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 چکیده

شااا یهاانظاام اهاداف نیتریعااه از یکی تیاخالق پرورش سااات یآمرز  یچگرنگ و تیامااه اماا. ا
ساات مبهم و دهیچیپ یامر تیخالق  برطرف را ابهام نیا یحدود تا که برده آن پژوهش نیا هدف. ا
 مررد را آن امکان طیشارا و فهم که اسات یفلساف كیهرمنرت لسارفانیف نیترمهم از یکی گادامر. کند
سات داده قرار تأمل ساف كیهرمنرت یةنظر چارچر  در پژوهش نیا در. ا  دیجد نییتب كی گادامر یفل

سات شاده ارائه تیخالق از سااس بر. ا صا نرع تیخالق نییتب نیا ا ساته فهم از یخا  که یفهم شاده، دان
ساااتنبااط-یلیتحل روش یریکاارگباه باا هاذا اباد؛یایم معناا گاادامر یاةنظر چاارچر  در  نییتب ضااامن ،یا
صااا عنرانباه تیاخالق فهم، ةدرباار گاادامر دگااهیاد صاااداق عنرانباه و فهم نرع نیترلیاا  حکمات از یم

سات شاده یمعرف گادامر، نظر مررد یعمل ساب بر.  ا صارل ت،یخالق از نییتب نیا ح  عمل یراهنما ا
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صاال: از عبارتند تیخالق پرورش یبرا انیمرب صاال ت،یخالق ربردنیپذپرورش ا  بردن ریناپذآمرزش ا
صاال ت،یخالق صاا ا صااا صاال و تیخالق بردن یاخت  گرید یهادالهت. تیخالق ربردنیپذناساانجش ا
شااا نظام شاااکل پرورش، و آمرزش هدف به ناظر که یتیترب سااا ةبرنام  ،یتدر روش ،یآمرز  ،یدر
 .دیگرد استخراج زین برد قیتحق روش و زشیانگ ،یابیارزش ،یریادگی

  . كیهرمنرت گادامر، فهم، ت،یخالق ت،یترب و میتعل :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 ةروزمر یزندگ و شغل اقتصاد، در و یعلم ،یفرهنگ ،یآمرزش یقلمروها در ،1تیخالق
سااات کرده نفرر ماا ناد،مرتبط تیاخالق باا کاه یمختلف یهااحرزه انیام در. ا  و آمرزش ا

شااا یهاامؤهفاه نیتریمحرر از یکی امروزه. دارد ژهیو یتیمرقع پرورش  یکاارآماد یابیاارز
: 1385 ف،یس) است نرآور و خالق افراد پرورش در هانظام نیا ییترانا ،یآمرزش یهامنظا
سااترده و دهیچیپ مبهم، یمفهرم ت،یخالق حال، نیع در(. 591 ساات گ  مررد در پژوهش. ا
 در مختلف یهاهینظر و کردهایرو ییدآیپد به مفهرم، نیا کردن ترروشان ضامن ت،یخالق
سااات دهیاانجاام تیاخالق باا   یهااهیانظر حاذف از پ  یعلم مناابع نیآخر نمرناه یبرا. ا

ساااتا ده در را تیاخالق یهااهیانظر ت،یاخالق یهاازجنباهیر باا مرتبط  یبنادطبقاه بزرگ، ةد
نادکرده ساااترنبرگ، و کاافمن) ا سااااس تیاخالق یهااهیانظر از هرکادام(. 55: 1396 ا  برا

ساات بر یمبن یشااراهد ،یشاایآزما شاابه یهامداخله  یهیبد. اندداده ارائه خرد دگاهید یدر
سااات ساااب هااهیانظر از هرکادام ةماداخلا کاه ا سااات هااآن کردیرو باا متناا  نمرناه، یبرا. ا

شاد یهاهینظر ساانِروان و یفرزندپرور یهاسابك و ترهد بیترت ریتأ  ،یتحره-یر  شانا
 مثبت ت،یخالق شیافزا یرو بر را مساأهه حل آمرزش ریتأ  زین مساأهه حل کردیرو به قائل
شااانیرو یا رگذار بر یمبن یشااراهد ها،هینظر نیا ةهم. کنندیم یابیارز  شیافزا در کرد

سااات یکردیرو را خرد کردیرو بیاترت نیباد و داده ارائاه تیاخالق  باا. کننادیم یابیاارز در
 شیافزا باع  آنچه و ساتیچ تیخالق که دارد را خرد یتازگ پرساش نیا هنرز ن،یا وجرد
ساات؟ کدام شاارد؛یم تیخالق شااکل حل یبرا که 2یچندعامل یکردهایرو طرح یحت ا  م
 یهاهینظر یاصال عناصار بر هیتک با که اند،کرده تالش ت،یخالق یهاهینظر تشاتت و تعدد

ضاا کوارچهی صااررتبه را تیخالق مختلف، سااته زین دهند، حیتر ساات نتران  نیا تیاهم از ا
ساش ساترنبرگ مثال طرربه. بکاهد پر  یهاسابك دانش، ،یعقل یهاییترانا عامل شاش ا
صااا تفکر، (. Sternberg, 1993: 103) کندیم مطرح را طیمح و زشیانگ ت،یشاااخ

ساااش سااات نیا پر  بر عرامال ةهما بااًیتقر کاهنیا انیاب جز یعاامل چناد یکردهاایرو کاه ا
 رسدیم نظر به گذارند؟یم ما اریاخت در یاتازه ةگزار ای مطلب چه گذارد؛یم ریتأ  تیخالق
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ساش به زین هامدل نیا که سات یهاپر  در عرامل از کدام هر ساهم کهنیا ةدربار ما نینخ
سات؟ چقدر تیخالق  شاانیدرون ارتباطات و هم یرو بر عرامل نیا یرگذاریتأ  کهنیا و ا

سااات نحر چه به گریکدی با  رخ چگرنه و ساااتیچ تیخالق تیماه که ساااؤال نیا ای و ا
ساا دهد؟یم ساترنبرگ. دهندینم یاکنندهقانع یهاپا  به یچندعامل کردیرو پردازهینظر] ا

شااام ةدرباار[ تیاخالق سااات معتقاد تیاخالق ةدرباار قیتحق یرو شیپ انادازچ  ةمطااهعا کاه ا
سااات راه یابتادا در تیاخالق ساااترنبرگ، و 3کاافمن) ا  یکردهاایرو نیبناابرا(. 84: 1396 ا

 . دهندینم ارائه تیخالق از یینها نییتب زین یچندعامل

سااس بر را تیخالق اندکرده تالش زین یبرخ ضا 4واگرا تفکر ا  دگاهید نیا. دهند حیتر
ساات تفکر با برابر تیخالق که ضاار حال در و شااده مطرح لفرردیگ زمان از واگرا  مررد حا
سات گرفته قرار دیترد سات معتقد براون نمرنه یبرا. ا ساتبه جینتا که ا  از شیب از آمده د
 که اسات آن از یحاک آن جینتا لیتحل و هیتجز و واگرا تفکر خصارص در قیتحق دهه ساه
ساات، لیدخ تیخالق در واگرا تفکر چه اگر  سااتین تیخالق ةجرهر و تیماه معرف اما ا
(Brown, 1989: 32 .)ناد زین بچلر و هرچرر قاد تاه هم یرو کاه معت  یهااآزمرن رف

 ییروا و اعتبار از اند،گرفته شکل واگرا تفکر با تیخالق نهادن برابر اساس بر که ت،یخالق
 گرانحیتساب(. Hocevar & Bachelor, 1989: 58) ساتندین برخرردار ییباال اریبسا
سااا از پ  زین( 1380)  جاهینت تیاخالق یهااآزمرن اعتباار ةدرباار مختلف یهاادگااهیاد یبرر
شا ةمؤهف ت،یخالق که ردیگیم سات یایهر سات آن ینیبشیپ امکان که ا  طیشارا در کمد

 یتجرب صرفاً یمرضرع را تیخالق ترانینم رونیا از رسد،یم نظربه هذا. ندارد وجرد یفعل
 . کرد یتجرب مطاهعات به محدود ترانینم را حرزه نیا یهاپژوهش رونیا از و نمرد یتلق

ساف سات دنبالبه گادامر ةفل سات؛ 5فهم امکان طیشارا به یابید  گادامر، کار محرر یعنی ا
سات فهم فهمِ  ةدربار شارد،یم ممکن چگرنه فهم، که پرساش نیا به پاساا یبرا گادامر. ا

 حکمت از یعیبد یتلق و گفته سااخن وگرگفت و یباز ساانت، زبان، نبرغ، مفهرم روش،
 ینرع زین تیخالق که معتقدند پژوهشاگران پژوهش نیا در. اسات داده ارائه ارساطر یعمل
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صاا افتیدر و فهم ساات لیا  نیا تیماه دنیفهم یبرا ییهاتالش تیخالق یهاهینظر و ا
ساتند؛[ تیخالق] فهم نرع ساف 6كیهرمنرت هذا ه ساتر تراندیم گادامر یفل ساب ب  یبرا یمنا

شاااد تیاخالق ةدرباار تاأمال ضااار پژوهش نیبناابرا. باا سااات آن بر حاا  چهاارچر  در کاه ا
ساف كیهرمنرت سابت او یهادگاهید بر هیتک با و گادامر یفل سات به ن سایه  نقد فهم، یشانا
شااامند نبرغ، مفهرم روش،  یفعل یکردهایرو یهافرض شیپ ،یو یعمل حکمت و یهر

