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خالصه بر اساس دیدگاه شخصی
کتاب ذهن کامل نو

)برای درک عمیق تر مطالب، بهتر است اصل اثر هم مطالعه شود(

اثر دنیل پینک
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نویسنده در ابتدای کتاب جمله بسیار زیبایی را نوشته است:
ما باید فرزندانمان را برای آینده خودشان آماده کنیم، نه گذشته خودمان.

پس نیاز داریم داشتن ذهن جدید و قوی تر را یاد بگیریم و به فرزندانمان آموزش 
بدهیم.

ما نیاز داریم که الگوهایی در جهت خلق زیبایی و به وجود آوردن اندیشه های جدید را 
یاد بگیریم.

همچنین در کنار این الگوها نیاز به ایجاد ارتباطات صحیح با اطرافیان و درک روابط 
انسانی داریم تا در جامعه ای بهتر زندگی کنیم.

نویسنده در این کتاب عنوان می کند که همه ما درون سرمان، 2 نیمکره مغز داریم. 
نیمکره چپ و راست.

تا اآلن بیشترین اهمیت به کارهایی داده می شده که ناشی از فعالیت نیمکره چپ بوده، 
مثل حساب وکتاب و تفکر منطقی و ...

ولی عالوه بر این مسائل، ما نیاز داریم کیفیت فعالیت سمت راست مغزمان را هم باال 
ببریم تا در دنیای امروزی بتوانیم به زندگی بهتری دست پیدا کنیم.

مهارت هایی که نیاز به فعالیت بیشتر نیمکره راست دارند شامل خالقیت، ارتباطات مؤثر 
و همدالنه، احساس خوب و ... هستند.

البته باید این نکته را بدانیم که نیمکره راست و چپ به طور کامل از هم جدا نیستند و 
در برخی کارها یکی از 2 نیمکره بیشتر از آن یکی فعال است. )مهدی کاردان(

پس در این کتاب دنبال این هستیم که فعالیت سمت راست مغزمان را بیشتر کنیم و به 
سمت ذهن کامل حرکت کنیم.

فصل 1:

شیوه فکر کردن ما بسته به اینکه بیشتر از سمت راست یا چپ مغزمان استفاده می کنیم، 
متغیر است.

اگر جز افرادی باشیم که خیلی ترتیبی و منظم و تحلیلی مسائل را نگاه کنیم، یعنی از 
سمت چپ مغز بیشتر استفاده می کنیم.

ولی اگر به شیوه کلی به مسائل نگاه کنیم و دنبال الگوها و احساسات باشیم، سمت 
راست مغزمان فعال تر است.

در دنیای ما بیشتر به کسانی که سمت چپ مغزشان فعال است باهوش گفته می شود! 
درحالی که ما نیاز داریم فعالیت سمت راست را هم بیشتر کنیم.

نکته مهمی که بازهم تأکید می کنم، این است که 2 نیمکره مغز همیشه باهم فعال هستند 
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و بدون هم نمی توانند کار کنند. منظور از این تفکیک که در باال آمده، این است که یکی 
از نیمکره ها فعالیت بیشتری نسبت به دیگری دارد.

فصل 2:

در طول تاریخ، همیشه زندگی انسان ها با کمبودهای منابع همراه بوده است و هیچ وقت 
به اندازه اآلن فراوانی وجود نداشته.

همچنین امروزه نیروی کار بسیار ارزان تر از قبل شده، ضمن اینکه با پیشرفت های 
عجیب وغریب تکنولوژی، دیگر خیلی از کارهای روتین و همیشگی به کامپیوترها و ربات ها 

سپرده می شود.
به همین دلیل دیگر طرز فکر و رفتارهای قدیمی پاسخگوی نیازهای امروزی نیست.

ما باید به سمت خالقیت بیشتر و رشد حرکت کنیم و این اتفاق بدون استفاده بیشتر از 
نیمکره راست مغز حاصل نمی شود.

فصل 3:

نویسنده معتقد است بعد از گذر از عصر کشاورزی، به انقالب صنعتی و دوران 
کارخانه داری رسیدیم.

بعدازآن در قرن 2۰ به عصر اطالعات رسیدیم و دارندگان دانش جز پیشروها بودند.
و امروزه به عصر مفهومی رسیدیم و افرادی موفق می شوند که آفریننده های بهتری 

باشند و بیشتر بتوانند با بقیه همدل و همراه باشند.
ما نیاز داریم توانایی خلق و آفرینش زیبایی داشته باشیم. در کسب وکار و زندگی 

شخصی، ما باید به دنبال خلق تجارب خوب باشیم و نوآوری داشته باشیم تا دیگران با ما 
همراه شوند.

همچنین نیاز داریم روابط انسانی را به خوبی مدیریت کنیم و با بقیه نه به عنوان کارمند و 
کارگر و حقوق بگیر، بلکه به عنوان یک انسان رفتار کنیم و با نیروی انسانی خودمان )چه 

در محیط کاری چه در محیط خانوادگی و دوستانه( همدل و همراه باشیم تا همراهی آن ها 
را هم داشته باشیم.

