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 سخن پژوهشگاه

  ] هـای انسـانی ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 
هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه

هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش و کارآیی این نمایی واقعشرط اساسی پویایی، 

سـو و  هـای جامعـه از یـک ارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیتپژوهش ک
ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این
 .ای برخوردار است انی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژهسازی مب و بومی

بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

تجربـه موفـق ایـن نهـاد، . حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفـت استادان ایشان و همت
های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در  زمینه را برای گسترش فعالیت

مؤسسـه پژوهشـی «بـه  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧سال 
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣سال و در » حوزه و دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

  .اشاره کرد 
 

 سه



 

 و ارشـد کارشناسـی دانشـجویان نیز و تربیتی علوم و شناسی روان حوزه پژوهشگران برای اثر این
  .است استفاده قابل باشند می خالقیت زمینه در اسالمی یها دیدگاه با آشنایی به مند عالقه که دکتری

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
 اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز

  .جامعۀ دانشگاهی یاری دهند
و  دکتر جـواد مـداحیآقای مؤلف محترم اثر، ی ها داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

 .سپاسگزاری کندمحمود نوذری دکتر و ان دکتر محمد داودی محترم آقای انارزیابنیز از 

 چهار
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   مقدمه

 اسـناد در دانـش و خالقیـت ترکیـب کردن نهادینه بر مبنی آموزشی یها سیاست در تغییر امروزه
 سـوی از نیـز ایران در اخیر یها سال در. است گرفته قرار توجه مورد کشورها از بسیاری آموزش
 راهبـردی و محـوری مفهـوم عنوان بـه خالقیـت و نـوآوری تربیتی، ریزان برنامه و گذاران سیاست
 آمـوزش بنیادین تحول سند کالن راهبردهای ششم بند در که چنان. است شده معرفی و شناسایی

 و خالقیـت نظـام اسـتقرار و گسـترش بـر ،١٨-۵ قسـمت در و) ١٣٩٠ مشهد، سند( پرورش و
 ــ علمـی یها زمینـه حسـب بـر آن مستندسازی و پرورش و آموزش در پردازی نظریه و نوآوری
کید بومی تربیتی   .است شده تأ

) ١٩۵٠( 1گیلفـورد مطالعات از بیشتر و بیستم قرن از خالقیت با مرتبط مطالعات عمده قسمت
 است؛ یافته افزایش چشمگیری طور به خالقیت زمینه در مطالعات سیر گیلفورد از بعد. ودش می آغاز
 تـا ١٩۵٠ یها سال در رشدیابنده سیر این دهد، می نشان ١٩٧١ سال در استیواتر گزارش که طوری به

 تـوجهی بی عوامـل از یکـی شاید. شود می شامل را کتاب و مقاله عنوان ١٣٠٠ حدود چیزی ١٩٧٠
 نامکشـوف و مـبهم مفهـومی را خالقیـت کـه باشـد آن خالقیـت موضـوع بـه دور گذشـته در اولیه
  .کردند می غیرعادی افراد از معدودی به محدود را ویژگی این و دانستند می

 به عمدتاً  که »خدایی الهام مثابه به خالقیت« یها نظریه امر، این بر ناظر یها نظریه جمله از
 واسـطه بـه هیجدهم، قرن خالل در که »شهودی نبوغ مثابه به خالقیت« نظریه و افالطون وسیله
 داد؛ آمـوزش تـوان نمی را خالقیـت یی،ها دیدگاه چنین با است پرواضح. است شد مطرح کانت

                                               
1 . Guilford 
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 معتقدنـد، شناسـان روان از اریبسـی امروزه اما. شد می تصور ذاتی نبوغ یا الهام یک عنوان به زیرا
 و شخصـیتی یهـا ویژگی نیـز و آنهـا بـر حـاکم اصـول و خالق آثار گیری شکل نحوه بررسی با

 پـرورش ای گونـه به دیگـر افراد در را آن و برداشت آن ابهام از پرده توان می ،خالق فرایند بررسی
 عـدم به قائل که متقدم رویکرد: ودش می مشاهده عمده رویکرد دو غربی پیشینه در بنابراین،. داد

 بـا عمـده طـور بـه و اسـت خالقیت پرورش به قائل که متأخر رویکرد و است خالقیت پرورش
  .است شده آغاز گیلفورد مطالعات
 بـه اسـالمی فلسـفه و متون در و دارد ای ویژه اهمیت اسالمی رویکرد در خالقیت مسئله اما
 متعـدد نامکشوف عناصر و ابعاد رو این از. است شده آن به فراوانی های اشاره تلویح، و تصریح

 کـه یافـت دست آن بدیع و عمیق وثیق، های پایه و ها بنیان به و کرد روشن توان می را موضوع این
 اسـالمِی  نظریـه تـدوین درصـدد حیـث ایـن از و هسـتند فلسـفی و شناختی روان عمده طور به

 آن بـه پژوهشی کمتر متون، این در خالقیت فراوان های مایه بن وجود رغم به اما. برآمد خالقیت
 و رویکـرد رو ایـن از. اسـت محسـوس بسـیار داخلی های پژوهش در خأل این و است پرداخته
 صـدرایی فلسـفه و) روایـات و آیات( نقلی منابع بر تکیه با که است آن کتاب این اساسی هدف

 اسـالمی الگوی و بپردازد مسئله این تبیین و بررسی به ،النفس علم و ذهنی وجود مباحث ویژه به
  . دهد ارائه را خالقیت
 فلسـفه و روایـات و قـرآن بـر نـاظر »اسـالمی دیـدگاه« از مـراد کتـاب، این در است گفتنی
 تفسـیرهای اسـت ممکـن خالقیت، اسالمی دیدگاه تدوین در داشت توجه باید. است صدرایی
 و ها مؤلفـه مفهـوم، مبانی، مختلفی منظرهای از و باشد داشته وجود اسالمی دیدگاه از گوناگونی
 روایـات و قـرآن مـتن آرا، تشتت از جلوگیری برای کتاب این در اما شود؛ تبیین خالقیت سطوح

 و رشـد در فلسـفی، بسـتر عنوان بـه متعالیـه حکمـت از و قلمداد پژوهش اصلی محور عنوان به
 عنوان بـه متعالیه حکمت انتخاب اصلی علت. ودش می استفاده خالقیت اسالمی دیدگاه پرورش
 پدیـد روایـات، و آیات ذیل عرفان، و فلسفه تلفیق از متعالیه حکمت که است آن فلسفی، پایگاه
 .شود می تلقی اسالمی حوزه در روایی و تفسیری عرفانی، فلسفی، یها دیدگاه برآیند و آمده

 هـا پژوهش بیشتر خالقیت، مطالعات حوزه در که گفت توان می پژوهش پیشینه خصوص در
 کـه دارد وجود معاصر یها پژوهش در تحقیقی کمتر و اند هپرداخت خالقیت پرورش چگونگی به
 شـاید. باشـد پرداخته اسرارآمیز و خاص ویژگی این ماهیت زمینه در مبنایی و فلسفی مباحث به
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 هـای پـژوهش رو ایـن از باشـد؛ خالقیـت شناسی روان در پراگماتیستی رویکرد تفوق آن، علت
 و مقاله چند جز به. است کم بسیار اسالمی رویکرد با خاصه خالقیت، زمینه در فلسفی و بنیانی
 تـوان می بنـابراین،. اند پژوهشـی عـام پیشـینه حاوی  که دارند وجود هایی مقاله فقط نامه، پایان
 نگرفتـه صـورت تربیـت و تعلـیم فلسـفه حوزه در خصوص این در جامع پژوهشی تاکنون گفت
  :است ذیل قرار به است گرفته شکل آنها ادامه در کتاب، این که ییها پیشینه عناوین اما است،

. اسـت پرداختـه آن فلسـفی یها جنبـه بـه خالقیـت موضـوع بررسـی در) ١٣٨١( ای خامنه
. اسـت کـرده بررسـی را مالصـدرا دیدگاه از خالقیت شناسی معرفت مبانی ،)١٣٨٧( محمودی
 و رضایی. است پرداخته قرآن در نوآوری و خالقیت مفهوم بررسی به ،)١٣٨٩( دردشتی دریانی

 توسـعه بـرای تالشـی و کرده بررسی نو منظری از را »وهم« و »خیال« قوه دو) ١٣٩٢( همکاران
 معرفتـی نظام در را خیال نظریه ،)١٣٨٨( مفتونی. است داده انجام »انسان فعل فلسفه« مباحث

