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است،  شده  منتشر  اینترنت  کاربران  استفاده  برای  رایگان  صورت  به  خالقیت  الکترونیک  کتاب 
هرگونه استفاده بدون اجازه و هماهنگی قبلی از مطالب این کتاب، در نشریات و رسانه های آنالین 

و کاغذی، موجب ناخشنودی عمیق نویسنده این کتاب خواهد شد.
اگر می خواهید کتاب را در سایت یا وبالگ خود قرا بدهید، حتما به ما به این صورت لینک بدهید:

کتاب الکترونیک خالقیت توسط وبالگ »یک پزشک« تهیه و منتشر شده است.

طراح :مهدی خدادادی

ویراستار : دکتر فرزانه عبیری

بنام خدا
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عالمیان،  خدای  که  زمانی  است  آمده  یونان  اساطیر  در 
تصمیم به ایجاد عالم خلقت کرد، این را بر عهده خدایان 
کردند،  خلق  را  فانیان  خدایان،  آن  که  از  پس  گذاشت. 
به پرومتئوس که نامش به معنی دوراندیشی است ) پرو 
و  است(  عمل  از  قبل  اندیشه  نشانگر  که  است  پسوندی 
نتیجه گیری است  به معنی  نامش  اپیمتئوس که  برادرش 
)اپی به معنی اندیشه پس از عمل است( مأموریت دادند 
تا به هر مخلوق وسایل زیستن را عطا کنند و بدین منظور 
این  اختیار  در  را  عالم  در  موجود  تمام صفات  از  جمعی 
و  کند  اندیشه  اول  پرومتئوس  تا  دادند.  قرار  برادر  دو 
اپیمتئوس  یعنی  دیگر  برادر  آورد،  کار  در  دست  سپس 
نبود،  اندیشه ای، دست در کار یازید وآنچه را بود و  بی 
در میان مخلوقات تقسیم کرد؛ به بعضی جانداران سرعت 
و به بعضی قدرت بخشید، به گروه کمی توانایی پریدن 
عده ای  عطا کرد، خوراک  زیرزمینی  زندگی  بعضی  به  و 
را از درختان و عده ای را از ریشه ها و گروهی را، دیگر 
جانداران قرار داد. شیر را شجاعت و بلبل را نغمه و شامه 
قوی را به سگ بخشید و... و به این ترتیب، هرکس قدرت 

بقا پیدا کرد.
از آنجا که اپیمتئوس به اندازه کافی خردمند نبود، تمام 
ذخائر اش را بی مالحظه بین موجودات پخش کرد و نژاد 
انسان را دست خالی باقی گذارد و نمی دانست که با او 
چه کند. پس از اتمام کار، پرومتئوس که رسید، دید که 

اما  شده اند  تامین  کمال  و  تمام  جانداران  بقیه  هرچند 
امتیازی  هیچ  بدون  برهنه،  پای  و  خالی  دست  با  انسان، 
برجای مانده است. پس پرومتئوس ، سرگشته از اینکه با 
انسان چه  کند تا در آوردگاه هستی حرفی برای گفتن 
از آسمان، آتش که مظهر معرفت و رقص  باشد،  داشته 
دایم و عشق است وخرد و قدرت خالقه  که جوهر موجود 
در همه هنرها  ذکر شده را دزدید و به انسان هدیه داد 
تا با خرد و خالقیت انسان آواز، موسیقی ، زیبایی ، تقارن، 
تناسب، توازن و قدرت بیافریند. به این ترتیب  خالقیت  
تحفه ای از آسمان است که در برابر تمام امتیازات دیگر 
و بی شک  رمز  انسان بخشیده شده است  به  جانداران 

دوام و ضامن بقای آدمیست. 
اثری که پیش رو دارید  نسخه پی دی اف مجموعه مقاالتی 
است که توسط همکار بزرگوار، آقای دکتر مجیدی، در 
قالب ویژه نامه نوروز 1390 به رشته تحریر در آمده و 
پزشک«  یعنی »یک  ایشان  بار در سایت شخصی  اولین 

منتشر شده است. 
به  جدیدی  و  متفاوت  مناظر  از  مقاالت،  سلسله  این  در 
مبحث خالقیت پرداخته شده که خواندن آن را جذاب و 
دلنشین می کند.  امید است شما نیز پس از مطالعه این اثر 

با حقیر هم نظر گردید.

مقدمه ویراستار

فرزانه عبیری-فروردین 1390
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به افتخار دیوانگان – در ستایش نگاه و اندیشه متفاوت

می آمد،  پیش  فرصتی  اگر 
دوران  بی ادعای  آموزگار  آن 
و  می کردم  پیدا  را  ابتدایی ام 
روز  آن  مورد  در  او  با  دقایقی 

در  تأثیرگذار 
مدرسه  آن 
محقر صحبت 
می کردم و به 
می گفتم  او 
قالب  در  که 
جمله،  یک 
برای  چقدر 

همیشه 
هم  گا ید د
همه  در  را 

زندگی، »تغییر« داده است.

موضوع سخن آموزگارم را در آن 
خود  شاید  نمی کنم،  بازگو  روز 
آن  گفتن  از  هدفی  آموزگار  آن 
جمله معترضه در انتهای عبارتی 
که از روی 
ب  کتا
سی  ر د
ند،  می خوا
و  نداشت 
وقت  هیچ 
جه  متو
که  نشد 
از  یکی 

دانش آموزانش، حرفش را بسیار 

جدی گرفته است.
تنها  گفت،  آموزگار  که  چیزی 
یک جمله بود در این مایه: البته 
اشخاصی هم هستند که در این 
مورد، طور دیگری فکر می کنند!

این جمله مبدل شد به سرآغاز 
شک من به اینکه شاید همیشه 
زندگی درست  در  ما  نگاه  زاویه 
از  گاهی  که  الزم  شاید  نباشد، 
و  رویدادها  به  دیگری  زاویه 
شاید  کنیم،  نگاه  مشکالتمان 
را جای  باشد که گاه خود  الزم 
باشد  الزم  شاید  بگذاریم،  بقیه 
که خشک مغزی را کنار بگذاریم 
و  راه حل ها  همه  باز  ذهنی  با  و 
زندگی  در  را  ممکن  زاویه های 

ببینیم.
دیگر  آموزگاری  از  بعد  سال ها 
که هیچ وقت به صورت فیزیکی 
خاکستری  نبودم،  جوارش  در 
دیدن را یاد گرفتم، که به گمانم 
می تواند  او  آموزه  مهمترین 
مذاق  به  البته  که  چیزی  باشد. 
همیشه  داریم،  عادت  که  مایی 
خوش  ببینم  سفید  و  سیاه 

نمی آید.
و  رسد  می  که  بهار  هرسال 
خونی تازه در رگ و پی طبیعت 
روحی  و  آمده  در  گردش  به 
تازه در قامت بیجان درخت که 
آدمی  گویی  تو  می شود،  دمیده 
هم جانی تازه گرفته و شوری نو 

هرسال بهار که می رسد و خونی تازه در رگ و پی طبیعت به گردش در آمده و روحی تازه در 
قامت بیجان درخت که دمیده می شود، تو گویی آدمی هم جانی تازه گرفته و شوری نو در سر 
دارد. این تجربه مشترک تقریبا همه ماست که در آستانه هر سال تازه، به خود وعده ها و قول هایی 
می دهیم، مثال وزنم را کم خواهم کرد، برنامه ریزی  کرده و از لحظاتم بهتر و مفیدتر استفاده خواهم 

کرد، تا می توانم کتاب خواهم خواند و ...
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در سر دارد. این تجربه مشترک تقریبا همه 
ماست که در آستانه هر سال تازه، به خود 
وزنم  مثال  می دهیم،  قول هایی  و  وعده ها 
از  و  کرده  برنامه ریزی   کرد،  کم خواهم  را 
لحظاتم بهتر و مفیدتر استفاده خواهم کرد، 

تا می توانم کتاب خواهم خواند و ...
اما فارغ از همه این موارد و پوست انداختن هایی 
القا  بهار طبیعت در ذهنمان  تناسب  به  که 
کم  خیلی  می شویم،  مشتاقشان  و  می شود 
»متفاوت  وعده  خود  به  که  می آید  پیش 
بدهیم،  را  اندیشیدن«  »متفاوت  و  دیدن« 
را  خوب  تحوالت  همه  که  بنیادی  تغییری 

می تواند در برداشته باشد.
ما عادت داریم که از تناقضات، سرخوردگی ها، 
روی  اینکه  اخالقی،  تنازالت  شگفتی ها، 
کنیم،کسی  حساب  نمی توانیم  کسی  هیچ 
جمع های  در  نیست،  کتاب  فکر  به  دیگر 
اوقات  بسیاری  در  و  کنیم  شکوه  خودمانی 
جمعی«  »ناآگاهی  گفتگوها  و  بحث ها  در 
از آنکه  ناکامی ها بدانیم، غافل  را دلیل این 
اینکه با اینترنت و این دانشگاه های پراکنده 
خام  دیتای  نداشتن  این  کشور،  سراسر  در 
نیست که باعث مشکالت می شود، مشکالت 
دسترس  در  چندگیگابیتِی  اینترنت  را  ما 
اصلی  کرد، مشکل  نخواهد  برای همه، حل 
است،  خام  اطالعات  پردازش  در  ایراد  ما 
و  ذهنی  تعصب های  کردن  دور  ما  مشکل 

پایبیندی های فیزیکی و ذهنی و پیدا کردن 
شهامت دیدن از زوایای متنوع است.

که  است  متفاوتی  نگاه های  چنین  پرتو  در 
یک »فرد« می تواند آمادگی الزم برای انجام 
انگیزه  کند،  پیدا  را  متفاوت  کارهای  دادن 
الزم برای رسیدن به آرزوهای دوران کودکی 

خود را پیدا کند و ظرفیت های ذهنی خود 
ارتقا دهد و در چنین »جامعه« ای است  را 
و  هم فکری  متقابل،  درک  تعامالت،  که 
پدید  امید  از  َجوی  زنجیره ای،  نوآوری های 

می آورند.
پست های  وقتی  حتی  پزشک«  »یک  در 
می نویسم،  برایتان  سرگرم کننده  ظاهرا 
هدف و مقصدی را دنبال می کنم، تا به حال 
نوشته ام  سرگرم کننده  پست  سه  دست کم 
که در آنها تأکیدی داشتم بر اهمیت زاویه 
زوایای  باید  چیزها  دیدن  برای  اینکه  دید، 
را  آن  شهامت  و  کرد  امتحان  را  مختلفی 

داشت. )+ و + و +(
با مقدماتی که گفتم، می رسیم به ویدئویی 
که اصال ایده انتشار ویژه نامه نوروزی »یک 
پزشک« به خاطر دیدن همین ویدئوی یک 

دقیقه ای بود.
به احتمال زیاد در روزهای بعد از فوت استیو 

جابز و در جریان مراسم و بزرگداشت هایی 
او ترتیب  اپل برای  که مردم و عالقه مندان 
می دادند به عبارت think different که 
پوسترهایی  قالب  در  مختلف  شیوه های  به 
نصب  اپل  فروشگاه های  در  مردم  توسط 
می شد، برخورده اید. این عبارت اشاره دارد 

به یکی از بهترین تبلیغات اپل که به جرأت 
یکی از بهترین تبلیغات تاریخ هم محسوب 

می شود.
در  داریم  عادت  ما  که  تبلیغاتی  برخالف 
ببینیم،  خودمان  تلویزیون  و  نشریات 
در  هم  تبلیغ  از  مؤثرتری  شیوه های 
یکی  هستند،  معمول  غربی  کشورهای 
تبلیغاتی  کردن  درست  شیوه های  این  از 
است که بیننده بعد از دیدن آنها به خاطر 
نهفته  شیطنت  یا  نشاط  شوخ طبعی،  حس 
و  کند  پیدا  خوبی  حال  و  حس  آگهی،  در 
بماند.  ذهنش  در  تبلیغ شده  چیز  و  تبلیغ 
هستند  تبلیغاتی  تبلیغ،  دیگر  شیوه  اما 
در  می کنند،  درگیر  خود  با  را  بیننده  که 
یا  عالمت  هیچ  است  ممکن  تبلیغات  این 
شرکت  یک  محصوالت  یا  خدمات  از  ردی 
نباشد، اما تبلیغ به گونه ای ساخته می شود 
ساعات  حتی  یا  دقایق  را  بیننده  ذهن  که 
عبارت  به  می کند.  درگیر  خود  با  متمادی 
آنقدر  و  هستند  انتزاعی  تبلیغات  این  دیگر 
جذاب ساخته می شوند که هر کسی مشتلق 
از کشف  بعد  کند.  رمزشان  می شود، کشف 
رمز و فهم مقصود آگهی، کمتر پیش می آید 
که بیننده به هوش آگهی ساز آفرین نگوید 

و تحسینش نکند.
استیو  مرگ  از  پیش  تا  که  می کنم  اعتراف 
ندیده  را   think different آگهی  جابز، 

کردم  جستجو  یوتیوب  در  وقتی  اما  بودم، 
به  ذهنم  دیدم.  بار  اولین  برای  را  آگهی  و 
آگهی  این  می کنم  فکر  شد.  مشغول  شدت 

را تا به امروز صد باری دیده باشم.
که  آگهی ای  ندارم  انتظار  که  است  پرواضح 
برای من آنقدر تأثیرگذار و زیبا به نظر باشد، 

شیوه دیگر تبلیغ، تبلیغاتی هستند که بیننده را با خود درگیر می کنند، در این تبلیغات ممکن است هیچ عالمت 
یا ردی از خدمات یا محصوالت یک شرکت نباشد، اما تبلیغ به گونه ای ساخته می شود که ذهن بیننده را دقایق 

یا حتی ساعات متمادی با خود درگیر می کند.

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
http://1pezeshk.com/archives/2010/12/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F.html
http://1pezeshk.com/archives/2011/07/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1.html
http://1pezeshk.com/archives/2011/03/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


یک پزشک - خالقیت - متفاوت فکر کنید 6

برانگیزد.  هم  در شما  را  دقیقا همین حس 
این  بار  یک  کم  دست  می کنم  توصیه  اما 

آگهی را ببینید.
باعث  کرد،  ایجاد  من  در  آگهی  که  حسی 

شد که تحقیق کاملی در مورد داستان این 
آگهی زیبا بکنم. حاصلش پستی است که تا 
ساعاتی بعد در یک پزشک مالحظه خواهید 

کرد.

یوتیوب  در  می توانید  را  آگهی  این   **
ببینید، یا به سادگی از اینجا دانلود کنید. 

کسانی که در این آگهی دیده می شوند، 
به ترتیب اینها هستند:

- آلبرت اینشتین
- باب دیلن

- مارتین لوترکینگ
ماجراجوی  تاجر  برانسون:  ریچارد   -

انگلیسی
- جان لنون

معمار،  مهندس،  فولر:  بوکمینستر   -
مخترع  طراح،  سامانه،  نظریه پرداز 

آمریکایی
- توماس ادیسون

- محمد علی )کلی(
و   CNN شبکه  بنیان گذار  ترنر:  تد   -
نخستین شبکه خبری که به صورت ۲۴ 

ساعته خبر پخش می کرد.
مشهور  خواننده  کاالس:  ماریا   -

یونانی/آمریکایی سوپرانوی 
-  ماهاتما گاندی

- آملیا ایهارت: نخستین زنی که پرواز 

اطلس  اقیانوس  عرض  در  را  نفره  تک 
بر  فیلمی   ،۲۰۰۹ سال  در  داد.   انجام 
اساس داستان زندگی او با بازی هیالری 

سوانک ساخته شد.
- آلفرد هیچکاک

- مارتا گراهام:  رقصنده آمریکایی
- جیم هنسون: آفریننده ماپت ها

و  طراح  معمار،  رایت:  لوید  فرانک   -
آمریکایی نویسنده 

- پابلو پیکاسو

به افتخار دیوانگان، نخاله ها، سرکشان، دردسرسازان، وصله های ناجور.
آنان که همه چیز را جور دیگری می بینند.

آنهایی که عالقه ای به قواعد ندارند و هیچ احترامی برای وضع موجود قائل نیستند.
می توان از آنها نقل قول کرد، با آنها مخالفت کرد، از آنها ستایش یا بدگویی کرد.

اما تنها کاری که نمی توان با آنها کرد، نادیده گرفتن آنهاست، زیرا آنها همه چیز را تغییر می دهند، آنها نژاد 
انسان را به پیش می رانند.

برخی آنها را دیوانه می پندارند، اما آنها را نابغه می خوانیم. زیرا کسانی که آن قدر دیوانه باشند که در فکر عوض  هی
آگ

ن 
 مت

مه
رج

ت

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
http://www.youtube.com/watch?v=PLW8IA6uCdQ
http://parsaspace.com/files/8623164884/Apple_Think_Different_Ad.mp4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%86
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson
http://en.wikipedia.org/wiki/Buckminster_Fuller
http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Turner
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Callas
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.imdb.com/title/tt1129445/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Henson
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com
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متفاوت بیندیش: کارزار تبلیغاتی که شهرت را به اپل بازگرداند

»متفاوت  زیبای  آگهی  قبل  پست  در 
پست،  این  در  دیدید،  را  اپل  بنیندیش« 
برایتان  را  آگهی  این  شدن  ساخته  داستان 

تعریف خواهم کرد:
در  درگیر  اشخاص  کلیدی ترین  از  یکی 
کارزار تبلیغاتی »متفاوت بیندیش« شخصی 
به نام »راب سیلتنن« Rob Siltanen بود. 
نوشته کاملی که چندی پیش منتشر  او در 
تبلیغاتی  کارزار  این  جزئیات  از  پرده  شد، 
به  برداشته است. راب سیلتنن در آن زمان 
تبلیغاتی  شرکت  مدیریت  کلو«  »لی  همراه 

TBWA/chiat/day را برعهده داشت.
»والتر  پرفروش  کتاب  انتشار  دنبال  به 
او  جابز،  بیوگرافی  مورد  در  ایساکسون« 
شدن  ساخته  داستان  در  اشتباهاتی  متوجه 
آگهی متفاوت بیندیش شد ، که الزم دید از 

آنجا که خود در بطن حادثه بوده است، این 
موارد را اصالح کند.

اپل  تجاری  جنبه های  همه  در  جابز  اگرچه 
دخیل  و  درگیر  شدت  به  آگهی سازی ها  و 

تبلیغاتی  کارزار  این  کل  عقل  او  اما  بود، 
با تندخویی  نبود، در حقیقت او در مراحلی 
پروژه  این  در  درگیر  عوامل  با  عصبانیت  و 
برخورد کرد و متن اولیه آگهی را »آشغال« 

نامید.
جابز  استعدادهای  به  گرچه  سیلتنن  راب 
را  جابز  استنفورد  سخنرانی  و  دارد  اذعان 
آموزنده ترین  و  الهام بخش ترین  از  یکی 
به  حال  عین  در  اما  می داند،  سخنرانی ها 
جابز  تیز  و  تند  و خوی  و خلق  گزنده  زبان 

هم  اعتراف دارد.
راب سیلتنن عقیده دارد که باید جابز را مثل 
دیگر افراد خاکستری دید، او جابز را از این 
از شخصیت میکالنژ، هنری  آمیزه ای  لحاظ، 
فورد، جان مک انرو، ماکیاولی و مایس فان 
می داند.  آلمانی-  معروف  -معمار  روهه  در  Rob Siltanen

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


یک پزشک - خالقیت - متفاوت فکر کنید 8

گرچه قدرت راهبری جابز را نمی توان انکار 
انبوهی از نوابغ و  کرد، ولی باید دانست که 
آدم های بااستعداد در زمان ریاست او بر اپل 
باید همواره  اپل کرده بودند و  خود را وقف 
به نقش کلیدی این افراد پشت پرده، توجه 

داشت.
پخش  از  پیش  تا  اپل  شرکت  وضعیت 
شدن آگهی »متفاوت بیندیش« و اجرایی 

شدن سیاست های جابز:

سال  یازده   ،۱۹۹۶ سال  دسامبر  بیستم  در 
کنار  اپل  از  جابز  استیو  که  زمانی  از  پس 
آن  در  بازگشت،  اپل  به  جابز  شد،  گذاشته 
بود.  روبرو  خاصی  مشکالت  با  اپل  زمان 
آن  در  که  برد  می  به سر  هایی  ماه  در  اپل 
مطبوعات عالقه شان را به برند اپل از دست 
از سوی شرکت های  نه تنها  اپل  بودند،  داده 
کوچک تر  شرکت های  سوی  از  بلکه  بزرگ، 
هم تهدید می شد، مثال یکی از این شرکت ها، 
یک کلون مک به نام umax S۹00 ساخته 
بود که با داشتن یک پردازشگر سریع ۲۵0 

ارزان تر و سریع تر  از »پاورمک«  مگاهرتزی، 
بود.

»مایکل  اپل،  به  جابز  بازگشت  زمان  در 
اپل  رئیس  »اسکالی«،  متعاقب  اسپیندلر« 
عدم  مشکل  با  زمان  آن  در  اپل  بود،  شده 
این شرکت  بود،  روبرو  محصوالت  بر  تمرکز 
سعی داشت که محصوالتی با طیف گسترده، 
متناسب با کاربری آدم های عادی و حرفه ای 

بسازد.
گرچه اپل در این زمان هنوز برنده جایزه های 
از  معدودی  و  می شد  محصول  طراحی 
گستره  اما  بودند،  الهام بخش  محصوالتش 

را  این شرکت  تمرکز  میزان  اپل،  کار  وسیع 
بر تک تک محصوالت کم کرده بود.

