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 وکار کسبی جدید ها فرصتی کارآفرینی و ها دهیاهمایش ملی 
 

 مکانیزمی در جهت خودشکوفایی افراد جامعهخالقیت فرهنگی؛ 

1علیرضا ساماوی  

 

  چکیده:

 ،است شذٌ تًجٍ آن بٍ مم بسیار ما جامعٍ در مٍ است مًضًعاتی ي مقًالت جملٍ از خالقیت مقًلٍ

 گفته سخه ينى مرد؛ تفنیل َم از بايذ را مبحث دي. است بسیار خالقٍ َاي فعالیت میسان اگرچٍ

 افراد طًرملى بٍ ي َىرمىذان ريشىفنران، رفتار يا مىش معىاى بٍ خالقیت ديگرى ي خالقیت، ٌدربار

 در َىًز گیرد، قرار جامعٍ فرَىگى گفتمان در مُم مبحث يل مثابٍ بٍ خالقیت مٍ ايه. است خالق

 رٌدربا ما مٍ داوشى حجم. است وشذٌ تًجٍ آن بٍ مافى حذ بٍ گاٌ َیچ ي ویفتادٌ اتفاق ما مشًر

 مطبًعات، َا، رساوٍ در مٍ است ايه مىظًر. ماست خالقٍ آثار از تر اوذك بسیار ايم، مردٌ تًلیذ خالقیت

 خًد  دربارٌ َا آن از ممى بسیار حجم اما شًد مى تًلیذ َا مته از اوبًَى ما َاى داوشگاٌ ي مذارس

 چٍ مٍ ايه يلى ،مىىذ مى لیذتً تحلیلى َاى بروامٍ َم ما شىیذارى ي ديذارى َاى رساوٍ. است خالقیت

 مٍ ايه بٍ تًجٍ با. باشذ می واچیس ي اوذك بسیار بسیار ست،ا خالقیت مقًلٍ دربارٌ َا آن از مقذار

 زوذگى از رضايت اصلى عًامل از ينى مىسلٍ بٍ َمچىیه ي بشر تاريخ محرك مًتًر مىسلٍ بٍ خالقیت

  بعاليٌ. مىیم درك يافتٍ تًسعٍ ى جامعٍ يل ىمعیارَا از را خًد بًدن دير تًاویم مى خًبى بٍ است،

 از. است ویازمىذ ویس يبیشتر خالقیت بٍ ي است خالقی بالقًٌ ي رشذ بٍ ري  جًان، اي جامعٍ ما، جامعٍ

 َاي  خالقیت بسط براي َايی راٌ بٍ رسیذن ي مًجًد َاي خالقیت ايه تحلیل ي شىاخت براي ري ايه

 . َستیم خالقیت دربارٌ یستماتیلس داوش ویازمىذ واگسير ما بالقًٌ

 قیت، خالقیت فرَىگی، خًدشنًفايفرَىگ، خال واژگان کلیدی:

                                                                 
 ars12221@yahoo.com  داوشگاٌ عالمٍ طباطبايی )رٌ( ريسي رفاٌ اجتماعی مارشىاس ارشذ بروامٍ - 1
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  مختلف های فزهنگ و جوامع در خالقیت

 اكطاز ١بي ٝيػُي ٝ قرهيت ُٗبٓؼ٠ ضاٟ اظ ٛيع ثطذي ٝ ذاله٠ آثبض ُٗبٓؼ٠ ضاٟ اظ ضا ذالهيت ثطذي

 ث٢طٟ زاضاي اكطاز زض ٠ً اؾت ش١ٜي كطآيٜس ػيٛٞ ذالهيت نٞضت، ايٚ زض. ًٜٜس ٗي قٜبؾبيي ذالم

 هسضت آؼبزٟ، كٞم ًٜدٌبٝي حؽ ٗبٜٛس ١بيي ٝيػُي ذالم كطز. ز١س ٗي ضخ ٗتٞؾٍ اظ ثبالتط ١ٞقي

 اٛتوبّ ٝ اضتجبٌ ًطزٙ ثطهطاض زض تٞاٛبيي ثبال، ٛٞخٞيي ث٠ ٗيْ اٛتوبزي، اٛسيك٠ ي،أض اؾتوالّ ثبال، تريْ

 اظ تٞنيلي ت٢ٜب ، اؾت قٜبذتي ضٝاٙ تؼطيق ٛٞػي ٠ً ذالهيت تؼطيق ٛحٟٞ يٚا. زاضز اي٢ٜب اٗثبّ ٝ ١ب ايسٟ

 تؼطيق ايٚ. ذالهيت چِِٞٛي ٝ چطايي چيؿتي، تجييٚ ٠ٛ اؾت ذالم اٛؿبٙ ١بي ٝيػُي ثطذي

 ذالم كطز قٜبذت زض تطزيس ثسٝٙ ٝ ثبقس ٗليس ٝ ٗٞثط تٞاٛس ٗي ١بيي حي٠ُ زض اُطچ٠ قٜبذتي ضٝاٙ

 ثطاي. ًٜس ٛ٘ي ثيبٙ ضا ذالهيت قٜبذتي خبٗؼ٠ ٝ كط١ِٜي ٝخٟٞ اٗب خؿت ث٢طٟ ضٝيٌطز ايٚ اظ تٞاٙ ٗي

 ت٘بٕ زض ذالم ١بي اٛؿبٙ ٗؼيٜي ٛؿجت ث٠ ١٘ٞاضٟ ٠ً حبٓي زض چطا ٠ً اؾت ُٗطح پطؾف ايٚ ٗثبّ،

 ثطذي تبضيد َّٞ زض يب ٜس؟١ؿت ذالم ً٘تط زيِط ثطذي ٝ تط ذالم خٞاٗغ ثطذي اٗب زاضز، ٝخٞز خٞاٗغ

 ٛيؿتيٖ؟ ذالهيت ايٚ قب١س زيِط ١بي زٝضٟ اٗب ١ؿتيٖ خبٗؼ٠ يي زض ثيكتط ذالهيت ١سقب ١ب زٝضٟ

 ت٘سٙ زازٙ قٌْ زض ٛيع ١ب كط١َٜ ٝ خٞاٗغ ؾ٢ٖ ثٜبثطايٚ ٝ ٛيؿت يٌؿبٙ ١ب ٗٔت ذالم تدطث٠

 ت٘سٙ ثساٙ اٗطٝظٟ ٠ً چيعى آٙ ت٘بٗيت زض ١ب كط١َٜ ٝ خٞاٗغ ٠٘١ ٝ ١ب اٛؿبٙ ٠٘١. ٛيؿت ثطاثط ثكطى

 ١بى زٝضٟ زض ٠ً يبثيٖ زضٗى ًٜيٖ، ٗطاخؼ٠ تبضيد ث٠ ٠ً ٝهتى ٝٓى ٜس،١ؿت ؾ٢يٖ ُٞييٖ ٗى اٛؿبٛى

 ٠ً ه٘طى ١دطى ١كتٖ هطٝٙ تب     ٗثال . اؾت ثٞزٟ ٗتلبٝت ٗرتٔق ١بى ٗٔت ٝ ١ب كط١َٜ ؾ٢ٖ ٗرتٔق

 تٞؾؼ٠ زض ثيكتطى ؾ٢ٖ ٗؿٔ٘بٙ ١بى ٗٔت ثٞز، اضٝپب زض ؾيب١ى ٝ تبضيٌى ػهط ٝ ٝؾُى هطٝٙ ثب ٗهبزف

 ١ؿتيٖ قب١س تبًٜٞٙ ضٛؿبٛؽ اظ يؼٜى ثؼس، ث٠ آٙ اظ اٗب. زاقتٜس ثكطى ت٘سٙ كط١ِٜى ٝ ػٔ٘ى طى،١ٜ

 تسضيح ث٠ اؾالٗى ًكٞض١بى ٗيبٙ زض -ثبقس ثكط ذالهيت ١٘بٙ ٠ً- تبضيد ٗحطى ٗٞتٞض تسضيح ث٠ ٠ً

 ٛٞػي قب١س عٛي ؿطة ٝ اضٝپب زض. ًٜس ٗى پيسا هٞت ٗٞتٞض ايٚ اضٝپب ؾطظٗيٚ زض ػٞو زض ٝ يبثس ٗى ًب١ف

 ٝ ػٖٔ ٢ٗس ضٝظُبضي ثبؾتبٙ ضٕ ٝ يٞٛبٙ. زاضز ٝخٞز اٗطٝظي ٗسضٙ ت٘سٙ زض ١ب ٗٔت ايٚ ؾ٢ٖ زض ٛبثطاثطي

 اٗطٝظٟ اٗب. اؾت ؿطثي ؾبظ ت٘سٙ زٝضٟ ايٚ ث٠ اضٝپب ثبظُكت ٗؼٜبي ث٠ ضٛؿبٛؽ. اؾت ثٞزٟ ٛٞآٝضي ٝ زاٛف

 ٢ٗس ضٝظُبضي ٛيع ثبؾتبٙ چيٚ ٝ ٗهط  ١ٜس، ، ايطاٙ. ٛساضز ٗسضٙ ت٘سٙ زض ضا تبضيري خبيِبٟ ايٚ يٞٛبٙ

 ا١طإ ٗبٜٛس زٝضاٙ آٙ اظ ثبظٗبٛسٟ ت٘سٛي ١بي پسيسٟ قٜبذت ث٠ هبزض ثكط ١ٜٞظ. اٛس ثٞزٟ ثكطي ت٘سٙ

. زاضٛس ضا زٛيب اٗپطاَٞضي ٛرؿتيٚ ؾيؽأت اكتربض ثبؾتبٙ ايطاٛيبٙ. اٛس ٛكسٟ چيٚ زيٞاض يب  ٗهط  كطاػ٠ٜ

 ، ًكبٝضظي. اؾت ثٞزٟ اٛؿبٛي ت٘سٙ تبضيد زض ثعضُي ثؿيبض ٞآٝضيٛ حٌٞٗت ٝ ؾبظٗبٙ ،زٝٓت ؾيؽأت

 اٗب ،اؾت آٗسٟ پسيس اٗطٝظ ذبٝضٗيب٠ٛ ٝ ا٢ٜٓطيٚ ثيٚ ُٜٗو٠ زض زيِط ١بي ٞغيتٌٜٞٓ اظ ثؿيبضي ٝ زاٗپطٝضي

 زازٟ زؾت اظ ضا اـ ٛٞآٝضا٠ٛ خبيِبٟ آٙ زيِط ،قطم ٝ اؾت زازٟ ضخ ت٘سٛي خبثدبيي يي اذيط هطٝٙ زض

 .اؾت
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 ١ب كط١َٜ ٛٞع ثيٚ تِٜبتِٜى ٛؿجت ٠ً ز١س ٗي ٛكبٙ ٝ اؾت ٗتؼسزي ػٞاْٗ اظ ٛبقي خبثدبيي ايٚ

 كط١َٜ، ١يچ ز١ٜس ٗي ٛكبٙ تبضيري ١بي تدطث٠ ايٚ. زاضز ٝخٞز ذالهيت ثطٝظ ثطاى اكطاز تٞاٛبيى ٗيعاٙ ٝ

 تٞاٛب ٝ ٗؿتؼس ٟٞثبٓو ٗٔت٢ب ٠٘١ ث٠ٌٔ ثبقس، ٛبتٞاٙ ذالهيت ثطٝظ اظ ُٗٔن َٞض ث٠ ٠ً ٛيؿت ٗٔتى ٝ خبٗؼ٠

 ٗرتٔق ١بي زٝضٟ زض ٠ً اؾت اخت٘بػي ٝ اهتهبزي ، ؾيبؾي قطايٍ ٗد٘ٞػ٠ ٝ كط١َٜ ايٚ ٝ ١ؿتٜس

 ثؼًى ٠ً ٛيؿت ٠ُٛٞ ايٚ ثٜبثطايٚ. قٞز ٗي آٙ اظ ٗبٛغ يب ز١س ٗي ضا ذالهيت اظ ٗؼيٜي ٗيعاٙ ثطٝظ اخبظٟ

 َطظ ايٚ. ١ؿتٜس ذالهيت كبهس تيٌىغٛ حيث اظ ١ب ٗٔت ثؼًى ٝ تطٛس ذالم تطٛس، ثب١ٞـ چٞٙ ١ب ٗٔت اظ

 ٝ ذالهيت ثطاى تٞاٛبيى ٝ ١ٞٗجت اظ ١ب اٛؿبٙ ٠٘١. اؾت ٛػازپطؾتب٠ٛ ٝ ٛبزهين ؿيطػٔ٘ى، ِٛب١ي  تٔوي

 تبضيرى تدطث٠ ٝ اخت٘بػى كط١ِٜى، ت٢٘يسات ث٠ ٗٞيٞع ايٚ. ثطذٞضزاضٛس ٛيبظ١بيكبٙ ضكغ خ٢ت ٛٞآٝضى

