
در ستایش کتاب

درک  برای  اثر،  این  در  نویسندگان  خلاقیت...  زمینه  در  عموم  برای  خواندنی  و  زیبا  اثری 
این  کرده اند...  استفاده  فراوانی  گلچین شده  دقت  به  تصاویر  از  توضیحاتشان  بهتر 
کتاب از ویژگی های مثبت بسیاری برخوردار است. اول این که، نگارش کتابی موفق در 
موضوع خلاقیت دشوار است. برخی کتاب ها بیش از حد تخصصی به موضوع می پردازند 
وانشناسی عامه پسند گرفتار می شوند و هیچ پایه  در حالی که کتاب های دیگر در دام ر
ویکردی کاملًا علمی به موضوع  نظری یا تجربی  ارائه نمی دهند... این کتاب، نه تنها از ر
برخوردار است، بلکه برای عموم مردم نیز کاملًا قابل فهم است. نویسندگان هرگز از زبان 
تخصصی استفاده نکرده اند و برای درک بهتر مفاهیم و آشنایی خوانندگان با نتایج عملی، 
از تصاویر فراوانی بهره گرفته اند... گونه های شگفت انگیز کتابی سرگرم کننده و 
ورش و  زشمند است و ما آن را به تمام علاقه مندان به یادگیری درباره مقوله خلاقیت، پر ار

وی جوامع توصیه می کنیم.  تکامل آن و نیز، تأثیر آن بر ر
وان پزشکی  ورنال ر                          رابرت ج. استرنبرگ، ژ

بخش،  سه  در  کتاب  این  شده اند...  ادغام  یکدیگر  با  زیبا  اثر  این  در  علم  و  هنر 
خواندنی  و  شگفت انگیز  شیوه ای  به  را  مرتبط  هم  به  مباحث  از  پیچیده ای  مجموعه 
زشمند  ار تصاویر  و  خواندنی  مثال های  با  کتاب  است...  داده  قرار  موردبحث 
از  کاملی  نمونه  کتاب،  این  است.  شده  مزین  مثال ها  بهتر  درک  برای  فراوانی 
کشد.  تصویرمی  به  توأمان  را  انسان  وح  ر زیبایی  و  علم  شگفتی  که  است   اثری 

                                                                                                                                                                   بوک لیست         

این کتاب تأثیر متقابل سه حوزه هنر، علم اعصاب و فرگشت را در شکل گیری پدیده 
رسی می کند.  ویژه ای به نام نوآوری بشر بر

اکونومیست                 
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خوانندگان آشنا با دیوید ایگ�من در این کتاب با همان نمونه ها و تشبیهات هوشمندانه ای 
وفسور  پر برندت،  آنتونی  اما  شد.  خواهند  مواجه  می آیند،  شمار  به  او  نگارش  سب�  که 
وده  موسی�ی دانشگاه رای�، به عنوان نویسنده همکار، به �نای هنری فرضیات ایگ�من افز
ک پیکاسو با ناسا در �یست؟ همین �ور  است. شاید برایتان مشخ� نباشد وجه اشترا
مشتر�ی  نقاط  �ه  استادیوم ها  �را�ی  و  دو�رخه ها  مو،  مختل�  مدل های  ندانید  شاید 

وشن خواهد شد.  دارند اما با م�ال�ه این اثر، پاس� این پرسش ها برایتان کاملًا ر
ورنال بوک�۱ ری�ارد کایتوئی�،  نیویورک ژ

رسی هم زمان علم و هنر نشان می دهند �گونه نوآوری ها -از نقا�ی های  نویسندگان با بر
موهن پیکاسو گرفته تا آیفون شگفت انگیز اس�یو �ابز- از پدیده هایی شکل می گیرند 
م�ز  می دهند  نشان  اثر  این  در  نویسندگان  داشته اند.  وجود  ابداعات  این  �هور  از  پیش  که 
به هنگام نوآوری و خلاقیت از سه عملیات ت�ییر، تفکی� و تلفیق استفاده می کند. این 

ورش خلاقیت. کتاب، مانیفستی است برای پر
ورنال وال استر�ت ژ

خودمان  درک  یادگیری...  و  خلاقیت  اعصاب،  علم  به  علاقه مندان  همه  برای  عالی  کتابی 
بیان�امد.  انسانیت  جوهره  شناخت  به  می تواند  که  است  کاو�ی  آغاز  خلاقیتمان  و 
و  سرگرم کننده  مباح�ی  به  را  پیچیده  موضوعات  نه تنها  شگفت انگیز  گونه های 
را  شگفتی  و  پیش بی�ی پ�یری  میان  اسرارآمیز  جهانی  بلکه  است  کرده  تبدیل  خواندنی 

مقابل دیدگان خوانندگان خود به تصویر می کشد. 
Business Hitchhiker ورنال ژ

1. Richard E. Cytowic, New York Journal of Books
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مقدمه

ک ناسا و پیکاسو در چیست؟ وجه اشترا
کنترل در هیوستون1 جمع شده اند و در تالش اند تا سه  هزاران نفر در یک مرکز 
گرفتارشده اند را نجات دهند. سال 1970 است و دو روز مانده  فضانورد که در فضا 
درون  به  آن  بقایای  می شود،  منفجر  اکسیژنش  مخزن  که  برسد  ماه  به   13 آپولو  تا 
جک  نام  به  فضانوردان  از  یکی  می افتد.  کار  از  فضاپیما  و  می شود  پاشیده  فضا 
یت« مخابره  مأمور مرکز »کنترل  به  نظامی،  فرد  با خویشتن داری یک  سوئیگرت2، 

می کند: »هیوستون، ما اینجا با یک مشکل مواجه شدیم.« 
فضانوردان بیش از 320 هزار کیلومتر از زمین فاصله دارند. سوخت، آب، برق و 
اکسیژن رو به اتمام است. تقریبًا هیچ امیدی به پیدا شدن راه حل نیست، اما این 
کار دست  یت ناسا از  کنترل مأمور کرانز3، مدیر پرواز در مرکز  باعث نمی شود جین 