به  نبود،  خشنود  وضعیت  این  از  اصال  جابز 
هدف  اپل،  بر  جابز  روزافزون  تسلط  موازات 
اصلی او بازسازی تصویر اپل در اذهان و در 
نزد رسانه ها بود. در همین راستا بود که که 
مؤثر  و  قوی  تبلیغاتی  کارزار  یک  فکر  به  او 

افتاد تا اپل را از این ورطه نجات دهد.
اپل، در ۱۳ سپتامبر  از  از جدایی جابز  بعد 
در  زیادی  تغییرات  اسکالی   ،۱۹۸۵ سال 
راهبرد  تغییر  آنها  از  یکی  کرد،  ایجاد  اپل 
از  تعدادی  و  اسکالی  بود.  اپل  بازاریابی 
از  نوعی  به  عالقمند   مدیره   هیئت  اعضای 
روش تبلیغاتی که در آگهی بازرگانی ۱۹۸۴ 

اپل نمودار است، نبودند. در حالی که جایز 
آگهی سازی  نوع  این  شیفته  او  همفکران  و 
مسابقه  جریان  در  زیبا  تبلیغ  این  بودند. 
فینال لیگ فوتبال آمریکایی -سوپرباول- در 
جابز  زمان  آن  در  شد.  پخش   ۱۹۸۴ سال 
استیو  کمپبل،  بیل  از  متشکل  گروهی  و 
نظرشان  بودند  توانسته  کالود،  لی  وزنیاک، 
را بقبوالنند تا آگهی پخش شود. این آگهی 
تلویزیونی  آگهی های  موفق ترین  از  یکی 

سراسر تاریخ شد.
البته تبلیغاتی که جایز می پپسندید، همیشه 
تبلیغ   ،۱۹۸۵ سال  در  مثال  نبود،  موفق 

همفکرانش  و  جابز  اصرار  با   Lemmings
بزرگ  با شکست  آگهی،  این  که  شد  پخش 

مواجه شد.
در  که  بود  این  اسکالی  تبلیغاتی  راهبرد 
نوعی خصوصیات  به  هم  انتزاعی  آگهی های 
و حتی قیمت محصوالت آورده شود،  در این 
کلی  تصویر  یک  اینکه  جای  به  تبلیغ  شیوه 
آگهی  یک  صورت  به  اهداف،  و  و  ایده ها  از 
بر  ماندگار شود،  بینندگان  انتزاعی در ذهن 
محصوالت  مورد  در  جزئی  اطالعات  دادن 

تازه تأکید می شد.
و  تبلیغاتی  راهبرد  چنین  راستای  در 
پروژه هایی  روی  سرمایه گذاری  همچنین 
سقوط  سراشیبی  به  رو  اپل  نیوتون،  مثل 
میلیارد  یک  نیوتون  روی  بر  اپل  می رفت. 
نهایت صاحب  در  اما  بود،  دالر هزینه کرده 
بود و سودآور  محصولی شد که غیرمحبوب 
اپل   ،۱۹۹۷ تا   ۱۹۹۵ سال های  بین  نبود، 
صدها میلون دالر را به این ترتیب از دست 

داد و هزاران فرصت شغلی از بین رفت.
اپل  رئیس  دومین  که  بود  دوره  همین  در 

اپل بر روی نیوتون یک میلیارد دالر هزینه کرده بود، اما در نهایت صاحب محصولی شد که غیرمحبوب 
بود و سودده نبود، بین سال های 1995 تا 1997، اپل صدها میلون دالر را به این ترتیب از دست داد و 

هزاران فرصت شغلی از بین رفت

اپل نیوتون

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8
http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8
http://en.wikipedia.org/wiki/Newton_%28platform%29
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com
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بعد از کنار رفتن اسکالی به نام گیل آملیو، 
اپل  سود  هزینه ها،  کاهش  با  گرفت  تصمیم 
شرکت  آن،  از  مهم تر  و  دهد  افزایش  را 
بنیان  اپل  ترک  از  بعد  را که جابز   NeXT
گذاشته بود، بخرد. او شماری از مدیران این 
شرکت را در موقعیت های باال در اپل به کار 
هیئت  و  مدیره  هیئت  به  را  جابز  و  گمارد 
اجرایی اپل آورد.جابز در بازگشت به اپل از 
ویژه در قسمت  به  رخوت حاکم در شرکت 
بود،  ناراحت  بازاریابی  و  محصوالت  توسعه 

او در این زمان سودای ریاست بر اپل را در 
سر می پروراند، بیش از همه به خاطر اینکه 

حس می کرد، اپل به او نیاز دارد.
در چهاردهم ژوئن سال ۱۹۹۷، جابز کودتایی 
مدیره  هیئت  در  او  داد،  ترتیب  آملیو  علیه 
داد  انجام  آملیو  علیه  انتقادآمیزی  سخنرانی 

اپل  بر  جابز  غیررسمی  ریاست  به  منجر  که 
اتاقی در  در  او  رئیِس در سایه شد،  او  شد، 
همسایگی  در  دفتری  و  مدیره  هیئت  محل 

مقر اپل مستقر شد و در قسمت تحقیقات و 
توسعه اپل، شکاف هایی ایجاد کرد.

تعداد  شد،  مجبور  آمیلو  فشارها،  این  تحت 
پروژه ها را از ۳۵0 به ۵0 برساند و بعد جابز 
او  داد،  تقلیل  عدد   ۱0 به  را  پروژه   ۵0 این 
که  را  پیچیده ای  محصول  تولید  سیستم 
همپوشانی های  دارای  آن  مختلف  واحد های 
ساده  محیط  یک  به  بودند،  کارکردشان  در 
پروژه تحقیقاتی  تبدیل کرد، جابز همچنین 
 iMac را شروع کرد که در نهایت به تولید

انجامید.
قادر  عمده  ساختاری  تغییرات  این  همه  اما 
اپل نبود و اپل نسبت به  به بازسازی وجهه 
اپل  بود.  آورده  کم   IBM و  مایکروسافت 
رؤسای  با  خسته  شرکت  یک  زمان  این  در 
میان  این  در  بود.  بد  محصوالت  و  مالل آور 

استارت آپ هایی مثل real و یاهو، عرصه را 
بیش از پیش بر اپل تنگ کرده بودند.

جابز در این زمان وارد میدان شد و تصمیم 

و  را حل کند  این مشکل  گرفت که شخصا 
این وظیفه را به زیردستان خود محول نکند.
آگهی  با  اپل  موفقیت های  عطف  نقطه 

متفاوت بیندیش آغاز شد.
راب  دفتر  به  کلو  لی   ،۹۷ سال  جوالی  در 
سیلتنن آمد و به او گفت که باید با هواپیما 
عازم سن خوزه شوند، و از انجا با خودرو به 
ساخت  مورد  در  جابز  با  تا  بروند  کاپرتینو 
آگهی مهمی صحبت کند. این زمان مصادف 
بود با مدت کوتاهی بعد از بازگشت جابز. لی 

امید داشت که chiat/day بتواند آگهی را 
از اپل بگیرد.

در آن زمان این شرکت جایگاه خوبی داشت 
آن  در  سیلتنن  بود،  برده  متعددی  جوایز  و 

زمان ۳۳ ساله بود.
در آن زمان شرکت او به تازگی آگهی خوبی 
آگهی  که  بود  کرده  درست  نیسان  برای 
اتاق  در  را  جابز  آنها  بود.  گرفته  لقب  سال 
کردند،  مالقات  معمولش  لباس  با  کنفرانس 
آنها که انتظار برخورد گرمی از او داشتند با 
برخورد رسمی و یک سالم و خوشامدگویی 

کوتاه روبرو شدند.
گرفتار  بدی  وضعیت  در  اپل  که  گفت  جابز 
آگهی  برای  که  کرد  اضافه  و  است  شده 
مالقات  متعددی  شرکت های  با  آنها  از  قبل 

داشته اند.
صورت  به  آگهی  نمی خواست  ابتدا  در  جابز 
تلویزیونی باشد و فقط به تبلیغات در مجالت 

کامپیوتری فکر می کرد.
اینجا بود که سیلتنن با حرف هایی نظر جابز 
می کنند  فکر  دنیا  از  »نیمی  کرد:  عوض  را 
که اپل خواهد مرد، چند تبلیغ چاپ شده در 
نخواهد  برایتان  سودی  کامپیوتری  مجالت 
داشت. شما باید به دنیا نشان بدهید که اپل 

سخنرانی  مدیره  هیئت  در  او  داد،  ترتیب  آملیو  علیه  کودتایی  جابز   ،1997 سال  ژوئن  چهاردهم  در 
انتقادآمیزی علیه آملیو انجام داد که منجر به ریاست غیررسمی جابز بر اپل شد، او رئیِس در سایه شد 

از چپ به راست: استیو وزنیاک، جابز و گیل آملیو

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
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به نیرومندی یک شیر است. شما باید کاری 
به  شما  بدهید.  انجام  برجسته تر  و  بزرگ تر 

تبلیغ تلویزیونی نیاز دارید.«

این دو  ایده خواست،  از سیلتنن و لی  جابز 
نداشتند  عرضه  برای  چیزی  لحظه  آن  در 
به شرکت  ایده خوب  یک  روی  کار  برای  و 
مدت  در  باید  شرکت  کارکنان  بازگشتند، 

کوتاهی ایده خوبی پیدا می کردند و آگهی را 
به چنگ می آوردند.

با شروع مداقه در مورد ایده این حرف مطرح 
از  زیادی  آدم های خالق  انجا که  از  شد که 
شاید  می کنند،  استفاده  اپل  کامپیوترهای 
کرد  تبلیغاتی  استفاده  مسئله  این  از  بشود 

و آن را دستمایه آگهی قرار داد.
که  دریافتند  و  کردند  تحقیق  به  آنها شروع 
آدم هایی مثل استیون اسپیلبرگ و استینگ 
در  آنها  البته  اپل هستند.  مشتری های  جزو 
بسیار  نظرات  و  موارد  به  تحقیقشان  جریان 

منفی در مورد اپل هم برخوردند.
بیش  چیزی  را  اپل  کامپیوترهای  برخی 
نظر  از  نمی دانستند،  اسباب بازی  یک  از 
احماقانه  خرید  اپل،  محصوالت  خرید  آنها 
تنزل  حال  در  بازارش  که  است  شرکتی  از 

است. ارزیابی شرکت chiat/day نشان داد 
که وضع اپل واقعا وخیم است.

اتاق  یک  در  گروه  اعضای  بعد  هفته 
که  اتاقی  آمدند،  هم  گرد  بزرگ  کنفرانس 
ایده ها  مدادی  طراحی های  و  عکس ها  از  پر 
بود. اگر شما فیلم »یک ذهن زیبا« را دیده 
کنید،  تصور  را  این صحنه  می توانید  باشید، 
صحنه ای که هر سانتیمتر دیوار از بریده های 

نشریات پوشیده شده بود.
می کرد:  جلوه گری  یکی  ایده ها  میان  در 
آدم های  از  سفید  و  سیاه  عکس های 
اینشتین،  مهم:  رویدادهای  و  تحول خواه 
آن  در  که  عکسی  حتی  و  ادیسون  گاندی، 
مخالفان جنگ ویتنام در لوله های تفنگ گل 

می نهادند.
لوگوی  از  رنگین کمانی  عکس  هر  باالی  در 
اپل دیده می شد و عبارت متفاوت بیندیش 
هم روی عکس درج شده بود و به جز اینها 

هیچ چیز دیگری روی این تبلیغ خاص نبود، 
نه نامی از اپل برده شده و نه هیچ کدام از 

محصوالتش.
کسی که این طرح و ایده را ارائه داده بود، 
انبوه  میان  در  او  طرح  بود.  تانیماتو  کریگ 
دیگر  از  کامپیوترها  از  کالسیک  طرح های 

افراد شرکت می درخشید.

که  داد  توضیح  طرحش  مورد  در  کریگ 

 IBM متفاوت بیندیش« طعنه ای به آگهی«
 IBM تبلیغاتی  شعار  باشد،  می تواند  هم 
کارزار  که  بود   think IBM زمان  آن  در 
و  بود   ThinkPad برای   IBM تبلیغاتی 
از  متفاوت  بسیار  را  اپل  کریگ،  که  آنجا  از 
تصاویر  با  را  شعارش  الحاق  می دید،   IBM
معرکه ای  ترکیب  دگراندیش  مشاهیر 

می دانست.
عکس های  با  تباینی   ، رنگین کمان  لوگوی 
را  بندیش  متفاوت  و  داشت  سفید  و  سیاه 

برجسته تر می کرد.
سفید  و  سیاه  پرتره های  به  هم  جابز  خود 
در  او  دفتر  دیوار  و  داشت  عالقه  بسیار 
شرکت NeXT هم مزین به پرینت هایی از 
او  خانه  دیوار  روی  بود،  بزرگان  عکس های 
قهرمانان  از  سفیدی  و  سیاه  پرتره های  هم 
بود،  شده  نصب  اینشتین  آلبرت  مثل  جابز 
حاال  و  شد  پسندیده  تانیماتو  ایده  بنابراین 

سیلتنن و کلو باید این ایده خام را به فرمت 
تبلیغ ویدئوی تلویزیونی درمی آوردند.

اعضای  از  بعضی  و  شد  انجام  کار  تقسیم 
تبلیغ  ایده های  روی  کار  مشغول  گروه 
پیدا  مشغول  هم  بقیه  و  شدند  تلویزیونی 
کردن عکس های سیاه و سفید برای تبلیغات 

مجله ای شدند.
کلو و جنیفر گولوب هم کارشان پیدا کردن 

ویدئوی افراد مشهور بود.
قرار بود تبلیغی ساخته شود که خلق بیننده 
این  و  بدهد  تغییر  شدنش  پخش  از  بعد  را 
کار با حس و حالی که متن و صدا و تصویر 

بدهد، انجام بدهند.
در مورد آگهی تلویزیونی تصمیم گرفته شد 
شرکت  در  و  باشد  دقیقه ای  یک  آگهی  که 
با   ،chiat/day شرکت  یعنی  کلو«  »لی 

در باالی هر عکس رنگین کمانی از لوگوی اپل دیده می شد و عبارت متفاوت بیندیش هم روی عکس درج شده بود 
و به جز اینها هیچ چیز دیگری روی این تبلیغ خاص نبود، نه نامی از اپل برده شده و نه هیچ کدام از محصوالتش.

لی کلو

طراحی ابتدایی آگهی روی کاغذ
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با  همراه  جابز  و  شود  تهیه  مک  از  استفاده 
کارمندان بخش بازاریابی، فرایند تولید فیلم 
را در هر مرحله نظارت کند. در آن زمان یک 
شرکت  و  جابز  دفتر  بین  ماهواره ای  ارتباط 
جای  به  تا  بود،  شده  برقرار   chiat/day
ایمیل کردن فایل های فشرده ویدئویی، همه 
کلیپ ها به صورت کامل، قابل مشاهده باشد.

روز  هفده   chiat/day تبلیغاتی  شرکت  به 
وقت داده شود. آنها در این مدت می بایست 
تلویزیونی،  آگهی  کردن  آماده  بر  عالوه 
بزرگ  خرید  مراکز  برای  بیلبوردهایی 
هم  نیویورک  و  لوس آنجلس  مثل  شهرهایی 
آماده می کردند. فرصت خیلی کم بود و تصور 
می شد که برای چنین تبلیغ سرنوشت سازی، 

باید زمان بیشتری داده شود.
کپی رایت  خرید  رو،  پیش  مشکالت  از  یکی 
بود  اینجا  و  بود  مشاهیر  تصاویر  از  استفاده 
از  می شد،  واقع  سودمند  خیلی  جابز  که 
 Joan Baez »جمله این مشاهیر »جون باز
باز  بود!  جابز  دوست دختر  زمانی  که  بود 
سبب  به  بیشتر  که  است  مشهوری  خواننده 
صلح  بشر،  حقوق  زمینه  در  فعالیت هایش 
مشهور  فرد  دارد.  شهرت  زیست  محیط  و 
او  چهره  از  آگهی  در  شد  قرار  که  دیگری 
اونو«  استفاده شود، هنرمندی به نام »یوکو 

بود که همسر جان لنون بود.
در حالی که »کلو« به عنوان یک تبلیغاتچی 
را  آنها  خانواده  یا  بزرگان  این  نمی توانست 
مقام  در  که  شهرتی  به  جابز  کند،  راضی 

یکی از مشهورترین آدم های عرصه کامپویتر 
داشت، می توانست خیلی ساده رضایت افراد 

را جلب کند.
سیستم  یک  از  استفاده  با  تلویزیونی  تبلیغ 
آن  روی  مک  سیستم  که   ۴000  AVID

 Adobe نرم افزار  از  استفاده  با  و  بود  نصب 
AfterEffect ساخته شد.

 seal دیوانه  ترانه  از  که  بود  این  اولیه  ایده 
استفاده شود و مخصوصا آن قسمت از ترانه 
و  دیوانگی  اندکی  بدون  ما  می گوید  که 
ادامه دهیم.  بقایمان  به  نمی توانیم  شیدایی، 

)متن ترانه(

بود که  پیدا کرده  این صورت بسط  به  ایده 

در طول تاریخ روشن بینان واقعی به صورت 
متفاوت فکر می کنند و این اپل است که از 

ابزارهای مورد نیاز این افراد را می سازد.
متن اولیه تبلیغ این بود:

افرادی هستند که دنیا را به صورتی متفاوت 

ولز در تبلیغ متفاوت بنندیش

جابز  که  بود  اینجا  و  بود  مشاهیر  تصاویر  از  استفاده  کپی رایت  خرید  رو،  پیش  مشکالت  از  یکی 
می شد، واقع  سودمند  خیلی 
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می بینند، آنها به چیزها به شیوه ای تازه نگاه 
می کنند  اختراع  می آفرینند،  آنها  می کنند، 
را  افراد  این  ابزارهای  ما  می کنند،  تخیل  و 
می سازیم. چون در حالی که برخی این افراد 
آنها  نبوغ  متوجه  ما  می پندازند،  دیوانه  را 

می شویم.
در این قسمت باید تصاویر محو می شودند و 
تبلیغاتی متفاوت  با شعار  اپل هماره  لوگوی 

بیندیش ظاهر می شد.
قبل  باید  و  بود  دقیقه ای  دو  اولیه  ویدئوی 
از ارائه به جابز به ۶0 ثانیه تقلیل می یافت.

و  ترانه  نمی شد  که  بود  اینجا  مشکل  ولی 
متن را با هم در این آگهی ۶0 ثانیه ای جای 

داد شد.
اولیه  ایده  ارائه  مهم  کار  کلو،  که  شد  قرار 
جابز  اولیه  نظر  بگیرد.  برعهده  جابز  به  را 
این بود که علیرغم ایده بسیار خوب، تصور 
مردم مبنی بر خودخواه بودن جابز و همراه 
شدن تصاویر نوابغ با اپل در این آگهی، جو 

منفی ای ایجاد خواهد کرد.
اعضای شرکت تبلیغاتی بعد از این نظر جابز 
جایگزین  تبلیغ  هیچ  آنها  کردند،  سکوت 
اما  نداشتند،  کیسه  در  اپل  برای  دیگری 
کرد  راحت  را  آنها  خیال  جابز  بعد  لحظاتی 
ایده تبلیغ موافقت کرد.  شرکت موفق  با  و 

شده بود آگهی را جذب کند.
گروه   crazy ترانه  الحاق  مشکل  نخستین 

seal به بدنه آگهی بود. ترانه مفاهیم خوبی 
بود  این  مشکل  اما  می کرد،  اضافه  ویدئو  به 

به  ترانه  می شد،  کوتاه  ویدئو  که  زمانی  که 
عالوه  به  می داد.  دست  از  را  قدرتش  کلی 

مشکالت کپی رایت هم در میان بود.
بگویند  تا  رفتند  جابز  نزد  تبلیغاتی  گروه 
crazy  استفاده  که نمی شود از ترانه دیوانه 
کرد. درست همین جا بود که سیلتنن فیلم 
این  در  یادآورد،  به  را  مرده  شعرای  انجمن 
می کند  بازی  آن  در  ویلیامز  رابین  که  فیلم 

سکانسی وجود داشت که تأثیر زیادی روی 
سیلتنن گذاشته بود:

به  چیزها  به  مداوم  صورت  به  باید  »ما 
موقعی  همان  کنیم،  نگاه  متفاوت  شیوه ای 
باید  می دانید  را  چیزی  می کنید  تصور  که 
نگاهی متفاوت به این دانسته خود بیفکنید. 
پیدا  و  مبارزه  گود  از  شدن  خارج  شهامت 

باشید.  داشته  را  تازه  آوردگاه های  کردن 
برخالف آن چیزی که ممکن است هر کسی 
به شما بگوید، کلمات و ایده ها دنیا را عوض 

می کنند.
و  نمی سراییم  بودن شعر  به خاطر جالب  ما 

شعر نمی خواهیم، بلکه به خاطر اینکه به نوع 
نوع  می کنیم.  را  کار  این  داریم،  تعلق  بشر 

بشر پر است از اشتیاق.
اینها  عاشقی،  و  عشق  زیبایی،  شاعری، 

چیزهایی هستند که بر آنها زنده می مانیم.
پخش  مستحکمی  نمایشنامه  که  زمانی 
گفتن  شعر  فکر  به  را  شما  و  می شود 

می اندازد، شعر شما چه می تواند باشد.«
فیلم  از  کوتاهی  جمالت  جابز  نزد  سیلتنن 
را نقل کرد و جابز گفت که او هم این فیلم 

از  یکی  هم  ویلیامز  رابین  و  است  دیده  را 
دوستان اوست.

