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 پیشگفتار
آنکھ  بدون شوندمیھ ھزاران بار تکرار بسیاری از افکار ما ھستند ک

 باشند. گاھی درست زمانی کھ نزدیک بھ مرحلۀ برداشتھدر  اینتیجھ
 سویبھ، افکار ما تغییر مسیر داده و شویممی از اندیشۀ خود گیرینتیجھ

و این روند ھمچنان بارھا در طول  شوندمیدیگر منحرف  ھاییاندیشھ
 .افتدمیدگی اتفاق زن

دلیل آن، جلوگیری از  ترینمھم و شایدیکی از دالیل و اھداف این کتاب 
یعنی گاھی ما با اندیشھ در ؛ باشدمیافکار  دلیلبیشخوار و تکرارھای نُ 

و بعد آن نتیجھ را در زمان  کنیممیدست پیدا  اینتیجھمورد موضوعی بھ 
آینده فراموش کرده و برای رسیدن بھ ھمان نتیجھ، بارھا اندیشۀ مربوط بھ 

. ھمین مسئلھ باعث از بین رفتن زمان جھت کنیممیآن نتیجھ را تکرار 
اما با ؛ نو در ما خواھد شد ھایارزشتازه و کشف  ھایموضوعاندیشھ بھ 

س از نتیجۀ حاصلھ و دقت بھ نام آن چنین روشی کھ در این کتاب آمده پ
موضوع دیگر لزومی ندارد اندیشھ مربوطھ، بارھا تکرار شود. بلکھ با 

 ھایاندیشھو از  شودمییادآوری نام آن موضوع، نتیجھ در ذھن تداعی 
نو برای نتایجی جدید  ھاییاندیشھتکراری جلوگیری و زمان در راستای 

پیشرفت برای باال بردن سطح  صرف خواھد شد. در این حالت است کھ
  آگاھی با سرعتی بیشتر رخ خواھد داد.

ما برای پیشرفت در کاری اگر وجود نظم را در آن وارد نکنیم ھرگز 
 دانیممیعالی بھ آن کار رسیدگی کنیم. ھمچنان  در حدِّ  نخواھیم توانست

است. ما در طول زندگی،  ھاوقتپیشرفت در کاری مستلزم کاستن اتالف 
 توانیممیرا تشخیص دھیم  ھاآنداریم کھ اگر  شدهتلف ھایوقتار بسی

را صرف در اھداف اصلی خود کنیم. یکی  ھازمانمقدار زیادی از این 
کھ  پذیرندمیما صورت  ھایاندیشھدر  ھاوقتو اتالف  نظمیبیاز این 
 رشدهپُ . قسمتی کھ باشدمی ، ناشی از این قسمت زندگیھاکشیوقتبیشتر 

 .کنندمیھدایت  ناکجاآبادھاکھ ما را بھ  انتھاییبیاز افکار پراکنی ھای 
اگر ما جلوی این افکار پراکنی ھا را تا  بینیممیدرست کھ نگاه کنیم 

حدودی بگیریم و افکار خود را متمرکز روی موضوع خاص کنیم، 
  پیشرفت زندگی خود سرعت ببخشیم. درروندخواھیم توانست مقدار زیادی 

، برای این استبرای ھر انجام صحیحی، روشی صحیح نھفتھ  آنجاکھاز
و آن روش، فن  قرار دارد افکار مامنظور نیز روشی پیش روی 
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دیگر نیازی نیست کھ تمام  سازیخالصھ درروشاست.  سازیخالصھ
استفاده  با تا بھ نتیجھ رسیدۀ گذشتھ خود را از ابتدا در سر بگذرانیم افکاِر 

 جدیدی دیگر کرده در مورد موضوع جدیدی گیریِ نتیجھ از آن بتوانیم
عمل کنیم، مغز ما توان تفکیک یا  سازیخالصھروش  اگر عکسباشیم. 

 از نتیجۀ موضوعی اینتیجھتمرکز روی موضوعی کھ در مقابلش 
از این مرحلھ ھم گذر کند در  سختیبھدیگراست را نخواھد داشت. یا اگر 

. با استفاده از فن شودمیمرحلھ بعدی در جا زده یا منحرف 
نتایج بیشتری از افکار و  شده و ما ترساده، این موضوع سازیخالصھ
ساده جلوی این  ایگونھبھخود حاصل خواھیم کرد. یا  ھایاندیشھ
  خواھیم گرفت. ومرج اندیشی را در ذھن خودھرج

از آن  ھازمینھرای این فن بھ این صورت است کھ ما در بیشتر نحوۀ اج
و آن چیزی نیست ُجز،  بھ آن کم توجھیمو تا حدودی ھم  بریممیبھره 

یعنی ما با گذاشتن نام بر روی ھر وجود یا ناوجودی ؛ گذارینامروش 
آن را از سر بگذرانیم و مدام آن شجره را در  نامۀشجرهدیگر الزم نیست 

یعنی ؛ است آن گذارینامرار کنیم. اصل مرحلۀ این روش در نوع ذھن تک
سریع ما را بھ  ما باید برای نتیجۀ افکار خود نامی را انتخاب کنیم کھ

آن  بازپروریھدایت کند تا دیگر احتیاج بھ  شدهحاصل سمت نتیجۀ
  باقی گذارد. تازه ھایاندیشھگذشتھ نداشتھ و زمان را برای  ھایاندیشھ

بر اساس چنین روشی  مجموعۀ پیش رو، این است کھ ھایویژگی یکی از
 پاسخبیدستھ موضوعات  جزءِ  ھاموضوعاز این  و بسیاری شدهحاصل

کھ در بیشتر اوقات ذھن را بھ  باشندمیما  ھایاندیشھافکار و  تکرارشوندۀ
  .دارندمیحاصلھ را پنھان  کشانده و نتیجۀ پراکندگی افکار

 ھایاندیشھاز  ایدستھاین اثر ایجاد نتایج برای  ھایویژگییکی از 
 ذھن را مشغول خود داشتھ و سکوی گاه و بی گاه است کھ پاسخیبی

  .شوندمی ناکجاآبادھا پرتاب افکار بھ
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ما را  د شد کھل خواھحاص نتایجیمطالب،  ری نخواندنرسَ سَ  در صورت
تکرار پراکندگی افکار در امان  و از یاری خوددر پیش برد کمال آیندۀ 

  خواھند گذارد.
  

  بیگلری بھار
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  راھنمایی

مختلف باید گوش  ھایموقعیتبارھا و گاه در  موسیقی گاھی 
  بھتر احساس و درک شود شود تا فراداده

بر اساس شرایط خواننده  تواندمیاین مجموعھ  ھایموضوعخواندن  
ھمچون داستان از اول تا آخر و  آن را توانمیکھ  نوعیبھانتخاب شود. 