بکشد. او به همه کارکنانش اعالم می کند:
ید که »این خدمه به خونه  وقتی این اتاق رو ترک می کنید، باید با این باور بر
بر می گرده.« من هیچ اهمیتی به مشکالت نمی دم و اصاًل برام مهم نیست که 
تابه حال هم چین کاری رو انجام ندادیم... باید باور داشته باشین، خانواده ی 

شما باید باور داشته باشن که این خدمه به خونه بر می گرده.)1(

Houston .1: شهری در ایالت تگزاس آمریکا
2. Jack Swigert

3. Gene Kranz
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یت ��ور می تواند به این وعده ی خود عمل کند؟ مهندسان  مرکز کنترل مأمور
به مدار ماه  آپولو 13  و�تی  بودند:  ت�لیم دیده  یت  این مأمور برای د�یقه به د�یقه ی 
که فضانوردان بر روی  می رسد، و�تی ما�ول ماه نشین1 مستقر می شود، مدت زمانی 
س�� ماه راه می روند. حا� باید آن دستورال�مل اجرای� را پاره و دوباره از صفر شروع 
کرده بود اما در تمامی آن ها  یوهای لغو را نیز آماده  یت سنار کنترل مأمور کنند. مرکز 
بخش های اصلی فضاپیما، سالم و ما�ول ماه نشین �ابل ح�ف ت�ور شده بود.(2)
ی�2 نابود شده است و ما�ول  متأسفانه، اکنون عک� آن صادق است. ما�ول سرو
فرماندهی، نشتی گاز دارد و در حال از دست دادن برق است. ما�ول ماه نشین، تنها 
�سمت ف�ال سفینه است. ناسا خراب� های احتمالی بسیاری را شبیه سا�ی کرده 

بود اما این یکی، جزء آن ها نبود. 
که با عملیاتی تقریبًا �یرممکن سروکار دارند: نجات سه  مهندسان می دانند 
بر  کیلومتر  با سرعت ۵000  افتاده اند،  گیر  ک�سول فلزی ب� منف�  که در یک  مردی 
پاشی  ساعت در خ� فضا درحرکت اند و سامانه ی پشتیبان حیات3 آن ها در حال فرو
کام�یوترهای رومیزی هنوز �ند  است. سیستم های ارتباط ماهواره ای پیشرفته و 
دهه فاصله دارند. مهندسان باید با خ� کش های م�اسبه و مدادهایشان روشی را 
ابداع کنند که ما�ول فرماندهی رها شود و ما�ول ماه نشین به �ای� نجاتی به سمت 

خانه تبدیل شود. 
مسیر  �راحی  مشکالت:  به  رسیدگی  به  کردند  شروع  یک به یک  مهندسان 
بدتر  حال  در  شرای�  اما  برق؛  در  صرفه جوی�  سفینه،  هدایت  زمین،  به  بازگشت 
کربن در اتا�ک های تن�  شدن است. یک روز و نیم پ� از این ب�ران، دی اکسید 
در  خدمه  نشود،  اندیشیده  تدبیری  اگر  می رسد.  کی  خ�رنا س��  به  فضانوردان 
عرض �ند ساعت خفه می شوند. ما�ول ماه نشین دارای سیستم ت�فیه است، اما 

Lunar Module .1: سفینه ی فرود (ماه نورد)
Service Module .2: ما�ول خدمات یا ما�ولی که در آن تجهیزات �رار می گیرد و م�موً� در من�قه خالی از 

سکنه  فضاپیما وا�ع می شود.
که به انسان اجازه بقا در فضا را می دهد. این  Life Support Systems .3: مجموعه ای از دستگاه هاست 

دستگاه ها هوا، آب و ��ا را  نگهداری می کنند.
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تمام ت�فیه کننده های استوانه ای شکل هوا ازکارافتاده اند. تنها گزینه ی با�ی مانده، 
یاب� مخا�ن بالاستفاده از ما�ول فرماندهی رهاشده است اما آن ها مربع شکل  با�
گرد  هستند. �گونه می توان یک ت�فیه کننده ی مربع شکل را درون یک حفره ی 

�رار داد؟ 
یت با به کارگیری آن�ه در سفینه موجود است،  کنترل مأمور مهندسان در مرکز 
کیسه های پالستیکی، یک جوراب، تکه های  که از  آداپتوری را �راحی می کنند 
از لباس فضانوردی سرهم بندی شده است و همگی به وسیله ی  مقوا و شلنگی 

نوار�س� برزنتی کنار هم نگه داشته شده اند. 
آن ها به خدمه می گویند پوشش پالستیکی را از پوشه ی نقشه ی پرواز جدا کرده 
کنند. آن ها  و از آن به عنوان �ی� برای هدایت هوا به داخل ت�فیه کننده استفاده 
یرپوش های حرارتی با پوشش پالستیکی را بیرون بکشند  از فضانوردان خواستند �
یر لباس فضانوردی پوشیده  که در ابتدا �رار بود هنگام پرش بر روی س�� ماه، در �
یرپوش ها  شوند. به دنبال دستورال�مل های� که از زمین ارسال می شود، فضانوردان �
را کنار می گ�ارند و پالستیک آن ها را نگه می دارند. آن ها کم کم فیلتر مو�تی را سرهم 

و ن�� می کنند. 
اگر�ه بازگشت س�� دی اکسید کربن به حالت عادی، با خود، آسودگی خا�ر 
به همراه دارد اما مشکالت دیگر به سرعت جایگزین می شوند. با نزدیک شدن آپولو 
13 به ورود مجدد به جو، برق در ما�ول فرماندهی رو به افول است. در مرحله �راحی 
فضاپیما، به ذهن هیچ ک� نرسیده بود که ممکن است �زم باشد باتری های ما�ول 
فرماندهی از �ری� ما�ول ماه نشین شارژ شوند؛ �رار بود این �ضیه برعک� باشد. 
یت، ت�ت م�رک های� م�ل �هوه و آدرنالین، درست  مهندسان در مرکز کنترل مأمور
کابل بخاری ما�ول  �بل از مرحله ی ورود به جو، راهی پیدا می کنند تا با استفاده از 