با  متنی  فیلم،  داد که مشابه  قول  سیلیتانن 
بنویسد و هفته بعد  همین مفهوم و صالبت 

ارائه کند.
ایده  روی  کامل  شبانه روز  یک  سیلتنن 
مشخص  را  متن  انتهای  و  ابتدا  کرد،  کار 
اینانند  دیوانه،  آدم های  به  تقدیم  کرد: 
نامتجانس ها، مشکل سازها، آدم هایی که دنیا 

را متفاوت می بینند.
کافی  حد  به  که  آدم هایی  انتهایی:  بخش  و 
را  دنیا  تغییر  توانایی  باور  که  دیوانه هستند 
حقیقتا  که  هستند  همانهایی  باشند،  داشته 

از عهده این کار برمی آیند.
نابغه در طول  آدم های  به  ادامه سیلتنن  در 
با  را  آنها  مدام  کشمکش  و  کرد  فکر  تاریخ 
پی  در  برایشان  بودن  متفاوت  که  رنجهایی 
پیام  آنها  همه  کرد.  مجسم  نظر  در  داشت، 
دیدگاه های  آنها  عمده  دارند،  مشترکی 

گاهی  اپل  مانند  اما  دارند،  درخشانی 
زمانی  می خورد.  آنها  به  ناجور  برچسب های 

شهامت خارح شدن از گود مبارزه و پیدا کردن آوردگاه های تازه را داشته باشید. برخالف آن چیزی که 
ممکن است هر کسی به شما بگوید، کلمات و ایده ها دنیا را عوض می کنند.

تقدیم به آدم های دیوانه، اینانند نامتجانس ها، مشکل سازها، آدم هایی که دنیا را متفاوت می بینند.
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مقاله نویس  و  -شاعر  والدوامرسون  رالف 
بود:  گفته  هم   – نوزدهم  قرن  نیمه  معروف 
درک  درست  با  است  مترادف  بودن  بزرگ 

نشدن.
دنیا  در  اینکه  از  قبل  لوترکینگ  مارتین 
آدم  یک  شود،  شناخته  قدیس  عنوان  به 
زمانی  ترنر«  »تد  می شد.  تصور  دردسرساز 
ساعته   ۲۴ خبری  کانال  داشت،  قصد  که 
می شد.  گرفته  استهزاء  به  بیندازد،  راه  به 
اینشتین هم زمانی چیزی بیشتر از آدمی با 

ایده های عجیب تصور نمی شد.
به شیوه ای مشابه در سال ۱۹۹۷، اپل هم به 
صورت یک سازنده اسباب بازی دیده می شد 
که فقط عده کمی از آدم های خاص که می 
خواهند سیستم عامل متفاوت از بقیه داشته 

باشند، به آن رو می کردند.
آگهی اش  با  که  می کرد  تصور  سیلتنن 
که  می شود  آدم هایی  نظر  تجدید  موجب 
چنین نگاهی به اپل دارند و به آنها یادآوری 

می کند که دگراندیشی چیز خوبی است.
آخر  و  اول  خطوط  سیلتنن  که  حالی  در 
نوشتن  او  تقالی  بود،  کرده  مشخص  را 
باید عالوه  این قسمت  بود.  سطرهای میانی 
ویدئوی  با  نظر  مورد  کلی  مفاهیم  القای  بر 
برقرار  ارتباط  می شد،  پخش  که  اشخاصی 

می کرد.
سرانجام سیلتنن متن را نوشت، این متن به 
ویدئو  شد.  گذاشته  ویدئو  روی  صدا  صورت 

به  جابز  اما  شد.  داده  نمایش  جابز،  برای 
آشغال  را  آن  و  بود  ناخشنود  متن  از  شدت 
قلمداد کرد. جابز گفت که کاش نویسندگانی 
از انجمن شعرای مرده یا نویسندگانی واقعی 
این  برای  خوبی  متن  می توانستند  و  بودند 

بنویسند. آگهی 

سیلتنن سرخورده شد، در شرایطی که روح 
بود،  گذاشته  کار  این  بر سر  را  قلب خود  و 
بود،  نکرده  او  متن  از  استقبالی  نه تنها  جابز 

بلکه به شدت به او تاخته بود.
است  نزدیک  اصلی  متن  به  که  اولیه  متن 

این بود:
»به افتخار آدم های دیوانه

شورشی ها،  نامتجانس،  آدم های  اینهایند 
دردسرسازان، اینها آدم هایی هستند که دنیا 

را متفاوت می بینند.
می کنند،  اختراع  که  هستند  کسانی  آنها 

تصور می کنند و می آفرینند.
به پیش  را  نوع بشر  آنها کسانی هستند که 
دیوانه  را  آنها  برخی،  که  حالی  در  می برند، 

می پندازند، ما نبوغ را در آنها می بینیم.
دیوانگی  کافی  اندازه  به  که  آدم هایی  زیرا 
تغییر  توانایی  باشند  داشته  باور  که  دارند 
که  هستند  همانهایی  درست  دارند،  را  دنیا 

از عهده این کار برمی آیند.«
بازگشت،  شرکت  به  سرخورده  سیلتنن 
سپرده  دیگری  شخص  به  باید  متن  نوشتن 
نویسندگان  شرکت  زمان  همین  در  می شد. 
دیگری را داخل و خارج شرکت برای نوشتن 
متن در نظر گرفت، یکی از این اشخاص ِکن 
ِسگال بود، او روزی به مالقات سیلتنن آمد 
موافقت  متن  در  اندک  تغییراتی  با  گفت  و 
متن های  جابز  است،  گرفته  را  جابز  ضمنی 
آنها  از  کدام  هیچ  و  بود  دیده  را  دیگر 

راضی اش نکرده بود.
آنها  بود،  شده  آماده  آگهی  متن  که  حاال 
صدایی  با  که  می کردند  پیدا  را  کسی  باید 
انتخاب اول رابین  تأثیرگذار متن را بخواند، 
ویلیامز بود، اما او موافقت نکرد. در شرایطی 
تام  و حتی  جابز  کوتاهی  زمانی  بازه  در  که 

هنکس هم برای خواندن متن در نظر گرفته 
دریفوس  ریچارد  این  سرانجام  بودند،  شده 
بود که متن را خواند. )این آگهی را با صدای 

ببینید!( جابز 
برنده  سرشناس  هنرپیشه  دریفوس  ریچارد 
در  بازی  واسطه  به  را  او  که  است  اسکاری 
از  نزدیک  برخورد  آرواره ها،  مثل  فیلم هایی 
می شناسیم   Goodbye girl و  سوم  نوع 

سال  اسکار  او  برای  آخر،  فیلم  در  بازی  که 
۷۷ را به ارمغان آورد.

تأکید  با  و  آهستگی  با  را  متن  دریفوس 
با  کلمات  تک تک  که  طوری  خواند،  خاصی 

صدای او اهمیت یافتند.

آن  از  آنقدر  و  شد  پخش  آگهی  سرانجام 
صحبت  سوژه  مدت ها  تا  که  شد  استقبال 

عوام و خواص بود.
این  پخش  از  پس  سال ها  که  مایی  برای 
آگهی از مسیر تحول و موفقیت اپل آگاهی 
آگهی چقدر در  این  است که  داریم، روشن 

Goodbye girl ریچارد دریفوس در

زمانی رالف والدوامرسون -شاعر و مقاله نویس معروف نیمه قرن نوزدهم – گفته بود: بزرگ بودن مترادف 
است با درست درک نشدن.

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
http://www.youtube.com/watch?v=8rwsuXHA7RA
http://www.youtube.com/watch?v=8rwsuXHA7RA
https://telegram.me/karnil
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بوده است.  اپل سرنوشت ساز  برای  آن زمان 
در  مثبتی  نظر  همه  پخش،  زمان  در  اما 
مورد آگهی نداشتند، مثال لس آنجلس تایمز 
با  آگهی  که  است  جالب  خیلی  که  نوشت 
گروهی از آدم های مرده ساخته شده است و 
از این نظر اگهی متناسب با اپل است، چون 

اپل هم به زودی برند مرده ای خواهد بود.
اما در میان توده مردم، آگهی واقعا تأثیرگذار 
بود، مردم تا مدت ها در مورد برندی صحبت 
توجه شان  دامنه  از  بود  مدتی  که  می کردند 
دور شده بود، اپل در آن زمان شیر نبود، اما 
تصور شیر بودن را ایجاد کرده بود و توانسته 

بود نظرها را عوض مند.
بله! جابز خودش این آگهی را خلق نکرد، اما 
فرمان اجرای آن را در قوتی مناسب صادر و 

حامی آگهی شد.
زمانی که آگهی بخش شد، اپل هیچ محصول 
تازه ای نداشت که وارد بازار کند، اما همین 
آگهی موقعیت اپل را تقویت کرد و در عرض 
که  شد  برابر  سه  اپل  سهام  ارزش  ماه   ۱۲

بخشی از آن مدیون آگهی بود.

پس از آن آی مک وارد بازار شد، کامپیوتری 
از  یکی  و  داشت  انقالبی  طراحی  که 
می داند  چه  کسی  شد.  تاریخ  پرفروش ترین 
به جای  نبود، خیلی ها  آگهی  این  اگر  شاید 
یک  را  آن  آی مک،  کردن  قلمداد  انقالبی 

اسباب بازی دیگر معرفی می کردند!
برنده  توانست  که  بود  خوب  آنقدر  آگهی 

جوایز متعددی شود.
که  بود  این  تبلیغ  این  جالب  نکات  از  یکی 
اپل  از محصوالت  بود هیچ نشانی  قرار شده 

در این تبلیغ نباشد.
افرادی  به همه  انجام شده،  توافقات  بر طبق 
که از تصویر آنها استفاده شده بود یا به وراث 
کامپیوتری  تجهیزات  یا  پول  آنها  خانواده  و 
برای اهدا به خیریه ها و سازمان ها غیرانتفاعی 

داده شد.
بی نظیر  آگهی ها هم  بیلبورد  و  نسخه چاپی 

بود  و برخالف آگهی های معمول شرکت های 
کامپیوتری، در این نسخه آگهی هم از تصویر 
استفاده نشد و  اپل  یا محصوالت دیگر  مک 
اینکه مطابق شیوه معمول  آگهی ها به جای 
به نشریات کامپیوتری داده شوند به مجالت 

مد و نشریه های عامه پسند داده شدند.
عالوه بر آگهی تلویزیونی »متفاوت بیندیش«، 
شخصیت   ۲۹ تصویر   ،۹۸ تا   ۹۷ سال  بین 
مشهور در قالب پوسترهای تبلیغاتی درآمد: 
فرانک کاپرا،  مانند جان هوستون،  آدم هایی 
ریچارد  کاپوال،  فورد  فرانسیس  ولز،  اورسون 

فاینمن و فرانک سیناترا.
نکته حاشیه ای جالب این آگهی ایراد گرامری 
 Think Different عبارت  به  که  است 
باید  و  نیست  قید   Different است،  وارد 
گویا  اما  می آمد،   differently صورت  به 
Merriam- فرهنگنامه  مثل  هم  برخی 

Webster کاربرد Different را به صورت 
قید به رسمیت می شناسند.

منابع: ویکی پدیا – فوربس و +

کاپوال در تبلیغ متفاوت بیندیش

بر طبق توافقات انجام شده، به همه افرادی که از تصویر آنها استفاده شده بود یا به وراث و خانواده آنها 
پول یا تجهیزات کامپیوتری برای اهدا به خیریه ها و سازمان ها غیرانتفاعی داده شد.

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/IMac_G3
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2011/12/14/the-real-story-behind-apples-think-different-campaign/
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2011/12/14/the-real-story-behind-apples-think-different-campaign/
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com
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چرا ناخودآگاهانه از ایده های خالقانه می ترسیم؟

قائل  ارزش  خالقیت  برای  واقعا  جامعه  آیا 
که  بگویند  ما  به  مردم  است  ممکن  است؟ 
و  ایده ها  با  خالقی  آدم های  عاشق  جامعه 
این  واقعا  آیا  اما  است،  نوآورانه  راه حل های 

طور است؟
شاید خودتان تجربه کرده باشید که معلم ها 
چندان میانه ای با دانش آموزان خالق ندارند. 
انجام   ۱۹۹۵ سال  در  که  هم  تحقیقی  در 
شد، همین مطلب اثبات شد. البته شاید این 
مسئله به خاطر باشد که دانش آموزان خالق، 
از  ندارند  و دوست  عموما سرکش تر هستند 

قوانین روتین تبعیت کنند.

مدرسه ها  به  منحصر  تنها  مسئله  این  اما 
هم  دانشگاه ها  و  اقتصاد  صنعت،  در  نیست، 
در  مثال  حکم فرماست،  مشابهی  وضعیت 
که  می گویند  سازمان ها  رؤسای  که  حالی 

شواهد  هستند،  خالق  ایده های  خواستار 
نشان می دهند که به سبب محبوبیت نهانی 
جماعت،  با  همرنگی  و  روتین ها  از  پیروی 

اندیشه های خالق طرد می شوند.
شد،  انجام   ۲0۱۱ سال  در  که  تحقیقی  در 
در  ممکن  گرچه  که  بردند  پی  پژوهشگران 
اما  بستایند،  را  خالقیت  مردم  حرف  مقام 
مورد  در  دیگری  فکر  ناخودآگاه،  صورت  به 
اندیشه های  مثل  درست  و  دارند  خالقیت 
نژادپرستانه که به صورت مخفی در ذهن ما 
آشیانه دارند، ما در نهان نسبت به خالقیت 

مقاومت داریم.
در جریان تحقق یادشده، مولر و همکارانش 
کردن  فکر  که  اطمینانی  عدم  که  دریافتند 
در مورد خالقیت در سر مردم ایجاد می کند 
باعث می شود که اندیشه های منفی در مورد 
از  را  آنها  و  ایجاد شود  در سرشان  خالقیت 

پیروی کردن از ایده ها بازمی دارد.
این تحقیق تأییدکننده این مسئله است که 
اطمینان  افزایش حالت عدم  به خاطر  مردم 
ایجاد می کند، میانه ای  ایده های خالقانه  که 
چنین  ناخودآگاه  و  ندارند  ایده ها  این  با 

تفکری در ذهن مردم شکل می گیرد:
قبال  که  را  کارهایی  چگونه  که  می دانیم  ما 
انجام  داشتیم،  دادنشان  انجام  به  عادت 
مبهم  و  مرموز  جدید  چیزهایی  بدهیم. 
دست  آنها  به  می توانیم  چگونه  هستند. 

بیابیم؟ آیا انجام آنها عملی است؟ اگر اشتباه 
کنیم، چه می شود؟ و …

کال ما از عدم اطمینان خوشمان نمی آییم و 
دوست داریم از این حالت بگریزیم.

متأسفانه در جریان روند خالقیت از آنجا که 
انجام  بدهیم که قبال  انجام  را  باید کاری  ما 
نشده، نوعی عدم اطمینان ذاتی وجود دارد.

عادتی  صورت  به  که  داریم  دوست  ما 
که  کنیم  انتخاب هایی  و  کنیم  تصمیم گیری 

به نظرمان عملی تر می آیند.

+

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
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http://www.spring.org.uk/2011/12/why-people-secretly-fear-creative-ideas.php
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چرا خواب آلودگی می تواند آدم را خالق تر کند؟!

بیایید این مسئله کوچک را با هم حل کنیم. 
با  فقط  که  دارید  حق  شما  زیر  عبارت  در 
درست  را  معادله  خط،  یک  کردن  جابجا 

کنید.
IV = III + III

متوجه شدید؟ خیلی ساده است، کافی است 
که I را از سمت چپ به سمت راست بیاورید 

تا IV ، تبدیل به VI شود.
مسئله  این  سادگی  به  مردم  درصد   ۹۲
است  جالب  اما  می کنند،  حل  را  کوچک 
بدانید که ۹0 درصد بیمارانی هم که قسمت 
هم  مغزشان   prefrontal یا  پیش پیشانی 
آسیب دیده و طبعا دچار آسیب شدید توجه 
و تمرکز هستند، می توانند این مسئله را حل 

کنند.
حاال بیایید مسئله را مشکل تر کنیم. این بار 

این مسئله را حل کنید:
III = III + III

مثل  نمی توانید  را  مسئله  این  اگر  خوب، 
قبلی به سرعت حل کنید، نگرانی ندارد، به 
خصوص اگر بدانید فقط ۴۳ درصد آدم های 

عادی قادر به حل این مسئله هستند.
اما جالب است بدانید که ۸۲ درصد بیمارانی 
دچار آسیب مغزی ای که پیشتر اشاره کردم، 

می توانند این مسئله را حل کنند!
مغزی،  آسیب  یک  چرا  است،  طور  این  چرا 
این مورد خاص بهتر  عملکرد بیماران را در 

می کند؟
است.  نهفته  مسئله  حل  نحوه  در  پاسخ 
یکی  کردن  جابجا  با  باید  مسئله  حل  برای 
از خطوط عالمت + آن را به عالمت = تبدیل 
کرد تا معادله III = III = III شکل بگیرد.

آدم های عادی می خواهند با شیوه روتین حل 
مسئله، یک معادله دوقسمتی را حل کنند و 
بیشتر روی خود اعداد رومی تمرکز می کنند، 
اما آدم هایی که آسیب مغزی دارند، اجباری 
خود  در  روتین  شیوه  به  مسئله  حل  برای 
نمی بینند ، پس روی عالئم، درست به اندازه 
اعداد تمرکز می کنند، به شکل متناقضی این 
بیماران که مشکل ادراکی دارند، نمی توانند 
اعداد  روی  محدود  فقط  را  جستجویشان 
کنند، و طیف بیشتری از انتخاب ها را دارند 
را  مسئله  راحت تر  خیلی  می توانند  طبعا  و 

حل کنند!
باال  در  که  چیزهایی  از  من  مقصود  خب! 
به  و  بردارید  چکشی  که  نیست  این  گفتم 
قشر پیشانی مغزتان آسیب بزنید تا خالق تر 

آدم های عادی می خواهند با شیوه روتین حل مسئله، یک معادله دوقسمتی را حل کنند و بیشتر روی 
خود اعداد رومی تمرکز می کنند، اما آدم هایی که آسیب مغزی دارند، اجباری برای حل مسئله به 

شیوه روتین در خود نمی بینند ، پس روی عالئم، درست به اندازه اعداد تمرکز می کنند،

http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
http://1pezeshk.com/
http://1pezeshk.com/archives/2012/03/apple-think-different-ad.html
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com
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هدایت  که  بود  این  من  مقصود  بشوید. 
در  ضروی  بخشی  تمرکز،  و  توجه  حیطه 
اگر  و  است  خالقیت  و  نبوغ  هوش،  فرایند 
مغز ما بتواند از اطالعات بی ربط، پاسخ هایی 
حل  به  قادر  ما  کند،  پیدا  مشکالت  برای 

حل  به  قادر  دیگران  که  می شویم  مسائلی 
نیستند. آنها 

رهبری  به  که  تحقیقی  نتایج  گی  تازه  به 
کالج  در   Mareike Wieth ویث  ماریک 
در  زیادی  بازتاب  بود،  شده  انجام  البیون 
تحقیق  این  در  بود.  کرده  پیدا  اینترنت 
و  عادات  که  شد  خواسته  دانشجو   ۴۲۸ از 
انجام  اعمالی را که در ۲۴ ساعت شبانه روز 
در  که  بگویند  و  بنویسند  دهند  می  انجام 

صبح یا عصر خالق تر یا هشیارتر هستند.
بیشتر  می رفت،  انتظار  که  طور  همان 
بودند،  دانشجوها شب بیدار و جغدهای شب 
صبح   ۹ کالس های  در  شرکت  که  طوری 

برایشان عذاب آور بود.
را  مسائلی  محققان  تحقیق،  بعد  مرحله  در 
به دانشجوها دادند، حل کردن نیمی از این 

معماها، نیاز به یک بینش خالقانه داشت.
استانداردی  مسائل  مسائل،  از  دیگر  نیمی 
مثل سؤاالت جبری بودند. این مسائل نیازی 
به بینش خالقانه نداشتند، و حل آنها نیاز به 

تمرکز روتین داشت.
دقیقه   ۴ مسئله،  حل  برای  دانشجوها  به 
فرصت داده شد، از نیمی از دانشجوها صبح 
ساعت هشت و نیم، امتحان گرفته شد و از 

نیمی دیگر ساعت پنج عصر.
که  دانشجوهایی  اما  کنید،  تعجب  شاید 
داشتیم  انتظار  و  بودند  داده  امتحان  صبح 
نتوانند  مفرط،  به خواب آلودگی  توجه  با  که 
پاسخ سؤالتی خالقانه را بدهند، در پاسخ به 

سؤاالت نیازمند نوآوری، موفق تر بودند.
این  آلود  خواب  دانشجوهای  ترتیب  این  به 
آسیب  دچار  بیماران  مثل  درست  تحقیق، 
می بردند!  سود  تمرکز  در  ناتوانی  از  مغزی، 
ذهن آنها سازمان بندی نداشت و خواب آلود 

ناخودآگاه راه حل هایی را که در  آنها  بود و 
شرایط معمول از انها صرف نظر می کردند، پی 

می گرفتند و به پاسخ سؤآالت می رسیدند.
اما در یک تحقیق جالب در دانشگاه ایلینویز 
دانشجوهای  و  مست  دانشجوهای  شیکاگو، 
هشیار با هم مقایسه شدند. به این دانشجوها 
تعدادی چیستان داده شد تا حل کنند. این 
بود،  جالب  دست امده  به  نتیجه  هم  بار 
عملکرد  درصد   ۳0 مست،  دانشجوهای 

بهتری داشتند.
این تحقیقات نشان دادند که عدم تمرکزی 
پی  در  الکل  مستی  و  خواب آلودگی  که 
و  جانبی  افکار  از  کردن  صرف نظر  می آورد، 
و  می کند  دشوارتر  را  نامحتمل  تداعی هایی 

باعث تقویت تخیل می شود.
پیشنهاد  تحقیقات  این  که  پیداست  البته 
ولنگاری،  و  خواب آلودگی  با  که  نمی کنند 
بر  بلکه  کنید،  تقویت  را  خود  خالقیت 
اهمیت نگاه متفاوت از زوایای متفاوت برای 

حل مشکالت و مسائل تأکید می کنند.
منبع

در  شرکت  که  طوری  بودند،  شب  جغدهای  و  شب بیدار  دانشجوها  بیشتر  می رفت،  انتظار  که  طور  همان 
کالس های 9 صبح برایشان عذاب آور بود.
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یک تحقیق جنجالی:
 آیا می توانیم با تحریک الکتریکی مناطق خاصی از مغز خالق تر شویم؟!

