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اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزیﻫﺎیﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ )ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ
اﻻن اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ( ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از راه درﺳﺖ ﻧﻤﯽروﯾﺪ و از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی "واﻗﻌﯽ" اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻢ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -1ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
 -2آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
 -3آن را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
روﺷﯽ آﻣﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ! ﺧﺒﺮی ﺑﺮایﺗﺎن دارم  :اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﻬﺎم
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎز ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎر ﮐﺮدهام .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل داﺷﺘﻢ و ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺣﻘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در
اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان در ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎرت
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ورزﺷﮕﺎه ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ و آنﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در آن ﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﯽ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ ،ﺧﺮاب ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر اول و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدم – ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ
ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎز "واﻗﻌﯽ" ﻧﺒﻮدم .دﺳﺘﺎنام را در ﺟﯿﺐﻫﺎیام ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺸﺎد از ﺗﻌﺠﺐ ،در آن ﺟﺎ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ.
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ "آﻫﺎی! ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟" اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎیﺷﺎن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ – ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﻮزش داده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻮ آن ﺟﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدم ،وﺳﺎﯾﻞام را در آوردم و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﺷﺪم .ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺑﻘﯿﻪی اﻓﺮاد را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم و ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻢ – ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪم .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ،ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻈﺮم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎیش ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﯾﮏﺳﺮهی آﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ
ﻓﺮق داﺷﺖ و از اﻟﮕﻮﻫﺎ و رﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺮﮐﺎت او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ دﺷﻮاری و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪت زﯾﺎدی او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ – اﻣﺎ وﻗﺘﯽ او آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﮔﻮﯾﯽ روش و ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ "ﺧﻮب؟"
ﺧﺠﺎﻟﺖزده ﮔﻔﺘﻢ "ﺧﻮب ﭼﯽ؟"
"ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ از ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﯽ؟"
ﺑﺎ ﻟﮑﻨﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادم "ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ".
ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ "آره ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﺮا ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؟"
ﻃﻮﻃﯽوار ﮔﻔﺘﻢ "ﺗﻤﺮﯾﻦ؟"
"ﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﮐﻦ! ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن آنﻫﺎ را از
ﺟﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورم .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ،ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎیﺷﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺮادی ﻫﻢ ﻧﺪارد –
ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻃﻮری ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮی .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ".
ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳﯿﺪم "ﭘﺲ از ﮐﺠﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎیﺗﺎن را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ از ﮐﺘﺎب؟"
"زﮐﯽ! ﮐﺘﺎب! ﺧﻨﺪهدار ﺑﻮد .ﻧﻪ ،از ﮐﺘﺎب ﻧﻪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ رازش را ﺑﺪاﻧﯽ؟"
"ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ!"
"راز ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﺮای اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ – ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ".ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف،
ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در آن دﺳﺘﺎناش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روی ﭘﺎﺷﻨﻪی ﭘﺎیاش ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ" .اﯾﻦ

ﺣﺮﮐﺖ را در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک 1ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را "...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎناش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎل زدن
و ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮپﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ" .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را از ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻏﺎز در ﺣﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن
از روی درﯾﺎﭼﻪای در ﻣﯿﻦ 2ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ "،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺗﻮپﻫﺎیاش را
ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻧﻮد درﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽاﻧﺪازد" .اﯾﻦ را از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻧﭻ ﮐﺎﻏﺬ در ﻻﻧﮓ آﯾﻠﻨﺪ 3ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ".ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
"ﻣﺮدم ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﺷﺎن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ...آره ،آن ﯾﺎرو را ﺑﺒﯿﻦ ،آن
ﻃﺮف!" ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮی دماﺳﺒﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ "ﺑﺎﻟﻪ" ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺎت او اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر
ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ.
"ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ".و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد دو ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺗﻮ در ﺗﻮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ،ﺷﺮوع ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی ﻣﺒﺘﺪی را در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ – از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﮔﺎه دوﯾﺪم .دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺪﯾﺪماش ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ او را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻢ .ﮐﺎش
اﺳﻢاش را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن ﺗﻮﺻﯿﻪی او ،ﻧﮕﺮش ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

