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پیشگفتار
بعیــد اســت کســی را پیــدا کنیــد کــه تمایلــی بــه پیشــرفت در زندگــی شــخصی و 
حرفــه ای خــود نداشــته باشــد. همــه افــراد آرزوهــای بلنــد و باالیــی بــرای خــود در 
ســر مــی پروراننــد. تــا حــاال از خودتــان پرســیده ایــد کــه پــس چــرا از ایــن جمعیــت 

غالــب، بخــش کوچکــی از آنهــا بــه موفقیــت و کامیابــی مانــدگار مــی رســند؟!
پاســخش در قانــون پایــدار کائنــات نهفتــه اســت: هــر چیــزی بهایــی دارد! اگــر 
خواهــان پیشــرفت و توســعه  در امــور مختلــف هســتید بایــد حاضــر باشــید کــه 
ــی و خوشــبختی، اتفاقــی حاصــل نمــی  ــد. موفقیــت، کامیاب بهایــش را بپردازی

شــود. بایــد بهایــش را پرداخــت!
ــرای  ــما ب ــت! ش ــبختی اس ــی و خوش ــت، کامیاب ــل موفقی ــی قات ــل و نادان جه
پیمــودن درســت پلــه هــای خانــه موفقیــت، کامیابــی و خوشــبختی بــه »آگاهــی« 
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نیــاز داریــد. بــدون »شــناخت« خودتــان، محــال اســت کــه بتوانیــد بــه توفیقــات 
پایــداری دســت یابیــد. 

 از زندگــی چیزهایــی بیــش از 
ً
اگــر شــما هــم مثــل اکثــر آدم هــا باشــید، قطعــا

آنچــه هــم اکنــون داریــد و در حــال تجربــه آن هســتید مــی خواهیــد. 

طنز تلخ آهو
یــک حکایــت هنــدی دربــاره آهــو وجــود دارد کــه خیلــی جــذاب و آموزنــده اســت. 
حکایــت از ایــن قــرار اســت کــه وقتــی آهــو بــوی ُمشــک را مــی شــنود، از بــوی 
خوشــش از خــود بــی خــود شــده و آنقــدر مســت ایــن رایحــه دل انگیــز مــی شــود 
کــه ســر از پــا نمــی شناســد. شــروع مــی کنــد بــه ایــن ور و آن ور دویــدن و بــه 
دنبــال آن بــوی خــوش گشــتن. آهــوی بــی قــرار، شــب و روزش را صــرف گشــتن و 
گشــتن مــی کنــد. همــه جــا را مــی چرخــد امــا انــگار کــه صاحــب آن بــو آب شــده 
و رفتــه زیــر زمیــن. امــا آن بــو آنقــدر وسوســه انگیــز هســت کــه آهــو دســت از 
ــی جــان دور  ــران و ســرگردان، خســته و ب ــان حی ــدارد. آهــو همچن ــن تــاش برن ای

خــودش مــی گــردد تــا شــاید صاحــب آن بــو را پیــدا کنــد.  
ــون  ــوب و افس ــوی خ ــه آن ب ــد ک ــی دان ــاره نم ــوی بیچ ــی... آه ــز تلخ ــب طن عج
کننــده از بــدن خــودش بیــرون مــی زنــد! بــه خاطــر همیــن کمــاکان بــه دنبــال 
آن بــو، ســرگردان و حیــران، ایــن ور و آن ور مــی چرخــد. غافــل از اینکــه ایــن بــوی 

خــودش مــی باشــد!!!
ــه  ــه چگون ــت ک ــا اس ــا آدم ه ــرگردانی م ــی و س ــتان حیران ــت، داس ــن حکای ای
تمــام عمرمــان را بیــرون از خودمــان بــه دنبــال موفقیــت، شــادی، خوشــبختی 
ــت و  ــز رضای ــم هرگ ــی کنی ــر م ــه فک ــن گون ــا ای ــه ت ــتیم و البت ــت هس و موفقی

ــم. ــی کنی ــدا نم ــر پی ــش خاط آرام

شادی زندگی
دلخوشــی و حــال خــوب، ماحصــل شــادی واقعــی اســت و شــادی واقعــی در گــرو 
ــرای یــک آدم عاشــق، همــه  ایــن اســت کــه چقــدر عاشــق خودمــان هســتیم. ب
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چیــز رنــگ و بــوی تــازه ای پیــدا مــی کنــد؛ همــه لحظــات و اتفــاق هــای زندگــی 
جــذاب و دلپذیــر مــی شــود؛ آدم عاشــق همــه چیــز را جــور دیگــر مــی بینــد؛ آن 
قــدر سرمســت عشــق و عاشــقی اســت کــه همــه چیــز برایــش زیبــا و دلپذیــر بــه 
نظــر مــی رســد؛ ایــن هــا همگــی خاصیــت عاشــقی اســت! پــس اگــر مــا عاشــق 

باشــیم، آن هــم عاشــق خودمــان، دیگــر نــور علــی نــور مــی شــود. 
ــم  ــی توانی ــیم نم ــی شناس ــه نم ــزی را ک ــه چی ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــا نکت تنه
ــیم  ــی شناس ــه نم ــزی ک ــق چی ــت عاش ــن اس ــه ممک ــویم. چگون ــقش بش عاش
بشــویم؟ یعنــی تــا وقتــی کــه خودمــان را خــوب نشناســیم چطــور مــی خواهیــم 
ــی  ــه در زندگ ــکاتی ک ــا و مش ــش ه ــیاری از چال ــیم؟ بس ــان باش ــق خودم عاش
شــخصی و اجتماعــی مــان داریــم بــرای ایــن اســت کــه خودمــان را خــوب نمــی 
شناســیم. بــه وضــع موجودمــان عــادت کــرده ایــم؛ فکــر مــی کنیــم کــه هــرکاری 
کــه مــی توانســتیم تــوی زندگــی مــان انجــام داده ایــم؛ حــاال دیگــر فقــط دســت 
روی دســت مــی گذاریــم و نظــاره گــر گــذر عمرمــان هســتیم! فقــط و فقــط بــه 
خاطــر اینکــه خودمــان را خــوب نمــی شناســیم. چطــور ممکــن اســت افــراد بدون 
ــکوفایی همــه اســتعدادهای  ــه ش ــادر ب ــند، ق ــه خودشــان را خــوب بشناس اینک
بالقــوه شــان باشــند؟ چگونــه مــی شــود  بــدون اینکــه خودمــان را بشناســیم، 
ــان مــان ایجــاد کــرده  ــی کــه خودمــان و اطرافی از دســت همــه محدودیــت های
ایــم، رهــا شــویم؟ مگــر مــی شــود بــدون شــناخت خــود، بتوانیــم بــرای نزدیــک 
شــدن بــه ظرفیــت هــای وجــودی مــان، بــه موقــع دســت بــه کار شــویم و تغییــر 

و تحــوالت موثــری در زندگــی خودمــان و عزیــزان مــان ایجــاد کنیــم؟
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فصل اول: اندیشه نو ... زندگی نو
ــه طــول عمرشــان را  ــن اســت کــه غّص یــک خطــای متعــارف در بیــن آدم هــا ای
مــی خورنــد و بــه هــر دری مــی زننــد تــا بتواننــد چنــد ســالی بــه انتهــای عمرشــان 
اضافــه کننــد! اگــر اندکــی نیــک فکــر کنیــم و خــوب بیاندیشــیم، متوجــه مــی 
شــویم کــه ایــن کار اصــًا واقــع بینانــه نیســت. ایــده بهتــر ایــن اســت کــه بــه 
جــای طــول زندگــی بــه عمــق آن اضافــه کنیــم. چــرا زندگــی را جــور دیگــر نبینیــم 

و زندگــی را بــه گونــه ای دیگــر نبوییــم. 
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از فقر ... تا ثروت
ــا اینکــه  ــول نمــی شــود حلــش کــرد! ب ــا پ فقــر یکــی از مشــکاتی اســت کــه ب
ــن و  عوامــل مختلفــی باعــث ایجــاد فقــر در جامعــه مــی شــود، امــا مهــم تری
اساســی تریــن علــت فقــر، فقــدان آگاهــی و مهــارت الزم در اداره زندگــی اســت. 
ــد و باعــث  ــه آن دامــن مــی زن ــرای برطــرف کــردن فقــر، بیشــتر ب ــول ب صــرف پ

تداومــش مــی شــود. 
تنهــا روش واقعــی حــل معضــل فقــر در زندگــی، آمــوزش هایی اســت کــه موجب 
توســعه قابلیــت هــای الزم بــرای مدیریــت زندگــی شــخصی و اجتماعــی آدم هــا 
بشــود. تعلیــم و تربیــت وقتــی موثــر اســت کــه بتوانــد موجــب افزایــش مهــارت 

افــراد در حــل مســاله و مدیریــت زندگــی شــان بشــود.
ــت،  ــی نیس ــر عریان ــت، فق ــنگی نیس ــر گرس ــریعتی، فق ــی ش ــر عل ــول دکت ــه ق ب
فقــر چیــزی را نداشــتن اســت امــا آن چیــز پــول نیســت، طــا و غــذا هــم نیســت. 
فقــر همــان گــرد و غبــاری اســت کــه بــر کتــاب هــای فــروش نرفتــه یــک کتــاب 
فروشــی مــی نشــیند. فقــر کتیبــه ســه هــزار ســاله ای اســت کــه روی آن یــادگاری 
ــه  ــی اندیش ــر روز را ب ــت، فق ــرکردن نیس ــذا س ــی غ ــب را ب ــر ش ــد. فق ــته ان نوش

ســرکردن اســت!

از خوشبختی ظاهری ... تا خوشبختی واقعی
ــای  ــه نم ــه ب ــراد جامع ــدازه الزم اف ــش از ان ــروزه بی ــه ام ــت ک ــت آن اس واقعی
بیرونــی خــود و قضــاوت دیگــران دربــاره خودشــان وابســته و محتــاج شــده انــد و 
بــرای جلــب نظــر دیگــران دســت بــه هــر کاری زده و تاییــد بیرونــی را گدایــی مــی 
کننــد. درحالیکــه تفاوتــی نمــی کنــد کــه دیگــران چقــدر از شــما تعریــف کــرده و 
شــما را بــه عــرش ببرنــد یــا از شــما بدگویــی کــرده و شــما را بــه فــرش بیاورنــد؛ 
در واقــع تأثیــر  آن تعریــف و تمجیدهــا و یــا آن بــد و بیــراه گویــی هــا در زندگــی 
شــما بــه مراتــب کمتــر و ناچیزتــر از احســاس افتخــار یــا شــرمندگی درونی اســت 

کــه بــه شــما دســت مــی دهــد.
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از مهارت حل مسأله ... تا شادی زندگی
چــه کســی مــی توانــد ادعــا کنــد کــه در زندگــی هیــچ مشــکلی نــدارد؟ هــر نســل و 
هــر قشــری، مشــکات مالــی و غیرمالــی خــاص خــودش را دارد. اگــر مــی خواهیــد 
رفــاه و آســایش پایــدار را تجربــه کنیــد، بایــد بتوانیــد مشــکات را از ســر راه تــان 

برداریــد. شــناخت یــک مشــکل، مســیر حــل آن را همــوار مــی کنــد. 
ــنگ  ــا را س ــت آنه ــر اس ــن رو بهت ــت. از ای ــا اس ــی م ــی از زندگ ــکات، بخش مش
محکــی بــرای ارزیابــی قابلیــت هــا و مهارتهــای مــان بــه حســاب بیاوریــم. نــگاه 
ــردن  ــع ک ــرای مرتف ــرژی بیشــتری ب ــد ان ــی تردی ــه مشــکات زندگــی، ب ــت ب مثب
آنهــا در اختیارمــان قــرار مــی دهــد. هــر مشــکلی در زندگــی، فرصتــی اســت بــرای 
ــان  ــچ کاری آس ــد هی ــان باش ــی. یادت ــان در زندگ ــس م ــه نف ــاد ب ــت اعتم تقوی

ــدازه اراده انســان ســخت نیســت.  ــه ان ــچ ســختی ای ب نیســت و هی
ــخت و  ــای س ــه ه ــی را از راه تجرب ــای زندگ ــه درس ه ــت ک ــن اس ــن کار ای بدتری
ــه  ــرای اینک ــد. ب ــناخت بیاموزی ــی و ش ــه آگاه ــیدن ب ــل از رس ــایند، قب ناخوش
بتوانیــد تغییــرات دلخــواه تــان را در مســیرهای ناخوشــایند زندگــی اعمــال 

ــید. ــی بشناس ــه خوب ــا را ب ــد آنه ــدا بای ــز ابت ــر چی ــل از ه ــد، قب کنی

از آزادی ... تا خوشبختی
آزادی یعنــی حــق انتخــاب داشــتن و خــدا همــه مــا را آزاد آفریــده تــا در انتخــاب 
مســیر و نتایــج زندگــی مــان، کامــًا آزاد و مختــار باشــیم، پــس چــرا خودمــان را 
از ایــن تجربــه شــیرین محــروم کنیــم. یادتــان باشــد تنهــا کســی کــه مــی توانــد 
بــه شــما فرصتــی بــرای موفقیــت، پیشــرفت و کامیابی بدهــد، خودتان هســتید. 
هیــچ یــک از مــا نبایــد خودخواســته گرفتــار زندگــی محقرانــه، بی کیفیت و ســطح 

پاییــن بشــویم. چــرا بایــد زندگــی ارزشــمندمان را بــه بطالــت ســپری کنیــم.
ــد.  ــت داری ــه دوس ــید ک ــان بنویس ــی ت ــرای زندگ ــه ای را ب ــد و فیلنام اراده کنی
خودتــان بایــد تهیــه کننــده و کارگــردان زندگــی تــان باشــید. همانطــور زندگــی 
کنیــد کــه همیشــه آرزویــش را داشــتید. آزادی و موفقیــت یعنــی همیــن. اگرچــه 
قــرار نیســت ایــن تغییــر و تحــول یــک شــبه اتفــاق بیافتــد امــا بــرای آغــاز ایــن 
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مســیر، بایــد از همیــن حــاال شــروع کنیــد. 

قدرت ذهن و اندیشه
شــاید دلیــل اصلــی پاییــن بــودن شــانس موفقیــت و خوشــبختی تــان، ایــن اســت 
ــه  ــان را، علی ــن ت ــی ذه ــان، یعن ــی خودت ــمندترین دارای ــن و ارزش ــزرگ تری ــه ب ک
خودتــان بــه کار مــی گیریــد. بــه جــای اینکــه از اهــرم ذهــن تــان بــرای موفقیــت و 
خوشــبختی تــان اســتفاده کنیــد، مــدام در ذهــن تــان عــذر و بهانــه مــی تراشــید. 
یادتــان باشــد کــه ذهــن تــان، قدرتمندتریــن و ارزشــمندترین اهــرم پیشــرفت و 

موفقیــت شــما اســت.
تفــاوت میــان افــراد در هــر جامعــه ای، ریشــه در نحــوه اســتفاده از همیــن اهــرم 
ــح و اســتفاده بجــا  ــزار، آمــوزش صحی ــن اب ــری ای دارد. رمــز موفقیــت در بکارگی
و حســاب شــده از ذهــن اســت. اگــر بیاموزیــد کــه بــه درســتی از اهرمــی کــه در 
اختیــار داریــد اســتفاده کنیــد مــی توانیــد زندگــی تــان را بــه حرکــت درآورده و هــر 

طــوری کــه دوســت داریــد آن را زیــر و رو کنیــد.

دست به کار شو!
موفقیت و خوشبختی را نمی شود به ارث برد، اما می شود آن را آموخت...

ــام  ــن کار را انج ــد ای ــان بای ــت. خودت ــاب اس ــک انتخ ــبختی ی ــت و خوش موفقی
ــد.  ــان بکن ــرای ت ــن کار را ب ــد ای ــان نمــی توان ــر از خودت ــچ کســی غی ــد. هی بدهی
پــس اگــر بــه انــدازه کافــی در ایــن مســیر مصمــم هســتید و عاشــق و مشــتاق، 
اراده کنیــد و ایــن مســیر را آغــاز کنیــد تــا آینــده ای بســاز یــد کــه همــه گذشــته 

شــما در مقابلــش زانــو بزنــد.
بــه امیــد تحقــق کامــل رفــاه، آســایش و آرامــش خاطــر تــک تــک افــراد و خانواده 
هــای ایرانــی؛ بــه امیــد موفقیــت، خوشــبختی و کامیابــی بچــه هــای مــان؛ بــه 
ــا و  ــازمان ه ــه س ــترش خردمندان ــعه و گس ــتر و توس ــی بیش ــد ارزش آفرین امی
ــان  ــه عزیزم ــرافرازی جامع ــربلندی و س ــد س ــه امی ــی و ب ــای ایران ــب و کاره کس

ایــران... .
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ــی  ــران و ایران ــی در شــأن ای ــرای اینکــه ایران ــا یــک گل بهــار نمــی شــود؛ مــا ب ب
بســازیم بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم و بــا هــم رشــد کنیــم. نمــی شــود 
یکــی تغییــر کنــد، رشــد کنــد، توســعه و تحــول پیــدا کنــد و از زندگیــش لــذت 
ببــرد بــدون اینکــه بقیــه هــم بــا او رشــد کننــد و توســعه پیــدا کننــد. پیشــرفت 
پایــدار، کامیابــی و خوشــبختی واقعــی در گــرو شــادی و آرامــش خاطــر همــه افراد 
جامعــه اســت. بنابرایــن از اطرافیــان تــان شــروع کنیــد. از اهــل خانــواده تــان 
شــروع کنیــد. از عزیــزان تــان آغــاز کنیــد. از دوســتان و رفقــای تــان شــروع کنیــد 
و هــر کســی دســت هرچنــد نفــر را کــه مــی توانــد محکــم و بــا گرمــی بگیــرد، بــه 
ایــن امیــد کــه کــم کــم جریانــی فراگیــر بــرای ســاختن ایرانــی ســربلند آغــاز شــود؛ 
بــه امیــد آنکــه هیــچ کــس بــه خاطــر جهــل و ناآگاهــی، تیشــه بــه ریشــه زندگــی 

اش نزنــد.
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فصل دوم: پویایی و چالش های زندگی
ــر  ــد. ه ــا جامعــه  تعامــل کنن ــا ب ــد ت ــی خــود مجبورن ــراد در زندگــی اجتماع اف
جامعــه ای هــم دغدغــه هــا و مســائل خــاص خــودش را دارد. زندگــی پــر از درد و 
رنــج و چالــش اســت! امــا لــذت و معنــای زندگــی را در میــان همیــن چیزهــا بایــد 

جســت. 

