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 گفتارپیش

زگار وقفه است؛ از روها تالش فکری و تجربی بیروی خوانندگان قرار دارد حاصل سالاکنون پیشاثری که هم

 ام، تلخ و شیرین، خشت خشتها و مطالعاتی که در این راه تا به امروز با خود آوردهاکنون. تجربهنوجوانی تا هم

ت که نکند گرفهایی که تردیدی سمج تمامی وجودم را فرا میدهند. کم نبودند هنگامهبنای این اثر را تشکیل می

ه هایم را برای افرادی کشد! حتی هر از چندی که یادداشتسرانجام باام کاری بیهوده و بیکاری که آغاز نموده

اظهارنظرهایی  حاصل بود؛خواندم نیز بیشان قوت قلبی برایم باشند میهایتوانستند با گفتهکردم میتصور می

ها نبود. در تمام این مدت، با هر چیز جدیدی که ی این سالحال، یاس تمامی تجربهغالبا مایوس کننده! بااین

 های ذهنیشد. و اتفاقا، در همین حال و هواهای خوشحالی از یافتهآموختم، تمام وجودم پر از وجد و نشاط میمی

کردم. خواستم احساسم را با کسی در میان بگذارم تقریبا هرگز پاسخ مناسبی دریافت نمیجدید بود که وقتی می

 نمود.تر میپیش سمج ها بود که آن تردید و یاس همیشگی، بیش ازو در این لحظه

ان پرداختم. انگار که جگذاشتم و به ادامه کار میها را کنار میگذشت که باز یاسبا وجود این، چیزی نمی       

های ر گواهیخاطهای دلگرم کننده از کسی، بلکه بهخاطر شنیدن حرفگرفتم! این تجدید روحیه نه بهای میتازه

کننده قرار  های مایوسگرفتم و آنها را در مقابل گفتهمی هایم را پیر منطقی اندیشهطور که وقتی سیذهنم بود. آن

هایی گرفت که معنایش این بود که راه را به خطا نرفته بودم. از آن مهمتر، زماندادم، اطمینانی وجودم را فرا میمی

شدم. با شتر نسبت به کار خود امیدوار میدیدم بیها میکه شبیه نظراتم را در آراء و عقاید اندیشمندان در کتاب

ه ها و نظراتم اطمینان قطعی و یقینی داشته باشم و همیشه و هرلحظه بتوانستم نسبت به یافتهی اینها، هرگز نمیهمه

الح های ذهنی بعدی که تایید کننده و یا اصحال، یافتههایم را با آنها محک بزنم. باایندنبال شواهدی بودم که ایده

، تنها دیدمهایی ملموس از عقایدم را میهایم بود، و همچنین مطالعاتی که در آنها رگهی اندیشهو تکمیل کننده
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ن سپردم. درواقع، مهمترین منبعی که به یاری آی آزمون میهایم را در آنها به بوتهبخشی از منابعی بودند که ایده

صورت که در اینههایم بود. براتم پیدا کنم، سنجش تجربی ایدهتوانستم اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به نظمی

یم را در آنجا هاهایی برگزار کنم و یافتههای هر روزی، تصمیم گرفتم کارگاهکنار اندیشیدن، مطالعه، و نوشتن

از  ندکشد و اندک اها در ابتدا به صورت دوستانه برگزار میتدریس و اثر آنها را مشاهده نمایم. این کارگاه

ها و آموزشگاه شکل غیر رسمی و خصوصی، حالت عمومی به خود گرفت و در اماکن فرهنگی چون دانشگاه

ری در های بسیافراوانی داشت. با برگزاری هر کارگاه، تجربه ها اهمیتگردید. برگزاری کارگاهبرگزار می

ی شاهدهکردم، مبرگزاری هر کارگاه کسب میای که با نمودم. اما، مهمترین تجربهی ارائه مطالب کسب مینحوه

دیدم! طور که گاه حتی، تاثیری بیش از آنچه انتظار داشتم را میدیدم. آنتاثیراتی بود که در شرکت کنندگان می

ها و تردیدهای گذشته بدرود بگویم و تمام همت خود را ی یاسآری؛ دیگر زمان آن فرارسیده بود که با همه

خالق نمایم. امیدوارم روزی فرا برسد که در تمامی یی اندیشهگری و شیوهزش آفرینشصرف اشاعه و آمو

 تدریس گردد.   "ی خالقپرورش اندیشه"مقاطع تحصیلی، از مدرسه گرفته تا دانشگاه، درسی با عنوان 

افراد، و با  یبا همهای که با شروع این کار داشتم این بود که طرحی پی افکنم که به یاری آن بتوان دغدغه       

های ی تخصصی که دارند همراه شد. مطمئنا محیط زیست، اقتصاد، پزشکی، مهندسی، هنر و زمینههر عالقه و زمینه

ستم بنا را خوانمود. چرا که اگر مییک تخصص بنده نبودند، و همین مسئله کارم را بسیار دشوار میدیگر، هیچ

ام بود بگذارم، اگرچه احتمال موفقیتم در آن زیاد بود، ولی ی دانشگاهیتهکه رش« تاریخ»ی بر آموزشِ خالقانه

ی کارگیری آن بتوانند در حوزهی افراد با بههدفم همیشه این بود که روشی عمومی را ابداع نمایم که همه

 است. « دیدج»ی هنری به گونه –شان موفق شوند. این موفقیت از نظر ما به معنی پیش بردن اهداف علمی فعالیت

در این  ای که«عملی»و « ساده»های ابتکاری، کارگیری روشتوانم ادعا کنم که با بهاکنون میبنابراین، هم       

ای نزدیک از سد بسیاری از مشکالت و مسائلی که توان امیدوار بود که در آیندهکتاب ارائه خواهم داد، می

سائلی از قبیل آلودگی هوا، بیکاری، افسردگی، صنعت، وابستگی مان به آن گرفتار است عبور کنیم؛ مجامعه

 اقتصادی کشور به نفت و مشکالت دیگری که خوانندگان بیش از بنده نسبت به آنها آگاهی دارند.

ی و صنعتی ی علم، و با نقطه نظرِ سیر توسعه«ی خالقپرورش اندیشه»ی با نگرشِ درک تاریخی به لزوم مقوله       

ی دست خواهد آمد. بنابراین، اگر تاریخ روابط خارجداری بهخ چندصد سال گذشته کشورمان، نتایج معنیبه تاری

 ی اوج اقتدار دولتایران را در این نگاه در نظر بگیریم، شاید اولین رویارویی موثر ما با مغرب زمین، در دوره

، ندبردر میسدوات نظامی در وضعیتی عالی بهصفوی بود. آن زمان، اگرچه لشکریان دولت صفوی از نظر تعداد و ا

به  د. چرا که آن اندک سپاهیانند در مقابل تعداد اندک متجاوزان غربی مقاومت کننچنان نبود که بتوانولی آن

ی قرن ، و ساخت توپ نیز نیازمند تکنولوژی و صنعتی پیشرفته به فراخور زمانه«توپ»سالحی مجهز بودند به نام 

ای جز مجهز نمودن سپاه د. در آن اولین رویارویی با جهان غرب، به این نتیجه رسیدیم که چارهمیالدی بو 16

تقای توان ها برای ارهای پیشرفته نیست. بنابراین، در آن زمان تصمیم بر آن شد که از خود غربیایران به سالح
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 فاق افتاد که درواقع، وارد کردنگیری از طریق وارد کردن تکنولوژی اتنظامی خود بهره بگیریم. این بهره

سابقه یهای بعدی شدتی ببود. این وابستگی در طول زمان و در دوره« وابستگی»تکنولوژی به معنی آغاز ماجرای 

ی خواهم بگویم اخذ تکنولوژی قاجار و عصر پهلوی دید. البته، نمیتوان در دورهخود گرفت که اوج آن را میبه

کر ها همیشه خالی بود، فگیریاش در این وامافتاد، ولی، آنچه جای خالییست اتفاق میباهای دیگر نمیاز ملت

ترین راه ممکن، که همان وارد کردن تکنولوژی بود را که، همیشه سادهطوریایرانی بود. به« خالق»ی و اندیشه

یم. و بدون آنکه از آن باش یکنندهتوانیم تولیدگرفتیم، بدون آنکه به این بیندیشیم که خودمان نیز میکار میبه

ای در جهت کاهشِ موثرِ وابستگی کنیم. آخر، وقتی ابزار و تکنولوژی را گران و متفکران زمانه استفادهصنعت

، آن را «قی خالاندیشه»ی آن شبیه آن را بسازیم، و سپس به یاری توانستیم ابتدا با مشاهدهکردیم، میوارد می

پذیر ای که حتی بتوانیم گوی سبقت را از کشورهای مبدا تکنولوژی برباییم. اما، این امکانتوسعه دهیم؛ به گونه

 مجهز نبودیم!  « ی خالقاندیشه»نبود، چرا که به چیزی به نامِ 

دد به گری خالق، بازمیی پژوهش در باب خالقیت و اندیشهطور که در ابتدا نیز اشاره شد، پیشینههمان       

ال بود که چرا ما جوانی؛ یعنی زمانی که تنها هفده سال داشتم. آن زمان تمامی ذهنم مملو از این سوی نودوره

اریم؟ اندیشیدن به تری قرار دی به مراتب پایینغرب به لحاظ پیشرفت صنعت و تکنولوژی در رتبهنسبت به دنیای 

توانم مشغول خود داشته است. تا جایی که می ام رای نوجوانی تا روزگار کنونییافتن پاسخ این سوال، تمام دوره

اید از این دانستم این بود که ببردم. آن زمان، تنها چیزی که میسر میهایی طوالنی در سرگشتگی بهبگویم سال

 م. دانستها چیست و نه راه حل عبور از آنها را میدانستم علل این نابسامانیوضع نجات پیدا کنیم؛ و نه می

زودی برد. بهی پرتگاه یاس و ناامیدی میبراین، سرگشتگیِ یافتن پاسخ این سوال اساسی بارها مرا تا لبهبنا       

شتگی و مند بودم، ولی به خاطر همان سرگی فنی شدم و با اینکه از کودکی بسیار به کار فنی عالقهوارد دانشکده

 ای درسانصراف دادم؛ به امید آنکه در رشتهدو ترم از دانشگاه -روح ناآرامی که دچارش بودم، پس از یکی

ام را با آن بشناسم و آن را درمان کنم. پس از انصراف از دانشگاه، راهی خدمت بخوانم که بتوانم درد جامعه

خارک و بوشهر، و از آنجا به تهران و دست آخر هم به اصفهان! دوستانم سربازی شدم؛ از سیرجان به جزیره

. اما، آنچه «کردات تغییر میسرباز نبودی، مارکوپولو بودی از بس محل خدمت سربازیتو »گفتند همیشه می

بود، که شاید مهمترین آنها نیز « تجربه»ی تحصیلم بود، رهآورد زندگی در این شهرها پس از انصراف از ادامه

 ی بم بوده است. ی دلخراش زلزلهحادثه

ه پایان رسید و پس از اتمام آن راهیِ یافتن شغل و کسب درآمد شدم. ی ماجراهایش بدوران سربازی، با همه       

جات اصفهان گرفته تا احداث شرکت و ساخت واحد صنعتی؛ از کار به عنوان کارگری ساده در یکی از کارخانه

شد؛ که کرد رها میام میها همراهیکه یکی پس از دیگری به خاطر همان روح ناآرامی که در تمامی آن سال

نالیدم، ها همیشه از وضعی که در آن قرار داشتم میافزود. اگرچه در آن سالای بر تجربیاتم میالبته، هریک تجربه

نوشتن،  داد. کنار اینها،را تشکیل می« اندیشه»های ساختمانی به نام ی آن تجربیات پیولی خبر نداشتم که همه
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کردم ی اینها، به شدت احساس میز همیشه داشتم. با همهفرهنگی را نی-های علمیمطالعه، و شرکت در فعالیت

ی که داشتم ها در هدفی رشتهای که بیش از بقیههای علوم انسانی تحصیل کنم؛ رشتهبایستی در یکی از رشته

را که از همان دوران نوجوانی نسبت به آن عالقه داشتم برگزیدم. به حق، « تاریخ»ی ام کند. بنابراین، رشتهیاری

یم ها به افقی که برای خود ترسی رشتهرسان بود؛ چرا که بیش از همهای بود که بیش از همه یاریتاریخ رشته

طور کلی با خطِ سیر فرهنگی و اجتماعی و خلق و خوی مردمان نمود. با تاریخ، توانستم بهکرده بودم نزدیکم می

ی م، و با پشتوانهگرفتهایی که از تاریخ میبنابراین، با ایده های فراوانی بیابم.کشورم آشنا شوم و از این رهگذر ایده

ل و گرفتم. البته، ناگفته نماند که اگر مجال تحصیهای قبل در مسیر هموارتری قرار میمطالعات و تجربیات سال

ی واسطههب ی نوجوانی تا به آن روزدانم تجربیاتی که از دورهیافتم، بعید میی خود را نمیاندیشیدن به گذشته

ی داشتم، چنانچه فرصت و مجالی برای بررسای بیشتر هم میآمد. حتی اگر تجربهکارم میروح ناآرامم داشتم به

ام؛ چه بسا های خیلی زیادی را از سرگذراندهخواهم بگویم تجربهآمد. نهایتا، نمیکار نمییافتم، باز هم بهآنها نمی

ها ی انسانهمه"اند. مسئله این است که ام را داشتهش از آنچه بنده تجربه نمودهافراد زیادی تجربیاتی به مراتب بی
ی بیش و کم، ماجراهایی در حیات خود دارند که تنها چنانچه زمان و فرصتی بیابند، آن تجربیات تبدیل به سرمایه

ر با سوالی بزرگ درگیچنانچه هر فردی خود را در زندگی ". و به قطع یقین، "شان خواهد شدبدیل زندگیبی

ه کارش ی منحصر به فردی بگونهاش؛ بههای آیندهنماید، تمامی تجربیاتش ؛چه تجربیات گذشته و چه تجربه

شد،  آید، و نهایتا چنانچه کسبدست میتفکر خالق چیست، و چگونه به. سوالی مانند: "خواهد آمد

 گذارد؟اش میهایی در اختیار فرد و جامعهچه فرصت
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 مقدمه
 ؛بتداییجز مقطع ابه؛ی مقاطع تحصیلی ی سنین باالی سیزده سال و همهی کتاب حاضر برای افراد در همهمطالعه

صورت ای ترتیب داده شده که خوانندگان بتوانند تا جای ممکن بهگونهبندی این دفتر بهشود. فصلپیشنهاد می

ه هایی کگردد همراه شوند و از روشی خالق تدریس میخودآموز با موضوعاتی که در کارگاه پرورش اندیشه

 ند. مهمتر از اینها، این کتاب برای عنوان درسگر خود بهره گیری آفرینشگردد در مسیر پرورش اندیشهارائه می

در این  ئه شدهارا مباحثگردد. باشد تا با تدریس ی خالق به معلمان و استادان دانشگاه پیشنهاد میپرورش اندیشه

تاب این کمباحث ما در های بلندی در جهت ارتقای توان علمی و فرهنگی میهن عزیزمان برداریم. ، جهشکتاب

  گردد:ور میحول چهار مح

 بیان شده است.ی خالق پرورش اندیشه روشو  ، شیوهشودمی مل فصول یک و دوکه شا محور نخست در

د نما اطمینان کسب نمای انطوری که مخاطبنماییم؛ به اقناع، تالش شده تا اذهان خوانندگان را محور دومدر 

های صلفشامل ایم. این بخش، ترسیم نموده این کتابکه در  است گری از روشیکه واقعا خالقیت و آفرینش

 شود. می ،سه و چهار

ت؛ اختصاص یافته اس موانعرو شدن با ی روبهباشد، به شیوهمی پنج و ششهای که شامل فصل محور سوم

 است.  به مانند تمامی مباحث این کتاب اساسا ابتکار ذهن نویسنده هایی کهشیوه

مهم برای رسیدن به هدف مذکور  ابزارطور مختصر به دو به ؛هفتم و هشتمول فصمحور چهارم ؛ و در نهایت، در

که  طورحق نوشتن و مطالعه هستند. آنی خالق است اشاره شده است. این دو ابزار، بهکه همان پرورش اندیشه

  !اند چگونهنگفتهاگرچه هرگز  اند بنویسید، مطالعه کنید؛ا گفتههمیشه به م

 و تدریس در سطح گسترده "ی خالقکارگاه پرورش اندیشه"نگارنده، اطمینان دارد که چنانچه مباحث        

داشته رب ی ابعاد علمی و فرهنگی کشورنظیری در همههای بزرگ و بیکار گرفته شود، تا چند سال آینده قدمبه
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ن پس که زیپذیر خواهد بود در صورتی امکانطرح حاضر، بیش از هرچیز  از گسترده یاما، استفاده. خواهد شد

 ف گردد.یسطوح تحصیلی تعر یدر همه "ی خالقپرورش اندیشه"درسی با عنوان 

چ ی این کتاب است و به هیی ذهن نویسندهگفتار هم اشاره شد، تمامی مباحث کارگاه زادهطور که در پیشهمان

مایش ها و مباحث این کارگاه بارها آزتمامی روش، ید بیشتربرای تاک بازبرداری نشده است. و روی از جایی کپی

ه است. نهایتا گفتنی است ک برآورده کردهرا  مورد نظر انتظارات همیشه ی ابتکاری،حق این شیوهشده و به

 .ی کتاب استی ذهن نویسندهکاربرده شده در این کتاب نیز تماما ساخته و پرداختهاصطالحات به

 

 علی صدرنیا

  97 پاییز                                                                                                                                                      
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 گریو پرسش ی خالقاندیشهفصل اول: 
ی که هایی خالق اختصاص دارد. روشبه شیوه و روش پرورش اندیشه بیش از هرچیز فصل اول و دوم این کتاب

 یزده سال؛ی سنین ؛معموال باالی سدر همه نه تنها عملی هستند، بلکه بسیار ساده و قابل استفاده برای تمامی افراد

 ییم.ی خالق را ترسیم نمای اندیشهی ورود به مقولهدر فصل اول تالش خواهیم کرد تا شیوه. دنباشمی

 

 ی خالقلزوم تاریخی پرورش اندیشه

و  حکاممغرب زمین بود بگذریم و وارد عصر قاجار شویم، با ی موثر ما ی صفویه که آغاز رابطهاگر از دوره

س های معروف ایران و روهای خود پی بردند که در جنگمداران ایرانی از زمانی بیش از گذشته به ضعفسیاست

های دادند. در عهدنامهد و در پی هر شکست، بخشی از سرزمین مان را نیز از دست میشدنهایی میمتحمل شکست

روز رفت، بلکه غرور ایرانی بود که روزبهفقط خاک ایران نبود که از دست می گلستان و ترکمنچای و پاریس،

گذشت ردان قاجار میمی دولتی صفویه، تنها راه و حلی که در مخیلهشد. متاسفانه، همچون دورهتر میشکسته

های جا هم ختم نشد. در سالاما کار به همیناین بود که تکنولوژی ساخت سالح را از خارج از کشور وارد کنند. 

کردیم، بلکه تنها تکنولوژی ساخت سالح را وارد میطوری که نهشد. بهبعد، روند وابستگی بیشتر و بیشتر می

شدیم. دراین میان، نه فقط از می نیز الت غربیآماشین انواع عیار ی تماماندک اندک تبدیل به واردکننده

نمودیم، بلکه دانشجویانی را هم با هدف آموزش علوم به کشورهای ها استفاده میمستشاران غربی در بیشتر زمینه

ز پیش بر ا فرستادیم. در نهایت، با اوج گرفتن تعامالتی اینچنین با دنیای غرب، مسیر وابستگی را بیشغربی می

 نمودیم. خود هموار می
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خواهیم بگوییم تعامل با غرب و وارد کردن تکنولوژی و آموختن علوم از طریق اعزام حال، نمیبااین       

گرفت. درواقع، سوال اساسی ما این است که چرا پس از چند سده تعامل و نباید صورت می دانشجویان اشتباه بوده

این سوال،  برای پاسخ دادن به ؟برآییمآنها حرکت کنیم و حتی در مقام رقابت با آنها  پایبا غرب، نتوانستیم هم

ه خالقیت ب ها نوشت و مسائل بسیاری را مورد تحقیق و پژوهش قرار داد. اما از آنجا که دفتر حاضرتوان کتابمی

 کنیم. با توجه به این محدودیت، یافتن پاسخ این سوال را به خوانندگان محول می ،بنابراین پردازد؛و پرورش آن می

آنها را  و ای از عوامل در هویت کنونی جهان غرب نقش داشتهبر اهل پژوهش پوشیده نیست که مجموعه       

، ما با وجود اینالح! سازند و هم سطوری که هم دستگاه میهایی ماجراجو و خالق نموده است. بهتبدیل به انسان

مردمان  علمی و صنعتی رشدتوانیم دست روی دست بگذاریم و انتظار این را بکشیم که همان عواملی که در نمی

ها و روشکه  ستما این ا اند برای ما نیز اتفاق بیفتند. بالعکس، کارنقش داشته کشورهای به اصطالح پیشرفته

قیقا و این دگری را در مردمان کشورمان پرورش دهیم. قیت و آفرینشی خالراهکارهایی ابداع کنیم که روحیه

 کند. همان هدفی است که کتاب حاضر دنبال می

 

 ی خالقاندیشه

ای که تا حدودی از همان شیوه باشدی خالق و ارائه دادن تعریفی از آن، شاید بهتر اندیشه یدربارهبرای بحث 

فتنی است گ ،ناز آکنیم. پیش استفاده  گیریمبهره می از آن ی خالقشهپرورش اندی در هنگام تدریس در کارگاه

تالش  و صله گرفتهبودن فا هکه روش ما در کارگاه همیشه به این شکل است که تا جای ممکن از متکلم وحد

ن مشارکت ایزمان کارگاه مشارکت نمایند.  یشرکت کنندگان را ترغیب کنیم که در لحظه لحظه کنیم تامی

ورد با موضوع م گانذهن شرکت کنندآن این است که  دلیل دالیل بسیاری دارد که مطمئنا مهمترین

طوری که خود . بهدنکنمباحث را دنبال می یاریگردد و تا پایان کارگاه با هوشمی درگیر بحث

ی ی ارائهحوهن یرهدرباکنندگان را  یکی از شرکت نظر بار کهجالب اینکه یک .بیندرا در مقام معلم کارگاه می

 «!رسیمگاه همه باهم به نتیجه میدر این کار»م گفت: یپرسیدکارگاه  مباحث

ر سه د گیریم این است کهکار میهگری بخالق و آفرینشی ای که در کارگاه برای تعریف اندیشهشیوه        

ی ی نخست نظر آنها را دربارهکنیم. در مرحلهی تعریف با خود همراه میکنندگان را در ارائه مرحله شرکت

شویم. چیزی که همیشه در عمل تجربه شده این است که بیشتر شرکت کنندگان جویا می و تعریف آن خالقیت

تعریفش را بگوید. با خود  مدرسانتظار دارند  دهند وت نشان میدر این مرحله از خود مقاوم شاندر ارائه نظر

القیت بر ی چیستی خشان را دربارهاین مقاومت شرکت کنندگان یکی یکی فهمحال، پس از شکسته شدن این

خواهیم این سوال را از خود شما ، میبپردازیم پیش از آنکه به نظرات شرکت کنندگان حالآورند. زبان می

  بپرسیم: گرامیی خواننده

  از نظر شما چیست!؟ ی خالقاندیشهتعریف  
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د و یا در دانید را با خود بگویید، یا بنویسیرا بخوانید، هرآنچه راجع به خالقیت می بحثی لطفا، قبل از آنکه ادامه

مان والی نظرات دیگران،  ابتدا خود به سموردش با دوستی گفتگو کنید. مطمئنا اینکه قبل از شنیدن یا مطالعه

. بنابراین، لطفا بدون آنکه در پاسخ دادن به این سوال مقاومت کنید، 1خواهیم برد های فراوانییشیم بهرهبیند

در  که ستتنیگف را نیز مطالعه نمایید. نظرات شرکت کنندگان در کارگاه ی آن بیندیشید و سپس در ادامهدرباره

ی شرکت هادهند. برخی از پاسخیی کمی از شرکت کنندگان پاسخ م، تنها عده"خالقیت چیست"پاسخ به سوال 

 :ی خالقکنندگان در کارگاه پرورش اندیشه

 ی نو و جدیدخالقیت یعنی طرح کردن ایده

 خالقیت به معنای جهش فکری است

 خالقیت یعنی فکر نو، یعنی ابتکار عمل

 ی سازش با محیط زندگیهخالقیت یعنی شیو

 است خالقیت به معنای خلق کردن هر چیزی برای زندگی راحت تر

 ها خالقیت یعنی عبور از محدودیت

 

پاسخ ندادند، سوال دیگری مطرح  خالقیت چیستدر ادامه، جهت ترغیب شرکت کنندگانی که به سوال        

 خواهیم به این سوال پاسخ دهند: یم گردد. که باز هم به مانند سوال باال، از خوانندگانمی

مین دانند و هخودشان را خالق می برخی از شرکت کنندگانباالتبع،  "دانند؟چه کسانی خودشان را خالق می"

 پرسیم:گویند خالق هستند، از آنها میبرند و میشان را باال میکه دست

 پرسیم:ن نمودن سوال میتر عنواو برای راحت ؟"کنید انسانی خالق هستیدا فکر میچر"

. بنابراین، این سه سوال را پشت سر هم "دانید؟خاطر داشتن آنها خود را خالق میهایی دارید که بهچه ویژگی"

 پرسیم:می

 آیا شما انسانی خالق هستید؟ 

 کنید که انسانی خالق هستید؟چرا تصور می 

 دانید؟میخاطر داشتن آنها خود را خالق هایی دارید که بهچه ویژگی 

 

اند پاسخ دهند، و هم شود تا هم دوستانی که تاکنون پاسخ ندادهمطرح میی آخر، باز هم سوالی در مرحله       

 اذهان شرکت کنندگان بیشتر درگیر اندیشیدن به چیستی خالقیت گردد. لطفا شما هم پاسخ دهید!

 دانند؟چه کسانی خود را خالق نمی  

                                                           
م، و سپس مان بیندیشیباره علت اینکه چرا باید ابتدا خود به سوالطور کامل دردر فصل مطالعه؛ بههای دیگر ؛مخصوصا در بخش 1

 نظرات دیگران را جویا شویم بحث خواهیم نمود.
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 نیستید؟کنید خالق چرا تصور می 

 توانستید خود را خالق بدانید؟داشتید میهایی میکنید چه ویژگیفکر می 

 

 "ی خالقیشهاند"مان از کنندگان موافق هستیم، ما هم تعریف در نهایت، ضمن اینکه با بیشتر نظرات شرکت       

 دهیم:ارائه می را

 

ر توان این انتظار را داشت که دکه با پرورش آن می است ای بنیادینی خالق مجهزهاندیشه

 های نوین گردیم.کنیم خالق روشای که فعالیت میهر زمینه

 

آن، « شپرور»ای است بنیادین که با ی خالق مجهزهگوییم اندیشهآید، میطور که از این تعریف برمیهمان       

 ای خالقیت برخوردار هستند. بنابراین،ها از اندازهی انسانهمه آن؛ چرا که اساسا معتقدیم« ایجاد»گوییم با و نمی

ی ی خالق، این است که به شرکت کنندگان آموزش دهیم تا بتوانند اندیشههدف ما در کارگاه پرورش اندیشه

 خالق خود را پرورش دهند. 

 

 گریپرسش

ک یپاسخ به این سوال، تنها این  پرورش داد.ی خالق را توان اندیشهرسیم به اینجا که اساسا چگونه میو اما می

 !گریی پرسشایجاد روحیهجمله است: با 

 ی کوتاه را گرفت:این نتیجه توانگفتیم، می 1دیدگاه تاریخیبخش بنابراین، از آنچه با توجه به        

کنولوژی صنعت و تهای قاجار و پهلوی به سمت وابستگی بیشتر به که در طول دوره "لنگدیک جای کار می" 

 غربی رفتیم.

