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همهچیزدربارهموانعخالقیتوراهکارهاییبرایرفعآنها

ــاد آن  ــی و ابع ــام مراحــل زندگ ــه در تم ــی اســت ک ــت یکــی از ویژگی های خالقی
ــبک  ــه س ــوند بلک ــد نمی ش ــالق متول ــورت خ ــراد به ص ــد. اف ــان می آی ــه کارم ب
ــراد جامعــه  ــی کــه ســایر اف ــه پدیده های ــگاه متفاوتشــان ب ــوع نگــرش و ن زندگــی، ن
ــق  ــرورش خالقیــت و خل ــروز و پ ــد اســت کــه باعــث ب ــگاه می کنن ــه آن هــا ن ــز ب نی
ــردن  ــگاه ک ــا ن ــالق، ب ــراد خ ــود. اف ــمند می ش ــد و ارزش ــزی جدی چی
ــان  ــود هم ــاده ای را در وج ــای فوق الع ــی، چیزه ــای معمول ــه چیزه ب
ــع آن کــه  ــا خالقیــت و موان ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــی می بینن ــز معمول چی
ــق  ــع خل ــد و مان ــری می کنن ــان ها جلوگی ــت در انس ــروز خالقی از ب
ایده هــای نــو و ایجــاد راهکارهــای جدیــد بــرای حــل یــک مشــکل یــا 
ــت  ــردن خالقی ــاال ب ــرای ب ــم. ب ــت می کنی ــوند صحب ــئله می ش مس

ــد. ــه کنی ــت را مطالع ــش خالقی ــد مقاله افزای ــم می توانی ه
ــت.  ــی نیس ــوآوری ذات ــت و ن ــده، خالقی ــات انجام ش ــق تحقیق طب
ــا و  ــری تکنیک ه ــا یادگی ــه ب ــت ک ــی اس ــی از آن ویژگی های ــه یک بلک
ــن  ــات مختلــف می شــود آن را فراگرفــت. پــس اگــر شــما چنی تمرین
ــه  ــاٌ خــالق هســتند و این گون ــا ذات ــد کــه بعضــی از آدم ه فکــر می کنی
ــه  ــه ب ــن مقال ــتید. در ای ــتباه هس ــخت در اش ــد س ــا آمده ان ــه دنی ب
ــه  ــم ک ــود می پردازی ــالق می ش ــر خ ــع تفک ــه مان ــت و آنچ ــع خالقی ــی موان بررس
ــود. ــت می ش ــد خالقی ــع رش ــن موان ــن رفت ــث از بی ــا، باع ــرک آن ه ــایی و ت شناس

ــت را  ــت و م ــون پ ــه کارت ــن مقال ــدن ای ــد از خوان ــم بع ــه می کن ــما توصی ــه ش ب
بگذاریــد و بــه تماشــای آن بنشــینید. مهــم نیســت در چــه رده ی ســنی هســتید، اگــر 
ــکاری  ــا خراب ــت ب ــت و م ــون پ ــد همچ ــازه دهی ــه او اج ــد ب ــی داری ــد کوچک فرزن
ــت  ــا هم دس ــا آن ه ــم ب ــان ه ــاًل خودت ــد. اص ــوآوری بزنن ــداع و ن ــه اب ــت ب دس
ــل  ــای داخ ــچ و مهره ه ــا پی ــپزخانه ی ــایل آش ــان و وس ــه فرزندت ــوید و از دوچرخ ش
ــید. ــت را بشناس ــع خالقی ــه موان ــد. در ادام ــداع کنی ــو اب ــزی ن ــان چی جعبه ابزارت

عادتهاییکهباعثبروز
موانعخالقیتمیشوند

عادت هــای مخربــی کــه مانــع خالقیــت می شــوند، بــه دو دســته موانــع فــردی 
ــز،  ــردی نی ــع ف ــود موان ــوند. خ ــیم بندی می ش ــی، تقس ــا محیط ــی ی ــع اجتماع و موان
ــرف  ــا برط ــت. ب ــی اس ــی و هیجان ــع احساس ــی و موان ــع ادراک ــته، موان دارای دو دس

