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 1تمركز حواس
  

  مقدمه
 توجه و تمركز. است حواس تمركز لهأمس ،علم طالبين براي مهم بسيار امور از يكي

 براي انساني هر بلكه است، الزم و واجب علوم محصلين براي تنها نه كه است اموري از
  .دارد هدف آن به نسبت تمركز و توجه به نياز خويش، زندگي اهداف به رسيدن
 رسيدن و متعال خداي سمت به حركت انسان خلقت از هدف كه ديني فرهنگ در

 بـر  متمركـز  و هدف اين به ناظر ديني دستورات تمام اوست، لقاء و مقدس ذات آن به
 روي همين از. است هدف اين روي بر دائمي تمركز زندگي، از هدف بنابراين. است آن
 سـرآمد  كـه  نمـاز  در و اسـت  الزم تمركـز  و توجـه  و قربت قصد ديني اعمال انجام در

 بـدون  عمـل  بـر  و است ضروري و الزم ،توجه و قلب حضور است، دين ستون و اعمال
  .شد نخواهد مترتب چنداني ثمره توجه و تمركز
  : فرمايد مي چنين مؤمن بندگان توصيف در كريم قرآن جهت همين به
 كـه  هـا  آن، شدند رستگار مؤمنان ـ  اِشـُعونَ خٰ  تِهمْ َصـٰال  فىِ  ُهمْ  نَ يالَّذِ  اْلُمْؤِمُنونَ  َأفـَْلحَ  َقدْ «
  )2و1/مؤمنون(».دارند خشوع نمازشان در

 اسـت  روحى و جسمى ادب و تواضع حالت معنى به» خشوع «ماده از»  خاشعون«
 بـدن  در آثـارش  و شـود،   مى دايپ انسان در مهمى قتيحق ا ي بزرگ شخص برابر در كه

 شـمارد   نمـى  مؤمنان نشانه را »ازنم خواندن« كريم قرآن ،آيات اين در .گردد  مى ظاهر
 اسـت    نيـ ا به اشارهاين مطلب   . كند  بيان مي  آنان هاى يژگيو از را نماز در خشوع بلكه

                                            
ايـشان محـصل درس خـارج       . االسالم والمسلمين سعيد حصاري تاليف شده اسـت         اين مقاله توسط حجت    .1

اشراف نويسنده به مباحث ديني و روانشناسي باعـث شـده تـا    . راي روانشناسي استحوزه و دانشجوي دكت  
 .نگارش آن از هر دو منظر صورت گيرد و تلفيق مناسبي از دو حوزه ديني و روانشناسي در آن انجام شود



تمركز حواس

 

3 

 چنان آن نماز هنگام به بلكه ست،ين معنى فاقد و روح بى حركاتى و الفاظ ها آن نماز كه
 جـدا  او ريـ غ از كـه  شـود   مـى  دايـ پ هـا  آن در پروردگار به نسبت تمركز و توجه حالت
  .وندنديپ  مى او به و گردند مى

 بـه  نيـاز  خـويش  هـاي  فعاليـت  تمـامي  در انـسان  دانـست  بايد مقدمه اين توجه با
 دشعاي فعاليت آن از كافي بهره و حظ صورت اين غير در زيرا دارد، تمركز و هشياري

  . شود نمي
 زيـادي  هميـت ا از كه است خوردن غذا ما روزانه هاي فعاليت از يكي مثال عنوان به

 اسـالمي  آثـار  در دليـل  همـين  بـه . اسـت  برخـوردار  مـا  روحـي  و جسمي سالمت در
 سـفره  سر بر نشستن طوالني خوردن، غذا هنگام در تمركز ي درباره زيادي هاي توصيه

  : انـد  فرمـوده  الـسالم  عليـه  صـادق  امـام . اسـت  شـده  وارد آن ماننـد  و عجله از پرهيز و
 را ســفره ســر نشــستن  ـ  َأْعَمــارُِكم ِمــنْ  ُحتْــَسبُ  َال  َســاَعةٌ  فَِإنـََّهــا اْلَمَوائِــدِ  َعَلــى اْجلُلُــوسَ  لُــوايَأطِ «

   1».شود نمي محسوب عمرتان جزء هستيد سفره بر كه ساعتي آن زيرا كنيد طوالني
 وارد كـاري  هـر  در كـه  اسـت  افرادي تربيت دنبال به عزيز اسالم كه آن سخن كوتاه

 پيـدا  تعـالي  فعـاليتي  هـر  از هـدف  كه چرا ،يابند مي حضور تمركز و توجه با شوند مي
 در هشياري و تمركز و توجه با مگر شود نمي ميسر امر اين و است آن واسطه به كردن

