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 مقدمه

اسماء را كـه   ،حيوان است. شايد خداوند متعالو خالقيت از جمله تمايزات بارز انسان 
را بـه   اوتواند مثل او شود و صفات  اين توانايي را داد كه ميوي به انسان آموخت و به 

هاي همانندي انسان با او، همين قدرت آفرينندگي و خالقيـت   خود بگيرد، يكي از جلوه
زيـرا   ؛در جامعه رو به رشد و توسعه ما توجه به خالقيت نقـش حيـاتي دارد   بشر باشد.

هاي اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و آموزشي بـه افـراد مسـتعد و     به پيشرفت رسيدن  براي
 .است خالق نياز

قـرار داده   بشـر  طور بالقوه و فطري در نهـاد   بهرا خداوند متعال توانايي تفكر خالق 
عنـوان آمـوزش    باهاي متعددي  ظهور و بروز آن مستلزم پرورش است. برنامه اما ،است

نيـز  و در هر يك   شود بر تعداد آنها افزوده مي هم و هر روز است خالقيت تدوين شده
  مـورد اسـتفاده   هـاي   روش در مورد اما ؛هاي موافق و مخالف فراواني وجود دارد نظريه

بنا به برخي  زندگي آنها آموزش و پرورش است و حتي امي تمكه  -(ع)  معصومامامان 
هنوز پژوهشـي جـامع و كامـل     -اند بودههم داراي كرسي تدريس  خود مقتضيات زمان

هاي فكور و خالقي همچون هشام بن حكـم،   انسان روش پرورش ه است تا شدانجام ن
ي  در ايـن  رورت  پژوهشخأل  و ضبا اين  . شودشناسايي و كشف   جابر بن حيان و...

  (ع)هـاي پـرورش خالقيـت از ديـدگاه آن بزرگـواران معصـوم       اي از روش گوشـه  مقاله
ه به تحليل مفهومي تفكر خالق در متون اسالمي پرداخت ي مقالهبتداا. در شود بررسي مي

 و شـود   بررسـي مـي  شناسي معاصر   در روانآن و سپس تفكر خالق و تعاريف موجود 
 .شود ميسيره معصومان(ع)  بررسي و تحليل  اي پرورش آن دره روش در ادامه

 تحليل مفهومي تفكر خالق در متون اسالمي

اسـت. بـراي    ديگـر  ي ساختن چيزي با استفاده از چيزهـاي  امعن در قرآن، به »خلق«واژه 
 مـن  اإلنسـانِ  خَلـقَ  بـدأَ  و خَلقَه ءياَحسنَ كُلَّ شَ يالذ« :فرمايد نمونه، خداوند در قرآن مي

و آغاز آفرينش انسان را از گل قـرار   نيكو آفريد او همان كسي است كه هرچه را  ؛نيط
خالق اصلي معرفي شده، خلق كردن بـه   خدا در عين حال كه در قرآن ؛)7(سجده،  »داد

بـه   تـوان بـه يـادآوري خـداي متعـال      غير خدا هم نسبت داده شده است. براي مثال مي
بـه   ؛يبِـإذن  رِيالطَّ ئَةِيكَه نِيو إِذ تَخلُقُ منَ الطّ« :فرمايد (ع) اشاره كرد كه مي عيسيحضرت 

 .)110(مائـده،   »اي از پرنده خلق كـردي  ياد آور زماني را كه به اجازه من از گل مجسمه
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اَحسـنُ  «كـه خـود را    -خداونـد  هم به توان  ميرا  »خلق«پس با نظر به اين  آيات  واژه 
به شايستگي نسبت داد و هم به انسان كـه مخلـوق و    -نامد ) مي14(مؤمنون،  »نيالخالق

دو نوع آفرينش را بـراي خـود    در قرآن،خداوند است كه  گفتنيخليفه خدا است . البته 
 است كه همان آفرينش از ماده و اشياي ديگر است و ديگـري  »خلق«شمارد. يكي  برمي

مخصـوص  معناي آفرينش از هـيچ (عـدم) كـه ايـن نـوع دوم آفـرينش        است به »ابداع«
كند  بيان مي »كُن«خداوند است و قرآن آفرينش از راه ابداع را با كلمه امر و گاه با تعبير 

سـينا نيـز در بـاب     ابن .)9، ص1391گويند (پركان،  كه در اصالح به آن كُن وجودي مي
علتي جز  ابداع يعني ساختن چيزي را كه به ذات خود نيست است و به« :گويد ابداع مي

سـينا،   ابـن ( »واسطه و معنايي بسته نيست  ،آلت  ،ذات مبدأ نخست تعلق ندارد و به ماده
اسـت؛   ها و زمين از مصـاديق ابـداع    آسمانآفرينش در تعابير قرآني  .)154، ص 1388

او آفريننـده   ؛رضِ وإِذَا قَضَى أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُـن فَيكُـونُ  بديع السماوات واألَ«نظير آيه 
ها و زمين است و چون اراده آفرينش چيزي كند به محض آنكـه گويـد موجـود     آسمان

خداوند در قرآن از واژه خـالق در وصـف   و  )117(بقره ،  »شود باش به فور موجود مي
و انسـان   )86(حجـر،   »إِنَّ ربك هو الْخَالَّقُ الْعلـيم «ه نظير آي ؛خويش استفاده كرده است

ترين گزينه خليفه الهي، تنها متفكر خـالق ايـن جهـان در     ترين و عالي عنوان كامل نيز به
 شود. بين مخلوقات محسوب مي

روند و هرگـاه   كار مي در متون اسالمي تفكر و تعقل مترادف هم بهاما در باب تفكر، 
نـوع معينـي از تفكـر و آن تفكـر      مقصـود از آن  ،تعقل مترادف يكـديگر باشـند  تفكر و 

ــاقري،   ــت (ب ــده اس ــدايت ش ــر     ؛)201، ص1386 ه ــواع تفك ــان از ان ــه انس ــون ك چ
آزاد از هـر   ،همچـون تـداعي آزاد كـه موضـوع معينـي نـدارد و ذهـن        ؛است ربرخوردا

يـا تفكـر خـالق  يـا       بافي است  يا خيال افرادتحت تأثير حاالت دروني  و خارجي قيد
             اســت انســان تــرين فعاليــت ذهنــي مخصــوص ) كــه پيچيــدهياللد(اســت تــأملي تفكــر

   .)163، ص1383(ساعي،
 :كنـد  شده را چنين تعريف مي حكيم مالهادي سبزواري تعقل يا همان تفكر هدايت

رنـده دو  منظور ايـن اسـت كـه فكـر دا     »المراد يال يو منَ مباد يالمباد يالفكرُ حركَة ال«
مـواد و   ،در حركت نخست ذهن با سير و مرور در خزانه معلومات خـود  ؛حركت است

يابـد و در حركـت دوم آنهـا را     مقدمات الزم را كه متناسب با كشف مطلوب باشد، مـي 
عبارت ديگر، فكر مرتب سـاختن امـور معلـوم     كند و به نحو شايسته مرتب و منظم مي به

 ).17، ص1362ول (خوانساري، است براي منجر شدن به كشف مجه
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تـوان گفـت كـه آدميـان همـه درگيـر        هاي فكر، مـي  پس با نظر به گستردگي عرصه
اند و به اين معنا هم متفكرند و اگر قومي بـه سـبب نداشـتن تفكـر مـورد       ورزي انديشه

علـت نداشـتن تفكـري معـين      بلكه به ؛اند، نه به سبب نداشتن تفكر نكوهش قرار گرفته
انَُه فَكَّـرَ و قَـدر   « )؛1386اند (باقري،  يا جهت ويژه تفكر) نكوهيده شده حيث عرصه از(

اين چه طرحي  ،پس مرگ بر او باد ،او انديشيد و طرحي در انداخت ؛.... قَدر فيفَقُتلَ ك
 .)18(مدثّر،  »بود...

