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   چکیده
نماید، با این هدف  مینه، بررسی و تبیین میاین مقاله که خالقیت را از دیدگاه فلسفه اسالمی و با نظر به آراء مالصدرا در این ز

هاي مهم در امر آموزش، از منظر فلسفی تفسیر نماید و جایگاه آن را در آثار  نگاشته شده است که خالقیت را به عنوان یکی از مؤلفه
دیشمندان علوم شناختی درباره اي نوشته شده است، ابتدا برخی آراء ان در این نوشتار که با روش کتابخانه. فلسفی مالصدرا جستجو کند

است، عقل  قوه مدرکه که از جمله آن که مالصدرا خالقیت را از آثار و پیامدهاينموده است خالقیت ذکر شده و سپس به این نکته اشاره 
ي عملکرد  ر حیطهشود، صدرالدین شیرازي، خالقیت را د شمارد و از آنجائیکه عقل، نزد فالسفه به عقل عملی و عقل نظري تقسیم می برمی

ي  هاي آن را اثبات معاد جسمانی در سایه کند، همچنین یکی از مهمترین نمونه داند و آن را امتداد خالقیت الهی توصیف می عقل نظري می
عقل  ترین نکات مورد توجه این مقاله این است که مالصدرا با قراردادن خالقیت در محدوده یکی از برجسته. داند خالقیت قوه خیال می

تواند با ارائه  این مقاله می. باشد شود که علم و دانایی انسان، که نشانه کرامت اوست، حاصل خالقیت او می نظري، قائل به این امر می
آموزش جهت مناسب و صحیح در  ي راهکارهاي یگر در راستاي ارائههاي ذاتی او، گامی د هاي انسان و توانایی شناخت بهتري از ویژگی

  . داردبر ،مؤثر
 

  ، عقل نظري، مالصدراآموزشخالقیت، : هاي کلیدي واژه
 
  طرح مسئله -1

هایی توانا براي آفرینش انسان. کنند هاي پویا و خالق ذکر می امروزه هدف اصلی نظام تعلیم و تربیت را پرورش انسان
تر بیش دنیاي امروز،جه به شرایط موجود در این مسئله با تو. هایی که کاشف، نوزا و نوآور باشندانجام دادن کارهاي نو، انسان

است؛ زیرا امروزه براي مقابله با مسائل فردي و اجتماعی پیچیده، به پرورش افرادي نیاز  مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته
ف از است که با اتکا به نیروي اراده و تعقل خویش، منطقی و خالق اندیشیده و به جاي وابستگی ناسالم و استفاده صر

فرهنگی دیگران، مولّد دانش، فناوري، فرهنگ مناسب براي زندگی مستقل، فعال و خالق در عصر  - دستاوردهاي اقتصادي
جانبه  بنابراین، رسالت مهم یک نظام تربیتی و آموزشی، فراهم آوردن شرایط مناسب براي رشد و شکوفائی همه. دانایی باشند

خالق، این  هاي شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه و استفاده بهینه از اندیشه فرد است و هم به علت مسئولیت ارتقاء
  .ها فراهم سازد ضروت وجود دارد که نظام تربیتی باید شرایط مناسب را براي استفاده از این اندیشه

                                                        
  فلسفه و حکمت اسالمی کارشناسی ارشد -1
  . لویزان، تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشیار و دکتراي فلسفه و حکمت اسالمی،  -2
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نمود خالقیت  خالقیت انسان که اول اینکه: این مقاله سعی نموده است که بصورت مختصر به دو پرسش پاسخ دهد
قوه هاي  شود؟ و سؤال دوم اینکه مالصدرا که آفرینشگري نفس را از جلوه باشد، در آثار مالصدرا چگونه تبیین می پروردگار می

  پردازد؟  داند، چگونه به تفسیر این مطلب می میدر مرتبه حس، خیال و عقل انسان مدرکه 
  هاي تحقیق یافته -2

