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نویسنده :آدام گرانت
مترجم :رضا رایانراد ،محمدعلی شفیعا
ویراستار :محمدعلی معینفر
مدیر هنری و طراح جلد :مجید زارع
چاپ اول :پاییز 1396
شمارگان ۳۰۰۰ :نسخه
شابک978-600-7677-36-0 :
ناشر :آریاناقلم
نشانی :خیابان سهروردی جنوبی ،مالیریپور غربی ،پال ک  ،37واحد همکف
تلفن88342910 :
فروشگاه اینترنتیwww.AryanaGhalam.com :
رسمالخط این کتاب براساس دستور ّ
خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
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آدام گرانت

رضا رایانراد
محمدعلی شفیعا

 1از ۳۱۲
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نوآفرینی

سرشناسه :گرانت ،آدام- ۱۹۸۱ ،مGrant, Adam .
عنوان و نام پدیدآور :نوآفرینی؛ افراد ناهمرنگ چگونه جهان را به جنبش در میآورند
ٔ
ترجمه رضا رایانراد ،محمدعلی شفیعا.
آدام گرانت؛
مشخصات نشر :تهران :آریاناقلم.۱۳۹۶ ،
مشخصات ظاهری 320 :ص :.مصور ،جدول ،نمودار ؛  ۱۶۴×۲۳۲مم.
شابک۹۷۸-۶۰۰-۷۶۷۷-۳۶-۰ :
وضعیت فهرستنویسی :فیپا
یادداشت :عنوان اصلیOriginals : How Non-Conformists Move the World, 2016 :
موضوع :خالقیت در کسبوکار
موضوع :تحول سازمانی
موضوع :کارآفرینی
موضوع :موفقیت در کسبوکار
ٔ
شناسه افزوده :رایانراد ،رضا،- ۱۳۵۰ ،مترجم
ٔ
شناسه افزوده :شف یعا ،محمدعلی،- ۱۳۲۹ ،مترجم
ٔ
شناسه افزوده :معینفر ،محمدعلی- ۱۳۵۹ ، ،ویراستار
ردهبندی کنگره۹ 1396 :ن۴گHD۵۳/۲۸/
ردهبندی دیویی۱۵۳/۳۵ :
ٔ
شماره کتابشناسی ملی۴۶۶۹۹۸۷ :
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فهرست
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سخن ناشر
ٔ
مقدمه مترجمان
پیشگفتار

 ۱۷یک .ویرانگری خالقانه
 ۵۱دو .مخترعان نابینا و سرمایهگذاران یکچشم
 ۸۹سه .به دنبال دردسر
 ۱۲۵چهار .عجله کار ابلهان است
 ۱۵۱پنج .دخترک موطالیی و اسب تروآ
 ۱۸۷شش .شورشیان آرمانخواه
 ۲۱۹هفت .بازاندیشی در گروهاندیشی
 ۲۵۹هشت .بر هم ریختن آرامش و حفظ آن
 ۲۸۷اقدامات موثر
 ۲۹۷پینوشت
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نوآفرینی

Low Battery
10% of battery remaining

Dismiss
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سخن ناشر
در آریاناقلم ســعی بر این بوده اســت که کتابهای بهروز و کاربردی دنیای کسبوکار را منتشر
کنیم و هرروز به دنبال کتابهای جدیدی در این حوزه هستیم که نگاه و بیان متفاوتی داشته
باشــند .در کتاب نوآفرینی ،آنچه در ابتدا جلبتوجه کرد عنوان متفاوت آن با دیگر کتابهای
معمول دنیای کس ـبوکار بود و پس از مطالعۀ این کتاب ،متوجه تفاوت آن با سایر کتابهای
مربوط شدیم.
نوآفرینی ماجرای پسزمینه و پشتصحنۀ خیلی از داستانهای آشنا را بیان میکند .هدف
ً
نویســنده از بیــان این داســتانها شکســتن بســیاری از باورهای رایــج و بعضا ریشــهدار در ذهن
ً
ماســت .باورهایی که بازدارندهاند و مانع رشــد؛ مثال« ،اولین نیســتم ،پس ســراغ این کسبوکار
نمیروم»؛ «انجام این کار مســتلزم ریســک بزرگی در زندگیام اســت و باید پلهای پشــت ســرم
را خــراب کنم»؛ «افــراد موفق ویژگیهایــی دارند که من فاقد آنــم»؛ یا «برای من خیلی دیر شــده
ً
است ».این پیشزمینهها عمدا ما را میترساند و مانع میشود که به کاری دست بزنیم.
آدام گرنــت ،کــه اســتاد دانشــکدۀ کس ـبوکار اســت و س ـالها تجربــۀ حضــور در فضاهــای
کسبوکارهای نوپا را داشته است و با دانشجویان و عالقهمندان به این حوزه کار کرده است ،با
نگاه موشکافانه و آمیخته به دانش روانشناسی ،این موارد و بسیاری دیگر را بهصورت ریشهای
بررســی میکند و با روشــن کردن زوایای ناپیدای تجربههای بیانشــده ،موانع را از پیش پای ما
برم ـیدارد .یکــی دیگــر از جنب ههــای جالبتوجــه این کتــاب و بررس ـیهای آدام گرنت اهمیت
و نقــش آموزشهایــی اســت کــه فــرد در کودکی دیده اســت :نحــوۀ برخــورد والدین بــا فرزندان،
چگونگــی مواجهــه بچ ههــا با مســائل و مشــکالت ،و آموزشهایی کــه در مدارس داده میشــود
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نوآفرینی

