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بخش 1
فرآیند خالق



1
آماده کردن صحنه

این کتاب، با استناد به داستان هایي از هم عصران ما، به خالقیت مي پردازد؛ هم عصرانی 
آغاز  خالقیت  چیستي  توصیف  با  کتاب  دارند.  خالقیت  از  بی واسطه  شناختي  که 
مي شود، شیوۀ کار و زندگي مردمان خالق را بررسي می کند و با اندیشه هایی دربارۀ 
نمونه هاي خالق پایان مي یابد. در این کتاب، راه حلي آسان یا اندیشه هایی ناآشنا پیدا 
از  بسیاري  که  است  آن  از  پیچیده تر و عجیب تر  واقعي خالقیت  داستان  نمی کنید. 
گزارش های خوش بینانه ادعا می کنند. دلیل اول آنکه، همان طور که مي کوشم نشان 
دهم،   اندیشه یا محصولي که شایسته برچسب »خالقانه« است از هم افزائي منابعی 
تقویت  آن است که  از ذهن یك شخص. آسان تر  نه فقط  بسیار سرچشمه می گیرد 
به خالقانه تر  افراد  واداشتن  براي  تالش  با  تا  گیرد  انجام  شرایط  تغییر  با  خالقیت 
اندیشیدن. عمل اصیل خالقه تقریبًا هرگز نتیجۀ الهامي ناگهاني و جرقه اي در تاریکي 

نیست، بلکه حاصل سال ها کار سخت است.
به دالیلی چند، خالقیت سرچشمۀ اصلي معني زندگي ماست. در اینجا تنها به دو 
دلیل مهم اشاره می کنم. اول، بیشتر چیزهاي جالب، مهم و انساني محصول خالقیت 
است. 98 درصد آرایش ژنتیکي ما با شامپانزه ها مشترک است. آنچه ما را متفاوت 
می کند ـ زبان، ارزش ها، احساس هنري، درک علمي و فناوري ــ محصول یك نبوغ 
فردي است که شناخته شده، ارزشمند به شمار آمده و از طریق آموزش انتقال یافته 

است. بدون خالقیت، درواقع تمایز انسان از میمون دشوار خواهد بود.
احساس  آن  در  درگیرشدن  هنگام  که  است  آن  خالقیت  جذابیت  دوم  دلیل 
می کنیم از زندگي غنی تری نسبت به سایر اوقات برخورداریم. هیجان هنرمند مقابل 
ما  نزدیك مي شود که همۀ  ایده آل  کامیابی  به  آزمایشگاه  دانشمند در  نقاشی و  بوم 
امیدواریم در زندگی به آن برسیم، هرچند به ندرت اتفاق می افتد. شاید تنها جذبۀ 
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ورزش، موسیقي، عشق و مذهب ــ حتي هنگامی که این تجربه ها زودگذر هستند و 
ردي باقي نمي گذارند ــ این است که احساس عمیق تعلق داشتن به هویتي بزرگ تر 
از خود را در ما به وجود مي آورند؛ اما خالقیت نتیجه اي نیز برجاي می گذارد که به 

