
1( خالقیت و مدرک: هواپیما اختراع كیست؟ مهندسان 
هوافضا؟ نه، »برادران رايت« تعمیركار دوچرخه بودند! 
خودكاري كه با آن مي نويسیم، مخترعش كیست؟ 
يك كارگر چاپخانه به اسم »الديزالئو بايرو« كه اصال 
تحصیالت آكادمیك نداشت! كپسول آتش نشاني را »جورج مانباي« ابداع 
كرد كه يك درجه دار نظامي بود! از »جي دابلیوگارت« و »جان پي هالند« به 
عنوان متحول كنندگان طراحي زيردريايي ها ياد مي كنند كه اولي كشیش 
يك كلیسا در انگلستان بود و دومي مدير يك دبیرستان در ايرلند... و 

اين رشته سر دراز دارد.
2( خالقیت و سن: افالطون می گفت: »سن بیش از آنچه بیفزايد، مي كاهد« 
ولی خودش مريد سقراط 60 ساله اي بود كه سن بیش از آنچه بکاهد، 
بر او می افزود. الیور وندل هلمز، پزشك و نويسنده آمريکايی هم در 
جوانی اش جايی نوشته بود كه: »اگر 40 سالتان شده و مشهور نشده ايد، 

شمشیرتان را غالف كنید« ولی خودش شهرت ادبي اش را مديون كتاب 
»مستبد میز صبحانه« است كه در 50سالگي اش نوشته. پرفروش ترين 
كتابش )زندگینامه رالف والدو امرسون( هم در 75 سالگي اش به بازار 
آمده. جان میلتون، شاعر انگلیسي كه در 44 سالگی نابینا شده بود هم  
موفق ترين كتاب هايش را در 57 سالگي )بهشت ازدست رفته( و 62 
سالگي )بهشت بازيافته( نوشت... به قول الکس آسبورن كه از پیشگامان 
»آموزش خالق« است، كاهش خالقیت در سالمندی بیش از آنکه به 
سن مربوط باشد،  به اين مربوط است كه آدم ها پس از اطمینان از وضع 
معاش و منزلت اجتماعي شان انگیزه تالش و ترقی را از دست می دهند.
3( خالقیت و شکست: توماس اديسون وقتي داشت المپ معروفش 
را اختراع می كرد، از هر چیزي كه به فکرش رسید، استفاده كرد تا 
بتواند يك فیالمان بي عیب ونقص براي المپش بسازد. نوشته اند 1800 
ايده را تست كرد تا به نتیجه رسید. عددش مهم نیست. مهم حرف 

اوست كه: »وقتي حدود 500 ايده را تست كرده بودم، يکي از دوستانم 
گفت: از اين تالشي كه كرده اي، چی عايدت شده؟ گفتم: الاقل 500 
ايده را شناخته ام كه در اين مورد بخصوص جواب نمي دهند و ديگر 
الزم نیست روي آنها وقت بگذاريم.« اين نگاه، نگاه يك آدم خالق 
است كه شکست را نه در حرف، كه در عمل، مقدمه پیروزی می داند. 
4( خالقیت و دوبونو: وقتي چند ساعت به يك مسأله فکر می كنیم و 
به نتیجه نمی رسیم، گامي به جلو برداشته ايم يا گامي به عقب؟ ادوارد 
دوبونو معتقد است: »هر فکر كردني، فارغ از نتیجه اش، گامی به جلوست« 
مشروط بر اين كه »به فکر كردنمان هم فکر كنیم و بفهمیم كه چرا در 
مسیر فکر كردنمان به بن بست خورده ايم.« )درباره دوبونو می توانید در 

ستون سمت راست اين صفحه بیشتر بخوانید.(
5( خالقیت و آلتشولر: مگر خالقیت و ابداع و اختراع را هم می شود 
به ديگران ياد داد؟ آلتشولر می گفت: »بله، می شود!« او پرونده 200هزار 

اختراع را مطالعه كرد و ديد فقط در 40هزار مورد از راه حل های 
بديع و ناآشنا استفاده شده و در ساير موارد، همان راه حل های آشنا و 
متعارف جواب داده. اين بود كه در تئوری معروفش )TRIZ( مدعی 
شد كه »اگر قوانین عمومی خالقیت و ابداع و اختراع را ياد بگیريم، 
می توانیم به راه حل بسیاری از مسايل تازه هم دست پیدا كنیم.« حاال 
اگرچه تعداد اختراعات چندبرابر شده، اما تعداد راه حل های ابداعی 
كم و بیش همانی است كه بود و اين مهر تايیدی است بر ادعای آلتشولر 
كه: »بله، می شود!« )درباره آلتشولر می توانید در ستون سمت چپ اين 

صفحه بیشتر بخوانید.(
6( خالقیت و ديگر هیچ: با اين مقدمه می رويم سر اصل مطلب. اصل 
مطلب اين است كه اين روزها در شبکه های اجتماعی، بعضی ها تالش 
می كنند پای خالقیت را به زندگی روزمره مان باز كنند. تصاوير زير 

راوی بخشی از همین تالش است.