 نـزد را خیـال چیسـتی مسـئله تطبیقی، -تاریخی رویکردی با و کرده بررسی مسلمان دانشمندان
 ایـن آنچـه تحقیـق، پیشـینه بـه نظـر بـا. اسـت داده قرار تأمل مورد سهروردی و سینا ابن فارابی،
  :از است عبارت کند، می متمایز دیگر یها پژوهش از را پژوهش
 از کـه کرد ادعا توان می که ای گونه به اسالمی، منابع بر موضوع دقیق و مستند کامل، تکیه) الف
 و روایـات و آیـات نـوع همچنـین. اسـت شـده پرهیـز غربـی مباحـث با اختالط و التقاط هرگونه
 و نـدک می متمـایز هـا پژوهش دیگـر از را آن و دارند خالقیت مباحث بر دقیقی داللت ،ها برداشت
 قـرآن، مـتن .١: از عبارتند استنادها فراوانی ترتیب به پژوهش این در برگرفته دینِی  هایگزاره اکثریت

  العقول؛ تحف کتاب .۵ و کافی اصول .۴ دررالکلم، و غررالحکم کتاب .٣ ،البالغه نهج متن .٢
 خالقیـت شـناختی ارزش و شناختی انسان شناختی، معرفت شناختی، هستی مبانی طرح) ب

  است؛ نشده مطرح دیگر یها پژوهش از یک هیچ در که
 مطـرح دیگـری پـژوهش هـیچ در که اسالمی رویکرد در خالقیت سطوح مبحث طرح) پ
  است؛ نشده
 بـا انگیزشی و شخصیتی شناختی، یها مؤلفه قالب در خالقیت یها مؤلفه مبحث طرح) ت
  است؛ نشده مطرح دیگر یها پژوهش در که آن یها مجموعه زیر

 روایـات و آیـات بـا خالقیـت از جامع نسبت به الگویی ارائه و خالقیت ماهیت بررسی) ث
  است؛ نشده مطرح دیگر یها پژوهش در که آن تبیین در مرتبط
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   مطـرح دیگـر یهـا پژوهش در خالقیـت، بـا حـدس و شهود ،کشف بین روابط بررسی) ج
  است؛ نشده
 از همگـی اسـتثنا بـدون پژوهش این در شده مطرح یها مؤلفه و خاص و عام های روش) چ
  .است شده گرفته اسالمی منابع
 این روش و ودش می شمرده بنیادی و کیفی های پژوهش نوع از ماهیت لحاظ به کتاب این اما

 صـورت به مفاهیم مفهومی، تحلیل روش در. است »هرمنوتیک« و »مفهومی تحلیل« پژوهش،
کـل  یانعناصر و روابط م ینا یانمفهوم، روابط م یک ییوند تا عناصر معناش می بررسی تحلیلی

 فنونی دارای خود روش این. شودبا آن ارتباط دارند کاوش  ینحو که به یممفاه یرمفهوم با سا یک
بـر حسـب مفهـوم متضـاد،  یـلعبارات، تحل یاترادف کلمات  یفنون، بررس یناز جمله ا است؛
کار  بـه ینـیاست که در متون د ییها جمله یاقس یابافت  یلو تحل ییبر حسب شبکه معنا یلتحل

  ). ١، ج١٣٨٧ ی،باقر(رفته است 
 اســتفاده روش ایـن از شـتربی اسـالمی دیــدگاه در آن سـطوح و خالقیـت مفهـوم تحلیـل در
» )فرارونـده( اسـتعالیی تحلیـل« مفهومی، تحلیل روش دیگر مهم یها شیوه و فنون از. شود می

 نـوع ایـن در کـه کننـد می بیـان اسـتعالیی تحلیـل توضیح در) ١٣٨٩( همکاران و باقری. است
 ضـروری و الزم شـرط منزلـه به چیـزی وجود سپس شود، می توصیف ای پدیده نخست تحلیل،
. است شده گرفته کار به مختلفی فیلسوفان توسط تحلیل، نوع این. شود می گرفته نظر در آن برای
 آدمـی شناخت امکان شرط مورد در نظری، عقل عرصه در روش این استفاده با کانت نمونه برای
 بـه دادن سـازمان بـرای را فاهمه مقوالت وجود ضرورت و پرداخت بررسی به ها پدیده به نسبت
  . کرد مشخص حسی یها دریافت
 خالقیـت امکـان شـروط تحلیـل از خالقیت، یها مؤلفه و مبانی تدوین در نیز کتاب این در
 یها مؤلفه تقویت و پرورش بر ناظر و مبتنی نیز خالقیت پرورش یها روش و شده استفاده آدمی

 افـزون اسالمی، متون در خالقیت بررسی و لتحلی امر در همچنین. است یافته شکل خالقیت،
 اسـتنطاق نطق، هرمنوتیکی سطح سه و ودش می استفاده نیز »هرمنوتیکی« روش از شده یاد روش بر
 شـرایط، همـه در اما). ١٣٨٢ باقری،( یردگ می قرار توجه مورد محتوا تفسیر و تحلیل در انطاق و

 سـپس و نطـق سـطح با موضوع محوریت متون، تحلیل در انحراف و اختالط از ممانعت جهت
  .بود خواهد استنطاق
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 ابعاد و مفهوم نخست، فصل در که است آن ودش می معرفت ارباب تقدیم مجلد این در آنچه
 شـد، خواهـد روشـن شـناختی روان مطالعات در آن، بر معطوف های نظریه و خالقیت مختلف
 و اسـالمی متـون در آن ابعـاد و خالقیت شده، ایجاد مفهومی یها شبکه و ها واژه کلید با سپس
 ماهیـت و مفهـوم خالقیـت، مبـانی ششـم، تـا دوم فصول از ترتیب به که ودش می کاوش فلسفی

 هفـتم فصل در و بررسی آن پرورش یها روش و خالقیت یها مؤلفه خالقیت، سطوح خالقیت،
  .شد خواهد مطرح شناختی روان رویکردهای با آن تمایز وجوه و خالقیت پیشنهادی الگوی نیز

 تحقیـق رسـیدن انجـام بـه در نحـوی بـه که کسانی همه از دانم می فرض خود بر خاتمه در
 تـدوین و کنکـاش در کـه داودی محمـد دکتـر آقـای جنـاب از ویژه به کردند، ییار را اینجانب
 را آن اشـکاالت و مطالعـه فـراوان دقت با را ها نوشته همه و کردند یاری را بنده صمیمانه مباحث
 محمـد دکتـر آقـای جنـاب و زاده حسینی علی سید دکتر آقای جناب از همچنین کردند، گوشزد
 محمـود دکتـر آقـای جنـاب از نیـز و افزودنـد اثر غنای بر خود نظرات ارائه با که خانی فتحعلی
 دریـغ مسـاعدتی هـیچ از که ،دانشگاه و حوزه پژوهشگاه تربیتی علوم گروه محترم مدیر نوذری،
  .خواستارم را آنان سالمت و توفیق متعال خداوند از. نمایم قدردانی و تشکر نکردند،

  
  مداحی جواد
   ١٣٩۶ تابستان

  

   





 

  
  
  
  
  اول فصل

  
  یشناخت روان مطالعات در تیخالق 

 خالقیـت سطوح و مفهوم سپس و داشته 1خالقیت موضوع به تاریخی نگاهی ابتدا فصل این در
 و فلســفی از اعــم خالقیــت بــه معطــوف یها نظریــه آنگــاه و شــود می تبیــین شناســی روان در

 یها مؤلفـه بخـش، ایـن پایـان در. ودشـ می بیـان آنها از مستخرج مبانی و بررسی شناختی روان
 یها دیـدگاه نیـز، خاتمـه در و بررسـی و بحث شناسی روان در آن پرورش یها روش و خالقیت
  . ودش می نقد و بندی جمع شناختی، روان مطالعات در مطرح
  

  یشناس روان در تیخالق موضوع به یخیتار  ینگاه. ١
 ،ها اسـطوره خلـق. خـورد مـی چشم به بشری جوامع تمام در تاریخ طول در بودن خالق به میل

