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کاربرد  د انش تریز جهت تبیین جایگاه طراحی خالقانه د ر 
سرامیک های کاربرد ی معاصر ایران*

سارا تند یور 1، نگار کفیلی**2
۱  کارشناسی ارشد  صنایع د ستی د انشکد ه هنر، د انشگاه سوره، تهران، ایران. 

2     استاد یار گروه هنر اسالمی ، د انشکد ه حفاظت و مرمت، د انشگاه هنر، تهران، ایران. 
)تاریخ د ریافت مقاله: ۹6/8/۱4، تاریخ پذیرش نهایی: ۹7/۱2/۱(

چکید ه

امروزه به د ليل تغييرات گسترد ه ای که د ر سبک زند گی مرد م ایجاد  شد ه ، شاهد  د گرگونی های زیاد ی د ر د رک 

محصوالت  توليد   و  طراحی  د ر  خالقانه  شکلی  نيازمند   که  هستيم  آنها  کارکرد   و  مصنوعات  از  زیبایی شناسانه 

هنرهای کاربرد ی، خصوصاً سراميک های کاربرد ی که د ارای حضوری پررنگ د ر خانه و آشپزخانه مرد م است 

تبيين شاخصه های طراحی خالقانه و کارکرد های آن د ر  به  تریز،  از روش  بهره گيری  با  این مقاله  می باشد . د ر 

سراميک های کاربرد ی معاصر ایران پرد اخته شد ه است. برای این منظور 25 نمونه سراميک کاربرد ی از ميان 5 

کارگاه توليد  نيمه ماشينی سراميک انتخاب و بر اساس زمينه های چهارگانه: مؤلفه های فنی، عناصر بصری، مواد  

اوليه و اهد اف کاربرد ی، جهت تعيين تناقضات حل شد ه د ر روش تریز تحليل شد . این پژوهش از جنبه هد ف 

زیر مجموعه پژوهش های کاربرد ی و از جنبه ماهيت جزو تحقيقات توصيفی تحليلی قرار د ارد . نتایج،  وجود چهار 

این  نام گذاری  نشان می د هد .  را  بهبود  ۱4خصيصه شد ه اند   به  منجر  فرعی که  و هفت شاخصه  اصلی  شاخصه 

شاخصه ها براساس پارامترهای ۳۹گانه آلتشولر صورت گرفته است. جد اول حل تناقضات نمونه ها، جد ول تعيين 

سطوح خالقيت و نمود ار پراکند گی راه حل های مبتکرانه د ر هر زمينه، جایگاه طراحی خالقانه را روشن تر ساخته 

براساس یافته های فوق، فضاهای بکر طراحی خالقانه د ر سراميک های کاربرد ی معاصر ایران شناسایی  و نهایتاً 

شد ه است.
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طراحی خالقانه، سراميک کاربرد ی معاصر، حل مبتکرانه مشکالت، تریز.
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سراميک های کاربرد ی به د ليل پيشينه کهن خصوصاً د ر ایران و 
اهميتی که د ر بقا و تکامل انسان از لحاظ فيزیکی و ذهنی د اشته اند  
همواره جزو کاربرد ی ترین هنرها محسوب می شود . د ر د وره معاصر به 
مواد ، همچنين  و  تکنيک ها  بکارگيری  د ر  فراوان  پيشرفت های  د ليل 
است،  شد ه  ایجاد   مرد م  زند گی  سبک  د ر  که  گسترد ه ای  تغييرات 
و  مصنوعات  از  زیبایی شناسانه  د رک  د ر  زیاد ی  د گرگونی های  شاهد  
حتی کارکرد  آنها هستيم. بر همين اساس، طراحی خالقانه د ر حوزه 
تا  گذشته  از  که  کاربرد ی،  سراميک های  باالخص  کاربرد ی  هنرهای 
کنون حضور چشمگيری د ر فرهنگ و زند گی مرد م د اشته  است می تواند  
و کيفی  لحاظ کمی  از  مرد م؛  زند گی  بهبود  سبک  به  بطور مستقيم 
منجر شود . از روش های فراگيری که جهت توسعه خالقيت تا کنون 
ویليام گورد ون،  نوآفرینی  به  قرار گرفته  است می توان  استفاد ه  مورد  
تحليل  و  آلتشولر  مشکالت  مبتکرانه  حل  آزبورن،  فکری  طوفان 
ریخت شناسی زویکی اشاره کرد . د ر ميان این روش ها، سه عنصر تریز 

)حل مبتکرانه مشکالت( شامل: قانونمند  کرد ن تکامل طراحی، مفهوم 
به کار  ابد اعات  و  ابتکارات  بيشتر  د ر  که  اصل  چهل  و  اید ه آل گرایی 
می رود ، نمایند ه مجموعه فکری ثمربخشی برای خالقيت و ابتکار است 

)ترنينکو، ۱۳8۱، ۱۹8(.   
مشکالت  مبتکرانه  حل  روش  از  بهره گيری  با  حاضر  مقاله  د ر 
)TRIZ(، به تبيين شاخصه های طراحی خالقانه و کارکرد های آن د ر 
سراميک های کاربرد ی معاصر ایران پرد اخته شد ه است. جهت د ستيابی 
به این هد ف، نمونه هایی از کارگاه های توليد ی انتخاب شد  و با توجه 
به معيارهای بصری، فنی و تکنيکی مورد  بررسی قرار گرفت. د ر همين 
راستا، سطوح خالقيت د ر این اشياء کاربرد ی سراميکی با د ر نظرگرفتن 
پارامترهای آلتشولر مشخص گرد ید  و شاخصه ها و کارکرد های طراحای 
خالقانه د ر این زمينه از هنر کاربرد ی د ر بازار معاصر آن د ر ایران نشان 

د اد ه شد ه  است. 

چارچوب نظری

خالقيت واژه ای عربی است که ریشه آن »خلق« به معنی آفرید ن 
است. د ر لغت نامه د هخد ا، خالقيت به معنای خلق کرد ن و به وجود  
آورد ن است و فرد  خالق شخصی است که د ارای عقاید  نو باشد . د ر 
توانایی  و  قد رت  خالقيت،  وبستر   )ثریا،    آریابد ،   ۱۳82،   282(،  فرهنگ 
طریق  از  جد ید   شکل  د ر  آن  بکارگيری  یا  مفاهيم  ایجاد   و  خلق 
مختلف  رشته های  اد بيات  د ر  است.  شد ه  تعریف  ذهنی  مهارت های 
نيز برای مفهوم خالقيت تعاریف بسيار زیاد  و متعد د ی با د ید گاه های 
عواملی  از  متأثر  تعاریف،  این  از  کد ام  هر  است.  شد ه  ارائه  متفاوت 
نظير حوزه علمی محقق، بر جنبه ها و ابعاد ی از خالقيت تأکيد  د ارند . 
همانگونه که د ر نمود ار ۱ نشان د اد ه شد ه است، اند یشمند ان بر محور 
موارد ی نظير تفکر، فرایند ، اید ه و مسأله به تعریف خالقيت پرد اخته اند  

)صاد قی مال اميری، ۱۳۹4، ۱8۳(.
واژه »طراحی« از واژه التين signum به معنای نشانه آمد ه است. 

بنابراین، طراحی به عنوان ساخت یک نشانه، اولين مرحله از فرایند  
د و مرحله ای طراحی و ساخت است؛ تنها د ر مرحله د وم است که یک 
شئ واقعی ساخته می شود   )Risatti, 2007, 171(. همچنين بسياری 
طراحی را یکی از خالقانه ترین جست و جو های بشر توصيف می کنند . 
این  فعل.  هم  و  است  اسم  هم  طراحی  واژه  الوسون،  برایان  نظر  از 
واژه را هم می توان د ر اشاره به محصول نهایی به کار گرفت و هم د ر 
فرایند ی  طراحی  که  می کند   اشاره  همچنين  عمل.  فرایند   به  اشاره 
می گيرند   شکل  یکد یگر  همراه  به  راه حل  و  مسأله  آن  د ر  که  است 
طراحی  تعاریف،  این  محتوای  تحليل  مبتنی بر  )الوسون،  ۱۳۹2،   ۳(. 
طی  د ر  و  باشد   جد ید   و  اصيل  که  چيزی  خلق  می توان  را  خالقانه 
فرایند  مسأله یابی و حل آن شکل گرفته و مورد  استفاد ه قرار می گيرد ، 

تعریف کرد .

