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نمونــ ه ی جالبی که در مــورد ّ
تفکر جانبی
میتوان ســراغ گرفت ،روشی است که فقهای
شــیعه در طول تاریخ برای استنباط احکام الهی
بکار بسته اند و آن روش بررسی همه ی جوانب
یک مســأله و بکارگیری همه داد ه های علمی
است.
مقدمه:
علّت اینکه ما در تولید علوم انسانی اسالمی
و نیز سازه های سختُ ،کندیم ،شاید این است
که گاه اساســ ًا[ ]1به لحاظ نگرشــی معتقد به
ضــرورت نوآوری نیســتیم و آن را یک کاالی
لوکــس تلقی میکنیم!! (و اتفاقــا نیاز خود را به
تولیــدات نو ،با تقلیــد و واردات حل میکنیم!)
علّت دیگر شــاید این است که[ ]2به روشهای
ّ
خلقانه فکر کردن ،باور نداریم .و یا[ ]3نسبت و
نوع تعامل ثوابت و باورهای دینی و نوفهمی و
نوآوری را بطور شفاف نمیدانیم و میان ثابت و
متحول ،خط کشی های ذهنی و تجارب عینی
الهام بخش نداریم.
در این اثر مقاله کوشــیده ایم تا به روشــی
تفکــر و نگرش ّ
بپردازیــم که ما را به ّ
خلقانه
نزدیک کند .همچنین دربــاره مخاطرات ذهن
ســاخته آفرینندگی و معرفــت دینی پژوهش
کنیم .خواندن این نگاشــته هم آموزنده اســت
و هم لذتبخش ،زیرا ذهــن ما را با جهانی نو
آشنا میکند و نمایشــی را در دید ما میگذارد
که جورچین های ذهنمــان را به ترتیبی نو به
بــازی خلّقانه وامــیدارد .همچنین ابهامات و
سردرگمیهای یاد شده را حداقل میکاهد.
امت اســامی ایــران نیازمنــد تولید تم ّدن
اسالمی اســت]4[.این تم ّدن حاوی نرم افزارها
و سخت افزارهاست که باید از منابع اسالمی و
علوم بومی استحصال شوند .بیرون مرزهای این
سرزمین انبوهی فرهنگ ،علم ،هنر و سازه های
فن آورانه وجود دارد که با اسالمیت و آرمانهای
الهی ما ضرورت ًا همسو و سازگار نیست .چرا که
هر ســازه معنایی یا ذاتی در مُنبِت خود میروید
و مسانخ ارزشــهای بنیادین همان منبت بار و
بر میدهد.
آفرینندگی حتما سازهها ،روشها و سازههایی
ســخت و نرم میطلبد؛ چه آنهــا که در خرد و
انمیســم آفرینندگی در عالم انفس هستند و چه
آنها که بستر بروز آن را در ،آفاق فراهم میکنند.
در هر حال انگیزه و روش آفرینندگی شــه بیت
آفرینندگی ورزی یک تم ّدن است.
ّ
تفکــر ممکن اســت حد اقل بــه دو روش
تفکر خطی و ّ
کلی صورت پذیــردّ :
تفکر جانبی
(توضیح میآید) ما فرا گرفتهایم که بیشــتر به
روش خطی و غیر ّ
خلق بیاندیشــیم .اما ّ
تفکر
تفکر ّ
جانبی راهی به ســوی ّ
خلق است که در
همســایگی آن زاد و توش بیشتری به توانش و
قدرت آفرینندگی فکری ما میدهد .این همان

عبــارت دیگر اطراف روش اندیشــیدن خود را
حـــفاری کنیم ،به گونهای که روشهای تازهای
برایمــان کشفشود .روشهایی که جهان ذهن
ما را گســترش میدهد و طراوت میبخشند .ما
میتوانیــم با این کلید و با گشــت و گذارهای
ادراکی و فکری ،اندیشهها ،راه حلها و پاسخهای
تــازهای را در برابر ذهن خــود بنهیم! در اینجا
فقط به درکی تازه دســت نیافتهایــم ،بلکه به
روشی تازه برای تازه فهمیدنهای پیاپی دست
یافتهایم .اینک این اتفاق بسیار مهمی است.
