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 م ی پنهان خود را باز کن   یت : چگونه قفل خالق چیست   ت ی خالق

 مقدمه 

این در مورد خالق   نیتریضرور   مقاله، من  در  آور   تیاطالعات  . من  امکرده  یرا جمع 
و    دایپ  یچگونگ  ت،ینحوه عملکرد خالق پنهان خود  نبوغ خالق  نحوه    یر یادگیکردن 

  ام کرده  یبه اشتراک خواهم گذاشت. من سع   با شما  عادت را   کی تفکر خالق به    لیتبد
 . ارائه کنم  د،یدار  ازین تیشروع تسلط بر خالق یکه برا ار ییزهایهمه چ ه ی اصول اول

 ست؟ ی چ   ت یخالق 

 . میکن فیرا تعر تیخالق  دییایب

شناخت روابط    ای  یمی قد  یهادهی ا  نیب  د ی جد  یوندهایپ  جادیعمل ا   یت،خالق   فرایند
  شتر یبلکه ب  ست،ین یلوح خال کی از  دیجد  یز یچ دیاست. تفکر خالق تول می مفاه نیب

نظر گرفتندر مورد   دار  ییها یز یچ  در  ترکناست که در حال حاضر وجود  و  آن    بید 
 که قبالً انجام نشده است.  یبه روش چیزها

ن  کهدرحالی آسان  بودن    فرایند   ک ی از    یعال  ی هادهیاهمه  ظهور    باً یتقر  ست،یخالق 
  انگ یوب    مز یبه نام ج  یغاتیتبل  ریمد  کی،  1940. در سال  کنندیم  یرویخالقانه مشابه پ

 منتشر کرد. "دهی ا  د یتول   ی برا   ی ک یتکن"با عنوان  یکوتاه یراهنما 

 : دهد ی مدر پنج مرحله رخ    شه ی هم  یتخالق  فرایند که  معتقد بود    انگ ی 

 . د یکن   ی را جمع آور   د ی مطالب جد   -  1

 .  دیریگب  ادی  باید در ابتدا شما

 : مرحله شما بر   ن ی در ا 

 د ی کنیمشما مرتبط است تمرکز    فهیبا وظ  ماً ی که مستق  یمطالب خاص  یر یادگی  بر  -  الف  1

 . میاز مفاه  یعیوس فی به ط تمایلبا  یمطالب عموم یر یادگی -ب 

 . د ید در ذهن خود کار کن ر موا  ی این به طور کامل رو  -   2
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 ی هادهیا  قیتطب  و   شی مختلف و آزما  یایاز زوا   قیمرحله، با نگاه کردن به حقا  نیدر ا
 . دی کنیم یبررس دی اآنچه را که آموخته گر،یکدیمختلف با 

 د یر ی فاصله بگ   یا مسئله   از مشکل  -   3

که    دیانجام ده  یگر یکار د  دیرویمو    دیکن یم، مشکل را کامالً از ذهن خود دور  یعنی
 . دهدیم یو به شما انرژ   کندیم  زدهجانی هشما را 

 به شما بازگردد.  تان ده ی ا  د یبگذار   -  4

دست    موضوع  از فکر کردن در مورد آن  نکهی، تنها پس از ا و نه همیشه  مواقع   یدر برخ
 تازه به شما باز خواهد گشت.  یو انرژ  نشیاز ب   یاجرقهشما با   دهی ا د،یدیکش

 . د یو توسعه ده   داده خود را بر اساس بازخورد شکل   ده یا   -  5

را در جهان منتشر کن  دی با  ده،یهر ا  تی موفق   یبرا انتقاد قرار    د،یآن  را در معرض  آن 
 . دی ده قیتطببازخوردها آن را   بهباتوجهتغییر داده و  آن را  ازیو در صورت ن  دیده

