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  خالقيت يعني تفكر خالق

  پيتر وبستر

  

  مقدمه

  گيريي خالقيت اهميت بنيادي دارد. شكلاندازهاي بهتر مقولهدر آموزش موسيقي كم
پيرامون خالقيت بوده ها، همگي درس شماري از طرحي آموزش، طراحي و نوشتن تعداد بيفلسفه
هاي نظري، عملي و به عنوان مثال براي خالقيت در آموزش موسيقي صدها مرجع در مقوله است.

هاي آهنگسازي سنتي و يا اصول ي تكنيكها كه مقاالتي دربارهاند. اين نوشتهتجربي معرفي شده
عالوه، به اند.أكيد كردهاند، اغلب بر تمرين تغير متعارف آن، از جمله رساالت موفق اين موضوع

مستقيما به راهبردهاي خالق اند، هاي تمرين تأليف شدهياري از متون آموزشي كه براي روشبس
دالكروز تأكيد ژاكارف و اميل. از نظر هنرجوي موسيقي، رويكردهايي مانند روش كارلاندمرتبط

ريزي آموزشي ي معاصر و برنامههاي خالق دارند. طرح تحقيقاتي موسيقفراواني بر انواع فعاليت
عنوان ي شصت) توصيف دقيقي از راهبردهاي خالق بهي دههشده(دو طرح شناخته ويلمنهتن
ي آموزش موسيقي و مناظره» آن آربر«سمپوزيم اند. سومين ي درسي خود ارائه نمودهي برنامههسته

  اند.موضوع خالقيت پرداخته هايي هستند كه منحصرا بهدو نمونه از گردهمايي» كوستسان«
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  سردرگمي

گيري      ي خالقيت و شكلمقوله شده براي درك پيچيدگيهاي انجاماگرچه تالش
خودي خود هنوز مفهومي مفهوم خالقيت به تمرين آن منشأ اثر بوده است؛ اماهايي براي روش

  كند:آشكارتر ميها را هاي زير، اين ابهامروشن و مشخص نيست. دقت در مثال

    كنند،ي عطف خالقيت وي تلقي مياي را نقطهسالهي دهپيانوي نوازنده برخي، رسيتال
شمرند. همان هنرجو را در سر كالس، خالق مي» ارف«هاي نوازيدر حاليكه ديگران بداهه

انند و دي بارز ديدگاه آموزشي نسبت به خالقيت ميبرخي، حضور موسيقي را در مدارس، نمونه
آورند. حساب ميي بروز خالقيت بهها و كسب جوايز را نمونهمسابقه  ها،برخي ديگر، جشنواره

هاي خودجوش كودكي پندارند، حال آنكه بعضي ديگر ترانهبعضي خالقيت را از آن نوابغ مي
  دانند.هاي خالقيت ميهاي يك بزرگسال را نشانهساله و يا زمزمهسه

آيا خالقيت يك محصول است،   ي خالقيت همچنان باقي است:دربارههاي بيشماري سوال
يا يك فرايند، يا هر دو؟ آيا بايد آن را همان چيزي دانست كه در مراحل ساخت يك آهنگ رخ 

آساني قابل سنجش است؟ آيا ارتباطي به استعداد موسيقي دارد؟ چيزي غير از دهد؟ آيا بهمي
  يك فعاليت عام موسيقي است؟ و آيا قابل آموختن (به ديگري) است؟ طهوش است؟ آيا فق

اين نكته است كه اهميت خالقيت در آموزش موسيقي بر هيچكس ها بيانگر اينگونه سوال
  پوشيده نيست، اما در اين مورد كه خالقيت چيست، هنوز نقاط ابهام بسياري وجود دارد.