ّ
«تفکر جانبی»[]5چنین کلیدی اســت! پس
میارزد برای دانستن و فهم آن وقت بگذاریم و
آنرا یاد بگیریمّ .
«تفکر جانبی» در اصل ،خود را
ّ
«تفکر خطی»[ ]iiiیا به
در مقابل یا در عرض
اصطالح عمودی میداند و بیشتر حاصل روش
دیگری بــرای برخورد با جهان ذهن و پیرامون
است.
ویژگــی ّ
تفکر خطی این اســت که بیشــتر
پاســخهایی کلیشــهای در برابر ما مینهد .به
پرسشــهای کهنه و نو پاســخهای نسبت ًا ثابت،
مقلدانه و غیرخلّقانــه میدهد و برای حرکت
ذهن ّ
(تفکر) غالب ًا ،مســیر مشــخص و از پیش
تعریف شــدهای راپیشــنهاد میکند .این نوع
تفکّــر را « تفکّــر عمودی» نیز نــام نهادهاند.
شاید با تأمل بیشــتر و نیز با روش ّ
تفکر جانبی
ّ
بتــوان ویژگیهای دیگری بــرای تفکر خطی
برشــمرد؛ اما هدف ما در ایــن مجال پرداختن
به ّ
تفکر جانبی اســت .گو اینکه با روشن شدن
مفهوم تفکر جانبی ،شیو ه تفکر خطی نیز آشکار
میشود.
اما ّ
تفکر جانبی چیســت؟ اجــازه دهید ابتدا
تعاریفی را که برای ایــن نوع ّ
تفکر وجود دارد،
متذکر شــویم .احتما ًال اولین بار ّ
تفکر جانبی را
ادوارد دوبونو مطرح کرده است .جان کالم او این
است :ما بواسطه تمایل و ساز و کــار مغزمان و
نیز بواسطه عادت به روش تفکر خطی ،دستگاه
ادراکی خود را به گونهای ســازماندهی و تربیت
میکنیم که همواره ذهنمان از یک مسیر و یک
طریق با مســایل مواجه شود و روشهای قالَبی
و غالبی را بکار بندد .این مســأله ،آفرینندگی و
توان ما را در برابر روش بهتر اندیشیدن میکاهد
و ما را برای خلق ایدههای نو ،ناتوان میکند .در
واقع مدارهــای مغز ما در فرآیند نگاه خطی که
مبتنی بر پیروی از سازههای معرفتی و الگوهای
از پیش ساخته است ،به گونهای سازمان مییابد
که بیشــتر به مسایل ،یک نوع نگاه کندّ ،
خلق
نباشد و کمتر به کشــف و نوفهمی دست بزند.
ّ
خلق نبودن و استفاده از محصول آماده از قبل،
همواره آسان و کم هزینه است و مغز هم مانند
ســایر اندام ها ،به تنبلی و پیروی از راهکارهای
کم هزینه تمایل دارد.
دوبونو در کتابش (مکانیزم ذهن) برای نشان

در تفکّــر جانبــی ،ما فروضی را در نظــر میآوریم که ظرفیتهای
موجود در خود مســأله در اختیار ما میگذارد .ما ســعی میکنیم تا
میتوانیــم آنهــا را در نظر آوریــم ،اما در نهایت ،فــروض معقول و
ن کار را نمیکنیم.
درست را پیشنهاد کنیم .در تفکّر عمودی ما ای 
چیزی است که در صدد بررسی آن هستیم .البته
پس از معرفی این روش ،راهکارهایی هم برای
دستیابی به آن ارائه کرده ایم.
نمونه جالب دیگری که در مورد ّ
تفکر جانبی
میتوان ســراغ گرفت ،روشی است که فقهای
شــیعه در طول تاریخ برای استنباط احکام الهی
بکار بستهاند.
چیستی تفکر جانبی
گاه مطلبــی را میآموزیم و گاهی مطالب را
در ذهنمان ،انباشــته میکنیم ،حفظ میکنیم،
یادداشــت برمیداریم ،حتی گاه ،روش درست
اندیشیــــدن (علم منطــق) را میآموزیم و بر
اســاس آن از مغالطه میپرهیزیم .اینها اموری
هســتند که با آن آشــناییم و مرور آن ،مطلب
تازهای را در بر ندارد.
