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  4امري پيش پا افتاده ،3خالقيت
  ، ادينبرو، انگلستان، بخش معماري، دانشگاه ادينبرو5كوين، ريچارد

ه هاي اساسي متعلق به علوم خالقيت شناسايي و برخي از پيش انگاردستيابي به شناخت منابع اصلي در اين مجال 
مفاهيم  ، باهدف به پرسش كشيدن و استفهام مسئله باز شده اند. چالش اصلي با شناختي در ارتباط با خالقيت

  انديشه و تفسير شكل گرفته است.از  هرمونوتيكي و پراگماتيسمي

  خالقيت، علوم شناختي، هرمونوتيك واژه هاي كليدي:

  

  

  

. با اين است ي يك توانايي ذهني انسان است كه از فرآيند فكر و عمل روزمره قدم فراتر نهاده مفهوم مدرن خالقيت درباره
 و مديرانمدرسين، ، هنرمندان فوق العاده خالقند. همچنين بهترين معماران، دانشمندان هوشمند، مهندسين، عنام

منتظره دارد، بسيار خالقند. دو منبع يا غير  و مبدعين شركت ها و موسسات، هنگامي كه قضاوت هايشان نتايج جالب
در اين گردد.  كه به قرن هجدهم ميالدي بر مي، 6رمانتيسيسماصلي براي مفهوم مدرن خالقيت وجود دارد. اول ميراث 

 ،تفكر ناب بود خرد .ندكردمي مولفه اصلي سازنده تفكر بحث  به عنوان خرد درباره ماهيت 7سفه عصر روشنگريفالدوره 
 نه هاياصول اوليه يا مشاهدات و تجربيات منصفانه دور از تعصب حاصل مي گشت. رياضيات و منطق نمو كه بر اساس 

آنان سر تسليم فرود آورد.  ه يبودند، و فالسفه اميدوار بودند تا همه چيز سرانجام در برابر قاعده مطرح خردپارادايمي 
به ما عطا داشته، ... و اين اصل  ،عالم گير يك اصلا به عنوان خرد رخداوند "مفهوم اين عصر را چنين بيان مي كند:  8ولتر

ور دغل ضح، زنده مي ماند، ... علي رغم به ستيز مشغولندچنان پايدار است كه علي رغم همه تعصباتي كه در مقابل آن 
 10 9"اند. گرفتها براي نابودي آن به خدمت بازاني كه خرافات ر

 

در اختصاص به جنبه هايي از  خردند كه معتقد بود رمانتيسيسمدچار شد. پيروان  به سردرگمي اين طرح طولي نكشيد كه
شعر و ادبيات) ناتوان به  تجربه و آزمودگي هاي انساني كه در مقابل رياضيات و منطق قرار دارند (از جمله هنر، موسيقي،
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هنرمند نسبت به انسان همان قدر "گفت:  11بود. چنان كه اشلگل پارادايمي رشته ايعلم، هنر بر خالف  رسد. نظر مي
و عينيت گرايي  خردفرهنگ  ،روشنگري ابتدايينگرش  13 12".متفاوت است، كه انسان نسبت به ساير مخلوقات روي زمين

 16به قول فيخته را در بر گرفت. 15ذهنيت گرايي (سابجكتيويسم) رمانتيسيسمفرهنگ  ؛كردرا حاصل  14(آبجكتيويسم)
: نگاه خيره خود را از همه چيز اطرافت به سوي باطن خويشتن برگير؛ اين اولين مطالبه اي بايست به خود اعتنا كني"

، فاقد اهميت است، مگر منحصراً خود ستمي سازد. هرآنچه بيرون از تو حاصل است كه فلسفه در شاگرد خود
 17"خويشتنت.

  

تعاريف شده بود. مكتب فرديت با  بنا 20بوغو ن 19تخيل ،18سبر سه پايه احسا رمانتيسيسمفرهنگ ذهنيت گرايي،  به مثابه
از نبوغ آغاز گرديد. بر اساس نظر  رمانتيسيسمو اساساً با تكيه به ادراك  ،و آزادي خرد-مفاهيم عقلروشنگري از  عصر

بيابد، اما به آساني توسط سنت، فشارهاي ظهور منتظر است تا فرصت در درون هر كدام از ما ، روح خالقيت رمانتيسيسم
خالقيت است و هنرمندان نسبت به  وحمحدود شده. قرار بر رهايي ر 21(ميانگي) متوسط ماني-ماعي و قائده ميانه مانياجت

در حيطه فلسفه، هنر و حتي علم بسيار وسيع  رمانتيسيسم نگرش ديگران در نشان دادن اين رهايي تواناترند. تأثير نظرات
 بود.

