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Fateme vodgdani 
ضعیت يکي از اقدامات اساسي برای بهبود و: چکیده

ابهام،زدايي از مباني خلّاق، آموزشي و تقويت تفکر 
اين مقاله در راستای . یت استخلّاقو نظری  فلسفي

یت تدوين شده و شامل يک خلّاقتقويت مباني نظری 
، ارتباط دروني سه عنصر عقلمورد  بحث نظری در

آن برای های  داللت، همچنینو ، یتخلّاقعواطف و 
 . در دانشگاه هاست خلّاقايجاد فضای يادگیری 

نتايج به دست آمده نشان داد که عقالنیت انواع و 
تنها ها،  از میان اين سبک، و گوناگوني داردهای  سبک

؛ عقالنیت الگوريتمي هیچ ارتباطي با عواطف ندارد
عقالنیت ) عقالنیتهای  اما برخي ديگر از سبک

با ( يتأمّلو ای  هرابط، وسیله ای-هدف، قضاوتي
روشن شد که ، بنابراين؛ هم تنیدگي دارندعواطف در 

، ا از عقل نیستندنه تنها مخل يا حتي مجزّ، عواطف
ل بلکه بخش اجتناب ناپذيری از ساختار عقل و مکمّ

از سوی گیری هستند؛  فرايندهای عقالني مانند تصمیم
مشخص شد که در هم آمیختگي عواطف با ، ديگر
عت از از طريق ايجاد گشودگي ذهني و ممان، عقل

یت خلّاقباعث فعال سازی و تحريک ، انجماد عقل
ي هايپیشنهاد، در پايان. شود مي اکتشافي و فرارونده

ورزی در  برای تلفیق عواطف و هیجانات با عقل
ارزشیابي و فضای های  روش، تدريشهای  روش
 . شده استدانشگاهي مطرح  يدرسهای  کالس
 

Abstract: Universities are the most 
important institutes for producing 
new ideas and technologies, which 
depends on creative thinking. For 
reinforcing creativity among students, 
we need to learn more about 
theoretical bases of creativity.  

 In this article, relationships 
between rationality, emotions and 
creativity are discussed, and then, 
some educational denotations for 
higher education are suggested.  

The results showed that there are 
different styles of rationality, and 
only algorithmic style is not related to 
emotions. But some other styles of 
rationality (such as relational, 
reflective, means-end and judgmental 
rationality) have internal relations 
with emotions. So, not only do 
emotions not disturb rationality, but 
also they are an important and 
supplementary part of rational 
processes such as decision-making. 
On the other hand, this essay showed 
that integrity of emotions with 
rationality enhances mind openness, 
prevents rationality freezing and 
activates explorative and 
transcendentive creativity. So, for 
integrating emotions to rationality 
and reforming teaching and 
assessment methods, some 
suggestions are put forward.  
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 مقدمه
نو و نشر های  نهاد خلق ايدهترين  به عنوان اصليها  وظايف دانشگاهترين  يکي از مهم

اين مهم در کشور ما که . برای جامعه دانشگاهي است خلّاقتفکر  یارتقا، یفنّاور
 و تجربي علوم غیرهای  رشته در ويژهب علم جهاني تولید درتری بیش سهم قصد دارد
، ساله بیست انداز چشم در سند بوده و توجّهمورد ، به خود اختصاص دهد کاربردی
کیفیت آموزش عالي های  يکي از شاخصه ،یتخلّاق اساساً. قرار گرفته است یدتأکمورد 
 در تدريس نحوه اثربخشي میزان، آموزشيهای  در بخش شاخصکه ای  هبه گون ؛است

های  در محور شاخص. هاست يکي از شاخص ،آموختگان دانش یتخلّاق برها  دانشگاه
يکي از  ،ها دانشگاه رسیده تثب و اختراعات بهها  نوآوری تعداد، پژوهشي نیز

حمايت  میزان توان به مي دانشجويي نیزهای  در بخش شاخص. هاست شاخص
 و نظارت هیئت) اشاره نمود علمي دانشجويان دستاوردهای و یتخلّاق ازها  دانشگاه
 (. 1931، فرهنگي انقالب عالي علمي شورای و فرهنگي ارزيابي

درازی در پیش رو داريم و  راه نسبتاًها  برای جامه عمل پوشاندن به اين سیاست
البته اين  ؛دارند خلّاقفاصله زيادی با فضای يادگیری ها  فضاهای يادگیری در دانشگاه

های  در کالس: نويسد مي در اين باره  تريمر. مشکل تنها به کشور ما اختصاص ندارد
رآوردن ب، اساتید از يک سو به دلیل اجبارهای برنامه درسي، درسي دانشگاهي

با ، و از سوی ديگر ،گیرند مي در محدوديت قرار استانداردها و ارزيابي مقامات باالتر
دانشجويان نیز توسط مسیر پر پیچ و . گردند مي رفتار منفعالنه دانشجويان ناامید ديدن

ربطي که  بي محدود شده و به خاطر کارهای ظاهراًای  هناپذير رشت خم الزامات اجتناب
افراد  ،اساتید، بدين ترتیب ؛شوند مي امیدیدچار نا، رود انجام دهند مي ظارانتآنها  از

تازه ، و دانشجويان ،کنند مي کنترل و توزيع ،هستند که اطالعات را در محیطای  هخبر
کار  ،یت و نوآوریخلّاق، هايي در چنین محیط ؛کننده دانش هستند کارهايي که مصرف