همهوهمه در شــکلگیری شــاکلۀ افراد برای نوآفرین شدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت عمل
کردن اهمیت دارد.
وقتــی ترجمــۀ کتــاب تمــام شــد و نوبــت بــه انتخــاب اســم رســید ،دنبــال واژهای بودیــم کــه
بیانکنندۀ ویژگیهای ذکرشدۀ کتاب باشد ،بهنوعی با خالقیت و ابتکار و شروع دوباره عجین
باشــد ،و الزاما هم به فضای کس ـبوکار برنگردد ،که با کمک دوســتان خوبمــان در آریاناقلم به
واژۀ «نوآفرینی» رسیدیم.
ذکــر دو نکته دربارۀ کتابهای انتشــارات آریاناقلم الزم اســت :نخســت ،رســمالخط در کلیۀ
کتابها براســاس دستورالعمل فرهنگستان زبان و ادب فارســی و مطابق با دستور خط فارسی و
فرهنگ امالیی خط فارســی است .دوم ،ســعی ما بر این است که انتشار کتابهای ترجمهشده
با اطالع و اجازۀ ناشــر و نویســندۀ اصلی باشــد .در مورد این کتاب نیز به همین روش عمل شده
است.
در انتهــا ،الزم میدانــم از تمامــی دوســتان و همکارانی که در انتشــار این اثر همــراه آریاناقلم
بودند سپاسگزاری کنم .امیدوارم مطالعۀ نوآفرینی فرصتی باشد برای از نو فکر کردن ،از نو عمل
کردن ،و از نو شروع کردن ،و ما را بر آن دارد که در زندگی شخصی و حرفهای خود ،آموزههایش را
به کار ببندیم؛ از اینها مهمتر ،امیدوارم از بینش مطرحشده در این کتاب در پرورش فرزندانمان،
که نسل بعدی نوآفریناناند ،استفاده کنیم.
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ٔ
مقدمه مترجمان
چیست :نوآفرینی کتابی است که به بررسی روانشناسانۀ مباحث خالقیت و نوآوری میپردازد.
نــوآوری ـ ـ ـ آنگونــه کــه پیتــر دراکر ،پــدر علــم مدیر یــت جدیــد ،از آن یــاد کرده اســت ـــــ در کنار
بازاریابی ،دو کارکرد اصلی هر کس ـبوکاری اســت .این کتاب ،با بررســی مثالهای گونا گون از
زندگی و احواالت افراد متعدد فعال در کارآفرینی ،ورزش ،نویسندگی ،سیاست ،و غیره ،مسائل
روانشــناختیای را که افراد خالق و نوآفرین پیش رو دارند مطرح میکند .شــناخت این عوامل
مرتبط با نوآفرینی برای افرادی که قصد دارند با خالقیت و نوآوری زمینهساز تغییراتی در دنیای
پیرامون خویش شــوند بســیار راهگشــا خواهد بود .داشــتن خالقیــت و نــوآوری در راهاندازی هر
کس ـبوکاری میتواند زمینهساز ایجاد مزیت رقابتی شود ،که خود شاخصی مهم برای موفقیت
در این زمینه است.

_____

جســالۀ مدرســۀ مدیریــت
کیســت :نویســندۀ نوآفرینــی ،پروفســور آدام گرانــت ،اســتاد سیوپن 
وارتون دانشــگاه پنسیلوانیاست .او پنج ســال پیوسته بهعنوان اســتاد برتر در مدرسۀ
کس ـبوکار
ِ
وارتــون انتخــاب ،و نیز بهعنــوان یکی از بیس ـتوپنج متفکر برتر حــوزۀ مدیریت در دنیــا برگزیده
شده است .همچنین ،پروفسور گرانت بهعنوان جوانترین استادتمام مدرسۀ وارتون (قدیمیترین
مدرسۀ کسبوکار دنیا) فعالیت میکند.

_____

خوانندگان :مخاطبان کتاب نوآفرینی ســه گروه اصلیاند .نخســت ،دانش آموزان سه سال آخر
دبیرســتان کــه میخواهند ،در کنار منابع درســی رســمی خــود ،مهارتهای مرتبــط با خالقیت
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نوآفرینی

و نوآوری خویش را توســعه دهند و با توجه به مشــکالت نوجوانی ،بیش از ســایر افراد با مســائل
نشــناختی درگیرنــد .توســعۀ خالقیت و نــوآوری در ایــن افــراد میتواند دریچههــای جدیدی
روا 
را در آینــدۀ تحصیلــی و شــغلی آنهــا بگشــاید .دوم ،کلیۀ دانشــجویانی کــه برنامههای آموزشــی
دانشــگاههای کشــور را محدود و ناکافی مییابنــد و قصد دارند با گســترش مهارتهای فردی،
در کنار تحصیل ،به راهاندازی کس ـبوکار (اســتارتآپ) یــا کارآفرینی بپردازند .کتاب با بررســی
مثالهایی از زندگی واقعی گروهی از دانشــجویانی که چنین چالشــی داشــتهاند آغاز میشــود و
نشان میدهد چگونه بررسی هوشمندانۀ یک نیاز عمومی به همراه خالقیتﹾزمینهساز آفرینش
کس ـبوکاری چند صد میلیون دالری میشود .ســوم ،کلیۀ مدیران و کارکنان سازمانهایی که
قصد دارند با نوآفرینی سرمنشأ تحولی اساسی در زندگی خود و یا سازمان خویش شوند .کتاب
مملو از بررس ـیهای موشکافانۀ احواالت افراد مختلف فعال در مشاغل گوناگون است .مطالعۀ
دســتهجمعی و گفتوگــو دربارۀ تجربیات مشــترک در این بخــش یک روش یادگیــری مؤثر برای
عملیسازی نوآفرینی در زندگی این گروه از مخاطبان است.

_____

مترجمان :ترجمۀ این کتاب بر عهدۀ دو نفر از اســتادان دانشــگاههای کشور بوده است .این دو
درمجموع بیش از شــصت ســال تجربۀ تدریس و مشــاوره درزمینۀ مدیریت در صنایع مختلف
کشور دارند ،و در تهیۀ اولین دورۀ کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار کشور ،که در سال 1384
در دانشــگاه علــم و صنعت ایــران بهصورت الکترونیکی ارائه شــد ،نقشــی اساســی داشــتهاند.
هــر دو مترجــم بر این باورنــد که تنها از طر یــق مطالعــه و بهکارگیری آخر یــن درسنامهها و منابع
علمی است که میتوان مدیریت کشور را تعالی بخشید ،و از همین روی ،به ترجمۀ این کتاب
پرداختهاند .نوآفرینی اولین مجلد از مجموعهای است که مترجم اصلی کتاب در برنامۀ خویش
دارد و بهزودی ســایر عنوانهای این مجموعه با همکاری ســایر اســاتید دانشــگاههای کشور در
اختیــار عالقهمندان قرار خواهد گرفت .مطالعۀ این مجموعه کتابها برای کلیۀ دانشــجویان و
عالقهمندان به مدیریت کسبوکار (ام بی ای) و کارآفرینان راهگشا خواهد بود.
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ٔ
مقدمه مترجمان

ً
ضمنا ،تمامی پانوشتهای توضیحی را مترجمان افزودهاند ،و پینوشتهای انتهای کتاب
متعلق به نویسندۀ کتاب است.