نیم نگاهی به وضعیت جامعه
آیــا مــی دانســتید کــه فقــط در ســال 1397، تعــداد 55000 نفــر موتورســوار در 
ــد؟  ــت داده ان ــواری از دس ــگام موتورس ــان را هن ــان خودش ــران، ج ــورمان ای کش
آیــا مــی دانیــد کــه بیــش از یــک ســوم هموطنــان مــان زیــر خــط فقــر بــه ســر 
مــی برنــد؟ آیــا مــی دانیــد کــه  میانگیــن ســن شــروع بــه مصــرف مــواد مخــدر 
ــواد  ــه م ــرای تهی ــاز ب ــورد نی ــان م ــط زم ــت و متوس ــال اس ــورمان، 15 س در کش
ــب  ــه ضری ــد ک ــاع داری  اط

ً
ــا ــت؟ حتم ــه اس ــج دقیق ــر پن ــورمان زی ــدر در کش مخ

نفــوذ اینترنــت در کشــورمان حــدود 90 درصــد اســت؛ یعنــی بیــش از 72 میلیــون 
نفــر از جمعیــت کشــورمان بــه اینترنــت دسترســی دارنــد و درحالیکــه بــا ضریــب 



11 فرامدرسه آواز: اندیشه نو ... زندگی نو

نویسنده: دکرت غالمرضا توکلی- بهار 1399

نفــوذ 110 درصــدی تلفــن همــراه در کشــورمان مواجهیــم، بیــش از 50 میلیــون 
نفــر از اینترنــت موبایــل اســتفاده مــی کننــد!

جمعیــت کشــورمان ایــران در حــال حاضــر)1397( از مــرز  هشــتاد میلیــون نفــر 
عبــور کــرده اســت، درحالیکــه  پنجــاه ســال پیش مــا حدود بیســت و پنــج میلیون 
ــل توجهــی  ــا یــک شــیب قاب  ب

ً
ــا ــن پنجــاه ســال تقریب ــم و در طــول ای نفــر بودی

جمعیــت مــان زیــاد شــده اســت. حــدود چهــل درصــد از ایــن جمعیــت در حــال 
حاضــر مشــغول بــه کارنــد و  در بیســت ســال اخیــر نــرخ بیــکاری در کشــورمان 
بیــن 10 تــا 15 درصــد در نوســان بــوده اســت. آمــار و ارقــام حاکــی از آن اســت کــه 

حــدود 25 درصــد از جــوان هــای جویــای کار در کشــورمان بیکارنــد.
ــی و  ــع ابتدای ــوز در مقط ــش آم ــر دان ــون نف ــدود  دوازده میلی ــر ح ــال حاض در ح
متوســطه مشــغول تحصیــل در مــدارس کشــورما ن هســتند. ضمنــا حــدود پنــج 
میلیــون نفــر هــم در دانشــگاه هــای کشــور مشــغول تحصیلنــد کــه ســهم عمــده 

اش)حــدود پنجــاه درصــد( مربــوط بــه مقطــع کارشناســی مــی شــود.
در دنیــا شــاخصی وجــود دارد بــه نــام شــاخص فاکــت اقتصــادی کــه  از ترکیــب 
نــرخ تــورم و نــرخ بیــکاری محاســبه مــی شــود. بــر اســاس اطاعــات ایــن شــاخص 
جهانــی در ســال 2018، کشــور ونزوئــا بدتریــن کشــور)یعنی رتبــه یک(محســوب 
مــی شــود. رتبــه دوم مربــوط بــه یمــن اســت، کنگــو ســوم اســت، موزامبیــک 
چهــارم، آفریقــای جنوبــی پنجــم و کشــورمان ایــران متأســفانه  در رتبــه پانزدهــم 

قــرار دارد؛ یعنــی از آخــر، پانزدهــم!  
ــواده چهــار نفــره در  ــرای یــک خان ــق را ب برخــی از اقتصــاددان هــا خــط فقــر مطل
ســال 1396، معــادل چهــار میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه انــد. بــا لحــاظ همیــن 
ــر  از  ــون نف ــت میلی ــت و هف ــدود بیس ــال 1396، ح ــره در س ــار منتش ــدد و آم ع
هموطنــان مــان در فقــر مطلــق بــه ســر مــی برنــد و  پنــج میلیــون نفــر شــب هــا 

گرســنه مــی خوابنــد. 
در خــوش بینانــه تریــن حالــت در حــال حاضــر مــا حــدود ســه میلیــون نفــر معتــاد 
در کشــورمان داریــم. آمــار و ارقــام حاکــی از آن اســت کــه تعــداد افــراد معتــاد 
ــر اســاس آمــار  ــد. ب ــر شــده ان ــج ســال گذشــته، دو براب در کشــورمان ظــرف پن
منتشــر شــده در ســال 1397، تعــداد 250 هــزار نفــر زندانــی داریــم کــه  مــواد 
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مخــدر ،جــرم اول زندانــی شــدن آن هــا اســت. فقــر، دوســت نابــاب، کــم ســوادی 
و رفتارهــای پرخطــر بــه عنــوان مهــم تریــن علــت هــای زندانــی شــدن افــراد بــه 

خاطــر مــواد مخــدر اعــام شــده اســت. 
روزانــه بیــش از 13 نفــر در ایــران دســت بــه خودکشــی می زنند و بیشــتر خودکشــی 

هــا در میــان افــراد 15 تا 35 ســال اســت.
ظــرف ده ســال اخیــر، تعــداد ازدواج هــای رســمی بیــش از 50 درصــد کاهــش پیــدا 
کــرده در حالیکــه رونــد تعــداد طــاق هــای ثبــت شــده در کشــور افزایشــی بــوده 
ــر ثبتــی(در  ــه ازدواج ســفید)غیر رســمی و غی اســت. از طرفــی متأســفانه میــل ب
کشــورمان افزایــش پیــدا کــرده و عمــر ازدواج ســفید در ایــران بیــن یــک تــا ســه 

ســال اســت.
 شــاخص خوشــبختی کــه یــک شــاخص جهانــی  و از ترکیــب معیارهایــی 

ً
و نهایتــا

ــاد(،  ــرمایه اجتماعی)اعتم ــب و کار، س ــط کس ــاد، محی ــت اقتص ــه کیفی از جمل
آمــوزش، بهداشــت و محیــط زیســت محاســبه مــی شــود حاکــی از آن اســت کــه  

در ســال 2018 رتبــه ایــران در میــان 149 کشــور، صدوهفدهــم مــی باشــد.
ــا و  ــه ه ــی و روزنام ــک جهان ــمی بان ــای رس ــزارش ه ــا را از گ ــن داده ه ــر ای اکث
خبرگــزاری هــای داخلــی کشــورمان جمــع آوری کــرده ام. امــا ایــن هــا را نگفتــم 
ــد،  ــاز باش ــان ب ــوش م ــم و گ ــا چش ــم ت ــا را گفت ــن ه ــم. ای ــان کن ــه ناامیدت ک
ــش و  ــه دان ــم ب ــز کنی ــان را تجهی ــد و خودم ــع باش ــمان جم ــگ حواس ــش دان ش

ــد.  ــت بربیای ــن وضعی ــرل ای ــده اداره و کنت ــد از عه ــه بتوان ــی ک ــارت های مه

مشکالت زندگی شخصی و اجتماعی
هیــچ کــس نمــی توانــد وضعیــت شــما را بــه طــور کامــل درک کنــد چون هرکســی 
مســأله هــا و چالــش هــای خــاص خــودش را دارد. هرگــز فکــر نکنیــد کــه زندگــی 
ــت؛  ــودی اس ــال ناب ــما در ح ــی ش ــت و زندگ ــص اس ــب و نق ــدون عی ــران ب دیگ
واقعیــت ایــن اســت کــه هــر خانــواده ای مســائل خــاص خــودش و غــم و غصــه 

هــای خــودش را دارد. 
احتمــااًل یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای خانــواده هــا، فرزنــدان شــان هســتند. 
فرزنــدان مــا امــروز بیــش از همیشــه قربانــی رســانه هــا و الگوهــای معیــوب تربیتــی 
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هســتند؛ زیــاده خواهــی و آمــاده خواهــی، بــی انگیزگــی و بــی تفاوتــی، بــی حوصلگــی 
و تعجیــل غیــر معمــول جــزء خصایــص غالــب بچــه هــای امــروزی شــده و ایــن ویژگــی 

هــا، آینــده آنهــا را بــه شــدت تهدیــد مــی کنــد.
ــن و  ــه یافت ــاز ب ــی نی ــاز: وقت ــون نی ــام قان ــه ن ــود دارد ب ــت وج ــل در طبیع ــک اص ی
ســاختن چیــزی باشــد آن را مــی ســازیم و مــی یابیــم. دلیــل پیشــرفت ژنتیکــی مــا 
طــی هــزاران ســال اخیــر همیــن قانــون نیــاز بــوده. تــا حــاال فکــر کردیــد کــه ایــن همــه 
پیشــرفت در تکنولــوژی و تغییــر و تحــوالت عجیــب و غریــب تــوی دنیــا چگونــه اتفــاق 

افتــاده؟
پاســخش خیلــی شــفاف اســت: نیــاز. چــون نیــازش احســاس شــده، تــاش کردیــم و 
بهــش رســیدیم و  وقتــی نیــازی بــه حرکــت احســاس نکنیــم، فقــط مــی خوریــم و مــی 

ــم مــی دهیــم و عمرمــان را تلــف مــی کنیــم.
َ
خوابیــم. جلــوی تلویزیــون ل

پــس اگــر پولــدار هســتید، اجــازه ندهیــد ایــن ثــروت، بــای جــان بچــه هــای تــان شــود. 
از ثــروت تــان بــه عنــوان یــک  اهــرم قــوی بــرای پــرش بچــه هــای تــان اســتفاده کنیــد 

نــه محملــی بــرای زمیــن گیــر کــردن آنهــا.
اگــر پــول و ثــروت چندانــی هــم نداریــد اصــًا نگــران نباشــید چــون بــا توســعه قابلیــت 
ــه  ــه هم ــد ب ــی توانی ــت م ــد آموخ ــاب خواهی ــن کت ــه در ای ــی ک ــارت های ــا و مه ه
چیزهایــی کــه آرزویــش را داریــد دســت پیــدا کنیــد فقــط بایــد حوصلــه کنیــد و مطابــق 

اصولــی کــه مــی آموزیــد رفتــار کنیــد.

اصالح اندیشه؛ بزرگترین مسأله در زندگی انسان
ــان  ــا هم ــه ب ــت ک ــن اس ــش ای ــه مضمون ــا دارد ک ــه زیب ــک جمل ــتین ی ــرت انیش لب آ
فکــر و شــیوه اندیشــیدنی کــه بــرای تــان مســأله درســت کــرده نمــی توانیــد از دســت 

مشــکات و چالــش هــای تــان رهــا شــوید.
بــه عبــارت دیگــر اگــر در زندگــی تــان بــا نــداری و بیچارگــی مواجهیــد. اگــر کار مناســب 
و در شــأنی نداریــد. اگــر بــا همســر، والدیــن یــا فرزنــدان تــان ارتبــاط خوبــی نداریــد و 
ناراضــی هســتید، اگــر هیــچ کســی درک تــان نمــی کنــد و از بــودن بــا دیگــران فقــط 
ــا مدیرتــان ناراضــی  رنــج و عــذاب نصیــب تــان مــی شــود، اگــر از کار، همــکاران و ی
ــان  ــرون از خودت ــود بی ــی خ ــد، ب ــری داری ــأله دیگ ــر مس  ه

ً
ــا ــا احیان ــتید، و ی هس

ــی شــیوه اندیشــیدن تــان اســت. یعنــی  دنبــال کلیدتــان نگردیــد. مســأله اصل
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طــرز تفکرتــان اســت کــه ایــن شــرایط را بــرای تــان رقــم زده و تــا وقتــی کــه آن 
را اصــاح نکنیــد کمــاکان بــا همــه مســأله هــای قبلــی مــدام مواجــه خواهیــد 
شــد. پــس همیــن حــاال تصمیــم بگیریــد و بــا تغییــر اندیشــه تــان، زندگــی تــان 

را تغییــر دهیــد.

قابلیت های سرنوشت ساز
تــا حــاال بــه تفــاوت یــک تانکــر آب بــا یــک چشــمه فکــر کردیــد؟ چــرا یــک چشــمه 
ــان  ــزرگ آب مــی ارزد؟ رابطــه می ــک تانکــر ب ــی بیشــتر از داشــتن ی کوچــک خیل
ــا چشــمه اســت.  ــل رابطــه تانکــر آب ب ــت هــا هــم درســت مث ــع و قابلی مناب
یــک فــرق اساســی بیــن منبــع و قابلیــت وجــود دارد. منابــع همــه دارایــی هــا 
و فنــاوری هایــی هســتند کــه مــا داریــم یــا مــی خواهیــم داشــته باشــیم؛ مثــل 
خانــه، ماشــین، گوشــی، کار، زمیــن، تجهیــزات و فنــاوری و خیلــی چیزهــای دیگر. 
ــه ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای درونــی مــان اشــاره مــی کنــد  امــا قابلیــت ب
کــه در وجودمــان ایجــاد کــرده ایــم؛ مثــل ســخت کوشــی، اراده، برنامــه ریــزی و 

هدفگــذاری و خیلــی چیزهــای دیگــر.
احتمــااًل متوجــه شــده ایــد کــه منابــع همگــی عاریتــی هســتند و جــدای از مــا و 
بیــرون از مــا؛ ولــی قابلیــت، جوهرهــا و گوهرهــای وجــودی مــان هســتند و از مــا 

جــدا شــدنی نیســتند.
امنیــت اقتصــادی مــا و فرزنــدان مــان در گــرو داشــته ها)خانــه، ماشــین، دارایی، 
تحصیــات، شــغل( نیســت بلکــه در قابلیــت تولیــد، اندیشــه، یادگیــری، خاقیت 
و انعطــاف پذیــری مــا و فرزنــدان مــان نهفتــه اســت؛ بــه بیــان دیگــر اســتقال 
مالــی واقعــی بــه معنــای برخــورداری از تملــک و ثــروت نیســت بلکــه بــه مفهــوم 

بهــره منــدی از قابلیــت هــای باطنــی بــرای تولیــد ثــروت اســت.
ــم:  ــاز داری ــه دو دســته قابلیــت نی ــر زندگــی مــان ب ــرای اداره موث  مــا ب

ً
اساســا

قابلیــت هــای شــخصی و قابلیــت هــای اجتماعــی. قابلیــت هــای شــخصی موجب 
کســب پیــروزی هــا و دســتاوردهای شــخصی مــی شــوند. قابلیــت هــای اجتماعــی 
هــم موجــب پیــروزی هــای جمعــی و دســتاوردهای مشــترک بــا دیگــران خواهنــد 

شــد. 
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ــان را  ــدان م ــا و فرزان ــده م ــه آین ــزی ک ــه آن چی ــش از هم ــه و پی ــش از هم بی
تضمیــن مــی کنــد، قابلیــت هایــی اســت کــه در وجودمــان نهادینــه مــی کنیــم. 
هرچقــدر کــه بیشــتر روی ایــن قابلیــت هــا ســرمایه گــزاری کنیــم، آثــار و برکاتش 
ــاخته و  ــز س ــم متمای ــراد را از ه ــه اف ــه ک ــود. آنچ ــم ب ــاهد خواهی ــتر ش را بیش
بــه آنهــا مزیــت رقابتــی مــی بخشــد، قابلیــت هــای شــان اســت نــه منابــع در 
اختیارشــان. در واقــع قابلیــت هــا مثــل چشــمه ای جوشــان هســتند کــه پــس از 
ایجــاد، هرگــز خشــک نمــی شــوند درحالیکــه منابعــی چــون پــول، ثــروت، امــوال 
ــون  ــم، همچ ــی گذاری ــی م ــان باق ــای م ــه ه ــرای بچ ــا ب ــه م ــی ک ــی  های و دارای
تانکــر آبــی هســتند کــه هرچقــدر هــم کــه بــزرگ باشــد، خاصــه یــک روزی تمــام 
مــی شــود. پــس بیــش از اینکــه نگــران تأمیــن منابــع بــرای عزیــزان تــان باشــید 
بایــد نگــران توســعه قابلیــت هــای شــان باشــید کــه سرنوشــت آنهــا بــه قابلیت 

هایــی بســتگی دارد کــه در آن هــا مــی کاریــد.
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فصل سوم: رمز موفقیت و پیشرفت جوامع
ــر  ــه براب ــورمان س ــه در کش ــد زبال ــزان تولی ــرا می ــه چ ــد ک ــرده ای ــر ک ــچ فک هی
اســتاندارد جهانــی اســت؟ آیــا مــی دانســتید کــه در ایــران روزی پنجــاه هــزار تــن 

