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چكیدُ
ذاللیت  ٛ٘ ٚآٚضی فجبضت اؾت اظ ث ٝوبضٌیطی تٛا٘بیی ٞبی شٙٞی ثطای ایدبز یه فىط یب ایس.ٜاِجتٞ ٝط یه اظ نبحت ٘ؾطاٖ
خٙج ٝی ذبنی ا ظ ذاللیت ضا ٔس ٘ؾط لطاض زازٞ ٚ ٜط وساْ تقبضیف ٔرتّفی اظ ٔف ْٟٛذاللیت اضاء ٜوطز ٜا٘س.زض ایٗ ٔمبِ ٝثقس اظ
تقطیف ذاللیت  ٚچیؿتی آٖ  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحمیك تحّیّی-وتبثرب٘ ٝای ث ٝاضتجبط ذاللیت ثب ٔقٕبضی  ٚث ٝضٚـ ٞبی
تمٛیت شٔ ٗٞقٕبض ٔی پطزاظیٓ  ٚزض ٔی یبثیٓ ؤ ٝقٕبضی فهط خسیس ثب ٚخٛز تىِٛٛٙغی ٞبی ٔسضٖ ث ٝوٕه ذاللیت آٔسٚ ٜ
ؾبظٞ ٜبی أطٚظی خبی ؾبظٞ ٜبیی و ٝفمظ ٘مف ؾطپٙب ٜزاقت ٝٙا٘س ضا ٌطفت ٝاؾت.أطٚظ ٜثب پیكطفت تىِٛٛٙغی اثعاضٞبیی ٔثُ
اؾىیؽ،ضایب٘ ٝثطای پیبز ٜوطزٖ ایس ٜث ٝوبض ٔی آیس ٚ.زض ٟ٘بیت قبٞس چیعی ٞؿتیٓ ثؿی فطاتط اظ ٌصقت ٝضٚا٘كٙبؾبٖ ٔقتمس٘س
آٔٛظـ ٘مف ث ٝؾعایی زض ایدبز ذاللیت ایفب ٔی وٙس  ٚثبیس اظ وٛزوی ایٗ ٔؿئّ ٝخسی ٌطفت ٝقٛز.ثطای ذالق ثٛزٖ زض أط
ٔقٕبضی ٘ؿع ثبیس اظ اثتسا آغبظ وٙیٓ  ٚاظ تمّیس  ٚتىطاض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛفك ثپطٞیعیٓ ٚ.ثسا٘یٓ و ٝزض زضخ ٝی ا َٚوبض ٔقٕبض تِٛیس
ایس ٚ ٜفىط اؾت ٘ ٝتمّیس اظ زیٍطاٖ.

ٍاصُّای كلیدی :ذاللیتٔ،قٕبضی،تىِٛٛٙغی،آٔٛظـ

هقدهِ
زض لطٖ حبضط قطایظ ٘ؿجت ثٌ ٝصقت ٝفطق وطز ٜاؾت ؾطفت تغییط آٖ لسض ظیبز اؾت و ٝپیف ثیٙی حتی آیٙس٘ ٜعزیه ٘یع
ٔكىُ قس ٜاؾت.زیٍط ٕ٘ی تٛاٖ ثب اثعاض ٌصقت ٚ ٝحبَ ث ٝاؾتمجبَ آیٙس ٜضفت ثطای خب ٕ٘ب٘سٖ اظ لبفّ ٝپط قتبة تىِٛٛٙغی ثبیس ثٝ
اثعاض ضٚظ ٔحٟع قس اظ خّٕ ٝاثعاضی ث٘ ٝبْ ذاللیت ثٙیبٖ تٕبْ ایٗ پیكطفت ٞب  ٚفٗ آٚضی ٞبی ٘ٛؽٟٛض چیعی ٘یؿت خع
ذاللیت.تٛا٘بیی ؤ ٝرتم ٘ٛؿ ثكط اؾت تٛا٘بیی و ٝا٘ؿبٖ غبض ٘كی ٗٙضا ث ٝا٘ؿبٖ لطٖ ثیؿت  ٚیىٓ تجسیُ وطز ٜاؾت.ثب ٔكرم
قسٖ إٞیت ٔٛضٛؿ ذاللیت ث ٝاضتجبط آٖ ثب ٔقٕبضی ٘یع ٔی پطزاظیٓ.ذاللیت ثبفث ایدبز ایس ٜزض یه عطح ٔقٕبضی ٔی قٛز زض
ذاللیت اثتسا ٔؿئّ ٝضا ٔكرم ٔی وٙیٓ ؤ ٝی ذٛاٞیٓ آٖ ضا حُ وٙیٓ ثطای حُ وطزٖ آٖ الساْ ث ٝتِٛیس ٔمساض ظیبزی ایسٔ ٜی
وٙیٓ  ٚؾقی ٔی وٙیٓ ایسٞ ٜبی خسیس ثبقٙس  ٚثب ا٘تربة یه یب چٙس ٔٛضز اظ ثٟتطیٗ ایسٞ ٜب ث ٝحُ ٔؿئّ ٝالساْ ٔی وٙیٓ.

رٍش تحقیق
ایٗ پػٞٚف ثط ٔجٙبی ٔغبِقبت وتبثرب٘ ٝای،تٛنیفی،لیبؾی  ٚتحّیّی اؾت.پػٞٚكٍط اثتسا ٔؿئّ ٝضا تٛنیف ٔی وٙس ثقس ث ٝتحّیُ
آٖ ٔی پط زاظز  ٚفال ٜٚثط تدعی ٚ ٝتحّیّی و ٝزضثبضٛٔ ٜضٛؿ ا٘دبْ قس،ٜاظ تدبضة زیٍط پػٞٚكٍطاٖ ٘یع اؾتفبزٔ ٜی وٙسٕٞ.چٙیٗ
پػٞٚكٍط ث ٝثطضؾی فُّ احتٕبِی ٔؿئّٔ ٝی پطزاظز  ٚثب ضٚـ ٔمبیؿ ٝوطزٖ (لیبؾی)ث ٝز٘جبَ فّت ٔی ٌطزز.
زض ٔمسٔ ٝثحث ذاللیت ضا ث ٝفطایٙس شٙٞی تقطیف وطزیٓ.ایٗ فطایٙس زض شٔ ٗٞقٕبض ذالق زاضای ز ٚپیف ٘یبظ ذٛاٞس ثٛز اَٚ
تریُ ثقس تهٛض.تریُ ٕٞبٖ تهبٚیط  ٚاٞٚبٔی اؾت ؤ ٝقٕبض آظازا٘ ٚ ٝثس ٖٚلیس  ٚثٙس زض ش ٗٞذٛز ثطای ذّك ثطای ذّك یه اثط
ٔقٕبضا٘ٔ ٝی پطٚضا٘س.ایٗ تریُ ث ٝزِیُ آظازی  ٚضٞبیی ظیبزٔ،مسٔٙٔ ٝبؾت ذاللیت ٔقٕبضا٘ ٝاؾت.ثسیٗ تطتیت ؤ ٝقٕبض ٔی تٛا٘س
زض تریُ ذٛز ٞعاضاٖ اثط ٔقٕبضی ضا و ٝاِٚیٗ ثبض ث ٝش ٗٞذٛز ا ٚذغٛض وطز ٜاؾت،پسیس آٚضز.أب تهٛض ٔقٕبضی ثٔ ٝثبث ٝتهبٚیط
شٙٞی اؾت ؤ ٝقٕبض ثب ضإٙٞبیی اؾتبزـ اظ یه اثط ٔقٕبضی و ٝتب ث ٝحبَ ٕٔىٗ اؾت انال ٘سیس ٜثبقس ِٚی آٖ اثط زض ٚالقیت
ٚخٛز زاضز ،ؾبذتٔ ٝی قٛز حبَ ٔقٕبض ثطای تجسیُ تریالت ذٛز ثٚ ٝالقیت ثبیس ثب اؾتفبز ٜاظ تهٛضات ذٛز اظ یه اثط ٔقٕبضی وٝ
اوتؿبثی ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت،آٖ تریالت ضا ث ٝخٟبٖ ٚالقیت ٚاضز وٙسث ٝعٛض وُ «تریُ فبُٔ تؿطیـ وٙٙس ٜتهٛض اؾت زض حبِی
و ٝتهٛض نبفی اؾت و ٝتریُ ثطای پیٛؾتٗ ثٚ ٝالقیت ثبیس اظ آٖ ثٍصضز(]1[».آ٘ت٘ٛیبزؼ).ز ٚپیف قطط الظْ اؾت تب ٔقٕبضی ثب
ذاللیت  ٚث ٝعٛض وُ فطایٗ ذاللیت ث ٝفیٙیت ثطؾس.زض تِٛیس ایٗ فطایٙس ٚیػٌی افطاز ثؿیبض تأثیط ٌصاض اؾت.ث ٝفمیس« ٜتٛض٘ؽ»وٝ
قهت ؾبَ زض ظٔی ٝٙذاللیت وبض وطز ٜاؾت،قب٘عزٚ ٜیػٌی ضا ثطضؾی وطز ٜاؾت و ٟٓٔ ٝتطیٗ آٖ ٞب وٛٔ ٝضز اتفبق اوثط نبحت
٘ؾطاٖ اؾت قبُٔ
سز كطیرّایی (دیَاًِ ٍار بَدى) ضَخ طبعیگزیش اًدیطی و ٝاظ تٕبْ ٔٛاضز ٔ ٟٓتط اؾت[ .]2ثطضؾی ٞب ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝافطاز ؾط وف ٘ؿجت ث ٝافطاز آضاْ ٙٔ ٚضجظ اظؾغح ثبالتطی اظ ذاللیت ثطذٛضزاض٘س.ث ٝعٛض ٔثبَ:زض یه والؼ افطاز ثبٛٞـ  ٚزضؼ ذٛاٖ ث ٝزِیُ پبیجٙسی ظیبز ث ٝاضظـ ٞبی
والؼ ٔ ٚقّٓ ثیكتط زچبض تىطاض  ٚفبزت ظ٘سٌی ٔی ق٘ٛس.أب افطاز ؾط وف ٔی زا٘ٙس ثطای ٔغطح وطزٖ ذٛز زض والؼ ثبیس زؾت
ث ٝاثتىبض  ٛ٘ ٚآٚضی ثع٘ٙس.و ٝایٗ ؾجت ثطٚظ فىط ذالق ٔی قٛزٕٞ.یٗ ٔثبَ ٚیػٌی ز ْٚیقٙی قٛخ عجقی ضا ٘یع زض ثط ٔی ٌیطز.ایٗ
افطاز ثب حطوت ثطذالف فىط فبزت ظز ٜزیٍط ثچٞ ٝب ثبفث تِٛیس یه ٘ٛؿ فىط فب٘تعی ٔی ق٘ٛس و ٝزض ؽبٞط ث ٝآ٘بٖ قٛخ عجـ أب ثب
ٞسایت آٖ ث ٝتِٛیس تفىطاتی ذاللب٘ٔ ٝی ا٘دبٔس ]3[.ضٞبییٚ:یػٌی ضٞب فىط وطزٖ  ٚزیٛا٘ٚ ٝاض ثٛزٖ ثطای ٔب ٔقٕبضاٖ آقٙبؾت و ٝاظ