شناختی  تجربه  موزارت  باال  جمالت  در 
آثار  بزرگ ترین  تولید  هنگام  در  را  خود 
لحظات  این  است.  کرده  توصیف  هنری اش، 
خودمانی،  و  ساده  خیلی  می توان  را  ناب 
یافتن  شوق  با  ما  که  دانست  همانلحظاتی 
که  لحظاتی  می گوییم،  »آها«  چیزی  پاسخ 
هر چیزی سریع رخ می دهد و به ناگاه همه 
چیز با هم جفت و جور می شود تا یک ایده 
جایی  هیچ  از  گاهی  ایده ها  این  بسازند،  را 
مشتق نمی شوند و واقعا خلق می شوند. این 
لحظات را همچنین می توان، لحظات بینش 
خالقیت  فرایند  اوج  لحظات  این  نامید، 

هستند.

باشد،  این لحظات را تجربه کرده  اگر کسی 
می داند که چه میزان این لحظات می توانند 
از  پر  ما  لحظات  این  در  باشند،  اعتیادآور 
خود  لحظات  این  در  ایده ها  هستیم،  ایده 
آنها  روی  از  ما  تا  می کنند  دیکته  ما  به  را 
در  ما  لحظات  این  در  کنیم.  نسخه برداری 

یک بهشت ذهنی هستیم.
صورت  به  دانش  کمک  با  می توان  آیا  اما 
شکوفایی  دوره های  این  به  را  مغز  مصنوعی 

برد؟
دانشمندان  تازگی  به  بدانید که  جالب است 
این  القای  برای  راهی  که  کرده اند  ادعا 
جریان  کمک  با  هم  آن  یافته اند،  وضعیت 

الکتریسیته!
و   Chi چای  نام  به  دانشمند  دو  تازگی  به 
عنوان  کرده اند.  منتشر  مقاله ای  اسنایدر، 
این است: تسهیل بینش به یاری  آنها  مقاله 

تحریک غیرتهاجمی مغز!
آنها در این مقاله ادعا کرده اند که با تحریک 
بخش گیجگاهی قدامی مغز در نیمکره راست 
همزمان با مهار بخش مشابه در نیمکره چپ 
می توان همان لحظات »آهان« را ایجاد کرد 
و به افراد کمک کرد تا با بینشی تازه به حل 

بپردازند! مسئله 
که  است  قسمتی  قدامی،  گیجگاهی  بخش 
بینایی  طرح های  ترجمه  و  تشخیص  وظیفه 

»همه آتش های روح و کارهایم خودبخود توسعه می یابند، آنها روشمند تعریف می شوند، هر چند 
ممکن است طول بکشد، به صورت کامل در برابرم می ایستند و در ذهنم تکمیل می شوند، طوری 

که می توانم با یک نگاه، به مانند دیدن یک نقاشی خوب یا مجسمه زیبا، در آنها سیاحت کنم.«
ولفگانگ آمادئوس موزارت
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را برعهده دارد.
غریب  و  عجیب  کار  این  توضیح  در  آنها 
گفته اند که کار خود را بر پایه شواهد قبلی 
در مورد نقش بخش گیجگاهی قدامی استوار 
کرده اند. بر اساس این شواهد، این بخش در 

معنای  و  بینش  ایجاد  باعث  راست،  نیمکره 
تازه می شود. اما در نیمکره چپ این قسمت 
بر  ما  می شود  باعث  و  می کند  متفاوتی  کار 
فرضیات و تصورات قبلی خود تکیه کنیم و 
از  بنابراین مهار قسمت چپ، باعث می شود 
تجربیان و پیش فرض های قبلی خود رهایی 

یابیم.
محقق  دو  این  مفید،  و  مختصر  صورت  به 
را  مغز  از  قسمتی  اگر  شما  که  می گویند 
و  کنید  تحریک  است،  ایده  ایجاد  مسئول 
بر  شما  تکیه  باعث  که  را  مغز  از  قسمتی 
نظریات قبلی است، مهار کنید، مغز شما آزاد 
را  می شود و می توانید راه حل های جایگزین 

ببینید.
می  ما  آیا  است.  ممکن  چیزی  چنین  آیا 
توانیم به این صورت تبدیل به یک داوینچی 
شویم یا دست کم هر وقت در حل مسئله ای 

گیر کردیم، از این شیوه استفاده کنیم؟
بگذارید اول روش انجام ین تحقیق جالب را 
برایتان توضیح بدهم، تحریک الکتریکی مغز 
در این آزمایش با جریان الکتریکی برقی که 
یارای عبور از استخوان جمجمه را داشت یا 
tDCS صورت گرفت، مهار مغز هم تحریک 
تحریک پذیری  کاهش  باعث  که  کاتودی 

سلول های مغز می شد، انجام شد.
را  آزمایش  مورد  افراد  اسنایدر،  و  چای 
اول  گروه  در  کردند،  تقسیم  گروه  سه  به 
صورت  مغز  الکتریکی  تحریک  هیچ  عمال 

که  می شد  تظاهر  گروه  این  در  نمی گرفت، 
مغز تحریک می شود. این گروه در واقع گروه 
تحقیق  در  این  برای  و  بودند  تحقیق  شاهد 
گنجانده شده بودند که مشخص شود کاهش 
یا افزایش ظرفیت فکری، ناشی از آثار روانی 

نبوده است.
در گروه دوم، سمت چپ تحریک و قسمت 
راست مهار می شد و در گروه سوم به صورت 
چپ  قسمت  و  مهار  راست  قسمت  معکوس 

تحریک می شد.

اما در بخش چپ این قسمت کار متفاوتی می کند و باعث می شود ما بر فرضیات و تصورات قبلی خود 
تکیه کنیم و بنابراین مهار قسمت چپ، باعث می شود از تجربیان و پیش فرض های قبلی خود رهایی یابیم.
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در دسته   که  بود  این  آمده  به دست  نتیجه 
سوم، همان طور که انتظار می رفت، توانایی 
دو  از  بهتر  واضحی  صورت  به  مسئله  حل 

گروه دیگر می شود.
خب! بسیار عالی است، از این به بعد کالهی 
حاوی الکترود می توانید سر کنید و دیگران 
اما  کنید!  هوشتان، شگفت زده  افزایش  از  را 

عجله نکنید و ادامه مقاله را هم بخوانید:
نخست باید توجه داشته باشید که »بینش« 
لحظه ای  بینش  دارد،  تفاوت  »خالقیت«  با 
قضایا  متوجه  روشنی  به  آن  در  که  است 
توانایی حل  به معنی  اما خالقیت  می شوید، 

مسئله با استفاده از شیوه متفاوتی از فکر و 
برای  ما  که  است  این  واقعیت  است.  ادراک 
خالقیت به هر دو نیمکره مغزمان نیاز داریم 

غریب  و  عجیب  تحقیق  این  که  کاری  و 
ناگهانی  فیزیکی  می کند، درست مثل ضربه  
است که به کسی وارد آید و از ما بخواهد که 

اینقدر انعطاف پذیر نباشیم. این کار به عالوه 
خالقیت  ایجاد  باعث  و  دارد  موقتی  تأثیر 

ماندگار نمی شود.
بعالوه در این تحقیق واقعا خالقیت سنجیده 
نشد، همه کار این تحقیق این بود که ذهن 
مجدد  راه اندازی  و  کند  پاک  حواشی  از  را 
در  شدن  باز  که  داشت  نظر  در  باید  و  کند 
معنی  به  دقیقا  ما،  روی  به  جدید  ایده های 
توانایی یافتن یکی از آنها نیست. این تحقیق 
ورود  مانع  و  باز می کند  ما  روی  به  را  دری 
اشخاص مزاحم به دنیای فکری ما می شود، 
قلمروی  باید  شده،  باز  در  پشت  در  اما 
آبادشده از افکارمان وجود داشته باشد تا ما 

با عبور از در، به مقصود برسیم.
بی درسرتری  قدیمی  راه های  ما  عالوه  به 
مزاحم  اندیشه های  از  شدن  خالص  برای 
در  کردن  استراحت  دقیقه  چند  داشتیم: 
را  کار  همین  دقیقا  هم  کار  انجام  هنگام 
الکتریکی  از شوک  ناشی  بدون خطر آسیب 

برایتان انجام می دهد.
محقق  دو  این  چرا  که  دید  باید  عالوه  به 
قدامی  گیجگاهی  قسمت  روی  اینقدر 
پژوهش های  همه  در  کرده اند.  تمرکز 
قبلی، دانشمندان روی دو بخش مغز دقیق 
می شدند، یکی از آنها قشر پیش پیشانی مغز 
 PFC اختصار  به  که  بود   Prefrontal یا 
تفکر  مسئول  قسمت  این  می شود،  نامیده 
خالق، حافظه و حل مسئله است. بخش دوم 
 Anterior یا  قدامی  سینگولیت  قشر  هم 
به  اختصارا  که   Cingulate Cortex

مسئول  قسمت  این  می گوییم،   ACC آن 
داشتن  ربط  تشخیص  و  خطا  تشخیص 

محرک هاست.

یکی از  مقاالت مهمی که این دو محقق به 
آنها استناد کرده بودند، این تحقیق بود که 
شیوه  حاصل  که  هنری  نبوغ  آن  اساس  بر 
اوقات  بعضی  در  است،  دنیا  به  متفاوت  نگاه 
ایجاد  کسانی  در  بخودی  خود  صورت  به 
در  مغز  تحلیل  یا  دمانس  دچار  که  می شود 
اما  می شوند.  قدامی چپ  گیجگاهی  قسمت 
همین تحقیق مورد استناد قرار گرفته هیچ 
از  منطقا  هنری  مهارت  نداشت،  علمی  پایه 
آدم ها  رفتار  نمی شود.  ناشی  مغزی  آسیب 
اما  شود،  عوض  می تواند  دمانس  از  بعد 
واال  هنری  نبوغ  کسی  به  نمی تواند  دمانس 
که  هستند  هم  تحقیقاتی  عالوه  به  بدهد. 
باعث  می تواند  دمانس  روند  می دهند  نشان 

کاهش خالقیت شود.

منبع

افزایش  از  الکترود می توانید سر کنید و دیگران را  به بعد کالهی حاوی  این  از  خب! بسیار عالی است، 
هوشتان، شگفت زده کنید!
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خالقیت از دید نوروساینس

را  خورشید  غروب  و  ببندید  را  چشمانتان 
که  تصویری  کنید.  تصور  ساحل  یک  در 
جزئیات  حاوی  چقدر  می سازید  ذهنتان  در 

است؟
نارنجی  گوی  افتادن  سادگی  به  شما  آیا 
یا  می کنید؟  تصور  دریا  آب  در  را  خورشید 
می سازید  ذهن  در  دقیق تری  تصویر  اینکه 
برخورد  و  ساحل  شن های  نخل،  درختان  و 
چشم  پیش  هم  را  پاهایتان  با  دریا  امواج 

می آورید؟
حاال تصور کنید که در سطح سیاره پلوتون 
خورشید  غروب  به  آنجا  از  و  ایستاده اید 
غروب  تخیل  برای  بار  این  می کنید.  نگاه 
بیشتری  بسیار  ذهنی  تالش  باید  خورشید، 

مطالعات جدیدتئوری های قبلی در مورد خالقیت را به کنار رانده اند، تئوری هایی که بیشتر بر نقش 
مراکز لذت مغز به عنوان موتور محرک رفتار آدمی تأکید می کردند. به جای این تئوری   این روزها، 

میانجی های عصبی مثل دوپامین هستند که در توضیح کارکردهای مغزی، حرف اول را می زنند.
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صرف کنید. این بار شما می توانید خورشید 
یخ زده  سیاره ای  بر سطح  غروب  حال  در  را 
تصور کنید، در حالی که نور خورشید، فقط 
بیشتر است. ممکن  از دیگر ستاره ها  اندکی 
یا  سمی  مایعات  دریاچه های  هست  هم 
بازتاب نور خورشید را بر سطح سیاره یخ زده 

تخیل کنید.

تصویرسازی های  این  جریان  در  شما  آنچه 
ذهنی می سازید، نمایانگر شیوه کارکرد مغز 
ساختن  چقدر  که  می دهند  نشان  و  ماست 

ایده های تازه می تواند دشوار باشد.
یا  اعصاب  دانش  در  اخیر  پیشرفت های 
مسئله  به  نسبت  را  ما  دیدگاه  نوروساینس، 
میان  این  در  است.  داده  تغییر  خالقیت 
یا  عملکردی   MRI دستگاه  از  استفاده 
تماشای  امکان  دانشمندان  به  که   fMRI
بوده  مفید  بسیار  می دهد،  را  مغز  فعالیت 

است.
مورد  در  قبلی  تئوری های  جدید  مطالعات 
تئوری هایی  رانده اند،  کنار  به  را  خالقیت 
که بیشتر بر نقش مراکز لذت مغز به عنوان 
موتور محرک رفتار آدمی تأکید می کردند. به 
جای این تئوری های این روزها، میانجی های 
توضیح  عصبی مثل دوپامین هستند که در 

کارکردهای مغزی، حرف اول را می زنند.
می شوند.  شروع  ادراک  با  تصور  و  خالقیت 
دانشمندان علوم اعصاب دریافته اند که آنچه 
می کنیم،  درک  خود  پیرامون  محیط  از  ما 
که  نیست  خامی  اطالعات  همان  عمال 
توسط چشم ها و گوش هایمان به مغز ارسال 
می شوند. جالب است که ادراک ما از محیط 
سیگنال ها  به  اینکه  بر  عالوه  بیرونی مان، 
ارسالی اعضای حسی بستگی دارد به کارکرد 

خود مغز هم ربط دارد.
و  جابز  اسیتو  دیزنی،  والت  مثل  افرادی 
صورت  به  را  چیزها  نایتنگل،  فلورانس 
این  از  بعضی   می دیدند.  متفاوتی 
این  اما  بود،  توانایی شان ذاتی  »دگربین« ها، 
دگربینی  نتوانیم  ما  که  نیست  آن  معنی  به 
را فرابگیریم و نتوانیم به اشیا طوری که باید 

باشند و نه طوری که هستند، بنگریم!
پیوسته هستند، چرا  به هم  تخیل  و  ادراک 
که مغز برای هر دوی این کارها از یک مدار 
تصور  عبارتی  به  می کند،  استفاده  عصبی 
صورت  به  منتها  ادراک  روند  همان  کردن، 
بودن  دشوار  دلیل  بنابراین  است.  برعکس 
ترجمه  نحوه  به  تازه،  واقعا  ایده های  تصور 
برمی گردد.  چشم  از  رسیده  سیگنال ها 
لزوما  می رسند،  ما  شبکیه  به  که  تصاویری 
دیده  شما  توسط  که  نیستند  چیزی  همان 

می شوند.
دوپهلو  دیداری  سیگنال های  با  مغز  وقتی 
نوعی  به  را  آنها  می کند  تالش  شود،  روبرو 
پردازش کند و برای این کار از تجارب آماری 
پیشین و توقعات آماری که این تجربیات در 

مغز ایجاد کرده اند، استفاده می کند.
را  عصبی  سلول ها  اتصاالت  نحوه  تجربیات 
تغییر می دهند، طوری که مغز را در پردازش 
که  هنگامی  می سازند.  توانمندتر  اطالعات 
است  ممکن  می شود،  ما  مغز  وارد  محرکی 
آن  زیادی  عصبی  مدارهای  و  سلول ها 
این  اصلی  پردازش  اما  کنند،  دریافت  را 
محرک را فقط زیرگروه کوچکی از نورون ها 
کوچک تر  گروه  از  استفاده  می دهند.  انجام 
وظایفش  انجام  در  را  مغز  شبکه  نورون ها، 

کاراتر می کند.

دوست  اصال  و  است  تنبل  اصوال خیلی  مغز 
خاطر  همین  به  کند.  تلف  انرژی  که  ندارد 
که  خواستم  شما  از  پست  ابتدای  در  وقتی 
تصور  ساحل  در  را  خورشید  غروب  منظره 
زیاد  جزئیات  تصور  از  شماها،  بیشتر  کنید، 
دسته  فقط  شما  مغز  و  کردید  خودداری 
کوچکی از نورون ها را که برای پردازش این 

که  وقتی  اما  کرد.  فعال  بودند،  بهینه  حس 
مغز مجبور باشد که چیزی را تصور کند که 
مثل غروب خروشید  نشده،  دیده  واقعا  قبال 
باال  خالق  تصورات  احتمال  پلوتون،  در 
نمی تواند  مغز  دیگر  اینکه  خاطر  به  می رود، 

به تجارب قبلی تکیه کند.
عصبی  راه های  باید  شما  بودن،  خالق  برای 
بر  کمتر  و  کنید  ایجاد  مغزتان  در  تازه ای 
تواین  مارک  کنید.  اتکا  خود  قبلی  تجارب 
در این مورد می گوید: آموزش بیشتر شامل 
فرانگرفته  ایم.  ما  که  می شود  چیزهایی  آن 
بیشتر مردم نمی توانند این کار را به صورت 
بیشتر  چقدر  هر  و  بدهند  انجام  طبیعی 
فکر  متفاوت  صورت  به  که  می کنند  تالش 
کنند، بیشتر با طبقه بندی ها و تجارب قبلی 
که  ایده سازانی  دسته  آن  می شوند.  محصور 
خاطر  این  به  بیشتر  است،  نامؤثر  کارشان 
روند  اینکه  جای  به  که  هستند  ناموفق 
دگربینی در آنها ذاتی باشد، این روند را به 
صورت صناعی در خود برنامه ریزی می کنند.

و  تخیل  مسئول  که  را  مشترکی  مدار  اما 
مجدد  برنامه ریزی  می توان  است  ادراک 
و سوی  تغییر سمت  با  می توانید  شما  کرد. 
پیشانی  قشر  که  شوید  باعث  توجه تان، 
مغزتان که مسئولیت تصمیم گیری را برعهده 
دارد، مدارهای مغزی اش را تغییر بدهند و به 

برای خالق بودن، شما باید راه های عصبی تازه ای در مغزتان ایجاد کنید و کمتر بر تجارب قبلی خود 
اتکا کنید.
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به  را  بتوانید چیزها  ترتیب شما چیزها  این 
صورت متفاوت بببینید.

