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 اگر کسی این کتاب را به شما داد

  شما را یک انسان واقعی دانسته و  ،اگر کسی این کتاب را به شما داد

  شما زندگی بهتر و سعادتمندتري داشته باشید.که مند است عالقه

اند. دسته سه اصوالً سخنی که از دل بر آید الجرم بر دل نشیند لذا اهل دل بر

پذیر هستند و یا اینکه هر یا داراي سخنی دلپذیر بوده و یا داراي دلی سخن

تدوین  ،دارند. این کتاب نیز با نیتی خیر و برآمده از دلبا هم دو ویژگی را 

  شما قرار گرفته است. نازنینِ شده و در پیشگاه دلِ

تواند ست چرا که میکتاب ا دادبه دیگران  وانتاي که میشاید بهترین هدیه

کنار هم یک کتاب که از را دگرگون سازد. باور کنید  هاآنزندگی و سرنوشت 

اي به پا کند. تواند زلزلهمیدرست شده است، کلمات اي از مجموعه چیدنِ 

کنید. لذا اگر با این کتاب بقدرت کلمات خیلی بیشتر از آنی است که فکرش را 

گردن شماست آن است که دیگران را از  تغییري کردید، اولین حقی که بر

زندگی شما را افزون خواهد  مند سازید و این اقدام، برکتِهاي خود بهرهآموخته

  کرد.

یک کتاب خوب را  ،گاهی اوقات الزم است به جاي خواندن چندین کتاب

 ی که در دست شماستد. شاید کتابیخوانبپیدا کرده و آن را چندین و چند بار 

با هدیه  ،اشد. پس شما هم نیت کنید اگر این کتاب را مفید یافتیدهمان کتاب ب

  مند سازید.دادن آن به دیگران، آنها را از این موهبت بهره

   



 

    



 

 

  مقدمه

بدست نخواهد آمد. شرط الزم طاقت فرسا  با کارِ  موفقیت و ثروت، صرفاً

درست براي دست یافتن به آن  مسیرِ براي موفقیت تعیین هدف و طراحیِ

اید که آن را مطالعه کنید و زودتر به ست. اگر این کتاب را در دست گرفتها

  نتیجه برسید و بعد آن را به دیگران معرفی کنید سخت در اشتباه هستید.

این  هاي مفید و پُرطرفدار در دنیا کم نیستند. بسیاري از خوانندگانِکتاب

ن را به دیگران معرفی برند و به سرعت آفقط از خواندن آنها لذت می ،هاکتاب

چقدر مطالب  واقعاً کنند. اما چیزي که مهم است این است که این افرادمی

  کنند.کتاب را در زندگی خود جاري کرده و از آن استفاده می

به این صورت است که خواننده در  ،یک کتاب مفید يِمطالعه ي درستِشیوه

عه را متوقف کند و عمیق به گیرد، مطالواقعی که تحت تأثیر مطالب قرار میم

مطالب بیاندیشد. اگر الزم است قدم بزند و یا اینکه شروع به نگارش تفکرات 

به جستجوي  ،خود نماید. در جایی که نویسنده یک مرجع را معرفی کرده است

ي یک لعهآن مرجع بپردازد و سعی کند آن مرجع را مطالعه نماید. بنابراین مطا

ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد اما تأثیر آن  ،مفید و ارزشمند کتابِ 

  انگیز خواهد بود.شگفت ،در تفکرات و زندگی

ي محترم این است که با ي نگارنده از شما خوانندهبنابراین اولین خواسته

  این کتاب آن را شروع نکنید و بدانید که : تمام کردنِ هدفِ

  خوابیم باز آن لذت ببریم و خوانیم که ما کتاب نمی

  و به آن عمل کنیم بیدار و هوشیار شویمو  شدهزده هیجانخوانیم که بلکه می
  



 