. باشد می» خالقیت«سنجی، مندان علوم رفتاري و علوم تربیتی، بویژه متخصصان روانیکی از مفاهیم مورد توجه دانش
هاي  با اینکه پژوهش .]١[است » قدرت ایجاد آثار نو«و » قوة ابتکار«و یا » آفرینندگی«، »آفریدن«خالقیت در معناي لغوي، 

وم تربیتی و علوم فناوري به تعریفی مشترك دربارة زیادي در زمینۀ خالقیت انجام پذیرفته است، اما متخصصان و دانشمندان عل
شان، تعریفی از  هاي اساسی مکتب مکاتب مختلف علوم رفتاري و تربیتی هر کدام بر پایۀ اندیشه .اند خالقیت دست نیافته
  . اند خالقیت را ارائه نموده

ابتدا «: نماید گونه تعریف می قیت را اینخال ٢براون ]. 2[دانسته است » تفکّر واگرا در حل مسائل«خالقیت را  ١گیلفورد
در تعریف دیگري  .]3[ »گردد دهد و عاقبت چیزي به اسم خالقیت حاصل می اي رخ می گردد، سپس معجزه مقدماتی ایجاد می

شود  یاي م ها و یا محصوالت تازه یافته خالقیت فرایندي است که منجر به تدوین یا تولید عقاید، ره«: از خالقیت آمده است که
   .]4[» که از اعتبار هنري و علمی برخوردار گردند

هایی که به منظور حل مسائل مهم  ایده. هاي جدید است معتقد است که خالقیت شامل تولید ایده ٣»جورج اف، نلر«
  ].5[ توان به کار گرفت می

اه ویژه اي در مباحث فلسفی جایگمسئله آفرینشگري انسان یا به تعبیري خالقیت و فعالیت نفس، از مسائلی است که 
و مالصدرا آن را یکی از مهم ترین ویژگی ] 6[ابن سینا به طرح این مسئله پرداخته اولین بار در بین حکماي اسالمی،  .دارد

  . هاي انسان پنداشته و به آن اهمیت خاصی داده است 
  .این پژوهش به بررسی دیدگاه مالصدرا در این زمینه اشاره دارد

به منزله صفت ممتاز انسان قلمداد شده  مالصدرا،که از جلوه هاي عقالنیت انسان شمرده می شود، در آثار  آفرینشگري
  . ازاین رو ، صفت یاد شده نقش مهمی در تعیین شأن و منزلت ذاتی انسان دارد است؛

، به دو بخش )شرق و غرب( تبیین این مطلب نیاز به بررسی دیدگاه مالصدرا درباب عقل دارد، عقل، در بین اکثر فالسفه
شود؛ مالصدرا براي عقل نظري بهاي بیشتري قائل است و اهمیت پرورش و توجه به آن را  عقل عملی و عقل نظري تقسیم می

لذا خالقیت در آثار مالصدرا، برخاسته از  .و ارزش و کرامت انسان را به دانسته ها و علم او می داند. داند مهمتر از عقل عملی می
  .گیرد علمی عقل است و در محدوده عقل نظري مورد بحث قرار می جلوه

ماوراي طبیعت دارد، در فلسفه  از آنجا که جوهره معرفتی حکمت صدرایی الهی است و مبانی معرفتی مالصدرا ریشه در 
» خلیفه«در زمین انسان  در نظر مالصدرا،  مطرح می شود؛ -ونه مستقل از آن -خالقیت انسان در امتداد خالقیت الهی ،وي

هرچند این موضوع در حکمت متعالیه، متأثر . باشد از خالقیت الهی در جهان هستی می» نظیري«است؛ از این رو ، خالقیت وي 
یعنی -مقام خالفت براي انسان تدبیر، ایجاد و افاضه در نگاه عرفانی مالصدرا، از دیدگاه ابن عربی، رنگ عرفانی به خود می گیرد؛

  .به قدر ظرفیت وجودي انسان است -ی و عملیخالقیت علم
                                                        
1 .Guildford 

2  .Braun 
3  .George Frederick Kneller 

 
 



 

