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چکیده
پرورش خالقیات یکی از عااهیترین اهاداف ن ظاامهاای آمرز شای ا ساات .اماا مااهیات و چگرنگی
خالقیت امری پیچیده و مبهم ا ساات .هدف این پژوهش آن برده که تا حدودی این ابهام را برطرف
کند .گادامر یکی از مهمترین فیلسارفان هرمنرتیك فلسافی ا سات که فهم و شارایط امکان آن را مررد
تأمل قرار داده ا سات .در این پژوهش در چارچر نظریة هرمنرتیك فل سافی گادامر یك تبیین جدید
از خالقیت ارائه شاده ا سات .بر ا سااس این تبیین خالقیت نرع خا صای از فهم دان ساته شاده ،فهمی که
در چاارچر نظریاة گاادامر معناا مییااباد؛ هاذا باا باهکاارگیری روش تحلیلی-ا سااتنبااطی ،ضاامن تبیین
دیادگااه گاادامر درباارة فهم ،خالقیات باهعنران ا صایالترین نرع فهم و باهعنران م صااداقی از حکمات
عملی مررد نظر گادامر ،معرفی شاده ا سات .بر ح ساب این تبیین از خالقیت ،ا صارل راهنمای عمل
 دانشجری دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شهید چمران اهراز ،اهراز ،ایران.
 دانشیار علرم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهراز ،اهراز ،ایران.
p.valavi@scu.ac.ir
 استاد علرم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهراز ،اهراز ،ایران.
 دانشیار علرم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهراز ،اهراز ،ایران.
[تاريخ دريافت ۱398/۰9/۰۶ :تاريخ تأيید]۱399/۰۶/29 :

خالقیت به مثابۀ فهم اصیل و داللتهای آن برای ( ...محمد جابری نصر و 149 )...
مربیان برای پرورش خالقیت عبارتند از :ا صاال پرورشپذیربردن خالقیت ،ا صاال آمرزشناپذیر بردن
خالقیت ،ا صاال اخت صااا صای بردن خالقیت و ا صاال ساانجشناپذیربردن خالقیت .دالهتهای دیگر
تربیتی که ناظر به هدف آمرزش و پرورش ،شااکل نظام آمرز شای ،روش تدری  ،برنامة در سای،
یادگیری ،ارزشیابی ،انگیزش و روش تحقیق برد نیز استخراج گردید.
واژگان کلیدی :تعلیم و تربیت ،خالقیت ،فهم ،گادامر ،هرمنرتیك.
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مقدمه
خالقیت ،1در قلمروهای آمرزشی ،فرهنگی ،علمی و در اقتصاد ،شغل و زندگی روزمرة
ماا نفرر کرده ا ساات .در م ایان حرزه هاای مختلفی کاه باا خالق ایت مرتبطاناد ،آمرزش و
پرورش مرقعیتی ویژه دارد .امروزه یکی از محرریترین مؤه فاه هاای ارز شاایابی کاارآ مادی
نظامهای آمرزشی ،ترانایی این نظامها در پرورش افراد خالق و نرآور است (سیف:1385 ،
 .)591در عین حال ،خالقیت ،مفهرمی مبهم ،پیچیده و گ سااترده ا ساات .پژوهش در مررد
خالقیت ،ضامن روشانتر کردن این مفهرم ،به پدیدآیی رویکردها و نظریههای مختلف در
باا خالقایت ان جاامایده ا ساات .برای نمرناه آخرین مناابع علمی پ از حاذف نظرایه هاای
مرتبط باا ریزجنباه هاای خالقایت ،نظرایه هاای خالقایت را در ده د ساتاة بزرگ ،طب قاهبنادی
کردهاناد ( کاافمن و ا سااترنبرگ .)55 :1396 ،هر کادام از نظرایه هاای خالقایت برا ساااس
شی ،شااراهدی مبنی بر در سااتی دیدگاه خرد ارائه دادهاند .بدیهی
مداخلههای شاابه آزمای ا
ا ساات کاه ماداخلاة هر کادام از نظرایه هاا متناا سااب باا رویکرد آن هاا ا ساات .برای نمرناه،
نظریههای ر شادی-تحرهی ،تأ یر ترتیب ترهد و سابكهای فرزندپروری و روان شانا ساانِ
قائل به رویکرد حل مساأهه نیز تأ یر آمرزش حل مساأهه را بر روی افزایش خالقیت ،مثبت
ارزیابی میکنند .همة این نظریهها ،شااراهدی مبنی بر ا رگذاری رویکرد شااان در افزایش
خالقایت ارائاه داده و بادین ترتایب رویکرد خرد را رویکردی در ساات ارزایابی میکنناد .باا
وجرد این ،هنرز این پر ساش تازگی خرد را دارد که خالقیت چی سات و آنچه باع افزایش
خالقیت می شاارد؛ کدام ا ساات؟ حتی طرح رویکردهای چندعاملی 2که برای حل م شااکل
تعدد و تشاتت نظریههای خالقیت ،تالش کردهاند ،که با تکیه بر عناصار اصالی نظریههای
مختلف ،خالقیت را به صااررت یکوارچه تر ضایح دهند ،نیز نتران سااته ا ساات از اهمیت این
پر ساش بکاهد .بهطرر مثال ا ساترنبرگ شاش عامل تراناییهای عقلی ،دانش ،سابكهای
تفکر ،شااخ صایت ،انگیزش و محیط را مطرح میکند (.)Sternberg, 1993: 103
پر سااش این ا ساات کاه رویکرد هاای چناد عااملی جز بایان این کاه تقریبااً ه ماة عرا مال بر
خالقیت تأ یر میگذارد؛ چه مطلب یا گزارة تازهای در اختیار ما میگذارند؟ به نظر میرسد
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که این مدلها نیز به پر ساشهای نخ ساتین ما دربارة اینکه ساهم هر کدام از عرامل در
خالقیت چقدر ا سات؟ و اینکه تأ یرگذاری این عرامل بر روی هم و ارتباطات درونی شاان
با یکدیگر به چه نحر ا ساات و یا این سااؤال که ماهیت خالقیت چی ساات و چگرنه رخ
میدهد؟ پا سااهای قانعکنندهای نمیدهند .ا ساترنبرگ [نظریهپرداز رویکرد چندعاملی به
خالقایت] درباارة چ شااماناداز پیش روی تحقیق درباارة خالقایت معتقاد ا ساات کاه مطااهعاة
خالقایت در ابتادای راه ا ساات (کاافمن 3و ا سااترنبرگ .)84 :1396 ،بناابراین رویکردهاای
چندعاملی نیز تبیین نهایی از خالقیت ارائه نمیدهند.
برخی نیز تالش کردهاند خالقیت را بر ا سااس تفکر واگرا 4تر ضایح دهند .این دیدگاه
که خالقیت برابر با تفکر واگرا ساات از زمان گیلفررد مطرح شااده و در حال حا ضاار مررد
تردید قرار گرفته ا سات .برای نمرنه براون معتقد ا سات که نتایج بهد سات آمده از بیش از
ساه دهه تحقیق در خ صارص تفکر واگرا و تجزیه و تحلیل نتایج آن حاکی از آن ا سات که
اگر چه تفکر واگرا در خالقیت دخیل ا ساات ،اما معرف ماهیت و جرهرة خالقیت نی ساات
( .)Brown, 1989: 32هرچرر و بچلر نیز معت قاد ناد کاه روی هم رف تاه آزمرن هاای
خالقیت ،که بر اساس برابر نهادن خالقیت با تفکر واگرا شکل گرفتهاند ،از اعتبار و روایی
ب سایار باالیی برخرردار نی ساتند ( .)Hocevar & Bachelor, 1989: 58ت سابیحگران
( )1380نیز پ از برر سای دایدگااههاای مختلف درباارة اعتباار آزمرنهاای خالقایت نتیجاه
میگیرد که خالقیت ،مؤهفة هر شایای ا سات که امکان پیشبینی آن د ساتکم در شارایط
فعلی وجرد ندارد .هذا بهنظر میرسد ،از اینرو نمیتران خالقیت را مرضرعی صرفاً تجربی
تلقی نمرد و از اینرو پژوهشهای این حرزه را نمیتران محدود به مطاهعات تجربی کرد.
فل سافة گادامر بهدنبال د ساتیابی به شارایط امکان فهم 5ا سات؛ یعنی محرر کار گادامر،
فهمِ فهم ا سات .گادامر برای پا ساا به این پر ساش که فهم ،چگرنه ممکن می شارد ،دربارة
روش ،مفهرم نبرغ ،زبان ،ساانت ،بازی و گفتوگر سااخن گفته و تلقی بدیعی از حکمت
عملی ار ساطر ارائه داده ا سات .در این پژوهش پژوه شاگران معتقدند که خالقیت نیز نرعی
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فهم و دریافت ا صایل ا ساات و نظریههای خالقیت تالشهایی برای فهمیدن ماهیت این
نرع فهم [خالقیت] ه ساتند؛ هذا هرمنرتیك 6فل سافی گادامر میتراند ب ساتر منا سابی برای
تاأ مال درباارة خالقایت باا شااد .بناابراین پژوهش حاا ضاار بر آن ا ساات کاه در چ هاارچر
هرمنرتیك فل سافی گادامر و با تکیه بر دیدگاههای او ن سابت به ه ساتی شانا سای فهم ،نقد
روش ،مفهرم نبرغ ،هر شاامندی و حکمت عملی وی ،پیش فرضهای رویکردهای فعلی
به خالقیت را بهچاهش ک شایده و ن شاان دهد که خالقیت نه یك ترانایی عمرمی بلکه یك
ترانایی اختصاصیِ فاقد مالکهای الزم جهت بررسی به شیرة تجربی برده ،سنجشناپذیر
و آمرزشناپذیر است .سو به استنناج دالهتهای آن برای آمرزش و پرورش میپردازد.
هرمنوتیک فلسفی گادامر

