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چکیده
شیوههای روشمند حل مسائل و چگونگی رویارویی با مشکالت در حوزة علوم انسانی از کارکرد
بسیار باالیی برخوردار است .خالقیت یا توانایی تولید ایدهها و ارائه راه حلهای متعدد ،جدید
و مناسب برای حل مسائل و مشکالت که در دنیای فناوری و ارتباطات امروز به طور جدی

مورد بحث و بررسی دانشمندان و محققان در تمام شاخههای علوم قرار دارد ،در مثنوی معنوی
بازتابی آشکار یـافته است .مولوی را میتوان عارفی دانست که به عمق مسائل انسانی پی برده
و در صدد تجزیه و تحلیل آنها برآمده است .یافتههای پژوهش ،نشان میدهد که مولــوی ضمن
بیان مبـــاحث عرفانی در قالب حکایـات ،از این شیوهها در حل مسائل و مشکالتی که انسان

در زندگی روزمره خود با آنها روبه روست ،بهره جسته است .تحقیق و تفحص در مثنوی
معنوی برای دستیابی به این شیوهها در حوزة علوم انسانی ،به منظور گسترش نگرش فردی و
اجتماعی و آشنایی با دستاوردهای فکری و معنوی مولوی در برخورد با مسائل انسانی و
معضالت رفتاری ،از اهداف این پژوهش است.
کلیدواژهها :مثنوی ،مولوی ،خالقیت ،حل مسئله ،تریز.
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مقدمه
استفاده از خالقیت و گرایش به نوآوری در برخورد با مسائل و حل مشکالت و
معضالت علمی و فرهنگی به عنوان یک نیاز جدی ،مدتهاست نظر بسیاری از
محققان و دانشپژوهان جهان را به خود مشغول داشته است؛ به طوری که تقریباً
همه ساله در کشورهای مختلف به منظور تعلیم و ترویج آکادمیک این شیوة
آموزشی ،همایشها و سمینارهای مختلف برگزار و نتایج و دستاوردهای آن در
قالب مقاالت معتبر علمی عرضه میشود .تئوری حل مسائل به شیوة ابداعی یا
خالقانه با ساختاری نظاممند و با شناسایی مسائل و گزینش بهترین راه حلها،
سعی در گره گشایی از مشکالت دارد.
عموماً در حل مسائل و مشکالت از شیوههای نامناسب و غیر منسجم استفاده
می شود؛ بدین ترتیب که گاهی صرفاً با تکیه و استناد به تجربیات گذشته و بدون
توجه به نوآوری و یافتن راه حل منطقی و روشمند ،راه حلهای غیر منطقی و در
بعضی موارد غیرممکن ارائه میشود .خالقیت یا آفرینشگری که «فرایند تغییر،
توسعه و تکامل در سازمانبندی حیات ذهنی» (نلر )3 :3185و «نوعی استعداد طبیعی
است که نمیتوان آن را به کسی آموخت» (دوبونو ،)53 :3181به عنوان ابزاری مؤثر
برای افزایش توان حل خالقانه مسئله ،کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل
خالقیت و فرآیند حـل مسئلـه میکند .گیلــفورد معتقد است «خالقیت،
مجموعهای از تواناییها و خصیصههاست که موجب تفکر خالق میشود( ».به نقل
از حسینی )15 :3188

هر یک از شیوههای خالقیت ،مرحله یا مراحلی از فرآینــد خالقیت را تقویت
میکند .روشهای حل مسئلـه بـه تعبیر بوگدال «ابزار کسانی است که با مغــزشان
کار میکنند )31 :3181( ».شیوههایی چون یورش فکری ،تجسم خالق ،شکوفة
نیلوفر ،اسکمپر 3و نظریة تریز 1که یک نظریة انسانگرای مبتنی بر روششناسی
2. TRIZ

1. scamper
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نظامیافته برای حل ابداعانة مسئله است ،همگی برآناند تا راه حل مشکالت و
مسائل را در کمترین زمان ،ارائه کنند .شیوههای خالقیت که به وسیلة آنها افراد و
سازمانها میتوانند به شناخت موانع ذهنی خود در حل مسائل نائل آیند ،یکی از
مهمترین دستاوردهای بشر امروزی است« .انسان در قرن نوزدهم توانست
روشهایی را برای اختراع کردن اختراع کند که این روشها را تکنیکهای خالقیت
نامید( ».احمدپور داریانی و عزیزی )55 :3188