امــا گاه ،دریچ ه تازهای به روی ما گشــوده
میشــود که درک تازهای را به ما میبخشد و
ما فهم را درباره یک موضوع ،پویاتر و شکوفاتر
میکند .فرض کنید ســالهای ســال ســنگ
خوشتراشی را دیدهایم .سنگی که بخش بزرگی
از آن درون زمین چال شــده است و ما همواره
گمان داشــتهایم که این سنگ همین است که
به نظر میآید .اما روزی از سر اتفاق اطراف آن
را حفاری میکنیم و میبینیم آن سنگ ناصاف،
مجسمهای عظیم بوده که ما فقط توانسته بودیم
کنده کاریی از آن را ببینیم (که مثال بخش سر
و موی مجســمه بوده است) و گمان میداشتیم
آن مجسمه ،ناهمواری نسبت ًا زیبایی بیش نبوده
اســت .اینجا درک ما از آن سنگ خوشتراش
عوض میشــود .اما این مطلب نیز چندان تازه
نیست! (وقتی داســتان فیل را در اشعار مثنوی
مولوی را بیاد آوریم ...هر چند با کمی تفاوت)...
اینک فرض کنید اتفاقی بیافتد که ما بتوانیم
معانــی و مفاهیم را به گونهای بهتر فهم کنیم.
راه حلهای تازه و بکری برای حل مسایل پیدا
کنیم و با کوشــش فکری ،اما با روشــی تازه،
بتوانیم با حقایق اطراف بیشــتر آشنا شویم .به

دادن نحو ه عملکرد مغز ،از مثالها و استعارههای
فراوانی استفاده میکند .وی مغز انسان را نوعی
ســامانه اطالعاتی میداند که خود را به طرزی
کم هزینه سازماندهی میکند .وی میگوید:
«همانطــور که قطرات بــاران پس از فرو
افتادن ،راه خود را به سمت جویها و گودالها
پیدا میکند ،اطالعاتی که وارد مغز میشود نیز
با ســازماندهی مغز به مســیرهای آشنا هدایت
میشــود .در نتیجه بــا روش ّ
تفکر خطی ،تنها
قادریم به نتایجی برسیم که از پیش ،با گمانهها
و پیشفرضهای ذهنیمان هماهنگ باشد[»]6
در تفکّر جانبی ،ما فروضی را در نظر میآوریم
که ظرفیتهای موجود در خود مسأله در اختیار
ما میگذارد .ما ســعی میکنیم تا میتوانیم آنها
را در نظر آوریم ،اما در نهایت ،فروض معقول و
درست را پیشنهاد کنیم .در تفکّر عمودی ما این
کار را نمیکنیم.
او این روش فکر کردن را مانعی بر ســر راه
کشف ایدههای نو میداند و معتقد است که مغز
انســان توانایی بیشــتری برای تعریف و درک
تجربیات خود دارد .روشــی که دوبونو پیشنهاد
میکند ،روش ّ
تفکر جانبی است.
حال پرســش این اســت که در تاریخ ّ
تفکر
بشــری و روش ّ
تفکر خطی و شــاید در غیبت
تفکّر جانبــی ،ایدههای نو چگونه پدید آمدهاند؟
شاید پاسخ این اســت که در واقع فرآیند ّ
تفکر
خطی وقتی به صــورت یک قاعده درآید ،حتما
در آن میان اســتثناهایی هــم خواهد بود و آن
اختراعات و کشفها که از مخترعان و نوآوران
اندیشــه بشری ســراغ داریم ،نتیجه استثناء از
تبعیت کامل یا ناقص روش خطی است.
مثال ممکن نیســت ادیسون[ ]7بتواند بدون
خروج از روال ّ
تفکــر خطی ،این همه تازه نگاه
کند و تازه بیافریند .مگر اینکه هنجار نگاه خود
را به هــم بریزد و به نوع تازهای به امور بنگرد.
حال اگر ّ
تفکر جانبــی ،نه به عنوان یک روش
کمیاب و یک استثناء ،بلکه به عنوان یک قاعده
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یا تأسیس و خلق) به موارد بهتر و فراتری دست
پیدا کند.