 ي مقدسِ از آنجایی که نگارنده بیش از ده سال است که در دانشگاهها به حرفه

هاي خود را با تفکرات و اندیشه ،معلمی اشتغال دارد و در تمام این مدت

ي بسیاري از آن مراجعه خود در میان گذاشته است و حاصل مخاطبانِ

 هبوده است لذا ب مباحثي آنها به این دانشجویان و مخاطبان و ابراز عالقه

  ي تحریر درآمده است:این کتاب به رشته ،دلیلچند 

در  يمطالعه و بررسی صدها کتاب و تبادل فکر با اشخاص بسیار زیاد - 1

ي مجموعهبه تفکرات، ي همه ياین مسیر، امکانی براي انتقال یکباره

بایست میو آنها نیز به ناچار  کردنمی فراهممند را دانشجویان عالقه

 نگارش یک کتاب لذا را بپیمایند است طی نموده نگارندهمسیري را که 

 مندان باشد.ي راهی براي عالقهتوانست نقشهمی

فرصت کافی براي مطرح کردن تمام تفکرات  ،هاي آموزشیدر کالس -2

ترتیب و انسجام الزم را  ستتوانن مطالب نمیو ای شتوجود ندا

هاي هاي مختلف در کالسداشته باشد. از سویی شرایط و موقعیت

ها مطرح که بعضی مطالب در بعضی از کالس دشموجب می ،مختلف

بنابراین آشنایی با بخشی از این تفکرات ممکن بود مخاطبان  نشود.

 را دچار سردرگمی نماید.

و کتاب  بودندفقط دانشجویان و دانشگاهیان ن مخاطبان این مطالب -3

 فرصت برابري را در اختیار همگان قرار دهد. ستتوانمی

. شاید با است بدون تردید این تفکرات داراي موافقان و مخالفانی -4

با مخاطبان بیشتري ارتباط برقرار نمود و به تکامل  شدمیاین روش 

  ها پرداخت.هر چه بیشتر این اندیشه



 

 

 خود در خصوص در تمام طول تحصیل و تدریسِبه اینکه نگارنده  با توجه

مام دغدغه داشته است و ت ،زندگی تکامل تفکرات خود و شناسایی راه درستِ

ي تحصیالت سطوح تحصیل را نیز با موفقیت طی نموده و همواره به شیوه

ر هارنظلذا شاید آگاهی الزم براي اظ ،نگریسته استرسمی با دید انتقادي می

  در خصوص دانشگاه، تحصیالت و مدرك را داشته باشد.

 ياست و همواره دغدغه 1از سوي دیگر با توجه به اینکه نگارنده یک مهندس

استفاده از تخصص و مهارت خود در جهت حل مسائل صنعت و جامعه را داشته 

سعی داشته است به عنوان یک  ،ي خصوصیاندازي یک مجموعهو با راه

هاي مطالعاتی وي در و با توجه به اینکه یکی از زمینهفاي نقش نماید ای ،کارآفرین

آگاهی الزم براي اظهارنظر لذا شاید ها کسب و کار و کارآفرینی بوده است این سال

  داشته باشد.نیز در خصوص کسب و کار و تجارت را 

 که درایجاد آگاهی براي کسانی است  ،نگارندهبا این حال مهمترین هدف 

 لِ متداو سؤالو در این مسیر هنوز در پاسخ به  ي ثروت واقعی هستندجستجو

  برند.در تردید به سر می ،علم بهتر است یا ثروت

 باشدمیهاي کتاب به این صورت فصل است. ترتیب فصل 8این کتاب مشتمل بر 

اشاره دارد. فصل دوم که مدیریت  ،به موضوع اهمیت هدف در زندگی ،که فصل اول

پردازد. به اهمیت تشکیل تیم و هدایت آن جهت دستیابی به اهداف می ،ستو رهبري ا

هاست. فصل ریزي، مدیریت زمان و غنیمت شمردن فرصتفصل سوم بیانگر برنامه

ي درست و براي استفادهکه  ییهاها و مهارتي توانمنديچهارم به معرفی مجموعه

ت. فصل پنجم به تشریح اهمیت اس مفید هستند، اختصاص یافته ها به موقع از فرصت

را به مفصل موفقیت و شکست  صورتپردازد. فصل ششم به شغل در زندگی می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي کتاب داراي مدرك دکتراي مهندسی صنایع استنویسنده 1



 

قرار گرفته  و بررسی . در فصل هفتم، ثروت و ثروتمندي مورد تحلیلکشدتصویر می

نگرش و نوع نگاه به عنوان یکی از عناصر کلیدي است و در نهایت فصل هشتم به 

  پرداخته است. ،زندگی
  

   ریزي برنامه مدیریت و رهبري و تشکیل تیم  اهمیت هدف 

  نگرش ثروتمندي  موفقیت  اهمیت شغل  ها ها و مهارتتوانمندي

  

