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چکیده

 یاربس یمفهوم ینا در عین حال،شود. یم یاد یکمویستدر قرن ب یو اقتصاد یاجتماع حولت یدعنوان کلبه یایندهفزا شکلبه از خالقیت 

در  یتخالق یساخت فرهنگ یمقاله به بررس ینظاهر شد. ا یسیانگل در زبان اسمیک عنوان  به 1۸75 بار در سال یناولکه  مدرن است

 هایبرهه درکه  داندیم یایدها مثابهبلکه به  ی،انسانمعیّن  ییتوانا یا یژگیو یکعنوان را نه به یتخالق دازد وپریها میدها یختار چارچوب

 یهارا از مدل یلتحل این مقاله بسترشود. یم یدارپد ،تعلم، تجارت و ملّ  یاست،س یهاگفتمان متشکل از یخی،خاص تار

 را برجسته سازد یبودن مفهومیخی تار تا کندیند، دور ماهخالق تسلط داشت ملع یقاتتحق ةبر حوز یسنت به طورکه  ایشدهانگاشتهیعیطب

 .شودیم یتلق یختارفاقد  که معموالً

 

 ةکلم مثلد که نوجود دار یسیانگل در زبان اسم کمیتعداد 

این د. نکرده باش یجادا یوقفه خوبیب چنین عمومیت «یتخالق»

 و هاهنر متون تخصصی بین درپراکنده  ینده،فزارزی طبهکلمه، 

اطالعات، آموزش و  یورناف ی،بازرگان یریتعلوم، صنعت، مد

 شأمن» ی،رشد اقتصاد ید. آن را کلشودفت مییا حکمرانی

ثروت و  تولید» در «لب اصلیق»و  «یرقابت یتمز ةنندکیینتع

در  یموضوع چنینهمخالقیت  1اند.خوانده «یاجتماع ینوساز

 شکلیبه  که در آن، است یعلوم انسان اتمطالع یبرا حال رشد

 کاتبم در تر از همهشاخصها، ها و رشتهحوزه بیندر  یندهفزا

خالق )شامل اعمال  یاخالق  یعصنا یِارشتهیانمجدید 

(، یای، تولید و نویسندگاز قبیل هنرهای رسانهتر نوپا ایهرشته

نسانی اعلوم » گفتاردر  متداول، یعلوم انسان یاصل یاندر جر نیزو 

 2شود.به کار گرفته می ،«نوین

 ت،یبه خالق عنایت یر دراخ یش ناگهانیبا توجه به افزا

 ی،فرهنگیخی از منظر تار یت،خالق یدةآور است که اتعجب

. گرچه کمتر از حدی که باید بررسی شده است چنانهم
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از  ـ ی راو متنوع یغن بذرِ متون تخصصی یتْخالق تمحصوال

شان ـ آثار هم افراد خالق و المانه، هم دربارةجمله مطالعات ع

 ییمحصول نها یبه بررسمعطوف  آثار ینا یشترب رویانده، اما

اند، نه آن در گفتمان جریان( و شدهتکمیل یهنر ئ)ش یتخالق

که مفهوم  ی، در حالاز سوی دیگرخود ایده یا فرایند تولید خالق. 

 شناختی،زیستیو حت یشناختروان یک صفت عنوانبه ،تیخالق

 ینشده، ا بدل یدر علوم شناخت یدشد ةمورد عالق یبه موضوع

مدرن،  خاص به طوراز آنچه  معموالً یتخالق به یعلم یکردهایرو

 تشکیلدر  یاسی است،س یقاًعم ،و در واقع یخیتار ی،فرهنگ

 3کنند.پوشی میچشم موضوع تحقیق خود

تاریخ  یت شایدخالق ةکلمگویاترین خصوصیات از  یکی

در  معنی اسمِ یکعنوان بهد. این کلمه، ظهور آن باشدیرهنگام 

 ظاهر شد؛ سپس 1۸75ار در سال زبان انگلیسی، نخستین ب

گرچه ریموند ویلیامز  4سده بعد به استفادة عمومی راه یافت.نیم

در فرهنگ  توانمیگفتمان را  ینا استدالل کرده که دودمان

 یلیامزو ،مثال یبرا ـ سراغ گرفت به این سو، از رنسانس یی،اروپا
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 دیا یسیانگل یسندگاننو نخستیناز  یکیعنوان  به یراز شکسپ

 گیرد ـمیانسان به کار  یلتخ مورد را در لفظِ خلقتکند که یم

 :بود یمنف در معنایی عمدتاً ،مکبث از قول رای نقلب ین،اما ا

قوامِ  5.«زدهای دروغین، زادة ذهنی تبخنجری خیالین، آفریده»

این  مدرن یکه در معنا و مولد، مثبت معنایبه  یل،مفهوم تخ

دشوار از قرن نوزدهم  بلق یجرا یعناهر م در ه تنیده شده،کلم

به قول ساموئل  یا معنایی خوار و منفعلبه  یل،و تخ است؛

در  یکگفتمان رمانت پیدایش، تا زمان «قوة آواره»جانسون، 

 مسلطگفتمان  تا حد خیلی زیادی های پایانی سدة هجدهم،دهه

 ۶بود.

و  یدترجد یتگفتمان خالق کند کهیمقاله استدالل م ینا

 یلیامزو پرنفوذ شدیداً از شرحِاست که  چیزی از آن تریدهیچپ

 ،آن بنا بروجود دارد که  مفاد محکمی ین،بر ا افزون. آیدبرمی

عنوان محصول گسترش به ید از منظر تاریخی،با یلیامزمتن و

 19۶0و  1950 یهادهه خالل در یتگفتمان خالق پرشتاب

 بزرگداشت پیدایش ددرصد که یعنوان اثربهیعنی،  خوانده شود؛

 ،«یماز آن خرسند باش یدما با» یلیامز،که به قول و ی استمفهوم

انداخته آن  هاییشهبه کاربردها و ر یانتقاد ینگاه طوری کهنه 

که  کندرا برجسته می هاییروش چنینهم ة حاضرمقال 7.باشد

، خالق یعصنا یدةپد ینةدر زمگرفته صورت یرِمطالعات اخ

به  ینده،کمال فزا به مثابه ،را یفرهنگتاریخی  یتروا چنانهم

است  یزیچ یی،هاگزارش چنیندر  یت،. خالقاندکشیده یرتصو

قبل از تصور یا درک این و هم  ی،گذارنام پیش ازهم  انگار، که

به  یلیامزو یخیتار یتمثال، روا رای. بشته استوجود دا ،مفهوم

 به طور زدنی،لمثاندگان یسنو یبرخ ،که در آن ای استگونه

 «یکنزد یاربس»طور که هست به شناخت خالقیت آن ی،متوال

 بصیرتیبی ین، انزدِ نِگوس و پیکرینگ یراً،و اخ ۸شوند؛می

که فقط در اواخر قرن  یبه طوربا مقاومت همراه شده،  یفرهنگ

 .9«یدنام چنینصراحت به توان خالقیت رایم» است که نوزدهم

 یعصنا یاتِروااخیر از  این انبوه هک یستن ایدر شیوهفقط  مسئله

سال  یس درکه  طوری، آنفرهنگ نگارییختار تحوالتِبر خالق 

 ةبه ارائ یل)تما پوشندعمل شده، چشم میبحث و  گذشته

 ی نامنقطعخطوط بادر آن  هایدهکه ا ها به سبک منسوخ،یتروا

 یتالش شوند، ضمنیمنتقل م نفر بعدیبه « مرد بزرگ» یکاز 

 یامخاطب،  سئلةکردن با م پنجه نرم و دست برای اندک

بلکه در  ؛هنرها(دنیای ماورای ا در هآن ییمنشأ ادعا یجووجست

ر د« پیدایش یهااسطوره» یا یشرو به افزا یاتِروا ینا عین حال،

توانست یکه م یفرایند هاییدهو ا ی جایگزینهایمحذف پارادا

 .دارند تأثیر، تر باشندسازنده ربخشی به مباحث معاصبرای آگاهی

در  خصوصبه ،عمل یخ،تار یه،نظرخالقیت:  ،راب پوپ اثر

از آن  ایخالصهکه ، «یتخالقتاریخی  یفتعر» ش با عنوانفصل

خالق  یهامشارکت ینةدر زم یتانیاپارلمان بر یتةمتعاقباً به کم

 بعضی گنجاندن رغمبه 10دهد.، مثال جالبی به دست میارائه شد

، فقرات یاها متشکل از فهرست باب روز در کتاب، ینظر هایفصل

در آغاز و  که ییهابخش برانگیز درهای تا حدی تأملداللت و

 ،«پایان از پس ...»و « از آغاز پیش ...» یعنی آیند،پایان اثر می

را ش منابع یخط یهااستدالل یباًتقر یختار بابفصل پوپ در 

ر تبارشناسی واژه، با ب دقتبه معموالًه ک کند،یتکرار م موموبه

 اثر هاکلیدواژهو  آکسفورد یسیانگل واژگانفرهنگ  استناد به

کند که یاستدالل م یلیامزو ،رو ین. از ااتکا دارند یلیامز،و یموندر

 یدکأت» تاریخِتا عصر مدرن، قرون وسطی  از یتخالق یختار

]طی کند که یم و پوپ بازگو 11است «انسان یتبر فعال یندهفزا

 انسانی ازحس »یک بود که  «منقطعو  یجیتدر»روندی[ 

 12خزید.« کردنخلق» ةکلم یمعنادرون به  «عاملیت

واقع به کند،یم یفتوص« منقطع»خود را  یخاگرچه پوپ تار

 ؛مخل باشد یا منقطعوجود دارد که  تر چیزی در روایت اوکم

 هاییو تداع« ترقطعی بسیار» هایوربطخط ،که در آن یتیروا

و  هاة راهشده است، و هم یجادا وندر طول قر «حکمستم»