در این بخش از مقاهه ،به بیان دیدگاههای گادامر در با ه ساتی شانا سای فهم و نقد
روش ،مفهرم نبرغ و هرشمندی ،میپردازیم.
فهم
هرمنرتیستهای رمانتیك گمان میکردند که میتران با زدودن پیش داوریها یا با
قرار دادن خرد به جای مؤهف ،معنای دقیق متن (نرشته ،اشخاص یا جهان خارجی) را
همانگرنه که هست ،شناخت .هیکن فالسفهای نظیر هایدگر بر این باورند که ما هیچ وقت
نمیترانیم متن را همانگرنه که هست و بدون پیشداوری بفهمیم .گادامر ،شاگرد هایدگر
برده و فلسفة خرد را تحت تأ یر وی پدید آورده است .تأمالت هایدگر او را به فهم متفاوتی
از هستی هدایت نمرد .از نظر او هستی ،جرهری راتی نیست که هنگام صحبت از مرجردی
خاص به آن اشاره شرد ( .)Heidegger, 1962: 31در واقع هایدگر بین پژوهشی که
هستی را مررد بررسی قرار میدهد و بین پژوهشی که بهبررسی مرجردات میپردازد؛ تمایز
قائل شد ( .)ibid: 29هایدگر برای مشخ نمردن هستی انسان از اصطالح عدازاین.7
بهمعنی عآنجا بردن .استفاده میکند .گادامر مهمترین ویژگی و ممیزة اصلی دازاین را
فهم میداند و تبیین فلسفی عمل فهم و شرایط حصرل آن را وجهة همت خرد قرار
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میدهد .گادامر بر این نکته تأکید میکند که او نیز همانند کانت در جست و جری پاسا
به یك پرسش مهم فلسفی است .در واقع گادامر به دنبال هستیشناسی فهم است و
بهجای طرح سؤال عچگرنه میشناسیم .که در حرزة معرفتشناسی قرار میگیرد ،ترجهاش
را معطرف به پرسش اساسیتری در حرزة هستیشناسی مینماید و میپرسد :عفهم چگرنه
ممکن میشرد .یا اینکه وجه وجردی آن مرجردی که فقط به واسطة فهم وجرد دارد،
چیست؟ (ریکرر26 :1378 ،؛ کرزنزهری .)87: 1379 ،هرمنرتیك فلسفی گادامر ،وجه
ممیزة انسان از سایر مرجردات را امکان فهم و معنای عهستی .او تلقی میکند .گادامر
فهم را یك اتفاق یا رخداد 8میداند .همانگرنه که یك حاد ه ،ناگهانی و بدون پیشبینی
ما اتفاق میافتد و ما به ناگهان خرد را در درون آن مییابیم؛ فهم نیز خارج از خراست ما
و بهدور از کنترل یا پیشبینی ما اتفاق میافتد .تمثیل گفتوگر برای فهم ،بیان روشنی از
واقعه بردن فهم ارائه میدهد .همانطرر که در گفتوگر ،تفاهم ،محصرل کار متکلم به
تنهایی نیست و تا مخاطب بهسخن در نیاید ،درکی هم صررت نمیپذیرد ،در مطلق فهم
نیز قضیه از این قرار است (نیچه و گادامر.)203 :1385 ،
ويژگیهای فهم از منظر گادامر
فهم از جنس حکمت عملی (فرونسیس) است

ار سااطر نخ سااتین فیل ساارفی ا ساات که فرون سای یا حکمت عملی را در مرکز ترجه
خریش قرار داد .از نظر ارساطر فرونسای یکی از فضاایل عقالنی است .ویژگی فرونسی
ارتباط آن با عمل ا ساات .اهبته برخی دیگر از ف ضااائل عقالنی هم با عمل سااروکار دارند،
مثل تخنه که همچرن فرون سای با عمل ساروکار داریم؛ اما عمل در تخنه از نرع سااختن
ا سات حال آنکه فرون سای یك معرفت جامع و کاربردی ا سات که بهعنران هدایتگر و
محا سابهگر نیز عمل میکند .ار ساطر معرفت را به ساه د ساته تق سایم میکند :حکمت نظری
(اپی ساتمه) ،حکمت ترهیدی (تخنه) و حکمت عملی (فرون سای ) .طبق نظر ار ساطر ،دانش
صیرورت آنها ضاروری ا سات و تنها میتران
نظری ،قلمرو مر ضارعاتی ا سات که ه ساتی و ا
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آنها را عدان ساات .و قابل تعلیم ه سااتند (ار سااطر .)14 :1381 ،در واقع حکمت نظری،
گزاره هاا و قرانین علمی ج هاان ه سااتناد و ااهبااً در علرم تجربی باه صااررت فرمرل بایان
می شاارند .تخنه یا حکمت سااازنده ،دان شای ا ساات که د د ة ساااختن دارد .در این نرع
حکمت با ا ساتفاده از طرح یا نق شاهای اوهیه به سااختن چیزی د سات میزنیم ،شابیه آنچه
در ساااختن خانه ،طراحی صااندهی و  ...اتفاق میافتد .حکمت عملی نیز مت ضاامن عمل
ا ساات ،وهی عمل در حکمت عملی بر خالف حکمت سااازنده بهمعنای کارب ساات مفاهیم
نظری نیست.
فهم فل ساافة گادامر نیز در گرو فرون سای یا حکمت عملی ا ساات .گادامر با تأمل در
فلسفة ارسطر تلقی بدیعی از حکمت عملی ارائه داده و فهم را از جن آن میداند .گادامر
برای رو شاان ساااختن مفهرم حکمت عملی به تفاوت میان اخالق ار سااطریی و اخالق
افالطرنی ا شااره میکند .وی کلیترین وجه اخالق ساقراطی-افالطرنی را منطق قیا سای
میداند .اخالق افالطرنی ،هر و ضاعیت زندگی را م صاداق یك قانرن کلی می شامارد و آن
را ریل ا صال کلی از پیش متعین اخالقی میبرد .این نظریه ،ا صااهت را به ا صارل کلی و
امرر تغییرناپذیر میدهد که هر مرقعیتی ،مصاداقی از آن اسات .در مقابل ،اخالق ارسطریی
بر اصاهت وضعیت انضمامی و جزئیای که انسان با آن مراجه است و تصمیمگیری انسان
را میطلباد ،تاأکاید دارد .در ت صاامیمگیری هاای اخالقی ،قرا عاد اخالقی وجرد دارناد ،وهی
پیروی از این قرا عاد از ساانا رایل کلی قرار گرفتن امر جزئی نی ساات ( Gadamer,
 .)2004: 312-320در واقع اخالق ار ساطریی به و ضاعیتهای ان ضامامی که دائم درحال
تغییر ه سااتند ،متکی ا ساات که ا صاال کلی چیزی جز راهنمای عمل در مرقعیتی خاص
نی سات و با و ضاعیت جزئی که عمل در ظرف آن شاکل میگیرد ،آنچنان عجین ا سات که
در ب سایای از مرارد ،و ضاعیت جزئی ،فهم ما را از ا صال یا راهنمای کلی ،دگرگرن می ساازد.
جة رو باه رو شاادن باا امر جزئی رخ
گاادامر این دگرگرنی در ا صاارل کلی را کاه در نتی ا
میدهد ،عفهمیدن از طریق بهکار بردن .مینامد ( .)Weinsheimer, 1985: 184از
نظر گادامر ،قرانین کلی و تفکر قیاسی که همیشه دنبال فراهم آوردن معرفتی کلی نسبت

خالقیت به مثابۀ فهم اصیل و داللتهای آن برای ( ...محمد جابری نصر و 155 )...
به پدیدهها سات ،برای شاناخت جهان کافی نی سات و در واقع این گزارههای کلی و قرانین
جهان شاامرل به قیمت چ شاامپر شای از تفاوتهای کاهشناپذیر مرقعیتهای مختلف،
شاکل میگیرند .گادامر فل سافة خرد را فل سافهای برخا ساته از عمل یا کاربرد 9و برای عمل
(عمال فهم) میداناد :عآنچاه من آمرزش دادم پراک سای هرمنرتیکی برد .هرمنرتایك ...
یك عمل است ،هنر فهمیدن و به دیگری فهماندن.)Hahn, 1997: 17( .
فهم روشمند نیست