بھتر است بار اول بھ خواند (پراکنده  طوربھ موضوعاتاسامی  بنا بریا 
از  توانمینکتھ اجرا شود  اگر یک اما؛ روش داستانی مطالعھ شود)

ری و رسَ نخواندن سَ  ،نکتھ آن برد. تریکامل مطالب این مجموعھ بھرۀ
مانند بارھا گوش ؛ مختلف است ھایزماندر  ھابخشبعضی  خواندن مجدد

بھ موسیقی در شرایط مختلف. با رجوع بھ برخی مطالب گاھی از  فرادادن
درک کرد و در  ترواضح راکمیشرایط موجود  توانمی ھاآن گیرینتیجھ

  ست.بھره جُ  ھاآنآینده از  ھایتصمیم
 گاھی با پیش آمدن موضوعی در زندگی، ما بھ افکاری مشابھ طورکلیبھ

کھ رجوع بھ آن مطالب  خوریمبرمیمجموعھ  این ھایموضوعبا برخی 
  خالی از لطف نخواھد بود.

ستھ و سود از این نتایج، منفعت جُ  درگذرباشد کھ روزی انسانی 
  گذارد اشتراکمنفعت خود را با دیگران بھ 

  بھار
  





  بخش اول
  





 25 ∎بخش اول 

 فلسفۀ تکامل در ورزش

  تکامل و فلسفۀ جھان ھستیشناخت ھستی ورزش از 

 روندھاییجھان ھستی مستلزم طی  گیریشکلپیشرفت و تکامل از ابتدای 
 ساده و پیچیده بوده و این روند ھمچنان ادامھ خواھد داشت.

بزرگ و  تغییرھایآماده ھمیشھ شاھد  بھ وجود ھایپیشرفتما در تمام 
 .ایمبودهکوچک 

تکامل، بھ  ھنگام طی کردن مسیر ورزش نیز از این قاعده مستثنا نبوده و
  وسیعی تبدیل گشتھ است. ھایشاخھو  ھارشتھچنین 

 جھان ورزش فلسفۀ
چالش  ترینبزرگھدف کلی تشکیل جھان ھستی و تکامل حرکت انسان و 

است کھ ھدف از این جھان  سؤالفلسفی موجود این جھان، طرح ھمین 
زش نھفتھ است. از پاسخش در ھدف کلی ور ایگوشھکھ  سؤالیچیست؟ 

کھ این تناسب  باشدمیھدف یا ماھیت کلی ورزش تناسب و تعادل در اندام 
 زندگی وتعادل آمیز مغز را تقویت  ھایاندیشھدر اندام سر نیز افکار و 

انسان را در پس خود ارزش خواھد داد. ارزش کلی ورزش، زندگی و 
 ،ق آن مھارتچیزی است کھ باید در آن بھ مھارت رسید و از طری تکامل
 بدل ساخت. ھنر زندگیشدن را بھ  ترکاملھنر 

برای کسب آرامش در دنیایی واقعی است.  زیستن ،فلسفۀ وجودی ورزش
 آیدمیبودن بلکھ از حقیقتی  غیرواقعیو  پردازیخیالدنیایی کھ نھ از سر 

ترکیب کرده و سرگذشتی نیک را بھ  باھمکھ سرشت و سرنوشت را 
 .آوردمیارمغان 

ذھن در فلسفۀ تکامل  ھنر آرامشو  تناسب و تعادل در تحرک پنھان
 باشدمیسازنده  ھایرنج

 بھار
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 شناخت ناقص مغز

 ھایپردازیدادهارتباطی مغز، برای  مسیرھایتمامشناخت 
 عملکردی فیزیکی و روانی

مھندسی  ھایکشینقشھو  با پیدایش قدرت و پیشرفت علم تکنولوژی
و کشف رازھای ارتباطی پردازشی پردازشگرھای مدارھای الکترونیکی 

مغز در شگفت و  ھایارتباطپیچیده، ھنوز علم در کشف تمام مھندسی 
 ھایارتباطحیرت است کھ چرا و چگونھ چنین مغزی قادر بھ چنان 

دشوار و  چنیناین ھادادهاست کھ کشف نقشۀ مسیریابی پردازشی  ایپیچیده
 خواھد بود. ربَ زمان

مختلف، رجوع بھ نحوۀ  ھایزمینھشناخت مغز انسانی ماھر در ما برای 
و با توجھ بھ ترکیب  کنیممینمایش گذاشتن مھارت آن فرد  اجرا یا نوع بھ

. این حیرت شویممی زدهحیرتآن فرد در زمان اجرا،  ھایآموختھپیچیدۀ 
کھ مغز برای اجرایی چنان  شودمیما چیزی نیست جز اینکھ چطور 

تا بتواند آن اجرا  کندمیاستفاده  ایپیچیدهچنین مکانیزم ارتباطِی  پیچیده از
بزرگ فراوانی  ھایانساندر  ھامھارت. این درآوردرا بھ نمایش 

 است. شدهمشاھده
و دلیل  شودمی زدهحیرتخود  کندمییک مخترع وقتی اختراعی را کشف 

. آن لذت آیدمی بھ دستآن حیرت لذتی است کھ در پی انجام شدن تالشش 
 شدۀ فراگرفتھکھ چطور تمام اطالعات  شودمیاز عملکرد مغز ناشی 

مرتبط گشتھ و خلقتی اختراع گونھ را خلق  باھمگذشتھ، در آن لحظھ 
  .کندمی

و ترکیب انواع علوم فراگرفتھ  گاه با جمالتی فرا طبیعی نویسندهیا یک 
 آوردمی بھ دستتی را آن نویسنده، با کلمات، توانایی خلق چنان جمال شدۀ

  .شودمی زدهحیرتکھ خود نیز از خواندن آن جمالت 
شده یا  فراگرفتھبین تمام علوم  ایپیچیدهآیا نھ آن است کھ ارتباط 

و خلق  درآمدهبھ پردازش  باھممغز آنان  ھایاندیشھتجربیات، تفکرات و 
تعادل  . آیا مغزی کھ قادر بھگذاردمی جایبھچنین آثاری را از خود 
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از چنان قدرتی برخوردار  باشدمی ھاییارتباطبرقرار کردن بین چنین 
  طبیعی را دارا باشد. مافوقتوانایی  اصطالحبھاست کھ 

طبیعی خود، چنان علم قدرتمندی از  مافوق ھایتواناییمغز آدمی با 
پردازش را در خود نھفتھ دارد کھ انسان امروزی با تمام پیشرفت خود در 

پردازش گران علوم  ترینبزرگاخت و کشف و اختراع جھت شن
و بسیار علوم  شناسیزیستتکنولوژی، مھندسی، پزشکی، روانشناسی، 

تمام  کشینقشھنوین ھنوز قادر بھ شناسایی و  بینیجھانشناختی دیگر 
مغز نبوده و در این مرحلھ از شناخت مغز بسیار ناقص بوده  ھایارتباط
  است.

این نقص نشان از پیچیدگی و فراوانی توانایی مغز آدمی یعنی ما دارد. 
کھ چھ راه طوالنی برای شناخت انسان داشتھ و داریم. چھ  دانیممیحال 

 خوش است لذت استفادۀ صحیح از چنین وجودی در تن و جان انسان.