پیشینة تحقیق
در خصوص مولوی و نوع نگرش عرفانی او بهویژه در مثنوی معنوی ،پژوهشهای
بسیاری انجام شده است .کتابها و مقاالت بیشماری که تا کنون در حوزة
مولویشناسی و تحلیل مثنوی معنوی به نگارش درآمده (که مجال اشاره کردن به
آنها در اینجا وجود ندارد) عموماً حول محورهای عرفان ،حکمت و فلسفه،
اخالق و موضوعاتی از این دست است .تا کنون به موضوع خالقیت و قدرت
فوقالعاده مولوی در حل خالقانة مسائل اشارهای نشده است .در این مقاله سعی
شده است با استناد به ابیات مثنوی به این بعد از زندگی و شخصیت او پرداخته
شود.

روش پژوهش
در این مقاله به منظور بررسی میزان توانایی و خالقیت موالنا جاللالدین محمد
بلخی در رویارویی با مشکالت و معضالت زندگی و چگونگی حل آنها از روش
کتابخانهای استفاده شده است .پس از گردآوری اطالعات در خصوص شیوههای
خالقانة حل مسائل 3در علوم ریاضی ،موضوع به روش توصیفی و تحلیلی در حیطة
1. Problem Solving
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علوم انسانی بهویژه با استناد به ابیات مثنوی معنوی ،مورد تعمیم و بررسی قرار
گرفته است.

مولوی ،شاعری خالق
مولوی که در گسترة ادب فارسی ،همواره به عنوان عارفی شاعر شناخته شده است،
به عنوان شاعــری خالق نیز میتواند مطرح باشد .این خالقیت هنری او در تمامی
آثار و اندیشههایش کامالً مشهود است .مجموعه آثاری که امروزه از این شاعر
عارف در دسترس است به واقع حکم دائرةالمعارفی بزرگ از علوم ،معارف و
هنرهایی است که تا پیش از او مورد توجه دانشمندان ،حکیمان و شعرا بوده است.
خالقیت مولوی صرفاً به دلیل ارائه راهکارها و بیان شیوههای حل مسئله نیست،
بلکه اصوالً خود طرح مسئله و به چالش کشیدن ذهن و ضمیر خواننده ،نشان از
نبوغ فکری و استعداد ذاتی او دارد .طرح مسئله با در نظر گرفتن شیوههای حل
آن ،توانسته است شخصیت منحصر به فردی از مولوی بسازد.

ذهن خالق و پرسشگر ،کلید حل مسائل
خالقیت و پرسشگری دو مقولة پیوسته و توأم هستند که یکی به دنبال دیگری و
در پی آن حاصل میشود .به بیــان سادهتر سؤال از چیستی و ابهام یک مسئله و
موضوع است که فرد را در برابر یک امر مجهول به تکاپو برای حل آن واداشته و
در نهایت منجر به خلق و ابداع میشود .انسان خالق به کسی اطالق شده است که
ذهنی پرسشگر و ایدهپرداز داشته باشد .ایدهپردازی و ارائه راه حلهای مبدعانه،
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نتیجة طوفان فکری 3است و منجر به خالقیت میشود .تئوری حل مسائل به شیوة
ابداعی یا خالقانه که توسط آلتشولر 1در دهة پنجاه قرن بیستم میالدی مطرح شد
و بسیار زود به اروپا و آمریکا نیز راه یافت ،سرآغاز پژوهشها و تحقیقات تازهای
بود .این نظریة حل ابداعانه ،خالقیت و مهارت حل مسئله را افزایش داد و افق
گستردهای را در رویکرد پژوهشگران برای رویارویی با مسائلی که نیاز به فکر
خالقانه داشت ،به وجود آورد.
در بازار جهانی امروز با وجود رقابت سرسختانه ،امکان توسعة محصوالت و
عبور از موانع تولید بسیار دشوار شده است .لذا برای عبور از این مشکالت پیچیده،
یک دورة جدید از «مهندسی نوآورانه» آغاز شده است تا توانایی انسان را برای حل
مسائل دشوار و یا غیرممکن مهندسی به طور قابل توجهی بهبود بخشد .این روش
در حال حاضر به طرز چشمگیری دانش مهندسی ،توان خالقیت و مهارت حل
مسئله را افزایش داده است.

