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مقدمه

ضرورتخودنبوغشناسی

تقریبًا هر کسی تا حدودی استعدادها و عالیق خود را می شناسد اما درصد بسیار زیادی از آدم ها نمی توانند 

تحصیل  رشته ای  در  که  کسانی  نیستند  کم  کنند.  شکوفا  را  خود  درونی  قابلیت های  و  استعدادها  این 

می کنند که عالقه ای به آن ندارند. اکثر آدم ها از شغل خود ناراضی اند. آنها کارشان را چون شکنجه ای 

تحمل می کنند. کارمندان نیم ساعت کار مفید در روز انجام می دهند و منتظرند ساعت کاری تمام شود 

تا از زندان ادارات و شرکت ها آزاد شوند. آنها یک سوم عمرشان را در برابر حقوق ثابت ماهانه پیش فروش 

کرده اند. شنبه ها بدترین روز برای آنها است. اما جالب است بدانید عدۀ کثیر دیگری وجود دارند که حسرت 

شغل آنها را می خورند. 

آنانبیکارانهستند. 

نفس بیکار بودن هیچ اشکالی ندارد اما سربار بودن چندان امر خوشایندی نیست و بدتر از سربار بودن، عدم 

تحقق قابلیت ها و رشد شخصی است. طبق آمارها در سال 1393 تعداد 5/7 میلیون بیکار تحصیل کرده با 

مدارک لیسانس تا دکترا وجود داشته است. هر ساله میلیاردها تومان از پول خانواده ها صرف کالس های 

کنکور می شود. این هزینه در دانشگاه نیز توسط خانواده ها و دولت تداوم می یابد تا بعد از چند سال چندین 

میلیون نفر با مدارک فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به خیل جمعیت بیکاران جامعه افزوده 

شود. 

گهی های  آ منتظر  فقط  درس خوانده اند  سال ها  که  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  به اتفاق  قریب  چرا 

استخدامی هستند؟

 چرا این افراد نمی توانند با استفاده از دانش و تحصیالت خود، کاری انجام دهند، خدمت و ارزشی ارائه 
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کنند، کسب و کاری برای خود ایجاد نمایند و درآمدی داشته باشند؟

چرا مدارس و دانشگاه ها در کشف و کمک به توسعۀ توانایی ها و استعدادهای افراد ناتوان اند؟

آمادگی  صرف  خانواده ها  ثروت  تومان  میلیاردها  همچنان  دانشگاه ها  و  مدارس  ناکارآمدی  باوجود  چرا 

دانش آموزان برای آزمون کنکور و تحصیل در دانشگاه می شود؟ 

چرا اکثریت افراد از شغل خود ناراضی اند؟

چرا اکثر کسب و کارها با شکست مواجه می شوند؟

چرا اکثر افراد و شرکت ها فاقد هرگونه خالقیت و نوآوری در کسب وکار هستند و در ارائه ارزش و تولید 

ثروت ناتوان اند؟

چرا افراد نمی توانند با انجام کاری که دوست دارند به ثروت و استقالل مالی دست یابند؟

انتخاب  را  و سهل الوصول  معمولی  اهدافی  کرده  رها  را  کودکی شان  بزرگ  رویاهای  بالغ  افراد  اکثر  چرا 

می کنند؟

چرا فقر، فساد، اعتیاد و انواع ناهنجاری های اجتماعی این قدر شایع و روزافزون است؟

اول  نگاه  در  که  است  و طبیعی  بوده اند  موثر   این معضالت  ایجاد  در  که عوامل مختلفی  است  بدیهی 

عوامل بیرونی مثل شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. اما می دانیم که 

بیرونبازتابدروناست. اگر ما از منظر درونی به مسئله نگاه می کنیم عامل انسانی را از هر علتی موثرتر 

می یابیم. مشکالتی که توصیف شد حکایت از معضالت درونی ما دارد.

علتدرونِیمشکلچیست؟

به نظر ما فقدان یک دانش-مهارت، علت اساسی است. دانشیکهمارابهشناختتواناییهاواستعدادهای
منحصربهفردمانقادرسازد؛ومهارتیکهروششکوفاساختناستعدادهایذاتیمانرابهماآموزشدهدتادر
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نهایتبتوانیمباانجامکاریکهبهآنعالقهودرآناستعدادداریم،ضمنرشدشخصیومعنادارساختنزندگی

خود،باارائهخدمتوارزشیخاصبهجامعه،بهثروتواستقاللمالینیزدستیابیم.

این آموزشی است که باید از کودکی به ما ارائه می شد. 

ما باید یاد می گرفتیم که چه کسی هستیم؟

برای چه اینجاییم؟

 عالیق و استعدادهایمان چیست؟

توانایی های  و  بااستعدادها  و  هستیم  منحصربه فرد  موجودی  استثنا  بدون  ما  همۀ  می گرفتیم  یاد  باید   

منحصربه فرد به دنیا می آییم. 

باید یاد می گرفتیم که برای انجام کاری ویژه به دنیا آمده ایم. 

باید یاد می گرفتیم که چگونه رسالت زندگی مان را کشف کنیم و نبوغ ذاتی مان را برای تحقق آن به کارگیریم.

باید یاد می گرفتیم که برای خود اهداف درست و معنادار تعیین کنیم. 

باید یاد می گرفتیم که چگونه از قوه تفکر، تخیل، اراده و ایمان خود برای دستیابی به اهداف مان استفاده 

کنیم. 

باید یاد می گرفتیم که چگونه خالقیت و نبوغ ذاتی خود را برای ارائه ارزش و خدمت به دیگران به کارگیریم.

 باید یاد می گرفتیم که چگونه با انجام کاری که دوست داریم به ثروت و استقالل مالی دست یابیم.

اما ما نه در خانه، نه در مدرسه و نه در دانشگاه و نه در هیچ جای دیگری این دانش-مهارت را یاد نگرفتیم. 

دلیل خیلی ساده اش این است که چنین دانش و مهارتی در قالب یک برنامۀ آموزشی اصاًل وجود نداشته 

است. ما سعی کردیم چنین دانش-مهارتی را فراهم کنیم و آن را »خودنبوغشناسی« نامیده ایم.
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ساختارکتاب

»خودنبوغشناسی« مبتنی بر پنج اصل بنیادی است که هر اصل در یک فصل بسط یافته و تشریح شده 

است.

1-اصلوجودینبوغذاتی

در فصل اول با عنوان »چهکسینابغهنیست؟« به بررسی تعاریف و برداشت ها از مفهوم نبوغ و ارتباط آن با 

هوش  پرداخته با استفاده از دالیل عصب شناختی، فلسفی و روان شناختی نشان می دهیم که هر انسانی 

دارای استعدادها و قابلیت هایی ویژه است که آن را »نبوغذاتی« می نامیم. بدین ترتیب در این فصل به 

وجود توانایی های ویژه در درون خود پی می بریم و درک می کنیم که ابراز نبوغ ذاتی چگونه به لذت منتهی 

می شود و همچنین با عمیق ترین عالیق ما پیوند دارد.

2-اصلیکتایینبوغذاتی

در فصل »کالبدشناسینبوغذاتی« با سه رویکرد متافیزیکی، شهودی و عصب شناختی به بررسی شیوۀ 

تکوین و پیدایش استعدادهای هر شخص می پردازیم. همچنین نشان می دهیم که نبوغ ذاتی هر انسانی 

ساختاری یگانه و منحصربه فرد دارد. در نهایت نشان می دهیم که چرا نبوغ ذاتی هر فرد پایدار است،  تغییر 

نمی کند و از بین هم نمی رود.

3-اصلشناختینبوغذاتی

فصل سوم با عنوان »خودنبوغشناسی« شامل ارائه راهکارهایی برای یاری شخص در جهت کشف نبوغ 

ذاتی خویش است. نبوغ ذاتی نیازمند کشف و شناسایی توسط خود فرد است. هر شخصی در نهایت فقط 
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خود باید به تشخیص درست استعدادها و توانایی های خود دست یابد. اطالعات این فصل، ما را در امر 

درون نگری  و تشخیص پتانسیل های درونی  خود و شناخت ساختار ویژه و یگانه آن یاری می دهد. 

4-اصلموانعنبوغذاتی

در فصل »موانعنبوغذاتی« به بررسی عواملی می پردازیم که مانع رشد و توسعۀ نبوغ ذاتی افراد می شوند. 

و  عالیق  سرکوب  به  منجر  فرد،  در  منفی  روان شناختی  تأثیر  با  که  دارند  بیرونی  منشأ  عمدتًا  موانع  این 

استعدادهای ویژۀ او می شوند. شناخت این موانع که به نسبت های مختلف در درون همۀ ما وجود دارد، 

برای غلبه بر آنها ضروری است.

5-اصلشکوفایینبوغذاتی

»شکوفایینبوغذاتی« عالوه بر شناخت موانع، مستلزم خودشناسی و بصیرت برای معنادار ساختن وجود 

خویش، پیوند زدن نبوغ ذاتی با نیازها و مطالبات زندگی بشری و به کارگیرِی متعهدانۀ آن است. در اینجا 

با طرح یک فلسفۀ وجودی  نبوغ ذاتی به رسالت انسانی منحصربه فرد ما پیوند می خورد. در این فصل 

نشان می دهیم که چگونه ظهور و بروز قابلیت های فردی، غایت بنیانی فلسفۀ زندگی به حساب می آید. 

همچنین دانش و مهارت های ضروری برای تقویت و توسعۀ نبوغ ذاتی مورد بحث قرار می گیرد.

الهام بخش در زمینۀ  و داستان های  برخی ماجراهای جالب  با عنوان »حکایتنبوغ« شامل  بخش های 

با وضعیت  تطبیق مطالب  برای  پیشنهادهایی  و  مورد بحث است. بخش »تمریننبوغ« شامل سؤاالت 

خویش و در نهایت به کارگیری آنها در زندگی شخصی است. این کتاب حاوی حقایقی ارزشمند و تحول ساز 

است، فقط درصورتی که به صورت بخشی از نگرش، منش و رفتار زندگی هر روزه مان دربیاید.
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فصلاول:چهکسینابغهنیست؟

)اصلوجودِینبوغذاتی(
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رویکردضعفمحوروغفلتازتواناییها

فرض کنید پسربچه ای کارنامه اش را از مدرسه دریافت کرده، به خانه می آورد. همۀ نمره های او متوسط 

)مثاًل حدود 15( اما در درس انشاء نمره عالی )مثاًل 19( و در درس ریاضی نمره  ضعیف )مثاًل 11( گرفته 

است. این دو درس توجه والدین را به خود جلب می کند. والدین به خاطر می آورند که او همیشه در ریاضی 

انشاء بدون هیچ  اما در درس  مشکل داشته و بیشتر وقتش را هم صرف تقویت این درس کرده است. 

تالشی همیشه نمره عالی گرفته است. فکر می کنید والدین با دیدن کارنامه او چه عکس العملی نشان 

خواهند داد؟ آیا آن ها به درس انشاء بیشتر توجه خواهند کرد یا ریاضی؟ بیایید دو حالت فرضی را بررسی 

کنیم:

عکسالعملاول: پسرم! ریاضی ات ضعیفه. باید روی ریاضی بیشتر کارکنی. )تاکید بر نقطه ضعف(

عکسالعملدوم: پسرم! انشای تو عالیه. تو می تونی نویسنده یا شاعر بزرگی بشی. )تاکید بر نقطه قوت(

به نظر شما کدام احتمال بیشتر است؟ 

به دالیلی که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، اکثر آدم ها بر نقاط ضعف خود و دیگران بیشتر توجه 

می کنند تا نقاط قوت. همچنین فکر می کنند که نقاط ضعف را می توان با تمرین و آموزش به نقاط قوت 

تبدیل کرد. اما واقعیت این است که به دالیل فیزیولوژیک و عصب شناختی، که بعدًا توضیح می دهیم، 
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نقاط ضعف با هر مقدار کار و تمرین، به نقاط قوت تبدیل نخواهد شد. اما نقاط قوت با اندکی تمرین و 

آموزش به طور جهشی توسعه خواهد یافت. 

گاه او می افتد و به احتمال زیاد  حاال ببینیم که با هر عکس العمل چه اتفاقی در درون کودک و در ناخودآ

او به چه باوری در مورد خود می رسد:

حالتاول: ریاضی من ضعیف است. من باهوش و زرنگ نیستم. من هیچ چی نمی شم.

حالتدوم: انشای من عالی است. من آدم باهوش و خالقی هستم. می توانم یک نویسنده بزرگ بشم.

معلوم است که هر یک از این باورها چه تاثیری در کل زندگی فرد خواهد داشت.

این فقط یک مثال بود تا نشان دهیم:

: ما اکثر اوقات روی ضعف ها تمرکز می کنیم و سعی می کنیم آنها را به نقاط قوت تبدیل کنیم.  اوالً

: کمتر برای تقویت و شکوفایی بیشتِر نقاط قوت وقت می گذاریم.  ثانیاً

این رویکردی است که به تمام عرصه های زندگی ما بسط می یابد و ریشه ای تاریخی دارد. کاًل نگاه به بشر 

بیشتر متمرکز بر پتانسیل های منفی او بوده تا بر شئون متعالِی وجود او. در زندگی روزمره نیز همواره در 

مواجهه با قوت ها و ضعف ها در عملکردمان، توجه بیشتری به نقاط ضعف می شود و به جای تمرکز بر نقاط 

قوت، سعی می کنیم نقاط ضعف را برطرف و به نقاط قوت تبدیل کنیم. 

رفعوتبدیلبهنقطهقوتمیشود؟
ً
ولیآیانقاطضعفکامال

همان طور که گفتیم به دالیل عصب شناختی عمومًا چنین اتفاقی نمی افتد. در بهترین حالت، نقاط ضعف 
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تا حدودی بهبود می یابد و با عدم توجه، دوباره به سطح قبلی برمی گردد. دالیل علمی این مسئله را در 

فصل کالبدشناسینبوغذاتی توضیح خواهیم داد.

تمریننبوغ:
در یک صفحه کاغذ دو ستون در نظر بگیرید. در مدت یک دقیقه، در یک سمت تمام نقاط ضعفتان و در 

سمت دیگر تمام نقاط قوتتان را که به خاطر می آورید، بنویسید؟
خب حاال تعداد نقاط ضعف و نقاط قوت را شمرده در زیر آنها بنویسید. تعداد کدام بیشتر است؟

 اکثر آدم ها نقاط ضعف بیشتری می نویسند. چرا چنین است؟

زبان و ادبیات نقاط ضعف انسانی غنی و متنوع است، اما زبان نقاط قوت انسانی چنین نیست. مثاًل اگر 

از شما بپرسم که ده بیماری جسمی یا روانی را نام ببرید، این برای شما کار چندان سختی نخواهد بود. 

اما اگر از شما بخواهم که ده استعداد و ویژگی نبوغ آمیز را نام ببرید؛ آیا به همان راحتی خواهید توانست؟

 قریب به اتفاق انسان ها بیماری های بیشتری را می شناسند تا توانایی ها و پتانسیل های نبوغ آمیز. به خاطر 

تمرکز تاریخی بر ضعف ها و بیماری های انسانی، زبان بشری غنای بیشتری در این زمینه پیدا کرده است. 

ِنوروز، سایکوز، افسردگی، شیدایی، هیستری، حمالت هراسی،  تفاوت های معنی دار در واژه های  مثاًل 

گاه است و در تشخیص  اسکیزوفرنی وجود دارد. یک متخصص امراض روانی کاماًل از تفاوت این واژه ها آ

که  است  گسترده  چنان  ضعف،  زباِن  این  حقیقت،  در  می گیرد.  نظر  در  را  تفاوت ها  این  آنها،  درمان  و 

اکثر غیرمتخصصان نیز احتمااًل آن را دقیق بکار می برند. اما در مقابل برای توصیف نقاط قوت، بسیار 

مشکل داریم. در فصل اول خواهیم دید که از صد سال پیش، تنها معیار سنجش استعداد افراد، همان 

ضریبهوشی یا هوشبهر )IQ( بود که صرفًا استعداد منطقی-ریاضی افراد را می سنجید. برای اولین بار 
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سی سال پیش بود که تازه یک روانشناس، نظریۀهوشهایچندگانه را مطرح کرد که تازه آن هم از هفت 

نوع هوش فراتر نمی رفت. 

این خود نشان می دهد که تمام تمرکز ما بر نقاط ضعف بوده تا نقاط قوت. همه جا به جای تمرکز بر نقاط 

این  پرداخته می شود.  نقاط ضعف  رفع  و  به کاهش  آنها،  به کارگیری حداکثری  و  و سرمایه گذاری  قوت 

رویکردی عمومی در تربیت، آموزش، مدیریت سازمان ها و دنیای کسب وکار است. از لحاظ استفاده از 

قابلیت های انسانی نیز همیشه همین رویکرد حاکم بوده است.   

در طول تاریخ، نوابغ به عنوان انسان هایی که گویا دارای قدرت و موهبتی فرا انسانی اند، ستوده شده اند و 

به مرور، نبوغ به مثابه موهبتی ویژه تلقی شده که فقط به برخی از انسان ها اعطا شده است. از طرف دیگر 

سیستم های آموزشی و تربیتی مدرن که مبتنی بر آموزش همگانی و انبوه، بر مبنای روش و محتوایی 

یکسان است، با ضعف های بنیانی در تشخیص، تشویق و شکوفایی توانایی ها و استعدادهای یگانٔه فردی، 

همراه بوده است. حتی نظام های آموزشی در بسیاری مواقع باعث سرکوب  نبوغ ذاتی افراد و مانع شکوفایی 

آن بوده اند به طوری که نبوغ افراد بسیاری جز با رها شدن از قید و بندهای سیستم آموزشی شکوفا نشده 

انسانی  پتانسیل های  نادرست و محدود در مورد  بر پیش فرض هایی  رایج مبتنی  آموزشی  است. سیستم 

است و اساسًا قدرت تشخیص قریحٔه الزم در افراد برای خلق یک پدیدٔه کاماًل بدیع و بی سابقه را ندارد.
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نبوغچیست؟

تالش های گوناگونی به منظور ارائه یک تعریف روشن برای نبوغ و نابغه انجام شده است. فرهنگوبستر

نابغه را چنین تعریف کرده است: 
الهام بخش  او  باشد، کسی که روحیه  یا استعدادی منحصربه فرد داشته  توانایی فطری ذهنی  کسی که 
یا زندگی بخش یک قوم باشد، کسی که واالترین استعدادهای ذهنی به صورت موهبت به او اهداء شده 

باشد.

در فرهنگتوصیفیروانشناسیربر، نبوغ به سطح باالی کارکرد عقالنی یا خالقیت، و نابغه به شخصی 

که دارای چنین قابلیت هایی است، اطالق می شود. در این فرهنگ توصیفی اما به دقیق نبودن تعاریف 

ارائه شده از نبوغ و نابغه، اشاره شده است. متأسفانه )یا خوشبختانه( به نظر نمی رسد که مجموعه روشنی 

از  ما،  رفتارهای  باشد. همه  داشته  تعریف می کند، وجود  را  نبوغ  و  را مشخص  نابغه  که  ویژگی هایی  از 

جمله رفتارهای عقالنی و خالق، در معرض انواع گوناگون عوامل غیرشناختی مثل انگیزش، خلق وخو، 

نظر  به  نابغه  زمینه  در یک  که  اشخاصی  و  دارد  قرار  نیاز محیط  مورد  و  ویژگی های ضروری  و  هیجان 

می رسند الزامًا در سایر زمینه ها نبوغ خود را بروز نمی دهند. عالوه بر این، زبان عامیانه چنان اغتشاشی 

را در مورد این اصطالح به وجود آورده که امروزه سودمندی آن حتی در متن های بسیار فنی و تخصصی 

مورد تردید است. 