ــته باشــیم.  ــی خــالق داش ــه ذهن ــم که چگون ــاد می گیری ــع ی ــن موان ــردن ای ک

موانع فردی
موانع ادراکی

موانع احساسی – هیجانی
موانع اجتماعی – محیطی

 اگــر انســان های خــالق وجــود نداشــتند، هیچ کــدام از 
پیشــرفت های امــروز بشــر بــه وجــود نمی آمــد و مــا همــان 

انســان های غارنشــین چنــد هــزار ســال پیــش بودیــم.
برایان تریسی
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موانعفردیخالقیت

۱–موانعادراکی

مفروضاتذهنی
همــان تجربه هــا، احساســات، گرایش هــا و رفتارهــای قدیمــی و قبلــی مــا 
هســتند کــه به مرورزمــان به پیــش فرض هایــی در ذهــن مــا تبدیل شــده اند 
ــان در  ــا ذهنش ــد ت ــراد نمی ده ــه اف ــازه را ب ــن اج ــودآگاه ای ــورت ناخ ــه به ص ک
ــان  ــت هم ــن اس ــی ممک ــات ذهن ــر مفروض ــد. اکث ــت کن ــا حرک ــی جهت ه تمام
ــا  ــناک ی ــل ترس ــند. مث ــت باش ــده اند، نادرس ــان تشکیل ش ــه در ذهنم ــع ک موق
خطرنــاک بــودن رانــدن کامیــون یــا هــر ماشــین ســنگین دیگــری، در ذهــن کســی 

ــت. ــده اس ــون دی ــا کامی ــدیدی را ب ــادف ش ــواب تص ــه خ ک
ــد  ــد در ص ــا را ص ــم و آن ه ــه نمی کنی ــا توج ــن پیش فرض ه ــه ای ــوالً ب ــا معم م
درســت و صحیــح می دانیــم. بنابرایــن هــر چیــزی کــه بــا پیش فرض هــای 
قدیمــی ذهنمــان انطبــاق داشــته باشــد درســت می شــماریم و غیــر آن را نادرســت 
ــت اســت.  ــع خالقی ــن مان ــن موضــوع، بزرگ تری ــود همی ــه خ ــم. درحالی ک می دانی
ــک  ــا ش ــه آن ه ــم و ب ــایی کنی ــا را شناس ــن پیش فرض ه ــد ای ــم اول بای ــا ه ــس م پ

ــم. کنی

تنهایکراهوجوددارد
ــد  ــه اینکــه تنهــا یــک راه وجــود دارد، درحالی کــه هــر موضوعــی می توان فکــر ب
درآن واحــد چندیــن راه حــل درســت داشــته باشــد. بــرای مثــال راه حل هــای رفــع 
تشــنگی درآن واحــد: نوشــیدن آب، نوشــیدن آبمیــوه پرتقــال یــا حتــی یــک فنجــان 
ــح و  ــل صحی ــا راه ح ــی آن ه ــه تمام ــت ک ــری اس ــابه تگ ــوان نوش ــک لی ــا ی ــای ی چ
ــیاه و  ــگاه س ــت )ن ــت اس ــک راه، درس ــط ی ــم فق ــر کنی ــه فک ــتند. اینک ــت هس درس

ــد. ــمار می آی ــه ش ــت ب ــع خالقی ــی از موان ــفید( یک س

منطقزیاد
غــرق شــدن در منطــق، باعــث ایجــاد یــک مانــع در برابــر 
ــده ای؟  ــه ش ــون: دیوان ــی چ ــنیدن جمالت ــود. ش ــان می ش نوآوری م
ایــن منطقــی نیســت، ایــن حرف هــا از تــو بعیــد اســت، درواقــع اســیر 

ــت. ــی اس ــی علم ــک و حت ــول و آکادمی ــای معم ــدن در روش ه ش

نهبهتئوری،تنهاعملکن
ــل و  ــر و تخی ــائل، از راه تفک ــیع مس ــی و وس ــی کل ــوری: بررس تئ