_____

سپاســگزاری :تولیــد و مطالعــۀ هــر کتــاب از ایــده تــا محصــول نتیجــۀ تــاش کار تیمــی و یــک
زنجیــرۀ طوالنی تأمین اســت .در اینجا از کلیــۀ همکارانی که در این تیم و زنجیــره با مترجمان
همکاری داشتهاند سپاسگزاری مینماییم :مهربانو سمیه محمدی ،مدیرعامل محترم انتشارات
آریاناقلم ،مهربانو لیال نبیفر ،سرویراســتار محترم ،مهربان ســیدطاهر شــریعت پناهی ،دوســت و
همکار گرانقدر ،مهربان محمدعلی معینفر ویراســتار توانا ،ســایر عزیزان محترمی که ناشــناس
باقیماندهاند ،و ســرانجام خوانندگان گرانقدری که به تعالی زندگی و سرنوشــت کشور خویش
میاندیشند و برایش تالش میکنند ،همه در تکمیل این کار تیمی و زنجیره مشارکت داشتهاند.
از همۀ شما سپاسگزاریم.

_____

اهدانامه :پیشــکش به مردمان مهربان ایرانزمین و ســرزمین افغانســتان که هزاران سال در کنار
هــم و بــا نام هموطن زیســتند ،و در دو صدســال گذشــته به دلیــل بیتدبیری مدیــران و اهمال
سیاستپیشــگان و فرصتطلبی بیگانــگان ،مرزهــای جغرافیایی مابین ایشــان فاصله افکنده
است ،و به امید پیوند دوبارۀ علمی ،صنعتی ،و اقتصادی ایران و افغانستان از امروز تا فردا.

رضا رایانراد
محمدعلی شفیعا
دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرگان یکهزار و سیصد و نود و شش خورشیدی
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Very Low Battery
5% of battery remaining
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پیشگفتار
ٔ
نوشته شریل سندبرگ
مدیر ارشد عملیات فیسبوک و مؤسس سازمان لیناین
آدام گرانت بهترین شخص برای نوشتن کتاب نوآفرینی است زیرا خود چنین ویژگیای دارد.
دانش انگیزهبخشــی به افراد ،شکستن
او پژوهشــگری هوشــمند اســت که با اشــتیاق در پی
ِ
باورهــای دروغیــن ،و برمــا کــردن حقیقــت اســت .او خوشبینــی آ گاه اســت کــه بینشهــا و
ٔ
درباره اینکه افراد -در منزل ،در محل کار ،و در اجتماع -چگونه
توصیههایی را عرضه میکنــد
میتواننــد جهــان را بــه جــای بهتری تبدیــل کننــد .وی دوســتی وفادار اســت که به مــن انگیزه
میبخشد به خود ایمان داشته باشم و به من کمک کرده است بفهمم چگونه میتوانم به شکلی
مؤثر از ایدههایم دفاع کنم.
آدام یکی از مهمترین افراد تأثیرگذار در زندگیام بوده است .او ،از خالل صفحات این کتاب
ارزشمند ،به شما نیز آ گاهی و انگیزه خواهد بخشید و یار یتان خواهد کرد.

افسانهشکن

ً
ِخرد متعارف چنین میگوید که برخی از افراد ذاتا خالق هستند ،درحالیکه بیشتر افراد نوآفرینی
اندکــی دارنــد .برخــی از افــراد زاده شــدهاند تا رهبر باشــند ،و بقیــه پیرو هســتند .برخــی از افراد
میتوانند تأثیر واقعی بر جای بگذارند ،اما اکثریت فاقد این قدرتاند.
در کتاب نوآفرینی ،آدام ٔ
همه این پنداشتها را میشکند.
ی ما آشــکار
او نشــان میدهد که هریک از مــا میتوانیم خالقیت خــود را افزایش دهیم .او برا 
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ً
میکند چگونه میتوانیم ایدههایی را که حقیقتا نوآفرینانه هســتند تشــخیص دهیم و پیشبینی
کنیم کدامیک از آنها نتیجهبخش خواهد بود .او به ما میگوید چه زمانی به احساس درونی خود
اعتماد و چه زمانی به دیگران اتکا کنیم .گرانت نشان میدهد چگونه میتوانیم با پرورش نوآفرینی
در کودکانمان والدینی بهتر ،و با ایجاد تنوع فکری ،بهجای همرنگی ،مدیرانی بهتر باشیم.
ً
در ایــن صفحات آموختم که نوآفرینان بزرگ لزوما ژرفترین خبرگی را ندارند ،بلکه به دنبال
ً
دیدی فراخترند .دیدم که چگونه موفقیت معموال با پیشی گرفتن بر بقیه حاصل نمیشود ،بلکه
مناسب اقدام به دست میآید .همچنین ،در کمال تعجب ،آموختم که به
با انتظار برای زمان
ِ
تعویق انداختن کارها میتواند امر پســندیدهای باشــد .هرکسی که تاکنون با من کار کرده است
میدانــد چقدر از به تعویق انداختن کارها تا آخرین لحظه متنفرم ،چگونه همیشــه فکر میکنم
کــه هر کاری را میتوان بالفاصله انجام داد ،و باید هم چنین باشــد .مارک زاکربرگ ،و بســیاری
دیگر ،خشنود خواهند شد اگر من از این فشار بیامان برای انجام دادن سریع همۀ کارها دست
بردارم  -و چنانکه آدام اشــاره میکند ،شــاید این کار به من و تیمهایم کمک کند که به نتایج
بهتری دست یابیم.