ایدة ا صالی گادامر این ا سات که حقیقت هزوماً از راه روش به د سات نمیآید .در واقع،
گادامر حقیقت را در انح صاار روش نمیداند .او معتقد ا سات که روشها همزمان با اینکه
نگاه ما را ن ساابت به برخی جنبهها باز میکنند؛ آن را ن ساابت به برخی جنبهها میبندند.
گادامر ق صااد ندارد که روش را بهطرر کامل ،نفی کند؛ بلکه هدف وی ،نقد روش ا ساات.
نقدهای گادامر بر محرریت روش را باید عک اهعملی در برابر اندی شااههای پرزیتری سااتی
آن دوران دان ساات .وی بهکارگیری روشهای پرزیتری سااتی علرم طبیعی را در فل ساافه و
علرم ان سااانی نقد میکند .گادامر کاربرد روشهای علرم طبیعی و حتی روشهای خاص
علرم ان سااانی را برای نیل بهحقیقت ناکافی میداند و بر این باور ا ساات که علرم ان سااانی
چهرهای از حقیقت هستند که نمیتران صحت آن را با ابزارهای روشی علم ،ا بات یا نفی
نمرد ( .)Ibid: 313وی به روشمندی بهعنران تکیهگاه مطمئنی برای ر سایدن به فهم
صااحیح باور ندارد و معتقد ا ساات که عوقتی کانت شااناخت را به میدان کاربرد نظری و
عملی عقل محدود کرد ،قلمرو علرم زبان شااناختی و تاریخی و  ...از بین رفت و در نتیجه
وجرد روش شانا سای خاص علرم ان ساانی دیگر ترجیه ندا شات .کانت با ساربژکتیر قلمداد
کردن روق زیبایی شااناختی که جرهرة علرم ان سااانی ا ساات و مردود انگا شااتن هرگرنه
شاناخت نظری جز شاناخت علرم طبیعی ،طرز تلقی علرم ان ساانی دربارة خریش را ناگزیر
به ساری نزدیك شادن به روش علرم طبیعی سارق داد .)Ibid: 36( .به این ترتیب علرم
ان ساانی مجبرر شادند برای بازگ شات به قلمرو علم ،بر روشهای علرم طبیعی تکیه کنند
( .)Ibid: 41در نتیجه ن سابت ان ساانگرایانهای که علرم ان ساانی میتران ساتند خرد را در
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قاهب آن تعریف کنند ،از بین رفت.
فهم ماهیت ديالکتیکی دارد

دیاهکتیك به معنای گفتوگر است .گادامر معتقد است که ما با جهان یا مرضرع مررد
مطاهعه ،گفتوگر کرده و در فرایند گفتوگر ،افقهای دو طرف گفتوگر به هم نزدیك
شده و در ا ر این نزدیکی ،امتزاج افقها رخ داده و فهم اتفاق میافتد .در واقع گادامر ،فهم
را نه عملی که فاعل شناسا بر روی مرضرع شناسایی خرد بهصررت یك طرفه انجام
میدهد بلکه عملی مشارکتی ،گفتوگریی و دوطرفه میداند .گادامر معتقد است که در
جریان گفتوگر هنگامی که افق دو طرف گفتوگر به هم نزدیك و امتزاج افقها صررت
میپذیرد ،فهم اتفاق میافتد .این گفتوگر هزوماً با فرد دیگر نیست ،بلکه ما همراره با متن
(نرشتهها ،افراد ،جامعه و  )...در حال گفتوگر هستیم .گادامر دیاهکتیك را هنر طرح سئرال
و جست وجری حقیقت میداند .عهنر سؤال کردن ،ترانایی طرح سؤال است؛ یعنی هنر
تفکر کردن .این امر دیاهکتیك نامیده میشرد ،چرن [دیاهکتیك] هنر هدایت یك
گفتوگری واقعی است .)Gadamer, 2004: 367( .به نظر گادامر ،پیشفرضها و
تجار هر فرد ،افق وی را تشکیل میدهند و چرن هر فرد همیشه در حال گفتوگر با
جهان پیرامرن خریشتن و فهمیدن است ،هذا همراه با ایجاد هر فهم جدید ،افقاش تغییر
کرده و افق جدید شکل میگیرد .بنابراین از نظر گادامر ،فهم ،فعاهیتی ترهیدی است ،نه
بازسازیکننده .ساختار گفتوگری دیاهکتیکی براساس پرسش و پاسا است .در یك
گفتوگر سخن مخاطب از پیش قلبل پیشبینی نیست ،فهم دیاهکتیك نیز یرروشمند و
یرقابلپیشبینی است .عاهگری گادامر همان اهگری دیاهرگ سقراطی است که در آن
مرقعیت پایانی سقراط و طرف گفتوگری او در قیاس با مرقعیت آ ازین آنها در گفتوگر،
پیشرفت قابل ترجهی را نشان میدهد ..در واقع گادامر دیاهتیك را برای مقابله با سیطرة
روشگرایی پرزیتریستی مطرح میکند ( .)Warnke, 1987: 101به باور گادامر هر
اندازه ،گفتوگر از خطی و روشمند بردن فاصله بگیرد ،اصیلتر است.

خالقیت به مثابۀ فهم اصیل و داللتهای آن برای ( ...محمد جابری نصر و 157 )...
فهم تاريخمند است

گادامر تحت تأ یر هایدگر ،انسان را مرجردی تاریخی 10میداند و اصل تاریا ا رگذار
را مطرح میکند که بر اساس آن به جای اینکه تاریا ،متعلق آگاهی ما قرار گیرد ،بیشتر
آگاهی ما تحت تأ یر تاریا است و هر کجا واقعة فهم رخ دهد ،تاریا ،بر آن افق تأ یر
مینهد ( .)Grondin, 1994: 113-114گادامر معتقد است که ما در سنت قرار داریم
و نمیترانیم از آن خارج شریم .وی معتقد است که گذشتة ما و آن گذشتة دیگری که
آگاهی ما بهسری آن نشانه رفته ،به کمك یکدیگر عسنت .را تعین میبخشند (واعظی،
 .)240 :1380سنت در اصطالح گادامر میراث فرهنگی گذشته است که نسل به نسل به
ما رسیده و شامل تمام آن چیزی است که گفته ،شنیده و نگاشته یا در خاطرة قرمی و ملی
ما بت و ضبط شده است .سنت حیثیتی عام دارد و شامل همة فهمها اعم از آنچه
مقبرهیت اجتماعی ،علمی و فرهنگی دارد و آنچه در تقابل با فرهنگ جامعه است ،میشرد
(پاهمر.)211-214 ،194-199 :1384 ،
11

فهم زبانمند 12است

از نظر گادامر ،زبان واسطة فهم است .معنی ،خرد را در زبان ،آشکار میکند .گادامر،
خردفرامرشی ،13یرشخصی بردن 14و همه شمرل بردن 15را ویژگیهای اصلی زبان
میداند .خردفرامرشی به این معنی است که هنگام کاربرد زبان ،زبان ایب میشرد و
کاربران فقط مترجه معانی و مقصرد خرد یا طرف گفتوگریشان هستند .یرشخصی بردن
زبان نیز بدین معناست که صحبت کردن نه به قلمرو عمن .که به قلمرو عما .تعلق دارد
( .)Gadamer, 1976: 64-65همه شمرهی نیز به این معناست که گفت وگر دارای
عدم محدودیتی راتی است و چیزی وجرد ندارد که به بیان در نیاید ( Gadamer,
 .)1976: 67بهباور گادامر زبان ابزاری نیست که انسان بتراند آن را بردارد ،بهکار بگیرد
و برای استفادة بعدی کنار بگذارد؛ بلکه ما در همة دانشی که دربارة خردمان و دربارة جهان
داریم؛ از پیش بهوسیلة زبان احاطه شدهایم ( .)Gadamer, 1976: 62-63زبان در هر
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فهم و تصریری حاضر است .مترن نرشتاری ،امررگفتاری و حتی تابلری نقاشی و هرچیزی
که در هیئت یك متن جلرهگری نماید .زبان پیشفرض اساسی همة آنهاست .در واقع از
نظر گادامر ،بیش از اینکه زبان یکی از دارایهای ما و متعلق به ما باشد ،این ما هستیم
که به زبان تعلق داریم و زبان محدود به پارهای از کلمات ،عبارات یا دیدگاهها نیست ،بلکه
زبان ،قدرت خالق و مرهدی است که ما را احاطه کرده است و در واقع ما در زبان خانه
داریم ()Gadamer, 2004: 549؛ بنابراین از نظر گادامر ما در زبان ،رطهوریم .گادامر
از این نیز فراتر رفته و مدعی است که عمعنی اصلی هرگرسِ 16.ارسطر ،زبان است زیرا
تفکر ماهیتی زبانی دارد.
فهم بازیمند است