توان فصل چهارم بنابراین فصول کتاب با هدف مشخصی طراحی شده است اما می

  مطالعه نمود.پس از فصل هشتم  وها) را در پایان ها و مهارت(توانمندي

کسانی که در گردآوري این مجموعه به اینجانب دانم از تمام الزم می ،در پایان

انی دي عزیزم تشکر و قدرنمایم. از خانوادهو سپاسگزاري یاري رساندند تشکر 

هایی را که متعلق به آنها طلبم چرا که زمانکنم و از آنها عاجزانه حاللیت میمی

شک آنها سهم زیادي در بی آن نمودم.تحصیل علم و دانش و ترویج  بود، صرفِ 

  ثواب احتمالی این امر خداپسندانه خواهند داشت.

اي که پیش از آقایان امین منصوري، مسعود مجیدي و احمد بادکوبه ،مهندسین عزیزاز 

هاي ابتدایی بنده را مطالعه و نظرات نوشتهدست ،ايبا حوصله و صبر ویژه ،نشر کتاب

  نمایم.صمیمانه تشکر و سپاسگزاري می ،ارائه فرمودندارزشمندي در بهبود آن 

جویندگان حقیقت به این اثر بدون هیچ ادعایی و در کمال خضوع و خشوع تقدیم 

ي این کتاب از تمام کسانی که با صبر و شکیبایی وقت خود را صرف مطالعهگردد. می

انتقادات از نظرات و  www.saaedbook.comاز طریق سایت  کرده و اینجانب را

  سازند کمال تشکر و سپاس را دارم.مند میخود بهرهارزشمند 
  

  دکتر احسان منصوري               

      1394بهار              



 

  

  

  

  اهمیت هدف در زندگیفصل اول : 

کار هاروارد انجام شده وي کسبدر مدرسه 1979در تحقیقی که در سال 

هداف مشخص و شفافی آیا شما ا"شود که است از دانشجویان پرسیده می

ي خود را براي توانید آنها را بنویسید و نیز برنامهبراي آینده دارید و می

 3ي دانشجویان کالس، تنها از مجموعه "محقق ساختن آنها بیان نمایید؟

درصد داراي هدف  13دهند. پاسخ می سؤالدرصد به صورت کامل به این 

درصد نیز هدف مشخصی نداشتند.  84بودند اما قادر به نوشتن آن نبودند و 

، از همان دانشجویان 1989ي این تحقیق، ده سال بعد یعنی در سال در ادامه

آید. متوسط درآمد هاي جالبی به دست میشود و یافتههایی تهیه میمصاحبه

درصدي که داراي هدف بودند اما قادر به نوشتن اهداف خود نبودند دو  13

درصدي  3ف مشخصی نداشتند و متوسط درآمد درصدي بود که هد 84برابر 

تحریر درآورده بودند  يکه داراي هدفهاي مشخص بودند و آن را به رشته

  .1درصد باقیمانده بود 97ده برابر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کورمکي مارك مکدهد نوشتههاروارد چه چیزهایی را یاد نمی 1



  اهمیت هدف در زندگیفصل اول : /  14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ببود توجه همگان را مذکور بود که یک جمله که حاصل تحقیق  آنبعد از 

  خود جلب کرد :

  درصد مردم جهان در زندگی هدف ندارند 97

ک بررسی یید تعمیم نتایج این تحقیق به عموم مردم جهان دقیق نباشد اما با شا

ثر توان دریافت که خیلی هم دور از واقعیت نیست. اکو تحقیق میدانی می

عت شجاها در تعیین هدف با مشکل جدي مواجه هستند. گروهی از آنها انسان

واهند خهی دیگر نمیترسند. گروندارند و از شکست میرا الزم براي تعیین هدف 

ي گذارهدف هايخود را محدود نمایند. جمعی دیگر با مهارت ،با تعیین هدف

  اندیشند.اي هم اساساً به این قضایا نمیستند. عدهنیآشنا 

 درصد مردم جهان در زندگی هدف ندارند خبر بسیار خوب و 97اینکه اما 

  درصد باقیمانده است. 3بخشی براي مسرت
  

  1دف ندارند ناچارند تا آخر عمر براي آنهایی که هدف دارند کار کنندآنهایی که ه
  

توان می ،ي هدفگذاريبا کمی شجاعت، دوراندیشی و کسب مهارت در زمینه

 ،موفقدرصد داراي هدف پیوست. یکی از مشخصات انسانهاي  3به جمع 

 ست.در یک جهت ا ،ي نیروها و توانمندیهاي خودداشتن تمرکز و تجمیع همه

تواند به حفظ تمرکز کمک کرده و از پراکندگی مشخص می داشتن هدفِ 

  ذهنی و فکري جلوگیري نماید.

