
 

 
 

 
 ایپلهراه ذهنیت

 هفت گام برای رسیدن به موفقیت حقیقی

 روری وادن

 

 اندای را تحسین و توصیه کردهپلهاین افراد، کتاب ذهنیت راه

و هشتاد درصد به رفتار ما بستگی درصد به اطالعات ذهنی گویم امور مالی شخصی فقط بیستهمیشه می»
خواهید ست که افراد زیادی امروزه آن را ندارند. اگر میدارد. تغییر رفتار سخت است؛ چون مستلزم خودانضباطی

تان ایجاد کنید، این کتاب را از دسبببت ندهید. این کتاب ابزارهای  زم را برای وکار یا روابطتغییری در پول، کسببب 
 «گذارد و او کسی نیست مگر خودتان.شود در اختیارتان میتان میمانع کنترل تنها کسی که

 «انتقال کل پول»ی کتاب پرفروش شو و نویسندهی ِدیو رمزی، مجری برنامه«ِدیو رمزی» -

 

حت» تاب را بهتان نمیاین ک تاب فوقهمینگذارد؛ و  عادهخاطر ک شبببرایط  زم برای « روری وادن»سببببت. ایال
 «گذارد.شدن را در اختیار خوانندگانش میرو و برندهو مقابله با مشکالت پیِش متمرکزبودن 

 «وقت تنهایی غذا نخور!هیچ»ی کتاب پرفروش ، نویسنده«کیت ِفرازی» -



 

 
 

شببدن در هر زمینه را به خواننده نشببان این کتاب چگونگی پرورش جسببارت، شببخصببیت و قاطعیت برای موف »
 «تان را متحول کند!ندگیتواند زدهد. این کتاب میمی

 «قورت بده! قورباغه را»ی کتاب پرفروش ، نویسنده«برایان تریسی» -

 

تنها هکتاب نی ما تا به تعالی برسیم. این هکننده است برای همبرانگیز و قانعای فراخوانی چالشپلهذهنیت راه»
فقیت را در شببما بیدار خواهد و اشببتیاق مودهد، بلکه شببور تان میراِه رسببیدن به خودانضببباطی پایدار را نشببان

 «کرد.

 «راهنماو  ی مسافرهدیه»های پرفروش ی کتاب، نویسنده«اندی اندروز» -

 

کننببد، هببای بزرگی ایجبباد میی کوچکی کببه توبباوتالعببادهبهببا کببه برای انجببام کببارهببای فوقکتبباب گرانیبب »
 «بخش شما خواهد بود. این کتاب را بخرید!الهام

 «انقالب پرتقالی»، یکی از نویسندگان کتاب پرفروش «ِچستر التون» -

 

چیز اسببت. شبباهکار کتاب برای خواندن باشببد، همین کتاب اسببت. این کتاب اسببا  همهاگر امسببال فقط ی »
 «.ستالعاده است، ضروریاست، فوق

 «رت، امروز دوشنبه است!خدایا شک»ی کتاب پرفروش ، نویسنده«روکسان ِامریچ» -

 

ی سببببت. این کتبباب را بخوانیببد تببا روحیببهدادن بببه خودتببان یکی از کلیببدهببای موفقیببت در کببل زنببدگیانگیزه»
 «تان را بیدار کنید!جنگنده

 تروث و مال  اسب  ساکسسوریزگذار سیمپل، بنیان«م  اندرسون» -

 

ا برای رسیدن به رشرایط  زم رساند. این کتاب حقیقت احم  نباشید. هیچ آسانسوری شما را به طبقات با  نمی»
 «ها را انتخاب کنید.های زندگی به شما خواهد گوت؛ اگر با رفتن از پلهی حوزههای بزرگ در همهموفقیت

 اثر مرک ی کتاب پرفروش ی ساکسس و نویسنده، ناشر مجله«دارن هاردی» -

 



 

 
 

تان برسببید، ها به آرزوییا با دیدن سببتاره که سببریع ثروتمند شببویدوقت راه عالی نیسببت. برای اینراه آسببان هیچ»
 «به شما نشان خواهد داد.« روری»جای دیگری بروید. ولی برای دریافت دستورکار تعالی، این کتاب را بخوانید. 

   «دفاکتور ِفر»ی کتاب پرفروش ، نویسنده«مارک سانبورن» -

تان را متحول تواند زندگییست؛ بلکه میهای انگیزشی و تشویقی نای کتاب شعارهای کلیشهپلهذهنیت راه»
 «کنم.شدت توصیه میست بهکند. این کتاب را به هرکس که دنبال با بردن کیویت کار و زندگی

 «نورهشدن به گروه ی تبدیل»ی کتاب پرفروش ، نویسنده«جو کالوِوی» -

 

گرش و الهام  زم برای خل  شغلی ها، نایده« روری وادن»داشتن داشته باشد؟ شغلی دارید که ارزش دوست»
 «تان را داشته باشد در اختیارتان خواهد گذاشت.که ارزش با ترین توانایی و ظرفیت

 Howtofascinate.comگذار و بنیان «شیوتگی»ی کتاب ، نویسنده«سالی هاگِسد» -

 

تواند در بهبود زندگی به شببما سببت که میی امید و حقیقت اکنندهپیام ترغی « روری»ای، کتاب پلهذهنیت راه»
 «کم  شایانی کند. هرچه زودتر این کتاب را بخوانید!

 «زیگ زیگلر»رافتخار ، مدیرعامل شرکت زیگلر و فرزند پ«تام زیگلر» -

 

ی شببدهها باشببد؛ چون تنها راه ثابتخالص و سبباده، این کتاب باید تنها کتاب از این گروه موضببوعی در قوسببه»
 «پایدار و بااعتبار است. این کتاب را بخرید و به این پیام توجه کنید!رسیدن به موفقیت 

 «شناسد!ست که شما را میشناسید؛ این کسیاین کسی نیست که شما می»ی ، نویسنده«دیوید آورین» -

 

تر از ظرفیت و رسببیدن به ی هرچه بهتر و بیشسببتوادهبخش در مورد چگونگی اکتاب توانمندسبباز و الهامی »
 «عالی.ت

 «ذهن شکوفا»ی ، نویسنده«رندی گیج» -

 

کند که برای خالصببی از اهمال و تر  از رسببیدن به ای راهبردهای خاصببی را شببناسببایی میپلهکتاب ذهنیت راه»
 «تان خواهد کرد.تان کم های مطلوبخواسته

 «مدیریت نتایج فروش»ی ، نویسنده«رون مارکس» -



 

 
 

 

ات الهام نگیری. تقریبا چند سبباعتی را با او را بخوانی و برای دگرگونی زندگی« روری»توانی سببی ثانیه کتاب نمی»
 «خواهید گذراند. آماده باشید.

 «شدن شکاف بین شغل روزانه و شغل رویایی شماترسو: بسته»ی کتاب پرفروش ، نویسنده«جان آکوف» -

 

ز مهماین کتاب را تقدیم می  ام:ترین زنان زندگیکنم به دو تن ا

که به ما اطمینان دادی همیشببه کردی و برای این« رندی»کردن من و هایی که در راِه بزرگبه مادرم برای فداکاری
 ول کمی داشتیم، از تو سپاسگزارم.حدوحصری کنار خود داریم؛ هرچند که پعش  بی

 

ندا»قدرم، به همسبببر گران ما ندگی منی«. آ یل ز خدایی برای آفرینش م تو دل یل  ترین نعمت ن. تو بزرگو دل
 که در نوشتن این کتاب شری  همیشگی من بودی از تو سپاسگزارم.ام هستی. برای اینزندگی
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 مقدمه

ر  کاریشدن با اهمالبیدا

 

های جهان پله با  رفتید؟ اگر مثل نودوپنج درصببد از آدمپله و آسببانسببور برخورد کردید، از راهباری که به راهآخرین
کنیم. تر را انتخاب میاوقات ما راه کوتاهکنند؛ اغل مردم این کار را نمیاید. اکثر باشبببید، احتما  این کار را نکرده

خواهیم زندگی شبببادی داشبببته باشبببیم؛ ولی همیشبببه دنبال راه آسبببان خواهیم موف  باشبببیم و میهمه می
وجوی سبببتتر شبببود. متاسبببوانه در جگردیم به این امید که زندگی آسبببانمی« آسبببانسبببور»هسبببتیم. دنبال 

 کنیم.تر میها را سختن کارها در حقیقت آنکردترآسان

وشببش درصببد از دهند شببصببتهای بهداشببت و درمان نشببان میخورند. دادهها دارند شببکسببت میآمریکایی
های اول الق برای ازدواجمورط هسبببتند. نر  طوی  درصبببد چاقوزن دارند و سبببیبزرگسبببا ن کشبببور ما اضبببافه

صد و برای ازدواجچهل ست. بیش از هشهای دوم وی  در سیده ا صد ر شصت در صدهزار نور از ما اخیرا به به  ت
میلیون و شببشببصببد هزار نور از ما سببیگاری وشببشاند و حدود چهلحکوم شببدهمهای غیرتجاری ورشببکسببتگی

 هستند.

 

ر گرفتهتحت ر این مسائل قرا  اید؟تاثی

نه انجام ما این انتخاباز  تاثیر این مسببببارل قرار داریم؛ و هرچند بعضبببیمن و عزیزانم قطعا تحت ها را عامدا
خورند. نه بر اسببا  مان منحرف شببده اسببت. مردم شببکسببت میدهیم، زندگی برای خیلی از ما، از نیات اولیهمی

 استانداردهای من، بلکه بر مبنای استانداردهای خودشان.

هبا نبوِد ی این چبالشهمبهتر از کنیم، مهمسببببادگی راه را گم میهبای کلیبدی زنبدگی، مبا ببهدر خیلی از حوزه
کنیم ای که ما زندگی میشبببدن اسبببت: خودانضبببباطی. در جامعهاِل کمح سبببت که در فرهنگ جدید، درارزشبببی

آسبببای بعدی از با درخواسبببت قرع معجزه»یا « سبببرعت وزن کم کردبه»و « سبببرعت ثروتمند شبببدبه»شبببود می
بها را درمان کرد. ولی هزینهبیماری« مانپزشبببب  قا جامعهی غیر ی ُپر از ل رویت هنگوتی برای زندگی در این 

 بر وجود دارد.میان

شود مشکالت را دور زد، ی  امر که همیشه میرفتن و اینایم تا باور کنیم دنبال رضایت فوریانگار شرطی شده
عوض، اکثر ایم. در وقت مجبور به این کار نشبببدهخواهیم فداکاری کنیم و خیلی از ما هیچسبببت. ما نمیاخالقی

های ما نباید گوید رسببیدن به خواسببتهاند که میرا برگزیده« ذهنیت آسببانسببوری»قری  به اتواق جوامع غربی 
 برهایی در کار و زندگی وجود دارد.مستلزم کار و زحمت زیادی باشد و همیشه میان

ن اقدامات منتهی به کشببد و دقیقا همانوس ما را میمسبباله این اسببت که ذهنیت آسببانسببوری دارد اعتمادبه
 کند.موفقیت واقعی را فلج می



 

 
 

کاری روی و اهمالدهیم از بدهی، زیادهپذیری نداریم؛ چون همه به همدیگر اجازه میما خصوصیت مسوولیت
خواهیم. به جایی شببان میآوردندسببتچیز را بدون بهخواهیم و همهحا  میچیز را همینقسببر در برویم. همه

وقت که شبببام را تمام کرده باشبببیم. تقریبا هیچنتظار داریم دسبببر برای ما سبببرو کنند؛ بدون اینایم که ارسبببیده
 کننده نباشند.کامال سرگرم کنیم؛  اقل نه وقتی که آسان یایایم، تمام نمکارهایی را که شروع کرده

تا آخر این  ور کامل از اولطکم احتما  بهمثال احتمال زیادی هسبببت که شبببما این کتاب را تا آخر نخوانید. دسبببت
صبببورت کامل در طول تر از پنج کتاب را بهکتاب را نخواهید خواند. اگر مثل اکثر مردم جهان امروز باشبببید، کم

هایی که خریداری ی کتاباید. به گزارش یکی از ناشبببران بزرگ آمریکایی، نودوپنج درصبببد از همهعمرتان خوانده
اید، چون هوتاد جا آمدهگویم اگر تا اینشوند و به شما تبری  میوانده نمیطور کامل خوقت بهشوند، هیچمی

 شوند!شوند، هرگز باز نمیهایی که خریده میدرصد از کتاب

تان را تغییر دهید، ترجیح غذاییکه رژیمدهید. جای اینای را به خواندن کتاب ترجیح میشده و نکتهمتن خالصه
دهید تان ترجیح میبندی پولجای بودجهاندام را اجرا کنید. بهوغری  تناس ت عجی ترین اختراعادهید تازهمی

ای تعل  تان را شببارک کنید. در مجموع، خیلی از ما به مکت  فکریهای اعتباریکشببی شببرکت کنید و کارتدر قرعه
 «.توانم سوار آسانسور شوم؟پله بروم، وقتی میچرا از راه»پرسد، داریم که می

 

شروع کردهقریبا هیچت سرگرمکنیم؛  اقل نه وقتیایم، تمام نمیوقت کارهایی را که  سان یا کامال  کننده که آ
 نباشند.

