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تحسین  ها از ندای خالقانه

منهمیشهاعتقادداشتهاماگربرایجادتجربیات،مشاغلوروابطشگفتانگیز

متمرکزشوید،اززندگیلذتخواهیدبردوموفقترخواهیدبود.ندایخالقانه

راهنماییجذاب،درستبرایانجامهمینکاراست،اینکتابنوشتۀمردی

استکهدربرنامۀ»زندگیخالق«درپیعالیقشبودوشرکتیبهوجودآورد

تابهدیگرانالهامببخشد.

یچارد برانسون، بنیانگذار گروه ویرجین سر ر

میانخالقیتذاتیاشتیاقمابرایزندگیمعنیداروهدفمند،ارتباطیسرکشو

رامنشدهوجوددارد.هنگامیکهعازمماجراجوییهایخودمانمیشویمتایاد

بگیریمخالقیتچگونهقدرتتغییرهمهچیزرادراختیاردارد،تجربیاتچیس

وتعهدشبهخلقکردن،اورابهراهنماییفوقالعادهتبدیلمیکند.
برنه براون، PhD، نویسندۀ کتاب پرفروش شمارۀ 1 نیویورک تایمز شهامت رهبری1

ندایخالقانهراهنماییدنبالهداربرایهرکسیاستکهچهبرایخواستههای

شخصیچهبهعنوانآرمانشغلیقدمدرمسیرخالقیتمیگذارد.منبعبهتری

1. Dare to Lead
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برایشکوفاییاســتعدادواقعیخودواندازهگیریبلندایاقتصادخالقپیدا

نخواهیدکرد.
جیمی چین1، کارگردان برندۀ اسکار فیلم انفرادی آزاد۲

چیسجارویسفردیفوقالعادهخالقاست.کتابجدیدشباعنوانندای

خالقانهخوددلیلروشنیاستکهخالقیتهمهنروهمتمریناست.چیس
باصداقتمحضوبینشاستادانه،ازافسانههایپیرامونمعنایفردیخالق

بودنپردهگشاییوثابتمیکندهرکسیمیتواندخالقباشد.ندایخالقانه

طرزفکرشماراباتماموجوددربارۀچگونگیوچراییخالقیتانسانهاتغییر

میدهد،واینانگیزهوالهامرادراختیارتانمیگذاردتازندگیبهتریازآنچه

تصورشرامیکنید،بسازید.

دبی میلمن3، هنرمند و رئیس دانشــکدۀ هنرهای تجســمی، اســتاد در برنامۀ 
برندسازی و مجری پادکست طراحی اهمیت دارد4

هرکسیرؤیاییدارد.درحرفۀخالقانهچیسجارویسنزدیکترینچیزیکهبه

نقشهایبرایدنبالکردنآنرویاودرادامهاشموفقیتوجودداردرادراختیارمان

میگذارد.مطالعۀاینکتاببرایهرخالقیاکارآفرینیضروریاست.

دیموند جان5، ستارۀ شــارک تنک کانال ABC ، بنیانگذار/ مدیرعامل کمپانی 

FUBU و مدیرعامل گروه شارک

چیسبهشکلخستگیناپذیریسخاوتمندانهوبیوقفهخالق،مارابهچالش

میکشدتاتغییراتدرفرهنگورسانهرابهعنوانفرصتیاستثناییببینیم.اگربه

اصالحاموراهمیتمیدهید،اینکتاببرایکمکبهشمادردسترستاناست.

ین ست گودین، نویسندۀ کتاب های پرفروش و کارآفر

1. Jimmy Chin                           2. Free Solo                        3. Debbie Millman

4. the Design Matters        5. Daymond John
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اینکتابدرموردندایخالقیتشمانیست،بلکهدرموردفریادخالقیتاز

درونشماستکهدرجدالبرایشنیدهشدنوآمادهشدنبرایتغییرجهاناست.