 كی بلکه یعمرم ییترانا كی نه تیخالق که دهد نشاان و دهیکشا چاهشبه را تیخالق به
 ریناپذسنجش برده، یتجرب ةریش به یبررس جهت الزم یهامالک فاقد یِاختصاص ییترانا

 .پردازدیم پرورش و آمرزش یبرا آن یهادالهت استنناج به سو . است ریناپذآمرزش و

 گادامر یفلسف کیهرمنوت

سات با  در گادامر یهادگاهید انیب به ،مقاهه از بخش نیا در سایه  نقد و فهم یشانا
  .میپردازیم ،یهرشمند و نبرغ مفهرم روش،

 فهم

 با ای هایداور شیپ زدودن با ترانیم که کردندیم گمان كیرمانت یهاستیهرمنرت
 را( یخارج جهان ای اشخاص نرشته،) متن قیدق یمعنا مؤهف، یجا به خرد دادن قرار

 وقت چیه ما که باورند نیا بر دگریها رینظ یافالسفه کنیه. شناخت هست، که گرنههمان
 دگریها شاگرد گادامر،. میبفهم یداورشیپ بدون و هست که گرنههمان را متن میترانینم

 یمتفاوت فهم به را او دگریها تأمالت. است آورده دیپد یو ریتأ  تحت را خرد ةفلسف و برده
 یمرجرد از صحبت هنگام که ستین یرات یجرهر ،یهست او نظر از. نمرد تیهدا یهست از

 که یپژوهش نیب دگریها واقع در(. Heidegger, 1962: 31) شرد اشاره آن به خاص
 زیتما پردازد؛یم مرجردات یبررسبه که یپژوهش نیب و دهدیم قرار یبررس مررد را یهست
. 7نیدازاع اصطالح از انسان یهست نمردن مشخ  یبرا دگریها (. :29ibid) شد قائل
 را نیدازا یاصل ةزیمم و یژگیو نیترمهم گادامر. کندیم استفاده بردن. آنجاع یمعنبه

 قرار خرد همت ةوجه را آن حصرل طیشرا و فهم عمل یفلسف نییتب و داندیم فهم
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 پاسا یجر و جست در کانت همانند زین او که کندیم دیتأک نکته نیا بر گادامر. دهدیم
 و است فهم یشناسیهست دنبال به گادامر واقع در. است یفلسف مهم پرسش كی به
 اشترجه رد،یگیم قرار یشناسمعرفت ةحرز در که. میشناسیم عچگرنه سؤال طرح یجابه
 چگرنه فهم: عپرسدیم و دینمایم یشناسیهست ةحرز در یتریاساس پرسش به معطرف را

 دارد، وجرد فهم ةواسط به فقط که یمرجرد آن یوجرد وجه کهنیا ای شرد.یم ممکن
 وجه گادامر، یفلسف كیهرمنرت(.  87: 1379 ،یکرزنزهر ؛26: 1378 کرر،یر) ست؟یچ
 گادامر. کندیم یتلق او .یهستع یمعنا و فهم امکان را مرجردات ریسا از انسان ةزیمم

 ینیبشیپ بدون و یناگهان حاد ه، كی که گرنههمان. داندیم 8رخداد ای اتفاق كی را فهم
 ما خراست از خارج زین فهم م؛یابییم آن درون در را خرد ناگهان به ما و افتدیم اتفاق ما
 از یروشن انیب فهم، یبرا گروگفت لیتمث. افتدیم اتفاق ما ینیبشیپ ای کنترل از دوربه و

 به متکلم کار محصرل تفاهم، گر،وگفت در که طررهمان. دهدیم ارائه فهم بردن واقعه
 فهم مطلق در رد،یپذینم صررت هم یدرک د،یاین در سخنبه مخاطب تا و ستین ییتنها

 . (203: 1385 گادامر، و چهین) است قرار نیا از هیقض زین

 گادامر منظر از فهم یهایژگيو

 است( سیفرونس) یعمل حکمت جنس از فهم

سااطر ساات ار ساارفیف نینخ ساات یل ساا که ا  ترجه مرکز در را یعمل حکمت ای  یفرون
  یفرونس یژگیو. است یعقالن لیفضاا از یکی  یفرونسا ارساطر نظر از. داد قرار شیخر

ساات عمل با آن ارتباط ضااائل از گرید یبرخ اهبته. ا  دارند، سااروکار عمل با هم یعقالن ف
 سااختن نرع از تخنه در عمل اما م؛یدار ساروکار عمل با  یفرونسا همچرن که تخنه مثل

سات سا کهآن حال ا سات یکاربرد و جامع معرفت كی  یفرون  و گرتیهدا عنرانبه که ا
 ینظر حکمت: کندیم میتقسا دساته ساه به را معرفت ارساطر. کندیم عمل زین گرمحاسابه

سا) یعمل حکمت و( تخنه) یدیتره حکمت ،(ساتمهیاپ) ساطر، نظر طبق(.  یفرون  دانش ار
 ترانیم تنها و اسات یضارور هاآن رورتیصا و یهسات که اسات یمرضارعات قلمرو ،ینظر
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ساات.ع را هاآن سااتند میتعل قابل و دان سااطر،) ه  ،ینظر حکمت واقع در(. 14: 1381 ار
ساااتناد جهاان یعلم نیقران و هااگزاره  انیاب فرمرل صاااررتباه یتجرب علرم در  ااهبااً و ه

شاا سااازنده، حکمت ای تخنه. شاارندیم ساات یدان  نرع نیا در. دارد ساااختن ةد د  که ا
ساتفاده با حکمت شاه ای طرح از ا سات یزیچ سااختن به هیاوه یانق  چهآن هیشاب م،یزنیم د

ضاامن زین یعمل حکمت. افتدیم اتفاق...  و یصاانده یطراح خانه، ساااختن در  عمل مت
ساات، ساات یمعنابه سااازنده حکمت خالف بر یعمل حکمت در عمل یوه ا  میمفاه کارب

 .ستین ینظر

سااف فهم ساا گرو در زین گادامر ةفل ساات یعمل حکمت ای  یفرون  در تأمل با گادامر. ا
 گادامر. داندیم آن جن  از را فهم و داده ارائه یعمل حکمت از یعیبد یتلق ارسطر ةفلسف
شاان یبرا سااطر اخالق انیم تفاوت به یعمل حکمت مفهرم ساااختن رو  اخالق و ییار

شااره یافالطرن سایق منطق را یافالطرن-یساقراط اخالق وجه نیتریکل یو. کندیم ا  یا
ضاع هر ،یافالطرن اخالق. داندیم صاداق را یزندگ تیو  آن و شاماردیم یکل قانرن كی م
صال لیر را صااهت ه،ینظر نیا. بردیم یاخالق نیمتع شیپ از یکل ا صارل به را ا  و یکل ا

 ییارسطر اخالق مقابل، در. اسات آن از یمصاداق ،یتیمرقع هر که دهدیم ریرناپذییتغ امرر
 انسان یریگمیتصم و است مراجه آن با انسان که یایجزئ و یانضمام تیوضع اصاهت بر
باد،یم را صااام در. دارد دیاتاأک طل  یوه دارناد، وجرد یاخالق قراعاد ،یاخالق یهاایریگمیت
 ,Gadamer) ساااتین یجزئ امر گرفتن قرار یکل لیار سااانا از قراعاد نیا از یرویپ

ساطر اخالق واقع در(. 312-320 :2004 ضاع به ییار ضامام یهاتیو  درحال دائم که یان
سااتند، رییتغ ساات یمتک ه صاال که ا  خاص یتیمرقع در عمل یراهنما جز یزیچ یکل ا
 که اسات نیعج چنانآن رد،یگیم شاکل آن ظرف در عمل که یجزئ تیوضاع با و ساتین

. ساازدیم دگرگرن ،یکل یراهنما ای اصال از را ما فهم ،یجزئ تیوضاع مرارد، از یایبسا در
صااارل در یدگرگرن نیا گاادامر  رخ یجزئ امر باا شااادن رو باه رو ةجاینت در کاه را یکل ا

 از(. Weinsheimer, 1985: 184) نامدیم بردن. کاربه قیطر از دنیفهمع دهد،یم
 نسبت یکل یمعرفت آوردن فراهم دنبال شهیهم که یاسیق تفکر و یکل نیقران گادامر، نظر
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سات،دهیپد به  نیقران و یکل یهاگزاره نیا واقع در و ساتین یکاف جهان شاناخت یبرا ها
شاام متیق به شاامرل جهان شااچ  مختلف، یهاتیمرقع ریناپذکاهش یهاتفاوت از یپر
ساف گادامر. رندیگیم شاکل سافه را خرد ةفل ساته یافل  عمل یبرا و 9کاربرد ای عمل از برخا

سااا دادم آمرزش من آنچاه: عدانادیم( فهم عمال) ...  كیاهرمنرت. برد یکیهرمنرت  یپراک
  (.Hahn, 1997: 17) فهماندن. یگرید به و دنیفهم هنر است، عمل كی

 ستین مندروش فهم

صال ةدیا سات نیا گادامر یا سات به روش راه از هزوماً قتیحق که ا  واقع، در. دیآینم د
صاار در را قتیحق گادامر سات معتقد او. داندینم روش انح  کهنیا با همزمان هاروش که ا
ساابت را ما نگاه ساابت را آن کنند؛یم باز هاجنبه یبرخ به ن . بندندیم هاجنبه یبرخ به ن