 خالقیـت، دربـاره چینـی ای قصـه براسـاس مثال برای. است تاریخی ادوار در میل این نمایانگر
 ای هاسطور اساس بر یا. نباشد تنها دیگر تا سازد می ای رودخانه گل از را ها انسان مادر، الهه ،نوما

 یها سـنت براسـاس یـا و سـازد مـی خـدایان از کـوچکی یها مجسمه گل، با ،پرومتون یونانی،
 در ها سـنت و ها اسـطوره بنـابراین،. اسـت آفریـده خاک از را مرد و زن خدا مسیحی، و اسالمی
 بـوده مخلوق تصاحب به میل و آفرینش از لذت کردن، خلق به اراده و میل نمایانگر تاریخ طول
  ). ١٩ص ،١٣٨٠ دافی،( است نمایان خالقیت از ما تجربه در همواره نیز امیال این و

 ).٢٢ - ٢٠ص ،١٣۶٩( رداندگ میبر باستان یونان به را آن ریشه خالقیت، تاریخی بررسی در نلر
 .است شده تلقی جنون با مترادف یا و خدایی الهام عنوان به باستان یونان در خالقیت وی، اعتقاد به
 کـه دلیـل آن بـه دیگـر تلقـی در و گیـرد می الهـام انسانی فرا نیرویی از خالق فرد که معنا این به

                                               
1. creativity 



  اسالمي ديدگاه از خالقيت الگوي   8

 

 استربرگ. اند هکرد تعبیر جنون از ای همرحل را آن است، عقالیی غیر و خودجوش امری، خالقیت
 یونـان اندیشه در. رددگ می بر باستان یونان به غرب فلسفه در خالقیت بررسی معتقدند نیز 1نیو و

 مفهـوم این. است بسیار خدایان از گرفته الهام یا خدا، یک از گرفته نشئت ها خالقیت همه باستان
 نیـز آن از فراتر حتی و رنسانس زمان تا و بوده غالب بسیار غربی اندیشه تاریخ در الهی خالقیت

  ). ٢١-٢٠ص ،٢٠٠۶( است داشته ادامه
 3فردی خالقیت به 2الهی خالقیت مفهوم از رویگردانی مبدأ روشنگری، عصر آنها اعتقاد به
 بردند پی خویش سرنوشت اداره و جهان درک در خویشتن توانایی به ها انسان دوره این در. است

. کردنـد کسب جدید، اختراعات به دستیابی و فناوری و علم زمینه در یشمار بی یها موفقیت و
 ارائـه از و کرد خالق افراد اختراعات ثبت جوایز ارائه به شروع بریتانیا هفدهم، قرن در مثال برای
 کـه رسـیدند باور این به ها غربی لذا. کرد استقبال تکنولوژیک مشکالت حل در آنها یها حل راه

  ). جا همان( خدایی الهام و خدا به نه داد نسبت افراد ذهن به باید را خالقیت
 قـرن خـالل در. رسـیم می 4شـهودی نبـوغ ایـده بـه تاریخ بستر در خالقیت مفهوم تطور در

 ذاتـی نبـوغ بـا را خالقیـت »نـاب خرد نقد« کتاب در کانت جمله از بسیاری متفکران هیجدهم
 از خـالق اثـر یـک و اسـت افراد ذاتی نبوغ جزء خالقیت وی، اعتقاد به. است دانسته ردیف هم

 تـوان نمی لـذا و اسـت تکرار غیرقابل و بینی پیش غیرقابل که کند می پیروی فرد منحصربه قوانین
  ). ٢۴ص ،١٣۶٩ ،نلر( داد آموزش را آن رسماً 
 هنر از »تفکر هنر« کتاب در ١٩٢٩ سال در 5واالس گراهام بار، اولین برای بیستم قرن در اما

. کـرد مطـرح 6تولیـدگر تفکـر عنوان با را خالقیت واژه غیرمستقیم صورت به و یاد »بارور تفکر«
 بلکـه دارنـد؛ سـازی مفهوم توانـایی تنهـا نـه که کند می یاد اشخاصی عنوان به خالق افراد از وی

 عبـور متـوالی مرحلـه پنج از ها اندیشه خلق در افراد این وی اعتقاد به. کنند یم تولید نیز اندیشه
کید با انپرداز نظریه از برخی که چند هر( کنند می  تفکـر از مرحلـه چهـار به واالس، دیدگاه بر تأ

 بـازنگری و اکتشـاف نهفتگـی، ،حواس تمرکز سازی، آماده: از عبارتند که) اند هکرد اشاره خالق
   ). ١٩٣ص ،١٣٨٧ ،کامکاری و افروز( عمیق

                                               
1. Streberg and Niu   2. divine creativity  
3. individual creativity   4. intuitive  Genius  
5. Graham Wallas     6. Generator  
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 الکــس ،گیلفــورد پــل جــوی همچــون پژوهشــگرانی مطالعــات بــه تــوان می واالس از بعــد
 کـه انشناسـ روان و محققـان از دیگـر ای هعـد و 3تورنس پاول الیس و 2دوبونو ادوارد ،1اسبورن

 ورتـایمر ،اسـکاکتل ،راجرز کارل فروید، مانند ،اند هپرداخت خالقیت موضوع به جنبی صورت به
 نیـز اخیـر یها دهـه در همچنین .ودش می بررسی آنها آرای بعدی، مباحث در که کرد اشاره... و

 لیهـا می ،5نبرگاسـتر رابـرت ،4آمـابلی تـرزا همچون سرشناس افرادی توسط خالقیت موضوع
  .شود می دنبال... و 6لیها می سیکسزنت سی

 درباره پژوهش انگیزه که شود می مطرح کسی عنوان به گیلفورد بیستم قرن پژوهشگران میان در اما
 بعـد بـه زمـان آن از. کـرد ایجـاد امریکا شناسی روان انجمن کنفرانس در ١٩۵٠ سال در را خالقیت
 یـک آن، به موبوط تحقیقات و مطالعات و شد واقع بسیار توجه مورد خالقیت مفهوم که نپایید دیری
 تـا ١٩۵٠ یها سـال در رشـدیابنده سـیر ایـن دهـد می نشان استیواتر گزارش. کرد پیدا صعودی سیر

    ).١۶ص ،١٣٨٧ پیرخائفی،( شود می شامل را کتاب و مقاله عنوان ١٣٠٠ حدود در چیزی ،١٩٧٠
 فـردی نخستین) کرد مطرح خالقیت عنوان به را تولیدگر تفکر واژه که واالس از بعد( گیلفورد

 مطرح را 8همگرا و 7واگرا تفکر نوع دو و داد نشان خاصی توجه هوش و خالقیت تمایز به که بود
 و افـروز( است کرده یاد هوش عنوان به همگرا تفکر از و خالقیت عنوان به واگرا تفکر از وی. کرد

. کـرد مطـرح خالق تفکر عنوان به را 9جانبی تفکر ایده نیز دوبونو). ١٨٨ص ،١٣٨٧ کامکاری،
 »ذهن مکانیزم« خود مهم کتاب ١٩۶٩ سال در جمله از. دارد خالق تفکر زمینه در مهمی آثار وی
  . کرد منتشر را

 از برخـی مبـدع و اسـت خالقیـت پـرورش یهـا تکنیک پیشـگامان از نیـز اسـبورن الکس
 گرفتـه قـرار گیلفـورد تجلیـل مـورد بسیار او آثار. است »10فکری توفان« جمله از آنها ترین مهم
 »خالقیـت همگانی استعداد پرورش« عنوان با اسبورن کتاب انتشار از بعد گیلفورد که طوری به
 کتـاب این. داشت ای هگسترد و وسیع ابعاد که بود ای هواقع اسبورن دکتر کتاب انتشار«: ویدگ می

  ).۵ص ،١٣٧۵ اسبورن،( »است شده ترجمه و شده شناخته جهان سراسر در ارزشمند
                                               
1. Alex F. Osborn     2. Edward de Bono  
3. Ellis Paul Torrance    4. Tersa Amabile  
5. Robert Sternberg   6. Mihaly Csikszent mihalyi  
7. Divergent    8. convergent  
9. Lateral thinking    10. brain storming  
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. برد نام آن سازی مفهوم و خالقیت سنجش بنیانگذاران از یکی عنوان به توان می نیز تورنس از
 یهـا آزمون تورنس واقع در و بود عقیده هم آن سنجش و خالقیت مفهوم زمینه در گیلفورد با وی