روش تحقیق و روند  تحلیل نمونه ها

پژوهش مذکور از جنبه هد ف زیر مجموعه پژوهش های کاربرد ی و 

مقد مه

 

 خالقیت

 تفکر
خالقیت به عنوان تفکر ناخودآگاه در مقابل تفکر خودآگاه، تفکر واگرا در مقابل  

 تفکر همگرا و تفکر جانبی در مقابل تفکر عمودی

 خالقیت به عنوان فرایند تغییر، فرایند انسانی، فرایند ذهنی و فرایند تولید فرایند

 ایده
خالقیت به عنوان تولید ایده های تخیلی، جدید، اصیل و مناسب و تازه و 

 ارزشمند که توسط فرد یا گروه ارائه می شوند

 مسئله
خالقیت به عنوان کشف مسئله، حل مسئله، حساسیت نسبت به مسائل و ایجاد  

 ترکیبی از راه حلها توسط افراد یا گروه ها

نمود ار 1- تعریف خالقیت بر محورهای چهارگانه تفکر، اید ه، فرایند  و مسأله.
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از جنبه ماهيت جزو تحقيقات توصيفی تحليلی قرار د ارد . اطالعات از 
کاربران،  از  بسته  ميد انی     )پرسشنامه  و  کتابخانه ای  روش های مطالعه 
مصاحبه بصورت نيمه سازمان یافته از کارشناسان و مشاهد ه مستقيم( 
گرد آوری شد ه است. انتخاب نمونه ها بر اساس نمونه برد اری هد ف د ار، 
زیر مجموعه نمونه برد اری غير احتمالی انجام شد ه است. د ر این راستا 
نمونه ها از شهرهای تهران، کرج، یزد  و اروميه انتخاب شد ه  است. جهت 
گرد آوری نمونه ها 5 کارگاه از شهرهای مذکور انتخاب و از هر کارگاه 
بازار را به خود  اختصاص د اد ه اند ،  نيز 5 محصول که بيشترین سهم 
یعنی د ر کل 25 نمونه جهت تحليل، مشخص شد . به منظور تسهيل د ر 
روند  تحليل، هر نمونه با حرف اول نام کارگاه      )ماه فروز=M( به التين و 
شماره نمونه )نمونه اول=۱(، نامگذاری شد ه است. برای مثال نمونه اول 
کارگاه ماه فروز به نام M-۱ مورد  تحليل قرار می گيرد . برای استخراج 
اطالعات مورد  نياز و تعيين نوع مسأله حل شد ه، هر محصول د ر چهار 
)تکنيک  فنی  شامل:     مؤلفه های   کاربرد ی  سراميک های  تحليل  زمينه  
لعاب،  لعاب،   نوع    پخت(، مواد     اوليه      )بد نه،  اعمال  ساخت بد نه، تکنيک 
بافت،  رنگ،  فرم،  بصری     )نقش،  کيفيات  و  عناصر  تلفيقی(،  تزئين، 
سبک، تقارن، تعاد ل، تناسب، ریتم، تباین( و اهد اف کاربرد ی )عملکرد ، 

کاربرد ( مورد  بررسی قرار گرفت. 
به منظور اجرای این پژوهش پس از گرد آوری نمونه ها و استخراج 
اطالعات د ر زمينه های چهارگانه مؤلفه های فنی، مواد  اوليه، عناصر و 
طراحی  تبيين شاخصه های  برای  کاربرد ی،  اهد اف  و  بصری  کيفيات 
خالقانه و کارکرد های آن، به تحليل نمونه ها براساس روش تریز پرد اخته 
می شود . د ر تعيين ویژگی های فنی، ماد ی، بصری و کاربرد ی هر محصول، 
از مصاحبه با توليد  کنند گان و مشاهد ه مستقيم نمونه ها جهت استخراج 
هرچه د قيق تر اطالعات استفاد ه شد ه است. پس از گرد آوری اطالعات 
پارامترهای ۳۹گانه  براساس  تناقضات موجود  د ر توليد ات  نياز،  مورد  
آلتشولر مشخص می گرد د  و د ر نهایت سطوح خالقيت سراميک های 
کاربرد ی د ر هر چهار زمينه بيان می شود . د ر نمود ار 2 روند  و مراحل 

مختلف انجام تحليل د ر این پژوهش نشان د اد ه شد ه است.

سرامیک کاربرد ی معاصر ایران

بشر سال های متماد ی از سفالينه ها، به منظور ذخيره مواد  غذایی 
و به عنوان ظرف یا حتی به منظور تزیين محل زند گی خود  استفاد ه 
آماد ه سازی  توليد  سفالينه ها شامل  ميان، روش  این  د ر  است.  نمود ه 
مواد  اوليه، شکل د اد ن، تزیين به روش های مختلف و پخت، بين ملل 
و اقوام مختلف مشتمل بر روش های گوناگون بود ه و رفته رفته د ست 
د ر  روند   این  است.  شد ه  پيشرفت هایی  و  تحوالت  و  تغييرات  خوش 
سراميکی  محصوالت  ساخت  روش های  و  د ارد   اد امه  نيز  حال  زمان 
همواره د ر حال تکامل و بهبود  است، به نحوی که کيفيت محصوالت 
توليد ی د ر روش توليد  نيمه صنعتی د ر ایران نيز تا حد  زیاد ی بهبود  
یافته و د ر عين حال سرعت توليد  نيز باال رفته است      )قصاعی، ۱۳۹۱، 

.)۱
منابع  و  اطالعات مکتوب  د ر مورد  هنر سراميک د ر د وره معاصر 
مد ونی وجود  ند ارد . توليد ات نيمه صنعتی شامل شيوه های توليد  نيمه 
ترکيبی  یا  مواد  جد ید   و  مد رن  نقوش  و  فرم ها  از  استفاد ه  ماشينی، 
می شوند . این ویژگی ها امکاناتی چون بهره گيری از کوره های گازی و 
برقی با قابليت تنظيم حرارت و زمان های پخت متفاوت، افزایش ميزان 
لعاب های  از  استفاد ه  ریخته گری،  نظير  شيوه هایی  با  تکثير  و  توليد  
نظير  استاند ارد  و متنوع  اوليه  از مواد   بهره گيری  ترنسفر و همچنين 
انواع بد نه های ارتن ور و پورسلن و لعاب های فریتی، نيمه  فریتی و ویژه 
را برای توليد  کنند گان فراهم کرد ه است. این امر، باعث افزایش تنوع 
بازار  انتخاب مصرف کنند ه شد ه و  افزایش  د ر محصوالت و د ر نتيجه 

مناسبی برای این رشته فراهم کرد ه است.
و...(  ميبد   شهرضا،  )توليد ات  سنتی  سفالگری  د ر  شيوه  طراحی 
اما د ر سفالگری نيمه صنعتی، آگاهی به  براساس تجربه استوار است. 
اصول طراحی، به هنرمند  این امکان را می د هد  که با سرعت بيش تر به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردآوری 
ها بر  نمونه

اساس سهم 
 آنها از بازار

های  استخراج ویژگی
های کاربردی  سرامیک

های  بر اساس زمینه
های  چهارگانه: مولفه

فنی، مواد اولیه، عناصر و 
کیفیات بصری، اهداف 

 کاربردی 

مشخص 
کردن نوع 
مسئله، 

قضات فنی تنا
 و فیزیکی

 تناقضات فنی

 تناقضات فیزیکی

تناقضات فنی یا 
 فیزیکی

فنی یا  تناقضات
 فیزیکی

گانه  40استفاده از اصول 
 حل مسئله

استفاده از اصول تفکیک 
 برای حل مسئله

ابداع یک فناوری جدید 
 برای حل مسئله

کشف یک پدیده جدید 
 برای حل مسئله

سطح اول 
 خالقیت

سطح دوم 
 خالقیت

سطح سوم 
 خالقیت

سطح چهارم 
 خالقیت

سطح پنجم 
 خالقیت

حل  مسائل با راه
 مشخص

نمود ار 2- روند  تحلیل نمونه ها. 