استیونپرسفیلد در کتابنبردهنرمند می نویسد:

است،  منزه  و  مقدس  که  درونی،  روح  به  را  کلمه  این  رومی ها  است،  التین  کلمه ای  )نبوغ(   Genius
اطالق می کردند که از ما مراقبت و ما را در حرفه مان راهنمایی می کند. نویسنده با نبوغش می نویسد، 
نقاش با نبوغش نقاشی می کشد، هرکس که اثری خلق می کند از همین مرکز مقدس اداره می شود. مقر 
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فرماندهی روح ما در آنجاست، سفینه ای است که خوِد بالقوه و ستاره قطبی ما را در خود دارد.

شناخت، نیازی نیست که بخواهیم خود را خیلی درگیر تعاریف و مفاهیم نماییم. هدف ما در این کتاب 

کشفوشکوفاساختناستعدادهاوتواناییهایمنحصربهفردخود است که آن را نبوغذاتی نامیده ایم.

هوشونبوغ

از  یکی   ،)IQ( هوشبهر  یا  ضریبهوشی،  و  می شوند  شناخته  باهوش  بسیار  انسان هایی  نوابغ  عمومًا، 

معیارهای تعیین نبوغ شناخته شده است. برای مثال، زمانی ضریب هوشی  صد و چهل یا بیشتر را مالک 

قرار می دادند. 

در میان روانشناسان نیز، همواره بر سر طبیعت واقعی هوش، بحث های 

دشواری جریان داشته است. طبق روش سنتی، استعداد بالقوه افراد 

با آزمون ضریب هوشی )IQ( سنجیده می شود. این آزمون مبتنی بر 

سنجش مهارت های منطقی و ریاضی است و سابقه آن به بیش از یک قرن می رسد. فرض عمومی بر آن 

است که اگر کسی در این آزمون ها رتبه باالیی بگیرد فرد باهوشی است و فرصت های ویژه ای در زندگی 

دارد و اگر رتبه اش پایین بود به این معنا است که فرد، گیرایی کندی دارد و فرصت های کمی در اختیار 

خواهد داشت. این آزمون در حال حاضر یکی از معیارها برای پذیرش در برخی مدارس، دانشگاه ها و یکی 

از مالک های استخدام در اکثر مشاغل در سازمان های دولتی و خصوصی است.

 اما نمره هوش بهر )IQ( چقدر می تواند معیار درستی برای سنجش استعداد و توانایی افراد در عرصه های 

مختلف و متنوع زندگی و فعالیت انسانی باشد؟
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هوششماچقدرچطوراست؟

سنجش  نوع  این  پیش  سال   30 حدود  هاروارد  دانشگاه  استاد  گاردنر  هوارد

نظریه چارچوبهایذهنی: عنوان  با  کتابش  در  او  کشید.  چالش  به  را  هوش 

هوشهایچندگانه به توسعه این ایده پرداخت که هوش منطقی-ریاضی که از 

طریق تست هوش سنجیده می شود معیار مناسبی برای سنجش قابلیت های 

پیش بینی موفقیت شما  در  او تست هوش شاید  نظر  از  نیست.  یک شخص 

توانایی  اندازه گیری  باشد ولی در  ...  موثر  و  ریاضیات، فیزیک  برخی موضوعات درسی مدرسه مثل  در 

برداشت  ابداع یک ماشین  یا ورزشی،  برنده شدن در یک رقابت سیاسی  شما در نوشتن یک سمفونی، 

راه اندازی یک کسب وکار، مدیریت یک  واگیر،  بیماری  اجتماعی، مهار یک  بحران  محصول، حل یک 

شرکت، سرودن یک شعر یا یادگیری یک زبان خارجی چندان قدرتمند عمل نمی کند. 

)زبانی،منطقی-ریاضی، نوع هوش  منحصربه فرد هفت  ترکیب  از  انسان ها  همٔه  که  است  معتقد  گاردنر 
برخوردارند.  بینفردی،هوشدرونفردی(  اشیاء،هوش ابعاد وتشخیص بدنی-جنبشی،بصری موسیقی،

به نظر او به جای پرسیدن سؤال »هوش شما چقدر است؟« عاقالنه تر این است که بپرسیم: »هوششما

چطوراست؟« در نهایت ایده بنیانی نظریه گاردنر این است که:

همٔهماانسانهابهشکلهایمنحصربهفردیباهوشوبااستعدادهستیموموفقیتدرنتیجٔهتوسعه،پاالیشو

استفادهمکررازاستعدادهاییکهازآنهابرخورداریم؛بهدستمیآید.
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همهنابغهاند؟!
همه نابغه اند اما اگر شما نبوغ یک ماهی را با توانایی اش برای باال رفتن از یک درخت بسنجید، او در تمام 

زندگی اش با این باور خواهد زیست که یک کودن تمام عیار است.

اینشتین

این گفتٔه اینشتین به وسیلٔه تحقیقات علمی هم تائید شده است. دکترَکلوینتیلر استاد دانشگاه یوتا، یکی 

از پیشگامان بزرگ در آموزش افراد تیزهوش و پراستعداد، به مطالب بسیار شگفت انگیزی در تحقیقات 

خود دست یافت. وی دریافت کهتمامکودکانتیزهوشوخالقاند. برخی در سخنوری خالق اند، بعضی در 

حرکات بدنی، بعضی دیگر در نقاشی یا نویسندگی و عده ای دیگر در شیوه ای که با دیگران ارتباط پیدا 

می کنند، یا در سبک سازمان دهی. 

هرگزشناختهنشدهبود. این نکتٔه بسیار  دکتر تیلر مجموعهایازاستعدادهاراکشفکردکهبسیاریازآنهاقبالً

جدیدبه
ً
مهمی است زیرا نبوغ افراد منحصربه فرد است و در واقع باتولدهرفردیکاستعدادوتواناییکامال

طوربالقوهبهدنیاافزودهمیشود. بسیاری از این استعدادها چون از قبل در هیچ گروهی از استعدادهای 

بشری دسته بندی نشده، ناشناخته باقی می ماند؛ مگر اینکه نیازی جدید باعث به کارگیری و شناخت آنها 

شود یا توسط متخصصی چون دکتر تیلور بررسی شده و کشف گردد.  

هر کودکی هنرمند است. مسئله این است که پس از این که بزرگ شد، هنرمند باقی بماند.  

 پابلوپیکاسو

تمامکودکاننوابغخالقاند. یک محقق، آزمونهایسنجشتفکرخالق را  پژوهش ها نشان داد کهتقریباً

در مقاطع مختلف سنی بر روی 1600 کودک انجام داد. در آزمون های اولیه که وقتی کودکان بین سه تا 
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پنج سال قرار داشتند، انجام شد؛ 98 درصد کودکان درطبقهبندینابغه قرار داشتند. وقتی همین کودکان 

آزمون های مزبور – دقیقًا همان آزمون های قبلی – را پنج سال بعد )سنین 8 تا 10 سال( انجام دادند، فقط 

32 درصد در همان سطح قبلی قرار داشتند. پنج سال بعد )سنین 13 تا 15 سال( این رقم به 10 درصد 

کاهش یافت. در مورد دویست هزار فرد بالغ باالی بیست و پنج سال همان آزمون ها اجرا شد. فقط 2 

درصد در سطح نابغه قرار داشتند. )نمودار زیر( چهاتفاقیافتادهبود؟

تراژدیبلوغ:نابودینبوغ

پس همان طور که دیدیم، مطابق بااصلوجودینبوغذاتی، همٔه انسان ها با نبوغی ذاتی و منحصربه فرد 

به دنیا می آیند اما به مرور زمان و با بزرگ تر شدن، این نیروی خالقه کمتر و کمتر می شود و تقریبًا از بین 

می رود. همان طور که مخترع بزرگ،باکمینسترفولرگفته:

همه نابغه به دنیا می آیند و جامعه آن ها را نبوغ زدایی می کند.

والدین، مدرسه و جامعه می توانند تأثیری مخرب بر روی نبوغ ذاتی افراد داشته باشند. هر چقدر این عوامل 

محیطی منفی تر و ناسالم تر باشند، تأثیر تخریبی آنها بیشتر خواهد بود.
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داوری هایی چون  از طریق  زدن  برچسب  با  ما  برابر جریان خالقیت طبیعِی  در  اجتماعی شدن،  فرآیند   

خوب-بد،درست-غلط،مناسب-نامناسب،معقول–نامعقول،منطقی-غیرمنطقی،عاقالنه–احمقانه،زشت–زیبا؛ 

این ارزش ها و برچسب ها نداشته  از  ایجاد کرده و آن را سرکوب می کند. کودکان خردسال، درکی  مانع 

که  به تدریج  خالقیتمان  ابراز  در  ما  توانایی  می دهند.  نشان  واکنش  و  کنش  محدودیت ها  این  بدون  و 

می آموزیم نظرها، ارزیابی ها و باورهای دیگران را بپذیریم، افت می کند. بااینحالنبوغخالقپنجسالگیدر
درونماپنهانودرانتظارآزادکردنخویشتناست.

نبوغ، وضع طبیعی آدمی است.
نووالیس،شاعرآلمانی

ارزش ها و باورهای اجتماعی به مرور ذهن ما را از حالت طبیعی خود خارج ساخته، مانع بروز نیروی نبوغ 

خالقمان در بزرگ سالی می شود. 

افسانههاینبوغ

نوابغ همواره به صورت استثناء و تافته ای جدا بافته تلقی شده اند، چون که ظهور 

آن ها در جوامع نسبت به جمعیت انسانی بسیار قلیل بوده است. این مسئله، آمار 

بخش قبل را تأیید می کند که درصدناچیزیازانسانهابهشکوفاییاستعدادهای

بالقوهخوددستمییابند. هر چیز نادر و استثناء موضوعی مناسب برای مبالغه و 

افسانه پردازی است. دکترآندرهجی.النیکف در کتاب ِمگاخالقیت به پنج باور عمومی نادرست در مورد نبوغ 

اشاره می کند. وی معتقد است که ماهیت نبوغ با یک سری افسانه های گمراه کننده محصور شده است. 
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شاید مردم از مفهوم نبوغ ترسانده شده اند. درهرصورت باید از این افسانه ها پرده برداری شود.

افسانهاول:نوابغ،نابغهبهدنیامیآیند.

است؛  بالقوه  نابغه  یک  کودکی  دنیامیآییم. هر  به نابغه ما همٔه واقع  در  که  متوجه شدیم  قبل  در بخش 

در  است  ممکن  ندرت  به  که  دارد  نیاز  ویژه ای  بصیرت  و  نبوغ  به  خود  کودک  هر  ویژٔه  نبوغ  کشف  اما 

کودکستان ها و مدارس یافت شود. 

نبوغ ذاتی، یک استعداد بالقوه است که بدون قرار گرفتن در یک محیط مثبت اجتماعی و بدون یادگیری 

مهارت های الزم، نمی تواند شکوفا شود.

یک مثال این مطلب را روشن تر می کند. سنگ مرمر عنصری زیباست که در طبیعت به شکل یک توده 

وجود دارد. این هنر و خالقیت مجسمه ساز است که مرمر را از یک تکه سنگ خام تبدیل به شیئی موزه ای 

می کند. در مقابل، یک مجسمه ساز ناوارد می تواند همین سنگ را خرد کند و از بین ببرد و نتیجه کارش از 

سطل زباله سر درآورد. پتانسیل و استعداد درون هر فرد نیز مانند همین سنگ مرمر خام است و شخص 

بسته به مهارتی که می آموزد و استفاده ای که از آن می کند، ممکن است سر از زندان یا تاالر افتخارات 

درآورد؛ بنابراین،نوابغنابغهبهدنیانمیآیندبلکههمهبانبوغذاتیبالقوهبهدنیامیآیندکهبایدکشفوشکوفا

شود.

افسانهدوم:نوابغدرکودکیشناختهمیشوند.

این باور از اشتباه گرفتن دو مفهوم نابغه )Genius( و خارقالعاده)Prodigy( ناشی شده است؛ که این 

مفهوم را می رساند که اگر فردی در کودکی نابغه شناخته نشود، او دارای نبوغ نبوده و نمی تواند نابغه باشد. 

در واقع این افراد عجیب و خارق العاده اند که در کودکی شناخته می شوند. نابغه متفاوت است. بسیاری از 
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نوابغ بزرگ در کودکی حتی کندذهن به حساب می آمدند. 

حکایتنبوغ:آلبرتکندذهن

آلبرتاینشتین خیلی دیرتر از بچه های معمولی صحبت کردن را آغاز کرد. طبق ادعای خود اینشتین، او 
تا سن سه سالگی حرف زدن را آغاز نکرده بود و بعد از آن هم حتی تا سنین باالتر از نه سالگی، به سختی 
صحبت می کرد. به دلیل پیشرفت کند کالمی اینشتین و گرایش او به بی توجهی به هر موضوعی که در 
مدرسه برایش خسته کننده بود و در مقابل توجه ِصرف او به مواردی که برایش جالب بودند، باعث شده بود 

که برخی همچون خدمه منزل آن ها، او را کندذهن بدانند.

 کتابحکایتنبوغآلبرتاینشتین

پابلوپیکاسو فقط به کمک پدرش که در تمام کالس ها در کنارش می نشست، توانست مدرسه را به پایان 

یا  ادیسون  مدرسه  در  کسی  آیا  می گرفت.  علوم  درس  در  پایین  نمرات  همیشه  ادیسون  توماس برساند. 

اینشتین می توانست آیندٔه این دو نابغه را پیش بینی کند؟ پس به جای قبول این باور که »نوابغ در کودکی 

شناخته می شوند« باید بپذیریم که دردرونهرکودکینابغهاینهفتهکههمیشهدرانتظارآشکارشدناست.

افسانهسوم:نوابغافرادیمستعدوممتازدرهمٔهامورند.

بروز  را  گوته وجود داشته اند که نبوغی چندبعدی و چندرشته ای  و  لئوناردوداوینچی  نوابغی چون  بااینکه 

داده اند اما تعداد دیگری از آن ها مانند بتهوون که ناشنوا بود و هلنکلر که نابینا و کر و الل بود، قطعًا نشان 

دادند حتی نوابغی وجود دارند که توانایی های یک فرد معمولی را هم ندارند بااین حال می توانند نابغه باشند، 

چه رسد به افراد معمولی. دکترالینیکف بر مبنای تحقیقات خود معتقد است که:

هرکودکوهرفردیمیتواندنابغهباشد.تاریخنشانمیدهدکههمهاینفرصترادارند.

http://zendegiroyaie.com/products/
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افسانهچهارم:نابغههادیوانهاند.

باید بدانیم که بین فرد عادی و نرمال و فرد بیمار و روان رنجور تفاوت وجود دارد. افرادی مریض هستند 

اما عادی و افرادی سالم هستند اما غیرعادی. شخصی مانند ونسانونگوک ممکن است بیمار بوده باشد 

اما شخصی عادی شناخته شده است، به این علت که او آثار مثبت و بدیعی خلق کرده است. شخصی 

مثل هیتلر شاید سالم بوده باشد )که من شخصًا به این مسئله شک دارم( اما غیرعادی شناخته شده و این 

به دلیل مخرب بودن فاجعه آمیز او است.

حکایتنبوغ:چهکسیدیوانهاست؟

در سفر به آمریکا، وقتی اینشتین مورد توجه شدید و کف زدن پیوستٔه آمریکایی ها قرار گرفت، به خبرنگاران 
گفت: نباید گول این چیزها را خورد. مردم آمریکا به طور معمول بدون تفکر تحسین می کنند؛ و در جای 
دیگر گفته بود: چقدر جای تأسف است که همه درباره من سخن می گویند بدون آن که حرف های مرا 
بفهمند. من به طور معمول از سوی کسانی ستایش می شوم که زحمت فهمیدن حرف های من را به خود 

نمی دهند. یا آنان دیوانه هستند یا من! 
کتابحکایتنبوغآلبرتاینشتین

گاهی این نابغه نیست که دیوانه است، بلکه جامعه ای که او در آن زندگی می کند دیوانه است. جوردانو

آیا این جنون آمیز نبود؟ چه  برونو، فیلسوف ایتالیایی، به علت اعتقاد به جهان های متعدد سوزانده شد. 

رسمی  گرفتن  پس  به  مجبور  او  و  دادند  را شکنجه  گالیله  می کرد؟ فکر  این گونه  او  اگر  داشت  اشکالی 

سقراط محاکمه، محکوم و اعدام شد، فقط به این  تا زنده بماند.  نظریه اش در مورد چرخش زمین شد 

علت که در بازار با جوانان به بحث می پرداخت. این ها روش هایی بودند که جوامع گذشته و اغلب دیوانه با 

http://zendegiroyaie.com/products/
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آینده مبارزه می کردند. اینشتین به عنوان یک مثال نسبتًا معاصر خیلی خوش شانس بود که در جامعه ای 

متمدن تر زندگی می کرد، در غیر این صورت ممکن بود او نیز به سرنوشت پیشینیانش دچار شود. هرچند 

که او نیز طعم جنون توده ای را چشید و بعد از چند سال آوارگی در نهایت عطای وطنش را به لقایش 

بخشید. جالب اینکه اینشتین از هر دو طرف مخاصمه مورد حمله بود.

حکایتنبوغ:تعبیرسیاسینظریهنسبیت

در سال های دهه سی نظریه نسبیت در آلمان به عنوان »بولشویسمدرفیزیک« غالبًا مورد حمله قرار گرفته 

بود و از طرف دیگر به وسیلٔه جمعی از دانشمندان شوروی به عنوان »نظریهبوروژوازیوارتجاعی« نامیده 

شده بود. در سال 1927 روزیفیلیپفرانک، دوست و همکار اینشتین، از یک استاد فلسفه سیاسی در 

شوروی پرسید: »برای من قابل درک نیست که چگونه نظریۀ واحدی همچون نسبیت اینشتین در بعضی 

از کشورها به عنوان بولشویسم و در کشور روسیه به عنوان ضدبولشویسم مورد حمله قرار گرفته است«. 

استاد مذکور پس از لحظه ای تفکر با لحن قاطعی پاسخ داده بود: »در ممالک سرمایه داری نظریه نسبی 

از این موضوع پشتیبانی می کند که اقتصاد سرمایه داری فقط »صحت نسبی دارد«. از طرف دیگر در اتحاد 

است.  نسبی«  »صحت  دارای  فقط  کمونیست  دستگاه  که  مدعی هستند  اینشتین  هواخواهان  شوروی 

ماحصل موضوع این می شود که اصحاب نسبیت در همه جا، به حق و واقع، محکوم گردند«. 
کتابحکایتنبوغآلبرتاینشتین

در نهایت می توانیم بگوییم کهنابغههاهمبهاندازٔهبقیهمردمممکناستسرازتیمارستاندرآورند. تفاوت در 

آن است که دیوانگی نوابغ در تاریخ ثبت می شود و جنون سایر مردم صرفًا در مدارک پزشکی.

http://zendegiroyaie.com/products/
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افسانهپنجم:نابغهشدنتصادفیاست.

این طرز فکر از برخی اکتشافات غیرمترقبه و تصادفی در تاریخ علم ناشی شده است. برای مثال ویلهلم

رونگتن، رادیواکتیویته را وقتی کشف کرد که به طور تصادفی مقداری از آن را که در کنار فیلم خام عکاسی 

رنگ  نقاط سفید  متوجه  و  کرد  را ظاهر  فیلم ها  اشتباهی  او  داد.  قرار  بود؛  پیچیده  کاغذ سیاهی  در  که 

عجیبی بر روی فیلم عکاسی شد. این نقاط نشان دهنده وجود اشعه هایی ناشناخته )اشعه X( بودند که بر 

خالف اشعه هایی معمولی از کاغذ سیاه عبور می کردند. ممکن است برخی بگویند رونگتن خوش شانس 

بوده ولی دیگران لزومًا این کشف را خوش شانسی تلقی نمی کنند. در نظر بگیرید که یک شخص معمولی 

چند وقت یک بار ممکن است سر و کارش به مواد رادیواکتیو بیفتد و فیلم عکاسی را به طور اشتباهی کنار 

آن ها بگذارد؟ رونگتن یک محقق بود. او دیر یا زود به این کشف می رسید. در آن زمان چنین تحقیقاتی در 

آزمایشگاه های متعددی انجام می شد؛ حال اگر رونگتن آن را کشف نمی کرد شخص دیگری به این کشف 

کم و بیش تصادفی می رسید. 

