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 مترجم یادداشت

 یادداشت مترجم

 برقی آن عنوان شنیدن کهگردد برمی 1395 سال به Mastery کتاب با من اولیه آشنایی
 خودم با. کردم احساس آن مطالعه برای ایالعادهفوق تشنگی و نمود پدیدار دلم در عجیب

 حدس به کردم شروع ذهنم در و! گذاشته موضوعی چه روی دست گرین رابرت گفتممی
 را شدن Master مسیرِ  چگونه و دارد وجود آن در مطالبی هچ کهاین کتاب، محتوای زدن
 حدود یک سوم کتاب را سال همان شد باعث تشنگی و عجیب ذوق این. است داده شرح

 که شده آشنا ایایده با جاهمین تا ذهنم کردم احساس. آن را رها کردم بعد .کنم مطالعه
 و گذشت سال سه. دارم الزم زمان کردنش عملی و ،آن زیستن و هضم برای هاسال شاید
 را آن روز چند طی بار این. خواندم ابتدا از را کتاب و برگشتم مجددا   1398 سال هاینیمه
 هاینوشته و مطالب به نسبت خاص کشش نوعی. ترعجیب و بیشتر ذوقی با کردم؛ تمام
 و ذهن با ترعمیق سطحی در این مطالب کردممی حس مدام دیدم،می خودم در کتاب
 امحافظه فعال   اما! امنوشته را هاهمین خودم روزی، انگار که طوری ،پیوند خورده است جان
 برایم هاایده که است این کند؛می روایت برایم را هااین دارد دیگر کسی و امداده دست از را
 احساس دوشم بر رسالت نوعی شد باعث عجیب گرایش و ذوق این. آیدمی آشنا نهایتبی

های موجود از رابرت های فاحشی که در برخی ترجمهها و نارساییبه دلیل کاستی کنم، و
 در اصال   حجم این با کتابی ترجمه دیگرم، هایپروژه دلیل به کهاین دیدم و باگرین می

 کردم شروع و دادم قرار استندبای حالت در را بقیه کارها بالفاصله گنجید،نمی امکاری برنامه
 یهاید است حیف گفتمی که داشت وجود من در شدید احساسی. کتاب این ترجمه به

 لباسی به آن را است شایسته. شود ارائه وطنانمهم به خورده و َلنگزخم و ناقص ،چیرگی
  .کنم آراسته داشته ذهن در نویسنده چهآن به نزدیک تاحدممکن و ترزیبنده

 خودتان که طورآن را، تانزندگی شخصی مسیر کندمی کمک شما به کتاب این یمطالعه
 دغدغه هم شما اگر. بسازید آجرآجربه -گویندمی شما به دیگران که گونهآن نه- خواهیدمی
 سپس و دهید پرورش ظرافت با را آن و بیابید را تاندرونی گوهر ترینعمیق که دارید را این

 شما برای کتاب این خواندن کنید و چیزی ماندگار از خودتان به این عالم اضافه کنید، عرضه
 که است این کتاب این هایخوبی از یکی. بود خواهد بخوردردبه و بخشالهام نهایتبی
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 دهیسازمان نو از... و گذاریهدف فردی، یهتوسع موفقیت، مثل مفاهیمی درباره را ما ذهن
 و مداوم تالش هاسال طی باشکوه هایکاخ که کندمی این متوجه را خواننده و کندمی

 حوزه هایکتاب رایج نوشتار با کتاب محتوای رو این از. اندشده بنا سختی و فشار تحمل
 . نیستیم مواجه انگیزشی کتاب یک با اصوال   و است متفاوت موفقیت

 یهلحظ در که ایایده آن که امکرده این به معطوف را تالشم تمام کتاب یهترجم در
 بزند ما به خواستهمی کهرا  حرفی و بوده جاری گرین رابرت ذهن بر کلمات نگارش

 این در فقط نه)هایش در تمام کتاب گرین رابرت هاینوشته لحن. کنم منتقل وکاستکمبی
 نوشتار در. ای مثل مارک منسن(نیست )برخالف نویسنده خودمانی و عامیانههرگز ( کتاب

 نیز من رو این از. دید را کاریزما از شکلی و بودن اندکی رسمی جدیت، نوعی توانمی او
هایم همیشه در ترجمهو در عین حال، مثل  کنم، حفظ ترجمه در را لحن همین امکرده سعی

ام. لذا ترین شکل ممکن را در اولویت قرار دادهترین و گویاانتقال معنی و مفهوم به روان
توانید با خیالی رو نیستید و میکننده و غیرقابل فهم روبهشما ابدا  با نثری پیچیده، گیج

زمان هم د وکتاب به زبان فارسی لذت ببری یهعآسوده و فنجانی چای در دست از مطال
 بنا کنید. یکیتان را یکیفردیی توسعههای پله

این است که هرگز در خواندن و تمام کردن آن عجله  کتاب یهبرای مطالعپیشنهاد من 
ای که برای شما ها جایشان را در ذهن شما باز کنند، ایدهها و نکتهنکنید. بگذارید ایده

د ای دارد؛ بدون تردید باید آن را جدی بگیریتر از بقیه است حتما  برایتان پیام و نکتهجذاب
تان فکر کنید. این و به کاربرد آن در زندگی روزمرهاش بیندیشید ها دربارهو روزها و ساعت

ها را در ذهنتان بپروید و بگذارید با گذشت زمان فرمولی که مناسب شماست از دل ایده
های کتاب و شرح حال اساتید، ساده و راحت نگذرید. فهِم ها متولد شود. از داستانآن

ها به هاست. این داستانق داستانهای کتاب، در گرو مطالعه و فهم دقیاصول و استراتژی
های چیرگی را طی شخاصی مثل من و شما هستند که پلها یهتجربطور مستقیم برآمده از 

کتاب باید با صبر و شکیبایی  این یهمطالعترین فرم قدرت رسیدند. برای کردند و به عالی
« اش را بگو!ر بقیهخب! فهمیدم، زودت»پیش بروید، لذا نگذارید ذهنتان مدام نهیب بزند: 

در بر نخواهد داشت. سعی کنید  چندانی یهنتیجکتاب با این ذهنیت  این یهمطالعاصوال  
اتفاق  دارفراینِد زماننوزاد یا پرورش یک گل بنگرید که طی یک  دید تولد یکآن را به 

 ست.شود، و برای به ثمر نشستن آن شکیبایی الزم اشبه و فوری حاصل نمیافتد و یکمی

 در را «چیرگی» کلمه من: کنم ارائه( چیرگی) کتاب عنوان انتخاب درباره توضیحی اما
 ترنزدیک بوده کتاب این در Mastery از گرین رابرت منظور و مقصود چهآن به فارسی زبان
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 هاسال از بعد که است ذهنی کیفیتی -کتاب این در گرین رابرت گفته به- چیرگی. دانممی
 یک است، مسیر یک چیرگی. افتدمی اتفاق فرد برای پرفشار و متمرکز و مستمر تمرین
 که است ذهنی حالتی چیرگی. دهد رخ لحظه یک در که آنی اتفاق یک نه است فرایند

 نوعی است، مدنظرمان که مهارتی یا تخصص رشته، شغل، بر آن، به یابیدست درصورت
 ییرویارو آماده و رویممی فراتر آن از ؛(شویممی چیره آن بر و) کنیممی پیدا برتری و غلبه
 در نظیریبی قدرت ما ذهن چیرگی   حالت در. هستیم ترپیشرفته و ترجدی هایچالش با

 هاییحلراه حالت این در کند،می پیدا هاچالش سرگذاشتن پشت و تحلیل و مسئله حل
 چیرگی وضعیت در. شوندمی سرازیر ذهن به مرور به رسیدنمی فکرمان به این از قبل تا که

 خودمان تصور چهآن از فراتر جایی به را ما و شودمی جاجابه هایمانتوانمندی حدومرز گویی
 شنویم،می گاهی که سطحی و رایج شعارهای با هااینآنکه  جالب و رساندمی کردیم،می

شود در کلماتی مثل احاطه، تسلط، را می Masteryاز این رو مفهوم واژه . دارد بسیار فاصله
 گرین رابرت گفته به ها جست. چیرگیمندی، غلبه، برتری، استیال و امثال اینتبحر، مهارت

 است فرایندی این. است ساله میلیون چند فرایندی حاصل و دارد بشر تکامل در ریشه
 کنندمی مسرور را ما ترعمیق ایالیه در هم مسیر هایسختی حتی وجد، و لذت سراسر
 جایی در روزی باالخره که است تربزرگ هدفی به رسیدن برای هااین همه دانیممی چون
 یهشدکه اولین کتاِب منتشر- جالب است که رابرت گرین. کشدمی را انتظارمان مسیر از

ترین ترین و کاملچیرگی را عالی -او در رابطه با موضوع قدرت و قوانین مربوط به آن بود
 به یابیدست برای مشروح و گامبهگام دستورالعملی کتاب این در داند. اونوع قدرت می

 .است کرده ارائه چیرگی وضعیت

 این مطالعه از را خودتان ناب تجربیات خواهممی گرامی یهخوانند شما از پایان در
 در من با شد حاصل برایتان مطالعه از بعد که ذهنی هایگشایش و دستاوردها و کتاب
 شما، از و باشم سهیم کردید تجربه که وجدی و خوشی و لذت در مایلم بگذارید، میان
 ار زیبایتان تجربیات لذا. بشنوم بیشتر زد، رقم برایتان زندگی در کتاب این که اتفاقی درباره

 پیشنهاداتتان سایر ضمنا. بفرمایید مرقوم arsam.hoordad@gmail.com ایمیل آدرس به
شما  ایمیل یهمطالع ذوق و وجد من از .کنید ایمیل آدرس همین به توانیدمی هم را

 نشدنی خواهد بود.وصف

ام که هریک تالش کردند ذهنیت رشد و الزم است از تمام اساتید زندگی همچنین
چیرگی را به زبان خودشان آموزش دهند صمیمانه تشکر کنم؛ خصوصا  باید از اساتید 
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ام آقایان علیرضا شیری، محمدرضا شعبانعلی و محمدرضا سرگلزایی قدردانی ویژه گرامی
 است. پذیرناانکارران بر مسیر زندگانی من های این بزرگواداشته باشم. تأثیر آموزه

 محبت کهاین برای کنم قدردانی و تشکر نوین نشر یهمجموع شایسته است صمیمانه از
پذیرفتند و در تکمیل مأموریتی  را کتاب این ترجمه برای من با سخاوتمندی پیشنهاد و کرده

 داشتند.نقشی مؤثر  ،کردمکه بر دوشم احساس می

 زاده و آناهیتا خیری گرامی تشکر کنم که باها محدثه ابراهیماید از خانمعالوه بر این ب
حوصله و دقت فراوان یک بار متن کامل کتاب را پیش از انتشار مطالعه کردند و پیشنهاداتی 

 یهها نبود ترجمبرای بهبود خوانش کتاب به من ارائه نمودند. بدون تردید، اگر زحمت آن
 داشت. کتاب کیفیِت حاضر را ن

 یه، ترجمهاآن نظیرپشتیبانی و حمایت بی .تشکر کنمنهایت باید از پدر و مادر عزیزم در
  هستم.منت آنان تا ابد سپاسگزار عشق بی .دکراین کتاب را برایم ممکن 

 

 1398 تابستان - راهبر توسعه فردی - هورداد آرسام

 



 

 ترین شکل قدرتمقدمه( عالی

 مقدمه

 ترین شکل قدرتعالی

ساز که بناست با اقبال هر آدمی در دستان خودش است، درست مثل مجسمهوبخت
نقص خلق کند. شکل دادن به خامی که در دستانش است، شمایلی کامل و بی یهماد

اقبال نیز، درست مثل هر نوع کار هنری دیگر است: ما برای محقق کردن آن قابلیتی وبخت
 قابلیت بالقوه به آن شکل و صورتی یا خام یهدن این مادبالقوه داریم. اما مهارت تبدیل کر

ماست، مهارتی آموختنی است که باید آن را یادبگیریم و مشتاقانه در  یهکه مورد عالق
 طول زندگی بپروریم. 

