
  



  به نام خداوند خوبي و سودمندي و زيبايي
  و به نام آفريدگار بهي و هر آنچه بهتر است

  و هر آنكس آه بهترين است
  

  
  
  
  
  
  

  :با ژرفترين سپاس ها
گر  از لطف بي پايان الهي آه مرا توفيق تحول دوباره عطا آرد و هدايت -

  .درونم را شوق نگاشتن هديه نمود
ها، فرزانگي و  ان پدرم براي همه محبتاز قلب پاك مادرم و روح مهرب -

 .هايشان تشويق
ام جناب آقاي بيژن عليپور براي حضور گسترده  از استاد ارجمند و فرزانه -

 .صداقتش
و از همه آموزگاران، دوستان و دوستدارانم آه برشادماني و دانش و  -

 .اند ام افزوده آگاهي
  
  
  
  
  
  
  

  تقديم به همه دانش آموزان، دانشجويان
   آساني آه مطالعه و زندگي آگاهانه، مؤثر و همه

  .و موفق را دوست دارند
  
  
  
  
  
  
  



  مطالعه ی موفق با تمرکز
  

  دوستانه 
  

آیا پس ازاین همه دانش و فرزانگی و ریاضت هنوزهم به : ازیکی ازفيلسوفان و مرتاضان هندی پرسيدند
  ریاضت مشغولی؟ 

  چگونه؟ : گفتند. آری: گفت
  .  صرفًا غذا می خورم و وقتی می خوابم فقط می خوابموقتی غذا می خورم: گفت

آیا شما هم هنگام غذا خوردن می توانيد تمام توجهتان را . این شاید بزرگ ترین ثمره ی تمرکز است
روی غذا خوردن و لذت و مزه ی غذا معطوف کنيد، یا اینکه معموًال از افکار مربوط به گذشته و آینده 

می آیيد می بينيد غذایتان تمام شده و جز امتال و پری معده هيچ نفهميده آشفته اید و چون به خود 
  . اید

تمرکز واقعی یعنی اینکه اگرشما درطول روزبه پنج فعاليت مختلف مشغوليد، درهرفعاليت صرفًا به آن 
  . فکرکنيد و از افکار مربوط به کارهای دیگرآسوده باشيد

اگر شما قادر باشيد به . زان تمرکز ما برامور روزانه ارتباط داردموفقيت زندگی روزانه ی ما تماماًً به مي
هنگام کار فقط روی کارخود، به هنگام ورزش صرفًا روی انجام حرکات، درهنگام مطالعه فقط روی موضوع 

به فعاليت هنری خود . . . کتاب و به هنگام انجام فعاليت هنری ازقبيل موسيقی، نقاشی، خطاطی و 
  . کنيد، عمًال موفقيت شما به ميزان چشمگيری افزایش می یابدتوجه و تمرکز 

آشفتگی و شوریدگی . تمام نوابغ جهان کسانی بودند که از قدرت تمرکز فوق العاده ای برخوردار بودند
وقتی کارمی کنيد به خانواده می اندیشيد، وقتی . ذهنی، عمًال شما را به هيچ عنوان موفق نمی کند

 کنيد در اندیشه ی تحصيل هستيد و - برید ازشغل خود نگرانيد و وقتی ورزش میدرخانواده به سرمی
  . این عمًال اتالف وقت و مؤثر نبودن است. وقتی درس می خوانيد فکرتان هزارسو می رود

  . موفقيت یعنی تمرکز، تمرکزو تمرکز
  

   خواننده ی عزیز
  

اما ازسلسله فعاليت های نيازمند تمرکز، . همه ی فعاليت های انسان برای توفيق، نيازمند تمرکزاست
  . مطالعه جدی ترین فعاليتی است که تمرکزدرآن نقش اساسی و محوری دارد

خود شما بارها متوجه شده اید که پس ازمدتی که ازمطالعه تان گذشت چشمانتان روی کلمات و 
صفحه را دنبال کنيد و خطوط می دود بی آنکه حواستان به آن باشد وهمين طورشاید چند خط و یا چند 

یکباره متوجه شوید حرکت چشمانتان صرفًا از زوی غریزه و عادت بوده، فورًا به عقب برمی گردید و 
این موضوع شما را . شروع به خواندن دوباره می کنيد، اما کمی جلوترمشکل تکرار می شود

ه مطالعه درشما کم می  گيرد و کم کم ميل ب-بسيارخسته و کسل می کند، وقت زیادی را ازشما می
پيش . گاهی اوقات هم به کلمه ای از کتاب خيره می شوید و درافکارخود غوطه می خورید. شود

ازهرچيزمطمئن باشيد که این مشکل و مسئله ی شما نيست و همه ی افرادی که به نوعی با مطالعه 
  . و کتاب سروکاردارند ازاین موضوع دررنجند

زاین کتاب به راه های بهبود تمرکز درهنگام مطالعه وهنگام برهمين اساس بخش عمده ای ا
حضوردرکالس می پردازد که صد البته مطالعه و عمل به آن برای تمرکز، آرامش، و شادمانی و موفقيت 

  . به همراه خواهد داشت
درآخرذکراین نکته ضروری است که تمرکزحواس یک مهارت بی چون و چراست که نيازبه فراگيری تکنيک 

  . ا و تمرین مستمر دارده
اینکه شما روش های کاربردی این کتاب را چند روزی تمرین کنيد و بعد رهایش کنيد نتيجه همان می 

تمرینات را با صبر و حوصله و متانت کافی انجام ". عدم تمرکزحواس: " شود که اکنون به آن گرفتارید
   .شتاب زده عمل نکنيد و منظم و آرام به پيش بروید. دهيد

اول پشتکار، دوم پشتکار و سوم : برای پيشرفت و پيروزی سه چيزالزم است: می گوید" لرد بایرون" 
  . پشتکار

  
  : این کتاب را بخوانيد اگر

  
  . مصمم هستيد و اراده ی راسخ کرده اید تمرکزتان بهترشود

  
  . تمرین ها را انجام می دهيد

  
  . و به پيشرفت خود یقين دارید



  
  فصل اول

  
  تمرکز حواس : يت ها درواقع

  
  تمرکز چيست ؟ 

  
مهم ترین علت عدم دستيابی به یک تمرکز فکرعالی، تعاریف نادرستی است که درذهن شما برای 

  . تمرکز حواس وجود دارد
بيشتر شما تمرکز را فکرکردن به یک موضوع ویژه به صورت مطلق و کامل و صد درصد می دانيد درحالی 

  . رای شما که برای هيچ انسانی درهيچ شرایطی به هيچ عنوان ممکن نيستکه چنين چيزی نه تنها ب
شما ابدًا قادرنيستيد تمام ذهن خود را به طورکامل و مطلق در اختياریک موضوع بگذارید و بقيه ی افکار 

  . را درآن زمان از ذهن خود کامًال حذف کنيد
یعنی . اکثرسه الی چهارثانيه استزمانی که یک انسان می تواند چنين تمرکزی داشته باشد، حد

  . تاکنون کسی نبوده که پنج ثانيه متوالی به طورمطلق، تنها و تنها به یک چيزبياندیشد
چنين تعریفی، سطح توقع . بنابراین، منطقی نيست که شما تعریف باال را برای تمرکزحواس قبول کنيد

ه ذهنتان راه می یابد و یا کوچک ترین وقتی که فکردیگری به جزموضوع اصلی ب. شما را باال می برد
احساس سرخوردگی می کنيد و گمان می . عامل حواس پرتی را ازمحيط اطراف خود دریافت می کنيد

حال آنکه این تصور فقط ناشی از برداشت اوليه ی نادرستی است که از . کنيد که قدرت تمرکز ندارید
  . برای بهبود تمرکز ناکام می سازدتمرکزداشته اید وهمين تصورعمًال شما را در تالش 

تعریف نادرستی را که از تمرکز : پس، اولين و مهم ترین قدم را در راه افزایش تمرکز ذهنی خود بردارید
  . حواس درذهن خود دارید دگرگون کنيد

  
  

  اما تعریف درست تمرکز 
  

  . دتمرکزحواس همان قدرمی تواند واقعی باشد که عوامل حواس پرتی واقعيت دارن
شما باید بپذیرید که به هرحال، هميشه عواملی حواس شما را پرت می کنند که بعضی ازآن ها : یعنی

منشأ ذهنی و درونی دارند و ازاندیشه ی خود شما ناشی می شوند و بعضی دیگرمنشأ محيطی و 
ت گوناگون عواملی مثل یادآوری خاطرات و تخيال. بيرونی دارند و از محيط اطراف شما نشأت می گيرند

وتجزیه وتحليل مسائلی خارج ازچارچوب موضوع مطالعه، ازعوامل حواس پرتی درونی و عواملی مانند 
  . سروصدا، حضورمزاحم دیگران و آشفتگی مکان مطالعه ازعوامل بيرونی به حساب می آیند

ران پيام درهرلحظه هزا. شاید بتوان ذهن انسان را به یک سيستم ارتباطی بسيارپيچيده تشبيه کرد
ازمحيط داخلی بدن و ازمحيط اطراف به آن مخابره می شود و درعين حال هزاران پيام ازاین مرکز به 

اگرچه بسياری از این مبادله ها درحوزه ی ناخودآگاه . محيط داخلی بدن و محيط اطراف ارسال می گردد
 و ذهن ما را از موضوع ما صورت می گيرد، بعضی از این پيام ها وارد حوزه ی آگاهی ما می شوند

  . مطالعه منحرف می کنند
برای تعریف درست هم . گفتيم که برای دستيابی به تمرکز حواس عالی، باید آن را درست تعریف کرد

" تمرکزحواس یعنی: ابتدا باید حواس پرتی را به عنوان یک واقعيت انکارنشدنی بپذیریم و بعد بگویيم 
با تمرین هایی که جلوتر شرح خواهيم داد، شما می توانيد ". اندنعوامل حواس پرتی را به حداقل رس

  . عوامل حواس پرتی خود را کمترو در نتيجه تمرکز حواس خود را بيشتر کنيد
  
  

  تمرکز حواس نسبی است 
  

گفتيم که . درتعریفی که برای تمرکزحواس ارائه دادیم نسبی بودن تمرکزکامًال نشان داده شده است
 نسبت کاهش عوامل حواس پرتی او افزایش می یابد و بنا به تغييرات موقعيت تمرکز هرشخص به

درنتيجه شما هيچ گاه ازیک ميزان مشخص وثابت تمرکز . ذهنی و محيطی اوتغييرمی کند
به محض آنکه محيط شما عوض شود و یا شرایط ذهنی شما تغييرکند، ميزان . برخوردارنيستند

  . تمرکزشما بریک مطلب تغييرمی کند
بنابراین شما هرگزنباید خود را . همچنين تمرکزحواس افراد مختلف نسبت به یکدیگر، کامًال فرق می کند

  . فرد حواس پرت و فاقد تمرکزی بدانيد یا معرفی کنيد، چرا که چنين چيزی حقيقت ندارد
رتی من درست ترآن است که بگویيد در این لحظه، با ذهنيت کنونی و در محيط فعلی عوامل حواس پ

  . بيشترو ميزان تمرکزم کمتراست
این قضاوت . و عباراتی ازاین دست، کامًال نادرست است" من کامًال آدم حواس پرتی هستم" گفتن

شما درباره ی تمرکز حواستان به هيچ وجه منصفانه نيست چرا که خود شما بارها و بارها درشرایط 
  . یدمتفاوت تمرکزهای عالی گوناگونی را تجربه کرده ا



  
هميشه به خاطر داشته باشيد که به هنگام قضاوت درمورد خودتان یا دیگران، واقع بين بودن با بدبين 

کسی که واقع بين است همه ی جنبه ها چه خوب و چه بد را درنظر می . بودن خيلی فرق می کند
   -جزئيات را می بيند و کلی گویی نمی. به سرعت داوری نمی کند. گيرد
مورد تمرکزحواس خود واقع بينانه قضاوت کنيد و واقع بينانه حرف بزنيد یعنی هميشه توجه در: پس. کند

  . تمرکزحواس نسبی است: کنيد که
  

   تمرکز حواس اکتسابی است
  

من ذاتًا آدم : "بسياری ازشما در مواردی که نمی توانيد تمرکز حواس عالی داشته باشيد، می گویيد
 نادرست باعث می شود که نتوانيد ازچنين تمرکزی برخوردار همين ذهنيت" . حواس پرتی هستم

  . گردید
ما ژن مشخصی برای تمرکزدرمغزنداریم و هيچ یک ازما با تمرکز . تمرکز حواس به هيچ وجه ذاتی نيست

اگرچه برخی از والدین، رفتارنوزاد خود را هنگامی که محکم شيشه ی شيررا . مادرزاد به دنيا نيامده ایم
رفته، به آن نگاه می کند و شير را می مکد، تمرکز حواس تلقی می کنند و می پندارند که در دست گ

رفتار کودک صرفًا پاسخی بازتابی به محرک که شيشه ی شير . کودکشان ازتمرکز ذاتی برخورداراست
 یا سينه ی مادراست، می باشد و هيج نوع تفکری درآن صورت نمی گيرد چرا که هنوز مراکزعالی مغز،

کنترل رفتارکودک را به دست نگرفته اند و بنابراین تعبير رفتارکودک به تمرکز حواس کامًال بی اساس 
  . است

آنچه مسلم است استعداد بالقوه ی تمرکزحواس درهمگان وجود دارد و مانند هراستعداد دیگر می توان 
انی را درخود تربيت کنيد و به شما به راحتی می توانيد این خصلت همگ. آن را درخود رشد داد و پروراند

  . عالی ترین مراتب خویش برسانيد
قوی ترین و عضالنی ترین افراد را هم که . همه توانایی های همگانی را به عضله ای تشبيه می کنند

در نظربگيرید، وقتی به دنيا آمدند ازعضالتی ساده و نرم و طبيعی مانند دیگران برخورداربودند اما تمرین 
 و به کارگرفتن عضالت باعث شده که آن ها به مرور در رشد عضالنی خود پيشرفت کنند و و ممارست

  . به باالترین مرتبه ی آن که مهارت های ویژه دراستفاده ازعضالت است، برسند
تمام استعدادهای بالقوه ی انسانی را می توان به صورت بالفعل درآورد و پرورش داد و به عالی ترین 

  .  رسانددرجه ی خود را
اوهم وقتی متولد شد مانند همه ی کودکان طبيعی دیگر، توانایی . مثًال یک بند باز ماهر را درنظربگيرید
مدت ها طول کشيد تا او بتواند بنشيند و دروضعيت نشسته تعادل . حفظ تعادل را به دست نياورده بود

راه برود و درحال راه رفتن تعادل خود . به دست آورد، بایستد و در وضعيت ایستاده تعادل به دست بياورد
اما او با تمرینات مداوم و مکرر، استعداد حفظ . درست مانند همه ی کودکان طبيعی دیگر. را حفظ کند

حاال او آنقدرتوانایی حفظ تعادل دارد که می . تعادل خود را آن قدرپرورش داد که به یک مهارت تبدیل کرد
  .  پيچيده انجام دهد و تعادل خود را حفظ کند و ما را به وجد بياوردتواند به راحتی روی یک بند حرکات

حافظه و تمرکزهم دو استعداد همگانی هستند که می توانند پرورش پيدا کنند و به مهارت های ویژه 
  . تبدیل شوند

 کسانی که قادرند ضرب و تقسيم اعداد چند رقمی را درکوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند، کسانی که
می توانند با یک باردیدن، شنيدن، حس کردن یا خواندن، آنچه را که آموخته اند، تا زنده اند به خاطر 
داشته باشند و همه ی کسانی که ما آن ها را استثنائی و عجيب و غریب می دانيم، افرادی کامًال 

امروز . اده اندمعمولی هستند که یک یا چند استعداد طبيعی وهمگانی خود را تا این سطح پرورش د
حتی خالقيت، که حدود صد سال پيش یک استعداد کامًال ذاتی تصورمی شد، یک استعداد کامًال 

  . پرورش یافته محسوب می شود
براین موضوع بسيارتأکيد می کند و " پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقيت" در کتاب " اسبورن" دکتر

  . د بالقوه به خوانندگان کتاب خود می آموزندتمرینات زیادی را برای پرورش این استعدا
علت رشد روزافزون مؤسسه های پرورش نيروهای ذهنی دردنيا همين قابليت پرورش یافتن نيروهای 

  . ذهنی و اکتسابی بودن آن هاست
پس کامًال ایمان بياورید و باورکنيد که به راحتی قادرید استعداد خدادادی تمرکزفکر را در خودتان پرورش 

حتی اگرامروز فکرمی کنيد که سن شما . دهيد و نسبت به وضعيت کنونی، آن را بهبود بخشيد
بيشترشده و یا درزندگی خود مشکالت جسمی، عاطفی و محيطی فراوان دارید، بازهم مطمئن باشيد 

که می توانيد ازقدرت تمرکزعالی برخوردارشوید به شرط آنکه روش به کارگيری صحيح این استعداد 
  . قوه را فرا گيریدبال

به خاطرداشته باشيد که اگرازیک کليد مدتی استفاده نکنيد، زنگ می زند ولی تا هنگامی که کليد در 
  . قفلِِِِ  در می چرخد و به کارگرفته می شود، هرروزبراق ترو درخشان ترمی شود

تا به استعداد های درخشان باید آن ها را به کاراندازیم . تمام استعدادهای ما مصداق این کليد را دارند
  . درغيراین صورت به مرور زنگ خواهند زد. تبدیل شوند

  
  



  
  فصل دوم

  
   تمرکز حواس: اساس تمرینات در

  
  

  . تمرکزحواس دروهله ی اول یک تالش ذهنی است برای انسجام بخشيدن به فکر و جمع وجورکردن آن
 یابد و هرچه ازاین تالش بازبمانيد، تمرکز هرچه بيشتربه این تالش ادامه دهيد، تمرکز شما بهبود می

  . شما کاهش پيدا می کند
حافظه، تمرکز، خالقيت، . امروزه تمام استعدادهای ذهنی را به تالش و کوشش فردی وابسته می کنند

توانایی تدبيرو چاره اندیشی و سایرفرایندهای ذهنی هيچ یک به سن، جنس و تحصيالت بستگی 
  . ندارند

به هيچ عنوان دليلی برای عدم توانایی . . . ترید یا پسر، مرد یا زن، سالمند یا جوان و اینکه شما دخ
  . شما درپرورش برخی ازنيروهای ذهنی نيست

هم اکنون به یک . همان طورکه گفتيم، همه ی این ها به تالش و کوشش فردی شما بستگی دارند
پرتی به سراغ شما می آیند که کامًال مسلمًا پس ازچند لحظه عوامل حواس . شاخه ی گل فکرکنيد

  . طبيعی است
اما کاری که شما باید انجام دهيد این است که خيلی سریع افکارخود را جمع و جورکنيد و به فکراول 

  . یعنی شاخه ی گل برگردید
بعد از این تالش دوباره لحظاتی بيش نمی گذرد که فکرشما منحرف می شود و شما باید مجددًا به 

  .  گل برگردیدشاخه ی
خسته نشوید و فکرخود . شاید دریک تمرین پنج دقيقه ای، ده ها یا حتی صدها بارفکرتان منحرف شود

به محض این که متوجه شدید که از مسير قبلی منحرف شده اید، به موضوع . را به هرسو رها نکنيد
  . اصلی بازگردید

 تأکيد می کند که استمراریک ماهه دراین تمرین به شدت" راهنمای تمرکز بهتر" درکتاب " ملوین پاورز" 
  . به صورت روزی پنج الی ده دقيقه ، تأثيرفوق العاده ای درتمرکزفکرشما دارد

  
  تمرین 

  
  . مثًال ساعت ده شب. هرزمانی که دوست دارید. زمان مشخصی را انتخاب کنيد

توجه . موضوع ویژه فکر کنيدازامروزهرشب ساعت ده تا ده و ده دقيقه به مدت یک ماه تمام به یک 
تصویری که مورد . داشته باشيد که دست کم باید چهارالی پنچ شب متوالی به یک تصویرثابت فکرکنيد

زمانی تصویررا عوض کنيد که احساس کنيد این تصویردیگردرشما انگيزه ایجاد . عالقه ی شما باشد
  . نمی کند و تکراری شده است
به همان روشی که گفتيم به محض انحراف ذهن از موضوع اصلی، . شودتالش کنيد که فکرتان منحرف ن

به طوری . به مرورمی بينيد که رفته رفته ميزان انحراف های ذهنی شما کاهش می یابد. به آن بازگردید
  . که در روزبيستم حتی کمترازپنج بار درطول ده دقيقه فکرتان منحرف می شود

نکته ی دیگر این که حتمًا به . این تمرین بسيارحائزاهميت استفراموش نکنيد که استمراربک ماهه در
چرا که هرآنچه مورد عالقه است خود . موضوع مورد عالقه ی خود فکرکنيد، به ویژه درروزهای اول تمرین

  . بعدًا دراین باره بيشترشرح خواهيم داد. به خود ایجاد تمرکزمی کند
  

  نگاه کردن به یک جسم 
  

چون دیدن یک تصویر عينی و ملموس، . ه هيچ عنوان با چشم بسته تمرین نکنيدبرای شروع تمرین ب
  . بسيارساده ترازتماشای یک تصویرذهنی است

هربارکه . مثًال سيبی را جلوی خود بگذارید وهمان گونه که دقيقًا به آن نگاه می کنيد به آن فکر کنيد
دوباره توجه خود را به سيب معطوف کنيد تا متوجه شدید به اصطالح ماتتان برده وذهنتان منحرف شده، 

  . زمانی که ده دقيقه تمام شود
  

  دیدن یک جسم با چشم بسته 
  

پس ازچند روز دیدن اشياء با چشم بازو فکرکردن به آن، وقتی که احساس کردید دراین کارمهارت یافتيد، 
  . همان جسم، یا شيئی دیگر را درذهن خود ببينيد و به آن فکرکنيد

هربارکه ذهنتان . چشمان خود را ببندید و به تصویرذهنی خود توجه کنيد. ی آسوده بنشينيددرجای
فرارمی کند و به تصویرها و افکاردیگرمتمایل می شود با تالشی ساده و آرام به تصویرذهنی خود 

  . برگردید
  



  
   نگاه کردن به یک اسم معنی با چشم بسته یا باز

  
اینک به اسامی .  ی دوم تمرین، کمی آن را برای خود دشوارترکنيدمداومت در مرحله بعد ازچند روز

  . . . به محبت، فداکاری، خشم، شادی، هيجان و . معنی توجه کنيد
چون اسم های معنی تصویرعينی ندارند، بهترآن است که آن ها را دروجود یک شخص مورد عالقه 

و یا فداکاری و محبت را درچهره ی مادریا مثًال شادی وهيجان را درچهره ی دوست صميمی خود . ببينيد
  . پرستاری که شب هنگام بربالين کودکی بيمارایستاده است واز او مراقبت می کند ببينيد

 ١پيدا کردن براسامی معنی، قدرت تمرکز فکرشما را بسيارعالی می کند، به شرط آنکه درمراحل  تمرکز
  .  تمرین مهارت کسب کرده باشيد٢و 

رشما می توانيد به مفاهيم گسترده تروعميق تری که تصاویردنباله داری را شامل می در روزهای آخ
  . شوند فکرکنيد البته به صورت منظم و منسجم

این تصاویررا با . مثًال جنگ، مفهوم گسترده ای است که تصاویرفراوانی را درذهن شما تداعی می کند
ماها، بعد بمباران مناطق نظامی، بعد خشم افراد، مثًال ابتدا حمله ی هواپي. یک نظم خاص دنبال کنيد

  . تشکل نظامی، حمله بردشمن، تيراندازی، جنگ تن به تن وسپس غلبه وفتح وپيروزی
  . این تصاویردنباله دار را هميشه با یک نظم ثابت و مشخص درذهن خود بياورید و دنبال کنيد

  
   چگونه فکرکنيم ؟

  
شيد که نمی دانيد چگونه فکرکنيد و یا وقتی که به فکر کردن شاید شما هم با این مشکل مواجه با

  . مشغول هستيد، مطمئن نيستيد که دارید فکرمی کنيد یا نه
در " تکنيک های تقویت حافظه" ریيس مؤسسه ی حافظه ی آمریکا و نویسنده ی کتاب " کوین ترودا" 

تا . شه تصاویرافکار را می سازندتصاویر، پایه های فکری ما هستند، یعنی همي: کتاب خود می نویسد
پس بهترین راه برای آن که . تصویری نباشد فکری نيست و هروقت تصویرایجاد شد تفکر صورت می گيرد
اگرتصویردارید، مسلمًا . مطمئن شوید درحال فکرکردن هستيد این است که ببينيد تصویردارید یا نه

  . درحال فکرکردن هستيد
  

  اگردرتجسم مشکل دارید 
  
بنا براین تصویرعينی دارید که به دنبال آن . رمرحله ی اول تمرین، شما جسمی را با چشم بازمی بينيدد

  . اندیشه خواهد بود
اما درمرحله ی دوم تمرین، گاهی احساس می کنيد که درساختن تصاویرذهنی مشکالت فراوان دارید 

  . ر داریدیا ادعا می کنيد که تصویری نمی بينيد و فقط احساسی ازیک تصوی
 است یعنی اینکه ابتدا ٢ و ١بهترین راه برای ایجاد مهارت در دیدن تصاویرذهنی، توالی انجام مراحل 
هروقت تصویرمحو یا کمرنگ شد . تصویری را با چشم بازببينيد و سپس آن را فورًا با چشم بسته ببينيد

، مجددًا چشم خود را ببندید و دوباره چشم را بازکنيد و تصویرواقعی را ببينيد و پس ازنگاه دقيق
  . تصویرذهنی آن را مشاهده کنيد

  . این عمل خيلی زود نتيجه می دهد و شما درساختن تصویرذهنی مهارت پيدا می کنيد
خوانندگان کتاب های روان شناسی موفقيت، معموًال خيلی با مشکل دیدن تصویرذهنی مواجه می 

من : " می گوید" خودت را دریک باغ پرازگل ببين " وقتی به شخصی گفته می شود که مثًال. شوند
به همين علت است که خيلی ازخوانندگان این کتاب ها نمی توانند این " . قادرنيستم خودم را ببينم

به این افراد توصيه می کنيم که . است انجام دهند" تجسم خالق" تمرین مؤثر را که پایه و اساس 
سپس با چشم بسته خود را مجسم نمایند و به همان صورت که . کنندتصویرخود را به دقت درآینه نگاه 

درمورد اشياء شرح دادیم، هروقت تصویرکم رنگ یا محو شد دوباره چشمان خود را بازکنند و تصویرواقعی 
  . خودشان را ببينند

 به بعد ازمدتی به راحتی می توانند خودشان را مجسم کنند و تمرینات این کتاب ها یا کالس ها را
  . خوبی انجام دهند

  
  یک سؤال دیگر 

  
 بينيم به چه -درمرحله ی اول تمرین ممکن است با این سؤال مواجه شوید که مثًال وقتی سيب را می

  چيزآن فکرکنيم؟ 
رنگ، .  شود-فقط تصویر را ببينيد، فکرخود به خود ایجاد می. به هيچ چيز: ما مؤکدًا پاسخ می دهيم

  . . . ازه، نوع و شکل، لکه های کوچک، اند
  
  
  



  
  

  چند روز تمرین کنيم؟ 
  

قراربود که تالشی ذهنی به مدت یک ماه و هرروز ده دقيقه برای انسجام بخشيدن به افکارخود داشته 
مرحله ی اول، : هفته ی اول. می توانيد هرهفته ازاین ماه را به انجام یک مرحله اختصاص دهيد. باشيد

، هفته ی )فکر کردن به اسم معنی ( مرحله ی سوم : ته ی سوممرحله ی دوم، هف: هفته ی دوم 
  ) . فکرکردن به مفاهيم گسترده و دنباله دار( مرحله ی چهارم : چهارم

اما ما معموًال تمرینات فراوان را . شما می توانيد بيشترتمرین کنيد مثًال ده دقيقه صبح و ده دقيقه شب
بهتراست ازهرگونه . د را ازدست ندهيد و زود خسته نشویدتوصيه نمی کنيم تا شما عالقه و استمرارخو

شرط " استمرار. " شتاب و فشارزیاد که ناشی ازاشتياق فراوان شما در روزهای اول است، بپرهيزید
شرط " وارد شدن درهرمرحله به شرط موفق شدن درمرحله ی قبل" اول موفقيت دراین تمرین است و 

  . دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فصل سوم

  
  مهم ترین شرط در تمرکز حواس : عالقه

  
  عالقه و تمرکزحواس 

  
هر چه عالقه ی شما به . به یقين می توان گفت که عالقه مهم ترین شرط درایجاد تمرکزحواس است

متخصصان حافظه ویادگيری، وقتی که . یک موضوع بيشترباشد، تمرکزفکرشما برآن بيشترمی شود
و چون " نشانی منزلت را بلدی؟ : "، به او می گویند"من اصًال حافظه ندارم: " ی می گویدشخص

اگزحافظه نداشتی، نباید هيچ نمود و . شخص پاسخ مثبت می دهد می گویند پس توحافظه داری
  . تظاهری را ازحافظه نشان می دادی

چون درس تاریخی را که " تحافظه ام خيلی بد اس" یا " من حافظه ندارم: " شخص اصرار می کند
  . دیشب خوانده بودم اصًال به خاطر نمی آورم

ازاو . متوجه می شویم که به فوتبال عالقه ی زیادی دارد. به زندگی همين شخص وارد می شویم
مالحظه می کنيم که اوحتی . سؤالی دراین زمينه می کنيم، سؤاالتی خيلی جزئی و حاشيه ای

چه حافظه . باشگاه آنها، و نتایج دقيق مسابقات قبلی آنها را به خاطر داردشماره ی پيراهن بازیکنان، 
  ! ی توانایی 

بيشتر دقت می کنيد . وقتی شما به موضوعی عالقه داشته باشيد، خود به خود برآن متمرکزمی شوید
  . وبه راحتی به حافظه می سپارید و بعدًا هم خيلی راحت به خاطرمی آورید

  :  حافظه الزم و ملزوم یکدیگرنداساسًا تمرکزحواس و
  یاد آوری سریع تر >> به خاطرسپاری بهتر>> مرورذهنی بيشتر>> تمرکز بيشتر>> عالقه ی بيشتر

تا عالقه نباشد، تمرکزنيست و تا تمرکزنباشد، حافظه نيست و تا . حلقه ی اول این زنجير، عالقه است
 بينيد که اساس تمام موفقيت های پس می. حافظه نباشد، یادگيری و موفقيت تحصيلی نيست

موفقيت، = عالقه، عالقه، عالقه . تحصيلی و همين طورشغلی و موفقيت های دیگرعالقه است
  . آنجا که شما عالقه دارید، قطعًا موفقيت و پيشرفت دارید. موفقيت، موفقيت

ماشای مسابقه همين شما که ازعدم تمرکزحواس خود گله دارید، وقتی غرق دیدن یک فيلم مهيج یا ت
ی ورزشی مورد عالقه ی خود یا بازی شطرنج یا خواندن یک رمان جالب یا حل جدول و یا مطالعه ی یک 

درس مورد عالقه ی خود هسنيد، نسبت به سروصدا، حضور دیگران یا عوامل حواس پرتی دیگری که 
  . یدتمرکزی عالی دار:  دهيد یعنی -درمحيط اطرافتان هست، هيچ واکنشی نشان نمی

وقتی شما به موضوعی عالقه دارید، دوست دارید درباره ی آن بيشتربدانيد و ميل به فرا گيری 
ازطرفی هرچه بيشترفرا بگيرید و بيشتربدانيد، . بيشترباعث می شود که تمرکزبهتری داشته باشيد

  . . . عالقه ی شما به مطلب هم بيشتر می شود و بازعالقه ی بيشتر، ميل فراگيری بيشترو 
اما ما باید درس های زیادی را مطالعه کنيم و دراین مطالعه تمرکز حواس داشته باشيم تا بتوانيم یاد 

طبيعتًا خيلی از این درس ها مورد عالقه . بگيریم و به خاطربسپاریم و به موفقيت تحصيلی دست یابيم
س ها را کناربگذاریم و فقط با آن ها چه کارکنيم؟ مسلمًا نمی توانيم مطالعه ی این در. ی ما نيستند

  : تنها راه حل این است. درس های مورد عالقه را بخوانيم
  . باید به طریقی خودمان را به آن درس ها عالقمند کنيم

  
   چگونه درس بخوانيم؟

  
 هایی را -شما که مجبورید درس. این سؤالی است که اکنون مسلمًا درذهن شما ایجاد شده است

 ای به آن ها ندارید و واقعًا نمی دانيد که با این بی عالقگی و درنتيجه عدم تمرکز بخوانيد که هيچ عالقه
  . و در نتيجه عدم یادگيری در آن درس چه کنيد

یکی به مثلثات عالقه ندارد، یکی به شيمی، یکی به فلسفه، یکی به زمين شناسی، یکی به تاریخ و 
 . . .  