کلید ورود گادامر به هستیشناسی فهم ،مفهرم بازی و تحلیل ماهیت آن است .زیرا از
نظر گادامر ،تجربة هرمنرتیکی یا ورود به عرصة فهم از سنا گام نهادن در نرعی بازی
است .در واقع مفهرم بازی است که گادامر را در فراروی از روشمندی و متافیزیك مدرن
یاری میرساند .در یك بازی ،تنها رهنیت و عملکرد بازیگر ،تعیینکننده نیست و بازی نیز
دارای اصرل و قراعدی است که محترا و فرایند آن را جهت میدهد .در رخداد فهم نیز
تجربة هنری یا متعلق آن ،نه تنها رهنیت یکهتاز و افسارگسیختة سرژه را از یگانگی دور
میدارد ،بلکه در جرح و تعدیل آن ایفای نقش میکند (رعایت جهرمی .)47 :1390 ،در
هرمنرتیك گادامر ،مفسر مانند یك ابژه به بازی نمینگرد ،بلکه خرد در رخداد تفسیر ،وارد
یك بازی میشرد .بازیای که در آن متن با او سخن میگرید ( Gadamer, 1994:
 .)397گادامر معتقد است که ما بازی را بیش از حد جدی میگیریم ،در بازی رق میشریم
و بازی و اتفاقاتی که در آن رخ میدهد ،نرع عک اهعمل و حرکات بعدی ما را تعیین
میکند .درست همانگرنه که بازیگر هنگام بازی در بازی محرشده و اقتضای بازی،
حرکتهای او را تعیین میکند؛ در فهم نیز ما وارد نرعی بازی میشریم .گادامر معتقد است

خالقیت به مثابۀ فهم اصیل و داللتهای آن برای ( ...محمد جابری نصر و 159 )...
که بین گفتوگر ،ساختار بازی و فهم ،وجه اشتراک وجرد دارد و رابطة بین مفسر و مرضرع
مررد تفسیر ،شبیه ارتباطی است که در بازی وجرد دارد.
روششناسی علم روانشناسی

خالقیت ،مرضرع علم روانشناسی است .روانشناسی مانند تمام علرمتجربی دیگر
چهار هدف را دنبال میکنند -1 :ترصیف پدیدهها -2تبیین پدیدهها  -3پیشبینی پدیدهها
 -4کنترل و تغییر پدیدهها .در روش علمی تجربی تنها پدیدههای تجربهپذیر مررد مطاهه
قرار میگیرند و پدیدههایی ،آزمرنپذیر و تجربهپذیر بهحسا میآیند که -1 :قابل کنترل
باشند؛  -2بتران تعریفی عملیاتی از آنها ارائه داد؛  -3تکرارپذیر باشد .کنترلپذیر بردن،
مستلزم محدود کردن و تفکیك تأ یر متغیرهای دیگر است تا بدین وسیله تنها تأ یر متغیر
مررد نظر سنجیده شرد .ارائة تعریف عملیاتی ،مستلزم قابل سنجش بردن متغیر مررد نظر
و در اختیار داشتن ابزاری برای سنجش و اندازهگیری است و تکرارپذیر بردن نیز مستلزم
دو ویژگی فرقاهذکر یعنی کنترلپذیری پدیدهها و ارائة تعریف عملیاتی از آنها است.
پدیدههایی که فاقد ویژگیهای فرق باشند ،از این منظر یرعلمی برده و قابلیت بررسی
به شیرة علمی را نخراهند داشت .روشمندیای که گادامر آن را بهشدت نقد میکند و
معتقد است که فهم و نبرغ از روش فراتر میروند .در بخش ریل با مقایسهای بین مفهرم
یادگیری و خالقیت به تبیین این مطلب که از منظر گادامر ،خالقیت فاقد معیارهای الزم
جهت بررسی تجربی است ،خراهیم پرداخت.
خالقیت و يادگیری