 1گوته یوهان ولفگانگ فون -

 بشر توانمندی حد باالترین یهنمایند که دارد وجود هوش و قدرت از خصوصیهب نوع
 بوده تاریخ طول در بشر بزرگ هایاکتشاف و هاموفقیت و دستاوردها همه منشأ است و
 تدریس هادانشگاه و مدارس در که نیست چیزی هوش و قدرت این نوع از البته. است
 مان،زندگی در ویژه و خاص لحظاتی در ما، یههم اما بزنند، حرف اشدرباره اساتید یا شود
 فشار تحت که مواقعی در اغلب حالت، این. ایمکرده تجربه را ذهنی حالت این از ایبارقه

 باید فورا   یا مواجهیم فوری األجلضرب یک با کهزمانی مثال   آید،می سراغمان به هستیم
 حالت این هم گاهی. بگیریم تصمیم مهم موضوعی درباره یا کنیم حل را دشوار یامسئله

 هرچه حالت این منشأ. دهدبه ما دست می پروژه یک روی مستمر و مدوام کار اثر در
 کنیم،می احساس خودمان در را سطح باالیی از انرژی و تمرکز لحظات این در ما باشد،
 ذهن. هستیم ترمصمم و متمرکزتر انگار کنیم؛نمی اشتجربه هاوضعیت سایر در که حالتی

حالت که  این در. نداریم توجه دیگری چیز هیچ به و شودمی کار آن در غرق کامل طوربه ما
 ندارد فرقی انگار. زنندبه ذهن سر می درخشان هاییایده عمیق همراه است، تمرکزی با

 به گویی رسند،می ذهنمان به ناکجا از و ناگهانی شکل به هاایده این بیدار، یا باشیم خواب
ها هم ها انگار تأثیرگذاری ما روی سایر آدمدر این زمان .ایمشده متصل ناخودآگاه گنجینه

                                                                        
1 Johann Wolfgang von Goethe 
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پذیرند. شاید دلیلش این است که با دقت و تر ما را مییابد و دیگران راحتافزایش می
آید که نوعی طور به نظرشان میدهیم، یا مثال  دیگران اینها گوش میتوجه بیشتری به آن

صورت انگیزد. ما در حالت عادی به آنان را برمیقدرت خاص در ما وجود دارد، و این احترامِ 
افتد واکنش کنیم، یعنی مدام به وقایعی که از بیرون برایمان اتفاق میمنفعل زندگی می

آید کنترلی روی وقایع نداریم و صرفا  دهیم، در این حالت به نظرمان مینشان می
اش صحبت که دربارهمحض هستیم. اما در آن روزها و لحظات خاص  یهددهنواکنش
 شویم.کننده اتفاقات زندگی میساز و تعیینانگار این خود ما هستیم که سبب ،کردیم

طور توصیف کنیم: ما، در حالت عادی، بیشتر اوقات توانیم ایناین نوع از قدرت را می
های ذهنِی عموما  درون ذهنمان هستیم و سرگرم افکار، رؤیاها، تمایالت و دغدغه

رسد، انگار میلی درونی برای ایم. اما در این دوران که خالقیتمان به اوج خودش میهفایدبی
خواهیم کاری را به سرانجام برسانیم و تکمیل کنیم. اقدام کردن و مؤثر بودن داریم، مثال  می

کند تا از داالن تنگ و تاریک ذهنمان خارج شویم و ای ما را وادار میگویی کشش و انگیزه
ها بیشتر توجه کنیم. ها و آدممتوجه دنیای بیرون از خودمان باشیم و به واقعیتدر عوض 

یا مثال  در حالت عادی گرایش ما این است که وقتمان را تلف کنیم و از این شاخه به آن 
دهیم، شاخه بپریم و از این رو مدام تمرکزمان را از کاری که مشغولش هستیم از دست می

شود و شکل عجیبی زیاد میتمرکز و جدیت ما برای تکمیل کار به ،صاما در این مواقِع خا
کند. دراین مواقع ذهن ما درگیر ذهنمان به عمق کاری که مشغول انجامش است نفوذ می

کند. فایده نیست و عمال  دارد روی انجام دادن کاری مؤثر تمرکز میافکار پوچ یا کارهای بی
کند که قادر است جزئیاتی را در دنیای دست پیدا می با ادامه این روند ذهن به قابلیتی

ها و شود ایدهها غافل بود؛ این قابلیت باعث میبیرون رصد کند که تا پیش از آن، از آن
 تری شویم. مان گسترش یابد و آدم خالقالهامات بیشتری سراغمان بیاید، افق فکری

گذرد یا آن بحران و فشار ل میاألجکه وقتی آن ضرباینجاست اما قسمت جالب ماجرا 
گذاریم، دوباره روز از نو، روزی از نو؛ آن حس قدرت و برتری درونی و آن را پشت سر می
پرت همیشگی شود. ما همان آدم حواسسرعت محو مییافته بهخالقیِت افزایش

ر از دهیم و عنان اموراحتی تمرکزمان را موقع انجام دادن کارها از دست میشویم، بهمی
تری حفظ حال غریب را برای مدت طوالنیوشد این حسرود. فکر کنید اگر میکفمان می

 رسد.مرموز و گریزپا به نظر می ،رسیدیم! اما این نیروکنیم به چه دستاوردهایی که نمی

مورد غفلت واقع شده و  کامالیا  ،زنیماش حرف میاز قدرت و هوش که درباره نوع این
با انواع و اقسام اینکه  ، یااست درباره آن حرفی نزده مطالعاتی یهزمینیک عنوان کسی به
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که در هر صورت بر مرموزتر شدن این حوزه آمیخته و سطحی درهم خرافات و مطالب زرد
کنیم خالقیت و توانمندی چیزهایی هستند آگاهی، تصور مینازند. در اثر همین دامن می

ها را به استعداد ذاتی شوند، یا آنطور آنی و ناگهانی و از آسمان بر سر فرد نازل میکه به
دانیم. اگر گَرد این اوهام اقبال نیکویش مربوط میویا بخت عالی یهروحیخود شخص، یا 

درباره این جنس از قدرت حرف  بینانهشکل واقعبهو خرافات را از این حوزه پاک کنیم و 
 حرف بزنیم های آن را بررسی کنیم و از نگرش و اقدامات و راهبردهایییعنی ریشه - بزنیم

 ایم.ها کردهکمک بزرگی به رشد آدم - شودکه منجر به رسیدن به آن و حفظ آن وضعیت می

 -بنامیم 1چیرگیاش حرف زدیم را دربارهکنون به بعد این حس قدرتی که تااینجا  بیایید از
ها و گوید تسلط و آگاهی بیشتری بر واقعیت، سایر آدمچیرگی یعنی حسی که به من می

طور ممکن است این حس را به -افراد معمولیعنوان به -وضعیت خودم دارم. اگرچه ما
تبدیل به سبک سو کسانی هم هستند که این وضعیت برایشان مقطعی تجربه کنیم اما از آن

ما این افراد را  -زندگی شده است؛ یعنی همیشه در این وضعیت و حالت ذهنی هستند
شناسیم. لئوناردو داوینچی، ناپلئون بناپارت، چارلز خودشان می یهحوز اساتید بزرگعنوان به

 تنها تعدادی از این اساتید بزرگ هستند. و جالب 2داروین، توماس ادیسون و مارتا گراهام
فرایند شود افراد به این مرحله برسند، خیلی ساده، طی شدن یک باعث میآنچه  اینکه
 یابی به آن را داریم. ما امکان دست یهاست و این چیزی است که هم دارزمان

ایم نواختن پیانو را طور به تصویر بکشیم: تصور کنید تصمیم گرفتهبیایید این فرایند را این
ای  قرار است شغل جدیدی را شروع کنیم که الزم است در آن بر مجموعهیاد بگیریم، یا مثال  

واردیم، درست مثل یک غریبه که وارد ها مسلط شویم. در ابتدای مسیر، ما تازهاز مهارت
شود. احساس اولیه ما نسبت به پیانو یا محیط کار جدیدمان آمیخته به کشوری بیگانه می

بار پشت نخستیناندکی ترس و احتیاط است. وقتی برای های ذهنی و همراه با داوریپیش
ایم که هیچ لرزد چون با چیزی مواجه شدهنشینیم، دست و دلمان میصفحه کلید پیانو می

، کلیدهای پیانو چگونه چیستهای پایین پایمان پدالکار دانیم ای از آن نداریم: نمیسررشته
شود با این ساز آهنگی است یا اصال  چطور میبه هم ربط دارند، هر کلید نماینده چه نتی 

دانیم. یا در مثال دیگرمان درباره محیط کار جدید: ها را نمیکدام از ایننواخت! ما هیچ
ها چگونه است، شناختی از خلقیات رئیسمان نداریم، دانیم روابط قدرت در میان آدمنمیپ

قی حاکم است و رعایت چه چیزی به های تردانیم آنجا چه قوانینی برای طی کردن پلهنمی
                                                                        
1 Mastery 
2 Martha Graham 
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در هر دو مثال دانش و اطالعاتی  - شود. در این مرحله گیج و مبهوتیمموفقیت ما منجر می
 رسد. الزم داریم که بسیار دور از دسترس به نظر می

های جدیدی گیریم یا با مهارتداریم چیز جدیدی یاد میاینکه  در ابتدای مسیر ما از
شویم که چه ایم، اما کمی بعد به سرعت متوجه میزدهحال و هیجانشویم خوشآشنا می

کوشی پیِش روی ما قرار گرفته است. خطر بزرگ خمی از تالش و سختوراه دشوار و پرپیچ
طاقتی، کسل شدن از تسلیم احساساتی مثل کم ممکن استجاست: در این مرحله همین

گذاریم: گری و یادگیری را کنار میهدهنتیجه مشارین، ترس و گیجی خودمان شویم؛ درتم
 رسد و تمام.جا برای ما به پایان میفرایند همین

چیز در بستر در عوض اگر بتوانیم بر این احساسات اولیه غلبه کنیم و اجازه دهیم همه
آرام چیزی قابل توجه و امیدوارکننده شروع به شکل صورت آرامزمان شکل بگیرد، در آن

گری و یادگیری هستیم و دستورالعمل طور که مشغول مشاهدههمینکند: گرفتن می
گیریم و ، قوانین را یاد میکنیمکسب میکنیم، نوعی شفافیت و وضوح دیگران را دنبال می

کنند. اگر به شویم اجزاء چه ارتباطی با هم دارند و چگونه در کنار هم کار میمتوجه می
شویم؛ حاال اصول اولیه تر میآید و رواندستمان می تمرین و ممارست ادامه دهیم، قلق کار

روی به پیش یهایم. اکنون آمادها مسلط شدهایم و حتی روی آنو ابتدایی را آموخته
بینیم که قبال  ارتباطی را می کمهستیم. حاال کم تربزرگهای مراحل بعدی و احتماال  چالش
کنیم و یی خودمان در حل مسئله اعتماد میرفته به توانااز چشممان مخفی بودند، رفته

مان غلبه کنیم، های اولیهکند بر ضعفبینیم مداومت و استمرار دارد کمک میوقتی می
 گیریم. بیشتری مینفس اعتمادبه

اندوزی خارج و تبدیل به متخصص مشخص ما از وضعیت دانش یهدر یک نقط
کنیم و بازخوردهای ارزشمندی در طول های خودمان را امتحان میشویم. اکنون ایدهمی

العاده خالقانه استفاده شکل فوقآوریم. ما از دانِش درحال گسترشمان بهمیدستمسیر به
های دیگران باشیم، خودمان دست به خلق روی روشصرفا  دنبالهاینکه  جایکنیم و بهمی

کنیم؛ از این رو فردیت ما زنیم و منش و روش شخصی خودمان را وارد کارها میآثار می
 شود.در کارهایمان جاری می

مانیم؛ اکنون جهشی دیگر به قدم و استوار میگذرد و ما بر این فرایند ثابتها میسال
 یءسازی. صفحه کلید پیانو دیگر یک شدرونیدر انتظار ماست: فرایند  چیرگیسمت 

کنیم، گویی احساس یکی بودن می ز ما نیست. حاال ما با صفحه کلید،خارجِی جدای ا
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 یهبخشی از خود ما و سیستم عصبی ماست. یا در آن موقعیت شغلی، حاال دیگر ما نحو
گیریم، دید کالن یها را سریع مکنیم، مقصود و منظور آدمخوبی درک میتعامل گروه را به

کارمان و حسی قوی درباره وقایع و جزئیات آن داریم. ونسبت به وضعیت فعلی کسب
خوبی ها بههای اجتماعی و در ارتباط با آدمتوانیم از این حس درونی در موقعیتمی اکنون

 توانیمرو بهتر می ها داشته باشیم، از اینتری از درون آدماستفاده کنیم و درک عمیق
تر تصمیم بگیریم و تر و خالقانهتوانیم سریعهای احتمالی آنان را حدس بزنیم. میواکنش

ایم هفرا گرفت قدر خوب شوند. ما قوانین و اصول را آنها سریعا  بر ذهنمان جاری میایده
  شان کنیم.ها را زیرپا بگذاریم یا از نو بازنویسیکه اکنون در جایگاهی هستیم که بتوانیم آن

شود شامل سه فاز یا ترین شکل قدرت است و فرایندی که به آن ختم میاین عالی
 عملگرایی خالقدوم  یاست. نام مرحله شاگردیجداگانه است: اولین مرحله  یسه مرحله

وارد در آن تازه یهاول ما یک غریبی . در مرحلهچیرگیسوم  یاست؛ و در نهایت، مرحله
توانیم درباره اصول اولیه بیاموزیم و تا می بایداین مرحله  رشته یا زمینه هستیم، در

یادبگیریم و دانش خودمان را به حد اعلی برسانیم. در ابتدای این مرحله دید وسیعی درباره 
واسطه نداریم از این رو قدرتمان محدود است. در مرحله دوم، به  ،ایمای که آغاز کردهرشته

؛ یابیمدست میفعالیتمان  یهینشی عمیق نسبت به زمینبتمرین، ممارست و عملگرایی به 
مثل مکانیکی خبره که به ارتباط بین اجزاء و کارکرد قطعات موتور ماشین مسلط است. این 

برد و به سطح جدیدی ای که در آن مشغولیم کار ما را پیش مییا زمینه درک باال از رشته
های ربه کنیم، آزمایش کنیم و با اجزاء و قسمتتوانیم آزادانه تجرسیم: یعنی میاز قدرت می

ای برسیم. در مرحله سوم، سطح دانش، تجربیات عملی مختلف بازی کنیم و به نتایج تازه
احاطه و اشرافی شگرف  مانتخصصی یهشود که بر زمینمیقدر عمیق و تمرکز ما آن

به قلب زندگی دسترسی بینیم. اکنون ما کامل می یابیم و جزئیات موجود را با وضوحمی
. به همین دلیل است که آثار و ا استای که برای ما کاربه سرشت انسان و پدیده -داریم

دهد. نشیند و ما را عمیقا  تحت تأثیر قرار میکارهای اساتید بزرگ تا این اندازه به دل ما می
از آن روست که آن مر اکند؛ این گویی آثار این افراد با چیزی در درون ما ارتباط برقرار می
است که  دلیلاست. به همین  هنرمند به ذات واقعیت متصل گردیده و با آن ارتباط گرفته

تواند پرده از سر قوانین فیزیک بردارد و اصول و قوانینی جدید فالن دانشمند بزرگ می
ای خاص و تدوین کند، به همین سبب است که فالن مخترع یا کارآفرین گوشه

 بیند که تا پیش از این به ذهن شخص دیگری نرسیده است. رد را میفمنحصربه
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اسم این قدرت را شهود بگذاریم، اما شهود چیزی نیست جز رسیدن به درکی آنی  شاید
 شایدبرای توصیف یا توجیه آن نیازمند کلمات باشیم. البته اینکه  و فوری از واقعیت، بدون

آن پیدا کنیم، اما این درخشش آنی که بر ذهن  بعدا  کلمات و توضیحات مناسبی هم برای
کند: می تابد همان چیزی است که ما را یک قدم به درک بیشتر از واقعیت نزدیکما می