  
 اصًال خوشش نياید اما درعين حال که این بی عالقگی به هرحال هرکس ممکن است ازیک یا چند درس

  . را حس می کند، ضرورت ایجاد عالقه را هم احساس می نماید
  . ما هم اکنون زمينه های بسيارمؤثری را برای ایجاد عالقه به شما معرفی می کنيم

  
  " اطالعات اوليه" 
  

هرچه اطالعات .  ی موضوع مورد نظر باشدشاید مهم ترین راه ایجاد عالقه ، کسب اطالعات اوليه درباره
اوليه ی شما و دانسته های ابتدایی شما درزمينه ی موضوع بيشتر باشد، خود به خود کشش 

این همان . بيشتری برای فراگيری آن خواهيد داشت و درنتيجه تمرکز بهتری درآن به دست خواهيد آورد
  . ارتباط عالقه و ميل به فراگيری است



  
نيد اطالعات اوليه، سطحی و ابتدایی خود را افزایش دهيد، چه این اطالعات در راستای هرچه می توا

مثًال قبل از این که فرمول های پيچيده ی اصطکاک را درفيزیک مطالعه کنيد، . موضوع باشند چه نباشند
، سطحی و اگرچه این مطالب پيش پا افتاده. به کسب اطالعات اوليه و ابتدایی درمورد اصطکاک بپردازید

بی ارتباط با آن فرمول های پيچيده به نظرمی رسند، شوق و شورو ميل به فراگيری و در نتيجه تمرکز 
  . حواس شما را افزایش خواهند داد

  
  اهميت مطالعه قبل از ورود به کالس 

  
 می شاید تا به حال به این موضوع فکرکرده باشيد که چرا دبيران واستادان شما اینقدر به شما تأکيد
کنند که قبل از ورود به کالس جلسه ی بعد، مطالعه ی سطحی و اجمالی و سریعی برآنچه که 

با . علت این تأکيدعمدتًا به خاطرهمين تأثيراطالعات اوليه است. قراراست تدریس شود داشته باشيد
ازصحبت ی  گردد و به یقين درک بهتر-دانستن اطالعات اوليه شوق یادگيری و جذبتان فراوان تر می

و ما درجای خود شيوه ی مطالعه ی قبل از ورود به کالس را توضيح . های مدرس خواهيد داشت
  . خواهيم داد

  
  اطالعات اوليه چگونه باشند؟ 

  
هرمطلبی . برای کسب اطالعات اوليه باید دقت کنيد که این اطالعات، ویژگی های الزم را داشته باشند

باید به خاطرداشته باشيم که اطالعات اوليه قرار است در ما . نمی تواند اطالعات اوليه تلقی شود
  : بنا براین. شوق و رغبت ایجاد کند و ما را به فراگيری بيشتر وادارد

اگرشما درابتدا مطالب دشوار و سخت را جستجو کنيد و به آن :  اطالعات اوليه باید ساده باشند- اول
اطالعات اوليه باید .  آن ها از آن ها بيزار می شویدها توجه نشان دهيد، به جای عالقمند شدن به

  . ساده ترین مطالب باشند
با وجود آن که اطالعات اوليه ی فراوانی در اختيار شماست :  اطالعات اوليه باید کم حجم باشند- دوم

یکی ازاین اصول مهم . که همگی ساده اند، توصيه می کنيم همه ی این اطالعات را یکجا نگيرید
 ساعت مطالعه ی ٩اگزشم . یادگيری تدریجی است: يری و قوانين پایه ای حافظه این استیادگ

 ساعت مطالعه ی پشت ١٨ روز تبدیل کنيد و یا ٩مستمرجغرافی را دریک روز، به یک ساعت مطالعه در 
فوق العاده بيشتری خواهيم  روز تقسيم کنيد، بازده ٣ ساعت مطالعه در ٦سرهم دریک روز را به 

درست مثل آنکه بخواهيد . یادگيری یکباره ی مطالب شما را زود خسته و بی عالقه می کند. تداش
اصل یادگيری تدریجی هم برایجاد عالقه استوار . دریک روز ازصبح تا شب نيمی از کتاب را یاد بگيرید

  . اطالعات فراوان و یکباره به راحتی شما را ازآن درس بيزار می کند. است
انتقال اطالعات اوليه به شکلی خوب و دوست : ت اوليه باید به شکل خوبی ارائه شوند اطالعا-سوم 

معلمی را به خاطر بياورید که مطالب را . داشتنی، شوق شما را برای فراگيری بيشترافزایش می دهد
ته به زبانی خوشایند به شما انتقال می دهد و درهمان روزاول آنچنان تأثيری بر شما می گذارد که شيف

  . ی آن درس می شوید
وقتی که مشغول درس خواندن هستيد، مانند همان معلم مطالب را به شکلی زیبا برای خود بيان کنيد 
و در خود عالقه ایجاد کنيد، به خصوص دردرس هایی که معلم شما مطلب را خشک و جدی و نه چندان 

  . خوب ارائه می دهد، حتمًا ازاین روش استفاده کنيد
قبل . کاربرد مطالب را درزندگی خود جستجو کنيد: ه کاربردهای علمی مطالب علمی فکرکنيد ب- چهارم

ازآنکه به سراغ مفاهيم پيچيده ی اصطکاک بروید به این فکرکنيد که زمستان ها درهوای سرد، دستان 
  . خود را به هم می ماليد تا گرم شوند

م حرکات کشتی ها روی اقيانوس ها براساس قبل ازاین که مثلثات بخوانيد به این فکرکنيد که تما
  . نسبت های مثلثاتی انجام می گيرد

قبل ازاین که شيمی بخوانيد و واکنش های گرمازا و گرماگير را بفهميد به این فکرکنيد که اخيرًا چيزی 
  . به نام بخاری جيبی اختراع شده است که درزمستان دست های شما را گرم می کند

برج معروف پيزا درایتاليا با يگاه و مرکز ثقل چيزی بياموزید به این فکرکنيد که چرا قبل ازاین که گران
  . ی کج بودنش فرو نمی ریزد همه

می توانيم قبل ازخواندن این مطالب به این کاربردهایشان . بعضی ازمطالب هم کاربرد های رفتاری دارند
م زندگی جنينی مقارن با رشد سریع و مثًال قبل ازاین که بخوانيم هفته ی دوم تا شش. فکرکنيم

اختصاصی شدن اندام ها و دستگاه های مختلف بدن است، به این فکر کنيم که سالمت یا عدم 
سالمت جسمی و روانی مادروپدرچه تأثيری برجنين دارد و رفتارهای مناسب والدین و اطرافيان آن ها 

  . چگونه می تواند باشد
لعمل نيوتن را بخوانيم به این فکرکنيم که تمام اعمال ما به خود ما باز قبل ازاین که قانون عمل وعکس ا

  " . هرچه کنی به خود کنی، گرهمه نيک و بد کنی: " می گردد و به قول شاعر
 های هم انرژی، -تا زمانی که هریک از اربيتال" را درشيمی بخوانيم که " هوند" قبل ازاین که قاعده ی 

به این فکر کنيم که ما هم باید درهمه ی زمينه " هيچ یک ازآن ها پرنمی شودیک الکترون نگرفته باشد، 



  . های زندگی به موازات هم پيشرفت کنيم
  

اگر در زمينه ی مالی . رشد یک جانبه، قانون طبيعت نيست و به همين خاطرمحکوم به شکست است
اگردرزمينه ی .  رویمداریم پيشرفت می کنيم درزمينه ی معنوی هم باید با همان سرعت به پيش
اگردرزندگی اجتماعی به . علمی موفقيت کسب می کنيم، باید درعمل هم به همان اندازه موفق شویم

خالصه آن . مراتب عالی می رسيم باید درزندگی خصوصی هم خود را به همين مراتب عالی برسانيم
د اتم های عناصرکه قاعده ی که اجازه ندهيم که دریک زمينه ازسایرزمينه ها عقب بيفتيم درست مانن

  . هوند را اجرا می کنند
  

  . . . و قبل ازاین که 
  

اگرکمی دقيق شوید، اگرذهن خود را به کاربياندازید به کاربرد تمامی علوم را درلحظه لحظه ی زندگی 
خود حس می کنيد وهرکه بيشترآميختگی دانش را با زندگی روزمره درک می کنيد عالقمند ترومشتاق 

  . ی شویدتر م
   .درواقع دانش بشری ازدقت کردن به زندگی ساده و طبيعی پدیدارشده است

  
  اطالعات اوليه مهم ترین قانون عالقمندی است 

  
شما وقتی که به تماشای مسابقه ی فوتبال مشغوليد، همين . نقش اطالعات اوليه بسيارمهم است

 قدم، ضربه ی ١٨نيد که خطا درمحوطه ی که اطالعات مختصری درباره ی آن داشته باشيد، مثًال بدا
پنالتی را برای تيم مقابل به ارمغان می آورد، با تمرکزوعالقه ی بيشتری آن را دنبال می کنيد تا 

 نفربيهوده به دنبال توپ ٢٢ کند -مادربزرگ شما که هيچ اطالعات اوليه ای ازفوتبال ندارد و تصورمی
  . ازاین سوبه آن سومی دوند

ربزرگ شما خيلی متعجب می شود وقتی شما را آنچنان غرق تماشا می بيند که ازاطراف ومسلمًا ماد
  . خود کامًال بی خبرشده اید

یا وقتی که شما بدانيد حرکت هرکدام ازمهره های شطرنج چگونه است و همين اطالعات مختصرواوليه 
گاه می کنيد تا کسی که را داشته باشيد، خيلی مشتاق ترو با دقت و تمرکزبيشتربه بازی شطرنج ن

  . ازشطرنج هيچ چيزنمی داند
مثًال تصویریک . امروزه ازاین روش برای عالقمند کردن افراد به موضوعات خاص استفاده می کنند

هيچ وقت . فوتباليست مشهوررا داخل یک بسته ی آدامس می گذارند و زیرآن نامش را می نویسند
.  نویسند چرا که همين قدرکافی است-سته ی آدامس نمیسوابق ورزشی او را به صورت اطالعيه درب

به همين سادگی و کم حجمی و به خوشایندی شيرینی آدامس کافی است که شما خود به خود به 
  . هرخبری درباره ی او متمرکزوحساس شوید

م و دقت کنيد که درسی که االن قراراست بخوانيد چه اطالعات اوليه ای ازدروس قبل، از گفته های معل
درجستجوی یافتن این اطالعات اوليه و . یا از صحبت دوستان یا اززندگی خودتان به شما کمک می کند

  . آموختن درس، با کمک آن ها باشيد
قبل . این همان چيزی است که می گویند درهردرس باید ازپایه قوی باشيد و دروس را اساسی بخوانيد

 توانيد مشتق را درک کنيد -قبل ازآن که حد را بفهميد نمی. داز فراگيری انتگرال، مفهوم مشتق را دریابي
  . و برای فهميدن حد باید تصاعد هندسی را خوب یاد گرفته باشيد که پایه ی آن هم تصاعد عددی است

 روند وچون -بعضی وقتی می خواهند درسی را بخوانند یکباره به سراغ فرمول ها وحفظ آن ها می
اند واطالعات زمينه ای و پایه ای ندارند، درست و حسابی یاد نمی گيرند و کاری را ازوسط شروع کرده 
  . بی عالقه و کالفه می شوند

تا کسی به شما . درست مثل این که شما بخواهيد یک سریال تلویزیونی را ازقسمت دهم تماشا کنيد
قه ی چندانی شما عال) والبته ساده و مختصرو کم حجم( توضيحاتی درمورد نه قسمت گذشته ندهد 

  . به تماشای به تماشای قسمت دهم پيدا نمی کنيد
اطالعات اوليه بگيرید و خود . پيش ازمطالعه ی هردرس ازاین به بعد، دانسته های قبلی خود را مرورکنيد

  . را عالقمند و متمرکز سازید
  
  " دانستن قوانين " 
  

 ها ازتماشای تنيس لذت نمی برند به اگرخيلی. شناخت قانون هرچيزی شما را به آن عالقمند می کند
  . خاطرآن است که ازقانون شمارش امتيازها درآن آگاهی ندارند

قانون ورزش ها، قانون بازی ها، قانون برقراری یک ارتباط مؤثر، مقررات اجتماعی و قانون کتاب را کشف 
  . کنيد

 چيست؟ این کتاب برچه قبل ازشروع مطالعه کشف کنيد محوری که مطالب کتاب حول آن دورمی زند
  موضوعی تأکيد می کند؟ چه سبک و ساختاری دارد؟ چگونه می خواهيد به من یاد بدهيد؟ 

درخواندن . یکی ازموارد بسيارمهم که شما معموًال نادیده می گيرید، قانون و روش مطالعه است



رد که آن را بعدًا بررسی هرکتاب ومطالعه نيزبرای آن که تمرکزعالی پيدا کنيد و روش و قانونی وجود دا
اکنون فقط به این نکته توجه کنيد که برای یک مطالعه ی متمرکزباید به روش صحيح . خواهيم کرد
درمورد مطالعه هم . اگرشما ندانيد قانون بازی واليبال چيست نمی توانيد آن را بازی کنيد. مطالعه کرد

  . ابتدا باید روش مطالعه را فرا بگيرید. همين طوراست
  
  " زبان گردانی" 
  

وقتی شما چند دوست دارید، دوستی را که به شما بيشترشبيه است، عاطفه و روحيه ی شما را دارد 
به حرف هایش بيشترتوجه می کنيد و حتی . و به زبان شما سخن می گوید، بيشتردوست دارید

ت و باید هم چنين زبان کتاب، بک زبان ساده، عمومی و همگانی اس. بيشتراورا به خاطرمی سپارید
  . این شما هستيد که باید پس ازمطالعه، کتاب و متن و نموداروفرمول ها را به زبان خود بيان کنيد. باشد

ببينيد که آن درزبان . فرمول انيشتين را به زبان خود تعریف کنيد. زبان گردانی، یکی ازاصول مطالعه است
 اول دبستان بودید، باران را چگونه برای خود زبان شما چه مفهومی دارد؟ یادتان می آید که وقتی سال

  . گردانی کردید؟ نعلبکی را درلوله ی کتری برگرداندید و برای خود ابروباران ساختيد
پيچيده ترین مطالب علمی را همين طورکه مطالعه می کنيد وجلومی روید به زبان ساده، قابل فهم و 

ل بزنيد وحتی آن متن را یک باردیگر به زبان ساده ی خودتان ازخود مثا. بيان خوشایند خودتان برگردانيد
اگربخواهيد عينًا مطالب کتاب را بخوانيد وحفظ کنيد عمًال نمی توانيد یادگيری عميقی داشته . بنویسيد
اما اگربا زبان گردانی مطالب را یاد بگيرید، خيلی راحت ترعين مطالب کتاب را بيان خواهيد کرد و . باشيد

  : پس یادتان باشد. خواهيد سپردبه خاطر
  . زبان گردانی یعنی بيان مطالب دشوارکتاب به زبان ساده وخوشایند خودتان

  
   "با کتاب شوخی کنيد " 
  

وقتی تلویزیون تماشا می کنيد یا با دوستتان صحبت می کنيد، لبخندی برلب دارید و راحتيد، اما وقتی 
  . رس ها می روید جدی و محکم و اخمو می شویدازکتاب و مطالعه صحبت می شود و به سراغ د

مطالبی که بارهيجانی بيشتری دارند، بيشتر : در روان شناسی حافظه و یادگيری گفته می شود
درحافظه می مانند و بهتربه خاطرآورده می شوند چرا که هيجان، عالقه، تمرکز، و ورود مطلب به 

 سال قبلتان یادتان می ١٨همسایه ی :  می گویممن به شما: مثالی بزنيم. حافظه را موجب می شود
نه، به خاطرنمی : می گویيد. همان که دو بچه ی کوچک داشت: می گویم. نه: آید؟ شما می گویيد

: می گویم. و شما باز هم به خاطرنمی آورید. همان که پدرش فروشنده ی لباس بود: می گویم. آورم
چيز در ذهنتان زنده می شود چرا که آتش گرفتن، یک مرتبه همه . همان که خانه شان آتش گرفت
  . بارهيجانی مؤثری داشته است

اگرچه آتش گرفتن، یک هيجان منفی درشما ایجاد کرده بود، درهرحال هيجان انگيزبود وهمين هيجان 
  . باعث شده بود که شما خاطره ی آن را به خوبی به خاطربسپارید

این موضوع به عالقه و . ، شادی آفرین وحتی خنده داربزنيدمثال هایی مهيج. با کتاب خود شوخی کنيد
  . تمرکزشما کمک زیادی می کند

بعد ازاین که خواندید الکترون درسيم حرکت می کند و به مقاومتی مثل المپ برخوردار می کند و المپ 
به سرعت  ) سيم( در خيابانی خلوت ) الکترون( موتورسوار: را روشن می نماید، به زبان خودتان بگویيد

برخورد می کند و آن وقت احساس می کند که پروانه ) مقاومت ( حرکت می کند که ناگهان به دیواری 
  ). روشن می شود ( ها دورسرش می چرخند 

وقتی که سدیم . هرچه می توانيد به سخت ترین مطالب کتاب بارهيجانی مثبت بدهيد و آن را بخوانيد
تصورکنيد . شود و اگرکبریتی بزنيم، باالی آن شعله ورمی شودروی آب شناوراست، به شدت حل می 

اگرکسی درحال آب خوردن باشد و سدیمی درآب بيندازیم و به آن کبریت بزنيم، سبيل هایش می 
  . سوزد

اگردر بحث . اگربخواهيد می توانيد با زبان خوشایند خودتان با تمام مفاهيم کتاب شوخی کنيد
آورند فقط به خاطرآن است که بازی مهيج االکلنگ، گشتاور را درذهن شما گشتاورمثالی ازاالکلنگ می 

  . شما باید زرنگی کنيد و مثالی مهيج بزنيد. وارد کند
  . با کتاب آنچنان شاد و مهيج برخورد کنيد که گویی به دوست داشتنی ترین دوست خود رسيده اید

  
   توجه به لذت های نهایی، نه دشواری مسير

  
پذیرش . رکارباید این را بپذیرید که دشواری های درمسيروجود دارد و تالش الزم استبرای شروع ه

دشواری مسيرو رنج راهی که درپيش دارید شما را برای مقابله با این دشواری ها و پيشرفت آماده می 
عدم پذیرش این که هرمسيری با دشواری روبه روست به ویژه درآغاز راه، شما را افسرده و . کند
  . راحت می کندنا

ممکن است درابتدا برایتان خيلی مشکل باشد ولی به تدریج که . همين تمرینات تمرکز را درنظربگيرید
برای ميل پيدا کردن به انجام هرکار، باید به . جلوترمی روید، تمرینات ، ساده تروقابل قبول ترمی شود



  . مسيرفکرنکنيدلذت های پایان کارتوجه کنيد و به هيچ عنوان به دشواری های 
  

اگرباید روزی بيست صفحه مطالعه کنيد، فکرخود را به رنج روزی بيست صفحه مطالعه تمرکز نکنيد بلکه 
آنچه شما را به تالش پيگيرومستمروا می دارد، . به لذت های نهایی که نصيبتان می شود توجه کنيد

می کنند که لذت رسيدن به قله را کسانی ازکوه باال می روند و قله را فتح . ميل به جذب لذت هاست
این افراد درطول مسيرهرگز به دشواری راه نمی اندیشند بلکه خود را درآن باال . درذهن می پرورانند

همين شوق ذهنی باعث می . مجسم می کنند و به این فکرمی کنند که ازآن باال همه چيززیباست
حال آنکه اگرآنان تمام ذهنشان را . بروندشود که آن ها به راحتی دشواری مسيررا بپذیرند و پيش 

معطوف به دشواری مسير می کردند و مدام به این فکر می کردند که چقدرتا پایان راه باقی است، این 
  . رنج که در ذهنشان مجسم می شد، به سرعت آن ها را خسته می ساخت

 گيرید و به لذت -درخشانی میهمين که فکرخود را بر این متمرکزکنيد که درپایان امتحانات چه نمرات 
شکوه آن لحظه فکرکنيد، این قدرت را پيدا می کنيد که سختی هایی را که از ساعت ها مطالعه و 

  . درس خواندن متحمل می شوید، به راحتی پشت سربگذارید
همچون ورزشکاری که به شوق لذِت داشتن . مدام درذهن خود موفقيت های نهایی را مجسم کنيد

  . ه وجسمی آماده درپایان کار، رنج زود بيدارشدن وسختی تمرینات را متحمل می شودبدنی ورزید
  . یادتان باشد هميشه این توجه به لذت هاست که تمرکز وعالقه ایجاد می کند

  
   اشتباه در برنامه ریزی

  
نامه بر. همين جا الزم است که به برنامه ریزی غلط و پيگيری نادرست برنامه های درسی اشاره کنيم

هایی که برای یک روزحجم زیادی ازمطالب را دربرمی گيرد، عمًال به خاطرهمين حجم زیاد، تنفرایجاد 
  . می کند

عده ای، وقتی برنامه ریزی می کنند که مثًال ازفالن کتاب، روزی یک صفحه مطالعه کنند، به جای آن که 
که چه راه زیادی باقی مانده است و همين برنامه ی همان روز را اجرا کنند، مدام کتاب را ورق می زنند 

  . توجه به دشواری مسيرطوالنی بودن راه، شوق و عالقه و تمرکز را درآن ها ازبين می برد
چند صفحه مانده " ازاجرای برنامه های روزانه فقط برنامه ی همان روز را انجام دهيد و مطلقًا به این که 

  . فکرنکنيد" 
ورکه باید تمام کتاب های چهارسال دبيرستان را بخوانند این است که پس اشتباه بيشتر داوطلبان کنک

  . ازمدتی درذهن خود به طوالنی بودن راه فکرمی کنند
  . باید هميشه به خاطرداشته باشيد که هرروزفقط برنامه ی همان روز را اجرا کنيد

  
  تعيين هدف 

  
. م مطالعه آگاهی ازهدف مطالعه استیکی ازعوامل مهم درایجاد تمرکزحواس و افزایش دقت درهنگا

هدف من یادگيری این فصل " گفتن. حتمًا پيش از مطالعه برای خود مشخص کنيد که هدفتان چيست
بسيار نادرست است چرا که این ها هيچ . . . و " هدفم این است که نمره ی خوبی بگيرم" یا " است 

شما . خص، دقيق، روشن و واضح باشنداهداف، وقتی قابل دسترسی اند که مش. کدام هدف نيستند
  : مثًال بگویيد. باید هدف ها را ازداخل فصل ها استخراج کنيد

  . هدف من این است که بدانم چرا انقالب مشروطه شکست خورد
  . هدف من این است که بدانم فرق توندرا و تایگا چيست

ی چه تغييراتی در تصویرایجاد هدف من این است که بدانم درآینه های مقعر، افزایش فاصله ی کانون
  . می کند

  . . . و 
اشخاصی که قبل . همه ی این اهداف مشخص، جزیی و روشن هستند و به ذهن برنامه می دهند

درتمام لحظات . ازمطالعه با طرح پرسش هایی برای خود، ذهنشان را مشتاق و جستجوگرمی کنند
ث می شود که به راحتی تمرکزحواس داشته مطالعه به دنبال جواب هستند و این هدفمندی ذهن باع

  . باشيد
هنگامی که شما . باید هميشه به خاطر داشته باشيد که هرروز فقط برنامه ی همان روز را دنبال کنيد

  . درجستجوی یک هدف هستيد، به اهداف دیگر نيزدست پيدا می کنيد
روید، از مطالب دیگرکه باید شاید خيلی ازشما تگران باشيد که اگربا یک هدف مشخص و جزیی پيش ب

 کنيد تا ذهن خود را مشتاق -شما چند سؤال طرح می. اما چنين اتفاقی نمی افتد. یاد بگيرید، بازبمانيد
  . اهداف دیگرخود به خود جذب شما می شود. و جستجوگرو متمرکزکنيد

  : آنقدرکه ما می گویيم . هدفداربودن ذهن هنگام مطالعه خيلی مهم است
  . ه نکنيد یا قبل ازآن برای ایجاد تمرکزحواس درمطالعه، هدف خود را تعيين کنيدیا مطالع



  فصل چهارم
  

  روش مطالعه ی متمرکز 
  

  حواس پرتی چيست؟ 
  

ما می خواستيم روش صحيح مطالعه ی متمرکز را برای شما توضيح دهيم، دیدیم که باید ابتدا حواس 
  . پرتی را تعریف کنيم

فکرکرده باشيد و بارها از خود پرسيده باشيد که چرا " حواس پرتی" يلی به شاید شما تا به حال خ
  گاهی به هنگام مطالعه حواس آدم پرت می شود؟ 

ما نمی دانيم که شما برای این سؤال خود چه جوابی پيدا کرده اید اما پاسخ صحيح این پرسش را به 
  : شما می کویيم

  ." به درگيری و فعاليتحواس پرتی چيزی نيست جزتمایل ذاتی ذهن " 
دهيد درشما -بنابراین اگرآنچه که اکنون انجام می. ذهن شما همواره می خواهد درگيرو مشغول باشد

درگيری و مشغوليت ذهنی ایجاد کند، فکرشما دیگر لزومی احساس نمی کند که به جای دیگر برود و 
 نشود، ذهن شما شتابان به جایی می اما اگردرانجام این کار، درگيری ذهنی ایجاد. درآنجا درگيرشود

برای روشن ترشدن موضوع، مثالی . و این همان حواس پرتی است. رود که خود را درآنجا مشغول کند
  : بزنيم

وقتی دوستتان با شما صحبت می کند، اگربتواند با بيان خود درشما مشغوليت ذهنی و توجه و 
اما اگر او نتواند چنين . م حرف هایش گوش می دهيدعالقمندی ایجاد کند، شما با تمرکزفراوان به تما

تأثيری درشما بگذارد چون ذهن شما درگيرنمی شود به سرعت فکردیگری به ذهنتان راه می یابد و 
چيزی که درشما . شما درحالی که به مخاطب خود خيره شده اید، دارید به چيز دیگری فکرمی کنيد

  . درگيری ذهنی ایجاد می کند
ام به فعاليت نيازمند است و این نيازمندی را هنگامی که شما مشغول مطالعه کردن ذهن شما مد

بنابراین اگرآنچه که می خوانيد، درشما درگيری ذهنی ایجاد کند، شما مشتاق و . هستيد، هم دارد
درغيراین صورت چشمتان خطوط را دنبال می کند و ذهنتان درجایی دیگرمشغول . متمرکزپيش می روید

  . به عبارت دیگر، حواستان پرت می شود. می شود
  

  راه چاره 
  

پيش ازهرچيز، باید به خاطرداشته باشيد که این شما هستيد که باید ذهن خود را با موضوع مطالعه 
  . درگيرکنيد

 ی کاربا خود -معموًال سبک نوشتاری کتاب تالش می کند که درشما درگيری ذهنی ایجاد کند اما عمده
  . شماست
ن می خواهيم روش مطالعه ی متمرکز را به شما آموزش دهيم، برای آن که درگيری ذهنی شما ما اکنو

 خواهيم که شما یک -می. می خواهيم ذهن شما با جمله جمله ی کتاب درگيرشود. پایدار بماند
روش های سنتی مطالعه که شما پيش از این داشته اید، شما را از یک . مطالعه کننده ی فعال باشيد

  . لعه ی متمرکزبازمی دارد و باعث می شود که حواس شما مدام پرت شودمطا
  

  روش های مطالعه ی متمرکز 
  
  " تند خواندن" 
  

وقتی .  کيلومتردرساعت درحرکت است٢٠راننده ای را درنظربگيرید که با سرعت بسيارکمی مثًال 
ای نياز ندارد و چون ذهن سرعت این راننده تا این حد کم است، دیگربه توجه و تمرکزفوق العاده 

راننده می تواند از داشبورد چيزی بردارد، شيشه . درگيرنمی شود، مدام درجایی دیگرمشغول می شود
اما وقتی سرعت زیاد شد، خود به خود . را پاک کند، به مناظربيرون نگاه کند و حتی غرق در تخيل شود
کزمی شود و راننده دیگرفرصت ندارد به درگيری ذهنی بيشترمی شود و ذهن بيشتر به رانندگی متمر

اساسًا ذهن چنان درگيراست . چپ و راست نگاه کند و یا مشغوليت های ذهنی دیگری داشته باشد
  . که تمایلی برای درگيرشدن در جای دیگر ندارد
وقتی شما به بهانه ی بهترفهميدن بسيارکند پيش می . درمطالعه هم دقيقًا همين حالت وجود دارد

و کلمه به کلمه می خوانيد، درگيری ذهنی مطلوبی را ایجاد نمی کنيد و ذهن شما که ازاین روید 
  . ساکن بودن کالفه می شود، خود را درجایی دیگرمشغول می کند و حواستان پرت می شود

ما نمی گویيم آنقدرتند بخوانيد که هيچ چيزنفهميد، بلکه می گویيم سرعت مطالعه ی خود را تا آنجا 
می بينيد که . دراین سرعت، ذهن متمرکزاست. ش دهيد که یک درگيری ذهنی مطلوب ایجاد شودافزای

  . اگرکمی غفلت کنيد، سانحه ای رخ می دهد
  



حتی اگربتوانيد سرعت مطالعه ی خود را به دو برابرافزایش دهيد بسيارعالی است چرا که هم دروقت 
  . مرکز بيشتری خوانده ایدخود صرفه جویی نموده اید وهم با درگيری ذهنی و ت

. تا می توانيد سرعت مطالعه ی خود را افزایش دهيد و سریع ترازآنچه که قبًال می خوانده اید بخوانيد
البته خوب می دانيد که این سرعت، نسبی است و درمتون مختلف مانند رمان، ادبيات، شيمی، فيزیک 

ما می گویيم سرعت .  خوانيد-رعت بيشتر میمسلمًا شما متون ساده تررابا س. متفاوت است. . . و 
یکی دیگرازمعایب تند خواندن این است که شما . خود را با توجه به سرعت قبلی خود سریع تربخوانيد

وقتی آرام و لغت به لغت می خوانيد، درک ذهنی کمتری دارید چرا که ذهن با مفاهيم سروکاردارد نه با 
  .  یک عبارت است نه یک واژهیادتان باشد مفهوم، هميشه در. کلمات

اما . وقتی شما کلمه ی شيررا می خوانيد، ذهن نمی داند منظورشيرگاواست یا شيرجنگل یا شيرآب
  . سریعًا خوانده می شود، درک بهتروسریع تری حاصل می شود" شيرآب را بستم" وقتی جمله ی 

  
  " مطالعه ی اوليه" 
  

درمطالعه ی اوليه قصد شما کنجکاوکردن ذهن با . یی استمطالعه ی اوليه همان گرفتن اطالعات ابتدا
  . گرفتن اطالعات ساده و کم حجم و مقدماتی است

 اندارید ویک سری -درمطالعه ی اوليه شما متن را خط به خط نمی خوانيد بلکه نگاهی گذرا به متن می
 ازآن باید به خود پس. مفاهيم اوليه را ازمتن می گيرید که مثًال متن حول وحوش چه موضوعی است

رجوع کنيد و ببينيد که خودتان ازپيش چه اطالعاتی درباره ی موضوع دارید و یا این که ازقبل، ازکسی 
اطالعات اوليه خودتان را به اطالعات اوليه ی کتاب، در این بررسی . چيزی شنيده اید یا مطالعه کرده اید

  . اجمالی بيافزایيد
  
  " سؤال کردن" 
  

 گویيم هنگام -وقتی می. ه پيش ازمطالعه، با یکی دوسؤال، ذهن خود را هدفدارکنيدیادتان باشد ک
مطالعه مدام ازخودتان سؤال کنيد، منظورمان این است که پيش ازمطالعه، در حين مطالعه و پس ازآن، 

  . می توانيد ازخود بپرسيد
" مثًال .  پرسيد-میشما معموًال برای طرح سؤاالت ازخود یک سری سؤاالت حافظه ای کم ارزش 

" هيماليا کجاست؟" ، " جنگ جهانی دوم درچه تاریخی شروع شد؟ " ، " بوعلی سينا کی متولد شد؟
  .  توانيد ازخود بپرسيد-این سؤاالت معمول، کم ارزش ترین سؤاالتی است که شما می. . . و

اکبر سيف به طرح و ترجمه ی دکترعلی " کی پی بالدریج" نوشته ی " روش های مطالعه" درکتاب 
  .  باشد-این سؤاالت هفت نوع می. اشاره شده است" گانيه" سؤاالت هفت گانه ی 

ما درزیربه . طرح این سؤاالت بسيارارزشمند ومفيد است و فوق العاده درایجاد تمرکزحواس مؤثر است
  . اختصار، این سؤاالت هفت گانه را توضيح می دهيم

  
  سؤاالت هفت گانه ی گانيه 

  
این نوع سؤاالت . این سؤاالت کم اثرترین و کم اهميت ترین سؤاالت هستند: ؤاالت حافظه ایس. ١

  : مانند. صرفًا با یادآوری اطالعات سروکاردارد
  کشورهای همسایه ی ایران کدامند؟ 

  بوعلی سينا درچه تاریخی متولد شده است؟ 
  جنگ جهانی اول درچه تاریخی رخ داد؟ 

این سؤاالت تا حدی . ن نوع سؤاالت، قوی ترو بهترازسؤاالت حافظه ای هستندای: سؤاالت ترجمه ای. ٢
  . هستند که قبًال درباره ی آنها صحبت کردیم" زبان گردانی" شبيه به 