 .ُطزز ثطٗى ١ب ذالهيت قٌٞكبيى ٝ ثطٝظ ثطاى ١ب ٗٔت

 مذرن فزهنگ و خالقیت

 ٗسضٙ ٗؼٜبي اظ اي پبضٟ ذالهيت»: ٛٞيؿٜس ٗي ذالهيت زضثبضٟ اي ُٗبٓؼ٠ زض 2«پيٌطيَٜ» ٝ 1«ِٛؽ»

 ثيبٙ ٝ اؾت ًطزاض ٝ ُلتبض زض ذٞز ثيبٙ ٝ اثطاظ ٗؿتٔعٕ ذٞيف، ثٞزٙ ٝ كطزيت ٗؼٜبي ظيطا. اؾت كطزيت

 (Negus and Pickering, 2004: 9)« تاؾ ذٞز ذٔن ضٟا اظ ذٞيف ؾبذتٚ ٗت٘بيع ٗؿتٔعٕ ذٞيف،

 ٝ ذالهيت ثيٚ ٛؿجت ٝخٞز اثجبت ثطاي ٛيع زيِطي اخت٘بػي زاليْ كطزيت، ضقس ثط ػالٟٝ اٗب

 اظ اٛسى اي ػسٟ ث٠ ضا ذالهيت زايطٟ ، ذالهيت ٜبذتيق ضٝاٙ ضٝيٌطز زيِط، ثيبٙ ث٠. زاضز ٝخٞز ٗسضٛيت٠

 ظٛسُي يؼٜي. ؾبظز ٗي ٗحسٝز ١ٜطي ٝ ٔ٘يػ ذبل هٔ٘ط١ٝبي حبّ ػيٚ زض ٝ ػٔ٘ي ٝ ١ٜطي ٛٞاثؾ

 زايطٟ اظ ضا كط١ِٜي ٝ اهتهبزي ٝ اخت٘بػي ١بي كؼبٓيت اظ ثؿيبضي ٝ ٗؼ٘ٞٓي ١بي اٛؿبٙ ٝ ضٝظٗطٟ

 ٝ ١ب ضيك٠ تجييٚ زض قٜبذتي ضٝاٙ ضٝيٌطز ٛبتٞاٛي  ٗؿئ٠ٔ ، ٌٛبت ايٚ اظ ٢ٗ٘تط. ُصاضز ٗي ثيطٝٙ ذالهيت

 تٞخ٢ي هبثْ ؾ٢ٖ يب ُيطز ٗي ٛبزيسٟ ضا ذالهيت اخت٘بػي ؼس  ث  ضٝيٌطز ايٚ. اؾت ذالهيت اخت٘بػي ػْٔ

 ضا ضٝيٌطز ايٚ اٗطٝظ قٜبؾبٙ خبٗؼ٠ اظ ثؿيبضي. ز١س ٛ٘ي اخت٘بػي ػٞاْٗ ٝ ٢ٛبز١ب ث٠ ذالهيت كطآيٜس زض

 زض اخت٘بػي ٢ٛبز١بي ًٜسٗي اؾتسالّ« ١ٜط اخت٘بػي تٞٓيس» ًتبة زض 3«ٝٓق غاٛت». زاٜٛس ٗي ٛبزضؾت

 قٞٛس، ١ٜطٜٗس ًؿبٛي چ٠ ٠ً ًٜٜسٗي تؼييٚ ٠ً ١ؿتٜس ٢ٛبز١ب ايٚ ٝ زاضٛس هبَغ طتأثي ١ٜط تٞٓيس

 ٝٓق اػتوبز ث٠. ز١ٜس هطاض ١ِ٘بٙ زؾتطؼ زض ٝ ثركٜس تحون ضا ذٞز ١ٜط چ٠ِٛٞ قٞٛس، ١ٜطٜٗس چ٠ِٛٞ

 اظ ضا ظٛبٙ ،ضٝقٜ٘سا٠ٛ اي٠ُٛٞ ث٠ ٗت٘بزي ١بيهطٙ ٠ً اٛسثٞزٟ ١ٜطي تٞٓيس اخت٘بػي ١بيؾبظٗبٙ ايٚ

 قٜبؾي خبٗؼ٠ زض ٠ً كطاٛؿ٠ كويس قٜبؼ خبٗؼ٠ 4«ثٞضزيٞ پيط». اٛس زاقت٠ ثطًٜبض ١ٜطي تٞٓيس زض قطًت

 ث٠ ٠ً اؾت ٗكطٌٝ ػ٘ٔي ،١ٜطي ػْ٘ ٠ً زاز ٛكبٙ ضا ٌٛت٠ ايٚ اؾت ثعضٍ پطزاظي ٛظطي٠ كط١َٜ

 ٗبزي ٝ ػياخت٘ب ايسئٞٓٞغيي، كطآيٜس ٝ ٢ٛبز١ب كط١ِٜي، ٛبذٞزآُبٟ يؼٜي ظيجبقٜبذتي ضٗع١بي ٝؾبَت
                                                                 

1 - Negus 
2 - Pickering 
3  - Janet Wolfe 
4 - Pier Bourdieu 
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 تٔوي ،ٗؼبنط خ٢بٙ اخت٘بػي قطايٍ ُلت ثبيس قٜبؾبٙ خبٗؼ٠ ٛظطي ٗجبحث ظا خسا. ُيطز ٗي نٞضت

 تُجين ٛيبظٜٗس حبيط زٝضٟ پطقتبة تـييطات قطايٍ زض ٗب ٠ً زضحبٓي. پصيطز ٛ٘ي ضا ذالهيت اظ كطزي

 ٠٘١ ٗكبضًت ٝ ١ِ٘بٙ ذالم تهٞض ثؿٍ ،ًبض ايٚ ضاٟ ت٢ٜب ٝ ١ؿتيٖ اخت٘بػي ٝ نٜؼتي ١بي تبظٟ ثب ذٞز

 تبظٟ ١ٜطي قٌْ يب قيء يي تٞٓيس ث٠ ت٢ٜب تٞاٛس ٛ٘ي زيِط ذالهيت. اؾت ٛٞآٝضي كطآيٜس١بي زض اكطاز

 ثبيس ٗب. ثبقس تهٞض هبثْ ثبيس اي ظٗي٠ٜ ١ط زض ٗكٌْ ١ط حْ ثطاي ذالهيت ًبضثؿت ث٠ٌٔ ؛قٞز ٗحسٝز

 حبنْ ٗب ظٛسُي اظ ٢ٗ٘ي ثرف ظيطا ،ٖثساٛي ١ٜطي ٝ ػٔ٘ي ذالهيت َطاظ ١ٖ ضا اخت٘بػي ذالهيت اضظـ

 ذالهيت ث٠ٌٔ ،خؿت اكطاز زض ت٢ٜب تٞاٙ ٛ٘ي ضا ذالهيت. اؾت ثٞزٟ اخت٘بػي ٝ ػ٘ٔي ١بي ذالهيت

 تبضيري تدطث٠. ٗؼيٚ اهتهبزي ٝ ؾيبؾي ١بي ٛظبٕ ٝ ثبٝض١ب، ١ب، اضظـ ٢ٛبز١ب، زضٝٙ زض اؾت كطآيٜسي

 ثطٝتٜ٘ستط، تط، يبكت٠ تٞؾؼ٠ پٞيبتط، ٝ پطتحّٞ تط،ُطا ًثطت ثبظتط، خبٗؼ٠ ٠ً اؾت زازٟ ٛكبٙ ١ب ٗٔت

 ثٞزٟ ثطذٞضزاض ثيكتطي ١بي ذالهيت اظ ،پبؾرِٞتط ٝ خٞتط ٗكبضًت تط، زًٗٞطاتيي ُطاتط، ػوْ كطزُطا،

 . اٛس ٛجٞزٟ ٠ُٛٞ ايٚ ٠ً خٞاٗؼي تب اؾت

 ث٠ طٜٗحه ٠ً ٛيؿت اي ٗو٠ٓٞ ذالهيت ٠ً ثحث ايٚ ٝ اخت٘بػي ذالهيت ا١٘يت ُطكتٚ ٛظط زض ثب

 ذالهيت ٝ خبٗؼ٠ يي كط١َٜ ٗيبٙ اي ضاث٠ُ چ٠ پطؾيس تٞاٙ ٗي اًٜٞٙ ثبقس، ٛٞاثؾ يب ذبل اي ػسٟ

 تجٔٞض ثبٝض١ب ٝ ١ب اضظـ ثهٞضت ٠ً اؾت ٛ٘بزيٚ ٗؼٜبيي ٛظبٕ ايٜدب زض كط١َٜ اظ ٗب ٜٗظٞض زاضز؟ ٝخٞز

 كط١َٜ. ٛبٗيس هيتذال كط١َٜ ضا آٙ تٞاٙ ٗي ٠ً زاضز ذالهيت اظ ٝيػٟ تٔوي اي خبٗؼ٠ ١ط. يبثس ٗي

 ضا اٛؿبٙ ثبٓوٟٞ ١بى تٞاٛبيى قٌٞكبيى ٝ ثطٝظ اٌٗبٙ ٠ً اؾت اي ٗؼبٛى ٝ ١ب اضظـ ثبٝض١ب، ٛظبٕ ذالهيت،

 يب ٠ً س٘بيٛ ٗى كطا١ٖ خبٗؼ٠ يي اكطاز ثطاى ضا ثؿتطى ١بى ضٝـ ٝ اثعاض١ب ا١ِٞٓب، ايٚ ٝ ًٜس ٗى كطا١ٖ

 ١ب ٛبثـ٠ ث٠ ضا آٙ ٝ ثِيطٛس ًٜبضٟ ٠ً آٙ يب ثبقٜس زاقت٠ ذاله٠ تدطث٠ ٝ ذاله٠ ًٜف ثتٞاٜٛس ١ب آٙ ٠٘١

 .ثؿپبضٛس

 ٗؼبٛي ٛظبٕ ٝ ثبٝض١ب ١ب، اضظـ ثيٚ اي ضاث٠ُ چ٠ اؾت ايٚ تط ٝايح ثُٞض ذالهيت ٝ كط١َٜ پطؾف

 ٠ً زاٛيٖ ٗي  زاضز؟ ٝخٞز خبٗؼ٠ آٙ زض ذالهيت ٝ ٛٞآٝضي ؾبظي ٗحسٝز يب ُؿتطـ ٝ خبٗؼ٠ يي

 اؾت قسٟ ثبػث ١٘يٚ. ٛيؿتٜس يٌؿبٙ ذالهيت ثب قبٙ ٛؿجت حيث ظا خ٢بٙ ًٜٞٛي خٞاٗغ ٝ ١ب كط١َٜ

 ٠ٛ؛  ثؼًى ٝ ًٜٜس ٗى پيسا زؾت ثيكتطى ذالهيت ث٠ خٞاٗغ ثؼًى چطا ثپطؾيٖ ذٞزٗبٙ اظ ثبض١ب ٠ً

 آٙ ١بي ٝيػُي ٝ ٗسضٛيت٠ اظ ٛبقي ضا ٗٞيٞع ايٚ ثطذي. ً٘تط ثؼًى ٝ تطٛس ذالم ١ب كط١َٜ ثؼًى

 ؾٜتي خٞاٗغ اؾت ٗؼتوس آٗطيٌب ًالؾيي قٜبؼ اٛؿبٙ( 1897-1985) 1«كئس ضز ضاثطت». زاٜٛس ٗي

 يب ؾطظٛف ثب خٞاٗغ ايٚ زض ٛٞآٝضي ٝ ز١ٜس ٗي تؤيس ث٠ ثيكتطي اضظـ( ٗسضٙ ٗبهجْ خٞاٗغ يؼٜي)

 ٛيبظ ٝ يطٝضت يي ضا ٛٞآٝضي ٗسضٙ يب خسيس خبٗؼ٠ ٠ً زضحبٓي. قٞز ٗي ضٝثطٝ قسيس اخت٘بػي ٗوبٝٗت

 .ثيٜس ٗي

                                                                 
1 - Robert Redfield 
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 ٝيػُي ذالهيت ٠ً ًٜس ٗي اؾتسالّ« كط١َٜ ٝ ذالهيت» ػٜٞاٙ ثب اي ٗوب٠ٓ زض ضيزاٝ ضيب زًتط

 ذٞز ضا ظٛسُي تسثيط ت٘بٕ ث٠ ضؾيسُي ٝ ػبٖٓ ازاضٟ ٓيتئٞٗؿ ٗسضٙ اٛؿبٙ ظيطا اؾت، خسيس ػهط ػ٘سٟ

 اٛؿبٙ ٝ اؾت زاقت٠ ا٢ٓي يب َجيؼي ثيف ٝ ًٖ ٛظٖ ؾٜتي خبٗؼ٠ ،زاٝضي اػتوبز ث٠. اؾت قسٟ زاض ػ٢سٟ

 ؿطثي خسيس خبٗؼ٠ اٗب. ثبقس زاقت٠ زذبٓت ظٛسُيف هٞإ زض آزٗي ػوْ ٠ً اؾت ًطزٟ ٛ٘ي تهٞض يؾٜت

 ٝ خبٗؼ٠ ١بيف ٛٞآٝضي ٝ ػؤي هٞاي ث٠ اتٌبء ثب ثبيس اٝ ذٞز ٝ اؾت چيع ٠٘١ ٗحٞض اٛؿبٙ ٠ً ايسٟ ايٚ ثب