ــه  ــد، گفت ــان می کنن ــی را بی ــه واقعیت ــط ک ــم مرتب ــه ه ــم ب ــه ای از مفاهی مجموع
می شــود کــه چهارچوب هــای ذهنــی مــا را می ســازد. نظــرات، دیدگاه هــا 
ــد؛  ــاط دارن ــم ارتب ــد، باه ــت می کنن ــا را هدای ــا آن ه ــه تئوری ه ــا ک ــای م و رفتاره
ــا  ــس تنه ــود، پ ــا می ش ــرش م ــار و نگ ــر در رفت ــث تغیی ــوری باع ــک تئ ــر در ی تغیی

ــود. ــوآوری می ش ــع ن ــت و مان ــت نیس ــودن درس ــل ب ــل عم اه
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محدودکردنقلمروفکری
ــه در  ــی ک ــیم. نگرش ــته باش ــرا داش ــر واگ ــد تفک ــت بای ــث خالقی ــرای بح ــا ب م
ــائل  ــه مس ــی ب ــگاه متفاوت ــگی، ن ــوب همیش ــه چهارچ ــردن ب ــر ک ــای فک آن به ج
داشــته باشــیم. اگــر همیشــه قلمروهــای مشــکل را محــدود کنیــم و از بــاز کــردن آن 

ــم. ــرار داده ای ــود ق ــر راه خ ــر س ــت را ب ــع خالقی ــی از موان ــم، یک ــاب کنی اجتن

تفکرمنفی
ــان  ــائل پیرامونم ــود و مس ــه خ ــبت ب ــی نس ــر منف ــتن تفک داش
ــراد خــالق مثبــت اندیشــی  ــروز خالقیــت می شــود. اف باعــث منــع ب
ــی  ــد یک ــه می توان ــر بدبینان ــرا تفک ــد زی ــرورش می دهن ــود پ را در خ
ــه  ــی از راه های مقابل ــد. یک ــالق باش ــراد خ ــی اف ــل بازدارندگ از عوام

ــت. ــه آن اس ــردن ب ــر نک ــکار منفی فک ــا اف ب

وسوسهاقتصادی
ــر  ــی ب ــده کنترل ــا ای ــودن یــک طــرح ی ممکــن اســت اقتصــادی ب
ــع  ــه مان ــود ک ــا ش ــن م ــراف ذه ــث انح ــد و باع ــاد کن ــا ایج ــن م ذه

نــوآوری می شــود.

سختبودنمجزاکردنمشکلازدیگرامور
 اینکه نتوانیم مسائل را از هم تفکیک کنیم مانعی بر سر خالقیت است.

دیدتکبعدی
ــم.  ــگاه کنی ــف ن ــای مختل ــه مشــکالت را از منظره ــم ک ــع نمی توانی بیشــتر مواق
بــرای برداشــتن ایــن مانــع، تکنیک هــای خالقیــت کمــک شــایانی بــه مــا می کنــد.

عدمضبطتمامیاطالعاتورودیبهذهنی
ــوند.  ــز می ش ــه مغ ــدی ب ــات ج ــع ورود اطالع ــه مان ــی ک ــای ذهن پیش فرض ه
ایــن پیش فرض هــا بــا گفتــن اینکــه مــا در رابطــه بــا ایــن موضــوع شــناخت داریــم، 
ــه مغــز اجــازه نمی دهنــد همــه اطالعــات پیرامونمــان،  همیــن اســت کــه هســت، ب