ﻟﻨﺰ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﻟﻨﺰ اﻟﻬﺎم ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش دادن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• رام داس
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ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ،ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد و ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻮالﻫﺎی زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
• ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪام و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم ،ﭼﯿﺴﺖ؟
• ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ذات اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را درک ﮐﻨﻢ و در ﺑﺎزی ﻗﺮار دﻫﻢ؟

1

New York
Maine
3
Long Island
4
Ram Dass
2

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز و ﺗﺨﯿﻞ ﻗﻮی دارد .ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎتﺗﺎن را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در اﻃﺮافﺗﺎن
وﺟﻮد دارد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ – زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎزی
ﺑﺎ ﺗﺎس ﻏﻠﺘﺎﻧﺪن دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﺮس از ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﺑﺎزیﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ –
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟ از اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﺎزیﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﻓﻨﺎوری ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،داﺳﺘﺎن ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﻬﺎم
واﺣﺪ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﻬﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آنﻫﺎ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ دﯾﺪ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ،اﺳﺘﺤﮑﺎم و
اﻧﺤﺼﺎری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻨﺰ اول :ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺿﺮوری ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻟﻨﺰ اﻟﻬﺎم ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ و از ﻟﻨﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺿﺮوری ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزیﺗﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از رازﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ،اﻟﻬﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان اﻟﻬﺎم را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺮد؟
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﮕﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﯿﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻫﺪف و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن اوﻟﯿﻪی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ:
"ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﺤﺖ وب ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟"
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪف )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( و ﻣﺤﺪودﯾﺖ )ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﺤﺖ وب ﺑﺎﺷﺪ( ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺎن واﺿﺢ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺻﻠﯽ را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ "ﺑﺎزی ﺗﺤﺖ وب" ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ،اﺟﺒﺎری

