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                                                                                                                  هلن کلر
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فلسفه و معنای زندگی، رشد و تکامل معنوی را شامل می شود.
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مقدمه
ضرورتخودنبوغشناسی

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

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

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

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

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

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

شغل آنها را می خورند. 

آنانبیکارانهستند. 

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

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

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

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

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

شود. 

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

استخدامی هستند؟

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

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

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

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

چرا اکثریت افراد از شغل خود ناراضی اند؟

چرا اکثر کسب و کارها با شکست مواجه می شوند؟

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

ثروت ناتوان اند؟

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

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

می کنند؟

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

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

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

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

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

علتدرونِیمشکلچیست؟

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

خود،باارائهخدمتوارزشیخاصبهجامعه،بهثروتواستقاللمالینیزدستیابیم.

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

ما باید یاد می گرفتیم که چه کسی هستیم؟

برای چه اینجاییم؟

 عالیق و استعدادهایمان چیست؟

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

منحصربه فرد به دنیا می آییم. 

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

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

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

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

کنیم. 

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

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

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

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

است. 
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رویکردضعفمحوروغفلتازتواناییها

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

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

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

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

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

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

کنیم:

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

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

به نظر شما کدام احتمال بیشتر است؟ 

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

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

تبدیل کرد. اما واقعیت این است که به دالیل فیزیولوژیک و عصب شناختی، که بعدًا توضیح می دهیم، 

نقاط ضعف با هر مقدار کار و تمرین، به نقاط قوت تبدیل نخواهد شد. اما نقاط قوت با اندکی تمرین و 

آموزش به طور جهشی توسعه خواهد یافت. 

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

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

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

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

این فقط یک مثال بود تا نشان دهیم:

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

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

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

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

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

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

رفعوتبدیلبهنقطهقوتمیشود؟
ً
ولیآیانقاطضعفکامال

همان طور که گفتیم به دالیل عصب شناختی عمومًا چنین اتفاقی نمی افتد. در بهترین حالت، نقاط ضعف 

تا حدودی بهبود می یابد و با عدم توجه، دوباره به سطح قبلی برمی گردد. 
تمریننبوغ:

در یک صفحه کاغذ دو ستون در نظر بگیرید. در مدت یک دقیقه، در یک سمت تمام نقاط ضعفتان و در 
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سمت دیگر تمام نقاط قوتتان را که به خاطر می آورید، بنویسید؟
خب حاال تعداد نقاط ضعف و نقاط قوت را شمرده در زیر آنها بنویسید. تعداد کدام بیشتر است؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ضریبهوشی یا هوشبهر )IQ( بود که صرفًا استعداد منطقی-ریاضی افراد را می سنجید. برای اولین بار 

سی سال پیش بود که تازه یک روانشناس، نظریۀهوشهایچندگانه را مطرح کرد که تازه آن هم از هفت 

نوع هوش فراتر نمی رفت. 

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

این  پرداخته می شود.  نقاط ضعف  رفع  و  به کاهش  آنها،  به کارگیری حداکثری  و  و سرمایه گذاری  قوت 
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رویکردی عمومی در تربیت، آموزش، مدیریت سازمان ها و دنیای کسب وکار است. از لحاظ استفاده از 

قابلیت های انسانی نیز همیشه همین رویکرد حاکم بوده است.   

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

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

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

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

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

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

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

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

نبوغچیست؟

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

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

باشد.

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

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

ارائه شده از نبوغ و نابغه، اشاره شده است. متأسفانه )یا خوشبختانه( به نظر نمی رسد که مجموعه روشنی 
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از  ما،  رفتارهای  باشد. همه  داشته  تعریف می کند، وجود  را  نبوغ  و  را مشخص  نابغه  که  ویژگی هایی  از 

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

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

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

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

مورد تردید است. 

استیونپرسفیلد در کتابنبردهنرمند می نویسد:

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

فرماندهی روح ما در آنجاست، سفینه ای است که خوِد بالقوه و ستاره قطبی ما را در خود دارد.

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

کشفوشکوفاساختناستعدادهاوتواناییهایمنحصربهفردخود است که آن را نبوغذاتی نامیده ایم.

هوشونبوغ

ضریب عمومًا، نوابغ انسان هایی بسیار باهوش شناخته می شوند و 

نبوغ شناخته  تعیین  از معیارهای  )IQ(، یکی  هوشبهر  یا  هوشی، 

شده است. برای مثال، زمانی ضریب هوشی  صد و چهل یا بیشتر 
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را مالک قرار می دادند. 

در میان روانشناسان نیز، همواره بر سر طبیعت واقعی هوش، بحث های دشواری جریان داشته است. 