 .13شوندیم ختماوج در زمان حال  ةبه نقط آرامیهها بارجاع

 یختار ینبرا  یک به یک تناظریپوپ  بحثکه  طوری چنینهم

تا آنجا  ؛ساز استگیرد مسئلهیم فرضیشپ یدها یخکلمه و تار

از  شواهداز استخراج  عبارت باشداو روش  رسدیکه به نظر م

. منابع چاپی آنها با یقو تطب آکسفورد یسیانگل واژگانفرهنگ 

تاریخی -توضیحات روشنگر ناچیزی دربارة بافت فرهنگی

 تشکیک در یبرا یتالش یا کند،یکه او استفاده م شواهدی

را تشکیل  آکسفورد هایگزینش مبنای ای کهیشناسروش

وجه  ینپوپ به بهتر اثر یذات ایراد یت،در نها د.دهد، وجود دارمی

 پروژةکه پوپ  طوری شود؛ یعنییفصل خالصه م این در عنوان

داللتی آرمانی  و کند،یم آغاز «یتخالق یفتعر»خود را با هدف 

را  ییمنشأ ادعایک  در ادامهکه  نهدیم پیشدر زمان حال را 

 14 .سازدیمبر در گذشته آن یبرا

 هب خالق یعصنابر  یجان هارتل ةشده در مقدمیمترس یختار

 یخیتار یتروا ،مورد یناگرچه در ا ؛ستمبتال یمشابه مشکالت

در  15کند.عزیمت می حضیضاوج بلکه به سمت  ةنقط یکنه به 

بارة در ،ل، مورخ هنررِجان بَ  گذارتأثیر تحقیق از یهارتل نمونه، ینا

 یدةانقطة ثقل  تاد کنیقرن هجدهم استفاده م یتانیاییبر نقاشی

 گفتمانی 1۶.ی قرار دهدمدنگرایی نساندر گفتمان ا یت راخالق

ه ب کوشدمی یر هارتلاث شده وشناخته  یاشراف یا که اعیانی

آن را در »و  اش سازدیت وارونهخالق از «بازتعریف هدف»منظور 

های تجاری معاصر قرار دموکراسی هاییتبا واقع تریکتماس نزد

 اصطالحی عنوانبه« خالق» ةکلماز  ی،هارتل یخر تارد 17«.دهد

... مند از یارانه یا پشتوانة مالیبهره یِعموم یمرتبط با هنرها»

« ینولدزر جاشوا رو سِ  یفتسبرشَ ارلِ نظیر یافراد یتمورد حما

 ینولدز،هنر ر یةکه در نظر دهدیم یح. او توضشودنام برده می
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و  یاخالق یهاارزش ةاردرب ی راانتزاع هاییدها ینقاش»

مجموعة »در  یدبا ین،و بنابرا ،«کندیمنتقل م یمدن هاییلتفض

 ینبه هم ی،هارتل ةبه گفت 1۸د.گنجانده شو« ابزارهای حکمرانی

سسات ؤم» قالب در هرچه بیشتر قخال یاست که هنرها یلدل

 گردآوری« مردم یآموزش مدن یبرا هایها و گالرموزه ی،ملّ

 ابتذال»که  کندی استناد میشفتسبر گفتة ینا بهی . هارتلندشد

 طبعِ مدنی، فاضالنه خارج از» توانستیکه نم ،«یتبشر محض

های چوبه همچون اصالحگری عیاناچنین » در طلب، «کند رفتار

ضد  ةبر جنبو بدین ترتیب  ایستاد؛« شچشمان پیش دار

 :ردیگیم یجهو هوشمندانه نت کندیم یدخود تأک بحث گرایبهنخ

یک دموکرات یداریهسرما که] یندهفزا یتوار، حاکمبرده اطاعتِبه جای 

و آنها از  شد؛داده میآموزش  «ابتذال بشر»به  خودداری یدبا ،[است

آن را ر، هناز دار، بلکه  هایه، نه از چوب«گراصالح اعیانِ» یقطر

 19.آموختندمی

او  که شودبه ترتیبی نشان داده می یهارتل بحث در حضیض

 یاجتماع نظارت یا یاز قدرت انضباط یشکل در حکمهنر خالق را 

 یکشکل کالس ثالً در)م حضیضمتعاقب دهد. اما یقرار م

و  کند،یشروع به ظهور م واضح گیرچشم یک منحنیداستان(، 

و عزم تا به اوج  رودیم یشبحران پ گذر از آرامیبه یة بحثبق

 ختم شود، که در «(هدف بازتعریف» ی،به قول هارتل یا) راسخ

 ةخالق که در ادام یعصنا خط مشی بخش ازبینی خودتحققیشپ

 .ه موجود استکتاب آمد

 سازمسئله یقاًشده، عم یانهرچند به اختصار ب ی،هارتل یختار

شمول ل را جهانرِ بَ بحث او که ایطریقه یلبه دل کمدست ،است

ی مدن گراییسان انبا زبانِ یخیتار خاص یک پیوند ؛ یعنیکندیم

 ینةجدا از زم سرهیک ی،انتزاع آرمانیبه را و آن  گیردرا می

ل رِ بَ بحث، او به بیان خالصه. دهد، تعمیم میآن تبیین یخیتار

 ی،مدن گرایینسان. اکندعاری می یختاراز و هم  یارا هم از جغراف

هانس  که نگاری،یخاز تاربرگرفته  ستی ا، اصطالحرویبه هر 

 یفتوص یبرا یستمدر ربع دوم قرن ب ی،آلمان خمور ،بارون

دورة  در فلورانسِ یاسیو س یاجتماع هاییدهاز پد یامجموعه

 جِی. جی. اِی.در کار  در ادامهاصطالح  ین. اوضع کردرنسانس 

یج، اخذ شد، مبریک مکتبمورخان ینر، اسک ینپوکاک و کوئنت

قبل  یکایآمر ةاردرب ییهابحثبه  یجتدرآثار آنها به طریق که از

. یاسی، راه یافتس ةفلسف به آثار هانا آرنت یقو از طر ،انقالب زا

 یشکل در اشاره به ،عمومی استفادةدر یی مدنی، گراعبارت انسان

از آن به که  شوداستفاده می یبرالیسمیبا ل یدئولوژیکا تقابلاز 

بیر شده تع خواهی روشنفکرانهفزون یا افسارگسیخته ییفردگرا

شکل خاص یک به  ایاشاره عنوانبه نه ین درک از آن. بهترتاس

(، بلکه یگارشیال یا یکخواه، دموکراتیحکومت )مثالً جمهور

به یاد را  یو فرهنگ یاسیس عنوان گفتاری است که یک اوضاعبه

به « آزادی» ،فعال که در آن یِاز شهروند یمدلآورد؛ یعنی می

 هاییلتفض ی توسعةبرا انشهروند مثابة آزاد بودنِ )ایجابی(

، برخالف شودتوصیف می در جامعه کتمشار یقاز طر شانیذات

از  یتمصون از آن به( که سلبی) یآزادکالسیک از  یبرالِل یدةا

 یرتعب خواهندیم چهانجام هر یشهروندان برا اختیارمداخله در 

 رسدبه نظر می یگفتمان ضرور شدن اینعملی ی. براشده است

 ؛ یعنی این گفتمانشود فهم یخیتار به طور گرایی مدنینسانکه ا

اشکال  ینا ،که در آن آوردبه یاد میرا  ایاز یاد رفته ةگذشت

ز رُ  یکوالسن ،رو ین. از اندوجود داشت واقعبه یشهروند از تریغن

 گرایانةنسانا یاتادبدر  ضمون محوری،کند که میاستدالل م

منطق  یقاز طر نی این ادبیاتیع ؛آن است «یکلحن تراژ» ی،مدن

که  یشهرونداین » یدگویکند که به ما میعمل م ینوستالژ

 یلو اص یشکل واقع ینا ی ازتوخال ستةپویک صرفاً  یمامروز دار

 20«.است

واکنش عنوان یک هب ی نزد هارتلیمدن ییگراانسان یادآوریِ

زه به او اجا یراتوجه است، ز جالبجذاب و  «یتخالق»به گفتاری 

و  پیوند دهد، زوال رو به یتِاشراف یدةرا با ا «یتخالق»دهد یم

و هم  یت را بازیابدهم خالق ترفندی گفتاری، یقسپس، از طر

 یکه در آن موانع اشراف را در قالبی جدید، گرایینسانا ینوع

د. نشویم یگزینبازار جا آزادِ یبا باز یموروث یازاتو امت یطبقات

ی شود با این تلق نامتعارفممکن است  یحت ین حرکت گفتاریا

 یعصنادر  یکآکادم تنها شخص ی به هیچ وجهکه هارتلتذکر 

 یر، تِبرای مثالکند. یم برقراررا  روابطی ینکه چن نیستخالق 

خودِ این بلکه خالقیت،  این بوده که ایدةبه دنبال نه تنها فلو 

 یت،قخالچرا که  کند؛ «یعلوم انسان»مفهوم  جایگزین کلمه را

انبانی از  بارِ است که ییگراانسان»از  یدینوع جدبه بیان فلو، 

 یاما برا 21.«گرایی لیبرال را نداردهای پیشین انسانشکل

 الزم استوضوح به ی،هارتل بحث یخی درتار یبازگشت به ادعاها

 را داشت شفتسبری مثالِاَحمایتِ  که ذوقی جمهورِاذعان کرد که 

 به طوربود.  یکدموکراتیشاپ ر عین حالد ، امایردموکراتیکغ

 دولت رفاه یا یهمگان أیحق ر هیئتِ در  یخالصه، دموکراس

 ییگراانسان»و  «یتخالق» کلیدی اصطالحات حتی اگر از -

 یستتا دو عمالً -بگذریم  اوست بحث نقطة اتکایکه  «یمدن

 .ندابداع نشد بعد از آن همسال 

در تالش  یکرینگ،و پ نگوس ،در واقع ،پاپ و ،فلو ارتلی،ه

 یبرا یبستر عنوانیت بهخالق یختار« هدفِ بازتعریف» یبرا

 نوشتنِ  ةوسوس یمخالق، تسل یعخود از صنا خاص هایخوانش

 اشخاص هک یکردیرویعنی  شوند؛یم گذشتهبه از حال  یختار

 ی معاصرهاآرمان« جلودارانِ» یا «پیشروان»به عمالً را  یخیتار

 ینجاا مشکالت در .گذاردآنها را کنار می یکلهب یا کندیم تبدیل

 یست،ن و تقدم امرِ مؤخر پریشیزمان سنتیِ  ایرادات تاریخیِصرفاً 

 گوناگونی ،آن درکه  ادغام ]مفاهیم مجاور[ نیز هستبلکه 

 ی،انسان« ساختنِ» هنر، فرهنگ و مفهومِ ةدربار هایدها یباورنکردن
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 

