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 همـــــــــــــــــذهِ : 

أْ  ٘يبصٔٙذ آٔٛصؽ ٛثب پيـشفت سٚص افضٖٚ دا٘ؾ ٚ تىِٙٛٛطي ٚ رشيبٖ ٌؼتشدٜ اًالٓبت، أشٚصٜ ر

ذ. ٞذف ٘ذ ٍٕٞبْ ثب تٛػٔٝ ّٓٓ ٚ فٙبٚسي ثٝ پيؾ ثشٚٙوٝ ثب وٕه آٖ ثتٛا٘ ٞؼتٙذٞبيي  ٟٔبست

ثب ٔغضي خالق ثب ٔـىالت سٚثشٚ ؿذٜ ٚ ثٝ حُ آٟ٘ب ٞبيي ثبؿذ وٝ ثتٛا٘ٙذ  ثبيذ پشٚسؽ ا٘ؼبٖ

ٞب ثتٛا٘ٙذ ثٝ خٛثي ثب يىذيٍش استجبى ثشلشاس وشدٜ ٚ ثب ثٟشٜ ٌيشي اص  اي وٝ ا٘ؼبٖ ثپشداص٘ذ. ثٝ ٌٛ٘ٝ

دا٘ؾ رٕٔي ٚ تِٛيذ افىبس ٘ٛ ٔـىالت سا اص ٔيبٖ ثشداس٘ذ. أشٚصٜ ٔشدْ ٔب ٘يبصٔٙذ آٔٛصؽ خالليت 

سؿذ فضايٙذٜ دس ايٗ ٔيبٖ  يه ربٔٔٝ ػٔبدتٕٙذ لذْ ثشداس٘ذ ثٝ ػٛي ٞؼتٙذ وٝ ثب خّك افىبس ٘ٛ

اًالٓبت، ػجت ؿذٜ اػت وٝ ٞش ا٘ؼب٘ي اص تزشثٝ ٚ ّٓٓ ٚ دا٘ـي ثشخٛسداس ثبؿذ وٝ ديٍشي فشكت 

وؼت آٟ٘ب سا ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، ِزا ثٝ رشيبٖ ا٘ذاختٗ اًالٓبت حبٚي ّٓٓ ٚ دا٘ؾ ٚ تزشثٝ دس ثيٗ 

ميت دس د٘يبي أشٚص اػت. ٞيچ وغ لبدس ٘يؼت ثٝ ٔيضاٖ اًالٓبت ٚالٔي ٞب يىي اص سٔٛص ٔٛف ا٘ؼبٖ

آيذ وٝ  ٞش وغ وٝ دس ٌٛؿٝ رٞٗ اٚ ٟ٘فتٝ اػت پي ثجشد. ايٗ اًالٓبت صٔب٘ي ثٝ حشوت دس ٔي

ٞب ثٝ ػش٘ٛؿت  ؿٛد. دس ايٗ ٔشحّٝ ا٘ؼبٖ اي لٛي ػجت سٞب ؿذٖ آٖ ثٝ ثيشٖٚ رٞٗ ٔي اٍ٘يضٜ

ؿٛد رشيب٘ي اص ّٓٓ ٚ  وٛؿٙذ ٚ دس ٟ٘بيت ػجت ٔي ىذيٍش ٔييىذيٍش حؼبػٙذ ٚ دس رٟت سؿذ ي

 .ػبص ٘ٛآٚسي ٚ خالليت خٛاٞذ ثٛد دا٘ؾ ٚ تزشثيبت ٔيبٖ آٟ٘ب ربسي ؿٛد وٝ ٕٞيٗ أش صٔيٙٝ

ص٘ذٌي پيچيذٜ ي أشٚصي، ٞش ِحِٝ دس حبَ ٘ٛ ؿذٖ اػت ٚ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي، هشٚست اػتٕشاس 

ٚ پٛيبيي دس ص٘ذٌي، ٘يبصٔٙذ ٘ٛآٚسي ٚ اثتىبس اػت، تب  ص٘ذٌي فٔبَ اػت. ا٘ؼـبٖ ثشاي خـّك ٘ــبى

اٍ٘يضٜ ي تّٙٛ ًّجي خٛد سا اسهب وٙذ ٚ صٔيٙٝ ي ؿىٛفبئي اػتٔذادٞب ٚ تٛا٘بيي ٞبي خٛيؾ سا 

فشاٞٓ ػبصد. ربٔٔٝ ي ا٘ؼب٘ي ثشاي ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ٚ ٌشيض اص ٔشوض ٚ ايؼتبيي ثٝ تحَٛ ٚ ٘ٛآٚسي ٘يبص 

تٕبدي ، دا٘ؾ ٚ تزشثٝ ثـشي ثٝ ايٙزب سػيذ وٝ ثشاي تحمك پـغ اص ٌـزؿـت ػبَ ٞبي ٔ .داسد

آسٔبٖ ٞب، ٞذف ٞب، سفْ ٘يبصٞب، ٔـىالت ٚ دس ٟ٘بيت پيـشفت ٕٞٝ رب٘جٝ رٛأْ ثـشي ٘يبصٔٙذ 

ػـبصٔـبٖ دس تٕبٔي حٛصٜ ٞبي التلبدي ، ػيبػي ، ارتٕبٓي ، آٔٛصؿي ، فشٍٞٙي ، أٙيتي ٚ 

ٛاسد ٔزوٛس چٙذ لش٘ي اػت وٝ دس وـٛسٞبي ٔختّف رٟبٖ ٔب٘ٙذ آٟ٘ب ٞؼتٙذ. ٚ ثشاي دػتيبثي ثٝ ٔ

ػبصٔبٖ ٞبي وٛچه ٚ ثضسي رٟب٘ي ، ٌٔٙمٝ اي ٚ داخّي ايزبد ؿذٜ اػت ٚ سٚص ثٝ سٚص ثٝ اثٔبد، 

پيچيذٌي ٚ ا٘ٛاّ ػبصٔبٖ ٞب اهبفٝ ٔي ؿٛد. دس ٚالْ ص٘ذٌي ثـش أشٚصي ثذٖٚ ػبصٔبٖ ٔيؼش 

 . ٘يؼت
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مؾ ٔخجت ٚ ػبص٘ذٜ خٛد ٘يبصٔٙذ افىبس، ا٘ذيـٝ ٞب، ِ٘شات تـبصٜ ػـبصٔـبٖ ٞـب ثـشاي ثمبء ٚ تذاْٚ ٘

ٚ ٘ـٛ ٞـؼتٙذ تب ثب دسيبفت ديذٌبٜ ٞبي ٘ٛ ٔجتٙي ثش تحميمبت ٔيذا٘ي ٚ ا٘ذيـٝ ٞب ٚ تـئٛسي ٞـب 

ثـتـٛا٘ـٙـذ پـٛيـبيـي خـٛد سا تـوـٕـيـٗ وـٙـٙـذ ٌٚـش٘ـٝ سٚ ثـٝ صٚاَ ٚ ٘بثٛدي ٞؼتٙذ. ٔمبٚٔت 

تغييشات ٚ تحٛالت رٟب٘ي ٚ ٌٔٙمٝ اي ٔٛرت حزف آٟ٘ب ؿذٜ ٚ حتي لبدس ثٝ  ػبصٔبٖ ٞب دس لجبَ

 .حفَ ٚهْ ٔٛرٛد ٘يض ٘خٛاٞٙذ ثٛد

رـشيـبٖ ٘ـٛرـٛيي ٚ ٘ٛآٚسي ٕٞچٖٛ يه رٙجـي اػت وٝ ثٝ كٛست آؿىبس ٚ پٟٙبٖ ػبيٝ خـٛد 

سا ثٝ سٚ٘ذ فٔبِيت ٞب ٔي افىٙذ تب ديٛاسٞبي وٟٙٝ ٚ ٔٙذسع سٚؽ ٞبي ٘بوبسآٔذ سا دس ٞـٓ 

ؿـىـٙـذ ٚ ثـٙبي ٘ٛ ٚ ٔؼتحىٓ سا ايزبد ٕ٘بيذ. دس حميمت أشٚصٜ ؿٔبس ))٘بثٛدي دس ا٘تِبس 

صيشا  .ـٍـش ايـٗ وٝ خالق ٚ ٘ٛآٚس ثبؿيذ(( دس رّٛي ديذٌبٖ ثـش أشٚصي اػت ؿـٕـبػـت ٔ

٘ـيـبصٞـبي ٔـتـٙـّٛ ٚ پـيـچـيـذٜ ا٘ـؼبٖ ٞب ٔٛرت خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ ٞب اػت 

تب ثـتـٛا٘ـذ اػـتٔذادٞبي فشدي ٚ رٕٔي سا ؿىٛفب ػبصد ٚ دس ػبيٝ آٖ ثٟشٜ ٔٙذي ٞبي ٔبدي ٚ 

 .ذٔٔٙٛي سا دسيبث

ػبصي ٚ ثؼتشػبصي دس ثيٗ  يىي اص ٓٛأُ ٔؤحش دس ثشٚص خالليت دس يه ربٔٔٝ، صٔيٙٝ

ٞب رٟت ايزبد فشٍٞٙي اػت وٝ دس آٖ ٍٕٞبٖ دس تالؽ ثشاي سؿذ دادٖ ديٍشي ٞؼتٙذ ٚ ثب  ا٘ؼبٖ

 وٙٙذ. تأحيش ثش سٚي يىذيٍش ثٝ پيـشفت ربٔٔٝ وٕه ٔي

رٛد آسأؾ ثشاي ٔغض اػت. ثٝ ٕٞيٗ خبًش يىي اص ؿشايي الصْ ثشاي پذيذاس ؿذٖ افىبس ٘ٛ، ٚ

ٞب ثىٛؿٙذ دس ربٔٔٝ ؿشايٌي پذيذ آيذ وٝ دس ثؼتش آٖ ٔغض ثيٙذيـذ ٚ تىبُٔ يبثذ  الصْ اػت ا٘ؼبٖ

ٞبي  ٌزاسي ٚ ػجت ػبص افىبس ٘ٛ ؿذٜ ٚ ؿشايي ثشاي ػبص٘ذٌي دس ربٔٔٝ ٟٔيب ؿٛد. ثب افضايؾ ػپشدٜ

ٔحيي آسأجخؾ دس ربٔٔٝ فشاٞٓ وشد. وبٞؾ تٛاٖ ؿشايي سا ثشاي ؿىُ ٌيشي يه  اخاللي ٔي

ؿذٖ سٚاثي ارتٕبٓي  ؿٛد وٝ صٔيٙٝ ثشاي ٌؼؼتٝ ٞبي اخاللي دس ربٔٔٝ ػجت ٔي ٌزاسي ػپشدٜ

@
zm

ne
kh

ed
matf

arh
an

gia
n



ٌؼتشؽ يبثذ ٚ ثب ػؼت ؿذٖ پيٛ٘ذٞبي ارتٕبٓي، ؿشايي الصْ ثشاي ثشٚص خالليت دس ربٔٔٝ 

 ؿٛد. صيشا فشكتي ثشاي تفىش وشدٖ ٚرٛد ٘خٛاٞذ داؿت. ػخت تش ٔي

خالليت ، يىي اص ٚيظٌي ٞبي ا٘ؼبٖ اػت وٝ ثب اػتٔذاد اِٟي ٔي تٛا٘ذ ثؼيبسي اص چيضٞب سا خـّك 

٘ـٕـبيـذ. چـٙـب٘چٝ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي سا اص كحٙٝ ص٘ذٌي ثـش وٙبس ثٍزاسيٓ ، دس ٚالْ تيش خالف 

ٌي ٔؼبٚي ثٝ حشوت ، پٛيبيي ، ثمب ٚ حيبت ص٘ذٌي ثـش صدٜ ايٓ . صيشا سوٛد ٚ تىشاس حميشا٘ٝ ص٘ذ

 . ٔشي ٚ ٘بثٛدي اػت

أب ٔؼؤِٚيت ػبصٔبٖ ٞبي آٔٛصؿي، ثٝ خلٛف آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ وٝ ُٚيفٝ تّٔيٓ ٚ تشثيـت 

فشص٘ـذاٖ ٚ آيٙذٜ ػبصاٖ ربٔٔٝ سا ثش ٟٓذٜ داس٘ذ كجغٝ اي ديٍش ثٝ خٛد ٔي ٌيشد. اص ايٗ سٚ، 

ؽ خالليت ٚ ػبصٔبٖ ٞبي آٔٛصؿي اص يه ػٛ ُٚيفٝ ي فشاٞٓ آٚسدٖ صٔيٙٝ ي سؿذ ٚ پشٚس

٘ٛآٚسي ٚ ٕٞچٙيٗ اػتفبدٜ كحيح ٚ رٟت داس اص اػتٔذادٞب ٚ تٛا٘بيي ٞبي افشاد سا ثٝ ٓٙٛاٖ أشي 

دس ربٔٔٝ  …ٟٔٓ ثٝ ٟٓذٜ داس٘ذ وٝ ايٗ خٛد صٔيٙٝ ػبص تٛػٔٝ فشٍٞٙي، التلبدي ٚ ارتٕبٓي 

اػت ٚ اص ػٛي ديٍش ثشاي پٛيبيي خٛد ٘يبصٔٙذ پشٚسؽ ٚ ثٟشٜ ٔٙذي اص خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس 

 .ػٌٛح ػبصٔب٘ي خٛد ٞؼتٙذ

ٔؼبئُ أشٚص ػبصٔبٟ٘ب ثب ساٜ حّٟبي ديشٚص حُ ؿذ٘ي ٘يؼت ٚ پيؾ ثيٙي آيٙذٜ ٔـىالت آتي سا 

ص ؿشايٌٕحيٌي ٚ لٛآذثبصي ثٝ حُ ٕ٘ي وٙذ ثّىٝ ثبيذ ثشاي پيؾ ػبصي آيٙذٜ الذاْ وشد. أشٚ

حذي ثي سحٓ ، پيچيذٜ ، پٛيب ٚ ٘بٌٕٔئٗ ٌشديذٜ وٝ ػبصٔبٟ٘ب ديٍشٕ٘ي تٛا٘ٙذ ثب تغييشات ػٌحي 

ٚ ُبٞشي دس ػبختبسٞب، سٚؿٟب، ػيؼتٓ ٞب ٚ غيشٜ حيبت ثّٙذٔذت خٛد سا توٕيٗ وٙٙذ. ِزا 

آيٙذٜ "د ثٝ ٚرٛد آٚس٘ذ وٝ ػبصٔبٟ٘بي أشٚصي ثبيذ چٙيٗ ٍ٘شؿي دس ارٞبٖ ٔذيشاٖ ٚ وبسوٙبٖ خٛ

ػبصٌبسي ثب تغييش وبفي ٘يؼت ، ثّىٝ ثبيذ آٖ سا  اي ٚرٛد ٘ذاسد، ثّىٝ ثبيذ آٖ سا خّك وشد ٚ فمي

 ." دٚػت داؿت
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 : اللیتــــَصیف خــاریف ٍ تــــــتع

ِ٘شاٖ، تٔشيفٟبي ٔتٔذدي اص خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ثٝ ُٕٓ آٚسدٜ ا٘ذ. دس ايٙزب ثشخي اص  كبحت

 .ٟٔٓ سا ثشسػي ٔي وٙيٓتٔبسيف 

: خالليت سا ثٝ ٔٔٙبي تٛا٘بيي تشويت ا٘ذيـٝ ٞب ٚ ِ٘شات دس يه سٚؽ  (1991اػتيفٗ ساثيٙض )

اٚ ٘ٛآٚسي سا ثٝ ٔٔٙبي فشآيٙذ اخز ا٘ذيـٝ .ٔٙحلش ثٝ فشد ثب ايزبد پيٛػتٍي ثيٗ آ٘بٖ ثيبٖ ٔي وٙذ

 .ي دا٘ذي خـالق ٚ تجـذيُ آٖ ثٝ ٔحلَٛ، خذٔبت ٚ سٚؽ ٞبي رذيذ ّٕٓيبت ٔ

 

(:خالليت ثٝ وبس ٌيشي تٛا٘بيي ٞبي رٞٙي ثشاي ايزبد يه فىش يب ٔفْٟٛ رذيذ 1374سهبئيبٖ )

اػت. ٘ٛآٚسي ثٝ وبسٌيشي ا٘ذيـٝ ٞبي رذيذ ٘بؿي اص خالليت اػت وٝ ٔي تٛا٘ذ ثٝ كٛست يه 

 .ٔحلَٛ رذيذ، خذٔت رذيذ يب ساٜ حُ رذيذ ا٘زبْ وبسٞب ثبؿذ

ٚرٛد آٚسدٖ تّفيمي اص ا٘ذيـٝ ٞب ٚ سؿٟيبفت ٞبي افشاد ٚ يب ٌشٜٚ ٞب (: خالليت سا ثٝ 1992ِٛتب٘ض )

 .دس يه سٚؽ رذيذ، تٔشيف وشدٜ اػت

 

(: خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ٚ ٚرٝ تٕبيض آ٘بٖ سا ثٝ ايٗ كٛست ٌٔشح وشدٜ اػت وٝ 1987اِجشؿت )

 خالليت يه فٔبِيت رٞٙي ٚ ٓمال٘ي ثشاي ثٝ ٚرٛد آٚسدٖ ا٘ذيـٝ ي رذيذ ٚ ثذيْ اػت. 

 

 

ضایذ تِ جزأت تتَاى گفت کِ جاهع تزیي تعزیف خاللیت تَسط گیلفَرد، داًطوٌذ 

آهزیکایی، عزضِ ضذُ است. اٍ خاللیت را تا تفکز ٍاگزا )دست یافتي تِ رّیافت ّای 

 .جذیذ تزای هسایل( در هماتل تفکز ّوگزا )دست یافتي تِ پاسخ( هتزادف داًستِ است
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ش ٚ ُٕٓ خٛد ثب ديٍشاٖ تفبٚت داس٘ذ ٚ اص ٓشف ٚ ٓبدت دٚس ٔي افشادي وٝ تفىش ٚاٌشا داس٘ذ دس فى

ؿٛ٘ذ ٚ سٚؽ ٞبي خالق ٚ رذيذ سا ثٝ وبس ٔي ثش٘ذ. ثشٓىغ، وؼب٘ي وٝ اص ايٗ خلٛكيبت 

ثشخٛسداس ٘يؼتٙذ. تفىش ٍٕٞشا داس٘ذ ٚ دس فىش ٚ ُٕٓ خٛد اص ٓشف ٚ ٓبدت پيشٚي ٔي وٙٙذ. پغ، 

ٔـتشن وٝ ٕٞبٖ سػٓ ٚ ػٙت ٚ ٓشف ارتٕبّ اػت ٚ  تفىش ٚاٌشا ئٙي دٚس ؿذٖ اص يه ٘مٌٝ ي

 .تفىش ٍٕٞشا ئٙي ٘ضديه ؿذٖ ثٝ آٖ ٘مٌٝ

خالليت، فٔبِيتي فىشي ٚ دس ٓيٗ حبَ ٔجتٙي ثش اًالٓبت اػت. اٌش تفىش سا ٓبُٔ يب رشيبٖ اكّي 

 خالليت ثذا٘يٓ، اًالٓبت ٘يض ٔبدٜ اِٚيٝ يب اػبػي آٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد. 

پزداسش هتفکزاًِ "کِ اًذیطِ ّای حاصل اس خاللیت  ًکتِ حایش اّویت آى است

تایذ تِ گًَِ ای پزٍرش یاتٌذ کِ در ارتثاط تا ضزایط دًیای ٍالعی تِ ًَآٍری  " اطالعات

تب دس ايٗ ساػتب  در ساسهاى تیٌـجاهذ. هـسؤٍلیت ایي اهز هْن تز عْذُ ی هذیزاى است،

اًالٓبت الصْ ٚ ؿشايي ٔٙبػت ثشاي تفىش سا دس ػبصٔبٖ يب ٚاحذ ػبصٔب٘ي خٛد ثٝ ٚرٛد آٚس٘ذ، 

ا٘ذيـٝ ٞبي ٘ٛ سا رزة ٚ ثشسػي وٙٙذ ٚ پشٚسؽ دٞٙذ تب اص ًشيك ٘ٛآٚسي دس ػبصٔبٖ، خذٔبت 

 .ٔفيذي ا٘زبْ دٞٙذ

ثبٚس ثٛد٘ذ وٝ اثذاّ ٚ خالليت  ٕٞٝ ثش ايٗ ٚالٔيت آٌبٞيٓ وٝ تب لشٖ اخيش، ثؼيبسي ثش ايٗ

خلٛكيت راتي اػت ٚ ثشخي افشاد ثب ايٗ تٛا٘بيي ٔتِٛذ ٔي ؿٛ٘ذ. چٙيٗ پٙذاؿتٝ ٔي ؿذ وٝ 

 .اػتٔذاد ٚ تٛاٖ ٞٙشٔٙذاٖ ثضسي، خبف خٛد آ٘بٖ اػت

أشٚصٜ حبثت ؿذٜ اػت وٝ ايٗ اػتٔذاد دس ّ٘ٛ ثـش ثٝ ا٘ذاصٜ حبفِٝ ٕٓٛٔيت داسد ٚ ٔي تٛاٖ آٖ سا 

 .شد اكَٛ ٚ فٖٙٛ ٔٔيٗ ٚ ايزبد ًشص تفىشٞبي رذيذ ٚ ايزبد ٔحيٌي ٔٙبػت پشٚسؽ دادثب وبسث

 

ٔٗ پغ اص ثيؼت ػبَ تحميك، ثشسػي ٚ ٌٔبِٔٝ سٚي ايٗ ٔؼأِٝ ثٝ ايٗ »ساثشت اپؼتيٗ ٔي ٌٛيذ: 

« ٘تيزـٝ سػـيذٜ اْ وٝ ٕٞـٝ ي ا٘ؼـبٟ٘ب اص لـٜٛ خالليت ثشخٛسداس ٞؼتٙذ ٚ اػتخٙبيي ٚرٛد ٘ذاسد.

ٔشدٜ ٚ يب ثب ٔجبدست ثٝ فٔبِيتٟبيي وٝ ثيـتشيٗ ظتٛاٖ ٔٛٞجت خالليت سا ثٝ وبس ٍ٘شفتٗ، پ پغ ٔي

 .أىبٖ سا ثشاي پشٚسؽ خالليت ثٝ ٚرٛد ٔي آٚسد، آٖ سا تٛػٔٝ داد
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ٚ ثـٝ ٔـٔـٙـبي خّك وشدٖ اػت . ٚ دس  creativity خـاللـيـت  يـب آفـشيـٙـــٍـشي اص ٚاطٜ

اكـٌـالح ثٝ ٔٔٙبي پذيذ آٚسدٖ چيضي اص چيض ديٍش ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٔٙحلش ثٝ فشد اػت . ثـٝ 

ٓـجـبست ديـٍـش خـاللـيـت ثـٝ ٔـٔـٙـي وـٓ يـب صيـبد وـشدٖ يـه پـذيـذٜ ٚ تـغـيـيـش ؿـىـُ 

ِزا خالليت ثٝ ٔٔٙبي خـّك ػت . ٚ يـب تـشويت وشدٖ آٖ ثب ػبيش پذيذٜ ٞب، اؿيبء ٚ چيضٞب ا

وـشدٖ چـيـضي تـبصٜ ٚ ٔـٙـحـلـش ثـٝ فـشد اػـت وـٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٔٙبػت ٚ ٔفيذ، ٔٛرت حُ 

 يه ٔؼبءِٝ ، ػؤ اَ يب ٘يبص ّٕٓي ، كٙٔتي ، ارتٕبٓي ٚ ٔب٘ٙذ آٖ ثبؿذ.

روش  كـبحـت ٘ـِـشاٖ ٚ ا٘ـذيـــٕٙذاٖ ٞش يه ثٝ صٓٓ خٛد ٔٔٙبيي سا ثشاي خالليت ٚ ٘ٛآٚسي

 :وشدٜ ا٘ذ وٝ ٔي تٛاٖ ٔزٕٛٓٝ آٖ ِ٘شات سا ثٝ كٛست ػٝ ديذٌبٜ رْٕ ثٙذي ٕ٘ٛد

٘ٛآٚسي سا ثيـتش يه أش ))سٚاٖ ؿٙبختي (( ٚ ٔشثٛى ثٝ ٔيضاٖ خالليت ٚ  ديـذٌـبٞـي وـٝ  *

ٞٛؽ ٚ اػتٔذادٞبي فشدي تّمي ٕ٘ٛدٜ اػت . ثٙبثشايٗ ، دس ػبصٔبٖ اػتفبدٜ اص أىب٘بت آٔٛصؿي ٚ 

پبداؽ ٚ تمٛيت وٙٙذٜ ٞبي ٔخجت سا ثشاي پشٚسؽ اػتٔذادٞب ٚ خالليت افشاد ثب ٞٛؽ ٚ ثب ػـيؼتٓ 

 .اػتٔذاد تٛكيٝ ٔي ٕ٘بيذ

ٚ  (( وٝ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ػبصٔب٘ي سا ثيـتشي أشي ))ربٔٔٝ ؿٙبختي ديـذٌـبٜ ارتٕبٓي *

غٙي  ٗ ٍ٘شؽ ٔـشثـٛى ثٝ فشاٞٓ آٔذٖ ٔحيي ٚ صٔيٙٝ ٔٙبػت رٟت ثشٚص اػتٔذادٞب ٔي دا٘ذ. اي

ٞب  ػبصي أىب٘بت ٚ صٔيٙٝ ٞبي الصْ دس ػبصٔبٖ سا ثشاي ايزبد ٚ اػتٕشاس خالليت ٞب ٚ ٘ٛآٚسي

 .تٛكيٝ ٔي ٕ٘بيذ

ٞب ٚ اػتٕشاس ٚ فشاٌيشي آٟ٘ب دس ػبصٔبٖ سا يه أش  ديذٌبٜ ))ػيؼتٕي (( وٝ ايزبد ٘ٛآٚسي *

بت ٚ صٔيٙٝ ٞبي الصْ تـّمـي وـشدٜ ػبصٔب٘ي ئٙي فشاتش اص ٓٛأُ فشدي ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ كشف أىب٘

ٚ ٔـٔـتـمـذ اػـت وـٝ ثـبيـذ ثـب ٔـزـٕـٛٓـٝ ٚ ػـيـؼـتـٕـي اص ٓـٛأـُ دس ػٌح فشدي ٚ 

ٌشٚٞي ٕٞشاٜ ثب ػبختبسٞب، وبسوشدٞب ٚ ٘مؾ ٞبي ٔشتجي ثٝ آٖ ٚ ٘ـيـض اسصؽ ٞـب ٚ ثبٚسٞبي خبكي 

ػـبصٔـبٖ ثـٝ كـٛست ٔـؼتٕش ٚ فشاٌيش ػبصٔبٖ فشاٞٓ آيذ تب ثتٛاٖ خالليت ٞب ٚ ٘ٛآٚسيٟب سا دس 

 دسآٚسدٜ ٚ آٖ سا ثٝ ٓٙٛاٖ پيؾ فشهي اػبػي ثشاي ثمبء ٚ سؿذ ٟ٘بدي ٕ٘ٛد.
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 : ضزٍرت ٍ جایگاُ خاللیت ٍ ًَآٍری ٍ راتطِ آى تا ضکَفایی

تـجـيـيـٗ هـشٚست ٚ رـبيـٍـبٜ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ، دس حميمت پبػخ ثٝ چشايي آٖ ٔي ثبؿذ. 