  کسی که چِرایی براي زندگی کردن داشته باشد،

  2اي خواهد ساخت (نیچه)با هر چگونه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي برایان تریسیکتاب هدف نوشته 1

 ي محمود نامنیفا موفقیت را باور کنید نوشتهلط 2
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 انواع هدف  

اهداف بلندمدت هستند. این  ،اول يبه طورکلی دو نوع هدف وجود دارد. دسته

زمانی بیش از یکسال تعریف شده و معموًال براي  يف در محدودهدسته از اهدا

ي از نتیجه د. بدون تردید هر انسانی، تصوريشونسال آینده تعیین می 10تا  5

زندگی خود دارد. اینکه احتماالً چند سال عمر خواهد کرد، در چه سطحی از رفاه 

ها خیلی ا این هدفزندگی خواهد کرد و یا چقدر پول و دارایی خواهد داشت. ام

 10یا  5گیري هستند. براي این منظور باید به مقاطع زمانی کلی و غیرقابل اندازه

ي زندگی وي کسب مند است که نتیجهسال تقسیم شوند. مثًال اگر فردي عالقه

افتخار براي کشورش باشد و از او به عنوان یک قهرمان ملی یاد کنند، الزم است 

جهت کسب یک یا چند افتخار  ،سال آینده 10یا  5یک یا چند هدف براي 

  براي خود تعیین نماید. ،المللیبین

ي معموًال در محدودههستند. این اهداف اهداف کوتاه مدت ي دیگر، دسته

براي تحقق اهداف کوتاه مدت، شوند. اهداف زمانی کمتر از یکسال تعریف می

ي سالیانه و ماهیانه ستهکوتاه مدت به دو د هايهدفبلندمدت مفید هستند. 

کلی  توان چنین استنباط کرد که یک هدفِشوند. بنابراین میبندي میتقسیم

  تواند به اهداف ماهیانه تبدیل شود.می ،سال آینده 50براي 

  کامالً نامعلوم و غیرقابل  پیش خواهد آمد این است که آینده ی کهسؤال

  بینی کرد؟یشچیز را پتوان همهبینی است و چگونه میپیش

باید گفت که این همان دامی است که اکثر انسانها در  سؤالدر پاسخ به این 

توانند آینده را براي خود ترسیم کنند در تعیین شوند و چون نمیآن گرفتار می

خود عاجزند و به عبارتی، باري به هر جهت زندگی  يماهیانه و سالیانه اهدافِ

بینی است اما آینده را معلوم و غیرقابل پیشکنند. درست است که آینده نامی
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شود و تعیین اهداف، باید ساخت و این ساختن آینده از همین االن شروع می

