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قذرت فکر
ها بِ طرف اًذیشِ ّای غالب خَد کشیذُ هی شَین
اـم از ایً كطار اغث  ( :ةَ ُط چیظی کَ فکط کٍی ةَ نطفؼ کؾیصه ىی ؽّی) ذحی
اگط ةَ چیظُایی فکط کٍیو کَ دنشّاه ىان ٌیػحٍص ةاز ُو ةَ غّی ُيان ُا کؾیصه ىی ؽّیو.
غهث آن اغث کَ ىػیط ذطکث ذًُ ُیيؾَ ةَ غّی چیظی اغث و ٌَ در حِث گطیظ از آن
اگط ىً ةَ ؽيا ةگّیو ( :راحع ةَ یک فیم ـّرجی ةظرگ ةا گّؽِای ةظرگ و سانِای كطىظ
کَ غیٍک آفحاةی ُو زده ةاؽص فکط ٌکٍیص) ةالفاـهَ در ذًُ ؽيا چَ چیظی ٌلؼ ىی ةٍصد؟
یک فیم
غهث آن اغث کَ ذًُ ةطاغاس جفاویط غيم ىی کٍص .وكحی ةَ سّد ىی گّییص ٌتایص
کحاةحان را فطاىّش کٍیص ةا ایً ذطف جفّیطی از فطاىّؽی در ذًُ سّد جطغیو کطده ایص و اگط
چَ ؽيا ىی گّییص کَ ( ٌتایص ) فطاىّش کٍیص ةا ایً ذال ذًُ ؽيا ةاز ُو ةطاغاس ُيان
جفّیط غيم ىی کٍص و ٌحیخَ ایٍکَ ( کحاةحان را فطاىّش ىی کٍیص) اىا وكحی ىی گّییو ( :ةایص
کح اةو ةیادم ةياٌص) در ایً حا یک جفّیط ذٍُی از ( ةیاد غپطدن ) جطغیو کطده ایو کَ ؽيا را
در ىّكػیث ةػیار ةِحطی از یادآوری كطار ىی دّذ بِ بیاى سادُ رّي ،در جْت عکس
یک فکر عول ًوی کٌذ ٍ ًوی تَاًذ بکٌذ.
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ةٍاةطایً وكحی یک ىطةی فّجتال ةط غط ةازیکً سّد داد ىی زٌص کَ ( جّپ را نّ
ٌصه ) او را ةَ زذيث اٌصاسحَ اغث .وكحی ةَ ةچَ سّد ىی گّییص کَ ( گهصان غحیلَ ىادرةظرگ
را ٌؾکٍی ) ةا ایً ذطف ةَ اغحلالل ایً ذادثَ رفحَ ایص.
ةَ ُيیً جطجیب کػی کَ ىی گّیص ( ىً ٌيی سّاُو ىطیق ةاؽو ) ٌتطد غشحی را
ةطای سّب ؽصن در پیؼ گطفحَ اغث و کػاٌی کَ ذًُ سّد را ةا ایً اٌصیؾَ ُا پط ىی کٍٍص
کَ ( ىً ٌيی سّاُو جٍِا ةاؽو  ،ىً ٌيی سّاُو ورؽکػحَ ةاؽو  ،و اىیصوارم کَ کار را
سطاب ٌکٍو)  ،پیَستِ خَد را در ّواى هَقعیت ّا یی خَاٌّذ یافت کِ از آًْا
هی گریختِ اًذ.

خالصِ کالم  :جفکط ىثتث غازٌصه اغث  .زیطا دارٌصگان ایً ٌّع جفکط جٍِا ةَ آٌچَ کَ
ىههّب آٌِاغث فکط ىی کٍٍص و آٌگاه انظاىا ةَ غّی ایً اُصاف کؾیصه ىی ؽٌّصُ .يیؾَ ةَ
آٌچَ کَ ىی سّاُیص فکط کٍیص.
ضویر ًاّشیار ( ضویر ًاخَدآگاُ )
جا کٍّن ـصُا کحاب در زىیٍَ كصرت كيیط ٌاُؾیار ةَ رؽحَ جرطیط درآىصه اغث
ةَ نّر سالـَ ُط چَ کَ داریو ةاورُای كيیط ٌاُؾیار ىاغث .جاثیط و كصرت كيیط ٌاُؾیار
آن چٍان ةارز و روؽً اغث کَ ویهیام حیيظ پصر روان ؽٍاغی آىطیکا از کؾف آن ةَ غٍّان
ىِيحطیً یافحَ ـص غانَ اسیط یاد کطده اغث.
