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 دکتر ساالر ارزیده یمقدمه
 

 به نام خدای مهربان

ه هاایی  اسات کاه هار یاک ماا را با       ه و چاالش ئلی ما سرشاار از مسا  زندگی روزمره

کاه بسایاری اوقاات باا      هاایی بسات بان . کشااند میذهنمان  بستبندنج و  هایگوشه

-. پاساخ یابیممی هاآندستی برای هایی دمتکراری، سنتی و قدیمی پاسخ هایحلراه

ز هستند . تا با مدتکوتاهاما تسکین خوبی برای  کنندنمیدرد را دوا  اگرچههایی که 

 حادتر شود و ما را وادار به جستجوی مسکنی جدید نماید.  مسئله

و بررسای   حال قابال را به وجود آورده است  هاآنی تفکری که مسائل امروز با شیوه

، نوپاویی و  اناد ورزیاده وز آزموده و که پیشروان تحول در دنیای امر ایشیوهنیستند. 

بادیع و   هاایی حال راهباه   دررسایدن نوخواهی است. تفکر خالق و نوآوری که ما را 

 ساادگی باه کارآمد رهنمون کارده اسات. بسایاری از ابزارهاا و وساایلی کاه اماروزه        

هاای  ارچوبهای پویا و خالقی است که به چحاصل ذهن دهیممیقرار  مورداستفاده

باا   . ایناان، اناد نهادهنکرده و پا را فراتر از مرزهای معمول تفکر  ودبسندهخکهنه ذهن 

رای حال  بهای نو در نگاه به مسائل و تالش شکستن مرزهای تفکر و استفاده از طرح

نانه مر بسیار ساختارشکاکه کارآمدند و البته در بدو  انددادههایی توسعه حلراه هاآن

ز گوشی تلفن هماراه  است که امروز، وقتی ا ترتیباینبه. اندشدهو متفاوت نگریسته 

یاد کاه زماانی    شااید یادماان نیا   کنایم مای گونااگون آن اساتفاده    هاای قابلیتخود و 

هاای  مندی فقاط در رماان  و توانقابلیت  همهبااین ایوسیلهدور همراه داشتن  چنداننه

 .نمودمیتخیلی ممکن  -علمی

فراوانای بارای ترجماان ذهنای افاراد خاالق و ناوآور و         هایتالشدر چند دهه اخیر 

 شاده انجاام ی تفکری ایشاان  استخراج اصول و قواعدی برای آموزش و ترویج شیوه



 

 
 

 هایشاخه از یکی عنوانبه TRIZ توجهقابلارزشمند و  هایتالشاست. یکی از این 

 شناسیرینوآوخالقیت یا شناسیخالقیت ایرشته چند و ایرشتهمیان علم تخصصی

 گونااگون  اختراعاات  و اباداعات  در رفتاه  بکاار  تکاراری  الگوهای مطالعه از و است

 متولاد ) آلتشاولر  جناری   شناس خالقیت دانشمند توسط دانش . ایناست شدهحاصل

 ناوآوری  و خالقیات  تارین بازر   .اسات  گردیده گذاریپایه( 1998-1926 تاشکند

 و خالقیت موضوع خود درباره او نوآوری و خالقیت دانشمند، یک عنوانبه آلتشولر

 باا  TRIZ داناش  گاذار پایه و اختراع فنون مخترع عنوانبه آلتشولر. باشدمی نوآوری

 از یکای آن توساعه  و رشاد  راساتای  در ساال  52مدت به جدی بسیار پشتکار و تالش

 دانشمندان ترینبزر  از و شناسی خالقیت علم گذارانبنیان مؤثرترین و تریناصلی

 .شودمی محسوب بیستم قرن

یک و چهال  ای کاربردی به تبیین و تشریح این تکنشیوا و رویه بابیانیکتاب حاضر، 

و همکاار   . این نوشته حاصل زحمات و تجربیاات دوسات  پردازدمیاصل بنیادی آن 

ا در دوره ارجمناادم مهناادس مصااطفی امااانی اساات کااه افتخااار آشاانایی بااا ایشااان ر 