: سؤاالت ترجمه ای یعنی بيان یک مفهوم پيچيده یا یک مطلب دشواربه زبان ساده تر، مانند این که 
مول انيشتين به زبان من چه می شود؟ ، افزایش شعاع مولکولی گشتاوربه زبان ساده یعنی چه؟ ، فر

  را نسبت به افزایش عدد اتمی روی نمودارچگونه می توان نشان داد؟ 
این سؤاالت را سؤاالت رابطه ای هم می گویند، که به کشف و درک روابط ميان : سؤاالت تفسيری. ٣

این سؤاالت ازسؤاالت ترجمه ای کمی . اوت باشداین رابطه می تواند تشابه یا تف. دو مفهوم می پردازد
  : بهترند

حافظه از نظرساختارو " ، " تفاوت دندان های گوشتخواران با گياهخواران چيست؟ : " سؤاالتی مانند
  . ازنوع سؤاالت تفسيری هستند. . . و " عملکرد، چه وجه تشابهی با کامپيوتردارد؟

این سؤاالت همان طورکه از نامشان برمی آید . ت هستندجالب ترین نوع سؤاال: سؤاالت کاربردی. ٤
  . می خواهند مطالب علمی را به مسائل روزمره ربط دهند و آن ها را در عمل بسنجند

تشویق، بالفاصله "، " چگونه می توان ازاصطکاک ناشی ازکشش اجسام روی زمين کاست؟ " مثًال 
  . . . و " دارد؟ پس ازیک عمل خوب چه نقشی درشکل گيری شخصيت کودک 

این سؤاالت ازچهارنوع باال بهترند و سؤاالت منطقی واستداللی نيز خوانده می : سؤاالت تحليلی. ٥
دراین نوع ازسؤاالت ما قدم های منطقی یک شخص یا تغييروتحول یک شیء یا وضعيت را . شوند



اس بنام امروز، چگونه با ناکامی آنتونی رابينز روان شن" مثًال . ازنقطه ی شروع تا پایان بررسی می کنيم
  . . . و " هواپيما چگونه به وجود آمد؟ " یا " ها، زندگی خود را دگرگون کرد؟ 

دراین . این سؤاالت که ازسؤاالت تحليلی قوی ترند، به سؤاالت خالق معروفند: سؤاالت ترکيبی. ٦
ی قبلی به طرح اندیشه های نو سؤاالت ، شما با پهلوی هم قراردادن اطالعات و ایده ها و اندیشه ها

 سال آینده ی ٢٠تناسب جمعيت و مسکن را در" مثًال . دست می زنيد و آن را به سؤال می گذارید
چه ماده ای می توان به چای افزود تا نوشيدنی خوش طعم " یا " ایران چگونه پيش بينی می کنيد؟ 

  . . . و " تری شود؟ 
دراین سؤاالت، ما درباره ی مؤلف، . وی ترین سؤاالت استاین سؤاالت ق: سؤاالت ارزش نگاری. ٧

نویسنده، مترجم، و متن کتاب داوری می کنيم و نظرخودمان و روش خودمان را با نظرو روش آن ها 
جان ( مثًال ازخود می پرسيم ازبين رمان های رومن روالن، نویسنده ی فرانسوی . مقایسه می کنيم

کدام اثر، شخصيت خود رومن روالن را . . .) توی، زندگی بتهوون و شيفته، ژان کریستف، زندگی تولس
  نشان می دهد؟ 

باید توجه داشته باشيد که این سؤاالت را خواننده طرح می کند و از خود سؤال می کند و به آن ها 
  . پاسخ می دهد و هرچه سؤال قوی تر مطرح می شود، تمرکز و عالقه ی بيشتری هم ایجاد می شود

نکته تأکيد می کنيم که خودتان باید سؤال طرح کنيد نه این که به چند سؤال مطرح شده درکتاب براین 
  . پاسخ دهيد

البته به سؤاالت . وقتی که خود شما سرال طرح می کنيد، بيشتربه پاسخگویی عالقمند می شوید
 متن، اطالعات قبلی و کتاب هم فکرکنيد و به دنبال پاسخگویی به آن ها هم باشيد اما حتمًا با توجه به

  . نظروایده ی خود سؤاالت دیگری را هم مطرح کنيد
  
  " نوشتن" 
  

چه آنچه که می خوانيد رمان باشد چه . هنگام مطالعه هميشه قلم و کاغذی دردست داشته باشيد
  . شعر، چه مطالعه ی آزاد چه کتاب درسی، اعم ازحفظ کردنی یا فهميدنی

مترچيزی می تواند به اندازه ی قلمی که دردست دارید، ذهن شما را دریک مطالعه ی فعال و پویا، ک
  . درگيرو متمرکزکند

 خوانيد همين -اگررمان می. با آن همه چيزرا یادداشت می کنيد. این قلم ، مهم ترین ابزارشماست
خيلی اگرجایی برایتان . طورکه جلومی روید درحاشيه ی کتاب و یا درکاغذی دیگربا نویسنده درگير شوید

اگربرایتان . اگربرایتان تعجب آوربود عالمت تعجب بگذارید! " چه جالب : " جالب بود، درحاشيه بنویسيد
سؤال برانگيزبود حتی می توانيد در حاشيه، سؤال خود را مطرح کنيد و حتی درجایی نظرتان را اعالم 

 با قلم خود مدام با نویسنده یک مطالعه کننده ی فعال. نظرتان را با نظرنویسنده مقایسه کنيد. کنيد
  . درگيرمی شود و عقاید وعواطف خود را خواه موافق خواه مخالف، به شکلی با نوشتن اعالم می کند

  . خودتان را ملزم کنيد که با نوشتن، نظرخود را بگویيد
این گونه ذهن شما همواره متمرکز می ماند چون ملزم است درهرلحظه عاطفه واندیشه خود را بيان 

اگرکتاب، کتاب درسی شماست، ازنکات مهم کتاب یادداشت برمی دارید که این یادداشت ها . کند
برای آن که به اهميت یادداشت برداری پی ببرید، اینک فواید آن . بهتراست دربرگه ای جدا نوشته شود

  . را برای شما توضيح می دهيم
  

  فواید یادداشت برداری 
  

   ایجاد خأل ذهنی –الف 
تا خالی نشوید نمی .  نباشد، جذب صورت نمی گيرد و هرخأل ، هميشه جذبی نيزبه دنبال داردیا خأل

  . توانيد به درون بکشيد
آنچه را که ازکتاب و نویسنده فرا . اولين و مهم ترین فایده ی یادداشت برداری، ایجاد خأل ذهنی است

  . اده شویدمی گيرید، با نوشتن بيرون بریزید تا برای جذب مطالب بعدی آم
منع قبلی یعنی این که . است" منع قبلی" درروان شناسی مطالعه و یادگيری، یکی ازموانع یادگيری، 

مطالبی که شما قبًال آموخته اید، ازتمرکزشما برمطالب اخيرو فراگيری این مطالب، ممانعت به عمل 
د، معموًال نکات اوليه وابتدایی مثًال وقتی قراراست که شما ده نکته را به ترتيب فرا بگيری. می آورند

. چنان ذهن شما را به خود مشغول می کنند که یادگيری مطالب بعدی و انتهایی دشوارتر می شود
  . شما خودتان این موضوع را تجربه کرده اید

شما دردقایق اوليه ی مطالعه متوجه می شوید که به تدریج تمرکز حواستان کمترمی شود 
علت آن است که همان مطلب اوليه مانع تمرکزبرمطالب بعدی می . ی شویدوبيشتردچارحواس پرتی م

  . شوند
با یادداشت . برای این که منع قبلی ایجاد نشود، بهترین ومؤثرترین راه، همين یادداشت برداری است

برداری است که مطالب قبلی ازذهن شما برروی کاغذ تخليه می شوند و این خأل ذهنی ایجاد شده، 
  . مطلب بعدی را آسان ترمی کندفراگيری 

  



  
   تحریک حافظه ی حرکتی –ب 

بنابراین نه تنها حافظه ی حسی و چشمی . وقتی که می نویسيد، دست وقلم شما حرکت می کند
حال آن که . شما بلکه حافظه ی حرکتی شما نيزفعال می شود و مطالب را بهتربه خاطرمی سپارید

ی خوانيد، فقط حافظه ی حسی شما فعال است که مسلمًا وقتی یادداشت برنمی دارید و صرفًا م
  . بازدهی شما دراین حالت کمتراست

   ازبين رفتن وسواس ذهنی –پ 
وقتی که یک سری مطالب را پشت سرهم و دنبال هم می خوانيد و مجبورید همه ی آنها را به 

و درنتيجه به "  کنم؟ مبادا مطالب قبل را فراموش: " خاطربسپارید، ذهن شما وسواس پيدا می کند
جای آن که به نکات جدید و تازه ای که می خوانيد، توجه داشته باشد، به مرور دانسته های قبلی 

  . مشغول می شود تا خيالش راحت شود که آن نکات فراموش نشده اند
خيال شما راحت است که این مطلب، . نوشتن هرمطالب پس ازفراگيری، ذهن شما را آسوده می کند

ی نوشته شده و فراموش نمی گردد و این گونه شما با همان تمرکزاولين لحظات، به مطالعه ی خود جای
  . ادامه می دهيد

   تأکيد بردرک و فهم مطلب –ت 
توجه داشته باشيد که منظورما ازنوشتن این نيست که به کتاب نگاه کنيد و رونویسی کنيد بلکه می 

  . د، به زبان خودتان روی کاغذ بياوریدگویيم هرچه را که فرا گرفتيد و فهميدی
حتمًا بعد ازآن که جمله ای را فهميدید بنویسيد آن هم نه به صورت جمالت طوالنی و متنی کلی بلکه 

  . به صورت اشاره ای و کوتاه و مختصر
  : مثًال شما می خوانيد

اول آن . شرط برقرارباشد درحال تعادل قرارگيرد باید دو mبرای آن که یک دستگاه و یا جسمی به جرم " 
دوم آن که گشتاورنيروهای وارد برجسم یا . که برآیند نيروهای وارد برآن دستگاه یا جسم صفرباشد

  ." دستگاه هم صفرباشد
یعنی . اگرشما همين طوردرضمن خواندن، جمله ها را برروی کاغذ بياورید، کارمفيدی انجام نداده اید

اما وقتی که مطلب را فرا گرفته باشيد و آن را به . ب نمی کندعمل نوشتن شما کمکی به آموختن مطل
  . طورخالصه و موجزروی کاغذ بياورید، به روش صحيح یادداشت برداری کرده اید

  : مثًال وقتی که مطلب فوق را خوب فهميده باشيد، یادداشت مختصری مانند این ازآن بر می دارید
  . وع گشتاورها صفرشرط تعادل این است که مجموع نيروها و مجم

  . و یا به زبان گویای خودتان
آن وقت نوشته ی شما تأکيدی است . خودتان را ملزم کنيد که پس ازدرک هرمطلب، چيزی بنویسيد

  . برای آن که آن مطلب کامًال فهميده و درک شده است
شما جمله ای را ابتدا . برای آن که برمختصرنویسی تأکيد بيشتری کرده باشيم، چند مثال دیگرمی زنيم

ازکتاب می خوانيد و بعد نوشته ای را که یکی ازدوستان شما پس ازدرک آن مطلب، یادداشت کرده 
بسيارعالی است که شما هم برای تمرین، این جمالت را به زبان خود و به مختصرترین شکل . است

  . ممکن یادداشت کنيد
  ."  ادامه داشت٢٠٣جری آغازشد و تا سال  ه١٨٣ازسال ) ع (  ساله ی امامت امام رضا ٢٠دوران " 

  ): ع (امامت رضا 
   سال ٢٠مدت 

   ١٨٣شروع 
   ٢٠٣پایان 

یعنی استوکيومتری یا نسبت تعداد یون های آن ها . درمورد ترکيب های یونی که فرمول مشابه دارند" 
  ." یکسان است، هرچه حاصل ضرب حالليت، عدد بزرگ تری باشد، ميزان حالليت بيشتراست

  
 ...............  

  
 ...............  

  
 ...............  

  
درصورت تحریک تارعصبی غشاء درمحل تحریک نسبت به یون های سدیم، غشاء نفوذپذیرمی شود " 

  ." که این باعث دپالریزه شدن غشاء درمحل تحریک و ایجاد جریان عصبی می گردد
  

 ...............  
  

 ...............  
  

.......... .....  



  
هرگاه نقاط وسط اضالع یک مثلث را به هم وصل کنيم، مثلثی حاصل خواهد شد که با مثلث اول " 

  ." متشابه است و مشخصات آن را دارا می باشد
  

 ...............  
  

 ...............  
  

 ...............  
  
  . . . و 
  
  

   تداعی نوشته ها –ث 
یادمان هست که این . می کنيد و همه چيز را به خاطرمی آوریددرآخرین مرحله، به نوشته ی خود نگاه 

  . نوشته ها اشاره وار و مختصربود
  . قصد شما این است که با بيانی اجمالی ترو ساده تربين نوشته ها و مطالب کتاب ارتباط برقرارکنيد

ی ذهنی تالش شما برای برقرارسازی ارتباط ميان نوشته های مختصرو مفاهيم کتاب همان درگير
  . همان درگيری ذهنی که برای تمرکزحواس به آن نيازمبرم داریم. است

پس حاال با هم یک بارروش مطالعه ی متمرکز یا به عبارت بهترمراحل روش مطالعه متمرکز را مرور می 
  : کنيم

  تند خواندن 
  مطالعه ی اوليه 

  سؤال کردن 
  نوشتن 

  تداعی نوشته ها 
ری ذهنی ایجاد می کنند و ذهن شما را ازفکرکردن به موضوعی دیگرو که این ها همه به نوعی درگي

  . حواس پرتی بازمی دارند
شاید اکنون تصورکنيد که مطالعه به این شکل خيلی وقت می برد و ازروش مطالعه ی سنتی شما 

طوالنی تراست اما توجه کنيد که شما دراین محاسبه، زمان هدررفته و مطالعه ی غيرمفيد و 
  . رکزخودرا به حساب نياورده ایدغيرمتم

شما درروش سنتی مطالعه، وقت فراوانی را با حواس پرتی های متنوع و متعدد ازدست می دهيد اما 
جلوگيری می کنيد و هم لحظه به لحظه با عالقه و " وقت " درروش جدید مطالعه، هم ازتلف شدن 

  . گيریدتمرکزحواس بيشتری مطالعه می کنيد و درنتيجه بهتریاد می 
  



  فصل پنجم
  

  : عوامل مهم دیگر در
  مطالعه ی متمرکز 

  
  

  یادداشت عوامل حواس پرتی : یک نکته ی مهم 
یادتان هست که گفتيم عوامل حواس پرتی هيچ گاه به صفرنمی رسند حتی اگرشما بهترین شيوه ی 

  . مطالعه را درپيش گرفته باشيد
فته اید و آن را به کارمی بندید، مالحظه می کنيد که اکنون که شما روش مطالعه ی متمرکز را فرا گر

اگرچه حواس پرتی شما تا حد فوق العاده زیادی کم شده است، اما برخی ازاوقات، اقکاردیگری 
  . غيرازموضوع مطالعه به سراغ ذهن شما می آیند و حواستان را پرت می کنند

قيمانده، نوشتن آن ها برروی یک برگ کوچک بهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با این حواس پرتی با
دقيقًا به همان علت، باید حواس . چرا؟ حتمًا بحث خأل ذهنی و نوشتن را به خاطردارید. کاغذ است

  . پرتی خود را یادداشت کنيد
  : مثالی بزنيم

. دشما دراوج مطالعه هستيد، ناگهان به خاطرمی آورید که امشب حتمًا باید به دوست خود تلفن بزني
ازاین لحظه به بعد شما هرچقدرهم که سعی کنيد فکرخود را به مطالعه متمرکز کنيد، اندیشه ی تلفن 

. ، ذهن شما را آشفته می کند و شما را آزارمی دهد" مبادا فراموش کنم" کردن به دوستتان و این که 
  . درنتيجه شما ازهمان لحظه تمرکزحواس خود را ازدست داده اید

 آن که این اندیشه به ذهن شما راه یافت، آن را برکاغذی می نوشتيد، دیگرخيالتان اما اگربه محض
  . راحت می شد و می توانستيد به مطالعه ی متمرکزخود ادامه دهيد

 کنيد ، باید جایی -یادتان باشد که حواس پرتی را نيز مانند نکات مهم کتاب که فرا می گيرید و ثبت می
توانایی . . . ، و "  رود-می دانم که یادم نمی" ، " باشد برای بعد" بگویيداگرننویسيد و . تخليه کنيد

  . ذهنی خود را کم کرده اید
این . هرچه درحين مطالعه به خاطرتان می آید و عامل مزاحم تلقی می شود، گوشه ای یادداشت کنيد

، همه را یادداشت  . . . که باید نان بخرید، جزوه ی دوستتان را بدهيد، دروس دیگری را مطالعه کنيد و
  . کنيد و بارذهنی مربوط به آن را تخليه کنيد و با خيال راحت به مطالعه ادامه دهيد

  
   سکوت –ویژگی های مکانی 

  
یکی ازباورهای بسيارنادرست برخی ازشما این است که برای تمرکز حواس داشتن باید درمحيط، 

  . سکوت مطلق برقرار باشد
چه محيطی ساکت ترباشد، برای تمرکزحواس بهتراست و ما محيطی را برای واقعيت این است که هر

مطالعه انتخاب می کنيم که سروصدای کمتری داشته باشد اما به هيچ عنوان درجستجوی محيطی 
  . نيستيم که سکوت مطلق برآن حکمفرما باشد

رای مطالعه بهترین مکان ب. سروصدای محيط های مختلف با هم متفاوت است. سکوت، نسبی است
  . جایی است که سروصدا درآن ازبقيه جاهای موجود کمترباشد

مثًال شما اکنون می خواهيد مطالعه کنيد و تنها مکانی که دراختياردارید، اتاقی است که درآن تلویزیون 
مسلمًا این محيط ایده آل نيست اما شما دردورترین نقطه ی اتاق ازتلویزیون وپشت به آن . روشن است

دراین حالت شما ازبهترین شرایط ممکن برای مطالعه استفاده کرده . شينيد و مطالعه می کنيدمی ن
  . اید

  . اساسًا مطالعه درجای کامًال ساکت غلط است: یک نکته ی دیگررا هم بگویيم
شما این گونه به محيط بسيارساکت عادت می کنيد و شرطی می شوید که فقط درچنين مکان هایی 

آن وقت درمحيط های دیگربا کوچک ترین سروصدایی تمرکز حواس شما به هم می ریزد . مطالعه کنسد
به همين خاطر است که ما چندان مطالعه درکتابخانه را . و ایجاد تمرکز دوباره برایتان بسيارمشکل است

کتابخانه محيطی است کامًال ساکت که ما معموًال چنين شرایط آرمانی را درمنزل . توصيه نمی کنيم
  . نداریم و هميشه هم نمی توانيم برای مطالعه به کتابخانه مراجعه کنيم

درمحيط منزل، درمحيط مدرسه و دانشگاه، درمحيط کار، هرجا که هستيد نسبتًا ساکت ترین جا را 
  . انتخاب کنيد

  
   نظم –ویژگی های مکانی 

  
کودکان ده ساله ای که ازبهره .  انداخيرًا ژاپنی ها تحقيقات جالبی را روی یک گروه هزارنفری انجام داده
  . ی هوشی، استعداد و توانایی ذهنی نسبتًا یکسانی برخورداربوده اند

محيط مطالعه ی نفراول بسياردرهم ریخته و . هریک ازاین کودکان درمحيط متفاوتی ازدیگران قرارگرفتند
به نفردوم کمی منظم ترو اتاق نفرسوم نسبت . اتاق نفردوم آشفتگی نسبتًا کمتری داشت. شلوغ بود



با وسایل کمتری بود و به همين ترتيب تا نفرهزارم که اتاقی بسيار منظم، مرتب و با حداقل وسایل 
  . داشت

کتاب یکسانی را به همه دادند و به هریک فرصتی مناسب برای مطالعه دراتاق های مخصوص داده 
  . شد

ميزان مطالعه، بازدهی، ميزان به : ب بودبعد ازپایان زمان تحقيق، بررسی نتيجه ها بسيارجال
خاطرسپاری و تمرکزبا ميزان نظم و ترتيب اتاق ها نسبت مستقيم داشت یعنی هر چه فردی دراتاق با 
اسباب و وسایل کمتر، مرتب ترو منظم ترقرارگرفته بود، بازدهی کمی و کيفی بيشتری را درمطالعه ی 

  . خود نشان می داد
ی مؤثرترو مفيدتر، هرچه می توانيد درمحيطی با وسایل و اسباب کمترو منظم ترو بنابراین برای مطالعه 

  . مرتب ترقرارگيرید
  : خود می گوید" بازتاب های نور" درکتاب " شاکتی گواین" 
  " هروضعيت درونی، انعکاس بيرونی و محيطی دارد و هروضعيت محيطی بازتاب درونی" 

فکری و درونی شما کمک می کند و همچنين آشفتگی یعنی وضعيت منظم پيرامون شما به نظم 
  . ذهنی شما را سبب می شود

قبل ازمطالعه، دو سه دقيقه هم که شده، به مرتب کردن اتاق یا ميزمطالعه ی خود بپردازید و این 
  . مسأله را جدی بگيرید

  
   مطالعه درپارک –ویژگی ها ی مکانی 

  
لعه به نظرمی رسد و خيلی ازشما از آن به عنوان مکان اگرچه پارک، فضایی طبيعی و مناسب برای مطا

پارک دارای . مطالعه استفاده می کنيد، باید بگویيم که پارک برای مطالعه محيطی کامًال نامناسب است
همه . . . رفت وآمد افراد، بازی و سرو صدای بچه ها، مناظرزیبا و . عوامل حواس پرتی فراوان است

ضمن آن که ما درکودکی .  سراغ ما می آیند و حواس ما را پرت می کنندوهمه به هنگام مطالعه به
شرطی شده ایم که پارک جای بازی یا جای استراحت است و همين زمينه ی ذهنی قبلی مانع از 

شاید این که شما درپارک به هنگام مطالعه زود خوابتان می . تمرکزحواس کافی برمطالعه می شود
  .  ها می شوید، علت همين زمينه ی ذهنی باشد-بچهگيرد یا متوجه وغرق بازی 

نکته ی دیگراین که طبيعت، هميشه تفکربرانگيزاست و شما درپارک با مظاهرطبيعی زیادی روبه رو می 
شوید که ذهن شما به سرعت درگيرآن ها شده، برآن ها متمرکزمی شود و درنتيجه حواس شما 

  . ازموضوع مطالعه پرت می شود
  

  العه موسيقی و مط
  

تحقيقات نشان داده است که موسيقی مالیم و آرام بخش و بدون کالم توانایی یادگيری را افزایش می 
  . دهد

و خيلی ازشما به خاطربرداشت نادرستی که ازاین نتيجه کرده اید، به هنگام مطالعه به موسيقی 
  . گوش می دهيد

ه یعنی یک عامل حواس پرتی بسيارکارآ و باید تأکيد کنيم که گوش کردن به موسيقی همزمان با مطالع
  . مؤثررا دراختيارذهن گذاشتن

اما قبل ازآن الزم است متذکرشویم موسيقی زمانی چنين تأثيری دارد که شما با تمرکز حواس به آن 
گوش فرا دهيد وهنگام مطالعه شما باید برمطالب کتاب متمرکزباشيد و ذهن نمی تواند دریک آن بردو 

داشته باشد درتنيجه وقتی شما هنگام مطالعه برای خود موسيقی پخش می کنيد، یا موضوع تمرکز 
یا ) که دراین صورت کًال حواستان ازمطالعه پرت شده است ( توجه شما معطوف به موسيقی است 

که دراین صورت متوجه موسيقی نيستيد ودرنتيجه ( توجه شما معطوف به مطالب درسی است 
برشما نخواهد گذاشت و مهم ترازهمه این که یک عامل حواس پرتی قوی موسيقی، آن تأثيرات را

  .) خواهد شد
موسيقی آرام و بدون کالم قبل ازمطالعه به آرامش ذهنی شما کمک می کند و توان یادگيری شما را 

افزایش می دهد چرا که آرامش موجب ایجاد خأل ذهنی می شود که پيش از این درباره ی تأثيرآن 
  . صحبت کردیمدرآموختن 

  : بعد ازمطالعه هم گوش دادن به موسيقی آرام و بدون کالم، خوب و مؤثراست اما به هيچ عنوان
  . همزمان با مطالعه، موسيقی گوش نکنيد. ١
  . ازگوش دادن به موسيقی های تند حتی االمکان بپرهيزید. ٢

  
  مطالعه به محض نشستن 

  
يد فورًا مطالعه را شروع کنيد و به هيچ عنوان به کارهای پس ازآن که درمکان مطالعه ی خود قرارگرفت

  . دیگرنپردازید
  



بعضی ها وقتی پشت ميزمطالعه می نشينند یا کتاب را بازمی کنند، شروع می کنند به ورق زدن 
  . کتاب، فراهم کردن کاغذ و کارهای جانبی دیگر

ما خود را با کارهای جانبی یا اگرنشستن برای مطالعه طوالنی شود و مطالعه ای صورت نگيرد و ش
  . افکاردرونی مشغول کنيد، برای پرورش تمرکزحواس درشما بسياربد است

عادت کنيد همه ی آنچه را که برای مطالعه نيازدارید ابتدا فراهم کنيد و هرکارمتفرقه ای را که دارید قبل 
  . يدازمطالعه انجام دهيد و پس ازاین که نشستيد، فورًا مطالعه را آغازکن

  . این گونه شما ذهن خود را شرطی کرده اید که تا نشستيد و کتاب را دردست گرفتيد، فورًا فرا بگيرید
  

  نقش زمان 
  

پيش ازاین توضيح دادیم که آرامش، خواب و استراحت کافی به خصوص درشب، چقدر درپرورش توانایی 
  . های ذهنی و تمرکزحواس و حافظه ی شما مؤثراست

، " من به مطالعه ی شبانه عادت دارم :" با این توجيهات که .  نيمه شب مطالعه نکنيددرهيچ شرایطی،
چرا که . خود را متقاعد نکنيد که شب مطالعه کنيد. . . و " سکوت منزل شب هنگام بيشتراست" 

شارژعصبی ومغناطيسی بدن، شب هنگام انجام می گيرد و شما با بی خوابی درشب، خودرا ازاین 
  : بنابراین. مغزمحروم می کنيدشارژعصبی 

. هرچقدرهم که به مطالعه ی نيمه شب عادت دارید، ازاین پس دیگرنيمه های شب مطالعه نکنيد
  . خودتان را عادت دهيد که روزیا اول شب مطالعه کنيد

ضمن آن که توجه داشته باشيد درهنگام خواب یا استراحت عميق شب آن که را که در طول روزخوانده 
  . ردازش ذهنی می شود و درمغز، عمل جایگزینی صورت می گيرداید، پ

شما به هيچ وجه درهنگام خواب، وقت تلف نمی کنيد بلکه ذهن شما ناخودآگاه به تثبيت آموخته های 
  . روزمی پردازد

مغزشما برای فعاليت . همين طورمطالعه بالفاصله بعد ازغذا خوردن، خود باعث عدم تمرکزمی شود
ش ازهمه به اکسيژن نيازدارد و این اکسيژن را ازخون می گيرد و جریان خون شما پس های ذهنی بي

به همين علت . ازغذا خوردن تا حدود یک ساعت و نيم بيشترمتوجه اندام های گوارشی است تا مغز
است که شما پس ازغذا خوردن بيشترتمایل دارید که استراحت کنيد تا این که فعاليت های فکری 

  . دستکم تا یک ساعت بعد ازصرف غذا از مطالعه کردن اجتناب کنيد. دانجام دهي
ضمن آن که شما . مسئله ی مهم دیگردرزمان مطالعه، مطالعه ی مرتب درزمان های خاص است

ازفرصت های خود برای مطالعه بيشترین استفاده را می کنيد، خودتان را به مطالعه درساعت های 
  . خاص هم شرطی کنيد

زمان خاصی .  ها به محض بيدارشدن، بعدازظهرها درساعتی مشخص ویا ساعات اوليه شبمثًال صبح
  . را برای مطالعه درنظر بگيرید

ذهن شما می تواند پس ازمطالعه ی مدام دریک ساعت خاص ازشبانه روزبعد ازمدتی خود به خود درآن 
  . ساعت ویژه، جذب و فراگيری پيدا کند

  : پس توصيه ی زمانی ما به شما 
  .  صبح مطلقًا مطالعه نکنيد وحتمًا در این ساعات بخوابيد٥ شب تا ١١:٣٠درفاصله ی زمانی ساعت . ١
  . تا دستکم یک ساعت پس ازصرف غذا مطالعه نکنيد. ٢
  . خود را به مطالعه درزمان ها ی خاص و مناسب شرطی کنيد. ٣

  
   نقش حالت ها درتمرکزحواس

  
می باید حالت های خاص داشته باشيد که با رفتارتان هماهنگ برای هررفتاری ازلحاظ ذهنی و جس

  . روان شناسی حالت ها و رفتارها این موضوع را به تفصيل شرح می دهد. باشد
اگرمی خواهيد شاد باشيد، ابتدا باید . اگرمی خواهيد بجنگيدف ابتدا باید حالت جنگيدن را به خود بگيرید

رمی خواهيد انسانی مصمم و با اعتماد به نفس باشيد، باید حالت اگ. حالت شاد بودن را به خود بگيرید
  . های اعتماد به نفس را درخود ایجاد کنيد

یعنی همان طورکه وقتی شما شاد باشيد ناخودآگاه . حالت ها ورفتارها ازهمدیگربه وجود می آیند
اد کنيد یعنی به حالت های شاد بودن درشما پدیدارمی شود، اگرهم حالت های شادی را درخود ایج

  . خودتان بگویيد، ناخودآگاه احساس شادمانی به شما دست خواهد داد
با حالت خميده و خواب آلوده . برای مطالعه نيز شما بایر حالت جذب و یادگيری داشته باشيد

دروضعيت هایی که برای مطالعه کردن مناسب نيست . انتظارتمرکزو دقت فراوان ازخود نداشته باشيد
  . واس پيدا کردن دشوارو انتظارآن کامًال غيرمعقول استتمرکزح

هنگام هيجان های عصبی، ترس، خشم، اضطراب و کينه و ناراحتی نمی توان انتظار داشت که 
چون دراین حالت ها ذهن ما پيشاپيش متوجه و متمرکز برآن مسئله است . تمرکزباالیی داشته باشيم

  . ستکه این هيجان ها را درما ایجاد کرده ا
همين طوردرحالت شوروشوق و اشتياق فراوان هم نمی توانيد تمرکزحواس داشته باشيد و علت همان 

بچه هایی که زنگ تفریح درحياط مدرسه به بازی های مهيج می پردازند و با همان شورو هيجان . است



ی فراگيری به کالس درس می آیند، گاهی تا نيم ساعت بعد ازحضوردرکالس به حالت مناسب خود برا
  . دست نمی یابند و دراین مدت توجه و تمرکزشان هنوزبه هيجان حياط مدرسه معطوف است

این حالت ها همه با حالت . درحالت خستگی و بی خوابی هم نمی توانيد تمرکزحواس داشته باشيد
 کنيد، بنابراین شما باید ابتدا مسایل خود را تا حدی حل. تمرکزحواس برای مطالعه، منافات دارند

  . استراحت کنيد، آرام شوید و پس ازایجاد حالت یادگيری، مطالعه را شروع کنيد
مسلم است که با حالت های منفی مانند خستگی، گرسنگی، بی . انتظار بيجا ازخود نداشته باشيد

  . خوابی و هيجان فراوان نمی توانيد تمرکزی عالی داشته باشيد و این عدم تمرکز کامًال طبيعی است
بعضی ها پس ازیک ورزش سنگين، باهمان خستگی وبدن عرق کرده، شروع می کنند به کتاب خواندن 

ومطالعه و انتظاردارند که با این هيجان تمرکزحواس هم داشته باشند و چون چنين چيزی امکان 
  . . . حواسم پرت است و . حافظه ام ضعيف است: پذیرنيست، می گویند

 وضعيت جسمی و روحی خود را متعادل کنيد و سپس شروع به مطالعه بازهم تأکيد می کنيم ابتدا
  . کنيد

  
   اولویت باالتر، مانع تمرکز

  
گفتيم عوامل حواس پرتی خود را که درهنگام مطالعه به ذهنتان خطورمی کنند درجایی یادداشت کنيد 

" ضروری و بسياراما گاهی اوقات یک موضوع مهم، . که بالفاصله پس ازمطالعه به آن ها بپردازید
. به ذهنتان خطورمی کند که حتی با نوشتن آن وسواس ذهنی کاهش پيدا نمی کند" دراولویت 

درچنين مواردی، ما توصيه . درچنين مواردی، ما توصيه می کنيم به جای آن که کاهش پيدا نمی کند
 همان کاربا اولویت باال می کنيم به جای آن که تقال کنيد که با همان وضعيت بد درس بخوانيد، به انجام

چون مطالعه با آن وضعيت بد، هم اضطراب شما را به دنبال دارد و هم بازده فکری شما را . بپردازید
  . کاهش می دهد

  
  اضطراب 

  
. یکی ازعمده ترین مسائلی که باعث اضطراب می شود، انباشته کردن دروس درشب امتحان است