کاربرد   د انش  تریز  جهت  تبيين جایگاه   طراحی   خالقانه   د رسراميک  های 
کاربرد ی معاصر ایران  
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قطعه ای رضایت بخش د ست یابد . قطعه ای که با طرح صحيح ساخته 
شد ه، عالوه بر این که از تکامل بيشتری برخورد ار است به توليد کنند ه 
د ر  کند .  برآورد ه  نيز  را  مصرف کنند ه  نظر  که  می د هد   را  امکان  این 
تغييراتی  باعث  اقتصاد ی  و  اجتماعی  چالش های  گذشته  د هه های 
این  از  یکی  است.  شد ه  ایران  د ر  هم  و  جهان  د ر  هم  اجتناب ناپذیر 
که  است  مرد م  زند گی  سبک های  جهانی شد ن،  د وره  طی  تغييرات 
نزد یکی  این  از هر زمانی نزد یک به هم هستند . د ر پی  اکنون بيش 
سراميک های  طراحی  د ر  که  د ارد   وجود   واقعی  فرهنگی  تباد ل  یک 
نوینی  کاربری های  شاهد   اساس  این  بر  است.  د اشته  تأثير  نيز  ایران 
چون ظرف مخصوص ساالد خوری، ارد ور خوری، تخته پنير و نظير آن، 
تزئينات مينيمال مانند  ظروف بد ون نقش با طيف های رنگی متناسب 
تکرار هستيم.  بد ون  و  تصویرسازی های خاص  بخصوص،  هر فصل  با 
این بخش از محصوالت کاربرد ی، شامل طيف گسترد ه ای از توليد ات 
کارگاه های خصوصی است که د ر نقاط مختلف ایران گسترد ه هستند . 
نسبت های  کاربرد ی،  سراميک های  توليد   با  کارگاه ها  این  از  یک  هر 
متفاوتی از سهم بازار را به خود  اختصاص د اد ه اند . کارگاه هایی نظير 
ماه فروز، راستين، د رکارگاه، الله ثریا، هلبر، ميرانام، رنگوشه، فرجام و ... 
د ر تهران، کارگاه هایی چون نين تو، آن، شيوا آرت، فرید ، فرناز جعفری 
و... د ر اروميه و تبریز، کارگاه هایی از جمله گنجه سراميک و زرسام د ر 
اصفهان و کارگاه هایی د ر گيالن، یزد ، کرج، د امغان، شيراز، مازند ران 
و کيش مشغول توليد  سراميک های کاربرد ی بصورت نيمه 2صنعتی با 
فرم ها و نقوش مد رن می باشند . نکته قابل توجه د ر این نوع توليد ات، 
جایگزینی سبک ویژه و استراتژی خاص هر توليد کنند ه بجای سبک 
بومی، د ر محصوالت است. بر این اساس، ویژگی های فنی، تکنيکی و 
نيست  ویژگی سفال هر منطقه  نشان د هند ه  بصری هر کارگاه، د یگر 
است؛  مرد م  نياز  و  سليقه  تغيير  و  شکل گيری  روند   از  بازتابی  بلکه 
از مد  د ر سبک  نيازی مبتنی بر تغييرات زود هنگام و متأثر  سليقه و 

زند گی معاصر.

نظریه آلتشولر

теориярешенияизобрет برگرفته از کلمات روسی TRIZ
ательскихзадач است. TRIZ مخففی روسی برای عبارت "حل 
به  بخشيد ن  بهبود  برای  می توان  را  تریز  است".  مشکالت  مبتکرانه 
فرایند ی که ملزومات را طراحی می کند  به کار گرفت )ترنينکو، ۱۳8۱، 
ثبت  ارشد   کارشناس  آلتشولر،  گنریچ  تریز،  روش  ابد اع کنند ه   .)۱۹7
اختراعات د ر نيروی د ریایی روسيه د ر ۱۹46 بود . وی د ر طول د وران 
خد متش د ر مقام کارشناس ارشد  ثبت اختراعات، توانست الگوهای عالی 
و معمولی را شناسایی کند  که د ر ابتکارات و ابد اعات به کار می رفت. این 
راهکارهای اختصاصی راه حل هایی را برای رفع تناقضات پد ید  آورد ند  
و هر یک از آنها غالبا مرحله ای از سير تکاملی را نشان می د اد ند  که 
تکرارپذیر بود . کشف آلتشولر سر و صد ا و اد عاهای د انشمند ان طرفد ار 
راه حل های کليشه ای و تقليد ی را با: ۱. قانونمند  کرد ن تکامل طراحی، 
2. مفهوم اید ه آل گرایی و ۳( چهل اصل که د ر بيشتر ابتکارات و ابد اعات 
فکری  مجموعه  نمایند ه  تریز  عنصر  سه  این  فرونشاند .  می رود ،  به کار 

ثمربخشی برای خالقيت و ابتکار است. آلتشولر پس از مطالعه و بررسی 
200 هزار خالصه راهکار اختصاصی، فقط 40 هزارتای آن را بيانگر راه 
حل های نوآورانه د انست و بقيه را موارد ی برشمرد  که متضمن بهبود های 
مستقيم اند   )همان، ۱۹8(. او این راهکارهای اختصاصی را تحليل و چهار 
تریز را شکل  پایه و اساس نظریه  اتخاذ کرد  که  آنها  از  یافته کليد ی 
می د هند : تعریف یک مسأله مبتکرانه، د رجه ابتکار و نوآوری، الگوهای 

تحول د ر توليد  و الگوهای ابتکار )اپراتورها(.

تعریف یک مسأله مبتکرانه از د ید گاه تریز

د و گروه مسأله وجود  د ارد  که مرد م با آن روبرو می شوند : مسائلی 
با راه حل های شناخته شد ه و مسائلی با راه حل های ناشناخته. مسائل 
یا  فنی  مجالت  کتاب ها،  د ر  موجود   استاند ارد   راه حل های  با  اول  نوع 
حل  کلی  الگوهای  از  راه حل ها  این  می شوند .  حل  متخصصان  توسط 
مسأله پيروی می کنند . د ر د ستورالعمل آموزشی تریز متعلق به شرکت 
آید یشن اینترنشنال چنين آمد ه است: »انسان مشکالت را با قياس حل 
می کند . ما سعی می کنيم مسأله ای را که با آن رو به رویيم، با یک گروه از 
مسائل استاند ارد  شد ه )مشابه( که با آنها آشنایيم و برای آنها راه حل هایی 
وجود  د ارد ، قياس کنيم. اگر بتوانيم مقایسه و شباهت د رستی برقرار 
د رباره  ما  معلومات  یابيم.  د ست  راه حل د رستی  به  می توانيم  کنيم، 
مسائل مشابه، حاصل تحصيالت، تخصص و تجارب ما از زند گی است« 
)ترنينکو، ۱۳8۱، 206(. مسائل با راه حل های ناشناخته مسائل مبتکرانه 
ناميد ه می شوند . آلتشولر مسأله مبتکرانه را مسأله ای تعریف کرد ه است 
وضعيتی  را  تناقض  وی  باشد .  تناقض  یک  برد ارند ه  د ر  کم  د ست  که 
یک  به  بخشيد ن  بهبود   برای  کوششی  هر  آن  د ر  که  می کند   تعریف 
 Horowitz,(  ویژگی سيستم، از ویژگی و خصوصيت د یگر آن می کاهد
33 ,1999(. هنگامی که پارامتر A بهبود  می یافت، پارامتر B وضعش 
بد تر می شد ؛ برای مثال اگر خود رو شتاب بيشتری بگيرد ، صرفه جویی 

د ر مصرف سوخت تقليل می یابد  )ترنينکو، ۱۳8۱، 207(. 