ماه نشین، این کار را عملی کنند. 
جک  نام  به  خدمه  از  عضوی  باتری ها،  مجدد  شارژ  به م��  مهندسان 
کند. او درون سفینه،  سوئیگرت را راهنمای� می کنند تا ما�ول فرماندهی را روشن 
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کابل ها را به هم مت�ل می کند، مبدل های برق را ت�وی� می کند، آنتن ها را با مهارت 
و د�ت حرکت می دهد، سوئیچ ها را خاموش و روشن می کند، مسافت سن� را ف�ال 
می کند؛ این عملیات ف�ال سا�ی فراتر از هر �یزی است که تابه حال برای آن آموزش 
دیده یا آن را ت�ور کرده است. مهندسان، در مواجهه با مشکلی که پیش بینی نکرده 

بودند، یک پروتکل کاماًل جدید را ابداع می کنند. 
ب�ران،  از  ساعت   ۸0 گ�شت  با   1970 یل،  آور  17 بامداد  از  �بل  ساعات  در 
آخرین  یت  مأمور کنترل  مرکز  می شوند.  آماده  خود  فرود  آخرین  برای  فضانوردان 
بررسی های خود را انجام می دهد. با ورود فضانوردان به جو زمین، رادیوی فضاپیما 

خاموش می شود. به گفته ی کرانز:
تنها  بود.  �کوت  در  کاماًل  کنترل  بود...اتاق  برگشت نا��یر  همه چی�  حا� 
یه ی هوا و صدای  صداهای� که و�ود داشت، و�وز و�ای� برقی و �یستم ته�
ی�و بود...هیچ ک� حرکت نمی کرد، ان�ار همه به  ت� باز شدن گاه به گاه �ندک �

می� خود زنجیر شده بودند.
کنترل برمی گردد: آپولو 13 در امنیت  یک د�یقه و نیم ب�د، صدا دوباره به اتاق 
که م�موً� خویشتن دار و  کرانز  از جا می پرند و شادی می کنند.  کارمندان  است. 

خونسرد است، به گریه می افتد. 
***

ی�، یک نقاش جوان به  کو�کی در پار ش�ت وسه سال �بل، در استودیوی 
نام پابلو پیکاسو1، سه پایه ی نقاشی خود را برپا می کند. او م�موً� ب� پول است و از 
کند. �رار بود بر روی  کرده تا یک بوم بزرگ را خریداری  یک �روت بادآورده استفاده 
کار کند: پرتره ای از زنان روس�� در یک روس�� خانه. نگاهی  یک پروژه ی جنجالی 

ب� پیرایه به رذیلت جنسی. 
پیکاسو با �رح های ز�الی از سرها، بدن ها و میوه کارش را آ�از می کند. در اولین 
نسخه ها، یک ملوان و یک دانشجوی پزشکی مرد بخشی از این ت�ویر هستند. 

1. Pablo Picasso
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کند و درنهایت پن� �ن را به عنوان سوژه هایش  او ت�میم می گیرد مردها را ح�ف 
انتخاب می کند.  

کرد.  کرد و بیشتر آن ها را ح�ف  او ژست ها و �ینش های مختل� را امت�ان 
کردن بر روی بوم. یک روز، او م�شو�ه و  کار  پ� از صدها �رح، او شروع می کند به 
�ند نفر از دوستانش را دعوت می کند تا روند کار او را ببینند؛ واکنش آن ها تا حدی 
کنار می گ�ارد اما �ند ماه ب�د دوباره به سراغ آن  که نقاشی را  او را ناامید می کند 

می رود و در خفا کار می کند. 
پیکاسو پرتره ی روس�� ها را به �شم یک »روح زدای�« از روش �بلی نقاشی خود 
می بیند: هر�ه بیشتر بر روی این نقاشی و�ت می گ�ارد، بیشتر از �رح اولیه ی خود 
دور می شود. و�تی بار دیگر هنردوستان را دعوت می کند تا دوباره آن را ببینند، آن ها 
واکنشی به مرات� تندتر نشان می دهند. او پیشنهاد می کند که نقاشی را به وفادارترین 
که با خنده او مواجه می شود.(3) دوستان این نقاش  حامی و مشتری خود بفروشد 
با ترس از این که او عقلش را ازدست داده، از او دوری می کنند. پیکاسو، دلسرد و 

ناامید، بوم را جمع می کند و در کمدش می گ�ارد. 
او ُنه سال صبر می کند تا آن را برای عموم مردم به نمایش بگ�ارد. در ب�بوحه ی 
جن� جهانی اول، نقاشی با�خره به نمایش گ�اشته می شود. سرپرست نمایشگاه 
به عنوان  ینیون«1  آو از »فاحشه خانه ی  را  از تشویش اذهان عمومی_ عنوان  _ نگران 

ینیون)2 تغییر داد.  ینیون« (بانوان آو خوشایندتر »دوشیزگان آو
کنایه گفته بود:  نقاشی با استقبال �دونقیضی مواجه شد؛ یکی از منتقدان با 
کوبیست منتظر نمانده اند این جن� به پایان برسد تا جن� علیه عقل و  »نقاشان 

ش�ور را از سر بگیرند.«(۴)
در  »دوشیزگان«  و�تی  ب�د،  دهه  �ند  می شود.  بیشتر  نقاشی  تأ�یرگ�اری  اما 
گ�اشته می شود، منتقد مجله ی نیویورک تایمز  موزه هنر مدرن نیویورک به نمایش 

می نویسد:

1. Le Bordel d’Avignon (The Avignon Bordello)

2. Les Demoiselles d’Avignon (The Ladies of Avignon)
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ت�داد کمی از ن�اشی ها، ت��یرگ�اری قاب� تو�ه این ترکی� از �ن� شک� برهنه ی 
ک� وم��� را داشته اند. تنها با ی� حرکت ق�مو، این ن�اشی هنر گ�شته را به 