به عنــوان نمونه ،فرض کنیــد اگر نخبگان
حمید رجایی
یک جامعه که در پی پیشرفت علومی ،صنعتی،
ّ
تفکر جانبی ،بازخوانی صورت مســأله است .به اقتصادی و ...هســتند ،همه به شیوهی ّ
خطی و
جواب
ثابت
سوال
یک
به
کنیم
سعی
که
این
جای
عمودی فکر کنند ،مسیرهای فکری ،در خطوط
بدهیم ،میتوانیم صورت ســوال را بازخوانی یا تکــراری و موجود پیش میرونــد .و به لحاظ
حتی اصالح کنیم .مث ً
ال اگر سوال مورد نظرمان اندیشــه یا دچار رکود و کندی میشــوند یا به
«الف»
موقعیت
از
شود
ی
این است که چگونه م
ناچار از هنجارهای موجود جهانی تقلید میکنند
به موقعیت «ب» رســید ،میتوانیم از خودمان و فرهنگ و هویت خــود را به خطر میاندازند.
ســوال کنیم :آیا میشــود در موقعیت «الف» اما اگر شــیوه تفکّر جانبی رایج شود ،میتواند با
تغییراتــی به وجود آورد که بــه موقعیت «ب» روش انتقادیای که در جوهر خود دارد ،بسیاری
شبیهتر شــود؟ مثال مادر بزرگ در خانه نشسته از روشهای قالبی و الگوهای بیگانه و غیر بومی
را بشکند و هندسه تازهای بیافرینند که هم ک م
ضررتر باشــد و هم با فرهنگ جامعه سازگارتر
افتد]12[.
نمونه هایی از تفکر جانبی در اندیش ه
اسالمی
اگر مالصدرای شــیرازی ،بزرگ فیلســوف
متألــه ،مثل همه فالســفه دیگر به خود جرأت
نمیداد که به گونهای دیگر بیاندیشــد و فرض
کند و بپرسد که آیا حرکت در جوهر هم ممکن
است یا نه ،آیا میتوانست نظریه حرکت جوهری
را مطرح کند؟ تفکّر خطی مسلماً نتیجه میدهد
که حرکت فقط و فقط در اَعراض رخ میدهد و
جوهر را با حرکت نسبتی نیست .کسی میتواند
در این باره بیاندیشد و در باب آن مدا ّقه کند که
واجد ّ
تفکر جانبی باشد.
ّ
بــاز از نمون ه هــای تفکر جانبــی ،میتوان
از نــوآوری مبتکرانه ی امــام خمینی (ره) یاد
کرد .ایشان میان دو ســاختار سیاسی دو شق ِّی
«دموکراســی و پادشــاهی» که براساس ّ
تفکر
خطی همــواره حاصل آن میشــد« :یا این یا
آن» با پیشــنهاد «جمهوری اسالمی و سازوکار
و مشغول بافتن چیزی است .نوه خردسالش که والیت فقیه که اصلی مسلم است» فرمودند :نه
یکســره با کالف کاموا بازی میکند ،مزاحم این و نه آن! شــق س ّومی را مطرح فرمودند که
اوست .پدر تصمیم میگیرد مشکل را حل کند ،مزایای هــر دو را دارد و معایب آن دو را ندارد.
به همسرش میگوید« :من بچه را میبرم پارک این رهیافت محصول ّ
تفکر جانبی است .دوبونو
و با او بــازی میکنم تا مادربــزرگ به کارش در این باره میگوید:
همــواره از میان دو روش «یــا این یا آن»
برسد ».اما پیشنهاد همسرش چیز دیگری است:
«بهتر نیســت مادر بزرگ را به پارک ببری که بــه روش «د و و نیم»هم فکــر کن! (تارنمای
ی دوبونو)
هم هوای سرش عوض شود ،هم یک گوشه با شخص 
همچنین تفکّر جانبــی میتواند راهکارهای
خیال راحت بنشیند و کاموایش را ببافد؟» این،
تغییر در وضعیت «الف» است .اگر چه پیشنهاد فراوانی را برای حفظ یک «ارزش اســامی یا
تفکر ملی» پیشــنهاد کند ّ
(تفکر جانبی مستلزم این
حرکت بــه وضعیت «ب» نیــز محصول ّ
جانبی است ]11[.چنین سوالهایی حتی اگر به نیســت که ارزشها را انکار کنیم یا آنها را به هم
جواب نرســند ،باعث میشوند ذهنیت ما نسبت بریزیم) با کمی تامل درمییابیم که تفکر جانبی
به صورت ســوال بازتر وســیعتر شود( ”.منبع :برای همگام کردن مقتضیات زمان با دینداری
(کــه مبتنی بر حفظ ثوابــت در کنار متغیرهای
تارنمای شخصی دوبونو)
تفکر جانبی ،ما فروضی را در نظر زمان است) یک نیاز فوری و اساسی است.