 کـه کـرد مطـرح خـالق تفکـر عنوان به را مراحلی تورنس بعدها. کرد تکمیل را گیلفورد سنجش
 از تـورنس). ١٩٢ص ،١٣٨٧ ،کامکـاری و افـروز( بـود گرفتـه واالس اندیشـه از را آنها شک یب

 روانـی نهضت بروز موجب و توجه آموزش یها زمینه در خالقیت کاربرد  به که بود افرادی جمله
  .کرد فراهم را آموزشی
 بـر مبتنـی خالقیـت گیری انـدازه و سـنجش معیارهـای ترین گسترده امروزه 1وینال اعتقاد به
 ایـن، وجـود بـا اما ؛)١٠-۵ص ،١٩٩۴( است یافته شکل تورنس و گیلفورد یها آزمون ساختار
 یها جنبـه و افـراد عالیـق ،هـا نگرش پایـه بـر نیـز خالقیـت سـنجش معیارهای از دیگر برخی

 و یردگ می شکل افراد 2نامه زندگی موجودی طریق از ها جنبه این. شود می متمرکز آنها شخصیتی
 مسـئله ایجـاد و حـل یهـا فعالیت گـذاری نام و تعیین طریق از نیز، سنجش معیارهای از برخی
ــابی طریــق از دیگــر برخــی و گیــرد می صــورت کــالس در همســاالن و معلمــان توســط  ارزی

 معمـاران، دستآوردهای روی بر مطالعات انجام بر مبتنی که یردگ می شکل ،خالقانه محصوالت
 .است... و ریاضیدانان نویسندگان،

  
  یشناخت روان مطالعات در تیخالق مفهوم یبررس. ٢

 خـود جـامع فرهنـگ در و کـرده معنا 4کردن خلق توانایی معنای به را خالقیت) ٢٠١۴( 3وبستر
 مفـاهیم، ایـن اسـاس بـر وبسـتر نهـایی تعریـف. 5است آورده متنوعی معانی create واژه ذیل

  . 6است جدید چیزی آوردن وجود به یا ساختن :از است عبارت
 کـه فعالیتی و حرکت هر و اقدام هر ،یندافر هر زبان، دستور هر گفته، هر: یدوگ می  7اولفورد

                                               
1. B.Venale     2. Biographical Inventories  
3. Webster    4. the ability to create  
5. a: to bring into existence   

    b: to invest with a new form, office, or rank  

    c: to produce or bring about by a course of action or behavior   

    d: to produce through imaginative skill   

6. Create:  to make or bring into existence something new 

7. John E. Olford  
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 در داوری مـورد دتوانـ می بـودن، نـو ارزش خـاطر به شود، می آن آمدن وجود به باعث شخص،
  ). ٨٠ص ،١٩٧١( گیرد قرار خالقیت
 آن از متنـوعی و متعـدد چندگانـه، یهـا تعریف خالقیت، به مربوط شناختی روان ادبیات در
 و پژوهشگران بین یعبارت به و نیست مانع و جامع عام، تعریفی آنها، از یک هیچ که شود می دیده
 کـه منـاظری و هـا تعریف انواع به نظر با اما ندارد؛ وجود کاملی توافق زمینه این در انشناس روان

    . یافت خالقیت تعریف در آنها بین اشتراکی وجه توان می ،اند هپرداخت آن به محققان
 یونـان بـه غرب فلسفه در خالقیت مفهوم فلسفی یها ریشه تحلیل در) ٢٠٠۶( نیو و استربرگ

 از گرفتـهنشـئت را ها خالقیت همه باستان یونانیان زیرا رسد؛می 1الهی خالقیت مفهوم به و باستان
 برگرفتـه »خالقیـت« ریشه اولین آنها اعتقاد به. انستندد می بسیار خدایان از گرفتهالهام یا خدا، یک
 یـا »2کـردن ایجاد« معنای به سنت این در خالقیت و خداست خلقت از مقدس کتاب یها ایده از
 نسـبت خداونـد بـه خالقانه اولیه عمل مقدس، کتاب سنت به توجه با. است »3آوردن وجود به«

 همچنـین). ١ص ،١پیدایش کتاب( »4کرد خلق را زمین و آسمان خدا ابتدا در« است؛ شده داده
 اشـاره) ZAO چوانـک( چینـی بـزرگ لغـات فرهنگ در خالقیت مفهوم بررسی در نویسندگان

 »جدیـد چیـزی ایجـاد نیـروی و توانـایی« از اسـت عبارت خالقیت چینی فرهنگ در که دارند
  ).٢٠٠۶ نیو، و استربرگ(

 خالقیـت تعاریف باب در که ییها بندی دسته به ابتدا خالقیت، بر ناظر تعریف بررسی برای
 اف جـورج نظـر از. ودشـ می تبیین خالقیت مفهوم ها بندی دسته آن قالب در و اشاره دارد، وجود
 دیدگاه از ها تعریف دسته اولین: کرد تقسیم دسته چهار به توان می را خالقیت معتبر تعاریف ،نلر

 ،هـا انگیزه باورها، مانند خالق فرد شخصیت و فیزیولوژی حسب بر یعنی است؛ خالق شخص
 از تعـاریف، از دسـته دومـین شـود؛ می تعریـف خالقیت وی، قبول مورد یها ارزش و ها عادت
 ظـاهر خالق کنش در که است... و ذهنی ارتباطات ،تفکر ادراک، مانند ذهنی هایفرایند طریق
 را هـا تعریف چهـارمین اسـت؛ محیطـی و فرهنگی تأثیرات بر ناظر ها تعریف سومین شوند؛ می
 هنـری آثـار و اختراعـات ،ها نظریه مانند خالقیت، از حاصل تولیدات و نتایج حسب بر توان می
  ).٣ص ،١٣۶٩ ،نلر( کرد بیان... و

                                               
1. divine creativity    2. to beget  
3. to bring to being   4. God created the heavens and the earth  
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 دیگـری بیـان بـه ایشـان. است بوده نیز استرنبرگ رابرت قبول مورد گویا نلر یها بندی دسته 
  دانیـد؛ مـی چـه کـه است این خالقیت .٢ هستید؛ کسی چه که است این خالقیت .١: ویدگ می
 ،اسـترنبرگ( هسـتید کجا که است این خالقیت .۴ کنید؛ می تولید چه که است این خالقیت .٣

 بـر خالقیت مفهوم تبیین در توان می شده یاد یها بندی دسته قبول با بنابراین،). ۶١٣ص ،١٣٩٣
 کردن؛ خلق ذهنی هایفرایند .٢ ؛خالق افراد شخصیتی یها ویژگی .١: شد محصور جنبه چهار

  . خالق محیط .۴ و شده خلق اثر و محصول .٣
  :شود می بررسی ها تحلیل و تعاریف از برخی باال بندی دسته به نظر با اکنون
کیـد نیز محیطی عوامل بر شخصیت، نقش بر افزون خالقیت، تحلیل در راجرز  وی. دارد تأ

 سـو یک از که عمل، در نوظهور ارتباطی فرآورده یک ظهور از است عبارت خالقیت« :ویدگ می
 احـوال و اوضـاع یـا مردم رویدادها، مواد، از سو، دیگر از و گیرد می سرچشمه فرد همتایی بی از

 گـرایش را خالقیـت اصـلی انگیـزه ایشـان). ٣٧٢ص ،١٣۶٩( »گیـرد می سرچشمه وی زندگی
 همــه ســاختن آشــکار و انــداختن کار بــه یعبارت بــه و خویشــتن درآوردن فعلیــت بــه در انســان
  ). ٣٧٣ص همان،( داند می خویشتن یها قابلیت

کید خالق فرآورش در انگیزش و شخصی فلسفه اهمیت بر نیز آمابلی  انگیـزه ایشان. دارد تأ
 تـوان می که شده گرفته نادیده قدر آن انگیزه این است معتقد و داند می فطری ای هانداز تا را یدرون
 آورنـده وجود به عامل که است درونی انگیزه این وی عقیده به. نامید خالقیت مفقوده حلقه را آن

 احسـاس درونی زهانگی واقع در). ۶٩ -۶۵ص ،١٣٨٨آمابلی، ( بیرونی انگیزه نه است خالقیت
 رغبـت و میل عالقه، روی از فردی چنانچه مثالً . شود می برقرار کار و فرد بین که است نگرشی و