یت و تحقیقات اصیل هنوز هم خلّاقلذا مهار  ؛(8336، تريمر) کند مي هر دو را مختل
( 8333، لینگل) ی نظام آموزشي از جمله آموزش عالي تلقي شدهيکي از مشکالت جدّ

دست اندرکاران تعلیم و های  يکي از اولويت، انديشي برای حل اين معضل و چاره
 . تربیت است
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 هدف مطالعه
اين نظر بر مبنای يک سنت قديمي  "... قلب داليل خود را دارد": شود مي اغلب گفته

و خردورزی و بلکه مخل آن   است که عواطف و احساسات را نقطه مقابل عقالنیت
 . کند مي يتلقّ

ه است به واسطه وجود اين قوّ. ه تفکر منطقي و تحلیلي استظرفیت و قوّ،  عقل
استدالل تجزيه و تحلیل و استنتاج و ، تواند مجهوالت را شناسايي کند مي که آدمي

سخنان و اقوال ديگر را بسنجد و مورد ، و باطل و خیر و شر را تمییز دهد حقّ، نمايد
عواقب و نتايج نهايي و درازمدت اعمال و کارها را ، و همین طور، ادی قرار دهدنقّ

، بدين ترتیب ؛(44: 3123، ؛ مطهری42: 3126، بهشتي) بسنجد و پیش بیني نمايد
 کارآيي"و با مفاهیمي هم چون  عقالنیت بار مثبتي داشته

 ارتباط نزديکي پیدا "
از  شود؛ مي به عنوان يکي از اهداف اصلي مطرح، در تعلیم و تربیت نیز، و لذا ،کند مي

بسیار خوشايند يا های  وضعیت رواني و واکنش 1عواطف و هیجانات، سوی ديگر
 کنند مي د ايجادبارزی در وضعیت برانگیختگي فرهای  ناخوشايندی هستند که نوسان

سرعت تنفس و میزان ، از جمله تغییر در ضربان قلب با تغییرات فیزيولوژيکي و اغلب
برخي از متفکران (. 318: 3112، فرمهیني فراهاني) تعريق غدد عرق همراه هستند

های  اثرات سوئي مانند سعي در کنترل همه پديده، گرايي معتقدند که افراط در عقل
، دستکاری و محدود نمودن عواطف و احساسات انساني، قالنیتاجتماعي از طريق ع

(. 8331، شیفر) گذارد مي یت به جایخلّاقو ممانعت از ،  ايجاد حس از خود بیگانگي
، اين بوده است که در فلسفه نتیجه تمايز بین عقالنیت و عاطفه ورزی، به هر حال

حوزه تعلیم و تربیت هم  در، عواطف در درجات پايین اهمیت قرار گیرد و به تبع آن
حیطه شناختي و ، بندی خود هم چون ديدگاه بلوم باشیم که در طبقههايي  شاهد ديدگاه

راستي مرزی اما آيا ب ؛سازد مي از يکديگر متمايز را کامالً( و رواني حرکتي) عاطفي
 میان عقل و عاطفه وجود دارد؟  ای قاطع و جداکننده

هدف ما اين . انجام گرفته است سئوالبه اين اين مطالعه در راستای پاسخگويي 
و آنها  انواع عقالنیت را مورد بررسي قرار دهیم و رابطه عواطف را بااست که ابتدا 
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اين بحث های  در مرحله بعد داللت. یت را با هر دو تعیین کنیمخلّاقسپس رابطه 
ان درسي دانشگاهي بیهای  در کالس خلّاقنظری را برای پرورش مهارت تفکر 

 . خواهیم نمود
 

 روش بررسی

ت زير پاسخ داده خواهد سئواالبه ، در اين مقاله. اين پژوهش از نوع مروری است
 :شد

آنها  و مجزای وجود انسان هستند يا بین عد متمايزدو بُ ،آيا عقل و عاطفه -
 وجود دارد؟ای  هرابط
 یت با هم ناسازگارند؟خلّاقآيا عقالنیت و   -
 خلّاقبر پرورش تفکر  مؤثربرخي از عوامل ، ت فوقالسئوابه پاسخ  توجّهبا  -

 کدامند؟ 
 

 چارچوب نظری
اين مطالعه را ای  هبحث پاي، یتخلّاقعواطف و ، بحث نحوه ارتباطات ممکن بین عقل

يا اشیای جديد و ها  نظريهها،  توانايي فرد برای تولید ايده، یتخلّاق. دهد مي تشکیل
که محصول جديد از ای  هاير زمینه هاست؛ به گونبديع و بازسازی مجدد در علوم و س

ما برای تحلیل و سامان (. 3114، شهرآرا) با ارزش تلقي گردد، نظر علمي و تخصصي
در باب عقالنیت استفاده نموده و بحث را در   از ديدگاه شیفر، دهي بحث مورد نظر

 . بريم مي چند محور پیش

 
 تمایز انواع عقالنیت -الف

آنها  دهد که هر کدام از مي کند و نشان مي لفي از عقالنیت را معرفيشیفر انواع مخت
یت خلّاق، چنینعواطف و هم متفاوتي برای برقراری ارتباط دروني باهای  ظرفیت
 عقالنیت الگوريتمي"، ي از عقالنیتاو ابتدا دو مدل کلّ. دارند

عقالنیت "و  "
 :سازد مي را مشخص "  قضاوتي
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قراردادها و ، ندی عیني است و مربوط به قوانینفراي عقالنیت الگوريتمي
. است( گیری منطقي و رسمي تصمیم)گیری  فرايندهای قطعي و ساختار درختي تصمیم