 

 طراحي 22روش هاي تقليل گرايانه دارند تاخصوص توسط آن هايي كه عالقه  ، بهايت عصر روشنگري بارها روايت شدهحك
به طور فوق العاده و منتقدانه اي بدان پرداخته است. در  ،روشنگري عصر از رمانتيسيسم، اما ميراث را به چالش كشند

وشنگري، به خصوص ر عصر . با وجود احساس غرابت به دوران پيش ازداردنكات متعددي وجود  رمانتيسيسمتوجه به 
ممكن روشنگري نبوده است. گرچه  عصر بازگشت به حساسيت هاي پيش از به معناي گزهر رمانتيسيسم، 23قرون وسطي

 ، اما زندگي در آن دوران،داشته باشند نينيصورات اين چتدر پيش از قرن هجدهم ميالدي  است مردم در ارتباط با خود
احساس برتري داشته باشد، يا جايي كه مردم به دامنه اي وسيعي از  اندبتو يندگي پر از هيجان نبود كه كسيك ز

تخيالتشان احاطه داشته باشند، يا جايي كه مردم نبوغ را در درون يك فرد ديده و يا به يك قهرمان به مثابه يك نابغه 
مثابه نبرد ميان خرد و بي به سهولت نبرد ميان خير و شر را به  24،افسانه هاي شاه آرتور رومانتيكي بنگرند. اختصاص

مان به عنوان يك نابغه اي كه منطق شرير سرد و سخت در مقابل احساس بشر، و قهر به مثابه ياو خردي تفسير مي كند، 
عصر مدرن است. متعلق به  رمانتيسيسمت در برابر فشار ميانه ماني انبوه مردم استقامت كند، يكه و تنها ايستاده. بايس
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فرهنگ غرب نسبت  به دوران گذشته، يا چيزي بيگانه بانمي توان آن را روشنگري است، و عصر از  سپروشنگري و دوران 
  .ادد

  

لي فلسفه غالب قرن بيستم است. اين جنبش مدت همچنان با ماست، و به طور مستد رمانتيسيسمنكته دوم اين است كه 
 منطقي . در طول دوره اي كه اثبات گراييمي ورزيد استنكافضعش اعقالني سازي مو ، ازهر بهانه اي به ،طوالني يزمان

اثبات گرايي و خرد گرايي  و زمانيكه، )1950 به خصوص در دهه( دشزوال  دچار رشد يافت، 25(پوزيتيوسيم)
نسبت به  مزماني كه مرد و به او مجال رونق يافتن داد ،، بنياد عقالني نسبتاً ضعيف آنافول كرد آشكار 26(راسيوناليسم)

آماده تغيير موضع  رمانتيسيسم، جايگاه ه بودندبيزار و كسل شد خرد-عقله هاي عقالني بي پايان و ديكته بي امان انديش
 به شدت ،ن روزگار كساد خودان و دانشمندان علوم شناختي در آبه سوي رونق بود. دانشمندان سرسخت، رياضي دان

  شاعران، زماني كه سخت در حال كارند. كه هنرمندان و، چونانمستعد ابتال به ذهنيت گرايي بودند

  

روشنگري مكشوف نبود. مكتب براي  ،شامل احساس، تخيل و نبوغ رمانتيسيسمسومين نكته اين است كه قواي ذهني 
اجتناب از پرداختن به اين مفهوم كه ممكن است راه هاي تفكري فراسوي چهارچوب عيني براي ذهن مدرن مستقل، 

روشنگري از عقل و  نگرش باشند، سخت است. ما به سهولت تمام به افراد معترض به برداشت متداول وجود داشته مستقل
ها را متمايل به ذهنيت گرايي يا نسبي  مي زنيم و يا با كمي موشكافي بيشتر آن رمانتيسيسمبرچسب پيروي از  ،خرد

حتي هر نوع اعتدال يا ن ذهنيت گرايي و در مقابل آ مي دانيم. هر يك از دو مكتب عينيت گرايي و 27گرايي (ريليتيويسم)
  28داشته است.استوار نگه رمانتيسيسمر بطن فرهنگ و ميانه روي ابداعي همچنان ما را د

  

