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تو نابغه ای!

این کتاب رایگان است و هر نوع بازنشر و تکثیر آن بدون تغییر در ظاهر و محتوا بالمانع 
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حکایت دوستی من با اینشتین

بود  دبیرستان  دانش آموز  آن موقع  که  برادرم  آشنا شدم.  اینشتین  با  بودم  پنج شش ساله  وقتی کودکی  بار  اولین 

و نقاشی خوب می کشید، چهره ای را روی جلد یکی از دفرتهایش رسم کرده بود.

و  همه  گندمی؛  و  پُر  سبیل  کشیده،  بینی  نافذ،  سیاه  چشامن  پُرچین،   بزرگ  پیشانی  پریشاِن،  پُرپشت  موهای   

همه جاذبۀ خاصی به این چهره بخشیده بود و البته ذوق هرنی نقاش هم بر تاثیر آن می افزود.

از یک شخص به نظر می رسید و تخیالت  او به طرز عجیبی فراتر  این چهره برای من جذابیت ویژه ای داشت.   

گفت  برادرم  پرسیدم.  شخص  آن  مورد  در  برادرم  از  بالفاصله  من  می داد.  پرواز  رموز  و  عجایب  سوی  به  را  من 
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او اینشتین و یک دانشمند است.

بازی تخیلی فلسفی من

دنیای  اما  می شد،  خالصه  آن  اطراف  دشت های  و  دهکده  هامن  در  برایم  زیستم،  می  آن  در  که  واقعی  دنیای 

تخیالت من هیچ حد و مرزی نداشت. 

یادم می آید که شب ها موقعی که چراغ ها خاموش می شد و همه جا در تاریکی و سکوت رازآمیزی فرو می رفت، 

و  می کردم  تصور  ذهنم  در  را  دایره ای  که  بود  این  من  خیالی  بازی های  از  یکی  می شد.  آغاز  من  خیاالت  بازی  

سپس رشوع می کردم که متام چیزهایی که وجود داشت را داخل آن قرار دهم.

 از چیزهای دور و برم رشوع می کردم: خودم، افراد خانواده، همسایه ها، حیوانات، درختان، خانه ها و … تا اینکه 

کل  به  نهایت  در  و  ستارگان  ماه،  زمین،  کشورها،  شهرها،  روستاها،  همه ی  بعد  و  روستایامن  کل  به  می رسیدم 
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نظرم  به  دنیا  و  می کردم  پیدا  عجیبی  احساس  خیالی  دایرۀ  آن  داخل  در  کل جهان  قراردادن  با  می رسیدم.  جهان 

خیلی کوچک می آمد.

داخل  اشیاء  عنوان خالق همۀ  به  آن سن  در  )که  را هم  که خدا  به رساغم می آمد  وقتی  احساس عجیب تر  اما   

اینکه  می کرد.  ایجاد  من  در  وصفی  غیرقابل  احساس  کار  این  می دادم.  قرار  دایره  در   می شناختم(  دایره  آن 

بزرگی اش  متام  با  که  می شد،  خالصه  دایره  آن  داخل  در  زندگی  متام  و  نداشت  وجود  هیچ چیزی  دایره  از  خارج 

در ذهن من جا می گرفت، نوعی احساس بی معنایی و پوچی عمیق کل زندگی را در درون من ایجاد می کرد.

هم  اینشتین  که  فهمیدم  بعدها  است.  بوده  من  فلسفی  و  علمی  عالیق  آغاز  خام  شکل  ذهنی  بازی  این  گویا 

عاشق این جور بازی های خیالی بوده و بنابراین به او احساس نزدیکی بیشرتی کردم.
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شیفتگی من برای شناخت اینشتین

در  داشتم  نداشتم. خیلی دوست  که می خواستم دسرتسی  کتاب هایی  به  که  بود  این  بزرگم  سالها حرست  آن  در 

مورد اینشتین و افکارش بیشرت بدانم. 

در  را  راهنامیی  سوم  و  دوم  سال  من  که  بندرترکمن،  شهر  عمومی  کتابخانه  و  فکری  پرورش  کانون  کتابخانه 

در  روزی  گرگان،  شهر  در   )۱۳۷۱( دبیرستان  دوم  سال  در  نداشت.  زمینه  این  در  کتابی  می کردم،  تحصیل  آنجا 

برخوردم.  او«  دوران  اجتامعی  و  سیاسی  تاریخ  و  اینشتین  آلربت  »زندگینامۀ  عنوان  با  کتابی  به  کتابفروشی  یک 

کتاب قطوری بود که بسیار جامع به نظر می رسید و قیمت قابل توجهی هم داشت.

جمع  را  ناچیزم  توجیبی  پول  از  مقداری  هفته ها  باید  و  بودم  شبانه روزی  دبیرستان  دانش آموز  زمان  آن  در  من 

آن  به  بارها  و  بارها  که  می شد  باعث  مطالعه  به  شدیدم  اشتیاق  اما  بخرم.  را  کتاب  آن  بتوانم  تا  می کردم 

کار من خوشش منی آمد و هر  این  از  اما فروشنده  کنم؛  را رسپایی مطالعه  آن  از  کتابفروشی مراجعه و مقداری 

بار با چهره اخم آلود من را می پائید.
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که  خواستم  و  رفتم  کتابفروشی  به  کتاب،  قیمت  درصد  هشتاد  شاید  شد،  نزدیک  کتاب  قیمت  به  پومل  وقتی   

گفت:  و  نکرد  قبول  بازهم  می آورم،  بعدا  را  بقیه اش  گفتم  نکرد.  قبول  کتابفروش  دهد.  تخفیف  من  به  را  الباقی 

»از این کتاب فقط همین یک جلد مانده اگر واقعا می خواهی بخریش زودتر بقیه پولتو جور کن«. 