شود دهد و باعث میای برایمان رخ میرسد و مکاشفهای به ذهنمان میدر این شرایط ایده
  کردیم.نمیچیزی را بفهمیم که تا قبل از آن متوجهش نبودیم و درکش 

ها تا حد زیادی از طریق حیوانات قابلیت یادگیری دارند و این یادگیری برای آن
کند و اش با محیط اطراف ارتباط برقرار میبه غریزه گیرد. حیوان بناشان صورت میغریزه

غریزه است که حیوانات  همین یهواسطدارد. به خودش را از خطرات در امان نگه می
ها برای درک محیط اطراف ، انسانمقابل درها دارند. واکنشی سریع و مؤثر در مقابل پدیده

جاست که و عقالنیت هستند. اما مسئله این و ارتباط برقرار کردن با آن متکی به فرایند تفکر
واقع ضروری ناکارآمد فرایند تفکر )در مقایسه با غریزه( کُند و آهسته است و از این رو در م

ارتباط  های ذهنی،ق شدن در دغدغهو غیرمؤثر است. مثال  واضح است که تفکر زیاد و غر
تر به محیط شویم، کمقدر بیشتر غرق افکار میهرچ. کندما را با دنیای اطرافمان قطع می

رکیبی آید، تکنیم. نیروی شهود که در سطوح باالی چیرگی به کمک فرد میپیرامون توجه می
انسانی. شهود  یهحیوانی و جنب یهاست از غریزه و عقالنیت، خودآگاه و ناخودآگاه، جنب

کنیم و به سطح که در آن هستیم درک میرا راهی است که از طریق آن فورا  موقعیتی 
رسیم. وقتی کودک بودیم، درجاتی از این آگاهی و درک باالتری از آگاهی نسبت به امور می

قدر اطالعاِت مختلف و پراکنده بر ذهنمان شدیم آن تربزرگکردیم اما هرچه ه میآنی را تجرب
سوار شدند که دیگر فراموش کردیم با این قوه ارتباط بگیریم. استادان بزرگ این مهارت را 

ها نمود را مدام تجربه کنند و این در آثار آن دارند که به این وضعیت کودکی برگردند و آن
این اساتید در مقایسه با یک کودک، به سطوح باالتری از ناخودآگاه دسترسی دارد. البته 

توانند مدام این درک آنی و درخشش فوری را تجربه کنند که همین منشأ اند و مییافته
 شود. خلق آثار بزرگ از جانب آنان می

نیروی شویم این اگر ما تا این نقطه به پیشروی در طول فرایند ادامه دهیم، موفق می
آزاد و فعال کنیم. همان نیرویی که احتماال   ،ها نهفته استشهود را که در ذهن همه انسان

ایم و ذهنمان متمرکز بر آن ای سخت بودهکه عمیقا  مشغول کار روی مسئله یا پروژهزمانی
یم: اما تجربه چنین حالتی را داشته یهایم. در حقیقت هماش کردهطور محدود تجربهبوده، به

هاست ذهنمان درگیر آن ای سخت که مدتهایی که بعد از کار کردن روی مسئلهمثال  زمان
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ای که در لحظهیابیم. یا مثال  زمانیپاسخی برای آن می - گویی از ناکجاآباد - بوده، ناگهان
شویم قدم بعدی چیست و چه کار باید بکنیم. اما مشکلی که وجود دارد خاص متوجه می

اندوزی نیستند ها موقتی و زودگذرند، و ضمنا  مبتنی بر تجربه و مهارتکه این حالتاین است 
ها را تحت کنترل بگیریم و کاری کنیم که مرتب تکرار شوند. وقتی به چیرگی که بتوانیم آن

 یهشود که تحت فرمان و ارادیابیم، شهود و هر نوع ادراک آنی تبدیل به نیرویی میدست می
کار و تالش مستمر و پایدار روی یک فرایند  یهحقیقت ثمرند. این شهود درکما عمل می

دهد و دار است. ضمنا  از آنجایی که اصوال  دنیا به این نوع خالقیت پاداش خوبی میزمان
کند مورد توجه عموم است، از آدمی که همیشه چشم ما را به سمت واقعیات جدیدی باز می

 رساند.م، ما را به درجات باالتری از قدرت میرو این ویژگی، در عمل ه این

شماری به دلیل گونه ببینید: در طول تاریخ، مردان و زنان بیچیرگی را این
شان در تأثیرگذاشتن روی محیط ناتوانی دلیلهایی که بر سر راهشان بوده، یا بهمحدودیت

 دیگرکه کردند احساس می ،بینیدرواقعطور ضعف اطراف از طریق اقدامات مؤثر و همین
ی ُبرزدند تا راه میانآتش میوها، خودشان را به آب. از این رو آنتوانند پیشرفت کنندنمی

پیدا کنند.  ،اش صحبت کردیمبرای رسیدن به این سطح از آگاهی و تسلط که درباره
و مخدرها بودند.  هاها و آئینهمان وردها و طلسم درواقعاش بودند ها درپیُبری که آنمیان

ها عمر خودشان را وقف کیمیاگری کردند تا با پیدا کردن سنگ جادو، مثال  بسیاری از آن
 ای را به طال تبدیل کنند. بتوانند هر ماده

ُبری جادویی به سمت چیرگی، ادامه ناپذیر برای پیدا کردن میاناین عطش سیری
رای رسیدن به موفقیت به دوره و زمانه های ساده و سطحی بیافت و امروز در قالب فرمول

باالخره توانستیم راز موفقیت را پیدا کنیم؛ بر این »که: هایی مثل این. فرمولاست ما رسیده
اساس کافی است افکارتان را تغییر دهید تا انرژی مناسب از سمت کائنات به سوی شما 

دل هرکدام از این  البته باید گفت در« خواهید برسید.میآنچه  جاری شود و به هر
بینی هم نهفته است؛ مثال  تأکید زیادی آلود سهم کوچکی از حقیقت و واقعهای وهمتالش

ها بر محوریت جاست که این تالششود. اما مسئله اینمرکز عمیق میکه روی اهمیت ت
دردسر که بدون تالش به قدرت ختم چیزی است که اصال  وجود خارجی ندارد: مسیری بی

 ُبر ندارد.گونه سختی؛ راه چیرگی میانراهکاری فوری و آسان، بدون تحمل هیچ شود یا

ها و برآورده شدن آرزوهایشان، ها به امید رسیدن به خواستهدر همین حین خیلی از آدم
که از تنها قدرت حالیاند و سرشان در ابرهاست. درپردهآلود سهای وهمدل به این تالش

جاست که برخالف جادو یا خبرند. و مسئله این، غافل و بیتحقیقی که نزد خودشان اس
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توانیم نمود عینی این نوع از قدرت را در طول تاریخ ببینیم: های ساده و سطحی، ما میفرمول
گیز، برتری انهای عظیم، آثار هنری شگفتها و ساختمانمکاشفات و اختراعات بزرگ، سازه

های توانمند و چیره هستند. چون این جنس ه از ذهنوری؛ همگی برآمدانگیز ما در فناشگفت
ای گونهسازد دنیا را بهها را قادر میدهد و آناز قدرت به صاحبانش نوعی اتصال به واقعیت می

 بینند.فروشان به خوابشان هم نمیتغییر دهند که جادوگران و وهم

اند و آن را شیدهها، مردم دیوار بلندی بین خودشان و مفهوم چیرگی کدر طول قرن
ها ژناند تا مجموعا  مسئله را به اند. حتی اسم آن را نبوغ گذاشتهتصور کرده نیافتنیدست

کنند این نوع قدرت ارتباط تنگاتنگی با بخت های ذاتی افراد ربط دهند و تصور مییا استعداد
و چنین مواردی  دست آورده، امتیازاتی که به واسطه خانواده یا آشنایانش بهو اقبال فرد

رسد. نظر می اند که چیرگی مفهومی جادویی و اسرارآمیز بهها کاری کردهمربوط است. آن
اما این حقیقت ندارد، آن دیوار ساختگی و خیالی است، راز واقعی این است: مغزی که ما 
داریم، ماحصل شش میلیون سال توسعه و تکامل است، و بیش از هر چیز، مغز در فرایند 

ای طراحی شده که ما را به چیرگی برساند؛ این یعنی چیرگی قدرتی است گونهبه 1گشتفر
 ما و در انتظار فعال شدن.  یهطبیعی، نهفته در وجود هم

 آمدن و توسعه چیرگی در طول زمانوجودبه

ضرورت تکاملی  یهواسطبود، و بهجو خوراک-مدت سه میلیون سال شکارچیر بهبش
پذیر و خالق برای نسل بشر ظهور کرد؛ همین شیوه از زندگی بود که مغزی چنین انطباق

  .ایمروی دو پا ایستادهمان جویخوراک-مغز شکارچیبا امروزه ما 
 2لیکی ریچارد -

که اجداد اولیه ما، ممکن است تصورش برای ما سخت باشد، اما زمانی اکنونهر چند 
ون سال قبل رهسپار علفزارهای شرق آفریقا شدند، موجوداتی بسیار حدود شش میلی
متر بود. در حالت کامال  ایستاده راه سانتی 155 ازکمتر  هاپذیر بودند. قد آنضعیف و آسیب

دویدند که البته سرعتشان به پای درندگان تیزپایی که رفتند و به کمک دو پایشان میمی
ها الغراندام بودند و بازوهایشان تاب و توان رسید. آننمی ،کردندها حمله میگاهی به آن

چندانی برای دفاع از آنان نداشت. مجهز به پنجه، دندان نیش یا زهری که بتواند در برابر 

                                                                        
1 Evolutionم.(-اندتری برای آن دانستهرا معادل مناسب« فرگشت»شود. )اهل فن کلمه تکامل هم گفته می ؛ 

2 Richard Leakey 
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آوری میوه، بادام، ها حفاظت کند نیز نبودند. برای جمعها از آنحمله درندگان یا سایر گونه
های حیوانات مرده مجبور بودند بیرون ها و گوشتالشه فندق یا حشرات یا برای برداشتن

ای برای صورت طعمه آسان و حاضر و آمادههای باز و وسیع بروند که دراینبزنند و به دشت
ها و کفتارها بودند. با این وضعیت اسفبار، و تعداد اندک و توان پایین، ممکن بود پلنگ

 حو شوند. راحتی از صفحه روزگار ماجداد اولیه ما به

زمانی حدودا  چند میلیون ساله )که در مقایسه با مقیاس زمانی  یهو در باز حالبااین
ترین فرگشت زمان بسیار کوتاهی است(، اجداد ناتوان ما موفق شدند خودشان را به مهیب

آمیز چه بود؟ شکارچیان روی زمین تبدیل کنند. اما دلیل این پیشرفت شکوهمند و معجزه
ها در ایستادن روی دو پا بوده است زنند دلیل اصلی این موضوع توانایی آندس میای حعده

ها که در نگهداری هایشان آزاد شود و به کمک فرم خاص شستکه همین باعث شده دست
رسد کرده، بتوانند ابزار و ادوات مناسبی بسازند. اما به نظر میاجسام و اشیاء کمکشان می

ای کلیدی را از عطوف به فیزیک و اندام پیشینیان ما هستند، نکتههایی که مچنین دیدگاه
هایمان که به لطف مغزهایمان دست یهاندازند. اقتدار ما، چیرگی ما نه به واسطقلم می

 -ما توانستیم ذهنمان را به قدرتمندترین ابزار موجود در طبیعت تبدیل کنیم .حاصل شده است
به دو عامل  ذهنیمندتر است. و ریشه این دگرگونی تابزاری که از هر پنجه و دندان نیشی قدر

نخستین موفق شد  ، و انسانِ اجتماعیو عامل  1بیناییرسد: عامل شناختی میساده زیست
 یابی به قدرت استفاده کند. اهرمی برای دست عنواناز این دو عامل به

ها سال محل اصلی بودند که برای میلیون 2ساناناجداد اولیه ما از نوادگان نخستی
شان باالی درختان بود و در طول فرایند فرگشت صاحب متمایزترین سیستم بینایی زندگی

نین محیطی الزم بود جایی سریع و کارآمد در چجابه برایموجود در طبیعت شده بودند. 
ای میان چشم و عضله ایجاد شود، از این رو به تدریج العادههماهنگی و سرعت عمل فوق

دو چشم آنان کامال  به جلوی صورت منتقل شد تا دید دوربینی و بسیار دقیقی برایشان 
بعدی همراه با اندازی بسیار دقیق و سهوجود آورد. چنین سیستمی برای مغز چشمبه

آورد. حیواناتی که ات کامل از محیط، اما تا حدی باریک و محدود به ارمغان میجزئی
 -هایشان در دو طرف صورت استهایی که چشمبرخالف آن -گونه استشان اینبینایی

ها از این نوع بینایی برای کمین سانان و جغدها. آنشکارچیان ماهری هستند، مثل گربه
سانانی که ساکن کنند. اما نخستیراه دور استفاده میکردن و زیر نظر گرفتن طعمه از 

                                                                        
1 Visual 

2 Primates م.-هاها و انسانای از پستانداران شامل میمونشناسی، راستهراصطالحی در جانو؛ 
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ها این بود ل دادند؛ هدف آنها بودند، برای هدف دیگری این سیستم بینایی را تکامدرخت
ها و ها و توتهای درختان پیدا کنند و بتوانند میوهالی شاخهکه بتوانند مسیرشان را از البه

 1ها در طول فرگشت، دید رنگینند. عالوه بر این آنها را با کارآمدِی بیشتری پیدا کحشره
 آوردند.دستاز محیط به

های ها پایین آمدند و به سمت علفزارها و دشتکه اجداد اولیه ما از روی درختزمانی
 داشتندوسیع حرکت کردند، قامتشان ایستاده شد، ضمنا  از قبل سیستم بینایی قدرتمندی 

خوبی مشاهده کنند )مثال  اندازهای دوردست را بهو چشم توانستند مناظراز این رو می
هایشان در دو طرف صورت قدشان بلندتر است، اما چون چشماینکه  ها باها و فیلزرافه

ها بتوانند خطر حضور درندگان قرار گرفته، دید پانورامایی دارند(. همین باعث شد آن
ها را حتی در هوای ین جنبش آنترخطرناک را از دور تشخیص دهند و بتوانند کوچک

توانستند به . از این رو تنها بین چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه میببینندومیش گرگ
در آنچه  اگر قرار بود به محیط اطرافشان وحال درعینپناهگاهی امن و مطمئن بروند. 