 نمـاز  فقـط  نمـاز  هنگـام  در كه است انساني ،متعادل انسان ديگر عبارت به. فعاليت آن
 مـشغول  ديگـر  مـور ا به و بخواند درس فقط درس هنگام در باشد، آن متوجه و بخواند
 تفريح، هنگام در خورد، مي چه كه باشد متوجه و بخورد غذا فقط غذا هنگام در نباشد،
 انـسان  قـواي  اي رويه چنين با .باشد هشيار كارهايش ديگر در همچنين و نمايد تفريح

 انگيـزي  حيرت طور  به انسان توان وشود     مي تجميع و درآمده سردرگمي و پراكندگي از
  .كند مي پيدا بزرگ كارهاي بر قدرت و يابد مي افزايش

                                            
 141 مكارم االخالق، ص .1
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 باره اين در اهللا حفظه يزدي مصباح اهللا آيت حضرت
  : اند فرموده چنين
 باشـد،  شتريـ ب تمركـز  قـدر  هـر  ،يعيطـورطب  به«
 تـر   يقو انساني  روان حاالت و انساني  باطني  ها  جنبه

 امور در تمركز باي  آدم كه است نيا تيواقع... شود  يم
 كـار  هيشـب  هـا   انـسان  تمركز تيحكا. شود  يم تر  يقو

 وجـود  بـدون  وي  عـاد  حالـت  دري  وقت. است نيب  ذره
 اگر حال. زند  ينم آتشي  ول كند  يم گرم را آن افتد،  يمي  كاغذ بر ديخورش نور نيب  ذره
. رديگ  يم آتش كاغذ كنند، متمركزي  ا  نقطه بر و رنديبگ ديخورش نوري  جلو راي  نيب  ذره
  1».شود يم كاغذ گرفتن آتش و حرارت تمركز سبب نيب ذرهي عدس

  : مطالعه هنگام حواس تمركز
 محـور  و دارد قـوي  توجه و تمركز به نياز كه ييها فعاليت از يكي داشت توجه بايد
 ي دربـاره  وسـلم   آلـه  و عليـه  اهللا صلي اكرم پيامبر. باشد مي مطالعه است، تمركز آن انجام

  : اند فرموده نينچ آموزي علم و مطالعه هنگام در تمركز ضرورت
. نمـا  نـصيحت  مرا: گفت او به كرد مالقات را خضر السالم  عليه موسي كه هنگامي« 
َـا ُدهُ يـتُرِ  ُكْنـتَ  ِإنْ  لِْلِعْلـمِ  تـََفـرَّغْ  ُموَسـى ايـ: گفـت  كه اين تا فرمود او به كلماتي خضر  اْلِعْلـمُ  فَِإمنَّ
 را علـم  اگـر  ،كن البال فارغ دانش، و معل ليتحص براى را خود موسى اى  ـ  لَـهُ   تـََفـرَّغَ  ِلَمـنْ 

 را خـود  آن بـراى  كـه  اسـت  كسى براى دانش كه ستين نيا جز زيرا هستي؛ خواهان
 نمـا؛  تمركز آموزي علم روي و نموده آزاد ديگر امور از را خود فكر يعني( 2».نمايد فارغ
 غيـره  و معيشت دغدغه مانند ديگر امور از پريشان و آشفته ذهن با صورت اين غير در

  ).داشت نخواهد آموزي علم توان

                                            
 25/2/91/ قمدانشگاه/و تعليم و تربيت اسالمي) ره( بيانات در همايش ملي امام خميني.1
 140 منية المريد، ص .2
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  : تمركز تعريف
ـ  ،يحـس ي  قـوا  تمـام  آن، در كه استي  روان وي  ذهني  حالت حواس، تمركز  وي  روان

ي ريادگ يـ امـر  ي هكننـد  نيتـضم  وشود   ميمتمركز خاصي موضوعي  رو انساني  فكر
 عوامـل  نيمعـ  ي  هنقطـ  ك يـ  در فقـط ي  انـرژ  تـراكم  و جمع با حواس تمركز در. است
  .رسانيم  ميحداقل به راي پرت اسحو

  :براي برخورداري از تمركز مناسب، الزم است
  ها را پيدا نماييم؛ پرتي را شناسايي نموده و راه از بين بردن آن اول عوامل حواس

  .هاي ايجاد تمركز را عملي نماييم تمرينات و تكنيك: دوم
  : حواس تمركز عدم و پرتي حواس عوامل
 بيرونـي  عوامـل  و درونـي  عوامل قسم دو به بندي تقسيم يك در پرتي حواس عوامل

  . شوند مي تقسيم
  پرتي بيروني ـ حواس1

پرتي بيروني و محيطي، به محيط پيرامون فرد و يا تحريكات غيرعـادي كـه                حواس
كنـد؛ ماننـد نـور شـديد و           شود ارتباط پيدا مـي      توسط حواس مختلف انسان ايجاد مي     