غنا و پیچیدگي آینده اضافه می شود.
گزیده ای از یکي از مصاحبه های این کتاب تصویري مشخص از لذت حاصل 
از تالش خالق و نیز خطرات و دشواري هاي موجود در آن به دست می دهد. ورا 
روبین، اخترشناسي است که سهمي بزرگ در دانش ما از دینامیك کهکشان ها داشته 
است. او کشف اخیر خود را چنین توصیف مي کند که ستارگان یك کهکشان همگی 
در  کهکشاني  روي یك صفحه  ممکن  مدارها  بلکه  نمي کنند،  دوران  در یك جهت 
جهت ساعت گرد یا پادساعت گرد دوران کنند. این کشف هم مانند سایر موارد مربوط 
به خالقیت نه، برنامه ریزي شده، بلکه نتیجه مشاهدۀ تصادفي دو تصویر تحلیل طیفي 
از یك کهکشان در فاصله یك سال بوده است. روبین، با مقایسه خطوط ضعیف طیف 
نشان دهنده موقعیت هاي ستارگان در این دو تصویر، متوجه شد تعدادي از ستاره ها 
در یك بازۀ زماني در یك جهت و بقیه در جهت مخالف حرکت کرده اند. روبین از 
اولین اخترشناساني بود که به چنین تحلیل طیفي روشني از کهکشان مجاور دسترسي 
پیدا کرد ـ جزییاتی که چند سال پیش از آن برای اخترشناسان قابل مشاهده نبود. ولی 
او تنها به این دلیل توانست از این شانس بهره بگیرد که سال های متمادی به شدت 
درگیر جزییات کوچك حرکات ستارگان بود. دلیل امکان پذیر شدن این کشف آن 
بود که روبین به خود کهکشان ها عالقه داشت نه اینکه به دنبال اثبات نظریه ای یا 

دست وپا کردن نامی برای خود باشد. داستان ازاین قرار است:
به یك پژوهشگر علمي شهامت زیادي مي طلبد. واقعًا همین طور  تبدیل شدن 
مایه  خودتان  حتی  و  وقتتان  از  زندگي تان،  از  که  است  این  منظورم  است. 
می گذارید و ممکن است حتی به هیچ نتیجه ای هم نرسید. ممکن است پنج 
یا یکی دیگر همان کشف  باشید.  اشتباه کرده  کارکنید و  سال روي مسئله اي 
این  باشد.  بیهوده  کارتان  همه  درنتیجه  و  کند  کامل  شما  از  پیش  درست  را 
ابتدا کار را  امکان کاماًل وجود دارد. من فکر مي کنم خوش شانس بوده ام. در 
با این احساس آغاز کردم که نقش من به عنوان یك اخترشناس و مشاهد ه گر، 
گردآوري داده هاست. حاال با نگاه به نقش خود در گردآوری داده هاي ارزشمند 
براي جامعه اخترشناسي، مي بینم که در بسیاري از موارد فراتر از یك گردآوری 
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اما کشف  نمي شدم.  نومید  بازهم  بود  کار  تنها همین  اگر  ساده است. هرچند 
کردن همیشه عالي است. بهار همین امسال چیزی ارزشمند را کشف کردم و به 

یاد می آورم که این کشف چقدر جالب  بود.
در  را  دکتري، یك همکار جوان، کهکشان ها  فوق  دانشجویان  از  یکي  با 
خوشه ویرگو بررسي می کردیم. این خوشه بزرگ ترین خوشۀ نزدیك به ماست. 
از شناخت جزئیات هر کهکشان  که  دریافتم  این خوشه  به  دقیق  نگاه  از  من 

لذت می برم.
منظورم این است که به ]ویژگي هاي هریك از آن ها[ بیشتر عالقه مند شدم، 
نخستین  این  کیهانی.  مقیاسی  در  البته  ـ  نزدیك اند  ما  به  کهکشان ها  این  زیرا 
بار بود که نمونه ای از کهکشان ها آن قدر نزدیك داشتم که میتوانستم جزئیات 
روي  کهکشان ها  این  مرکز  در  عجیبي  چیزهاي  که  دریابم  و  ببینم  را  زیادي 
می دهد ـ دوران هاي بسیار سریع، دیسك هاي کوچك و انواع چیزهاي جالب ـ 
دردسرهاي زیادي با این چیزهاي کوچك داشته ام. با بررسي و اندازه گیری آن ها 
و تالش براي این که در مورد آن ها چه تصمیمي بگیرم ـ به دلیل حجم بسیار 
زیاد این داده هاي جالب ـ متوجه شدم تعدادي از آن ها به دالیل گوناگوني، که 
وارد بحث در موردشان نمي شوم، جالب تر از بقیه اند. بنابراین تصمیم گرفتم که 
ابتدا آن هایی را یادداشت کنم که جالب ترین ویژگي هاي اصلي را داشتند )البته 
هیچ ارتباطي با دلیل آغاز کردن این برنامه نداشتند( و پي بردم حدود بیست تا 
سی تای آن ها بسیار جالب اند. از میان آن ها چهارده تا را انتخاب کردم. تصمیم 
گرفتم مقاله  اي دربارۀ این چهارده کهکشان جالب بنویسم. همگی آن ها دارای 