  

  فكر نو

هايي مناسب ها و امثال آن پاسخشناسان براي اين پرسشتازگي، مربيان موسيقي و روانبه
عنوان يك ي مطالعات آنان بر ديدگاهي متمركز است كه خالقيت را به اند و بخش عمدهيافته

ي خالقيت است؛ چرا نگرد. البته يكي از مشكالتي كه با آن مواجهيم، خود واژهفرايند ذهني مي
ي  لف باعث از بين رفتن بار معنايي آن به خصوص در حيطهكه استفاده از اين واژه در متون مخت

  موسيقي و كودك شده است.
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به جاي خالقيت » تفكر خالق«به همين دليل، در يك متن آموزشي بهتر است كه از 
استفاده كنيم، چرا كه با تأكيد بر تفكر خالق، توجه خود را بيشتر به فرايند و نقش آن در آموزش 

كنيم و در واقع، در پي درك اين نكته هستيم كه ذهن چگونه با عطوف ميو يادگيري موسيقي م
كند. اين نوع رويكرد، با قرار دادن مفهوم خالقيت در استفاده از ابزار موسيقايي، آثار نو خلق مي

برد و مسئوليت ما را ها و عوامل خارجي ديگر، ابهام معنايي اين مفهوم را از بين ميكنار توانايي
  سازد.تر مين مربيان موسيقي روشنبه عنوا

  اند:ي زير قابل توجه و بررسيپيرامون تفكر خالق، پنج مقوله

  . تأكيد بر نقش تخيل و تصور موسيقايي1

  . يك الگوي نظري از فرايند خالق2

  . رويكردي نو براي سنجش استعداد خالق3

  ي اصولي رفتار خالق در شرايط طبيعي. مشاهده4

هاي صوتي به عنوان ابزارهايي براي ضبط و انگيزش آوريايانه و فن. استفاده از ر5
  ي خالقانديشه

تر شدن مفهوم خالقيت ها معاني ضمني مهمي را در بر دارند و به روشنهر يك از اين ويژگي
  كنند.كمك بسزايي مي

  

  تخيل موسيقايي

همواره موضوع توانايي شنيدن دروني ـ يا تجسم اصوات در ذهن بدون شنيدن آنها ـ 
مهمي در آموزش و اجراي موسيقي بوده است. به عنوان مثال، يك هنرآموز موسيقي براي بهبود 

اش قبل از نواختن ترغيب كيفيت اجراي هنرجوي خود، او را به شنيدن دروني خط به خط قطعه
طر تواند از هنرجويان سال ششم بخواهد تا پاساژي را به خاكند. يك استاد موسيقي ميمي

خواهند تا بياورند و با بخش ديگري مقايسه كنند. مربيان رهبري اركستر از شاگردان خود مي
  صداهاي يك قطعه را قبل از تمرين آخر در ذهن تصور نمايند.
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هاي همگرا (عيني) اين توانايي دروني، يعني تصور معنادار موسيقي، نه تنها در فعاليت
هاي واگرا (ذهني) نيز مهم تلقي  در فعاليتبه ويژه  حائز اهميت است، بلكه در تفكر خالق،

شود. آنچه در اينجا مورد توجه است، ترغيب هنرجو به تفكر واگرا و ذهني در كالس و سالن مي
  تمرين است.

  توانند عامل مناسبي براي انگيختن چنين تفكري باشند:هاي زير ميها و جملهپرسش

طور آزمايشي و غير قطعي به پايان د بخش آخر را بتوانتصور كنيد كه آهنگساز چگونه مي
برساند و اين كه اين كار چگونه قابل انجام است؟ تصور كنيد كه اين قطعه براي توبا و پيكولو 

توان اين ملودي را طور ديگري همراهي نوشته شده و سازهاي زهي در آن نقشي ندارند. آيا مي
ي فوگ كه با كالرينت صور كنيد كه تم تكرارشوندهكرد؟ اگر پاسخ مثبت است آن را بنوازيد. ت

  رسيد؟شد، چگونه به گوش ميشود، اگر يك قرن ديرتر ساخته مينواخته مي

چنين مسائلي در فرايند خالق، نقش مهمي ايفا نموده و توجه بسياري از استادان موسيقي 
موزان موسيقي غالبا اينگونه اند. بر خالف انتظار، هنرآي خالقيت به خود جلب كردهرا در مطالعه