وان عن "قی خالپرورش اندیشه"را  آن طور هم که مالحظه کردیم، شاهراه عبور از وابستگی و درمان اساسیآن

. یر استپذامکان گریی پرسشایجاد روحیه ی خالق از طریقِپرورش اندیشه گوییم:اکنون نیز مینمودیم. و هم

 طور خالصه:بنابراین، به

 ؛لنگدجای کار مییک 

 ؛ی خالقای نیاز داریم با عنوان اندیشهبرای رهایی از آن به مجهزه

 .نماییم ایجادگری را در خود ی پرسشی خالق بایستی روحیهو برای پرورش اندیشه

        

                                                           
 ی خالقبنگرید به بخش لزوم تاریخی پرورش اندیشه 1
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بپرسیم  وگری را ایجاد کرد؟ پاسخ دادن به این سوال نیز ساده است: بپرسیم ی پرسشتوان روحیهچگونه میاما 

 و بپرسیم! 

کی از کنیم، بایستی یهایی داشته باشد. درواقع، سوالی که نزد خود مطرح میحال، سوال باید ویژگیبااین       

 پرسیم، بایستی: برخوردار باشد. سوالی که از خود می آنهاهای زیر را داشته باشد؛ و یا از هر دوی ویژگی

 مان باشددغدغه

 باشدمان مورد عالقه

 مان باشد.و یا هم دغدغه، و هم مورد عالقه

 

مان مان باشد؛ مورد عالقهکنیم وجود ندارد؛ مگر دغدغهدرواقع، هیچ محدودیتی در نوع سوالی که مطرح می       

هایی که ذکر شد را داشته باشد؟ پاسخ مان باشد. اما چرا باید سوال ویژگیباشد؛ و یا هم دغدغه و هم مورد عالقه

پاسخ آن را  ن بهتوان انتظار دست یافتمان نباشد، نمیبسیار ساده است. چرا که اگر سوالی مورد عالقه و یا دغدغه

. بنابراین، باز خواهد ماندجستجوی پاسخ آن  یخواهد شد و ذهن از ادامه فراموشزودی سوال به . چرا که1داشت

های تداعی»در میان  زودی پاسخ آن رامان باشد، بهدغدغه آن پاسخمان باشد، و یافتن چنانچه سوالی مورد عالقه

 خواهیم یافت.  «2پیش رو

، نه تنها در یافتن پاسخ آنها کامیاب ها باشندی عالیق و دغدغه، چنانچه سواالت ما دربرگیرندهدراین میان       

ی سواالت گری را براپرسشوقتی آغاز  کهطوریهخواهد داشت. ب در پی خواهیم بود، بلکه نفع دیگری نیز

تدریج نسبت به مسائلی هم که تا پیش از این اهمیتی گذاریم، بهها میمورد عالقه و دغدغه

ی . حال، پیش از آنکه به ادامه ماجرا بپردازیم، بهتر است چکیدهشویممند میمان نداشته نیز عالقهبرای

 جا عنوان نمودیم را بیاوریم:آنچه تا بدین

 لنگدر مییک جای کا 

 ی خالق؛ای نیاز داریم با عنوان اندیشهبرای رهایی از آن به مجهزه 

 نماییم. ایجادگری را در خود ی پرسشی خالق بایستی روحیهو برای پرورش اندیشه 

 مان باشد. مورد عالقه، و هم دغدغهمان باشد؛ و یا هم دغدغه و یا پرسش بایستی مورد عالقه 

 ا تدریج نسبت به مسائلی هم که تها این است که بهز مسائل مورد عالقه و دغدغهاز جمله نتایج پرسش ا

 شویم.مند میمان نداشته نیز عالقهپیش از این اهمیتی برای

                                                           
 برای نمونه: مثال فردریک فروبل و احداث کیندرگارتن 1

 رآیند پرسش و پاسخبنگرید به فصل دوم، ف 2
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 ارکن در دانیمطور که میهمان گردیم.بازمی از غرب ی قاجاریه و واردات صنعت و تکنولوژیبه دوره حال       

د. و باز الزم شهای اروپایی ترجمه و به کشور وارد میها به تدریج از زبانتکنولوژی، سیر انبوه کتاب وارد کردن

طور که در تکنولوژی ی آثار علمی مخالفتی نداریم. اما همانبه یادآوری است که ما به هیچ عنوان با ترجمه

ا علوم هم وضع به همین شکل ادامه پید یگرفت واردات بود و نه تولید، دربارهبیشترین کاری که صورت می

و به  وشتندنها میهایی بودیم که غربیدامان کتاب به طوری که غالبا در موضوعات فراوانی همیشه دستکرد. به

سانی؛ علوم ؛چه فنی و چه ان بسیاری از ی. و باز به مانند صنعت و تکنولوژی، در زمینهشدزبان فارسی ترجمه می

گری، هم در تولید ماشین و دستگاه، و هم در ای آنها حرکت کنیم. درواقع، خالقیت و آفرینشپنتوانستیم هم

وجود داشته ی گرآفرینش توان متصور بود که در یکینمی . درواقع،تتولید علوم تئوریِ فنی و انسانی نیاز اس

  ی نه!داشته باشد و در دیگر

طور که در باال اشاره شد، وقتی ها را چاره کنیم. همانیم جای خالیتواناکنون میاما، جای نگرانی نیست؛ هم       

ر قرامورد توجه  اینتدریج مسائلی که تا پیش از ها مورد توجه قرار گیرند، بهمسائل مورد عالقه و دغدغه

بودیم و  می علوگیرند. بنابراین، اگر در تمام این دوران تنها وارد کنندهدر دیدرس توجه قرار می گرفت همنمی

 ت. مان سوار نبوده اسهایدغدغه عالئق و بری آنها، این بدان دلیل است که آغاز و ابتدای کار ما نه تولیدکننده

ه با مطرح طور ککنند. آنی خالق شرکت کنندگان به سادگی از این مانع عبور میدر کارگاه پرورش اندیشه       

گیرند که اوال درک عمیقی نسبت به پایه و اساس علوم سیری قرار میشان در مکردن سوال مورد عالقه و دغدغه

یابند و به طوری که دیگر خود را با موضوعات بیگانه نمییابند. بهی علوم میکنند و ثانیا، خود را در میانهپیدا می

 د.آنها نخواهد بوو عبور کردن از  هاو قبولی در آزمون هاشان سطحی و صرفا خواندن کتابمانند گذشته نگاه
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 مقایسه با روش علمی

تر به پیروی کنیم، آن کار بهتر و مطمئن روشم بسیاری از کارها چنانچه از دانیم، برای انجاطور که میهمان

الح آیند و اصتجربیات پدید می ها به تدریج و در طول زمان و در میان انبوهِسرمنزل مقصود خواهد رسید. روش

 . شوندمیل میو تک

گری ی مواجهه با علم و دانش و پژوهشگردد شیوهترین اموری که در آن از روش استفاده میاز جمله مهم       

حقیق ی ما با تهاشود. خوشبختانه مدارس و دانشگاهاست که با عناوین روش تحقیق و روش پژوهش از آن یاد می

شود تا پیرامون موضوعی تحقیق کنند و خواسته میآموزان ی مدرسه از دانشو پژوهش بیگانه نیستند. در دوره

تنها استادان از دانشجویان انتظار تحقیق دارند، بلکه ارائه دهند. در دانشگاه نه کالس در نتیجه را به معلم و

لی طور که مقطع تحصیدانشجویان موظف هستند واحدی با عنوان روش تحقیق را بگذرانند. در دانشگاه، همین

شناسی ی کارطور که در دورهرود. آنتری میرود از او انتظار تحقیق و پژوهشِ به مراتب دقیقر میدانشجو باالت

ه ی دفاعیه آن را در حضور استادان ارائبنویسند و در آخر نیز در جلسه نامهارشد و دکتری دانشجویان باید پایان

التحصیل تانداردهای الزم را داشته باشد، دانشجو فارغاس ی دانشجونامهدهند تا داوری شود. سرانجام، چنانچه پایان

 شود.می

ه آموزان در دوران مدرسه بدانشبیشتر افتد این است که تحقیق ی این احوال، آنچه در عمل اتفاق میبا همه       

شود. و اگرچه در دانشگاه تحقیق و پژوهش ساده در اینترنت و کپی کردن یک متن ختم مییک جستجوی 

ت. شوربختانه، ا رضایت بخش نیسمیت بیشتری دارد، ولی متاسفانه وضعیت تحقیق و پژوهش در دانشگاه نیز غالباه

شود. ی ارجاع دادن محدود میگردد، بیش از هرچیز به شیوهآنچه در دانشگاه با عنوان روش تحقیق تدریس می

ی از این است که همه ساله سیل انبوه و هستندرهای کشور با آن روبهگاهواقعیت تلخی که اغلب دانشو در نهایت 

گیرند. قرار می اهی دانشگدر بایگانی کتابخانهای گیرند و پس از آن بدون هیچ استفادهی قبولی میها نمرهنامهپایان

 برند.های ما از آن رنج مینشگاهو این واقعیت تلخی است که اغلب دا

ی اینها، از آنجا که دورنمای ما عبور از موانع و مشکالتی است که به آنها گرفتاریم، بنابراین با با همه       

ی ن، شیوهبنابرایگردد، بر این مشکل فائق خواهیم آمد. ی خالق ارائه میهایی که در کارگاه پرورش اندیشهشیوه

شد: آغاز  همانی است که در باال به آن اشاره دانشگاهی حقیقاتت بیشتر بودن بالاستفادهی رو شدن با مسئلهروبه

ای ی میان روش پژوهش علمی با شیوهها! دراینجا، مبادرت به مقایسهگری را بگذاریم بر عالیق و دغدغهپرسش

 کنیم.گردد میی خالق تدریس میشهکه در کارگاه پرورش اندی

است؛ چیزی که بسیاری از دانشجویان از آن  روش پژوهشه علم دانیم، شاهراه ورود بطور که میهمان       

است. و باالتبع، مهمترین رکن  طرح مسئلهوحشت دارند! و مهمترین رکنی که در روش تحقیق وجود دارد، 
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شود جا الزم به ذکر است که یکی از مهمترین دالیلی که باعث میهمیناست.  اولویت پژوهشطرح مسئله، 

 بودن فاصله دارد. ت که موضوع آنها با اولویت پژوهشها بالاستفاده بمانند همین اسنامهبیشتر پایان

ری را در گی پرسشی خالق باید روحیهگوییم، برای پرورش اندیشهی خالق میدر کارگاه پرورش اندیشه       

و در نهایت  .باشدها غدغهگری بایستی از مسائل مورد عالقه و دگوییم پرسشخود ایجاد کنیم. و به دنبال آن می

ها سوژه و موضوع بررسی قرار گیرند، به تدریج نسبت به مسائلی هم که گوییم که چنانچه عالئق و دغدغهمی

ور نارشان عبتوجه از کشویم و حتی، بسیاری از موضوعاتی هم که تاکنون بیمند میایم عالقهتاکنون عالقه نداشته

 گردد. شان نمایان میکردیم، دغدغه بودنمی
 

ی پیشنهادی در کارگاه پرورش شیوه

 ی خالقاندیشه

 روش تحقیق

 ی ورود به علم()دروازه

 پژوهش طرح مسئله است ترین ستون روشِمهم گریخالق از طریق پرسشپرورش اندیشه

طرح مسئله، اولویت و ضرورت مهمترین رکن  ها را شامل شودسوال بایستی عالیق و دغدغه

 پژوهش است
 

شود مورد ی خالق پیشنهاد میای که در کارگاه پرورش اندیشهبنابراین، ادعای ما این است که چنانچه شیوه       

بدون  شان دیگرهایی نخواهند داشت، بلکه پژوهشنها دانشجویان از تحقیق و پژوهش هراستاجرا قرار گیرد، نه

ی مطرح شده در این کتاب، زیربنای تحقیق و پژوهش در دانشگاه است استفاده بایگانی نخواهد شد. درواقع، شیوه

هیم موفق عمل خوا نیز های علمی و دانشگاهیچنانچه مورد توجه و تمرین قرار گیرد، حتم داریم که در پژوهش و

 نمود. 

 

 ح سوالطر

والی شود این است که سخواسته میی خالق از شرکت کنندگان ترین کاری که در کارگاه پرورش اندیشهمهم 

خواهند  شاندهیم که تا پایان جلسات کارگاه، به پاسخ سوالبه آنها این اطمینان را می . در این میان،طرح کنند

شان دغهکه در باال گفته شد را داشته باشد: مورد عالقه و دغهایی کنند باید ویژگیطبیعتا سوالی که طرح می رسید.

آورند، کنند و یک به یک آنها را بر زبان میطور که شرکت کنندگان به سواالت مورد نظرشان فکر میباشد. همین

 . نکاتی از قبیل:شویممی مسئله را به آنها یادآورنکات الزم در طرح برخی ما نیز 

 یا دشوار باشند؛ اما به هیچ روی مسخره و پیش پاافتاده نیستند سواالت ممکن است ساده 

 کمک  ه به شرکت کنندگان)مدرس کارگا سوال بایستی تا جای ممکن از وضوح باالیی برخوردار باشد

 تر گردد(و روشن نشان روشد تا سوالکنمی
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  پرسش مورد عالقه و محدودیتی در طرح نوع سوال وجود ندارد؛ و تنها محدودیت این است که هیچ

 دغدغه باشد

. اما دهیمی برخی هم توضیحاتی میشود و دربارهدر ادامه به برخی از سواالت شرکت کنندگان اشاره می       

اهیم که نزد خود سوالی طرح کنید! و مطمئن باشید به زودی با روش خوقبل از آن از شما خواننده گرامی می

 یم گفت به پاسخ سوالتان دست خواهید یافت.ای که در فصل بعد خواهابتکاری

شویم؛ سواالت ممکن است ساده باشند، اما به هیچ روی پیش پاافتاده و مسخره نیستند! باز هم یادآور می       

 :1هایی از سواالت شرکت کنندگان اشاره خواهد شدحال، به نمونه

 را ندیده بودیم، اما نسبت به آنها احساس  حال هرگز آنهاها، بااینکه تابهچرا به محض دیدن برخی آدم

 خوبی نداریم! 

 ترسیم، و اصال ترس چیست؟چرا می 

 ه مان هستیم بدستیپچ و خنده با بغلچرا موقعی که معلم مشغول درس دادن است و ما نیز مشغول پج

ون از بیرها را بعدا برای کسی در حرف خندیم، ولی وقتی همانگوییم خیلی میچیزهایی که بهم می

 رسد!؟ نظر نمیبه یداربامزه و خنده چیزکنیم محیط کالس تعریف می

 دهند؟!آیا خواب ها از آینده خبر می 

 ورد؟ خبینیم گره میافتد، با آنچه در خواب میمان میچرا وقتی خواب هستیم، اتفاقاتی که اطراف 

لیسایی کنیم که کعبور میبینیم که از جایی ایم و در خواب میتوضیح سوال: مثال ظهر است و خوابیده

. کوبددر آنجا وجود دارد. در همان لحظه، کودکی که در حال بازی کردن در کوچه است، بر چیزی می

 صدا درآمد! بینیم که ناقوس کلیسا بهناگهان، در خواب می

ترکد. ان میمدر آشپزخانه مشغول آشپزی هستیم که ناگهان بادکنک برادر کوچکبینیم و یا خواب می

 بینیم که زودپز ترکید!همان لحظه در خواب می

  چرا وقتی قرار است با جمع خویشاوندان به گردش برویم، دوست داریم در فالن ماشین بشینیم، ولی

اشین دیگر کنیم که کاش در مه این فکر میشینیم، بنمی اتفاقا وقتی در همان ماشینی که دوست داشتیم

 نشستیم؟می

 اهمیت است، ولیال باال مسخره و بیی اول ممکن است به نظر برسد که سوتوضیح سوال: در وهله

 دهیم این تصور کنار گذاشته شود! پیشنهاد می

 فالنی خوشم اومد؟!  چرا امروز از تیپ و قیافه و نوع لباس پوشیدن 

                                                           
مباحث  یی عمومی برخوردار باشند، و هم بتوانیم در ارائهآوریم که هم از عالقهبیشتر از همه آن دسته از سواالتی را در اینجا می 1

 های بعدی کتاب از آنها استفاده کنیم.فصل
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کنیم ن سوال هم ممکن است به نظر پیش پاافتاده و مسخره باشد. ولی باز هم پیشنهاد میتوضیح سوال: ای

ی ام فلسفهبه ن دانشیچه بسا سواالتی مثل این، پایه و اساس این تصور کنار گذاشته شود. 

 زیبایی شناسی بوده باشد! 

 شود؟دادیم بشنویم، خاطرات آن روزها در ذهن تداعی میای را که قبال گوش میچرا وقتی موسیقی  

هن ی آن روزها در ذ، یاد و خاطرهشنویممی کردیمعطری را که قبال استفاده می وقتی بوی یا حتی، چرا

 گردد؟ تداعی می

 خودمان نه؟! شوند ولیچرا دیگران متوجه شباهت ما با برادر و خواهرمان می 

 منشا حیات چیست، و اصال جهان از کجا آمده است؟ 

 د. کمتری داشته باش آالیندگیهم و ی هایی که هم هزینهی تولید برق چیستند؛ روشهای بهینهروش 

 توان میزان بیکاری در جامعه را کاهش داد؟چگونه می 

 توان تا جای ممکن هوایی پاک داشت؟چگونه می 

 دهد چه باید کرد؟هاست آزار میهای جنوبی کشورمان را مدتکه استان با مشکل ریزگردها 

از  یحال، این سواالت تنها سواالت برخبینیم سواالت از تنوع باالیی برخوردار هستند. بااینطور که میهمان       

 شرکت کنندگان بود. 

 ه به پاسخ سوالشان رسیدند؟! گفتنی است روشی که درآیا شرکت کنندگان واقعا تا پایان جلسات کارگا       

توان پاسخ دهیم، روشی کامال ابتکاری است که به یاری آن میفصل آینده برای یافتن پاسخ سواالت پیشنهاد می

اما برای اینکه خوانندگان ما مطمئن شوند که واقعا از روشی که در فصل آینده خواهد آمد به را یافت.  سواالت

هم  ند،اهشان را طرح نکردمورد عالقه و دغدغه خواهیم که اگر تاکنون سوالها میرسیم، از آنواالت میپاسخ س

 اکنون این کار را انجام دهند! 

کنند و ی خالق شرکت کنندگان سوالی طرح میپرورش اندیشه طور که گفته شد در کارگاهبنابراین، همان       

جه طور که گفتیم، منافع بسیاری از این کار متویابند. و هماند پاسخ آن را میشوبا روشی که به آنها گفته می

یابد، شود پاسخ آن را بتنهایی موفق میکند و بهطور که وقتی کسی سوالی را نزد خویش مطرح میآنهاست. آن

 شود، بلکه:تنها در یافتن پاسخ سوال کامیاب مینه

ی و پایه نامب طور ناخودآگاهبه افتن پاسخ سوالش کرده است، حاصل آنای که در یبا توجه به تمرین و تجربه

ا دانشجویان ب طور که پیش از این بحث شد، دیگر نه تنهادانشگاهی او خواهد شد. و همان و های علمیپژوهش

بلکه ، دخورنها خاک نمیدر بایگانی شان نیزیهانامهپایان شان نخواهد لرزید وشنیدن تحقیق چهارستون بدن

ی هایی که به لطف آنها از مشکالتنظیری در اختیار کشور قرار خواهد داد. فرصتهای بیشان فرصتهایپژوهش

 که به آنها گرفتاریم بیرون خواهیم رفت و وطنی آباد را به نسل آینده هدیه خواهیم نمود.
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شویم. حال این رو مید که با آن روبهشودانیم سوال شامل هر موقعیتی میطور که میاما چگونه!؟ همان       

سوالی مستقیم از سمت کسی باشد، و یا حتی یک متعجب شدن از یک وضعیت را  تواند به شکلِموقعیت می

وقتی که  اقعدروکند که سوال چه شکل و شمایلی داشته باشد، تفاوتی نمیشامل شود. بنابراین 

گاه از آن در طور ناخودآه نمودیم، زین پس بهفرآیند یافتن پاسخ را تجربطور کامل یک بار به

 . ده استفاده خواهیم کرهای سوال گونی موقعیتهمه
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 فصل دوم: فرآیند پرسش و پاسخ
مان را در جهت معرفی شیوه و طور که در آغاز فصل اول اشاره شد، در فصول اول و دوم این کتاب تالشهمان

ر به گری ختم شد، و در فصل حاضگیریم. بنابراین، فصل اول به پرسشکار میی خالق بهروش پرورش اندیشه

 پردازیم. چگونگی یافتن پاسخ سواالت می

طور، مینگری هستیم. هی پرسشی خالق نیازمند ایجاد روحیهبرای پرورش اندیشه در فصل گذشته گفتیم       

ید شان باشد. و در پایان نیز این نوطرح کنند که مورد عالقه و دغدغهندگان محترم خواسته شد که سوالی از خوان

 شان خواهند رسید.ای که گفته خواهد شد، به پاسخ سوالرا دادیم که با شیوه

 گردد به پاسخ سواالت خود خواهیم رسید؟ ای که معرفی میسادها با روش آیا واقع

طور ی عملی و کاربردی آن است. آنی خالق، جنبهی کارگاه پرورش اندیشهترین جنبهگفتنی است مهم       

های ارائه شوند، از روشکنند و قدم به قدم به پاسخ آن نزدیک میکه وقتی شرکت کنندگان سوالی مطرح می

، طورهمینه دوستان خود آموزش دهند. ها را بکنند آنکنند و حتی تالش میشده در کارگاه اطمینان کسب می

ی کارگاه که با روند پایهآورند دست مینسبت به مباحث کارگاه درک عمیقی بهشرکت کنندگان تنها زمانی 

کنیم که سوال مورد نظرشان را خوانندگان دعوت می باز هم ازکه همان طرح سوال است همراه شوند. بنابراین، 

این کتاب  یترین و اساسی ترین کار انجام نگردد، از مطالعهتر، اگر این محوریطرح کنند! و برای تاکید بیش

 .برد نخواهیمی زیادی بهره

، توان پاسخ سواالت خود را یافت بسیار ساده است. بنابراینی آن میوسیلهطور که گفتیم، روشی که بههمان       

 . ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت گوییم و دردر همین ابتدای بحث روش را در یک جمله می

 از طرح سوال؛پس  جواب: چگونه پاسخ سواالت خود را بیابیم؟

 ت!شود، پاسخ اسخاطر آمدن سوال میخاطر آوردیم، آن چیزی که باعث بههرگاه سوال را به 
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ن و با همی ین سادگیآیا واقعا یافتن پاسخ سواالت به همین سادگی است؟ بله، یافتن پاسخ سواالت به هم       

شود، بیشتر شرکت گفته می ابتکاری ایم، وقتی این روشهایی که تاکنون داشتهدر کارگاه .گفتیم روشی است که

. خود برسیم تگویند امکان ندارد از این طریق به پاسخ سواالدهند و میکنندگان از خود مقاومت نشان می

طرح  بهتر است اگر تاکنون سوالیبنابراین، اگر خوانندگان ما نیز نسبت به عملی بودن روش ما تردید دارند، 

حال، ااینب شان از این شیوه به دست خواهد آمد یا نه!اکنون این کار را انجام دهند و ببینند پاسخ سوالاند، همنکرده

شود؟ ما نیز در جواب خواهیم گفت، پس نقش کتاب و مطالعه چه می ممکن است خوانندگان از خود بپرسند،

 . خواهیم پرداختنگران نباشید، در فصل آخر کتاب به این پرسش 

 

 مراحل یافتن پاسخ سوال

 توجه کنید:  یرز شکل فرآیند پرسش و پاسخ در . بهپردازیممیچگونگی یافتن پاسخ سواالت  حال به توضیح

 

 
 

 فرآیند پرسش و پاسخ در پنج پخش ترسیم گشته است:در شکل باال، 

 پرسش .1

 های پیش روتداعی .2

 پاسخ .3

 جسارت .4
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 پذیریانعطاف .5

  پردازیم:ها میطور جداگانه به توضیح هریک از این پخشحال، به

 پرسش

 تواند به شکل سوالی مستقیم و یا حتی به صورت تعجب از یک موقعیت باشد. می پرسش

 های پیش روتداعی

ی هایِ پیشِ رو همهطور، تداعیهمیند. گردمیشود که در ذهن مرور در مباحث ما، تداعی به هر چیزی گفته می

افتند. مرورهایی که ذهن را به یاد پرسشی که قبال های ذهنی است که پس از طرح سوال در ذهن اتفاق میمرور

 تهاز گذش یک خاطره شامل دنتوانمی شوند؛هر چیزی را شامل می هااین تداعی ،درواقع د.ناندازایم میطرح کرده

 جدید باشد.  موضوعیو یا اندیشیدن به 

 پاسخ

طرح  پس از که اندازد، پاسخ است! گفتنی استهای پیش رو، هرآنچه که ذهن را به یاد سوال میدر میان تداعی

گردد، ذهن می 1تداعی غالبِت. سوال تبدیل به اینطور نیس در حقیقتشود، اما سوال، سوال در ظاهر فراموش می

 است. های پیش رودر میان تداعی و هر آن در انتظار یافتن پاسخ

 جسارت

اد آنچه ذهن را به یگفتیم، پس از طرح سوال، هرآنچه ذهن را به یاد سوال انداخت پاسخ است. و جسارت یعنی، 
 !اندخت را به عنوان پاسخ بپذیریم سوال

 پذیریانعطاف

یابد ممکن است نیاز به اصالح و تکمیل داشته باشند، بنابراین باید هایی که ذهن برای سوال میاز آنجا که پاسخ

        پذیر بود. انعطاف

 یصیصهخ، سواالت بایستی با وجود اینهای سوال هستند، مورد عالقه و دغدغه بودن مهمترین ویژگی اگرچه       

 کنیم بایستی تا جای ممکن واضح باشد و به تدریج از میزان ابهاماتوالی که مطرح میدیگری نیز داشته باشند. س

تر و بهتر ریعس ردد، امکان دستیابی به پاسخ آن نیزتر بیان گتر و روشنآن کاسته شود. چرا که سوال هرچه واضح

 روند واضحرواقع، خودِ تر شدن سوال نیازی به تعجیل نیست. دو روشن حال، برای واضحخواهد بود. بااین

ینکه ا ی خالق، برای! در کارگاه پرورش اندیشهاز مراحل یافتن پاسخ است بخشیشدن سوال هم 

صاص شان اختی سوالرگاه را به گفتگو دربارهتر شود لحظاتی از زمان کاسواالت شرکت کنندگان روشن

شان توضیح دهند و در این حین ی سوالیک به یک درباره که خواهیمصورت که گاه از آنها میدهیم. به اینمی

دو  شود تاطور، گاهی هم از آنها خواسته میهمین پرسیم.شان نیز از آنها میسوالتر شدنِ روشن جهتسواالتی 

                                                           
 در فصل بعد به تداعی غالب خواهیم پرداخت. 1
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. رندان بگذابا یکدیگر در میاند را هایی که تاکنون یافتههمچنین، پاسخ شان وروی هم بنشینند و سوالبه دو روبه

 شود:این کار به این صورت انجام می

 شان را بگویندخواهیم سوالابتدا از آنها می 

  ،اند را بیان کنندهایی که تاکنون یافتهتا پاسخ، یا پاسخ شودخواسته میسپس 

 وده که از شان چه بپرسیم تداعی پیشِ رویاند را بیان نمودند، از آنها میپس از اینکه پاسخی که یافته

 سخ دست یافتندپاآن به  هان آنمیا

راتر از آن چیزی دیدیم که حقیقتا گاه بسیار فتاثیراتی در شرکت کنندگان می"گفتار گفتیم در پیشاینکه        

شان تواالهایی که برای سزمانی که شرکت کنندگان پاسخ همین گردد به، دقیقا بازمی"بود که انتظار داشتیم

د! وشیو دیگر شرکت کنندگان مکارگاه  مدرسهایی که گاه سبب حیرت ند. پاسخکنیافته بودند را مطرح می

 اند.آنها یافتهاز میان  تاکنون هایی کهو پاسخ های پیش روبه گفتن از تداعیند کنکه شروع می زمانی

 

 پرسش تا پاسخ مسیر پیچ و خمِ

؟ 1ش بیابدبرای سوال قانع کنندهشود تا ذهن پاسخی نسبتا سوالی که مطرح است این است که چه مراحلی طی می

 است. بنابراین، لزومی ندارد نگران زمانعامل مهمی که ذهن نیاز دارد تا پس از طرح سوال به پاسخش دست یابد، 

 کنیم.یگردد که به برخی از آنها اشاره ممراحلی میباشیم و یا در یافتن پاسخ سوال تعجیل کنیم. این زمان، صرف 

  نند. ککنیم، چندان هم از ترتیب خاصی پیروی نمیالبته گفتنی است که مراحلی که به آنها اشاره می

ی ی رسیدن به پاسخ سوال، همانی است که در باال به آن اشاره شد: اولین مرحله، مرحلهاولین مرحله احتماال       

 واضح و روشن شدن سوال است. 