 خبٗؼ٠ زاٝضي وبزاػت ث٠. اؾت ذالم اي خبٗؼ٠ ،خسيس خبٗؼ٠ ضٝ ايٚ اظ. ُيطز ٗي قٌْ ثؿبظز ضا تبضيد

 ٛٞآٝضي آٙ اهتًبي ٠ً زاضز ٛظبٗي ٝ ضٝح خسيس خبٗؼ٠ ث٠ٌٔ ،ٛيؿت ٛٞآٝض اكطاز ٗد٘ٞػ٠ ٗحهّٞ خسيس

      نطكب  ٛٞآٝض اقربل ٝ اؾت خسيس خبٗؼ٠ آ١َٜ ثب قسٙ ١٘ب١َٜ ٛٞآٝضي اٝ اػتوبز ث٠ ضٝ ايٚ اظ. اؾت

 ٠ً اؾت ايٚ تٞؾؼ٠ حبّ زض ًكٞض١بي ٗكٌْ زاٝضي زيسُبٟ اظ. ٛٞآٝضٛس آٙ ثب ١٘ب١ِٜي زض ٝ ٜٗبؾت

 ت٘سٙ ١بي ٗيٟٞ اظ      نطكب  ذٞا١ٜس ٗي يؼٜي. «ُطزاٜٛس ضٝي چيٜي ٗيٟٞ ٝ ثطزاضي ث٢طٟ اظ تٞاٜٛس ٛ٘ي»

 . ٛپطزاظٛس ذالهيت ٠ث ذٞز ٝ ًٜٜس چيٜي ذٞق٠ خسيس

 نیاس و خالقیت

 ٛيبظ ٗو٠ٓٞ زض تأْٗ ٛيع ذالهيت ك٢ٖ ًٔيس ٝ ُيطز ٗي قٌْ ٛيبظ ٗو٠ٓٞ ثب اضتجبٌ زض ذالهيت ٗو٠ٓٞ

 ذٞز ١ٖ ٝ اؾت اٛؿبٙ ظٛسُي قطايٍ ث٢جٞز ٝ ٛيبظ١ب ضكغ ٗؿبئْ، حْ ثطاي ٌٗبٛيعٗي ١ٖ ذالهيت. اؾت

 قٜبؼ ضٝاٙ ٗعٓٞ، آثطا١بٕ. ًٜيٖ ٗى ذاله٠ تالـ ٝ ًبض ،ذٞز ٛيبظ١بى تأٗيٚ ثطاى ٗب. اؾت ٛيبظ ٛٞػي

 ث٠ ٛيبظ تب قٞز ٗى قطٝع ؿ٘بٛىخ ٛيبظ١بى اظ ٠ً اؾت ًطزٟ توؿيٖ ُطٟٝ چٜس ث٠ ضا ثكط ٛيبظ١بى ٗؼطٝف،

 . ؾتا ُطى آكطيٜف ٝ ذالهيت ث٠ ٛيبظ ١٘بٙ قٌٞكبيى ذٞز ث٠ ٛيبظ ٝاهغ، زض. ُطزز ٗى ذتٖ قٌٞكبيى ذٞز

 اؾت ٢ٖٗ ٗب ثطاى اخت٘بػى ٝ كطزى اضتجبٌ زاقتٚ اٜٗيت، ٗؿٌٚ، ١ٞا، آة، ث٠ ٛيبظ ٠ً َٞضى ١٘بٙ

 اظ ُطٟٝ آٙ ٝاهغ زض ذالهيت. ثبقس ٗي ٢ٖٗ ١ٖ ىٛٞآٝض ٝ ذالهيت ث٠ ٛيبظ زاضز، ثؿتِى ٗب حيبت ث٠ ٝ

 ١ٞا، آة، ث٠ ١ٖ حيٞاٛبت ُٝط٠ٛ،. ز١ٜس ٗى قٌْ ضا ٗب اٛؿبٛى ١ٞيت ٠ً ًٜس ٗى تأٗيٚ ضا ٗب ٛيبظ١بى

 خ٘ؼى ٝ ُط١ٝى ظٛسُى ث٠ ١ٖ حيٞاٛبت اظ ثؿيبضى حتى زاضٛس؛ احتيبج زيِط چيع١بى ٝ ؾطپٜبٟ اٜٗيت،

 ٠ً ٛيبظى آٙ ثٜبثطايٚ. ًٜس ظٛسُى ت٢ٜب       ُٗٔوب  ٠ً قٞز ٗي يبكت اى سٟظٛ ٗٞخٞز ً٘تط       اؾبؾب . زاضٛس ٛيبظ

 ٗؿيط ٝاهغ زض ٠ً اؾت ذالهيت ١٘يٚ ًٜس، ٗى ٗت٘بيع ٗٞخٞزات ؾبيط اظ ضا ٗب ٝ تؼطيق ضا ٗب ثٞزٙ اٛؿبٙ

 .ثبقس ٗي ٗب ٛيبظ١بي ؾبيط تأٗيٚ ضٝـ حبّ ػيٚ زض ٝ قٌٞكبيى ذٞز ٛيبظ ث٠ پبؾرِٞيى

 ضا ٗب ٛيع كط١ِٜى ٝ اخت٘بػى     ث ؼس اظ ث٠ٌٔ ٗبؾت، ثرف ١ٞيت ٝ ت٘بيعثرف ذهٔت ت٢ٜب ٠ٛ ذالهيت

 ىاكطاز ثب ذٞز ضٝظٗطٟ ظٛسُى زض ٗب ٠٘١. ًٜس ٗى ١سايت يظٛسُ اظ ٗؼيٚ اي قيٟٞ ٝ ذبل ٗؿيطى ث٠

 ظيؿتى ٛيبظ١بى تٞاٜٛس ٗى ضاحتى ث٠ ٝ ١ؿتٜس ٜٗس ث٢طٟ ًبكى اهتهبزى ثطٝت اظ ٠ً ايٖ قسٟ ٗٞاخ٠

 تحهيالت ٝ پطٝضـ ٝ آٗٞظـ ث٢ساقت، ٗؿٌٚ، اظ ثطذٞضزاض ٗطك٠ اكطاز ايٚ. ًٜٜس ٚتأٗي ضا ذٞزقبٙ

 ٛبضايي ظٛسُي اظ ٝٓى ٜٗسٛس، ث٢طٟ ٛيع اى ُؿتطزٟ اخت٘بػى ٝ كطزى ضٝاثٍ اظ حتى ٝ ١ؿتٜس زاٛكِب١ى
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 ايٚ ػبْٗ ٢ٗ٘تطيٚ قبيس ٝ ػْٔ اظ يٌي. اٛس اكؿطزٟ ٝ ٛبضاحت ،ثساٜٛس ذٞز آ٠ٌٛ ثي ُب١ي. ١ؿتٜس

 ٛيبظ١بي تأٗيٚ. ؾتا آ٢ٛب زض ذٞيف اثطاظ ٝ ذٞزقٌٞكبيى ٛيبظ ث٠ پبؾرِٞيي ػسٕ ٛبضيبيتى ٝ ؾٜسىٛبذط

 زض ٛيع ذالهيت ٗو٠ٓٞ ا١٘يت. قٞز ظٛسُى اظ ضيبيت ث٠ ٜٗدط ت٢ٜبيى ث٠ تٞاٛس ٛ٘ى اخت٘بػي ٝ ظيؿتي

 ٝخٞز ً٘يٜىت ١ٖ ثبظ ًٜيس، تأٗيٚ ضا كطز يي ٛيبظ١بى ٠٘١ ثتٞاٛيس ق٘ب اُط ٝاهغ، زض. خبؾت ١٘يٚ

. ٛيؿت نبزم هًي٠ ايٚ ػٌؽ اٗب. ثبقيس ًطزٟ كطا١ٖ اٝ ثطاى ضا ظٛسُى اظ ًبْٗ ضيبيت ٝ ٓصت ٠ً ٛساضز

 الظٕ اٜٗيت اظ حتي ٛساضٛس، ٜٗبؾجى ذب٠ٛ يب ًبكى زضآٗس ٠ً ثٌٜيس پيسا ضا ًؿبٛى اؾت ٌٗ٘ٚ ق٘ب يؼٜى

 ذُط ث٠ ضا خبٛكبٙ حبيطٛس ًٜٜس، بٙثي ٝ اثطاظ ضا ذٞزقبٙ ثتٞاٜٛس ٠ً ايٚ ثطاى اٗب ٛيؿتٜس ثطذٞضزاض

 ًؿبٛى ٛيع ١ٜطٜٗساٙ ثيٚ زض. يبكت اكطاز ايٚ اظ تٞاٙ ٗى اخت٘بػى ٗرتٔق ١بى ظٗي٠ٜ زض. ٛساظٛسبثي

. ٜس١ؿت چٜيٚ...  ٝ ٗٞؾيوى ،كئٖ تئبتط، ؾبظى، ٗدؿ٠٘ ٛوبقى، ١ٜطى ٗرتٔق ١بى ضقت٠ زض ٠ً ١ؿتٜس

 ٛساقتٚ ضؿٖ ػٔى ٠ً ثبقس حبيط ٛٞيؿٜسٟ يي ٝ بقسث ازثيبت هٔ٘طٝ زض ذٞيكتٚ اثطاظ ايٚ اؾت ٌٗ٘ٚ

 ضا آٙ زيِطاٙ ٝ ثٜٞيؿس ًتبثى يب ٗوب٠ٓ آظازا٠ٛ ٠ً ثتٞاٛس اٗب ثس١س ضا خبٛف ذٞة، ظيؿتى اٌٗبٛبت

 ث٠ ٝ اٛس ُصقت٠ قبٙ ظيؿتي ٛيبظ١بى اضيبء ٝ تأٗيٚ اظ ٠ً اٛس ثٞزٟ تبضيد َّٞ زض اكطاز اظ ثؿيبضى. ثرٞاٜٛس

 اي٠ٌٜ ثطاي اٛس اٛساذت٠ ذُط ث٠ ضا ذٞزقبٙ خبٙ اٛس، ثطيسٟ اخت٘بع اظ اٛس، ًطزٟ باًتل ظٛسُى ١بى حساهْ

 .ًٜٜس اثطاظ ثسيغ ٝ اٛتوبزى ٛٞ، اى ٌٛت٠ ػٜٞاٙ ث٠ ًطزٟ ذُٞض ش١ٜكبٙ ث٠ چ٠ آٙ

 ٢ٖٗ ٌٛت٠ ٝٓى. ثطؾٜس ذٞزقٌٞكبيى ث٠ تب ُصضٛس ٗى ٛيبظ١بيكبٙ ؾبيط اظ ١ب اٛؿبٙ اظ اهٔيتى كوٍ آجت٠،

 ضا ذٞزقبٙ ظٛسُى اؿٔت ٝ زاضٛس ظٛسُى اظ ضا ضيبيت ثيكتطيٚ ًكيسٟ، ضٛح اهٔيت ايٚ ٠ً اؾت ايٚ

 ثب يب ضٝٛس ٗى زاض ١بى چٞث٠ ؾط ث٠ اكتربض ثب ٝ ًٜٜس ٗى تٞنيق اٛؿبٛى ٝ اكتربضآٗيع ٝ قطاكتٜ٘سا٠ٛ ثؿيبض

 تأٗيٚ ضا ٗب ظٛسُى ًيليت ٠ً اؾت اى ٗو٠ٓٞ ذالهيت زيِط، تؼجيط ث٠. ًٜٜس ٗى ظٛسُى تجؼيس زض اكتربض

 ١٘يٚ ث٠. ؾتا ١ب ذالهيت ٝ اؾتؼساز١ب قٌٞكبيى ٗيعاٙ اظ تبثؼى ٗب ظٛسُى اظ ضيبيتٜ٘سى ٝ ًٜس ٗى

 ٝ ٗؼٜٞى ٛيبظ١بى تأٗيٚ ث٠ ٗيْ قس تأٗيٚ قبٙ ٗبزي ٛيبظ١بى ٠ً ايٚ اظ ثؼس ١ب اٛؿبٙ زٓيْ،

 .آ٢ٛبؾت ٞي٠ٛثب يتاٝٓٞ ٗبزي ٛيبظ١بي ٗيٚأت ٛيع ثطذي ثطاي ٝ ًٜس ٗى ضقس ١ب آٙ زض ذٞزقٌٞكبيى

 زض. ٛيؿت ذالهيت ٝ ٗسضٛيت٠ ٛظطي٠ ٛلي ٗؼٜبي ث٠ زاضز اضتجبٌ ٛيبظ ثب ذالهيت ٠ً ٌٛت٠ ايٚ يبٙث

 ػيٚ زض. زاقت هطاض آٙ زضٝٙ زض آكطيٜكِطي ٝ ذالهيت يطٝضت ٠ً ًطز ايدبز ضا ٛيبظ١بيي ٗسضٛيت٠ ٝاهغ

 ذالهيت ٝ قسٙ ٗسضٙ ضاث٠ُ زهين قطح. ثٞز ٗسضٛيت٠ تحٞالت ٛتيد٠ زض ٛيبظ يي ٗثبث٠ ث٠ ذالهيت حبّ