خالفت و جانشینی انسان نیز که به عنوان مقامی الهی براي او در نظر گرفته شده است و موجبات بهت و شگفتی 
تواند گویاي همین امر باشد که یکی از دالیل مهم در انتساب انسان به این جایگاه بحث  فرشتگان را فراهم نموده است، می

تواند با اراده و اختیار خود سیري صعودي و بدون حد و مرز را بپیماید و  ز میان مخلوقات عالم، این است که انسان میبرانگی
  . ردبرساند که جبرئیل امین هم اجازه ورود به آن را ندا ]7[ خود را به قاب قوسینی

زیرا آفرینش . دانند ق میي دو جنبۀ امر و خلداوند را دارادر عرفان اسالمی و مکتب مالصدرا، به پیروي از قرآن کریم، خ
وجوي ریشۀ فلسفی خالقیت در انسان، در جست. شود چه از عدم محض و چه از ماده باشد، هر دو به وسیلۀ خداوند انجام می

آن اول، همین صفت الهی، یعنی صفت خالقیت او از عدم محض که در قر. باشد توجه به دو نکتۀ اصلی بسیار حائز اهمیت می
ت و جانشینی انسان، بدین معنا که خداوند از تمام موجودات روي زمین، انسان فدوم، اصل خال. تعبیر شده است» امر«کریم به 

گوید خداوند به  کند و می چنانکه ضمن داستان آفرینش به موضوع جانشینی خدا اشاره میهم. را براي جانشینی انتخاب کرد
انسان به اقتضاي خالفت، داراي «در این دیدگاه . ]8[ ی بیافریند که جانشین او خواهد شدخواهد مخلوق مالئکه فرمود که می

نمونۀ . نامند تواند منشاء آفرینش شود که آن را خالقیت می نوعی از آن تکوینی و طبیعی است و می. دو گونۀ امر و اراده است
   .]9[ دهد اندام بدن خود می دوم همان فرامینی است که انسان در افعال ارادي خود به عضالت و

به ویژه از نظر  -در دیدگاه فالسفهبا توجه به ساحت هاي وجودي انسان در آثار مالصدرا، هرچند خالقیت علمی 
این  و .خیالی و عقلی را شامل می شود؛ ولی منظور ما از خالقیت علمی بیشتر قوه تخیل است همه ادراکات حسی، -مالصدرا

از نظر مالصدرا . اصلی آفرینش هاي هنري محسوب می شود، از سوي مالصدرا مورد توجه قرار گرفته استقوه که عموماً منبع 
همچنین، . علم و دانایی محصول آفرینش و خالقیت ذهن آدمی شمرده می شود و] 10[، انسان قادر به انشا و ایجاد صور است 

اي مجرد و مادي را بیافریند، یعنی انسان نه تنها صور خیالی، نفس انسان به گونه اي آفریده شده است که می تواند صور اشی
وي درباره آفرینش علمی انسان می . بلکه صور محسوس را می آفریند و قیام این صور به نفس، قیام صدوري و نه حلولی است

باشد؛ زیرا نفس از سنخ  خداي متعال نفس انسان را به گونه اي آفریده است که می تواند آفریننده صور مجرد و مادي« :گوید
صور قائم به مواد را ملکوت است و ملکوتیان اقتدار بر خلق و آفرینندگی دارند و می توانند صور قائم به ذات و مجرد را ابداع و

به ایجاد و خلق صورت هاي حسی و خیالی می پردازد، صورت هایی که مانند  یعنی نفس در درون خود ؛]11[ »ایجاد کنند
   .]12[ مندند تند، ولی از مراتبی از تجرد بهرهی هسحقایق خارج

خداوند نفس انسانی را مثال ذات، صفات ، و افعال خود آفریده تا معرفت آن " :گوید مالصدرا در توضیح این مطلب می 
فریند و انردبان صعود به معرفت الهی باشد، و مملکت نفس را شبیه مملکت خودقرار داده تا نفس درآن هرآنچه می خواهد بی

   .]13[ "هرچه می خواهد اختیارکند
از دیدگاه مالصدرا، انسان سلطان عالم خیال خویش می باشد و هر فرد انسان براي خود یک جهان مستقل است  بنابراین،