با ناامیدی از فروشگاه خارج شدم و مجبور شدم دو سه هفته  دیگر هم صرب کنم. بعد از جور شدن کل پول با 

هیجان و شوقی بسیار به کتابفروشی رفتم. وارد شدم و به سمت آن قفسۀ همیشگی رفتم، اما کتاب آنجا نبود. 

را  کتاب  من  پرسم،  نباش  »نگران  گفت:  داشت  لب  بر  تبسمی  که  او  رفتم.  کتابفروش  رساغ  به  منی شد.  باورم 

برایت نگه داشتم« و از زیر میزش کتاب را درآورد و به من داد.

نظریه  درباره  فنی  مطالب  بسیاری  کتاب  در  کردم.  کتاب  خواندن  به  رشوع  شدید  ولعی  و  حرص  با  روز  آن  از 

بیان شده بود هنوز در سطح درک من که دانش آموز سال  اینکه به شکلی عامه فهم  با  نسبیت وجود داشت که 

دوم دبیرستان بودم، نبود.
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همنشینی دیرین من با اینشتین!

کتاب  این  بارها  و  بارها  این سال ها، من  را خریدم گذشته و در طول  کتاب  از روزی که آن  حاال حدود 25 سال 

در طول  و  بوده  مورد عالقه من  متفکران  از  یکی  اینشتین همیشه  را خوانده ام.  دیگر  کتابهای مشابه  بسیاری  و 

این سال ها شناختم از منش و نظریات او بیشرت و عمیق تر شده است. 

است  انسانی  اصیل  بسیار  منونۀ  او  بُردم.  پی  بیشرت  تفکراتش  عمق  و  انسانی  واالی  شأن  به  بیشرت،  مطالعه  با 
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از  ما  فهم  هم  خالقه اش  افکار  قدرت  و   سیری ناپذیر  کنجکاوی  و  اشتیاق  اتکای  به  فقط  و  خلوت  کنج  در  که 

جهان و هم خود جهان ما را برای همیشه تغییر داد.

تحول  بنیادی  به طور  از جهان طبیعت  ما  و درک  نگرش  باعث شد  که  بود  انقالبی  آنچنان  از طرفی کشفیاتش   

جهان  تاریخ  سیاسی  مناسبات  حتی  و  برش  زندگی  کیفیت  یافته هایش  فنی  ابعاد  بواسطه  دیگر  طرف  از  و  یابد 

برای همیشه متحول شود.

نگاه  و  فهم  برای  ما  به  الهامبخشی  برای  باالیی  پتانسیل  دارای  اینشتین  افکار  تاثیرات،  این  همۀ  از  گذشته  اما   

عمیق تر به زندگی، حل مسائل امروز جهان و ساخنت آینده ای بهرت می باشد.
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چرا اینشتین می گوید شام نابغه هستید؟!
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اینشتین؛ از کندذهنی تا نبوغ

از دید کسانی که در دوران کودکی اینشتین با او روبرو می شدند هیچ اثری از نبوغ در او به چشم منی خورد اما 

آثار عقب ماندگی و کندذهنی آشکار بود.

او  اینشتین،  خود  ادعای  طبق  کرد.  آغاز  را  کردن  صحبت  معمولی  بچه های  از  دیرتر  خیلی  اینشتین  آلربت   

به سختی  سالگی،  نه  از  باالتر  سنین  تا  حتی  هم  آن  از  بعد  و  بود  نکرده  آغاز  را  زدن  حرف  سالگی  سه  سن  تا 

صحبت می کرد.

برایش  مدرسه  در  که  موضوعی  هر  به  بی توجهی  به  او  گرایش  و  اینشتین  کالمی  کند  پیرشفت  دلیل  به   
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خسته کننده بود و در مقابل توجه رصف او به مواردی که برایش جالب بودند، باعث شده بود که برخی همچون 

خدمه منزل آن ها، او را کندذهن بدانند.

پرسش  درباره  آموزگاران  که  گزارش هایی  خواندن  از  پدرش  نداشت.  تحصیل  به  چندانی  عالقه  نوجوانی،  در  او 

گوشه گیر  و  معارشتی  غیر  کندذهن،  شاگردی  آلربت  که  بودند  آن  از  حاکی  گزارش ها  می برد.  رنج  می فرستادند، 

است. در مدرسه او را »پدربزرگ کندذهن« لقب داده بودند!

مادری که به پرسش ایامن داشت

می کرد.  تصور  کندذهن  ظاهر  به  کودک  این  برای  را  رویایی  آینده ای  و  داشت  امید  او  به  مادرش  فقط  گویا 

اینشتین در این باره می نویسد:

پنج ساله بودم، روزی مادرم مرا  یا  بود. وقتی چهار  ایامن داشت و آن هم مادرم  به من  نفر بود که  »فقط یک 

آلربت مشهور  می گویم،  که چه  باشد  »یادتان  گفت:  مادرم  که  غذا منی دانم چطور شد  برد. رس  خاله ام  دیدن  به 

شده  خیره  مادرم  به  نگاه هایی  چه  با  غذا  میز  سفرۀ  حارضان رس  همۀ  که  منی کنم  فراموش  شد!”..هرگز  خواهد 

مضحکۀ  بودم  شده  من  بعد  به  زمان  آن  از  و  کرد  تعریف  خویشاوندانم  دیگر  برای  را  این حرف  خاله ام  بودند. 
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بروبچه های فامیل!«

مشهورترین  به  شاید  او  درآمد.  آب  از  درست  اینشتین چطور  مادر  پیش بینی  که  می دانیم  را همه  ماجرا  بقیه  و 

چهرۀ قرن بیستم و یکی از مشهورترین نوابغ متام دوران ها تبدیل شد. 
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نبوغ، همگانی است

اما چطور ممکن است کودکی که باور عمومی اینقدر در مورد توانایی های او نظر منفی دارد بتواند به یک نابغۀ 