 ین. به همشوندذاشته مییافته، کنار گتحقق  ونکه در طول قر

بلکه  تبیینی، یا یانتقاد هاییختارعنوان به یدنبا آثار ینا یل،دل

 یدر نظر گرفته شوند که برا« ی پیدایشهااسطوره»عنوان به

 یندر بهتر یا،)خط مشی نهادی خاص در زمان حاضر یک  یجترو

از  یمقاله بخش ین. اشوندمی طراحی (بررسی جوانب آنحالت، 

دهد؛ و به این چالش پاسخ می است که یبزرگتر حقیقطرح ت

با کوشش  که هِیدن وایت اخیراً از آن دفاع کرده،این کار را، چنان

به حال حاضرشان، به روابط »برای بازگرداندن رخدادهای گذشته 

با امتناع از  فقط 22دهد.انجام می« پویای آنها با شرایط امکانشان

معاصر از  هایزیابیبر اساس ار یخیتار هاییتروا یدتولة تل

هایی کاوش شیوه شود تافراهم میامکان  ینا مفهوم است که

 یا عملهنر  ةمتفاوت دربار یاربس هاییدها شوند که در آنها،

 یبرا ریشه دارند، ممکن است در گذشتهش، که نگار

 ینده استفاده شوند.آ بازنگریِو  بخشیآگاهی

 تاریخ مختصری از هنر غیرخالق

است  آن یهنر عمل یخیِتار ةمرتبط با مطالع مسائلاز  یکی

 در واقع تاالر یا ی،گالر یاموزه یدفام سف یدر فضا یکه وقت

در  ،هستندجا همه آثار چاپی روی میزِ پذیرایی که یا ی،سخنران

زمینة  شود،تأمل می« هنر» به مثابة یخیتار باب مصنوعات

مثالً  ی کهبه طوررود؛ فرهنگی تولید اغلب ندانسته از بین می

ای نگارهچهره یا، اندصفحة محراب منقطع شده از گانی کهفرشت

 یدر فضا مادی به طور، از جنب خزانة شهری جدا شده استکه 

 یمتفاوت برا یاربس نظامی در یننماد شکل و به یشگاهی،نما

ین ا یامدپشوند. بندی مییرشِ هنر مجدداً مفصلو پذ آفرینش

ها نظام مدرن هنر یهااست که ارزش آن جددبندی ممفصل

 ین قبیلا ةکه هم کنندیعمل م ینامرئ یاریعنوان معبه معموالً

 .شوندیم یرتفس یاقضاوت بر اساس آنها  یاءاش

 با معنای معادل هیچ لفظیباستان  یونانمثال، در  یبرا

« تِخنه»هنر  یبرا یونانی واژة ؛وجود نداشت« کردنخلق»

(techne) بر  چیزها،ساختن » یا« ساختن»که معموالً به  بود

از مدرن  یدةاها، برخالف یونانی 23.شودیترجمه م «عدقواطبق 

 نتایجی)با  رسدمنصة ظهور می یچ بهکه از ه به منزلة چیزیهنر 

 ه، بفرهنگ آکسفوردی از نبوغ در فعل یفتعریک طبق  ،که

 ،(شوندمیحاصل  «یعیطبفوق ما» یا «ناپذیریحتوض» ایشیوه

. یاد گرفتو  آموزش داد توانیکه م دانستندیم یهنر را عمل

شد، ممکن بود ، مادامی که با ظرافت اجرا میتِخنهتر از آن، مهم

 سازییتا کشت شعرسراییاز  جدّ و جهد انسان، اقسامِ ةهم برای

 کهن ازمفهوم  یناتوان می رفت.ـ و می به کار رودی، آجرکار یا

در ها به آن نام دادند، بعد هایکه رومطور آن ars یا، (artرا ) هنر

 :مشاهده کرد یسازهنر شراب یا یهنر آشپز نظیرمعاصر  تجلیات

]مفاهیم[  ییفرهنگ اروپا آنکهاز  پیش تر،یمیقد یکاربرد بقایای

معنا،  ینبه ا متضاد یکدیگر ایجاد کند. عنوانرا به صنعتهنر و 

هنر، بلکه ، نه تِخنهمقابل  ةنقط توجه داشت که یدبا چنینهم

 بود. یعتطب

و  ،را به ارث برد یهنر از عمل یککالسیدة ا های میانهسده

 نزد. در نظر گرفت عنوان یک ویژگی عقلبههنر را  چنانهم

 یا« درست عقل دةقاع»عبارت بود از هنر  یناس،توماس آکو

 42.«ساخته شوند قرار استکه  یزهاییچبر [ یعقالن معرفت»]

را توسعه داد تا طیف وسیعی از  arsاصطالح  چنینهمآکویناس 

تراشان و ی که سنگبه طورهای خالق را شامل شود، فعالیت

پرداختند که دوزان به همان ترتیبی به عمل هنری میپینه

 بر طبقهنرها را  یناسکه آکو طوری چنینهم نقاشان و شاعران.

 ارزش اقسامو  ،کرد یککبخش تفو لذت مندفایده مقوالتآن به 

قابل توجه است.  قرار داد ینیتزئامور از  فراترهنر را  یکاربرد

 رو آناز  یو نقاش داد،تعلیم می چون شدیم یتلق یردبکار شعر

ی کسان آموزش را در اختیارکه  رفتبه شمار می یکاربرد

معنا،  ین. در ایسندبنو یابخوانند  توانستندیکه نم گذاشتمی

 یتیغا یدارا ی،شناختیباز صرفاً  یا آمیزمکاشفه یتغاجای به هنر 

 ةکه جامع یستن دلیلش این. شدموزشی دانسته میآ یا یردبکار

 ینبه اد؛ بل لذت ببر یباز اعیاناز  توانستنمی ییقرون وسطا

مدرن وجود  یایمند که در دننظام طریقیبه  ،بود که سبک یلدل

 یکی امر خیربا  یباییشد. زیمن یاز محتوا تلق یکقابل تفک رد،دا

ارتباط الینفکی  بودن بردیو کار یباییو ز ،شدیمدانسته 

قابل تصور نبود.  یگریبدون د یکی از آنهاکه  یطور به داشتند،

 :آکویناس استدالل مشهوری کرده است کهکه چنان

برای خویش  شکاریبر به قصدِ یاهارّ یشخص چون، از باب مثال پس،

و  ؛نظر مناسب است مد ئش یکه برا ،سازدین را از آهن مسازد، آیم

 ،باشد یباتریز ةماد ینهرچند ا ،بسازد یشهآن را از ش یحی ندارد کهترج

 25.نظر داردمد  ویاست که  هدفی یبرا یمانع یباییز ینهمخودِ  چون

 یو ارزش اخالق سودمندی یبایی،ز ینب ةرابط یناسآکو رّةا

نشان  شیواییداد، بهطایی خبر می، که از آرمان قرون وسرا

 یزهاچ ینب یکه بر مفهوم هماهنگ یهنر یعنی یک عمل ؛دهدیم

 یبه معنا یتخالق ،آنها بنا شده بود که در آن یو کارکردها

 ینا وقتیکه  ین استا سئله. مکردایفا نمی ینقش یچه شمعاصر

 بندیمجدداً مفصل هاارزشاز  ی مدرننظام قالبتفاوت در 

 یمنتقد یکه حت یبه طور رسند،محقّر به نظر میآثار  د،شویم

 یاربس هاییدهکه به خاطر ا داندیاومبرتو اکو الزم م نظیر جانبدار

 شودیم یافت های میانهسدهدر که  هنریعمل  بارةمتفاوت در

یم مراقب باش یدما با» پراکنده از قبیل یعبارات :کند اظهار تأسف

تواند واقع نمیبه یکس»یا « یریمنگ یرادآن ا ازاز حد  یشب که

در آرمان قرون وسطایی که  یکاوش خاللدر ، «خرده بگیرد

در بهترین حالت، این  2۶انگیز است.نظر از این موارد حیرتصرف
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 یخی،از نظر تار، که ها تلویحاً بدان معناستسنجیقبیل کیفیت