هایی که یابیم. ایدههای پیش رو میپراکنده و گاه به گاهی هستند که از میان تداعی هایایدهی بعدی مرحله       

 واقعای که درفراموشیشوند. فراموش می در ظاهرشوند و به همان سرعت نیز میغالبا به سرعت به ذهن متبادر 

لین پاسخ ی اوشوند و نهایتا بنیان و پیکرهدر کنار هم جمع می ها ذره ذره و کوچک کوچکفراموشی نیست؛ ایده

 دهند. را تشکیل می

وقتی  باشد.پذیری نیز مرتبط میی پس از یافتن اولین پاسخ است، با بحث انعطافکه مرحله ی سوممرحله       

پاسخ به صورت یک فرض و یا حتی یک ادعا در ذهن یابد، های پیش رو میذهن اولین پاسخش را از میان تداعی

عت فتد، اولین چیزی که به سراهای پیش رو باز به یاد سوالش میوقتی ذهن در میان تداعیحال، گردد. ذخیره می
های که آن چیزی که از میان تداعی . بنابراین، از آنجایافته است قبال اولین پاسخی است کهورد، آخاطر میبه

زدن  شود برای محکفرصتی فراهم میباشد،  ی جدیدتواند پاسخشود میخاطر آمدن سوال میپیش رو باعث به

لی اصالح و تکمیل های قبهای جدید، پاسخایم. بنابراین، با یافتن پاسخیافته ت پاسخی که قبالمیزان درستی و دق

                                                           
 سپاریمدهیم و توضیح بیشتر را به بخشی دیگر میدر این بخش توضیح میدر پاسخ به این سوال، قسمتی را  1
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واجهه بخشی از فرآیند یافتن پاسخ هستند و نباید با هر بار م ،شوند. باید توجه داشت که مراحل اصالح و تکمیلمی

کس، مایوس شد. باالعی مسیر از ادامه قبلی را نقض کنند هایجدیدتر که حتی ممکن است پاسخ هایبا پاسخ

نود باشیم از شفت و نه تنها ناامید نشد، بلکه خپای مراحل اصالح و تکمیل پیش رپابه ای منعطفبایستی با روحیه

  یابیم.  تر دست میهایی بهتر و دقیقاینکه به پاسخ

 

 لذت ذهنی

شوند. بنابراین، تنها می چیزیدانیم که ذهن همیشه در حال مرور اطالعات است؛ اطالعاتی که شامل هرمی

 هایی که دائما در ذهن حضور دارند پاسخی تداعیآنگاه از میان همه تا سوال یا سواالتی در میان باشد؛ست کافی

، بلکه از شویمحوصله نمیها خسته و بیتنها دیگر از در خود فرو رفتنبنابراین، نهگیریم. سواالت خود را می

دن و افزودن ای که نه فقط به معنی فهمیکنیم. استفادهبهترین نحو ممکن نیز استفاده میهای ذهنی خویش به تداعی

شویم: ها میاشترین پادبخشترین و لذتگر بزرگهاست، بلکه با هر بار یافتن پاسخ سواالت، تجربهبر آگاهی

های پیش از میان تداعیل یافتن پاسخ سوا ترین پاداشی است که پس ازلذت ذهنی بزرگبنابراین، ! لذت ذهنی
 .آیددست میبهرو 

طور که در ها نیست. چرا که همانخاطر داشته باشیم که لذت ذهنی، ضامن درستی پاسخ، باید بهبا وجود این       

ب اینکه هربار . جالشوندو تکمیل  حها ممکن است دستخوش اصالپذیری گفتیم، پاسخارتباط با مبحث انعطاف

تر از شویم. حال، برای اطمینان بیشگر لذت ذهنی مییابیم، باز تجربهری برای پرسش خود میکه پاسخ جدیدت

 دهیم: مثال برگ!میای را انجام آنچه راجع به لذت ذهنی گفتیم، آزمایش ساده

 

 مثال برگی لذت ذهنی در تجربه

بینید ن میی جزئیاتی را که در آبرگ درخت یا گیاهی را نشان کنید و چند دقیقه به آن نگاه کنید. سعی کنید همه

بیان کنید، تا جاییکه کامال مطئن شوید هر آن چیزی که بود را دیدید. حال به این سوال پاسخ دهید: آیا تصور 

 که ندیده باشید؟ کنید هرآنچه که بود را دیدید؟ آیا چیز دیگری نبود می

شان دلیل ندیدیم، و چیز را خیر، همه گویند،شود در پاسخ میوقتی این سوال از شرکت کنندگان پرسیده می       

دیدند. اما داشتند، آنگاه چیزهای بیشتری میبین و یا میکروسکوپ میهم این است که چنانچه ابزاری چون ذره

نیم بیان کنیم. بیغیر مصلح می با چشم را که نها انتظارمان این است که هرآنچهای نیست، و تبه هیچ وسیله نه، نیاز

بله  گویند،همه می بود را دیدید؟ در این لحظهکنیم: آیا هرآنچه در برگ بنابراین، دوباره سوال را تکرار می

 هید دید!. مطمئنا جزئیات جدیدتری در آن خوا1دیدیم. حال همان برگ را فردا روز باز نگاه کنید

                                                           
 باید توجه داشت که برگ نباید از درخت یا گیاهش جدا شود 1
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نگریم، جزئیات جدیدتری در جالب است، با اینکه برگ همان است، ولی فردای آن روز که باز به آن می       

بینیم! یتری در آن مکنیم، باز هم چیزهای تازهتر اینکه هر روز که دوباره به برگ نگاه میبینیم! و جالبآن می

 بیشتر در هر بار نگریستن به برگ را دید:ی جزئیات توان روند مشاهدهدر تصاویر زیر می

 
ی برگ را ؛ بیشتر شکل کلنماییمزهای کمی را در آن مشاهده میکنیم، چیوقتی برای اولین بار به برگ نگاه می

 بینیم. می

 
کنیم، جزئیات بیشتری را در آن خواهیم دید. با اینکه برگ، همان برگ و وقتی به همان برگ در روز دوم نگاه می

 است!
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ئیات گردد، جزی برگ بیشتر می، هرچه تعداد دفعات مشاهدهکنیممشاهده میطور که در آخرین تصویر و همان

ذهنی  گر لذتساده انجام گیرد، تجربه آزمایشچنانچه این  شود!مان نمایان میبیشتری از برگ پیش چشمان

 آید. دست میبیشتر بهی برگ و دیدن جزئیات شویم. لذتی که پس از هربار مشاهدهمی

 

 فرآیند پرسش و پاسخ و کشف قواعد

شود؛ ولی درواقع اینگونه نیست. سوال، بدون شود، سوال در ظاهر به فراموشی سپرده میوقتی سوالی طرح می

 گردد و هرلحظه و هرجا در انتظار پاسخ است. به شکل زیرآنکه خبر داشته باشیم، تبدیل به تداعی غالب ذهن می

 نگاه کنید:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن دهد. حال، به توضیح هر یک از ایرا در پنج مرحله نشان می طرح سوال تا رسیدن به پاسخ فرآیند مدل باال       

 پردازیم. مراحل می

 ی اول، طرح سوال مرحله 

 دهی به آن در راستای دانیم پاسخکند که نمیمشغول می ی دوم، موضوعی ذهن را به خوددر مرحله

 .ایمپاسخ دادن به سوالی است که قبال طرح کرده

های پاسخهمهی مشترک نقطه  

قاعده، کلیت، مفهوم، فرضیه، )

 (نظریه، تئوری، اصل، و...

موضوعی ذهن را به خود مشغول 

دانیم پاسخ دهی به آن کند که نمیمی

در راستای پاسخ دادن به سوالی است 

 ایمکه قبال طرح کرده

1 

2 

مان نیز موضوعی ذهنی در این مرحله

کند که باز هم پاسخ را مشغول می

دادن به آن در راستای پاسخ دهی به 

 سوال اصلی است

5 

4 

3 
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 کند که باز هم پاسخ دادن به آن در راستای پاسخمان را مشغول میی سوم نیز موضوعی ذهندر مرحله 

مان به موضوع جدید آگاهی نداریم و به سوال اصلی است. در این مرحله هنوز هم از علت عالقه دادن

 است. اصلی دانیم که پاسخ دادن به آن در امتداد یافتن پاسخ به سوالهنوز نمی

 دهی به موضوعی که ذهن را مشغول خود داشته، پلی میان پاسخ ی چهارم پس ازنهایتا، در مرحله

 خورد.دهی به آن، و سوال اصلی میپاسخ

 گیرد و پاسخ نهایی سوال گرفته ها کنار هم قرار میی پاسخی مشترک همهو در آخرین مرحله، نقطه

تواند داشته باشد: قاعده، کلیت، مفهوم، فرضیه، نظریه، میها و عناوین مختلفی شود. پاسخی که ناممی

 تئوری، اصل، و...

طور ها طرح کردیم، ذهن بهاگر خاطرمان باشد گفتیم پس از اینکه سوالی از موضوعات مورد عالقه و دغدغه       

ه ا سوالش داشتاز هرآنچه که شباهتی ب ،های پیش روشود و پاسخش را در میان تداعیخودکار در جستجو می

است.  یزانگحیرتی چیزهای تش شد، مدام در حال تجربهعادگری گیرد. جالب اینکه ذهنی که پرسشباشد می

 ا آنب آنچه که در جهان کند، چون به همهتفاوت عبور نمیذهن جستجوگر دیگر از کنار چیزها به راحتی و بی

رسه درس و کتاب و مد برایشی جهان نگرد. تو گویی همهها میپایان از ایدهشود، به مانند منبعی بیرو میروبه

دم و مونس کند که کجا باشد و در حال انجام چه کاری است؛ هم! بنابراین، دیگر تفاوتی نمیگرددمیو دانشگاه 

 جهان است. 

ن برایش اکنوهم، اندنداشتهی که تاکنون هرگز اهمیتی اتشود از اینکه موضوعذهن جستجوگر در اعجاب می       

ها ه این توجهشود کتبدیل به سوال شده است. و وقتی چندین بار این اتفاق برایش تکرار شد، و باالخره متوجه می

 آمیخته به لذت ذهنیِ این حیرتِ هرگز ازکند و ها پیش طرح کرده، حیرت میسوالی است که از مدت خاطربه

ش ای پیش دیدگانن در پیچ و خمِ یافتن پاسخ یک سوال، روزنهاکنوکند. چرا که همنمیدمی سرشار قطع هم

کنار وجد، لذت ذهنی و  ای نگریستن به جهان یافته است. دری بروسعت نظرگشوده شده که از مجرای آن 

ان ظریف و نامرئی می گر ارتباطدارد. قواعدی که بیش از هر چیز نمایانحیرت، قدم در کشف قواعد جهان برمی

 جهان است.  امورِ

کنیم تا یکی از سواالتی که در فصل اول، بخش طرح سوال در ادامه، جهت محک زدن این مدل تالش می       

 . آوردیم را پاسخ بدهیم

 

 موسیقی و خاطرات آن روزها

 پرسشن ایم، ایانتخاب نموده فرآیند پرسش و پاسخ و کشف قواعدسوالی که برای به آزمون گذاردن مدل ذهنی 

 ؟شوددر ذهن تداعی می هاروز آن دادیم بشنویم، خاطراتای را که قبال گوش میچرا وقتی موسیقیت: اس
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. مثال وقتی در یک روز ایمبارها آن را تجربه کرده ی مای بسیاری است، چرا که همهاین سوال مورد عالقه       

 شودخش میپ نگیآهو اتفاقا کند؛ شویم و ناگاه راننده ضبط ماشین را روشن میشلوغ و پرکار سوار تاکسی می

کردیم در ذهن تداعی در لحظه برخی از خاطراتی که آن روزها تجربه می دادیم.که چند سال پیش گوش می

هم  برای لحظاتی دهد وندوه و شادی میعجیب و آمیخته به ا اسکه شلوغی روز جایش را به احسند. انگار شومی

ها که اتفاقا حال خوبی هم حتی ممکن است شبی از شبشویم. گذشته می ریزد و راهیِکه شده زمان درهم می

 خشپدادیم را ای گوش میمان رجوع کنیم و یکی از نواهای دلنشینی که در دورههاینداریم به آرشیو موسیقی

شویم و حتی ممکن است چند قطره اشک هم نوستالژیک می گر حسور خاطرات آن روزها، تجربه. با مرکنیم

 بریزیم و بگوییم: خوشا به همان روزها! 

 کردیم، تنها از آن لذتنوستالژیک را تجربه می بخشِلذتحال، هربار که حس آمیخته به اندوه و بااین       

 قریبا هرگزت بردیم و هرگز در پی آن نبودیم که در کنار لذت بردن از این حس، به چرایی آن بیندیشیم. یعنیمی

که چرا با گوش فرا دادن به آهنگی قدیمی بخشی از خاطرات آن روزها نیز در ذهن تداعی  ایمفکر نکردهبه این 

آیا ه مان را با خودمان روشن کنیم. به این فکر کنیم کنابراین، بهتر است یک بار برای همیشه تکلیفشود؟ بمی
نها هم از آ خواهیم همچون کودکی مظلوم خود را در اختیار احساسات و عواطف خود بگذاریم و یا اینکهتنها می

 .لذت ببریم و هم از علت و چرایی آنها مطلع شویم

ز کنیم. معلم کارگاه انام میی خالق ثبتدوست در کارگاه پرورش اندیشه یک ، به پیشنهادهمین روزها       

مان را انتخاب ها را شامل شود. همان لحظه سوالگوید و اینکه سوال بایستی عالئق و دغدغهگری میپرسش

 کنیم: می

 ؟!شوددر ذهن تداعی میدادیم بشنویم، خاطرات آن روزها ای را که قبال گوش میچرا وقتی موسیقی

دیل شود، ولی درواقع سوال تبطور که گفتیم، پس از طرح سوال، پرسش در ظاهر به فراموشی سپرده میهمان       

گردد. و در ادامه نیز های پیش رو به دنبال پاسخش میگردد و هر لحظه در میان تداعیذهن می به تداعی غالبِ

نها شویم پاسخی برای آمند میتنها عالقهکند که نهان را به خود جلب میمگفتیم، در آینده موضوعاتی توجه

مان اکنون حواسمان نداشت همکنیم که چرا موضوعی که تاکنون هرگز اهمیتی برایبیابیم، بلکه اصال تعجب می

فتن به گ در راستای پاسخکنیم، اگرچه برای آن پیدا میرا به خود جلب کرده است! و در نهایت، پاسخی که 

و کشف  فرآیند پرسش و پاسخل اصلی است، ولی از آن ناآگاهیم. حال ببینیم با توجه به الگوی ذهنی جواب سوا
          گردد. پذیر میچگونه پاسخ دادن به این سوال امکان قواعد

های وستیبدیل به دشوند. آشنایی برخی هم تکم باهم آشنا میها کمو بچه گرددسال تحصیلی جدید آغاز می       

راه، زنگ  شان، دربینیماست. هر روز باهم می کیانا و فائزهها، دوستی . اتفاقا یکی از این دوستیدگردابدی می

ه تنهاست. بینیم کرسه میجا باهم هستند. تا اینکه یک روز کیانا را در راه مدتفریح و در حیاط مدرسه، خالصه همه

پرسیم: فائزه کو! تا پیش از این بارها دوستان صمیمی را دیده بودیم که پرسیم؟ آری، از کیانا میاز او چه می
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نجکاو دیدیم و کرفتند. حتی بسیار هم اتفاق افتاده بود روزهایی که یکی را میآمدند و میدوتایی باهم می

یدیم کنجکاو فقط وقتی کیانا را دبار نهکرد. اینبار با همیشه فرق میاما، این شدیم که بپرسیم پس فالنی کو!می

بینیم، چرا وقتی دو دوست را که هرروز باهم میشدیم که فائزه کجاست، بلکه کال میل داشتیم از خود بپرسیم: 
مان جالب  برایو اصال !؟شویم که بپرسیم آن دیگری کوبینیم کنجکاو میوقتی یک بار یکی از آنها را تنها می

بار دانستن ولی اینشویم که بدانیم آن دیگری کجاست، چرا همیشه فقط کنجکاو میشود که شود؛ جالب میمی
م: کنیم پاسخی به این سوال بدهیم. مثال بگویی! حتی تالش میاست مان جالب شدهت این کنجکاوی هم برایعل

شویم م، به خاطر همین هم اگر یکی را ببینیم و دیگری را نه، کنجکاو میایچون هرروز کیانا و فائزه را باهم دیده

ایم هردو را شویم بدانیم آن یکی کجاست چون مثل همیشه انتظار داشتهکه بدانیم آن یکی کجاست. کنجکاو می

دن به آن اایم که پاسخ دباهم ببینیم. جالب است که این کنجکاوی، زمانی پدید آمده که قبال سوالی طرح کرده

از این موضوع آگاه نیستیم! ولی مگر چه شباهتی میان سوال اصلی  مان است، امادهی به سوال اصلیسخدر امتداد پا

چرا " لِدهی به سوابا سوال فائزه کجاست وجود دارد؟! و آیا پاسخ دادن به سوال فائزه کجاست، اندکی از پاسخ

  است؟! "شودویم، خاطرات آن روزها در ذهن تداعی میدادیم بشنای را که قبال گوش میوقتی موسیقی

 

همیشه باهم  که : چرا وقتی دو نفر راسوال

دیدیم، وقتی یک روز یکی از آن دو را تنها می

 پرسیم آن دیگری کو!؟ببینیم، می

 

 

 ای را که قبال: چرا وقتی موسیقیسوال اصلی

دادیم بشنویم، خاطرات آن روزها در گوش می

 شود؟میذهن تداعی 

 

دیدیم، : چون همیشه آن دو را باهم میپاسخ 

د آن بینیم، یاخاطر همین هم وقتی یکی را میبه

اش را افتیم و وقتی جای خالیدیگری می

 پرسیم: کجاست؟ کنیم، میاحساس می

 

تواند می "فائزه-کیانا"آیا پاسخ سوال : پاسخ
  اندکی از پاسخ سوال اصلی باشد!؟

ت؛ اما دهی به سوال اصلی اسدر راستای پاسخفائزه -کیاناجالب است که با وجودی که پاسخ دادن به سوال         

ی را دهی به سواالتش موضوعاتدانیم که ذهن برای پاسختر اینکه نمیفعال از این موضوع آگاهی نداریم. و جالب

شود، هم می مندنابراین، هم نسبت به آنها عالقهاند! بگیرد که تا پیش از این اصال برایش اهمیت نداشتههدف می

زودی برای سوال دهد شبیه پاسخی است که قرار است بهدهد، و هم پاسخی که به آنها میبه آنها پاسخ می

عجله  حال،زده است! بااینیک هم آگاه نیست؛ و تنها متعجب و حیرتاش بیابد! و در نهایت از علت هیچاصلی

 در راه است! یبیشتر هایشگفتینکنید، 

 ش رفته است: مان تا کجا پیحال ببینیم مدل ذهنی
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تجوی ست در جسبنابراین، ذهن که چندیسخ سوال اصلی هنوز تمام نشده است. حال، ماجرای یافتن پابااین       

که  ستهنگام عبور از مکانی روییاین روبه بار؛ و اینشودرو میهتری روبموضوع تازه پاسخ سوالش است، با

 های خلوتاتفاقی ناخوشایند را در آنجا تجربه کرده است. چند سال پیش وقتی از کنار یکی از خیابانها پیش سال

خاطر همین هم هروقت از کنار همان خیابان مورد آزار یک موتور سوار قرار گرفتیم. به کردیم،عبور می شهر

 یکردیم آن خاطرهشود. بااینکه هربار از آن مکان عبور میمان تداعی میاتفاق در ذهن ، آنکنیمگذر می

م بار هدرست است، اینکرد. ی دفعات قبل فرق میبار با همهگذشت، ولی اینمان میآزاردهنده از مقابل ذهن

مان ذهن هم در یبار اتفاق دیگری گذشته در ذهن تداعی شد و با تداعی شدنش باز هم ترسیدیم؛ ولی اینخاطره

را چمان را به خود مشغول کرد: ی آزاردهنده ترسیدیم، بلکه سوالی هم ذهنتنها با تداعی شدن آن خاطرهنه :افتاد

ی آزار دادن آن موتورسوار در ذهنم تداعی کنم خاطرهمیهربار از کنار این خیابان عبور 

 شود!؟می

کنیم به این سوال هم پاسخ دهیم. و باز ، تالش می«فائزه-کیانا»بار هم به مانند سوال جالب است که این       

مان است، ولی هنوز هم از آن دهی به سوال اصلیتر اینکه، اگرچه پاسخ دادن به این سوال در امتداد پاسخجالب

زار ی خیابان و آدهیم اینگونه است: از آنجا که خاطرهیهرحال، احتماال پاسخی که به این سوال مناآگاهیم! به

ی اطرهکنم، آن خشده است، بنابراین، هرگاه از کنار آن خیابان عبور می ترکیبدادن موتور سوار با یکدگر 

 . 1گرددزاردهنده در ذهنم تداعی میآ

                                                           
 تری به این سوال بدهند.تر و متنوعتوانند پاسخ مفصلخوانندگان می 1

دیدیم، چون همیشه آن دو را باهم می

خاطر همین هم وقتی یکی را به

افتیم و بینیم، یاد آن دیگری میمی

اش را احساس وقتی جای خالی

پرسیم: کجاست؟کنیم، میمی  

چرا وقتی دو نفر را همیشه باهم 

دیدیم، وقتی یک روز یکی می

از آن دو را تنها ببینیم، 

آن دیگری کو!؟ پرسیممی  

1 

2 
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 دهی به سوال اصلی انجام شده استسخای که تاکنون برای پاو ناآگاهانه های ذهنیحال بیاییم حاصل تالش       

 را ببینیم:

 

که همیشه باهم  چرا وقتی دو نفر را سوال:

دیدیم، وقتی یک روز یکی از آن دو را تنها می

 پرسیم آن دیگری کو!؟ببینیم، می

دیدیم، چون همیشه آن دو را باهم می پاسخ: 

بینیم، یاد آن خاطر همین هم وقتی یکی را میبه

اش را احساس جای خالی و چون تیمافدیگری می

 پرسیم: کجاست؟کنیم، میمی

 

ا وقتی از مکانی که قبال عبور چر سوال:

ام خاطراتی که هنگ ایم، دوباره گذر کنیم،کرده

 آوریم؟خاطر میایم را بهکردهعبور تجربه 

چون آن مکان و خاطراتش باهم ترکیب پاسخ:  

مکان،  اند و بنابراین هنگام عبور از آنشده

 گردد.خاطراتش در ذهن تداعی می

 

بال ای را که قچرا وقتی موسیقیسوال اصلی: 

دادیم بشنویم، خاطرات آن روزها در گوش می

 شود؟ذهن تداعی می

 

آزار " و سوال "فائزه-کیانا"آیا پاسخ سوال پاسخ:  
 توانند پاسخ سوال اصلی باشند!؟می "موتورسوار

همه، ااینشویم. بتر مینزدیک و نزدیک بودیم پاسخ سوالی که قبال مطرح کردهقدم به  آری، داریم قدم به       

نظیر آن است مهمتری هم این میان افتاده است. این اتفاق بی یابیم، بلکه اتفاقل اصلی دست میتنها به پاسخ سوانه

کرد که دیدنِ ی. چه کسی فکرش را مگرددمیپایان عظیم و بی مطالعاتی دیل به منبعتب مانرفته برایرفتهکه جهان 

اینک تبدیل به منبعی از ایده و الهام ی موتورسوار همی آزاردهندهطور خاطرههمیشگی کیانا و فائزه، و همین

مان کردیم که علت و چراییِ اتفاقات معمول و هرروزی بتوانند ذهنو اصال آیا تا پیش از این تصور می ؟شوند!