ادِٝ اي وبفي ثشاي پبػخ دسيبثيٓ ، ثبٚس ٚ آتمبد خٛد سا ٘ؼجت ثٝ ٘مؾ خالليت ٚ چٙب٘چٝ ثتٛا٘يٓ 

 . ٘ٛآٚسي دس پيـشفت ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ تِٛيذ سا ٔؼتحىٓ ٕ٘ٛدٜ ايٓ

ٞـش ا٘ؼبٖ ٚ ربٔٔٝ اي خٛاٞبٖ ثمبء ٚ حيبت ٔبدي ٚ ٔٔٙٛي خٛد اػت . ٚ حيبت ٚ ثمبء ثب تٛلف ٚ 

پيـشفت ٕٞٝ رب٘جٝ ٔحتبد تالؽ ٔؼتٕش، خالليت  ايـؼـتـب ثـٛدٖ ػـبصٌـبسي ٘ذاسد ٚ تحمك

فـشاٌـيش ٚ ٘ٛآٚسي اػت . ؿٔبس ))يب ٔشي يب ٘ٛآٚسي (( ؿٔبس سٚص وـٛسٞبي د٘يب اػت . ٚ ٌؼتشؽ 

ٔذيشيت ٘ٛآٚسي ، تجييٗ رٙجؾ ٘ٛآٚسي ٚ تشػيٓ ٚ ٟ٘بدي وشدٖ فشًٞٙ ٘ٛآٚسي دس ٞـٕـٍبٖ دس 

ِزا ٔي ًّجذ ٘ٛآٚسي ٚ تغييش ثـشاي تـٌجيك ساػتبي ثمبء ٚ حيبت ٚ پيـشفت ٕٞٝ رب٘جٝ اػت . 

 .خٛد ثب ٔحيي رٟت ادأٝ حيبت ثب حفَ اسصؽ ٞبي اػالْ ٘بة ٔحٕذي )ف ( ٔحمك ٌشدد

رـبيـٍـبٜ خـالليت ٚ ٘ٛآٚسي ثٝ حذي اػت وٝ ٔي تٛاٖ ٌفت ٔزٕٛٓٝ دػتبٚسدٞبي فشٍٞٙي ، 

ـب٘ـٙـذ آٖ دس ا٘ـذيـــٝ ٚ ػـيـبػـي ، ارـتـٕـبٓـي ، الـتـلـبدي ، ٓـّٕـي ، أـٙـيـتـي ٚ ٔ

ٓـٕـُ ٚ پـيـــشفـت ٚػـيـْ تـىـٙـِٛٛطي ٚ تـزـٟـيـضات دس ٞـٕـٝ ٔـٛهـٛٓـبت ، حـبكـُ 

خالليت ٚ ٘ٛآٚسي اػت ٘ٝ تىشاس، دس رب صدٖ ٚ لبْ٘ ؿذٖ ثٝ ٚهْ ٔٛرٛد، ِزا ٔي تـٛاٖ ٌـفـت 

ٕيُ ٚ تىٕيُ تش ؿذٜ ٚ ا٘ـذيـــٝ ٞـبي خـالق ٚ ٘ـٛآٚس اص ٌـزؿـتـٍـبٖ ؿـشّٚ ٚ ثـٝ ٔـشٚس تى

 .ٔي ؿٛد

چٙب٘چٝ فشآيٙذ ّٕٓي ٚ ّٕٓي خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس ػٌٛح فشدي ٚ ارتٕبٓي ثٝ دسػتي ًي ؿـٛد 

حـٕشات آٖ ثشاي فشد ٚ ربٔٔٝ آؿىبس ؿذٜ ٚ ؿىٛفبيي سا دس ٔٛهٛٓبت ٔختّف ثٝ د٘ـجـبَ خـٛاٞذ 

آٚسي سا ٔذ ِ٘ش لشاس ٘ذٞذ ٚ يب داؿت . ثٝ ٓجبست ديٍش ربٔٔٝ اي وٝ اثٔبد ٕٞٝ رب٘جٝ خالليت ٚ ٘ٛ

ثٝ كٛست ٘بلق ٚ ثخـي ٚ ؿٔبسي اص آٖ ػٛد رٛيذ ٞيچٍبٜ ٘خٛاٞذ تـٛا٘ـؼـت تـِٛيـذ ٓـّٓ ٚ 

ؿىٛفبيي دس ُٕٓ سا ثٝ چـٓ ثجيٙذ. دس حميمت ؿىٛفبيي حٕشٜ ٚ ٔـحـلـَٛ ٘ـٛآٚسي ٚ خالليت 

ؿىٛفبيي ثٟتش ٚ حٕشاتؾ ثش  ٔؼتٕش، فشاٌيش ٚ ٚالٔي اػت . ٞشچٝ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ٚالٔي تش ثبؿذ

 .ٍٕٞبٖ آؿىبستش ٔي ؿٛد
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دس ثشخي ٘ٛؿتٝ ٞب ٚ تحميمبت ٔذيشيتي ، ٔفبٞيٓ ٚ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي سا ٔتشادف ثٝ وبس ثشدٜ ا٘ذ، 

أب ايٗ دٚ ٔفْٟٛ داساي تفبٚت رضيي ٚ دسٓيٗ حبَ ٟٔٓ ٞؼتٙذ وٝ ثٝ تٔشيف ٞشوذاْ ٚ تٛهيح 

  . تٕبيض آٟ٘ب ٔي پشداصيٓ

تؼت اص ثٝ وبسٌيشي تٛا٘بئيٟبي رٞٙي ثشاي ايزبد يه فىش ٚ ا٘ذيـٝ ٘ٛ ٚ٘ٛآٚسي خالليت ٓجبس

ثٝ ٓجبست ديٍش  . ٓجبستؼت اص ّٕٓي ٚ وبسثشدي ػبختٗ افىبس ٚ ا٘ذيـٝ ٞبي ٘ٛ ٘بؿي اصخالليت

دسخالليت اًالٓبت رذيذ ثٝ دػت ٔي آيذ ٚ دس ٘ٛآٚسي آٖ اًالٓبت ثٝ كٛستٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ دس 

 .ثبصاس ٓشهٝ ٔي ؿٛد

٘ٛيؼٙذٌبٖ ٚ ٔحممبٖ ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت ثبتٛرٝ ثٝ ٔىبتت فىشي ، ديذٌبٜ ِ٘شي ٚثيٙـي وٝ داس٘ذ 

وٝ ثيـتش  "خالليت "إٞيت ٚ اِٚٛيت ٔتفبٚتي ٘ؼجت ثٝ ايٗ دٚ ٔفْٟٛ لبئّٙذ . ٔخالسٚا٘ـٙبػبٖ ثٝ 

يه ٔفْٟٛ فشدي اػت إٞيت ثيـتشي ٔي دٞٙذ ٚ آٖ سا ٓبْ ٚ ؿبُٔ ٘ٛآٚسي ٘يض ٔي دا٘ٙذ ٚ 

وٝ ثيـتش يه ٔفْٟٛ ٌشٚٞي ٚ  "٘ٛآٚسي "ثشٓىغ ربٔٔٝ ؿٙبػبٖ ٚ ٔحممبٖ كٙٔتي ثشاي 

ارتٕبٓي اػت إٞيت ثيـتشي لبئُ ؿذٜ ٚ آٖ سا ٓبْ ٚ خالليت سا يىي اص ٔشاحُ ٘ٛآٚسي تّمي 

 .ٔي وٙٙذ

ثشاي ٔخبَ يىي اص٘ٛيؼٙذٌبٖ اؿبسٜ ٔي وٙذ وٝ خالليت ثٝ ايزبد ايذٜ ٞبي رذيذ تٛرٝ داسد، 

ي وٝ ٘ٛآٚسي ثٝ وبسثشد آٖ ٔي پشداصد. پغ خالليت ٘مٌٝ آغبص ٞش ٘ٛآٚسي اػت ٚ ٘ٛآٚسي دسكٛست

تالؽ ثشاي تجذيُ ايذٜ خالق ثٝ ٔحلٛالت يب فشايٙذٞبيي اػت وٝ ٟ٘بيتب ٔٛرت ثٟجٛد خذٔبت ثٝ 

ٔـتشي ، وبٞؾ ٞضيٙٝ ٚ يب ايزبد دسآٔذٞبي رذيذ ثشاي ػبصٔبٖ ٔي ٌشدد. ٚي ٘تيزٝ ٔي ٌيشد 

  : وٝ

 ثشداسي + اختشاّ + تلٛس ; ٘ٛآٚسي  ثٟشٜ

ٔخالفشد، لؼٕت "ثٝ ايذٜ اي اؿبسٜ داسد وٝ ٕٔىٗ اػت ثبتٛرٝ ثٝ يه چبسچٛة ٔشرْ  " تصَر"

ثٝ ٞش ّ٘ٛ ايذٜ رذيذي وٝ ثٝ  "اختشاّ "رذيذ ثبؿذ. ٚ  "، ػبصٔبٖ يب ٔزٕٛٓٝ دا٘ؾ ٔٛرٛد

اػتفبدٜ اص يه اختشاّ سا ٘ـبٖ ٔي حذاوخش  "ثٟشٜ ثشداسي "ٚالٔيت تجذيُ ؿذٜ اؿبسٜ داسد ٚ ٚاطٜ 

 .ٕٞٝ اص ارضاء٘ٛآٚسي ٞؼتٙذ " ثٟشٜ ثشداسي"ٚ  "اختشاّ "، "تلٛس"دٞذ ٚ ثٙبثشايٗ 
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،  ثش ايٗ اػبع ٔتخللبٖ ٔذيشيت ، ))٘ٛآٚسي (( سا ٔتشادف ثب ))اثذاّ (( ٔي دا٘ٙذ ٚ ٔٔتمذ٘ذ

ٔي ثبؿذ وٝ ثٝ كٛست يه ٘ٛآٚسي فشآيٙذ پبيب٘ي خالليت ٚ ثٝ ٓجبستي رّٜٛ ٚ ٕ٘ٛد ثيشٚ٘ي آٖ 

 ٔحلَٛ يب تِٛيذ ثذيْ ٚ تبصٜ آؿىبس ٔي ؿٛد.

 : ًَآٍریاضارُ ای کَتاُ تِ هفَْم 

ِٔٙٛس اص ٘ٛآٚسي خالليت ٔتزّي ؿذٜ ٚ ثٝ ٔشحّٝ ُٕٓ سػيذٜ اػت، ثٝ ٓجبست ديٍش ٘ٛآٚسي ئٙي 

صاس اػت؛ ا٘ذيـٝ خالق تحمك يبفتٝ؛ ٘ٛآٚسي ٕٞب٘ب اسائٝ ٔحلَٛ، فشايٙذ ٚ خذٔبت رذيذ ثٝ ثب

 .ٞبي رٞٙي ثشاي ايزبد يه فىش يب ٔفْٟٛ رذيذ اػت ٘ٛآٚسي ثىبسٌيشي تٛا٘بيي

 

  ُاًذ؟ خاللیت ٍ ًَآٍری چگًَِ تا ّن هزتثط ضذ 

اي ٔٙحلش ثٝ فشد يب ايزبد استجبًي  ٞب ثٝ ؿيٜٛ خالليت ثٝ ًٛس ٓبْ ئٙي تٛا٘بيي تشويت ا٘ذيـٝ

ٞبي  ٘ٛآٚسي اػت ػبصٔب٘ي اػت وٝ ديذٌبٜٞب. يه ػبصٔبٖ وٝ ٔـٛق  غيشَٕٔٔٛ ثيٗ ا٘ذيـٝ

دٞٙذ. ٘ٛآٚسي فشايٙذ وؼت  ٞبي ٔٙحلش ثشاي حُ ٔؼبئُ سا استمب ٔي ٘بؿٙبختٝ ثٝ ٔؼبئُ يب ساٜ حُ

 .اي خالق ٚ تجذيُ آٖ ثٝ ٔحلَٛ ٚ خذٔت ٚ يب يه سٚؽ ّٕٓيبتي ٔفيذ اػت ا٘ذيـٝ

 ًَآٍری ضاهل چِ چیشّایی است؟ 

يت راتي اػت، ثشخي ديٍش ثبٚس داس٘ذ وٝ ثب آٔٛصؽ ٞشوغ ثٔوي افشاد ثشايٗ ثبٚس٘ذ وٝ خالل

اي ديذ ٔشوت اص  تٛاٖ فشايٙذي چٟبس ٔشحّٝ تٛا٘ذ خالق ؿٛد. دس ديذٌبٜ دْٚ خالليت سا ٔي ٔي

ادسان، پشٚسؽ، اِٟبْ ٚ ٘ٛآٚسي. ادسان ئٙي ٘حٜٛ ديذٖ چيضٞب. خالق ثٛدٖ ئٙي چيضٞب سا اص 

ٞبي يه ٔؼئّٝ سا ًٛسي  تي يه وبسٔٙذ ٕٔىٗ اػت ساٜ حُاي ٔٙحلش ثٝ فشد ديذٖ. ثٝ ٓجبس صاٚيٝ

تٛا٘ٙذ آٖ ًٛس ثجيٙٙذ. سفتٗ اص ادسان ثٝ حميمت ثٝ ٞش حبَ فٛساً اتفبق  ثجيٙذ وٝ ديٍشاٖ ٕ٘ي

ٌزس٘ذ. ثٔوي اٚلبت وبسوٙبٖ ٘يبص داس٘ذ وٝ دس  ٞب اص فشايٙذ پشٚسؽ ٔي افتذ. دس ٓٛم ا٘ذيـٝ ٕ٘ي

ايٗ ثٝ ٔٔٙبي فٔبِيت ٘ىشدٖ ٘يؼت ثّىٝ دس ايٗ ٔشحّٝ  ٞبي خٛد تٕٔك وٙٙذ. ٔٛسد ا٘ذيـٝ
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ا٘ذ دس ٟ٘بيت  ٞبي ا٘جٛٞي سا وٝ رخيشٜ، ثبصيبثي، ٌٔبِٔٝ ٚ دٚثبسٜ ؿىُ دٞي وشدٜ وبسوٙبٖ ثبيذ دادٜ

 .دس لبِت چيضي رذيذ ثشيض٘ذ. ٌزؿت ػبِيبٖ ثشاي ًي ايٗ ٔشحّٝ أشي ًجئي اػت

ٞبي لجّي ؿٕب ثٝ ًٛس ٔٛفميت آٔيض ثٝ  تٕبٔي تالؽاي اػت وٝ  دس فشايٙذ خالليت اِٟبْ آٖ ِحِٝ

ا٘زبٔذ أب وبس خالليت تٕبْ ٘ـذٜ اػت. خالليت ٘يبص ثٝ  سػٙذ. ٌشچٝ اِٟبْ ثٝ ؿٔف ٔي حٕش ٔي

خذٔت يب سٚؽ  -تالؿي ٘ٛآٚس داسد. ٘ٛآٚسي ئٙي ٌشفتٗ آٖ اِٟبْ ٚ تجذيُ آٖ ثٝ تِٛيذي ٔفيذ

 99خالليت ئٙي يه دسكذ اِٟبْ ٚ »دٞٙذ وٝ  يا٘زبْ چيضي. ايٗ ٌفتٝ سا ثٝ اديؼٖٛ ٘ؼجت ٔ

دسكذ ٘ٛآٚسي سا آصٔٛدٖ، اسصؿيبثي وشدٖ ٚ ثبص آصٔٛدٖ آٖ  99ثٝ ٓجبستي « دسكذ ٓشق سيختٗ

دٞذ وٝ تٛػي اِٟبْ دسيبفت ؿذٜ اػت. ٕٔٔٛالً دس ايٗ ٔشحّٝ اػت وٝ يه  چيضٞبيي تـىيُ ٔي

 .سٚي آٖ وبس وشدٜ اػت وٙذ وٝ فشد ديٍشاٖ سا ثيـتش ٌّْٔ ٚ دسٌيش آٖ چيضي ٔي

  گذارًذ؟ چگًَِ هتغیزّای ساختاری تز ًَآٍری اثز هی 

تٛا٘يٓ ػٝ ٌضاسٜ سا ثيبٖ وٙيٓ.  ٞبي ٌؼتشدٜ، ثب تٛرٝ ثٝ ٔتغيشٞبي ػبختبسي ٔي ثشاػبع پظٚٞؾ

تش  اَٚ ايٗ وٝ ػبختبسٞبي ٔىب٘يىي احشي ٔخجت ثش ٘ٛآٚسي داس٘ذ صيشا وٝ تخلق وبسي آٟ٘ب پبييٗ

وٕتشي داس٘ذ ٚ ٓذْ تٕشوض دس آٟ٘ب ثيـتش اص ػبختبسٞبي ٔىب٘يؼتي اػت. ٕٞچٙيٗ اػت، لٛا٘يٗ 

وٙذ ثيـتش  ٞب سا آػبٖ تش ٔي اٌ٘ٔبف پزيشي، لذست اٌ٘جبق ٚ ثبسٚس وشدٖ سا وٝ پزيشؽ ٘ٛآٚسي

فشاٚا٘ي ٔٙبثْ ثٝ  .وٙٙذ. دْٚ ايٗ وٝ دػتشػي آػبٖ ثٝ ٔٙبثْ فشاٚاٖ ٓبُٔ وّيذي ٘ٛآٚسي اػت ٔي

ٞب سا ثپزيش٘ذ. دس  دٞذ وٝ ثتٛا٘ٙذ ثشاي ٘ٛآٚسي ٞضيٙٝ وٙٙذ ٚ ؿىؼت تٛا٘بيي سا ٔئذيشاٖ ايٗ 

ٟ٘بيت استجبى ثيٗ ٚاحذٞب ثب تؼشيْ دس وٙؾ ٔتمبثُ خٌٛى ػبصٔب٘ي ثٝ ؿىؼتٗ ػذٞبي احتٕبِي 

تٛا٘ذ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ ٍٔش  سػب٘ذ. اِجتٝ ٞيچ يه اص ايٗ ػٝ ٔتغيش ٕ٘ي دس ثشاثش ٘ٛآٚسي ٔذد ٔي

 .ٔذيشاٖ اسؿذ ثٝ ايٗ ػٝ ٓبُٔ ٔتٟٔذ ثبؿٙذايٗ وٝ 
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  گذارد؟ چگًَِ فزٌّگ ساسهاًی تز ًَآٍری اثز هی 

ٞب  وٙٙذ. آٟ٘ب ٞٓ ثٝ ٔٛفميت ٞبي ٘ٛآٚس فشٍٞٙي ٔـبثٝ داس٘ذ. آٟ٘ب تزشثٝ وشدٖ سا تـٛيك ٔي ػبصٔبٖ

٘ٛآٚس وٙٙذ. يه فشًٞٙ  دٞٙذ. آٟ٘ب اص اؿتجبٞبت تزشثٝ وؼت ٔي ٞب پبداؽ ٔي ٚ ٞٓ ثٝ ؿىؼت

 :داساي ٞفت ٚيظٌي صيش اػت

 پزيشؽ اثٟبْ -1

 ؿىيجبيي دس أٛس غيش ّٕٓي -2

 ٞبي ثيشٚ٘ي وٓ وٙتشَ -3

 ثشدثبسي دس ٔخبًشٜ -4

 ؿىيجبيي دس ثشخٛسدٞب -5

 تأويذ ثش ٘تبيذ تب ثش ٚػبيُ -6

 تأويذ ثش ِ٘بْ ثبص -7

افتٙذ پبػخ  وٝ اتفبق ٔيوٙذ ٚ ػشئبً ثٝ تغييشات آٖ ًٛس  ػبصٔبٖ اص ٘ضديه ٔحيي سا وٙتشَ ٔي

 .دٞذ ٔي

  گذارًذ؟ کذام هتغیزّای هٌاتع اًساًی تز ًَآٍری اثز هی 

ٞبي ٘ٛآٚس فٔبال٘ٝ آٔٛصؽ ٚ تٛػٔٝ دا٘ؾ آوبي  يبثيٓ وٝ ػبصٔبٖ دس ٔمِٛٝ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي دس ٔي

وٙٙذ. أٙيت ؿغّي دس ػٌح ٓبِي ثشاي وبسوٙبٖ خٛد  خٛد سا آٖ ًٛس وٝ سٚصآٔذ ثبؿذ تـٛيك ٔي

ثخـٙذ وٝ  آٚس٘ذ تب تشع اص اخشاد ثٝ خبًش اؿتجبٜ سا وبٞؾ دٞٙذ ٚ ثٝ افشاد رشأت ٔي شاٞٓ ٔيف

يبثذ پيـتبصاٖ تغييش فٔبال٘ٝ ٚ ثب ؿٛس ٚ ؿٛق  اي رذيذ تىبُٔ ٔي تغييشپزيش ثبؿٙذ. صٔب٘ي وٝ ا٘ذيـٝ
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بٖ ؿٛ٘ذ ٚ إًيٙ وٙٙذ ثش ٔـىالت چيشٜ ٔي ثخـٙذ ٚ آٖ سا حٕبيت ٔي ا٘ذيـٝ سا تٔبِي ٔي

 .دٞٙذ وٝ ٘ٛآٚسي ثٝ ٔشحّٝ ارشا دس خٛاٞذ آٔذ ٔي

 :ًحَُ ضکل گیزی اًذیطِ ّای جذیذ  

ٔغض ا٘ؼبٖ اص دٚ ٘يٕىشٜ چپ ٚ ساػت تـىيُ ؿذٜ اػت وٝ ٞشوذاْ ٟٔبستٟب ٚفٔبِيتٟبي فىشي 

ثشخي اص ٟٔبستٟبي تفىيه ؿذٜ دس ٞش ٘يٕىشٜ ٔغض ا٘ؼبٖ سا ٔٛاسد ريُ   .خبكي سا ثشٟٓذٜ داس٘ذ

 .دٞذ ٘ـبٖ ٔي

 هْارتْای تفکیک ضذُ در ّز ًیوکزُ هغش اًساى 

 عولگزا –ًیوکزُ سوت چپ 

  " آٔبدٜ ثشاي آيٙذٜ "پيؾ ثيٙي ٚ آٔبدٌي 

 تحَٛ پزيش / ػبصؽ ثب تغييشات 

 پيؾ ثيٙي حٛادث / پيؾ ثيٙي ٚ ا٘تِبس 

 ٞذف ٌشا / تٕشوض سٚي ٘تبيذ 

 ٌٔٙمي 

 جادٍیی  -ًیوکزُ راست هغش 

 تحّيُ ٌش تلٛس / خّك آيٙذٜ 

 تحَٛ ػبص / تغييش ػبص 

 ًشاحي / ايزبد 

 تلٛس ٌشايي / تٕشوض سٚي سٚيبٞب 
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 ؿٟٛدي 

 ػبص٘ذٜ 

ٕٞبٖ ًٛس وٝ ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد اًالٓبت دس ٔغض ا٘ؼبٖ ثٝ دٚ ؿيٜٛ ٔتفبٚت ٌشدآٚسي ٚ پشداصؽ 

، ٔمبيؼٝ ٚ ػپغ ٔي ؿٛد، ٘يٕىشٜ چپ وٝ ثٝ ٔغضلوبٚت وٙٙذٜ ٔـٟٛس اػت ، تزضيٝ ٚتحّيُ 

ا٘تخبة ٔي وٙذ ٚ ٘يٕىشٜ ساػت يب ٔغضخالق ، ٌٔبِت سا تزؼٓ ، پيؾ ثيٙي ٚ ايذٜ ايزبدٔي وٙذ. 