ذهني اسـت  يندي افراسالمي تفكر خالق،  متون توان گفت از نظر كلي مي طور پس به
اي جديد بـدون سـابقه قبلـي بينجامـد و ايـن تفكـر مولـد و         د ايده و انديشهيكه به تول

تحقـق مصـالح حقيقـي فـرد و  امـت       بـراي  هاي آن  دار است و جهت توليد ايده جهت
الزم بـه   تواند قابل قبـول باشـد.   نمي تفكر خالقيدر غير اين صورت هر  ؛اسالمي است

رند و بـه  اشـم  هاي جديد را در حيطه ذهن خالقيـت مـي   و انديشه ها ن ايدهآ ذكر است
پـس تفكـر    ؛)22ص ،1391 ،(پركـان  شـود  ها نوآوري تلقي مـي  فعليت رساندن اين ايده

 .تواند در بعد ذهني و عملي متصور و متظاهر گردد خالق مي

 شناسي معاصر تفكر خالق در روان

البتـه   .مختلفـي وجـود دارد   هاي ديدگاهابعاد تفكر  درباره انواع وشناسي معاصر  در روان
اهميـت   هايي همچون رفتارگرايان نيز وجود دارد كه اساساً كـاركرد ذهـن را بـي    ديدگاه
اند و حاالت دروني آدمي از قبيل احساسات و افكار را در توجيه و تنظيم رفتـار   انگاشته

كنند كه متأثر از  ي تصور ميكودي مكانيمنزله موج دهند و انسان را به آدميان دخالت نمي
هاي تقويتي پيراموني خـود قـرار گرفتـه اسـت؛      محيط پيرامون و در سازش با وابستگي

هاي رفتاري در تعليم و تربيت از مهـارت تفكرهـاي    رفتارگرايان در ارائه هدف ،بنابراين
معتقد بـه  نديشمندان ابعضي از اما   ،اند پيچيده همچون خالقيت، سخني به ميان نياورده

تفكـر خـالق. آنهـا     و مختلفي براي تفكر هستند مانند تفكر منطقي، انتقـادي يندهاي افر
انـواع   كه بعضـي ديگـر عقيـده دارنـد فكـر      درحالي ؛متفاوتنديند افرمعتقدند كه اين سه 

بيـان  ري متفاوتي ندارد و هر سه فرآيند در حقيقت همان تفكر عادي اسـت. شـريعتمدا  
شوند كه در فرايند تفكر هـر   تلقي مي يندافركه هر سه نوع تفكر در حقيقت يك  كند مي

، يكسان بودن آنهـا را  هاي اساسي تعريف هريك از اين سه فرايند سه  دخيلند و شباهت
 .)3، ص1376(شريعتمداري، كند  ميآشكار 
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. انـد  بحث كـرده  هستند كه درباره انواع تفكراز جمله متفكراني  2و دوبونو 1گيلفورد
پـردازد. از نظـر    گيلفورد تحت عنوان تفكر واگرا و همگرا به تفكر منطقي و خـالق مـي  

دنبـال يـك جـواب صـحيح      وي تفكر همگرا همان استدالل يا تفكر منطقي است كه بـه 
توجـه  ئله مسـ هاي مختلفي براي يك  حل كه تفكر واگرا يا خالق به راه درحالي ؛گردد مي
پـذيري و   هاي تفكر واگرا را اصالت (ابتكار)، سيالي، انعطـاف  ترين ويژگي و مهم كند مي

 .)19، ص1388(حسيني،  داند بسط مي
 ويدوبونو نيز تحت عنوان تفكر جانبي و تفكر عمودي به اين مقوله پرداخته است. 

 ؛شـود  مـي ي و توسـعه آن  نـ هـاي ذه  معتقد است كه تفكر عمودي موجب ايجـاد قالـب  
هاي جديدي ايجـاد   و قالب دهد مي ها را تغيير  كه تفكر جانبي ساختار اين قالب درحالي

 4و وايزبـرگ  3). اما متفكران ديگري نيز همچون مـارزانو 19، ص1388كند (حسيني،  مي
رغـم اينكـه دو طريـق     را بـه عد بين تفكر واگرا و همگرا تفاوت قائل نيستند و اين دو ب

 ).21، ص1388حسيني، دانند ( ط با هم ميمتفاوتند، مرتب
آن طوركه در مطالب پيشين گفتـه شـد  بعـد ذهنـي      تفكر خالق، همان  عد مهماما ب 

شـود. در بـاب خالقيـت يـا تفكـر خـالق        است كه از آن با واژه خالقيت نام بـرده مـي  
سـت  معتقـد ا  5ده است كه از آن جمله، تايلرششناسي معاصر ارائه  هايي در روان تعريف

 6راجـرز  .ذهني است كه نتيجه آن ايجاد افكاري جديد و ارزنده اسـت يندي افرخالقيت 
داند كه ديـدگاه وي   طلبي و حفظ شخصيت انسان مي خالقيت را اظهار وجود و استقالل

خالقيـت   7گرايانه و مبتني بر اصول فردي است و گيلفورد در مورد خالقيت بسيار انسان
دانـد (زارعـي    هاي نو براي حل مشكل يا سلسله مسائل مي لح خالقيت را رسيدن به راه

خالقيـت  «د: نـ ك گونه تعريف مـي  ) خالقيت را اين1989( 8ترانبرگس). ا1389، صفويو 
پذيري و حساسيت در برابر نظريـاتي كـه يادگيرنـده را     تركيبي از قدرت ابتكار، انعطاف

تفاوت و مولد بينديشد كه حاصل به نتايج م ،خارج از نتايج تفكر نامعقول ،سازد قادر مي
 .)20، ص1389(همراز،  »آن رضايت شخصي و خشنودي ديگران خواهد بود
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بنـدي حيـات    تغيير، توسـعه و تكامـل در سـازمان   يند افرجورج اف نلر، خالقيت را 
هـاي خـالق را در تمـامي معـارف      داند كه در اين تعريف دامنه فعاليـت  ذهني انسان مي