ی اینها را تنها و تنها مدیون یک کار ساده هستیم: سوال طرح کردن از عالئق و کنند؟ آری، همهرا مشغول خود 

در  خخود بدهیم، چون که یافتن پاس ها! سوال طرح کردنی که برای یافتن پاسخ آن نیاز نیست زحمتی بهدغدغه

ستیم؛ بلکه رو نیعمولی و تکراری روبهزین پس با جهان مافتد. ی زندگی و در هنگام انجام هر کاری اتفاق میمیانه

به این صورت که اگرچه در ظاهر  ی اجزای آن هستیم.در ورای آن شاهد ارتباطی عمیق و ناگسستنی میان همه

هایی فائزه و مثال آزار موتورسوار(، ولی در پسِ پشت آنها حلقه-تفاوتی میان امور وجود دارد )مانند مثال کیانا

تمام وجودمان غرقه در وجد  های ارتباط،از این حلقه ا کشف هریکب و در نهایت دارد. محکم از ارتباط وجود

 :انمبرویم به سراغ مدل ذهنیبدان دادیم! حال، « لذت ذهنی»گردد؛ همان که پیش از این عنوان و نشاط ذهنی می
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بل هایی که برای دو سوال قجا هم پاسخاصلی؛ اگرچه تا به همیندیگر چیزی نمانده تا یافتن پاسخ سوال        

علت  ی مهم این است که هنوز هم آگاه نیستیم از اینکهحال، مسئلهتواند پاسخ سوال اصلی باشد. بااینایم مییافته

ال طرح قبخاطر سوالی است که اند، بهمند شدن به موضوعاتی که تا پیش از این محلی از اعراب نداشتهعالقه

ایم. ی یافتن پاسخ سوال اصلی قرار گرفتهاند، و حال در آستانههای مورد نظر برداشته شدهایم. اما دیگر قدمکرده

از کنار  وتتفایکنیم و در راه بازهم چیزی که تا پیش از این بمان عبور میهمین روزهاست که از مسیر همیشگی

رویم. ای در فکر فرو میالملک! برای لحظهکارگاه نقاشی کمالکند: کردیم نظرمان را جلب میآن عبور می

ی این مغازه کنم؛ و بارها نیز تابلوهاست از کنار این کارگاه نقاشی عبور میگوییم: سالکنیم! با خود میتعجب می

را به خود معطوف کرده است؟ آری، باز هم ترکیب چیزهایی  ام؛ حال چه چیز آن جدید است که توجهمرا دیده

سرعت دو المک! در همین لحظه بهپرآوازه به نام کمال ه نقاشی با نقاشیبار ترکیبِ کارگابا یکدیگر؛ و این

هایی فائزه و آزار موتورسوار. و باز در کسری از ثانیه پاسخ-کند: مثال کیانامان عبور میموضوع قبلی از مقابل ذهن

طور گردد: وقتی فضای چیزهایی آگاهانه و یا بهکه برای آنها یافته بودیم با اندکی تغییر در ذهن تداعی می

نار بنابراین در کشود. رو شدن با یکی، آن دیگری در ذهن تداعی میناخودآگاه با هم ترکیب شوند، با روبه

های بیشتری هم در ذهن شکل ته شده، سوال و جوابالملک گذاشدهی به سوالِ چرا نام این کارگاه کمالپاسخ

 الملک ترکیب کرده است: اش را با فضای کمالگیرد. آری، صاحب مغازه فضای کارگاه نقاشیمی

در هر دو سوال، دو یا چند چیز با 

اند. بنابراین، وقتی دیگر همراه شدههم

یه کنیم، بقد میبه یکی از آنها برخور

آیند. )آیا این پاسخ خاطر میبه

 تواند جوابِ سوال اصلی باشد!؟(می

 که همیشه باهم چرا وقتی دو نفر را

دیدیم، وقتی یک روز یکی از می

آن  پرسیمنها ببینیم، میآن دو را ت

 !؟کجاست دیگری

1 

2 

چرا وقتی از مکانی که قبال عبور 

 ایم، دوباره گذر کنیم،کرده

خاطراتی که هنگام عبور تجربه 

 آوریم؟خاطر میایم را بهکرده

3 
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 الملک! کارگاه نقاشی + کمال

ت انتظار سهاشود، اتفاق مهمتری که مدتای که به راه افتاده به همین جا هم ختم نمیحال، طوفان فکریبااین       

ه از آنها ب ی یکیهای خود هستیم که ناگاه در میانهیم در راه است! در گرماگرم سوال و جوابکشیدمیآن را 

م بشنویم، دادیای را که قبال گوش میافتیم: چرا وقتی موسیقیطرح کرده بودیم می ها قبلیاد سوالی که مدت

ه، وکاوهای گذشت که باغروری آمیخته به اطمینان از کند شود! و اینجاستخاطرات آن روزها در ذهن تداعی می

قت که اند؛ بنابراین، هرودادم ترکیب شدهای که گوش میگوییم: فضای خاطرات آن روزها با فضای موسیقیمی

ل و ی سواو در نهایت در کنار همه گردد!در ذهن تداعی می های آن روزهاخاطرهشنوم، را می لودیآن م

 یابیم. خی کلی میها، پاسجواب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بینیی دید یا جهانروزنه

ی خود را در قالب سوالی دغدغههمه چیز از روزی آغاز شد که تصمیم گرفتیم یکی از موضوعات مورد عالقه و 

ه در ای ککردیم پاسخی در کار باشد؛ آنهم با روش سادهاصال باور نمی درابتدا نزد خود مطرح کنیم. اگرچه

تیم، همه مان قرار گرفی یافتن پاسخ سوالخالق آموخته بودیم. اما زمانی که در آستانه یکارگاه پرورش اندیشه

وقتی فضای چیزهایی آگاهانه و یا 

طور ناخودآگاه با هم ترکیب شوند، به

ز در نی ن دیگریآ تداعی شدن یکی،با 

 .شودذهن تداعی می

 که همیشه باهم چرا وقتی دو نفر را

دیدیم، وقتی یک روز یکی از می

آن  پرسیمنها ببینیم، میآن دو را ت

 !؟دیگری کجاست

1 

2 

چرا وقتی از مکانی که قبال عبور 

 ایم، دوباره گذر کنیم،کرده

خاطراتی که هنگام عبور تجربه 

 آوریم!؟خاطر میایم را بهکرده

5 

4 

3 
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ار کردیم و همه چیز انگان به این سو، دیگر از کنار چیزها به سادگی عبور نمیچیز طور دیگری شد. از آن زم

شی ی آزار موتورسوار و کارگاه نقا. از هرروز دیدن کیانا و فائزه گرفته تا خاطرهگرفتمیخود ای بهشکل تازه

. گذشتیممیتفاوت و بیمعمول هرروزی نبودند که از کنار آنها به سادگی  لک، همه و همه دیگر اتفاقاتالمکمال

 و با هربار ایده گرفتن از آنها،شدند. میپایان از ایده و الهام از آن زمان به این سو، چیزها تبدیل به منبعی بی

 باط ظریفِخاطر کشف ارت، و هم بهمانخاطر یافتن پاسخ سوالبه شدیم. لذتی که هممی نظیرگر لذتی بیتجربه

گرفت. تری به خود میرفتیم، جهان نیز شکل و شمایل تازهتر میمیان امور ظاهرا متفاوت بود. آری، هرچه پیش

ای که روز به روز بودیم. روزنه ای برای تماشای آن یافتهحال، جهان همان بود، و این ما بودیم که روزنهبااین

ز آن طوری که ابهشدیم. می وسعتِ نظربه چیزی به نام  اندک در مسیر مجهز شدنما نیز اندک شد وتر میفراخ

اسخ مان یافته بودیم، چیزهای بیشتری را هم معنا کنیم. گویا به پتوانستیم با پاسخی که برای سوال اصلیپس می

ده زمان نپرسیی آنها ادیگر سوالی درباره یسواالتی دست یافته بودیم که تا پیش از این هرگز نه خودمان و نه کس

 بود! 

حوصلگی مان شود، کسالت و بیبانکی منتظر بودیم تا نوبت یکار بار برای انجامی که یکرو، وقتازاین       

مان به انتظار تبدیل به لذت ذهنی شد. همین که مشغول نوشتن اطالعات مورد نظر در فیش بانکی بودیم، توجه

صلگی نبود، بلکه حوتنها خبری از کسالت و بییگر نهدجلب شد: بانک پاسارگاد!  فیش بانکی سربرگی نوشته

ه وجد را ب غ و آن صف طوالنیِ انتظار، جایششدیم. آری، آن روز شلومی گر لذت ذهنیی مقابل آن تجربهنقطه

 فتادیم: وقتیتازگی یافته بودیم اای که بهیاد پاسخ کلیی بانک پاسارگاد بهنوشته. با دیدن دادمیو نشاط ذهنی 

طور ناخودآگاه با هم ترکیب شوند، با تداعی شدن یکی، آن دیگری نیز در ذهن فضای چیزهایی آگاهانه و یا به

طور که استاد نقاشی نام کارگاهش را ای هم کردیم. باخود گفتیم؛ همانشود! و همان وقت مقایسهتداعی می

پس  ها!آ شوق گفتیم:. و در ادامه از شده است گذاریالمک گذاشته است، این بانک هم به نام پاسارگاد نامکمال

ک شی و هم موسسان بانابه این خاطر بوده است که هم استاد نق )ترکیب کردنِ فضاها( هاگذارینام هردوی این

های ریو مشت د، برای جلب مراجعینالملک و پاسارگاد در اذهان مردم دارنای که کمالبرجسته آشنا واز فضای نام

کند؛ نوبت مان میشویم کسی دارد صدایغرق این اکتشافات هستیم که یک مرتبه متوجه میبرند. بهره ب خود

 . شماست؛ امرتان را بفرمایید؛ با شما هستم! آری، مسئول باجه است

ای تنها کافیست آغاز کنیم. آغازی به سادگی مطرح کردن یک سوال آری؛ برای قرار گرفتن در چنین مرحله       

گیرد که دیگر مان چنان شاخ و برگ میاندک ذهنها. اندکطور دغدغهاز موضوعات مورد عالقه و همین

ها قرار طور که پس از مدتند. آنحوصلگی، خستگی و کسالت باقی نخواهد ماای برای تلف شدن در بیلحظه

خ به مسائل ی آن پاسوخم یافتن پاسخ سوال، به محض حاصل شدن پاسخی جاندار، از روزنهگرفتن در مسیر پرپیچ

کنند و در این ایم عبور میدست آوردهافکنیم. گویی موضوعات مشابه از غربال پاسخ سوالی که بهمشابه نظر می

ه به هایی کی پاسخحال، گذر مفاهیم از روزنهگیرد. بااینتری به خود میمنسجم گذر، جهان در نظرمان شکل
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با هربار نظاره کردن به موضوعات مشابه و  تنهانه صورت کهاینیابیم، مزیت دیگری هم دارند. بهآنها دست می

ی هم فراهم ، بلکه فرصت و مجالنشینیمتری را به نظاره میجهان منسجم ایمهایی که یافتهعبور آنها از غربال پاسخ

 ایم. هایی که تا پیش از این یافتهگردد برای اصالح و تکمیل پاسخمی

شود. همین روزهاست که به ی بانک پاسارگاد ختم نمیبه خاطره ذهنی ی وجد و نشاطهرحال، تجربهبه       

ی در ی اکتشاف موضوعات دیگرآستانه کنیم و دوباره و دوباره درموضوعات بیشتر و بیشتری هم برخورد می

نچه با اهای زیر توجه کنیم و به این بیندیشیم که چنگیریم. حال بیاییم به نمونهرو قرار میهای پیشمیان تداعی

 ای خواهیم داشت:ی ذهنیهریک از آنها مواجه شویم چه تجربه

 ورد. خمان میکردیم به مشاممیکنیم و بوی عطری که زمانی استفاده از مقابل آرایشگاهی عبور می

 افتیم که زمان استفاده از آن داشتیم. بنابراین، با استشمام بوی عطر، به یاد خاطراتی می

 لد گردد. روی جها معطوف میمان به جلد مجلهکنیم و توجهفروشی عبور میاز مقابل کیوسک روزنامه

 های معروف چاپ شده است.ها تصویر شخصیتمجله

  نسل  صفاریان خود را ازکنیم: ها برخورد میی یک کتاب تاریخی هستیم که به این جملهمطالعهدر حال

 دانستند.ساسانیان می

 گیریم به شیراز سفر کنیم. نرسیده به شهر شیراز اندکیها مشورت کردن، باالخره تصمیم میپس از مدت 

توضیح  یم. راهنمای سایت تاریخی مشغولها بنشیننگارهبه تماشای سنگ تا کنیممیدر نقش رستم توقف 

اینجا  گوید: درکند و میاشاره می قسمتیهایش به دادن مکان تاریخی است که ناگهان در میان صحبت

 ند. اهای هخامنشیان حکاکی کردهنگارههایشان را درست زیر سنگبینیم که ساسانیان حجاریمی

 موسیقی و تداعی شدن خاطراتبینیِ پاسخ سوالِ ی جهانز روزنهتوان موضوعات باال را ادرست است؛ می       

 مان است. مثال اگر به مباحث مربوط بهحال، اهمیت بیشتری هم پس از این معنی کردن متوجهمعنی کرد. بااین

یم؟ و اهای مهمی دست یافتهها به ایدههای معروف روی مجلهانسان مند باشیم، آیا با تماشای عکستبلیغات عالقه

م امکان ی که در دو مثال آخر گرفتییاهی تاریخ شده باشیم )!(، با ایدهیا آیا اگر برحسب اتفاق دانشجوی رشته

 ؟ 1ی بیشتری پیدا کنیمایم عالقهای که ناخواسته انتخاب کردهاین وجود دارد که نسبت به رشته

  

                                                           
وانند پس از یادگیری مباحث کارگاه به دروسی که در تآموزان میشود این است که چگونه دانشسوالی که غالبا پرسیده می       1

شان آموزان با یافتن پاسخ سواالتگوییم، ذهن دانشمند شوند؟ در پاسخ به این سوال مهم میمدرسه برای آنها قرار داده شده عالقه

های ابد؛ یعنی محتوای کتشان مطابقت نمایهای درسیتوانند با موضوعات کتابهایی که میگیرد. شاخ و برگشاخ و برگ می

 خورد.شان درهم گره میدرسی آنها زین پس با جستجوهای ذهنی
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 کاندیداتوری –فصل سوم: تداعی غالب 
مان شود تمام تالشهای سوم و چهارم این کتاب میی خالق که شامل فصلکارگاه پرورش اندیشه در محور دوم

پرورش  هکنیم ک قانعاذهان خوانندگان را  کنیم تاگیریم. تالش میکار میبهخوانندگان  اقنای ذهن جهت را در

شده است. اما شاید این سوال در ذهن  ارائه این کتابای است که در صفحات ساده هایی خالق از روشاندیشه

هن ذپاسخ ما به این سوال این است که  لت تمایل ما برای قانع کردن چیست؟خوانندگان مطرح گردد که اساسا ع
 . گاهی یابده نسبت به اهمیت و درستی آن آپذیرد کموثر می طور کامل ودر صورتی چیزی را به

 

        فضا

ه است؛ مشت بسته باال نگه داشت بینیم که دستش را باابان میی روز کنار خیفرض کنیم کسی را در روشنای

 !مان از دیدن این صحنه چیست؟برداشت

کن ای ممحال فرض کنیم همین صحنه را در محلی چون اداره، مدرسه و یا دانشگاه ببینیم، حال چه نتیجه       

 !است از دیدن آن بگیریم؟

ا با همان حالتی که دستش را مشت کرده و باال نگه داشته را در هنگام عبور از سی رکبیاییم فرض کنیم که        

 در تاریکی شب ببینیم؛ آنگاه چه؟! خلوت و ایکوچه

 تفاوت از کنار آن عبور کنیم. یا اینکهاصال متوجه شخص نشویم و یا کامال بی در مورد اول ممکن است       

برای رفتن به جایی تاکسی بگیرد. چرا که فضای خیابان و عبور و مرور خواهد شخص میآن تصور کنیم که 

 کند. در مورد دوم، ممکن است تصور کنیم شخص دیوانه استها احتماال همین تصور را در ذهن ایجاد میماشین

ها که ساعت از نیمه شب هم گذشته است، ! ولی در مورد آخر چه؟ شبی از شبو حتی پیش خود به او بخندیم

بینیم. در حین عبور از کوچه نمی در آن را کنیم که در آن لحظه جز خودمان عابر دیگریای عبور میاز کوچه
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کنیم چه ال فکر میحبینیم که دستش را باال گرفته؛ آنهم با مشت بسته! را می کسیسوتر، هستیم که چند متر آن

 مان نقش خواهد بست؟ تصوری در ذهن

شویم یکسان است: کسی که دستش را با مشت بسته رو میها با آن روبهی موقعیتدر همه ای کهصحنه آری،       

منتظر  شخص جا ممکن است تصور کنیمباال نگه داشته است؛ اما تصور ما در هریک از آنها متفاوت است. یک

کار جنایت با یک تاکسی است، جایی دیگر شخص را دیوانه بپنداریم، و در جایی هم احساس خطر کنیم از اینکه

 دنبال دارند. ایم! آری، فضاهای مختلف، تصورات مختلفی را بهرو شدهروبه

 

 ی آن با فضاو رابطه ذهن تداعی غالب

طور که از عنوانش . تداعی غالب هم همان1گرددشود که در ذهن مرور میتداعی به هر چیزی گفته میقبال گفتیم، 

صورت که همیشه اینها وزن و اثر بیشتری دارد. بهی تداعیشود که نسبت به بقیهای گفته میآید، به تداعیبرمی

 ها حضور دارد، تداعیموضوعات بسیاری در حال تداعی شدن در ذهن هستند، ولی آنکه بیشتر از سایر تداعی

  ها غلبه دارد.دیگر تداعیغالب است. گویی بر 

اطالعاتی را  آن چیزها هریک از گیریم،آنها قرار می معرض زمانی که در ودارند  در خودچیزهایی فضاها        

گیری دهند. بنابراین، پس از شکلرا شکل میتداعی غالب ذهن  کنند که مجموع آن اطالعاتبرانگیخته می

 ،فضا و به دنبال آن تداعی غالب ذهن . نتیجه اینکهشوندی آنها دیده میهوزنتداعی غالب، موضوعات از مجرا و ر

 . شویم دارندرو میدر نوع نگاه ما به چیزهای مختلفی که با آنها روبه انکارناپذیرینقش 

 

 کاندیداتوری -تداعی غالب 

 پردازیم:به آنها اشاره کردیم و تعریف کوتاه آنها می ای که تا اینجاه واژگان کلیدیابتدا ب

 گردد.شود که در ذهن مرور میبه هر چیزی گفته می: تداعی

ای که هریک اطالعات و یا مجموعه شودگفته می شویمی که با آنها مواجه میهایچیز یبه محیط و همه فضا: فضا

 ند. گردمی گیری تداعی غالب ذهنباعث شکلد و در نهایت نکناز اطالعات را در ذهن تداعی می

ها وزن عیی تدانسبت به بقیه گیرد وپس از قرارگیری در هر فضا شکل می ذهن تداعی غالب: ذهن تداعی غالب

 بنابراین؛ .ها حضور دارداز سایر تداعی و اثر بیشتری داشته و بیش

شوند در یک فضا بخشی از آنها برانگیخته می های بسیاری در ذهن حضور دارند که به محض قرار گرفتنتداعی

شوند. آنها نگریسته میچه و روزنهگردند و پس از آن موضوعات از دریگیری تداعی غالب ذهن میو باعث شکل

 پردازیم.کاندیداتوری می –تداعی غالب هایی به بحث راجع به حال به کمک مثال

                                                           
 بنگرید به فصل دوم 1
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س معلمی کال خاطر بیاوریم که درن مدرسه را بهبیاییم روزهایی از دوراکنیم؛ با مثالی بسیار آشنا آغاز می       

چیز  پچ کنانپچ ماندستیگیر و جدی حضور داشتیم. معلم مشغول درس دادن است و در همین حین بغلسخت

ن آی خود را کنترل کنیم! بعدا وقتی خارج از کالس توانیم خندهسختی میگوید. بهمان میداری در گوشخنده

م، تعجب کنیمان سر کالس و حین تدریس معلم گفته بود را برای کسی تعریف میدار را که دوستچیز خنده

ه تصور ست، آنقدرها هم کبینیم حق با اوکنیم می؟! خوب که فکر می«دار بودکجایش خنده» گوید:کند و میمی

کرد ام سر کالس برایم تعریف میدستیغلپرسیم؛ پس چرا وقتی بدار نبوده است. از خود مییم خندهکردمی

ر دطوری نباشد که معلم متوجه شود و دعوایم کند!  امکردم که خندهدم و حتی تالش میاینهمه یواشکی خندی

 !هبیرون از کالس ن دار بود وندهسر کالس خولی  ه،موضوع همان بود با وجودی که شویم از اینکهاعجاب می

شده، فضایی بوده که کالس نظر رسیدن موضوع در کالس درس میدار بهندهدرست است؛ آنچه که باعث خ

هم ترین چیزی که باعث بهبنابراین، کوچک گیر!معلمی سخت باایی جدی، درسی، درس داشته است: فض

آورد. ولی از آنجا که با خارج شدن از محیط میشود، واکنش خندیدن را به دنبال ریختگی این فضای رسمی می

 گیر نبودهس و قرار گرفتن در فضایی که در آنجا دیگر خبری از جدیت، رسمی بودن و حضور معلمی سختکال

 دار نخواهد بود.، آن موضوع دیگر خندهاست

ن، و بنابرای گرددخاطر قرار گرفتن در فضای کالس درس، جدیت و رسمی بودن تداعی غالب ذهن میبه       

ای با شوند. آری، با اصطالح تازهدار بودن میی خندهکاندیداریزند چیزهایی که به نوعی این فضا را در هم می

 با معنی آن بهتر آشنا خواهیم شد. آید هایی که در ادامه میرو شدیم که در مثالعنوان کاندیدا روبه

 فضا: کالس درس

 نتداعی غالب ذهن: جدیت و رسمی بود

 شوند.دار بودن میی خندهکاندیداریزند بنابراین، چیزهایی که به نوعی این فضا را در هم می

ای تاریکی خاطر فضکنیم. بهفرض کنیم شبی تاریک به تنهایی از میان داالنی از شمشادهای بلند عبور می       

کنیم که با تداعی غالب ترس چه گردد. حال به این فکر مان میتداعی غالب ذهن «ترس»شب و تنها بودن، 

ا ترس شنویم؛ بدهیم، صدایی میمیطور که به راه خود ادامه بینیم. همینبینیم و آنها را چگونه میچیزهایی می

خاطر خشی که شنیده بودیم بهنگریم؛ آری صدای خشمان میکنیم. ناگهان به زیر پایمنبع صدا را جستجو می

ه به راه کنیم. همین کشویم و نفسی تازه میوی آنها عبور کرده بودیم. آسوده میهای خشکی بوده که از ربرگ

 گیرد و برای رهاییبینیم. باز هم ترس وجودمان را فرامیدهیم، از البالی درختان شمشاد نوری میخود ادامه می

شویم یکنیم از اینکه متوجه مگردد و نفسی تازه میمان آسوده میکنیم. باز هم خیالمنبع نور را جستجو می ،از آن

ی هحال با توجه به قاعد ای دور قرار دارد.ای است که در فاصلهخاطر تنها چراغ روشنایینوری که دیده بودیم به

 کنیم:معنی می را کاندیداتوری مثال باال –تداعی غالب 

 فضا: داالنی از درختان بلند شمشاد، تاریکی شب، و تنهابودن
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 : ترستداعی غالب ذهن

خورد، کاندیدای چیزهای ترسناک ها و نوری که از البالی شمشادها به چشم میخش برگبنابراین، خش

مان ترس شوند. حال فرض کنیم از همان مکان در روشنایی روز عبور کنیم. آیا باز هم تداعی غالب ذهنمی

؟ اصال شوندن میکاندیدای ترسناک بودخش برگ خواهد بود؟ و آیا به مانند تاریکی شب چیزهایی چون خش

 متوجه آنها خواهیم شد؟ بنابراین؛ های خشک عبور کنیمگر از روی برگآیا ا

 یم!...کند که چه چیز را ببینیم و چگونه ببینتعیین می دنبال آن تداعی غالب ذهنو به فضا

شما  یهای بعدی را بر عهدهدن به مثالدهیم و پاسخ داهای زیر فکر کنیم. پاسخ مثال اول را ما میثالحال به م

 گذاریم.ی گرامی میخواننده

. حال با اعصابی بهم ریخته و حالی آشفته از ایمبحث و مشاجره داشته برادرمان بر سر موضوعی حسابیبا        

ی تاکسی گر رانندهمانند روزهای قبل خواهیم دید؟ مثال اها را بهکنیم رفتار آدمشویم. آیا تصور میخانه خارج می

مان را با حالتی کنیم باقی پولبینیم و یا فکر میمان را داد، رفتار او را معمولی میی کرایهمثل همیشه با عجله بقیه

 بندیم؟محکم میهم را  شی اعتراض درب ماشینداده است و به نشانه نامحترمانه

 فضا: بحث و مشاجره

 دیتداعی غالب ذهن: آشفتگی و اعصاب خور

ه کاندیدای رفتار نادرست و نامحترمان ی پس دادن کرایه تاکسی؛؛مانند نحوه بنابراین؛ چیزهای معمول و هرروزی

 گردند.می

ران مان را خوب کوتاه نکرده است. با نگاه عابکنیم آرایشگر موهایایم و تصور میتازه از آرایشگاه برگشته       

 دهد.آزارمان میشان شویم، نگاهرو میکه روبه

 فضا: 

 تداعی غالب ذهن: 

 بنابراین؛ 

یم. وران میپوشیم و به خیابایم. آنها را میایم و یک دست لباس شیک خریدهفروشی رفتهبه تازگی به لباس       

 ی جدیدمان شده است.کنیم مجذوب تیپ و قیافهکند، تصور میمان میهرکسی که نگاه

 فضا: 

 تداعی غالب ذهن:

 ابراین؛بن

ارشی روی ایم که خگیریم به دامان طبیعت برویم. در کنار درختان نشستهیک روز خنک بهاری تصمیم می       

 مان رفته است.ای زیر لباسکنیم حشرهکنیم. تصور میمان احساس میپوست

 فضا:
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 تداعی غالب ذهن:

 بنابراین؛

 

 کاندیداتوری و فرآیند پرسش و پاسخ –تداعی غالب 

ی تداعی غالب و کاندیداتوری اگر خوب توجه کنیم خواهیم دید که در زندگی به صورت همیشگی با قاعده

کفش دیکی این نزپرسیم: رو هستیم. برای نمونه تصور کنیم بنا داریم یک جفت کفش بخریم، از خود میروبه

کنیم عجب میبینیم! تفروشی مییک کفش ،هر چند متررویم فروشی کجاست؟ جالب اینکه وقتی به خیابان می

یم. را از خود نپرسیده بود درست است، چون تاکنون این سوال شان؟!پرسیم چرا تاکنون ندیده بودمو از خود می

 های زیر توجه کنیم:به نمونهحال 

ها آدم اهگکاری کرده است، نمان را به خوبی کوتاه نکرده و اصطالحا خرابکنیم آرایشگر موهایاگر تصور 

 باشد مان را خراب کردهآرایشگر موهای ممکن است کند. یعنی، نسبت به این تصور کهمان را تقویت میفرض

 شود.مان مییهای سایرین کاندیدای زشت کوتاه شدن مدل موهاشویم. چرا که نگاهمی مطمئن

مان ان نگاهبسیار شیک و زیبا هستند، وقتی دیگرایم تازگی خریدههایی که بهو باز اگر تصور کنیم که لباس       

زیبا بودن  راین، نگاه دیگران کاندیدایکنند. بنابمان توجه میهایکنیم دارند به زیبایی لباسکنند، تصور میمی

 .گرددمان میتیپ شدنخوشو  هالباس

ن احساس کنیم، تصور خواهیم مای آخر، اگر روزی در دامان طبیعت خارشی سطحی روی بدنو در نمونه       

مان رفته است. چون یکی از چیزهایی که همیشه با فضای طبیعت گره خورده، حضور ای زیر لباسکرد که حشره

 شود.مان میای روی بدنهر خارشی کاندیدای وجود حشرهبنابراین،  .حشرات است

 بینیم:های باال میامی نمونهکاندیداتوری را در تم –ی تداعی غالب نقش قاعدهبنابراین؛        

 د؛شومی ، کاندیدای زشت کوتاه شدن موهاهاستآدم رو که نگاههای پیشدر مثال آرایشگاه، تداعی

 ست؛ا تیپ و زیبا شدنست، کاندیدای خوشهارو که باز هم نگاه آدمهای پیشهای نو، تداعیی لباسدر نمونه

 . ای روی بدن است، کاندیدای وجود حشرههای پوستی هستندخارشرو که های پیشو در مثال طبیعت، تداعی

گیری های باال به مانند سوالی هستند که پس از شکلتوان تصور کرد که هریک از نمونهبنابراین، آیا می       

   گیرند:رو میهای پیشمیان تداعی شان را ازپاسخ

 گیرد: آیا آرایشگر موهایم را خراب کرده است؟چنین در ذهن شکل میدر مثال آرایشگاه، سوالی این

 د؟ام زیبا هستنهایی که خریدههای نو ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شده باشد: آیا لباسی لباسدر نمونه

 ه است؟ای زیر لباسم رفتخاطر این است که حشرهکنم بهو در مثال طبیعت: آیا خارشی که روی بدنم احساس می

شود که پس از طور ناخودآگاه سوالی در ذهن ایجاد میهای باال بهکنیم، در مثالطور که مالحظه میهمان       

 گیرند. و به تعبیری دیگر:چیزها در مقام پاسخ قرار می ،آن
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 چهرو هرآنهای پیشعیگردد و پس از آن از میان تداتداعی غالب ذهن می تبدیل به سوال

الی در میان سو ستبنابراین؛ تنها کافی گردد.اندیدای پاسخ میداشت، ک جواب سوال شباهتی با

 باشد...       