 

با در همههمه ما تقری جام میی  که ان هایی  کار یانی  بال راه م بر هسبببتیم. اسبببباسببببا برای این راه دهیم، دن
های مهم جهان به ما فروخته ی رسبببانهی تقریبا همهوسبببیلهبهبرها ی میانشبببویم، چون ایدهریزی میبرنامه

هایی تابکو « چگونه با چهار دقیقه در روز  غر شبببویم»گویند، بینیم که میها را میشبببوند. تبلیغات مجلهمی
ترین که مجبور به انجام کوچ دهند، بدون اینیموفقیت را م «جذب»کردن و ی فکرخریم که به ما وعدهمی
 ری باشیم.کا

سانزدن بقیهمان به عق ی تمایلوسیلهوآز ما را بهای وجود دارند که حرعهای تلویزیونینمایش ها برای ی ان
گرای تلویزیونی آزمایش های واقعیتی نمایششبببدن به سبببتارهها د ر پول یا تبدیلآوردن میلیوندسبببتبه
وبرقی وجود دارند که به ما های پرزرقوپرتری  و خرتوغکند. قرع، کتاب، مجله، بلندگو، چیزهای عجی می

سانی حوزهمان در همهشوند تا زندگیفروخته می شود؛ چون )بیایید با آن روبهها آ سانتر  شویم( آ ست رو  تر ا
ز چیگردند. ما دنبال راه آسانیم. راهی که بنشینیم تا همهمی« راز»که ما هم یکی از کسانی باشیم که دنبال این 

 ها کاری انجام دهیم.آوردن آندستر نباشیم بیرون برویم و برای بهسوی ما بیاید تا مجبوبه

  



 

 
 

 

 دست شانس بسپارم. شما چطور؟ام را بهمن آماده نیستم که موفقیت زندگی
 

به  ام وهای جادویی را امتحان کردهآمد، بعضی از آن قرعهای تلویزیونی خوشم میمن از بعضی از آن نمایش
ام ام و احسا  کردهروز بیدار شدهام. ولی بعد، ی بعضی از همان باورهای مربوط به موفقیت اعتقاد داشته

که متوجه شببده باشببم ذهنم تغییر کرده بود تا فکر کنم وشببو داده شببده اسببت؛ چون بدون اینمغزم شببسببت
 برسم.ی آن چیزها توانم بدون انضباط، فداکاری یا زحمت به همهنحوی میبه

ی ی مسبببابقهدارد، این اسبببت که اکثر ما قرار نیسبببت برنده نبرگشبببتتنها مشبببکلی که همیشبببه دنبال راه میان
ی تمام یا ُارنودیل )برنامهآزمایی( یا دیلکشبببی بختی اسبببتعدادیابی آمریکا(،  تاری )قرعهآیدل )برنامهآمریکن

ِای یا بیهای بزرگ هالیوود، ِانشناسید، یکی از ستارهیافتد شما یا کسی که مندرت اتواق میدوام( باشیم. به
موفقیت »ی های بزرگ وجود دارد، ایدههایی از موفقیتکه ترفندها و داسببتانالمپی  شببده باشببد. پس با این

ستی برای برنامه« شبهی  ستم موفقیت زندگینظر نمیندگی بهزی در سد. من آماده نی شانس ام را بهر دست 
 شما چطور؟بسپارم. 

اند، فرمول موفقیت ی  موضبببوع پنهانی های بازاریابی زیادی که خیلی هم خوب طراحی شبببدهبا وجود پیام
نیافتنی شده قدر واضح است که دستروی ما فراموش شده و آنهاست که در دنیای زیادهنیست. فقط مدت

 که همیشه بوده است.ای همان است شده برای موفقیت در هر زمینهاست. تنها فرمول تضمین

کردند؛ چون مادرم و برادرم همیشه به ام همیشه موفقیت را ترویج میشدیم، خانوادهوقتی در خانه بزرگ می
خواسبببتم و من موفقیببت را می«. روز قرار اسبببببت بزرگ شبببوی و بببه آن برسبببی!، یبب «روری»»گوتنببد، من می

ای گرفتم. در بیهای رهبری، مدیریت و امدر رشبببته دلیل شبببروع کردم به مطالعه در مورد آن. مدارکیهمینبه
شرکت در یکی از کاملکالج که بودم، خیلی شرکت های آموزشی موفقیت برای جترین برنامهاتواقی برای  وانان، 

 وسترن استخدام شدم. ساوت

ت امکان ها به شرکوکار و موفقیت شخصی را به من آموزش داد. این آموزهوسترن اصول حقیقی کس ساوت
ر معنای واقعی کلمه، صدها رهبر برتها و بهی کاملی از شرکتداده بود طی صدوپنجاه سال گذشته، مجموعه

 جهان را خل  کند.

تنها مرا در معرض اصبببول زندگی قرار داد که آورد و نهوجود میوسبببترن فرهنگی بود که موفقیت را بهسببباوت
اه د ری خودم در اختیارم گذاشببت، آن هم وقتی هنوز از دانشببگوکار نیم میلیون سببکویی برای سبباختن کسبب 

 رساند.یی چیزی شدم که افراد را به موفقیت مجا بود که شیوتهدر آن التحصیل نشده بودم.فارغ

ترین ها کتاب در مورد موف ی طبقات اجتماعی را شبببروع کردم. دهمالقات و مصببباحبه با افراد موف  در همه
کردن در مورد شبمار را به فکرهای بیهای آموزشبی کردم و سباعتدم. هزاران د ر را صبرف دورهافراد جهان خوان

 «.کند؟چیزی افراد موف  را موف  میچه»ی  پرسش گریزناپذیر گذراندم، 



 

 
 

بنیانگذاری کردم که کانسالتینگ را هموسترنالمللی چند میلیون د ری ساوتبعدها حتی شرکت آموزشی بین
ما دههای موفقیت انگیزشبببی بزرگی برگزار میکنورانس نامهکند.  به بر مان ی آموزشبببیها هزار فرد موف  را 

ایم. حا  من برای متحده را آموزش دادهترین فروشندگان و کارآفرینان ایا تایم. صدها تن از موف دعوت کرده
ام این است چه یاد گرفتهکنم و آنایراد می های برتر در سراسر دنیا نط  آغازین رارویدادهای شرکتی در سازمان

حا  هسبببتند که به جایی که همینچیز مشبببترک هسبببتند: افراد موف  برای اینی افراد موف  در ی که همه
 اند. ها را دوست نداشتهدادن آناند که اصال انجامبرسند، مجبور به انجام کارهایی شده

کند ما کارهایی را انجام شدن ایجاب میخاطر موف همینو به موفقیت آسان نیست. ی  موضوع عادی نیست
که افراد  هایی را کنیم  کار ند و  که آسببببان نیسبببت جام نمی «معمو »دهیم  ید ان با ما  دهند. موفقیت یعنی 

خواهیم انجام خودانضبببباطی را در خودمان پرروش دهیم تا خودمان را وادار به انجام کارهایی کنیم که نمی
 هاست.پلهمعنای با رفتن از راهآسانسور نیست، بهمعنای استواده از یان دیگر، موفقیت بهدهیم. به ب

 

اند که اصبببال حا  هسبببتند برسبببند، مجبور به انجام کارهایی شبببدهکه به جایی که همینافراد موف  برای این
 اند. ها را دوست نداشتهدادن آنانجام

 

که هایی  کار جام  ند. آننمی افراد موف  برای ان باطی دار جام دهند، خودانضببب که خواهند ان هایی را  کار ها 
کنند دوست ندارند آن کارها را انجام دهند. اگر بخواهیم دهند، حتی وقتی احسا  میخواهند، انجام مینمی

اوقببات موفقیببت مسبببتلزم سبببببت؛ چون اغلبب موفقیببت خودمببان را کنترل کنیم، انضبببببباط یبب  امر اجببباری
 شان دهیم. ولی خبرهای خوبی هم هست...خواهیم انجامت که ما معمو  نمیسهاییفعالیت

کنیم نیست؛ وقتی بدانیم ها که فکر میشان دهیم، به آن سختیخواهد انجاممان نمیانجام کارهایی که دل
د موف  یسببت که انجام کارهایی که اکثر مردم دوسببت ندارند، برای افرامنظور این ن درسببتی فکر کنیم.چطور به

ی کنند. این کتاب شبیوهطرز متواوتی در مورد این کارها فکر میها بهتر اسبت؛ منظور این اسبت که موف آسبان
دهد تا شاید ما هم بتوانیم کارهایی را انجام دهیم که افراد موف  فکرکردن مثِل افراد موف  را به ما نشان می

 افراد موف  دارند. دهند و همان چیزهایی را داشته باشیم کهانجام می

آسبببانی و با یادگیری تغییر چیز را بهتوانسبببتید آنچیز چه بود؟ اگر میتوانسبببتید چیزی داشبببته باشبببید، آناگر می
 توانید.دست آورید، چطور؟ خ ، میطرزفکرتان به

شبببدن فارغ از وضبببعیت سبببت و خودانضبببباطی یعنی وارد عملای در مورد خودانضبببباطیپلهکتاب ذهنیت راه
ترین روش ممکن نیسبببت؛ در مورد تان. این کتاب در مورد انجام کارها به سبببختاحسببباسبببی، مالی یا فیزیکی

دست خواهید، هرچه زودتر بهچه را در زندگی میتر است تا بتوانید هر آنترین کارها با سرعت هرچه بیشسخت
 آورید.



 

 
 

کردید. خودتان را چیزهایی دسبببت پیدا میبه چهتان را دنبال کنید، توانسبببتید بهترین نیاتتصبببور کنید اگر می
باطی سبخت، بدون خودانضب «.کیلویی کم کنیوزن داری. باید دهاضبافه»گویید، تان میتجسبم کنید که به بدن

 شود.این نیت به واقعیت تبدیل نخواهد شد. ولی با خودانضباطی کافی حتما محق  می

شروع ای برای انجام کاری میتصمیم آگاهانه ی خودانضباطی این است که وقتیبهترین نتیجه گیرید و قبل از 
شببده اسببت، مسببیر همان تصببمیم را دنبال خواهید کرد. این برداشببت دانید که موفقیت شببما تضببمینکار می

نضباطی برای مدت کوتاهی سخت زنید؛ چون خوداتان کنار میاشتباه را که خودانضباطی سخت است، از سر راه
تر رسبببند؛ ولی در بلندمدت سبببختنظر میمدت آسبببان بهها چیزهایی هسبببتند که در کوتاهاین یاسبببت. با همه

 گیرند.ا بهره میچیز نیستند مگر طلبکارانی که از مروی هیچکاری و زیادهخواهند شد؛ چون اهمال

 

 گیرند.کارانی که از ما بهره میچیز نیستند مگر طل روی هیچکاری و زیادهاهمال
 

کاری، اختالل، تواند اهمالکردن وزن توانمند کند. میتواند شبببما را برای غلبه بر اعتیاد یا کمنضبببباطی میخودا
تان را تغییر ی زندگیی شغلی، مسیر مالی آتی و مسیر ادامهتواند دورهتوجهی را از بین ببرد. میپرتی و بیحوا 
 دهد.