آٖ ٔی تٛاٖ ث ٝتفىطات ذالفب٘ ٝزض آثبض ٔقٕبضی« زیىب٘ؿتطاوكٗ»اقبض ٜوطزٌ.طیع ا٘سیكی:ایٗ ٚیػٌی ؾجت قس ٜفطز ثطای حُ
ٔؿبئُ اظ ضاٞ ٜبی ٔرتّف  ٚضا ٜحُ ٞبی ٘ ٛآٚضضا٘ ٝاؾتفبز ٜوٙس  ٚؾقی ٕ٘بیس ٕٞیك ٝثط ذالف افطاز فبزت ظزٔ ٜؿبئُ ضا اظ ضاٞ ٜبی
غیط ٔقم َٛذ ٛحُ وٙس.ایٗ تالـ ٔ ٟٓتطیٗ ظٔی ٝٙثطٚظ تفىطات ذالق اؾت[]3ثب ثطضؾی پیف قطط ٞبی ذاللیت ٚ ٚیػٌی افطاز
ذالق ثٛٔ ٝا٘ـ ثطٚظ ذاللیت ٔی ضؾیٓ.ث ٝل َٛغاٖ پیبغ«:ٜذاللیت،حفؼ لؿٕتی اظ زٚضاٖ وٛزوی اؾت» .]2[.ث٘ ٝؾط ٔی ضؾس
«پیبغ »ٜتفىطات یه وٛزن ضا اظ آٖ خٙج ٝذاللب٘ٔ ٝی زا٘س و ٝوٛزن ثطای ث ٝزؾت آٚضزٖ ضا ٜحُ ٔؿبئّف ٝ٘،تدطث ٝزاضز ٝ٘ ٚ
اعالفبت ظیبز  ٚایٗ ؾجت ٔی قٛز ٔؿبئُ ضا اظ ضاٞ ٜبی ذاللب٘ ٝای ثطای ذٛز حُ وٙس.ایٗ ز ٚاظ ٘ؾط ٔحممبٖ ٘یع ٔب٘ـ ٔ ٟٓذاللیت
افطاز ٞؿتٙس.اعالفبت ظیبز:اعالفبت ظیبز ثبفث قس ٜفطز ثب اتىب ث ٝا٘ج ٜٛاعالفبتٔ،ؿئّ ٝضا حُ  ٚث ٝفىط ضاٞ ٜبی زیٍطی
٘یفتس.]3[.تدطث:ٝفطز ثب زیسٖ ٘تبیح ضا ٜحُ ٔؿبئُ زیٍطاٖ ث ٝضا ٜحُ ٔؿئّ ٝذٛز ثس ٖٚتفىط ی ذاللب٘ٔ ٝی ضؾسٔ.]3[.حممبٖ تٛخٝ
ث ٝذاللیت ضا ثقس اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚپط إٞیت ٔی زا٘ٙس چطا و٘ ٝیبظ ث ٝتِٛیس زض تٕبْ ظٔیٞ ٝٙب افعایف ٔی یبثس  ٚثطای ان َٛایٗ
أط ذاللیت ثٟتطیٗ ٌعی ٝٙاؾت.أب زض ٔیبٖ تٕبْ فّٔ،ْٛقٕبضی  ٚحتی ضقتٞ ٝبی قجی ٝث ٝآٖ اظ ایٗ لبفّ ٝفمت ٔب٘س ٜا٘س  ٚز ِیُ
آٖ ایٗ اؾت وٙٞ ٝطٔٙساٖ ثطٚظ ذاللیت زض آثبضقبٖ ضا أطی ٔمسؼ ٔی زا٘ؿتٙس  ٚاظ تحمیك  ٚحتی نحجت زضثبض ٜآٖ اختٙبة ٔی
وطز٘س.ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ «فطا٘ه ِٛیی ضایت»تهٛض ذالق ضا ٘ٛض ا٘ؿب٘ی زض ثكط ٔی زا٘ؿت  ٚافطاز ذالق ضا ٔٙتؿت ث ٝذسا ذغبة ٔی
وطز .ث ٝزِیُ إٞیت أط ذاللیت،تالـ ٞبیی نٛضت ٌطفت و ٝاضٚپب زض اثتسا ثب ٔقٕبضی ٔسضٖ،ؾٙت قىٙی زض ٍ٘طـ«،ثٛظاض»ضا ثٝ
ٚخٛز آٚضز ٚ.ایبِت ٔتحس ٜپؽ اظ آٖ ٔقٕبضی ضا ث ٝفٛٙاٖ أطی ذاللب٘٘ ٚ ٝیع آٔٛظقی ث ٝتىبُٔ ضؾب٘سٌ«.بؾت ٖٛثبقالض»زض وتبة
ذٛز ث٘ ٝبْ «ثٛعیغبی ٔقٕبضی»ث ٝإٞیت ذاللیت ٔی پطزاظز  ٚزض ثحثی تحت فٛٙاٖ «فطأٛقىبضی ذاللب٘»ٝث ٝایٗ أط ٔی پطزاظز ٚ
اظ «غاٖ ِؿىٛض» چٙیٗ ٘مُ ٔی وٙسٍٙٞ«:بْ وبض ث ٝفّت خصة  ٚزضیبافت ٔسا ْٚزازٞ ٜب اظ عطیك تحهیُٔ،غبِق ٚ ٝتدطث ٝثٚ ٝاؾغٝ
آٔٛذتٞ ٝبی شٙٞی،ث ٝحبِتی اظ آٌبٞی ٔی ضؾیس ثس ٖٚایٗ و ٝث ٝیبز آٚضی ایٗ ٔغبِت ٘یبظ زاقت ٝثبقیس و ٝایٗ اعالفبت ضا اظ وی ٚ
ودب ث ٝزؾت آٚضز ٜایس.آفطیٙف قٕب ث ٝفٛٙاٖ تطویجی خسیس و ٝزض ظٔبٖ ٔ ٚىب٘ی ذبل چ٘ ٖٛسایی و ٝزض ٔٛلقیت ٞبی ٘بزض
قٙیسٔ ٜی قٛز ؽبٞط ٔی ٌطزز٘.سایی اظ ٌصقت ٝقٕب»[]1ثقس اظ ثطضؾی تبضیرچ ٝذاللیت زض ٔقٕبضی ث ٝثحث فُّ  ٚچٍٍ٘ٛی ثطٚظ
ذاللیت زض ٔقٕبضی ٔی پطزاظیٓ اثتسا فُّ ثٚ ٝخٛز آٔسٖ ذاللیت زض ٔقٕبضی ٔ ٚقٕبضی ذالق ضا ثطضؾی ٔی وٙیٓ.ثب تٛخ ٝثٝ
ٔجبحث اثتسای ثحث،ز ٚزِیُ فٕس ٜضا ٔی تٛاٖ ثطضؾی وطز  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝثبَ ٞب ث ٝنحت ایٗ افب پی ثطز
 -اٍ٘یعـ زض٘ٚی یب ٕٞبٖ فكك ث ٝوبضضٞبیی اظ ف بزت ٞب ٔ ٚیُ ث ٝتبظٌی ایٗ ز ٚفّت زض وٙبض تٕبٔی فُّ ثطٚظ تفىط ذالق و ٝثیبٖ قس،زض ضقتٞ ٝبی ٙٞطی ث ٝذهٛلٔقٕبضی ثؿیبض قباذم اؾت اٍ٘یعـ زض٘ٚی یب ٕٞبٖ فكك ث ٝوبض«:اقتبیٙط»ٔی ٌٛیسٞ«:یچ وؽ ث ٝا٘ساظ ٜا٘یكتیٗ اظ فّٓ ِصت
٘جطز ٜاؾت».ؾبیت عطاحبٖ نٙقتی ثب ثطضؾی ظ٘سٌی ٔقٕبضاٖ ذالق ٔتٛخٔ ٝی قٛیٓ و ٕٝٞ ٝآٖ ٞب فالل ٝظیبزی ث ٝوبض ذٛز زاقتٝ
ا٘س  ٚثٔ ٝقٕبضی فمظ ث ٝزیس یه حطف ٚ ٝقغُ ٍ٘بٕ٘ ٜی وطز٘س.آٖ ٞب اظ ذّك آثبض ٔقٕبضا٘ ٝذٛز ِصت ٔی ثطز٘س  ٚایٗ ِصت اظ وبض
حتی ثب پصیطفت٘ ٝكسٖ عطح ٞبیكبٖ ث٘ ٝب أیسی ٔجسَ ٕ٘ی قس.ثطای فٙٔ ٟٓكأ اِٚی ٝذّك ٔقٕبضی ذالق یقٙی اٍ٘یعـ زض٘ٚی ثٝ
ثطضؾی «ظاٞب حسیس» ٔی پطزاظیٓ.ثب تٛخ ٝث ٝوبضٞبی حسیس زض وبض ا ٚثٛ٘ ٝفی تٙف ٘ ٚب آضأی  ٚثی لطاضی ٔی ضؾیٓ.آثط ا ٚاظ تىٝ
ٞبی ٔكرم  ٚظاٚیٞ ٝبی تٙس  ٚذظ ٞبی نبف  ٚضاؾت ؾبذت ٝقس ٜاؾت  ٚآٖ لسض پیچیسٟٔ ٚ ٜیح اؾت و ٝتهٛض ایٗ و ٝثقس اظ
اخطا ث ٝفطْ ٔكرهی زض آیس زقٛاض اؾت(فهّٙبٔ ٝضایب٘« )ٝضاؼ زایٕ»ٖٛزض ٔٛضز حسیس ٔی ٌٛیس «:اظ ذیّی ٚلت پیف زض اٚج ثٛز.اظ
ظٔب٘ی ؤ ٝقّ ْٛثٛز ایسٞ ٜبی ذبضق اِقبز ٜای ضا و ٝزض ؾط زاضز ٔی تٛاٖ فّٕی وطز ٔ ٚقٕبضی زیٍطی اظ آٖ ٞب ثٚ ٝخٛز
آٚضزٔ».قٕبضی زیٍط یقٙی ٕٞبٖ،ذاللیت ٕٞبٖ ٔقٕبضی ذالق و«ٝفطا٘ه ٌطی»ِ« ٚیجؿىب٘س»ثب قبِٛز ٜقىٙی زض ٔقٕبضی و ٝثٝ
فمیس ٜآ٘بٖ خصاثیت ظیبزی  ٓٞزاضز،ا٘دبْ ٔی زٙٞس ٚحسیس ضا ٘یع پیطٚاٖ ایٗ قیٔ ٜٛی زا٘ٙس(.ضایب٘.)ٝحسیس زض ٔٛضز ؾجه وبضـ