خوشبین آ گاه
یشــویم که دوستشــان داریم و چیزهایی که میخواهیم تغییر کنند.
هرروز ،با چیزهایی مواجه م 
اولــی به ما شــادی میبخشــد و دومی میــل ما بــه تغییر دنیــا و بهتر کــردن آن را تشــدید میکند.
تالش برای تغییر باورها و رفتارهای ریش ـهدار کار هراسانگیزی اســت .به این دلیل وضع موجود
را میپذیر یــم که به نظر میرســد تغییــر واقعی غیرممکن اســت .بااینهمه ،جرئت پرســیدن این
سؤال را به خود میدهیم :آیا یک فرد میتواند تغییر ایجاد کند؟ و ،وقتی از همیشه پردلوجرئتتر
هستیم :آیا ممکن است آن یک نفر من باشم؟
پاســخ آدام یک ٔ
بله محکم اســت .این کتاب اثبــات میکند که هرکدام از مــا میتواند برای
ایدههایی بجنگد که دنیای پیرامون ما را بهبود میبخشد.
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دوست
آدام را درست زمانی مالقات کردم که اولین کتابش ،بدهبستان 1،در سیلیکون ولی سروصدایی به
ی که ممکن
راه انداخته بود .آن را خواندم و بالفاصله شروع کردم به نقلقول کردن از آن برای هرکس 
بود گوش بدهد .آدام فقط پژوهشگری بااستعداد نبود ،بلکه معلم و داستانسرای باذوقی هم بود
که میتوانست ایدههای پیچیده را بهسادگی و وضوح شرح دهد.
بعــد شــوهرم از آدام دعوت کرد که در محل کار برای تیمش صحبت کند و برای شــام ،او را
بــه خانــه دعوت کرد .آدام ،درســت به همان اندازه که از نوشــتههایش برمیآمــد ،در واقعیت نیز
شــخصیتی خار قالعاده داشــت .او دریایی از دانــش بود و انرژ یاش به دیگران ســرایت میکرد.
من و او شــروع به صحبــت در این مــورد کردیم که چگونــه پژوهشهای او میتوانــد آ گاهی افراد
را در بحــث جنســیت افزایش دهد ،و کار با یکدیگر را شــروع کردیم .از آن زمــان تاکنون ،به این
باب زنان و کار
همکاری ادامه دادهایم و به تحقیق مشغول بودهایم و مجموعه یادداشتهایی در ِ
نوشتهایم .سازمان لیناین از تحلیلهای دقیق و پایبندی او به کیفیت ٔ
بهره فراوانی برده است.
فیسبوک ســالی یکبار تیم جهانی خود را گرد میآورد ،و در ســال  2015آدام را دعوت کردم
که یکی از ســخنرانان اصلی باشــد .همگی از خردمندی و بذلهگویی او انگشــتبهدهان مانده
شهــای او صحبــت میکنند و
ـورد نگر 
بودنــد .ما ههــا بعــد ،تی مهــای کاری هنــوز هم دارنــد درمـ ِ
توصیههایش را به کار میبندند.
در طی این مســیر ،من و آدام دوســت شــدیم .وقتی مصیبتی برایم رخ داد و به نا گاه شوهرم
را از دســت دادم ،آدام قــدم پیــش گذاشــت و کاری کــرد کــه فقــط یک دوســت واقعــی انجام
میدهــد .رویکــرد او بــه بدترین مقطــع زندگ ـیام ماننــد رویکردش بــه همـ ٔـه چیزهای دیگــر بود،
یعنی تلفیقی از درک منحصربهفردش از روانشناســی و بزرگــواری مثالزدنی او .هنگامیکه فکر
میکردم هرگز احســاس بهتری پیدا نخواهم کرد ،او از ســوی دیگر کشور با هواپیما خودش را به
1. Give and Take
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من رســاند تا بگوید بــرای طاقت آوردن باید چه بکنــم .وقتی امــکان درک چگونگی اداره کردن
ً
یک موقعیت شــدیدا دردناک برایم وجود نداشت ،او به من کمک کرد راهحل را در جایی پیدا
ً
یکــردم .وقتی به کســی نیاز داشــتم کــه بــا وی درد دل کنم ،او
کنم کــه اصال فکــرش را هــم نم 
همیشه در کنارم بود.
به عمیقترین معنای کلمه ،دوســت کســی اســت که بتواند در شما پتانســیلی بیش ازآنچه
خودتــان میبینیــد پیدا کند ،کســی کــه به شــما کمک کنــد بهترین نســخه از خودتان شــوید.
جادوی کتاب حاضر این اســت که آدام برای هرکسی که آن را بخواند به چنین دوستی تبدیل
خواهد شــد .او گنجینهای از توصی ههــا برای غلبه بر ترس و تردید ،ابــراز وجود و طرح ایدهها ،و
یافتن همپیمانانی در نامحتملترین جاها ارائه میکند .او دربارۀ چگونگی مهار کردن اضطراب،
هدایت کردن خشــم به مســیر درســت ،یافتن قــدرت در ضعفهایمان ،غلبه کردن بــر موانع ،و
دادن امید به دیگران راهنماییهایی کاربردی ارائه میکند.

_____

نوآفرینی یکی از مهمترین و گیراترین کتابهایی است که تاکنون خواندهام ،سرشار از ایدههای
غافلگیرکننده و قدرتمند .این کتاب نهتنها نگاه شما به دنیا را عوض خواهد کرد ،بلکه ممکن
است ٔ
شیوه زندگیتان را نیز تغییر دهد .همچنین میتواند بهخوبی به شما انگیزه دهد تا دنیای
خود را تغییر دهید.
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Charge me now
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Charging...
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یک .ویرانگری خالقانه
پرریسک حرکت برخالف عادت
ِ
کار
«انســان معقول خود را با دنیا ســازگار میکند؛ انســان نامعقول بر تالش برای
ســازگار کردن دنیا با خود اصرار میورزد .بنابراین ٔ
همه پیشرفتها به انسان
نامعقول بستگی دارد».
جورج برنارد شاو

در یک شــب خنک پاییزی در ســال  ،2008چهار دانشــجو تحول در یک صنعت را کلید زدند.
آنها که تا گردن زیر قرض بودند ،عینکهایی شکسته داشتند یا آنها را گم کرده بودند و از این
مســئله که خریدن عینک جدید چقدر برایشــان هزینه خواهد داشــت عصبانــی بودند .یکی از
آنها همان عینک شکســته را پنج سال به چشم داشت :برای کنار هم نگه داشتن فریم عینک
گیره کاغذ اســتفاده میکرد .حتی بعدازاینکه دو بار شـ ٔ
از ٔ
ـماره چشمش عوض شد ،بازهم پولی
را خرج لنزهای گرانقیمت جدید نکرد.
ال کســوتیکا 1،غــول صنعت عینکســازی ،بــر بیــش از  80درصد از بــازار کنترل داشــت .آن
دانشــجویان باید ،برای بهصرفهتر کردن عینک ،هیوالیــی را بهزانو درمیآوردند .آنها ،که بهتازگی
آنالین زاپوس 2بودند ،از خود میپرســیدند آیا میتوانند
شــاهد تحول بازار کفش از طریق فروش
ِ
همین کار را با بازار عینک انجام دهند یا خیر.
وقتــی آنهــا ٔ
ایده خــود را بهطــور خودمانی با دوستانشــان در میان میگذاشــتند ،بارهــا و بارها
2 . Zappos
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نوآفرینی