ی دهت همیشگی با قاعدر زندگی به صور ،کاندیداتوری گفتیم –در ابتدای بحث راجع به تداعی غالب        

طور معمول و کاندیداتوری به –رو هستیم. اما اگر ماجرای تداعی غالب کاندیداتوری روبه -تداعی غالب 

طور که در ابتدای این فصل گفتیم، ذهن برای همانهمیشگی در زندگی حضور دارد، پس چرا به آن پرداختیم؟ 

پذیرفتن چیزها نیازمند قانع شدن است و مباحث این فصل )و همچنین فصل آینده( هم دقیقا همین هدف را دنبال 

علم و آگاهی، آگاهی از خود و یا اصطالحا خودآگاهی است. بنابراین، این مهمی از  بخشدانیم که . میکنندمی

گاهی های خودآکاندیداتوری گذاشتیم، قطعا یکی از نمونه –عملکرد طبیعی ذهن که ما نام آن را تداعی غالب 

 طور طبیعی با فرآیندهای معمول و همیشگی خود روزگار را سپریها بهی انساناست. درست است که همه

  ری ببریمی بیشتبهره های وجودی خودو توانایی هاظرفیت توانیم اززمانی می تنهاکنند، ولی می

 شانقویتآگاهانه از آنها استفاده کنیم و حتی به ت صورتتوانیم بهآنگاه می .که نسبت به آنها آگاهی یابیم

 –ی غالب ی تداع. دقیقا مانند آگاهی یافتن از قاعدهمند شویمو در مسیر زندگی بهتر از آنها بهره بپردازیم نیز

ه با توجه مان را به خود مشغول کند، بلکشویم تا سوالی به صورت طبیعی ذهنکاندیداتوری! از این پس منتظر نمی

عالئق و  . سواالتی ازکنیمصورت آگاهانه سواالتی طرح میای که از این فرآیند طبیعی یافتیم، بهبه آگاهی

 .د بودنهایی درکار خواهزودی پاسخآنهم با این اطمینان و پشتوانه که به ها؛هدغدغ
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 تداعی   –میل  –فصل چهارم: تداعی 
 یتطور، اطالعافصل حاضر نیز به مانند فصل سوم، در جهت اقنای ذهن خوانندگان تدوین گردیده است. همین

-ای با عنوان تداعیدهد. برای این منظور، اقدام به ساختن قاعدهدست میراجع به بخش مهمی از عملکرد ذهن به

 کنیم.آغاز می ساده این بحث، با آزمایشیبرای پرداختن به تداعی نمودیم.  -میل

 

 آزمایش کاشی

، نآخواهیم به محض شنیدن شرکت کنندگان می گوییم و ازای را میی خالق واژهدر کارگاه پرورش اندیشه

ی گرامی نیز همین شود را بر زبان بیاورند. حال، از شما خوانندهشان تداعی میای که در ذهناولین کلمه

شرکت ی از برخ. گردد را بیان کنیدتان متبادر میبه ذهن کاشیای که با شنیدن کلمه: اولین درخواست را داریم

  کاشی کلمات زیر را گفتند: یکلمه پس از شنیدن هاکارگاه کنندگان یکی از

 انه!ها، قطره، کاشی آبی، خ، ماهی قرمز، برف کوبیده، مسجد، حمام، شکسته، نقشِ جهان، کاشانیدیوار، کاشان

 کند تداعی دوم است:ی کاشی است و آنچه با شنیدن کاشی به ذهن خطور میدرواقع، تداعی اول واژه

 

 تداعی دوم تداعی اول

 کاشان کاشی

 دیوار کاشی

 ماهی قرمز کاشی

 برفِ کوبیده کاشی

 مسجد کاشی
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اشی ی ککنیم تداعی اول برای همه یکسان است: کاشی. اما با اینکه همه واژهگونه که مشاهده میآری؛ همان       

 ، ماهی قرمز، و... آیا ایندیوار، کاشانیکسان نبود:  کردشان خطور را شنیدند، ولی آنچه با شنیدن آن به ذهن

که ممکن  ی کلماتیی کاشی، از میان همهیدن کلمهو سوال دیگر اینکه چرا با شن نامشابه بودن معنی خاصی دارد؟

ی ی گرامی به علت این عدم یکسانتا شما خواننده خاطر آمد؟به اول خاطر بیاید فقط آنکه گفته شداست به

ی تداعی کنیم با توجه به آزمایش کاشی، ارکانِ قاعدهکنیم و تالش میاندیشید، ما نیز از فرصت استفاده میمی

 اعی را توضیح دهیم.تد –میل  –

 

 تداعی –میل  –ی تداعی ارکان قاعده

آیندها ی این فررا تبیین کرد. از جمله های مهمتوان برخی از فرآیندتداعی، می –میل  –ی تداعی ی قاعدهاز روزنه

اندیشیم، صورت که وقتی به موضوعی میاینبه. نمودهای ذهنی اشاره توان به فرآیند اندیشیدن و توالی تداعیمی

ای میان آنها وجود دارد. حتی وقتی که کسی گردد که اساسا رابطهدنبال آن موضوع دیگری در ذهن تداعی میبه

! بنابراین، با توجه به آزمایش کاشی، تداعی یا تداعی اول در اینجا کاشان، و پس از آن بگوییم کاشیبگوید 

  باشد.کند کاشان میو تداعی یا تداعی دوم که پس از آن به ذهن خطور میست ی کاشیواژه

ر ی کاشی به ذهن خطواما چرا کاشان؟ چه ارتباطی میان کاشی و کاشان وجود دارد که پس از شنیدن کلمه       

میان  کههایی بنابراین، یکی از رابطهوجود دارد.  شباهتی کاشی و کاشان ؟ درست است، میان واژهکندمی

 های ذهنی وجود دارد، شباهت است.تداعی

! اما اگر اردیوی کاشی گفت: رویم؛ شرکت کننده دیگر پس از شنیدن کلمهحال به سراغ پاسخ بعدی می       

د ندارد. بنابراین، وجو بینیم که میان کاشی و دیوار شباهتیمی قبلی آن راتبیین کنیم، یرابطهبخواهیم براساس 

یوار طور گفت که از آنجایی که کاشی را غالبا بر روی دتوان اینی دیگری بود. درواقع، میدنبال رابطهبایستی به

ممکن  شود،شنیده می ی کاشیکلمه وقتیاند. حال کنیم، پس فضای کاشی و دیوار باهم ترکیب شدهمشاهده می

بنابراین،  .است ترکیبِ فضای میان کاشی و کاشان بنابراین، رابطهگردد. تداعی ی دیوار در ذهن کلمه است

 حمام کاشی

 شکسته کاشی

 نقش جهان کاشی

 هاکاشانی کاشی

 قطره کاشی

 کاشی آبی کاشی

 خانه کاشی
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ی تری به قاعدهی ویژهگونهحال به .1های ذهنی وجود دارد، ترکیب فضا استی دیگری که میان تداعیرابطه

 تداعی، تشکیل شده است از:-میل-. تداعیپردازیمتداعی می-میل-تداعی

 تداعی یا تداعی اول 

 ع است: نو دو، که میل 

 میل شباهت

 میلِ ترکیب فضا

 تداعی یا تداعی دوم 

ط به تواند از محیآید. تداعی اول میابتدا می شود که درمحرکی گفته می هر : تداعی یا تداعی اول، بهتداعی

 یک مرور ذهنی باشد.  اساسا در گردد و یاذهن متبا

 دو نوع است: میل شباهت و میل ترکیب فضا. شود که بری میان دو تداعی میل گفته می: به رابطهمیل

ی طور که در مثال کاشی دیدیم، اگر تداعی اول کاشی باشد و تداعی دوم کاشان، رابطه: همانمیل شباهت

-اشیکای بر اساس شباهتِ میان دو تداعی است. میان این دو تداعی میل شباهت است. بنابراین، میل شباهت رابطه

   مجری، و نظایر اینها.-دانشمند، اجرا-کاتب، دانش-گلدان، کتاب-کاشان، گل

طور که در مثال کاشی دیدیم، اگر تداعی اول کاشی و تداعی دوم دیوار باشد، : و باز همانمیل ترکیب فضا

ا هم ترکیب ب وجود دارد، میل ترکیب فضا است. بنابراین، وقتی فضای چیزهایی ای که میان این دو تداعیرابطه

 . شودتداعی می نیز در ذهنتداعی شدن یکی، آن دیگری  ضشوند، به مح

 

  تعلق خاطر

از میان تمامی  ی کاشیخاطر بیاورید. حال سوال؛ چرا با شنیدن کلمهای که با شنیدن کاشی بیان کردید را بهکلمه

یکی  خاطر آوردید؟ برای نمونه چرا پاسخای که گفتید را بهکلمهخاطر بیاورید، ابتدا هایی که ممکن بود بهواژه

فکر »بود؟ اتفاقا وقتی از او این سوال را پرسیدیم گفت: کاشان ی کاشی، از شرکت کنندگان پس از شنیدن کلمه

دن نیشی دیگری که با خواستیم تا چند کلمه اودر ادامه از ! «امچون به تازگی به شهر کاشان سفر کردهکنم 

خان، هایی که گفت اینها بودند: نقش،کاشانی، مسجد، ارگ کریمورد را بگوید. کلمهآیخاطر می کاشی بهکلمه

 کاشی فروش، حمام، ساده، و...

دیگری نیز هستند که هم با کاشی مشابهت دارند ؛مانند کاشانی و کنیم کلمات می طور که مالحظههمان       

ی ، حمام؛ اما تنها کلمهمانند نقش، مسجدا فضای کاشی ترکیب شده است ؛شان بکاشی فروش؛ و هم فضای

                                                           
د شود. ماننی تضاد است که در کتاب حاضر به آن پرداخته نمیهای ذهنی وجود دارد، رابطهی دیگری که میان تداعیرابطه 1

 ی روز در ذهن تداعی گردد.واژه ی شب باشد و پس از آنزمانی که تداعی اول کلمه
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شان ترکیب شده ی کلماتی که با کاشان تشابه داشتند و یا فضایکاشان به ذهن متبادر شد. بنابراین، از میان همه

 !داشته است؛ تعلق خاطری بر مبنای آخرین تجربه تعلق خاطربود گفت کاشان، چون نسبت به آن 

بنابراین، درست است که به محض مواجهه با یک تداعی، چیزهای بسیاری ممکن است پس از آن تداعی        

آید که نسبت به آن تعلق خاطری وجود داشته باشد. به بیان دیگر، چیزهای خاطر میگردد، ولی تنها چیزی به

کند که نسبت ذهن تنها به سویی میل میبسیاری با تداعی اول مشابهت دارند و یا فضایشان ترکیب شده است، اما 

 به آن تعلق خاطر داشته باشد. 

ها را به سوی خود رهنمون ست که به نوعی در ذهن برجسته است و تداعیت، تعلق خاطر آن چیزیدر نهای       

 کند. برخی از مهمترین تعلق خاطرهای ذهن عبارتند از:می

 ی عشق و دوست داشتنتعلق خاطری بر پایه

 ی آخرین اتفاقتعلق خاطری بر پایه

 ی تکرارتعلق خاطری بر پایه

 ترسحس ی تعلق خاطری بر پایه

 نفرتحس ی تعلق خاطری بر پایه

 حس برتری جویی یتعلق خاطری بر پایه

 نگرانی و اضطراب حس یتعلق خاطری بر پایه

 ی کسالتتعلق خاطری بر پایه

 ی سوالتعلق خاطری بر پایه
 

 های ذهنیینوشتن تداع

–ی تداعیخواهیم که برای درک بیشتر نسبت به قاعدهی خالق از شرکت کنندگان میدر کارگاه پرورش اندیشه

در حضور  چیزهایی که از زمان خواهیمدرپی خود را بنویسند. از آنها میداعی، چند تداعی ذهنی پیت–میل

 اند را بیابند. هایی که نوشتهخواهیم که ارتباط میان تداعیاند را یادداشت کنند. سپس از آنها میکارگاه اندیشیده

 تداعی اول کدام است؟

 تداعی دوم کدام است؟

 میل را تشخیص دهند؛ آیا میل شباهت است و یا ترکیب فضا؟

 ای است؟تعلق خاطر بر چه پایه

خواهیم؛ چند اندیشه و یا تداعی ذهنی خود را بنویسید و سپس ی گرامی نیز همین را میدهحال، از شما خوانن       

 ی میان آنها را بیابید.تالش کنید رابطه
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 تعلق خاطر و فرآیند پرسش و پاسخ

ایی های پیش رو چیزهشود تا از میان تداعیکنیم ذهن در جستجو میدرست از زمانی که سوالی نزد خود مطرح می

رو پیش هایچرا که سوال تعلق خاطری ایجاد کرده و زین پس در مواجهه با تداعیبد که پاسخ سوالش باشد. بیا

به یاد سوالش بیندازد، ، آنچه ذهن را 1طور که قبال نیز گفتیمآورد، سوال است. و همانخاطر میآنچه را که به

 پاسخ است. 

 تداعی )شباهت یا ترکیب فضا(میل  تداعی

 سوال ی سوالتعلق خاطری بر پایه شودرو میذهن با آن روبهچیزی که 

      

 علت؛ اما بهیاد بیاوریمشویم ممکن است چیزهای بسیاری را بهرو مواجه میهای پیشبنابراین، زمانی که با تداعی  

ت یجاد کرده اسچرا که سوال تعلق خاطری در ذهن اآید. خاطر میایم، تنها سوال بهسوالی که قبال طرح کرده

 ی سوال!کند: تعلق خاطری بر پایهها را به سمت خود هدایت میکه تداعی

در ادامه به ذکر مثال میزعسلی خواهیم پرداخت که با توجه به آن درک بهتری نسبت به تعلق خاطر و فرآیند        

 پرسش و پاسخ بیابیم.

 

 میز عسلی

هایی زیبا، هایی که به نقشوجود دارد. میزعسلی ار آنها نیز میزعسلیو کن ،ها مبل و صندلیامروزه در بیشتر خانه

 اند.مزین گشته مخصوصا در قسمت پایه

                                                           
 بنگرید به فصل دوم 1
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 پا و کنیم شباهتی باافتیم؟ آیا فکر نمیاد چه میینگاه کنیم. به در شکل باال های این سه میزعسلی زیبابه پایه       

طور فرض کرد که صاحب یک توان اینمی سم چارپایان دارد؟ چارپایانی چون گاو و سگ و بز و گوزن و ...

هایش طرح جدیدی برای آنها ابداع کند. درواقع سوالی کارگاه نجاری، قصد داشته برای فروش بیشتر میزعسلی

فروش ابداع کنم که بتوانم آنها را بهتر بهی میزهای عسلی توانم برای پایهنزد خود مطرح کرده است: چه طرحی می

افتاده  رو به یاد پرسش خودهای پیشوحش رفته است، در میان تداعیبرسانم؟ پس از طرح سوال، زمانی که به باغ

م اند. بنابراین، به محض تماشای سوحش بودهروی وی سم حیواناتی بوده است که در باغهای پیشاست. تداعی

خاطر بیاورد، به یاد سوالی که چندی پیش طرح کرده بود ی چیزهایی که ممکن بوده بهان همهچارپایان، از می

 طور که در باال اشاره شد، تعلق خاطری که داشته او را به سمت سوال هدایت کرده است.افتاد. چرا که همان

 وحشچارپایان باغ پای: تداعی اول

 ی میزعسلی(پایه: میل شباهت )شباهت میان پای چارپایان و میل

 ی سوالتعلق خاطری بر پایه: تعلق خاطر

 رسانم؟فروش بی میزهای عسلی ابداع کنم که بتوانم آنها را بهتر بهتوانم برای پایه: چه طرحی میتداعی دوم
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 رفتارها  رمزگشایی از منشای خالق و اندیشهفصل پنجم: 
ست ی خالق و رسیدن به پاسخ سواالت اسر راه پرورش اندیشه بر کهدر فصل پنجم و ششم این کتاب به موانعی 

لی رفتار ی کی خواهد بود. به این صورت که در ابتدا قاعدهپردازیم. در این فصل تمرکزمان اساسا بر موانع ذهنمی

ز به در ادامه نیگوییم و سپس دو نوع رفتار را شرح خواهیم داد: رفتارهای آگاهانه و رفتارهای ناآگاهانه. و را می

 پردازیم.می های مانع ذهنی مواجهه با تداعیو شیوه اهمیت رمزگشایی از رفتارهای ناآگاهانه

 

 ی رفتارهاقاعده

چه که بناست در عالم واقع به وقوع نست و اساسا هرآرفتارها ذهن آدمی یدانیم منشا و سرچشمهطور که میهمان 

 به محض مواجهه با چیزی، چیز دیگریتوان گفت؛ طوری که میبه گیرد.میبپیوندد، مقدماتش در ذهن شکل 
  .دهیمی آن از خود واکنش نشان میشود که در اثر فضای برانگیخته شدهدر ذهن تداعی می

که در فصل  طوری رفتارها بایستی منشا آنها را جستجو و تفحص کنیم. همانبنابراین، برای آگاهی از ریشه       

ی این هتوان برای تبیین بسیاری از فرآیندها کمک گرفت. از جملتداعی می-میل-از تداعی ،گذشته گفتیم

سیاری از رفتارها ب یریشه توان ازمیتداعی، -میل-ی تداعیاست. بنابراین، با توجه به قاعده فرآیندها، فرایند رفتار

 ی رفتار به شرح زیر است:رمزگشایی نمود. قاعده

 

 رفتار تداعی میل تداعی

 

در بحث رفتار بیش از هر چیز تواند مرور ذهنی باشد، ولی تداعی اول اگرچه تداعی یا تداعی اول می: تداعی

 گردد.با شرایط به ذهن متبادر می رو شدنروبهخارج از ذهن است. محرکی که از محیط و در هنگام  محرک
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 تواند شباهت و یا ترکیب فضا باشد. فصل گذشته می تعریف به مانند میل: میل

. یعنی، از میان استها گفتیم ی توالی اندیشهتعلق خاطر نیز به مانند آنچه در فصل گذشته درباره :تعلق خاطر

ه آن تعلق ذهن نسبت به چاند، تنها آنهستند و یا ترکیب شده مشابه )محرک( هایی که با تداعی اولتداعیتمامی 

 گردد.دارد تداعی می خاطر

 ی رفتار است و در نوع و کیفیت رفتاری که به آن مرتکبتداعی یا تداعی دوم، مهمترین بخش قاعده: تداعی

ها یکسان است، ولی نوع ی انسانشویم نقش اساسی دارد. اگرچه تداعی اول و یا محرک خارجی برای همهمی

ها تواند متفاوت باشد. به این خاطر که انساندهند میمی رفتاری که افراد در مقابل یک محرک از خود نشان

یزهایی ی چتداعی دوم شامل همهطور کلی، متفاوتی دارند. به هایو دریافت معموال از یک واقعه تجربیات

 به ابو سبب ارتک شوندی مواجهه با یک محرک در ذهن برانگیخته میشود که در لحظهمی

. درواقع، رفتار اشخاص در برابر محرکی یکسان متفاوت است، چون اطالعاتی که در گردندیک رفتار می

 گردد متفاوت است. شان برانگیخته میرو شدن با یک موقعیت در ذهنی روبهلحظه

هایی که لالعمواکنش هستند. عکسهایی است که نیازمند نوعی محصول نهایی مواجهه با موقعیترفتار : رفتار

چون محبت و عالقه، ابراز خشم و نفرت گرفته تا انواع تعامالت شخصی و هم احساسی هرگونه دادنشامل نشان 

 پردازیم.میم تداعی دو با توجه به ها،بندی کلی از رفتاریک تقسیم . در ادامه بهشودمی اجتماعی

 

 بندی کلی رفتار )آگاهانه و ناآگاهانه(تقسیم

ا یک رو شدن بی روبهباشد، بایستی به نوع اطالعاتی که در لحظهاگر هدف جستجوی ریشه و منشا رفتارها 

داشته  هادر رفتار بندیبرای این منظور، ابتدا بهتر است یک تقسیم شوند توجه نمود.موقعیت در ذهن برانگیخته می

از برخی  کنیم آگاهیم ودانیم این است که از علت برخی از رفتارهایی که به آنها مبادرت میباشیم. آنچه که می

  تقسیم نمود: انهآگاهناو  آگاهانهی توان رفتارها را به دو دستهمی بندی کلیبخشآگاهی نداریم. بنابراین در یک 

 رفتارهای آگاهانه

که به  ای است که وقتیگوییم که از علت انجام آنها آگاهی داریم. این آگاهی به گونهبه رفتارهایی آگاهانه می

 ستندهطور که گفتیم، تداعی دوم اطالعاتی را تشخیص دهیم. و همان توانیم آنکنیم، میدوم رجوع میتداعی 

  د. بنابراین؛شونیک رفتار می به سبب ارتکاب شوند وکه هنگام مواجهه با یک موقعیت در ذهن برانگیخته می

 

 تداعی میل تداعی

اطالعاتی که قابل 

 تشخیص و معاینه باشند

 رفتار
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 رفتارهای ناآگاهانه

ی مقابل رفتارهای آگاهانه، رفتارهایی هستند که اساسا از منشا آنها آگاهی نداریم. درواقع، وقتی به تداعی نقطه

ا شوند رمی ناآگاهانهتوانیم اطالعاتی که در ذهن حضور دارند و باعث بروز رفتار کنیم نمیدوم مراجعه می

 تشخیص دهیم. بنابراین؛

 

 تداعی میل تداعی

 یدر لحظهاطالعاتی که 

ارتکاب به رفتاری در 

ذهن حضور دارند و نقش 

خود  را  نیز  در نوع 

د یابرفتاری که بروز می

جود با و کنند، ولیایفا می

ت نسب توجه به تداعی دوم

 به آنها آگاهی نداریم.

 رفتار

 

 ت.شا آنها ناآگاهانه اسهستیم که مبنا و من موانع ذهنیپوشی از ی خالق نیازمند پردهبرای پرورش اندیشه       

برای  ند.کنگری و رفتارهای خالقانه سد میطور ناخودآگاه مجراهای ذهن را برای قرار گرفتن در آفرینشچون به

 پردازیم.می موانع ذهنیکشف ی شیوه این منظور در بخش بعدی به

 

 موانع ذهنی کشف

م؛ بپرسیم از گری هستیی پرسشنیازمند ایجاد روحیهی خالق در فصل اول این کتاب گفتیم برای پرورش اندیشه

اد پس از طرح پرسش، آنچه ذهن را به ی ی یافتن پاسخ سواالت گفتیم:شیوه ! و در فصل دوم ازهاعالئق و دغدغه

گفتیم در یافتن پاسخ سواالت جسور باشیم؛ و جسارت را نیز اینگونه معنی  در ادامه نیز سوال انداخت، پاسخ است.

 م: اگر آنچه ذهن را به یاد سوال انداخت را به عنوان پاسخ پذیرفتیم، جسور هستیم. کردی

ده ای"آوریم همانی است که اصطالحا به آن خاطر میای که سوال را بهدر فرآیند پرسش و پاسخ، لحظه       

مانی که جاست؛ درست ز. و اتفاقا یکی از جاهایی که موانع ذهنی حضور دارند دقیقا همینشودگفته می "گرفتن

نگام هایی هستند که هتداعی ،در فرآیند پرسش و پاسخ موانع ذهنی بنابراین؛آیند. مان میغاها به سرایده

ها ایده و از ورود شونددر ذهن برانگیخته می طور ناخودآگاهبه رو شدن با پاسخ سواالتروبه

 . کنندممانعت می
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آید، بیش از آنکه ذهن در کندوکاو پاسخ قرار گیرد، باید انرژی خاطر میبنابراین؛ درست زمانی که سوال به       

کند. و این در حالی است که  ذهن های مانعتداعی حاصل برای عبور از سدِتالش بی و توانش را صرف

موانع  نبا وجود ایشوند. بنابراین، نیز محو می شوند، به همان سرعتیها به همان سرعتی که به ذهن متبادر مایده

تن پاسخ چیزی به زمان قرار گرفتن در مسیر یافبنابراین، ا داشت. تظار یافتن پاسخ سواالت رتوان انذهنی سمج، نمی

شویم. درواقع، ذهن به جای قرارگرفتن در مسیر رو میبا سد عظیمی از موانع ذهنی روبهسوال نمانده است که 

 ؛ آیا بایستی به مانند گذشته احساسچاره چیسترود! یابی، همچون همیشه در باتالق موانع ذهنی فرو میپاسخ

ای مانع ذهن هاز نقش بسیار مهم تداعی؟ بنابراین، حال که کنیمهای مانع ذهن و خود را تسلیم تداعی کردناتوانی 

از  کار برای این بگیریم. اما چگونه؟! چطور است تا در مسیر خالصی از آنها قرارزمان آن فرا رسیده  آگاه شدیم

م، ایم که چنانچه از سد آن عبور کنیای مواجه شدهکمک بگیریم. چون با مسئله «فرآیند پرسش و پاسخ» خودِ

های یرها شدن از تداع یشیوه کنیم. بنابراین، آیا فکر نمید شدنگشوده خواهمان های بسیاری جلوی رویروزنه

 ای مورد عالقه و دغدغه است؟ مسئله مانع ذهن

م و یپرسید ها پیش از خودهای مانع ذهن رها کنیم، سوالی است که سالاینکه چگونه خود را از سد تداعی       

توانید در کنار ی گرامی نیز پاسخی برای آن یافتید، میاگر شما خواننده، با وجود اینپاسخی نیز برای آن یافتیم. 

از  خالصی یشیوه های مانع ذهن ورو شدن با تداعیبه روش روبه حالما از آن استفاده کنید.  روش پیشنهادی

 پردازیم. میآنها 

عث افتد و آنچه بارو به یاد سوالش میهای پیشفتیم ذهن پس از طرح پرسش، به زودی در میان تداعیگ       

نابراین، بیابند. مانع ذهن فرصت تبلور نمی هایجود تداعیها با واما ایدهشود، پاسخ است. خاطر آمدن سوال میبه

ی هایتداعبه  آیدخاطر میای که پاسخ بهلحظههای مانع ذهن بایستی در رو شدن و خالصی از تداعیبرای روبه

را  های مانعگیریم تداعیاقع، همین که تصمیم میانجام دهیم. درو کار خاصی نیاز نیست البتهتوجه کنیم.  مانع

ها حاضر ی ورود ایدهدر لحظهبه این صورت که ذهن شود. طور خودکار وارد عمل میتشخیص دهیم، ذهن به

ند. تالش گردند را معاینه کی یافتن پاسخ برانگیخته میکه در لحظه مانعی یهاکند تا تداعیشود و تالش مییم

ی این وظیفه .کندی دیگری میخود را محیای انجام وظیفه ، از این زمان به بعددرواقعکند آنها را ببیند، بشنود. می

ها ها و دیدهکه بیشتر در قالب شنیده های مانع ذهنتداعی ،های مانع ذهن است. سرانجامدیگر، کشف تداعی

 انده از زمان کودکیشود. صداهای بازمشوند. عجیب است؛ از اعماق ذهن صداهایی شنیده میآفتابی می هستند

 مروز؛ صداهایی چون:تا به ا

 مگه خنگی!

 ها!چه فضولی

 ها به تو نیومده!این فضولی

 تو رو چه به این غلطا!
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 تو رو چه به این حرفا!

 تر از دهنت نزن!حرف گنده

 راست سنت حرف بزن!

 راست هیکلت حرف بزن!

 ادعای زیادی نکن! 

 زبون درازی نکن!

