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 مقدمه: 

 

  برایتان بگویم   ی فردیبرای توسعه   ایده   101از    من فرزانه کردلو  در این کتاب قرار است

فصل   سر     اگر لمس و تجربه کردم.    های مختلفرا در  موقعیت   تا حدود زیادی خودم آنها  که

واقعی  غیر ای خیالی و  شوید که هیچ ایده این کتاب را یک بار دیگر از نظر بگذرانید متوجه می 

شاید هم اگر تجربه  مان به نوعی آن را لحظاتی از زندگی تجربه کردیم.  نیست و هر کدام 

 نکردیم، قرار است در آینده دور و نزدیک تجربه کنیم.  

ایم. اگر  ت برای یک بار هم که شده این تغییرات را دیده البته این را هم بگویم با کمی تفاو

   .دهمرا ادامه می  یمهاتا همین جای بحث موافقید. گفته 

می   ،پس دقایق توصیه  لحظات،  در  این  از  بعد  پیشساعات  و  کنم  هم    رو های  پی  از  که 

لحظات زندگی حس   دن. برای اینکه در گذرانصرف نمایید گذارنید دقت و توجه بیشتر می 
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هایی هم برای خود قائل شوید این امر میسر بایستی محدودیت   شته باشید و حال خوبی دا

 توسعه و رشد خود.  با شود مگر نمی

ها این روزها خیلی   این است که   شود سوالی که این جا در همین بخش مقدمه مطرح می 

 . فتنسخن گ  میکروفون به دست گرفتن و در درباره توسعه فردی خود 

بیان    ها و کتابهایشانه ها، دور در سخنرانی  این افراد که  هایتمرینا،  هحله  همه را  اًآیا واقع 

 کند.  کفایت می   کنند، به نوعیمی 

های متعدد در این مورد و پای  کتاب   ن خواند با  ها  ما ساعاتهر کدام از  بایستی بدانید که  

توانیم حرفی برای  می   فرد خودبه های منحصر و نیز البته تجربه   نشستنت اهل فن و ...  صحب

ی  اش در خصوص رشد و توسعه تجربیات زندگی   ز اگر هر فردی ا  م به نظرگفتن داشته باشیم.  

حتّا و  قدمی نو بردارد    خود   در مسیر توسعه فردی   د توانتا همین جا بگوید می   فردی خود

   برای سایرین هم راهگشا باشد.در ادامه 

 

 

 کنم: بسنده می  استفن کووی پایان این بخش به این جمله در  های ودر ادامه صحبت 

رشد » دهید.  خرج  به  صبوری  خودتان  هیچ   برای  است.  مقدس  است،  شکننده  فردی 

 «. وجود ندارد از این تریگذاری با ارزش سرمایه
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 ایده پیدا کن 

و   افراد موفق  از  نکته را در حرف بسیاری  این  عنوان    انهایشها و جمالت کتاب ثروتمند 

هایت را در دفترچه  های جدید باش. حتی شده ایده کنند که هر روز به دنبال های ایده می 

که به کمک    هستند ها ماده خامی  یادداشتی ثبت کن. همانطور که در جریان هستید ایده 

 فکر جدید و نویی را خلق کنی.  داد و  وبالتوان به تدریج به آن پر ابزار موجود می 

ها هم از این ت باشد. خیلیخها ایده پیدا کردن س شاید برای بسیاری از جمله ما نویسنده 

نداشت به طور حتم  ایده یک عالمت   نموضوع شکوه و شکایت دارند،  پیدا کردن  و  ایده 

هیچ چیز تازه  م و  در روزمرگی زندگی گیر افتاد  ه من دهد. یعنی ک هشدار است که به ما می 

ن  اشان همیشه رویابینید که برخی موتور ایده یب. اگر می دو جدیدی در زندگی وجود ندار

 ذهن بازی دارند.  ه ک ن استیبخاطر ابه راه این و است 

 ؟  منظورم چیست

ها و ارتباطات شان دارند. همیشه در پی کشف آدم روی میز مطالعه   ایگشاده میشه کتاب  ه

خرند و در زندگی  ها ریسک و خطر این موضوع را به جان می جدید هستند. این دست آدم 

چیزهای    ،د و از هیچ چیزنبینالت و سختی و ... آن نیمه پر لیوان را میکروزانه به جای مش

 ند.  کنای خلق می العادهفوق 
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م. کسی که این روزها ین لحظه یاد آقای محمود معظمی افتاد اکالت صحبت شد. در  شاز م

کند. در حال رفت و آمد میان ایران و آمریکاست. فردی که به عنوان کوچینگ فعالیت می 

در مورد وجود  های زیادی برای گفتن دارد. او  حرف از طرفی، در خصوص توصعه فردی هم  

می  زندگی حرفی خوبی  در  وجود می زمشکل  به  مسائل  و  و  د. مشکالت  توانایی  تا  آیند 

 های ما بیشتر خودنمایی کنند.  استعداد

 پس هر روز به دنبال ایده و راه حل برای مسائل و مشکالت خود باشید. 

چیزی که زیاد    طی روز  ای وجود ندارد.در مسیر رشد و تعالی خود نگویید ایده   بنابراین

های  است ایده است. فقط برای کشف آنها بایستی ذره بین خالقیت خود را به سمت آدم 

های جدید، ط جدید، دوره برواهای جدید، سخنان جدید،  های جدید، مکانجدید، کتاب

های جدید و ... بگیرید تا به مرور خود را رشد بدهید و  کارهای خالقانه برای خود  کالس 

 و در این لحظات ایده پشت ایده هست که در حال تراوش از ذهن شماست.   وجود آورید به  

های متفاوت، دایره  چرا که هر کسی تجربه   کنید؛  قرار هم نیست در این راه از هم تقلید 

کنیم  از منظر نگاه خود به دنیا نگاه می   . همه ارتباطات متفاوت و فکر و اندیشه متفاوت دارد

 روارها رباط با هم رفتار نکنیم.  پس بیایید عین خ

به کار بگیریم.  که بین این دو  مغزی   برایان  گوش قرار دارد را بیشتر  در کتاب خالقیت 

صحبت به میان آمده بود.    اعصابتونی بوزان متخصص مغز و    در آن  خواندم که  تریسی می 

بیلیون    200بیلیون تا    100نظریات و افکار ساطع شده از مغز ما در حدود    گفته بود  او

های شناخته  گوید تعداد افکار ما  بیشتر از تعداد مولکول در ادامه برایان تریسی می هست. 

 باشد. شده در جهان می 

شده  شروع  تازه اصل ماجرا    است و کارمان به پایان نرسیده  در ادامه وقتی ایده را پیدا کنیم.  

به تنهایی   ایده  داشتن  خوانیم که رز می در کتاب جادوی بزرگ فکر اثر دیوید شوارت   است.  

که رویش کار شده و به فعل درآمده باشد، صدها بار بهتر از   نیست. فکر نسبتاً خوبی  کافی

  نظیری است که به دلیل عدم پیگیری از بین رفته باشد.فکر بی 
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 کن  شکرگزاری

برای هر تغییری در زندگی بایستی از همه چیز بخصوص خدای خودمان که خالق ماست 

برای خودم الهام   آورم کهدامه مطلب یک ضرب المثلی برایتان می ار باشیم. در ازسپاسگ 

 برایتان بگویم. بخش است و به نظرم خالی از لطف نخواهد بود اگر از آن در این جا 

 نعمت نعمتت افزون کند         کفر نعمت از کفت بیرون شکر 

 

کتاب شاعر آن مولوی در    شودکه از آن به ضرب المثل قلمداد می  شعر    البته این یک بیت 

 مثنوی است.

 شکر نعمت نعمتت افزون کند 

د کفر نعمت از کفت بیرون کن   

 شکر تنها گفتن الحمد نیست

 شرح این مطلب بیانی گفتنیست

 شکر نعمت بذل آن نعمت بود

 شکر عزت رافت و رحمت بود 
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 چیست دانی مر تو را شکر زبان

قرآن و نماز ای خوش لسانذکر   

 شکر چشمت دیدن هر دیدنی است

 شکر گوش امساک از نشنیدنی است

 

با تمام وجودتان در بخش    را  شنیده و به واقع آن  االمثل رراستی تا حاال چند بار این ضرب 

   تجربه کردید.به کار گرفته و تان بخش زندگی 

فراوانی این ضرب المثل را شنیدیم. هر بار که برای چیزی  به  من خودم    درست است   بله

نداشتیم  .که داشتیم حس خوبی داشتیم نعمت .  حرص و طمع  مقابل  به  در  زیادی  های 

و به    م خود ناشکری کردیهای  ته داش   برایکه    یس زمانکسمت ما سرازیر شده است. بالع

از دست دادیم تازه    آن را  قتیودر پایان    .تر قدر چیزی را که داشتیم ندانستیمزبان ساده 

 ز کف دادیم.  ا ار باارزشی  شویم چه چیزمتوجه می 

به این موضوع می  اولین فصل کتاب  پردازم دلیل دارد، چرا که خودم هم در هر  اگر در 

 به واقع لمس کردم.  تجربیات شیرین و گاهی تلخ را  بخشی از زندگی این 

 

در مورد روزهای ناشنوا بودن خود به مجری برنامه  که   امروز ویدئویی از فردی ناشنوا دیدم 

گفت. فردی که در کودکی ناشنوا نبوده و به دلیل تشخیص اشتباه پزشکان به این عارضه  می 

دچار مشکل    هااش تا مدتم شنواییتسیس  همین موضوع باعث شده  دچار شده است  و

 ود.ش 

شسته بود. دوست او هم  در کنار دوستش نروزی  کند که  صحبت می   1396مرد جوان از  

کند که در آن لحظه  مثل وی در ظاهر ناشنوا نبود. از او سوال و درخواستی در آن روز می 

گوش   پرسد آهنگ جدید چی داریمی   اواز  دوستش  کند.  خاص زندگی او را دگرگون می
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شنوی مخاطب در پاسخ گوید مگر تو می کند و می این جوان با تعجب به وی نگاه می   بدیم.

 . شنومگوید بله می ی م

می  راحتی  به  و  دادم  انجام  گوشم عمل کاشت حلزون  در  را  من  دوروبرم  توانم صداهای 

گوید  الخره آهنگ داری یا نه؟ او هم می اپرسد ببشنوم. دوباره او از جوان داستان ما می 

 .شنوممیآهنگم کجا بود من که اصالً ن 

تا پیگیر ماجرا شود و به    گیرد ای در او شکل  اتفاق سبب شد جرقه   و   کوتاه   همان گفتگو  

 ت حلزون در گوشش اقدام کند. ش اتفاق خانواده برای عمل کا

ک لحظه فکر کردم واقعاً چقدر من فرزانه کردلو ی کرد.  جوان صحبت می   اتی که در آن لحظ

 هستیم.  سپاس ناما ناشکر و 

برایمان جذابیتی ندارد و به    قبل  مثل اریم که دیگر  سروکار د فراوانی   هایینعمت   ادر روز ب 

می هایمان  روزمرگی   جزء  عبارتی همیآید به حساب  که  حالی  در  و    ن.  دیدن  یا  شنوایی 

 ی محال است.  و بسیاری دست یافتنش آرز ای های دیگری برنعمت

هایم باشم، گاهی هم  کنم شکرگزار داشته در همه حال سعی می   و   توانم تا جایی که می من  

کنم بیشتر  و سعی می   برمشوم بیشتر به امر شکرگزای پی می روبرو می     هاکه با این صحنه 

 به این امر دقت کنم و آن را به جار آورم.  
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 رویاپردازی کن! 

 انسانی که رویا ندارد بالی برای پرواز ندارد. محمد علی کلی  

آرزو    و کلی این موضوع را در یک جمله بیان کرده است. وقتی رویا  به درستی محمد علی ِ

  ولی   ؛ برسی  آن   کنی تا بدان دست پیدا کنی. شاید حتی دیر به داری تمام تالشت را می 

 ل هستی.شاد و خوشحا ، آن دست پیدا کردیزمانی که به  

. در  مدید راستش امروز داشتم سکانس پایانی پایپیو با بازی درخشان استیو مکویین را می  

او بر  هنری شاریر ملقب به پایپون بود.  این فیلم که برگرفته از یک داستان و زندگی واقعی  

جدیدی  به زندان افتاده و حکم ابد به وی دادند و هر بار که در مکان    هگنااین باور بود که بی 

باالخره او را    فرار،   این چند بار تالش نافرجامکشید. در  ای برای فرار می شد نقشه حبس می 

دگاه به جزیره شیطان که به هیچ وجه امکان فرار وجود نداشت تبعید به همراه دوستش ِ 

راه کردند  قضیه هچ گونه  در ظاهر  و   .  از    درو  دوفراری  نداشت  ر این جزیر  وجود  . افتاده 
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اقیانوس قصد   ر و اگر زمانی با افتادن د  ای که دور تا دور آن را آب فرار گرفته استجزیره 

امواج سهمگین باالخره فرد را به ساحل  که  چرا    ؛شد فرار داشتی این رویا به یأس تبدیل می 

 شد. گرداند . به راحتی دستگیر می باز می 

کشید حتی اگر مجازات سنگینی در پی داشت. و نقشه می   پایپون روز و شب برای فرار طرح 

معلوم  اکرد، باز به آن جزیره نکرد. اگر حساب شده عمل نمیاین بار با بقیه فرارها فرق می 

 ینچن در انتظار  رفت. پاپیون به هیچ وجه  گشت بدون هیچ نام و اثری از دنیا می بر می 

هویدا شد. بلندترین صخره در آن جزیزه بود   ش. در نهایت یک راه فرار براینبود سرنوشتی

او انتخابش را  با پریدن در آن دیگر امکان بازگشت وجود نداشت.  در روز تعیین شده  که  

ترسید دگا را که از پریدن از ارتفاع می کرده بود و پرید و باالخره خود را نجات داد و دوستش ِ

 عمر خود را سپری کند. سرت باقی  لی حسرت تنها گذشت تا در همانجا در تنهایی و حبا ک

 گوید:رسیم که می با روایت این داستان بیشتر به حرف و سخن روزولت می 

 آینده از آن کسانی است که به زیبایی رویاهایشان باور دارند. )الینور روزولت( 
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 خندیدن

 بقیه نگذار. ات را خودت بر عهده بگیر. آن را بر دوش مسئولیت شاد بودن 

 روسی تی بنت 

 

می نشان  خوبی  به  جمله  و  این  شاد  جستجوی  در  دیگران  وجود  در  نبایستی  که  دهد 

است. تنها کاری که بایستی    ه م، چرا که شادی حقیقی در وجود خود ما نهفتخوشحالی باشی

چون اگر در  بکنیم آن است که در خود کندوکاو بیشتری بکنیم تا شادی در خود بیابیم.  

 توانیم شادی واقعی را بیابیم.  خود جستحو نکنیم نمی 

به ازای هر دقیقه که  رالف والدو امرسون:  توانید شاد باشید. به گفته  از اینها گذشته تا می 

  دهید.شصت ثانیه از خوشبختی را از دست می  هستید  عصبانی

 

باشم.   ایزنده ام انسانی شاد و سرهمیشه سعی کردم در هر بخش زندگی من فرزانه کردلو  

شود. شاید بله که می شود.  شاید فکر کنید چگونه چنین چیزی امکان پذیر است. مگر می 

تان  دارم. بایستی خدمت ای ند برای خودم سرخوش هستم و حتماً هیچ غم و غصه یهم بگوی
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  کنمی و م  کردمجربه  ت  در زندگی  های زیادی را عرض کنم در حد خودم مشکالت و سختی 

 و همچین این جایگاه فعلی را ارتقاء هم ببخشم.   رسمتا به جایگاهی که االن دارم ب 

مگر    شوم.  گویم ناراحت نمی ندادم. نمیام راه  هیچ  وقت و تحت هیچ شرایطی غم به چهره 

از دست دادن عزیزانم  سعی می شود؛ منتها  می  از جمله  اگر هم به هر دلیلی  یا هر  کنم 

دیگری  مسئله  کوچک  و  بزرگ  آمد ی  پیش  برایم  مشکلی  یا  شدم  می ناراحت  این   دانم، 

و با گذر زمان از میان خواهد رفت فقط بایستی    هگین بودن عمر بلندی ندارد وناراحت و اند 

 صبور باشم.  

شوم. من هم گاهی اگر  حت میا بله من هم نارهایم متوجه شدید.  ر که از صحبت همانطو

دانم در این کنم، چر ا که می تا آخر عمر عزاداری نمی  امّا  ، ناراحت باشم می زنم زیر گریه

زندگی می  دنیا  این  بایستی چهره    و  کنم چند صباحی که در  زندگی  و خم  پیچ  این  در 

سیر زندگی با ثبات مدر  ا  حس و حال خوبی داشته باشم ت  خندان داشته باشم و همین طور

 رو به جلو بردارم.  بیشتری های قدم

 دانم رمز موفقیت است. چون می 

نده بر لب و تبسمی شادی و امید را به یک نفر و شاید هزاران نفر  ختوان با یک  وقتی می 

 چرا این کار را نکنیم.   د بگردان

ری کراک مک دونالد  را هم یادمان باشد که به خوبی در گفته    و حقیقت زندگی  این نکته

 توان دید: می 

به این معنا نیست که همه چیز خوب است، شاد بودن به این معناست که شما شاد بودن  »

 .  «تصمیم گرفتید فراتر از هر آنچه کامل نیست را ببینید 
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 نوشتن 

تا چند سال پیش   اهمیت نمی شاید  نوشتن  به قدرت  قدر  تا  دادم چون نمی این  دانستم 

 اهمیت بدهم.

نوشتم، ولی  ام به این معنا نیست که با نوشتن بیگانه بودند. نه بالعکس می البته این کفته 

 کردم. جدی پیگیری نمی 

و ... گواه    هایمو دفتر روزانه نویسی   خاطراتدفتر     .از همان کودکی به نوشتن عالقه داشتم 

کنم بیشتر از  های اخیر هر چقدر که در مسیر زندگیم پیشروی می این نکته است، در سال

به  این یاهم  قبل  قدرت  و  می   مهارت  ت  از همان پی  در خانواده  اینکه  از  بخصوص  بریم. 

 بروم.   فرا بگیرم و به مقاطع باالتر همکودکی شرایط فراهم بوده تا خواندن و نوشتن را  

فقط به ظاهر ساده نوشتن که همه بلدند اکتفا نکنید.  هر صفحه خط   م بگویم خواهمی 

  شود هر روز و هر باعث می   خطی کردن. هر صفحه از ورد را از کلمات و جمالت پر کردن

 م. ها جاری کنیلحظه حافظه مغزمان را خانه تکانی کنیم و  افکار را در برگه 

دهد و از آشفتگی ذهنی شما را دور  ن نظم می نوشتن در طی روز به فکرتا    بایستی بدانید 

را   ان مغزت د نویسیو می  د شویرسد هر بار که به طریقی قلم به دست می کند. به نظر می می 

 .د کنی و جایی برای فکرهای جدید و نو باز می  د کنیخالی می 
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 ای را تجربه کنید.  توانید خانه تکانی کم هزینه آید که به کمک نوشتن می به نظر می 

خودم به تجربه وقتی موضوع پیش آمده به خصوص در تولید محتوا وقتی با صفحه خالی  

 . مدام این فکر به سراغم آمده که االن چه بنویسم  ،در ابتدا مواجه بودم

طوفان فکری بر من غلبه  شوم چیزی خلق کنم  در حالی که وقتی در آن لحظات پیگیر می  

ای از حروف  گیرد و هر بار دکمه کیبورد قرار می مانم و دستانی که روی  کند و من می می 

عبارت و در نهایت   ،  یکجملهو در ادامه یک  کلمه بعد کلمه بعدی  یک  فشارد تا اول  را می 

هستند که پشت سرهم قطار  های بعدی  گیرد و پشت سر آن پاراگراف پاراگرافی شکل می 

 ری کنم.  شود تا من افکارم را بر صفحات ورد برنامه ورد آفیس جامی 

می  اینکه  نظرم  منظور  د بنویسی  د توانیبه  است  تان و  معجره  کنید خودش  بیان  چرا   را  و 

 ها این امکان برایشان فراهم نبود.  خیلی

می  کا پس  پای  را  افکارت  و  بنویسی  زمانی  و  لحظه  هر  در  فکری  آرامش  برای  ذ غتوانی 

زنی بدون اینکه قضاوت شوی.  مینویسی و حرف  بیاوری. چه درد و دلی از این باالتر که می 

ای صداست. تا گوشه به نظرم نوشتن یک نوع روش درمانی در این روزگار شلوغ و پر سرو 

تان یک سروسامانی و ذهن   نشینی و فارغ از همه چیز دل به این برگه و سیاه کردن ببندی

 بدهی. 

در ادامه  شته است.  کتاب نو  200بیش از    (Stephen King)استفان کینگخواندم  در جایی می 

صفحه از کتابش را بنویسد. او    6که روزی  ردستفان کینگ عادت داکه ادر نوشته خواندم  

ها و گوش دادن به موسیقی پشت شود بعد از نوشیدن چای و ویتامین صبح بیدار می   8

می  می نشیند  میزش  شب  را  نویسد.  تا  مطرح  و  بزرگ  افراد  نوشتن  عادت  از  مورد  چند 

به بار بنشیند از نوشتن اینکه  برای  ،  شوم در هر کاری از جمله نوشتنخوانم متوجه می می 

 .  مکتاب، مقاله و ... بایستی تکرار و تمرین را سرلوحه کار قرار دهی
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 نه گفتن 

های اطرافیانمان نه بگوییم.  گاهی الزم است در مسیر رشد و توسعه خود به برخی درخواست

چشم باز بعد از مدتی  و و مدام در حال ارائه خدمات به اطرافیانمان باشیم.    اگر نه نگوییم 

و ما چیزی از خود در این دنیا به یادگار    است   گذر عمر کار خود را کردهبینیم  می کنیم  می 

بذاریم   وقت  خود  برای  گاهی  اینکه  جای  به  مدام  که  چرا  حال   در  مدامنگذاشیتم، 

 دهی به دیگران بودیم.  سرویس

این خودخواهی  گذاریم.  هایمان احترام می یاد بگیریم که با نه گفتن به خودمان و خواسته 

می  تکرار  دوباره  یعنینیست.  این  داشت  کنم  شکل خود.    ندوست  به  خودمان  های  اگر 

شویم چگونه دیگران را دوست داشته باشیم.  گوناگون دوست داشته باشیم، تازه متوجه می 

توانیم این عشق و دوست داشتن را به  مطمئن باشید خودمان را دوست نداشته باشیم، نمی 

 دیگران انتقال دهیم. 

 .داشت  سوالی.  کردم  دریافت   نویسنده  دوست  یک  پیامی از    ،امروز وارد تلگرام که شدم

هایی بود که به شکل آنالین با هم شرکت کرده  های یکی از دوره سوالش در مورد برنامه 

بودیم. از من پرسید که آیا مایل هستم در مورد یک موضوعی با وی همکاری کنم. وقتی  

ایده و نظرش را پرسیدم. لطف کردن توضیحاتی دادند، منتها من در آن موردی که گفتند 

 مند نبودم.  خیلی عالقه 
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هایش به او گفتم که من این چنین نظری دارم. پس، خیلی  البته بعد از شنیدن صحبت 

توانم نقش کمکی داشته باشم. نظرم این بود که اگر خود را با شخص دیگری که در  نمی

 .نتیجه بهتری خواهد گرفت د، به طور حتممند هستند همراه کنآن زمینه عالقه 

  لحظاتی  چنین  در   خیلی برایشان خوشایند نبود.همین که نظرم را گفتم احساس کردم  

شنوم یا بالعکس. دهد یا من فرزانه کردلو در هر موردی جواب رد می فرد جواب رد می   وقتی 

ها خیلی دوست شوم و آن نکته آن است که ما آدم می   نکته  یک   و  متوجه یک موضوع  

 نداریم از همدیگر نه بشنویم.  

 .موفقیت در تعدادی زیادی نه شنیدن است مسیر بایستی بدانیم در حالی که

در این لحظه سخن و داستان برایان تریسی به ذهنم رسید. او در کتاب »افکارتان را تغییر  

کرده بود که وقتی   اشاره  دیگری  شیوه  به  موضوع  این  به کند«  تغییر  را  تانزندگی  دهید تا 

رفت تا محصول و خدمات شرکت گاز کارش بایستی با مشتریان زیادی تماس می ای  در دوره 

شد. مافوقش در آن بخش  نه مواجه می  پاسخ مورد نظر را به فروش برساند، بیشتر اوقات با

  بشنویم  نه   چقدر   هر   ما  شودمی   یادآور   او   به  کرد و تجریه بیشتری از او داشت  که کار می 

 .توانیم راهمان را ادامه دهیمموفقیت قرار داریم و بهتر می  مسیر  در  که   این یعنی

های نه شنیدن قرار  ها بیشتر از گذشته خودمان را در موقعیت به نظر من هم اگر ما آدم 

نظری عایدمان خواهد شد. در ادامه زندگی هم بهتر  دهیم به طور حتم دستاوردهای بی 

 نترسیم. س، از نه شنیدن پ .توانیم با مشکالت دست و پنجه نرم کنیممی 

هایی که قرار است نه بشنوید خود را دور  نظر شما چیست؟ آیا از قرار گرفتن در موقعیت 

تان شکل بهتری  سازید تا زندگی هایی مواجه می کنید یا بالعکس خود را با چنین چالشمی 

 .به خود بگیرد
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 به فکر پول باش 

 کنند.)گرنت کاردون(ها آن را خرج می پولکنند، بی گذاری می پولدارها با پول سرمایه 

مشکالت متعددی دارید که با پول   خوانید که دارید این فصل را می   از شماییشاید خیلی

ثروتمندترین زن و مرد دنیا به این نکته  شود. بسیاری افراد موفق و بخصوص  برطرف می 

رود. من هم  بسیاری  یع از کفت بیرون می اشاره کردند که تا وقتی قدر پول را ندانی سر

حساب و کتاب هایی که بی ، زمان ماوقات با این موضوع مواجه شدم که پولی در دست داشت

  1000ولی برعکس زمان هایی که بر هر    م،خرج کردم خیلی نتواسته پولی پس انداز کن

کنم و به قولی    پول را مدیریتتوانستم دستم بود بهتر می   ج کردم حسابشر تومانی که خ

 پول مطیع من بود.  

جهت خودی و بی اده از پول را بلد نیستیم و بی تفهایمان روش اس بایستی قبول کنیم خیلی 

 گذاریم.  خودی بر دستمان میهای بی خرج  این کاالی با ارزش  پول

بهتر بتوانیم پولی را    یا بهتر بگویم، روش به چرخش درآوردن درست پول را بلد نیستیم تا 

 کوشا باشیم.    شکه داریم چند برابرش کنیم یا حداقل همان پول را که داریم در حفظ

من سعی می کنم  برای اینکه در این مورد هر روز در این مورد عملکرد خوبی داشته باشم  

هایی  ذهن ثروتمند کتاب در تقویت  موررد ثروت و پول و بخصوص    ر م ددر سبد مطالعاتی 
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به نوعی جبران    م بخوانم تا این کمبودی که از دانش به گردش درآوردن و حفظ پول دار

 شود.  

شنویم اگر از همان ابتدا یعنی دوران کودکان و مدرسه به  همیشه از بزرگان این حوزه می

بر مسائل و مشکالت  شد، شاید بهتر میافراد در مورد هوش مالی یاد داده می  توانستیم 

 ق آییم. مالی فائ

. پس دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم. نه اصالً.  برعکس بایستی  اند ه حال که یاد نداد

که وجود دارد افزایش دهیم تا    بسیاری   دنبال راه حل بود. بایستی اطالعاتمان را با منابع 

نها عذاب وجدان  نه ت   ن خودکمتر از این سمت آسیب ببینیم و به قولی از پول خرج کرد

 بلکه لذت هم ببریم.   داشته باشیم،ن
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 خودشناسی

ناسی. به عبارتی تا  توانی دنیای پیرامونت را بشرسد تا خودت را نشناسی نمیبه نظر می 

توانی به هستی  که جزئی از این کائنات است را به درستی درک نکنی نمی  تو  روندنیای د

 اصلی وصل شوی و با آن همراه شوی تا بتوانی کشفیاتی را در آن انجام دهی. 

با    د توانینمی   د را به طور کامل نشناسی  انخودتبسیاری از محققین این حوزه معتقدند تا  

 دنیا ارتباط برقرار کنید.  

ا بخشی از جهان هستی هستیم. پس چه بهتر که در شناخت خود قدم برداریم تا در  م

 مقیاس بزرگتر بهتر و بیشتر بتوانیم جهان هستی خود را درک کنیم.  

ها هم با تولید شاید در گذشته مثل امروز مبحث خودشناسی بازارش گرم نبود. البته برخی 

را صدها  فقط در رسانه های خو   و زرد   محتواهای تکراری تکرار  بار    د دارند یک مطلب 

 کنند.می 

 حافظ چه خوب گفته است.