تناقضات

و  فنی  تناقض های  می کند .  شناسایی  را  تناقضات  از  نوع  د و  تریز 
تناقض های فيزیکی. تناقضات فنی وضعيتی هستند  که د ر آن بهبود ی 
که د ر یکی از ویژگی های سيستم ایجاد  شد ه است مستقيماً به زوال 
تضاد هاي  تمام  د سته بند ي  با  آلتشولر  منجر شود .  د یگر  ویژگی  یک 
ممکن بين ۳۹ پارامترفنی و مهند سی و جستجوي راه حل مخترعان 
د رج  و  تضاد ها  این  از  رفع هرکد ام  نوآوري جهت  اصل  با کمک 40 
اصول ابد اعی د ر خانه هاي مربوطه، ماتریس تناقضات را ترسيم کرد  
تا عالقه مند ان و مهند سان و حتی نوآوران د ر آیند ه بتوانند  با شيوه 
کنند   حل  را  خود   ابد اعی  مسأله  خود   از  پيش  مخترعان  راهبرد   و 
)امانی، ۱۳۹4، 4۱(. ماتریس تناقضات، ماتریسی ۳۹ د ر ۳۹ خانه است 
که د ر محل تقاطع هر سطر و ستون آن، ۳ یا 4 اصل ابد اعی از 40 
اصل شناخته شد ه، آمد ه است. این ماتریس د ر کل، 40 اصل را برای 
رفع ۱482 نوع تناقض شناخته شد ه د ر تریز، د ر اختيار کاربران قرار 

.)Mann, 2003, 167( می د هد
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جمع هم زمان د و حالت متضاد  د ر یک جسم، تناقض فيزیکی است؛ 
مانند  اینکه جسمی هم سرد  باشد  هم گرم. همچنين خانه های خالی 
موجود  د ر جد ول تناقضات نيز، تناقضات فيزیکی محسوب می شوند . 
د ر  و  رفع اند   قابل  یکد یگر  از  پد ید ه ها  تفکيک  با  تناقضات  قبيل  این 
اد امه چهل اصل تریز با گسترش پایه معلومات ما د رباره مسائل مشابه، 
به حل چنين مسأله ای پاسخ می د هد . نوآوری هایی که د ر آنها از این 
پد ید   پارامتر  چند   یا  یک  که  را  تضاد ی  می شود ،  استفاد ه  اصل   40
برطرف  می انجامد ،  د یگران  شد ن  بد تر  به  یکی  بهبود   و  می آورند  
براي رفع تضاد هاي فيزیکی چهار   .)2۱4  ،۱۳8۱ می سازد    )ترنينکو، 
وابسته به  تفکيک فضایی، زمانی، اجزا و  اصل کالسيک وجود  د ارد: 
شرایط که معموالً توصيه می شود  د ر هر مسأله تضاد  فيزیکی، بهتر 
است همه چهار قانون بکار گرفته شوند  زیرا این قوانين براي تمام انواع 
راه حل  تضاد هاي فيزیکی عموميت د ارند  و معلوم نيست کد اميک 

اصلی را ارائه می نماید  )امانی، ۱۳۹4، 4۳(.

د رجه ابتکار و نوآوری

 آلتشولر د رجات مختلف ابتکار و نوآوری را که د ر راه حل های فنی 
وجود  د ارد ، د ر 5 سطح طبقه بند ی کرد : سطح اول از نوآوری، تنها از 
طریق یک بهبود  جزئی د ر هر سيستمی قابل د ستيابی است؛ مانند  
استفاد ه از زغال برای نوشتن. از نظر آماری ۳2% کل ابد اعات را شامل 
می شود . آلتشولر معقتد  است که اختراع د ر سطح د وم وقتی بد ست 
ویژگی  یک  بهبود   به  فنی    )رسيد ن  یا  تکنيکی  تضاد   یک  که  می آید  
د رمقابل خراب شد ن یک ویژگی د یگر سيستم، مثاًل بخواهيم محيط را 
گرم تر کنيم اما انرژی الزم را صرف نکنيم( را به کمک ابد اع وسيله ای 
یا روشی برد اریم. ارزش این سطح به خاطر همين است که غالب افراد  
یا حل مسأله تضاد د ار  نمی د هند   نشان  با تضاد ها  مقابله  به  عالقه ای 
را غيرممکن می د انند ؛ مانند  استفاد ه از مد اد  گرافيتی    )زغال پيچيد ه 
شد ه( برای نوشتن. این سطح از نظر آماری 45% کل ابد اعات را شامل 

می شود . 
 مانند  نوآوری سطح د وم، سطح سوم نيز تضاد  رخ می د هد  اما تضاد  
ذاتی یا فيزیکی یعنی هم زمان د ر سيستم د و ویژگی متضاد  مورد  نظر باشند  
)مثال بخواهيم هم زمان جسمی سرد  و گرم باشد (. رفع این گونه تضاد ها 
منجر به نوآوری د ر این سطح می شود  )استفاد ه از قلم جوهر )جوهر بجای 
زغال( برای نوشتن( و از نظر آماری ۱8% کل ابد اعات را شامل می شود . 
اگررفع یک تضاد  فنی یا فيزیکی به تنهایی نتواند  از پس مسأله برآید  
و ناچار باشيم از طریق جابجایی مرزهای علوم یا تکنولوژی هایی جد ید  
د ست به ابد اع بزنيم، آنگاه نوآوری سطح چهارم رخ خواهد  د اد . این 
نوآوری یک راه حل اساسی است و د ریچه ای جد ید  به علم باز می کند  
)استفاد ه از چاپگر، سيستمی کاماًل جد ید  برای نوشتن(. از نظر آماری 
4% کل ابد اعات را شامل می شود . نوع نوآوری های سطح پنجم یک 
انقالب به شمار می رود ، تعد اد  آنها بسيار ناد ر است )استفاد ه از کاغذ 
و قلم الکترونيکی( و از نظر آماری کم تر از ۱% کل ابد اعات را شامل 

می شود . 

تحلیل نمونه ها

د ر این مرحله ابتد ا اجزاء تشکيل د هند ه هر چهار زمينه د ر ارتباط با 
نمونه ها مشخص و سپس با توجه به اطالعات بد ست آمد ه، نوع مسأله 
حل شد ه )مسأله با راه حل مشخص و یا مسائل مبتکرانه( تعيين شد . یک 
نمونه تحليل از هر کارگاه، از ميان تعد اد  52 مسأله مبتکرانه استخراج 
شد ه و نيز تناقضات حل شد ه د ر جدا ول شماره ۱، 2، ۳، 4 و 5 نشان 
د اد ه شد ه است. هر تناقض فنی د ارای 2 پارامتر )یکی رو به بهبود  و 
د یگری رو به تنزل( می باشد  که از طریق یک راه حل مبتکرانه )از ميان 
40 اصل تریز( حل شد ه است.  تناقضات فيزیکی نيز از هم زمانی د و 
پارامتر متضاد  تشکيل شد ه اند  که با استفاد ه از اصول تفکيک و نهایتاً 

اصول 40 گانه تریز حل شد ه است. 