بنـدي كـرد    توان چنين تقسيم ). در مجموع مي22ص ،همان( بخشد ميموجود عموميت 
اند و بعضي ديگـر   هاي شخصيتي افراد را محور قرار داده ها، ويژگي كه بعضي از تعريف

ـ اند و بعضـي بـر ح   خالق به تعريف پرداختهيند افربراساس  ب محصـول خـالق بـه    س
 .اند خالقيت نگريسته

 (ع) معصومانش تفكر خالق در سيره هاي پرور روش

تـرين   جديـد و عـالي   اسالم همواره نيروي فكر خالق را منشأ پيـدايش و حـل مسـائل   
مغز انسان را تفكر دانسته و يك ساعت تفكر را برابر هفتاد سال عبـادت قـرار   محصول 
چه عنصـر  البته بايد توجه داشت كه نتيجه تفكر خالقيت است. در واقع چنان ؛داده است

همچنـين اگـر   . ارزشي بـراي تفكـر بـاقي نخواهـد مانـد      شود،خالقيت  از تفكر حذف 
شـود   وقتي در اسالم به تفكر توصيه مـي  ،رو از اين ؛تفكري نباشد، خالقيتي نخواهد بود

توان توصيه به خالقيت را نيز نتيجه گرفت. پيـامبر اكـرم (ص) در ايـن مـورد و نيـز       مي
؛ كر است، مسلمانان را محدود به سن خاصـي نكـرده اسـت   مايه تفخميركسب علم كه 
 ته است.نسآموزي را از گهواره تا گور دا بلكه بازه علم

هاي تربيتـي مبتنـي بـر تفكـر خـالق       ها و برنامه (ع) سرشار از روش معصومانسيره 
منطق عملي آن است كه در ابعاد مختلف رفتاري اعـم   ،است. از مختصات برجسته سيره

رفتار فردي، اجتماعي، خانوادگي، مديريتي، فرهنگـي، تربيتـي و تبليغـي ايـن منطـق       از
كند و وجـوه   ها را وادار به تأمل و تفكر مي وجود دارد و در ابعاد مختلف رفتاري، انسان

سير و تفكـر در سـيره    گشايد. با ذهن آدمي مي داليل و چراها را در ،ها مختلفي از علت
توان يافت كه موجب پرورش تفكر خالق  ها را مي ها و روش عضي شيوهب (ع) معصومان

ها  كه در ذيل بدين روش شده استهاي فكري جديد  ها و روزنه  انديشه ،ها و ايجاد ايده
 شود: پرداخته مي

 گريپرسش .1

ــي روش    يكــي از روش ــوه تفكــر در مترب ــرورش ق هــاي ايجــاد خالقيــت فكــري و پ
ه كـ چنان ؛توصيه شـده اسـت   ه آنها(ع) بسيار بت ت اهل بيگري است كه در رواياپرسش

ـ إن هذا العلم علَ«فرمايند:  دانند و مي گري ميامام صادق(ع) كليد علم را پرسش  و قُفـلٌ  هي
هسأَلَةُ مفتاح49، ص1، ج1348(كليني،  »الم  .( 
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كنـد:   بيشـتر بيـان مـي   را شرط فهم و ادراك  ش(ع) پرس العابدين زينامام  ،در روايتي
»....فهميسلَم و ينطق ليل تنصو ي ليعلم سبالحلم، يجل همـؤمن دانـش و    ؛ المؤمنُ خَلَطَ علم

كنـد تـا سـالم     نشيند تا دانش بياموزد، سكوت مـي  ي را با هم درآميخته است، ميدباربر
 .)291، ص67ق، ج1403(مجلسي، »د...گشايد تا بفهم بماند و به سؤال لب مي

صـورت   چنان است كه ايشان بسياري از مطالب را در ابتدا بـه (ع)  بيتسيره اهل در 
 زيـرا  ؛گري وادارنـد اند تا بدين صـورت مخاطـب را بـه پرسشـ     كلي و مبهم بيان نموده

پرسش همانند موتـور اوليـه حركـت ذهـن در جهـت معلـوم كـردن مجهـول اسـت و          
د تفكر خالقانه مستلزم جسـتجوي معـاني جديـد    شطوركه در عبارت پيشين بيان  نهما

پرسش در ذهن آدمي نشانده شود  ةنطفاينكه در ابتدا  مگر ،شود است و اين حاصل نمي
د تـا متربـي ابعـاد مختلـف     شو ميو پاسخ موجب  پرسشو به عبارتي فاصله زماني بين 

و ايـن   انجـام دهـد  جوي ذهني يا عملي بيشـتري  و فعاليت و جست را بررسي كند مسئله
 هاي ديگري بر ذهنش نقش ببندد. هاي تازه يا پرسش نظريات و ايده شود باعث مي

 راًيخَ قُل و راًيأبلغ خَ«فرمايند: (ع) به فضل بن يونس مي كاظمحضرت امام  براي نمونه
(حرّاني، النّاسِ من كواحد انا و النّاسِ مع أَنَا: لالتَقُ: قالَ االمعةُ؟ ما و: قُلت. إِمعةً تكُن ال و

مـن هـم   «به فضل بن يونس فرمود: خير را ابالغ كـن و خيـر بگـو و    ؛ )910، ص1387
نگو من هم با مردمم و « يعني چه؟ فرمود: »طور من هم همين«پرسيد:  ؛نباش »طور همين

التكُـن  در اين روايـت امـام    ».)اي نداشته باشي يكي از آنهايم (كه از خود رأي و عقيده
ًًعمكنند تا براي جستجوي فهم بيشتر ذهن متربي را  صورت مبهم بيان مي را در ابتدا به هأ

يا گـاهي در سـيره   موضوع بنگرد  تا متربي خالقانه و موشكافانه به جهات كنندتحريك 
كوشـش   ،هـايي  رنخبا سؤال همراه است تا با دادن س پرسش (ع) در ابتدا پاسخِ معصومان

از آنكـه متربـي پاسـخ     از ايـن راه، پـيش  ذهني متربي را به كشف پاسخ هدايت كند تـا  
 تأمـل وادارد  و را به تفكر او بينديشد و مسئلهب نبشنود لحظاتي به جوا عصريح را سري

 .)282، ص1391زاده و داودي، (حسيني
عربـي باديـه نشـين از    «مـده اسـت:   بـه نقـل از انـس بـن مالـك آ      عيعلل الشـرا در 

اين هنگام وقـت نمـاز    شود؟ در پيامبر(ص) پرسيد كه اي رسول خدا قيامت كي برپا مي
سپس فرمود: كو آن مـردي كـه از قيامـت پرسـيد؟ مـرد       شد، پيامبر نمازش را خواند و
اي؟ عرض  حضرت فرمود: براي قيامت چه فراهم آورده ؛گفت: من هستم اي پيامبر خدا