ــد مــی شــود؟! ــه تولی زبال
آیــا فکــر کــرده ایــد کــه چــرا ســاالنه بایــد حــدود هشــتصد هــزار تصــادف و  بیســت 
هــزار نفــر تلفــات جــاده ای داشــته باشــیم؟ ایــن آمــار یکــی از باالتریــن تلفــات 
جــاده ای در جهــان اســت. مــی دانســتید کــه تلفــات تصادفــات رانندگــی در ایــران 
25 برابــر ژاپــن اســت؟ چــرا مــا از نظــر آمــار تلفــات جــاده ای در بیــن 190 کشــور، 

جــزو ده کشــور آخــر هســتیم؟!
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چه چیزی باعث تفاوت جوامع با هم می شود؟
 چــه چیــزی باعــث تفــاوت جوامــع بــا هــم 

ً
تــا حــاال فکــر کــرده ایــد کــه  واقعــا

مــی شــود؟ در ایــن فصــل قصــد دارم از یــک راز بســیار مهــم رمزگشــایی کنــم؛ 
ــواده هــا، کســب و کارهــا، ســازمان هــا و شــرکت هــا، کشــورها  رازی کــه خان
و ملــت هــا را از هــم متمایــز و متفــاوت مــی کنــد. ولــی قبلــش بایــد بگویــم 
ــرای  ــه ب ــت ک ــری اس ــانی و بش ــکل انس ــوع تش ــر ن ــه، ه ــورم از جامع ــه منظ ک
نیــل بــه اهدافــی معیــن بــا هــم تشــریک مســاعی دارنــد. بنابرایــن کوچکتریــن 
مصــداق جامعــه ، خانــواده ای اســت کــه شــامل دونفــر)زن و شــوهر( مــی شــوند. 
مصادیــق بزرگتــر جوامــع، عبارتنــد از کســب و کارهــا، تشــکل هــای اجتماعــی، 
ســازمان هــا و شــرکت هــای مختلفــی کــه ماموریــت و رســالت خاصــی را دنبــال 
مــی کننــد. در ســطحی گســترده تــر ایــن مفهــوم قابــل تعمیــم بــه یــک کشــور 

هــم هســت. 
چرا بعضی از خانواده ها خوشبخت و کامیابند و برخی خیر؟

چــرا برخــی کســب و کارهــا و ســازوکارهای اقتصــادی از پیشــرفت هــای پایــداری 
برخوردارنــد و برخــی خیــر؟

چــرا وضعیــت برخــی ســازمان هــا و شــرکت هــای تولیــدی، پژوهشــی و بازرگانــی 
از برخــی دیگــر بهتــر اســت؟

چرا برخی کشورها از وضعیت درشأنی برخوردار نیستند؟
بــرای مثــال کشــوری مثــل ژاپــن امــروز ســومین اقتصــاد قدرتمنــد جهــان اســت! 
ــاورزی و  ــرای کش ــب ب ــوه؛ نامناس ــد ک ــا 80 درص ــت ب ــرزمینی اس ــه س درحالیک
ــن  ــدود 1500 زمی ــاالنه  ح ــت؛ س ــی اس ــی آنچنان ــع طبیع ــد مناب ــداری؛ فاق دام

لــرزه در آنجــا اتفــاق مــی افتــد!
یــا کــره جنوبــی؛ بــا رشــد میانگیــن ســالی 6.5 درصــد از ســال 1965 تــا کنــون! 

کــه معجــزه آســیای جنــوب شــرقی نــام گرفتــه اســت.
یــا هلنــد؛ کــه صــادرات کشــاورزی ایــن کشــور دوبرابــر درآمــد نفتــی ایــران اســت! 
درحالیکــه  کوچــک تــر از ســه اســتان شــمالی کشــورمان اســت؛ یعنی  مســاحتش 
ــع اســت، درحالیکــه مســاحت ســه اســتان شــمالی  ــر مرب حــدود 41000 کیلومت
ــی   ــزان بارندگ ــی می ــت؛ و از طرف ــع اس ــر مرب ــدود 57000 کیلومت ــورمان ح کش
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ســالیانه در هلنــد بــه طــور متوســط معــادل 600 میلــی متــر اســت، درحالیکــه 
همیــن آمــار بــرای شــمال کشــورمان معــادل 700 میلــی متــر اســت!

ــران، در طــول 80 ســال گذشــته   ــد کــه  مــا در کشــورمان ای ــب اســت بدانی جال
بیــش از 80 میلیــارد بشــکه نفــت فروختــه ایــم. مبلــغ درآمــد حاصــل از  فــروش 

نفــت پــس از انقــاب حــدود 1000 میلیــارد دالر بــوده اســت. 
 پــس احتمــااًل مــاک اصلــی تحــول، توســعه و پیشــرفت جوامــع پــول نیســت، 
سســرمایه اقتصــادی نیســت، منابــع طبیعــی مثــل نفــت و گاز و زمیــن و 

ــت؟ ــس چیس ــت پ ــا نیس ــر اینه ــت. اگ ــوژی نیس تکنول

سرمایه های مورد نیاز برای توسعه جوامع
چهار نوع سرمایه وجود دارد که در توسعه جوامع قابل توجه اند:

سرمایه اقتصادی: 
کــه شــامل پــول، زمیــن، ماشــین، ماشــین آالت، تجهیــزات و فنــاوری می شــود. 
ــم  ــی مه ــع خیل ــبختی جوام ــعادت و خوش ــرای س ــه ب ــر چ ــادی اگ ــرمایه اقتص س
ــی احتمــااًل کافــی نیســت! درســت اســت کــه اگــر ســرمایه اقتصــادی  اســت ول
باشــد، مــی توانــد بــه مــا در نیــل بــه پیشــرفت و توســعه خیلــی کمــک کنــد ولــی 
پیامــش ایــن نیســت کــه اگــر ســرمایه اقتصــادی باشــد حتًمــا مــا توســعه پیــدا 
مــی کنیــم و یــا اینکــه اگــر ســرمایه اقتصــادی وجــود نداشــته باشــد دســتیابی 
ــرمایه  ــعه، س ــرای توس ــه ب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــن اس ــر ممک ــعه، غی ــه توس ب
اقتصــادی الزم اســت ولــی کافــی نیســت، و چــه بســا ســرمایه اقتصــادی بیــش از 

اینکــه علــت توســعه باشــد، پبامــدش مــی باشــد. 
سرمایه انسانی: 

هرجــا کــه از ســرمایه انســانی صحبــت مــی شــود، منظــور ترکیبــی اســت از مولفه 
مهــم و اساســی: دانــش، مهــارت و نگــرش؛ ســرمایه انســانی عبــارت اســت از 
هــم افزایــی میــان دانــش، مهــارت و نگــرش افــراد. ترکیــب مناســب ایــن ســه 
ــه نــام توانایی)قابلیــت( کــه ســنگ  مولفــه ارزش افــزا، معجونــی مــی ســازد ب

بنــای ســایر ســرمایه هــا محســوب مــی شــود.



19 فرامدرسه آواز: اندیشه نو ... زندگی نو

نویسنده: دکرت غالمرضا توکلی- بهار 1399

دانــش آن چیــزی اســت کــه مــی دانیــم؛ آگاهــی مــا اســت. مهــارت، چگونگــی 
اســتفاده از دانــش و نحــوه بکارگیــری آن اســت. نگــرش بیانگــر چرایــی اســت. 
ــل  ــه مهــم و قاب ــم. نکت ــه کار بگیری ــه شــیوه ای خــاص ب ــد دانــش را ب ــرا بای چ
ــش و  ــه در دان ــش  از آنک ــر بی ــا یکدیگ ــانها ب ــاوت انس ــه تف ــت ک ــه آن اس توج

مهــارت آنهــا باشــد در نگــرش آنهــا اســت.
از یــک زاویــه دیگــر اگــر بخواهیــم بــه بررســی ایــن موضــوع مهــم بپردازیــم بایــد 
توجــه کنیــم کــه همــه آدمهــا دنبــال خوشــبختی و کامیابــی انــد و اگــر بخواهیــم 
ــد بــه حــال  افــراد کامیــاب را از افــراد ناموفــق و بدبخــت تشــخیص دهیــم بای
شــان توجــه کنیــم؛ آن هایــی کــه در زندگــی کامیــاب و کامــروا هســتند، حــال 
شــان خــوب اســت. حــال خــوب هــم در آدمهــا خیلــی وابســته بــه نــوع کارهایــی 
کــه انجــام مــی دهنــد نیســت؛ بــه چگونگــی انجــام دادن آن کارهــا هــم بســتگی 
نــدارد! بــرای مثــال افــراد زیــادی هســتند کــه مثــل هــم کار مــی کننــد، تــاش 
مــی کننــد، بــا مســائل مختلــف روبــرو مــی شــوند، چالــش هــای زندگــی فــردی 
و اجتماعــی را تحمــل مــی کننــد. آن چیــزی کــه ایــن افــراد را از هــم تفکیــک مــی 
کنــد، چرایــی انجــام ایــن کارهــا اســت نــه خــود ایــن کارهــا و یــا چگونگــی انجــام 
آنها.یــک مــادر مهربــان تمــام شــب را لحظــه بــه لحظــه کنار بچــه بیمــارش بیدار 
مــی نشــیند، مــدام پاشــویه اش مــی کنــد، ســر ســاعت داروهایــش را مــی دهــد، 
بــه ایــن امیــد کــه تــب بچــه اش هرچــه ســریع تــر پاییــن بیایــد. مشــابه همیــن 
فــرد، یــک پرســتار ممکــن اســت همــه ایــن کارهــا را هــم تــوی بیمارســتانی کــه 
کار مــی کنــد انجــام دهــد. امــا حــال ایــن مــادر و ایــن پرســتار بــه یــک انــدازه 
ــی  ــام م ــه انج ــوع کاری ک ــه ن ــی ب ــا خیل ــال آدمه ــون ح ــرا؟ چ ــت. چ ــوب نیس خ
دهنــد و چگونگــی انجامــش وابســته نیســت بلکــه بیشــتر بــه چرایــی آن بســتگی 
ــدون  ــد، ب ــی ده ــام م ــه اش انج ــرای جگرگوش ــا را ب ــن کاره ــه ای ــادر هم دارد. م
هیــچ چشــم داشــتی! ولــی یــک پرســتار همــان کارهــا را احتمــااًل بــه خاطــر حقوقــی 

کــه از بیمارســتان دریافــت مــی کنــد، مجبــور اســت کــه انجــام دهــد.
نگــرش افــراد بــا »چرایــی« ســروکار دارد. اگرچــه برای دســتیابی بــه توســعه پایدار، 
دانــش و مهــارت بســیار مهــم و ضــروری اســت امــا نگــرش نقــش اهرمــی دارد. 
دانــش و مهــارت در اغلــب اوقــات و در هــر ســن و ســالی، ســهل الوصــول و دســت 
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ــیار  ــش بس ــر دادن ــب، تغیی ــاب و اغل ــیار دیری ــرش بس ــا نگ ــت. ام ــی اس یافتن
ــت  ــود گف ــی ش ــت. م ــی اس ــد، غیرعقای ــن نباش ــه غیرممک ــت و اگ ــوار اس دش
ــل اکتســاب  ــارت اکتســابی اســت و در تمــام طــول عمرمــان قاب ــش و مه دان
اســت ولــی نگــرش، یــک بخشــش ذاتــی اســت و آن بخشــش هــم کــه اکتســابی 
اســت، بــه نحــوی اســت کــه شــکل گیــری آن در دوران اولیــه عمــر آدمــی بســیار 

شــتابان و تعییــن کننــده اســت.
سرمایه اجتماعی: 

ســرمایه اجتماعــی چســب بیــن آدمهــا اســت. ســرمایه اجتماعــی حاکــی از روابــط 
اجتماعــی ارزش آفریــن و همــه آن چیــزی اســت کــه وقتــی بــا هــم هســتیم تولیــد 

ــود. می ش
اعتمــاد، قلــب ســرمایه اجتماعــی را تشــکیل میدهــد. بــدون اعتماد همبســتگی 
الزم میــان افــراد ایجــاد نمیشــود. تنهــا وقتــی کــه اعتمــاد وجــود داشــته باشــد، 
ــم  ــرای ه ــا را ب ــرد و فض ــی گی ــکل م ــراد ش ــن اف ــات فیمابی ــات و تعام ارتباط

افزایــی بیــن افــراد مهیــا مــی کنــد.
اعتمــاد کــه نباشــد ســرمایه اجتماعــی نابــود مــی شــود. دیگــر مهــم نیســت کــه 
چقــدر ســرمایه اقتصــادی یــا ســرمایه انســانی داریــم؛ همــه آنهــا از خاصیــت مــی 
افتنــد. بــه عبــارت بهتــر، ســرمایه اجتماعــی کــه نباشــد، بقیــه ســرمایه هــا کار 

نمــی کننــد.
ســرمایه اقتصــادی جایــی رشــد مــی کنــد و بــه مــرور زمــان انباشــت مــی شــود 
 دیــده ایــد 

ً
کــه ســرمایه انســانی و ســرمایه اجتماعــی بــا هــم رشــد کننــد. حتمــا

خانــواده هایــی را کــه ارث و میــراث زیــادی را صاحــب شــده انــد ولــی بــه دلیــل 
ضعــف در ســرمایه  اجتماعــی قــادر بــه حفــظ و توســعه اش کــه نشــده انــد هیــچ 
بلکــه بــه ســرعت بــاد، همــه دارایــی هــا و ثــروت بــادآورده شــان را از دســت داده 

انــد.
سرمایه نمادین: 

وقتــی هــر کــدام از ســرمایه های ســه گانــه قبلــی )اقتصــادی، انســانی، اجتماعی(
بــه مــرز شــهرت و افتخــار  محلــی، ملــی و یــا بیــن المللــی برســند، بــه ســرمایه 
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ــع و  ــه، مناف ــدون هزین ــن ب ــای نمادی ــرمایه ه ــی شوند.س ــل م ــن تبدی نمادی
ســرمایه هــای دیگــر را جــذب خــودش مــی کنــد و قیمــت خــودش را بــاال مــی بــرد.
ــه یکــی  ــی را ب ــی نخــل در دب ــره رویای ــا هــای جزی ــی یکــی از وی ــال وقت ــرای مث ب
از بازیکنــان اســطوره انگلیــس، دیویــد بــکام هدیــه میدهنــد، ناگهــان قیمــت 
زمیــن هــای آنجــا چندیــن برابــر مــی شــود! یــا وقتــی عامــت یــک ســیب گاز زده 
بــه نــام اپــل روی گوشــی هــای موبایــل هــک مــی شــود، افــراد حاضرنــد چندیــن 
برابــر قیمــت تمــام شــده آن گوشــی را بپردازنــد! یــا وقتــی علــی دایــی اراده مــی 
ــی زود  ــد، خیل ــول جمــع کن ــوب کشــورمان پ ــه زده هــای جن ــرای زلزل ــد کــه ب کن
مبلــغ هنگفتــی جمــع مــی شــود! یــا وقتــی کــه میــرزای شــیرازی حکــم تحریــم 
تنباکــو را صــادر مــی کنــد، انیــس الدولــه، ســوگولی حرمســرای ناصرالدیــن شــاه، 

از مهیاکــردن قلیــون بــرای شــاه مملکــت خــودداری مــی کنــد!

