهان و به طور كلي سبكهاي زندگي است .بنابراين وضعيت آرماني
گردشگري پايدار در عصر كنوني نيازمند در انداختن طرح ديگري براي پاسخگويي به نيازهاي زمانه
در اين قلمرو است .با اين همه چنانچه گفته شد تحقق اين وضعيت آرماني در گرو فراهم آمدن
شراي ط معرفتي است كه در آن دگرگوني در فهم ِ ماهيت و فرايند فهم امري الزم است .به عبارت
ديگر ،چگونه ميتوان شيوه ها و الگوهاي رايج گردشگري را دگرگون ساخت در حالي كه فهم ما به
جامعه ،فرهنگ ،جهان و طبيعت ابزاري ،فناورانه و سودجويانه است؛ فهمي كه در نگرش به جهان،
طبيعت و انسان به مثابه سوژه اي براي كنترل و استيالي يك فاعل قهار ريشه دارد .اين تلقي از فهم
به واسطه رويكرد سوداگرانه و تهاجمياش ،مانع از شكلگيري كنش اخالقي راستين ميشود.
وضعيتي كه در آن نوع رابطه و فهم از جهان به نازلترين سطح تنزل ميكند و شديدا تحريف
مي شود .در حالي كه در بطن گردشگري لذت ديدن و تجربه كردن نهفته است؛ نگاه ابزاري به آن
مي تواند سبب ويراني و تخريب ،لذت بردنهاي كم مايه و نگاه سطحي به طبيعت ،جامعهها و
فرهنگهاي بومي گردد .بنابراين "پايداري" نيازمند فهمي عميقتر و به تعبير گادامر بر بنياد نوعي
مشاركت و رابطهاي من – تويي استوار است.
به نظر ميرسد چشماندازي كه نظريه هرمنوتيكي فهم عرضه ميكند ميتواند از يك سو با تغيير
نگرش ما به فهم به تغيير نگرش ما درباره انسان ،جامعه و طبيعت ياري رساند و از سوي ديگر،
زمينه هاي آن نوع از كنش اخالقي را ف راهم سازد كه جهان و طبيعت را خانه انسان و زندگي را
فرصتي براي كسب تجربههاي عميق معنوي تصوير كند .تجربههايي كه حاصل نوعي مشاركت و
سهيم شدن در تجربه هاي مشترك زباني و تاريخي است .در اين معنا ،طبيعت ،جامعه ،فرهنگ و
سنت چيزي است كه بايد با آن ارتباط برقرار كرد .پيامد اين ارتباط پديد آمدن حس مسئوليت و
احترام نسبت به آنهاست .به سخن ديگر ،ارتباط زمينههاي نوعي ديالوگ يا گفت و گو را به قصد
فهم و نه برخورداري صرف و بكارگيري تكنيكي فراهم ميكند .به ويژه تا آنجا كه فهم فرهنگ و
سنتهاي بومي و محلي مورد نظر است ،گفت و گو به فهم عميق آن ديگري سهولت ميبخشد.
در اين عرصه ما با زبان به عنوان واسطه اين ارتباط مواجهايم .گردشگري پايدار به مثابه
مقولهاي اخالقي ،كوشش براي فهم عميق سنتهاي فرهنگي به واسطه زبان است .هماگونه كه
گادامر خاطر نشان كرده است اين فهم جز از طريق گفت و گو پديد نميآيد :گفت و گو ميان
گردشگران با متن فرهنگ و با مردمان ديگر جوامع .تا آنجايي كه به گفت و گوي واقعي مربوط
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است ،طرفين گفت و گو نبايد بكوشند تا يكديگر را اداره كنند و به سوي مقصد معيني برانند .چنين
كوششي مانع از بروز فهم عميق ديگري ميشود .اين وضعيت را گادامر به خوبي توصيف كرده است:
« يك گفت و گوي موفق هرگز آن چيزي نخواهد بود كه ما بخواهيم هدايتاش كنيم .بل قاعدتا،
درستتر و دقيقتر خواهد بود اگر بگوييم ما به گفتگو كشيده ميشويم ،يا حتي درگيرش
ميشويم  .....هيچ كس پيشاپيش نميداند كه چه نتيجهاي از يك گفتگو "به دست خواهد آمد".
