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روش های تفکر خالق در تعلیم و تربیت بر مبنای سیره نبوی
زهرا چایش  ، 1ناهید شیرپور  ، 2علی مدد مالکی  ، 3محمّدمهدی کریمی نیا  ،4مجتبی انصاری

مقدم 5

 1سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیّه ،پژوهشگر و مدرّس حوزه علمیّه فاطمة الزهرا (س) ،شهر داالهو ،استان کرمانشاه
 2سطح سه (کارشناسی ارشد) مرکز تخصّصی حضرت ولی عصر (عج) ،پژوهشگر و مدرّس مدرسه علمیّه حضرت فاطمه الزهراء (س) ،شهر داالهو ،استان کرمانشاه
 3طلبه حوزه علمیّه قم ،سطح سه (کارشناسی ارشد) ،مبلّغ و پژوهشگر
 4استادیار وعضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 5دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
یکی از ویژگی هایی که خداوند به صورت فطري و بالقوه در وجود انسان نهاده و به وسیله آن او را از سایر موجودات متمایز
کرده است ،بهره مندي از قوه تفکر است ،اما در جهان امروزکه علم وفناوري از ذهن انسان پیشی گرفته ،انسان نیازمند پیمودن
راهی ویژه براي تفکر است .این نوع از تفکر ،تفکر خالق است که شخص با تلفیق مهارت هاي حل مسئله و تصمیم گیري ،از
افکار نو بهره مند می شود و قدرت کشف و انتخاب راه حل هاي جدید را پیدا می کند .باید گفت هر کسی توانایی این نوع
تفکر را دارد که از طریق تکرار و تمرین و ممارست ،و براساس تعلیم و تربیت به آن دست یابد .با توجه به اینکه نظام تعلیم
وتربیت هر کشوري از اهمیت خاصی برخوردار است واگر نظام تعلیم وتربیت کیفیت بهتري داشته باشد باعث رشد هم جانبه
شخصیت انسان براي رسیدن به حق و پیشرفت کشور میشود .که در ارتباط با این موضوع کتابی با عنوان تفکر خالق در منابع
اسالمی ازسید نور الدین محمودي و مقاالتی مانند تفکر خالق ،مبناي شیوه هاي آموزشی پیامبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم) از
سید حسام حسینی  ،تفکر خالق وباروري آن در سازمان هاي آموزشی از سید محمد میرکمالی ،تفکر خالق؛ ضرورت ها،
راهکارها و پیامد هاي آن از غالمعلی طبرسا نگاشته شده است اما در آثار بررسی شده موضوعی با این عنوان یافت نشده است
لذا در این مقاله کوتاه سعی شده که به صورت توصیفی و تحلیلی وبه روش کتابخانه اي به بررسی روش هاي تفکر خالق در
تعلیم و تربیت بر مبناي سیره نبوي پرداخته شود.
واژههای کلیدی :تفکر خالق ،تعلیم و تربیت ،سیره نبوي ،روش ها.
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 .1مفهوم شناسی
.1-1

تفکر خالق

به معناي فرآیند درک مشکالت ،مسائل ،کمبود اطالعات و عوامل جا افتاده ،حدس زدن و فرضیه ساختن در مورد این
کمبودها ،ارزیابی و آزمون فرضیه ها وحدس ها؛ اصالح وارزیابی مجدد آن ها و در نهایت ارائه نتایج است( .حائري زاده،
،1382ص.)18
.1-2

تعلیم

در لغت به معناى یاد دادن و آموزش ودر اصطالح عبارت است از القاى موضوعى توسط استاد به ذهن شاگرد تا آن را یاد
گرفته و تکرارکند ودر معنایی دقیق تر می توان گفت :تعلیم ،ایجاد دگرگونى در متعلِّم و متحوّل ساختن او از حالت جهل است
به حالتى که موجب رشد عقلى و استقالل فکرى شود(.دهخدا،1377 ،ج،5ص /5971روحانی نژاد ،ج  ،1ص )21
.1-3

تربیت

در لغت به معناي پروراندن ،ادب واخالق را به کسی آموختن و در اصطالح برانگیختن و فراهم آوردن موجبات رشد
وپرورش و شکوفایی تمامی استعدادها ،توانایی ها وقابلیت هاي انسان به منظور رسیدن به کمال وسعادت است(.بهشتی،1387 ،
ص)35
 .2اهمیت تفکر خالق
از نگاه قرآن ،مبناي اساسی دعوت پیامبران،تفکر سالم است .تفکر زمانی می تواند ارزشمند باشد که یکی از نیاز هاي اصیل
انسان را مد نظر قرار دهد ،نیاز هاي انسان در دو بعد مادي ومعنوي خالصه می شود که دسته بندي و اولویت بندي و رعایت
تعادل در تامین آن ها از ضروریات تفکر است .اسالم همان گونه که براي آفرینش انسان ،در میان موجودات دیگر ارزش قایل
است ،به تعلیم و تربیت او نیز اهمیت می دهد .پس انسان براي به فعلیت رساندن توانایی هایش نیاز به تعلیم و تربیت دارد که
براي رسیدن به اهداف خود الزم است بهترین روش را بکار گیرد(تعلیم وتربیت اسالمی ،محمد محمدي ،رضا حبیبی بردبري) .
از طرفی امروزه  ،رشد اطالعات سبب شده که هر انسانی به طور نسبی از تجربه و علم ودانش برخوردار شود پس هر فردي باید
تفکر خالق داشته باشد تا در هنگام مواجهه با مسائل و مشکالت ،بتواند راه حل آن ها راکشف کند(ضرورت ترویج تفکر انتقادي
وخالق ،راضیه ندافی).