ــن شــود. وارد ذه

۲-موانعاحساسی-هیجانی

تالشبرایهمنواییباجامعه
ــا و  ــر در باوره ــی آن تغیی ــه و در پ ــر از جامع ــا تأثی ــه ب ــت دارد ک انسان دوس
ــن  ــود. ای ــازگار ش ــروه س ــک گ ــا ی ــه ی ــراد جامع ــا اف ــارش، ب ــادات و رفت اعتق
ــم  ــاد داری ــا اعتق ــرا م ــد. زی ــمار می آی ــه ش ــت ب ــع خالقی ــی از موان ــی، یک همنوای
ــه  ــد. درحالی ک ــت می کنن ــت آب حرک ــه در جه ــتند ک ــرده هس ــای م ــا ماهی ه تنه
ــد.  ــت آب را دارن ــت حرک ــالف جه ــردن در خ ــنا ک ــی ش ــده توانای ــای زن ماهی ه
ــودن  ــاوت ب ــی از متف ــد و ترس ــق کنی ــد، خل ــه نکنی ــران مقایس ــا دیگ ــان را ب خودت

ــید. ــته باش نداش
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ضعفدرخیالپردازی
بســیاری از افــراد خــالق، توانایــی فوق العــاده ای در خیال پــردازی دارنــد. 
ــات  ــل نش ــده از تخی ــق ای ــردازی و خل ــازی، رؤیاپ ــئله، تصویرس ــل مس ــی ح توانای
ــی  ــه منف ــه جنب ــی ک ــا خیال باف ــید خیال پردازی را ب ــب باش ــه مراق ــرد. البت می گی

ــد.  ــتباه نگیری دارد، اش

ــا کمــک نیــروی تخیــل، قــدرت عجیبــی در تغییــر  بشــر ب
دارد. واقعیت هــا 

ویرجینیا وولف

فقدانشوروهیجان
ونداشتنروحیهرقابتپذیری

وقتــی شــور و هیجانــی در وجودمــان نداشــته باشــیم، انگیــزه ای نخواهیــم داشــت. 
بــه قولــی حــس انجــام کاری یــا ادامــه مســیر بــرای شــکوفایی خالقیتمــان نداریــم. 
از ریســک کــردن و کاوش در مســیرهای نــو نترســید، فرصت هــای پیــش رویتــان را 
نادیــده نگیریــد و آن هــا را امتحــان کنیــد. پیشــنهاد می کنیــم مقاله بهتریــن کتــاب 
هــای انگیزشــی را خوانــده و انگیــزه خــود را بــرای رشــد و پیشــرفت افزایــش دهید. 

ترسازشکست
ــرداز  ــده پ ــن اجــازه را نمی دهــد کــه جســور، ای ــه انســان ای ــرس از شکســت ب ت
ــا شکســت  ــم ت ــازه دهی ــان، اج ــه کودکانم ــد ب ــی بای ــد. از دوران کودک و خــالق باش
ــدا  ــل شکســت را پی ــوان تحم ــد و ت ــد کنن ــای کوچــک رش ــا آزمایش ه ــد و ب بخورن
ــل  ــی تبدی ــه شــخصی محافظــه کار و خنث ــاب از شکســت خــوردن ب ــا اجتن ــد. ب کنن
ــن  ــت. ممک ــه شده اس ــا گرفت ــن از م ــای نوی ــف راهکاره ــه راه کش ــویم ک می ش
ــغ  ــد نواب ــر می کنن ــه فک ــید ک ــردم باش ــته از م ــزو آن دس ــم ج ــما ه ــت ش اس

ــتند  ــه هس ــه نابغ ــر اینک ــه خاط ــد و ب ــت می خورن ــدرت شکس به ن
ــتباهی را  ــن اش ــم چنی ــن ه ــم م ــد بگوی ــوند. بای ــروز می ش همیشــه پی
ــه اشــتباه  ــا ب ــه آن ه ــدن زندگینام ــا خوان ــا ب ــودم ام مرتکــب شــده ب
ــد  ــت می خواهی ــر موفقی ــد اگ ــوش نکنی ــس فرام ــردم. پ ــی ب ــود پ خ
ــد. ــت ها را بپذیری ــد شکس ــتید، بای ــوآوری هس ــق و ن ــال خل ــه دنب و ب