   کرد الها دل طلب جام جم از ما می س 

 کرد.  هر چه خود داشت ز بیگانه تمنا می 
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توانی در خودت  ی که نیاز داری را نمی ساگر خودت را نشناسی آن عزت نفس و اعتماد به نف

بر خودت مسلط شوی و مدام خودت را سرزنش    لمشکتوانی در هنگام بروز  کشف کنی. نمی 

کنی. به طور حتم همه ما تجربیاتی از شکست، حقارت و ترس و ... را داشتیم و اگر  می 

 به بیراهه برویم. در ادامه مسیر زندگی  درک درستی از خودمان نداشته باشیم ممکن است 

یک طرفه قضیه هست و موضوع    د شناسیرو می   انخودت  د با خودشناسی داری  د رس می به نظر  

می  متوجه  رفته  رفته  خودشناسی  با  که  هست  این  خودشناسی   د شویبعدی  بدون  که 

در هر لحظه از زندگی شناخت .  د مسیر پر پیچ و خم زندگی طی کنیدر  را    انراهت  د توانینمی

های  و راهی به طور حتم در بسیاری از د   د درستی از خودت و دنیای درونت نداشته باشی

 اتی مرتکب خواهید شد. زندگی اشتباه
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 کمک به دیگران 

 . )ویلیام واتکینسونکن ) ن به جای نفرین کردن تاریکی، یک شمع روش 

 گوید: می  چنین چارلز دارویندر جای دیگری، در خصوص کمک به دیگران 

 یاد گرفتن نژاد غالب شدند.آنهایی که همکاری و تعاون را در طول تاریخ بشر 

موفقیت هر کسی در    شوم رازکنم متوجه میوقتی به این جمله داروین بیشتر دقت می 

ایم و وقتی بهم کمک  ها مثل زنجیر بهم وصل شدهو تبادل نظر است. انگار ما  آدم   تعاون

 شود. منتقل می دیگر  مثل جریان دومینو تأثیر آن به چندین آدم  یمکنمی 

شود و چشم باز  وقتی هر بار که صبح می   ،ای شنیدماز زبان آقای الهی قمیشه یک بار  حتی  

توانی به مردم کمک کنی. آیا وقتی روزت را  کنی بایستی به این فکر کنی که چطور می می 

 ه این دنیا اضافه کنی یا چیزی از آن بگیری.  کنی چیزی ب کنی به این فکر می شروع می 

چه کاری    شوم دارم متوجه می بیشتر که در مسیر خودشناسی و توسعه فردی قدم بر می

بهتر از اینکه بتوانی با مهارت و توانایی که داری گره از مشکالت افراد جامعه برداری این 

  ، هیچ اشکالی ندارد؛ نیحتی اگر در مقابلش هم پول دریافت ک  و  طور حس بهتری داری

 وجود نداشت.  در وی افزایی که قبال چون شما داری ارزشی را به فرد می 
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خواهند فرد مهمی باشند، هیچ گوید عیب جامعه این است که همه میونستون چرچیل می 

 خواهد فرد مفیدی باشد. کس نمی 

 گوید:منبع دیگری دام گرنت در این باره چه خوب می و در 

به افراد هم کمک کنیم تا موفق    این است که   در مسیر موفقیت   کارها  ادارترین یکی از معن

 .شوند 
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 تعهد داشتن  

عمل    آن   شده حرفی بزنید و به   کنون تا    توافق نظر دارید. با من    ش چقدر به این کلمه و فعل

 دور برویم.  را نکنید. چرا اصال 

بین خود   نکنید. کمی  آیا شده  آن عمل  به  و  بگذارید  و مداری  قرار  کنید. خودتان  فکر 

از فردا شروع می   کردید، پیگیری می بایستی    امروز   ورزشی که  از شنبه دیگر ولی  یا  کنم 

کنم است و یک مدتی است که خبری از ورزش کردن نیست. یا اضافه وزن دارید شروع می 

ی خود در نظر گرفتید مقاومت کنید و از یادتان  روی رژیم غذایی که برا رتوانید بولی نمی 

 برید.رفته و همچنان از اضافه وزن داشتن رنج می 

توانم برایتان مثال بزنم که با خودم قول و قراری گذاشتم ولی گاهی نتوانستم  من هم زیاد می 

البته روی خودم خیلی کار می  ب  ، کنمبدان عمل کنم.  با  ینه تنها  ن قرار مدارهای خودم 

همیشه خوش قول باشم. هر چند بیشتر    ام این است که تمام سعی  دیگران   بلکه با ودم  خ

می قرار  من  مخاطب  که  افرادی  و  مقابلم  طرف  خوش یگاوقات  فردی  را  من  قول  رند 

هایی که  در دنیای بیرون و دورنم توازن را رعایت کنم و قول   دارم  اسند، منتها دوستنش می 

 افی نمایم.  ت کدهم توجه و دقمی هم  به خودم 
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دهم حتما کاری باشد که از پسش بر بیایم. چون انجام ندادن  یا قولی ندهم یا اگر قول می 

 شود.  م می سآن باعث لطمه خوردن عزت نف

  کارهای   هایی با فکر بیشتر پای قراردادهایخودم را دوست میدارم و با توجه به توانایی   ،پس

 کنم. بقیه را امضاء می  خودم و
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 صداقت داشتن و درستکار بودن  

 ل( یولی روراستی نیز مهم است.)ونستون چرچ اهمیت دارد، درستکاری 

های آقای سلطانی بازیگر ای به صحبتاجتماعی اینستاگرام در یک صفحه   در شبکه   داشتم

این می  دادم.گوش می  از  از حوالی خانه وی  روز داشتم  که یک  رد  گفت  ماشینم  با  مان 

با یک پیک متوری تصادف کوچکی کردم و وقتی پرسیدم هزینه می  اش چقدر شدم که 

تم. همسرم  شه برگنروز از سر کار به خا  هزار تومان. وقتی آن  30شود مثال آن موقع گفت  می 

 ؟ یامروز تصادف کرده بود از من پرسید: آیا

 ؟انید ا میجمن هم گفتم تو از ک 

و  ه  یک مردی آمد و در خانه را زد و گفت مثل اینکه با ماشینت تصادف کرد   داد: جواب  

رفته موتورش تعمیر کرده ده هزار تومان آورده بود  ازت هزینه خسارت را گرفته است. او  

 پس دهد چون اضافه گرفته بود.  

 ماجرا گفتند:آقای سلطانی در ادامه روایت این 

آن لحظه من به انسانیت باور پیدا کردم. به طور حتم آن آدم چند برابر آن مبلغی پس 

 .  باز خواهد گرداند  کائنات به او ، داده
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درستکار بودن  کردم صداقت داشتن و در ادامه  من فرزانه کردلو در آن لحظه به این فکر می 

های طوالنی ماندگار  اند گذارد و تا مدتتوها میچقدر خوب و چه تأثیرات مثبتی در انسان 

 است. 
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 بخوان کتاب 

هایی هستند که روح ما را به عالم روشنایی پرواز  های کتاب به منزله بال گوید: برگ ولتر می 

 دهند. می 

بدن ما به غذا و    نگونه کههماواقعا هم همین طور است. همانطور که در جریان هستید  

در طی روز نیاز به به مراقبت و تغذیه دارد.  ا هم  م  خوراکی نیاز دارد تا زنده بماند. روح

گی  بایستی با خواندن کتاب های خوب و پرمحتوا او را خوب تغذیه کنیم تا در مسیر زند 

 باشیم.  هوری را داشتخوب بیشترین بهره 

شوید در کل  با افرادی که در آینده آشنا می   د،خوانیهایی که در آینده می گویند کتاب می 

ان نهایت دهند. پس بهتر است در انتخاب کتاب و این یار مهربزندگی شما را شکل می

 ، زیرا قرار است آینده ما را رقم بزند. گدار به آب نزنیمتالشمان را بکنیم تا در انتخابش بی 

 د درهای علم به روی همه باز باشد،ویکتور هوگو نویسنده نام آشنای فرانسوی می گوید بای

 هر جا مزرعه هست، هر جا آدم هست، آنجا کتاب هم باید باشد.   

کتاب خواندن، فکر کردن ذهن در جای دیگری در این باره آرتور شوپنهار خوب گفته که  

 به روش دیگر است.  
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ی اهمیت به زبان و دارد   ی تحت هر عنوانی قصد داشتفرد موفقهر کنم بیشتر که دقت می 

 و واقعاً هم چنین است.   کتاب و کتاب خواندن را به مردم نشان دهد 
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 فکر مثبت داشتن  

 هلن کلر  شود. منجر به موفقیت می مثبت اندیشی باوری است که 

متعصبانه و سرسختانه  خوشبین و مثبت نگر باش. اگر چیزی مطابق سلیقه تو نبود، زاویه  

 )ریک استیوز( دیدت را عوض کن. 

انجام دادن   و عملی  من  کاری با سخنان انگیزشی که فقط حرف زدن و ذکر خواندن است

 . کنند کاری ندارم. روی سخنم با افرادی است که حرف و عمل را یکی می   در آن نقشی دارد 

موانع مسیر    از   شودکنم افکار مثبت داشتن در کنار واقع بین بودن باعث می من فکر می 

 گذر کرد.  موفقیت با توان بیشتری 

افکارمان دارند. آخر بیشتر که فکر می  افکار منفی بیشترین ماندگاری را در ذعن و  کنم 

خواهیم افکاری  پس، چه کاری است که به خود چنین ظلمی بکنیم. بهتر نیست اگر می 

داریم همان بهتر که این فضا را به افکار مثبت ماندگاری را برای طوالنی مدت در ذهن نگه 

 ظرتا منطقی نیست.  بدهیم تا منفی. به ن
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ولی  مثبت فکر کنید شاید در حرف زدن راحت باشد.    د تحت هر شرایطی هستیبنابراین،  

 هر چند افکار منفی هم به خودی خود بد نیستند.  واقعاً امکان پذیر است. 

که زندگی یک  داند  می یک انسان خوش بین  گوید:  در این باره چنین می   هاروی مک کی 

از دست پر  از  جاده  او  دارد.  سویی  و  به سمت  راه  که  است  آن  مهم  نکته  اما  است  انداز 

 گیرد و از شکست دوباره واهمه ندارد.  درس می هایش اشتباهات و شکست

. د و کتمان کنی   د نبینی را  زندگی  هایاقعیت وها و نیست که منفی معنی مثبت بودن به این 

 د هم بینی  ا نیمه پر لیوان ر  د بینیمی   در اون زمان   اها ربلکه در عین حال که بدی و منفی 

 داشت.   د ی بهتر خواهیگ زند گونه این
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 امیدوار بودن 

 پاشد، من باز هم یک درخت سیب خواهم کاشت. از هم می حتی اگر بدانم فردا دنیا  

 مارتین لوتر  

فردایی که معلوم نیست گاهی شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هیچ امیدی برای  

نداشتید ولی نامید نشدید و ادامه دادید تا چیزی که در رویای خود به سر    بیاید یا نه؟ 

 دارید دست پیدا کنید.  

دانی پایان دانم امید تنها چیزی است که می ولی می   ،من هم چنین لحظاتی را تجربه کردم

 اصالً بحث سخنان انگیزشی افراطی نیست.  شب سیه سپید است. 

گزار باشم و به خودم  شود از عقب نشینی که نکردم صدها بار شکرهمین موضوع باعث می 

 افتخار کنم که ادامه دادم.  

زیاد تجریه کردم. با این که هیچ در مسیر محتوانویسی و تولید محتوا چنین لحظاتی را  

 گوید:  اس. لوئیس رسیدم که میسی.  امیدی نداشتم و به حرف 
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سر  پشت  که  چیزهایی  به  نسبت  بهتری  خیلی  خیلی  چیزهایی  رو  پیش  در 

 گذاشتیم منتظر ماست.  

 

 مطمئنناً این شعر را شنیدید که  

 در نامیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است.

وقتی  تحت هر شرایطی بایستی به آینده و به فردایی که در پیش رو داریم امیدوار باشیم.  

   د. امید بیشتری برای زنده ماندن و زندگی کردن داری د شاد هستی

که واقعاً به    د شود که لحظاتی در زندگی داشته باشیرنگ می از طرفی، امیدواری زمانی پر 

. به طور هم همه ما در  د کاری انجام دهی د توانیمی دیگر ن د کنیو فکر می   د آخر خط رسیدی

محیط جدید،  با  آشنا شدن  فرد جدید،  با  آشنا شدن  اتفاق،  یک  بودیم.  لحطاتی  چنین 

که بیشتر    د دهد و عالقمند هستیخواندن کتاب  و.. در کل نگاهت را به زندگی تغییر می 

  د.دست پیدا کنی   د تا به چیزی که الیقش هستی د تالش کنی

 انظباط شخصی برایان تریسی:  کتاب

های  افتد متعجب و شوکه نشوید و عقب نشینی نکنید، بهترین نقشه اری می وقتی اتفاق ناگو

ها و موانع بخشی از زندگی  پاشد، در عوض بدانید که ناامیدیشما بیشتر اوقات از هم می

 پیش بروید.   جلو هستند، یک نفس عمیق بکشید، خود را جمع کنید و به 
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 تنها بودن 

از آنجایی که  انسان موجودی اجتماعی است و دوست دارد در کنار دیگران به زندگی در  

ترسد و هر لحظه از این می این کره خاکی ادامه دهد. بسیاری اوقات از تنها بودن و تنهایی  

بابت که نکند یک روزی تنها باشد نگران است. در حالی اگر انسان از اصل خود فرار کند 

کند. وقتی فردی نتواند با تنهایی خود کنار بیاید و برای  جودیت خود فرار می در واقعه از مو

کند تا برای دقایقی  زند و هر خفت و خواری را تحمل می فرار از این پدیده به هر دری می 

کرشنا )باشند   ی داشته در کنار دوستان و آشنایان و خانواده غیره  باشد و دورهمی خوش 

 .  (ستگیکتاب رهایی از دان -مورتی 

کنید، خوب تنها باشید. چرا از  اگر شما مرید، و پیرو مقامی نباشید، احساس تنهایی می

شوید؟ آیا بدین علت نیست که در تنهایی شما خودتان  تنها بودن دچار وحشت و هراس می

یابید که  شوید، آیا بدین علت نیست که در تنهایی در می را همانگونه که هستید مواجه می 

گنگ، نادان، زشت، گناهکار، مضطرب، ناز پرورده و دست دوم هستید؟ با حقیقت   تو خالی،
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کنید لحظه شروع  ای که فرار می روبرو شوید. به آن نگاه کنید، از آن فرار نکنید، زیرا لحظه 

 .  .کتاب رهایی از دانستگی( -)کرشنا مورتی ترس است

  که  کنیم با هر چیزی سعی می ا نباشیم  هبه همین خاطر است که بیشترمان برای اینکه تن

 دهید پناه بریم. می  ما را از تنهایی نجات 

و شبکه  اینترنت  به  بردن  رابطه پناه  در  ماندن  یا  اجتماعی  به صالح های  مان ای که هیچ 

 نیست. 

 هایی در تنهایی به سر ببرید.  زمان ، پس لطفاً تالش کنید برای لحظاتی از روز

شوید و در ادامه  بیشتر روبرو می ن  تاشناسید با خود واقعی در این تنهایی خودتان را بهتر می 

 باشید. به دنبال راه مسائل و مشکالت خود می 
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 ورزش کردن 

تان داشتم. شما بله  یک از سوال از خدمت  خوانید االن شمایی که دارید این مطلب را می 

. اصال در طی روز نه!  د دهیدر طی روز چند ساعت به ورزش کردن اختصاص می  شما! شما

 ؟ه و طرحی برای تندرستی جسم و روحتان دارید م در طی هفته و ماه چطور؟ اصال برنا

را یک شبه طی کنید.    رهخواهید  یا می  به هیج   اینبایستی خاطرنشان سازم  صد ساله 

اگر شغلی دارید   ید.برط رنج می ر امکان پذیر نیست. اگر فردی هستید که از چاقی مف  عنوان

بنشی  که  میز  و  بایستی پشت کامپیوتر  را  روز  بپردازید نیچند ساعت در  به شغلتان  و   ،د 

حرکت وادارید تا تنبل و ساکن نشود غذاهایی که  ا  بدانید شما نیاز دارید طی روز بدنتان ر

های مختلف که این روزها شایع است تجمع  مصرف کردید به عنوان چربی اضافی در قسمت 

 پیدا نکند. 
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سب مقام و رتبه در کشور و جهان باشید. همین که  کبه دنبال   نیست   ورزش حتما نیاز در 

تندرست و  ورزش  به  را  روز  در  دقیقه  بیست  روز  بگذارید هر  تان  روان  و  این  ی جسم   و 

حال وقت  تواند سبب شود هر لحظه و همه  می   و   شودتان آزاد می که در بدن   است  دوپامینی 

چه  .  و روز را از پی هم بگذارنید شب    خوب  با ذهنیت  در ادامه روز  خوبی داشته باشید و

 . چیزی بهتر از آن

فرمی داشته باشید، به عنوان مثال بایستی هر روز شده  خواهید بدن خوش پس اگر می  

برای  کوتاه   حتی  زمان  روزانه   ،مدت  برنامه  در  روز  را  تان  هر  کردن  تا  ورزش  بگنجانید 

تان کم کم به آن عادت کند و بعدها بدون اینکه اصال نیاز به فکر کردن به  مغزی های  سلول

 ید با لذت آن را انجام دهید.  این موضوع داشته باش 

به نظرم  موضوع ورزش هم مثل خیلی موضوعاتی از جمله کتاب خواندن  و ... به محیط 

کنید اثری از تحرک و ورزش کردن  بستگی دارد. وقتی محیطی که در آن زندگی و کار می 

ته  نیست طبیعی است که برخی که نه خیلی از افراد تمایلی به ورزش و ورزش کردن نداش 

 باشند. 

ای باشی با هر درجه و مقامی بایستی به موضوع  از طرف دیگر، معتقدم در هر شغل و حرفه 

ای داد. شاید برخی بگویند این روزها ورزش کردن برایشان گران  ورزش ارزش و بهاء ویژه 

 شود.  تمام می 

کنم اگر االن ورزش نکنید به مرور  البته مخالف این موضوع هستم و حتی بالعکس فکر می 

کنید پس انداز کردن  شود. و این یک واقعیت تلخ است. چرا فکر می برایتان گران تمام می 

کنید، آب زیادی در  یعنی فقط پول روی پول بگذارید. بایستی بگوییم همین که ورزش می 

ای در پول خود پس  توانید به گونه کنید میغذای سالمی مصرف می   نوشید  وطی روز می 

ای پرداخت انداز کنید. به این طریق همیشه سالم هستید و نیاز نیست به دوا و دکتر هزینه 

انداز گذاری و پس کنید. ورزش یک جور سرمایه کنید. چرا از این منظر به ورزش نگاه نمی

 . دانستید بدانید پول است. اگر نمی 
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کنم این روزها برای هر چیزی وقت و انرژی داریم به غیر از ورزش کردن.  بیشتر که دقت می 

را می نمونه  زیادی  و مهارت خود حرفه های  قدر که در حرفه  بزنم که آن  مثال  ای  توانم 

کنند. پیش آمده در یک سمینار   ای برخورد نمی هستند؛ اما در سبک زندگی امروزی  حرفه 

آید ده وبینار و رویدادهای آنالین که سخنران و ارائه دهنده که باالی صن می البته االن ش 

 شکم دارد و معلوم است تا حدودی زیادی با موضوع ورزش غریبه است. 

چرا راه دور برویم همین آقای مدیری که در سالهای گذشته برنامه دورهمی را از شبکه  

گرفت دستشان  و حضار در صحنه قرار می کرد همیشه وقتی روبروی دوربین  نسیم برگزار می 

این گذاشت که خیلی ورزش و کم تحرکی را جلوی شکمش می  از  نباشد.  شان مشخص 

توانیم مثال بزنیم. به نظرم وقتی در جامعه برای ورزش کردن  موارد من و شما بسیار می 

ا ورزش شود از مردمی که فکر کنم خیلی بهای دکتر پر می اهمیت زیادی قائل نشویم مطب

 و تحرک میانه خوبی ندارند.  

کنند و به تندرستی و سالمت  ها ورزش نمیتر  برایم وقتی است که خانمالبته از همه عجیب 

دهند. زمانی که بیش از نیم ساعت تا بیست دقیقه در روز زمانی از آنها خود اهمیت نمی 

ترجیح می نمی زمان  ولی در آن  بگیرد،  به کار دیگری مشغول  بر ورزش دهند  اشند که 

 کردن اولویت دارد. 

هایم بپرسم و بحثم ار خاتمه بدهم. بهتر نیست در این راستی یک سوال در پایان صحبت

مان را ماشینی و مصنوعی کرده است. قدری مسیر  عصری که قرار داریم و خواه وناخواه همه 

 مان را تغییر دهیم و با زندکی سالم و طبیعی آشتی کنیم.  زندگی 
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 محیط زیست( تفکیک زباله)حفظ 

  اینکه به خورده است. البته  تاندانم تا حاال چند بار این اصطالح تفکیک زباله به گوش نمی

بخاطر    د خیلی مهم نیست، مهم آن است که وقتی شنیدی  ه یا نه خورد  هخورد   ان تگوش 

دست به   انتو محیط زیست دنیای اطراف   انخودت یاهم که شده و برای حفظ بق انخودت

سر پا ایستادن    و  یک طرف  زنده ماندنالبته  .  د و برای زنده ماندنش کمک کنی  د کار شوی

 رف قضیه است.  ط هم یک 

های  کند. این اهدای نعمت به شکل طبیعت زمانی که لطف و کرمی بیشتری را به ما عطا می 

و وجود دارد. پس بهتر نیست لطفش  است    در زندگی هر کدام از ما مشاهده شده  گوناگون  

 ب دهیم و بیش از این دنیا را پر از زباله به شکل مختلف پر نکنیم. ارا جو

ها را تفکیک کنیم تا وسایل دوریزی که  بهتر است زباله   بنابراین، بهتر است یک کار کنیم.

امکان بازیافت دارد دوباره به چرخه مصرف برگردد و کمتر طبیعت و حیات وحش را آلوده  

 را برنجانیم.  محیط زیست و حیات وحشکنیم. کمتر  
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در هر کجا که هستید چه در منزل چه   .خواهد بکنید کار خاصی نمی واقعیت این است که  

های کاغذ را تفکیک  توانید بخصوص زباله می   اتان را تفکیک کنید. حتّیهادر محل کار زباله 

 گیرند بدهید. ویل می حو به موسسات و مراکزی که آن را از شما ت

اابته االن موسسات و مراکزی در سرتا سر ایران وجود دارد که در امر تفکیک زباله فعالیت 

و بایستی هر روز بر تعداد این مجموعه  اینها کم است    کنم با این حالفکر می   ولی  ؛کنند ی م

 ها اضافه شود تا دنیای زیبا و سبزی را برای خودمان و اطرافیانمان بنا کنیم. و کمپین 
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 تفکیک کاغذ  

استفاده است را نبایستی قاطی سایر  راستی تا حاال فکر کردید وقتی کاغذی که  دیگر بال 

اندازید برای  می  باله های تر در سطل زباله ریخت. حتی اگر در سطل زجمله زباله از ا هزباله 

رتان موسسات و مراکزی  بَودور   د ه و ظرفی جداگانه در نظر بگیرید. این روزها شایس آن کی

کنید مبلغی  و مجالتی که دیگر استفاده نمی   اهباشند که در قبال گرفتن کاغذ باطله یا کتاب

 هم برایتان در نظر بگیرند.

ازای جمع آوری کاغذ و    لبته برخی از مراکز در قالب کمپین حمایت از محیط زیست درا

شما به  هم  مخزنی  مراکز  آن  به  آن  می   دهند می   دادن  خالی  مخزن  که  بار  هر    ، شودتا 

جمع آوری آن به درب منزل یا محل کارتان بیایند. توانید به آنها اطالع دهید تا برای  می 

 برای خودم من که اینگونه است.

بعد از جمع آوری در شهر  زنجان    را  هایا همان کاغذ باطله   های کاغذ زباله   فرزانه کردلو   من  

های سرپرست خانواده و  ای که خانمموسسه   .ممیدهبه نام روزبه به یک موسسه خیریه  به 

   ند.ک... حمایت می 
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ز عهده مخارج زندگی خود برآیند. ا  دهد تا بتوانند ها در موسسه شغل می در کنار آن به خانم 

راستا،   این  مخزنی کابت  یموسساتچنین  این  در  و  داده  خرج  به  عمل  بازیافت   ار  از  که 

استفاده  تا کاغذهای بال  دهند قرار می  هکنند ثبت نام  در اختیار  را کاغذهای باطله تهیه شده

 .  پر شد  زمانی که جمع کنند وو باطله را در آن 

 گیرند. و از شما تحویل می   دهرسانبه عمل    ردرب منزل حضودر    یک تماس    بالفاصله بعد از 

 

دهند برخی موسسات هستند که مخزن می   هم   هاپالستیک برای  در فضای اینترنت دیدم که  

خواهید دور بریزید و می   دهید استفاده قرار نمید  و بایستی پالستیک و وسایلی که دیگر مور 

البته اگر   .اطالع دهید  مورد نظر  به مرکز ، پر شدن پس از  این مخزن قرار دهید و هر بار  در 

ن در محل و شهر زندگی تان  تاباید خودباز  ،  در شهر شما این مراکز باشند بیایند و ببرند 

 پیگیر موضوع باشید.  

دانی  استفاده کنید تا کمتر محیط زیست به زباله   ی شدهبه عبارتی از هر روش من معتقدم  

   تبدیل گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

 

 

 

 

 

 

 19فصل 

 

 نه به پالستیک  

د. اگر  هیخوانه پالستیک نمی   د و گفتی د  اال چقدر از مغازه سوپر مارکت خرید کردیحتا  

خوانید خیلی به این نکته توجه ندارید. لطفا توجه  شمایی که دارید این صفحه و ایده را می 

محیط   نهمگی داریم در ایا که  خوبی برای همدیگر داشته باشیم. چر  کنید تا محیط زیست

شده با    ا حتّ  همه تالشمان را بکنیم.  و سرپا بودنش   برای سرسبزیش  ، پس  .کنیمزندگی می 

 نه گفتن به پالستیک.  

جاده  در  آ  هایآیا  برویم  دورتر  چرا  اصال  کردید.  مسافرت  شهر یا  کشورمان  خارج  کمی 

 ه است. در ادامه یک سوال دارم. خودتان به صحرا و دشت گذرتان افتاد 

ها در این راستا هم نایلون و    د ره خوردنگو علفزارها  ها  لونی به بوته یسه نایچقدر نایلکس و ک 

ها ه کنند تا بیشتر از این صحن ته میش به معنای جنگ به برافراانزجار و  منظور اعالن  به  

ها ی دبه این زو   و   هر کجا طبیعت رها شده  ر هایی که دلذت ببریم. واقعا لذت دارد. نایلکس

 برای این کار بایستی زمان زیادی صرف شود.  د و نشوهم تجزیه نمی 
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 امید داشتن  

آرتور  )بیرون از خودت به دنبال امید بگردی کنم این اشتباه است که در جایی  من فکر می 

 (. میلر

به خودم یا مخاطبم    د و کنشعر همیشه به ذهنم خطور می   کنم این وقتی به امید فکر می 

 :خوانمسریع می 

 پایان شبه سیه سپید است                     در نامیدی بسی امید است 

 

اش پیدا سرو کله   د و یک دفعه که از همه جا قطع امید کردیاست  امید همیشه زمانهایی  

ای  دهد تا برای لحظه آید و خودش را نشان می نگاه مثل قرص مسکنی است که می آشود.  می 

  به راهمان ادامه دهیم. موانع و مشکالت باز هم    ی با وجود همه   شده آرام شویم و  که  هم  

متوقف  ر منفی خود را از حرکت کردن  ابا افک  بیشتر اوقات دوست دارم امیدوار باشم تا اینکه

 کنم.  
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امیدوارم و امیدبخش معروف هستم. شاید یکی    شخصهایم به  اوقات میان دوربری بیشتر  

های مختلف شاید باشد. درست است من هم در زندگی بسته به موقعیت   مهای بارزاز ویژگی 

 راهی پیدا  کنمآیم  و سعی می بیشتر اوقات در چنین شرایطی به خودم می  ولی ؛  مد نامید ش 

به راهم   شوداین موضوع سبب می به تدریج . ودم پیدا کنمبرای خ امیدی کورسوی   و  کنم 

 دهم.  ادامه  

که دوست دارم امیدوارم باشم. عالقمندم افراد و همراهان و مخاطبین را هم  این  در حین  

کوک   را  شب ساعت شودبه این موضوع دعوت کنم. چون معتقدم تنها چیزی که باعث می 

دانی که فردایی هم  مین امید داشتن است. می ه  بچینی برای فردا صبح و برنامه    د و کنی

 هست حتی اگر موقعیت فعلی چیز مطلوبی نباشد.  

پارسنز   باب  می   گفته، در جایی  که تصمیم  زمانی  منصرف  درست  راه  ادامه  از  که  گیرید 

 . تر هستید کنید به مقصد نزدیک شوید، از آنچه تصور می 
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 دانی کردن قدر

روز پیش که داشتم در مورد یادگیری زبان انگلیسی برای سایتی تولید محتوا انجام  چند  

 به آن کشورها   ع سفرموضو   در  ر بود که تعدادی عبارت بود که دادم. موضوع از این قرامی 

ته  ک بایستی بلد بودید. یکی از نکاتی که در این مقاله بدان اشاره کردم. تشکر کردن بود. ن

تشکر نکردن در برابر یک لطف یک شخص یا    هااین بود که در برخی فرهنگ   ماجرا  جالب

 د.دهبود و حس خوبی را انتقال نمی سازمانی خوشایند نخواهد 

د که فقط یک تشکر و قدردانی خشک و خالی  گوینشنوم که می ها میاز طرفی، خیلی وقت 

نکنید. برای هر کاری که برای شما انجام شده از طرف مقابل تشکر کنید. به این شکل 

 گیرد.  تشکر و سپاسگزاریتان شکل و رنگ دیگری به خود می 
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 نظم شخصی  

نیست، چون این نظم است توجهی به نظم  آورتر از بی ی خدمت، زیان هیچ چیز برای ارائه 

 دارد. )جورج واشنگتن(.که شما را بر دیگران مقدم می

رسد اگر دنیای درونی و بیرونی خود را تا حدود زیای با نظم و هماهنگی همراه  به نظر می 

 .  بگذرانیمبه خوبی زندگی را   های مختلف بخش  توانیم با سیستم طبیعتسازیم بهتر می 

شود  زندگیشان از تعادل خارج می   که روزها و ماههایی از سال در  که   منتها افرادی هستند 

شود. من خودم وقتهایی که کارهایم  می ان  هایی از زندگیشان نمایهایی در بخش بی نظمی 

ام  های روزانه ه منظمی در برناشود شاید قدری کنترل از دستم خارج شود و بیحجیم می 

دنیای پبرامونم نظم بیشتری را   در کنم می حد امکان سعی    به همین خاطر تاگردد،  ایجاد  

م نظم  ن و بیرون خودرو ولی معتقدم اگر دنیای د  ،شاید قدری راحت نباشد دخیل کنم.  

تر پیش خواهد دهد منظم او رخ می   م وقایعی که در پیرامون  حتم  باشد، به طور جریان داشته  

 رفت.  