  كنند.تفكر خالق را قرباني مهارت فني و مسائل ديگر مي

كردن ذهنيات موسيقايي، نيازمند مهارت فني و اگرچه يك هنرجوي موسيقي براي عملي
هاي ديگر است، اما هنرآموزان موسيقي بايد شرايطي براي هنرجويان خود فراهم كنند تا قابليت

بينيم ي عمل بپوشانند. چرا كه با كمال تعجب ميتفكرات خالق خود نيز جامهآنان بتوانند به 
ي تخيل شاگردان خود بسيار مؤثرتر از يك يك مدرس رياضي و يا تاريخ در انگيختن قوه

  كند.هنرآموز موسيقي عمل مي

  

  الگوي فرايند خالق

دهد. چگونگي ارتباط عوامل فرايند خالق را با يكديگر نشان مي ي يكتصوير شماره
تر، در تدريس و تحقيق، به مدرسان و استادان هاي مناسبها در انتخاب روشاينگونه الگوسازي
كند. الگوي مذكور ي مناسبي نيز براي بحث و تبادل نظر فراهم مينمايد و زمينهكمك شاياني مي



5 

ي آن در ه

مقاله، چه 
 نهايي اين 

 معموال به 
ر آينده با 
رار گيرند. 

شود، اما ي
ن است كه 
السي تلقي 

هاي چندگانهنبه

ه به صورت م
نيز محصول ن 

آموزشي فعلي،
كه اميد است د

ي كار قر برنامه
كوچك ديده مي
ش موسيقي اين
عي فعاليت كال

حي شده، اما جن
  ناگوني باشد.

 و بررسي (چه
 اثر، و در پايان

ريزي نظام آامه
شود كحدود مي

و بررسي نيز در
هاي ك اختالف

 توجه در آموزش
د آن را تنها نو

 

بزرگسال طراحي
هاي كيفي گونت

ردازي و نقد
 قصد صاحب

 موسيقي، با برنا
 به موسيقي مح
گسازي و نقد و

هاي مذكورت
ي شايان. نكته
ت و نبايدكل اس

 )1ي (وير شماره

ني كودك و بس
ند منشاء تفاوت

پر برنامه، بداهه
خالق، هدف يا

جويان خردسال
ي و گوش دادن

گهاي آهنعاليت
الق، ميان فعاليت
ش يكسان است

ي آموزشي كمه

تصو

 هر دو گروه س
توالف رشد مي

سازي، اجراي
ر آغاز تفكر خ

  د.

ف فعاليت هنرج
پردازيمه، بداهه

والن مدارس، فع
ي فرايند خالوره

ي آنها كم و بيش
 بخشي از برنام

  

  

اگرچه براي
مراحل مختلف
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آهنگس
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فرايند هستند

اهداف
اجراي برنامه
ترغيب مسئو
در طول دو
فرايند دروني
تفكر خالق

 كرد.
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  هاي الزممهارت

هاست تا به اي از مهارتپس از تعيين هدف، فرد در ابتداي فرايند تفكر، نيازمند مجموعه
هاي مختلف طي اين فرايند بتواند اساس فعاليت موسيقايي خود را شكل دهد. در اينجا، شكل

اي از استعدادهاي موسيقي امري حياتي است. اين استعدادها، پيش از هر چيز، وجود مجموعه
از  هاي ابتدايي رشد تا پس از دوران بلوغهاي عيني (همگرا) هستند كه در سالهمان مهارت

بندي موسيقي بخشي از اين ي تشخيص ريتم، ملودي و جملهگيرند. قوهمحيط تأثير بسيار مي
  ها هستند.مهارت