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كيیط ٌاُؾیار و ىخيّع جيام اٌصیؾَ ُای ُؾیار ىا جا ةَ ایً نرظَ و جيام
اٌصیؾَ ُای دیگطی اغث کَ از نطیق جکطار و ىصاوىث در ذًُ ٌاُؾیار ةَ ودیػَ گضاؽحَ ایو
و ایٍک ؽاُص ٌحایج ذاـم از آن در زٌصگی سّد ُػحیو.
ةطٌاىَ ُای كيیط ٌاُؾیار ىػئّل جيام ىّفلیث ُا و ؽکػث ُای ىا ُػحٍص ةػالوه
صرف ًظر از آى کِ باٍرّای ضویر ًاّشیار ٍاقعا درست ّستٌذ یا ًِ ،برای ها در

حکن ٍاقعیت اًذ ٌحایخی کَ ىا ةَ آٌِا دغث ىی یاةیو پیّغحَ ةا آٌچَ ةطٌاىَ ُای دروٌی ىا
ذکو کطده اٌص غازگاری دارٌص .ةَ غٍّان ىثال اگط ؽيا ىصام ةَ ىّفلیث فکط کٍیص آٌگاه ٌاگظیط
یک جّكع ٌاُؾیار ىّفلیث را در سّد ةَ وحّد آورده ایص کَ ُيان را حضب کطده و ةَ ٌيایؼ
سّاُیص گضاؽث.
كيیط ٌاُؾیار جّاٌایی ىػخظه آغایی ةطای ذم ىػائم دارد .ؽيا ُو ىيکً اغث ایً
را جخطةَ کطده ةاؽیص کَ گاه غاغحِا درةاره ذم یک ىػانَ فکط ىی کٍیص و راه ةَ حایی
ٌيی ةطیص .ةػص آن را کٍار ىی گضاریص و ىی سّاةیص و فطدا ـتد کَ ةیصار ىی ؽّیص ىی ةیٍیص کَ
ذًُ ٌاُؾیار پاغز ىػانَ را پیصا کطده و آن را ةَ كيیط ٌاُؾیار ؽيا ىٍحلم ٌيّده اغث.
خالصِ کالم  :ةیاییص ةپضیطیو کَ ىا ُط روز از نطیق افکار سّد ةطٌاىَ ُای جازه ای
ةَ كيیط ٌاُؾیار سّد ىی دُیو .پع ىّاظب افکار سّد ةاؽیو.
ّذف ّای خَد را چٌاى در ضویر ًاّشیار خَد بٌشاًیذ کِ گَیی ّن ایٌک بِ آًْا
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رسیذُ ایذ ىثم اگط ىی سّاُیص اغحياد ةَ ٌفع ةاال داؽحَ ةاؽیص در جشیم سالكَ
سّد ّویشِ خَد را سرشار از اعتواد بِ ًفس ببیٌیذُ .صف سّد را ( ةَ دغث آىصه )
جفّر کٍیص جا كيیط ٌاُؾیار ؽيا جطجیب رغیصن ةَ آن را فطاُو کٍص.
اگط ىی سّاُیص پّنصار ةؾّیص ،ةاز ُو ایً ُصف آرىاٌی را ىطجب در ذًُ سّد جفّیط
کٍیص .ةَ سّد ةگّییص کَ ُو اکٍّن ُو از آن ىّفلیث و ثطوت دنشّاه نضت ىی ةطیص جا كيیط
ٌاُؾیار ؽيا در حِث سّاغحَ ُای ؽيا غيم کٍص .ایي اصل  ،اصلی با ثبات ٍ قطعی

است .ةػلی ُا جيام زٌصگی سّد را در جالش یافحً جّحیِات ىٍهلی و جّكید چگٌّگی
غيهکطد ایً اـّل ُصر ىی دٍُص .در ذانی کَ دیگطان غيال از كّاٌیً ذًُ ةطای رغیصن ةَ
جٍصرغحی  ،سّؽتشحی و ثطوت اغحفاده ىی کٍٍص .اگط ایً اـّل ٌحیخَ ىی دٍُص ،از آٌِا
اغحفاده کٍیص ،جّحیَ ةاؽص ةطای ةػص.