محیط را ببینند و  خاصتوانستند تمام جزئیات خوبی میها بود توجه کنند، بهنزدیکی آن
عبور کرده، یا اینجا  ای ازمثال  ردپا یا عالمتی که نشان دهد حیوان درنده -متوجه شوند

 خورد. دردشان میهایی که برای ساخت ابزار بهجنس و رنگ سنگ

 -در فضایی پر از درخت، این نوع بینایی قدرتمند با هدف سریع بودن طراحی شده بود
کنش نشان دادن. اما در مناطق باز و صحرایی، این کارکرد کامال  سرعت وادیدن و سپس به

محیط اطراف  یهصبورانگرِی دقیق و آهسته و برعکس بود. امنیت و یافتن غذا به مشاهده
دقیق جزئیات و تمرکز روی  یهبستگی داشت؛ زنده ماندن اجداد ما وابسته به مشاهد

ها بستگی توجه و تمرکز آن ینیان ما به شدِت تر بقای پیشعبارت دقیقها بود. بهمعنی آن
توانستند بین فرصت و تهدید تمایز کردند، بهتر میتر نگاه میچقدر بیشتر و دقیقداشت. هر

قائل شوند و در نتیجه امنیت خودشان را تضمین کنند. برعکس این حالت، اگر نگاهی 
توانستند چیزهای بیشتری ه میانداختند، اگرچمی رویشانروبه یهپهنفوری و گذرا به کل 

نخور ُپر درداندازه و احتماال  بهازها با اطالعات بیششد ذهن آنببینند اما این کار باعث می
شود. سیستم بینایی انسان، برخالف گاو، برای یک اسکن سریع از محیط اطراف ساخته 

 مدت است. نشده است، بلکه کارکرد آن تمرکز عمیق و طوالنی

                                                                        
1 Colorful vision 
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توانند برای لحظاتی ها میحال است. اگرچه آن یهیوانات تنها زمان معتبر لحظبرای ح
اینجاست کوتاه از رخدادی که همین لحظه برایشان اتفاق افتاده چیزی یاد بگیرند، اما مسئله 

تدریج و با گذشت زمان، اجداد ما شود. بهها فورا  با یک ورودی جدید پرت میکه حواس آن
مدتی طوالنی روی یک  توانستندمیها ضعف بنیادین حیوانی غلبه کنند. آن توانستند بر این

ها را های جدیِد بیرونی حواس آناجازه دهند ورودیاینکه  تمرکز کنند، بدونء شی وسیله یا
ها آن درواقعپرت کند.  - حتی برای چند ثانیه - از کاری که مشغول انجام دادنش بودند

قدر غرق یک کار شوند که برای لحظاتی متوجه محیط پیرامون خودشان توانستند آنمی
توانستند ها حاال میوجود آمدن فرایند تفکر شد. آننشوند. این عادت در گذر زمان باعث به

آینده فکر کنند. یعنی موفق  یهالگوها را ببینند، مسائل را در ذهنشان تعمیم دهند و دربار
 ندیشند. کنند و به مسائل و امور مختلف بیای ذهنی با اطراف ایجاد د فاصلهشدن

اصلی برای  قوت یهنقطعنوان های اولیه از توانایی فکر کردن و اندیشیدن، بهانسان
ها را به کردند. این قوه آنمیبقاء، یافتن غذا و در امان ماندن از حیوانات درنده استفاده 

که سایر حیوانات قادر به درک آن نبودند. فکر کردن در این سطح، کرد میواقعیتی متصل 
نقطه عطفی در طول تاریخ فرگشت بود چون منجر به ظهور مفهومی کامال  جدید شد: ذهن 

 خودآگاه و قدرت استدالل.

تر اش صحبت کنم به مراتب ظریفخواهم دربارهشناختی که میدومین مزیت زیست
 یههمأثیرگذاری درست به همان اندازه مهم و قدرتمند است. از اولی است اما از نظر ت

های در پهنهاینکه  سانان مخلوقاتی اجتماعی هستند، اما نیاکان اولیه ما به دلیلنخستی
طق بسیار بیشتر در معرض خطر کردند و طبیعتا  در این مناحفاظ زندگی میوسیع و بی

 آوری غذا و همچنین برایها برای جمع. آنتر بودبودند، نیازشان به زندگی گروهی پررنگ
کارچیان درنده داشته باشند و در این بین مرتکب خطا ش یهمشاهددقت بیشتری در اینکه 

نوعان خودشان بودند. همین دو عامل باعث شد که سطح تعامل نشوند، نیازمند کمک هم
سانان باشد. با گذشت های اولیه با یکدیگر بسیار بیشتر از سایر نخستیو ارتباط انسان

تر از قبل شد و این به نیاکان ما اجازه صدها هزار سال، این هوش اجتماعی بسیار پیشرفته
داد برای انجام کارها با یکدیگر همکاری و مشارکت کنند. و درست مثل عامل قبلی که 

رکز اش صحبت کردیم، این هوش اجتماعی نیز به میزان زیادی وابسته به توجه و تمدرباره
توانست ها میهای اجتماعی یا درک اشتباه آنتوجهی به نشانهعمیق بود. این یعنی بی

 برای فرد بسیار خطرناک باشد. 
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، موفق اجتماعی هوشو  بینایی سیستمدو ویژگی  یهاین شد که نیاکان ما به واسط
قبل باعث میلیون سال  3تا  2به ابداع ابزارهای متعددی شدند و این مسئله، چیزی حدود 

تدریج نیاکان ما خالقیت بیشتری به ای برای شکار شد. بهوجود آمدن ابزارهای پیشرفتهبه
ها توانستند مهارتشان در ساخت و ابداع را بهبود دهند و آثاری هنری خلق خرج دادند، آن

 ینیازی نبود در تمام مدت سال آمادهبودند و  ها شکارچیان فصلی شدهکنند. حاال دیگر آن
 وسیا نقل مکان کردند و توانستند با اقلیم اورا یهپهنها به نقاط مختلفی از شکار باشند. آن

هزار  200هوای متفاوت سازگار شوند. و در طول این فرایند سریع تکامل، چیزی حدود وآب
 مغز انسان مدرن امروزی شد.  یهاندازها، همسال قبل اندازه مغز آن

 که دست یافتندهایی شناسان ایتالیایی به یافتهمیالدی گروهی از عصب 90 یهدر ده
ها ؛ به همین نسبت این یافتهکردمیتوضیح خوبی برای پیشرفت سریع اجداد ما در شکار ارائه 

در مغز گونه که امروز مد نظر ماست، آشکار کردند. مفهوم چیرگی آن یهنکات ارزشمندی دربار
ها عمال  مشغول که میمونها زمانیاین نورون .وجود دارد ی حرکتِی خاصیهانورونها میمون

داشتن موز زمینی یا نگهآوردن بادامدستانجام دادن کاری، مثل فشار دادن یک اهرم برای به
ها دانشمندان ایتالیایی در حال پژوهش و مطالعه روی مغز میمونشوند. میهستند فعال 

 در زمان، بلکه دادن کاری خاصزمان انجامتنها در ها نهنورون این بودند که متوجه شدند
شوند. این کشف خیلی زود کارها نیز فعال می ها موقع انجام دادن اینتماشای سایر میمون

ها به این معنی بود که گذاری شد. فعال شدن این نوروننام 1ایهای آینهنورونتحت عنوان 
که صرفا  ن مشغول انجام دادن کاری بودند، و چه زمانیکه خودشاسانان چه زمانینخستی

اند؛ همین کردهرا تجربه می مشابهیمشغول مشاهده و نظاره کردن آن فعالیت بودند، حس 
ها به ذهن آن یهها بتوانند خودشان را جای دیگران بگذارند و از دریچقابلیت باعث شد آن

جام آن کار هستند. این کشف توضیح خوبی مسئله نگاه کنند، انگار که خودشان مشغول ان
کند، ضمنا  دلیل خوبی بر توانایی سانان در تقلید از دیگری ارائه میتوانایی نخستی یهدربار

زنند که طور حدس می. پژوهشگران اینهم است بینی رفتار دشمنشانها در پیششامپانزه
 گردد.سانان برمینخستیای، به زندگی اجتماعی های آینهدلیل اصلی تکامل نورون

ها نیز تأیید کرده است، البته در سطحی ها را در انسانمطالعات اخیر وجود این نورون
ذهن میمونی دیگر  یهتواند عملی را از دریچتر. یک میمون میتر و بسیار پیشرفتهوسیع

تر از ر پیشرفتهها در سطحی بسیاببیند و به نیت و هدف او از این کار پی ببرد، اما ما انسان

                                                                        
1 Mirror neurons 
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گونه سرنخ بصری و قابل رؤیت، یا حتی کنیم. ما بدون وجود هیچاین قابلیت استفاده می
درون ذهن بدون انجام هیچ عملی از جانب دیگران، این قابلیت را داریم که خودمان را 

 ها بگذرد. قرار دهیم و تجسم کنیم که چه افکاری ممکن است در سر آن هاآن

های ظریفی که در کردند تا از روی نشانهای به اجداد ما کمک مینههای آینورون
های ها از این طریق مهارتاو پی ببرند، آن یهدیدند به نیاز و خواستنوعشان میهم

ابزارهای  ای نقش مهمی در ساختهای آینهشان را رشد دادند. از طرفی این نوروناجتماعی
کرد که ابزار را درست می کسیاد با نگاه کردن به دست ضروری داشتند؛ به این شکل که افر

ها این این یهتر از همگرفتند. اما شاید مهمآن ابزار را یاد می حرکات او، ساختو تقلید 
دادند تا بتواند به عمق هرچیزی که در ای به فرد این قابلیت را میهای آینهبود که نورون

ها . برای نمونه: اجداد ما پس از سالی آن فکر کندجاو در نتیجه  1اطرافش بود نفوذ کند
ها توانستند ذهن خودشان را به آنان نزدیک رفتار حیوانات و بررسی دقیق آن یهمشاهد

 -بینی کنندهای خاص پیشکنند و از این طریق الگوی رفتاری آن حیوان را در موقعیت
ش چشمگیر قابلیت آنان در همین موضوع منجر به افزای -اصطالحا  دست او را بخوانند

را در مورد اجسام نیز به  نفوذ به درونتوانستند این ها میشکار کردن شد. عالوه بر این آن
ها در فرایند کار بگیرند. فرض کنید قرار بود اجداد ما یک ابزار سنگی بسازند، بعضی از آن

زارهایی که در دستشان دست شده بودند که گویی با ابقدر ماهر و چیرهساخت این ابزار آن
ها برای برش دادن اجسام استفاده کردند. چوب و سنگی که آنبود احساس یکی بودن می

کردند که طور احساس میها اینکردند تبدیل به قسمتی از اعضای بدنشان شده بود؛ آنمی
عنوان بخشی از گوشت توانستند آن را بهاین چوب و سنگ امتداد دستشان است و می

 ان حس کنند؛ چه در ساخت آن ابزار و چه در استفاده کردن از آن. تنش

یابی بود. بعد از اندوزی قابل دستها تجربهاین سطح از قدرت ذهن تنها پس از سال
این فرایند  -مثال  شکار کردن یا ساختن ابزار -تسلط کامل روی یک مهارت دست یافتن به

، بنابراین دفعات بعد، دیگر 2شدتری انجام میصورت خودکار و با صرف انرژی بسیار کمبه
ها های اولیه روی جزئیات مراحل انجام کار متمرکز باشد. بلکه حاال آنالزم نبود ذهن انسان

                                                                        
نفوذ کردن به درون یا »استفاده کرده است و من عبارت  think insideرابرت گرین در این قسمت از عبارت  1

ام؛ در سطرهای بعدی منظور از این عبارت شرح داده شده است، اما به طور کلی به را معادل آن گرفته« عمق
 م.-معنای توانایی قرار دادن خود جای دیگری است

شکل کار به هر مرحله بهموضوع در نظر بگیرید که موقع یادگرفتن رانندگی، ذهن فرد تازه برای درک بهتر این 2
شود صورت خودکار در ذهن انجام میاندیشد، اما با گذشت زمان و تسلط بر رانندگی، این فرایند بهآگاهانه می

 م.-ها فکر کنیمبینیم برای انجام تک تک مراحل به آنو دیگر نیازی نمی
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گذرد، االن در ذهن طعمه چه میاینکه  را داشتند: مثال   تربزرگفرصت فکر کردن به چیزی 
دست و ای بسازیم که خوشگونهرا به بعدی من چه باید باشد؟ یا چطور این ابزار حرکت
سطح سوم از  1زبانیِ پیش یهخنس ،به عمقنفوذ کردن پذیر باشد. این توانایی در انعطاف
ر بگیرید که این توانایی چیزی است شبیه به درک طور در نظاست. قضیه را این 2هوش

داوینچی از آناتومی بدن یا فهم درونی مایکل  لئوناردو یهالعادفوقتجسمی و شهودِی 
انایی فارادی از القای الکترومغناطیسی. در چنین سطحی، چیرگی برای اجداد ما به معنی تو

اساس درک آنی و کامل از محیط و شکار بود. اگر مغز چنین گیری سریع و مؤثر برتصمیم
ی که باید برای انجام یک شکار هایقدرتی نداشت احتماال  ذهن اجداد ما در اثر حجم داده

ها این نیروی شهودی را صدها هزار سال آمد. آنفورا  از پا در می ،کردموفق پردازش می
قبل از پیدایش زبان پرورش دادند، به همین دلیل است که ما نیز وقتی این نوع از هوش 

 رسد قادر به بیان آن با کلمات نیستیم.کنیم، به نظر میرا تجربه می

ذهنی ما داشت و  رشدقت کنید: مدت زماِن طوالنِی این تکامل، نقشی حیاتی در د
ین دشمن تربزرگشکل اساسی دگرگون کرد. برای حیوانات، زمان رابطه ما با زمان را به