نگرش؛ نقطه اهرمی زندگی
گفتیــم کــه نگــرش از دانــش و مهــارت هــم مهــم تــر اســت، چــرا؟ چــون دیریــاب 
اســت! چــون بــه راحتــی تغییــر نمــی کنــد! چــون سرنوشــت ســاز اســت! چــون هم 
در ارزش گــذاری ســرمایه انســانی حــق وتــو دارد و هــم در شــکل دهــی ســرمایه 

اجتماعــی نقــش تعییــن کننــده ای دارد.
نگــرش بــه طــرز تلقــی افــراد گفتــه مــی شــود؛ اینکــه چــه برداشــتی از خودشــان 
و محیــط شــان دارنــد. نگــرش جــزو شــاکله فکــری و اندیشــه ای افــراد محســوب 
مــی شــود و ماحصــل باورهــا و ارزش هایــی اســت کــه در وجــود انســان شــکل می 
گیــرد. یعنــی باورهــای افــراد در طــول زمــان انتظارات و ارزش های شــان را شــکل 
ــازد؛  ــی س ــراد را م ــرش اف ــود نگ ــه خ ــه نوب ــم ب ــا ه ــارات و ارزش ه داده و انتظ
اعمــال و رفتــار آدم هــا ریشــه در نــوع نگــرش شــان دارد و تکــرار اعمــال افــراد، 
عــادات و منــش آنهــا را شــکل مــی دهــد و نهایتــا بایــد گفــت کــه منش)خلــق و 

خو(افــراد هــم بــه نوبــه خــود سرنوشــت آنهــا را رقــم مــی زنــد!
ــن  ــراد از ذه ــی اف ــبختی و بدبخت ــه خوش ــت ک ــود گف ــی ش ــاف م ــن اوص ــا ای ب

شان)شــاکله فکــری شــان( آغــاز مــی شــود؛ از شــیوه اندیشــیدن شــان.
مــا بــه همــان چیــزی تبدیــل مــی شــویم کــه دربــاره اش فکــر مــی کنیــم. زمانــی 
کــه مــدام بــه چیــزی فکــر مــی کنیــد، نســبت بــه آن موضــوع و همــه چیزهایــی 
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کــه بــه آن مرتبــط مــی شــوند حساســیت ذهنــی پیــدا کــرده و بــا دیــدن فرصــت 
هــا و امکاناتــی کــه بتواننــد بــه تحقــق آنهــا کمــک کننــد، بــه ســرعت دســت 
ــن  ــد ای ــه فاق ــرادی ک ــرد. اف ــد ب ــره را خواهی ــر به ــا حداکث ــده و از آنه ــه کار ش ب
حساســیت ذهنــی هســتند، ممکــن اســت همــان امکانــات را داشــته باشــند یــا 
بــه فرصــت هــای مشــابه برخــورد کننــد ولــی از کنــارش بــه ســادگی مــی گذرنــد.
بــاور صادقانــه ای کــه نســبت بــه خودمــان داریــم، دربــاره مــا صــدق مــی کنــد. 
ــد.  ــته ای ــًا داش ــه قب ــه ای ک ــت از اندیش ــی اس ــما انعکاس ــی ش ــت کنون وضعی
ذهــن شــما هــر کلمــه ای را کــه مــی گوییــد، مــی شــنود و عاقبــت ماننــد آهــن 
ربــا وقایــع و شــرایطی را کــه مطابــق بــا افــکار غالبتــان اســت، جــذب خواهیــد 
کــرد. تــا زمانــی کــه کســی رؤیاهایــی بــزرگ نداشــته باشــد، نمــی توانــد بــه آنهــا 
دســت پیــدا کنــد. طــرز فکــرت را عــوض کــن تــا زندگــی ات عــوض شــود! شــما 

بــه همــان چیــزی تبدیــل مــی شــوید کــه دربــاره اش فکــر مــی کنیــد.
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فصل چهارم: مراحل رشد و توسعه افراد
»اگــر مــی خواهیــد بدانیــد کشــوری توســعه مــی یابــد یــا نــه، اصا ســراغ فنــاوری، 
کارخانــه و ابــزاری کــه اســتفاده مــی کنــد نرویــد، اینهــا را بــه راحتــی مــی تــوان 
خریــد یــا دزدیــد یــا کپــی کــرد!! بــرای دیــدن توســعه برویــد ســراغ دبســتان هــا و 
پیــش دبســتان هــا؛ ببینیــد آنجــا بچــه هــا را چگونــه بــار مــی آورند. مهم نیســت 
چــه چیــزی آمــوزش مــی دهنــد، بلکــه ببینیــد چگونــه آمــوزش مــی دهنــد. اگــر 
کــودکان شــما را پرسشــگر، خــاق، صبــور، دارای روحیــه گفتگــو، دارای تعامــل و 
روحیــه مشــارکت و کار تیمــی بــار آوردنــد، اینهــا انســان هــا و شــخصیت هایــی 

خواهنــد شــد کــه مــی تواننــد توســعه ایجــاد کننــد. »
جملــه  بــاال یــک جملــه حکیمانــه از داگاس نــورث، برنــده جایــزه نوبــل اقتصادی 
در ســال 1993 اســت. در ایــن بخــش مــی خواهیــم عمیــق تــر بــه پیــام نهفتــه در 

کلمــات گوهربــارش بیاندیشــیم و از چرایــی آن رمزگشــایی کنیــم. 

رابطه مغز و نگرش انسان 
نگــرش انســان در عضــوی از بــدن شــکل مــی گیــرد کــه رشــد ایــن عضــو متفــاوت 
از بقیــه اعضــاء اســت؛ مغــز عضــوی شــگفت انگیــز و بــی ماننــد در بــدن اســت؛ 
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مغــز در آغــاز بــا شــتاب رشــد مــی کنــد و زود بــزرگ مــی شــود. پــس از آن و بــا 
رشــد بــدن، رفتــه رفتــه چیــن و چــروک مــی خــورد و کوچــک و کوچــک تــر می شــود. 
در ایــن فراینــد درک فــرد بــاال مــی رود؛ بــه عبــارت دیگــر ایــن چیــن و چــروک هــا، 
درک فــرد را تشــکیل مــی دهنــد. از طرفــی پتانســیل و بــذر اســتعدادهای افــراد در 
همیــن چیــن و چــروک هــای مغــزی کاشــته مــی شــود. اینکــه فــردی در نقاشــی 
ــه نمــی  ــه درد کارهــای خاقان ــه، اینکــه برخــی ب ــی در ریاضــی ن اســتعداد دارد ول
ــد و ...،  ــدی دارن ــن و ی ــی در انجــام کارهــای روتی ــد و برخــی اســتعداد باالی خورن

رمــزش در همیــن چیــن و چــروک هــای مغــزی نهفتــه اســت.
ــه  ــی تشــکیل شــده اســت. شــصت روز پیــش از ب ــرون هــای عصب مغــز مــا از ن
ــر  ــا همدیگ ــاط ب ــد و ارتب ــراری پیون ــه برق ــت ب ــا دس ــرون ه ــوزاد، ن ــدن ن دنیاآم
 بــه آنهاســیناپس هــای عصبــی مــی گوینــد. تــا کــودک 

ً
مــی زننــد کــه اصطاحــا

ــاط هــای درســت ســیناپس هــای وی،  ــه ســن ســه ســالگی برســد، شــمار ارتب ب
بســیار زیــاد شــده اســت؛ یعنــی نزدیــک بــه پانــزده هــزار ارتبــاط توســط هــر یــک 
ــزی  ــه آن چی ــن اســت ک ــه ای ــل توج ــه قاب ــی او! نکت ــرون عصب ــارد ن از صــد میلی
کــه نحــوه برقــراری ســیناپس هــای عصبــی را تعییــن مــی کنــد عــاوه بــر پایــه 
 ســیگنال هایــی  اســت کــه از محیــط توســط نــرون هــای مغــزی 

ً
ژنتیکــی ، عمدتــا

مــا دریافــت مــی شــود. یعنــی همــه محــرک هــای بیرونــی محیــط رشــد کــودک 
 بــر نــرون هــای عصبــی تأثیــر گذاشــته و نحــوه برقــراری ارتبــاط هــای 

ً
مســتقیما

شــان را تعییــن مــی کننــد.
ایــن حجــم از داده هــا و اطاعــات بســیار زیــاد اســت. در ده ســال آینــده، مغــز 
بــه شــبکه ســازی و تمرکــز بــر پیوندهــا مــی پــردازد. بــا آغــاز شــانزده ســالگی، 
هنگامــی بــه خــود مــی آییــم کــه نیمــی از تــوان شــبکه ای خودمــان را از دســت 
داده ایــم. بــه عبــارت دیگــر مغــز نمــی توانــد ایــن همــه ســیناپس و اطاعــات 
ــک  ــد، در ی ــار نرس ــرز انفج ــه م ــه ب ــرای اینک ــد. ب ــل کن ــا را تحم ــه در آنه نهفت
عمــل پیشــگیرانه پنجــاه درصــد از ســیناپس هــای تشــکیل شــده در خــود را بــرای 
همیشــه از بیــن مــی بــرد! نتیجــه ایــن کار ایــن مــی شــود کــه اگــر یک اســتعدادی 
در چیــن و چــروک هــای از بیــن رفتــه مغــز وجــود داشــته باشــد، بــا از بیــن رفتــن 
ایــن چیــن و چــروک هــا، آن اســتعداد هــم بــرای همیشــه نابــود مــی شــود. پــس 
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ــا از  ــوزه ه ــراد در برخــی ح ــه برخــی اف ــرا و چگون ــه چ ــه مــی شــویم ک ــاال متوج ح
اســتعداد باالیــی برخوردارنــد و برخــی هــم فاقــد ایــن اســتعدادها مــی باشــند. 
ــت.  ــا اس ــیناپس ه ــن س ــذف ای ــار ح ــی و معی ــه چگونگ ــه ب ــدی توج ــه کلی نکت
یعنــی مغــز مبتنــی بــر چــه شــاخص و معیــاری دســت بــه انتخــاب مــی زنــد؟ 
کــدام یــک از ســیناپس هــا را حفــظ مــی کنــد و کــدام یــک را نابــود مــی ســازد؟ 
بــرای درک دقیــق تــر پاســخ، بهتــر اســت ســیناپس هــای عصبــی را  بــه مثابــه راه 
هایــی در نظــر بگیریــم کــه در مغــز افــراد  بــه وجــود مــی آینــد. گفتیــم ایــن راه 
هــا توســط ســیگنال هــای دریافتــی از محیــط شــکل مــی گیرنــد. باقــی مانــدن 
یــا از بیــن رفتــن ایــن راه هــای بــه وجــود آمــده، بــه میــزان ترافیــک و رفــت و 
آمــد داخــل آنهــا بســتگی دارد؛ اگــر آمــد و شــدهای درون یــک راه ایجــاد شــده 
 آن راه بــه یــک بزرگــراه قابــل توجــه تبدیــل 

ً
زیــاد و قابــل توجــه باشــد، طبیعتــا

مــی شــود و بالعکــس اگــر آمــد و شــدهای داخــل یکــی از همیــن راههــای ایجــاد 
 ایــن راه بــه یــک کــوره راه تبدیــل شــده و کــم 

ً
شــده کــم و ناچیــز باشــد، طبیعتــا

کــم از بیــن مــی رود. پــس وقتــی بــا بچــه خــود کــه هنــوز در شــکم مــادرش قــرار 
دارد صحبــت مــی کنیــد یــا بــا کــودکان و بچــه هــای خردســال مــان حــرف مــی 
زنیــم، امــر و نهــی شــان مــی کنیــم، آنهــا را در معــرض تبلیغــات و برنامــه هــای 
ــی قــرار مــی دهیــم، در واقــع  مختلــف رســانه هــای مختلــف ارتباطــی و اطاعات
داریــم بــه مغزشــان ســیگنال مــی فرســتیم و همیــن ســیگنال هــا هســتند کــه 

بزرگــراه هــا و کــوره راه هــای ذهنــی بچــه هــای مــان را مــی ســازند. 
کــودک در نوجوانــی، ســیناپس هــای کمتــری نســبت بــه  زمــان ســه ســالگی خــود 
مــی ســازد. دانشــمندان عصــب شناســی مــی گوینــد کــه پــس از دوران نوجوانــی، 
تغییــر  شــکل در بــزرگ راه هــای ارتباطــی مغــز، بســیار محــدود و دشــوار اســت. 
یعنــی عمــده اتفــاق هایــی کــه باعــث شــکل گیــری بزگــراه هــای مغــزی مــا مــی 

شــوند در دوران کودکــی و خردســالی اتفــاق مــی افتــد.
ایــن راه هــای مغــزی، همــان صافــی هایــی هســتند کــه قالــب هــای ذهنــی مــا را 
بــه وجــود مــی آورنــد؛ شــکل دادن بــه ایــن بزرگــراه هــا، همان تشــکیل شــخصیت 
ــرای  ــدی ب ــزرگ راه هــای آزاد چهاربان ــژه انســانی  اســت. چنانچــه کــودک از ب وی
همــدردی و مهربانــی بــا دیگــران اســتفاده کنــد، شــخصی مهربــان و بــا احساســی 
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ــن موضــوع  ــه ای ــت را ب ــد و کــم فعالی ــوره راه هــای کن ــر ک ــی اگ مــی شــود. ول
اختصــاص دهــد، شــخصی گوشــه گیــر و بــی احســاس مــی شــود.

مغــز انســان ســازوکاری اســت کــه در میــان یاختــه بوجــود مــی آیــد؛ در پیونــد 
میــان ســیناپس هــای عصبــی. در پانــزده ســال نخســتین زندگی کــودک، پیدایش 
ایــن پیوندهــای سیناپســی همچــون کنــده کاری و تــراش ســنگ، در میــان چیــن 
و خــم هــای تــوده یاختــه هــا، صــورت مــی گیــرد. رفتارهــا ســاخته ارتبــاط هــای 
شــکل گرفتــه در میــان نــرون هــا و چگونگــی ایــن شــکل گیــری هســتند. نگــرش 
ــری  ــکل گی ــی ش ــه چگونگ ــی، ب ــای بیرون ــده ه ــان و پدی ــی، خودم ــه زندگ ــا ب م
همیــن چیــن و چــروک هــای مغــزی مــان بســتگی دارد. بــه عبــارت دیگــر علــت 
اینکــه افــراد مختلــف، نگــرش هــای متفاوتــی بــه پدیــده هــای یکســان دارنــد، 

برمــی گــردد بــه ماهیــت و کیفیــت همیــن چیــن و چــروک هــای مغــزی شــان.

مراحل مختلف زندگی انسان
مــا کل دوران زندگــی هــر کســی را مــی توانیــم بــه ســه بخــش متفــاوت تقســیم 

 . کنیم
دوران طایی: از قبل از تولد یعنی دوران جنینی تا حداکثر ده سالگی. 

دوران نقره ای: از ده تا حداکثر بیست سالگی. 
و دوران برنزی: باالی بیست سالگی.

دوران جنینــی، خردســالی و کودکــی جــزء دوران طایــی افــراد محســوب مــی شــود 
چــون در ایــن دوران اســت کــه  بــذر تحــول و توســعه مــی توانــد کاشــته شــود. 
بــرای اینکــه انســان هــای بهتــری داشــته باشــیم بایــد بــذرش را در ایــن مرحلــه 

بکاریــم.
دوران نوجوانــی جــزء دوران نقــره ای محســوب مــی شــود چــون در ایــن دوران بچــه 
ــن و  ــه از والدی ــد آن هــم ن ــر مــی پذیرن ــد بلکــه تأثی ــر نمــی کنن هــا دیگــر تغیی
مربیــان شــان، بلکــه از هــم ســن و ســاالن  شــان، هــم بــازی هــای شــان و هــم 
ــد  ــتیم، بازتولی ــاهدش هس ــه ش ــه ک ــه هرآنچ ــن مرحل ــان. در ای ــای ش ــی ه کاس
همــه توانمنــدی هــا و ناتوانــی هــای کاشــته شــده در دوران طایــی اســت. اگــر 
در دوره طایــی جــو کاشــته باشــیم نمــی توانیــم در ایــن دوران انتظــار درو کــردن 
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گنــدم را داشــته باشــیم.
دوران جوانــی و بزرگســالی، جــزء دوران برنــزی محســوب مــی شــود. در ایــن 
مرحلــه افــراد نــه تغییــر مــی کننــد و نــه تاثیــر مــی پذیرنــد! بایــد بگذاریــد تــا 
هــی سرشــان بــه ســنگ بخــورد، تجربــه کننــد و یــاد بگیرنــد و خودشــان بــه ایــن 
ــچ کســی نمــی  ــه هی ــن مرحل نتیجــه برســند کــه الزم اســت عــوض شــوند. در ای
توانــد هیــچ کــس دیگــری را عــوض کنــد. مگــر اینکــه خــودش بخواهــد و بــه ایــن 
جمــع بنــدی رســیده باشــد کــه بایــد عــوض شــود. در ایــن مرحلــه اســت کــه بــا 
مطالعــه بیشــتر، بــا تعامــل بــا آدم هــای وارســته، دیــدن جــا و مــکان هــا و آدم 
هــای مختلــف، خوانــدن تحــوالت تاریخــی کشــورش و ممالــک دیگــر، مــی توانــد 
ــد،  ــرد کــه عــوض شــود. شــما نمــی توانیــد عوضــش کنی خــودش تصمیــم بگی

حتــی اگــر بچــه تــان باشــد.  
حــاال بهتــر  مــی توانیــد متوجــه عمــق پیــام داگاس نــورث بشــوید کــه چــرا مــی 
گویــد اگــر مــی خواهیــد ببینیــد جامعــه ای توســعه پیــدا مــی کنــد یــا نــه ،برویــد 

ســراغ مهدکــودک هایــش! 
بــا ایــن اوصــاف مــی تــوان گفــت کــه خانــه، مهدکــودک و دبســتان مــی شــود 
کانــون انســان پــروری و آنچــه کــه در ایــن دوران مؤثــر واقــع مــی شــود ، پــرورش 
ــه  ــوند کارخان ــی ش ــا م ــای م ــگاه ه ــتان و دانش ــوزش! و دبیرس ــه آم ــت ن اس
دانشــمندپروری و آمــوزش در ایــن دوران اســت کــه مؤثــر واقــع مــی شــود. پــس 
مــا مــی توانیــم دانشــمندان خوبــی در جامعــه داشــته باشــیم ولــی انســان هــای 
خوبــی نداشــته باشــیم. بــا دانشــمندان، پیشــرفت و رشــد ممکــن اســت اتفــاق 
ــی  ــان های ــتن انس ــازش داش ــش نی ــه، پی ــول جامع ــعه و تح ــی توس ــد ول بیافت
اســت کــه دوران کودکــی پرمغــزی را ســپری کــرده باشــند. جامعــه ای کــه بهــای 
ــم  ــی اش را گ ــا دوران کودک ــد و ی ــه باش ــی اش نپرداخت ــرای دوران کودک الزم را ب
کــرده باشــد، مجبــور بــه تحمــل هزینــه هــای ســنگینی در دوران بزرگســالی اش 

خواهــد بــود. 
جمــع بنــدی بحــث مــان ایــن مــی شــود کــه اگــر بچــه کوچــک و خردســال داریــد، 
بیــش از همیشــه مراقــب باشــید. حواســتان باشــد که ایــن دوران طایــی را مفت 
از دســت ندهیــد. اگــر نوجــوان داریــد بــه ویژگــی هــای دوران نقــره ای توجــه کنیــد 
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تــا بتوانیــد ارتبــاط بهتــر و ســازنده تــری را بــا بچــه هــای تــان برقــرار کنیــد. و اگــر 
نگــران افــرادی هســتید کــه  دیگــر دوران طایــی و نقــره ای شــان را ســپری کــرده 
انــد و در دوره برنــزی قــرار دارنــد، ناامیــد نشــوید. بایــد بســتری را فراهــم کنیــد 
تــا افــراد خودشــان اراده کننــد کــه متحــول بشــوند. ایــن موضــوع مشــمول حــال 
خودتــان هــم مــی شــود. یعنــی اگــر مــی خواهیــد زندگــی بهتــری را تجربــه کنیــد 
بایــد اراده کنیــد و گام اول را محکــم برداریــد. هرچقــدر کــه در ایــن راه مصمــم 
تــر باشــید، ســریع تــر نتایــج و دســتاوردهای تاشــتان را مشــاهده خواهیــد کــرد.
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فصل پنجم: ارکان شخصیت و معجزه عادات
ــر  ــر س ــادی ب ــاف زی ــف اخت ــان مختل ــمندان و روانشناس ــان دانش ــه در می اگرچ
ــن  ــف نظــری شــخصیت، در ای ــارغ از تعاری ــی ف ــف شــخصیت وجــود دارد ول تعری
فصــل مــی خواهیــم بــه مــرور کاربــردی ایــن واژه مهــم پرداختــه و تفــاوت آن را 
ــا هــم گفتگــو کنیــم و  ــاره ســاختمان شــخصیت ب ــم. درب ــا منــش مــرور کنی ب