 بزنه!بچه ندیدم انقدر پررو که رو حرف بزرگترش حرف 

 ...1و

 انیشتر از سوی عزیزان و نزدیکب احتماالایم؛ آمیز )!!( را از دشمنان خود نشنیدههای محبتدرست است؛ این جمله

انستند که دنمیاند، ولی هرگز عزیزانی که همیشه آرزوی رشد و پیشرفت و بالندگی ما را داشته .اندنثارمان شده

ه مان خواهند بود. عزیزانی که البتگذارند که تا همیشه سد راهدر ذهن ما میچنین، یادگارهایی هایی اینبا گفته

آمیز در اند. راستی؛ آیا ما نیز از این جمالت محبتمقصر نیستند و خودشان نیز قربانی این ناآگاهی جمعی بوده

 ایم!؟...ذهن دیگران برجای گذاشته

عزیزانی که اگرچه امروز در کنار ما نیستند ولی  ؛ستنده مانها همگی یادگار عزیزاناین جمله آری؛       

 ویم،شمی رویم، دکتر و مهندس. جالب اینکه به دانشگاه میخواهد ماندمان باقی یادگارشان تا همیشه در ذهن

یدا کنیم، ها نجات پتوانیم از سد این شنیدهشویم ولی هرگز نمیاستاد دانشگاه می خوانیم و حتیمی علوم انسانی

 .شانتا بشنویمبسپریم  گوش های مانع ذهن به آنهارو شدن با تداعیهای روبهدر لحظه مگر اینکه

ظار داریم ها را با آنچه انتهای معتبر؛ و وقتی خروجی دانشگاهزنیم ؛آنهم به دانشگاهوقتی سری به دانشگاه می       

ح سطح باال اصطالبههای نزدیک با نخبگان این دانشگاهباری خواهیم بود. و وقتی از سنجیم، شاهد نتایج اندوهمی

  های مانع ذهن هستند.شنویم که گویای ردپای تداعینشینیم، چیزهایی از آنها میبه گفتگو می

ا در آنها مان رتوانیم رد یادگاران عزیزانشنویم و میها که هنگام گفتگو با آنها مییکی از آن حرف اتفاقا       

گویند که انی است که مشغول تعریف کردن از فالن دانشمند هستند. چنان از بزرگی و عظمت او میببینیم زم

ت از سهایی که گویای این ناچیزانگاریفبرخی از حر انگارند!ای میگویی خود را در مقابل آنها چونان پشه

 این قرار است:

م و ی آراء و عقایدش بخوانیها هم دربارهاگر سال و تفکری دارد که فالن استاد یا فالن اندیشمند چنان اندیشه

! شودمیشان مملوء از شور و هیجان و وجد چهره ! جالب اینکه حین تعریف2بیندیشیم، ممکن نیست او را بفهمیم

دن اند و یا کسی به آنها نیاموخته که دانشجو بوشان سیخ شده است! و گویی اصال فراموش کردهگویی مو به تن

                                                           

 ها بودندترینتوانند باشند و اینها برخی از شایعهای مانع ذهن چیزهای بسیار دیگری هم میتداعی 1 
 ی اندیشمندان به این موضوع خواهیم پرداختدر فصل هماهنگی ذیل شکستن هاله 2
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ین آن هم در ح و علم معنای توانایی نقد کردن است و نه فقط تعریف و تمجید کردن از اندیشمندان و بزرگانبه 

آمیز های محبتنسبت به همان حرف هاستست، اینها همه بخشی از واکنشکف کردن! البته، جای تعجب نی

 مان کردند!ی راهعزیزان و مدعیانِ دلسوزی که از کودکی توشه

 

 های مانع ذهنز تداعیرها شدن ا

گری آگاهی یافتیم و فهمیدیم که همیشه حضور دارند و سد راه آفرینشهای مانع ذهن هم اکنون از اهمیت تداعی

! به همین ند: احساس ناتوانیاالقای یک معنا بایکدیگر مشترک هایی که همگی درو رفتار خالقانه هستند. تداعی

مان شد. بنابراین، هر زمان که خود را در معرض ی مورد عالقه و دغدغههخاطر، کشف موانع ذهنی تبدیل به سوژ

شف موانع تا اینجا از ک بنابراین، کنیم تا آنها را تشخیص دهیم.کنیم و تالش مییابیم، به آنها توجه میآنها می

 ی رها شدن از آنها است. های مانع ذهن، مقدمهذهنی گفتیم؛ چون کشف تداعی

 تاکنون سوالی در ذهن خوانندگان شکل گرفته است. سوالی اینچنین: حال که به اهمیت موانع ذهنی احتماال       

ی ا خالصی یافت؟ جالب اینکه در دو مرحلهتوان از آنهپی بردیم و توانستیم آنها را تشخیص دهیم، چگونه می

های مانع مین که از تداعیی کشف است. چون هترین مرحله مرحلههای مانع، مهمکشف و خالصی از تداعی

گردند آگاهی یافتیم، خالصی از آنها دیگر کار سختی نیست. چرا که تا پیش ذهن که منجر به احساس ناتوانی می

نع ذهن از های مادانستیم که تداعیاز این اصال از چیزی به نام موانع ذهنی با خبر نبودیم، و به دنبال آن نیز نمی

ی آن اکنون با آگاهی از حضور آنها و پس از تشخیص و معاینهاند. ولی همشدهیکسری جمالت ساده تشکیل 

های مانع ذهن دیگر ناشناخته و موهوم تداعیدرواقع؛ رو شدن و رهایی از آنها بسیار ساده است. روبه ،جمالت

، یعنی نیم بیشتر راه کنیم بنابراین، همین که ابتدا پی به اهمیت آنها بردیم و سپس توانستیم آنها را معاینه نیستند.

ایم. از اینجا به بعد دیگر خیلی ساده است! بنابراین، تنها کافی است پاسخی خالصی از آنها را تا کنون پیموده

 آنها را کشف کنیم بگذاریم: ایمهای مانعی که موفق شدهتداعی روی هر یک از آنروبه

 مگه خنگی
تواند ها دارای ذهنی هستند که از تواناهایی بسیاری میی انسانهمهخنگی من چگونه به تو ثابت شده است!؟ 

 آیند. ت میهایی که پس از آموزش و تمرین به دسبرخوردار باشد. توانایی

 هاچه فضولی

دادن  ، سخت در اشتباهی! پاسخاستاگر منظورت از فضولی نادرست بودن کنجکاوی در دانایی و کسب آگاهی 

 گذاریم:ی خود خوانندگان میعهده های مانع ذهن را بهعیتدا برخی دیگر ازبه 

  ها به تو نیومده!این فضولی

 تو رو چه به این غلطا!

 تو رو چه به این حرفا!

 تر از دهنت نزن!حرف گنده
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 راست سنت حرف بزن!

 راست هیکلت حرف بزن!

 ادعای زیادی نکن! 

 زبون درازی نکن!

 بزرگترش حرف بزنه!بچه ندیدم انقدر پررو که رو حرف 

  و...
طور که دیدیم، پاسخ دادن به این ادعاهای ناروا بسیار ساده است. اما اینکه چرا این ادعاهای ساده تا این همان       

به خاطر درستی و حقیقی بودن آنها نیست. بلکه به این دلیل است که بارها و  دارنداندازه تاثیر منفی و مخرب 

چیزی که بارها تکرار شود ؛صرف نظر از درستی دانیم طور که میاند. و همانبارها به شوخی و جدی تکرار شده
 .گذاردگردد و اثرش را در رفتارها برجای مییا نادرستی آن؛ در ذهن تثبیت می
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 فصل ششم: هماهنگی   
ود دارند. گری و رفتار خالقانه وجپردازیم که بر سر راه آفرینش، به موانعی میبه مانند فصل قبلدر فصل ششم 

های ذهنی پرداختیم که هنگام یافتن پاسخ سواالت به میدان آمده و با عملکرد تداعی به برخی از قبلدر فصل 

حاضر،  شوند. در فصلها میاخالل در مسیر یافتن پاسخ بروز کنند و سببخود احساس ناتوانی را به ذهن القا می

 خواهیم پرداخت.  ی هماهنگیی خالق با توجه به قاعدهپرورش اندیشه تربه موانع عمومی

 

 هاهماهنگی در مجموعه

خواهیم که ی مبحث هماهنگی، از شرکت کنندگان میی خالق پیش از گفتگو دربارهدر کارگاه پرورش اندیشه

از  را بگویند. حال دانندمیی هماهنگی خواهیم که هرآنچه دربارهراجع به هماهنگی بیندیشند. سپس از آنها می

بان را بر ز کندتان خطور میبه ذهنی هماهنگی نیز همین خواسته را داریم؛ هرآنچه دربارهی گرامی شما خواننده

 بیاورید.

 مانند:  بسیاری وجود دارد؛ دانیم، هماهنگی در چیزهایطور که میهمان       

 ی شمسی و نوع حرکت سیارات به دور خورشیدشان؛ مانند منظومههایستارگان و منظومههماهنگی در 

 هال نقلیه در خیابانماهنگی در عبور و مرور وسائه

 هاهماهنگی در موتور ماشین

 هماهنگی در قطعات موسیقی

 هاهماهنگی در زبان

 و... هنر و معماری، نوع پوشش آداب و رسوم، هماهنگی در عناصر فرهنگی؛ مانند دین،

 های فلسفیهماهنگی در دستگاه
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 بودنهماهنگی در ویژگی شخصیتی باوجدان 

 انهخالق هایدر رفتارهماهنگی 
باشند که می یدارای اجزاء و عناصر هایی که هر یک. مجموعههستند باال هرکدام یک مجموعههای نمونه       

زاء ی ارتباط و هماهنگی اجطوری که نحوه. بهاندهماهنگی خاصی برقرار نمودهارتباط و  مجموعه دیگرِ با عناصرِ

د ای که با وجوهای رفتاریویژگیدهد. خاصی را به کل مجموعه می های رفتاریویژگی و عناصر یک مجموعه

 ای که در صورتهای رفتاریشود. مشابهتهایی ملموس از مشابهت در آنها دیده میهایی که دارند، رگهتفاوت

هستند،  یکدیگر متفاوت ، اگرچه رفتارهای یک مجموعه در ظاهر بابنابرایناش پی خواهیم برد. به مجموعه ،رویت

 به آن تعلق دارند را تشخیص داد. ای کهای نیست که نتوان مجموعهولی این تفاوت به گونه

 

 عناصر اصلی

 های مجموعه را سببو هر یک بخشی از ویژگی کنندها عناصر بسیاری با یکدیگر فعالیت میدر مجموعه

 ،ظ اهمیت و تاثیرگذاری بر مجموعه یکسان نیستند. بنابراینی عناصر یک مجموعه به لحاحال، همهشوند. بااینمی

ی مجموعه اثر دارند، ولی اثر همگی آنها به عناصری که در یک مجموعه وجود دارند در رفتارهای کل اگرچه

ای است که در صورت تغییر، تاثیر چندانی بر ساختار و عملکرد کل مجموعه یک اندازه نیست. اثر برخی به اندازه

 هد گذاشت. نخوا

ی اهمیت آنها بسیار سنگین است و بر بیشتر رفتارهای د که کفهل، در هر مجموعه عناصری وجود داردر مقاب       

مجموعه  رساختا کل ترین تغییر در آنها باعث تغییرات اساسی درطوری که کمگذارند. بهیک مجموعه اثر می

 گوییم.می عناصر اصلی، اصطالحا خواهد شد. به این عناصر

 

 های رفتاریهماهنگی در شخصیت

 های رفتاریشخصیتبه  ،ی آنچه که راجع به مجموعه و هماهنگی عناصر آن گفتیمخواهیم از روزنهحال می

ستند که دارای عناصری هگیریم در نظر می ایرا به مانند مجموعه افراد بارز شخصیتبنگریم. برای این منظور، 

 ابعادتوان از ا میها رهای رفتاری انسانگفتنی است که شخصیتدارند.  هماهنگیارتباط و یکدیگر با  به نوعی که

ی درباره ایم کهمجموعه را اطالق نمود. برای نمونه شنیدهیک ی آن نیز عنوان مختلفی بررسی کرد و به هر جنبه

 کنند. در پژوهش ما هر یک از اینافراد از صفاتی چون باوجدان، خالق، پرکار، تنبل، عجول و غیره استفاده می

 دارند.  خاص خود راهای شود که مشخصهیک مجموعه در نظر گرفته می ،های شخصیتیویژگی

توانیم در نظر بگیریم، مطمئنا می شخصیتی برای مثال اگر ویژگی شخصیتی باوجدان بودن را یک مجموعه       

از او با  شخصی که ،و در نهایت این خصیصه نقش دارند.گیری در شکل باشیم که علل و عناصری قائل بر این

و شباهت  ی مشترکنقطهکند که ای از رفتارها مبادرت میشود، به مجموعهاجدان بودن یاد میویژگی شخصیتی ب
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نوع  بنابراین، عناصری که باعث بروز وجدان بودن جمع شده است.این جنبه از رفتارهای شخص در صفتی چون با

اهنگی باهمدیگر هم به نوعی ی آنها باوجدان بودن استی مشترک همهوند، و رفتارهایی که نقطهششخصیت می

 شود، ممکن است دارای چنین صفاتی باشد: برای نمونه شخصی که از او با عنوان باوجدان یاد میدارند. 

هوده قت کالس را بیکند که بهترین مباحث ممکن را برای کالس درس آماده کند و ومیتالش اگر معلم است 

 کند!تلف نمی

آید، دو مورد زباله در یک سطل به چشم نمی-دهد و با اینکه یکیهای مخصوص خود قرار میها را در سطلزباله

 کند!ولی حتما آنها را تفکیک می

 کند!رود از گرفتن پالستیک به نفع نگهداری از محیط زیست خودداری میوقتی به مغازه می

 ریزد!زباله نمیدر طبیعت 

 و...

ده ش ی باوجدان بودن جمعی مشترک رفتارهای شخص باوجدان در خصیصهبینیم، نقطهطور که میهمان       

ارهایی که ی رفتاست. بنابراین؛ علل و عناصری که در تولید ویژگی شخصیتی باوجدان بودن نقش دارند، و همه

ر درواقع، میان اجزا و عناص هماهنگی دارند. به نوعی با یکدیگر ی بارز آنها باوجدان بودن است، همگیمشخصه

  د.وجود دار هماهنگی ،رفتارهای نهایی مجموعه وی یک مجموعه تشکیل دهنده

توان با وجود بیاوریم چه باید کرد؟ آیا میحال اگر هدف این باشد که در یک ویژگی شخصیتی تغییری به       

یا برای تغییر در آ در کل آن تغییر ایجاد کرد؟ی یک شخصیت رفتاری شکیل دهندهشناسایی و تغییر در عناصر ت

ناصر اصلی عکار گرفت و یا اینکه کافیست تا ی عناصر آن بهیک شخصیت بایستی توان خود را در تغییر همه

 ؟ت مورد نیاز را در آنها اعمال کنیمرا تشخیص دهیم و تغییرا

 

 گریهماهنگی در آفرینش

 یک ویژگی شخصیتی و رفتاری است گری یا خالقیت آفرینش 

 ی هماهنگ نگریستاتوان به آن به مانند مجموعهکه می. 

 ای که دارای عناصری استمجموعه 

 یابدگر بروز میاین عناصر نیز رفتارهای خاصی از شخص آفرینش ارتباطو  از بهم پیوستگی که. 

 بودن استی آنها خالقانه ی مشترک همهرفتارهایی که نقطه. 

ی سوال را بر عهده این دادن بهپاسخ  ی شخصیت خالق کدامند؟آورندهپدیدعناصر اصلی  حال سوال:       

د، و هم ندیشیبی دایهاینجا خواند به ، هم به مطالبی که تادهی به آناریم برای پاسخگذاریم. انتظار دخوانندگان می

ا پیوستگی اند که بی خالق را عناصری فراگرفتهمجهز به اندیشه آری؛ وجود فرد د.خود کمک بگیری یاندیشهاز 
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 گر بودن، داشتن جسارت،عناصری چون پرسش هستیم؛آنها شاهد رفتارهای خالقانه از وی  هماهنگیو 

 پذیری، و...انعطاف

 

 ای هماهنگبه عنوان مجموعه ؛گریموانع آفرینشعبور از 

موانع تن بنابراین؛ با در نظر گرف گردند.گری میآفرینش از ای که مانعشخصیتی هایویژگی پردازیم بهحال می

صر اصلی آن را شناسایی کنیم و از سدشان نیز کنیم تا عناای هماهنگ، تالش میبه عنوان مجموعه گریآفرینش

نیز آشنا  گریدیپرداختیم، با موانع  هاهای مانع ذهن که در فصل گذشته به آنپس از تداعی بنابراین، عبور کنیم.

شان هم کنند و محصول نهاییترین عناصری که در ارتباط و هماهنگی با یکدیگر فعالیت میمهم شویم؛می

ی هسد راه اندیش که عناصر اصلیطور جداگانه به آنها خواهیم پرداخت. گری است. حال بهممانعت از آفرینش

  هستند عبارتند از: 1خالق

 ترس 

 غرقگی در موهومات 

 گریالتیام یا توجیه 

 پرستش دانشمندان 

 ذهن جادوزده 

 هاها و اضطرابترس

ها تا زمانی که ، کیفیت و میزان ترسبا وجود اینگری ترس است. خالقیت و آفرینشگفتیم یکی از موانع مسیر 

های اف و برنامهاهدآیند بلکه ضامن پیشرفت و پیشبرد تنها مانع به حساب نمیی نگرانی باشند، نهدر حد و اندازه

هن را تلف بیشتر حجم پردازشی ذ گردندها تبدیل به اضطراب میدر مقابل، زمانی که نگرانیشوند. می نیز زندگی

ها تر ترسی بیش. بنابراین، در بخش حاضر به ریشهدهندمورد انتظار را از دست می هایویژگی ،می کنند و دیگر

 کنیم. برای شروع، با مثالی ساده آغاز می پردازیم.میی رهایی از آنها و شیوه

عت نسبتا با سر مان را ببندیم. از قضا، رانندهگیریم چشمانایم و تصمیم میفرض کنیم سوار ماشینی شده       

نگاه راف کنیم. به اطیمان را باز مترسیم و چشمانزند میکند. ناگهان به خاطر ترمزی که میباالیی رانندگی می

گیر خاطر وجود یک سرعتشویم؛ بهی علت ترمز زدن راننده میشود. چرا که متوجهمی آسودهمان کنیم. خیالمی

افتاده  ترسیم که مبادا اتفاقیرود و باز میمان به یکسو میبندیم. ناگهان بدنمان را میبوده است. دوباره چشمان

عی خواسته از خیابان اصلی به خیابانی فرنگرانی نیست؛ راننده میگشاییم. باز هم جای مان را میباشد و چشمان

فهمیم که ها و نگاه به اطراف میافتد و هربار با باز کردن چشمی دیگر هم این اتفاق میدو مرتبه –برود. یکی 

مان شمانچ ناگهانی و یا انحراف به یک سمت، دیگر هایترمز تکرار اتفاقی نیفتاده است. اما بعد از آن با وجود

                                                           
 اصر مانع دیگری هم در این میان وجود داردخوانندگان ممکن است معتقد باشند که عن 1
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دیم و چشم ترسیمی و متمایل شدن به یک سمت ماشین در سرعتچرا با هربار تغییر  حال سوال؛ .کنیمرا باز نمی

ن بار وقتی چندی درست است؛مان را باز نکردیم؟ گشودیم، ولی پس از چند بار چشم گشودن دیگر چشمانمی

را  توانستیم دلیل آنکه می چونگشودیم؛ میشدیم، دیگر چشم نی علت حرکت غیرمعمول ماشین میمتوجه

 پردازیم.ی دیگری می. در ادامه به نمونهبینی کنیمپیش

نزدیک امتحانات است و با کم شدن روزهای منتهی به امتحانات پایان ترم ترس و نگرانی بیشتری وجودمان        

مان هایرانیروز بر شدت نگنتظار داریم، روزبهی امتحانات آنی نشود که انتیجه گیرد. تصور اینکه مبادارا فرا می

ه گردد. حتی متوجطوری که این ترس و نگرانی اندک اندک تبدیل به استرس و اضطراب میافزاید. بهمی

نات امتحاها کاهش یافته است. باالخره زمان خاطر وجود اضطرابمان بههایشویم که کیفیت درس خواندنمی

ها را تا انتها پشت رسد و با همان حال مضطرب و افت توان پردازشی ذهن، یک به یک آزمونفرار می

امتحانات  یواقع ها را با میزان سختیگذرانیم. جالب اینکه پس از پایان آخرین امتحان وقتی شدت اضطرابسرمی

وری کردیم سخت نبودند! آری؛ تصکه تصور می رسیم که امتحانات آنقدرها همبه این نتیجه می کنیمقیاس می

ان ترسی خاطر همین هم، میزکرد. بهکه از دشواری امتحانات داشتیم، با میزان واقعی سختی امتحانات مطابقت نمی

 یم. شدرفت و دچار ترس و اضطراب میاش میی واقعیکه از دشواری امتحانات داشتیم بسیار فراتر از اندازه

ه ترس و رو منجر بمانند مثال باال ناآگاهی از شرایط پیش توان یافت کههای بسیار دیگری نیز میموقعیت       

قاشی و یا ی هنری مانند، موسیقی، نشود. مثال، کسی را در نظر بگیرید که تصمیم گرفته یک رشتهاضطراب می

شود اش دارد، ولی عواملی باعث مییی هنری بسیاری برای یادگیری زمینهعالقه خوشنویسی بیاموزد. با اینکه

رفت کند آن اندازه که بایستی پیشی آموزش بازایستد. مثال وقتی پس از چند بار تمرین احساس میکه از ادامه

گر احساس ناتوانی و عدم داشته نداشته است. اندک اندک به خاطر تصورات موهومی که همگی تداعیمی

الص خ ،طوری که پس از چندیگیرد. بهرس و اضطرابی وجودش را فرامیی هنری است، تقیت او در زمینهفمو

ا رها یابد! بنابراین، هنر راش میی هنریتر از یادگیری زمینهبخشتر و لذتها را شیرینشدن از ترس و اضطراب

یاورد! آری؛ بیش خود توجیهاتی کند این است که پتنها کاری که می خاطر این تسلیم شدنبهها کند و تا مدتمی

، شود. و مهمترین دلیل آن نیزباعث عدم موفقیت مورد انتظار می ره کردیم که وجود ترسای اشابازهم به نمونه

 ست. ا بینی آنچه بناست اتفاق بیفتدرو و ناتوانی در پیشعدم آگاهی از شرایط پیش
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رار است ق واقعابینی آنچه طور ناتوانی در پیشرو و همینتا اینجا متوجه شدیم که ناآگاهی از شرایط پیش       

آمیز تا ضطرابهای اهایی که آوردیم، دیدیم که ترسهاست. با توجه به مثالی بسیاری از ترساتفاق بیفتد ریشه

رای رهایی بمانیم. های معمولی هم باز میچه اندازه مانع هستند. این مانع بودن تا آنجایی است که حتی از موفقیت

  ها:های موهوم و یا دست کم تعدیل آناز ترس

 م:خاطر بیاوریم. یعنی به خود بگوییها را بهی علت ترسهرگاه در کاری با مانع ترس مواجه شدیم، قاعده 

« یفتدبینی آنچه بناست اتفاق برو و ناتوانی در پیشعدم آگاهی از شرایط پیش»علت ترسم  ممکن است

بینی را پیش نهابیندیشیم و آ اق بیفتدپس از آن اتف احتمال داردتمام آنچه به . بنابراین؛ تالش کنیم باشد

رسیم تا اینکه تکنیم. تا جایی که دیگر چیز مبهمی وجود نداشته باشد؛ چرا که بهتر است بدانیم از چه می

  مان موهوم باشند!هایترس علت

  ها را کنیم ممکن نیست کسی بتواند آندر جایی که تصور میاز نوشتن کمک بگیریم؛ برای این کار

 شان کنیم. یادداشت بخواند

 صحبت کنیم.  قابل اعتماد فردیی آنها با درباره 

  یابی کنیمعلت ترس را ریشه« ی رفتارقاعده»تالش کنیم با کمک گرفتن از. 

اینکه  ها نداریم. بنابراین، به جایای که در این میان وجود دارد این است که تمایلی به پذیرفتن ضعفنکته       

م. درست کنیآوریم و از آنها فرار میصادقانه بپذیریم و در جهت رفع آنها تالش کنیم، مدام توجیهاتی میآنها را 

ها ترس دن بارو شو روبه است که شجاعت و قوی بودن همیشه توصیه شده است؛ ولی فراموش نکنیم که پذیرفتن

 هم به معنی شجاعت است.

ات  ترس از نتیجه امتحان

پایان ترم

ترس از عدم موفقیت  

در یک رشته ی هنری

ترس از عبور از مکانی  

تاریک و خلوت

ترس از حضور در مکانی که

قبال در آن مورد آزار قرار 

گرفته ایم

...و

 

 

 

عدم آگاهی از شرایط 

رو و ناتوانی در پیش

بینی آنچه بناست پیش

 اتفاق بیفتد
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 غرقگی در موهومات

ورات ترین تصبودیم! بنابراین، به برخی از مهمیم؛ اگر دچار تصورات موهوم نمیبودگر میخالق و آفرینش

 پردازیم. گری هستند میموهوم که سد راه آفرینش

ستی شرایط خاص بای ابتدا کنیمتصور می ،یعنی .گذاریممی شرطپیش برای خوشبختی و لذت بردن از زندگی       

ای پدید بیاید و بعد خوشبختی را تجربه کنیم. برای نمونه، داشتن یک ویالی چند هزار متری و سفر به و ویژه

 ست که ممکن است هرگز به اینهادانیم. این در حالیخوشبختی می یکشورهای اروپایی را عین لذت و تجربه

چند هکتاری را از دست های ساحلی و پارک لن در پارک و جنگقدم زد واقعیِ دست نیابیم. در این میان، لذت

نظیر های بیکنیم، از طبیعتطور، وقتی خوشبختی را در گروی سفر به کشورهای اروپایی معنی میدهیم! همینمی

زیبای  پاییزمانند؛  هایی که نظیرشان را در هیچ کجای جهان نخواهیم یافت.شویم. طبیعتکشورمان غافل می

مانیم؛ لذتی که پس از درمی 1لذت ذهنیی ها، از تجربهی این زیباییو در کنار همه !ی دیلمان به سیاهکلهجاد

 آید.دست مییافتن پاسخ سواالت به

 گرکنیم برای پژوهشاز جمله تصورات موهوم دیگر که بسیار هم شایع است، شرایطی است که تصور می       

انکی ی شخصی؛ حساب بخانهبی بسیار بزرگ و آنچنانی؛ کتان یک میز مطالعهشدن به آنها نیاز داریم: داشت

رح ط گری،و آفرینش ، اندیشمند شدنپژوهشگری آغازِ یغافل از آنیم که الزمه ،در این میانغیره.  و پرپول
  !2مان استاست. بپرسیم از همه آنچه مورد عالقه و دغدغه سوال

     گریالتیام یا توجیه

های امتحان آغاز کنیم. تا فردا چیزی باقی نمانده؛ ی شبی التیام، بهتر است از تجربهبرای بحث راجع به قاعده

افتیم یمها به یاد کتابی گوییم هنوز وقت هست! در همین لحظهامتحانی دشوار در راه است. جالب اینکه با خود می

نیم. کداریم و شروع به خواندن آن میایم. کتاب را برمیدههنوز آن را نخوان لیو بودیم ها پیش خریدهکه مدت

کنیم جز اینکه به سراغ کتاب درسی برویم. جالب اینکه در این واپسین ساعات منتهی و در مجموع، هر کاری می

، شوند: خواندن رمانبخش میبار بودند، لذتی کارهایی که تا پیش از این کسالتبه شروع آزمون، انجام همه

آمیز ترسدرواقع، در مقابل فضای اس یک دوست قدیمی و غیره. یکی از وسائل خانه، تماس تلفنی باشتن، تعمیر نو

ام آن بار بودند! بنابراین، با انجرسد با وجودی که تا پیش از این کسالتنظر میبخش به، هرچیزی لذتامتحان

کنیم. درواقع، با الص میشورای آزمون فردا خطور موقت هم که شده خود را از نگرانی و استرس دکارها، به

 ی دیگری برویم.سراغ تجربهیابیم. حال بهمی التیامکارها و رهایی از نگرانی و استرس،  انجام این

 خستگی؛ برای خرید نان شویم. در بازگشت ؛با حالِای امور از خانه خارج مییک روز گرم، برای انجام پاره       

متی رو شدن با کوچکترین نامالیشویم. در خانه به محض روبهایستیم. باالخره راهی منزل میدر صف نانوایی می

                                                           
 28-26بنگرید به فصل دوم؛ صص  1

 بنگرید به فصل اول و دوم      2
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حال، . بااینهای آن روز استخستگیالتیام و تشفی خاطری برای  ،پرخاشگری ؛کنیم! درست استپرخاشگری می

آن برخورد  یای که به وسیلهآوریم. بهانهای میکنند، بهانهاعتراض می مانوقتی اهل خانه به رفتار پرخاشگرانه

ی التیام گوییم؛ صدای تلوزیون چرا انقدر بلند است! بنابراین؛ با توجه به قاعدهناپسندمان را توجیه کنیم. مثال می

 ؛و ارکان آن

 : پرخاشگریرفتار

 : بلندی صدای تلوزیونعلت توجیهی

 گرمازدگی : خستگی و علت اصلی

، رفتارهای آزاردهنده دستهای هرروزی برای توجیه اینجای پرخاشگری و تالشبنابراین؛ بهتر است به       

 ! درونی است رفتارهای پرخاشگرانه بیشتر با قبول اینکه علت اصلیآنهم حلی برای آنها بیابیم. راه

هی علت توجی خواهیم کهاز خوانندگان گرامی میآوریم و میهایی ی التیام مثالدر ادامه، برای تمرین قاعده       

 را شناسایی کنند: آنها و علت اصلی

 دهدپیف بو میگوید پیف، میرسددستش به گوشت نمی گربه 

 علت اصلی:

 علت توجیهی:

  کنندشان را تنبیه بدنی میکودکوالدینی که 

 علت توجیهی:

 علت اصلی:

 جز درس خواندنبهکنیم، شب امتحان هر کاری می 

 علت توجیهی:

 علت اصلی:

 ریزندگوید: همه میها را روی زمین نریز؛ میگوییم زبالهبه کسی می 

 علت توجیهی:

 علت اصلی:

 گوییم تقدیرمان اینچنین رقم خورده است!اندیشم، میهای خود میوقتی به ناکامی 

 علت اصلی:

 علت توجیهی: 

 ابتدا:، وجود بیاوریمی خود بهارهاتغییری در برخی از رفتخواهیم اگر میبنابراین،        

 کنیم که علت اصلی آنها را دریابیم.گری، تالش جای توجیهبه 



61 

 

  وقتی موفق شدیم علت اصلی رفتارهای خود را دریابیم، به این فکر کنیم که در صورت اصالح چه

 هایی در انتظارمان خواهد بود.اداشپ

 ی اصالح رفتار را مورد سوال قرار دهیم؛ برای نمونه از خود بپرسیم: رسد که شیوهحال، زمان آن فرا می

گری مطرح کردن سوال است، ولی تاکنون ی خالق و آفرینشچرا با اینکه فهمیدم آغاز پرورش اندیشه

 . هایی در انتظارم استدانم چه پاداشام؟! آنهم وقتی که میکار را نکردهاین

 پرستش دانشمندان

 اند.ی علم و هنر همگی قابل تحسین و احترامی عرصههای برجستهدانشمندان، شاعران، مخترعین و تمامی انسان

ی بیشتر ی آشنایایست که زمینهگداشت آنها نیز کار پسندیدههای مختلف جهت بزرطور برگزاری همایشهمین

ی نیست که در عوض خدمتها و تقدیر و تشکر از آنها تنها کاری داشتیاحوال، گرامبااین کند.آنها را فراهم می

ان است. آنها، فهمیدن آرا و عقایدش هایی ما در قبال تالشاند باید کرد. بلکه مهمترین وظیفهکه به بشریت کرده

زمانی  د؛ ودانیم برای فهم نظریات متفکران گذشته و معاصر، بایستی آثارشان خوانده شوطور که میو همان

دنبال نقد به جایچرا که اگر خود اندیشمندان هم به شان کنیم.نقدتوانیم مدعی فهم آثارشان شویم که بتوانیم می

ی ما ری نقد؛ آنچه در زمانهرسیدند. آبودند، هرگز به جایی که قرار دارند نمیپرستش دانشمندان قبل از خود می

 بسیار مهجور افتاده است. 