پس ازاین به بعد عالوه بر تمرکز روی رشد مهارت های شخصی خودمان، حتماً روی 
زیبایی شناسی و خالقیت و نحوه رفتار همدالنه هم باید تمرکز کنیم.

در ادامه ۶ روش برای باال بردن قدرت نیمکره مغز را باهم بررسی می کنیم تا با استفاده 
از آن ها مهارت های باال را هم یاد بگیریم:

1-به جای ساخت محصوالت و خدمات خوب، سعی کنیم بر روی طراحی و زیبایی آن ها هم 
کارکنیم و خالق باشیم.

2-به جای استدالل های منطقی، به دنبال داستان سرایی باشیم و برای خودمان 
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داستان هایی درست کنیم.
3-عالوه بر تمرکز روی تخصص، به ارتباط بین رشته ای هم توجه داشته باشیم.

4-در ارتباطات، همدلی و درک را یاد بگیریم.
۵-بازی، خنده، شادی، شوخ طبعی. مواردی هستند که وقتی بزرگ می شویم فراموششان 

می کنیم ولی خیلی نیاز داریم.
۶-عالوه بر اهداف مالی، دنبال به دست آوردن اهداف معنوی و رشد شخصیت خودمان 

هم باشیم.
پس باید ۶ مهارت زیبایی شناسی )طراحی خالقانه(، داستان  سرایی، ارتباط بین رشته ای 

)همنوایی(، همدلی، بازی )سرگرمی و خنده و ...( و معنادار کردن زندگی را یاد بگیریم.

فصل 4:

در ابتدا به سراغ طراحی و زیبایی می رویم.
کاالهای زیبا، خدماتی که طراحی بهتری دارند، بسته بندی های زیبا، طراحی های منزل و 

اتومبیل زیبا و هر چیزی که زیباتر است بیشتر موردتوجه قرار می گیرد.
امروزه در کسب وکار فقط نمی توان بر مبنای قیمت و کیفیت، رقابت کرد. درواقع داشتن 

قیمت مناسب و کیفیت خوب شرط های الزم هستند ولی شرط کافی، داشتن زیبایی و 
طراحی خوب در کاال و خدمات است.

درواقع باید کاال و خدمات ما هم ازلحاظ منطقی و از دید سمت چپ مغز خوب باشدیعنی 
قیمت و کیفیت معقول و مناسب داشته باشد.

هم باید ازلحاظ احساسی و از دید سمت راست مغز جذاب باشد. زیبا و کاربرپسند باشد.
یادمان باشد چیزهای زیبا به نظرمان بهتر کار می کنند و سود بیشتری به ما می رسانند.

برای اینکه از لحاظ طراحی و زیبایی شناسی و خالقیت رشد کنیم، الزم است به طراحی های 
زیبا نگاه کنیم.

مثالً مجالت و سایت های مرتبط با کارمان را ببینیم و نحوه کار افراد پیشرو در دنیا رو 
بررسی کنیم.

یا موزه های زیبا را ببینیم. )موزه های زیادی در ایران هستند که آثار فوق العاده زیبایی 
دارند و می توانیم با دیدن آن ها دید طراحی و زیبایی شناسی خودمان را رشد دهیم.(
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فصل ۵:

داستان سرایی یکی از کارهای واجب برای هرکدام از ماست.
داستان ها خیلی راحت در ذهن مخاطبین ما باقی می مانند. باید داستان هایی برای 

محصوالت و خدمات و کار خودمان داشته باشیم.
وقتی یک موضوعی را به شکل تصویری روایت می کنیم، خیلی خوب و واضح در ذهن 

مخاطب باقی می ماند و خیلی خوب آن را درک می کند.
درواقع وقتی ما یک موضوعی را منطق و دلیل بیان می کنیم، بیشتر نیمکره چپ مغز را 

درگیر کردیم ولی وقتی آن را در قالب داستان بیان می کنیم، عالوه بر منطق سراغ مسائل 
تصویری هم می رویم و سمت راست مغزمان را هم کامالً وارد بازی می کنیم.

برای بهتر شدن داستان سرایی خودمان، باید داستان های بیشتری بخوانیم. مطالعه 
رمان ها و کتاب های ادبی داستانی کمک خوبی به ما می کند.

در کنار این کار باید شروع به داستان سرایی کنیم. در ابتدا داستان زندگی خودمان را 
بگوییم و آن را ضبط کنیم.

بعدازآن وقتی بیرون می رویم درباره انسان های دیگر داستان های تخیلی از ذهن خودمان 
بسازیم.)منظور تمسخر یا توهین نیست. فقط داستان هایی بر اساس تخیل خودمان 

می سازیم.(

فصل ۶:

در این فصل نویسنده روی موضوع دیدن کل یک الگو و ترکیب الگوها باهم صحبت 
می کند.