شانس همیشه به سراغ ذهن های آماده می آید. 
لوییپاستور

نابغه ها محققانی ژرف نگر هستند. آن ها همیشه گوش به زنگ اند و به همین علت هم به نظر می آید که 

آن ها همیشه در زمان مناسب در جای مناسب قرار دارند. معمواًل شانس و تصادف هم در این موارد حاصل 

سال ها کار دقیق در حوزه ای است که آن کشف در آن صورت گرفته است.

از  را  ما  باورها  این  دارد.  وجود  نبوغ  با  رابطه  در  زیادی  نادرست  باورهای  و  افسانه ها  که  می بینیم  پس 
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ایده های  اگر  که  می گویند  ما  به  می دهند؛  تنبلی  اجازه  ما  به  آنها  بازمی دارند.  ذاتی مان  نبوغ  شکوفایی 

متفاوت و جدیدی مطرح کنیم مردم ما را دیوانه خواهند پنداشت؛ به ما می گویند که مطرود خواهیم شد؛ یا 

ما که از این شانس ها نداریم، یا هنوز جوانیم یا برای ما دیر شده که به پتانسیل های خالقمان دست یابیم؛ 

اما همه اشتباه است. مابایددائماتالشکنیمتابهبهترینکسیکهمیتوانیم،تبدیلشویم. طبیعت هیچ چیز 

و هیچ کس را بیهوده خلق نکرده، ما اینجاییم تا مأموریتی را به انجام برسانیم. به قول رالفوالدوامرسون:

وقتی طبیعت می خواهد کاری انجام شود، نابغه ای را برای انجامش خلق می کند.   

پس تکتکمابراساسطرحیدقیقوبرایاجراینقشییگانهخلقشدهایم، اما این نقش خودبه خود اجرا 

نمی شود، ما دارای قؤه اراده و اختیار هستیم و جز با خواستٔه خود؛ قادر به تحقق آن نخواهیم بود. شکوفا

ساختنکاملاستعدادهاوپتانسیلهایانسانیمانشایدمهمترینهدفزندگیبشریباشد.

از آدمی خواسته شده که از خویشتن آنی را بسازد که تقدیرش را تحقق می بخشد. 
پلتیلیش

این گفتٔه تیلیش شاید متناقض به نظر برسد. به دلیل اینکه ما معمواًل تقدیر را چیزی که از قبل رقم خورده 

انتخاب  را  خود  استعدادهای  ما  است.  درست  لحاظی  از  باور  این  ساختنی.  چیزی  نه  می دانیم،  است 

نمی کنیم. نبوغ ذاتی ما عطیه ای تقدیری است اما صرفًا با شناختن و ارادٔه خودمان قادر به تحقق این 

تقدیر خواهیم بود.
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تونابغهای!-کی؟من؟

دارای  انسانی  هر  نبوغذاتی،  اصلوجودی براساس  داده شد،  نشان  قبل  در بخش های  که  همان طور 

استعدادها و قابلیت های ویژه ای می باشد؛ بنابراین شما نیز به عنوان یک انسان نبوغ منحصربه فرد خود 

را دارا هستید.

حالآیاشمامیتوانیدبپذیریدکهیکنابغههستید؟

شاید پذیرفتن این حقیقت راحت نباشد. ما در کودکی و نوجوانی از طرف والدین، اطرافیان، همساالن، 

معلمان دائما مورد قضاوت و مقایسه قرار گرفته ایم: 
- تو باهوش نیستی

- تو به هیچ جایی نمی رسی
- تو خوب نیستی
- استعداد نداری

- به درد هیچ کاری نمی خوری
- از پس پوشیدن شلوارت هم برنمی آیی

- هر بچه ای بهتر از تو نقاشی میکشه
- ببین داداشت چه نمره های خوبی گرفته

- ریاضی ات ضعیفه، باید بیشتر کارکنی
- و ...

این داوری ها برای عزت نفس و اعتمادبه نفس ما ُمهلک هستند. قضاوت های منفی دیگران از طرفی 

به  نسبت  را  ما  دیگر  طرف  از  و  می برد  بین  از  ما  در  را  بودن  ارزشمند  و  خود  داشتن  دوست  احساس 
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توانایی های بالقوه خود بی اعتماد می سازد. کم کم این باورهای منفی به بخشی از وجودمان تبدیل می شوند 

ناتوان  نیستیم، ضعیف هستیم،  ما می پذیریم که خوب  باورها محدود می شود.  آن   به  ما  توانایی های  و 

هستیم، کم استعداد هستیم و صدها باور منفی که چون تاری نامرئی همیشه ما را در اسارت خود نگاه  

می دارند. اما حال که بالغ شده ایم نسبت به رشد خود مسئول هستیم. مابایدبابازکاویباورهایاشتباهیکه

درکودکیپذیرفتهایم،باورهایدرستومثبتراجایگزینآنهانماییم. برای غلبه بر باورهای منفی نسبت به 

توانایی های خود و جایگزین ساختن باوری مثبت و قدرتمند الزم است که شناخت بیشتری نسبت به روش 

تکوین و ساختار یگانۀ نبوغ ذاتی داشته باشیم. در فصل بعد به این مسئله می پردازیم.
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فصلدوم:کالبدشناسینبوغذاتی

)اصلیکتایینبوغذاتی(



خودنبوغشناسی

32

در این فصل می خواهیم با روش تکوین و ساختار یگانۀ نبوغ ذاتی بیشتر آشنا شویم. ما از سه زاویه به این 

موضوع خواهیم پرداخت. رویکردمتافیزیکی،رویکردشهودیورویکردعصبشناختی.

الهیاتنبوغذاتی

ماازکجاآمدهایم؟ این سؤالی آن چنان بنیادی است که بدون توجه به آن هر عملکرد و مقصود بشری 

را  ما  وجود  مقصود  هم  و  ماهیت  هم  منشأ،  هم  سؤال  این  بود.  خواهد  غایت  و  اصالت  فاقد  و  ناقص 

دربرمی گیرد. برای چنین سوال هایی شاید هرگز نتوان پاسخی در حیطۀ زبانومنطق یافت. زبان، بعد از 

»وجود« می آید و در دایرۀ وجود شکل می گیرد، بنابراین شاید ابزار مناسبی برای کنکاش دربارۀ حقیقت 

وجود نباشد. شاید به همین دلیل است که شعرا و عرفا همیشه زبان را ابزاری بسیار محدود برای اظهار 

تجارب وجودی خود دانسته اند. 

در متون دینی آمده که »خداانسانرابهصورتخویشآفرید«. از دو لحاظ خلق انسان توسط خدای قادر 

مطلق ایجاب می کند که هر انسانی موجودیمنحصربهفردودارایتوانواستعدادییگانه باشد. 

اول؛ اگر قرار باشد که هر یک از ما یگانه نباشیم در این صورت به نحوی اصالت خالقیت خدا زیر سؤال 

نووبیسابقه. اگر بعضی از ما کپی بعضی دیگر بود در این  می رود زیرا خالقبودنیعنیآفریدنچیزیکامالً

صورت اصالت صفت خالقیت خدا نقض می شد. درست است که ما انسان ها به مثابه یک »نوع« همه به 

هم شبیه هستیم اما هیچ یک دقیقًا عین یکدیگر نیستیم. این واقعیت حتی در مورد دو قولوهای همسان 

هم صدق می کند. آنها کپی همدیگر نیستند. بنابراین هرموجودیازجماداتتاانسانهریکموجودییگانه
ومنحصربهفرداست.
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دوم؛ اینکه ویژگی بارز خدا خالقیت اوست. پس اگر انسان را به صورت خویش آفریده باشد باید به او این 

ویژگی خالقیت را عطا کرده باشد. همین ویژگِی خالقیت، بزرگ ترین قوه و پتانسیلی است که در وجوِد 

بشری یافت می شود زیرا این همان بارزترین ویژگی خدایی یعنی خالق بودن است. ما این قوه و توانایی را 

در وجود انسان »نبوغذاتی« نامیدیم. 

نبوغذاتیهرانسانینیز،مثلوجودخوداو،بایدیگانهومنحصربهفردباشد. این همان طبق توضیح اول، 


ً
اصلیکتایینبوغذاتی است. پس دروجودهریکازمااستعدادوتوانبالقوهایوجودداردکهفقطومنحصرا

بهمااعطاشدهاست. این نوع نگاه به نبوغ ذاتی، عمق و معنای ویژه ای به آن می بخشد. این توان بالقوه 

در صورت شکوفایی، از قدرت خالقیِت خدایی برخوردار است. مابارقهایازروحالهیهستیمونبوغذاتیدر
واقععطیهایالهیاستکهروحماباشکوفاییآنهرچهبیشترالوهیتخودراآشکارمیسازد.

ارزشمند  را  نبوغ  ما  اگر  خالقیم.  نوابغی  ذاتًا  ما  همه  و  است  نبوغ  بارز  ویژگی  ابتکار  و  خالقیت  ابداع، 

می دانیم به دلیل همین توان آفرینش و ابداع آن است. خالقیتویژگِیخداییاست.

توانایی خالق انسان ها، تصویر خداست. 
مریدالی

چیکسنتِمهی، روانشناس ایتالیایی، در کتابش با عنوان خالقیت می نویسد:

اینکه  حداقل به دو دلیل، خالقیت منبع اول ارزش در زندگی ماست. اول 
اکثر چیزهایی که جالب، مهم و انسانی هستند در نتیجٔه خالقیت به دست 
آمده اند. دوم اینکه 98 درصد الگوی ژنتیکی ما با شامپانزه ها یکسان است، 
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منهای خالقیت. بدون وجود خالقیت، تشخیص میمون از انسان واقعًا دشوار است.

خالقیت نمی بخشد.  توانگری  و  جسارت  همدلی،  سرزندگی،  سرور،  ما  به  خالقیت،  به اندازٔه  هیچ چیز 
باارزشترینداراییاستزیراخالقتمامداراییهایجهاناست.

شهودنبوغذاتی

آیابهطورکلیمیدانیدکهدرچهزمینهایاستعداددارید؟

آیامیدانیدچهعالیقیداریدوازچهفعالیتیلذتمیبرید؟

فرآیند  طی  در  است  ممکن  بااینکه  نداند.  را  سؤاالت  این  پاسخ  مطلقًا  که  برنخورده ام  کسی  به  تاکنون 

اجتماعی شدن استعدادها و عالیق ذاتی مان به مقدار زیادی سرکوب شده باشد اما هر یک از ما هنوز 

سرنخ هایی از آن را تشخیص می دهیم. اکثر انسان ها حداقل تا حدودی می دانند که چه استعداد ویژه ای 

دارند، چه کاری را به راحتی و با لذت و هیجان انجام می دهند. می دانیم که چه کاری برای ما دل دارد و 

چه کارهایی را باید با اکراه و تقال انجام دهیم.

با قلب خود  را  این  ما  داریم.  توانایی های درونی  و  استعداد  ما نشان می دهد که چه  به  ما  شهود درونی 

احساس می کنیم. ما حتی برخی استعدادهای ویژه را در دیگران نیز تشخیص می دهیم. ممکن است که 

شفافیت درونی خود را نسبت به استعداد و عالیق خود از دست  داده باشیم و یا تحت تأثیر ارزش های کاذب 

اجتماعی عالیق مان منحرف شده باشد. در فصل بعد راه های کشف و بازیابی نبوغ ذاتی خود را بررسی 

خواهیم کرد.
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چگونههرکسیرابهرکاریساختند؟

اندامشگفتانگیز

مغز اندام عجیبی است که به نظر می رسد به سمت عقب رشد 

می کند. کبد، کلیه ها، دست ها و پاها در ابتدا کوچک هستند 

و به تدریج بزرگ می شوند تا به اندازه مناسب بزرگسالی برسند؛ 

اما در مورد مغز عکس این رخ می دهد. مغز ابتدا با سرعت 

و  کوچک  بزرگسالی  زمان  تا  سپس  و  می شود  بزرگ  زیادی 

کوچک تر می شود و بااین حال شما باهوش تر و باهوش تر می شوید.

علت این وارونگی را می توان در چیزی یافت که سیناپس )synapse( می نامند. سیناپس وسیله ارتباطی 

دو سلول مغزی است که سلول ها )سلول های مغزی را نرون Neuron نیز می نامند( را قادر می سازد تا 

باهم ارتباط داشته باشند. رفتارهای ما بر اساس ایجاد رابطه مناسب 

میان نرون های مغز می باشند. بهطورسادهمیتوانیمبگوییمکهساختار

شبکهسیناپسیمیاننرونهاخالقاستعدادهایماست. تشکیل ارتباطات 

سیناپسی بسیار جالب توجه است.

چهل و دو روز پس از لقاح، مغز شما رشدی چهار ماهه را شروع می کند. در روز چهل و دوم، اولین نرون 

به وجود می آید و 120 روز بعد، یک صد میلیارد )100/000/000/000( نرون خواهید داشت! این یعنی 

اینکه در هر ثانیه 9500 نرون جدید به وجود آمده اند؛ اما زمانی که این حرکت انفجاری تمام شود، قسمت 

اعظم داستان نرون ها نیز خاتمه یافته است. به هنگام تولد یک صد میلیارد سلول دارید و تا اواخر میانسالی 

نیز اکثر آن ها حفظ می شوند.
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اتصاالتنبوغساز

داستان  یعنی  حقیقی  داستان  مغزتان،  در  دیگری  جای 

نرون ها  تولد،  از  قبل  روز  سیناپس ها شروع می شود. 60 

یک  نرون  هر  کنند.  برقرار  ارتباط  باهم  تا  می کنند  سعی 

می کند  سعی  و  می کند  خارج  خود  از  کسون  آ بنام  زائده 

توسط آن با سایر نرون ها ارتباط برقرار کند. هنگامی که 

اتصال موفقیت آمیزی برقرار شد یک سیناپس ساخته می شود. در طول سه سال اول زندگی شما، این 

این  از  این اتصاالت بسیار موفق عمل می کنند. در حقیقت، در سه سالگی هر یک  نرون ها در ساخت 

یک صد میلیارد نرون، پانزده هزار ارتباط سیناپسی با دیگر نرون ها تشکیل داده اند؛ یعنی هر نرون با پانزده 

هزار نرون مرتبط شده است. بدین ترتیب، شبکه تارهای وسیع، ظریف و بی نظیر شما بافته شده است.

سپس، اتفاق عجیبی می افتد و به دالیلی، طبیعت شما را وادار می کند تا بسیاری از تارهای به دقت تنیده 

شده را فراموش کنید. تارهایی که نادیده گرفته شده اند تعمیر نمی شوند و شروع به نابودی می کنند. شما 

آن چنان به بخشی از شبکه عصبی خود بی عالقه می شوید که بین سنین سه تا پانزده سالگی میلیاردها 

ارتباط سیناپسی را از دست می دهید. در سن شانزده سالگی نصف شبکه عصبی شما از بین رفته است 

و نمی توانید آن را دوباره بسازید.

این حقایق عجیب به نظر می رسند. چرا طبیعت چنین کاری می کند؟ چرا طبیعت این قدر انرژی صرف 

می کند تا شبکه ای بسازد که عمده آن را بعدًا بی مصرف رها کرده و نابود کند؟ جواب این سؤال آن گونه که 

جانبروئر )John Bruer( در کتابش بنام افسانهسهسالاول بیان کرده چنین است:

بیشتر  سیناپس های  که  است  این  اصلی  نکته  بیشتراست«.  »کمتر، است،  مغز  از  صحبت  که  زمانی   
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دلیل هوش و استعداد بیشتر نیست. در عوض، هوش و کارایی شما بستگی به 
سرمایه گذاری شما بر روی قوی ترین ارتباطات سیناپسی شما دارد. طبیعت شما 
باقیمانده را بکار  بتوانید  تا  تا میلیاردها اتصال را خاموش کنید  را مجبور می کند 

گیرید. 

در ابتدا طبیعت به شما ارتباطاتی بیش از آنچه نیاز دارید می دهد، چون در خالل سال های اول زندگی، 

تنها کاری است که می کنید و هنوز نمی توانید دنیای  اما جذب  باید جذب کنید؛  را  موضوعات بسیاری 

از  اقیانوسی  در  فراوان  ارتباطات  به  توجه  با  نیستید؟ چون  به درک  قادر  کنید. چرا  را درک  اطراف خود 

عالمات و اطالعات از منابع مختلف قرار گرفته اید. برای آنکه درکی از این جهان داشته باشید، باید برخی 

از اطالعات را خاموش کنید. طبیعت در دهه بعدی عمرتان در این زمینه به شما کمک می کند. ژنتیک 

و تجربیات اوایل کودکی به شما در یافتن ارتباطات بهتر و قابل استفاده تر کمک می کند. این ارتباطات 

ممکن است مربوط به رقابت، تفکر راهبردی، کنجکاوی، تصور فضایی، روابط و ... باشند. آن قدر از این 

ارتباطات استفاده می کنید تا آن ها قوی تر و منظم تر شوند. 

قویتر اینخطوطسیگنالها در هستند.  شما  پرسرعت  خطوط مثل  ارتباطات  این  اینترنت،  با  مقایسه  در 

هستند.اینخطوطخاص،نوعوساختارنبوغذاتیشمارامشخصمیکنند. در سطح میکروسکوپی، شبکه 

ذهنی شما از خطوط فوق سریع گرفته تا سایر اتصاالت کندتر و بعضی اتصاالت قطع شده و غیرفعال را 

در بر می گیرد و به همین دلیل است که بعضی رفتارها و واکنش ها برای شما خوب و مناسب هستند، 

درحالی که سایر رفتارها، هرچقدر آن ها را تمرین کنید، همیشه حالت اجباری و تصنعی برای شما دارند 

و باید هم این گونه باشد. اگر طبیعت شبکه شما را به چند ارتباط اندک و قوی کاهش نمی داد، هرگز 

بزرگسال نمی شدید و برای همیشه در حالت کودکی و بمباران اطالعاتی می ماندید. در این صورت حافظه 

شما بی نهایت می شد و به خاطر غرق شدن در جزئیات و ناتوانی در فراموش کردن شکل ابرها، مزه غذاها، 
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چهره ها و میلیاردها اطالعات دیگر نمی توانستید ایده های کلی به دست آورید و در نتیجه نمی توانستید 

با دیگران نبودید و نمی توانستید  ارتباط  فکر کنید. همچنین احساسی نیز نمی داشتید، قادر به برقراری 

تصمیم بگیرید. فاقد شخصیت، ارجحیت، قضاوت، هیجان و شور بودید. فاقداستعدادبودید.

برای نجات شما از چنین سرنوشتی، طبیعت بعضی از اتصاالت را تقویت کرده و میلیاردها اتصال دیگر را 

از بین می برد؛ و بهاینصورت،انسانیخواهیدبودبااستعدادهایمتمایزکهدراینجهانبهشیوهایبینظیر
وپایاعملخواهیدکرد.

استعدادهای ما چنان برای ما طبیعی هستند که به نظر می رسد درکی که از جهان داریم با دیگران مشترک 

است؛ اما حقیقت این است که درک ما از جهان کاماًل شخصی است. درک ما همان الگوهای تکرارشونده 

تفاوت  یا رفتاری هستند که معلول شبکه عصبی منحصربه فرد ما هست. جالب ترین  فکری، احساسی 

میان افراد ناشی از جنس، نژاد یا سن نیست، بلکه منتج از اتصاالت شبکه ذهنی افراد است. بهاینترتیب،
نبوغذاتیشمانیزناشیازقویتریناتصاالتشماستکهدرنوعخودمنحصربهفرداست.