در حقی قات نمیتران این دو را کاامالً از ی کادیگر تفکایك کرد ،زیرا خالقایت در خأل
شین ا ساات .در یادگیری ،محترایی
پدید نمیآید و بیتردید مبتنی بر یادگیریهای پی ا
آمرزش داده می شاارد و در پایان با ارز شایابی از آن محترا از یادگیری یا عدم یادگیری
فراگیران اطمیناان باهع مال میآاید (حک مات نظری) و ایا روش هاا و طرح هاایی در اختایار
فراگیران قرار داده می شاارد تا در عمل پیاده کرده و در پایان مح صاارل ترهید شااده را با
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طرح اوهیه مقای سااه نمرده و بر ا ساااس میزان مطابقت مح صاارل نهایی با طرح اوهیه،
یادگیری آنها مررد برر سای قرار میگیرد (حکمت سااازنده) .به عبارتی در یادگیری با
مطاهبی روبهرو ه ساتیم که از قبل وجرد دارند .در حاهیکه مهمترین ویژگی خالقیت که
ه ساتة ا صالی تمام م ساائل مربرط به خالقیت را ت شاکیل میدهد ،مفهرم تازگی ا سات و
در واقع راه حال هاای خالقااناه ،راه حال هاایی ه سااتناد کاه دیگران قبالً باه آن هاا د ساات
نیافتهاند ( اسیف .)592 :1385 ،بنابراین خالقیت باید محترا و یا راهحلی ،تازه ارائه دهد
که از قبل وجرد ندا شاته با شاد ،از اینرو نمیتراند ری شاه در معرفت نظری که در آن با
گزارههایی کلی روبهرو ه ساتیم که امرر را با ارجاع به آنها می شانا سایم ،دا شاته با شاد؛
زیرا در این معر فات ماا باه چیز تاازهای کاه از پیش ،دیگران باه آن د ساات ن ایاف تاهاناد،
نمیرسیم .همچنین خالقیت با ترجه به مفهرم تازگی نمیتراند ریشه در معرفت سازنده
که م سااتلزم پیاده کردن دقیق طرحهای نظری در عمل ا ساات ،دا شااته با شااد؛ زیرا در
این جاا نیز روشِ از پیش مرجرد را در ع مال باه کاار میبریم و مرفق ایت ماا واب سا تاه باه
مطابقت مح صارل نهایی با طرح اوهیه ا سات .بنابراین این دو معرفت مر ضارع ،یادگیری
برده و نمیترانناد مبناای خالقایت باا شاناد .ت فااوت دیگری کاه بین ایادگیری و خالقایت
وجرد دارد ،در رابطه با ساانجشپذیری ا ساات .در یادگیری میتران میزان یادگیری و
ت سالط فراگیران بر محترا را مررد سانجش قرار داد .سانجش و اندازهگیری تنها میتراند
در مررد حکمت نظری و ساازنده مر ضارعیت دا شاته با شاد ،زیرا در این دو معرفت ،ما با
قرانین و گزارهها یا روشها و د ساترراهعملهای م شاخ صای رو به رو ه ساتیم و بنابراین
امکان مطابقت پا سااهای ارائه شاده یا مح صارل ترهید شاده با آن گزارهها یا طرحهای
اوهیه و سانجش آن ،وجرد دارد .پا ساخی در سات یا لط ا سات که بهترتیب با آن گزارهها
و د ساترراهعملها یا روشها ،مطابق یا نامطابق با شاد .بنابراین در سات یا نادر سات بردن
در مررد این دو حکمت که مر ضارع یادگیری ه ساتند ،صادق میکند ،اما در خالقیت که
ایده یا راهحلها تنها زمانی خالقانه ه سااتند که تازه با شااند ،سااخن گفتن از مطابقت
بیمعناسات .پرساشای که در اینجا مطرح میشارد این اسات که اگر امکان سانجش ،تنها
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دربارة حکمت نظری و سازنده که مرضرع یادگیری هستند ،مطرح است .خالقیت ریشه
در کدام نرع حکمت دارد و سانجش آن به چه نحر ا سات؟ بهزعم نری ساندگان ،مطابق با
دایدگاه گادامر ،فهم بهطررکلی و خالقایت بهطرر خاص ،ری شااه در حکمات عملی دارد.
در حکمت عملی نه از در سااتی یا نادر سااتی که از سااردمندی و منا سااب بردن ،سااخن
باهمایان میآاید ،زیرا در حک مات عملی ،فرد باا مرقعایت و شاارایطی رو باه رو ساات کاه
گزارههای کلی یا روشهای از پیش تعیین شااده ،نمیتراند پا سااخگری آنها با شااد .در
نتیجه در اینجا نمیتران از مطابقت و ساانجش پا سااا ارائه شااده با معیارهای از پیش
معین و بهطررکلی در سااتی یا نادر سااتی پا ساااها سااخن گفت ،بلکه باید متنا سااب با
اقت ضاای مرقعیت ،پا ساخی ارائه داد که برای آن مرقعیت ،ساردمند با شاد (گادامر:1396 ،
 .)102حکمت عملی م ساتلزم نرعی از هر شامندی ا سات که من ضام به عمل برده و در
مررد مرقعیتهای نامتعین مطرح می شارد .او در اینباره میگرید :عهر شامندی ان ساانی
به تنظیم اهداف خرد و انتخا شاکل در سات زندگی عالقمند ا سات [فرون سای ] .این
صرفاً ظرفیتی برای تطبیق ماهرانه و چارهاندیشی و چاالکی روانی در مراجهه با وظایف
از پیش داده شده نیست( .همان.)104 :
بنابراین گادامر در سااتی یا نادر سااتی و ساانجش را دربارة حکمت نظری و سااازنده
صاادق میداند وهی دربارة حکمت عملی که در آن گزارهها و د ساترراهعملهای از پیش
تعیین شاده ،پا ساخگری نیاز مرقعیت نی ساتند (خالقیت در چنین شارایطی رخ میدهد) از
اصطالح سردمندی یا مناسب بردن استفاده میکند و معتقد است که سنجش یا درستی
و نادر ساتی و در نتیجه امکان سانجشپذیری دربارة این نرع هر شامندی صادق نمیکند.
در اینجا شاخ  ،ایده یا راهحلی را متنا ساب با اقت ضاای مرقعیت مطرح میکند که این
پاسادهی را یاد نگرفته وهی آن را برای آن مرقعیت مناسب میداند.
تفاوت دیگر یادگیری و خالقیت به روش مربرط می شاارد .در حکمت نظری و نیز
در حکمت ساازنده ما به روش نیازمندیم تا دچار ا شاتباه ن شاریم و عقل را بهدر ساتی به
کاار بگیریم .روش هاا باه ماا ک ماك میکنناد کاه عرا مال مزاحم و پیش داوری هاا را کنترل
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کرده و تنهاا تاأ یر متغیرهاای تحقیق را مطااهعاه کنیم تاا دچاار خطاا ن شااریم .کاانات بر آن
برد که نبرغ تا جایی که به هنر قاعده میبخشاد از قراعد خاصای تبعیت نمیکند (کانت،
 )243 :1383و این قراعد نر را بهو سایلة نمرنهها (آ ار) تعریف میکند و دربارة تبعیت از
روشها و مطلق فرض کردن آنها بر آن ا سات که پ از و ضاع قاعده تر ساط هنرمند
نابغه در قاهب نمرنه (ا ر) ،در میان ارهان ترانایی که استعدادهای کمتری دارند ،نمرنهها
خرد شاان را به شاکل ان ضامامیتری تکثیر کرده و مکتبی از مقلدان را پدید میآورند و از
شیده ،ناروشمند ،بیقاعده و نامنظم ا سات ،ک ساانی
آنجا که روق ا صایل و نبرغ ،نااندی ا
که در این مکتب تعلیم میدهند و تعلیم میپذیرند ،منزهتی حقیر دا شااته و نتیجة عمل
آنها ک ساانی را بهوجرد میآورد که در نظامی روشمند از قراعد باقی میمانند .بنابراین
نبرغ و خالقیت با تفکر در قاهب روشهای معین و با پیروی مقلدانه نا سااازگار ا ساات.
نابغه را میتران فرد خالقی دان سات که از قراعد مرجرد فراتر رفته و خرد ،قراعد تازهای
را میآفریند .گادامر با این مطلب کانت که هنر را برا سااس نبرغ تعریف میکند ،مرافق
ا ساات ،وهی با منح صاار کردن مفهرم نبرغ در هنر مخاهف ا ساات .از نظر گادامر ،کانت،
نبرغ را از مختر عاان بزرگ و ج سااتجرگران در حرزة علم و تکنرهرژی دریغ میک ناد
درحاهیکه بهنظر وی ،آنجا که شااخ به دنبال ر سایدن به ورای چیزی ا ساات که
نمیتراند به تنهایی از میان آمرزش و کار روشمند بهدسات آید ،چیزی برای اههام مقرر
ا ساات و نه برای نتیجة روشمند ()Gadamer, 2004: 47؛ بنابراین از نظر گادامر،
خالقیت و نبرغ مستلزم فراتر رفتن از روش است .بنابر آنچه گفته شد:
 -1در ایادگیری ،روش ایا محترایی کاه از قبال وجرد دارد ،باه فراگیران آمرزش داده
میشرد .درحاهیکه خالقیت به معنای آفریدن محترا یا راهحلی تازه است که دیگران به
آنها د سات نیافتهاند .این بدان معنا سات که خالقیت م ساتلزم ارائة چیز تازهای ا سات که
شاخ خالق آن را نیامرخته با شاد ،بنابراین خالقیت امری یرقابل کنترل ا سات؛ زیرا
تنها زمانی میترانیم یك متغیر را کنترل کنیم که به آن دسترسی داشته و آن را بهطرر
عینی ب شانا سایم .در یادگیری میتران از کنترل ساخن گفت زیرا هم مر ضارعات حکمت
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نظری و هم حکمت ساازنده برای ما شاناخته شاده ه ساتند و این شاناخت مبنای ما برای
کنترل و جادا کردن تاا یرات این مفااهیم از پیش مرجرد باهعنران ایك متغیر ا ساات .در
رابطه با خالقیت اما پر ساش این ا سات که آیا ا ساا سااً قابل کنترل بردن خالقیت ،نقض
مفهرم تازگی نی ساات؟ خالقیت ،بر خالف یادگیری تنها زمانی خالقانه ا ساات که تازه
برده و برای ما از پیش شااناخته شااده نبا شااد .از سااری دیگر گادامر معتقد ا ساات که
هر شاامندی ان سااانی ،عملی و مبتنی بر پراک سای برده و در مرقعیتهای واقعی رخ
مید هاد و هر شاامنادی مررد م طااه عاه در آزمرن هاای مادادکاا اذی هرش و مرقعایت هاای
شی ،از آنرو که دربارة م ساائل واقعی نبرده و افراد شارکتکننده در این مرقعیتها
آزمای ا
از واقعی نبردن م ساائل آگاه ه ساتند ،نمایندة واقعی هرشمندی ان ساانی نی سات (گادامر،
.)106-104 :1396
 -2چرن در جرایان ایادگیری ،محترا در ارتبااط باا گزارههاای کلی (حکمات نظری) ایا
د ساترراهعملهای م شاخ صای (حکمت ساازنده) ا سات ،میتران بر ا سااس میزان مطابقت
پا ساااها با محترای آمرز شای ،دربارة اندازهگیری و در نتیجه میزان در سااتی پا سااا
فراگیران ،سااخن گفت .اما در خالقیت ،انتظار مطابقت پا سااا داده شااده و تعیین میزان
در ساتی پا ساا بر ا سااس محترا یا روشهای از پیش معین ،انتظار به جایی نی سات؛ زیرا
خالقیت م ساتلزم فراتر رفتن از محترا و روشهای مرجرد ا سات .از منظر گادامر میتران
مالک سانجش خالقانه بردن ایدهها پ از مطرح شادن آنها در مرقعیتهای واقعی و
شی را میزان متقاعدکننده بردن آنها از نظر جامعة متخ صا صاان آن
نه در شارایط آزمای ا
حرزه (تران گفتوگر با افق متخ صا صاان سانت علمی) دان سات و نه آزمرنهای نمرهای
مبتنی بر اندازهگیری کمی.
 -3در یادگیری میتران از روش سخن گفت اما خالقیت مستلزم فراتر رفتن از محترا
و روشهای مرجرد است .خالقیت در هحظهای رخ میدهد که تنها در همان هحظه از
جن بینش و شهرد برده و بعد از مطرح شدن ،محترایش برای دیگران به مرضرع یادگیری
تبدیل میشرد .بهعبارتی شهرد ،تجربهای مستقیم و دست اول است که برای فرد خالق
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رخ میدهد و هنگامی که آن را با استفاده از گفتمان مرجرد در آن حرزة علمی یا هنری
برای دیگران ترضیح دهد ،دیگران آن را شهرد نمیکنند بلکه آن را یاد میگیرند و شناخت
آنها از جن خالقیت نیست .بنابراین خالقیت فاقد سه معیار کنترل پذیر بردن ،تعریف
عملیاتی (تعریف یك متغیر بر اساس ابزار اندازهگیری) و تکرار پذیربردن است که مطابق
با روششناسی علم روانشناسی ،پدیدهها باید واجد این معیارها باشند تا بتران آنها را با
روش تجربی ،همچرن ابژهای عینی و در دسترس ،مررد مطاهعه قرار داد ،بلکه خالقیت،
اصیلترین نرع فهم برده و طبیعتی هرمنرتیکی دارد.
خالقیت از ديدگاه هرمنوتیکی