هاي صوتي و تصويري، گرمـا يـا سـرماي            بودن رسانه ضعيف، صداهاي ناهنجار، روشن     
  ...شديد محيط و 

  پرتي دروني ـ حواس2
ها، حاالت روحي و     ها، علل دروني دارند و به طبيعت فرد، ويژگي         پرتي بيشتر حواس 

تـر از عوامـل      ترديد، حواس پرتي بيروني، آسـان       بي. رواني و عادات فردي بستگي دارند     
توان بدون توجه به عوامـل محيطـي،    از اين رو، مي. شود پرتي دروني برطرف مي   حواس

مانند سر و صداي زياد، شـلوغ بـودن محـيط و حتـي داخـل وسـايل نقليـه و هنگـام                       
توان در حال گرسنگي و يـا تـشنگي          مسافرت تمركز حواس خود را حفظ كرد؛ اما نمي        
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ر ديگـري را بـا      شديد، نگراني و ناراحتي و فكر و انديشه، با تمركز مطالعه كرد و يا كـا               
  .تمركز انجام داد

 و هـا  انديـشه  و انـسان  فكـري  اشكاالت از است عبارت ذهني، و دروني پرتي حواس
. كننـد   مـي  ايجـاد  حواس تمركز و مطالعه به دقيق توجه راه سر بر موانعي كه خياالتي

 تـشنگي،  و گرسـنگي  نگرانـي،  غصه، و غم رنج، درد، قبيل از مواردي شامل موانع، اين
  .باشد مي... و سردرد شادي، خشم، ترس،

  پرتي دروني عوامل حواس
  :از  استعبارت پرتي حواس دروني عامل ترين همم

  : خيال قوه گردي هرزه و پراكندگي
 است نهاده وديعه به انسان وجود در متعال خداي كه است قوائي از يكي خيال قوه

 در الهـي  بـزرگ  هـاي  هبـت مو از يكـي  قوه اين. است شماري بي منافع و فوائد داراي و
 و علمـي  مختلـف  هـاي  عرصه در بشر مختلف هاي پيشرفت كه چرا ،است انسان وجود

 و علمــي خالقيــت هــزاران و... و هنــر و فرهنــگ ي حــوزه در چنــين هــم و صــنعتي
 بـا  قوه اين. آيد مي و آمده وجود به خيال ي قوه همين پرتو در همه و همه تكنولوژيكي،

 نگـردد  رام و نشود تربيت اگر ،است داده قرار نآ در خداوند كه عجيبي توانمندي تمام
 گـرد  هـرزه  و فـرّار  خيـال،  قوه نشدن تربيت عالمت. شد خواهد ضرر و خسران موجب
  . است مطالعه راه در مانع ترين بزرگ كه است آن بودن

 چنـين  خيـال  قـوه  بـودن  گـرد  هـرزه  ي درباره عليه اهللا ترحم خميني امام حضرت
 شـاخي  بـه  آني هر در كه پروازكُن بس است مرغي خيال اين كه چون«: ت اس فرموده

  1».هاست بدبختي از بسي موجب اين و آويزد مي را خود
 قـرار  و آرام جـا  يـك  كـه  دانـسته  مرغـي  ماننـد  را، نـشده  تربيت خيال قوه ايشان

                                            
 17 شرح چهل حديث، ص.1
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 شـاخه  بـه  شـاخي  از لحظـه  هر در بلكه شود، نمي متمركز شيء يك روي و گيرد نمي
 از بـسياري  موجـب  ايـن  كـه شـود    شود مي    مي انسان خيال تشتت سبب و ريدهپ ديگر

 و مفيـد  مطالعـه  بـراي  توانـائي  عدم آن مهم مورد يك كه هاست گرفتاري و ها بدبختي
  .است سودمند

 تمركـز  كـه  انـد  كـرده  گمان اي عده خيال، جمع و حواس تمركز سختي به توجه با
 آن ماننـد  و نماز در كامل قلب حضور يا مطالعه مثل فعاليت يك روي بر درصدي صد

 رياضـت  و تمـرين  بـا  امـا  است سخت اگرچه امر اين كه دانست بايد اما. نيست ممكن
  . است دستيابي قابل

 عليـه  اهللا ترحم خميني امام حضرت
  : اند فرموده چنين امر اين امكان درباره
 اسـت  تيترب قابل كه ىيقوا از و «
 از قبل هك است واهمه قوه و اليخ قوه
 )اي پرنده(رىيطا چون قوا نيا ت،يترب