ی تصبببمیمات بهتر برای بهبود خودانضبببباطی و ؛ دربارههاسببببتای در مورد این موضبببوعپلهکتاب ذهنیت راه
ست. ذهنیت راهزندگی شما برای آزادسازی توانای میپلهتان ا سیدن به تواند اولین گام  شد و این مسیر ر تان با

 آرزوهای قلبی شماست.

تر نی بیشتر و شادماتر، دستاوردهای بزرگهای بزرگست که موفقیتهای خاصیخودانضباطی یکی از کیویت
ها برای موفقیت تعریف شده است، این تان تضمین خواهد کرد. بین هزاران اصولی که طی اعصار و دورهرا برای

تان انگیزی در زندگیتر از هرچیز دیگری تضببمین خواهد کرد که شببما به چیزهای شببگوتکیویت یا شببیوه بیش
 دست پیدا کنید.

پله ی  ذهنیت اسببت؛ ولی حتی در سببت. با رفتن از راهزندگیخودانضببباطی ی  عادت، شببیوه، فلسببوه و روش 
های تواند انتخابها با  بروید؛ ولی هرکس میپله هم نیسبببت. شببباید از نظر جسبببمی نتوانید از آن پلهمورد راه

 کم شروع کند.تر را کممنضبطانه

های ما ها و شببرکتخانوادهها خودانضببباطی در فرهنگ جدید ما در حال افول اسببت. دوسببتان، ی اینبا همه
بازند؛ کاری میتواوتی و اهمالروی، بیکردن، زیادهپرتی، وسببوسببه، اجتناب خالق از اقدامدارند به عوامل حوا 

ایم که سبببزاوار رضبببایت و خشبببنودی آنی هسبببتیم و دولت یا هر نهاد دیگری ضبببامن چون ما به این باور رسبببیده
 کردن نیازهای ماست.برآورده

 ایم.کاری شدهتاسوانه ما ملت اهمالمایم.  اقل در آمریکا نارنجی، چاق و لو  شدهما نازک



 

 
 

 «راه آسان»ی پنهان هزینه

ای در مورد ده هزار کارمند آمریکایی نشان داد که کارگران متوسط یا غیرماهر، خودشان قبول دارند که مطالعه
 دهند.شان هدر میشغلهای غیر مرتبط به ساعت را بابت فعالیت ۰۹/۲روزی 

کاری سببببالی گیرند، این یعنی اهمالد ر حقوق می ۳۹،۷۹۵بگیر، که کارمندان متوسبببط حقوقبا توجه به این
 دارد!ازای هر کارمند برای کارفرمایان هزینه برمیهزاروسیصدونودوشش د ر بهده

صد کارمند کار می شرکت کوچکی با حدود  سال بهکنید، پس تا ی  میلاگر برای  کاری، از خاطر اهمالیون د ر در 
قدر فراگیر اسبببت که تقریبا جاسبببت که این مسببباله آنترین بخش قضبببیه اینشبببود. ترسبببناکسبببودآوری کم می

 کند!موضوع در مورد زندگی ما هم صدق میصورت کامل نامحسو  است. همینبه

دهیم که ارهایی را انجام میخودمان داریم ککه های منضببببطانه نداریم، فهمیدن اینچون اکثر ما انتخاب
خاطر ولخرجی صدها هزار شنوید که بهشود. وقتی در مورد کسانی میتر میخودتخری  هستند، هرچه سخت

وزن شوید. پنج کیلو اضافهسختی متوجه پنج هزار د ر بدهی خودتان مید ر در شرف ورشکستگی هستند، به
آید و چرا من نباید چشبببم نمیوزن دارد، خیلی بهه بیش از پانزده کیلو اضبببافهایسبببتم کمن وقتی کنار کسبببی می

 دهند؟طالق بگیرم در حالی که پنجاه درصد از اطرافیانم همین کار را انجام می

ایم. اغل  کنترل خودمان هستند، بستهتحت مان را روی مشکالتی که مستقیمارسد خیلی از ما چشمنظر میبه
ها پرتیایم. این حوا های متنی عادت کردهپد، ایمیل یا پیامکنیم، چون بیش از حد به آیا نمیهتوجهی به آن

بینید، طور که میکنند. همانتر میتر، فقط مساله را پیچیدهدهند، ولی در تصویر بزرگمان میدر لحظه تسکین
 ی اهداف ماست.شکل خطرناکی، مخرب فریبندهپرتی بهحوا 

ها پر از جمعیت؟ اکثر های ورزشی خالی هستند و رستوراناید باشگاهضوع فکر کنید. آیا متوجه نشدهبه این مو
های تلویزیونی تعهد، انضببباط کنند؟ برنامهشببان پرداخت میاعتباریدهند یا از کارتاطرافیان شببما پول نقد می

زنند؟ روراست بگویم، من هم ریاد میستایند یا وسوسه، شور و هیجان و حرع و طمع را فکوشی را میو سخت
 ی خالی و آسانسور مملو از جمعیت.پلهروز چشمم افتاد به راهکه ی واقعا متوجه این موضوع نشدم تا این

 

 ی اهداف ماست.شکل خطرناکی مخرب فریبندهپرتی بهحوا 
 

برهای واقعی ندرت میانیم رفت. بهبر خواهانزا را قبول نکنیم، همچنان دنبال راه میتا وقتی این روند آسبببی 
یه ند. معمو  فقط نما به آنمدتی از خودخدمتی فهای کوتاهوجود دار ما  ها ریبنده هسبببتند و خیلی از  ها ب

 دهیم.می

یاد می« راز»کتاب و فیلم محبوب  با ت به ما  ت  افکارمان در هر لحظه از هر روز زندگی خود را خل  دهد که 
حقیقت دارد و من هر روز به این موهوم و این شبببیوه باور دارم؛ ولی اگر همت نکنیم و وارد کنیم. بله، این می



 

 
 

شویم، به هیچ سید. راز واقعی برای موفقیت بیشعمل ن ست، نه  «عمل»تر به چیز نخواهیم ر .  «جذب»مربوط ا
 کنیم، چون خریداری ندارد.ما خیلی در این مورد صحبت نمی

زندگی را ترغی  نوعی از سبببب « تیموتی ِفریس»به نویسبببندگی  «چهارسببباعته ی کاریهوته»کتاب پرفروش 
که این سببب  از غیر از بخشببی که از قلم افتاده اسببت و آن اینرسببد سببراسببر توریح باشببد، بهنظر میکند که بهمی

یا کنند. باز کنند تا شببرایط را برای آن مهسببختی جان میزندگی فقط در دسببتر  کسببانی قرار دارد که در ابتدا به
یده برده فا نده  جذاب این نویسببب با این مواهیم موافقم و کلی از کتاب  مان هنوز حتی هم من  ام. ولی همز

چه من در ام که بدون پرداخت هزینه، بدون فداکاری، بدون خودانضبببباطی )از جمله آننور آدم موف  ندیدهی 
 اش رسیده باشد.ندگی رویاییدانم( به سب  زمی« تیم فریس»مورد خوِد تیم تاثیرگذار 

در مورد رازش « پیتون َمنینگ»چه را بخوانید. به آن« مایکل جردن»ی نامهاز قهرمانان المپی  بپرسبببید. زندگی
کردن کوشببی و عملشببتِن خودانضببباطی برای سببختشببان را به داها موفقیتی آنگوید، گوش کنید. همهمی

ای موهبت رسببند تا اندازها کسببانی که در هر اقدامی به تعالی میدهند، نه اسببتعداد ذاتی. مطم ننسبببت می
مان نا ز ند؛ و مطم  وا میاسبببتعداد طبیعی هم دار ندی و شببببانس نقش مهمی ای ند. ولی همانب که کن طور 

شبببود؛ کوشبببی نمیچیز جایگزین سبببختدهد هیچنشبببان می« های جدابافتهتافته»در کتاب « ملکوم گلدِول»
 هزار ساعت کار سخت! تر دهطور دقی به

جاست: ای ندارید؟ البته که دارید. سوال اینشما استعدادهای طبیعی خاصی ندارید؟ هیچ شورواشتیاق ذاتی
 کنید؟ها استواده میاز آن

دانیم تری استواده کنیم. اغل  میتوانیم از خودانضباطی بیشکم در حد شوخی موافقیم که میاکثر ما دست
رویم. دلیلش وقت واقعا سبببراغ انجام کار نمیو حتی قصبببد انجام آن کارها را داریم، ولی هیچکار کنیم باید چه

وقت طرزفکر در مورد های خوبی نیسبببتیم؛ بلکه فقط به این دلیل اسبببت که کسبببی هیچاین نیسبببت که آدم
را با  نخواهد برد، تان ه اسببت. این کتاب یادتان خواهد داد. این کتاب فقط انگیزهکوشببی را به ما یاد ندادسببخت
 تان را تغییر خواهد داد.ذهنیت

کند. درک چیزی عملگران عالی را از عملگران معمولی جدا میی این کتاب متوجه خواهید شبببد چهبعد از مطالعه
کند. حتی ما سببخت میشببکردن را برای کردن یا تواوت ایجادخواهید کرد چطور ذهنیت شببما کارکردن، پیشببرفت

 شوند.وقت محق  نمیاند، هیچتان در هنگام سال نو که با نیت خوب همراهشد چرا تصمیمات متوجه خواهید

سرعت چیز بهخاطر که همهدهیم؟ شاید به ایندانیم باید انجام دهیم، انجام نمیبنابراین چرا کارهایی را که می
یل در سبببباعت میحرکت می ما ی  میلیون  ما  به هزار جهت مختلف کند.  با وجود همهمیدویم و  ی رویم و 

 که متوجه گذر آن بشویم.آسان است که زمان بگذرد، بدون اینکنند، خیلیمان را پرت میچیزهایی که حوا 

نظر نرسبببد. ولی چون اهمال ما وارد ای جهانی بهمان شببباید مسبببالهکردن در زندگی فردیمیلی ما برای عملبی
شبببویم که کاری تبدیل میبینیم داریم به ملت اهمالاسبببت، میها، مدار ، جوامع و فرهنگ ما شبببده خانه

 ست.جای رشد و تغییر واقعی، دنبال رضایت آنیهای سخت ندارد و بهشدن با چالشروتمایلی به روبه



 

 
 

تان های خودتان کم آمدن بر چالشخواهد برای فار کردن مشببکالت جهان نیسببت؛ میاین کتاب در مورد حل
اید، صبببحبت سبببت که در موردشبببان فکر کردهکردن به شبببما برای انجام کارهاییر مورد کم کند. این کتاب د

کنید. شببما تان هسببتید. شببما ظاهرتان را تعیین میاید. شببما مسببوول امور مالیشببان را داشببتهاید و رویایکرده
طرزفکرتان هسبببتید.  تان را در زندگی عملی کنید. شبببما مسبببوولتوانید رویاهایقدرتی درون خود دارید که می
تواوتی را کنار بگذاریم، از شر تمایل به سرزنش آورید. وقتش رسیده بیدست میمسوول نتایجی هستید که به

 یت ایجاد تغییر معنادار در رفتارمان را بر عهده بگیریم.تدریج بخواهیم مسوولخالع شویم و به

 ام را بر عهده گرفتم.های احمقانههای بزرگ در زندگی، من اوایل مسولیت کاری در مثل همه

 

 قبول مسوولیت کارهای کوچک

ی هسقصد مدربار، خانه را بهای ی نظرم تقریبا هوتهماند در را قول کنم. بهوقتی پسر کوچکی بودم، یادم نمی
کرد بزرگ می نم. چون مادر مجردم ما راککه یادم باشد درِ جلویی را قول نکردم؛ بدون ایابتدایی  فاِیت ترک می

چند سببباعتی قبل از من از خانه بیرون زده بود، من « َرندی»ترم، رفت و برادر بزرگهای زود سبببر کار میو صببببح
 مسوول این بودم که هر روز صبح، مطم ن شوم درهای خانه قول است.