در واقع در ّ
نکته مهم دیگر در ّ
تفکر جانبی این است که
میآوریم که ظرفیتهای موجود در خود مسأله در
اختیار ما میگذارد .ما سعی میکنیم تا میتوانیم ما را برای کشــف و طرح «سوال خوب» کمک
آنهــا را در نظر آوریم ،امــا در نهایت ،فروض میکند .ســوال خوب نیمی از پاسخ است[]13
تفکر ســوال خوب وقتی رخ میدهد که ما پیدرپی
معقول و درســت را پیشــنهاد کنیــم .در ّ
ن کار را نمیکنیم ،بلکه براســاس آشــفتگیهای هدفمنــدی را در ذهنمان ایجاد
عمودی ما ای 
قالب فکری ،با ظــــرفـیتهای آشنا و تعریف کنیم و الگوها را به نفع ارزشها بشکنیم.
مث ً
ال الگوی متــداول و کالن در معماری و
شــدهای که یک مفهوم یا ســازه در اختیار ما
شهرســازی جهانی ،تا حدی الگوی شــناخته
میگذارد ،با یک روش برخورد کنیم.
ی اســت ،اما ضرورت ًا با فرهنگ
مــا در برخی مــوارد بــه ناچــار و به طور شــده و مقبول 
تفکر جانبی مبادرت میورزیم .به و ســبک زندگی اســامی ما موافق نمیافتد.
ناخودآگاه ،به ّ
عنوان مثال یک کارآگاه که در پی یافتن مجرم حال این ســوال که آیا اساس ًا الگوی شهرسازی
اســت؛ ناچار است عملیات کشــف را با روش میتواند اسالمی باشد؟ و آیا معماری میتواند از
تفکر جانبی انجام دهد .مثــا اگر ظاهراً قتلی الگوهای اســامی تبعیت کند؟ (به نظر نگارنده
ّ
در کار باشــد ،ممکن است همان کسی که خبر هم علم انســانی اسالمی معنادار و قابل تحقق
جنایت را داده ،هم او قاتل باشــد! ممکن است اســت و هم علم -هنرهایی چــون معماری و
فرد معرفی شــده به عنوان مقتول ،اصال کشته شهرسازی و ...میتوانند الگوی اسالمی پویایی
نشده و جسد ،حاکی از هویت او نباشد .یا اصال داشته باشند) همین سؤال در ّ
تفکر جانبی شکل
قاتل ،مأمور کشــف هویت جسد باشد! شاید ما میگیرد .پاســخ به آن هم با این روش آسانتر

بیایید با تفکر جانبی بیاندیشیم
و روش متداول درآید؛ احتماال توان بشر در تولید
دانش و نو آوردن روشهای زندگی و همگامی با
مقتضیات زمان ،چند برابر خواهد شد و این یک
امر اساسی است که نخبگان جامعه ما در «تولید
علم انسانی اسالمی» در عرصههای گوناگون به
آن نیاز دارند]8[.
دوبونــو میگویــد« :در روش ّ
تفکر جانبی،
هر مســأله با رویکردی ّ
خلقانه و غیر مستقیم
حل میشــود( .غیر الگوریتمی) شیوه ای که در

این روش به کار بســته میشــود ،در نگاه اول
چندان بدیهــی به نظر نمیآیــدّ .
تفکر جانبی،
در واقــع ،ایجاد آشــفتگی عمــدی و هدفمند
اســت .در این روش ،فرد برای پرهیز از رجوع
خــودکار مغز به تصــورات از پیــش موجود و
کلیشــهای که راه را بر ایدههای نو میبندد ،به
شکلی هدفمند در مسأله اختالل ایجاد میکند.