 انیکیمک چون، تر از چیزی که باید برای هنر ارزش قائل بودندکم

 یلدل ینبه ا یا شد،یم یتلق -خلقت  ، در مقابلِمحض عتصن -

صورت  یوساز شهرساخت یِو اقتصاد یاسیس زمینةکه در 

به دست  کارمزدهای پرداختی نظام یقاز طریا  گرفت،می

از  یعنوان تجارت به یا تولید،از هنرمندان ناشناس  هاییگروه

که  دیدگاهی یگر،د. از طرف شدمی یماصناف تنظ نظام یقطر

درصدد  باشد ممکن استمعاصر  یارزش هاینظام زیر سایةکمتر 

که در آن نظام هنر  برآید یاعنوان دورهبه های میانهدرک سده

 بود؛شده  ادغام یشتریب یاربس یِو اقتصاد یدر سطوح اجتماع

در نظر هنرمندان هنر  سودمند یتکه در آن ماه یعصر یعنی

در آن عصر،  منتقدان رسیدمیبه نظر  یا ،داشت واالتریارزش 

ن بشری به جا ساخت هایهمة صورترا در  یعنصر هنر قدر

 معاصر افزاییارزش طور باشد کهشاید ایننظر،  ین. از اآوردندمی

 به طور -بیگانه  تنها/ یعنوان فردهنرمند بهو به  یت،خالق به

الزامات  آغشتةهنر که  برایتر ناب ییقلمرو آرمانِخالصه، 

، یبندگی سطحی داردفر ندهرچ - باشد نشده یاسیس یا یاقتصاد

چشم خود  یدئولوژیک دخیل درا مالحظات نسبت به عامدانه

 است. مایهبی یلدل ینو به هم بسته

 هنر و تخیّل مولّد

 یلکه هنر را با ارجاع به تخ ییاروپا یلسوفف نخستین یدشا

عنوان پدر روش به یشتر)که ببود  یکنب یسداد فرانس یحتوض

حافظه،  یانسان ةرا به سه قو او معرفت .شود(یشناخته م یعلم

 یادگیری در «بزرگ ةشاخ»با سه یل تقسیم کرد، عقل و تخ

حافظه،  ذیل یختار یابند:می را در هریک معمول یانب که یانسان

 یکنببرای  یل،دل ین. به همیلتخ ذیلعقل، و شعر  ذیلفلسفه 

 اندیل اعتبار قائلعقل و تخ ینب ییجدا دنکربابت عملیاغلب 

یعنی برداشتی  ؛شد یلمدرن از تخ موجب پیدایش برداشتیکه 

گرفت. هم داوسون و هم میدربر یت بایداصطالح خالق هابعد که

 ینااز  یواییش یهاگزارش و نویسندگی، مطالعات ادبیدر  ،نگلاِ

 ،تا کندیونه مرا وار این قضیهپوپ  آنکهحال کنند،یارائه م حولت

 البته، 27.دهدارائه  معکوس یاستدالل اساسی، حکایت همیناز 

تخیل »که ظهور مفهوم  دهدینشان م تریانتقاد یکردیرو

های سازتر از چیزی است که از چنین روایتمشکل «خالق

 آید.برمی بسامانی

در  باز همبود.  یزبرانگبحث یدر قرن شانزدهم موضوع تخیل

 ترینیکوجود نداشت. نزد یلتخ یبرا یاکلمههیچ  باستان یونان

تر از یکل حامل معنایی که ،بود phantasmaیونانی اصطالح 

از  یدکه خورش حالتی ثل، ماست «چیزها کردنِنحوة جلوه»

 خشکیا ی کند،جلوه میکوچک  اییبندهفر شکلبه  ینزم نظرگاه

. از رسدیبه نظر م خوردندر حال تکان ییپارو یققا نظرگاهاز 

 یر،تصاو در قالبکه  - یلکرد تخمیافالطون استدالل  ،رو ینا

ذهن  یفتنفر در کارِ -شود یتصور م یزهااز چ روگرفت یاظواهر 

 ابزاریرا  یذهن یر. در مقابل، ارسطو تصاواستعقل  برای دوری از

وگرچه  شود؛یبه عقل متصل م یجهان حس هاآن باکه  دانستیم

آنها که  کرداظهار می، ارسطو اندو توهم خطا مستعدتصاویر 

. رسانندیم یاری یحشبه عقل در عملکرد صحهمه بااین

اعتماد یب یلبه تخ چنانهم یقرون وسط فیلسوفان مَدرسی

 تابع عقل نگه یلتخ که لزوم این امر تأکید داشتندبودند و بر 

 ینگرانابراز  نتورهمبادا صاحبش را گمراه کند. بوناوِ تا شودداشته 

معروف است زند، و ب دامن اهریمنی یربه تسخ یلکرد که تخمی

را متأثر  یلتخ اند به اینکهشهره یاطینش»: هنوشت یناسآکوکه 

 2۸«.هست گردد که آن جز هرچیز آنجا که، تا کنندمی

تخیل در نظریة بیکن دربارة قوای ذهنی نقشی آشکارا 

عقل  میانرسان یامپ در مقام یلتخ یکن،ب متفاوت ایفا کرد. نزد

 ه جسمکی حس یهااز داده یر راتصاو . تخیلکندیو اراده عمل م

: ه. او نوشتکندمی عقل حکم تسلیم و گیرداست میکرده  یافتدر

جز وظیفة به بلکه یست،ن رسانیامپ مطلقاًصرفاً و  نیز یلتخ»

بُرده یا از  از قدرتی نه خُرد اینفسه بهرهفی ،]رسانی[سادة پیام

منجر به لزوماً « قدرتخرده»مهم آنکه، این  29.«سازدآنِ خود می

همان  یلکه تخ هاستدالل کرد یکنب بلکه شد؛نمیوهم  یا خطا

 «رخ دادةآنچه » سازی،، از رهگذر فرایند آرمانیست کهیزی اچ

شعر . کندتبدیل می «بدهد رخ یدبا یا شایدآنچه »را به  تخیلبی

از  یشب چرا که، شودمی یایژهو یگاهجا یکن واجدب طرح کلیدر 

 یلتاز رذ ییهانمونه یاقهرمانانه  اعمال، پیداست یعتآنچه در طب

شود یتصور م همواره» یلدل ینکند، و به همیم بداعرا ا یلتو فض

 یزهاچ جلوة کردنعرضه یرا باداشته باشد، ز یتالوهای از بهرهکه 

 30.«دهدیقین ذهن را اعتال می، بهذهن امیالبه 

کند، اعطا می شعر به یکنکه ب یایژهو یگاهجانباید عالوه، به

 یاند، با محورهاپوپ استدالل کرده نظیر یکه منتقدان طورآن

این است  . اشتباه در31شود یمعروف او ناسازگار تلق یِروش علم

در  ینیتع» یحت یا «ینیتع»یکن را هدف روش ب که بخواهیم

ر د یتخالق» یا «یتخالق»با  اهگآن )که بفهمیم «نساخت

در قرن شانزدهم  «ینیتع» چون(، بگیرددر تضاد قرار « ساختن

نوعی  عنوان به یکنهدف روش ب ؛ بلکهنشده بودابداع یمفهوم

خود به بیان  ،که در آن شودیبهتر درک ماز خود  یریگفاصله

در  یصرفاً ابزار یکارکردیکن، هوشیاری تازة ذهن در خدمت ب

در خدمت خدا و  نسانتوسط ا یعتاستثمار طب /یرتسخ د:آیمی

 .فرمانروا

بلکه  یست،عقل ن یل چندان هم در تقابل باتخ یگر،د بیانبه 

 تشویقماند، ب یباق ترعمده یِکارکرد ابزار ینتا آنجا که تابع ا

 یکنکه فوکو استدالل کرده، بچنان یل،دل ینشود. به همیم
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منطق  ه وسیلةرا ب یلتخمولودِ  کاذبِ یهاکند شباهتینم یسع

 دهد:ینشان م تانبُ در قامتآنها را  د؛ بلکهببر ینشواهد از ب یا

 یدناپد رویمپیش می چون درخشند،یچشمان ما م پیش»

، باز از نو شکل دورتر ، اندکیبعد یاسپس لحظه شوند،یم

، «بُتانِ غار»، «بُتانِ قبیله»اند اسامی غریب چنین 32«.گیرندمی

 یالگو از قطعی یگسست دهندةننشا یکنکار ب. «بُتانِ بازار»و 

کامل که از کثرت به  عالم یدة، امثالً یست:تفکر قرن شانزدهم ن

که است  یهست عظیم یرةزنجمظهرش  و گرودمیوحدت 

که چنانرود. اما، یم فرشتگان فرا تااز حشرات  یصعود یبِترتبه

کند، یم یانبخود  یلطنتانجمن س یخمس اسپرات در تارادکتر ت

را  یرهزنج ینا یهاحلقه ةهم»بود که  یدروش جد یفةوظاین 

 باشد گشودهن ما اذها یکه تمام اسرار آنها به روایندنبال کند، تا 

 راستیین بهشود. ا یدتقل یا کارهایشان به دست ما بهبود یابدو 

 زارا  یگسست یکنب یدروش جد 33«...جهان است رب رواییفرمان

طور که فوکو اما همان دهد،معرفت نشان نمیحاکم بر  دستگاه

 کندد تأمل میخو که درهمینقرن شانزدهم  تفکر» ید،گویم

 34«.شودیم دردسردچار 

آورد، یل میتخمقولة  را ذیلشعر  یدتولاتفاقاً، اگرچه بیکن 

 مقولة یکسان در یمنامیخالق م یهنرها حاال آنچه را ما تمامیاو 

یده ااین ) رهامدرن هن نظامست که از آن رو یندهد. اینم جای

جدّ  مجزا از ایعنوان حوزهبه یسازو مجسمه ینقاش یات،ادب که

اواسط  زه در( تااندمرتبطبه هم  یل انسانتخبه واسطة  و جهد

مقولة سه  یکنب پس از اینکهقرن هجدهم ظهور کرد. در واقع، 

 شاگرد سابقش،که  پیش نهاد، دیری نگذشترا  خود معرفت

؛ نظامی را مطرح کرد یمتفاوتکامالً  بندینظام طبقه ،س هابزامت

و اخالق،  نورشناسی ی،شناسیدر کنار کان را سو شعر یکاز  که

 35داد.قرار می ناوبریدر کنار نجوم و را  یمعمار از سوی دیگر و

بود که  یروشآنچه برای تاریخِ عملِ هنری اهمیت بیشتری دارد 

 ، به قول«لطافتِ طبع» یا) یلتخ ینرا ب یکنب یزگذاریتماهابز 

 ،کرد دهیسازماناز نو «( قضاوت» یاعقل ) با( یقرن هجدهم

 یقرن بعد یرا ط یو فلسف یهنر مباحثاتقرار بود  هک یزیتما

 شکل دهد.