ام جز آنكه خدا و پيـامبرش را   به خدا چيز زيادتري جز نماز و روزه فراهم نياوردهكرد: 
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محمـدي  ( »(ص) فرمودند: انسان با كسي است كه دوسـتش دارد.  پيامبردارم.  دوست مي
سـؤال   پاسـخِ شويم كه  متوجه مي). با تأمل در اين سيره 465ِ، ص2، ج1379شهري ، ري

تدريج به دريافت پاسخ توسـط خـود متربـي     بوده تا به نشين همراه با سؤال باديهآن مرد 
گـويي   سربسـته  - ؛متربي مربي يا  طرح سؤال توسط -طوركلي  دست يافته شود. پس به

پاسخ سؤال بـا سـؤال توسـط     - ؛پاسخ و جلب كنجكاوي متربي يتوسط مربي در ابتدا
الق محسـوب  هاي مهم پرورش تفكر خ روش فنون و تواند از مربي در ابتداي پاسخ مي
 (ع) فراوان وجود دارد. معصومانها در سيره  شود كه اين فنون و شيوه

 استقالل فكري .2

بـه   شـود كـه متربـي در پاسـخ     هـاي آموزشـي مشـاهده مـي     بسياري در محيطمواقع در 
گيـرد و از آراء يـا    يا حتي در اظهارنظرها تحت تأثير افكار ديگـران قـرار مـي    ها پرسش

 ،كنـد  هاي آنهـا را تكـرار مـي    ها و پاسخ و به نوعي آراء و انديشه كند تقليد ميافكار آنها 
(ص) و اهل  پيامبراي جديد و نو را خلق كند.  بدون آنكه خود به تفكر بپردازد و انديشه

 ن را بـه اسـتقالل فكـري و دوري از   ابيت(ع) در سيره تربيتي خـويش همـواره مخاطبـ   
 انحراف و تحجـر در ، ودمد تا مانع از جنكن هرگونه تقليد و پيروي كوركورانه دعوت مي

د تا بدين سان متربي از تفكري خالق و پويا برخـوردار باشـد.   شونانديشه متربي  فكر و
يا هشام، لَو كان فـي يـدك   «فرمايد:  كند و مي (ع) به هشام وصيت مي كاظمحضرت امام 

عك و أنت تَعلَم اَنَّها جوزةٌ و لو كانَ في يدك جوزةٌ و قالَ النّاس في يدك لُولُؤَةٌ ما كانَ ينفَ
اي هشـام اگـر گردويـي     ؛لُولُوةٌ و قالَ النّاس: إِنّها جوزةٌ ما ضرَّك و انت تَعلَم اَنَّهـا لُؤلُـؤةٌ  

داني كـه گـردو اسـت و     داشته باشي و همه گويند لؤلؤ است سودت ندهد، تو خود مي
دانـي   دم گويند گردو است زيانت نرساند، تو خـود مـي  يي در دستت باشد و مرؤلؤاگر ل

طبق توضيحات قبل مالك اصـلي آن   ،بنابراين .)852، ص1387(حرّاني، » كه لؤلؤ است
است كه انسان استقالل فكر و عقـل خـود را از دسـت ندهـد و تحـت تـأثير افكـار و        

 قرار نگيرد. مسئلههاي ديگران در مورد هر  قضاوت
يافتـه   در اجتماع مانع از استقالل و خالقيت فكري انسان تربيت هايي كه يكي از آسيب

ـ «فرماينـد:   (ع) به هشام مـي  كاظمله رأي اكثريت است. امام ئشود، مس مي م ذهشـام، ثُـم    اي
ـ ذ... ثُم عقلونَيال نيالذ    ؛اهللاِ لِيسـب  عـن  ضـلُّوك ياالرضِ  يم الكَثرَةَ فقال و إن تُطع اكثَرَ من ف

كنند نكوهش كرده.... و سپس كثرت را نكوهش كـرده   اي هشام خدا آنان را كه تعقل نمي
، همـان ( »بيشتر اهل زمين پيروي كنـي از راه خـدا گمراهـت كننـد    از : اگر است و فرموده
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شود كه متربي بايستي مـالك صـدق و كـذب     از اين دستور امام استفاده مي پس ،)850ص
طوركه فكـر انسـان بـه سـوي      گفته شد همان پيشترچنانكه  .ت قرار ندهدرا در رأي اكثري

بـه سـوي    نيـز  ذهـن آدمـي  نيز طبعاً در زندگي اجتماعي  ،شود تقليد از ديگران كشيده مي
تجزيه و تحليـل مسـائل بـه     در متربي بايد سعي كند كه ،شود و بنابراين اكثريت كشيده مي

د تـا  شـو مـانع از نفـوذ رأي اكثريـت در ذهـن خـود      قوه تفكر و رأي خود مراجعه كند و 
هاي مختلف فراهم شود. شـهيد   مقدمات ابتكار ذهني و خالقيت علمي و عملي  در عرصه

آمـوز   بـه دانـش   تفكردر تعليم و تربيت مجال  است كه بايد مطهري نيز در اين باره معتقد
ذهن را بسان معـده تصـور   داده شود و او را به استقالل در انديشه ترغيب كنند و نبايستي 

من در ميان علما افـرادي را كـه   « كنند كرد كه مرتب غذا بر آن تحميل شود. ايشان بيان مي
(ره) كـه   بروجرديمانند آقاي  اند، هيچ اعتقاد ندارم و در عوض اشخاصي خيلي استاد ديده

فهان كه در حدود هشت سال در نجف و چهار سال در اصـ  طوري به( كم استاد ديده بودند
كـرد و   يعنـي فكـر مـي    ؛ابتكارش از اغلب علما بيشتر بود )استاد ديده بودند به همين دليل

كرد چون مجـال فكـر كـردن     مسائلي بود كه خودش فكر مي ،كرد مطرح ميكه مسائلي را 
 ).20، ص1387(مطهري،  »داشت

آموزان  انشد دافزايش قوه خالقيت و تفكر خالقانه باي برايطبق اين روش  ،بنابراين
 را به استقالل فكري و اتكا به قوه تفكر خويشتن دعوت كرد.

 تشبيه معقول به محسوس .3

در ايـن روش   .(ع) اسـت  معصـومان ايجاد خالقيت توسط هاي  اين روش يكي از روش
شـود كـه بـه     صورتي ملموس و محسـوس ارائـه مـي    كامالً عقالني و ذهني به يموضوع
تـر و جوانـب آن    آن، موضوع اول روشن بياناهت وجود دارد تا با آن دو شب مياننوعي 
تـرين   عبارتي ايـن روش، آسـان   و بهداشته شود تر  و پرده از روي معاني مخفي بر واضح

ن برخوردار از هر اگيري از تفكر خالق و فهماندن مطالب در اذهان مخاطب راه براي بهره
 سطح فكري است.