طبق روش سنتی، استعداد بالقوه افراد با آزمون ضریب هوشی )IQ( سنجیده می شود. این آزمون مبتنی 

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

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

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

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

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

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

مختلف و متنوع زندگی و فعالیت انسانی باشد؟

هوششماچقدرچطوراست؟

هواردگاردنر استاد دانشگاه هاروارد حدود 30 سال پیش این نوع سنجش هوش را 

به چالش کشید. او در کتابش با عنوان چارچوبهایذهنی:نظریههوشهایچندگانه 

هوش  تست  طریق  از  که  منطقی-ریاضی  هوش  که  پرداخت  ایده  این  توسعه  به 

سنجیده می شود معیار مناسبی برای سنجش قابلیت های یک شخص نیست. از 

نظر او تست هوش شاید در پیش بینی موفقیت شما در برخی موضوعات درسی مدرسه مثل ریاضیات، 

فیزیک و ...  موثر باشد ولی در اندازه گیری توانایی شما در نوشتن یک سمفونی، برنده شدن در یک رقابت 

بیماری  یک  مهار  اجتماعی،  بحران  یک  حل  برداشت محصول،  ماشین  یک  ابداع  ورزشی،  یا  سیاسی 

زبان خارجی  یک  یادگیری  یا  مدیریت یک شرکت، سرودن یک شعر  راه اندازی یک کسب وکار،  واگیر، 
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چندان قدرتمند عمل نمی کند. 

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

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

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

همٔهماانسانهابهشکلهایمنحصربهفردیباهوشوبااستعدادهستیموموفقیتدرنتیجٔهتوسعه،پاالیشو

استفادهمکررازاستعدادهاییکهازآنهابرخورداریم؛بهدستمیآید.

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

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

اینشتین

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

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

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

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

می کنند، یا در سبک سازمان دهی. 

هرگزشناختهنشدهبود. این نکتٔه بسیار  دکتر تیلر مجموعهایازاستعدادهاراکشفکردکهبسیاریازآنهاقبالً
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جدیدبه
ً
مهمی است زیرا نبوغ افراد منحصربه فرد است و در واقع باتولدهرفردیکاستعدادوتواناییکامال

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

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

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

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

 پابلوپیکاسو

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

در مقاطع مختلف سنی بر روی 1600 کودک انجام داد. در آزمون های اولیه که وقتی کودکان بین سه تا 

پنج سال قرار داشتند، انجام شد؛ 98 درصد کودکان درطبقهبندینابغه قرار داشتند. وقتی همین کودکان 

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

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

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

درصد در سطح نابغه قرار داشتند. چه اتفاقی افتاده بود؟
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تراژدیبلوغ:نابودینبوغ

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

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

می رود. همان طور که مخترع بزرگ،باکمینسترفولرگفته:

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

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

محیطی منفی تر و ناسالم تر باشند، تأثیر تخریبی آنها بیشتر خواهد بود.

داوری هایی چون  از طریق  زدن  برچسب  با  ما  برابر جریان خالقیت طبیعِی  در  اجتماعی شدن،  فرآیند   

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

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

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

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

نبوغ، وضع طبیعی آدمی است.
نووالیس،شاعرآلمانی
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ارزش ها و باورهای اجتماعی به مرور ذهن ما را از حالت طبیعی خود خارج ساخته، مانع بروز نیروی نبوغ 

خالقمان در بزرگ سالی می شود. 

افسانههاینبوغ

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

است.  بوده  قلیل  بسیار  انسانی  جمعیت  به  نسبت  جوامع  در  آن ها  ظهور 

انسانها از ناچیزی درصد که  تأیید می کند  را  قبل  آمار بخش  این مسئله، 

استثناء  و  نادر  بالقوهخوددستمییابند. هر چیز  بهشکوفاییاستعدادهای

موضوعی مناسب برای مبالغه و افسانه پردازی است. دکترآندرهجی.النیکف 

در کتاب ِمگاخالقیت به پنج باور عمومی نادرست در مورد نبوغ اشاره می کند. وی معتقد است که ماهیت 

نبوغ با یک سری افسانه های گمراه کننده محصور شده است. شاید مردم از مفهوم نبوغ ترسانده شده اند. 

درهرصورت باید از این افسانه ها پرده برداری شود.

افسانهاول:نوابغ،نابغهبهدنیامیآیند.

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

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

کودکستان ها و مدارس یافت شود. 

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

مهارت های الزم، نمی تواند شکوفا شود.

یک مثال این مطلب را روشن تر می کند. سنگ مرمر عنصری زیباست که در طبیعت به شکل یک توده 
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وجود دارد. این هنر و خالقیت مجسمه ساز است که مرمر را از یک تکه سنگ خام تبدیل به شیئی موزه ای 

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

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

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

درآورد؛ بنابراین،نوابغنابغهبهدنیانمیآیندبلکههمهبانبوغذاتیبالقوهبهدنیامیآیندکهبایدکشفوشکوفا

شود.

افسانهدوم:نوابغدرکودکیشناختهمیشوند.