مثنوی معنوی ،گنجینة اسرار الهی
مثنوی مشهور به مثنوی معنوی کتابی است الهامی ـ تعلیمی و حاصل پربارترین
دوران عمر مولوی که در آن به تناسب و بنا به موقعیت از مقولههای عرفانی،
فلسفی ،کالمی ،فقهی ،ادبی ،تفسیری و علمی بحث شده است .مولوی در البهالی
ابیات این کتاب و به مقتضای حال به بیان و شرح اندیشههای ناب فرهنگی و
اخالقی پرداخته است .او ضمن پند و اندرز ،راههای وصول به معرفت و رسیدن
به سرچشمههای معنا و حقیقت را برای سالکان طریق نمایانده است .افزون بر این،
)2. Genrikh Saulovich Altshuller (1926-1998

1. Brainstorming
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مثنوی کتابی است که در آن از شیوههای حل مسائل در برخورد با مشکالت و
پیچشهای زندگی به نحو مطلوب استفاده شده است .در ادامة این گفتار به برخی
از روشهای مطرحشده در آن اشـاره میشود.

روش جایگزینی

1

جایگزینی نخستین روش اسکمپر است که با استفاده از آن میتوان سؤاالت ایده
برانگیز بسیاری را مطرح کرد« .در این روش ،برای یافتن ایــدههای بیشتر میتوان
از خود سؤالهایی از این نوع کرد :چـه چیزی را میتوانیم جانشین این کنیم؟ و یا
به جای این ،چه چیز دیگر...؟ جستوجو برای جایگزینها ،یک روش سعی و
خطاست که همه ما میتوانیم در زندگی روزمره خود آن را به کار بریم( ».صمد

آقایی )354:3185این تغییر به اشیا محدود نشده و میتوان اشخاص ،عواطف و حتی
ایدهها را جایگزین کرد .در این روش فرد با طرح سؤاالت مربوط به موضوع از
خود ،بـه ایدههای جدیدی دست یافته و یا بـه کیفیت ایدههای گذشته در خصوص
همان موضوع میافزاید.
در همین راستا و در مقولة احساسات و عواطف باید گفت :عشق حقیقی و
مجازی هر یک بر مبنای عواملی متفاوت از یکدیگر ایجاد میشود .عشق مجازی
بر اساس زیبایی ظاهری ،ثروت ،رفاه ،لذات جسمانی و  ...شکل میگیرد و حال
آن که عشق حقیقی بر مبنای زیبایی و غنای اندیشه و روح ،لذات روحانی و ...
پدید میآید.
مولوی در داستان «عاشق شدن پادشاه بر کنیزک» در فرآیند حرکت از عشق
مجازی به عشق حقیقی ،عوامــل عشق حقیقی را جایگزین عوامل عشق مجازی
کرده است .چنانکه ثروت شاه ،جایگزین ثروت مرد زرگر ،عظمت و شکوه او
1. substitute
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جایگزین زیبایی جوان زرگر و لذت نامحدود روحیاش ،جایگزین لـذت محدود
جسمی زرگر شده است:
بود شاهی در زمانی پیش ازین

ملک دنیا بــــودش و هم ملک دین
(مولوی )15 /3 /3125

این جایـگزینی در داستان ،توسط حکیم الهی صورت گرفته است:
بعد از آن بـرخاست و عزم شاه کــرد

شاه را زان شمــــهای آگــاه کـــرد

گفت :تدبیر آن بود کان مرد را

حاضر آریم از پی این درد را

مرد زرگر را بخوان زان شهر دور

با زر و خلعت بده او را غرور
(همان)381-385 :

بیان عشق پادشاه به کنیزک ،انگیزة مولوی در طرح کلی مسئله است .عشق
مجازی در این داستان به عنوان محور اصلی حوادث ،دغدغة ذهنی موالناست.
شاعر برای طرح این مسئله (عشق مجازی) و در نهایت نکوهش و طرد آن ،از یک
سو مرد زرگر را قربانی ماجـرا میکند:
بعد از آن از بهر او شربت بساخت

تا بخورد و پیش دختر میگداخت
(همان)151 :

و از سوی دیگر ،در درمان بیماری کنیزک ،دست به دعا برداشته و از حکیم
الهی و نیروی غیبی یاری میطلبد:
چون به خویش آمد ،ز غرقاب فنا

خوش زبان بگشاد ،در مدح و ثنا

کــای کمینه بخششت ،ملک جهــان

من چـــگویم؟ چون تو میدانـــی نهان
(همان)42- 48 /3 /

آوردن جوان زرگر به دربار با وعده و وعیدهای دروغین ،گرچه گرهگشای
ماجراست ،لیکن توجیه مرگ او به اشارة الهی ،پرسش برانگیز است:
کای