جیمز ویکتور1، هنرمند، فعال اجتماعی و نویسندۀ کتاب لعنت به کمال مطلوب

طراحیخوببهدیگرانکمکوآنهاراشادمانمیکند.چیسجارویسنحوۀ

انجاماینکاررابهشمانشانمیدهد.
استفان زاگمایستر، طراح و بنیانگذار کمپانی زاگمایستر و والش۲

چیسجارویسهمانفردمحبوبیاستکهبرایمشاورهبهاومراجعهمیکنم.

مطمئنمازتماسهایمخستهشدهاست.چیسازنخستینافرادیبودکهقدرت

اینترنترابرایهنرمندانبهرسمیتشناختوهنوزهمدارایبهترینبینشبرای

هرکسیاستکهدرپیدنبالکردنمسیرخالقانهایهست.اوچیزهایبسیاری

بهمنآموختهاست.اینکتابمثلگفتگوییطوالنیوصمیمانهباچیساست.

وهیچچیزباارزشتریازایندرجهانوجودندارد.

براندون استنتون، خالق مردم نیویورک و نویسندۀ پرفروش نیویورک تایمز

1. James Victore  2. Sagmeister & Walsh
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در وهلۀ نخست بخوانید!

خالقیتتمامشدنینیست.هرچهبیشتراستفادهکنید،بیشترخواهید

داشت.

مایا آنجلو

ازخودتانبپرسید:آیاشیوۀکارکردنمدرستاست؟آیاشیوۀزندگیکردنم

درستاست؟

دربارۀزندگیونحوۀ
ً
اینکتابدربارۀخالقیتاست،امابهتعبیریعمدتا

زیستناست.اینکتابفقطدربارۀشروعتمرینیخالقانهیاتبدیلشدنبه

طراح،نویسنده،عکاسیاکارآفرینبهترنیست؛اگرچهتماممهارتهای

خالقانهتانرالبریزخواهدکرد.اینکهچگونــهزندگیغنیتر،ژرفترو

باارزشترینسبتبهقبلداشتهباشــیم.پذیرفتنخالقیتدرزندگیتان

درستمانندلحظهایاستکهدوروتی1ازخانۀسیاهوسفیدکانزاسوارد

سرزمینخیالیدرخشانورنگارنگشد.

زو
ُ
Dorothy.1،شخصیتیخیالیآفریدۀال.فرانکباومدرداستانجادوگرشهرا

بسیاریازرمانهاییکهبهروایتماجراهایاینشهرمیپردازد.
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فکرکنیدچهچیزیباعثشــدامروز،دراینلحظه،اینکتابراباز

کنید.درجستجویچههستید؟
اگرمطمئنهستیدکهبیشترینانگیزهراداریدوازتواناییهایتاندرحد
کمالاستفادهمیکنید،عالیاست.اگربخشندگیوشادیرابههرکاری
واردکنید،نهتنهاکارهایخالقبلکهدرهرزمینهای،فوقالعادهمیشود.
اگرروابطمهمتانراروحیۀخالقیتوابتکارروزانهسرشارازشادی،الهام،
سرزندگیکند،پسهرآنچهراکهمیتوانمبهشمایادبدهم،آموختهاید.
هرکاریکهمیکنید،موفقیتآمیزاست.زندگِیرؤیاییدارید.بهآفرینش
اینکتابرابه

ً
روزانهتانبازگردید.دنیابهآنچهشمامیدهیدنیازدارد.لطفا

کسیکهبهآننیازداردبدهید.
هنوزدرحالخواندنهستید؟

خب،احتمالدیگرایناستکهشمادرواقعزندگیرؤیاییندارید.
شایدفاصلۀزیادیهمباآنداشتهباشید.درعوضدرجستجویآنهستید.
یاشایدفقطگمان ممکناســتازپادرآمده،ازکارافتاده،ودرجابزنیدـ
کنیدکهزندگیمیتواندچیزیبیشازاینباشد.چیزیازقلمافتادهاست.
بههرحالمهم شایدشماخودتانرا»فردیخالق«تصورکنیدیانکنیدـ
اماچیزیدرمورداینکتابشماراعالقهمندکردهاست.شایدهنوز نیستـ
نمیدانیدچهچیزیاست.شایدمیدانیدوحاضرنیستیداعترافکنید.بهآن
همخواهیمرسید.هرچندمطمئنباشیدکهاینکتاببرایشمامناسباست.
یاشایدشــمارافردیخالقمیشناسند،امادرحقیقتچیزیخلق
عکاسیمیکردید،