شما برای این کار به محرک های تازه -خواه 
به صورت اطالعات تازه یا محیط تازه- نیاز 
دارید تا شیوه توجه تان را به محیط پیرامون 
تغییر  این  ایجاد  در  بدهید. هر چقدر  تغییر 
کوشاتر باشید، به همان میزان امکان رسیدن 

شما به بینش های جدید بیشتر می شود.
پاره ای از بزرگ ترین تحوالت تاریخ بشریت، 
نوآوران  و  متفکران  شرایط  تغییر  حاصل 
بوده اند. در اینجا چند مثال می زنم تا بیشتر 

متوجه اهمیت موضوع شوید:
اصول  که  است  شیمی دانی  مولیس،  کری 
را   PCR یا  پلمیمراز  زنجیره  واکنش  اولیه 
پایه نهاد که تحول بنیادینی در دانش ژنتیک 
را  ژنتیکی  آزمایش های  انجام  و  کرد  ایجاد 
در  بزرگ،  کار  این  ایده های  کرد.  ممکن 
آزمایشگاه به سر کری مولیس خطور نکرد، 
بهاری در یکی  او وقتی در یک غروب  بلکه 
از ساحل شمالی کالیفرنیا رانندگی می کرد، 

ایده ها به ذهنش رسیدند.
والت دیزنی یکی از بزرگ ترین تصویرسازان 
یک  در  که  که  زمانی  تا  او  اما  است،  تاریخ 

سینما،  شاهد نمایش تبلیغات طراحی هایش 
روی پرده نشد، تصور نمی کرد که انیمیشن 
با استقبال روبرو شود و روزی ممکن شود و 

مردم را به سالن های نمایش بیاورد.
 Dale کیهولی  دیل  مورد  جالب تر  مثال 
Chihuly است، او یک نابغه مجسمه سازی 
که  شد  نمودار  وقتی  او  استعداد  اما  است. 
دادن  دست  از  و  شدید  تصادف  یک  از  بعد 
به  دیگری  طور  که  شد  مجبور  چشم،  یک 

دنیا نگاه کند!
محرک هایی  به  که  زمانی  تنها  ما  مغز 

برخورد می کند که قبال با آنها مواجه نشده 
بود، شروع به سازماندهی مجدد روند ادراک 
برانگیختن  راه  ساده ترین  بنابراین  می کند. 
تخیل این است که محیطهایی را پیدا کنیم 
که تجارب قبلی مان در آنها شکل نگرفته اند. 
تازه،  محیط  این  که  ندارد  لزومی  عالوه  به 
لزوما به حوزه کاری و تخصصی شما ربطی 

داشته باشد.
منبع

مغز ما تنها زمانی که به محرک هایی برخورد می کند که قبال با آنها مواجه نشده بود شروع به سازماندهی 
مجدد روند ادراک می کند. بنابراین ساده ترین راه برانگیختن تخیل این است که محیطهایی را پیدا کنیم 

که تجارب قبلی مان در آنها شکل نگرفته اند. 
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چگونه ذهن ایده ها را می سازد؟ خالقیت کوانتومی توضیح می دهد!

صورت  به  کوانتوم  فیزیک  دانشمندان 
افکار  پردازش  شیوه  بررسی  به  روزافزون، 

توسط مغزهای خالق عالقه مند شده اند.
آکسفورد  دانشگاه  ریاضی دان  پنروز،  راجبر 
است، او کتابی با عنوان »ذهن تازه امپراتور« 
فرایندهای  که  است  گفته  آن  در  که  دارد 
کوانتومی،  اندازه ای  تا  اما  غیررایانشی 
را در  می توانند مسئله هوشیاری و خالقیت 
انسان ها توضیح بدهند! زمانی هم فیزیکدانی 
و  بود که ذهن  دایسون گفته  فریمن  نام  به 

هوش، در شالوده دنیا درهم تنیده شده اند.
زیراتمی  ذره  بی نهایت  کوانتوم،  فیزیک  در 
هیچ  از  گوناگون،  حاالت  در  که  دارد  وجود 
را  آنها  می تواند  احتماالت  و  می آیند  بیرون 
ذرات  این  مشاهده،  هنگام  تا  بدهد.  توضیح 

مشاهده،  هنگام  در  ندارند.  واقعی  وجود 
مشاهده  در  فیزیکدان  که  شیوه ای  به  بسته 

یا اندازه گیری آنها دارد، آنها موج یا ذره در 
نظر گرفته می شوند.

یک الکترون، اتم و حتی به باور برخی، کل 
از  طیفی  در  برهم کنش،  یک  زمان  تا  دنیا، 
احتماالت به سر می برد و به شیوه مشابه مغز 
به یک حالت  اینکه  از  پیش  تا  آدمی  خالق 
هوشیارانه  تفکرات  از  جریانی  که  منطقی 
است برسد، در گستره ای از راه ها و احتمال 

رسیدن به نتایج گوناگون در حرکت است.
آزمایش  مورد  در  چیزهایی  زیاد  احتمال  به 

فکری »گربه شرودینگر« می دانید:
ای  گربه  کنید  فرض  است:  چنین  آزمایش 
این  در  است.  زندانی  بسته  در  جعبه ای  در 
چکش،  یک  سیانور،  گاز  شیشه  یک  جعبه 
نیز  پرتوزا  منبع  یک  و  پرتوزا  حسگر  یک 

یک الکترون، اتم و حتی به باور برخی، کل دنیا، تا زمان یک برهم کنش، در طیفی از احتماالت به سر 
می برد و به شیوه مشابه مغز خالق آدمی تا پیش از اینکه به یک حالت منطقی که جریانی از تفکرات 

هوشیارانه است برسد، در گستره ای از راه ها و احتمال رسیدن به نتایج گوناگون در حرکت است.
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نامنظم  بصورت  پرتوزا  ذرات  دارد.  وجود 
آنها  برای  دلیل  همین  به  و  می کنند  تابش 
نیمه عمر در نظر می گیرند. حال فرض کنید 
باشند  شده  تنظیم  طوری  چکش  و  حسگر 

بین ساعت  پرتوزا  تابش موج  که در صورت 
را  گاز  حاوی  شیشه  چکش   ،۱۲:0۱ و   ۱۲
شکسته و گربه بمیرد. اگر در ساعت ۱۲:0۱ 
در جعبه را باز کنید چه خواهید دید؟ اگر از 
طریق فرمول نیمه عمر منبع، احتمال تابش 
بین ساعت ۱۲ و ۱۲:0۱ را ۵0% پیش بینی 

کنید. گربه داخل جعبه در هنگام برداشتن 
زنده   %۵0 و  است  مرده   %۵0 جعبه  درب 
می دارید  بر  را  جعبه  درب  وقتی  اما  است. 
خواهید دید که گربه یا مرده و یا زنده است. 
گربه  بدن  سلولهای   %۵0 گفت  نمی توان 
مرده اند و ۵0% آنها زنده اند. در فاصله یک 

لحظه، احتمال به یقین تبدیل خواهد شد.
آزمایش  این  نقل  از  اینجا  در  من  هدف  اما 
که  همانگونه  که  کنم  تأکید  که  بود  این 
از  را  گربه  ذهنی  آزمایش  این  در  مشاهده 

دنیای احتمال به درمی آورد، در دنیای ذهن 
هم مشاهده و مداقه در افکار، می تواند آنها 
و فکر  ایده  به  و  از سرگردانی خارج کند  را 

تبدیل کند.
خالقیت کوانتومی

ذهن ما به مانند دنیا است، ما میلیاردها ذره 

در  که  داریم  اطالعات  و  مشاهدات  فکری، 
گردش  حال  در  ما  ناهشیار  و  هشیار  ذهن 
هستند، این ذرات فکری مورد مشاهده قرار 
احتمال  اطالعات  این  از  بیت  نگرفته اند، هر 
دارد به مسیرهای مختلفی برود، تکامل پیدا 

کند یا در طول زمان تغییر یابد.

این افکار به صورت هایی مثل واژگان، عبارات، 
استعارات، تصاویر، رؤیاها، احساسات، نمادها، 
هستند. ذرات فکر   … و  اختصارات، صداها 

محصور  دیگر  افکار  با  و   می آیند  هیچ  از 
به  می گذارند.  تأثیر  هم  روی  بر  و  می شوند 
هم  فکری  ذرات  این  زیراتمی،  ذرات  مانند 
صورت  به  وجودی  ندارند، بلکه  واقعی  وجود 
ذرات  این  شما  که  زمانی  تا  دارند.  احتمال 
ندارند.  واقعی  وجود  آنها  نبینید،  را  فکری 

انتخاب هوشیارانه شماست که آنها را واقعی 
می کند.

وقتی که شما با یک طوفان فکری از ایده ها و 
افکار مواجه می شوید، افکار متناسب با نحوه 
تعامل با شما، ارزش پیدا می کنند. ما طوری 
و  قضاوت  کننده  منتقد،  که  شده ایم  تربیت 

به مانند دنیا است، ما میلیاردها ذره فکری، مشاهدات و اطالعات ئداریم که در ذهن هشیار و  ذهن ما 
ناهشیار ما در حال گردش هستند،
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قبلی  تجارب  بر   تکیه  با  و  باشیم  منطق گرا 
آنها  مورد  در  و  کنیم  ارزیابی  را  افکار  خود، 

قضاوت کنیم.
به  دارند  عادت  آنجا که  از  عادی،  ذهن های 
نگاه  زندگی  پیچیدگی ها  به  ساده  صورت 
این  ندارند،  مبهم  افکار  با  میانه ای  کنند، 
چیزهای  روی  که  ندارند  دوست  ذهن ها 

اما  کنند.  تمرکز  چیزی  با  نامرتبط  ظاهرا 
فکر می کنند،  به شیوه دیگری  نوابغ خالق، 
وقتی آنها دچار طوفان مغزی می شوند، اقدام 
اول آنها این است که همه افکار و ایده ها را 
و  ببینند  ممکن،  احتماالت  همه  مانند  به 
آنها را ثبت کنند. آنها عادت دارند که بدون 

قصاوت، مشاهده کنند.
دلیل اینکه افکار و ایده ها پا به عرضه وجود 
می گذارد، همین است. این نوابغ، به صورت 
که حتی  معنی  این  به  می کنند،  فکر  جامع 
حیطه  وارد  را  نامرتبط  ظاهرا  چیزهای 
نیازمند  تفکر خالق  می کنند.  خود  مشاهده 
برقراری ارتباط بین دو یا چند چیز نامشابه 

است.
نوابغ،  همه  که  می بینید  کنید  دقت  اگر 
جا  به  خود  از  ایده   و  تفکرات  از  انبوهی 
می توان  متعددی  مثال های  گذاشته اند. 
انبوه  خوب،  مثال  یک  آورد.  مورد  این  در 
لئوناردو  یاداشت های  و  نقاشی ها  طراحی ها، 

داوینچی است.
از توماس ادیسون تا به حال ۳۵00 دفترچه 
او  بدانید که  است. شاید  پیدا شده  یاداشت 
سیستم  ایجاد  برای  مختلف  طرح  هزار  سه 
آزمودن  با  سرانجام  که  داشت  روشنایی 

انبوهی از آنها به نتیجه رسید.
ضبط  و  ثبت  اهمیت  متوجه  خالق،  نوابغ 

ضبط  و  ثبت  این  هستند،  خود  اندیشه های 
از این جهت مهم است که به آنها امکان می 
مشاهده  با  خواستند  که  زمان  هر  که  دهد 
هوشیارانه  خالقیت  روند  وارد  را  آنها  آنها، 
توانایی  با  از قضاوت و  آنها فارغ  خود کنند. 
مانند  به  را  آنها  همه  افکار،  ابهامات  تحمل 
احتمالت مختلف در فیزیک، ثبت می کردند.

پس جای تعجب نیست که این روند، منتهی 
باخ هر  از محصوالت شود.  انبوهی  تولید  به 
یک  بود،  خسته  یا  بیمار  اگر  حتی  هفته 
موزارت  از  می کرد،  تصنیف  موسیقی  قطعه 
بیش از ششصد قطعه موسیقی به جا مانده 
خاطر  به  تنها  شاید  را  اینشتین  ما  است. 
مقاله   ۲۴۸ او  اما  بشناسیم،  نسبیت  فرضیه 
چاپ شده دیگر هم داشت. داروین به خاطر 
طول  در  اما  است،  مشهور  تکامل  نظریه 
زندگی ۱۱۹ مقاله دیگر هم نوشته است. به 
شیوه مشابه، فروید ۳۳0 مقاله و مازلو ۱۵۶ 

مقاله منتشر کرد.
نقاشی  تابلو   ۶۵0 حیات  طول  در  رامبراند 
بین  گوک  ون  کشید،  طراحی  هزار  دو  و 
سال های ۱۸۸0 تا ۱۸۹0، دو هزار اثر هنری 
هفته  هر  در  اثر   ۴ معادل  که  کرد  ایجاد 
هنری شامل  اثر  هزار   ۲0 پیکاسو،  می شود. 
ایجاد  دیگر  رسانه های  و  نقاشی  مجسمه، 
کرد. شکسپیر ۴0 نمایشنامه، ۱۵۴ سونات و 

تعداد بیشماری شعر خلق کرد.

درو کردن افکار
است  این  خالق،  تفکر  در  موفقیت  کلید 
از  که  را  کوانتومی  موجی  افکار  بتوانیم  که 
این  کنیم.  درو  می زنند،  بیرون  ناهشیارمان 
کار را با ثبت و تعامل با آنها می توانیم انجام 

بدهیم. با فهرست کردن همه افکار و ذرات 
فکری بدون ارزیابی یا قضاوت در مورد آنها، 

می توانیم مبدل به آدمی خالق شویم.
مشابهی  فکری  روند  اینشتین  آلبرت 
کردن  ترکیب  بازی  نام  خودش  که  داشت 
این روند فکری،  او در  بود،  نامیده  بر آن  را 
و  رؤیاها  متوالی،  ذهنی  تصاویر  احساسات، 

کردن  ترکیب  با  را  خود  سانسورنشده  افکار 
چندباره، مبدل راه های حل مسئله می کرد، 
راه هایی که به مفاهیم انقالبی مطرح شده از 

سوی او از همان ها نشأت گرفت.
را  زنی  خواب  زمانی  اینشیتن  مثال  برای 
دیده بود که در آن واحد عاشق او و شخص 
عدم  تئوری  به  رؤیا  این  از  و  است  دیگری 
او  دیگری  رؤیای  در  یا  بود!  رسیده  علیت 
دنیایی را به خواب دیده بود که در آن زمان 
جایی  دارد،  محور  سه  محور،  یک  جای  به 
متولد  آینده  سه  لحظه،  هر  متعاقب  که 
رؤیا  این  مورد  در  اندیشیدن  با  او  می شود. 
بعدها  که  رسید  متعدد  دنیاهای  تئوری  به 
هاوکینگ  استفان  مثل  فیزیکدانانی  توسط 

رشد پیدا کرد.

تولید خالق
نوابغ از زاویه ای به ایده ها می نگرند که هیچ 
کس دیگری اختیار نمی کند، شما باید وقتی 
با فهرست ایده هایتان تعامل می کنید به آنها 

از زوایای مختلف بنگرید.
جورج دو مسترال، مخترع سوئیسی بود که 
او  کرد.  اختراع  را   Velcro یا  زیپ چسبی 
دنبال راه سریع و بهتری برای اتصال چیزها 
به هم بود. فکر می کنید که چطور این ایده 
زیپ به ذهن او رسید؟ روزی او با سگش به 

از توماس ادیسون تا به حال 3500 دفترچه یاداشت پیدا شده است. شاید بدانید که او سه هزار طرح 
مختلف برای ایجاد سیستم روشنایی داشت که سرانجام با آزمودن انبوهی از آنها به نتیجه رسید.
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که  متوجه  بازگشت  در  رفت،  دامن طبیعت 
شلوارش با میوه های گیاهان جنگلی پوشیده 
دانه های  دقت  با  او  دربازگشت  است،  شده 
چسبیده به شلوارش را بررسی کرد و متوجه 
قالب های ریز دانه ها شد که با گیر کردن به 

بافت پارچه شلوارش به آن چسبیده اند.

چیز  یک  بین  منطقی  ارتباط  توانست  او 
بدون اهمیت و چیزی که می خواست اختراع 

چه  اینکه  کردن  پیدا  اما  کند.  پیدا  کند، 
پیوستن  باعث  دانه  و  پارچه  در  خصوصیتی 
با  باید  او  و  نبود  آسان  می شد  هم  به  آنها 
آزمون و خطا ویژگی مسئول را پیدا می کرد..

را  اختراعش  نام  و   شد  موفق  او  سرانجام 
و  مخمل  از  آمیزه ای  که  گذاشت   Velcro

قالب است.
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از رنجی که خالقان می برند!

مقدمه: الیزابت گیلبرت یک نویسنده مطرح 
پرفروش  بسیار  کتاب  او  است،  آمریکایی 
 Eat, Pray, Love عنوان  با  محبوبی  و 
بازی  با  فیلمی  آن  روی  از  که  است  نوشته 
باردم هم درست شده  جولیا رابرتز و خاویر 

است.
سخنرانی   ،TED همایش  در  نویسنده  این 

بسیار زیبایی در مورد خالقیت و دردسرهای 
این  متن  اینجا  در  که  است  داده  انجام  آن 
این  ویدئوی  بخوانید.  می توانید  را  سخنرانی 

سخنرانی را می توانید در اینجا ببینید.
من یک نویسنده هستم،  کتاب نوشتن شغل 
من است اما فراتر از آن، کتاب نوشتن عشق 
و اشتیاق مادام العمر من بوده است. و تصور 
مسأله  این  در  تغییر  زمانی  هیچ  نمی کنم 

ایجاد شود.
زندگی  در  عجیب  اتفاق  یک  تازگی  به 
شخصی و زندگی شغلی من رخ داده است، 
به طوری که مجبور شده ام دو مرتبه رابطه 

خودم را با کارم بازنگری و تنظیم کنم.
اخیراً  که  است  کتابی  عجیب  اتفاق  آن 
نوشته ام، این کتاب که خاطرات سفرم است، 

دارد،  نام  بورز«  عشق  کن،  عبادت  »بخور، 
به  قبلی ام،  کتاب های  برخالف  که  کتابی 
به  تبدیل  دلیلی در سطح دنیا پخش شد و 
پرفروش  به  و  شد  احساسی  خیلی  موضوع 
ترین کتاب در سطح بین المللی تبدیل شد.
می روم،  که  جا  هر  االن  که  شد  این  نتیجه 
انگار  کنند  می  برخورد  طوری  من  با  مردم 
می گویم.  جدی  هستم!  شده  نفرین  من  که 

نفرین شده، نفرین شده!
که  می گویند  و  می آیند  من  پیش  به  مردم 
دیگر هیچ  که  نیستی  نگران  نیستی؟  نگران 
وقت نمی توانی کاری بهتر از این کتاب انجام 
به  عمرت  آخر  تا  که  نیستی  نگران  بدهی؟ 
وقت  هیچ  دیگر  و  بدهی  ادامه  نویسندگی 
به  دنیا  در  کسی  که  بنویسی  کتابی  نتوانی 

من یک نویسنده هستم،  کتاب نوشتن شغل من است اما فراتر از آن، کتاب نوشتن عشق و اشتیاق 
مادام العمر من بوده است. و تصور نمی کنم هیچ زمانی تغییر در این مسأله ایجاد شود.
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هیچ   – توجه  کمی  حتی  بکند؟  توجه  آن 
وقت – هرگز؟!

هم  بدتری  برخوردهای  که  آنجا  از  البته 
تا  سؤال ها  این  بشود،  من  با  می توانست 
می آید  یادم  می کند.  راحت  را  خیالم  حدی 
من  که  زمانی  پیش،  سال  بیست  از  بیش 
به  کردم  شروع  و  بودم  نوجوان  دختر  یک 
بشوم،  نویسنده  می خواهم  که  بگویم  مردم 
مردم  ترس  بر  مبتنی  واکنش  نوع  همین  با 

مواجه می شدم.
مردم می گفتند نمی ترسی هیچ وقت موفق 

واقع  توجه  مورد  نیستی  نگران  نشوی؟ 

نشوی و سرخورده بشوی و این تو را بکشد؟ 
نمی ترسی که همه عمرت را صرف این هنر 
همه  آخرش  و  نشود  و چیزی حاصل  بکنی 
این رؤیاهای تحقق نیافته را با خودت به گور 
شکست  تلخ  خاکستر  از  پر  دهانت  و  ببری 

باشد؟
Eat, Pray, Love جولیا رابرتز در فیلم

جواب کوتاه به این سوال ها این است که بله! 
بله، من از همه این چیزها نگران هستم. من 
خیلی  از  من  می ترسیده ام.  اینها  از  همیشه 
اصال  مردم  که  می ترسم  هم  دیگر  چیزهای 
از جلبک های  مثال  نمی کنند،  را هم  فکرش 

ترسناک  که  دیگری  چیزهای  و  دریایی 
هستند!