شود)،  ا) مانند دامنه (زماني كه در تصور خالق صرف ميهاي ذهني (واگرمهارت
گيري از ضرب، قوت و ضعف و زير و بمي صدا) و پذيري (طيف بيان موسيقي در بهرهانعطاف

  شوند. اگرچه اين استعدادها تا حد هاي اساسي تلقي مينوآوري (داشتن بياني متفاوت) از مهارت
مهارت ديگر، درك مفهومي  باشند.ربيت و تقويت نيز ميبسيار زيادي ذاتي هستند، اما قابل ت

موسيقي يا به عبارت ديگر، آگاهي از اجزاي دربرگيرنده براي ادراك موسيقي است. حس 
ترين احساسات گيري از تركيب اصوات براي رسوخ به عميقشناختي (يعني توانايي بهرهزيبايي

دستي (يعني به خدمت گرفتن دانش چيره فردي، كه در كل يك اثر موسيقي قابل عرضه است) و
  ي اين بحث مي گنجند.ي موسيقي) دو مهارت ديگري هستند كه در مقولهفني براي ارائه

دستي همگي شناختي و چيرهسه مهارت آخر، يعني درك مفهومي موسيقي، حس زيبايي
طور طبيعي رخ ه بآنها به يك تفكر خالق هموار كنند، اما انتقالهمراه با سن و تجربه رشد مي

  تواند يكي از اهداف اصلي آموزش موسيقي باشد.دهد و اين خود مينمي

  شرايط الزم

هاي فردي ذكر شده، عواملي وجود دارند كه اصال موسيقايي نيستند. اين در كنار مهارت
هاي موسيقايي آنان ارتباط شوند و با مهارتهاي متفاوت ظاهر ميها در افراد به شكلويژگي

هاي دروني و بيروني فرد است كه وي را به فعاليت كنند. يكي از اينها، انگيزهتنگاتنگي ايجاد مي
هشيار، در حاليكه ذهن  رت كه كامال مستقل از تفكهشيار اسارد. ديگري، تصورات نيمهدوامي

 كند.مشغول فعاليت ديگري است به فرايند خالق كمك مي
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س خطر كردن، خودانگيختگي، صداقت و هايي چون حشخصيت فرد شامل ويژگي
طبعي و تمايل به پيچيدگي مفاهيم، از عواملي هستند كه در افراد خالق صراحت، ذكاوت، شوخ

  كنند.اي ايفا ميرسد كه در فرايند خالق نقش برجستهشوند و به نظر ميمشاهده مي

ه مسائلي مانند توان ناديده گرفت. چرا كدر ميان عوامل خارجي نيز نقش محيط را نمي
هاي مالي، شرايط خانوادگي، امكانات صوتي از قبيل ابزارهاي موسيقي، آكوستيك، حمايت

وسايل ارتباط جمعي، توقعات اجتماع، حس رقابت و عواملي از اين قبيل قطعا در فرايند خالق 
   تأثير بسزايي خواهند گذاشت.

  

  ي تفكر خالقفرايند تفكر به عنوان هسته

ي يك، نمايانگر جرياني است كه طي مراحل مختلف، بين صوير شمارهبخش مركزي ت
تفكر واگرا و تفكر همگرا برقرار است. اين مراحل شامل آمادگي (زماني كه افكار در ذهن 

شود) گيري)، روشنگري (هنگامي كه پاسخ حاصل ميي شكلشوند)، تكوين (دورهپرورانده مي
ي بسيار مهمي شوند) هستند. نكتهنتايج حاصله بررسي مي هاي منظم،و تأييد (زماني كه با روش

  كه در اينجا مطرح است، اختصاص زمان كافي براي ظهور و بروز تفكر خالق است.