علتپایداریاستعدادها

همان طور که گفتیماستعدادهایشماناشیازخطوطقدرتمندوپرسرعتاتصاالتشبکهعصبیشماست.

ایناتصاالتیکباروبرایهمیشهساختهشدهاند. شما در هر روز صدها تصمیم کوچک و بزرگ می گیرید. 

شما قادر نیستید روی هر تصمیم کوچکی فکر کنید بنابراین غریزی عمل می کنید. در این حالت مغز شما 

کاری را می کند که طبیعت در این مواقع انجام می دهد: راهیراپیداوطیمیکندکهدارایکمترینمقاومت

را  از خطوط پرسرعت خود  پدیدار می شود و شما بالفاصله یکی  باشد،یعنیاستعدادهایشما. گزینه ای 

فعال می کنید و بوم! تصمیم گرفته می شود. گزینه دیگر، خط پرسرعت دیگر و تصمیم دیگر.

مجموع این تصمیمات کوچک که هر روز ممکن است مثاًل به هزار تصمیم برسد، عملکرد شما در آن روز 
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گاهانه گرفته شود؟  است. یعنی 240000 تصمیم در یک سال کاری. آیا ممکن است این تعداد تصمیم آ

بههمیندلیلاستکهفقطبادادنآموزشمهارتیبهافرادنمیتوانعملکرداوراباالبرد. با یادگیری ممکن 

است بتوانید چند اتصال جدید بسازید اما نمی توانید کل شبکه ذهنی خود را دوباره از نو بسازید. مهارت 

جدیدی که یاد گرفته اید شاید در چند تصمیم کوچک تأثیر بگذارد و بر چند اتصال ضعیف شما اثر بگذارد، 

اما فقط بر تعداد انگشت شماری. تصمیمات آن قدر فراوان و آن قدر فوری هستند که مهارت شما نمی تواند 

خطوط پرسرعت را کاماًل مسدود کند و تغییری مهم و پایدار در رفتار شما به وجود آورد. مهارتهاتعیین
میکنندکهآیامیتوانیدکاریراانجامدهیدیانه،درحالیکهاستعدادهاچیزیمهمترارائهمیکنند:باچهکیفیتی

را  از ادعاهای اصلی مربیان موفقیت و خودیاری  این حقیقت یکی  وچندبارمیتوانیدآنراانجامدهید.

نقض می کند. آنها مدعی اند که »شما اگر واقعا بخواهید قادر به انجام هر کاری هستید و با سعی و تالش 

در هر کار و فعالیتی می توانید موفق شوید و به اوج برسید.« امااینحقیقتندارد. ما ممکن است به بهای 

تالش و تقالی بسیار در هر فعالیتی مقداری پیشرفت کنیم اما بعید است در آن به اوج برسیم. در مقابل 

در زمینۀ نبوغ ذاتی مان به شکل برق آسایی قله های ترقی را خواهیم پیمود. 

ما در این فصل با اصلیکتایینبوغذاتی آشنا شدیم. اینکه هریکازماساختارمنحصربهفردیازاستعداد

و  خود، کشف  ذاتی  نبوغ  پذیرفتن  از  بعد  مرحلٔه  راتشکیلمیدهد.  ما داریمکهجوهرۀفردیت تواناییها و

شناسایی آن است. نبوغ ذاتِی شما، مثل اثرانگشتتان، منحصربه فرد است. دیپاکچوپرا، نویسنده و پزشک 

هندی، در کتاب هفتقانونمعنویموفقیت در توضیح نبوغ ذاتی می نویسد:

صاحب استعدادی بی همتا هستید و به شیوه ای بی همتا آن را بیان و عیان می کنید. 
کاری هست که بهتر از هر کس دیگر در این جهان می توانید آن را به انجام برسانید.
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به هر یک از ما توانایی ها و استعدادهای منحصر به فردی اعطا گردیده است. توان بالقوه ما همیشه در 

به  واقع  باشند. در  انواع گوناگونی داشته  توانایی ها می توانند  و  قرار دارد. استعدادها  انتظار آشکار شدن 

تعداد انسان ها و بیش از آن می تواند استعداد وجود داشته باشد چون معمواًل در بیش از یک زمینه توانایی 

و استعداد خالقه داریم. اینشتین در زمینه تصور فضایی و پرسیدن سؤاالت جدید درباره طبیعت استعداد 

باالیی داشت. ادیسون به ابداع ابزارهای کاماًل جدید عالقمند بود. نبوغ چاپلین و والتدیزنی در زمینه 

سرگرم کردن مردم بود؛ اما چطور بدانیم که استعدادها و نبوغ ذاتی مان چیست؟
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فصلسوم:خودنبوغشناسی

)اصلشناختِینبوغذاتی(
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با پی بردن به اینکه هر یک از ما در وجود خود نبوغی ذاتی داریم، در این فصل به کشف و شناخت نبوغ 

ذاتی یگانۀ خود می پردازیم. بر اساساصِلشناختینبوغذاتی، هر کسی باید خود بتواند نبوغ ذاتی خود را 

کشف کرده و بشناسد. منابع بیرونی ممکن است به ما کمک کنند و برایمان الهام بخش باشند اما در نهایت 

این خودمان هستیم که باید بتوانیم نسبت به نبوغ ذاتی خود به شفافیت و اطمینان برسیم. معیارهای 

بیرونی و باورهای منفی که در طول سال ها  دربارۀ توانایی های خود شکل داده ایم، ممکن است دیدمان را 

تیره وتار ساخته باشد اما با تأمل، درون نگری و بازیابی خود واقعی مان، قادر خواهیم بود با استفاده از برخی 

توصیه ها به کشف نبوغ ذاتی خود دست یابیم. 

آرزووعالقه

در  که  زمانی  به ویژه  است،  استعداد  یک  وجود  افشاگر  و عالیق  آرزوها 

اوایل زندگی درک شوند. پیکاسو در سن سیزده سالگی در مدرسه نقاشی 

یک  دریافت  با  سالگی  پنج  در  اینشتین  بود.  کرده  ثبت نام  بزرگساالن 

تفکر  غرق  خاص  جهتی  در  آن  عقربه  شدن  ثابت  مشاهده  و  قطب نما 

شده، حدس زده بود که باید نیرویی خارجی وجود داشته باشد که بر عقربه 

موثر است. موتزارت اولین سمفونی خود را در سن سیزده سالگی نوشت.

خاطر  به  شاید  می کنند.  صدق  ما  همه  زندگی  در  اما  هستند  چشمگیر  بسیار  نمونه های  اینها  اینکه  با 

درحالی که  باشید.  دفع شده  دیگران  توسط  و  واردشده  فعالیت هایی  در  کودکی  تجربیات  یا  و  ژن هایتان 

برادرتان در حیاط دنبال دوستانش می کرده است، شما نشسته اید تا سر آبپاش را تعمیر کنید و برای اینکه 

بفهمید چگونه کار می کند، آن را از هم بازکرده اید. مغز تحلیلگر و فنی شما از ابتدا حضورش را نشان داده 
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است. شاید وقتی با چند کودک دور هم می نشستید صحبت های شما همه را جذب خود می کرد. مغز شما 

استعداد کالمی خود را آشکار کرده بود. شاید به طور خودجوش با تکه چوبی شکل هایی روی زمین ترسیم 

می کردید، مغز شما استعداد تجسمی اش را نشان داده است.

اینتجربیاتویژهبهدلیلاتصاالتسیناپسیخاصدرمغزشماست. اتصاالت ضعیف تر محرک ضعیف تری 

هستند و ممکن است هنگامی که مادرتان، هر چند با نیت خیر، شما را مجبور به کاری می کرد، احساس 

عصبی پیداکرده و به گریه می افتادید. در عوض، دربرابرقویتریناتصاالتنمیتوانیدمقاومتکنید.آنها
تأثیریآهنرباییدارندوشماراباقدرتبهسویخودمیکشند.شمااینکششرااحساسمیکنیدوبنابراین

آرزویآنهاراداریدونسبتبهآنهاعالقهوشوروشوقنشانمیدهید.

واضح است که فشارهای اجتماعی و مالی گاهی این آرزوها را به عقب می رانند و مانع شما در اجرای آنها 

می شوند.

حکایتنبوغ:موهبتطالق!

 پنلوپهفیتزجرالد)2000-1916(؛ رمان نویس مشهور و برنده جایزهبوکر، به خاطر تأمین 

مالی خانواده به تنهایی و بدون کمک همسر الکلی اش، قادر نبود که تا سن پنجاه 

زمان  همچون  نشدنی  مهار  نیاز  این  گرفت،  طالق  که  هنگامی  بنویسد.  سالگی 

نوجوانی بیدار شد. در خالل بیست سال بعدی زندگی اش، وی دوازده رمان چاپ 

کرد و قبل از مرگش در سن هشتاد سالگی، بنا به گفته یکی از همکارانش عموم 

داستان نویسان وی را به عنوان بهترین رمان نویس بریتانیا می دانستند.
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حکایتنبوغ:مادربزرگنقاش

گذاشتن  عقیم  رکورددار  احتمااًل   ،)1860-1961( موزز روبرتسون آناماری

ایالت  شمالی  بخش  در  مزرعه ای  در  وی  است.  نیرومند  استعداد  یک 

و  کرد  طراحی  و  کشیدن  به  شروع  کودکی  در  و  آمد  دنیا  به  نیویورک 

کشیدن  تصویر  به  در  چنان 

و  توت  شیره  که  بود  مشتاق  اطرافش  محیط  سایه روشن های 

دهد.  رنگ  نقاشی هایش  به  تا  می کرد  مخلوط  باهم  را  انگور 

زندگی  نیازهای  خاطر  به  بزودی  پراحساسش  طرح های  اما 

کشاورزی اش به کناری گذاشته شد و به مدت 60 سال نقاشی 

نکرد. عاقبت در سن هفتاد و هشت سالگی از کشاورزی بازنشسته شد و اجازه داد که استعدادش آزاد شود 

و مانند پنلوپهفیتزجرالد به خاطر انرژی فروخورده اش به سرعت اوج گرفت. در زمان مرگش در بیست و سه 

سال بعد، وی هزاران مزرعه ای که از زمان کودکی به یادداشت، به تصویر کشیده بود و در پانزده نمایشگاه 

انفرادی به نمایش گذاشته و در تمام جهان بنام نقاش مادربزرگ موزز شناخته شد.

آرزوهای شما ممکن است همچون آرزوهای مادربزرگ موزز سمج و تغییرناپذیر نباشند، اما همواره در شما 

کشش ایجاد می کنند. آنها باید این گونه باشند.آرزوهایشمااینواقعیتفیزیکیرانمایانمیکنندکهبعضی

بازدارنده  ندارد عوامل خارجی چقدر  اهمیتی  بنابراین  ازدیگراتصاالتقویترهستند.  اتصاالتمغزیشما

باشند، این اتصاالت قوی همواره شما را فرامی خوانند و می خواهند شناخته شوند. اگر می خواهید که نبوغ 

ذاتی خود را پیدا کنید باید به آنها توجه کنید.

یا کسب شهرت  تبلیغات رسانه ای  البته، گاهی ممکن است فقط به خاطر ارزش های اجتماعی و ُمد و 

تحت تأثیر »آرزوهای غلط« مثل »دکتر، مهندس و هنرپیشه یا خوانندۀ مشهور شدن« قرار گیرید. اینها 
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آرزوهای کاذبی هستند و شما با مراجعه به عمق وجود خود و اگر با خود صادق باشید، می توانید اصیل یا 

کاذب بودن آنها را متوجه شوید. غیر از این سیگنال های کاذب، سایر آرزوهای انسان حکایتگر از نبوغ و 

استعداد بوده و ارزش شناسایی و پیگیری را دارند.
تمریننبوغ:

در کودکی و نوجوانی چه آرزوهایی بزرگی در سر داشتید؟ 
به چه زمینه  یا زمینه هایی عالقه دارید؟

انجام چه کار و فعالیتی به شما شور و هیجان می بخشد؟
در مورد این سواالت با آرامش و فراغت بیندیشید و افکارتان را بنویسید. نوشتن بهترین روش فکر کردن 
است. هرچه بیشتر بنویسید عمیق تر خواهید اندیشید. نبوغ ذاتی ما معموال بیشتر از یک وجه دارد. ممکن 
است چند استعداد خاص و به ظاهر نامرتبط داشته باشیم. نبوغ ذاتی شما ساختار یگانۀ این استعدادها 

است. هدف ما کشف این ساختار یگانۀ نبوغ ذاتی مان است.

یادگیریسریع

و  آرزو  طریق  از  را  خود  استعداد  یک  اوقات  گاهی  شماست.  استعداد  از  دیگری  نشانه  سریع  یادگیری 

اشتیاق نشان نمی دهد. به دالیل فراوانی، بااینکه استعداد در شما وجود دارد، اما صدای آن را که شما را 

فرامی خواند نمی شنوید. در عوض، در زمانی دیرتر چیزی در استعداد جرقه می زند و این سرعت یادگیری 

مهارتی است که نشانه وجود و قدرت استعداد در شماست. 

حکایتنبوغ:کارمندافسرده

برخالف پیکاسو، هنریماتیس )1954-1869( که معاصر وی بود، آرزو و عالقه ای 

به نقاشی نداشت. در حقیقت، زمانی که به بیست و یک سالگی رسید حتی یک بار 

هم قلم و رنگ در دست نگرفته بود. وی یک کارمند دفتر حقوقی و اکثر اوقات 
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را می گذراند،  دیگر  آنفلوآنزای  نقاهت یک  دوران  بعدازظهر هنگامی که  روز  بود. یک  افسرده  و  مریض 

مادرش برای آنکه روحیه او را بهتر کند، یک جعبه رنگ و قلم در اختیارش قرار داد. تقریبًا بالفاصله جهت 

و خط سیر زندگی او تغییر کرد. وی احساس کرد که موجی از انرژی از زندانی تاریک رها گشته و برای 

اولین بار این نور را دید. وی مشتاقانه یک کتابچه راهنمای »چگونهنقاشیکنیم؟« را خواند و روزهایش 

را با نقاشی و رنگ آموزی ُپر کرد. چهار سال بعد، بدون داشتن سابقه تحصیلی در بهترین مدرسه نقاشی 

پاریس پذیرفته شد و تحت نظر استاد گوستاوموری به تحصیل و پرورش نبوغش پرداخت و یکی از نقاشان 

ماندگار تاریخ هنر شد.

حکایتنبوغ:شنیدنندایزندگی

فردریکالواولمستد )1903-1822( نیاز به موقعیتی مشابه 

برای روشن شدن استعدادش داشت، اما زمانی که همچون 

ماتیس، استعدادش آزاد شد، مراحل کمال در حوزه خود را با 

سرعتی بی نظیر طی کرد. اولمستد به مدت سی سال مردی 

بی قرار و معمولی بود که در هنگام دیدار از انگلستان در سال 1850، ندای زندگی خود را کشف کرد )آنچه 

که امروزه معماری محوطه سازی نامیده می شود(. جرقه ای که زده شد به گفته خودش این بود »پرچینها،

پرچینهایانگلیسی،پرچینهایزالزالک،همگیدرحالشکوفهدادنوانوارخورشیدازمیانفضایآبی.« چند 

سال بعد، پس از مراجعت به آمریکا و پیرایش ایده هایش، وی برنده بزرگ ترین مسابقه محوطه سازی شد 

که تا آن زمان برگزار شده بود: یعنی پارک مرکزی نیویورک. این مأموریت وی بود.

شما هم ممکن است چنین تجربه ای داشته باشید. زمانی که شروع به یادگیری مهارتی مثاًل در کسوت 

یک کار جدید، چالشی جدید و یا محیطی جدید می کنید، انگار بالفاصله مغزتان روشن شده است، گویی 
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با چنان  باز شده اند  تعداد زیادی کلید به یک باره زده  شده اند. این مهارت به روی اتصاالتی که به تازگی 

سرعتی به حرکت درمی آیند که بزودی مراحل آن ناپدید می شوند. حرکات شما، مانند حرکات منقطع و 

پرشی تازه کاران نیست و در عوض مشابه حرکات زیبای هنرمندان است. به زودی تمامی همکالسان خود 

را پشت سر می گذارید. از پیش مطالب را می خوانید و مسائلی را آزمایش می کنید که هنوز برنامه آموزشی 

آنها را مطرح نکرده است. حتی مربی نیز از شما دل خوشی ندارد چون با سؤال ها و نظرات جدید وی را 

به چالش می کشید. اما اهمیتی به این مسائل نمی دهید چون مهارت جدید چنان به طور طبیعی در وجود 

شما نفوذ کرده است که مشتاق هستید هر چه زودتر آن را عملی کنید.

البته همه این لحظات استثنایی را که در مسیر زندگی شان را به یک باره عوض کرده است تجربه نکرده اند، 

اما چه این مهارت در امر فروش باشد، چه در معرفی کاال، چه طراحی و معماری، نوشتن یک گزارش، 

سرگرم کردن کودکان، چه آموزش کارکنان جدید، چه ویرایش یک متن، میزبانی از مهمانان یک هتل و 

... اگر آن را به سرعت یاد بگیرید، باید به آن عمیق تر بنگرید. به این ترتیب قادر خواهید بود تا استعدادهایی 

که این یادگیری سریع را میسر کرده اند، شناسایی کنید.

تمریننبوغ:
لیستی از فعالیت ها و کارهایی را که آنها را به سرعت یاد می گیرید و به راحتی انجام می دهید بنویسید. آیا 
این کارها با شور و هیجان هم همراه است؟ آیا به رویاها و آرزوهای کودکی شما مرتبط است؟ این تمرین 

می تواند سرنخ هایی را برای کشف نبوغ ذاتی تان به شما ارائه دهد.
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لذتوشادی

به دنبال شادمانی خود بروید.
ژوزفکمبل

قوی ترین سیناپس های شما طوری طراحی شده اند که اگر آنها را بکار ببرید، احساس خوبی به شما دست 

می دهد. منشاءحقیقیشادیناشیازپیگیریعالیقونبوغذاتیدراصلروحماستکههموارهشیفتۀتحققو

شکوفایِیواالترینابعادوجودیماست. این لذت و شادی در جسم ما با تحریک اتصاالت پرسرعت شبکه 

عصبی و ترشح برخی هورمون ها به تجربه درمی آید. 

ازانجامچهکاریافعالیتیلذتمیبرید؟

چهکاریشمارابههیجانمیآورد؟

نظر  به  استعداد  برای کشف  راه  بهترین  و  آسان ترین  این  باشد.  جا  نبوغتان همان   ممکن است سرنخ 

برسد، اما به همین سادگی هم نیست. به دالیل زیادی )که اکثر آنها مربوط به تاریخچه روانی ماست( 

طبیعت توطئه کرده است تا تعداد اندکی از محرک های ضداجتماعی ما را تشویق نیز نماید. برای مثال، 

آیا تاکنون تجربه این را داشته اید که وقتی شخصی زمین می خورد، احساس خوشحالی کنید؟ آیا تاکنون 

بار مسئولیت شانه خالی کنید و شخص  از زیر  یا  تحریک شده اید که شخصی را در جمع تحقیر کنید و 

این  بودن  شرم آور  به  توجه  بدون  مردم  از  بسیاری  کنید؟  سرزنش  خودتان،  خطای  خاطر  به  را  دیگری 

اعمال، آنها را انجام می دهند. در هر یک از این رفتارها، بنای احساس خوب، بر پایه احساس بد یا ناراحتی 

شخص دیگری است. این رفتارها ثمربخش نیستند و باید از آنها دوری شود. این نمونه ها نه تنها نشان 
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وجود استعداد نیست بلکه بیشتر نیاز به تجدیدنظر در ارزش های اخالقی را بازتاب می دهد. بنابراین اگر 

آنتن خود را به سوی شناسایی فعالیت های مثبتی که لذت و شادی را برایتان فراهم می آورند، تنظیم کنید، 

بیشتر منفعت خواهید برد. همه ما دارای بافتی چنان بی نظیر هستیم که رضایتمندی و شادی های کمی 

متفاوت از دیگران را تجربه می کنیم پس به موقعیت هایی که رضایت برای شما به ارمغان آورده است با 

دقت توجه کنید.