 انسان چیزی است کھ در شناخت کامل آن باید از نقصان تھی گشت

 بھار
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 دانااالغ 

فقط حامل اطالعات بودن برای دیگران، االغ دیگران بودن 
 است

و  برندمیدر کسب آگاھی از منابع یا اشخاص مختلف ھمچنان لذت  ایعده
اطالعات برای ارزشمند  آوریجمعبا این شیوه مدام در حال  ظاھربھ

، گاھی خودآگاه و گاه ناگاهو گاه  باشندمیزندگی خود  دورۀساختن 
 .دھندبک زندگی را بھ دیگران انتقال میگاه، این سناخودآ

برای خود یا دیگران و  ھاآنقرار ندادن  مورداستفادهآگاھی و  آوریجمع
یعنی آگاھی را ؛ مدام نطق اطالعات، چیزی نیست جز حمال دیگران بودن

مدام از مکان یا شخصی بھ مکان یا شخص یا اشخاصی دیگر حمل 
 آنکھ بھ درک مطالب پی برده شود. بدونکردن، 
بھ  کھ باشندمیسبکی از دانایی  چنین افرادی. ایشان رواج دھندۀ بسیارند

 و االغ دانا سزاوار نامشان باد. چھ زیبا گفت مانندمیزنبور بی عسل 
 شاعر کھ فرمود:

 »فھمیدمیمن االغی دیدم، علف را «
 انباردارو حمال یا  کردنجمعنھ فھم  فھمیدن است کھ دانایی آفرین است

 دانایی دیگران بودن.

 فھمیدمیمن انسانی دیدم، االغ را 

  بھار
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 زبان

تکامل بھ انسان زبان و اندیشھ را ھدیھ داد تا این دو خالق تکامل 
 شوند

 ھایحلراه گیریشکلتاریخ، باعث  ماقبل نماھایانسانتکامل تدریجی 
محیطی برای ادامھ روند زندگی در انسان گردید و با ایجاد ارتباط بین 

برای پیدا  ریزیبرنامھ شد تا آنجا کھ اندیشۀ ترگستردهاین روند  ھاآن
کردن غذا یا فرار از دست صیاد و یا ھر چیز دیگر، آغاز و این آغاز 

مختلف برای  صداھایمانند  ترقویارتباطی  ھایراهکشف  منجر بھ
 و ارتباط آوایی گردید. سازیآگاهھشدار یا 

ارتباط، آغاز راه رسیدن بھ زبان، طی دوران چند میلیون سالھ در جھت 
تکامل تفکر قرار گرفت تا اینکھ زبان نیز باعث باال رفتن قدرت تفکر در 

تدریجی باعث ایجاد تفکرات  صورتبھشد. پیشرفت زبان  نماھاانسان
وانایی مغز در تحلیل و برسی مسائل پیش رو گردید و باال رفتن ت ترپیچیده

و اختراعات  ھااندیشھامروزی را بھ چنین ارتباطات،  نماھایانسانو 
 بزرگ رساند.

 ھمو در کنار  پشتبھپشت صورتبھتفکر و زبان  گیریشکلوجود و 
پل  تواندمیرسانیده کھ  جاییبھبھ نام انسان را  ایگونھروند تکامل 

جھت شناخت ھر چھ بیشتر  ترقوی ھایراهگردد برای کشف ارتباطی 
 .ابر انسانانسان در راستای رسیدن بھ 

و زبان نیز  باشدمیاست کھ زبان قالب آن  ایاندیشھانسان ھمھ 
 قالبش ارتباطات تکاملی است

 بھار
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 باتالق لجن

فکری برای انسان  ھایباتالقانبار افکار مخّرب، خلق لجن 
 است

کھ در  ھاییتصمیمو  ھاپردازینظریھ، ھاتوھمبسیاری از اعتقادھا، 
و عدم آگاھی از شناخت ھر چیز یا چیزھا در ما صورت  علمیبیراستای 

در ما شده کھ از  غیرواقعی، باعث تصور و تلقین درستی مسائلی گیردمی
ی را درون ذھن خود واقعی و حقیق ھاآناما ما ؛ استحقیقت بسیار دورتر 

 .کشیمنمیبرداشت کرده و از موضع شناخت اشتباه خود دست 
غلط بر اساس نبود آگاھی کافی، مغز در  ھاییشناخت با بیشتر شدن

چیزھا دچار اختالل شده و این نوع  و غلطِی پردازش تشخیص درست 
 .دھدمیاختالل را در نوع عملکرد یا شیوه تفکر بروز 

و یا  ھاواقعیتلوه دادن غیر نتیجھ این نوع پردازش باعث واقعی ج
است کھ  روندیخواھد شد. در چنین  ھاواقعیتبرداشت کردن  غیرواقعی

شخص دچار توھم رفتاری از نوعی خواھد شد کھ با یقین، تمام شیوه 
را واقعیت محض جلوه  ھاآنخود را سازنده و  عملکردھایتفکرات و 

 .کندنمیتالشی  در جھت کشف درستی ھیچ ھاآنو برای تغییر  دھدمی
حق بودن در تمام موارد زندگی  ھنر براین نوع تکامل فرد یا جمع، تخیل 

تفکرات غلط و  زارلجنرا ایجاد کرده و شخص یا اشخاص را گرفتار 
 بیمار برای ادامھ روند زندگی خواھد کرد.

تفکرات غلط و مخرب آغاز و بھ مرگ یک یا  تلنبارلجن زاری کھ از 
 .شودمیختم  نماانسانچند حیوان 

انسان برای تکامل انسانی خود ھمیشھ محتاج تغییر در جھت شناخت ھر 
خود را گرفتار باتالق آگاھی گذشتھ یا گذشتگان  گاهھیچچھ بیشتر بوده و 

 نخواھد کرد.
ھمیشھ بازدارندگان سرعت چرخش چرخ تکامل انسان  نماانسان ھایلجن
 ھرروزکھ  ھاییباتالق. اندگشتھباتالق نشینی  بھمحکومو ھمیشھ  اندبوده

انبار ، لجنی کھ از اندکشاندهو دنیا را بھ لجن  شودمیافزوده  ھاآنبھ تعداد 
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شده است کھ اگر این  فکرانیروشنمعیوب اکثریت بھ ضرر فرد فرد  مغز
 .گشتمینیک گلستان  ھایانسانلجن حیوانات نبودند دنیا با روند تکامل 

 گریوحشییک و بد، نبرد اھریمن لجنی است کھ با حماقت و نبرد ن
 ستان انسان استلدر پی نابودی گ

  بھار
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 سنجش ھوش

ایمان بھ قدرت پردازش مغز انسان در راستای چگونگی 
 دنیای ما ھایمھارتفراگیری 

پردازش مغز در ظرفیت یادگیری از تجربھ، کاربرد  ھوش، نحوۀ
ت یادگیری و توانایی سازگاری با محیط فرایندھای فراشناختی برای تقوی

. کل عملکرد ما در این راستا را ھوش نامیده و اجزا باشدمیپیرامونی ما 
 .دھیممیاین کل را بھ ھوش نسبت 