بــه این معنا کــه داوریهایــش را موقت ًا کنار
میگذارد ،پیشفرضها را به چالش میکشد ،به
انگیزشهای آنی و تصادفی میدان میدهد تا با
شکستن ساختار موجود ،امکان از نو ساختن آن
را فراهم کند[»]9
ّ
ّ
تفکر جانبی «روشــی است برای حل مسأله،
از یک زاویه یا زوایای نامتعارف و غیر شــایع »
او برای شرح ّ
تفکر سنتی یا خطی ،بازی شطرنج
را مثال میزند« :اگر شــما قواعد شطرنج را یاد
بگیرید آن وقت منطق ،استدالل و ّ
تفکر سنتی
بــرای خوب بازی کردن کفایــت میکند ».اما
فرضیه ّ
تفکر جانبی بر این اســاس شکل گرفته
که در زندگی واقعی ،همه چیز بر اســاس ّ
تفکر
خطی پیش نمیرود .گاهی برای بدست آوردن
نتیجه بهتر ،ناچاریم از ّ
تفکر خطی (یا عمودی)
فراتــر برویم و بــه هر مســألهاز زاویهای تازه
بنگریم]10[.
مثالً اگر در شــیوه ّ
تفکر خطی ســوال شود:
چطور ممکن اســت پنج بزرگســال زیر یک
چتر قــرار بگیرند و هیچکدام خیس نشــوند؟
(مثال معروف ّ
تفکر جانبی) اولین مطلبی که به
ً
ذهن میرســد این است که افراد یا کامال جمع
و جور ایســتادهاند یا چتر بزرگ بوده است .اما
تفکّر جانبی میگوید :ممکن اســت اصال باران
نمیباریده است! مثال دیگر :پدر و پسری سوار
بر ماشــین خودشان تصادف میکنند .پدر ،جان
خود را از دســت میدهد و پسر را برای جراحی
به بیمارستان میرسانند .اما جراح میگوید :او را
عمل نمیکند ،چون نمیتواند پسر خود را عمل
کند! چطور چنین چیزی ممکن اســت؟! عبارت
«پســر و پدر» به این معنا نیست که حتم ًا آن
دو با هم نسبتی داشته باشند! (اما سامانه عصب
ادراکــی ما این الگو را یاد گرفته اســت) توجه
به این نکته شــاید ابتدا چندان ارزشمند به نظر
نیاید .اما نکته مهم این است که ایجاد آشفتگی
هدفمند در بررسی مســأله ،توان ذهنی را چند
برابر کرده و به عنوان شبه الگو فروض بیشتری
را در برابر ذهن گذاشته است.
مثال ســاده دیگر :اگر از ما بپرسند  2×2چند
میشــود؟ به ســرعت میگوییم :معلوم است
میشود  !4این پاسخ درســت است .اما جوابی
کلیشهای است .پاسخ این است که  ،2×2برابر با
همه محاسبات ساده یا پیچیدهای هم هست که
حاصل آن برابر با ارزش کمی  4باشد! مانند پنج
منهای یک! یا هزار و ســیصد نود و پنج منهای
هزار و ســیصد و نود و نه! این در موقعیتی که
برای ما صورت یک عــدد به اندازه کمیت آن،
مهم باشد ،معنادار است.
البته دوبونو معتقد اســت کــه همواره الزم
نیست ّ
تفکر جانبی را جایگزین تفکر خطی کنیم:
«گاهی برای برخی مســایل ،همان سیستم
خطی یا عمودی بهتر و زودتر به جواب میرسد،
در مواردی ،برای حل برخی مســایل باید برویم
ســراغ ّ
تفکر جانبی و گاهی هم برای رســیدن
هدف ،به تلفیق این دو سیستم احتیاج داریم».
یکی از ســادهترین و رایجترین تکنیکهای
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بر حذف اینهاست .اما در ّ
تفکر جانبی بله .چون
عنصــر ایمان به خدا و توکل به او را ما در پرتو
آموزههای اســام و تبعیت از ولی فقیه ،در الگو
وارد کردیم.
شکســتن این تقلید ،محصــول ّ
تفکر جانبی
اســت .پس مثالهای چتر و مــادر بزرگ و دو
ضرب در دو ،مثالهای ســادهای هستند که سنخ
و ســاز و کار تفکّر را عیــان میکنند و ما را به
مسایل پیچیدهتر رهنمون میسازند.