ــم. ــراد مــرور کنی ــار و عملکــرد اف ــت هــای آن را در رفت دالل

شخصیت و منش
گفتیــم کــه نگــرش، یعنــی  شــیوه ای کــه مــا بــه خودمــان، زندگــی و پدیــده های 
پیرامونــی مــان مــی نگریــم، نقشــی اهرمــی در زندگــی نــوع بشــر دارد و تأثیــری 
عمیــق بــر کیفیــت زندگــی مــان مــی گــذارد. نگــرش، شــخصیت مــا را مــی ســازد 
و شــخصیت هــم سرنوشــت مــا را رقــم مــی زنــد. خوشــبختی و بدبختــی آدم هــا 

در گــرو شــخصیت و نگــرش آنهــا اســت.
ــی  ــان! یعن ــادات ش ــرد؟ از روی ع ــی ب ــراد پ ــخصیت اف ــه ش ــود ب ــی ش ــا م از کج
کارهایــی کــه زیــاد انجــام مــی دهنــد. عــادت یعنــی تکــرار یــک عمــل و کار در 
زندگــی. پــس اگــر بطــور مــداوم دیــر بیــدار مــی شــویم، اگــر زیــاد شــیرینی مــی 
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خوریــم، اگــر زیــاد پشــت ســر افــراد حــرف مــی زنیــم، اگــر مــدام زیــر قــول مــان 
ــران  ــه از دیگ ــر همیش ــتیم، اگ ــر زدن هس

ُ
ــال غ ــه در ح ــر همیش ــم، اگ ــی زنی م

انتظارهــای بیجــا داریــم، اگــر همیشــه کارهــای مهــم و اصلــی مــان روی زمیــن 
مــی ماننــد، اگــر زیــاد بــا گوشــی و لــپ تــاپ مــان ور مــی رویــم، همــه اینهــا 

عــادات مــا هســتند. 
ــم، آنوقــت »شــخصیت«،  ــک ســاختمان تشــبیه کنی ــه ی ــر زندگــی  مــان را ب اگ
ظاهــر ایــن ســاختمان اســت و »منــش« باطــن آن. هرگــز تــاش نکنیــد بیــش از 
آن چیــزی کــه هســتید، وانمــود کنیــد کــه نتیجــه اش یــا آبروریــزی و بــی اعتمادی 
اســت و یــا بیمــاری هــای روانــی و خودایمنــی. اگــر مایــل بــه بهبــود شــخصیت 
اجتماعــی تــان هســتید بایــد بدانیــد کــه بیــش از و پیــش از شــخصیت بیرونــی 
بایــد روی شــخصیت درونــی تــان کار کنیــد؛ هرچقــدر کــه در توســعه منــش تــان 

توفیــق کســب کنیــد، آن وقــت شــخصیت تــان بهبــود پیــدا مــی کنــد. 

قدرت عادات
تکــرار کارهــا و اعمــال مــا، عــادت هــای مــان را مــی ســازند. عــادت هــا قــدرت 
جاذبــه شــان خیلــی زیــاد اســت. همانطــوری کــه کنــدن از زمیــن و دورشــدن از آن 
بســیار ســخت و انــرژی بــر اســت، رهایــی از عــادت هــا هــم بســیار دشــوار اســت. 
ــانی  ــت و آس ــا کار راح ــرد ام ــرک ک ــت و ت ــا را آموخ ــادت ه ــود ع ــی ش ــه م اگرچ
ــادات  ــر ع ــت. تغیی ــدور نیس ــن و مق ــریع ممک ــی و س ــاح آن ــون اص ــت چ نیس

مســتلزم فراینــدی طوالنــی، تعهــدی عظیــم و ممارســتی مســتمر اســت.
لــذا ثبــات قــدم، تنهــا کلیــد موفقیــت اســت. یعنی بــرای اینکــه عادتــی را تغییر 
دهیــم یــا یــک عــادت جدیــدی بــه وجــود بیاوریــم، راهــش فکــر کــردن و منطقــی 
رفتــار کــردن نیســت بلکــه تنهــا روش مؤثــر، تکــرار و تکــرار مســتمر یــک رفتــار 
بــه شــیوه ای احساســی اســت؛ تــا جایــی کــه بــه صــورت ناخــودآگاه اجــرا شــود و 

بــه یــک عــادت تبدیــل شــود.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه  بایــد خیلــی زیــاد مراقــب کارهــای بــه ظاهــر جزئــی و 
ناچیــز بچــه هامــون باشــیم چــون اگــر بــه یــک عــادت تبدیــل شــوند، تغییرشــان 
کار بســیار ســختی اســت. مثــًا تماشــا کــردن برنامــه هــای تلویزیون یا اســتفاده 
از شــبکه هــای اجتماعــی ممکــن اســت اولــش خیلــی معمولــی و متعــارف بــه 
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نظــر برســد امــا بعــد از  مدتــی بچــه هــا بــه آنهــا معتــاد مــی شــوند و هــم دل 
کنــدن از آنهــا بســیار ســخت و غیــر ممکــن مــی شــود و هــم آثــار مخربــی را بــر 

ســایر جنبــه هــای زندگــی بچــه هــای مــان بــه  جــا مــی گــذارد. 
ــا افــراد موفــق و دیــدن موفقیــت هــای خیــره کننــده آنهــا، بســیار  مواجهــه ب
 رســیدن بــه موقعیــت و شــرایط 

ً
شــگفت انگیــز و رشــک برانگیــز اســت و عمومــا

آنهــا بــرای تماشــاچیان شــان امــری دور، ســخت و دشــوار مــی نمایــد؛ چگونــه 
دســتیابی بــه  همچیــن موفقیــت عظیمــی ممکــن و شــدنی اســت؟! نوازنــدگان 
بزرگــی کــه خالــق آثــار شــگفت انگیــز و مانــدگار هســتند، اســتعدادهای ورزشــی 
بــا انجــام فعالیــت هــای چشــم نــواز، کارآفرینــان بــزرگ و تــک ســتاره تاریــخ، 
حافظــان کتــاب آســمانی و دیــوان هــای قطــور حافــظ و مولــوی و ... مثــال هــای 

ایــن گــروه هســتند.
ــل  ــکن و غیرقاب ــای کمرش ــق ه ــدم توفی ــا و ع ــت ه ــل، شکس ــه مقاب در نقط
ــان و کســانی کــه شــاهد آن هســتند بســیار عجیــب و  ــرای اطرافی ــران هــم ب جب
ــن خطــا و انحــراف  ــن چنی ــه ممکــن اســت کســی ای ــد؛ چگون ــب مــی نمای غری
قابــل ماحظــه ای را مرتکــب شــود؟! قاچاقچیــان میلیــاردی و تبهــکاران حرفــه 
ای، بچــه هــای نوجــوان و جوانــی کــه مصــرف کننــده انــواع و اقســام مــواد مخــدر 
هســتند، اختــاس گــران بــزرگ دوران هــای مختلــف، افــراد شــروری کــه بــه اعــدام 

محکــوم مــی شــوند و ... هــم مثــال هــای ایــن گــروه هســتند.
ــق مجموعــه انتخــاب هــای کوچــک، هوشــمندانه و  ــزرگ از طری ــاداش هــای ب پ
ــر هــم  ــران و ویرانگ ــل جب ــت هــای غیرقاب ــد. شکس ــاق مــی افت ــه اتف خردمندان
بــه واســطه انتخــاب هــای معیــوب، مخــرب و غیرخردمندانــه حاصــل مــی شــود. 
یعنــی انتخــاب و انجــام کارهــای بــه ظاهــر کوچــک و ناچیــز، آثــار و پیامدهــای 
چشــمگیری را در زندگــی مــا آدم هــا بــه دنبــال خواهــد داشــت. گام هــای کوچــک 
و بــه ظاهــر کــم اهمیــت، وقتــی بــه صــورت مــداوم و طــی زمــان اتفــاق بیافتند، 

تغییــرات بســیار بزرگــی ایجــاد مــی کننــد.
ــان، الزم  ــی م ــی در زندگ ــن و اساس ــای بنیادی ــاوت ه ــاد تف ــرای ایج ــن ب بنابرای
ــد. فقــط کافــی اســت  انتخــاب  ــارق العــاده ای انجــام دهی نیســت کارهــای خ
ــه  ــا ب ــرار آنه ــام و تک ــید و روی انج ــته باش ــمندانه ای داش ــک و هوش ــای کوچ ه
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ــان  ــذر زم ــا  گ ــت ب ــد. آنوق ــان دهی ــدم نش ــات ق ــداری و ثب ــی  پای ــدازه کاف ان
ــد. ــد ش ــان خواهی ــی ت ــزش در زندگ ــگفت انگی ــرات ش ــه تأثی متوج

روایــت شــده کــه پادشــاه هنــد کــه بــه شــدت تحــت تاثیــر اختــراع بــازی شــطرنج 
قــرار گرفتــه بــود، بــه مختــرع آن وعــده داد کــه هــر پاداشــی بخواهــد بــه او بدهــد. 
 بــا اثــر مرکــب آشــنایی داشــت تقاضایــی کــرد کــه بــه ظاهــر 

ً
مختــرع کــه قطعــا

خیلــی ناچیــز بــه نظــر مــی رســید؛ او مقــداری دانــه گنــدم درخواســت کــرد، بــه 
ــه   ــر خان ــد، در ه ــا دهن ــطرنج ج ــه ش ــای صفح ــه ه ــا را در خان ــر آنه ــه اگ ــوی ک نح
دوبرابــر خانــه قبــل وجــود داشــته باشــد. پادشــاه هنــد کــه ثروتمندتریــن مــرد 
جهــان بــود، نتوانســت از عهــده ایــن درخواســت برآیــد. چــون تعــداد دانــه هــای 
گنــدم درخواســتی او بیــش از مقــدار دانــه هــای گنــدم موجــود روی کــره زمیــن 
ــار  ــرای اینکــه بتــوان ایــن مقــدار  گنــدم را بدســت آورد، بایــد هشــت ب بــود! ب
تمــام زمیــن را کاشــت و هشــت بــار محصــول آن را جمــع کــرد. احتمــااًل هنــوز 
هــم شــما باورتــان نمــی شــود کــه ایــن مقــدار عجیــب و غریــب چطــوری ممکــن 
اســت؟! بــرای اینکــه خیــال تــان راحــت شــود یــک ماشــین حســاب و یــک کاغــذ 

و قلــم برداریــد و حســاب کتــاب کنیــد.   
ــر مرکــب هســتند.  ــر مرکــب! عــادات هــم دارای اث ــم اث ــر مــی گویی ــن اث ــه ای ب
ــرار  ــی تک ــند ول ــی رس ــر م ــه نظ ــت ب ــم اهمی ــی و ک ــک، جزئ ــی کوچ ــش خیل اول

ــود. ــی ش ــب م ــر مرک ــدن اث ــدار ش ــث پدی ــا باع ــتمر آنه مس

دسته بندی شخصیت
آیــا مــی شــود شــخصیت افــراد را ارزش گــذاری کــرد ؟ بــه عبــارت دیگــر شــخصیت 
آدم هــا چگونــه باشــد بهتــر و موثرتــر اســت؟ کــدام شــخصیت به ســایر شــخصیت 
ــه  ــح س ــه توضی ــه ب ــور خاص ــم بط ــی خواه ــمت م ــن قس ــری دارد؟ در ای ــا برت ه
دســته شــخصیت بپــردازم کــه شــناخت آنهــا بینــش خوبــی بــرای برنامــه ریــزی و 

توســعه شــخصی در اختیارمــان مــی گــذارد.
شخصیت تاریک:

افــرادی وابســته و منفعــل هســتند کــه همیشــه دســت روی دســت مــی گذارند و 
 نظــاره گــر گــذر زمــان مــی باشــند. هیــچ تأثیــری در اتفــاق هــا و رخدادهــای 

ً
صرفــا
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زندگــی شــان ندارنــد. همــه زندگــی شــان بــه شــانس، اقبــال و اتفــاق وابســته 
ــرای تغییــر و بهبــود  ــه تــداوم آن دارنــد و نــه اراده ای ب ــذا نــه امیــدی ب اســت ل
آن. ایــن افــراد، متکــی بــوده و مــی خواهنــد از طریــق دیگــران بــه خواســته هــای 
شــان برســند. اگــر بــه نحــوه گفتارشــان دقــت کنیــد، همیشــه گلــه و شــکایت 
ــادی  ــع اقتص ــه از وض ــد. همیش ــی کنن ــن م ــان را نفری ــن و زم ــد. زمی ــی کنن م
شــان شــاکی انــد در عیــن حالــی کــه هیــچ تــاش و کوششــی بــرای بهبــودش نمــی 
کننــد؛ یــا پــدران شــان را مقصــر مــی داننــد کــه ارث و میــراث زیــادی بــرای شــان 
بــه جــا نگذاشــته یــا اینکــه دولتمــردان و زمامــداران شــان را مقصــر مــی داننــد 
کــه رفــاه و معیشــت خوبــی را بــرای شــان فراهــم نکــرده و یــا اینکــه بقیــه را بــه 
چشــم دزدانــی مــی بیننــد کــه بــا خــوردن حــق آنهــا بــه همــه چیــز رســیده انــد. 

ــد.  ــادی را مــی شناســید کــه از ویژگــی هــای مذکــور برخوردارن احتمــااًل افــراد زی
ایــن نــوع از شــخصیت هیــچ ربطــی بــه ســن و ســال نــدارد. اگرچــه افــراد وقتــی 
خردســال و کــودک هســتند بــه دالیــل طبیعــی  و فیزیولوژیــک بــه پــدر و مــادران 
شــان بیــش از همــه وابســته هســتند ولــی باقــی نــگاه داشــتن بچــه هــا در ایــن 
حالــت، بــزرگ تریــن ظلمــی اســت کــه پــدر و مادرهــا مــی تواننــد در حــق بچــه 
ــم  ــه علیرغ ــند ک ــالی باش ــراد بزرگس ــت اف ــن اس ــذا ممک ــد. ل ــان بکنن ــای ش ه
گذشــت ســن و ســال قابــل توجهــی از آنهــا، کمــاکان بــه لحــاظ شــخصیتی افــراد 
وابســته و متکــی بــه دیگــران باشــند. بــه عبــارت دیگــر مهــارت هــای الزم بــرای 

اینکــه بتواننــد گلیــم خودشــان را از آب بیــرون بکشــند، ندارنــد.
متأســفانه درصــد قابــل توجهــی از افــراد در ایــن گــروه قــرار دارنــد. ایــن طیــف از 
افــراد بســتر مســاعدی بــرای شــکل گیــری همــه عــادات معیــوب بــوده و قــادر 
نیســتند تأثیــر چشــمگیری در زندگــی خــود بگذارنــد لــذا ســیاهی لشــکر جامعــه 
ــداری  ــای پای ــت ه ــه موفقی ــز ب ــراد هرگ ــپ از اف ــن تی ــوند. ای ــی ش ــوب م محس
ــد یافــت و همــه عمرشــان را در  در زندگــی شــخصی و اجتماعــی  دســت نخواهن
 از اضطــراب و افســردگی 

ً
بدبختــی خودســاخته شــان ســپری مــی کننــد و عمومــا

شــدیدی رنــج مــی برنــد.  
شخصیت روشن:

ــد کــه  افــراد مســتقلی هســتند کــه برعکــس افــراد وابســته، همیشــه امیدوارن
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بتواننــد اتفــاق خوبــی را رقــم بزننــد، از ابتکارعمــل الزم برخوردارنــد و از طریــق 
تــاش خودشــان بــه خواســته هــای شــان مــی رســند.