 ه صورتدر قرن هفدهم نه ب یلاز تخ برداشت ترینیجرا

 قابلیتی با تخیل کمترعنوان  بلکه به یکنی،بنافرمانِ  «رسانِیامپ»

آیند، به ذهن درمی حواس یقبود که از طر یریتصاو یدبازتول یبرا

دریچة چشم که از  دیداری اشاره داشت یربه تصاو و در درجة اول

« در حال زوال حسِ»را  یلمثال، هابز تخ ی. براشوندوارد می

 بلکه یرآمیز،تحق چندان نهتوصیفی که  ی، عبارتکرد یفتعر

 ئذهن پس از حذف ش یتاز وضع یاللفظتحت

 ینا بنا بر 3۶شد.تلقی می ]از مقابل چشم[ شدهخاطرسپردهبه

را از درون ذهن به وجود  یدیجد یزچ یچانسان ه یدگاه،د

 یا یدبازتول راشده کادرتر اپیش یایصرفاً اش بلکه آورْد،نمی

 ید:کب نامساده و مر یلکه هابز تخ هاییفرایند کرد؛می بازترکیب

در  زمان، و اسب یکانسان در  منظرةاز  ما که وقتی همچون»

را تصور )قنطورس( نتور سِ  یک، در ذهن خود زمان دیگر

دارد. از نظر  اتکا هاتفاوتشکار  بر عقلدر مقابل،  37«.یمکنیم

با  افراد»آن  یقاست که از طر تمایزگذاریفرایند  ینهابز، ا

 یکسانصورت  ینا یرکه در غ ها،یزدر چ آنی یِناهمسان یصتشخ

عقل  3۸.«یابنددست میو کامل  یقدق معرفتبه  کنند،جلوه می

کند و یابی به حقیقت را میسّر میای است که دستقوه

تر از محصوالت عقل به تنها نامطمئنی تخیل نه«هاهمسانی»

شوند. هابز در روند، بلکه قادر به القای وهم محسوب میشمار می

، شمالبران یکوالمثال، ن رایبخود علیه تخیل تنها نبود. نقادی 

 یماًمستق یلکه تخ کرد، استدالل بود شاگرد رنه دکارتکه زمانی 

 :شودیمنجر م تباهیبه 

 ؛تر استشود، خطرناک یزبهتر تجه یلتخ چون هرچه

علل  ترینعامو  مؤثرترین آدمیاندر چشمان  شگرف کیفیات

 93.اندذهن و فساد قلب یکور

هنری بیکر، نویسندة مشهور متون علمی در قرن هجدهم 

اتخاذ  ترییممال یدگاهد، «(میکروسکوپ به زبان ساده»)مؤلف اثر 

 باقی ماند: بدبینکامالً  در نگرش خودبا استدالل ذیل ، اما کرد

ظریف و  یعسر ی،قو یلتخ که اطالق عیب نیستهب این پس

 ین خطایاما ا .استبه عقل  یبزرگ شامل کمک چون داشت؛

عقل را  ساخت،را منحرف  یعتاست که نظم طب عظیمی بس

فقط به آن خشنود شد  و داد تخیل را اولویت کرد، یلتخ معطّلِ

 شحمل انگار که در موضع برتری باشد ،یآورشرم انصافییبا ب و

و  کلی تیرهکمابیش بهکه  نشاند؛ عقلی مصدرِ عقلش برو  ردک

 40.ایمو بردهدر خسوف فرو  تارش کرده

مورد  یقاًعم یهنر یتفعال ی بهبخشالهام در مقام یحتتخیل 

 عقیده دربارة و شد،تلقی میبود. هنر محصول عقل  سوءظن

به بینش ذهنی  مهم است که یابه اندازهاین بود که  یل فقطتخ

 نسبت بهخود را  یدگاهد یمشهور در قول بز. هاجان ببخشد

 تولیدتجربه »: ه استکرد یانب یرعبارات ز درفرایند نوشتن 

قضاوت  ؛شودیم خیالموجب قضاوت و  خاطره کند؛خاطره می

شعر را  هایینتز خیالو  ؛کندیم یجادو ساختار را ا قدرت

اگر »که جان درایدنِ شاعر بعدها گفته، یا چنان 41«.آفریندمی

ناتوان از  این خیال سامان نیابد، هوسِ محض است، و یکپارچه

 42.«مدبرانهمعقول و  یشعر یدتول

زِن »شود: دکارت تخیل را سادگی بیشتر میها بهمثالتعداد 

جانسون آن را  43( توصیف کرد،la folle du logis« )دیوانة منزل

مرتبط کرد، « شور و شوق»الک آن را به  44نامید،« قوة آواره»

آن،  منزلگاهو در  کند،یم به درهم عقل و هم مکاشفه را »که 
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به همین ترتیب،  45.«نشاندمیرا  آدمی  خودِمغزِ پایةیب االتیخ

بیماری »جانسون انگِ  4۶خواند،« لفظ خطرناک»داوِنَنت الهام را 

 4۸،است «شبح»اعالم کرد که  ینولدزرجاشوا  47به آن زد،« روانی

 ق هنرخال الهةنوشت که مفهوم  یادماندنیبه طرزی بهو هابز 

که قادر  یکه به موجب آن، انسان»است،  بلهانها یاز رسم یدتقل

سخن  های خوداندیشیژرفو  یعتاز اصول طب خردمندانه است

انبانِ وراج جایش میل شدید دارد که تصور شود مثل نیبه ،بگوید

 49«.گویدبا دَمِ الهام سخن می

 دهدرا تشکیل میگفتمان قرن هجدهم  یربنایکه ز یمنطق

از این نظر متفاوت است،  یشینپ یهادورهمنطق با  یفیاز نظر ک

 تفکرِ جلوی  تا) یستن معرفت تعیین حدود درصددصرفاً  که

 طورآن ،«از خطا یعار» معرفتِبه منظور حفظ را  یلبر تخ یمبتن

 سانبه را  یلتخ خواهدمی(، بلکه ، بگیردبود یش نهادهپ یکنکه ب

 حاظبه ل یدکه با یراز تصاو برهمیتودة درهم صورتبه  ی،آشفتگ

که فوکو چنان یا کند؛ محکومسامان یابند،  ترتیبو  تمایز

 یجه،و در نت دادن به تخیل عمومیت» از طریق، کردهاستدالل 

اظهار نظری به جای  صه،طور خال به 50«.به آن ترین صورتشناب

بود که در آن  یاقرن هجدهم دورهمشابه ویلیامز، مبنی بر اینکه 

شُرف سرآمد شدن در  ،“یلخت” ،اشکلیدواژهبا »خالق  یلتخ

که که در آن، چنان است یاقرن هجدهم دوره ینکها یا 51،«بود

 یتو عامل یتخالق ینب «ارتباطی قطعی» کند،پاپ مطرح می

 قرن یلِبهتر باشد که تخ یدشا 52،«شودیم وضع»انسان 

 کلیبه یهنر با هدف یراز یم؛کن یفتوص محورمعرفترا  یهجدهم

 ید امرتول یکدانستن. هدف هنر کالس :ار داشتمتفاوت سروک

 وارنمونه یمعنا دربود. اصالت فقط  پذیرامکانو  یرباورپذ حقیقی،

، که یل عظیماص امر هنر به یکینزد ؛ یعنیشدیبودن درک م

]در سبک ادبیات  بر نظماوگاستی  یدرو، تأک اینبود. از  یعتطب

نبود، بلکه  ییکمکان یشناسیبامحصول ز کالسیک قرن هجدهم[

 یگر،بود. بار د یککالس در عالم شدهادراک یاز هماهنگ یبازتاب

طور که ما آن ی،اصالت و نوآور یت،خالق ی،اهداف یندر پرتو چن

و صد البته احساسات هنرمند و خودبیانگری  فهمیم،میآنها را 

 کلی بالموضوع بود.هنری او، به

تدالل خود )و به از اس یتحما یبرا شاهدی به دنبال یلیامزو

ادعا را  ینداوسون و پوپ(، ا یکرینگ،گوس و پاز او، نِ یرویپ

چندان  نهت، شاعر مالِ  یوید، د172۸کند که در سال یمطرح م

را  یتبود که مفهوم مدرن خالق یکس نخستین ی،اسکاتلند مهم

 اثر ازقولی  ادعا نقل ینا منبع 53.به کار برد شاعر قوایدر مورد 

 آن: ابتداییسطر  خصوص است، به «وگذارگشت»وان با عن تمالِ 

از توجه داشت که مالت البته، باید  .«!یلتخ، هخالق درتِ، قالهه»

 کند، یعنیاستفاده می شعر ةالهاستمداد از  بسترِدر  هخالق ةکلم

 در یسندهکه نو رفتدال بر این به کار میکه  یسنت تمهیدی

 ،. در واقعبود ،ثابت عدواطبق ق یّن،مع یِشعر سنتِحال کار در 

سنت  بستردر  «خالق» ةکلم کاربردِ از تردیمیق ةچند نمون

الهه  هایبه موهبتشاعر  ینزِ، جان هاپکمثالً ) وجود دارد نیایشی

که کار تو در او  عرشِ خالقه نظیرِ ،تو»: شودیم متوسل به خود

با خوانش در این  54.«(سخن بَرگفتی و در دَمت آمد درج است؛/

چارچوب، مشخص نیست که منظور مالت از استمدادش گسستی 

که مالت  یستنعلوم م چنینهمقطعی از سنت نیایشی بوده باشد. 

 وار، بر صفتیصفتی الهی یا الهه یجا به ه،خالق ةقصد داشته کلم

 داللت کند. یانسان

نقل  گفتههای پیشبررسیشعر که در  ای ازهنسخ عالوه،به

در  است که« وگذارگشت» 1743سال  یرایشواز  برگرفته ،هشد

مطابق ) 172۸ یاصل ةنسخ هو ن ،شده اساسی نظر یدتجدآن 

 است: ین(، که در واقع چنارجاع

 ، قوة خالق، که از فرمانِ اوخیال

 شماران تصویرِ هرچیزی برخیزد،بی

 زادة ساعت به ساعت؛ تو که عزمِ راسخت

 سازدنده میبال، آکراهه را، از اَشکاِل سبکپهنة بی

 آیدگردی خوش میورزی را، هرزهکه آنجا، خلسة اندیشه

 خیال، با من وسِع مبسوطِ زمین را طی

 55و آثار طبیعت را سیاحت کن.

سنت  دل در تریطبیعی به طور 172۸مربوط به سال  اثرِ

 خود «خیال»الهة که شاعر از  یطوره ب یرد،گیم جای استمداد

 یشترکه ب ،1743 ةباشد. در نسخاو  سفر همدمخواهد که یم مدد

الهة به جای یل ]و تخ کندیم ییرتعادل تغ شود،د میاستنا به آن

 یب:ترت ین. بدشودیم بدلدر شعر  مؤثرتر بازیگریبه  خیال[

 همدمِ الهه، قدرتِ خالقه،

 که از فرمان شگرف او، تخیل!