صااد گادامر ساات روش نقد ،یو هدف بلکه کند؛ ینف کامل، طرربه را روش که ندارد ق . ا
 یسااتیتریپرز یهاشااهیاند برابر در یاهعملعک  دیبا را روش تیمحرر بر گادامر ینقدها
ساات دوران آن ساافه در را یعیطب علرم یسااتیتریپرز یهاروش یریکارگبه یو. دان  و فل

ساااان علرم  خاص یهاروش یحت و یعیطب علرم یهاروش کاربرد گادامر. کندیم نقد یان
سااان علرم ساات باور نیا بر و داندیم یناکاف قتیحقبه لین یبرا را یان سااان علرم که ا  یان
 ینف ای ا بات علم، یروش یابزارها با را آن صحت ترانینم که هستند قتیحق از یاچهره
ساا یبرا یمطمئن گاههیتک عنرانبه یمندروش به یو(. Ibid: 313) نمرد  فهم به دنیر
ساات معتقد و ندارد باور حیصااح  و ینظر کاربرد دانیم به را شااناخت کانت یوقتع که ا
 جهینت در و رفت نیب از...  و یخیتار و یشااناختزبان علرم قلمرو ،کرد محدود عقل یعمل

ساروش وجرد ساان علرم خاص یشانا شات هیترج گرید یان  قلمداد ریساربژکت با کانت. ندا
سااان علرم ةجرهر که یشااناختییبایز روق کردن ساات یان شااتن مردود و ا  هرگرنه انگا

ساان علرم یتلق طرز ،یعیطب علرم شاناخت جز ینظر شاناخت  ریناگز را شیخر ةدربار یان
 علرم بیترت نیا به(. Ibid: 36) .داد سارق یعیطب علرم روش به شادن كینزد یساربه

ساان شات یبرا شادند مجبرر یان  کنند هیتک یعیطب علرم یهاروش بر علم، قلمرو به بازگ
(Ibid: 41 .)سابت جهینت در ساان ن ساان علرم که یاانهیگراان ساتندیم یان  در را خرد تران
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  .رفت نیب از کنند، فیتعر آن قاهب

 دارد یکیالکتيد تیماه فهم

 مررد مرضرع ای جهان با ما که است معتقد گادامر. است وگرگفت یمعنا به كیاهکتید
 كینزد هم به وگرگفت طرف دو یهاافق گر،وگفت ندیفرا در و کرده گروگفت مطاهعه،

 فهم گادامر، واقع در. افتدیم اتفاق فهم و داده رخ هاافق امتزاج ،یکینزد نیا ا ر در و شده
 انجام طرفه كی صررتبه خرد ییشناسا مرضرع یرو بر شناسا فاعل که یعمل نه را
 در که است معتقد گادامر. داندیم دوطرفه و ییوگرگفت ،یمشارکت یعمل بلکه دهدیم

 صررت هاافق امتزاج و كینزد هم به وگرگفت طرف دو افق که یهنگام وگرگفت انیجر
 متن با همراره ما بلکه ست،ین گرید فرد با هزوماً گروگفت نیا. افتدیم اتفاق فهم رد،یپذیم
 سئرال طرح هنر را كیاهکتید گادامر. میهست گروگفت حال در...(  و جامعه افراد، ها،نرشته)
 هنر یعنی است؛ سؤال طرح ییترانا کردن، سؤال هنر. عداندیم قتیحق یوجر جست و

 كی تیهدا هنر[ كیاهکتید] چرن شرد،یم دهینام كیاهکتید امر نیا. کردن تفکر
 و هافرضشیپ گادامر، نظر به(. Gadamer, 2004: 367) است. یواقع یوگرگفت

 با وگرگفت حال در شهیهم فرد هر چرن و دهندیم لیتشک را یو افق فرد، هر تجار 
 رییتغ اشافق د،یجد فهم هر جادیا با همراه هذا است، دنیفهم و شتنیخر رامرنیپ جهان
 نه است، یدیتره یتیفعاه ،فهم گادامر، نظر از نیبنابرا. ردیگیم شکل دیجد افق و کرده
 كی در. است پاسا و پرسش براساس یکیاهکتید یوگرگفت ساختار. کنندهیبازساز
 و رروشمندی  زین كیاهکتید فهم ست،ین ینیبشیپ قلبل شیپ از مخاطب سخن وگرگفت

 آن در که است یسقراط اهرگید یاهگر همان گادامر یاهگر. عاست ینیبشیپقابلری 
 وگر،گفت در هاآن نیآ از تیمرقع با اسیق در او یگروگفت طرف و سقراط یانیپا تیمرقع

 ةطریس با مقابله یبرا را كیاهتید گادامر واقع در. دهد.یم نشان را یترجه قابل شرفتیپ
 هر گادامر باور به(. Warnke, 1987: 101) کندیم مطرح یستیتریپرز ییگراروش
 . است ترلیاص رد،یبگ فاصله بردن مندروش و یخط از گروگفت اندازه،
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 است مندخيتار فهم

  11ا رگذار ایتار اصل و داندیم 10یخیتار یمرجرد را انسان دگر،یها ریتأ  تحت گادامر
 ترشیب رد،یگ قرار ما یآگاه متعلق ا،یتار کهنیا یجا به آن اساس بر که کندیم مطرح را

 ریتأ  افق آن بر ا،یتار دهد، رخ فهم ةواقع کجا هر و است ایتار ریتأ  تحت ما یآگاه
 میدار قرار سنت در ما که است معتقد گادامر(. Grondin, 1994: 113-114) نهدیم
 که یگرید ةگذشت آن و ما ةگذشت که است معتقد یو. میشر خارج آن از میترانینم و

 ،یواعظ) بخشندیم نیتع را سنت.ع گریکدی کمك به رفته، نشانه آن یسربه ما یآگاه
 به نسل به نسل که است گذشته یفرهنگ راثیم گادامر اصطالح در سنت(. 240: 1380

 یمل و یقرم ةخاطر در ای نگاشته و دهیشن گفته، که است یزیچ آن تمام شامل و دهیرس ما
 چهآن از اعم هافهم ةهم شامل و دارد عام یتیثیح سنت. است شده ضبط و  بت ما

 شردیم است، جامعه فرهنگ با تقابل در چهآن و دارد یفرهنگ و یعلم ،یاجتماع تیمقبره
 (.211-214 ،194-199: 1384 پاهمر،)

 است 12مندزبان فهم

 گادامر،. کندیم آشکار زبان، در را خرد ،یمعن. است فهم ةواسط زبان گادامر، نظر از
 زبان یاصل یهایژگیو را 15بردن شمرل همه و 14بردن یرشخصی  ،13یخردفرامرش

 و شردیم بی ا زبان زبان، کاربرد هنگام که است یمعن نیا به یخردفرامرش. داندیم
 بردن یرشخصی . هستند شانیوگرگفت طرف ای خرد مقصرد و یمعان مترجه فقط کاربران

 دارد تعلق ما.ع قلمرو به که من.ع قلمرو به نه کردن صحبت که معناست نیبد زین زبان
(Gadamer, 1976: 64-65 .)یدارا وگر گفت که معناست نیا به زین یشمره همه 

 ,Gadamer) دیاین در انیب به که ندارد وجرد یزیچ و است یرات یتیمحدود عدم

 ردیبگ کاربه بردارد، را آن بتراند انسان که ستین یابزار زبان گادامر باوربه(. 67 :1976
 جهان ةدربار و خردمان ةدربار که یدانش ةهم در ما بلکه بگذارد؛ کنار یبعد ةاستفاد یبرا و

 هر در زبان(. Gadamer, 1976: 62-63) میاشده احاطه زبان ةلیوسبه شیپ از م؛یدار
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 یزیهرچ و ینقاش یتابلر یحت و یامررگفتار ،ینرشتار مترن. است حاضر یریتصر و فهم
 از واقع در. هاستآن ةهم یاساس فرضشیپ زبان. دینما یگرجلره متن كی ئتیه در که
 میهست ما نیا باشد، ما به متعلق و ما یهایدارا از یکی زبان کهنیا از شیب گادامر، نظر
 بلکه ست،ین هادگاهید ای عبارات کلمات، از یاپاره به محدود زبان و میدار تعلق زبان به که

 خانه زبان در ما واقع در و است کرده احاطه را ما که است یمرهد و خالق قدرت زبان،
 گادامر. میور رطه زبان، در ما گادامر نظر از نیبنابرا ؛(Gadamer, 2004: 549) میدار
 رایز است زبان ارسطر، 16هرگرسِ. یاصل یمعنع که است یمدع و رفته فراتر زین نیا از

 .دارد یزبان یتیماه تفکر

 است مندیباز فهم

 از رایز. است آن تیماه لیتحل و یباز مفهرم فهم، یشناسیهست به گادامر ورود دیکل
 یباز ینرع در نهادن گام سنا از فهم ةعرص به ورود ای یکیهرمنرت ةتجرب گادامر، نظر
 مدرن كیزیمتاف و یمندروش از یفرارو در را گادامر که است یباز مفهرم واقع در. است

 زین یباز و ستین کنندهنییتع گر،یباز عملکرد و تیرهن تنها ،یباز كی در. رساندیم یاری
 زین فهم رخداد در. دهدیم جهت را آن ندیفرا و محترا که است یقراعد و اصرل یدارا
 دور یگانگی از را سرژه ةختیافسارگس و تازکهی تیرهن تنها نه آن، متعلق ای یهنر ةتجرب

 در(. 47: 1390 ،یجهرم تیرعا) کندیم نقش یفایا آن لیتعد و جرح در بلکه دارد،یم
 وارد ر،یتفس رخداد در خرد بلکه نگرد،ینم یباز به ابژه كی مانند مفسر گادامر، كیهرمنرت