لطیف

استاد

کامل

معرفت

نک ،فــالن شه از برای زرگـری

فاش

اندر

اختیارت

شهرها
کــرد

از
زیـــرا

تو

صفت

مهتـــری

(همان)382 -388 :
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مولوی در این ماجرا از یک نوع شیوة درمان روحی و روانی که امروزه کاربرد
فراوان دارد ،بهره گرفته و بدین ترتیب ،روش درست را جایگزین روش غلط و
نادرست کرده است .او با طرح مسئله عشق مجازی کنیزک به جوان زرگر ،در واقع،
معیار و محکی برای شناخت عشق حقیقی پادشاه به کنیزک ارائه میکند:
باشد

ز

غنچه،

تازهتر

عشق زنده ،در روان و در بصر

هردمی

عشق آن زنده گزین کو باقی است

کز شراب جان فزایت ساقی ست
(مولوی )138- 135 :3125

لذا ضمن اینکه از عشق حقیقی و مجازی سخن میگوید ،راه حلها را نیز در
برخورد با مسائل ،ارائـــه میکند .عجب و غرور طبیبان ،استمداد از نیروی الهی،
تأثیر دعا ،سنخیت میان علت و معلول ،لزوم رازداری و  ...از موضوعاتی است که
در این داستان ،ذهن مولوی را به خود مشغول داشته است:
هر یکی از ما ،مسیح عالمی است

هر الم را در کف ما مرهمی است

چون خـدا خواهد نگفتند از بطــر

پــس خـدا بنــمودشان ،عجــز بشر
(همان)52 - 58 :
برهنه،

جانب

مسجد

دوید

شه چو عجز آن حکیمان را بدید

پا

رفت در مسجـــد ،سـوی محراب شـد

سجـدهگــاه ،از اشــک شه ،پــرآب شـد
(همان)44 - 45 :

چون برآورد از میان جان خروش

اندر آمد بحر بخشایش به جوش
(همان)53 /3 /

رنجش از سودا و از صفرا نبود

بوی هر هیزم ،پدید آید ز دود
(همان)352 :

هان و هان این راز را با کس مگو

گرچه از تو ،شه کند بس جستوجو
(همان)325 :
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روش ترکیب

1

از روش ترکیب که دومین روش از روشهای هفتگانه اسکمپر است ،هنگام وجود
دیدگاههای مختلف دربارة یک موضوع ،استفاده میشود .بدین صورت که برای
دستیابی به نظر واحد دربارة یک موضوع مورد اختالف ،به تبادل و تعامل
اندیشهها پرداخته میشود .در روش ترکیب کردن ،این سؤال مطرح است که آیا با
ادغام دو ایده یا دو فرایند ،میتوان به نتیجة بهتری دست یافت یا خیر؟ به عنوان
مثال ،اگر هواپیما و اتومبیل با هم ترکیب شود ،چه چیزی حاصل خواهد شد؟ در
داستان «اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل» در دفتر سوم مثنوی چنانکه خود
مولوی به صراحت گفته است ،اختالفِ میـــان دریافتهای آدمیان از حقیقت،
ناشی از محدودیت دیدگاههاست .این گوناگونی و محدودیت دیدگاهها در تصور
شکل فیل ،اختالف به وجود آورده است:
از نظرگه ،گفتشان شد مختلف

آن یکی دالش لقب داد ،این الف
(مولوی )3152 /1 /3125

جنگ و نزاع برای غلبه یک دیدگاه بر دیدگاه دیگر و همزیستی دو دیدگاه
مخالف در کنار یکدیگر بدون هیچ گونه اصطکاکی ،همواره دو شیوة مورد استفاده
در برخورد با مسائل بوده است.
روشی که مولوی در این داستان پیشنهاد کرده ،جمع دیدگاههای متفاوت است
که اصل خالقیت ترکیب نام دارد .او بر این باور است که اگر هریک از وارد
شوندگان به خانة تاریک ،شمعی در دست میداشتند و به طور یکسان با حقیقت
(فیل) روبـهرو میشدند ،اختالف دیدگاه آنان به کلی برطرف میگردید:
در کف هرکس اگر شمعی بدی

اختالف از گفتشان بیرون شدی
(همان)3158 :
1. combine
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در شرحهای مثنوی از جمله شرح کبیر انقروی و شرح مثنوی ولی محمد
اکبرآبادی ،شمع را در این بیت ،شمع مشاهده و نور معاینه و ذوق و وجدان
دانستهاند( .به نقل از زمانی)134 :3122