هــدف انتقــاد تمســخرآمیز آنهــا قــرار میگرفتند .دوستانشــان اصــرار داشــتند که هیچکــس هرگز
عینکی را از اینترنت نخواهد خرید .مردم باید اول آن را امتحان میکردند .البته ،زاپوس چنین
ایــدهای را برای کفشهایش اجرایی کــرده بود ،اما اینکه این ایده برای عینک عملی نشــده بود
یشــنیدند« ،اگر ٔ
ایده خوبی بود ،کســی تابهحــال این کار را
علتــی داشــت .بارها این حرف را م 
انجام داده بود».
فناوری مربوط نداشت ،چه
هیچکدام از این دانشجویان پیشینهای در تجارت الکترونیکی و
ِ
فروشی محصوالت ُمد یا پوشاک .بهرغم اینکه به آنها گفته بودند این ایده مسخره
رسد به خرده
ِ
اســت ،آنها پیشــنهادهای پردرآمد مالی را رد کردند تا خودشان شــرکتی را راهاندازی کنند .قرار
بــود عینکهایی را کــه بهطورمعمول در مغازه  500دالر فروخته میشــد به مبلغ  95دالر و آنالین
بفروشند و با هر خرید ،عینکی را هم به شخصی در جهان سوم هدیه کنند.
بســایتی غیرممکــن بــود
ایــن کس ـبوکار بــه وبســایتی فعــال متکــی بــود .بــدون چنیــن و 
ّ
که مشــتریان محصوالتشــان را مشــاهده کنند یا بخرنــد .بعد از تقــای زیاد برای درســت کردن
ٔ
فوریه  2010آن را
بســایت ،آنها سرانجام توانستند در ســاعت  4صبح روز قبل از راهاندازی در
و 
آنالین کنند .نام شــرکت را واربی پارکر 1گذاشــتند ،که ترکیبی بود از نام دو شخصیت داستانی
پدیدآمده توســط جــک ِکــروآ ِک 2رماننویس ،که بــه شــخصیتهایش انگیزه داد خــود را از بند
ٔ
روحیه طغیانگر را تحســین
فشــارهای اجتماعی خالص و ماجــرای خود را خلق کنند .آنها این
میکردند و آن را در فرهنگ کسبوکار خویش ادغام کردند؛ و این کار جواب داد.
ٔ
مجله جیکیو 3آنها
این دانشجویان انتظار داشتند هرروز یک یا دو عینک بفروشند .اما وقتی
را «عینکفروشی نتفلیکس» نامید ،در کمتر از یک ماه به هدف خود برای سال اولشان دست

 ،GQ .3فصلنامۀ آقایان که نام قبلی آن  Gentlemen’s Quarterlyبوده است.
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یافتند ،و آنقدر محصوالتشان بهسرعت به فروش رفت که مجبور شدند بیست هزار مشتری را
ُ
در لیست انتظار قرار دهند .نه ماه طول کشید که آنها آنقدر موجودی داشته باشند که بتوانند
پاسخگوی آن سطح از تقاضا باشند.
ٔ
با ســرعت به جلو میرویم و به ســال  2015میرسیم ،وقتی مجله فســت کامپانی 1فهرستی از
نوآفرینترین شــرکتهای جهان را منتشــر کرد .واربی پارکر نه فقط در این فهرســت بود ،بلکه در
َ
ْ
صدر آن قرار داشــت .ســه ٔ
خالقیت گوگل ،نایکی ،و اپل
ـت غولهای
برنده قبلی در این فهرسـ ِ
بودند ،که هرکدام بیش از پنجا ه هزار نفر کارمند داشتند .شرکت نوپا و جانسخت واربی پارکر،
که عضو جدید فهرست بود ،فقط پانصد کارمند داشت .طی پنج سال ،این چهار دوست یکی
از ُمدروزترین برندهای این سیاره را ساختند و بیش از یک میلیون عینک به افراد نیازمند هدیه
کردند .این شرکت به  100میلیون دالر درآمد سالیانه رسید و بیش از  1میلیارد دالر ارزشگذاری
ْ
گذاران شــرکت واربی پارکر را به من معرفی و پیشنهاد کرد که
شــد .در ســال  ،2009یکی از بنیان
در آن سرمایهگذاری کنم .من چنین نکردم.
این بدترین تصمیم مالی ٔ
همه زندگیام بود ،و باید میفهمیدم کجای کار را اشتباه کردهام.

_____

نوآفرینانه 2:امری بدیع و مبتکرانه؛ چیزی که سرمنشأ خلق چیزهای دیگری میشود؛
امری منحصربهفرد.
نوآفرین :شــخصی که این ویژگی را دارد انســانی مبتکر و خالق است؛ شخصی که
ازلحاظی با دیگران متفاوت است؛ شخصی دارای ابتکار عمل.
ســالها قبــل ،روانشناســان کشــف کردنــد که دو مســیر ب هســوی کامیابــی هســت :همرنگی 3و
1 . Fast Company
 . 2در این کتاب ،از معادل «نوآفرینی» و مشتقات آن در برابر ٔ
واژه انگلیسی  originalityو مشتقاتش استفاده شده است.
ٔ
 . 3در این کتاب ،از معادل «همرنگی» در برابر ٔ
واژه انگلیسی  conformityو از «ناهمرنگی» برای واژه  nonconformityاستفاده
شده است.
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نوآفرینــی .همرنگی به معنی دنبالهروی از جماعت در مســیرهای متعارف و حفظ وضع موجود
اســت .نوآفرینی عبارت اســت از رفتن به راهی که کمتر کسی در آن گام نهاده است ،با هدف
ٔ
نتیجه بهتری
پیشــتازی در ایدههای جدیدی که برخالف عادت مرسوم است اما در نهایت به
میانجامد.
ً
البتــه ،هیچچیــز کامــا بدیــع و نــو نیســت ،به ایــن معنی کــه اید ههــای مــا ازآنچــه از دنیای
ً
پیرامونمــان میآموز یــم تأثیــر میگیرند .مــا دائما ،خــواه عمدی یا ناخواســته ،اندیشــهها را به وام
اتفاقی ایدههای
میگیریم .همگی ما در مقابل «جنون ســرقت و فراموشــی» -یعنی به یاد آوردن
ِ
دیگران بهعنوان ایدههای خودمان -آسیبپذیریم .براساس تعریف من ،نوآفرینی مستلزم ارائه و
ً
پیش بردن ایدهای است که در حوزهای خاص نسبتا غیرعادی باشد ،و بهصورت بالقوه امکان
بهبود یافتن داشته باشد.
خود مفهوم نوآفرینی با خالقیت آغاز میشود :ایجاد چیزی که هم نو و هم مفید باشد .اما در
آنجا متوقف نمیشود .مبتکران و نوآفرینان کسانی هستند که رؤیاها و تصوراتشان را به واقعیت
تبدیــل میکنند .بنیانگذاران واربی پارکر این نوآفرینی را داشــتند که شـ ٔ
ـیوه غیرمرســومی را برای
فــروش آنالین عینــک تصور کنند ،اما به واسـ ٔ
ـطه اقدام برای ســهولت دسترســی و بهصرفه بودن
محصولشان افراد نوآفرینی شدند.
ٔ
این کتاب به این موضوع میپردازد که چگونه همه ما میتوانیم نوآفرین و مبتکر باشیم .یکی
از سرنخهای شگفتیآور این مسئله در مرورگر وبی است که از آن برای گشتوگذار در اینترنت
استفاده میکنید.