وٛؿـٟبي ٔشثٛى ثٝ ٔغض لوبٚت وٙٙذٜ ٚ ٔغض خالق دس ايٗ ٔٛسد وٝ ٞش دٚ احتيبد ثٝ تزضيٝ 

ايذٜ اػت ٚ  ٚتحّيُ ٚ ػٙتض داس٘ذ ٕٞب٘ٙذ٘ذ، ِٚي ٘تبيذ ٟ٘بيي ٔغضخالق ثٝ ربي يه لوبٚت ، يه

ٕٞچٙيٗ دسحبِي وٝ لوبٚت ٔحذٚد ثٝ حمبيك ٔٛرٛد اػت ِٚي تلٛس ٔي تٛا٘ذ ثٝ ػٛي ٔزٟٛالت 

 .ػيشوٙذ تب آٖ رب وٝ اص دٚ ثب دٚ چيضي ثيؾ اص چٟبس ثؼبصد

ثٙبثشايٗ الصٔٝ خّك ايذٜ ٞبي رذيذ ايٗ اػت وٝ آٖ سا دس تخيُ ٚ تلٛس ايزبد وشد ٚ ا٘زبْ داد اٌش 

يبثذ ا٘زبْ آٖ ثٟجٛد خٛاٞذيبفت . پغ ٘يٕىشٜ ساػت ٔغض ٘مؾ اػبػي دس خّك  سٚيب ٚ تلٛس ثٟجٛد

ايذٜ ٞبي رذيذ داسد ثٝ ًٛسي وٝ ٔي تٛاٖ ٌفت ا٘ذيـٝ ٞبي خالق ٚ ٘ٛ تبثٔي اص لذست تلٛس 

خالق ا٘ؼبٖ اػت .فشًٞٙ ٔب، ٞٙٛص ثٝ تٛا٘بئيٟبي ٔغض ساػت آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثبيذ ٚ ؿبيذ ٘پشداختٝ ٚ اص 

٘ىشدٜ اػت . اص ايٗ سٚ الصْ اػت وٝ ايٗ ثخؾ اص ٔغض ثخلٛف دس ٓشكٝ ٞبي آٖ ثٟشٜ ثشداسي 

  . ٔذيشيت ، تّٔيٓ ٚ تشثيت ٚ سٚاٖ دسٔب٘ي ثيـتش تمٛيت ٚ فٔبَ ؿٛد

ثب ايٗ ٚكف ، ِٔٙٛس ايٗ ٘يؼت وٝ ٘يٕىشٜ ساػت ٚ چپ ٔغض دس توبد ثب يىذيٍش ٚ ٔتٔبسهٙذ، ثّىٝ 

٘ذ.ٞذف ، ثشلشاسي استجبى ثيٗ ايٗ دٚ ثخؾ ٚ ايٗ دٚ ٘يٕىشٜ ٔىُٕ ٚ يه وُ تزضيٝ ٘بپزيش

دس٘تيزٝ ايزبد صٔيٙٝ الصْ ثشاي ٕٞجؼتٍي ػٛدٔٙذ ٚ ٕٞىبسي ثٟتش آٟ٘بػت تب ٞش دٚ ثتٛا٘ٙذ 

لبثّيتٟب ٚتٛا٘بئيٟبي خٛيؾ سا دسٞٓ آٔيض٘ذ الصْ ثٝ روش اػت وٝ كبحجبٖ افىبس ٚ ا٘ذيـٝ ٞبي 

ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛدثيـتش افشاد فمي اص وبسايي يه ثضسي اص ٞش دٚ ػٛي ٔغضؿبٖ ثٟشٜ ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ اٌش 

ًشف ٔغض خٛد اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ ثٝ دِيُ ٘بسػبيي ٚ ٘بتٛا٘ي ٓوٛي ًشف ديٍش ٘يؼت ثّىٝ ثٝ ايٗ 

ّٓت اػت وٝ ًشف ديٍش ٔغض ثذٖٚ تٕشيٗ ٚ اػتفبدٜ ثبلي ٔب٘ذٜ ٚ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفي ٔزبَ ٚ فشكت 

 . ـذٜ اػتتىبُٔ ٚ پيـشفت ، ٕٞب٘ٙذ ًشف يٍش ثٝ آٖ دادٜ ٘
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  : خاللیتضکل گیزی فزایٌذ 

تٛرٝ دليك ثٝ فشايٙذ خالليت ، ثٝ خٛثي ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ػبصٔبٟ٘بي ٘ٛآٚس ثشاي ٔؼبئّي اصلجيُ 

ٚلت آصاد، دػتشػي ثٝ اًالٓبت ، آصادي ُٕٓ ،ػيؼتٓ پيـٟٙبدٞبي ٔٛحش ٚ ػشيْ ، تـٛيك ٚ 

ٔشاحُ  ثيبٍ٘ش  ؼتٙذ. ؿىُ ؿٕبسٜسيؼه پزيشي ٚ ٘ٛآٚسي ٚ غيشٜ إٞيت فٛق أِبدٜ اي لبئُ ٞ

  . فشايٙذ خالليت اػت ؿىُ ٌيشي ٔختّف

 اِٚيٗ ٔشحّٝ ، رزة يب فشيفتٝ ؿذٖ ٘ؼجت ثٝ يه ٔٛهّٛ اػت وٝ اغّت احتيبد  : جذب

  . ثٝ اًالٓبت رذيذ داسد

 ايٗ ٔشحّٝ ثؼيبس ػشيْ اتفبق ٔي افتذ ٚ تٔشيف ٚ ٔـبٞذٜ آٖ ثؼيبس ٔـىُ اػت .  : الْام

ٔشحّٝ "ديٍش لجُ اص ٚلّٛ ، اص آٖ ٞيچ آٌبٞي ٘ذاسيٓ . ثٔوي اٚلبت ٔٛاد اِٚيٝ آٖ ثٝ ٓجبست 

 ثب ايذٜ يب ساٜ حُ ٕٞشاٜ ٔي ؿٛد ٚ ايٗ ٕٞبٖ ٔشحّٝ اي اػت وٝ ٔي ٌٛييٓ : آٞبٖ "اَٚ 

"AH-AH"!!  

  دس ايٗ ٔشحّٝ ايذٜ ثٛرٛد آٔذٜ آصٔبيؾ ٔي ؿٛد تب ايٙىٝ ّْٔٔٛ ؿٛد ٔفيذ ٚ  : آسهایص

  . ب خيشِٔٛذ ٞؼت ي

  دس ايٗ ٔشحّٝ ايذٜ ثٝ ِٔٙٛس وبسثشدي وشدٖ ٚ ٔلشف آٖ ، اكالح ٔي ؿٛد،  : پاالیص

ٔشاحُ ػْٛ ٚ چٟبسْ ثٝ صٔبٖ صيبدي احتيبد داسد تب ربيي وٝ اديؼٖٛ ٔي ٌٛيذ اػتٔذاد يب 

  . % آٖ ػخت وٛؿي اػت99اِٟبْ يه دسكذ وبس اػت ٚ 

   ِٔشحّٝ اي اػت وٝ اٌش اتفبق ٘يفتذ اوخش ٔشحّٝ آخش فشايٙذ خالليت ،  :ارائِ عزض

خالليتٟب خٙخي ٔي ؿٛد. ايٗ ٔشحّٝ اثتذا ثبيذ دس دسٖٚ ػبصٔبٖ اتفبق افتذ ثٝ ٔٔٙي وٝ 

اثتذا افشاد كبحت اختيبس ايذٜ سا ثخش٘ذ يب لجَٛ وٙٙذ ٚ ثٔذاص تٟٔذ ثٝ آٖ ، ثٝ ٔـتشيبٖ 

  . خبسد اص ػبصٔبٖ اسائٝ وٙٙذ

فشد خالق احتيبد  "دس فشايٙذ خالليت "دا٘ٙذ وٝ ثشاي ٔشحّٝ رزة ػبصٔبٟ٘بي ٘ٛآٚس ثٝ خٛثي ٔي 

صيبدي ثٝ ٚلت آصاد، آصادي ُٕٓ ٚ اربصٜ ػشوـي ثٝ لؼٕتٟبي خبسد اص حيٌٝ وبسي خٛد داسد ٚ 

ثشاي ٔشحّٝ اِٟبْ احتيبد داسد وٝ وٙتشَ دليك ٚ ػخت ٌيشي دسٔيبٖ ٘جبؿذ. دس ٔشحّٝ آصٔبيؾ ، 
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ؿتٗ أىب٘بت ، تزٟيضات ٚ تؼٟيالت ثٝ افشاد خالق وٕه ٔي وٙذ تب ثب دساختيبس ٌزا ٔذيشيت اسؿذ

ساحت تش ٚ ػشيْ تش ثٝ ٘تيزٝ ٌّٔٛة ثشػٙذ. دس ٔشحّٝ پباليؾ ٚ اسائٝ ثب پزيشؽ ، پبػخ ػشيْ ٚ 

تـٛيك ًشحٟبي ٘يٕٝ وبسٜ ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ٘ـذٜ ، ثبٓج افضايؾ اٍ٘يضٜ ٚ سٚحيٝ سيؼه پزيشي افشاد 

شثٝ ٘ٛآٚسي ٔذيشيت اسؿذ ػبصٔبٖ ٚ ؿٙبخت آٖ اص فشايٙذ خالليت يىي اص ثٝ ًٛسوّي تز .ٔي ؿٛ٘ذ

 .ٓٛأُ ٟٔٓ ٔٛفميت ػبصٔب٘ي ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد

 

  هذیزاى خالق 

دس د٘ـيـبي ػـبصٔـب٘ـي أـشٚص ٔذيشاٖ خالق ، ػبصٔبٖ ٞبي خالق ٚوبسوٙبٖ خالق اهالّ ٔخّج 

٘ـٛآٚسي ثـٝ ػـش ٔـٙـضَ ٔملٛد ٕ٘ي خـاللـيـت ٞـؼـتـٙـذ وـٝ ثـذٖٚ ٞـش يـه خـاللـيـت ٚ 

سػذ. ػبختبس ػبصٔب٘ي ٔٙبػت ، حٕبيت ، پـتيجب٘ي ٚ تـٛيك الصْ ٔذيشاٖ دٚ ٓـٙـلـش اػـبػـي 

دس خـاللـيت افشاد٘ذ. ٚ صٔيٙٝ ٞب ٚ ؿشايي خالليت أشي اِضأي اػت وٝ ػبصٔبٖ ٞب ٔي ثبيؼت آٖ 

 .سا فشاٞٓ ػبص٘ذ تب ثٝ اٞذاف ٔٛسد ِ٘ش دػت يبثٙذ

ئٛالٖ دِٚتـي دس سٚؽ ٞـبي الـتـلبدي ، دس سٚؽ ٞبي ػيبػي ٚ ديپّٕبػي ، دس پيـجشد ٔـؼـ

وـٛس ثٝ ػٕت ّٓٓ ٚ تحميك ، دس ٌؼتشؽ فشًٞٙ ٌّٔٛة دس ٔيبٖ وـٛس، دس اسائٝ خذٔبت ثٝ 

ٞـٕـٝ لـشٞب ثخلٛف لـشٞبي ٔحشْٚ ٚ ِّْٔٛ ، دس آثبدا٘ي وـٛس، آحبد ٔشدْ دس دا٘ـٍبٟٞب، دس 

لـتـلبدي ، دس دػتٍبٟٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ارتٕبٓي ٚ خذٔبتي ، ٞش وذأي ٘يبص داس٘ذ ثـٙـٍـبٞـٟـبي ا

 دس وبس خٛد ٚ دس ٓشكٝ فٔبِيت خٛد ٘ٛآٚسي وٙٙذ.
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  خاللیت ٍ هذیزیت 

ٞـٕـب٘ـٌـٛس وـٝ اؿـبسٜ ؿـذ ػـبصٔـبٖ ٞب ثشاي تذاْٚ حيبت ٚ ثمبء ٚ سؿذ ٚ پيـشفت ٔحتبد 

ػـبصٔـبٖ ٞـب ثٝ خٛدي خٛد يه ٔفْٟٛ ٞؼتٙذ وٝ ثب ٚرٛد خـاللـيـت ٚ ٘ـٛآٚسي ٞـؼـتـٙـذ. 

 .٘يشٚي ا٘ؼب٘ي )ٔذيشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ( حشوت ، پٛيبيي ٚ پيـشفت سا سلٓ ٔي ص٘ٙذ

خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس ػبصٔبٟ٘ب، داساي ػٝ سوٗ اػبػي ٞؼتٙذ وٝ دس كٛست ٚرٛد ٚيظٌي ٞبي 

ثٛرٛد ٔي آيذ. ايٗ اسوبٖ ػٝ ٌـب٘ـٝ خالق دس ٞش يه ، أىبٖ تحمك ٕٞٝ رب٘جٝ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي 

ٔذيشاٖ   ؿـبٔـُ ٔـذيش خالق ، ػبصٔبٖ خالق ٚ وبسوٙبٖ خالق ٔي ثبؿذ وٝ ٔي تٛاٖ تبءحيش ٘مؾ 

 ..خالق سا دس ساءع ايٗ ٔخّج لشاس داد

٘ـمـؾ ٔـذيـشيـت دس ٔـزـٕـٛٓـٝ ٞـبيـي وـٝ خـاللـيـت ٚ ٘ـٛآٚسي اص هـشٚسيـبت ٚ ٓـٛأـُ 

ػـت ثـؼـيـبس ٟٔٓ ٚ حؼبع اػت ، صيشا ٔذيشيت ٔي تٛا٘ذ تٛا٘بيي خـاللـيـت ٚ اكـّي ػـبصٔـبٖ ا

٘ـٛآٚسي سا دس افـشاد ايـزـبد، تشٚيذ ٚ تـٛيك وٙذ ٚ يب سفتبس ٚ ّٕٓىشد اٚ ٔي تـٛا٘ذ ٔبْ٘ ايٗ أش 

حيبتي ؿٛد. ٞٙش ٔذيش خالق ٓجبست اػت اص اػتفبدٜ اص خالليت ديٍشاٖ ٚ پيذا وشدٖ رٞٗ ٞبي 

  خالق .

ٔـذيـشيـت خـالق ٘ـٕـي تـٛا٘ـذ دس ثـٙـذ ؿـيـٜٛ ٞـبي ػـٙـتـي ٚ ٔـٔـٕـَٛ ثـبؿـذ، ثـّىـٝ 

ػـجىي سا ثشاي ٔذيشيت ثشٔي ٌضيٙذ وٝ ثشاي ػبصٔبٖ خالق ٚ ٘ـٛآٚس ٔٙبػت ثبؿذ ٚ ٔٙزش ثٝ 

ٔحيٌي ٌشدد وٝ سٚح اثتىبس ٚ ٘ٛآٚسي دس آٖ حبوٓ ثبؿذ. دس ػـبصٔبٖ ٞبي خالق سٚاثي ثيٗ 

وبسوٙبٖ ٔجتٙي ثش كٕيٕيت ، سٚؿٙي ٚ تـشيه ٔؼبٓي اػت ٚ ايٗ أش ٔٙزش ثٝ احؼبع  ٔذيشاٖ ٚ

 أٙيت ٚ آسأؾ خبًش دس افشاد ٔي ؿٛد.

ٔذيشاٖ خالق دس ايزبد فشكت ٞبي ؿغّي ٔٙبػت ، فوبػبصي ٔحيي ػبصٔب٘ي ثشاي 

خالق ، وبسآٔذتش ثـيـــتـش وـبسوـٙـبٖ ٚ ثـبال ثـشدٖ ثـبصدٜ ػـبصٔبٖ ٘ؼجت ثٝ ٔذيشاٖ غيش   تالؽ

ٓـٕـُ ٔـي وـٙـٙـذ. آ٘ـبٖ دس ايـٗ ساٜ ثـٝ ٌـٛ٘ـٝ اي اثـتـىـبسي دس سفْ تٍٙٙبٞب ٚ ٔـىالت ٔي 

 وٛؿٙذ.
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پـغ ٔـذيـشاٖ خـالق وـؼـب٘ـي ٞـؼـتـٙـذ وـٝ ٔـي تـٛا٘ـٙـذ ثـٝ ثـشوـت تٕبيُ ؿخلي خٛد 

ٚلتي وٝ ٘مؾ خٛدؿبٖ يب آٔٛصؿي وٝ ديذٜ ا٘ذ، اص وؼت ٘تبيذ خالق احؼبع سهبيت وٙٙذ حتي 

دس ٘يُ ثٝ ايٗ ٘تبيذ غيش ٔؼتميٓ ثبؿذ. ٔذيشيت يه تخلق اػت وٝ ٔٛفميت دس آٖ ثٝ ٔٛفك 

  وشدٖ ديٍشاٖ ثؼتٍي داسد.

ِزا چٙب٘چٝ ؿشايي سا تذاثيش ايزبد ٚهْ ٔـٛرـٛد فـٔـبِيـت ٞـب ػـبصٔـبٖ ٚ ٔـذيـشيـت ٔٔٙي 

يشاٖ ػبصٔبٖ ٞب اػت ، وٝ ثشخي اص ٟٔٓ وٙيٓ ، ايزبد ٚهْ ٔٛرٛد فٔبِيت وبسوٙبٖ ثشٟٓذٜ ٔذ

 . تشيٗ ٔلبديك آٖ سا اؿبسٜ ٔي ٕ٘بييٓ

صيشا ايزبد  .وٕه ثٝ تغييش ٚ تحَٛ اسصؽ ٞـب ٚ ٞٙزبسٞبي ٘بٔٙبػت ٚ ٘بٔؼبٓذ دس وبس ٚ تِٛيذ * 

فشكت وبس ٚ تالؽ ٘ـيبصٔٙذ اكالح ٔمشسات ، ٍ٘شؽ ٞب ٚ ٔحذٚديت ٞبي دػت ٚ پب ٌيش وٝ 

 . ٟٓذٜ آٖ ثشٔي آيٙذ هشٚسي اػتٔذيشاٖ خالق اص 

سيـؼـه پـزيـشي ٚ تـحـٕـُ اثـٟـبْ . آٖ ٞـب اص ؿـىـؼـت خـٛسدٖ ٘ـٕـي تـشػـٙـذ ٚ ثـب  * 

لـجـَٛ يـه خـٌـش ثـٝ د٘ـجـبَ ثـبص وـشدٖ فـوـبي وـبس ٚ سلـبثـت رـذيـذ ٔـي سٚ٘ـذ. يـٔٙي 

 . لجَٛ اثٟبٔي وٝ پيؾ ثيٙي پزيش ٘يؼت

اص خالليت خٛد ٚ ديٍشاٖ . ٔذيشاٖ خالق ٚ وبسآفشيٗ اص ايٗ ٚيظٌي دس خٛد اػـتـفـبدٜ دسػـت  * 

 .ٚ وبسوٙبٖ ثٝ ٘حٛ دسػت ٚ ٔٙبػت اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ

ٞـٕـبٞـٙـً ثـب ؿـشايـي ٚ ٚالـٔـيت ٞب. ٔذيشاٖ خالق ٚ وبس آفشيٗ ثب تٛرٝ ثٝ ػشٔبيٝ ،  * 

 .ٚ ٚالٔيت ٞبي وبس الذاْ ٔي وٙٙذٔـٙـبثْ ا٘ؼب٘ي ، تزشثٝ ٚ ؿٛاٞذ ّٕٓي ِٚي ٕٞبًٞٙ ثب ؿشايي 

تـٛرـٝ ثـٝ آيـٙـذٜ ٚ ؿـىـبس فـشكت ٞبي ًاليي . ٔذيشاٖ خالق ٚ وبسآفشيٗ ثٝ آيٙذٜ تٛرٝ  * 

داس٘ذ ٚ خٛد ٚ وبسوٙبٖ سا ثٝ ؿىبس فشكت ٞبي ًاليي تشغيت ٔي وٙٙذ. آٟ٘ب دس ثٝ ٘ـتـيـزـٝ 

حُٕ فشاٚا٘ي داس٘ذ ٚ ثب ٓاللٝ ثٝ پي سػـب٘ـذٖ فـشكـت ٞـب ٚ ًـشح ٞـبي اثـتـىـبسي حـٛكـّٝ ٚ ت

 .ٌيشي آٟ٘ب ٔي پشداص٘ذ

@
zm

ne
kh

ed
matf

arh
an

gia
n



تـلـٕـيـٓ ٌـيـش٘ـذٌبٖ ٔؼتمُ . ٔذيشاٖ خالق ٚ وبسآفشيٗ خٛد تلٕيٓ ٌيش٘ذٜ ٞؼتٙذ ٚ  * 

وـٕـتـش تـحـت تـبءحـيـش اِمبئبت ديٍشاٖ =تلٕيٓ ػبصاٖ >ا٘ذ. آٖ ٞب ٔتىي ثٝ ٘فغ ٚ داساي 

=٘ٝ ٔؼتجذ> ثٝ ٓجبست ديٍش اسادٜ لٛي اص آ٘بٖ ؿخليتي  سٚحـيـٝ اي وـبٔـالً ٔـؼـتـمُ ٞؼتٙذ

ٔي ػـبصد وـٝ ٔـي تـٛا٘ـٙـذ دس ثشاثش ٘بٔاليٕبت ٔمبٚٔت وٙٙذ. آغبص تلٕيٕبت ٕٞشاٜ ثب سيؼه ٚ 

 . پـزيـشؽ ًـشح ٞـبي ٘ـٛ ٘ـيـبصٔـٙـذ اػـتـمـالَ دس ا٘ـذيـــٝ ٚ ُٕٓ اػت

خالق ٚ وبسآفشيٗ ثٝ ؿىٛفبػبصي سؿذ دٞٙذٌي ، ٓاللٝ ٔٙذي ٚ ثٟشٜ ٚسي . ٔذيشاٖ  * 

اػـتٔذادٞبي وبسوٙبٖ تٛرٝ ٔي وٙٙذ. ٔٙبػت ػبصي ّ٘ٛ وبس ثب ٓاليك ٚ تخلق وبسوٙبٖ ، 

فـشاٞـٓ آٚسدٖ فـشكت ثشاي تالؽ ٚ ا٘زبْ وبس ٔٛسد ٓاللٝ آٖ ٞب، تـٛيك آ٘بٖ ثٝ اسائٝ ًـشح ٞـبي 

 وبسي وٕه ٔي وٙٙذ.٘ـٛ ٚ لـذسدا٘ـي ثـزب ٚ وبفي اص صحٕبتـبٖ ، ثٝ افضايؾ ثبصدٜ 

 

  :ٍظـایـف هـذیزاى خالق

ٔذيشاٖ ثبيذ ثذا٘ٙذ وٝ ػبصٔبٖ آٟ٘ب ٔزٕٛٓٝ ص٘ذٜ ا٘ؼب٘ي اػت وٝ دس تـٔبُٔ ثب اثضاس ٚ تزٟيضات ٚ 

ٔٛاد ٔي ثبؿذ، آٟ٘ب ثبيذ دس رٟت اٌ٘جبق ٚ سؿذ دس ٔحيي ٚ ثـٟجٛد تٛا٘بيي يبدٌيشي خٛد ٚ ديٍش 

ا٘تخبة ٌـش ثـبؿٙذ. ٚاوٙؾ ٞبي اٌ٘جبلي سا دس پيىشٜ ٓٙبكش ا٘ؼب٘ي ػبصٔبٖ تحشيه وٙٙذٜ ٚ 

ػبصٔبٖ تمٛيت وٙٙذ تب اػتٔذاد ٚ تٛا٘بيي ٘ـٛآٚسي سا ثـٟـجـٛد دٞـٙذ. دس ايٗ كٛست ٔذيشاٖ ٔي 

افشاد خالق ٚ آٔٛصؽ آ٘بٖ ،   تٛا٘ٙذ يبدٌيشي ٘ٛآٚسي سا تشٚيذ دٞٙذ. ِزا ٔذيشاٖ رٟت پشٚسؽ 

 :ذٔٛاسد صيش سا ثبيذ أىبٖ پزيش ػبص٘

تحُٕ ٔخبًشٜ ؛ وبسوٙبٖ ثبيذ تـٛيك ؿٛ٘ذ وٝ ثذٖٚ تشع اص پيبٔذٞبي اسائٝ ٚارشاي يه ثش٘بٔٝ  * 

 .آٖ سا تزشثٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ اؿتجبٞبت سا ثٝ ٓٙٛاٖ فشكت ٞبي يبدٌيشي ثٝ ؿٕبس آٚس٘ذ

وـبٞـؾ وـٙـتـشَ ثـيـشٚ٘ـي ؛ لـٛا٘ـيـٗ ، ٔـمـشسات ٚ خـٌـٕـــي ٞـب ٚ وٙتشَ ٞبي ٔـبثٝ  * 

 .ثٝ حذالُ وبٞؾ يبثذثبيذ 
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وبٞؾ تمؼيٓ وبس؛ اص افشاى دس تمؼيٓ وبس پشٞيض ؿٛد تب ٔحذٚدٍ٘ش ٍ٘ـتٝ ٚ ٚػٔت ديذ سا  * 

 .افضايؾ دٞذ

لـجـَٛ اثـٟـبْ ؛ دس تـبءوـيـذ ثـش ؿـفبف ػبختٗ ، ٓيٙي ثٛدٖ ، ٔـخق ثٛدٖ دس فشآيٙذ  * 

 .خالليت ، پشٞيض ٌشدد تب ٔحذٚدٜ خالليت وبٞؾ ٘يبثذ

اٜ ٞبي غيش ّٕٓي ؛ اص رٛاة ٞبي غيش ّٕٓي وٝ ٕٔىٗ اػت ٘بثخشدا٘ٝ ثبؿذ، ثبيذ تحُٕ تحُٕ س * 

 .ٕ٘ٛد ؿبيذ ثشخي اص ساٜ حُ ٞب دس ٔٛالٔي ٔٙزش ثٝ خالليت ؿٛد

تـحـٕـُ تـوـبد؛ تـّٙٛ آساء ثبيذ تـٛيك ؿٛد. ٌشچٝ ٕٞبٍٞٙي ٚ تٛافك ثيٗ افشاد ٚ ٚاحذٞب  * 

 .ٕٞيـٝ ثٝ ّٕٓىشد ٔٛفك ٔٙزش ٕ٘ي ؿٛد

تٕشوض ثش ٘تبيذ تب اثضاسٞب؛ ٞذف ٞب ثبيذ ٚاهح ثبؿذ ٚ افشاد ثبيذ تـٛيك ؿٛ٘ذ وـٝ ساٜ وـبسٞـبي  * 

ٔـتـٔـذد سػـيـذٖ آ٘ـٟـب سا دس ٘ـِش ثٍيش٘ذ، تٕشوض ثش ٘تبيذ ثبٓج اسائٝ پيـٟٙبد ٚ چٙذيٗ رٛاة 

 .كحيح ثشاي ٞش ٔؼبءِٝ ٔٔيٗ ٔي ؿٛد

ذ ثٝ ًٛس افمي ، ٕٓٛدي ٚ ٔٛسّة رشيبٖ پيذا وٙذ. استـجـبًـبت ٞـٕٝ رب٘جٝ ؛ استجبًبت ثبي * 

 .رشيبٖ آصاد استجبًبت ثبسٚسي ِ٘شيبت سا آػبٖ ٔي وٙذ

ايـزبد ِ٘بْ ٔـبسوت رٛ؛ ٚلتي وٝ وبسوٙبٖ ثذا٘ٙذ دس كٛست اسائٝ ِ٘ش، ٔٛسد حٕبيت ٚ  * 

ثـٝ افـىبس ٚ تـــٛيـك ٔـذيش لشاس ٔي ٌيش٘ذ پيٛػتٝ ثٝ تفىش ٚ خالليت ٔي پشداص٘ذ أب اٌش ٔذيشاٖ 

 .ِ٘شات ٟ٘بيي آٟ٘ب ثي آتٙبيي وٙٙذ، ؿخليت ا٘ؼب٘ي افشاد سا ٔي ؿىٙٙذ ٚ اثتىبس سا ٔي خـىب٘ٙذ

ٌـؼـتـشؽ ٌـشٜٚ ٞـبي وـبس؛ دس رـّؼـٝ ٞـبي ٌـشٚٞـي ، ٔـؼـبيـُ اص رـٛا٘ـت ٔـخـتـّف  * 

 دٞٙذ. ٔـٛسد ثشسػي لشاس ٔي ٌيش٘ذ ٚ افشاد تالؽ ٔي وٙٙذ ِ٘شات وبسػبصتشي سا اسائٝ
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 :ًمص ًَآٍری هذیز

ٔذيشاٖ دس ػبصٔبٖ ٞب داساي ٘مؾ ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٞؼتٙذ وٝ يىي اص ايٗ ٘مؾ ٞب ٘مؾ ٘ٛآٚسي آ٘بٖ 

 . دس ػبصٔبٖ اػت

اص ٔـذيـش ثـٝ ٓـٙـٛاٖ ٘ـٛآٚس ا٘ـتـِـبس ٔـي سٚد وـٝ أـش تـٌـجـيـك پـزيـشي ٚ تـغـيـيـش سا 

تـغـيـيـش ٔـحـيـي، تـٔـيـيـٗ ٚ تـــخـيـق سٚ٘ـذٞبي تـؼـٟـيـُ ٘ـٕـبيـذ. ٔـذيـش ٘ـٛآٚس ثـٝ 

آٖ ، تحُٕ ٓذْ لٌٔيت ٚ سيؼه تٛرٝ داسد. كالحيت ٞبي الصْ ثب تٛرٝ ثٝ فٔبِيت ٞب ٚ ا٘تِبسات 

 ايٗ ٘مؾ ؿبُٔ ٕٞؼبصي ثب تغييش، تفىش خالق ٚ تٛا٘بيي اداسٜ تغييش اػت .