شبببد متوجه میزد، اول مادرم متوجه این عادت تنبلی من شبببد. او که هر از گاهی وقت ناهار به خانه سبببر می
آمد و گاهی سببباعت قبل از من به خانه میعالوه، برادرم هر روز تقریبا نیمام درها را قول کنم. بهفراموش کرده

 ام در را قول کنم.شد فراموش کردهمتوجه می

 که چقدر خطرناک اسبببتکردن درها را و اینبار با من حرف زدند و سبببعی کردند اهمیت قولمادر و برادرم چندین
ام خوردم اهمیت موضوع را درک کردهدروپیکر رها کنیم، برای من توضیح دهند. هربار قسم میکه خانه را بی

توانند روی من حسببباب کنند که دیگر این موضبببوع را فراموش نکنم. ولی به هر دلیلی، اوایل خیلی ها میو آن
کردم؛ عادتی که برای هرکسببی فراموش می کردن در راتدریج قولشببدم، ولی در نهایت دوباره بهقوی ظاهر می

تر در مورد دلیل این اتواق صحبت خواهم که تصمیمات سال نو را رها کرده است، آشنا خواهد بود... بعدا بیش
 کرد.

کردم و برادرم بعد از مدرسبببه به منزل روز، من آخرین نوری بودم که خانه را ترک میو بعد، آن اتواق افتاد. ی 
وقت فراموش نخواهم کرد گشبببتم. هیچاین یعنی من اولین نوری بودم که به خانه برمی دوسبببتش رفت که

آرامی وارد طور که بهوقتی وارد خانه شبببدم و متوجه شبببدم در کامال باز اسبببت، چه ترسبببی به جانم افتاد. همان
وپال ا پخشجها همهشببدم، متوجه شببدم کامال لخت شببده اسببت! کاناپه چپه شببده بود، بالشنشببیمن میاتاق

 هایم سرازیر شد.بودند و تلویزیون سر جایش نبود! اش  از چشم

ند.  به ذهنم هجوم آورد کار  تاده؟»، «من در را قول کرده بودم؟»اف واقی اف نه »، «چه ات خا هنوز کسبببی در 
ست؟ ست!ی اینهمه»، «ا هیچ توضیحی وجود »، «شودمامان خیلی از دستم عصبانی می»، «ها تقصیر من ا
 «؟دارد



 

 
 

آرامی وارد اتاق خودم شدم. تلویزیون، ی پاهایم بهکه دقیقا بدانم چه اتواقی افتاده است، روی پنجهبدون این
مان سرقت شده بود. کیوم را انداختم و به دو دستگاه پخش ویدیو، نینتندو، استریو؛ همه رفته بودند! از خانه

ی همسایه و به لرزیدند. رفتم به خانهو زانوهایم می تپید، اش  روی صورتم جاری بودرفتم سمت در! قلبم می
 مادرم زنگ زدم.

چند لحظه بعد، مادرم وارد مسببیر ورودی خانه شببد. احسببا  عجی  امنیت در کنار تر  شببدید از عواق  کارم را 
 آورم. یاد میخوبی بهبه

متاسببوم، »کنان گوتم، و گریهوقتی مادرم ماشببین را نگه داشببت، به بیرون از خانه دویدم، به آغوشببش پریدم 
شد و تقریبا درست در همان لبخند گرم ولی نامعمولی روی صورت مادرم دیده می«. متاسوم، متاسوم مامان

لحظه کامیونی پشت ماشین مادرم توقف کرد. ماشین پر از مبلمان و لوازم الکترونیکی بود. در آن لحظه متوجه 
 ؛ مادرم! مان را سرقت کرده استکسی خانهشدم چه

سرخوردگی و عصبانیت آمیخته با این باور قطعی که مادرم در وقت ناهار به گریه کردن ادامه دادم؛ ولی این بار 
که به من در  خوبی بدهد. برای برای این»خانه را خالی کرده است. وقتی آرام شدم، دلیل کارش را توضیح داد، 

 «.ام استانوادهخو  کردن درها به صالح خودمکه نشانم دهد قولاین

صادقانه بگویم دیگر هیچکارهایم را درک کردم، می« عواق »که بعد از این ی ی خودم یا خانهوقت خانهتوانم 
ی دردناکی بار قول درها را کنترل کرده باشم. هرچند این تجربهکه دو یا سهام، مگر اینکسی دیگر را ترک نکرده

خواست مرا به قعر مضحکی برساند تا به من در  دهد. شما چطور؟ چقدر به بود، ولی تاثیر داشت. مادرم می
 چیزهایی را فدا کنید؟تان متعهدید؟ حاضرید چهکردن زندگیتغییر و بهتر

 

 چیزهایی را فدا کنید؟تان متعهدید؟ حاضرید چهکردن زندگیچقدر به تغییر و بهتر
 

کردن چه باید برای بهترخاطر آندهند و بهما روی می ی که در جهاندلیل اتواقاتدلیل جایگاه ما در زندگی، بهبه
ای پلهدلیل تصبببمیم گرفتم هرجا راههمینشبببدن برویم. بهاوضببباع هزینه کنیم؛ مجبوریم به سبببطح مضبببح 

ل ها دلیاند؛ آنست؛ ولی اطرافیانم متوجهش شدهله با  بروم. این حرکت نمادینیپجای آسانسور از بینم، بهمی
شدهی مرا درک میاین کار هرروزه ضمن متعهد  شانهها را بهاند با رفتن از پلهکنند و در  ی بیرونی از عنوان ی  ن
 تر شروع کنند.شان به داشتن زندگی منضبطانهتعهد درونی

وقتی ام یاد گرفتم، تردیدی نیست ی اول، خودانضباطی را در هنرهای رزمی و زندگی خانوادگیهرچند در وهله
ترین مهارت را در آن پیدا کردم. ظرف صدوپنجاه کردم، بیشوسترن کار میعنوان فروشنده برای شرکت ساوتبه

ساوت ست و این« سازی در جوانانشخصیت»خاطر وسترن بهسال گذشته،  شده ا شجویان معروف  که به دان
تانی، این دانشجویان مطال  آموزشی ی تابسدهد. طی این برنامهوکار خودشان آموزش میی کس برای اداره

 فروشند.شود، جلوی درِ منازل میادونتیج شناخته میوسترنکودکان را که با عنوان ساوت



 

 
 

کردم و به نشببویِل تنسببی کلرادو را ترک میهای دانشببجویی، هر سببال تابسببتان شببهر کوچکم، فردری در سببال
شی را بهسور می شهری دور از خانه طی ی  ه صورت فشردهکردم که این مطال  آموز وته بوروشم و بعد، به 

تا  ۱۸۵۵کردم تا به سببود مسببتقیم برسببم. از سببال رفتم و روزی چهارده سبباعت، شببش روز در هوته کار میمی
کنند. هدف از این برنامه وسبببترن شبببرکت میی سببباوتهزار دانشبببجو هر تابسبببتان در برنامهحال تقریبا سبببهبه

ها به سببیسببتم اختصبباصببی برای کردن دسببترسببی آندانشببجویان در منزل با فراهم کردن روش یادگیریمتحول
ست. بیموفقیت اثبات سختشده ا ضمن غنیترین و دقی تردید این یکی از  ست هاییترین برنامهترین و در 
 توانند در آن شرکت کنند.که جوانان می

رسبباند پایان میه که تابسببتان را بهدر این برنامگر سببال اولی متوسببط جاسببت که معاملهانگیز اینی حیرتنکته
هزاروپانصد د ری خواهد داشت. دانشجویان برتر این برنامه معمو  در ی  تابستان سود ناخالص حدود هشت

در زمان « ِدیو براون»و « داستین هیلیس»کنند. دوتا از شرکای تجاری امروز من، هزار د ر سود میبیش از پنجاه
ها بین ماه مه و اوت بیش از صببدهزار د ر ی ی  تابسببتان این رکورد را شببکسببتند و هرکدام از آندانشببجویی ط

 آوردند.دستبه

وپنجاه های دانشببجویی بیش از دویسببتی فروش نسبببتا موفقی داشببتم و طی تابسببتانکه حرفهبا وجود این
انداختم که خانه راه میتش کوچکی بهال، ارسببدسببت آوردم، معمو  به پسببری معروف بودم که هر هزار د ر به

ت دانشجو را استخدام کرده بودم که در این برنامه کار ساله پنجاه و هوی سهبه خانه بروند؛ چون طی ی  دوره
 کنند.

 دانند من چقدر زحمت کشیدم.ها نمیی جال  این است که خیلینکته

تابسبببتان من بود و کل صببببح باران باریده بود. از سببباعت تقریبا سببباعت دوونیم بعدازظهر دومین روز از اولین 
ای نرفته بودم و چیزی نوروخته بودم. یکی از پسبببرها سبببرم صببببح جلوی درِ هیچ خانه یوپانزده دقیقههشبببت

 ای بحرانی رساند که مدت کوتاهی بعد، کامال خودم را گم کردم.فریاد کشید که به من تذکر دهد و مرا به نقطه

خورده از خیسببی باران، های روی پاهای چروکلرزیدم و تاولام را خراب کرده بود، از سببرما مینقشببه باران اسبباسببا
شده بودم، نمیسرعتم را کم می سی از پا درآمده بودم و کردند. من که گیج  ستم کجا هستم، از نظر احسا دان
ها می بهخودم را تن یدم. روی ل یادهد جدول پ قت فراموشرو نشبببسبببتم. هیچی  به نقشببببهنمی و که  ی کنم 

های که با ردی از اشبب « کورال کورت»و « باکینگهام ِلین»نویسببم نگاه کردم و چشببمم افتاد به کلمات دسببت
 جاری من با هم قاطی شده بودند.

کردم که خودم را ام؟ به چی فکر میرو در مونتگومری آ باما نشستهجا درآوردم؟ چرا کنار پیادهچطور سر از این
خواهم نود روز دیگر را جان سببالم حا  برایم افتاده اسببت؟ چطور میین روز انداختم؟ واقعا این اتواق همینبه ا
 در ببرم؟به

ی فروش را یاد کردم اگر شیوهجا دانشجوی حسابداری بودم که این شغل را انتخاب کردم؛ چون فکر میدر این
رسید که اوضاع را بدتر نظر میطور بهوقت نداشتم. ولی اینبگیرم، شاید بتوانم پولی داشته باشم که قبال هیچ



 

 
 

نور آدم در نزدیکی کرده باشبببم؛ چون حا  از خانواده و دوسبببتان دور افتاده بودم و انگار در آن لحظه حتی ی 
 من نیست که مرا بخواهد.