ً
نمیکنید.درهرحال،چیززیادیخلقنمیکنید.قبال

برنامهنویســیمیکردید،دستبهقلمبودید،یاسازیمینواختید،امابه
هردلیلیازعاداتیکهزمانیشــمارابههیجانمیآوردیاراضیمیکرد
فاصلهگرفتید.نکتهجالباینجاستکههرچقدرهمسختتالشمیکنید
نمیتوانیدبهوضعیتعادیتانبرگردید.اینکتاببرایشمانیزمناسباست.
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چیزهاییخلقمیکنید.مینویســید،ورزشمیکنید،آواز
ً
یااصال

میخوانید،یاکاریراتماموکاردیگریرابالفاصلهشروعمیکنید.کاری
خلق

ً
کهممکناستشغلموقتییاشــغلتماموقتتانباشد،امامرتبا


ً
کردهایدوموفقبودهاید.ولیحاالنمیدانیدچطورادامهبدهید؛یااصال
بایدادامهدهید؟شایدپروژۀفعلیتانبهبنبستخوردهاست،مشتریها
شمارادیوانهکردهاندوآمادهایدهمهچیزرارهاکنید.یابعدازآخریناجرایی
کهرویصحنهداشتهاید،ازدروناحساسخالءمیکنید.درواقع،شاید

حتیاشتیاقداشتنهمبهنظرتانآرامبخشباشد.
اگرحرفۀخالقانهتان،همۀآنچههمیشهدررؤیاهایتانمیدیدیدنیست،

آیازمانآننرسیدهکهتسلیمشوید؟
عجلهنکنید.

بدونداشتنحرفۀخالقانۀانعطافپذیر،دوستانخالقحامی،جامعهای
شکوفاوذهنیقدرتمند،زندگیشوروشوقیکسانینخواهدداشت.حتی
فردیموفقوحرفهایهمدچارلغزشمیشود.اینکتابکمکمیکندتا
درحالحاضر، آنچهراگمشدهاستپیداکنید.خالقیتدردرونشماـ
اهرمیاستکهازآناستفادهخواهیمکرد.بهقولارشمیدس، هماکنونـ
جاییبرایایستادنبهمابدهیدوباایناهرمدنیاراحرکتخواهیمداد.

یکاحتمالنهاییهموجوددارد:رویکاغذ،همهچیزدرموردحرفۀ
خالقانهتانخوببهنظرمیآید،امابازهمدرموردادامۀمســیراحساس
بیانگیزگییاحتیبیعالقگیمیکنید.ایناتفاقمیافتد.برایمناتفاق
افتاد.ممکناستهمهچیزدرظاهرخوببهنظرآیدوهمچنانبهشما

احساسپوچیالقاکند.
راهحلموجودایناســتکهبهیادآوریدچراازابتدادستبهخلقو
آفرینشزدید.مسیرپیشرورابابازگشتبهآغازشپیدامیکنیم.چیزی
دردرونتانشــمارابهابرازکردنفرامیخواند.خواهباتکاندنگردوغبار
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ازرویگیتاریکهدردوراندبیرستانمینواختیدشروعکنیدیادرکلوپ
آنشادی،آننیرویزندگیراکهپیشتر کمدیبرنامهاجراکنید؛آنالهامـ
هنوزدردسترسشمااست.فقط بهچنیناندازهایاحســاسمیکردیدـ

بایدآنندارابشنویدومسیرخودرادنبالکنید.
هرکجاکهخودتانراپیداکنید،هــرروزجدید،فرصتیبرایگوش

سپردنبهندایخالقانهتاناست.
زیباییمســیریکهمیپیماییمایناستکههرگزهیچاقدامیبیهوده
نیستـشمادرتمامپیچوتابهاهرچقدرهمسرگردانباشیدگمنمیشوید.
اینماهیتفرآیندخالقیتاست؛همهچیزاهمیتدارد.همهچیزمعنایی
دارد.ناامیدی،بیحوصلگی،یادلخوریکهممکناستاکنوناحساس
کنید،فقطشهودتاناستکهبهشمامیگویدتغییریپیشرووجوددارد.