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ – ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﺖ وب ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آن را دوﺳﺖ
دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ:
"ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺤﺖ وب ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟"
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ – اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﮑﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ )ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ،روی راه ﺣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﯾﺪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ راه ﺣﻞﻫﺎی زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از راه ﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای درک ﻣﺴﺎﻟﻪی
واﻗﻌﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﯿﺎن واﺿﺢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻓﻀﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ وﺳﯿﻊﺗﺮ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺮاغ راه ﺣﻞ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد را از
آن ﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی راه ﺣﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﻀﺎی
ﺧﻼﻗﯿﺖ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ و راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﻔﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -2اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ .روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه دارﯾﺪ :ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﻟﻪ
را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -3ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﺘﺮ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن واﺿﺢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﺳﺎنﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪی "واﻗﻌﯽ" ﭼﯿﺴﺖ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﺮادی ﻧﺪارد!
ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزی ،ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﻓﻨﺎوری ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،داﺳﺘﺎن و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ﺑﯿﺎن
ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ )ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ( از ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از
آن ﺟﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ،
ﮐﺠﺎ آزادی دارﯾﺪ و ﮐﺠﺎ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺎﻟﻪی زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺪام ﯾﮏ از آن ﻫﺎ و در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
 -1ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮاص آﻫﻦرﺑﺎﻫﺎ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺟﺬاب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
 -2ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﻧﺴﻞ و ﮔﺮﺗﻞ 5را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ؟
 -3ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺳﻮرﺋﺎل را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ؟
 -4ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎزی ﺗﺘﺮﯾﺲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻢ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻪ دوس دارﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎزﯾﻢ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ!( ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎزی را ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎوش در آن دارﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،دﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻟﻨﺰ دوازدﻫﻢ :ﻟﻨﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ،ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻮالﻫﺎی زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
• ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را واﻗﻌﺎ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟
• آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎزی ﺗﺼﻮراﺗﯽ داﺷﺘﻪام ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﻧﺪارد؟
• آﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی واﻗﻌﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
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• ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻮم ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺎزیﺗﺎن در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ واﺿﺤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺮوﯾﺪ.
روش ﺧﻮاﺑﯿﺪن
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،آﻣﺎدهی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی 6ﻫﺴﺘﯿﻢ! اﻗﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪه ،ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ – ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺧﻮب از ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاب ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را
ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻮادور داﻟﯽ ،7ﻧﻘﺎش ﺳﻮرﯾﺎل ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .در زﯾﺮ "راز
ﺳﻮم داﻟﯽ" از ﮐﺘﺎب "ﭘﻨﺠﺎه راز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎدوﯾﯽ "8را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﺑﺮای ﭼﺮت زدن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روی ﯾﮏ ﻣﺒﻞ راﺣﺘﯽ دﺳﺘﻪ دار ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﺪل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ و آن را روی ﭘﺸﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪهی ﻣﺒﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .دﺳﺘﺎنﺗﺎن را از دو ﻃﺮف آوﯾﺰان ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در وﺿﻌﯿﺘﯽ آﺳﻮده ،ﻣﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ...
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﺴﺖ و اﺷﺎره ،ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .از ﻗﺒﻞ
زﯾﺮ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ را واروﻧﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاب آرام ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮهای ﻋﺮق ﺑﺎدﯾﺎن ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ از ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎنﺗﺎن رﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪی زودﮔﺬر ،ﮐﻪ در آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
واﻗﻌﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺣﺘﺎ ﺛﺎﻧﯿﻪای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
و ذﻫﻨﯽﺗﺎن ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ.
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ﯾﺎر ﺧﺎﻣﻮش
آﯾﺎ داﻟﯽ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﻮل ﺷﺐ واﺿﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻮدی در ﭼﺮت زدﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ واﺿﺢ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮب ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺧﻼق
ﻣﺎ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻪ ،اﻧﮕﺎر اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮب ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮ و ﮐﻠﻪﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ
از ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﻧﺎم دارد .ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﯿﺖﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﺎﻫﺎیﻣﺎن ،وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎهﺗﺎن ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﺮ
ﺷﺐ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﺪی ﯾﺎ درام ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮایﺗﺎن اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺧﻮابﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ .ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در روﯾﺎﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ،
داﺳﺘﺎن ﻓﺮدرﯾﮏ وان ﮐﮑﻮل 9اﺳﺖ .ﺷﯿﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺰن ) (C6H6ﺑﻮد .او ﻫﺮ راه ﻣﻤﮑﻦ
را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل زﻧﺠﯿﺮهی اﺗﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﺪ .رواﺑﻂ آنﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺷﺒﯽ
ﺧﻮاب دﯾﺪ:

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺗﻢﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎنام ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ذﻫﻦام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ .زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎرﻫﺎ دم ﺧﻮد را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺴﻮراﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎنام
ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﻋﻘﻪ زدﮔﺎن از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪم.
و ﻫﻨﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺰن ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﻠﻘﻮی دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﮑﻮل ﺷﺨﺼﺎ راه ﺣﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎ ،او ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ را دﯾﺪ و آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ روﯾﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ و آن را ﺑﻪ ﮐﮑﻮل
اراﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی روﯾﺎﻫﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟
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ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﺼﻮر ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﺰا ،ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ،اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻢ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﻮدار ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ – در واﻗﻊ ،ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد
ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ،اﯾﻦ راز ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪل آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آنﻫﺎ دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ  -ذﻫﻦﻫﺎی ﺧﻼق ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﺘﯿﻔﻦ ﮐﯿﻨﮓ10درﮐﺘﺎب "درﺑﺎب ﻧﻮﺷﺘﻦ"11ﯾﺎر ﺧﺎﻣﻮشاش را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪای اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ دارم )ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻨﺎر
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ( .اﻣﺎ او ﺑﺎل زﻧﺎن ﺑﻪ اﺗﺎقﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدی ﺟﺎدوﯾﯽ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﭙﺎﺷﺪ .او زﯾﺮ زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ او ﻧﺰول ﮐﻨﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش را ﻣﺒﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﮔﻮﺷﻪای
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﺪالﻫﺎی ﺑﻮﻟﯿﻨﮓاش را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و او واﻧﻤﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎرو ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺮف زدن ﻫﻢ ﺑﻠﺪ
ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺎل ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺧﺮ ﺧﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ( .اﻣﺎ او ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺷﺐﻫﺎ در ﻧﻮر ﭼﺮاغ روﻏﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﺎرو ،ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر و ﺑﺎلﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏاش ،ﮐﯿﺴﻪای ﭘﺮ از ﺟﺎدو دارد .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
اﮔﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺧﻼقﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﻄﻮر آدﻣﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ذﻫﻨﯽ از
ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺧﻮدﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﭘﺎﯾﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻣﯽﺑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارﻧﺪ:
• ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﯿﻞ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دارد.
Stephen King
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• ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ .درﮔﯿﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ،ﻫﯿﺠﺎن زده ،ﯾﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه
اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ از ذﻫﻦ ﺧﻮدآ ﮔﺎه ،درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﺑﺎزﯾﮕﻮش .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎو اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت و ﺷﻮﺧﯽ.
• ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ .ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯽ رﺑﻄﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﺑﺮوﯾﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ذﻫﻨﯽ ﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎلاش ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺣﻠﻘﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺮد؟
ﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻮدم ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎرﭘﻮ ﻣﺎرﮐﺲ12در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮادران ﻣﺎرﮐﺲ 13ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺒﺎﻫﺖ او ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻢ رزوﻧﺎﻧﺲ ﮐﻨﻨﺪهی او ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺎرﭘﻮ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ )ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺰﻧﺪ( ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ )ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺧﺘﺮان ﻣﯽرود ،دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ
اﺳﺖ )ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺧﻨﺪﯾﺪن ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد( ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎزﯾﮕﻮش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺤﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد راه ﺣﻞﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺳﺎﮐﺖ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮازد – ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ دﯾﮕﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻟﺬت ﻧﻮاﺧﺘﻦ .دوﺳﺖ دارم ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻫﺎرﭘﻮ ﻗﺪﯾﺲ ﺣﺎﻣﯽ
ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺧﻼق اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(6.2
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺧﻼق ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻮدک ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪی آﺷﻔﺘﻪای در ذﻫﻦﺗﺎن
دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎرو ﺑﺪون ﻣﻨﻄﻖ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،اﺣﺘﯿﺎط و ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮدﺗﺎن دارد .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او از زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪﺗﺎن
ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ،ﻫﺮ ﺷﺐ ﺟﻬﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ذات ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﻖ و ﻏﯿﺮﻋﺎدی را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ.

Harpo Marx
Marx Brothers
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ﺗﺼﻮﯾﺮ 6.2

ﺳﺎﻟﻮادور داﻟﯽ در ﺣﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮﺗﺮهی ﻫﺎرﭘﻮ ﻣﺎرﮐﺲ روی ﺑﺸﻘﺎب