همانطرر که اشاره شد بر خالف حکمت نظری و حکمت سازنده ،حکمت عملی مربرط
به شناخت امر جزئی است .در حکمت عملی عقیده بر آن است که مرقعیتهای جزئی راتاً
متنرع و متفاوت برده و نمیتران این تکثر و تمایز مرقعیتهای جزئی را با ارجاع به قراعد
کلی بهعنران مصداقی از آن مفاهیم کلی شناخت .در واقع در حکمت عملی نمیتران از
طریق گنجاندن یك مصداق یا امر جزئی ،ریل یك مفهرم کلی (که روش رایج منطق
نظری است) به شناخت آن مصداق جزئی نائل شد .این روش در مررد حکمت نظری و
حکمت سازنده که مربرط به امرر کلی هستند ،معتبر است؛ اما حکمت عملی از منطق
دیگری که منطق عملی یا پراکسیسی است ،تبعیت میکند .در حکمت عملی ،شخ
درگیر در یك مرقعیت اخالقی یا سیاسیِ منحصر به فردِ جزئی ،فرری و فرتی است که
باید دربارة آن تصمیم بگیرد یا کاری انجام دهد و به سادگی نمیتران آن را مصداقی از
یك قاعده یا مفهرم کلی دانست .به دهیل اینکه این مرقعیتها مصداقی از امر کلی
نیستند ،نمیتران به شیرهای روشمند آنها را مطاهعه کرد .به تعبیر گادامر در این
مرقعیتها فرد با مرقعیت به گفتوگر میپردازد .این گفتوگر دیاهکتیکی است ،به این
معنا که فرد ناگزیر است به جای اینکه پیشدستانه آن مرقعیت جزئی را در ریل امر کلیای
که میشناسد ،بگنجاند ،به تفاوت آن مرقعیت جزئی با قراعد کلی ترجه کرده و بدین ترتیب
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با مرقعیت بهعنران مرقعیتی جزئی و متفاوت روبهروشده و مناسبترین تصمیم ممکن را
دربارة آن اتخار کند .گادامر این مفهرم از حکمت عملی را به حرزة فهم وارد کرده و فهم
را از جن حکمت عملی میداند .گادامر معتقد است که در عمل تفسیر یا فهم از آنرو
که هر کدام از ما در جهان و سنت متفاوتی پرتا شده و تجربیات ،آرزوها ،پیشداوریها،
فرهنگها و زبانهای متفاوتی داریم ،همة این عرامل ما را در مرقعیتی متفاوت از دیگران
قرار میدهد که به ناچار ،متناسب با مرقعیتی که در آن قرار داریم ،به فهمی از آن مرقعیت
دست مییابیم .گادامر در بح حقرق به نکتة بسیار مهمی دربارة طبیعت دیاهکتیکی فهم
اشاره میکند .خالقیت نیز نرعی فهم اصیل است که از منطق پراکسیسی فهم پیروی
میکند .در بح نبرغ ،گادامر برخالف کانت که نبرغ را منحصر در آفرینش ناروشمند و
بدون قاعدة آ ار هنری میداند ،معتقد است که خالقیتهای علمی و نرآورانه نیز از روش
و قاعده فراتر میروند .در خالقیت نیز افراد خالق هر رشتة علمی به فهم متفاوتی از
مرقعیتهای جزئیای که با آن روبهرو میشرند ،دست مییابند که ترضیحات و مفاهیم
مرجرد در آن حرزه برای فهم آن مرقعیتها کافی نیست .در واقع این کشفها نه در نتیجة
کاربرد روش که در ا ر درگیری بازیمندانه (بدون طرح و نقشة قبلی) و از میان گفتوگری
دیاهکتیکی بین افراد خالق و مرقعیتها و امتزاج ناگهانی افقها برای افراد خالق رخ
میدهد .هم در فرونسی گادامری و هم در خالقیت (که زیرمجمرعهای از فهم و در واقع
اصیلترین مثال آن است) ،فهم در نتیجة گفتوگری دیاهکتیکی و بازیمندانة فرد با مرقعیت
رخ میدهد ،خراه این مرقعیت فردی دیگر باشد و یا یك زمینة علمی یا هنری .بنابراین از
نظر گادامر کشف یا خالقیت و بهطررکلی فهم و آفرینندگی مبتنی بر روش نیستند و
آنگرنه که کانت میگرید و گادامر نیز آن را تأیید میکند ،روق اصیل و نبرغ ،ناروشمند
و بیقاعده است و کسانی که در نظامی روشمند باقیمانده و تأمل کنند ،منزهت حقیری
دارند؛ زیرا آنجا که شخ به دنبال رسیدن به ورای چیزی است که نمیتراند به تنهایی
از میان آمرزش و کار روشمند به دست آید ،چیزی برای اههام مقرر است و نه برای نتیجة
روشمند ()Gadamer, 2004, p. 44؛ بنابراین از نظر گادامر میتران بین آنچه باع
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ترهید دانش و محترا میشرد (فهم اصیل یا خالقیت) و بین آنچه فعاهیت روشمندانه در
رشتههای علمی یا هنری است ،تفاوت قائل شد.
اصول خالقیت از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر

با ترجه به مطاهب پیش گفته میتران اصرل ریل را بهعنران اصرل اساسی خالقیت از
منظر گادامر استنباط کرد:
خالقیت قابل يادگیری نیست اما قابل پرورش است

هماانطرر که بیان شااد در یادگیری ،محترا یا روش و د سااترراهعملهای از پیش
مرجرد به فراگیران آمرزش داده می شاارد ،اما محرر تمام بح های مربرط به خالقیت،
تازگی ا سات .فردی خالق به شامار میآید که بتراند به محترا یا راهحلی د سات یابد که
دیگران از قبل به آن د سات نیافتهاند .بر این ا سااس چرن محترا یا راه حل ،تنها زمانی
خالقانه ا سات که از قبل وجرد ندا شاته با شاد ،در آمرزش خالقیت چه چیزی را میتران
آمرزش داد؟ روشای که شارط خالقیت فراتر رفتن از آن اسات یا محترایی که قرار اسات،
تازه با شااد؟ همانگرنه که تر ضایح داده شااد ،گادامر معتقد ا ساات که قرة حکم از ارائة
اصلی که بتران عمل اندراج جزئی ،ریل کلی را در مطابقت با آن انجام داد ،عاجز است؛
زیرا قرة حکم برای پیروی از این ا صاال ،بااز ن ایازم ناد قرة حکم دیگری خرا هاد برد.
ب ناابراین از نظر گاادامر ،قرة داوری کاه نقش محرریای در حک مات عملی و خالق ایت
دارد ،قابل آمرزش نی ساات بلکه باید آن را مررد به مررد پروراند .منظرر از پرورش مررد
به مررد این ا سات که شاخ را در یك زمینه یا حرزة علمی یا هنری در مرقعیتهای
واقعی قرار گرفتاه و باه مرور زماان پ از هر مراجهاه باا مرقعایتهاای مختلف ،قرة حکم
وی پروردهتر می شارد .این به این معنا نی سات که فراگیر از راه تکرار انجام یك کار در
آن متبحر شرد ،بلکه به این معناست که در هر بار تجربه ،تفاوت هر مرقعیت و منحصر
به فرد بردن آن ن سابت به مرقعیتهای دیگر را درک کرده و متنا ساب با هر مرقعیت به
آن پاسا دهد.

خالقیت به مثابۀ فهم اصیل و داللتهای آن برای ( ...محمد جابری نصر و 167 )...
خالقیت توانايی عمومی نیست بلکه توانايی اختصاصی است

یکی از اقتضائات پذیرش دیدگاه گادامر در مررد پرورش مررد به مررد حکمت عملی
این است که فرد در یك حرزة تخصصی با مرقعیتهای مختلف و متفاوت روبهرو شده و
تالش میکند که در هر مرقعیت با تمرکز بر اقتضای مرقعیت ،تصمیمی مناسب اتخار
کرده و از پ آن مرقعیت برآید .در نتیجة این مراجهة مررد به مررد و پرورش قرة حکم
است که افراد در مرقعیتهای نامعین میترانند ،درکی متناسب و پاسخی خالقانه برای
مسائل پیش رویشان ارائه دهند .مطابق با دیدگاه گادامر دربارة نبرغ ،در فقدان بصیرت
عملی در زمینهای خاص ،دانش تخصصی گسترده در آن زمینه میتراند به سدی بر سر
راه خالقیت ،تبدیل شرد .بنابراین خالقیت ترانایی عمرمی نبرده بلکه در یك حرزة خاص
اتفاق میافتد .شاید یکی از مهمترین نقدهایی که بتران به آزمرنهای خالقیت وارد ساخت
این است که این آزمرنها خالقیت را به مثابة صفتی عمرمی در نظر میگیرند ،حال آنکه
خالقیتها اهباً در یك حیطة خاص شناختی رخ میدهند .بنابراین مطابق با تعریف گادامر
از فرونسی و نبرغ ،خالقیت ،تراناییای اختصاصی است.
خالقیت قابل سنجش نیست

اشاره شد که سنجش دربارة حکمت نظری و حکمت سازنده که مرضرع یادگیری
هستند ،صادق است؛ زیرا از قبل معیاری (خراه محترا و خراه دسترراهعمل) وجرد دارد که
میزان اندراج یا مطابقت پاساهای فراگیران را با آنها بسنجیم .اما در خالقیت از آنجا که
محترا یا راهحل خالقانه باید تازه باشد و در نتیجه معیاری از پیش مرجرد ،جهت مطابقت
پاسا خالقانه با آن معیار ،آنگرنه که در یادگیری مطرح است ،وجرد ندارد ،امکان سنجش
و اندازهگیری میزان مطابقت ،ناممکن است .سنجشناپذیر بردن خالقیت به این معنی
نیست که نمیتران دربارة ارزش ایدههای خالقانه سخن گفت یا آنها را ارزیابی کرد؛ بلکه
به این معناست که نمیتران برای ارزیابی ارزش ایدههای تازه در هر حرزه ،میزان مطابقت
آن ایدهها با محترا یا روشهای مرجرد در آن حرزه را مالک داوری قرار داد ،زیرا در
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اینصررت ،امکان فراتر رفتن از وضع مرجرد در آن حرزة خاص ،میسر نخراهد برد؛ بنابراین
در اینجا به جای معیار مطابقت از متقاعدکننده بردن و سردمند بردن ایدهها سخن به میان
میآید که بدون شك مستلزم گفتوگری فرد خالق با متخصصان آن حرزة علمی و ترافق
دربارة میزان سردمندی آن ایده است .این بدین معناست که هر ایدة تازهای خالقانه نیست
و تنها نرآوریهایی خالقانه بهشمار میآیند که بترانند با افق دید متخصصان آن حرزة
خاص ،گفتوگر کرده و مررد تأیید آنها قرار بگیرند.
داللتهای ديدگاه هرمنوتیکی خالقیت برای تعلیم و تربیت