چٙیٗ ٔی ٌٛیسٚ«:لتی ثب ؾطفت اظ فطاظ لّٕطٚی افمی ٔی ٌصضیٓ ایٗ ٔىبٖ ضا پیسا ٔی وٙیٓ و ٝفضب  ٚایسٞ ٜبیی ضا و ٝث ٝفضب
ٔطثٛط ٔی ق٘ٛس،ثكٙبؾیٓ  ٚآٖ ٚلت حطوت  ٚا٘قغبف پصیطی ٘مف ٕٟٔی پیسا ٔی وٙس.ظاٞب حسیس ،حطوت  ٚا٘قغبف پصیطی ضا زض
عطح ٞبیف أطی ٔ ٟٓثیبٖ ٔی وٙس ٔ ٚب ٔی زا٘یٓ و ٝا٘قغبف پصیطی اظ ضیكٞ ٝبی ٔ ٟٓذاللیت اؾت( .قىُ .)2ٚ 1
زض ایٗ لؿٕت اظ ٔقٕبضاٖ ذالق ایطا٘ی ٔی تٛاٖ «وبٔطاٖ زیجب »ضا ٘بْ ثطز ا ٚضا ٔی تٛاٖ ذالق ؾجه خسیسی اظ ٔقٕبضی ایطا٘ی
زا٘ؿت.ا ٚثب تالـ ٞبی ظیبز ٔ ٚكىالت فطاٚاٖ زض ایٗ ضا ٜثب ٌطایكبت ٔقٕبضی ٔسض٘یؿٓ ذٛز ث ٝز٘جبَ ؾٙت ٌطایی  ٚثیبٖ ٔقٕبضی
ؾٙتی ایطا٘ی پطزاذت ٔ ٚبحهُ تالـ ٞبی ذاللب٘ ٝا ٚآثبضی ٔب٘سٌبض ٕٞچ«: ٖٛقٟط خسیس قٛقتط» قسٌ.طیع ا٘سیكی،ضٞبیی،زیٛا٘ٝ
ٚاض ثٛزٖ  ٚتفىط فب٘تعی ضا ث ٝضاحتی ٔی تٛاٖ زض عطح ذاللب٘ ٝزیجب زض«پبضن الِ»ٝزیس.قبیس تهٛض قٛز،ایٗ اثط ذاللب٘ ٝاظ تفىطات
پیچیسٔ ٚ ٜج ٟٓزیجب ٘بقی قس ٜثبقس.أب زیجب زض ٔٛضز وبضـ ثیبٖ ٔی وٙس و ٝظٔب٘ی زض پبضن زیس و ٝوبضٌطاٖ ٔٛظ ٚ ٜثقضی
ضٍٞصضاٖ زض ایٗ لؿٕت پبضن ٌ ٚبٞی  ٓٞزض خٟت اقتجب ٜلجّ ٝثٕ٘ ٝبظ ٔكغٔ َٛی ق٘ٛس،ث ٝایٗ فىط افتبز تب ٕ٘بظ ذب٘ ٝای ؾبز ٜثٝ
ٔ ٙؾٛض قىُ زازٖ فضبیی ذّٛت  ٚؾبوت اظ فضبی قّٛك ثیط ٖٚپبضن ٕٞ ٚچٙیٗ ٘كبٖ زازٖ خٟت زضؾت لجّ ٝزض ایٗ ٔىبٖ
عطاحی وٙس.یه ٔقٕبض فطة زض ٔٛضز عطح ذاللب٘ ٝزیجب ٔی ٌٛیس:ا ٚؾبز ٜتطیٗ قىُ ٔؿدس ضا ثب ٔقٕبضی ٔسضٖ ذٛز ث ٝتهٛیط
وكیس ٜاؾتٔ( .دّٔ ٝقٕبض )1379
رّایی اس عادت ٍ هیل بِ تاسگی زض تٛضیح ایٗ فّت ث ٝآؾب٘ی شٟٕٞ ٗٞج ٝؾٛی ٔقٕبضی«زیىب٘ؿتطاوكٗ»ؾٛق زازٔ ٜی قٛز.زض
ایٗ ؾجهٔ،قٕبضاٖ ثب قىؿتٗ چٟبض چٛة ٞبی اِمبئی ثب تفىطی ضٞب  ٚآظاز ث ٝذّك ٔقٕبضی ذالق ٔی پطزاظ٘س.ث ٝزِیُ خصاثیت ٚ
ذهّت ٘ ٛآٚضا٘ ٚ ٝتبظٌی ایٗ ؾجه ثیكتط ٔقٕبضاٖ ٔغطح أطٚظ تب حسٚزی ٌطایف ث ٝایٗ قی ٜٛپیسا وطز ٜا٘س ٞ ٚط وساْ حسالُ
عطحی ث ٝایٗ قی ٜٛزض وبض٘بٔٔ ٝقٕبضی ذٛز زاض٘س.أب ثبیس ث ٝایٗ أط ٘یع تٛخ ٝزاقت و« ٝزیىب٘ؿتطاوكٗ»زض ٔمبثُ ٔقٕبضی
«وب٘ؿتطاوكٗ»اؾت و ٝخصاة  ٚذاللب٘ ٝث٘ ٝؾط ٔی ضؾس(.فهّٙبٔ ٝضایب٘)ٝ
ظاٞب حسیس زض عطح ٞبی ذٛز خؿٛضا٘ ٚ ٝثب ذاللیت فُٕ ٔی وٙس.ظاٞب حسیس ث ٝعٛض ٔسا ْٚزض پی فمت ضا٘سٖ ٔحسٚزیت ٞبؾت
آظٔبیف  ٚتدطث ٝخعء ال یٙىف فطایٙس ذالق اؾتٚ.یػٌی انّی ظاٞب حسیس وبض ثب ظٔیٗ اؾت .ایس ٜتطاظ ثٙسی ظٔیٗ  ٚظٔیٗ ؾبظ ثٛزٖ
عطح ٔثال زض (تبالض فالضٔ٘ٛیه ِٛوعأجٛضي)،ایس ٜتٕبْ عطح ٞبی حسیس اؾت.ضٚقی ثطای ؾبظٔبٖ ٙٞسؾی خسیسی و ٝایدبز
فضبٞبی خسیس  ٘ ٚب آقٙب ضا ٕٔىٗ ٔی وٙس  ٚزض فیٗ حبَ ثب ؾبیت ٔ ٚحیظ ٕٞب ًٙٞاؾت(.ذیبثب٘یبٖ)
فطْ،فّٕىطز،قٟطٔ،ف،ْٟٛحىبیت،ؾبذتبضٔ،هبِح،ثبظی ٞبی فضبیی ٔ ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ..ٚیساٖ ٞبیی ثطای ثطٚظ ذاللیت ٔی ثبقٙس  ٚایٗ
فطزیت ٙٞط ٔٙساٖ ٘ ٚیع ٘ٛؿ ثٙب ٙٔ ٚبؾجبت اختٕبفی – ٔىب٘ی اؾت و ٝتقییٗ ٔی وٙٙس وسأیه ثٟی ٝٙتط ٔی تٛا٘ٙس پبؾد ٌٛی ایٗ
حیبتی تطیٗ ٚیػٌی ٔقٕبضی ثبقٙس
.