از آن هايي  نمونه هوش مصنوعيهای  و سیستمها  منطق گزاره، رياضيهای  الگوريتم
شود و  يممنجر  به برونداد معیني، هر درونداد خاص ،در اين نوع عقالنیت. هستند

اغلب تنها تعداد و ، قوانین مورد نظر. تفاوتي ندارد که چه کسي از قوانین استفاده کند
 نمعیّ نتیجه را کامالً، پذيرند و بسته به درونداد مي ها رامتغیّرانواع محدودی از 

عقالنیت . سازد مي پذير کنترل شديد را امکان، اين نوع عقالنیت، بدين ترتیب ؛کنند مي
اما . شود مي ال تلقي ايده -عینیت و کنترل –ها  به دلیل همین ويژگي ي معموالًالگوريتم

 صرفا از قوانین دروني سیستم پیروی، در عقالنیت الگوريتمي، به اعتقاد منتقدان
، نامناسب، بي فايده، همین قوانین، در حالي که ممکن است از ديد بیروني ؛شود مي

توان از قوانین رتبه بندی  ، ميبه عنوان نمونه ؛ندمعیوب و حتي غیر عقالني به نظر برس
. فايده و حتي نامعتبر تلقي شود بي که ممکن استها  مدارس نام برد که در نظر برخي

سازی و قوانین  يشود که کمّ مي شناسي گفتهويژه در پديداردر فلسفه ب، همین طور
، به چیزیق در عین آگاهي يافتن نسبت شود که محقّ مي مربوط به آن باعث

 . موضوعات مهم ديگری را فراموش کند
مانند ، ع و متفاوتياز معیارهای بسیار متنوّ، برای قضاوت عقالنیت قضاوتياما 
؛ و الزم نیست که اين کنند استفاده مي عدالت و وفاداری، ظرافت، زيبايي، پذيری تجربه

برای ارزيابي و ، از اين معیارهاای  همجموع، معموال. عقالني باشند معیارها حتماً
همیشه ، عقالنیت قضاوتي بر خالف عقالنیت الگوريتمي. شود مي استفادهگیری  تصمیم
هر کدام با داليل ، با اين ديدگاه ممکن است چند نفر انسان. است( نه ذهني) شخصي

خالصه . هم قابل احترام باشندآنها  به تصمیمات متفاوتي برسند و همه، خوب خود
 . داردتری  انداز وسیع وتي چشمکه عقالنیت قضاآن

 :کند مي سه سبک از عقالنیت را مطرح، يبندی کلّ شیفر سپس بر اساس اين تقسیم

 ای وسیله -عقالنیت هدف"
يا همان عقل ابزاری که بر انتخاب وسايل مناسب  "

، هر جا سخن از عقالنیت به میان آيد غالباً. برای رسیدن به هدف خاص تمرکز دارد
برونزاد هستند ، اهداف، جادر اين. شود مي ها اين نوع عقالنیت به ذهن متبادرو تن فوراً

. وسايل گرفت ای در مورد هشفاف و دقیق باشند تا بتوان تصمیم آگاهان و بايد کامالً
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( کسب حداکثر برونداد با حداقل درونداد) و کارآيي  اثربخشي، گیریمعیار تصمیم
 . است
 ای عقالنیت رابطه"

که به خاطر های  گیرد؛ رابطه مي تصمیمها  رابطه بر حسب "
ط بمانند روا) يا روابط عملکردی، گیرند مي شکل( مانند دوستي و مهرباني)ها  ارزش
، خريد يک اتومبیل خاص در مورد مثالً ؛(مشتری-شاگرد و روابط فروشنده-معلم

اما ، ديشدان مي تنها به میزان مصرف انرژی و کارآيي آنای  هوسیل–عقالنیت هدف 
انديشد که اين اتومبیل تا چه حد با محیط زيست يا  مي به اينای  هعقالنیت رابط

 کفايتي ی بر بيتا حدّای  هعقالنیت رابط، بنابراين ؛هماهنگي دارد، آرامش و امنیت مردم
 . کند مي غلبهای  هوسیل -عقالنیت هدف

نگاهش را ، تأمّلهنگام  جان الک بر اين اعتقاد بود که ذهن به. " يتأمّلعقالنیت "
خود را های  و ايدهها  مفهوم سازی، گرداند و اعمال مي به درون و به سمت خود باز

 تأمّلچهار سبک از . شود مي جديد نائلهای  دهد و به يادگیری مي مورد مشاهده قرار
 :قابل تمايز است

پردازد  مي هايي و ارزشها  ديدگاهها،  در ايده تأمّلفرد به " 1تجربي تأمّل"در  -
 . که هم اکنون در ذهن دارد

 سرگردان تأمّل"در  -
مورد ، ذهن بر آن است تا بداند چه چیزی جا افتاده "

 غفلت واقع شده يا به عللي تغییر شکل پیدا کرده است؛ يعني به دنبال يک گم شده
 . یت را داراستخلّاقپتانسیل  است وو گشودگي  نیازمند آشفتگي تأمّلاين . گردد مي

 انتقادی تأمّل"ر د -
 . دهد مي خود را مورد بازنگری قرارهای  فرد نظرات و ايده "

موجود را به صورت بهتری های  سعي دارد ايدهفرد "  نظام بخش تأمّل"در  -
 تأمّلکند و از  مي جديد استقبالهای  از ايده، تأمّلاين . بهبود بخشد کند وتنظیم 