وبی دارد و ھوش خ گوییممیخوب عمل کند  ایمسئلھاگر شخصی در حل 
ً دو چیز  ھایتفاوت یا در تشخیص سرعت عمل خوبی  ھمشبیھ بھ  تقریبا

 .دھیممیداشتھ باشد، آن را بھ ھوشمند بودن آن فرد نسبت 
چرخ و فرمان را  آن را ھایچرخ، کنیممیما وقتی بھ یک دوچرخھ نگاه 

 گوییمنمی. اگر آن دوچرخھ فقط فرمان خوبی داشتھ باشد شناسیممیفرمان 
شند و آن خوب نبا ی است چون احتمال دارد دیگر قطعاتخوب کھ دوچرخۀ

کل دوچرخھ نامناسب است.  گوییمنمیاگر یکی از قطعات، مناسب نباشند 
و اجزاء را  نامیممیما برای درک دوچرخھ، کل آن مجموعھ را دوچرخھ 

بھ خطا برای درک ھوش، بیشتر اوقات چند جزء  کھدرحالی. دانیمنمیکل 
ھوش را بھ  کھ دانیممی .نامیممیرا ھوش  ھاآنو  دھیممینسبت  کلبھرا 

سنجید و بھ این سادگی  تواننمیاین سادگی و یا با چند آزمون و مشاھده 
زیرا کھ اگر ما فرمان ؛ بھ ھوشمند بودن یا نبودن فردی پی برد تواننمی

را در مرحلھ آزمایش از سطح نگاه خود و نھ یک متخصص قرار دھیم، 
اھنگی ارتباط فرمان در آن اطالعی داریم یا از ھم کاررفتھبھآیا از آلیاژ 

نیز آگاھیم کھ بتوانیم اصطالح خوب یا بد بودن را در آن  با وسایل دیگر
 بھ کار ببریم.

 طوربھخصوصیات انسانی بھ این پیچیدگی را  توانیممیاکنون چطور 
کامل سنجید تا  طوربھفراوان،  ھایارتباطو با ھماھنگی و  تکتک

کرد. آیا  گذارینمرهتشخیص و گاه  آن راتوانایی ھوشمند بودن یا نبودن 
  متخصص کاملی برای شناخت کامل انسان وجود دارد؟
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است کھ باید  ایپیچیده ھایآزمونھوش انسانی بھ این پیچیدگی، محتاج 
متناسب با شناخت ھرچھ  ھایآزموناول چیزی را شناخت تا بتوان 

ندانی از خلق کرد. حال چطور انسانی را کھ ما شناخت چ آن را تردقیق
  بسنجیم. توانیممیآن نداریم، 

ھوش  توانیمنمی ایمنشناختھکامل  طوربھباید بدانیم تا زمانی کھ انسان را 
ارزیابی کنیم.  آن راکامل بشناسیم و  طوربھانسانی را در تمام جھات و 

در این دوران با توجھ بھ  ھاانسانپس قضاوت ھوشمند بودن یا نبودن 
زیرا کھ شناخت کامل  ناشدنیعلمی، کاری است بس  ھایپیشرفتچنین 

  .ناشدنیانسان، کاری است بس 

ھوش انسان چیزی است کھ بر او ایمان باید داشت و تنھا سنجش 
  قراردادانسان  ھایتواناییمالک  تواننمیرا 

 بھار
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  بمب ساز

  ساخت آینده، مشابھ ساخت بمبی با دستان ماست

، ما نیز خواھان است ت بمبی بزرگخواستار ساخ ساز کھمانند یک بمب 
. انتخاب ساخت بمبی بزرگ با ھستیمبزرگ برای خود  ایآیندهساخت 

اما زمانی کھ ؛ درخشان است ایآیندهانفجاری عظیم، مانند انتخاب ساخت 
 خطرھایی، مشابھ ساخت یک بمب باید گیریممیما تصمیم بھ ساخت آینده 

دشوار، باید آمادگی  ھایھدفبھ جان خریده باشیم. با انتخاب  را
 خطرپذیریمانند تفاوت ؛ با خطرات بزرگ را داشتھ باشیم شدنمواجھ

  بزرگ. ایھستھساخت یک نارنجک دستی کوچک با یک بمب 
را  ایھستھحکم بمب  کنیممیفعالیت  ھاآنکھ ما در  ھاییشاخھبسیاری از 

 دانیممیھرمانی. ورزشی برای ق رشتۀیکدنبال کردن  برای ما دارند. مثل
شود، مشابھ این است کھ  مواجھکھ اگر ورزشکاری با مصدومیتی جدی 

انفجار  براثربمب ساز با اشکالی جدی در کارش روبرو شده و ناگھان 
خواھد شد. درست مانند زیرورو شدن زندگی یک  زیرورودنیایش 

  قھرمان بعد از مصدومیت.
فدای پیشرفت برای آینده و خود را  ایدستھچنین خطراتی، اگر  باوجود

را بھ خطرات ورود بھ  غارنشینی، ھاانسان، ھنوز کردندنمیآیندگان 
 .ماندندمیباقی  غارنشینو  دادندمیجنگل و بعد ساخت شھر ترجیح 

  بزرگ است سازانآیندهخطر ھمیشھ در کمین 

  بھار
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 عشق و مرگ

خودخواھانھ، بلکھ  ھایلذتعشق حقیقی نھ میل بھ 
 ازخودگذشتگی محض است

در دنیای امروز و در عصر ماشین، برداشت از انسان، تصوری فیزیکی 
یعنی جان را شامل مغز و اندامی ؛ گیردمیبھ شکلی ماشینی صورت 

فیزیکی خارج از محدودۀ ابعاد درک انسانی دانستھ و ھر اتفاق درونی یا 
 .دھیممیبیرونی انسان را بھ بعد جسمانی نسبت 

زیرا کھ بھ دنبال ارضای  گنجدنمیاما عشق حقیقی در بعد جسمانی 
معشوق خود نبوده و در فنا شدن خود برای  طلبانیلذت  ھایخودخواھی

 .کندمیتالش 

یعنی آنجا کھ عشق بھ حقیقت خود ؛ حقیقت عشق با مرگ در ارتباط است
فنا شدن برای معشوق را امری عادی و طبیعی دانستھ و  شودمینزدیک 

. این ارتباط، در کندمیادامھ گذشتھ خود را فدای پیشرفت آینده معشوق 
بور نر پس از خود را دارد. زن شناختیزیست ھایشباھتطبیعت نیز 

، سر حشرۀ گیریجفت. یا آخوندک ماده ھنگام میردمیبارور ساختن ملکھ 
تا با خوردن آن برای نسل جدید غذا  کندمیو از جا  گیردمینر را گاز 

تھی شدن از عشق حقیقی ارتباط  ذخیره کند. این نوع تھدید بھ مرگ با
مشکالت ارضای خود  ھاینشیبکھ حشرۀ نر با فراز و  ایگونھبھدارد. 