 از متحـرّك  انـدازه  بـى  و فـرّار  سخت
 بـه  زىيـ چ از و اى شـاخه  به اى شاخه

 از آن نمودن رام و اليخ ريطا حفظ كه كنند مى گمان ارىيبس حتّى ... هستند زىيچ
 و اضـت ير بـا  و ستيـ ن طور نيا ولى است، هيعاد محاالت به ملحق و خارج امكان زيح
 بـه  آورد، دست به توان مى را اليخ ريطا و نمود رام توان مى را آن وقت صرف و تيترب

 ا ي مقصدى در را آن بخواهد وقت هر كه كند حركت اراده و ارياخت تحت در كه طورى
 رام عمـده  طريـق  و. شـود  حـبس  مقـصد  همان در ساعت چند كه كند حبس مطلبى
  1».است خالف به نمودن عمل آن نمودن

                                            
 44 آداب الصلوة، ص.1
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  : خيال قوه مهار
   خيال ضبط و مهار براي
  بررسي به كه شده ذكر ييها راه
  :نمائيم مي بسنده طريق سه
  : كردن عمل برخالف: اول

 راه و عمـده  طريـق  فرمودنـد  عليـه  اهللا رحمـت  خمينـي  امـام  حضرت كه طور همان
 بايـد  انـسان  يعنـي . اسـت  كـردن  عمـل  آن خواست برخالف خيال، كنترل در اساسي
 سـاعت،  يـك  عنـوان مثـال     بـه  مـدت  ايـن  در كـه  نمايـد  شـرط  خود با مطالعه هنگام

 پـرورش  خـويش  ذهـن  در را خيـالي  و فكـر  گونه هيچ و نموده مطالعه فقط خواهم مي
 توجـه  ها آن به آمد خياالتي ناخواسته اگر حال. بگيرد تصميم را مطلب اين و دهم نمي

 آن هاي حرف به و گردد كتاب بر متمركز كتاب، و خويش بين تونلي ايجاد با و ننمايد
 ايـن  و. شـد  خواهد ها آن دفع سبب خياالت به توجه عدم كه است بديهي. دهد گوش
  .گردد حاكم خود خياالت بر تدريج به تا دهد ادامه را تمرين

 صـورت  بـه  ،يكلـ  موضوعات مورد در انسان ذهن اگر :  با خيال  تعقل و تفكرتفاوت  
 تعقّـل  و تفكر صورت نيا در رد،يبگي  ا جهينت مقدماتي، زا و كند تيفعال مرتّب و منظّم
 ،ييجز موضوعات دري  نظم و مقدمه چيه بدون انسان ذهن اگري  ول. است شده حاصل
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ي موضـوعات  نيبي  منطق رابطه چيه و كند پروازيي  جا بهيي  جا از وي  زيچ بهي  زيچ از
 تفكر حال در يا هنذ بنابراين. است گرفته صورت ليتخ نكند، جاديا آمده ذهن در كه
 و نـامنظم  امـور  بـه  مـشغول  يـا  و دهـد  مي انجام را هدفمندي فعاليت و است تعقل و

 تخيـل  و تفكـر  كهشود     مي معلوم جا اين از. دارد نام تخيل كه است هدف بي و پراكنده
  .كند مي ضعيف را ديگري كدام هر گرفتن شدت و هستند هم مقابل معنا يك به

  

  :رواني و روحي هاي آشفتگيرفع  :دوم
 و روحـي  مـشكالت  متاسـفانه  دينـي،  غيـر  و غلـط  زنـدگي  سـبك  دليل به امروزه
 افـسردگي  عملي، و فكري وسواس ها، فوبي و ترس انواع استرس، مانند رواني فشارهاي

 سـبب  موارد اين تمامي كه يافته زيادي رواج افراد ميان در... و پرخاشگري نااميدي، و
 سـبك  به بازگشت با است الزم بنابراين. باشند مي واسح تمركز شدن مختل يا كاهش
 بهبـود  را خـويش  روحي طيشرا و كاسته خود روحي آالم از اسالمي، و صحيح زندگي
 شـده  تـشويق  شـب  ابتـداي  در خوابيـدن  بر اسالمي روايات در مثال عنوان به. بخشيم
  .است

   رَبـَُّهـمْ   يَـْدُعونَ   اْلَمـضاِجعِ   َعـنِ  مْ  ُجنُـوبـُهُ  تـََتجـافى « شريفه آيه ذيل در السالم عليه باقر امام
 رو و زنديخ مى پا به و ( شود مى دور شب دل در بسترها از شان يپهلوهاً ـ  َخْوفاً َو َطَمعـا

ـ  با را خود پروردگار و )آورند مى خدا درگاه به  ؛)16/سـجده (».خواننـد  مـى  ديـ ام و ميب
 َأوَّلِ ی فِـ  نَـاُمونَ  يَعِتَنايِشـ ِمـنْ  أَتْـَباِعـهِ  وَ  الـسالم عليـه نيَ ْؤِمنِ اْلُمـريِ أَمِ ی فِـ أُْنزِلَـتْ  «: انـد  فرموده چنين