فهم يا عدم حصول آن ،به سان جرياني است كه بر ما حادث خواهد شد ....و زباني كه در آن كار
مي رود نيز حقيقت خاص خود را دارد ،يعني چيزي را "آشكار ميكند كه از اين پس ،وجود خواهد
داشت"( ».گادامر.) 202 :1387 ،
بر اساس اين ديدگاه هدايتگري نوعي انفعال را بر آن ديگري (خواه متن باشد يا سنت فرهنگي
و يا كسي كه با آن گفت و گو ميكنيم) تحميل ميكند .گردشگر كسي است كه با سنت فرهنگي
مواجه است ،آن را درنمادهاي كالمي و غيركالمياش تجربه ميكند و تاثيرش را در زندگي و رويه
هاي زندگي گروهي از مردم مشاهده ميكند .او در صورتي كه بخواهد از مشاهدهگري صرف كه
منفعل است به كنش گري فعال كه به قصد فهميدن آمده است تبديل شود ،الجرم بايد بكوشد تا با
آن به درستي ارتباط برقرار كند .كنشگري فعال از پيامدهاي آرماني و اخالقي ارتباط مبتني بر
گفت و گو است .همانگونه كه گادامرگفته است« :گفتگو فراشد فهم متقابل است .از اين رو ويژگي
هر گفتگوي راستين اين است كه هر كس به گفتههاي فرد ديگر توجه كند و براي ديدگاه وي ارزش
و حق قائل باشد ،و نه براي فهم شخصيت او ،بلكه براي درك چيزي كه او ميگويد به درونش رسوخ
كند .مهم اين است كه بپذيريم كه آنچه ديگري ميگويد حقانيت دارد تا بتوانيم در مورد آن با وي
به توافق برسيم( ».گادامر.)205 :1387 ،
دانشگاه ،كنش اخالقي وگردشگری پایدار
حال كه از منظر هرمنوتيكي نسبت ميان فهم ،كنش اخالقي و پايداري در گردشگري روشن
شد ،ميتوان اين پرسش را طرح كرد كه آموزش عالي چگونه ميتواند نقش موثري را در پيوند ميان
اين مولفهها ايفاء نمايد؟ آيا مي توان از آموزش عالي انتظار داشت كه مساله گردشگري پايدار را ،به
عنوان يك ضرورت عصر ما ،با وجه و يا بعد اخالقي پيوند زند و از اين طريق از اثرات مخرب
غيرتوسعهاي آن بكاهد؟ براي پاسخ به اين پرسشها الزم است كه ماموريتهاي دانشگاهها و
انتظاراتي كه در جوامع امروزي از آنها ميرود را تحليل نماييم .كاركردها و يا ماموريتهاي
دانشگاهها را معموال به سه حوزه آموزش ،پژوهش و خدمات تقسيم ميكنند (اسكات.)2006 ،1
اگرچه از لحاظ تاريخي و با تحوالت اجتماعي محتواي اين ماموريتها دگرگون شده است ،با اين
حال ،حوزهها و يا صورتهاي آنها تغييري نيافته است .درروزگار ما در نتيجه غلبه تفكر ابزاري و
1
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تكنيكي كه به تعبير هايدگر بر انسانگرايي بنياد گرديده ،ماموريتهاي اخالقي دانشگاه تحت الشعاع
ماموريتهاي اقتصادي ،فني و ايدئولوژيكي قرار گرفته است (صفارحيدري.) 1389 ،
چنانچه گفته شد ،غلبه تفكر ابزاري با تحريف ماهيت فهم در حوزه عمومي زمينههاي بروز و
ظهور نوعي اخالق ابزاري را فراهم ساخته كه در آن به ارزشها از منظر لذت ،سود و زيان نگريسته
مي شود .اين مساله در ارتباط با ايده گردشگري پايدار مانع از درك و فهم عميق سنتهاي
فرهنگي و يا به عبارت ديگر جهان – زيستهاي گوناگون ميشود كه در هر نوع تفكر نظري
درباره گردشگري توسعه مدار حائز اهميت است .از اين منظر كه بنگريم ،گردشگري تنها ديدن
جوامع و فرهنگ هاي گوناگون و يا مردماني متفاوت نيست ،بلكه به معناي دقيق آن ،ديدن
زيست – جهان هاي گوناگون به قصد دريافتن ،تجربه كردن و فهميدن است كه از طريق امتزاج
افقها رخ مي دهد .در جريان اين فهميدن و تجربه كردن عنصر تاريخمندي انسان حضور دارد .به
سخن ديگ ر ،از منظر هرمنوتيكي گردشگري در صورتي قادر است كه در مدار توسعه اجتماعي قرار
گيرد و پايداري را تحقق بخشد كه در آن فرهنگهاي ملي ،بومي و محلي به عنوان يك متن خوانده
شوند .چنين آرماني جز از طريق مشاركت در تجربههاي فرهنگي رخ نميدهد .چنين مشاركتي
است كه كل فرايند گردشگري را به كنش اخالقي تبديل ميكند.
