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دردنیایواقعیگاهیایدههاوطرحهایاحمقانههمممکناستموفقشوند.اینطرحهااز کجا شروع کنیم!
شایدمفیدباشند،اماهمینکهبهذهنیکانسانرسیدهاند،نشانمیدهدکهانسان

میتواندخالقباشدورویاپردازیکند.اگرمیخواهیدمخترعشوید،نبایدازشکستبترسید
بلکهبایدتالشکنیدوبهراهتانادامهدهید.دراینراهچندنکتۀمهمبرایشماداریم:

یاد بگیرید که اهمیت ندهید
مهمایناستکهطرحشمابهنظرخودتان،فوقالعادهو
بینظیرباشد؛شایددیگراندراینبارهباشماهمعقیده
نباشند،ممکناستاینطرحجهانراتغییرندهدویا
شماراثروتمندنکند!آیامیدانیدبعضیازطرحهایبه
ثبترسیدههرگزساختهنشدهاند؛ماننداختراعپوشک

برایپرندگان!چه تمیز!

یک دفترچۀ یادداشت با خود داشته باشید
نقشهها،طرحهایکلی،افکار،یادداشتهاوپیوند)لینک(هایاینترنتیهمهاهمیتدارند.یکیازبزرگترین
هنرمندانجهان،لئوناردوداوینچی)1519ـ1452میالدی(دفتریادداشتیداشتکهآنراهرجامیرفتباخود
میبرد.اووقتیازدنیارفت،13000صفحهپرازطرحهاییکهتندوتنددرآندفترچهکشیدهبود،ازخودبه

یادگارگذاشت.
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نکتۀ مهم

3
ایده تان را بررسی کنید

مطمئنشویدکهآنچهداریداختراعمیکنید،وجودندارد.آیاطرحیبرایریختنکرهدرجایچسبمایعدارید؟
اینطرحاجراشدهاست.آخرکتابرابهدقتبخوانید.درآنجادربارۀثبتاختراعتوضیحدادهایم.

الفطرح 3

ب

ج

چ
ح

خ

د

5



زیر دریایی های عجیب

اگر یک زیردریایی اختراع 
می کردی، چه شکلی بود؟
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زیردریایی ها فوق العاده اند اما اگر زیردریایی  شبیه کوسه باشد، 
فوق العاده تر است؛ این طور نیست؟

زیردریایی»ماهیگیرایکس«میتوانددو
سرنشینحملکند.اینزیردریاییکاماًل
ازآببیرونمیپردومیتواندبچرخدو

ُپشتکبزند!

اگرهواپیمارابیشترازکوسهدوستدارید،بفرمایید!اینیک
زیردریاییاستکهمانندهواپیمادرآبپروازمیکندوبالوسیستم
هدایتدارد.از»اََبرهوانوردقوییگانویژۀهوایی«برایتحقیقات
اقیانوسیاستفادهمیشود.اینهوانوردمیتواند305مترشیرجه

بزند!
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برای هاپو
باران خیلی تند است؟

مشکلینیست:یکچترسگبخر!
می دانی... اختراعات فقط برای

آدم ها نیست!

به اختراعی که از                     
چشم های سگ نگهبان شما             

محافظت کند، چه می گویید؟
عینَسگ!یعنیعینکسگ!اینعینکاز
چشماودربرابربادوگردوخاکواشعۀ

ماورایبنفشمحافظتمیکند.

دلتان می خواهد بدانید                         
سگ ها برای چه پارس می کنند؟

شمابه»مترجمزبانسگی«نیازدارید؛وسیلهای
کهحرفهایسگرابرایانسانترجمهمیکند!

اینوسیلهبهقالدۀسگبستهمیشودوعبارتها
رابهیکدستگاهکنترلازراهدورمخابرهمیکند؛
بعد،پارسسگ،بستهبهاینکهشادیاغمگین
باشدویاحالتتدافعیداشتهباشد،ترجمه

میشود.

مخترعاِنایندومحصولدلشاننمیخواستکهسگها،
محلزندگیشانراکثیفکنند.پس،دستگاهتغذیۀخودکار
تمیزرااختراعکردندودستگاهیکهمدفوعسگراجمع
میکند.میبینیدچهچیزهایخوبیطراحیکردهاند؟

دستگاهاسکوترسگی!
اسکوتریکهبانیرویسگکار

میکند.واقعاًیکنفراینوسیلهرا
اختراعکردهاست!
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این سگ ها را با تعدادی اختراع سگی 
خوشحال کنید!
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شنای خشک
دوست داری شنا کنی اما دلت نمی خواهد خیس شوی؟

بایکدستگاِهشناکههرجابخواهیمیتوانیباآنکارکنی،رویزمینخشکتمرینشناکن؛
موقعتمرینباایندستگاه،بادستهایتبهپدالفشارمیآوریوبرایحرکاتپاازنوعیاهرم
باالبرپلکانیاستفادهمیکنی.ایناختراعبهثبترسیدهاستاماهنوزدرفروشگاهنزدیکخانۀ

شماموجودنیست...

آیا می توانی یک دستگاه ورزشی 
شگفت انگیز اختراع کنی؟
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کاله های خالق
از ُمخت استفاده کن! همان کاری که مخترعان این وسایل انجام داده اند.

اینمخترعکهبهتبیونجه
مبتالبود،وقتیعطسههایش

شروعمیشد،دستمالاز
دستشنمیافتاد...

کالهلگنیجانشینکالهدرازیشدکه
موقعاسبسواریدرمیاندرختان
بهراحتیازسرمردانمیافتاد.

َپِتناینکالهرادرسال1880بهثبت
رساند.اوبه»مردچتری«معروفشد.

امپیتریپلیربرایگوشدادنبه
موسیقیهنگامراهرفتن،فوقالعاده
استاماسرآدمراگرمنگهنمیدارد...
اینمشکلهمبااینکالهرادیودار

حلشد!
»کالهنوشابهخوری«کالهیاستکهازدوقوطینوشابه
ویکنیانعطافپذیرتشکیلشدهاست.باوجودآن،
آدممیتواندبدونکمکدست،نوشابهبخورد!
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فکرت را به 
کار بینداز و برای 
این مرد یک کاله که پر از 
ایده های حسابی باشد،  
درست کن!
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... اگر می خواهید! 

زمان را به عقب یا جلو ببرید!
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ماشینی که شما برای سفر در زمان طراحی 
می کنید، چه شکلی است؟
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