ها و  از طرق آشكار بسيار از ميان آنچه ما به طور كلي فرهنگ عامه مي ناميم ظهور مي كند. برنامه رمانتيسيسمچهارم، 
عقالنيت سرد و سخت  به عنوان مثالخالص اند،  رمانتيسيسمنمونه هاي  29"ان فضاپيشتاز"زيوني چون يتلو يسريال ها

با احساسات خود " كه جمله اين در برابر، "پيشتازان فضا"در سريال تلوزيوني  31و ديتا 30شخصيت هاي داستاني اسپوگ
يا فعاليت دارد كه تمامي برنامه به رقابت وا داشته شده بودند. در حال حاضر يك ايستگاه راديويي در بريتان "پيش برويد

كه در برنامه ها با مردمي كه تماس تلفني مي گيرند وارد بحث و گفت و  اداره مي شودتوسط دسته اي از مجريان  يشها
 ،گيرا هاي و نمايشبسيار را با زرق و برق  رمانتيسيسمدر حالي كه برنامه هاي تلوزيوني و فيلم ها فرهنگ  گو مي شوند.

از آن دلفريبي ها عقده هاي روحي دنيوي همه ما را به  عاري ،ابهام پيرايش مي كنند، برنامه هاي راديويي ي ازدر پرده ا
را آشكار مي سازد.  رمانتيسيسمهاي روزمره در بريتانيا به سمت همگاني دلواپسي نمايش مي گذارند. اين امر گرايش 
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. چنانكه شاهد يك نمايش جذاب استدر اين چنين برنامه ها،  32وداده شده به افراد پيشگو و غيبگ نسبت معقوليتبررسي 
هستيم، كه پس از شنيدن يك جمله از كسي كه به برنامه تلفن زده است، به صورت  33"واسطه روحي"شرم آور از يك 

انتظار و بيان مي كند و بيان خود را در جهت تطابق با  ،مبهم حقايقي را كه در جريان مصاحبه استخراج و پااليش كرده
خرد، عقل و شده ايم، نه به جهت رهايي يكسره از  توصيهتوقع مخاطب تغيير مي دهد. ما همچنين به درك احساساتمان 

خرد به تنهايي نمي توانند. پذيرش عقل و بلكه به جهت آگاهي از آن كه احساسات عالئمي را كشف و نمايان مي سازد كه 
مي و يا حتي كمي باور به آن توسط ما، حاكي از وسعت اين ادعاست كه اين اين چنين نمايش هايي به عنوان يك سرگر

  است. رمانتيسيسمعصر، عصر 

  

. اين مدعا كه نوعي بازگشت به جهان بيني پيش از برهانيم رمانتيسيسمنكته پنجم آنكه ما نمي توانيم خود را از سنت 
هي از اين ميراث و اين كه باشد. در حقيقت، آگا ييسمرمانتيس نگرش مي تواند شكل ديگري از ،وجود دارد رمانتيسيسم
آموزش طراحي بسيار مفيد است. فرهنگ استوديو طراحي بر پايه بالغت  براي شوند،در آن گرفتار مي  چگونه افراد

جنبش روش  مختلف و وجوه 34كه در جنبش معماري اجتماعيچنانرونق يافت،  ها تا حد انكار آن ،احساس، تخيل و نبوغ
در باالترين سطح خود، در استوديو  رمانتيسيسم، به سرعت تمام طراحي را رويكردي دنيوي بخشيد. 35طراحيهاي 

در جريان است كه به راحتي نمي توان از آن  36خود را در تنش با خردگرايي نشان داد. در اينجا يك ديالكتيك ،طراحي
 37اي بحث كرده ايم.نگ از نقطه نظر استعاره اين فره چشم پوشيد. من و همكارانم مدت زمان طوالني درباره ي

 

رف عقل و خرد است. دد. خالقيت چيزي فراتر از تمرين صپديدار مي گر رمانتيسيسم نگرشبنابراين جستجوي خالقيت از 
ي عار ، در حاليكه ما ميل نداريم تا وجود خود را از رمز و رازرمزآلود در رابطه با خالقيت وجود داردو  چيزي اسرارآميز

  .كنيم

 

مقصود پديدار مي گردد.  38روشنگري در قالب علوم شناختي نگرشمنبع دوم نيل به خالقيت از روزهاي انتهايي بازآفريني 
كه محاسبات را به عنوان  ،ظاهر شد 41و روانشناسي تقليلي 40كه از پس هوش مصنوعي است مطالعاتي 39علوم شناختياز 