17

هدف تعلیم و تربیت

به زعم پژوهشگران پژوهش حاضر میتران از منظر هرمنرتیك گادامر ،هدف تربیت
را حقیقتجریی دانست .کل فلسفة گادامر را میتران جستوجر برای حقیقت دانست.
حقیقتی که مهمترین ویژگیاش آشکارشدگی است .آشکارشدگی به این معناست که
حقیقت هیچ وقت ،تمام و کمال ،خرد را نمایان نمیسازد ،بلکه هر فردی متناسب با افقی
که در آن قرار دارد ،میتراند بخشی از آن را ببیند .از این منظر هر کدام از ما همراره به
فهمی از حقیقت و نه خرد آن دست مییابیم .مطابق با این دیدگاه میتران هدف تربیت
را پرورش انسانهایی دانست که حقیقتجر برده و حقیقت را منحصر بهخرد یا سنتی که
در آن میزیند ،نمیدانند .این امر باع میشرد که افراد همراره به دیگران بهعنران کسانی
که میترانند جزئی از حقیقت را در اختیار داشته باشند ،نگریسته و با آنها به گفتوگر
بنشینند تا به فهمی فراتر از آنچه در اختیار دارند ،برسند .هدف ،پرورش افرادی است که
بترانند شرایط را سنجیده ،دالیل هه و علیه دیدگاه خرد را ارزیابی کرده و عمیقترین
پیشفرضها و باورهایشان را به خطر بیاندازند .روشن است که پرورش و تثبیت چنین
ویژگیهایی در دانشآمرزان ،تمهیدی برای تبدیل شدن آنها به افرادی خالق خراهد برد.

خالقیت به مثابۀ فهم اصیل و داللتهای آن برای ( ...محمد جابری نصر و 169 )...
نظام آموزشی

گادامر نقش محرری برای سنت ،زبان و بهطررکلی پیشداوریها در جریان فهم قائل
است .روشن است که بهویژه در کشررهای چندفرهنگی ،نظام آمرزشی متمرکزی که
بسیاری از تفاوتهای فرهنگی ،زبانی ،اجتماعی و حتی جغرافیایی را نادیده میگیرد،
نمیتراند برای تحقق فهم مررد نظر گادامر مفید باشد .بدیهی است که برای تحقق این
فهم ،برنامة درسی و محترایی مناسب است که بتراند این تفاوتها را به رسمیت شناخته
و امکان ارتباط محترای درسی با سنت و جهانی که دانشآمرز در آن زندگی میکند را
فراهم آورد ،زیرا هر فهمی ریشه در سنت دارد و سنت چیزی نیست که ما آن را برای خرد
انتخا کرده باشیم بلکه به تعبیر گادامر ما در سنت پرتا میشریم و از آن پ تقریباً
تمام افق فکری ما تحت تأ یر آن قرار خراهد داشت .نباید نقش این سنت را نادیده گرفت
یا به عمد تالش کرد که به زور برنامة درسی ،دانشآمرز را به سمت سنتی ،یر از سنتی
که در آن پرتا شده است ،هل داد .گادامر فهم را اساساً فعاهیتی گفتوگریی میداند و
معتقد است که گفتوگری اصیل تنها زمانی اتفاق میافتد که طرف دیگر گفتوگر با تمام
تفاوتهایش که ریشه در فرهنگ ،سنت ،زبان و تجربة زیستة او دارد را به رسمیت بشناسیم
و مطابق با افق فکریاش با او به گفتگر بوردازیم .پ نظامهای آمرزشی یرمتمرکز با
تلقی گادامر از فهم ،مناسبت بیشتری دارند.
تدريس

روشهای تدری متناسب با این دیدگاه ،گسترة وسیعی از روش تدری سقراطی تا
بح گروهی ،نمایشی ،گردش علمی و  ...را شامل میشرد .مهمترین مطلبی که در هنگام
تدری باید مدنظر قرار داد ،ترجه به فعاهیت بازیمندانة دانشآمرز و مجذو شدن وی در
فرایند فهم است .بهعبارتی تدری باید شرایطی را فراهم آورد که دانشآمرز را عمیقاً وارد
تعامل دو سریه با محترای درسی نماید .بهطرریکه دانشآمرز در جریان تدری همچرن
بازیگری که وارد بازی شده ،دائماً با جریان تدریسی که وارد آنشده ،تعامل کرده و با آن
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به گفتوگر بوردازد .فضای حاکم بر کالسها از منظر این دیدگاه باید فضایی باز باشد تا
دانشآمرز بتراند ،اظهار نظر نمرده ،دیدگاهها ،ابهامها و نظرات خرد را به راحتی بیان کرده
و افق فکری خرد را عرضه کند .این شیرة تدری باع پرورش روح پرسشگری و گفتگر
در دانشآمرز میشرد که خرد از پیشنیازهای خالقیتاند.
يادگیری

بر حسب این دیدگاه یادگیری مالزمهای با انباشت اطالعات در رهن دانشآمرز ندارد،
بلکه یادگیری تنها زمانی اتفاق میافتد که برای فراگیر ،درونی شرد؛ یعنی در جریان
یادگیری ،افق فکری فراگیر بهعنران یك طرف گفتگر به رسمیت شناختهشده و با افق
فکری معلم از یكسر و با متن از سری دیگر ،امتزاج یابد .در این برداشت ،یادگیری نه
تنها مستلزم همسریی تمام قد دانشآمرز با محترای تعیین شدة درسی نیست ،بلکه حتی
استدالل بر علیه محترا نیز به معنی حصرل فهم است .این عدم ترافق ظاهری به معنای
عدم حصرل فهم نیست زیرا در باطن حاوی نرعی ترافق است .ترافق بر سر به ترافق
نرسیدن .فهم و یادگیری از این منظر به معنای مذاکرة فعاالنه و تمام عیار با متن است
که گاه ممکن است در ظاهر به ترافق در معنای متداول و اوهیة این واژه منجر نشرد،
بنابراین در این معنا یادگیری زمانی اتفاق میافتد که دانشآمرز از حفظ طرطی وار
اطالعات فراتر رفته و بتراند محترای ارائه شده را فعاالنه نقد کرده ،سؤال بورسد و دربارة
ارزش پاساها به قضاوت بنشیند .بدیهی است که چنین فعاهیتهایی ،پیشنیاز هرگرنه
خالقیتی هستند.
برنامۀ درسی

برنامة درسی در ارائة محترا باید از ارائة مفاهیم علمی بهعنران حقایقی مطلق و
تغییرناپذیر و معرفی روششناسی علمی بهعنران تنها معیار و مالک علمی بردن ایدهها
اجتنا کند .برنامة درسی مبتنی بر فهم هرمنرتیکی گادامر راتاً با این سنتگرایی
محافظهکارانه و ترهید انبره مریدان و متدینان علمی در تعارض است .پ هدف برنامة

خالقیت به مثابۀ فهم اصیل و داللتهای آن برای ( ...محمد جابری نصر و 171 )...
درسی باید پرورش افردی باشد که بترانند آراء مختلف را بررسی کرده و دربارة آنها به
تأمل و تفکر بوردازند.
ارزشیابی

از منظر هرمنرتیك فلسفی گادامر ارزشیابی نه بهعنران مالک و معیاری برای ارتقای
دانشآمرزان ،بلکه بهعنران جزئی از فرایند فهم ،تلقی میشرد؛ نرعی از گفتوگر و ارزیابی
میزان ترافق بین معلم و شاگرد که از یكسر به خردفهمی و از طرف دیگر به جریان بعدی
گفتوگر جهت میدهد .بدین ترتیب سؤاالت نمرهای ،بسته پاسا و چندگزینهای از دیدگاه
هرمنرتیك گادامر ارزش چندانی ندارد .در مقابل ،ارزشیابی تا حد امکان ،باید شکل
انضمامی ،عملی و واقعی داشته باشد و در صررتیکه بهناچار ،ارزشیابی به صررت کا ذ-
مدادی اخذ میشرد ،نیز سؤاالت باید باز پاسا و انعطافپذیر برده و برای استدالل
دانشآمرزان و نقطه نظرات آنها اهمیت قائل باشد ،از متن کتا فراتر رفته و به جای
معیار مطابقت با عین مطاهب کتا برای فهم دانشآمرز از متن ،ارزش بیشتری قائل
شرد .این نرع ارزشیابی ،فضای گستردهتری را برای تفکر و خالقیت دانشآمرز فراهم
میکند.
فراگیر