بھ یکی شده تا بدن حشره ماده قدرت بیشتری برای ادامھ روند زندگی خود 
 آورد. دست

کھ ھر  اندشدهسازگار  نوعیبھتکاملی خود،  دررونداز موجودات  ھرگونھ
در  نوعیبھ ھاخصلتو قانون  انددادهیک خاصیتی را در خود پرورش 

فقط تفاوتی در عملکرد و ما  ھست شکلیکتمام موجودات زمین 
. بینیممیرا  ھاآنمختلف با توجھ بھ شرایط محیطی رشد یافتھ در  ھایگونھ
نیز خصلت فنای معشوق شدن را پس از یافتن و  ھاانساناز  ایدستھ
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دیده و ھیچ تردیدی برای  شدهتقویتارتقای عشق حقیقی در خود 
 .دھندنمیدر خود راه  ازخودگذشتگی

فرد یا جمع بوده و فنا شدن  موردعالقھامل حال ھر چیز ش تواندمیعشق 
زیرا کھ ؛ در آن راه برای عاشقان واقعی امری طبیعی محسوب خواھد شد

این خاصیت عشق حقیقی است و بسیار ارتباط نزدیکی با مرگ یا فنا شدن 
 برای آفریدن ھرچھ بھتر را دارد.

ن حقیقی عشق باشند و عاشق بھ ھر چیز، باید آگاه بھ این قانو ھایانسان
تکامل خود در راستای آفرینندگی ھستند، این شور  زدۀھیجانبدانند کھ اگر 

جدید تغییر  ھایآفرینندهو عشق آفرینندگی در ادامھ راه بھ سمت آفریننده یا 
این تغییر مسیر، ازخودگذشتگی و نیستی خود  و ھزینۀمسیر خواھد داد 

 .می باشد

یا  گذشتن برای عاشق تکامل نیابد، ھیچ عشق یا قدرت از خود جرئتاگر 
عشق تصور  اشتباهبھھیچ آفرینندگی پدید نخواھد آمد و آن ذوق و شوق 

و این در حالی است کھ آن عشق نیست بلکھ فقط میل و ارضای  شودمی
 نیاز بھ شکلی ماشینی و امروزی است.

زیرا مرگ ھمیشھ در شادکامی عشق ؛ عشق حقیقی آگاھی از مرگ است
برای عاشق حقیقی  آوردلھرهمحو، این پرسش  ایسایھحضور دارد. در 

مثل  چیزھیچھمیشھ حاضر است کھ آیا رابطۀ تازه، نابودمان خواھد کرد. 
 بخشدمیسابق نیست و ممکن است دیگر ھرگز مثل سابق نشود. خود را 

 د گرفت.کی یا کجا دوباره آرام خواھ داندنمیو 

ترس از عشق، ترس از آیندۀ عواقب آن برای انسان است. عواقبی 
کھ سوختن پروانھ  ایآیندهکھ بدوِن تردید بھ وقوع خواھند پذیرفت. 

 شدن شمع است ورترشعلھدر 

 بھار
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 فرشتھ با شیطان

پیکار و کشمکش است از درون جان کھ شیطان را با فرشتھ 
 کندمیھوشیار و انسان را بیدار 

رشتھ با جود خیر و شر یا نیک و بد درون افکار انسان، حضور فو
را در کنار انسان ھمیشھ زنده نگاه داشتھ و  شیطان، یا دیوان و خردمندان

. نبردی کھ میان درستی و اندانداختھجنگ میان چھ کنم یا نکنم را بھ راه 
 و دارند. داشتھ حضور ھاگیریتصمیمغلطی یا خوبی با بدی ھمیشھ در 

 شودمیخاص چنان برای انسان مشکل  ھاییموقعیتدر  گیریتصمیمگاه 
راه خود،  را مصیبت تلقی کرده و برای ادامۀ آمده بھ وجودکھ پیکار 

 چنین فاجعۀ بریممی. ناتوانی کھ در آن گمان کنیممیناتوانی را احساس 
درونی، ما را از پای خواھد انداخت و از جدال شیطان خود با فرشتھ 

و برای رھایی از این کشمکش دست بھ فرار از  یادکردهرون بھ بدی د
از اینکھ این  غافلیمو  زنیممیو گاھی حتی فرار از خود نیز  چیزھمھ

کھ بیشتر، مصیبت بدتری  دانیمنمینخواھد رساند یا  جاییبھفرار، ما را 
را بھ ما تحمیل خواھد کرد. پس چاره چیست؟ آیا باید با این شرایط بسازیم 

 تا بسوزیم یا اینکھ در این مواقع بسوزیم تا بسازیم.
ما باید بدانیم کھ گریز از جدال فرشتھ با شیطان درون، گریزی 

و  ندھستنده برای انسان ساز ھاآن ھردویاست زیرا کھ وجود  ناپذیرامکان
کھ انسانیت آن انسان را بھ  زندمی ایلطمھنبود یکی بھ بود دیگری چنان 

 نابودی خواھد کشاند.
وجود این واقعیت در انسان، یعنی این جنگ درونی یا نبرد خیر و شر یا 

، گذاریممینام  آن راکشمکش شیطان با فرشتھ و یا ھر چیز دیگری کھ 
بر خویش، تداوم  تأکیدای اثبات خویش، میلی است در درون ھر موجود بر

است کھ بھ ما  تأکیدیروی دیگر  ھااین ھمۀبخشیدن و افزودن بر خویش. 
یالیتی است میان این دو وجھ. زندگی، سَ  ھمۀ. بخشدمیتوانایی آفرینندگی 

گرایش  واپس برانیم، ولی قادر نیستیم از خسارت آن یعنی آن را توانیممی
، در امان بمانیم. آوردمیاپس رانی با خود بھ ھمراه بھ انفجاری کھ این و
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حل ناشدنی و حیران کنندۀ رابطۀ نزدیک میان نبوغ با جنون  این معضلِ 
  است.

این کشمکش را باید ھدایت کرد و برای ھدایت آن خودآگاھی بسیار اھمیت 
 ازلحاظ. برای رسیدن بھ خودآگاھی نیز وجود شیطان و فرشتھ یابدمی

، چیزیک برای تفکر دربارۀ کھطوریبھ، ضروری است. یشناختروان
گفتن بھ آن و  »نھ«گفتن بھ این،  »آری«باید فکر دیگری را حذف کنیم. 

است. برای درک  »آری«در برابر تردید  »نھ«نیز تجھیز بھ سالح 
این « زیرا آگاھی بھ شیوۀ؛ ، باید چیزھای دیگر را کنار بگذاریمچیزیک

کھ ویرانگر است سازنده نیز ھست. بدون  طورھمان. کندمیکار  »یا آن
 نافرمانی و طغیان، آگاھی ھم وجود نخواھد داشت.