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎرهی  :۱دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮔﻮش دادن اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ( ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﻓﺮﻗﯽ
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺪارد :اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ او ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی او را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻮش دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎیﺗﺎن دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ .ﭼﻮن ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ –
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮایﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎل ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻮجﺳﻮاری ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ" :اﮔﺮ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮجﺳﻮاری ﻣﻮز ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﺪ؟" اﯾﺪهی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای اﺳﺖ – ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ "ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ،
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻓﮑﺎر را در داﯾﺮهی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ".ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ" :ﺧﻮب ،واﻗﻌﺎ اﮔﺮ
ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮجﺳﻮاری ﻣﻮز ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟" و ﭘﺲ از آن اﯾﺪهی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮاغﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ" :ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ
ﻣﻮج ﺳﻮاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ".و ﻧﺎﮔﻬﺎن اﯾﻦ اﯾﺪه اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ – ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺪهی ﻣﯿﻤﻮن ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻪی ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن وﺳﯿﻊﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺟﺬب
ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﯾﺪه را رد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎهﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ و در ﻃﻮﻓﺎن
ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﺶ زﻣﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ – ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮایﺗﺎن
داﺷﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻔﮑﺮ در ﺳﮑﻮت.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎرهی  :۲اﯾﺪهﻫﺎیﺗﺎن را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی اﯾﺪهﻫﺎیﺗﺎن را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آنﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﻧﺴﺎن اﻓﺘﻀﺎح اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎیﺗﺎن دو اﺗﻔﺎق رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﯾﺪه دارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آنﻫﺎ را
ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ذﻫﻦﺗﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﯾﺪهی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و آن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ذﻫﻦﺗﺎن ول ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﻓﻀﺎ و اﻧﺮژی ﻣﻐﺰ را ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ذﻫﻦﺗﺎن اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ – اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻐﺰﺗﺎن دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن زﯾﺎد ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد .ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ذﻫﻦ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻠﻮغ و در ﻫﻢ ﺑﻮدن ،ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و آزادی ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم را ﺑﺪون
ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺒﻮه اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارد .ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ارزان اﺑﺰاری ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻃﺮاح ﺑﺎزی اﺳﺖ .ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﺪهی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ آن را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﻢ ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر
دورهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻤﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺪهﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺗﻤﯿﺰ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﯿﻪی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎرهی  :۳اﻣﯿﺎل آن را )ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ( ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ – ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﻣﯿﺎﻟﯽ دارد ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺪوی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺎل ﺑﺨﺸﯽ
از وﻇﯿﻔﻪی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ – درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﯿﻔﻪی ذﻫﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﯿﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺧﻄﺮی ارﺿﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد .اﮔﺮ ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
روی آن ﻣﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه روی ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪی ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .اﮔﺮ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﺰﻣﺎن 14ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻼت ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺳﺖدﺧﺘﺮﺗﺎن ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﻫﻢاﺗﺎﻗﯽﺗﺎن ﻧﻔﺮت
دارﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ ،ﺣﻮاسﺗﺎن را ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ،
ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ،ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ را دارد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻫﺮم "ﻣﺎزﻟﻮ "15ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ۹
آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺟﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ – اﮔﺮ ﻏﺬا ،اﻣﻨﯿﺖ و رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪی ﺧﻮدآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎهﺗﺎن را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻗﺖاش را ﺻﺮف اﯾﺠﺎد اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
درﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ – ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﯿﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ ،ارﺿﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ آنﻫﺎ را ارﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ،
رﺷﺪ و در دراز ﻣﺪت ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺧﻼق ،ﻧﺘﯿﺠﻪی
راﺑﻄﻪای ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎهﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎرهی  :۴ﺧﻮاب
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻮادور داﻟﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاب ،و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﺮت زدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺪن اﺳﺖ – اﻣﺎ اﮐﻨﻮن واﺿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب در درﺟﻪی اول ﺑﺮای ذﻫﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ،ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﻢ اداﻣﻪ دارﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه
ﺣﺪاﻗﻞ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭼﺮﺧﻪی ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ – ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ روﯾﺎ در آن وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ راﺑﻄﻪی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه
ﺧﻼقام اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﻪ او "ﺣﻀﻮر دارد" ﯾﺎ "ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد" ،و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهام
Real-time Strategy
Maslow
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ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪهام ،ﻣﻌﻤﻮﻻ او ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪهام )ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪهاﯾﻢ؟(
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ او ﭼﺮت ﻣﯽزﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ زﯾﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻏﯿﺒﺖ او در ﮐﺎرم واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎرﻫﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ اﯾﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﯾﻪ ﻧﺪادم ،و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪی او ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﯿﻠﯽ از اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎرهی  :۵ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﯿﺪ
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟ ﻣﺜﻞ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻢاش را ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟ ﭼﺸﻤﺎنﺗﺎن را ﭼﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ زور از ﻣﻐﺰﺗﺎن ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ – اﻣﺎ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪی ﺑﻌﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی رﻓﺘﯿﺪ ،ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه آن ﭘﺸﺖ روی ﻣﺴﺎﻟﻪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن ﻧﺎم ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎری ﺑﺮ دوش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد
ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .از ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎهﺗﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ
)ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ ﻣﺴﺎﻟﻪ!( ،ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻟﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻼ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻧﻖ زدن و ﻓﺸﺎر
آوردن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد – ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﺑﺎ ﭘﻮزش از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ،در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ!(
آنﻫﺎ را راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
آن ﻗﺪر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی در ﻣﻮرد ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﻣﻮش ﺑﮑﺸﯿﺪ – ﻧﻪ
دﻗﯿﻖ -ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ داﯾﺮهی ﺧﺎم ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮش .ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪی ﭘﯿﺶ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۴اﺳﺒﺎبﺑﺎزی
راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺼﺮی درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی روی ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﻨﺪ
اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪﺗﺎن و ﭼﻨﺪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﻪ آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﺮا رﺳﺘﻮرانﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ TGI
 Friday’sآن ﻫﻤﻪ ﺧﺮت و ﭘﺮت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ روی دﯾﻮارﻫﺎیﺷﺎن دارﻧﺪ؟ دﮐﻮراﺳﯿﻮن؟ ﻧﻪ! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ،
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺮف زدن ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﺮف زدن ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی
رﺳﺘﻮران ﺑﺮایﺷﺎن ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ درد رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ درد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺼﺮی درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻤﺴﯽ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻼ
ﭼﺮا ﯾﮏ ﺗﮑﻪی ﺑﺰرگ ِﮔﻞ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽآورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﺪهﻫﺎیﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ؟ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۵دﯾﺪﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻟﻨﺰﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را وادار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﻧﮑﻨﯿﺪ – روی ﺻﻨﺪﻟﯽﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ – از آن ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮوﯾﺪ – ﺧﻮد را در ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺮق ﮐﻨﯿﺪ .در اﺗﻮﺑﻮس ،ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ،در ﻓﺮوﺷﮕﺎه،
ﻣﻐﺎزهی اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻓﺮوﺷﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺮ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ ،ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﮐﻨﯿﺪ – ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺨﯿﻞﺗﺎن
ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ارزش اﻧﺠﺎم دادن را دارد.