وقت تلف کردن صورت دراینیک حیوان دیگر باشند،  یهبالقو یهها طعمآنهاست. اگر آن
ها یک اشتباه حیاتی است، چون بالفاصله تبدیل به ر برای آنمورد و چرخ زدن در علفزابی

صورت میرند. اگر هم شکارچی باشند، در اینشوند و میای چرب برای شکارچیان میلقمه
ها فرار کند. عالوه بر این، نآ یهطعمشود اندازه باعث میازصبر کردن و کمین کردن بیش

و ناکارآمدی هم هست. اما پیشینیان شکارچی ها به معنی پیرشدن و ضعف زمان برای آن
چقدر بیشتر برای ها هرشکل قابل توجهی معکوس کردند: آنما، این وضعیت را به

تری از کردند و درک کاملگذاشتند، بیشتر به درون آن نفوذ میزمان می چیزی یهمشاهد
دند. سپس کرتری با واقعیت برقرار میآوردند؛ یعنی اتصال محکمدست میآن به
کرد، حاال هرچقدر به تالش و مدام پیشرفت می ها در شکار کردن  تجربه، مهارت آنبنابه

توانستند وسایل شکار بهتری بسازند و در این زمینه هم پیشرفت دادند، میتمرین ادامه می
شد، اما ذهنشان، به ها با گذر زمان دچار ضعف و پیری و ناکارآمدی میکردند. بدن آن

دار و خلق داد. اعتماد به فرایندهای زمانوی و یادگیری و انطباق با محیط ادامه میپیشر
 ضروری در فرایند چیرگی است.  یههر اثر کارآمد در گذر زمان، یکی از مواد اولی

                                                                        
1 erbalprevمربوط به قبل از دوره پیدایش زبان ؛ 

2 Third-level intelligence 
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شکل بنیادین دگرگون خاص ما با زمان، ذهن بشر را به یهتوانیم بگوییم رابطمی درواقع
 یهرگگذاریم را می این کیفیت خاص و ویژه اسم آن بخشید.کرد و کیفیتی خاص و ویژه به 

 ایمتمرکز کردهدادن کاری طور نگاه کنید: وقتی روی انجامدگرگونی را این . حاال اینچیرگی
ایم چیره شدن و کسب مهارت دل به مسیری دادهایم، وقتی برای و عمیقا  در آن فرو رفته

 یهبه این رگ، عمال  طول بکشددانیم ممکن است چندین ماه یا حتی چندین سال که می
ها سال کنیم که مغز ما میلیونایم؛ در حقیقت داریم در جریانی شنا میمتصل شده چیرگی

ایم. مان همسو شدهکاملی. در این شرایط ما با هدف تاست تکامل رسیده است برای آن به
وقتی در این مسیر گام برداریم، همیشه در حال پیشرفت خواهیم بود و سطح ظرفیت 

بینیم. بیشتر تر میبینانهتر و واقعرود. در این حالت عمیقذهنی ما مدام باال و باالتر می
کری داشته گیریم استقالل فکنیم. یاد میکنیم و با مهارتمان چیزهایی خلق میتمرین می

در این شرایط احساس ضعف اینکه  شویم، بدونباشیم. در حل مسائل پیچیده توانمند می
مردان یا زنانی  - 1دار، تبدیل به عالیجنابانی خبرهو درماندگی کنیم. در طول این فرایند زمان

 شویم.می - دستچیره

شود برخی کر کنیم میُبر طی کنیم، یا فبه میزانی که بخواهیم این فرایند را با میان
گری فالن آشنا یا های آن را نادیده گرفت، یا برای کسب این قدرت به نفوذ و البیگام

چیرگی و برخالف این سیستم  یهراهکارهای ساده و فوری دل ببندیم، داریم بر خالف رگ
کنیم و تبدیل به صورت کار خودمان را سخت میکنیم: در اینساله عمل میچند میلیون

شویم تر میتر و ناتوانگذرد، ما پیرتر و ضعیفچون هرچه زمان می -شویمزمان می یهبرد
ایم. ما اسیر و زندانی اظهارنظرهای دیگران و بست شغلی گیر افتادهبینیم در یک بنو می
اینکه  جایکنیم. بهشویم و خودمان را براساس نظر بقیه قضاوت میهای آنان میترس

خاصیت ای از افکار بی، از واقعیت دور و غرق در چرخهبه واقعیت متصل کنیمذهنمان ما را 
تمرکز  یهها سال برای بقای خودش متکی به قوشویم. بشری که میلیوننخور میدردو به

پرت و سردرگم )که نگاهی فوری و گذرا حیوانی حواس یبه اندازهاکنون و توجه عمیق بود، 
 کند.افول می ،کر کنددارد( و قادر نیست عمیق ف

یم که ما در طول زندگی کوتاه و خیال باشیم و تصور کننهایت حماقت است اگر خوش
ِم توانیم به کمک فناوری یا افکار آرزومندانه، این سیستمان، میهای محدود آگاهیدهه

ا ها سال را یک شبه بازنویسی کنیم و ماهیت و پیکربندی مغز ریافته در طی میلیونتکامل

                                                                        
1 Homo magister 
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روند، ممکن چیرگی پیش می یتغییر دهیم. کسانی که برخالف این مسیر و برخالف رگه
رحمی عواقب ضعف و زودی و با بیاست برای مدتی متوجه چیزی نشوند، اما زمان به

 ها را عیان خواهد کرد.ناشکیبایی آن

ی چه مایه رستگاری و سعادت ماست این است که بدانیم ما اکنون صاحب ابزارآن
است. پیشینیان ما که عمدتا  مشغول شکار یا  1پذیرطرز قابل توجهی شکلهستیم که به

وجود آوردن فرهنگی که در آن یادگیری، آوری غذا بودند، در طول زمان، موفق شدند با بهجمع
اش برسانند، تغییر کردن و منطبق شدن با محیط وجود داشت، مغز را به حالت امروزی

عنوان افرادی که ما هم به اکنونزندانی روند کُند و آراِم فرگشت ندیدند.  ها خودشان راآن
کنیم، از همان قدرت مغز برخورداریم و مغزمان همان قدر در عصر مدرن زندگی می

چیرگی متصل شویم و از  یهتوانیم به این رگپذیر است. ما هر زمان اراده کنیم میشکل
صورت است که گذر زمان به نفع ما وارد شویم. در این مندوجود و قدرت نهفته در آن بهره

توانیم در گذر زمان عادت ناکارآمدمان را کنار بگذاریم( و از حالت شود )مثال  میعمل می
 کنیم.شویم و به سطوح باالتر ظرفیت ذهن دسترسی پیدا میانفعال خارج می

عنوان یک انسان دتان بهدار خوعمیق و ریشه یهاین وضعیت را نوعی بازگشت به گذشت
متصل  جوخوراک-اید به قدرت و چیرگِی اجداد شکارچیکه از این طریق توانسته ببینید

شوید و همان وضعیت ذهنی را در عصر حاضر تجربه کنید. اگرچه محیطی که اکنون ما در 
کنیم کامال  متفاوت است اما، مغز از نظر کارکرد همان است و این قدرت آن زندگی می

 یادگیری، انطباق و مسلط شدن بر زمان، دائمی و همیشگی است. 

 یابی به چیرگیکلیدهای دست

 تابدمی ذهنش یهکه از درون، بر پهن راآدمی باید یاد بگیرد آن پرتوی اندک و ناچیزی 
. فرزانگان و خردمندان و شاعران شاهکارهای در موجود نورِ  از ترجدی حتی بگیرد؛ جدی
ساده  و نادیده را پرتو این هواییسربه با درونیاتش، و افکار به توجهبی او، کهآن حال
شود، چون این پرتو مال خودش است. هان! که در هر شاهکاری رد می آن از و انگاردمی

شده از خوِد ما موجود است؛ همان افکاری که گرفتهشده و نادیدهای سرکوباز نوابغ، جنبه
، در آثار نوابغ و چیرگان ایمکردهبا شکوهی که اکنون فراموشش ها، یم. آناهطردشان کرد

  2رالف والدو امرسون - گردند. به سمت ما بازمی

                                                                        
1 Plastic 
2 Ralph Waldo Emerson 
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بیش پیکربندی یکسان وایم که کماگر همه ما با مغزهای مشابه و یکسانی به دنیا آمده
یابی به چیرگی دارند، پس چطور است که در طول تاریخ تنها و قابلیت مشابهی برای دست

 اند؟ بدون تردید، اگراند و به آن دست یافتهبردهتعداد بسیار کمی از افراد به این قدرت پی
 ترین پرسشی است که باید به آن پاسخ دهیم. بین باشیم، این جدیاقعبخواهیم و

ای مثل موتزارت یا لئوناردو داوینچی مردم عادی معموال  دلیل برتری اشخاص برجسته
شود این حجم از دانند. خب، حقیقتا  هم چطور میها میرا نبوغ یا استعداد ذاتی آن

هایی که با آن متولد را به چیزی غیر از موهبت دستاوردها و کارهای استثنایی این افراد
 نسبت داد؟ اما اگر این توضیح معقولی است، پس چرا از بین هزاران هزار کودکِ  ،اندشده

 ،ای مهارتی چشمگیر دارندهای بسیار شگرف که هرکدامشان در زمینهبااستعداد و باقابلیت
که در مقایسه شوند؟ در حالیفقط تعداد معدودی از آنان حقیقتا  برای خودشان کسی می
دی شان نشانی از نبوغ یا استعدابا اینان، افراد بسیار بیشتری وجود دارند که در دوران کودکی

ضریب اند. نه، استعداد ذاتی یا ها نبوده اما به دستاوردهای بیشتری رسیدهخاص در آن
 فرد ارائه کند. یتواند توضیح خوبی برای دستاوردهای آیندهنمی انچند هوشی

و  1بگذارید یک نمونه کالسیک و قدیمی را بررسی کنیم: ِسر فرانسیس گالتون
کرد ش چارلز داروین را در نظر بگیرید. هرکس، هرجور حساب میتربزرگ یهپسرخال

 ضریب هوشیشد که باهوش محسوب میگالتون نه یک آدم باهوش، بلکه یک فوق
ها هایی است که طی سالها براساس تخمیننظیری داشت؛ قطعا  باالتر از داروین )اینبی

بعد، و پس از ابداع این سیستم ارزیابی، توسط متخصصان انجام شده است(. گالتون پسر 
تیزهوشی بود و از این رو در مشاغل علمی مختلفی وارد شد، اما درنهایت نتوانست در 

طاقت ها به تخصص و تبحر کامل برسد. در میان اطرافیان مشهور بود که او کمکدام از آنهیچ
 های تیزهوش صادق است. قرار است، چیزی که در مورد خیلی از بچهو بی

عنوان یکی از برترین دانشمندان اما برعکس او، داروین کسی است که امروزه او را به
را نسبت به دنیا میان افرادی است که دید و نگرش آد شناسیم و از معدودتمام دوران می

من پسری کامال  معمولی »گوید: طور میخودش این یگذشته یدگرگون کرد. داروین درباره
تر از استانداردهای رایج بودم. گیرایی بودم. هوش و ذکاوت چشمگیری نداشتم، حتی پایین

نبودم. توان من برای حفظ تمرکز روی  ای نداشتم و از این جهت هم استثناییالعادهفوق

                                                                        
1 Sir Francis Galton 
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رسد اما به نظر می« کارهای تماما  فکری و انتزاعی، برای مدتی طوالنی، بسیار پایین بود.
 . است داروین چیزی داشته که گالتون از داشتن آن محروم بوده

توانیم به پاسخی های اولیه زندگی داروین میی جهات، ما با بررسی سالاز بسیار
و وافری به  برجسته یهاش عالقننده برای این معما برسیم. داروین از دوران کودکیکقانع
های زیستی داشت. پدر او پزشک بود و عالقه داشت داروین هم پای در راه آوری گونهجمع

ثبت نام کرد. اما داروین  1او بگذارد و پزشکی بخواند، از این رو پسرش را در دانشگاه ادینبرا
نداشت. پدرش، که حاال  چندانی عنوان دانشجو تعریفته نشد و عملکردش بهجذب این رش

چشمگیری از  یهداشت پسرش در آینده بتواند تحف تردیددیگر از او سرخورده شده بود و 
آب دربیاید، برای او شغلی در کلیسا جور کرد. داروین در حال تدارک ورود به این شغل بود 

 HMS Beagleنامه نوشته شده بود که کشتی این در  .ریافت کردای از استاد سابقش دکه نامه
زودی در حال ترک بندر برای شروع سفری اکتشافی به دور دنیا است، نیاز است در این به

های زیستی جدید را از شناس همراه با سایر خدمه کشتی عازم شود تا گونهسفر یک زیست
مخالفت  باوجودها را برای پژوهش به انگلستان بیاورد. داروین آوری کند و آنسراسر دنیا جمع

 کرد.این سفر درون خودش احساس می هعجیب ب میلی. او پذیرفتشغل را  پدرش، این

ترین شکل برآورده ها، به بهترین و کاملآوری گونهناگهان اشتیاق و تمایل او برای جمع
آوری کند و در های ممکن را جمعترین گونهالعادهشد. او توانست در آمریکای جنوبی خارق

شده هم دسترسی داشت. او موفق های حیوانات منقرضنها و استخواکنار آن به فسیل
 تربزرگتنوع زیستی در طبیعت بود را با چیزی  وجویجستاش که شد سرگرمی همیشگی

ها کجاست؟ و این برای او اند و منشأ آنها چگونه خلق شدهاین گونهاینکه  پیوند بزند:
اش را صرف این ان و انرژیتبدیل به پرسشی عمیق و اساسی شده بود. داروین تمام تو

ای تدریج نظریههای مختلف، بهآوری تعداد زیادی از گونهمسئله کرد و طی چند سال جمع
در ذهنش شروع به شکل گرفتن کرد. او پس از پنج سال سفر دریایی به انگلستان بازگشت 

چنین اینکه برای خودش  کرد و متعهدانه خودش را وقف همین یک مأموریت شخصی
ریف کرده بود: شرح و بسط نظریه فرگشت. در هر مرحله از این فرایند داروین به ناچار تع