 ياخ٘بٓ ٝ ًٔي نٞضت ٠ث ٌٛبت اظ ثطذي شًط ث٠ ايٜدب زض. اؾت َٞالٛي ٝ زهين ١بي ثطضؾي ٛيبظٜٗس

 پيسا ا١٘يت ٛيع كطزيت ٝ كطزُطايى ،اٛؿبٙ ٝ قٞز تط ٗسضٙ خبٗؼ٠ ٠ً ٗوساضى ١ط ث٠. ٖيًٜ ٗي ثؿٜسٟ

 خ٢ت زض ٠ً ػٔت ايٚ ث٠ - ذالهيت. زقٞ ٗى ثطخؿت٠ ١ٖ ذالهيت ٗو٠ٓٞ ٛؿجت ١٘بٙ ث٠ ًٜس،

 اظ كطزُطايب٠ٛ ١بى اضظـ. ثبقس ٗي اٛؿبٙ كطزيت تدؿٖ ٝ تجٔٞض -اؾت ذٞيكتٚ اثطاظ ٛيبظ ث٠ ُٞيى پبؾد
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 قٌْ خب آٙ زض ٗسضٙ اى خبٗؼ٠ ؾپؽ ٝ ًطز پيسا ا١٘يت ؿطثى اضٝپبى زض تسضيح ث٠ ثؼس ث٠ ضٛؿبٛؽ

 .زاضز ٝخٞز ٗؼٜبزاض ياضتجبَ ذالهيت ٝ طايىكطزُ ٗيبٙ ٗسضٙ ى خبٗؼ٠ يي زض ثٜبثطايٚ،. ُطكت

  سنتی فزهنگ و خالقیت

 زض ٛيؿت؛ كطز ٗتٞخ٠ خبٗؼ٠ آٙ زض انٔى تالـ زاضز، ؿٔج٠ ٠ُٛطايب خ٘غ ١بى اضظـ ٠ً اى خبٗؼ٠

 «ذٞز اثطاظ» ٝ «ٙٛ٘ٞز قٌٞكب» ،«اؾتؼساز١ب ضقس» تٗوٞال       اؾبؾب  اى اخت٘بػى -كط١ِٜى ؾبذتبض چٜيٚ

 قبٙ اي حطك٠ ًبض ٠ً ٗب ضٝقٜلٌطاٙ ايطاٙ، خبٗؼ٠ قٜبذتى آؾيت ٓحبِ ث٠. سُٛيط ٗى ضهطا ثبٛٞي٠ ٗطح٠ٔ زض

 ١ط ٝٓى ز١ٜس ٗى هطاض تٞخ٠ ٗٞضز ً٘تط ضا ذالهيت ٗو٠ٓٞ اؾت، اخت٘بػى -كط١ِٜى ٗؿبئْ زضثبضٟ ثحث

 زضى ث٠ تٞخ٠ ًٜس، پيسا ثيكتطى ا١٘يت كطزى اؾتؼساز١بى ضقس ٗؿئ٠ٔ ٝ قٞز تط ٗسضٙ ٗب خبٗؼ٠ چوسض

 .قٞز ٗى ثيكتط ١ب ذالهيت ١٘يتا

 تكٌيْ ضا اى پبضچ٠ يي ًٔيت ٗهطكى، ٗحهٞالت ٝ خبٗؼ٠ ذالم، اٛؿبٙ ؾٜتى، ١بى كط١َٜ زض

 ًٜيٖ، ٗى ِٛبٟ كطزى اى ٗو٠ٓٞ ٗثبث٠ ث٠ ذالهيت ث٠ ٝهتي. ٛيؿتٜس قسٟ تلٌيي يٌسيِط اظ ٝ ز١ٜس ٗى

 ،ٛبثـ٠ اٛؿبٙ تطثيت ِيچِٞٛ ٠ٓأٗؿ ٝ قٞيٖ ٗي ١سايت آٙ قٜبذتى ضٝاٙ اثؼبز ؾطاؽ ث٠ ذٞز ذٞزث٠

 ٗبٛغ ٠ً ؾبذتبض١بيي انالح كٌط ث٠ زيِط ٝ آيس ٗي پيف ١ب آٙ پطٝضـ ٝ زضذكبٙ اؾتؼساز١بى قٜبؾبيى

 ٛٞآٝضي ثطاثط زض ٗوبٝٗت ًب١ف يب ٛٞآٝضي ث٠ ٛؿجت ِٛطـ تـييط ٝ آٙ قسٙ ػ٘ٞٗي ذالهيت، ثطٝظ

 ث٠ ٗحسٝز ضيعى ثطٛب٠ٗ ٛظبٕ ت٘بٕ ،ذالهيت ث٠ ب٠ٛقٜبؾ ضٝاٙ ٝ كطزي ِٛبٟ ثب ٛتيد٠ زض. ثٞز ٛرٞا١يٖ اؾت،

 اظ ُطايب٠ٛ ٛرج٠ ِٛبٟ ايٚ. ثطٝيٖ ١ب آٙ پطٝضـ ٝ زضذكبٙ اؾتؼساز١بى ٝ ٛٞاثؾ ؾطاؽ ث٠ ٠ً قٞز ٗى ايٚ

 ؾبّ نس يي زض ذالهيت ٗو٠ٓٞ ث٠ ٗب ضٝيٌطز ايٚ .ثبقس ٗي ٗب ًكٞض زض ذالهيت قٜبذتي آؾيت ٌٛبت

 ١بى ثٞزخ٠ پطٝضـ، ٝ آٗٞظـ ذهٞل زض ٗب اخت٘بػى -كط١ِٜى ًالٙ ١بى ُصاضى ؾيبؾت ثط اذيط

 زض ٝ اخت٘بػى، ١بى تٜف زض ٗرتٔق       ا قٌبّ ث٠ ٝ قت٠ُصا ثطا كط١ِٜى اٗٞض ًٔى َٞض ث٠ ٝ تحويوبتى

. ثبقس زيِط ػٞاْٗ اظ ثيف آٙ ثيطاتأت ٝ ١ب ذبٛٞازٟ ٛوف قبيس. ُصاضز ٗى قسيس تأثيط ايطاٛى ١بى ذبٛٞازٟ

 . س٘بيٛ ٗى كطا١ٖ كطز ثطاى ضا ذالهيت ٠ً اؾت ثؿتطى ٝٓيٚا ،ذبٛٞازٟ ٢ٛبز چٞٙ

 ضٝيٌطز يي ذالهيت ٗو٠ٓٞ ث٠ ٛؿجت آٙ ١بى ِٛطـ ٝ ثبٝض١ب ،١ب اضظـ ٝ خبٗؼ٠ يي ضٝيٌطز ٠ً ٝهتى

 ٝ ١ب ذبٛٞازٟ حؿبة، ايٚ ثب. يٖثيٜ ٗى ٛيع كطظٛساٙ تطثيت ٝ ذبٛٞازٟ زض ضا ضٝيٌطز ايٚ اؾت، قٜبؾب٠ٛ ضٝاٙ

 اظ كطظٛسقبٙ ٠ً ثطؾٜس ثٜسى خ٘غ ايٚ ث٠ قٜبذتى ضٝاٙ ضٝيٌطز ١٘يٚ اثط زض ٠ً اؾت ٌٗ٘ٚ ٝآسيٚ

 تطثيت ٠ً ايٚ اظ كطظٛساٙ ايٚ ثؿب چ٠ ثطزاقت، ٝ تٔوى ١٘يٚ زضٛتيد٠. ٛيؿت ثطذٞضزاض ًبكى اؾتؼساز

 ثحث يي      نطكب  ذالهيت ٠ً ثطؾٜس آُب١ى ايٚ ث٠ ٝآسيٚ اُط اٗب. قٞٛس ٗحطٕٝ ًٜٜس پيسا ذاله٠

 آٙ زاضز، ثؿتِى كطز ذاله٠ ٠تدطث ث٠ ث٠ٌٔ ثبقس زاقت٠ اضتجبٌ اؾتؼساز ث٠ كوٍ ٠ً ٛيؿت تىقٜبذ ضٝاٙ

 هبزضٛس ١ب اٛؿبٙ ٠٘١ ضٝيٌطز، ايٚ زض. ز١ٜس ٗى تٞؾؼ٠ ضا كطظٛساٛكبٙ ذالهب٠ٛ تدطثيبت زايطٟ ٝهت

 .ثبقٜس زاقت٠ ذالهى ش١ٚ ٝ ذالم ٗحهٞالت ذالم، ١بى ًٜف ٝ تدطثيبت
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 اظ ضا ذالهيت ُطايب٠ٛ، ٛرج٠ ضٝيٌطز. آٝضز ٗى ٝخٞز ث٠ ٗتلبٝت تطثيتى ضٝـ زٝ غٝاه زض ضٝيٌطز، زٝ ايٚ

 ػٖٔ يب ١ٜط اظ ٗؼيٜى ١بى ػطن٠ ث٠ ضا ذالهيت زيِط َطف اظ ٝ ًٜس ٗى ٗحسٝز كطز ٛجٞؽ ث٠ َطف يي

 ٠ً حبٓى زض. ٛ٘بيس قٌٞكب ضا ذٞزـ قطايُى ١ط زض كطز، ١ط ٠ً ز١س ٛ٘ى اخبظٟ ٝ ؾبظز ٗي ٗحهٞض

 ت٘بٗى زض آٙ ُؿتطـ ذٞا١بٙ ث٠ٌٔ زاٛس ٛ٘ى ٛرجِبٙ ُطٟٝ يب كطز ث٠ ٜٗحهط ضا ذالهيت يِط،ز ضٝيٌطز

 ١بى تلبٝت ث٠ ثبيس پؽ. اؾت ذالهب٠ٛ تدطث٠ ًؿت ثطاى ١ِ٘بٙ ٗكبضًت تٞؾؼ٠ ٝ اخت٘بع ١بى ػطن٠

 زض ذالهيت كط١َٜ ٝ كط١ِٜى ذالهيت قطايٍ ثطضؾى ١ِٜبٕ ث٠ ٗصًٞض ضٝيٌطز زٝ ٛتبيح ٝ ٗب١ٞى

 . ًٜيٖ ثيكتطى تأْٗ ذٞزٗبٙ خبٗؼ٠

  خالقیت فزهنگی شناسی  آسیب

 ٝ ظٜٛس ٗى زاٗٚ ضا ذالهيت ١ب كط١َٜ ثطذى ٠ً يبثيٖ زضٗى ٗرتٔق ي١ب كط١َٜ ٝيػُى ثطضؾى زض

 كط١ِٜى قٜبؾى آؾيت ٛٞػي خب ايٚ ٝاهغ، زض. آٝضٛس ٗى كطا١ٖ ضا اٌٗبٙ ايٚ ً٘تط ١ب كط١َٜ اظ ثؼًى

 تدطث٠ ثطاى ١بيى اضظـ چ٠ تٞؾٍ ٝ ًدب زض ثجيٜيٖ ثبيس كط١ِٜي قٜبؾي آؾيت ايٚ زض. اؾت ُٗطح

 ضا زاٛكِبٟ ٝ پطٝضـ ٝ آٗٞظـ چ٠ ١ط ٠ً قٞٛس ٗى ثبػث كط١ِٜي ٗٞاٛغ ايٚ. قٞز ٗى ايدبز ٗبٛغ ذاله٠

 ًٜيٖ، ايدبز ذالهب٠ٛ ١بى آكطيٜف ٗطاًع اؾٖ ث٠ َٞيْ ٝ ػطيى ٝ ثعضٍ ١بى ؾبظٗبٙ يب ز١يٖ ُؿتطـ

 .ٛكٞيٖ ذالهيت ٗكٞم كًبى ٝ ذالم اٛؿبٙ تطثيت ث٠ هبزض ١ٖ ثبظ

 ثطاى ضا الظٕ ا١٘يت ،ضيعى ثطٛب٠ٗ ٝ ُصاضى ؾيبؾت حٞظٟ ٠ً اؾت ايٚ زيِط قٜبذتى آؾيت ٌٛت٠

 ثؼس ٝ ػبٓى آٗٞظـ ٝ زاٛكِبٟ ٗبٜٛس ٢ٛبز١بيى ٝ پطٝضـ ٝ آٗٞظـ ذبٛٞازٟ، اظ پؽ. ٛيؿتٜس هبئْ ذالهيت

 ضا ذٞزـ ثتٞاٛس اٛؿبٙ تب ١ؿتٜس اٛؿبٙ ٗؼٜٞى ؼ٠تٞؾ ذسٗت زض ٗرتٔق       ا قٌبّ ث٠ كط١ِٜى ٗؤؾؿبت

 ٝ ٗٞاٛغ ثب ١سكى چٜيٚ ث٠ ضؾيسٙ ثطاى ٢ٛبز١ب ايٚ. ًٜس ثبٓلؼْ ضا اـ ثبٓوٟٞ ١بى تٞاٛبيى ٝ ،قٌٞكب