ِـمْ  ِإَىل  َفزُِعـوا اللَّهُ  َشاءَ  َما َأوْ  لِ ياللَّ  ثـُلُثَا َذَهبَ  فَِإَذا لِ ياللَّ  ـ َرِّ  پيروان و اميرمؤمنان ي درباره آن،  
 چـه  آن يـا  شـب،  سوم دو كه هنگامي و خوابند  مي را شب اول كه ماست شيعيان از او

 زاري و تضرع و نياز و راز پروردگارشان درگاه به و شوند  مي بلند گذشت، خواست، خدا
  1».كنند مي

                                            
 482، ص1 من ال يحضره الفقيه، ج. 1
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 و خوابنـد  مـي  شـب  اوائـل  كـه  هـستند  كـساني  شـيعيان  شـريفه  روايت اين طبق
 و علمي تحقيقات در كه است آن توجه قابل نكته. خيزند برمي عبادت براي سحرگاهان
 از صادره الكتريكي جريانات ثبت دستگاه خواب، عمق درجات و مراحل زا روانشناختي

 خـواب،  بـراي  مختلـف  هاي زمان بين در كه ساخت آشكار خواب براي را مراحلي مغز،
 برخـوردار  بيـشتري  عمـق  از شب نيمه از بعد خواب به نسبت شب نيمه از قبل خواب
 شـب  اوائل در كند مي برطرف را خستگي كه عميق و مفيد خواب ديگر بيان به 1.است
 بنابراين. شود مي كاسته آن عمق ازشود     مي نزديك سحر سمت به خواب هرچه و بوده

 از الزم فايـده  دارنـد،  بعـد  بـه  بامداد 2 مانند ساعاتي در خوابيدن به عادت كه كساني
 را آنـان  بـدموقع،  خـواب  از حاصـله  كوفتگي و خستگي و نكرده دريافت را خود خواب

  .آورد مي ارمغان به ايشان براي روحي فشارهاي و استرس و نموده پرخاشگر
 موفقيـت  جهت هستند، رواني و روحي اختالالت به مبتال كه كساني صورت هر در

 نگارنـده  تجربـه . نماينـد  برطـرف  را خـويش  مـشكل  بايد تمركز، افزايش و تحصيل در
 الزم تـوان  و حوصـله  روانـي،  و روحـي  مشكالت به مبتاليان كه است نكته اين گر بيان
  .ندارند را خواندن درس و تمركز براي
  

  : خود توانمندي مورد در منفي افكاردوري از  :سوم
 قرار توجه مورد را نموده إعطا ايشان به متعال خداي كه ييها توانمندي افراد برخي

 خوانـدن  درس در ديگـر  بيـان  بـه . هـستند  پارانوئيـد  و منفي افكار دستخوش و نداده
ـ رو مـي  مطالعـه  و كتـاب  سـمت  به نااميدانه ابتدا از و نداشته كافي نفس به داعتما . دن

 و نداشـته  را مطالعه براي الزم رواني و روحي آمادگي صياشخا چنين كه است بديهي
  .دنده نمي انجام مطلب فهم و تمركز براي تالشي يطبيعطور  به

                                            
 314اسالم و روانشناسي، دكتر محمود بستاني، ص . 1
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   حواس تمركز هاي تكنيك
 آن نوبـت  حـواس،  تمركـز  عـدم  و پرتي حواس يبرون و دروني عوامل بررسي از بعد
 بـه  توجـه  البته. نماييم معرفي را حواس تمركز هاي تكنيك و ها راه از برخي كه رسيده

 مطالعـه  هنگـام  تمركـز  افزايش مختص ها تكنيك اين از برخي كه است الزم نكته اين
  .يدنما مي كمك ها فعاليت ي همه در تمركز افزايش به و است عام بعضي و بوده
  

  ممنوع عمدي پردازي خيال ـ1
 راه و كـرديم  صـحبت  آن بـودن  فّرار و خيال ي درباره پرتي حواس عوامل بخش در
  محـسوب  حـواس  تمركـز  هـاي  تكنيـك  جـزء  خـود  كه كرديم بيان نيز را خيال ضبط
 تفكر برخالف پردازي خيال كه آن است اشاره قابل جا اين كه جديدي نكته اما. شود    مي

 هزينـه  و مايـه  كـه  خيـال  عـالم  در انسان يعني. ندارد مشقت و سختي و بوده شيرين
 بـه  يابي دست حسرت در كه را ييچيزها و كرده سفر خود آرزوهاي سرزمين به ندارد،