حااعتمادبه کس کردم هیچباختم. احسببببا  میچیزم را می  داشبببتم همهنوسبببم را از دسببببت داده بودم و 
رو نشببسببته بودم، متوجه طور که کنار پیادهدهد. همانکس اهمیتی نمیداند و هیچکس نمیبیند، هیچنمی

 خواستم برگردم خانه.خواست َترَکش کنم و میشدم از این کار متنورم، دلم می

چیز به ان نشود چقدر همههایی که باورتچنین پیش آمده است؟ لحظهبرای شما در زندگی یا کارتان لحظاتی این
شاید در کشمکش در رابطه  شغل نبوده؛ ولی  شاید در  شید؟  شته با ست و هیچ راه گریزی ندا بدی پیش رفته ا

وپنجه ی مالی مهمی دستاید؟ یا شاید با دغدغهتان گرفتار شدهاتواق افتاده باشد؟ یا تا حا  در جنگ با سالمتی
 نرم کرده باشید؟

های کنار خیابانی خواهد رسید. ی ما دیر یا زود کارمان به یکی از این لحظهاین باورم که همه هرچه بود، قطعا بر
توانیم توجیهاتی برای ی ما میشرایط و محیط متواوت خواهد بود؛ ولی احساسات همان است؛ و هرچند همه

یا سبببرزنش غل، ترک فرد  یل ترک شببب قت این دل یدا کنیم، حقی که دراکردن دیگران پ با  سببببت  ید  با کار  یان  پا
مان در این لحظات بحرانی زندگی کنیم. قرار اسببت میدان را خالی کنیم یا از آن دسببته افرادی باشببیم هایانتخاب
 ا  کنند انجام آن کار را دوست ندارند؟دهند، حتی اگر احسایستند و هر کاری را که  زم است انجام میکه می

 

ایسببتند و هر کاری را که  زم اسببت انجام آن دسببته افرادی باشببیم که می قرار اسببت میدان را خالی کنیم یا از
 ارند؟دهند، حتی اگر احسا  کنند انجام آن کار را دوست ندمی

 

ردم، هر ککردن کار فکر برانگیز بودند و در چند موقعیت، به ترکهای تابسبببتانی واقعا چالشهرچند این برنامه
گشبببتم و من جواب پرسبببند چرا همچنان برمیها از من میوقتز بعضبببیگشبببتم. امروتابسبببتان دوباره برمی

سختی بود و من هیچسادهخیلی سوهای دارم. هرچند کار  شتم خانه به خانه بروم، فل هایی را وقت دوست ندا
تر از کردم، دوسببت داشببتم. مهمها کار میداد، دوسببت داشببتم. کسببانی را که با آنکه شببرکت به من آموزش می

تر و تر، باهوششببدم که خیلی دوسببتش داشببتم. داشببتم قویداشببتم در این فرآیند به فردی تبدیل میهمه 
عنوان دانشببجویی که با ی  سببر رسببت رهبری قوی کار شببدم. تا ابد قدردان فرصببتی بودم که بهتر میخودآگاه

 ها در اختیارم گذاشته شده بود. کرد، امکان یادگیری آن در می

طرزی که بهترین شرایط ممکن و اینبودن با افتادن در مطلوبنیست. زندگی آسان نیست. موف زندگی عاد نه 
ای افتد. این قصهجادویی، استعداد خاصی را در ما کشف کنند که کسی دیگر از آن برخوردار نیست، اتواق نمی

شدن در آتش، قیت از آزمایشکنیم. حقیقت این است که موفبرانگیز است که خیلی از ما با آن زندگی میتاسف
دست برانگیز بهنوسی که در شرایط چالشها و داشتِن شخصیت و اعتمادبهشدن به گذشتن از محدودهوادار



 

 
 

دانند؛ ولی خبر دارند نشببینی میها را مانع یا عامل عق شببود. افراد موف  مشببکالت و چالشآید، ناشببی میمی
 تمال پرورش شخصیت  زم برای تعالی را با تر خواهند برد.تری داشته باشند، احکه هرچه چالش بیش

 

شببان دانیم به صببالح ما هسببتند، حتی وقتی دوسببت نداریم انجامما موارد  زم را برای انجام کارهایی که می
 دهیم، داریم؟

 

ناتورهای بعدها متوجه شبببدم خیلی از افراد موف  در زندگی، از جمله سبببه فرماندار ایالتی، اعضبببای کنگره و سببب
های گذاران سبببازمانها و بنیانهای مهم، روسبببای دانشبببگاهگذاران شبببرکتها و بنیانمتحده، مدیرعاملایا ت

دهند. وسترن در زمان دانشجویی نسبت میشان را به شغل فروش با ساوتی موفقیتغیرانتواعی بزرگ عمده
 اند.جا را انتخاب نکردهکردن آنترکاند، ولی روها نشستههایی را کنار پیادهها هم لحظهآن

شان شان را دوست داریم و کارهایی که انجامبه بیان ساده، فقط دو نوع فعالیت وجود دارد: کارهایی که انجام
معنای واقعی خواهیم، بهرا دوسبببت نداریم؛ و اگر یاد بگیریم خودمان را وادار به انجام کارهایی کنیم که نمی

 ایم.دست آوردهمان بهای را در زندگیتیجهکلمه قدرت خل  هر ن

خواهیم. پس فقط ی  سبببوال بد نیسبببت تصبببور کنیم ما همیشبببه در حال انجام کارهایی خواهیم بود که می
دانیم به صببالح ما هسببتند، حتی وقتی دوسببت ماند: ما موارد  زم را برای انجام کارهایی که میواقعی باقی می

 داریم؟شان دهیم، نداریم انجام

کند. اگر این تنها مهارت  زم بود که باید آن را برای سبببت که این دو گروه را از هم جدا میاین یکی از تنها مواردی
 توانستید انجامش دهید؟گرفتید، میتان یاد میهایی خواستهرسیدن به همه

 

 دهنددست میهای کوچک نتایج بزرگ بهانتخاب

شود، چون تنها رسیم، هیچ تغییر فیزیکی در بدن ما ایجاد نمیقتی به با  میاگر سوار آسانسور شویم، پس و
دهد. ولی وقتی از ی کارها را انجام میدهیم، ایسبببتادن اسبببت؛ در حالی که دسبببتگاه همهکاری که انجام می

کنیم و ه میمان استوادسوزانیم، از عضالتافتد. کالری میکم چند اتواق کوچ  میرویم، دستها با  میپله
رویم، در مقایسه با زمانی که از آسانسور شود. بنابراین وقتی از پله با  میتر میمان با با رفتن بیشضربان قل 
دهد. همین موضوع در زندگی هم صدق مان روی میکنیم، تغییرات فیزیولوژیکی خاصی در بدناستواده می

 کند!می

شببکل عادت هرروزه توجه در سببالمتی کافی نباشببد، اگر بهایجاد تواوت قابل پله شبباید برایهرچند با رفتن از راه
افراد موف  »گوته، « آلبرت گری»خاطر اسببت که نویسببنده، همینتواند باعث تواوت شببود. بهانجام شببود، می

 «.شان دهندارند انجامدهند که افراد ناموف  دوست ندعادت انجام کارهایی را شکل می



 

 
 

ی تصمیمات مهم ما نیست؛ ناشی از مجموع کارهای که اهمیت دارد. موفقیت اغل  نتیجههمین عادت است 
سبببت به کارهای ی ترجیح کارهای سبببخت و دراهمیت ماسبببت. موفقیت همیشبببه در نتیجهظاهر بیکوچ  و به

 آید. دست میآسان و اشتباه به

افتاد؟ تصببور آوردیم، چه اتواقی میدسببت میی بهای واقعی و اسببتعارهها را از دو جنبهاگر عادت با رفتن از پله
آسبببان و »را به « سبببخت و درسبببت»شبببد. هروقت مجبور به انتخابی بودیم، گیری آسبببان میکنید چقدر تصبببمیم

های ما گیری کنیم و مطم ن باشیم اکثر افراد انتخابسرعت تصمیمتوانستیم بهدادیم. میترجیح می« اشتباه
ولی در ضبببمن مطم ن بودیم اکثر افراد به همان پرورش، رشبببد یا نتایج ما دسبببت پیدا را ترجیح نخواهند داد؛ 

حا  در سبببراسبببر این جهان صبببورت هایی هسبببتند که افراد موف  همینخابها دقیقا همان انتکنند. آننمی
 دهند!می

 

 پایان نامرییی خطافسانه

وجوی مقصبد بعدی هسبتیم و با یشبه در جسبتسبت. همپایان نامریینوع خطمان دنبال ی خیلی از ما چشبم 
دهد که ا ن نوع پیروزی را به ما میجا منتظر ماست که حس ی کنیم که چیزی در آناین تصور کذب زندگی می

 آن را نداریم.

 

 زنیم:هایی از این قبیل میحرف

 دست خواهم آورد.وقتی دانشگاه را تمام کنم، پولی را که نیاز دارم، به 

  شدم.دانم که خوشبخت میا پیدا کنم، میرتوانستم آدم مناس  ازدواج میفقط اگر 

 ها از خانه بروند...وقتی بچه 

 که ترفیع بگیرم...بعد از این 

 ...وقتی بازنشسته شوم 

 

آورند. چون وقت دوام نمیکنیم، هیچرا که ما دنبال می «احساساتی»افتند، ولی البته بعضی از این اتواقات می
هانا »طور که دهیم که همانپایان برای مقصببد بعدی، ما حقای  بزرگ زندگی را از دسببت میوجوی بیدر جسببت

 «.کل این حقیقت در مورد صعود است»گوید، ای میفیلسوف افسانه« مونتانا

کنند که ها همیشه در مورد ذهنیتی صحبت میکنم، آناحبه میترین افراد جهان مصوقتی با بعضی از موف 
سبببت که فرد از تر از آن، این ذهنیت متضبببمن مسبببیریدهد؛ ولی مهمسبببوی ی  مقصبببد سبببوق میها را بهآن



 

 
 

های زندگی شبببکایت خاطر چالشها بهها کال متواوت اسبببت. هرچند خیلیبرد. ذهنیت آنکردنش لذت میطی
ها را در این کتاب مالقات خواهید کرد، رسببد این افراد فراموف  که بعضببی از آننظر مید، بهزننکنند و غر میمی

 ها باشند.گیرند چگونه عاش  روزمرگییاد می

 

 تان باشید.هاییاد بگیرید عاش  روزمرگی
 

کنند. افتخار میکنند، به خودشبببان ها را سبببرزنش میی افراد آنافراد موف  برای پرداختن به تکالیوی که بقیه
و در آن لحظه، « برسبببند»ی جادویی وجود ندارد که به آن پایان واقعی یا لحظهنوع از خطفهمند هیچها میآن

آید. دست میکردن بهست و رشد در حرکتنیاز بدانند. انضباط ی  فرآیند دارمیخودشان را از کار و کوشش بی
 وقت.روز استراحت نخواهید داشت. هیچد: حتی ی ست که دوست ندارید بشنویایاین همان جمله

روز اسببتراحت که ی تان دارم. اینسببوی اتاق پرتش کنید، خبر خوبی برایکه این کتاب را ببندید و به آنقبل از این
ای پلهبدی خواهید داشبببت. درسبببت برعکس. هدف از ذهنیت راهندارید به این معنا نیسبببت که اوضببباع خیلی

صببببرانه منتظر هر روزش باشبببید. برای رسبببیدن به هدف نهایی باید رنج سبببت که بینوع از زندگیدادن ی ترتی 
روز اید، اصبببال ی تان ایجاد کردههای زندگیی حوزههای خودانضبببباطی را در همهبکشبببید؛ ولی وقتی عادت

شما طوری خواهد بود که دوست دارید و هیچ ست. زندگی  ستراحت را نخواهید خوا ست؛ این وقت موا قتی نی
 زندگی دارمی خواهد بود.