قضاوتایدههابدونتولیدایدهنو
ــی  ــه بررس ــل ب ــا تمای ــه تنه ــن اســت ک ــا ای ــتباهات م ــی از اش یک
ــد  ــال تولی ــه دنب ــان ب ــم و خودم ــران داری ــای دیگ ــاوت ایده ه و قض
ایــده نمی رویــم. موضــوع جالــب ایــن اســت کــه اصــاًل بــه فکــر ارائــه 
ــده نیســتیم، روراســت بگویــم کــه  ــرای اصــالح ای راهــکار مناســبی ب

ــا  ــه ب ــده هســتیم ک ــت و قضــاوت کنن ــرد بی خاصی ــک ف ــا ی ــع تنه در این جــور مواق
ــاخته ایم. ــرای خودس ــت ب ــه خالقی ــیدن ب ــرای رس ــدی ب ــود س ــت های خ دس

عدمنیازبهخالقیت
اینکــه احســاس کنیــم نیــازی بــه خالقیــت نداریــم خــود یکــی از موانــع خالقیت 
اســت. حــال اگــر یــک نفــر بیایــد و بــر فــرق ســر فــردی خجالتــی بکوبــد و بگویــد: 
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ــم  ــتر ه ــه بیش ــود بلک ــم نمی ش ــش ک ــا از خجالت ــلما نه تنه ــش، مس ــت نک خجال
می شــود.

کمبوداعتمادبهنفس
ــس،  ــود اعتمادبه نف ــل کمب ــه دلی ــی ب ــتیم ول ــی هس ــوردار از توانای ــی برخ گاه
ــن  ــدن مقاله بهتری ــا خوان ــم. ب ــتفاده کنی ــتی اس ــی به درس ــم از آن توانای نمی توانی

ــد. ــت کنی ــود تقوی ــی را در خ ــن ویژگ ــه نفس ای ــاد ب ــش اعتم ــای افزای ــاب ه کت

عدمتحملوگریزازابهامات
دوری از موقعیت هــای مبهــم و پیچیــده و تــالش بــرای پیــدا کــردن راه حل هــای 
ــع  ــم، از موان ــر نیندازی ــه دردس ــان را ب ــه خودم ــوری ک ــکل، ط ــدون مش ــاده و ب س
ــه موقعیت هــای مبهــم  ــودن بایــد ویژگــی توجــه ب ــرای خــالق ب خالقیــت اســت. ب
ــن  ــی در ای ــکاش و ماجراجوی ــازه کن ــم و اج ــت کنی ــان تقوی ــده را در خودم و پیچی

ــیم. ــه برس ــه نتیج ــا ب ــم ت ــان بدهی ــه خودم ــا را ب موقعیت ه

پیشداوری
ــی زود ایده هایمــان را  ــم. اگــر خیل ــوآوری کنی ــده ســازی و ن ــه ای ــد آزادان ــا بای م
قضــاوت یــا پیــش داوری کنیــم باعــث می شــود کــه بــه آن هــا شــک کنیــم. بهتریــن 
راه ایــن اســت کــه به طــور دائــم ایده هــا را روی کاغــذ پیــاده کنیــم. ســپس 

ــم. ــش کنی ــاب و پیرای ــا را انتخ ــا بهترین ه ــان آن ه ــم از می می توانی

رهانکردنقواعدمنسوخ
ــرادی  ــا اف ــن قدیمــی وضــع می شــوند. ام ــدی جــای قوانی ــن جدی ــواره قوانی هم
ــه  ــد ک ــن منســوخ برنمی دارن ــوز دســت از ســر قوانی ــه هن هســتند ک

ــع خالقیــت اســت. ــن یکــی از موان ای

عدماستفادهازتمامیحواسپنجگانه
ــط  ــی از محی ــیگنال های اطالعات ــت س ــا دریاف ــه ب ــواس پنج گان ح
ــت  ــوند. با مدیری ــی می ش ــای ذهن ــک قالب ه ــث تفکی ــون باع پیرام