 ٝ ػبٓى آٗٞظـ ٝ پطٝضـ ٝ آٗٞظـ ى حٞظٟ زض ١ب ضٝـ       اؾبؾب  ٠ً ايٚ خ٠ٔ٘ اظ ١ؿتٜس، ٗٞاخ٠ ٗكٌالتى

. اؾت ٝاض ََٞي يبزُيطي ٝ ٗحلٞظبت ث٠ ٗت٘بيْ ث٠ٌٔ ٛيؿت ذالهيت ث٠ ٗؼُٞف كط١ِٜى، ٗؤؾؿبت

 ثيبٙ خؿبضت ٠ً ًؿى ٠ٛ ٝ قٞز ٗى تجسيْ اؾت ٗحلٞظبت ٝ ١ب كطّٗٞ اٛجبض ٠ً كطزى ث٠ اٙآٗٞظ زاٛف

 .ثبقس زاقت٠ قٌٞكبيى ذٞز خ٢ت زض ذٞيف

 قٌْ زاٛكدٞ ٝ آٗٞظ زاٛف زضٝٙ زض تحٔئي ٝ اٛتوبزي تلٌط ٝ ذٞيكتٚ ثيبٙ ٓصت ٝ خؿبضت اُط

 زاقتٚ ،ًطزٙ پطؾف ٝ ٛوس خؿبضت تلٌط، ٛحٟٞ ايٚ ٝاهغ زض. ٛيؿت كطا١ٖ ٛٞآٝضى اٌٗبٙ       اؾبؾب  ِٛيطز،

 ضا ثركى ٝ ًٜس ايدبز كطز زض ثبيس ذبٛٞازٟ ضا ؾطٗبي٠ ايٚ اظ ثركى ٠ً اؾت كط١ِٜى ؾطٗبي٠ اظ اي ٠ُٛٞ

 .اؾت ػبٓى آٗٞظـ ػ٢سٟ ثط ١ٖ ثركى پطٝضـ، ٝ آٗٞظـ

        َجيؼتب  ًٜٜس، ايدبز كطز زض ضا كط١ِٜى ى ؾطٗبي٠ ايٚ ٛتٞاٜٛس زاٛكِبٟ ٝ پطٝضـ ٝ آٗٞظـ ذبٛٞازٟ، تب

 ١ٜط، ث٠ ػكن ٠ً ٛيؿتٜس ١بيى اٛؿبٙ آيٜس، ٗى ثيطٝٙ زاٛكِبٟ ٗسضؾ٠، ذبٛٞازٟ، ايٚ اظ ٠ً ١بيى اٛؿبٙ

 اظ ٝاهغ زض. ثبقٜس ًطزٟ ايدبز ٝ زازٟ پطٝضـ اٛسٝذت٠، ذٞز زض ضا ُطى آكطيٜف ث٠ ػكن ٝ ػٖٔ ث٠ ػكن
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 ٠ً پطؾيس ثبيس ًٜس، ايدبز ضا ١ٜط ٝ ػٖٔ ث٠ ػكن تٞاٛس ٗى ٠ً اؾت ٢ٛبزى تطيٚ ٢ٖٗ ٠ً پطٝضـ ٝ آٗٞظـ

 ٗي آٗٞظاٙ زاٛف ث٠ ضا ذاله٠ ا١ِٞٓبى ٓصت حس چ٠ تب قسٟ ُطكت٠ ًبض ث٠ تطثيت ٝ تؼٔيٖ ١بى ضٝـ

 ٗؼٕٔٞ يتذاله ظٗي٠ٜ زض كط١ِٜى اخت٘بػى، ؾيبؾى، ١بى ٛظبٕ ا١٘يت ٠ً ايٜدبؾت زض چكبٜٛس؟

 كطا١ٖ ث٠ ٛؿجت ١ؿتٜس اى خبٗؼ٠ ١ط يب ًكٞض ثطاى ًالٙ ضيعى ثطٛب٠ٗ ٗتٞٓى ٠ً ٢ٛبز١بيى ظيطا ؛قٞز ٗى

 .١ؿتٜس ّٞئٗؿ خبٗؼ٠ اكطاز ثبٓوٟٞ ١بى تٞاٛبيى ثطٝظ ٝ ذالهيت ١بى ظٗي٠ٜ ًطزٙ

 فزهنگ تغییز و خالقیت

 ١بي ضٝـ ٝ ١ب حْ ضاٟ يبكتٚ ٛيبظٜٗس ١ب، آٙ ثوبي ٝ حيبت ٝ حبيط ػهط ١بي ؾبظٗبٙ تسإٝ ٝ تً٘يٚ

 ث٠. زاضز خسيس ١بي ضٝـ ٝ كطآيٜس١ب اثساع ٝ ٛٞآٝضي ثب ظيبزي اضتجبٌ ٠ً اؾت ٗكٌالت ثب ٗوبث٠ٔ خسيس

 ٠ً اؾت قطايُي زض اؾبؾي تحّٞ ُطٝ زض ١ب ؾبظٗبٙ ثوبي ٝ حيبت قطايُي، چٜيٚ زض ذبَط ١٘يٚ

 تـييط ٛٞآٝض ٝ ًبضآكطيٚ كط١َٜ ث٠ ضا ؾٜتي كط١َٜ ٝ زازٟ پطٝضـ ثيكتط ١طچ٠ ضا ٛٞآٝض ٝ ذالم اكطاز

 ٛٞآٝضي ٝ ذالهيت قٜبؾبٙ، اٛؿبٙ. اؾت  كط١َٜ  آُب١ب٠ٛ تـييط ٛيبظٜٗس  ذالهيت  خ٢بت  ثؿيبضي اظ .ز١ٜس

 ؾُح ٝ ٗيعاٙ ضٝ، ايٚ اظ. زاٜٛس ٗي ثكطي خبٗؼ٠ زض كط١ِٜي تـييطات ػٞاْٗ ٢ٗ٘تطيٚ خ٠ٔ٘ اظ ضا

 . ؾٜدٜس ٗي آٙ كط١ِٜي تـييطات چِِٞٛي ث٠ تٞخ٠ ثب ضا ثكطي تبضيد اظ اي زٝضٟ يب خبٗؼ٠ ١ط زض ذالهيت

 ت٘بٕ ٝ اؾت ٛيبكتِي تٞؾؼ٠ ػْٔ اظ يٌي ذالهيت ث٠ تٞخ٢ي ثي ٠ً زاقت ٛظط زض ثبيس ضا ٌٛت٠ ايٚ

 ٛيع ذالهيت ث٠ تٞخ٢ي ثي ػْٔ اظ يٌي ٝ ثطٛس، ٗي ضٛح ثي٘بضي ايٚ اظ حسٝزي تب يبكت٠ تٞؾؼ٠ ً٘تط ْٗٔ

 ٗحسٝز ػسٟ ٝ ػٖٔ ٝ ١ٜط ث٠ ٜٗحهط ٝ ٗحسٝز ضا ذالهيت ٠ً ضٝيٌطزي. اؾت قٜبذتي ضٝاٙ زضٝيٌط ٛٞع

 ٠ً ١٘بُٛٞض. اؾت زاقت٠ ٝخٞز ١ب ٗٔت ٝ ١ب زٝٓت اظ ثؿيبضى زض ٝ زاضز زيطي٠ٜ اى ؾبثو٠ ؾبظز، ٗي ٛرجِبٙ

 ذالم ٛؿبٙا ٠ً زاضز ٝخٞز ١ٖ ١ٜٞظ ٝ زاقت٠ ٝخٞز ِٛبٟ ايٚ ؿيطٗسضٙ ١بى كط١َٜ زض َٞضًٔى ث٠ ُلتيٖ

 زض ١ٜطي ذالهيت ٝ ذالهيت اظ تٔوي ٛحٟٞ ايٚ. ًٜس  ٜٗحهط ٝ ٗحسٝز ػٔ٘ى ٛٞاثؾ ث٠ يب ١ٜطٜٗس ث٠ ضا

 اي٠ٌٜ ٝ قس ٜٗهٞة ١ٜطٜٗس قرهيت ث٠ ١ٜطي ذالهيت زٝضٟ ايٚ زض. آٗس ٝخٞز ث٠ ثؼس ث٠ ضٛؿبٛؽ

 ذالم ٛيطٝي يؼٜي اؾت ا٢ٓي ١ٞٗجتي ٛجٞؽ ٝ اؾت ثطتط هٞاػس ٝ ٛظطي٠ ؾٜت، اظ ١ٜطٜٗس قرهيت

 ٗوبيؿ٠ زض ضهبثت چبضچٞة زض ذٞز پٞيبى ؾطقت پطتٞ زض ضٛؿبٛؽ خبٗؼ٠. اؾت شاتي ٝ كطز ث٠ ٜٗحهط

 زض آكطيٜف ٗل٢ٕٞ ١طحبّ، ث٠. ًطز ٗى ػطي٠ ضا ث٢تطى كطزى اٌٗبٛبت ٝؾُى هطٝٙ اهتساضَٔت كط١َٜ ثب

 ثبثت ١بٝظض. اؾت ٛسذساٝ نلبت اظ ٝ ٗتبكيعيٌى ٗو٠ٓٞ يي ا٢ٓى ازيبٙ ٠٘١ ٝ ٗؿيحيت ٗص١جى ؾٜت

 اؾت پؽ آٙ اظ. قس ٗي اٛدبٕ خ٘ؼي قٌبّ  ا  ث٠ ١ٖ ١ٜٞظ پبٛعز١ٖ هطٙ پبيبٙ تب ١ٜطي ًبض كطآيٜس ًٜس ٗي

 ،ٗسضٙ زٛيبى ظ٢ٞض ثب ،ثؼس ث٠ ضٛؿبٛؽ اظ. ؾبظز ٗي خسا نٜؼتِطي اظ ضا ذٞز ضكت٠ ضكت٠ ١ٜطي حطك٠ ٠ً

 ٝ كطزيت ث٠ َطف يي اظ ٠ً اؾت چٜيٚ پبضازًٝؽ ايٚ. قس ايدبز ثكطى اٛسيك٠ زض پبضازًٝؿى

 ثبقس، ٗبٝضاءآُجيؼى پسيسٟ يي ٠ً ايٚ خبى ث٠ ُطى آكطيٜف زضٛتيد٠، ٠ً ز١س ٗى ا١٘يت ُطايى اٛؿبٙ

 ١بيف ذٞاؾت٠ ٝ ػوبيس ٛيبظ١ب، ثب ضا ظٛسُى ًطزٙ، ٛٞآٝضى َطين اظ اٛؿبٙ تب ١بؾت اٛؿبٙ ث٠ ٗؼُٞف

 ثط. اؾت قسٟ قٜبذت٠ تسضيح ث٠ ١ٜط تٞٓيس ٘بػىاخت ٝ ػيٜى ١بى ظٗي٠ٜ زيِط، ؾٞى اظ. ؾبظز ٗتٜبؾت
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 زض ٛيع خبٗؼ٠ ث٠ٌٔ ٛيؿت ١ٜطٜٗس يؼٜى اـ آكطيٜٜسٟ ٛيبظ يب ذٞاؾت ٗحهّٞ      نطكب  ١ٜطى، اثط ١ط اؾبؼ، ايٚ

 زُٝب٠ٛ ٝيػُى ١٘يٚ زض ١ٜطى آكطيٜف ث٠ ٛؿجت ٗسضٛيت٠ پبضازًٝؽ زضٝاهغ،. اؾت ٗؤثط آٙ پسيسآٝضزٙ

 .اؾت ُطكت٠ هطاض

 ظٛسُى اظ اى پبضٟ ١ٜط قطهى، چ٠ ٝ ؿطثى چ٠ ٗسضٙ اظ پيف خٞاٗغ ٠٘١ زض ضٛؿبٛؽ، زٝضٟ ثطذالف

 ث٠ ايطاٛى كطـ ٗثبّ، ثطاى. ثٞز قسٟ تٜيسٟ 1«ظٛسُي ؾجي» زضٝٙ زض ٗرتٔق       ا قٌبّ ث٠ ٝ ثٞز اخت٘بػى

 ضٝى كطـ ث٠ٌٔ ٛجٞز، زيٞاض ضٝي ٛهت ثطاي تعييٜبتي اثطي ١ٜطٜٗس يي ذالهيت ٝ ايطاٛى ١ٜط ػٜٞاٙ

 ثٜبثطايٚ، .زاقت ػ٘ٔى اؾتلبزٟ ث٠ٌٔ ،ٛساقت ظيجبقٜبذتى ٝ تعئيٜى      نطكب  ًبضثطز ٝ قس ٗى پ٢ٚ ظٗيٚ

 ٠ً ١ِٜبٗى اظ اٗب ثٞز ٗطتجٍ ايطاٛى كط١َٜ ثب زيِط ػجبضت ث٠ ٝ ايطاٛى ظٛسُى قيٟٞ ثب ٝ خبٗؼ٠ ثب كطـ

 حبنْ ثيكتط ايطاٛى كطـ اؾت، ًطزٟ پيسا ُصاض ٗسضٛيت٠ ؾ٘ت ث٠ ؾٜتى خبٗؼ٠ يي اظ ايطاٙ خبٗؼ٠