بيذ تبءويذ اكّي خٛد سا ثش تـٛا٘ـبيـي پـبيـٝ ٘ـٟبدي وشدٖ ٘ٛآٚسي ، فشٍٞٙي اػت ئٙي ٔذيشاٖ ث

افـشاد ثٍزاس٘ذ. ٚ ػبصٔبٖ سا ٘يض ثٝ چٙيٗ أشي تـٛيك ٕ٘بيٙذ. ٓالٜٚ ثش ايٗ ٔـذيـشاٖ ثـب اػـتفبدٜ اص 

تٛا٘بيي خٛد دس رٟت ػبخت دٞي ػبصٔبٖ اص پبييٗ ثٝ ثبال ٚ آتٕبد ثٝ افشاد ٔي تٛا٘ٙذ رشيبٖ 

 بٖ ايزبد ٕ٘بيٙذ.ٌّٔٛثي اص ايذٜ ٞب ٚ ًشحٟب سا دس ػبصٔ

 : خالق هذیزاىٍیژگی ّای 

ػبصٔبٖ ثٝ خٛدي خٛد خالق ٘خٛاٞذ ؿذ ٍٔش ايٙىٝ افشاد خالق ثب خلٛكيبت ٚ ٚيظٌي ٞبي خبف 

پيىشٜ آٖ ػبصٔبٖ سا تـىيُ دٞٙذ. آ٘ب٘ٙذ وٝ ثب تـىيُ ٌشٜٚ ٞبي ٔختّف، ٔزٕٛٓٝ اي سا ثٝ ٚرٛد 

حٕبيت ؿٛ٘ذ ٚ ٔذيشاٖ ثب ؿٙبخت افشاد خالق خٛاٞٙذ آٚسد وٝ تٛػي سٞجش ٚ ٔذيشي خالق، خٛة 

ٚ ثٝ وبسٌيشي آ٘بٖ دس پؼت ٞبي ٔختّف ٚ ٔٙبػت ٔي تٛا٘ٙذ صٔيٙٝ ٞبي الصْ رٟت خالليت ٚ 

٘ٛآٚسي سا دس ػبصٔبٖ ثشاي ٕٞيـٝ فشاٞٓ آٚس٘ذ. دس ايٗ ساػتب ثٝ ثشخي ٚيظٌي ٞبي افشاد خالق وٝ 

 :تٛػي كبحجِٙشاٖ ثيبٖ ؿذٜ اػت اؿبسٜ ٔي ؿٛد

تٛس٘غ، ٚيظٌي ٞبي ثؼيبسي سا ثشاي افشاد خالق لبيُ اػت وٝ اص رّٕٝ آٟ٘ب ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صيش 

 :اؿبسٜ وشد

آصسدٌي اص وبسٞبي تىشاسي، تٛاٖ فىش وشدٖ ٚ پشداختٗ ثٝ چٙذ ٔٛهّٛ دس يه صٔبٖ، ايزبد ؿشايي 

وبسٞب ثب سٚؽ غيش ٘ـبى ٚ ٓاللٝ ثٝ ٔٛهّٛ دس خٛيؾ، فشاٍ٘شي دس ا٘زبْ تىبِيف، تالؽ دس ا٘زبْ 

َٕٔٔٛ، دسن ػشيْ ٚ كحيح اص سٚاثي ثيٗ پذيذٜ ٞب، ٔؼتمُ ثٛدٖ ٚ ٍ٘شا٘ي ٘ذاؿتٗ اص ايٙىٝ 
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 .٘ؼجت ثٝ ديٍشاٖ ٔتفبٚت ثٝ ِ٘ش آيٙذ، خيبِي ثٛدٖ، اٌ٘ٔبف پزيشي، وٙزىبٚي، ٔخبًشٜ پزيشي

ثشسػي لشاس دادٜ ٚ ( ٌٔبِٔبت ا٘زبْ ؿذٜ دسثبسٜ ٚيظٌي ٞبي افشاد آفشيٙٙذٜ سا ٔٛسد 1974اػتبديٗ )

 :ثٝ ايٗ ٘تيزٝ سػيذٜ اػت وٝ افشاد آفشيٙٙذٜ داساي ٚيظٌي ٞبي صيش ٞؼتٙذ

 اٍ٘يضٜ پيـشفت ػٌح ثبال (1

 وٙزىبٚي فشاٚاٖ (2

 ٓاللٝ ٔٙذي صيبد ثٝ ِ٘ٓ ٚ تشتيت دس وبسٞب (3

 لذست اثشاص ٚرٛد ٚ خٛدوفبيي (4

 ؿخليت غيش ٔتٔبسف، غيش سػٕي ٚ وبٔشٚا (5

 وجبى دس وبسٞبپـتىبس ٚ ا٘ (6

 اػتمالَ (7

 ًشص فىش آتمبدي (8

 اٍ٘يضٜ ٞبي صيبد ٚ دا٘ؾ ٚػيْ (9

 اؿتيبق ٚ احؼبع ػشؿبسي (10

 صيجب پؼٙذي ٚ ٓاللٝ ٔٙذي ثٝ آحبس ٞٙشي (11

 لذست تأحيش ٌزاسي ثش ديٍشاٖ (12

 ٓاللٝ ي وٓ ثٝ سٚاثي ارتٕبٓي ٚ حؼبػيت صيبد ٘ؼجت ثٝ ٔؼبئُ ارتٕبٓي (13
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 : خالقکارکٌاى 

ٔـخـّج خـاللـيـت دس ػـبصٔـبٖ داساي ػـٝ هـّْ اػـت وـٝ ٔـذيـش، ػـبصٔـبٖ ٚ وـبسوـٙـبٖ آٖ 

سا تـىيُ ٔي دٞٙذ. دسثبسٜ دٚ هّْ ػبصٔبٖ ٚ ٔذيش ثٝ اختلبس ٌٔبِجي اسائٝ ؿذ. هّْ ػْٛ ايـٗ 

دس ٔـخّج سا وبسوٙبٖ خالق تـىيُ ٔي دٞٙذ وٝ ثٝ ِ٘ش ٔي سػذ ثؼيبس ٟٔٓ ٚ وّيذي اػت ٚ 

حـمـيـمـت ػـبصٔبٖ ٚ ٔذيش خالق ٕٞچٖٛ ثؼتشي ٞؼتٙذ ثشاي خالليت ٚ ٘ٛآٚسي وبسوٙبٖ وٝ 

 .ٔٙزش ثٝ ؿىٛفبيي دس ػبصٔبٖ ٔي ٌشدد

حـٕـبيـت وـبسوـٙـبٖ اص ػـيـبػت ٞبي خالق . ثٟشٜ ٚسي اص ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي ثب وبسآٔذػبصي ايٗ 

ثٝ پـتٛا٘ٝ ٚ ٕٞت وبسوٙبٖ دس  افشاد ٔٔٙب ٔي يبثذ. ٔٛفميت ػبصٔب٘ي ٞذف ٚ غبيتي اػت وٝ

حـٕـبيت اص ػيبػت ٞبي خالق يه ٔذيش أىبٖ پزيش ٔي ؿٛد ِزا ثبيذ ثٝ ٚيظٌي ٞبي صيش تٛرٝ 

 :ؿٛد

ثـٟـشٜ ٚسي وـبسوـٙـبٖ ثـب ا٘ـٍـيـضؽ آ٘بٖ استجبى وبٔالً ٔؼتميٕي داسد. ثٝ ٓجبست ديٍش،  *

ه پـتٛا٘ٝ اٍ٘يضؿي اػت ٚ ايٗ دسٌـيش ؿذٖ ثب وبس ٚ چًٙ ا٘ذاختٗ ثش ٔـىالت ، ٘يبصٔٙذ ي

ا٘تِبسي اػت وٝ ٔذيش خالق ثبيذ ثٝ دسػتي ثٝ آٖ پبػخ دٞذ ئٙي وبسٔٙذ سا ثٝ وبس ٚ تالؽ 

 .أيذٚاس ٚ تـٛيك وٙذ

ثـشٚص ا٘ـذيـــٝ ٚ سفـتـبس اثتىبسي دس وبسوٙبٖ ثب پشٚسؽ حغ ٔفيذ ثٛدٖ ، احتشاْ ثٝ  *

دس حشوبت ػبص٘ذٜ ػبصٔب٘ي ٚ تِٛيذي ، احتشاْ ؿـخـلـيت وبسي آ٘بٖ افضايؾ ٔي يبثذ. ٔـبسوت 

ثٝ ا٘ذيـٝ ٚ تالؽ آ٘بٖ ، لذسدا٘ي اص الذأبت ٔخجت ٚ ؿىٛفبػبصي اػتٔذادٞبي آ٘بٖ ٕٞٛاسٜ اص 

 خٛاػتٝ ٞبي وبسوٙبٖ خالق ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد.
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ٚيـظٌـي ٞـبي افـشاد اخالق . سٚا٘ـٙبػبٖ ػٔي داؿتٝ ا٘ذ تب ٔـخلبت افشادي وٝ داساي ػـٌـح 

ـباليـي اص خـاللـيـت ٞـؼـتـٙـذ سا ٔـــخـق وـٙـٙـذ. ))اػـتـيـفـش(( ٓٛأُ صيش سا ثشاي افشاد ث

 : خالق ثيبٖ داؿتٝ اػت

 . ػالٔت سٚا٘ي ٚ ادساوي ؛ تٛا٘بيي ايزبد تٔذاد صيبدي ايذٜ ثٝ ًٛس ػشيْ* 

 . اٌ٘ٔبف پزيشي ادسان ؛ تٛا٘بيي دػت وـيذٖ اص يه لبٓذٜ ٚ چبسچٛة رٞٙي * 

 .ثتىبس؛ تٛا٘بيي دس ايزبد ٚ اسائٝ پيـٟٙبدٞبي رذيذا * 

تشريح دادٖ پيچيذٌي ٘ؼجت ثٝ ػبدٌي ؛ تٛرٝ وشدٖ ٚ دس ِ٘ش ٌشفتٗ چبِؾ رذيذ ٔؼبئُ  *

 . پيچيذٜ

 اػـتـمـالَ ساءي ٚ داٚسي ؛ ٔـتـمـبٚت ثـٛدٖ اص ٞـٕـىـبساٖ دس اسائٝ ٘ـِشات ٚ ا٘ذيـٝ ٞبي ٘ٛ. *

داساي اػتٔذاد خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ٞؼتٙذ اٌشچٝ ثبٞٓ ٔتفبٚت دس ٞـش كـٛست ، ا٘ؼبٖ ٞب ٍٕٞي 

ا٘ـذ. أـب دس ٔـزـٕـّٛ ثـشسػـي ٔـي تـٛاٖ ٚيـظٌـي ٞـب ٚ خـلـٛكيبت افشاد خالق سا چٙيٗ 

 :ثشؿٕشد

ٓـاللـٝ اٚ ثٝ ٔؼبيُ ّٕٓي ، ٞٙشي ، فشٍٞٙي ٚ ارتٕبٓي ثيـتش ٚ دأٙٝ اًالٓبت اٚ ٚػيْ تش * 

 . اػت

 .ضآي دس ٔمبيؼٝ ثب ٔؼبيُ ٓيٙي ٚ ّٕٔٛع ، ثٟتش ٚ ٕٓيك تش ٔي ا٘ذيـذدسثبسٜ ٔؼبيُ ا٘ت *

 . ٘ؼجت ثٝ ٔؼبيُ ارتٕبٓي ٚ ػيبػي حؼبع اػت *

 . اٌ٘ٔبف پزيش ٚ ثيب٘ؾ داساي ًٙض اػت*

دٚػـت داسد دس ٔـجـبحـخـٝ ٓـمـيـذٜ خـٛد سا ثـيـبٖ وـٙـذ ِٚي اكـشاسي ثـٝ تحٕيُ ٓمبيذ *

 .خٛد ٘ذاسد
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 . اػتثؼيبس وٙزىبٚ  *

 .ثيـتش سيؼه ٔي وٙذ *

 . خٛدخٛاٜ ٘يؼت *

 .ثٝ ػش٘ٛؿت ديٍشاٖ إٞيت ٔي دٞذ *

 . اػتمالَ ًّت اػت *

 .حجبت ٓبًفي ثيـتشي داسد *

 .آتٕبد ثٝ ٘فغ خٛثي داسد ٚ دس ٔمبثُ ٘بوبٔي ٞب وٕتش دِؼشد ٚ ٔبءيٛع ٔي ؿٛد *

مذ اػت وٝ دس ص٘ذٌي ٘ـؼـجـت ثٝ ص٘ذٌي خٛد ٚ ديٍشاٖ احؼبع ٔؼئِٛيت ٔي وٙذ ٚ ٔٔت *

 . سػبِتي ثٝ ٟٓذٜ اٚ ٌزاؿتٝ ؿذٜ اػت

 دس فىش ٚ ُٕٓ اص اكبِت ٚ ٘ٛآٚسي ثيـتشي ثشخٛسداس اػت .*
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 : اّویت خاللیت ٍ ًَآٍری در ساسهاى

 ساسهاى خالق

اص آ٘ـزـبيي وٝ ػبصٔبٖ ٞب دس ٔٔشم تغييشات ، تحٛالت ٚ پيـشفت ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٔحيي داخـّي ٚ 

ٔـحـيٌٟبي ثيشٚ٘ي ٞؼتٙذ. ٚ ثشاي ايٙىٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ ٞذف ٞبي خٛد دػت پيذا وٙٙذ ثـٝ ٘ـبچـبس 

ٔـي ثـبيؼت ػبصٌبسي ، اٌ٘جبق ٚ اٌ٘ٔبف پزيشي ٌٔٙمي ، ٓبلال٘ٝ ٚ دا٘بيي ٔـحـٛس سا ثـب ٔـلبديك 

بيـٙـذ. ٚ ٚالٔيت ٞبي ّٕٓي ٚ ّٕٓي ـ ٘ٝ رٞٙي ـ سا ثٝ ًٛس ػٙزيذٜ دس ػبصٔبٖ ٓـٕـّيـبتـي ٘ـٕـ

ٓالٜٚ ثش ايٗ ػجه ص٘ذٌي ، ا٘تِبسات ، تغييشات ارتٕبٓي ٚ دٟٞب ٔؤ ِفـٝ ديـٍـش دس دسٖٚ 

ػـبصٔـبٖ دخـبِت داس٘ـذ وٝ ثي تٛرٟي ٘ؼجت ثٝ آٟ٘ب ػبصٔبٖ سا اص ثمبء ٚ پٛيبيي ٚ ٔٛفميت دٚس 

 .ٔي ػبصد

ػبصٔبٖ ٚ  ػـبصٔبٖ خالق ثؼتش ػيبػت ٞبي خاللب٘ٝ . خالليت ، ٘ٛآٚسي ٚ ؿىٛفبيي دس ٞش

ٔـحـيـٌـي وـٝ افـشاد دس آٖ فـٔـبِيـت داس٘ـذ، صٔـب٘ـي ٔـحـمـك ٔـي ؿـٛد وـٝ صٔـيٙٝ ٚ 

ؿشايي الالـُ ثـٝ ًـٛس ٘ـؼـجـي ثـشاي افـشاد فـشاٞـٓ ؿـٛد. ثـشخـي اص صٔـيـٙـٝ ٞـب ٔـي تـٛا٘ـذ 

بٖ ، حزف يب ؿبُٔ ٔحيي ػبصٔب٘ي ، ػبختبس ٚ چيٙؾ ، استجبى ٕٓٛدي ، افمي ٚ ٔٛسّة دس ػبصٔ

وـبٞـؾ ٔـٛا٘ـْ خـاللـيـت ٚ ٘ـٛآٚسي ، ايـزـبد ساٞـٟـبي تـشغـيـت ٚ تـؼـٟـيـُ خالليت ٚ 

٘ٛآٚسي دس ػبصٔبٖ ، ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ ايزبد ؿشايي الصْ ٚ دس ثشخي ٔٛاسد وـبفـي ثـشاي خـاللـيـت 

ػبصٔبٖ ٚ  ٚ ٘ـٛآٚسي دس ػـبصٔبٖ ٟٔٓ ٚ حيبتي اػت . ٚ ٔشاد اص ؿشايي ٚهْ ٔٛرٛدي اػت وٝ

ٔذيش ايزبد ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. فوبي تحشيه وٙٙذٜ خالليت ، ٘مؾ پٛيب ٚ وبسآٔذ ٔذيش، ايزبد اٍ٘يضٜ ٞبي 

دسٚ٘ي ٚ ثيشٚ٘ي ، تٟيٝ اثضاسٞبي فىشي ٚ ّٕٓي ٚ ٔب٘ٙذ آٖ ٍٕٞي ٔي تٛا٘ٙذ ؿشايي ٔٙبػت ثشاي 

 .خالليت ٚ ٘ٛآٚسي سا دس ػبصٔبٖ ايزبد ٕ٘بيٙذ

ٚ ثؼتشي اػبػي ثشاي ػيبػت ٞبي خاللب٘ٝ ٔذيش ٚ تالؽ ٞبي ػـبصٔـبٖ خـالق سا ثبيذ ٔحيي 

( ٔٔتمذ اػت وٝ دس ٔحيٌٟبي فميش اص حيج 1990اثتىبس وبسوٙبٖ تٔجيش ٕ٘ٛد. ))سيىبدص(( )

خـاللـيـت ، تـٕـبيـُ ثـٝ سيـؼـه ، ثـشٚص تـفـىـش ا٘ـتـمـبدي ٚ ٔـيـُ ثٝ تغييش، وبٞؾ لبثُ 

ِت سا ثبيذ ٕٓذتبً دس سفتبسٞبي وّيـٝ اي ٚ ّٕٔٛ اص تٛرٟي ٔي يبثذ. ّٓت پذيذ آٔذٖ ايٗ حب
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ٔحذٚديت ٞب، اسصيبثي ٞبي ٘بوبْ وٙٙذٜ ، ٚ ٔٛد ٔحبفِٝ وبسي ، ٔمشسات دػت ٚ پبٌيش، ٘ب أٙي 

ؿغّي ، اثٟبْ دس اٞذاف ٚ ثي تٛرٟي ثٝ افشاد خالق دس ػـبصٔـبٖ رـؼـتـزـٛ وـشد. ثـشٓـىـغ 

ليت دس آٖ ٞب ٔٛسد الجبَ ٚالْ ٔي ؿٛد ثؼتشي دسٔـحـيـٌـٟـبي ػـبصٔـب٘ـي وـٝ سٚح خال

 ٔٙبػت ثشاي حشوبت اثتىبسي فشاٞٓ ٔي ٌشدد.

 :ٍیژگی ّای ساسهاى خالق ٍ ًَآٍر

ٚ خـلـٛكـيـبت ٔـفـٟـٛٔي ٚ ّٕٓي آ٘بٖ  ػبصٔبٖ ٞبي خالق ٚ ٘ٛآٚس سا ٔي تٛاٖ اص ٚيظٌي ٞب 

دسػتي لبدس ٘خٛاٞٙذ ثٛد اص ؿٙبخت ٚ ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ ايٗ ٚيظٌي ٞب ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٔـذيـشاٖ ثٝ 

خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس سػيذٖ ثٝ اٞذاف ػبصٔب٘ي ثـٟـشٜ ٔٙذ ؿٛ٘ذ. ثشخي اص ٟٔٓ تشيٗ ٚيظٌي ٞبي 

 : ػبصٔبٖ ٞبي خالق ٚ ٘ٛآٚس سا ٔشٚس ٔي ٕ٘بييٓ

ػـبخـتـبس ٔـتـٙـبػـت ثـب اٞـذاف ؛ يـىـي اص ٔـٟـٓ تـشيـٗ ٓـٛأـُ تـؼٟيُ ٚ تمٛيت  -

دس ػبصٔبٖ ػبختبس ٔٙبػت ٚ تـىيالت ٔتٙبػت ثـب اٞـذاف اػـت تٛاٖ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي 

. اٌـش ػبختبسٞبي ػبصٔب٘ي سا ثٝ دٚ ّ٘ٛ ٔبؿيٙي ٚ صيؼتي تمؼيٓ وٙيٓ ، ػـبخـتـبس 

صيـؼـتـي يـباسٌـب٘ـيـه ػـبختبس ٔٙبػت خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس ػبصٔبٖ اػت . ػبختبس 

ـت ٞـٕـبٞـًٙ ؿذٜ ، أىبٖ صيـؼـتـي ثـب ؿـشايـي ٔـتـحـَٛ ٔـحـيـٌـي ثـٝ ػـشٓ

اٌ٘ٔبف ٚ آصادي ٓـٕـُ سا ثشاي آوبء فشاٞٓ آٚسدٜ ٚ ثؼتش ٔٙبػجي سا ثشاي سؿذ خالليت ٚ 

٘ٛآٚسي آٔبدٜ ٔي ػـبصد. ايـٗ ػـبخـتـبس ٚارـذ ٚيـظٌـي ٞبيي اص لجيُ استجبًبت ٔٛاصي ، 

التش( تٟٔذ ثٝ ا٘زبْ أٛس دس ػٌٛح ٔشثًٛٝ )ٓذْ احبِٝ أٛس ثشاي تلٕيٓ ٌيشي ثٝ سدٜ ثب

اٞذاف ُٚيفٝ اي ، ٞـٓ ػـٌـح ثـٛدٖ ٞـشْ ػـبصٔـب٘ـي ، سٚاثـي ٘ضديه ؿغّي ٚ 

 تخللي ، ٕٞىبسي ٚ ٕٞشاٞي پشػّٙي اػت .