 " وجود دارد؟ یا ذاتی   ی عی طب   ت یبه نام "خالق  ی ز یچ   ا یآ 

 ی عیمهارت طب  کی  عنوانبه  ای  داد ی رو   اتفاق یا  کی  عنوانبه  را  تیما اغلب خالق   کهدرحالی
  ندارند،  ی دارند و برخ  ذاتی  صورتبهآن را    افراد  یکه برخ  میکنیمفکر    و   میریگ یمدر نظر  

 . دی کن قیتحق در مورد آن 

 است. نی  آموخت  تیخالق   عدمو هم    تیکه هم خالق  دهدیمنشان    تحقیقات انجام شده

[ به  تی]در خالق  انسیوار درصد از    22  باً یتقر"  ،یشناسبه گفته باربارا کر، پروفسور روان
  از   ایمجموعه  نیکشف با مطالعه تفاوت در تفکر خالق ب  نی. ا"ها است ژن  ریتأث  لیدل

 ( منبع) .ه استدوقلوها انجام شد

 " ستمیخالق ن  یهاانسانتیپ  من از آن  "   نکهی ا  ی، ادعادهدیم این تحقیقات نشان  
  گران یاز د  ترخالقاز افراد    یمطمئنًا برخ  اجتناب از تفکر خالق است.  یبرا  فیضع   یا بهانه

و اکثر   دیآ یم  ای خالق به دن  یهامهارتاز    یبا سطح   یهر فرد   باً ی، تقرحالنیباا هستند.  
 است. و آموختنی دادن  ما قابل آموزش خالقیت اب مرتبط  یها مهارت
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 مشهور  نوابغ از    ت یخالق درس    3

 : شد کتاب استفاده    40از   ش ی نوشتن ب   یکه برا   ترولوپ   ی آنتون   ی اقه ی دق 15  ن ی روت 

  شروع به   یباورنکردن  ی، با سرعت1847رمان خود در سال    نیترولوپ با شروع اول  یآنتون
  2داستان کوتاه،    12  ، یرداستانیاثر غ   18رمان،    47سال بعد، او    38. در طول  ن کرد نوشت

 منتشر کرد.  ها نامهاز مقاالت و  ایمجموعهو  شنامهینما

 اثر خود استفاده کرد:    ن ی تر بزرگ خلق    ی برا  دکتر سوس که    ی ب ی عج   ی استراتژ 

  د ی رندوم هاوس، دکتر سوس را به چالش کش یشرکت انتشارات انگذاری، بن1960در سال 
 ، جه ی. نتسدیکلمه مختلف بنو  50کودکان با استفاده از    ی کتاب سرگرم کننده برا  کیتا  

 سبز و ژامبون شد.   مرغتخمبه نام  یکتاب کوچک 

 :  کنند ی م   دا ی پ  ی عال   ی هاده ی چگونه نوابغ خالق ا 

که او قسمت اول کتاب محبوب خود   زندیم  نیتخم  مارکوس زوساکپرفروش    سندهینو
 ی مهم   زیاو چ  یو فداکار   ی کرده است. اخالق کار   یسی بار بازنو  200تا    150"دزد کتاب" را  

 . دیگویم توسط نوابغ خالق به ما   یعال ی ها دهیاارائه  یرا در مورد چگونگ

 یا خالقیت خود را تقویت کنیم   م ی چگونه خالق باش 

 د ی آشغال بده و تولید   جاد ی : به خودتان اجازه ا 1مرحله  

دیگری   راه حل  چی. هد یبده  مزخرفات  جادیبه خودتان اجازه ا  دی در هر تالش خالقانه، با
انجام  ندارد  برای  وجود  کار  گاهاین  با  ی.  بنو   4  دی اوقات  وحشتناک  تا    دیسیصفحه 
 . د یانوشتهجمله خوب در پاراگراف دوم صفحه سوم  کیکه  دی متوجه شو