ــود. ــرل می ش ــز کنت ــمان نی ــات، حواس ــه موضوع توجه ب

بازیتنهابرایبچههاست
خالقیــت نیــاز بــه پــرورش و تقویــت دارد کــه یکــی از 
ــام  ــتعداد، انج ــروز اس ــرای ب ــا ب ــی ترین راه ه ــب ترین و اساس مناس
ــازی  ــت را ب ــد خالقی ــرای رش ــی ب ــش عامل ــنین نق ــی س ــه در تمام ــت ک ــازی اس ب

. می کنــد

نسپردنموضوعاتبهضمیرناخودآگاه
ســکوت یکــی از راه هــای دسترســی و ارتبــاط بــا ضمیــر ناخودآگاهمــان 
ــر  ــز و ضمی ــان مغ ــای پنه ــکوت از ظرفیت ه ــک س ــه کم ــد ب ــما می توانی ــت. ش اس
ــع  ــور مواق ــرای این ج ــد. ب ــتفاده کنی ــت اس ــش خالقی ــرای افزای ــان ب ناخودآگاهت

ــم. ــنهاد می کن ــما پیش ــه ش ــر را ب کوی
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موانعاجتماعی–محیطیخالقیت

پایبندیبیشازاندازهبهقوانین
ضــرورت بــه اجــرا درآوردن قوانیــن و گرفتن فرصــت انعطــاف از ما، در بســیاری 
ــی  ــام آموزش ــال نظ ــرای مث ــود. ب ــت می ش ــردی و خالقی ــد ف ــع رش ــائل مان از مس
ــی  ــور آموزش ــون مح ــط و آزم ــیوه های غل ــا ش ــر ب ــال های اخی ــورمان در س کش
ــر و خالقیــت کــودکان و دانش آموزانمــان در  باعــث شــده اســت کــه اســتعداد، هن
ــا تکنســین هایی  ــه تنه ــود. در نتیج ــان کشــته ش ــده و به مرورزم ــه ای زندانی ش جعب
وارد جامعــه می شــوند کــه بــه دنبــال کارفرمایــی هســتند تــا بــه آن هــا امــر کنــد و 

ــد. ــتخدام آن دربیاین ــه اس ب

شغل
گاهــی اوقــات شــغل افــراد، فضــا و جــوی کــه در آن حکــم فرماســت و همچنیــن 
ــرای  ــی ب ــان و اینکــه تمایل حــس قدرت طلبــی و حــس مالکیــت رهبــران و کارفرمای
ــع  ــی از موان ــه یک ــد، ب ــران ندارن ــا دیگ ــئولیت ب ــدرت و مس ــتراک گذاری ق ــه اش ب
ــود  ــغل خ ــان از ش ــرایطی کارکن ــن ش ــود. در چنی ــل می ش ــراد تبدی ــت در اف خالقی

ــد. ــه نمی کنن ــان ارائ ــرای کارش ــازه ای ب ــده ت ــر ای ــوده و دیگ ــی نب راض

آدابورسوم
ــا الگوهــا و خواســته های  پایبنــدی بــه آداب ورســوم و مطابقــت دادن خودمــان ب
ــا خرافــات اســت، نمونــه ای از موانــع شــکوفایی  فکــری جامعــه کــه گاهــی همــراه ب
خالقیــت و نــوآوری اســت.برای گریــز از ایــن مانع بایــد پایمــان را فراتــر بگذاریــم 

ــم. ــات نکنی ــی و خراف ــنت های قدیم ــیر س ــان را اس و خودم

ترسازعدماستقبالاجتماعی
ــورد  ــدا م ــرد در ابت ــک ف ــالق ی ــن و خ ــای نوی ــا و راهکاره ــت ایده ه ــن اس ممک
ــه  ــه ب ــود، البت ــوردار نش ــه الزم برخ ــرد و از توج ــرار نگی ــه ق ــراد جامع ــتقبال اف اس
ــالق،  ــرد خ ــدن ف ــلیم نش ــا تس ــا ب ــن ایده ه ــه ای ــید ک ــته باش ــه داش ــن توج ای
ــوش  ــش ه ــرار می گیرد. افزای ــه ق ــه جامع ــتقبال و توج ــورد اس ــان م به مرورزم

اجتماعی می توانــد ایــن مانــع را برطــرف کنــد. 