ً خردگرایانھ را نقش بر آب  ھاینقشھاین جدال « و انسان را  کندمیصرفا
بوده  خبربیاز وجودشان  ترپیشکھ  کندمیرھنمون  ایخالقانھبھ امکانات 

 .»است
از شر شیطان یا  توانمیکمال،  سویبھتدریجی این امید کھ با پیشرفت 

سازنده و  ایدۀھر دشمن دیگری خالص شد، حتی اگر ممکن باشد، 
 روشن است کھ ممکن ھم نیست. ؛ ونخواھد بود راھگشایی

 عنوانبھدشوار باید از آن موقعیت  ھایموقعیتبا چنین  شدنمواجھھنگام 
فرصت را غنیمت  کھطوریبھ ،ناب جھت خودسازی استفاده کنیم ایتجربھ

شمرده و از آن تجربھ برای پی بردن بھ شناخت ھر چھ بیشتر عملکرد 
مشابھ گرفتار  ھایموقعیتمغز در چنین مواقعی استفاده کنیم تا در 

 .ھموارسازیمنشویم و راه را برای آفرینندگی و نبوغ  ھاسردرگمی
را مسئوالنھ جوھر فضیلت برای یک انسان آن است کھ شورمندی ھایش 

  برگزیده شود. ھاآن وسیلۀبھآنکھ  جایبھبرگزیند 

 »اگر شیاطینم ترکم کنند، فرشتگانم ھم از من بگریزند ترسممی«

 بھار
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 غذای سایھ

سیر کردن سایۀ شخصیت، دور شدن از ذات انسانی ھر انسان 
 است

از شرایط محیط زندگی در درون  با شناخت وجود سایھ در شخصیت کھ
است، پی خواھیم برد کھ راه فراری از آن نداریم مگر آنکھ  ایجادشدهما 

 محیط را تغییر دھیم. با تغییر شرایط محیط زندگی شاید ھمچنان نتوانیم
سایھ را در خود  داشتننگاهسایھ را از کنار خود حذف کنیم، اما توان دور 

 ایجاد خواھیم کرد.
و مدام از آن  دانیممیب زننده و مخر آن راشخصیت ما کھ بسیار  سایۀ

فراری ھستیم، چنان زشت و سیاه و کثیف است کھ اگر خوراک آن تھیھ 
رشد خواھد کرد کھ ما را نیز خوراک خود قرار داده و  چنانآنشود 

ه کھ ھر جا برویم افکنده شد ایسایھکھ بر کل وجود ما  بینیممیروزی 
 بود. خودخواھیمشخصیت کثیف  ھمچنان زیر سایۀ

شرایط مناسب حال سایھ یا دور نشدن از  مھیاکردنتغذیھ کردن سایھ یعنی 
ً موجودی نجیب است زیرا کھ توانایی کسب  چنین شرایطی. انسان ذاتا
آگاھی بھ انسان شناخت داده و شناخت بھ انسان درک نیک و بد. چھ 

خود را بستھ و گاه  ھایچشمکھ انسان با توجھ بھ درک بدی  شودمی
و  ھاطلبیمنفعتکھ برای  ایسایھ. کندمیعوامل شر را دنبال  ھکورکوران

رشد کرده کھ  چنانآنخودپسندانھ در شرایطی از محیط  ھایلذت پرستی
ً  کندمیفراموش  کلبھنیکی و درست اندیشی را  سایھ. ما  شودمیو تماما

ا راه فراری از سایھ خود نداشتھ و نداریم زیرا کھ او ھمواره بھ دنبال م
ماھر تکامل داده است.  ایکنندهدنبال  چنیناینخواھد آمد و تکامل او را 

این  برنگیردبرای اینکھ ما را در  سایھ داشتننگاهتنھا راه برای دورتر 
 ھایمحیطسخت از  ھرچنداو نشویم و  موردپسند ھایمحیطاست کھ وارد 

دن غذا بھ سایھ باعث رسان موردپسند ھایمحیط. ورود بھ کنیمدوریاو 
سایھ و رشد مداوم او خواھد شد. رشدی کھ دانستیم در آخر ما را نیز در 
بر خود خواھد کشاند و آنجاست کھ دیگر راه گریزی برای دور ماندن از 

  آن نخواھیم یافت.
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را  انھسعادتمندی فریبکار پوچ. دور شدن از ھایلذتی پس دور شوید اِ 
زندگی زمزمھ کردن و مسیر را طی کردن تنھا راه  درراه کنانزمزمھ

کردن غذا از سایھ یعنی دور شدن از تمام  دور نزدیکی بھ ذات نیک است.
  دنیا. فریبعوام وبرقزرقپوچ و تمام  ھایلذت

ناب،  ھایفرصتناب و ایجاد  ھایاندیشھتغذیھ و رشد ذات نیک، با 
  واقعیت پیدا خواھند کرد

 بھار
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 گاو الغر

اطراف، دلیل بر تکاپو و  ھایچمن زایتوھمبزی بیشتر سر س
 است کارطمعالغری گاو 

گاو الغر مدام در حال کھ  شدهمشاھدهدر روستاھا یا مناطق حیوان پرور، 
و دلیل الغری آن، این است کھ چمن  استھنگام چمن خواری  تغییر مکان

ھ سمت ب درپیپییا سبزی اطراف را سبزتر از زیر پای خود دیده و 
و ھمین باعث عدم لذت و استفاده درست او از  کندمیسبزی بیشتر حرکت 

و بھ علت این امر نسبت بھ گاوان دیگر از  شودمیگیاھان در زمان تغذیھ 
 .بردمیکمتر سھم  ھاعلوفھ

خود را رھا  ھایداشتھیعنی مدام اندوختھ یا ؛ کنندمیبیشتر افراد نیز چنین 
و یا با اھدافی پوچ در تکاپو  ھدفبیکرده و بھ سمت سبزی بیشتر، 

 ھاآن عمر زندگییک. در آخر شیوۀ زندگی گاو الغر، حاصل باشندمی
 .زنندمیکھ با این شیوه مدام در دنیا پرسھ  شودمی

 پرسھ زنی طمع کارانھ یا گاو اندیشانۀ بشر امروزی در اقلیت مردم نادان
را پایین  خود سِر کھ ھمچون گاو الغر  می باشد مشاھدهقابل وحوضبھ

. بھ کجا و با چھ ھدف روندمیانداختھ و فقط دنیا را بھ سرسبزی خیالی 
است کھ خود را بھ دست  نیافتنیدسترفتن، برای چنین گاوانی چنان 

 ھاآن، برندمیاز آن لذت  خردکم افکار عمومی سپرده و ھر چھ دیگرانِ 
و  کنندمیز آن لذت برده و اوج ارضای غرایز حیوانی را پرستش نیز ا
 .خوانندمیکند را نادان و ابلھ پنداشتھ و غیر بشر  غیرازاینآنکھ 

 انسان در برابر سراب است کشینسل گاو صفتی گاوان الغر نما،

 بھار
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 ناخودآگاه پیغام

 و عملکردھای ابر انسانی ھااندیشھ

 ھایھماھنگیچنان باعث ایجاد  تواندمی ایزمینھھنرمند گشتن در ھر 
 زدهشگفترا نیز  اجراکنندهاجرایی شود کھ خود  العادۀخارقعملکردی 

یک ورزشکار یا یک نوازنده یا نقاش  کنندۀخیرهمانند عملکردھای ؛ کند
 و...