لعه نمی کنيد و همه را برای شب امتحان انبارمی کنيد، مسلمًا وقتی شما درطول سال تحصيلی مطا
با یک ضرب االجل و فشارعصبی و اضطرابی مواجه می شوید که بيش ازهرعامل دیگری، ميزان 

  . تمرکزفکری ویادگيری شما را کاهش می دهد
ی متخصصان مطالعه ویادگيری به شدت اعتقاد دارند که مهم ترین عامل تخریب حافظه و عدم دستياب

برنامه ریزی درسی، مطالعه درطول سال تحصيلی و استفاده ی . به یک تمرکزعالی، اضطراب است
  . بهتراززمان والبته آسودگی شب امتحان ازتمام اضطراب های کاذب جلوگيری می کند

  
  تصویر ذهنی مثبت 

  
 یعنی با .اضطراب، بسياری ازاوقات هم ازتصورنگران کننده ی شخص درباره ی خودش نشأت می گيرد

این که شما درس خود را می خوانيد و اهل مطالعه هستيد، مدام تصور نگران کننده ای ازخودتان 
درذهن دارید که بازده فعاليت ذهنی شما را کاهش می دهد و به حافظه و تمرکز شما لطمه وارد می 

  . کند
ت تلقين تجسمی است که بی بهترین و آسان ترین شيوه برای مقابله با این اضطراب کاذب انجام تمرینا

صبح ها پس ازبيدارشدن، ظهرها پس ازیک آرامش چند دقيقه ای و قبل . جهت ساده گرفته می شود
چند نفس عميق . ازصرف ناهارو به ویژه شب ها قبل ازخواب به آسودگی دراز بکشيد، بدن را شل کنيد

  : ار کنيدبکشيد و با صدای بلند یا درذهن خود چندین باراین جمالت را تکر
  ." من با تمرینات عالی ام ، تمرکزم روزبه روزبيشترمی شود" 
  ." من سرشارازقدرت تمرکزفوق العاده ای برخوردارم" 
  ." من سرشارازآرامشم و دراین آرامش، تمرکزجاری است" 
  ." حافظه ام بسيارعالی است وروزبه روزبهترمی شود" 
  ."  نمرات عالی ام را می بينمدرکليه ی امتحاناتم موفق هستم وهم اکنون" 

خود را . درلحظاتی که این جمالت را می گویيد و چند بارتکرارمی کنيد، خود را درذهن خود ببينيد
همه ی . برگه ی امتحان دردست شماست. درجلسه ی امتحان ببينيد که درنهایت آرامش نشسته اید

  . شادی فراوان جواب می دهيدجواب ها را می دانيد و به همه ی سؤاالت با آرامش کامل و 
  . این تصویررا شب ها خصوصًا قبل ازخواب، به وضوح درذهن خود ببينيد و ازآن به شوق آیيد

بعد ازمدتی که تلقين و بيان عبارت های تأکيدی باال را صبح و ظهروشب انجام دادید و به خصوص 
وحيه تان عالی می شود و هم تصویرذهنی مثبت خود را هرشب مجسم کردید، هم اعتماد به نفس و ر

  . ميزان تمرکز، حافظه و یادگيری تان بهبود می یابد
  
  



   یک هشدارمهم
  

تمام تمرین های گفته شده تا االن فقط درصورتی پاسخ مثبت می دهند وازآن ها نتيجه ی مطلوب 
نفی حرف وقتی شما درباره ی خودتان با عبارات م. حاصل می شود که به هيچ عنوان منفی حرف نزنيد

. اصًال هيچ چيزنمی فهمم. هرگزنگویيد حافظه ام خراب است. می زنيد، همه چيزرا خراب می کنيد
  . . . تمرکزم افتضاح است و 

بازهم تأکيد می کنيم که با عبارات منفی به خود تلقين منفی نکردن اهميت بسياربيشتری از تلقين 
 خود القا کنيد و ازطرف دیگر درطول روزاین حرف های مثبت دارد، یعنی اگرازیک طرف تلقينات مثبت را به

  . منفی را درباره ی خودتان بزنيد، عمًال تلقينات مثبت خود را بی نتيجه و بی اثرساخته اید
پس به هيچ عنوان حرف منفی نزنيد و تمرینات تلقين مثبت را هم انجام دهيد تا ازتمرکز عالی 

  .برخوردارگردید



  فصل ششم
  

   در کالستمرکز حواس 
  
  

یکی ازشایع ترین مشکل ها ، عدم تمرکزحواس در کالس های درس، جلسات سخنرانی، سمينارها و 
  . کنفرانس هاست

بيشترافراد با آن که با اشتياق فراوان وتمرکزخوب سرجلسه حاضرمی شوند و به سخنران یا مدرس 
 می آیند، می بينند که گوش می سپارند، پس ازچند دقيقه حواسشان پرت می شود ووقتی به خود

  . دقایقی چند گذشته ودراین مدت کامًال درجای دیگری بوده اند
شاید دریک جلسه ی دوساعته، شما چهل دقيقه با تمرکزعالی به جذب مشغول باشيد و هشتاد 

اگرشما بتوانيد در همان کالس . دقيقه ی دیگررا به طورپراکنده مشغول افکارذهنی خودتان باشيد
لب را بگيرید، خود باعث می شود که حجم عمده ای ازفعاليت مطالعه شما درمنزل کاسته تمامی مطا

شاید تا به حال با افرادی درخورد کرده باشيد که فقط درکالس حضور می یابند و بسيارکم درمنزل . شود
با این که نمی دانم چرا : معموًال شما رد این حالت به خود و اطرافيان خود می گویيد. مطالعه می کنند

من ساعت ها درمنزل درس می خوانم یک دهم آن را هم نمی خواند، هميشه نمره های من ازاو 
  . کمتراست

شما باید توجه داشته باشيد که مدت زمان مطالعه ی شما مطلقًا مهم نيست بلکه زمان مطالعه ی 
 دارید ومشغول بسياری ازاوقات شما ساعت ها کتاب به دست. مفيد و متمرکزشماست که مهم است

  . مطالعه اید اما زمان مطالعه ی متمرکزو مفيد شما ازیک ساعت بيشترتجاوز نمی کند
شاید خودتان تجربه کرده . عالوه براین، درصد مهم و عمده ای ازیادگيری درکالس درس صورت می گيرد

  . است اید، چقدردشوار-باشيد که آموختن درسی که زمان تدریس آن، شما درکالس حاضرنبوده
اما حضوردرکالس ازنظرفيزیکی چندان مهم نيست بلکه شما باید حضورمؤثرو متمرکزی درکالس داشته 

  . باشيد
ما هم اکنون می خواهيم تکنيک هایی را ارائه دهيم که شما با عمل کردن به آن ها و فقط با عمل 

  . کردن به آن ها بتوانيد دانش آموزو دانشجویی فعال ودرگيرباشيد
  های حضورفعال درکالس تکنيک 

  
  همراهی با مدرس . ١
  

بسيارمهم است که خودتان را با سرعت، نحوه وشيوه ی تدریس معلم یا استاد خود هماهنگ سازید و 
هم شتاب بيش ازمدرس داشتن ذهن را آشفته و مغشوش می کند و هم سرعت کند . با اوحرکت کنيد

  . شما و عقب ماندن ازاو
  . و روش و بيان مدرس، شما را او جذب مطالب بعدی محروم می کندهماهنگ نبودن با سرعت 

  . آنچه که درهمراهی با مدرس مهم است، دروهله ی اول، خوب شنيدن است
 شوید ازاین که -اغلب شما با آنکه صدای معلم را به وضوح نمی شنوید یا گفتارسخنران را متوجه نمی

  .  تربيان کند، واهمه داریدازاو بخواهيد درباره آن مطلب را رساترو واضح
گاهی صدای سخنران به انتهای کالس نمی رود، گاهی تند و گذرا صحبت می کند گاهی صحبتش 

  . نامفهوم است و برخی اوقات نيزبه مطلبی درگذشته استناد می کند که شما ازآن هيچ اطالعی ندارید
د که مطلبی را فرابگيرید ومعلم هم یادتان باشد شما برای این به کالس یا جلسه ی سخنرانی آمده ای

بنابراین اگرکوچکترین ابهام یا عدم وضوحی را درمطلب یا صدای معلم . دقيقًا همين را می خواهد
  . احساس کردید، باید شهامت ازاوبخواهيد که مطلب را دوباره بگوید

 به ویژه دانش .سؤال کردن ازمعلم گناه نيست و نباید احساس گناهی را هم به دنبال داشته باشد
بسياری ازوقت ها پيش می آید که مثًال معلم . آموزان دوره ی ابتدایی خيلی ازسؤال کردن بيم دارند

تکليفی را به بچه ها می گوید که برای فردا انجام دهند و دانش آموزدرست متوجه این تکليف نمی 
ا که فردا به خاطرانجام شود، با وجود این چون می ترسد که سؤال کند، چيزی نمی گوید و چه بس

  . ندادن آن تکليف مؤاخذه و تنبيه شود
دوباره تأکيد می کنيم که اگرنکته ای را متوجه نشدید یا نشنيدید، حتمًا بپرسيد چه بسا که آن نکته ی 

  . کليدی بوده، تمام درس آن روزوابسته به همان نکته باشد
  
  شنونده ای فعال باشيد . ٢
  

شنونده ای فعال باشيد، اما مفهوم این عبارت : ت تأکيدی برخورد کرده ایدشما بارها به این عبار
  چيست؟ یعنی باید چگونه باشيم؟ شنونده ی فعال چه خصوصيات و ویژگی هایی دارد؟ 

  . بهترین و مؤثرترین راه برای این که شما یک شنونده ی فعال باشيد این است که یادداشت بردارید
 را سرکالس احساس می کنيد چه نمی کنيد، حتمًا ازصحبت مدرس یا چه نيازبه یادداشت برداری
  . سخنران، یادداشت بردارید



اما منظورما ازیادداشت برداری دراینجا با آنچه که درروش مطالعه ی متمرکزگفتيم فرق می کند که 
  . اکنون به شرح آن می پردازیم

  
  یادداشت برداری داخل کالس 

  
یادتان هست که گفتيم یک مطالعه ی .  و درکالس حاضرمی شویدقلم وکاغذ به دست می گيرید

اجمالی و یک بررسی ابتدایی ازدرس، شب قبل ازکالس انجام دهيد؟ این کاررا برای کسب اطالعات 
  . اوليه و هشياری ذهنی درکالس انجام داده اید

 درس ما اگرشما بدون هيچ مطالعه ای سرکالس شيمی حاضرشوید، وقتی معلم می گوید امروز
هيبریداسيون است و شما هم نه ازقبل درباره ی هيبریداسيون چيزی می دانيد نه نگاهی اجمالی به 

و . خود را کامًال گيج می بينيد. کتاب انداخته اید، تا چند لحظه خود را درکالس بيگانه احساس می کنيد
سرعت تمرکزحواستان را این حالت، خود باعث می شود که نسبت به این درس بی عالقه شوید و به 

  . ازدست بدهيد و ذهنتان را به سيردرجاهای دیگر مشغول سازید
درست برعکس، اگرشما با مطالعه ی اوليه سرکالس حاضرشوید، احساس خيلی خوبی درکالس 

خواهيد داشت، ذهنتان مشتاق است، می خواهيد هرچه سریع ترازرازهيبریداسيون سردربياورید و 
  . ی عالی پيدا می کنيددرنتيجه تمرکزحواس

حاال که شما با این آمادگی ذهنی و . اهميت مطالعه ی اوليه را پيش ازاین هم توضيح داده بودیم
کنجکاوی و عالقمندی دارید به صحبت های معلم گوش می کنيد، هرنکته ای را که فرا می گيرید 

  . بادداشت کنيد
به شما .  دهد-اصًال اجازه ی یادداشت برداری نمیهم اکنون شما می گویيد فالن معلم یا استاد به ما 

های " جمله" چرا که شما معموًال به شيوه ی سنتی خود، . می گویيم که اوکامًال کاردرستی می کند
معلم را یادداشت می کنيد و نوشتن یک جمله ازصحبت های معلم عمًال شما را ازگوش دادن و درک 

  . جمله ی بعدی بازمی دارد
ازواژه های .  عنوان نباید جمله ای یادداشت کنيد بلکه باید به صورت اشاره ای ومختصرشما به هيچ

  . کليدی استفاده کنيد که چون جرقه ای تمام موضوع را به یاد شما می آورد
این گونه می توانيد همزمان با تدریس استاد، یادداشت کنيد وپشت سرهم یادداشت بردارید درحالی 

.  می شود نه ازدرک مطلب بعدی بازمی مانيد و نه مدرس را ناراضی می کنيدکه نه وقت شما گرفته
  : به جای همه ی این ها چند کارمهم انجام دهيد

اول این که بارذهنی خود را درکالس لحظه به لحظه تخليه می کنيد و نکته ای را که فرا می گيرید 
یعنی شکل حضورشما . نگاه می داریدیادداشت می کنيد و ذهن خود را همچنان بازو گسترده و خالی 

  . درپایان کالس با شروع کالس چندان تفاوتی نمی کند
دوم این که چون خودتان را ملزم می دانيد هرچه را که فرا می گيرید به سرعت برروی کاغذ بياورید، 
مًال ذهن شما در یک حالت آماده باش قرارمی گيرد و شما ازتمرکزحواسی عالی برخودارمی شوید و کا

  . ازخود مراقبت می کنيد که چيزی را جا نيندازید
فقط کافی است که یک باراین عمل یادداشت برداری را به شيوه ی درستی که گفتيم تجربه کنيد تا 

  . ببينيد که چقدربرایتان لذت بخش است
کمی این شيوه ی یادداشت برداری به صورت . حتی کم کم به شکل یک بازی مهيج برایتان درمی آید

حرفه ای تروماهرانه تر درخبرنگاران دیده می شود که درمصاحبه های خود ازگفته های سخنران 
یادداشت برداری می کنند وسپس خود ازگفته های سخنران یادداشت برداری می کنند وسپس ازروی 

  . آن، متن را تصحيح می کنند
 شما سرکالس خواب آلوده نشوید و اما سومين فایده ی یادداشت برداری این است که باعث می شود

وچرت نزنيد به ویژه دراوقاتی که معلم یا سخنران بسيارآرام ومالیم و حتی کمی خسته کننده درس 
  .  کند-می دهد و شيوه ی تدریس او برای شما درگيری ذهنی الزم را ایجاد نمی
  . شما با یادداشت برداری، حضورخودتان را درکالس مهيج ترو مؤثرترمی کنيد

شما وقتی . بسياربعيد است که کسی به این شيوه درکالس یادداشت برداری کند و خوابش بگيرد
نه معلم درشما درگيری ذهنی ایجاد می . سرکالس خوابتان می گيرد که ذهنتان ساکت و ساکن شود

 به ویژه وقتی سخنران ازنوع سخنرانان آرام و ساکن است،. کند به خود به این کارمشغول می شوید
من این مطلب را بلدم و نيازی به یادداشت کردن : نگویيد. شما باید یادداشت برداری را جدی تربگيرید

من همه ی این مطالب را هم اکنون به حافظه ام می سپارم و نيازی نيست که یادداشت : نگویيد. ندارم
  . . . کنم و 

س، همين زنده و هشياربودنتان شما می دانيد که یکی از مهم ترین اهداف یادداشت برداری درکال
  . سرکالس است



  
  

  یک مانع بزرگ 
  

مطالعه ی اجمالی قبل ازکالس وکسب اطالعات پيش ازحضوردرکالس می تواند یک اشکال بسياربزرگ 
  . به مبارزه طلبيدن استاد: به عبارت بهتر. رقابت با استاد است: توليد کند و آن

 دانسته های خود می کنيد و منتظرید تا در اولين فرصت آن به این شکل شما ذهن خود را مدام متوجه
  . ها را بيان کنيد و یا این که عمدًا سؤالی می کنيد که فقط نشان دهيد مطلب را پيشاپيش می دانيد
یادتان باشد که هدف ازکسب اطالعات اوليه فقط ایجاد یک نوع کنجکاوی و عالقمندی و تمرکزحواس 

  .  گرفتن بيشتر نه برای صحبت کردن و خودنمایی بيشتراست برای گوش دادن و یاد
برای این که ذهنتان خالی باشد اطالعات خود را قبل ازکالس برروی کاغذ بياورید و باالی آن هم 

  : بنویسيد
  .  ترکنم-هدف من این است که با گوش دادن به درس امروز، این اطالعات ناقص خود را کامل

د ميل بيشتری را برای فراگيری ایجاد می کنيد و با خود تعهد می کنيد وقتی این را می نویسيد درخو
  . قرار است ما درکالس، یک شنونده ی فعال باشيم به یک سخنران مبارز. که سخن نگویيد

. به هيچ عنوان درلحظه ی حضورتان درکالس، اطالعات قبلی خود را به اطالعات معلم مقایسه نکنيد
  . ه خود مشغول می کند و دقایقی حواس شما را پرت می کنداین مقایسه، ذهن شما را ب

مقایسه ی اطالعات خودتان با اطالعاتی که سرکالس ازمعلم می گيرید، فقط باید درچند دقيقه ی پایان 
اگرسرکالس این مقایسه را انجام دهيد چه احساس کنيد این دو . کالس و یا حتی بعد ازآن صورت گيرد

درحالت اول، شادی . کزحواس خود را ازدست می دهيد و حواستان پرت می شودباهم تفاوت دارند، تمر
وشعف و هيجان ذهنی، عامل حواس پرتی شماست و در حالت دوم، احساس متفاوت بودن دانسته 

های قبلی شما ازاطالعات معلم، ذهن شما را برانگيخته می کند که سؤالی کنيد و حتی شاید تمایل 
ی دانسته های خودتان را توجيه کنيد که این موجبات حواس پرتی شما را داشته باشيد که به نوع

  . فراهم می کند
  

  ازچه چيزهایی یادداشت برداریم؟ 
  

شاخه ی اول، یادداشت برداری ازنکات مهمی است که . یادداشت برداری درکالس، سه شاخه دارد
  . معلم می گوید که درمورد آن توضيح دادیم

البته اگرروند کالس آرام و . برداری ازسؤاالتی است که به ذهنتان می رسدشاخه ی دوم، یادداشت 
اما اگرمعلم بگوید . طرح سؤال درطول کالس مجازباشد، ما توصيه می کنيم سؤال خود را فورًا بپرسيد

حتمًا آن را مختصرًا . به سؤاالت شما درآخرکالس پاسخ می دهم، مطلقًا سؤال خود را رها نکنيد
بعدًا آن را می پرسم و یادداشت نکنيد، تا پایان : اگریگویيد. بنویسيد که آخرکالس بپرسيددرگوشه ای 

به . کالس ذهن شما را مشغول می کند و این مانع فراگيری اطالعات بعدی با تمرکزعالی می شود
ویژه اگرسؤالتان برای شما جالب و جذاب باشد مدام درطول کالس به پردازش سؤالتان مشغول می 

خيلی ازاوقات، حتی این . ید و منتظرید که کالس به پایان برسد وسؤال جالب خود را مطرح کنيدشو
انتظار، ما را به جایی می رساند که دیگردریافت پاسخ برایمان اهميت چندانی ندارد بلکه فقط می 

 آفرین به ویژه اگربدانيم. خواهيم ازطرح این سؤال جالب درحضوردیگران با صدای بلند لذت ببریم
بارذهن خود را . بنابراین حتمًا سؤال خود را یادداشت کنيد. وتحسين معلم را هم به دنبال خواهد داشت

  . سبک کنيد و به گوش دادن و یادداشت برداری ازگفته ها ادامه دهيد
سرکالس درس هم به احتمال فراوان، . شاخه ی سوم، یادداشت برداری ازعوامل حواس پرتی است

  .  درذهن شما غوطه می خورند که ذهن شما را منحرف می کنندافکارزیادی
درباالی این یادداشت . درگوشه ای، ازآنچه که حواس شما را پرت می کند، یادداشت برداری کنيد

  . بنویسيد آنچه که باید پس از کالس به آن فکرکنم یا انجام دهم
سپارید و یادداشت نکنيد، باز ميدان ذهنی خود این کارراهم اگربخواهيد به تأخيربياندازید، یا به حافظه ب

  . را تا پایان کالس، اشغال می کنيد
  . یادمان هست که قلم و کاغذ مهم ترین ابزاربرای تمرکزحواس هستند

  
  بازهم درفایده ی یادداشت برداری 

  
 سوگيری به عنوان آخرین فایده ی یادداشت برداری، باید بگویيم که این عمل، شما را هميشه در حالت

  . قرارمی دهد
هميشه با : "گفته می شود"  هيلگارد–اتکينسون " نوشته ی " زمينه ی روان شناسی" درکتاب 

  : برای روشن شدن این مطلب مثالی می زنيم." تغييرات محرک است که تحریک پذیرجهت می گيرد
صدای پا، محرک (وید فرض کنيد شما درخانه تنها هستيد و صدای پایی را ازپشت بام منزل خود می شن

وقتی صدای پا بلندتر می شود یا به هر شکلی تغييرمی کند، شما ) . است و شما ، تحریک پذیر
اما اگرصدای پا یکنواخت ) .  کنيد-می" سوگيری" به زبان روان شناسی ( گوشتان را تيزترمی کنيد 



 شما دیگربرآن باشد یا تغييرات محسوس نداشته باشد به زودی برای شما عادی می شود و
  . تمرکزنمی کنيد

تغييرات معلم به صورت حرکات دست، چهره . درکالس درس، معلم محرک است و شما تحریک پذیر
  . ولحن وطنين صدا باعث می شود که شما مدام سوگيری کنيد و تمرکز شما براوباشد

یاد استفاده می کنند و بسياری ازمعلمان که به این نکته واقف هستند، درتدریس خود ازاین تغييرات، ز
  . دراین موارد دیگرنيازی نيست که شما خودتان را تغييردهيد. توجه شما را کامًال به خود جلب می کنند

درکالسِِِ  چنين معلمانی . اما معلمانی هم هستند که صدایی یکنواخت دارند وموقع تدریس، بی تحرکند
  . د کنيد تا تمرکزحواستان پایدارباقی بمانداست که شما باید به عنوان تحریک پذیر، درخود ایجا

درمثالی که برای سوگيری زدیم، وقتی صدای پا ازپشت بام به گوش می رسيد، یکنواخت می شد، 
شما می توانيد با تغييرمکان خود و باال رفتن ازپله ها و نزدیک شدن به صدا، درخود سوگيری و 

  . تمرکزحواس ایجاد کنيد
جهت گيری . الس نيزدرشما چنين حالت آماده باش و تحرکی را ایجادمی کندیادداشت برداری داخل ک

  . بنابراین ، یادداشت برداری را جدی بگيرید. برای شنيدن بهترودرک بيشترو بهتر
  

  اهميت جلونشستن 
  

هميشه به خاطرداشته باشيد که واقعًا رابطه ای بين کسانی که جلومی نشينيد و کسانی که 
  . جود دارددرسشان خوب است و

توجه کنيد، کسانی که صندلی ها ونيمکت های جلویی را اشغال می کنند، درميدان دید خود، فقط 
اما کسانی که درردیف دوم می نشينند، عالوه بر معلم وتخته، افراد . معلم و تخته را خواهند داشت

یی درميدان دید  های جلو-ردیف اول را هم می بينند وهمين طورتا ردیف آخرکه دیگرهمه ی ردیف
به عبارت دیگر، عوامل حواس پرتی درجلوی کالس حداقل و درانتهای کالس . قرارمی گيرند
چشم افرادی که در این انتها می نشينيد، کوچک . ازآن انتها، همه چيزمشخص است. حداکثراست

  . ترین حرکات افراد جلویی را می بيند و این دیدن یعنی حواس پرتی
ممکن است بگویيد این طور هم نمی شود . االمکان درردیف های جلویی بنشينيدحتی : ما می گویيم

ما هم حرف شما را قبول داریم اما مخاطبان ما آن کسانی هستند که . که همه درردیف اول بنشينند
 های جلویی خالی است، -هميشه تا وارد کالس یا جلسات سخنرانی می شوند، با وجود آن که ردیف

  .  و درردیف های آخرمی نشينندخودشان می روند
به این افراد می خواهيم بگویيم که با این عمل خود پيشاپيش زمينه ی بسيارمساعد حواس پرتی را 

اگربخواهيد درآن آخربنشينيد که هيچ چيزازدید شما مخفی نماند، درواقع . برای خود به وجود آورده اند
  . د را برای آن آماده کرده ایدحواس پرتی را به تمرکزحواس ترجيح داده اید و خو

بازهم تأکيد می کنيم . توصيه می کنيم که حتی االمکان ، ردیف های جلو را برای نشستن انتخاب کنيد
این ارتباط، کامًال . که واقعًا رابطه ای بين کسانی که جلو می نشينيد و پيشرفت تحصيلی، وجود دارد

دقت و تمرکزحواس خود را .  خود را کمتر سازیدمنطقی است و این طورنيست که عوامل حواس پرتی
  . افزایش دهيد و به پيشرفت تحصيلی خود کمک مؤثرکنيد

  
  نقش فرمان ذهنی 

  
دریکی از سمينارهای " به سوی کاميابی" ، نویسنده ی کتاب های جالب و پرفروش "ينزبآنتونی را" 

ی، برای روشن شدن مطالب، خود مثالی زیبا می آورد که خوب است قبل ازطرح نقش فرمان ذهن
  : اشادره ای داشته باشيم به این مثال

" یا " نيست: " گوید-، بچه بی درنگ می" بروازآشپزخانه ، نمکدان را بياور: " پدری به فرزندش می گوید
  . . . و " نمی توانم پيدا کنم

  ." تو برو، پيدا می کنی: " پدرمی گوید
  ." نمی کنم ولی می روممی دانم که پيدا : " بچه پاسخ می دهد

پدرش را صدا می . بچه به آشپزخانه می رود و تمام آشپزخانه را می گردد اما نمکدان را پيدا نمی کند
نمکدان که : " پدربه آشپزخانه می آید و خيلی زود می گوید. زند و می گوید که نمکدان اینجا نيست

  " جلوی چشمت بود، چطورآن را ندیدی؟ ! اینجاست
جب و متحيرمی ماند که چرا با تمام جستجوی خود، نمکدان را که جلوی چشمش بود، پيدا بچه متع

  . نکرده است
دراین داستان که شاید درخاطره ی شما هم به نوعی مستند باشد، واقعيت چيست؟ چرا بچه نمکدان 

  را پيدا نمی کند؟ 
نيست، نمی توانم : ها به خود گفتواقعيت این است که این بچه قبل ازآن که به دنبال نمکدان برود بار

حاال بچه . مغزبچه این فرمان را دریافت کرد! نمکدان را پيدا نکن: یعنی به ذهنش فرمان داد. پيدایش کنم
به آشپزخانه می رود و به جستجو می پردازد اما با آن که نمکدان درميدان دیدش قراردارد، آن را نمی 

ه آن را شناسایی وپيدا نکند و به همين خاطر، به اصطالح آن را بيند یعنی مغز، برنامه ی قبلی دارد ک
  . پس می زند



  
  . مغزبچه مانند یک ماشين فقط فرمانی را که بچه به او داده بود، اجرا می کند

  . نقش فرمان ها ی ذهنی درتمام موفقيت های زندگی وازجمله موفقيت های تحصيلی بسيارمهم است
به ذهن خود بگویيد که چرا به کالس می . ، برای خود هدف تعيين کنيدقبل ازاین که به کالس بروید

روید، آیا فقط برای این که برایتان غيبت ثبت نشود می روید؟ آیا برای خندیدن می روید؟ آیا برای چرت 
زدن می روید؟ و یا این که قصد دارید چيزی را بفهميد ویاد بگيرید؟ اگراین طوراست دقيقًا برای خود 

  کنيد که می خواهيد چه چيزرا یاد بگيرید و درجستجوی چه هستيد؟ مشخص 
همين برنامه ی ذهنی که قبل ازکالس به خود می دهيد، تمام فعاليت های شما را در کالس پيرو خود 

دقيقًا . بنابراین کالس را جدی بگيرید وقبل ازحضوردرآن به ذهن خود برنامه ای جدی بدهيد. می سازید
این موضوع به موفقيت شما بسيارکمک . ی خواهيد چه چيزی ازاین کالس یاد بگيریدمشخص کنيد که م

پس به ذهن . یادتان هست که درتعيين هدف، گفتيم هدف باید جزیی، روشن ودقيق باشد. خواهد کرد
  . درخواستی مشخص ازذهن خود داشته باشيد. خود بگویيد که چه مطلبی را می خواهيد بياموزید

  : بگویيدمثًال به خود 
  امروزمی خواهم بفهمم واقعًا چرا و چطوررعد وبرق ایجاد می شود؟ 

  امروزمی خواهم بدانم چطورمی توان ازیک عدد اعشاری، جذرگرفت؟ 
  . . . و 

  . هدف خود را ازحضوردرکالس با صدای بلند یا درذهن خود، برای خود کامًال مشخص سازید
امروزبه کالس می روم که " مثًال همان فرمان . ندهيدفرمان های ذهنی منفی و مخرب به ذهن خود 

وقتی این فرمان ها را به ذهن . . . و " بروم که غيبت نخورم" یا " بروم ببينم چه می شود" یا " بخندم
  . هيچ چيزیاد نگير: خود می دهيد، درواقع به آن، این برنامه را داده اید که

فی می کنيد، تمام فکرشما به رویداد طنزآميزی که وقتی هدف خود را ازحضوردرکالس، خندیدن معر
درکالس پيش می آید، متمرکزمی شود ویا سرگردان به هرموضوعی واکنش نشان می دهيد وتوجه 

  . می کنيد و قادرنيستيد بردرس که مسلمًا هدف اصلی حضورشما در کالس است، تمرکزپيدا کنيد
ا همين کالس درس می روند به خود فرمان یک عده هم هستند که وقتی به سميناریا سخنرانی ی

. و " چند اشتباه می کند" ، " ببينيم چقدرایراد دارد. " ذهنی ایراد گرفتن ازاستاد یا سخنران را می دهند
 . .  