)H-2( تحلیل نمونه شماره 2 از کارگاه هلبر سرامیک

هلبر سراميک کار خود  را با انجام تحقيقات و تست های بسيار زیاد ی 
بر روی بد نه ها و لعاب های مورد  استفاد ه برای ظروف کاربرد ی و تزئينی 
توسط آغاز کرد . د ر ابتد ا بخاطر تک بود ن کارها، از تکنيک چرخ کاری 
برای توليد  آنها استفاد ه می شد  اما د ر اد امه به علت سفارشات عمد ه، 
استفاد ه از شيوه قالبگيری برای تسریع د ر توليد  و کاهش هزینه ها د ر 
کارگاه هلبر مورد  توجه قرار گرفت؛ اما برای حفظ حس د ست ساز بود ن 
می شود   کار  آنها  روی  کمی  سفالگری  چرخ  روی  ریخته گری،  از  بعد  
کارگاه  این  توليد ات  تند یور، مصاحبه شخصی، شهریور ۱۳۹6(.  )س. 
محصوالت کاربرد ی هستند  که تزئين جز ویژگی  اصلی آنها است؛ هلبر 

این ویژگی را با اعمال لعاب های ویژه پخت باال به نمایش می گذارد . 
ارتفاع ۹ سانتی متر و قطر 8  به  ليوان سراميکی است   H-2 نمونه
سانتی متر . جهت مشخص کرد ن نوع مسأله حل شد ه د ر محصول )مسأله 
یا مسأله مبتکرانه(، ویژگی های آن د ر چهار زمينه  راه حل مشخص  با 
مورد  بررسی قرار می گيرد : مؤلفه های فنی: از تکنيک قالب گيری جهت 
است.  شد ه  استفاد ه  لعاب  اعمال  برای  غرقابی  شيوه  از  و  بد نه  ساخت 
محصول 2 بار د ر د مای پخت باال )۱200-۱280 د رجه سانتی گراد ( پخته 
شد ه و د ارای تيراژ توليد  محد ود  است. مواد  اولیه: از بد نه پورسلن با 
استاند ارد  های جهانی بهد اشت ظروف کاربرد ی به عنوان ماد ه اوليه بد نه و 
از لعاب به عنوان ماد ه اوليه تزئين استفاد ه شد ه است. عناصر و کیفیات 
بصری: فرم ساد ه قرینه با تکيه گاه ثابت افقی و د سته حلقه ای شکل. 
رنگ سبز خاکستری آميخت مات با پوشانند گی یکنواخت د ر سطح کار. 
این محصول زیرمجموعه سبک مينيمال قرار می گيرد . اهد اف کاربرد ی: 

 

تصویر 1 - نمونهH- 2، لیوان. مأخذ: )هلبر سرامیک(

کاربرد   د انش  تریز  جهت  تبيين جایگاه   طراحی   خالقانه   د رسراميک  های 
کاربرد ی معاصر ایران  
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د ارای عملکرد  عملی صرف مواد  با کاربری رایج ليوان. 
مسأله طراحی: د ر نمونه H-2 هد ف، توليد  بد نه متخلخلی بود  که 
آثار مضری نظير جذب آب بد نه و لعاب و بی ثباتی رنگ د ر آن اتفاق نيافتد  
)کاهش آثار جانبی زیانبار، پارامتر ۳۱ ماتریس تناقضات(، اما استفاد ه 
نمی کرد   محقق  را  هد ف  این  سراميک ها  رایج  پخت  شرایط  و  مواد   از 
)چگونگی توليد ، پارامتر ۳2 ماتریس تناقضات(. همانطور که د ر جد ول ۱ 
نشان د اد ه شد ه، تقاطع این د و پارامتر د ر جد ول تناقضات )ر.ک پانویس 
شماره ۱۱( یک خانه خالی است که این بيانگر تناقض فيزیکی است. برای 
حل این تناقض از پخت بد نه  و لعاب د ر کوره پخت با د مای باال )اصل 
تفکيک بر اساس شرایط از ميان اصول تفکيک و سپس از تغيير فاز، اصل 

شماره ۳6  از ميان اصول چهل گانه تریز( استفاد ه شد ه است. 

)V-2( تحلیل نمونه شماره 2 از کارگاه وریس آرت

وریس آرت اولين محصول خود  را بنا به سفارش یک پزشک برای 
ساخت د ند ان های سراميکی توليد  کرد . این ماکت ها به تعد اد  محد ود ی 
توليد  و به کاناد ا و د یگر کشورها صاد ر می شد . د ومين محصول جد ی این 
گروه تخم مرغ های سراميکی بود ند  که برای بازار شب عيد  طراحی و به 
توليد  رسيد ند . د ر سال ۳۹۳۱، کارگاه وریس آرت از تهران به یزد  منتقل 
شد  و د ر همان سال توليد  موفق به د ریافت نشان ملی یونسکو شد  )س. 

تند یور، مصاحبه شخصی، شهریور 6۹۳۱( . 
قطر  و  سانتی متر   8 ارتفاع  به  است  سراميکی  بطری   V-2 نمونه 
د ر  شد ه  حل  مسأله  نوع  مشخص کرد ن  جهت   . سانتی متر   7 حد ود  
محصول )مسأله با راه حل مشخص یا مسأله مبتکرانه(، ویژگی های آن 
د ر چهار زمينه مورد  بررسی قرار می گيرد : مؤلفه های فنی: از تکنيک 

قالبگيری به منظور تسهيل و تسریع د ر توليد  و تکثير و کاهش هزینه 
تمام شد ه و از شيوه غرقابی و از قلمو نيز برای اعمال لعاب استفاد ه 
شد ه است. محصول 2 بار د ر کوره پخته شد ه و د ارای تيراژ توليد  انبوه 
است. مواد  اولیه: از د وغاب برای ساخت بد نه و از لعاب های شره ای 
جهت ماد ه اوليه تزئين و از چوب پنبه نيز به عنوان د رب بطری استفاد ه 
شد ه است. عناصر و کیفیات بصری: فرم کروی آنتروپومتریک قرینه 
متنوع  رنگ های  د ر  لبه،  تکيه گاه  با  د رب  د ارای  انتخابی،  تکيه گاه  با 
سبک  زیرمجموعه  فرمی  نظر  از  محصول  این  فيروزه ای.  الجورد ی، 
آنتروپومتریک و از نظر رنگی د ارای سبک بومی است. ارتفاع شئ 8 
سانتی متر و وزن آن حد ود  ۱00 گرم است. اهد اف کاربرد ی: د ارای 
عملکرد  عملی نگهد ارند ه مواد ، ابزار و وسيله و عملکرد  زیبایی با د و 

کاربری ویژه بطری روغن ماساژ و ابزار ماساژ. 
محصول  این  طراحی  از  هد ف   ،V-2 نمونه  د ر  طراحی:  مسأله 
د یگری  و  ماساژ  روغن  نگهد ارند ه  یکی  هم زمان،  کاربری  د و  د اشتن 

جد ول 1- تناقض فیزیکی حل شد ه د ر نمونهH -2 )د ومین نمونه از کارگاه هلبر سرامیک( بر اساس پارامترهای آلتشولر.
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 1 وزن شئ در حال حرکت         

 2 وزن شئ ثابت         

          ** 

 31 آثار جانبی زیانبار         

          ** 

 39 وری بازدهی و بهره         

 

 

تقاطع دو پارامتر خانه 
خالی است. این بیانگر 

 تناقض فیزیکی است.

حل مسئله: استفاده از 
اصل تفکیک بر اساس 
شرایط و در ادامه 
استفاده از اصل تغییر 

 (36فاز )اصل شماره 

 

تصویر 2- نمونه  V -2، بطری. مأخذ: )وریس آرت(
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34،40 

      
 39 وری بازدهی و بهره

 

 

 

ای است که  تقاطع دو پارامتر خانه
حل مبتکرانه را توصیه  چهار راه

کند. این بیانگر تناقض فنی  می
 است.

 14حل مسئله: استفاده از اصل 
 )کروی شکل بودن(

جد ول 2- تناقض فیزیکی حل شد ه د ر نمونهV -2 )د ومین نمونه از کارگاه وریس آرت( بر اساس پارامترهای آلتشولر.

ابزار ماساژ بود ه است )افرایش بهره وری، پارامتر شماره ۳۹ از ماتریس 
تناقضات(. د اشتن فرمی که بتواند  عالوه بر این کاربری د وگانه، به عنوان 
یک بطری د ارای تکيه گاه باشد  و همچنين د ارای فرمی آنتروپومتریک 
از   ۱2 شماره  پارامتر  )شکل،  باشد   ماساژ  ابزار  کاربری  تامين  برای 
ماتریس تناقضات(، یک تناقض فنی را ایجاد  می کرد . محل تالقی این 
پارامترها )رد یف ۳۹ و ستون ۱2( د ر جد ول 2 مشخص شد ه است و 
اصول ابتکاری ۱4، ۱0، ۳4و 40 توصيه شد ه است. طراح این تناقض 
فنی را با ایجاد  تکيه گاه انتخابی از طریق کروی شکل کرد ن فرم بطری 

)اصل شماره ۱4 از اصول 40گانه تریز(، حل کرد ه است. 