 :Gadamer, 1994) دیگریم سخن او با متن آن در که یایباز. شردیم یباز كی

 میشریم  رق یباز در م،یریگیم یجد حد از شیب را یباز ما که است معتقد گادامر(. 397
 نییتع را ما یبعد حرکات و اهعملعک  نرع دهد،یم رخ آن در که یاتفاقات و یباز و
 ،یباز یاقتضا و محرشده یباز در یباز هنگام گریباز که گرنههمان درست. کندیم

 است معتقد گادامر. میشریم یباز ینرع وارد ما زین فهم در کند؛یم نییتع را او یهاحرکت
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 مرضرع و مفسر نیب ةرابط و دارد وجرد اشتراک وجه فهم، و یباز ساختار گر،وگفت نیب که
 .دارد وجرد یباز در که است یارتباط هیشب ر،یتفس مررد

 یشناسروان علم یشناسروش

 گرید یتجربعلرم تمام مانند یشناسروان. است یشناسروان علم مرضرع ت،یخالق
 هادهیپد ینیبشیپ -3 هادهیپد نییتب-2 هادهیپد فیترص -1: کنندیم دنبال را هدف چهار

 مطاهه مررد ریپذتجربه یهادهیپد تنها یتجرب یعلم روش در. هادهیپد رییتغ و کنترل -4
 کنترل قابل -1: که ندیآیم حسا به ریپذتجربه و ریپذآزمرن ،ییهادهیپد و رندیگیم قرار

 بردن، ریپذکنترل. باشد ریپذتکرار -3 داد؛ ارائه هاآن از یاتیعمل یفیتعر بتران -2 باشند؛
 ریمتغ ریتأ  تنها لهیوس نیبد تا است گرید یرهایمتغ ریتأ  كیتفک و کردن محدود مستلزم
 نظر مررد ریمتغ بردن سنجش قابل مستلزم ،یاتیعمل فیتعر ةارائ. شرد دهیسنج نظر مررد

 مستلزم زین بردن ریتکرارپذ و است یریگاندازه و سنجش یبرا یابزار داشتن اریاخت در و
. است هاآن از یاتیعمل فیتعر ةارائ و هادهیپد یریپذکنترل یعنی اهذکرفرق یژگیو دو
 یبررس تیقابل و برده یعلمری  منظر نیا از باشند، فرق یهایژگیو فاقد که ییهادهیپد
 و کندیم نقد شدتبه را آن گادامر که یایروشمند. داشت نخراهند را یعلم ةریش به

 مفهرم نیب یاسهیمقا با لیر بخش در. روندیم فراتر روش از نبرغ و فهم که است معتقد
 الزم یارهایمع فاقد تیخالق گادامر، منظر از که مطلب نیا نییتب به تیخالق و یریادگی

 .پرداخت میخراه است، یتجرب یبررس جهت

 یریادگي و تیخالق

 خأل در تیاخالق رایز کرد، كیاتفک گریکادی از کاامالً را دو نیا ترانینم قاتیحق در
ساات نیشاایپ یهایریادگی بر یمبتن دیتردیب و دیآینم دیپد  ییمحترا ،یریادگی در. ا

شاا با انیپا در و شااردیم داده آمرزش  یریادگی عدم ای یریادگی از محترا آن از یابیارز
 اریااخت در ییهااطرح و هااروش ایا و( ینظر حکمات) دیاآیم عمالباه ناانیاطم رانیفراگ
صاارل انیپا در و کرده ادهیپ عمل در تا شااردیم داده قرار رانیفراگ  با را شاادهدیتره مح
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ساااس بر و نمرده سااهیمقا هیاوه طرح صاارل مطابقت زانیم ا  ه،یاوه طرح با یینها مح
ساا مررد هاآن یریادگی  با یریادگی در یعبارت به(. سااازنده حکمت) ردیگیم قرار یبرر

 که تیخالق یژگیو نیترمهم کهیحاه در. دارند وجرد قبل از که میهسات روبهرو یمطاهب
سات صال ةه ساائل تمام یا شاک را تیخالق به مربرط م سات یتازگ مفهرم دهد،یم لیت  و ا
ساااتناد ییهااحالراه خالقااناه، یهااحالراه واقع در سااات هااآن باه قبالً گرانید کاه ه  د
 دهد ارائه تازه ،یحلراه ای و محترا دیبا تیخالق نیبنابرا(. 592: 1385 ف،یساا) اندافتهین

شاته وجرد قبل از که شاد، ندا  با آن در که ینظر معرفت در شاهیر تراندینم رونیا از با
سات روبهرو یکل ییهاگزاره سایم هاآن به ارجاع با را امرر که میه شاته م،یشانا شاد؛ دا  با

سااات آن باه گرانید ش،یپ از کاه یاتاازه زیچ باه ماا معرفات نیا در رایز تاهیان د ناد،اف  ا
 سازنده معرفت در شهیر تراندینم یتازگ مفهرم به ترجه با تیخالق نیهمچن. میرسینم
سااتلزم که ساات، عمل در ینظر یهاطرح قیدق کردن ادهیپ م شااته ا شااد؛ دا  در رایز با
تاه ماا تیامرفق و میبریم کاارباه عمال در را مرجرد شیپ از روشِ زین جاانیا سااا  باه واب

صارل مطابقت سات هیاوه طرح با یینها مح ضارع، معرفت دو نیا نیبنابرا. ا  یریادگی مر
شاااناد تیاخالق یمبناا تراننادینم و برده  تیاخالق و یریادگیا نیب کاه یگرید تفااوت. باا
سااات یریپذسااانجش با رابطه در دارد، وجرد  و یریادگی زانیم ترانیم یریادگی در. ا
سالط  تراندیم تنها یریگاندازه و سانجش. داد قرار سانجش مررد را محترا بر رانیفراگ ت

ضارع ساازنده و ینظر حکمت مررد در شاته تیمر شاد، دا  با ما معرفت، دو نیا در رایز با
ساترراهعمل و هاروش ای هاگزاره و نیقران صا یهاد شاخ سات رو به رو یم  نیبنابرا و میه

ساا مطابقت امکان صارل ای شادهارائه یهاپا  یهاطرح ای هاگزاره آن با شادهدیتره مح
 هاگزاره آن با بیترتبه که اسات  لط ای درسات یپاساخ. دارد وجرد آن، سانجش و هیاوه
ساترراهعمل و شاد نامطابق ای مطابق ها،روش ای هاد سات نیبنابرا. با سات ای در  بردن نادر
 که تیخالق در اما کند،یم صادق هساتند، یریادگی مرضارع که حکمت دو نیا مررد در
سااتند خالقانه یزمان تنها هاحلراه ای دهیا شااند، تازه که ه  مطابقت از گفتن سااخن با
 تنها سانجش، امکان اگر که اسات نیا شاردیم مطرح جانیا در که یپرساشا. معناساتیب
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 شهیر تیخالق. است مطرح هستند، یریادگی مرضرع که سازنده و ینظر حکمت ةدربار
 با مطابق ساندگان،ینر زعمبه اسات؟ نحر چه به آن سانجش و دارد حکمت نرع کدام در
. دارد یعمل حکمات در شاااهیر خاص، طرربه تیاخالق و یکلطرربه فهم گادامر، دگاهیاد
ساات از نه یعمل حکمت در ساات ای یدر سااب و یسااردمند از که ینادر  سااخن بردن، منا
سااات باه رو یطیشااارا و تیامرقع باا فرد ،یعمل حکمات در رایز د،یاآیم انیامباه  کاه رو

سااخگر تراندینم شااده،نییتع شیپ از یهاروش ای یکل یهاگزاره شااد هاآن یپا  در. با
سااا ساانجش و مطابقت از ترانینم جانیا در جهینت  شیپ از یارهایمع با شااده ارائه پا
ساات یطررکلبه و نیمع ساات ای یدر سااا ینادر سااب دیبا بلکه گفت، سااخن هاپا  با متنا

شاد ساردمند ت،یمرقع آن یبرا که داد ارائه یپاساخ ت،یمرقع یاقتضاا : 1396 گادامر،) با
ساتلزم یعمل حکمت(. 102 شامند از ینرع م سات یهر ضام که ا  در و برده عمل به من
شامند: عدیگریم بارهنیا در او. شاردیم مطرح نینامتع یهاتیمرقع مررد ساان یهر  یان
سات شاکل انتخا  و خرد اهداف میتنظ به سات عالقمند یزندگ در سا] ا  نیا[.  یفرون

 فیوظا با مراجهه در یروان یچاالک و یشیاندچاره و ماهرانه قیتطب یبرا یتیظرف صرفاً
 (.104: همان) ست.ین شده داده شیپ از

ساات گادامر نیبنابرا ساات ای یدر  سااازنده و ینظر حکمت ةدربار را ساانجش و ینادر
ساترراهعمل و هاگزاره آن در که یعمل حکمت ةدربار یوه داندیم صاادق  شیپ از یهاد

 از( دهدیم رخ یطیشارا نیچن در تیخالق) ساتندین تیمرقع ازین یپاساخگر شاده، نییتع
 یدرست ای سنجش که است معتقد و کندیم استفاده بردن مناسب ای یسردمند اصطالح

. کندینم صادق یهرشامند نرع نیا ةدربار یریپذسانجش امکان جهینت در و ینادرسات و
ساب را یحلراه ای دهیا شاخ ، جانیا در ضاا با متنا  نیا که کندیم مطرح تیمرقع یاقت