ایراد گرفتن از پیشفرضها
همین اواخر ،مایکل
هاوسمن 1اقتصاددان پروژهای را رهبری میکرد که هدفش یافتن علت این
ِ
1 . Michael Housman
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مسئوالن خدمات مشتریان بیش از بقیه در شغل خود باقی میمانند.
مسئله بود که چرا برخی از
ِ
او ،که به دادههای بیش از سی هزار کارمندی دسترسی داشت که امور تلفنی بانکها ،خطوط
ٔ
پیشــینه
هواپیمایی ،و شــرکتهای تلفن همراه را انجام میدادند ،به این نکته مظنون شــد که
درمورد علت پایبندیشان به شغل مربوط باشد.
اشتغال آنها حاوی نشانههای آشکارکنندهای
ِ
او گمــان میکرد افرادی که پیشـ ٔ
ـینه تغییر شــغل زیادی دارند زودتر اســتعفا میکننــد ،اما چنین
نبود :احتمال ترک شغل کارکنانی که طی پنج سال گذشته پنج شغل داشتند از کسانی که به
مدت پنج سال در همان شغل مانده بودند بیشتر نبود.
او ،که به دنبال نشــانههای دیگری میگشت ،متوجه شد تیمش اطالعاتی را به دست آورده
ـورد اینکه کارکنــان موردنظــر ،در زمــان ثبتنام برای شــغل ،از کــدام مرورگــر اینترنتی
اســت درمـ ِ
ٔ
اســتفاده کــرده بودند .از ســر تفنن ،این مســئله را بــه بوته آزمایش گذاشــت که آیا ایــن انتخاب
ٔ
رابطه همبستگیای پیدا کند ،زیرا گمان
ربطی به ترک شــغل دارد یا خیر .انتظار نداشــت هیچ
ً
میکرد انتخاب مرورگر صرفا مســئلهای ســلیقهای اســت .اما وقتی به نتایج نگاه کرد ،خشکش
زد :کارکنانی که از فایرفاکس یا کروم برای مرور وب استفاده میکردند  15درصد بیش از کسانی
که از اینترنت اکسپلورر یا سافاری استفاده میکردند در شغل خود باقی مانده بودند.
هاوسمن ،با این فکر که این امری تصادفی است ،همان تحلیل را برای غیبت از کار انجام
داد .الگوی بهدس ـتآمده همــان بود :احتمال نرفتن ســر کار برای کار بــران فایرفا کس و کروم 19
درصد کمتر از طرفداران اینترنت اکسپلورر و سافاری بود.
درمورد فروش ،رضایت
ســپس او به عملکردها نگاه کرد .تیمش نزدیک به ســه میلیون داده
ِ
ْ
کــروم فروش
مشــتری ،و میانگیــن طول تمــاس تلفنی گــردآوری کرده بــود .کار بــران فایرفاکس و
بهمراتب بیشــتری داشــتند ،و زمان تماسهایشان کوتاهتر بود .مشتریانشــان هم خشنودتر بودند:
میزان رضایت مشــتریای که کاربران فایرفاکس و کروم با گذشت  90روز از شروع به کارشان به
دست میآوردند کاربران اینترنت اکسپلورر و سافاری بعد از  120روز از زمان شروع به کار کسب
میکردند!
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این خود مرورگر نیست که باعث میشود آنها شغلشان را حفظ کنند ،حضور قابلاطمینانی
یشــود کــه انتخاب مرورگرشــان
داشــته باشــند ،و موفق شــوند .بلکه مســئله بــه چیزی مربوط م 
یســازد .چــرا کار بــران فایرفا کــس و کــروم از هــر لحــاظ متعهدتــر و
در بــارۀ عــادات آنهــا برمــا م 
خوشعملکردترند؟
پاســخ بدیهی میتوانست این باشد که آنها با فناوری آشنایی بیشتری دارند ،از همین روی
از هاوســمن خواســتم این مســئله را کاوش کندٔ .
همه کارکنان آزمــون تبحر در رایانــه را گذرانده
بودنــد ،کــه دانش آنهــا از کلیدهای میانبــر ،برنامههــای نرمافزاری و ســختافزار را میســنجید،
همچنین آنها آزمون زمانداری برای ســنجش سرعت تایپ کردن داده بودند .اما این مسئله به
اثبات نرسید که تخصص رایانهای گروه فایرفاکس و کروم تفاوت معنیداری با گروه دیگر داشته
باشد ،و سرعت و دقت تایپ کردنشان نیز بیشتر نبود .حتی بعد از به حساب آوردن آن نمرات،
ٔ
پدیده مرورگر همچنان وجود داشت .دانش و مهارت فنی علت برتری آنها نبود.
آنچــه این تفــاوت را ایجاد میکــرد این بود کــه چگونــه مرورگر را گرفتــه بودند .اگر یــک ٔ
رایانه
شــخصی داشته باشید ،اینترنت اکســپلورر در ویندوز از پیش تعبیه شده است .اگر کاربر َمک
ً
کارمندان
باشــید ،مرورگــر ســافاری از قبــل روی رایانـ ٔـه شــما نصب شــده اســت .تقریبــا دوســوم
ِ
شفــرض اســتفاده میکردنــد ،و هرگــز ایــن ســؤال را مطــرح
خدمــات مشــتریان از مرورگرهــای پی 
نمیکردند که آیا مرورگر بهتری هم هست یا خیر.
برای گرفتن فایرفاکس یا کروم ،باید قدری ابتکار عمل به خرج دهید و مرورگر متفاوتی دانلود
کنیــد .ب هجــای پذیرفتن وضعیت پیشفــرض ،ابتکار عمل بــه خرج دهید و به دنبــال گزینهای
بروید که ممکن است بهتر باشد؛ و این ابتکار عمل ،هرچند کوچک ،دریچهای است به آنچه