نبوغ ذاتی شما به صورت فعالیتی متجلی می شود که شما از انجام آن لذت می برید و همچنین آن کار 

را به راحتی و بدون تقال انجام می دهید. در طول انجام آن احساس شور و هیجان دارید. اشتیاق وافری 

و منحصربه فرد  این احساسات خوب همان شبکٔه عصبی خاص  دارید. علت همٔه  آن  انجام  به  نسبت 

شماست. طبیعت،فقطدرجهتتالشدرجهتشکوفایینبوغذاتیخودتان،بهشماپاداشمیدهد!

 
تمریننبوغ:

برخی نشانه های فعالیتی که نبوغ ذاتی شما را آشکار می کند:

این فعالیت برای شما لذت بخش و شادی آور است                                    •
فعالیت شما راحت، بدون زحمت و لذت بخش است  •

فعالیت به معنای واقعی کلمه برای شما معنادار است  •
وقتی به آن فعالیت می پردازید، گذر زمان را حس نمی کنید  •

فعالیت باعث می شود که احساس خوبی در مورد خودتان پیدا کنید  •
کار دیگری وجود ندارد که بخواهید آن را انجام دهید  •

از آن فعالیت به خاطر خودش لذت می برید نه به عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدفی دیگر  •

آیا می توان  به حساب می آید؟  نبوغ شما اصاًل کار  آیا موضوع  نداریم که  این  به  ما کاری  این مرحله  در 
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از طریق آن کسب درآمد و امرارمعاش کرد؟ و ... فقط و فقط هر کاری را که برخی از نشانه های باال را 

داراست، فهرست کنید. این کارها نمایندٔه نبوغ ذاتی شماست. 

اینشتین از مشاهده و درک طبیعت لذت می برد پس به مشاهده و بررسی طبیعت ادامه داد تا اینکه توانست 

به اکتشافاتی انقالبی در شناخت قوانین طبیعت دست یابد. نفس انجام این کار برای او لذت بخش بود.

لذت موجود در نگاه کردن و درک طبیعت، یکی از زیباترین هدیه های خداوند است.

اینشتین

بازی

در واقع این راه نیز تداوم همان لذت و شادی است. کودکان دائما در حال 

بازی هستند؛ اما بزرگساالن بازی را کودکانه می دانند و سعی می کنند به 

برای  بپردازند.  می شود،  شمرده  جدی  جامعه  نظر  از  که  کارهایی  از  یکی 

بزرگساالن بازی و تفریح چیزی جنبی و متمایز از کار است. بازی و تفریحات 

بزرگساالن اکثرًا مشابه هم است و این بیانگر آن است که حتی بازی های آن ها نیز به وسیلٔه ارزش های 

اجتماعی و تبلیغات رسانه ها شکل داده شده است؛ اما بازی کودک کاماًل خودانگیخته است و هیچ هدف 

ثانوی را تعقیب نمی کند. بازی برایش لذت بخش و هدف اصلی است. چنین فعالیتی است که از استعداد 

و نبوغ ذاتی ناشی می شود و عامل مهمی برای آشکار شدن آن است. 

فقط در حال بازی انسان واقعًا خودش است. 
شیللر
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به عنوان یک بزرگسال باید ببینیم که در کودکی بیش از همه به چه بازی هایی عالقه داشتیم و در حال 

حاضر چه بازی و تفریحی بیش از همه برای ما لذت بخش، هیجان انگیز و معنادار است. آیا دوست ندارید 

با انجام تفریح و بازی، درآمد هم کسب کنید؟ آیا دوست ندارید که بازی و تفریحتان کارتان باشد؟ 

خالقیت همان هوش است به همراه سرگرمی.
اینشتین

خودشناسی

خودرابشناس! این جمله بااینکه به عنوان یک شعار و آموزٔه فلسفی و معنوی همواره تکرار شده اما مهارتی 

نیست که در مدرسه یا دانشگاه به ما آموخته شود. یک علت آن، عقب ماندگی شناخت بشری در این زمینه 

است. باوجود چندین میلیون سال از ظهور انسان، در شناخت خویشتن هنوز در گام های اول هستیم و 

شناخت ما از جهان پیرامون به مراتب بیشتر از شناخت ما از جهان درونمان است. کیهان شناسی به مثابه 

با  نیست که  دانشی  فلسفه است. خودشناسی  یا  روانشناسی  از  و متقن تر  به مراتب منسجم تر  یک علم، 

پاسخ دادن به لیستی از سواالت روانشناسی بتوان به آن پاسخ داد بلکه نیازمند مطالعه، تفکر و مراقبه در 

تمام طول زندگی است.  ما باید عالوه بر سعی در شناخت خویشتن به مثابه انساِن نوعی، باید تالش کنیم 

روحیات و استعدادهای منحصربه فرد خود را نیز بشناسیم. این شناخت نیز مستلزم مطالعه، درون نگری 

و تأمل است. باید بدانیم:

 بهچهچیزعالقمندیم؟
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بهچهچیزعشقمیورزیم؟

میخواهیمزندگیخودراوقفچهدستاوردهاییبکنیم؟

 وقتی با خودمان صادق و روراست باشیم این خودکاوی در یافتن نبوغ ذاتی به کمک ما خواهد آمد. نوابغ 

بر  آنان، جهت دهی و تمرکز  قابل توجه و برجسته  توانایی هایشان دارند و ویژگی  از  درک و تصور درستی 

یادگیری و توسعه هرچه بیشتر توانایی هایشان است.

همه افراد توانایی بروز مهارت ها و استعدادهای یگانۀ خود را به شیوۀ خاص خود دارا می باشند.

تمریننبوغ:
 آیا مجموعه ویژگی های خود را برشمرده و تعیین کرده اید؟ 

به چه شیوه هایی بیش ترین احساس رضایت را در ابراز وجود به دست می آورید؟ 
هم اکنون این کار را بکنید. ببینید که چه نوعی از ابراز وجود برای شما لذت بخش، هیجان انگیز و معنادار 

است.

 آن ها که باالترین رضایت و لذت را تجربه می کنند، به جهان وجه تمایز و نبوغ ذاتی خود را ارائه می کنند. 

من نابغه نیستم، فقط در برخی زمینه ها باهوشم و روی همان زمینه ها پافشاری می کنم.   
توماسواتسون،بنیانگذارآی.بی.ام

بنابراین اگر آرزو، اشتیاق، عالقه، یادگیری سریع و لذت و شادی در انجام فعالیتی احساس و مشاهده 

کردید، سعی کنید درنگ کنید و به دنبال نشانه هایی از استعدادهای خود در آنها بگردید. این نشانه ها شما 

را به سوی نبوغ ذاتی تان هدایت خواهد کرد. 
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نبوغ ذاتی  اگر هنوز در شناسایی  بوده است.  نبوغ ذاتی تان  این فصل کمک به شما برای کشف  هدف 

خود تردید دارید این فصل را دوباره بخوانید. سعی کنید یافته های خود را با ذکر تاریخ بنویسید. مراجعه 

و بازخوانی آنها برای شما الهام بخش خواهد بود و تاریخچه ای از فرآیند خودشناسی شما فراهم خواهد 

واقع می شود. خودنبوغ شناسی  بررسی سفرتان در مسیر کشفیات درونی مفید  و  ارزیابی  برای  و  ساخت 

زیرمجموعه ای از خودشناسی است. ما در تمام عمر خود باید در مسیر شناخت و تحقق بیشتر توانایی های 

خود حرکت کنیم. خودشناسی سفری است بی پایان چون ما در ذات خود موجودی بی کران هستیم.

پس از کشف و شناخت استعدادها و نبوغ ذاتی مان باید با موانع فراروی تحقق نبوغ مان نیز آشنا شویم تا 

بتوانیم آنها را پشت سر گذاشته و به شکوفایی برسیم.
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فصلچهارم:موانعنبوغ

)اصلموانعنبوغذاتی(
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براساس اصلموانع، نبوغ ذاتی که یک توان بالقوه است به طور خودبخودی بالفعل نمی شود. علت این 

است که با موانع بسیاری روبروست. شناخت این موانع اولین قدم برای غلبه بر آنهاست. عمدۀ این موانع با 

تاثیر محیط و شرایط بیرونی در درون ما ایجاد شده اند. این موانع برخی تربیتی، بعضی آموزشی و بسیاری 

از آن ها اجتماعی اند و در نهایت به صورت برخی باورها و موانع روان شناختی بروز پیدا می کنند.

مانعمدرسه

از همان  یا سرکوب نبوغ ذاتی کودکان است. کودک  از موثرترین عوامل در توسعه  محیط خانواده یکی 

آغاز با بایدونبایدها، داوری ها و مقایسه های بسیاری مواجه می شود که هر کدام از آنها ممکن است موانع 

بزرگی در مسیر شکوفایی استعداد کودکان ایجاد کند. ایجاد یک محیط امن، آرام بخش و شاد و حمایتگر 

گاهی والدین از اصول تربیتی و روانشناسی کودکان، برای رشد آن ها و شکوفایی توانایی هایشان  در کنار آ

تعیین کننده است. 

در  این مهم ترین مرحله  استعدادهای، کودکان مدرسه است.  یا سرکوب  دیگر در شکوفایی  عامل مهم 

فرآیند اجتماعی شدن انسان است. بااین حال سیستم های آموزشی همچنان کاستی های خود را دارند. 

هنوز بسیاری از مهارت های اساسی که الزمٔه زندگی مدرن است به کودکان آموخته نمی شود. هنوز بنیان 

تحصیالت همچنان بر حافظه متکی است نه بر قؤه درک و تفکر. اینشتین تعبیر جالبی از تحصیالت 

دارد:
تحصیالت همان چیزی است که پس از پایان مدرسه و فراموش کردن آموخته های آن باقی می ماند.

اینشتین
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هستند.  ناتوان  بسیار  کودکان  استعدادهای  شکوفایی  به  یاری  و  شناسایی  در  آموزشی  سیستم های 

کتاب های درسی بسیار خشک و فاقد جذابیت هستند و از طرف دیگر اکثر معلمان فاقد هنر آموزش و 

همچنین عشق و انگیزه الزم برای تدریس می باشند. با چنین وضعیتی عجیب نیست که اکثر کودکان در 

طول تحصیل به مرور شور و شوق و کنجکاوی ذاتی خود را از دست بدهند.

اینکه کنجکاوی از آموزش رسمی جان سالم به در می برد واقعًا یک معجزه است.

اینشتین

حکایتنبوغ:اهلیکردنوآموزش

اینشتین همیشه از شیوه آموزش خشک و اجباری مطالب به کودکان در مدارس ناراحت بود و در تأثیرات 

تعلیمات نامطبوع در وجود کودکان گفته بود: »اگر کسی حیوان درنده ای را صبح تا شام به زور و به ضرب 

شالق وادار به خوردن کند، بدون اینکه این حیوان اشتهای خوردن داشته باشد، به زودی خواهد توانست 

خوی درندگی را از ایشان سلب کند و اگر بخصوص غذاهای مخصوصی هم انتخاب نماید و آنان را وادار 

به بلعیدن آن کند، بهتر به این کار توفیق خواهد یافت«. 

محیط مدرسه معمواًل فاقد شرایط جذاب برای پروبال دادن به تخیالت کودکان است. کودکان هر چیزی 

را با بازی و قصه بهتر یاد می گیرند.

اگر می خواهید فرزندانتان خالق و باهوش باشند، برایشان داستان تخیلی بخوانید. اگر می خواهید آن ها 

بیشتر باهوش باشند، برایشان داستان تخیلی بیشتری بخوانید.
اینشتین
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کودکان به نظر اینشتین به صورت موجوداتی بی گناه و بی پناه در جهانی انباشته از شگفتی ها و پدیده های 

ورزیده  و  توانا  را  خود  طبیعت،  شگرف  قوانین  با  کودکان  کردن  آشنا  برای  او  می کنند.  زندگی  عجیب 

می دانست. عبارات و اصطالح هایی را می پسندید که هم دقیق و روشن و هم در خور فهم کودکان باشد. 

به عقیده او علت بی خبر ماندن بسیاری از مردمان باهوش و بااستعداد از این جهان شگرف آن است که 

علم را به شیوه های آموزشی خشک و پوسیده به دانش آموزان درس می دهند.

مثال آوردن، یکی از راه های آموزش نیست، بلکه تنها راه آموزش است.

اینشتین

هنوز آموزش در مدارس مبتنی بر حافظه است. در پاسخ دادن به سؤاالت امتحانی حافظه نقش اصلی را 

ایفا می کند. 

حکایتنبوغ:کاربردکاغذومغز

اینشتین از کودکی از حفظ کردن درس ها و انجام دادن تکلیف های دبستانی متنفر بود و بیش تر به مطالعٔه 

آزاد عالقه داشت. در آمریکا هنگامی که در پرسشنامٔه سنجش هوش و استعداد منسوب به ادیسون، 

به این سؤال برخورد که »سرعت صوت چقدر است؟«. فریاد زد: »چه می دانم؟ این چیزها را به آسانی 

می توان در هر کتاب درسی پیدا کرد. چه لزومی دارد آن ها را به حافظه تحمیل کنم! کاغذ را گذاشته اند 

برای یادداشت چیزهایی که فراموش می کنیم، مغز برای فکر کردن است.«
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اینشتین با کودکان دوستی نزدیکی داشت. او در رابطه با کودکان خود را در سطح آن ها قرار می داد. به 

عقیده او روح یک طفل دست نخورده و دوست داشتنی است؛ شاداب و انعطاف پذیر و صادق و پرشور است، 

زیرا هنوز زیر فشار قراردادها در نیامده و خدشه دار و دگرگون نشده است؛ و از همین روست که کودک 

بی آنکه از نادانی خود شرمنده باشد، آشکار و بی پروا پرسش هایی را مانند سیل بر زبان جاری می کند. 
تهی معنا از آموزش فلسفه کل که شده باعث کنکور گرفتن قرار اول اولویت در ما آموزشی سیستم در

از  از پول خانواده ها و هزاران ساعت  تومان  شود. ساالنه میلیاردها 

عمر دانش آموزان و معلمان صرف آموزشگاه ها و کالس های آمادگی 

کنکور می شود. از همان کالس اول ابتدایی، کنکور به عنوان هدف 

شکوفایی  و  در کشف  توانایی  هرگونه  فاقد  این سیستم  که  است  طبیعی  می شود.  گرفته  نظر  در  نهایی 

نبوغ ذاتی افراد خواهد بود. نتیجه این همه هزینه مادی و انسانی این شده که امروز پنج شش میلیون 

فارغ التحصیل بیکار داریم که بیشتر آن ها دارای مدارک لیسانس تا دکترا هستند. یعنی سیستم آموزشی 

میلیون ها سربار به جامعه تحویل داده است. این است حاصل آموزش کنکور محور.

کردن  فراموش  و  مدرسه  پایان  از  »پس  که  چیزی  به عنوان  تحصیالت  به  اینشتین  که  تعبیری  با  اگر 

چیز  چه  کنکور  بر  مبتنی  تحصیالت  این  از  دانش آموزان  کنیم،  نگاه  می ماند«  باقی  آن  آموخته های 

ارزشمندی به دست می آورند: پاسخ یک هیچبزرگ است.

تمریننبوغ:
به دوران تحصیل خود در مدرسه بیندیشید: 

چه خاطرات منفی از این دوران دارید؟ 
معلمان چه قضاوتی در مورد توانایی های شما داشتند؟
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چقدر معیار نمرات کارنامه را برای ارزیابی استعدادهای خود پذیرفته اید؟
مدرسه چه تاثیرات محدودکننده و بازدارنده در شکوفایی استعدادهای شما داشته است؟

اگر تحصیالت خود را از نو شروع می کردید دوست داشتید چه رشته یا رشته هایی را دنبال کنید؟

مانعهمرنگی

انسان ها یک وجه مشترک دارند: همه متفاوت هستند.

رابرتِزند

همرنگی با جماعت ممکن است برای خود واقعی ما بسیار گران تمام شود. شوپنهاور گفته »ما حدود نیمی 

از شخصیت خود را در راه تالش برای شباهت به دیگران از دست می دهیم«. اینادواردیانگ شاعر قرن 

هجدهم بود که گفت:

درحالی که اصل به دنیا می آییم چه می شود که رونوشت از دنیا می رویم؟

مدرن  اجتماعی  زندگی  در  فردیت  از  غفلت  از  ناشی  را  مسئله  این  علت  رمزروح  کتاب  در  جیمزهیلمن 

می داند. او می نویسد:

اول ازهمه باید این نکته را روشن کنیم که در الگوی زندگی مدرن، طبیعت انسان و تأثیر متقابل ژنتیک و 
محیط، یک نکته اساسی حذف شده و آن فردیت انسان ها است، یعنی همان چیزی که شما را می سازد و 
متفاوت از دیگران می کند. پذیرفتن این مسئله که ما از برخورد مبهمی میان ژنتیک و نیروهای اجتماعی 

به وجود آمده ایم مثل این است که شأن خود را در حد یک محصول آن عوامل پائین بیاوریم.                                                                                   
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از نظر یونگ هدف زندگی دستیابی به فردیت است. یعنی به فعل درآوردن توانایی های بالقوه. اما همرنگی 

با جماعت یکی از موانع بسیار بزرگ در راه دستیابی به این هدف است. از این روست که آدمی که در پی 

شکوفای نبوغ درونی است باید بهای طرد شدن و انزوا را بپردازد.

حکایتنبوغ:گروهیکنفره

فقط  برلن  »در  بود:  گفته  زمانی  اینشتین  همکاران  از  یکی 

از  بود  عبارت  اول  نوع  است.  داشته  وجود  فیزیکدان  نوع  دو 

اینشتین و نوع دوم همه ی آنهای دیگر«. این توصیف را در مورد وضعیت اینشتین در همٔه زمینه ها نیز 

می توان به کار برد. او آن چنان به فردیت ویژٔه خود عینیت بخشیده بود که داخل هیچ گروه و دسته ای 

نمی گنجید و همان طور که یکی دیگر از همکارانش گفته »وی به تنهایی گروه خاصی را تشکیل می داد«.

ارزش های سنت و اجتماع از همان سنین مدرسه، کودک را تحت تأثیر قرار می دهد. تأثیری که در اکثر 

اجتماع  مقبول  انسان  از  رونوشت  و  کپی  یک  شکل  به  را  ما  شده،  ما  واقعی  خود  دفن  به  منجر  مواقع 

درمی آورد.

از اطوکشیدن شخصیتتان و صاف کردن چروک های آن خودداری کنید. زیرا این کار ممکن است به 

همرنگ شدن با جماعت منجر شده و در نهایت باعث شود که خود واقعی مان را از دست بدهیم.  

توماسمور

 اجتماع می خواهد وجوه منفی و غیرعقالنی وجود ما را نفی کرده، از ما یک شهروند خوب بسازد و معمواًل 
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در دستیابی به این هدف موفق است. درحالی که به قول توماسمور »منحصربه فرد بودن هر انسان به 

اندازه بخش های منطقی و نرمال، از بخش های غیرنرمال و ابلهانه شخصیتش نیز تشکیل می شود«. این 

سایه نامیده می شوند. رابرت یونگ،  بخش های منفی، غیرمنطقی و شیطانی وجودمان در روانشناسی 

بالی، شاعر و نویسنده، سایه را به یک کوله پشتی نامرئی تشبیه می کند که هر یک از ما با خود حمل 

می کنیم و در سال های رشد، آن ویژگی هایی را که مورد پذیرش خویشان، دوستان و اجتماع نیستند در این 

کوله بار می ریزیم. این کوله بار رفته رفته سنگین تر شده و خود واقعی ما در زیر فشار آن ضعیف تر و ضعیف تر 

می شود تا زمانی که کاماًل فراموشش کنیم.