ضكل  -1هجتوع هسكًَی هكشیک ًوًَِ كاری خالقاًِ ٍ اًعطاف پذیز حدید

ضكل -2هجتوع هسكًَی بزسیل كار خالقاًِ ساّا حدید
.
چٌد ٍجْی بَدى خالقیت:اِٚیٗ چیعی و ٝزض ٔٛضز ایٗ ٔٛضٛؿ ث ٝش ٗٞذغٛض ٔی وٙس ایٗ اؾت و ٝثٟتط اؾت ث ٝخبی ذاللیت
زض ٔقٕبضی ثٍٛییٓ ذاللیت زض ٔقٕبضی ٞب یب ذاللیت ٞب زض ٔقٕبضی.ث ٝفجبضتی ٔقٕبضی اظ آ٘دب و ٝزض الیٞ ٝبی ٔرتّفی ٔی تٛا٘س ثب
ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ قٟط اضتجبط ثط لطاض وٙس ذاللیت زض ٔقٕبضی ٘یع ٕ٘ی تٛا٘س زض یه الی ٝیب زض یه ؾغح ثٔ ٝقٕبضی ؾیغطٜ
ثیبثسٔ.قٕبضی یه ذب٘ ٝو ٝزض ٚالـ ظ٘سٌی یه ذب٘ٛاز ٜضا تقطیف ٔی وٙس ثب ٔقٕبضی یه ٔٛظ ٜو ٝچٙس ؾبفت اظ ٚلت ٔب ضا ٕٔىٗ
اؾت زض ع َٛؾبَ ث ٝذٛز اذتهبل زٞس  ٚیب یه ثیٕبضؾتبٖ و ٝزض آٖ خب ث ٝز٘یب  ٚاظ ز٘یب ٔی ضٚیٓ ٔتفبٚت ا٘س.ث ٝفجبضت ضٚقٗ تط
اظ آٖ خب و ٝزض زیسٌب ٜوالؾیه ٘یعٔ،قٕبضی حبنُ تطویت ؾ ٝحٛظ ٜاؾتحىبْ،ؾٛزٔٙسی  ٚظیجبیی (فطْ
،ؾبظ،ٜفّٕىطز)(حىبیت،ؾبذتبض،آؾبیف)اؾت ذاللیت ٘یع ٔی تٛا٘س زض ٞط یه اظ ایٗ ؾ ٝحٛظ ٜثطٚظ یبثس.ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ٌب ٜزض