ش وجود دارد آن است كه با سخن كوتاه، پـرده از روي  سن ديگري كه در اين روح
اي ژرف كه ذهن را ياراي رسيدن بـه آن   شود و انديشه معاني مخفي موضوع برداشته مي

شود و به زباني محسـوس و كوتـاه، نكـات پيچيـده عقلـي مطـرح  و        نبود مكشوف مي
تـار  آيـات قرآنـي و گف  در د. شـو  موجب تكميل آگاهي و تحريـك انديشـه خـالق مـي    

در قـرآن بارهـا از امثـال و    شـود.   استفاده از اين روش بسيار مشاهده مـي  (ع) معصومان
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). 21(حشـر،   »َتلْك الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهـم يتَفَكَّـرُونَ  « :تشبيهات استفاده شده است
أَنـزَلَ  « :ودشـ  اي از چنين تشبيهاتي در بيان حق و باطل در سوره رعد مشاهده مـي  نمونه

النَّـارِ  منَ السماء ماء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِهافَاحتَملَ السيلُ زبدا رابِيا ومما يوقدونَ علَيـه فـي   
بد فَيذْهب جفَاء وأَمـا  ابتغَاء حلْيةٍ أَو متَاعٍ زبد مثْلُه كَذَلك يضْرِب اللّه الْحقَّ والْباطلَ فَأَما الزَّ

خـدا از آسـمان    .)17(رعد،  »ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ في األَرضِ كَذَلك يضْرِب اللّه األَمثَالَ
آبي نازل كرد كه در هر رودي به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب جاري شد و بر روي 

جمل و زينت  يا بـراي اثـاث و ظـروف    سيل كفي برآمد چنانچه فلزاتي را نيز كه براي ت
در آتش ذوب كنند مثل آب كفي برآورد، خدا به مثل ايـن (آب و فلـزات و كـف روي    

شود و اما  زند كه (باطل چون) آن كف به زودي نابود مي آنها) براي حق و باطل مثَل مي
ـ  آن آب و فلز كه به خير و منفعت مردم است مدتي در زمين درنگ مي هـا   لكند. خدا مثَ

. طبرسي در ذيل اين آيه انواع تشـبيهات را بيـان   »كند را براي فهم بدين روشني بيان مي
تشبيه قلـوب انسـان بـه     - ؛آيد تشبيه نزول قرآن به آبي كه از آسمان فرود مي - :كند مي

 هـاي  وسـه تشبيه خطـرات باطـل و وس   - ؛يابد ها و نهرها كه آب در آن جريان مي وادي
تشبيه كفر به كفي كه از اجـزاء ناپـاك    و دشو كه بر روي آب تشكيل مي شيطاني به كفي

 ).287، ص6ق، ج1408(طبرسي،  آيد فلزات در موقع گداختن پديد مي
ـ واالمام كالشّمس « :فرمايد و يا حضرت امام رضا (ع) در باب مقام امامت مي  ةالطّالع

ـ    ةالمجلّل ـ  يبنورهـا للعـالم و ه ـ  يف ـ ق بحاالف ـ األ تنالهـا  ال ثي ، 2، ج1372(صـدوق،  يدي
كند كه نورش سراسر جهـان   (ع) مقام امام را به خورشيد تشبيه مي رضا امام ) كه397ص

كند كه كسي را  را فراگرفته است و عدم دسترسي به مقام امام را به افق اعالئي تشبيه مي
  .»قدرت رسيدن به درجه آن نيست

المـؤمنُ للمـؤمنُ   «زبان پيامبر اكرم (ص) آمده است:  ازنيزدر بيان خصوصيات مؤمن 
 و در بياني ديگر فرمـوده اسـت:  ) 77، ص1385، هالفصاح نهج( »بعضاً بعضَه شُدي انيكالبن

»ن  المومن ةمرا نالمؤمنُ للمؤمأخو المؤموطُيـه  حرائن وم در حـديث  77، صهمـان (ه .(
كه همديگر را استوار است تمان تشبيه شده هاي ساخ اول مؤمن براي مؤمن همچون پايه

اند كه از پشـت سـر    ن همچون آيينه همديگر تشبيه شدهاسازد و در حديث دوم مؤمن مي
هم مراقب همديگرند و عيوب و كدورت يكي عيوب ديگري است كه بايستي در رفـع  

مـردي  «. در روايت ديگري در خصال شيخ صدوق آمده اسـت كـه:   عيوب هم بكوشند
عباس دستور داد  ابن(ع) به  اماماز امام علي(ع) پرسيد: روي پروردگار كجاست؟ يهودي 
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عباس نيز چنين كرد. امـام آتـش را برافروخـت و بـه يهـودي       ابنآتش و هيزم بياوريد، 
يـابم. امـام فرمـود:     فرمود: روي اين آتش كجاست؟ يهودي گفت: من رويي بر آن نمـي 

ست و مشرق و مغرب از آن اوست و بـه هـر طـرف رو كنـي،     پروردگار من نيز چنين ا
 ،هـا  مثال اين روايات كه در آنها از تشبيه). ا597، ص1362(صدوق، همان روي خداست

(ع) بسيار است كه در اينجا مجـال   معصومانها استفاده شده در گفتار  ها و استعاره قياس
 آوردن روايات ديگر نيست.

 توان بـا  معتقد است كه تفكر خالق را مينيز ن معاصر شناسا از روان 1گوردونويليام 
هاي نـو   شكني و ايجاد جايگزين هايي براي زمينه ها و قياس از تشابهات، استعاره استفاده

به . )212، ص1387، جويس و همكاران( براي درك ابعاد بيشتر موضوعات استفاده كرد
وسـعه نظريـات بـديع    حالت نامعقول بهترين محيط عقلـي بـراي كشـف و ت    ويعقيده 
 ،يابـد. مـثالً   كه با افزايش غير معقول احتمال ايجاد افكار نو افـزايش مـي   طوري به ؛است

را به يك سيستم حمل و نقل و ذهـن آدمـي    بدنبراي تشريح بدن انسان از نظر ايشان، 
 .)همان( آن دو بنمايد مياناي  آموز بخواهيم مقايسه را به رايانه تشبيه كنيم و از دانش

سازي ذهني و تطبيق آن با شرايط حقيقي و متبادرساختن معقوالت  موقعيت ،بنابراين
هـاي موجـود در    ها باعث روح بخشيدن بـه ايـده   ه از تشبيهات و قياساستفادبه ذهن با 

ي در پـي آن را  يهـا  شود و موجبات تفكـر خـالق و نـوآوري    هاي فكري متربي مي سازه
عنوان روشي مناسـب جهـت پـرورش تفكـر      توان به مي را آورد. لذا اين روش فراهم مي

 آموزان به مربيان توصيه كرد. خالق در دانش

 تفكرتجديد سازمان  .4

(ع) جهت پرورش و تقويت تفكر خالق ديـده   معصومانهايي كه در سيره  يكي از روش
تجديد سازمان تفكر و بـه عبـارتي    ،كنند ن و پيروان خود توصيه مياشود و به مخاطب مي
(ع) تنهـا   معصـومان  سـيره اسـت. در اصـول آموزشـي     پيشينهاي  نديشي در آموختهبازا