 

 اصل اجاره

غربی سببت که ما در جنوبی عمرتان متعهد باشببید، چیزیداشببتن هرروزه برای بقیهکه باید به انضببباطدلیل این
آید، فقط اجاره وقت در تمل  کسبببی در نمیکند موفقیت هیچگوییم که بیان میآمریکا به آن، اصبببل اجاره می

 بها باید هر روز پرداخت شود.ارهشود؛ و اجمی

 کند.البته هرکس تعریف خودش را از موفقیت دارد. اصل اجاره امکان این موضوع را فراهم می

ی ملهجی موفقیت در ها را با کلمهمالی یا ازدواج خوب را بخواهید. اینشببباید بدن سبببالم، تجارت پررون ، امنیت
 شوند، درک کنید.ها اجاره میی اینکه همهبا  جایگزین کنید تا منظورم را از این

 بها باید هر روز پرداخت شود.شود؛ و اجارهآید، فقط اجاره میسی در نمیکوقت در تمل  موفقیت هیچ
 

توانید بهبود یابید و رشبببد کنید. فرآیندی که کند در کجای طیف انضبببباط قرار داشبببته باشبببید، میفرقی نمی
ی زندگی سازد. این فرآیند قرار است بقیهادی را برای شکوفایی زندگی منضبطانه میخواهید شروع کنید، بنیمی

 خواستید باشید.شوید که همیشه میشما را تغییر دهید. حا  به فردی تبدیل می



 

 
 

داشی که از این طور است. ولی پاشوید. احتما  همینشاید احسا  کنید دارید برای ی  جنگ سخت آماده می
 کنید.نهایت است؛ چون شما دارید آزادی و قدرت انجام هرکاری در زندگی را خل  مید گرفت، بیتحول خواهی

که به ال خواهد بود. بعد از اینمدت وضبببع به این منونظر برسبببد، ولی ی به« دارخنده»که شببباید پس با این
عالوه، با بخش و نیروبخش اسببت. بهآور، رهاییار نشبباطکپله عادت کردید، متوجه خواهید شببد ی  با رفتن از راه
اید، خواهید توانسببت آن را هرطور که بخواهید طراحی کنید. یادتان دسببت آوردهتازگی در زندگی بهقدرتی که به

روز در هید شبببد ی وقت مجبور نخوادهید، دوسبببت داشبببته باشبببید، هیچباشبببد وقتی کاری را که انجام می
 تان کار کنید.زندگی

 

 برای خودانضباطیهفت راهبرد 

های نوعی از زندگی پلهرو، هوت راهبرد را به شببما معرفی خواهم کرد که برای با رفتن از راههای پیِش در فصببل
توانید روی ها نیاز پیدا خواهید کرد. این راهبردها هوت اصببلی هسببتند که میخواسببتید، به آنکه همیشببه می

ها ام یا با آنام، در موردشبببان خواندهها مالقات کردهه با آنها حسببباب کنید و در ذهن و زندگی کسبببانی کآن
 اند.کنند، بازتاب داشتهشان را دنبال میام و زندگی رویاییصحبت کرده

طور نبود که در ی  اتاق بنشببینم و به این مواهیم فکر کنم. در حقیقت، من مجرایی از اطالعات هسببتم که این
چه قرار اسبببت یاد بگیرید حقایقی هسبببتند که از افراد موف  سبببراسبببر جهان ام. آناز منابع مختلف جذب کرده

های من از این های من نیست؛ بلکه شواهد آموختهشوم، فقط ایدهچه با شما سهیم میام. آنآوری کردهجمع
 ار خواهند کرد.اند و حتما برای شما هم کاند، برای من موثر بودهها موثر بودهها برای آنافراد است. این آموخته

 اند از:تان عبارتسازی خودانضباطی جهت آزادسازی توانهوت اصل برای ساده

 . فداکاری: اصل تناقض۱

 گذاری. تعهد: اصل سرمایه۲

 نمایی. تمرکز: اصل بزرگ۳

 کردن. صداقت: اصل خل ۴

 ریزی: اصل برداشت. برنامه۵

 . ایمان: اصل دورنما ۶

 . کنش: اصل آونگ۷

 



 

 
 

شبببود و هر فصبببل با راهبرد هر اسبببترا بی بر اسبببا  چارچوب یا ی  موهوم محوری برای آن فصبببل تدوین می
ساده صله قابلای تمام میمستقیم و  ست. در پایان هر فصل قسمت کنش وجود دارد که شود که بالفا اجرا

شود ن  اختصاصی میتر را در زندگی شروع کنید. این بخش شامل چند لیکند خودانضباطی بیشتان میکم 
ی سببوی صببوحات پنهان با درو  ویدیویی، تمرین و برنامهاند و شببما را بهکه فقط در این کتاب فهرسببت شببده

عببالوه، اگببر بببه کببنببنببد. بببهکببنببش شبببببخصبببببی مببوازی بببا مببطببالبب  بببعضبببببی از فصبببببول هببدایببت مببی
40rsbook.com/focusedwww.takethestai توانید تست کوچکی را انجام دهید که به امتیازدهی بروید، می

کند. این اند، کم  میبه سطح فعلی خودانضباطی خودتان در مقایسه با افرادی که در این کتاب مطالعه شده
 ها رایگان هستند.تست و امتیازات همراه با توصیه

ست که کردن زندگی تا جای ممکن. این کلید هر چیزیاه است برای آسانترین رترین و سریعخودانضباطی ساده
ست که من، ی  پسر کند؛ آزادی انجام هر کاری! این همان چیزیرویایش را در سر دارید. انضباط، آزادی خل  می

سپانیایی ساند که  ای بزرگ کرده بود،های بیغولهمجردش او را در یکی از آن خانه تبار را که مادرفقیر و ا به جایی ر
 ظرف فقط چند سال مقابل هزاران نور سخنرانی کنم.

 اید؟برای شروع این سور آماده

 حا  زمان شما رسیده است.

در  www.roryonfacebook.comرا بببه آدر  « روری»هببای روزانببه در مورد پرورش انضبببببباط، برای یبباداوری
 سبوک پیدا کنید.فی
 

 فصل یک

 فداکاری

 اصل تناقض

 

قدر باخرد خواهیم بود که ذهنیت بوفالو را در پیش بگیریم. بله، بوفالو. ی ما آندر طل  خودانضبببباطی، همه
 بگذارید توضیح دهم.

هایی در آپارتمانها و من با افتخار در کلرادوی مرکزی بزرگ شبببدم. بچه که بودم، همراه مادر و برادرم در بیغوله
های کنند، اغل  یاد کوهکردیم. مردم وقتی به کلرادو فکر میشبببهرهای بولدر،  فاِیت و لوییسبببویل زندگی می

کنند این اسببت که ما افتند. ولی چیزی که اغل  فراموش میمشببهور راکی در سببراسببر بخش غربی این ایا ت می
انداز خاطر این چشببماند. بهسببمت شببرق کشببیده شببدهها بهیهپاهای بزرگ کانزا  را هم داریم که از کوهدشببت

 ز معدود اماکن در جهان هستیم که هم گاو داریم، هم بوفالو.نظیر توپوگرافی، ما یکی ابی

http://www.takethestairsbook.com/focused40
http://www.roryonfacebook.com/


 

 
 

ست. روشی که ی من برای پیداهای موردعالقهیکی از جا صول موفقیت و روش عملکرد جهان، طبیعت ا کردن ا
 های واقعا قدرتمندی برای ما دارد.دهند، در و به طبیعت پاسخ میاین دو مخلوق، بوفالو و گا

ها تقریبا همیشببه حضببور دارند، گاوها به شببود، چون طوفانوقتی طوفانی از غرب به این سببرزمین نزدی  می
ی سببوآید، بنابراین رو بهفهمند طوفان از غرب میها میدهند. آنپذیر به آن پاسببخ میبینیروش کامال پیشی 

 دوند تا از طوفان جلو بزنند.شرق می

رسد؛ ها میسریع نیستند. مدتی بعد، طوفان به آندانید تنها مساله این است که گاوها خیلیطور که میهمان
که از طوفان جلو بزنند، در جای اینرسبببد. بهدهند، چون راه بهتری به نظرشبببان نمیو گاوها به دویدن ادامه می

 گیرند. این احمقانه نیست؟دوند و تا حد زیادی در معرض آن قرار میان میواقع همراه با طوف

 کنیم.ها هر روز همین کار را میخیلی از ما انسان

های مالی یا مان، گرفتاریکنیم از برخوردهای گریزناپذیر پرهیز کنیم. بنابراین چه در اختالفات در روابطسعی می
ها اتواقات و وانمود کنیم آن« نادیده بگیریم»کنیم مشکالت را ی میحتی در مورد سالمتی جسمانی اغل  سع

سبببرعت به ما نزدی  ها بهبزرگی نیسبببتند و بعد سبببعی کنیم در آخرین لحظه فرار کنیم؛ در حالی که آنخیلی
معمو  ها گیریم، آنایم، وقتی مشکالت را نادیده میسخت را یاد گرفتهشوند. متاسوانه چون خیلی از ما راهمی

 رسد.کردیم، میجایی بدتر از چیزی که فکرش را میشوند و کار ما بهپیچیده می

های شوند تا طوفان از نوک قلهفرد است. منتظر میکنند، واقعا منحصربهاز سوی دیگر، کاری که بوفالوها می
سببوی وفان. با دویدن بهزنند به دل طگردند و مسببتقیم میها برمیرسببد، آنکوهسببتان بگذرد و وقتی دارد می

 رساند.کنند، به حداقل میگذرند. این کار رنجی را که تحمل میطوفان، مستقیم از آن می

ها با مشبببکالت گریزناپذیر و انکارناپذیر زندگی مثل بوفالوها رودررو برخورد تری از ما انسبببانکاش تعداد بیشای
شببوند و این ماییم که باید بهایش را بپردازیم. ما ت میافتند، فقط تقویکردیم. مشببکالتی که به تعوی  میمی

آوریم. ولی بر دسببت میترین قدرت و بازده راهبردی را بهبرانگیزترین شببرایط، بیشمان با چالشهایدر رویارویی
 ست که ما باید یاد بگیریم، تمرین کنیم و حوظ کنیم.خالف بوفالوها این مهارتی

 

 شوند و این ماییم که باید بهایش را بپردازیم.تند، فقط تقویت میافمشکالتی که به تعوی  می
 

 تناقض رنج

باید به باشگاه بروم یا »کنید تصمیم بگیرید، ش  است و سعی میشنبهاید. سهفرض کنید روی کاناپه نشسته
رو تصببمیمات روبه نوعما همیشببه با این« باید اسببتراحت کنم و در خانه بمانم و تلویزیون تماشببا کنم؟»یا « نه؟

 هستیم:

 «انداز کنم؟باید ادامه بدهم و آن کا  را بخرم یا پولم را برای روز مبادا پس»



 

 
 

 «کننده را بخورم یا آن را برای ش  بگذارم؟این دسر چاق»

 «تری بگذارم یا به حداقل تالش بسنده کنم؟جا تالش بیشباید در این»

 

گیری اسبباسببا همیشببه به ی  صببورت زندگی ما وجود دارند، فرآیند تصببمیمهر چند هزاران سببناریو مثل این در 
 است.