هسته هایي با سرعت دوراني زیاد و گازهای بسیار و چیزهاي دیگر بودند.
یکي از آن ها به شکلي غیرعادي جالب بود. ابتدا در سال 1989 و سپس 
در سال 1990 آن ها را طیف نگاری کردم. درنتیجه دو طیف داشتم که احتماالً 
ابتدا کاماًل  افتاده بود.  طیف سنجی آن ها تا 1990 و شاید هم 1991 به تأخیر 
نفهمیدم که چرا این قدر جالب اند، ولی به چیزهایی که پیش از آن دیده بودم 
کهکشان  یك  در  یا  کهکشان،  در  مي دانید،  که  همان طور  نداشتند.  شباهتی 
مارپیچي یا صفحه اي، تقریبًا مدار همه ستاره ها در یك صفحه و به دور یك 
در  ستاره ها  از  بعضي  کهکشان  این  در  که  رسیدم  نتیجه  این  به  است.  مرکز 
یك جهت و بعضي دیگر در خالف جهت حرکت مي کنند؛ بعضي ساعت گرد 
از  یکی  که  داشتم  اختیار  در  طیف  دو  تنها  من  اما  پادساعت گرد.  بعضی  و 
به  گاهی هم  و  می کردم  قبول  را  آن  گاهي  بنابراین  نبود،  آن ها چندان خوب 
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طیف  یك  این  مورد  در  فقط  که  می گرفتم  تصمیم  گاهی  بود.  اشتباه  نظرم 
فکر  بعد  نیست.  کافي خوب  به  اندازه  طیف  که  می کردم  فکر  بعد  و  بنویسم 
می کردم طیف را به همکارانم نشان بدهم تا ببینم آن ها دو خط را می بینند یا نه؛ 
و نگران بودم که شاید آسمان باعث بروز خط در طیف شده است. بنابراین با 
توجه به اینکه مهلت درخواست برای استفاده از تلسکوپ اصلی در سال 1991 
گذشته بود تصمیم گرفتم در بهار 1992 طیف دیگري بگیرم. ولی ایدۀ دیگری 
به ذهنم رسید. روي طیف چیزهاي جالبي دیده مي شد، و ناگهان ... نمی دانم 
تلویزیون  صفحۀ  جلوی  می کنم.  نگاه  چه  به  بفهمم  تا  کشید  طول  ماه ها   ...
از این طیف ها نشان  عجیب وغریبی کنار کامپیوتر مي نشینم که تصویر دقیقی 
می دهد و می توانم با آن ها بازي کنم. نمی دانم، یك روز تصمیمم گرفتم که باید 
بنابراین طرح هایی روي  می کنم چیست.  نگاه  آن  به  که  پیچیدگي  این  بفهمم 
توضیحش  براي  دیگري  راه  هیچ  فهمیدم.  را  تمامش  ناگهان  و  کشیدم  کاغذ 
نبود. فوق العاده روشن بود. نمي دانم چرا این کار را دو سال زودتر نکرده بودم.