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

اولین   ایجاد کرد  نظم  این  بگویم  را هم  این است که فایده این  رعایت   ای که دارد  وقتی 

 کند.  شود حس خوبی از نظر روانی به فرد منتقل می می 

 ام به نوعی نظم جریان داشته باشد. های زندگی ی بخش کنم در همه پس، سعی می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

 

 

 

 

 

 

 23فصل 

 

 مدیریت زمان  

مشکل نداشتن مسیری برای حرکت است، مشکل کمبود وقت نیست. هیچکس بیشتر از  

 . ای آمریکایی(زیگ زیگالر )نویسنده و فروشنده حرفه د )ساعت وقت ندار 24

کنم  می   وقتی به روزهایی که با برنامه شروع شده نگاه  .گوید زیگ زیگالر درست می  م به نظر

انه و هدفی در آن روز سال و ماه ندارم حس  رود، ولی وقتی برنهمه چیز خوب پیش می 

د که کاری مشخص  دوکنم وقت کم دارم. منظورم از برنامه و هدف تعیین مدت زمان محمی 

 شود.  مشده بایستی انجا

یعنی هر روز برای  البته به قول اسکات آدامز بایستی سیستم محور باشیم تا هدف محور.  

که    های اتمی عادت   ی کتابنویسنده  به قول جیمز کلییر  برای هدف خود قدمی برداریم.

بیشتر زمان را برای هدف نگذارم بلکه زمان را صرف بهبود  ،  در بخشی از کتاب گفته است

به نظر    افرا موفق سیستم کاری دقیقی داشتند که موفق شدند.هایمان بکنیم.  سیستم کاری 

 تمرکز روی یک بخش کار است. ز اخود بهتر  ی زندگی هاتمام بخش  رسد تمرکز بر می 

 در جای دیگری استیو جابز در این باره نقل قول جالبی دارد:
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منبعی    چیزهای مورد عالقه من در زندگی پولی نیستند. کامال واضح است که گرانبهاترین 

   .که همه ما در دسترس داریم، وقت است
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 خوش قول بودن 

 

از خود    و اعمالی که    رتا رفتا  د کلمه حرفی که میزنی  به   قول بودن از کلمهمعتقدم خوش من  

می  نظر   ید دهنشان  به  شود.  ظاهر  پررنگ    مبایستی  بیشتر  موضوع  این  کار  در  بخصوص 

توان اعتمادسازی کرد. و اعتمادسازی هم یک  ه بدون خوش قول بودن نمی ک زیرا  فشودمی 

 از جمله کار نویسندگی  و تولید محتواست.   بخش جداناشدنی هر کسب وکاری

کارهایی که بایستی    ی خودشود به خودهمیشه وقتی بحث قول و خوش قولی مطرح می 

افتد. فردای روزی که قرار بود زود بیدار شوم . خواب دادم و انجام ندادم یادم می انجام می 

به حساب می  قولی  این هم خوش  به خود است.    آید  ماندن  تعهد  از نوع  همین آن هم 

لویی  شود همین فرزانه کرد و می   کند ی ما نمود پیدا می گاتفاقات هستند که ذره ذره در زند 

 که من هستم.  

چند روز پیش، شب قبلش با خودم قرار گذاشتم تا صبح ساعت پنج و نیم بیدار شوم. شب 

خوابیدم و صبح چشم هایم را ناخودآگاه باز کردم و همانطور که نیمه هوشیار بودم از قفسه  

شد فهمید کتابم گوشی را به دست گرفتم تا متوجه شوم که ساعت چند است. از پنجره می 

 که هنوز صبح نشده است. 
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با همه این احوال، دکمه روشن گوشی را فشار دادم تا چراغ صفحه گوشی روشن شود. در   

صفحه اول گوشی همراهم، ساعتی که در سمت چپ گوشی در باال درج شده بود را نشانم 

بود. می   5داد. ساعت دقیقاً    نیم ساعت صبح  به خودم گفتم  منتها  بیدار شوم،  توانستم 

آن  شوم. ساعت پنجم و نیم شد و بیدار نشدم.  خوابم و سر ساعت پنج و نیم بیدار می می 

ها گذشت و چشم که باز کردم و دیدم ساعت شش و نیم  پنج دقیقه پنج دقیقه روز صبح  

 است. در همان لحظه یک نکته مرا عین فشنگ از خواب پراند. 

گذارم دارد. چرا رهایی که با بقیه می یک لحظه فکر کردم، این قرار با خودم چه فرقی با قرا

آن فرد   خواهمکنم و می آیند سر قرار من گاهی ناراحتیم را ابراز می دقیقه دیر می  5وقتی  

از  خوش   مقابلم  نشدم، چرا  امروز خودم حاضر  قرار  در  وقتی خودم سر وقت  باشند.  قول 

 درآورند.  دیگران انتظار دارم همین رفتار را به طور اصولی در من به اجرا 
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 ساده زیستن  

کنی. به  اشتیاق داشته باشی، انرژی مثبت را احساس می کنی  وقتی درباره کاری که می 

 )پائولو کوئیلو(  همین سادگی.

فتوشاپ در  را  طرحی  خود  اینستاگرام  پست  برای  نو  داشتم  سال  تبریک  طراحی    برای 

را ایجاد    رهاینکه شلوغ کاری کنم و طرح خیلی عجیب و غیبه نظرم آمده بدون  کردم.  می 

دهد  در عین حال که پیام تبریک را انتقال می توانم طرحی را طراحی کنیم که  می   ، کنم

 ساده هم باشد. تواند می 

 خود منتشر کردم.   ی اینستاگرامطرح را با تمام سادگی طراحی کردم و در صفحه  ،پس

نیاز توان در حین زیبایی، ساده نگاه کرد. می   آن زندگی برای هر بخش کنم در من فکر می 

اند و تا بدین روز دوام داشتند نیست پیچیده کنیم، چرا تمامی مفاهیم که جلب نظر کرده 

 ای بوده که در دل خود نهفته داشته است.ی ساده به خاطر طرح و ایده 

 

 

 

 



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

 

 

 

 

 

 26فصل 

 

 گسترش روابط  

روز   هر  نظرم  بشبه  آشنا  نفر جدید  با یک  این  وبایستی  می   یک یم.    اند یک تونفر جدید 

خط اتوبوس      در شهر در یک  که   شد بای  یک رهگذری یا مسافر   د، یاتاب باش ک یک  ه  نویسند 

 . است ن نشستهاواحد کنارم

  شیم این هم یکی جور افزای وش کنیم با موضوعات جدیدی آشنا می هر روز که شروع می  

 جور شناخت افکار، بینش و و بصیریت جدید. یک  .ارتباطات هست

افزایش ارتباطات  افکارتد  کنپیدا می   وقتی  بزرگ  ان دنیای  و  بزرگ  افراد    شودمی   ترهم  و 

که وجود    تجربیات زیادی  د یهخوامی   د، چرا کهکنیدعوت می   انبه دنیای خودت  ابیشتری ر

 .  د آگاه باشی آن  از  دارد

  است   قرار   شودن می امجدیدی با عناوین مختلف وارد زندگی من خودم معتقدم وقتی فرد  

در طی روز که  مختلف    . کال ما با افراد  دهد و آموزش  د  یادآوری کنرا  به ما چیزهای زیادی  

داریم از هم نکته یاد    ، به نوعیم مدام در حال ارتباط برقرار کردن هستیمویش مواجه می 

 گیریم. می 
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چندین جام چینی  تصویر  کنیم یاد ویدئویی افتادم که  ت می ب االن وقتی در این مورد صح

ها بعد از حرکت و شناور بودن روی  و وقتی این   د که در آب رها کرده بودنداد  را نشان می 

 . شد در پی این برخورد اصواتی ایجاد می .  د کردنآب بهم برخورد می 

دردهایی هم    است  مکنم  است  در عین اینکه خوبد  گیرای که شکل می و رابطه   رتباطهر ا

 د اگر این درد و برخوردها نباش   ی است.. این الزمه هر ارتباطد داشته باش   به همراه  با خودش 

با    ، یم. پسهد بتوانیم دنیای خودمان را شکل  نمی برقرار کردن  ارتباط  و  از مواجه شدن 

ما شده    باعث نارحتی   این رابطه   نیم که این ارتباط اگر بسیاری اوقاتاها نترسیم. بد آدم 

 . د آگاه کن  انبیشتر به خودما خواسته ما رمی   د.در ما روشن کن اخواسته چیزی رمی است 
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 ای  افزایش دانش رایانه 

به مسیرم ادامه  همین طور که داشتم  کردم و  رو داشتم حرکت می در پیاده  8صبح ساعت 

همراهم کم است. به همین خاطر تصمیم گرفتم  دادم. یک لحظه به فکرم رسید پول نقد  می 

به اولین عابر بانکی که رسیدم توقف کنم و از خودپرداز پول بردارم. چند قدم که جلوتر  

رفتم بانک ملی را جلویم دیدم. از پله هایش باال رفتم و به سمت خودپردازش نزدیک شدم.  

پولم کارت عابر بانکم را  خوشبختانه دو خودپرداز داشت. دست در کیفم بردم و از کیف  

درآوردم و روبروی یکی از آن دو خودپرداز قرار گرفتم. کارتم را در جای مخصوص گذاشتم  

و خودپرداز شناسایی کرد و کارت را در خود فرو برد. بعد از چند ثانیه خودپرداز از من رمز  

دیدم که مردی با  خواست و رمز را وارد کردم. بعد پول مورد نظر را بهم داد. در این لحظه  

ردی از در ورودی بانک خارج شد و از کنارم گذشت. چند ثانیه نگذشت که دوباره  پوشش کُ

برگشت. انگار که به دنبال چیزی بود. من هم توجهی نکردم و کار پول برداشتن از خودپرداز  

ور  خواستم کارتم را در کیف پولم بگذارم از خودپرداز درا به پایان رساندم همین که می 

 شوم.

 

  همان  با  مرد میان سال با پوشش کردی نزدیکم شد و در حالی که کارتی در دست داشت

مان  تو   هزار   بیست  برایم  کارت  این  از  شودمی   ندارم   سواد  من  خانم  گفت  من  به   ردیکُ  لهجه

 پول بردارید. 
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چرخید. کمی نگران شدم. برای چند ثانیه اخباری که از این اتفاقات شنیده بودم در ذهنم 

مردد بودم، منتها چون ماسک داشتم دیگر نگرانی به خودم راه ندادم و کارت را گرفتم و  

آن را وارد خودپرداز کردم. چند باری وارد کردم انگار خیال وارد شدن نداشت. دوباره نگران  

 . بود ایستاده کنارم ترطرف  آن   کمی  هم مرد   شدم.

بیرون بکشخ پرداز  از خود  را  وارد نمی واستم کارت  بگویم کارت  به مرد بدهم  شود.  م و 

دانستم  همین که کارت به دستم آمد دقت که کردم دیدم کارت سوختش را بهم داده. نمی 

 بخندم و یا چی ... 

انگار متوجه نشده بود، به سمتش برگشتم و گفتم آقا کارت اشتباه دادید این کارت سوخت 

شد. سریع کیف پولش را در آورد و دو کارت در  ماشین است. او بیشتر نگران و دست پاچه  

ش را به  اقسمت جاکارتی داشت. یکی را برداشت با کلی معذرت خواهی کردن کارت بانکی 

 من داد. 

دانستم دیگر نپرسیدم و وارد شدم  من هم سریع کارت را وارد کردم. رمز را چون از قبل می 

ل را داد و سریع به او دادم. بعدش و خودپرداز پو  ثبت کردمو مبلغی را که خواسته بود  

کارت را هم دادم. کلی تشکر کرد و بعد که خواست برود. گفتم رسیدتان جا ماند بفرمایید 

 اش دیدم. این هم رسید. خوشحالی را در چهره 

 

خودم هم خوشحال بودم که به یک نفر کمک کرده بودم و حس و حال خوبی داشتم. فقط 

 رد سواد خواندن و نوشتن نداشت یا سواد رایانه نداشت؟در آن لحظه متوجه نشدم آن م
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 یافتن رسالت

ام گشت میزدم  امروز برای لحظاتی که فرصت داشتم در اینستاگرام در صفحات مورد عالقه 

محتوای ویدئویی   د.هایی مرا به فکر فرو بر که چشمم به محتوای جالبی افتاد. برای ثانیه 

ها نیروی عظیمی در خود نهفته داریم، کافیست گفت هر کدام از ما آدم می که شخص در آن  

  نیرو  این  شاهد   خود   زودی    آن را بشناسیم و در مسیر رشد و تکامل آن را قرار دهیم و به 

 موجودات زنده این قدرت درونی را دارند.   همه . بود خواهیم  خود  وجود در  درونی 

جودش نمایان می شود. تخم مرغی که به جوجه و  کرم ابریشمی که بعد از مدتی پروانه و

 .شود. بچه اردک زشتی که بعدها به قوی سپیدی مبدل می شود بعد به مرغ تبدیل می 

یک لحظه به خود گفتم من هم حتما نیرویی در درون خود دارم. به طور حتم رسالتی در  

ین دنیا اضافه کنم.  این دنیا دارم به راستی آن رسالتم چیست؟ من قرار است چه چیزی به ا

 .منی که بخشی از پازل دنیا هستم قرار است چه نقشی را بر عهده بگیرم

پیش خود گفتم شاید نویسنده شدن یک بخشی از این رسالتم باشد. به باور خود سعی  

و بعد   به طور حتم این موجب می شود جهان درونم  .کنم فقط خودم را تغییر دهممی 
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هم تغییر کند. در این لحظه از خود پرسیدم نظرت چیست؟ آیا آماده تغییر خود    بیرونم 

 هستی؟
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 مهربان باشیم

در  های زیادی از زبان افراد نامی داریم. که چند مورد آن را  قولها و نقل در مورد داستان 

 کنم. اینجا برایتان بیان می 

 .  (ویلیام آرتور وارد) یک لبخند گرم زبان جهانی مهربانی است

 تواند آن را ببیند)مارک تواین(. تواند بشنود و نابینا می مهربانی زبانی است که ناشنوا می 

حداقل  توانیم خوبی کنیم  دیدم. در آن ایشان گفته اگر نمییک ویدئویی از آقای موحد می

 نداشت.   ارتباط با مهربانیبدی نکنیم. به نکته جالبی اشاره کردن که بی 

گفت. از این که  دیدم که روانپزشک و روان درمانکر از مهربانی می ای می چند روز در برنامه 

مهربانی در خود تقویت کنند بهترین کار است.   ها یاد بدهیم حساز همان کودکی به بچه 

 تری را هم به مرور ایجاد خواهیم کرد.  ه خوب و سالمبه این شکل جامع

به طور حتم بایستی به این نکته هم توجه داشته باشیم که در مقابل خوبی و مهربانی که  

 دهیم دلی باشد و برای جبران آن برای کسی کاری انجام ندهیم.  انجام می 
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 فرو خوردن خشم 

امروز اتفاق افتاد. خبری را شنیدم. که در آن خبر آقای در اهواز سر همسر خود را از تن 

چند ماه پیش با وجود  خانم    جدا کرده و در محل کارش میان کاسبان گردانده بود. این  

ه  خانه متواری و به ترکیه رفته بود. البته این متواری شدن بداشتن یک پسر سه ساله از  

که   بود  آن  اینستادلیل  یک    گرامدر  بود.  سوریه   مرد با  کرده  برقرار  ارتباط  دامه  ای  درا 

او را به ترکیه    موفق شده بود   های داده واین شخص به این خانم وعده ی این ارتباط  ادادامه 

  بکشاند.

بعد از چند ماه همین خانم از طریق دوستانش بار دیگر با پدر و مادرس ارتباط  که  در حالی  

کند. ناگفته نماند که نسبت این خانم و همسرس پسر عمو  زار پشیمانی می گیرد. و ابمی 

سال ازدواج    14و    12سال بیشتر نداشته و در سن حدوداً    17دختر عمو بوده و این خانم  

 .  است کرده 

این فرد حق نداشت   ، که مرتکب شده بود  گناهی را هم   هر   این خانم  م کردداشتم فکر می 

 پدرش به ایران بازگردانده شده بود را ببرد.   و سر همسرش راکهبه همراه عمو 
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درست است که همسر وی همان پسرعموی اون به دفعات گفته بود که همسرش را خواهد 

یک مقتول و دیگر قاتلی وجود  ، در این حالت دیگر  خورداو باید خشم خود را فرو می کشت.  

 نداشت. 
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 قضاوت نکردن 

کردم، ولی به  هایی می فکر وخیال آید که در مورد فرد یا موضوعی  میها پیش  گاهی وقت 

 کردم.  اصل موضوع پی بردم متوجه شدم اشتباه فکر می 

یعنی در ابتدا یک فکر و  .  دهد میبلکه در مورد هر فردی رخ   ؛این تنها در مورد من نیست

به اصل   یا سهون دچار برد متوجه می مسئله پی می نظری داشت، وقتی  شود که عمدن 

 شده است.   داوری ی درستش پیشیا کلمه  قضاوت

لحظات اولیه هیچ واکنشی  مان رسید. در همان در همان وهله اول اگر فکری به ذهن  ،پس

باشد. شاید اصال چیز که ما فکر   بدان ندهیم. صبر کنیم شاید بر عکس آن موضوع هم 

 کنیم.  فکر می  اولطوری نباشد که  کنیم آن می 

تأمل بیشتر  حرف   بنابراین، با  یا  هایی می کمی  بینیم بدون هیچ موضوعات را می شنویم 

شود.  قضاوتی از کنار آن رد شویم. بدون شک خواهی نخواهی اصل مطلب بر ما آشکار می 

، ممکن است در آینده نه چندان  را انجام دهیم یا حرفی بزنیمو اگر با قضاوت نابجا اقدامی  

 . برایمان باقی نگذارد و پشیمانی دیگر جای برگشت  دور 
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 خوب داشتن  حس 

شود که با انجام آن کار خاص  هایی در بدن شما ترشح میوقتی حس خوب دارید هورمون 

کمک    اشود. به نظر همه بایستی در انجام هر کاری حتّحس و حال خوبی برایتان ایجاد می 

کردن به شخص مورد نظر حس خوب داشته باشیم تا بتوانیم بازخورد آن کار سبب شود  

 حس خوبی در ما ایجاد گردد. 

اگر حس    د وقتی خواستار پول زیاد هستیکند.  این حس خوب در مورد همه چیز صدق می 

با   د کنیهم خرج می   راو هر پولی  د  نداشته باشیدارید    خوب به پولی که در حال حاضر  

دست پیدا   د خواهیبه آن ثروتی که می   د توانینمی   د یا خرج نکنی  د نداری  حس خوب نگه 

 .کنید 

کند. در کتاب جادوی  این حس خوب داشتن را حتی در مورد وسایل منزل هم صدق می 

ای  اب کم حجم یک مسئله تدر آن ککه  نظم ماری کون که نویسنده آن خانمی ژاپنی است  

بیان می در مور  تد نظم داشتن محیط کار و زندگی  آنجا هنگام خانه  بیان  ککند. در  انی 

کند وسایل را تک تک به دست در دست بگیرید و ببینید چه حسی به آن دارید. اگر با می 

ید، زیرا  به فردی هدیه بده  آن را دور بیاندازد یا   د یا وسیله حس خوبی نداری  ءدیدن آن شی

 دهند.  دارای انرژی هستند و حس را انتقال می داریم   همه اشیایی که دوربرمان
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 حفاظت و نگهداری از حیوانات

تان نگهداری کنید. البته اینجا بیشتر  از یک حیوان یا گیاهی در منزل   است  تا حاال شده

 .چون بحث بر سر حیوانات است

اش داشتم. البته در دوران کودکیم بچه  کنیم. من تجربه پس روی این موضوع تمرکز می  

گربه با بردارهایم نگه داشتیم. حیوانات در کل مخلوقات بی نظیری هستند. به غیر از گربه  

ماهگی    3داد هم تا تقریبا  این اواخر از یک نوزاد سگ دو روزه هم که مادرش به او شیر نمی 

ونیم رسید در فضای باز از او مواظبت کنم. البته وقتی به دو ماه و مواظبت می   مواظبت کردم

 .کنیمو نگهداری می 

آیم و  کردم از پسش بر نمی کار راحتی نبود. با این حال تجربه شیرینی بود. اوایل فکر می 

دو روز بیک   ، می گفت  م احتمال اینکه زنده بماند کم است چون پیش دامپزشک برده بودی

مادر نخورده احتمال زنده ماندنش کم است. با همه سختی که بود اواخر  روز بیشتر شیر  

من از این نوزاد نگهداری    1400تا اواخر اردیبهشت    1400یعنی چند روز مانده شروع سال  

 .نداشتمبه این کوچکی کردم، هیچ تجربه از نگهداشتن حیوان 
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شد و هر بار بایستی با یک  تر می روز بزرگ بزرگ   هر  این سگ که اسمش را یاشا گذاشتم

، ولی خداروشکر االن بزرگ شده است و سالم و  شد ناراحتی به پیش دامپزشک روانه می 

 سرحال است. 

باشیم. در این خصوص هم از هیچ توانیم بایستی حامی محیط و حیوانات  ی م به نظرم تا  

 کنم و نخواهم کرد.  کوششی دریغ نمی 
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 سحر خیز بودن 

صبح زود بیدار   است موضوع   خواهم از موضوع مهم صحبت کنم. بله درستدر این فصل می 

راستی چقدر سحر خیز   بودن است.  افراد  هستید؟    شدن و سحر خیز  جزو کدام دسته 

 هستید؟

کنید و  مانید و مثل جغدها شب زنده داری می ها تا دیر وقت دیر وقت بیدار می آیا شب

  اگر به سبب کار داشتند زود بیدار شوید خیلی  احتّ  ،توانید صبح زود بیدار شوید ها نمیصبح

 حس و حال خوبی ندارید.

برم. این ای می العاده لذت فوق   نبه شخصه جزو افرادی هستم که از صبح زود بیدار شد  

بیدار می اصال   سامان  کنم کارهایم زودتر سرو شوم حس میشعار نیست. وقتی صبح زود 

  المثل معروف،  سحرخیز باش تا کامروا باشی را در ادامه دربه طور حتم ضرب گیرد.  می 

 خاطرتان ثبت شده است.

های آنها در مسیر رشد فردی  ت افراد موفق و ثروتمند بنشینید یکی از ایدهباگر پای صح 

شوند برنامه آن روزشان را  دانند. در این دقایقی که صبح زود بیدار می را سحر خیزی می 

وقت    با این کار  کنند، حتیمی به کارهای بیشتری رسیدگی  در ادامه    و    دهند می سروسامان  

 کنند.صرف می بیشتری برای کتاب خواندن، ورزش کردن و ... 
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از حضور در محل کارتان، دو ساعت برایان تریسی در کتاب نظم شخصی می  گوید قبل 

ی موضوعی آموزشی، انگیزه بخش یا  زودتر بیدار شوید. اولین ساعت روز خود را به مطالعه 

  نری وارد بیچر: اولین ساعت روز سکان آن روز است.الهانم بخش اختصاص دهید. به قول ه 
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 شلوغ نبودن برنامه  

کنین خیلی نبایستی دوربرمان را با کارهایی شلوغ کنیم و در نهایت وقتی چشم باز می 

 رسیدیم هیچ کاری صورت ندادیم. شویم به کارهایی که بایستی می متوجه می 

کنیم اگر خودمان را مشغول نشان دهیم آدم خاصی هستیم. در حالی  مان فکر می بسیاری

 که اینگونه نیست.  

بدهند، بگذارید رویاهایتان گوید اجازه ندهید مشکالت شما را هل  رالف والد و امرسان می 

ید. نترس توانید سعی کنید به رویاهای خود بال و پر بدهید.  پس تا میشما را هدایت کنند.  

گیرید. موردی ندارد. تا آزمون و خطا نکنید یاد نمی ممکن است در این مسیر اشتباه کنید.  

 کنیم اگر ریسک نکنیم آدم موفقی هستیم. در حالی که این طور نیست.  گاهی فکر می 
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 ها  شرکت در دوره و برنامه 

تجریه  و  دیدم  عینه  برنامه   کردم  به  یا  دوره  در  می وقتی  شرکت   تجربیات کنم  ی خاص 

آورم، چرا که در آن جمع در عین حال که با موضوعات جدید ای به دست می العادهفوق 

شوی که هر  عالوه بر آن با افراد مختلف با نگرش و افکار مختلف آشنا می   .شومآشنا می

 خود دانشگاه هستند.   ،کدام برای خود 

ها را اگر به صورت حضوری با آنالین ها و برنامه شویم برخی دوره توجه می البته  گاهی هم م

 شد. مان تلف نمی رفتیم بهتر بود. وقت نمی

ها ذهنتان را درگیر  طور باشد. شاید این کالس در پاسخ به سوالی بود که مدت شاید این

 کرده است. در آن مورد نظرتان چیست؟ 

ای هر  ها به شما نکته فایده دوره ترین و بی ارزش مطمن باشید در کسیر یادگیری حتی بی 

 دهند. چند جزئی را یاد می 
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 نترسیدن

خواندم که اریک سوارید نویسنده و  می   ز شوارتامروز در کتاب جادوی بزرگ فکر اثر دیوید  

 نوشته است: در مجله دایجست خبرنگار معروف گزارشی 

پنجاه هزار لغت رها کردم.  وکتابی با دویستهنگامی که شغل و درآمدم را برای نوشتن  

گذاشتن  کنار  از  کنم.، چون  را در ذهن مجسم  آن  کلی  که طرح  نداشتم  را  این  جرئت 

 ترسیدم.  ام شود. سخت می ی افتخار بسیار در حرفه توانست مایه اجباری چیزی که می 

پاراگراف بعد فکر کنم. نه به صفحه بعد و مطلقاً نه به فصل بعد. به این سعی کردم فقط به  

پاراگراف پشت پاراگراف بود. کتاب خودش ماه متوالی، کارم فقط نوشتن  ترتیب، برای شش

 نوشته شد.  

وقتی این روایت را در کتاب از زبان اریک سوارید خواندم بیشتر به نوشتن کتاب مصمم  

ت مختلف در دست نگارش ااالن دو سه کتابی که با موضوع  نر همی شدم. تالش کردم اگر د

توانم چند ماه بعد حتی آخر سال دو سه کتاب دارم فقط هر روز چند پاراگراف بنویسم می 

 برای انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی داشته باشم.  
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می  احساس  اگر  شدم.  متوجه  هم  را  دیگر  نکته  ایده یک  اس کنم  خوب  انجامش  ت ای 

توانم از عهده آن بربیایم و اال به ذهنم  معطلی آن را انجام دهم. به طور حتم من می بی

 کرد.  خطور نمی 

وقت به فکر یک    هیچیک ایده  ش گفت که  همانطور که الهه قمیشی یک بار در سخنرانی 

در توان شما بوده به    رسد که ... چون اصال در توان آن نیست.گوسفند یا هر حیوانی نمی 

 هن و فکرتان خطور کرده است. ذ

بیشتر مصمم شدم که در انجام کارها به خودم شک و تردید راه  من فرزانه کردلو  از طرفی،  

ترسند چون موضوع برایشان گنگ است، ولی وقتی  ندهم و نترسم چون همه در ابتدا می 

کنند و  بیشتر آگاهی کسب می   چه   بیننند و هر روند روشنایی هر چند کم را می جلوتر می 

ها و روشنایی بیشتری  در پیش گرفتند چراغدرست را  شوند در مسیر و راهی  متوجه می 

 شود.  نصیبشان می 

بر آن است نه  گوید: شجاعت مقابله با ترس و سلطه می چه خوب  مارک تواین  در این باره 

 فقدانِ ترس.  
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 انتقاد پذیر  بودن 

از نانوانی در مسیرم نان بگیرم. وقتی وارد نانوایی شدم چند بسته آماده روی    مصبح رفت

 وجود داشت.   در نانوایی میز جلو 

 :پرسیدم

 اینها چند و چندتایی هست؟   -

 خوای  تا می   گفت که چند   انانو -

 من گفتم: حدودا این مقدار   -

 گفت آماده دارم. -

امروز هست دیگه. متوجه شدم داغ است از روی نان   ها براپرسیدم نانبلند شد که بیاورد  

 . دیممی  تو مال امروز است. همین که نان را روی میز گذاشت گفت ما نون بیا

 من گفت نه من یک بار بردم مثل اینکه مونده بود.   

ببری. اونا بیات هستند  هستناراحت شد گفت بهتر از همین هایی که االن روی میز پهن 

 را برداشت برد.  بندی شده  نان بسته 
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 . نان را جمع کنم در آن بذارم 50بسیار خوب پس یک نایلون بزرگ بدین تا  م گفت

 سریع گفت نه ما نایلونهایمون تموم شده. همین االن تموم شد.   

که داشت نان جمع  دیگری منم تشکر کردم و از مغازه خارج شدم. در حین نرفت مشتری 

 جمع نکرد و رفت.  هخانم  کرد به نانوا گفت کهمی 

خواستم نان هایی که می به تعداد نان   از نانوایی روبرویی   منم هم رفتم آن سمت خیابان و 

 . گرفتم به خانه رفتم

واقعیت و    را  پیش خودم گفتم من  نبایستی  گفتم  او  نظرم محترمانه هم گفتم.  به  البته 

 بود.  شد. این موضوع اتفاق افتادهناراحت می 

گرفتم دیگر هیچ وقت بهتر بود کمی انتقاد پذیر بود. منی که هر روز ااز آنجا نان می  ،پس 

 به سراغ آن نانوایی نرفتم.  
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 درک متقابل

روی  )کردن بهتر است یکدیگر را درک کنیم قضاوت  پس بجای.  هستیمفرد  به همه ما منحصر 

 (. تی. بنت

کاری   شرایط   به  بنا  می   اموقتی  صحبت  هم  مختلف  افراد  با  است  نوشتن  شوم.  که 

خواهند درک شوند، ولی کم  کنند. اینکه می صحبت می ن  رگرد همه از درک نشد بروبَبی

   آنها را درک کند.   شود که کسی پیدا می 

تا دوست   خواهند درک شوند شاید مردم بیشتر میگوید:  به واقع جورج ارول درست می

 . د داشته شون

  ها ایجاد شوددر روابط انسان   کردن  دانستن  و درک   مفهوم   اشتباهی هم بین    البته شاید 

 گوید: . همانطور که چارلز کترینگ می که زمین تا آسمان بین این دو تفاوت وجود دارد

آ.  دانستن همان درک کردن نیست شما ممکن است   وجود دارد،   نهاتفاوت بزرگی میان 

   .نکرده باشید چیزی را بدانید در صورتی که درکش 

https://roozaneh.net/fun/sms/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/
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ی خوبی را با افراد تجربه کنیم  رابطه   تحت هر عنوانی   برای اینکه در هر موضوعی  ،بنابراین

 تالش خود را به کار بگیریم.  همدیگربهتر است در امر درک متقابل 

هایمان تحت هر  این باره که چگونه در رابطه بلکه در  دیروز داشتم نه دقیقاً در این مورد  

موفق ظاهر شویم و کمتر اشتباه کنیم و طرف مقابل را از خود برنجانیم یا بالعکس  عنوانی 

 هم ممکن است این اتفاق بیافتد.