، ماھیت ناخودآگاه مغز در انجام امور مربوطھ ھاییشگفتیدلیل خلق چنین 
تالش و کسب تجربیات مختلف در  ھاسالفرد پس از  کھوریطبھ. است
عملکرد ماھرانھ را در  پردازشی نحوۀ ھایدادهگوناگون، تمام  ھایمحیط

مغز خود ذخیره کرده و ھنگام نیاز و دستور پردازش اجرای مھارت، 
از اجرا و  اینحوهمھارتی،  ھایدادهمغز فرد با ایجاد ھماھنگی بین 

را بھ کار  ھادادهو  گذاردمییکپارچھ بھ نمایش  چنانآنھماھنگی را 
. شودمیاثری نو خلق  ھادادهکھ گاه از ترکیب و ھماھنگی  بنددمی
 زدهشگفتخود فرد از وجود یا نشأت این اثر در وجود خود  کھطوریبھ

 .شودمی
پردازشی و ترکیب اطالعات توسط مغز خالق فرد  ھایدادهھماھنگی 
 و این است دلیل اھمیت آموزش خالقیت بھ افراد. دپذیرمیصورت 

کھ گاه از  استترکیب اطالعات از نوع ترکیب مواد شیمیایی در شیمی 
 .پذیردمیترکیب چند عنصر مختلف عنصری یا واکنشی جدید شکل 

 وانتقالنقل درون مغزی و نحوۀ ھایپردازشکھ اطالعت و  دانیممیما 
. پس عجیب نباید باشد کھ باشندمیشیمیایی  ھایواکنشاز نوع  ھاآن

در افراد ھنرمند پس از سالیان  شدهذخیرهترکیب اطالعت تمرین شده و 
 علوم .شودمیاثری نو و جدید را خالق  ھاآنسال توسط مغز خالق 

شناختی مغز، ما را بھ این کشف مھم رسانده است تا بدانیم بر ما چھ 
  .گذردمی

 ھاسالنیز از این مکانیزم عقب نمانده و پس از  دیشھنر انحال ھنرمندان 
از شناخت را چنان در مغز  ھاییدادهمختلف،  ھایتجربھتفکر و اندیشھ و 
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بھ نتایج  ھادادهکھ بھ ھنگام نیاز از ترکیب  کنندمیخود ذخیره 
 باورپذیریو گاھی  اندرسیدهناباورانھ  ھایاندیشھ، نظریات و العادهخارق

  .اندرساندهعلت و معلول بھ اثبات  با خلقرا  ھاآن
تفکرات و  شدۀذخیرهاندیشھ و گفتاری کھ از دل ترکیب اطالعات 

بھ  ترحقیقیافرادی، خلق جھان را از نگاه واقعی و  چنیناین ھایاندیشھ
 نمایش توجھ بشر گذاشتھ است.

ریشھ در درون ترکیبات شیمیایی اطالعات  ،از عالم غیب ھااندیشھ پیام
بیرونی و درونی  ھایآموختھمغزی داشتھ و الھام از درون با کمک 

یا گفتار و  عملکردھااز  زدهشگفت. چنین است کھ گاه گیرندمیصورت 
 .دھیممیرا بھ عالمی دیگر نسبت  ھاآنو  شویممیخود  ھایاندیشھ

  جوشندمیکھ  انددرونبیرونی، از  ھایوحیعالم 

 بھار





  

بخش دوم





  



 ورزشکار یسوف یکذھنِ  ۀفلسف ∎ 48

 مدرک ساز

 خلق سند یا ایجاد مدارک برای علوم از دانش و پژوھش

را تحریک و خلقت  ھاھیجاناست کھ  ایانگیزهدر پی دانش علوم بودن 
پیدایش  منجر بھ ایزمینھجستجوی علم در ھر  .سازدمیعلم را بارور 

از آن علوم، پیش  شدهکسبکھ دانش  شودمیمختلفی  ھایشاخھعلوم در 
 مرتبط با پژوھش خواھند شد. ھایزمینھورد در دستاپیدایش بھترین  برندۀ

بنیادین است از کشف اختراعات یا نمایش  ایریشھتحقیق دستاوردھا، 
 اعمال در راستای دانش و پژوھش. کنندۀخیره

را  پژوهدانشفراگرفتنی است تا  ایمسئلھکسب پژوھش برای کشف دانش، 
را از پس کسب مھارت بیشتر در  ھانتیجھھمچنان بھ سمت علوم کشانده و 

 .سازدمی او بارورتر
است. ورزیده گشتن در علوم  ورزیعلمفراگیری پژوھش و تحقیق،  نتیجۀ

اختراعات طبیعی و مصنوعی بھ  ز دانش، کشف کنندۀگاھی او باال بردن آ
 .کنیممیزندگی  آن راکھ حاصل تالش  استدست بشر دیروزی و امروز 

سطح حال حاضر  و سازندۀ دھندهتشکیلحاصل تالش و کوشش بزرگان، 
گاھی برای شناخت سطح  .باشدمیدانش امروزی در علوم مختلف 

کرده و  بندیرتبھپژوھش آنان را ، دانش و ھاآندستاوردھای علمی 
تا بتوان گام بھ باالتر از سطح آن  گذاریممی ھاآنپا جای پای  قدمبھقدم

 بزرگان نیز گذاشت.
است کھ با رعایت  پی گرفتن دانش، اقتضای مغز بشر امروزی گامبھگام

، دستاوردھایی بزرگ حاصل خواھند مرحلھبھمرحلھ این نقص بھ شیوۀ
 شد.

این مراحل با عناوین و  این مراحل را مدرک و سند کرده و در پِی ما نام 
بھ مدارک این مراحل خیره  چنانآن .کنیممیمدارک مختلف، زمان صرف 
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کھ تمام تمرکز و حواس خود را برای کسب آن عناوین متمرکز  ایمگشتھ
 .ایمکرده

کردیم  بندیبخش چنیناینرا  ھاآناگر مخترعان علم و دانشی کھ ما علوم 
، بودندمیھدف بودیم،  متمرکز شدن بھ اصلِ  بدونآن  ھایبخشو در پی 

برسند. رسیدن  ھاییبھ چنین دستاورد توانستندمیآیا خود از این روش 
دستاوردھا برای ھدفی کلی است و اگر اصل  مرحلۀبھمرحلھو  جزءجزءبھ

کردن اھداف بھ  هپارپارهھدف فراموش شود دیگر ھیچ دستاوردی از این 
متخصصین  پژوھِی دانش در شیوۀ پارهپارهبار نخواھند نشست. مدارک 

، چیزی نیست جز کنندمی نماییخرُ امروزی کھ افتخار چندین تخصص را 
 کھ بزرگان کشف آن کردند. علوم یکپارچھ ھایپارهتکھاز  پارهپارهدانشی 

 گاهھیچست کھ ساخت مدرک و در پی مدرک بودن از علوم، اشتباھی ا
دانشمندان واقعی مرتکب نشده و این بزرگان ابتدا دانشی را خلق و کشف 

