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فرهَل ًابغِ ّا ()4
ابتکار ًَ ،ع آٍری ٍ خالقیت
عبَر از هَاًع خالقیت
ةَ طّر کهی اٌصیؾَ سالكَ ةا دو ىاٌػ رو ةَ رو اغث ٌ .شػث پیطوی از افکار و اؼيال
پیؾیٍیان و دوم ٌفی ؽیّه ُای ٌّ  ،ارزیاةی ىػایم جازه و یافحً راه ذم ُای ةصیػ.
سؾک ةیٍی ةَ یک غطی ةاورُا و ىؾاُصه ُط چیظ از ٌلطَ ٌغط جؽفب و یا غٍث
ویژه ،ىاٌػ از گػحطدگی فکط ىی ؽّد و ٌيی گضارد ُيَ چیظ ُياٌگٌَّ کَ ُػث دیصه ؽّد
اگط ىایهیص اٌؽطاف پضیطی سّد را ةیازىاییص  ،ةتیٍیص کَ پع از ُط كفّر و کّجاُی در ىّرد
ُيَ ،فطزٌصان و افطاد زیط دغث سّد  ،چلصر راذث و آغان ىی جّاٌیص اؽحتاه سّد را ةپضیطیص و
ٌلطَ ٌغط سّد را جفرید کٍیص و یا در ـّرت ؼصم آگاُی ةطای پاغز ةَ یک پطغؼ ،چلصر
ـادكاٌَ و آغان ىی جّاٌیص کهيَ ( ٌيی داٌو ) را ةط زةان حاری غازیصُ .ط چَ سالق جط و
ٌّآورجط ةاؽیص ،وكث و ٌیطوی کيحطی را ةَ ذطاغث و دفاع از افکار گضؽحَ سّد اسحفاص
ىی دُیص .ةطای ایً کَ غص سؾکی و اٌؽطاف ٌاپضیطی در ةطاةط افکار ٌّ و سالكَ را در ُو
ؽکٍیص و ةَ ؽیّه ای ةػیار كصرجيٍص اٌصیؾَ ُای ٌّ و سالق را فطا سّاٌیص ةایػحی ةَ دفؽات در
ُط ىخال ؼتاراجی ٌغیط (:اؽحتاه از حاٌب ىً ةّد)( ،ىحاغفاٌَ پاغز ةَ ایً پطغؼ را ٌيی داٌو)
را جکطار کٍیص ،چٍصان کَ جيام حظئیات ایً انگّی ذٍُی ةَ ٌغطجان طتیؽی ةطغص و ةَ ـّرت
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حظئی از سهق و ىٍؼ ؽيا در ىی آیص .ةَ ىرق ایً کَ ةَ ططزی فظآیٍصه ایً جخطةَ
را آغاز کٍیص ،دیط یا زود اٌطژی طتیؽی ؼغیيی در ؽيا حطیان ىی یاةص .اگط آغاز کٍیص کَ در
گفث و گُّای سّد و رفحارؽان از ؽط آٌچَ ىٍػّج و کٍَِ اغث سالص ؽّیص و فارغ از پیؼ
داوری ُایی کَ ةط ىؾاُصات ؽيا غایَ افکٍصه ُ ،يَ چیظ را در چِارچّب جخّیظات دیگطان
ٌگاه ٌکٍیص  ،واكؽا ذیطت اٌگیظ اغث کَ چَ دگطگٌّیِای ؼغیيی ىی جّاٌص در زٌصگیحان پصیص
آیص .
اتصال بِ اًذیشِ ّای ًبَغ آسا
آزىّن ةِطه ُّؽی ةَ جٍِایی ٌيایاٌگط ؽؽّر و اغحؽصاد ٌیػث .در ذلیلث ىیظان
سالكیث ُط کع در ٌرّه ةطسّرد ةا ىؾکالت ىؾشؿ ىی ؽّد  .ةػیارٌص ٌاةغَ ُایی کَ از
ةِطه ُّؽی ؼادی ةطسّردارٌص در ؼیً ذال ةَ دنیم ةاور کطدن وغؽث و ژرفای جّاٌایی ُای
سّیؼ  ،جّاٌػحَ اٌص ةا ىٍؾاء سالكیث سّد جياس ةگیطٌص و آن را از ایً ىؽصن ةیطون ةکؾٍص.