کند که کاری را که مشغول انجام آن  مي کمک برد و مي سرگردان و انتقادی سود
 (. 8331، شیفر) بهتر درک کنیم و تعادل بهتری بین اجزای آن برقرار نمايیم، هستیم

 :عقالنیت را بدين صورت نشان دادهای  مي توان سبک
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دارد  گوناگونيهای  انواع و سبک ،اين است که عقالنیت، نتیجه بحث تا بدين جا
مختلفي برای برقراری ارتباط با عواطف و لذا های  ظرفیتآنها  هر کدام از و احتماالً

 . دارند خلّاقبه تفکر  توجّه
 

 نحوه ارتباط عقل و عواطف -ب
، خجالت، اندوه، لذت، تعجب، نگراني: احساسات و عواطف انواع گوناگوني دارند

به اعتقاد او عواطف . نگرد مي ساساتمتفاوت به احای  هشیفر از زاوي.... خشم و، ترس
 نوعي قضاوت و ارزيابي هستند و مثالً همراه با، و احساسات از ديدگاه شناختي

ترس از يک خطر اين پیام  .کنند مي فوريت يا ضرورت انجام يک عمل را خاطر نشان
ناپذير است؛ يا احساس تعجب نسبت به  العمل سريع اجتناب دهد که عکس مي را

تری بیش توجّهمهم باشد و بايد به آن  که شايد آن چیز واقعاًاره دارد به ايناش، چیزی
 هیچ کاری انجام که انسان بدون عواطف و احساسات احتماالًخالصه آن. نمود
 . دهد نمي

دخالت ها  گیری عواطف و احساسات در خیلي از موارد در تصمیم، از سوی ديگر
نظر بگیريد که با دو نظريه مواجه است که دانشمندی را در . کنند مي و نقش آفريني

که اما او ممکن است به خاطر اين ؛هر دو به طور مساوی پشتوانه تجربي دارند
که ) برانگیخته شدهها  زيبايي يکي از آن نظريه از سویاش  احساسات زيبايي شناختي

طفه توان عا نمي ،بدين ترتیب ؛قضاوت کندآنها  به نفع يکي از، (مستدل هم هستغیر
 را منفک نمودآنها  و قلمروی از حیطه عقالنیت کنار گذاشت و احساس را کامالً

 ای وسیله-عقالنیت هدف. 3

 ای عقالنیت رابطه. 8
 

    های عقالنیت  سبک 

 تجربي تأمّل      

 عقالنیت تأمّلي    تأمّل سرگردان. 1

 یتأمّل انتقاد      

 تأمّل نظام بخش       
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انواع عقالنیت چگونه با عاطفه  که پردازيم به اين موضوع ميحال (. 8331، شیفر)
 :ارتباط دارند

عواطف و احساسات در عقالنیت الگوريتمي  - عقالنیت الگوريتمي و عواطف
، تواند خود مي گر چه عقالنیت الگوريتمي ؛ه باشندحضور ندارند و نبايد هم داشت

و ها  روش، را درباره قوانین( مانند خشم و احساس گناه) عواطف و احساساتي
معلم به خاطر اخراج شاگرد از که ممکن است  مثالً ؛مربوطه برانگیزدهای  هدف
ناپذير  باين کار اجتنا گرچه ظاهراً ؛احساس گناه کند( به دلیل بد رفتاری او) کالس
 . را داشته است رفتار استحقاق آن يا آن دانش آموز منطقاً، بوده
تا حدودی با ای  هوسیل-عقالنیت هدف -و عواطفای  هوسیل-عقالنیت هدف 

که بايد در حین  پارامترهايي هستند گاه احساسات و عواطف .عواطف ارتباط دارد
يا اينکه ممکن است  ؛شوندبه حساب آورده ، تعیین وسايل الزم برای رسیدن به هدف

 . هدف باشند اصالًمثل هدف القای حس شادی در دانش آموزان 
و ای  هرابط، عقالنیت قضاوتي - ي و عواطفتأمّلو ای  هرابط، عقالنیت قضاوتي

توانند به عنوان  مي عواطف و احساسات و ي ارتباط زيادی با عواطف دارندتأمّل
 تأمّلانسان  مثالً ؛را تشکیل دهندآنها  يا محتوای عمل کنندآنها  ک و برانگیزانندهمحرّ
 .جا هست يا نهکند که آيا اين احساس ب مي

الاقل با برخي از انواع  ،نتیجه اين بحث اين است که عواطف و احساسات
اگر به اشتباه تمام عقالنیت به ، عقالنیت ارتباط و در هم تنیدگي دارد و بنابراين

ق به متعلّ ،دهد که عواطف مي اين نتیجه را، شود عقالنیت الگوريتمي فروکاسته
 . محدوده ديگری غیر از عقالنیت هستند

 
 یتخلّاقانواع  -ج 

یت نیز خلّاقبايد به دو انواع ، یتخلّاقارتباط بین عقالنیت و تر  برای بررسي دقیق
 یت اکتشافيخلّاق": یت دو نوع استخلّاق، به اعتقاد شیفر. داشته باشیمای  هاشار

 که "
مانند ارائه  ؛نتايج جديدی به دست آورد، (قديمي) خواهد در چارچوب موجود مي

، کند مي یت اکتشافي از الگوی خاصي پیرویخلّاقپس  ؛يک غزل يا سمفوني جديد
اما  ؛اساسي نیستهای  دارای جهش ،یتخلّاقو ، کند مي یت را تحريکخلّاق، دانش
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 یت فراروندهخلّاق"
ای  هگذارد و مفهوم يا استعار مي کنارمعمول را های  چارچوب "