در محل کار خود انجام میدهید.
شفــرض اینترنــت اکســپلورر و ســافاری را
ـدان خدمــات مشــتریانی کــه پی 
رویکــرد کارمنـ ِ
میپذیرفتند در قبال کار نیز به همان صورت بود .آنها در تماسهای فروش از روی نوشته حرف
میزدنــد و ّ
رویههای کاری اســتاندارد را برای رســیدگی به شــکایات مشــتریان دنبــال میکردند.
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یکــه از کارشــان ناراضی
شــرح وظایــف خــود را امری ثابت بــه شــمار میآوردنــد ،و بنابراین زمان 
بودند ،کمکم غیبت میکردند ،و در نهایت دست از کار میکشیدند.
کارکنانــی کــه ابتــکار عمــل خــرج میدادنــد و مرورگــر خــود را بــه فایرفا کــس یــا کــروم تغییــر
میدادنــد ،در قبــال کارشــان هم رویکــرد متفاوتی داشــتند .آنهــا به دنبــال راههای تــازهای برای
فروش به مشتریان و رسیدگی به دغدغههای آنان میگشتند .وقتی با موقعیتی نامطلوب مواجه
میشدند ،آن را حلوفصل میکردند .چون برای بهبود شرایطشان ابتکار عمل به خرج میدادند،
دلیل کمی برای ترک کردن کار داشــتند .آنها کاری را که میخواســتند خلق میکردند .اما این
عده استثنا بودند ،نه قاعده.
جهان اینترنت اکســپلورر زندگی میکنیم .درســت همانطورکه حدود دوسوم مسئوالن
ما در
ِ
خدمــات مشــتری از مرورگرهــای پیشفرض روی رایانههایشــان اســتفاده میکنند ،بیشــتر ما نیز
یمــان را میپذیر یــم .در یــک مجموعــه مطالعــات جالبتوجــه ،تیمــی به
ضهــای زندگ 
پیشفر 
نشــناس سیاسی ،این مسئله را کاوش کرد که افراد چگونه به شرایط
رهبری جان جاست 1،روا 
آمریکائیان اروپاییتبــار ،آمریکائیان
پیشفــرض نامطلوب واکنش نشــان میدهند .در قیاس بــا
ِ
آفریقاییتبــار رضایــت کمتری از شــرایط اقتصادی خود داشــتند امــا آنها بیعدالتــی اقتصادی
پیشفرض را مشــروعتر و منصفانهتر میانگاشــتند .در مقایســه بــا افرادی کــه در باالترین دهک
درآمــدی هســتند ،این احتمــال که افــرادی کــه در پایینتریــن دهک درآمــدی هســتند نابرابری
اقتصادی را ضروری به شــمار آورند  17درصد بیشــتر اســت .وقتی از آنها پرســیده شود که آیا از
ٔ
محدودکننده حقوق شهروندان و مطبوعات برای انتقاد از دولت است ،درصورتیکه
قوانینی که
اعمال چنین قوانینی برای حل مشــکالت کشور ضروری باشــد ،حمایت میکنند یا خیر ،افراد
حاضر در پایینترین دهک درآمدی دوبرابر کسانی که در باالترین دهک درآمدیاند تمایل دارند
که از حق آزادی بیان خود دســت بکشند .جاســت و همکارانش ،بعد از دریافتن این حقیقت
1 . John Jost
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کــه گروههای محروم همــواره بیش از گروههای بهرهمند از حفظ وضــع موجود حمایت میکنند،
نتیجــه گرفتند «برخالف انتظار ،افــرادی که بیش از همه از وضعیتی مفــروض در رنجاند ،کمتر
از همــه احتمــال دارد که آن وضعیت را زیر ســؤال ببرند ،به چالش بکشــند ،رد کننــد ،یا تغییر
دهند».
ٔ
نظریه توجیه سیســتم را ایجاد کردٔ .
ٔ
ایده اصلی
پدیده خاص ،تیم جاســت
برای توضیح این
این نظریه این اســت کــه افراد انگیزه دارند کــه وضع موجود را بهعنوان وضعیتی مشــروع توجیه
ً
کنند  -حتی اگر این کار مســتقیما بر ضد منافعشان باشد .در یک پژوهش ،آرای دموکراتها و
جمهور یخواهان قبل از انتخابات ریاســت جمهوری ســال  2000دنبال شد .وقتی جورج دبلیو.
بــوش در نظرســنجیها بــاال آمــد ،جمهور یخواهــان او را در ردهبنــدی مطلوبتــری قــرار دادند،
تهــا هم ،که از قبــل توجیهات خود را بــرای وضع قابلپیشبینی موجــود آماده کرده
امــا دموکرا 
َ
بودنــد ،همیــن کار را کردنــد .همین اتفــاق زمانیکه احتمال موفقیــت ال گور افزایــش یافت رخ
بتــری از او داشــتند .صرفنظر از
داد :هــم جمهور یخواهــان و هــم دموکراتها قضــاوت مطلو 
ایدئولوژ یهای سیاســی ،وقتی به نظر میرســید سرنوشــت کاندیدایی برنده شــدن اســت ،مردم
او را بیشتر دوست میداشتند .وقتی بخت او کاهش مییافت ،آنها کمتر او را میپسندیدند.
ّ
توجیه کردن سیســتم پیشفرض یک کارکرد التیامبخش است .یک ُمسکن عاطفی :اگر قرار
اســت دنیا بهاینصورت باشد ،ضرورتی ندارد از آن ناراضی باشیم .اما عالوهبراین ،تسلیم ْ
بودن
ما را از خشم اخالقی برای مقابله با بیعدالتی و از ٔ
اراده خالق برای در نظر گرفتن شکل دیگری
از دنیا محروم میکند.