ٔقٕبضی ؾبظ ٜثٙب ث ٝفٛٙاٖ ذاللب٘ ٝتطیٗ ثرف وبض ثطٚظ ٔی وٙس ٘ؾیط وبضٞبی وبالتطاٚا یب پیب٘ ٚ ٛیب ٕٔىٗ اؾت فطْ حطف ا َٚضا
ثع٘س ٘غیط وبضٞبی ٌٟطی یب ِٛوٛضثٛظی ٚ ٝیب فّٕىطز ٘مف ذاللب٘ ٝضا ایفب وٙس ٕٞچ ٖٛحُ  ٚفهُ ثٟی ٝٙپالٖ ٞبی پیچیس ٜفطٚزٌبٜ
ٞب  ٚایٗ ؾٔ ٝی تٛا٘ٙس زض یه پطٚغ٘ ٜیع ثٙٔ ٝه ٝؽٟٛض ثطؾٙس(.ایٙتط٘ت)فال ٜٚثط ایٗ ضاثغٔ ٝقٕبضی ث ٝفٛٙاٖ خعئی اظ اخعای قٟط
٘ع ٘جبیس فطأٛـ قٛز.یقٙی ایٗ تٟٙب اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ یب ٔبِىبٖ ثٙب ٘یؿتٙس و ٝثبیس زض ٔحبؾجبت  ٚضفـ ٘یبظٞبی ٔرتّف ظیجبیی
قٙبؾی  ٚآؾبیكی ِحبػ ق٘ٛس ثّى ٝؾبیط ؾبوٙیٗ قٟط ؤٕ ٝىٗ اؾت اظ ٚخٛز یه ثٙب ٔتأثط ق٘ٛس ٘یع ثبیس زض ٘ؾط ٌطفتٝ
ق٘ٛس.فطو و ٙیس ثٙبٞبی یه قٟط ٞط یه ثٔ ٝقٕبضاٖ تٛا٘ب زاز ٜقٛز ٞ ٚط ثٙب ث ٝایسٞ ٜب  ٚوب٘ؿپتی و ٝزض ش ٗٞزاضز ث ٝعطاحی
ثپطزاظز.اٌط چٞ ٝط یه اظ ایٗ اخعا ٕٔىٗ اؾت وبٔال ذاللب٘ ٝعطاحی قس ٜثبقٙس أب خٕـ اخعا ٕٔىٗ اؾت ث ٝیه ٔدٕٛف ٝثی
قىُ  ٚثی ٛٞیت  ٚفبلس ٚحست  ٚذٛا٘بیی ٔٛضز ٘یبظ زض یه ٔحیظ قٟطی ٔٙدط قٛزث ٝفجبضتی ذاللیت زض الی ٝی قٟط فسای
ذاللیت زض الی ٝته ثٙب ٔی قٛز ٕٝ٘ٛ٘.اـ قٟط ثطاظیّیب اؾت و ٝاٌط چ ٝته ثٙبٞب ٕٔىٗ اؾت ٘ٛفی ٔقٕبضی ذاللب٘ٔ ٝحؿٛة
ق٘ٛس أب وُ قٟط ث ٝفٛٙاٖ فضبیی ثطای ظ٘سٌی،وبض،تفطیح وؿُ وٙٙس ٜاؾت  ٚفبلس ذاللیت قٟطؾبظا٘ٔ ٝی ثبقس.زض ّٔجٛضٖ ایٗ أط
وبٔال ٔكٟٛز اؾت و ٝاٌط چ ٝذب٘ٞ ٝب ٍٕٞی اظ چٙسیٗ اٍِٛی تىطاضی ٔ ٚكرم اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس  ٚضً٘ ؾفبَ ٞبی ثبْ  ٚزیٛاضٜ
ٞب ٔحسٚز ث ٝچٙس ٔٛضز ثیكتط ٕ٘ی قٛز أب ٔبحهُ ایٗ ٔقٕبضی ث ٝؽبٞط تىطاضی  ٝ٘ ٚچٙساٖ ذاللب٘ ٝقٟطی اؾت ظیجب  ٚزاضای
ٚحست قىّی  ٚفضبیی.ث ٝفال ٜٚأطٚظ ٜزیٍط پطٚغٞ ٜبی ٔقٕبضی ٔحهٕٞ َٛىبضی تیٓ ٞبی ٔرتّف  ٚا٘ٛاؿ ضقتٞ ٝب اظ تأؾیؿبت
ٌطفت ٝتب ٘ٛضپطزاظی ٔ ٚقٕبضی زاذّی عطاحی ٔٙؾط ...ٚپؽ ٔحهٟ٘ َٛبیی حبنُ ٕٞىبضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ذاللب٘ ٝایٗ وبض ٌطٞٚی
اؾت ٝ٘.فمظ تطاٚقبت شٙٞی یه فطز ث٘ ٝبْ ٔقٕبضٕٞ.بٖ عٛض و ٝزض ظٔی ٝٙذاللیت  ٚ ٜاوتكبفبت فّٕی ٕٔىٗ اؾت أطٚظ ٜتهٛض
والؾیه زا٘كٕٙس یب ویٕیبٌط و ٝثب حجؽ ذٛز زض الثطاتٛاض  ٚتطویت چٙس فٙهط ث ٝوكف خسیسی ٘بئُ ٔی قٛز ٔضحه ث٘ ٝؾط ٔی
ضؾس وبض ٔقٕبضی ذاللب٘٘ ٝیع تٟٙب ثب حضٛض یه فطز ٕٔىٗ ٘یؿت ٔ ٚی تٛا٘س ثب وب ض ٌطٞٚی ثبضٚضتط قٛز.
چٙس ٘ىت ٝزض ٔٛضز ذاللیت ٔ ٚقٕبضی ٔف ْٟٛذاللیت ٔ ٚف ٛ٘ ْٟٛآٚضی یب چیع خسیس آٚضزٖ ثؿیبض ثب  ٓٞلطیٗ ِٚی یىؿبٖ
٘یؿتٙس.قبیس ثٟتط ثبقس ث ٝخبی ٘ ٛآٚضی اظ ٚاغ ٜآقٙبیی ظزایی اؾتفبز ٜوٙیٓ چطا و ٝزض ٚالـ ٔثُ وّٕ ٝپؿت ٔسض٘یؿٓ ؤ ٝسضٖ ضا
زض ثغٗ ذٛز زاضز آقٙبیی ظزایی ٘یع ٔفٌ ْٟٛصقت،ٝتىطاضی،اظ پیف ٔٛخٛز ضا زض ذٛز ٟ٘فت ٝزاضز.ایٗ أط زض ٚالـ وٕه ٔی وٙس وٝ
زض ٔٛاخ ٟٝثب یه ثٙب ثب ٔمبیؿ ٝوسٞبی ٘ب آقٙب  ٚثب ضخٛؿ ث ٝحبفؾ ٝثهطی ثیكتط ثب ثٙب زض ٌیط قٛیٓ  ٚاظ زیسٖ ضٌٞ ٝبی ٘ب آقٙب زض
آٖ ِصت ثجطیٓ تب ایٙى ٝثب ثٙبیی ضٚثط ٚقٛیٓ وٞ ٝیچ اضتجبط ثب ؾبثم ٝی ثهطی زض ٔب ثط ٕ٘ی اٍ٘یعز٘.ىت ٝزٔ ْٚیعاٖ  ٚزضخ ٚ ٝتفبٚت
ذاللیت زض ٙٞطٞبی ؾٙتی ٔ ٚسضٖ اؾت  ٚزض یه زٚض ٜعٛال٘ی زؾت ذٛـ تغییطات ا٘سوی ٔی قس٘س حبَ آ٘ى ٝأطٚظ ٜؾجه ٞب ثب
ؾطفت  ٚقت بة ثیكتطی فٛو ٔی ق٘ٛس  ٚثب اتىب ث ٝتىِٛٛٙغی ٔ ٚهبِح خسیس زؾت ٔقٕبضاٖ ثطای ٚالقیت ثركیسٖ ث ٝایسٞ ٜبیكبٖ
ثبظتط اؾت.أب زض ٕٞبٖ ٔقٕبضی ثب ضطة آ ًٙٞآضاْ ٔقٕبضاٖ زؾت ث ٝذاللیت ٞبیی ٔی ظز٘س و ٝتٟٙب ثب ثطضؾی ٔتٛاِی ٔ ٚمبیؿ ٝثب
ؾبیط زٚضٞ ٜب ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ ٘ٛآٚضی ٞب یب ثٟتط ثٍٛییٓ آقٙبیی ظزایی ٞب پی ثجطیٓ ٕٝ٘ٛ٘.اـ ٔؿدس آلب ثعضي وبقبٖ اؾت وٝ
ٔقٕبض زض ایٗ ثٙب ٔدٕٛف ٝای اظ فٙبنط آقٙبی ٌصقت٘ ٝؾیط حیبط،ثبزٌیطٚ،اضز وطزٖ احدبْ ؾ ٝثقسی زض ٕ٘بی ز ٚثقسی،اذتالف
ؾغح ...ٚضا ذاللبٕ٘ٞ ٝچ ٖٛؾٕف٘ٛی ظیجب تطویت وطز ٜاؾتٔ.ؿئّ ٝثقسی اضتجبط ذاللیت ثب حُ ٔؿئّ ٝاؾت .ث ٝفجبضتی ثطای ثطذی
ذاللیت ثٔ ٝقٙی ٔغطح وطزٖ یه ٔكىُ  ٚثقس یبفتٗ ثٟتطیٗ ضا ٜحُ ثطای ضفـ آٖ اؾتٞ.ط چ ٝایٗ ضا ٜحُ ثٟتط  ٚخبٔـ تط ٔكىُ
ضا حُ وٙس ذاللب٘ ٝتط ث ٝحؿبة ٔی آیس.أب ٔؿأِ ٝایٗ اؾت و ٝایٙدب یه زٚض وصایی ٚخ ٛزاضز.اٚال ٔقٕبضی ثطذالف ٙٞطٞبی ظیجب
و ٝزض آٖ ٔكىُ ضا شٙٞیت ٙٞطٔٙس ث ٝفٛٙاٖ یه ٔف ْٟٛا٘تعافی ذّك ٔی وٙس ثب ٔكىالتی زیٍطی ٘یع ضٚثطٚؾت و ٝوبٔال ثیط٘ٚی ٚ
ّٕٔٛؼ ا٘سٔ.كىالتی ٘ؾیط الّیٓ،فّٕىطز،تطافیه،ؾطٚنسا،ؾبظ ٜزیس...پبؾری ؤ ٝقٕبض ثطای حُ ایٗ ٔكىالت ٔی یبثس ٔی تٛا٘س ثٝ
فٛٙاٖ ٔ حىی ثطای ذاللیت ث ٝوبض ضٚز ث ٝفجبضتی ٕٔىٗ اؾت و ٝعطحی و ٝثطای ؾبذت یه ثٙبی خسیس زض یه ثبفت تبضیری اضائٝ