بی بدیل تبدیل شود؟ 

خود اینشتین در این مورد چه نظری داشت؟

 و آیا خودش نیز خود را یک نابغۀ منحرصبه فرد می دانست یا خیر؟ 

این سوال ها در آن خالصه  پاسخ  نقل شده  او  از  نابغه داشت؟ جمله ای  و  نبوغ  به طور کلی چه نظری دربارۀ  و 

شده است. اینشتین گفته:

متام  در  او  بسنجید،  درخت  یک  از  رفنت  باال  برای  توانایی اش  با  را  ماهی  یک  نبوغ  شام  اگر  اما  نابغه اند  »همه 

زندگی اش با این باور خواهد زیست که یک کودن متام عیار است.«
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و  شده اند  ستوده  انسانی اند،  فرا  موهبتی  و  قدرت  دارای  گویا  که  انسان هایی  عنوان  به  نوابغ  تاریخ،  طول  در 

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

و  روش  مبنای  بر  انبوه  و  همگانی  آموزش  بر  مبتنی  که  مدرن  تربیتی  و  آموزشی  های  سیستم  دیگر  طرف   

یگانه  استعدادهای  و  توانایی ها  شکوفایی  و  تشویق  تشخیص،  در  عمده  ضعفهای  با  است،  یکسان  محتوایی 

فردی، همراه بوده است.

است،  منطقی-ریاضی(  )استعداد  هوشی  معموالً هامن رضیب  که  معیار،  یک  با  را  افراد  همۀ  استعداد  مدرسه   

انسانی  تواناییهای  درباره  امروزه حقایق جدیدی  و  است  پیش  از صد سال  بیش  به  مربوط  معیار  این  می سنجد. 

و نبوغ ذاتی هر انسانی کشف شده است.  

هوش شام چطور است؟

در  او  کشید.  چالش  به  را  هوش  سنجش  نوع  این  پیش  سال   30 حدود  هاروارد  دانشگاه  استاد  گاردنر  هوارد 

منطقی- که هوش  پرداخت  ایده  این  توسعه  به  نظریه هوشهای چندگانه«  ذهنی:  »چارچوبهای  عنوان  با  کتابش 

شخص  یک  قابلیتهای  سنجش  برای  مناسبی  معیار  میشود  سنجیده  رایج  هوش  تست  طریق  از  که  ریاضی 

نیست.

 از نظر او این آزمون شاید در پیشبینی موفقیت شام در برخی موضوعات درسی مدرسه مثل ریاضیات، فیزیک 

یا  رقابت سیاسی  برنده شدن در یک  توانایی شام در نوشنت یک سنفونی،  اندازهگیری  باشد ولی در  ...  موثر  و 

یک  اندازی  راه  واگیر،  بیامری  یک  مهار  اجتامعی،  بحران  یک  حل  محصول،  برداشت  ماشین  یک  ابداع  ورزشی، 

کسبوکار، مدیریت یک رشکت، رسودن یک شعر یا یادگیری یک زبان خارجی چندان قدرمتند عمل منیکند. 
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گاردنر معتقد است که همه انسانها از ترکیب منحرصبه فرد هفت نوع هوش )زبانی، منطقی-ریاضی، موسیقی، 

دکرت  نظر  از  برخوردارند.  فردی(  درون  هوش  فردی،  بین  هوش  اشیاء،  ابعاد  تشخیص  و  برصی  بدنی-جنبشی، 

توسعه،  نتیجه  در  موفقیت  و  هستیم  بااستعداد  و  باهوش  منحرصبهفردی  شکلهای  به  انسانها  ما  همه  گاردنر 

پاالیش و استفاده مکرر از استعدادهایی که از آنها برخورداریم؛ بهدست میآید. 

با این حساب، شام در مورد نبوغ ذاتی خود چه فکر میکنید؟
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توصیه های اینشتین برای شکوفایی نبوغ ذاتی
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از مغز خود برای فکر کردن استفاده کنید

»کاغذ را گذاشته اند برای یادداشت چیزهایی که فراموش می کنیم، مغز برای فکر کردن است.«

مغزی  فعالیت  همیشه   چون  ما  است.  کردن  فکر  منی شود  آموخته  مدرسه  در  که  بنیادی  مهارت های  از  یکی 

داریم تصور می کنیم که داریم فکر می کنیم.

برتر شناخته  عبادت  از هفتاد سال  تفکر  دینی یک ساعت  آموزه های  در  که حتی  است  ارزشمند  آن چنان  تفکر   

اما جالب است که چنین مهارتی هرگز آموخته منی شود  تفکر دعوت می شویم  به  دامئا  یا در قرآن  و  شده است 

و بیشرتِ آموزش، مبتنی بر حافظه است. 

دهیم  انجام  باید  که  کارهایی  است  ممکن  افکار  این  می کند.  خطور  ما  ذهن  به  بسیاری  مسائل  روز  طول  در 

باشند یا سوالی در رابطه با کارمان یا پروژه ای که باید رسوقت تحویل دهیم و صدها موضوع دیگر.

همچنین  و  کنیم  یادداشت  را  افکار  نوع  این  تا  باشیم  داشته  همراهامن  دفرتچه ای  همواره  که  است  بهرت   

برنامه های هر روزمان را شب قبل در آن بنویسیم. این کار به ذهن ما نظم داده مانع آشفتگی آن می شود. 
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بازیچۀ  اینکه  باالتری دارد. بدین ترتیب به جای  باعث آرامش ما می شود و ذهن آرام همواره کارایی  نظم ذهنی 

تولید  و  کردن  فکر  برای  بیشرت  را  آن  داشته،  ذهن مان  بر  بیشرتی  کنرتل  باشیم،  خودبخودی  و  تصادفی  افکار 

ایده های جدید به کار می گیریم. 

خودتان باشید

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

به تنهایی راه می پیامید، احتامالً خود را در جاهایی خواهد یافت که هرگز کسی آنجا نبوده است.«

باعث  جامعت  با  همرنگی  است  ممکن  می کند.  تالش  دیگران  با  ما  کردن  همرنگ  جهت  در  همیشه  جامعه 

و  گُم  را  واقعی مان  خود  به مرور،  که  دارد  نیز  را  خطر  این  اما  شود  ما  در  امنیت  و  پذیرش  مقبولیت،  احساس 

فراموش کنیم. 