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۶ﺧﻮد را در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺮق ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺴﺎﻟﻪیﺗﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺣﺎل ﺧﻮد را در آن ﻏﺮق ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ – ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ؟
ﭼﺮا؟ ﮔﻮش ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺣﺮفﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ – در ﭼﻪ ﻣﻮرد ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .آﯾﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ را در ﻣﻮرد آن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ –
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را روی دﯾﻮارﻫﺎی اﺗﺎقﺗﺎن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ – ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ را ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﺗﻢ ﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ؟ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﺎزی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎزی
ﮐﻨﯿﺪ – و ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی ﮐﻪ آن را ﻧﺪارﻧﺪ!

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۷ﺟﻮک ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺟﺪی ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ
ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﻮک ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺟﻮکﻫﺎ ذﻫﻦ ﻣﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ را از ﻣﻨﻈﺮی
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ – و ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،راه اﯾﺪهﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ! اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺟﻮک ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﯾﮏ ﮔﺮوه .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓﺘﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ )اﯾﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ( ،اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ را وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی" :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از راه
ﺧﺎرج ﺷﻮد ،راه ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺳﺎزد".

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۸از ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ
از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﻢ" :از ﻣﺎژﯾﮏﻫﺎی ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻦ!" "ﮐﺎﻏﺬ را ﻫﺪر ﻧﺪه!"
"ﭘﻮل را ﻫﺪر ﻧﺪه!" ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی زﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻣﺎدﯾﺎت ﺳﺮ راه ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺪهی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ  -ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎﻏﺬ و ﺟﻮﻫﺮ ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی از ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﯿﮏ و ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،و دوﺳﺖ دارم ﺑﺎ ﺧﻂ درﺷﺖ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ روی ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ .ﭼﺮا؟ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را روی ﻣﯿﺰ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭼﯿﻨﻢ و در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎم اﯾﺪهﻫﺎ را از دور ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ وﻗﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮری درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ! و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ – ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻤﺎ را اﻧﺪﮐﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﺪهی ﺧﻮب را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدی درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ – ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﮔﯿﺮﺗﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ در ﻣﻮرد
آن ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ – از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دارﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ! ﭼﻮن ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن دارﯾﺪ!

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۹ﻧﻮﺷﺘﻪی روی دﯾﻮار
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻏﺬ ،روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ! اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
در ﺣﺎل ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دوﺳﺖ دارﻧﺪ
اﯾﺪهﻫﺎیﺷﺎن را روی ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﻧﺰ روی ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺰﯾﺖﺷﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮد .ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدنﺷﺎن ﺑﺮای اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﻣﻦ
ورﻗﻪﻫﺎی ﻏﻮلآﺳﺎی  70 × 60ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ )ﮔﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ از ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ!( ،ﯾﺎ ورﻗﻪﻫﺎی ﺑﻮﭼﺮ ﺑﺎ
ﭼﺴﺐ ﻣﺎﺳﮏ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ .اﯾﻦ ﻃﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی دﯾﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آنﻫﺎ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را از روی دﯾﻮار ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،روی ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ را ﻟﻮﻟﻪ و
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ" :راﺳﺘﯽ ،اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺮای آن ﺑﺎزی روﺑﺎت داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟"
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را در آورﯾﺪ و دوﺑﺎره روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻠﺴﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﺸﺪهاﯾﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۱۰ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی ﻋﺎﻟﯽ از ﮐﺘﺎب "ﻫﻨﺮ ﻧﻮآوری "16ﻧﻮﺷﺘﻪی "ﺗﺎم ﮐﻠﯽ "17اﺳﺖ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ روی دﯾﻮار :ﺣﺎﻓﻈﻪی
ﻣﺎ ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در اﻃﺮافﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
اﯾﺪهﻫﺎ در اﻃﺮافﺗﺎن در اﺗﺎق ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺟﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ دهﻫﺎ اﯾﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ – ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻌﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی اﯾﺪه را روی دﯾﻮار ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
از آن ﺟﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ،اﮐﺜﺮ اﯾﺪهﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ اﺻﻼ آن ﺟﺎ
را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ.

The Art of Innovation
Tom Kelley
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ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۱۰ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﯾﺪهی ﺧﻮب ،داﺷﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺎد اﺳﺖ.
-ﻻﯾﻨﺲ ﭘﺎﻟﯿﻨﮓ
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اﮐﻨﻮن ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﯿﮏ ،ﮐﺎﻏﺬ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ،ﻗﻬﻮهی ﻋﺎﻟﯽ ،ﭼﻨﺪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی و ﻣﻘﺪاری ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎزی دارﯾﺪ؛ ﺗﻤﺎم آن ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻼق ﺑﻮدن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺣﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آن اﯾﺪهی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﺻﺒﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ – ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪﺗﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ اﯾﺪهی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .و ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪهﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ و
ﮐﻠﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ اﯾﺪهی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﯾﮏ اﯾﺪهی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮس از اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ اﺣﻤﻖ ﺟﻠﻮه ﮐﺮدن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺎ دﺷﻮار
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ  -اﯾﺪهﻫﺎی
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺪهﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۱۲ﻟﯿﺴﺖﻫﺎیﺗﺎن را ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎ از ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آن را ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری
ﮐﻨﯿﺪ! اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﻓﺎﯾﺪه دارد :اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ )"ﻣﻦ اﯾﺪهﻫﺎی  3ﺗﺎ  7را دوﺳﺖ
دارم ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎرهی  8اﯾﺪهی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻦ اﺳﺖ!"( ،دوم ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره
دارد ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎ وﻗﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻟﯿﺴﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
• ﻋﺼﺎرهی ﻣﺮغ
• ﭼﺘﺮ
• ﺑﺎد