حال مي توان اين موضوع را پيش نهاد كه ضرورت توجه به ماموريتهاي اخالقي آموزش عالي،
دست كم در دو حوزه آموزش و پژوهش آشكار است .در حوزه آموزش آشنا ساختن دانشجويان با
ديدگاهها و رويكردهاي متفاوت – و از جمله رويكرد هرمنوتيكي  -درباره فرايند وقوع فهم و نيز
دانش و مهارت هاي ارتباطي و مشاركت و تمرين آنها است .و در حوزه پژوهش آشنايي با
ماهيت فهم و عين حال كاربست نگرش هرمنوتيكي در حوزه مطالعات انساني براي فهم درست
سنتهاي فرهنگي است .به نظر ميرسد تنها با به كارگيري اين نوع نگرش است كه ميتوان به
زيست – جهان و يا زيست  -بوم جوامع ديگر رسوخ كرد و فهمي عميق از سنتهاي فرهنگي آنها
بدست آورد .بنابراين در حالي كه در حوزه آموزش ما برآنيم كه يادگيرندگان بتوانند دانش و
مهارتهاي درست درك فرهنگي را بياموزند ،در حوزه پژوهش تربيت پژوهشگراني كه بتوانند
تفسيري دقيق و غيرجزمانديشانه از فرهنگهاي گوناگون ارائه كنند در دستور كار قرار ميگيرد.
.1-3-4ماموریت آموزشي دانشگاهها :ماموريتهاي دانشگاهها به عنوان مراكز تخصصي
توليد و اشاعه دانشها در قلمرو گردشگري پايدار حول ارائه آموزش نظري و كسب مهارتهاي
عملي قرار ميگيرد .اما دانشگاهها چگونه ميتوانند در انجام اين كار توفيق يابند؟ تا آنجايي كه
مساله به آموزش مربوط ميشود تحقق اين هدف نيازمند تاكيد بر مشاركت و ارتباط است .به سخن
ديگر ،نقش دانشگاهها در حوزه گردشگري پايدار نيازمند آن است كه دانشجويان به فهم نوعي از
ارتباط دست يابند كه امكان دريافت درست و واقعي ميراث فرهنگي جامعه هدف را ميسر سازد.
غايت اين نوع ارتباط ،فهم فرهنگي است و راه نيل به آن ديالكتيك و يا گفت و گو.

آموزش عالي،كنش اخالقي و گردشگری پایدار25................................................................................