107

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،38مرداد 1400

 .3روش های تفکر خالق در سیره نبوی
.3-1

روش عملی

یکی از شیوه هایی که مورد تایید قرآن است و بیشترین تاثیر را در مخاطب ایجاد می کند روش عملی است .تا آن جا که
در سیره نبوي وارد شده که ایشان براي آموزش نماز به مسلمانان در مکان بلندي قرارمیگرفت وبه مردم می فرمود که من
اینگونه که نماز به جا می آورم شما هم به جا آورید .هم چنین کمک گرفتن از اعضا و جوارح بدن ،براي تفهیم مطلب به
مخاطب می تواند تاثیر فراوانی داشته باشد ،زیرا تصویري از آن حاالت ،رفتار وحرکات در ذهن مخاطب برجا می گذارد که
فراموشی آن به مراتب نسبت به روش هاي دیگر کمتر است.
.3-2

روش عقالنی

درآموزه هاي دینی نکات فراوانی براي تدبر واندیشه درباره آفرینش جهان وجود دارد ،از جمله اینکه خداوند می فرماید:
)ادْعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة((نحل()125 ،اى رسول ما خلق را) به حکمت (و برهان) و موعظه نیکو به راه
خدایت دعوت کن .در این آیه یکی از روش هایی که خداوند از پیامبر می خواهد که براي دعوت مردم از آن استفاده کند و به
مردم آموزش دهد شیوه استدالل و تعقل است .زیرا مخاطب با روش استقالل فکري به نوعی خالقیت دست می یابد و ذهن او
فعال شده و می تواند از این طریق بسیاري از مجهوالت را کشف کند .پس در مدارس بهتر است شیوه استدالل و تجزیه و
تحلیل جایگزین تقلید هاي بی چون و چرا شود و با مشارکت دادن مخاطبین براي حل مشکالت عادت به فکر کردن در بین
آنها را نهادینه کرد( .تفکر خالق ،مبناي شیوه هاي آموزشی پیامبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم)  ،سید حسام حسینی/تفکر خالق
وباروري آن در سازمان هاي آموزشی،سید محمد میر کمالی)
 .4باز اندیشی اندیشه های گذشتگان
مراد از این روش ،تفکر وتدبر درباره آرا واندیشه هاي گذشتگان وعبرت آموزي از تفکرات آن هاست .در این روش انسان از
شناختی شهودي به شناختی باطنی وغیر شهودي دست پیدا می کند که باعث تغییر در رفتار ظاهري او نیز می شود که یک
امر تربیتی به حساب می آید زیرا در نحوه تفکر ورفتار شخص تاثیر گذار است .اگر به سیره نبوي (صلی اهلل علیه وآله وسلم)
مراجعه کنیم متوجه می شویم که ایشان بسیاري از حوادث ورویدادهاي گذشتگان را در قالب داستان و قصه براي پیروانش
تعریف می کردند تا عالوه بر آگاهی دادن ب ه افرادي که در آن جمع حضور داشتند نسل هاي بعد هم آگاه شوند واز این حوادث
و وقایع پند و عبرت گیرند .در واقع فرد با اقتباس از اندیشه هاي گذشتگان و خالقیت در دخل و تصرف در آن ها براي حل
مسائل و پرورش ایده هاي خود استفاده می کند(.روش عبرت دهی در قرآن ،محمد رضا قائمی مقدم /تفکر خالق ،مبناي شیوه
هاي آموزشی پیامبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم)  ،سید حسام حسینی)
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 .5روش ترغیب افکار
یکی از شیوه هاي خالق پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلم) براي متحول نمودن افکار استفاده از شیوه سؤال و
تکراربود.
پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلم )گاهی با طرح سؤاالتی ،مخاطب را متوجه خود می کردند و از این راه ،ذهن او را
درگیر می نمودند.یا اینکه مطلب را آن گونه بیان می کردند که سواالت فراوانی در ذهن مخاطب ایجاد می شد و مخاطب
مجبور بود براي پاسخ سواالت با دقت وتوجه کامل به سخنان ایشان گوش دهد .در سیره تربیتی پیامبر(ص) ،پرسش خوب
بسیار حایز اهمیت است .پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم ) در این زمینه می فرمایند "پرسش خوب ،نیمی از علم
است"(.محمدي ري شهري،1372 ،ص)267
پس ،پرسش معلم فرصتی را براي متربیان ایجاد می کند تا بین اندوخته هاي ذهنی خود و مطالبی که باید درباره آن
بیندیشند وتعقل کنند ،ارتباط برقرار کنند .عالوه بر آن تکرار نیز یکی از ابزارهاي مهم براي تفکر خالق است ،زیرا تکرار سخن
یا رفتاري مشخص ،سبب می شود که آن رفتار یا سخن در وجود انسان نهادینه شود( .طباطبایی 1379، ،ص.) 13

نتیجه گیری
مبناي حیات انسان را تفکر تشکیل میدهد ،زیرا ادراک انسان از عالم ،خود وپروردگارش به تفکر بستگی دارد.تفکر موجب
دستیابی انسان به حقیقت می شود که اساس تعلیم وتربیت است واستعدادهاي بالقوه او را به فعلیت در میآورد بنابراین
آموزش بر اساس تفکر خالق نیاز حیاتی هر نظام آموزشی است .از روش هاي مؤثر براي تفکر خالق رجوع به سیره معصومین
(علیه السالم ) است که پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم) از همان ابتدا براساس آیات قرآن به تعلیم وتربیت انسانها پرداخت وآنها را به تفکر
دعوت کرد که امروزه با توجه به پیشرفت علم و فن آوري پرورش تفکر خالق در نظام تعلیم وتربیت امري ضروري است و باعث
پیشرفت کشور می شود والزم است که تفکر خالق محور تعلیم وتربیت قرار گیرد.
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