)M-2( تحلیل نمونه شماره د و از کارگاه ماه فروز

خود   فعاليت   80 د هه  اواخر  د ر  ماه فروز  توليد ی  و  هنری  گروه 
این  نمود .  آغاز  سراميک  جنس  از  محصوالتی  توليد   بر  تمرکز  با  را 
لوازم  توليد   بخش  د و  د ر  مترمربع  هزار  حد ود   فضایی  د ر  مجموعه 
کار  لعاب های خاص  و  بد نه  با  کاشی  و  آجر  انواع  و  منزل سراميکی 
خود  را اد امه د اد . این گروه اید  ه اصلی خود  را با نگرش به نوع زند گی 
که  بود   اجتماعی  مسائل  فروز  ماه  د غد غه  د رواقع  کرد .  آغاز  مرد م  
مرد م ایران با آن سروکار د ارند  و از آن تأثير پذیرفته اند ؛ مرد می که 
زند گی شان خيلی کمرنگ و حتی بی رنگ شد ه است. بر همين اساس 
اید ه اوليه گروه ماه فروز وارد  کرد ن رنگ د ر زند گی مرد م و نوعی رنگ 
د رمانی  بود  که برای رسيد ن به این اهم، آشپزخانه به عنوان مد خل 
ورود  انتخاب شد . ظروف آشپزخانه  ماه فروز با این تفکر توليد  و وارد  

بازار شد .

 

تصویر 3- نمونهM-2، تخته پنیر. مأخذ: )ماه فروز(

د ر حال حاضر حد ود  ۱50 مد ل محصول با ۳00 رنگ متنوع د ر ماه فروز 
توليد  می شود  که جامعه هد ف آنها طبقه متوسط تأثيرگذار اجتماعی 
است. این گروه با انتخاب شعار »هر روز به رنگی تازه شو«، د ر پی ایجاد  
تأثير و نوعی تمایز د ر سبک زند گی مرد م است. ماه فروز د ر بخش مد یریت 
هنری  و حمایت از سفالگران بومی د ر مناطقی هم چون گيالن، شهرضای 
اصفهان و جویبار مازند ران و د یگر نقاط ایران همکاری و از فرم های آنها 
استفاد ه می کند ؛ فرم هایی که گاهاً  برای رنگی کرد ن زند گی مرد م  نيز 
هویت بومی خود  را به وسيله کاربری شان به مخاطب منتقل می کنند . 
عالوه براین، محصوالت ماه فروز بصورت غير مستقيم د ر کشورهای هلند ، 
فرانسه و انگلستان نيز به فروش می رسد  )س. تند یور، مصاحبه شخصی، 

شهریور ۱۳۹6(.
نمونه M-2 تخته  پنير سراميکی است به ابعاد  ۱4 د ر 27 سانتی متر. 
جهت مشخص کرد ن نوع مسأله حل شد ه د ر محصول )مسأله با راه حل 

کاربرد   د انش  تریز  جهت  تبيين جایگاه   طراحی   خالقانه   د رسراميک  های 
کاربرد ی معاصر ایران  
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  6،25 

35،18 

      
 28 ساختدر دقت و درستی 

          ** 

 39 وری بازدهی و بهره         

 

ای است  تقاطع دو پارامتر خانه
حل مبتکرانه را  که چهار راه
کند. این بیانگر  توصیه می

 تناقض فنی است.

: 25 : عمومیت دادن، 6
: 18خدمت دهی به خود، 

: تغییر حالت 35لرزش، 
 فیزیکی یا شیمیایی

حل مسئله: استفاده از اصل 
 )تغییر حالت شیمیایی( 35

جد ول 3- تناقض فیزیکی حل شد ه د ر نمونهM -2 )د ومین نمونه از کارگاه ماه فروز( بر اساس پارامترهای آلتشولر.

مشخص یا مسأله مبتکرانه(، ویژگی های آن د ر چهار زمينه مورد  بررسی 
برای  ریخته گری  تکنيک  از  استفاد ه  فنی:  مؤلفه های  می گيرد :  قرار 
ساخت و تکثير بد نه و پيستوله جهت اعمال لعاب روی کار که د ر 2 
مرحله پخته شد ه  است. محصول با وزن 400 گرم و د ر اند ازه ۱۳*26 
سانتی متر د ارای تيراژ توليد  انبوه  است. مواد  اولیه: برای توليد  این 
محصول از د وغاب ویژه برای ساخت بد نه و انگوب به عنوان ماد ه اوليه 
از  بهره گيری  بصری:  کیفیات  و  عناصر  است.  شد ه  استفاد ه  لعاب 
فرم مينيمال متقارن و متعاد ل د ارای تکيه گاه افقی و آویزان به رنگ 
بنفش. اهد اف کاربرد ی: ظرفی با عملکرد  عملی صرف مواد  و وسيله 
و ابزار د ر کنار عملکرد  زیبایی با کاربرد  ویژه تخته پنير برای ميل کرد ن 

پنير، کره و نان.  
اید ه آل  و  نظر  مورد   فام  با  بنفش  رنگ  د اشتن  طراحی:  مسأله 
)د قت و د رستی د ر ساخت، پارامتر شماره 28 از ماتریس تناقضات( 
از   ۳2 شماره  پارامتر  ساخت،  نيست)قابليت  ممکن  رایج  بد نه های  با 
ماتریس تناقضات(. محل تالقی این پارامترها )رد یف 28 و ستون ۳2( 
ابتکاری 6، ۳5، 25 و ۱8  د ر جد ول ۳ مشخص شد ه است و اصول 
ویژه ای  بد نه  ماه فروز  فنی،  تناقض  این  حل  برای  است.  شد ه  توصيه 
حالت  )تغيير  است  برد ه  بکار  رنگی  فام  این  آورد ن  بد ست  جهت  را 

شيميایی، اصل شماره ۳5 از اصول 40گانه تریز(.

)N-3( تحلیل نمونه شماره 3 از کارگاه نین تو سرامیک

راه حل  با  د ر محصول)مسأله  مسأله حل شد ه  نوع  مشخص کرد ن 
مورد   زمينه  چهار  د ر  آن  ویژگی های  مبتکرانه(،  مسأله  یا  مشخص 
بررسی قرار می گيرد : مؤلفه های فنی: از تکنيک ریخته گری برای باال 
برد ن سرعت توليد  و تکثير بد نه و کاهش هزینه تمام شد ه استفاد ه 
بود ه،  غرقابی  لعاب  اعمال  برای  استفاد ه  مورد   تکنيک  است.  شد ه 

 

تصویر 5- نمونهN -3، ست نمکد ان. مأخذ: )نین تو سرامیک(

است.  انبوه  توليد   تيراژ  د ارای  و  شد ه  پخته  کوره  د ر  بار   ۳ محصول 
ارتفاع هر تکه نيز 4 سانتی متر است. مواد  اولیه: از د وغاب )با فرمول 
استين های  از  و  بد نه  برای ساخت  بهبود  عملکرد (  تست شد ه جهت 
رنگی و برچسب های ترنسفر جهت تزئين و از چوب پنبه  نيز به منظور 
د رب ظرف استفاد ه شد ه است. عناصر و کیفیات بصری: فرم متقارن 
مينيمال، با مقطع د ایره د ارای تعاد ل و تناسب با تکيه گاه ثابت افقی، 
د رب زایيد ه ای و خروجی منفذی شکل. استفاد ه از نقوش چاپ ترنسفر 
گياهی واقع گرایانه و کالسيک د ر رنگ های آبی، قرمز، سبز با زمينه 
روشن د ر رنگ های سفيد ، شيری، صورتی و سبز. اهد اف کاربرد ی: 
د ارای عملکرد  عملی نگهد اری مواد  و عملکرد  زیبایی با کاربرد  رایج 

نمکد ان.
 مسأله طراحی: طراحی این محصول به گونه ای است که د ر سطحی که قرار 
می گيرد  جای کمی را اشغال کند  و با فضاهای کوچک آشپز خانه های امروزی 
سازگار باشد  )سازگار بود ن، پارامتر شماره ۳5 از ماتریس تناقضات(، اما حالت 
ایستا و یکنواخت آن باعث کاهش تنوع بصری د ر فرم محصول )شکل، پارامتر 
شماره ۱2 از ماتریس تناقضات( می شد . محل تالقی این پارامترها )رد یف 
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ای است که  تقاطع دو پارامتر خانه
انه را توصیه حل مبتکر چهار راه

کند. این بیانگر تناقض فنی  می
 است.