ما پيش از اين به شكل ارتباط مورد نظر گادامر اشاره كرديم .از نظر او ارتباط حقيقي بر پايه
گفتوگوي من  -تويي شكل ميگيرد .تصوير او از ارتباط و پيوند آن با گفت و گو ريشه در تصويري
دارد كه او از نقش زبان در تفسير هرمنوتيكي ترسيم ميكند .به نظر ميرسد كه گادامر در ترسيم
شكل آرماني گفت و گو از افالطون تاثير پذيرفته است .او در جايي خود را افالطوني كهنهكاري
معرفي مي كند كه به مكالمات سقراطي و نتايجي كه براي فهم بدست ميآيد عالقه مند است
(گادامر .)99 :1378 ،آنچه گفتو گوي افالطوني – سقراطي را با اهميت ميسازد ،ماهيت سيال و
گذراي آن است .اين مكالمات كه افالطون آن را استادانه طراحي كرده است به قصد كشف حقيقت
در هيچ نقطه مطلقي توقف نمي كنند؛ گرچه در بسياري از اين مكالمات خود گفت و گو مهمتر از
نتايج آن به نظر ميرسند .گفت و گوي افالطوني را ميتوان صورت واقعي تفكر خواند كه در آن روح
با خود سخن ميگويد .اين تفكر كه طريقي است به سوي يافتن حقيقت با هر نوع جزمانديشي و
طلب تسلط بر ديگري به منازعه برميخيزد (ياسپرس.) 71-3 :1357،
بيگمان تحقق گفت و گو به قصد ارتباط با خود شرطهايي را به همراه دارد .نخستين شرط
آن توانايي شنيدن است .آنكه طالب حقيقت است بايد «در حال جست و جو ،و آماده قانع شدن
و مجاب شدن باشد نه آنكه گمان برد كه حقيقت نهايي را يافته و به چنگ آورده است».
(ياسپرس .)75 :1357،زيرا هدف گفت و گو پيروزي نيست .شرط ديگر گفت و گو «آزادمنشي و
خيرخواهي نسبت به ديگري» است .بنابراين آنكه به جاي استدالل فرمان ميراند و يا با وجود
درستي داليل طرف مقابل بر عقيده باطل خود پاي ميفشارد و يا خود را همواره حق به جانب نشان
ميدهد (ياسپرس ،ترجمه لطفي )77 :1357 ،آزادمنش و خيرخواه نيست .همچنين ميتوان
خوشبيني را شرط ديگر گفت و گو دانست ،وضعيتي كه در آن كوشش ميشود تا آن ديگري بهتر
شود و يا وانمود شود كه بهتر شده است (ياسپرس.)77 :1357 ،
در اين جا طرح ديدگاه مارتين بوبر فيلسوف و متاله اتريشي نيز ميتواند در فهم ماهيت ارتباط و
اهميت تربيتي آن راهگشا باشد .او از دو نوع ارتباط من – تويي و من – آني سخن ميگويد .به نظر
او آن نوع ارتباطي كه فراتر از ارتباط ابزاري است ارتباط من – تويي است (بوبر .)1386،بوبر اين نوع
ارتباط را مقابل نوعي ديگر آن يعني ارتباط من – آني مينهد تا تمايز بنيادي ميان اين دو نوع را
نشان دهد .به نظر بوبر ارتباط زماني من – آني است كه موضوع ارتباط يه مثابه شيء نگريسته شود.
اين نگاه نه تنها مي تواند در مورد اشياء و چيزهاي پيرامون انسان به كارگرفته شود ،بلكه ميتواند
حتي در مورد ديگري نيز به كار رود .اين چنين نگاهي همواره در سطح باقي ميماند و هيچگاه به
عمق هستي آن ديگري رسوخ نخواهد كرد .نمونهاي از كاربست اين نوع نگاه را ميتوان در مطالعات
علمي و تجربي درباره انسان مشاهده كرد .براي يك پژوهشگر حوزه مطالعات انساني ،انسان خواه به
عنوان يك موجود اجتماعي و يا موجودي برساخته از ويژگيهاي زيستي – رواني ،يك داده يا فكت
است كه مي توان وي را به طريق علمي مطالعه كرد .در نگاه علمي ،انسان همچون همه پديدههاي
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زيستي – اجتماعي ،يك مساله است كه پژوهشگر در صورتي كه روش مناسب تحقيق درباره آن را
برگزيند نهايتا قادر به يافتن پاسخ آن خواهد بود .از اين روست كه در پژوهشهاي علمي هيچ
جنبهاي از رازگونگي درباره انسان و جهان نمييابيم.