ٞـٕـچـٙـيـٗ ، ػـبصٔـبٖ ٞـبي ثضسي ثٝ ًٛس فضايٙذٜ اي ػٔي ثش ايٗ داس٘ذ وٝ ثٝ   -

دس رٟت ٞش چٝ اٌ٘ٔبف پـزيشي ػبختبسي ػبصٔبٖ ٞبي وٛچه دػت يبثٙذ. ئٙي آٟ٘ب 

ثيـتش اسٌب٘يه وـشدٖ ٓـٕـّيـبت ثـب تـبءويذ لٛي ثش استجبًبت افمي ٚ تيٓ ٞب ٚ ٘يشٚي وبس 

داساي ُٚبيف ٔـتـمـبًـْ تالؽ ٔي وٙٙذ. ػبصٔبٖ ٞبي ٘ٛآٚس ثشاي ايزبد ٚاحذٞبي 
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وٛچه تش ثؼيبس تزذيذ ػـبصٔـبٖ ٔـي وـٙـٙـذ تـب ثٝ تيٓ ٞبي خالق أىبٖ ُٕٓ ثذٞٙذ 

 ٙي سا دس پشٚطٜ ٞبي رذيذ تـٛيك ٔي وٙٙذ.ٚ وبسآفشي

فشًٞٙ ٚ اػتشاتظي ػبصٔبٖ ؛ ػبصٔبٖ ٞبي ٘ٛآٚس ثشاي حٕبيت اص خالليت ٚ وبسآفشيٙي ثـؼـيـذ   -

ٔـي ؿـٛ٘ـذ ٚ ٔـذيـشا٘ـــبٖ ٘مؾ ٞبي فٔبِي دس ٞذايت فشآيٙذِ ٘ٛآٚسي ثٝ ٟٓذٜ ٔي ٌيش٘ذ. دس 

ي كٙفي ، ٘ٛآٚسي سا حٕبيت ٔـي وٙذ. اػتشاتظي ػبصٔبٖ ٞبي فٛق أِبدٜ ٘ٛآٚس، فشًٞٙ ٚ اػتشاتظ

ٞبي ػبصٔبٖ ، ثليشت ٚ اسصؽ ٞبي ٔذيشيت اسؿذ ٚ چبسچٛة خي ٔـي ٞـب ٚ ا٘تِبسات ثش سٚحيٝ 

٘ٛآٚسي تبءويذ ٔي ٚسصد. أب حتي ثب ٚرٛد چٙيٗ رٟت ٌيشي ٞبيي ؿـىـؼـت پـزيـشفـتـٝ ٔـي 

يذ اكّي دس ايٗ رب ثشاي ٔذيشاٖ ايٗ اػت ؿـٛد ٚ ػـبصٔـبٖ ثـٝ سيـؼـه پـزيـشي تٕبيُ داسد. وّ

وٝ رّٛ ٌشيض اص سيؼه سا اص ٔيبٖ ثـشداس٘ـذ ٚ آٖ سا ثـب يه ّ٘ٛ فشًٞٙ ػبصٔب٘ي ربيٍضيٗ وٙٙذ وٝ 

 .٘ٛآٚسي سا ا٘تِبس داسد ٚ ؿىؼت سا ٔي پزيشد

تـبءٔـيـٗ ٘ـيـشٚي ا٘ـؼـب٘ـي ٔـتـفـبٚت ؛ ػـبصٔـبٖ ٞـب ثـشاي ٔـٛفـك ؿـذٖ دس تـٕـبْ   -

ٔـشاحُ فشآيٙذ ٘ٛآٚسي ثٝ آدْ ٞبي ٔتفبٚتي ٘يبصٔٙذ٘ذ، اص رّٕٝ پذيذآٚس٘ذٌبٖ ا٘ذيـٝ وٝ ثيٙؾ ٚ 

ديذٌبٜ ٞبي ٘ٛ ثٝ ٚرٛد ٔي آٚس٘ذ، داس٘ذٌبٖ اًالٓبت وٝ ثب ٔٙبثْ دا٘ؾ ٔشثٛى ٞؼتٙذ،لٟشٔب٘بٖ 

٘ـزـبْ ٔحلَٛ وٝ ًشفذاس اتخبر ؿيٜٛ ٞبي رذيذ ٞؼتٙذ، ٔذيشاٖ پشٚطٜ وٝ ُٚبيف فـٙـي الصْ سا ا

ٔـي دٞـٙـذ تـب يـه پشٚطٜ ٘ٛآٚسي سا دس ٔؼيش كحيح خٛد ٍ٘بٜ داس٘ذ ٚ سٞجشا٘ي وٝ فٔبال٘ٝ 

 .ديٍشاٖ سا تـٛيك ، حٕبيت ٚ ٞذايت ٔي وٙٙذ تب ٘ٛآٚسي سا پي ٌيشي وٙٙذ

حـٕـبيـت ٔذيشاٖ ٓبِي ؛ ػبصٔبٖ ٞبي داساي ٘ٛآٚسي ثبال، ٔذيشيت ٓبِي اص ٘ٛآٚسي حٕبيت ٔـي   -

٘ـٟـب فـشآيـٙـذ ٘ـٛآٚسي سا دسن ٔـي وـٙـٙـذ، ا٘ـتـمـبدات ٚ اخـتـالف ٓـمـيـذٜ سا وـٙـٙـذ. آ

تـحـٕـُ ٔـي وـٙـٙـذ ٚ تـٕبْ لذْ ٞبي ٕٔىٗ سا ثشاي حفَ رشيبٖ ٘ٛآٚسي ٚ سفْ ٔٛاْ٘ ٔٛفميت 

ثـشٔـي داس٘ـذ. وـّيذ اكّي ثٝ ٚرٛد آٚسدٖ ٚ صٔيٙٝ ثشاي افشاد ثبِمٜٛ خالق ثٝ ِٔٙٛس ٓـٕـُ 

ٔبوغ ديشي (( ٔي ٌٛيذ: اٌش ٔي خٛاٞيذ ))  ثـب تـٕـبْ تـٛا٘ـبٖ اػت . ثش ايٗ اػبعوـشدٖ 

ثٟتشيٗ چيضٞب دس ص٘ذٌي ؿشوت =ػبصٔبٖ > سٚي دٞذ ثبيذ ساٟٞبيي سا ثيبثيذ تب آدْ ٞبي غيش ٓبدي 

 سا تحُٕ وٙيذ.
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سلـبثـت وـبٔـُ  ٓـالٜٚ ثـش ايـٙـٟـب ٚيـظٌـي ٞـبي ديـٍـش ػـبصٔـبٖ ٞـبي خـالق ٓـجـبستـٙـذ اص؛

ٚ فـــشدٜ ، فـشٞـٙـً ٔـشدْ ثـٝ ٘حٛي وٝ اتالف ٚلت سا ٌٙبٜ ثذا٘ٙذ، دػتشػي ثٝ ٔذيشاٖ ، 

ًٛسي وٝ ثتٛاٖ افىبس ٚ ِ٘شات ديٍشاٖ ثٝ ًٛس ٔؼتميٓ ٚ ثذٖٚ ٚاػٌٝ تٛػي ٔـذيش دسيبفت ؿٛد، 

ٞبي ػبصٔبٖ سؿذ وٙٙذ، احتشاْ ثٝ افشاد ثٝ ٘حٛي وٝ افشاد ثبٚس وٙٙذ وٝ ٔي تٛا٘ٙذ ٍٕٞبْ ثـب ٘ـيبص

اسائٝ خذٔبت ٔشدٔي رٟت سفْ ٘يبصٔٙذي ٞبي ٔشدْ ٚ سهبيت آ٘ـبٖ ، تـخـلـق ، ثـبٓـج فـشاٞٓ 

وشدٖ ربيٍبٜ ٔٙبػت ٌشدؽ ؿغّي ؿذٜ ، وبس ٌشٚٞي ، ساثـٌـٝ وـبسوـٙـبٖ ثـب ػـبصٔـبٖ ثـبٓـج 

ص ٓـبٔـُ يـب ٓـٛأـُ ثـشخـٛسداسي آ٘ـبٖ اص أـٙـيـت ؿـغـّي اػـت ٚ اػـتـمـجـبَ ٔـذيـشاٖ ا

تـغـيـيـش ٚ پـزيـشفـتـٗ آ٘ـبٖ ٘ـٝ ٔـمـبٚٔـت وـشدٖ دس لجبَ آ٘بٖ ٍٕٞي ٚيظٌي ٞبيي ٞؼتٙذ وٝ 

 ثشاي ػبصٔبٖ ٞبي خالق ثشٔي ؿٕش٘ذ.

ٔـٛا٘ـْ فـشدي ٚ ػـبصٔـب٘ـي دس ٘ـٛآٚسي . خـاللـيـت ٚ ٘ـٛآٚسي ٔـخـُ ٞـش پذيذٜ اي ديٍش داساي 

بٖ ٔي ثبيؼت آٟ٘ب سا ؿٙبػبيي ٕ٘ٛدٜ ٚ دسكذد سفْ آٖ ثبؿٙذ تب رشيبٖ ٔٛا٘ٔي اػت وٝ فشد ٚ ػبصٔ

ٔؼتٕش ٚ فشاٌيش خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس افىبس ٚ آـٕـبَ فـشدي ٚ ػبصٔب٘ي ثشٚص ٚ ُٟٛس يبثذ. ثش ايٗ 

ٔٛاْ٘ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي سا ٔي تٛاٖ دس ٔحذٚدٜ فشد ٚ ػبصٔبٖ ثٝ كٛست ٔزضا ٔٛسد اؿبسٜ   اػبع 

 .لشاس داد
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ػـبصٔـبٖ ٞـب ثـب ٔـحـيـي ثـيـشٚ٘ـي ٚ داخـّي خـٛد ثـٝ ًـٛس ٔـؼـتـٕـش تٔبُٔ داؿتٝ ٚ  -

تبءحيشپزيش ٚ تبءحيشٌزاس٘ذ. ٚ تغييشات ٔتٔذد، ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ پيچيذٜ اي وـٝ دس ٔـحـيـي 

ثـيـشٚ٘ـي ٚرـٛد داسد وـٝ ػبصٔبٖ ٞب ٕ٘ي تٛا٘ٙذ ٘ؼجت ثٝ آٟ٘ب ثي تفبٚت ثـبؿـٙـذ. دس 

ـفبٚتي ٚ تذاْٚ سفتبسٞبي تىشاسي دس ٔحيي ثؼتٝ ، ايٗ ّ٘ٛ ػـبصٔـبٖ ٞـب سٚ كـٛست ثـي ت

ثـٝ ٘ـبثـٛدي ثٛدٜ ٚ لبدس ثٝ حفَ ٚهْ ٔٛرٛد ٘يؼتٙذ. ِزا تذاْٚ ٚ ثمبء ػبصٔبٖ ٞب ٚ تحمك 

اٞذاف آٟ٘ب ٔي ًّجذ وٝ ٟ٘وت خالليت ٚ ٘ٛآٚسي سا دس اسوبٖ ػبصٔبٖ وٝ ٞـٕـب٘ب وبسوٙبٖ 

ٔب٘ي اػت پيؾ ثيٙي ٚ فشآيٙذ آٖ سا تشػيٓ ٚ ثٝ كٛست ٔؼتٕش ٚ ، ٔذيشاٖ ٚ ػبختبس ػبص

 .فشاٌيش ٌٔشح ػبص٘ذ تب اص ػمٛى ٚ ٘بثٛدي دس أبٖ ثبؿٙذ

اٌ٘ٔبف پزيشي ٌٔٙمي ػبصٔبٖ ٞب دس لجبَ تغييشات ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ پيـشفت ٞبي تىِٙٛٛطي ، ٔـٛرـت 

ٚ تلٕيٕبت خـٛد سا ٔـي ؿـٛد وـٝ ػبصٔبٖ ثٝ سٚص ثٛدٜ ٚ ػيبػت ٞب، سٚؽ ٞب، ثش٘بٔٝ ٞب 

ٚالـٔـيـبت تـٙـِـيـٓ ٘ـٕـٛدٜ ٚ دس كٛست ٘يبص تغييشات الصْ سا ايزبد ٚ اؿـىـبالت سا   ثـشاػـبع 

ٔـشتـفـْ ٚ ثـش٘ـبٔـٝ ٞـبي پـيـشفت خٛد سا تشػيٓ ٕ٘بيٙذ. دس چٙيٗ كٛستي ػبصٔبٖ ، ثٝ ثمبء ٚ 

 .ذحيبت خٛد ٔي تٛا٘ٙذ ادأٝ دٞٙذ ٚ ثٝ اٞذاف ٔٛسد ِ٘ش دػت يبثٙ

ثـٟـجٛد ٚ ٘ٛآٚسي ٔؼتٕش ٚ فشاٌيش دس ٚالْ ٘ٛٓي وٙذ ٚ وبٚ ِٔٙٓ ثشاي يبفتٗ ؿيٜٛ ٞب ٚ پـبػـخ 

ٞـبي ٘ٛ ثٝ فـبسٞب ٚ تغييش ٚ تحٛالت ٔحيٌي اػت چشا وٝ دس ٔحيٌٟبي پيچيذٜ ٚ ٔـتحَٛ 

دس  أشٚصي ديٍش ٚاوٙؾ ٞبي تىشاسي ثشاي سٚيبسٚيي ثب ايٗ تغييشات وبسآٔذ ٘جٛدٜ ٚ دائٕـبً ثـبيذ

رؼتزٛي ساٟٞبي رذيذ ثشاي ٚاوٙؾ دس ثشاثش ٔحيي ثشآٔذ. ثٝ ٓجبستي آٖ دػـتـٝ اص ػـبصٔـبٖ 

ٞـب ٚ ػـيـؼـتـٓ ٞـبيـي دس ٔـحـيـي پـيـچـيـذٜ ٚ پشتحَٛ ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ ثمبء خٛد ادأٝ دٞٙذ 

وٝ ثٝ ًٛس ٔؼتٕش لبدس ثبؿٙذ ايذٜ ٞب ٚ ًشح ٞـبي رـذيـذي سا وـٝ الصٔـٝ ٔـمـبثـّٝ ثـب 

 فـــبسٞـب ٚ تـحـٛالت ٔـحـيـٌي اػت ، ايزبد ٚ ٔٙتـش ٕ٘بيٙذ.
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آ٘ـچـٝ أـشٚص ثـيـــتـش اص ٌزؿتٝ ثش ػبصٔبٖ ٞب آؿىبس ٌـتٝ اػت ، هشٚست پيؾ ثيٙي 

ساٞـٟـبيـي اػـت ثـٝ رـٟـت سفـْ ٘ـيـبصٞـبيـي وـٝ ٔـٕـىـٗ اػـت دس آيـٙـذٜ ثـٝ د٘ـجـبَ 

ٞش ػبصٔب٘ي يب ثبيذ اص پيؾ ، خٛد سا ثشاي چٙيٗ تغييشاتي تـغـيـيشات احتٕبِي پذيذاس ؿٛد، وٝ 

 آٔبدٜ ػبصد يب ايٙىٝ خٌش ٔٛارٟٝ ثب ٚهٔيت ثحشاٖ ٚالٔي سا ثپزيشد.

ثـٙـبثـشايـٗ چـٙـب٘ـچـٝ خـاللـيـت ٚ ٘ـٛآٚسي ثـٝ كـٛست ٞـٕـٝ رـب٘ـجـٝ ٚ وـبٔـُ دس ا٘ـذيــٝ 

بيي اػتٔذادٞب افشاد، ٔٛفميت ٞبي فشدي ٚ ُٕٓ ٔذ ِ٘ش لشاس ٌيشد ٔي تٛا٘ذ ٔٛرجبت سؿذ ٚ ؿىٛف

، ؿغّي ٚ ارتٕبٓي ، افضايؾ وٕيت ٚ ويفيت دس تِٛيذات ٚ خذٔبت ، وـبٞـؾ ٞضيٙٝ ٞب ٚ هبئبت 

ٚ اتالف ٔٙبثْ ٔبدي ٚ ا٘ؼب٘ي ، افضايؾ اٍ٘يضؽ وبسوٙبٖ ، استمبي ثٟذاؿت سٚا٘ي ٚ سهبيت ؿغّي ، 

ـٛ٘ـبٌٖٛ تحشيه ٚ تـٛيك سلبثت ٞبي ػبِٓ دس استمبي ثٟشٜ ٚسي ٚ سؿذ ٚ ثبِٙذٌي ػبصٔبٖ ٞـبي ٌ

تِٛيذ، تٛصيْ ٚ خذٔبت ، وبٞؾ ثـٛسٚوـشاػـي اداسي ٚ وـبٞـؾ پـــت ٔـيـض٘ـــيـٙـي ٚ 

 .ُٕٓ ٌشايي ٚ دٟٞب فبيذٜ ديٍش خٛاٞذ ؿذ  تـــشيـفـبت ٚ افـضايـؾ 

 

 

 :ساسهاى ّای خالق چِ ساسهاى ّایی ّستٌذ

ثبيذ ؿشايي ٚ رٛ الصْ سا فشاٞٓ ػبصد. ٞش چٙذ، خٛد فشد ٘يض دس ثشاي سؿذ اػتٔذاد خالق، ػبصٔبٖ 

سؿذ ايٗ اػتٔذاد ٘مؾ اػبػي داسد. ثٙبثشايٗ، ٞش ّ٘ٛ آٔٛصؽ خالليت دس ػبصٔبٖ ٞبي آٔٛصؿي 

 :ثبيذ ثش ٘ىبت صيش تأويذ داؿتٝ ثبؿذ

ف دس اغّت آٔٛصؿٟبي ػٙتي، فشاٌيشاٖ فمي دس ٔٔشم ٌٔبِت ٚ ٟٔبستٟبي اسائٝ ؿذٜ اص ًش -1

ّٔٔٓ يب ٔذيش لشاس ٌشفتٝ ٚ ٌٔبثك ثش٘بٔٝ اص پيؾ تٔييٗ ؿذٜ حتي دس رضئيبت ثٝ پيؾ ٔي سٚ٘ذ. دس 

آٔٛصؽ خاللب٘ٝ، فشاٌيش٘ذٜ خٛد ٘مؾ فٔبَ ايزبد وشدٜ ٚ ٔشثي )سٞجش( ثٝ رض دس وّيبت ٚ رٟت 

 .اكّي آٔٛصؽ، ٘مؾ تٔييٗ وٙٙذٜ اي ٘ذاسد
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ٔىبٖ ثبيذ ٔٛرت سؿذ ٚ تٛػٔٝ فىش ٚاٌشا ثٝ ثش٘بٔٝ ٞبي آٔٛصؿي ٚ ٔحتٛاي ٌٔبِت حتي اال -2

 .ربي تفىش ٍٕٞشا دس فشاٌيش٘ذٌبٖ ؿٛد

ؿٙبخت ٓاليك ٚ اٍ٘يضٜ ي ٓبًفي ٚ غيش ٓبًفي ٞش يه اص فشاٌيش٘ذٌبٖ ثشاي پيـجشد أش  -3

 .آٔٛصؽ اػبػي ٚ هشٚسي اػت

شدٞبي دس ٞش ٔشحّٝ ي آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ فشاٌيش٘ذٌبٖ، ٔجبحج ٚ فٖٙٛ ٌٔشح ؿذٜ ثبيذ وبسث -4

 .ّٕٔٛع ٚ ّٕٓي دس ص٘ذٌي ٚ وبس فشد داؿتٝ ثبؿذ

أيذ ثٝ آيٙذٜ ٚ ايٕبٖ ٚ آتمبد ثٝ آ٘چٝ پغ اص تالؽ ٚ اػتٕشاس ٘ليت فشاٌيش خٛاٞذ ؿذ، ثبيذ  -5

دس دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ خالليت ٔٛسد تأويذ لشاس ٌيشد تب اٍ٘يضٜ ثيـتشي ثشاي فشاٌيش٘ذٜ ثٝ ٚرٛد 

 .آيذ

ٚ ٔـمبيؼٝ آٖ ثب ٚهـٔيت فٔـّي وٕه ٔفيذي دس يبفتٗ ساٜ حُ تزؼٓ ٚهْ آيٙذٜ ٔـؼأِٝ  -6

  .ٞبي ثذيْ خٛاٞذ وشد

اكٛالً، اػتٔذادٞبي خالق دس ٔحيي ٞبي ٌّٔٛة ؿىٛفب ٚ ٔتجّٛس ٔي ؿٛ٘ذ. ثٙبثشايٗ، يىي اص 

اِضأبت ٚ سٚؽ ٞبي ٟٔٓ ٔتجّٛس وشدٖ خالليت، ثٝ ٚرٛد آٚسدٖ فوبي ٔحشن، ٔؼتٔذ ٚ ثٝ ًٛس 

ذيٗ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔؼـئٛالٖ ػـبصٔبٖ ثبيذ ثٝ ًـٛس ٔـؼتٕش آٔـبدٌي ؿٙيذٖ ا٘ذيـٝ وّي خالق اػت. ث

ٞبي ثذيْ ٚ ٘ٛ سا داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ٔـٛق ٚ تشغيت وٙٙذٜ ي وبٚؽ ثشاي يبفتٗ سٚؽ ٞبي رذيذ دس 

ا٘زبْ وبس ٚ ٘يض حٛصٜ ٞبي ٘ٛ ثبؿٙذ. دس ػبصٔبٖ ٞبي آٔٛصؿي ٓالٜٚ ثش ايٗ وٝ چٙيٗ فوبيي ثشاي 

ٖ ثبيذ ٟٔيب ثبؿذ، ّٕٔٔبٖ ٘يض ثبيذ صٔيٙٝ ي الصْ سا رٟت ايزبد فوبي ٌّٔٛة ثشاي ّٕٔٔبٖ ٚ ٔذيشا

دا٘ؾ آٔـٛصاٖ فشاٞـٓ آٚس٘ذ. ٔـّٕٔي وٝ دس چٙيٗ فوبيي فٔبِيت ٔي وٙذ ٔي تٛا٘ذ ٔحيٌي ثؼبصد 

وٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب اػتفبدٜ اص فشكتٟبي ٔٛرٛد ٚ آصادي ُٕٓ ثٝ وـف، اختشاّ ٚ ػبختٗ چيضٞبي 

داص٘ذ. ٔحيي آٔٛصؿي ثبيذ ثٝ رؼٓ ٚ سٚاٖ فشاٌيشاٖ تٛرٝ داؿتٝ ثبؿذ، تشاٚؿٟبي فىشي ٔختّف ثپش

 .آ٘بٖ سا پشٚسؽ دٞذ ٚ تٛا٘بئي ٞبي ثبِمٜٛ آ٘بٖ سا ثٝ فُٔ تجذيُ وٙذ
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( ثش ايٗ ثبٚس اػت وٝ ثٝ ٚرٛد آٚسدٖ ٔحيي خالق ٚ ٘ٛآٚس ؿبيذ ٟٔٓ تشيٗ 1986اس٘ؼت ديُ )

ٔحيي ٔٙبػت ثشاي ثشٚص  .ي اسائٝ ا٘ذيـٝ ٞبي رذيذ ٚ ثىش اػتٓبُٔ دس توٕيٗ ثمبي ػبصٔبٖ ثشا

خاللـيت ٘ٝ فمـي افشاد سا ثـشاي اثشاص تفـىش رـذيذ ٚ خـالق تشغـيت ٚ ثشا٘ـٍيختٝ ٔي وٙذ، ثّىٝ 

ػجت ٔي ؿٛد وٝ ػبصٔبٖ آػبٖ تش ثتٛا٘ذ افشادي سا وٝ داساي ايٗ ٚيظٌي اسصؿٕٙذ ٞؼتٙذ ثشي 

وٙذ. ثذيٟي اػت وٝ ا٘تخبة ٚ اػتخذاْ ّٕٔٔبٖ ٚ ٔذيشاٖ  تمٛيت وبدس تخللي خٛد ا٘تخبة

ٔٙبػت ٘يض ٔؼأِٝ اي دس خٛس تٛرٝ ٚ تٕٟيذي اػبػي ثشاي خالق وشدٖ ٔحيي آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 .اػت

اػبػبً  یکی دیگز اس ضیَُ ّای هْن ٍ پزجذتِ پزٍرش خاللیت ٍ ًَآٍری، هطَرت است.

يىي اص ٘ـب٘ٝ ٞبي سؿذ ارتٕبٓي، ؿٛسا ٚ ٔـٛست اػت ٚ ثذٖٚ تشديذ افشادي وٝ اُٞ ٔـٛست 

ٞؼتٙذ اص ٓمُ ٚ فىش ثيـتشي ثشخٛسداس٘ذ ٚ آ٘بٖ وٝ اُٞ ٔـٛست ٘يؼتٙذ اص ايٗ أتيبص ثي ثٟشٜ 

  .ا٘ذ

ُ تشثيتي اػالْ ا٘ؼبٖ سا ثٝ ؿٛسا تشغيت وشدٜ ٚ پيبٔجش اػالْ )ف( اص ٔـٛست ثٝ ٓٙٛاٖ يه اك

اػتفبدٜ وشدٜ اػت ٚ دس ػيشٜ ي آٖ حوشت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي صيجبيي ٚرٛد داسد وٝ دس رٍٟٙب ٚ ػبيش 

تأويذ ٚ ُٕٓ آٖ حوشت ثٝ ايٗ اكُ  .ٔؼبئُ ارتٕبٓي ثب يبساٖ خٛد ثٝ ٔـٛست ٔي پشداختٙذ

وٝ تشثيتي ثيـتش ثٝ خبًش رٙجٝ ي آٔٛصؿي ٚ تأحيش آٖ دس سؿذ افشاد ثٛدٜ اػت. دس ٚالْ ٞش لذس 

ٔذيشاٖ دس ػبصٔب٘ـٟبي آٔـٛصؿي اص دا٘ؾ ٚ تزشثٝ وبفي ثشخٛسداس ثبؿٙذ، ثبص ٞٓ ٔـٛست ثب ديٍشاٖ 

 افمٟبي تبصٜ اي ثشاي آ٘بٖ ٔي ٌـبيذ.
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 :حوشت ّٓي )ّ( ٔي فشٔبيٙذ 

ثٟتشيٗ ساٜ حُ ٞب ٚ كحيح تشيٗ ؿيٜٛ ٞب ثباػتفبدٜ اص ا٘ذيـٝ ٞبي افشاد ٔختّف ثٝ دػت ٔي "

 ".آيذ

 

پبتشيـيب، ٔه ٍِبٖ ٚ وشيؼتٛفُ، ثشخي اص ٚيظٌي ٞبي ِ٘بْ اػتجذاد ٌشايب٘ٝ ٚ ٔـبسوتي سا ثٝ ؿشح 

صيش ٔــخق وـشدٜ ا٘ذ، وٝ ثشاي اسصيبثي ٚهٔيت ػبصٔبٖ ٞب ٚ رٟت دٞي الذاْ ٞبيي وٝ الصْ 

 .اػت يه ػبصٔبٖ ٔـبسوت رٛ ا٘زبْ دٞيٓ ٔي تٛا٘ذ ٔفيذ ٚالْ ؿٛد

 يب٘ٝ :ٚيظٌي ِ٘بْ ٞبي اػتجذاد ٌشا 

   ٔذيشاٖ فىش ٔي وٙٙذ، وبسوٙبٖ ا٘زبْ ٔي دٞٙذ. 