افرادی که دریک جلسه ی سخنرانی یا کالس درس حضوردارند، شرایط نسبتًا یکسانی دارند اما چرا 
ست؟ علت آن است که فرمان های ذهنی ابتدایی حضورشان درکالس برداشت آن ها ازکالس متفاوت ا

  . با هم فرق داشته است
هيچ فهميدید : یکی می گوید. چه نکته ی جالبی را یاد گرفتم: یکی ازکالس بيرون می آید و می گوید
ویکی هم ! چه حرف خنده داری درفالن لحظه ی کالس گفت: که فالن جا اشتباه کرد؟ یکی می گوید

  . من که فقط چرت زدم و هيچ چيزیاد نگرفتم. چه کالس خسته کننده ای بود: گویدمی 
نفرآخرکسی است که یا به خود فرمان چرت زدن داده یا این که اصًال هيچ فرمانی قبل ازکالس به ذهن 

  . خود نداده است که حالت دوم معمول تروشایع تراست
  : ن پسبا توجه به همه ی این نکات که گفتيم، شما ازای

  . ابتدا درمنزل مطالعه ای اجمالی برمطالبی که می خواهند تدریس کنند، خواهيد داشت
سپس قبل ازورود به کالس، فرمان ذهنی دقيقی را به مغزخود می دهيد وذهن خود را از حضوردرکالس 

  . هدفدارمی کنيد
شنونده ی فعال به درس بعد ازورود به کالس، حتی االمکان درردیف های جلومی نشينيد و مانند یک 

اگرهم سؤالی داشتيد یا درطول کالس می پرسيد و یا آن . گوش می دهيد ویادداشت برداری می کنيد
  . را ثبت می کنيد و درآخرکالس ازمعلم سؤال می کنيد

به این ترتيب شما حضورمتمرکز وفعال و مثمرثمری درکالس خواهيد داشت ودرصد مهمی از یادگيری 
  . سرکالس به دست خواهيد آوردمطلب را همان 

  



  فصل هفتم
  

  پرورش دقت وحواس پنج گانه 
  
  

آستانه ی درک حواس پنج گانه، حداقل انرژی ها یی هستند که می توانند یکی ازحواس پنج گانه ی 
  . شما را تحریک کنند و اگراین انرژی تحریک کمی کمترشود، حواس ما قادربه درک آن نخواهند بود

 معموًال حواس ما. برای پرورش حواس پنج گانه به جزحس بينایی، باید خود را به آستانه ها نزدیک کنيم
خود را تنبل می کنيم و برای درک محرک ها، انرژی فراوانی را ازمحرک طلب می کنيم تا آن را آسان 

  . تردرک کنيم
وقتی خود را به آستانه ی درک نزدیک می کنيد، عمًال دقت حواس پنج گانه را درخود افزایش می دهيد 

  . حرک ها را درخود پرورش می دهيدو با بيشترکارکشيدن ازآن ها ، درک انرژی های کمترم
  

  پرورش حس شنوایی 
  

شما وقتی به تماشای تلویزیون مشغول هستيد، معموًال صدای آن را تا حدی بلند می کنيد که بتوانيد 
حتی غالبًا شما صدای تلویزیون را بيش ازحد الزم . صدا را بدون صرف انرژی فراوان و به راحتی بشنوید

  . زیاد می کنيد
که مدام عادت می کند صدا را بدون صرف انرژی و با آسودگی فراوان و خود به خود بشنود، گوشی 

ما درحالی ازحس شنوایی خود کمتر کارمی کشيم که . عمًال تنبل، کم دقت و بی تمرکزمی شود
. قادراست صدای تيک تاک یک ساعت معمولی را ازفاصله ی شش متری در یک اتاق ساکت بشنود

 شنيداری و افزایش قدرت تمرکزدرشنيدن، باید خود را حتی االمکان به این آستانه برای پرورش حس
  . نزدیک کنيد وازآن کاربکشيد

  
  تمرینات مؤثر 

  
 دهيد بازکنيد و به -رادیو را روشن کنيد و صدای آن را مانند وقتی که به طورمعمولی به رادیو گوش می

شنيدن خوب، اکنون . کنيد وحاال مجددًا گوش دهيدبعد ازسی ثانيه صدا را کمی کمتر. آن گوش دهيد
  . مستلزم دقت بيشتراست

همين . سپس مجددًا صدا را کم کنيد وبا دقت بيشترگوش کنيد. حدود یک دقيقه با دقت گوش کنيد
طورآنقدرصدا را کم کنيد تا به جایی برسيد که اگرکسی با پای برهنه روی فرش راه برود، شنيدن برای 

  . شود ودقایقی را به زحمت بشنویدشما غيرممکن 
با این کار، سلول هایی را که قبل ازاین برای شنيدن تنبل کرده بودید، به تحرک و فعاليت وا می دارید 

  . این تمرین را با هرصوت دیگری می توانيد انجام دهيد. وحس شنيداری خود را تقویت می کنيد
تمام .  ای که شنيدنش سخت است، گوش کنيدمثًال می توانيد به صدای تيک تاک ساعت ازفاصله

  . دقت خود را به جذب این اصوات وادارید
دربعضی ازتمرین های تمرکز، ازدقت وآگاهی روی تيک تاک ساعت برای پرورش تمرکزاستفاده می 

  . همچون وقتی که شما برای بهبود تمرکزبه صدای دم وبازدم تنفس خود فکرمی کردید. شود
که این تمرین ها را باید هميشه انجام دهيد ولحظه لحظه ی زندگی تان را نوعی توجه داشته باشيد 
  . تمرکز شنيداری کنيد

به تلویزیون با صدای . سعی کنيد اوًال خودتان را عادت دهيد که به صدای آهسته ی دیگران توجه کنيد
د را به فعاليت  های شنوایی خو-کمتری گوش کنيد ودریک کالم با انرژی کمتروزحمت بيشتری سلول

 بينيد که هم قدرت شنوایی شما افزایش -پس ازمدتی خودتان می. وادارید وبه آستانه ها نزدیک شوید
  . یافته است و هم تمرکزحواستان بهبود یافته

  
  پرورش حس بویایی 

  
شما غالبًا گل . دوست شما به شما گلی می دهد وازشما می خواهد بوی خوش آن را استشمام کنيد

یعنی بازهم انرژی فراوانی را طلب کردید تا .  بينی خود می چسبانيد و یک نفس عميق می کشيدرا به
آستانه ی بویایی شما تا این حد قوی است که قادرید قطره عطری را که . با زحمت کمتری گل را بوکنيد

زدیک باید خودتان را به این آستانه ن. دریک اتاق شش مترمکعبی پخش شده است، استشمام کنيد
  . کنيد و تنبلی را ازخود دورکنيد

ازاین پس اگرقرارشد که غذایی را بوکنيد یا بوی گل یا هرچيزدیگری را استشمام کنيد، فاصله ی 
مثًال گل را حداقل در فاصله ی نيم متری . بيشتری نسبت به محرک بگيرید و بخواهيد که آن را بو کنيد

  . س کنيدخود قراردهيد و تالش کنيد که بوی آن را ح
برای تشخيص بوی غذا، سرتان را تا گردن درقابلمه فرونکنيد، بلکه ازفاصله ی بيشتری نسبت به 

  . حس بویایی خود را به تالش وادارید و آن را فعال کنيد. قابلمه، سعی کنيد بوی آن را احساس کنيد



  
  

  پرورش حس چشایی 
  

 شکرمی ریزید که به راحتی و بدون هيچ صبح ها که قراراست چای خود را شيرین کنيد، آنقدردرآن
  . زحمتی تمام سلول های بخش شيرینی زبان شما، شيرینی آن را درک کنند

مزه های فوق العاده قوی، سلول های چشایی را ضعيف و تنبل می کنند چرا که هميشه با انرژی زیاد، 
  . حس چشایی شما را تحریک می کنند

ت که مزه ی شيرینی یک قاشق چایخوری شکرحل شده قدرت واقعی حس چشایی شما تا حدی اس
  . دردوگالن آب را حس کنيد

غذا :  پرسند-تا آن حد که وقتی ازشما می. اما ما درحس چشایی، خيلی بی دقت و کم توجه هستيم
یعنی تا االن که مشغول خوردن . خيلی شوراست؟ شما برای پاسخ گفتن، تازه مزه مزه می کنيد

  .  به درک مزه وطعم آن بی توجه بوده ایدبودید، کامًال نسبت
ازاین پس که غذا می خورید، سعی کنيد مزه ی تمامی اجزای آ ن را حس و درک کنيد و کامًال این اجزا 

  . را با حس چشایی خود ازهم تشخيص دهيد وبا این روش حس چشایی خود را پرورش دهيد
م انجام دهيد، مثًال وقتی به شنيدن همين کاررا می توانستيد برای پرورش حس شنوایی خود ه

موسيقی ترکيبی چند سازمشغول هستيد، صداها را ازهم مجزا کنيد وآن ها را کامًال از هم تشخيص 
  . دهيد

  
  پرورش حس بساوایی 

  
توان حس المسه ی شما به حدی است که افتادن بال مگسی را که درفاصله ی یک سانتی متری 

ما آنقدردرزندگی روزمره ی خود نسبت به محرک هایی که با اما ش. گونه ی شماست، حس کنيد
پوست تنتان تماس پيدا می کنند، بی توجه و بی اعتنایيد که حس بساوایی شما خيلی تنبل و ضعيف 

  . همين االن لباسی را که برتن دارید حس کنيد. شده است
باس را درهر نقطه ای نرمی وزبری ل. حس کنيد که با چه قسمت هایی ازتن شما بيشترتماس دارد

. کفشی که به پا دارید، عينکی را که احيانًا به چشم دارید، ساعتی را که به دست دارید و . حس کنيد
 . .  

اگرچه این . همين طوراگردرفضای بيرون هستيد، نسيمی که تن شما را نوازش می کند حس کنيد
 صورت حس نمی کند، شما درطول توانایی مثبت حس المسه است که بعد ازمدتی وجود عينک را روی

روزبرای پرورش حس بساوایی وجلوگيری ازتضعيف آن، به طور آگاهانه وفعال آن را به خاطربياورید وحس 
  . کنيد

  
  پرورش حس بينایی 

  
ما برای پرورش حواس دیگربه آستانه . پرورش حس بينایی تا حدی با پرورش حواس دیگرمتفاوت است

 کنيم با انرژی کمتری محرک ها را حس کنيم اما برای پرورش حس ها نزدیک می شویم وسعی می
مثًال نورتلویزیون یا نور اتاق مطالعه را کم نمی کنيم تا بخواهيم به . بينایی مطلقًا چنين کاری نمی کنيم

  . زحمت ببينيم، چرا که این کاربرای سلول های بينایی آزاردهنده است
 ی دقيق اجزایی می پردازیم که دروضعيت های معمولی به آن برای تقویت حس بينایی، ما به مشاهده

خطوط، برآمدگی ها، چروک ها، فرم قرارگرفتن . مثًال دست خود را درنورکافی ببينيد. ها توجهی نداریم
  . ناخن، شکل ناخن ها وحدفاصل بين انگشت و ناخن را با دقت نگاه کنيد

ه ی بيرون به چشمتان می آید، این بار با دقت پنجره را بازکنيد و اولين تصویری را که ازمنظر
  . بسياربيشتری ببينيد

  . شاید شما بارها این تصویررا دیده باشيد اما هيچ وقت، این طوردرجزیيات تصویردقيق نبوده اید
  

  شگقتی ها 
  

هرکسی برحسب این که چه شغلی دارد وازکدام حس خود بيشتروبهتراستفاده می کند، در یک حس 
  . انایی دقت و تمرکزحواسی فوق العاده می یابدبخصوص، تو

کارآگاه ها وپليس های دایره ی جنایی که برای بررسی صحنه ی قتل، دزدی وجنایت، مجبورند 
  . کنند ری نسبت به افراد معمولی پيدا میبرجزیيات تصاویرخيلی دقيق باشند، دراین زمينه توانایی بيشت

 گيرد اما تنها آن - یاد می شود، دردید کلی همه ی افراد قرارمی"سرنخ" جزیياتی که ازآن ها به عنوان 
  .  شوند-ها هستند که به این جزیيات توجه می کنند وکارآگاهی حرفه ای تلقی می

به همين خاطرحس بساوایی درآن ها . پارچه فروش ها وبزازها، همه شغلشان حس المسه است
م بسته و فقط با لمس گذرا، جنس و نوع پارچه را خيلی قوی است وآن ها می توانند به راحتی با چش

  . حدس بزنند



عطرفروش های حرفه ای هم به خاطرتمرین دادن حس بویایی درشغل خود، خيلی راحت می توانند 
نوع عطرها را با بویيدن ازهمدیگرتشخيص دهند وحتی با حضوردریک مهمانی و حتی بدون نزدیک شدن 

شاید تصورکنيد االن می . ازچه عطریا ادوکلنی استفاده کرده استبيش ازحد به افراد بگویند هرکس 
. ابدًا چنين نيست. خواهيم درمورد پرورش حس شنوایی، مثالی از نوازندگان و موسيقی دان ها بزنيم

موسيقی دان ها حس شنوایی خوبی ندارند به خاطراین که هميشه درسروصدای زیاد و انرژی های 
  . سرمی برندتحریک کننده ی فراوان به 

  . بتهوون مثال زنده ی این موضوع است که به هنگام نواختن سمفونی نهم خود کامًال ناشنوا بود
مشغول ) ازطریق تشخيص تغييرصداهای مالیم ( اما کسانی که به عيب یابی دستگاه ها ی الکترونی

به افراد معمولی هستند ویا کسانی که درمنزلشان خيلی آرام ومالیم با هم صحبت می کنند، نسبت 
  . تمرکزشنوایی بيشتری دارند

آن ها می توانند با چشيدن کمی ازغذا، تفاوت نوع . آشپزها ی حرفه ای هم درحس چشایی سرآمدند
درمحيط خانه ی شما، مادر، . چاشنی های به کاررفته درهرغذا و حتی مقدارآن ها را حدس بزنند

  . ردارهستندخواهرو یا همسرشما ازاین توانایی بيشتر برخو
  

  تمرکز و حواس پنج گانه 
  

البته پرورش تمام این حواس به پرورش دقت و تمرکزشما می انجامد اما آنچه بيش از همه به آن 
نيازدارید ودرکتاب های مربوط به تمرکزبيشترتوصيه می شود، تمرکزدیداری و شنيداری است که خيره 

حد المرکز برای پرورش تمرکزدیداری شما شدن به نقطه ی سياه، شعله ی شمع، و یا دوایرمت
  . وتمرکزبرصدای نفس کشيدن، عمدتًا برای تمرکزشنيداری شما توصيه می شود

اگرشما قصد دارید که مطالعه ی این کتاب را ادامه دهيد وبرای تمرکزحواس درمطالعه کوشش می 
  .  را انجام دهيدکنيد، بيشتربرتمرین های تمرکزدیداری و شنيداری تکيه کنيد وتمرینات آن

نکته ی دیگری که مهم است، این است که تمرینات پرورش حواس پنج گانه را باید در طول روز، بخشی 
  . اززندگی خود کنيد وبه منظره ها، تصویرها، صداها، مزه ها، بوها، و تماس های خود بيشترتوجه کنيد

البًا فعاليتی را بدون تمرکزویژه انجام درالبالی فعاليت های روزانه که درعدخ تمرکزبه سرمی برید و غ
  . می دهيد، گهگاه روی جزیيات آن وضعيت، متمرکزشوید

  



  فصل هشتم
  

   Relaxationتن آرامی یا 
  

  . همان طورکه خودشما می دانيد، هيچ چيزبه اندازه ی آرامش درتمرکزفکرنقش مؤثر ندارد
  . رکزفکرتان بيشترخواهد بودهرچه آرامش جسمی وذهنی شما بيشترباشد، به همان نسبت تم
ازآنجا که بين ذهن و تن ارتباط . تن آرامی یا ریلکسيشن، تکنيکی است برای آرام سازی عضالت بدن

تنگاتنگی وجود دارد، هرچه که شما درجسم خود آرامش بيشتری برقرار می کنيد، درذهنتان نيزآرامش 
  . بيشتری برقرارمی شود

 شکوه وشکایت می کنند درحقيقت ازافکارمزاحم ذهنی خود می اغلب کسانی که ازعدم تمرکزفکر،
  نالند وهميشه می پرسند با این افکارمزاحم که ذهن ما را اشغال کرده، چه کار کنيم؟ 

واقعيت این است که شما به طورارادی و آگاهانه نمی توانيد این افکارمزاحم را ازذهن خود خارج کنيد 
يد آزادسازی وآرام سازی ذهن خود را از راهی غيرمستقيم انجام اما می توان. وازشرآن راحت شوید

  . دهيد
 آیيم عضالت را –عضالت را منقبض می کند، ما می ) به ویژه افکارمنفی مزاحم ( ازآنجا که هرفکری 

 به خود ازذهن درنتيجه ی این کار، افکارمنفی خود. آرام می کنيم و تنش و انقباضشان را ازبين می بریم
  . ج می شوندما خار

  . آرام سازی عضالت با قصد ایجاد آرامش و خأل ذهنی: اساس تن آرامی همين است
تن . چرا که هرچه ميدان فکری خالی ترباشد، تمرکزوتوجه بریک موضوع خاص، آسان تر می شود

  : آرامی، غالبًا به سه شکل انجام می شود
  آرام سازی بدون ایجاد تنش . ١
  د تنش آرام سازی پس ازایجا. ٢
  ریلکس پيشرونده یا تجسمی . ٣

  . می دهيد" آرام باش" درروش آرام سازی بدون ایجاد تنش، شما به تک تک عضالت خود فرمان 
  : البته فرمان شما به ترتيب به این عضالت القاء می شود

  پای راست . ١
  پای چپ . ٢
  دست راست . ٣
  دست چپ . ٤
  شکم وکمر . ٥
  سينه و کتف ها . ٦
  ت صور. ٧
  پوست سر . ٨

ذهن ما فرمان . ما هيچ وقت یکباره بدن را شل نمی کنيم؛ این کار، کم تأثيرو تا حدی نادرست است
، مغزدرصدد اجرای "بدن من، به تمامی شل وراحت شو: " وقتی می گویيم. های کلی را نمی پذیرد

کامًال موفق ومؤثرنيست و اما چون این فرمان خيلی کلی است، مغزدر انجام آن . این فرمان برمی آید
هرچه فرمان جزیی و . مغزما فرمان های جزیی و مشخص را بهترمی پذیرد. بنابراین ازآن سربازمی زند

  . مشخص ترباشد، پذیرش واجرای مغزبهتر خواهد بود
دقيقًا به همين دليل است که ما عضالت را به هشت گروه تقسيم کردیم و به طورجداگانه به هرگروه 

  . احت باش دادیمفرمان ر
ابتدا : حتی برخی ازیوگی ها، ریلکسی را پيشنهاد می کنند که فرمان ها درآن به مراتب جزیی تراست

با وجود این . را شل می کنيم تا به باالی صورت برسيم. . . انگشت کوچک پا، بعد پاشنه، قوزک ها و 
به شما توصيه نمی کنيم چرا که طوالنی که این ریلکس تأثيری عالی و نتيجه ای فراوان دارد، ما آن را 

بودنش ممکن است برای شما که تازه می خواهيد به طورجدی این تمرینات را دنبال کنيد، خسته کننده 
  . به نظربرسد

برای این که هم ازفرمان های کلی اجتناب کرده باشيم و هم ازآن تمرین های بسيارجزیی وخسته 
 عضالت را درهشت – که جلوترآن را توضيح می دهيم – مطلوب کننده، ما پس ازقرارگرفتن دروضعيت

  : به این ترتيب. مرحله شل می کنيم
آن را احساس کنيد و فرمان شل شدن . پای راست خود را ازانگشتان تا کمردرذهن خود مجسم کنيد. ١

رادی هرجا که انقباض و تنشی احساس می کنيد به طورا". پای راست من، راحت وآرام شو: " بدهيد
اکنون ." پای راست من لحظه به لحظه شل ترو آرام ترمی شود: " آن را شل کنيد و به خود تلقين کنيد 

  . انبساط و شل بودن وآرام بودن را درپای راست خود حس کنيد
پای چپ من راحت وآرام : " فرمان دهيد. پای چپ خود را به همان صورت مجسم و احساس کنيد. ٢

ی چپ خود را شل تروشل ترکنيد و به خود تلقين کنيد که لحظه به لحظه چنين به طورارادی پا." شو
  . پای چپِ  آرام شده و شل شده ی خود را احساس کنيد. می شود

. ذهن خود را متوجه دست راست خود کنيد. اکنون هردوپایتان درنهایت راحتی و آسودگی است. ٣
دست ." دست راست من منبسط وآرام شو: " هيدازانگشتان تا شانه را درذهن خود ببينيد وفرمان د



  . راست خودرا شل کنيد وبه خود بگویيد که لحظه به لحظه شل وشل ترمی شود
دست چپ من راحت وآرام : " حاال دست چپ خود را به همان صورت مجسم کنيد وفرمان دهيد. ٤

  . ببينيد که دست چپ شما هرلحظه آرام تروشل ترمی شود." شو
عضالت شکم : "  شکم، پهلوها، پشت و کمرخود را دورتا دورمجسم کنيد و فرمان دهيدحال عضالت. ٥

به خود تلقين کنيد که عضالت شکم وپشت شما هرلحظه شل وآرام ." وپشت من، سنگين و آرام شوید
می شوند وبه طورارادی عضالت شکم وپشت شما هرلحظه شل وآرام می شوند و به طورارادی 

  . د را شل کنيدعضالت پشت و شکم خو
  . مجسم کنيد وفرمان ذهنی بدهيد و شل کنيد. حاال نوبت به عضالت سينه وپشت کتف ها می رسد. ٦
عضالت . اکنون که بدن شما ازگردن به پایين، کامًال شل وراحت است به عضالت صورت خود فکرکنيد. ٧

." ت وافتاده شویدعضالت صورت من شل، راح: " به خود فرمان دهيد. صورت، بسيارمهم هستند
گونه ها را افتاده وشل کنيد . به ویژه دورچشم ها را راحت کنيد. ابروها افتاده باشد. پيشانی را بياندازید

  . به خود تلقين کنيد که عضالت شما هرلحظه شل تر وآرام ترمی شوند. و فک پایين را کامًال شل کنيد
احساس گستردگی، خأل . ترش دهيددرمرحله ی آخر، آرامش را درپوست سروذهن خود گس. ٨

به هيچ چيزبه جزآرامش . دراین وضعيت، چند دقيقه بمانيد. وانبساط را درذهن خود به وجود آورید
این بی فکری وخأل، توانایی تمرکزحواس شما را پس ازاین به شکل چشمگيری . جسمتان فکرنکنيد
  . افزایش می دهد

  
  مراحل ریلکس 

  
  : مت، چهارمرحله را پشت سرگذاشتيم که به ترتيب عبارت بود ازهمان طورکه دیدید، درهرقس

  تجسم و احساس . ١
  فرمان ذهنی . ٢
  اراده و تلقين . ٣
  احساس شل بودن . ٤

توجه داشته باشيد که درمرحله ی اول، عضله را همان طورکه هست مجسم می کنيد و درمرحله ی 
  . آخر، عضله ی شل وآرام شده را احساس می کنيد

  
  ات مهم نک
اگربرای انجام کاری شتاب دارید ویا حوصله ی . ریلکس را باید به آرامی و باصبروحوصله انجام دهيد. ١

این تمرین باید با آرامش فراوان وآسودگی . مطلقًا تمرین را انجام ندهيد. کافی برای انجام ریلکس ندارید
  .  وسریع ازاین عضله به آن عضله نرویدفرمان ها را تند تند صادر نکنيد. خاطروصبروحوصله انجام شود

چشم ها را به آرامی ببندید و پس ازسی ثانيه . قبل ازانجام ریلکس، چند نفس عميق داشته باشيد. ٢
  . تن آرامی را شروع کنيد

مدت زمان ریلکس وآرام کردن عضالتتان، حتی االمکان حدود ده دقيقه طول بکشد اگرچه می توانيد . ٣
  . قيقه ویا بيشتردرچنين وضعيت آرام و راحتی باقی بمانيد د٢٠پس ازریلکس 

ازریلکس کردن . محيطی را که درآن ریلکس می کنيد، حتی االمکان محيط خلوت وساکتی باشد. ٤
. محيط شما باید خالی ازکليه ی عوامل اضطراب آورباشد. درمحيط های شلوغ و پرسروصدا اجتناب کنيد

ن را قطع کنيد وازاین که کسی دراین مدت مزاحمتان نمی شود مطمئن مثًال غذا روی اجاق نباشد، تلف
  . گردید

اگردربين انجام تمرین به هرعلتی مجبورشدید یکباره بلند شوید، مثًال کسی شما را صدا کرد یا . ٥
ابتدا چشم ها را بازکنيد، دست ها وپاها را کمی . درمنزل شما را زد، مطلقًا به طورناگهانی بلند نشوید

پس ازتمام شدن ریلکس هم به همين شکل آرام آرام . رکت دهيد وسپس به آرامی بلند شویدح
  . برخيزید

و ) وحتمًا قبل ازناهار( تمرینات ریلکس را سه باردرروز؛ صبح به محض بيدارشدن، ظهرقبل ازناهار . ٦
به کسانی که شخصيت های عصبی وپرتنش دارند ویا . شب به هنگام خواب انجام دهيد

  . يشتردچاراغتشاش فکری هستند توصيه می کنيم که درطول روزهم این تمرین را انجام دهندب
اگربرخی ازاوقات درنيمه ی راه ووسط کارخوابتان گرقت اصًال مقاومت نکنيد واجازه دهيد که به خواب . ٧

ک مطمئن باشيد که این خواب یک ریلکس عميق است، اگرچه مدت زمان آن کم است ولی ی. بروید
  . استراحت فراوان را برای شما به ارمغان می آورد

ازآنجا که به هنگام ریلکس خون بيشتری متوجه عضالت بيرونی وسطح پوستتان می شود، ممکن . ٨
است احساس گرما کنيد ویا احساس کنيد که خون روی سطح پوستتان جاری می شود که این 

  . احساس بسيارخوشایند است
به . را بارها وبارها به خود تأکيد کنيد" سنگين شدن" ود می کنيد، احساس درتلقيناتی که به خ. ٩

سعی کنيد که یک نوع ." پای راست من لحظه به لحظه سنگين وسنگين تر می شود: " عنوان مثال 
  . کرختی و سنگينی و بی حسی را احساس کنيد

کاهش می یابد واین به دليل جریان یافتن خون درعضالت وسطح پوست، فشارخون درریلکس . ١٠
البته توجه داشته باشيد که این . تمرین برای کسانی که بيماری فشارخون دارند بسيارمفيد است



تحقيقات نشان داده . تمرین برای کسانی که فشارخون پایين دارند مطلقًا و به هيچ عنوان مضرنيست
ن طبيعی وپایين است که ریلکسيشن فقط فشارخون باال ومرضی را کاهش می دهد ودرفشارخو

بنابراین درهروضعيت جسمی و روحی که باشيد بدون استثناء تمرین . کوچکترین تغييری ایجاد نمی کند
حتی خيلی ازبيماری ها با این تمرین درمان . ریلکس برای آرامش و تمرکزحواس شما بسيارمفيد است

  ) .  های روان تنی-به ویژه بيماری( می شوند 
خود به " ا زور وفشارانجام ندهيد بلکه تمرین باید با آسودگی و تاحدی هم تمرین ریلکس را ب. ١١

  . انجام شود وگسترش یاید" خودی
  

  وضعيت قرارگرفتن 
  
. سردرامتداد تنه باشد و ستون فقرات صاف قرارگيرد. اصل اساسی تن آرامی است" صحيح قرارگرفتن" 

  . این وضعيت برای سروستون مهره ها بسيارمهم است
  : کس را دردو وضعيت می توانيد انجام دهيدریل
  نشسته . ١
  خوابيده . ٢

دروضعيت نشسته حتی االمکان روی یک صندلی بنشينيد، دست ها را روی ران های خود قراردهيد یا 
پاها را کمی ازهم باز کنيد ودریک وضعيت ساده روی . به پشتی صندلی یا دیوارتکيه دهيد. آویزان کنيد

  .  تمرین را شروع کنيدصندلی بنشينيد و
کف دست به سمت باال باشد و پشت دست به . دروضعيت خوابيده به صورت طاقبازو به پشت بخوابيد

برای آن که سرتان . دست ها با پاها درتماس نباشند. پاها را کمی ازهم بازکنيد. روی زمين قراربگيرد
دقت .  از یک بالش کوچک استفاده کنيدخيلی به عقب خم نشود و درامتداد تنه باقی بماند، می توانيد
  . کنيد که بالش شما خيلی بلند نباشد وسربه جلوخم نشود

. می توانيد درهرکدام ازاین وضعيت ها که می خواهيد اعم ازنشسته یا خوابيده ریلکس را انجام دهيد
ها بعد مثًال صبح . وقتی نمی خواهيد بعد ازریلکس خوابتان ببرد تمرین را نشسته انجام دهيد

ازبيدارشدن بهتراست دروضعيت نشسته ریلکس کنيد چون نمی خواهيد خوابتان ببرد و شب ها 
  . بهتراست دروضعيت خوابيده تمرین کنيد و با ریلکس به خواب روید

  
  اشکال دیگرتن آرامی 

  
د، درروش دوم یعنی آرام سازی پس ازایجاد تنش، شما ابتدا هرعضله ای را که قصد دارید آرام سازی

 ای که درصفحات -سخت منقبض وپرتنش می کنيد و سپس آرام آرام رهایش می کنيد به همان شيوه
منتها تا حدی، موضوع به خودتان بازمی گردد مثًال شاته ها را به طرف باال بکشيد و منقبض . قبل گفتيم

ا به دست پيشانی ر. یا دست خود را مشت کنيد، جلوی پيشانی خود قراردهيد. کنيد ورها سازید
  . به طرف جلوفشاردهيد و سپس آن را رها کنيد. مشت کرده ی خود بچسبانيد

  . تأثيرات این نوع تن آرامی هم بسيارخوب است با این حال امروزه کمتراستفاده می شود
نمی دهيد " شل شدن" درشکل سوم یعنی ریلکس پيشرونده یا تجسمی شما به هيچ عنوان فرمان 

دن نمی کنيد بلکه فقط آرام آرام بدنتان را ازپایين به باال احساس می کنيد، وتالشی هم برای شل ش
دوباره . همين طور به طرف باال می آیيد. . . انگشتان پای راست، روی پا، پاشنه وقوزک، ساق پا، زانو و 
فقط عضله را مجسم و احساس می کنيد . تأکيد می کنيم که مطلقًا تالشی برای شل شدن نمی کنيد

  . پيش می رویدو 
مورد استفاده ترین نوع تن آرامی، ریلکس بدون تنش یعنی مورد اول می باشد که ما آن را به تفصيل 

  . توضيح دادیم
  



  فصل نهم
  

  یوگا و افزایش تمرکز 
  

یوگا قدمت چند هزارساته دارد . یکی ازتمرینات بسياربسيارمؤثردرپرورش قوه ی تمرکز، یوگا است
یوگا بک ورزش فکری بسيارمفيد محسوب می شود که درآِنِ  واحد . ان امده استوازکشورهند به ارمغ

  . تأثيرات جسمی و روانی فوق العاده عالی دارد
یوگا به تنها می تواند . مقایسه می کنند که این مقایسه ابدًا صحيح نيست" ورزش" عمومًا یوگا را با 

ا به جای بگذارد بلکه درذهن شما نيز تأثيرات عالی ورزش را ازنظرجسمی و سالمت جسمی درشم
  . تأثيرات مستقيم خارق العاده ای دارد

  . کسانی که یوگا را دربرنامه ی روزانه ی خود قرار می دهند، عمًال شاهد این تأثيرات شگرف هستند
کسی که یوگا می کند، ازدرصد بيشتری ازتوانایی های ذهنی خود استفاده می کند و عالوه بر این به 

 شود که هم جسمی است -ل تأثيرعالی که یوگا درآرام سازی دارد، ازآرامشی سرشاربرخوردارمیدلي
  . و هم ذهنی

کسانی که یوگا می کنند به خاطربرخوردارشدن ازهمين آرامش دررویارویی با مشکالت و بحران های 
 عجله به  زدگی و-زندگی بهترتصميم می گيرند، منطقی ترند، عاقالنه ترفکرمی کنند وازشتاب

  . دورهستند
یوگا با آرامشی که به ارمغان می آورد وارتباطی که با الیه های عميق ترمغزبرقرارمی کند ، یک 

  . احساس رضایت خاطر درونی و شادمانی عميق را به همراه دارد
. یوگا تمدد اعصاب را موجب می شود. بيشتربيماری های مفاصل مانند آرتروز، با یوگا درمان می شود

نرژی ذهنی و مانيتيسم شخصی را افزایش می دهد وشخصی را افزایش می دهد وشخص را ا
  . ازجذابيت فوق العاده ای بهره مند می سازید

یوگا تمرین مؤثری درتناسب اندام است و شما چه ازچاقی فراوان وچه ازالغری مفرط رنج ببرید، یوگا به 
  . شما تناسب اندام می بخشد

بسياری ازحرکات یوگا چين وچروک پوست را ازبين می برد وازبه . می دانند" یستنرازجوان ز" یوگا را 
  . حتی یوگا ازریزش مو هم ممانعت می کند. وجود آمدن آن هم جلوگيری می کند

پس می بينيم که یوگا تنها یک . تعداد زیادی ازحرکات یوگا برای فعال شدن غدد کم کار، بسيارمؤثراست
  . يست و فایده های جسمی وروحی بسياری داردتمرین برای تمرکزفکرن

رفع اضطراب و استرس، اعتماد . را موجب می شود، خود منشأ همه چيزاست" آرامش" همين که یوگا 
  . به نفس، روحيه ی شاد، خالقيت، تناسب اندام، زیبایی وجوانی تنها گوشه ای ازفواید فراوان یوگاست

  . هم ترین تأثيرات یوگا باشد، همين تمرکزفکر استاما آنچه که مد نظرماست وشاید یکی ازم
  

  یوگا چيست؟ 
  

بسياری ازشما فکرمی کنيد که یوگا مجموعه ای است ازحرکات و وضعيت هایی که کم شباهت به 
  . یوگا به هيچ عنوان به تنهایی چنين معنایی نمی دهد. این تصور، اشتباه است. ورزش نيستند

" به مفهوم . است" وحدت ماده وانرژی" به معنای . است" پيوستگیاتصال و"یوگا دراصل به معنای 
  " . یکپارچه شدن با تمامی خود" یوگا یعنی . است" یکی شدن جسم وروح

  . یوگا تمام قوای جسمی وروحی شما را جمع وهماهنگ می کند
 وحدت با این تعریف، می بينيم که هرروشی که شما را به این هماهنگی جسم وروح برساند و این

  . ماده وانرژی را ایجاد کند، یوگا محسوب می شود
یوگا به معنی . محدود کردن یوگا فقط به یک سری حرکات، ازدرک نادرست مفهوم یوگا ناشی می شود

عميق کلمه، کليه ی مراحل وروش هایی را دربرمی گيرد که شما را به این هماهنگی، آرامش وتمرکز 
  . می رساند

  
  مراحل یوگا 

  
یعنی هرمرحله به .  پنج مرحله دارد که هرکدام ازاین مراحل، مفهوم یوگا را به تنهایی دربرمی گيردیوگا

اما انجام شدن این مراحل با هم، شما را به اوج این مفهوم وبه . تنهایی، خود یوگا محسوب می شود
  . دنبال آن به تمرکزی که درجستجویش هسنيد می رساند

بلکه درعين حال . مرحله دارد نباید تصورشود که بسياردشوارو سخت استاین که می گویيم یوگا پنج 
  : مراحلی که عبارتند از.  دهيم-اکنون ما هریک ازاین مراحل را شرح می. فوق العاده آسان و راحت است
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  تفکر مثبت . ١
  

" امروزه درتمام مؤسسات آموزش یوگا دردنيا، ابتدا مفهوم .  رکن یوگا تفکرمثبت استمهم ترین
این تفکر مثبت اگرچه یک مفهوم . را آموزش می دهند وبعد به سراغ مراحل دیگرمی روند" تفکرمثبت 

یوگی های هندی عقيده داشتند که شرط اول . روان شناسی به نظرمی آید، اما درهند کهن ریشه دارد
. یک پاکی درون و پاکی اندیشه . وگی بودن این است که به یک صفا و خلوص درونی رسيده باشندی