نه تنها رابطه ميان انسان با انسان و جهان ميتواند به صورت رابطه من – آني آشكار شود ،بلكه
فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي ،آنگونه كه به حوزه گردشگري مربوط است ،نيز ميتواند در درون چنين
ارتباطي تحريف شود و فاقد اصالت گردد .ميتوان به فرهنگ جوامع انساني به عنوان يك موضوع يا
ابژه نگري ست و كوشيد تا تنها آن را به طريق علمي و تجربي مطالعه كرد و از اين طريق برآن تسلط
يافت .اما چنين كوشش هايي قادر نخواهد بود تا ما را به دريافت عمق آن به صورت يك تجربه
زيسته هدايت كند .در حالي كه به نظر گادامر فرهنگ خود مقدم بر هر نوع شناخت بوده و در
نتيجه بي رون از هر نوع شناخت تجربي و علمي صرف قرار ميگيرد (پالمر .1)202 :1377،به سخن
ديگر ،تجربه زيسته فرهنگي را ميتوان گونهاي از مواجهه دانست كه در آن فرد تاريخ و سنت را به
مثابه رويداد و يا واقعه تجربه ميكند و نه شناسايي صرفا مفهومي و تحقيقپذير آن (پالمر:1377 ،
.)215
برخالف رابطه من – آني ،بوبر برآن است كه ارتباط حقيقي ،رابطه من – تويي است؛ يعني
رابطهاي كه من و تو به عنوان دو هويت مستقل ميكوشند تا ارتباطي اصيل و بر پايه نوعي تجربه
مشترك برقرار كنند كه از بطن هم افقي معناي زندگي و تجربه برميخيزد .اين ارتباط به نظر
هايدگر بر اساس دل مشغولي و نه اهتمام عملي ،شكل ميگيرد .رابطه من – تويي تنها در سطح
تعامل آدمي با ديگري محدود و محصور نميشود ،بلكه اين نوع اتباط را ميتوان با سنت فرهنگي
برقرار ساخت .تعميم اين نگرش به قلمرو فرهنگ ،آن را از قلمرو محدود موضوع فراتر برده و به
ساحتي براي يافتن معناي زندگي تبديل ميكند .تنها بر چنين بستري است كه ارتباط به مثابه
كنش اخالقي آشكار ميشود و فهم گردشگران را از فرهنگ جوامع غنا ميبخشد.
بر اين اساس ماموريتهاي آموزشي دانشگاهها روشن است .از دانشگاهها انتظار ميرود
زمينههاي الزم را براي ظهور و تجربه يك ارتباط انساني و عميق بين نسل جوان و فرهنگ يا سنت
فراهم سازند .زيرا تنها بر اين زمينه است كه ميتوان اميد داشت تا آنان بتوانند اهميت و نقش
بينادي سنتهاي فرهنگي را در زندگي دريابند .چنين فهمي از فرهنگ را ميتوان در افقي وسيعتر،
بر بيناد هر نوع ارتباط واقعي استوار ساخت .به سخن ديگر ،آنجا كه فهم – در معناي هرمنوتيكي
آن – وجود ندارد ،هيچ نوع رابطه انسانيو از جمله فهم فرهنگي نيز ،امكان وجود نخواهد داشت .زيرا
 .1پالمر آنجا كه درباره پيش فرضهاي فهم سخن ميگويد اين نقطه نظر گادامر را به خوبي بيان كرده است« :پيش فرضهايمان را
از كجا ميآوريم؟ از سنتي كه در آن قرار ميگيريم .اين سنت به منزلهي موضوع تفكر در برابر تفكر ما قرار نميگيرد ،چرا كه تار و
پود روابط ونسبتها و افقي است كه در بطن آن تفكر ما انجام ميشود .از آن جا كه سنت موضوع شناسايي يا عين نيست و هيچگاه
نيز به طور كامل عيني شونده نيست ،روشهاي تفكر ي از نوع تفكر عينيساز براي آن به كار نميرود ،بلكه به تفكري نياز است كه