کسی که مثل سیاهی لشکر به دنبال جمعیت راه می رود، معمواًل فراتر از جمعیت نخواهد رفت، اما کسی 

که به تنهایی راه می پیماید، احتمااًل خود را در جاهایی خواهد یافت که هرگز کسی آنجا نبوده است.

اینشتین

در راه شکوفایی نبوغ ذاتی مان نباید از تنهایی و طرد شدن بترسیم زیرا همان طور که گفته شده »معاشرت 

به دانایی می افزاید اما تنهایی مکتب نبوغ است«. و باید بدانیم که به قول جانسیمکسول »به دنبال گله 

رفتن راه خوبی برای گوسفند شدن است«.

در طریق زندگی خود به یک دوراهی رسیدم، و من راهی را برگزیدم که کمتر کسی در آن گام برمی داشت 

و همین از من فردی ممتاز و برجسته ساخت.

رابرتفراست

ارواح بزرگ همیشه با مخالفت خشونت آمیز اذهان متوسط روبرو شده اند، یک ذهن متوسط این را نمی تواند 
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بفهمد که چرا یک مرد بزرگ حاضر به تعظیم کورکورانه در مقابل تعصبات مرسوم جامعه نیست و به جای 

آن آزادی بیان و ابراز عقیده به صورت شجاعانه و صادقانه را انتخاب کرده است.

اینشتین

مقبولیت و شهرت اجتماعی یکی دیگر از دام های است که همواره ممکن است ما را اسیر کند. با دستیابی 

به یک موفقیت اجتماعی و دستیابی به شهرت، به آسانی ممکن است مانع بزرگی در راه رشد بیشتر و 

شکوفایی توانایی هایمان ایجاد شود.

شهرت روزبه روز مرا احمق تر می کند! که البته این یک پدیدٔه متداول است.
اینشتین

درست است که انسان موجودی اجتماعی است اما اجتماعی بودن به این معنا نیست که همه خود را با 

معیارهایی مشخص تطبیق دهند. بسیار مهم است بدانیم چه نیازهای روان شناختی، ما را به سوی دیگران 

می کشاند. اگر عزت نفس سالمی داشته باشیم نسبت به خود احساس خوبی خواهیم داشت و نه تنها از 

با خود بودن و تنهایی عذاب نمی کشیم بلکه آن را به عنوان یک حق ضروری برای خود محفوظ خواهیم 

داشت. تنها بودن برای بسیاری از آدم ها عذاب آور و حتی ترسناک است. در تنهایی، ما با خودمان مواجه 

می شویم و این مواجهه ممکن است ما را با حقایق و سوال های دشواری روبرو کند که در میان جمع یا 

موقع سرگرم بودن به رسانه ها یا شبکه های اجتماعی و هر سرگرمی دیگر به راحتی به فراموشی سپرده 

می شوند.
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یکی برای یافتن خویش و یکی برای ُگم کردن خویش رو به همسایه می آورد. عشق بِد تو به خودت، تو را 
در انزوا و تنهایی زندانی می کند.

نیچه

در اکثر موارد افراد بازیچٔه معیارهای اجتماعی قرار می گیرند. رسانه ها برای بقای خود دائما بازی ُمد و 

شهرت را دامن می زنند و هر چند وقت کسی را تیتر قرار داده و پس از مدتی به سراغ فرد دیگری می روند. 

اینشتین، شاید به عنوان معروف ترین انسان عصر خود، هیچ وقت بازیچٔه شهرت و بازی رسانه ها نشد.او 

نوشته:

آیا عجیب نیست من که فقط کتاب های غیر معروف نوشته ام این قدر معروف باشم؟

حکایتنبوغ:ُمدسال

شور و هیجان خارق العادٔه مردم نیویورک هنگام اولین سفر اینشتین به آمریکا در سال 1921 در تاریخ 

فرهنگ قرن بیستم حادثٔه نادری است. روزی یکی از همکاران اینشتین از او سؤال کرد که این استقبال 

پرهیجان چه نوع تأثر و انفعالی در او به وجود آورده است؟ اینشتین پاسخ داد: »کافی بود بخاطر داشته 

از این  یافته، استقبالی شدیدتر  یا تنیس توفیق  بارها از کسی که در بازی بوکس  باشیم که همین مردم 

کرده اند تا انفعال و تأثرم چندان رفیع نباشد«؛ و یک بار دیگر در این مورد گفته بود: »خانم های نیویورک 

مایل هستند که هر سال مد جدیدی داشته باشند و امسال نظریۀ نسبی جزو مدها می باشد.«

طبیعت به ما استعدادی خاص خودمان بخشیده و وقتی در پی شکوفایی آن هستیم با ایجاد احساساتی 
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عالی مثل شور و لذت و شادی درونی به ما پاداش می دهد. در غیر این صورت نیز طبیعت با هشدارهایی 

چون احساس بی معنایی، ناامیدی، افسردگی، دل مردگی، فشار عصبی و استرس و انواع بیماری های 

روان تنی به ما یادآوری می کند که در مسیر تحقق خود واقعی مان قرار نداریم و باید راهمان را اصالح کنیم.

خداوند به شما کمک می کند تا آنچه می توانید، بشوید، تمام آنچه برای آن سرشته شده اید. اما هرگز اجازه 
نمی دهد در قالب شخص دیگری موفق شوید. 

جویسیمیِیر

حکایتنبوغ:آیینٔهروح

روی  او  به  که  اجتماعی  میان  در  و  نوشت  دیگری  از  بعد  یکی  کتاب هایی  آلمانی،  فیلسوف  شوپنهاور، 

خوش نشان نمی داد، پخش کرد؛ و تنها اجر و مزدی که به دست آورد، چند جلد مجانی از کتاب هایش بود 

که گهگاه به دستش می رسید. قسمت زیادی از نوشته های او چون کاغذ باطله به فروش رفت و خودش 

اظهار می داشت: »و چه می توانی انتظار داشته باشی؟ کتاب آیینۀ روح نویسنده و خواننده هر دو است. اگر 

خری در آن نگاه کند نمی توانی انتظار داشته باشی که عکس فرشته ای در آن نقش ببندد«.

هرگز به دیگری اجازه نده که دنیای تو را بسازد، زیرا به کوچک ترین جهان قناعت خواهد کرد.
ادوینلوئیسکول

تمریننبوغ:
چه کارهایی دوست داشتید انجام دهید که به خاطر نگرانی از عکس العمل دیگران منصرف شدید؟

چه عالیق یا ویژگی هایی را به دلیل عدم مقبولیت در اجتماع در وجود خود سرکوب کرده اید؟
اگر در جایی بودید که هیچ کس شما را نمی شناخت چگونه زندگی می کردید و چه کاری انجام می دادید؟
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خود واقعی شما چگونه آدمی است؟ آیا در حال حاضر با خود واقعی تان زندگی می کنید؟

معرفیکتاب:

برای کسانی  الهامبخش  داستانی  ریچاردباخ  نوشته  »جاناتانمرغدریایی« 
است که می خواهند خودشان باشند و با معیارهای خودشان زندگی کنند.

عقدهیونس)ترسازبزرگی(
فاجعٔه زندگی هر کس، محدود بودن به یک استعداد نیست، بلکه شکست خوردن در استفاده از همان 

یک استعداد است. 
ادگاردبلیوورک

چرا بااینکه هر یک از ما با استعدادهای منحصربه فرد به دنیا می آییم، تعداد اندکی از انسان ها می توانند 

این قابلیت ها را شکوفا و از آنها استفاده کنند؟ یکی از دالیلی که روانشناس انسان گراآبراهاممازلو برای 

این مشکل مطرح کرد، »عقدهیونس« نام دارد. یونِس پیامبر که در انجیل و قرآن نیز از او یاد شده است 

یک بازرگان کم جرئت بود که در مقابل درخواست خداوند برای اجرای یک مأموریت مهم، مقاومت کرد، 

عقده یونس به »ترسازبزرگی« یا رویگردانیازسرنوشت واقعی اشاره دارد.

مازلو اعتقاد داشت که ماهمانطورکهازبدترینویژگیهایخودوحشتداریمازبهترینویژگیهایمانهم

میترسیم. شاید برای ما داشتن یک مأموریت در زندگی خیلی ترسناک باشد به همین دلیل برای ادامه 

حیات خود به انجام یک سری مشاغل عادی روی می آوریم و دنبال یک سری اهداف عادی می رویم. 

همه ما لحظاتی را تجربه کرده ایم که طی این لحظات متوجه توانایی های واقعی مان شده ایم. مازلو در این 
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زمینه می نویسد: »ولی همزمان با اینکه این توانایی ها را در خود می بینیم از روی ضعف، حیرت و ترس به 

لرزه می افتیم.«

 ترس از پیگیری و تحقق نبوغ ذاتی مان و کار کردن در حد کفایت، دستورالعمل یک زندگی عمیقًا غمبار 

است زیرا اگر این روش را انتخاب کنیم از همۀ ظرفیت ها و فرصت ها کناره گیری می کنیم. 

بعضی از افراد از جستجوی بزرگی پرهیز می کنند چون از این می ترسند که زیاده خواه به نظر برسند. ولی 

این فقط می تواند یک بهانه برای فرار از سعی و کوشش باشد. ازاین رو ما معمواًل اهداف پست و کوچکی 

را برای خودمان در نظر می گیریم. احتمال برجسته شدن، صاعقه ای از ترس را در دل هر انسان عادی 

ایجاد می کند. زیرا متوجه می شود که اگر برجسته باشد توجه دیگران را به خود جلب می کند. عقده یونس 

تا حدودی به از دست دادن کنترل و ترس از احتمال اینکه شخصیت قدیمی خود را از دست بدهیم نیز 

مربوط می شود.

تمریننبوغ:
تصور کنید که با شکوفا ساختن نبوغ ذاتی تان به تمام رویاهای خود دست یافته اید و انسانی خودساخته و 
تأثیرگذار هستید. سعی کنید با جزئیات همه چیز را تصور کنید و فرض کنید که همه چیز واقعی است. حاال 
به احساسات خود دقیق شوید. آیا سرنخی از احساساتی چون ترس، نگرانی، دلهره، تیرکشیدن یا سوزش 
در بخشی از بدن و هر نوع عالئم مشابه را تجربه می کنید؟ آنها را بنویسید. مواجه شدن با ترس ها از قدرت 

آنها کاسته و معمواًل آنها را از بین می برد.

هر نوع تغییر همواره با مقداری اضطراب و نگرانی همراه است. ذهن ما وظیفه حفظ بقای ما را بر عهده 

و  نگرانی  باشد  اساسی تر  و  آنی تر  تغییر  این  چه  ما می داند. هر  بقای  تهدید  عامل  را  تغییری  هر  و  دارد 

استرس نیز بیشتر خواهد بود. اما خوشبختانه تغییر ما در جهت خودشکوفایی و تحقق خود، یک شبه اتفاق 
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نمی افتد. ما به مرور با ترس های درونی خود مواجه شده بر آنها غلبه می کنیم. از طرف دیگر چون ذهن 

گاه ما قادر به تشخیص تصور از واقعیت نیست هرچقدر که دستیابی به خود ایده آل و زندگی دلخواه  ناخودآ

خود را بیشتر تجسم و تصور کنیم به مرور ذهن ما آن را به عنوان واقعیت می پذیرد و نه تنها از مقاومت آن 

کاسته می شود بلکه با قدرت جادویی خود ما را برای دستیابی به اهدافمان یاری هم می دهد. پس باید 

تصویرسازی ذهنی مداوم تحقق رویاهایمان را جدی بگیریم.

مانععادت

انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند.
داستایوفسکی

با فرآیند رشد و تحت تأثیر تجارب، ژنتیک و محیط، الگوها و عادت های رفتاری در ما شکل می گیرد. به ویژه 

عادت های فکری و باورهای تثبیت شده می توانند مانعی برای تغییر در جهت شکوفایی استعدادهایمان 

محسوب شوند. 

معیار سنجش هوش، توانایی تغییر است.
اینشتین

یک عادت می تواند برای ما حکم خدمتکاری عالی یا اربابی بی رحم را داشته باشد. عادات مفید هستند 

باید مورد  گاه شکل گرفته اند  ناخودآ به شکل  اما عادت هایی که  باشند.  ما  درصورتی که در جهت اهداف 



خودنبوغشناسی

68

بازبینی قرار گیرند تا مشخص شود که آیا متناسب با اهداف متعالی ما هستند یا نه. 

نحوه تفکر و نگرشی که به شکل یک عادت در ما تثبیت شده ممکن است وسعت دید ما را محدود کرده، 

مانع خالقیت شود.

دیوانگی، انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت است.

اینشتین

هر عمل خالق مستلزم فراتر رفتن از سطح فکر معمول است. تا وقتی که اسیر عادات فکری باشیم قادر 

به یافتن راه حل مسائل نخواهیم بود. 

نمی توانیم مشکالتمان را با همان سطح فکری که آن را ایجاد کرده، حل نماییم.

اینشتین

برای پرورش نبوغ ذاتی مان ضروری است اجازه ندهیم که آنچه توسط محیط به ما القاء شده، ما را در 

اسارت خود نگاه دارد. وقتی همواره از روی عادت رفتار کنیم در واقع تفاوت چندانی با یک ربات نخواهیم 

داشت. به چالش کشیدن عادت ها و فراتر رفتن از آنها است که وجه خالقۀ وجود انسانی ما را می سازد.

تراژدی زندگی آن چیزی است که وقتی آدم زنده است در او می میرد.

اینشتین

تمریننبوغ:
با ایجاد تغییرات کوچک در کارهای معمولی روزانه می توانیم به ذهنمان تازگی و طراوت بیشتری بدهیم. 
الزمه این کار دقت در کوچک ترین رفتارها و کارهایی است که انجام می دهیم. مثاًل به لباس پوشیدن 
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خود دقت کنیم. اول پاچۀ چپ شلوار را می پوشیم یا پاچۀ راست را؟ اول آستین راست را می پوشیم یا چپ 
را؟ دکمه ها را از باال به پائین می بندیم یا برعکس؟ و ... دقت به این رفتارهای جزئی به مرور ما را نسبت به 

گاه می سازد.  الگوهای رفتاری خود که به شکل عادت درآمده آ

وقتی بتوانیم این تمرین را به افکار و باورهای خود نیز بسط دهیم پی خواهیم بود که بسیاری از باورهای 

گاهی این قدرت را خواهیم داشت که آنها  مخّرب و محدودکننده را بدون هیچ دلیلی پذیرفته ایم. با این آ

را تغییر داده و باورهای مثبت و حمایتگر را جایگزین آنها سازیم. مهم ترین باورها، باورهای ما در مورد 

خودمان است و تا وقتی که نتوانیم در ذهنمان خودمان را در مراتب باالی رشد و تعالی ببینیم چنین چیزی 

در واقعیت محقق نخواهد شد.

مانعمقاومت

برای شروع و انجام هر عمل خالقانه ای همواره با موانع درونی روبرو خواهیم بود. پذیرفتن یک باور جدید 

یا انجام یک کار جدید ذهن ما را با نوعی عامل مبهم و ناشناخته مواجه می کند. همان طور که گفتیم 

بزرگ ترین وظیفه ذهن حفظ بقای ماست. بنابراین در پیش گرفتن هر عادت یا رفتار جدید با مقاومت ذهن 

روبرو می شود. رسالت ذهن حفظ وضع موجود است و هر عامل ناشناخته را عامل تهدید بقای ما می داند. 

این کارکرد طبیعی ذهن است و برای زنده ماندن ما ضروری است. مشکل وقتی پیش می آید که ذهن آن 

را به تمام تغییرات بسط داده و در برابر تغییرات مثبت نیز مقاومت می کند.

گاهی  اقدام به هر عملی دلهره می آفریند، اما اقدام نکردن گم کردن خویشتن است ... و هر اقدام جدی آ
از خویش را به همراه دارد. 

کییرکگور
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مهم ترین مرحلۀ انجام یک کار شروع آن است. بدیهی است تا وقتی کاری شروع نشود هرگز انجام نخواهد 

شد  و به پایان هم نخواهد رسید. اما این مشکل ترین مرحله کار نیز هست. مقاومت دقیقًا در همین نقطه 

یقۀ ما را می گیرد و از هیچ ترفندی برای عقب راندن ما صرف نظر نمی کند.

رازی هست که نویسندگان واقعی آن را می دانند و نویسندگان تازه کار از آن خبر ندارند و آن این است: 
سختی کار به قسمت نوشتن مربوط نیست. قسمت مشکل نشستن و شروع به نوشتن کردن است. آنچه 

ما را از نشستن و شروع به کار کردن بازمی دارد مقاومت است.
استیونپرسفیلد،نویسندۀکتابنبردهنرمند

داده  به معضل مقاومت اختصاص  تمامًا  را  )نبردهنرمند(  این کتاب  پرسفیلد، 

است. او مقاومت را مسموم ترین نیروی روی زمین می داند که بیشتر از فقر و 

بیماری و اختالالت جسمی ریشۀ بدبختی است زیرا تن دادن به مقاومت روح 

را از شکل می اندازد. ما را از رشد بازمی دارد و از آنچه هستیم و به دنیا آمده ایم 

تا باشیم کوچک تر می کند. 

هر خورشیدی سایه ایجاد می کند . سایۀ نبوغ هم مقاومت است. همان قدر که شوق روح برای تحقق 
خودش قوی است، نیروهای مقاومتی هم که به سوی آن نشانه رفته اند، قوی هستند. مقاومت سریع تر از 

گلولۀ شلیک شده، قدرتمندتر از لکوموتیو و ترک آن هم سخت تر از ترک مواد مخدر است.

نبردهنرمند
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این کتابی عالی برای هرکسی است که برای تحقق بخشیدن به عالیق و استعدادهای خود تالش می کند. 

مطالعۀ جدی آن را به همۀ شما دوستان توصیه می کنیم.

سایرموانع

برخی موانع روان شناختی دیگر نیز از جمله خودتخریبی یا خود ویرانگری و کمالگرایی از جمله موانع رشد 

و شکوفایی استعدادها هستند. 

گاهی ما بزرگ ترین دشمن خویشتنیم و دائما در حال گستردن دام هایی هستیم که در نهایت خود در آنها 

گرفتار می شویم. خودتخریبی یکی از این دام ها است. خودتخریب گرها معمواًل انسان های بسیار مستعدی 

هستند اما فقط بخش کوچکی از قوای خود را در جهت فعالیت های سازنده به کار می گیرند. قسمت عمده 

توان آنها صرف خنثی کردن  فعالیت های از پیش برنامه ریزی شده و در نهایت آماده ساختن خود برای 

روبرو شدن با شکست می شود. عنصر مشترک در تمام الگوهای خود تخریبی این است که »فردبهانجام

کاریمبادرتمیورزدکهبرایخودشزیانآوراست«. خودتخریبی در واقع نوعی استفاده منفی از نبوغ ذاتی 

است. 