 فشـار با کار انجام به میل اگر اما افزود؛ خواهد او خالقیت بر درونی تمایل کند، شروع را کاری
  .داشت خواهد باز زایش و خالقیت از را او باشد، شده ایجاد تحمیل و

 باشـند، هـم مکمـل بیرونـی و درونی انگیزه اگر که دارد اذعان نکته این بر آمابلی خانم البته
 او رغبـت و تمایـل و فـرد خواسـت هـم یعنـی آورند؛ می فراهم را خالقیت سریع رشد موجبات
  . اجتماعی و خانوادگی یها حمایت و تشویق هم و باشد داشته دخالت

 وی اعتقـاد بـه. دانـد می پررنـگ بسیار خالقیت در را عاطفی یها محرک اثر اسبورن الکس
 تـرس، مـال، کسب اجتماعی، موقعیت شهرت، ،ها پاداش مثل برانگیز کوشش یها مشوق انواع
  ). ١۵٩ص ،١٣٧۵اسبورن، ( باشند خالقیت در مضر یا معّد  توانند می... و طلبی جاه عشق،
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 از آنهـا تعـاریف و اننـدد می خالقیـت در یتـر مهم عامـل را محیط نیز دیگری پژوهشگران
 اجتمـاعی نیـاز یک آیند بر خالقیت محیطی یها تعریف. است خالقانه محیط بر ناظر خالقیت
 و بسـتر محـیط، یعبارت بـه انگیـزد؛ مـی بـر بـدیع یها پاسخ خلق و ایجاد برای را فرد که هستند
  .بیند می تدارک جدید روابط و الگوها ،ها ایده ایجاد برای مناسبی شرایط

 پـذیرش و قبـول مـورد کـه اسـت بدیع و نو کاری خالقیت«: است معتقد) ١٩۵٣( 1استین
 حقیقـت در خالقیـت: نویسـد مـی نیز 2برین). ٢٠ص ،١٣٨٧ پیرخائفی،(» .گیرد قرار اجتماع
 تـأثیر زمینـه در) ١٩٩٧( 3شـون و اکـوال مطالعـات). جا همان( است محیط کاری دست فرایند
 بـیش جامعـه فرهنگ که دهد می نشان فراوان اطمینان با خالقیت، بر اجتماعی فضای و فرهنگ

   ).٢۵ص ،١٣٨٨ جهانی،( دارد رابطه خالقیت با دیگری عامل هر از
 و خـالق تفکـر دلیـل به که انندد می و نندک می امنیت احساس افراد هنگامی باز، فرهنگ در

. ردازنـدپ می خـود در خالق یها شیوه پرورش به یرند،گ مین قرار تنبیه مورد کنجکاوانه رفتارهای
 رکـود یـا ارتقـا در سـازی سرنوشت نقش توانند می جامعه یک هنجارهای و ها ارزش کلی طور به

  .باشند داشته خالقیت
 دارند؛ خالقیت میزان بر چشمگیری تأثیر نیز، سیاسی یها محیط حتی 4سایمونتناز دیدگاه 

 باعـث سـتمگر یها حکومت علیه ملی یها انقالب و ها جنگ است، شده مشاهده که ای گونه به
 دوران کشـورها، از بسـیاری کـه ای گونه به اسـت؛ شـده خـالق یها ایده میزان چشمگیر افزایش
 انـد کرده تجربـه خـارجی سـلطه از خود استقالل و پیروزی از پس را خود یها خالقیت طالیی

  ). ١۵۵ص ،٢٠٠٠سایمونتن، (
 ذیل موارد به توان می کردن، خلق شناختی و ذهنی هایفرایند بر متمرکز تعاریف جمله از اما
 جدید ای هشیو به که شناختی فعالیت یک از است عبارت خالقیت 5سولسو اعتقاد به: کرد اشاره
 ) ١٩٨٠( تـورنس اعتقـاد بـه). ۵٨٣ص ،١٣٨١( شود می منجر موقعیت یا مسئله یک به نگاه در
 عبـارت خالقیـت نگـرد، مـی آن شـناختی عملکرد چگونگی و ها آزمون زاویه از خالقیت به که

 و زدن حـدس و دانـش در موجود خألهای و مشکالت کمبودها، مسائل، به حساسیت از است
                                               
1. Stein     2. Brien  
3. E. kvall & Schoon   4. D.K. Simonton  
5. Solso 
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 ها فرضـیه آن اصـالح نهایـت در و آزمـایش و ارزشـیابی و آنهـا رفـع درباره ییها فرضیه تشکیل
  ). ۴٧ص ،١٣٨٨ حسینی،(

 بـه انیمد مـی کـه آنچـه دوباره دهی سازمان :از است عبارت خالقیت 1فیشر رابرتاز دیدگاه 
 و همگـرا تفکـر بین تمایز با) ١٩۶٩( گیلفورد). ٨١ص ،١٣٨۶( دانیم نمی آنچه شناخت منظور
 بـرای مختلـف یها حل راه دنبال به فرد که واگراست تفکر همان خالقیت که است معتقد واگرا،
 بـه را گونـاگون یها پاسـخ و متنـوع یهـا حل راه بتوانـد متفاوت، یها زاویه از و باشد مسئله یک

 تفکـر را، مسـئله یک به مشخص و صحیح پاسخ فرایند وی ،تفکر این مقابل در. بگذارد نمایش
  ).١٩۶ص ،١٣٨٧ کامکاری، و افروز از نقل به( نامد می همگرا

 و جـانبی تفکـر نوع دو به آدمی ذهن تفکر فرایند تفکیک ضمن گیلفورد، همچون نیز دوبونو
 انبیـ آن بـرای هـایی ویژگی و اسـت جـانبی تفکـر همـان خالقیـت است معتقد عمودی، تفکر
 و جهشـی جریـانی دارای تولیدکننـده، اسـت یتفکـر جـانبی، تفکـر اسـت معتقد وی. کند می

 یهـا قالب اسـت درصـدد و اسـت ارتبـاط در هـا قالـب تغییر با همواره که احتمالی و غیرخطی
 درصـدد همـواره کـه منظم و خطی منطقی، است یتفکر عمودی، تفکر اما. کند ایجاد جدیدی
  ). ۴٠ –٢۶ص ،١٣۶۴( است آن توسعه و ذهنی قالب ایجاد

 عبارت بـه همگرا، و واگرا تفکر بین 3وایزبرگ و 2مارزانو همچون متفکرانی است گفتنی البته
 متفاوتنـد، طریقـه دو اینکـه رغـم بـه را بعد دو این و نیستند قائل تفاوت عمودی، و جانبی دیگر
  ). ٢١ص ،١٣٨٨ حسینی،( دانند می هم با مرتبط

 خـالق تفکـر دسـتاوردهای و محصوالت بر خالقیت تعریف در پژوهشگران از برخی سرانجام
 را خالقیـت میزان دهد، می انجام خالق فرد که کاری ارزش و نوع اساس بر درصددند و دارند تمرکز

 جدیـدی ارزش تولیـد عنـوان با را خالقیت ،)١٩٨۶( وایزبرگ محققان این جمله از. کنند مشخص
. ردازدپ می نوین اقدامات و جدید آثار تولید به کارش در که داند می کسی را خالق فرد و کند می مطرح

 ،١٣٨٧ کامکـاری، و افروز( است ویژه یها ارزش و جدید موارد تولید ظرفیت خالقیت، وی نظر از
 یـک کـه باشـد می الهـام یک کارگیری به و کشف خالقیت، است معتقد) ١٩٩٨( 4کوک). ١٩۶ص
  .است شده جدا گذشته یها قالب از که سازد می منجر عملی به را شده گرفته کار به مسیر

                                               
1. Robert fisher     2. Marzano  
3. Weisberg    4. P. Kook  
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   ینوآور  و تیخالق تفاوت. ٣
. شـود مشخص هم از 1ینوآور و تیخالق واژه دو تفاوت است الزم موضوع حیتصر یبرا نجایا در

. باشـد دشـوار آنهـا تمـایز وجـوه تشخیص شاید که اند هشد عجین همبه چنان ،نوآوری و خالقیت
 ذیـل در کـه تعریفـی بـا دیگر برخی اما ؛اند هدانست یکی را نوآوری و خالقیت پژوهشگران از برخی
  .دانند می دیگری حصول مقدمه را یکی که نحوی به اند؛ کرده تفکیک هم از را دو ینا آید،می