ایــن افــراد، معنــای عمیقــی بــرای زندگــی قائل هســتند و برای خودشــان رســالت 
معنــی داری دارنــد. هــر روز صبــح را بــا امیــدی مثــال زدنــی از خــواب برمــی خیزنــد 
ــتفاده  ــان اس ــداف و مقاصدش ــق اه ــت تحق ــان در جه ــه عمرش ــه لحظ و از لحظ
ــی و  ــیر روزمرگ ــند و اس ــی شناس ــان را م ــی ش ــای زندگ ــت ه ــد. اولوی ــی کنن م
تکرارهــای بــی خاصیــت نیســتند. بیــش از درمــان، بــه پیــش گیــری مــی پردازنــد 
ــی  ــده م ــود در آین ــری خ ــی، از غافلگی ــذاری کاف ــرمایه گ ــی و س ــا دوراندیش و ب
ــه  ــت ک ــته نیس ــه سربس ــک هندوان ــراد ی ــپ از اف ــن تی ــرای ای ــی ب ــد. زندگ کاهن

همــه امــورش وابســته بــه شــانس و اتفــاق باشــد. 
آنهــا آگاهانــه بــه توســعه عــادات مثبــت در وجودشــان پرداختــه و بــا تمرکــز بــر 
ــرای خــود رقــم مــی زننــد. ایــن  ــادی را ب ــار و بــرکات زی ایــن عــادات مثبــت، آث
افــراد قابلیــت هــا و شایســتگی هــای منحصربــه فردشــان را بــه خوبــی شــناخته 
و از آنهــا بــه عنــوان اهرمــی بــرای موفقیــت و کامیابــی در زندگــی شــخصی خــود 

بهــره مــی جوینــد. 
افــراد بــا شــخصیت روشــن، خودانگیختــه هســتند و یــک نیــروی درونــی آنهــا را بــه 
پیــش مــی بــرد. ســوخت آن نیــروی درونــی را هــم خودشــان، بــا شــیوه اندیشــیدن 
شــان، فراهــم مــی کننــد. ایــن افــراد هرگــز انگشــت اتهــام را بــه ســمت بیــرون 
از خودشــون نمــی گیرنــد و مســئولیت همــه خــوب و بــد زندگــی شــان را پذیــرا 
ــان را  ــی ش ــای زندگ ــز رخداده ــد و هرگ ــی برخوردارن ــخگویی باالی ــتند. از  پاس هس

فرافکنــی نمــی کننــد. 
ــدون  ــب، ب ــق و مناس ــخصی موف ــی  ش ــک زندگ ــتن ی ــه داش ــه کام اینک خاص

برخــورداری از شــخصیت مســتقل و مبتکــر، دور از دســترس اســت.
شخصیت درخشان:

افــراد وقتــی  ازدواج مــی کننــد، یــا وقتــی کــه مــی خواهنــد بــرای خودشــان کاری 
دســت و پــا کننــد؛ حــاال چــه یــک کســب و کار شــخصی راه بیاندازنــد و چــه بــرای 
یکــی دیگــر کار کننــد، و یــا اینکــه درگیــر یــک فعالیــت جمعــی مثــل فعالیــت 
ــا هــر  کار دســت جمعــی دیگــری را امتحــان مــی  هــای ورزشــی مــی شــوند، و ی
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کننــد، از زندگــی شــخصی خــود خــارج مــی شــوند. بــا خــروج از زندگــی شــخصی  و پا 
گذاشــتن بــه عرصــه زندگــی اجتماعــی، مــی فهمنــد کــه زندگــی اجتماعــی بســیار 
پیچیــده تــر از زندگــی شــخصی اســت. ایــن تیــپ از افــراد بــه خوبــی مــی داننــد 
کــه زندگــی اجتماعــی پیچیــده تــر از آن اســت کــه بــه تنهایــی بتواننــد از عهــده 
همــه جوانبــش برآینــد. افــراد هرچقــدر هــم کــه از شایســتگی و قابلیــت باالیــی 
برخــوردار باشــند، قــادر نیســتند بــه تنهایــی همــه امــورات زندگــی اجتماعــی را 
ســر و ســامان دهنــد؛ لــذا افــراد دارای شــخصیت درخشــان، افــراد بالغــی هســتند 
کــه  قادرنــد تــاش هــای خــود را بــه تــاش هــای دیگــران افــزوده تــا بــه موفقیتــی 

عظیــم تــر از موفقیــت هــای شــخصی دســت یابنــد.
ــز داشــته  ــی، همــه چی ــه تنهای ــان ب ــد کــه شــما خودت از طــرف دیگــر فــرض کنی
ــان،  ــواده ت ــاء خان ــایر اعض ــا س ــد ام ــج نبری ــری رن ــم و کس ــچ ک ــید و از هی باش
ــذاب  ــج و ع ــان در رن ــناهای ت ــوام و آش ــان، اق ــای ت ــایه ه ــان، همس ــتان ت دوس
ــی  ــد را نم ــان ببری ــای ت ــته ه ــد از داش ــه بای ــی ک ــذت عمیق  ل

ً
ــا ــند؛ طبیعت باش

ــت در  ــی هس ــت جمع ــای دس ــت ه ــروزی و موفقی ــه در پی ــی ک ــون لذت ــد، چ بری
موفقیــت هــا و پیــروزی هــای شــخصی نیســت. بنابرایــن افــراد بالــغ در تاشــند 
تــا بــا عبــور از موفقیــت هــا و پیــروزی هــای شــخصی، بــه شــادکامی و آســایش 
و آرامــش خاطــر نهفتــه در پیــروزی هــا و موفقیــت هــای دســت جمعــی، نائــل 

شــوند.
پــس احتمــااًل متوجــه ارزش ایــن ســطح از شــخصیت شــده ایــد؛ اگرچــه داشــتن 
شــخصیت روشــن، مســتقل و  مبتکــر درقیــاس بــا شــخصیت تاریــک، منفعــل و  
متکــی، از ارزش و برتــری قابــل توجهــی برخــوردار اســت امــا اوج خوشــبختی و لذت 
زندگــی شــخصی و اجتماعــی در برخــورداری از شــخصیت درخشــان و تابــان اســت 
کــه طرفیــن بــه شــیوه ای اثربخــش و هــم افــزا بــه همدیگــر وابســتگی  متقابــل 

دارنــد.
افــرادی کــه از ایــن ســطح از شــخصیت برخوردارنــد، از مناعــت طبــع باالیــی 
برخــوردار بــوده و برخــورداری و پیــروزی دیگــران را مانعــی بــرای خوشــبختی خــود 
نمــی پندارنــد. در تعامــات اجتماعــی، بــه جــای آرزوی بدبختــی و شکســت بــرای 
دیگــران، تــاش مــی کننــد جایــگاه واقعــی خــود را بــه دســت بیاورنــد. موفقیــت 
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و پیــروزی خــود را در شکســت دیگــران جســتجو نمــی کننــد. 
بــه برکــِت داشــتن نگــرش ایــن چنینــی، بــه گســترش اعتمــاد و همدلــی کمــک 
شــایانی کــرده و ســرمایه اجتماعــی توســعه مــی یابــد. لــذا افــرادی کــه در ایــن 
ــتگی هــای  ــا و شایس ــت ه ــره زدن قابلی ــا گ ــد ب ــد، قادرن ــی گیرن ــرار م ــطح ق س
منحصربــه فــرد خــود بــا دیگــران، کارهایــی را انجــام دهنــد کــه هرگــز هیــچ کــدام 
از طرفیــن بــه تنهایــی قــادر بــه انجامــش نبــوده انــد. در ایــن ســطح از همــکاری 
ــی اتفــاق مــی افتــد . در ایــن  اســت کــه افــراد، مکمــل هــم شــده و هــم افزای
ــا  ــوند و »م ــی ش ــارج م ــودن« خ ــن ب ــراد از »م ــه اف ــت ک ــخصیت اس ــطح از ش س
بــودن« را تجربــه مــی کننــد. تــوی همیــن ســطح اســت کــه بــه جــای راه حــل مــن 
و تــو کــردن، بــه اتفــاق تــاش مــی کنیــم تــا بــه یــک راه حــل ســومی دســت پیــدا 

کنیــم کــه از هــر کــدام از راه حــل هــای مــن و تــو بــه تنهایــی، بهتــر باشــد!  
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فصل ششم: مدیریت انتظارات
ابهــام در انتظــارات، هــر رابطــه مؤثــری را مخــدوش مــی ســازد؛ هرکــدام از مــا 
بــا انتظاراتــی بــه انتخــاب دوســت، رفیــق، همســر، شــغل و حرفــه مــان اقــدام 
مــی کنیــم. یکــی از مهــم تریــن علــل بــروز مشــکات در روابــط میــان افــراد در 
محــدوده خانــه، خانــواده و محیــط کار، انتظــارات مبهــم، غیرشــفاف و بــرآورده 
نشــده اســت. انتظــارات متضــاد و مغایــر بــا هــم دربــاره نقــش هــا و اهــداف 
ــر شــدت اســترس و  ــرده و ب ــی ک ــی و ناراحت ــد نگران ــراد تولی ــرای بســیاری از اف ب

نگرانــی هــای موجــود در روابــط فیمابیــن مــی افزایــد. 

تعارض انتظارات
بســیاری از افــراد در مهــم تریــن کارزار زندگــی اجتماعــی یعنــی روابــط زناشــویی، 
بــا هــم اختــاف نظرهــای قابــل توجهــی دارنــد. بعضــی هــا اصــًا دوســت ندارنــد 
کــه همسرشــان بیــرون از منــزل، کار ثابتــی داشــته باشــد. برخــی هــم بــا ادامــه 
تحصیــل و  رفــت و آمــد همسرشــان بــا دوســتان دوران مجــردی بــه چالــش مــی 
خورنــد. تقســیم کار و همــکاری در نحــوه نگهــداری و مراقبــت از فرزنــدان، 
ــوام و  ــا اق ــاط ب ــت ارتب ــزان و کیفی ــا و می ــه ه ــت بچ ــوزش و تربی ــی آم چگونگ
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آشــنایان، از جملــه  موضوعــات مهــم دیگــری اســت کــه معمــواًل زندگــی افــراد 
را بــه چالــش مــی کشــد.

کمتــر کســی را مــی شــود پیــدا کــرد کــه در ایجــاد رابطــه مؤثــر بــا بچــه هایــش 
مشــکلی نداشــته باشــد! تــا وقتــی بچــه هــا کوچــک تــر هســتند و مــا زورمــان 
 هــم کــه  شــده اختــاف نظرهــای 

ً
بیشــتر اســت، احتمــااًل قــادر هســتیم ظاهــرا

مــان را بــا بچــه هــای مــان حــل و فصــل کنیــم امــا همینکــه مقــداری بــزرگ تــر 
مــی شــوند و پــا بــه دوران جوانــی مــی گذارنــد، کــم کــم زخــم هــای قدیمــی ســر 
ــدارد! از آن  ــدار ن ــم دیگــر حرفــای مــان خری ــد و احســاس مــی کنی ــاز مــی کنن ب
همــه بــر و بیاهــای قبلــی و دبدبــه و کبکبــه ای کــه داشــتیم خبــری نیســت و نــه 
مــا بســیاری از رفتارهــای بچــه هــای مــان را مــی پســندیم و احتمــااًل نــه آنهــا!

ــم.  ــدا کنی ــکل پی ــان مش ــدن ش ــزان درس خوان ــوه و می ــا نح ــت ب ــن اس ممک
نگــران بســیاری از روابــط و رفــت و آمدهــای بچــه هــای مــان بــا دوســت و رفقــای 
ــرای ورود  دوران بخصــوص نوجوانــی شــان باشــیم. در خصــوص انتخــاب رشــته ب
بــه مقطــع متوســطه و دانشــگاه بــه اختــاف نظــر برســیم. حتــی ممکــن اســت 
وقتــی از دانشــگاه فــارغ التحصیــل مــی شــوند بــرای پیــدا کــردن یک کار درســت و 
حســابی بــا بچــه هــای مــان بگــو مگوهــای فراوانــی داشــته باشــیم. حتــی ممکن 
اســت در انتخــاب همســر بچــه هــای مــان هــم کلــی غــم و غصــه بخوریــم. خاصــه 
هرچــه قــدر کــه بچــه هــا بــزرگ تــر مــی شــوند، مســأله هــای شــان هــم بــزرگ و 

بــزرگ تــر مــی شــوند! 
ایــن اختــاف نظرهــا نــه تنهــا بیــن زن و شــوهرها از یــک طــرف و  والدیــن و بچــه 
ــه  ــم ک ــی بینی ــم م ــت کنی ــوب دق ــه خ ــه اگ ــود دارد بلک ــر وج ــرف دیگ ــا از ط ه
ــی  ــورد. حت ــی خ ــم م ــه چش ــم ب ــا ه ــزرگ تره ــن ب ــات فیمابی ــط و تعام در رواب
 در بیــن کارمنــدان و کارفرمایــان هــم در کســب و کارهــای 

ً
ایــن تعــارض بعضــا

مختلــف وجــود دارد. اگرچــه کارکنــان در قبــال کارهایــی کــه بــرای کارفرماهــای 
شــان انجــام مــی دهنــد، دســتمزد و پــول دریافــت مــی کننــد ولــی در بســیاری از 
اوقــات بــه دلیــل وجــود اختــاف نظرهــا و تفــاوت در انتظــارات متقابــل، اینگونه 
روابــط هــم دســتخوش تغییــر و تحــوالت زیــادی مــی شــوند. بــرای مثــال ممکــن 
اســت درخصــوص نحــوه انجــام یــک کار، بیــن کارکنــان و مدیــران یــک مجموعــه 
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ــا کارکنــان احســاس شــان ایــن باشــد  اختــاف دیــدگاه وجــود داشــته باشــد. ی
کــه شــرایط اســتخدام و یــا نحــوه و میــزان دســتمزدها، غیــر منصفانــه اســت و 
مدیــران شــان توجــه زیــادی بــه رشــد و توســعه آنهــا ندارنــد و بالعکــس ممکــن 
اســت مدیــران نظرشــان ایــن باشــد کــه کارکنــان بســیار پرتوقــع بــوده و بــرآورده 

کــردن نیازهــا و انتظــارت شــان از عهــده آنهــا خــارج اســت! 

انتظارات ضمنی
ــار  ــود دارد. انتظ ــاوت وج ــت تف ــار و واقعی ــان انتظ ــه می ــت ک ــت آن اس واقعی
نقشــه ای خیالــی و تصــوری اســت کــه ســاخته و پرداختــه ذهــن خودمــان اســت 
ــت و راه  ــق اس ــان دقی ــه ش ــه نقش ــد ک ــی کنن ــان م ــراد گم ــیاری از اف ــا بس ام

همــان راهــی اســت کــه آنهــا مــی گوینــد!
آنچــه کــه اوضــاع را پیچیــده تــر مــی کنــد وجــود انتظــارات ضمنــی اســت؛ یعنــی 
ــای  ــت ه ــه موقعی ــود ب ــا خ ــه ب ــانی ک ــال انس ــات و امی ــا، تمنی ــته ه خواس
مختلــف مــی بریــم. انتظــارات ضمنــی همــه آن چیزهایــی هســتند کــه مــا توقــع 
داریــم امــا بــه صراحــت بیــان نمــی کنیــم و چــه بســا، روح افــرادی کــه مــا از آنهــا 
انتظــار داریــم هــم از ایــن انتظــارات خبــر نداشــته باشــد! مناســبات زناشــویی، 
روابــط فیمابیــن مدیــران و کارمنــدان در کســب و کارهــا، روابــط بیــن مشــتریان 
 روابــط بیــن مــا و 

ً
و شــرکت هــای ارایــه دهنــده محصــوالت و خدمــات و نهایتــا

ــا 
ً
شــرکای تجــاری مــان، پــر اســت از ایــن انتظــارات پنهــان، بیــان نشــده و طبیعت

بــرآورده نشــده!
ــه دلخــوری، خودخــوری و دوری افــراد از   منجــر ب

ً
انتظــارات بیــان نشــده عمومــا

ــی  ــر در زندگ ــم و فراگی ــأله مه ــن مس ــد ای ــه بای ــا چگون ــود؛ ام ــی ش ــر م یکدیگ
ــردی و اجتماعــی را حــل کــرد؟ ف

نیازهای طبیعی انسان
ــز اهمیــت اســت: از یــک طــرف  ــه بســیار حائ شــناخت دقیــق نیازهــا از دو جنب
ــی  ــش مهم ــی بخ ــد؛ یعن ــی ده ــکیل م ــران را تش ــا از دیگ ــارات م ــه انتظ ریش
ــر،  ــرف دیگ ــت. از ط ــان اس ــی خودم ــای طبیع ــل نیازه ــه دلی ــا ب ــارات م از انتظ
انتظــارات مــا نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه نیازهــای طبیعــی طــرف مقابــل را 
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تحــت الشــعاع خــود قــرار دهــد. 
ــوژی  ــه فیزیول ــده ب ــور عم ــه ط ــلی ب ــداد نس ــدن و امت ــده مان ــا، زن ــه بق ــاز ب نی
مــا بســتگی دارد شــامل تــاش بــرای حفــظ ســامتی و افزایــش طــول عمــر مــی 
باشــد؛ ورزش، رژیــم غذایــی، کار و تــاش و رابطــه جنســی مصادیــق بــارز پاســخ 
ــده از  ــودات زن ــه موج ــت. هم ــر اس ــوع بش ــی ن ــی  و ابتدای ــاز اساس ــن نی ــه ای ب
جملــه گیاهــان و جانــوران، از طریــق ژن هــای شــان بــه گونــه ای طــرح ریــزی شــده 

انــد کــه بــرای ادامــه حیات،تولیــد مثــل داشــته باشــند.
عــاوه بــر ایــن نیــاز، افــراد از لحــاظ ژنتیکــی از چهــار نیــاز دیگــر برخوردارنــد کــه 
پایــه روان شــناختی دارنــد: عشــق، قــدرت، آزادی و تفریــح. مــا درصورتــی  بهتریــن 
رفتــار را خواهیــم داشــت کــه یــک یــا چنــد مــورد از ایــن نیازهــا  بــه خوبــی تأمیــن 
شــوند. بنابرایــن انگیــزه اصلــی همــه رفتارهــای مــا ایــن اســت کــه تــا آنجایــی 

کــه ممکــن اســت احســاس خوبــی داشــته باشــیم.
اغلــب مــا بــرای داشــتن یــک رابطــه خــوب حاضریــم کــه هــر ســختی و مشــقتی را 
بــه جــان بخریــم حتــی اگــر خــارج از تصورمــان باشــد. چــون بــرای انســان داشــتن 

یــک رابطــه خــوب بســیار مهــم تــر از تحمــل ســختی و مشــقت اســت.