ای چون رابطه دو طرف  در آن گوینده از نکته دیدم.  در عین حال داشتم یک محتوا می 

نید. حرف به میان آورد. اینکه شما بایستی واضح و شفاف نیاز و درخواست خود را بیان ک 

ای نظر طرف روبرویتان را بشنوید. در ادامه  در مقابل نیاز خواسته طرف مقابلتان یا به گفته 

بتوانید با همفکری و تبادل نظر خواسته و هدفیتان دست پیدا کنید. یعنی اینکه همانطور  

که به نفع شماست سود ونفعی هم برای طرف مقابل داشته باشد. یک جور همان بازی و  

   .شودی برد برد م

  کسی در این قضیه قربانی و بازنده نیست. در عین حال که نظرمان را گفتیم و شنیده شدیم 

دو تا من به ما که  ، از  و از این جمع بندی  و حاضر شدیم نظر طرف مقابل را هم بشنویم 

 بزرگتر است برسید.  

 به نظر خودم این یک جور درک متقابل است 

ای یک جمله   در این خصوص   ز از عباس کیارستمی همامرو  تا یادم نرفته بگوبم.  تیس را

ای بایستی به این نتیجه و تفکر برسند که دو نفر  شنیدم اینکه وقتی دو نفر در هر رابطه 

با دو دیدگاه و دو دنیای متفاوت در کنار یا روبروی هم قرار گرفتند که طی زمان    انسان

 ور به درک متقابل برسند. فهمند و بایستی به مر شوند همدیگر را نمیمتوجه می 

ها در نهایت منجر به  اینجا هم به نظر خودم نیاز عقب نشینی و هم دلی هست تا این رابطه 

 جدایی و رهای نشود. 
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 یادگیری مهارت جدید 

   (.لئوناردو داوینچی) ذهن هیچ وقت از یادگیری خسته نمیشه 

های بسیاری وجود دارد که به چندتایی از آنها در  در مورد یادگیری مهارت جدید، نقل قول 

 کنیم.  این ایده بسنده می 

ماند یادگیری مهارت گوید تنها مهارتی که هیچ وقت غیر قابل استفاده نمی پیتر دراکر می 

 جدید است. 

ه یک جا و  بگیرم باالخر  جدیدتری یادمن به این موضوع ایمان دارم که هر چقدر مهارت  

آید. شاید االن استفاده کنم و بعد دیگر به آن نیاز نداشته باشم، ولی اگر  زمانی به کارم می 

همان مهارت   ا. حتّمتوانم استفاده بهینه از آن بکنمی به تدریج    آن مهارت را به روز نگه دارم  

 . یدتری را فرا بگیرمای شود تا مهارت جد که قبال یاد گرفتم پیش زمینه 

 زندگی یک ماجراجویی شجاعانه است، یا هیچ. هلن کلر  

فقط خو که  باشیم  نظر داشته  در  نیستااینم  مهارت کافی  یادگیری  و  بلکه    ، ندن کتاب 

ارائه و عمل هم وارد کنیم. اگر ما کلی دانش    یمرحله به  را    آن مهارت یا دانش بایستی  

ارائه    و شایسته است  طور که الزم   آن نیم  اولی نتو  ؛ شیمداشته باشیم و کلی مهارت داشته با

 هیم.بد 
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هر بار که دانش جدید یا مهارت جدیدی    ،. پسآید نمی   نمهارت یا دانش جدید به کارما  آن  

مغز و    ای ازگوشه   در   آن را به شکل مطلوب را یاد گرفتید سعی کنید با تکرار و تمرین  

آن   و  کنید  در زندگی تبدیل    خوب  هایبه یکی از عادت  آن را  تون هک کنید تا بتوانید ذهن

 .  شود بخشی از سبک زندگی شمابه نوعی 
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 شغل دوم داشتن   

توان موفقیتی  که در انتظارش هستیم را به دست به طور حتم با تکیه بر یک شغل نمی 

در   آوریم. بایستی در کنار یک شغل، شغل دیگری هم برای خود دست پا کنیم تا بتوانیم  

 زندگی لذت بیشتری از آن ببریم.

ی ببرید. گزند خواهیم از  میزان لذتی که می   نتوان آبسیاری اوقات با یک منبع درآمد نمی  

ن و چیزی  ماچرا که برای خواسته   ،انتخاب کنیم که خواسته قلبی ماسترا  هایی  البته شغل 

گذریم، ولی اگر از سر ناچاری حرف و شغلی را انتخاب کنیم  می   اناز جانم  که قلبی باشد 

 شویم.  در آینده نه چندان نزدیک دچار مشکل می 
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 چون تلویزیون، ماهمواره و ...  هاییجدایی از رسانه 

تلویزیون می گوییم کماین روزها وقتی می  به نظرم کار شاغی نکردیم؛ چرا که  تر  بینیم. 

آمده است که بهتر و بیشتر از  تلویزیزیون در اطراف ما جوالن    د پرقدرتی به وجو  رسانه

 دهد.می 

ای که  ی اینترنت با گوشی همراه را نادیده گرفت. رسانه البته نبایستی از همکاری پدیده 

 کند. و در هر سن وسال برای خود خودنمایی می    و جوان پیر در میان این روزها  

کنیم. یا به شدت وجودش ر همگانی نمیاولی قبول کنیم گاهی استفاده درستی از این ابز

از آن    متوانیکنیم که نمی شویم یا بقدری به آن اعتیاد پیدا می مان منکر می را در زندگی 

 جدا شویم.

توانیم از پدیده اینترنت و رخنه  نمی   داشت.    به نظرم در این مورد هم بایستی نظم شخصی 

، ولی در استفاده از آن بایستی اعتدالل را رعایت هایمان را منکر شویمکردن آن در زندگی 

 کنیم.  
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 تسلیم نشو  

خواندم که  تان تغییر کند« اثر برایان تریسی می در کتاب »افکارتان را تغییر دهید تا زندگی 

رسید و از او    IBMآرتور گوردون نویسنده، زمانی به حضور توماس جی واتسون بینیانگذار  

تواند سریعتر موفق شود. جی واتسون هم که یکی از  پرسید چگونه به عنوان نویسنده می 

 دهد: جارت آمریکا در روزگار خود بود چنین پاسخ می افراد موفق ت

خواهی زودتر موفق شوی، باید میزان شکست خودت را دو برابر کنی. موفقیت در  »اگر می 

 آن سوی شکست قرار دارد«. 

 

های گوناگون از زبان شوم به شکل اندیشم متوجه می وقتی به این جمله جی واتسون می 

دهد ته طالیی گفته شده است. این نقل قول به ما نشان می افراد موفق و ثروتمند این نک 

های بسیاری عبور کرد، یعنی در دل کلی  که برای رسیدن به موفقیت بایستی از شکست 

شکست موفقیت نهفته است. به مانند کسی که در دل کوه در پی الماس است و در ابتدا 

دانید بهترین یست. همانطور که می زند خبری از الماس نهر چه که  با ابزارش بر دل کوه می 

 شود.  ها جاسازی می ترین مکان ترین و سخت چیزها در عمیق 

طبیعت هم از این اصل مستثنی نیست. من معتقدم اگر کسی در زندگی تالش هوشمندانه  

هایش را  های موفقیت وکاو در دل کوه  الماس تواند هر چه سریعتر با کند داشته باشد می



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

به شر زودی درو کند.  این  به  دیگر  طی که  بزند کسی  اگر جا  نزد.  و جا  نشود  ها خسته 

های موفقیت را یک  برد و الماس شود و با انگیزه بیشتر به دل کوه هجوم می جایگزین او می 

 کند.  به یک نصیب خود می 

خوانم و با این جمله روبرو  برای خودم بزنگاه خیلی خوبی بود. هر بار که این کتاب را می 

شود که اگر با شکستی در هر بخش از زندگی روبرو شدم  وم برایم این نکته یادآور می ش می 

این شکست هدیه   به طور حتم در دل  ادامه دهم  راهم  به  و  بگیرم  نیک  فال  به  را   آن 

ارزشمند نهفته است.  فقط رمز و راز رسیدن به این هدیه ارزشمند آن است که در هر  

کنم استمرار داشته باشم و متوقف نشوم. حتی اگر با  می کاری که شروع به انجام دادنش  

 کلی »نه«، »شکست« و »چالش« روبرو شوم.   
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 پذیرش 

 پذیرم )دبلیو. سامرست ماگهام( کنم، بلکه می گردم،سرزنش نمی من به عقب برنمی 

برای توسعه فردی بایستی اولین کاری که بکنیم آن است که بپذیرم چنین موضوعی تحت 

 توانیم برای پیدا کردن راه حل قدم برداریم.  پذیریم بهتر می هر عنوانی در ما هست. وقتی می 

توانیم با نیم بهتر می یاگر صورت مسئله را در هر جایی دقیق و بدون هیچ پنهان کاری بب 

 یاییم.  موضوع کنار ب
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 عجول نباشیم 

تان  روحی آرام انجام دهید. آرامش درونی   عجله نکنید. همه چیز را با مالیمت و وقت  هیچ

   (.فرانسوا دوسال) را هرگز از دست ندهید، حتی اگر تمام دنیا ناراحت به نظر برسند 

 

کنم. گاهی که چه عرض کنم بیشتر  من خودم جزو آدمهایی هستم که گاهی عجله می  

البته بستگی دارد به کلمه عجله از  کنم  اوقات این طور بوده. البته جدیداً تمام تالشم را می 

تواند تواند جنبه مثبت داشته باشد و هم می چه دیدگاهی گاه کنیم. عجله کردن هم می 

 .  جنبخ منفی داشته باشد 

 شود این داستان:اش می جنبه منفی 

مان بود. همین طور که داشتم با  چند روز پیش در کوه بودم و ابتدای مسیر کوهپیمایی 

صدایی از پشت حرکت افراد جلویی را متوقف کرد.  کردیم. سرو بقیه به سمت قله حرکت می 

کردند. من یک لحظه  می صدای چند زن که با داد و فریاد کردن حال بد همراهشان را اعالم  

ساله را چند قدم پایین تر دیدم. حالت عادی نداشت   50  نبه عقب برگشتم مردی حدودا

دهد را تا حاال از نزدیک  دانم کسی را که حالت غشی بهش دست می و رعشه گرفته بود. نمی 

 دیدید. 

د و بیایسیتد. خواستند مردشان حرکت نکناش بودند که با داد و فریاد می انگار زن و بچه 

لرزید تعادل نداشت و به این طرف و آن طرف تاب مرد همین طور که تن و بندش می
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ند تا یک وقت در اثر تعادل  خورد. افرادی که آن حوالی بودند سریع به مرد نزدیک شد می 

 نداشتن نقش بر زمین نشوند. باالخره راضی شد که بر زمین بنشیند.  

ری داشت. در همان حال و احوال اصرار داشت بلند شود و  دانم مرد چه قصد و منظونمی

دانم متوجه حال خودش نبود.  کرد. نمیبه باالی کوه برود. حرف هیچ کس را هم قبول نمی 

خواست بلند شود و حرکت  نشست حس و حال خوبی نداشت  که سریع می آیا وقتی می 

دانم موضوع چه بود. همین یداد از حرکت باز ایستد. نمکند. شاید هم غرورش اجازه نمی

شد با عجله قصد داشت که با اصرار بقیه و بخصوص همسر و دخترش مجبور به نشستن می 

 گفت چیزیم نیست. چطوری چیزیش نیست!!که بلند شود و به سمت قله حرکت کند و می 

هیچ چیز هم همراه نداشتند. یکی پرسید کسی خوردنی شیرین دارد. تعدادی خرما در  

معطلی به دخترش دادم. چند خرما  ام خارج کردم و بی م داشتم. به سرعت از کوله اکوله 

دهانش گذاشتند تا اگر فشارش افتاده باشد کمی بهتر شود. بقیه هم آبی به خوردش دادند  

داند به دنبال تا حالش جا بیاید، ولی فایده نداشت مثل کسی که پریشان حال است و نمی 

 خواست برود. سوال این بود که چرا و کجا؟!! د و می ش محابا بلند می چیست بی

توانم قضاوت کنم  چیست. مگر آن باال چه خبر است. نمیکردم عجله برایداشتم فکر می 

ای داشت. یا فشارش افتاده بود. اصال هر چیزی که بود  زمینه   شاید واقعاً مشکل و بیماری 

انستم درک کنم. پیش خودم گفتم  توجایش را نمی شاید هم غرور بی پریشان احوالیش و  

اگر فکر خودت نیستی اصالً موردی ندارد، حداقل به فکر همسر و دخترت باش. آنها چه  

 گناهی کردند.  

کردم گاهی خودمان هم در مسیر پر و پیچ خم زندگی چنین احواالتی را  داشتم فکر می 

محابا نگاه کنیم بی آنکه یک لحظه توقف کنیم و به این طرف و آن طرف  کنیم. بی حس می 

خواهیم حرکت کنیم و برویم. هر جا که شد و اصالً برایمان مهم نیست و بدون فکر فقط می 

ایست کنیم و از خود سواالتی بپرسیم. اصال آذوقه  رویم. بایستی درنگ کنیم. کمی  کجا می 

قبالً کجا   دانیمای از قبل برای خود چیدیم. اصالً می سفرم را داریم؟ اصالً طرح و برنامه 

 خواهیم برسیم.   بودیم و حاال کجای راه قرار داریم و بعداً به کجا می 
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چیست؟! آیا آن باال خبری است ما   اصال یکی نیست به آن مرد بگوید این همه عجله برای 

دانیم. به نظرم سالمتی مهمتر از رسیدن به  مقصد است. وقتی از مسیر لذت نبری  نمی

 یمتی چه ارزشی دارد.  رسیدن به مقصد به هر ق

 این اتفاق برای خودم تلنگر خوبی بود! 

شود که کارهایمان تحت هر عنوان سر وقت و در نهایت جنبه مثتبتش در هر کاری این می 

 شود.  و به موقعه انجام می 
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 سکوت

 بگویند)المارک( وقتی سخن برای گفتن نداری، گوش کن تا دیگران سخن 

ت هم برای من خوشایند است و هم نیست. گاهی حرف نزدن بهتر است هزاران کلمه  وسک

شوند هیچ معنا ت سر هم ردیف می شوقتی پ  ه کلماتی ککردند است.    ردیف  ت سر هم شرا پ

 فکر بیان شده است.  بی  . وو مفهومی ندارد

خواهم  نویسم. می امروز که دارم این موضوع را برایتان به منظور توسعه فردی خودم می 

 جریانی را برایتان تعریف کند.  

رام سایتم با نام جهان فکر خوانس  لگ مدتی است البته چهار و پنج ماهی است که در کنال ت

ید خیلی فرصت کردم شاام. اول گفتگویی نبود، چون فکر می گروهی کتاب را راه انداخته 

 کنم جوابگوی سواالت دوستان در همه ساعات روز باشم.نمی

اکتفا کردم در کنار ارائه سایر مطالب به ارائه    نال زدن در تلگرامابه همین خاطر به همان ک 

بود اگر کسی   این بخش هم پرداختم. رفته رفته مدام این موضوع در ذهنم نقش بسته 

که بین من و مخاطبین، سایت  است  بیان کند. درست  سوالی یا نظری داشت چطور آن را

 و ایسنتاگرام و ... وجود دارد. 
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گذشت گذشت تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم گروهی در تلگرام برای کتابخوانی جهان   

ایم ور در چهارمین کتاب قرار داریم. خالصه  سه کتاب را خوانده فکر بزنم. تا بدین لحظه هم  

من دادم.  تشکیل  که گروهم  گروهک  االن  از یک کلمه حرف و سخنی  دریغ  نفر    12تها 

تواند معنای متفاوتی  سکوت می  ن زند. سکوت مطلق است. ایهستند هیچ کسی حرف نمی 

کنند یا این که اصال به پیامهای گروه توجهی داشته باشد. یا کتاب و مطالب را دنبال می 

 ندارند. 

 یر موفقیت دوست ندارم. به همین خاطر سکوت و منفعل بودن را در مس

حتی  سکوتی که آدمی را به آرامش دعوت کند خیلی هم دوست دارم.    گویمالبته باز هم می 

پسندم. من معتقدم آدمی باید حرفش را به طور محترمانه  سکوت به نشانه اعتراض را نمی

اش این موافق این موضوع نباشد. کمترین فایده به مخاطب و طرف مقابلش بگوید حتی اگر  

 که حرفت را گفتی و دیگر خودخوری هم وجود نخواهد داشت.   تاس 
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 تصمیم مهم گرفتن  

تغییراتی در خود ایجاد    1401کردم بایستی در سال  داشتم برای کلمه سال خود فکر می 

پس این سال هم تصمیم گرفتم برای سال پیشرو یک نام انتخاب کنم تا همه  کردم.  می 

 دهد در راستای این کلمه باشد. کارهایی که در طی یک سال انجام می 

 شروع کردم.   «رشد » به همین خاطر با کلمه 

کردم، زبان خواندن، ادامه ورزش کوهنوردی و  ها بایستی به موضوع نگاه می از خیلی جنبه 

از طرفی بایستی غذا و خود  به دماوند صعود کنم.    1401قرار است در مرداد  بدمینتون بود.  

خوردم ولی در سال قبل هم می خوردم. البته  کردم. بایستی آب بیشتر می را هم سالمتر می 

 دادم.  ها بایستی نسخه جدیدی از خودم را ارائه می جدید به کمک تکنیم خرد عادت

ام را به روز  کردم. هر روز یایک روز فاصله رسانه در کارم هم بایستی تغییر ایجاد می   ،پس

سئو    ی فشرده در ادامه قبل شروع سال جدید با پیشنهاد یک دوست در دوره کردم.  می 

نویسم در سومین روز  شود. االن که دارم می شرکت کردم. البته از شش فرودین شروع می 

 عید قرار دارم. 
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کردم.  نوشتن خود در امر بازنویسی، رونویسی، بازخوانی، خواندم کتاب بیشتر می بایستی  

 روم.  پس رونویسی دستی  و الکترونیکی را شروع کردم و خداروشکر دارم خوب پیش می 

 اندن شعر را با کتاب شعر حافظ شروع کردم.  خو
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 مسئولیت پذیری)مسئولیت زندگیت را به عهده بگیر(  

دهد خواندم اگر در هر اتفاقی که برایت رخ می سی می یدر کتاب انظباط شخصی برایان تر

و    د مثبت را جایگزین کنیبخصوص اتفاقات منفی وقتی به جای داشتن افکار منفی، افکار  

 هستم.  برای شروع مسئول 

تبدیل می  اندیشمندی  بالغ  به شخص  این شکل  را  به  دیگر دیگران  این شکل  به  شوید. 

دهد خودتان را مسئول  ی منفی که برایتان رخ می دانید و در هر حادثه مسئول اتفاقات نمی 

 ید و راه حلی برایش پیدا کنید. ع فائق آی و موض ن توانید بر آدانید به این شکل بهتر میمی 

نشینم فقط دیگران  هایم بخصوص اینستاگرام در دایرکت پای حرف افراد می وقتی در رسانه 

به اشتباه مرتکب می   مدانند. کاری که گاهی خود را مقصر می  کنم هر  شوم. فکر می هم 

 اتفاقی افتاده بقیه مقصر بودن و من هیچ نقشی در آن نداشتم.  

گیریم چرا انتظار داریم.  وقتی خودمان مسئولیت زندگی را به هر شکل بر عهده نمی  ،پس

 بقیه دهم حتمن این رفتار را به نحو احسنت برای ما به اجرا دربیاوند.  

و این تأخیر را به گردن ترافیک و کلی کار   د شویتی شما با تأخیر سر قراری حاضر می قو

 در زندگی خودتان هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. د فکر نکنم بتوانی د اندازیداشتن می 
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در همان ابتدا هر کاری که انجام دادیم و ندادیم انگشت اشاره را به سمت خودمان برگردانیم  

افراد و موضوعات دیگر در رتبه و در این لحظه متوجه می  و  اتهام قرار  شوید  های بعدی 

 گیرند. می 
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 سفر کردن  

ع صوفی نشود صافی تا درنکشد جام             بسیار سفر باید تا پخته شود خامی  

          

به  کند.  شود ناخودآگاه ذهن این غزل از سعدی را ذهن مرور می سفر می   وقتی صحبت از

نظر من برای اینکه افراد بتوانند خودشان را بشناسند عالوه بر این که با دوستان و خانواده  

روند، بایستی سفر آن هم به صورت تنهایی را تجربه کنند. من اولین تنها به مسافرت می 

 مقطع کارشناسی ارشد ورود پیدا کردم تجربه کردم.  وقتی به را  سفر کردن 

هایی هم به همراه  لی راحت نبود و در کنار لذتی که دارد سختی درست است که برایم خی

تا توشه سفرم در    ندوختم تجربه سفر ا سال  ونیمدو    بسیار نابی در آن  ب تجار، منتها داشت

   ادامه زندگی باشد. 
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 خوابیدن  

در کل به نظرم به هر نحوی شده از خواب و خوراکتان نزنید تا کاری را انجام دهید. به  

ساعتی که برای آن اختصاص دادید خصوص خواب. اگر اختاللی در زمان خواب و میزان  

 دانید چه مشکالتی: می شوید. ایجاد کنید. دچار مشکل می 

بی  پرتی،  افسردگی، حواس  غیره مدچار  و  کارها  تمرکز  ی دقتی در  از همه مهمتر  شوید. 

 ندارین و همیشه کسل هستید و از زمین و زمان شکایت دارید.  

در   آدمها  کردندف  پیدا  دست  جدید  کشفیات  به  االن  محققین  که  ساعت   24همانطور 

ساعت خواب نیاز دارند تا در بقیه زمان هوشیرای کارایی خوبی از خود    8الی    7روز به  شبانه

   به نمایش بگذارند.
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 گوش دادن به موسیقی  

گویند بهتر است یک فرد در  بسیاری از متخصصان حوزه انسان شناسی  و روان شناسی می 

اداوات موسیقی را بلد باشد. و در کل گوش دادن به موسیقی  بخوب باعث زندگی یکی  

 شود ذهن و روانت خوراک خود را به شکا دیگری دریافت و تغذیه سالمی داشته باشد. می 

کنند را یایی ما ار تحریب می مفهوم هستند و گوش موسیقی  هایی که بی پس از موسیقی 

و صوت و نواهای پرمفهوم و دل انکیز و آرامش    مان را به شنیدن نداگوش دوری کنیم.  

 بخش عادت دهیم. تا در ادامه زندگی آرامش بهتری را تجربه کنیم.  

داد و بیشتر موسیقی  توانم به پدرم اشاره کنم. به هر موسیقی گوش نمی من در زندگی می 

ین الگویی  سنتی و پر مفهوم برایش در اولویت بود. شاید من هم به این دلیل است که از چن

کنم و در کنار آن موسقی شاد را بسیار دوست دارم و پیشنها در انتخاب موسیقی رعایت می

 های شاد و انگیزه بخش در زندگی گوش دادنش غافل نشوید  کنم از این موسقی دمی 
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 مشارکت و همکاری 

 بتل  بیل –یک تیم موفق، گروهی است متشکل از چندین دست اما یک ذهن باشد. 

شود در عین حال  انجام می   در بیشتر اوقات وقتی کارها با مشارکت و همکاری  چند نفر  

گیرد، چون چند رود در میان همین کار گروهی کلی ایده هم شکل می که سریعتر پیش می 

 ر ابتدای مسیر برای خود تعیین کردند برسند.  با هم یکی شدند تا هدفی که دذهن 

در کشورمان آنطور که باید و شاید خوب جا نیافتاده و جای کار  البته بایستی کار تیمی  

کنیم فقط بایستی به هدف گروه فکر  دارد. به نظرم وقتی کار تیمی و گروهی را قبول می 

 کنیم.  

 برای یک لحظه یاد این گفته افتادم: 

بدانید و نه   برای ساختن یک تیم قوی، باید قدرت شخص دیگری را مکمل ضعف خود 

 کین کریستین – برای موقعیت یا اقتدار خود.”تهدیدی 

کشند در بخشی از کار ضعیف یا قوی  اگر افرادی که با آنها نا همگروهی ما را به یدک می 

هستند به جنبه مثبت موضوع نگاه کنیم. اگر در بخشی از کار گروهی ضعیف است، به او  

 کمک کنیم میزان مهارت او را به همت خودش ارتقاء ببخشیم.  
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ی اشتراک گذاری  ، آن شخص هم متقابلن از روحیه شی قوی هستنگر هم در مهارت و داا

آید هایش داشته باشد. در کل همانطور که از نان مشارکت و همکاری بر می مهارت و توانایی 

ای در کنار برای یک هدفی که در ذهن دارند به رشد و تعالی هم کمک کنند قرار است عده 

 ت کنند. ت ابا هم دیگر پیشرف
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 خالقیت داشته باش 

میزان  گوید، بدون شک همه دارای خالقیت هستند. می   شبرایان تریسی در کتاب خالقیت

ه خالقیت به چیزهایی که در گذشته  ککم و زیادش به سه عامل مهم بستگی دارد. اول این

 ید بستگی دارد.  دتجربه کر 

بینند اطرافیان شما را چگونه فردی می ارتباط نیست.  تان بی محیط پیراموندومین مورد به  

مین عامل خودتا هستید. شما خودتان را چگونه  ودهند. س آیا به فکر و نظر شما اهمیت می 

نید. فردی خالق یا بر عکس فردی که هیچگونه خالقیتی در وجودش نیست یبفردی می 

بایست مدام از خود سواالتی بپرسید که رشد د می برای توسعه خالقیت خوکنید.  تصور می 

 و توسعه خالقیت تان مؤثر باشد. 

جود همه هست فقط بایستی شعله آن را به هر  در نهایت خالقیت موضوعی است که در و

 زنید روشن کنید تا برایتان نمایان شود.  کاری که دست می 

 ؟ یات را هم زد قهوه  ایآ
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  ی توسعه فرد   ومی که در جلسه دوازدهم سمپوز  یمیصبح ساعت هفت بر حسب تصم  روزید

و احساس   میاکه قبالً آن را خوانده   یکتاب  ک یرو    شیگرفته شد، قرار شد در سه ماه پ

را در برنامه روزانه خود    باشد ی مؤثر م د یمف مانیخواندن دوباره و چند باره آن برا  میکنی م

کدام  کردم ی مدام داشتم در ذهنم مرور م  نیکالس آنال یزاربرگ  ه. در طول جلسمیبگنجان

 دارم.   ازیچند باره آن ن یبه بازخوان گر یاز هر لحظه د شتریلحظه ب  ن یکتاب است که در ا

  105با    ت«یکتاب »خالق  تیسه کتاب در همان لحظه در ذهنم نقش بست و در نها  یدو ال 

ام. ناگفته  را انتخاب کردم و تا به امروز دو فصل آن را خوانده   ی سیتر  انیصفحه نوشته برا

 بار آن را خوانده بودم.  ک ینماند که پارسال 

از    م یابعاد زندگ  یدر تمامبیشتر    شتریرا ب  تیموضوع خالق  یست یبا  کنمی احساس م  خودم

 .جمله کار و نوشتن به کار ببندم

  یدر ابتدا   ، یباشد. از طرف  م یبرا  ی گر خوب  تیهدا  تواند ی حوزه م  ن یپس خواندن کتاب در ا 

  ایو    ارند مردم تفکر خالقانه ند   تی که اکثر  کند ی نکته اشاره م   نیبه ا  ی سیتر  انیکتاب برا

 اندک دارند.  اریبس نکهیا

 چیکه کالً ه  ست یمفهوم ن  ن یبه ا  تینداشتن خالق   ، یسیتر  یگفته آقا   نیمنظور از ا  البته 

رخ بدهد تا برچسب آدم خالق    یامعجزه   ک یهد کرد مگر  در ما ظهور نخوا  دهیپد   نیوقت ا

منتها از    م،یهست  یخالق  اریکه برعکس بال استثناء همه ما افراد بس  یبر ما زده شود. در حال

که    م یگوی م   تی. در نهامیکنیخوب استفاده نم   د یو شا  د یخود آن طور که با  یهاداشته 

 ستم«ین ی آدم خالق ی »من نوع

گاد  ییدر جا  یحت بودم، ست  بدان    ی اگر در کار  گفت ی م  ن یخوانده  که در حال حاضر 

و به    یندارد بهتر است از آن کار استعفاء بده  ینقش  چیدر آن ه  تیخالق  یمشغول هست

 ! یباش  ی گریفکر کار د

موضوع مثال   نیدرک بهتر ا  یبرا  ی سیتر  انیاز کتاب برا  یدر بخش  م، یگفته که بگذر  ن یا  از

فنجان قهوه    کیموضوع دارد که شما    نی. او اشاره به ازند ی قهوه و شکر داخل آن را مثال م

اگر    تیو در نها  د یزیری مقدار هم شکر داخل آن م   کیلحظه    نیو در ا  د، یخود دار  یجلو
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نزن نش  درشکر    د یهم  ته  فنجان  باق   نیته  بالاستفاده  قهوه   ماند ی م  ی و  ش تان  و   ن یر یهم 

 د یو قهوه و شکر را هم بزن  د یقاشق را بردار ی ستیکردن قهوه با  نیریش  ی. شما براشودینم

 شود.  نیریتان ش تا شکر در قهوه حل شود و سرانجام قهوه 

  تیو قفل خالق   د یبه خودتان بده  یک تکانی  یستیشما در ابتدا با  یسیتر  انیبه قول برا  ،پس

! البته به  یراحت  نیبه هم  ،شود  دایبر شما هو  ز یتا کم کم همه چ  د یرا باز کن  تانی خداداد

 !ستی هم ن های راحت یراحت نیهم

هر   د ییایب بنابراین،مختص خودش است.  یهر کس ت یقفل خالقدر  باشد  ادتان یرا هم  نیا

به جهان را آغار   ستنینگر  د یجد   یهاروش   یانه یدر هر زم   د یموضوعات جد   یر یادگیروز با  

 شکوفا شود.  مانتیتا خالق   میکن

 ید خارج شو تان امن ت یاز محدود یستیبا د یداشته باش  تیخالق نکه یا یبرا

 ؟ یکن نیریات را ش قهوه   یباالخره توانست ایآ یراست
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 گفتگویی موثر  

 خودمان خوب شود. کنیم که حال طرف مقابل و بهتر یاد بگیریم کلن ما گفتگو می 

و گفتگویی که    سعی کنیم در زندگی برای گفتگوی مؤثر هر روز قدمی برداریم  بنابراین،

گفتگویی که قرار نیست کسی از آن بازنده بیرون آید. قرار است هر دو  بدون تنش باشد.  