ار داشاتم و از آن تااریخ شااهد تاالش و پشاتک      1389مااه  رکاربردی خالقیات در آذ 

تکنیاک بساایار   ویاا هباه هش خالقیات و  ایشااان در مطالعاه، آماوزش و پاا و   مثاال بای 

ی کساانی کاه در جساتجوی ابزارهاای     هستم. این کتاب را باه هماه   TRIZکاربردی

ار ب سرشا کتا کنم.ی نوآورانه هستند توصیه میکاربردی و مفید برای تفکر به شیوه

ز این تکنیاک  اخود استفاده  شیوا و سلیس بابیانکاربردی فراوان است و  هایمثالاز 

 . نمایدمی ترسادهتر و کاربردی ازپیشبیشرا 

 1394 ماهدی /ساالر ارزیده      



 

 
 

 نویسنده یمقدمه

 را راه نیست ز هستی مر اندیشه نیست گاه سخناز این پرده برتر 
 «فردوسی»            

یابی باه  فشارده جواماع گونااگون بارای دسات      هاای رقابات در دنیای پیچیده کنونی که شااهد  

 ناو    یندیشاه آوری و منابع قادرت هساتیم، افاراد تیزهاوش، خاالق و صااحبان ا      فن ترینتازه

 ماروز  رخوردار هساتند. ا مندی بو ارزش وگرنهسرمایه ما از جایگاه بسیار  بهاترینگران مانندبه

هاانی کاه   ج هرقادر  .نیاز داریم گر آفرینشو  خالق، هر زمان دیگر به افراد هوشمند بیش از

خاالق و   هاای نذها نیااز باه شناساایی و پارورش      شاود مای  ترپیچیده کنیممیدر آن زندگی 

 .گرددمی شدیدترو  تربیشآفریننده نیز 

 چراکاه ؛ کناد مای مباهات  گر آفرینشعالم، مبدل و  هایانسانهر کشوری به داشتن 

لاوم، فناون و هنار در    عپیشرفت هساتند و تولیاد    قراوالنپیش هاعرصهدر تمام  هاآن

بتوانناد هرکادام    کاه  رادارناد افراد به هر نحاو تواناایی آن    گونهاین. هاستآندست 

 ند. اع باشبگیرند و چراغ هدایت آن اجتم بردوشسهمی از هدایت فکری جامعه را 

اگر از  ": چیست؟ او گفت( پرسیدند، فرق تو با یک فرد معمولی )متوسط اینشتیناز 

یاباد  کاه مای   با اولین ساوزنی  فردی معمولی بخواهید سوزنی را در انبار کاه بیابد، او

هاای  رای یافتن تماامی ساوزن  ب انبارگاهدهد و زحمت جستجوی کل کار را پایان می

های ممکن را ی سوزنگردم تا همهیمرا  دهد. اما من تمام انبارممکن را به خود نمی

 "م!پیدا کن

ناوین باشایم    هاای راهرسیدن به این ذهنیت و باور که همیشاه جساتجوگر    رویازاین

هار  نسالی انقالبای در    تواناد مای اسات کاه    بااارزش  انادازه  آنبسیار حیاتی اسات و  

تاالش هوشامندانه    جاای به کوشیسختپرورش دهد. در جمله انیشتین،  ی راکشور



 

 
 

قرن بیستم و قبل از آن باود. همچناین    آغازدر  برتردارد. این تفکر  تریبرجستهنقش 

اعتقااد داشات    اختراع در دوره حیاات خاویش(   1093)با ثبت  ادیسوننقل است که 

الهام اسات. انیشاتین نیاز     %1و تنها  تالش، کوشش و عرق ریختن  %99 چاره هر کار

 هاای شارکت کاه   دانیاد مای اماا   الهام معتقد باود.  %10تالش و کوشش و تنها  %90به