مانند ابداع نوع جديدی از موزيک که استانداردهای  ؛آورد ميبا خود به همراه  جديد
های  از جهش قطعاً خلّاقجا فرايندهای در اين(. 8331، شیفر) دارد خاص خود را

 یت راخلّاق، کند و دانش مي گرچه از الگوی خاصي پیروی است؛ اساسي تشکیل شده
 . کند مي مهار
 

 یتخلّاقرابطه میان عقالنیت و  -د 
میان  ديدگاه غالب مبني بر ناسازگاری ذاتي یت نیاز داريم کهخلّاقرای درک درست ب

له مهم ارتباط بین ئیت را حداقل به طور موقت کنار بگذاريم؛ مسخلّاقعقالنیت و 
 :یت استخلّاقعقالنیت و 

محدود  "جديد بودن"، قالنیت الگوريتميدر ع - یتخلّاقعقالنیت الگوريتمي و 
ص و محدود مشخّ ،به تغییر در دروندادهاست؛ البته انواع دروندادها هم توسط قوانین

توان به شرايط جديدی  ميآنها  فقط با جا به جا نمودن، به عبارت ديگر ؛شده است
 ،شود مي که آن چه برای عقالنیت الگوريتمي قدرت محسوبخالصه آن. دست يافت

به همین دلیل هم  ؛یت نقطه ضعف اساسي استخلّاقبرای ، (عینیت و کنترل باال)
 . نیستند خلّاق، بوروکراتیک مبتني بر قانونهای  هست که سازمان

برای  ابزاری، وسیله ای-عقالنیت هدف -یتخلّاقو ای  هوسیل-عقالنیت هدف
 . پردازد نمي جوی اهداف جديدو انه به جستخلّاقاهداف برونزاد است و خود 

ظرفیت ای  هعقالنیت رابط - یتخلّاقو  يتأمّلو ای  هرابط، عقالنیت قضاوتي
اما با استفاده از  ؛پذيرد مي راها  یت دارد و انواع جديدی از دادهخلّاقبرای تری بیش

یت اکتشافي و خلّاقي هر دو در تأمّلعقالنیت قضاوتي و (. قديمي) معیارهای موجود
یت خلّاقپذيرد و لذا  مي راها  قالنیت قضاوتي انواع جديد دادهع. فرارونده نقش دارند

یت فرارونده مفیدتر خلّاقي برای پرورش تأمّلاما عقالنیت  ؛کند مي اکتشافي را فعال
، در هر صورت ؛گرچه تضمیني وجود ندارد که چیز ارزشمندی حاصل شود ؛است

 . اساسي خواهد بود ارزيابي مورد جديد با استفاده از معیارها کماکان يک امر
ای  هي و رابطتأمّل، در مجموع بايد گفت عقالنیت در شرايطي که عقالنیت قضاوتي

ظرفیت را برای ترين ي بیشتأمّلعقالنیت . یت را پرورش دهدخلّاقتواند  ، ميفعال باشند
ي و بازنگری قرار گیرند تأمّلتوانند مورد  مي قوانین و معیارهای موجود .یت داردخلّاق
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يا رها کردن و آنها  تايید مجدد: تواند پیامدهای متفاوتي داشته باشد ميموضوع  ينو ا
 یت نداردخلّاقتنها عقالنیت الگوريتمي است که هیچ پتانسیلي برای . آنها فراتر رفتن از

لذا ديدگاهي  ؛(نیز در يک دامنه خاصي اين پتانسیل را داردای  هوسیل-عقالنیت هدف)
تنها در مورد عقالنیت الگوريتي و ، یت ناسازگارندخلّاقکه معتقد است عقالنیت و 

 . توانند صادق باشد ميای  هوسیل-هدف
 

  "یتخلّاق -عاطفه ورزی-عقالنیت"نگاهی جامع به  -و 
 :اين بحث نشان داد که

 . ندوجود دار( با فوايد گوناگون) گوناگوني از عقالنیتهای  انواع و سبک -
عواطف و . از حیطه عقل کنار گذاشت نمي توان عاطفه و احساس را کامالً -

با  اما ؛توانند با عقالنیت الگوريتمي رابطه منفي داشته باشند مي احساسات تنها
بستگي مستقیم ای  هوسیل–و تا حدی هدف ) يتأمّلو ای  هرابط، عقالنیت قضاوتي
 . یت را تحريک نمايندخلّاقد نتوان مي و کنند مي ممانعتآنها  دارند و از انجماد

يا ای  هوسیل-صرف بر عقالنیت هدف تأکیدو  توجّهيج زيان بار ايکي از نت -
 . است خلّاقمحدود نمودن تفکر ، الگوريتمي

 
 تربیتی بحثهای  داللت

 خلّاقبر پرورش تفکر  مؤثربرخی از عوامل  -الف

 : بازیگوشی
. کند مي کمک، ن دلیل خوبي وجود نداردبه انجام کارهايي که برايشا  بازيگوشي

-و هدفای  هرابط، بازيگوشي از عقالنیت الگوريتمي و حتي عقالنیت قضاوتي
و  ،کنند مي فقط به صورت روزمره و يکنواخت کارآنها  زيرا ؛رود مي فراترای  هوسیل