رابطه انتظارات و نیازها
ــان،  ــدان م ــرمان، فرزن ــا همس ــان ب ــارات م ــت انتظ ــم و مدیری ــگام تنظی هن
دوســت و رفقــای مــان، کارکنــان کســب و کار و همــکاران تجــاری مــان و تــاش 
بــرای دســتیابی بــه توافــق مشــترک بــا آنهــا بایــد مراقــب باشــیم کــه  انتظارات 
مــا بــه گونــه ای باشــد کــه نــه بــه نیازهــا و احساســات اصلــی افــراد لطمــه ای 
بزنــد و نــه اینکــه آنهــا را از تعــادل خــارج ســازد زیــرا درغیــر اینصــورت احتمــااًل 
 اگــر بــه توافقــی هــم دســت 

ً
دســتیابی بــه توافــق امــر دشــواری شــده و یــا احیانــا

یابیــم، اجــرای آنهــا آثــار و پیامدهــای ناخواســته ای را بــه بــار خواهــد آورد کــه 
موجــب آســیب جــدی روابــط فیمابیــن شــده و تبعــات آن دامــن گیرمــان خواهــد 

شــد.
ــا و  ــم آنه ــدن عال ــراد، فهمی ــا اف ــک ب ــرم و نزدی ــاط گ ــراری ارتب ــاز برق ــش نی پی
احتــرام گذاشــتن بــه آن اســت. اکثــر مــا تمایلــی بــه راه دادن دیگــران بــه عالــم 
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خــود نداریــم چــون واهمــه داریــم کــه مبــادا عالــم مــا را زیرســئوال بــرده و یــا 
مســخره کننــد. یادمــان نــرود کــه نقــد بــی رحمانــه عالــم افــراد، بــه رســمیت 
ــم افــراد، رفتارهــای  ــه تملــک درآوردن عال ــرای ب ــه و تــاش ب نشــناختن مقتدران
ــن  ــه فیمابی ــرت و فاصل ــرس، نف ــه ت ــه ب ــت ک ــی اس ــرارزش افزای ــوب و غی معی
ــترک  ــای مش ــی ه ــه  در زندگ ــی ک ــش های ــم چال ــش اعظ ــد! بخ ــی زن ــن م دام
زناشــویی بــه وجــود مــی آیــد ناشــی از همیــن رفتارهــای معیــوب اســت. ضعــف 
ــی  ــان ناش ــدان ش ــن و فرزن ــیاری از والدی ــن بس ــر فیمابی ــط مؤث ــراری رواب در برق
از همیــن کــج رفتــاری هــا اســت. ســطحی و محافظــه کارانــه بــودن بســیاری از 

روابــط دوســتانه هــم مــی توانــد ناشــی از همیــن رفتارهــای مخــرب باشــد.
ــرف  ــی ط ــی و روان ــای فیزیولوژیک ــن نیازه ــه تأمی ــادر ب ــی ق ــه هردلیل ــا ب ــر م اگ
مقابــل مــان نباشــیم، احتمــااًل یکــی دیگــر ایــن کار را خواهــد کــرد. پــس در قبال 
رفتارهــای تــان بــا همســر، فرزنــدان، کارکنــان و شــرکای تــان بســیار مراقــب و 

هوشــیار باشــید.
رمــز شــادی و خوشــبختی در عرصــه هــای اجتماعــی، درک عالــم افــراد و مدیریــت 
انتظــارات اســت. در ایــن راه ایــن قانــون طایــی را هرگــز فرامــوش نکنیــد: بــه 

گونــه ای بــا دیگــران رفتــار کــن کــه دوســت داری آن هــا بــا تــو رفتــار کننــد.
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فصل هفتم: اصول ازدواج موفق
ــز  ــوده و  حائ ــی ب ــل حیات ــن دلی ــه ای ــان ب ــی انس ــات در زندگ ــی از موضوع برخ
ــه  ــری در خصــوص آنهــا از خاصیــت وابســتگی ب اهمیــت اســت کــه تصمیــم گی
مســیر برخــوردار اســت؛ یعنــی نــوع تصمیــم اخــذ شــده، ریــل مشــخصی را بــرای 
ادامــه مســیر در آینــده بــه مــا تحمیــل مــی کنــد کــه خــروج و انحــراف از آن اگــر 
ــن  ــن ای ــم تری ــی از مه ــت. یک ــران اس ــه و گ ــیار پرهزین ــد، بس ــن نباش غیرممک
موضوعــات، تصمیــم گیــری بــرای ازدواج اســت. امــا خیلــی هــا ایــن نقطــه مهم و 
سرنوشــت ســاز را جــدی نگرفتــه و بــا ندانــم کاری هــای خــود یــک عمــر پشــیمانی 
ســخت قابــل جبــران را بــه خــود، خانــواده و اطرافیــان شــان تحمیــل مــی کننــد. 
توّهــم رایجــی کــه بیــن بســیاری از جوانــان هنــگام تصمیــم گیــری بــرای ازدواج و 
تشــکیل زندگــی مشــترک وجــود دارد، ایــن اســت کــه  همســرم پــس از ازدواج، 
 درســت خواهــد شــد!! 

ً
ــا بچــه دار شــدن حتمــا ــر خواهــد کــرد! ب ــا عشــق تغیی ب

 ایــن طــرز تفکــر، حماقــت محــض و نوعــی خودکشــی احمقانــه اســت.
ً
جســارتا

ــا  ــی از ازدواج ه ــش از نیم ــه بی ــت ک ــی از آن اس ــام حاک ــار و ارق ــفانه آم متأس
منجــر بــه طــاق و جدایــی مــی شــود! در کشــور مــا طــاق عاطفــی را نیــز بایــد بــه 
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ایــن مهــم افــزود زیــرا بــه دالیــل فرهنگــی و کراهتــی کــه افــراد و خانــواده هــای 
آنهــا بــرای طــاق و متارکــه قائــل هســتند و تــرس و نگرانــی از حــرف و حدیــث 
 از هــم جــدا نمــی شــوند ولــی عشــق و عاقــه 

ً
هــای پــس از جدایــی، افــراد رســما

ــرآوردن بخصــوص نیازهــای  ــه ب ــوده و قــادر ب ــرار نب ــا برق ــن آنه ــی هــم بی چندان
روحــی و روانــی یکدیگــر نمــی باشــند.  

ــه  ــش از هم ــه و پی ــش از هم ــدار بی ــوب و پای ــترک خ ــی مش ــک زندگ ــۀ ی ریش
ــن  ــی از زوجی ــر یک ــتگی دارد. اگ ــرتان بس ــا همس ــما ب ــازگاری ش ــزان س ــه می ب
بســیار خونگــرم، معاشــرتی، خــوش بیــن، آزادمنــش و عاشــق تفریــح و گشــت 
و گــذار باشــد و همســرش بســیار آرام، ســاکت، محافظــه کار، بدبیــن، کنتــرل 
ــه  ــرد ک ــی ک ــش بین ــود پی ــی ش  م

ً
ــا ــد، حتم ــر باش ــه گی ــن و گوش کننده،غمگی

ــر و بحــث هــای فرسایشــی، بگــو  ــر اســت؛ ج ــن دونف ــی در انتظــار ای چــه عاقبت
ــی  ــه، قهــر و آشــتی هــای مکــرر، بــی محل ــاد، زدوخوردهــای احمقان مگوهــای زی
 پیــدا کــردن دوســت دختــر و یــا دوســت 

ً
هــای ویرانگــر، طــاق عاطفــی و نهایتــا

ــار و تبعــات تصمیــم گیــری  ــه زندگــی مشــترک آث ــرای خــود و خیانــت ب پســر ب
غلــط در انتخــاب همســر مناســب بــرای خــود و یــا فرزنــدان و عزیــزان مــان مــی 
ــذا میــزان موفقیــت افــراد در ازدواج، بــه شــدت  بــه میــزان ســازگاری  باشــد. ل

ــا شــخصیت همسرشــان وابســته اســت.  شــخصیت شــان ب
در ایــن فصــل بــه مــرور اصــول یــک ازدواج موفــق پرداختــه  و بــه ســئواالت زیــر 

پاســخ مــی دهیــم:
سازگاری میان زن و شوهر یعنی چه؟ 

شخصیت طرفین چگونه بر رابطه زوجین تاثیر می گذارد؟
چگونه ازدواج را از حالت تخم مرغ شانسی خارج کنیم؟ 

چگونــه مــی توانیــم انتخــاب دقیــق تــری داشــته باشــیم تــا پــس از ازدواج بــه 
ایــن نتیجــه نرســیم کــه  از همــان اول بــرای هــم ســاخته نشــده بودیــد؟ 

تا چه حد اختاف شخصیتی، ایرادی ندارد؟
چگونــه بــه ارزیابــی تناســب خــود و همســرمان بپردازیــم کــه مطمئــن شــویم 

کــه بــرای داشــتن یــک زندگــی خــوب بــدرد هــم مــی خوریــم یــا نــه؟
اگر ازدواج کرده ایم و با هم اختاف داریم چه کار کنیم؟
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ازدواج هــای خــوب چگونــه اســت؟ چــه کســانی بــا چــه کســانی ازدواج کننــد عالــی 
است؟

با چه کسانی به هیچ وجه نباید ازدواج کرد؟
روان شناسی نوین ازدواج چه می گوید؟
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فصل هشتم: اصول نوین تعلیم و تربیت فرزندان
مــا بــرای داشــتن یــک جامعــه خــوب و متعــادل بــه انســان هایــی نیازمندیــم 
کــه تــک ســاحتی نباشــند؛ هــوش، همــه زندگــی نیســت. افــراد بــا هــوِش تــک 
بعــدی، انســان هــای ریــز مغــز و روان رنجــوری انــد کــه قــدرت چندانــی در توســعه 

جامعــه ندارنــد. 
مغــز اجتماعــی آدم هــا بایــد کارکنــد؛ المپیــاد، کنکور، فــوق لیســانس، دکتری، 
ــی مهــم اســت، امــا جامعــه نمــی شــود!  ــاق عمــل خیل مطــب، دانشــگاه، ات
ــد  ــا هرچن ــه ب ــته باش ــواده نداش ــه خان ــه ای ک ــت. جامع ــه اس ــواده، جامع خان
تــا تحصیلکــرده، مطــب و آزمایشــگاه نمــی توانــد بــه معنــی واقعــی و پایــدار 

کلمــه، توســعه پیــدا کنــد.
ــط  ــه  آن را فق ــت ک ــر از آن اس ــم ت ــی مه ــان خیل ــدان م ــت فرزن ــم و تربی تعلی
بــه آمــوزش و پــرورش بســپاریم. متأســفانه امــروز از آمــوزش و پــرورش، فقــط 
علمــش باقــی مانــده کــه آن هــم مثــل امــر ســامت، یــک کاالی تجــاری شــده 
اســت. در کمــال تأســف بــا علــم و دانــش هــم مثــل فســت فــود برخــورد مــی 

شــود.
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کــودکان، بــه لحــاظ رشــد و توســعه شــخصیت در دوران طایــی قــرار دارنــد؛ یعنــی 
بــرای کاشــتن بــذر تحــول، بســیار مســتعد هســتند. در دوران کودکــی اســت کــه 
هــر آنچــه را کــه بــرای تحــول و توســعه جامعــه ای شــکوهمند نیازمندیــم، بایــد 

بــذرش را در وجــود بچــه هــای مــان بکاریــم. 
آنچــه کــه امــروزه بیــش از هــر چیــز کــودکان مــان را تهدیــد مــی کنــد ایــن اســت 
ــراد  ــاورد! اف ــار بی ــاحتی ب ــک س ــی ت ــان های ــا را انس ــه ه ــان بچ ــدارس م ــه م ک
تــک ســاحتی، ریــز مغــز بــوده و مغــز اجتماعــی شــان بــه انــدازه کافــی پــرورش 
نیافتــه اســت درحالیکــه در زندگــی اجتماعــی بشــر، اصالــت و ارزشــمندی بــه مغز 
اجتماعــی افــراد اســت. حــاِل آمــوزش و پــرورش کشــور مــا بــه شــدت بــد اســت! 
 کســی یــا متوجــه ایــن امــر حیاتــی و سرنوشــت ســاز نیســت یــا اینکه 

ً
ولــی ظاهــرا

کارهــای مهــم تــری داریــم کــه هنــوز درد ایــن مصیبــت ویرانگــر را حــس نکــرده 
ایــم.

 
ً
ــا ــود و طبیعت ــی ش ــالگی م ــر ده س ــامل دوران زی ــی« ش ــه »کودک ــی ک از آنجای
فرزنــدان مــان بــه دلیــل غیــر رشــید بــودن، قــدرت تمیــز و تشــخیص الزم بــرای 
انتخــاب درســت عــادات و مصالــح تشــکیل دهنــده شــخصیت خودشــان را 
ــذا رســالت مــا بســیار حســاس و کلیــدی محســوب مــی شــود؛  دارا نیســتند، ل
چــون ایــن مــا والدیــن هســتیم کــه در وهلــه اول بــه شــکل گیــری ایــن عــادات 
سرنوشــت ســاز در وجــود بچــه هــای مــان کمــک مــی کنیــم. نقــش مهدکــودک 
هــا و مــدارس ابتدایــی هــم اگرچــه بســیار مهــم اســت، امــا ثانویــه و مکمــل 

نقــش مــا محســوب مــی شــود.  
از طرفی گفته شــد که اگرچه تغییر و تحول شــخصیتی در دوران برنزی)بزرگســالی(، 
غیرممکــن نیســت امــا مــی دانیــم کــه امــری بــس دشــوار و طاقت فرســا اســت. 
ــن  ــم ای ــم در حــق بچــه هــای مــان انجــام دهی ــه مــی توانی ــی ک ــن لطف بزرگتری
ــا  ــم ت ــه ای بکاری ــه و حرف اســت کــه بذرهــای وجــودی شــان را بســیار هنرمندان
عزیــزای دل مــان در دوران بزرگســالی بــه دنبــال نوشــدارو پــس از مــرگ ســهراب 

نگردنــد.
در ایــن فصــل بــه مــرور اصــول نویــن تعلیــم و تربیــت فرزنــدان مــان پرداختــه و  

بــه ســئواالت زیــر پاســخ مــی دهیــم:
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اصول و مبانی یک تعلیم و تربیت خوب و حرفه ای کدام است؟
چــکار کنیــم کــه آینــده فرزندانمــان بــرای داشــتن یــک زندگــی خــوب تضمیــن 

شــود؟
ــه  ــان را ب ــا فرزندانم ــند ت ــته باش ــد داش ــی بای ــی های ــه ویژگ ــوب چ ــدارس خ م

ــد؟ ــار آورن ــر ب ــیوه ای مؤث ش
چگونــه مــی توانیــم بــر فرزنــدان مــان تأثیــر مناســبی بگذاریــم و آنهــا را بــرای 

مواجهــه بــا آینــده آمــاده ســازیم؟
مؤثرترین روش های تعلیم و تربیت مؤثر فرزندان مان کدام است؟

چگونــه مــی توانیــم در کنــار ســواد علمــی ، ســواد زندگــی و مهــارت هــای تحول و 
توســعه شــخصی، خانوادگــی و اجتماعــی بچــه هــای مــان را هــم توســعه دهیم؟ 

بایدها و نبایدهای تربیت فرزندانمان کدام است؟
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فصل نهم: اصول نوین اداره موثر کسب و کار
ابهــام و عــدم قطعیــت از بارزتریــن ویژگــی کارآفرینــی اســت. آمار و ارقــام حاکی 
از آن اســت کــه بیــش از 90% کســب و کارهــای تــازه تاســیس، قــادر بــه عبــور 
ــت.  ــان نیس ــدان آس ــب و کار، چن ــه کس ــده ب ــل ای ــتند؛ تبدی ــرگ نیس از دره م
آنهایــی هــم کــه موفــق بــه عبــور از ایــن دره مهیــب و خــوف انگیــز مــی شــوند، 
بیــن 3 تــا 7 ســال خــوِن دِل دوران ابهــام کارآفرینــی و نوپایــی را مــی خورنــد تــا 
ــرای پایــداری و نــوآوری کســب و کار بــه دســت آورنــد. در ایــن  قابلیــت الزم را ب
فصــل درخصــوص چگونگــی گــذار ازدره مــرگ بحــث مــی کنیــم. مراحــل و ویژگــی 
ــه  ــر مرحل ــای ه ــک ه ــا و دینامی ــزم ه ــح داده و مکانی ــه را توضی ــر مرحل ــای ه ه
را تشــریح مــی کنیــم. در همیــن راســتابه طــور مشــخص در مــورد ســه موضــوع 

مهــم و مرتبــط بــه هــم بحــث مــی کنیــم:
چرخه عمر یک کسب و کار

فرایند اداره موثر یک کسب و کار
عقانیت های پایه در اداره کسب و کار

ــل  ــؤاالت ذی ــرای س ــبی ب ــخ مناس ــد پاس ــی توانی ــل م ــن فص ــام ای ــس از اتم پ
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ــد: بیابی
چرا نرخ موفقیت کسب و کارهای تازه تأسیس و نوپا بسیار پایین است؟

چرا اکثر مدیران از انبوه کارهای روزمره می نالند؟
چرا مدیران مجبورند مدام کارکنان خود را زیرنظر داشته باشند؟

ویژگی های اصلی مدیران برجسته کدام است؟
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فصل دهم: تحول، توسعه و موفقیت شخصی
مــا وقــت و انــرژی زیــادی را بــرای دوســتان، کار، خانــواده و جامعــه اختصــاص 
ــی  ــر م ــی را در نظ ــی کم ــع خیل ــان و مناب ــان، زم ــرای خودم ــا ب ــم ام ــی دهی م
ــود  ــای خ ــی ه ــود و توانای ــه از خ ــت ک ــن اس ــن کار ای ــی ای ــل اصل ــم. دلی گیری
شــناخت زیــادی نداریــم؛ بیشــتر توانایــی هــای مــا، هــم بــرای خودمــان و هــم 
بــرای دیگــران ناشــناخته اســت. همــه مــا ظرفیــت هــای نامحــدودی بــرای رشــد، 

ــم.  ــکوفایی داری ــر و ش تغیی
در انتهــای ایــن فصــل شــما مــی توانیــد بــرای ســئواالت زیــر  پاســخ های مناســب 

و محکمــی  بیابید:
چه رابطه ای میان استعداد و سن و سال افراد وجود دارد؟

چرا عاقه و استعداد برای موفقیت و کامیابی افراد کفایت نمی کند؟
افراد در مسیر حرفه ای خود از چه نقش هایی عبور می کنند؟

چگونه شایستگی محوری خود را تشخیص دهیم؟
چگونه عشق و عاقه را در وجودمان شعله ور سازیم؟

چگونه ظرفیت های مان را ارتقاء دهیم؟
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با نقدترین سرمایه دراختیارمان چگونه برخورد کنیم؟
برای آغاز مسیر تحول، توسعه و موفقیت شخصی از کجا شروع کنیم؟
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گفتار پایانی
ــی گاه در  ــا گاه و ب ــه م ــه هم ــت ک ــه ای اس ــی، تل ــودن زندگ ــان ب ــه آس ــاور ب ب
آن گرفتــار مــی شــویم، بــه ویــژه وقتــی کــه جــوان تــر و خــام تــر هســتیم. امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه زندگــی خــوب و بــا کیفیــت چیــز پیــش پــا افتــاده ای 

نیســت.   
هرچقــدر زودتــر بــه توهــم آگاهــی مــان پــی ببریــم و متوجــه شــویم کــه شــناخت 
زیــادی از انســان، زندگــی، شــخصیت، اســتعداد، قابلیــت و ... نداریــم، فرصــت 
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بیشــتری بــرای شــناخت پدیــده های مختلــف پیدا مــی کنیم و از عمــر محدودمان 
اســتفاده بهتــری مــی توانیــم بکنیم.