در  آید و اندک اندکهای ستایش و پرستش اندیشمندان پدید می، وقتی نقدی در میان نباشد زمینهقعدروا       

ر م، بلکه دچاایی آنها نکردهرو، نه تنها کمکی به بسط و ارتقای اندیشهگردند. ازاینعمل تبدیل به خدایگان می

ته اینگونه های برجسبرخوردمان با انسانی م. در نتیجه، وقتی نگاه و شیوهشوییک سکون و ایستایی مهلک می

 شود.از افراد جامعه گرفته می ی خالقو پرورش اندیشه گریباشد جرئت، شهامت و جسارت الزم برای آفرینش

نها را آ دور کنیم و خود اندیشمندان را از ذهن تقدس یبایستی هالهی خالق، بنابراین، برای پرورش اندیشه       

ای که قبال به برای این کار تنها کافیست که بدانیم آنها به شیوه بینیم و نه به شکل موهوم. هستند اطور که واقعآن

  اندیشند:آن اشاره کردیم می
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  ذهن جادوزده

در  ی ذهنی جادوگونههایی اشاره نمود که جنبهآید، الجرم باید به نمونهوقتی از ذهن جادوزده سخن به میام می

 .وانهیم ها را به پای شانس و تقدیره علت بسیاری از ناکامیکبه اینتمایل عجیبی داریم  مثالآنها نمود دارد. برای 

یندیشیم. ی التیام( گفته شد، به علل اصلی آنها بدر مبحث قبلی )قاعدهمایلی هم نداریم که بنابر آنچه در این میان، ت

اشد. بنابراین، بتنبلی تواند هستند. غافل از اینکه علت اصلی می همان دالیل توجیهی ترین گزینه،چرا که ساده

ه دلیل قانه بشده صادهای ناکارآمد، برای یک بار هم که تراشیجای توجیه کردن و بهانهپیشنهاد ما این است که به

رای اصالح های الزم بهای خود بیندیشیم. سپس، زمانی که موفق به کشف آنها شدیم، زمینهیا دالیل واقعی ناکامی

رساند این ای که به ما در اصالح رفتارهای تقدیرگرایانه یاری میآنها را فراهم نماییم. به باور ما، مهمترین زمینه

 هایی که در ازای اصالح رفتارهایی اینچنینار را در نظر بگیریم. یعنی، به پاداشاست که دورنمای اصالح رفت

 وجود خواهد آمد. گردد بیندیشیم. با این کار، انگیزه و انرژی الزم برای اصالح آنها بهمان مینصیب

ویی مان به امور جادذهنحال، هنوز هم ممکن است تردیدی وجود داشته باشد از اینکه آیا واقعا بخشی از بااین       

کنیم به و تقدیرگرایانه اختصاص یافته است؟ برای شناسایی وجود یا عدم وجود این دست رفتارها پیشنهاد می

 جه کنیم.های زیر تونمونه

های پاسخی مشترک همهنقطه  

قاعده، کلیت، مفهوم، فرضیه، )

 (نظریه، تئوری، اصل، و...

موضوعی ذهن را به خود مشغول 

دانیم پاسخ دهی به آن کند که نمیمی

در راستای پاسخ دادن به سوالی است 

 ایمطرح کردهکه قبال 

1 

2 

مان نیز موضوعی ذهنی در این مرحله

کند که باز هم پاسخ را مشغول می

دادن به آن در راستای پاسخ دهی به 

 سوال اصلی است

5 

4 

3 
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خیال گوییم؛ بیشود. با خود میزنیم ماشین روشن نمیخواهیم از خانه بیرون برویم و هرچه استارت میمی       

جب چرخانیم. در کمال تعسوئیچ را می دیگر رویم و یک بارحال، دوباره به سراغ ماشین میروم. بااینمیپیاده 

گوییم: احتماال امروز قرار بوده اتفاقی بیفتد که ماشین با بینیم ماشین روشن شد. در همین لحظه به خود میمی

 مان تقویتک ماشین هم شویم، گمانی تصادف یتاخیر روشن شد! جالب اینکه اگر در مسیر شاهد صحنه

مان که اگر ماشین زودتر روشن شده بود و زودتر حرکت کرده برای ماندگردد و دیگر هیچ شکی باقی نمیمی

 . بودیم، آن حادثه برای ما اتفاق افتاده بود

کال بر م. مان داریهایشود که از خوابی دیگر که بسیار هم شایع است، شامل تعبیر و تفسیرهایی مینمونه       

 دهند! ی رویاها از آینده خبر میاین باوریم که همه

ی مدرن آن نرسد: تقدیرهای به اصطالح یک از باورهای جادویی و تقدیرگونه به پای نمونهاما شاید هیچ       

نشیند، ی تلوزیونی شبه روانشناسی بهابار پای برنامهتوان گفت هرکسی فقط یکطوری که میروانشناسانه! به

که  بنابراین، پیشنهاد ما این است های خود را خواهد یافت!ها و ناکامیتوجیه ضعفهای ممکن برای بهترین بهانه

تی، ضعف، و کرختی، سس و توجیه التیامکه از آن برای با علم روانشناسی برخوردی عاقالنه داشته باشیم و نه این

 های خود بهره بگیریم!درمجموع ناکامی

د و نگذارر میی خالق اثطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر اندیشهجادویی و تقدیرگرایانه به باورهایبنابراین،        

 .داردنگاه میاش هستیم دور ها از آنچه در پیما را فرسنگ
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 : نوشتن  فصل هفتم
دنبال های مورد نظر را بههای علمی تنها در صورتی نتیجهنوشتن، مطالعه، طرح پرسش و متعاقبا انجام پژوهش

اند. درواقع، از نظر ما مهمترین خواهد داشت که آغاز و مبنای آنها موضوعاتی باشد که به نوعی دارای اهمیت

مان های فردیکه ارتباط عمیقی با عالئق و دغدغه علت بیگانگی با برخی از علوم و عدم پیشرفت در آنها این است

خاطر عدم هستند، اما به ندارند. اگرچه تمامی علوم ؛از مهندسی گرفته تا انسانی و پزشکی؛ همگی مورد نیاز جامعه

ن توان ایهایی در آنها هستیم. بنابراین؛ یگانه روشی که به یاری آن میرویکرد مناسب به آنها عمال شاهد ناکامی

ژه آنها را سو کهطوریبههای شخصی بگذاریم. جای خالی را پر کرد این است که آغاز را برای عالئق و دغدغه

های آنها دست یابیم. به تدریج با شاخ و و موضوع سوال قرار دهیم و به کمک فرآیند پرسش و پاسخ به جواب

ردی خاطر پیوند و انسجامی که میان عالئق فبه زودیبرگ گرفتن ذهن، باالخره آن اتفاق خجسته خواهد افتاد. به

ره ی جدید گهای علمها و رشتهمان با پژوهشگردد شاهد آن خواهیم بود که سواالتبا علوم تخصصی ایجاد می

 دست خواهیم یافت.  مورد نظر استدورنمایی که در پیمودن مسیر علمی  خورند. آنگاه بهمی

 

 آغازی دوباره

ی خالق، چه آغازی بهتر از دوران مدرسه! با ورود به مدرسه شتن و ارتباط آن با پرورش اندیشهبرای پرداختن به نو

ا را یک به هواژه اندک نوشتن کلمات را آموختیم. چیزی نگذشت که توانستیمو یادگیری حروف الفبا اندک

وست بنویسیم؛ با موضوعاتی چون: د از ما خواسته شد انشا بسازیم. تا اینکه با آنها جمله قرار دهیم و یک کنار هم

صورت نایدارید در آینده چکاره شوید، علم بهتر است یا ثروت، تابستان خود را چگونه گذراندید، و غیره. به

مدرسه  به ا تنهای انشانویسی رآموزان تجربهرا با انشانویسی در دوران مدرسه آغاز کردیم. البته، بیشتر دانش نوشتن

 و آن را ادامه ندادند.  ادندوانهو درس انشا 
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تنها خواهیم بنویسیم؛ نوشتنی که دیگر نتوان پایانی برای آن متصور بود. نوشتنی که نهاکنون، دوباره میهم       

مان خواهد های زندگیترین عادتبخشاندک تبدیل به یکی از لذتمعنای آن رفع تکلیف نیست، بلکه اندک

ها که ها؛ یعنی همانها و دغدغهدهیم. عالقهاختصاص می هابه عالئق و دغدغه شد. برای این کار، نوشتن را

 آید بنویسیم:کنیم به ترتیبی که در زیر میمان شدند! بنابراین؛ پیشنهاد میموضوعِ سوال

 ؛ی این کتاب مطرح کردیم را بنویسیمابتدا سوالی که در آغاز مطالعه   

 های یت هم تداعها، بهتر اسایم را بنویسیم. برای نوشتن پاسخهایی که تاکنون برای آن یافتهپاسخ ،سپس

 ایم را بنویسیم.میان آنها یافته رو، و هم پاسخی که ازپیش

 

والی که گفتیم سطور که همان؟ اما چرا پیشنهاد کردیم آغاز نوشتن را به سوالی که مطرح کردیم بگذاریم       

ل عالئق این بود که سوال بایستی شام قرار دادیم، و تنها شرطی که برای آن باشد تواندکنیم هر چیزی میح میمطر

راموش زودی فمان نباشد، بهمان باشد. دلیل این امر را نیز در این دانستیم که اگر سوال عالقه و دغدغههایو دغدغه

تند، شدنی نیستنها فراموشهای ما نهعالئق و دغدغه چون د.میسر نخواهد ش نیز گردد و عمال یافتن پاسخ آنمی

 وقتیراین؛ بناب گر لذت ذهنی خواهیم بود.طور، با یافتن هر پاسخ تجربههمین مان حضور دارند.در ذهنبلکه دائم 

ش بودن بخخاطر لذتبار نخواهد بود، بلکه بهتنها دیگر کسالتها است، نهعالئق و دغدغهی دربرگیرنده نوشتن

آیندهای ذهنی ترین فرترین و دقیقخاطر درگیرکردن پیچیدهگردد. عادتی که بهمیتبدیل به عادتی همیشگی 

 ،ت نگارشاز اهمی حال، برای کسب اطمینان بیشتردهد. بااینها را در اختیارمان قرار میترین امکانبهترین و کامل

 پردازیم. ی نوشتن برسد میتا به مرحله شوندسپری می در ذهن به مراحلی که طور خالصهبه

 

 ی پردازشی ذهنترین مرحلهنوشتن؛ عالی

زبان اندیشه منظور  .شودمیتقسیم  زبان اندیشه، زبان گفتار، و زبان نوشتار زبان به سه قسمتِ بندی،در یک تقسیم

های ما شهکنیم. درواقع، وقتی اندیانتقال آن به دیگران از زبان گفتار استفاده می و ترجمه ای است که برایاولیه

ها را به نوشتار تبدیل . حال وقتی اندیشهدگردمی آنهاشوند، این جاری شدن موجب قوام بر زبان جاری می

نده به گفتار های پراکشهبنابراین، وقتی اندید. گیرخود میبه تریو منسجم ترم حالت مستحکمکنیم، این قوامی

، دشوار تبدیل میها به نوشت«نشانه»ی وسیلهوقتی گفتار به طورهمینگیرند. خود میبه ایویژهد، نظم نشوتبدیل می

ها به نظام آوایی، گیرد. بنابراین، هنگام نوشتن، اندیشهبه خود می تریو خاص این نظم قوام و انسجام بسیار متفاوت

شوند. حال، با توجه به اینکه حجم وسیعی از توان پردازشی مغز صرف پیمودن ای تبدیل میو سپس به نظام نشانه

 با که است های نوشتن اینیکی از اهمیت ؛رود. بنابراینگردد، دقت و تمرکز مغز بسیار باال میاین مراحل می

 ت.تر یافتر و سریعتوان پاسخ سواالت را دقیقنوشتن می
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 های آغاز نوشتن دشواری

با وجود ریم؛ گیکنیم و تصمیم بر انجام آن میدالیل شروع کاری را مفید ارزیابی می از اگرچه با توجه به برخی

ن است مایوس شویم ست که ممکایندازهآغاز تا ا ی آغاز معموال دشوار است. در برخی موارد سختیِ، مرحلهاین

ز این خاطر است که انظر کردن از ادامه بیش از هر چیز به نظر کنیم! این یاس و متعاقبا صرفصرف و از ادامه

الصه به برخی طور خدر این بخش بهبنابراین؛  .ایماطالعبه سرمنزل مقصود برسیم بیمراحلی که باید طی شوند تا 

کنیم اشاره میآنها به برخی از پردازیم. د میهایی که در آغاز نوشتن وجود داردشواری ها وضعف تریناز متداول

تصور نکنیم فقط ما هستیم که این مشکالت را داریم، بلکه دیگران هم در داشتن  با آنها رو شدنهنگام روبهتا 

ر ممکن است علت آنها را د، ما هستند ها و مشکالت تنها خاصضعف این چرا که اگر تصور کنیماند. آنها سهیم

استعداد بودن خود جستجو کنیم! بنابراین؛ احتمال اینکه برای همیشه آن را رها کنیم نیز وجود دارد.  ناتوان و بی

 یم.  یابهای خود میمانیم، بلکه شاهدی جدید برای تایید ناتوانیناکام می مانمدر نهایت، نه تنها در تصمی

  

 مبهمانتظارات 

ات کامال لمطوری که انتظار داریم تمامی کنویسیم باید از هر حیث بدون نقص باشد. بهکنیم متنی که میتصور می

تنها نهود . اما باید بگوییم چنین انتظاری از خممکن در جمله قرار گیرندو به بهترین نحو  جا و دقیق انتخاب شوندبه

اید بنابراین، در آغاز نوشتن فقط بساز هم خواهد بود. بلکه مشکلکند، چ کمکی به ما نمیهیدر شروع نوشتن 

 محققیم آهسته، آن انتظاری که از خود دارنویسیم نباشیم. آهستهبنویسیم و چندان در قید و بند اینکه چگونه می

مان کامال نتای هم شدیم، باز هم انتظار اینکه مد. البته گفتنی است که حتی وقتی در نوشتن بسیار حرفهشخواهد 

خوانند و متن را میای هم پس از نوشتن، های حرفهسندهای است. چرا که حتی نویبدون نقص باشد انتظار بیهوده

 گذارند. ی ویراستار میرا بر عهده شانینوشته کنند و حتی کار ویرایشمی در آن بازنگری

 

        ی واژگانی محدود بودن گنجینه

رو های آغاز است که در حین نگارش به کرات با آن روبهی واژگانی نیز از جمله چالشمحدود بودن گنجینه

آنها برای بیان منظورمان نیاز داریم احساس  هایی که بهطوری که هنگام نوشتن مدام جای خالی واژهبهشویم. می

انیم، احساس رسرا به پایان می و متنی جمله لماتکارگیری کای است که وقتی با بهگردد. این نیاز به گونهمی

جای نگرانی نیست؛ باید بگوییم که این کاستی در آغاز  ایم.مان ناکام ماندهی منظور واقعیکنیم در افادهمی

اهانه کار طور آگنگارش کامال معمول و طبیعی است. جالب اینکه، برای برطرف نمودن این نقص نیاز نیست به

د و فقط گیری واژگانی غنی را در پیش میطور خودکار فرآیند مجهز شدن به گنجینهدهیم. ذهن به خاصی انجام

 یابیم. آن آگاهی می یز چندی از نتیجههر ا

 «فرآیند پرسش و پاسخ»یاری ذهن بدون آنکه بدانیم، به یابد!؟اما چگونه ذهن واژگان مورد نیازش را می       

ای پی هنگام نوشتن وقتی به لزوم استفاده از واژه صورت کهاینبه افزاید.اش میواژگانیی اندک بر گنجینهاندک
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 پس،س توانم از آن استفاده کنم چیست؟ی مناسبی که در اینجا میشود: واژهبرد، این سوال برایش مطرح میمی

یابد. مثال ممکن است هنگام تماشای یک فیلم داستانی و یا ی مورد نظر را میکلمه روهای پیشاعیدر میان تد

تگو طور ممکن است در حین گفی مورد نظر را بیابیم. همینها کلمهگفتهی خبار از تلوزیون، از میان همهشنیدن ا

ساس ن لحظاتی احدر چنی یافت شوند. ورد نظریا واژگان م ی یک کتاب واژهنگام مطالعهبا کسی باشد و یا ه

خواهیم بود. این مرحله درست همانی است که « لذت ذهنی»گر کنیم؛ یعنی تجربهخوشحالی و رضایت خاطر می

ر از چندی گیرد و فقط هی واژگانی غنی را در پیش میطور خودکار فرآیند مجهز شدن به گنجینهگفتیم: ذهن به

 یابیم! از نتیجه آن آگاهی می

 

 الش آگاهیچنوشتن و 

های رفکنیم حاتی است که تصور میکند لحظ شتن را با دلسردی همراهاز جمله مسائلی که ممکن است آغاز نو

کند! این تجربه میتجاوز ن بیشتر مان از چند خطبینیم نوشتهکنیم میمی اریم، ولی وقتی شروعزیادی برای نوشتن د

ی از خود تصورات متفاوت ،که احتماال تا پیش از این تجربهایوس کننده باشد. چرا ممکن است برای بسیاری م

در تمام دنیا هیچکس نیست که ما را درک کند و کردیم یک دنیا حرف نگفته داریم و . تصور میایمداشته

ر وان انکاتهای منحصر به فرد هیچکس را نمیها و قابلیتاند! البته تواناییمان محرومهایهای زیادی از ایدهانسان

ت را . بنابراین؛ نوشتن این فرصی آنها تا حدودی به آگاهی برسیم، بهتر است در میزان و اندازهبا وجود این. کرد

با یافتن که  ستهایی که منشا آنها لحظاتیخالصی یابیم. فریب یهای ذهنگذارد تا اندکی از فریبدر اختیار می

ش است، بخکه اگرچه لذت گردد. هیجانیمی بل توصیفی غیرقاهیجان از تنها یک چیز کوچک وجودمان مملوء

 .های ذهنی باشدتواند منشا برخی از فریببخش بودن میولی در کنار لذت

 بلکه آن را در جهت کسب علم وکنیم، عادت می فهم این زودی بهتنها بههرحال؛ جای نگرانی نیست. نهبه       

کوچک ذهنی  یمتاثر از یک یافته تمامی فضای ذهن در اشغال هیجانِگیریم. اینچنین که وقتی کار میآگاهی به

شویم های ذهنی رها میتنها از فریبدر نتیجه؛ نه .1گیریمآن از هیجان تولید شده فاصله می گیرد، با نوشتنِقرار می

  .کنیمهای جدید را برای ذهن فراهم مینوشتن فرصت و مجال ظهور ایده به یاریبلکه 

 

 هااضطراب ها وترس رهایی ازنوشتن؛ 

ها زمانی گردد و تنتمام وجودمان مملوء از هیجان می کوچکی در بخش گذشته گفتیم گاه متاثر از یک یافته

ها هم ها و اضطرابنویسیم. جالب اینکه در مورد ترسیابیم که آن را مینسبت به اندک بودن آن آگاهی می

شت ست آنها را یادداگردد، کافیمان میریختگی احوالهمدو موضوع باعث به یا اینچنین است. زمانی که یک

                                                           
هرحال اندک اندک و پس از اینکه بارها از لذت ذهنی سخن به میان آوردیم و نه هیجان. به فصل دوماگر خاطرمان باشد در  1

 شویم که باید آنها را به لذت ذهنی محدود نمود.هیجان را تجربه نمودیم، متوجه می
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 اندنوشتن موضوعاتی که باعث ترس و اضطراب شده بنابراین؛اند! ی نبودهزیاد فهمیم که عواملِوقت میکنیم. آن

 به هاها و اضطرابترس یعوامل تولید کنندهطور نوشتنِ همیند. شومی آنها اثر رهایی و یا اقال تعدیل منجر به

بنابراین؛ حال که  د.گرداز حالت موهوم می سبب خارج شدن آنها را و کندشدن آنها کمک می واضح و روشن

 گردد. درمان نیز میسر می درد مشخص شده

 

 ها مرور نوشته

ی حال و تجربه زنیم. خواندن ماجراهای گذشتهمان را ورق میخاطرات یچهست روزی که دفتری زیباییتجربه

ی شویم. درمجموع، تورق و مطالعهنشیند، و گاه اندوهناک میها میو هوای آن روزها؛ گاه لبخندی بر لب

ی ی خود چیزهای بسیاربا مرور گذشته ،بخش بودننظیر است. گذشته از لذتبی های قدیمی لذتینوشته

 بینیم سوالی که یک زمان. میکنیمآنها دنبال می مان را درسیر جریان سواالت زمانی کهمخصوصا  م.آموزیمی

و آن سوال تازه نیز جایش را به  ی تازهی خاطرمان بوده، پس از چندی جایش را به سوالاش دغدغهیافتن پاسخ

وجود  واالتس بخشی از ی ارتباطی که میانشویم وقتی متوجهزده میطور، شگفتتری داده است. همینسوال تازه

را هنگام مرور « 1فرآیند پرسش و پاسخ و کشف قواعد»الگویِ  کتاب ی اینشویم. گفتنی است نویسندهمیدارد 

 های گذشته کشف و طراحی کرده است!نوشته

  

                                                           
 28بنگرید به ص  1
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 گریفصل هشتم: مطالعه و آفرینش
 ترینی سختتوان گفت مطالعه از جملههرکاری سخت است و حال می شروعدر فصل گذشته گفتیم 

گردد. ها قرین موفقیت نمیخوانی کتابکه تالش بسیاری از افراد در قرار گرفتن در جرگهطوریآغازهاست. به

ی شیوه و رهدربا و در عین حال کلیدی و تعیین کننده خاطر ناآگاهی از نکاتی سادهاز نظر ما این عدم کامیابی به

ن و مطالعه همیشه و به هر نوعی توصیه شده است، صورت که خوانداینبه روش مطالعه و کتاب خواندن است.

العه غالبا باعث ی مطعدم آگاهی از شیوه بنابراین، .را هرگز کسی به ما نگفته است« چگونه بخوانیم»ولی تقریبا 

 از از میان برود. از میان رفتنی که بیش ایمخوانی داشتهای که زمانی برای مطالعه و کتابشده تا آن شوق و عالقه

ز حاصل ا ،است. در نتیجه خواندنهای گذشته در کتابتالش بار و ناموفق ازهر چیز معلول تجربیات کسالت

ود تا مگر شزار بهانه میکه برای التیام دست به دامان ه افسوسیماند. ها آه و حسرتی باقی میتنها ی آن تالشهمه

دا به پیوند و ارتباط ابت بنابراین؛ در فصل حاضر نداشتن و غیره.هایی از جنس نبود وقت، حوصله بهانه. بیاسایدلختی 

اده و نکاتی سبه ذکر  مبادرت طور خالصهبه به اهمیت مطالعه و در آخر نیز ی خالق و سپسمطالعه با اندیشه

 خواهیم نمود. ی شیوه و روش مطالعهکلیدی درباره

 

 ی خالق و مطالعهی میان اندیشهرابطه

ر قرار گرفتن این آخ ه است. درواقع، در پسِبینیم مطالعه به آخرین فصل این کتاب اختصاص یافتیطور که مهمان

و  فرآیند پرسش»چرا در فصل نیز دالیلی وجود دارد. احتماال برای خوانندگان این سوال مطرح شده باشد که 

وال هروقت ها بیابیم. چرا که معممان را از میان کتابحرفی از مطالعه به میان نیامد و نگفتیم پاسخ سواالت  «پاسخ

را از  ود سوالشگردد: معموال گفته میهایی اینچنین پیشنهاد میگردد، برای یافتن پاسخ آن راهسوالی مطرح می

ه دنبال آن بگردیم. ها بجوی آن بپردازیم و یا اینکه در کتابکسی چون معلم و استاد بپرسیم، یا در اینترنت به جست
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کنیم؛ ها مشکلی نداریم و حتی آنها را پیشنهاد نیز مییک از این راهدرواقع ما نیز برای یافتن پاسخ سواالت با هیچ

گردند،  التاها ممکن است منتهی به یافتن پاسخ سوی این شیوهبنابراین، اگرچه همه !«نه در قدم نخست»منتهی 

ا ی خالق نخواهند کرد. چرهیچ کمکی به رشد و پرورش اندیشه شوندولی چنانچه به عنوان اولین قدم انتخاب 

ن ذهنی خویش بنابراین، اینکه ابتدا با تکیه بر تواکه برای یافتن پاسخ تالش موثری صورت نگرفته است. 