 . داندیم مناسب تیمرقع آن یبرا را آن یوه نگرفته ادی را یدهپاسا
 زین و ینظر حکمت در. شااردیم مربرط روش به تیخالق و یریادگی گرید تفاوت

شاتباه دچار تا میازمندین روش به ما ساازنده حکمت در شار ا ساتبه را عقل و مین  به یدر
 کنترل را هاایداور شیپ و مزاحم عرامال کاه کننادیم کماك ماا باه هااروش. میریبگ کاار
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شااار خطاا دچاار تاا میکن مطااهعاه را قیتحق یرهاایمتغ ریتاأ  تنهاا و کرده  آن بر کاانات. مین
 کانت،) کندینم تیتبع یخاصا قراعد از بخشادیم قاعده هنر به که ییجا تا نبرغ که برد

سابه را نر قراعد نیا و( 243: 1383  از تیتبع ةدربار و کندیم فیتعر( آ ار) هانمرنه ةلیو
سات آن بر هاآن کردن فرض مطلق و هاروش ضاع از پ  که ا ساط قاعده و  هنرمند تر
 هانمرنه دارند، یکمتر یاستعدادها که ییترانا ارهان انیم در ،(ا ر) نمرنه قاهب در نابغه

شاان ضامام شاکلبه را خرد  از و آورندیم دیپد را مقلدان از یمکتب و کرده ریتکث یتریان
صا روق که جاآن سات، نامنظم و قاعدهیب مند،ناروش ده،یشاینااند نبرغ، و لیا ساان ا  یک
شااته ریحق یمنزهت رند،یپذیم میتعل و دهندیم میتعل مکتب نیا در که  عمل ةجینت و دا
ساان هاآن  نیبنابرا. مانندیم یباق قراعد از مندروش ینظام در که آوردیم وجردبه را یک

سااازگار مقلدانه یرویپ با و نیمع یهاروش قاهب در تفکر با تیخالق و نبرغ ساات نا . ا
سات یخالق فرد ترانیم را نابغه  یاتازه قراعد خرد، و رفته فراتر مرجرد قراعد از که دان

 مرافق کند،یم فیتعر نبرغ براسااس را هنر که کانت مطلب نیا با گادامر.  ندیآفریم را
ساات، صاار با یوه ا ساات مخاهف هنر در نبرغ مفهرم کردن منح  کانت، گادامر، نظر از. ا
عاان از را نبرغ ساااتجرگران و بزرگ مختر نادیم غیدر یتکنرهرژ و علم ةحرز در ج  ک
ساا دنبال به شااخ  که جاآن ،یو نظربه کهیحاهدر ساات یزیچ یورا به دنیر  که ا
 مقرر اههام یبرا یزیچ د،یآ دساتبه مندروش کار و آمرزش انیم از ییتنها به تراندینم

ساات  گادامر، نظر از نیبنابرا ؛(Gadamer, 2004: 47) مندروش ةجینت یبرا نه و ا
 :شد گفته چهآن بنابر. است روش از رفتن فراتر مستلزم نبرغ و تیخالق
 داده آمرزش رانیفراگ باه دارد، وجرد قبال از کاه ییمحترا ایا روش ،یریادگیا در -1

 به گرانید که است تازه یحلراه ای محترا دنیآفر یمعنا به تیخالق کهیحاهدر. شردیم
 که اسات یاتازه زیچ ةارائ مساتلزم تیخالق که معناسات بدان نیا. اندافتهین دسات هاآن

شاد، امرختهین را آن خالق شاخ  سات؛ کنترل رقابلی  یامر تیخالق نیبنابرا با  رایز ا
 طرربه را آن و داشته یدسترس آن به که میکن کنترل را ریمتغ كی میترانیم یزمان تنها
سا ینیع شانا  حکمت مرضارعات هم رایز گفت ساخن کنترل از ترانیم یریادگی در. میب
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 یبرا ما یمبنا شاناخت نیا و هساتند شاده شاناخته ما یبرا ساازنده حکمت هم و ینظر
سااات ریمتغ كیا عنرانباه مرجرد شیپ از میمفااه نیا راتیتاا  کردن جادا و کنترل  در. ا
ساش اما تیخالق با رابطه سات نیا پر سااً ایآ که ا ساا  نقض ت،یخالق بردن کنترل قابل ا
ساات خالقانه یزمان تنها یریادگی خالف بر ت،یخالق ساات؟ین یتازگ مفهرم  تازه که ا
شااد شااده شااناخته شیپ از ما یبرا و برده ساات معتقد گادامر گرید یساار از. نبا  که ا

شاامند سااان یهر ساا بر یمبتن و یعمل ،یان  رخ یواقع یهاتیمرقع در و برده  یپراک
شااامناد و دهادیم  یهااتیامرقع و هرش یمادادکاا اذ یهااآزمرن در مطااهعاه مررد یهر

 هاتیمرقع نیا در کنندهشارکت افراد و نبرده یواقع مساائل ةدربار که روآن از ،یشایآزما
ساائل نبردن یواقع از ساتند، آگاه م ساان یمندهرش یواقع ةندینما ه  گادامر،) ساتین یان

1396 :104-106 .) 
 ایا( ینظر حکمات) یکل یهااگزاره باا ارتبااط در محترا ،یریادگیا انیاجر در چرن -2

ساترراهعمل صا یهاد شاخ سات،( ساازنده حکمت) یم سااس بر ترانیم ا  مطابقت زانیم ا
سااا شاا یمحترا با هاپا ساات زانیم جهینت در و یریگاندازه ةدربار ،یآمرز سااا یدر  پا

سااا مطابقت انتظار ت،یخالق در اما. گفت سااخن ران،یفراگ  زانیم نییتع و شاادهداده پا
سات ساا یدر سااس بر پا  رایز سات؛ین ییجا به انتظار ن،یمع شیپ از یهاروش ای محترا ا
 ترانیم گادامر منظر از. اسات مرجرد یهاروش و محترا از رفتن فراتر مساتلزم تیخالق

 و یواقع یهاتیمرقع در هاآن شادن مطرح از پ  هادهیا بردن خالقانه سانجش مالک
صاان ةجامع نظر از هاآن بردن متقاعدکننده زانیم را یشایآزما طیشارا در نه صا  آن متخ

صاان افق با گروگفت تران) حرزه سات( یعلم سانت متخصا  یانمره یهاآزمرن نه و دان
 .یکم یریگاندازه بر یمبتن
 محترا از رفتن فراتر مستلزم تیخالق اما گفت سخن روش از ترانیم یریادگی در -3

 از هحظه همان در تنها که دهدیم رخ یاهحظه در تیخالق. است مرجرد یهاروش و
 یریادگی مرضرع به گرانید یبرا شیمحترا شدن، مطرح از بعد و برده شهرد و نشیب جن 
 خالق فرد یبرا که است اول دست و میمستق یاتجربه شهرد، یعبارتبه. شردیم لیتبد
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 یهنر ای یعلم ةحرز آن در مرجرد گفتمان از استفاده با را آن که یهنگام و دهدیم رخ
 شناخت و رندیگیم ادی را آن بلکه کنندینم شهرد را آن گرانید دهد، حیترض گرانید یبرا
 فیتعر بردن، ریپذ کنترل اریمع سه فاقد تیخالق نیبنابرا. ستین تیخالق جن  از هاآن
 مطابق که است بردنریپذ تکرار و( یریگاندازه ابزار اساس بر ریمتغ كی فیتعر) یاتیعمل
 با را هاآن بتران تا باشند ارهایمع نیا واجد دیبا هادهیپد ،یشناسروان علم یشناسروش با

 ت،یخالق بلکه داد، قرار مطاهعه مررد دسترس، در و ینیع یاابژه همچرن ،یتجرب روش
 .دارد یکیهرمنرت یعتیطب و برده فهم نرع نیترلیاص

 یکیهرمنوت دگاهيد از تیخالق

 مربرط یعمل حکمت سازنده، حکمت و ینظر حکمت خالف بر شد اشاره که طررهمان
 راتاً یجزئ یهاتیمرقع که است آن بر دهیعق یعمل حکمت در. است یجزئ امر شناخت به

 قراعد به ارجاع با را یجزئ یهاتیمرقع زیتما و تکثر نیا ترانینم و برده متفاوت و متنرع
 از ترانینم یعمل حکمت در واقع در. شناخت یکل میمفاه آن از یمصداق عنرانبه یکل
 منطق جیرا روش که) یکل مفهرم كی لیر ،یجزئ امر ای مصداق كی گنجاندن قیطر
 و ینظر حکمت مررد در روش نیا. شد نائل یجزئ مصداق آن شناخت به( است ینظر

 منطق از یعمل حکمت اما است؛ معتبر هستند، یکل امرر به مربرط که سازنده حکمت
 شخ  ،یعمل حکمت در. کندیم تیتبع است، یسیپراکس ای یعمل منطق که یگرید

 که است یفرت و یفرر ،یجزئ فردِ به منحصر یِاسیس ای یاخالق تیمرقع كی در ریدرگ
 از یمصداق را آن ترانینم یسادگ به و دهد انجام یکار ای ردیبگ میتصم آن ةدربار دیبا
 یکل امر از یمصداق هاتیمرقع نیا کهنیا لیده به. دانست یکل مفهرم ای قاعده كی
 نیا در گادامر ریتعب به. کرد مطاهعه را هاآن مندروش یارهیش به ترانینم ستند،ین