در ادامه با مقایسه چشم حس با چشم دریابین (حقیقت نگر) به مذمت عقل
جزئی پرداخته است ،آن را از فهم حقیقت عاجز میبیند و میگوید :بینش ظاهری
و حس گرای آدمی ،مانند کف دست ،تنها ظواهر موجودات را لمس میکند و
کاری به کنه حقایق ندارد( :همانجا)
چشم حس همچون کف دست است و بس

نیست

را

کف

بر

همه

او

دسترس

(مولوی )3155 /1 /3125

این موضوع در تاریخ علم و فلسفه هم دیده شده است .آنگاه که دو گروه با
افکار متناقض و دیدگاههای متفاوت بـه تفاهم رسیدهاند ،بهتر توانستهاند به اهداف
خود دست یابند .مثالً در علم فیزیک ،دیدگاه موافقان نظریة ذرهای نور و موافقان
نظریة موجی نور که از نظر فیزیکی دو موضوع کامالً متناقض است به جمع دیدگاه
«کوانتومی نور» منجر شده است .از آن زمان ،دانشمندان بسیار کوشیدهاند تا با انجام
آزمایشهایی بر روی نور ثابت کنند که نور ،هر دو خاصیت موجی و ذرهای را با
هم دارد .در فلسفه نیز بر اساس نظریة هگل ،تز و آنتیتز میتواند به فهم باالتر
سنتز منجر گردد که خود در سطح بهتری از فراگیری دیــدگاههای مختلف قرار
میگیرد.
مولوی میگوید این افراد به جای نزاع با یکدیگر کافی بود به ابزار مشترکی
جهت فهم حقیقت ،دســـت مییافتند و با توسعة نگاه خود تا حوزة نگاه دیگری،
به فهم باالتری از حقیقت میرسیدند .لذا در دست داشتن شمع روشن (ابزار
مشترک شناخت) را برای آنان در رسیدن به حقیقت ،الزم دانسته است:
در کف هرکس اگر شمعی بدی

اختالف

از

گفتشان

بیرون

شدی

(همان)3158 :
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علت اختالف دیدگاهها از نظر مولوی ،محدودیت ابزارهای شناخت است.
چنانکه مشاهده میشود ،کف دست ،تنها ابزار شناخت فیل در این داستان است:
اندر

دیدنش با چشم ،چون ممکن نبود

آن

تاریکیاش

کف

میبسود

(مولوی )3153 :3125

در حوزة شناخت معنوی هم اگر این ابزارها افزایش یابد به همان مقدار ،میزان
شناخت و درک معنا بیشتر خواهد شد:
ای تو در کشتی تن ،رفته به خواب

آب را دیدی ،نگر در آب آب

آب را آبـیست ،و میرانــدش

روح را روحـیست ،کـــو میخوانـــدش
(همان)3121 -3125 :

روش معکوس کردن عملکرد

1

در این روش که اصل سیزدهم از اصول چهلگانة تریز است ،فرد میکوشد با
وارونه و معکوس کردن مفاهیم یک پدیده و انتقال آن به پدیده مقابل ،به حل مسئله
بپردازد .از آنجا که اطالعات در این روش به صورت وارونه و بر عکس به ذهن
وارد می شوند ،شکل دیگری به خود گرفته ،خروجی و نتیجة متفاوتی خواهند
داشت .به طور مثال ،در حوزة مهندسی به جای گرم کردن یک جسم در جوار
جسمی دیگر ،میتوان به سرد کردن جسم همجوار آن پرداخت .یا مثالً شیئی را به
یک قطعه متحرک تبدیل کنند یا اینکه قطعات غیر متحرک را متحرک کرده ،محیط
خارج را ثابت نمایند .مانند تسمة نقالة بار و یا پارکینگ طبقاتی اتومبیل.
این روش در حوزة علوم انسانی نیز مورد استفاده قرار میگیرد .مولوی در دفتر
چهارم مثنوی در حکایت «عطاری که سنگ ترازوی او گل سرشوی بود» ،در تبیین
موضوع با استفاده از ایـن روش ،از نظرگاه صید به صیـاد مینگرد؛ یعنی دانه را
صیاد مرغ میبیند نه مرغ را صیاد دانه:
1. The other way round
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مرغ ز آن دانه نظر خوش میکند

دانه هم از دور راهش میزند
(مولوی )555 /5 /3122

و نیز فرد را اسیر جهان میداند تا جهان را اسیر فرد:
بازگونه،

ای

اسیر

این

جهان

ای تو بنـده این جهان ،محبـوس جان

نام

خود

کردی

امیر

این

جهان

چــند گویی خویش را خواجــه جـهان؟
(همان)543 - 541 :