 لذا ؛اين پتانسیل را دارد که تجارب جديد را فرابخواند و محتوای جديدی فراهم کند
بازی با حضور دگم انديشي  اصوالً. نمايد مي یت اکتشافي و فرارونده را تحريکخلّاق
شناختي های  و ظرفیت، آورد مي پذيری را به ارمغان گشودگي و انعطاف، کند مي مقابله

 افزايش تحمل امور متفاوت و بديل، زيرا در اين حالت ؛دهد مي ذهن را توسعه
 (. 8333، ادن والد) يابد مي
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 کار  عدم قطعیت و عدم شفافیت در فضای، ل ابهاممّتح

ابهام با شفافیتي که عقالنیت . پرده و ساده سر و کار ندارد بي یت با موارد کامالًخلّاق
 چنین با امنیت چارچوبي که عقالنیت قضاوتي ايجادکند و هم مي الگوريتمي پیشنهاد

از اهمیت زيادی  ،فرارونده یتخلّاقويژه برای تحمل ابهام ب. در تقابل است، کند مي
در اوايلي که مکانیک ای  هذر-دوگانگي موجي، در قلمرو فیزيک. برخوردار است

  ل ابهام به دوسوگراييتحمّ، از سوی ديگر ؛گیج کننده بود واقعاً، کوانتوم مطرح شد
یت ارتباط خلّاقدهد که آن هم با  مي میدان( تجربه همزمان عواطف مثبت و منفي)

 . دمثبتي دار
، نه تنها برای کارهای فکری، توجّه. یت استخلّاقعامل مهمي برای   توجّه: توجّه

عملکرد را  بلکه برای تمامي کارها الزم است و همانند اشعه نورافکني تمرکز روی
احساسات ، توسط شور و هیجان، کند مي فردی که روی اهدافش تمرکز. کند ميحفظ 

 ؛یت اکتشافي کمک کندخلّاقتواند به  مي وجّهتاين نوع . شود مي و عواطفش هدايت
یت فرارونده را نیز خلّاقتواند  مي توجّهاما  ؛هاست زيرا مستلزم حفظ نگاه به چارچوب

 جديد تفکر و عملهای  جديد و روشهای  گزينه توجّهزيرا فرد را م ؛تقويت کند
لیت و تمايل فرد برای قاب، توجّهبرای . ي نیز رابطه داردتأمّلبا عقالنیت  توجّه. کند مي

 . است الزامي ،و ادراکات، عواطف، ديدن از طريق مفهوم سازی احساسات
 

 تعهد یا آزادی؟

ا مانع از انجام کارهای زير؛ گیرد مي مورد استقبال همگان قرار، تعهد در اغلب موارد
یت خلّاقد در اين تعهّ. با آزادی است شود؛ يعني به نوعي در تقابل مي غیر ضرور

اما از  ؛شود مي مهم تلقي، و معیارهاستها  تشافي که مستلزم تعهد به چارچوباک
کند و جريان سیال و آزاد فکر را برای در نظر گرفتن  مي ذهن را مهار، سوی ديگر

 ؛استتر  یت فرارونده اساسيخلّاقنمايد؛ چیزی که برای  مي جديد محدودهای  روش
یت را خلّاقدارند و هر کدام با روش خود  پس التزام و آزادی با هم مناسبات مشترکي

 . کنند مي تحريک
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 خلّاقمحیط یادگیری  -ب 
که نیاز دارند ، دانشجويان برای جوشش از درون یت جوشش از درون است وخلّاق
و از تجربه  خود بدانندهای  باشند و خويشتن را مسئول رشد دانش و مهارتتر  فعال

ق اين امر نیازمند شرايط و تحقّ. ت ببرندجديد لذّکردن چیزهای تازه و پیدايش دانش 
 (. 1931، گنجي و همکاران) فضای مناسب است

و  توان از هم جدا کرد نمي را که عقل و عواطف بحث نظری اين مقاله نشان داد
، یتخلّاقبه رغم اهمیت عوامل عاطفي در بروز . ر استثّأیت نیز از هردوی آنها متخلّاق

لذا در اين بخش از مقاله  ؛شود مي توجّهندرت به اين حوزه ب آموزشيهای  در کالس
تلفیق ها، شود که محور آن مي مطرح خلّاقي برای ايجاد محیط يادگیری پیشنهادهاي

 خلّاقايجاد فضای يادگیری  در رمؤثّبرخي از عوامل . جنبه شناختي و عاطفي است
 :عبارتند از
 مثبت توجّهاعتماد و 

شايد به اين  ؛دهند مي یت پاداشخلّاقبه  درس ز اساتید در کالسسفانه تعداد کمي اأمت
از آنها  رفتار که ممکن است. برای اساتید چالش برانگیزند خلّاقدلیل که دانشجويان 

یت به معنای دور ريختن خلّاقالبته  ،نفاق افکن و حتي مزاحم تلقي شود، هم گسیخته
بلکه دانشجويان بايد  ؛نامناسب نیستای ه استانداردها يا پاداش دادن بي دلیل به ايده

 مفید هم باشند، را طوری تطابق دهند که به رغم جديد بودنها  ايده تاراهنمايي شوند 
یت را داشته خلّاقهای  خواهیم بگويیم حتي اگر دانشجويي زمینه مي اما ؛( 500، بگتو)

هايش را ياد  هبسیار سخت است که احترام به ايد، مثبت و حمايت توجّهبدون ، باشد
بیان جمالت مثبت به  مثبت صرفاً توجّه. بگیرد و در فرايند يادگیری خود سهیم شود