 طرف گفتگو از آن سود ببرند.  

 

 

 

 

 

 

 



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

 

 

 

 

 

 55فصل 

 

 کنید کار 

 قادر به انجام هر کاری هستید.   بزرگ باشد،تان به اندازه کافی زمانی که دلیل 

سخت کار کنید، مهربان باشید، چیزهای شگفت انگیز به سراغ شما خواهد آمد. )کونان  

 .ابراین(

ما هیچ وقت  گویند  افتم که می شود. یاد افراد موفق و ثروتمندی میوقتی حرف از کار می 

عالقه کار  آن  به  قدری  به  دادیم  انجام  کاری  اگر  و  نکردیم.  برایشا  کار  که  جزو    ندارند 

 آید.شان به حساب میو تفریحات سرگرمی 

یاد حرف آقای قمشه  بدر این لحظه  افتادم. وقتی هر روز که  از خود  یدار می ای  و  شوید 

توانم به دیگران کمک کنم. به نظر کار کردن و خدمتی به دیگران  بپرسید من  چگونه می 

 تواند یک نوع کمک و یاری باشد.  کردن هم می 

توانید در پیشرفت می فروشید  کنید و میکاالیی که تولید می   تی،همین که با مهارت و خدما

 تان موثر و کاربردی بوده است.  کار دیگری نقشی داشته باشید کار

در مورد    تان تغییر دهید برایان تریسی ی گیادم هست در کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زند 

ع و در  گفت همیشه در جممی تریسی    .که بسیار به دلم نشست مخواند   ایکار کردن نکته 
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اند. افراد کمی  کرده پرسم چه کسی خودشان را استخدام  از مخاطبینم میهایم  سخنرانی

شوند منظورم چیست. همه یک به یک متوجه می   کوتاه   کنند. بعد مدت زمانی دست بلند می 

 شما در ابتدا در استخدام خودتان هستید. اگر دقت کنید گوید در ادامه جمالتش می 

می  فکر  کردلو  فرزانه  جمله کنم  من  و  کار  سوال  به  مشغول  کدام  هر  اگر  بود.  جالبی  ی 

در   در ابتدادر هر کار و خدمتی  اول ی  یم اینگونه ذهنیتی داشته باشیم که در وهله شومی 

 و بعد دیگری هستیم.    خود استخدام

دهند، زیرا  ها را از دست می اکثر مردم فرصت  :گوید می هم سخن جالبی دارد که    ادیسون 

 شود. فرصت در پوشش سختی ظاهر می 
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 فن بیان 

بتوانیم در هر جمعی که قرار داریم منظور   هایمان را بدون هیچ مفهوم صحبت   واگر ما 

برسانیم یعنی فن بیان خوبی داشتیم. حرف و کلماتی که    مانینبطصحبت اضافی به مخا

 بتوانند مخاطبان را متقاعد کند. 

نوعی  به  اضافه   و  هیچ  بدون  مقابل  شدنیطرف  ایجاد  تفاهم  سوء  یا  مجذوب    گویی 

موضحرف این  در  اگر  شود.  حرف و هایمان  شنونده  افراد  خیلی  شویم.  موفق  هایمان  ع 

 . شوند می 

که   است  این  دیگران  با  ارتباط  در  از مشکالت   بسیاری  هستید  در جریان  که  همانطور 

تا افراد متقاعد و موافق خود   گفتگوی موثری نداریم و در ادامه فن بیانی موفقی نداریم 

 سازیم.
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 ذهن ثروتمند داشتن  

شود همیشه فقط پول و اسکناس به ذهنمان به نظر ما وقتی صحبت از پول و ثروت می 

کند. در حالی که در کنار ثروت مادی، بایستی یک ذهن فراونی و ثروت هم داشته  خطور می 

ای فراوانی  این دنیا دنیلحظه به خودت تزریق کنی که    باشیم. اینکه این ذهن را هر روز و هر

 .  د چیزی برای خود به دست بیاوری د توانیمی  د را که دست بگیری ت آن است و هر قسم

وقتی با کمبود مواجه هستی بایستی به قدری ذهنت کار کنی تا در آن لحظه فکر و ذهن 

ثروتمند داشته باشی تا این یک بخشی از باور ذهنیت بشه. تا بتونی کم کم ذهن ثروتمند 

 وجود بیاری.   را در خودت به 
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 آموزش  

 ( سقراطآموزش مثل بر افروختن شعله است)

ای بر حسب نیاز و کسب آگاهی شرکت کردم. متوجه شدم که  بسیاری اوقات وقتی در دوره 

بودم.    عاطالشوم که در گذشته از آن بی شوم با نکاتی روبرو می وقتی وارد دوره و کالسی می 

.  نبود و پیشرفت بیشتری داشتم  ی که هستم دچارش وضعیت  ندانستم االن ای و اگر زودتر می 

های این فصل، خالی از لطف نخواهد بود اگر این جمله نیچه را بیاروم و  در ادامه صحبته 

 این ایده را بیشتر بسط دهم.  

رفتن، دویدن و باال رفتن آموزد.  آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، ابتدا باید ایستادن، راه  

 کنند.)نیچه( پرواز را با پرواز آغاز نمی 

کنند؟ یا اصال تولید محتوا چیست؟ در  محتوا تولید پرسند چگونه  بسیاری اوقات از من می 

 کل از کجا شروع کنند؟ 

بشوم. فقط خواهم خیلی وارد مباحث علمی و تئوری معنا و مفهوم تولید محتوا چیست  نمی

بدانید خودم به شخص تولید محتوا را تا جایی که امکان داشت و درک کردم. زمانی بود  

https://jahanfekr.ir/category/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
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گیرم و یاد  که خودم وارد کار شدم و در حین انجام کار و کسب تجربه یاد گرفتم و می 

 .خواهم گرفت

  برای اینکه از چیستی دنیای شیرین محتوا بیشتر آگاه شوید. بایستی خودتان به هر   ،پس

توان از بیرون گود  نمی  .هایتان را باال بزنید و کاری انجام دهید توانید آستین شکل که می 

به موضوع نگاه کرد و بگوییم محتوا یعنی این. تا خودتان عمالً وارد کار نشوید. به طور حتم  

کنید. حال من هزاران قصه بیافم. هزار  خم و چم راه را آنطور که باید و شاید درک نمی 

 .شود ک را بگویم تا کاربردیش نکنید چیزی عوض نمی تکنی

 (: دونم کلی گفتمالبته هزاران تکنیک خودمم نمی

توانم با دیدن یک  دهم. من فرزانه کردلو نمی با توجه به جمله نیچه خودم را خطاب قرار می 

بایستی کاری کنم.   م. هایش در حوزه محتوا یک شبه عالمه شو فرد موفق یا شنیدن حرف 

یت داشته باشم. حداقل در مسیر بمانم تا به تدریج روییدن بذری را که در ده سال پیش  سا

کاشتم را ببینم. بذرم شناخت دنیای محتوا و بزرگ شدن در این راه است. برای اینکه این  

بزند. چاره  از آن تاریکی درون بستر خاکیش بیرون  بتواند به سالمتی  ای ندارد جزء  بدز 

بنابراین من و شما هم بایستی در مسیر تولید محتوا گردوخاکی   .شود  اینکه گرد و خاکی

 .شویم

کنند درخواست بدهیم.  پس بایستی به موسسات و مراکزی که نیروی تازه کار استخدام می 

های  ایستی در شبکه ب  . بایستی سایت داشته باشیم و طرز انتشار مطلب در آن را فرا بگیرم

کلی کار دیگر که من خودم در ابتدای آن قرار دارم و از  اجتماعی حضور داشته باشیم. و  

 .گیرماین اقیانوس دارم یاد می 

در ضمن این راه هم بگویم. با یکی دو تا مطلب منتشر شده در سایت آن هم در سه و چهار 

تان از سوی  ماه لطفاً انتظار معجزه نداشته باشید. با یکی دو تا نه شنیدن و رد شدن نوشته 

 .های مختلف توقع نداشته باشید در مسیر بمانید و دوام بیاورید شرکت موسسات و 

بایستی خود را در فرصت بایستی تالش کنم و تالش کنیم.  های مختلف به چالش  پس 

مان و محتواهایمان ایراد بگیرند بکشانیم. بایستی نه بسیار بشنویم. بایستی این قدر از نوشته 
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آینده  در  هم  خودمان  چندانتا  نه  برخی    ی  بایستی  باشیم.  داشته  گفتن  برای  حرفی 

توان  موضوعات را خودمان تجربه و لمس کنیم و راهکاری برایش پیدا کنیم. از دور نمی 

می  که  شنیدید  را  معروف  المثل  این ضرب  همه حتماً  داد.  شرح  را  مسائل  گوید: بعضی 

 .«»شنیدن کی بود مانند دیدن 

واباز هم می  اینکه  قبل  نداشتمگویم من خودم  این حرفه شوم. خیلی اطالعات  فکر   .رد 

نویسند و از دنیای  خوانم کسی یا کسانی آنها را می ها میکردم مطالبی که من در سایتنمی

 .سایت حداقل به شکل ابتدایش شناختی نداشتم. و به مرور یاد گرفتم

کردم وقتی اسم تولید می وقتی وارد دنیای نوشتن به منظور تولید محتوا شدم. تا مدتی فکر  

کردم و  آید فقط بایستی مقاله و نوشته بنویسی چون در این دنیا سیر و سفر می محتوا می 

می  ارائه  نوشته  و  مقاله  قالب  در  خدماتی  مخاطبم  نیاز  فکر   .دادمبرای  هم  اشتباه  البته 

 .ها متن استکردم باالخره پایه و اساس همه محتوا نمی

تم محتوا به غیر از نوشته موضوعاتی چون صوت، تصویر، ویدئو را هم  ولی به تدریج یاد گرف

 .شودشامل می 

شود پرواز را با پرواز آموخت بایستی ابتدا بیایستی بعد بنابراین نیچه حق دارد بگوید نمی

راه بروی و بعد بدوی تا بتوانی پرواز کنی. حتی باز موفق نشدی چون در حین پرواز واقعی  

پایت خواهد شکست، منتها اگر ادامه  و هی خورد. مثل برادارن رایت دستبسیار زمین خوا

های  توانیم مانند یک عقاب همواره در اوج در حال شناسایی لحظات و موقعیت دهیم می 

 .ناب باشیم و روزگار خوبی را سپری کنیم
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 به چالش کشیدن خود  

، پس چالش برانگیز و پر از  کننده استگیج بریم سخت و  اگر زمانی که در آن به سر می

 های تازه نیز هست. )رابرت کندی( فرصت

شوم.  نوشتن، هنگام کار با نرم افزاری و ... دچار می   لب ها وقتی با مشکلی در قابسیاری وقت

خواهم هر چه سریعتر آن را رفع  شود و میفرسا می حال که گاهی  سخت و طاقت    یندر ع

 و رجوع کنم.  

طرفی  می   ، از  نظر  در  هم  را  قضیه  طرف  و  گیرم.  این  نکات  با  دارد  وجود  مشکلی  وقتی 

اتفاق و  هایی روبرو می حلراه شوم که تا قبل آن مشکل به آنها فکر نکرده بودم و با آن 

 گیرد.  دی پیش رویم قرار می رویداد دید جدی
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 60فصل  

 

 معجزه 

ی الهی رخ دهد و ما را از این وضعیتی  کنیم منتظریم معجزه هر روز صبح که چشم باز می 

خودمان  معجزه  نیست.  راه  در  شگفتی  و  معجزه  هیچ  حالی  در  دهد.  نجات  هستیم  که 

 کند. دهد و در نهایت در اعمال بروز می هستیم. اندیشه و افکارمان که رفتارمان را شکل می 

 ی زیبایی دارد: باره جمله  ایالنو روزولت در این

ی اتفاقاتی  آید. به نظرم فارغ از همه جدیدی به وجود می افکار    و   با آمدن هر روز جدید قدرت

طی   می   24که  رخ  برایمان  گفته ساعت  همین  روزولت  دهد  یک  ی  خودش  تنهایی  به 

پس    توجه به آن روزها را یکیدهد و ما بیها رخ می اش در زندگی تک تک ما آدم معحزه 

 گذرانیم.  از دیگری از پی هم می 

فردی رخ دهد تا ما بگوییم در زندگی  بهدر یک اتفاق قرار نیست یک رخداد خاص و منحصر 

  با   گذرد اگر درستطی روز برایمان می معجزه اتفاق افتاده است. تک تک اتفاقاتی که در  

به  انگیزی است که دستاوردش  معجزه ختم    آنها  برخورد کنیم هر کدام فرصت شگفت 

 شود.می 
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  هر روز در حال نوشتن یک کتاب باش 

 

این بخشی از ذات انسان است که بخواهد مسائل را به  نویسندگی یعنی به اشتراک گذاری.  

 .(کوئلیو )پائولو  ها، عقاید افکار، ایده اشتراک بگذارد؛ 

 د است، ولی به نظرم چه نویسنده باشیالبته این جا پائولو کوئلیو در مورد نویسندگی گفته 

 م.هر روز در حال نوشتن یک کتاب باشی یم سعی کن د و چه نباشی

باشید.   تواند در مورد هر چیزی که به آن عالقه دارید می   منحصر به فرد  موضوع این کتاب

ها را به  و این نوشته   بیشتر بدانید و تحقیق کنید   آن    در مورد  مندید موضوعی که عالقه 

 اشتراک بگذارید.  به  ( E-Book)صورت چاپی و الکترونیکی

، مهارت،  دانشی در بخشی از حوزه کاری و نیز در زندگی کسب کردید بسیاری اوقات تجربه 

که خالی از لطف نخواهد بود اگر آن را در صفحات برگه ورد یا دفتری ثبت کنید و تصمیم  

افراد قرار دهید تا بقیه هم از این مهارت و  قاله یا کتاب در اختیار بگیرید آن را به صورت م 

ی خاص بهره بگیرند و زندگی بهتری را در پیش روی  تجربه شما در آن موضوع و زمینه 

 خود خلق کنند.  

تواند به  عبارتی به فکر و ذهن ما در  از طرفی، نوشتن از هر نوعی باشد از جمله کتاب می

 طی روز نظم بخشد.  

 



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

 

 

 

 

 

 62فصل  

 

 کمی دوربین باشیم.

گویم کمی دوربین باشیم، اشتباه متوجه نشوید. منظورم این نیست منظور از این که می 

 که به مانند یک دوربین عکاسی و.. باشیم. نه؟! 

دانیم این روزها همه به نوعی با روی کار آمدن وسایل الکترونیکی  مان می همانطور که همگی 

پرکاربرد، مانند گوشی همراه، لپ تاپ، تبلت و کامپیوتر و ... بیش از قبل به نزدیک بینی  

 دچار شدیم. و این خوب نیست.

دادم. در آن  های یک چشم پزشک گوش می چند روز پیش در ویدئویی داشتم به توصیه 

نکنیم،  ویدئو، پزشک یادآور شد که برای اینکه بیش از پیش این عارضه را در خود تقویت  

شویم،  ی الکترونیکی خیره می گه گاه چشمان خود را ورزش دهیم. یعنی هر بار که به وسیله 

 مان را به باال و پایین یا چپ و راست حرکت دهیم.  مردمک چشم 

توانیم انجام دهیم آن است که وقتی در بیرون هستیم برای مدت و یک کار دیگری که می 

در نظر بگیرم و به آن نگاه کنیم. تا چشمان در دنیایی    زمان خیلی کوتاه، یک نقطه دور را

 کند،  کمی هم خود را به دور دیدن عادت دهیم. که ما را به نزدیک بینی تشویق می 

 توانیم انجام دهیم.  این کار را در خانه به هنگام نگاه کرد به بیرون در کنار پنجره هم می 
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ه هستند، و برای مدتی از روز پشت سیستم  رسد برای من و امثال من که  نویسند به نظر می 

تواند در طوالنی مدت هستند تا مطلبی را بنویسند و ویرایش کنند، رعایت این نکات می 

 مثمر ثمر واقع شود تا بهره بیشتری از چشمان خود ببرند.  
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 تجربه کردن  

پذیر باشیم  سعی کنیم گاهی ریسک ترسیدیم.  های جدید میچرا از ریسک کردن و تجربه 

 ی بیشتری را تجربه کنیم.  هاو ناشناخته 

 

 دیگه بی تجربه نیستم! 

چند سال پیش که در چنین روزهای از طریق یکی از دوستانم برای پر کردن فرم تولید 

نمی  فکر  کردم،  اقدام  تاپیست  ایران  موسسه  باشم.  محتوای  نوشتن  عاشق  قدر  این  کردم 

درست است که من هم مثل خیلی ها خاطره نویسی و روزانه نویسی داشتم، منتها این 

ی خود سرخوشانه در زندگیم در حال حرکت کرد  مهارت هیچ سمت و سویی نداشت برا

بود. چند باری دوستم که آن زمان تولید محتوا انجام میداد بهم پیشنهاد پر کردن فرم  

 کند را داد. منم هم توجهی نکردم.  استخدام موسسه جدیدی که در آن کار می 
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بود در گوگل  دانم قضیه چه بود که یک روز از طریق اسم سایتی که ازش برایم گفته  نمی

کنم از کجا سرچ کردم و به صفحه فرم استخدامش وارد شدم. پیش خودم گفتم پر می 

گویم که حرفش را عملی کردم و فرم موسسه  معلوم من را انتخاب کنند. حداقل به او می 

جدیدی که ازش حرف میزد را پر کردم. تقریباً دو ماهی از آن جریان گذشت که یک روز  

شناختمش همین که اسم  صدا درآمد. پشت خط خانمی بود که نمی  عصر زنگ گوشیم به 

ایران تایپست را از زبانش بیرون آمد شوکه شدم. بهم گفتند شما فرم استخدام برای تولید 

ای گفتم و ادامه دادند؟ تا حاال تجربه داشتید گفتم نه ولی نوشتن را  محتوا پر کردید. بله 

 من جوابم فقط نه بود.   دوست دارم. از سئو و ... پرسیدند و

بعد چند سوال و جواب بین من آن خانم رد و بدل شد یک موضوعی را بهم دادند و گفتند 

کلمه برایشان بنویسم و در تلگرام بفرستم. بعد با   1000تا شب ساعت یازده یک مقاله  

  1000دادن دیگر توضیحات گوشی را قطع کردم. حس عجیبی داشتم من که تا حاال مقاله  

 لمه آن هم برای سایت ننوشتم. باالخره به یک جمع بندی رسیدم و مقاله را نوشتم. ک

یکی دوساعت زودتر هم فرستادم، فردا صبح همان خانمی که بعدها متوجه شدم مسئول و  

مدیر بخش تولید محتوا آن موسسه هستند فایل صوتی را بهم ارسال کردند و گفتند متنم  

د دارد. من باز هم آن موقع نمی دانستم که از طریق ایشان  خوبه ولی یک سری نکات و ایرا

برای کار تولید محتوا پذیرفته شدم، چون پیام همکاری به صورت اس ام اس آمده بود من 

 ذهنم مشغول ادیت مقاله بود. 

پیش خودم گفتم وای وقتی اول کار ازم ایراد گرفته شده و این حرفها به طور حتم پذیرفته  

رایش متنم طبق مواردی که گفته بودند شدم و دوباره ارسال کردم و دیدم  نشدم. مشغول وی

گفتند االن بهتر شد.  در همین لحظه پیامی برایم ارسال کردند که پرسیده بودند وارد پنل  

 کاربریتون شدی؟!  

من هم هاج و واج کدوم پنل کاربری؟! گفتن همان لحظه که نکته های ادیت متن را برایتان 

شود.  پیامی هم به شما ارسال شد. هم خوشحال بودم و هم نگران که قضیه چه می فرستادم،  

موضوعات بعدی را دادند کالً کارم را شروع کردم تا اردیبهشت امسال که همکاری با این 
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مجموعه را پایان دادم. دلیل جداییم زمان کافی نداشتن برای همکاری بیشتر بود. از طرفی  

ر است فرصت را به شخص دیگری بدهم شاید آن شخص به  خودم به شخصه معتقدم بهت 

 آن فرصت بیشتر نیاز داشته باشد تا خود من.  

می  فکر  سال  چند  این  به  وقتی  بود،  شیرینی  سختی تجربه  به  البته  صد  نیز  کنم  و  ها 

ای مرور آنها برایم لذت بخش هست. از همه مهمتر االن تجربه   نهایش. االن واقعخوشی

دارم که سه سال پیش نداشتم. خوشحالم فرم موسسه را پر کردم و تا حاال ادامه دادم. در  

و خانم قبادی ممنونم که این فرصت در اختیارم قرار دادند، با   مورد نظر نهایت از موسسه  

توانم پروژه بگیرم و  خدام کردند و االن خودم می ای نداشتم من را استاین که هیچ تجربه 

 کار کنم.
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 64فصل  

 

 ترک عادت بد 

 شد. عادتی که بایستی ترک می  

را شنیدید، من    "ترک عادت موجب مرض است" دانم تا حاال چند بار این ضرب المثل  نمی

موضوعی این ضرب المثل صدق کنم همیشه هم در هر  که زیاد شنیدم. بیشتر که دقت می 

کند. امروز  کنم گاهی بر عکس از پیشرفت مرض هم جلوگیری می کند. حتی فکر می نمی

علی رغم میل باطنیم تصمیم گرفتم یک عادتی را برای همیشه ترک کنم. دیگر هیچ وقت 

 ای را در بخش یادداشت یا نوت گوشی همراهم را ثبت نکنم. متن یا نوشته 

وارد یک چالش جدید کردم و خواستم یکی از چندین وظایف گوشیم را    به نوعی خود را 

کنم. امروز متوجه شدم  کم کنم و سرش را خلوت کنم. به نظر لطف برزگی در حقش می 

تا خرخره پر است و بایستی خالیش کنم. یکی از بخش ها مربوط به عکس و فیلم و نیز  

   نوشته هایی بود که در بخش یادداشت گوشیم داشتم. 

نویسم. اول اینکه برای تایپ کردن کمتر  راستش به چند دلیل نوشته هایم را در گوشی می 

زمان بگذارم و سریع مورد استفاده قرار دهم. البته چند روز پیش هم در مورد این موضوع  

در کتاب عادت های اتمی جیمز کلییر چیزهایی خوانده بود. این که برای هر وسیله کار 
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، این نکته را در آن کتاب خواندم، ولی انگار خیلی مصصم نبودم آن  مشخص تعیین کنید 

را عملی کنم. امروز بالخره روز موعد فرا رسید و خواستم قدری وظایف گوشی همراهم را  

 کمتر کنم و آن ننوشتن نوشته و یادداست حتی ایده در برنامه یادداشت گوشیم بود. 

میداد، منتها در مقابل کم کم احساس   راحت نیست، چون خیلی وقت ها کارم را سرعت 

کردم برای هر کاری وابسته شدن به گوشی هم درست نیست و بهتر است برای نوشتن هر  

مطلبی تحت هر عنوانی آن را در فایل ورد لپ تاپ یا روی برگه کاغذ بیاورم. این طور بهتر  

داشت کردن مطلب شوم به خاطر یاد توانم روی کارهایم تمرکز کنم و دیگر وسوسه نمی می 

 در گوشی همراهم به باقی برنامه های آن هم بی مورد سرک بکشم. 
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 انگیزه داشتن 

دانم چرا این روزها همکاران تولید کننده من از متنی تا تصویری و ویدئویی اصرار دارند نمی

بی مخاطب  مختص  که  فقط  این  ندارد.  را  کار  آن  کار  این  و حوصله  امروز حال  حوصله 

ها و در نهایت وبینارهایی که  ها و کارگاه تولیدکننده محتوا نیست و بسیاری افراد در دوره 

حوصله هستند. به عنوان مثال  نند مدام بر این نکته اشاره دارند که مردم بی کبرگزار می 

 ها. کسی حوصله خواندن متن بلند را ندارد و از این قیبل صحبت

ها را به خورد مردم و یا همان مخاطب کنم هر چقدر داریم این عبارت بیشتر که دقت می 

شوند و آنهایی هم باحوصله بودند  گفته می دهیم انگار مردم بیشتر جذب این  مان می خاص

شوند و به قولی برای تنازع بقا با این تصور که من هم حال و حوصله ندارند با  شرطی می 

بی  و  حوصله  کم  مخاطبین  و  کاربران  زنجیره  به  بیشتر  اشتیاق  و  تبدیل ذوق  حوصله 

 پیوندند. می 

های اجتماعی از  ر بار شبکه رسد تکرار هم همیشه خوب نیست. وقتی مخاطب هبه نظر می 

شنویم که مخاطب کنید و از زبان گوینده می ها را باز می جمله اینستاگرام  و سایر رسانه

بی  به همه  امروزی  واگیردار  بیماری  مانند  به  نخواهیم  و  تدریج خواهیم  به  است  حوصله 

 شود.حوصله می شود و به قولی زیرپوستی همه مردم بی سرایت می 
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فراتر می کم پا رکم   تولید اعصاب می گذارد بیا  شود. به عنوان کسی که سئوکار است و 

کنم  دهد به همه فعاالن در عرصه تولید محتوا تحت هر عنوانی توصیه می محتوا انجام می 

یاورند چون آدمی بخواهد و نخواهد چیزهای    حوصلگی مردم روی کمتر به این عبارت بی 

کند و در ذهنش به  موضوعات مثبت سریعتر جذب می منفی و ناخوشایند در مقایسه به  

 گذارد.  یادگار می 

توانید مردم را به انگیزه داشتن بیشتر  نکته پایانی اینکه برای داشتن جامعه شاد و پویا تا می 

کنیم. هر چند برخی از مردم  و هدف داشتن هدایت کنیم به نتایج بهتری دست پیدا می

هگان محتوا، مدرسین حوصلگی باشند پس ما تولیدکنند ی بی هواوانگار دوست دارند در حال 

حوصله بودن تشویق نکنیم. به نظر محتوا اگر خوب و سخنرانان بیش از این افراد را به بی 

گذارد و آن را  باشد حتی اگر نوشته باشد یا حتی بلند هم باشد مخاطب واقعی وقت می 

 خواند. می 
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 66فصل  

 

 حد و مرز تعیین کردن  

دهید حدود و مرز تعیین کنید. اجازه ندهید. این روابط که هر  در هر ارتباطی که شکل می 

 کدام درجه خودشان را دارند از حد و حدودی که تعیین کردید خارج شود. 
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 قابل اعتماد بودن  

 

سپارند تا  به من  موضوعاتی را می های کاری مختلف در مورد نوشتن وقتی بر حسب پروزه 

 برایشان مقاالتی با تعداد کلمات  تعیین شده بنویسم. 

اگر کسی به عناوین مختلف کاری  کنم این است که  در اولین مرحله به چیزی که توجه می 

من اعتماد کرده است و من بایستی    سپارد و اینجا نوشتن را مثال زدم، به نوعی بهرا می 

 پاسخ این اعتماد خود را با کار خوبم بدهم و از اعتماد آن فرد یا افراد سوء استفاده نکنم.

محتلفی بسط داد.  گویم این ایده را بر حسب شرایط کاری و زندگی به موضوعات  باز هم می 

کنیم اعتماد طرف  می لُب کالم اینکه سعی کنیم هر مسئولیتی را تحت هر عنوانی قبول  

 مقابل را جلب کنیم.  
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 بخواهید تا برآورده شود  

اتفاقی در اینستاگرام با محتوای صوتی روبرو شدم که در آن آقای دکتر   یک بار به طور 

هوکالیی به این موضوع اشاره کردند که اشتباده نگیرم، جمله خواستن توانستن است جمله  

 درستی نیست؛ چرا که خواستن خلق کردن.  

توانی  است تا وقتی می من فرزانه کردلو وقتی این جمله را شنیدم، دیدم واقعن همین طور 

خواهم که کاری برای آن حتی به اشتباه و ناقص انجام دهیم و چیزی  بگویی چیزی را می 

 را خلق کنیم.  

خواهیم یا حداقل قصد داریم انجام دهیم، منتها بنا به دالیل  بسیاری از ما خیلی کارها را می

 کنیم. های بعد موکول می لدهیم یا به ساعت و روز وماه و سال و سامختلف یا انجام نمی 

تواند برای صفحه جهان فکر  چرا راه دور برویم، همین نوشتن و خواندن، سایت زدن و ... می 

قابل لمس از ما همین چند کاری هم که می فرزانه کردلو مثال  باشد. خیلی  گوییم  تری 
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انجام نمی  برایش  اینسدهیم. سایت می دوست داریم، ولی کار خاصی  تاگرام  زنیم. صفحه 

کنیم به امان خدا. مان را ول می کنیم و بعد مدتی  رسانه زنیم، یکی دو محتوا منتشر می می 

 مان این است که کسی نبود که بخواند. کسی نبود تاییدمان کند.  توجیه 

ماند مادری فزرندش را به دنیا بیاورد و بگذارد وسط از دیگران در  دانید مثل چه می می 

کند! ولی ما با  ودن آن نظر بخواهد. کدام مادر با پاره تنش چنین می مورد زیبا و خوب ب 

گویم از دیگران نظر  هایمان اینگونه هستیم. قبولش نداریم. من نمی هایمان و رسانهنوشته 

 نخواهید نه خیلی هم عالیست، ولی این باعث نشود با یک نظر و انتقاد متوقف شوید.  