  ریزي دارد.نسبت مستقیمی با برنامه

 ي یکیکی از عادتهاي ناپسند افرادي که داراي هدف نیستند و به واسطه

ند، به ریزي هستو برنامهبه وجود آمده، ناچار به تعیین هدف  هیجان یا جبرِ 

اه، بعد از زبان آوردن جمالتی چون از شنبه، از فردا، از ابتداي سال، از اول م

ین است اصبح و ... است. بهترین کار  8اعالم نتیجه (مثالً کنکور)، از ساعت 

رار قسال آینده  50که از همین االن اقدامات الزم براي تحقق هدفی که در 

  گیرد.است بدست آید انجام 

   ، دست به اقدام خاصیاي هم تا زمانی که تا انتهاي مسیر را هموار نبینندعده

کاري را آغاز اینکه تا  ،زنند. کسانی که به دنبال بهتر شدن شرایط هستندنمی

. بدون تردید در یک خیابان 1ردبنخواهند را از پیش نمایند، هرگز کاري 

ها مکان اینکه همزمان همه چراغچراغ راهنمایی است، ا 10طوالنی که داراي 

وجود ندارد لذا  ،سبز باشند و مجالی براي طی کردن همزمان داشته باشند

  ها باید یکی یکی و به دنبال هم طی شوند.چراغ

  نام باشم، باید در یک قهرمان ملی یا یک دانشمند ب پس اگر من بخواهم

علمی داشته باشم.  ها یا دستاوردهايساله، قهرمانی 10و  5هاي زمانی افق

براي این منظور باید در هر سال به نتایج ارزشمندي دست یابم. مثًال در 

  مسابقات جهانی شرکت کنم و یا در مجامع علمی و نشریات علمی، به 

نظریات علمی خود مبادرت ورزم. براي رسیدن به این خواسته باید در  يارائه

مرینات ورزشی مناسب انجام دهم هر ماه اقدامات مناسبی انجام دهم. مثالً ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي مارك فیشرحکایت دولت و فرزانگی نوشته 1
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و رکوردهاي مناسبی بدست آورم و یا آثار علمی سایر دانشمندان را مطالعه 

  کنم و به آزمایش نظریات علمی خود بپردازم.

توانند بیکار باشند و براي هر لحظه از زندگی بنابراین انسانهاي هدفمند نمی

به تقویت باورها و  ،اه مدتد برنامه دارند. آنها با دستیابی به اهداف کوتخو

سازند. ورزند و امید به آینده را در خود بارور میاعتقادات خود مبادرت می

  آنها را لذت بخش  يآینده، زندگی روزانه جذابیت رسیدن به هدفهاي متعالیِ

  هاي آینده تلقی خواهد شد.هاي احتمالی، پُلی براي پیروزيسازد و شکستمی

 ي عمرن هدف نتیجهراهکار سریع در تعیی  

ي ترحیم است. ي عمر، نوشتن اعالمیهیک راهکار سریع براي تعیین هدف نتیجه

سال آینده تصور کنید. روزي که به هر حال قرار  100براي این کار خود را در 

است عمر شما در دنیاي خاکی به پایان برسد. در آن روز قطعًا براي شما یک 

خواهد آمد. شاید اگر امروز به آن روز مهم فکر ي ترحیم به نگارش در اعالمیه

هاي ترحیم نگاهی کنید، مسیر زندگی شما تغییر نماید. اگر با دقت به اعالمیه

نام هستند (دکتر، مهندس، حاجیه، بیاندازید خواهید دید معموًال داراي یک پیش

  پسندید؟الحسین و ... ). شما کدام را میکربالیی، مشهدي، خادم
  

  

  

  

  

  

  

  بازگشت همه به سوي اوست

  و تأثر درگذشت پدري مهربان و دلسوز مرحوم مغفوربا نهایت تأسف 

  دکتر احسان منصوري

  رساند.را به اطالع همه دوستان و آشنایان محترم و محترمه می

ایشان تمام عمر خود را صرف کمک به مردم و ایجاد آگاهی در آنها نمود تا 

 آنها بتوانند با شناخت اهداف خود در زندگی به شکوفایی استعدادهاي خود

 پرداخته و انسان مفیدي باشند.



  اهمیت هدف در زندگیفصل اول : /  18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آینده خواهد آمد. هر چند که شرایط  ،باید شجاعت داشته باشید. به هر حال