ا تقليل كامل انديشه به رياضيات بروشنگري  عصر هدف درك ميراث ام شناختي بالگوواره اي از عقل و خرد مي دانند. علو
. كردتشريح  42"مدل سازي شناختي"و منطق به جستجو پرداخت و در اوج كمال اين روند، تحقيقات خود را تحت واژه 
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به  "و شناخت است؟ آيا ذهن قابل درك"گروهي از شارحان آن تحت تأثير شديد اثبات گرايي منطقي بيان مي كنند كه 
پس فرصت دهيد تا مدل هايي محاسباتي بسازيم و در برابر (هر صورت سوالي متافيزيكي است و فراتر از قدرت تشخيص 

، سريعاً مفاهيمي براي پاسخ به اين سوال. در مواجهه با غير عملي بودن )برخي از جنبه هاي رفتار انسان بررسي كنيم
هاي تحقيقي ابداع و اختصاص داده شدند. نتايج آزمايشات حاصله نتايجي با رويكرد  شرح و تفسير كاستي هاي برنامه

ي در پي آن ستون داده ها ، ودر نظر گرفته شد Xدنيوي غليظ بود و بدنبال وجود يك عملكرد شناختي برتر، عنصر 
و نهايتاً شكل گرفت   44صميمدرخت تو جستجو بر اساس ، برآمدند 43اثبات قضيهو بدنبال آن درصدد  ،حاصله انباشته شد

، ي بسيار پيچيده تر از معما درگير بودبا مسائلشناخت  امر در حالي كه. در پي هم شكل گرفتند افعالي با رويكردي جذاب
و كنفرانس ها  تشگپديدار گمگشته اي . خالقيت نيز به مثابه عنصر شناختي ظاهر شد سريعاً 45"سئله سركشم"مفهوم 

  مطالعه آن حاصل شدند.و مقاالت متعدد مختص به 

 

نتايج خاص در زمينه كاربرد  دستيابي بهبررسي هاي ذيل در پي مطالعات دقيق و مفصل خود من در اين حيطه و به قصد 
اره (پيش فرض) بنيادي در علوم شناختي نگچهار پيش ا 47 46سيستم هاي كامپيوتري براي طراحان پديد آمده اند.

ذهني  عملكرد يا توانايي يك خالقيت ،اولين آنها فرضي است كه بر اساس آن ردازند.موجودند كه به موضوع خالقيت مي پ
اما  .حاصل مي شود حين فكر كردن با روش هاي معين امري است كهشرح مي دهد كه خالقيت چنين شناختي است و 

ا رد مي كنند. بطور مثال ديدگاه تئوري شبكه علوم شناختي اين فرض ر يگردها از شاخه هاي  برخي ديدگاه ،در پي اين
د و هيچ تفاوتي در عملكرد انكل نگر و همگن توزيع شده  ،مطرح مي كند كه توانايي هاي ذهني شناختي 48عصبي

شناختي ميان گفتار، به يادآوري يك موضوع و ابداع يك ايده جديد وجود ندارد. در مدل هاي تئوري شبكه عصبي، در هر 
ده زبان شناسانه را ه مي شوند. به اين بحث مي توان بررسي هاي ساگرفتبه كار  يو محاسبات رقومي يكسان ساختار ،مورد

واژگاني هستند كه در زبان در موقعيت هاي به خصوصي به كار مي  "نبوغ"و "هوش"، "احساس"، "خالقيت"نيز افزود، 
تاز به شمار مي روند. زماني كه بصورت گروهي مشغول اين ها واژگاني مم ،و روشنگري رمانتيسيسمروند. به يمن ميراث 

و  تدوين كتابي درباره هوش مصنوعي و طراحي بوديم، من و همكارانم در فهم اين نكته كه خالقيت به روند تعلق مي يابد
اما مسئله بي سرانجام ماند. خالقيت يك بناي زباني است كه در موقعيت هاي  يا به محصول كوشش فراوان كرديم،

از يك دانشجوي خالق و يا يك پروژه خالقانه هستم، و حاضر به  سپس دفاعمن قادر به تشخيص و  ؛گوناگون كاربرد دارد
 و جوهر دقيق يك واژه بدون ماهيت "خالقيت"گفتن اين كه نگارش يك مقاله از جارو زدن فرش خالقانه تر است، اما 