چا�� کشید و برای همیشه هنر زمانه ی ما را ت�ی�ر داد.)۵(
ی�اردسون1، مورخ هنر، مدتی ب�د می نویسد »دوشیزگان« مبتکرانه ترین  جان ر

نقاشی در هفت صد سال اخیر بوده است. او می گوید:
گاهی، ن�اهی تازه و ذهنی باز  این ن�اشی، مردم را قادر �اخت تا مسا�� را با آ
درک کنند... (این ن�اشی) او�ین شاهکار ب� چ�ن وچرای قرن ب�ستم، �رقه ی 

اص�ی �ن�� مدرن و �ن� بنای هنر قرن ب�ستم ا�ت.)۶(
او  تا این حد بدیع و ابتکاری باشد؟  �ه �یز باعث شد نقاشی پابلو پیکاسو 
به  تغییر داد: تظاهر  را  بودند  گرفته  کار  به  پای� صدها سال  ارو نقاشان  که  یه ای  رو

وا��ی بودن.  
در دستان پیکاسو، اندام ها پیچ خورده به نظر می رسند ، دو نفر از زنان �هره های� 
ماسک مانند دارند و به نظر می رسد این پن� شکل با پن� سبک مختل� نقاشی 
شده اند. در این ت�ویر، انسان های عادی دیگر به �ور کامل انسان به نظر نمی رسند. 
یر  یبای�، ادب مندی و راستین نمای� را یکجا � نقاشی پیکاسو مفاهیم �رب� از �
س�ال برد. »دوشیزگان« نمایانگر یکی از شدیدترین �ربه های� شد که تا آن هنگام به 

سنت هنری وارد شده بود.

��ا��ر  ��ش مقدمه را در ���ه ۲۵۷ ��ی�ید.

آپولو 13 اول، هیچ. نجات  نگاه  در  دارند؟  این دو داستان �ه وجه مشترکی 
کاری گروهی بود. پیکاسو به تنهای� کار کرد. مهندسان ناسا علی ر�م زمان م�دود 
کارکردند. برای پیکاسو، اجرای ایده هایش بر روی بوم، ماه ها و به نمایش  به سختی 
گ�اشتن هنرش تقریبًا یک دهه �ول کشید. مهندسان به دنبال کس� امتیاز برای 
کاربردی بود. »کاربردی« آخرین  کردن یک راه حل  نوآوری نبودند: هدف آن ها پیدا 

�یزی بود که در ذهن پیکاسو وجود داشت. هدف او خل� �یزی ب� مانند بود. 

1. John Richardson
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بااین حال، الگوهای شناختی در پ� ا�دامات خال�انه ی ناسا و پیکاسو یکی 
هستند. هم�نین، این فق� در مورد مهندسان و هنرمندان صادق نیست؛ این 
پتریست ها1 حقیقتی در مورد آرایشگران مو، حسابداران، م�ماران، کشاورزان، ِل�یدو

یا هر انسان دیگری است که �یزی از پیش دیده نشده را خل� می کند. هنگامی که 
آن ها �البی استاندارد را برای خل� پدیده ای تازه و بدیع می شکنند، این نتیجه ی 
اجرای نرم افزاری بنیادین در مغز است. مغز انسان مانند یک دستگاه �ب� صوت، 
یافت  یدادها را نمی پ�یرد؛ در عوض، دائمًا بر روی داده های حسی که در منف�النه رو
می کند کار می کند و �مره ی آن کار ذهنی، ت�بیرهای تازه ای از جهان است. نرم افزار 
که با اشتیاق پ�یرای م�ی� است و ت�بیرهای تازه ای  شناختی و بنیادین مغز _ 
خیابان،  �راغ های  ماست:  پیرامون  در  �یزی  هر  پدیدآورنده ی  می کند_  خل� 
گوشی های هوشمند،  کشورها، سمفونی ها، �وانین، �زل ها، با�وهای م�نوعی، 
شیشه های  ل� تاپ ها،  کایت ها،  �ای� ها،  آسمان خراش ها،  سقفی،  پنکه های 
ُس� ک�اپ، ماشین های خودران. هم�نین این نرم افزار ذهنی، در �ال� سیمان 
خودروهای  کربن،  فیبر  یولن های  و مت�رک،  ساختمان های  شونده،  خودترمیم 
تجزیه پ�یر، فضاپیمای نانو و تغییر دائمی دیدگاه، در خل� آینده نقش دارد اما درست 
که در مداربندی ل� تاپ های ما ب� صدا  کام�یوتری �درتمند  همانند برنامه های 
گاهی مستقیم ما اجرا  اجرا می شوند، خال�یت ما نیز اساسًا در پ� زمینه و خارج از آ

می شود. 
یژگی خاصی دارند. ما عضو یک  یتم های� که ما در پ� زمینه اجرا می کنیم و الگور
درخت خانوادگی وسیع از گونه های جانوری هستیم، اما �را گاوها حرکات ر�� ها 
را �راحی و تنظیم نمی کنند؟ �را سنجاب ها برای  با� رفتن از درختشان آسانسور 
�راحی نمی کنند؟ �را تمساح ها �ای� موتوری اختراع نمی کنند؟ تنظیمات تکاملی 
یتم های موجود در مغز انسان به ما این امکان را داده تا درکی از جهان به  در الگور
یم و انواع متفاوت »�ه می شود اگر« از آن را خل� کنیم. این ک�اب در راب�ه  دست آور

Lepidopterists .1:  دانشمندانی که پروانه ها را م�ال�ه می کنند، حشره شناسان.
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با آن نرم افزار خال�یت است: ن�وه ی عملکرد آن، دلیل برخورداری ما از آن، ما �ه 
یم و این ساخته ها ما را به کجا می برند. ما نشان خواهیم داد که �گونه تمایل  می سا�
گونه های ما  به نق� انتظارات خودمان، منجر به ابتکار و نوآوری خارق ال�اده ی 
پود هنر، علم و فّناوری، رگه های� از نوآوری را می بینیم که  می شود. ما با نگاه به تارو