 ٔمبٔبت ثبال إٓبَ ٔذيشيت ٔي وٙٙذ. 

  ا٘ؼبٖ ٞبي فشادػت إٞيت ثيـتشي داس٘ذ. ثؼيبسي اص ِ٘بْ ٞب دس خذٔت آ٘بٖ ٚ ٘يبصٞبي

 .اًالٓبتي ؿبٖ ٞؼتٙذ

 بال ثٝ دا٘ؾ يه داسايي ٟٔٓ ثشاي لذست ؿخلي ٚ دػتيبثي ثٝ آٖ اػت. آٔٛختٗ اص ٔشاتت ث

 .پبييٗ كٛست ٔيٍيشد

  

  ٔـبسوت رٛيب٘ٝٚيظٌي ِ٘بْ ٞبي  : 

  ا٘ؼبٟ٘ب ثب ٘مؾ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ دسثبسٜ ي يه چيض اص صٚايبي ٔتفبٚت فىش ٔي وٙٙذ. 

   ا٘ؼبٟ٘ب دس ٕٞٝ رب اص ٟٓذٜ ي خٛد ثشٔي آيٙذ ٚ ايٗ ثب ٚرٛد سٞجشا٘ي سػٕي اػت وٝ اص

 .بسٜ اػتفبدٜ ٔي وٙٙذِ٘بست ٔجتٙي ثش التذاس ثٝ ٓٙٛاٖ آخشيٗ ساٜ چ

  حمٛق، آتجبس ٚ حشٔت ٕٞٝ ي افشاد ٔحتشْ ٚ ٔحفٍٛ اػت. 

   فشاٌيشي ٚ ػٟيٓ ؿذٖ دس دا٘ؾ وّيذ اسصؿٟبػت ا٘ؼبٟ٘ب دس تٕبٔي رٟبت ثٝ يىذيٍش

 .آٔٛصؽ ٔي دٞٙذ

@
zm

ne
kh

ed
matf

arh
an

gia
n



 

 

 : هَاًع خاللیت ٍ ًَآٍری

دس ؿشايي ٚ ٔحيي خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ٚ اسائٝ فىش ٚ ِ٘ش رضء خلٛكيبت فٌشي ٕٞٝ افشاد اػت وٝ 

أب ٟٔٓ ايٗ اػت وٝ ايٗ  .ٌّٔٛة ثب ؿيٜٛ ٞبي ٔٙبػت لبثُ ؿىٛفب ؿذٖ ٚ تٛػٔٝ يبفتٗ اػت

خليلٝ ٚ يب حتي ٘يبص ثٝ آٖ دس ثؼيبسي ٔٛاسد اص ًشف ثٔوي ٔذيشاٖ ٔٛسد ثي تٛرٟي لشاس ٔي 

يت وٙٙذٜ آٖ ٌيشد. ثٙبثشايٗ، سفتبس ٚ ّٕٓىشد ٔذيش ٞٓ ٔي تٛا٘ذ ٔبْ٘ خالليت ٚ ٞٓ ايزبد ٚ تمٛ

 .ثبؿذ

 .ٔٛاْ٘ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي سا ٔي تٛاٖ دس ػٝ دػتٝ ثٝ ؿشح صيش ٔذ ِ٘ش لشاس داد

 ٔٛاْ٘ فشدي (1

 ( ٔٛاْ٘ ارتٕبٓي2 

 ( ٔٛاْ٘ ػبصٔب٘ي3 

 ٔٛاْ٘ فشدي خالليت: 

ٟٕٔتشيٗ ٔٛاْ٘ فشدي خالليت، داؿتٗ آتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ تشع اص ا٘تمبد ٚ ؿىؼت، 

 .ض رٞٙي اػتتٕبيُ ثٝ ٍٕٞٛ٘ي ٚ ٓذْ تٕشو

 دوتش اِىغ اع. اػجٛسٖ ثٝ ثٔوي اص ٔٛاْ٘ فشدي دس ساٜ خالليت اؿبسٜ ٔي وٙذ ٚ

ٔي ٌٛيذ: تأويذ ثش ٓبدت ٞبي پيـيٗ، دِؼش ؿذٖ، وٓ سٚيي ٚ ٓذْ تحؼيٗ ٚ 

 .تـٛيك ثٝ ٔٛلْ، ٌُ ٌِيف خالليت سا ٔي خـىب٘ذ
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 .دثٝ ًٛس وّي، ٔٛاْ٘ فشدي خالليت سا ثٝ ؿشح صيش ٔي تٛاٖ ثيبٖ وش

 ٓذْ آتٕبد ثٝ ٘فغ •

 ٔحبفِٝ وبسي •

 ٔتٟٔذ ٘جٛدٖ •

 تٕبيُ ثٝ ٕٞشٍ٘ي ٚ ٕٞؼٛيي •

 ٓذْ تٛا٘بيي دس تحُٕ اثٟبْ ٚ توبد •

 ٓذْ پيچيذٌي رٞٙي الصْ ثشاي ثشسػي ٔؼبئُ •

 ٚاثؼتٍي ٚ رٕٛد فىشي •

 ٚيظٜ ٌشي ؿذيذ ٚ ٓذْ دا٘ؾ وبفي دس ٔٛسد ّْٓٛ ٔشثٛى •

 ٓذْ اػتفبدٜ اص ًشفيٗ ٔغض •

 ٓذْ تٕشوض رٞٙي •

 ٔمبْٚ ٘جٛدٖ •

 وٕشٚيي  •

 ٓذْ اٌ٘ٔبف پزيشي •

ٔذيشاٖ ثبيذ ثذا٘ٙذ وٝ آصاد ػبختٗ تٛاٖ خالليت ٚ ثٝ وبس ٌيشي فىشٞبي ٘ٛ دس ٌشٚ پيشٚصي ثش 

 .ٔٛاْ٘ ٔزوٛس اػت؛ ٞش چٙذ پيشٚصي ثشآ٘بٖ ٔـىُ اػت ٚ احتيبد ثٝ صٔبٖ داسد

  

 :ٔٛاْ٘ ارتٕبٓي خالليت  

دػتٝ اص ٔٛا٘ٔي اػت وٝ ثٝ ًٛس ٔؼتميٓ ٔتأحش اص ٔحيي ٔٛاْ٘ ارتٕبٓي آٖ 

ارتٕبٓي اػت ٚ فشد خٛد ثٝ تٟٙبيي ٕ٘ي تٛا٘ذ ثٝ سفْ آ٘بٖ الذاْ وٙذ. ايٗ ٔٛاْ٘ 

 .ثيـتش دس ٔحيي ٞبي خب٘ٛادٌي ٚ آٔٛصؿي تزّي پيذا ٔي وٙٙذ

ّف خب٘ٛادٜ: دٚساٖ وٛدوي ٘مؾ ثؼيبس ٟٕٔي دس ؿىفتٗ ٚ ثبسٚس ؿذٖ اػتٔذادٞبي ٔخت -اِف

وٛدوبٖ ايفب ٔي وٙذ. ثٔوي ٓمبيذ تشثيتي غّي ٚ ٓذْ آٌبٞي الصْ، ؿشايي ٘بٔؼبٓذ، ثي تٛرٟي ثٝ 

پشػؾ ٞبي وٛدوبٖ ٚ ثٝ ٓمبيذ اكيُ غيش ٓبدي آ٘بٖ، اسصؽ لبيُ ٘ـذٖ ثٝ ٓمبيذ وٛوبٖ، ا٘تمبد ٚ 
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اػت وٝ ػشص٘ؾ وشدٖ ٘بثزب اص وبسٞبي آ٘بٖ ٚ لوبٚت ٘بدسػت دس دسٖٚ خب٘ٛادٜ، ثٔوي اص ٔٛاسدي 

 .ٔبْ٘ سؿذ ٚ ؿىٛفب ؿذٖ خالليت وٛدوبٖ ٔي ٌشدد

ٔحيي آٔٛصؿي: اص آ٘زبيي وٝ ِ٘بْ ٞبي آٔٛصؿي ٘مؾ اػبػي دس ؿىٛفبيي اػتٔذادٞبي ثبِمٜٛ  -ة

فشاٌيشاٖ داس٘ذ ٚ ٘بوبس آٔذ ثٛدٖ ايٗ ِ٘بْ ٞب خٛد ثضسي تشيٗ ٔبْ٘ ثشٚص خالليت ٚ ٘ٛآٚسي اػت، 

ضسٌبٖ تّٔيٓ ٚ تشثيت اكِٛي سا پيـٟٙبد وشدٜ ا٘ذ وٝ سٓبيت ثشاي رٌّٛيشي اص خبٔٛؿي خالليت، ث

آ٘بٖ دس ٔحيي ٞبي آٔٛصؿي ثٝ ًٛس ٔشتت، ٔذاْٚ ٚ ٕٞبًٞٙ وٕه خٛاٞذ وشد تب ثٝ ربي 

خبٔٛؿي، خالليت سؿذ ٚ تٛػٔٝ پيذا وٙذ. ثشاي رٌّٛيشي اص خبٔٛؿي خالليت، سٓبيت اكَٛ صيش 

 .تٛهيٝ ٔي ؿٛد

إٞيت لبيُ ؿـذ ٚ آ٘بٖ سا سإٞٙبيي وشد تب خٛدؿبٖ رٛاة ثشاي پشػؾ ٞبي وٛدوبٖ ثبيذ  –

 .پشػؾ ٞب سا ثيبثٙذ

  .ٓمبيذ اكيُ غيش ٓبدي ثبيذ ٔٛسد احتشاْ لشاس ٌيشد ٚ اسصؽ آ٘بٖ ثشاي وٛدوبٖ سٚؿٗ ٌشدد –

ثبيذ ثٝ وٛدوبٖ ٘ـبٖ داد وٝ ٓمبيذؿبٖ داساي اسصؽ اػت ٚ ٓمبيذي سا وٝ پزيشؽ آ٘بٖ دس  –

 .يشفتٙي ٞؼتٙذوالع ٕٔىٗ ثبؿذ پز

ٌبٞي اٚلبت ثذٖٚ ايٗ وٝ تٟذيذي اص رٟت ٕ٘شٜ، اسصؿيبثي ٚ يب ا٘تمبد دس وبس ثبؿذ، ثبيذ وٛدوبٖ  –

 .سا آصاد ٌزاؿت تب وبسٞبئي سا وٝ خٛدؿبٖ ٔي خٛاٞٙذ ا٘زبْ دٞٙذ

ٞشٌض ٘جبيذ لوبٚتي دس ٔٛسد سفتبس وٛدوبٖ ثذٖٚ ايٗ وٝ ُّٓ ٚ ٘تبيذ آٖ تـشيح ٌشدد، ثٝ ُٕٓ  –

 :. ٕٞچٙيٗ رٛسد اف. ّ٘ش ٔي ٌٛيذآٚسد

لجُ اص ٞش چيض ٔي تٛا٘يٓ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ثٝ داؿتٗ ا٘ذيـٝ ٞبي ثىش تـٛيك وٙيٓ؛ ا٘ذيـٝ ٞبيي  –

 .وٝ وٓ ٚ ثيؾ ثشاي خٛد آ٘بٖ ثىش اػت

٘ٛرٛا٘بٖ، ٞٛػٟب ٚ  .ثؼيبسي اص رٛا٘بٖ، ثٝ ًٛس ًجئي ٔؼتٔذ پزيشؽ ا٘ذيـٝ ٞبي تبصٜ ٞؼتٙذ –

يبق ٚ ثب آغٛؽ ثبص ٔي پزيش٘ذ. ِ٘بْ آٔٛصؿي ثبيذ تالؽ وٙذ تب ٔيُ افشاد سا ثٝ اثذاّ ُٔذٞب سا ثب اؿت

 .تمٛيت وٙذ ٚ ٍ٘شؽ ٞبي ٔحبفِٝ وبسا٘ٝ ٚ لشاسدادي سا دس آ٘بٖ آتذاَ ثخـذ
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اٌش ثخٛاٞيٓ خالليت سا پشٚسؽ دٞيٓ، ثبيذ ثيبٖ خٛدرٛؽ سا ٔخلٛكبً دس وٛدوبٖ وٛچه تش،  –

ذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا تـٛيك وٙيٓ تب دس اثشاص ِ٘شٞبي خٛد ساحت ٚ سٚاٖ تـٛيك وٙيٓ. ٕٞچٙيٗ ثبي

ثبؿٙذ. دس ؿشايي ٔؼبٚي، ٞش چٝ ِ٘شات ثيـتشي اسائٝ دٞٙذ، ٔؼبئُ ثيـتشي سا ٔي تٛا٘ٙذ حُ 

وٙٙذ. اٌش دس اثشاص ٓمبيذؿبٖ ساحت ٚ سٚاٖ ثبؿٙذ، ثب رٞٗ ثبسٚستشي ثب ٌٔبِٔبت ٚ يبفتٝ ٞبي خٛد 

 .ٛا٘ٙذ آٔٛختٝ اي خٛد سا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٚػيْ تش ثٝ وبس ٌيش٘ذٔٛارٝ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ٔي ت

يىي اص سػبِت ٞبي ٟٔٓ ِ٘بْ آٔٛصؿي ثشاٍ٘يختٗ وٙزىبٚي دا٘ؾ آٔٛص دس ٌٔبِٔبت خٛد ٚ  –

 .استجبى آٖ ثب د٘يبي اًشاف ٚي اػت

 

  ثٙبثشايٗ، ّٕٓبي تّٔيٓ ٚ تشثيت ثش ايٗ ٘ىتٝ كحٝ ٌزاؿتٝ ا٘ذ وٝ آٔٛصؽ ٔجتٙي ثش

بستش اص آٔٛصؽ ثٝ ٚػيّٝ إٓبَ لذست اػت؛ ؿبٌشدي وٝ ثب ثٝ وبس ثؼتٗ خالليت، پشث

حذاوخش ُشفيت خٛد اٍ٘يضؽ دسٚ٘ي ثشاي وبس وشدٖ پيذا ٔي وٙذ، ديٍش ٘يبصي ثٝ پبداؽ ٚ 

تٙجيٝ ٘ذاسد. پغ ػٛدٔٙذتش آٖ اػت وٝ ِ٘بْ ٞبي آٔٛصؿي ٔٛلٔيتي فشاٞٓ آٚس٘ذ تب ثب 

 .سٓبيت اكَٛ، خٛد ٔبْ٘ خالليت ٘ـٛ٘ذ

 ٔٛاْ٘ ػبصٔب٘ي خالليت  *

ٔٛاْ٘ ػبصٔب٘ي خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس اثٔبد ٔذيشيت، ػبختبس ػبصٔب٘ي، فشًٞٙ ػبصٔب٘ي ٚ 

آٔٛصؽ لبثُ ثشسػي ٚ تأُٔ اػت صيشا چٙب٘چٝ ايٗ اثٔبد ثب اٞذاف ٚ سػبِتي وٝ ػبصٔبٖ ٞبي 

 آٔٛصؿي داس٘ذ ٕٞبًٞٙ ٘جبؿٙذ، ػبصٔبٖ، خٛد ٔب٘ٔي دس ساٜ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي خٛاٞذ ثٛد. 
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 :ػبصٔب٘ي خالليت دس ٔمِٛٝ ٞبي صيش لشاس ٔي ٌيش٘ذٔٛاْ٘ 

 :دس ايٗ صٔيٙٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صيش اؿبسٜ وشد - ٔذيشيت : اِف

 ؿيٜٛ ٞبي سٞجشي •

 ثٝ وبسٌيشي سٚؽ ٞبي تـٛيك ٚ تٙجيٝ ٘بدسػت •

 ٍ٘شؽ ٔٙفي ٘ؼجت ثٝ تٛاٖ صيشدػتبٖ •

 ٓذْ تحُٕ ا٘تمبد •

 ٓذْ تحُٕ ؿىؼت •

 دٖ ٞضيٙٝ ٞبي ٘بؿي اص خالليت ٚ ٘ٛآٚسيهشس ٚ صيبٖ ٔحؼٛة ٕ٘ٛ •

 

 :دس ايٗ حٛصٜ، ٔٛاسد صيش ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔبْ٘ خالليت ٌٔشح ؿٛ٘ذ  -ػبخٙبس ػبصٔب٘ي  :ة

 استجبًبت ٔحذٚد ػبصٔب٘ي •

 پيشٚي اص ًجمٝ ثٙذي ٔـبغُ ٚ ؿشح ؿغُ حبثتچ •

 اسصيبثي ٘بدسػت ّٕٓىشد •

 ػبختبس ٔىب٘يىي ٚ اٌ٘ٔبف ٘بپزيش •

 

 

ثٝ ٓٙٛاٖ ثؼتش ٚ صٔيٙٝ اكّي ػبصٔبٖ، ٘مؾ ثؼيبس ٟٕٔي دس ثشٚص خالليت   -شًٞٙ ػبصٔب٘يف : د

 :ٚ ٘ٛآٚسي ثش ٟٓذٜ داسد. ثشخي ٔٛاْ٘ وٝ دس ايٗ صٔيٙٝ ٔي تٛا٘ٙذ ٌٔشح ؿٛ٘ذ ٓجبست اػت اص

 ٓذْ احؼبع ٔؼئِٛيت ارتٕبٓي •

 تالؽ دس رٟت حفَ ٚهْ ٔٛرٛد •

 آٚسآٖذْ ٚرٛد فوبي حٕبيت اص ٘ٛآٚسي ٚ ٘ٛ •

 تأويذ ثش اٞذاف ػبصٔب٘ي ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ وبسوٙبٖ •
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٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔمِٛٝ اي ٟٔٓ ٚ تٔييٗ وٙٙذٜ دس احش ثخـي ٚ وبسآيي ػبصٔبٖ ٞب اػت.   -آٔٛصؽ: د

 :دس ايٗ صٔيٙٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صيش وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔبْ٘ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ُٕٓ ٔي وٙٙذ اؿبسٜ وشد

 اي هٔيف ثٛدٖ آٔٛصؽ ٞبي پبيٝ •

 ٓذْ آٔٛصؽ ٞبي ٔؼتٕش دس صٔيٙٝ ٔؼبئُ وبسي ٚ يب دس كٛست ٚرٛد، خالق ٘جٛدٖ آٖ •

 

 :ًـتـایـج خـاللـیـت ٍ ًـَآٍری در سـاسهـاى 

 :دػـتـبٚسدٞب ٚ ٘تبيذ ا٘ذيـٝ ٞبي خالق ٚ ّٕٓىشد ٘ٛآٚسا٘ٝ ثبٓج ؿىٛفبيي دس ٔٛاسد ريُ ٔي ثبؿذ

 .آٖ تـٙـّٛ دس اؿتغبَ اػت يبسي ٔي سػب٘ذ خـاللـيـت ثـٝ ٘ـٛآٚسي ؿـغـّي وـٝ ٔـحـلـَٛ .1

 .خالليت ثٝ افضايؾ ثبصدٜ وبس ٚ ؿغُ وٕه ٔي وٙذ .2

 .خـاللـيـت ثـٝ پـٛيـبيـي افـشاد ٚ تـالؽ ثـيـــتـش ثـشاي وـبس ٚ ؿغُ وٕه ٔي وٙذ .3

 .خالليت هشيت آػيت پزيشي ؿغُ سا ثب ؿىبس ًشح ٞبي خٛة وبٞؾ ٔي دٞذ .4

 .يي دس پَٛ ٚ ػشٔبيٝ ثشاي وبس تبءحيش ٔي ٌزاسدخالليت ثش كشفٝ رٛ . 5

 .خـاللـيـت ٚاثـؼـتـٍـي ثـٝ ٔـــبغـُ دِٚتـي سا اص ساٜ پـشٚسؽ اػتمالَ وبسي ٔي وبٞذ . 6

 .خالليت ثٝ تٛػٔٝ ٚ ٌؼتشدٌي وبس ٚ ؿغُ دس آيٙذٜ ٔي ا٘زبٔذ .7

 .خالليت ثٝ ايزبد فشكت ٞبي ؿغّي ٔتّٙٛ ثشاي ديٍشاٖ ٔٙزش ٔي ؿٛد . 8

 .خـاللـيـت ثـٝ ايـزـبد فـوـبي سلـبثـت دس وـبس ٚ خـّك ٔـبغُ ثٟشٜ ٚس وٕه ٔي وٙذ .9

 .خالليت دس ٞش حٛصٜ وبسي ثٝ ثؼي ٚ تٛػٔٝ آٖ يبسي ٔي سػب٘ذ .10
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 .خالليت ثٝ ايزبد ٔـبغُ ِٔٛذ دس ربٔٔٝ وٕه ٔي وٙذ .11

 .ِذ( وٕه ٔي وٙذخـاللـيـت ثـٝ اكـالح ؿـىـُ وـٙـٛ٘ـي اؿـتـغـبَ )ٔـبغُ غيش ٔٛ .12

 328خالليت ثٝ ايزبد ٔـبغُ ثب ثبصدٞي اثتىبسي يبسي ٔي سػب٘ذ. .13

 .خـاللـيـت فـشكـت وـؼـت ػـٛد ثـيـــتـش سا ثـٝ افـشاد ؿبغُ آٌبء ٔي وٙذ .14

دس يـه رـٕـْ ثـٙـذي وـّي ٔـي تـٛاٖ چـٙـيـٗ ٘ـتـيـزـٝ ٌـشفـت وـٝ خـاللـيـت ٚ ٘ـٛآٚسي 

 ثشاي ربٔٔٝ داسد. حـذالـُ ػـٝ فـبيذٜ 

 ثبٓج افضايؾ سؿذ التلبدي ٔي ؿٛد 

  ،ثٟشٜ ٚسي سا ثبال ٔي ثشد 

 .ثبٓج ثٝ ٚرٛد آٔذٖ تىِٙٛٛطي ، وبال ٚ خذٔبت رذيذ ٔي ٌشدد 
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 :  ٍیژگی ّای اًذیطِ ٍ عول خاللاًِ

تـجـيـيـٗ ٚ ؿـشح اثـٔـبد ٚ ٔـجـبحج ٔشثٛى ثٝ خالليت دس ايٗ ٔختلش ٕ٘ي ٌٙزذ. أب 

آ٘چٝ ٔي تـٛا٘ـذ ٔـب سا دس ؿـٙـبخـت خـاللـيـت دس ػـبصٔـبٖ يـبسي دٞـذ، تـجـيـيـٗ 

ٚيـظٌـي ٞـبي ٓـٕـُ خاللب٘ٝ اػت . صيشا ؿٙبخت ايٗ ٚيظٌي ٞب دس تـخيق ٚ ٞذايت 

ٔذيش تبءحيش ػبص٘ذٜ داؿـتـٝ ٚ ثـبٓـج ايـفبي ٘مؾ كحيح ٔذيشاٖ دس ػبصٔبٖ ٞب ٔي 

 :ظٌي ٞب ثٝ اختلبس ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي ٌيشدؿٛد. ثشخي اص ٟٔٓ تشيٗ ايٗ ٚي

تـاسگـی ، ًـَ تـَدى ٍ اصـالت داضتِ تاضذ؛ ّز اًذیطِ ، فکز ٍ ایذُ ای کِ  .1

تذٍى سـاتـمـِ تـَدُ ٍ اس اصالت تزخَردار تاضذ، اًذیطِ ٍ ایذُ خاللاًِ است 

ا٘ذيـٝ ٞبي تـىـشاسي ، ٔـبثٝ ٚ تشويجي وٝ فمي كٛست ٚ ُبٞشؽ ٔتفبٚت ثبؿذ  .