توان آن را از طريق اختصاص زمان کافي برای درس به  مي بلکه، دانشجويان نیست
، صبوری و در دانشجويان پاسخ دادهای  ت و دغدغهسئواالکه بتوان به ای  هگون

اظهار قدرداني و آنها،  گوش کردن دقیق به، دانشجويان جشن گرفتن پیشرفت، همدلي
فرچ و ) موجود و درک ممکن الخطا بودن انسان نشان دادهای  احترام به همه ايده

شود و حتي  مي تحمل، شکست، مثبت توجّهدر فضای اعتماد و (. 5002، همکاران
و عقايد ها  حل هبخواهند که را اساتید بايد از دانشجويان .گیرد مي مورد تشويق قرار

 . بیان کنند -هر اندازه که عجیب و غیرعادی به نظر برسند -خود را
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 درجاتی از آزادی
در  خلّاقالبته پرورش رفتار  ؛یت استخلّاقشرط الزم شکوفايي  ،شود آزادی مي گفته

نظمي نیست يا به آن معنا نیست که به  هرگز به معنای هرج و مرج و بي ،کالس
واقعیت . امل داده شود و نقش و مسئولیت استاد ناديده گرفته شوددانشجو آزادی ک

باط شخصي نیازمند است و زياد به انض به میزان خلّاقاين است که بازدهي رفتار 
 ،دهد که به تناسب استعدادی که دارند مي اين امکان راآنها  رعايت اصول بنیادين به

بايد به دانشجويان فرصت داد تا ، البا اين ح ؛دور از مزاحمت به کار خود ادامه دهند
شوند که  توجّهبايد مآنها  .تمايالت و اهداف خود را بشناسند و دنبال کنند، نیازها

آنها  ،اين کار(. 1333، تاد و شینزاتو) قدرت يادگیری مسائل در درون خودشان است
 . کند مي یت خودخلّاقيادگیری و ، را مسئول زندگي

 خوی مثبتسازی برای خلق و  زمینه
خوشحالي و ، ترس، مانند عصبانیت برانگیزندههای  خلقکه دهند  مي نشانها  پژوهش 

 ؛شوند ميمنجر  انه فکرخلّاقت به سیالیّتر نسبت به غم و اندوه و افسردگي بیش ،هیجان
 پذيری شناختي با انعطاف. استتر زيرا انعطاف پذيری شناختي در اين حالت بیش

، درو و همکاران -دو) شود مي مشخصآنها  بودن( جديد) و اصیلها  تعداد ايده
افراد خوشحال ، تفاوتي غمگیني و بي، خوشحاليهای  البته از میان خلق ؛(5003

ي وقتي که به حتّ ، وترند یت دارند و از کار خود راضيخلّاقبرای تری پتانسیل بیش
انه کار خلّاقنند توا ، ميکند مي را تهديدآنها  ايشان کاری محول شود که خلق مثبت

هرت و ) خود را طوری تغییر شکل دهند که خلق مثبت و عالقه خود را حفظ نمايند
 (. 5003، همکاران

 یادگیری گروهی و مشارکتی
 مختلف و متفاوتهای  انسان به تولید بديل، یت فراروندهخلّاقدر که گفته شد 

ي فکار متفاوت و حتّو اها  اين امکان در داخل گروهي متشکل از ايده. پردازد مي
برای اين . کند مي پیدا حالت هم افزايي ،یتخلّاق، شود؛ در واقع مي بهتر فراهم، متضاد

زيرا از همه افراد به  ؛و پوياترندتر  مناسب( نفره 3تا  1) نسبتا کوچکهای  گروه، امر
بزرگ ممکن  در حالي که در گروه ؛رود مي طور يکسان انتظار همکاری و مشارکت

. و قضاوت بپردازندگیری  فعال باقي بمانند يا تنها به خردهغیر ،برخي از اعضا هک است
يعني احترام متقابل و همیاری در سايه  بايد از انسجام بااليي،، گروه در عین تنوع

در (. 1931، سعادت و صادقي) برخوردار باشد داشتن هدف و چشم انداز مشترک
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نیز اشاره نمود که ها  در دانشگاهای  هرشتبین های  توان به پژوهش مي همین راستا
سفانه هنوز در کشور ما از رونق مناسبي أکه متای  هشیو ؛یت هستندخلّاقمحرک 

 در عصر مدرن در علميهای  کشفترين  در حالي که بسیاری از مهم ؛برخوردار نیست
شتي برای حل بسیاری از مشکالت بهدا مثالً ؛اتفاق افتاده استها  مرزهای بین رشته

، رفتار، مختلف مانند مغزهای  پل زدن بین رشته... درد مزمن و، آلزايمر، نظیر ايدز
، در بخش شناختيها  کار گروهي عالوه بر تنوع ديدگاه. الزم است... علوم بالیني و

در ، دهند مي به يکديگر انرژی خلّاقافراد . کند مي حمايت عاطفي الزم را نیز فراهم
دوستان و  از سویحمايت و تشويق را ، گیز و پر خطرچالش برانهای  موقعیت

 (. 5001، تیپر) شود مي دارند و عملکردشان بهتر مي دريافتخود همکاران 
 رقابتی همکاری به جای جوّ جوّ

جالب های  بر ويژگي، به جای تشويق به سخت کار کردن، خلّاقدر محیط يادگیری  
ا شوند که اهدافي چالش برانگیز امّ مي تشويقآنها  .شود مي تأکیدکار دانشجويان 