نمونه جالب دیگری که در مورد ّ
تفکر جانبی
میتوان ســراغ گرفت ،روشی است که فقهای
شــیعه در طول تاریخ برای استنباط احکام الهی
بکار بسته اند و آن روش بررسی همه ی جوانب
یک مســأله و بکارگیری همه داد ه های علمی
اســت ]14[.یعنــی فقیه نهایت ســعی خود را
برای کشــیدن چله کمان گردآوری و فرآوری
ایــده بکند و همــه فروض مســأله را مد نظر
آورد و از همــه جهت ،منابع و ادلّه را بررســی
نماید .فقیه در بررسی ادلّه ،بی مالحظه است و
مجال گســتردهای برای شکستن هنجار و الگو
قائل اســت (شکســتن الگو به معنای عدول از
اصول عقلی و نصوص دینی نیست) این هم از
مصادیق زیبای ّ
تفکر جانبی است.
با توجه به فرآیند بســیار فاخری که در فقه
شــیعی وجود دارد ،میتوان گفت مســأله ّ
تفکر
جانبی که توســط دوبونو مطرح شــده اســت،
صرفا یک تحریر و ســاماندهی تازه است و نه
یک فحوای نو پدید که پیشــنهاد این روش را
میدهد.
پی نوشت ها:
[ - ]1علت نیاز به تولید این اســت که پیش
از انقالب ما صاحب تمدن و فرهنگ اســامی
روزآمــد و مطابق به مقتضیات زمــان نبودیم.
اینک باید آغشــتگی و تاخیر خود را با تولید و
پاالیش جبران کنیم.
[2]Lateral Thinking
[Line Thinking-]3
[ - ]4ادوارد دوبونو ()Edward de Bono
در ســال  1933در مالت به دنیا آمد .او در زمان
جنگ جهانی دوم در دانشــگاه مالت در رشــته
پزشــکی تحصیل کرد .ســپس با کمک هزینه
تحصیلی رودس ،به دانشــگاه آکســفورد رفت
و بــا دریافت مــدرک افتخاری در رشــتههای
روانشناســی و علوم طبیعی و با مدرک دکترای
فلســفه از آن دانشــگاه فارغالتحصیل شد .او
همچنیــن دارای مدرک پیاچدی از دانشــگاه
کمبریج و کارشناســی ارشــد از دانشگاه مالت
است( .منبع دانشنامه ویکی پدیا)
[ - ]5تارنمای شخصی دوبونو.
[ - ]6توماس آلوا ادیســون(11فوریه1847
 18اکتبــر )1931مخترع و بازرگان آمریکاییبود .او وسایل متعددی را طراحی یا کامل کرد.
مهمترین و معروفترین آن المپ رشتهای است.
دهنــی ذغالی تلفن ،ماشــین تکثیر ،میکروفن،
گرامافــون ،دیکتافــون ،کینتوســکوپ (نوعی
دســتگاه نمایش فیلم) ،دینام موتور و الستیک
مصنوعی از جمله مواد و وســایلی هســتند که
بدست ادیسون و همکارانش ابداع یا اصالح شد.
[ -]7مثـــــ ً
ا در بیان رهبر فرزانه انقالب:
بدانید که بدون تحقیق ،بــدون نوآوری ،بدون
ژرفیابی در هیچ مقولهای انســان نمی تواند به
هدفهای واال دســت پیدا کند .اگر ژرف یابی و
پژوهش نباشــد ،نتیجه اش یک جا ایســتادن،
درجــا زدن و با دنیای پیرامــون خود به تدریج
بیگانهتر شدن است.
[ -]8دانشنامه ویکی پدیا
[9].www.edwdebono.com
[ -]10این نمونهها ،ابتکار نویسنده نیست.

اگر مالصدرای شــیرازی ،بزرگ فیلســوف متأله ،مثل همه فالسفه دیگر به خود جرأت نمیداد
که به گونهای دیگر بیاندیشد و فرض کند و بپرسد که آیا حرکت در جوهر هم ممکن است یا نه،
آیا میتوانســت نظریه حرکت جوهری را مطرح کند؟ تفکّر خطی مســلماً نتیجه میدهد که حرکت
فقط و فقط در اَعراض رخ میدهد و جوهر را با حرکت نسبتی نیست .کسی میتواند در این باره
بیاندیشد و در باب آن مدا ّقه کند که واجد تفکّر جانبی باشد.