 ویـژه کـه نـو چیزهـای آوردن پدیـد فراینـد یا عمل به امروزی، لغت فرهنگ در نوآوری واژه
 به »شناسی روان« مباحث در. است شده معنا اشد،ب می تازه صنعتی یها کارایی یا فنی یها روش
 و ذهنـی فعالیـت یـک خالقیت: ویدگ می) ١٩٨٧( 2آلبرشت. است شده پرداخته کمتر واژه این

 عمل به خالقیت تبدیل ،نوآوری آنکه حال است، بدیع و جدید ایده آوردن وجود به برای عقالنی
 نـوین کارگیری بـه را نـوآوری) ١٩٨٨( 3کـونتر). ١٢ص ،١٣٨۴ امیرحسـینی،( است نتیجه یا و

 یا جدید خدمتی جدید، محصولی تواند می نوآوری که است معتقد و کرده یاد خالقیت از ناشی
 ایـده یـا و فکـر ایجاد قدرت و توانایی خالقیت، که حالی در باشد؛ کار انجام برای جدید راهی
  ).۵٧ص ،١٣٨٧ خانیان، سام( است نو و جدید
 یـادگیری محصوالت در و آید می دست به یادگیری فرایند در خالقیت معتقدند 4پیتوکز و رید
 متفـاوت اسـت ممکـن مختلـف یها حیطـه و ها رشته در خالقیت محصوالت. شود می آشکار
ــد ــالق محصــوالت. باش ــوزش در را خ ــرورش و آم ــوآوری« پ ــد، »5ن ــار و کســب در نامن  ک

... و شـود می اطـالق 8ترکیب موسیقی در نامند، 7مسئله حل ریاضیات در نامند، »6کارآفرینی«
  ). ۴۵ص ،٢٠٠۴(

 فعالیـت یـک بیشـتر خالقیت که کرد استنباط وضوح به توان می شده یاد مطالب از بنابراین،
 خالقیـت فـرآورده و نهـایی محصول و دارد عملی جنبه بیشتر نوآوری ولی است؛ فکری و ذهنی
  .شود می تلقی یافتهعینیت خالقیت معنای به نوآوری دیگر عبارت به است؛
  

                                               
1. Innovation     2. Karl Alberchet  
3. Conter     4. Reid & Petocz  
5. Innovation    6. entrepreneurship  
7. problem solving    8. composition  
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  معاصر یشناس روان در تیخالق سطوح. ۴
 خالقیت علمی، خالقیت از پژوهشگران. دهد روی تواند می ها حوزه و ها زمینه همه در خالقیت
 برای خود روزمره زندگی در فرد هر که ییها خالقیت( روزانه خالقیت و فناورانه خالقیت هنری،
 از دیگـری گـروه. رنـدب می نـام) کنـد می ایجـاد روزانـه متعـارف امـور پیشبرد و مشکالت حل

 ایـن همه البته که اند هکرد تقسیم سازمانی و گروهی فردی، سطح سه به را خالقیت پژوهشگران،
  .است خالقیت دامنه و نوع حیث از خالقیت یها ساحت بر ناظر ها بندی دسته

 اسـاس بـر دوم دسـته و...) و هنـری علمی،( ها ساحت انواع اساس بر را خالقیت اول دسته
 و ها سـاحت بـین تفـاوت تبیـین در. کند می تقسیم) سازمانی و گروهی فردی،( ها ساحت دامنه

 از ای همجموعـ کـه اسـت خاصـی دامنـه و حـوزه ،ها ساحت از منظور که گفت توان می سطوح
 مراتبـی بـر نـاظر سـطوح، از منظور اما ؛یابد می تحقق دامنه و حوزه آن در) خالقانه ی( رفتارها
 بـه نسـبت یکـی منطقی و محتوایی لحاظ به و باشند مترتب یکدیگر بر عینی تحقق در که است
  ). ١٣٩١ یزدی، مصباح( باشد اولویت دارای دیگری
 میزان ارزشمندی، یها شاخص اساس بر آن بندی درجه نوعی خالقیت، بندی سطح ،واقعدر

 تفـاوت آن مراحـل با خالقیت سطوح است توضیح به الزم. باشد می آنها طولی ترتب و بودن نو
 یابد می تحقق نهایی مرحله در خالقیت خالقیت، بندی مرحله در که صورت این به. دارد اساسی

 در و وندشـ می تلقـی نهایی مرحله در خالقیت تحقق جهت تمهیداتی عنوان به پیشین، مراحل و
 خالقیـت بـرای واالس که ای هچهارگان مراحل مانند. رسد مین ظهور به خالقیتی پیشینی مراحل
 سـطوح بحث در اما ؛)۵١ص ،١٣٨٨ حسینی،( اثبات و اشراق ،نهفتگی آمادگی،: کند می اشاره

 در اسـت بـدیهی. رسـد می ظهـور به مختلف درجات با خالقیتی رتبه، یا سطح هر در خالقیت
  .بود خواهد پیشین سطوح از تر پیچیده و ارزشمندتر شده حاصل خالقیت باالتر سطوح
 مزلـو. اسـت 2تیلـور و 1زلوامـ اند هپرداخت خالقیت بندی سطح به که پژوهشگرانی جمله از

 دسـته آن ،3اولیـه خالقیـت. کنـد می بنـدی طبقه ثانویه و اولیه سطح دو در را خالقیت) ١٩۵۴(
. ودشـ می نـوین پـارادایم خلق و جدید مفاهیم و اصول توسعه و ایجاد شامل که ستها خالقیت
. شـوند می محسـوب خالقیـت دسته این از بنیادی اختراعات و کننده متحول یا جدید یها نظریه

                                               
1. A. H. Maslaw     2. Taylor  
3. primary creativity 
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 مفـاهیم و اصـول از متفـاوتی و جدیـد کـاربرد شامل که ییها خالقیت دسته آن ،1ثانویه خالقیت
 کـه پژوهشگران علمی دستاوردهای. هستند اولیه یها خالقیت بسط و تکمیل و قبلی شده شناخته
   ).٣٧ص ،١٣٨٧ خانیان، سام( هستند ثانویه خالقیت موارد از اند یعلم بزرگ یها نظریه بر مبتنی

گاه از اولیه خالقیت است معتقد مزلو  زمـان در ها انسان همه در و گیرد می سرچشمه ناخودآ
 امـا هنـد،د می دسـت از را آن کودکی گذاشتن سر پشت از پس اغلب اما است؛ مشترک کودکی
گاه از ثانویه خالقیت  مزلـو، بندی سطح در). ۴۵ص ،١٣٨٨ حسینی،( گیرد می سرچشمه خودآ
  .دارند ارجحیت ثانویه یها خالقیت بر بودن نو میزان و ارزشمندی لحاظ به اولیه یها خالقیت
 محصـوالت بـه توجه با »خالقیت سنجش« مقاله در) ١٩٧۴( تیلور دیگری، بندی سطح در
 شـرح بـه ترتیـب به را خالقیت سطح پنج آنها، کیفیت در تحقیق و بررسی از پس بشری، فکری
  : هستند خالقیت از مختلفی درجات شامل آنها از یک هر که است کرده شناسایی زیر

 پـذیر امکـان را شـخص آزادانـه وجـود اظهـار و بیـان خالقیـت نوع این: 2بیانگر یتخالق -
 بـودن، تولیدی و بودن ابتکاری کمیت، به توجه بدون فرد، البداهه فی بیان سطح، این در. کند می

  اظهـار امـا نـدارد؛ چنـدانی اهمیـت محصـول کیفیـت سـطح ایـن در یعبارت بـه. است مالک
  و کودکـان البداهـه فـی یها نقاشـی. اسـت الزم بـاالتر سـطح در خالقیـت تظـاهر برای وجود
 خالقیـت نـوع ایـن جملـه از مختلف یها بازی اسباب با یا یکدیگر با بازی هنگام به آنان ابتکار

 شوند؛ می محسوب
 حــال عــین در و زیــاد نســبت بــه یها کوشــش فــرد ســطح، ایــن در: 3تولیــدی خالقیــت -
 دهد؛ می خرج به مشکلی حل یا جدید شیء یک تولید برای یمند هدف
 تحلیـل و تجزیـه در شـخص توانـایی وسـیله به خالقیت از سطح این: 4اختراعی خالقیت -