بتواند از چيزهاي ناعيني شونده بحث كند ( ».پالمر1377 ،ترجمه حنايي كاشناني) 202 :1377 ،
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ارتباط هرمنوتيكي با فرهنگ از مسير فهم ديگري تحقق مييابد .و فهم نيز به نوبه خود بر بنياد
رابطهاي انساني بنا ميشود .اكنون ميتوان دو پيش فرض اين رابطه را چنين توصيف كرد:
الف .رابطه من – تويي از حوزه مفهومي فراتر ميرود .از آنجايي كه تو يك ابژه يا موضوع
شناسايي نيست ،بلكه ظهور آن به كيفت من وابسته است بنابراين نميتوان آن را به كمك مفهومها
و يا ايدههاي ذهني شناخت .تو در من حضور دارد« .من براي "شدن" به "تو"يي احتياج دارم و
وقتي من "شدم""،تو" ميگويم( » .بوبر )60 : 1386 ،اين حضور به نظر بوبر مواجهه است .يعني
وضعيتي كه در آن رابطه بدون واسطه صورت ميگيرد (بوبر.)60 : 1386 ،
ب .تو منحصر به فرد است .تو از اين رو بيمانند است كه نميتوان آن را ذيل مقوالت عام و كلي
قرار داد و شناخت .كوششي از اين نوع تو را به آن تبديل ميكند .به نظر بوبر كليت مانع از حضور تو
در من ميشود .زيرا با توصيف تو بر اساس ويژگيهاي جسماني او يا نوع فعاليتهاي فردي و
اجتماعي او ،ما ديگر با يك"آن" مواجه هستيم .او در اين باره مينويسد« :اينك من ميتوانم دوباره
از موجود انساني ،رنگ موي او ،كالم او ،حركات او را جدا سازم و مادام كه چنين كنم – و ميتوانم
چنين كنم – او ديگر "تو"ي من نيست و هرگز نخواهد بود( ».بوبر.) 66 : 1386 ،
ايجاد ارتباط با تو – متن و يا فرهنگ – نه تنها نيازمند دانستن و با اهميت شمردن پيش
فرضهاي گفته شده است ،بلكه تحق آن به مهارتهاي ارتباطي نيز نيازمند است .مهارتهايي كه
بايد آموزش آنها را دانشگ اهها در دستور كار قرار گيرد .دست كم وجود چهار مهارت اساسي در اين
حوزه ضروري به نظر ميرسد :گوش دادن ،بردباري ،صداقت و مفاهمه.گوش دادن به توانايي به
تعويق انداختن سخن گفتن اشاره ميكند .آنكه تنها سخن ميگويد قادر به فهم ديگري نخواهد بود.
به عبارت ديگر ،گوش كردن به درون بردن تجربههاي ديگري و نزديك كردن افقهاي گوينده و
شنونده است .بردباري زمينه گوش دادن است .آنكه ناشكيباست قادر نخواهد بود تا به سخن ديگري
گوش فرادهد .از سوي ديگر نابردباري به تعصب ورزيدن و ناديده گرفتن كالم ديگري ميانجامد؛
وضعيتي كه امكان هرگونه ارتباط اصيلي را نابود ميكند .صداقت ،پيش شرط ارتباط است .سهيم
كردن ديگري در تجربههاي خود از يك سو ،و كوشش براي ايجاد تجربههاي مشترك كه تنها با
توجه به وجه تاريخي و منحصر به فرد بودن ديگري ممكن است ،زمينه رشد صداقت را فراهم
ميسازد .مفاهمه كه به قصد فهم متقابل انجام ميشود نوعي كوشش است كه ميخواهد از پوستهها
و محدوديتهاي ارتباط فراتر رفته به عمق دست يابد .به سخن ديگر ،مفاهمه زماني تحقق مييابد
كه فرد آدمي بكوشد تا از ذهنيت خود فراتر رفته و ديگري را در كليت حقيقي و عيني خود تجربه
كند.