ٔی وٙس چیع ثبضظ  ٚچكٓ ثط اٍ٘یعی ٘جبقس أب ذاللیت ٔقٕبض زض ثطذٛضز ثب ٔتٗ  ٚظٔی ٝٙثٙب ٟ٘فت ٝثبقس.ثب٘یب تقییٗ ایٗ ؤ ٝكىُ یب
ٔؿئّٔ ٝقٕبضی چیؿت ثؿتٍی ثٛٔ ٝضز زاضز ایٗ خبؾت ؤ ٝكىُ ثط ؾط ٔقٕبضاٖ فطٔبِیؿت ثب فّٕىطزٌطا یب ٔفٌ ْٟٛطا پیف ٔی
آیس.اظ ٘ؾط ٌطٞٚی ذب٘ٔ ٝبقیٙی اؾت ثطای ظ٘سٌی  ٚاٌط ثٙبیی زض ٕٞیٗ حس ث٘ ٝیبظٞبی ؾبوٙیٗ پبؾد زٞس ضؾبِتف ضا ث ٝا٘دبْ
ضؾب٘س ٜاؾت.أب ثطای ثطذی ذب٘ ٝفطاتط اظ ایٗ  ٚخبیی ثطای ؾى٘ٛت  ٚآؾبیف اؾت زض ٘تید ٝذاللیت ٘یع ٘ؿجی تقطیف ٔی یه
قٛز(.ؾبیت ذاللیت زض ٔقٕبضی).
خالقیت ٍ آهَسش آى در هعواری
ذاللیت ٔ ٓٞب٘ٙس ٞط فطایٙس تِٛیسی زیٍط ؤ ٝحه َٛزاضز ٔ ٚحه َٛآٖ یه تِٛیس ٘ ٛو ٝاظ لجُ ٚخٛز ٘ساقتٔ،ٝی ثبقس ثب ثطضؾی
تىٙیه ٞبیی ٚاضز حیغ ٝآٔٛظـ ٔی قٛیٓ.
ایٗ تىٙیه ٞب ثبفث ذّك یه فطْ ذاللب٘ٔ ٝی قٛز.ایٗ تىٙیه ٞب قبُٔ:
ٕ٘-1بیف اضظـ ٞب-2ایدبز اثٟبْ-3ایدبز تٙف-4تغییط پصیطی فطْ  ٚؾبذتبض قىٙی-5اؾتفبز ٜاظ اؾتقبضٞ ٜبی ٔحؿٛؼ ٘ ٚب
ٔحؿٛؼ -6اؾتفبز ٜاظ پبضازٚوؽ ٔ ٚتب فیعیه[]4
ً-1وایص ارسش ٕ٘:بیف اضظـ ذٛز قبُٔ تىٙیه ٞبیی چ:ٖٛ
اِف)تضبز
ة)٘ؾٓ  ٚثی ٘ؾٕی
ج)پط  ٚذبِی
ز)ؾجه  ٚؾٍٙیٗ
)ٜعجیقی ٔ ٚهٛٙفی  ٚ ٛ٘)ٚلسیٕی ٔی قٛز.
اِف)تضبز:ظیٍٛضات ٞب (قىُ )3زض ثیٗ اِٟٙطیٗ ٕٞب٘ٙس وٞ ٜٛبی ٔهٛٙفی زض ؾطظٔیٙی ٔؿغح
خّٔ ٜٛی وٙٙسٙٔ.بضٞ ٜب زض فالت ایطاٖ ذظ افك وٛیطضا ٔی قىٙٙس  ٚضً٘ ٞبی زضذكبٖ  ٚغّیؼ زض فطـ ٞب ِ ٚجبؼ ٞبی ٔطزٔبٖ
آٖ تضبزی اؾت ثب عجیقت اعطاف ذٛز.ایٗ تضبزٞب زض فیٗ ایدبز تقبزَ زض فضب ثبفث افعایف اضظـ فٙبنط تضبز ٔی قٛز  ٚایٗ
تضبزفطْ ٞبی ذاللب٘ ٝای ضا ؤ ٝتضبز اظ فضبی یه ضً٘  ٚفبزت ظز ٜحبوٓ اؾت ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضز.
.

ضكل-3ضكل سیگَرات كِ در تضاد با هحیط ّوَار اطزافص است
ًظن ٍ بی ًظوی :زض ایٗ ضٚـ ثب ٘ٛفی ثی ٘ؾٕی زض ٘ؾٓ ٔفطٚو ؾقی ٔی قٛز تب فطٔی خسیس آفطیس ٜقٛز وٝ
ٔقٕبضاٖ«زیىب٘ؿتطاوكٗ»ٕٞ ٚچٙیٗ «ظیجب قٙبؾی ٔسضٖ»اظ ایٗ ضٚـ اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس.ایٗ ضٚـ تطویجی اؾت اظ ذغٛط  ٚؾغٛح
ٔٙحٙی ثب ذغٛط  ٚؾغٛح ٔؿتمیٓ.
ج)پز ٍ خالی :
یىی زیٍط اظ ضٚـ ٞبی ایدبز تضبز ٕ٘ ٚبیف اضظـ،اؾتفبز ٜاظ فضبٞبی پط  ٚذبِی اؾت.یه ؾغح ثس ٖٚثبظق ٚ ٛثسٙٔ ٖٚفص حبِت
ٕ٘بزیٗ ث ٝفطْ ٔقٕبضی زاز٘ ٚ ٜبؽط ضا اظ ذٛز زٚض ٔی وٙس.أب ایدبز ٔٙفصٞب ثب قىؿت ٘ٛض  ٚؾغح،ؾجت خصة ٘بؽط ث ٝذٛز ٔی قٛز
 ٚیه ٘ٛؿ تقبزَ ثهطی ضا اظ تضبز فضبٞبی پط یقٙی ؾغح فطْ  ٚفضبی ذبِی (ٔٙفصٞب)ایدبز ٔی وٙس.
د)سبک ٍ سٌگیي:
یه ٘ٛؿ زیٍط ٕ٘بیف اضظـ تضبز ؾجه  ٚؾٍٙیٗ زض فطْ ٔقٕبضی اؾت و ٝثطای اِمبی ؾجىی اظ ٔهبِح قیك ٚ ٝاِمبی ؾٍٙیٙی اظ
ٔهبِحی ٔب٘ٙس ثتٗ  ٚآخط اؾتفبزٔ ٜی قٛز )ٜعجیقی ٔ ٚهٛٙفی:ایٗ قی ٜٛثب اؾتفبز ٜاظ تضبز ٔهبِح ایدبز ٔی قٛز.یقٙی ث ٝوبض
ثطزٖ ثتٗ  ٚآخط ...ٚث ٝفٛٙاٖ ٔهبِح ٔهٛٙفی  ٚچٛة  ٚؾ ًٙثب قىُ عجیقی ذٛز ث ٝفٛٙاٖ ٔهبِح عجیقی ٌچ ثطی زٚض ٜاؾالٔی ٚ
ؾ ًٙزض ٔقٕبضی «٘ئٛوالؾیه»اضٚپب اِمبی ٕٞیٗ ٔٛضٛؿ اؾت ٚ ٛ٘)ٚ.لسیٕی:ایٗ ضٚـ اثتسا زض ٔطٔت آثبض تبضیری ث ٝوبض
ضفت.لؿٕتی اظ ثٙبی لسیٕی و ٝترطیت قس ٜثٛز  ٚأىبٖ ٔطٔت ٘ساقت ث ٝقی ٚ ٛ٘ ٜٛثب ٔهبِح خسیس ؾبذتٔ ٝی قس تب ث ٝاضظـ
تبضیری ثٙبی لسیٕی ِغٕٚ ٝاضز ٘كٛز.اظ تطویت ایٗ تضبز ٔقٕبضاٖ ٘یع اؾتفبز ٜوطز٘سٔ.ب٘ٙس«:خیٕع اؾتطِی»ًٙزض عطح «اقتبتع
ٌبِطی»ظیجبیی قٙبؾی ٔسضٖ ضا ثب فطْ ٞبیی اظ ٔقٕبضی «ضٔٚب٘ؿه» وٙبض  ٓٞلطاض زاز.
 - ۲ایجاد ابْام :
٘مغٔ ٝمبثُ ٕ٘بیف اضظـ،ایدبز اثٟبْ اؾت.ثب لطاض زازٖ ٔهبِح ٔكبث ٝثب تفبٚت وٓ زض وٙبض ٔ ٓٞی تٛاٖ ایٗ حبِت ضا زض فطْ ٕ٘بیف
زاز «.اثٟبْ تىٙیه ؽطیفی اؾت و ٝاظ عطیك آٖ تٕبیع ٞب تب حس ٘بٔحؿٛؼ قسٖ وبٞف ٔی یبثس  ٚثِ ٝحبػ ازضاوی قطایغی ذبل ثٝ
ٚخٛز ٔی آیس» .