چند روز پیش جمله جالبی خواندم. ایشان گفته بود،    در کانال تلگرم آقای پارسا کاکویی

تایید کند، آن مقاله به هیچ دردی نمی ای که می اگر مقاله  تا کارفرما  به  نویسی  خورد و 

خواهد که سراغ شما ات است، چون اگر قرار بود کارفرما بداند چه می نوعی خیانت به نوشته 

 آمد.  نمی

مانید یعنی اینکه خودتان را قبول ندارید. گران می گوید، وقتی منتظر تایید دیراست می 

خواهید. پس چرا مخاطب برای برطرف کردن سوال و مشکلش  دانید چه می خودتان هم نمی 

 بایستی به سراغ شما بیاد.  

کشید و تبدیل به کلمه  تان بیرون می ای را از جهان فکر شلوغ نکته مهم:  همین که نوشته 

نظم فکری بیشتری بگیرید. این یعنی موفقیت. این یعنی خلق  تان  کند تا جهان فکری می 

 کردن. پس شما خالقید. 

 تان را ادامه دهید. نامید نشوید.و سایر رسانه  پس نوشتن در صفحه اینستاگرام و سایت  

این را گفتم که بگویم شما وقتی برای سایت و صفحه خودتان به عنوان کارفرمای خودتان  

خواهید دیگران آن بپذیرند و قبول کنند. شما قبل اینکه به  ا می ارزش قائل نیستید، چر

به خودتان لطف می  دارید  ابتدا  در  و  دیگران خدمت کنید  نوشتن  کنید، چون در مسیر 

تان  خودتان را متحول کنید تا زندگی   دهید تا دنیای انتشار مطلب دارید خودتان را رشد می

 ن فعلن اولویت اول شما نیست.  متحول کنید. پس تغییر دادن دنیای دیگرا
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 تشویق کنید  

کردم. هوا آفتابی بود. با اینکه  دیروز چند ساعتی در کوه بود. داشتم به سمت قله حرکت می 

قدم   قله  به سمت  که  بود. همین طور  هوا گرم  ولی  و ساعت حدودهای هفت  بود  عصر 

تقریباً یک ماه پیش هم در آن حوالی با نوه  داشتم. به خانمی مسنی نزدیک شدم که می بر

کرد. این تفاوت در ظاهر و بقیه چیزها نوجوانش دیده بودم. این بار کمی اوضاع فرق می 

های قد و نیم قدش دورش را گرفته  نبود نه اصال  موضوع این نبود. این بار سه چهارتا از نوه

کردند و به هیچ وجه کلمه  ی تازه می خورند و در مسیر نفسبودند  و با مادربزرگشان آب می

نمی  از دهانش  که جلوتر میمامان جون  نوه افتاد. همین طور  بین  و  رفتم گفتگوهای  ها 

 شد. مادر بزرگی که ماشاهلل خیلی شاد و سرحال هم بود. تر میمادربزرگ واضح و واضح

وقتی در آن لحظه به آنها رسیدم و چند قدم هم جلوتر افتادم. مادربزرگ و چهار نوه به  

ها یکی از نوه   کردند. در این لحظه همراه مادرانشان به مانند بقیه به سمت قله حرکت می 

با شادی و البته سر و صدایی بلند گفت: ما خیلی خوبیم. صدایی همراهیش نکرد. در این 

های دیگر گفت تکرار کنید دیگه. بگید خیلی خوبیم.  قب برگشت و به بچه لحظه سریع به ع 
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بقیه بچه  بلند و سرخوشانه گفت: ما خیلی خوبیم.  با صدای  ها همین طور که  دو مرتبه 

خندیدند صدایی از آنها بلند نشد. در این لحظه مادربزرگ داستان ما متوجه ماجرا شد می 

بر   آمد و در حالی که خنده  زد  و صدایش  فریاد  بلند  .  "خیلی خوبیم خیلی"لب داشت 

نوه  باقی  رسید.  گوش  به  بزرگ  مادر  صدای  که  کردند. همین  تکرار  او  سر  پشت  هم  ها 

 اش نقش بست.  لبخندی از سر ذوق بر چهره نوه 

در آن لحظه حس خوبی بهم دست داد. پیش خودم گفتم چه خوب که دوران کودکی خود  

یادگار   به  این خاطرات  با  آنها کوهنورد حرفه می را  آینده هیچ کدام  در  ای  گذارند. شاید 

نشوند، یا شاید یا بالعکس این اتفاق بیافتد. اصالً مهم نیست. نکته مهم ماجرا این بود که  

کرد. برای خودم جالب بود. چون این روزها خیلی  مادر بزرگی داشتند که آنها را همراهی می 

ایرانی  کم پیش می  مادربزرگهای  بچه آید  پای  به  زنان  پا  قدم  و دشت و دمن  ها در کوه 

حرکت کنند. چون مادربزرگهای ایرانی با انواع بیماری و مشکالت  از جمله، پادرد، کمر 

درد و ... دست به گریبانند. در این لحظه یاد دوران کودکی و نوجوانی خودم افتاد که اولین 

ای عالقمند شدم و هستم. همیشه  ه بار به کمک پدرم به کوه و کوهنوردی نه البته حرف 

 ماند. ها میاولینها در یاد و خاطره 

های کم  ی دیگری هم نظرم را به خود جلب کرد. اینکه این روزها بچه با این اتفاق یک نکته 

خورند چه برسد که بیایند سن و سال از پای کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و گوشی و... جم نمی 

هایش را به دامان طبیعت آورده  بزرگی به مانند این خانم نوه کوهنوردی. چه خوب که مادر

 تا کلی نکته از آن یاد بگیرند.  
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 اگر کسی خوبی دارد بگویید  

های خوبم و رفتار خوبم تمرکز کردن و آن را  وقتی کسی و کسانی بودند که روی ویژگی 

این رفتار را در قبال دیگری    من  وقتیبرایم یادآورد شدند حس خوبی داشتم. به طور حتم  

 را در در درون او بکارم.  «خوب بودن»توانم حس خوشایند هم داشته باشم من هم می 

 در این مورد خصاصت به خرج ندهیم. اگر کسی خوبی دارد به او یادآور شویم.  
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 رایگان کار نکنیم 

نیم ساعت اولین دوره محتوانویسی برای سایت را در  وبه مدت یک   5دیروز عصر ساعت  

فضای اسکای روم برگزار کردم. به واسطه این دوره توانستم با دوستان خوبی آشنا بشوم و  

 دوستانی هم هستند که از قبل با آنها آشنا بودم.  

 محتوا را تجربه کنم.   از طرف دیگر، به این طریق توانستم  شکل دیگری از ارائه 

می  از  خوشحال  افراد  با  زمانی  و  مکانی  محدودیت  هیچ  بدون  اینترنت   کمک  به  توانم 

های مختلف ایران و حتی خارج ایران نشستی را به عناوین مختلف از جمله کالس جای

 آنالین برگزار کنم.   

از   و  از دوستان سوال مهمی پرسیدند  نظر من سوال  دیروز در حین برگزاری دوره یکی 

خیلی خوبی بود. دوست داشتم با شما مخاطبین جهان فکر فرزانه کردلو به اشتراک بگذارم.  

و سایر رسانه  اینستاگرام  از  بایستی  آیا حتمن  درآمد   مان کسباین دوست عزیز پرسید 

 کنیم.  

 من در جواب این چنین پاسخ دادم: 

قالب سایت   در  یا چند هدف مشخص رسانه  برای یک  راه شما   ... و  اینستاگرام  اندازی  و 

اولین کاری که در رسانه می  انجام می کنید.  این است که محتوای رایگان ارائه  تان  دهید 

بدهید. البته همیشه و همه وقت ارائه خدمات و محصوالت رایگان خوب نیست.  در کنار  

فاده از آن  خدمات و محصوالت رایگان بایستی خدماتی داشته باشید که کاربران برای است
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نگاه  نباشد و فکر کنیم چقدر پولی به قضیه  اول این درست  هزینه کنند. شاید در نگاه 

 کنیم. اما این طور نیست.  می 

تان در  اگر چنین فکر و نظری نداشته باشید یعنی شما قصد و هدفی برای پیشرفت کاری 

ید راه را ادامه دهید. توانآن حوزه خاص ندارید. اگر دید مالی و تجاری نداشته باشید نمی

دهید، ولی آیا نیاز نیست برای رشد و توسعه خودتان هم هزینه  شما کارتان را انجام می 

از آن   تا  ندارید  نیاز  و کلی منبع دیگری  به کالس، دوره، کتاب  راه  ادامه  در  کنید. شما 

ائه خدمات جایگاه فعلی خود باالتر بروید. شما بایستی درآمدی داشته باشید تا در کنار ار

 تان را برآورده کنید.  رایگان و پولی نیازهای مخاطبان

ها از فروش محصوالت و خدمات و انواع کاالیی که در رسانه خود از جمله  یکی از این درآمد 

 شود. این به نفع مخاطب هم هست. سایت و ... برای ارائه قرار دادید تأمین می 

د کاریشان این طور است. همین گوگل. درست ها و افراد موفق نگاه کنید رونبه مجموعه 

دهد، ولی پشت این برنامه پشتوانه مالی به قدری  است که کلی خدمات رایگان ارائه می 

هست که دست به چنین کاری در این وسعت زده است. پس، پشتوانه مالی داشتن مهم 

ر حال به مرور  است. قرار نیست در همان ابتدا با سرمایه آن چنانی شروع کنیم، ولی به ه

شما برای رشد خودتان نیاز به درآمدی دارید که خودتان به دست آورید. این یعنی اینکه  

شما مستقل هستید. این یعنی اینکه برای مخاطبی که روبرویتان قرار گرفته ارزش قائل  

 هستید و دوست دارید به روز باشد و باشید.  

 ار کنید. انصاف را هم رعایت کنیم. البته منظورم این نیست که به هر قیمتی پولی ک

دهید که بایستی بابت آن  از طرفی، وقتی دارید در کنار خدمات رایگان، خدماتی ارائه می 

ای  دهید که برای مثال هر هنر و هر حرفه پول پرداخت شود، این پیام را به مخاطب خود می 

گویم  ول هست. من نمی از جمله نوشتن، نویسندگی و تولید محتوا آینده دارد. در درونش پ

 آید، ولی مهم است.  فقط برای پول کار کنیم نه. اگر عالقه باشد پول هم خودش می 
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شوند به این سمت بیایند،  کنید. اطرافیان هم تشویق می وقتی شما چنین خدماتی عرضه می 

بینند شما روی پایه خودتان هستید و درآمدی دارید. پس، آنها را هم وادار به  چون می 

 کنید.  دام می اق

در نتیجه چنین دیدگاهی ندارند که ای بابا تو این کار که پول نیست و در آمدی نیست. ما 

 مان ظلم نکنیم.  برای چی بریم تو این کار. پس در حق خودمان و مخاطبان

دهیم برایش ارزش تعیین کنیم، تا مخاطب متوجه  من معتقدم، برای هر کاری که ارائه می 

از کار هزینه کند. همانطور که ما  شود گاهی برای   بایستی مراحلی  او هم  رشد خودش، 

کنیم. همیشه هم رایگان خوب نیست. این یعنی شما دید مالی ندارید. این یعنی  هزینه می 

دهد. ای نیستید. پس خدمات پولی و رایگان در کنار هم به کار شما ارزش میشما حرفه

ان از خودتان به نمایش بگذارید تا مخاطب شما بایستی یک سری نمونه به صورت رایگ 

تان هزینه کند و سراغ شما اعتماد کند و پا پیش بگذارد و برای سایر خدمات و محصوالت

 بیاید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

 

 

 

 

 

 72فصل 

 

 خودت باش 

می  دائماً  دنیایی که  باشی  در  اینکه خودت  برای  بسازد، تالش  دیگری  تو چیز  از  خواهد 

 رالف والدو امرسون  -دستاورد استبزرگترین  

اش سوال جالبی پرسیده بود که نظرم را به خودش در استوری صفحه ی  چند روز پیش دوست

جلب کرد. کلمه به کلمه سوالش یادم نیست، ولی در بیان کلی سوالش این بود، اگر به پول  

مندید اول به آرزوی خودتان دست پیدا کنید. یا این پول و  زیادی دست پیدا کنید. عالقه 

 دهید تا او به آرزوی خودش برسد.  می دارایی را در اختیار فرد دیگری قرار 

من بعد از تأملی کوتاه، جواب دادم، اول آرزوی خودم. و در ادامه در دو جمله کوتاه برایش  

 نوشتم.  

شاید شمای مخاطب فکر کنید من خیلی خودخواه هستم که چنین فکر و نظری دادم؛ اما 

سم. به طور حتم به این  کنم. اگر من به آرزوی خودم برمن برعکس این موضوع فکر می 

افراد بیشتری می شیوه در مسیر درست قرار می به  ادامه  توانم کمک بدهم و  گیرم و در 

توانم  چراغ راهشان باشم. همه موافق این موضوع هستید، من تا حال خودم خوب نباشد، نمی 

 دلیل حال خوب دیگری باشم. 
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م آن است که با جدیت تمام سعی  های اخیر منتواند این باشد. در سالمثال ملموسش می 

کنم. در ورزش کوهنوردی چیزی که از همه چیز بیشتر  بیشتری ورزش کوهنوردی را دنبال  

مشهود است، آن است که همه همنوردها هوای پشت سری خود را در مسیر دارند، در عین 

از    حال  از سرپرست گروه گرفته تا جلودار و عقبدار و سایرین حواسشان هست که همه

 آغاز تا پایان صعود، صحیح و سالمت باشند.

در عین حال همه کوهنوردها موظفند، خودشان هوای خودشان را داشته باشند و هیچ  

کس مسئولیت در قبال دیگری ندارد. پس بایستی، قوی و محکم باشید تا باعث دردسر 

 نشوید تا خدای نکرده گروه را از ادامه مسیر متوقف نکنید.  

آن روز حالتان خوب نباشد نباید همراه تیم باشم باشید، چون این حال نامساعد پس، اگر  

 شود.  گذارد و به ضرر گروه تمام می شما در مسیر رو به جلوی افراد تأثیر می 

پس با توجه به این مثال، به نظر من گاهی بایستی خودوستی را در اولویت قرار داد تا به  

 را به عینه مشاهده کرد.   دنبال آن دستاوردی چون دگرخواهی

نشینم.  ای بخصوص توسعه فردی می بیشتر اوقات وقتی پای صحبت افراد موفق در هر زمینه 

نکته خوبی پی می  به  و سایر محتواها.  ویدئو  نوشته،  از طریق کتاب،  بیشترین حال  برم. 

رشته  تأکید این افراد، آن است که در وهله اول زندگی خودت را سروسامان بده و بعد ف 

نجات دیگری باش. به دنیای درونی خودت رسیدگی کن تا بهتر بتوانی به اطرافت نگاه کنی  

 و کمکی اگر الزم بود به دیگری بدهی.  

اگر وانمود کنی خوب هستی، یک جای کار   نباشد، حتی  تا حال خودت خوب  بنابراین، 

کنی  گری خودنمایی می زنی و جور دیات کنار می لنگد و باالخره یک روزی نقاب از چهره می 

که از خودت توقع نداشتی. پس برای خودت هم که شده اول تالش کن آروزی خودت را  

انسان مثبت همگی  آرزوی  طور حتم  به  کنی.  و  برآورده  نیست  دیگری  به  کمک  ها جز 

 نخواهد بود. 

  بنابراین، من فرزانه کردلو هر روز در تالشم به هدف و آرزوهایی که برای خودم در طول

 مسیر ترسیم کردم نزدیک شوم تا بهتر بتوانم به دیگران کمک کنم.  
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 چگونه زندگی کردن را بیاموز   

 کنید، یاد بگیرید که چگونه زندگی کنید.  تا زمانی که زندگی می 
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 )لوسییوس آنائوس سنکا(

اندازد که برای زنده ماندن  مان شنیدیم می ی تکراری که همگی این جمله من را یاد جمله 

 زندگی نکن، زندگی را زندگی کن.  

یک بخشی را با   رفتم تا کارم را انجام دهم. امروز یک کاری داشتم و بایستی بیرون می 

 ه طی کردم.زنجان پیاد  شهر مرکز شهر و بخش شلوغ دریک بخشی از مسیر را ماشین و 

این روزها بازار وسایل مدرسه و بازگشایی مدرسه حسابی داغ داغ است. البته مثل سابق  

ای که دست مادرش را رو دختر بچه رفتم در پیاده نیست، ولی وجود دارد. کمی جلوتر می 

 بهش خورد.  که چشمم،  کرد گرفته بود و جلوتر از من حرکت می 

ش داشت و مقنعه به سر نداشت و موهایش را بافته  ای که  دختر بچه بر دوش کیف مدرسه 

کرد بیشتر نظر مرا به خود جلب کرد. مشخص است که  گری می بود، از پشت بیشتر جلوه 

حدوحصری  کالس اول ابتدایی یا شاید یک پله باالتر است. هر چه که هست ذوق بی 

 داشت. 

شد حس و حالش را درک  شد به خوبی می بدل می هایی که بین او و مادرش ردو صحبت

 کرد.  

 او قرار است چند روز دیگر دنیای متفاوتی را تجربه کند.  
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 ی خودتان را داشته باشید.رسانه

قاله برای  نویسنده م،  )کپی رایتینگ(اگر در امر نوشتن تحت هر عنوان از جمله کپی رایتر 

هر چند من فکر  کنید، سعی کنید رسانه خودتان را داشته باشید.  و ... فعالیت می سایت  

کنم در نهایت همگی این عناوین یک معنا دارند و بهتر  است خیلی آنها را از هم تفکیک  می 

 نکنیم. بگذریم. 

 بنویسید تا فروش   ی تبلیغو محتوای  کارها متن  و ها و صاحبان کسباینکه مدام برای شرکت 

رسانه  بازدیدکنندگان  سر و  که  نکنید  کاری  یک  ولی  است،  خوب  خیلی  برود،  باال  شان 

 و دسته آخر تازه متوجه شوید هیچ چیز از خودتان ندارید. بماند    ه کالوسط بی   اینخودتان  

شود. پس، خودتان کارهایی به ویژه اگر فریلنسر باشید جایی ثبت نمی   چرا که این چنین

 بایستی به داد خودتان برسید. 
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جایی که  کننده و خالق تا ، شما به عنوان فرد تولید من فرزانه کردلو در جهان فکر معتقدم

رسانه بایستی  توانید  می  به  روی  را  خودتان  شخصی  برند  و  بگذارید  وقت  خودتان  ی 

 بزنید.  با یک تیر دو نشانو در نتیجه تان معرفی کنید کاربران 

 یعنی چه؟ 

شیوه  به  ارگانیک یعنی  و  دیگری  طبیعی ی  و  میتر  وتر  خودتان  آن   توانید  کنار    در 

معرفی کنید. هم برای خودتان محتوا و متن بنویسید و منتشر   به دیگران   کارتان راو کسب

 یا باالعکس. دیگر هم محتوا تولید کنید ی افراد  کنید و اگر خواستید برای رسانه

ای رفتار ها حرفه بعد سایر رسانهو  ی اول  ای چون سایت در وهله در ضمن با داشتن رسانه 

 کنید و پیشرفت قابل توجهی هم در انتظارتان خواهد بود.  می 

گیرید یا یاد  چرا که همیشه در محل کار همه آنچه را که بایستی یاد بگیرید یا یاد نمی 

ی شخصی آزمون و خطا دهند، یک سری کارها را خودتان بایستی در سایت و رسانه نمی

شده است و  کنید تا تازه متوجه شوید، این نکته و موضوع چرا این قدر برای آن تأکید می 

 شود.می 

رسانه  اندازی  راه  در  باال  تا سطوح  مبتدی  از  هستید  که  هر سطحی  در  ی شخصی  پس 

می   گذاریبیشترین سرمایه  به کمک شما  که  نهایت چیزی  در  دهید، چون  انجام  آید را 

هایتان است.  تا خودتان کاری  تان یعنی سایت و بعد باقی رسانه ی شخصی همین رسانه

 کند. این یک قانون است.  نکنید کسی برای شما کاری نمی
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 حواستو بیشتر جمع کن 

کردم تقریبا نصفه صفحه پر شده بود. همین طور  تایپ می داشتم داخل فایل ورد مطلبی را  

ستمم هنگ کرد و صفحه طوسی رنگ شد. یداشتم به کارم ادامه میدادم که یک لحظه س 

از آنجایی که تازه ویندور سیستم را تغییر دادم. به تبع برنامه آفیس هم تازه نصب شده  

مدت این تنظیمات مربوط به    است. برخی تنظیمات را یادم رفت رویش اعمال کنم یکی از

کنیم چه  زمات ذخیره کردن مطلب نوشتاری در ورد بود. یعنی همان لحظه که تایپ می 

شود.  مدت زمان مطلبم به طور خودکار بدون اینکه خودم دستی  سیو را بزنم ذخیره می 

خالصه در حال تایپ بودم که سیستم وسط راه هنگ کرد و تصویر طوسی رنگی جلوی  

ظاهر شد مدتی صبر کردم چیزی باال نیامد. سیستم را خاموش کردم تا دوباره  دیدگان  

لپ تاپ بود امیدوار بودن مطلبم هنوز در سیستم لپ تاپم باشد، ولی وقت وصل شوم. چون  

روشن کردم این طور نبود و فقط دو سه خطی اول نوشته بودم و ذخیره کرده بودم را سیو  

 شده داشتم.  
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  10مدت زمان سیو را به    ه قسمت تنظیمات برنامه ورد آفیس رفتم و خالصه همان لحظه ب 

 دقیقه به یک دقیقه تغییر دادم  
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 مقایسه نکن 

نگاه کرد. به طور حتم منظور   از دو جنبه به موضوع  بایستی در خصوص مقایسه کردن 

  ، خودتاندانید وقتی در موضوعات مختلف می ی مثبت و منفی ماجرا در این کار است.  جنبه 

 کنید.  را به مقایسه با دیگران مشغول می 

گر جنبه منفی ماجرا در نطر بگیرید، با این کار دارید به خودتان و توانایی و کلی مهارتی  ا

می  توهین  است  نهان  و  نهفته  شما  در  که می که  همانطور  همه کنید.  مخلوقات دانید  ی 

ها هیچ یک حتی دوقلوها شبیه هم نیستند. شاید در ظاهر شبیه هم  نهستی از جمله انسا

توان به اثر انگشت هر  هایی با هم دارند و مثال بارزش می باشند، ولی به طور حتم تفاوت

 فرد است اشاره کرد.  به فرد که منحصر 

جنبه  اما  می   یو  موضوع  این  به  مثبت  دید  با  وقتی  که  است  این  ماجرا  پردازید مثبت 

خود را در یک موضوع خاص    متعدد و گوناگون خواهید سطح و میزان توانایی و مهارتمی 

 ارتقاء دهید. 

 بر عکس خیلی هم عالی است.پس، در این مورد مقایسه کردن چیز بعدی نیست. 
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 تمایز داشتن 

 

های بزنی که به غیر از خودت تمایز در این نیست که کارهای عجیب و غریب بکنی و حرف

 کسی متوجه نشود. رفتارهایی بکنی که همه با انگشت نشان دهد.  

 کشورت را داشته باشی. ات و بخصوص ات، جامعه یعنی بیشتر هوای خودت، خانواده 

بیرون رفته   به  برای کاری  ام شد. آب همراه  بودم. در راه بسیار تشنه امروز در روز تاسوا 

نداشتم سریع سر راهم توقف کردم و بالفاصله وارد اولین مغازه خواربار فروشی آن احوالی  

شدم. در ابتدا قصدم خرید دو تا بطری آب معدنی بود. از صاحب مغازه دو بطری آب معدنی  

های مغازه  سمت قفسه کوچک درخواست کردم. البته چند قلم خرید هم داشتم. پس به  

هم رفتم. مغازه خیلی شلوغ نبود. شاید چون روز تعطیل بود. وقتی لیست خریدم تکمیل  

شد به پیشخوان مغازه نزدیک شدم. صاحب مغازه سریع بدون توجه به دو بطری آب معدنی  

ها را حساب کند. همین حساب کرد و مبلغ را گفت. فکر کردم شاید یادش رفته آب معدنی 

 دو را در دستم گرفتم گفتم اینها مثل اینکه یادتان رفته!   که هر
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نیاز نیست. جا خوردم. من هم متوجه منظورش  آبها پول  بابت  صاحب مغازه بهم گفت: 

 شدم، مثل اینکه امروز نذر داشته.

 موقع خارج شدن از مغازه تشکر کردم و گفتم قبول باشه. 

می  خوب  چقدر  گفتم  خودم  پیش  داشتم.  خوبی  و    شودحس  نذر  روزها  این  کسی  هر 

رود.  ای دارد بر حسب شغل و کارش اینگونه به نذرش را ادا کند. جای دوری نمی خواسته

 برم.  این روز را هیچ وقت از یاد نمی

 کنند.  کاش این طور افراد دوروبرمان زیاد باشد. بدون هیاهو کارشان را می 
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 عمل گرا بودن  

اینجا برایتان در خصوص عملگرا بودن سعدی شاعر خوش سخن بیت قشنگی دارد که در  

 آورم. می 

 به عمل کار برآید به سخندانی نیست                سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی 

    

 دهم.  در ادامه توضیحات این فصل مبحث را با بیان یک نقل قول بیشتر برایتان بسط می 

 یادگیری یک چیز یعنی درگیری با آن در حین عمل )یری گروتوفسکی(. 

  گروتوفسکی   از این جمله را از صفحه مدرسه نویسندگی برداشتم. وقتی این جمله کوتاه را  

  دیگری   کلمه   هر از  بیش  »عمل« و  »یادگیری«  واژه   دو   آن، در موجود  کلمات  بین . دیدم را

 آموزش   و  یادگیری  از  حرف   همیشه  وقتی.  کنم  اضافه   ادامه  در.  کردمی   خودنمایی  برایم

گوید: تنها مهارتی که  افتم که می اد جمله »پیترا دراِکر« پدر دنیای مدیریت می ی.  شودمی 

 ای جدید است. هشود توانایی یادگیری مهارتغیرقابل استفاده نمی 

 تواند تعاریف مختلفی داشته باشد.  البته یادگیری برای هر کس می 
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توانیم بگوییم که یک موضوع را  در ادامه بایستی بگویم من فرزانه کردلو معتقدم وقتی می 

درک کردیم، یعنی اینکه آن مهارت یا دانش را در کارهای روزمره خود کاربردی کردیم.  

 تفاده نمانده است.  پس، به هیچ وجه بال اس 

توانم به تجربیات خودم در بحث تولید محتوا و نویسندگی اشاره کنم. بسیاری  در این باره می 

خواهم در مورد موضوعی، مقاله در تعداد کلمات گفته شده خواستم و میاوقات وقتی می 

باشد. همیشه  بنویسم. در ابتدا هیچ چیز در ذهن ندارم. بخصوص اگر موضوع برایم ناآشنا  

 پرسم از چی بنویسم و از کجا شروع کنم؟ در چنین لحظاتی از خودم می

مورد آن موضوع خاص    در  مطلب  و   نکته   کلی .  نویسممی   را  اممقاله   اینکه   حین   در  مرور  به   و 

  امکان   که   جایی   تا های روزانه  کنم در فعالیت گیرم. و البته بیشتر اوقات سعی می یاد می 

 .  کنم  ادهاستف آن  از  دارد

همانطور که شما هم با من موافقید اگر نکته یا تکنیکی را که یاد گرفتیم آزمون و خطا 

اگر   باشید.  نکنیم. در واقع هیچ چیز در مورد آن فرا نگرفتیم. شاید آن ماجرا را شنیده 

ا  خواهید شنا یاد بگیرید بایستی در آب بپرید و گرنه از کنار تماشاگر آّب بودن. شما را بمی 

 تواند شناگر کند. کلی دانش شنا و کلی دوره گذراندن، نمی

یاد ویدئوی کوتاه   او هم در مورد حل یک مشکل    جردن پیترسون در این لحظه  افتادم. 

گوید. بهتر است از نوشتن کمک بگیرید. در هنگام نوشتن. شما به دنبال عنوان  چنین می 

و موضوع هستید. وقتی عنوان و موضوع نوشتن را پیدا کردید. از طریق نوشتن به دنبال 

. پیترسون  شرح موضوع و پیدا کردن راهکارهایی به منظور برطرف شدن آن چالش هستید 

کنید و  نویسید به نوعی خود را با موضوع و موانع آن درگیر می افزاید: وقتی می در ادامه می 

 دهد.  هایی را پیش رویتان قرار می تان راه حل به مرور ذهن 

زنیم به طور حتم با اشتباهات و خطاهایی هم  البته حواسمان باشد وقتی دست به عمل می 

های پشت سر هم سپری شود. تا ما شویم. قرار نیست این یادگیری با موفقیت روبرو می 

 گیرم.  اشتباه نکنیم عملن چیزی یاد نمی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
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ر گرفتم. پس اشتباه  هایمان را از درون اشتباهاتم فرامن خودم بسیاری از مهارت و دانش

نقص و خوب عمل کنید. بخشی از فرآیند یادگیری است. اگر انتظار دارید در هر چیزی بی 

باری از تجربه  لنگد. مگر اینکه کوله این کار شدنی نیست. اگر هم بشود یک جای کار می 

 باشید. 

د را  جان سی مکسول چه خوب گفته است: انسان باید آنقدر بزرگ باشد که اشتباهات خو 

قدر باهوش باشد که از آنها سود ببرد، و آنقدر قوی باشد که آنها را اصالح  قبول کند، آن 

 کند.  