  . این اندیشه ی پاک و ناب وخالص، همان تفکر مثبت امروزی است و اساس کارمحسوب می شود
تفکرمثبت داشته باشيد، این طورتلقی می شود که باید با یک خوش : بيشتراوقات وقتی می گویيم

وخوش خيالی محض به زندگی نگاه کنيم ویا واقعيت منفی آن را نبينيم و یا این که چشم برروی بينی 
  . آن ببندیم و نادیده اش بگيریم

  . و حال آن که تفکرمثبت مطلقًا چنين مفهومی ندارد
خوبی ها، بدی . ما دراین اندیشه ی پاک ابتدا دریک نگرش عمومی تمام واقعيت زندگی را می بينيم

نه . دید اول، یک نگاه کامًال واقع بينانه است. . . جنایت ها، محبت ها، دوستی ها، دشمنی ها و ها، 
  . نگاهی است که تمام واقعيت های پيرامون خود را می بيند ومی پذیرد. دید مثبت است به دید منفی

ود را به جنبه حال ما می آیيم وتوجه و تمرکز خ. بعد ازاین نگرش عمومی، تفکرمثبت مفهوم می یابد
توجه به نکات مثبت، آنقدرشما را . های مثبت یک موضوع وکًال به واقعيت های مثبت معطوف می کنيم

با روحيه وقوی می کند که توان چاره جویی وتدبيربرای مقابله با واقعيت های منفی و یا حتی سازگاری 
وحيه واعتماد به نفس عالی دارید و هم شما با این نوع تفکر، هم ر. با آنها را درشما دوچندان می نماید

  . بهتربرای جنبه های منفی چاره جویی و تدبيرمی کنيد
کسانی که پس از نگرش . قادربه تدبيروچاره اندیشی است نه ذهن منفی" ذهن مثبت" اساسًا فقط 

 عمومی تمام توجه و تمرکزخود را به واقعيت های منفی معطوف می کنند، آنقدراز نظرجسمی وروحی
  . ضعيف می شوند که حتی نکات مثبت را ازدست می دهند

مثًال فردی که سرپناهی آرام برای زندگی دارد و ازسالمت کافی برخورداراست اما شغل مناسبی ندارد 
ویا به اندازه ی کافی زیبا نيست، اگرهمه ی توجه خود را به شغل نامناسب یا ازآن بدتر، به زشت بودن 

وحيه ی خود را دچاربحران می کند که سالمتش را هم ازدست می دهد ودیریا خود معطوف کند، آنقدرر
بيماری های عصبی، افسردگی، . زود به خاطرارتباط تنگاتنگ روح وتن، به هزاربيماری مبتال می شود

  . . . سردردهای شدید، بيماری های گوارشی مثل زخم معده و 
 های مثبت زندگی خود، روحيه و اعتماد به نفس درصورتی که همين فرد می توانست با توجه به جنبه

عالی درخود ایجاد کند و با استفاده ازمنابع وامکانات موجود برای مشکالت زندگی خود تدبيروچاره 
  . جویی کند

یک ذهن منفی قادراست خيلی سریع ازبين تمام واقعيت های موجود، جنبه های منفی را کشف 
  . ن، به افسردگی وغم وناراحتی خود دامن بزندواستخراج کند وبا توجه و تمرکزدرآ

حال آنکه یک ذهن مثبت قادراست دربحرانی ترین وضعيت ها ومنفی ترین واقعيت ها، جنبه های مثبت 
را پيدا کند وحتی فقط یک جنبه ی مثبت بيابد و برآن توجه وتمرکز کند وبا تکيه برآن، به اصالح وضعيت 

ین می بينيد که منظورازتفکر مثبت، انکارواقعيت های منفی زندگی بنابرا. های منفی موجود بپردازد
نيست بلکه هدف این است که دست کم وضعيت های مثبت را حفظ کنيم و برای منفی ها نيزچاره ای 

  . بياندیشيم
تفکرمثبت، یک مهارت ذهنی ویژه است که شاید به دست آوردن آن ازتمام آنچه که در این مجموعه به 

  . شده است، مهم ترو درعين حال آسان ترباشدشما ارائه 
ازاین پس به هر چيزی که برخورد : این تمرین بسيارساده وراحت است. باید تفکرمثبت را تمرین کنيد

می کنيد، چه شخص، چه شیء وچه موقعيت ووضعيت، جنبه های مثبت آن را کشف واستخراج کنيد 
  . وبرآن ها تمرکزو توجه نمایيد

  . های ساده شروع کنيد واول ازهمه ، ازخود شروع کنيدتمرین را ازچيز
  همين االن ازخود بپرسيد که چگونه شخصيتی هستيد؟ 

بی اراده و بی اعتماد به نفس . تمرکزحواس ندارم، حافظه ام افتضاح است: ذهن منفی شما می گوید
عصبی .  استجورابم سوراخ. ازشغلم راضی نيستم. دچاربی خوابی ام. بينی بزرگی دارم. هستم

  . وکينه ای هستم
  . همين: دیگرچه؟ می گوید: و وقتی ازاو می پرسيم

شنوایی ام . معده ام ازسالمت کامل برخوردار است: اما ذهن مثبت شما، برجنبه های مثبت تأکيد دارد
. دو دوست خوب دارم. شمارش ازیک تا صد را بلدم. لباسی برتن دارم. قدرت فکردارم. بسيارخوب است

  . ی پرورش اراده ام تالش می کنمبرا
به دنبال یک شغل مناسب هستم وچون تالش می کنم، : دیگرچه؟ می گوید: وقتی به او می گویيم

هم اکنون با مطالعه ی این کتاب وعمل به تمرین های آن می خواهم . یقين دارم که موفق می شوم
  . قدرت تمرکزخود را چند برابرکنم

این سؤال طالیی بهترین تمرین برای : يز، فورًا سؤالی را ازخودتان بپرسيدازاین پس درمواجهه با هرچ
چه : " سؤال این است. به عبارت دیگر، کليد طالیی دستيابی به آن است. پرورش ذهنيت مثبت است

  " جنبه های مثبتی دراین وجود دارد؟ 



  رهایی . ٢
  

وابستگی با تمرکزمنافات . است" خواستنخواستن دراوج رها کردن ورها کردن دراوج " رهایی به معنای 
  . هروابستگی ميدان فکری شما را اشغال می کند و شما را از تمرکزبرموضوعی دیگربازمی دارد. دارد

چه این وابستگی ذهنی وروانی باشد چه جسمی و . کم کردن وابستگی های خود: رها یی یعنی
  . مادی

ذهن یوگی یک ذهن آزاد است، یک ذهن رها .  باشيدباید مدام درحال بخشيدن و رها شدن و آزاد شدن
این رهایی نه به معنای ترک دنيا ولذت های مادی است، بلکه به مفهوم لذت بردن . ودراوج آرامش

  . ازمواهب الهی بدون وابسته شدن به آن ها است
 خود شادی خود را به وضعيت خاص وموقعيتی ویژه وابسته نکنيد که اگرچنين باشد ازاین لحظه ی

  . شادمان نيستيد و هميشه درانتظاروافسوس به سرمی برید
آیا خودِ  هدف . انسان باید هدف داشته باشد و برای رسيدن به آن تالش کند: " ممکن است بگویيد

  " داشتن یک نوع وابستگی نيست؟
یيم که تمام درپاسخ ما تأکيد می کنيم که باید هدفمند باشيد و حتمًا اهدافی داشته باشيد، اما می گو

آرامش وموفقيت و کاميابی و لذت و بهره مندی خود را به دستيابی به هدف و زمان رسيدن به آن 
  . همان قدرمشتاق و خواهان باشيد که آماده ی رها کردن هستيد. وابسته نکنيد

 برخی ازما چنان به دنبال اهداف مادی خود می رویم که تمام زندگی این لحظه را بر خود حرام می
کنيم وخودمان را ازهمه چيزمحروم می کنيم تا به آن یک چيزبرسيم ودراین تالش، خود را چنان به 

درودیوارمی کوبيم وعصبی وپراضطرابيم که هيچ جای آرامش و لذت و بهره مندی برای خود باقی نمی 
  . گذاریم

ا ازعشق و شادمانی گهگاه باید آرام شوید، ازتالش بازبایستيد، ميدان ذهنی را خالی کنيد وآن ر
  . رها وآزاد شوید. سرشارکنيد

  ذهن عصبی و درگيرو مضطرب و وابسته نمی تواند درهيچ چيزتمرکز کند حتی تمرکز 
. تالش کنيد اما با آرامش. چنين ذهنی برهدف و تالش برای دستيابی به آن، مطلوب وایده آل نيست

ظاتی درروز آرام شوید، با تمرکزفوق العاده اح. این، همان مفهوم رهایی است. تقال وخودکشی نکنيد
  . وآرام و پيوسته هم حرکت کنيد

فالن کس پيش من باشد، : نگویيد. به هيچ عنوان آرامش خود را به کسی وچيزی وجایی وابسته نکنيد
رها . یادتان باشد منشأ آرامش دردرون شماست. فالن چيزرا داشته باشم، فالن جا باشم، آرام هستم

یاد بگيرید از وجود و حضورخودتان و . با اوباشم، یا فالن جا باشم لذت می برم: نگویيد. اشيدو آزاد ب
  . رها باشيد. ازدرون الهی خود لذت ببرید

  
  تنفس صحيح و فواید آن . ٣
  

تنفس صحيح آنقدردرآرامش و تمرکزمؤثراست که ما خواستيم حتی فصلی مجزا و بسيار مفصل 
ه این کاررا به دليل آن که تنفس صحيح یکی ازمراحل یوگاست انجام اگرچ. درتنفس داشته باشيم

ندادیم و آن را درهمين فصل یوگا بررسی می کنيم، اما شما آن را به اندازه ی یک بخش مجزا و 
تمام تمرینات ارائه شده دراین فصل به یک طرف و تمرین تنفس صحيح هم به . بسيارمهم جدی بگيرید

  . یک طرف
ت کتابی درزمينه ی تمرکزحواس وآرامش ذهن پيدا کنيد که درآن فصلی به تنفس شما ممکن نيس

  . صحيح اختصاص داده نشده باشد
  ! دریوگا تنفس آنقدرمهم است که خيلی ها تصورمی کنند یوگا به تمامی یعنی تنفس

: " . . . درمقدمه ی گلستان سعدی، اولين نعمت خداوندی که سپاس گفته شده، تنفس است
و این خود نشانه ی اهميت " ی که فرو می رود ممِد حيات است و چون برمی آید مفرح ذاتهرنفس

  . تنفس است
  

   طول عمر و سالمتی –فواید تنفس عميق 
  

تنفس عميق باعث می شود . کسانی که تنفس عميق دارند ازطول عمربيشتری برخوردار می شوند
 بارنفس می کشند ١٦ افراد دریک دقيقه معموًال. که تعداد دم و بازدم دریک دقيقه کمترشود

اما هرکس بيش ازاین در دقيقه نفس بکشد، مسلمًا تنفس هایی سطحی . وعمرمتوسطی دارند
طول عمرچنين افرادی ازحد متوسط ومعمول . خواهد داشت که دم و بازدم عميق را به همراه ندارد

  . کمتراست
خشم، کينه، انتقام وحسادت، بيماری می آورد اگرمی گویند هيجان های عصبی مانند ترس، اضطراب، 

وازطول عمرمی کاهد به این خاطراست که تمام هيجان های عصبی اولين تأثيرخود را برتنفس می 
شما ازاین به بعد به کسانی که عصبی و خشمگين و یا مضطربند با دقت نگاه کنيد و ببينيد که . گذارند

گاهی اوقات درهنگام خشم، تنفس به سی . چقدرتنفس آن ها دراین مواقع سطحی می شود
حاال خودتان حساب کنيد که کسانی که مدام درهيجان های عصبی . باردردقيقه وحتی بيشترمی رسد



به سرمی برند ودرخشم واضطراب غوطه ورند با تنفس سطحی خود چه بالیی برسرسالمتی وطول 
  . عمرخویش می آورند

وخود را به هنگام خشم کنترل می کنند، چنان از تنفس عميق درعوض، کسانی که ازآرامش برخوردارند 
  . و ژرفی برخوردارمی شوند که مسلمًا سالمتی آن ها را مداوم ترو طول عمرشان را بيشترمی کند

. اخيرًا دریکی ازمجله های علمی، ازتحقيقات مشترک دانشمندان ژاپنی و آمریکایی گزارشی ارائه شد
ه ی جالب رسيده اند که اگرانسان بتواند تعداد تنفس خود را دریک دقيقه این دانشمندان به این نتيج

  .  سال به عمر خود اضافه کرده است٥٠ کاهش دهد، چيزی حدود ١٢ به ١٦از
ورزش برای این سالمت قلب وجسم، و به دنبال آن طول عمررا به همراه دارد که بر سيستم تنفسی 

رورزش درزندگی، کم کم برحجم تنفسی خود می افزایند ورزشکاران با پيگيری مستم. اثرمی گذارد
  . وازتعداد تنفس خود دردقيقه می کاهند وبه همين دليل ازسالمتی و طول عمربرخوردارمی شوند

درعوض سيگاری ها با سيگارکشيدن به سرعت ازحجم تنفسی خود می کاهند و برتعداد تنفس خود 
زمی کنند ودرنتيجه سالمتی خود را ازدست می دهند می افزایند، ضمن آن که تنفسشان را مسموم ني

  . وطول عمرشان کاهش پيدا می کند
 – که به زودی آن را کامًال شرح می دهيم –به هرترتيب، باید دقت کنيد که ضمن انجام تمرینات تنفس 

ازهرعاملی که درشما تنفس سطحی ایجاد می کند وحجم تنفسی شما را کاهش می دهد اجتناب 
هربرنامه ای که تنفس شما را عميق ترمی کند وبرحجم تنفسی شما می افزاید استقبال کنيد واز
  . کنيد

  
   کنترل هيجان های عصبی –فواید تنفس عميق 

  
گفتيم که هيجان های عصبی منفی و به ویژه خشم واضطراب، تنفس شما را بد وسطحی می کنند و 

ترل کنيد تا درنهایت سالمتی و طول عمرخود را شما باید مراقب باشيد که این هيجان ها را درخود کن
  . حفظ کرده باشيد

شاید خود شما هم . خوشبختانه تنفس صحيح وعميق، خود عاملی بازدارنده برای این هيجان هاست
  . بارها تجربه کرده باشيد

وقتی عصبانی و خشمگين می شوید، اگردرحرکتيد، بایستيد؛ اگرایستاده اید، بنشينيد؛ اگر نشسته 
خيلی سریع خشم شما فروکش می کند و مسلمًا شما . اید، درازبکشيد وبعد چند نفس عميق بکشيد

  . با آرامش، بهترو عاقالنه تر فکرمی کنيد وتصميم می گيرید
هرهيجان منفی دیگری را که درخود احساس می کنيد، می توانيد با این روش ازبين ببرید و حتمًا این 

  . کاررا بکنيد
های بد، -د که شما به هيچ عنوان نمی توانيد با این هيجان های عصبی و این تنفسفراموش نکني

  . ازآرامش و به ویژه ازتمرکزحواس برخوردارشوید
توجه داشته باشيد که پياده روی همراه با تنفس عميق، همواره یکی ازراه های کسب آرامش بوده 

  . است
  

   آرامش –فواید تنفس عميق 
  

  . رتنفس عميق که خيلی سریع هم به چشم می آید، آرامش استشاید مهم ترین تأثي
باهرنفس عميقی که می کشيد هم ذهن شما آسوده ترمی شود وهم جسمتان، به ویژه در بازدم 

  . های عميق بدن شل وریلکس ومنبسط می شود
  . اساسًا بين تنفس وانقباض عضالنی هميشه رابطه ای وجود دارد

 را سطحی می کند وتنفس سطحی انقباض وگرفتگی عضالنی را هيجان های عصبی منفی، تنفس
موجب می شود که شما دندان ها را به هم می فشارید و دست ها را مشت می کنيد و ابروها را 

  . درهم می کشيد
حتی ثابت شده است که دراین حالت جدارمعده ی شما جمع شدگی و کليه ی شما چروک خوردگی 

  . پيدا می کند
زخم معده و سنگ : " می نویسد" شفای زندگی " روان شناِسِ  بنام درکتاب معروف خود " لویيزهی " 

کليه بازتاب های هيجان خشمند، درعوض تنفس عميق و آرام، انبساط و آرامش عضالت را موجب می 
  . شود

همين طوربه خاطرارتباط تنگاتنگ جسم وذهن، آرامش عضالنی آسودگی ذهن را به دنبال دارد و 
  . این همان اصلی بود که ما درفصل پيش بر آن تکيه کردیم. ض عضالنی، آشفتگی فکرراانقبا

مهم ترین و اساسی ترین عامل مؤثردرتمرکز فکر، همين آرامش جسم وذهن است که رهاوردی از 
  . تنفس عميق هم هست

  
  
  



   کنترل عواطف –فواید تنفس عميق 
  

کسانی که احساسی تر باشند، تنفس . گذاردعواطف واحساس های شما هم برتنفس شما تأثيرمی 
  . سطحی تری دارند

  . کنترل احساسات به نوعی کنترل انرژی ذهنی و کنترل مغناطيس شخصی است
با چند تنفس . ما به کسانی که خيلی احساساتی هستند توصيه می کنيم تنفس عميق را تجربه کنند

خواهيم جلوی -البته ما نمی. ی شودعميق وآهسته، خيلی سربع ازشدت احساس وعاطفه کاسته م
  . برخی ازاحساس ها را حتی باید دامن زد وگستراند. هراحساسی را بگيریم

شما باید توجه داشته باشيد که احساس وعاطفه ی شما همسو و هم جهت با ارزش های فکری 
د می اگرهستند ودرشما واکنش های مثبت درجهت رسيدن به هدف ایجا. واهداف شما هستند یا نه

کنند، ازآن ها استقبال کنيد ودوستشان بدارید؛ اما اگرشما را به واکنش های منفی وامی دارند، مثًال 
به زیرپا گذاشتن ارزش ها ومنحرف شدن ازمسيراهداف، حتمًا باید آن ها را تعدیل وکنترل کنيد تا بعدًا 

  . دچارپشيمانی و احساس گناه نشوید
  .  اصلی کنترل عواطف منفی هستندتنفس عميق وتفکرمثبت، دو بازوی

  
   خأل و رهایی –فواید تنفس عميق 

  
شما با . گفتيم، با تنفس عميق به آسانی به دست می آید" رهایی" آنچه که پيش ازاین درباره ی 

رهایی، ازهرگونه وابستگی ذهنی فاصله می گيرید وبا تنفس عميق، خيلی آسان به این رهایی می 
  . رسيد

شما هم می بينيد که بخش عظيمی از یوگا به . عميق را راه مؤثررهایی می دانندیوگی ها تنفس 
  . معنی هماهنگی وتعادل روح برعهده ی تنفس است

  
   کنترل ميل جنسی –فواید تنفس عميق 

  
  . نيست" سرکوب" پيشاپيش تأکيد می کنيم که کنترل به معنی 

حتی ميل .  شماست برای تنازع بقاميل جنسی یکی ازموهبت های الهی وازنعمت های خدادادی
جنسی را یکی ازنيروهای درونی وحياتی بشرمی دانند که اگرکنترل وتعدیل شود، یک رکن موفقيت به 

  . حساب می آید
، ميل جنسی را " بيندیشيد و ثروتمند شوید" روان شناس مشهوردرکتاب معروف خود " ناپلئون هيل" 

  . یکی از سه ضلع موفقيت می داند
  .  ما درصدد کنترل آن هستيم، ميلی است که هدفدارنيست ودرجهت مثبت قرارنداردآنچه

همه ی اميال، موهبت الهی اند اما به شرط آن که مهارشان کنيم وبه . همه ی اميال، مثبت ومفيدند
افراط درارضای ميل جنسی و کنترل نکردن آن، هم . کنترلشان درآوریم وازآن ها درست استفاده کنيم

 عصبی شما را برهم می زند وهم ازبخش عظيمی ازنيروهای حياتی و قوای مغياطيسی شما تعادل
  . کند-جالب این که ميل جنسی تنفس را تند وسطحی می. می کاهد

هربارکه ميل جنسی، نه درجهت مثبت ودرست ، درشما طغيان کرد، یک شيوه ی کنترل، آن است که 
پياده روی تند همراه با تنفس های " ما . عميق بکشيدمکان ووضعيت خود را تغييردهيد وچند نفس 

  . را دراین مواقع به شما توصيه می کنيم" عميق
  

   خالقيت –فواید تنفس عميق 
  

آنجا که خالقيت، افکارنو، تصميم . با تنفس عميق، شما به الیه های عميق ترمغزو منشأ فکرمی رسيد
با تنفس . نی ارتباط با منشأ فکر و شعورخالقهای تازه وحتی الهام وشهود شماست، تنفس عميق یع

درباره ی ارتباط . عميق، هم فکرتان بهتروعميق ترمی شود وهم تمرکز حواس بيشتری پيدا می کنيد
  . صحبت خواهيم کرد" مدیتيشن" بيشتر و بهتربا منشأ فکردرفصل 

  
  تکنيک تنفس عميق 

  : تنفس عميق، شامل سه مرحله است
  دم عميق . ١
  ری نفس نگهدا. ٢
  بازدم عميق . ٣
  
  
  

  
  



  دم عميق . ١
  

  : فروبردن هوا به ریه ها یعنی دم، مطلوب ما نيست مگرآن که این شرایط را داشته باشد
  .  آهسته وآرام باشد-الف 

دم شتاب آميزهرگز نمی تواند ریه ها را به طورکامل پرکند یعنی شما هرچقدرسعی کنيد که نفس 
باید آهسته . با شتاب انجام دهيد، ریه های شما به طورکامل پرنمی شودعميق بکشيد اما این کاررا 

  . ریه ها را ازهوا پرکنيد
  .  نفس عميق باید شکمی باشد-ب 

ابتدای دم عميق، قسمت های فوقانی قفسه ی سينه ازهوا پرمی شود که درتنفس سطحی هم 
 قفسه ی سينه و حبابچه آنچه مطلوب ماست، پرشدن قسمت های تحتانی. چنين چيزی رخ می دهد

  . های هواست
وقتی به آرامی ریه ها را ازهوا پرمی کنيد، درآخرین . سعی کنيد با قسمت شکم خود نفس بکشيد

  .  کنيد-خود حس می) دیافراگم ( لحظات، یک فشارودرد اندکی را درقسمت فوقانی شکم 
  اما چرا می خواهيم چنين حالتی ایجاد شود؟ 

. خون ارتباط مستقيم ندارند بلکه این ارتياط را لنف یا آب ميان بافتی ایجاد می کندسلول های بدن ما با 
لنف مواد غذایی را ازخون می گيرد ودراختيارسلول قرارمی دهد وازطرفی مواد زاید را ازسلول می گيرد 

بی آن هرچه لنف این تبادل را سریع ترو بهترانجام دهد سالمت سلول و شادا. وبه خون بازمی گرداند
شتاب و سالمت خون، شتاب و : به طور کلی سالمت سلول به دو عامل وابسته است. بيشترمی شود
  . سرعت لنف

سرعت گردش خون عمدتًا به قلب وابسته است اما سرعت لنف به حرکت عضله ی باالی شکم یعنی 
  . دیافراگم بستگی دارد

درحفره ی شکمی خألیی ایجاد می تنفس عميق وشکمی، دیافراگم را حرکت می دهد واین حرکت، 
  . کند که شتاب لنف را پانزده برابر می کند

  . عمق تنفسی و گردش خون: سالمتی وجوانی شما اساسًا به دو عامل وابسته است
با تنفس های عميقی که انجام می دهيد، سرعت لنف را فزونی می بخشيد و درنتيجه متابوليسم 

  .  شادابی، سرزندگی و انرژی فراوانی را احساس می کنيدسلولی شما بهترانجام می شود و شما
  
  نگهداری نفس . ٢
  

وقتی شما هوا را درریه ی خود نگه می دارید، . شاید مهم ترین قسمت تنفس، همين نگهداری باشد
. به کيسه های هوایی خود فرصت می دهيد که تبادل اکسيژن و دی اکسيد کربن را کامل انجام دهند

د وسطحی، این تبادل خوب صورت نمی گيرد چون شما به ریه های خود فرصت کا فی درتنفس های تن
  . نمی دهيد

  
  بازدم عميق . ٣
  

دربازدم های سطحی ومعمولی، ریه ها ازمواد مسموم وعمدتًا دی اکسيد کربن، به طور کامل خالی 
  . نمی شوند

دوم آن که ازراه بينی .  انجام گيرداول آن که آهسته و آرام: بازدم هم باید دو شرط ویژه داشته باشد
  . بيرون دهيد" هه " اما درآخرین لحظات، دهان را بازکنيد وهوای باقی مانده را با فشارو صدای . باشد

این .  ميلی ليترازهوای بازدمی ریه ها خالی نمی شود١٥٠٠ تا ١٣٠٠دربازدم های سطحی، حدود 
  . اخته شده استهوای باقی مانده، یکی ازمهم ترین علل پيری شن

  . بازدم های عميق را تجربه کنيد وریه های خود را ازآخرین هوای مسموم نيزخالی کنيد
  

  آگاهی بر تنفس 
  

ازلحظه ای که دم عميق را . یکی ازمهم ترین عوامل مؤثردرتمرکزحواس، توجه کردن به تنفس است
آیند تنفس و صدای تنفس خود توجه شروع می کنيد تا آخرین لحظه ای که هوا را بيرون می کنيد، به فر

  . به صدای نفس خود گوش بسپارید و تمام توجه خود را به آن معطوف سازید. کنيد
  

  شمارش تنفس 
  

برای همين امروزه فرمول هایی برای شمارش . یکی ازراه های آگاهی برتنفس، شمارش آن است
  .  تنفس خود آگاهی پيدا کنيدتنفس ارائه شده است که شما می توانيد با استفاده ازآن ها بر

یعنی اگرشما تا یک شماره دم . است " ١ – ٤ – ٢" جدیدترین ومعمول ترین فرمول تنفسی ، فرمول 
عميق می کشيد، چهاربرابر آن هوا را درریه نگه می دارید و دو برابرآن، یعنی نصف زمان نگهداری، هوا 

  . را ازریه ها خارج می کنيد



ساس ظرفيت تنفسی شما می تواند افزایش یابد که ميزان افزایش برای افراد این فرمول تنفسی، برا
  . مختلف متفاوت است

 شماره نفس خود را نگه دارید و سپس ١٢مثًال اگر دم عميق شما سه شماره طول می کشد، باید با 
  . با شش شماره هوا را ازریه های خود خارج کنيد

" ا می توانيد فرمول را کمی تغييرهم بدهيد به شرط آن که منظورما عمدتًا آگاهی بر تنفس است و شم
  . را جدی بگيرید" طوالنی تربودن زمان نگهداری نفس 

هرشماره الزامًا معادل . می توانيد نفس را با انگشت، شمارش کنيد و یا این که درذهن خود بشمارید
رنظر بگيرید وبرای خود به آرامی وهرطورکه دوست دارید یک ریتم شمارش را د. یک ثانيه نيست

  . بشمارید
آگاهی بر تنفس و توجه به " از " طریقت آلفا و رسيدن به آرامش" درکتاب خود " لوئيس پروتو" دکتر

  . به عنوان یکی ازمؤثرترین روش های آرامش و ریلکسيشن صحبت کرده است" صدای نفس کشيدن
را با همه ی شرایط الزم برای یک  " ١ – ٤ – ٢" درشبانه روزدست کم سه باروهربارده مرتبه تنفس 

  . تنفس صحيح وعميق انجام دهيد
  

  پرانا 
  

یوگی های هندی ازگذشته اعتقاد داشتند که درهوای پيرامون ما، ماده ای حياتی و انرژی بخش وجود 
 را به درون ریه ی خود فرو می بریم، درریه ها حبس می" پرانا" ما . ناميده می شود" پرانا" دارد که 

  . کنيم ، پرانا مواد زاید را نابود می کند وما با بازدم عميق خود این مواد را خارج می کنيم
گذاشته ایم " دی اکسيد کربن" و نام ماده ی زاید را " اکسيژن" امروزه ما نام این ماده ی حيات بخش را 

 کرده اید احساس اما به خاطرآن که جنبه های بسيارحياتی وجادویی تنفس را که تا کنون تصورنمی
  . کنيد، توصيه می کنيم که کماکان به پرانا فکرکنيد

دردم عميق احساس کنيد انرژی هستی وپرانا را به وجود خود راه می دهيد و آلودگی ها را دربازدم 
  . عميق خود بيرون می رانيد

  . درتمام کتاب هایی که درباره ی یوگاست، تنفس پرانا به شدت تأکيد شده است
  
  غذیه ی صحيح ت. ٤
  

  . هدف یوگا، جذب و ذخيره ی انرژی است نه کاهش آن
بسياری ازغذا هایی که ما درشبانه روزاستفاده می کنيم، حجم عمده ای ازانرژی ما را می کاهند، 

ما درروند صحيح یوگا، به شما . ضمن آن که مواد مسموم فراوانی را نيزتوليد می کنند
  . ا را ازچيزی برحذرنمی داریمدستورپرهيزغذایی نمی دهيم و شم

واقعيت این است که مواد پروتئينی و لبنيات، برای هضم وجذب خود انرژی فراوانی را ازبدن می گيرند 
فرآورده های شيرمانند کره، پنير، خامه و فرآورده های گوشتی به . ومواد زایدی را برجای می گذارند

درعوض، سبزی ها و .  انرژی زیادی ازما می گيرندویژه گوشت قرمز، مواد غذایی دیرهضمی هستند که
ميوه ها مواد غذایی سهل الهضمی هستند که ازطرفی انرژی فراوان به ما می دهند وازطرفی ترکيبات 

  . شيميایی خون را مسموم نکرده حتی تصفيه هم می کنند
شما سعی کنيد این . اردمغزما برای انجام فعاليت های فکری به ویژه تمرکزفکربه گلوکزفراوان احتياج د

  . تأمين نمایيد) قند ميوه ها ( گلوکزفراوان را بيشترازفروکتوز
ازمواد غذایی را که رژیم های غذایی مناسب توصيه می کنند، ميوه ها و سبزی ها % ٨٠امروزه 

  . تشکيل می دهند
 چقدرشاداب ترو شما خودتان بارها تجربه کرده اید که با خوردن ميوه های شيرین، ساالد وسبزی ها

درصورتی که با خوردن . سرزنده ترمی شوید وآمادگی بيشتری برای فعاليت های ذهنی پيدا می کنيد
مواد پروتئينی، ذهن شما احساس خستگی می کند وشما به چرت زدن و خوابيدن تمایل پيدا می 

  . کنيد
فاده نکنيد، بلکه می گویيم سفارش ما این نيست که ازپروتئين و لبنيات است: مجددًا تأکيد می کنيم

  . کمتراستفاده کنيد و حتی االمکان ميوه وسبزی را جایگزین مواد غذایی دیرهضم کنيد
به عنوان آخرین نکته، انگورهميشه به عنوان یک ميوه ی شيرین برای انجام فعاليت های ذهنی و 

 انگورفراوان استفاده از. تمرکزحواس دربرنامه ی غذایی یوگی ها نقش فوق العاده ای داشته است
  . کنيد

  
  حرکات بدنی . ٥
  

کسانی که با حرکات یوگا آشنایی نسبی دارند اکنون بسيارمشتاقند که ببينند دراین مجموعه به ویژه 
  . برای تمرکزحواس، چه حرکت هایی را پيشنهاد می کنيم

درچند مرحله می گویيم ما به جای آن که به شرح حرکات فراوان بپردازیم، قواعد علمی این حرکات را 
  . که شما با درنظرگرفتن این اصول، می توانيد خودتان حرکت هایی را پيشنهاد کرده وانجام دهيد



  اصول حرکات بدنی 
  
بدن را دروضعيتی قراردهيد که یا درطول شبانه روزاصًال انجام نمی گيرد ویا خيلی به ندرت انجام می . ١

ی مختلفی را به خود می گيرد، اما بعضی ازوضعيت ها هست بدن شما درشبانه روزوضعيت ها. گيرد
مثًال کمترپيش می آید که شما . گيرد-که بدن شما اصًال درآن ها قرارنمی گيرد ویا خيلی کم قرار می

دستتان را ازباال به پشت خود ببرید و ازآرنج خم کنيد یا کمتر پيش می آید که برخالف جاذبه ی زمين و 
با این تعریف شما می توانيد . ربگيرید به طوری که سرپایين، و پاها باال باشندبه صورت سروته قرا

  . خودتان صدها حرکت یوگا ایجاد کنيد
  . دست کم یک دقيقه دراین وضعيت ثابت بمانيد وتوقف کنيد. ٢
  : تمرکز شما سه حالت دارد. حاال باید دراین وضعيت ویژه تمرکزکنيد. ٣

لزومی ندارد به این . ارشده است، فکرخود را برآن عضله متمرکز کنيد اگرعضله ای متحمل فش–الف 
  . فقط به آن توجه کنيد. فکرکنيد که آن عضله درحال شل شدن است