 نیا به ست،ا یکیاهکتید وگرگفت نیا. پردازدیم وگرگفت به تیمرقع با فرد هاتیمرقع
 یایکل امر لیر در را یجزئ تیمرقع آن شدستانهیپ کهنیا یجا به است ریناگز فرد که معنا
 بیترت نیبد و کرده ترجه یکل قراعد با یجزئ تیمرقع آن تفاوت به بگنجاند، شناسد،یم که
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 را ممکن میتصم نیترمناسب و شدهروروبه متفاوت و یجزئ یتیمرقع عنرانبه تیمرقع با
 فهم و کرده وارد فهم ةحرز به را یعمل حکمت از مفهرم نیا گادامر. کند اتخار آن ةدربار

 روآن از فهم ای ریتفس عمل در که است معتقد گادامر. داندیم یعمل حکمت جن  از را
 ها،یشداوریپ آرزوها، ات،یتجرب و شدهپرتا  یمتفاوت سنت و جهان در ما از کدام هر که

 گرانید از متفاوت یتیمرقع در را ما عرامل نیا ةهم م،یدار یمتفاوت یهازبان و هافرهنگ
 تیمرقع آن از یفهم به م،یدار قرار آن در که یتیمرقع با متناسب ناچار، به که دهدیم قرار

 فهم یکیاهکتید عتیطب ةدربار یمهم اریبس ةنکت به حقرق بح  در گادامر. میابییم دست
 یرویپ فهم یسیپراکس منطق از که است لیاص فهم ینرع زین تیخالق. کندیم اشاره

 و مندناروش نشیآفر در منحصر را نبرغ که کانت برخالف گادامر نبرغ، بح  در. کندیم
 روش از زین نرآورانه و یعلم یهاتیخالق که است معتقد داند،یم یهنر آ ار ةقاعد بدون

 از یمتفاوت فهم به یعلم ةرشت هر خالق افراد زین تیخالق در. روندیم فراتر قاعده و
 میمفاه و حاتیترض که ابندییم دست شرند،یم روبهرو آن با که یایجزئ یهاتیمرقع

 ةجینت در نه هاکشف نیا واقع در. ستین یکاف هاتیمرقع آن فهم یبرا حرزه آن در مرجرد
 یوگرگفت انیم از و( یقبل ةنقش و طرح بدون) مندانهیباز یریدرگ ا ر در که روش کاربرد

 رخ خالق افراد یبرا هاافق یناگهان امتزاج و هاتیمرقع و خالق افراد نیب یکیاهکتید
 واقع در و فهم از یارمجمرعهیز که) تیخالق در هم و یگادامر  یفرونس در هم. دهدیم

 تیمرقع با فرد ةمندانیباز و یکیاهکتید یوگرگفت ةجینت در فهم ،(است آن مثال نیترلیاص
 از نیبنابرا. یهنر ای یعلم ةنیزم كی ای و باشد گرید یفرد تیمرقع نیا خراه دهد،یم رخ
 و ستندین روش بر یمبتن ینندگیآفر و فهم یکلطرربه و تیخالق ای کشف گادامر نظر
 مندناروش نبرغ، و لیاص روق کند،یم دییتأ را آن زین گادامر و دیگریم کانت که گرنهآن
 یریحق منزهت کنند، تأمل و ماندهیباق مندروش ینظام در که یکسان و است قاعدهیب و

 ییتنها به تراندینم که است یزیچ یورا به دنیرس دنبال به شخ  که جاآن رایز دارند؛
 ةجینت یبرا نه و است مقرر اههام یبرا یزیچ د،یآ دست به مندروش کار و آمرزش انیم از

 باع  چهآن نیب ترانیم گادامر نظر از نیبنابرا ؛(Gadamer, 2004, p. 44) مندروش
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 در مندانهروش تیفعاه چهآن نیب و( تیخالق ای لیاص فهم) شردیم محترا و دانش دیتره
 .شد قائل تفاوت است، یهنر ای یعلم یهارشته

 گادامر یفلسف کیهرمنوت منظر از تیخالق اصول

 از تیخالق یاساس اصرل عنرانبه را لیر اصرل ترانیم گفته شیپ مطاهب به ترجه با
 :کرد استنباط گادامر منظر

 است پرورش قابل اما ستین یریادگي قابل تیخالق

ساااترراهعمل و روش ای محترا ،یریادگی در شاااد انیب که طررهماان  شیپ از یهاد
 ت،یخالق به مربرط یهابح  تمام محرر اما شاارد،یم داده آمرزش رانیفراگ به مرجرد
سات یتازگ سات یحلراه ای محترا به بتراند که دیآیم شاماربه خالق یفرد. ا  که ابدی د
سات آن به قبل از گرانید سااس نیا بر. اندافتهین د  یزمان تنها حل، راه ای محترا چرن ا

سات خالقانه شاته وجرد قبل از که ا شاد، ندا  ترانیم را یزیچ چه تیخالق آمرزش در با
 اسات، قرار که ییمحترا ای اسات آن از رفتن فراتر تیخالق شارط که یروشا داد؟ آمرزش

شااد؟ تازه ضاا که گرنههمان با ساات معتقد گادامر شااد، داده حیتر  ةارائ از حکم ةقر که ا
 است؛ عاجز داد، انجام آن با مطابقت در را یکل لیر ،یجزئ اندراج عمل بتران که یاصل
صااال، نیا از یرویپ یبرا حکم ةقر رایز نادیان بااز ا هاد یگرید حکم ةقر ازم . برد خرا

ناابرا مات در یایمحرر نقش کاه یداور ةقر گاادامر، نظر از نیب  تیاخالق و یعمل حک
 مررد پرورش از منظرر. پروراند مررد به مررد را آن دیبا بلکه سااتین آمرزش قابل دارد،
سات نیا مررد به  یهاتیمرقع در یهنر ای یعلم ةحرز ای نهیزم كی در را شاخ  که ا

 حکم ةقر مختلف، یهااتیامرقع باا مراجهاه هر از پ  زماان مرور باه و گرفتاه قرار یواقع
 در کار كی انجام تکرار راه از ریفراگ که ساتین معنا نیا به نیا. شاردیم ترپرورده یو

 منحصر و تیمرقع هر تفاوت تجربه، بار هر در که معناست نیا به بلکه شرد، متبحر آن
سابت آن بردن فرد به ساب و کرده درک را گرید یهاتیمرقع به ن  به تیمرقع هر با متنا
 .دهد پاسا آن



(محمد جابری نصر و ...) ... یبرا آن یهاداللت و لیاص فهم ۀمثاب به تیخالق 167  

 است یاختصاص يیتوانا بلکه ستین یعموم يیتوانا تیخالق

 یعمل حکمت مررد به مررد پرورش مررد در گادامر دگاهید رشیپذ اقتضائات از یکی
 و شده روبهرو متفاوت و مختلف یهاتیمرقع با یتخصص ةحرز كی در فرد که است نیا

 اتخار مناسب یمیتصم ت،یمرقع یاقتضا بر تمرکز با تیمرقع هر در که کندیم تالش
 حکم ةقر پرورش و مررد به مررد ةمراجه نیا ةجینت در. دیبرآ تیمرقع آن پ  از و کرده
 یبرا خالقانه یپاسخ و متناسب یدرک ترانند،یم نینامع یهاتیمرقع در افراد که است

 رتیبص فقدان در نبرغ، ةدربار گادامر دگاهید با مطابق. دهند ارائه شانیرو شیپ مسائل
 سر بر یسد به تراندیم نهیزم آن در گسترده یتخصص دانش خاص، یانهیزم در یعمل
 خاص ةحرز كی در بلکه نبرده یعمرم ییترانا تیخالق نیبنابرا. شرد لیتبد ت،یخالق راه

 ساخت وارد تیخالق یهاآزمرن به بتران که یینقدها نیترمهم از یکی دیشا. افتدیم اتفاق
 کهآن حال رند،یگیم نظر در یعمرم یصفت ةمثاب به را تیخالق هاآزمرن نیا که است نیا

 گادامر فیتعر با مطابق نیبنابرا. دهندیم رخ یشناخت خاص ةطیح كی در  اهباً هاتیخالق
 .است یاختصاص یاییترانا ت،یخالق نبرغ، و  یفرونس از

 ستین سنجش قابل تیخالق

 یریادگی مرضرع که سازنده حکمت و ینظر حکمت ةدربار سنجش که شد اشاره
 که دارد وجرد( دسترراهعمل خراه و محترا خراه) یاریمع قبل از رایز است؛ صادق هستند،

 که جاآن از تیخالق در اما. میبسنج هاآن با را رانیفراگ یهاپاسا مطابقت ای اندراج زانیم
 مطابقت جهت مرجرد، شیپ از یاریمع جهینت در و باشد تازه دیبا خالقانه حلراه ای محترا
 سنجش امکان ندارد، وجرد است، مطرح یریادگی در که گرنهآن ار،یمع آن با خالقانه پاسا

 یمعن نیا به تیخالق بردن ریناپذسنجش. است ناممکن مطابقت، زانیم یریگاندازه و
 بلکه کرد؛ یابیارز را هاآن ای گفت سخن خالقانه یهادهیا ارزش ةدربار ترانینم که ستین

 مطابقت زانیم حرزه، هر در تازه یهادهیا ارزش یابیارز یبرا ترانینم که معناست نیا به
 در رایز داد، قرار یداور مالک را حرزه آن در مرجرد یهاروش ای محترا با هادهیا آن
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 نیبنابرا برد؛ نخراهد سریم خاص، ةحرز آن در مرجرد وضع از رفتن فراتر امکان صررت،نیا
 انیم به سخن هادهیا بردن سردمند و بردن متقاعدکننده از مطابقت اریمع یجا به جانیا در
 ترافق و یعلم ةحرز آن متخصصان با خالق فرد یوگرگفت مستلزم شك بدون که دیآیم