مهمترین ویژگی یك فراگیر خر  ،خردانگیخته بردن اوست .از نظر هرمنرتیك
فلسفی ،انسان مرجردی تفسیرگر است یا مرجردی است که میفهمد .فهم ،ریشه در وجرد
انسانی دارد و انسان ،خردانگیخته است که میتراند بفهمد .فراگیر ،انگیزش خرد را از فرایند
فهم و هذتی که از او نیازی که به آن دارد ،دریافت میکند .گادامر برای رقشدگی و
جذ شدن در جریان فهم از تمثیل بازی استفاده میکند .همانگرنه که بازیگر هنگام
بازی صرفاً برای خرد بازی است که بازی میکند و آنچنان مجذو جریان بازی میشرد
که خرد را فرامرش کرده و بازی را زندگی میکند ،در فهم نیز فراگیر ،نیازی به انگیزش
بیرونی نداشته و این هنر معلم است که بتراند دانشآمرز را وارد بازی فهم یادگیری کند.
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روش تحقیق در تعلیم و تربیت

بهنظر میرسد مفروضههای مفهرم فرونسی گادامر را بتران مبنایی برای روش
اقدامپژوهی به حسا آورد .در روش اقدامپژوهی ،اقدام و پژوهش اصرالً در هم تنیدهاند،
هر کنشی یك پژوهش و هر پژوهشی نیز یك کنش است .در تعریفهای ارائهشده از
اقدام پژوهی ،تأکید بر عمل است ،اهبته ععمل .در اینجا به معنای کاربست مفاهیم نظری
نیست؛ زیرا عمل به معنی کاربست ،مستلزم پذیرش تقدم نظر بر عمل است ،در حاهیکه
در اقدام پژوهی ،اوهریت با مرقعیتهای عملی است .یکی از دالیل مطرح شدن روش
اقدامپژوهی ،شکاف بین نظر و عمل است .در اقدامپژوهی ،خاستگاه پژوهش ،مرقعیتهای
نامتعین و تعریف نشدهای است که معلم در کالس و در حین تدری با آنها روبهرو
میشرد .مهم ترین و اساسیترین گام در اقدام پژوهی تعیین مشکل است ( Dengler,
 .)Wilson, Redshaw, Scarfe, 2012: 1-7همة معلمان کم و بیش با این واقعیت
روبهرو شدهاند که در کالس درس ،مسائلی پیش میآید که مندرج ساختن آنها ریل هیچ
یك از اصرل از پیش آمرختهشده ،ممکن نیست .این مرقعیتهای عملی نامتعین ،همان
مرقعیتهایی هستند که گادامر در تعریف حکمت عملی به آنها اشاره میکند .در این
مرقعیتها در عمل ،سؤاهی برای معلم مطرح میشرد که معلم ناگزیر از روبهرو شدن با آن
است تا بتراند عمل تدری را بهنحر احسن انجام دهد .در فرونسی این پاسا قابل تعمیم
نیست و تنها برای خرد عامل (کنشگر اخالقی ،قاضی ،پزشك یا معلم) معنیدار است .در
اقدامپژوهی نیز تأکید بر این است که هدف پژوهش ،تعمیم دادن دادهها به جامعههای
آماری دیگر نیست ،بلکه چارهجریی عملی برای فرریتی است که مرقعیت ،ما را با آن
روبهرو میسازد .گادامر در فرونسی معتقد است که تصمیمگیرندة نهایی و مرجع اصلی
تعیینکنندة مؤ ر یا مفید بردن کاری که انجامشده ،شخ کنشگر است .در اقدامپژوهی
نیز شخ معلم در مقام پژوهشگر ،معنیدار بردن یا نبردن و تأ یر یا عدم تأ یر اقدام
صررت گرفته را تعیین میکند .این قضاوت نه بر اساس دادههای آماری و مقایسههای
میانگینی که بر اساس قرانین حکمت عملی و تصرر معلم از آنچه ارزشمند است ،صررت
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میگیرد ،زیرا عقرة حکمی که در مرقعیتهای عملی الزم است بیش از آنکه تابع
عینیسازی باشد  ، ...تابع نرعی هشیاری است که میتراند از عهدة مرقعیت و درک آن
برآید( .بهشتی .)28 :1389 ،بنابراین میتران روش اقدامپژوهی را روشی متناسب با مفهرم
فرونسی گادامر و به تبع آن فهم که به زعم گادامر از عمل و برای عمل است ،تلقی
کرد .در جدول  1ویژگیهای مشترک فرونسی و اقدامپژوهی را بهطرر خالصه نشان
داده شده است.
جدول  .1ویژگیهای مشترک فرونسی و اقدام پژوهی
فرونسیس
برخاسته از عمل و برای عمل است
روشهای نظری و خطی را برای حرزة عمل،
ناکارآمد میداند
اعتقادی به معرفت قابل تعمیم ندارد
در هر مرقعیتی ،همان مرقعیت را مرضرع مراجهه
میداند
قضاوت شخ درگیر در مرقعیت را پایه و اساس
هرگرنه تصمیم میداند
معرفت را محصرل دیاهکتیك،گفتوگر و مراجهة
عامل با مرقعیت میداند

اقدام پژوهی
برخاسته از مرقعیتهای عملی و با هدف فهم و
یا حل مشکالت عملی است
نظریهها و روشهای نظری مرجرد در هر رشته
را برای عمل ناکافی میداند
قصد ندارد که نتایج تحقیق خرد را تعمیم دهد
نمرنهگیری تصادفی نکرده و با نمرنههای واقعی
مشارکتکننده در هر مرقعیت ،در ارتباط است
مؤ ر یا نامؤ ر بردن اقدامات نه از طریق مقایسة
آماری بلکه وابسته به نظر و ارزیابی مستقیم
پژوهشگر است
پژوهش بر مراجهه و درگیر شدن دیاهکتیکی و
انعطافپذیرِ فرد و مسأهة تحقیق مبتنی است

نتیجهگیری
گادامر فهم را محرر کار خرد قرار داده ا ساات .گادامر فهم ا صایل را عملی از جن

174

حکمت و فلسفه  ،سال  ،16شمارة  ،61بهار 1399

حکمت عملی انگا شااته و معتقد ا ساات که عمل فهم ،خطی ،روشمند و قابل پیشبینی و
قاابالکنترل نبرده بل کاه فراینادی دایاهکتیکی و باازیمناداناه ا ساات .رویکرد هاای کنرنی باه
خالق ایت ،خالق ایت را پاد ایدهای قاابال انادازهگیری و تراناایی عمرمیِ قاابال آمرزش ،تلقی
میکنناد کاه باه صااررت تجربی قاابال برر سای ا ساات .در پژوهش حاا ضاار باا تکایه بر
ه ساتی شانا سای فهم گادامر ،نقدهایش به روش و تلقی وی از هر شامندی و حکمت عملی،
تصاریری هرمنرتیکی از خالقیت ارائه شاد که براسااس آن ،خالقیت ،فاقد ساه معیارِ کنترل
پذیری ،تعریف عملیاتی و تکرارپذیری ا سات .بنابراین قابل برر سای به اشیرة تجربی نبرده
و پاد ایدهای هرمنرتیکی ا ساات .از این منظر ،خالق ایت ناه تراناایی عمرمی کاه تراناایی
اخت صاا صای ،یرقابل اندازهگیری و آمرزشناپذیر ا سات که باید از راه پرورش مررد به مرردِ
قرة ق ضااوت در یك حرزة اخت صاا صای ،پرورش یابد .مطابق با این دیدگاه ،هدف تعلیم و
تربیت ،حقیقتجریی ا ساات .نظام آمرز شای یرمتمرکز بر نظامهای آمرز شای متمرکز
ارجحیت دارد .تدری  ،ماهیتی ارتباطی داشته و شامل طیف وسیعی از روش تدری هایی
است که بترانند دانشآمرز را فعاالنه درگیر مرقعیتهای آمرزشی نمایند .یادگیری ،رسیدن
دانشآمرز به ترانایی مذاکره با متن ا ساات .دربارة محترای برنامة در سای در این دیدگاه،
محدودیتی وجرد ندارد ،م شااروط به اینکه برنامة در سای ،پدیدهای پریا تلقی شاارد که
میتران به بیش از یك فهم معتبر از آن ر ساید .ارز شایابی در این دیدگاه باید شااکلی
ان ضامامی ،عملی و واقعی دا شاته با شاد .انگیزش مررد نیاز فهم ،درونی برده و از اح سااس
ر ضااایت درونی فرد ساارچ شاامه میگیرد و روش اقدامپژوهی ،بیشترین منا ساابت را با
هرمنرتیك فلسفی گادامر دارد.

پینوشتها
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creativity

1

Multifactorial

2

Kaufman

3

Divergent Thinking

4

Understanding

5

Hermeneutics

6

Dasein

7

Event

8

Application

9

Historical

10

Effective history

11

Linguistic

12

Self-Forgetfulness

13

I-lessness

14

Universality

15

Logos

16

Education

17

فهرست مناب

ار سااطر ،طاهی  .)1381( .اخال نیکوماخو

جلد  ۱و  .2ترجمة اسیدابراهقا ساام

پررحسینی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

به شااتی ،محمدر ضااا .)1389( .در

گفتارهايی دربارة حقیقت و روش (جل ساة
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تهران :انتشارات هرم .
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