بلكـه بايـد مطالـب آموزشـي      ؛كنـد  شنيدن و حفظ مطالب علمي كفايـت نمـي   ،خواندن
شنيدن و گـاه حفـظ كـردن،     ،فهميد و در آنها خالقانه تفكر و تفقه كرد. البته خواندن را

روايـت زيـر نـاظر    . )52، ص4، ج1390،زاده (حسـيني  و مقدمه فهم و تفكر است الزمه
 مضمون است: اين به

                                                           
1. William Gordon 
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 ؛ فهـم ي كُـن ي لـم  مـا  فَهِـم  و علمـه  اَتقَنَ تَعلَّم مايالسالم: من اكثَرَ الفكرَ فهيعل يقال عل«
هاي خود بسيار بينديشد، دانش خـود را اسـتوار سـاخته و بـه فهـم       كسي كه در آموخته

 .)397، ص5، ج1366خوانساري، ( »دشو مد نايل ميفه مطالبي كه نمي
هاي قبلي و نيـروي حافظـه خـود     متربي نبايد تنها به آموخته ،اين روايتبا توجه به 

هاي ذهني خود از طريق غـور و تفقـه    دانسته پيشبلكه بايد به تجديد سازمان  ؛تكيه كند
در د. كنـ القيـت فكـري ايجـاد    در آنها اقدام كند تا از آن طريق مدخلي براي ابتكار و خ

فضل فكر و تفهم، انجع من فضل تكرار و «فرمايد:  (ع) مي عليحضرت امام  ديگر روايتي
حاصل فكر كردن (خود انسان) و دريافتن مطلب، بيشتر است از حاصل درس و ؛ دراسة

و حتي در امور ديني نيز تجديد  )92، ص1، ج1380، و همكاران (حكيمي »تكرار كردن
ـ  يرالناس، الخ يهاا«فرمايند:  (ع) مي عليه امام كو تفقه اهميت شاياني دارد. چنانتفكر   يف

اي مردم خيري در آن دينداري نيست كه بـا تفقـه و نيـك فهمـي (فهـم      ؛ يهالتفقّه ف يند
 .)307، ص70ق، ج1403مجلسي،( »عميق و جامع) همراه نباشد

 فقالَ العلمِ مع العقل اَنَّ نَيب ثَم هشام اي«فرمايد:  همچنين امام كاظم (ع) به هشام مي
. بـا  )851، ص1387(حرّانـي،   »اال العـالمون  عقلَهـا يو تلك االمثالُ نضرِبها للناسِ و ما 

هاي اصلي خالقيت علم و تعقل اسـت و بـه    اين روايت عناصر و خمير مايهتوجه به 
 ماننـد  ،ش ضعيف باشـد ولي اطالعات و علم ،مطهري اگر انسان تفكر كندشهيد  گفته

محصـولش   ،اي است كه ماده خام ندارد يا ماده خـامش كـم اسـت. بنـابراين     كارخانه
ولي كار نكند و  ،ابداعاتش كم خواهد بود و اگر كارخانه ماده خام زياد داشته باشد و

ــه ــردازد  بـ ــق نپـ ــر و تعمـ ــت   ،تفكـ ــد داشـ ــداعي نخواهـ ــولي و ابـ ــاز محصـ                      بـ
در روش تجديد سازمان تفكـر كـه بـر اسـاس دو      ،راين). بناب35، ص1387(مطهري، 

نگاه فرد به نقاط و جهات جديد  ،بسته شده است آنهاها و تفكر در  خمير مايه دانسته
شود و به الگوها و  ني معطوف و در سازمان قبلي ذهن تغيير ايجاد ميههاي ذ اندوخته

پس ؛ عات جديد استاها و ابد شود كه نتيجه آن خلق انديشه ساختار جديدي نايل مي
هـاي   بايستي متربيان را جهت پرورش تفكر خالق به تجديد تفكر و بـازبيني آموختـه  

 ها. تا به اندوختن آموخته كردذهني توصيه 

 گفتگو و مذاكره علمي .5

ها و ابتكارات  روش گفتگو و مباحثه علمي موجب تحريك تفكر خالق، افزايش توانايي
عنـوان دسـتوري اكيـد در روايـات      . ايـن روش بـه  شـود  و تقويت قدرت اسـتدالل مـي  
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كه گفتگو و مذاكره علمي را موجب بسته شدن نطفـه   طوري به ؛(ع) آمده است معصومان
روشي مهم براي پـرورش   بنابراين، .دانند هاي جديد در اذهان صاحبان گفتگو مي انديشه

 شود. خالقيت فكري محسوب مي
: قـولُ ياهللا (ص) إن اهللا عـزَّ و جـلَّ   قـال رسـول  «د: فرماي مي باره(ع) در اين  صادقامام 

گفتگوي علم ميان بنـدگانم سـبب   ؛ ...تهيالم القلوب هيعل ييتَح مما يعباد نَيب العلمِ تَذاكُرِ
در روايـت   . همچنـين )50ص ،1ج ،1348(كلينـي،   »شـود  هاي مـرده مـي   زنده شدن دل

 نُيجالء للقُلوب لَتَـر  ثَيو تَالقُوا و تُحدثُوا فَانَّ الحد ارُتَذاكَ«اند:  (ص) فرموده پيامبرديگري 
 يـرا مالقـات و گفتگـو كنيـد ز     ،با يكديگر مـذاكره  ؛ثُيو جالؤُ ها الحد فيالس نُيرِيكَما 

گيرد و صـيقل آنهـا گفتگـو     ها مانند شمشير زنگار مي همانا دل .هاست گفتگو صيقل دل
. البته گفتني است كه قلب يا دل استعمال گسترده در متـون دينـي دارد و   )همان( »است

ها و هم مـرادف   مراد از آن هم به منزله عامل درك شهودي و هم مركز عواطف وكشش
) كه در اينجا با جمع اين روايـت و  30، ص1386عقل در نظر گرفته شده است (باقري، 

در ابتداي حديث دستور بـه   زيرادف با عقل باشد؛ رسد قلب مرا روايت قبلي به نظر مي
خصوص در روايت  تواند ناظر بر صيقل عقول نيز باشد و به مذاكره و گفتگو شده كه مي

گفتگو و مـذاكره بايسـتي    قبلي كه مذاكره علمي را مسبب احياي قلوب دانسته است. اما
(ع)  جعفـر ه حضرت موسي بن چنانچ ؛با فرد عالم صورت گيرد نه با فرد جاهل و نادان

ـ  الجاهلِ محادثَه من رٌيالمزابِلِ خَ يمحادثَةُ العالمِ عل«فرمايند:  مي ـ  يعلَ گفتگـو بـا   ؛ يالزَّرابِ
ــر روي تشـــك   ــل بـ ــا جاهـ ــو بـ ــر از گفتگـ ــه بهتـ ــالم در خاكروبـ ــت عـ ــا اسـ                       »هـ