حوزه های م�ال�اتی مختل� را به هم پیوند می دهند. 
خال�یت به اندازه ای در �رون اخیر گونه های ما اهمیت داشته است که به سن� 
گرفته تا  بنای� برای �دم های ب�دی ما تبدیل شده است. از ف�الیت های روزمره 
که  یم  مدارس و شرکت هایمان، ما دست در دست به سمت آینده ای پیش می رو
گ�ار  نیازمند بازآرای� دائمی جهان است. در دهه های اخیر، جهان خود را در حال 
از ا�ت�اد تولیدی به ا�ت�اد ا�العاتی یافته است اما این راه در همین نق�ه پایان 
بهتر عمل  داده ها  از  یادی  � یافت حجم  در در  کام�یوترها  که  نمی یابد. همان �ور 
کارهای دیگری ب�ردازند. همین حا� نیز، ما در  تا به  آزادند  می کنند، انسان ها نیز 
حال مشاهده ی اولین �شم اندازها به این مدل جدید هستیم: ا�ت�اد »خال�یت«. 
یست شناس م�نوعی، �راح و سازنده ی اپلیکیشن، �راح ماشین های خودران،  �
کوانتومی، مهندس مولتی مدیا (�ندرسانه ای)، همه و همه،  کام�یوترهای  �راح 
که در زمان ت��یل اک�ر ما وجود نداشت و پیش درآمدی  مو��یت های� هستند 
هستند برای آن�ه در آینده در انتظار ماست. و�تی ده سال دیگر �هوه ی صب�انه ی 
از  که بسیار متفاوت  کنید  انتخاب  را  را میل می کنید، ممکن است شغلی  خود 
هر  هی�ت مدیره  اتاق های  در  د�یل،  همین  به  می رسد.  نظر  به  شما  ف�لی  شغل 
شرک�ی، همه در تالش هستند تا بفهمند �گونه می توانند خود را به روز نگه دارند، 

یرا فناوری ها و فرایند اداره ی یک شرکت دائمًا در حال تغییر است.  �
این تغییرات پرسرعت دوام  با  تا در مواجهه  به ما اجازه می دهد  تنها یک �یز 
یافت می کنیم و آن ها را  یم: ان��اف پ�یری شناختی. ما مواد اولیه ی تجربه را در بیاور
دستکاری می کنیم تا پدیده ای جدید را شکل دهیم. به دلیل توانای� ما در دستیاب� 
به �یزی فراتر از حقایقی که آموخته ایم، عالوه بر آن که به جهان ا�رافمان می نگریم،  
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و  فرامی گیریم  را  حقای�  ما  می شویم.  مت�ور  نیز  را  دیگری  احتمالی  جهان های 
خیال پردا�ی می کنیم. ما بر آن�ه هست �یره می شویم و »�ه می شود اگرها« را در 

نظر خود مجسم می کنیم. 
ما  که  است  این  مستلزم  است،  تغییر  حال  در  دائمًا  که  دنیای�  در  پیشرفت 
کش� ابزارها و استراتژی های�  هنگام نوآوری بدانیم در ذهنمان �ه می گ�رد. ما با 
که موج� خل� ایده های جدید می شوند، می توانیم به جای دهه های� که پشت سر 

گ�اشته ایم بر دهه های پیش رو تمرکز کنیم. 
این الزام برای نوآوری، در نظام مدارس ما موردتوجه وا�ع نشده است.  

که  کش� و بیان تازه است اما به دلیل مهارت های�  اگر�ه خال�یت، م�رک 
کنار  گ�اشته می شود. این  کنار  بسیار راحت تر �ابل اندازه گیری و آزمایش هستند، 
اجتماعی  گرایش های  بازتاب دهنده ی  است  ممکن  خالق،  یادگیری  گ�اشتن 
جامع تری باشد. م�لمان، به �ورم�مول دانش آموز م�دب را به دانش آموز خال�ی که 
ا�ل� ت�ور می شود برهم زننده ی و�ع موجود است، ترجی� می دهند. نظرسنجی 
اخیر نشان داد که اک�ر آمریکای� ها، تمایل دارند کودکان به جای استقالل داشتن به 
کنجکاوی رفتار خوب� داشته باشند و ترجی�  بزرگ ترها احترام بگ�ارند، به جای 

می دهند آن ها م�دب باشند تا خالق.(7)
مورد  در  است  �زم  هستیم،  فرزندانمان  برای  روشن  فردای�  خواستار  ما  اگر 
است،  تغییر  حال  در  جهان  که  سرعتی  با  کنیم.  تجدیدنظر  اولویت هایمان 
گزیر جایگزین می شوند؛ هم�نین  ک�اب های راهنمای �دیمی برای کار و زندگی نا
�زم است ما فرزندان خود را برای تألی� ک�اب های جدید آماده کنیم. همان نرم افزار 
شناختی موجود در مغز مهندسان ناسا و پیکاسو، در مغز جوانان ما نیز اجرا می شود، 
اما نیاز به پرورش دارد. آموزش متوا�ن، مهارت ها و ابداع گری را پرورش می دهد. این 
کاله های �هارگوش دانشکده شان  نوع آموزش، دهه ها پ� از این که دانش آموزان 
را به هوا می اندازند و به دنیای� پا می گ�ارند که ما، به عنوان والدین آن ها، به سختی 