کمالگرایینیز می تواند یکی از اشکال خودتخریبی باشد. نقاشی که چند ماده رنگی را باهم ترکیب می کند 

اما به دلیل عدم رضایت از ترکیب رنگ به دست آمده بارها و بارها به این کار ادامه می دهد و هیچ کار 

ابد  تا  و  می کند  پاره  را  دست نوشته  یک  صفحات  سرهم  پشت  که  نویسنده ای  نمی دهد.  انجام  دیگری 

»کارش را دوباره آغاز می کند«. کمال گرایی آنها به تدریج تمام انرژی و اراده آنها را سست می کند. همیشه 

کارها به تعویق می افتد. کمالگراییباعثمیشودکههرگزنتوانیمیکفعالیتخالقانهرابهاتمامبرسانیم.
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معرفیکتاب:

دکترساموئلجی.وارنر منبع بسیار مفیدی در  کتاب »خودشکوفاییوخودویرانگری« نوشته 
این زمینه است.
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فصلپنجم:شکوفایینبوغذاتی

)اصلشکوفایینبوغذاتی(
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تا اینجا فهمیدیم که با استعدادی یکتا و ذاتی به دنیا آمده ایم. سعی کردیم نبوغ ذاتی خود را بشناسیم و 

با موانع موجود در مسیر شکوفایی  آن آشنا شدیم. در این فصل می خواهیم قدم نهایی را برای شکوفایی 

نبوغ ذاتی خود برداریم. بر اساساصلشکوفایینبوغذاتی، ما مسئول محقق ساختن استعدادهای ذاتی 

خود هستیم و این شکوفایی خودبخودی اتفاق نمی افتد. باید بدانیم شکوفایی نبوغ ذاتی فرآیندی است 

که در تمام زندگی ما باید تداوم داشته باشد. 

تا اینجا همه چیز پتانسیل محض و بالقوه بود. قدرتی پنهان و خفته. حاال ما می خواهیم این نیرو را به شکل 

یک فعالیت، کار یا منش انسانی در جهان خارج به ظهور برسانیم. برای شکوفایِی همه جانبۀ نبوغ ذاتی، 

ما نیاز داریم که ابتدا آن را به غایت و فلسفه زندگی خود پیوند بزنیم که ما آن را با عنوان »رسالتنبوغ

ذاتی« مطرح می کنیم.  سپس با برخی از صفات انسانی که الزمۀ تحقق پتانسیل های ماست با عنوان 

»خصایلنبوغذاتی« آشنا می شویم. در نهایت قدرتمندترین ابزارهای انسانی را که برای تحقق بخشیدن به 

استعدادهای خود در اختیار داریم، با عنوان »امکاناتنبوغذاتی« مطرح می کنیم.

رسالتنبوغذاتی

رسالتشخصیونبوغذاتی

جایی هست که جز تو هیچ کس نمی تواند آن را ُپرکند. کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش 

نیست.

افالطون
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استعدادی  با  و  هستیم  منحصربه فرد  موجودی  ما  گفتیم،  یکتایی  اصل  توضیح  در  که  همان طور 

منحصربه فرد به دنیا آمده ایم. حاال باید این نکته اساسی را نیز اضافه کنیم که ما برای مقصود و غایتی 

منحصربه فرد نیز در این جهان متجلی شده ایم. معنا و مقصودی که از آن با عناوینی چون »طرحالهی«، 

»دارما«، »رسالتشخصی«، »برنامهزندگی«، »تقدیرازلی«، »غایتحیات«، »ماموریتزندگی« و ... نام برده 

شده است. در واقع نبوغ ذاتی نیرو و توان به ظهور رساندن این ماموریت و رسالت ویژه است. 

هر کسی در زندگی غایتی دارد. موهبتی بی همتا یا استعدادی ویژه تا آن را به دیگران هدیه کند. و هنگامی 
که این استعداد بی همتا را با خدمت به دیگران بیامیزیم، وجد و طرب جانمان را تجربه می کنیم که هدف 

نهایی همه ماست.

دیپاکچوپرا

رسالتشخصیچیست؟

رسالت شخصی با هدف متفاوت است. هدف جایی است که ما به سوی آن 

رسالت  اما  می یابد.  پایان  کار  دیگر  رسیدیم  آن  به  وقتی  و  می کنیم  حرکت 

شخصی چون قطبنمایی مسیر و جهت زندگی ما را مشخص می کند. رسالت 

یا غایت، بی نهایتی مستمر و مستقل از زمان است که تنها جهت را می نمایاند و فقط می توان با آن هم سو 

شد. مااهدافخودراتعیینمیکنیمولیرسالترابایدکشفکنیم. 

رسالت ما با هدف خلقت و معنای وجودی ما پیوند دارد. جوهر راستین وجود ما معنوی است. ماموجوداتی

معنویهستیمکهدرقالبجسمانیمتجلیشدهایم. انسان هایی نیستیم که گهگاه تجربه های معنوی دارند 

بلکه برعکس »موجوداتی معنوی هستیم که گهگاه تجربه هایی انسانی داریم«. ما اینجا هستیم تا ضمیر 
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برتر یا جوهر معنوی خود را کشف کنیم. باید خودمان دریابیم که خدای درونمان می خواهد زاییده شود تا 

بتوانیم الوهیت درونمان را بیان و عیان کنیم.

نیز در  الهی حیات آدمی  بلوط در تخم آن وجود دارد، طرح  درست همان گونه که تصویر کامل درخت 
ضمیر برتر او نقش بسته است.

فلورانساسکاولشین

تمریننبوغ:
برای کشف رسالت شخصی زندگی خود باید در اعماق وجود خود کاوش کنیم و به این سوال پاسخ دهیم 

که:

هدفازآفرینششخصماچهبودهوبرایچهمقصودیبهاینجهانآمدهایم؟

باید پاسخ را در چند جمله بنویسیم. کشف رسالت شخصی بخشی از فرآیند خودشناسی ماست و با عمیق تر 
شدن شناخت ما، عمیق تر و کامل تر خواهد شد. 

نبوغ ذاتی در واقع ابزار و نیروی به انجام رساندن رسالت شخصی ماست. بنابراین با شناخت نبوغ ذاتی 

خود  از  باید  داشت.  خواهیم  در دست  نیز  خود  رسالت شخصی  برای کشف  عالی  بسیار  خود، سرنخی 

بپرسیم که قرار بوده با این استعداد ویژه چه غایت و مقصودی را دنبال کنیم. دیپاکچوپرا می نویسد:

هر انسانی دارای استعدادی بی همتاست. کاری هست و شیوه یکتایی که شما بهتر از هر کس دیگر در 
کل این سیاره به انجام آن قادر هستید. 
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گام  خود  رسالت  جهت  در  بشریت،  به  خدمت  با  خود  ذاتی  نبوغ  زدن  پیوند  با  که  است  چنین  معموال 

برمی داریم و آن را تحقق می بخشیم. 

نبوغ و ارزش بشر وقتی با عالی ترین صورت خودشکوفا می شود که شخص خود و هدف های فردی را در 
وجود اجتماع حل و محو کند. 

اینشتین

وقتی رسالت شخصی خود را کشف کنیم و  با انجام کاری که نبوغ ذاتی ما را بکار می گیرد در جهت ارائه 

خدمت و ارزشی به جهان گام برداریم، لذت، اشتیاق، معناداری و حتی فراوانی و برکت مالی را تجربه 

خواهیم کرد.

تمریننبوغ:
نبوغ ذاتی من چیست؟

رسالت شخصی من چیست؟ چه خدمت و ارزشی می توانم به جهان هدیه کنم؟
با استفاده از نبوغ ذاتی خود چگونه می توانم رسالت شخصی ام را تحقق بخشم؟

کارعاشقانه

همان طور که گفتیم کاری که به آن عالقه داریم و از انجامش لذت می بریم با نبوغ ذاتی مان همسو و 

سازگار است. بنابراین بایدکاریراانجامدهیمکهدوستشداریموبهآنعشقمیورزیم.ووقتیبااینکار،
ارزشوخدمتیرابهدیگرانعرضهکنیمکهدرجهترسالتشخصیماباشددرباالترینمراتبخودشکوفایی

وتعالیمادیومعنویقرارخواهیمداشت. تنها با انجام کاری که برایمان دل داشته باشد خواهیم توانست 
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خدمت بزرگی به جهان عرضه کنیم زیرا عشق و اشتیاق نیرویی است که بر هر مانعی غلبه می کند.

هر جا عشق بزرگی هست، معجزات بزرگی اتفاق می افتد.

ویلاکانر

از طرف دیگر وقتی که به کار عاشقانه مان مشغول باشیم در واقع مشغول تفریح و بازی خواهیم بود نه 

کاری که سراسر تقال و جان کندن باشد.

مادامی که انسان مشغول انجام کاری باشد که رسالت شخصی اوست، شادی و سرخوشی برایش امری 
جدانشدنی است که این نتیجۀ قرار گرفتن در مسیری درست است. همچون گلبرگ هایی رنگارنگی که از 
گلی زیبا رشد می کنند؛ وقتی انسان در جستجوی مهربانی و کمک به دیگران قدم برمی دارد احساسات 
وی قبل اطمینان، عمیق و تاثیرگذار بوده و احیاگر روح او خواهد بود و این ریتم احساسی، هماهنگی 

خاصی را بین طبیعت و فرد به وجود می آورد.
جانراسکین؛فیلسوفانگلیسی

وقتی که کارمان تبدیل به سرگرمی و تفریح مان شود در واقع نفس انجام کار برای ما به منزلۀ پاداش و 

نتیجه خواهد بود. عالوه بر این انجام کاری که دوست داریم، با بکارگرفتن نبوغ ذاتی مان، بازدهی باالیی 

خواهد داشت که به شکل ارائه ارزش و خدمتی عالی به دیگران زندگی خودمان و سایرین را غنا خواهد 

بخشید. 

رمز موفقیت این است که کار خویش را به یک سرگرمی مبدل سازید.

مارکتواین
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خصایلنبوغذاتی

شهامت

زندگی یا ماجرایی جسورانه است یا هیچ.

هلنکلر

شجاعت و شهامت خصلتی است که ما را قادر به اقدام ساخته و در برابر موانع راه پایدار نگاه می دارد. 

رولومی، روانشناس وجودی، معتقد است که  شجاعت بنیان بسیاری از ارزش های عالِی انسانی است. 

»شجاعت، فضیلت یا ارزشی در میان سایر ارزش های شخصی نظیر عشق یا وفاداری نیست، بلکه بنیاد 
و اساسی است که زیربنای همه فضیلت ها و ارزش های شخصی دیگر است و به آنها واقعیت می بخشد. 
بدون شجاعت، عشق ما به شکل وابستگی محض رنگ می بازد. بدون شجاعت، وفاداری ما به سازشگری 

بدل می شود.« باید بدانیم کهشجاعتوشهامتبهمعنایفقدانترس،یاسوناامیدینیست،بلکهتوانایی

اقداموحرکتبهجلوعلیرغمتر،یاسوناامیدیاست. شجاعت باعث می شود که به رسالت خود متعهد 

بمانیم، افکار و اندیشه های خود را ابراز کنیم و با گوش دادن به ندای وجدان خویش، به زندگی غنا و 

تعالی ببخشیم.
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شهامت سرشار از سحر و نبوغ است.

فلورانساسکاولشین

ما برای فراتررفتن از محدودیت وجود خود و جامعه و پاگذاشتن در سرزمین های ناشناختۀ وجود خویش 

به جسارت و شهامت نیاز داریم. 

هیچ کس نمی تواند بدون از دست دادن چشم انداز ساحل سرزمین های جدید را کشف کند.

آندرهگاید

شجاعت الزمۀ شکوفایی نبوغ و خالقیت ذاتی ماست. 
به اندازه کافی شجاع باشید تا بتوانید خالقانه زندگی کنید. خالقیت سرزمینی است که کس دیگری قباًل 
به آنجا راه نیافته است. شما باید خانه های امنتان را ترک کرده و به پهنٔه شهود قدم بگذارید. هیچ اتوبوسی 
به آنجا نمی رود. تنها با کار سخت و خطرکردن می توان به آن مکان رسید. چیزی که در آن پهنه کشف 

خواهید کرد، بی نظیر است: خویشتن خویش.                       

آلنآلدا

تمریننبوغ:
آیا برای پیگیری رسالت شخصی و شکوفایی نبوغ ذاتی خود به اندازه کافی شهامت دارم؟

بزرگترین ترس های من در این مسیر کدام است؟
چطور می توانم شهامت و شجاعت الزم را در خودم به وجود آورم؟

آیا به خودم، رسالتم و نبوغ ذاتی ام ایمان دارم؟

افسوس که هراس انگیزترین ناباوری، ناباوری نسبت به خودتان است.

توماسکارالیل
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بزرگاندیشی

زندگی کوتاه تر از آن است که کوچک باشم.

دیزرائیلی

با محدود کردن خواسته هایت، توانایی هایت را محدود خواهی کرد.

چارلزشواب

برای تحقق استعدادها و توانایی های ذاتی خود باید از دایرۀ کوچک روزمرگی 

فراتر برویم. باید اهدافی بزرگ و همتی عالی داشته باشیم.

مرغ  را  پر  می برد  تا  آشیان                 پّر انسان همت است ای مردمان

مولوی

باید اهداف شخصی خود را به رسالت شخصی و رسالت شخصی را به هدفی جهان شمول پیوند بزنیم. 

اهداف و آرزوهای کوچک هرگز انگیزه و انرژی الزم را برای تحقق کامل نبوغ ذاتی ما فراهم نمی کنند. 

اهداف حقیرانه و سهل الوصول، بزرگترین و قویترین استعدادهای درونی ما را پنهان و سرکوب می نمایند.

بزرگترین خطر  برای اکثر ما این نیست که اهداف ما خیلی بزرگ و دور از دسترس است، بلکه برعکس 
خیلی نزدیک است و خیلی زود آن را به دست می آوریم.

میکلآنژ
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فقط با داشتن اهدافی بلند و واال می توان از محدودۀ آشنای ممکنات فراتر رفت و به خلق و ابداع چیزی 

کامال نو و بی سابقه نائل شد.

باید کارهایی انجام دهید که فکر می کنید از شما ساخته نیست.

النورروزولت

پرندۀ شکسته بالی  به  زندگی  بمیرند،  رویاهایتان  اگر  زیرا  نگه دارید،  زنده  را  آنها  و  رویاهایتان بچسبید  به 

تبدیل می شود که دیگر قدرت پرواز ندارد.
لنگستونهیوز

تمریننبوغ:
بزرگترین رویاهای من چیست؟

بزرگترین آروزهایم در زندگی شخصی کدام است؟
بزرگترین هدفم در راستای رسالت شخصی ام و خدمت به جهان چیست؟

باالترین حدی که می توانم نبوغ ذاتی ام را شکوفا کنم کدام است؟

اگر با بیشترین قابلیت خود زندگی نکنید به خداوند خیانت کرده اید.

لویسلوینسون،مجسمهسازآمریکایی



خودنبوغشناسی

83

مداومت

نبوغ یک استعداد بالقوه است و جز با یادگیری دانش و مهارت های الزم و تالش مداوم رشد نمی کند و به 

شکوفایی نمی رسد. ممکن است بسیاری فکر کنند نوابغ بدون هیچ تالشی به موفقیت های بزرگ دست 

می یابند ولی واقعیت کاماًل عکس این است.

نبوغ یک درصد استعداد و نود و نه درصد تالش مداوم است.

اینشتین

تالش و مداومت از ویژگی بارز هر نابغه ای است. اما باید بدانیم که این تالش و پشتکار با تقال و جان کندن 

سایر آدم ها تفاوت اساسی دارد. کاری که نوابغ انجام می دهند برایشان حکم بازی و تفریح را دارد. تالش 

آنان به جدیت کودکان هنگام بازی می ماند. در واقع کار آن ها تفریح شان است. به خاطر همین است که  

می توانند به طور خستگی ناپذیر ساعت ها به تالش شان ادامه دهند.

دلیلش این نیست که من خیلی زرنگ هستم. دلیلش این است که مدت بیشتری روی مسایل کار می کنم.

اینشتین

مبنای مداومت و پایداری، قدرت اراده است. اراده نیرویی است که ما را بر هدف تمرکز می دهد تا علیرغم 

شکست های موقتی بتوانیم به تالش خود ادامه دهیم و تسلیم نشویم.
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از  پر  دنیا  نمی کند.  پر  را  مداومت  جای  استعداد  نمی گیرد.  را  پشتکار  و  مداومت  جای  دنیا  در  چیزی 
شکست  نوابغ  از  بسیاری  نمی گیرد.  را  مداومت  جای  نبوغ  است.  شکست خورده  بااستعداد  انسان های 
ناکام های تحصیل کرده است. مداومت و  از  پر  پر نمی کند. دنیا  را  می خورند. تحصیالت جای مداومت 

عزم و اراده از هر عاملی قدرتمندتر هستند.      

توماسواتسون،مؤسسآی.بی.ام

یک  کدام  نمی دانید  هیچ گاه  چون  دهید،  ادامه  بذر  کاشتن  به 
رشد خواهد کرد؛ شاید همٔه آن ها.

اینشتین

تا هنگامی که شخص متعهد نشود، پیوسته تردید و امکان عقب نشینی و ناتوانی وجود دارد. در تمامی 
اعمال مبتکرانه و خالق، یک حقیقت بنیادین وجود دارد که در نظر نگرفتن آن، طرح ها و نقشه های 
عالی بی شماری را از بین می برد. آن حقیقت این است که زمانی که شخص بدون تردید خود را متعهد کند، 
مشیت الهی نیز به حرکت در می آید و انواع و اقسام رویدادها به یاری شخص می شتابند؛ رویدادهایی که 
امکان ندارد در غیر این صورت روی دهند. جریان کامل رویدادها بر مبنای تصمیم قاطع شخص به راه 
می افتد تا همه گونه یاری مادی، دیدارها و موارد پیش بینی نشده را به نفع شخص پدید آورد، رویدادهایی که 
حتی در تصور فرد نمی گنجد. هرآنچهراکهفکرفکرمیکنیدمیتوانیدانجامدهیدیاآرزودارید،شروعنمایید.

دربیباکی،نبوغ،خالقیت،تواناییوسحروجادونهفتهاست.

مورای

راهمان  بر سر  موانعی  آنها  برسیم.  بهتری  اهداف  به  باعث می شوند  که  مشکالت فرصت هایی هستند 

هستند تا تجارب بیشتری کسب کنیم و در کارمان پخته تر شویم. 
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و علف هرزه چیست؟ گیاهی که هنوز فوایدش را کشف نکرده اند.

امرسون

وقتی دری بسته شد در دیگری باز می شود. قانون طبیعت می گوید که همیشه باید تعادل برقرار شود.

فرصت ها در دل مشکالت نهفته اند.

اینشتین

هر چه طوالنی تر و بیشتر مقاومت کنیم احتمال موفقیت ما بیشتر می شود. نوابغ به راحتی تسلیم نمی شوند. 

ادامه راه ممکن است مشکل باشد اما نباید تسلیم شویم و درحالی که درس های جدیدی می آموزیم، باید 

بخش هایی تازه را در وجودمان پرورش دهیم و تصمیماتی متفاوت و مشکل اتخاذ کنیم.

ادیسون قبل از اختراع المپ ده هزار بار شکست خورد. اشخاص عادی باتجربه کردن اولین شکست 
دست از تالش برمی دارند. به همین دلیل است که در زندگی با انبوه اشخاص عادی و تنها با یک ادیسون 

روبرو هستیم. 

ناپلئونهیل

تا زمانی که دست از تالش نکشیده اید، شکست نخورده اید.

اینشتین

بسیاری از مردم وقتی که تنها چند قدم تا موفقیت فاصله دارند دست از تالش می کشند و تسلیم می شوند. 
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قبل از موفقیت باید مشکالت موقتی را بپذیریم، تا از آنها بیاموزیم و بر آنها غلبه کنیم. 

ماه ها و سال ها فکر می کنم، در نود و نه مورد نتیجه گیری ام غلط است، ولی در صدمین بار حق با من 
است.

اینشتین

و  ازدستکشیدندستبکشیم«  بازمی دارد. »باید اهدافمان  به  از دستیابی  را  ما  تسلیم شدن  و  انفعال 

علیرغم همه مشکالت به راهمان ادامه دهیم و جز با در آغوش گرفتن هدف متوقف نشویم.