آیاآمادگیدارید؟
زندگیخوب،برنامهریزیشــدهاست.خلقشدهاست.واینکتاب
دربارۀداشتنزندگیبهترباخالقیتاست.باابرازدائمیخودبهروشهای
ساده،نیرووانگیزۀالزمبرایخلقزندگیرؤیاییتانراکشفخواهیدکرد.
خالقیتبهاندازۀورزش،تغذیۀمناسبوذهنآگاهیبرایسالمتیو
تندرستیضروریاست.تنهابااینانرژیمؤثِرآزادشدهقادرخواهیدبود

بهکمالزندگیتانبرسید.
اینکتابمناسبشماست.
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مقدمه

چیزیبهاسمافرادخالقیاافرادغیرخالقنداریم.فقطافرادیاز

خالقیتخوداستفادهمیکنندوافرادینمیکنند.واستفادهنکردن

ازآنمجازاتیندارد.اماهمانطورکهکاشفبهعملآمده،خالقیت

استفادهنشدهبیخطرنیست،خطرناکاست.

برنه براون

همهچیزرویکاغذدرستبهنظرمیرسید:آرزوهای»متناسب«وبرنامۀ
روشنیبرایدستیابیبهآنهاداشتم.میدانستمکهبرنامهامبرایزندگیچیست
واطمینانداشتمکهمیتوانمدرانجامشموفقباشم.امااحساسسردرگمی
میکردم.ناآرامبودموازنظرعاطفیپریشــانودرگیربودم.نمیتوانستم
احساسمرادقیقبگویم،امااحســاسخوبینداشتم.تقالمیکردماما
نمیتوانستمقدمدیگریپیشبروم؛چطورمیتوانستمبرنامهامرادنبالکنم؟
زمانیکهیکیازعزیزانمراازدســتدادممتوجهچیزیشدم؛اینکه
برنامهامافتضاحبود.درآنبرنامههرعملیبهخودیخودمنطقیبود،اما
مقصودمرادلسردمیکرد.ســالپیشازآن،فرصتدنبالکردِنحرفهای
فوتبالرارهاکردم.آنموقعبهدانشکدۀپزشکیمیرفتموزندگیدیگریرا



ندایخالقانه 20
درپیشگرفتهبودمکههیچعالقهایبهآننداشتم.داشتمچهکارمیکردم؟

چطورایناتفاقافتادهبود؟
درتمامزندگیامدرصددکسبرضایتدیگرانبرمیآمدم،وآنرابههر
قیمتیبهدستمیآوردم.بهنظرمیرسیدپزشکیانتخابدرستوبدیهی
بود.تنهاانتخابهمینبود.باتماموجودباورشداشتم.امافقدانآنعزیز،
درسدیگریبهمنآموخت.مرگناگهانیپدربزرگممراازخواببیدارکرد.
ازدستدادناوبهمنیادآوریکردکهفقطیکبارزندگیخواهمکرد.اگر

درایندورهندایدرونیامرادنبالنکنم،هرگزنخواهمکرد.
امااگربیمارانرادرماننمیکردم،بهکجایاینجهانتعلقداشتم؟
بایدچهکارمیکردم؟حرفۀمنچهبود؟هنوزشــکلیاحالتدقیقآنرا
نمیدانســتماماچیزیدردرونممیلبهرهاییداشــت.خودمرادریکی
ازدوراهیهایزندگییافتم؛مســیر»امنومطمئن«دریکطرف،عدم

ازطرفدیگریپیشمیرفت. ـوفرصتـ قطعیت
سرانجاممتوجهشدمکهآنندا،نجواییدردوردستهاست.اغلبمان
دیگرروزیازخواببیدارنمیشــویمتاتصمیمبگیریمبرایدامپزشک
متخصصاســبیاخوانندگیاپرابهدنیاآمدهایم.اینداستانیاستکه
بعدازوقوعحقیقتبهخودمانمیگوییم،زمانیکهدرنهایتآنجاکهباید
خودمانرایافتهایم.نه،نداحسیشهودیاست،کششیکههنگامانجام
کاریدرستتجربهمیکنیم:ایناتفاقعالیاست!اینکارراادامهخواهم