 ستین خالقانه یاتازه ةدیا هر که معناست نیبد نیا. است دهیا آن یسردمند زانیم ةدربار
 ةحرز آن متخصصان دید افق با بترانند که ندیآیم شماربه خالقانه ییهاینرآور تنها و

 .رندیبگ قرار هاآن دییتأ مررد و کرده وگرگفت خاص،

 17تیترب و میتعل یبرا تیخالق یکیهرمنوت دگاهيد یهاداللت

 تیترب و میتعل هدف

 تیترب هدف گادامر، كیهرمنرت منظر از ترانیم حاضر پژوهش پژوهشگران زعم به
. دانست قتیحق یبرا وجرجست ترانیم را گادامر ةفلسف کل. دانست ییجرقتیحق را
 که معناست نیا به یآشکارشدگ. است یشدگآشکار اشیژگیو نیترمهم که یقتیحق
 یافق با متناسب یفرد هر بلکه سازد،ینم انینما را خرد کمال، و تمام وقت، چیه قتیحق
 به همراره ما از کدام هر منظر نیا از. ندیبب را آن از یبخش تراندیم دارد، قرار آن در که
 تیترب هدف ترانیم دگاهید نیا با مطابق. میابییم دست آن خرد نه و قتیحق از یفهم
 که یسنت ای خردبه منحصر را قتیحق و برده جرقتیحق که دانست ییهاانسان پرورش را
 یکسان عنرانبه گرانید به همراره افراد که شردیم باع  امر نیا. دانندینم ند،یزیم آن در
 وگرگفت به هاآن با و ستهینگر باشند، داشته اریاخت در را قتیحق از یجزئ ترانندیم که
 که است یافراد پرورش هدف،. برسند دارند، اریاخت در چهآن از فراتر یفهم به تا نندیبنش

 نیترقیعم و کرده یابیارز را خرد دگاهید هیعل و هه لیدال ده،یسنج را طیشرا بترانند
 نیچن تیتثب و پرورش که است روشن. اندازندیب خطر به را شانیباورها و هافرضشیپ
 .برد خراهد خالق یافراد به هاآن شدن لیتبد یبرا یدیتمه آمرزان،دانش در ییهایژگیو
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 یآموزش نظام

 قائل فهم انیجر در هایداورشیپ یکلطرربه و زبان سنت، یبرا یمحرر نقش گادامر
 که یمتمرکز یآمرزش نظام ،یچندفرهنگ یکشررها در ژهیوبه که است روشن. است
 رد،یگیم دهیناد را ییایجغراف یحت و یاجتماع ،یزبان ،یفرهنگ یهاتفاوت از یاریبس
 نیا تحقق یبرا که است یهیبد. باشد دیمف گادامر نظر مررد فهم تحقق یبرا تراندینم

 شناخته تیرسم به را هاتفاوت نیا بتراند که است مناسب ییمحترا و یدرس ةبرنام فهم،
 را کندیم یزندگ آن در آمرزدانش که یجهان و سنت با یدرس یمحترا ارتباط امکان و

 خرد یبرا را آن ما که ستین یزیچ سنت و دارد سنت در شهیر یفهم هر رایز آورد، فراهم
 باًیتقر پ  آن از و میشریم پرتا  سنت در ما گادامر ریتعب به بلکه میباش کرده انتخا 

 گرفت دهیناد را سنت نیا نقش دینبا. داشت خراهد قرار آن ریتأ  تحت ما یفکر افق تمام
 یسنت از ری  ،یسنت سمت به را آمرزدانش ،یدرس ةبرنام زور به که کرد تالش عمد به ای

 و داندیم ییوگرگفت یتیفعاه اساساً را فهم گادامر. داد هل است، شده پرتا  آن در که
 تمام با وگرگفت گرید طرف که افتدیم اتفاق یزمان تنها لیاص یوگرگفت که است معتقد
 میبشناس تیرسم به را دارد او ةستیز ةتجرب و زبان سنت، فرهنگ، در شهیر که شیهاتفاوت

 با رمتمرکزی  یآمرزش یهانظام پ . میبورداز گفتگر به او با اشیفکر افق با مطابق و
 .دارند یشتریب مناسبت فهم، از گادامر یتلق

 سيتدر

 تا یسقراط  یتدر روش از یعیوس ةگستر دگاه،ید نیا با متناسب  یتدر یهاروش
 هنگام در که یمطلب نیترمهم. شردیم شامل را...  و یعلم گردش ،یشینما ،یگروه بح 
 در یو شدن مجذو  و آمرزدانش ةمندانیباز تیفعاه به ترجه داد، قرار نظرمد دیبا  یتدر
 وارد قاًیعم را آمرزدانش که آورد فراهم را یطیشرا دیبا  یتدر یعبارتبه. است فهم ندیفرا

 همچرن  یتدر انیجر در آمرزدانش کهیطرربه. دینما یدرس یمحترا با هیسر دو تعامل
 آن با و کرده تعامل شده،آن وارد که یسیتدر انیجر با دائماً شده، یباز وارد که یگریباز
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 تا باشد باز ییفضا دیبا دگاهید نیا منظر از هاکالس بر حاکم یفضا. بوردازد وگرگفت به
 کرده انیب یراحت به را خرد نظرات و هاابهام ها،دگاهید نمرده، نظر اظهار بتراند، آمرزدانش

 گفتگر و یپرسشگر روح پرورش باع   یتدر ةریش نیا. کند عرضه را خرد یفکر افق و
 .اندتیخالق یازهاینشیپ از خرد که شردیم آمرزدانش در

 یریادگي

 ندارد، آمرزدانش رهن در اطالعات انباشت با یامالزمه یریادگی دگاهید نیا حسب بر
 انیجر در یعنی شرد؛ یدرون ر،یفراگ یبرا که افتدیم اتفاق یزمان تنها یریادگی بلکه

 افق با و شدهشناخته تیرسم به گفتگر طرف كی عنرانبه ریفراگ یفکر افق ،یریادگی
 نه یریادگی برداشت، نیا در. ابدی امتزاج گر،ید یسر از متن با و سركی از معلم یفکر
 یحت بلکه ست،ین یدرس ةشد نییتع یمحترا با آمرزدانش قد تمام ییهمسر مستلزم تنها

 یمعنا به یظاهر ترافق عدم نیا. است فهم حصرل یمعن به زین محترا هیعل بر استدالل
 ترافق به سر بر ترافق. است ترافق ینرع یحاو باطن در رایز ستین فهم حصرل عدم
 است متن با اریع تمام و فعاالنه ةمذاکر یمعنا به منظر نیا از یریادگی و فهم. دنینرس
 نشرد، منجر واژه نیا یةاوه و متداول یمعنا در ترافق به ظاهر در است ممکن گاه که

 وار یطرط حفظ از آمرزدانش که افتدیم اتفاق یزمان یریادگی معنا نیا در نیبنابرا
 ةدربار و بورسد سؤال کرده، نقد فعاالنه را شده ارائه یمحترا بتراند و رفته فراتر اطالعات

 هرگرنه ازینشیپ ،ییهاتیفعاه نیچن که است یهیبد. ندیبنش قضاوت به هاپاسا ارزش
 .هستند یتیخالق

 یدرس ۀبرنام

 و مطلق یقیحقا عنرانبه یعلم میمفاه ةارائ از دیبا محترا ةارائ در یدرس ةبرنام
 هادهیا بردن یعلم مالک و اریمع تنها عنرانبه یعلم یشناسروش یمعرف و ریناپذرییتغ

 ییگراسنت نیا با راتاً گادامر یکیهرمنرت فهم بر یمبتن یدرس ةبرنام. کند اجتنا 
 ةبرنام هدف پ . است تعارض در یعلم نانیمتد و دانیمر انبره دیتره و کارانهمحافظه
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 به هاآن ةدربار و کرده یبررس را مختلف آراء بترانند که باشد یافرد پرورش دیبا یدرس
 .بوردازند تفکر و تأمل

 یابیارزش

 یارتقا یبرا یاریمع و مالک عنرانبه نه یابیارزش گادامر یفلسف كیهرمنرت منظر از
 یابیارز و وگرگفت از ینرع شرد؛یم یتلق فهم، ندیفرا از یجزئ عنرانبه بلکه آمرزان،دانش

 یبعد انیجر به گرید طرف از و یخردفهم به سركی از که شاگرد و معلم نیب ترافق زانیم
 دگاهید از یانهیچندگز و پاسا بسته ،یانمره سؤاالت بیترت نیبد. دهدیم جهت وگرگفت

 شکل دیبا امکان، حد تا یابیارزش مقابل، در. ندارد یچندان ارزش گادامر كیهرمنرت
-کا ذ صررت به یابیارزش ناچار،به کهیصررت در و باشد داشته یواقع و یعمل ،یانضمام
 استدالل یبرا و برده ریپذانعطاف و پاسا باز دیبا سؤاالت زین شرد،یم اخذ یمداد
 یجا به و رفته فراتر کتا  متن از باشد، قائل تیاهم هاآن نظرات نقطه و آمرزاندانش

 قائل یترشیب ارزش متن، از آمرزدانش فهم یبرا کتا  مطاهب نیع با مطابقت اریمع
 فراهم آمرزدانش تیخالق و تفکر یبرا را یترگسترده یفضا ،یابیارزش نرع نیا. شرد