درواقع منظور در از کل نگری و ترکیب، این است که بتوانیم بین رشته های مختلف ارتباط 
برقرار کنیم و مسائل جدیدی را خلق کنیم.

به جای اینکه روی یک موضوعی که خیلی از افراد حرف برای گفتن دارند وارد شویم، 
سعی کنیم ارتباط آن موضوع را با سایر مسائل پیدا کنیم و در حوزه جدیدی که خودمان 

خلق می کنیم یا افراد کمتری در آن تخصص دارند، تبدیل به یک متخصص حرفه ای 
بشویم.

برای داشتن همنوایی و ارتباط برقرار کردن بین حوزه ها، ما نیاز به بروز خالقیت داریم.
به جای اینکه به حوزه ها و کارهایی بچسبیم که کامالً عادی شده اند و در جامعه 

جاافتاده اند، یک حوزه جدید را در جامعه  خودمان جا بی اندازیم.
اکثر نوآوری هایی که در دنیا اتفاق می افتد، از بازنگری و ترکیب مسائل موجود و ایجاد 

یک حوزه جدید است.
برای مثال تاکسی های اینترنتی از ترکیب کسب وکار آنالین و آژانس ها ساخته شدند.

و پیک های موتوری اینترنتی از بازنگری تاکسی های اینترنتی خلق شدند و جای تاکسی با 
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پیک عوض شد.
برای اینکه خالقیت خودمان را افزایش بدهیم، از کارهای زیر باید بهره ببریم:

به موسیقی های ارزشمند گوش بدهیم )نویسنده پیشنهاد می کند به سمفونی های بتهوون 
و موتزارت و سایر سمفونی های معروف دنیا گوش بدهیم.(

مجالت خارج از حوزه تخصصی خودمان را مطالعه کنیم.
نقاشی بکشیم.
کتاب بخوانیم.

جلسات طوفان فکری راه بی اندازیم. )به صورت تکی یا گروهی(
دنبال فرصت های خالی که خیلی ها استفاده نکردند باشیم.

فصل ۷:

در ادامه مهارت های مهمی که باید به دست بیاوریم، موضوع همدلی را بررسی می کنیم.
همدلی یعنی اینکه خودمان را جای دیگران بگذاریم.

این کار به معنای دلسوزی نیست، به معنای درک دیگران و شرایطشان است.
یعنی اینکه اگر در آن شرایط بودیم، چه عکس العملی نشان می دادیم.

برای اینکه بتوانیم رهبر خوبی باشیم، حتماً باید همدلی را یاد بگیریم.
پس دست از کنترل دیگران برداریم و به سمت همدلی و درک پیش برویم.

فصل ۸:

اگر دوست داریم توان بهتری در زندگی داشته باشیم و رشد کنیم، باید از ذات بچگی 
خودمان بهره ببریم و به سمت بازی و تفریح برویم.

ما به طور ذاتی در بچگی عاشق بازی و تفریح و خنده و شوخی هستیم ولی بزرگ ساالن ما 
را به سمت جدی بودن هدایت کردند و اآلن هم ما کودکانمان را به همین سمت تشویق 

می کنیم.
درحالی که باید به بازی و تفریح اهمیت ویژه بدهیم، چون باعث رشد و پیشرفت ذهنی و 

روحی ما می شوند.
جالب است بدانیم که خنده باعث می شود هورمون هایی که منجر به فشار روحی می شوند، 

کاهش پیدا کنند و به مرور روی سیستم ایمنی ما تأثیر مثبت می گذارد.
آدم های خندان، هم خالق تر هستند و هم راحت تر می توانند موارد جدید را خلق کنند.

پس حتماً ازاین به بعد زمانی را به تفریح و بازی و شوخی و خنده بگذرانیم.
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فصل ۹:

یکی از اشتباهاتی که در زندگی مان داریم، این است که به دنبال پیدا کردن لذت و 
دوری از رنج هستیم. درحالی که ما باید به دنبال پیدا کردن معنای زندگی باشیم.

وقتی معنای زندگی را پیدا کنیم و در آن راستا حرکت کنیم، خودبه خود لذت های زندگی 
سمت ما می آیند و زندگی مان شکل دلخواهش را می گیرد.

از راه های پرمعنی کردن زندگی، توجه به معنویات، توجه به ارتباطات و انسان های دیگر و 
دوری از رویدادهای منفی است.

یکی از راه های پیدا کردن معنای زندگی، این است که خودمان را در سنین باال مثالً ۹۰ 
سالگی تصور کنیم. در جشن تولدمان درحالی که نوه ها و فرزندان و عروس و دامادهایمان 

کنارمان هستند.
دوست داریم در آن لحظه چه دستاوردی داشته باشیم؟ دوست داریم به چه چیزی 

افتخار کنیم؟ چه ارزشی به دنیا اضافه کرده باشیم.
این تمرین سختی است ولی انجام آن، معنای خوبی به زندگی مان می دهد.
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