_____

ٔ
گزینه
ُمهر تضمین نوآفرینی عبارت است از دست رد زدن به پیشفرض و کاوش در این مورد که
ٔ
مطالعه این موضوع کــردهام ،و از قرار
بهتــری وجــود دارد یا خیر .مــن بیش از یک دهه را صــرف
معلوم این مسئله بسیار سادهتر از چیزی است که انتظار داشتم.
ً
نقطـ ٔـه عزیمـ ْ
ـت کنجــکاوی اســت :اندیشــیدن بــه اینکــه اصــا پیشفــرض چــرا وجــود دارد.
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ویرانگری خالقانه

یشــویم ،که متضاد آشــناپنداری اســت ،به ســمت زیر سؤال بردن
وقتی دچار ناآشــناپنداری 1م 
پیشفرضهــا میرو یــم .آشــناپنداری زمانــی رخ میدهد کــه با امری بدیــع مواجه میشــویم ،اما
ً
احســاس میکنیــم قبــا آن را دیدهایــم .ناآشــناپنداری برعکس آن اســت  -با امری آشــنا مواجه
میشویم ،اما از دیدگاهی تازه به آن مینگریم که ما را قادر میسازد دید تازهای راجع به مسائل
قدیمی پیدا کنیم.
بدون رخ دادن ناآشــناپنداری ،واربی پارکر موجودیت نمییافت .وقتی مؤسســان این شرکت
در شــبی که ٔ
نطفه شرکت بســته شد در آزمایشــگاه رایانه نشسته بودند ،ســرجمع ،شصت سال
عینک به چشــم زده بودند .این محصول همیشــه قیمت غیرمعقولی داشــت .امــا تا آن لحظه،
آنها وضع موجود را مفروض انگاشــته و هرگز قیمت پیشفرض را زیر ســؤال نبرده بودند .یکی از
مؤسسان شرکتِ ،دیو گیلبوآ 2میگوید« ،این فکر هرگز به ذهنم خطور نکرده بود .همیشه عینک
ً
یکــردم .طبیعتا میانگاشــتم که اگر دکتــری آن را به من میفروشــد،
را خر یــدی طبی حســاب م 
قیمت آن توجیه دارد».
َ
ٔ
مقایســه
او کــه بهتازگی در صف فروشــگاه اپل برای خرید آیفون ایســتاده بود ،خود را درحال
این دو محصول یافت .عینک به مدت قریب به هزار سال یکی از کاالهای اساسی زندگی بشر
بود ،و از زمانیکه پدربزرگــش عینک میزد تاکنون تغییری در آنها رخ نداده بود .برای اولین بار،
ِدیو از خود پرســید چرا عینک چنین برچسب قیمت سنگینی دارد .چرا بهای چنین محصول
ٔ
ساده بااهمیتی بیش از یک گوشی هوشمند پیچیده است؟
هرکســی میتوانست چنین ســؤاالتی بکند و به همان جوابی برسد که گروه واربی پارکر به آن
رســیدند .وقتی آنها دربارۀ اینکه چرا شیب این قیمت آنقدر تند است کنجکاو شدند ،دست
کســازی زدند .آن موقــع بود که دریافتنــد این صنعت تحت
بــه تحقیقاتی دربارۀ صنعت عین 
سـ ٔ
ـیطره شــرکتی اروپایی به نام ال کســوتیکا اســت ،که ســال گذشــته بیش از  7میلیــارد دالر به
2 . Dave Gilboa
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جیب زده اســتِ .دیو میگوید« ،با فهمیدن اینکه همان شرکت ،مالک َ
لنزکرفترز 1و ِپرل
َ
ریبــن و اوکلــی 3و صاحبامتیــاز فریمهــای طبــی و عینکهای آفتابی شــانل 4و پرادا 5اســت،
ٔ
هزینه کاال این قیمت را توجیه
ناگهان متوجه شدم چرا عینکها آنقدر گراناند .هیچچیزی در
نمیکرد ».ال کســوتیکا با اســتفاده از جایــگاه انحصار یاش ،معادل بیســت برابــر هزینهاش پول
ً
مطالبــه میکرد .این پیشفرض ماهیتا مشــروع نبــود؛ انتخابی بود که گروهی از افراد در شــرکتی
معین انجام داده بودند ،و بدان معنی بود که گروه دیگری از مردم میتوانستند انتخاب دیگری
داشته باشندِ .دیو ناگهان متوجه شد« ،ما میتوانستیم شرایط را تغییر دهیم .این یعنی رسیدن
به این درک که ما میتوانیم سرنوشت و قیمتهای خود را کنترل کنیم».
ٔ
ـنودکننده دنیایمــان کنجــکاو شــدیم ،بهتدریــج متوجه
ضهــای ناخشـ
ـورد پیشفر 
وقتــی درمـ ِ
میشــویم کــه بیشــتر آن پیشفرضهــا خاســتگاهی اجتماعــی دارنــد :مقــررات و سیســتمها را
افــراد ایجاد میکنند؛ و ایــن آ گاهی به ما این جرئــت را میدهد که فکر کنیــم چگونه میتوانیم
وضعیــت را تغییــر دهیم .به گفتـ ٔـه جین بیکــر 6تاریخنگار ،قبــل از اینکه زنــان در آمریکا به حق
ً
ً
رأی برســند ،بسیاری از آنها «پیش از آن همواره جایگاه َپســت خود را صرفا امری کامال طبیعی
قلمداد میکردند ».با شتاب گرفتن جنبش حق رأی« ،تعداد روزافزونی از زنان متوجه میشدند
ٔ
برساخته مردان و درنتیجه بازگشتپذیر است».
که رسوم ،باورهای مذهبی ،و قانون درواقع

ویژن2،

دو روی ٔ
سکه جاهطلبی
یشــود .اگر افــرادی را مدنظر
فشــار برای پذیــرش پیشفرضها خیلی زودتــر ازآنچه بدانیم آغاز م 
ً
قرار دهید که وقتی بزرگ شــدند اثری از خود در هســتی باقی میگذارنــد ،احتماال اولین گروهی
کــه به ذهن میرســد نوابغ خردســالاند .این اعجوبهها در دوســالگی خواندن ،در چهارســالگی
2 . Pearle Vision
5 . Prada

3 . Ray-Ban and Oakley
6 . Jean Baker
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1 . LensCrafters
4 . Chanel