 فنّااوری اختاراع و   30، روزاناه حادود   اکناون همگوگل و اپل در رقابت با یکدیگر، 

، چندملیتیبزر  و  هایشرکت؟! این تولید انبوه اختراع در رسانندمیجدید به ثبت 

افاراد خاالق، نشاان از     تارین برجساته منابع عظیم و در اختیاار داشاتن    برداشتن زوناف

گنریش . هاستآن تحت امر هایسازمانرویکرد جدیدی به نام تالش هوشمندانه در 

قاابالچ چناادین بااار   "مسااائل جدیااد "درصااد از  95 روساای نشااان داد کااه  1آلتشااولر

مطلوب هزاران سعی و خطاا   حلراهو دیگر نیازی نیست برای دستیابی به  اندشدهحل

 !نهفته است TRIZ انجام داد و این دانش ارزشمند در

یلیاون  در این کتاب، عصاره نوآوری حاصل از بررسی خالقیت شناسانه بیش از سه م

 هاا آنخلا    اختراع جهانی توسط افراد برجسته و خالق و کشا  قاوانین حااکم بار    

ورد کنکااش  به زبانی ساده م«   TRIZابداع و نوآوری  کلیدشاهچهل »تحت عنوان 

ین ی جایگزاطالعات است تا ما نیز رویکرد تالش هوشمندانه را در عصر فرا قرارگرفته

 کنیم. کوشیسخت

دو وی گای   دارای TRIZ دربااره  شدهترجمهمشابه و  یهاکتابنسبت به  این کتاب

مورد( و بیان  10تصویری)هرکدام  یهامصداقرا با درج  هر اصل. اول، باشدیمبارز 

در حل خالق مسائله باه هماراه یاک چاالش ماورد        یفن یرغفنی و کاربردهای متنوع 

رتبااه  یااهباار پا اساات کااه هاار اصاال شاادهیاادهدمناسااب دوم،  .یاامادادهآمااوزش قاارار 

                                                           
1 G.S. Altshuller 



 

 

باه  بهتار، عناوان هار اصال      یرگاذاری تأثبارای   ،ضمناچو  شودشرح داده  شانیکاربرد

  گردیده است.یک دستورالعمل بیان  روش

 یریکاارگ به و موردمطالعهجوانب  با همهکه روزانه یک اصل را  کنیمیمما پیشنهاد 

ین کتاب لاذت  امطالب . امیدوارم از یریدفرابگرا  هاآنروز تمام  40قرار دهید تا طی

 نصیب نفرمایید.خوبتان بی هاییهتوصببرید و ما را از 

 الکما  آقای مهنادس محماود کریمای    یفکرهمو  هاکمکدر پایان دوست دارم از 

 یهاباطارتمالقات حضوری با ایشان و چون پس از  و قدردانی را داشته باشم؛تشکر 

. همچناین،  گارفتم  جالبی از ایشاان  هاییدهاصمیمانه،  هایییراهنماعالوه بر بعدی، 

عد ب ،خالقیت بودند یهادورهرگوار بنده در آقای دکتر ساالر ارزیده که از اساتید بز

فکار  ر دتاا ماا را   نوشاتن پیشاگفتار، افتخاار دادناد     زحمت کتاب و قبول  یاز مطالعه

دوی ایان  باود. از هار  برای مان   باارزشی بسیار هدیه یکیناسهیم کنند و  خالقشان

 .رادارمبزرگواران کمال تشکر 

   www.mostafaamani.irسااایت  و mos_amani@yahoo.comپساات الکترونیکاای 

 اب اسات. آماده دریافت هرگونه پیشنهاد و نظرات ارزنده شما درباره هر بخش از کت

-یمبعدی اعمال  هاییرایشودر  شاءاهللانو  پذیردیمرا  هاآننویسنده با دیده منت 

 نماید.
        

 94آذرماه  ارومیه، /مصطفی امانی