ا٘ذيـٝ خالق ٘يؼت ثـّىـٝ ا٘ـذيـــٝ اي وـٝ ثـب حـفـَ اكـَٛ ٚ ٔـجـب٘ي ٓمّي ٚ 

ّٕٓي ػبصٌبس ثٛدٜ ٚ ثش ايٗ اكـَٛ اػـتـٛاس اػـت ا٘ـذيـــٝ خـالق ٔـي ثـبؿـذ ثـٝ 

اي يـب اثـذاّ ٚ ٘ـٛآٚسي دس ثذػت آٚسدٖ ساٜ  ٘ـحـٛي وـٝ ٔـٙـزـش ثـٝ حـُ ٔـؼـبءِٝ

 .حّي يب وـف ٔزِٟٛي وٝ ٔٙزش ثٝ تِٛيذ ّٓٓ ٚ اثضاس ٚ ٔب٘ٙذ آٖ ؿٛد

؛ ا٘ذيـٝ ٞبي خالق ، تخيّي ٚ ثي فبيذٜ ٘يؼتٙذ ثّىٝ هـٌـاسـة ٍ هـفـیذ تاضذ .2

ـذ ثب تٛرٝ ثـٝ ٔـٔـوـالت ٚ ٘ـيـبصٞـب ٚ ٔـــىـالت ، ٔـٙـــبء فـبيـذٜ ثـٛدٜ ٚ دسك

فـبيـذٜ سػـب٘ي ٞٓ لـبثـُ لـجـَٛ اػت ثٝ ٘حٛي وٝ ًيف صيبدي اص ٔـىالت يب ٘يبصٞب 

 . سا ٔي تٛا٘ذ سفْ وٙذ دس حميمت ػٌح ثٟشٜ ٚسي آٖ ثبال اػت

ا٘ذيـٝ خالق وٝ لبدس  هَجة حل یک هساءلِ یا رفع ًیاس علوی ٍ عولی گزدد؛ .3

وـٙـذ ٚ اص ثـيـٗ ساٜ حـُ اػت ثشاي ٔـــىـالت ساٜ حـُ ٞـبي ٔـخـتـّف اتـخـبر 

ٞـب، ساٜ حـّي سا وـٝ ثـيـــتـشيـٗ ٘ـمـبى ٔـخـجـت سا ثـشاي حـُ ٔـؼـبءِٝ يـب سفـْ 
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٘ـيـبصٞـبي ٓـّٕـي ٚ ٓـّٕي دس ٔٛهّٛ ٔٛسد ِ٘ش سا داسد ثب تٛرٝ ثٝ ؿـشايـي ٚ 

ي ٚ أـىـب٘ـبت ٔـٟـيـب ػـبصد ثـٝ ٘ـحـٛي وـٝ ساٜ حُ سفْ ٘يبصٞب رٞٙي ٘جٛدٜ ثّىٝ ٚالٔ

 .ٔؼتذَ ثبؿذ

؛ ا٘ذيـٝ خالق ، ا٘ذيـٝ اي اػت وٝ ثتٛا٘ذ اص حجبت ٘ؼجي دٍام داضتِ تاضذ .4

ثشخٛسداس ثـٛدٜ ٚ دس ٓـٕـُ دٚاْ داؿـتـٝ ثـبؿذ. ا٘ذيـٝ ٞبي آ٘ي ، ٔٛلتي ٚ ػٌحي 

 وٝ حتي لبدس ثٝ ٘ٛآٚسي ٚ اثذاّ ٘يؼتٙذ ا٘ذيـٝ خالق ٔحؼٛة ٕ٘ي ؿٛ٘ذ

 

 تسْیل کزد؟آهَسش ٍ  ٍ ًـَآٍری را در سـاسهـاى  چـگـًَـِ هـی تـَاى خـاللـیـت

ٞـٕبٌ٘ٛس وٝ اؿبسٜ ؿذ ٓٛأُ وّيذي ثشاي خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس ػبصٔبٖ ٔذيشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ٔـي 

ثـبؿـذ. كـبحـت ٘ـِـشاٖ ٓـٛأـُ ٔـتـٔـذدي سا ثـشاي تؼٟيُ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس ػبصٔبٖ 

 :تش ٚ ٘مؾ آفشيٗ تش ٞؼتٙذ وٝ ٓجبستٙذ اص ٌٔشح ٔي وٙٙذ وٝ اص ثيٗ آٖ ، ٓٛأّي صيشثٙبيي

ػـبخـتـبس ٚ تـــىـيـالت ػـبصٔـب٘ـي ؛ ػـبخـتـبس صيـؼـتـي يـب اسٌـب٘ـيـه ثـب ؿـشايـي  .1

ٔـتـحـَٛ ٔـحـيـٌـي ثـٝ ػـشٓـت ٞـٕـبٞـٙـً ؿـذٜ ، أـىـبٖ ا٘ـٔـٌـبف ٚ آصادي ٓـٕـُ سا 

ثب دٚسي رؼتٗ اص خلٛكيبت ػـبصٔـبٖ ٞـبي ثـشاي آـوـبء فشاٞٓ ٔي ػبصد. دس ػبختبس اسٌب٘يه 

ثٛسٚوشاتيه ٚ ليذ ٚ ثٙذٞب ٚ هٛاثي ػخت ٚ حبثت آٖ ٔحيٌي ٔٙبػت ثشاي خالليت وبسوٙبٖ 

 .ايزبد وشدٜ ٚ يىي اصٓٛأُ تؼٟيُ ٘ٛآٚسي ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد

 حـٕـبيـت ، پـتيجب٘ي ٚ تـٛيك ؛ اػتشاتظي حٕبيت اص افىبس ٘ٛ دس ػبصٔبٖ ٔٛرت ٔي ؿٛد تـب .2

ػـبصٔبٖ اص تحَٛ وبفي ثشخٛسداس ؿذٜ ٚ ثتٛا٘ذ خٛد سا ثب ٔحيي ٔتغيش خبسري ٕٞبًٞٙ ػبصد. 

تٔييٗ اٞذاف سٚؿٗ ٚ كشيح دس ٔٛسد فٔبِيت ٞبي خالق ٚ ايزبد ػيؼتٓ پبداؽ دٞي ٚ تـٛيك 

 .افشاد ٘ٛآٚس دس ايٗ صٔيٙٝ وبسػبص ٚ ٔؤ حش٘ذ
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ثش خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ثٝ چٟبس دػتٝ اص يـىـي اص ا٘ـذيـٕٙذاٖ ٔذيشيت دس صٔيٙٝ ٓٛأُ ٔؤ حش 

 :ٓٛأُ اؿبسٜ داسد وٝ ٓجبستٙذ اص

 . ثٝ وبسٌيشي ٚ رزة ٘يشٚٞبي خالق ٚ ٘ٛآٚس ثٝ ػبصٔبٖ .1

 . أىب٘بت ٔٙبػت تحميمبتي ٚ ٔبِي ثشاي وٛؿؾ ٞبي ٘ٛآٚسا٘ٝ .2

 . آصادي ُٕٓ دس ا٘زبْ فٔبِيت ٞب ٚ تالؽ ٞبي خالق .3

 333.ثـٝ وبسٌيشي ٘تبيذ حبكّٝ اص فٔبِيت ٞبي خالق ٚ دادٖ پبداؽ ٔٙبػت ثٝ افشاد خالق  .4

 ساٞىبس ّٕٓي خالليت ٚ ٘ٛآٚسي دس ػبصٔبٖ 24

ثـشاي ثـٟـشٜ ٔـٙذ ؿذٖ اص خالليت ٔٙزش ثٝ ٘ٛآٚسي ٚ دػت يبفتٗ ثٝ ؿىٛفبيي وٝ ٕٞب٘ب تـحـمـك 

ِ٘شاٖ ساٞىبسٞبي ٔتٔذدي سا ٌٔشح ػبختٝ ٞـذف ٞـبي تـشػـيـٓ ؿـذٜ ػـبصٔب٘ي اػت . كبحت 

 :ا٘ذ وٝ ثشخي اص ٟٔٓ تشيٗ آٖ ساٞىبسٞب ٓجبستٙذ اص

ايـزـبد فـوـبي خـالق ؛ فـوبي ٔحشن خالليت ثٝ ٔٔٙي ايٗ اػت وٝ ٔذيشيت ثبيذ  .1

ٕٞيـٝ آٔـبدٜ ؿـٙيذٖ ايذٜ ٞبي رذيذ اص ٞش وغ دس ػبصٔبٖ ثبؿذ. دس ٚالْ ػبصٔبٖ ثبيذ 

فىشٞب ثبؿذ ٚ تٟٙب ٔٙتِش اسائٝ ا٘ذيـٝ رذيذ ٕ٘ب٘ذ. ثشاي ايٙىٝ دس رؼتزٛي ايـٗ ٌٛ٘ٝ 

خالليت ثٝ ٚلـّٛ ثـپـيـٛ٘ـذد ثـبيذ چٙبٖ ٍ٘شؿي ٚرٛدداؿتٝ ثبؿذ تب اص پيـٟٙبدٞبيي وٝ 

ٔجتٙي ثش تـغـييش ؿشايي ٔٛرٛد٘ذ اػتمجبَ وٙذ ٚ ٔالن اكّي پيـٟٙبد دٞٙذٜ آٖ چيضي 

٘ـٝ ػـخـٗ اٚ. ِزا ٞـش فـىـشي ثـبيـذ ثـٝ اػت وٝ ٔذيش دس ٓـٕـُ ا٘ـزـبْ ٔـي دٞـذ 

ًـٛس رـذي ٔـٛسد دلـت ٚ تـحـّيـُ لـشاس ٌـيـشد ٚ دس كـٛست ثـٝ وـبس ٌـشفـتـٝ 

 .٘ـــذٖ ، دِيُ سد آٖ ثٝ دلت ثشاي پيـٟٙبد دٞٙذٜ تـشيح ٌشدد
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 دادٖ ٚلـت ثـشاي خـالليت ؛ ٔٛهٛٓبت ا٘حشافي )غيش اكّي ( ٔحيي وبس، اغّت ٔذيشاٖ ٚ  - 2

وـبسوـٙـبٖ سا اص خـالق ثـٛدٖ ثـبصٔـي داسد. ثـشخـٛسد ثـب ٔـؼـبيُ فٛسي ٚ فٛتي ٕٔىٗ اػت 

ثيـتش ٚلت سٚصا٘ٝ فشد سا ثٍيشد، اغّت ، فشكتي وٝ ثبلي ٔي ٔب٘ذ يب ا٘ذن اػت يب ٞيچ فشكتي 

 .ثشاي تفىش خالق ٕ٘ي ٔب٘ذ

ت يب ربي ٔخلٛكي سا ٕٞٝ ػبصٔبٖ ٞب اص ايٗ سٚؽ پيشٚي ٕ٘ي وٙٙذ، ػبصٔب٘ي ٕٔىٗ اػت ٚل

ثـشاي خـاللـيـت اخـتلبف ٘ذٞذ ِٚي افشاد سا ثٝ ثش٘بٔٝ سيضي دس وبس خٛد ثشاي يبفتٗ فـشكـت 

رـٟـت تـفـىـش خـالق تـــٛيـك وـٙـذ. هـٕـٗ ايـٙـىـٝ ثـٝ ٔـؼـبيـُ سٚصٜ ٔـشٜ ثـبيـذ 

ثٛدٖ فشكت دادٜ  داسد حذالُ ثٝ ثٔوي اص افشاد ػبصٔبٖ ثشاي خالق  پـشداخـت ِٚي اغـّت اسصؽ 

 .ؿٛد

ثـشلـشاسي ػيؼتٓ پيـٟٙبدات ؛ سٚؽ ٞبيي ثشاي اسائٝ پيـٟٙبدات فشاٞٓ ؿٛد. ثشاي ٔـخـبَ ،   - 3

كـٙـذٚق پيـٟٙبدات سا ٔي تٛاٖ دس ٞش ٚاحذي لشاس داد. فشْ ٞبي ٔخلٛف دسيبفت ٘ـِـشات ٚ 

مذيش٘بٔٝ ٞبيي ثشاي پـيـــٟٙبدات سا تٟيٝ ٚ دس اختيبس افشاد ٌزاؿت ٚ ربيضٜ اي ٘مذي يب ت

پيـٟٙبدات ٔفيذ ٚ ػبص٘ذٜ دس ِ٘ش ٌشفت ٚ دادٖ پبداؽ وبفي ٘يؼت ، وبسوٙبٖ ثـبيـذ آتمبد پيذا 

وٙٙذ وٝ ٔذيشيت ٚالٔبً ثٝ ايذٜ ٞبي آ٘بٖ ٘يبص داسد ٚ الصٔٝ چٙيٗ آتمبدي دس وـبسوـٙـبٖ ايـٗ 

اٌش فىشي پزيشفتٝ ٘ـذ ّٓت اػت وٝ ٔذيش ٞش پيـٟٙبدي سا ثٝ ًٛس رذي ٔٛسد ثشسػي لشاس دٞذ ٚ 

 .آٖ سا ثشاي كبحت فىش ٚ پيـٟٙبد دٞٙذٜ آٖ تٛهيح دٞذ

ايـزـبد ٚاحـذ ٔخلٛف خالليت ؛ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٚاحذ ٚلتـبٖ سا كشف يبفتٗ ايذٜ ٞبي رذيذ   - 4

 .ثـشاي اسائٝ خـذٔـبت يـب ػـبخـتـٗ ٔـحـلَٛ ٔي وٙٙذ ٚ ٌبٞي تحميك ٔحن ا٘زبْ ٔي دٞٙذ

تـحـمـيـمـبت ثـشاي پـيـشفت دا٘ؾ ، ثذٖٚ تالؽ ثشاي يبفتٗ وبسثشد فٛسي آٖ ايٗ ٌـٛ٘ـٝ 

كـٛست ٔـي ٌـيـشد. اِجـتٝ ثٔذٞب ايٗ ا٘ذيـٝ ٞبي ٔحن ٔي تٛا٘ذ رٙجٝ وبسثشدي داؿتٝ ثـبؿـذ. 

 ِٚي أـشٚصٜ تـحـمـيـمـبت وـبسثـشدي ثـيـــتـش َٕٔٔٛ ٚ ٔٛسد تٛرٝ اػت .
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 : دُ طزیك افشایص خاللیت

خالليت   ـؼٛس ))ربٖ آسؽ ٔشٞٛسٖ (( دس وتبة ٔذيشيت ٚ سفتبس ػبصٔب٘ي ، دٜ ًشيك افضايؾپـشٚف

 :سا چٙيٗ ٌٔشح ٔي ػبصد

 .ثيؾ اص يه پبػخ ))دسػت (( يب ثيؾ اص يه ))ثٟتشيٗ ساٜ (( سا رؼتزٛ وٙيذ * 

 .اص ٌٔٙمي ثٛدٖ ثيؾ اص حذ ثپشٞيضيذ. ثٍزاسيذ فىشتبٖ آصادا٘ٝ ػيش وٙذ * 

 .چبِؾ داؿتٝ ثبؿيذ. ثپشػيذ چشا؛ ثٝ ٚهْ ٔٛرٛد ساهي ٘ـٛيذ ثب لٛآذ * 

 .ػؤ اَ ))اٌش ايٗ ًٛس ؿٛد، چٝ خٛاٞذ ؿذ(( سا ٌٔشح وٙيذ * 

 .ثٍزاسيذ اثٟبْ ثٝ ؿٕب وٕه وٙذ ٚ ثٍزاسيذ ديٍشاٖ چيضٞب سا ًٛس ديٍشي ثجيٙٙذ * 

 .اص خٌب وشدٖ ٟ٘شاػيذ، ثٍزاسيذ آصٖٔٛ ٚ خٌب ساٞي ثٝ ػٛي ٔٛفميت ثبؿذ * 

 .ثـشاي تـزـشثـٝ وـشدٖ ٚ تـفـشيـح ٚلـت ثـٍزاسيذ، ثٍزاسيذ آٟ٘ب ساٞي ثشاي وـفيبت ثبؿذ* 

 .ثٝ ثيشٖٚ اص تخللتبٖ ٍ٘بٜ وٙيذ تب ػبيش ِ٘شات ٚ ديذٌبٟٞب سا دسيبثيذ * 

 .اص ٓذْ ٕٞشً٘ ؿذٖ حٕبيت وٙيذ، ثٍزاسيذ تفبٚت ٞب ٚرٛد داؿتٝ ثبؿٙذ * 

ديـٍـشاٖ ثـبٚس داؿـتـٝ ثـبؿـيـذ، ثـٍزاسيذ خالليت ثٝ خٛد ثـٝ خـاللـيـت خـٛدتـبٖ ٚ  * 

 ؿىٛفبيي ؿٕب وٕه وٙذ.
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 :دٜ ٌبْ ٚ ساٞىبس ديٍش ايزبد ػبصٔبٖ خالق سا ٔي تٛاٖ چٙيٗ تشػيٓ ٕ٘ٛد

آيـب آٔـبدٜ ٞـؼتيذ وبسوٙب٘تبٖ ثب ثيبٖ ايذٜ ٞبي خٛد ػجت آصاس ؿٕب ؿذٜ ٚ يب ٔٙـي ؿٕب ثب   - 1

 يبٖ وٙذ وٝ ِ٘شات اٚ اص ؿٕب ٞٛؿٕٙذا٘ٝ تش اػت ؟اػتذالَ ثشاي ؿٕب ث

وـبسوـٙـب٘ـتبٖ داساي لبثّيت ٞبي ٟ٘فتٝ ٚ داساي ايذٜ ٞبي فشاٚاٖ ٞؼتٙذ، دس كٛستي وٝ ثـٝ   -2

ًـٛس فـٔـبال٘ـٝ دس صٔـيـٙـٝ استمبء خالليت دس ػبصٔبٖ تالؽ ٘ىٙيذ، تٕبٔي ايذٜ ٞبيـبٖ فشأٛؽ 

 .خٛاٞٙذ ؿذ

ٕ٘بييذ؛ دس كٛستي وٝ وبسوٙبٖ آتٕبد ثٝ ٔذيشيت ؿٕب ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ، ايذٜ ايـزـبد أـٙـيـت   -3

 .ٞبي خٛد سا ٔٙتمُ ٘خٛاٞٙذ وشد

استـجـبًـبت سا تـؼـٟـيـُ وـٙـيـذ؛ ؿـشايـٌـي سا دس ػـبصٔـبٖ پـذيـذ آٚسيـذ تب استجبًبت   -4

٘يض ثب رذيت آ٘بٖ سا تـؼـٟـيـُ ؿـذٜ ٚ ايـذٜ ٞـب دس ػـبصٔـبٖ ثـٝ ٌـشدؽ دسآيـٙـذ ٚ ٔـذيـشيت 

ايذٜ ٞبي ؿغّي (( يب ))ديٛاس ))تـحٛيُ ٌشفتٝ ٚ ٔٛسد ثشسػي لشاس دٞذ ٚ ثب ايزبد ػيؼتٓ ٔذيشيت 

 . حجت ِ٘شات (( ثٝ آٖ دػت يبفت

صٔـيـٙـٝ ٔـــبسوت سا فشاٞٓ ػبصيذ؛ ؿشايٌي سا ايزبد ٕ٘بييذ وٝ افشاد دس ثيبٖ ايذٜ ٞب  - 5

 .ٔـبسوت ٕ٘بيٙذ

ص ايـذٜ ٞـبي افـشاد دس ٞـٕـٝ ٔـٛهـٛٓـبت ؛ يـمـيـٗ حـبكـُ وـٙيذ وٝ ػـٛدرـٛيـي ا - 6

تٕبٔي وبسوٙبٖ دس وّيٝ ٚاحذٞبي ػبصٔب٘ي ٔي تٛا٘ٙذ دس ػبصٔبٖ ثب دادٖ ايذٜ ٞب خٛد ٚ تٛػٔٝ آٟ٘ب 

 .ٔـبسوت ٕ٘بيٙذ

پـبداؽ دادٖ پـبداؽ دس خـٛس ؿـبءٖ ؛ اٌـش وـبسوـٙـبٖ ؿٕب ايذٜ ٞبي خٛثي اسائٝ وٙٙذ ثٝ آٟ٘ب - 7

دٞـيذ. فمي پبداؽ ٞبي ٔبدي ٘جبؿذ ثّىٝ پبداؽ ٞبي ٔٔٙٛي ، خلٛكبً ػٟيٓ وشدٖ وـبسوـٙـبٖ 

صيشا ثزبي ايـٙـىـٝ آ٘ـبٖ دس  .دس ٔـٙـبفـْ ٘ـبؿي اص ثٝ وبسٌيشي ايذٜ ٞب، ثؼيبس ٟٔٓ خٛاٞذ ثٛد

ٟ٘ب خٛاٞٙذ پـي تـخـشيـت ػـبصٔـبٖ ثـبؿـٙـذ ثـٝ د٘ـجـبَ اسائٝ ايذٜ ٞبي خٛة ٚ ّٕٓي ػبختٗ آ
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ثٛد. ٘ٝ ايٙىٝ ايذٜ ٞبي خٛة آٟ٘ب سا ثـىـبس ٘ـجـشد، ثّىٝ اص ايذٜ ٞبي آٟ٘ب ثٝ ٘بْ خٛد اػتفبدٜ وٙيذ 

 .دس ايٗ كٛست ٔذيش ثب چٙيٗ ٔٛد ػٛاسي ُٟٔش خبٔٛؿي ثش ايذٜ ٞب ٚ خالليت وبسوٙبٖ ٔي ص٘ذ

. صيشا وبسوٙبٖ خالق دس ٞـيـچ ٌـبٜ وـبسوـٙـبٖ سا ثـخـبًش ايذٜ ٞبي ٘بٔٙبػت تٙجيٝ ٘ىٙيذ  - 8

تـٕـبٔـي صٔـبٖ ٞـب داساي ايـذٜ ٞـؼـتـٙـذ. ٌـبٞي اٚلبت ثٔوي اص ايذٜ ٞبي آٟ٘ب ٘بٔٙبػت ا٘ذ ٚ 

ثـٔـوـي اٚلبت ثؼيبس ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ٞؼتٙذ ِزا ثب تٙجيٝ وشدٖ ، ٔؼخشٜ وشدٖ ٚ ثي آتٙبيي ثب افشاد 

 . خالق ايٗ ايذٜ ٞبي خٛة ٞٓ اص دػت خٛاٞذ سفت

خـيـّي ثـش سٚي تـحـمـيـمـبت ٚ تـحـّيـُ ٞـب تـىيٝ ٘ىٙيذ. اٌشچٝ آٟ٘ب دس ربي خٛد ثؼيبس   - 9

 .اسصؿٕٙذ ٞؼتٙذ. أب ثضسي تشيٗ ايذٜ ٞب ٕٔٔٛالً اص ًشيك اِٟبْ ثٝ دػت آٔذٜ ا٘ذ

خـاللـيـت يـه ػـشٔبيٝ ٌزاسي ثّٙذ ٔذت اػت . ٚ ٔٙبفْ آٖ دس وٛتبٜ ٔذت ثٝ ػبصٔبٖ   - 10

دد. اٌـش ػبصٔبٖ ؿٕب خالق ٘يؼت ، صٔبٖ ٘يبص داسد تب وبسوٙبٖ ثب سٚؽ ٞبي رذيذ ثـبص٘ـٕـي ٌـش

فىش وشدٖ آؿٙب ؿذٜ تب ٘حٜٛ سفتبس ٚ سٚؽ تِٛيذ وشدٖ آٖ تغييش وٙذ. پغ صٔب٘ي وٝ ايذٜ ٞب ثٝ 

 رشيبٖ افتذ ٚ ثٝ ٔشحّٝ ُٕٓ ثشػٙذ ٚ ايٗ ٘يبصٔٙذ صٔبٖ اػت .

 هذیزاى تایذ چِ کٌٌذ ؟ 

ٞبيي وٝ خالليت ٚ ٘ٛآٚسي اص هشٚسيبت ٚ ٓبُٔ اكّي اػت ثؼيبس ٟٔٓ ٚ  ٕٛٓٝ٘مؾ ٔذيشيت دس ٔز

تٛا٘ذ تٛا٘بيي ٚ اػتٔذاد خالليت ٚ ٘ٛآٚسي سا دس افشاد ايزبد، تشٚيذ ٚ  حؼبع اػت صيشا ٔذيشيت ٔي

 اػت  تٛا٘ذ ٔبْ٘ ايٗ أش حيبتي ؿٛد. ٞٙش ٔذيش خالق ٓجبست تـٛيك وٙذ ٚ يب سفتبس ٚ ّٕٓىشد اٚ ٔي

ٞبي خالق. ٔذيش خالق ثبيذ فوبيي ثيبفشيٙذ وٝ  خالليت ديٍشاٖ ٚ پيذا وشدٖ رٞٗ اص فبدٜاػت اص

خٛدؽ ثتٛا٘ذ خالق ثبؿذ ٚ افشاد ػبصٔبٖ سا ٞٓ ٘يض ثشاي خالليت تحشيه وٙذ ٚ ايٗ فوب، فوبيي 

وٙذ تب ٞش وؼي خٛد ٔـىُ  اػت وٝ اص وبس سٚصٔشٜ ثٝ دٚس اػت ٚ ثٝ ٘حٛي تفٛين اختيبس ٔي

 .حُ وٙذخٛدؽ سا 
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ثشاي ايٗ وٝ افشاد دس ػبصٔبٖ ثٝ تفىش ثپشداص٘ذ ثبيذ ٔحيٌي ايزبد ؿٛد وٝ دس آٖ ثٝ ِ٘شيبت ٚ 

ٞب  ٞبي ثؼيبس ٟٔٓ ٚ پشربرثٝ پشٚسؽ ؿخليت ا٘ؼبٖ ٞب أىبٖ ثشٚص دادٜ ؿٛد. يىي اص ؿيٜٛ ا٘ذيـٝ

افشادي وٝ اُٞ ٚ ٕٞيٗ ًٛس خالليت ٚ ٘ٛآٚسي ٚ حتي سؿذ ارتٕبٓي ٔـٛست اػت ٚ ثذٖٚ تشديذ 

اي  ٔـٛست ٞؼتٙذ اص ٓمُ ٚ فىش ثيـتشي ثشخٛسداس٘ذ ٚ آ٘بٖ وٝ اُٞ آٖ ٘يؼتٙذ اص ايٗ أتيبص ثٟشٜ

خٛدوٙتشِي  .يه ػبصٔبٖ خالق تب ا٘ذاصٜ صيبدي ثٝ خٛدوٙتشِي وبسوٙب٘ؾ ٚاثؼتٝ اػت .٘ذاس٘ذ

 .ٌزاسد خٛدؽ سا دس خٛاػتٗ ٚ تٕبيُ ثشاي اسائٝ اثتىبس ٚ خالليت ثٝ ٕ٘بيؾ ٔي

 ّای تفکز خالق ٍ اًگیشش تخصص، هْارتتَاًٌذ ّز سِ هَلفِ خاللیت یعٌی  هذیزاى هی

أب ٚالٔيت آٖ اػت وٝ تأحيشٌزاسي ثش دٚ ِٔٛفٝ اَٚ ثؼيبس دؿٛاستش ٚ  را تحت تأثیز لزار دٌّذ.