 15حل مسئله: استفاده از اصل 
 )ایجاد پویایی(

جد ول 4- تناقض فنی حل شد ه د ر نمونهN -3 )سومین نمونه از کارگاه نین تو سرامیک( بر اساس پارامترهای آلتشولر.

ابتکاری  ۳5 و ستون ۱2( د ر جد ول 4 مشخص شد ه است و اصول 
۱5، ۱، ۳7 و 8 توصيه شد ه است.  طراح برای حل این تناقض فنی از 
د رب های چوب پنبه ای برای ایجاد  ریتم د ر کار )پویایی، اصل مبتکرانه شماره 

۱5 از اصول 40گانه تریز( استفاد ه کرد ه است )جد ول 4(.

)J-1(تحلیل نمونه اول از کارگاه جیران گالری

به  شروع  سال۱۳74  د ر  جيران  سفال  کارگاه  و  طراحی  استود یو 
شهرت  مارليک  سفال  نام  به  این  از  قبل  مجموعه  این  کرد .  فعاليت 
د اشت و تاریخ آن به سال ۱۳62 باز می گرد د . کارگاه جيران زند ه نگه 
ایران را سرلوحه خود  قرار  د اشتن و گسترش هنر سفال و سراميک 
د اد ه و برای این مهم تالش می نماید . اید ه آثار جيران ترکيبی از عناصر 
تند یور،  است )س.  ایرانی  قد یمی  نقشمایه های  و  د ر طبيعت  موجود  

مصاحبه شخصی، شهریور ۱۳۹6(.
نمونه J-۱ زنگوله سراميکی است به ارتفاع 8 سانتی متر و قطر ۱0 
محصول  د ر  شد ه  حل  مسأله  نوع  مشخص کرد ن  جهت   . سانتی متر 
د ر  آن  ویژگی های  مبتکرانه(،  مسأله  یا  مشخص  راه حل  با  )مسأله 
تکنيک  از  مؤلفه های فنی:  قرار می گيرد :  بررسی  مورد   زمينه  چهار 
قالب گيری به منظور تسهيل و تسریع د ر توليد  و تکثير و از قلمو نيز 
برای اعمال لعاب استفاد ه شد ه است. محصول ۳ بار د ر کوره پخته شد ه 
و د ارای تيراژ توليد  محد ود  )بسته به سفارش( است. مواد  اولیه: از 
د وغاب به عنوان ماد ه اوليه ساخت بد نه و از لعاب های سربی، قليایی، 
استين های رنگی و لعاب الستر جهت مواد  اوليه تزئينات و از مواد ی 
و  عناصر  است.  شد ه  استفاد ه  نيز  تزئين  جهت  نخ  و  سنگ  چون 
کیفیات بصری: از نقوش متنوع شامل نقوش هند سی، آبستره گياهی 
مرکزی  و وحد ت  تناسب  تقارن،  د ارای  و شکسته  منحنی  با خطوط 
با  متحرک  متقارن  ساد ه  کروی شکل  فرم  د ارای  است.  استفاد ه شد ه 

 

تصویر 6- نمونه J -1، زنگوله. مأخذ: )جیران گالری(

رنگ های آبی، سبز، قرمز د ر تناليته های متنوع و طالیی بر روی زمينه 
سفيد . این محصول زیرمجموعه سبک تزئينی قرار می گيرد . اهد اف 
کاربرد ی: د ارای عملکرد  عملی ابزار و وسيله و عملکرد  زیبایی د ارای 

کاربری ویژه زنگوله. 
 مسأله طراحی: ساخت زنگوله از جنس سراميک نسبت به زنگوله های 
مرسوم که از جنس فلزاتی نظير برنج هستند ، باعث کاهش وزن شئ )وزن 
شئ متحرک، پارامتر شماره ۱ از ماتریس تناقضات( می شود ، لکن به علت 
کاربرد  این محصول و وارد  شد ن ضربه به آن د ر هر نوبت باز و بسته شد ن 
د ر، ثبات و د وام شئ )ثبات شئ، پارامتر ۱۳ از ماتریس تناقضات( به علت 
جنس بد نه آن )سراميک( کاهش خواهد  یافت. محل تالقی این پارامترها 
)رد یف ۱ و ستون ۱۳( د ر جد ول 5 مشخص شد ه است و اصول ابتکاری 
۱، ۱۹، ۳5 و ۳۹ توصيه شد ه است. این تناقض با تغيير شيميایی فرمول 
بد نه )اصل ابتکاری شماره ۳5 از اصول 40گانه تریز( د ر جهت افزایش 

استحکام آن تا حد  زیاد ی حل شد ه است. 
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 زمینه نمونه
 ح خالقیتسطو

 سطح پنجم سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

H-2 مولفه فنی      

V-2 عناصر بصری      

M-2 عناصر بصری      

N-3 عناصر بصری      

J-1 مواد اولیه      

 

39 ** 13 ** ** ** ** 2 1  

 ویژگی رو به

 تنزل            

 ویژگی رو به                      

 بهبود                                

هره
 و ب

هی
ازد

ب
 

ری
و

 

 

شئ
ت 

ثبا
 

    

بت
ئ ثا

ن ش
وز

 

کت
حر

ل 
 حا

 در
شئ

ن 
وز

 

  1 ،19 

35،39 

 1 وزن شئ در حال حرکت      

 2 وزن شئ ثابت         

          ** 

 39 وری بازدهی و بهره         

 

تقاطع دو پارامتر 
ای است که چهار  خانه

حل مبتکرانه را  راه
کند. این  توصیه می

 بیانگر تناقض فنی است.

مسئله: استفاده از حل 
)تغییر حالت  35اصل 

 شیمیایی(

جد ول 5- تناقض فنی حل شد ه د ر نمونه J-1 )اولین نمونه از کارگاه جیران گالری( بر اساس پارامترهای آلتشولر.

جد ول 6- سطح خالقیت نمونه ها براساس سطوح خالقیت پنج گانه آلتشولر. )H-2: نمونه شماره 2 کارگاه هلبر سرامیک،V -2: نمونه شماره 2 کارگاه وریس آرت، 2- 2: نمونه 
شماره 2 کارگاه ماه فروز،N -3: نمونه شماره 3 کارگاه نین تو سرامیک، J -1: نمونه شماره 1 کارگاه جیران(

 کارکرد طراحی خالقانه ردیف کارکرد طراحی خالقانه ردیف

محصول سازگاری بهبود 1 بارکاهش آثار جانبی زیان 8   

ماده اتالف کاهش 2  افزایش قابلیت اعتماد 9 

 کاهش اتالف وقت 10 بهبود در کاربرد 3

هبود دوام و ثبات شئب 11 بهبود شکل 4  

 افزایش تحمل کنش و فشار 12 کاهش اتالف انرژی 5

 بهبود دقت و درستی در ساخت 13 کاهش پیچیدگی وسیله 6

وری افزایش بازدهی و بهره 7 قابلیت ساخت بهبود در 14   

 

جد ول 7- شاخصه های  طراحی خالقانه د ر سرامیک های کاربرد ی ایران.
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همانطور که د ر جد ول 2 ویژگی سطوح خالقيت بطور کامل توضيح 
رایج د ر  راه حل های  از  برای حل مسائل خود   د اد ه شد ، محصوالتی که 
تخصص خود  استفاد ه کرد ه اند  د ر سطح اول، محصوالتی که با حل مسأله 
خود  یک تناقض فنی را حل کرد ه باشند  د ر سطح د وم، محصوالتی تناقضی 
فيزیکی را حل کرد ه باشند  د ر سطح سوم، محصوالتی که از ابد اع یک 

فناوری نوین د ر حل مسأله خود  استفاد ه کرد ه باشند  د ر سطح چهارم و 
محصوالتی که د ر پی حل مسأله به کشف رسيد ه باشند  د ر سطح پنجم 
خالقيت قرار می گيرند . بر همين اساس،  د اد ه های بد ست آمد ه از تحليل 
این 5 نمونه  بر اساس نوع تناقض حل شد ه د ر آنها، به سطوح 5 گانه خالقيت 

آلتشولر تقسيم می شوند  )جد ول 6(. 