می توانیم پیش بینی کنیم، م�مر�مر وا�ع خواهد شد. 
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ما  است.  ع�� شناس  (دیوید)  دیگری  و  آهن� ساز  (آنتونی)  ما  از  یکی 
داستان  اساس  بر  آنتونی  پیش،  سال  �ند  هستیم.  دوست  باهم  سال هاست 
یشه یاب�  ی� ر »مادران بنیان گ�ار«1 دیوید که منشأ اصل و نس� مادری را در �ول تار
می کند، ���ه ی موسیقی »مادرانه«2 را ساخت. همکاری آن ها منجر به گفت وگوی 
مداوم در مورد خال�یت شد. هر یک از ما آن را از دیدگاه خودمان بررسی می کردیم. در 
کرده اند و  �ول هزاران سال، انواع هنر دسترسی مستقیمی به زندگی درونی ما ایجاد 
نه تنها از »آن�ه به آن فکر می کنیم«، بلکه از »�گونه فکر می کنیم« نیز درکی آنی به ما 
ی� بدون موسیقی، هنر تجسمی و ��ه گوی� نبوده  ارائه داده اند. هیچ فرهنگی در تار
گاه  است. درعین حال، در دهه های اخیر، دانش مغز در درک نیروهای �البًا ناخودآ
ی�  به تدر ما  روبه جلو داشته است.  انسان هستند، جهش های�  رفتار  یربنای  � که 
متوجه شدیم که دیدگاه های ما به یک نگرش ت�املی از نوآوری منجر شده  و مو�وع 

این ک�اب نیز همین است. 
که پرونده ی فسیل ها را وارسی می کنند، نوآوری های  ما مانند دیرینه شناسان 
کنار آخرین یافته های ما از عملکرد  یرورو می کنیم. این امر در  جام�ه ی بشری را �
از  �روری  بخش  این  جنبه های  از  بسیاری  تا  می کند  کمک  ما  به  مغز،  داخلی 
کنیم. بخش اول، نیاز ما به خال�یت، ن�وه ی خل� ایده های  کش�  خودمان را 
که زندگی می کنیم  نوآوری های ما در زمان و مکانی  جدید و ن�وه ی شکل گیری 
گزینه های  از  خالق،  ذهنیت  مهم  یژگی های  و دوم،  بخش  می کند.  م�رفی  را 
به شرکت ها  بررسی می کند. بخش سوم،  را  تاب آوری خ�ر  تا  گرفته  تک�یرشونده 
برای  رشدمان  مراکز  در  خال�یت  پرورش  ن�وه ی  و  می پردازد  درس  کالس های  و 
آینده را نشان می دهد. آن�ه در ادامه وجود دارد، م�ال�ه ای �رف از ذهن خالق، 

بزرگداشت روح انسان و �شم اندا�ی به �گونگی بازآفرینی جهان ماست. 

1. The Founding Mothers

2. Maternity
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��ش ا�ل:  نوآ��ی �� �دوم�ز

۱. نوآ��ی، م�ت� انسان �است.

چرا ن�� �وانی� س�� ایده آل را پیدا ک�ی�؟ 
کافی است به مدل موی سر ا�رافیان خود نگاه  برای درک نیاز انسان به نوآوری، 

کنید.

ک�ید. �ه ��ا��ر ۱-۱ �ا ۴-۱ «مدل �ای م�ت�� مو» در ���ات ۲۵۷ و ۲۵۸ ن�اه 

 همین نوع بازآفرینی، در تمام م�نوعاتی که ما ایجاد می کنیم، از دو�رخه گرفته تا 
استادیوم، دیده می شود. 

ک�ید. �ه ��ا��ر ۵-۱ �ا ۱۲-۱ در ���ات ۲۵۸ و ۲۵۹ ن�اه 

تمام این موارد پرسش مشخ�ی را م�رح می کنند: �را مدل های مو، دو�رخه ها 
و استادیوم ها دائمًا در حال تغییرند؟ �را نمی توانیم راه حل ایده آلی پیدا کنیم و به آن 
پایبند باشیم؟ پاس�: نوآوری هرگز متو�� نمی شود. مو�وع اصاًل درباره ی »درست« 
بودن نیست؛ درباره ی مورد »ب�دی« است. انسان ها با اراده و عزم راس� برای آینده 
تالش می کنند و هرگز از پای نمی نشینند اما �ه �یز موج� شده مغز انسان تا این حد 

ف�ال و تغییر�ل� باشد؟

ما �ه سر�ت ساز�ار م� ش���
در هرل�ظه، میلیون ها نفر بر روی صندلی های راحتی خود، هزاران کیلومتر با�تر 
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کره ی زمین تکیه داده اند. م�ال م�کور، موفقیت پرواز تجاری بوده است.  از س�� 
کردن از �ری� آسمان یک ماجراجوی� بسیار نادر و خ�رناک بود،  که سفر  از زمانی 
مت�ج�  را  هیچ ک�  تقریبًا  هوای�  سفر  اکنون  است.  نگ�شته  �یادی  مدت زمان 
نمی کند: ما مانند خواب گردها سوار هواپیما می شویم و تنها زمانی بیدار و برانگیخته 
می شویم که �یزی انتظار ما از ��اهای خوشمزه، راحتی صندلی ها و پخش فیلم ها 

را برآورده نکند. 
کمدینی به نام لوئی سی. کی1، در یکی از برنامه های خود، میزان �ابل توجه عدم 
حیرت و شگفتی مسافران از پروازهای هوای� را در نظر می گیرد. او خودش را به جای 
کردن  یک مسافر م�ترض جا می زند: »ب�د ما سوار هواپیما شدیم و اونا ما رو مجبور 
�هل د�یقه تو باند فرودگاه بشینیم. مجبور بودیم اونجا بشینیم.« پاس� لوئی به این 
مسافر: »آخ، وا��ًا؟ ب�د �ی شد؟ به �رز باورنکردنی، م�ل یه پرنده، تو هوا پرواز کردی؟ 
توی ب� خاصیت، سهمی از م�جزه ی پرواز آدما داشتی؟« دروا�ع روی ص�بتش با 
افرادی است که از تأخیرها شکایت می کنند. »تأخیر؟ شوخیت گرفته؟ از نیویورک تا 
کالیفرنیا فق� تو پن� ساعت. �باًل این مسیر سی سال �ول می کشید. به عالوه، ممکن 
بود تو مسیر رسیدن به اونجا بمیری.« لوئی، اولین تجربه ی استفاده اش از وای فای در 
پرواز سال 2009، و�تی این پدیده برای اولین بار م�رفی شده بود را به خا�ر می آورد. »من 
توی هواپیما نشستم و اونا گفتن؛ ل� تاپتون رو باز کنید، می تونید از اینترنت استفاده 
کنید. سرعتش هم �یاده و من دارم ویدئوهای یوتیوب رو تماشا می کنم. فوق ال�اده س: 
من توی هواپیما نشستم!«  اما �ند د�یقه ب�د وای فای از کار می افتد و مسافری که کنار 
لوئی نشسته، ع�بانی می شود. مسافر یک دف�ه با ع�بانیت می گوید: »مزخرف!« 
لوئی می گوید: »منظورم اینه که دنیا �قدر سریع �یزی رو به اون بدهکار شد که اون 