مولوی با استفاده از این روش میکوشد تا اهمیت مسئله را بهتر مشخص کند؛
بدین معنی که بـرخورداری بیموقع ،ممکن است باعث از دست دادن چیزی با
ارزشتر شود .در این قصه عطار که متوجه دزدی مشتری گِل خوار شده بود ،خود
را مشغول نشان میداد و در دل میگفت:
گر بدزدی ،وز گل من میبری

رو که هم از پهلوی خود میخوری
(همان)555 :

او برای بیشتر اهمیت دادن به قند ،با فرآیند معکوسسازی در ذهن ،گل را
ارزش مینهد تا به تبیین بهتر موضوع پرداخته باشد .لذا عطار در دل میخواهد تا
آن مشتری از گل ترازو بیشتر بردارد:
دید عطار آن و ،خود مشغول کرد

که فزونتر دزد ،هین ای روی زرد
(همان)515 :

روش جداسازی

1

این روش اصل یکم از اصول چهلگانة تریز است که بر مبنای آن ،اجزایی که در
اثر عملکردشان میتوانند به یکدیگر آسیب بزنند ،از هم دور شده و یا بین آنها
فاصله ایجاد میشود .به عنوان مثال در حوزة علوم مهندسی اگر الزم باشد دو
دستگاه در کنار یکدیگر کار کنند که متأثر از حرارت همدیگرند ،آنها را با افزایش
طول اجزا ارتباطی مانند لوله ،سیم و  ...از یکدیگر دور میکنند تا ضمن ارتباط
1. Segmentation
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داشتنشان از اثرات مخرّب یکی بر دیگری جلوگیری کنند .همچنین در این روش
جسم را با قطعه قطعه کردن به اجزای کوچکتر و بیشتری تقسیم میکنند .برای
مثال تقسیم کردن تسمة نقاله به نوارهای باریک ،باعث کارایی بیشتر آن میشود؛
همچنین است پرده کرکره ،میزهای اداری ،سرعت گیرهای پالستیکی ،رادیاتور
شوفاژ و غیره.
در دفتر پنجم مثنوی در حکایت «مات کردن دلقک سید شاه ترمذ را» ،ضمن
اینکه روحیة انتقادستیزی ـ «روحیهای که مخصوص افراد کوتهبین و خودخواه
است» (زمانی  )555 :3125ـ مورد انتقاد قرارگرفته ،به لزوم وجود حائل میان منتقد و
شخص مورد انتقاد که عمدتاً حاکمان سیاسی هستند و باید باهم و درکنار هم باشند
و جامعه را منضبط و قانونمند نگه دارند ،اشاره شده است .به عبارت دیگر الزم
است برای گریز از آسیبهای احتمالی ،میان منتقد و صاحب قدرت حائل و
فاصلهای وجود داشته باشد تا انتقاد به راحتی و بدون دغدغة خاطر صورت پذیرد.
چنانکه در این داستان دلقک برای در امان ماندن از گزند شاه ،سعی میکند خود
را از دسترس او دور نگه دارد و هنگامی که شاه علت پنهان شدن او را میپرسد،
میگوید:
ق گفت جز زیر لحاف؟
کی توان ح ّ

باتو

ای

خشم

آور

آتش

سجاف

(مولوی )1434 /4 /3125

هیچ جامعهای بدون در نظر گرفتن حاکمان سیاسی و منتقدان اجتماعی که در
واقع ،از اجزای آن جامعه محسوب میشوند ،قابل تصور نبوده و نیست .حکومت
بر مبانی شکلگیری جوامع بشری به وجود میآید و جوامع بشری هم پیوسته در
خود به تبع شکلگیری حکومتها افرادی منتقد تربیت میکنند .این دو ،هیچگاه از
هم جدا نبودهاند .بنابراین ،برای تداوم حکومت و تقویت روحیة انتقاد ،باید بین
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این دو عنصر فاصله باشد .مولوی این نکته را با پنهان شدن دلقک زیر شش نمد
بیان کرده است:
شش نمد برخود فکند از بیم ،تفت