ممكن  آنگاه ،و مدل سازي آن قلمداد كنيم بررسيجهت موشكافي،  به مثابه يك عملكرد شناختي به را است. اگر خالقيت
به عنوان عملكردهاي مجزاي شناختي  "حس ماجراجويي"، و "ذائقه خوب"، "كمرويي"، "كنايه"همين تلقي را از  است

  است. آن قراين زمينه و هر فعاليت شناختي يك امر وابسته به ختداشته باشيم. شنا
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پيش انگاره دوم اين است كه خالقيت، و يا هر عملكرد شناختي به عنوان پديده اي وابسته به فرد در نظر گرفته شده 
طرح مي مدوگانگي فرد در برابر گروه را  رمانتيسيسمدرباره ي نبوغ به پيش رو مي آيد.  رمانتيسيسماست. اينجا ميراث 

تا حصول نتيجه اي عظيم تر  ،داده و نبوغ فردي خود را به اشتراك بگذارند كند. افراد گهگاه مي توانند با هم تشكيل گروه
ايده گروه از ايده فرد ناشي شده است. فردگرايي به  در اين حال، كه هيچ كدام به تنهايي نمي توانند بدست آورند، اما

مي شوند و توسط گروهي از نمودارهاي ساده پيش مي رود، گروهي از روندهاي شناختي در درون مغز حادث توليد سوي 
مي كند.  ايفاي نقشارتباط ميان مغز افراد  برقراري درك مي گردند، چون ترسيم طرح كه چون وسيله اي براي قابل افعال

نمودارهاي  توليد خالقيت توسط جمع توليد و به اشتراك گذارده شده منجر به در حوزه فهم يادر مقابل، ايده اي كه 
  زديك تر به حقيقت) مي گردد.ناخوانايي (هر چند ن

 

 با قابلرا به عنوان يك عملكرد ذهني در ت ديگر طبق سومين انگاره، علوم شناختي، خالقيت و يا هر عملكرد شناختي
عملكرد بدني تلقي مي كنند. تفكر در مغز اتفاق مي افتد. اما حتي بر اساس نقطه نظر تقليلي مي توان استدالل نمود كه 

تا از مغز به عنوان كنترل كننده سخن  ،در تمام بدن پخش مي گردد. براي بعضي مقاصد منطقي استدستگاه عصبي 
با اجزايي با درجات  ،گفت. كه اگر از بقيه بدن جدا گردد، ارگانيسم مي ميرد. اما بدن از دستگاه هاي بسيار تركيب شده

اين نقطه نظر فيزيولوژي تقليلي، اين نيز منطقي به  اساس وابستگي به شرايط وابسته است. بر و اين ،زياد و يا كم وابستگي
بعالوه  ها اتفاق مي افتد. بدون استفاده از دست، طراحي به شدت سخت مي گردد. ظر مي رسد كه بگوييم تفكر در دستن

ا پشتيباني از نقطه نظر تقليلي، اگر شناخت و ادراك به دستگاه عصبي وابسته است، به فيزيولوژي اي كه دستگاه عصبي ر
و پايدار نگه مي دارد نيز وابسته است و همچنين به ورودي هاي بيشمار ساير اعضاي بدن و فعل و انفعاالت  مي كند

گسترده تري از انديشه را  با فصاحت تمام مفهوم 49. فالسفه تحليلي از قبيل گيلبرت رايلنيز وابسته است پيچيده آن ها
  د.داده و تمام بدن را در بر مي گيرا گسترش استدالل كرده اند كه مفاهيم ذهني ر

  

 فرض بعدي اين است كه خالقيت، و يا هر عملكرد شناختي در درون اورگانيسم يا فعل و انفعاالت اورگانيسم ها رخ مي
و  دهد. بعالوه، از نقطه نظر تقليلي مي توان اورگانيسم زنده را به مثابه جزئي از محيط اش در نظر گرفت. چنانكه ليكاف

به طور تنگاتنگي با  درك مي كنيم،هستي خود را ساختار ها  مفاهيمي كه ما از طريق آن ؛يادآور مي شوند 50جانسون
به شرايط لذا است.  گره خوردهمحدوديت فضايي، جاذبه، نور، هندسه و از اين قبيل  تحت تأثيرهستي ما به عنوان موضوع 