هر یک از ما موجودی منحرصبه فرد هستیم و با هدف انجام کاری ویژه به جهان آمده ایم. باید خودمان باشیم 

عمق  در  اما  باشیم  اجتامع  در  موفقی  و  محرتم  آدم  است  ممکن  این صورت  غیر  در  برویم.  را  خودمان  راه   و 

وجودمان همواره به زندگی نزیسته مان حرست خواهیم خورد. 

یاد  به  را  واقعی تان  خود  شام  آیا  دیگر.  کسی  دوم  دست  نسخه  تا  باشیم  خودمان  اول  دست  نسخه  است  بهرت 

می آورید؟
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نگرش خود را تغییر دهید

»معیار سنجش هوش، توانایی تغییر است.«

تغییرات  به  اینشتین  که  می رسد  نظر  به  اما  می دانند  رشایط«  با  مطابقت  »توانایی  را  هوش  تعریف،  یک  در 

درونی تر و عمیق تر اشاره دارد. 

معموالً الزمه تغییر، غلبه بر یک عادت نهادینه شده است. اگر قرار باشد از محدودۀ عادات فکری و ارزشی خود 

فراتر برویم با چالش بزرگی مواجه خواهیم شد؛ اما توفیق در این کار با پاداش بزرگی نیز همراه خواهد بود. 

جهان  از  ما  شناخت  و  علم  در  بزرگی  انقالب  باعث  زمان،  و  فضا  ساختار  به  نگرش  تغییر  در  اینشتین  توانایی 

گردید. چه تغییری در نگرش یا عاداتتان می تواند بزرگرتین تحول مثبت را در زندگی شام ایجاد کند؟
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تالش نبوغ آمیز داشته باشید

»نبوغ 1 درصد استعداد و 99 درصد تالش مداوم است.«

تفریحشان  آنان  کار  منی دهند.  انجام  به زور  را  کاری  آنان  هستند.  آن  شیفته  که  می دهند  انجام  را  کاری  نوابغ 

خودی خود  به  کار،  منی کنند.  کار  دیگر  کسی  رضایت  یا  و  ماه  آخر  حقوق  برای  یا  خود  رئیس  برای  آنان  است. 

برایشان لذت بخش است.

پیکاسو گفته »هرگز  از تالش خسته منی شوند.  به همین دلیل هرگز  ادغام کرده اند و  را در هم  بازی  آنها کار و   

موقع نقاشی کردن خسته منی شوم، این مالقات افراد و مهامنان است که خسته ام می کند.«

 چه کاری است که هرگز از انجامش خسته منی شوید؟ شاید رسنخ نبوغتان در آنجا باشد.

شکست را نپذیرید

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

اگر  شود.  بدل  موفقیت  مسیر  در  ما  راهنامی  ارزشمندترین  و  بزرگرتین  به  می تواند  شکست  مثبت،  نگرش  با 

نگرش درستی به شکست داشته باشیم و از آن بیاموزیم، آن را چون پلی به سوی پیروزی خواهیم یافت. 

برابر  دو  را  کنید، رسعت شکست های خود  برابر  دو  را  موفقیت خود  می خواهید رسعت  »اگر  گفته  موفقی  فرد 

کنید.«
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از اشتباهات خود بیاموزید

»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.«

طبیعی است که اینشتین هر دفعه هامن راه قبلی را منی رفت. ما در مواجهه با شکست باید دقیقاً به شکستامن 

و درس جدیدی  کنیم  تجربه  را  باز هم شکست خوردیم؛ شکست جدیدی  اگر  تا  بگیریم  یاد  آن  از  و  کنیم  نگاه 

بیاموزیم.

نشدی  ناامید  که  شد  چطور  خوردی  شکست  المپ  اخرتاع  برای  بار   9999 »وقتی  پرسیدند  ادیسون  از  وقتی   

روش   9999 بلکه  نخوردم،  شکست  بار   9999 »من  گفت  پاسخ  در  کردی؟«  امتحان  را  آن  بار   10000 برای  و 

کشف کردم که منجر به اخرتاع المپ منی شد.

 بزرگرتین شکست های شام کدام بوده اند؟ چه درس هایی از آنها آموخته اید؟

همیشه در حال آموخنت باشید

»رشد فکری باید از زمان تولد آغاز گردد و فقط با مرگ متوقف شود.«

در  ما  اهداف  مهم ترین  از  یکی  منی شود.  آموخته  مدرسه  در  هرگز  که  است  مواردی  جمله  از  نیز  شخصی  رشد 

متام زندگی باید رشد و شکوفایی توانایی های بالقوه مان باشد.

آموزش و کسب مهارت رشد منی کند و شکوفا  بدون  استعداد  این  و  استعداد رصف هستیم  تولد یک  ما هنگام   

الهی  موهبت  این  از  بیاییم  بخشید.  ابداع  و  خلق  قدرت  ما  به  و  آفرید  خود  به صورت  را  ما  خداوند  منی شود. 
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استفاده کنیم. 

خیانت  خداوند  به  نکنید  زندگی  خود  قابلیت  بیشرتین  با  »اگر  گفته  آمریکایی،  مجسمه ساز  لوینسون،  لویس 

کرده اید.« 

تاکنون از چند درصد از قابلیت های خود استفاده کرده اید؟

از قدرت ذهن خود درست استفاده کنید

»ذهن من آزمایشگاه من است.«

ذهن  زیرا  می شود!  جا  ذهن  در  بزرگی اش  متام  با  جهان  است.  جهان  ابزار  شگفت انگیزترین  و  مرموزترین  ذهن 

قادر به تصور جهان است. پس ذهن به نحوی خالق جهان هم هست.
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همین  به  می کند.  تنظیم  بقا  هدف  با  را  همه چیز  ذهن  است.  بقا  برای  ابزاری  ناخودآگاه،  حالت  در  ذهن   

ناشناخته ها،  برابر  در  ذهن  خاطر  این  به  مباند.  باقی  امن  و  آشنا  وضعیتی  در  دارد همه چیز  دوست  ذهن  دلیل 

وضعیت های مبهم، تصمیم به تغییر و سؤاالت جدید مقاومت می کند.