خاک و   لوی چند ک  دیطال بودن است. با  یو قانع کننده مانند معدنچ   دیمف  یز یچ  تولید
را   یکدیگر  نبوغ ذرات.  دی کن دایذره طال در وسط آن پ  ک ی تا  د یرا غربال کن لجنسنگ و 

 کند.   دایپ   انیجر  اندیشه در وجود شما  که  د ی اگر به خودتان اجازه بده،  خواهند کرد  دایپ

 د یکن   جاد ی ا   ی شدهبندبرنامه زمان   کی :  2مرحله  
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  را   شما  نبوغ خالقانه د،یخود را مجبور به خلق کردن مداوم کن   نکهی ا  اندازهبه  یعمل  چیه
از    دیتوانیماست که    یتنها راه  عملی  مکرر کار  نیتمر  .دهدینمقرار  کشف    در معرض

،  کند یم  یپرداز   هیکتاب پرفروش نظر  کیکه در مورد ظاهر    ی. کسدیآن موفق شو  طریق
و باسن خود    شودیم   آمادهکه هر روز    یاسندهینو،  مقابلدر    هرگز آن را نخواهد نوشت.

  اد ی  ،گذاردیم  دیکلصفحه  یرو   برای نوشتن  و دستان خود را  گذاردیم  یصندل  یرا رو 
 کار را انجام دهد.   آن که چگونه ردیگیم

آن را به انتخاب خود واگذار   د،ی کار خالقانه خود را انجام ده  نیبهتر  دیخواهیماگر  
یک خلق    یامروز برا   دوارمی: "ام دیو فکر کن  دیشو  داری صبح از خواب ب  نه اینکه  .د ینکن

  ی برا   و   دی کن  از خودتان جدارا    یر یگ  میتصم  دی ." شما بابه من الهام شود  شاهکار، چیزی
تالش   یکاف  اندازهبهکه شما    دی آیبه دست م  ینزما  نبوغ.  دیکن  می تنظ   یا برنامهکار خود  

 . دیرا از سر راه بردار و سطح پایین  متوسط یها دهیتا ا دی کن یمو کار 

 د یرا تمام کن   ی : کار 3مرحله 

و آماده    یز ی برنامه ر  ق،ی. از تحقباشد   خواهدیمکه    یز ی هر چ  ید، حاالرا تمام کن  یکار 
چقدر خوب   ستیمهم ن  .دیکار را انجام ده   آن  و فقط   دیانجام کار دست بردار  ی شدن برا

ن  ای اول  ستین  یاز یبد.  دن  نیبا  خود  بکش  ایتالش  آتش  به  باد یرا  فقط  به    د ی. شما 
 .د یالزم است دار  یز یچ  دیتول یکه آنچه را که برا دی خودتان ثابت کن

کارآفر  چیه ورزشکار،  با    یدانشمند   ای  نیهنرمند،  که  ندارد    گذاشتن   تماممهینوجود 
دست    دی بساز  دی. از بحث در مورد آنچه باشده باشد  لیتبد  یبزرگ  انسان  به  هایشکار

 . دیبساز یز ی و فقط چ  دیبردار

 دی در مورد کار خود دست بردار   کردن   : از قضاوت 4مرحله  

 هنرمندان بزرگ.  ی. حتکنندیمبزرگ تالش  ی باشکوه و خلق هنر   یهمه برا 

کس چ  یهر  خلق    یز یکه  ثابت  طور  به  خود   کندیمرا  کار  مورد  در  قضاوت  به  شروع 
به مدت    نکهی. بعد از اسمینویم   ید یجد  ی ها مقاله  ،. من هر دوشنبه و پنجشنبه کند یم

پا انتشار  برنامه  آن  به  ماه  همه    کردمشروع    آنگاه  ماندم،   بندی سه  درباره  قضاوت  به 
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را    یاستهیشا   خوب و   یهادهیامن متقاعد شده بودم که تمام    .که خلق کردم  ییزهایچ
 !ماه بعد منتشر شد  8مقاله من   نیترمحبوب اما .امکرده  یکه در دسترس داشتم بررس