 حالـت  ايـن  وصف در كه چنان. برد مي لذّت رهگذر اين از و گرفته تملك در هاست، آن
 پـردازي  خيال اين گاهي كه است آن نكته حال »العيش نصف العيش وصف« : اند گفته

 ميـزان  از تـدريج  به تا است كردن عمل برخالف و مراقبه آن عالج راه كه است سهوي
 وشود     مي انجام عمدي آن، بودن شيرين خاطر به عمل اين گاهي اما. گردد كاسته آن

 باشـد  داشته جدي تصميم بايد علم طالب بنابراين. نمايد مي تلف را فرد از زيادي وقت
 جـزم  را خـود  عـزم  و نـداده  اوهام و خياالت به تن وجه هيچ به مطالعه ساعات در هك

 از و نموده يادآوري را خود عهد مطالعه شروع از قبل كه است آن كار اين الزمه. نمايد
 به و نمايد آماده ساعته يك عنوان مثال   به مطالعه يك براي را خود رواني و روحي نظر
 انجـام  را كـار  اين طور حتم   به و بخوانم درس ساعت يك يدبا من كه نمايد تلقين خود

 از كه است آن جديت اين نشانه. شد خواهم موفق امر اين درطور حتم     به و داد خواهم
  .نمايد مي پرهيز خويش همراه پرتي حواس وسائل ساير و همراه گوشي بردن
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  تندخواني ـ2
 ذهـن  براي فراغت اوقات نشد پيدا مطالعه هنگام در پرتي حواس مهم علل از يكي

 از بـيش  تمركـز  و خواني لب خواني، كلمه كندخواني، شيوه از فردي وقتي يعني. است
 ييبـاال  تفكـر  و يـادگيري  سرعت كه او ذهن كند، مي استفاده كلمات و عبارات بر حد

 ذهن انحراف و پرتي حواس پديده و رود مي ديگر امور سراغ و شده خستگي دچار دارد،
 بـه  نگـاه  كـردن  ثابت ا ي و صفحه از عنوان كي ي رو بر نگاهي  طوالن تداوم. دهد مي رخ

 كي يـ  رو بـر ي  عـاد  افـراد . كاهـد   مي مطالعهي  ور بهره از سطر، كي ي رو بر اديز مدت
ي بـرا  دارنـد،  توقـف  ا يـ  كوتـاه  تمركـز  بـار  10تـا  8 دارد، كلمه 12 حدود در كه سطر
 بـاال  مطالعـه  سـرعت  اگر اما. برسد سطر هر در بار 5 به ديبا تعداد نيا شتريبي  ور بهره
 اسـتفاده  خواني عبارت از خواني كلمه جاي به و خواني چشم از خواني لب جاي به و رود
 صـورت  ايـن  در باشـد،  فهميـدن  سرعت به نزديك خواندن، سرعت گردد سعي و شود
  .  بود خواهد مطالعه درگيردائم  و كند نمي پيدا فرار براي خالي وقت ذهن

 مطالعـاتي  عمـر  و فراگرفتـه  را تنـدخواني  هـاي  تكنيـك  كه است شايسته ينبنابرا
 بـراي  راه بهتـرين  البتـه . يمدهـ  توسـعه  برابـر  چنـد  به كيفي و كمي نظر از را خويش

  .است آن هاي تمرين دقيق انجام و مربوطه هاي كالس در شركت تندخواني فراگيري
   تقطيعـ 3

 زمـان  بايـد  تكنيـك  ايـن  در. اسـت  عتقطي تكنيك حواس، تمركز تمرينات از يكي
 يك زمان، از قطعه هر براي و نموده قطعه قطعه را مطالعه مورد متن و خويش مطالعه
 زمـان  در اشخاص معمولطور    به كه آن مطلب توضيح. بگيريم نظر در را متن از قطعه

ـ دار بنـا  اگر يعني. كنند نمي تعيين را اي محدوده خويش، مطالعه  سـاعت  يـك  كـه  دن
 خوانـدن  تـوان  سـاعت  يك اين در كه صفحاتي مقدار د،نبخوان تجربي علوم يا فيجغرا
 وقتشود     مي سبب محدوده نبودن مشخص همين و. دنكن نمي مشخص دندار را ها آن