برجهید آن دلقک و در کنج رفت

(مولوی )1431 :3125

روش مقابلة پیشاپیش

1

مقابلة پیشاپیش اصل نهم از اصول چهلگانة تریز است که در آن ،کنش مورد نیاز
به صورت کلی و جزئی ،پیشاپیش انجام میپذیرد .به عبارت دیگر ،تبعات یک
عمل از قبل و با توجه به شناختی که از دستگاه وجود دارد ،در نظر گرفته شده
است و قبل از اقدام به انجام آن عمل برای دفع ضررهای احتمالی ،پیشبینیها و
تمهیدات الزم صورت میپذیرد .به عنوان مثال ،پوشیدن لباس قلعی ضد اشعة x
در هنگام کار ،نوعی مقابلة پیشاپیش با مضرات اشعة  xاست.
در حکایت «مات کردن دلقک سید شاه ترمذ را» ،دلقک که از جانب شاه مجبور
به تکرار بازی میشود میداند که در صورت ادامة بازی باز هم امیر را مات خواهد
کرد:
میر

او چنان لرزان ،که عور از زمهریر

دست

دیگر

باختن

فرمود

باخت دست دیــگر و ،شــه مات شد

وقت شـــه شــه گفتـن و میــقات شد
(همان)1433 /4 /

لذا عکسالعمل شاه را پیشبینی کرده ،با مخفی شدن در زیـر نمد در واقع،
نوعی کنش پیشاپیش از خـود نشان میدهد:
زیر بالشها و زیر شش نمد

خفت پنهان ،تا ز زخم شه رهد
(همان)1431 :

1. Prior Counteration
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تصور خالق

1

یکی از مهمترین وجوه تمایز انسان بر دیگر موجودات ،قدرت تفکر و خالقیت
اوست چرا که استفاده از تخیالت و تصورات ذهنی جز از انسان ساخته نیست.
تصور خالق که هنر درهم شکستن عادتها و الگوهای روزمره است ،میتواند
گاهی بهترین ابزار برای مقابله با مشکالت زندگی باشد .در تصور خالق ،فرد با
تلفیق مهارتهای حل مسئله به قدرت کشف و انتخاب راه حلهای جدید دست
مییابد .در این روش که یکی دیگر از شیوههای برخورد با مسائل است ،عمدتاً از
راه حلهای غیـرمعمول استفاده میشود.
اساساً مهندسی خالقیت به منظور ایجاد انگیزه و پرورش نیروی خالقیت به
وجود آمده است .دانشمندان و پژوهشگران بر این باورند که افزایش توان تفکر و
دستیابی به نتایج مطلوبتر با آموزش دورههای مهندسی خالقیت ،بهتر امکانپذیر
است .هدف اساسی در این شیوه ایجاد بستر مناسب برای مهندسی قدرت تصور
است تا فرد بتواند با تواناییهای ذهنی و تخیل خود ارتباط برقرار کند و به اطالعات
ضمیر ناخودآگاهش دست یابد .ارتباط برقرار کردن میان مفاهیم به ظاهر غیر مرتبط
و نأمانوس ،در حل بسیاری از مسائل مورد توجه قرار گرفته است.
در این روش از افراد خواسته میشود دربارة موضوع و مشکل پیش آمده ،فکر
کنند و سپس با استفاده از یک کلمة تصادفی خارج از موضوع و یافتن ارتباط بیــن
این کلمه و موضوع مورد نظر ،بـه ایدهها و راه حلهای جدیـدی دست یابند.
مولوی در مثنوی از این شیوه بهره برده است .در حکایت «آن رنجور که طبیب
در او امید صحت ندید» در دفتر ششم برخورد و عملکرد طبیب در برابر بیمار
روانی ،ظاهراً و در نگاه اول ،پذیرفتنی نیست و حتی بر خالف عرف به نظر میرسد.
طبیب به جای تجویز دارو از بیمار میخواهد تا هرگز امیالش را سرکوب نکند و
1. creative illusion
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هر کاری دلش بدان میل کرد ،بیدرنگ انجام دهد .او بیمار را نه تنها از انجام برخی
کارها پرهیز نمیدهد بلکه به کارهایی به ظاهر غیر طبیعی و نامتعارف نیز تشویـق
میکند:
گفت :هرچت دل بخواهد ،آن بکن

تا رود از جسمت این رنج کهن

هر چه خواهد خاطـــر تو ،وامگیـــر

تــا نگردد ،صبــر و پرهیزت زحیــر

صبر و پرهیز ایـن مرض را ،دان زیـان

هر چــه خواهد دل ،در آرش در میــان
(مولوی )3111 - 3114 /5 /3185

حمایت قاضی از ضارب (بیمار روانی) به جای مضروب (صوفی) هم مؤید این
شیوه از برخورد مولوی با مسائل است .قضاوت قاضی در این امر ،چنان غیر معمول
و به ظاهر ناعادالنه است که شاکی (صوفی) از این حکم جفاکارانه به خشم آمده،
به مجادله با قاضی میپردازد و خطاب به او میگوید:
این روا باشد که خر خرسی قالش