 کارکرد طراحی خالقانه ردیف کارکرد طراحی خالقانه ردیف

محصول سازگاری بهبود 1 بارکاهش آثار جانبی زیان 8   

ماده اتالف کاهش 2  افزایش قابلیت اعتماد 9 

 کاهش اتالف وقت 10 بهبود در کاربرد 3

هبود دوام و ثبات شئب 11 بهبود شکل 4  

 افزایش تحمل کنش و فشار 12 کاهش اتالف انرژی 5

 بهبود دقت و درستی در ساخت 13 کاهش پیچیدگی وسیله 6

وری افزایش بازدهی و بهره 7 قابلیت ساخت بهبود در 14   

 

جد ول 8- کارکرد های طراحی خالقانه د ر سرامیک های کاربرد ی ایران.

 مواد اولیه

 تناقضات فیزیکی تناقضات فنی

 مولفه فنی

 تناقضات فیزیکی

 اهداف کاربردی

 تناقضات فیزیکی تناقضات فنی

 عناصر و کیفیات بصری

 تناقضات فیزیکی تناقضات فنی

 

 نمود ار 3 - این پراکند گی، د ر زمینه ای چهارگانه بررسی سرامیک کاربرد ی نشان د اد ه  شد ه است.

نتیجه
طراحی  د ر  نوآوری  حيطه  د ر  صورت گرفته  مطالعات  توجه  با 
که  روشی  عنوان  به  )تریز(  مبتکرانه مشکالت  محصوالت، روش حل 
تعاریف  از  گستره ای  و  مفهومی  طيف  یک  از  د امنه ای  د ر  می تواند  
رویکرد ی  یا  خالق  جهان بينی  نوعی  آن  انتهای  یک  که  گيرد   قرار 
حل  ابزارهای  از  انواعی  آن  د یگر  انتهای  و  فناوری  و  علوم  به  جامع 
خالق مسأله و فنون خالقيت و نوآوری را شامل گرد د  جهت تحليل 
برای  این روش،  مبنای  بر  انتخاب شد .  ایران  کاربرد ی  آثار سراميک 
تبيين مشخصه های طراحی خالقانه، ابتد ا باید  مسائل مبتکرانه ای که 
شوند .  تعریف  است  شد ه  استفاد ه  مشخصه ها  این  از  آنها  حل  برای 

تحليل سراميک های  زمينه های چهارگانه  د ر  نمونه ها  بررسی  از  بعد  
کاربرد ی و تعيين نوع مسأله مبتکرانه )د ارای تناقض فنی یا فيزیکی(، 
شاخصه های زیر به ترتيب اهميت د ر طراحی خالقانه این محصوالت 
مشخص شد  )جد ول 7(. این شاخصه ها د رواقع راه حل هایی هستند  که 
طراحان سراميست از آن ها برای حل مسائل د ر توليد  محصوالتشان 

استفاد ه کرد ه اند .
حل  با  که  است  ویژگی هایی  بهبود   نيز  خالقانه  طراحی  کارکرد  
ایجاد   توسط شاخصه های خالقيت، د ر محصول  تناقض  و  هر مسأله 
می شود  )جد ول 8(. به عنوان مثال، د ر طراحی خالقانه نمونه شماره 

کاربرد   د انش  تریز  جهت  تبيين جایگاه   طراحی   خالقانه   د رسراميک  های 
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۳ نين تو سراميک )N-۳( که د ر این پژوهش تحليل شد ، ایجاد  پویایی 
از طریق اضافه کرد ن چوب پنبه ها به عنوان د رب نمکد ان  سبب بهبود  
د ر شکل محصول شد ه است. د ر این نمونه، پویایی شاخصه طراحی 

خالقانه و بهبود  شکل محصول، کارکرد  آن محسوب می شود .
با توجه به نتایجی که د ر تحليل نمونه ها )5 نمونه حل شد ه د ر این 
این  د ر  حل شد ه  تناقض   52 آمد ،  بد ست  د یگر(  نمونه   20 و  مقاله 
محصوالت شناسایی شد  که شاهد  بيشترین راه حل مبتکرانه به ترتيب 

د ر زمينه  مواد  اوليه )6 تناقض فيزیکی و ۱۱ تناقض فنی حل شد ه(، 
عناصر و کيفيات بصری )۳ تناقض فيزیکی و ۱۳ تناقض فنی حل شد ه( 
حل شد ه(  فنی  تناقض   8 و  فيزیکی  تناقض   6( کاربرد ی  اهد اف  و 
هستيم. همچنين مؤلفه های فنی )تکنيک ساخت بد نه، تکنيک اعمال 
لعاب، پخت( زمينه ای است که کم ترین ميزان حل  مسأله مبتکرانه را 
د ر آن شاهد  هستيم که می تواند  زمينه بکری جهت طراحی خالقانه 

برای توليد  کنند گان فراهم کند .
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ue to the long history of applied ceramics, espe-
cially in Iran, and its importance in human survival 

and evolution mentally and physically, it consistently 
is one of the most applied arts. Today, because of vast 
changes that occurs in people lifestyles, we consider a lot 
of alternation in their aesthetic understanding and even 
function which needs an innovative method in design-
ing and making applied objects, especially in the applied 
ceramics that has a strong presence at homes and kitch-
ens of people. Therefore, the design process, as we have 
seen in the recent period, is not due to precise and reli-
able planning, but rather as a response to the changes 
that have been made in the broader social and cultural 
context in which the design is carried out. In several 
studies, researchers have sought to examine various as-
pects of pottery and ceramics during different periods of 
Iranian civilization, but considering the few studies that 
have taken place in the field of innovative design in con-
temporary Iranian ceramics, the necessity of doing such 
research is doubled .In this paper, using the TRIZ meth-
od, the characteristics of the design and its functions in 
contemporary Iranian ceramics are explained. TRIZ The 
aim of this study is to recognize the status of innovative 
design in contemporary applied ceramics of Iran, achiev-
ing to the innovative designs features and its function 
in the evolution of contemporary Iran applied ceramics 
production. From the aim point of view, this research is 
subset of functional studies and from the aspect of mat-
ter, it is an analytical description research. Information 
was collected through library and field study methods 
)questionnaire, interview and direct observation( and In 
order to analyze the data, the theory of inventive problem 
solving has been used quantitatively and qualitatively. 
The results show the existence of 4 main attributes and 7 
sub-attributes that contribute to the improvement of the 
14 features. The naming of these features is based on the 

Altshuller 39 parameters. The tables for solving sample 
contradictions, determining the levels of creativity and 
the dispersion chart of innovative solutions in each field 
brighten the design of creative design and finally, based 
on the above findings, the pristine spaces of innovative 
design have been identified in Iran’s contemporary ap-
plied ceramics. In this regard, after recognizing the cre-
ative problems from four bases: technical features, ma-
terial, visual elements and qualities and functional goals 
in successful examples, it becomes clear that the features 
such as change physical and chemical status, combina-
tion, phase shift and local quality are the main properties 
of innovative design in contemporary applied ceramics 
of Iran. Undoubtedly, collecting and compiling the in-
formation for the correct analysis of the samples was en-
countered with many difficulties. In this regard, the help 
and support of Mahfouz, Ninot Ceramic, Verris Art, Jei-
ran Gallery and Holbar Ceramic in the knowledge of the 
information that is considered confidential by producers 
and interviewing with the professors of Iran’s contem-
porary pottery and ceramics, has been fruitful.
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