Linus Pauling
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• ﻣﻼﻗﻪ

 .1ﻋﺼﺎرهی ﻣﺮغ
 .2ﭼﺘﺮ
 .3ﺑﺎد
 .4ﻣﻼﻗﻪ
ﻣﻮارد ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺷﺪه ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ وﻗﺎر ﺷﻤﺎ )و دﯾﮕﺮان( را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻟﯿﺴﺖ را ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۱۳دﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻬﻪی آﺗﻨﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﺸﺎری ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﺳﺮﺗﺎن ﻣﯽرﯾﺰد .اﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن اﯾﺪهﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی
ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ:
اﯾﺪهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری:
 .1ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 .2ﺑﺎزی دﺳﺘﯽ
 .3ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ
 .4ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه )ﭼﺖ(
 .5ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی

اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ:
 .1ﺑﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺰ
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 .2ﺑﺎزی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ
 .3ﺑﺮﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 .4ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزیﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 .5ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ
 .6ﺑﺎزی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺘﺮﯾﺲ
اﯾﺪهﻫﺎی داﺳﺘﺎن:
 -1ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
 -2ﺗﻢ ﮐﺎﻟﺞ
 -3ﺷﻤﺎ در ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻋﺸﻖ 20ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
 -4ﺷﻤﺎ ﺳﺘﺎرهی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ
 -5ﺗﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 -6ﺗﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
 .aﺷﻤﺎ ﺳﺘﺎرهی راک ﻫﺴﺘﯿﺪ
 .bﺷﻤﺎ رﻗﺎص ﻫﺴﺘﯿﺪ
اﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ:
 -1اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺗﻠﻘﯽ )ﺳﺒﮏ دوﺑﻌﺪی ﻗﺪﯾﻤﯽ(
 -2ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻧﯿﻤﻪ) 21اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺮق دور(
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Sims
Cupid
21
Anime
20

 -3ﻫﻤﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺣﯿﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
 -4ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  R&Bﺑﺎزی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 -5ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راک/ﭘﺎﻧﮏ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺣﺲ ﺑﺎزی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ )ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻟﯿﺴﺖ دهﻫﺎ اﯾﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!( آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ – ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺘﺮﯾﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﮐﻪ ﺗﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ دارد ،و در آن ﻫﻤﻪی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ
ﺣﯿﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ...ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿﻤﺰ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ از اﯾﺪهﻫﺎی
ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻧﺮﺳﺪ،
از در و دﯾﻮار ﻣﯽرﯾﺰد ،و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را دارد .ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ!

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۱۴ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﻧﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ – ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آنﻫﺎ را واﻗﻌﯽﺗﺮ از ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آن آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎﺟﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺗﺮﻓﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی در ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﮐﻨﺎر ﮔﻮش
ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ – اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎرهی  :۱۵ﯾﮏ ﯾﺎر و ﺷﺮﯾﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﯾﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ – ﮔﺎﻫﯽ دو ﻧﻔﺮی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺎس ﻣﯽدﻫﯿﺪ و
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻫﻢ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از آن ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
داﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درآورد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﺰاﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪی وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺎز و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﯾﺎرﻫﺎی ﺑﺪی ﺑﺮای ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ  -اﯾﻦﻫﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﻫﺮ اﯾﺪهای ﺳﻮراخ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ اﻓﺮاد دوری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺗﯿﻤﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻫﺎ و ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  ۲۳اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻦ! ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻓﺼﻞ "ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﺪه" ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺪ ﺗﺎ اﯾﺪه دارﯾﺪ! و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دهﻫﺎ اﯾﺪه اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی
در زﻣﺎن ﮐﻢﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽﺗﺎن اﺳﺖ .ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی اﯾﺪهﻫﺎ و
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺳﺖ.