 شوند. وپرداختھساختھ، مدارک آن دانش بعدازآنکردند تا 
مدارک  گاهھیچ، بودمی ھانظریھشتین در پی مقام و مدارک یناگر ا
 .شدنمییا داوینچی خالق آثار خود  کردنمیخود را خلق  ھاینظریھ

ساخت گواھی با شناخت مراحل پیشرفت علوم مخترعان است کھ معنی 
. دھدمیخود سوق  ھایپژوھشرا بھ خلق مدارک  پژوهدانشو  یابدمی

خطای بزرگ جستجوی مدارک دانشگاھی و عناوین پروفسوری یا عالم 
افتخاری برای کشف دانشی فراتر از  ھایلوحعلوم جھان بودن در 

 دفن خواھند شد. درگذشتھاین علم  خطاکارانِ و گذشتگان، کافی نبوده 

رَنوردیده، کاشفان تکامل و یابندگان دَ  ھایعلمسازندگان صنعت 
 گنجندنمیبشری فرا انسانی ھستند کھ در مدارک 

 بھار
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 استاد نماھا سطح

 مدرک نمایی بی قالب، در راستای ادعاھای قالب نما

ص تخص درزمینۀروش او  باید بدانیم کھ قالب یک استاد موسیقی، سبک و
با شناخت  ھنرآموزآموزشی کھ دارد.  و مھارت آن استاد است برای شیوۀ

سبک موسیقی آن قالب بھ مھارت خواھد رسید تا اینکھ خود نوازنده یا 
 استادی ماھر شود.

 ھایلوحدر  ھاآن ھاینواختھاستادان نوازنده از شنیدن  شناخت موسیقِی 
این  ھایکتابین استادان در نوشتھ یا تدریس ا ھایروشموسیقی و 

بھ  توانمیاز استادان را  جاماندهبر  رّد پایبوده و  پیگیریقابلبزرگان 
 این شکل دنبال و بھ ھنر رسید.

یا استاد بدون مجموعھ کھ نھ در کتابی بتوان آن را پی  رّد پااستادی بدون 
 ھایگوشگرفت و نھ در صدای نوازندگی ایشان، مانند آموزش صدا با 

 ناشنوا یا شنا بدون وجود آب است.
پی گرفت. شاگردان نیز  تواننمیبرخی از استادان عزیز را در ھیچ قالبی 

د گفت آن قالب یا سبک و خود ندارند کھ بشو آیندۀ ھایمھارتقالبی برای 
 است. ھاآن روش مھارت ورزیِ 

فراگیری مھارت، این عزیزان جاھل از روی  ھایروشانواع  باوجود
ثبت و  در کجا ھاآن و این روِش  اندگرفتھپیش، کدام روش را در علمیبی

و بر تمامی  برندمیبھره  ھاروشاست. نکند اینان از تمام  پیگیریقابل
ثبت یا بھ  درجاییگنجایش ھنرآموزان نیست تا  در حدرند و دا علوم تسلط

  باشد. درآمدهقالبی 
یا از صدای  شودمیاستاد موسیقی از روی شاگردان است کھ شناختھ 

اگر شناختی از برخی استادان را  شدۀ استاد؟خلق ھاینتنوازندگی 
و پوچ رجوع  ھیچ بھ افتخارات و ھنر آموزان پی گرفت نتوان درجایی

این سردرگمی و چیزی برای ارائھ وجود نداشتن، خود  آیا شوند، داده
 اینان نیست. علمیبینشان از 
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 شودمییک استاد باعث نت نوازی او و مھارت شاگردان  موسیقِی  مدرک
یا اینکھ نوع نوازندگی ھنرمندان پس از بھ گوش رسیدن صدای موسیقی 

 مدرک ساز شده است. ھاآن
 شدهبندیدرجھدر مدارک  ھاکاغذبازیبدانید و آگاه باشید کھ پی گرفتن این 

برخی استادان شده است. زمانی کھ  مھارتیبیباعث  المللیبینو گاھی 
این عزیزان برای جستجوی مدرک صرف کردند را اگر در باال بردن 

 ، اکنون ھم مدارک واقعی و ھم شاگردانکردندمیسطح آگاھی علم ھزینھ 
موسیقی است کھ  ھایلوحعالی داشتند. آیا مدارک برخی از استادان ھمان 

 ھاآنو نھ در حد شنیدن صدای  رادارند ھاآندیگران نھ توان خواندن 
 .رسدنمیھستند کھ ھیچ صدایی از این مدارک بھ گوش 

تمام استاد نماھا نقاشان مصنوعی ھستند کھ افراد بسیاری را وارد محیط 
ا نمایش این مدارک و شلوغ کردن اطراف خود با و ب خودکرده

این  و نتیجۀ باشندمی، در حال کشیدن شاخ و دم برای عموم لشکرسیاھی
 یافت. ھاآندر سطح شاگردان  توانمیشاخ دم را 

مصنوعی کھ با تقلید از چند روش یا خواندن چند مقالھ، تقلید  ھاینقاش
غلط و نابجا  عملکردھایخود با  ھایمحیطرا چنان وارد  کورکورانھ

کھ سرانجام ھمراه با ھمراھان خود آینده دار بودن را با خود بھ  اندکرده
 گور حمل خواھند کرد.

، اندکردهھنرآموزان را شھید  تکِتکعامل اصلی این جنازه پروری کھ 
 ھاآنکسی نیست جز این استادان بی روش یا بدون قالب کھ ھزینۀ نقاشی 

 .است ترقیمتگراناودانۀ مونالیزا ھم از اثر ج

یک نقاشی است کھ مردگان آن تصویر،  استاد نماھاگورستان 
  اندکردهسراب رسیدن بھ اوج را با خود دفن 

  بھار
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  گزیده گفتارھا

حقیقت از واقعیتی کلی جستجوی اھداف کل در جزء، کشف 
  است

  انسان چیزی است کھ در شناخت کامل آن باید از نقصان تھی
 گشت.

  را مالک اراده قرار دادن اوج مھارت است. ھاموفقیتتالش 
  و حمال یا  کردنجمعفھمیدن است کھ دانایی آفرین است نھ فھم

 دانایی دیگران بودن. انباردار
  ریزیبرنامھ آن راعلم،  ماقبلروح احساسی روانی است کھ بشر 

 کرد.
  فکری برای انسان  ھایباتالقانبار افکار مخّرب، خلق لجن

 است.
  تکامل ھستیم. درراهشیمیایی مغز  ھایواکنشما قربانی 
  جوشندمیکھ  انددرونبیرونی، از  ھایوحیعالم.  
 ذات و واقعیت، نھ کشف  پنھان شدنی دروغین در پشت پردۀ

  حقیقت است نھ تغییر سرنوشت.
  بذرسرنوشت، ویرانگری افکار در  ھایحادثھانفجارھای دمادم 

 انتحار است.
  ھایتفاوت، دلیل بر وجود ھاانسانتفاوت طرح خطوط انگشت 

  فردی است.
  ،ویروس ذھن است. پادزھرھنر اجرای تعادل در افکار  
  است. ھاھیجانمتمرکز گشتن، وحدت و اجتماع 
 . 
 . 
 ... 
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