 شماران تصویرِ هر چیزی برخیزد،بی

 توانی که به عزمتزادة ساعت به ساعت: تو، 

 بیشة خاموش را کُنی آکنده از اشکالِ هوازاده،

 و حجابِ یکّه، عرصة تو که،

 آنجا تأمل پرسه دارد؛ آه! بیا ای فراخوانده،

 تا بجنبانی مرا بر باِل رنگین

 5۶:زمینبر فراِز وسعِ مبسوِط 

مثال، با  یبرا ،که مالت دهندمینشان ظاهراً  ییراتتغ این

 یریاز تفس گذارد،می« خیلت» ةکه بر کلم ییدکأتوجه به ت

مالت  یفحال، توص ینبا ا کرده است.استقبال  اثرشاز  ترافراطی

 به چنانهم ،آمده« استدالل»طور که در همان ،شعر این از

 ؛ یعنیاست «خیالخطاب به » استمدادکه  دهدینشان م یروشن

ز قدرت و ا ؛که خالق است ، و نه شاعر،است خیال ین ]الهة[ا

 اش«بال رنگین»بر  شاعر به جنبش درآوردن یبرا ی خودملکوت

 .کندیاستفاده م
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 چیز چندانیرسد یصفت، به نظر ماین مالت از  ةاستفاد جزبه

 یزآن را از آثار معاصرانش متماکه  وجود ندارد« وگذارگشت»در 

 یندهد استفاده از ا نشانچیزی وجود دارد که کند، و کمتر 

است. در واقع  یلبا تخ یدیجد یارتباط معرفت ةصفت نشان

با عنوان  جیمز تامسون ترمعروف در کنار شعر، «وگذارگشت»

شعر قرن  در اینوع ادبی عمدهبه  ،«یوتنن اسحاقسِر  یادِبه »

 اختصاص یوتنن نورشناسیو  اصولکه به  تعلق داردهجدهم 

شانه ترکتازی سرخو»بی، منتقد ادام. اچ. ایبرَمز، به قول یافته، که 

نه به هیچ وجه نوآورانه، بلکه  ،را ایبرمز این نوع ادبی 57«.کندمی

آن،  یقکه از طر کندیم یفتوصیرگرانه فرایند تصو یکمحصول 

 بخشیزینت فرایند رهگذراز  یوتنن نورشناسی «یقتِحق»

 مبدلبه شعر و نه خلق چیزها از نو،  -هایش تصویرگریِ گزاره -

 یککالس ةدور یگر، دغدغةد یهااز جنبه، «ذاروگگشت»شود. می

ابراِ وجود  یدةا  مثالً)بر خالفِ کندیحفظ م عالم خارج را دربارة

و  یکگوت]انواع ادبی[  تأثیرشدت تحت  به ین شعر(. اخالقانه

 یاربس 1743 ةدر نسخ آنها هم که یاست )عناصر وارمنظره

 عالم منظمِ  یک ستربدر  قویاًعناصر  ینهستند(، اما ا ترنمایان

کمان به ینمثال، رنگ یبرا در آن، که گیرندجای می یککالس

و « هوش ناب» به مددشود که یم یتر تلقهشاعران یلدل ینا

 یی، و به بینشی ناظر برزداافسون یوتنن« ذهنِ روشنِ بینشِ»

طور خالصه، تفسیری  به 5۸شده است. بدل« آرمانی یهماهنگ»

فتنی از شعر آن را در جایگاه نمونة دیگری به همین میزان پذیر

 دهد.از تخیل، که در خدمت عقل گمارده شده، قرار می

قرن هجدهم است  یسندگاناز نو یگرد یکی یسونداَجوزف 

گفتمان  ییشکوفا باب در ییاز ادعاها دفاع یمعموالً براکه 

 این او از ةو استفاد شود،به کار او استناد میدر آن دوره  قیتخال

 در خودخلقت  یهشب یزیچ ... یلتخ» ی، کهالهبا امر  قیاس

ذکر شده  و دیگرانداوسون  ،نگلپوپ، اِ  هایبحثدر  ،«دارد

، که این نقل «لذّاتِ تخیل»البته، ادیسون، در ادامة مقالة  59.است

تر از قوة گوید قوة مخیله عمالً ناپالودهقول از آن اخذ شده، می

وجو جستعلل پنهان در کند که عقل یاو استدالل معاقله است. 

 یراض یزهاچ ه ازمنفعالن ةبه تجرب یلکه تخ ی، در حالکندمی

تر آسان یلتخ اتاست که لذ یلدل ینبه هم ادیسون،است. از نظر 

 :یسدنوی. او میندآیعقل به دست م اتاز لذ

و  آورد؛یم به وجدرا  نفْس، یک برهان ةانداز هب یبا،ز اندازیچشم

خوانندگان را مجذوب خود کرده است  یشترب ،هومر ی در اثری ازتوصیف

 ین، افهمت ااز لذ یشب یل،تخ اتِلذ وانگهی،ارسطو. آثار در ی تا فصل

چشم  کافیستتر است. آنها آسان کسب و ند،که آشکارتر دارند را یتمز

 ناچیزی از جانبتوجه جلب با  ،ها. رنگشودمیوارد  بگشایید و منظره

. اندازندیم نگرنده خیال یروبر خود را  ، نقشذهن ارکردک ای اندیشه

و  ینیم،بیم آنچههر در تقارن  ر اساس، بطورچ یمدانینم یریم،ما متح

علل و  رددر مو ینکهبدون ا پذیریم،میرا  ئش یک یباییز ،بالفاصله

 ۶0.یمکن یقخاص آن تحق یهایتموقع

به  آن ةدربار مطالعه یا منظره تماشای یک یسون،اد گفتةبه 

 یازن یار کمیهردو به تالش بس کند؛ما را متأثر می اندازه یک

 یروش یلبه دل یسوندا ةگرچه مقال. «گشودنچشم» : فقطدارند

قرن هجدهم(  برای تازه ی)مفهوم پردازانهی خیالکه در آن هنرها

کند یم یفکه توص یلیتخ مشهور است،حق به آوردگرد هم میرا 

وارد  منظره» بدین ترتیب کهماند. یم یباقمنفعل  یقاًعم

بر اساس  متحیریم ...»ما  ،«اندازندیم نقشها رنگ» ،«شودیم

در  یسوندامقاالت  در مجموع،. «پذیریممی ،بالفاصله»و  «تقارن

 یست،ن یجد یلکه تخ گفتنِ این نکته هستند درصدد تخیل باب

در را  «ینتز» یا «طراوت ینوع»، «بخشدیم یتجذاب»بلکه 

 ۶1.گذاردمیتر عقل مهم کارِ اختیارِ

در تالش مطالعات خالقیت، که در این مقاله بررسی شده، 

تا حداکثر ممکن سابقة تاریخی داشته باشد،  که یتیروا خلق یبرا

قرن  یانکه در پا ،در گفتمان ذهنساسی ا معموالً از گسل

برمز ای ام. اچ آنچهاز  کنند؛ یعنیغفلت می دهد،یهجدهم رخ م

 عصرکه  نامید «یشناسدر معرفت یکیانقالب کوپرن» یزمان

شناسی کالسیک به مدرن، جابجایی از معرفت ۶2بود. یکرمانت

که فوکو نشان داده، تحولی است که در آن ساختار معرفت چنان

 ی،واژگون ینا یاندر جرشود. دستخوش واژگونی بنیادی می

 یندر بهتر -شد یم یلقعقل ت بیچارة زادةعمو یکه زمان یل،تخ

که به بود خطرناک  ایحالت، قوه یندر بدتر و ؛حالت، منفعل

 بدل آدمیذهن  یةاول ةبه قو - شدیم یوهم منته یاجنون 

 میانتنش  غفلت از نزلةبه م حولت ینگرفتن ایدهشود. نادیم

 ةاسطور با یعقالن حدود یدارا فردِ ی دربارةروشنگرعصر  آرمان

 چنینهم است. ینامتناه نفْسِ نامحدودِ دمختاریِاز خو یکرمانت

که  ایمعرفتی ترتیب احتمال است که ینا ه معنای حذفباین 

بوده باشد که  یزیهمان چ ای بساشد،  یتخالق ظهور موجب

 ؛ یعنی ترتیبکرده است خلقرا  یشناختمدرن و انسان ةسوژ

 ةو ابژ یمرکز ةعنوان سوژکه انسان را به در معرفت یدیجد

 .آفرید یتواقع

 ذهن خالق

کانت بود که  یناست. ا گذار یندر اشخصیتی بارز کانت 

داد.  یشافزا یانقالب یحد تا معرفت یةدر نظر یل راتخ ةدامن

 ةرابط بارةرا در مردمطرز تفکر  یکطور که کوپرنهماندرست 

در را طرز تفکر مردم  یز، کانت نمعکوس کرد یدخورش با ینزم

در  ،. اوساخت وارونه و تجربه اعیان ذهن و جهانِ ینب ةمورد رابط

 عقالنیت،و  ییگراتجربهو همزمانِ  گیرچشم سازیِواژگون

ممکن  عیاندر ا هودمش یهایژگیاز و یاستدالل کرد که برخ

به بیانِ  یاد. نباش یانسان ناظر فطرتِو  یتماه منوط بهاست 
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 ماندگارِ کانت:

 ی،آسمان رامحرکات اج شرحخش در بیترضا یشرفتِپ ]کوپرنیک[ که از

کوشید بخت ، ، بازماندچرخندیم ناظرآنها حول  ةفرض که هم ینبا ا

خود را در حالتی بیازماید که ناظر را در چرخش، و ستارگان را برجا در 

 ۶3سکون قرار دهد.

اما  شود،یآغاز م یحس ةبا تجرب معرفتکه  پذیردیکانت م

از  -ادراک  موجودِ یشاز پ تکه ذهن مقوال کندیاستدالل م

عمال اِ عینرا در مورد  -جوهر، مکان و زمان  یّت،عل ق،جمله منط

 یزی راچ فقط  مُدرِکتوان گفت ذهنِیمعنا، م ین. به اکندیم

کانت،  باساخته است.  ی آن راتا حد شکند که خودیکشف م

 کاغذ ورق یاحواس،  مولودِ یرِ تصاو یبرا یخال مخزنی یگرد یلتخ

به  رفتهرفته و حک شود،آن  بر رویکه اثر تجربه  دی نیستسفی

چندان ه نهک ینجاست. جالب اشودفهم می مولّدفعال و  صورت

شناسان نظیر اف. جِی. جمجمهکه دانشمندان و کانت بود  پس از

ذهن  یح دقیقشروع به توض گال، چارلز بِل و اِراسموس داروین

 جایگاه ذهن ،بار یناول یراب کردند؛ و یشناختنظر عصبمفعال از 

 بدن به یا ی،صنوبر ةستون فقرات، غد، را در مغز، و نه در قلب

 ۶4.ی قرار دادندطور کل

نفوذ کانت در زبان انگلیسی، قبل از ورود به فلسفه، تجلی 

 یلورل تمیوئدر آثار س خصوص، بهخود را در شعر نشان داد. 