بعد در بهار برای رصد رفتم و از یکي از همکارانم خواستم که در مشاهده 
با من همراه شود. گاهي کارها را به صورت مشترک انجام می دادیم. سه شب 
فرصت داشتیم. در دو شب از این سه شب اصاًل تلسکوپ را باز نکردیم؛ و 
شب سوم شب وحشتناکي بود ولي دستاورد کمي داشتیم. آنچه در مورد این 
کهکشان به دست آمد تا  اندازه اي آن را تائید کرد. اما از سوی دیگر واقعًا اهمیتي 

نداشت زیرا از قبل می دانستم که همه چیز درست است.
و این لذ.ت بزرگي است که با چیزي جدید روبرو شویم. در آن بهار باید 
در هاروارد سخنراني می کردم و البته به این موضوع هم پرداختم، و درواقع دو 
روز بعد حرف من توسط اخترشناساني که طیف را در اختیار داشتند اما آن را 

تحلیل نکرده بودند، تائید شد.

وقتی  مي کند.  خالصه  را  سردرگمي  و  تردید  سخت،  کار  سال ها  روایت  این 
یاد  به  پاداش کار طاقت فرسا، موفقیت است. آنچه  همه چیز به خوبی پیش می رود، 
برابر رازی که در حال  می ماند نکته های برجسته است: کنجکاوي سوزان، حیرت 
مي سازد.  آشکار  را  نامنتظره  نظمي  که  راه حلي  یافتن  شادي  است،  شدن  آشکار 
سال های بسیارِ محاسبات خسته کننده را انفجار دانشي تازه توجیه می کند. اما بدون 
می یابند.  لذت دست  به  شود  انجام  درست  که  کاری  در  افراد خالق  هم  موفقیت 
آموختن به خودی خود لذت بخش است، حتي اگر به کشفي علني نینجامد. اینکه چرا 
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و چگونه چنین اتفاقی روي می دهد یکی از پرسش هاي اصلي است که این کتاب 
بررسی می کند.

تکامل در زیست شناسي و فرهنگ
در بخش بزرگی از تاریخ بشر، قدرت خالقه امتیاز وی ژه و انحصاري موجودات برتر 
بوده است. در اسطوره های خاستگاه یك یا چند خدا هستند که آسمان ها، زمین و 
آب ها را به وجود آورده اند. درجایی از این مسیر، زن و مرد هم آفریده می شوند ـ 
موجوداتي ضعیف، بي پناه و در معرض خشم خدایان. تنها در این اواخر است که در 
تاریخ نوع بشر جریان برعکس می شود: مردان و زنان به آفرینندگان تبدیل می شوند 
و خدایان به ساخته وپرداخته تخیل آن ها. این که این جریان در یونان یا چین دو هزار 
یا فلورانس دوهزارسال بعدازآن، چندان اهمیتي  پانصد سال پیش آغاز می شود،  و 
ندارد. واقعیت این است که این اتفاق اخیراً در تاریخ چند میلیون ساله تاریخ نژاد 

انسان روی داده است.
بنابراین دیدگاه ما نسبت به روابط بین خدایان و انسان ها تغییر کرده است. دیدن 
چرایِی این اتفاق چندان دشوار نیست. در زمان ظهور اولین اسطوره های آفرینش، 
انسان ها بي پناه، در چنگال سرما، گرسنگي، جانوران وحشي و یکدیگر بودند. آن ها 
فرورفتن  و  برآمدن  ـ  پیرامونشان  عظیم  نیروهاي  چطور  که  نداشتند  ایده ای  هیچ 
آفتاب، گردش ستارگان، چرخش فصول ـ را توضیح دهند. وحشت بر جستجوي 
آن ها براي یافتن جاي پایي در این جهان اسرارآمیز سایه افکنده بود. ما ابتدا به کندی 
و بعد طی هزار ساِل گذشته با سرعتي فزاینده شروع به فهم سازوکار چیزها کردیم ـ 
از میکروب ها تا سیاره ها، از گردش خون تا جزرومد اقیانوس هاـ  و سرانجام انسان ها 
دیگر بي پناه نبودند. ماشین هاي بزرگ ساخته شد، انرژي ها مهار شد، سراسر چهرۀ 
زمین بامهارت و اشتهاي انسان ها دگرگون شد. شگفت آور نیست که ما همچنان که 