از    دیکن  ید ی است که احساس ناام  یعیاست. طب  یعیطب  تاندر مورد کار  شما  قضاوت
خود   کاردر    نکه ی ا  ا ی  ست،ین  العادهفوق  دیکه انتظارش را داشت  طورآنشما    تی خالق  نکهیا

شما را از ادامه   یتینارضا  این  دی است که اجازه نده  نی ا  ید ی. اما نکته کلدیشوینمبهتر  
 . بازداردکار 

خود  "که    د یتا اجازه نده  دیکن  نیشفقت به خود را تمرمهربانی و    یکاف   اندازهبه  دی شما با
) یقضاوت  "self-judgementشما بر  اهم  (  خود  کار  به  شما  مطمئنًا،  کند.    ت ی غلبه 

اشتباهات خود    به  د یکه نتوان  د ینشو  یجدکار  آن  انجام  در مورد    قدرآناما    ،د یدهیم
تول  دیبخند به  اجازه ندهدیده نادامه    د ی که دوست دار  یز ی چ  دیو    ع قضاوت مان   دی. 

 شود. اتمام کار

 دی نگه دار : خود را مسئول  5مرحله  

 نیرا مسئول خلق بهتر  با این کار خود  دی به اشتراک بگذار  یعموم  صورتبهکار خود را  
انجام کار بهتر بازخورد   یبرا   شودیمبه اشتراک گذاری عمومی باعث    . دیکنیم کارتان  

  ، کنند یمارتباط برقرار    د یکنیمبا آنچه شما خلق    گرانیکه د  دی نیبیم   یوقتو    دریافت کنید
 تی اهم  به خود و کارتان  شتریب  شود یمو باعث    بخشدیمبه شما الهام    این موضوع

 . دیده

گذار   یگاه اشتراک  ا  یاوقات  به  با  یمعن  ن یکارتان  که  از شما   با  د یاست  که    کسانی 
اوقات،    شتری . اما بد یمقابله کن  شما هستند، مواجه شده و   منتقدان  کسانی که  و   ندمتنفر

  یی زهایکه همان چ  دیآوریرا گرد هم م  یاست که افراد  نیا  افتدیکه اتفاق م   یز یتنها چ
  د یهست  زده جانیکه شما ه  ییزها یدر مورد همان چ   کنند، یباور م  دی را که شما باور دار

 . کنند یم   تیحما د یکه شما به آن اعتقاد دار یکه از کار  یکسان ای  شوند،یم  زدهجانیه
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که    یز ی. چ رندیبه کار گ  ی واقعیا یخالقانه را در دن  یدارد که کارها  ازین  یبه افراد  جهان
.  شود یممحسوب  درخشان    یگر یشخص د  یاغلب برا  رسدیمشما ساده به نظر    یبرا

 بگذارید. اشتراک   کارهایتان را به نکهی مگر ا  نخواهید فهمیدرا  نیاما شما هرگز ا

 د یکن   دا یخود را پ   درون  چگونه نابغه خالق 

  د، یرا تمام کن  یکار   د، یرا انجام ده  هاخود آسان است: کاردرون  کردن نابغه خالق    دایپ
. همین کارها را انجام دهید فردا دوباره    د،ی کن  دایبهبود پ  یبرا  ییهاراه  د،یری بازخورد بگ

 . دیتکرار کن مداوم این کارها را صورتبه سال یس ای  ستیب ،ده

 ت ی خالق ی ها کتاب   ن ی بهتر 

 لدیپرسف ون یاثر است "جنگ هنر"

 تارپ الیاثر توئ "خالق  عادت "

 زاندر و روزاموند استون زاندر  نی اثر بنجام "امکان  هنر "

 لئود مک ویاثر ه "ت ی خالق  یبرا   گر ید   دی کل   39: و  د ی ر ی بگ   ده یرا ناد   همه "

 منبع: 

jamesclear.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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