او  بردۀ  ما  این صورت  غیر  در  و  است  کارهای شگفت انگیزی  انجام  به  قادر  شود  کنرتل  آگاهانه  ذهن،  اگر  اما   

خواهیم بود. هامن طور که گفته شده »ذهن یا خدمتکاری عالی است و یا اربابی بی رحم.« 

خیالپردازی کنید

»دستکم روزی یک مرتبه به خودتان اجازه بدهید تا آزادانه بیندیشید و برای خودتان خیال پردازی کنید.«

»ملکه  را  تخیل  فالسفه  برخی  است.  خیال پردازی  و  تخیل  قدرت  ذهن،  شگفت انگیز  قابلیت های  از  یکی 

قابلیت های ذهنی« نامیده اند. 
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با رسکوب خیال پردازی  توانایی رسکوب می شود.  این  بزرگ سالی  با  اما  نابغه هستیم.  در کودکی خیال پردازانی  ما 

در واقع ما به یک آدم منطقی تبدیل می شویم اما قدرت خالقیت خود را نیز از دست می دهیم. 

تخیل هیچ محدودیتی ندارد. بیل گیتس می گوید »متام رسمایه مایکروسافت تخیل انسان است.« 

بزرگرتین رویای شام چیست؟ در موردش خیال پردازی کنید. این اولین گام برای تحقق آن است.

از احمق به نظر رسیدن نرتسید

»برای ایده ای که در نگاه اول احمقانه به نظر نرسد، امیدی وجود ندارد.«

از قبل وجود نداشته و ناشناخته است. هامن طور که گفتیم ذهن  یا چیزی که  ایده  ابداع یعنی به وجود آوردن 

در برابر چیزهای جدید و ناشناخته مقاومت می کند. به همین دلیل مردم در ابتدا قادر به قبول چیزهای جدید 

نیستند و خیلی مواقع ایده های جدید را غیرممکن و احمقانه می دانند. تاریخ ثابت کرده که همۀ ابداعات بزرگ 
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در ابتدا مورد طرد و حتی متسخر واقع  شده اند.

در کارتان غرق شوید

متوجه گذشت  که  بدهی  انجام  را  کارهایت  لذتی  چنان  با  که  است  این  بیشرت  یادگیری  و  بهره وری  افزایش  »راه 

زمان نشوی.«

منی کنیم.  حس  را  زمان  گذر  و  است  لذت بخش  برایامن  معموالً  دهیم  انجام  داریم  دوست  که  را  کاری  ما  اگر 

اما اگر کارمان را دوست نداشته باشیم، هم عذاب می کشیم و هم زمان به کندی می گذرد. 

کامل  با مترکز  نیز  این مواقع  انجام دهیم. در  نداریم  را که دوست  کارهایی  ما گاهی مجبوریم  طبیعی است که 

بر آن کار و نه بر گذر زمان و نه هر چیز دیگر، می توان در کار غرق شد و در نتیجه راندمان کار هم باال رفته 

و حتی آن کار برایامن لذت بخش خواهد شد. 

فقط بر هدف مترکز کنید

اجازه  هیچ چیز  به  دیگر  کردم،  رشوع  را  کاری  انجام  که  همین  نیستم،  بی هدف  وقت گذرانی  و  رسگرمی  »اهل 

منی دهم ذهنم را به خود مشغول کند.«

می گویند  دانشمندان  می کند.  کار  به صورت خودکار  معموالً  اما  است  قدرمتندی  فوق العاده  ابزار  ذهن  که  گفتیم 

که روزانه حدود شصت هزار فکر از ذهن ما عبور می کند. در اکرث این افکار ما هیچ نقشی نداریم. 

آن  بازیچۀ  کنیم  هدایت  را  ذهنامن  آگاهانه  نتوانیم  وقتی  تا  است.  جریان  در  مناظره ای  همواره  ما،  ذهن  در 
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خواهیم بود و او ما را به هر جا که خواست خواهد برد. ذهن خارج از کنرتل عامل اصلی بسیاری از ناراحتی ها 

و بیامری های برش است. ما در کنرتل طبیعت و محیط بسیار موفق تر هستیم تا در کنرتل ذهن خود.

 ذهن به خاطر فلسفه وجودی خود )حفظ بقا( عادت کرده همواره به خطرات، ترس ها و چیزهای منفی بیندیشد 

و بدین ترتیب ما را به احساسات منفی دچار می کند. 

کسی که بتواند ذهنش را کنرتل کند، سلطان رسزمین وجود خود می شود و می تواند بر آن حکمرانی کند.

شهود خود را به کار گیرید

است،  من  با  حق  که  می کنم  احساس  مسایل،  برخی  در  اوقات،  گاهی  چون  معتقدم؛  الهامات  و  شهود  به  »من 

ولی منی دانم چرا؟«

آموزش  آن  از  استفاده  برای  هرگز  که  ماست  درونی  قدرت های  هامن  از  دیگر  یکی  نیز  الهام  یا  بصیرت  شهود، 

منی بینیم. 

اتفاقات  از  حس  این  گاهی  نامیده اند.  نیز  ششم  حس  را  آن  که  است  درون  چشم  با  دیدن  واقع  در  شهود 

رخ  تصادفی  و  شانسی  الهام  و  شهود  که  می کنند  فکر  عموماً  می دهد.  خرب  نیز  دور  زمان های  یا  دور  مکان های 

می دهد. 

