
تِ ًَع دیگز  !خالقیت یعٌی دیذى 

،هتفاٍت دیذى چیشّا  

ِ ای دیگز،   دیذى چیشّا اس ساٍی

               دیذى چیشّایی کِ دیگزاى ًوی تیٌٌذ، 

  حتی دیذى چیشّایی کِ ٍجَد ًذارد،

 دیذى جٌگل اس عزیق دیذى یک تک درخت،

 



 خالقیت

 : اًیشتي ّن خالقیت را ایٌغَر تعزیف هی کٌذ

 «دیذى چیشّایی کِ ّوِ هی تیٌٌذ، ٍلی فکز کزدى در هَرد آى تِ صَرتی کاهال هتفاٍت ٍ ًَ»

 تِ خالقیت .ًیست عَر ایي ٍلی آیذ ًظز تِ غیزٍاقعی ٍ کٌٌذُ گیج کوی تاال عثارات شایذ

  .کٌین کشف را حذاکثزّا حذاقل ّا، دیذى تا تتَاًین تایذ ها .است تصَیزساسی تَاًایی ًَعی

  ًقاط یافتي ٍ اعالعات تعوین دیذ، ساٍیِ تغییز تا تتَاًین اعالعات کوتزیي داشتي تا تایذ

   .کٌین حل احسي ًحَ تِ را هسائل کَر،

 «چشوْا را تایذ شست، جَر دیگز تایذ دیذ»تِ قَل سْزاب سپْزی 

 



 ًظز سادُ، دٍ ًفز در هَرد درستی یک هعادلِ تسیار ایي 

 کِ هعادلِ درست  دارد یکی اس آًْا عقیذُ . دارًذهتضادی 

 ایٌکِجالة  .هی داًذًادرست را هعادلِ ٍلی ًفز دٍم است 

 چغَر هوکي است یک هعادلِ ! دٍی آًْاستّز حق تا  

 جَاب هتضاد ٍ در عیي حال درست داشتِ تاشذ؟ دٍ 

 ًظزشواچیست؟

 :ّن خَد هعادلِایي 

ّواًغَری کِ هی تیٌیذ تزخی اٍقات جْت ٍ ساٍیِ دیذ هتفاٍت، هی تَاًذ تزداشت ّای  

 .هتفاٍت ٍ حتی هتضادی را درتزداشتِ تاشذ

 

 خالقیت



 نوع دیگر دیدن

تِ خصَص اگز تِ جشئیات . سیز ًیش ظاّزا صَرت یک خاًن دیذُ هی شَددر تصَیز 

  .تَجْی ًذاشتِ تاشیذ

 

 :حال اگز تصَیز را تشرگتز گٌین خَاّین دیذ

 





 هحیظ اس تزداشت هاى رٍی کِ دارد هحذٍدیتْایی ها تیٌایی حس

 اس قضاٍتواى هی تَاًٌذ، هحذٍدیتْا ایي .هی گذارد تاثیز اعزاف

 سٍایای اس ًگاُ دقیق، ًگاُ .کٌٌذ اشکال دچار را هختلف هَضَعات

 سیادی حذٍد تا پیش فزضْا، گزفتي ًادیذُ هَاردی در ٍ هختلف

 .هی شًَذ ًادرست قضاٍتْای ٍ اشتثاّات کاّش تاعث

 



ز ک ش ت ا   ت
 

ت ش ذ ً ا ز ْ ه م  ز ک  ا
ت ه ال س ی  ر ٍ ا ٌ ف  ِ ع س َ ت  ُ ر ا د ا س  ا ٌ ش ر ا  ک

 8پیام فٌاٍراًِ

 

 

 ....اداهِ دارد

 


