
 چکيده

 رغن علی ٍ است هعواری حَزُ ی پيچيدُ  ٍ هْن هسايل  ضٌاخت فرايٌد خلق ٍ ادراک آثار هعواری از

 ًاضٌاختِ فرايٌد ايي اتعاد از ترخی ٌَّز گرفتِ صَرت آى پيراهَى اخير ّای دِّ در کِ هتعددی پژٍّطْای

ٌِ ارتقا کيفيت آثار هعواری را زهي تَاًد هی فرايٌد ايي از هٌاسة ضٌاخت ايٌکِ تِ تَجِ تا. است هاًدُ تاقی

فراّن آٍردُ ٍ تِ حل تسياری از هسايل پيص رٍی هعواراى کوک ًوايد. هسالِ پژٍّص حاضر تازخَاًی 

 ترای ٍ  ضدُ درًظرگرفتِ هتعاليِ حکوت ديدگاُ هثاًی تراساس هعواری، آثار ادراک ٍ خلق فرايٌد  ساختار

 ّستی، اًساى، از دقيق تعريف  ُ ضدُ است. در ايي پژٍّص اتتدا تِاستفاد  هٌطقی استدالل راّثرد از  آى اًجام

 خلق  فرايٌد تر را راتطِ ايي تازتاب ٍ ّستی ٍ اًساى تعاهل  ًحَُ سپس ٍ پرداختِ ّريک ّای ظرفيت ٍ اتعاد

 ٍ هطالعِ هَرد است، پژٍّص ايي ًظری ضالَدُ ،کِ هتعاليِ حکوت هثاًی اساس تر هعواری آثار ادراک  ٍ

 سی قرار دادُ است.ترر

ّوچٌيي تا تَجِ تِ آى کِ تر اساس هثاًی حکوت هتعاليِ، خداًٍد اًساى را در صفت خالقيت تِ صَرت خَد 

 تازخَاًی هَرد  آفريدُ ٍ هتعالی تريي خلق ًيس عالن ّستی است، در ايي پژٍّص فرايٌد خلق عالن ّستی

دراک آثار هعواری تثييي ضدُ ٍ تا ضٌاسايی عَاهل هَثر ا ٍ خلق فرايٌد ساختار آى از الگَگيری تا ٍ قرارگرفتِ

ترکيفيت ايي فرايٌد پيطٌْاداتی جْت ارتقا کيفيت آى ارايِ ضدُ است . ّوچٌيي تر اساس يافتِ ّا ٍ ًتايج ايي 

 هقَلِ ٍ اًساى ًيازّای الْی، اسوا ترپايِ) هعواری اثر خلق جْت هدلی ، هعواری آهَزش ترای هدلی  پژٍّص

اری( ٍ راّثردّايی در حَزُ ترتيت هعوار ٍ تعلين هعواری پيطٌْاد ضدُ است. ًتايج حاصل از ايي هعو ّای

 هی هعواری پژٍّطْای ًظری ضالَدُ عٌَاى تِ ، اسالم هکتة جاهع هثاًی  پژٍّص ًطاى هی دّد تا قرار دادى

 .ًوَد کوک هعواری حَزُ در پيچيدُ هسايل حل تِ تَاى
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