دادتاببینممرابهکجامیبرد.
اگربهآناحساساتگوشدهیمواجازهدهیماینکششهاماراراهنمایی
کنند،اگربهایننداگوشبسپاریم،بهزودیمتوجهمیشویممسیردرست
همانجایی

ً
خودمانراطیمیکنیم.مهمنیستبهکجامیرویم،مادقیقا

هستیمکهبایدباشیم.
پساینطورنبودکهدربیستویکسالگیناگهانمتوجهشوممیخواهم
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هنرمند،عکاسورزشهایمخاطرهآمیزیامؤسسبرنامۀآموزشیآنالین
باشم.فقطتصمیمگرفتمبهندایدلمگوشکنم.فقطمیدانستمکهعکس
گرفتنرادوستدارم.تصورماینبودمادامیکهنسبتبهکاریکهانجام
میدهماحساسخوبیداشتهباشم،همهچیزروبراهخواهدشد؛همینطور

همشد.
تمامافرادحاضر

ً
همانموقع،لحظهایشدکهدلمرابهدریازدمتاتقریبا

درزندگیامراناامیدکنم.برایدومینباربرنامۀآیندهامرارهاکردمونخستین
گامراباتردیددرمســیرجدیدبرداشتم،مسیریکهدرآن،درجستجوی
حرفۀخالقانهامبودم.منامروزهنوزهمانمسیرراطیمیکنموهرگزبه

پشتسرنگاهنکردهام.
خالقبودنبهمعنایرهاکردنشغل،پوشیدنلباسرزمیانقلمکان

ً
بهپاریسنیست.بهمعنایپوشیدنلباسمتفاوتیاپیداکردنگروهکامال
جدیددوستان»هنری«نیست.بهمعنایداشتنشخصیتیدیگریاگذراندن
دورهایبحرانینیست.هرچیزیراکهفکرمیکنیددرموردمعنایخالق
بودنمیدانیدفراموشکنیــد.خالقیتعملکردیطبیعیوحیاتبخش
انساناســتکهبرایسالمتیوتندرستیمانضروریاست.خالقیتبه

اندازۀتنفسطبیعیاست.
اجازهبدهیدبهاینمسئلهبپردازیم.دنیاییراتصورکنیدکهنفسکشیدن
عملیشرمآوراست.درچنیندنیایی،درمدرسهبهبچههایادمیدادند:
»بچههاکمترنفسبکشید!«بچههاهرگزنمیدویدندوبازینمیکردند
زیرااینکارنیازمنددموبازدمهایمداومبود.بزرگساالنهمازترسنفس
کشیدنبرایچیزیهیجانزدهنمیشوند.تصورکنیددردنیاییهستیدکهبا
اکسیژنکمیزندگیمیکنیدوهموارهاحساسسرگیجهوخستگیدارید.
آنگاهتصورکنیدکهبهشمامیگویندیکنفسخوبوعمیقازهوای
تازهبکشــیدکهتماموجودتانراپرکند؛نیروبخش،روحانگیزوبرایتان
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فوقالعادهخوباست.تصورکنیدبهشمامیگویندکهجامعهبیماراست،
نهشما.تصورکنیدبهشمامیگویندکهتنفسعمیقطرزتفکرواحساس

شمارابرایهمیشهتغییرخواهدداد.
آنگاهچهکارخواهیدکرد؟

همۀماخالقبهدنیاآمدهایم.هرنژاد،جنسیت،باور،توانایییاگذشتهای
کهدارید،خالقیتازشمااستقبالمیکند.هدفاینکتابفراخواندنشما