مي يابيم. تعامل پي در پي ما با يكديگر، با  ها آن بطن ظه خود را درلحظه به لح از ما كه هركدام ندخصوصي موجود ا
خالقيت، تفكر، حافظه و ساير ه منطقي مي نمايد بگوييم كه مان و با محيط بسيار جدي است، چنانكهايپيشينه 

  .توجه گردد) 1 (به يادداشت شكل گرفته اندآن ها در اورگانيسم وضعيت عملكردهاي شناختي بنابر چگونگي 

 

در مطالعه خالقيت است. به بيان ديگر اين مطالعه بجاي يك عيني  نوعي استبدادحاكي از  ،چالش اين پيش انگاره ها
بدون هرگونه سمت و سوي  م بيشتر آنفه گويا خالقيت چيزي است كه وجود دارد و ما نيازمندكه ( آزاد و رهاگرايي 

                                           
49 Ryle, G Concept of mind Penguin, Harmondsworth (1963) 
50 Lakoff, G and Johnson, M Metaphors we live by University of Chicago Press, Chicago, IL 0980) 
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يكي از اين دستور كارها را در تشريح  51شده است. شوآن دايتو ه توسط ديگر دستور كارها راه برده ،)خاص هستيم
آمريكا و به دنبالش اروپاي غربي، احساس كردند كه در مقابله  52؛داستان مسابقه فضايي به صورت برجسته بيان مي كند

برنامه  ،و هراسبايست اقدامي صورت دهند. متعاقب آن بيم  53مدار قرار دادن اولين اسپوتنيك در با موفقيت روسيه در امر
حاصل  ،هاي تحقيقاتي با هدف حصول اطمينان از اين كه آمريكايي ها اين قدر باهوش هستند كه بر روس ها غلبه كنند

تري را  مورد نياز بود نشد، اما دانشمندان و مهندسين خالق كه برتري شدند. به واقع اين تالش منجر به تأمين تكنولوژي
در جريان است و مطالعه خالقيت همچنان منابع مالي را جذب مي كند. البته ساير  همچنانحاصل ساخت. اين ميراث 

 بخشبه عنوان عملكردي نجات  هيچ گاه توانايي هاي ذهني انسان از قبيل تيزبيني، بذله گويي، دليري يا خوش مشربي
  از رواج بهره نبردند. ،در خالقيتبه ق رمانتيسيسمنشدند، همان گونه كه اين توانايي ها در عصر روشنگري و ميراث  ظاهر

 

 54پذيراي آنان است و نه خردگرايي. ويليام جيمز رمانتيسيسمهاي متقابلي درباره عملكرد شناختي موجودند كه نه  ديدگاه
، مدافع 55) بنيانگذار روان شناسي مدرن و يكي از اولين طرفداران جنبش فلسفي عمل گرايي (پراگماتيسم)1910-1842(

 و ذهني ي، جريانبي نظماست، يك حالت كل نگر پيوسته،  56"جريان هوشياري"ز حاالت ذهني تحت عنوان ا فهمنوعي 
او در مستثني كردن مفهوم  57چند سطحي، كه ما به راه هاي متفاوت و به اهداف متفاوت تقسيم بندي و معني مي كنيم.

در انديشه هاي گروهي  را يرمانتيسيسمفسيري ت "جريان هوشياري"، چنانكه فهم، خوب عمل كردهبي نظمي از اين نوع 
است، مشابه با مفهوم نبوغ. اما مفهوم كليدي، طبيعت غير قابل تقسيم تفكر  از خود ساختهاز هنرمندان و نظريه پردازان 

را  ،"سبك هاي متفاوت براي تفكر وجود دارند"از ديگر حاميان نحله عمل گرايي، اين پندار را كه  58است. جان ديويي
 59باطل شناخت، تفكر خردگرايانه و منطقي را از يك سو و تفكر زيبايي شناسانه (و به زبان ديگر خالقانه) را از سوي ديگر.