ماموریتهای پژوهشي آموزش عالي :در حالي كه ماموريتهاي آموزشي دانشگاهها در حوزه
گردشگري پايدار ايجاد زمينههاي الزم فهم ماهيت ارتباط و آموختن دانش و مهارتهاي ارتباطي
است در حوزه پژوهش ،هدف تربيت پژوهشگراني است كه بتوانند به توليد پارادايمها و يا انگارههاي
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معرفتي متفاوتي بپردازند كه در آن ارزشها و تجارب فرهنگي از منظري ديگر نگريسته شود .به نظر
ميرسد كه چشماندازهاي نوين در پژوهشهاي فرهنگي تحت تاثير رويكردهاي متاخر در حوزه
علوم انساني قرار گرفته است .نمونهاي از اين رويكردها ،استفاده از ديدگاههاي پديدارشناسانهو
هرمنوتيكي در مطالعات فرهنگي است.در حالي كه در دانشگاهها و محافل علمي و تخصصي در
حوزه علوم انساني ما كم يا بيش شاهد تداوم رويكرد اثباتگرا و كمي هستيم كه در آن تالش
ميشود تا بر پايه نوعي بيطرفي محققانه و با بكارگيري زباني رياضيوار به تبيين پديدههاي
اجتماعي پرداخته شود ،مطالعات پديدارشناساي هرمنوتيك در گردشگري ميتواند چشمانداز
متفاوتي را عرضه كند؛ چشم اندازي كه برداشت و تعريف از حوزه گردشگري را دگرگون ميسازد .در
حالي كه روشهاي علتجويانه  -اثباتي محقق را ترغيب ميكنند كه فرهنگ را همچون يك ابژه
عيني مطالعه كند و به جاي تبيين كيفي معنايي كه در نتيجه تجارب زيسته پديد ميآيد ،آن را به
صورت كمي و از طريق ابزارهاي اندازهگيري مستقل از تجارب محقق توضيح دهد ،رويكرد
« پديدارشناسي با تاكيد بر وجه انساني و تجربي گردشگري ،اين امكان را به محققان ميدهد تا به
گردشگري از منظر كساني كه آن را تجربه ميكنند ،يعني گردشگران ،نظر كند( ».شريعتي مزيناني،
.)11 :1394
بر اساس آنچه گفته شد پژوهشگر گردشكري ميكوشد تا به شرح و توصيف تجربههاي زيسته
وسيع گردشگران بپردازد .اين تجربهها داراي چهار جنبه هستند كه پديدارشناسي گردشگري
مشتاق است تا آنها را مطالعه كند :فضاي زيسته (مكانمندي) ،بدن زيسته (تنمندي) ،روابط انساني
زيسته (رابطهمندي) و زمان زيسته (زمانمندي)( .گرونوالد  ،2004به نقل از مزيناني.)23 :1394 ،
اين بدان معناست كه محقق گردشگري پرسشهاي خود را حول اين  4محور سامان دهد و به
عنوان نمونه از مقصد گردشگر ،فعاليتگردشگري ،رابطهاي كه گردشگران با ديگران برقرار ميكنند
و زماني كه تجربه گردشگري اتفاق ميافتد پرسش كند (شريعتي مزيناني.)24 :1394 ،
روشن است كه رهيافت اثباتي و علت جويانه قادر به تبيين اين تجارب نيست .بنابراين در
صورتي كه پژوهشگران دانشگاهي بخواهند اثرات اين جهتگيريهاي اثباتي را در حوزه مطالعات
انساني – به ويژه در حوزه گردشگري  -خنثي كنند نيازمند آنند كه با رويكردهاي تفهمي – كه
البته خود بي شمارند  -آشنا شده و از آن در پژوهشهاي خود استفاده كنند .نظريههاي
هرمنوتيكي – به ويژه نظريه گادامر  -ميتوانند به فهمي متفاوت از تجارب فرهنگي ياري رسانند .از
سوي ديگر ،در رويكرد مذكور كنشهاي اخالقي انسان بر بستر فهم و تعامل فرهنگي تفسير ميشود
كه ميتواند زمينههاي ظهور افقهاي مشترك را فراهم كند .تا آنجا كه گردشگري پايدار با فرهنگ و
كنش اخالقي گردشگران ارتباط دارد تفسير هرمنوتيكي از فرهنگ و تعامل فرهنگي ميتواند به
بسط و توسعه گردشگري ياري رساند .از اين روست كه ماموريت دانشگاهها در اين حوزه بيش از هر
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چيز ساختن الگوهاي معرفتي ،شناختن و تفسير درست ارزشهاي فرهنگي بر پايه نگرشهاي نوين
و اشاعه آنها است.