اما در مورد نویسندگی، به نظر شما منطقی 
است که از کسی انتظار داشته باشیم نگران 
فکر  که  بپردازد  شغلی  به  که  باشد  این 
می کند برای انجام آن روی زمین قرار داده 
در  اختصاصا  چیزی  چه  اینکه  و  است  شده 
این مشاغل خالق هست که باعث می شود ما 
به  که  باشیم  آدم هایی  روانی  نگران سالمت 
آنها می پردازند، آن هم در شرایطی که اصال 
نگران آدم های مشغول در کارهای غیرخالق 

نیستیم.
من  و  است  شیمی  مهندس  من  پدر  مثال 
به  که  سالی  این چهل  در  که  نمی آید  یادم 
مرتبه  یک  حتی  دارد،  اشتغال  شغل  این 
کسی از او سؤال کرده باشد که آیا از اینکه 
کسی  نیست؟  نگران  است،  شیمی  مهندس 
مهندسی  احوال  و  »اوضاع   : که  نمی پرسید 

شیمی چطوره ، جان؟«
مهندس های  گروه  باشیم.  منصف  البته 
به  خودشان  برای  قرن ها  طی  در  شیمی 
عنوان الکلی های مبتال به اختالل افسردگی 

ما  خوب  ولی  نکرده اند  در  اسم  دوقطبی 
هم  به  رسمی  و  اسم  همچنین  نویسنده ها، 

زده ایم!
البته فقط ما نویسنده ها هم نیستیم، به نظر 
شاخه های  در  که  افرادی  همه  که  می رسد 
به  می کنند  کار  خالق  حرفه های  مختلف 
هستند.  بی ثبات  روانی  لحاظ  به  شدت 
کافی است شما به تعداد مرگ و میر نگاهی 
تنها در قرن بیست و یکم، تعداد  بیاندازید، 
بی همتایی  و  جوان  ذهن های  از  زیادی 
بوده اند که در جوانی درگذشته اند و بسیاری 
نظر  به  کرده اند،  خودکشی  هم  آنها  از 

می رسد که حتی آنهایی که دقیقا خودکشی 
استعدادهایشان  توسط  نوعی  به  نکرده اند، 

پایمال شده اند.
مثال »نورمن میلر« قبل از مرگش در آخرین 
یک  هر  گفته  است،  داشته  که  مصاحبه ای 
است.  را کشته  اندکی من  از کتاب های من 
این جمله خیلی عجیبی است که کسی در 
از  بگوید، ولی ما حتی  مورد حاصل عمرش 
نمی زنیم، چون  پلک هم  این حرف  شنیدن 
در طی سالیان حرفهایی از این دست را زیاد 
جمعی  دست  طور  به  نوعی  به  و  شنیده ایم 
به نوعی  بی تفاوت شده ایم و پذیرفته ایم که 
ذاتی  به طوری  و مصیبت کشیدن  خالقیت 
با هم عجین هستند و هنر همیشه به رنج و 

درد ختم می شود.
شما  همه  از  امروز  می خواهم  که  سؤالی 
این  با  شما  همه  آیا  که  است  این  بپرسم 
این  با  مشکلی  شما  هستید؟  راحت  مسأله 

مسأله ندارید؟
من به هیچ وجه با این فرض راحت نیستم، 
خیلی  خیلی  فرض،  این  می کنم  فکر 
این  می کنم  فکر  ضمنا  است،  چندش آور 

دلم  من  هست.  هم  خطرناکی  خیلی  فرض 
هم  بعدی  قرن  به  فکر  این  که  نمی خواهد 
است  بهتر  می کنم  فکر  بکند.  پیدا  انتشار 
ارزش  با  و  خالق  ذهن های  کنیم  سعی  ما 

جامعه را تشویق کنیم که زندگی بکنند.
برایم  که  هستم  مطمئن  خودم  مورد  در 
تاریک  مسیر  این  در  پا  که  است  خطرناک 
لحاظ  به  که  شرایطی  در  مخصوصا  بگذارم، 
هستم،  جوان  خیلی  من  دارم،  االن  شغلی 
شاید  یعنی  است،  سالم  چهل  حدود  فقط 
حدود چهار دهه دیگر توان کار داشته باشم 
و خیلی احتمال دارد که هر چیزی که از این 

زمانی رالف والدوامرسون -شاعر و مقاله نویس معروف نیمه قرن نوزدهم – گفته بود: بزرگ بودن مترادف 
است با درست درک نشدن.

Eat, Pray, Love جولیا رابرتز در فیلم
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به بعد بنویسم از نظر دنیا کارهایی باشد که 
آخر  کتاب  غریب  و  عجیب  موفقیت  از  بعد 
من انجام شده است. باید این را واضح بگویم 
بزرگ ترین  که  دارد  احتمال  خیلی  چون 

موفقیتم را پشت سر گذاشته باشم.
اما نمی خواهم که به این مسأله دچار بشوم، 
ترجیح می دهم به انجام  شغلی که دوستش 
دارم ادامه بدهم. سؤالی که پیش می آید این 

است که، چگونه؟
زیاد  کردن های  فکر  از  پس 
روشی  که  رسیده  نظرم  به 
از  کردنم  کار  برای  باید  که 
این  بگیرم  پیش  بعد  به  این 
ساختار  یک  که  باشد  طور 
خودم  برای  روانی  محافظت 
درست بکنم. متوجه هستید؟

که  بکنم  پیدا  راهی  باید 
فاصله امنی بین من نویسنده 
اضطراب های  و  نگرانی ها  و 
همراه  به  کار  این  که  طبیعی 
یک  این  بکنم.  ایجاد  دارد 
طور  همین  من  گذشته  سال 
برای  مدل هایی  دنبال  به  که 
این که چطور این کار را انجام 
گذشته  به  می گشتم،  بدهم 
سعی  و  کردم  نگاه  دور  های 

کردم جوامع دیگری را پیدا کنم و ببینم که 
این  برای  که  بوده اند  گذشته  در  کسانی  آیا 

مسأله، یعنی محافظت و یاری رسانی به افراد 
که  عاطفی  خطرات  با  نوعی  به  که  خالقی 
راه  مواجهند،  هست  خالق  کارهای  در  ذاتا 

حلی داشته باشند؟
رم  و  باستان  یونان  به  تحقیقات  این  در 
باستان رسیدم. در یونان و رم باستان مردم 

انسانی  منشاء  خالقیت  که  داشتند  باور 
که  بود  این  زمان  آن  در  مردم  باور  ندارد. 
خالقیت روحی الهی است که از یک منشاء 
وارد  انسان ها  به  قابل شناسایی  غیر  و  مجزا 
می شود و دلیل این اتفاق هم دور از ذهن و 

نادانسته است.
نفخه های  این  یونانی ها  که  است  معروف 
است  معروف  می نامیدند،  »دیمن«  را  الهی 
باور داشته که او هم یک دیمن  که سقراط 

دارد  که کلمات حکمت آموز را از ماورا بر 
او می خوانند.

ولی  داشته اند  مشابه  باورهای  هم  ها  رومی 
این  می گفتند،  »نابغه«  روح  این  به  آنها 
دیدگاه خیلی عالی است. چون رومی ها فکر 
نمی کردند که نابغه فردی است که اختصاصا 
بلکه فکر می کردند که  باهوش است،  خیلی 
که  است  جادویی  و  الهی  موجودی  نابغه، 

آن  هنری  استودیوی  دیوارهای  و  در  درون 
هنرمندان زندگی می کرده است.

این همان فاصله ای است که من از آن صحبت 
می کنم، این همان سازه روانی است که شما 
را از نتیجه کارتان محافظت می کند. به این 
در  آفات  از  خیلی  از  قدیم  هنرمندان  شکل 
شیفتگی  دچار خود  اینکه  مثال  بودند،  امان 
شدید بشوند، چون اگر اثر خیلی درخشانی 
خلق می کردند، همه اش به حساب خودشان 
همه  چون  نمی شد،  نوشته 
نابغه  آن  که  می دانستند 
کرده  کمک  آنها  به  المکان 
از  بد  کارشان  هم  اگر  است. 
چیز  همه  می آمد،  در  آب 
همه  چون  نبود،  آنها  تقصیر 
شما  نابغه  که  می دانستند 
تنبل و بی خاصیت بوده است!

مردم  مغرب زمین  در  سال ها 
خالقیت  به  شکل  این  به 
از  بعد  اما  می کردند.  نگاه 
عوض  چیز  همه  رنسانس، 
همه  جای  به  دیگر  و  شد 
خدایان و راز و رمزهای عالم، 
مرکز  در  که  بود  انسان  این 
جایی  و  شد  گذاشته  عالم 
که  افسانه ای  موجودات  برای 
این  نماند.  باقی  بگوید  دیکته  آنها  به  خدا 
شروع  مردم  بود،  منطقی  انسان گرایی  آغاز 

به قبول این مسأله کردند که خالقیت کامال 
از وجود شخص ناشی می شود. برای اولین 
که شما  است  مقطع  این  در   ، تاریخ  در  بار 
بگویند  هنرمند  یک  به  مردم  که  می شنوید 
او یک  اینکه بگویند  نابغه است به جای  که 

نابغه دارد.

 در یونان و رم باستان مردم باور داشتند که خالقیت منشاء انسانی ندارد. باور مردم در آن زمان این بود 
که خالقیت روحی الهی است
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باید به شما بگویم که به نظر من این اشتباه 
بسیار بزرگی بود. به نظر من اینکه ما به یک 
انسان اجازه بدهیم که فکر کند که ظرف و 
ابدی  و  ازلی  رازهای  مجرا و منشأ و عصاره 
وارد آمدن فشار  باعث  الهی است،  نشناخته 
انسان  روان  برای  زیادی  بسیار  مسئولیت  و 
می شود. مثل این است که از کسی بخواهیم 
که خورشید را ببلعد. این کار کامال روح افراد 
باعث حجم  پاره می کند و  پاره  را مچاله و 
باالیی از انتظارات در مورد توانایی های افراد 

می شود.
در  که  است  فشاری  این  کنم  می  فکر  من 

کشته  را  ما  هنرمندان  گذشته  سال  پانصد 
این  باشد، سؤال  نظر درست  این  اگر  است، 
ما  آیا  کنیم؟  چکار  حاال  که  بود  خواهد 
شاید  مثال  بکنیم؟  دیگری  کار  می توانیم 
برگردیم،  هنر  از  قدیمی  درک  به  بتوانیم 
همان ارتباط هنرمندان و واقعیت خلق رمز 

آلود!
شاید نه، شاید ما نتوانیم پانصد سال سابقه 
پاک  حرف ها  این  با  را  بشر  منطقی  تفکر 
کنیم و احتماال افرادی در بین شما هستند 
که خدشه های علمی کامال معتبری در مورد 
که  پری هایی  وجود  مورد  در  من  ادعای 
را  مردم  های  پروژه  و  می دوند  افراد  دنبال 
و  کنند!  وارد  کنند  می  تقویت  جادو  آب  با 
من احتماال نمی توانم همه شما را به دنبال 

خودم در این راه بکشم.
ولی سؤالی که من می خواهم با شما مطرح 
ما  چرا  نه؟«،  که  »چرا  که  است  این  بکنم 
در این مورد به این شکل فکر نکنیم، چون 
این حرف ها به اندازه هر توضیح دیگر درباره 
قانع کننده  خالقیت   دیوانه کننده  ماهیت 

هستند.

طبیعی  فرایند  همیشه  خالقیت،  فرایند 
منطقی  رفتاری  همیشه  فرایند  این  نیستد، 
فرا طبیعی  کامال  وقت ها  بعضی  بلکه  نیست، 
تجربه کامال  این  اخیرا  نظر می رسد، من  به 
خارق العاده برایم پیش آمد که با یک شاعر 
مالقات  ستون«  »روت  نام  به  آمریکایی 
است  زندگی اش  نود  دهه  در  االن  او  کنم، 
من  برای  او  است.  بوده  شاعر  عمر  تمام  و 
در  وقتی  که  می کرد  تعریف  خاطراتش  از 
روی  می شده،  بزرگ  ویرجینیا  روستاهای 
می  او  می کرد،  کار  کشاورزی  زمین های 
است  می شنیده  و  می کرده  حس  که  گفت 

که یک شعر دارد از دور دست به سمت او 

می آید و می گفت که او شعر را به شکل یک 
قطار طوفانی هوا درک می کرده که شتابان 

به سمت او می آمده است.
دارد  شعر  یک  کرده  می  او حس  که  وقتی 
پایش  زیر  لرزیدن  به  شروع  زمین  می آید، 
تنها  او می دانسته است که  می کرده است، 
یک کار باید بکند و آن اینکه به قول خودش 

به  و شروع  بدود  خانه  به سمت  قوا  تمام  با 
تعقیبش  سرعت  با  شعر  و  می کرده  دویدن 
می کرده است و او باید هر چه زودتر خودش 
تا  است  می رسانده  کاغذ  و  قلم  یک  به  را 
بتواند  می رسید،  او  به  طوفان  آن  که  وقتی 
آن را دریافت کند و روی کاغذ ثبتش کند.

اندازه  به  که  آمده  می  پیش  وقتها  بعضی 
کافی سریع نمی دویده است و از شعر عقب 
و  نمی رسیده  خانه  به  موقع  به  و  می افتاده 
شعر از او جلو می افتاده و رد می شده است 
ادامه می  به مسیر خودش  و شعر همچنان 
داده و در افق محو می شد و به قول خودش 

شعر می رفته تا یک شاعر دیگر را پیدا کند 
پیش  که  گفت  می  او  هم  وقت ها  بعضی  و 
و  او جلو می زده  از  تقریبا  می آمده که شعر 
او هنگامی که به خانه می رسیده و به دنبال 
قلم و کاغذ می گشته است  شعر در جلوی 
دست  به  قلم  او  که  همین  و  است  بوده  او 
می گرفته شعر در حال گذر از او بوده است، 
دست دیگرش را دراز می کرده و شعر را می 
گرفته است. می گفت دم شعر را می گرفتم 
و آن را می کشیدم عقب به درون بدن خودم 
و در همین حال با دست دیگرم روی کاغذ 
ثبتش می کردم و در این مواقع می توانستم 
همه شعر را بنویسم ولی شعر از آخر به اول 

نوشته می شد!
این  با خودم گفتم  این را شنیدم  وقتی من 
فرآیند  عین  دقیقا  این  است،  عجیب  خیلی 
من  شبیه  اصال  این  نه!  است!  من  خالقیت 
نیست. من مجرای اتصال به آسمان نیستم، 
می دانید من مثل یک قاطر هستم، من باید 
هر روز سر ساعت از خواب بیدار بشوم و کار 
بروم.  قدم جلو  به  قدم  و  بریزم  و عرق  کنم 
با همه قاطر بودنم، گاهی به  ولی حتی من 

وقتی که او حس می کرده یک شعر دارد می آید، زمین شروع به لرزیدن زیر پایش می کرده است، او 
می دانسته است که تنها یک کار باید بکند و آن اینکه به قول خودش با تمام قوا به سمت خانه بدود
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آن چیز برخورده ام و فکر می کنم خیلی از 
حتی  می دانید  باشید.  برخورده  هم  ها  شما 
از  ایده هایی  که  آمده  پیش  برایم  هم  من 
منبعی به ذهنم رسیده است که برای منبع 

آن برایم قابل شناسایی نبوده است.
این منبع چیست؟ ما چطور باید با آن منبع 

هم  دیوانه  حال  عین  در  ولی  باشیم  مرتبط 
از  را  ما  حقیقت  در  کار  این  شاید  نشویم؟ 

دیوانگی حفظ کند.
دنیای  در  که  نمونه ای  بهترین  من  برای 
معاصر دارم، »تام ویتس« موسیقیدان است، 
که چندین سال پیش با او مصاحبه ای برای 
انجام دادم،  ما داشتیم در مورد  یک مجله 

این موضوع صحبت می کردیم: تام در سراسر 
عمرش نمادی از هنرمند زجر کشیده معاصر 
بوده است و همیشه در حال درگیری برای 
کنترل و مدیریت سائق های خالق در درون 
رفتن  باال  با  کم  کم  اما  است،  بوده  خودش 

سنش آرام تر شد.
بزرگراهی  در  که  روز  یک  گفت  من  به  او 
در لوس آنجلس به سرعت در حال رانندگی 
که  رسید  گوشش  به  صدایی  ناگهان  بود، 
برای همیشه این مساله را در نظرش تغییر 
قطعه  یک   : جز  نبود  آن صدا چیزی  و  داد 

کوچک از یک ملودی.
الهام ها روشن و اغواگر هستند، تام به شدت 
هیچ  ولی  شد،  زیبا  ملودی  این  دوستدار 

کاغذی  نه  نداشت،  ثبتش  برای  وسیله ای 
داشت، نه ضبط صوتی ؛ در نتیجه مضطرب 
ملودی  این  که  کرد  فکر  و  شد  دستپاچه  و 
را از دست خواهد داد و دیگر به یاد نخواهد 
ملودی  این  حسرت  در  عمر  آخر  تا  و  آورد 

خواهم بود.
او فکر کرد که به اندازه کافی توانمند نیست 
ناگهان  ولی  بیاورد،  به خاطر  که آن ملودی 
فرآیند ذهنی  این  و وحشت،  ترس  به جای 
را متوقف کرد و یک کار کامال  افکار  این  و 
جدید کرد. تام به باال، به آسمان نگاه کرد و 
گفت ببخشید تو متوجه نیستی که من دارم 
االن می  تو من  نظر  به  کنم؟!  رانندگی می 
توانم یک آهنگ را بنویسم؟ اگر می خواهی 
مناسب  وقت  یک  باشی  داشته  وجود  واقعا 
تر بیا سراغم، یک وقت که من بتوانم به تو 
رسیدگی کنم. در غیر این صورت امروز برو 
یک نفر دیگر را آزار بده. برو لئونارد کوهن 

را اذیت بکن!
عوض  کال  تام  کاری  فرآیند  روز  آن  از  و 

می شود. البته حاصل کارهایش تغییری نمی 
ولی  می ماند!  باقی  سیاه  قدر  همان  و  کند 
شدیدی  اضطراب  و  می شود  عوض  فرآیند 
برطرف  بود،  کرده  احاطه  را  او  همیشه  که 
می شود. این فشار وقتی برطرف شد که آن 
جن یا آن نابغه ای که درونش بوده را بیرون 
آورد  و آزادش کرد که برود به همان جایی 
نیازی نیست که  باشد و فهمید که  باید  که 
این چیز آزار دهنده در درون او باشد، بلکه 
مکالمه  و  همکاری  یک  شکل  به  می تواند 
و  تام  بین  طبیعی،  غیر  و  غریب  و  عجیب 
این موجود خارجی باشد، که کامال خود تام 

نیست.
من این داستان را که شنیدم کمی در روش 

ایده  این  و  شد  ایجاد  تغییر  هم  خودم  کار 
حداقل یک بار من را نجات داد.  من اواسط 
نوشتن »بخور، عبادت کن، عشق بورز« بودم 
درون یکی از آن چاله های بیچارگی  افتاده 
کار  موضوعی  روی  وقتی  ما  همه  که  بودم 
به  رود،  نمی  پیش  خوبی  به  که  کنیم  می 
آن گرفتار می شویم. با خودم فکر می کردم 
بدترین  بلکه  شود،  می  بدی  کتاب  فقط  نه 
نوشته  کسی  حاال  تا  که  شود  می  کتابی 
است! و به این فکر افتاده بودم که کال این 
پروژه را متوقف کنم  ولی یک مرتبه به یاد 
تام افتادم و اینکه با هوا صحبت کرده بود و 
گفتم که من هم این را امتحان کنم و سرم 
یک  به  و  کردم  بلند  نوشته هام  روی  از  را 

گوشه خالی اتاق رو کردم و بلند گفتم:
و  من  بده. هم  گوش   – چیز   – تو   – »هی 
خیلی  کتاب  این  اگر  که  دانیم  می  تو  هم 
نیست  من  تقصیر  فقط  این  نشود،  عالی 
درسته؟ چون تو می بینی که من همه توانم 
چیز  هیچ  من  می کنم.  صرف  اینجا  دارم  را 

که  خواهی  می  تو  اگر  پس  ندارم.  بیشتری 
کارت  سر  باید  بیاد  در  آب  از  بهتری  کتاب 
حاضر بشوی و سهم خودت را انجام بدهی.
اما اگر تو اینکار را نمی کنی – به جهنم – 
همچنان  من  روم  نمی  رو  از  من  ولی  نکن! 
به نوشتن ادامه می دهم چون این شغل من 
حاضر  سرکارم  امروز  من  که  بدان  و  است 

شدم  و سهم خودم را انجام می دهم.«
شمالی،  آفریقای  صحراهای  در  پیش  قرنها 
رقص  برای  شبها  که  داشتند  عادت  مردم 
و  بشوند  جمع  هم  دور  مقدس  موسیقی  و 
رقص ها  این  سحر،   تا  متمادی،  ساعت های 
ادامه داشت و همیشه این رقص ها عالی  اند 
چون این رقاص ها حرفه ای بودن و کارشان 

 من همه توانم را دارم اینجا صرف می کنم. من هیچ چیز بیشتری ندارم. پس اگر تو می خواهی که کتاب 
بهتری از آب در بیاد باید سر کارت حاضر بشوی و سهم خودت را انجام بدهی
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را خوب انجام می دادند. ولی هر از چندی، 
یکی  و  داد  می  رخ  اتفاقی  ندرت  به  خیلی 
و  می شد  مادی  فرا  واقعا  هنرمندها  این  از 
چه  من  می فهمید  شما  که  دانم  می  من 
شما  هستم  مطمئن  چون  گویم،  می  دارم 
تا حاال یک موقعی توی زندگی تان یک  هم 
که  انگار  دیده اید.  طوری  این  هنری  اجرای 
زمان متوقف شده باشد  و آن رقاص پا درون 
که  این  بدون  و  باشد  گذاشته  درگاهی  یک 
شخصاً کاری متفاوت از هزار شب قبل انجام 

پا  رقاص  و  شده  متوقف  زمان  بدهد،انگار 
اینکه  بدون  باشد،  گذاشته  درگاهی  درون 
شخصا کاری متفاوت از هزار شب قبل انجام 
دهد، همه چیز با هم جفت و جور می شد 
زمینی  انسان  دیگر  او  اینکه  مثل  یکباره  و 
نبود، انگار از درون متعالی شده  و از زمین 
تابیده  او  به  که  الهی  نور  با  و  گرفته  فاصله 

نورانی شده بود.
هر موقع چنین چیزی رخ می داد، مردم آن 
زمان این مساله را می شناختند و هر موقع 
می  درک  را  آن  داد،  می  رخ  چیزی  چنین 
کردند و  برای این پدیده اسم داشتند، مردم 
آواز خواندن:  و  شروع می کردند دست زدن 
اهلل، اهلل، اهلل، خدا، خدا، خدا، این خدا است. 