آینده، مطالعات و شناخت شما، روابط شما، وقایع و رویدادها در طول زمان، 

ي شما منجر شود اما بهتر است از االن اقدام نمایید. تواند به تغییر اعالمیهمی

ت که اهداف مادي کمرنگ اولین چیزي که خیلی به چشم خواهد آمد این اس

  خواهد شد و برخی از کارهایی که در حال انجام آن هستید 

تر خواهد شد و ارزش به نظر خواهد آمد. نقش سایر انسانها کمی پررنگبی

  هاي خود کم نماید.انسان سعی خواهد کرد که از وابستگی

ك و اراضی البته هر چه جزئیات بیشتري داشته باشد بهتر است. مثًال اینکه امال

 و یا ،طبع بوده استبسیار شوخ یا ،زیادي براي وارثین خود به جا گذاشته است

  دوست و حریص بوده است و ...اینکه پولو یا  ،بسیار بدقول بوده است

  سال آینده براي شما کار دشواري است،  100اگر نوشتن اعالمیه براي 

فردا آماده شود. شروع کنید و  توانید تصور کنید اعالمیه قرار است براي همینمی

باید از بین  ،با شجاعت در مورد خودتان بنویسید. هر آنچه را که دوست ندارید

باید تقویت کنید. با این کار خواهید فهمید که  ،پسندیدببرید و هر آنچه را که می

. پیامبر اسالم رو دارید و از همین االن باید دست به کار شویدکار زیادي پیش

  ».بمیرید قبل از آنکه بمیرید«مایند: فرمی

 پارادایم مسیر و مقصد  

اي از مسیرها و مقصدها تشکیل شده است که به طور کلی زندگی از مجموعه

ها در نظر گرفت. اي از هدفها یا مجموعهتوان مقصدها را همان هدفمی

اي هدف بر يالبته برخی از مقصدها ارزش چندانی ندارند و به کار بردن واژه

مطلق به مقصدها دامی است  . توجهِ(مانند حقوق آخرِ ماه) آنها درست نیست

  شوند. ها در آن گرفتار میکه بسیاري از انسان
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فرض کنید هدف نهایی فردي در زندگی، کمک به دیگران و ایجاد اشتغال و 

هاي الزم، اخذ مدتی مانند کسب مهارتاهداف کوتاه ،کارآفرینی باشد. این فرد

گذار و ... دارد. به عنوان مثال اخذ مجوز یک هدف یا ز، جذب سرمایهمجو

شود. ممکن است بروکراسی و پیچ و یک مقصد براي این فرد محسوب می

فرد را کالفه کند و آنقدر اخذ مجوز براي این فرد مهم شود  ،هاي اداريخم

  کم یاد کم ،وي را تحت تأثیر قرار دهد. لذا فرد که کل زندگیِ 

گیرد که رسیدن به مقصدها از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است و کارها می

شوند که به مقاصد رسیده باشد. این همان دامی زمانی به نتیجه نزدیک می

  شوند. اما چرا دام است؟ها در آن گرفتار میاست که خیلی از انسان

 ،مثال فوق در نظر داشته باشید که زمان در مقصد، همواره برابر صفر است. در

برابر  زمان ،گیردشود و فرد آن را در اختیار میاي که مجوز به فرد داده میلحظه

روز طول کشیده  10= زمان مقصد). در حقیقت اگر گرفتن مجوز  0صفر است (

  ي این زمان صرف مسیر شده و زمان مقصد برابر صفر است.همه باشد

توجهی به مسیرها، زمان و بی مطلق به مقصدها ها با توجهِبسیاري از انسان

= زمان مسیر). در واقع آنقدر  0کنند (مسیرها را به سمت صفر هدایت می

  شود.کند که مسیرها فداي مقصدها میرسیدن به مقصد اهمیت پیدا می
  

  زمان زندگی =زمان مقصدها  +زمان مسیرها 
  

فداي توجه زیاد به مقصدها، زندگی هم  يبا فدا شدن مسیرها به واسطه

همین  ياند به واسطهگرا شدهنتیجه ،مقصدها خواهد شد. اینکه اکثر انسانها

تفکر و محصور شدن آنها در این دام است. در این شرایط است که یک فرد 

  .چه زود گذشتکند که سال بیان می 20بعد از سپري شدن 
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اري مثال دیگري که در این زمینه وجود دارد اشتغال و کسب درآمد است. بسی