 كه مذاكره شود از مجموع اين روايات استنباط مي ،. بنابراين)50، ص1، ج1348كليني، (
قـوه تفكـر و    هـاي جديـد و صـيقل    و گفتگو با صاحبان انديشه موجب برانگيختن ايده

 د.شو اي از افكار نو در صاحبان گفتگو مي ايجاد زنجيره
واعلَـم أَنَّ  «فرماينـد:   مـي (ع)  حسـن امـام  (ع) نيز در سفارش خود بـه   عليحضرت  

و بـدان كـه خودپسـندي آدمـي را از راه راسـت       ؛االَلبـاب اإلعجاب ضد الصوابِ و آفةُ 
از ايـن دسـتور     .)301، ص31البالغـه، نامـه    (نهـج  »رساند دها را زيان ميربگرداند و خ

توان متوجه شد كه در صورتي كه اعجاب در آدمي ظاهر شود باب گفتگو و مـذاكره   مي
عقل ديگران را به عقـل  ، دشود كه شخص خودپسن بندد و مانع از آن مي با ديگران را مي

رو  بينـد و از ايـن   شخص خودپسند عقل خويشتن را بـزرگ مـي   زيرا ؛خود ضميمه كند
. در شود و متضرر مي بندد گفتگو و مشورت با عقول ديگران را مي ،مفاهمه ،باب مذاكره
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 معناي صاحبان خردهاسـت،  واژه اُولي األلباب كه چندين بار تكرار شده و به ازقرآن نيز 
 ،توان استنباط كرد كه صاحب عقـل سـليم همـواره عقـول ديگـران را از راه گفتگـو       مي

و از ايـن بـاب    شـود  و مصداق الباب مي كند مذاكره و مشورت بر عقل خود ضميمه مي
  ،مربيـان بايسـتي بـاب گفتگـو     ،صورت جمع الباب آمده است. بنـابراين  است كه لُب به

گفتگوهـاي گروهـي    زيـرا  ؛اي درس ايجـاد كننـد  ه مذاكره و مباحثه علمي را در كالس
 هـاي  حـل  و تعـدد راه  شود مي مربي و متربيباعث افزايش تعامالت رفتاري و فكري در 

بـر تفكـرات يكـديگر باعـث پويـايي و       وارد در جمـع گروهـي و نقـدهاي    ارائه شده 
گفتگـو و مـذاكره علمـي در سـيره      ،رو از ايند و شو خالقيت فكري صاحبان گفتگو مي

تـوان   كـه مـي   شود مي(ع) روشي مناسب جهت پرورش تفكر خالق محسوب  معصومان
 آن را به مربيان و معلمان امروز توصيه كرد.

 طبيعت كنجكاوانهمشاهده  .6

هـا و اختراعـات    يكي از منابع مهم براي بروز خالقيت طبيعت است. بسياري از نوآوري
عني عالم جسماني، عالم زمـان و مكـان   از طبيعت اقتباس شده است. طبيعت ي دورهاين 

 و عالم حركت و تغيير. 
داشـتن علـم بـر     در نگـه  ، بنـابراين،  داند تعليم را مواجهه حسي با جهان مي شروعقرآن 

واللّه أَخْرَجكُم من بطُـونِ أُمهـاتكُم الَ   ... «گويد: لوح ذهن، نخست از گوش و چشم سخن مي
خداوند در آيات فراواني به مشـاهده  . )78(نحل، » ...يئًا وجعلَ لَكُم الْسمع واألَبصار تَعلَمونَ شَ

الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا مـا تَـرَى فـي خَلْـقِ     « :كند كاوشگرانه در نظام خلقت توصيه مي
ى من فُطُورٍ ثُم ارجِعِ الْبصرَ كَرَّتَينِ ينقَلـب إِلَيـك الْبصـرُ    الرَّحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَرَ

نظمـي و   خدايي كه هفت آسمان را بـه طبقـاتي مـنظم بيافريـد و هـيچ بـي       ؛خَاسأً وهو حسيرٌ
بيني؟ بار ديگـر   پس باز بنگر، آيا خللي مي ،نقصاني در آفرينش خداي رحمان نخواهي يافت

 .)4-3(ملك،  »چشم خسته (نقصي نيافته) به سوي تو بازگرددنظر كن تا 
فـرا   طبيعـت  مفضّل را به مشاهده و دقت در نظـام  ،(ع) در موارد فراواني صادقامام 

هـايي در زنـدگي    خواند كه مداقه در هريك از آنها موجب بروز خالقيت و نـوآوري  مي
كـه   از آنها به موران و جمعيتي اي مفضل نظر كن« فرمايد: . از جمله ميبشر خواهد شد

چنانچه جمعي از مردم متفق شـوند و معاونـت    ؛در جمع و مهيا كردن قوت متفق شوند
نرويـد و ضـايع نشـود و     تـا ها را به دو نيم كننـد   پس دانه ؛كنند در نقل طعام يا غير آن

ـ   دانـه  ،چون رطوبتي در آنها به هم رسيد يا آبي در سوراخ آنها داخـل شـد   رون هـا را بي
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هـاي   هـاي خـود را در زمـين    ريزند تا خشك شود و باز سوراخ آورند و به آفتاب مي مي
) و 139، ص1379(مجلسي،  »سازند كه محل عبور سيل نباشد كه غرق شوند.... بلند مي

اي مفضّل تأمل كن در جسم پرنـدگان  «فرمايند:  ديگري مي همچنين آن حضرت در بيان
ه در هـوا پـرواز كنـد، جسـمش را سـبك آفريـده و       كه چون حق تعالي مقدر فرمود كـ 

اش را باريك و تند گردانيـده كـه هـوا را بـه      خلقش را مندرج و در هم گردانيده... سينه
سازند براي شكافتن آب و در بال و دمـش   آساني بشكافد به هيئتي كه سينه كشتي را مي
با توجه به ايـن  ). 142، صهمان( »....استپرهاي دراز محكم آفريده كه آلت پرواز وي 

كند و چـه   دقيق جهان خلقت دعوت مي وانه وبه مشاهده واكاافراد را حضرت  ،روايات
ها و ابتكارات بشري كه از مشاهده دقيق طبيعت الهـام گرفتـه شـده     آوري بسياري از فن

ا جهـت  هـ  و اتومبيـل  هـا  تيشـ ك ،همان حالت آيروديناميك هواپيماها نمونه،براي  .است
كـه باعـث كـاهش مصـرف انـرژي و تسـهيل در        را كاهش مقاومت در درون سـياالت 

يـا نحـوه انـدوختن آذوقـه و      گرفتتوان از شكل سينه پرندگان  شود مي حركت آنها مي
كه با مشاهده آنها در را غالت در سيلوها و شرايط نگهداري آنها و بسياري از آن موارد 

 اط كرد.رفتار موجودات عالم طبيعت استنب
هـاي فـراوان آن    البالغـه و در خطبـه   (ع) در نهـج  اميرالمـومنين چه بسيار مواردي كه 