را ، مالصد در مباحث بعدي این مقاله، به این مطلب اشاره خواهد شد که ده ها و صدها مخلوق را خلق کند؛ آن می تواند که در
همچون ابن عربی، توجه شایانی به  مالصدرا، .انسان را منشأ ایجاد حیات اخروي انسان نیز می دانند و برخی از عرفا، قوه خیال

ازنظرابن عربی، خیال بزرگ ترین قوه اي است که خداوند در وجود انسان به ودیعت نهاده و جلوه گاه . قوه خیال داشته است
  .]14[ قدرت الهی است

این آفرینشگري ،درحکمت متعالیه مالصدرا، بیشتر .ظر مالصدرا ، انسان به اعتبار عقل هم ، موجودي آفرینشگر است از ن
علم از شئون وجود  و)نه منفعل(است» فعال«انسان موجودي : مالصدرا معتقد است ه عقالنیت نظري جلوه گر می شود، در حوز

نه ( می داندحضوردرپیشگاه نفس  راحقیقت علم و  ،و جعل وجود می کند انسان خلقباور صدرا بر این است که  .]15[ است
به نفس دارند وعقل ، عاقل و معقول وجود واحدي با سه جلوه  -» حلولی«ونه  -» صدوري«صور ذهنی، قیام ). حصول در نفس

نزد عقل و  به حضور آنتعقل به حلول صورت معقول در عقل نیست، بلکه «و ] 16[ هستند، پس، صور علمیه شئون نفس اند
این  .]18[ »شأن انسان آن است که بتواند همه حقایق را درك کند و با آنها متحد گردد«یعنی  ؛]17[ »اتحاد آن با نفس است



 

اتحاد با حقایق وجودي، شأن موجود عاقل شمرده می شود و معیار حیات حقیقی انسان است؛ چرا که انسان در مقام معرفت 
   .]19[ شایسته ادراك معقوالت می گردد س وخیال به مقام عقل تعالی پیدا می کند وعقلی ، از مقام ح

صور علمیه به نفس قیام صدورى و قیام حلولى ي  در اینجا الزم است جهت روشن شدن بحث به نکته اي در باب مسئله
   .انسان، اشاره کرد

از مغز مرکز حلول صور  یعنی بخشی. حلول دارند  در مراکز مغز خیالیه و حسیه صورابن سینا  بر این باور است که 
مرکز صورى است  قسمتی از مغز انسان، در دیدگاه او،. است و صور خیالیهمرکز حلول معانى بخش دیگري از آن، حسیه است و 

که در  صور حسیه و خیالیه جز آنچه. مرکز صورى است که از ناحیه گوش مى آید  و قسمت دیگري، که از ناحیه چشم مى آید
  ] 20[. چیز دیگرى نیست ،مغز انسان است و جز همین صور و نقشهاى مادى که در مغز است

د و حال در آن نکن بنابراین ابن سینا و دیگر مشائیان معتقدند که صور حسی و خیالی در نفس انسانی، حلول می
 .دنباش می

 قیام صدورى استمانند قیام صور به واجب تعالی، هم  قیام صور علمیه به نفس انسانکه  کردولى صدرالمتألهین ثابت 
ست که مقدمه ادراك انسان اتأثیر و تأثرى در مغز   .اصال ادراك نیست، به مغز و ماده مغزى دارند صور قیامى که این یعنی
رط ادراك ش ؛انساننه خود ادراك ، انسان هستندمقدمات ادراك ، صورى که در اعصاب و در مغز انسان منتقش مى شوند. است

آنچه را که انسان ادراك مى کند صورى است که مخلوق نفس انسان است که به دنبال این  .نه عین ادراك انسان ،انسانند
  ] 21[ . اعدادها و به دنبال این معدات پیدا مى شوند

 به نفس، حلولیصدرالمتالهین برخالف مشائیان، که قایل به جسمانی بودن صور حسی و خیالی بودند و قیام آن ها را 
کند،  ارج، چنین صورت هایی را ایجاد مینفس در حین مواجهه با خ: یعنی ؛دانستند، قیام آن ها را به نفس، صدوري می داند می