خواهـد    كسي كـه مـي     بنابراين. دننماي هدر پردازي خيال با و پنداشته وسيع را خويش
 و هدونمـ  تقسيم دقيقه پانزده تا چهار به را )ساعت يك( خويش زمان مطالعه كند بايد  
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 سـاعت،  ربـع  يـك  در علـوم  يا جغرافي صفحات تعداد مطالعه براي را خود واقعي توان
 ايـن  در كنـد  سعي و شود متمركز كتاب بر را دقيقه پانزده يك يعني. دكن گيري اندازه
 عـه مطال خـوب  را صـفحه  3 دقيقـه  پانزده پايان در فرض بر. نمايد واقعي مطالعه مدت
 يـك  شـده  بنا وقتي حال. است صفحه 3 دقيقه پانزده هر در او توان پس. است نموده
 هـر  سهم و نموده تقسيم دقيقه پانزده 4 به را خويش ساعت يك نمايد، مطالعه ساعت
 مطالعـه  صـفحه  12 بايـد  ساعت يك گذشت از بعد يعني. است صفحه 3 هدقيق پانزده
 مراقبت و داشته ساعت به نگاهي نيم دقيقه نزدهپا هر پايان در بايد يعني. باشد نموده

  . نيفتد عقب شده تعيين محدوده از كه دكن
 عـدم  و عجله به منجر و كند ايجاد دلهره يا وسواس او براي نبايد مراقبت اين البته

 را مطالعـه  در درصـدي  هـشتاد  موفقيـت  ما مشكل، اين رفع براي. گردد مطلب درك
 بنابراين. دارد جا واقعي توان برآورد در خطا  درصد 20 تا زيرا. دانيم مي كافي و مطلوب

 پـذيرش  و قبـول  قابـل  ،كنـد  مطالعـه  صفحه 10 حدود ساعت يك گذشت از بعد اگر
 كـم  جـا  اين ،كرد مطالعه صفحه 8 عنوان مثال   به و بود مقدار اين از كمتر اگر اما. است
 نبايـد  نيـز  تنبيـه  دربـاره . دگرد تنبيه بايد و نداده انجام خوب را تمرين و نموده كاري

 را خـود  غيـره  و غـذايي  وعـده  يك ترك نقدي، جريمه مانند اموري با و كند مسامحه
  . دهد قرار تنبيه و توبيخ مورد

 دهـد؛  مي قرار تنگنا شرائط در را خود فرد كه است آن تقطيع تكنيك در مهم نكته
 در فـرد  ديگـر  عبـارت  بـه . نـدارد  كردن تلف وقت و پردازي خيال فرصت ديگر بنابراين
 ايم كرده تجربه ما ي  همه. است ضيق وقت كه گيرد مي قرار امتحان شب مانند شرائطي

 تمركـز  عدم مشكل و شده برابر چند خواندن درس براي ما قدرت امتحان شب در كه
 مطالعـه  ايـن  گـروي  در مـا  آينـده  و شده تمام وقت كه ايم دريافته زيرا نداريم؛ حواس
 است آن تقطيع تكنيك از هدف. خوانيم مي درس خويش واقعي توان با بنابراين. است
 بـراي  خـود  توان عمده از فرد تا آورد، وجود به امتحان شب شرائط مشابه شرائطي كه

  .گيرد بهره مطالعه
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  ذهن باز هاي فايل بستن ـ4
 هـاي  موقعيـت  در حـواس  تمركـز  افزايش در مؤثر و خوب بسار هاي تكنيك از يكي
 آن از كـه  اسـت  ذهـن  باز هاي فايل بستن تكنيك مطالعه، در جمله از ي،زندگ مختلف

 كـم  و مـزاحم  افكـار  كنتـرل  جهـت  تكنيك اين. گردد  استفاده مي  نيز درماني روان در
 افكـار . اسـت  انـسان  ذهـن  شـدن  سبك آن نتيجه وشود     مي گرفته كار به ها آن كردن
 شـده  باز انسان ذهن در ها آن ي پرونده كه هستند اموري ذهن، باز هاي فايل يا مزاحم

 مطالعـه  هنگـام  در و شود نمي انجام ها آن ي  درباره ثريؤم اقدام و هستند بالتكليف اما
  . دهند مي كاهش را فرد كارآيي نماز، مثل تمركز به نيازمند هاي فعاليت يا

 رفـتن  فكر كه است مدتي است، دبيرستان مقطع آموز دانش كه علي مثال عنوان به
 بـراي  اي برنامـه  هيچ كنون تا اما شده، باز آن فايل و افتاده ذهنش در رزمي گاهباش به

 در قـانوني  سـن  بـه  شدن نزديك با ديگر طرف از. است نداشته آن انجام عدم يا انجام
 سـوي  از. اسـت  نمـوده  مـشغول  را او ذهن نيز، امر اين و افتاده گواهينامه گرفتن فكر
 كـه  اسـت  قانوني و حقوقي مشكل يك دچار نيز ترش بزرگ برادر كه است مدتي ديگر
 طـور  همـين  و. شـود   مـي  آن درگيـر  نيـز  علـي  ذهـن  و هستند ناراحت خانواده ي  همه
 مورد ها ده به ها آن تعداد است ممكن كه دارند وجود علي ذهن در زيادي باز هاي فايل
 او و آمـده  فرد سراغ نوبت به مطالعه هنگام در مزاحم افكار اين كه است بديهي. برسد