گیرد در عمل میزان یادگیری خود را بسنجید. بنابراین، وقتی مهارت یا دانشی را یاد می 

می  تلنبار  خود  ذهن  در  اطالعات  یک  فقط  واقع  در  عمل  فایدهبدون  برایتان  و  ای  کنید 

خیلینخو ازطرفی،  داشت.  نقطه  اهد  با  کاری  انجام  جین  در  است  ممکن  چون  هایمان 

شویم. چون از مواجه شدن با شکست و اشتباه  هایمان روبرو شویم. دست به کار نمی ضعف

 ترسیم.  می 

از قبل در ذهن و  می   موفق   فرد  وقتی  همیشه    من فرزانه کردلو بینم. یک نکته را بیش 

کنم. اگر آن شخص االن فرد موفقی است. بک زمانی بارها شکست مرور می   جهان فکرم

توجهی قرار گرفته. بارها زمین خورده تا االن توانسته  خورده. بارها تحقیر شده. بارها مورد بی 

  وم تدا  وقتی روی پای خودش بیایستد و حرفی برای گفتن داشته باشد. بارها نامید شده.  

 .شودمی   شروع  داستان  تازه بگیریم  یاد  را امیدواری بدون مسیر در  داشتن

خواهی در آینده نزدیک حرفی برای گفتن داشته باشی. بایستی از موانع و  پس، اگر می 

میسنگ مسیرت  در  که  بی هایی  پل بینی  جدیدت  دنیای  برای  آنها  از  و  نگذری  تفاوت 

  بسازی. 

   

 

 

 

https://jahanfekr.ir/
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 عادی نباش  

چیزهایی را فکر کنی  توانی  خواند، فقط می هایی را بخوانی که هر کس می اگر فقط کتاب 

 کند )هاروکی موراکامی(. که هر کس دیگری فکر می 

توانی چیزهایی را فکر کنی  خواند، فقط می هایی را بخوانی که هر کس می اگر فقط کتاب 

 کند )هاروکی موراکامی(. که هر کس دیگری فکر می 

رات دیگران،  رو دیگران باشیم. من معتقدم در کنار شنیدن نظهمیشه هم خوب نیست دنباله 

 هر کس بایستی در هر کاری، سبک و سیاق خودش را داشته باشد.  

ها و سایر محتواهای خوب را که سایرین ها، موسیقی، نوشته ها، فیلمتوانید کتاببنابراین، می 

کنند را ببینید و بخوانید یا حتی بشنوید، ولی عالیق خود را هم دنبال کنید. پیشنهاد می

 مهم است.

مان در زندگی تجربه کردیم. وقتی  اش را برای یک بار هم که شده همگی ال سادهشاید مث

تواضع،   از روی  در رستوران  هستیم. و قرار است همگی یک غذا پیشنهاد دهیم. برخی 

گویند هر چه که جمع بگوید. خجالت، رودربایستی و یا هر چیزی که اسمش را بگذارید. می 

است. خیلی خوب است که موافق جمع هستید، ولی همیشه  این برای یک بار و دو بار خوب  
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تان را سفارش دهید. نگران نباشید خوب نیست. گاهی بایستی خودتان هم غذای مورد عالقه 

 کند. کسی فکر بدی نمی 

در ابتدا شاید راحت نباشد. انجام هیچ کاری در این دنیا در ابتدا راحت نبوده و نیست و  

ت. پس، چه خوب که در این مورد برای خودمان چالش ایجاد  تان راحنخواهد بود. خیال 

 کنیم.  

برای این کار فرد بایستی به خودش و افکارش و نگاهش فرصت بدهد. فرصت بدهد خودشان 

تواند در دل این همه منابع برای کشف  را کشف کنند و بیابند. به این شکل خودش هم می 

ای دارم.  العاده من که از این کار تجربیات فوق ای از آن را بگیرد و بیرون آورد.  شدن گوشه 

 ارزد.  البته گاهی با شکست هم مواجه شدم، ولی می 

شوم و بدون اینکه پیشنهادی از کسی یا جایی داشته باشم. چه وقتی وارد کتابفروشی می

روم و به طور اتفاقی بعد از رصد کردن کتاب، دست به انتخاب های کتاب می به سراغ قفسه 

ای باشد که  نم. شاید در این دنیای شلوغ تبلیغات، رابطه بازی و غیره کتاب یا نوشته زمی 

 ای از کتابفروشی ایستاده تا کسی آن را دریابد.  تک و تنها در گوشه 

توانم معرفی کنم. گفته بود. همیشه هم به  یک جایی خواندم. یادم نیست. پس منبع نمی 

کنند اعتماد نکنید. درست است ایتان خودنمایی می هایی که در ویترین کتابفروشی برکتاب

هایی که در دید نیستند هم بتوانند نظرتان را  که ِترَند و  پرفروش است، ولی شاید کتاب 

 جلب کنند.  

پس وقتی وارد کتابفروشی شدید. چند دقیقه در آن گشتی بزنید. شاید کتابی که انتظارش 

دها از اینکه با آن در آن روز و ساعت خاص روبرو  را نداشتید ناگهان جلویتان سبز شود و بع

 شدید شگفت زده شوید.  

پس، همیشه هم با این دیدگاه که دیگران این کتاب را معرفی کردند و وحی منزل است 

تان هم دست به اکتشاف بزند و برایتان کتابی کشف اکتفا نکنید. گاهی بگذارید خود واقعی 

 کند.  
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کند. در مورد هر کاال، محصول، دوره و حتی خدمات ب صدق نمیالبته این فقط در مورد کتا

تواند امتحان شود.  شک نکنید خودتان شگفت زده  که قصد خرید و استفاده  دارید  هم می 

 خواهید شد 
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 سعی کن امتحانش کنی! 

یاد گرفته  انجامشان ندامن  انجام دهم که قبالً  ام. رشد و راحت ده ام همیشه کارهایی را 

 طلبی با یکدیگر همزیستی ندارند. 

 ویرجینیا رامتی   

محتوا    د یدر تول  د یکار و پروژه جد   ی م مجموعه را برااکد   موضوع که  ن یچند روز بر سر ا  نیا

 انتخاب کنم ذهنم مشغول بود.   یسندگ یو نو

پروژه   البته  برا  ی گرید  یها در حال حاضر  که  دارم  م   د یتول  شانی هم  منتها   کنم،ی محتوا 

دو   ن یب  جه ینت   در   را هم تجربه کنم.   ی گرید هایفرصت کردم که     میتنظ  ی ام را طوربرنامه 

 فق رسیدیم.به توا ن مجموعه مورد نظررا انتخاب کردم که با آ ی کیکه داشتم  یانتخاب

 نیدارم. از ا   جانی کار کنم ه  د یجد   ی کارفرما  ایبا مجموعه    خواهمی م  ی من هم وقت  راستش

از این نظر که    برود؟  شینظر که قرار است کار چگونه پ  نیا  از  شود؟ی نظر که آخرش چه م 

ی که دارم و خواهم  نگرانو در نهایت    گریسوال د  ی کل  و قرار است با چه مسائلی روبرو شوم؟  

بینم. به نظرم اگر این داشت. البته ترس و نگرانی که در آن فقط جنبه مثبت ماجرا را می 

شود  دانی آخرش چه مینگرانی مثبت نباشد باید قدری به موضوع شک کرد. همین که نمی 

بینی. در این لحظه یاد این نقل  شوی و روزهای خوبی را پیش روی خود می کمی آرام می 
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گوید: »ایمان یعنی برداشتن قدم اول، حتی اگر  افتم که می ول از مارتین لوترکینگ می ق

 بینی«.  کل مسیر را نمی 

ی  تحت هر عنوان  د یجد   ر یدر هر مسحس و حال    ن یمتوجه شوم ا  شودی اتفاقات باعث م   نیا

مثال جالبش همان هندوانه سربسته باشد، منتها معتقدم    د ی. شاستی اعیطب  رخدادنش

ا  یستیبا احساس   یرهایمس  نیدر  هر  با  ناشناخته  اصطالح  م  یبه  عقب  به  مرا   راندی که 

 م.بگذاربه جلو قدم در نهایت یک  مقاومت کنم و 

 . میبدان شتریب تا

   .میتجربه کن  شتریب تا

 . مآشنا شو د یجد  یهاو نگرش  اتیبا افراد با روح تا

 تا دنیای افکارم را بزرگ و بزرگتر کنم.  

 . مریجواب بگ  اش ییچندتااز را  م که در ذهن داشت ی سواالت قبل ر یمس نیدر ا تا

در ذهن شما هم شکل به طور حتم در چنین دقایق و لحظاتی    که   گرید  ی تا  ی خالصه کل  و

 گیرد در ذهن منم شکل گرفت.می 

اتفاقاً امروز که داشتم بخشی از کتاب »اسرار ذهن ثروتمند« اثر تی هارو ِاِکر ترجمه مرتضی  

خواندم و در آن بخش بیشترین تأکید نویسنده بر این موضوع بود که اگر  ذواالنور را می 

توانی خودت را  ای را یاد بگیری، برو داخل آن کار. از روز اول نمی خواهی واقعاً حرفه می 

ای بدانی. با وارد شدن به شغلی در آن زمینه، به کریدور)داالن( وارد شو. هاروی  رفه مالک ح

 کند«.  عملی غلبه می گوید: »عمل همیشه بر بی در جای دیگری می 

کند »نباید مثل برخی افراد باشیم که چنین ذهنیتی  البته هاروی در جایی هم عنوان می 

ندهم و ندانم که دقیقاً در مورد چیست؟    من اگر مسئله احتمالی را تشخیص "دارند که  

هایی که به نوعی  ها نباشیم. آدم . پس از این دست آدم"زنمهیچ وقت دست به عمل نمی
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مناسب هم    های مناسب برای اقدام کردند هستند. و  در نهایت آن فرصت منتظر فرصت

 شود«.  هیچ وقت برایشان مهیا نمی 

نکته و درس   یگرفتن کل  ادی  یبرا   یستیعتقدم نبابه شخصه م  خودمدر ادامه توضیحاتم،  

  ی داشته باشم تا به باق  یذهن باز  یستیگروه خاص اکتفا کنم. پس با  اینفر    کیبه    د یجد 

مرا آگاه    های گوناگونبه روش   افراد هم که در آن مورد تجربه و اطالعات دارند فرصت بدهم

می   سازند. روش  این  فایل صوتی، دیدن سخنرانی سخنرانان  حال  کتاب،  از طریق،  تواند 

 تری به خود بگیرد.  مطرح، شرکت در یک دوره، وبینار، الیو و ... شکل کامل 
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 مشورت کردن 

بگیرید؛ همواره نظر دیگران را جویا شوید و مشورت کنید، ولی تصمیم نهایی را خودتان  

 .بایست پیامدها و نتایج آن را بپذیرید چون این شما هستید که می 

 آنتونی رابینز 

همواره سعی کنید در کارهای و اتفاقات بزرگ و کوچک زندگی نظر دیگران را جویا باشید، 

ی آنتونی رابینز فردی بایستی نظر خود را باری آن موضوع دخیل  ولی در نهایت طبق گفته 

 ستید.  کند خود شما ه

کنم در مورد مسائل و موضوعات مختلف از افراد متخصص و کاردان  من خودم سعی می 

 کار خاص بگیرم. مشورت بگیرم تا بتوانم در ادامه تصمیم بهتری برای آن 

 ای هست.  به طور حتم مشورت گرفتن از دیگر یا مشاوره دادن به دیگر کار پسنده 

 گوید:در این باره هم از ویلیام شکسپیر نقل قول قشنگی شنیدم که می 

 .آنان که پیروز می شوند، همان کسانی هستند که از مشورت دوستان بهره می برند 
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 زبان یاد بگیر  

ای هستی من خودم که بخشی از کارم نویسندگی  البته هیچ فرقی نداره در چه شغل و حرفه 

و تولید محتوا هست. منتها در هر شغلی که داری به نظرم بایستی زبان بین المللی که با 

 زنم.  مردم دنیا در ارتباط باشیم را بایستی یاد بیگریم. من بخشی از کار خودم مثال می 

کردم که با مطلب جالبی  حتوا می فرما در مورد یادگیری زبان جدید تولید م داشتم برای کار

روبرو شدم. از آنجایی که موضوع مقاله در مورد نقل قول برای یادگیری زبان جدید بود. از  

زبان چند فرد نامی و معروف از فراگیری زبان جدید مثال زده بود. در این بین حرف گوته  

 خیلی برام جالب بود. 

اشخاصی که با زبان خارجه آشناییت ندارند با خودشان هم  گفته بود که کسی که    گوته 

 آشنا نیستند. 

می  کسی  حرف  شغلاین  در  شناسی،  زنه  انسان  شاعری،  نویسندگی،  چون  هایی 

 سیاستمداری کشور آبمان حرفی برای گفتن دارد. 

و در نهایت هیبرو تسلط از جمله انگلیسی، فرانسوی، یونان، ایتالیایی  کسی که به چند زبان  

رسد هر کسی و البته من نوعی به عنوان نویسنده برای درک دنیای بیشتر  دارد. به نظر می 
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بیشتری انس بگیرد و به یک زبان بخصوص زبان مادری و ملی اکتفا  های  بایستی با زبان

 نکند، چرا که نویسنده نیاز به برقراری بیشتر از دنیای پیرامون خود دارد.  

پیش که کتاب چگونه بسیار شکست بخوریم با زهم برنده باشیم اسکات آدامز به پایان  چند  

رساندم در بخشی از کتاب آدامز گفته بود مهارت چون سخنرانی در جمع و مهارتهای دیگر 

رسد افراد موفق در هر عصر و زبانی تاکیدشان بر  مثل زبان جدید یاد یگیرید. به نظر می 

 ده است. یادگیری زبان جدید بو

 یوهان ولفگانگ فون گوته: 

 اشخاصی که با زبان خارجه آنا نیستند با خودشان هم آشنا نیستند.  

 محدود کردنن زبان به مانند محدود کردن جهانم هست. )لودویگ ویتگنشاین(
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 رویای خودتان را بسازید 

دیگری شما را برای ساختن رویایش به  رویاهای خودتان را بسازید در غیر ان صورت فرد  

 کار خواهد گرفت.  فراگری. 

 امروز صبح وقتی این جمله را دیدم یاد حرف پدرم افتادم.  

پدری که شغلش خیاطی بود. دوزنده پیراهن مردانه. کسی که خیاطی را به مدت ده سال  

در تهران فرا گرفته بود و بنا به شرایط زندگی و بخاطر مادرم تصمیم گرفت به زنجان بیاید 

و در زادگاهش حرفه خیاطی را دنبال کند. فردی که چهار کالس سواد پیش از انقالب را  

کنم درک و دریافت او از زندگی و پیرامونش بیشتر از  که مقایسه می داشت. البته بیشتر  

 .  من فرزانه کردلو بود که تا کارشناسی ارشد خوانده است

فرد دقیقی بود و درک باالیی داشت. فردی که به جهت اینکه فرزند بزرگتر بود و فوت  

به اجبار درس کرد تا کمک خرج خانواده باشد. پس  سالگی بایستی کار می   12پدرش در  

 را رها کرده بود.  

ادامه تحصیل را   و  از جمله همین نوشتن، کتاب خواندن  از خیلی جهات  من در زندگی 

 مدیون مادر و پدرم هستم به ویژه پدرم. 
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گفت سعی کنید شغلی را برای خود انتخاب تا جایی که یادم هست، پدرم همیشه به ما می 

کنید، در کنارش برای  . اگر شغلی را دنبال می کنید که رئیس و خدمتگذار خودتان باشید 

خودتان شرکت و دفتر هم داشته باشید. اختیار دست خودتان باشد. کسی به شما نگوید 

چه کاری را انجام دهید یا ِکی بیایید و بروید. شاید به همین دلیل بود که پدرم  شغل آزاد  

 داد.  را به شغل کارمندی ترجیح می

ای به شغل کارمندی ندارم، منتها این باعث ندان او باشم خیلی عالقه من هم که یکی از فرز

 هایی را تجربه نکنم، نه به هیچ وجه. شود چنین موقعیت نمی

درس  و  نکات  سری  یک  یادگیری  برای  معتقدم  فضای  من  و  محیط  در  گرفتن  قرار  ها 

شغل آزاد به  کارمندی برای افراد بسیار الزم است. نکات و تجربیاتی هست که شاید در   

دست نیاورید. البته در حال حاضر خودم به صورت دورکار دارم برای یکی، دو مجموعه در  

دهم و حس خوبی دارم، منتها در کنار آن  قالب نویسندگی و تولید محتوا خدمات ارائه می 

ام  دوست دارم رویا و اهداف خودم را هم در مسیر نویسندگی و تولید محتوا و رشته تحصیلی 

 ال کنم.  دنب

کننده رویای  پس، من با نظر پدرم و فرا گری و موافقم هستم. من دوست ندارم فقط دنبال 

دیگران باشم، خیلی خوب است که کمک کنیم دیگران به رویا و اهدافشان برسند و تمام  

دهم، منتها دوست دارم در کنار آن اهداف و رویای خودم را  تالشم را در این راه انجام می 

 ری کنم و به آنها احترام بگذارم و پروبال دهم تا رشد کنند.  هم پیگی

یادم هست چند سال پیش در حال تماشای فیلمی از زندگی آلبرت انیشتن معروف  از  

 اینترنت بودم. 

 داد که کارمند اداره ثبت اختراع بود.  هایی از فیلم، آلبرت انیشتنی را نشان می صحنه  

اش ت دور از چشم کارمندان دیگر و به خصوص رئیس شاکی انیشتن در این اداره گاهی اوقا 

کرد و در  ها و نظرات خود را در مورد فیزیک دنبال می که مدام او را زیر نظر داشت، دیدگاه 

 کرد. های کاریش قرار داده بود آنها را یادداشت می ای که زیر پرونده برگه 
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فرستاد، ولی  علمی و دانشگاهی  حتی در همان دوران پشت سر هم مقاالتی را هم به مراکز  

شد، اما او رویایش که فیزیک بود را رها نکرد و در هر فرصتی  پیش  مورد تأیید واقع نمی 

آورد تا بعد از حدودن  کرد و معادالتش را بر روی کاغذ می هایش فکر میآمد به اندیشه می 

یزه نوبل فیزیک  هفده و هجده سال نظریه معروف نسبیت خودش را  به اثبات رساند و جا

 را دریافت کرد.  

توانید در کنار کنید، چون کارمند یک شرکت یا مجموعه هستید، نمی آیا هنوز هم فکر می 

 شغل خود به دنبال رویاهایتان بروید؟
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 نقاظ ضفعت را شناسایی کن

 

 (. ست گادین) بدتر از شکست خوردن شروع نکردن آن کار است

بری.  اگر دست به عملی نزی و  در ذهنم باشد کاری از پیش نمی   همه ایده و فکرت اگر  

گیری. امروز داشتم متنی انگلیسی را در برنانه ورد تایپ اشتباه نکنی هیچ چیزی یاد نمی

آپاستروف   sکردم. مدت ها بود کا تایپ انگلیسی انجام نداده بودم. در متن بایستی اس می 

توان این ردم. یادم رفته بود که در کیبورد انگلیسی به چه طریقی می کرا بایستی تایپ می 

و   رفتم  کلنجار  شود. گشتم کمی  ثبت  ورد  برگه  در  دهم  انجام  ورد  برنامه  در  را  فرمان 

 پیدایش کردم.  

توانی رشد برنخوری نمی در حین انجام این کار پی بردم تا کاری انجام ندهی به مشکلی  

ام امتحان کردن جدید در زندگی م است. یک نکته  رشد و توسعه کنی. پس یکی از راههای  

کردم خیلی کند پیش  دیگری را هم بیشتر متوجه شدم. وقتی متن انگلیسی را تایپ می 

این می  انگلیسی نیست.  با  قابل مقایسه  رفتم ولی در حالی در تایپ متن فارسی سرعت 

که در حال تقویت نقاط قوت موضوع یک نکته دیگری را در من روشن ساخت در حین این
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خودت هستی در طی روز نقاط ضعفت را هم یک بررسی کن و آن موضوع را هم تقویت 

 کن.  
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 زمین خوردی باالفاصله بلند شو!

ساله    6و  5دور تا دور زمین فنس کشیده شده بود. دختر و پسرهای قدو نیم قد حدوداً  

رفتند. مربی هر کدام که  کردند و به این طرف و آن طرف می داشتند داخل زمین بازی می  

کرد. حرکت هیچ یک از بچه ها از چشم دختر  داد راهنمایی می حرکتی را با خطا انجام می 

داشتند و از قدم  . بعضی هایشان هنگام حرکت آرام آرام قدم بر می ماند جوان پنهان نمی 

گذاشتند خیلی مطمئن نبودند. برخی هایشان هم با آن سن کم به  هایی که بر زمین می 

کردند. مچ بند، زانو  قدری بر بازی و وسیله بازی تسلط داشتند که چشم بسته حرکت می 

یال پدر و مادرهای دور زمین را راحت کرده  بند، آرنج بندی که به دست پا داشتند قدری خ

 بود.  

 مربی بدون اینکه اسمی ببرد فریاد زد: موقع حرکت خم بشید تا تعادلتون حفظ بشه.  

همین جمله که از دهان دختر جوان بیرون آمد، یکی از پسر بچه ها نقش بر زمین شد. با  

زمین افتاد. مربی همین   اسکیتی که به پا داشت خواست بلند شود و نتواست و دو مرتبه 

گر صحنه بود. در همان حالت مربی رو به همه بچه ها کرد و گفت  زمین که  طور نظاره 

 خوردی بالفاصله بلند شو! 
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توانست تعادلش را حفظ کند. در حین خواست همین کار بکند، ولی نمی امیر کوچولو می 

بلند نشد. کمی اطراف    بلند شدن و زمین خوردن بیشتر دست پاچه شد. بر زمین نشست و

را دید زد، کسی اطرافش نبود. بچه ها کمی آن طرف تر با مربی مشغول اسکیت سواری  

داد، ولی مانع بزرگی بر سر راهش بود اسکیت های  شد و ادامه می بودند. بایستی بلند می 

اجازه نمی پایش  به  را رصد وصل شده  از دور داشت رفتار شاگرد کوچکش  دادند. مربی 

رد. بلند شدن امیر قدری طول کشید. خواست که به طرفش برود، امیر را دید که چند کمی 

باری بلند شد و بالفاصله نقش بر زمین شد. در این بلند شدن و زمین خوردن باالخره امیر  

 تعادلش را حفظ کرد و آرام آرام به آنها پیوست.  

کنیم تشبیه  که در آن زندگی می توانیم به دنیایی  این رفتار بچه ها در زمین بازی را می 

کنیم. شاید مشکالت و مسائل ما را برای مدتی از حرکت بازدارد، ولی با نشستن و دست 

رود بایستی دست به کار شد و کاری کرد تا راه حل  روی دست گذاشتن کاری از پیش نمی 

تعدد زندگی  توانیم  موانع م ها یکی پس از دیگری بر ما نمایان شوند. به این شکل بهتر می 

 را یکی پس از دیگری رد کنیم.   

هر چه تالش کردی، هر چه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تالش کن، باز هم شکست 

 بخور. این بار بهتر شکست بخور.)ساموئل بکت( 
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 کنمایده پیدا نمی 

انگار موتور ایده پیدا کردنم  تا ایده پیدا کردم تا در موردش حرف بزنم.    90تا اینجا تقریبا  

آید. توان بسط داد. به این که االن نوشتنم نمی به خیلی چیزها می   کند شده. این موضوع را 

حسش نیست و...  کلی چیز    نکشه، االاالن حرفی برای گفتن ندارم. االن چیزی میلیم نمی 

ندارم چندیگه که می  ایده  وقتی  به طور حتم  کرد.  ردیف  دلیل  شود پشت سر هم  تا  د 

 تونه داشته باشه. اینکه من تجربه ام کم هست می 

هایی که سطح فکر و  نم. باید با آدمابایستی زیاد کتاب بخوگسترش بدم.    بایستی دیدم را

اطالعاتشون بیشتر از من هست در رفتار و آمد باشم. باید به زندگی عمیق تر شوم. به طور  

ی دست و ذهنم  گ همه مهمتر موتور نوشتن و هماهنها رعایت شود و از  حتم اگر همه این

 های بیشماری را به ذهنم وارد کنم.  توانم ایده بیشتر شود می 

وقتی خروجی نیست به این فکر کنید که شما چه ورودی به ذهن تان در چنین مواقعی،  

دادید. جدیداً و در حال حاضر چه موضوعاتی اطراف شما می چرخد. شما هم موافقید که  

اگر جای جدید، کتاب جدید، نوشته جدید با آدم جدیدی مواجه شویم کلی ایده پشت سر 

 تان یک تجدید نظری انجام دهید. نه اگر چنین نیست در کارهای روزاشود. هم ردیف می 

رسد یادداشت کنید. این فکر  ی مگویند طی روز هر چی به ذهن تان بیشتر افراد موفق می 

 . باشد نیز  و اندیشه می تواند مربوط به کار ، زندگی تحصیل تان 
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 ادامه بده و متوقف نشو. 

زاییده جهان فکرم هست. نوشتنی که  بعد از یک هفته شروع کردم به نوشتن، نوشتنی که  

 درست است کُند پیش رفت، ولی نوشتم تا منتشر کنم و از این بابت خوشحالم. 

شنبه عصر بر اثر یک اتفاق دستم زخم شد و نتوانستم با    یک هفته پیش، یعنی روز سه 

انگشتان دستم و صفحات کیبورد سیستمم محتوا بنویسم و منتشر کنم حتی برای رسانه  

 دم. خو

انداخت؛ ولی   از کار  برای مدتی  نبود و دست راستم را  اتفاق درست است که خوب  این 

ای که من فرزانه کردلو را با دنیای جدید و  تجربه خوبی برایم رقم زد. از نظر من هر تجریه 

ایست. حتی  العاده  روبه رشدی آشنا کند و افکار و نگاهمان را به آن سمت ببرد تجربه فوق 

 زها و لحظات برایت خوب نگذرد. اگر آن رو

گردم و  هر چند االن هم دستم کامل خوب نشده و به تدریج دارم به شرایط قبلی بر می 

 کمی به زمان نیاز دارم  

دارم، ولی مهم  تا قلم به دست شوم، کتاب به دستم بگیرم و حتی گوشی را در دستم نگه 

 این است که در مسیر باشم و ادامه دهم و متوقف نشوم. 
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ایده  افراد، موضوعات،  با  این مدت یک هفته  ... آشنا شدم که هر کدام در  و  های جدید 

 داستان خودشان را داشتند. 

نبود و   نویسنده خبر خوبی  برای یک  و این  درست است که دستم اوضاع خوبی نداشت 

 نیست، ولی سایر حواسم سرجایش بود.  

کرد  گذشت تصویربرداری می دو چشمی داشتم و هر لحظه از تصاویری که در پیرامونم می 

کرد. برخی تصاویر خوب بودن و در چشمان و لبانم خنده ثبت اش بایگانی می و در حافظه 

 کرد.  

 گذشت تصاویر خوبی نبودند.  برخی اتفاقات هم که در دوربرم می  

 برد. ود و بیشتر مرا به فکر فرو می برخی تصاویر هم برایم تأمل برانگیز ب

 شنید.طور بود و همه وقایع را می هایم هم همینگوش 

ها پی برد. نعمتی که   آن   کرد، ولی بیشتر به اهمیتدرست است که دست راستم کار نمی 

ساعته زندگی عادی وپیش پا افتاده است،    24هایمان، داشتن آن در اتفاقات  برای خیلی 

 ای که دیگر کار نکند. ظه منتها امان از لح

 خالصه درست است که این اتفاق برای من افتاد. هم تلخ بود و هم شیرین. 

توانم به روزهای قبل برگردم و دوباره بنویسم. متوجه  شیرین از آن لحاظ که االن دوباره می 

 گردد.باشم برای برگشت به هر موقعیت ایده آلی به زمان نیاز دارم و یک شبه ایجاد نمی 

شد. شاید اولش  کردم اگر برای همیشه دستم  و انگشتانم را نداشتم چه می داشتم فکر می 

کردم و به شکل دیگری  هضمش راحت نبود، اما مطئنم بعد از مدتی به شرایط عادت می 

 کرد. در دنیای محتوا سیر می 

وقف  شما هرگز سقوط نمی کنید تا وقتی که تالش خود را مت   گوید : » انیشتن چه خوب می 

 « کنید 
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 دانم همگی اتفاقات برای رشد من هست و چیزی غیر این نیست.  می 
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 دونم چیکار کنم! نمی  

ولی    شاید برای شما هم پیش آمده باشد که کاری یا هدفی را برای خودتان معین کردید، 

دتان تعیین دانید چطور آن را پیش ببرید تا به چیزی که اول راه برای خونمی   در ادامه

یکی  با  امروز  دلیلش این است که  پست گذاشتم با این عنوان دلیل دارد.  کردید دست یابید.  

هی که اطالع  یا گرودانم برای باشگاه  نمی   کرد کهکردم، او عنوان می صحبت می   دوستانم

خواست تشکیل دهد چی بود و  ای که می اینکه گروه و مجموعه   !؟کنمچکار    امرسانی کرده 

جمالت و لحن صحبت هایش  از    بگذریم   به چه منظور بود بماند، چون جریانش مفصل است.

کرد، بایستی  ی عجله می نوان کرد که نبایستحتی عمشخص بود نگران و مضطرب است.  

 کرد. م آمادگی می در گروه اعالموضوع دیگری را   کرد بعد کمی صبر می 

حرف ها و داستان های بسیاری از افراد بزرگ که قبال دیده و خوانده  با او  در حین صحبت  

چیکار دانی  گوید: اگر می باب پراکتور که می ، سخن  جمله از  بودم در ذهنم شکل گرفت.  

کتاب یا چیزهایی از  برسی، پس هدفی که داری به اندازه کافی بزرگ نیست.    کنی به هدفت 

بیل   نامه  بازاریابی    گیتسزندگی  برای  بار  اولین  بیل گیتس  یادم هست.  و  بودم  خوانده 

  با مشتریش  د و در باره ایده و طرحشنزمی   اش از تلفن خوابگاه دانشگاه به شرکتی زنگ ایده

در    در حد یک طرح پیشنهادی   نداشت و   خارجی  وجودکه اصال  . طرحی  کند صحبت می 

فردی که    باکرد که هیچ چیزی در دست نداشت و  تعریف می در کتابش  او    بود.ذهنش  

فروش   تا نمونه کارش را برای  ه بودگذاشت  حضوری  قرار مالقاتیک ماه بعد  پشت خط بود  
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اص  و در آن روز خ  فرصتی بود تا  طرحش را عملی کند   این یک ماه و بازاریابی آماده کند. 