کننده مواجه بود که ضرورتا  باید انجامشان بار و خستهبا حجم زیادی از کارهای مشقت
شناس آکادمیک و دریافت یک زیست ؛ مثال  برای تثبیت جایگاه خودش در مقامدادمی

 2هاچسبای از جانوران به نام کشتیهشت سال روی گونه ایدبمربوطه،  یهاستوارنام
                                                                        
1 Edinburgh 

2 Barnacles م.-های دریاییای از جانداران بندپا، شبیه به خرچنگگونه؛ 
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منظور اش و بهبسط دقیق نظریهوها، داروین برای شرحد. عالوه بر اینکرمطالعه می
ها و تعصبات رایج انگلستان عصر ویکتوریا، الزم بود به داوریمحافظت از آن دربرابر پیش

شد ای نیز مجهز شود. تنها عاملی که باعث میهای اجتماعی و تدابیر سیاستمدارانهمهارت
بماند، عشق و  قدمثابتداروین بتواند این مسیر دشوار و طوالنی را ادامه دهد و در آن 

 وافرش به این رشته و زمینه بود. یهعالق

ای در هر رشته و زمینه جزئیات اصلی این قصه، در داستان زندگی تمام استادان بزرگ
بتدا یک میل و کشش عمیق در فرد وجود دارد، سپس فرصتی جلوی تکرار شده است: ا

آموزد چگونه این عالقه را در دنیای واقعی به کار بگیرد، سپس فرد گیرد و میراه او قرار می
شود و از این طریق با انگیزه و تمرکز بیشتری ای از آموزش و کسب مهارت میوارد دوره
دهد و حاال های مستمر خودش ادامه میفرد به تالشکند، مورد نظر کار می یهروی زمین

توانایی این را دارد که با تالش متمرکزتر، در این پیشروی شتاب بیشتری بگیرد و جهش 
جدی فرد برای آموختن و  یهها از همان میل و عالقاین یهتری داشته باشد. همسریع

که این افراد است و عمیقی  از اتصال درونیناشی ها این یگیرد؛ همهیادگرفتن نشئت می
مرکزی نیاز ما برای یادگیری بیشتر و  یهکردند. هستشان احساس میبا رشته و زمینه

از استعداد یا نبوغ حرف - ای ژنتیکی داردگرایش ما یه یک زمینه یا رشته خاص، جنبه
از دارم بلکه  -یابندیهایی هستند که در طول مسیر توسعه مها ویژگیزنم، چون ایننمی

 کنم. ای خاص صحبت میعمیق و قدرتمند نسبت به رشته یا زمینه 1میل، رغبت و گرایشی

ماست. این خود  2فردبهخود منحصر یکنندهاین میل، رغبت و گرایش معموال  منعکس
یک واقعیت علمی است  -آلود و شاعرانه یا فلسفی نیستفرد یک مفهوم وهمبهمنحصر
ژنتیکی ما قبال  در هیچ شخص  ترکیب. یمفردکدام از ما، از نظر ژنتیکی کامال  منحصربهکه هر

فرد بههم تکرار نخواهد شد. ما چگونه پی به این منحصر یا مخلوق دیگری نبوده و در آینده
که احساس شویم؟ از طریق ترجیحاتمان، زمانیبریم و از چه طریقی متوجه آن میبودن می

 یهیا زمین خصوصبهشود به سمت فعالیتی زی در ماست که باعث میکنیم چیمی
ای تجلی تواند در هر رشته یا زمینهشویم. این تمایل و کشش میمطالعاتی خاصی کشیده 

                                                                        
ی تنهایی گسترهاستفاده کرده است اما چون این کلمه به nationincliی جا فقط از کلمهرابرت گرین این 1

ی نایی با کنار هم قرار گرفتن سه کلمهام که این وسعت معشود، من حدس زدهتری را شامل میمعنایی وسیع
 م.-شود، تا صرفا  با یک کلمهزبانان منتقل میبهتر به ما فارسی« میل، رغبت و گرایش»

2 Uniqueness 
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ها، کارهایی که در آن حل مسئله ها و بازییابد: از ریاضیات و موسیقی گرفته تا انواع ورزش
 وسایل یا بازی کردن با کلمات. وجود دارد، ساختن و تعمیر کردن 

تر شوند، واضحاشخاص برجسته و کسانی که بعدها تبدیل به استادانی بزرگ و چیره می
ها این گرایش کنند. آناز هر کس دیگری این گرایش و حس تعلق را در وجودشان درک می

واند. این خها را فرامیند، گویی چیزی از اعماق وجودشان آنبینمی 1ندایی از درون را
شکل تصادفی گاهی هم رود. از این رو گاهی بهاحساس مدام در رؤیاها و افکارشان رژه می

شوند که بتوانند این گرایش درونی را زندگی ای میکوشی وارد شغل یا حرفهاز طریق سخت
 یکنند و از این طریق آن را به ظهور برسانند. این حس اتصال عمیق و تعلق خاطر به رشته

هایی مثل: تردید بیاورند؛ رنج های مسیر را تابشود تا بتوانند رنجشان باعث میمورد عالقه
در  ناپذیراجتنابکننده تمرین و مطالعه، موانع های مداوم و گاه کسلنسبت به خود، ساعت

ها؛ فکران و حسودان و مواردی شبیه به ایننشدنی کوتههای تمامطول مسیر، نیش و کنایه
آوری و استقامت در اند نوعی تابها توانستهفرق این افراد با بقیه در این است که این اام

 خودشان پرورش دهند که دیگران فاقد آن هستند. 

های منطقی و ذهنی مثل تفکر و که مهارت است طور جا افتادهدر فرهنگ ما این
که در بسیاری درحالیاستدالل ارتباط مستقیمی با موفقیت و دستاورد یک شخص دارند. 

 اند که بزرگان یک رشته را از بقیه کسانی که صرفا  دراز موارد، این عوامل هیجانی و عاطفی
کند. این یعنی عواملی مثل میزان تمایل و آن زمینه مشغول به کار هستند، جدا می

ه با در مقایس -، استمرار در طول مسیر و اطمینان داشتن به خودآرزومندی ما، شکیبایی
ی در موفقیت ما دارند. از طریق احساس انگیزه و تربزرگنقش و تأثیر بسیار  -هوش زیاد

توانیم تقریبا  بر هر مانعی غلبه کنیم. در عوض اگر احساس کسل انرژی درونی است که می
طاقتی کنیم، دیگر ذهنمان تمایلی به ادامه مسیر نخواهد داشت و اقدام و بودن یا کم

 گذاریم. را کنار میفعالیت مؤثر 

توانستند به های اشرافی متولد شده بودند میدر گذشته فقط افرادی که در خانواده
واقعا  کسی اینکه  دلخواه خودشان شغلی را انتخاب کنند و در آن به چیرگی برسند )مگر

یا به ارتش برود و اینکه  ای نداشت جزبشری داشت(. یک پسر چارهتوان و انرژی فوق
از  اتفاقیکرد. اگر اجتماعی او مشخص می ید یا به دولت خدمت کند و این را طبقهبجنگ

آمد یا در آن استعدادی داشت، که چه بهتر؛ اگر نه انتخاب دیگری کارش خوشش می

                                                                        
1 Inner calling 
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ها نفر از مردم، با معیارهایی ناعادالنه و صرفا  به این نداشت. از این رو در آن دوران، میلیون
نبودند، یا به خاطر جنسیت یا فرهنگ و قومیتشان، از خوبی اجتماعی  یخاطر که از طبقه

شان محروم ماندند و ابدا  چنین فرصتی نداشتند. حتی اگر کسی دنبال کردن ندای درونی
توانست به منابع و اطالعاتی و گرایشش برود، نمی خواست دنبال عالقهشد و میهوایی می

چون ؛ ورد نظرش نیاز داشت دسترسی داشته باشدکه برای پیشرفت در رشته یا شغل م
شد و عموم مردم به این این منابع عموما  توسط اشرافیان و نخبگان سیاسی کنترل می

نسبت، فقط تعداد کمی منابع دسترسی نداشتند. به همین دلیل است که در آن دوران، به
 رفتند. گاستاد بزرگ ظهور کردند و تا این اندازه در معرض دید قرار می

اند. امروز ما چنان این موانع اجتماعی و سیاسی، اکنون تا حد زیادی از بین رفته
دسترسی وسیعی به اطالعات و منابع مد نظرمان داریم که اساتید گذشته حتی در 

این امکان و آزادی ی دند. اکنون، بیش از هر زمان دیگرکررؤیاهایشان هم تصورش را نمی
داریم و کشش و گرایشی در خودمان را انتخاب کنیم که دوست میرا داریم که آن مسیری 

کنیم و  1داییزموه« نخبه»کنیم. حاال زمان آن است که از واژه نسبت به آن احساس می
آنچه  از ما، بیش ی. چون اکنون همهبشکنیمدرهم ،که دور آن کشیده شده استرا دیواری 
 زدیک هستیم. کنیم، به این سطح از ظرفیت ذهنی نفکر می

اما هنوز یک نکته مهم وجود دارد، اگرچه ممکن است تصور کنیم که االن در عصر و 
ترین فرم قدرت ای نیل به عالیهای بسیار زیادی برای هستیم که احتماالت و فرصتدوره
توانند ها میروز تعداد بیشتری از آدمبهچیرگی برای ما فراهم است و از این رو روز یعنی
هایشان بروند؛ اما هنوز یک مانع بزرگ و بسیار خطرناک مندی و گرایشل عالقهدنبا
ای که در آن زندگی فرهنگی که به عصر و دوره-روی ما ایستاده است. مانعی فکریروبه
کننده خود مفهوم چیرگی تداعیاینکه  کنیم وابسته است و آن مانع چیزی نیست جزمی

ده است. چیره بودن روی یک مهارت یا زمینه عموما  چیزی ناخوشایند و ازُمدافتاده ش
آتش بزنند، این وها خواهان رسیدن به آن باشند و برایش به آبچیزی نیست که خیلی

نگر نوعی تغییر ارزش و تغییر نگرش مردم است که البته موضوعی نسبتا  تازه است و انمای
 کنیم. دورانی است که ما در آن زندگی می مختص

ما به نظر تسلط کنیم که هر روز بیشتر از قبل، خارج از کنترل و ما در دنیایی زندگی می
فکرهای  ترین تصمیمی در اتاقراحتی و با کوچکرسد. مثال  معیشت و نان سفره ما بهمی
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ثل مشکالت م -ها مواجهیمجهانی ممکن است کم یا زیاد شود. مشکالت کالنی که ما با آن
مشکالتی نیستند که صرفا  با اتکا به تصمیم و اقدام خودمان  -...محیطی واقتصادی، زیست

کنند؛ ها را حل کنیم. سیاستمداران هم برای راحتی و رفاه ما کاری نمیتنهایی بتوانیم آنبه 
ها و حل مشکالتشان که از برآورده شدن خواسته -در چنین شرایطی واکنش طبیعی مردم

آتش وقدرها به آبن به انفعال و رخوت است. چرا؟ چون اگر آنروی آورد -اندناامید شده
هایمان را محدود کنیم و مان تالش نکنیم، اگر دامنه اقدامحد برای زندگیازنزنیم و بیش

دهد. سر در الک خودمان داشته باشیم، توهِم مسلط بودن بر اوضاع به ما دست می
شود؛ اگر اصال  تالش نکنیم، میکمتر  انتالش کنیم، احتمال شکست خوردنمکمتر  هرچقدر

شکستی هم در کار نخواهد بود. اگر طوری خودمان را فریب دهیم که باورمان شود در قبال 
نداریم، هیچ نقش و مسئولیتی  ،آوریممیدستسرنوشت خودمان و در قبال نتایجی که به

آن کنار بیاییم. از این رو  توانیم باتر میشود و راحتتر میمان آسانگاه هضم ناتوانیآن
اصلی  یکنندهکنند: ژنتیک  تعیینها برایمان جذابیت بیشتری پیدا میبعضی روایت

کنیم هستیم؛ ای که در آن زندگی میرفتارهای ماست؛ ما فقط محصول شرایط و دوره
شود رفتار انسان را صرفا  به ، می1فردیت و تمایزیافتگی اشخاص صرفا  یک افسانه است

 . 2های جمعی و آماری تقلیل دادرویه

گذارند و روکشی مخملی و جذاب پا را از این هم فراتر می ،ها در این تغییر ارزشخیلی
ها هنرمند بینند؛ آنکشند و آن را به چشم یک ویژگی مثبت میروی انفعال خودشان می

ستایند. یی میدهد با شیفتگی و شیداکه ناگهان اختیار از دست میرا تخریبگری -خود
شوند، وقتی به ر تلقی میودرآکوشی برای اینان مفاهیمی کهنه و لجنظم شخصی و سخت
کنند فقط به احساس پشت آن اثر توجه دارند، اما هرگونه صحبتی از اثری هنری نگاه می

ریزد. ها را به هم مینحوه ساخت و کار و زحمتی که برای آن اثر کشیده شده، اعصاب آن
بخواهند اینکه  شوند. حتی فکرعاشق چیزهای ساده، سطحی، ارزان و در دسترس میها آن

دهد؛ چون آوردن چیزی که دوست دارند، اندک تالشی بکنند آزارشان میدستبرای به
اینکه  ها انجام داده که دیگر نیازی بهجای آنقدر ابزارها و وسایل متنوع کارها را بهآن

ها الیق این ها ایجاد شده که آنمرور این ذهنیت برای آننند. بهبیخودشان کاری بکنند نمی

                                                                        
و ساختن مسیر شخصی خودش در زندگی  مندیاش این باشد، دنبال کردن عالقهفردی که باور مرکزی 1

 م.-معناستبرایش بی
روی از ُمد روز و برای شبیه بودن دلیل دنباله ها صرفا  بهاش این باشد معتقد است رفتار انسانفردی که باور مرکزی 2

 م.-هایش قائل نیست گیریی آزاد و خواست شخصی در تصمیمست؛ لذا این شخص جایی برای ارادهبه بقیه ا
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ها حقی ازلی و خواهند باید بدون زحمت به سراغشان بیاید، آنمی زندگی هستند و هرچه
خواهند و مصرف کردن هرچه در دسترسشان چه میاز هرآنخویش  مندیبهرهابدی برای 

وقتی هرچه بخواهیم در کسری از ثانیه و با صرف  چرا»ها این است: ند. باور آناقائل ،است
ها کار کنیم گیرد، باید به خودمان زحمت بدهیم و سالترین تالش در اختیارمان قرار میکم

 طرز فکرافراد با این « همه چیز را حل کرده است.فناوری  تا به چیرگی و قدرت برسیم؟
شوند و ها نیز میالمثلحتی برای توجیه وضعیت خود دست به دامن پندها و ضرب

ها زمین بازی ما نیست، بلکه مخصوص قدرت منشأ فساد است. این»گویند: می
. قدرت ذاتا  بد است، بهتر است کال  آلوده این سیستم 1هاستها و نورچشمیعزیزدردانه
 طور به نظر برسد.کنند که اینیا حداقل کاری می« نشویم.