چون و چرا در شرط اساسی و بی ،یمها بپردازیم و سپس به منابع مراجعه کنبه جستجوی پاسخ

شود که در نهایت منتهی به ی طی میهایچرا که در این شیوه فرآیندی خالق است. پرورش اندیشه

 گری خواهند شد. آفرینش

به نحوی  توانیمو حال میایم هایی دست یافتهبه پاسخ« فرآیند پرسش و پاسخ»صورت که به یاری اینبه       

دعا محسوب ا ایم به نوعی یکهایی که خود یافتهلب کتاب را بررسی کنیم. چرا که هریک از پاسخهوشیارانه مطا

 طوری کهگیرند. بهی کتاب قرار میاهای نویسندهو هرلحظه در معرض قیاس و محک خوردن با ادع شوندمی

در  ،م یعنیه پایگیمه کنیم! کمترین معنای این حسپایگی نیز میاب احساس همی کتحتی گاه با نویسنده

ها مظلوم نیستیم دیگر در مقابل مطالب کتاب تنهانه اکنونبنابراین، هم ایم.موفق بوده« ی اندیشمندانشکستن هاله»

ها را نقد کتاب آری،. کنیممیدهیم، بلکه رویکردی نقادانه در مقابل آنها اتخاذ ا در اختیار آنها قرار نمیو خود ر

ع، به شرطی بودیم! درواق خوبی متوجه نشدهبه هم ی کتاب رامنظور نویسنده اصال کنیم حتی اگر بعدا بفهمیممی

م آن را ایم که پیش از آن توانسته باشیی کتاب موفق بودهتوانیم ادعا کنیم که در فهم آراء و عقاید نویسندهمی

نقد  اه باشد.ی کتاب با نقد آن همرعهگردد که مطالهای نویسنده زمانی میسر مینقد کنیم. بنابراین، فهمیدن گفته

 دیگراینکه  . یعنی، نویدی برشودمی منجر نیز بلکه به آفرینشگردد، تنها باعث فهم مباحث میمطالب کتاب نه

هایی که کتاب ینویسنده خواهیم بود. البته،ی آنها ، بلکه خود نیز نویسندهیستیمهای علمی نتنها مترجم کتاب

 حاوی مطالبی نو هستند و در سطحی گسترده مورد وثوق باشند. 

هایی این ی نگردد که مطالعه همراه با نقد باشد و نتیجهبنابراین، فهم عمیق مطالب کتاب زمانی حاصل می       

ا برویم. ههدف به سوی کتابی اینها این است که با شرط همهمنتها پیشگری خواهد بود. همراهی نیز آفرینش

ده مان باشیم و نه اینکه کتاب بخوانیم که فقط کتاب خوانها در جستجوی پاسخ سواالتی کتابیعنی، در مطالعه

ها به تنهایی که نهها خواهیم بود. ایدههای خود در کتابباشیم! جالب اینکه با این روش هر از چندی شاهد ایده

  تند.هس فردی نیزابعاد منحصربه حاوی بساچهها ندارند، در کتاب های مطرح شدهظ قوت چیزی کم از ایدهلحا

 

 اهمیت مطالعه

کنند! توان گفت کسی نیست که نسبت به اهمیت مطالعه تردید داشته باشد؛ حتی افرادی که مطالعه نمیتقریبا می

اهد های مطالعه اشاره خواز اهمیت باوجود این، در بخش حاضر با توجه به طرح کلی موضوع این کتاب به برخی

  خواهد بود: «پذیریانعطاف»و « نوشتن»، «د پرسش و پاسخفرآین» شد. محوریت این پرداختن نیز
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 یند پرسش و پاسخمطالعه و فرآ

طور که در ها از میان آنها هستند. منتها همانرو و یافتن پاسخهای پیشها بهترین منبع برای مواجهه با تداعیکتاب

هایی رسان هستند که پیش از آن به اتکای خود پاسخها زمانی در این جستجو یاریبخش گذشته گفته شد، کتاب

پردازند، با طور اختصاصی به موضوعات میها معموال بهمان یافته باشیم. بنابراین، از آنجا که کتاببرای سواالت

شویم و رو میهای خود روبهمطالعه هم با برخی از پاسخ رویم. بنابراین، حینسراغ آنها می به توجه به سوال خود

ست، بلکه های جدید اهایی که نه تنها به معنی یادگیری پاسخگیریم. فراگرفتنهای جدیدتر را فرامیپاسخ هم

 دهد.یم نیز میاهایی هم که خود یافتهمعنی اصالح پاسخ

 مطالعه و نوشتن

ی ی واژگانی غنی است که برای افادهیکی از مسائل آغاز نوشتن فقدان گنجینه ،1طور که قبال گفته شدهمان

را در اختیار ذهن  کلماتبرای یادگیری تنوعی انبوه از  فرصتمقصودمان به آن نیاز داریم. بنابراین، مطالعه بهترین 

 .  گذاردمی

 پذیریمطالعه و انعطاف

ین چرا که ح .بخشدجزم اندیشی و دگم بودن رهایی می را ازآدمی  مطالعه تمرینی است برای انعطاف پذیری و

 تند.که حتی روبه روی هم هس ؛ نظراتین آشنا می شویممطالعه با نظرات گوناگو

خش به هایی که در این بی خالق دارد و با توجه به اهمیترغم رابطه و پیوند عمیقی که مطالعه با اندیشهعلی       

ترین علل به برخی از مهم بعدی شوند. بنابراین، در بخشخوان میافراد کمی کتاب حالبااین آنها اشاره کردیم،

 پردازیم.ها میخوانی کتابناکامی بسیاری از افراد در امر قرار گرفتن در زمره

 

 ساده و کلیدینکاتی 

آن  یشیوهو  مطالعه نادرستی ازاینکه تقریبا هرگز به ما گفته نشده که چگونه مطالعه کنیم، سبب شده تا تصورات 

که متاسفانه باعث شده تا تالش بسیاری از افراد در مطالعه و کتاب خوان شدن با ناکامی  تصوراتی داشته باشیم.

 پردازیم.رهایی از آنها می و طریق این تصوراتشکال برخی از اِ . بنابراین، در بخش حاضر بهمواجه گردد

 ها وخانههایی که در کتابگردد به زمانخوان شدن بازمیها در کتابز ناکامیی برخی ایشهاحتماال ر       

ا سقف ف زمین تهای طوالنی از کتاب که از کی قفسهبا مشاهدهگونه که اینزنیم. ها چرخی میفروشیکتاب

!؟ «تاب را بخوانمهمه کاین چطور»گوییم؛ گیرد و با خود مییفرام را ای وجودمانو دلهره اند، ترسچیده شده

نیم. شروع کی آنها میها آغاز به مطالعهشود که پس از تهیه چندتایی از انبوه کتاباین ترس زمانی بیشتر می

خوان شدن ی که هریک سهمی در تشدید ترس و دلزدگی از کتابگردد با تجربیاتزمان میهم نیز ی آنهامطالعه

                                                           
 ی واژگانیمحدود بودن گنجینهبنگرید به فصل هفتم )نوشتن(، بخش  1
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ی تعداد طور وقتدنبال آن نفهمیدن مطالب کتاب. همینطالعه و بهآلودگی هنگام مدارند. تجربیاتی چون خواب

. و وقتی یابدمان افزایش میکنیم، شدت ترس و کسالتصفحات خوانده شده را با صفحات نخوانده مقایسه می

ود د. به خشومان بدتر میکنیم، حالهای خریداری شده نگاه میو دیگر کتاب ی کتابدر این حال و هوا به قفسه

ام، پس دیگر با چه امیدی دوباره کتاب تهیه کنم! بنابراین، وقتی دوباره ها هم درماندهی همینگوییم، از مطالعهمی

شود. می ام مطالعههنگ باری تجربیات کسالتکنندهها تداعی، تماشای کتابکنیمها عبور میفروشیاز مقابل کتاب

باز هم  حال، پس از چندیگیریم کتاب و کتاب خواندن را رها کنیم. بااینزودی تصمیم میبنابراین، احتماال به

ا تالش رو شدن با تجربیات مشابه بخاطر روبهبار نیز ممکن است بهها برویم؛ ولی اینسراغ کتابممکن است به

نانچه هربار تصمیم مجدد برای آغاز مطالعه با شکست مواجه قبلی باز هم مایوس شویم. درمجموع، ممکن است چ

اتی خاطر عدم آگاهی از نکی اینها بهشود، برای همیشه مطالعه و کتاب خواندن را کنار بگذاریم. متاسفانه، همه

از  برخی اند. بنابراین، بهتوان گفت تقریبا هرگز به ما نیاموختهساده از شیوه و روش مطالعه کردن است که می

 دهیم.پاسخ میخوانی هستند تصورات نادرست که متاثر از عدم اطالع و آگاهی در امر کتاب

 هافروشیخانه و کتابن در کتابهای فراوای کتابترس و دلهره هنگام مشاهده

 ا هماگر بخواهیم تمام عمرمان ر . حتینیست های فروانی کتابطالعهبرای باسواد شدن و کسب فهم نیازی به م

که  هم ی وقتیاگر بتوانیم همه در نهایت،توانیم آن انبوه کتاب را بخوانیم! صرف کتاب خواندن کنیم، هرگز نمی

طور که کنیم به مطالب آنها فکر کنیم؟! بنابراین، همانخواندن بگذاریم؛ پس کی فرصت میداریم را برای کتاب

یم خوانتاب میک؛ های بسیار! بلکهباشیم؛ آنهم کتابخوانیم که کتاب خوانده پیشتر نیز اشاره شد: کتاب نمی

سوال  مانهایبا توجه به عالئق و دغدغه آنهم به شرطی که قبالتا پاسخ سواالت خود را بیابیم؛ 

هایی جواب «فرآیند پرسش و پاسخ»یا سواالتی طرح کرده باشیم و به اتکای خود و به یاری 

  برای آنها یافته باشیم.

 لودگی هنگام مطالعه و نفهمیدن مطالب کتابآاحساس خواب

خوانی آلودگی هنگام مطالعه ؛حتی از همان دقایق اولیه؛ از جمله مشکالتی است که در آغاز کتاباحساس خواب

حال، جای کنند. بااینخوانی آن را تجربه میکتابرو هستیم. مشکلی که تقریبا همه در آغاز مطالعه و با آن روبه

ا وجود بخاطر این مسئله کنار نگذاریم، پس از مدتی حل خواهد شد. نگرانی نیست. چرا که اگر مطالعه کردن را به

ردهنده ها برویم، این مسئله اوال خیلی آزارود چنانچه با شرایطی که در باال گفتیم به سراغ کتاب، انتظار میاین

 نباشد و ثانیا زودتر رفع شود.    

 کنیمتعداد صفحات خوانده شده را با صفحات نخوانده مقایسه می

طوری که کنیم تا زوتر به صفحات آخر کتاب برسیم نیز بسیار شایع است. بهاین عادت که حین مطالعه تعجیل می

برای »فتیم خاطر بیاوریم که گکنیم بهاد میبرد. بنابراین، پیشنهتمرکز الزم برای مطالعه را تا حدودی از بین می

ن است ؛ پس تعجیل نکنیم. پیشنهاد بعدی ای«های فروان نیستی کتابباسواد شدن و کسب فهم نیازی به مطالعه
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 شدیم، زین پس تقریبا به همان اندازه ی زمانیبازهی خود در هر ی میزان مطالعهکه پس از اینکه تا حدودی متوجه

کنیم، همان صفحه مطالعه می 20تا15ساعت بین  ی زمانی یکتظار داشته باشیم. مثال اگر در بازهنهم از خود ا

 م داشت. ی صفحه را نخواهیی مدام نگریستن به شمارهانتظار را هم از خود داشته باشیم. با این کار، دیگر وسوسه

 های خوانده نشده کتاب به نگرانی هنگام نگریستن

نها را گوییم: کی ایشویم و به خود مینگران میهای خریداری شده و دیگر کتاب ی کتاببه قفسهبا نگاه 

ز این تماشا شوند، بلکه ااندازند نه تنها نگران نمیهای خود نگاه میاز افراد وقتی به کتاب لبته برخیا خوانم؟!می

دار کند و تمرکزمان را نیز خدشهان میمهای نخوانده نگران، اگر دیدن کتاببا وجود اینشوند. خوشحال هم می

ی ل تهیهکنیم هربار یک یا دو کتاب بیشتر تهیه نکنیم و تنها زمانی به دنباای داریم. پیشنهاد میپیشنهاد ساده کندمی

 ها را به اتمام رسانده باشیم. ی قبلیکتاب جدید برویم که مطالعه

 

 هنگام مطالعه تمرکز

 هاست. این در حالی است کی تمرکز هنگام کتاب خواندن مهمترین چالش در آغاز مطالعه رسد مسئلهنظر میبه

ی آن اطالع چندانی نداریم و بنابراین از تمرکز هنگام مطالعه ست که دربارهنیز به مانند دیگر نکاتی مسئله این

آلودگی هنگام مطالعه و نفهمیدن احساس خواب طور ممکن است مسائلی نظیرانتظارات موهومی داریم. همین

 نیز متاثر از عدم حضور تمرکز در نظر گرفته شوند.  که در باال اشاره شد مطالب کتاب

برای  ز الزمتمرک شودرود و این مسئله باعث مییشود که هنگام مطالعه ذهن به هزار سو ممعموال گفته می       

که این مشکل تقریبا برای همه در آغاز کتاب خواندن وجود دارد. مشکلی که مطالعه فراهم  نگردد. گفتنی است 

زمان  ها هم ازبه تدریج و به مرور زمان رفع خواهد شد. منتها ذکر این نکته نیز ضروری است که حتی اگر سال

د که هستنداشت. چرا که همیشه مسائلی  ذهنتوان انتظار تمرکز صددرصد از نمی باز هم ،بگذردآغاز مطالعه 

دهند؛ مخصوصا هنگام به خود اختصاص می شوند و اندکی از تمرکزمان رار میوقت در ذهن حاضوقت و بی

احتیاط  مدهیمی کننددر عنوانی که به افکاری که هنگام مطالعه به ذهن خطور می بایستی ،با وجود این مطالعه!

کار بنابراین، چنانچه آن افمان باشند و نه مزاحمت فکری. هایعالئق و دغدغهکنیم. به این معنی که ممکن است 

 توان آنها را نادیده گرفت، بلکه بایست به آنها پرداخت. تنها نمیمان بودند نههایی عالئق و دغدغهدربرگیرنده

تا  کنیم. حال،تبدیل به سوال میکنیم. سپس، آنها را بندیم و شروع به نوشتن آنها میبنابراین؛ کتاب را می       

اسخی از بسا پرویم. چهو یافتن پاسخ از میان آنها، دوباره به سراغ کتاب می روهای پیشرو شدن با تداعیروبه

مان خطور کنار خود بگذاریم و افکاری که به ذهن میان جمالت آن یافتیم! بنابراین، هنگام مطالعه قلم و کاغذی

دا کند و آنها مان دسترسی پیهایو چنانچه نگران از این هستیم که مبادا کسی به نوشته کنیم.یادداشت کنند را می

ای تلفن هجای کاغذ جای دیگری برای نوشتن آنها انتخاب شود. مثال قسمت یادداشترا بخواند، بهتر است به
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اب شی که مجال بازگشتن به کتآرام گردد.این یادداشت کردن بنا به دالیلی موجب پدید آمدن آرامش میهمراه! 

 کند.را فراهم می

و  ی عالئقگردند که در دستهبا این اوصاف، افکار دیگری هم هستند که هنگام مطالعه در ذهن مرور می       

آورند؛ از شوند و از هرآنجای ممکن نیز سردرمیطوری که از جایی شروع میگیرند. بهها جای نمیدغدغه

ایم گرفته تا سال گذشته به کجا سفر کردیم و غیره. درواقع، افکاری که انه چه خوردهموضوعاتی چون صبح

توانند تا به این اندازه تنوع موضوعی داشته باشند؛ آنهم شامل ها هستند نمیی عالئق و دغدغهدربرگیرنده

امال غاز مطالعه کجای نگرانی نیست؛ باید بگوییم که این عدم تمرکز در آ موضوعات ساده و معمول زندگی!

، در ادامه مبادرت به ذکر نکاتی کلی جهت افزایش با وجود اینگردد. طبیعی است و به مرور زمان اصالح می

 کنیم.   تمرکز هنگام مطالعه می

 بازی با کتاب

ا ببینیم و ها ر، با کتاب بازی کنیم. به این صورت که شروع به ورق زدن آن کنیم، سرفصلپس از خواندن مقدمه

ها ی از قسمتبینی کنیم. گاهی هم برخگوید و سعی کنیم مطالب کتاب را پیشبه این فکر کنیم که درباره چه می

 گردد. ایجاد میرا بخوانیم. با این کار، ذهنیتی کلی از کتاب در ذهن مان 

 نویسیحاشیه

ی ی کتاب چیزهایی بنویسیم. مانند نکات مهم و کلیدمان داشته باشیم و در حاشیههنگام مطالعه مدادی کنار دست

 ی بسیار کوتاه، اسامی خاص و غیره.در فهم آن صفحه، خالصه

 خط کشیدن زیر نکات مهم

رای اهمیت هستند خط بکشیم. البته گفتنی است که در با همان مداد، زیر سطرهایی که به نحوی از نظرمان دا

 نظر بیایند و زیر همه خط بکشیم!ی سطرها مهم بهابتدای کار ممکن است همه

نویسی یههای نویسنده، حاشبینی گفتهها، پیشی سرفصلی کتاب، ورق زدن و مشاهدهخواندن مقدمهبنابراین،        

و خط کشیدن زیر نکات مهم، در هوشیاری هنگام مطالعه و نتیجتا افزایش تمرکز و یادگیری عمیق تاثیرات 

و  افتدیکه با مطالعه در مغز اتفاق م با این حال، هنوز در ابتدای راه هستیم و نسبت به فرآیندهاییسزایی دارند. به

 طوری که هنگام مطالعه مدام در تردید اینآگاهی چندانی نداریم. به انجامدنهایتا به یادگیری مباحث کتاب می

اهیم دهی به این تردید خوی پاسخبنابراین، در بخش بعدی به شیوه آموزم یا نه؟هستیم که آیا دارم چیزی می

 پرداخت.

 

 وختنتردید آم

های گذشته گفتیم مسائل و مشکالتی که در ابتدای مطالعه و کتاب خواندن وجود دارند معمول و طبیعی در بخش

طور پیشنهاداتی هم برای عبور از آنها ارائه نمودیم. کردن آنها باهم سهیم هستیم. همین ی ما در تجربههستند و همه
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ی رغم همهقعی دست خواهیم یافت که از مطالعه مایوس نشویم و علی، تنها زمانی به باور و اطمینان وابا وجود این

ود در این راه تجربیاتی کسب خواهیم کرد که با وجهایی که در ابتدا وجود دارد مطالعه را به پیش ببریم. دشورای

م سب خواهیی مطالعه کای که در ادامهیک از میان خواهند رفت. از نظر ما مهمترین تجربهبهآنها تردیدها یک

 کنیم. خوانیم را معاینه میها میکرد این است که به عینه اثر مطالبی که در کتاب

وال کلی، ؟ این س«!تا اینجای کتاب چه یاد گرفتم»پرسیم هایی که حین مطالعه از خود میکم نیستند زمان       

دهی طوری که این ناتوانی در پاسخپرسشی بسیار چالشی است و پاسخ دادن به آن اصال کار راحتی نیست! به

ین رو، پیشنهاداتی در ادامه خواهد آمد که به گردد. از اممکن است منجر به یاس و کنار گذاشتن کتاب خواندن 

پردازیم. می ی کتاب خواهیم داشتیاری آنها بتوان از این چالش عبور کرد. بنابراین، به تجربیاتی که پس از مطالعه

 نبوده است!ایم بیهوده ای که داشتهکنند مطالعهتجربیاتی که تایید می

 مخوانیکتابی را برای بار دوم میزمانی که 

خوانیم. گیریم برای بار دوم هم آن را بگاه اتفاق افتاده که برای فهم و یادگیری بیشتر یک کتاب، تصمیم می

کنیم در حال طور احساس میآوریم. همینخاطر میی بار دوم، بسیاری از مطالب کتاب را بههنگام مطالعه

خاطر آن را به توانیم مطالبی کتاب میی دوبارهیادگیری چیزهای جدیدتری هستیم. بنابراین؛ اینکه هنگام مطالعه

ان بیهوده میآموزیم، به این معنی است که مطالعهکنیم داریم چیزهای جدیدتری میبیاوریم، و اینکه احساس می

خاطر بیاوریم. در مثال برگ گفتیم با هربار نگریستن به برگ، را به 1نبوده است! برای اطمینان بیشتر، مثال برگ

 نگریم و موفق به کشف چیزبینیم. حال سوال؛ آیا وقتی برای بار دوم به برگ میجدیدتری در آن می چیز

ختن ایم حال فرصت آموی قبلی چیزی آموختهشویم، به این معنی نیست که چود در مرتبهجدیدتری در آن می

       چیز جدیدتری رسیده است؟ 

  هستیم وقتی با کسی مشغول گفتگو

به تازگی در  دهیم کهکنیم و یا به آن ارجاع میگو با کسی در کسری از ثانیه از مطلبی استفاده میهنگام گفت

ن و استفاده کردن از مطالب کتاب به معنی این نیست که مباحث یادگیری خاطر آمدایم. آیا این بهکتابی خوانده

 اند؟!شده

این است  یابیم. فهمی که مویداطمینان خاطر مهمی دست می بنابراین؛ با این دو تجربه به یک فهم و باالتبع       

د وی مشکالت و مسائلی که هنگام مطالعه داشتیم، ولی باز هم از کتاب آموختیم! آری؛ با وجکه با وجود همه

 . ایمکافی و تصورات نادرستی که داشتیم، باز هم آموختهنبود تمرکز  آلودگی واحساس خواب

 

                                                           
 بنگرید به  1
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 نکات تکمیلی

توان مجلدها نوشت. با این حال، از آنجا دانند که راجع کتاب خواندن و مطالعه میخوبی میخوانندگان عزیز به

اب را به ی بیشتر در این بکنیم و مطالعهها بسنده میی خالق است، به همینکه موضوع این کتاب پرورش اندیشه

 پردازیم.رخی نکات تکمیلی میگذاریم. در آخر تنها به بمیل و اختیار خوانندگان وامی

 شوندمطالب اندک انک یادگیری می

گرچه طور کامل یادگرفته شوند. ارا داشت که مطالب کتاب درست پس از پایان مطالعه و به انتظار توان ایننمی

گفتنی  ست.ا تر نیازمند گذر زمانشود، با این حال یادگیری بیشتر و دقیقآغاز مطالعه شروع می بافرایند یادگیری 

توان  میطوری که مثالگیرد. بهطور ناخودآگاه صورت میو قابل توجهی از فرآیند یادگیری به است بخش عمده

خاطر آورد که حین انجام کاری، در لحظه چیزی را که قبال تالشی برای آموختن آن کرده بودیم هایی را بهزمان

طور ناخودآگاه در حال فعالیت و این ادعا را که مغز دائم و بهراحتی شود. مواردی اینچنین بهدر ذهن تداعی می

 کند. ست را تایید میتمرین یادگیری

 هنگام مطالعه به صفحات قبل بازنگردیم

 ی مطالعه و هم پس از آن. بنابراین، پیشنهاددر لحظه طور دائم و پیوسته در جریان است؛ همفرآیند یادگیری به

  ردیم. اند، به عقب بازنگخوبی یادگرفته نشدهکنیم صفحات قبلی بهاحساس میکنیم اگر حین مطالعه می

 استفاده از فرهنگ لغت

تر ار وسیعشود بسیها استفاده میی مقاصد نویسنده در کتابدانیم طیف واژگانی که برای افادهطور که میهمان

فاده مان بگذاریم تا موقع لزوم از آن استدست شود فرهنگ لغتی کناراز زبان محاوره است. بنابراین، پیشنهاد می

 نامه مراجعه کرد.ی واژگانی محدود است و مرتبا نیاز است به لغتهرحال، در آغاز مطالعه گنجینهکنیم. به

 شروع کنیم بدون مقدمه 

مان نکشد. لبه سراغ کتاب برویم ممکن است می که باز می خواهیم روز امروزمان به پایان رسید فردا وقتی مطالعه

مباحث همراه  گذرد که دوباره باچینی مطالعه را از سربگیریم. دقایقی نمیپیشنهاد این است که بدون تعلل و مقدمه

 شویم.می

 داشتن دوستانی مشتاق

مان،دوستانی هم که اهل مطالعه هستند داشته باشیم. دوستانی که هم کنیم در میان تنوع دوستانپیشنهاد می

و رغبت  تنها انگیزهشما و خودشان با شما گفتگو کنند. این کار نه هایی خواندههم مشتاقند درباره خوانند ومی

 کند.  ایم فراهم میبدیلی برای تثبیت مطالبی که خواندهدهد، بلکه فرصت بیبرای مطالعه را افزایش می
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 های مغزکسب آگاهی از ظرفیت

های بود آگاهی، نبا وجود اینست که حتی بتوان آن را تصور نمود. های ذهن آدمی بسیار بیشتر از آن چیزیتوانایی

های نادرست راجع به حافظه و توان شود تا بسیاری با قضاوتهای مغز سبب میحتی اندک از ظرفیت

یا سلول  1آدمی دارای صدها میلیارد نرون ست که مغزی چندانی از آن ببرند. گفتنیشان، نتوانند بهرهیادگیری

لیارد به معنی صدها می ها و اتصاالت بین آنهااین تعداد عظیم از نرون درواقع، بین سلولی است. 2عصبی و اتصاالت

 امکان جدید است! 

 خواب و یادگیری

و یادگیری  ی خوابرابطهشود. طور دائم و پیوسته در جریان است، خواب را هم شامل میاینکه گفتیم یادگیری به

ایم که ی یادگیری است. حتما شنیدهترین مرحلهشود که خواب مهمموضوعی اثبات شده است و حتی گفته می

راه دور نرویم؛ احتماال برای ما نیز  است! ی علمی را در خواب کشف کردهفالن مسئله ،گویند فالن دانشمندمی

افی بنابراین، بایستی خواب کت درسی را در خواب آموخته باشیم. تجربه شده است که چیزهایی مانند موضوعا

 داشته باشیم. 

 ورزش

ای دارد. کند در روند مطالعه و یادگیری نقش برجستهخاطر نشاطی که ایجاد میورزش ؛حتی میزان اندک آن؛ به

را تجربه کنیم.  و میزان یادگیری شود اثر ورزش در کیفیتاند. بنابراین، پیشنهاد میالبته، اکثر افراد از آن گریزان

م مقایسه کنیرا با روزهایی که ورزش نمی چند دقیقه فعالیت نرمشی داریمیعنی روزی که قبل از شروع مطالعه 

 ی افزایش کیفیت یادگیری به ورزش کردن روی بیاوریم. کنیم. احتماال با مشاهده

عه، کنار ی روند مطالبه تدریج و با ادامه عات کلی بودند.آنچه راجع به مطالعه و کتاب خواندن گفتیم موضو       

نگام ه آموزیم. آموختنی که در اثر تجربیاتِی مطالعه کردن را نیز بیش از پیش میها شیوهآموختن مطالب کتاب

 گردد. د و به مرور نیز بر آنها افزوده مینآیمطالعه به دست می

 

  پایان
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