ةَ طّر کهی ٌاةغَ ُا ةَ طّر غیػحياجیک و از روی كاؼصه ةا ىػایم ةطسّرد ىی کٍٍص .در
غيیٍارُایو ةا افطاد ةػیاری رو ةَ رو ىی ؽصم کَ سّد را کّدن و سطفث ىی ٌاىٍص .اىا پع از
آن کَ یا پیطوی از رٍُيّدُای ىً از روی ٌغو و كاؼصه ةا ىػایم ةطسّرد ىی کٍٍص ،اٌػصاد
یا گطه گاُی کَ در حطیان اٌطژی سالكؾان وحّد دارد گؾّده ىی ؽّد و سالكیث چّن
رودساٌَ سطوؽان پٍَِ ةیکطان ذٍُؾان را غیطاب ىی کٍص.
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اّویت آراهش رّي
سالكیث جٍِا در ذًُ آرام فطـث ٌؾّ و ٌيا پیصا ىی کٍص .آراىؼ فکط و ىثتث اٌصیؾی
ةط کيیث و کیفیث ٌلطَ ٌغطُایی کَ از ذٍُؾان ةط ىی سیظد ىی افظایصٍُ .گام ةطسّرد ةا
ىػایم ُط چَ آراىؼ سّد را ةیؾحط ذفظ کٍیص و ُط چَ ىؾکالت را ةیؾحط ةَ ُیچ ةگیطیص،
دغحیاةی ةَ ةیٍؼ ُا و ٌلطَ ٌغطُای ىٍرفط ةَ فطد ىیػطجط ىی ؽّد .ةؽکع اغحطس  ،جٍؼ
 ،اكططاب و جطس ٌیيکطه چپ ىغظ را کَ کارکطدُای ىٍطلی و آگاُاٌَ را ةطؼِصه دارد و ٌحایج
و پیاىصُا را جخظیَ و جرهیم ىی کٍص از کار ىی اٌصازد .در ٌحیخَ اٌػان ةطای اٌصیؾیصن ةَ
ٌیيکطه راغث ىغظ کَ ىػئّل اذػاغات و ُیخاٌات اغث ىحکی ىی ؽّد .طتیؽی اغث کَ
فکط غطؽار از اذػاغات و ؼّاطف كؽیف اغث و یارای آن را ٌصارد کَ ةَ ؼيق جٍگٍاُا ٌفّذ
کطده و راه ذهِا را حػث و حّ کٍص .پع ةط ؽياغث کَ ةَ ٍُگام رویارویی ةا ىػائم  ،گّش
ُّش ةَ پیغام جطس و جطدیص ٌػپاریص ةهکَ ذًُ را از ـهد و ـفا و آراىؼ و ؽادىاٌی و ؼؾق
غطؽار غازیص جا ةػحط ىٍاغتی ةطای عِّر سالكیث و اةحکار پصیص آیص  .ةطای رفػ جهشی و
گظٌصگی ىػائم  ،حٍتَ ُای ىثتث و ىّكؽیث ُای طٍظآىیظ و سٍصه آور آن را ىطکظ جّحَ كطار
دُیص .برای ایي کِ ًقاب از چْرُ کارب هسایل برکشیذ ،هی بایستی از خالل
شکست هَفقیت را ببیٌیذ ٍ از خالل بیواری سالهت را ٍ از خالل تٌگذستی
فراٍاًی را.
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شکَفایی خالقیت
غَ ؼاىم ىّحب ؽکّفایی سالكیث اٌػان ىی ؽّدً .خست اّذاف ٍ آرزٍّای
سَزاى  ،دٍم هسایل ٍ بحراًْای عوذُ ٍ بٌیاًکي ،سَم پرسشْای هتورکس

اگط ةَ ؽصت سّاغحار چیظی ةاؽیص  ،ىیم حاٌکاه كّای غطکؼ را جرث اىط ؽيا
درآورده و در حِث ؽکّفایی سالكیث ؽيا را ىحيطکظ ىی کٍصُ .ط چَ اُصافحان روؽً جط و
ىهيّس جط ةاؽص ٌ ،لطَ ٌغطُای سالكَ ةیؾحطی ةطای جرلق آن ةَ ذٍُحان سطّر ىی کٍص.