زندگی مثل دوچرخه سواری است، برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

اینشتین

باید به خاطر داشته باشیم که لذت بخش ترین قسمت سفر در طول مسیر است پس باید از مسیر دستیابی 

مانمیخواهیمکهابتدابههدف به هدف لذت ببریم. در این صورت عملکرد باالتری نیز خواهیم داشت. 
برسیموسپسشادشویممامیخواهیمشادمانهبههدفبرسیم.

عاشق سفر هستم، ولی از رسیدن متنفرم.

اینشتین
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جاده همیشه از مهمانسرا بهتر است.

سروانتس

دنیا گرد است، جایی که ممکن است به نظر آخر راه برسد می تواند آغاز راه باشد.

ایریبیکرپریست

تمریننبوغ:
در پیگیری اهداف چقدر مداومت و پشتکار دارم؟

در حال حاضر بزرگترین مشکلم چیست؟ چگونه می توانم از این مشکل به عنوان یک فرصت استفاده 
کنم؟

چطور می توانم با آموختن از شکست هایم زودتر به موفقیت دست یابم؟

آرامشوتمرکز

در زندگی پرسرعت و پرتنش امروزی، آرامش، به گوهری نایاب می ماند. اما تا وقتی که دستیابی به آرامش را 

وابسته به شرایط بیرونی بدانیم خبری از آن نخواهد بود. زندگی به طور طبیعی با مقداری تنش و اضطراب 

گاهی از اینکه هر لحظه ممکن است بمیریم و تمام رشتۀ وابستگی هایمان گسسته شود  همراه است. آ

زایندۀ عمیق ترین و معموال پنهان ترین اضطراب های ماست که آنها را اضطراب های وجودی می نامیم. ما 

برای بکارگرفتن حداکثر پتانسیل های درونی به تمرکزی کانونی نیازمندیم و الزمه این تمرکز آن است که 

آرامش داشته باشیم. ایمان مذهبی همیشه راهی برای کسب آرامش درونی بوده است.
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با یاد خدا دل ها آرام می گیرند. 

قرآن

آرامش باعث می شود که بتوانیم تمام توجه خود را در لحظه و در کاری که مشغول آنیم حفظ کنیم.

از آرامش و اطمینان، نیرو خواهی گرفت.

انجیل

افکار  تولید  حال  در  همواره  خود  عادی  حالت  در  ذهن  وجودی،  اضطراب های  و  دلهره ها  بر  عالوه 

خودبخودی است. همیشه در ذهن ما مناظره ای در جریان است که تمرکز ما را مختل می کند.

ذهن هیچ گاه درست کار نمی کند مگر هنگامی که در آرامش است.

سنکا

ذهن فقط در حالت آرامش و تمرکز می تواند دریافت کننده الهام و شهود باشد و خالقیت درونی را به ظهور 
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برساند. ما باید یاد بگیریم که ذهن را از حالت خلبان خودکار خارج ساخته و خودمان کنترل آن را به دست 

بگیریم. همان طور که قبال گفتیم چون ذهن برای حفظ بقا طراحی شده همواره دنبال خطرات و امور 

گاهی به  منفی است و همین افکار منفی، خود تنش و اضطراب ایجاد کرده مانع تمرکز ما می شود. خودآ

افکار و مناظره ذهنی، باعث سکوت ذهن و آرامش می شود.

سکوت را در خود پرورش دهید، زیرا که راز قدرت است.

ویلیامجیمز

مراقبه بر ذهن باعث سکون و آرامش و تقویت تمرکز می شود. 

سکوت عاملی است که چیزهای بزرگ را به وجود می آورد.

توماسکارالیل

ذهن ما همیشه در حالت سکون و آرامش باالترین بازدهی را خواهد داشت.

متوجه  که  بدهی  انجام  را  کارهایت  لذتی  چنان  با  که  است  این  بیشتر  یادگیری  و  بهره وری  افزایش  راه 
گذشت زمان نشوی.

اینشتین

هزار و یک عامل و افکار مزاحم همواره در پی برهم زدن تمرکز و توجه ماست.اراده عاملی است تا بتوانیم 

توجه خود را بر یک چیز متمرکز ساخته و هر عامل مزاحمی را کنار بزنیم. 
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اهل سرگرمی و وقت گذرانی بی هدف نیستم، همین که انجام کاری را شروع کردم، دیگر به هیچ چیز اجازه 
نمی دهم ذهنم را به خود مشغول کند.

اینشتین

تنها در حالت تمرکز و غرق شدن در کار است که می توانیم خالق باشیم و از محدوده های معمول فراتر 

برویم. ما باید تمام ذهن، قلب و روحمان را به کاری که در حال انجامش هستیم ببخشیم تا بتوانیم نبوغ 

ذاتی خود را هرچه تمامتر به ظهور برسانیم.

همان طور که مسلمانان هنگام ورود به مسجد کفش های خود را جلوی درب در می آورند، من هم 
هنگام کار کردن جسم خود را در خارج از اتاق کارم می گذارم.

پیکاسو

کامیابی از آِن کسی است که تک بین باشد و تنها به یک آرزو چشم بدوزد و هر چه که او را از یگانه هدفش 
بازمی دارد، کنار نهد.

هاپکینز

تمریننبوغ:
هر روز دقایقی را به تمرکز و مراقبه اختصاص دهید.

باعث  تمرین  این  باشید.  گاه  آ خود  ذهنی  مناظره های  و  خودبخودی  افکار  از  روز  طول  در  کنید  سعی 
می شود که به مرور ذهنتان آرام و آرامتر شود.
نوشتن راهی برای تخلیه افکار مزاحم است. 

نوشتن برنامه های روزانه در شب قبل باعث می شود که ذهن آرامتر شده و خواب بهتری داشته باشیم.
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امکاناتنبوغذاتی

تفکرآگاهانه)کنجکاویمقدس(

کنجکاوی مفرط حّوا به ما اشتیاق، اشتها و گرسنگی داد.

بارباراگریزوتیهریسون 

همه دانش بشری محصول کنجکاوی، پرسش و تالش مداوم برای یافتن پاسخ آنها است. تمام کشفیات 

برخی  به  پاسخگویی  فلسفی محصول  نظریات  تمام  است.  ایجاد شده  نتیجه یک سؤال  در  تاریخ  مهم 

سؤاالت بوده است. تمام ایده های جدید نتیجه کنجکاوی اشخاص برای پاسخ به یک مسئله بوده است.

نوابغ انسان هایی جستجوگر هستند. آن ها شدیدًا عالقمندند تا در حیطۀ فعالیت و عالیق خود، حقیقت را 

دریابند. این جستجو برای یافتن حقیقت برای آن ها لذت و هیجان زیادی دارد. کنجکاوی برای کشف 

حقیقت ارزشی فی نفسه دارد و مقدس است.

جستجوی حقیقت، بسیار گران بهاتر از کشف حقیقت است.

اینشتین

گاهانه با یک پرسش آغاز می شود. ما معمواًل فعالیت مغزی را با فکرکردن اشتباه می گیریم. ذهن ما  تفکر آ

گاهانه فرآیند تالش برای پاسخ به یک پرسش است. به سؤاالت واکنش نشان می دهد. هر تفکر آ
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اندیشیدن، دشوارترین کار ممکن در دنیا است، احتمااًل به همین دلیل است که عدۀ بسیارکمی خود را 
درگیر آن می کنند.

هنریفورد

این  باشیم.  داشته  شدیدی  کنجکاوی  موضوع،  آن  به  نسبت  باید  ذاتی مان  نبوغ  ساختن  شکوفا  برای 

اشتیاق، یادگیری در آن زمینه را برای ما سریع تر و راحت تر و عمیق تر می سازد. 

من استعداد خاصی ندارم فقط شدیدًا کنجکاوم.

اینشتین

ما در زمینه ای که استعداد داریم نیاز به دانش و مهارت داریم. برای کسب این دانش و مهارت باید دایمًا 

به جستجو و کندوکاو در آن موضوع بپردازیم. این کار باعث افزایش تسلط ما به آن زمینه می شود.

مهم این است که از پرسشگری باز نایستید، برای هر کنجکاوی پاسخی وجود دارد.

اینشتین

برای یک فرد نابغه دنیا سراسر رمز و راز است. او ژرف تر به جهان می نگرد و می داند که دنیا چقدر پیچیده 

است، بنابراین همواره در تالش برای درک عمیق تر حقایق مرتبط با رشته خود است.

نامفهوم ترین چیز دربارٔه جهان این است که جهان در خور فهم است.

اینشتین
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نوابغ همواره سعی می کنند از ابعاد جدیدی به موضوعات بنگرند و وجوه پنهان آنها را کشف و درک کنند. 

این کشف و درک، لذت و شعف عمیقی برای آنها به همراه دارد.

راز آلودگی امور، زیباترین چیزی است که به تجربه ما در می آیند. راز آلودگی منشأ هر هنر و علم راستین 
است. آنکه با چنین احساسی بیگانه است، آن را که دیگر توان توقف، تأمل و به حیرت فروشدن نیست، 

از نظر من هم ارز مردگان باید شمرد؛ چشمان او بسته است.

اینشتین

ما همواره باید در حال یادگیری و پیشرفت بیشتر در زمینه نبوغ ذاتی خود باشیم. ما ذاتًا موجودی بیکران 

هم  باز  داریم  دارایی  اگر  کنیم.  کسب  بیشتری  دانش  هم  باز  می خواهیم  داریم  دانشی  اگر  هستیم. 

این خواستن  باشیم.  اگر خالق هستیم می خواهیم خالق تر  باشیم.  داشته  بیشتری  دارایی  می خواهیم 

بی پایان از ذات بیکران ما ناشی می شود. ما باید همواره به سوی کمال و رشد بیشتر در حرکت باشیم.

رشد فکری باید از زمان تولد آغاز گردد و فقط با مرگ متوقف شود.

اینشتین

یکی از مهارت های بنیادی که در مدرسه آموخته نمی شود فکر کردن است. ما، چون همیشه  فعالیت 

مغزی داریم، خیال می کنیم که داریم فکر می کنیم. تفکر آنچنان ارزشمند است که حتی در آموزه های 

دینی یکساعتتفکرازهفتادسالعبادتبرترشناختهشدهاست و یا در قرآن دائما به تفکر دعوت شده 

است؛ اما جالب است که چنین مهارتی هرگز آموخته نمی شود و بیشتر آموزش، مبتنی بر حافظه است. 
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در طول روز مسائل بسیاری به ذهن ما خطور می کند. این افکار ممکن است کارهایی که باید انجام دهیم 

باشند یا سوالی در رابطه با کارمان یا پروژه ای که باید سروقت تحویل دهیم و ... بهتر است که همواره 

دفترچه ای همراهمان داشته باشیم تا این نوع افکار را یادداشت کنیم و همچنین برنامه های هر روزمان را 

شب قبل در آن بنویسیم. این کار به ذهن ما نظم داده مانع آشفتگی آن می شود. نظم ذهنی باعث آرامش 

ما می شود و ذهن آرام همواره کارایی باالتری دارد. بدین ترتیب به جای اینکه بازیچۀ افکار تصادفی و 

خودبخودی باشیم، کنترل بیشتری بر ذهنمان داشته، آن را بیشتر برای فکر کردن و تولید ایده های  جدید 

به کار می گیریم.

تمریننبوغ:
ما باید در رشته ای که با نبوغ ذاتی مان مرتبط است دانش، اطالعات وسیع و مهارت باالیی داشته باشیم. 

باید با مطالعه و تمرین، دانش و مهارت خود را توسعه دهیم. 
هر روز در زمینه عالیق و استعدادهای خود مطالعه کنید.

مطالعه منفعالنه بازدهی ناچیزی دارد. هر آنچه را می خوانید به پرسش بکشید و در مورد آن بیندیشید.
هر روز زمانی را به تفکر اختصاص دهید. تفکر، همواره بهتر است با نوشتن همراه باشد. سواالتی مطرح 

و در مورد پاسخ های احتمالی بیندیشید.
گاهانه فکر کنید.  در مورد تمام مسائل زندگی تان با تمرکز و آ

تخیل

تخیل را ملکۀقابلیتهایذهنی دانسته اند. نقطه شروع هر موفقیت، وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که 

این نیز ناشی از همان تخیل یا تصور است. خیال کارگاهی است که تمام اعمال و ساخته های بشری ابتدا 

در آنجا شکل می گیرد. گفته شده هرچهراکهانسانبتوانددرذهنخودتصورکندمیتواندبهآندستیابد.
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ذهن من آزمایشگاه من است.

اینشتین

اکثرًا بزرگ ترها کودکان را بخاطر خیال پردازی سرزنش می کنند درصورتی که هر ابداع و ابتکاری ناشی از 

بازی تخیل است. همان طور که روانشناس بزرگ کارلیونگ نوشته »هر نظریه خوب و هر عمل خالق 
ناشی از تخیل است و ریشه در چیزی دارد که از روی عادت خیالپردازی کودکانه نامیده می شود. بدون 

این بازی خیالپرداز، اثر بارور تولد نمی یابد. ما بی نهایت به بازی تخیل مدیونیم.«

انسان گاِه تخیل خداست و گاِه تفکر گدا.

هولدرلین

دستکم روزی یک مرتبه به خودتان اجازه بدهید تا 
آزادانه بیندیشید و برای خودتان رویاپردازی کنید.

بزرگ  باید  می شود.  شروع  رویا  یک  با  همه چیز 
بیندیشیم و رویاهای بزرگ در سر داشته باشیم.

اینشتین

فقط رویاهای بزرگ می توانند روح انسان ها را به حرکت درآورند.              

مارکوساورلیوس

تمام کارهای بزرگ توسط انسان های خیالپرداز انجام شده است. 
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صاحبان رویا نجات دهندگان جهانند.

جیمزآلن،نویسندهکتابتوهمانیکهمیاندیشی

شاعران دوره رمانتیک  اعتقاد داشتند که تخیل رابطه ای ماهوی با حقیقت و واقعیت دارد و هنگامی که 

آنها قوه  از نظر  آنها عاجز است.  تخیل به کار می افتد قادر به دیدن چیزهایی می شود که عقل از دیدن 

خیال، هم خالق و هم کاشف از طبیعت و ماورای آن بود. ِشلی از شاعران رمانتیک گفته است:

نسبت عقل به تخیل، مانند جسم به روح یا مانند سایه شیء به خود شیء است.

منطق شما را از A به B می برد ولی تخیل شما را به همه جا می برد.

اینشتین

این عالم تخیل، نامتناهی و ابدی است، حال آنکه عالم مادی، متناهی و موقت است. 

ویلیامبلیک،شاعر

باید بدانیم که منظور از تخیل در اینجا خیال بافی منفعالنه و بی هدف نیست.

بین رویاهای بی باکانه و خیال بافی، فاصله های بسیاری وجود دارد. اولی موتور شما را روشن کرده و شما 
را به جلو می راند و دیگری ذهن را به دست توهم می سپارد. انسان برای تحقق رویای حقیقی اش حاضر 

است جان خود را از دست بدهد. اما خیال بافی فقط باعث می شود زودتر به خواب برویم. 

جانسیمکسول
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تمریننبوغ:
لیستی از رویاها و آرزوهای خود تهیه کنید. تنها 3 درصد از مردم جهان این کار را انجام می دهند.

هر روز زمانی را به خیالپردازی در مورد خواسته ها و اهداف خود اختصاص دهید.
سناریوی زندگی رویایی و ایده آل خود را بنویسید.

شهود

تنها قلب می داند چگونه آنچه را ارزشمند است بیابد.

داستایووسکی

شهود، بصیرت یا الهام نیز یکی دیگر از همان نیروهای درونی ماست که هرگز برای استفاده از آن آموزش 

نمی بینیم. 

با من  الهامات معتقدم؛ چون گاهی اوقات، در برخی مسایل، احساس می کنم که حق  من به شهود و 
است، ولی نمی دانم چرا؟

اینشتین

شهود در واقع دیدن با چشم درون است که آن را حس ششم نیز نامیده اند. گاهی این حس از اتفاقات، 

مکان های دور یا زمان های دور و نزدیک نیز خبر می دهد. 

تنها چیز باارزش واقعی، قؤه الهام )شهود( است.

اینشتین
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عمومًا فکر می کنند که شهود و الهام شانسی رخ می دهد. ما هنوز شناختی از این قدرت نداریم و روشی 

دقیق که منجر به شهود می شود را کشف نکرده ایم  و به همین دلیل هنوز از فرشته الهام صحبت می شود.

گاهانه  من هرگز هیچ کدام از اکتشافات خود را از طریق تفکرات آ
به دست نیاورده ام.

اینشتین

برخی پیش زمینه ها ظهور شهود و الهام را آسانتر می کند. اواًل؛ما باید مسئله و پرسشی داشته باشیم. در 

گاهانه  مرحله دوم باید در مورد آن تمام اطالعات موجود را بررسی کرده و عمیقًا بیندیشیم و بعد از تالش آ

کافی مسئله را رها کنیم و به فعالیتی جنبی و آرامبخش مثل قدم زدن یا دوش گرفتن بپردازیم. معمواًل در 

این اوقات فرشتۀ الهام با جرقه ای در ذهنمان راهنمایی الزم را به ما عطا می کند.

گاه جمعی به تمام تجارب  کارلگوستاویونگ، روانشناس سوئیسی، معتقد بود که ذهن ما از طریق ناخودآ

و دانش بشری مرتبط می شود. این ایده را شاید بتوان به مثابه نظریه ای برای توجیه پدیده الهام و اشراق  

گاه  گاه شخصی ما در حالت خواب یا آرامش عمیق قادر است با ناخودآ و مکاشفه بکار برد. ذهن ناخودآ

جمعی ارتباط پیداکرده پیام هایی را ارسال و دریافت کند. مراقبه و آرام کردن ذهن روشی بسیار عالی برای 

گاهی شده، قدرت الهام ما  گاه ما به الیه های عمیق تر آ دریافت الهام است. آرامش، باعث اتصال خودآ

را افزایش می دهد. مراقبه قسمتی بنیادی از تمام آئین های دینی و اسطوره ای بوده است. امروزه ثابت 

گاهی، جسم ما را نیز تقویت نموده و  شده که مراقبه یا مدیتیشن عالوه بر افزایش الهام، تقویت بینش و آ

همچنین باعث آرامش و شادمانی بیشتر می شود. 
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تمریننبوغ:
 هر جا که هستید می توانید با توجه به درون خود، مراقبه کنید. عصارۀ مراقبه، حضور در لحظه است. 
اما برای این کار، تکنیک های زیادی بکار گرفته می شود. شما می توانید  با مشاهده افکار خود یا تنفس 
گاهانه یا صرفًا توجه به بدن خود از درون، شروع کنید. به مرور روش مناسب خود را خواهید یافت و با  آ

گاهی دست خواهید یافت. تمرین بیشتر به الیه های عمیق تر آ

سخنپایانی

این  مطالب  امیدواریم  از شما سپاسگزاریم.  کردید،  مطالعه  و  تهیه  را  کتاب  این  اینکه  از  عزیز!  دوست 

کتاب برای شما جالب و مفید بوده باشد. آرزوی ما این است که با کشف و شکوفایی نبوغ ذاتی خود و با 

انجام کاری که دوست دارید، ضمن ارائه ارزش و خدمت به دیگران، به شادمانی، خودشکوفایی، ثروت و 

استقالل مالی دست یابید و همواره در مسیر رشد شخصی، مادی و معنوی بیشتر گام بردارید.

زیر  ایمیل  از طریق  لطفا  استقبال می کنیم.  کتاب  این  مورد  در  پیشنهادات شما  و  انتقادات  نظرات،  از 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید. 

mtoumajiri@gmail.com
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خودنبوغشناسی
چگونهنبوغذاتیخودراکشفوشکوفاکنیم؟

نویسنده
موسیتوماجایری
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