بــه عبــارت ســاده تــر شــما نمــی توانیــد یــک زندگــی موفــق، خــوب و درجــه یــک 
را بســازید مگــر آنکــه بــه مبانــی و اصــول آن آگاهــی و تســلط داشــته باشــید؛ 
ــش را  ــی بخ ــی آگاه ــول و مبان ــه اص ــا هم ــم ت ــاش کردی ــاب ت ــن کت ــذا در ای ل
بــرای ســاختن یــک زندگــی متفــاوت و مؤثــر، بــه شــیوه ای کاربــردی، منســجم و 

یکپارچــه، در اختیارتــان بگذاریــم. 

حال خوب
اگــر خاصــه تمــام مطالــب ایــن کتــاب را بخواهــم در یــک عبــارت جامــع و مانــع 
بگویــم ایــن اســت کــه مهــم تریــن چیــز بــرای آدم هــا، داشــتن یــک »حــال خــوب« 
اســت. اگــر افــراد بــا همــه ســعی و تاشــی کــه تــوی زندگــی شــان مــی کننــد، 
علیرغــم تمــام چیزهایــی کــه تــوی زندگــی شــان بدســت مــی آورنــد مثــل: ثروت، 
شــهرت، قــدرت، طرفــداران پروپاقــرص، احتــرام زیــاد و خیلــی چیــزای دیگــر؛ اگــر 
از یــک حــال خــوب برخــوردار نباشــند، تمــام داشــته هــای شــان رنــگ مــی بــازد! 
»حــال خــوب« آن قــدر مهــم اســت کــه مــا آدم هــا وقتــی بــه هــم مــی رســیم، 
اولیــن چیــزی کــه ســراغش را از هــم مــی گیریــم و از هــم مــی پرســیم، همیــن 

ــت چطــوره؟« اســت: »حال
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه حــال خــوب، نتیجــه ثــروت، مــال و منــال، قــدرت 
و شــهرت نیســت؛ بلکــه علــت و پیــش نیازهمــه اینهــا اســت؛ یعنــی کســانی 
کــه حــال شــان خــوب اســت، مــی تواننــد بــه چیزهایــی برســند کــه احســاس مــی 
کننــد ارزشــش را داشــته و بالعکــس کســانی کــه بــدون توجــه بــه خــوب بــودن 
ــه  ــتند، و ب ــرژی گذاش ــی ان ــد، کل ــن در و آن در زدن ــط ای ــط و فق ــان، فق ــال ش ح
هرقیمتــی شــده بــه کلــی ثــروت و قــدرت و شــهرت رســیدند، آخــرش مــی بیننــد 
کــه ایــن چیزهایــی کــه بــه دســت آورده انــد، ارزشــش را نداشــته! چــون کمــاکان 

حــال شــان خــوب نیســت!
پس پیش از همه و بیش از همه ما به یک »حال خوب« نیاز داریم. 

وضعیت حالمان دست خودمان است
ایــن خودمــان هســتیم کــه همــه عملکردهــای مــان از جمله احســاس خوشــبختی 
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و یــا بدبختــی مــان را رقــم مــی زنیــم. دیگــران نــه مــی تواننــد عامــل بدبختــی 
مــا باشــند و نــه خوشــبختی مــا. همــه مــا بیشــتر از آنچــه کــه تصــور مــی کنیــم 
بــر امــور زندگــی مــان تســلط و کنتــرل داریــم. فقــط بایــد آن را بــاور کنیــم و از 

ایــن قــدرت انتخــاب مــان اســتفاده کنیــم. 

ما به اندیشه ای نوین نیاز داریم
 در نتیجــه 

ً
متأســفانه احســاس بدبختــی بســیار گســترده شــده و بدبختــی صرفــا

ــی  ــراد بدبخت ــاهد اف ــور ش ــه وف ــروزه ب ــت. ام ــی نیس ــر وتنبل ــون فق ــی چ عوامل
 ثروتمنــد، ســخت کــوش و قدرتمنــد هســتند. متأســفانه در 

ً
هســتیم کــه اتفاقــا

بیــن دانشــگاهیان موفــق و افــراد تحصیــل کــرده، آمــار طــاق بســیار بــه چشــم 
مــی خــورد. اگرچــه ممکــن اســت عــدم تعامــل خــوب والدیــن و کــودکان در بیــن 
افــراد فقیــر و ضعیــف بیشــتر بــه چشــم بیایــد، امــا منحصــر و مختــص ایــن گروه 
ــی  نیســت. اگرچــه ممکــن اســت در مناطــق فقیرنشــین تعــداد دانــش آموزان
کــه بــرای یادگیــری هیــچ تاشــی نمــی کننــد، بیشــتر بــه نظــر بیایــد، امــا ایــن 
موضــوع در خانــواده هــای مرفــه و تحصیلکــرده هــم یــک مســأله جــدی محســوب 

مــی شــود. 
همانقــدر کــه نــداری و اعتیــاد مســأله اصلــی و فراگیــر اقشــار فقیــر و کــم ســواد 
یــا بــه لحــاظ فرهنگــی ضعیــِف جامعــه اســت، همانقــدر هــم ولخرجــی و زندگــی 
 بــی انگیزگــی و  تکــراری شــدن زندگــی، 

ً
در وفــور ، خوشــی بیــش از حــد و نتیجتــا

ــدار و مرفــه جامعــه ایرانــی اســت. و بدیــن  ــر اقشــار پول ــی و فراگی مســأله اصل
ــره  ــی به ــدار ب ــوش پای ــال خ ــادل و ح ــی متع ــک زندگ ــر از ی ــر دو قش ــب ه ترتی

هســتند.
چــرا بــا اینکــه وضعیــت حــال مــان دســت خودمــان اســت، دســت بــه انتخــاب 
هــای معیوبــی مــی زنیــم کــه حــال مــان را خــراب تــر مــی کنــد؟ چــرا و چگونــه 
ایــن انتخــاب هــای رنــج آور و حتــی جنــون آمیــز را مرتکــب مــی شــویم و چگونــه 

مــی توانیــم انتخــاب هــای بهتــری داشــته باشــیم؟
ــرف  ــه از ط ــت ک ــی اس ــرش اجبارهای ــان، پذی ــی انس ــأ بدبخت ــن منش ــزرگ تری ب
ــی  ــود را قربان ــر خ ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــی ش ــل م ــه او تحمی ــران ب ــط و دیگ محی

ــت. ــردن اس ــرض ک ف
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ایــن شــیوه تفکــر، مبنــای اندیشــه اجــداد مــا، والدیــن مــا، پدربــزرگان، معلمان 
 هرکســی اســت کــه او را مــی شناســیم. اعمــال زور و 

ً
و حکمروایــان مــا و تقریبــا

اجبــار بــرای رســیدن بــه خواســته هــا آنقــدر ســابقه دارد کــه بــرای مــان بــه امــری 
بدیهــی تبدیــل شــده اســت.

مثــًا شــما بــا معیــار قــرار دادن ایــن نــوع تفکــر، ناخــودآگاه پســر نوجــوان تــان 
ــد  ــی گذاری ــد و نم ــی کنی ــه م ــی اش تنبی ــف درس ــدادن تکالی ــام ن ــت انج را باب
تعطیــات آخــر هفتــه بیــرون از خانــه باشــد؛ امــا وقتــی او را در خانــه حبــس مــی 
کنیــد بــاز هــم تکالیفــش را انجــام نمــی دهــد و ایــن شــرایط را بدتــر هــم مــی 

کنــد.
ــر و کارســاز واقــع  ــدرت موث ــه ن ــن اســت کــه ب ــوع تفکــر ای ــن ن ــی ای ــراد اصل ای
ــرار  ــد و آن را تک ــی دهی ــه م ــرتان ادام ــه پس ــه تنبی ــه ب ــور ک ــود. همانط ــی ش م
مــی کنیــد، دیگــر بــا هــم صحبــت نمــی کنیــد و بــه حــرف هــای هــم گــوش نمــی 
دهیــد. در ایــن حــال هــر دو احســاس درماندگــی و بدبختــی مــی کنیــد، یکدیگــر را 

بــرای داشــتن ایــن احســاس مقصــر دانســته و ســرزنش مــی کنیــد. 
بــه آنچــه کــه هنــگام برخــورد و ارتبــاط آدم هــا بــا همدیگــر انجــام مــی شــود، 
 اجباری 

ً
سیســتم رفتــاری مــی گوییــم. در دنیــای امروزی، سیســتم رفتــاری عمدتــا

و قهرآمیــز اســت. وقتــی مــا در زندگــی مشــترک، روابــط خانوادگــی، مــدارس و 
محیــط کار شکســت مــی خوریــم و نــاکام مــی شــویم، متأســفانه بــرای بهبــود 
شــرایط و وضعیــت، از زور و اجبــار بیشــتری اســتفاده مــی کنیــم؛ یعنــی بــه هــر 
زحمتــی شــده مــی خواهیــم بــه طــرف مقابــل مــان تحمیــل کنیــم کــه رابطــه 
 
ً
بهتــری را کــه مــا فکــر مــی کنیــم درســت اســت اتخــاذ کنــد کــه البتــه عمدتــا

احســاس درماندگــی و عــدم توفیــق مــی کنیــم.
تــا وقتــی کــه هرکــدام از طرفیــن رابطــه، در صــدد هســتند کــه طــرف مقابــل را 
ملــزم بــه انجــام کار یــا رفتــاری کننــد کــه آن طــرف تمایلــی بــه انجــام آن کار 
یــا رفتــار نــدارد، نتیجــه ایــن روابــط تیــره و تــار اســت. خروجــی ایــن نــوع تعامــل 

بدبختــی و درماندگــی اســت.
ممکــن اســت شــما پــدر، مــادر یــا معلمــی باشــید کــه در تاشــید تــا فرزندانتان 
ــه  ــزم ب ــد. شــاید هــم رییســی باشــید کــه کارمندانــش را مل ــر درس بخوانن بهت



فرامدرسه آواز: آسایش و آرامش زندگی56

ایبوک: چکیده کتاب ایستگاه اول- زندگی به افق آگاهی

انجــام کاری مــی کنــد کــه از نظــر آنهــا کامــًا بــی معنــی و بــی ارزش اســت. و یــا 
اینکــه همســری هســتید کــه شــریک زندگیــش را مجبــور بــه رفتارهــا و کارهایــی 
مــی کنــد کــه تمایلــی بــه انجــام شــان نــدارد. تــا وقتــی کــه پیــش فــرض ذهنــی 
تــان ایــن اســت کــه مــی توانیــد بــه زور و از بیــرون دیگــران را کنتــرل کــرده و آنهــا 
را مجبــور بــه انجــام کاری کنیــد و یــا متقابــًا بــه شــدت تحــت کنتــرل دیگــران 
 
ً
هســتیم و بــه خاطــر زور و اجبــار بیرونــی، تــن بــه رفتارهایــی مــی دهیــم کــه قلبــا

باورشــان نداریــم، نتیجــه چیــزی جــز تــداوم احســاس بدبختــی نخواهــد بــود.
چــرا تــاش مــی کنیــم دیگــران را ملــزم بــه انجــام کاری کنیــم کــه هیــچ تمایلــی 
بــه انجــام آن ندارنــد؟ آن هــم وقتــی کــه بیشــتر اوقــات موفقیــت کمــی نصیــب 

مــان مــی شــود!
چــرا فکــر مــی کنیــم کــه مجبوریــم بــا شــنیدن زنــگ تلفــن، بــه آن جــواب دهیــم 

و یــا بــا شــنیدن صــدای زنــگ درب خانــه ، آن را بــاز کنیــم؟
ــت  ــه دوس ــام کاری ک ــه انج ــران را ب ــم دیگ ــق داری ــه ح ــم ک ــی کنی ــر م ــرا فک چ

ــم؟ ــور کنی ــان، مجب ــی خودش ــل باطن ــم می ــم، علیرغ داری
ــا حتــی وظیفــه داریــم افــرادی کــه مطابــق میــل  چــرا فکــر مــی کنیــم حــق و ی
مــان عمــل نمــی کننــد را مســخره، تهدیــد و یــا تنبیــه کنیــم و حتــی بــا دادن 
پــاداش مجبورشــان کنیــم کــه مطابــق میــل مــا رفتــار کننــد؟ چــرا فکــر مــی 
کنیــم کــه وظیفــه اخاقــی مــا اســت کــه بــا تهدیــد، تنبیــه و تطمیــع کــودکان 

یــا بزرگســاالن، آنهــا را ملــزم کنیــم تــا همیشــه مطیــع باشــند؟
ایــن عقایــد و باورهــای معیــوب متعــارف، پایــه و شــالوده رفتارهایــی اســت کــه 
در حــال حاضــر بــر دنیــای مــا حاکــم اســت و همیــن پیــش فــرض هــای غلــط اســت 
کــه مایــه همــه درماندگــی هــا و بدبختــی هایــی اســت کــه احســاس مــی کنیــم. 

پایــه و شــالوده ایــن عقایــد یعنــی انگیــزش بیرونــی، اشــتباه اســت.
بــرای داشــتن یــک رابطــه صمیمــی و دوســتانه بایــد از زورگویــی، اجبــار، تنبیــه، 
ــکاری، ریاســت، تحریــک کــردن، نقــد و انتقــاد، شــرمنده کــردن،  ــاداش، فریب پ
ــب  ــه و برچس ــر، مقایس ــردن، تحقی ــت و آزار ک ــق زدن، اذی ــه، ن ــکایت و گای ش
زدن دســت بکشــیم. مــا بایــد مراقبــت، توجــه، گــوش دادن، حمایــت، گفتگــو 
ــودن،  ــدن، صمیمــی ب ــد و شــرط ورزی ــی قی ــردن، عشــق ب ــره، تشــویق ک و مذاک
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اعتمــاد، پذیــرش، اســتقبال و احتــرام گذاشــتن را جایگزیــن آن رفتارهــای مخــرب 
و نابــود کننــده کنیــم.

ــر و  ــط موث ــد رواب ــه فاق ــرادی ک ــتند. اف ــدن هس ــه و درک ش ــنه رابط ــراد، تش  اف
شــادمانه ای بــا خــود و دیگــران باشــند، حــال شــان نمــی توانــد خــوب باشــد. 
نمــی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه  بــه همــان رویکردهــا و شــیوه هایــی 
ــی  ــج متفاوت ــد، کمــاکان ادامــه بدهیــم و نتای ــا را ســرمان آورده ان ــن ب کــه ای
ــی و  ــای انفعال ــیوه ه ــا ش ــه ب ــی ک ــا وقت ــر ت ــارت دیگ ــه عب ــم؛ ب ــب کنی را کس
ــل  ــت عوام ــه دس ــا ب ــی مهاب ــم و ب ــی کنی ــاح م ــع س ــان را خل ــی، خودم واکنش
بیرونــی مــی ســپاریم، نبایــد بــی خــود انتظــار شــادمانی واقعــی و حــال خــوب 
را داشــته باشــیم. مــا بــرای زندگــی متفــاوت و بهتــر، بــه اندیشــه ای متفــاوت 
و بهتــر نیــاز داریــم. حــال خــوب زوری بدســت نمــی آیــد. مــا بــرای داشــتن حــال 
ــچ کســی نمــی  ــر اینصــورت هی ــه خودمــان برســد! در غی ــد زورمــان ب خــوب بای
توانــد کســی را بــه زور بــه یــک زندگــی بهتــر و حــال خــوش تــر رهنمــون ســازد.

این روایت ادامه دارد ...
موفق و سربلند باشید که خوشبختی و کامیابی شما آرزوی ماست...
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بــرای دریافــت کتــاب کامــل ایســتگاه اول: زندگــی بــه افــق آگاهــی، کافــی اســت 

روی دکمــه زیــر کلیــک مناییــد.

همین حاال کتاب کامل را

می خواهم داشته باشم!
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