بر قله تکامل سواریم، عنوان آفریننده را هم به دست آورده ایم.
اینکه این تغییر به نژاد انسانی کمك خواهد کرد یا موجب سقوط او خواهد شد 
هنوز نامعلوم است. اگر به مسئولیت وحشتناک این نقش جدید پي برده باشیم این 
امر به ما کمك خواهد کرد. خدایان باستان، مانند شیوا یا یهوه، هم سازنده و هم 
ویران کننده بوده اند. جهان در تعادلی ناپایدار بین لطف و خشم آنان بوده است. جهاني 
که ما امروز در آن ساکنیم هم در وضعیتی مابین تبد یل شدن به باغي دوست داشتنی و 
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بیاباني لم یزرع در نوسان است که انگیزه هاي متناقض ما موجد آن است. اگر ما این 
توانایی مان برای نابود کردن را نادیده بگیریم و به استفاده کورکورانه از قدرت های 

تازه به دست آورده خود ادامه دهیم، این بیابان است که غلبه خواهد یافت.
براي  تالش  از  ـ  کنیم  پیش بیني  را  آفرینندگی  نهائي  نتایج  نمي توانیم  هرچند 
فرافکنی آرزوهایمان بر واقعیت تا تبدیل شدن به قدرت اصلي که سرنوشت هر نوع 
از زندگي را روي زمین تعیین می کند ـ دست کم مي توانیم برای فهم بهتر چیستی این 
نیرو و چگونگی سازوکار آن تالش کنیم. زیرا چه خوب و چه بد، آینده ما به شدت 
وابسته به خالقیت انسان است. نتیجه تا حد زیادي با رؤیاهای ما و تالش برای تبدیل 

آن به واقعیت تعیین  مي شود.
این کتاب، که مي کوشد سي سال پ ژوهش دربارۀ چگونگی زندگی و کار افراد 
از  که  اسرارآمیزی  فرایند  کردن  فهم پذیرتر  براي  است  تالشي  کند،  ارائه  را  خالق 
طریق آن مردان و زنان به ایده های نو و چیزهاي جدید رسیده اند. فعالیتم در این 
حوزه مرا قانع کرده است که خالقیت را نمي توان تنها با نگاه به آناني فهمید که به 
نظر می رسد باعث وقوع آن شده اند. ایده های خالق هم مانند صداي شکستن درخت 
حضاری  وجود  بدون  نمي شود،  شنیده  نباشد،  جنگل  در  کسی  اگر  که  جنگل  در 
پذیرا براي ضبط و اجرایشان از بین مي روند. و بدون ارزیابي بیگانگان رقیب، هیچ 
با سبکی  ادعاهاي یك شخص خالق  آیا  کنیم  تعیین  که  ندارد  مطمئنی وجود  راه 

منحصر به فرد معتبر است یا نه.
بر پایه این دیدگاه، خالقیت نتیجۀ تعامل سامانه ای متشکل از سه عنصر است: 
یك فرهنگ با قوانین نمادین، شخصي که نوآوری را به قلمروی نمادین وارد می کند، 
و کارشناساني که نوآوري را تشخیص مي دهند و بر اعتبار آن صحه می گذارند. هر 
سه این ها براي وقوع یك ایده، محصول یا کشف خالقانه الزم اند. مثاًل، در روایت 
ورا روبین از کشف اخترشناسي اش، تصور آن بدون دسترسي به حجم عظیمی از 
اطالعات در مورد حرکات سماوی که براي قرن ها گردآوری شده، بدون دسترسي به 
نهادهای کنترل کننده تلسکوپ های بزرگ مدرن، بدون شکاکیت نقادانه و پشتیبانی 
دیگر اخترشناسان ناممکن است. ازنظر من این عناصر نه فقط عوامل سهیِم تصادفی 
در ابتکار فردی که اجزاي ضروري فرایند خالقه اند؛ اجزایی هم تراز با عوامل سهیم 
مربوط به خود شخص. به همین دلیل، در این کتاب تقریبًا همان قدر به قلمرو و حوزه 