می بیند؟
حمله  اسپانیا  جنوب  به  مورها  که  وقتی 
به  خودشان  با  را  رسوم  و  رسم  این  کردند 
آنجا آوردند و تلفظ درطی قرنها از اهلل، اهلل، 
هولی،  به  شد  تبدیل  و  شد  عوض  اهلل  اهلل، 
هولی، هولی که شما هنوز در مراسم گاوبازی 

و رقص های فالمنکو می شنوید.
در اسپانیا هر موقع که رقاص کاری ناممکن 
و جادویی انجام می دهد، اهلل، هولی، هولی، 
این  توصیف،  قابل  غیر  براوو،  نظیر،  بی  اهلل، 

خیلی  این  خوب  خدا،  از  جلوه  یک  است، 
خوب است. چون ما به این نیاز داریم.

اما مشکل فردا صبح برای آن رقاص، وقتی 
می کند  بروز  شود،  می  بیدار  خواب  از  که 
یازده  ساعت  صبح  شنبه  سه  که  می بیند  و 
و  نیست  خدا  از  ای  جلوه  او  دیگر  و  است 
فقط یک انسان میرای رو به پیری است که 
تازه زانو درد هم دارد و شاید دیگر هیچ وقت 
دیگر  شاید  و  نکند  پیدا  دست  مقام  آن  به 
را  خدا  نام  چرخد  می  او  وقتی  کس  هیچ 

به آواز نخواند. حاال باید بقیه عمرش را چه 
بکند؟ این سخت است.  این از دردناک ترین 
چیزهایی است که باید در یک زندگی خالق 

با آن کنار آمد.

ولی شاید راهی برای گریز از این همه درد 
از  وقت  هیچ  اگر  باشد،  داشته  وجود  رنج  و 
اول باور شما این نباشد که منشا جنبه های 
 ، خارق العاده زندگی شما خود شما هستید 
بلکه باور شما این باشد که اینها از یک منبع 
می شود  داده  قرض  شما  به  تصور  قابل  غیر 
و فقط مدت کوتاهی از زندگی تان واجد این 
خصوصیات هستید و بعد این خصوصیات به 
این  به  ما  اگر  شد،  خواهد  داده  بعدی  نفر 
عوض  چیز  همه  کنیم  نگاه  قضیه  به  شکل 

خواهد شد.

این سبک جدید برخورد من با مساله است 
، در چند ماه گذشته، در این مدتی که دارم 
به  که  می کنم  کار  جدید  کتاب  یک  روی 
زودی قرار است منتشر بشود، من اینطور به 

قضایا نگاه کرده ام.
ترسناکی  و  به طور خطرناک  که  کتاب  این 
است  قرار  هستند،  انتشارش  منتظر  مردم 
باشد  قبلی ام  و غریب  موفقیت عجیب  ادامه 
فشار  تحت  که  هایی  وقت  مجبورم  من  و 

روانی هستم، مدام به خودم تذکر بدهم که 
نترس، جا نزن، تو کار خودت را بکن. مدام 
سر کارت و برای انجام سهم خودت هر چه 
که هست حاضر شو. اگر کار تو این است که 

برقصی، خوب، برقص.
الهی که به تو اختصاص داده  نابغه  اگر اون 
برای  بگیرد که جلوه ای، فقط  شده، تصمیم 
کند،  بروز  تو  زحمات  مجرای  از  لحظه ای، 

پس هولی!
و اگر هم نه، تو سهم خودت را به هر حال 

انجام بده و باز هم هولی به تو!
باید  ما  فکر می کنم  و  دارم  باور  این  به  من 

این را آموزش بدهیم.
به هر حال هولی به شما! فقط به خاطر این 
کار  سر  برای  که  مداومتی  و  انسانی  عشق 

حاضر شدن دارید.«
نگاه  خالقیت  به  دیگر  زاویه ای  از  بار  این   
کردیم، با خواندن سخنرانی الیزابت گیلبرت 
و  ایده  یک  زایش  چقدر  که  شدیم  متوجه 
یک خالقیت می تواند دشوار و در عین حال 

باشکوه باشد.
این نویسنده در این سخنرانی، روش تکنیک 
برای کم کردن تنش درونی اش  روانی خود 
حین خلق آثارش را با ما به اشتراک گذاشت.

وقتی که مورها به جنوب اسپانیا حمله کردند این رسم و رسوم را با خودشان به آنجا آوردند و تلفظ درطی 
قرنها از اهلل، اهلل، اهلل، اهلل عوض شد و تبدیل شد به هولی، هولی
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سرخوشی و شکوه نوآوری و لحظه َوجد

شیکاگو  دانشگاه  روانپزشکی  استاد  مقدمه: 
 -M i h a l y C s i k s z e n t m i h a l y i -
تحقیقات زیاد و دامنه داری در مورد خالقیت 
بسیار  سخنرانی  یک  او  است.  داده  انجام 
  TED همایش  در  مورد  این  در  شاخص 
انجام داده است که در اینجا می توانید متن 

این سخنرانی را ببینید:
اروپا بزرگ شدم، جنگ جهانی دّوم  من در 
مرا، در بین سنیِن هفت تا ده سالگی، گرفتار 

خود کرد.
علیرغم شرایط جنگی، در آن مدت دریافتم 
که  را  بزرگساالنی  از  معدودی  تعداد  که 
جنگ  که  را  فجایعی  می توانند  می شناختم 
به زندگی شان وارد کرده بود، تحمل کنند و 
با وجود اینکه جنگ، ُشغلشان، خانه هایشان 
همچنان  بود،  کرده  نابود  را  امنیتشان  و 

و  پُرمحتوا  عادی،  زندگی  یک  می توانستند 
سرشار از رضایت و خوشی را پی بگیرند.

به همین خاطر، تمایل پیدا کردم که بدانم، 
چه چیزی به زندگی ارزش زیستن را می دهد 
نوجوانی،  و  زمان کودکی  در  کردم،  و سعی 
فلسفه مطالعه کنم و خودم را مشغول هنر و 
دین و چیزهای دیگری کنم تا بتوانم جواب 
طوِر  به  باالخره،  تا  کنم  پیدا  را  سؤال  آن 

تصادفی، با روانشناسی برخورد کردم.
بودم،  اِسکی در سوئیس  پیسِت  من در یک 
بگذرانم.  بتوانم خوش  تا  نداشتم  پولی  هیچ 
را  رفتن  سینما  پوِل  و  بود  شده  آب  برف 
قرار  که  خواندم  روزنامه ای  در  ولی  نداشتم، 
مرکز  در  به وسیلة شخصی  کنفرانسی  است 
در  بود  قرار  شود،  برگزار  بودم  دیده  زوریخ 

مورد بشقاب پرنده ها صحبت شود!

بروم،  نمی توانم سینما  به خودم گفتم چون 
اقاًل می روم به رایگان راجع به بشقاب پرنده ها 
چیزی بشنوم. مردی که سخنگوی کنفرانس 
به  بود و  بود، خیلی شخِص جالبی  آن شب 
سبز  کوچولوهای  آدم  به  راجع  آنکه  جای 
صحبت کند، در مورد این صحبت کرد که، 
چگونه رواِن اروپاییان به وسیله جنگ ضربه 
آسیب دیده شان،  ذهن  حاال  و  بود  خورده 

خود بشقاب پرنده ها را به آسمان می تاباند.
چگونه  که،  کرد  صحبت  این  مورد  در  او 
قصِد  به  هند  باستانِی  دیِن  مانداالهای 
مرج  و  هرج  از  بعد  ترتیب،  و  نظم  بازیافتِن 

جنگ، در آسمانها نمایان می شدند.
این مطلب برای من بسیار جالب به نظر آمد. 
بعد از آن سخنرانی، شروع کردم به خواندن 
بود،  یونگ«  »کارل  شخص  آن  کتابهایش. 
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ناشناخته  برایم  آثارش  و  اسم  که  کسی 
مشهور  بسیار  روانشناس  یونگ  )کارل  بود. 

سوئیسی است(
روانشناسی  تا  آمدم  کشور  این  به  آنگاه، 
برای  جستجو  به  کردم  وبنا  کنم  تحصیل 

پیدا کردن جوهره های شادی.
به  تا   ۱۹۵۶ سال  از  که  مردمی  درصِد   ۳0
می گویند  شده اند  بررسی  آمریکا  در  حال 
این  است.  خوش  و  شاد  بسیار  زندگی شان 
آمار تا به حال هیج تغییری نکرده است، در 
گرفتن  نظر  در  با  درآمِد شخصی،  که  حالی 
و  دو  از  بیش  دهه،  چند  این  در  تورم  نرخ 
حتی تقریباً سه برابر شده است، ولی میزان 

احساس خوشبختی، ثابت مانده است.
سطح  باالی  درآمد  اگر  دیگر،  عبارت  به 
فالکت باشد، با افزایش بیشتر درآمد، میزان 
نخواهد  باالتر  مردم  توسط  شادی  احساس 

رفت.
اساسی که  و  نقطه معین  از یک  بعد  یعنی، 
کم و بیش مطابقت با چند هزار دالر باالِی 
افزایِش  یعنی  دارد،  فالکت  سطِح  حداقل 
منابِع مادی لزوما خوشی و شادی را افزایش 

نمی دهند.
کجای  در  ما  بفهمم  که  کردم  سعی  پس 
معمولی مان،  تجربیات  و  روزمره  زندگی 
خوشی و شادی را واقعاً حس می کنیم و برای 
آغاز، حدوِد چهل ساِل پیش، شروع کردم به 
بررسی آدم های خالق از جمله هنرمندان و 
باعث شده  بفهمم چه چیزی  تا  دانشمندان 
کنند  کارهایی  وقف  را  زندگی شان  آنها  که 
که انتظار نمی رفت شهرت یا ثروت برایشان 

بود  باارزش  آنقدر  ولی  باشد،  داشته  پی  در 
که زندگی شان را معنادار کرده بود.

ازبرجسته ترین  یکی  اشخاص،  این  از  یکی 

بود،   ۷0 دهه  در  آمریکایی  آهنگ سازاِن 
مصاحبه ای که با او انجام دادم، چهل صفحه 
بود که در آن حس و حالش را در زمان هایی 
که روند ساخت موسیقی برایش خوب پیش 
این  در  او  حس  بود.  داده  شرح  را  می رفت 
به  به  تعبیر  آن  از  که  بود  چیزی  زمان ها، 

حالت »به َوجد« آمدن می کرد.
َوجد، در زبان یونانی به سادگی، معنِی »در 
کنار چیزی قرار داشتن« را می دهد. اما بعد 
حالِت  یک  برای  اصطالحی  به  شد  تبدیل 
می کند  احساس  شخص  آن،  در  که  روانی 
کارهای عادی روزمره اش را انجام نمی دهد. 
پس َوجد، اساساً، قدم برداشتن به سوِی یک 

هستِی جایگزین است.
وقتی  کنید،  توجه  اگر  است،  جالب  خیلی 
که ما در مورد تمدن هایی که آنها را سرآمد 
میکنیم،  فکر  می انگاریم،  بشریت  موفقیِت 
 ، باشد  یا مصر  خواه چین، یونان، هند، مایا 
مورد  در  که  را  تمام چیزهایی  که  می بینیم 
نه  آنهاست،  َوجد  دراصل  می دانیم،  آنها 

زندگی روزمره آنها.
ما از پَرستشگاه هایی که آنها بنا کردند، خبر 
کردن  تجربه  برای  مردم  که  مکانی  داریم، 

از  ما  می آمدند.  آنجا  به  متمایز  واقعیتی 
تئاترها خبر داریم که  سیرک ها، میدان ها و 

مکان هایی اند که مردم به آنجاها می رفتند تا 
زندگی را در فرم متمرکز و منظم اش تجربه 

کنند.
همچنین  به  رفتن  به  »احتیاج«  مردم  این 
جاهایی را نداشتند، این مکان ها درست مثل 
یک  شبیه  که   TED همایش  سالن  همین 
بودند  مکانی هایی  است،  یونانی  آمفی تئاتِر 

برای َوجد.
ولی در مورد آهنگ سازی که برایتان گفتم، 

وجد بدون نیاز به رفتن به جایی، به سادگی 
وجد،  به  رسیدن  برای  او  می آمد،  دست  به 
رویش  بر  که  دارد  نیاز  کاغذ  تکه  یک  تنها 
کار،  این  حین  در  و  بنویسد  را  نقطه هایی 
با  پیشتر  که  می کند  تصّور  را  صداهایی  او 

ترکیِب خاص، وجود نداشتند.
خلق  آغازین  نقطه  آن  به  که  هنگامی  او 
می رسد،  نو  هستی  و  واقعیت  یک  کردن 
واقعیت  آن  وارد  و  می رسد  وجد  لحظه  به 
است  قوی  چنان  تجربه  این  می شود.  دیگر 
که حس می کند که خودش وجود ندارد که 

شبیه یک حس رمانتیک اغراق شده است.
از  بیش  پردازِش  به  قابل  ما  سیستم عصبی 
برای  نیست.  ثانیه  در  اطالعاتی  قطعه   ۱۱0
شنیدن و فهمیدن سخنان من، شما احتیاج 

دارید.  ثانیه  در  داده  قطعه   ۶0 پردازش  به 
به  نمی توانید  شما  که  است  دلیل  این  به 
و  بدهید  گوش  همزمان  صورت  به  نفر،  دو 

او هنگامی که به آن نقطه آغازین خلق کردن یک واقعیت و هستی نو می رسد، به لحظه وجد می رسد
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حرف هایشان را بفهمید.
جریاِن  چنین  غرِق  کاماًل  کسی  وقتی 
پیچیده ای، برای آفرینش چیزی نو می شوید، 
هست،  موسیقی دان  این  که  همانطوری 
برایش توجه کافی باقی نمی ماند تا حواسش 
خانگی اش  مشکالِت  یا  بدنی  احساسات  به 
باشد. او حتی قادر نیست که ببیند خسته یا 
گرسنه است. بَدنش ناپدید می شود، هویتش 
به  او  زیرا  می شود،  ناپدید  آگاهش  حِس  از 
اندازه کافی حواس ندارد تا بتواند کاری که 
توجِه بسیار الزم دارد را خوب انجام دهد و 
همزمان احساِس زیستن را داشته باشد. پس 
به این ترتیب، هستی موقتاً موقوف می شود.

جریاِن خودکار و خودانگیزی که موسیقی دان 
اشخاصی  برای  فقط  می تواند  می دهد  شرح 

تربیت  عالی  بسیار  قدر  به  که  بیافتد  اتفاق 
یافته و تِکنیکی را توسعه داده اند.

خالقیت  مورد  در  که  تحقیقاتی  مطابق 
که  است  شده  مشخص  است،  شده  انجام 
فنی  علِم  سابقه  سال   ۱0 کم  دست  بدوِن 
یا  ریاضیات  خواه  خصوص،  به  رشته ای  در 
موسیقی باشد، کمتر پیش می آید که کسی 
بتواند چیزی واقعا نو را ایجاد کند یا بتواند 
چیزی را به صورتی تغییر دهد که از وضعیِت 

قبلی اش بهتر باشد.
و  خالقیت  لحظات  حالت  بسیاری  اشخاِص 
خودانگیز«  »جریان  عنواِن  به  را  آفرینش 
شرح می دهند، من این نوع تجربه را »تجربه 

جاری یا فِلو« نام داده ام.
فعالیت  مختلف  زمینه های  در  که  افرادی 
می کنند، این تجربه را به صورت های مختلف 
شرح می دهند، برای مثال یکی از شاگردان 
و  نویسندگان  بهترین  از  یکی  با  که  من 
در  بود،   کرده  مصاحبه  آمریکایی  شاعراِن 

آن  در  که  جاری  لحظات  همین  او  سخنان 
بدون تالش و به صورت خودانگیز، شعرهای 
جاری می شدند را پیدا کرده بود، این شاعر، 
دری  به صورت  را  لحظات وجدش  احساس 
که به سوی آسمان شناور می شود، توصیف 
و  حس  به  شبیه  بسیار  شرح،  این  می کند. 
کار  زمان  اینشتین  اَلِبرت  که  است  حالی 

روی فرضیه نسبیت، داشته است.
را اشخاص دیگر هم در  دقیقا همین حالت 
لحظات وجود یا فلوی خود دارند، مثال یکی 
از شاگردان من در گفتگویی که با ورزشکار 
َجکسون  سوزان  نام  به  استرالیایی  برجسته 
است،   المپیک  در  مطرح  ژیمناست  یک  که 
را  خود  هنر  که  زمانی  در  وی  شود  متوجه 
و  حس  همین  می کند،  ممزوج  موسیقی  با 

حال را دارد.
در آخرین کتابم که عنوانش »تجارِت خوب« 
رؤسای  از  دسته  آن  که  داده ام  شرح  است، 
موفق که به وسیله همتاهای خود به عنوان 
مسئولیت  و  گرا  اخالق  موفق،  اشخاصی 
می شوند،  توصیف  اجتماعی،  لحاِظ  از  مداِر 
را  دیگران  که  چیزی  معنای  به  را  موفقیت 
کمک می کند و درحین حال خود شخص 

را خشنود می سازد، تعریف کرده اند.
و  موفق  رؤسای  این  تمامی  که  همانطور 
با  ُشغِل  یک  شما  اگر  می گویند،  مسئول 
معنی و موفق را می خواهید، نمی توانید برای 

موفقیت فقط یکی از اینها را داشته باشید.
اَنیتا ُردیک، یکی از همین این رؤسا است که 
 Body با او مصاحبه کرده ام، او بنیان گذاِر
است،  زیبایی  است که یک مؤسسه   Shop
حساب  به  زیبایی  و  آرایش  فن  پادشاه  او 

می آید.
وجود  ایبوکا«  »ماسارو  از  جالبی  قول  نَقل 

پول، شرکت  بدون  زمانی  دارد، شخصی که 
هیچ  آنها  زمان  آن  در  نهاد،  پایه  را  سونی 

انگاره  یک  اما  نداشتند،  خاصی  محصول 
را  مکانی  که  بود  این  انگاره  آن  و  داشتند 
بسازند که در آنجا، مهندسین لذِت نوآوری 
فناوری را حس کنند و از مأموریت خود برای 
باشند و برای خوشی جانشان،  اجتماع آگاه 
کار کنند. ایبوکا از اشتیاق وعالقة شدیدش 
است که به وسیله انجام دادن بهترین کار و 
داشتن »فِلو« در حین کار، به وجود می آید، 

می گوید.
در  عالی  مثاِل  به همچنین  نیستم  قادر  من 
مورد وارد شدِن »فِلو« به مکان کار، چیزی 

اضافه کنم.
چگونه بدانیم که در نقظه »فلو« هستیم؟

۷ معیار برای فلو وجود دارد:
در  که  کاری  با  کامل  مشغولیت  تمرکز،   -۱

حال انجامش هستیم.
از  بودن  خارج  حس  سرخوشی،  حس   -۲

واقعیت روزانه
باید  که  کاری  دانستن  درونی:  شفافیت   -۳

اشخاِص بسیاری حالت لحظات خالقیت و آفرینش را به عنواِن »جریان خودانگیز« شرح می دهند، من این 
نوع تجربه را »تجربه جاری یا فِلو« نام داده ام
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انجامش دهیم و چگونگی انجام آن
۴- دانستن آنکه کاری که در حال انجامش 
هستیم قابل انجام است و اینکه مهارت های 

شما برای انجام آن کافی است.
۵- حس آرامش و نبود نگرانی، حس رشد، 

فارغ از محدودیت ها
۶- حس بی زمانی، ساعت ها به مانند دقایق 

گذر کنند.
را  فلو  انگیزش درونی، همان چیزی که   -۷
ایجاد می کند، پاداش های خود را هم به شما 

می دهد.
ما با همکارانمان در سراسِر دنیا، حدودا بیش 
از ۸000 مصاحبه با مردم انجام داده ایم، از 
راهبه های  تا  گرفته  دومینیکن  راهب های 
نابینا، کوهنورداِن هیمالیا، چوپانهای ناواجو، 
و  فرهنگ ها  علیرغم  کارشان  از  همگی  که 

آموزش های متفاوت، بسیار لذت می برند.
یک نقطه تمرکز وجود دارد، که وقتی قوت 
فلو  و  َوجد  احساساِت  باعِث  میکند،  پیدا 
از  که  دانست  خواهید  دقیقا  شما  می شود، 
می  را  کاری  چه  بعد  لحظه  به  لحظه  یک 
بازخورد  بالفاصله،  و  دهید  انجام  خواهید 
که  دانست  خواهید  کرد.  خواهید  دریافت 
شدنی  دهید  انجام  می خواهید  که  را  کاری 
زمان  حس  باشد،  مشکل  اگر  حتی  است، 
و  فراموش می کنید  را  ناپدید می شود، خود 

کامل تر  و  وسیع تر  از چیزی  پاره ای  را  خود 
این شرایط  حس خواهید کرد و موقعی که 
حاضر باشند، کاری را که انجام می دهید، به 

خاطر خودش، با ارزش خواهد بود.
ما حتی می توانیم این حس را اندازه بگیریم! 
پِیِجرهاِی  اشخاص،  به  ما  تحقیقاتمان،  در 
بار   ۱0 روزی  که  می دهیم  الکترونیکی 
افراد  زدند،  زنگ  که  هروقت  می زنند،  زنگ 
کاری  چه  انجام  حال  در  که  می گویند 
به  و  دارند، کجا هستند  هستند، چه حسی 
را  چیزی  دو  می اندیشند.  دارند  چیزی  چه 
که  دشواری  مقداِر  میگیریم،  اندازه  ما  که 
است  تجربه می کنند  لحظه  آن  در  اشخاص 
حس  آنها  که  مهارت هایی  مقداِر  عالوه  به 

می کنند در آن لحظه دارند.
پس برای هر فرد ما می توانیم یک میانگین 
و  است  نمودار  مرکِز  در  که  کنیم،  معین 
میزاِن میانگین سختی و مهارت خواهد بود 

که با افراد دیگر فرق خواهد داشت.
هر شخص یک نوع نقطه معینی دارد که در 
وسط قرار خواهد داشت، وقتی که ما بدانیم 
که آن نقطه دقیق چیست، قادر به پیشگویی 
زمانی  که  بود،  خواهیم  »فلو«  زمان  دقیق 
فراتر  شما  مهارت های  و  سختی ها  که  است 

از ُمعدل باشند.
ممکن است که شما در حال انجام کارهای 
برای  ولی  باشید،  دیگران  از  متفاوت  بسیار 
پیش  موقعی  فِلو«،   « کاناِل  آن  فرد،  هر 
پر  و  عالقه  مورد  کاِر  به  مشغول  که  می آید 
پیانو،  نواختن  همانند  است،  خویش  لذت 
یا   ، صمیمی  دوستی  با  بودن  محتماًل،  یا 
مشغول کار بودن، البته اگر شغلتان قادر به 

فراهم کردِن »فِلو« باشد.