این قدرت نداریم و روشی دقیق که منجر به شهود می شود را کشف نکرده ایم  و  از  ما هنوز شناخت چندانی 

به همین دلیل هنوز از فرشته الهام صحبت می شود؛ اما برخی پیش زمینه ها ظهور آن را آسان تر می کند.
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 اوالً ما باید مسئله و پرسشی داشته باشیم. 

از تالش آگاهانه  بیندیشیم و بعد  باید در مورد آن متام اطالعات موجود را بررسی کرده و عمیقاً  در مرحله دوم 

این  در  معموالً  بپردازیم.  گرفنت  زدن، دوش  قدم  مثل  آرام بخش  و  فعالیتی جنبی  به  و  کنیم  رها  را  مسئله  کافی، 

اوقات فرشتۀ الهام با جرقه ای در ذهنامن پاسخ مسئله را برایامن آشکار می کند. 

مترکز  ذهن،  قدرت  از  مناسب  استفاده  با  که  هستیم  منحرصبه فرد  و  ذاتی  نبوغی  دارای  ما  از  یک  هر  پس 

بزرگرتین  ترتیب  بدین  و  کنیم  شکوفا  را  آن  می توانیم  اصیلامن  خود  اساس  بر  زندگی  به  تعهد  و  مداومت  و 

رویاهای خود را محقق کنیم. 

پس، از هم اکنون این توصیه های طالیی را به کار گرفته و نبوغ ذاتی خود را آشکار کنید.
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چند حکایت آموزنده و طنزآمیز از زندگی اینشتین
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گفتم  اول  فصل  در  که  طور  هامن  بیاموزد.  می تواند  چیزی  هر  از  باشد  داشته  کافی  بصیرت  و  دقت  اگر  آدمی 

من از زمانی که در سال دوم دبیرستان زندگینامه اینشتین را خواندم به او عالقمند بودم. 

و  آزاده  روحی  کال  که  او  اوست.  فرد  به  منحرص  و  خاص  طبعی  شوخ  من،  برای  اینشتین  جاذبه های  از  یکی 

و  ببیند  را  برشی  ترشیفات  و  رسوم  و  رسم  و  آداب  از  بسیاری  بی معنایی  و  ابتذال  می توانست  داشت  بی پیرایه 

هر جا الزم باشد به راحتی به آنها پشت کند. 

و  غیرمنتظره  پیشامدهای  موجب  همواره  اینشتین  راست  و  رک  و  شوخ  طبع  روحیه  کودکانه،  و  ساده  طبیعت 

جالب  توجه در زندگی او بود. او در متام زندگی اش این روحیه را حفظ منود. خودش در این  باره می نویسد:

جدی  را  خودم  نه  و  کرده ام  حفظ  را  خود  بذله گویی  حس  هستم.  راضی  پیری  سال های  در  خود  زندگی  »از 

می گیرم و نه بغل دستی ام را.«

متام  اما  می کرد  درک  را  او  علمی  نظریات  و  افکار  کسی  کمرتی  بود.  حیرت  در  خود  شهرت  از  همواره  اینشتین 

پیرامون چنین کسی ساخته  نیز  بسیاری  افسانه های  تا  است  کافی  افسانه ای  را می شناخت. چنین شهرت  او  دنیا 

شود.  این افسانه پردازی ها شناخت شخصیت واقعی اینشتین را دشوار می سازد. 
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نکات  بودن،  رسگرم کننده  بر  عالوه  که  کردم  جمع آوری  او  معترب  زندگینامه  از  را  طنزآمیز  حکایات  برخی  من 

جالب یا آموزنده ای را نیز پیرامون ارزش ها و طبیعت انسانی، میزان رشد یا عقب ماندگی، درک یا سطحی نگری 

فرهنگ برشی زمانه را بازتاب می دهد. 

رصفا  و  کرده  نظر  رصف  حکایات  این  از  اخالقی  نتیجه گیری  هرگونه  از  خواننده،  برداشت  به  احرتام  برای  من 

به نقل قول پرداخته ام.

فلسفه جوراب و کشف جدید

که  ترتیب  هامن  به  را  چمدانش  رسید،  برلین  در  خانه اش  به  و  برگشت  لندن  سفر  از  اینشتین  که  روز  یک 

جدی  بسیار  لحنی  با  و  بود  نزده  چمدان  ترکیب  به  دست  بازآورد.  بود،  بسته  حرکت  از  پیش  برایش  خامنش 

می گفت فرصت نکرده از آن استفاده کند. 

نتیجه  این  به  »من  بود:  گفته  دوستانش  از  یکی  به  آن  توجیه  در  و  بود  پوشیده  جوراب  بدون  را  کفش هایش 

زنم  و  می شوند  سوراخ  زود  به  زود  جوراب ها  طرفی  از  رفت.  راه  کفش  در  می شود  هم  جوراب  بدون  رسیده ام 
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دامئا باید آنها را رفو کند؛ بنابراین من دیگر جوراب منی پوشم چون امورات انسان بدون جوراب هم می گذرد.«

ستایش چاپلین

خیلی  شام  کار  گفت:  چاپلین  چارلی  به  اینشتین  گرفت،  صورت  چاپلین  چارلی  و  اینشتین  بین  که  دیداری  در 

مهم است، زیرا مردم جهان از هر کشور و قومی که باشند حرکت های شام را می فهمند و تحسینتان می کنند.

 چارلی در پاسخ گفت: ولی به نظر من کار شام خیلی مهم تر است، زیرا مردم جهان از هر کشور و قومی بدون 

آن که حرف های شام را بفهمند تحسینتان می کنند! 