حکایت خالقیت های خانگی

... و طرحی نو دراندازیم
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درباره دوبونو
او ذهن آدم را جادو مي كند. اين را آيزاك 
آسيموف دربارة ادوارد دوبونو مي گويد: 
»خواندن آثار اين متفکر باعث مي شود آدم 
به فکر كردنش هم فکر كند! به اين ترتيب، 
آدم به كشف حقايقي می پردازد كه اگرچه 
از قبل هم جلوي چشمش بوده ولی آنها را 
نمي ديده است.« شيوة كار دوبونو اين است 
كه مساله های پيش  پاافتاده اي طرح مي كند 
و از مخاطبانش مي خواهد به راه حل اين 
مساله ها فکر كنند. بعد، خودش سر بزنگاه 
وارد صحنه مي شود و ضمن همراهي با 
مخاطبانش در مسير تفکر، مبانی فکري 
آنها را نقد مي كند و نکته های كاربردي 

و مهمي به آنها آموزش مي دهد.
موضوع اصلي آثار دوبونو، مهارت تفکر 
دوران  طول  »در  می گويد:  او  است. 
اطالعات  دانشجويی،  و  دانش آموزی 
درباره  ولي  مي شود  ارائه  ما  به  زيادي 
آموزشی  هيچ  تقريبا  تفکر  مهارت 
نمی بينيم.« دوبونو بيش از 60 جلد كتاب 
نوشته و كتاب هايش به 33 زبان ترجمه 
شده است. بسياري از مؤسسه هاي بزرگ 
بازرگاني مانند آي بي ام، فورد، اريکسون، 
مك كنزيس و زيمنس از آموزه هاي او در 
زمينه تفکر استفاده مي كنند. او مبدع مفهوم 
  )Lateral Thinking( جانبي  تفکر 
است كه حاال ديگر به عنوان يك مدخل 
آكسفورد  انگليسي  فرهنگ  در  مستقل 

ذكر مي شود.
»ـ شما از چه راهی پول درمی آوريد؟

ـ از راه نوشتن.
ـ واقعا؟ شما نويسنده ايد؟

ـ نه! به پدرم نامه می نويسم برايم پول 
بفرستد.«

شوخی باال نمونه خوبی است برای آشنا 
شدن با مفهوم تفکر جانبی: »اساسا شوخی 
مستلزم گريز از يك الگو به الگويی ديگر 
است؛ نوعی بازی با الفاظ در آن وجود 
دارد كه باعث می شود دريافت معنای دقيق 
كلمات نيازمند فراتر رفتن از الگوهای 
متعارف به الگوهای نامتعارف باشد.« اين 
تغيير الگوی تفکر دقيقا همان چيزی است 
كه دوبونو ما را به آن دعوت می كند: »هدف 
تفکر جانبی، ايجاد روشی آگاهانه برای 
تغيير الگوهای متعارف است، ايجاد تغيير 

در الگوهای شناختی.«
مادربزرگ توی خانه نشسته و دارد كاموا 
با كالف  مدام  نوه خردسالش  می بافد. 
كاموای او بازی می كند و مزاحم اوست. 
پدر تصميم می گيرد مشکل را حل كند. 
می گويد من بچه را می برم پارك و با او 
بازی می كنم يا سرش را به چيزی گرم 
می كنم تا مادربزرگ به كارش برسد. اما 
پيشنهاد همسرش چيز ديگری است: »بهتر 
نيست مادر بزرگ را ببری پارك كه هم 
هوای سرش عوض شود، هم يك گوشه با 
خيال راحت بنشيند و كاموايش را ببافد؟« 
اين پيشنهاد، محصول تفکر جانبی است؛ 
روشی برای حل يك مساله متعارف از 

يك منظر نامتعارف.