 اگربا کشش عضالنی مواجه نيستيد به یکی ازنقاط انتهایی بدن توجه کنيد مانند نوک انگشتان –ب 
  . دست، نوک انگشتان پا، نوک بينی ویا باالی سر

 اگرمنظور شما ازیوگا فعل وانفعالی خاص یا درمان است، به طورذهنی برآن فعل وانفعال – پ
مثًال وقتی سررا پایين قرارمی دهيد وپاها را باال، می توانيد تمرکزکنيد که خون ازانگشتان . تمرکزکنيد

  . گردد-پاهای شما به طرف پوست سرتان سرازیرمی شود وپيازمو تقویت می
هرگونه فشارسنگين بر خود آوردن غلط . کنيد که دریوگا، کشش ها مالیم وخفيف باشندبسياردقت . ٤

اگربعد ازیوگا احساس خستگی کنيد ودرد عضالنی داشته باشيد، آنچه انجام داده اید ورزش . است
  . بوده به یوگا

 که مثًال اشتباهی که بيشترافرادی که کتاب های یوگا را مطالعه می کنند مرتکب می شوند این است
وقتی می بينند کسی سرش را به طرف پاهایش خم کرده وبه زانوچسبانده است، آن ها هم سعی 

می کنند که با فشارهمين وضع را ایجاد کنند درحالی که باید تا جایی پایين می رفتند که کشش 
  . مالیمی ایجاد می شد وهمانجا توقف می کردند

تأکيد می کنيم کشش، مالیم . اره چنين وضعيتی به خود بگيریدشما هم نباید به خود فشارآورید که یکب
  . وخفيف باشد

به عضالتی مانند زبان، . یوگا به عضالتی که معموًال کمترمورد توجه قرارمی گيرند، بيشترتوجه دارد. ٥
  . بسيارتوجه کنيد. . . پشت ران، پشت، پشت کتف و

  .  وچند نفس عميق بکشيدبين هردوحرکت یوگا دست کم سی ثانيه توقف کنيد. ٦
  

  چه وقت وچقدرتمرینات یوگا را انجام دهيم؟ 
  

 ٥ تا ٤روزی یک باریوگا کنيد وحرکاتی که انجام می دهيد از. به هيچ عنوان درانجام یوگا افراط نکنيد
  .  دقيقه طول نکشد٨ تا ٧حرکت تجاوزنکند وبيشتراز

 عمًال روحيه ی پشتکار را درشما ازبين می دریک روزنيم ساعت تا یک ساعت تمرین یوگا انجام دادن
شرط ایجاد روحيه ی پشتکاراین است که درابتدا بسيارکم اما هميشه انجام دهيد تا برایتان عادت . برد
  . شود

به جای این که روزی یک ساعت انجام دهيد وبعد ازبيست روزآتش اشتياق شما سرد و خاموش شود، 
  . هيدروزی پنج دقيقه اما هميشه انجام د

ازآنجا که . یوگا را باید با شکم خالی انجام دهيد ودست کم دوسه ساعت ازغذاخوردنتان گذشته باشد
فاصله ی بين شام خوردن تا خوابيدن ما معموًال کم است، توصيه می کنيم یوگا را صبح بعد ازبيدارشدن 

  . ازخواب انجام دهيد
دراین مورد، اختيارکامل با . ا ورزش کنيد یا نکنيدمی توانيد بعد ازیوگ. یوگا با ورزش منافاتی ندارد

  . شماست
  . را دربياورید... به هنگام انجام یوگا، لباس راحت وآزاد بپوشيد ووسایل اضافی مانند ساعت، عينک و

بعد ازاین که یوگا به مدت زمان کم برایتان عادت هميشگی شد، می توانيد به تدریج مدت زمان انجام 
  . يدآن را افزایش ده

  
  چهار حرکت اصلی یوگا 

  
چنان که گفتيم برای حرکات یوگا می توانيد خودتان حرکاتی را پيشنهاد کنيد و یا این که ازحرکات 

  . پيشنهادی کتاب های یوگا استفاده کنيد
ما هم اکنون چهارحرکت اصلی ومادررا که گفته می شود ازبقيه حرکات مهم ترند، به شما پيشنهاد 

  : می کنيم
  
  



  رکت یک ح
  

یک یا دو بالش . کناردیوارقراربگيرید وپاها را به باال پرتاب کنيد به طوری که سرپایين وپا به طرف باال باشد
اگراین حرکت برایتان دشواراست، . زیرسرخود بگذارید ودست ها را ازآرنج خم کنيد وزیر سرخود بگذارید

  . يماری آرتروزدارند، این حرکت را انجام ندهندافرادی که ب. درآغازبه مدت سی ثانيه آن را انجام دهيد
  

  حرکت دو 
  

. پا را به طرف زانو ببرید و دست ها را به طرف پا درازکنيد. ازکمرخم شوید. بنشينيد پاها را درازکنيد
  . توجه کنيد تا آنجا پایين بروید که کشش وفشارسنگينی را حس نکنيد

  
  حرکت سه 

  
بعد دست را به . دست را روی زمين و روی سينه ی خود قراردهيدکف ). دمر( به روی شکم بخوابيد 

زمين بفشارید، آرنج را صاف کنيد طوری که ازکمربه باال درهوا قرارگيرد و از کمربه پایين روی زمين به 
  . دراین حرکت می توانيد زبان خود را بيرون بياورید. طرف باال نگاه کنيد وثابت شوید

  
  حرکت چهار 

  
دست را آهسته مشت کنيد و روی ناف . باسن را تا حدی دربين پاشنه ها بگذارید. ينيددوزانو بنش
  . به آرامی پایين بروید ودراین وضعيت ثابت بمانيد. مشت ها را به هم بچسبانيد. بگذارید

همين طوربه این که زمان کمی را . درتمام حرکات به اصول یوگا که پيشترگفتيم توجه داشته باشيد
  . ار، به تمرین های یوگا درشبانه روزاختصاص بدهيددرشروع ک

  



  فصل دهم
  

  مراقبه و مانترا 
  

یکی ازتمرینات بسيارمؤثردرایجاد خأل فکری وقرارگرفتن دروضعيت بی فکری که برای تمرکزحواس فوق 
  ". مدیتيشن" یا " مراقبه" العاده مفيد والزم است، روشی است به نام 

  . آن را کامًال تأیيد کرده است، نقش مؤثری درایجاد آرامش دارداین تکنيک، که امروزه علم 
 دقيقه تمرین را به طورمداوم انجام دهند، پس از مدتی ٢٠ باروهرباربه ٢کسانی که روزی 

  . ازتمرکزحواس، خالقيت، آرامش وسالمت بيشتربرخوردارمی گردند
است وشخص می تواند با این " ردستيابی به الیه های عميق فک" مراقبه ومدیتيشن تکنيکی برای 

آنچه که ما آن را فکرمی ناميم، انرژی است که به سطح . تمرین، به منشاء ایجاد فکردست پيدا کند
توليد و ایجاد فکررا غالبًا . مغزآمده است یعنی ازمنشاء خود به مرورباال آمده تا به سطح مغزرسيده است

 یک حباب ابتدا درعمق دریا به صورت بسيارکوچک همان طورکه. به سطح وعمق دریا تشبيه می کنند
ایجاد می شود وکم کم باال می آید وهم زمان با باال آمدن بزرگ و بزرگ تر می شود تا به سطح آب می 

  . رسد، فکرنيزچنين روندی را طی می کند
هنمان ابتدا ازالیه های عميق مغزوآنجا ما آن را احساس وتجربه می کنيم ومی گویيم که فکری به ذ

  . خطورکرد
اما عمق دریا کامًال ساکت و آرام . دردریا ، سطح آب پرازموج وتالطم است وحرکت، نوسان فراوان دارد

با آنکه همه ی حباب . است وآن تالطم ونوسانی که درسطح مشاهده می شود، ابدًا درعمق نيست
جا کامًال ساکت وآرام ها که درسطح به چشم می خورند ازهمين قسمت های عميق می آیند اما این

  . است
ما اگر قادرباشيم به . آنجا که همه چيز، شلوغ وپرهياهوست. ما معموًال با سطح مغزخود درارتباطيم 

قسمت های عميق ترمغزدست پيدا کنيم وبه منشاء فکرراه یابيم، عمًال هم سکوت وسکون ذهنی 
مراقبه، .  تدبيرو تمرکز فراوان استبرایمان ميسرمی شود وهم به جایی می رسيم که منشاء خالقيت،

به سکوت ذهن، به سکون . مراقبه شما را به قسمت های عميق مغزمی برد. چنين کاری می کند
فکروبه خالیِ  درون با تمام فواید فوق العاده ای که یک مراقبه ی مداوم دارد، تمرین آن بسيارساده 

  . وآسان است
  

   چگونه مراقبه کنيم؟
  

توجه دارید که مراقبه حتمًا باید درحالت نشسته انجام .  که دوست دارید بنشينيدشما درهروضعيتی
چشم های خود را می بندیم . وضعيتی راحت به خود می گيریم. مراقبه درحالت خوابيده نداریم. شود

  . وسکوت می کنيم
  

  مانترا 
  

یک صدا وصوت . س صوتی داردمانترا یا ذکردرمراقبه، غالبًا واژه ای بی معنی است که صرفًا یک فرکان
البته جلوتر، که ازنقش . نه فکررا به خود مشغول می کند. نه معنی دارد نه مفهوم. است ودیگرهيچ

ذکردرعرفان اسالمی به عنوان یک تمرین مؤثربرای ایجاد تمرکز صحبت می کنيم، می گویيم که 
درمدیتيشن وقتی به .  معنی می شودذکردرابتدا باید بامعنی باشد وسپس دراثرتکراربرزبان ودرذهن بی

این . مراقبه نشستيد وچشم ها را بستيد، حاال باید واژه ای بی معنی را مدام درذهن خود تکرارکنيد
  . واژه به ميل خودتان، هرواژه ی بی معنایی می تواند باشد

شيند ، یعنی شخص می ن. می باشد" اوم" درنزد یوگی ها مهم ترین ومتداول ترین مانتراها صوت 
 دقيقه ی ٢٠و این عمل را . . . اوم، اوم، اوم : چشم ها را می بندد ومدام درذهن خود تکرار می کند

  . مداوم انجام می دهد
روان شناسی امروزثابت کرده است که با ذکریک مانترا عمًال بعد ازدقایقی تمام قسمت های ذهن را 

  .  می ماندخستگی و رخوت می گيرد وصرفًا یک نقطه ی فعال باقی
اما . یا هرواژه ی بی معنای دیگری باشد که انتخاب می کنيد" اوم" مانترای شما نيزمی تواند واژه ی 

آنچه بسيارمهم است این است که این مانترا هميشه ثابت باشد وهيچ وقت آن را تغييرندهيد وهميشه 
  . با این مانترا مراقبه کنيد

 مدیتيشن مرتکب می شوند وامروزه علم آن را به شدت اشتباه مسلمی که بعضی ازمعلمان تکنيک
مردود اعالم می کند، این است که می گویند هرکس مانترا یا صوتی مخصوص به خود دارد وادعا می 

کنند که قادرند مانترای هرکسی را کشف کنند و مانترای مخصوصش را به طورخصوصی اعالم کنند 
 مال شماست و مراقب باشيد که آن را با هيچ کس درميان وحتی به او می گویند که این واژه صرفًا

شما می توانيد هرواژه ی ثابتی را که دوست . علم این موضوع را امروزه کامًال رد کرده است. نگذارید
  . دارید انتخاب کنيد وهميشه ازآن استفاده کنيد

  



  نکات مهم 
  
  .  دقيقه انجام دهيد٢٠مراقبه یا مدیتيشن را روزی دوبارصبح و بعد ازظهروهربار. ١

  
اگرچه مراقبه . درمراقبه همه چيزباید طبيعی پيش برود و هيچ قصد ومنظوری نباید داشته باشيد. ٢

دستاورد های فراوانی ازجمله بهبود تمرکزدارد اما هنگام انجام تکنيک، مطلقًا نباید انتظارچيزی را داشته 
فقط تکنيک را . ای عميق مغز ارتباط برقرارمی کنيدحتی به این فکرنکنيد که دارید با قسمت ه. باشيد

پس هرانتظاری درطول مراقبه، خود نوعی .  دقيقه انجام دهيد و مانترا را تکرار و تکرار کنيد٢٠به مدت 
  . فکرمحسوب می شود که این تفکر با فلسفه ی انجام مدیتيشن منافات دارد

  
مثًال شاید حدودًا یک . ند کامًال طبيعی استفکرهایی که درطول مراقبه به ذهن شما خطورمی ک. ٣

این کامًال . دقيقه ازجریان مراقبه ی شما نگذشته باشد که فکری یا خاطره ای به ذهنتان خطورکند
بگذارید فکر، شما را با خود به هرجایی که . طبيعی است ومطلقًا نباید جلوی این روند طبيعی را بگيرید

همان قدرکه از . دوباره فکرایجاد می شود ودوباره مانترا. ای خود بازگردیدمی خواهد ببرد ودوباره به مانتر
  . هردو را به عنوان یک طبيعت و یک واقعيت بپذیرید. تکرارمانترا استقبال کنيد که ازفکراستقبال می کنيد

  
درطول مراقبه لحظاتی هست که درذهن شما فقط مانترا وجود دارد ولحظاتی هم هست که می . ٤

لحظاتی وجود دارد که شما درذهن خود هم مانترا .  ازمانترایتان غافل شده اید ودارید فکرمی کنيدبينيد
همه ی این ها طبيعی . دارید وهم فکر، وسرانجام زمانی پيش می آید که شما نه مانترا دارید نه فکر

 می گویند برای همين است که. چه مانترا، چه فکر، چه فکرو مانترا با هم وچه هيچ کدام. است
بگذارید با تکرار مانترایی که اراده کرده اید، فکرتان به هرسوکه می . درمدیتيشن همه چيز طبيعی است

تأکيد می کنيم هرمقاومتی . خواهد برود؛ یا درمانترا غوطه ورشوید یا درفکر، یا درهردو ویا درهيچکدام
ط آسوده بنشينيد و به تکرارمانترا فق. درمقابل جریان های فکری که به ذهنتان خطورمی کندغلط است

  . بپردازید واین را بيست دقيقه ادامه دهيد
  
این فکرها از قسمت های . فکرهایی که به ذهن شما خطورمی کند، درحقيقت نوعی پاالیش است. ٥

گاهی اوقات . عميق ذهن یا ناخودآگاه یا حافظه ی بلند مدت به سطح می آیند وخالی می شوند
بگذارید همه .  رؤیای فردا وگاهی اوقات رویدادهای گذشته ی شما به ذهنتان می آیندخاطره ی دیروز،

پس ازچند روزتا چند هفته انجام تمرین مداوم این تمرین، به . ی این ها بيرون آیند ودرونتان پاالیش شود
  . چنان پاکی درون وخأل ذهنی می رسيد که تجربه اش برایتان بسيارجالب و دوست داشتنی است

  
محيطی . شرایط محيطی که درآن به انجام مراقبه می پردازید با شرایط ریلکسيشن تفاوتی ندارد. ٦

  . آرام، نسبتًا ساکت و بی دغدغه
  



  فرآیند مراقبه 
  

اما ببينيم مراقبه یا مدیتيشن چگونه پاالیش ذهن را موجب می شود و درون راازتنش های عصبی و 
  . فشارهای روحی پاک می کند

وقتی . کرارمانترا، کم کم ذهن آسوده وخالی وراحت می شود وبه دنبال آن جسم راحت می شودبا ت
جسم راحت شد وذهن آسوده بود، شما دریک حالت استراحت عميق به سرمی برید که می گویند این 

  . استراحت عميق دوبرابر، مرثرترازخواب است
وبا الیه های عميق مغزمانند خواب که دران دریک استراحت عميق، شما به ناخودآگاه دسترسی دارید 

  . رؤیا می بينيد، ارتباط برقرارمی کنيد
دراین آرامش واستراحت عميق وارتباط با ناخودآگاه، تنش های عصبی، فکرهای مزاحم وخصوصًا شاید 

بيرون آمدن این خاطرات، جسم را شاید کمی پرتنش . افکارناراحت کننده ی شما ازعمق به سطح بياید
  . این انقباضات عضالنی ذهن را فعال می کند ودر نتيجه ی این فعاليت فکرتوليد می شود. منقبض کندو

پس ازلحظاتی فرورفتن درفکر، مجددًا به مانترای خود بازمی گردید ومانترا ذهن را آسوده می کند واین 
رخه چندین شاید دربيست دقيقه مراقبه ی یک وعده ی شما این چ. چرخه مجددًا تکرارمی شود

  . بارتکرارشود واین پاالیش چندین بارصورت گيرد
  

  مدیتيشن واقعی 
  

علت این . عده ی زیادی ازاین مسئله نگران هستند که آیا تمرین را درست انجام می دهند با خير
  . نگرانی و وسواس، غالبًا بدان خاطراست که شخص درجستجوی انبوهی ازجنبه های سحرآميزاست

يشن، تمرینات بسيارساده وراحت ومعمولی هستند که عمدتًا به هدف آرامش ریلکسيشن ومدیت
  . وتمرکز وآگاهی خالص انجام می شود

به هيچ عنوان تصورات عجيب وغریب درباره ی این تمرینات نداشته باشيد ومنتظر نباشيد که اتفاق 
  . خاصی بيفتد

مشکل دیگراین است که . داشته باشدمدیتيشن باید یک روند ساده، آرام، دائمی وهمراه با زندگی 
 گویند –عده ای ادعا می کنند که نمی توانند درمدیتيشن تمرکزداشته باشند وبا ناراحتی می 

. مجددًا تأکيد می کنيم که افکار، بخشی ازمدیتيشن هستند. افکارنمی گذارند من درمانترا متمرکزشوم
هيد، ذهن شما کمتر متفرق می شود ودیگرازاین البته به تدریج که تمرین را به طورمستمرانجام می د

  . شاخه به آن شاخه نمی پرد وآن تمرکز فکری که مد نظرشماست به تدریج خود را نشان می دهد
  

  تلفيق ریلکس ومراقبه برای تمرکز 
  

. گاهی اوقات ما حتی توصيه می کنيم ریلکسيشن ومدیتيشن را با هم وبا کمی تفاوت انجام دهيد
من چه کسی : " مرحله ی ریلکس شوید واین سؤال را به طورذهنی ازباطن خود بپرسيد کهابتدا وارد 
  ". هستم؟ 

: " مجددًا ازخود بپرسيد. براین معنی فکروتعمق کنيد" . من جسم نيستم" پاسخ شما این است که 
  " من چه کسی هستم؟ 

دوباره سؤالی را مطرح .  کنيدبراین معنی فکروتعمق". من اضطراب ها وهيجان ها نيستم:" وپاسخ دهيد
  " من چه کسی هستم؟ : " کنيد

  . بر این معنی فکروتعمق کنيد" من افکارم نيستم: " جواب این است
  " پس من چه کسی هستم؟" " من چه کسی هستم؟:" سؤال کنيد

  . برمعنی این فراز تعمق و دقت کنيد." من یک مرکزشعورناب هستم:" وجواب نهایی شما این است 
هی اوقات توصيه می شود که هرباریکی ازاین سؤاالت را ازخودتان بپرسيد وگاهی می توانيد این گا

  . سؤاالت را به همان ترتيبی که گفتيم دریک مراقبه به طورکامل انجام دهيد
  



  فصل یازدهم
  
  

  چند تمرین برای تمرکزحواس 
  

  تمرکزبرنقطه ی سياه 
  

رد ودربيشترفرهنگ های باستانی وبومی ودر ميان قبایل قدیمی ترین تمرکزکه تاریخی بسيارکهن دا
  . بدوی وبسياری ازانجمن ها ودسته های قدیمی وجود داشته، تمرکزبرنقطه ی سياه است

امروزنيزخيره شدن به نقطه ی سياه و تمرکزبرآن، یکی ازاساسی ترین تمرین های مانيتيست ها و 
  . هيپنوتيست هاست

رکز برنقطه ی سياه را انجام داده اند دربرتری و تأثير گذاری نقطه ی اشخاصی که تمرینات مختلف تم
  . سياه توافق کامل دارند

  
  روش تمرکز 

  
اگر این را با مداد .  سانتی متر بر روی یک زمينه ی سفيد قراردهيد٣ تا ١یک نقطه ی سياه به قطر

طوری روی دیوارنصب کنيد که این نقطه را . سياه برروی کاغذ می کشيد، کاغذ شما نباید خط دارباشد
  . وقتی مقابل آن می نشينيد، نقطه ی سياه مقابل پيشانی شما باشد
به خاطراین که درطول تمرکز . به فاصله ی دومتری ازدیواربنشينيد ودریک وضعيت راحت قراربگيرید

بنشينيد  کنيم روی صندلی -برنقطه ی سياه احساس ناراحتی نکنيد و یا پایتان خواب نرود توصيه می
  . ودراین وضعيت نقطه ی سياه درفاصله ی دومتری شما و درمقابل پيشانی تان روی دیوارباشد

برای ایجاد وضعيتی راحت ترو ریلکسيشن بيشترمی توانيد چند نفس عميق بکشيد وپس ازآن که به 
هترآن است مغزخود اکسيژن فراوان رساندید، خود را برای این تمرین ذهنی وفکری آماده کنيد وحتی ب

که ریلکس را نيزانجام دهيد، عضالت چشم وصورت را رها کنيد و پس ازراحتی عميق بالفاصله چشم ها 
  . را بازکنيد وبه نقطه ی سياه خيره شوید

قبل ازآن که چشم ها را بازکنيد، می توانيد به خود تلقين کنيد که من بالفاصله پس از باز کردن چشم 
فراوان به نقطه ی سياه خيره خواهم شد و تمام توجه و تمرکزخود را با تمام هایم، با اشتياق وعالقه ی 

  . وجود به نقطه ی سياه معطوف می کنم
این که می گویيم بعد ازریلکس بالفاصله چشم هایتان را بازکنيد به معنای آن نيست که تند وسریع 

به تدریج .  درنقطه ی سياه فرورویدکامًال. پلک ها را باید به آرامی بازکنيد. چشم های خود را بازکنيد
بهترآن . تمرکز خود را ازوسط نقطه ی سياه به حدفاصل نقطه ی سياه و سفيدی کاغذ معطوف کنيد

این چرخش می تواند درجهت حرکت . است که کم کم چشم خود را دراین دایره ی سياه حرکت دهيد
 چرخش را دورتا دوراین دایره انجام پس ازمدتی که این. ای ساعت یا برخالف جهت آن باشدعقربه ه

  . دادید، بالفاصله یکباره و ناگهانی به نقطه ی سياه برگردید وبه تمامی درآن خيره شوید
اگر دراین خيرگی و . ممکن است این سياهی برای لحظاتی تمام ميدان بينایی شما را اشغال کند

د را کمی به حالت نيمه بسته تمرکزوتوجه، احساس کردید چشم هایتان می سوزد، پلک های خو
پس ازاین استراحت نسبی، چشم را بيشتربازکنيد وخيرگی . درآورید و به اصطالح چشم خود را ریزکنيد

  . را دوباره شروع کنيد
دراین تمرین نگذارید که فکرتان به جاهای دیگربرود وهروقت احساس کردید فکرتان منحرف شده است، 

پس ازمدتی که دریک محيط ساکت وآرام با بدن . ه ی سياه بيندیشيدمجددًا با تمرکزبيشتری به نقط
ریلکس، به طورفعال این تمرین را انجام می دهيد، می بينيد که دقایق زیادی را بدون توجه به مسائل 

  . دیگر فقط درنقطه ی سياه بوده اید
قطه ی سياه برایتان ازآنجا که این تمرین را برای اولين بارانجام می دهيد، ممکن است درابتدا ن

  . ناملموس باشد اما تداوم این تمرین کم کم شما را با نقطه ی سياه مأنوس می کند
درلحظاتی ازاین تمرین وحتی شاید درطول تمرین دیواریا کاغذ سفيدی که نقطه ی سياه روی آن است 

  . ه ی سياه استاما توجه و تمرکزشما درمرکزاین ميدان وروی نقط. نيزدرميدان دید شما قراردارد
ممکن است درطول تمرین شما اشکال یا سایه هایی را به صورت تصاویرخطوط یا نقاط مبهم روی 

این مسئله کامًال طبيعی است ونباید شما را نگران کند یا ازادامه ی . دیواریا اطراف نقطه ی سياه ببينيد
  . تمرین بازدارد

  
  تمرکز بردوایرمتحد المرکز 

  
به فراوانی با تمرین نقطه ی سياه دارد اما برتری آن این است که می توان به این تمرین نيزتشا

برای این تمرین روی یک . افکارخود نيزاجازه ی جوالن دهيم وحتی آن ها را روی دوایرمی گسترانيم
 سانتی ٢زمينه ی سفيد، نقطه ای به قطریک سانتی متربکشيد وسپس با استفاده از یک پرگاربه قطر

  .  ای دورآن رسم کنيدمتردایره



سپس این دایره ها .  سانتی متربکشيد٧، و ٦، ٥، ٤، ٣بعد با حفظ همان مرکزپرگار، دایره هایی به قطر
  . را با مداد سياه پررنگ وضخيم ترکنيد، به شکلی که حالت منظم خود را ازدست ندهند

 ارتفاع آن تا حد پيشانی شما . متری آن قراربگيرید٢درفاصله ی . مجددًا این را روی دیوارنصب کنيد
  . بدن را ریلکس نمایيد وچند نفس عميق بکشيد. تمرین را شروع کنيد. باشد

برای این منظورنگاهتان را طوری دروسط قرار دهيد که وسط، مبهم . ابتدا روی بزرگ ترین دایره نگاه کنيد
ه ی تمرکز شما همان دایره ی طوری که گویی نقط. باشد ودایره ی بزرگ تردرحوزه ی دید شما قرارگيرد

  . بزرگ ترباشد
حتی می توانيد تمامی دوایرکوچک ترداخلی را یک نقطه ی سياه رسم کنيد وبه بزرگ ترین دایره 

  . فکرکنيد
.  ثانيه به دایره ی دوم بيایيد وهمين کاررا درهمين مدت زمان روی دایره دوم انجام دهيد٤٠پس ازحدود 

 ثانيه تمرکزمی کنيد وهمين طوربه ٤٠روی هردایره . بيایيد. . . م، پنجم و حاال به دایره ی سوم، چهار
بهترآن است که همين طورکه به داخل می آیيد، مدت زمان توقف خود را روی . دوایرداخلی ترمی آیيد

این کاررا آنقدرادامه دهيد که به نقطه ی سياه برسيد وسپس روی . هردایره چند ثانيه افزایش دهيد
.  دقيقه درنقطه ی سياه متمرکزباشيد٥ الی ٣حدود . سياه، مانند تمرین قبل تمرکز کنيدنقطه ی 

دایره به دایره : یعنی . سپس بدون انحراف فکروبرهم زدن توجه و تمرکز، این بارهمين مسيررا برگردید
 ثانيه ٤٠ ازداخل به بيرون بروید، دایره ها را به ترتيب وبا آرامش و تأنی نگاه کنيد وروی هردایره

  . تمرکزباشيد
  

  تمرکزبرشعله ی شمع 
  

راه اساسی پرورش . تمرکزبرنقطه ی نورانی یا شعله ی شمع هم قدمنی کمترازنقطه ی سياه ندارد
  . تمرکزو پرورش فکردرتمرین های یوگا وهيپنوتيزم، تمرکزبرشعله ی شمع است

با عالقه ی بيشتری هم آن را دنبال اگرچه معموًال تمرکزبرشعله ی شمع برای افراد، جذاب وگيراست و
یعنی ممکن است . می کنند، شما توجه داشته باشيد که این گيرایی وجذابيت کامًال نسبی است
ما ضمن توضيح متداول . هرکس برای خود تمرینی را مؤثرتر تشخيص دهد یا ازآن نتيجه ی بهتری بگيرد

ر به تمرینی بپردازید که برای شما مؤثرتر ترین روش های تمرکز، به شما پيشنهاد می کنيم که بيشت
با این همه، تجربه نشان داده است که افراد ازهمنشينی با . است وازجذابيت بيشتری برخورداراست

  . شعله ی شمع وتمرکزبرآن اظهاررضایت فراوان می کنند
  

  روش تمرین 
  

 درشب انجام دهيد، به شرط مسلمًا اگراین تمرین را. فضای اتاق را تاریک کنيد وشمعی روشن نمایيد
شعله ی شمع را تا آنجا باال بياورید که وقتی می نشينيد بتوانيد به . آن که خوابتان نبرد، مؤثرتراست

  . طورافقی به آن نگاه کنيد
عضالت را . طبق معمول ابتدا چشم ها را ببندید، تمرین ریلکس وتنفس آگاهانه وعميق را انجام دهيد

به آرامی چشم های خود را بازکنيد و به شعله ی شمع خيره . رات صاف باشدرها کنيد اما ستون فق
بلکه فضای پيرامون شعله را که به صورت هاله ای روشن، دورتا . صرفًا به شعله وآتش نگاه نکنيد. شوید

. درمرحله ی اول، بيش از یک تا دو دقيقه این تمرین را انجام ندهيد. دورشمع دیده می شود نگاه کنيد
درریلکس عضالت صورت، به .  ازاین زمان، پلک ها را ببندید وعضالت صورت را به ویژه، ریلکس کنيدپس

شعله . حاال همين کاررا با چشم های بسته درذهن خود انجام دهيد. آرامش عضالت چشم توجه کنيد
آرامی پس ازآن یکی دو دقيقه پلک ها را به . ی شمع را در ذهنتان مجسم کنيد وبه آن خيره شوید

هروقت احساس کردید که فکرتان منحرف . بازکنيد و با نگاه خيره ی خود به شعله ی شمع هجوم ببرید
حرکت، تغييرها، نوسان ها، و . شد، کافی است به قسمتی ازشعله ی شمع توجه وتمرکزکنيد

بندید، صورت را بعد ازدو دقيقه دوباره به آرامی چشم ها را ب. تغييررنگ آن قسمت ازشعله را درنظربگيرید
این رفت و برگشت را چندین بارانجام . ریلکس کنيد وبه تجسم ذهنی شعله ی شمع مشغول شوید

  . دهيد تا این که چشم هایتان کامًال خسته شوند
نکته ای را که باید تأکيد کنيم این است که این تمرین و تمرین های نظيرآن را با بی حوصلگی وفشارو 

اگربتوانيد با نگاه کردن به دورشعله ی شمع هاله . ا اشتياق فراوان، تمرین کنيدزورانجام ندهيد بلکه ب
  . های نورانی را ازهم مجزا کنيد وهرباربه یکی ازاین هاله ها تمرکزکنيد عالی است

تمرین را پس ازیک نگاه سه دقيقه ای به شعله ی شمع خاتمه دهيد وپس ازآن چشم ها را ببندید و 
  . درازبکشيد

  
  



  رکزبرگل سرخ تم
  

. تمرکزبرگل سرخ، یکی ازمعروف ترین ومتداول ترین تمرین های مراقبه یا مدیتيشن است بدون ذکرمانترا
این تمرین اساس تقویت . یعنی بدون تمرکزو بدون تمرکزدرگل سرخی که دردست دارید، غرق شوید

شما آگاهانه نگاه می . تیعنی تمرکزبرهيچ، تمرکزغيرارادی که زیربنای تمرکزفکراس. تمرکزفکراست
کنيد وخيره می شوید اما پس ازآن تمرکز ارادی انجام نمی دهيد بلکه نگاهتان را درگل سرخ رها می 

همين طورمی . این تمرکزبه هيچ، به تمرین نيازدارد که البته تمرینی بسيارگيرا ولذت بخش است. کنيد
منظره ای . وید وحالتی وانهاده به خود بگيریدتوانيد دریک پارک بنشينيد، به گوشه ای ازطبيعت خيره ش

  . را نگاه می کنيد، بدون فکرو بدون تمرکز
را در خود ایجاد کنيد، " تمرکزنداشتن" شما هروقت بتوانيد این توانایی . هم عضالت راحتند وهم نگاه

اشتنف عبارت درواقع توانایی تمرکزند. خود را بهبود بخشيده اید" تمرکزداشتن" خود به خود توانایی 
در عدم تمرکز، تمام تالش تمرین کننده به . است ازدیدن یک مجموعه، بدون تمرکزبه چيزی خاص

مشاهده ی برابرویکسان همه چيزمعطوف می گردد و هرجزیی ازاین مجموعه به اندازه ی دیگراجزاء 
ارید مشاهده می شود وشما آنقدردراین تالش غرق می شوید که برهيچ فکرخاصی هم تمرکزند

منظره ای غرق شده اید وهمه چيزاین منظره " کليت" شما در. وفکرشمااسيرجزیيات تصویرنمی شود
  . پيش چشم شما برابرویکسان است

انجام متناوب این . هميشه دربرنامه های خود، دربين تمرینات تمرکز، تمرین عدم تمرکزرا نيزانجام دهيد
با تمرین عدم تمرکزحواس، . ی چشمگيرخواهد داشتتمرین ها با هم درپيشرفت وموفقيت شما تأثير

شما احساس خواهيد کرد که خيلی عميق ترازقبل مفهوم تمرکزرا درمی یابيد ودستيابی به تمرکزبرای 
درواقع درتمرین عدم تمرکزشما درخود خألیی ایجاد می کنيد که برای . شما خيلی آسان ترازقبل اشت