بهپذیرشوبهرهگیریازتماممزایایخالقیتاست.
هنگامیکهچیزیخلقمیکنیم،بهنیرویقدرتمنددرونمانوصل
میشویم.هماناندازهکهبســتراینانرژیراایجادمیکنیمدرکنترلآن
نقشینداریم.قدرتایننیرویخالقدرهرانسانیغیرقابلانکاراست؛
آنقدرافسارگسیختگیاشرادیدهامکهجوردیگریفکرنمیکنم.اینقدرت
هماکنوندارددردرونتانجوشوخروشمیکند،چهبدانیدچهندانید.
زمانیکهچیزیراخلقمیکنیم،اینمنبععظیمدرونیفعالمیشود.
حتیاگرچیزیکهمیسازیمسادهوکوچکباشد،حتیاگرباوقفههای
بسیاردستبهساختآنبزنیم،اولیناقدامرابرایآزادکردننیرویخالقیت
انجامدادهایم.خالقیتماناهمیتینمیدهد.حاالبیدارشدهاست.انرژی
درجهاتمختلفمیچرخد.اگرباساختنوسایلوابزارجدیدروزبهروز
وماهبهماههمچنانازانرژیخالقهماناستفادهکنیم،اتفاقفوقالعادهایرخ
میدهد.احساسبهتریهمچون:هشیاری،کامیابیوتکاملمیکنیم.با
بهکارگیریمداومخالقیتبهمنبعجدیدیازنشاطدسترسیپیدامیکنیم.
تبدیلایدهایدرذهنتانبهواقعیتملموس،یکیازرضایتمندیهای
بزرگزندگیاست،خواهنتیجۀنهاییداستان،عکس،وعدۀغذایییاتجارت
باشد.مابرایانجاماینکاربامخزنیبهدنیاآمدهایم،تکۀکوچکمتراکمی
کتورحاویسوختیبراییکعمرخالقیت ازپلوتونیومخالقیت.اینرآ
ماست.درحقیقتهرچهبیشترازقدرتآناستفادهکنید،بیشتردراختیار
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شماخواهدبود.اماخالقیتمانندپلوتونیومخطرناکاست.تماماینانرژی
بایدجاییبرود.بایدازطریقتمرینخالقانۀمنظمآزادشــود.اگرحبس
شودممکناستاوضاعبحرانیوسمیشود.اگرخالقیتتانبروزداده

نشود،ممکناستزندگیتانتباهشود.

خالقیت چیست و چرا اهمیت دارد؟

خالقیتتمرینتلفیقیاتغییردویاچندچیزمتفاوتبهروشهایجدید
ومفیداست.همیناست،اگرچهاینتعریفسادهاعماقپنهانیدارد.

مهمتر،چرایِیآناست:زمانیکهماچیزیخلقمیکنیم،بادلوجان
ازخودمانمایهوارزشمیگذاریمودرعوضتوقعچیزینداریم.برای
انجاماینکاربایدبهخودواقعیواصلیمانوصلشویم.اینگفتهبهاین
معنیاستکهخالقیت،همانفرآیندیادگیریاعتمادبهخودتاناست.وقتی
خالقیتدرونتانجاریمیشود،قضاوتنمیتواندجلویشمارابگیرد.
غیرممکناست.اینکتابنحوۀرهاییازتمامقضاوتهاواعتمادکامل
بهخودتانرابهشمانشانمیدهد.هرآنچهنیازداریداکنوندرونشماست.

آیندۀشمابرپایۀسهفرضیۀمجزاقراردارد:
1 خالقهســتیدوازظرفیتیبیحدوحصربرایایجادو.

ً
شماذاتا

رشدچیزهایجدیدبهرهمندید.
۲ دستیابیبهاینظرفیتنیازمندنوعیتوانخالقانهاستکهباید.

برایرسیدنبهپتانسیلکاملتانتقویتشود.
3 خودتانرافردیخالقمعرفیکنید،دنیایاطرافتانرابهمنزلۀ.

بومنقاشیدرنظربگیرید،وایدههایتانراهموارهابرازکنید،بهاین
برایخودتانمیخواهیدبهصورت

ً
صورت،زندگیایراکهواقعا
شهودیخواهیدساخت.

بهعبارتدیگر:بله،نواختنپیانوشماراآدمبهتریمیکند.آشپزییا
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