تاثیر میمعیار مخالف وجود دارد که معمو  روی انتخابدر گرفتِن هر تصبببمیمی دو مجموعه گذارند. های ما 
سبببا  کند بر اسبببا  چیزی که احمان میکند و ترغی های ما را پردازش میبخشبببی از مغز ما هیجانات و تکانه

سببببت. این بخش، امور دهببد، انتخبباب کنیم. ولی بخش دیگری از مغز وجود دارد کببه تحلیلیخوبی بببه مببا می
ها وجود خواهد چیزهایی را در نظر بگیریم که منطقی پشببببت آنآرامی از ما میکند و بهمنطقی را ارزیابی می

 کشند.مخالف می دارد. این دو نیرو همیشه در تقابل با هم هستند و ما را به دو جهت

کارهایی کنیم چهطور هیجانی احسا  میکارهایی باید انجام دهیم، ولی بهدانیم چهصورت منطقی ما میبه
سانی ما تصمیم ست در همین زمان و گیری بر مبنای نیروییرا دوست داریم انجام دهیم. گرایش ان ست که در

های ما تقریبا مدت، هیجانات، احسبباسببات و تکانهکوتاه توجه باشببد؛ و دری تصببمیمات قابلمکان، بیش از بقیه
شه از مالحظات منطقی جلو می سا  هیجانات و تکانههمینزنند؛ و بههمی ها خاطر اکثر قری  به اتواق ما بر ا

 کنیم.گیری میتصمیم

بلندمدت  مدت اغل  در تضببباد مسبببتقیم با چیزهایی خواهند بود که زندگی را درهای آسبببان در کوتاهانتخاب
 کنند.آسان می

 

مان آسان باشد و انجام کارهایی که احسا  خواهیم زندگیگیریم چون میخیلی از ما به این شیوه تصمیم می
مدت آسبببان هسبببتند، اغل  در هایی که در کوتاهمدت آسبببان اسبببت. ولی انتخابدهند، در کوتاهخوبی به ما می

 کنند.دگی را در بلندمدت آسان میتضاد مستقیم با چیزهایی خواهند بود که زن

مدت احسببباسبببی عالی به ما بدهند؛ ولی در بلندمدت به پیامدهای منوی توانند در کوتاهمثال موادمخدر می
شویی در کوتاههیجانی، جسمانی و مالی منتهی می ضایت همراه شوند. خیانت در زندگی زنا مدت با احسا  ر

خانواده نادیدهیها را ویران ماسببببت؛ ولی اغل ن  به کوچکی  ما را در گرفتن تمرینکند. حتی چیزی  بدنی  های 
های پزشبببکی و انرژی کم را در پی دارد و در بلندمدت، سبببرعت، هزینهکند؛ ولی بهمدت از ورزش خالع میکوتاه
ر ظاهر آسبببان اسبببت و دچه بهجا این اسبببت که آنی عالی در اینآورد. ی  اسبببتعارهمان را پایین مینوسعزت

 دهد، معمو  ماندگار نیست.مدت احسا  خوبی به ما میکوتاه

دهد، اغل  ی  ها میمدت به آنچه حس خوبی در کوتاهگیری بر مبنای هر آندانند تصبببمیمافراد موف  می
ستلزم کار بیشمیان ست که م صورت میتر در آینده خواهد بود. بهبر فریبنده ا سان همین  دانند خل  زندگی آ
یتدر بل چالشندمدت، انتخاب فعال حال ایجاب میهای  مان  ماهیت ثروتمندبرانگیز را در ز شببببدن کند. مثال 



 

 
 

عمر طو نی و سببالم اش کنیم. طولگذاریانداز یا سببرمایهمان، پسکردن پولجای خرجمسببتلزم این اسببت که به
شبرد ی  نقش یادهمان زی مواد برای بدنکند در مصرف بعضی از موادغذایی و بقیهایجاب می روی نکنیم. پی

تِر تر و رعایت سختگیرانههای سختتر، پروکهمان به احتمال زیاد به تحصیالت بیشتاثیرگذار در سازمان یا در حرفه
 تاریخ سررسیدها نیاز دارد.

ی حال تر در لحظهخاطر فداکاری و انجام تکالیف سختصورت متناقضی بهبنابراین زندگی آسان در بلندمدت به
تر اغل  های سبببختاسبببت. ولی نگرش و روش رسبببیدن به موفقیت برای افراد موف  این اسبببت که این فعالیت

 مدت زمان کوتاه ضروری هستند.فقط برای ی 

انجامد، مدت به سختی بلندمدت میکند آسانی کوتاهرساند که بیان میگیری میاین ما را به تناقض رنج تصمیم
نظر شود. تناقض بزرگ این است که آن چیزی که بهمدت به آسانی بلندمدت منتهی میتاهدر حالی که سختی کو
سان بود و آن سان بهما راه آ شبیه راه آ سد، ما را به خل  ی نظر میچه  سوق میر چیز دهد که هیچنوع از زندگی 
 نیست مگر سخت.

رسببیدند و نظر میسببخت بهکه خیلیهایی سببخت هسببتند، چالشکردیم خیلیو برعکس، چیزهایی که فکر می
هایی هسبببتند که ما را به زندگی آسبببانی که گیرانه بودند، همان فعالیتظاهر بسبببیار سبببختضبببروریاتی که به

 دهند.خواهیم، سوق میمی

جورهایی با استعداد اسرارآمیز برای موفقیت زاده شده باشند طور نیست که افراد موف  ی خاطر اینهمینبه
ی افراد موف  برای پردازش شببدهافراد آن را نداشببته باشببند. موضببوع این اسببت که معیارهای اسببتواده یو بقیه

مدت ها کوتاهآورند؛ آنها مدت طو نی دوام نمیدانند احساسات و تکانهتصمیم کال فرق دارد. افراد موف  می
کنند، ها فداکاری میگیرند، موف مدت تصببمیم میکه اکثر مردم بر اسببا  هیجانات کوتاههسببتند. پس با این
ی ها تواوت ظریف در شبببیوهی ایندهند. با همهشببببان را بر مبنای منط  بلندمدت قرار میچون تصبببمیمات

 دهد.دست میها نتایج کامال بهتری را در طول عمرشان بهگیری آنتصمیم

 ت.رسد، در بلندمدت واقعا آسان نیسنظر میمدت آسان بهچه در کوتاهآن
 

را « های هیجانیمحرک»ها و همان دهد که افراد موف  همان تکانهدرک این نکته قدرت زیادی به شبببما می
به گرفتن تصبببمیمات کوتاه بهدارند و اغل  مثل هرکس دیگری گرایش  یا مدت دارند. ولی )یا  صبببورت غریزی 

ترین سبببت که بیشاین مالحظات منطقیدانند در بلندمدت، اند( میکه خودشبببان را منضببببط کردهخاطر اینبه
 اهمیت را دارد.

ظاهر سببخت اسببت، مدتی چه بهرسببد، در بلندمدت واقعا آسببان نیسببت. آننظر میمدت آسببان بهآن چه در کوتاه
تر و اجتناب از کردن کارهای آسبببانمان را صبببرف امتحانماند. ولی ما بخش زیادی از زندگیطو نی سبببخت نمی

چیز را در که بوهمیم اکثر اوقات همین رفتار اسبببت که همهکنیم؛ بدون اینمدت میتاهکارهای سبببخت در کو



 

 
 

بدتر می پذیرش تناقض رنج یکی از مهمبلندمدت  کارهاییکند. درک و  به ترین  یدن  که در مسبببیرِ رسببب سببببت 
 توانید انجام دهید.موفقیت حقیقی می

گیری، فیلتر شوند. ی همین فرآیند تصمیموسیلهباید بهشویم که همگی رو میما هر روز با هزاران انتخاب روبه
که موضوع شرایط باشد، تر از اینشدن، بیشدهد چرا موفقیت و موف صورت بنیادین نشان میتناقض رنج به

 موضوع انتخاب است. درست مثل انتخاب بین چپ و راست، با  یا پایین، سیاه یا سوید.

آید. در عوض، دسبببت میوتاب بهندرت از تصبببمیمات بزرگ و پرآبی بهجای تعج  اسبببت که موفقیت در زندگ
گیرند، اهمیت که وقتی با گذشببت زمان در کنار هم قرار میظاهر بیهای بهسببت از انتخابایموفقیت مجموعه

پله راهسادگی انتخاب بین با رفتن از بینید، موفقیت واقعا بهطور که میکنند. همانمسیر زندگی ما را خل  می
 یا آسانسور است.

 که موضوع شرایط باشد، موضوع انتخاب است.تر از اینموفقیت بیش
 

 دهید؟کدام را ترجیح می

کنید و سبببمت مرکز خرید رانندگی میحا  بهتان دارید. حا  تصبببور کنید همیناعتباری در جی احتما  ی  کارت
   خوبی نخواهید داشت؟کنید. آیا مدتی احساکلی خوشگذرانی و ولخرجی می

خرید و احتمالش هسبببت خیلی خوش خواهید میکنید و هرچه میی راک زندگی میمدت مثل سبببتارهدر کوتاه
 گذرانده باشید!

به یا ترسببببد؟ مینظر میغیرواقعی  ید در ا کارتدانسبببت له، یکی  ُنه کودک دوازده سببببا باری متحده از هر  اعت
ی سببالی اعتباری دارند و به گوتهمتحده کارتمیلیون دانشببجو در ایا تدانسببتید هجده همراهش اسببت؟ می

 کنند؟شان را پرداخت نمیمی، هشتادودو درصدشان هر ماه، تراز کارت

مدت دارد یا عواق  خوشبببی را در مرکز خرید بگذرانیم، این کار عواق  آسبببان کوتاهاگر بدون توجه اوقات خیلی
 سخت بلندمدت؟

ی ماهانه توجه داشته باشیم و بیش نظر کنیم، به بودجهتصمیم بگیریم از این ولخرجی صرف از سوی دیگر اگر
کنیم. در انداز کنیم، منابعی را برای وقتی که واقعا نیازمان باشببببد، گردآوری میکنیم، پساز چیزی که خرج می

 «.خریممی»تری را در بلندمدت برای خودمان واقع، آزادی عمل بیش

صل تناقض  غذایی گرفته، شود و برای هرکسی که رژیمهای زندگی ما اعمال میی حوزهفداکاری عمال به همها
ی اش را بهبود دهد، آشناست. با همهاندام بهتری داشته باشد یا تالش کرده سالمت مالیسعی کرده تناس 

مان عمل مدتسبببا  تمایالت کوتاهگذاریم کنار و بر ادانیم میحا  میچه را همینها در اکثر مواقع ما آناین
 کنیم؛ ولی در بلندمدت، قیمت بسیار با تری را پرداخت خواهیم کرد.می

 



 

 
 

 دهددست میی بهتری بهبلندمدت نتیجه

 ، خدمات مالی، َنشویل، تنسی«جف دابینز»ی موردی: مطالعه

نام سببخت اسببت. یکی از مشبباوران بهشببان ریز مالی در جهان وجود دارند که گاهی تمایز بینتعداد زیادی برنامه
مدت، بسیار موف  شد و واحد ی کوتاهتصمیم گرفت رویکرد بلندمدت را در پیش بگیرد و در دوره« جف دابینز»

اندازی کرد که هزارودویسببت شببعبه در سببراسببر راه« ریموند جیمز»ای را در سببطح جهانی برای العادهتولیدی فوق
«  جف»سال تجربه است، بسیار تاثیرگذار است که تسلط افرادی با بیش از سیجهان دارد و در صنعتی که تحت

 ی کار انجام داده است.این کار را با سیزده سال سابقه

کم گیج قدر ویژه اسبببت، او ی کند که اینکار میپرسبببند چهمی« جف»مثل خیلی از کارامدترین افراد، وقتی از 
 گوید:است. میشود؛ چون در ذهنش کار خاصی نکرده می

های آینده را بپردازیم. پنج تا ده سببال اول این ی پاداشآمد که پیشبباپیش هزینهمینظرم عاقالنه همیشببه به»
تِر بینیم که بیشهایی را میوکار کلی فداکاری  زم داشببت تا درسببت اداره شببود. متاسببوانه گاهی جوانکسبب 

شبببان ر؛ و این به ناچار زمان رسبببیدن به آزادی مطلوب را برایگذارند تا کاشبببان میتمرکزشبببان را روی تراز حسببباب
نظمی ذهنی کببه راه را برای رهببایی از بیشبببویببد، بهترینوکمببال وارد عمببل میکنببد. وقتی تمببامتر میطو نی

 ترین راه است برای رساندن ما به مقصد موردنظرمان.کنید. این سریعکند، انتخاب میپیشرفت ما را خوه می

ها وقتکردن نیسببت؛ فداکاری برای انجام کارهای درسببت هم هسببت. خیلیکار، موضببوع فقط سببختدر ضببمن
کنند؛ چون صبببادقانه، مدت محروم میهای کوتاهکنم که مرا از کمیسبببیونها میرجوعهایی به اربابتوصبببیه

ها سبببازمانبعضبببیها ممکن بود باعث اخراجم از نوع توصبببیههاسبببت. اینروش دیگر، بهترین راهبرد برای آن
 ست.اند که شهرت ما بر آن مبتنیباشند، ولی دقیقا همان مبنایی شده

چیز شبببوید اگر کارهای درسبببت را انجام دهید، همهرسبببید و متوجه میبا گذشبببت زمان، به ی  ایمان قوی می
داکاری را در طور که ما فرآیند فسبببت؛ چون همانخوبی کار خواهد کرد. ولی این همیشبببه ی  فرآیند دارمیبه