ما توصيه می کنيم هروقت می خواهيد تمرکزی جدی داشته . ندتمرین تمرکزشما را آماده ومهيا می ک
باشيد، مثًال می خواهيد کتابی را با تمرکزعالی بخوانيد یا مسئله ای را با تمرکزعالی برای خود حل 

  . نهادگی وعدم تمرکز را انجام دهيد-وفصل کنيد، ابتدا تمرین وا
  

  تمرین پرش آگاهانه ی فکر 
  

شما به این . مرکزفکربه شما توصيه می کنيم تمرین پرش آگاهانه ی فکر استآخرین تمرینی که برای ت
شکل یاد می گيرید که هرزمان که روی یک موضوع خاص فکرمی کنيد، به سرعت فکرخود را 

  . برموضوعی دیگرمتمرکزکنيد
ن هر موضوعی را که دلتا. برای این منظورشما آرام وریلکس می نشينيد وبه یک موضوع فکرمی کنيد

این موضوع می تواند تصویری عينی ویا تجسمی ذهنی . می خواهد انتخاب کنيد وبه آن توجه کنيد
  . مثًال به ماه فکرکنيد که درتاریکی آسمان، روشن است ونورمی دهد. داشته باشد

د بعد ازچند دقيقه که کامًال فکرخود را متوجه تصویرنمودید، خيلی سریع برگردید وفورًا به یک موضوع مور
مراقب باشيد وقتی به درخت فکرمی کنيد، فکرقبلی یا . مثًال به یک درخت. عالقه ی دیگرفکرکنيد

بعد ازچند دقيقه به فکرخود جهش دهيد وبه . تصویرماه به ذهنتان نياید وکامًال به جزیيات درخت فکرکنيد
  . موضوع سومی فکرکنيد

این تمرین اگرچه ممکن است . وقف کنيدتوجه داشته باشيد که روی هرسوژه باید حدود دودقيقه ت
درابتدا کمی مشکل باشد وافکاروتصاویرقبلی برایتان مزاحمت ایجاد کنند، اما خيلی زود پس ازچند روز 

  . تمرین برایتان راحت می شود
  
  



  فصل دوازدهم
  

  تمرکز از راه ذکر و عرفان 
  

وجه عميق و آگاهی ذهنی نماز، ذکرو تمامی عبادت ها به ویژه هنگامی که با حضورذهن وت
  . برگزارشوند، تمرکزفکری عالی را به دنبال دارند

صرفنظرازارج ومقامی که برای انجام عبادات، درمکاتب الهی درنظرگرفته شده است، این اعمال 
تمرکزفکری ملموس و قابل توچهی را نيزبه دنبال دارند وهرکس به راحتی می تواند چنين تمرکزی را 

   .حس وتجربه کند
اساسًا تمام اعمال عبادی انسان، وقتی دردرگاه الهی مقبوليت پيدا می کند که روی آن فکرو تمرکز 

  . وجودداشته باشد
  ." یک ساعت تفکربهترازهفتاد سال عبادت است:" پيامبراسالم می فرمایند

 کند، ذکرو عبادت با توجه، پریشانی وشدت فکررا به کلی ازبين می برد وذهن وجسم را پاالیش می
  . ضمن آن که آرامش فکری عميقی را به دنبال دارد

 العاده و آرامش -شما اگرافراد عابد را مورد توجه قراردهيد می بينيد که عمومًا دارای تمرکزی فوق
  . روحی عميق هستند

  
  ذکر 

  
 عميق نام می برند ریشه ای" مانترا" ذکرکه امروزه مکاتب هندی، بودایی ها ویوگی ها ازآن به عنوان 

اولين . می توان گفت تمامی اعمال عبادی انسان به یک طرف، ذکر درطرف دیگر. درعرفان کهن دارد
تأثيری را که ذکرایجاد می کند وما به نوعی آن را دربحث مراقبه و مدیتيشن گفتيم، تأثيری است که 

آرامش و اطمينان قبلی با ذکرخدا ، همه : خداوند درقرآن کریم می فرماید . برآرامش ذهنی وفکری دارد
ایجاد می شود وما گفتيم که بيان مداوم یک ذکرباعث فرورفتن درالیه های عميق ترمغزو ارتباط با منشأ 
فکرو شعورخالق می شود و این منشأ فکربه مثابه ی همان قسمت های عميق دریاست که ازسکوت 

  . و سکون فراوانی برخوردار است
 هرعابد وسالکی که به سيروسلوک مشغول است، قبل ازهمه، تأثيرات ذکرچنان فراوان است که

  . رسيدن به آرامش معنوی را ازطریق ذکرفراوان جستجو می کند
  " . ای کسانی که ایمان آورده اید، فراوان ذکرخدا را بگویيد: " خداوند درقرآن همچنين می فرماید

 معنایی تفکری -بگویيد تا دراین بیروش مدیتيشن یا مراقبه که توصيه می کند واژه ای بی معنا را 
ایجاد نشود وشما سریع تربتوانيد با شعورخالق وآگاهی عميق، مرتبط شوید، درمقایسه با ذکردرعرفان 
کهن، شيوه ای ناقص است که ما دراین بحث به تفاوت این دو و برتری عبادت وذکربرمراقبه و مدیتيشن 

  . می پردازیم
  

  مراتب ذکر 
  

نخست آن که : به طوری که ارباب معرفت گفته اند، ذکررا چهارمرتبه است: " یدمرحوم فيض می گو
ذکربرزبان آید، دوم آن که عالوه برزبان، قلب نيزذاکرو متذکرشود، سوم آن که ذکرخدا چنان درقلب 

ذاکرجای گيرد وبرآن مستولی شود که بازگيری توجه قلب ازآن مشکل باشد وچهارم آن که بنده ی خدا 
  ." درذکرغرق شود به طوری که دیگرنه به ذکرونه به قلب خود توجه داردیکسره 

در مدیتيشن، صورت . چنان که مالحظه می کنيد ذکردرهمان مرحله ی نخستين، با مراقبه منافات دارد
حتی به مراقبه کنندگان توصيه . مانترا را مدام درذهن تکرارمی کنند ومطلقًا لب وزبان تکان نمی خورد

حال آن که در ذکرعرفانی، ذکرالزامًا باید برزبان جاری . که مراقب باشند زبانشان تکان نخوردمی کنند 
  . شود

شاید این به همان موضوع تلقين به نفس برمی گردد، اگرتلقين به نفس با زبان انجام شود ودرذهن به 
شه تلقين به نفس با همي. آن فکرکنيم، آمرانه ترو تأکيدی ترمی شود ودرناخودآگاه بهترنفوذ می کند

  . صدای بلند نسبت به تلقين ذهنی، برتری وارجحيت دارد
شخص باید مواظب باشد که فکرش به جایی . درمرحله ی دوم، مراقبه ی واقعی شروع می شود

  . دیگرنرود وتمام قلبش متوجه ذکرش باشد
 وقتی شما می مسلمًا. مهم ترین ودشوارترین مرحله ی فکر، همين مرحله است: عرفا می گویند

. خواهيد تمام توجه خود را متوجه ذکرخود کنيد، مدام حواستان پرت ومتوجه چيزهای دیگرمی شود
اینجا باید فورًا برگردید وبه ذکرخود معطوف شوید ودراین توجه قلبی به ذکرو برگشت فکری به آن 

  . بسيارمداومت کنيد
دومين نقص مدیتيشن اینجاست . رهرسو بدهيدهرگزنباید به ذهن خود اجازه ی پریشانی وپرسه زدن د

نه ازفکرجلوگيری می کنيد ونه . که شما هنگام بيان مانترا به فکرخود اجازه می دهيد که به هرسو برود
  . مجازید متوجه مانترا باشيد

  



سومين مرحله، مرحله ای است که درآن شخص چنان درذکرخود فرورفته که برایش مشکل است به 
  . ندچيزدیگری فکرک

این مرحله نشانه ی آن است که شخص کم کم به الیه های عميق ترمغزوبه آن آگاهی خالص وناب 
  . دست یافته است

پس ازآن مرحله ی چهارم است که شخص کامًال درذکرخود غرق می شود واین غرقه شدن چنان است 
ا و بی مفهوم می شود یعنی این که خود واژه، بی معن. که همان واژه ی ذکرمی تواند حجاب ذاکرشود
  . وشخص درمعنی واقعی آن جاری می گردد

ذکرتنها وسيله ای برای جاری شدن دریک مفهوم است و تمامی مفاهيم ومعانی عميق درعمق 
اینجا همان مرحله ای است که درمراقبه می گویند نه فکر وجود دارد ونه . ناخودآگاه ما نهفته است

  . مانترا
عشق الهی، محبت بيکران، . عورخالق وآگاهی ناب همه چيزنهفته استدراین منشأ فکری واین ش

  . . . روشن بينی، خالقيت، شفا، رشد، تکامل، ثروت، توانگری، صميميت، تفاهم، قاطعيت و 
  

  یک تفاوت بزرگ دیگر 
  

  . یک تفاوت اساسی درمدیتيشن و عرفان، تفاوت درمانترا وذکراست
عرفا می . بی معنی باشد تا تفکری ایجاد نشود وارتباط، سریع باشدمانترا باید : مدیتيتورها می گویند

باید درابتدا معنی دارباشد، جهت دارباشد، هدف دارباشد، و پس از تکرارفراوان، ذکر، خود به خود : گویند
  . حذف می شود و شخص ازواژه دورمی گردد

 می گيرد وشخص به پاکی درون می آنها که اهل مراقبه اند می گویند فرآیند پاالیش خود به خود صورت
آنها که اهل تصوف وعرفانند، می گویند ابتدا باید معنی وتفکرباشد تا القاء انجام شود تا پيام های . رسد

مثبت به درون فرستاده شود وبعد ازآن این مثبت ها به مبارزه با منفی ها برخيزند و درون به این صورت 
  . پاالیش وپاک شود
 نه برای آن گفتيم که مدیتيشن را نفی کنيم بلکه خواستيم متذکر شویم که مراقبه همه ی این ها را

یکی ازده ها تکنيک مؤثرونتيجه بخش درایجاد آرامش وتمرکزاست اما درمقام مقایسه با ذکرعارفانه ، 
  . ذکر، کامل ترو مؤثرتراست

 است که شما ازذهن وقلب این یا به آن دليل. ممکن است عبادت وذکربرای شما نتيجه ی سریع ندهد
  . خود برای توجه مراقبت نمی کنيد و یا این که هنوزپاالیش نشده اید

تمرکزو روشن بينی ازیک درون پاک وتصفيه شده بسيارآسان تراست تا یک درون آلوده، مضطرب و 
  . منفی

ن وآرامش خالق و حتی به قصد رسيدن به آگاهی درو. درذکرنيزمانند مراقبه باید بدون انتظارتمرین کنيد
. این ها همه نتيجه ی جنبی ذکرند که خود به خود پدید می آیند. تمرکزفکر، نباید این کاررا انجام دهيد

هرچه بيشتردرذکرخود مداومت کنيد وروزهای متوالی را به آن مشغول شوید، نتيجه ی بهتروبيشترمی 
  . گيرید

روزی دوبار وهربار بيست دقيقه تمرین کنيد : یندآخرین تفاوت ذکرومراقبه این است که درمراقبه می گو
  . اما درذکرشما پایان ندارید
." هرچيزرا حد معينی است مگر ذکررا که درآن حد وپایانی مقررنگردیده است:" پيامبراکرم می فرمایند

  . ذکری که شما برزبان می آورید می تواند هریک ازاسماء الهی باشد
  

  وضعيت لوتوس 
  

گا، برای به مراقبه نشستن درمدیتيشن و برای ذکرگفتن درعرفان همه و همه یک برای تنفس دریو
این وضعيت یک وضعيت کامًال ساده است که غالبًا درنزد یوگی ها به . وضعيت مشابه توصيه می شود

  . موسوم است" لوتوس" وضعيت 
پای مخالف درتماس دروضعيت لوتوس، شما چهارزانو می نشينيد، طوری که کف پا با سطح داخلی ران 

یوگی : وضعيت دست ها متفاوت است. ستون فقرات کشيده است ومستقيم وصاف می نشينيد. باشد
ها مچ دست را روی زانو می گذارند وانگشت سبابه را با شست می گيرند وسه انگشت دیگررا آزاد 

  . می گذارند
ساعدها روی ران پا باشد دربرخی ازانواع مدیتيشن، دست را جلوی شکم قرارمی دهند طوری که 
  . وچهارانگشت دست چپ را روی انگشتان دست راست قرارمی دهند

عرفا دستان خود را ازساعد روی ران پا می گذارند وکمی ازهم فاصله می دهند طوری که کف دست به 
  . سمت باال باشد ودراین حالت وضعيت معمول دعا کردن را به خود می گيرند

  
  



  تسبيح 
  

می توانيد .  وذاکرین هميشه تسبيح وسيله ای برای شمارش اذکاروتمرکزفکربوده استدرنزد عرفا
این تمرین به شرط آن که فکرخود را . درهمان وضعيت لوتوس قراربگيرید وبا تسبيح به ذکرمشغول شوید
  . متوجه ذکرخدا سازید، برای آرامش فکری وتمرکز بسيارمؤثراست

  
  توصيه ی آخر 

  
: این نکته ی بسيارمهم و اساسی این است. م نکته ای را به شما یادآورشوماکنون الزم می دان

  . درانجام تمرینات شتاب نکنيد
  . شرط نتيجه گيری ازانجام تمرینات تمرکزاین است که با صبروحوصله وآرامش تمرین کنيد

های فراوانی مراقب باشيد که برای نتيجه گيری سریع تر، درروزهای اول به خود فشارنياورید و ساعت 
  . را به تمرین مشغول نگردید

کل تمرین های روزانه ی شما برای تمرکزمطلقًا نباید ازدوساعت بيشترشود و تازه این زمان را نيزباید 
  . درطول شبانه روزپخش کنيد

بهتراست . نکته ی دیگراین که لزومی ندارد درطول یک روزهمه ی انواع تمرینات یادشده را به کارببرید
  .  روزازدو یا سه تکنيک استفاده کنيد به بيشتردریک

فراموش نکنيد که اگر شما هرروزفقط یک تمرین را با حوصله انجام دهيد خيلی بهتراز آن است که چند 
  . تمرین را با شتاب وپشت سرهم وپی درپی انجام دهيد

  



  فصل سيزدهم
  

  پاسخ به سؤاالت شما درباره ی تمرکزحواس 
  

يم به سؤاالتی که احتماًال برای شما درزمينه ی تمرکزحواس وجود دارد پاسخ دراین بخش می خواه
  . دهيم

  
   آیا اختالف و تفاوت افراد درقدرت یادگيری ازهوش متفاوت آن ها ناشی می شود؟ - ١سؤال 

  
. ریشه ی این اختالف دریادگيری، مطلقًا هوش ذاتی و یا ميزان انگيزه ی آن ها نيست.  خير–جواب 
  . تفاوت درتوانایی تمرکزداشتن و جذب کردن است.  ی افراد، نسبتًا یکسان استانگيزه

  
   آیا تمرکز می تواند خود به خود ایجاد شود؟ – ٢سؤال 

  
بعضی ازعوامل هستند هستند که باعث می شوند تمرکزحواس بدون تالش ما به وجود .  بله–جواب 
.  شود که ما بدون صرف انرژی، برآن متمرکزشویممثًال عالقه ی فراوان به یک موضوع باعث می. بياید

  . همين طورمشکلی که بارهيجانی دارد وازنظرروحی برای ما مهم است، تمرکزایجاد می کند
  

   آیا تمرکزداشتن یعنی برافکارمزاحم تسلط داشتن؟ – ٣سؤال 
  

کست اگرشما چنين تعریفی ازتمرکزحواس درذهن خود داشته باشيد محکوم به ش.  خير-جواب 
شما هرچقدرهم که درایجاد تمرکزحواس درخود ماهرشوید، هرگزقادرنيستيد عوامل حواس . هستيد

  . ذف کنيدپرتی وافکارمزاحم را کامًال ح
  . تمرکزحواس یعنی کاهش عوامل حواس پرتی

  
 شما  اگربه شما بگویند ازکل تمرینات این کتاب، کدام عوامل را درایجاد تمرکز مؤثرترمی دانيد،– ٤سؤال 

  چه می گویيد؟ 
  

  .  عالقه، عالقه، عالقه–جواب 
  

   مهم ترین راه وشيوه ی ایجادعالقه کدام است؟ – ٥سؤال 
  

کسب اطالعاتی ساده ومختصر درباره ی .  افزایش دامنه ی اطالعات ازیک موضوع به آرامی–جواب 
  . موضوع

  
   آیا سالمت جسمی درتوانایی تمرکزمؤثراست؟ – ٦سؤال 

  
احساس سالمت و توانایی، نيروی حياتی فراوانی را درشما ایجاد می کند واعتماد به . بته ال–جواب 

نفس شما را افزایش می دهد درحالی که احساس بيماری وناخوشی وکسالت باعث می شود که 
ازآن جا که اعتماد به نفس واحساس . شما افسرده شوید و اعتماد به نفس خود را ازدست بدهيد

هرچه . موقعيتی نقش پایه ای دارد، درزمينه ی تمرکزحواس هم همين طوراستتوانمندی درهر
  . بيشتراحساس سالمت و توانایی کنيد تمرکزحواس بهتری هم می توانيد داشته باشيد

  
   آیا یک موضوع درسی می تواند عامل حواس پرتی برای موضوع دیگر شود؟ – ٧سؤال 

  
ا ازموضوع مورد نظرتان منحرف کند، عامل حواس پرتی هرچيزی که بتواند توجه شما ر.  بله–جواب 
مثًال وقتی که شما مشغول مطالعه ی فيزیک هستيد، توجه به درس شيمی حواس پرتی . است
برای همين هم ما توصيه می کنيم وقتی که درحال مطالعه ی یک درس خاص هستيد، کتاب ها . است

  . را به یاد موضوعات دیگربيندازندو موضوعات درسی دیگرجلوی چشم شما نباشند تا شما 
  

 گفتيد موسيقی به همراه مطالعه ازتمرکزشخص کم می کند، اما من کسی را می شناسم – ٨سؤال 
  . که با آنکه هنگام مطالعه به موسيقی گوش می کند قدرت فراگيری باالیی دارد

  
ش دادن به موسيقی اگرهمين فرد عادت گو.  موسيقی قدرت فراگيری را به صفرنمی رساند–جواب 

  . هنگام مطالعه را ترک کند مسلمًا نمراتش خيلی بهترخواهد شد
  
  



 شنيدم نویسنده ای می گفت هروقت روی صندلی مخصوصش می نشيند تمرکزش برای – ٩سؤال 
  آیا حقيقت دارد؟ . نوشتن بيشترمی شود

  
 را به محيط یا زمانی هرکسی می تواند خودش. این موضوع ، همان شرطی شدن است.  کامًال–جواب 

  . خاص عادت دهد و شرطی کند
البته باید دقت . صندلی، یکی ازعادت های تمرکزاست. عادت های مترکزهرشخص هم متفاوت است

صندلی های بسيارراحت باعث لميدن، چرت زدن و . کنيم که صندلی مطالعه ی ما خيلی راحت نباشد
  . مغایرت کامل دارداحساس خواب آلودگی می شوند که با تمرکزحواس 

  
   برای آن که قدرت تمرکزم درطول برنامه ی درسی روزانه کاهش نيابد چکارکنم؟ – ١٠سؤال 

  
 درشروع برنامه ی هرروز، ابتدا کتاب های ساده تر، راحت تر، مطلوب تر، و خوشایند تر را –جواب 

ازهوای .  و ریلکس بپردازیددرفاصله ی بين مطالعه ی دوموضوع متفاوت، به تمرینات آرامش. بگنجانيد
  . نفس عميق یکشيد واستراحت کنيد. آزاد استفاده کنيد

  
   نقش اعتماد به نفس درتمرکزحواس چيست؟ – ١١سؤال 

  
احساس بی کفایتی .  اعتماد به نفس، مهم ترین عامل روان شناختی مؤثردرتمرکزحواس است–جواب 

کامًال ضروری است که احساس . می کندهمان چيزی است که ازفایق شدن شما برسستی ممانعت 
 ترین کمکی است که شما می توانيد -خودپنداری مثبت، مهم. مخالف آن یعنی ارزش خود را باال ببرید

موفقيت درکارهای کوچک و یادآوری آن ها ازگذشته، دوعامل . برای تمرکزویادگيری به خود بکنيد
ذهنی مثبت و کوچک نشمردن موفقيت های مؤثردرپرورش اعتماد به نفس هستند وپس ازآن تصویر

  . خود
  

   نقش ضميرناخودآگاه درپرورش تمرکزحواس چيست؟ – ١٢سؤال 
  

 است، ازجمله پرورش  ضميرناخودآگاه مهم ترین ابزارهرکسی برای دستيابی به هرموفقيتی–جواب 
  . تمرکزحواس

راه دستيابی، .  هيچ چيز نبودبرای ضميرناخودآگاه صرفًا باید هدف روشن ومشخصی را قرارداد ونگران
. شما هدفتان تمرکزحواس یوده واین کتاب اکنون جذب شما شده است. خود به خود نمایان می شود

دارای . همچنين درطول تمرینات، خود را شخصی قوی و متمرکزببينيد. این کارضميرناخودآگاه شماست
خودآگاه شما ثبت می شود هرموفقيت کوچک شما درنا. همان تمرکزقوی که مشتاق آن هستيد

  . والگوی شما درآینده می شود
  

  . لطفًا بيشتر توضيح دهيد.  شما گفتيد برای پرورش اعتماد به نفس به خود تلقين کنيم– ١٣سؤال 
  

اول آن که به آنچه می گویيد :  تلقين به نفس وقتی مؤثراست که شما اصول آن را رعایت کنيد–جواب 
تمرکزحواس من عالی است، خود را اینچنين تصورکنيد وبه آن : ی می گویيدمثًال وقت. فکروتوجه کنيد

سوم آن که به موضوع کامًال . آن را فراوان تکرارکنيد، خصوصًا شب ها قبل ازخواب: دوم آنکه. بيندیشيد
چهارم این که با احساس وشورواشتياق . تردید نداشته باشيد وبا ایمان آن را انجام دهيد. معتقد باشيد

بيشترکسانی که تلقين به نفس . راوان عبارات تأکيدی وجمالت تلقينی را بگویيد نه ازسراجبارو وظيفهف
 هفته نتيجه ی ٤ الی ٢را انجام می دهند وخصوصًا تجسم عينی موضوع را درپيش می گيرند، طی 

  . مثبت می گيرند
  

  کارکنم؟  سن من زیاد شده و برای همين تمرکزم را ازدست داده ام، چ– ١٤سؤال 
  

تحقيقات نشان داده است که کالس درس افراد مسن از تمرکزباالیی .  ابدًا چنين چيزی نيست–جواب 
افراد مسن، غالبًا دالیل محکم ترواطمينان بخش تری برای فراگيری دارند وانگيزه ی . برخورداراست

 که بزرگ ساالن دارند برتری بزرگ تردیگری. فراگيری واستفاده ی مثبت ازکالس درآن ها قوی تراست
این است که آنان آموخته های خود را خيلی سریع تر ازیک کودک درزندگی روزانه به کارمی گيرند وبه 

  . همين دليل، این آموخته ها خيلی سریع خودکارمی شوند
  

اگراین طوراست علت این که .  گفته بودید که سؤال کردن درکالس چقدرمهم است– ١٥سؤال 
  ان درکالس غالبًا سؤال نمی کنند چيست؟ اکثردانش آموز

  
اول این که بسياری ازآن ها پرسيدن را دليلی براین می : اما جواب آن.  سؤال بسيارخوبی بود–جواب 

دوم . دانند که مطلب را نفهميده اند وازپرسيدن ابا دارند که این سبب عقب ماندگی فراوان می شود



 یا مضطرب می شوند و یا خجالت می کشند ویا واهمه دارند این که عده ای عزت نفس الزم را ندارند
به این افراد توصيه می کنيم که به پرورش اعتماد به نفس خود . ازاین که مبادا سؤالشان احمقانه باشد

تمام مشکل دردفعه ی اول . بپردازند وازهمين امروزتصميم بگيرند که سؤال خود را درکالس مطرح کنند
به .  کردن برایتان عادی می شود وخيلی راحت می توانيد سؤال خود را بپرسيدبه تدریج سؤال. است

 گویيم که این مثل قدیمی را عمل کنند که پرسيدن عيب نيست، ندانستن -افراد دسته ی اول هم می
برفرض هم که پرسش شما نشانه ی آن باشد که مطلب را نفهميده اید، شما به کالس . عيب است

د و معلم شما خيلی خوشحال می شود ازاین که به شما کمک کند درک بهتری آمده اید که بفهمي
  . ازمطلب داشته باشيد

  
  علت چيست؟ .  من درلحظات امتحان دچارحواس پرتی می شوم ومترکزنيستم– ١٦سؤال 

  
چون اطالعات فراوان .  اول این که به احتمال فراوان اطالعات شما برای امتحان کافی نيست–جواب 
دوم آن که از نتيجه ی امتحان مضطرب .  ی فراوان ایجاد می کند وعالقه، شرط تمرکزاستعالقه

سوم این که اهميت تحصيل و درس خواندن درذهن شما . هستيد واضطراب مانع تمرکزاست
عالقمند شدن به درس، مطالعه ی منظم و مستمروعادت کردن به آن، . کمترازمسایل دیگراست

 آمادگی، زود رسيدن به جلسه ی امتحان، تنفس عميق و تمرینات آرامش حضوردرجلسه ی امتحان با
ضمن آن که پاسخ دادن به سؤاالت آسان درابتدا . قبل ازامتحان، به تمرکزبيشترشما کمک می کند

  . نيزشوق و تمرکزشما را افزایش می دهد
  

 رود و رشته ی -می من درهنگام پاسخگویی به سؤال امتحانی ناگهان فکرم به جای دیگر– ١٧سؤال 
  کالم را ازدست می دهم، چرا؟ 

  
. قبًال هم گفتيم که تمرکزو حافظه ارتباط تنگاتنگ ومؤثری دارند.  شما ضعف سازماندهی دارید–جواب 

آنچه را که می . یادداشت برداری، خواندن وبه یاد آوردن، همه باید با نظم وسازماندهی انجام شود
  . نيد وارتباطشان را با هم درنظربگيریدخوانيد، روی کاغذ سازماندهی ک

  
   آیا راه ميانبری برای تمرکزحواس وجود دارد؟ – ١٨سؤال 

  
اما تمرینات مستمرو استفاده ازتلقين .  تمرکزیک مهارت اکتسابی است وزمان می خواهد–جواب 

  . وتجسم عينی، روند پيشرفت وبهره وری را بسياربه جلو می اندازد وسریع می کند
  

   نقش بازی های فکری مانند شطرنج درتمرکزحواس چيست؟ – ١٩ سؤال
  

 داری را دنبال -به شرط آن که درطول بازی، افکارمنظم و دنباله دارو جهت.  بسيارعالی است–جواب 
یادتان باشد هربازی که درآن بازیکن آنچه را که دربازی می گذرد به خاطربسپارد یا پيش بينی . کنيد

  .  تمرکزمؤثراستکند، درافزایش قدرت
  

 افتد و تمرکزم - دوست من می گوید وقتی سيگاری روشن می کنم جریان فکرم به کارمی- ٢٠سؤال 
  نظرشما چيست؟ . بيشترمی شود

  
ثابت . دهد-تمام شواهد وتجارب وتحقيقات علمی درست عکس این قضيه را نشان می.  نه–جواب 

عالوه براین، ازآنجا که . أخيرمی اندازدشده است که سيگارکشيدن عمًال روند هوش را به ت
این موضوع .  زند–سيگاربرسالمت تن وتنفس مستقيمًا اثرمنفی می گذارد، مسلمًا تمرکزرا برهم می 

  . یک عادت ویک برداشت نادرست ذهنی است
  

 چون با انجام این تمرینات گاهی.  من نمی دانم آنچه که شما گفتيد واقعًا مؤثراست یا نه– ٢١سؤال 
چه کارکنم که هميشه . تمرکزفوق العاده خوبی دارم وگاهی هم مانند گذشته تمرکزخوبی ندارم

  تمرکزخوب داشته باشم؟ 
  

 همين که گاهی نتيجه گرفته اید، نشان می دهد که تغييردرشما آغازشده و قابليت دائمی –جواب 
تلقين وتجسم، مسير تازه ی این موضوع با تالش و تمرین مستمرشما وانجام تمرینات . شدن را دارد

. عصبی را درذهن شما ایجاد می کند ودرناخودآگاه به عنوان یک عادت و رفتار دائمی جای می گيرد
  . توصيه همين است. فقط ازحرکت بازنایستيد

  
   تفاوت تفکرمثبت با تجسم خالق چيست؟ – ٢٢سؤال 

  
.  ی شما را اصالح وپاک می کند تفکرمثبت مربوط به ذهن آگاه وهوشيارشماست که اندیشه-جواب 



تجسم خالق، مربوط به ذهن نيمه آگاه ونيمه هوشيارشماست که افکار مثبت ذهن آگاه را درناخودآگاه 
  . ثبت وجایگزین می کند

  
 من روش های پيشنهادی شما را یک هفته تمام است که به کاربرده ام اما هنوزنتيجه ی – ٢٣سؤال 

   دارد که این روش ها برای من مناسب نباشد؟ آیا امکان. محسوسی نگرفته ام
  

ازاین که یک هفته است دارید تمرین می کنيد خوشحاليم و به شما تبریک می .  به هيچ عنوان–جواب 
 روز دیگرهم انجام دهيد وحدودًا ٢٠فقط ازشما می خواهيم که این تمرین ها را به طورمستمر تا . گویيم

  . االن واقعًا خيلی زود است. نيد وخود را ارزیابی نمایيدپس ازیک ماه درمورد خود قضاوت ک
  

   اساسًا چرا وقتی درحال انجام کاری هستم، خياالت دیگربه سراغم می آیند؟ – ٢٤سؤال 
  

هرچند وقت یک باردرست وسط یک .  خيال پروری، خود یک راه زندگی به صورت تفریحی است–جواب 
هنوزبه . هنوزبه آن کار رغبت کافی ندارید: ش این استکارجدی، شما رؤیایی می شوید که معنی ا

اما . باید درخودتان عالقه ی بيشتر ایجاد کنيد وخود را هدفدارکنيد. اندازه ی کافی برانگيخته نشده اید
درچنين مواردی توصيه می کنيم که درمحيطی دیگر قراربگيرید وخيال پردازی نکنيد، این بارآگاهانه، 

فکر، شما را به هرسو نکشد بلکه شما فکررا به . درفکرفرونروید بلکه فکرکنيد. خودخواسته وجهت دار
  . بااین کار، ذهن شما آسوده ترمی شود وبرای تمرکزبعدی مهيا می گردد. دنبال خود بکشيد

  
  .  من نمی توانم دوساعت مطالعه ی متمرکزحتی به روش پيشنهادی شما داشته باشم– ٢٥سؤال 

  
پس ازهرنيم ساعت مطالعه، پنج دقيقه استراحت کنيد تا این . شما نادرست است زمان بندی –جواب 

پشت سرهم مطالعه . آرامش، خأل ذهنی الزم را برای جذب مطالب بعدی وتمرکز برآنها به وجود آورد
حتی حافظه ی شما تمایل دارد که پس ازچند دقيقه جذب وفراگيری به دسته بندی وذخيره . نکنيد

   .سازی بپردازد
  

سروصدا واقعًا .  من درمنزلی که درمحله ی شلوغ وپررفت وآمدی است زندگی می کنم– ٢٦سؤال 
  چه کارکنم؟ . خيلی زیاد است

  
 اول این که اطمينان داشته باشيد که درسخت ترین و دشوارترین شرایط نيز تمرکزداشتن ممکن –جواب 
 را اصًال درک نمی کنيد ویا کمتردرک می اگرعالقه ورغبت شما فراوان باشد، یا سروصدای محيط. است
ضمن آن که گفتيم آنچه . بنا براین سعی کنيد روش های عالقمند شدن به موضوع را به کاربگيرید. کنيد

ما می گویيم درمحيط منزل خود ساکت ترین جا نسبتًا کجاست؟ آن . مهم است سکوت نسبی است
  . جا را انتخاب کنيد

  
  آیا این احساس نادرست بوده است؟ . خود بسيارکالفه بودم من ازعدم تمرکز– ٢٧سؤال 

  
اولين قدم مثبت برای هرتغييری نارضایتی از وضع قبلی .  خير، بسيارهم عالی بوده است–جواب 

  . این نارضایتی است که ميل وانگيزه ی شما را برای دگرگونی، رشد وتغييرمهيا می کند. وکنونی است
  
  
  
  

  
  

 * * * * * * * * * ** * * * * *  
   

  
  
  
  

اکنون شما مفهوم تمرکزحواس، روش های ایجاد آن به هنگام مطالعه درمنزل وهمـين طـور                
یادتان باشـد  . درکالس درس وجلسه ی سخنرانی را فرا گرفته اید وباید تمرین را شروع کنيد        

آنقدرتمرین کنيـد تـا     . مهم ترین عامل موفقيت انسان های موفق، پافشاری درتمرینات است         
  . موفق شوید

  
 