 .اؾت زازٟ زؾت اظ تسضيح ث٠ ضا ٗسضٛيت٠ اظ پيف ًبضثطز آٙ ٝ اؾت قسٟ ١ٜطٜٗس كطز يي ذالهيت

 ٗرتٔق ١بى قيٟٞ ٠ً اؾت ايٚ زاضز، ٝخٞز ذالهيت ث٠ هسؾى ٝ ضٗبٛتيي ِٛبٟ ث٠ ٠ً زيِطي اٛتوبزى

 ذالهيت ثطٝظ قيٟٞ ٠ً زضحبٓى زاضز، تٞخ٠ ١ٜطى ذالهيت ث٠ كوٍ ٝ ُيطز ٛ٘ى ٛظط زض ضا ذالهيت ثطٝظ

 ذالهيت. آيس  پسيس ُط١ٝى ٝ خ٘ؼى ًبضي زض يب ُلتِٞ يي زض     ٗثال  تٞاٛس ٗي ٝ زاضز ٗرتٔق ١بي ٠ُٛٞ

 اٛس خ٘ؼى ١ٖ ثطذى اٛس، كطزى ٛوبقى ٗبٜٛس ١ٜط١ب اظ ثطذى ،ٛيؿت اٛلطازى ٟٞاض١٘ ٛيع ١ٜط١ب زض حتي

 ث٠ ذالهيت ١ٜط١ب ايٚ زض. ذٞاٛس ٗى ١ٝىُط يب ٛٞاظٛس، ٗى ُط١ٝى ٠ً اى ٗٞؾيوى ٝ تئبتط ،ؾيٜ٘ب ٗبٜٛس

 ذالهيت ثطٝظ ثطاى اؾت ٌٗ٘ٚ ١ٖ ُط١ٝى كؼبٓيت يي ضٝ ايٚ اظ. ُيطز ٗى نٞضت خ٘ؼى زؾت٠ َٞض

  .ثبقس زاقت٠ ٗدبٓى ١ٜطى

 اؾبؾي ٛوكي كط١ِٜي زُطُٞٛي زض آيس، ٗي ٝخٞز ث٠ ٛيبظ١ب ثطاؾبؼ ٠ً آُب١ب٠ٛ ذالهيت يب ٛٞآٝضي

 :٠ً اؾت ٗؤثط كط١ِٜي زُطُٞٛي ثط نٞضتي زض ٛٞآٝضي. زاضز

 ٠ً ثبقس، ٗؤثط كط١َٜ تـييط زض تٞاٛس ٗي ظٗبٛي ٛٞآٝضي، ٝ ٛٞخٞيي ثبقس؛ حساًثطي پصيطـ (الف

 اِٛيعٟ، ايٚ آجت٠ .ثبقٜس زاقت٠ ٛوف ٛٞظ٢ٞض، ١بي پسيسٟ پصيطـ ٝ ٛٞآٝضي زض خبٗؼ٠ يي اكطاز حساًثط

 . ١ؿتٜس ًٜدٌبٝ ٝ ُط اثساع ت،َٔ تٜٞع       ٗؼ٘ٞال  اكطاز ظيطا زاضز؛ ضٝاٛي خٜج٠ ثيكتط

 خبٗؼ٠ زض ذبل ُط١ٝي يب هكط تٞؾٍ ٠ً ١بيي ٛٞآٝضي ثبقس؛ ػ٘ٞٗي ٝ اخت٘بػي ٗوجٞٓيت (ب

 ثطذٞزاض ػ٘ٞٗي ٝ اخت٘بػي ٗوجٞٓيت اظ ٠ً قٞز، ٗي كط١ِٜي زُطُٞٛي ثبػث نٞضتي زض قٞٛس، ٗي ػطي٠

       ٗؼ٘ٞال  چٞٙ زاضٛس، ثيكتطي ؾ٢ٖ يسخس ػٞاْٗ پصيطـ زض ٛٞآٝض اكطاز آقٜبيبٙ ٝ زٝؾتبٙ ١طچٜس ثبقٜس؛

 زٝؾتبٙ، پصيطـ. ثبقٜس زاقت٠ ٛوف ٛٞظ٢ٞض ١بي پسيسٟ ضز ٝ هجّٞ زض تٞاٜٛس ٗي اكطاز ايٚ اّٝ ٗطح٠ٔ زض

 ثؿيبض ضا ٛٞظ٢ٞض ػٞاْٗ ثبقٜس ثبظ اي اٛسيك٠ زاضاي ١ب آٙ اُط زاضز؛ آٛبٙ ١بي اٛسيك٠ ٝ ِٛطـ ث٠ ثؿتِي
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 ؾبزُي ث٠ ثبقٜس، ًطزٟ ضقس ثؿت٠ ٗحيٍ يي زض ٠ً ثبقٜس ازياكط ١ب آٙ اُط ٝٓي پصيطٛس، ٗي ؾطيغ

 .قٞز ٗي ٛيع خبٗؼ٠ قبْٗ ٝيػُي ايٚ. پصيطكت ٛرٞا١ٜس ضا ٛٞ ١بي پسيسٟ

 ػٜبنط كط١ِٜي، خسيس پسيسٟ پصيطـ نٞضت زض ٠ً اؾت َجيؼي ٗٞخٞز؛ كط١ِٜي ػٜبنط َطز (ج

 ضا ١ب آٙ خبي خسيس، ػٜبنط ٝ سقٞٛ ٗي ؾپطزٟ كطاٗٞقي ث٠ ٝ ُطكت٠ ٝاهغ َطز ٗٞضز كط١ِٜي ٗٞخٞز

 ١بيي زضُيطي ٝ ١ب ٛعاع ثبػث ث٠ٌٔ ُيطز؛ ٛ٘ي نٞضت ؾبزُي ث٠ كط١ِٜي ػٜبنط َطز آجت٠ ُيطٛس؛ ٗي

 (82-3131583االهینی،روح). اؾت ٗتلبٝت ٗرتٔق خٞاٗغ زض ١ب ٛعاع ايٚ. قٞز ٗي

 ٠ً اؾت ا١ساكي ٠ٔخ٘ اظ ُطايي؛ ٗهطف ث٠ تٞٓيس كط١َٜ اظ زُطُٞٛي كط١ِٜي؛ ُطايي ٗهطف (د

 اهتهبزي ضهجبي ثطًٜبضي ث٠ يبثي زؾت ثطاي ١سف ايٚ. ًٜٜس ٗي زٛجبّ ؾٕٞ خ٢بٙ زض زاضاٙ، ؾطٗبي٠

 ث٠ ضٝحي٠ ايٚ. آٝضٛس ٗي ضٝي ُطايي ٗهـطف ضٝحيـ٠ ث٠ تٞٓيس، خـبي ث٠ ؾـٕٞ، خ٢بٙ ٗطزٕ ٓصا اؾت؛

(114-31385143پور،رفیع). اٛدبٗس ٗي كط١ِٜي تـييط اؾتؼ٘بضُطايي

  خالقیت ایجاد جهت السم فزهنگی بستز شزایط

 ضا ذالهيت قطايٍ ٗد٘ٞع، زض ٠ً زاضز ٛيبظ انٔي ٗحٞض يب قطٌ ؾ٠ ث٠ ذالهيت ١ط٠ُٛٞ ُيطي قٌْ

 :اظ ػجبضتٜس  قطٌٝ ايٚ. ؾبظٛس ٗي كطا١ٖ

 ًٜٜسٟ ح٘بيت ٝ ٗٞٓس ثطاِٛيعٛسٟ، ٝ ذالهيت ٗكٞم اخت٘بػي ٝ ؾيبؾي كط١ِٜي، كًبي ٝخٞز -1

  ذالهيت ثطٝظ ؾبظ ظٗي٠ٜ ٝ ثؿتطؾبظ ذالم، كطز

 يي يب( ٗؼطكت زاٛف،) 1«اپيؿت٠٘» ُلت٘بٙ، ٗؼطكتي، پبضازايٖ زيِط تؼجيط ث٠ يب ؾٜت يي ٝخٞز -2

 .ٗؼطكتي ضغيٖ

 ايٚ اُط. ًٜس اثطاظ ضا ذٞزـ ثرٞا١س ٠ً ثبقس زاقت٠ ٝخٞز كطزي يؼٜي كطزي، ١بي اِٛيعٟ ٝخٞز -3

 پصيط اٌٗبٙ ذالهيتي ٠ُٛٞ ١يچ ٝاهغ زض( ثبقس ٛساقت٠ ٝخٞز ذٞز ثطاظا ث٠ ٗؼُٞف اضازٟ يؼٜي) ٛجبقس ٗحٞض

 .ٛيؿت

 يب قطٌ ؾ٠ ايٚ ث٠ تٞخ٠ ػٖٔ، ٝ ١ٜط هٔ٘طٝ زض. اؾت ذالهيت ثطاي اؾبؾي ضًٚ ؾٕٞ، قطٌ ثٜبثطايٚ

 ٝ اؾت ١ٜطٜٗس كطزي هٔ٘طٝ اظ ثيطٝٙ      ًبٗال  اّٝ ٗٞضز زٝ ٠ً اؾت ُٗٔت ايٚ      ٗجي ٚ ذالهيت ٗحٞض ؾ٠

 ٗطثٌٞ ١ٜطٜٗس قرم ث٠ ظيبزي حسٝز تب( اِٛيعٟ يؼٜي) ؾٕٞ قطٌ اٗب. ُطزز ٗي ثبظ اخت٘بع ث٠ ٝاهغ زض

 .ثبقس ٗي

                                                                 
1 - Episteme 



 
  

 وکار کسبی جدید ها فرصتی کارآفرینی و ها دهیاهمایش ملی 
 

 اضتجبٌ ٛٞػي ثطهطاضي زضنسز ذالهيت اقٌبّ ت٘بٕ زض ٗب. اؾت تدطث٠ اٛتوبّ ٛٞػي ٗثبث٠ ث٠ ذالهيت

 اقٌبّ ت٘بٕ. ايٖ آٝضزٟ ثسؾت ضا آٙ تدطث٠ چٜس يب يي ٛتيد٠ زض ٠ً ١ؿتيٖ اي ايسٟ اٛتوبّ ٝ ثيبٙ ثطاي

 ٛٞاظٛس، ساٙ،يٗٞؾيو ًبض، نٜؼت ؾبظ، كئٖ ٛوبـ، يي. ١ؿتٜس اضتجبٌ ١بي ضٝـ ٝ ١ب نٞضت ١ٜط١ب،

 ثط ٢ٛبزٙ ثيطأت ٝ ٗربَجبٙ اظ اي ػسٟ ثب اضتجبٌ ثطهطاضي زضنسز زيِط ١ٜطٜٗساٙ ت٘بٕ ٝ ١ٜطپيك٠ ذٞاٜٛسٟ،

 اكطاز ضاؾتب، ١٘يٚ زض. ثبقٜس ٗي ذٞز تبظٟ ١بي ايسٟ ٝ ١ب يبكت٠ ثيبٙ زضنسز ٛيع زاٛكٜ٘ساٙ. ١ؿتٜس آ٢ٛب

 احتطإ ٝ تٞخ٠ ٗٞضز تب ٜس٘بيٛ اٛتربة خصاثي ٝ ٜٗبؾت ُلتبضي ٝ ضكتبضي ضٝـ ًٜٜس ٗي تالـ ٛيع ػبزي

 حويوت زض. ١ؿتٜس ذٞز ثبٝض١بي ٝ ١ب ايسٟ ٝ ذٞز ثيبٙ زضنسز ٠٘١. ُيطٛس هطاض خبٗؼ٠ ٝ ٗطزٕ

 ُيطي قٌْ. ز١يٖ اٛتوبّ زيِطاٙ ث٠ ًٜيٖ ٗي تدطث٠ ضا آٛچ٠ ،١بيي ضٝـ اثساع ٝؾي٠ٔ ث٠ ذٞا١يٖ ٗي

 كط١ِٜى تبضيرى، اخت٘بػى، قطايٍ ٗد٘ٞػ٠ ث٠ٌٔ ُيطز، ٛ٘ى نٞضت ذأل زض آٙ اٛتوبّ ١٘چٜيٚ ٝ تدطث٠

 ث٠ ٜٗظط ايٚ اظ اُط حبّ. ٜس٘بيٛ ٗى كطا١ٖ ضا آٙ اٛتوبّ ٝ ًطزٙ تدطث٠ كطآيٜس ايٚ ثؿتط ١ب ؾٜت ٝ

 ثساٛيٖ، ذالم تدطث٠ يي ٝ تدطث٠ اٛتوبّ ،ًطزٙ تدطث٠ ٙ،ززا قٌْ ضا ذالهيت ٝ ًٜيٖ ِٛبٟ ذالهيت

 ٝ تدطث٠ اٛتوبّ ثطهطاضى آٗبزُى كطز يؼٜى ؛اؾت كطز ذٞز اضازٟ ٝ اِٛيعٟ ،ذالهيت ثطٝظ قطٌ اٝٓيٚ

 اضتجبٌ ُيطى قٌْ اٌٗبٙ ؾيبؾى ٝ كط١ِٜى اخت٘بػى، قطايٍ اظ ثؿتطى ٠ً ايٚ زٕٝ. ثبقس زاقت٠ اضتجبٌ