تدریج با اغواگری راهش و بهست نیز ا ی در کمین شماطرز فکراگر مراقب نباشید، چنین 
طور ناخودآگاه توقعاتتان را پایین اندک و بهاندکصورت دراینکند. را به سمت ذهنتان باز می

چیزی اینکه  شود، دیگر از خودتان انتظاری مبنی برتان محدود میآورید و افق ذهنیمی
کمتر  هایتانشود تالشد داشت. این باعث مینخواهی ،بیاوریددستارزشمند در زندگی به

اید وری برسد. حاال به راه اکثریت تن دادهتر از حد بهرهشود و نظم شخصی و تعهدتان به پایین
اید، پس بیشتر به حرف بقیه گوش خواهید داد و ندای درونتان را رو دیگران شدهو دنباله
پدرومادر و دوستان  یمطمئن باشد و توصیه کنید که امن ورانید. شغلی را انتخاب میپس می

شود. اگر معیارتان حقوق و درآمد آن شغل میاینکه  کنید، یارا برای انتخاب شغل لحاظ می
ها و دستاوردهایی برسید، اما ارتباط شما با ندای درونتان قطع شود، ممکن است به موفقیت

ا آن مواجه شوید، این وضعیت شما را آورد و باید برفته آن میِل درونِی خفته سربرمیرفته
را انجام خواهید داد. فقط کارتان و مثل یک ربات  از روی عادتکم گذارد. کمتحت فشار می
ارزش و آنی زندگی خواهید کرد. با این شیوه، انفعال شما مدام بیشتر های کمبه امید لذت

شوید که شوید، اما متوجه نمییکنید. کالفه و افسرده مشود و هرگز از فاز اول عبور نمیمی
 تان است.منشأ این احساس، بیگانگی شما با خوِد خالِق بالقوه

تان بازگردید و از های درونیخیلی دیر شود، باید به امیال و گرایشاینکه  قبل از
دنیاآمدن در عصر حاضر در اختیار شماست حداکثر به یهواسطهای بیشماری که بهفرصت

نید. وقتی اهمیت کشش درونی و همچنین اهمیت اتصال عاطفی با کارتان را استفاده را بک
توانید از انفعالی که در این صورت میدر این، درک کنیدکه کلیدهای ورود به چیرگی هستند
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عنوان ابزاری برای ببرید و از آن به ها شده است به نحو احسن بهرهروزگار گریبانگیر آدم
 پذیر است:مهم امکان یهین کار به دو شیوانگیزش استفاده کنید، ا

چیرگی بسیار ضروری و مثبت بدانید. دنیا لبریز  برای را تانیهااینکه، تالشمورد اول 
این  رفعها خود ما هستیم. از مشکالت ریز و درشتی است که مسبب بسیاری از آن

مشکالت دست برای حل این اینکه  کوشی و خالقیت زیادی است.مشکالت نیازمند سخت
آدم خوبی برای اینکه تالش  یا جادو و خرافات شویم یا صرففناوری  به دامن ژنتیک،

صرفا  به این مسائل اینکه  عالوه،شود. بهبخش ما نمیباشیم و طبیعی رفتار کنیم هم نجات
کند و در کنار این الزم است نهادهای جدیدی تأسیس کنیم اشاره کنیم هم دردی را دوا نمی

ای تعریف کنیم که متناسب با شرایط فعلی ماست. برای این منظور باید دنیای نظم تازهیا 
عملی ما را به زوال و نابودی صورت بیخودمان را بسازیم و به آن شکل دهیم، در غیر این

چیرگی برگردیم، چون چیرگی همان مفهومی است که  یهکشاند. ما باید دوباره به ایدمی
ل به ما، به عنوان انسان، هویت و انسجام داد. وقتی از چیرگی صحبت ها سال قبمیلیون

ها نیست، بلکه منظور از کنیم منظور ما نوعی سلطه داشتن بر طبیعت یا بر سایر انسانمی
آمیِز روزگار ما رویکردی دستان خودمان است. این انفعال طعنه هآن تعیین سرنوشت ب

کننده است. با قدم گذاشتن در راه چیرگی با و ویران بارآرمانی و جذاب نیست، بلکه اندوه
عنوان یک استاِد چیره در دنیای مدرن دهید که بهمثالی زنده و روشن به دیگران نشان می

ترین دلیل تمام هستی آورد. با قدم گذاشتن در این راه به مهمدستشود بهچه چیزهایی می
کنید، آن هم در دوران بزرگ و ویژه می بقاء و نیکبختی نسل بشر است، خدمتیهمان که 

 ها.عملی آدمایستایی و بی

ای از توان ذهنی و اندازه به همان هااما مورد دوم، باید به این نتیجه برسید که آدم
آنان در اعمال برند که شایستگی آن را دارند و این شایستگی از طریق کیفیت مغز بهره می
دارند که رفتار را امری ژنتیکی تلقی  مردم عالقه زیادیکه این باوجودشود. زندگی تعیین می

طور کل این باور قدیمی را که مغز ما شناسی بههای جدید علم عصبکنند، اما اکنون یافته
کند. دانشمندان در حال اثبات این هستند که مغز تا میزان رد می ،ذاتا  برپایه ژنتیک است
فکر  ر است )یعنی اثبات این موضوع که چطور طرزپذیر و قابل تغییمشخصی، کامال  شکل

ها در حال دهد.( آنماست و آن را تحت تأثیر قرار می انداز ذهنیچشم یهکنندما تعیین
تواند روی ذهن تا چه اندازه میاینکه  بررسی ارتباط بین نیروی اراده با فیزیولوژی هستند،
های بیشتری درباره روز یافتهبهاست روزسالمتی و کارکرد درست بدن تأثیر بگذارد. ممکن 

دست بیاید؛ و بیشتر از قبل متوجه شویم که از عمق تأثیرگذاری ما روی زندگی خودمان به
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مان طریق ذهن و عملکردهای مربوط به آن، در حال خلق الگوهای مشخصی برای زندگی
در زندگی برایمان  آنچه در حقیقت این خود مائیم که مسئول بخش زیادی ازاینکه  .هستیم
 هستیم.  ،دهدرخ می

مؤثری دارند. از طرفی به دلیل ناکارآمد و غیر انداز ذهنیعمل و ایستا، چشمهای بیآدم
 تمام اتصاالت مغزشان، به دلیل تجربیات عملی اندکی که دارند )چون اهل اقدام نیستند(،

ما شما باید بر گرایش این دوران به روند. ااز بین می کمشوند، کمگرفته نمیکاربهاینکه 
دست روشی برخالف آن در پیش بگیرید. از این رو باید عملی، غلبه کنید و ایستایی و بی

حد ممکن در اختیار بگیرید،  آید را تامیو کنترل زندگی و شرایطی که برایتان پیش بجنبانید
طبیعتا  نه از طریق داروها و مواد،  -گونه بسازید که خودتان دوست داریدرا آنخویش و ذهن 
گاه ذهن را آزاد کنید آن اقدام و عملگرایی. وقتی این نوع از قابلیت و توانمندی یهواسطبلکه به

 شوید. آزاد بشر می یهای ارادهجایی مرزها و محدودیتتبدیل به فردی پیشرو در جابه

، از بسیاری جهات شبیه گذر از یک سطِح ظرفیت و توانمندی ذهنی به سطوح بعدی
های طرز فکرها و روید، ایدهاست. هر چقدر جلوتر می 2یا تحولی عمیق 1به نوعی آیین گذار

کنند های جدیدی در شما ظهور میشوند؛ در طول این پیشروی، قدرتتان محو میقدیمی
 نید.کتری پیدا میشوید و دید وسیعدنیا مشرف می یهو به سطوح باالتری برای مشاهد

کند. این کتاب بخش هدایت میبهاست که شما را در این فرایند تحولیک ابزار گران چیرگی
ترین سطح این فرایند به باالترین سطح به این منظور طراحی شده است که شما را از پایین

یا رسالت  3مأموریت زندگیکند وارد اولین مرحله شوید و کمک می نخستآن راهبری کند. 
راهی برای تحقق و به ثمرنشاندن این  یرا کشف کنید و همچنین چگونه نقشه 4نتافردی

چطور از شاگردی اینکه  هایی خواهید دید مبنی برمأموریت ترسیم کنید. سپس توصیه
برداری را داشته باشید. ضمنا  بینید بیشترین بهرههایی که میهایتان و از آموزشکردن

شود که در این گری اثربخش ارائه مییادگیری و مشاهدهراهبردهای متنوعی هم برای 
ترین راهبران کنیم که چطور مناسباین صحبت می یکند؛ دربارهمرحله بسیار کمکتان می

های قدرت بازی یکار از کدها و قوانین نانوشتهورا پیدا کنید؛ چطور در محیط کسب
تان را افزایش د چطور هوش اجتماعیگیریها مسلط شوید؛ یاد میرمزگشایی کنید و بر آن

                                                                        
1 Ritual 
2 Transformation 
3 Life’s task 
4 Vocation 
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شاگردی را تمام کنید  یگیرید چه زمانی وقت آن رسیده که دورهدهید، و در نهایت، یاد می
 عملگرایِی خالقانه شوید.  یهو امپراتوری خودتان را بنا کنید و وارد مرحل

سطحی باالتر  تان را دراندوزیگیرید چگونه فرایند یادگیری و دانشدر این کتاب یاد می
حل مسئله یاد خواهید گرفت،  یههای خالقانروش یادامه دهید، راهبردهایی مؤثر درباره

پذیر و جاری نگه دارید. این کتاب به شما شوید چگونه باید ذهنتان را انعطافو متوجه می
ط های ناخودآگاه و نخستین ذهن دسترسی یابید و با آن ارتبادهد چگونه به الیهنشان می

ناخواه با که خواه -برقرار کنید. خواهید دید که چگونه تیرهای زهرآگین حسادِت دیگران را
هایی که در طول قدرت یرهتاب بیاورید و آن را مدیریت کنید. دربا -شویدآن مواجه می

هایی که طور کامل صحبت خواهد شد، قدرتشود بهفرایند چیرگی به شما اضافه می
که نسبت به آن حسی عمیق و  خواهند بود ایپیشرفت در مسیر رشتهبرای  راهنمای شما

کنیم که دنبال تفکر صحبت می یهیک فلسفه، یک شیو یدرونی دارید. در نهایت درباره
 تر خواهد کرد. کردن این مسیر و استمرار داشتن در آن را برای شما آسان

های ای در حوزههشده در این کتاب بر پایه تحقیقات گستردهای مطرحایده
خالقیت و همچنین براساس  یهایی دربارهشناسی، علوم شناختی، پژوهشعصب
دستان تاریخ است. از جمله ین اساتید و چیرهتربزرگهای نامههایی از زندگیبخش
)استاد ذن(، بنجامین  1شود به این اشخاص اشاره کرد: لئوناردو داوینچی، هاکوئینمی

شاعر،  3، یوهان ولفگانگ فون گوته، جان کیتس2ارتزآمادئوس موتفرانکلین، ولفگانگ 
مایکل فارادی دانشمند، چارلز داروین، توماس ادیسون، آلبرت اینشتین، هنری فورد، مارسل 

هنرمند  6کولترینمخترع، جان  5نویسنده، مارتا گراهام هنرمند، باکمینستر فولر 4پروست
 پیانیست. 7ز، و گِلن گولدموسیقی جَ 

روشن کنیم این سطح از قدرت و توانمندی، چگونه در دنیای مدرن اینکه  برای عالوهبه
نفر از اساتید بزرگ و  9های مفصلی با گیری است، مصاحبهکارسازی و بهقابل پیاده

                                                                        
1 Hakuin 
2 Wolfgang Amadeus Mozart 
3 John Keats 
4 Marcel Proust 
5 Buckminster Fuller 
6 John Coltrane 
7 Glenn Gould 
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دانشمند  1اندرانش: وی.اس. رامااشخاصی چوندست معاصر انجام شده است. چیره
مهندس کامپیوتر،  3شناس؛ پل گراهامشناس و زبانمردم 2شناس؛ دنیل اِِورِتعصب

بوکسور  6؛ فردی روچمعمارمهندس  5؛ سانتیاگو کاالتراوا4یاستارتاپنویسنده و مغزمتفکر 
؛ ِترِسیتا 8سبزفناوری  مهندس روباتیک و طراح 7سابق و مربی بوکس؛ یوکی ماتسوُاکا

استاد علوم دامی و طراح صنعتی و سزار  10هنرمند هنرهای تجسمی؛ ِتمپل گَرندین 9فرناندز
 نیروی هوایی ارتش ایاالت متحده. یخلبان جنگنده 11رودریگز

های برجسته و سرشناس که در همین عصر و روزگار زندگی داستان زندگی این چهره
ای است مربوط به دوران قدیم یا صرفا  دهد که این باور که چیرگی ایدهکنند، نشان میمی

هایی زمینهاساس است. این افراد هرکدام پیشها و نوابغ، باوری پوچ و بیمختص نخبه
اند و باورها و اعتقادات گوناگونی دارند. متفاوت دارند، از طبقات اجتماعی مختلفی آمده

کوشی و گذر اند حاصل سختآوردهدستها بهروشنی مشخص است که قدرتی که آنبه
های خاصی که صرفا  به آنان تعلق گرفته باشد. اتفاقا  قصهزمان است، نه ژنتیک و امتیازات 
شدن کارگرفتهسازی و بهدهد که چیرگی چقدر قابلیت پیادههرکدام از این افراد نشان می