  . نه این که از خارج تجرید نماید و سپس در ذهن حلول کند
جاد صور االشیاء المجردة والمادیۀ النها ان اهللا تعالی خلق النفس االنسانیۀ بحیث یکون لها اقتدار علی ای«: وي می گوید

خداوند متعال نفس انسان را به گونه اي آفریده است که می تواند صورت  ": یعنی ]22[ من سنخ الملکوت و عالم القدرة والفعل
  ."زیرا از سنخ ملکوت و عالم قدرت و فعل است ;اشیاي مجرد و مادي را ایجاد کند

لی براي نفس قیام حلولی نیست، بلکه تمام آنچه را که انسان ادراك می کند و با قوه خیال و قیام صور عقلی و خیا  
و نه در عالمی جدا از نفس انسانی، چنان که اهل اشراق پنداشته ... حس باطنش مشاهده می کند نه حال در جرم و دماغ است

  ] 23[بالفاعل؛ بل هی قائمۀ بالنفس الکقیام الحال بالمحل بل کقیام الفعل «: اند
این نفس است . یعنی قیام صدوري است؛ قیامشان به نفس حلولی نیست، بلکه نحوه قیام فعل به فاعل استصور علمیه، 

بنابراین، نظریه ایشان در باب  .دکه آن صور را ایجاد می کند و وجود آن ها به خود نفس قایم است و به بقاي آن باقی ان
   .نفس به واسطه کمال وجودي و تجردي که دارد، مظهر خالقیت حق است: ار چنین استادراکات حسی و خیالی به اختص

توان به خوبی به این نکته رسید که نفس انسان آفرینشگري است براي صور خود که زیباترین  بنابر دیدگاه مالصدرا می 
معناي خالقیت نفس نیز زمانی معنا . استنوع خالقیت نفس است که توانایی آن از جانب پروردگار در وجود انسان نهاده شده 

  . یابد که قیام صور حسی و خیالی و عقلی را به نفس از نوع صدوري بدانیم نه حلولی می
نفس انسان . انسان می باشد» حیات معقول«حیات حقیقی  همان طور که قبالً اشاره کردیم، از نظر مالصدرا، بنابراین،

ن همه معانی در عقل چو و متحد می گردد] 25[و ] 24[ »عقل فعال«اتحاد عقلی، با  براي ادراك حقیقت صور عقلی، به نحو
  . ]26[ است ، عقل انسان در هنگام اتصال به آن می تواند هرچه خواست دریابد فعال به وجود واحد موجود

تباط تکوینی با مبدأ هم وجود انسان عین تعلق وار :انسان شأن خالقیت علمی و عملی دارد، اما استقالل وجودي ندارد
بنابراین، از . شأنی از خالقیت الهی به شمار می رود -از جمله خالقیت او - هستی است، و هم افعالی که از انسان صادر می شود

نه مستقل از ماوراي طبیعت است ؛ بلکه انسان در پرتو حرکت  نظر مالصدرا ، نشئه وجودي انسان نه منحصر به عالم طبیعت، و



 

نهایت سیر . عقل فعال متحد گردد تدادي، می تواند به مراتب کمالی نشئه مثالی و نشئه عقلی صعود کند و باجوهري واش
 موجودات عقلی و معانی جمع باشند عملی ، آن است که جهانی عقلی گردد که درآن ، همه انسان در جهت کمال علمی و

]27[.  
نماید، تعریفی از عقل نظري و مراتب آن از آثار مالصدرا  ینکته مهم دیگري که از باب تبیین مطلب الزم به ذکر م

 .باشد می
ادراك کلیات و  برد عقل درو کار شود نامیده میهمان قوه بینش انسان است براي کسب حقایق عالم که علم عقل نظري     

مثال علم به وحدت  ؛ان نیستکه وجود و عدم آنها در اختیار انساست و مربوط به اموري  باشد تصوریه و تصدیقیه میمعانی 
  .وجود و اصالت وجود