ُيَ چیظ از یک رویا آغاز ىی ؽّد .حاهی رٍیای خَد باشیذ .جطاٌَ ای آىصه اغث
(آگط ُطگظ رویایی ٌصاؽحَ ایص ،پع ُیچ وكث ُو رویایی کَ ةَ ذلیلث پیّغحَ ةاؽص ٌشّاُیص
داؽث )
توریي رٌّی
ذال ةتیٍو کَ چگٌَّ ىی جّان از كّه جشیم ةطای ةِتّد کارآیی ةِطه گطفث .غال پیؼ
یک آزىایؼ روی گطوُی از داٌؼ آىّزان دةیطغحاٌی اٌخام ؽص ایً داٌؼ آىّزان کَ از
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جّاٌایی ُای ٌػتحا یکػاٌی ةطسّردار ةّدٌص ةطای ایً آزىایؼ کَ در زىیٍَ
ىِارت پطجاب جّپ ةػکحتال ةَ غتص ةّد اةحصا ةَ غَ گطوه ىخظا جلػیو ؽصٌص .گطوه اول روزی
یک غاغث و ةَ ىصت یک ىاه ةَ جيطیً پطجاب آزاد پطداسحٍص .گطوه دوم کَ گطوه گّاه ایً
آزىایؼ ةّد در نی ایً ىصت جيطیٍی اٌخام ٌصادٌص و ةاالسطه اغلاء گطوه غّم روزی یک
غاغث ةَ نّر ذٍُی پطجاب آزاد را جيطیً کطدٌص .پع از نی ایً دوره ٌحایج ةَ ایً جطجیب
ةّد:
اغلاء گطوه اول ةَ نّر ىحّغم  %2پیؾطفث کطده ةّدٌص گطوه دوم ٌ %2ظول ٌحایج را
ٌؾان دادٌص و کارٌاىَ گطوه غّم کَ فلم ةَ جيطیً ذٍُی پطداسحَ ةّدٌص ،ذاکی از  3/5درـص
افظایؼ در ةازده ةّد.
یافحَ ُای ىِو اسیط ثاةث کطده اغث کَ وكحی ىا سّد را در ذال اٌخام غيهی جخػو
ىی کٍیو درغث ىثم آن ىّكػی کَ واكػا آن غيم را اٌخام ىی دُیو ىی جّاٌیو ةطٌاىَ ُای
ذٍُی سّد را جغییط دُیو .ىغظ ىا ةطای ایخاد رفحارُای ٌّ دغث ةَ جغییطات انکحطوؽیيیایی در
غهّنِای سّد ىی زٌص.
از یک نطف ىا ىی سّاُیو کَ ةطٌاىَ ُای غهّل ُای ىغظیيان ذحی االىکان کاىم
و ةی ٌلؿ ةاؽٍص و از نطف دیگط ىی داٌیو کَ رّي تٌْا جایی است کِ هی تَاى ّر
کاری را در آى در حذ کوال اًجام داد.
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ایً اـم ةارُا و ةارُا از نطیق آزىایؾات دكیق و کٍحطل ؽصه ةَ اثتات رغیصه
اغث .دکحط ىاکػّل ىانحظ در کحاب ىػطوف سّد ( غیتطٌحیک رواٌی ) ىثانِایی از ةازیکٍان
دارت و ةػکحتال ٌلم کطده اغث کَ ةا اغحفاده از ایً جکٍیکِا ةَ نّر كاةم ىالذظَ ای
ىِارجِای سّد را ةِتّد ةشؾیصه اٌص .كِطىاٌان انيپیک ُا و ورزؽکاران ذطفَ ای از فً غیٍی
ٌگطی ؽِّدی اغحفاده ىی کٍٍص .ةٍاةطایً اـال جػختی ٌصارد کَ آٌِا را ةا چؾو ُای ةػحَ در
وغم زىیً ةازی و در ذال جيطیً ذٍُی رؽحَ ورزؽی سّد ةتیٍیو .آًْا هشغَل ًشاًذى
الگَّایی از کوال در ضویر ًاّشیار خَد ّستٌذ کِ ارائِ یک بازی پیشرفتِ را

تضویي هی کٌذ .انتحَ ىٍظّر ىً اٌکار ارزش جيطیٍات غيهی ٌیػث ةهکَ جکطار و جاکیص ایً
واكػیث اغث کَ جفّر ذٍُی ٌحایج آرىاٌی ةَ ىا کيک ىی کٍص ةػیار زودجط و ةا ـطف جالؽی
کيحط ٌػتث ةَ ظطفیث ُا و جّاٌایی ُای سّیؼ آگاُی پیصا کٍیو.
خالصِ کالم  :ارزش اساسی توریي رٌّی در ایي است کِ ها را قادر بِ ارائِ
الگَّایی از عولکرد کاهل ٍ بذٍى ًقص بِ سلَلْای هغسیواى هی کٌذ

ىا در غهد جشیم ىطجکب اؽحتاه ٌيی ؽّیو .غالوه ةط آن یاد ىی گیطیو کَ اگط ىطجتا
ٌحایج ٌاىههّب را ذًُ جفّیط کٍیو چیظی حظء ُيان ٌحایج ٌفیب ىا ٌشّاُص ؽص .سیهی ُا
جيام زٌصگی سّد را در فکط کطدن ةَ جطغِا و ُطاغِا ىی گضراٌٍص و جازه جػخب ىی کٍٍص کَ
چطا ُيیؾَ گطفحار ُيان جطس ُا و ُطاس ُا ىی ؽٌّص.