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

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

در واقع این افراد عجیب و خارق العاده اند که در کودکی شناخته می شوند. نابغه متفاوت است. بسیاری از 

نوابغ بزرگ در کودکی حتی کندذهن به حساب می آمدند. 
حکایتنبوغ:آلبرتکندذهن

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

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

 کتابحکایتنبوغآلبرتاینشتین

پابلوپیکاسو فقط به کمک پدرش که در تمام کالس ها در کنارش می نشست، توانست مدرسه را به پایان 
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یا  ادیسون  مدرسه  در  کسی  آیا  می گرفت.  علوم  درس  در  پایین  نمرات  همیشه  ادیسون  توماس برساند. 

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

شناخته می شوند« باید بپذیریم که دردرونهرکودکینابغهاینهفتهکههمیشهدرانتظارآشکارشدناست.

افسانهسوم:نوابغافرادیمستعدوممتازدرهمٔهامورند.

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

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

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

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

هرکودکوهرفردیمیتواندنابغهباشد.تاریخنشانمیدهدکههمهاینفرصترادارند.

افسانهچهارم:نابغههادیوانهاند.

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

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

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

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

به دلیل مخرب بودن فاجعه آمیز او است.
حکایتنبوغ:چهکسیدیوانهاست؟

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

نمی دهند. یا آنان دیوانه هستند یا من! 
کتابحکایتنبوغآلبرتاینشتین

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

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

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

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

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

آینده مبارزه می کردند. اینشتین به عنوان یک مثال نسبتًا معاصر خیلی خوش شانس بود که در جامعه ای 

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

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

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

حکایتنبوغ:تعبیرسیاسینظریهنسبیت

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

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

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

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

از کشورها به عنوان بولشویسم و در کشور روسیه به عنوان ضدبولشویسم مورد حمله قرار گرفته است«. 
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استاد مذکور پس از لحظه ای تفکر با لحن قاطعی پاسخ داده بود: »در ممالک سرمایه داری نظریه نسبی 

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

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

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

در نهایت می توانیم بگوییم کهنابغههاهمبهاندازٔهبقیهمردمممکناستسرازتیمارستاندرآورند. تفاوت در 

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

افسانهپنجم:نابغهشدنتصادفیاست.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کم و بیش تصادفی می رسید. 
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شانس همیشه به سراغ ذهن های آماده می آید. 
لوییپاستور

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

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

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

از  را  ما  باورها  این  دارد.  وجود  نبوغ  با  رابطه  در  زیادی  نادرست  باورهای  و  افسانه ها  که  می بینیم  پس 

ایده های  اگر  که  می گویند  ما  به  می دهند؛  تنبلی  اجازه  ما  به  آنها  بازمی دارند.  ذاتی مان  نبوغ  شکوفایی 

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

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

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

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

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

پس تکتکمابراساسطرحیدقیقوبرایاجراینقشییگانهخلقشدهایم، اما این نقش خودبه خود اجرا 

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

ساختنکاملاستعدادهاوپتانسیلهایانسانیمانشایدمهمترینهدفزندگیبشریباشد.

از آدمی خواسته شده که از خویشتن آنی را بسازد که تقدیرش را تحقق می بخشد. 
پلتیلیش
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این گفتٔه تیلیش شاید متناقض به نظر برسد. به دلیل اینکه ما معمواًل تقدیر را چیزی که از قبل رقم خورده 

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

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

تقدیر خواهیم بود.

تونابغهای!-کی؟من؟

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

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

را دارا هستید.

حالآیاشمامیتوانیدبپذیریدکهیکنابغههستید؟

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

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

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

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

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

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

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

طرفی احساس دوست داشتن خود و ارزشمند بودن را در ما از بین می برد و از طرف دیگر ما را نسبت 

تبدیل  وجودمان  از  بخشی  به  منفی  باورهای  این  کم کم  می سازد.  بی اعتماد  خود  بالقوه  توانایی های  به 

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

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

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

باورهای  بر  برای غلبه  اشتباهیکهدرکودکیپذیرفتهایم،باورهایدرستومثبتراجایگزینآنهانماییم. 

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

نسبت به روش تکوین و ساختار یگانۀ نبوغ ذاتی داشته باشیم. نبوغ ذاتی نیازمند کشف و شناسایی توسط 

خود فرد است. هر شخصی در نهایت فقط خود باید به تشخیص درست استعدادها و توانایی های خود 

دست یابد. رشد نبوغ ذاتی به خودی خود اتفاق نمی افتد و موانعی باعث سرکوبی و از بین رفتن نبوغ ذاتی 

افراد می شود. برای غلبه بر این موانع باید آنها را بشناسیم. عالوه بر شناخت موانع، شکوفایی نبوغ ذاتی، 

و مطالبات  نیازها  با  آن  پیوند زدن  برای معنادار ساختن وجود خویش،  و بصیرت،  مستلزم خودشناسی 

زندگی بشری و به کارگیرِی متعهدانۀ آن است. 
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برگرفتهازکتاب:

خودنبوغشناسی:چگونهنبوغذاتیخودراکشفوشکوفاکنیم؟

برایتهیهکتابفوقبهسایتزندگیرویاییمراجعهفرمائید.
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