کند که عقل به  باشد، بر این نکته تصریح می اي از عقل و قسیم عقل عملی می مالصدرا در تعریف عقل نظري که شاخه
  .شود تقسیم می) عقل نظري(و عالمه ) عقل عملی(عنوان قوه ممیز انسان از دیگر مخلوقات، به قوه عامله 

 به مربوط جزئی احکام آن وسیله به نفس که داند می اي قوه را عملی عقل او که شود می استفاده سینا بنا آثار ازمتن
 او. است نظري عقل عهده بر کلی احکام استنباط اما کند می استنباط تأمل و قیاس نوعی طریق از عملی کلی احکام از را عمل
 :گوید می

منظور از این [است؛  جزئی امور تروي در به مختّص که اي قوه و دارد؛ کلی آراء درك به اختصاص که دارد اي قوه انسان"
 ها آن از یا شود عمل بدانها است که شایسته دارند، که یاشري خیر زشتی، یا زیبایی ضرر، یا نفع سبب به که اموري] جمله

 با صدق نظري عقل .گویند می عملی قلع دوم قوه به و  نظري عقل کلیات است، ي کننده ي اول که درك قوه به .گردد اجتناب
  ] 28[ . جزئیات در شر و خیر با عملی عقل و دارد کار کلیات در کذب و

. است کرده بسنده شفا نفس کتاب سینا در ابن عبارات ذکر به عملی و نظري عقل تعریف در اسفار کتاب نیز در مالصدرا
  ] 30[: گوید شواهدالربوبیه می در ولی ؛]29[

 رأي و است نظري عقل نزد در کلی یعنی رأي "المعلول نحو المعد العملی عند الجزئی الرأي و النظري عند لکلیا الرأي"
  .است عملی عقل نزد در شدن است عمل براي آماده که جزئی

اي  یژهتوان این نکته را استنباط کرد که مالصدرا براي عقل نظري اهمیت بیشتري قائل بوده و براي آن شأن و از اینجا می
  .دانسته است، )قوه عالمه(را در حکم خدمتگذار عقل نظري ) قوه عامله(الواقع عقل عملی  درنظر گرفته است و فی

 ترتیب عبارت است از عقله مالصدرا هم مانند بسیاري از فیلسوفان متقدم، براي عقل نظري چهار مرتبه قائل است که ب
  ] 32[و ] 31[ .ل و عقل مستفادهیوالنی یا بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفع

گفتنی . خدا تعریف می شود انسان در نسبت با نظام هستی و: از نظر مالصدرا، کرامت انسان ریشه در بعد متعالی او دارد
، وابسته به اندیشه دینی این فیلسوف است؛ به طوري که از نظر وي ، با حذف خدا، »کرامت«است که نظریه مالصدرا با عنوان 

  .کرامت انسان بی معنا خواهد بود سخن از
   از خالقیت انسان در فلسفه مالصدرا نمونه اي -3

در فلسفه مالصدرا، اثبات معاد جسمانی می باشد که نمونه اي از تجلی » خالقیت قوه خیال«یکی از کارکردهاي بحث 
از نظر او، نیروي خیال شأنی از . می داند مالصدرا همانند عرفا نیروي خیال در انسان را جاودانه. شأن انسان،پس از مرگ است

است که پس از مرگ همچنان باقی شئون انسان، واپسین مرحله و درجه نشئه دنیوي، و نخستین مرتبه نشئه اخروي انسان 
شر را منشأ انکار حبه اثبات معاد جسمانی می پردازد و غفلت از تجرد قوه خیال  وي از طریق تجرد برزخی خیال،] 33[ ماند می

به اعتقاد مالصدرا، به واسطه همین قوه خیال است که درآخرت، به تمام نفوس، قدرت خلق صورت  .]34[ اجساد می داند
خارجی داده می شود واعضاي بدن که خارجی به نظر می آیند، در آخرت، از درون نفس خلق می شوند؛ یعنی انسان قادر است 



 