و احساسات  بر اساس تفكر ديويي، هر عمل، ما را در نوعي احساس زيبايي شناسانه از جمله تخيل، حساسيت اخالقي 60
قضاوت علمي،  يك ه در حال حل يك مسئله رياضي باشيم و چه در حالچ ،هيجاني درگير مي سازد. اين امر صادق است

 آجرچيني، نگارش يك مقاله، گوش دادن به يك موسيقي و يا طراحي يك خانه. اين امر مبين اين نيست كه همهعمل 
ا توجيه مي فعاليت ها يكسان هستند. اين فعاليت ها در زمينه، سبك تفسيري كه به وسيله آن اعمال و رفتار خود ر اين

متفاوت اند. هر فعاليت به كار بردن يك عملكرد شناختي متفاوت نيست و  ،و اجتماعي كه در آن عمل مي كنند ،كنيم
هيچ كدام نيز مبين به كار بندي عملكردهاي شناختي متفاوت در درجات متفاوت نيستند. گرچه به نظر مي رسد كه اين 

نسته، اما هركدام را متفاوت مي داند. طراحي يك خانه در زمان حال با تجربه ديدگاه همه رخدادهاي شناختي را يكسان دا
طراحي يك خانه در گذشته متفاوت است. اين گونه كه من امروز خالق هستم با كيفيت خالقيت من در گذشته به قدر 

شناختي واقع شده در  روندهمان  اا بي زماني رهامناسبت كفايت متفاوت است، چنانكه كمي منطقي به نظر مي رسد كه 
  .آن ها منتسب به هم بدانيم
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ها  داوري، توجه را به سمت ماهيت و ذات نهفته در همه 62يا همان هرمونوتيك 61يك سنت فلسفي متفاوت، تئوري تفسير
 63"تفسير"بايست فراتر از بكار بردن كلمه  ،جامع براي تشريح شناخت هستيم لقبجلب مي كند. چنانچه به دنبال يك 

سرگرم تفسير موقعيت ها هستيم. برخي از درون يك موقعيت (شامل زمينه فهم و اجتماع پيرامون) كنيم. ما همواره عمل 
البته به چنين عملي مختار هستيم. اما هر قضاوت و داوري بر يك تفسير، خود  تفاسير را نادرست و نامناسب مي خوانيم، و

مشخص است، و سودمندي كمي براي دانشمندان علوم نا ،گيرفرار به مثابه يك پديده يك تفسير است. مفهوم تفسي
در تكاپوي روشن كردن اين امر هستند كه شيوه اي براي تفسير  64شناختي دارد. فالسفه هرمونوتيك از جمله گادامر

وقعيت وجود ندارد. اگر بيان مي كنيم كه هر موقعيت ما را به تفسير وا مي دارد، بايد اين را هم بيان كرد كه هر م
  تفسيري، منحصر به فرد است.

 

 67هايدگر 66 65"بودن در جهان"از مفاهيم  ،به عنوان يك مطالعه در علوم شناختي ،نيرومندترين چالش بر مفهوم خالقيت
از آن است كه بتوانيم درك كنيم و قدر بدانيم. پيش از مفهوم نبوغ خالق فرد،  مي گردد. اكنون موقعيت ما بهتر حاصل

همه دنيا را بدون هيچ تمايزي درگير نموده بود. از اين كليت نامعين خالقيت، مي توان نظريه هاي شناختي مفهوم هستي 
ا اكنون براي اهداف خاص بنا نهاد. اين يك پيگيري معتبر است، مشروط به آنكه از آن بهره نگيريم تا تصديق كنيم كه م

   ايم.م چيستي خود و جهان نزديك شده بسيار به دستيابي به فه

  

 

  

  

 بيگانه نيست، اما در مركز توجه آن نيز قرار ندارد. كامالًاهميت اجتماع، تجسم و موقعيت با نگراني هاي علوم شناختي  :1يادداشت 
وجوه معيني از يك پديده را  ي توسعه يافته است، كهعلوم شناختي با فرضيات، استعارات و مجموعه اصطالحات ديگر، مانند هر مباحثه

ز امتياز مي كند، مادامي كه به ساير وجوه مجال ظهور و بروز مي دهد. مباحثات ديگري وجود دارند كه خارج از جريان اصلي عاري ا
علوم شناختي قرار مي گيرند، از قبيل نظريات زبان و استعاره ليكاف و جانسون، كه كاش ما در آن ها ورود كرده، اولويت هاي جديد 

ر بستن نظريه رسوده را احيا كرده و راه هاي جديد نگرش به جهان را معرفي كنيم.  يكي از اين موارد به كابنا كنيم، مفاهيم كهنه و ف
استوديو طراحي معماري است. من و همكارانم استعاره و تئوري هرمونوتيك را در مهيا نمودن راههاي مثمرثمر  استعاره اي براي فهم

 68ي آموزش و همچنين كاربرد كامپيوترها در آموزش به كار بستيم.در تقويت مباحثه درباره طراحي، در سطح عمل
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