توجه کرده ام که به اشخاص خالق.
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زیستي  فرگشت  به  که  است  ژنتیکی  تغییرات  فرایند  فرهنگي  معادل  خالقیت 
منجر می شود؛ فرگشتی که در آن تغییرات تصادفی در شیمي کروموزوم ها، پایین تر از 
آستانه آگاهي روي مي دهد. این تغییرات به ظهور ناگهاني ویژگی های فیزیکی جدید 
در یك کودک مي انجامد. اگر این ویژگي نسبت به آنچه قباًل وجود داشته، پیشرفت 
باشد، شانس بیشتري خواهد داشت که به نسل های بعدِی کودک انتقال یابد. بیشتر 
نسل  چند  از  پس  است  ممکن  و  نمي دهند  بهبود  را  بقا  شانس  ویژگي هاي جدید 
این ویژگی ها هستند که  ادامه  می یابند و  از آن ها  تعداد معدودی  اما  ناپدید شوند. 

فرگشت زیستی را رقم می زنند.
در فرگشت فرهنگی، هیچ سازوکاری هم ارز با ژن ها و کروموزوم ها وجود ندارد. 
بنابراین، ایده یا ابداعی جدید به طور خودکار به نسل بعد نمي رسد. دستورالعمل هایی 
براي چگونگي استفاده از آتش، یا چرخ، یا انرژي اتمي در سیستم عصبي کودِک 
متولدشده پس ازاین کشف ها تعبیه نمی شود. هر کودک باید دوباره آن ها را از اول 
یاد بگیرد. در قیاس با ژن ها در تکامل فرهنگ، »یاده« یا واحدهای اطالعاتي وجود 
اعداد،  زبان ها،  بیاموزیم.  را  آن ها  باید  یابد،  ادامه  فرهنگ  است  قرار  اگر  که  دارند 
نظریه ها، آوازها، دستورهاي تهیه غذا، قوانین و ارزش ها همگی یاده هایی هستند که 
ما به کودکانمان منتقل می کنیم تا آن ها به خاطر بسپارند. این یاد ه ها هستند که فرد 
خالق تغییرشان مي دهد، و اگر تعدادی کافي از افراد شایسته این تغییرات را به چشم 

پیشرفت ببینند، به بخشي از فرهنگ تبدیل مي شوند.
افراد خالقي که بیشترین نقش را در  بنابراین، براي فهم خالقیت فقط بررسي 
و  مهم  هرچند  آنان،  سهم  نیست.  کافي  داشته اند،  نو  چیزهاي  یا  نوآورانه  ایده اي 
ضروري است، ولی تنها حلقه اي از یك زنجیر و مرحله اي از یك فرایند است. گفتن 
اینکه توماس ادیسون مخترع المپ بوده یا اینشتین نسبیت را کشف کرده است، یك 
ساده سازی راحت است. این کار اشتیاق دیرین ما به داستان هایی را ارضا مي کند که 
فهمشان ساده است و دربردارندۀ قهرمان هایی ابرانسان هستند. اما اکتشافات ادیسون 
و اینشتین بدون دانش قبلي، بدون شبکه اجتماعي و فکري که تفکرشان را برانگیزاند، 
و بدون سازوکار اجتماعي که نوآوری های آنان را به رسمیت شناخت و گسترش 
داد، قابل تصور نیست. گفتن اینکه نظریه نسبیت را اینشتین پدید آورده است مانند 
آن است که بگوییم جرقه عامل ایجاد آتش است. جرقه الزم است اما بدون هوا و 

عامل آتش گیرنده آتشي در کار نخواهد بود.