 نـوع ایـن در. شـود می مشـخص شـده شـناخته عناصـر از جدیـدی ترکیبات ساختن و موقعیت
  شود؛ نمی دیده جدید زیربنایی عقاید از اثری گونه هیچ ت،خالقی
 مبـانی و اصـول در مفیـدی و دارمعنا تغییرات خالقیت از سطح این در: 5ابداعی خالقیت -
  دارد؛ را سازی مفهوم و جدید یها ایده تولید توانایی فرد یعبارت به و دهد می رخ نظری اولیه

                                               
1. secondary creativity   2. Expressive  
3. Productive    4. Inventive  
5. Innovative 
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. اسـت دستیابی قابل ندرت به که خالقیت سطح ینتر عالی): ظهوری( 1شهودی خالقیت -
 .شود می شامل را بیانی و هنری علوم انتزاعی قواعد از بسیاری
 لبـد؛ط می دیگـری مجـالی آنها بررسی که دارد ییها ابهام تیلور بندی سطح ،نگارنده نظر به
  . باشد نمی پژوهش این سؤاالت و اهداف از غربی، یها دیدگاه ارزیابی و نقد زیرا

  
   آن یمبان استنتاج و تیخالق به معطوف یها هینظر . ۵

 عمـق و وسـعت بـر روز هر و دارد ادامه نیز هنوز خالقیت در فراگیر نظریه یک یافتن برای تالش
 ودش می دیده خالقیت به معطوف یها نظریه و ها پژوهش مطالعه با. شود می افزوده ها تالش این
 موضـوع از قسـمتی بـه خـود خـاص نظرگـاه از کدام هر و وجهی یک ،ها نظریه این رویکرد که

 تدوین ای نظریه باید خالقیت مفهوم جانبه همه و دقیق شناخت برای اما است؛ پرداخته خالقیت
  . باشد داشته خالقیت به مانع و جامع نگرشی که کرد

 بخشی است توانسته نظریه هر و کرده کمک موضوع جوانب شدن تر روشن به ها دیدگاه تنوع
 اسـت، فلسـفی یها اندیشـه بـر مبتنـی ها نظریه این از برخی. کند روشن را خالقیت ماهیت از

 در پژوهشـگر یک شخصی نظریه برخی و است شناختی روان مکتب یک دیدگاه بر مبتنی برخی
 چنـدان و دارنـد تـاریخی جنبـه تنهـا که ها نظریه برخی است ذکر به الزم. است خالقیت زمینه

 کـه »جنـون عنوان بـه خالقیـت« نظریـه ماننـد. وندشـ مین طـرح ندارند، عرفی و عقلی پشتوانه
 را، آفرینشـگری بـودن غیرعقالیی و خودجوشی و کند می تلقی دیوانگی از شکلی را آفرینشگری

 هیچ تاکنون که بس همین ،نظریه این ردّ  در). ٢٢ص ،١٣۶٩ نلر،( داند می جنون از نوعی نتیجه
 و گفتـار و پنداشـته دیوانـه را او دیگران آنکه مگر نشده، دیده علم تاریخ در مجنونی خالق نابغه
  . اند هدید معمول عرف خالف را او پندار
 را آن مستقیم و نزدیک مبانی ،نظریه یک تحلیل و بررسی ضمن در شده سعی مبانی طرح در
 آن دیگـر عبارت بـه و شود دوری اند همناقش قابل که فرعی محتمل مبانی طرح از و کرده استنتاج
 مبـانی، اسـتنتاج در اما. شد خواهد استنتاج دهد می تشکیل را نظریه آن هسته سخت که مبنایی

 صورت این در که است شده اشاره صراحت به آن مبنای به نظریه هر متن در موارد، از بسیاری در
 ،شـده اشـاره تلویحی صورت به مبنا، آن به که مواردی در و شود می استخراج متن از راحتی به مبنا

                                               
1. Emergentive 
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 در. شد خواهد توجه مبناست، بر ناظر ضمنی صورت به که متن در موجود قراین و شواهد به نظر با
 مورد در تحقیق روش بخش در. شد خواهد استفاده) فرارونده( استعالیی تحلیل از صورت این غیر
  .شود می پرداخته آنها از مستخرج مبنای و ها نظریه بررسی به حال. است شده داده توضیح آن

  
  ییخدا الهام عنوان به تیخالق. ١-۵
 باسـتان، رومیـان و یونانیان. رددگ میبر باستان یونان به نظریه این اولیه یها رگه فلسفه، تاریخ در

 ایـن. کردنـد می مطـرح الهـی امداد عنوان به و انسان توانایی از فراتر نیرویی عنوان به را خالقیت
 آفرینشـگری لحظه در خالق فرد ویدگ می وی. است شده عنوان افالطون وسیله به عمدتاً  مفهوم

 آفرینشـگری مهیـای را او کـه شـود می برتـر نیرویـی عامـل نیست، خود کنترل در اینکه دلیل به
 را آنهـا و گرفته آنها از را) شاعران( مردان گونه این اذهان خداوند«: کند می بیان افالطون. کند می
 ایـن کـه نیسـتند آنها که دریابیم و دهیم فرا گوش آنها به ما تا... گیرد می کار به سفیرانش عنوان به

 صـحبت کـه خداسـت خـود ایـن بلکـه ورند؛آ می زبان به خودی بی حالت در را بها پر کلمات
 کـه دیـدگاه ایـن). ٢٠ص ،١٣۶٩ نلر،( »دهد می قرار خطاب مورد را ما آنها، طریق از و کند می

 معتقـد 1سـورکین نمونـه، برای است؛ رایج هم امروز گیرد، می الهام انسانی فرا نیروی از هنرمند
  ). ٢٠ص همان،( است فراطبیعی نیروی محصول خالق یها یافته ینتر بزرگ است

 فلسفی مبانی تحلیل در نیز) ٢٠٠۶( نیو و استربرگ شد، بیان پیشین مطالب در کهطور همان
 در 2الهـی الهـام منزلـه به خالقیت مفهوم معتقدند آنها. رسند می نتیجه این به غرب در خالقیت
 نظریـه مبنـای بنـابراین،. بود برجا پا نیز رنسانس زمان تا و بوده غالب بسیار غربی اندیشه تاریخ
  : که است استوار ها گزاره این بر شده یاد

  گیرد؛ می نشئت او از ها خالقیت همه و است هستی علیم خالق خداوند: ١ مبنای
 خـالق یها انسـان سهم و هستند آفرینش مبدأ از دریافت و ارتباط مستعد ها انسان: ٢ مبنای

   است؛ بیشتر الهام این از
 لحظـه در و یابد می نشئت خدایی الهام از که است الهی موهبتی عنوان به خالقیت: ٣ مبنای
  . است خدایی الهام تصرف در خالق فرد ذهن آفرینندگی،

                                               
1. Sorokin    2. creativity as divinely inspired  
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   یشهود نبوغ عنوان به تیخالق. ٢-۵
 از بسیاری هیجدهم، قرن خالل در. شد مطرح رنسانس دوره اواخر در نبوغ ایده است معتقد نلر

 کانـت. انـد دانسـته ردیـف هـم نبـوغ بـا را خالقیـت ،»ناب خرد نقد« در کانت ویژه به متفکران
 اثـر یـک که طوری به سازد؛ می را خود قوانین که است طبیعی یفرایند خالقیت که کرد استدالل
 رو ایـن از و اسـت بینـی پیش قابـل غیـر کـه کنـد می پیـروی خود فرد منحصربه قوانین از خالق

 بررسـی را خالق آثار توانند می منتقدان که چند هر. داد آموزش رسمی صورت به را آن توان ینم
 کارهـای  بـه منجـر لزومـاً  اصـول این مجدد کارگیری به اما کنند؛ واکاوی را آن بر حاکم اصول و

 طور بـه فقط دیگران که را آنچه ،خالق کنش خالل در شخص دیدگاه این در. شد نخواهد بدیعی
  . کند می درک) شهودی( مستقیم و واسطه بدون یابند می در درازمدت در و استداللی
 دنبـال فـردی مـاورای شناسـی روان دیـدگاه در حاضـر عصر در ،شهود مثابه به خالقیت ایده

. یابـد می دسـت نگـر کـل ادراک و خـالق تفکـر بـه شـهود طریق از فرد دیدگاه این در. شود می
 فـراهم را فـردی مـاورای مربیـان نیاز مورد شواهد از بخشی مغز، نیمه دو به مربوط یها پژوهش