  و همینطور هم شد. اش را به مشتری نشان دهد ایده  

دایا   باشید شاید  شنیده  را  تندیس  آن  ساختن  و  معروف  ساز  مجسمه  آنژ  میکل  . ستان 

رها شده    مرمربییک تخته سنگ    ن تراش خورداز  که در اصل    ی معروف این روزها مجسمه 

کرد بعدها اصال روزی فکر نمی   که  . تخته سنگیبه وجود آمد   فلورانس  ز شهرای ادر گوشه 

مقامی و  ارزش  شهر  به چنان  موزه  ترین  معروف  در  که  ایتالیا   یعنی  برسد  در  فلورانس 

 نگهداری شود.  

توانم برایتان بیاورم که خیلی از افراد موفق و با  ای متعددی را می ها و نقل قول همثال  

بلکه تداوم در کار و تالش مستمرشا  نتهدر چ  کار چیزیاراده در اول   باعث ن  نداشتند، 

  دنیا معرفی ود و در نهایت با کار و برنام هایشان به من و شما  شکل گیری اصل وجودشان ش 

 .  و دنیا را تکان دادند  ند شد 
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 ارزش باش  با

برای وقت  قائل نشوید،  ارزش  برای خودتان  زمانی که  تا  تا  نخواهید شد،  قائل  ارزش  تان 

 تان ارزش قائل نشوید هم با آن هیچ کاری نخواهید کرد.  زمانی که برای وقت 

می  نظر  فکر  به  داریم  دست  در  رایگان  دیگر  موضوعات  مثل خیلی  زمان هم  رسد چون 

زمان مثل خیلی  حو از آن استفاده کنیم. در حالی که  توانیم به بهترین نکنیم همیشه می می 

توانیم  از منابع تجدید ناپذیر تولید دوباره وجود ندارد و اگر از این زمان استفاده نکنیم نمی 

 (.اسکات پکخواهیم به خوبی و راحت به آن دست پیدا کنیم )آن زندگی که می 
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 ها را ببند. همه پرونده 

بنشین ببین چه کارهای نیمه تمام یا در حال انجام داری. اگر کارهای هستند که دیگر 

برای مدتی طوالنی قرار نیست به سراغشان بروی و به عبارتی قیدشان  را زدی. حداقل  

های کار نیمه تمام را  کنم این پرونده االن و در حال حاضر قیدشان را زدی.پیشنهاد می 

های مفید و تازه باز باشد و کاریتان بهتر و  تان جا برای پرونده ن همین االن ببنید تا ذه

 بیشتر جلو برود.  

کنی و به عبارتی آرامش بیشتری را در همین ترین کار را می هر طور که فکر کنی عاقالنه 

 لحظه و روزهای بعد تجربه خواهی کرد.  
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 مطاالعه روزانه دارید!

داشتم   کت  فصلی امروز  را    101اب  از  فردیم  توسعه  و  ایده  روزانه  مطالعه  به  مربوط  که 

آقای    »سکوی سرخ« نوشته کتاب  از    نقل قولبا این    کردم که می  بازنویسیرا  کتابخوانی بود  

 یداهلل رویایی روبرو شدم.  

دهند. شان چهره می ، یعنی به جامعه خوانند مردم یک جامعه وقتی کتاب می نوشته این بود:  

شود در میان مردمی کشف کرد که در اتوبوس، صف اتوبوس، و  چهره را می یک جامعه بی 

کردن  کنند و از نگاه  اتاق منتظرند و به هم نگاه می های انتظار، و در انتظارهای بی در اتاق 

منتظرانش به هم نگاه    ای که گروهِ دهند. جامعه گیرند و نه چیزی می به هم نه چیزی می 

   ایست.  چهرهی بی کنند جامعه می 

ناخودآگاه ذهنم   ایرانی خواندم.  نویسنده  از شاعر و  به گفتگوی  رفت  وقتی این نوشته را 

. در  مه بوددید  « کتاب باز»در برنامه که چند روز پیش   پور و سروش صحت  عادل فردوسی 

کنید فکر می   ،پور پرسید از فردوسی آنجا سروش صحت به عنوان میزبان و مجری برنامه  

   القمند کرد؟ وضوع کتاب و کتابخوانی عمردم را به م  شودمی  چگونه

خواندن کتاب یک جور ورزش   ،گویم اگر بخواهم ورزشی ب  پور در جواب گفت:  سی آقای فردو

ای که پر از  ما در جامعه   رود و ی که همه چیز با سرعت پیش میمغز ماست. در دنیایبرای 

نیم ساعت   شودچه خوب می   .کنیمزندگی می   تنش، استرس و اضطراب و ... بدو بدو است
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ایببه یک کتاب    را   نو حواسماهوش    در روز   یا یک ساعت از  و  و  دهیم  ن دنیای شلوغ 

 پرهیاهو دور شویم و به دل کتاب برویم.  

مردم   است که چرا اینهایم در زندگی  رتسواقعا یکی از ح منپور در ادامه گفت: فردوسی 

عجیب و  جا دنیا که بروی  هر  خوانند.  اتوبوس و ... کتاب نمی تاکسی و  مترو،  صف  در  ما  

... کتاب به دست هستند و کتاب می   مترو   غریب در و  اتوبوس   همه آنها خوانند.  و صف 

 خوانند.  مجازی هستند، ولی کتاب هم می   اینستاگرام دارند و در فضای 

شود.  رویداد را کنار هم گذاشتم یک نکته بیشتر از همه چیز برایم برجسته می دو  وقتی این  

پیرامونمان   محیط   ط تنگاتنگی با ارتبا نوشتن  موضوع  واندن کتاب و یا حتی  خ  ته این بود.  نک

کتاب و کتابخوانی روی بیاوریم که کس یا کسانی را    موضوع  توانیم به . ما وقتی می ما دارد

توانیم با موضوع ارتباط  به اینگونه بهتر می ببینیم.  و نوشتن  در حال خواندن کتاب  دوربرمان  

بیند این رسالت را در خود  شود هر کسی که این نوشته را می برقرار کنیم. چه خوب می 

جامعه  را به کتاب خواندن تشویق کند تا ایجاد کند که با رفتارش و اعمالش بیشتر جامعه 

می  خود  خالقیت  با  هر کس  نظرم  به  ببینیم.  دوبرمان  را  کردن  پویایی  آگاهتر  در  تواند 

 تفاوت نباشد.  اش قدم بردارد و بی جامعه

کنم یکی از دالیل عالقمندی من به کتاب پدرم  اه می به زندگی و گذشته خودم نگ وقتی  

  ج کالس سواد نداشت، منتها  کتاب به دست بود که چهار و پناست. از همان کودکی با این

    کرد. را به کتاب خواندن تشویق می و من و بقیه  
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 منفعل نباشید 

دانید منفعل بودن را چه  می تفاوت نسبت به دوروبرمان نباشیم.  لطفاً منفعل و به عبارتی بی 

 توان حس کرد.  مواقعی به خوبی می 

تفاوت از کنار آن  مثال واضحش این است که در خیابان یا کوچه اتفاقی رخ دهد و شما بی

ی کاری که پشت شیشه ماشینت گل به  ی. به نظرم بایستی واکنش داد. حتی بچه ورد ش 

 کنی.  جلو بی هیچ حرکتی نگاه می  دست و آدامس به دست ایستاده و شما فقط داری به

 های فراوانی بزنیم.  توان مثالمنفعل بودن را می برای 
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 کشم!از اشتباهاتم خجالت می 

چون   ،دانیمو آن را مایه خجالت خود می  م یترس  ی اشتباه کردن ماز ماها از   یلیراستش خ

پیش    ند چقدر کُ   نکهیا  ای  جیچقدر گ  ای  ،ی چقدر دست و پاچلفت  د فکر کنن  ه یبق  است  ممکن

د تأیی  یهم به نشانه   م و شمااینجا ردیف کن  یتاننم برااتوی م  ر که گ ید  ای  یکلا  ی.  یمورمی 

که باعث شد این عنوان را برای  سر اصل موضوع    مو ریم  معطلیبی   ی ول،  تکان دهید   سری

دانم چقدر او را  دیدم. نمی انتخاب کنم. داشتم یک فیلم از جف بیزوس می  ست امروزمپ

از طرفی،  شناسید، تا همین قدر برایتان بگویم که موسس و بنیانگذار سایت آمازون است.  می 

 یکی از افراد ثروتمند حال حاضر دنیاست.  

  مجموعه آمازون  از اشتباه کردنبا مجری برنامه  داشت  در یک نشستی  از اینها که بگذریم،  

بیشتر و  شوند، بایستی شکست های  تر می   اینکه آدم ها هر چقدر بزرگکرد. از  صحبت می 

وزها شرکت  این ر   در   اگر انتظار داشته باشند.    بزرگتری را هم در مسیر کاری و زندگی شان

 خواهند شد.  محو ت ها این موضوع را جدی نگیرند به زودی از صحنه رقاب

مناسبی بدانید به    گی تان را جای منطقه امن زند و    د اگر حرکت نکنیگفت  می همچنین  او  

گفت تا وقتی بچه هستیم  می   از بچه ها هم حرف به میان آورد.حتی  جایی نخواهید رسید.  

کنیم.   ش خراب و  بزنیمبه اصطالح عامیانه دوست داریم چیزهای بسیاری را امتحان کنیم و 

شویم  نداریم، منتها وقتی برزگتر می در دل ای و دلهره  اس واقع از اشتباه کردن هیچ هردر 

کنیم اشتباه کردن دیگر متوقف شده و همیشه بایستی در حال درست انجام  احساس می

بیشمار شکست دل  در  که  حالی  در  باشیم.  کارها  اشتباه  دادن  می   و  که  به    د توانیاست 

 . د یابی  دستاست    تانبه چیزی که مد نظر  د توانینمی   د . تا آزمون و خطا نکنیید موفقیت برس 
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مهم بسیار زیاد است.    تان   دهید احتمال اشتباه کردن وقتی کار جدیدی را  انجام می پس،  

 .د بر عکس تالشت را دو چندان کنی و د کنیو عقب نشینی ن د آن است که پای کار بیایستی 

از است  تان   اینگونه  ذاتی  استفاده    استعدادهای  می بهترین  به  یکنرا  کردن  افتخار  د. 

 شود. موفقیتی محسوب نمی کاشته شده در وجودتان  وهبتی که از قبل استعدادها و م

و چگونگی استفاده از آنها   د را کشف کنی  هایتانشود که استعدادموفقیت وقتی کسب می 

باشی بلد  کشف    .د را  مسیر  در  که  تالشی  به  عقب  به  برگشت  با  که  است  لحظه  این  در 

 .  د کنیافتخار می  د استعدادهایت انجام دادی

به صحبهر   بیشتر  بیزوس ت  چقدر  می   های جف  به  مدادگوش  پی    بیشتر  این حقیقت 

  پس   بخش جدایی ناپذیر مسیر موفقیت است.خوردن  بردم که اشتباه کردن و شکست  می 

تباهات اگر خواهان موفقیت بیشتر هستم بایستی اش بایستی این اصل زندگی را بپذیرم که 

پس الزم نیست در مسیر موفقیت    و شکست های بیشتری هم در آرشیو کاریم داشته باشم.

 از اشتباه کردن هایم خجالت بکشم. 
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 خواهی زندگی نکنمنتقد نمی 

کنیم قرار است فرد یا افراد مختلف  خوانیم بسیاریمان فکر می شنویم یا می وقتی واژه را می 

حمله کند. در حالی شاید در همین انتقادها ما رشد و تعالی پیدا کنیم. به نظر خود من هم  

خورد. بایستی خود را برای  اینکه همه کورکورانه بگوبند خوب و عالی هستی به دردی نمی 

 رحمانه و سنجیده هم آماده کنی.  نظارت بی 

دهد تازه  چرا که بسیاری از ما در چنین لحظاتی است که وقتی حس بد به ما دست می 

 شود.  رشد و تغییرمان شروع می 
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 طبیعت  

   -ستن جهت، هم برده و هم ارباب آن اهمیعاشق طبیعت است و به  هنرمند 

 رابیندرانات تاگور 

تان تغییر کند اثر برایان تریسی اگر صفحات اولیه  در کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زندگی 

آن بخشی از سخن گوته را آورده  شوید. برایان تریسی در مطلب می  ک را بخوانید. متوجه ی

 : است

واقعی است، همیشه جدی و همواره  نمی طبیعت شوخی   او همیشه  او جدی است.  کند، 

می  عمل  درست  او همیشه  است..  گیر  از سوی  سخت  اشتباهات همیشه  و  کند وخطاها 

کند و خود  کند و او را طرد می کند حقیر میانسانهاست. او انسانی را که از او قدردانی نمی 

 دارد.  ند و تنها برای او پرده از اسرار برمی کرا به انسان شایسته، خالص واقعی تسلیم می

 

 

 

 

 

https://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B1
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 منتظر کسی نباش!

برای انجام هر کاری در زندکی منتظر کسی نباش تا خودت بلند نشوی کار ی صورت ندهی 

همانطور ونسان ونگوگ نقاش معروف هلندی بعد از یک مدتی  گیرد.  کسی ازت سراغی نمی 

دیگر منتظر بازخورد گرفتن از کسی نماند و خود به تمرین و نقاشی کردن های متعدد  

 پرداخت. 

نشست تا کسی از نقاشی هایی که به گمان مردم آن زمان گل مالیدن  به طور حتم اگر می 

توانست سبک نقاشی های خود را حتی بعد از مرگش به دنیا معرفی  روی نقاشی بود نمی 

کند. حتی اگر در زمانی که در آن هستی کارهایت مورد تأیید نیست باز هم به راهت ادامه  

تو   زمان  طور گذشت  به  مکان مشخبده!  در  طرفدارانترا  و  به عالقمندان  را  معرف    ص 

  .کند می 

کردم.  می   شرکت   کالنتری    امروز صبح بایستی هفت صبح در الیو صبحگاهی آقای شاهین

دفتر   دادم.  جا  گوشهایم  در  را  هندزفری  برداشتم.  را  همراهم  گوشی  شد.  هفت  ساعت 

ت برنامه  سم  رفتم  مخصوص را در دستم گرفتم و یک خودکار آبی بیک در دست دیگرم.

 .اینستاگرام در موبایلم

دهد این برنامه  کنم پیام می دانم چرا این اواخر گاهی که اینستاگرام را باز می باز نشد. نمی

 .نصب نشده است

 ..گذشت هفت و یک دقیقه، دو دقیقه وزمان می 
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 .گفتم االن وقتش نیست. ولی گوشی بدهکار نبودبا خودم مدام می 

رسانی چند باره آن اقدامی  رفتم و برای بروز بایستی به سراغ نصب برنامه می ای نبود  چاره

 .کردممی 

گذشته را نشانم داد. بالخره نصب شد و گوشی خودکار    ساعت هفتی که هشت دقیقه از آن 

 .خاموش شد. واقعا الزم بود؟! باالخره بعد از نه دقیقه وارد شدم و در الیو شرکت کردم

موض لحظه یک  آن  ساعت در  نیم  از  بعد  کرد.  درگیر خودش  مرا  فکر  و جهان  مرا  وعی 

 برگزاری الیو هم همچنان مشغولش بودم 

فرزانه هر جا که الزم بود. هر زمان که احساس کردی بایستی تغییر کنی تغییر کن. منتظر  

. باشد! حتی اگر سرت شلوغ باشد و بایستی کار مهمی را انجام دهی. باز برای خودت  نمان

 . خلوت کردنت وقت بگذار. برای ترمیم خودت برای

دانست توجه به من کار خودش را کرد. با اینکه می همان کاری که گوشی با من کرد. بی 

بایستی سر ساعت هفت در آن برنامه زنده آنالین حضور داشته باشم. من را ندید گرفت و  

 .رسید عدها به خودم می کار خودش را کرد، ولی به این بروزرسانی نیاز داشت. چون سودش ب

 

بی  این  نده. هر چند  اهمیت  رفتار کن.  بیرحمانه  با خودت  رفتار کرد    رحمانهپس گاهی 

 .نیست. این بخشی از فرآیند توسعه فردیت هست

توجه باش. کسی برای رشدت، برای پیشرفتت و خالصه برای  های پیرامونت بی به شلوغی 

نشوی. نباید   کار  به  دست  خودت  اگر   تا  کند نمی    بزرگ شدن فکر و دنیای افکارت کاری

 .هم کاری کنند. این وظیفه توست

حتی اگر برنامه و کاری مهم داری متوقف شو در خود بنگر. کجای افکارت نیاز به چکش  

خواری دارد. سریع اقدام کن. باشد وقت ببرد. تا خودت را درست نکنی به کار خودت و  

 .آییبقیه نمی 

این بخشی از روند رشد توست تا نه تنها باعث رشد خودت شوی.  این خودخواهی نیست  

 .انعکاس آن دیگران را هم به تکاپو وادارد. فقط قوی باش 
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تواند دگرخواهی نابی باشد که به فکر همه از جمله خودت بدان این در عین خودخواهی می 

 .هست

. اثر انگشت خودت پس هر لحظه و هر روز به روز باش. البته با مد پیش نرو و خودت باش 

 .را در هر جا برجای بگذار
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 فقط شروع کن!  !دیگه وقتشه

 بریم.  را از بین می کنیم و با عمل خود آنها  ها را ایجاد می ما با نشستن و کاری نکردن ترس 

 دکتر هنری لینک  

وقتی می خیلی این چنینی  هایمان  با جمالتی    " هنوز وقت هست  " خواهیم شروع کنیم 

خیال راحت به روزها و سالهای بعد موکول    را با  های مختلفکنیم و کارخودمان را آرام می 

البته این مقاله و    خواندم.زبان انگلیسی می   یادگیری داشتم یک مقاله در مورد  کنیم.  می 

بی  ویل میدادم  به کارفرما تح و    نوشتمبایستی می بود که  مورد موضوع کاری    تحقیق در 

در خصوص یادگیری زبان  به نکته جالبی پی بردم.    در حین خواندن این مقاله  نبود.  ارتباط  

تان این ن در ذهن سخن به میان آمده بود. شاید اال  کشورهای اسکاندویناوی انگلیسی از  

کمی صبر کنید ای اسکاندیناوی کدام کشورها هستند.  که کشورهباشد  سوال نقش بسته  

فنالند   ی از کشور  و قسمت هایدانمارک  گویم. این کشورها شامل سوئد، نروژ،  برایتان می 

 این کشورها  درنکته جالب آن است که  ند.  اه ل اروپا واقع شد ااست. این کشورها در شم

زبان   با زیرنویسبدون اینکه دوبله شود به زبان انگلیسی  ی روز دنیا  سریال ها  تمامی فیلم و

 شود.  پخش می  ملی شان در رسانه هایشان
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اسکاندیناوی با این که زبان مادریشان انگلیسی  جامعه    دموضوع سبب شده همه افرا   نهمی

انگلیسیس ولی    نیست زبانشان در حد کشورهای  و  همچون    زبانی  طح  آمریکا  انگلستان، 

باشد  صحبت استرالیا  پای  وقتی  حتم  طور  به  عادی    .  کشورها  مردم  میان    د نیبنشیاین 

بله درست متوجه شدید یک دلیل نقش پررنگ تری دارد. آن هم تکرار است.    حرفهایشان

ت کلمات، جمالت و اصطالحا  روزانهمداوم   گوش آنها با دیدن و شنیدنپدیده تکرار است. 

. بی  تو عادات روزانه آنها شده اس و جز  استدت کرده  ازبان انگلیسی از همان کودکی ع

وفقیت  م" گوید که  کتاب عادت ها اتمی می   صفحات ابتدایی  دلیل نیست که جیمز کلییر در

   " نه تحوالت یکباره روزانه  حاصل عادت های روزانه است

 ای. آنتونی رابینز  تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هنوز شروع نکرده 

ی این که  پایانی  به خودم هم هست.  سخن  تلنگر  به جاک  نیست  بهتر  تعویق    ی پس  به 

ع کنیم. به طور  وکارها به روزها بخصوص شنبه های کذایی از همین امروز شر انواع  انداختن  

   حتم االن وقتشه! 

 ای«آنتونی رابینز  »تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هرگز شروع نکرده
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 فقط از مسیر لذت ببر! 

خوام شروع کنم. یا قصد رسم کارهایی که می هر باز که به این نکته برای توسعه فردی می 

کند. به نظر واقعیت دارید گاهی به قدری  دارم به سفر برم ناخودآگاه به ذهنم خطور می 

توانیم در مسیر راهمان تجربه  های نابی که می شویم که مسیر و لذتمحو مقصد و هدف می 

شویم که وقتی به مقصد یا هدف  خوبی را داشته باشیم که غافل می   کنیم و حس و حال 

گوی هدف و مقصدی که من در پ  کنیم و به خود می رسیدیم به ناگاه احساس پوچی می 

بود.   لذت اصلی در مسیر  و  نکته  نداشت. در حالی که  اینکه چیزی  بود.  این  بودم  و  آن 

های آن  ها و خوبی م که از مسیر و لذتزنهمیشه بسیاری اوقات این تلنگر را به خودم می 

 غافل نشو. اصل زندگی در گذر همین مسیر و لحظات آن است. 
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 بهایش را بپرداز 

من باید هر روز حتمن بنویسم، نه چندان برای موفقیت کار بلکه برای از دست نرفتن رول  

 ام. روزمره 

 لئو تولستوی  

این جمله را امروز در استوری یکی از مخاطبینم دیدم و خیلی به دلم نشست و دوست 

 داشتم در موردش چند خطی  بنویسم.  

ام افراد را به تداوم در تولید محتوا و نوشتن وقتی من هر روز در رسانه   کردمداشتم فکر می 

 کنم.  کنم و به نوعی توصیه می تشویق می 

 بنابراین، چرا بایستی  به هر دلیلی خودم از این کار کوتاهی کنم.  

تولید محتوا دو  هایم به دوستان می حتی در دوره  بنویسید و منتشر کنید.  گویم هر روز 

دار  کار شما بخش  نکنید، یک جای  اجرا  را  آن  اگر یک بخش  و  انتشار  و  تولید  یعنی  د 

 لنگد. می 

هایت در حد  یعنی حرف   ؟راستی! جهان فکر فرزانه چرا بایستی در این مسیر کوتاهی کنم

زنی پاسخگو باشی. بیا این هایی که می یک شعار بود. مگر  قرار نبود برای تک تک حرف 

 گوی و میدان.  
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فرزانه کردلو خودم به عنوان فردی که رسانه دارم و حرفی برای گفتن و کسی    پس، من  

هایی که  ی اول خودش بایستی به حرف کند در وهله کند و تدریس می که دوره برگزار می 

لطفی برخی از مخاطبین عزیز برچسب آنفالو شدن  زند عمل کند حتی  اگر به خاطر کم می 

 ر تعهد و مسئولیت پذیری داشته باشد. بخورد تا اینکه از دیگران انتظا

من به این سه کلمه یعنی تداوم، تمایز و تکرار ایمان راسخ دارم و تحت هر شرایطی پای  

ام از همان ابتدا تا  کننده داشته باشم. من در رسانه مانم حتی اگر یک نفر دنبال نوشتم می 

عد باعث تغییر و رشد دیگران  خواستم خودم از همه نظر رشد کنم و ببه امروز در ابتدا می 

 اندازم.  شوم یعنی رشد خود را به تأخیر میباشم. وقتی متوقف می 

من به گفته تولستوی، نوشتن را دوست دارم و دوست ندارم روزی بدون نوشتن و بازنویسی  

های  و منتشر کردن بگذرد. به طور حتم  وقتی یک چیزی را دوست داری بایستی ناخوشی

شوی به جان بخری چون قرار است در مسیر  ی آن را هم که جلوی سبز می هاو نامالیمت 

 نوشتن و انتشار بمانی و پا پس نکشی و به جلو پیش بروی.

چرا که قرار نیست در مسیر همه با من موافق و هم نظر باشند و هر چند این افراد هم  

 برایم قابل احترام هستند. 

 شتنم را بایستی بپردازم. دا من برای نوشتنم مسئولم و بهای دوست 

 

 

 

 

 

 

 



 سایت جهان فکر                                                                                                                   توسعه فردی ایده برای  101

     

 

 

 

 

 100فصل 

 

 فروشندگی را یاد بگیر   

رود،  شود، سریع ذهنمان به سمت مغازه داشتن می وقتی صحبت از فروش و فروشندگی می 

کسی   چه  که  باشی  مشتری  منتظر  شب  تا  صبح  از  بیایستی  مغازه  پیشخوان  پشت  یا 

آید یا نه؟ و کلی سوال که  ات سر بزند؟ اصالً امروز کسی به سراغت می خواهد به مغازه می 

دیدید در ذهنتان ناخودآگاه نقش بسته است. اگر واقعاً این همین االن این عنوان پستم را 

خواهم در مورد مغازه داری و راه و روش طور بوده که خیلی عالیه! ولی راستش اصال نمی 

ارتباط با خود موضوع  مغازه داری و فروشندگی با شما به صحبت کنم. هر چند بحثم بی 

ستاگرام شدم. یک پست نظرم را به  فروشندگی نیست. چند ساعت پیش که وارد فضای این

گفت دیگر عصر تخصص داشتن به سر آمده است و االن  خود جلب کرد. در آن گوینده می 

 زند. بحث فروش حرف اول را می 

دهید. تا همین جا به طور مثال شما وقتی خدمات و محصولی را به مخاطب تان ارائه می 

را به مشتریانتان بفروشید در این دنیا و  همه چیز درست است، منتها وقتی بلد نباشید آن 

عصر فروش بخصوص فروش اینترنتی جایگاهی نخواهید داشت. در ادامه تأکیدش بر آن  

شود در فروشندگی موفق  بود که موضوع فروش را جدی بگیرید و کارهایی که سبب  می 

کاری    کند االن در حال حاضر چه کسب وشوید را صد در صد دنبال کنید. پس فرقی نمی 

با  ارتباط مؤثر  بایستی به آن چاشنی فن بیان خوب، داشتن  دارید هر چیزی که هست 
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دیگران، مهارت تیم داری و ... را هر روز به آن بپاشید تا بتوانید در ادامه مشتریان مورد  

 نظرتان را به سمت قیف فروش هل دهید و به سوی خود جذب کنید.  

م هر چند کلمه به کلمه آن نبود، درکی بود که خودم  شنید وقتی این حرفهای گوینده را می 

به آن رسیدم این جا برایتان آوردم. یک آن ذهنم به سخنان برایان تریسی در کتاب هایش  

کند. به عبارتی از منظر دیگری به  افتاد. برایان تریسی خیلی اوقات به این موضوع اشاره می 

و هر لحظه در حال مذاکره    همه ما هر روز   کند کند. او اشاره می موضوع فروشندگی نگاه می 

 کردن با دیگران هستیم.  

شما هم با من موافق هستید که فروشندگی هم یک نوع مذاکره هست. به عنوان مثال، هر  

شود من را  ام و... رد و بدل می حرفی که بین من و دوست، همکارم، یکی از اعضای خانواده 

کند. قبول دارید که  هر یک  روز بهتر بهتر می   در مهارت مذاکرده کردن و فروشندگی هر 

از ما در حال متقاعد کردن نظر خود به دیگران هستیم. پس لزوماً نیاز نیست حتماً سر یک  

قرار کاری باشی یا در یک مصاحبه کاری و تحصیلی باشی تا بگوییم آنها فرد یا افراد دارند  

 سند.کنند تا به نتیجه دلخواه خود بربا هم مذاکره می 

راستی به نظر خودتان شما فروشنده یا مذاکره کننده خوبی هستید؟ اصال تا حاال در زندگی  

 اید؟ ه تان مهارت فروشندگی را تجربه کرد 
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 ای را خالی نذار  هیچ صفحه 

 

ایده در پروژه    101کتاب  " چند ساعت پیش که مشغول سر و سامان دادن به فایل ورد  

تا فصل آخر را     1پایانی دوره سمپوزیوم توسعه فردی بودم. تصمیم گرفتم جلو جلو فصل  

ای جداگانه جای خالی بگذارم. برای برخی چند خط نوشتم و همین برای هر کدام در صفحه 

گذاشتم. در نهایت به ثبت عنوان ها  و شماره  دادم. برخی ها را هم سفید می طور ادامه  

و    1بردم. فصل   کردم. داشتم همین طور با اینتر زدن کارم را جلو می فصل ها  اکتفا می 

دادم تا مرا به صفحه بعدی هدایت کند. در این اینتر سیستمم را با انگشتان راستم فشار می 

های کار که ثبت عنوان  گذشت. وسط لحظات صفحات خالی و سفیدی بود که از نظرم می 

 دیدن این صحنه یک لحظه به فکر فرو رفتم.   فصل مثالً  هفتاد و پنجم رسیدم. با

گویند که زندگی هر کدام از ما یک کتاب است. هر صفحه  کردم که راست می داشتم فکر می 

نا یا  و  خوب  ثبت اتفاقات  به  مان  زندگی  کتاب  از   خاص  روز  آن  در  که  خوشایندیست 

یش خودم گفتم  رسانیم که بر گرفته از تجربه شخصی هر کدام از ماست. یک لحظه پمی 

نکند یک صفحه را بدون هیچ رخدادی و اتفاقی رد شوم به روز بعد و فصل بعدی زندگیم  

فرد   همان  نکند  بماند.  باقی  نخورده  و دست  باشد  نداده  رخ  تحولی  هیچ  من  در  و  بروم 

ای.  صفحات و فصل های قبلی زندگیم به مانند ورق های سفید کتابم باشم بدون هیچ نوشته 

 ن نخواهد بود و حرفی برای گفتن خواهم داشت. مطمئنم چنی
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می  دگرگونی  و  تحول  این  باشد.  متفاوت  دیروزم  با  امروزم  بایستی  حتم  طور  با  به  تواند 

یادگیری مهارت جدید، دیدن مکان جدید، آشنا شدن با فرد جدید، امتحان کردن غذای  

توانم در هر برگ  می   جدید، خواندن کتاب، نوشتن کتاب و ... از جمله موضوعاتی است که

برگ صفحات کتاب زندگیم زندگی کنم و سرانجام در آن ثبت کنم و نگذاریم بی هیچ 

 و درسی صبح آن روز به شب برسد.   تجربه 

 

 

 

 

 