 ی،هنر عمل خلق یقکه از طر این است یلتخ یج، تلقی ازکولر

گرِ نظاره» یگرد یلتخ یج،کولر با. آیدبه جهش درمی سوژهفراتر از 

 «ییجادو» یا یبیترک از نیروییو  یستن «عالمِ خارج کاهلِ

او این ادراک جدید از تخیل را قدرت معرفت  ۶5.شودمند میبهره

کند که تکراری از قدرتِ خودکار شاعرانة خلقِ خداوند توصیف می

یل عبارت است تخ یج،کولر به قول خودِ یا،. استسوژه ذهن در 

عمل  تکرار»و  «یتمام ادراک انسان یزنده و عامل اصل نیروی» از

این بیان  ۶۶«.نامتناهی در ذهن متناهیمن هستمِ ابدی خلقتِ 

 یاله قیاس با امربا سنت  یفیاز نظر ک اعرانهش  خودکارقدرتِاز 

 ؛ یعنی ازاستگسسته آن  از یخیاز نظر تار ینو بنابرا ،متفاوت

د که نکنیم یهتشب «خالق ثانی»که شاعر را به  اظهارات متعددی

؛ مثالً از دهدیم یلرا تشک یتخالق یهایخاز تار یاریموضوع بس

منبع » کندادعا می یلیامزاز تاسو که و ینقل قول قبیل

ای. اِن.  و ،۶7است حاصطال این «مدرن یمعنا ةکنندیینتع

شاعر  ی، آن را تا کریستوفورو الندینو،مورخ ادب تایگرستد،

تفاوت ذاتی آن است  ۶۸.برده عقب میدر قرن پانزدهم ب ی،فلورانس

که نزد کولریج، ذهنِ مُدرک در دادنِ شکل و معنا به آنچه بیرون 

 از آنچه بیرون از ماست مااز اوست فعال است؛ پس معرفت 

 ققدرت خال ینا یجررو، کول ین. از اهست هم خودمان معرفت بر

ما خود را از  چرا کهنامد، یم کشفِ وجود و هم اِبرازرا هم  یدجد

 .ینیمبیساختار ذهن خود م یقطر

 رفتهرفته خالق یلهاست که تخیکو رمانت تکان پیرو

شود، یم یتلق« اصالت مبنای»و « نبوغ حقیقیمنبع »عنوان به

رف صِ ز استعدادِ. نبوغ ایابندمی یدیجد یکه خود معنا یکلمات

 قواعد، آنهااز  یرویپبه جای ذهن که  یفیتعنوان ک و به یز،متما

رفته رفته یهنرئ و ش ؛شودیم یفکند، بازتعریرا وضع م

 یلکه محصول تخ یل زیباشناختیاص یهاعنوان تجسم آرمانبه

تأمل، تقلید، یا تکامل  ، نهشودفهمیده می خالق هنرمند است

 یدبا یز. گفتمان نوظهور نیگرد یده در جاهاشمحض حقایق یافته

های فهم شود که با دوگانگیهنرها  یدعنوان محصول نظام جدبه

 ، نبوغ/هدف غایی /یناسیباشصنعت، ز هنر/ اینک آشنای خود از

را  اینها در قرن هجدهم برخاست. خودکار استعداد، خالق/

های متغیر در توان به شکل کارآمدی از طریق تعریفمی

 ۶9پی گرفت. 17۸0تا  1751های فرانسه بین سال المعارفةدایر

عنوان به عمالًاست که هنر  آنمجدد  دهیسازمان ینا یامدپ

و  فراترشود که یم خلق یانسانجدّ و جهد از  یاقلمرو جداگانه

 ین. به همگیردجای می یو اقتصاد یاجتماع حیات یةاز بق بیرون

 یاستعداد هنر یتمرکز انحصار»مارکس استدالل کرد که  یل،دل

مر در ا ینکه با ا یعوس یهادر افراد خاص، و سرکوب آن در توده

 ینرا به ا یمنشأ اقتصاد او «.کار است یمتقس یجةاست، نت پیوند

هنر  تر ازیمیقد نگارةااز طریق آن، دهد که یفرایند نسبت م

تگر صنع که کارِ شودیم یگزینجا نظامیوساز با عنوان ساختبه

از طریق کیش  و کندیم ارزشیب یدیکارگر  ه مثابهرا ب

 چنینهم 70بخشد.میکار هنرمند ارزشی تازه به  رازآمیزسازی،

درخور توجه هنرمند  طلب احترامبا  یدگفتمان جد یتالق ةنحو

 تازة یاز اتکا های حمایتی سنتی،با فروپاشی نظام که است

حس در حال  گیرد. یکنشأت میبازار  هایبولهوسیهنرمند به 

ارزش، به  یهنر فرا قراردادنبا  ،ظهور وجود دارد که هنرمندان

 .«افزایندیم زشار» یشکار خو

 تأثیرآن  یافتبر خلق هنر و هم بر در مه یدگفتمان جد

 ابداع یِ تازههنر ةموز ةمتفکران یگذارد. هنر خالق در فضاهایم

 غنایم یبرا یانبارصورت که به  یمرکز شود، یعنیچیده می شده

 یاتادب آثار برجستة یب،ترت ین. به همآیددرمی یزن یامپراتور

د نشویدانشگاه ظاهر م یدرس ةبار در برنام یناول یبرا یسیانگل

 یاتادب 1۸75سال  زه دردانشگاه آکسفورد تا برای مثال،)

طور کرد(، درست همان باب درسی عنوان موضوع را به یسیانگل

به فضاهای مخصوص نخبگان در  تاالرو  یساکلاز  یقیکه موس

با شور  نیز یدگفتمان جداین  کند.سالن کنسرت نقل مکان می

که  یستن ی، و تصادفشودمیهمراه  یبیعجیانة گرایو شوق مل

 بستردر  «یتخالق»از اسم  فرهنگ آکسفوردشاهدِ  ترینقدیمی

 لمیسی، به قانگل یعنوان شاعر ملبه یر،شکسپ ةدربار یفصل

 شود؛ در حالی کهیم ظاهر، ی تحصیل کردهآلمان مورخی که

 یرتفس متأثر از یخیِرا در آثار تار ترقدیمی شواهد من خود یقتحق
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 زهدانِ  ین. از ایابدمیر ردِهِ پرستانه ازنژاد /یانهراگیمل غالبِ

شود. یم یدارپد واقعبه یتمتراکم است که مفهوم خالق یِفرهنگ

 یک که موردی - جالب توجه است و یبعج این وضع حملی

 یو در عصر - دهدیالشعاع قرار مهنر را تحت ةسنت دوهزارسال

اما مناسب  بالید،یخود م یعلم یةکه به روح افتداتفاق می

صفات  ،بوم یرو قاشین یا ،کاغذ یرو ننوشت عملِ به که دیدیم

 کند. اعطا مرموز

را وارونه  ییر اروپاتفک هانکه قر یادر جمله یلشِاز این رو، 

 ابزار یل مثل نسبتتخ باعقل نسبت »: نوشته است کهکند، یم

از نظر وُردزورث،  71.«به ماده سایه روح، جسم به ،عامل است به

چیزی »انسان  یلو تخ است «یرندهو گسازنده  زمانهم»ذهن 

 ینش،ب ینترو روشن /مطلق تقدر یبرا یگرینام د نیست جز

جان راسکین  72«.اوحالت  ترینمتعالیدر و عقل  وسعت ذهن،/

ترین حیات عالی» تأثیرداد که خود را مخاطب اعیانی قرار می

 لِتزهَ یلیامو 73دربردارند.« خالق را که همان ذهن آدمی باشد

از  یرا در آثار هنر «پذیرشکل قدرت ینخالق، ا یزةانگ ینا»

ح را به توماس کارالیل این اصطال 74.یافت یرسر تا شکسپوچا

 یا «خالق یزةغر»، «قدرت فعال»ها بسط داد و یک دیگر حرفه

 یهاو روزنامه 75ی یافت،انسان یداتانواع تولهمة در را  یاپو یروین

شاعر  «خالق قوة»آن دوره به همان اندازه که به  پرمخاطب در

. داشتنداشاره  یزصنعت ن قوای خالقبه  جستند،یم توسل

 یمتفاوت یفیبا نظم ک یت که اظهاراتدوره اس یندر ا چنینهم

 ینکهبر ا یمبن یزرائیلید ینبنجام یاز جمله ادعا یافت،توان یم

 ینکهبر ا یمارکس مبن لاستدال 7۶،«بیافریندتا  خلق شدهانسان »

ادعای  77،نهفته است« مثبت و خالقانه یتفعال»در  انسانسعادت 

انسان  یقیحقآزاد کارکرد  ةخالقان یتفعال»که  متیو آرنولد

اختیارِ » ینا ینکهبر ا یمبن یچهن یشدریاستدالل فرو  7۸،«است

 79.سازدیجدا م یتبشر یةرا از بق ابَرمرداست که « مطلقِ خالق

 قرن یدةاگرفتن از آثار چنین نویسندگانی مصداق فاصله 

 یزیکدر فمثالش که چنان) الیتغیرثابت و  عالم از هجدهمی

 که به عالمی به سوی، دهدنشان می را (آمده یوتنن یاضیاتیر

شود؛ یعنی یم وار فهماندام ابداعِاز  یوستهفرایند پ یکعنوان 

که  گرددیآشکار م مابعدالطبیعیساختار  یککه در  عالمی

جدّ و  ی دراز آزاد یدیجد معنای ست کها یرپذقدر انعطافآن

 .بردنصیب می جهد انسانی را

 ینتکامل دارو یةرا در نظر خود یانب ترینشاخص تحول ینا

، تبار انسان با عنوان، شهرتبه همان در اثری و  آورد؛یبه دست م

 ابداع یا بداعتاز  یتیانسان را با روا یلتخ یندر آن داروکه 

: کندیم دعاو اسازد میهمسو  یو دگرگون یریگمداوم، شکل

 یناست. او با ا به آدمی یازات مخصوصامت رتریناز ب یکی یلتخ»