ها و شرايط الزم، ارتباط مستقيم و مهمي وجود دارد. بين فرايند تفكر و نيز مهارت
  دادهاي موسيقايي محسوببندي كه بخشي از استعتصورات ريتميك و تونال و قواعد جمله

تونال، به توانايي  ي تفكر همگرا مربوط هستند. تصورات ريتميك وشوند، مستقيما به حيطهمي
 شكل  بندي، تواناييجمله شوند. قواعددريافت اصوات مختلف و ثبت آنها در حافظه مربوط مي

كند. با اين تعبير، درك موسيقايي است كه از تكرار، تضاد و توالي تبعيت مي نوعي بيان دادنِ
هاي اوليه براي شروع يك شناختي ارتباط نزديكي دارد و از نشانهچنين قابليتي با حس زيبايي

ي تفكر گي به حيطهپذيري و نوآوري همي آموزش است. استعدادهايي چون دامنه، انعطافدوره
و همگرا را تحت تأثير اند. درك مفهوم موسيقي، مستقيما هر دو نوع تفكر واگرا واگرا مربوط

پردازد؛ مي هاي ذهني به جستجوخود دارد. تفكر واگرا، براي درك محتواي موسيقايي، در داده
هاي ذهني، انتظار خالقيت، هاي ذهني بيشتر باشند، بهتر است. بدون وجود دادهپس هر چه داده

  توقعي كامال غير واقعي و غير منطقي است.
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كار بستن آنها د؛ چرا كه بانستي نيز به تفكر همگرا مربوطدشناختي و چيرهحس زيبايي
ايي به صورت مرتب و پي در پي است. از آن سو نيز، ي مواد موسيقنيازمند كنترل ماهرانه

  شود.شناختي مربوط ميواگرايي مستقيما به حس زيبايي

حيطي توان مشاهده كرد، اين است كه شرايط مي مهم ديگري كه در اين الگو مينكته
كند، در تفكر همگرا نيز داراي اهميت ي تفكر واگرا نقش مهمي ايفا ميهمانقدر كه در حيطه

هاي ها و كارگاههاي تمرين، كالسدر اينجا اين سوال مطرح است كه ما در جلسه فراوان است.
  ايم.ي اين الگوي آموزش توجه كردهموسيقي خود، چقدر به هسته

  

  سنجش خالقيت

هايي براي سنجش خالقيت موسيقايي انجام گرفته كه عمدتا بر روي شتازگي تالبه
ي ، به شناسايي حيطهشدههاي طراحيگيري از بازيبا بهره سال متمركز بوده و 10تا  6كودكان 

  پردازيم:ها ميتفكر واگرا و همگرا پرداخته است. در اينجا به شرح يكي از اين بازي

ها كه اي از طبلاز: يك توپ اسفنجي، يك پيانو و مجموعه اندعبارتابزار مورد نياز اين بازي 
كنند. روند كار از ساده به مشكل است و از آنجا كودكان را در ايجاد تصور موسيقايي كمك مي

نظر  العمل درست يا نادرستي نيز مدشود، عكسي تفكر واگرا انجام ميكه فعاليت در حيطه
  نيست.

ي استفاده از يابي براي آشنايي كودكان با ابزار مورد استفاده و نحوهي اين ارزاولين مرحله
 ـ صداهاي بلند  كند و ـ پايين، تند ـ هايي از قبيل باالآنها طراحي شده است و كودكان، شاخص

گيرد، مي مبناي ارزيابي قرار ت كهها اسبكار بستن اين شاخص يكنند. نحوهماليم را تجربه مي
ويرسازي صداي باران در يك سطل آب، آسانسور جادويي و صداي واگن باري از زيرا تص
  شود.هايي است كه به آنها داده ميتمرين

ي كودكان بوسيله .، استفاده از ابزارها، با تمركز بر روي تك تك آنهاستيي بعدمرحله
و آواز و  وفونپردازند و با استفاده از ميكرهاي خاصي به سوال و جواب ميها و مضرابطبل

در اين مرحله با غلطاندن و پراندن توپ اسفنجي ها سازند. آنترانه مي روي پيانو ،توپ اسفنجي
      گذارند و به توصيف موسيقايي آنتصويري از پرش قورباغه را به نمايش مي ،روي پيانو
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آهني را در حال آواز پردازند. سپس با استفاده از ايجاد صدا در پشت ميكروفون، يك آدممي
  كنند.خواندن در حمام تصويرسازي مي