یا کسبببب یکی از حوزه ندگی  مان اداره میهای ز بهوکار به تمرین آن در نظر میکنیم، اغل   تازه شبببروع  رسببببد 
 ایم.های دیگر کردهحوزه

روز، خودکار شببوند. این که ی شببوند تا اینتر میها آسببان و آسببانهای زندگی، این فداکاریی حوزهولی در همه
شروع کردهت که کاری را که ما بهآور اسای شگوتمکاشوه ایم، بعدا به منبع عمی  عنوان فداکاری منضبطانه 

ها رجوعدهیم و انجام کارهای درست برای اربابکنیم کارهای  زم را انجام میرضایت تبدیل شود. ما افتخار می
چببه منوی( در بلنببدمببدت را  نظرم اکثر مردم نتببایج و تبباثیرات عببالی )چببه مثبببت،دهیم. بببهرا در اولویببت قرار می

 گیرند.کم میدست

 

  



 

 
 

ر مرکب  اث

تر اشببباره گیریم. قبلکم میکند، دسبببتمان را برجسبببته میهایما اغل  اثر مرک  غیرقابل رویتی که تاثیر انتخاب
های متوسببط ازای هر کارمند برای شببرکتهزاروسببیصببدونودوشببش د ر بهکاری، سببالی دهی اهمالکردم هزینه

 ست؛ ولی این میزان پول در بلندمدت چه ارزشی خواهد داشت؟ارد. معلوم است که این پول بسیار زیادیهزینه د

صندوق سرمایهاز نظر تاریخی،  شد حدود دوازده درصدی های  شد خوب، نر  ر سهام متقابل با ر گذاری مشترک 
مدت صبببندوق مشبببترکی بهدارند. پس بیایید وانمود کنیم ی  شبببرکت پول حاصبببل از فقط ی  کارمند را در 

کاری این فرد چه ارزشبببی برای این شبببرکت خواهد داشبببت؟ کنید اهمالگذاری کند. فکر میسبببال سبببرمایهسبببی
 مجموعا سیصدویازده هزار د ر. فقط برای یکی از کارمندان!

های شکل فرصتح  با شماست؛ ولی بهایی که خود کارمند به«. بد استاین برای شرکت خیلی»شاید بگویید، 
ی کند چطور؟ همههایش پرداخت میکارنبردن ظرفیتآمیِز بهنکردن و احسببا  حقارترفته، پیشببرفتاز دسببت

با بودجهآن کسبببب  ناکافی اداره میوکارهای کوچ  جهان که  یا همهی  ی فروشبببندگانی که شبببوند چطور؟ 
 گیرند چطور؟ول میکنند، پی کسانی که بر اسا  نتایج کاری که میگیرند یا همهکمیسیون می

توانستیم برای ست که میرود. این پولیست و مستقیم از جی  خودمان میدر خیلی از موارد، این پول واقعی
چ  ما یا صبببورت زنیم، چون خودش را در دسبببتهاش حرف نمیگذاری کنیم و حتی دربارهکسببب  ثروت سبببرمایه
شان پرداخت طور مستقیم پولی برایچیزهایی را که به دهد. متاسوانه ما ارزش متناس  بادرآمدمان نشان نمی

بهکنیم، نمینمی به هر روی  قابل رویت در ترین هزینهکاری یکی از گرانرسببببد اهمالنظر میدانیم.  های غیر
 وکار امروز باشد.کس 

 وکار امروز است.های غیرقابل رویت در کس ترین هزینهکاری یکی از گراناهمال
 

ر مرکب»در کتاب « دیدارِن هار» های زندگی ما تاثیر ی حوزهدهد که این پویایی چطور روی همهتوضبببیح می «اث
کم پنج د ر و طی سببی سببال، ده د ر کنید، طی بیسببت سببال، دسببتهر ی  د ری که امروز خرج می»گذارد. می

وپنج د ر از جی  عا بیسببتی پنج د ری در هر روز، واقپس قهوه«. ارزش دارد )با فرض نر  رشببد هشببت درصببد(
 کند.تان کم میآینده

گذاری هزار د ر با بازده هشببت کند. مثال سببرمایهخبر خوب این اسببت که این موضببوع در جهت مثبت هم کار می
 ودو هزار د ر ارزش دارد!تر از بیستمدت چهل سال، کمدرصد به

کنند، ولی حتی به گیری میدهند و اندازها نشان میاین اعداد و ارقام نیروهای دخیل در اصل تناقض فداکاری ر
 های غیرقابل سنجش زندگی ما نزدی  هم نیستند.های هنگوت تاثیرگذار روی حوزههزینه

اید؛ این کار کردید، ولی انجام ندادهگرفتید یا از او عذرخواهی میتان میدانید باید با دوستتما  تلونی که می
 دارد؟ای برای شما چه هزینه



 

 
 

تان نوشبببته صبببورت کتبی به حسبببابگیرید و بهتان که دارم نادیده مییا در مورد موضبببوع سبببالمتی جسبببم
توجهی در آینده چقدر ی تصبباعدی این بیشببوند، چه نظری دارید؟ دوسببت من، فقط فکرش را بکن هزینهنمی

 با  خواهد بود.

به چه نظری دارید؟ رویایی را  تان بود، ولی هیچآویاد میدر مورد این یکی  تان در سبببر که در کل عمر وقت رید 
چه تا  ید این اهمال  به من بگوی ندادید؟  قدامی برایش انجام  ندازه روی حس آزادی و آرامش ذهنا تاثیر ا تان 

 گذاشته است؟

ها با خودانضبببباطی کافی و ی اینکنند. همهتان سبببل  میها خوشبببحالی سبببزاوار شبببما را از زندگیی اینهمه
معنای ده از اصل متناقض فداکاری، قابل بازیابی هستند. برای شروع باید متوجه باشید فداکاری واقعا بهاستوا

 پرداخت ی  موهبت غنی در آینده است.فداکاری نیست؛ بلکه پیش

 رسندهای اسرارآمیزی میها از راههدیه

های مرجع بود که مادرم برایم ای از کتابی بزرگ مجموعهبودم. کتابخانه «ی بزرگکتابخانه»در کودکی، عاشبب  
ها را وسبببترن که برای فروش، درِ خانههای سببباوتخریده بود )جال  اسبببت که آن را از یکی از دانشبببجوفروشبببنده

ست شدم آن را دوکرد. وقتی بزرگ میزدند، خریده بود( و در چهل موضوع مختلف درو  مدرسه کمکم میمی
 های برهنه در آن بود!داشتم چون ریاضی، علوم و عکس آدم

بیل »شبببود؟ اگر د ر به شبببما بدهم، فداکاری محسبببوب میولی فداکاری واقعا به چه معناسبببت؟ اگر من ی 
 د ر به شما بدهد، واقعا فداکاری کرده است؟ی « گیتس

طور که اشبباره کردم، مادر همان«. آیندیزی میهای اسببرارآمروز هدایا از راهی »گوت، مادرم همیشببه به من می
که اتواقا لوازم آرایش ِمری که یعنی وقتی بزرگ میِکی را میمجردم مرا بزرگ کرد  شببببدم، اطرافم پر از فروخت؛ 

دادند؛ و در ضمن به این معناست که اطالعات من در زنانی بود که همیشه اصول موفقیت را به من تعلیم می
 هاست.تر از اطالعاتم در مورد ماشینمورد آرایش بیش

وسترن شروع کردم، دست سرنوشت بر این بود که وقتی بزرگ شدم و به کالج رفتم و شغل فروش را با ساوت
 .«ی بزرگکتابخانه»های کتابفروختم؛ مجموعهها را میداشتم همان کتاب

ای رفتم که پشبببت چند خانه و دور از د به خانهآیاولین تابسبببتان را در مونتگومری آ باما سبببپری کردم و یادم می
 جاده قرار گرفته بود.

ای که دیده بودم، کنارش ایسبببتاده بود. ترین پسبببر پنج سبببالهدر که زدم، مادر مجرد نحیوی جواب داد و بانم 
زد؛ ولی لبخند بزرگی روی صبببورتش بود. پسبببر کوچ  خیلی از زبانی حرف میصبببورت بچه کثیف بود و کمی نوک

 توانستند از پس قیمت سیصد د ری آن برآیند.اش هرگز نمیخواست؛ ولی خانوادهها را میتابک

انداز کنند و از من خواست در شان را پسها اجازه دهیم در طول تابستان پولکرد به آنمادرش عمال التما  می
 ترین راه خالصی از فقر است.هایش نشان دهد تحصیل، سریعخواست به بچهپایان تابستان برگردم، چون می



 

 
 

ی چیز به تو بگویم دوسبببت کوچولو، اگر به من قول بدهی که همهی »دلم برای این بچه سبببوخت و گوتم، 
تان برگردم، من هم قول می تابسببب تا آخر  باشبببی  کت و منتظرم  پا گذاری در این  ی  پولت را برای من ب دهم 

 «.ها را برای تو نگه دارممجموعه از کتاب

 ان قبول کرد.با هیج

شببان هایتابسببتان تمام شببد و صببادقانه بگویم این خانواده را فراموش کرده بودم تا وقتی زمان تحویل کتاب
خواسبتم به رانندگی رو شبدم و تقریبا میرفتم، دوباره با همان صبحنه روبهشبان میسبمت خانهرسبید. وقتی به

 مع کرده باشند.ادامه دهم، چون هیچ راهی نبود که این خانواده پول ج

ولی به آن پسببربچه قول داده بودم. این شببد که از ماشببین پیاده شببدم و به خانه رفتم و صببدای بچه را از داخل 
 «.فروش است! برگشته!مامان! آقای کتاب»گوت، خانه شنیدم که می

روی کاناپه دراز  بیرون دوید و بازویم را گرفت و به داخل خانه کشبببید. مادرش را دیدم که با لبا  بیمارسبببتان
 شان از قبل هم بدتر شده است.کشیده و فورا متوجه شدم اوضاع

پول را برای شببما جمع کردم آقای »دسببت به طرفم آمد، لبخندش به اشبب  تبدیل شببد. وقتی پسببربچه پاکت به
 «.اش را. ولی مامان به کم  نیاز داشتفروش. همهبکتا

زنی کرده بود، لیموناد فروخته بود و حتی اش، چمنسبببالهُنهمتوجه شبببدم این پسبببر کوچولو با کم  خواهر 
ی دسببت آورد؛ ولی بعد، مادرش بیمار شببده بود و ادامهها را بههای بیسبببالش را فروخته بود که پول کتابکارت

 دانید...داستان را می

تم و رفتم. وقتی زمان فقط هجده سبال داشبتم. محکم در آغوشبش گرفکار کنم؛ چون آندانسبتم باید چهنمی
سر پنجدر آن محوطه رانندگی می سی که این پ سیکردم به در ست که ساله به من داده بود، فکر کردم. این در

 توانید آن را بخوانید.هم نمی «ی بزرگکتابخانه»های کتابشود و در مجموعهدیگر در مدار  یاد داده نمی

کرد. کردید؛ کاری را که کردم که هرکس دیگری میدید میپس همان کاری را کردم که شبببما هم اگر جای من بو
هدایا از »ها را روی ایوان گذاشبببتم و یادداشبببتی روی آن چسبببباندم با این جمله که برگشبببتم به آن خانه و کتاب

 «.رسندهای اسرارآمیزی میراه

ها از وقتند؛ بعضبببیکشبببود که فداکاری میآن پسبببربچه راز فداکاری را به من یاد داد: هدیه نصبببی  کسبببی می
 هایی که انتظارش را نداریم.راه

تان در بلندمدت خل  کنید تا متوجه شببوید تحمل شببما برای رنج و سببتیز، انضببباط و تصببویر روشببنی از خواسببته
تان رویکردید. دنیای جدیدی پیشطور طبیعی به سطحی خواهد رسید که هرگز فکرش را نمیکوشی بهسخت
 خواهید داشته باشید؛ تا وقتی به آن متعهد باشید.چه را میتوانید هر آنکه میشود؛ دنیایی باز می
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