درباره آلتشولر
جنريچ سالوويچ آلتشولر كه در دهه 70 
آلتوف«  »جی.  مستعار  اسم  با  ميالدی 
مطلب  سابق  شوروی  روزنامه های  در 
می نوشت، در دنيای موفقيت به »مبدع تريز 
)TRIZ(« شهرت دارد؛ تئوری حل مسايل 
بديع. او در دوران جوانی، وقتی كارمند اداره 
ثبت اختراعات در نيروی دريايی شوروی 
بود، به قوانينی دست پيدا كرد كه می توانست 
هر اختراعی را قانونمند يا فرموله كند. آلتشولر 
در همان دوران نويسندگی و فعاليت های 
حزبی اش، در يکی از تصفيه های حزبی 
استالين دستگير و روانه زندان شد اما از 
تحقيق و تفکر درباره »تريز« دست برنداشت 
و مطالعاتش را ادامه داد. وقتی آزاد شد، 
بحث تريز را در عرصه عمومی مطرح كرد 
و كم كم در ميان مهندسان و عالقمندان به 
علوم مهندسی در دهه 70 روسيه جايگاه 
متمايزی كسب كرد و توانست انجمن تريز 

روسيه را تاسيس كند. 
او می گفت هر تئوری ابداعی بايد الاقل واجد 
6 شرط باشد: )1( فرايندی سيستماتيك و 
قدم به قدم باشد كه )2( بتواند شخص را از 
مجموعه ای از راه حل های متعدد به راه حل 
ايده آل سوق دهد و )3( قابل تکرار و قابل اتکا 
باشد اما مبتنی بر ابزارهای روان شناختی 
نباشد و )4( بتواند به منبع دانش ابداع 
اندوخته  بتواند به  دسترسی يابد و )5( 
دانش ابداع بيفزايد و )6( برای مخترعان 

نيز ملموس و آشنا باشد. 
او بعدها اصول خالقيت و ابداع و اختراع 
را در 40 قانون كلی خالصه كرد و گفت: 
»اگر مخترعان امروز و فردای جهان از 
دسته بندی  و  قبلی  مخترعان  كار  نحوه 
اختراعاتشان باخبر باشند، می توانند خيلی 
بديع  راه حل های  به  موثرتر  و  سريع تر 
برسند.« آلتشولر، اين راه حل ها را در 5 

سطح كلی طبقه بندی كرد:
• سطح اول: راه حل  های معمولی كه با 
متدهای ازقبل شناخته شده و بر اساس رشته 
تخصصی مربوطه ارائه می  شود و به نوآوری 

نياز ندارد )32 درصد(؛
• سطح دوم: راه حل  هايی كه با دستکاری 
از طريق  و  قبلی  در سيستم  مختصری 
روش های مرسوم در صنعت مربوطه ارائه 
می شود و معموال به كمی مبادله و مصالحه 

در سيستم قبلی نياز دارد )45 درصد(؛
• سطح سوم: راه حل هايی كه به تغييرات 
اساسی در سيستم قبلی نياز دارد و از طريق 
روش هايی كه خارج از صنعت مربوطه 
می شود  مرتفع  تناقضاتش  دارد،  وجود 

)18 درصد(؛
• سطح چهارم: نسل جديدی كه از يك 
اصل علمی جديد برای انجام عملکردهای 
اوليه سيستم استفاده می  كند و راه حل هايشان 
بيشتر در علم موجود است تا فناوری )4 

درصد(؛ و
• سطح پنجم: يك اختراع يا اكتشاف 
علمی خارق العاده كه برای يك سيستم 
)فقط  است  فوق العاده ضروری  جديد 

1 درصد(.

 دکتر
محمد کیاساالر

خالقیت با المپ های سوخته و چوب برش خورده

کاشت گل و گیاه در چکمه

جایی برای عروسک ها و جوراب ها

چهارپایه ات را زیبا کن!

کاشت گل و گیاه در دمپایی

خالقیت خوشمزه با ماکارونی و سوسیس

کاشت گل و گیاه در بطری نوشابه

گلدانی مرکب از گیره لباس و قوطی

کلیدهایت را رنگ  بزن!

ساعت به وقت دکمه!

خالقیت زیبا با مدادرنگی

کتابخانه ای متفاوت

تنه درخت به مثابه شمع

ساده، زیبا، مطمئن

خالقیت  با سی دی 

خالقیت کاربردی برای کوچولوها

دست تان نسوزد!

تنه درخت به مثابه جامدادی

یک تیر و دو نشان

خالقیت با بلوک سیمانی

... و این هم خالقیت همکار خودمان بهاره افتخاری که هروقت چشممان به گل ها و گلدان های متفاوتش می افتد، روحمان تازه می شود