 ایـن در. کردند آغاز 2بوگن ژوزف و 1اسپری راجر را مغز نیمه دو به مربوط یها پژوهش. کند می
  .آمد عمل به ییها آزمون شوندگان، آزمون از مغز، یها کره نیم کارکرد  به بردن پی برای ها پژوهش

 کـره نیم این. است تحلیلی تفکر تخصصی جایگاه چپ کره نیم ،ها آزمون این نتایج براساس
 کارکردهـای چپ کره نیم. ندک می پردازش توالی رعایت با را اطالعات و عمل خطی وضعیتی در

 کـره نیم از. اسـت شـهودی تفکـر جایگـاه مغـز، راسـت کره نیم و دارد عهده بر را ریاضی و زبان
 ها صـورت تشخیص و تصورها انواع هنری، یها فعالیت فضا، در موقعیت تشخیص برای راست

  ). ٢٣٣ –٢٣١ص ،١٣٩١ میلر،( شود می استفاده... و
 شـهودی تفکـر جایگـاه که است مغز راست کره نیم افراد، خالقیت مرکز دیدگاه این مبنای بر
 اتصـال و یابد گرایش ها پدیده میان ها مشابهت ادراک به که دهد می اجازه فرد به شهود. باشد می
 متکـی تفکـر که زمانی زیرا ؛)٢٠۶ص همان،( دریابد آنها میان اختالف جای به را ها پدیده میان
. اسـت خـاص وقایع ساختن برجسته و ها تفاوت به توجه کانون است حاکم مغز چپ کره نیم به
. اسـت کـل یـک اجـزای عنوان بـه اشـیا رؤیـت سمت به گرایش است غالب شهود که زمانی اما

 نظـر از زیـرا شـوند؛ درک ها پدیـده میان نامشهود وحدت تا دهد می اجازه فرد به شهود بنابراین،
                                               
1. Rojer Sperry     2. Joseph Bogen  
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 1فینـیکس فیلیـپ کـه چنان اند، پیوسـته هم بـه کـل کیـ هسـتی یها واقعیت دانشمندان، بیشتر
 مسـتلزم موجـود هـر کامـل توصیف که ای گونه به است پیوسته هم به کل یک واقعیت«: گوید می
 جهـان ماهیـت درباره خود نسبیت نظریه در اینشتین یا. »است دیگر موجودات تمام فهم و درک
 کـل یک از مختلف اجزای میان روابط از پیچیده شبکه یک منزله به هستی«: است معتقد هستی
  ). ٢٣٧ص ،١٣٩١میلر، از نقل به( »شود می ظاهر یافته، وحدت

 ادراک مـورد در –اسـت یفـرد یمـاورا دگاهیـد بـزرگ پژوهشـگران از کـه– نریاشتا رودولف
 یهست جهان و او انیم که دارد وجود یزیغر حس کی یفرد هر در: است معتقد یهست یشهود
کنده شیها دهیپد تمام با یخارج جهان کند، یم برقرار اتصال . اسـت یقدسـ یبایز اتیتجل از آ

 آن کشف به نسبت بتواند آنکه از شیپ باشد کرده تجربه خود درون در را تیقدس نیا دیبا فرد اما
  ).٢٣٩ص همان،( باشد دواریام طیمح در

 زرتشت، اسالم، مانند یدیتوح انیاد و کنند یم یزندگ نیزم مشرق در که یافراد شک بدون
 ذن وس،یکنفسـ برهمـا، بـودا، یها آموزه مانند ینیدشبه یها نییآ چه و دارند تیهودی ت،یحیمس
 ماننـد یکلمـات. دارد یتر ملمـوس یمعنـا و تـرعیـرف گـاهیجا آنها یبرا شهود مسئله دارند،... و

 نـوع نیـا از یحـاک همـه ،...و درون تجسـم ششم، حس مراقبه، اشراق، الهام، نش،یب رت،یبص
  . است یدرون افتیدر

 فرایند در دانشمندان است معتقد و دارد اشاره آن به زین یغرب شناس روان کی عنوان به تورنس
 رایـاک از تـورنس مثـال، عنوان بـه. انـد هداد نشان یدرون تجسم موضوع به یشتریب توجه تیخالق
 از تیـخالق یبـرا خـود یجسـتجو در که ردب می نام ژاپن در تیخالق برجسته پژوهشگر ،2اندا

 ژاپن سیستم در نیز امروزه). ٢١٧ص ،١٣٧۵ تورنس،( کند می استفاده یوگا و »ذن« 3یکاو درون
 پرورش برای را زمینه همان که هندد می اختصاص آموزان دانش کاوی درون و تمرکز برای ساعاتی
 تهیـه ییهـا فیلم امـر، ایـن به کودکان ترغیب برای ژاپن در. کند می تسهیل را آن و آماده خالقیت

 بـه را زمانی یی،گشا گره برای که است سان –کیو –ای عنوان با ایران تلویزیون در آن نمونه که شده
  ). ١١۵ص ،١٣٨٩ میکانی،( ردازدپ می درونی تمرکز
ــه ــر ب ــوی، ه ــئله س ــهود مس ــوعی ش ــه ن ــی تجرب ــر و اســت درون ــه ه ــی تجرب ــی درون    ویژگ

                                               
1. Philip Phenix     2. Onda Akira  
3. Zen 
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   تحلیل و وصف قابل که است مرموز ادراک و احساس یک یعبارت به دارد؛ را »الیوصف و یدرک«
 کرد؛ ادراک تحلیلی تفکر و تحلیل غربال و سنجه با توان نمی را شهودی تفکر زیرا ؛نیست بیشتر
  :کرد اشاره ها گزاره این طی شده یاد نظریه مبانی به توان می نهایت در. نیست آن سنخ از زیرا

 یـک از مختلف اجزای میان روابط از ای هشبک و پیوسته هم به کل یک هستی جهان: ١ مبنای
  است؛ یافته وحدت کل

 و او میـان کـه دارد وجـود شـهودی ادراک نام به مرموز غریب حس یک فرد هر در: ٢ مبنای
  کند؛ می برقرار اتصال هستی جهان

  .است آدمی درونی تجسم و شهود از یافته گسترش و سلیم شکلی خالقیت: ٣ مبنای
  
   یوگر  یتداع مثابه به تیخالق. ٣-۵
 ریشـه که بود آمریکا و انگلستان در شناسی روان مسلط مکتب گرایی، تداعی نظریه نوزدهم، قرن در
 مورد )١٧٠۴ –١۶٣٢( الک جان زمان از معانی، تداعی مفهوم. رددگ می بر الک جان آرای به آن

 داده ادامـه خـود حیـات بـه جدید علمی شناسی روان در تغییراتی با آن اصول و گرفته قرار بحث
 مکتـب در تـوجهی قابـل نفـوذ علمی، شناسی روان مکتب نخستین عنوان به اییگر تداعی. است

  ). ٢۴ص ،١ج ،١٣٨٨ دیگران، و شکرکن( است داشته نیز رفتارگرایی
 یها احسـاس از حاصـل تصورهای جز چیزی انسان های آگاهی داشتند عقیده ایانگر تداعی
 همـین یها یمنـد قانون کشـف پی در نیز شناختی روان ُبعد در و نیست خارج دنیای از مختلف
 اصـل بـه حافظـه بحث در که باشد کسی ننخستی ارسطو شاید تاریخی، نظر از. بودند تصورها
 یهـا قانون هیـوم. است برده کار به را معانی تداعی اصطالح نیز، 1هیوم. است کرده اشاره تداعی
 فیزیـک جهـان در جاذبـه قانون معادل ذهن، برای را) مجاورت ،تضاد مشابهت،( معانی تداعی
  ). ٣٨ص همان،( داند می

 خطـا و آزمـون فراینـد وسـیله به و قدیم یها ایده از جدید یها ایده ایی،گر تداعی نظریه بنابر
 فـرا دیگـری از پس یکی را ها ایده از ترکیبی مسئله، با شدن رو هروب هنگام شخص. یندآ می پدید
 بنـابراین،. دهنـد می تشـکیل را او تازه ایده ،ها ترکیب این. بیابد رهیابی برای آرایشی تا واندخ می
 قـدر چـه هر. ذهنی ارتباطات و ها تداعی کردن فعال :از است عبارت ،نظریه این در خالق تفکر

                                               
1. hume 