یت خلّاقهای  از کشنده رقابت. واقعي تنظیم کنند و معنای شخصي در آن کار پیدا کنند
یت خلّاقتواند تمايل به بروز  مي ارزشیابي احساس فشار و اضطراب ناشي از است و

بهره  از رقابت درون فردی ،به جای رقابت بین فردی که لذا الزم است ؛را کاهش دهد
وقتي ارزشیابي تنها به منظور  که در تکمیل بحث بايد بگويیم(.  193، حسیني) گرفت

رود  تری مياحتمال بیش، باشدآنها  فهم نقاط ضعف دانشجو با انگیزه برطرف نمودن
 ؛توانايي خود را برای موفق شدن در کار يا ايده جديد محک بزنند ،که دانشجويان

شود  تأکیدبر اطالعاتي که در نتايج آزمون هست ، آزمونيعني به جای تمرکز بر نمره 
توان معیارها را توسط  مي حتي ؛شود و مسیر پیشرفت دانشجو به خود او نشان داده

ي به طور کلّ(. 5002، فرچ و همکاران) خود فراگیران شناخت و تعیین نمود
تحقیق و ، یتقخلّامانند ها  که طیفي از مهارتهايي  کیفي و ارزشیابيهای  ارزشیابي

برای محیط ، کنند مي ارتباطي را ارزيابيهای  دانش تکنیکي و مهارت، وهشژپ
 (. 1333، میشل) مناسب ترند خلّاقيادگیری 

 تلفیق هنر با دروس دانشگاهی
که ريشه در عواطف و احساسات  چرا ؛است خلّاقهنر کاتالیزر مهمي برای کار 

هم افزايي  (.333 :3123، زيبا کالم) مايدن مي نیروی تخیل را تقويت دارد وانساني 
برخي . مخترعان و دانشمندان با هم کار کنند، افتد که هنرمندان مي زماني اتفاق خلّاق

و ها  هنرها را در دانشکده که کنند مي مانند دانشگاه کارولینای شمالي سعيها  دانشگاه
بخش و تحريک کننده  چنین محیطي الهام ؛با زندگي دانشجويان و اساتید تلفیق کنند
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اساتید و ، يک اولويت برای دانشجويان ،هنر ،در آمريکا. است برای کار و مطالعه
که هنرهای نمايشي را در هايي  شود و بیست درصد سازمان مي مديران محسوب
 (. 5001، تیپر) متصل هستندها  به دانشگاه، کنند مي اياالت متحده اجرا

 
 گیری نتیجه

اما اين  ؛م هر نظام آموزشي استدغدغه مهّ ،یت در دانشجوياناقخلّتقويت پتانسیل 
یت پرور خلّاقاقدامات  از افزودن برخي .کار نیاز به زيرسازی و مطالعات بنیادين دارد

تصوير داشته  که نگاه دقیقي به کلّبدون اين، تدريسهای  در برنامه درسي و روش
ل آفرين واقع و تحوّ مؤثرنه که بايد تواند آن گو نمي ،به رغم فوايدی که دارد، باشیم
 مسلماً. نظری آنهای  یت عبارت است از ريشهخلّاقبخشي از تصوير کامل . شود

ثیر مستقیم تحت تا، درسهای  علمي در کالس هیئتعملکرد بیروني و رفتار اعضای 
در اين مقاله ارتباط  که سعي کرديم، در همین راستا. هاستمباني فکری و نظری آن

 . یت را بررسي کنیمخلّاقعاطفه و ، میان عقل دروني

چندان ناب و ، کنند مي تصورها  آن گونه که خیلي ،اين مقاله نشان داد که عقل 
نیست و دست کم ( ای وسیله-تنها مشتمل بر عقالنیت الگوريتمي و هدف) خالص

بر  تأکیدمنظور از . عقالنیت با عواطف در هم تنیدگي دارندهای  برخي از سبک
 توجّهاين نیست که از اين پس با احساساتمان و بدون ، درسهای  واطف در کالسع

به ندای ، و قضاوت کنیم يا به جای فکر کردنگیری  به جوانب منطقي قضايا تصمیم
نه ، در هم تنیدگي عقل با عواطف به اين معناست که عواطف! قلبمان گوش فرا دهیم

هیجانات و عواطف . زا از آن هم نیستندي مجبلکه حتّ، تنها در مقابل عقل نیستند
 کمک ل فرايندهای عقالني هستند وبخش اجتناب ناپذيری از ساختار عقل و مکمّ

در ذهن باقي بمانند و ، گوناگون به ذهن راه يابندهای  کنند که اطالعات و واقعیت مي
که عقل کارکرد برای اين، عقالني کمک کنند؛ به عبارت روشن ترگیری  به تصمیم

 . است الزاميوجود عواطف و هیجانات ، کاملي داشته باشد
گشودگي ، نقش آفريني عواطف و هیجانات در فرايندهای عقالني، از سوی ديگر

در جريان تر ت بیشکند و به واسطه کاهش انجماد عقل و ايجاد سیالیّ مي ذهني ايجاد
در ، از اين رو ؛نمايد مي اندازی یت اکتشافي و فرارونده را فعال و راهخلّاق، خردورزی

ي چه عقل و عواطف هستیم و پیشنهادهايفضای آموزشي به دنبال تلفیق و حضور يکپار
آموزشي از قبیل های  تواند در تمام جنبه مي برای اين منظور مطرح کرديم؛ نکاتي که

 . ارزشیابي جريان يابدهای  تدريس و روشهای  روش، ساختار کالسي
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