يافته، اي نه چندان سازمانارهايشان در مجموعهي آخر، كودكان از انواع ابزدر مرحله
كنند. در كنند و به عنوان مثال، يك داستان فضايي را با صداها و تصاوير تعريف مياستفاده مي

شود تا با استفاده از تمام ابزارهايشان اثري بخش نهايي اين سنجش، از كودكان خواسته مي
  مشخص باشد. بيافرينند كه داراي ابتدا، ميانه و انتهاي

هايي مانند آن، با ضبط صدا و تصوير و سپس بررسي و تحليل اين آزمايش و آزمايش
بندي موسيقايي را مورد پذيري و ساختار جملهدقيق، عواملي چون نوآوري، دامنه، انعطاف

هايي عيني مانند دامنه و گسترش موسيقايي را از طريق زمان دهند. مقولهارزيابي قرار مي
هايي ديگر مانند سنجيم، در حالي كه مقولهها ميبخش از فعاليت شده به  ايندادهاختصاص

نوآوري را با زير نظر گرفتن رفتارهايي چون زير و بمي صدا، ضرب و ديناميك، مورد سنجش 
   دهيم.قرار مي

بخش بوده است. كودك بسيار مثبت و رضايت 300ها بر روي بيش از نتايج آزمايش
هايي منسجم، مراحل گواه اين است كه كودكان در سلسله فعاليت هااعتبار اين آزمايشدرستي و 

ها فعاليتي هر يك از اين شدهاند و در عين حال، محتواي طراحيآزمايش را پشت سر گذاشته
  نيز به درستي انتخاب شده است.

ذهنيت ريتميك و  كه ـ استعداد موسيقي هاي سنتيِها نه با هدفي مشابه آزموناين آزمايش
اند، و نه قصد سنجش هوش افراد را با استفاده از عمليات طراحي شده ـ سنجندتونال را مي

بندي جنسي (مذكر  ها در پي گروهرسد كه اين سلسله آزمايشعالوه، به نظر نميآماري دارند. به
  .نژادي، طبقاتي يا اجتماعي باشند و  مونث)،

يرامون اين كار وجود دارد، اين است كه امري را كه تا به حال اي كه پترين نكتهشايد مهم
توان ي ديگر اين كه ميپذير و شدني ساخته است. نكتهنمود، انجامنيافتني ميغير ممكن و دست

دادن كودكان در ها به عنوان راهبردهاي آموزش براي شركتهاي مختلف اين آزمايشاز فعاليت
  ).2برد (تصوير شماره  ي شايانتفكر موسيقايي بهره
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      مشاهدات    

م نگي انجا
شده طي ق

 بيشتر كار 

ج كارشان 
طالعه قرار 
 گرفته؛ در 
توجه قرار 

سازند،  مي
وات، دليل 

اند،شته شده
حصول و چگون
ي موسيقي خلق

هر چه ازدهيِ

كنند، نتايجي مي
ت بررسي و مط
ستاندارد انجام
هند، در مركز ت

ساله 6يا  5ان 
ي در توليد اصو

هاي اخير نوش
ر موسيقي، و مح
شاهداتي، بررسي
آن، در جهت با

پردازيند، بداهه
شان تحتموسيقي

هاي احي آزمون
دور كه رخ مي

هايي كه كودكام
 اعصاب حركتي

 

ه كه در سال
رالق كودكان د

 انجام چنين مش
يقي بتوانند از آ

سازند آهنگ مي
ي موهاي خالقه

ه به قصد طراح
ي خالق، همانطو

ها و ريتمملودي
 عدم هماهنگي

)2ي (صوير شماره

هاييين مقاله
ي بيان خالرباره

هدف از اند.ده
موسي تا مربيان

هدات، كودكان
هنهايت، ويژگي
 كه در اين زمينه

هايواي فعاليت

 نيست كه چرا م
بيني است. آياش

تص

تري از جذاب
اي هستند كه د
ي تحرير درآمد
لف رشد است

  ه كنند.