 .کندیم

 ریفراگ

 كیهرمنرت نظر از. اوست بردن ختهیانگخرد خر ، ریفراگ كی یژگیو نیترمهم
 وجرد در شهیر فهم،. فهمدیم که است یمرجرد ای است رگریتفس یمرجرد انسان ،یفلسف
 ندیفرا از را خرد زشیانگ ر،یفراگ. بفهمد تراندیم که است ختهیخردانگ انسان، و دارد یانسان
 و یشدگ رق یبرا گادامر. کندیم افتیدر دارد، آن به که یازین او از که یهذت و فهم
 هنگام گریباز که گرنههمان. کندیم استفاده یباز لیتمث از فهم انیجر در شدن جذ 

 شردیم یباز انیجر مجذو  چنانآن و کندیم یباز که است یباز خرد یبرا صرفاً یباز
 زشیانگ به یازین ر،یفراگ زین فهم در کند،یم یزندگ را یباز و کرده فرامرش را خرد که
 .کند یریادگی فهم یباز وارد را آمرزدانش بتراند که است معلم هنر نیا و نداشته یرونیب
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 تیترب و میتعل در قیتحق روش

 روش یبرا ییمبنا بتران را گادامر  یفرونس مفهرم یهامفروضه رسدیم نظربه
 اند،دهیتن هم در اصرالً پژوهش و اقدام ،یپژوهاقدام روش در. آورد حسا  به یپژوهاقدام
 از شدهارائه یهافیتعر در. است کنش كی زین یپژوهش هر و پژوهش كی یکنش هر

 ینظر میمفاه کاربست یمعنا به جانیا در عمل.ع اهبته است، عمل بر دیتأک ،یپژوه اقدام
 کهیحاه در است، عمل بر نظر تقدم رشیپذ مستلزم کاربست، یمعن به عمل رایز ست؛ین

 روش شدن مطرح لیدال از یکی. است یعمل یهاتیمرقع با تیاوهر ،یپژوه اقدام در
 یهاتیمرقع پژوهش، خاستگاه ،یپژوهاقدام در. است عمل و نظر نیب شکاف ،یپژوهاقدام
 روبهرو هاآن با  یتدر نیح در و کالس در معلم که است یانشده فیتعر و نینامتع

 ,Dengler) است مشکل نییتع یپژوه اقدام در گام نیتریاساس و نیتر مهم. شردیم

Wilson, Redshaw, Scarfe, 2012: 1-7 .)تیواقع نیا با شیب و کم معلمان ةهم 
 چیه لیر هاآن ساختن مندرج که دیآیم شیپ یمسائل درس، کالس در که اندشده روروبه

 همان ن،ینامتع یعمل یهاتیمرقع نیا. ستین ممکن شده،آمرخته شیپ از اصرل از كی
 نیا در. کندیم اشاره هاآن به یعمل حکمت فیتعر در گادامر که هستند ییهاتیمرقع
 آن با شدن روبهرو از ریناگز معلم که شردیم مطرح معلم یبرا یسؤاه عمل، در هاتیمرقع
 میتعم قابل پاسا نیا  یفرونس در. دهد انجام احسن نحربه را  یتدر عمل بتراند تا است

 در. است داریمعن( معلم ای پزشك ،یقاض ،یاخالق کنشگر) عامل خرد یبرا تنها و ستین
 یهاجامعه به هاداده دادن میتعم پژوهش، هدف که است نیا بر دیتأک زین یپژوهاقدام
 آن با را ما ت،یمرقع که است یتیفرر یبرا یعمل ییجرچاره بلکه ست،ین گرید یآمار
 یاصل مرجع و یینها ةرندیگمیتصم که است معتقد  یفرونس در گادامر. سازدیم روروبه
 یپژوهاقدام در. است کنشگر شخ  شده،انجام که یکار بردن دیمف ای مؤ ر ةکنندنییتع
 اقدام ریتأ  عدم ای ریتأ  و نبردن ای بردن داریمعن پژوهشگر، مقام در معلم شخ  زین

 یهاسهیمقا و یآمار یهاداده اساس بر نه قضاوت نیا. کندیم نییتع را گرفته صررت
 صررت است، ارزشمند چهآن از معلم تصرر و یعمل حکمت نیقران اساس بر که ینیانگیم
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 تابع کهآن از شیب است الزم یعمل یهاتیمرقع در که یحکم ةعقر رایز رد،یگیم
 آن درک و تیمرقع ةعهد از تراندیم که است یاریهش ینرع تابع ،...  باشد یسازینیع
 مفهرم با متناسب یروش را یپژوهاقدام روش ترانیم نیبنابرا(. 28: 1389 ،یبهشت) د.یبرآ

 یتلق است، عمل یبرا و عمل از گادامر زعم به که فهم آن تبع به و گادامر  یفرونس
 نشان خالصه طرربه را یپژوهاقدام و  یفرونس مشترک یهایژگیو 1 جدول در. کرد
 .است شده داده

 یپژوه اقدام و  یفرونس مشترک یهایژگیو. 1 جدول
 یپژوه اقدام سیفرونس

 و فهم هدف با و یعمل یهاتیمرقع از برخاسته است عمل یبرا و عمل از برخاسته
 است یعمل مشکالت حل ای

 عمل، ةحرز یبرا را یخط و ینظر یهاروش
 داندیم ناکارآمد

 رشته هر در مرجرد ینظر یهاروش و هاهینظر
 داندیم یناکاف عمل یبرا را

 دهد میتعم را خرد قیتحق جینتا که ندارد قصد ندارد میتعم قابل معرفت به یاعتقاد

 مراجهه مرضرع را تیمرقع همان ،یتیمرقع هر در
 داندیم

 یواقع یهانمرنه با و نکرده یتصادف یریگنمرنه
 است ارتباط در ت،یمرقع هر در کنندهمشارکت

 اساس و هیپا را تیمرقع در ریدرگ شخ  قضاوت
 داندیم میتصم هرگرنه

 ةسیمقا قیطر از نه اقدامات بردن نامؤ ر ای مؤ ر
 میمستق یابیارز و نظر به وابسته بلکه یآمار

 است پژوهشگر

 ةمراجه و وگرك،گفتیاهکتید محصرل را معرفت
 داندیم تیمرقع با عامل

 و یکیاهکتید شدن ریدرگ و مراجهه بر پژوهش
 است یمبتن قیتحق ةمسأه و فرد رِیپذانعطاف

 
 
 

 گیرینتیجه

سااات داده قرار خرد کار محرر را فهم گادامر صااا فهم گادامر. ا  جن  از یعمل را لیا
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شااته یعمل حکمت ساات معتقد و انگا   و ینیبشیپ قابل و مندروش ،یخط فهم، عمل که ا
ناهیبااز و یکیاهکتیاد ینادیفرا بلکاه نبرده کنترلقاابال سااات منادا  باه یکنرن یکردهاایرو. ا
بال یادهیاپاد را تیاخالق ت،یاخالق نادازه قاا ناا و یریگا بال یِعمرم ییترا  یتلق آمرزش، قاا

سااا قاابال یتجرب صاااررتباه کاه کننادیم سااات یبرر ضااار پژوهش در. ا  بر هیاتک باا حاا
 ،یعمل حکمت و یهرشامند از یو یتلق و روش به شینقدها گادامر، فهم یشاناسایهسات
 کنترل ارِیمع ساه فاقد ت،یخالق آن، براسااس که شاد ارائه تیخالق از یکیهرمنرت یریتصار
سات یریتکرارپذ و یاتیعمل فیتعر ،یریپذ سا قابل نیبنابرا. ا  نبرده یتجرب ةریشا به یبرر
سااات یکیهرمنرت یادهیاپاد و ناا ناه تیاخالق منظر، نیا از. ا ناا کاه یعمرم ییترا  ییترا

 مرردِ به مررد پرورش راه از دیبا که اسات ریناپذآمرزش و یریگاندازه رقابلی  ،یاختصااصا
ضااوت ةقر صا ةحرز كی در ق صاا  و میتعل هدف دگاه،ید نیا با مطابق. ابدی پرورش ،یاخت
سااات ییجرقتیحق ت،یترب شااا نظام. ا شااا یهانظام بر رمتمرکزی  یآمرز  متمرکز یآمرز

 ییها یتدر روش از یعیوس فیط شامل و داشته یارتباط یتیماه  ،یتدر. دارد تیارجح
 دنیرس ،یریادگی. ندینما یآمرزش یهاتیمرقع ریدرگ فعاالنه را آمرزدانش بترانند که است
ساات متن با مذاکره ییترانا به آمرزدانش ساا ةبرنام یمحترا ةدربار. ا  دگاه،ید نیا در یدر
شااروط ندارد، وجرد یتیمحدود ساا ةبرنام کهنیا به م  که شاارد یتلق ایپر یادهیپد ،یدر

سااا آن از معتبر فهم كی از شیب به ترانیم شااا. دیر  یشاااکل دیبا دگاهید نیا در یابیارز
ضامام شاته یواقع و یعمل ،یان شاد دا سااس از و برده یدرون فهم، ازین مررد زشیانگ. با  اح
ضااا شاامه فرد یدرون تیر ساابت نیترشیب ،یپژوهاقدام روش و ردیگیم ساارچ  با را منا
 .دارد گادامر یفلسف كیهرمنرت

 

 هانوشتپی
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1 creativity 

2 Multifactorial 

3 Kaufman 

4 Divergent Thinking 

5 Understanding 

6 Hermeneutics 

7 Dasein 

8 Event 

9 Application 

10 Historical 

11 Effective history 

12 Linguistic 

13 Self-Forgetfulness 

14 I-lessness 

15 Universality 

16 Logos 

17 Education 
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