تٛاٖ حتي ثب تغييشات رضيي دس ٔحيي ػبصٔبٖ  ٚلت ٌيشتش اص اٍ٘يضؽ اػت. اٍ٘يضؽ دسٚ٘ي سا ٔي

اي افضايؾ داد. ايٗ ثذاٖ ٔٔٙب ٘يؼت وٝ ٔذيشاٖ ثبيذ ثٟجٛد تخلق ٚ  ثٝ ًٛس لبثُ ٔالحِٝ

ؿٛد، آٟ٘ب  ٔٛؽ وٙٙذ. أب صٔب٘ي وٝ اِٚٛيت ثٙذي دس الذاْ ٌٔشح ٔيٞبي تفىش خالق سا فشا ٟٔبست

 .ثبيذ ثذا٘ٙذ وٝ الذأبت ٔؤحش ثش اٍ٘يضؽ دسٚ٘ي، ٘تبيذ فٛسي تشي سا ٔٛرت خٛاٞٙذ ؿذ

 

 تکٌیک ّای تَسعِ خاللیت گزٍّی

ٞبي تٛػٔٝ خالليت ٌشٚٞي ثٝ ؿىُ رذي ٚ ٔؼتٕش اػتفبدٜ  تٛا٘ٙذ اص ا٘ٛاّ تىٙيه ٞب ٔي ػبصٔبٖ

 :ٞب اص ايٗ لشاس٘ذ وٙٙذ. ايٗ تىٙيه

  طَفاى فکزی 

ٞب ثٝ كٛست ٌشٚٞي تىٙيه  ٞبي ٔتذاَٚ دس ايزبد خالليت ٚ فٔبَ ػبختٗ ا٘ذيـٝ يىي اص تىٙيه

اي ثٝ يه ٌشٜٚ وٛچه اسائٝ ؿذٜ ٚ اص آ٘بٖ خٛاػتٝ  تحشن ٔغضي اػت. دس ايٗ تىٙيه ٔؼئّٝ

ٞب ثش سٚي  دٜ ٚ ثشاي آٖ پبػخي ثيبثٙذ. پبػخاِجذاٞٝ ٚ ثٝ ػشٓت ثٝ آٖ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ دا ؿٛد في ٔي

تٛا٘ٙذ آٟ٘ب سا ثجيٙٙذ. ايٗ أش ثبٓج  ؿٛ٘ذ ثٝ ًٛسي وٝ ٕٞٝ آوبي رّؼٝ ٔي تبثّٛيي ٘ٛؿتٝ ٔي

اي اص يه رٞٗ ثبٓج سٚؿٙي رٞٗ  ؿٛد تب رٞٗ آوبء ثٝ فٔبِيت ثيـتشي پشداختٝ ٚ رشلٝ ٔي
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لذست خالليت دس ٌشٜٚ اػت، افشاد دس ديٍشي ؿٛد. اِٚيٗ دِيُ احشثخـي تحشن ٔغضي افضايؾ 

سلبثت ٘يض ٓبُٔ ديٍشي  .دٞٙذ حبِت ٌشٚٞي ثيؾ اص حبِت ا٘فشادي لذست تلٛس خالق ثشٚص ٔي

ٌشدد. ٕٞچٙيٗ ٓذْ ٚرٛد ا٘تمبد ٚ  ٔي احشثخـي افضايؾ ٔٛرت ٔغضي  اػت وٝ دس رّؼبت تحشن

اُٟبسِ٘ش ثپشداص٘ذ ٚ ٔحيٌي ؿٛد تب آوبي رّؼٝ ثب فشاغت خبًش ثٝ  ٞبي ػشيْ ثبٓج ٔي اسصيبثي

 اػت روش لبثُ ٔغضي  ٔؼبٓذ ثشاي خالليت ايزبد ٌشدد. ٘ىتٝ ديٍشي وٝ دس ٔؤحش ثٛدٖ تحشن

 .ِ٘شات اػت ثٛدٖ اِجذاٞٝ في

  تکٌیک خاللیت ضص کالُ تفکز 

وٙذ ٚ اص  يه سٚؽ خاللب٘ٝ اسائٝ ٔي« ؿؾ والٜ تفىش»ادٚاسد دٚثٛ٘ٛ پذس تفىش خالق دس وتبة 

« دٚثٛ٘ٛ»وٛؿذ ٘ـؼت افشاد ثٝ دٚس يىذيٍش سا ثٝ الذأي حٕشثخؾ ٚ وبسا تجذيُ وٙذ.  ٔيًشيك آٖ 

ؿٛ٘ذ، ثيبٔٛصد وٝ ثٝ تفىش خٛد ِ٘ٓ دٞٙذ ٚ آٍ٘بٜ  وٙذ ثٝ وؼب٘ي وٝ ثٝ دٚس ٞٓ رْٕ ٔي ػٔي ٔي

يت ٞبي خاللب٘ٝ ثيب٘ذيـٙذ ٚ ثب يه ٕٞبٍٞٙي ٔذثشا٘ٝ ٘تبيذ سا ًجمٝ ثٙذي ٚ اِٚٛ دس ايٗ ٔيبٖ ثٝ ساٜ

خٛاٞيذ ثب تىٙيه ؿؾ والٜ  ٞب اص آٖ اػتفبدٜ وٙٙذ. اٌش ؿٕب ٔي ثٙذي وشدٜ ٚ دس تلٕيٓ ٌيشي

تفىش دس رّؼبت لذْ ثٍزاسيذ، ثٟتش اػت ايٗ ٔمبِٝ سا ثخٛا٘يذ ٚ آٍ٘بٜ ُٕٓ وٙيذ. تلٛس وٙيذ ثٝ 

دس دٞي، ٞذايت ٚ ٘تيزٝ ٌيشي اص آٖ رّؼٝ ٞؼتيذ.  ايذ ٚ ؿٕب ٔؼئَٛ ِ٘ٓ يه رّؼٝ لذْ ٌزاؿتٝ

ٌزاسد  ايٙزب والٜ آثي سا ثش ػش ؿٕب خٛاٞٙذ ٌزاؿت، صيشا ٍٞٙبٔي وٝ وؼي والٜ آثي سا ثش ػش ٔي

 :ثبيذ ثٝ ٔٛاسد صيش دلت وٙذ

  ٝسً٘ آثي ٕ٘بد آػٕبٖ آثي سً٘ اػت وٝ چتش آٖ ثش ٕٞٝ رب ٌؼتشدٜ ؿذٜ اػت ٚ وؼي و

سا دس رٞٗ خٛد ثٝ  ٌزاسد ثبيذ ثتٛا٘ذ افىبس ربسي دس ٔحيي رّؼٝ والٜ آثي ثش ػش خٛد ٔي

  .رشيبٖ دسآٚسد ٚ ِ٘ٓ ٚ تٕشوض دٞذ

 وٙذ ثٝ تفىش وشدٖ رْٕ، رٟت دٞذ ٚ يب  والٜ آثي ٕٞچٖٛ يه ٘شْ افضاس اػت وٝ تالؽ ٔي

اي ٔـخق آٖ سا ثٝ ػشا٘زبْ ثشػب٘ذ ٚ ٌٛيي ٕٞچٖٛ يه وبسٌشداٖ تفىش ٔب سا  ثش٘بٔٝ

  .وٙذ ٞذايت ٔي
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 ؿٛد. اوٖٙٛ ثش سٚي كٙذِي خٛد ثٙـيٙيذ ٚ  ييٗ ٔيٞب تٔ ٞب ٚ ٔحذٚديت ثب والٜ آثي اِٚٛيت

ٔٛهّٛ ٚ يب ٔـىُ ٔٛسد ثحج سا ثش سٚي تختٝ ػيبٜ ثٙٛيؼيذ. دس ٘خؼتيٗ الذاْ ٚ ثب ٞذايت 

  .ؿٕب ٕٞٝ آوب ثبيذ والٜ ػفيذ سا ثش ػش ثٍزاس٘ذ ٚ دس ٔٛسد ٔٛهّٛ ثيبٖ ؿذٜ ثيب٘ذيـٙذ

 چيضٞبيي وٝ ؿبُٔ اِٟبٔبت،  ٌزاسيذ، ٘جبيذ ثٝ ٍٞٙبٔي وٝ والٜ ػفيذ سا ثش ػش ٔي

ٞبي ٔتىي ثٝ تزبسة ٌزؿتٝ، ٓٛاًف، احؼبػبت ٚ ٓمبيذ اػت تٛرٝ وٙيذ ٚ تٟٙب  لوبٚت

ثبيذ ٕٞچٖٛ يه سايب٘ٝ، فمي اًالٓبت اسائٝ وٙيذ. حبَ ؿٕب ثبيذ اًالٓبت ثٝ دػت آٔذٜ اص 

يذ ٚ ثٙذي وٙ حبهشيٗ دس رّؼٝ وٝ ثٝ ٚاػٌٝ تفىش ثب والٜ ػفيذ اسائٝ ؿذٜ اػت سا رْٕ

  .آوبي رّؼٝ سا ٚاسد ٔشحّٝ ثٔذ وٙيذ تب ثب ٌزاؿتٗ والٜ لشٔض ثش ػش، ؿشّٚ ثٝ تفىش وٙٙذ

 خٛاٞٙذ ثب والٜ لشٔض دس ٔٛسد ٔٛهّٛ ٔٛسد ِ٘ش تفىش وٙٙذ ثبيذ ثٝ  ٍٞٙبٔي وٝ حبهشيٗ ٔي

٘ىبت صيش تٛرٝ وٙٙذ: اربصٜ دٞيذ احؼبػبت ٚ ٓٛاًف ثش ٚرٛد ؿٕب حبوٓ ؿذٜ ٚ ثٝ صثبٖ 

ٞبي ٘بٌٟب٘ي خٛيؾ ػخٗ ٌٛيذ ٚ ديٍش  تٛا٘ذ اص اِٟبٔبت ٚ دسيبفت ٞش وؼي ٔي دسآيٙذ ٚ

٘يبصي ثٝ اػتذالَ ٘يؼت. اٌش ثٝ احؼبػبت اربصٜ ثشٚص ٘ذٞيٓ ثذٖٚ ؿه ٘بخٛاػتٝ ٚ ثذٖٚ 

  .ٞب ٚاسد ؿذٜ ٚ چٝ ثؼب ػجت ثشٚص ٔـىالتي ثشاي ٔب ؿٛ٘ذ دلت ِ٘ش، دس تلٕيٓ ٌيشي

 ثٙذي تشاٚؿبت فىشي  ّؼٝ اسائٝ ؿذ، ؿٕب الذاْ ثٝ رْٕپغ اص ايٗ وٝ تٕبْ ِ٘شات آوبي ر

حبهشاٖ وشدٜ ٚ آٖ ٌبٜ ثٝ ٔشحّٝ ثٔذ لذْ ثٍزاسيذ ٚ اربصٜ دٞيذ حبهشاٖ والٜ ػيبٜ سا ثش 

ػش ثٍزاس٘ذ. ثب ٌزاؿتٗ ايٗ والٜ ثش ػش ٘جبيذ احؼبػبت ٔٙفي ثذٖٚ ٌٔٙك ثيبٖ ؿٛ٘ذ ثّىٝ 

يب ٔٛهّٛ ٔٛسد ثحج ثٝ كٛست  ٞبي ٔٙفي خٛد سا دس خلٛف ٔـىُ فشد ثبيذ ديذٌبٜ

تٛا٘ذ ٔب سا اص  ٌٔٙمي ثيبٖ وٙذ. ثذٖٚ ؿه اٌش اص ايٗ والٜ ثٝ خٛثي اػتفبدٜ ؿٛد، ٔي

« دٚثٛ٘ٛ»ٔب٘ذ آٌبٜ وٙذ. تفىش ٔٙفي ثٝ ٌفتٝ  ٔخبًشاتي وٝ دس آيٙذٜ اص چـٕبٖ ٔب دٚس ٔي

ٌبي ديٍشاٖ تٛاٖ ثٝ فٛسيت ٔـبٞذٜ وشد. احجبت خ رزاة اػت، صيشا دػتبٚسدٞبي آٖ سا ٔي

ثخـذ ٚ  ثشاي ٔب سهبيت دس پي داسد ٚ حّٕٝ وشدٖ ثٝ يه ديذٌبٜ دس ٔب احؼبع ثشتشي ٔي

ايٓ.  ؿٛد دس خٛد احؼبع وٙيٓ ثب فشد ثشتشي سٚثشٚ ؿذٜ ثشٓىغ ػتٛدٖ يه ِ٘ش ػجت ٔي

ثٙذي ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بيت حجت ؿٛد ٚ آٍ٘بٜ ثبس  ٞبي اسائٝ ؿذٜ تٛػي ؿٕب رْٕ ٘تبيذ ثحج

ذ حبهشاٖ والٜ صسد سا ثش ػش خٛد ثٍزاس٘ذ ٚ ؿشّٚ ثٝ تفىش وٙٙذ. صسد ٕ٘بد ديٍش اربصٜ دٞي

آفتبة اػت ٚ آفتبة ؿشٚٓي ثشاي ػبص٘ذٌي، ؿبداثي ٚ خٛؽ ثيٙي اػت. ٌٛيي ٞشرب ػشإ 
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ؿٛد ٌشٔي ص٘ذٌي ٚ صايـي ديٍش دس ٔيبٖ اػت ٚ تفىش ٔخجت ثبيذ ثٝ  اص خٛسؿيذ ٌشفتٝ ٔي

تالؽ ثشاي دسػت ؿذٖ وبسٞب ثبؿذ. فشد ثب ٌزاؿتٗ  ٕٞشاٜ وٙزىبٚي ٚ ؿبدٔب٘ي ٚ ػشٚس ٚ

وٙذ ثٝ ٘ىبت اسصؿٕٙذ ٚ ٔخجت ٔٛهّٛ ثٍٙشد. اكٛالً افىبس ػبص٘ذٜ ثٝ  والٜ صسد تالؽ ٔي

تٛا٘ذ ا٘زبْ دٞذ  ػٛي ٔخجت ٌشايي تٕبيُ داس٘ذ. يىي اص تٕشيٙبتي وٝ فشد ثب والٜ صسد ٔي

دس اثتذا دس كذد وـف فٛايذ  ثٟشٜ ٌيشي اص تزشثيبت اسصؿٕٙذ ٌزؿتٝ اػت. والٜ صسد

  .داسد وبٚد، ثيبٖ ٔي ٔٛرٛد دس ٔٛهّٛ ٔٛسد ثحج اػت ٚ ٞش آ٘چٝ ٔي

 ْٕثٙذي ِ٘شات ثٝ دػت آٔذٜ ثش احش والٜ صسد ثپشداصيذ. اوٖٙٛ حبهشاٖ  اوٖٙٛ ثبس ديٍش ثٝ ر

سا ثبيذ والٜ ػجض سا ثش ػش ثٍزاس٘ذ. والٜ ػجض، والٜ خالليت اػت ٍٞٙبٔي وٝ افشاد والٜ ػجض 

تٛا٘ذ دس آٖ ٔٛهّٛ ٔٛسد ِ٘ش احشٌزاس  ٞبي ٘ٛ ثيب٘ذيـٙذ وٝ ٔي ٌزاس٘ذ، ثبيذ ثٝ ساٜ ثش ػش ٔي

ٞبي خاللب٘ٝ ٔٙزش ؿٛد. ٍٞٙبٔي وٝ حبهشاٖ والٜ ػجض سا ثش ػش  ٌيشي ثٛدٜ ٚ ثٝ تلٕيٓ

حبَ  .يبثٙذ وٝ ثٝ رؼت ٚ رٛي چيضٞبي وـف ٘ـذٜ ٞذايت وٙٙذ ٌزاس٘ذ، فشكتي ٔي ٔي

ٞب پشداختٝ ٚ ثٝ  ٞبي ٘ٛ اسائٝ وٙٙذ ٚ آٍ٘بٜ ثٝ حجت ايٗ ايذٜ ٖ دٞيذ تب ايذٜفشكتي ثٝ حبهشا

ثٙذي ِ٘شات ثپشداصيذ. ثذٖٚ ؿه ثشاي خاللب٘ٝ ا٘ذيـيذٖ ثبيذ فشًٞٙ خالليت سا ثش  رْٕ

ايذ  فوبي رّؼٝ حبوٓ وٙيذ. اوٖٙٛ ؿٕب ثبيذ تالؽ وٙيذ وٝ ثب والٜ آثي وٝ ثش ػش ٌزاؿتٝ

ثٙذي ٔٙبػت ثشػيذ ٚ دس ٟ٘بيت دس رٟت حُ  ٝ ٚ ثٝ يه رْٕثٝ اسصيبثي ٘تبيذ پشداخت

تٛا٘ٙذ  ٔـىُ يب پيٍيشي ٔٛسد ِ٘ش تلٕيٓ ٟ٘بيي سا ثٍيشيذ. ثذٖٚ ؿه ٞش يه اص آوب ٔي

والٜ آثي سا ثٝ أب٘ت ٌشفتٝ ٚ ثب آٖ ثٝ تفىش ثپشداص٘ذ ٚ دس اتخبر تلٕيٕبت ثٝ ؿٕب وٕه 

وٙيذ، ديٍش تٟٙب  ٝ سا ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔذيشيت ٔييبثيذ ٍٞٙبٔي وٝ رّؼ دس پبيبٖ ؿٕب دسٔي .وٙٙذ

ؿبٞذ آٖ ٘خٛاٞيذ ثٛد وٝ يه فشد تٟٙب ثب والٜ ػيبٜ ثٝ رّؼٝ لذْ ثٍزاسد ٚ يب فشد ديٍشي 

تٟٙب ثب والٜ لشٔض تفىش وٙذ؛ ثّىٝ ٕٞٝ ٔزجٛس٘ذ ثب ؿؾ والٜ ٔزوٛس تفىش وٙٙذ ٚ 

 .ٞبي رٞٗ خٛد سا اسائٝ وٙٙذ ا٘ذيـٝ
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  گزدش تخیلی 

ٞبي دٜ ػبِٝ خٛد سا دس ٔٛسد افشاد خالق  سٚا٘ـٙبػي ثٝ ٘بْ ٌٛسدٖٚ ٘تبيذ پظٚٞؾ 1961دس ػبَ 

ٔٙتـش ٕ٘ٛد ٚ هٕٗ آٖ آالْ داؿت وٝ رٞٗ آدٔي ثٝ ٍٞٙبْ اثشاص خالليت ٚ اثتىبس دس يه حبِت 

يبثذ. اٚ دس  خبف سٚا٘ي اػت وٝ اٌش ثتٛا٘يٓ آٖ حبِت سا ايزبد ٕ٘بييٓ خالليت أىبٖ ٚرٛد ٔي

اي ثٝ  يزبد خالليت آوبي ٌشٜٚ سا اص ًشيك ثىبسٌيشي يه رشيبٖ تٕخيّي ٚ اػتٔبسٜٞبي ا ٌشٜٚ

رٞٗ افشاد  .وشد ٞب ٚ ِ٘شات ثذئي سا وـف ٔي ٕ٘ٛد ٚ دس ايٗ حبِت ايذٜ ٌشدؿي تخيّي تشغيت ٔي

سػيذ ٚ  ٞب ثٝ ٘ىبتي ٘ٛ وٝ ٞذف رّؼٝ خالليت ثٛد ٔي دس ايٗ ٌشدؽ خيبِي ثب دػتبٚيض اػتٔبسٜ

ٞبيي سا وٝ چٙذاٖ تزب٘ؼي ثب ٞٓ ٘ذاؿتٙذ  آ٘بٖ پذيذٜ .وشد ٞب پيذا ٔي اي سا ثيٗ پذيذٜٜ سٚاثي تبص

يبفتٙذ. دس رّؼبت خالليت ثٝ وٕه  ٞبي رذيذي دػت ٔي وشد٘ذ ٚ ثٝ ايذٜ تّفيك ٚ تشويت ٔي

ٌشفت ٚ اص ايٗ سٚ سٚؽ ٌٛسدٖٚ سا  اػتٔبسٜ ٚ تخيُ وبس تّفيك ٚ تشويت دس رٞٗ افشاد ا٘زبْ ٔي

 .ا٘ذ ٞب ٘يض ٘بٔيذٜ ّفيك ٘بٔتزب٘غؿيٜٛ ت

رذيذ ثشاي  ٞبي حُ  تٟييذ رٞٙي يب تىٙيه ٌٛسدٖٚ سٚؿي اػت ثؼيبس ٔٙبػت رٟت يبفتٗ ساٜ

ٔؼئّٝ ٚ ٘يض ثشاي اوتـبفبت ّٕٓي ٚ فٙي. ايٗ سٚؽ فشآيٙذي خبف ٚ ٔٙحلش ثٝ فشد ٚ دس ٓيٗ 

پيٛ٘ذ ارضاي ٔتفبٚت ٚ ُبٞشاً يه ٚاطٜ يٛ٘ب٘ي ثٛدٜ ٚ ٔفْٟٛ آٖ  Synectics حبَ ٔؤحش داسد. ٚاطٜ

 :ثي استجبى ثٝ يىذيٍش اػت. فشايٙذ ثىبسٌيشي ايٗ سٚيىشد ٓجبست اػت اص

  ٖؿٙبػبيي ٚ تزضيٝ ٚ تحّيُ ٔـىُ ثٝ ِٔٙٛس سػيذٖ ثٝ ٔبٞيت ٚ رٛٞشٜ آ 

 ٜٔٛهّٛ ثب ٔشتجي غيش ديذٌبٜ ًشيك اص رٛٞشٜ آٖ ثشاي ٞبيي حُ  وـف سا  

 ُٟ٘بيي حُ  دػت آٔذٜ ثٝ ساٜٞبي ثٝ  تالؽ ثشاي تجذيُ ساٜ ح. 

ؿٛد فمي سٞجش ٌشٜٚ اص اكُ ٔٛهّٛ اًالّ داسد ٚ ٔٛهٛٓي  دس رّؼبتي وٝ اص ايٗ سٚؽ اػتفبدٜ ٔي

 .ؿٛد دليمبً اكُ ٔٛهّٛ ٘يؼت ثّىٝ ٔٛهٛٓي ٘ضديه ثٝ آٖ اػت وٝ ٌٔشح ٔي
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  تفکز هَاسی 

وٙذ وٝ ثب  ي تٛكيف ٔيٚاهْ ايٗ ؿيٜٛ ادٚاسد دٚ ثٛ٘ٛ سٚؽ َٕٔٔٛ تفىش سا ٕٞب٘ٙذ حفش ٌٛداِ

ػبصد ٚ اص ديذٖ ربٞبي ديٍش ثشاي حفش وشدٖ  افضايؾ اًالٓبت فشد ٕٞبٖ ٌٛداَ سا ٕٓيك تش ٔي

ػبصد ٚ اًالٓبت ٚ  ٔب٘ذ دس حبِي وٝ تفىش ٔٛاصي ٍ٘بٜ فشد سا ثٝ ٘مبى رذيذ ٌٔٔٛف ٔي ثبصٔي

ا تغييش دادٜ ٚ اٍِٛ ٚ ػبختبس ؿٛد، ثّىٝ آٟ٘ب س ٞبي لجّي افضٚدٜ ٕ٘ي ٞبي رذيذ كشفبً ثٝ ا٘ذيـٝ تزشثٝ

ٞبي تحمك تفىش ٔٛاصي، ايزبد يه ا٘ذيـٝ ٚاػٌٝ غيشٕٔىٗ  وٙذ. يىي اص ساٜ رذيذي سا ايزبد ٔي

تٛاٖ ثٝ ا٘ذيـٝ ٘ٛ ٚ ّٕٓي  اػت. ايٗ ا٘ذيـٝ ٔٛرت ًيشاٖ فىش ٚ رٞٗ ؿذٜ ٚ ثب تٔذيُ آٖ ٔي

وتبة فشًٞٙ ِغت سا  دػت يبفت. ساٜ ديٍش دس تفىش ٔٛاصي پيٛ٘ذ تلبدفي اػت. فشم وٙيذ

اي  وٛؿيذ تب آٖ سا ثب ٔٛهّٛ ٔٛسد ِ٘ش پيٛ٘ذ دادٜ ٚ ثٝ ٘تيزٝ خٛا٘يذ ٚ ٔي ٌـبييذ ٚ ِغبتي سا ٔي ٔي

 .ايذ ثشػيذ. دس ايٗ وبس ؿٕب اص سٚؽ پيٛ٘ذ تلبدفي اػتفبدٜ وشدٜ

  ارتثاط اجثاری 

ٙٙذٌي ٔٛرٛد دس ٞب ٚ ُبٞش ػبختٗ تٛا٘بيي آفشي ٞبي آؿىبس ػبختٗ خالليت يىي ديٍش اص ؿيٜٛ

ؿٛد ثبيذ ثيٗ دٚ  افشاد، ؿيٜٛ استجبى ارجبسي اػت. دس ايٗ ؿيٜٛ ٕٞبٖ ًٛس وٝ اص ٘بْ آٖ اػتفبدٜ ٔي

 .ٞب، استجبًي ارجبسي ايزبد وشد ٌشٜٚ اص پذيذٜ
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