ن سلسله مشاه
شود و درت مي

خالف اقداماتي
ها، محتو بررسي

  ست.

مال مشخص كا
 و غير قابل پيش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مشاهده

برخي
ايافتهنسازما

يآن به رشته
مراحل مختل
خود استفاده

در اين
ضبط و ثبت

گيرد. برخمي
اين سلسله ب

داده شده است

هنوز ك
غيرمتعارف و
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ي از آن اين موضوع است يا اينكه درك متفاوت كودك از موسيقي، عامل خلق نوع غيرمتعارف
  است؟

اند بينيساختارهاي ملوديك و ريتميك، قابل پيش ـ سالگي 10تا  6بين  ـ رهبعد از اين دو
هاي بعد خواهند بود كه تر براي سالساز ساختارهاي منسجمهاي تركيبي و متغير، زمينهو ضرب

  شوند.ها ترجيح داده ميهاي دو ضربي بر ديگر ميزانالبته از آن ميان، ميزان

شوند. تري آشكار مييافتهانسجام هاي ملوديك و تونالِصهسالگي به بعد، مشخ 6يا  5از 
دهند تري نسبت به ساختار كادانس از خود نشان ميسال، احساس رشديافته 10تا  6كودكان بين 

رسد، تري دارند. و اينطور كه به نظر ميها، خودآگاهي پختهو نسبت به نت ايست ملودي
سالگي به  10شود. از محيط دستخوش تغيير مي موسيقي كنند، با تقليد ازاي كه خلق ميموسيقي

   كنند و تر عمل ميو صحت ساختارهاي موسيقايي هشيارانه يبعد، كودكان نسبت به درست
  تري بيافرينند، اگرچه كه خيلي نو و ابتكاري نباشد.ند از نظر قوانين، موسيقي منظمامايل

يابد. گيري مييك و ريتميك افزايش چشمهاي ملودسالگي استفاده از موتيف 11تا  5در 
گيرد، در حاليكه گسترش سالگي بسيار مورد توجه قرار مي 11هاي ملوديك در گسترش موتيف

ي ابتدايي اي از اين اطالعات جنبهبخش عمده ماند.هاي ريتميك، بدون تغيير باقي ميموتيف
براي آموزش موسيقي كه   ترين مسألهمهمطلبد؛ اما تري را ميهاي دقيقو بررسي دارد و مطالعه

ست. حل مسأله توسط كودكان براي شود، وجود الگوهاي ذهني و رفتاريبايد مطالعه و بررسي 
هاي بنيادي هنر و موسيقي آشنا خلق يك اثر موسيقايي در كالس، ضمن آنكه آنان را با فعاليت

  تري بياموزيم.كند، موقعيتي است تا از چگونگي فرايند خالق نكات بيشمي

  

  آوري و نقش آن در آيندهفن

گيري از سازي ذهني، سنجش و مشاهده اگر با بهرهيافتن از تخيل موسيقايي، نمونهآگاهي
آوري امروز باشد، راهگشاي رسيدن به درك بهتري از تفكر خالق خواهد بود. در پي رسيدن فن

هاي الكترونيكي، ي رايانه، ارگدربارهبه اهداف همگرا (عيني) در آموزش موسيقي، به قدر كافي 
ي مطالعه آوري در گرواستفاده از اين فنسخن به ميان آمده است.  MIDIافزارهاي مختلف و نرم

  دقيق تفكر موسيقايي واگرا (ذهني) است، كه نياز مبرم آموزش موسيقي است.
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يشگر پيش رو ي نماها را روي صفحهكودكي را تصور كنيد كه پشت ارگي نشسته و نت
شنود. بيند و صدايش را از بلندگوها ميسازد، نت آن را روي صفحه ميدارد. ملودي كوتاهي مي