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از ذاال ةَ ةػص غادت کٍیص کَ از نطیق جشیم سّد ةَ پاالیؼ جّاٌایی ُای
سّد ةپطدازیص .اگط ىی سّاُیص در یک کالس جصریع کٍیص یا در اجاكی پط از افطاد غطیتَ راه
ةطویص یا یک جياس جهفٍی ىؾکم ةگیطیص و یا ةطای اونیً ةار یک كایق ةادةاٌی ةطاٌیص ،در ُط
ذال كتم از ُط چیظ زىاٌی را ةَ اٌخام ةی غیب و ٌلؿ آن غيم در ذًُ سّد اسحفاص دُیص.
ىّفق جطیً ىطدم دٌیا ُيیً کار را ىی کٍٍص .ؽيا ُو ةَ آٌِا ةپیٌّصیص.
ها چیسی را بذست هی آٍرین کِ اًتظارش را دارین
اٌػان در زٌصگی ُيان چیظی را ةَ نطف سّد حضب ىی کٍص کَ اٌحظارش را دارد .
ورزؽکاری کَ ةَ سّد ىی گّیص ( ةطای ةطٌصه ؽصن ةایص ذحيا فالن گطدن ةٍص را ةَ گطدن
ةیٍصازم یا فالن کفؼ را ةپّؽ و ) و اـال ةصون ایٍِا كادر ةَ ةطدن ٌیػث .اىا آٌچَ ةَ او كصرت
ةطٌصه ؽصن را ىی دُص ىػهيا ایً غلایص سطافی ٌیػث ةهکَ كصرت ذًُ اوغث .گطةَ ُای
غیاه  ،روزُای حيػَ  ،روزُای غیظدُو  ،راه رفحً زیط ٌطدةان ُو سطافاجی از ایً ٌّع ُػحٍص.
پظؽکان ةَ ایً ٌحیخَ رغیصه اٌص کَ ـطف ٌظط از ٌّع جؾشیؿ و جخّیظی کَ ارائَ
ىی ؽّد ،ىیان ةِتّدی ةیياران و جّكع آٌِا ةطای ةِتّدی یک ُيتػحگی ىثتث وحّد دارد.
دکحط کارل غیيٌّحّن كيً جرلیق روی ةیياران ىتحال ةَ غطنان در آىطیکا ةا ذکط ىثانِای
ىحػصد ةَ جؾطید ایً ىػانَ پطداسحَ اغث کَ چگٌَّ ةِتّدی ةیياران وی ةازجاب ىیظان جّكع
آن ُا ةطای ةِتّدی ةّده اغث.
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آٌکَ ىی گّیص  ( :ىطدم ُيیؾَ ٌػتث ةَ ىً ةی اغحٍا ُػحٍص ،ةا ىً ةصرفحاری
ىی کٍٍص و ىطا در حيع سّد ٌيی پضیطٌص ) سیهی زود ىحّحَ ایً ىػانَ ىی ؽّد کَ زٌصگی
واكػا ةا او ایً گٌَّ جا سّاُص کطد و آن کَ ىی گّیص ( ىطدم ةا ىً ُيیؾَ ةَ سّةی رفحار
ىی کٍٍص) ةػص از ایً ُو ؽاُص ُيیً رفحارُا سّاُص ةّد.
خالصِ کالم  :ایً ىثانِا ةَ ىا چَ ىی گّیٍص؟ ىی گّیٍص کَ ىا ذاکو ةط سّیؾحً ُػحیو و
افکار ىا جػییً کٍٍصه زٌصگی ىا ُػحٍص .ىا سّد جفيیو ىی گیطیو کَ چَ چیظی را در ذًُ
سّد حای دُیو و ةٍاةطایً جػییً کٍٍصه پیاىص اغيال سّد ُػحیو.
ةَ دٌتال کػاٌی ةگطدیص کَ اٌحظار زٌصگی پط ٌؾاط و ىحٍّع داؽحَ اٌص و اکٍّن زٌصگی
را ةَ کػانث ىی گضارٌٍص .یافحً آن ُا دؽّار اغث زیطا کػی کَ واكػا در پی زٌصگی ىحٍّع
ةاؽص سّد ةَ سّد ةا کػانث ةیگاٌَ ىی ؽّد ةَ غتارت دیگط ىا از زٌصگی ُيان چیظی را
ىی گیطیو کَ اٌحظارش را داریو.
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