 . ثبقس زاقت٠ ٝخٞز اضتجبٌ ثطهطاضى اثعاض ػٜٞاٙ ث٠ ؾٜت يي ٠ً ايٚ ؾٕٞ ٝ ؾبظز؛ كطا١ٖ ضا آظاز

 فزهنگی خالقیت به سیاسی و اجتماعی نگزش

 تط ضاحت ٗب ٛتيد٠ زض. ُيطز ٗى نٞضت تط ضاحت اضتجبَبت اٛسيك٠، آظازى ٝ زًٗٞطاتيي قطايٍ زض

 يٌسيِط ثب ٗب ٠ً حبٓى ػيٚ زض ظيطا. يٖبي٘ٛ ٜٗتوْ يٌسيِط ث٠ ٝ زازٟ قٌْ ضا ذٞزٗبٙ تدطثيبت تٞاٛيٖ ٗى

 ٗب ثؼسى اضتجبٌ ثطاى اى ؾطٗبي٠ ث٠ ٠ً يٖ٘بيٛ ٗى ٗجبز٠ٓ ٛيع ضا ذٞز ١بى تدطث٠ ًٜيٖ، ٗى ثطهطاض اضتجبٌ

 ٠ً اؾت ٢ٗبضتي ،ذالهيت ُٞيس ٗي ٠ً اؾت 1«ٝئيبٗع» تؼطيق ذالهيت تؼبضيق اظ يٌي. قٞز ٗى تجسيْ

 ٝ ًٜس تطًيت اي تبظٟ قٌْ زض ضا اَالػبتي خسيس ػٞاْٗ. ز١س پيٞٛس ١ٖ ٠ث ضا پطاًٜسٟ اَالػبت تٞاٛس ٗي

 اظ. ز١س پيٞٛس ؿيطػبزي ٝ كطز ث٠ ٜٗحهط ١بيي خٞاة ث٠ ضؾيسٙ ثطاي خسيس اَالػبت ثب ضا ُصقت٠ تدطث٠

 اؾت، ثيكتط اَالػبت تٞٓيس اٌٗبٙ ٝ آظازتط، ٝ تط ؾ٢ْ اَالػبت ث٠ زؾتطؾي ٠ً اي خبٗؼ٠ زض ،زيسُبٟ ايٚ

 . زاضٛس ذٞز ١بي ذالهيت ثطٝظ ثطاي ثيكتطي اٌٗبٙ اكطاز

 ٗٞهؼيت يي زض. اؾت اضتجبَى كطآيٜس يي ٝ ُلتِٞيى ٗٞهؼيت يي ٛيبظٜٗس ذالهيت تطتيت، ايٚ ث٠

. ز١س ضخ ٛٞآٝضا٠ٛ ٝ ذالم تدطث٠ يي اؾت ٌٗ٘ٚ اكتس، ٗى اتلبم ٗتوبثْ زٞقٜ ٝ ُلت ٠ً ُلتِٞيى

 َطف زٝ ٠ً ُلتِٞ، ثطاى آّ ايسٟ ٗٞهؼيت يي زض .آيس ىٗ ٝخٞز ث٠ اضتجبَى كطآيٜس ايٚ زض ذالهيت

 ٗليس ث٠ زٝ ١ط حبّ ػيٚ زض ٝ ثبقٜس زاقت٠ ٝخٞز اثطاظ 2«آظازى» زٝ ١ط ٝ ثطاثط هسضت ٓحبِ اظ ُٝٞ ُلت

 تٞاٛس ٗى ٠ً اؾت كط١َٜ ٝ خبٗؼ٠ ايٚ. آيس ٗى پسيس ذالهيت ُبٟ آٙ ثبقٜس، زاقت٠ اػتوبز ُلتِٞ ثٞزٙ
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 زض زًٗٞطاتيي      ًبٗال  ٛظبٕ يي زض ٗثبّ، ثطاى. ًٜس كطا١ٖ ضا آّ ايسٟ ٞيىُلتِ ٗٞهؼيت يي اٌٗبٙ

 اٛتوبّ اٌٗبٙ ٛتيد٠ زض ٝ ثٞز ذٞا١س ثيكتط ذالم ُلتِٞى اٌٗبٙ ،زًٗٞطاتيي ً٘تط ٛظبٕ ثب ٗوبيؿ٠

 -اخت٘بػى ٓحبِ اظ ثيكتطى اٌٗبٛبت زًٗٞطاتيي خبٗؼ٠ يي زض. ُطزز ٗي كطا١ٖ ثيكتط ٛيع تدطث٠

 زض ١٘چٜيٚ. زاضٛس ذٞز اثطاظ ثطاى ثيكتطى اِٛيعٟ اكطاز ٛتيد٠ زض ؛زاضز ٝخٞز تدطث٠ توبّاٛ ثطاى كط١ِٜى

 ٝ ؾٜتى ؾبذتبض١بى ثب هيبؼ زض اكطاز ١بي ذٞاؾت٠ (ًٜس ٗى پيسا ضقس كطزُطايى ٠ً) ٗسضٙ كًبى يي

 ٠ً اٛس آٗبزٟ ٝ زاضٛس ذٞيف اثطاظ ثطاى ثيكتطى اِٛيعٟ ٝ ت٘بيْ اكطاز ٝ ثٞزٟ ثيكتط ٗسضٙ ٗبهجْ

 .ثركٜس ػيٜى تحون ضا ١بيكبٙ ذٞاؾت٠

 اقبضٟ ذالهيت تحون ثطاى ٛيع 1«ػسآت» يطٝضت اظ ،آظازى ٝخٞز ًٜبض زض ٠ً اؾت الظٕ خب ايٚ زض

 ٗطزؾبالض، خبٗؼ٠ زض. اؾت خٜؿيتي ػسآت ،ٖ٘بييٛ اقبضٟ ٙآ ٠ث ثبيؿتى ٠ً ػسآت اظ ٗٞضز اٝٓيٚ. ًٜيٖ

 هسض ١ط ضٝ، ايٚ اظ. ثبقس ٗي ١ب ذالهيت آٗيع تجؼيى ُيطى قٌْ زض اى ًٜٜسٟ يٚؼيت ػبْٗ ٗصًط خٜؿيت

 ٗطزاٙ ثب اخت٘بع زض ظٛبٙ حًٞض ٝ ضٝز پيف تط ػبزال٠ٛ ٝ تط َٔجب٠ٛ ٗؿبٝات خبٗؼ٠ َطف ث٠ خبٗؼ٠ ٠ً

 زاقت٠ ػ٘ٔى ١بى ذالهيت زض يب ١ٜط ٝ ػٖٔ تٞٓيس زض ٗطزاٙ ثب طيت يٗؿبٝ ؾ٢ٖ ظٛبٙ ٝ قٞز ثطاثطتط

 اخبظٟ ٝ اٌٗبٙ ٗطزؾبالض خبٗؼ٠ زض. ُطزز ٗي ثطذٞضزاض ذالهيت ظٗي٠ٜ زض تطىثيك ضقس اظ خبٗؼ٠ ثبقٜس،

 تطي ٗٔ٘ٞؼ ٛحٞ ث٠ ذالهيت زض كط١َٜ ٛوف ايٜدب زض. اؾت ٗحسٝز ظٛبٙ ثطاى ثطاى ١ب ذالهيت ثطٝظ

 . قٞز ٗي زيسٟ

 اظ ؾيبؾى ٝ اخت٘بػى اٗٞض زض اهٞإ ٠٘١ ٝ زاضز ٝخٞز هٞٗي تجؼيى ٠ً ُطا هٕٞ  خبٗؼ٠ زض ١٘چٜيٚ

 زض ٛتيد٠ زض ٝ ،ذالهيت زض ً٘تطى ؾ٢ٖ اى حبقي٠ اهٞإ ٛيؿتٜس، ثطذٞضزاض ثطاثطي ٝ يٌؿبٙ حًٞض

 ١بي تدطث٠ ث٠ زازٙ قٌْ زض هٞٗى ١بى اهٔيت زيِط، ػجبضت ث٠. زاضٛس ػ٘ٔى ٝ ػٔ٘ى يب ١ٜطى تٞٓيسات

 اهٞإ ٝ ١ب يتاهٔ آٙ ٠ً ٛيؿت ذبَط ثساٙ اٗط ايٚ .زاضٛس ً٘تطى ؾ٢ٖ ذٞز، يبتتدطث اٛتوبّ ٝ خسيس

 ٠ً ايٚ ثطاى الظٕ ثؿتط ٝ ظٗي٠ٜ خبٗؼ٠ آٙ ث٠ٌٔ ،ثطذٞضزاضٛس ً٘تطى اؾتؼساز يب ١ٞـ اظ اى حبقي٠

 .اؾت ٌٛطزٟ كطا١ٖ ،ز١ٜس اٛتوبّ ٝ زازٟ ثؿٍ ضا ذٞز تدطث٠ ثتٞاٜٛس ١ِ٘بٙ

 ثطٝظ. اؾت اثعاضى ٝ ؾيبؾى ١بى ُيطى خ٢ت زاضاى ث٠ٌٔ ،ٛيؿت ذٜثى اى  ٗو٠ٓٞ ذالهيت ثٜبثطايٚ

 ثيكتط زيِط ١بى ُطٟٝ ث٠ ٛؿجت ضا ُطٟٝ يي ١بى ذٞاؾت٠ ٝ ٜٗبكغ ٠ً اؾت ٌٗ٘ٚ ١ب ذالهيت اظ ثطذى

 ؾبذتبض ث٠ ٝ ًطز تٞخ٠ خبٗؼ٠ يي زض هسضت ضٝاثٍ ٗد٘ٞػ٠ ث٠ ثبيس زٓيْ ١٘يٚ ث٠. ز١س هطاض تٞخ٠ ٗٞضز

 ثبيس ذالهيت ٗو٠ٓٞ قٜبذت ٝ ُٗبٓؼ٠ زض ضٝ ايٚ اظ. زاقت زهت خبٗؼ٠ آٙ زض هسضت ؾبذتبض ٝ ؾيبؾى

 ث٠ ٝ كط١ِٜى تٜٞػبت هٞٗيت، خٜؿيت، ٗبٜٛس اخت٘بػى ٝ ؾيبؾى ػٞاْٗ ٗد٘ٞػ٠ ث٠ تٞخ٠ ثب ضا آٙ

 .ًطز ثطضؾي ضٝٛس يي زض ٗطزٕ ظٛسُى ؾجي َٞضًٔى
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 نٞضت كط١َٜ زضٝٙ زض ذالهيت     اٝال  زاقت؛ اظ٢بض تٞاٙ ٗي خبٗؼ٠ ٝ ذالهيت ،كط١َٜ ضاث٠ُ زض پؽ

 ضا ذالهيت اٌٗبٙ ٗرتٔلى ١بى ٗيعاٙ ث٠ ٗرتٔق ١بى كط١َٜ تبضيد َّٞ زض زٓيْ ١٘يٚ ث٠ ٝ ُيطز ٗى

 ثطٝظ ٝ ُيطي قٌْ اٌٗبٙ كط١َٜ ١ٖ ٠ً اؾت زيبٌٓتيٌى ٗتوبثْ ضاث٠ُ يي ضاث٠ُ، ايٚ. اٛس ًطزٟ كطا١ٖ

 يي كط١ِٜي ١بي ُيػٝي. ؾبظز  ٗى ٗتأثط ضا كط١َٜ ذالهيت،        ٗتوبثال  ١ٖ ٝ ًٜس ٗى ايدبز ضا ذالهيت

 ٛٞع تٞاٜٛس ٗي ًسإ ١ط زيِط، ١بي ُيػٝي ٝ هسضت كبن٠ٔ ٗيعاٙ يب ثٞزٙ، كطزُطا يب ُطا خ٘غ ٗبٜٛس خبٗؼ٠

 ٗتلبٝتي ١بي ٗيعاٙ ث٠ ُطا خ٘غ يب كطزُطا خبٗؼ٠ ٗثبّ، ثطاي. ٜس٘بيٛ ايدبز ضا ذالهيت اظ ذبني ٗيعاٙ ٝ

 ز    تلط  ثط تطثيك يب ١٘جؿتِى ثط ثيكتط اؾت ٌٗ٘ٚ  خبٗؼ٠ يي. ٛسآٝض ٗى كطا١ٖ ضا ذالهيت ثطٝظ اٌٗبٙ

 ٝ ثطاثطذٞا١ب٠ٛ ؾبذتبض زاضاي ثبٓؼٌؽ يب قسيس ٗطاتجى ؾٔؿ٠ٔ ؾبذتبض ثب اى خبٗؼ٠ اُط. ًٜس تأًيس

 ذٞز اثطاظ ثطاى ٠ً ايٚ يب ًٜٜس ٗى ًٜتطّ ضا اكطاز ٗتلبٝتى ٛحٞ ث٠ ًسإ ١ط ثبقيٖ، زاقت٠ خٞيب٠ٛ ٗؿبٝات

 ٠ً اى خبٗؼ٠ زض. ز١س ٗى ضخ تلبٝتىٗ ٛحٞ ث٠ ذالهيت ٛيع خبٗؼ٠ ز٠ُٛٞٝ ايٚ زض س؛٘بيٜٛ ٗى تكٞين