وزياد كردن دهد و با تغيير دادن سازها، افزودن صداهاي تازه، كمسپس ملودي خود را بسط مي
كارش را  شود، اما قبل از اين كهكند. پس از مدتي خسته ميحجم صدا روي اثر خود كار مي

كودك فايل مذكور را  كند. در نوبت بعد،رها كند، اين بخش از كار را روي فايلي ذخيره مي
ي دهد: نت آن را روي كاغذ چاپ، و از قطعهي نهايي ادامه ميخواند و كار را تا نتيجهفرامي

  كند تا كالس، معلم و پدر و مادرش آن را بشنوند.اي روي نوار ضبط ميخود نمونه

جام اين كار براي كودك بسيار لذتبخش است؛ اما باالتر از آن، خدمتي است كه رايانه به ان
كند. به اين وسيله تمامي مراحل فرايند خالق با حفظ جزئيات در اختيار هنرآموزان موسيقي مي

آوري و چه از نظر مالي معلم موسيقي قرار دارد. تا چند سال پيش، چنين كاري چه از نظر فن
            افزارهاي افزارها و سختگيري از نرمامروز با بهره هقابل طرح نبود؛ در حالي كابدا 
در به انجام چنين مطالعاتي هاي موسيقي مدارس قاها و آزمايشگاهاي، بسياري از كارگاهرسانهچند

آوري به ما اين توانايي را خواهد داد تا درك خود را از تخيل موسيقايي افزايش هستند. اين فن
مفاهيم مختلفي از فرايند خالق را به محك آزمايش بگذاريم و بتوانيم تفكر خالق را دهيم، 

توان از اين هايي كامال نوين به سنجش آن بپردازيم. اما آيا ميمشاهده كنيم و با استفاده از روش
  ي كافي برد يا خير؟قابليت برتر، بهره

  

  نتيجه

بين تفكر واگرا (ذهني) و همگرا (عيني) در تفكر خالق يك فرايند ذهني فعال است كه 
هاي دروني موسيقايي و شرايط خارجي است كه اثري نو را حال نوسان است. وجود مهارت

آورد. تمركز روي تفكر خالق، كليد درك بهتري از خالقيت است و براي خالق آن فراهم مي
  شده در ابتداي اين مقاله پاسخ دهد.هاي مطرحتواند به سوالمي

     ي كودك براي تفكر خالق، آنقدر پيچيده نيست كه نتوان آن را سنجيد؛ توانايي بالقوه
  تري از استعداد موسيقي دانست.به عالوه،  بايد آن را بخشي از منظر وسيع

هاي اكتسابي موسيقي است. يا مهارتتفكر خالق، متفاوت از هوش عمومي مفهوم 
شده، خالق نيست؛ بلكه اجراي قطعات از پيش ساخته آهنگسازي، تنها محصول نهايي فرايند
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پردازي، گوش دادن به موسيقي و تحليل دقيق آن همگي از مصاديق تفكر خالق به شمار بداهه
هاي خصوصي نيز محل بروز اينگونه تفكر هاي مدرسه و كالسروند. سالن تمرين، كالسمي

موسيقايي خود را كشف كنند و در حل  هستند. اگر به كودكان اين امكان را بدهيم تا ذهنيت
        آوري رامسائل بكار بندند، تفكر خالق قابل آموزش است؛ البته در اين رهگذر، نقش فن

  توان ناديده گرفت.به عنوان يك وسيله در آموزش نمي

عنوان معلمان موسيقي محدود  نمايد كه آنچه ما را بهدر آخر، بيان اين نكته ضروري مي
، تفكر خالق خود ماست. تنها كافي است ذهنيت كودكان را نسبت به موسيقي برانگيزيم، كندمي

  ها به تنهايي راه به جايي نخواهند برد.وگرنه اصول و روش
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