میز شام با تزیینات ویژه

فضل  یا  شیرین زبانی  وسیله ی  را  علمی  مسائل  دوستانه،  محافل  و  مهامنی  مجالس  در  که  کسانی  از  اینشتین 

فروشی می ساختند تنفر فوق العاده داشت.
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 بانویی از بانوان مشهور برلین وقتی از او دعوت به شام کرد و برای اینکه اینشتین دعوت را بپذیرد نام گروهی 

اظهار  او  جواب  در  اینشتین  کرد؛  ذکر  داشت  خواهند  حضور  مهامنی  این  در  که  را  مهم  اشخاص  و  مشاهیر  از 

داشت: »پس انتظار دارید که من هم از وسایل تزئینی میز شام شام بشوم؟« 

همنام افسانه ای

او بسیار متجید کرده بود اظهار  از  انگلستان مسافرت کرد در جواب برناردشاو که  اینشتین به  در سال 1922 که 

همنام  این  اما  سپاسگزارم،  داشته اید  اظهار  من  افسانه ای  همنام  به  نسبت  که  محبت آمیزی  مطالب  »از  داشت: 

به راستی زندگی را بر من دشوار ساخته است.«

چه کسی دیوانه است؟

خربنگاران  به  گرفت،  قرار  آمریکایی ها  پیوستۀ  زدن  کف  و  شدید  توجه  مورد  اینشتین  وقتی  آمریکا،  به  سفر  در 

گفت: نباید گول این چیزها را خورد. مردم آمریکا به طور معمول بدون تفکر تحسین می کنند؛ و در جای دیگر 

بفهمند. من  مرا  که حرف های  آن  بدون  درباره من سخن می گویند  که همه  است  تأسف  بود: چقدر جای  گفته 

آنان  یا  به خود منی دهند.  را  فهمیدن حرف های من  که زحمت  از سوی کسانی ستایش می شوم  به طور معمول 

دیوانه هستند یا من! 

تعبیر سیاسی نظریه نسبیت

در سال های دهه سی نظریه نسبیت در آملان به عنوان »بولشویسم در فیزیک« غالباً مورد حمله قرار گرفته بود 

و از طرف دیگر به وسیلۀ جمعی از دانشمندان شوروی به عنوان »نظریه بوروژوازی و ارتجاعی« نامیده شده بود. 

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir

35

اینشتینمیگوید:تونابغهای

پرسید:  شوروی  در  سیاسی  فلسفه  استاد  یک  از  اینشتین،  همکار  و  دوست  فرانک،  فیلیپ  روزی   1927 سال  در 

عنوان  به  از کشورها  بعضی  در  اینشتین  نسبیت  واحدی همچون  نظریۀ  که چگونه  نیست  قابل درک  »برای من 

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 ماملک رسمایه داری نظریه نسبی از این 

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

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

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

مصائب خانم اینشتین

توجهی  به هیچ وجه  اینشتین  می شد.  انجام  مفصلی  ترشیفات  گاهی  مختلف  کشورهای  به  اینشتین  سفرهای  در 

اینشتین  آنکه زن  بود و حال  نیز مثل هر جای دیگری ساده و طبیعی  این محل  در  این ترشیفات منی کرد و  به 

تا حدی از این آداب ورسوم احساس ناراحتی می کرد و در این مورد چنین گفته بود: »من فقط یک زن خانه دار 

باشد و در محیط هایی که  با سهولت و سادگی همراه  امور  و ساده آملانی هستم و بس، و میل دارم که جریان 

ترشیفات غیرعادی برقرار است خود را بدبخت می بینم. برای شوهر من وضع بکلی متفاوت است زیرا وی مرد 
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را  آن  کس  همه  شود  اشتباهی  و  خطا  مرتکب  آداب  و  مراسم  لحاظ  از  وی  اتفاق  برحسب  اگر  است.  مشهوری 

به نبوغ او نسبت می دهند و حال آنکه در مورد من بالفاصله آن را ناشی از آداب ندانی و سوءتربیت می دانند.«

ُمد سال

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

قرن بیستم حادثۀ نادری است.

به  او  در  انفعالی  و  تأثر  نوع  چه  پرهیجان  استقبال  این  که  کرد  سؤال  او  از  اینشتین  همکاران  از  یکی  روزی   

وجود آورده است؟
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توفیق  بوکس  بازی  در  که  کسی  از  بارها  مردم  همین  که  باشیم  داشته  بخاطر  بود  »کافی  داد:  پاسخ  اینشتین   

یافته، استقبالی شدیدتر از این کرده اند تا انفعال و تأثرم چندان رفیع نباشد«؛ و یک بار دیگر در این مورد گفته 

مدها  جزو  نسبی  نظریۀ  امسال  و  باشند  داشته  جدیدی  ُمد  سال  هر  که  هستند  مایل  نیویورک  »خانم های  بود: 

می باشد.«

متاشاچیان

داشت  عمومی  کالس  یک  می کرد  تدریس  برلین  دانشگاه  در  اینشتین  که  زمانی  و  جهانی  شهرت  کسب  از  بعد 

اطالعات  دارای  که  مستمعان  از  گروهی  در حضور  که  داشت  دوست  او  بود.  آزاد  عموم  برای  آن  در  که حضور 

کلی  اصول  این حال می توانست  در  و  کند  باشند صحبت  نداشته  فیزیک  در  لیکن تخصص  باشند  عمومی وسیع 

علم را به ساده ترین و روشن ترین صورت ممکن برای حضار مجلس رشح دهد.

این  که  منی دانستند  به درستی  حتی  می شدند  حارض  وی  سخرنانی های  استامع  برای  که  مردمی  از  بسیاری   
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کنجکاوان  این  تعداد  که  مواردی  در  معموالً  است.  خیال باف  مردی  یا  فیلسوف  یا  ریاضیدان  یا  فیزیکدان  شخص 

در کالس های درس بیش از اندازه زیاد می شد اینشتین اظهار می داشت:

دیدن  جز  مقصودی  مجلس  این  در  حضور  از  که  کسانی  تا  کنم  صرب  دقیقه ای  چند  من  است  الزم  »اکنون   

ترک  را  درس  جلسه  حضار  همه ی  مواردی  چنین  در  معموال  بربند«.  ترشیف  بتوانند  نداشته اند  من  قیافه ی 

می تواند  اینکه  از  بود  خوشحال  اینشتین  و  می ماندند  باقی  دانشجویان  از  تن  ده  تا  هشت  فقط  و  می کردند 

درباره ی مسائل فنی و تخصصی  به بحث بپردازد.«

الهیات اینشتین

این  از  اطالعی  کوچک ترین  اصوالً  مردم  از  بسیاری  نوشته:  اینشتین،  زندگی نامه نویس  و  همکار  فرانک،  فیلیپ 

موضوع ندارند که نظریه نسبیت به کدامیک از ُشَعب مختلف و متعارف برشی تعلق دارد. 