  . برند مي بين از را او تمركز و ساخته مشغول خود به را
 هـيچ  كنـد  سعي و گرفته مطالعه به تصميم فرد كه است آن افكار اين با مقابله راه
 و تكـرار  كـه  افكار اين ويژگي دو به توجه با اما. ندهد راه خود ذهن در را مزاحمي فكر

 و هستيد مطالعه حين در اگر حال. آمد ندخواه او سراغ به طبيعي طور به است، اجبار
 آن، از ييرهـا  راه بهتـرين  آمـد،  تـان  سـراغ  رزمـي،  باشگاه به رفتن مانند مزاحمي فكر

 بـوده  انرژي داراي مزاحم افكار دانست بايد. است يادداشت دفترچه در فكر آن نوشتن
 دفترچـه،  در هـا  آن يادداشـت  با. شوند مي مطالعه ادامه از مانع شما سراغ به آمدن با و
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  . دارند برمي شما سر از دست موقتطور  به و شده پنچر و شده تخليه ها آن انرژي
ـ اْلِكَتابَـةِ  َعلَـى  تَِّكـلُ  ي اْلَقْلـبُ «: انـد  فرموده چنين باره  اين در السالم عليه صادق امام  دل  
 دارنـد،  تاهمي ما براي كه مزاحمي افكار نوشتن يعني 1».گيرد مي آرام نوشتن با انسان
 و آرام مـا  ذهـن  و دل و نباشـيم  ها آن شدن فراموش نگران ديگر ما كهشود     مي سبب
 هنـشد  پرداخته آن به آمد، كه مزاحمي فكر هر مطالعه مدت در بنابراين. گيرد مي قرار
. شـود   مـي  گرفتـه  نظـر  در رسـيدگي  وقت آزاد زمان در آن براي و شده يادداشت بلكه
 رسيدگي براي را ساعاتي است آزاد مان وقت و كنيم نمي لعهمطا كه اوقاتي در ما يعني

 و مـزاحم  افكار قبال در ما سياست دانست بايد. دهيم مي قرار ارزشمند مزاحم افكار به
  :است زير امر سه از يكي ذهن باز هاي فايل

  .فكر آن كردن اجرائي :اول
  .فكر آن اجراي انداختن تاخير :دوم
  .فكر آن كردن حذف :سوم
 پيراموني مسائل بررسي با رزمي، باشگاه به رفتن مانند باز هاي فايل از بعضي ييعن

 تـشخيص  اجرا قابل... و ساعاتي؟ چه مربي؟ كدام باشگاه؟ كدام اي؟ رشته چه مانند آن
 فكـر  و بررسـي  از پس ها فايل از برخي اما. گردد  مي روشن ها آن تكليف وشود     مي داده

 هـا  آن شـدن  ييـ اجرا و نداشته فعلي مقطع در را شدن يعمليات شرائط ها، آن پيرامون
 سـودمند  و مفيـد  هـا  فايـل  از بعـضي  و. افتـد  مـي  تاخير به ديگري مناسب زمان براي

 تعيـين  و ييشناسـا  بـا  بنـابراين . گردنـد  مـي  حذف كلي طور به و نشده داده تشخيص
 گرديـده  سبك انسان ذهن و نشده ما مزاحم افكار اين ديگر ذهن، باز هاي فايل تكليف

  .شد خواهد بيشتر روز به روز آن تمركز قدرت و
 و تـدبير  بـا  كه است اموري از ذهن باز فايل گاهي كه است ضروري نكته اين بيان

                                            
 52 ، ص 1 الكافي، طبع اسالميه، ج.1
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. دارد حقـوقي  مـشكل  علـي  برادر كه ييجا مانند نيست، بندي جمع قابل شخص تفكر
 مواردي در اي. شود صحبت حقوقي مشاور يك با نتيجه حصول جهت است الزم جا اين
 آن حـل  بـراي  مـا  فكـري  توان و است، ... يا تحصيلي يا روانشناختي نوع از مشكل كه

  .شود مراجعه زمينه آن در مربوطه مشاور بهكه بايد  كند، نمي كفايت
  خاتمه

 ذكريه عبادات تمام كه كنيم مي جلب نكته اين به را عزيز خواننده توجه خاتمه در
 صـورت  در دارند، ذهن و قلب حضور و تمركز به نياز كه آنقر تالوت و دعا ،نماز مانند
 قـدرت  و تمركـز  رفـتن  بـاال  براي ها عرصه بهترين از ، قلب حضور تحصيل براي تالش
  .شوند مي محسوب انسان روحي
 