صوفیان

را

صفع

اندازد

به

الش؟

(همان)3455 :

و قاضی در پاسخ گوید:
گفت قاضی :تو چـه داری بیش و کم؟

گفت :دارم در جهــان مــن شــش درم

گفت قاضی :ســه درم تو خرج کـن

آن ســه دیگـر را به اوه ده بیسخـــن

زار و رنجور است و درویش و ضعیف

ســه درم دربایدش تـــره و رغیف
(همان)3451 -3451 :

برقرار کردن ارتباط میان بیماری ،شیوة درمان و مفهوم قضا و قدر که ظاهر ًا
سنخیت و ربطی با هم ندارند ،نشان از توان و مهارت مولوی در خلق معانی تازه
دارد .چنانکه در همین داستان پس از آنکه شخص بیمار به قاضی هم پس گردنی
میزند و شاکی (صوفی) با تمسخر آن سیلی را نتیجة نوع قضاوت او میداند،
قاضی آن را به قضا و قدر پیوند میدهد و میگوید:
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و

قفا

هر

کارد

جفا

قضا

گفت قاضی :واجب آیدمان رضا

هر

خوش دلم در بـاطن از حـکم زبــر

گر چـــه شد رویــم تــرش کالحق مــر
(مولوی )3422 - 3428 :3185

مولوی با استفاده از تصور خالق ،برای به تصویـرکشیدن نابسامانیهای
اجتماعی روزگار خود سعی کرده است با ایجاد پیوند میان مفاهیم دور از هم،
خواننده را به سرانجام مشترک رفتارهای ناپسند متوجه سازد .لذا خطاب به فرد
بیمار میگوید :ای کسی که به بیگناهان پس گردنی میزنـی! آیا برای این کار خود
جزایی نمیبینی؟
زننده

ای

بیگناهان

را

قفا

در

قفای

خود

نمیبینی

جزا؟

(همان)3115 :

و در تأیید این معنا به داستان آدم و حوا اشاره میکند که دچار وسوسههای
شیطان شدند و از دانة گندم خوردند .این پس گردنی شیطان (گمراه کردن آدم)
سرانجام ،جزای خود او گشت و تا روز قیامت از درگاه الهی طرد شد:
اوش لغزانید و او را زد قفا

آن قفا واگشت و ،گشت این را جزا
(همان)3151 :

نتیجه
با بررسی و مطالعة دقیق مثنوی معنوی میتوان به ابعاد ناشناخته و گستردهتری از
شخصیت و شعر مولوی پی برد .او نه فقط به عنوان یک شاعر عارف ،صاحب
اندیشههای سترگ عرفانی است ،بلکه در حوزة علوم رفتاری ،اجتماعی و تربیتی
نیز به عنوان یک متفکر خالق مطرح است .او ضمن بیان مباحث عرفانی و اخالقی،
خالقانه و با شیوهای منحصر به فرد ،به طرح مسائل و ارائه راه حلها پرداخته
است .با توجه به شیوههای مولوی برای حل مسائل که با استفاده از هوش سرشار
و ذهن خالق خود به آن دست یافته است ،او را میتوان در تاریخ فرهنگ و ادب
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ایران در ردیف نوابغی قرار داد که هنگام رویارویی با مسائل زندگی ،همواره از
منطق و فرآیندهای تفکر به خوبی بهره گرفتهاند.
آنچه امروز تحت عنوان شیوههای خالقیت در حوزة علوم فنی و ریاضی برای
رویارویی با مسائل و حل مشکالت مورد توجه قرار گرفته است ،قرنها پیش در
ذهن خالق و ضمیر پویای مولوی به شکلی بسیار ساده وجود داشته که در ضمن
برخی حکایتهای مثنوی به آنها اشاره شده است .این پژوهش نشان داد که
مولوی با ذهنیت پویای خود توانسته است به عنوان فردی خالق و صاحب ایده به
طرح مسائلی در حوزة خالقیت بپردازد .او مشکالتی را که آدمی در برخورد با
مسائل زندگی با آنها روبهروست ،در قالب حکایات مطرح کرده و به شیوهای
خالقانه ،راه حلهای آن را هم ارائه کرده است .از این نظر ،شخصیت مولوی را
میتوان با معیارهایی در حوزة علوم رفتاری مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .توجه
به این نکته میتواند سرآغاز پژوهشهای گستردهتری برای پژوهشگران عرصة
زبان و ادب فارسی باشد.
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