-۳تٌص:
ؾبذتٕبٖ ٞبی پیچیسٕٞ ٜچ ٖٛفطْ ٞبی وبثّی  ٚؾبظٞ ٜبی ذطپبیی ایٗ اِمبء ضا ث٘ ٝبؽط ٔی زٙٞس و ٝاظ لٛا٘یٗ خبشث ٝپیطٚی ٕ٘ی
وٙٙس.یب زض ٔقٕبضی لسیٓ ایطا٘ی ٔمط٘ؽ ٞب اِمبی حدٓ ؾٍٙیٗ ضا زاقتٙس زض نٛضتی و ٝثؿیبض ؾجه ثٛز٘س ایٗ قی ٜٛضا تٙف زض فطْ
ٔی ٌٛیٙس .
.-۴تغییز پذیزی فزم ٍ ساختار ضكٌی:
ایٗ ضٚـ ثب ٌؿؿتٗ فطْ ٞب  ٚتطویت ٔدسز آٖ ث ٝقی ٜٛزیٍط ثبفث تِٛیس فطْ ٞبی خسیسی ٔی قٛز و ٝثب تٛخ ٝث ٝتٛا٘بیی ٔقٕبض
ٔی تٛا٘س ثؿیبض ذاللب٘ ٝثبقس .ث ٝایٗ ضٚـ «ضٚیف فطْ»٘یع ٌفتٔ ٝی قٛز ثطای ٔثبَ «:خیٕع اؾتطِی»ًٙزض
عطح«٘»َٛزض«ضٔٚبایٙتطٚتب»اظ تغییط پصیطی ؾبذتٕبٖ ٞبی لجّی ذٛز اؾتفبز ٜوطز
-۵استعارُ ّای هحسَس ٍ ًا هحسَس:
تهٛیط یه ایس ٜزض شٔ ٗٞقٕبض و ٝپیف ظٔی ٝٙایدبز یه فطْ ذاللب٘ٔ ٝی تٛا٘س ثبقس تحت تأثیط ٔفبٞیٕی چٖٛ
فطزیت،فط،ًٙٞؾٙت ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔبزی  ٚثهطی لطاض ٔی ٌیطز و ٝث ٝانغالح ث ٝایٗ تأثیطات اؾتقبضٌ ٜطفتٗ ٌفتٔ ٝی قٛز.اٌط
ایٗ اؾتقبض ٜقبُٔ حبالت ا٘ؿب٘ی ثبقس «٘ب ٔحؿٛؼ» ٚاٌط قبُٔ ثقضی ٚیػٌی ٞبی ثهطی یب ٔبزی ثبقس اؾتقبضٔ«ٜحؿٛؼ»ثیبٖ
ٔی قٛز.ثب اؾتفبز ٜزضؾت  ٚث ٝخب اظ ایٗ اؾتقبضٞ ٜب زض قىُ ٌیطی ایس،ٜضؾیسٖ ث ٝیه فطْ ذالق،عجیقی ث٘ ٝؾط ٔی ضؾس(.ا٘ت٘ٛی
پبضازٚوؽ ٔ ٚتب فیعیه:زض ایٗ قیٔ ٜٛقٕبض ثب ایسٌ ٜطفتٗ اظ ٚیػٌی ٞبی ٔتضبز ثب ٚیػٌی فطْ انّی ث ٝایس ٛ٘ ٜاٚضا٘ٔ ٝی ضؾس.و ٝثٝ
زِیُ ایٗ تضبز ٔف«،ْٟٛپبضازٚوؽ»ٌفتٔ ٝی قٛز.ث ٝعٛض ٔثبٌَٟ«:طی»ٕٞطا ٜثب «والٚؼ اِٚس٘جطي»ثطای پطٚغ« ٜثی یٙبَ ٘ٚیع»وٝ
ٔىب٘ی ثب انبِت  ٚآضأف زٙٞس ٜثبیس ثبقس،ؾبذتٕبٖ چبلٔ ٛب٘ٙس ضا پیكٟٙبز ٔی وٙٙس.ث ٝعٛض وُ ٔقٕبضاٖ ایٗ قیٔ ٜٛی ذٛاٙٞس ثب
ٔفبٞیٓ ٔتضبز ٔب٘ٙس خطْ  ٚخٙبیت ث ٝفطٔی ٔمسؼ  ٚآضأف زٙٞس ٜثطؾٙس (ا٘ت٘ٛی) .
آقٙبیی ثب ایٗ تىٙیه ٞب زض ث ٝوبض ٌیطی ذاللیت زض عطاحی ٔقٕبضا٘ ٟٓٔ ٝاؾت ٔ ٚقٕبض ضا زض ذّك اثط  ٚقىُ ٌیطی ایس ٜذاللب٘ٝ
یبضی ٔی وٙس.ایٗ تىٙیه ٞب  ٚتٕطیٗ ٞبی ٔقٕبضی ثبیس زض پطٚضـ ش ٗٞذالق اؾتفبز ٜقٛز.اِٚیٗ ٘ىت ٝزض تجسیُ ایس ٜثٝ
فطْ،لبثّیت قىُ ظایی ایس ٜاؾت زٔٚیٗ لسْ زض تجسیُ ایس ٜث ٝفطْ،زا٘ف ٟٔ ٚبضت عطاح ضا ٔی عّجسٙٔ.ؾٛض اظ زا٘ف،اعالفبت عطاح
اظ تىٙیه ٞبی ذاللیت ٔ ٚمٞ ِٝٛبیی اظ ایٗ لجیُ اؾت وٞ ٝط فطزی ٔی تٛا٘س اظ عطیك ٔغبِق ٝثیبٔٛظز(.ذیبثب٘یبٖ
بزخی اضتباّات رایج در هعواری:ثؿیبضی اظ ٔطزْ ثطزاقت ٞب  ٚتهٛضات ٘ب زضؾتی زض ٔٛضز ذاللیت زاض٘س ایٗ ثطزاقت ٞب ثبفث
قس ٜو ٝآٖ ٞب ذاللیت ضا ٔٛضٛفی پیچیس ٜثسا٘ٙس-ذاللیت ٔرتم افطاز ذبل ٘یؿت  ٕٝٞ ٚی ٔطزْ زاضای تٛا٘بیی ٞؿتٙس اٌطچٝ
ؾغح اٖ زض افطاز ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت زض ٚالـ ذاللیت چیع فدیت  ٚغطیجی ٘یؿت ٔ ٚب حتی ثطذی اٚلبت ثس ٖٚایٙى ٝثسا٘یٓ.
زؾت ث ٝوبض ذاللب٘ٔ ٝی ظ٘یٓ-.ذاللمیت لبزض ث ٝیبزٌیطی  ٚاضتمبئ ؾغح ذاللیت ذٛز ٞؿتٙس  .اغّت افطاز فبٔ ٚ ٝتحهیُ وطزٜ
ثٙبٞبیی ضا و ٝقىُ  ٚعطح غطیت  ٚغیط ٔقٕ َٛزاض٘س،اثطی ذالق ٔی زا٘ٙس ٚ.آثبضی ضا وٞ ٝیچ یه اظ ایٗ نفبت ث ٝوبضقبٖ ٕ٘ی آیس
 ٚفمظ زض ذسٔت ٞسفی ٞؿتٙس و ٝلطاض ثٛز ٜثطآٚضز ٜؾبظ٘س،زؾتبٚضزی اضظقٕٙس تّمی ٕ٘ی وٙٙس.زض ٚالـ ثس ٖٚاغطاق ٔی تٛاٖ ٌفت
ٔطزْ آٖ زؾت ٝاظ ثٙبٞبیی ضا ذالق ٔی زا٘ٙس وٚ ٝیػٌی ثهطی غطیت یب تبظ ٜای زاقت ٝثبقٙس.یه تهٛض ٔتسا َٚزیٍط ٔطثٛط اؾت
ثٙٞ ٝطٔٙس ذالق ث ٝفٛٙاٖ فطزی ثی ذیبَ  ٚعطفساض ثبظی  ٚؾطٌطٔی و ٝتحت ٞط قطایغی لبزض ث ٝذّك  ٚآفطیٙف اؾت ٚ.زض ٔمبثُ
أ ٚقٕبضی حطف ٝای ضا لطا ض ٔی زٙٞس و ٝفطزی خسی ،فض ٛعجم ٝحبوٓ  ٚاغّت ٔیبٖ ٔبی ٝاؾت.زضؾت اؾت و ٝثطای ذالق ثٛزٖ
ثبیس ٙٞطٔٙس ثٛز أب ایٗ ز ٚثیبٍ٘ط ز ٚتهٛض لبِجی ،أب ضایح اؾت و ٝزض ش ٗٞثؿیبضی اظ زا٘كدٛیبٖ ٔ ٚسضؾبٖ خب افتبز ٜاؾت.