همان طور که در نمودار باال می بینید در کنار 
 Arousal یا  تحریک  ناحیه  دو  فلو،  ناحیه  
در  که  کسی  دارد.  وجود  کنترل  ناحیه  و 

افزایش مهارت  با کمی  باشد  ناحیه تحریک 
می تواند وارد مرحله فلو شود و کسی که در 
انگیزش  افزایش  با کمی  باشد  ناحیه کنترل 

می تواند باز وارد ناحیه خواستنی فلو شود.
ورود از ناحیه کنترل یا تحریک به ناحیه فلو 
دیگر  نواحی  در  اگر  اما  است،  آسان  نسبتا  
باشید، این کار دشوارتر می شود، برای مثال 
تمدد اعصاب یا Relaxation بد نیست، اما 
مثال بودن در ناحیه بی توجهی یا آپاتی، اصال 
خوب نیست، متأسفانه، بسیاری از تجربیاِت 

مردم در همین ناحیه بی توجهی است.
بیشتِر  چطور  که  است  این  نهایی  سؤال 
»فِلو«  کاناِل  آن  در  را  روزمره مان  زندگی 

بگذرانیم؟
صورت  به  کمکی  بدون  می توانند  بعضی ها 
خودبخود به این فاز بروند ولی بعضی بدون 
نیستند.  کار  این  به  قادر  راهنمایی  و  کمک 
افراد  همین  به  داریم، کمک  ما  که  رسالتی 

است.

ممکن است که شما در حال انجام کارهای بسیار متفاوت از دیگران باشید، ولی برای هر فرد، آن کاناِل 
» فِلو«، موقعی پیش می آید که مشغول به کاِر مورد عالقه و پر لذت خویش است
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کتاب هایی که زندگی شما را تغییر می دهند:
 معرفی 11 کتاب در مورد آموزش خالقیت و متفاوت اندیشی

در بازار کتاب، انبوهند کتاب های شبه علمی 
ثروتمند  هنر  می خواهند  که  روانشناسی 
موفق  روابط  شدن،  خوشبخت  شدن، 
روزانه  تنش های  از  رهایی  یا  میان فردی 

بیاموزند.
این  علمی  اعتبار  درجه  از  صرف نظر  اما 
کتاب ها، باید پرسید غایت آرزوی ما چیست؟ 
فرض کنید که این کتاب ها بتوانند ما را به 
ثروت برسانند، ما را به یارمان برسانند، ما را 
برهانند،  روزانه  تنش های  از  یا  کنند  جذاب 
را  ما  و رضایت مندی  نهایت شادی  اینها  آیا 

فراهم می آورند؟

مشهوری  آمریکایی  روانشناس  َمزلو،  آبراهام 
مراتب  »سلسله  مشهورتر  نظریه  که  بود 
ارائه  را  مزلو«  »هرم  یا  انسانی «  نیازهای 
نگاه کنید و پیش خودتان  این هرم  به  داد. 
سپری  که  سال هایی  در  که  کنید  قضاوت 
طبقه  کدام  به  یافتن  دست  دنبال  کرده اید، 

این هرم بوده اید.
در سلسله پست هایی که در ویژه نامه نوروزی 
با  را  شما  خواستم  داشتم،  پزشک«  »یک 
پست ها  این  اما  کنم.  آشنا  هرم  این  »قله« 
باشند، مسلما کامل  اگر بدون معرفی کتاب  

نخواهند بود.

بهترین  از  تعدادی  پست  این  در  پس 
کتاب هایی که در بازار کتاب ایران می توانید 
در مورد خالقیت و شکوفایی پیدا کنید، به 

شما معرفی خواهم کرد.
کتاب  معرفی  پست های  پزشک«،  »یک  در 
از  کدام  هیچ  اگر  شاید  نوشته ام،  زیادی 
نکرده  تهیه  را  معرفی شده  قبلی  کتاب های 
نشده  شما  متوجه  زیادی  خسران  باشید، 
که  می کنم  توصیه  واقعا  بار  این  اما  باشد، 
تهیه  را  پست  این  کتاب  سه  دو  کم  دست 
بخوانید،  ذره  ذره  و  فرصت  سر  و  کنید 
را  شما  بتوانند  کتاب ها  این  اینکه  احتمال 

در »یک پزشک«، پست های معرفی کتاب زیادی نوشته ام، شاید اگر هیچ کدام از کتاب های قبلی 
معرفی شده را تهیه نکرده باشید، خسران زیادی متوجه شما نشده باشد، اما این بار واقعا توصیه 

می کنم که دست کم دو سه کتاب این پست را تهیه کنید
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در  را  شما  و  درآورند  به  رایج  روزمرگی  از 
مسیری نو بیندازند، زیاد است!

جراح  یک  سابق،  روسی  سرهنگ  یک 
سه  هندی،  عارف  یک  و  باسابقه  پالستیک 
را  پایین  در  معرفی شده  کتاب های  از  کتاب 

نوشته اند، برای من بسیار جالب بود که علیرغم 
این که این سه از سه دنیای کامال متفاوت 
در  و  زیسته اند  مختلفی  شرایط  در  بوده اند، 
کرده  اند،  جهان آزمایی  مختلفی،  دهه های 
خالقیت  مورد  در  سخنشان  روح  نهایت  در 
توصیه های  و  است  بوده  چیزی  یک  تقریبا 

هر  ندارد.  زیادی  تفاوت  هم  با  بنیادی شان 
سه خالقیت را -همچون مزلو- در رأس هرم  
نیازهای آدمی و نقطه اوج او می دانند و هر 
سه پیشنهاد می کنند که با فراغت از پایبند 
تن و جامعه، لذت خالقیت و خودشکوفایی 

را بچشیم.

یک  برای  راه کارهایی  خالقیت،   -1
نیروهای  آزادسازی  جدید،  زندگی 
تهیه  تصادفی  واقعا  را  کتاب  این  درون: 
هندی  عارفی  که  نمی کردم  تصور  و  کردم 
مورد  در  عمیق  معانی  اینقدر  »اُشو«  نام  به 
کتاب  یک  در  بتواند  را  خالقیت  و  زندگی 

بگنجاند.
انتظار من این بود که مثال با خواندن کتاب 
زندگی نامه استیو جابز، چیزهای بیشتری در 
مورد خالقیت دستگیرم شود، اما این کتاب 
۲۴۸ صفحه ای که شاید در کمتر روزنامه و 

نشریه فرهنگی معرفی شده باشد و احتماال 
را  نظرم  باشد،  نخورده  گوشتان  به  نامش 

تغییر داد.
اشو، بین سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۹0 می زیست، 
تعالیم »اشو«، توانسته زندگی میلیون ها نفر 
از همه سنین و مسلک ها را تغییر بدهد. از او 
به عنوان یکی از هزار آینده ساز قرن بیستم 
و یکی از ده مردی که سرنوشت کشور هند 
را تغییر داده اند، در کنار گاندی،  نهرو و بودا 

نام برده شده است.
شرایطی  ایجاد  به  کمک  او  اصلی  تالش 

هرم مراتب نیازهای انسان ) هرم مازلو (
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در  او  بود.  انسان  از  نوع جدیدی  تولد  برای 
کتاب هایش با آمیختن حکمت جاودانه شرق 
و توان علمی و فناوری غرب، معجونی سخت 

گوارا به خوانندگان ارائه می دهند.
بریده هایی از این کتاب:

اگر تک بعدی باشی، می توانی به قله ای رفیع 
یک  فقط  موقع  آن  اما  کنی،  پیدا  دست 

جبال  سلسله  کل  تو  می خواهد  دلم  قله ای. 
قله هایی  قله، که  یه  هیمالیا شوی -نه فقط 

بر فراز قله های دیگر.
بوی خوش آزادی:

خالقیت، بزرگ ترین عصیان در عالم هستی 
و  قید  همه  از  باید  کردن  خلق  برای  است. 
بندها رها شد، وگرنه خالقیت تو چیزی جز 
تقلید و نسخه برداری نخواهد بود، فقط یک 
نسخه بدل! تو فقط هنگامی می توانی خالق 
به  تو  دریابی.  را  فردیت خویشتن  که  باشی 
مردم  عامه  روان شناسی  از  بخشی  عنوان 
روانشناسی  کنی.  خلق  چیزی  نمی توانی 
عامه مردم، غیرپویا و غیرخالق است، چون 
زندگی کسالت آوری را سپری می کند، هیچ 
این  از  رقث و سرود و تفریحی نمی شناسد، 

رو قالبی و فاقد قوه ابتکار است.
کند،  طی  را  رفته  راه  نمی تواند  خالق  فرد 
انبوه  جنگل های  میان  در  را  خود  راه  باید 
از  باید  کند،  گذر  تنها  باید  بیابد.  زندگی 
باشد. ذهن  و متمایز  مبرا  توده مردم،  ذهن 
دنیاست، -حتی  در  پست ترین ذهن  جمعی 
افراد به اصطالح احمق هم از حماقت جمعی 
رشوه  بازار  از  جمع گرایی  همین  اما  برترند. 
این معنا که فقط  به  برخوردار است،  گرمی 
قائل است که  افتخار  افرادی احترام و  برای 
صحیح  راه  تنها  را  جمعی  ذهن  راه  مصرانه 

بدانند.

نقاشان،  شامل  خالق  افراد  گذشته،  در 
مجسمه سازان،  شاعران،  موسیقی دانان، 
بودند  مجبور  محض  ضرورت  روی  از  صرفا 
از حسن شهرت و احترام چشم بپوشند. آنها 
در  را  سنت شکنانه ای  زندگی  بودند،  مجبور 
پیش بگیرند، زندگی یک خانه به دوش، این 
خالقیت  ظهور  و  بروز  برای  ممکن  راه  تنها 

کار  این  به  لزومی  دیگر  آینده  در  بود.  آنان 
نهفته  اگر مرا درک کنید و حقیقت  نیست. 
احساس  جان  و  دل  با  مرا  گفته های  در 
به  می تواند  کس  هر  آینده  در  آنگاه  کنید، 
دیگر  کند.  زندگی  شاخص  فردی  عنوان 
نیازی به زندگی سنت شکنانه نیست. زندگی 
زندگی  یک  فرعی  محصول  سنت شکنانه 
جزمی، متحجر و قراردادی است که آبرو در 

ان حرف اول را می زند.
یکسره،  کتاب  این  که  نکنید  تصور  اما 
کتاب  است،  اشو  دقیق  توصیه های  شامل 
نغز  از حکایات فلسفی و عرفانی  مملو است 
خود  در  تعهدی  شما  اگر  حتی  پرمعنا.  و 
کتاب  این  از طریق  یادگیری خالقیت  برای 

حکایات  همین  خواندن  نمی کنید،  احساس 
ساعات خوشی را برای شما فراهم می سازند.

در  آنها  نقل  که  جالبند  آنقدر  حکایات  این 
می تواند  دوستانتان  کنار  در  و  میهمانی ها 
و  جمع  یک  خوش سخن  هسته  به  را  شما 
این هم  کند.  تبدیل  دوستانتان  توجه  مرکز 

کارکردی جانبی برای این کتاب.

این کتاب را انتشارات فردوس منتشر کرده 
است.

2- شکوفاسازی خالقیت: این کتاب نوشته 
و  است  ویلیامز  مری  و  فیشر  رابرت  دکتر 
ناتالی چوبینه  با ترجمه  بهار  انتشارات پیک 

آن را در ۲۴۶ صفحه منتشر کرده است.
متفاوتی  عوامل  خالقیت،  شکوفاسازی  در 
نوع  محیطی،  شرایط  جمله  از  مؤثرند 
و  خانواده  کمک های  سلوک،  نحوه  آموزش، 

ده ها مورد دیگر.
تا  کرده اند  تالش  نویسندگان  کتاب  این  در 
به  تجربی،  و  علمی  چارچوب های  حفظ  با 
خوانندگان کمک کنند تا این توانایی نهفته 
و خفته را شکوفا کنند و آن را به صورت یک 

مهارت درآورند.
روان شناسی  سایکوسیبرنتیک،   -  3
است،  مشهور  بسیار  کتاب  این  خالقیت: 
است  شده  نوشته   ۱۹۶0 سال  در  کتاب 
کتاب های  برترین  جزو  که  سالهاست  و 
شخصی  ارتقای  به  می توانند  که  کالسیکی 
و زندگی خوانندگان کمک کنند، قرار دارد.

زیبایی  جراح  یک  کتاب،  این  نویسنده 
مالتز  مکسول  نام  به  بود  آمریکایی  برجسته 
در  و  آمد  دنیا  به   ۱۸۹۹ سال  در  که  است 

سال ۱۹۷۵ درگذشت.

خالقیت، بزرگ ترین عصیان در عالم هستی است. برای خلق کردن باید از همه قید و بندها رها شد، وگرنه 
خالقیت تو چیزی جز تقلید و نسخه برداری نخواهد بود
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پالستیک  جراح  یک  که  می کند  تصور  آدم 
کتاب  که  باشد  بوده  آن  از  مشغول تر  باید 
بنویسد و راه زندگی توصیه کند، اما در مورد 

دکتر مالتز این طور نبود.
خودش در این کتاب در جایی نوشته است:

جراحی  کار  به  که  است  سال  چهل 
تصاویر  مدت  این  در  مشغولم،  پالستیک 
جسمانی صدها، بلکه هزارها انسان را تغییر 
سازنده  دارم،  رضایت بخشی  کار  داده ام، 
را  بینی ها  کرده ام،  صاف  را  چانه ها  هستم. 
صورت ها  از  را  زشت  زخم های  تراشیده ام، 
گوشت های  و  چروک  و  چین  برداشته ام، 

اضافی صورت ها را محو کرده ام.
دلیل این همه مراجعه مردم گواه این حقیقت 
است که آنها به تصویر جسمانی خود اهمیت 
به  مردم  نباید  چرا  ندهند؟  چرا  و  می دهند 
انسان  باشند؟  قیافه خود  و  فکر سر و وضع 

عاقل و بالغ همین کار را می کند.
در نقش جراح پالستیک به بسیاری از مردم 
خود  از  بهتری  احساس  تا  کرده ام،  کمک 
پیدا کنند و با این حال، زندگی همه اش به 
صورت زیبا نیست. نیروی دیگری هم هست 
شما  ذهنی  جراحات  می تواند  می تواند  که 
می تواند  که  است  نیرویی  این  کند.  پاک  را 
وقتی  حتی  و  ما  پرآشوب  دنیای  در  حتی 
حوادث برخالف میل ما اتفاق می افتند به ما 

احساس امنیت بدهد.
بحث بر سر تصویر ذهنی ماست.

می نویسد:  هاملت  داستان  در  شکسپیر 
مشکالت  دریای  برابر  در  و  برگیرید  »سالح 

بایستید.«
سالح  باید  خالق  زندگی  به  رسیدن  برای 
پرقدرت  با سالح های  را  خود  باید  برگیرید، 
مجهز کنید تا به وقت لزوم و در برخوردها با 

شداید از آن استفاده کنید. 
در قسمت دیگری از کتاب او روزی از زندگی 
خود را برایتان تعریف می کند که زندگی اش 
شده  انترن  تازه  او  که  روزی  داد،  تغییر  را 
لباس  در  پسر  دیدن  به شوق  پدرش  و  بود 
سفید می خواست به دیدن او در بیمارستان 
بیاید. اما به ناگاه، خبری ناخوشایند با تلفن 

به دکتر مالتز داده شد: پدر او در مسیر راه 
با کامیون تصادف کرده بود و درگذشته بود. 
که  می دهد  شرح  کتاب  این  در  مالتز  دکتر 
بلکه  درآمد،  به  شوک  آن  از  نه تنها  چگونه 

زندگی خالقی در پیش گرفت.
این کتاب را انتشارات شباهنگ منتشر کرده 

است. 
دکتر  را  زیبا  کتاب  این  مگاخالقیت:   -4

تا سال  او  است،  نوشته  الینیکف  اندره جی. 
۲00۲، یک سرهنگ روسی بود، اما در این 
زمان به امریکال نقل مکان کرد تا دانشجوی 

کالج نیروی هوایی امریکا شود!
نیست،  نظامی  علوم  او  اصلی  تخصص  اما 
ذهنی  شیوه های  و  خالقیت  آموزش  بلکه 

رسیدن به این مهارت است.
عملی  تمرین های  از  مملو  کتاب  این 
خالقیت است و پر از حکایت و داستان های 
و مثال هایی است که می تواند شگفت زده تان 
کند. این کتاب را انتشارت رسا منتشر کرده 

است.
و  ابداع  همگانی  استعداد  پرورش   -5
خالقیت: این کتاب نوشته دکتر الکس اس 
اسبورن است و انتشارات نیلوفر آن را منتشر 
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کرده است.
و  نرسد  نظر  به  جذاب  ممکن  کتاب  ظاهر 
معمول  از  ریزتر  مقداری  هم  کتاب  فونت 

است.
و  تاریخی  نکات  از  مملو  هم  کتاب  این 
به  تشویق  را  شما  که  است  حکایت هایی 
به  زدن  دست  شهامت  و  خالقیت  یادگیری 

ابداع می کند.
کتاب  این  انتقادی:  تفکر  خالقیت،   -  6

نوشته آنتونی وستون است.

بریده ای از کتاب:
نوع  دید  خواهیم  که  طور  همان  خالقیت 
وادادن  اما  را می طلبد،  بازیگوشی  از  خاصی 
نیست. خالقیت کار می طلبد.از ادیسون نقل 
نبوغ  درصد  یک  تنها  الهام  که  است  شده 
عرق  بقیه،  درصد   ۹۹ و  می دهد  تشکیل  را 
مبالغه  کمی  او  شاید  است.  ریختن  جبین 
و  الهام  باشد. من می گویم ۲0 درصد  کرده 
۸0 درصد عرق ریختن، اما خود همین هم، 

کم عرقی نیست!
این کتاب را انتشارات آمه منتشر کرده است.
در  را  پست هایی  خالقیت:  و  مغز   -7
ببرسی  به  پزشک  یک  خالقیت  ویژه نامه 
اختصاص  نوروساینش  دید  از  خالقیت 
دادم، اما اگر می خواهید کتابی در این مورد 

بخوانید، کتاب »مغز و خالقیت« را به شما 
توصیه می کنم. این کتاب را ماریو توکورو و 
کن موگی نوشته اند. این کتاب را نشر دانژه 

منتشر کرده است.
کلی  تام  را  کتاب  این  نوآوری:  هنر   -8
اقتصادی،  مشاور  یک  که  است  نوشته 
زمینه  در  برجسته  سخنران  و  نویسنده 

خالقیت و نوآوری است.

مسیر  از  داستان هایی  نقل  با  کتاب  این 

کار  به  فناوری  بزرگ  شرکت های  حرکت 
کسانی می خورد که از زاویه خالقیت صنعتی 

به پدیده خالقیت نگاه کنند.
انتشارات   :11 و   10  –  9 کتاب های 
خواندنش  که  دارد  جالب  کتاب  سه  مبلغان 
خالقیت  مسیر  می خواهند  که  کسانی  برای 
و داستان موفقیت شرکت ها و حتی کشورها 

را درک کنند، مفید است.
چین،   ساخت  کتاب:  سه  این  عنوان 
سرگذشت  بازار،  تسخیر  در  دل  شگردهای 

شگفت انگیز گوگل است.
دوست داران  به  را  کتاب  سه  این  خواندن 

فناوری و خالقیت توصیه می کنم.
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