بحث ونتيجهگيری
در اين مقاله مولف كوشيده است تا به كمك نظريه هرمنوتيكي فهم گردشگري پايدار در پيوند
با ايده هايي چون فهم ،ارتباط و گفت و گو به عنوان يك كنش اخالقي مورد مطالعه قرار گيرد.
محتواي اصلي مقاله براي تبيين اين فرضيه تنظيم گريده كه پايداري گردشگري در گرو تحول در
فهم ما از سنت هاي فرهنگي جوامعي است كه براي گردشگران داراي جاذبه است .گردشگري پايدار
وضعيت مطلوبي است كه تحقق آن نيازمند طرح دوباره چگونگي و فرايند فهم ،كنش اخالقي و
پيوندي است كه با فهم فرهنگي دارد .در صورتي كه گردشگري را صرفا پديدهاي براي كسب درآمد
و يا لذت بردن هاي كم مايه بصري ندانيم و از اين رو دانشجويان را كنشگراني آگاه بدانيم كه درپي
فهم تجارب زيسته مردمان يك جامعه هستند ،ميتوان از دانشگاهها انتظار داشت كه براي توسعه
گردشگري پايدار نقشهايي ر ا در دو حوزه آموزش و پژوهش بر عهده گيرند .بر اين اساس از دو نوع
فهم فرهنگي سخن گفته شد .نخست فهمي كه فرهنگهاي ملي ،بومي و محلي را از منظري ابزاري
مينگرد و در نتيجه به عمق آنها راه نميبرد و دوم آن نوع تلقي از فهم كه ميكوشد تا بر زمينه
ارتباط اين امكان را فراهم سازد كه تجربههاي فرهنگي آدميان در جوامع گوناگون از طريق زبان و
در شكل گفت و گو به صورتي عميق آشكار گردد .آنچه گادامر امتزاج افقها ميخواند از طريق
كوشش براي همسخني ميان تجارب زيسته گردشگران و جوامع هدف فراهم ميشود .از سوي ديگر،
اين نگرش اخير در بطن خود كنش اخالقي را مفروض ميگيرد .زيرا هرگونه برقراري ارتباط انساني
به قصد فهم افق هاي ديگري نيازمند اراده معطوف به اخالق است .كوشش صادقانه براي فهم
افقهاي مردمان جوامع با فرهنگهاي گوناگون ،پرهيز از پيشداوريهاي ناآزموده و جزمانديشانه،
برانگيختن حس ارج و احترام و حس مسئوليت در گردشگران نسبت به فرهنگهاي ديگر ،و تواضع
در برابر تجارب فرهنگي ديگر جوامع جملگي عناصر كنش اخالقي در گردشگري پايدار هستند .به
نظر ميرسد كه رواج اين نوع نگرش درباره فهم و مقولههاي آن در كنار ساير عوامل عيني به
پايداري گردشگري ياري ميرساند و از نقش مخرب آن مي كاهد .بر اين اساس از دانشگاهها انتظار
مي رود كه از يك سو دانش و مهارتهاي الزم در اين حوزه را به نسل جوان بياموزند و از سوي ديگر،
به تربيت پژوهشگراني بپردازند كه فهم عميق و متفاوت فرهنگها را ميسر ميسازد .دانشگاه
به عنوان سازمان تخصصي توليد و اشاعه دانش و مهارت از امكانهاي بالقوه بسياري در دگرگوني
فهم ما از جهان ،جامعه و فرهنگ برخوردارند .از اين رو التفات دانشگاهيان به رويكردهاي جديد
پژوهشي – از جمله رويكرد پديدارشناسي هرمنوتيك – ميتواند نقش قابل توجهي را در اين زمينه
بازي كند .اكنون زمان آن فرا رسيده است كه درباره ماموريت دانشگاهها براي تربيت نسلي
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پژوهشگر و اخالقي كه بايد نقش قابل مالحظه اي را در توسعه همه جانبه اجتماعي بر عهده گيرند،
بيانديشيم.
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