نسبیت  نظریه  درباره ی  سخرنانی  جلسات  این  از  یکی  به  پراگ  شهر  در  روزی   1930 و   1920 سال های  مابین 

کاتولیک  الهیات  که متخصص  را  مردی  این جلسه  در  بود.  متداول  بسیار  در همه جا  اوقات  آن  در  که  وارد شدم 
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بود و قبالً می شناختم مالقات کردم و وی مرا به اُسقفی که در جلسه حضور داشت معرفی کرد.

اینشتین  تئوری  به  نیز  فیزیکدان ها  آیا  است!  نظر می رسید گفت: »عجیب  به  بسیار متعجب  اسقف درحالی که   

عالقه دارند؟«

جنگ ابدی

اتحادیه های  از  بسیاری  عده ی  و  کند  مسافرت  آمریکا  ایاالت متحده  به  می خواست  اینشتین  که   1932 سال  در 

مخالفت  او  ورود  با  می باشد  صلح طلبی  قبیل  از  انگیز  مفسده  عقاید  دهنده ی  اشاعه  وی  اینکه  جرم  به  زنان 

می کردند، اینشتین با لحنی آمیخته به شوخی به خربنگار آشویتدپرس چنین گفت: 

»چرا منی خواهند مردی را که اینقدر عادی است که با هر جنگی در جهان مخالف است بجز جنگ اجتناب ناپذیر 

مابین زن و شوهر، در آمریکا بپذیرند؟«

موجود متاشایی

را بی اهمیت  افتخارات ظاهری  بزرگ ترین  را شوخی تصور کند و  اینشتین عادت داشت که جدی ترین ترشیفات 

ناگهان  می آمد،  عمل  به  او  از  قدردانی  به عنوان  که  مراسمی  جدی ترین  میان  در  که  افتاد  اتفاق  به کرات  بداند. 
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ریش  به  را  حرف ها  این  اصالً  که  می زد  لبخندی  و  و چشمک  می انداخت  خود  نزدیکان  از  یکی  به سوی  نگاهی 

نگرفته است.

که  کردم  سؤال  وی  از  نیویورک  اهالی  زدن های  کف  و  عمومی  استقبال  میان  در  که  کرد  حکایت  زمانی  او  زن   

با  و  باشند  آمده  سیرکی  متاشای  به  مردم  که  است  این  مثل  »عینا  داد:  جواب  چیست.  خصوص  این  در  نظرش 

این حال تصور میکنم شیر و زرافه بیش از من درخور متاشا هستند«. 

نتیجۀ ازدواج نبوغ و زیبایی

نامه ای  وقتی  یک  معروف،  و  زیباروی  هرنپیشه  مونرو،  مریلین  که  نوشت  جایی  در  زمانی  ناشناسی  خالق  فرد 

هوش  و  من  زیبایی  با  بچه هایامن  کنیم   ازدواج  تو  و  من  اگر  که  بکن  را  که:فکرش  اینشتین  آلربت  به   نوشت 

و نبوغ تو چه محرشی می شوند!

اینشتین هم نوشت: 

سکه  روی  یک  این  ولی  می شود!  غوغایی  چه  که  هم  واقعاً  دل بازی شام.  و  و دست  لطف  این همه  از  »ممنون 
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است. فکرش را بکنید که اگر قضیه بر عکس شود چه رسوایی بزرگی بر پا می شود!«

نشانی معروف

هنگامی كه  اینشتین به تازگی در دانشگاه پرینستون شاغل شده بود، یك روز قرار بود به خانه برود ولی نشانی 

خانه اش را فراموش كرده بود. راننده تاکسی، او را منی شناخت.

 اینشتین از راننده پرسید: »آیا  می دانید خانه اینشتین كجاست؟« 

راننده گفت:»چه كسی آدرس اینشتین را منی داند؟ هر كسی در پرینستون آدرس خانه اینشتین را می داند.«

 

اینشتین پاسخ داد: »لطفا مرا به آنجا بربید.«
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برب گیاهخوار و امکان تفاهم برشی

آدمی  طبیعت  و  ذات  بر  بسیار  حدود  تا  جنگ  به  »متایل  بود:  گفته  برش  جنگ طلبانه  متایل  مورد  در  اینشتین 

ایجاد  ویرانی  و  سیل  خود  کناره های  در  بی گاه  و  گاه  که  است  رودخانه ها  ماهیت  که  هامن طور  است،  غالب 

کنند«؛ 

و روزی به یکی از پیشگامان نهضت صلح گفته بود:

گیاهخواری  به  بخواهد  بربی  که  بود  خواهند  مواجه  مشکالت  با  هامنقدر  یکدیگر  با  تفاهم  راه  در  »آدمیان   

بپردازد«. 
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نامفهومرتین چیز در جهان این است که جهان در خور فهم است.   آلربت اینشتین

https://mousatoumaj.ir/


 
 

 !خوانندۀ عزیز

 غتوانید با پرداخت هر مبلمی در صورت تمایلاگر آن را مفید یافتید،  .رایگان استاین کتاب 
همچنین خواهشمندیم کتاب  .نماییدحمایت  فرهنگی خدماتنویسنده را در تداوم  ،دلخواه

 را با سایر افراد به اشتراک بگذارید.

 

 بانک سپهشماره کارت 

5892101054237710 
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