 سازدیرا متحد م یشینپ هاییدهو ا یرمستقل از اراده، تصاو قوه،

بدین معنا،  ۸0.«کندیخلق م یعو بد مشعشع یجنتابدین ترتیب و 

 حتی ممکن است گفتمان خالقیت از هنر، یا از گفتمان تخیل،

 سرچشمه نگرفته باشد؛ بلکه اَشکال ،باور رایج استکه  طورآن

 نوظهور که از علوم کند نمایندگیاز تفکر را  یدیجد

 یدشاو  - ۸1کنندنقل مکان می به هنر حیاتیو  شناختییستز

، دانیاضیریلسوف و فآلفرد نورث وایتهد، مانند آثار  کارهاییدر 

که »کرده  یفتعر یرا فرایند یتکه خالق رسدبه بیان کامل می

به لطف آن، عالم واقع دارای مشخصة گذرگاه گذرای خود به 

احساس  عالمْ یتِخالق»یا مؤکدتر از آن:  ۸2«.ی استسوی تازگ

راه خود را به درون یک واقعیتِ متعالِ گذشته است که  از تپنده

 ۸3«.گشایدنو می

شدن یعمل یبرا آنچه ید،بر امر جد این گفتمان یدتأک رغمبه

است که  آنرسد یمهم به نظر م یاربس اشییدر زمان شکوفا آن

به ما  اطیریاس یخیکه تاراین، کندیجلوه م یمیقد «یتخالق»

که انسان  گرددی برمیبار نخستینبه پیشینة آن دهد که یارائه م

 دایرة لغاتظهور  ازتوهم  ین. ارنگ گذاشت غار یوارةد یروبر 

هنر  یختوان کل تاریکه با آن م گیردیدی مدد میجد یانتقاد

 کوفاییزمان با شهمها، و فرصت وسایلبا  توأم ،را ییاروپا

. ه، بررسی کرددانشگا راهرویدر  یاتهنر و ادبدرسی  یهابرنامه

 سال هم قدمت ندارد. یستدو یت حتیگفتمان خالق یت،در واقع

 یتکه خالق یزمان فقط کمتر است؛ چرا که از این هماحتماالً 

 ةمطالع یبرا ایابژه عنوان شود خود را به یگذارو نام جان بگیرد

 ی شود،گذارنام محض اینکهگذارد. به میدر دسترس  یعلم

جراحان به دست و  گیری،اندازه شناسانروان از سوی تواندیم

توانند یم یو آموزش یاسیس یو نهادها شود، کالبدشکافیمغز 

 ةنظر، دور اینکنند. از  یجادپرورش آن ا یبرارا  ییهایاستس

؛ دباش یستمقرن ب شاید یگفتمان حتاین  یریگشکل یمهم برا

 .شودین مگفتمان در آن مدوّ که یادوره یعنی

که  دهدیخود من نشان م یمقدمات یقاترابطه، تحق یندر ا

 یاالتدر ا 1953و  192۶ یهاسال ینب معنیِ خالقیتاسم 

از کاربرد کمینة  که ییجایعنی ، به استفادة رایج درآمدمتحده 

 ینافزون اروز یتمحبوبآن زمانش در بریتانیا بسیار پیشی گرفت. 

 شد، به توأمگفتمان ای در محتو گیرچشم حولیاصطالح با ت

شناخته  ابغهن پاسداشتعنوان  به یگرد یتکه خالق یطور

 جای یانسان جدّ و جهدرد و ه نوع فدر هم بلکهشود، ینم

اثر و   تبلیغاتچیالکس آزبورنِ کاردر  یکاییآمر آرمان. یردگیم

یابد؛ مصداق می ،یکاربرد یلتخ العاده موفق او،پرفروش فوق

 هاییدهشده و ا آغشته یکاییخاص آمر یتشخص بهکه  یاثر

آدم »و مفهوم  الوصول بودنسهل هاییدهرا با ا« بخشیتعالی»

طور پنهان و به آزبورن  اثرنظر،  ین. از اکندلفیق میت «معمولی

استوار است، که  یست،پراگمات یلسوفف بر آرای جان دیویی، پیدا

در ]طرح  هنرها فدرال ةبرنامدر  یفرهنگ هاییتارش بر فعالآث
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های یکی از میراثخالق  یسندگی)که جنبش نو ی آموزشمترق

شناس روان یرنز،م یوزاز جمله ه یگران، و کار دت(اس آن ماندگار

. گذاشت تأثیراگو، یکش زمایشی ]دانشگاه[آ ةدر مدرس یتیترب

 یادیبن به طوررا  هایدها یناست که او ا ینآزبورن ا یتاهم

 یةاز سرما یخاص گرایتبیین ملیتا آنها را با  کندیم دگرگون

 سازگار کند. کارآفرین

و  نهادها سابقةیب شیوعشاهد  19۶0و  1950 یهادهه

ت متحده بود، یاالدر ا یتبه پرورش خالق مختص یادهایبن

مطالعات « پدر»پی. گیلفورد، مشهور به  .یکه جِ ایهیدپد

 ةبودج از قراری به بازتخصیص عظیمِ ،شناسیروانخالقیت در 

نسبت « یک ]شوروی[اسپوتن شوکِ» یمتحده در پ یاالتا یدفاع

در  در شُرف شکست متحده یاالترفت که ایآن م یمب داده است:

 «خالق» یافک قدربه  شدانشمندان یراز باشد، ییفضا رقابت

 تورنس )معادلِ  آزمونِپس از آن، پل تورنس  ینبودند. اندک

در  یتخالق سنجش ی( را برایهوشضریب آزمون  برای« خالقه»

 نیلیوتر یکشود که یزده م ینتخم ابداع کرد؛ یکاییکودکان آمر

 یبه مؤسسات آموزش عال یقانون آموزش دفاع مل یقدالر از طر

 طرف از ییق آزبورن قراردادهاآموزش خال یادشد، بن یرسراز

ر د یلفوردگ یقاتو تحق دریافت کرد متحده یاالتا ییهوا یروین

ده متح یاالتا یاییدر یروینطرف  از یجنوب لیفرنیایدانشگاه کا

 یگربار د یکدولت  یتابتکارات تحت حما ینشد. ا یمال ینمأت

 ةلعو مطا ییشناسا سوی بار به ینا ؛داد ییرتمرکز گفتمان را تغ

مبارزه با  یبرا یعنوان ابزار به یفرد خصایصافراد و 

در  هاخصیصه آن یجبس و در عین حال ی،شورو یخواهیتتمام

 یو ساختار یسازمان یسازینهبر بهرا  یدکأکه ت ارچوبیچ

در  یتخالق یهایهنظر یشینه برایپ ینترمحتمل گذاشت. این

 ه اینکهجالب توجاست.  یامروز یو تجار یمطالعات سازمان

 یکاییآمر-یسیانگل ةکلم هک است 1950ة در ده چنینهم

ی و آلمان یفرانسو انندم یی،اروپا یهازبان وارد «یتخالق»

 ۸4ود.شمی

 به طور خالصه...

 روشن یتخالق ای دربارةهدر هر مطالع یدکه با یواقع ةمسئل

عدم از  یفرهنگ تحول یامفهوم،  یندة اینکمال فزا یخشود، تار

آن است.  پذیریامکان یطبلکه شرا یست،به شناخت ن بصیرت

 باربه  در معرفت یخاص با ترتیبِاست که  یک ابداع یتخالق

که  ایترتیبِ معرفتی با توجه به ،که فوکوچنان و ؛است نشسته

 :ه، استدالل کردشاهد بودرا  یستیاومان ةتولد سوژ

قرار  شوند، اگر یدناپد پدید آمدند طور کههمان یباتاگر قرار بود آن ترت

توانیم احتمالش را حس کنیم اتفاقی که ما در حال حاضر فقط می بود

 موجب -دهد آنکه بدانیم به چه شکل خواهد بود یا چه نویدی میبی -

 یکتفکر کالس بنیانطور که همان متالشی شوند، ترتیبات شود که آن

که  بستط شر وانتیمقطعاً  گاهآن ،فرو ریختقرن هجدهم  یاندر پا

 محو یا کشیده شده،در کنار وماسةشن بر ی کهصورت ثلانسان، م

 ۸5شد.یم

این شاید نامحتمل باشد که اصطالح خالقیت به این زودی 

 یربا ز -گفتمان  زدایی از اینبدیهیت حال، با ینبا اشود. « محو»

 ،«یمعقل سل»گفتار صنایع خالق برای  هایذابیتسؤال بردن ج

 توانیم شروع به فهمیم - خالق یهنرها یکرمانت هاییتو جذاب

 در یتخالق یدةااز  هاآن درکه  کنیم یمتعدد و متناقض هایروش

آن  باکه  روشیمثال،  برای. شودبهره برده می حال حاضر

 ثالً در فلوریدا،م ی را،اجتماع یتمرکز بر نوآور تواندیم یتخالق

 یاری اثرخود بِمحبو یهاکتاب ثلم ی را،شخص ابراز وجودِ و

، را یتخالق توانیآن م باکه  یروش ، قوام دهد؛کامرون یاجول

رهبران »به سمت پرورش  کند،یم یشنهادپ ایمنتونطور که سنآ

و « قدرت» کند، به سویطور که لیدبیتِر ادعا مییا آن ،«بزرگ

 ،حال ینع رو د - ۸۶سوق داد ،«یاتوده یتخالق» در «یآزاد»

کند که  یانب تواندیسپتامبر م 11یق[ گزارش هیئت ]تحق

در ، ساالریدیوان یحتو ، ایجاد روال یبرا یراه یافتن»

 منتخب اطالعات کارگروهو « است مبرم یاربس یلتخ رگیریکابه

 یجلسات استماع را برا تواندیم یکاآمر یندگانمجلس نما در

 یسسرودر هیئت  «یتخالق و یلتخ الزمة»بحث در مورد 

۸7برگزار کند.متحده  یاالتا یاطالعات
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