 ،هـا  كـوه  ،طاووس  ،خفاش  ،هوا ،هاي آفرينش جو به دقت و مشاهده شگفتي را نامخاطب
  ،گري در آفرينش آنها توسط خالق متعال بسيار صنعت زيرا ؛دارد ميبادها و... وا   ،ها آب

 يذ و سـاكنٍ  و موات و وانٍيح من باًيابتَدعهم خَلقاً عج: «نوآوري و تنوع ايجاد شده است
رَكاتو ح ن اَمآمم ديالب شواهـ لط يعل نات هـاي شـگفتي از    خداونـد پديـده  ؛ صـنعته  في

قـرار   بعضي حركـت كننـده و بـي    ،جان، برخي ساكن و آرام كننده و بي جانداران حركت
 »اسـت  گـري خـويش بپـا داشـته     هايي از لطافت صـنعت  آفريده است و شواهد و نمونه

 .)169 ص، البالغه،  (نهج
آمـوزان    دانشاز تمامي حواس  دبايطبق اين روش جهت پرورش خالقيت  ،بنابراين

و از اسـتفاده كـرد    طبيعـت هاي سمعي، بصري، المسـه، و... در شـناخت    اعم از قابليت
اسـت كـه    گفتنـي كـار رفتـه در آنهـا پـي بـرد و       مشاهده آنها به ابداعات و صـنعت بـه  

هاي محيطـي حساسـند و مايلنـد بـه      ها اغلب خود به محرك بچه ويژه بهآموزان و  دانش
بررسي اشـياء و موجـودات بپردازنـد و ايـن مربـوط بـه غريـزه كنجكـاوي          ،دستكاري
حـس كنجكـاوي    ،گـذار موفـق   ك بـدعت يترين صفت در  به نظر انيشتين مهم .آنهاست
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 ،). بنـابراين 1389(همـراز،   ناپذير اوست كه محرك روح تحقيق و خالقيت است سيري
كـار رفتـه در نظـام     توان دانش آموزان را به خالقيت به با توصيه اين روش به مربيان مي

نظـام طبيعـت،    كار رفتـه در  خلقت رهنمون كرد كه در پي كشف خالقيت و ابداعات به
 .هاي جديدتر رهنمون ساخت را به الگوگيري از آن و سپس ابتكارات و نوآوري متربي

 نتيجه گيري

طـور فطـري و بـالقوه در     بنابر آنچه بيان شد خداوند متعال توانايي تفكر خالق را به
 رديگـ  نهاد بشر به وديعه نهاده است؛ اما بروز و ظهور آن مسـتلزم پـرورش  اسـت. بـه    

تـوان   ، تفكر خالقانه امري آموختني است و با ايجاد شرايط و مقتضـيات الزم مـي  سخن
هـاي   براي پرورش خالقيت، روش  شناسان روانبه پرورش افراد خالق پرداخت. امروزه 

آن بـوده اسـت    دارد. در اين مقاله سعي بر   مخالفانيكه  موافقان و اند  كردهمختلفي ارائه 
معصومان(ع) كه عاري از هرگونه خطا و انحراف  استفاده ها و راهكارهاي مورد  تا روش

است بيان شود. در سيره  امامان(ع) همواره مخاطبان بـه تفكـر خـالق و تـدبر دعـوت      
هاي اصلي خالقيـت، علـم و    در متون اسالمي و سيره معصومان(ع) خمير مايه . شوند مي

اسـت و ايـن دو در فراينـد خالقيـت الزم و ملـزوم يكديگرنـد و تفكـر خـالق،          تعقل
هاي فكري  ها و روزنه ها،  انديشه ذهني ترسيم شده است كه منجر به توليد ايدهفرايندي 
دار و در  افزون بر مولد بودن، جهـت   اين تفكر در سيره معصومان(ع)كه  شود جديد مي

 يقي فرد و امت اسالمي است.جهت  تحقق مصالح حق
هاي پرورش تفكر خـالق مـورد كشـف، بررسـي و      آنچه در اين مقاله در ذيل روش

 هاي زير  است: تحليل قرار گرفت به ترتيب شامل روش

گري است كه در ذيل آن، فنـون الـف) طـرح سـؤال اوليـه توسـط       روش اول پرسش
ج) پاسخ سؤال بـا سـؤال    ؛مخاطبگويي و جلب كنجكاوي  ؛ ب) سربسته مربيمتربي يا 

 .توسط مربي در ابتداي پاسخ، از فنون مهم اين روش قلمداد شده است
روش دوم استقالل فكري است كه طي آن، متربي بايد از هرگونه تـأثر و تقليـد   
كوركورانه از رفتار و افكار ديگران به دور باشد و به اتكاء بر قـوه تفكـر خويشـتن    

 .شود دعوت مي
ها و تشـبيهات جهـت    است كه در آن از تمثيل  محسوسسوم تشبيه معقول به روش 

 .شود ة عقلي و تنوير جوانب آن استفاده مي پيچيدملموس و مكشوف كردن مطالب 
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هـاي   روش چهارم تجديد سازمان تفكر است كه اين روش بر دو خميرماية  دانسـته 
شود  در سازمان قبلـي ذهـن    ي است و موجب ميو بازانديشي در آنها مبتن قبلي و تفكر

 تغيير ايجاد شود و ذهن به الگوها و ساختار جديدي نايل شود؛
 بـه آن تأكيـد  روش پنجم گفتگو و مذاكره علمي است كه در روايات معصـومان(ع)  

نـد؛  ا هاي جديد و صيقل عقول دانسـته  شدن نطفه انديشه شده است و آن را موجب بسته
صاحب عقل سليم همواره از راه گفتگو و مذاكره و مشورت، عقول ديگـران را بـر    زيرا

 شود؛ كند و موجب شكوفايي و خالقيت آن مي عقل خود ضميمه مي
روش ششم مشاهده كنجكاوانه طبيعت است كه در سـيره معصـومان(ع) طبيعـت و    

 شود. خالق محسوب ميمشاهده دقيق آن يكي از منابع مهم بروز و پرورش تفكر 
شود با نظر به اينكه تحقق اهـداف واالي تربيتـي در هـر نظـام      در پايان پيشنهاد مي 

جهت گام نهادن هرچه مؤثرتر  ،رو است؛  از اين خالق هاي  تربيتي مستلزم پرورش ذهن
مقـاطع آموزشـي   همـة  هاي تفكر خالق در سـيره معصـومان(ع) در    در اين زمينه، روش

بايـد تفكـر خـالق در طراحـي      . بنابراين،ورد توجه و عمل مربيان و متربيان قرار گيردم
عنوان محوري اصلي به رسميت شـناخته   هاي آموزشي، به ها و كتب درسي و شيوه برنامه

  .شود تا در آينده با  تحويل افراد خالق، به جامعه متفكر، خالق و نوآور نائل شويم
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