نمی دونست تا همین ده �انیه پیش وجود داره.«
�قدر سریع؟ خیلی سریع. پدیده ای نو به سرعت به �یزی عادی تبدیل می شود. 
گوشی های هوشمند تا �ه اندازه عادی  که اکنون  کافی است در نظر بگیرید  فق� 

1. Louis C.K.
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که سکه ها در جیبمان جرین� جرین� می کردند، به دنبال  شده اند. اما از دورانی 
کنیم  باجه های تلفن می گشتیم، س�ی می کردیم مکان های جلسات را هماهن� 
و به دلیل خ�اهای برنامه ریزی، مال�ات هایمان به هم می خورد، مدت زمان �یادی 
نگ�شته است. گوشی های هوشمند ارتبا�ات ما را مت�ول کردند، اما فناوری جدید 

در جلوی �شمان ما ساده، عمومی و نامرئی می شود. 
جلوه ی فناوری جدید به سرعت از بین می رود و همین امر در مورد هنر نیز صدق 

می کند. مارسل دوشان1، هنرمند �رن بیستمی نوشته: 
�نجاه �ال ب�د، نس�ی دی�ر و �بان انت�ادی دی�ری و�ود خواهد داشت و 
یکردی کاماًل مت�اوت شک� خواهد گر�ت. کاری که باید انجام دهید این  رو
که در دوران زندگی خودتان م�ر�  کنید ن�اشی ای بکشید   که ��ی  ا�ت 
بماند. �مر م�ید هیچ ن�اشی ای ب�� از �ی یا چه� �ال نیست... �� از 
کی�یت و تج�ی اش از  گ�شت �ی یا چه� �ال، �مر ن�اشی تمام می شود، 
ید. ب�د از مدتی، یا  ب�ن می رود، �رقی نمی کند می خواهید نام آن را چه ب��ار

ی� هنر می ��وندد.)1( �راموش می شود و یا به بر�� تار
با گ�شت زمان، حتی آ�ار بزرگی که زمانی مردم را شوکه کرده بودند، به جای� بین 
ت�ریم و فراموشی سقوط خواهند کرد. مک�� های هنری نوین عادی می شوند. میزان 

تازگی جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها کاهش می یابد. 
این عادی سا�ی امور جدید و تازه، با بهترین و د�ی� ترین برنامه ریزی های شرکت ها 
اتفاق می افتد. هر�ند سال یک بار، شرکت ها هزینه های هنگفتی را صرف مشاورانی 
که به آن ها می گویند آن�ه را دارند تغییر دهند؛ به �ور م�ال، یک �یدمان  می کنند 
که ب�دًا خواهیم  کار. همان �ور  کار در عوض اختفای اتا�ک های  باز برای میزهای 
دید، هیچ پاس� درستی در مورد ن�وه ی انجام این کار وجود ندارد: این »تغییر« است 
که اهمیت دارد. مشاوران حرف نادرستی نمی زنند، بلکه جزئیات توصیه ی آن ها 
به �ورکلی اهمیتی ندارد. همیشه مو�وع درباره یک راه حل بخ�وص نیست، بلکه 

1. Marcel Duchamp
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در عوض درباره ی تغییر است. 
�را انسان ها به سرعت با همه �یز در ا�راف ما سازگار می شوند؟ پاس�، پدیده ای 
که آن را  به نام سرکوب تکرار است. و�تی مغز شما به �یزی عادت می کند، هر بار 
می بیند، کمتر و کمتر به آن واکنش نشان می دهد. برای م�ال، ت�ور کنید که با یک 
شی ء جدید - م�ل ماشین خود ران- مواجه می شوید. اولین باری که آن را می بینید، 
�بت  را  آن  و  کرده  دریافت  را  تازه  پدیده ای  نشان می دهد:  �یادی  واکنش  مغز شما 
که آن را می بینید، مغز شما تا حدی واکنش کمتری نشان می دهد.  می کند. بار دوم 
کاماًل بدیع و تازه نیست. بار سوم: بازهم  دیگر آن �درها به آن اهمیت نمی دهد �یرا 

واکنش کمتر. بار �هارم: به مرات� کمتر. 

ک�ید. �ه ����ر ۱۳-۱ (�دیده سرکوب �کرار)(۲) در ���ه ۲۵۹ ن�اه 

آن  صرف  را  کمتری  ع�بی  انر�ی  باشد،  مأنوس تر  برایمان  ای  پدیده  هر�قدر 
نظر  به  کار جدید خود می روید،  به م�ل  که  باری  اولین  به همین خا�ر  می کنیم. 
کوتاه تر احساس می شود.  کمی  مدت زمان �یادی �ول می کشد. در روز دوم، مسیر، 
پ� از مدتی، رسیدن به م�ل کار تقریبًا �ولی نمی کشد. ج�ابیت جهان با شناخته 