رنجیدنازانتقاداتافرادجامعه
ــد  ــوب و کارآم ــه خ ــه همیش ــراد جامع ــرف اف ــادات از ط ــد و انتق ــنیدن نق ش
ــه شــرطی کــه ایــن بازخوردهــا موجــب رنجــش مــا نشــود. همــه ی  اســت. البتــه ب
ــا  ــتیم ت ــه هس ــف جامع ــراد مختل ــای اف ــرات و بازخورده ــنیدن نظ ــد ش ــا نیازمن م
پیشــرفت کنیــم. بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد کــه ترســیدن از مــورد انتقــاد قــرار 

ــرفت. ــد و پیش ــیدن از رش ــی ترس ــدن از آن یعن ــن و رنجی گرفت

موانعخالقیت؛جمعبندی

البتــه در آخــر بگویــم کــه بعضــی، معتقدنــد موانــع فیزیولوژیکــی و جســمی کــه 
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ــر  ــت تأثی ــد روی خالقی ــد، می توان ــر آن رخ می ده ــات نظی ــات و اتفاق ــر تصادف در اث
ــی،  ــه دالیل ــراد ممکــن اســت ب ــه اف ــوآوری شــود. این گون ــق و ن ــع خل بگــذارد و مان
ــند؛  ــالق باش ــی خ ــروم ول ــازه مح ــوای ت ــان از ه ــتگاه تنفسی ش ــص در دس ــر نق براث
ــراد دارای نقــص جســمانی  ــه قــدرت تفکــر خــالق، در اف ــا ب ــال مــی آورم ت یــک مث
پــی ببریــد، خانــم هلــن کلــر بــا اینکــه ناشــنوا و نابینــا بودنــد امــا ایــن موضــوع مانــع 
ــناخته  ــوان نویســنده ای ســخت کوش ش ــت ایشــان نشــد و به عن پیشــرفت و خالقی

ــدند. ش
نگذاریــد هیچ چیــز و هیچ کــس جلــوی خالقیــت و پیشــرفت 
ــردن،  ــید. مایکل ج ــت نترس ــوان از شکس ــرد، به هیچ عن ــما را بگی ش
ــتی  ــوان بسکتبالیس ــا عن ــروف ب ــابق و مع ــه ای س ــت حرف بسکتبالیس
ــراج  ــتانش اخ ــکتبال دبیرس ــروه بس ــت از گ ــوده اس ــال ب ــه تابه ح ک
ــم شکســت خــورد.  ــا و پشــت ســر ه ــار ه ــول خــودش ب ــه ق شــد و ب
ــد  ــت می کنن ــه شکســت ناپذیری را در خــود تقوی ــراد خــالق روحی اف

ــند. ــت برس ــه موفقی ــا ب ت
ــک  ــای فیزی ــد کتاب ه ــتین را از روی جل ــرت انیش ــا آلب ــه م هم
دبیرســتانمان می شناســیم، نظریه پــرداز نســبیت و برنــده نوبــل 
ــود،  ــرف زدن نب ــه ح ــادر ب ــالگی ق ــار س ــن چه ــا س ــه ت ــک ک فیزی
اطرافیــان او را فــردی غیراجتماعــی و رؤیاپــرداز بــا ایده هــای 
ــص  ــی و نق ــتقبال اجتماع ــدم اس ــال ع ــی از مث ــه تلفیق ــناختند ک ــه می ش احمقان

فیزیولوژیکــی اســت.
ــوان  ــع فیزیولوژیکــی و ژنتیکــی به عن ــاوردن موان ــل نی ــم: دلی در کالم آخــر بگوی

ــود. ــه مثال هــای فــوق ب ــا ارائ موانــع خالقیــت، نقــض ایــن موضــوع ب