 ما را دارد. یدر عصر و زمانه

ساده و روشن است. کتاب شامل شش فصل است و در طول  چیرگیساختار کتاب 
شروع  ینقطه 1ترتیب توضیح داده شده است. فصل بهاین شش فصل، مراحل فرایند 

های کند. فصلتان صحبت میکشف ندای درونی یا همان مأموریت زندگی یاست و درباره
های : مهارت2اختصاص دارند به توضیح اجزاء مختلف فاز شاگردی )فصل  2-3-4

 5عی(. در فصل آوردن هوش اجتمادست: به4، فصل 12: پیدا کردن راهبر3یادگیری، فصل 

                                                                        
1 V. S. Ramachandran 
2 Daniel Everett 
3 Paul Graham 

 م. -( Startupکار نوپا )واستارتاپ: کسب 4
5 Santiago Calatrava 
6 Freddie Roach 
7 Yoky Matsuoka 
8 Green technology designer 
9 Teresita Fernandez 
10 Temple Grandin 
11 Cesar Rodriguez 
12 Mentor 
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به هدف نهایی ما که همان  6کنیم و فصل خالق صحبت می عملگراییِ  یراجع به مرحله
شود. در آن قصه که مربوط به پردازد. هر فصل با یک قصه شروع میاست می چیرگی

های کلی آن فصل تاریخی است، مفاهیم و ایده یههای برجستزندگی یکی از همین چهره
 چیرگییابی بههای دستکلیدشود. در قسمت بعدی فصل، که نام آن میتصویر کشیده به

هایی شود: تحلیلی مفصل از جزئیات آن مرحله، ایدهاست، این موارد به شما ارائه می
ی که طرز فکر یگیری این اطالعات در موقعیت و شرایط شما و ارائهکارملموس برای به

شده ها الزم دارید. در ادامه، راهبردهای مختلِف استفادهبرداری حداکثر از این ایدهبرای بهره
شود؛ هرکدام از این طور مشروح بیان میبه -از گذشته و حال- دستتوسط اساتید چیره

اند. این راهبردها رفتن در این فرایند استفاده کردههای مختلفی برای پیشاساتید از روش
های هرفصل در د بهتری نسبت به کاربست ایدهام تا دیرا به این منظور در کتاب گنجانده

ها برای اقدام و دنبال کردن جای پای این چیرگان الهام آورید و از آندستدنیای واقعی به
 یابی است.ها، بدون اندکی تردید، برای شما هم قابل دستبگیرید، تا ببینید قدرت آن

تاریخی، در طول چند فصل مجزا های زندگی بزرگان عصر حاضر و برخی از بزرگان قصه
اینکه  پردازیم. لذا برایای خاص از زندگی آنان مییابد و در هر فصل به مرحلهادامه می

اینکه  های سریع و مختصری دربارهماجرا از دستتان خارج نشود، گاهی یادآوری یرشته
 خواهیم داشت.  ،کجا ختم شد قبلی به یهقص

که نباید مراحل گذر از یک سطح توانمندی ذهنی به سطح  در پایان، به این توجه کنید
مرحله ببینید که بناست در نهایت به مقصدی ثابت و مشخص بهدیگر را کامال  خطی و مرحله

یادگیری و کسب دانش و  یهنوعی عرصبه نام چیرگی منتهی شود. تمام زندگی شما به
دهد، برای شما رخ میآنچه  فتد، هرامهارت است و این فقط در یک مقطع زمانی اتفاق نمی

دارای بار آموزشی است. خالقیتی که در اثر یادگیرِی  درواقعخوبی به آن توجه کنید، اگر به
باید همیشه حال درعینآورید باید مدام در حال نو شدن باشد، میدستعمیِق یک مهارت به

ثابت و ایستا نیست و ذهنتان را گشوده نگه دارید. حتی رسالت فردی شما هم مفهومی 
بار به آن فکر کنید و باتوجه به شرایط یک وقت تان، هرچندشما باید یکسره و در طول زندگی

 روز کنید. گیرد، این رسالت فردی را بهجدیدی که پیِش پای شما قرار می

تر در حرکت به سمت چیرگی، عمال  دارید ذهنتان را به واقعیت و به خود زندگی نزدیک
کند در حرکت و جنبشی مداوم است. لذا آن لحظه زنده است و زندگی میآنچه  نید. هرکمی

که متوقف شوید و دست از حرکت بردارید، و به این فکر کنید که دیگر به آن سطح از رشد 
اید، درست در همین لحظه بخشی از ذهن شما شروع به و پیشرفت مدنظرتان رسیده
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بودید، از دست آوردهدستدل بهخالقیتی که با خونکند. فرسوده شدن و اضمحالل می
اش حرف شوند. این مفهومی که ما داریم دربارهرود و دیگران متوجه این موضوع میمی
ور نگاه داشته شود، در زنیم، قدرت و قابلیتی از ذهن است که آتش آن باید مدام شعلهمی

 د. شوملحق می نیستیگردد و به صورت خاموش میغیر این

 

ای! چون هرکسی درباره هوش ذاتی صحبت نکنید، موهبت مادرزادی؛ عجب چیز مسخره
 اینانهای باعظمتی را نام ببرد که روزی فاقد هرنوع ذکاوت خاصی بودند. تواند انسانمی

 شدند، نه« نابغه»ها از روز اول با آن متولد شوند! آناینکه  آوردند، نهدستعظمت را به
 هایک سری قابلیتبه کمک  اینانپنداریم(. طور که ما میاول نابغه باشند )آناز روز اینکه 

به بزرگی ماند که به آن افتخار کنند(، دیگر چیزی برایشان نمیها را نداشتند، که اگر آن)
 که دردبخوریبه و پرتوان کارگر به شبیه داشتند جدیتی کارشان در هاآن یهرسیدند. هم

تر را عیار، الزم است ابتدا اجزاء کوچکو تمام سترگهرگونه کاری  ارائه از قبل دانستمی
شان بسیار شکیبا و ثابت قدم بودند؛ ها برای ساخت امپراتوریبا دقت کنار هم بچیند. آن

 برقِ وزرق اسیراینکه  تا بودند اهمیتبی ظاهربه جزئیات روی کردن کار یهچراکه شیفت
 شوند.  تهیاما پوچ و میان کنندهبزرگ و خیره کارهای

 فریدریش نیچه  -





 

 تان را کشف کنید: ماموریت زندگی شما( ندای درونی1فصل 

 1فصل 

 تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شماندای درونی

تان خواهد شما را به مأموریت زندگیشما صاحب یک نیروی درونی هستید که می
و در طول این مسیر هدایتتان کند. مأموریت زندگی آن کاری است که برای انجام برساند 

اید. این نیرو در دادنش، برای تکمیل کردنش و برای محقق کردنش پا به این دنیا گذاشته
فهمیدید؛ همین نیرو بود که شما را به سمت کودکی برای شما آشکار بود و آن را خوب می

شما  ها یا موضوعاتی که کامال  با تمایالت درونیکشان د؛ فعالیتتان میکارهای موردعالقه
کردند که عمیق در وجود شما ایجاد می خصوصبهتناسب داشتند، و نوعی کنجکاوی ذهنِی 

گردید، کمتر  تر شد و ارتباطتتان با آنشدید، این نیرو ضعیف تربزرگبود. هر چقدر  1و دیرین
های دادید. یا دچار دغدغه... گوش میها وسالوسنو همف پدر و مادر چون بیشتر به حر
ها به تصمیمات شما شکل دادند و از های رایج یک آدم بالغ شدید و اینروزمره و نگرانی

عدم ارتباط  -ها در زندگی استمسیر اصلی خودتان دور شدید. این منشأ ناخشنودی آدم
سازد. اولین گام به ا متمایز و یگانه میشما رآنچه  تان و هرو اتصال شما به خود واقعی

بفهمید واقعا  که هستید و مجددا  با اینکه  -شودسمت چیرگی همواره از درون شروع می
که را وضوح و با روشنی بشناسید، راهی آن نیروی درونی ارتباط برقرار کنید. وقتی آن را به

یز سرجایش قرار خواهد چکنید و از آن پس همهشود پیدا میبه شغل مناسب ختم می
 وقت برای آغاز این فرایند دیر نیست. گرفت. هیچ

 نیروی پنهان

ها تحمل بیماری بود که لئوناردو داوینچی، هنرمند معروف، بعد از ماه 1519اواخر آوریل 
رسد. و تنها چند روز دیگر مرگش فرامی کندسپری میدریافت که آخرین روزهای عمرش را 

                                                                        
1 Primalشناسیم. هاست که آن حس را میمنظور این است که اتصال با آن برای ما آشناست، انگار سال ؛

شناسی تحلیلی گرداند. در واژگان روانچون انرژی و نیرویی است که ما را به طبیعت اولیه و نخستینمان بازمی
 م.-شود( گفته میcollective unconsciousnessبه آن ناخودآگاه جمعی )
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 2ساکن قصر باشکوه کلو 1عنوان مهمان شخصی فرانسوای اوللئوناردو بهدر دو سال گذشته 
عنوان در فرانسه بود. لئوناردو نزد فرانسوا جایگاه و منزلتی ویژه داشت و پادشاه از او به

و ثروت سیراب کرده بود. جاه کرد؛ از این رو او را از تجسِم عینی رنسانس ایتالیا یاد می
های هنری عصر رنسانس را به فرانسه بیاورد. لئوناردو پیشرفتهدف پادشاه این بود که 

نیز در طول این مدت بسیار مفید ظاهر شده بود و راجع به مسائل مختلفی به پادشاه 
 سالگی، زندگی لئوناردو رو به پایان بود ووهفتشصتو در سن  اکنونداد. اما مشورت می

ش را نوشت، به کلیسا رفت و در مراسم ا. او وصیتنامهکردبه موضوعات دیگری فکر می
 عشای ربانی شرکت کرد و سپس به تخت خوابش بازگشت و به انتظار مرگ نشست. 

را بر بالینش  -از جمله خود پادشاه- که آنجا خوابیده بود، تعدادی از دوستانش طورهمان
ای نداشت عالقه است. معموال  اوها متوجه شدند که لئوناردو در بحر تفکر فرورفته دید. آن

خیلی درباره خودش صحبت کند، اما حاال مشغول تعریف کردن خاطراتی از کودکی و 
 زد. اش حرف میاش بود و از روزهای عجیب و دور از انتظار گذشتههای نخست جوانیسال

لئوناردو همیشه به تقدیر اعتقادی عمیق داشت، و البته برای مدتی طوالنی ذهنش 
مت ساسی بود: آیا نیرویی از درون، ما و سایر موجودات زنده را به سدرگیر یک پرسش ا

او دوست اگر چنین نیرویی در طبیعت وجود دارد،  کند؟رویش و دگرگونی هدایت می
گشت، ای از این نیرو میای به دنبال نشانهآن را کشف کند، از این رو در هر تجربهداشت 

که د. حاال در آخرین ساعات عمرش، و زمانیشده بو این برایش تبدیل به نوعی دغدغه
بود و با مرور هر کدام  درگیر این پرسشدوستانش او را تنها گذاشته بودند، دوباره ذهن او 

گشت و ای از این نیرو میاش به دنبال ردی و نشانهها و خاطرات زندگیاز تجربه
ها رقم زده و خواست مطمئن شود که آیا این تقدیر بوده که رشد او را در طی این سالمی

 ؟ است رساندهاینجا  اکنون او را به

اش آغاز کرد، زمانی که در ودکیگری را با مرور خاطرات کوجو جستلئوناردو این 
کرد. پدرش، ِسر پیرو کیلومتری فلورانس زندگی می 30روستای وینچی در حدود 

دار جامعه بود. اما از صاحب دفتر رسمی اسناد و عضوی از طبقه سرمایه ،3داوینچی
در  دنیا آمده بود، طبق قانون از تحصیلکه لئوناردو پیش از ازدواج پدر و مادرش بهآنجایی
یا ورود به مشاغل مختص نخبگان اشرافی محروم شد. از این رو تحصیالت او  دانشگاه
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اش، به حال خودش های کودکیمختصر و مفید بود و به همین خاطر لئوناردو در بیشتر زمان
گذار در مزرعه زیتون در اطراف وینچی ورها شده بود. یکی از کارهای مورد عالقه او گشت

روی کند که انتهای آن مسیر به این دوست داشت در مسیری خاص پیاده بود، عالوه بر
های وحشی، آبشارهای زارشد و به جنگلی پر از گاندازی متفاوت از سایر نقاط ختم میچشم

های بودند، گلآبگیرها تودرتو، رودهای باریک با جریان تند آب، قوهای زیبایی که روی 
سنگی روییده بودند. تنوع این طبیعت رنگارنگ او را های وحشی دیدنی که از کناره صخره

 این طبیعت بود.  یآورد، او شیفتهعمیقا  به وجد می

وارد اتاق کار پدرش شد و چند ورق کاغذ برداشت. آن روزها کاغذ کاالیی  ی مخفیانهروز
د زیااز این اوراق شد، اما چون پدر لئوناردو دفتردار بود آنجا خاص و کمیاب محسوب می

ای نشست و گوشه درکاغذها را برداشت و با خودش به جنگل برد و  شد. او اینپیدا می
رفت و مرتب مشغول طراحی مناظر مختلف اطرافش شد. از آن پس او هرروز به جنگل می

نشست کرد و زیر آن میکه هوا بد بود، او سقفی پیدا میکرد. حتی زمانیاین کار را تکرار می
پرداخت. او هیچ معلمی نداشت، حتی طرح یا نقاشِی نمونه نداشت تا از یو به طراحی م

اش که تنها منبع یادگیری -عنوان سرمشق استفاده کند، فقط با نگاه کردن به طبیعتآن به
 بایدکند متوجه شد وقتی دارد چیزی را نقاشی می لئوناردونقاشی را یادگرفت.  -شده بود

د و به جزئیات بیشتری از آن توجه کند، هر چه بیشتر به تری به آن بنگربا نگاه دقیق
 نمود. تر میکشید واقعیکرد، تصویری که میجزئیات توجه می
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