شدن از بین می رود؛ پیش زمینه به پ� زمینه تبدیل می شود. 
�را ما این گونه ایم؟ �یرا ما موجوداتی هستیم که با ذخایر انر�ی که در بدن خود ایجاد 
کرده ایم، زندگی می کنیم و می میریم. پیشروی در جهان کار دشواری است که نیازمند 
ت�رک و استفاده از نیروی مغزی بسیاری است؛ یک تالش انر�ی بر. پیش بینی های 
درست ما، موج� صرفه جوی� در انر�ی می شود. و�تی می دانید که حشرات خوراکی 
در �یر انواع خاصی از صخره ها یافت می شوند، باعث می شود و�ت�ان را برای برگرداندن 
صرف  کمتری  انر�ی  کنیم،  پیش بینی  بهتر  هر�قدر  ندهید.  هدر  صخره ها  تمام 
کرد. تکرار موج� می شود در پیش بینی های خود ا�مینان بیشتری داشته  خواهیم 

باشیم و در عملکردمان کارآمدتر باشیم.  
که مغز  بدین ترتی�، پیش بینی مقوله ای ج�اب و مفید است. اما این فرض 
ما تمام تالشش را می کند تا جهان را �ابل پیش بینی سازد، پرسش خاصی را م�رح 
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می کند: اگر ما تا این حد به پیش بینی پ�یری عال�ه مند هستیم، �را، به �ور م�ال، 
تلویزیون هایمان را با دستگاه های� جایگزین نمی کنیم که صرفًا بیست و�هار ساعت 

در روز بو�ی مو�ون را به �ور �ابل پیش بینی پخش  کنند؟ 
پاس� این است که عدم شگفتی، مس�له آفرین است. هر�قدر شناخت بهتری 
کردن به آن می کنیم. شناخت  کمتری را صرف فکر  از هر �یز داشته باشیم، تالش 
کامل باعث ب� تفاوتی می شود. سرکوب تکرار، کارش را آ�از می کند و توجه ما کاهش 
می یابد. به همین خا�ر است که �زم است ازدواج دائمًا احیا شود. برای همین است 
که شما فق� �ندین بار به یک جوک می خندید. مهم نیست �قدر از دیدن مسابقات 
�هرمانی بی� بال آمریکا ل�ت برده اید، به همان دلیلی که پیش تر ذکر شد،  از تماشای 
پ� درپ� همان با�ی ل�ت نخواهید برد. هر�ند پیش بینی پ�یری ا�مینان بخش 
است، مغز همیشه به دنبال تازگی است و تالش می کند تا حقای� تازه ای را در مدل 

جهان خود وارد کند. مغز با به روز شدن هیجان زده می شود.
 به دلیل ماهیت دستگاه ع�بی ما، جلوه ی ایده های خوب پایدار با�ی نمی ماند. 

این لیست از پرفروش ترین ک�اب های سال 19۴۵ را در نظر بگیرید: 
1. آمبر برای همیشه، کاتلین وینسور 1

2. ِردا، لوید سی. داگالس2
3. ُرز سیاه، توماس ب�. کاستین3
۴. برج سفید، جیمز رمزی اولمن۴

۵. َک� تیمبرلین، سینکلر لوئی�۵
ک لنگلی۶ ۶. شیری در خیابان ها، آدریا �

7. خا�رات خوش، جیمز هیلتون7

1. Forever Amber, Kathleen Winsor

2. The robe, Lloyd C. Douglas

3. The Black Rose, Thomas B. Costain

4. The White Tower, James Ramsey Ullman

5. Cass Timberlane, Sinclair Lewis

6. A lion Is in the Streets, Adria Locke Langley

7. So Well Remembered, James Hilton
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۸. کاپیتانی از کاستل، ساموئل شالبارگر 1
9. زمین و بلندای بهشت، گوئ�لین گراهام2

10. همسر جاویدان، ایروین� استون3
احتمال  اما  �راردادند،  تأ�یر  ت�ت  را  مردم  عموم  که  بودند  ک�اب های�  این ها 
که  که شما هرگز نام آن ها را نشنیده باشید. در نظر داشته باشید  بسیاری وجود دارد 
این ک�اب ها در سال های انتشارشان بر سر �بان ها بوده اند. این نویسندگان با حضور 
کردند و نسخه های ب� شماری از ک�اب ها را امضا  خود، مهمانی های شام را مفتخر 
کردند. احتماً� به سختی ت�ور می کردند که این ک�اب ها رو�ی به �ور کامل فراموش 

خواهند شد. 
ما دائمًا تشنه ی تازگی هستیم. در فیلم »روز گراندهاگ«۴، یک گزارشگر هواشناسی 
کند. در  با با�ی بیل ُمری۵، ناخواسته مجبور می شود یک روز را بارها و بارها زندگی 
مواجهه با این حلقه ی زمانی به �اهر ب� پایان، او سرانجام به زندگی کردن دوباره در یک 
روز مشابه به همان شیوه ی یکسان واکنش نشان می دهد. او فرانسوی یاد می گیرد، 
پیانیست خبره می شود، با همسایگان خود دوست می شود و به مستض�فان کمک 

می کند. 
کامل نمی خواهیم،  �را او را تشوی� می کنیم؟ �یرا ما پیش بینی پ�یری را به �ور 
حتی اگر آن�ه در حال تکرار است، ج�اب و خوشایند باشد. شگفتی، توجه ما را 
جل� می کند. به ما این امکان را می دهد تا از انجام کاری بدون فکر و تالش رها شویم. 
نسبت به تجربه ی خودمان بینش و بیداری داشته باشیم. در حقیقت، سیستم های 
تنگاتن�  ارتبا�ی  شگفتی  میزان  با  هستند  دخیل  پاداش  در  که  ع�بی  انتقال 
دارند: پاداش های� که در زمان های م�ین و �ابل پیش بینی آزاد می شوند، در مقایسه 

1. Captain From Castile, Samuel Shellabarger

2. Earth and High Heaven, Gwethalyn Graham

3. Immortal Wife, Irving Stone

که مردم منتظر بیرون آمدن موش خرماهای�  با روز دوم ماه فوریه  Groundhog Day .۴: فیلمی در راب�ه 
هستند که به آن ها می گویند  زمستان تمام می شود یا ادامه دارد.

5. Bill Murray
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