كّه سالكَ سّد را ىی جّاٌیص ةَ سّدرو و یا وغیهَ ای جؾتیَ کٍیص کَ ؽيا را از ىّكؽیث کٌٍّی
ةَ حایگاُی کَ سّاغحارش ُػحیص ،ىٍحلم ىی کٍص.
از سّد ةپطغیص کَ  :ةَ راغحی در طهب چَ ُػحیص؟ آیا ىی جّاٌیص سّاغحَ سّد را ةا
ؽطح و ةػط جّـیف کٍیص؟ ٌحیخَ دنشّاُی کَ از جرلق ُصفحان اٌحغار داریص چیػث؟
ةطای ذطکث از ىّكؽیث کٌٍّی ةَ حایگاه دنشّاه چَ ةایص ةکٍیص؟ آیا ىّاٌػ کٌٍّی ةَ کهی راه
پیؾطفث ؽيا را ةٍص آورده اغث؟ کصاىیک از جٍگٍاُا ؼيصه جط و حصی جط اغث؟ اگر برای
تحقق هْن تریي ّذفتاى هی تَاًستیذ تٌْا بر یک هاًع چیرُ شَیذ ،بر کذاهیک

غلبِ هی کردیذ؟ ارن ٌایحیٍگم ىرلق و ٌّیػٍصه ٌاىصار در غهػهَ غشٍطاٌی ُایؼ روش
روؽً و ىٍاغتی ةطای یافحً ؼيصه جطیً ىّاٌػ و جٍگٍاُا پیؾٍِاد ىی کٍص .وی ىی گّیص کَ
ٌشػث ـفرَ کاغضی را ةطداریص و در ةاالی آن ىِو جطیً ىػانَ یا سّاغحَ سّد را ةَ ـّرت
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پطغؼ ىططح کٍیص .فطض کٍیص کَ ُصف ؽيا ایً اغث کَ غاالٌَ  03ىیهیّن جّىان
درآىص داؽحَ ةاؽیص .ىی جّاٌیص سّاغحَ سّد را در كانب پطغؼ زیط ىططح کٍیص ( :ةطای کػب
غی ىیهیّن جّىان در غال چَ ةایص ةکٍو؟) آٌگاه ةطای ایً پطغؼ  ،ةیػث پاغز ىشحهف جِیَ
کٍیص .اغهب ةیحيیً پاغز ةَ جٍِایی از ىخيّع ٌّزده پاغز دیگط پطىؽٍاجط و ارزٌصه جط اغث.
آٌگاه یکی از ایً پاغز ُا و یا راه ذم ُا را اٌحشاب کطده و ةی درٌگ آن را ةَ ىطذهَ احطا
گضاریص .ؽيا ىی جّاٌیص ایً جيطیً را در وكث دنشّاه اٌخام دُیص اىا ـتد کَ سالكیث ةَ
راذحی از ذًُ ؽيا غطچؾيَ ىی گیطد ىی جّاٌص در جيام روز ةخّؽص ؽاه کهیص کٍیص و یا
غطٌشی را ةطای غهتَ ةط ىػایم و دریافث ىؽٍای ٌِفحَ زٌصگیحان را در اسحیارجان گضارد.
ىٍاغب جطیً زىان ةطای ةَ کارگیطی ایً روش اغث  .ایً جيطیً غاده جيطکظ روؽً و
ىؾشؿ ةَ ؽيا ىی دُص ،اٌطژی سالق طتیؽی سّد را در آن حِث ُصایث کٍیص .افطاد زیادی
ةا پیطوی از ایً روش غاده ةَ گٌَّ ای ذیطت اٌگیظ ةَ ثطوت و جيّل دغث یافحَ اٌص .در
سالل ایً جيطیً اؼحلادات ُػحَ ای و ةاورُای ژرف کاٌٌّی را کَ ؼهث اـهی ىؾکالت ؽيا
ُػحٍص و ٌيی گضارٌص ةَ سّاغحَ ُایحان دغث یاةیص کؾف ىی کٍیص.
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