 آظٗٞٙ ثط ثيكتط آٙ زض يبزُيطى ٝ آٗٞظقى ١بى ٛظبٕ ٝ زاضز ت٘بيْ ١ب اٛسيك٠ زًٗٞطاتيي ٗجبز٠ٓ ث٠ ثيكتط

 ،ذٞز ذُبى ٝ آظٗٞٙ يب ١ب تدطث٠ َطين اظ اكطاز ز١س اخبظٟ ٝ (ؾپطزٙ ربَطث ث٠ ٠ٛ) ًٜس تٌي٠ ذُب ٝ

 .ثبقيٖ ٗي ذالهيت ثطٝظ ايفاكع قب١س ثِيطٛس، كطا ضا تدطث٠ ٝ زاٛف

 ث٠ٌٔ ٛيؿت ذٞزذٞا١ي كطزُطايي اظ ٜٗظٞض آجت٠) كطزُطاتطٛس ٠ً اٗؼىٞخ زض ذالن٠، ػجبضت ث٠

 ازاضٟ تط زًٗٞطاتيي ١ؿتٜس، تط ثطاثطذٞاٟ ،(اؾت اخت٘بػي پصيطي ٗؿئٞٓيت ثب ١٘طاٟ اذالهي كطزُطايي

 اٌٗبٙ تطثيتكبٙ ٝ تؼٔيٖ ٝ آٗٞظقى ٛظبٕ ٝ ز١ٜس، ٗى اكطازى ث٠ ثيكتطى ذُبى ٝ آظٗٞٙ اٌٗبٙ قٞٛس، ٗى

 ضقس ثطاى ثيكتطى اٌٗبٙ ٝ اؾت پطثبض ثؿيبض ذالهيت كط١َٜ ًٜس، ٗى كطا١ٖ ثيكتط ضا اٛتوبزى تلٌط

 تأًيس ثيكتط آٙ ثبظتٞٓيس ٝ ؾٜت ثط ًبضتطٛس، ٗحبكظ٠ ٠ً خٞاٗؼى زض ثبٓؼٌؽ، ٝ. سآٝضٛ ٗى كطا١ٖ يٛٞآٝض

 ٛلؽ، ًٜتطّ ثط اؾت، ثيكتط اكطاز ٗيبٙ هسضت كبن٠ٔ ٝ س١ؿتٜ ٗطاتجى ؾٔؿ٠ٔ قست ث٠ ًٜٜس، ٗى

 اى آؼبزٟ كٞم ا١٘يت آ١ٜيٚ اخت٘بػى ٛظٖ ٝ ًٜٜس ٗى تأًيس ثيكتط ذٞيكتٚ ٢ٗبض ٝ ١ب ذٞاؾت٠ ؾطًٞة

 تحٔئى تلٌط ٝ اٛتوبزى تلٌط ٝ ؾتا ٝاض ََٞى يبزُيطى ثط حس اظ ثيف تأًيس پطٝضـ ٝ آٗٞظـ زض زاضز،

 اٌٗبٙ ٝ اؾت ً٘طَٛ ثؿيبض ذالهيت كط١َٜ      انٞال  خٞاٗغ ٠ُٛٞ ايٚ زض ُيطز، ٗى هطاض تٞخ٠ ٗٞضز ً٘تط

 .ٛيؿت كطا١ٖ تط ُؿتطزٟ ٝ ثيكتط ١بى ذالهيت ثطٝظ

 ايٚ. زاز اٛدبٕ ثبيس كؼبٓيتي ٝ ؾيبؾت چ٠ خبٗؼ٠ ي١ب ذالهيت ضقس ثطاي ٠ً اؾت ايٚ پطؾف اًٜٞٙ

 ٛحٟٞ تـييط اهسإ اٝٓيٚ. ًطز اقبضٟ ٌٛت٠ چٜس ث٠ تٞاٙ ٗي اخ٘بّ ٛحٞ ث٠ اٗب اؾت اي ُؿتطزٟ ثحث ٗٞيٞع

 ٛٞاثؾ ٝ ١ٜطٜٗساٙ ث٠ كوٍ ضا ذالهيت ٗو٠ٓٞ زض تالـ ثبيس. اؾت ذالهيت ث٠ ضيعاٙ ثطٛب٠ٗ ٝ خبٗؼ٠ ضٝيٌطز

 ثيكتطى ٗكبضًت ثبيس خبٗؼ٠ ٠ً ايٚ زيِط. ثِصاضيٖ ًٜبض ضا ذالهيت ث٠ ُطا ٛرج٠ ِٛبٟ ٝ ٌٜٛيٖ ٗحسٝز

 ثطٝظ ضا قبٙ ١بي ذالهيت ،ًطزٙ تدطث٠ َطين اظ اكطاز تب ًٜس كطا١ٖ قٗرتٔ ١بى ظٗي٠ٜ زض ١ِ٘بٙ ثطاى

 زض ٝ قٞز ٗى ثيكتط اكطاز ١بى تدطث٠ ٗطزٕ، ؾيبؾي ٝ كط١ِٜي ،اخت٘بػي ٗكبضًت اكعايف ثب. ز١ٜس
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 ١بى ًٜف ث٠ تٞخ٠ ؾٕٞ ٌٛت٠. ُطزز ٗى كطا١ٖ ثيكتط ذالهب٠ٛ ُلتِٞى ٗٞهؼيت ايدبز اٌٗبٙ ٛتيد٠

 تٞخ٠ ٌٛت٠ ايٚ ث٠ ثبيس. اؾت ١ب ًٜف ٛٞع ايٚ زضٗٞضز تكٞيوي ١بي ؾيبؾت اتربش ٝ ثسيغ ٝ ٛٞآٝض ،ذالم

 ٗحى ٗؼٜٞي كًئت ٛٞػي حتي يب ٓصت تٞٓيس ثطاي ،تد٘ٔى اى ٗو٠ٓٞ ذالهيت ٝ ٛٞآٝضى ٠ً ًٜيٖ

 ٛٞآٝضى، ٝ ذالهيت يي هبٛٞٛى ثجت ٓصا. ثبقس ٗي ٛيع ٗبزي ٝ اهتهبزى اضظـ زاضاى ذالهيت ث٠ٌٔ ٛيؿت،

 ٝ ٗؼٜٞى ٗبٌٓيت ٛظبٕ ثبيس ١ؿتيٖ ١ب ذالهيت ثؿٍ زضنسز اُط ١٘يٚ، ثطاى. زاضز اضظـ زالض ١ب ٗئيٞٙ

 ثتٞاٜٛس اكطاز تب ُيطز قٌْ ٜٗس ٛظبٕ ٝ ٗحٌٖ نٞضت ٠ث اخت٘بػي ١بي ذالهيت ٝ ػٔ٘ي ١ٜطى، آثبض حوٞهى

 . قٞٛس ٜٗس ث٢طٟ الظٕ اخت٘بػى ٝ ٗؼٜٞي ٗبزى، حوٞم اظ ١بيكبٙ ٛٞآٝضى ذبَط ث٠

 ٗثْ ٗلب١ي٘ى ثب ثبيس ،ثبقس ذالهيت ٝ ٛٞآٝضى كط١َٜ تٞؾؼ٠ زضنسز اى خبٗؼ٠ اُط ٠ً ايٚ زيِط

 زض. ثپصيطز ٗليس ٝ ؾٞزآٝض ٗتؼبٓي، ١سكي ٗثبث٠ ث٠ ضا ٛٞآٝضي ٝ طزٟ،ٌٛ ثطذٞضز ًلطآٗيع ٛٞآٝضى ٝ ثسػت

 اكطاز بٙٗي زض ذالهيت ثطٝظ ظٗي٠ٜ ٝ اِٛيعٟ ٝ ٟقس تجسيْ اضظـ يي ث٠ ٛٞآٝضى ٝ ذالهيت نٞضت، ايٚ

 ٛٞآٝضاٛي ٝ اٛسيكٜ٘ساٙ زاٛكٜ٘ساٙ، ٛٞيؿٜسُبٙ، ، قبػطاٙ اٛجٟٞ ٗدبظات قب١س ًكٞض١ب تبضيد. ضٝز ٗى ثبال

 ٗي تالـ ًؽ ١ط ٠ً اؾت َجيؼي قطايٍ ايٚ زض. اؾت ثٞزٟ ٛٞآٝضي آ٢ٛب خطٕ ٢ٗ٘تطيٚ ٠ً اؾت ثٞزٟ

 . ًٜس زٝضي ٛٞآٝضي ٝ ٛٞذٞا١ي اظ ٠ً ًٜس

 ٠ً اي ٗؼٜبيى ٛظبٕ .ًٜس ٗى پيسا قٌْ ٗؼيٚ ٗؼٜبيى ٛظبٕ يي زض ذالهيت قس شًط ٠ً َٞض ١٘بٙ

 ا١٘يت ٝ اضظـ كبهس اٝ ى ١ب ٠تدطث ٝ اٝ ظٛسُى ،كطز ٠ً اى خبٗؼ٠. قٜبؾس ٗى ضؾ٘يت ث٠ ضا كطز       اؾبؾب 

 اظ ثٞزٛف اٛؿبٙ ذبَط ث٠ اٛؿبٙ ٝ ٞزٟٛج ثطذٞضزاض الظٕ حطٗت ٝ ًطاٗت اظ اٝ كطزيت ٝ اٛؿبٙ يب ثبقس

 اُط ٛتيد٠، زض. ًٜس ١سايت ذالم تدطث٠ يي ؾٞى ث٠ ضا ١ب اٛؿبٙ تٞاٛس ٛ٘ى ،جبقسٛ ثطذٞضزاض اضظـ

 ١بى حٞظٟ زض ذالهيت ٗو٠ٓٞ ث٠ اى تبظٟ ٜٗظط اظ ثبيس يبثس، زؾت ذالهيت كط١َٜ ث٠ ثرٞا١س اى خبٗؼ٠

. ثِٜطز كط١ِٜى ٢ٛبز١بى ٝ ٗؤؾؿبت ٝ خ٘ؼى ١بى ضؾب٠ٛ ٗسيطيت پطٝضـ، ٝ آٗٞظـ ؾيبؾتِصاضى،

 تٞاٜٛس ٗي ٠ً ١ؿتٜس ضؾب٠ٛ ايٚ ظيطا ؛زاضٛس ذالهيت كط١َٜ تٞؾؼ٠ زض ٢ٗ٘ى ثؿيبض ٛوف ب١ ضؾب٠ٛ

 ذالهيت تٞؾؼ٠ ٗٞاٛغ اظ يٌى. ثٌكبٜٛس ػ٘ٞٗى ُلت٘بٙ ػطن٠ ث٠ ضا ذالهيت ٝ ًٜٜس  ايدبز خ٘ؼى آُب١ى

 ؾرٚ زيِطاٙ زضثبضٟ ٝ ذٞزقبٙ زضثبضٟ ٗطزٕ ٠ً اى قيٟٞ آٙ يؼٜى ػ٘ٞٗى، ُلت٘بٙ زض ٠ً اؾت ايٚ

 ذٞز تدطثيبت ٝ ظٛسُى زضثبضٟ ٗطزٕ ٝهتى. ٛيؿت ثطذٞضزاض ٢ٗ٘ى چٜساٙ خبيِبٟ اظ ذالهيت ُٞيٜس، ٗى

 ٛٞقتبضقبٙ يب ُلتبض ضكتبض، زض ثٞزٙ تبظٟ ٝ ثسيغ انُالح ث٠ ٝ ذالهيت ٛٞآٝضى، ػٜهط ُٞيٜس، ٗى ؾرٚ

 آٗٞظـ ١ِ٘بٛى، ١بى ضؾب٠ٛ َطين اظ ضا ذالهيت تب ًطز تالـ ثبيس ٛتيد٠، زض. ٛيؿت تٞخ٠ ٗٞضز چٜساٙ

 .يٖٛ٘بي تجسيْ ػ٘ٞٗى ُلت٘بٙ يي ث٠ كط١ِٜى ٢ٛبز١بى ٝ ؾؿبتؤٗ ٝ پطٝضـ ٝ
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Abstract: 

Creativity is such as categories and topics that have been paid very little 

attention to it in our society, although there are a lot of creative activities. 

Two subjects should be separated one another; one talk about creativity and 

other creativity means the action or behavior of intellectuals, artists and 

generally creative people. It's creativity as an important topic in the 

discourse of cultural, not yet happened in our country and there is never 

enough attention to it. The volume of knowledge that we have producted 

about creativity, is few more of our creative effects. It is for the media, 

press, our schools and universities are producing so much text, but very 

small volume is about creativity. Our Mainstream Media also Produce 

analytical applications, but how much of it is about creativity, is very, very 

small and insignificant. Since that creativity is the engine of human history 

as well as a major cause of life satisfaction, we can well understand the 

remoteness of community-developed standards. In addition to our 

community, our young community, there is growing and creative potential 

even requires more creativity. Therefore, we need systematic knowledge 

about creativity to identify and analyze the present creativity and reach to 

ways for develop Potential creativity. 
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