هم که با تفکر جانبی شاهد کارهای کارآگاهیم،
بفهمیم خود او قاتل بوده است و با تاثیر زیادی
که بر روی مسؤول کشف هویت جسد داشته او
را متقاعــد کرده که چیزی بروز ندهد (البته این
فرض برای ما که ناظریم درســت است) ّ
تفکر
خطی نمیتواند این ظرفیتها را در اختیار کارآگاه
بگذارد .کارآگاه ناچار اســت موارد احتمالی را به
روش تفکر جانبی و نه خطی ،دنبال و بررســی
کند .از آن طرف هم قاتل حرفهای رد پایی که
بطور منطقی قابل کشف باشد را اص ً
ال ،لو رفتن
میداند.
از این شیوه میتوان در حوزه ی تحلیل یک
متن تاریخی نیز بهره جست .یک مورخ میتواند
با کنار هم گذاشتن بســیاری گزارشهای متون
تاریخی که توســط مورخین بدست آمده است،
فــروض زیادی را در نظــر آورد و بعد از بارش
فکری ،فروض بعید را دور بریزد و به کشــفیات
بیشــتری دســت یازد .همینطور یک فیلسوف،
یک مفســر متن ،یک مخترع ،یک طرّاح سازه
و ...که با در نظر گرفتن هدف اندیشیدن (کشف

است.
ً
نمونــه ی دیگر این که ،آیــا ضرورتا علوم
انسانی (که اینک در غرب یا شرق) تولید شده،
فقط همین ســاختار و همین مســایل و همین
منابع و همین روش پژوهشــی را باید داشــته
باشــد؟ یا میتوان بر اســاس منابع وحیانی و
روشهای ترکیبی (تجربه ،نقل ،عقل و کشف)
به نتایج تازهای رســید؟ و این علوم را با بنیان
معرفت شناختی ،خدا شناختی و انسان شناختی
اســام تولید کرد؟ این آفرینندگی هم با ّ
تفکر
جانبی سهل و شدنی است.
آیــا الگوی تــرس و عقب نشــینی در برابر
ت ها ،که اکثر کشــورها در برابر قدرتهای
قدر 
سیاسی ،اقتصادی ،رسانه ای و فرهنگی در پیش
گرفت ه اند ،تنها الگو اســت؟ آیا میتوان قدرتهای
زورمدار را ســر جایشان نشاند و گفت آنها هیچ
غلطی نمیتواننــد بکنند؟ در ّ
تفکــر خطی ،نه!
چون در الگوی قالبی روابط سیاســی ،اقتصادی
و فرهنگــی ،نقش دادن به ایمــان و تو ّکل به
خداوند متعال ،یک هنجار نیســت .الگو ،مبنی

[ -]11مقــام معظم رهبــری مد ظله ،حتی
به جای واژه توســعه ،واژه پیشرفت را پیشنهاد
فرمودنــد .یعنــی بایــد بهینه ســازی موافق
ارزشهای دینی را در جامعه خلق کرد .اگر چه
در ایــن فرآیند اقتباس هم به ناچار رخ میدهد.
اما تقلید،به مثابه یــک راهبرد ،ممنوع و زیانبار
است.
[- ]12صدرالدیــن محمد بــن ابراهیم قوام
الصدرا و صدرالمتألهین
شــیرازی معروف به ُم َ
متأله و فیلســوف شــیعه ایرانی ســد ه یازدهم
هجری قمری و بنیانگذار حکمت متعالیه است.
کارهــای او را میتوان نمایــش دهنده نوعی
تلفیق از هزار سال تفکر و اندیش ه اسالمی پیش
از زمان او به حساب آورد.
[ -]13حسن السؤال نصف العلم .کالم نورانی
امام حسن مجتبی علیه السالم /بحاراالنوار،ج1
ص .129
[ - ]14به این روش در اصطالح «اســتفراغ
الوســع» گویند .در لغت یعنی تمام توان را بکار
زدن.