هدرسِ

A-A

ٔسضؾ ٝای زض ِٙسٖ اؾتٌ .طایف فٕس ٜایٗ ٔسضؾ ٝث ٝپیكتبظی زض فطنٞ ٝبی ٘ ٛقیٞ ٜٛبی ٘ٛیٗ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ وٕه ٔی وٙس
و ٝزا٘ف آٔٛظاٖ ث ٝوبضٞبی ٘ ٛزؾت ثع٘ٙس  ٚثب ٞط ٔٛضٛفی،ذاللب٘ ٝثطذٛضز وٙٙس.اِجت ٝذاللیت  ٚآفطیٙف تٟٙب ثٚ ٝاؾغ ٝآٔٛظـ ٚ
یب تدبضة زفبتط ٔقٕبضی،حبنُ ٕ٘ی قٛز آفطیٙف اتفبلی اؾت و ٝزض زض ٖٚآزٔی ضخ ٔی زٞس  ٚا ٚضا ثط آٖ ٔی زاضز و ٝیبفتٞ ٝبی
ذٛز ضا اظ فبِٓ ٔقٙی تدؿٓ ثركس[]5
ابشارّای پزٍرش خالقیت در هعواری:
اؾىیؽ:ث ٝحطوت زض آٚضزٖ خطیبٖ ٘ب ذٛز آٌب ٜثیٗ حٛاؼ،فىط،زؾت،لّٓ  ٚوبغص(فقبِیتی ثطای اتهبَ ش ٚ ٗٞزؾت)تمٛیت ٘یٕىطٜ
ضاؾت ٔغع ٙٞطٔٙس
– تفىط ٔقٕبضی ثٚ ٝاؾغ ٝی لّٓ  ٚوبغص
تمٛیت ل ٜٛی تهٛض ثجت ا٘سیكٞ ٝب ثجت ِحؾ ٝای اظ ٘ب ذٛزآٌبٜثط اٍ٘یرتٗ شٗٞ تٛؾق ٝپطٚضـ  ٚزضن ایسٞ ٜب آٔٛظـ ذٛة زیسٖاؾىیؽ ٘مف ٕٟٔی زض فطایٙس ذاللب٘ ٚ ٝثجت اِٟبٔبت عطاح ثط فٟس ٜزاضز. اؾىیؽ ٞب زض فطایٙس ذالقٛ٘،فی خؿت  ٚخٛی پط پیچ  ٚذٓ ثطای یبفتٗ ایسٞ ٜبؾت.اؾىیؽ فطنتی اؾت ثطای ٔقٕبض ثطای ثطٚظذاللیت ٞط لسض ایٗ فطن ت ثیكتط ثبقس ذاللیت لٛی تط ذٛاٞس ثٛز.
اؾىیؽ ثبیس ٔحطوی ثط قىٛفبیی ذاللیت زا٘كدٛی ٔقٕبضی ثبقس ٘ ٝحطث ٝای زض ٌعیٙف  ٚپٛقكی ثط ٘ب وبضآٔسی ؾیؿتٓ آٔٛظـ
ٔقٕبضی.ضایب٘:ٝآفطیٙف ٕ ٞچ ٖٛقىفتٗ ٌُ اؾت.ثبیس قطایظ ِٛ ٚاظْ ضا آٔبز ٜوطز ٙٔ ٚتؾط ٔب٘س تب ظٔبٖ آٖ فطا ثطؾس.ضایب٘ٔ ٝی تٛا٘س
ثیكتط ث ٝفٛٙاٖ ثجت وٙٙس ٜایسٞ ٜب ٌ ٚبٔی ث ٝفٛٙاٖ تحطیه وٙٙس ٜش ٗٞآزٔی فُٕ وٙس(ذیبثب٘یبٖ).ثٟتط اؾت اظ ایٗ اثعاضٞب ثطای
پیبز ٜوطزٖ فىط ذالق زض عطاحی اؾتفبز ٜوطز.ایٗ اثعاضٞب ٔی تٛا٘ٙس ث ٝفٛٙاٖ تٕطیٗ زض زا٘كٍبٞ ٜب ثطای پطٚضـ ش ٗٞذالق ٔقٕبض
اؾتفبز ٜقٛزٔ.قٕبضاٖ ذاللی ٔب٘ٙس ِٛوٛضثٛظی،ٝضایت...،اظ اؾىیؽ ثطای پیبز ٜوطزٖ عطح  ٚایس ٜذالق ذٛیف اؾتفبزٔ ٜی
وطز٘س.ا٘دبْ زازٖ ثطذی تٕطیٙبت ٔقٕبضی ٘یع زض والؼ ٞبی آٔٛظقی ٔی تٛا٘س ظٔی ٝٙذاللیت ضا افعایف زٞس.حتی زض ٙٞطٞبی
زیٍط ٘یع ٘مف تٕطیٗ حبئع إٞیت اؾتٙٞ.طٔٙس ٌ ٚطافیؿت ٘یٛیٛضوی،وطیؿتٛفط٘یٕبٖ،ز٘یب ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای زیٍط ٔی قٙبؾس.قبیس اٚ
ثیكتط ثطای عطاحی خّس ٘یٛیٛضوط،آتال٘تیه ٔب٘تّیٔ،دّ٘ ٝیٛضن تبیٕع  ٚیب ثطای عطاحی زٚزَ ٞبی ٌ ٚ ٌُٛیب حتی پطٚغ ٜی آی
ٍِ ٛزض ٘یٛیٛضن،قٙبذت ٝقس ٜثبقس٘.یٕبٖ ث ٝفٛٙاٖ ثركی اظ تٕطیٗ ٞبی ذاللیت ذٛزٞ،ط یىكٙج،ٝظٔب٘ی ضا ثط ضٚی وبض ثب وب٘ؿپت
ٞبی ثهطی ٔرتّف اذتهبل ٔی زٞس  ٚثیكتط ذاللیت ٞب زض ٔدٕٛفٞ ٝبی یىكٙج ٝی ا ٚثط ضٚی اوب٘ت ایٙؿتبٌطاْ ا ٚث ٝاقتطاي
ٌصاقتٔ ٝی قٛز[ .]6قىُ ()4

قىُ-4ذاللیت

ًتیجِ گیزی:ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی زض فهط خسیس ٘مف ٕٟٔی ایفب ٔیىٙس.ذاللیت ثبیس اظ اثتسا  ٚاظ وٛزوی ٔٛضز تٛخٚ ٝالـ قٛز ٘مف
آٔٛظـ زض پطٚضـ ذاللیت ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت.زض ٔقٕبضی ذاللیت ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبیی ٔب٘ٙس اؾىیؽ  ٚضایب٘ ٝفطنت ثطٚظ ثیكتطی
پیسا وطز ٜاؾت.ایٗ اثعاضٞب زض وٙبض آٔٛظـ  ٚتٕطیٗ تىٙیه ٞبی ذاللیت ٔی تٛا٘س شٔ ٗٞقٕبض ضا زض ثطٚظ ذاللیت پطٚضـ زٞس یه
عطح ثس ٖٚاثتىبض غیط ٕٔىٗ .
زض ٟ٘بیت اظ  ٕٝٞفعیعا٘ی و ٝزض ضا ٜا٘ساظی ایٗ ؾبیت ظحٕت وكیس ٜا٘س لسضزا٘ی ٔی و.ٓٙ
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