از این رو، به نظر مالصدرا و برخی عرفا،  .]35[ )معاد جسمانی( همراه خواهد بود نبدنی خلق کند که حشر نفس واقعاً با حشر آ
هر انسانی خالق زندگی اخروي یا بهشت و جهنم خویش است؛ یعنی حتی در آخرت نیز شأن خالقیت براي انسان محفوظ 

  .است

  ش ایرانهوژو پ جایگاه خالقیت در آموزش  -4
از سوي دیگر شاهد و  یابد روز افزایش می روزبهها و تهدیدها علیه ایران  تحریم از یکسوشرایط کنونی کشورمان که در 

 هستیم، افراد تیزهوش و، ژي برتر به مثابه منبع اصلی قدرتجوامع مختلف بشري در دستیابی به تکنولوهاي فشرده  رقابت
؛ واضح است ین شرایط تغییر و تحول هستنددر گذر از اکشورمان  هاي از گرانبهاترین سرمایهبه عنوان عنصري هوشمند، خالق 

آسیبهاي فراوانی ما را تهدید  ،آماده نماییم که اگر نخواهیم و یا نتوانیم خود را در برابر تغییراتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد
  .خواهد کرد

چرا که  . د داشتنه، نقش کلیدي و مهمی خواکشورمان یشهوژو پ یآموزشمراکز  ،در زمینه دستیابی به این هدف  
همه  همچنانکه در متن این مقاله به آن اشاره شد،خالقیت اگر چه تا حدودي جنبه ذاتی دارد ولی می توان آن را آموزش داد و 

این آموزش و  حال. ها به ودیعه نهاده شده است و بصورت استعداد خدادادي در همه انسانافراد از قوه خالقیت برخوردار بوده 
بنابراین پرورش خالقیت . که باید زمینه هاي الزم براي شکوفایی و غنا بخشیدن به این استعداد را فراهم سازدپرورش است 

  .باید بعنوان یکی از هدفهاي اساسی آموزش و پرورش در کشور تلقی گردد

 و پذیري فباید از خاصیت انعطا  یآموزش هاي دیگر برنامه، روش تدریس و آموزشی نظام آموزشی، محتواي ساختار 
، طوفان ذهنی آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف دانشبتواند براي   باید  ها  فضاي آموزشی کالس. باشد  پویایی الزم برخوردار 

هاي  هاي کالس درس و روش آموز، نباید صرفا شنونده محض باشند؛ بلکه باید برنامه بر پا کند و در حین درس، دانشجو و دانش
هایی را  اشد که در ذهن فراگیران، سؤال پیش آورد و دامنه اندیشه آنها را بگستراند و هم زمان، در آنها پاسخاي ب تدریس به گونه

 . به وجود آورد و آنها را به اندیشیدن و آفریدن برانگیزاند

  گیرينتیجه -5
 کند و راي طبیعت تأکید میهمواره بر ارتباط انسان با ماو گونه نتیجه گرفت که مالصدرا توان این از مباحث گذشته می

در فلسفه مالصدرا، انسان هرگز تنها و بی ارتباط با مبادي هستی به تصویر . هرگزبه استقالل صرف براي انسان قائل نیست
داند، پس در مقام تعلیم و آموزش نیز  چنانچه خالقیت انسان را نیز نمودي از خالقیت پروردگار متعال می؛ تکشیده نشده اس

شناخت در گام . ي الهی وجود انسان پرداخته شود کند، به شناخت نشئه تا جائیکه ظرف وجودي هر انسانی اقتضا میالزم است 
ي وجود انسانند و هم تا شناخت صورت نگیرد، یادگیري  ي پیمانه کننده تکمیلهم نخست قرار دارد چرا که معرفت و علم، 

ي نظري و علمی عقل توجه  تر گردد و هر گاه به جنبه ه علم انسان کاملدهد ک پس خالقیت زمانی رخ می. نهادینه نخواهد شد
تر و بلندتر  انگیز سریع هاي بشر به سوي خلق آثار اعجاب شود و گام تر می بیشتر شود، حل معادالت مبهم جهان هستی آسان

  .خواهد بود
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