ي کنند. به واسطهها با استخدام در یک اداره یا شرکت، امرار معاش میاز انسان

روي آنها قرار دارد. یکی از بزرگ پیش کسب درآمد و گذران زندگی یک دامِ

 شود حقوقِ تر میمقصدهایی که روز به روز در زندگی آنها بزرگتر و پراهمیت

باشد اما به هر حال یک مقصد ماه هدف ن آخرِ آخرِ ماه است. شاید حقوقِ

بگیر هستند حتماً اتفاق افتاده شود. براي خیلی از افرادي که حقوقمحسوب می

اند. در واقع آنها شماري کردهروزشماري یا ثانیه ،است که براي دریافت حقوق

اند لحظات ارزشمند زندگی خود را صرف انتظار براي دریافت وجهی کرده

واقع متعلق به آنها نیست و قرار است آن وجه را صرف که اتفاقاً در بیشتر م

ها، پرداخت قبوض، پرداخت اجاره و ... هزینه پرداختپرداخت اقساط، 

پس از دریافت، چیزي باقی  يمایند. چه بسا از حقوق آنها در چند روز اولیهن

سان شوند. این دام، انماند و آنها وارد فرآیند انتظار براي حقوق ماه بعد مینمی

اندازد که دائمًا به پول فکر کند و جالب اینکه اکثر این افراد را در مسیري می

  مالی هستند. تداراي مشکال

پیروان این تفکر نیز جالب و خواندنی است. این افراد  هاي دیگر زندگیِجنبه

تمام تمرکز خود  ،وقتی قرار است به یک مسافرت تفریحی (مثالً شمال) بروند

تر به مقصد کنند. آنها دوست دارند هر چه سریعیدن به مقصد میرس را متوجهِ

کنند. آنها برسند لذا سرعت و سبقت غیرمجاز را نیز چاشنی کار خود می

  کنند.مسافرت را فقط در مقصد تعریف می

وري کم، لذت نبردن گرایی، بهرهگرایی، نمرهگرایی، نتیجهدوستی، مدركپول

درس خواندن  ر شام بودن در حین خوردن ناهار،از زندگی، افسردگی، به فک

ي گرفتار شدن در این دام بزرگ است. کسانی که نتیجه شب امتحان، همگی



  21 اندوزي؟ /ثروتمندي یا علم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ه هیچ وجه در این دام هستند اگر ناگهان در مقصد قرار بگیرند حاضر نیستند ب

ماه را اول ماه  آخرِ به جان بخرند. مثًال اگر حقوقِ  زحمت گذر از مسیر را

ي یک درس را قبل از آموختن آن کسب کنند، نند و یا اگر نمرهدریافت ک

بینند که براي آن تالش کنند. لذا در تفکر این افراد، زندگی دیگر دلیلی نمی

  پوچ خواهد بود.

  ما باید با شادمانی و لذت به هدف برسیم 

  ز آن لذت ببریماو  نه اینکه به هدف برسیم و بعد شادي کنیم
  

مدت زمان کوتاهی براي لذت بردن وجود دارد.  ،سیدن به هدفمعموًال بعد از ر

مثالً یک تیم کوهنوردي بعد از فتح قله، یک دانشجو بعد از اخذ مدرك و یا یک 

رضایت مصرف کننده، مدت کمی براي شادي و شرکت پس از دریافت تندیس 

خوشحالی در اختیار خواهند داشت چرا که به سرعت باید هدف جدیدي تعیین 

  ند و مسیر رسیدن به آن هدف را آغاز نمایند.کن

ها همیشه به جاي اینکه در مقصد باشند، در مسیرند و ها و سازمانبنابراین انسان

  هایی موقت و زودگذر خواهند داشت.اگر از مسیر لذت نبرند، شادي
  

 تفاوت هدف و آرزو  

و شاید آرزو نیز نوعی هدف است اما هدفی که بسیار در دوردست قرار دارد 

غیرقابل تصور و دستیابی باشد. آرزوها معموالً در انتظار شانس و یا یک اتفاق 

ورزشی قهرمان  يغیرمنتظره هستند. اگر کسی آرزو کند که در یک رشته

توان به آن لقب دیگر نمی ،المپیک شود و براي این آرزو هیچ تالشی نکند

اندیش بود. مثًال و حقیقت نگرهدف داد. بنابراین در تعیین اهداف باید واقع

تواند هدف خود نمی ،اگر فردي مادرزاد از داشتن نعمت بینایی محروم باشد
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والیبال قرار دهد لذا این مورد بیشتر شبیه  يرا قهرمانی در المپیک و در رشته

به یک آرزو است. یعنی اینکه یک اتفاق غیرمنتظره موجب کسب بینایی وي 

  ید که بتواند به این مهم دست یابد.گردد و بعد شرایطی پیش آ

براي تعیین اهداف، حتماً به شرایط و منابع خود نگاهی بیاندازید اما هرگز از 

  کم نگیرید.مید نشوید و آن را دسترحمت بیکران خداوند ناا

 ها با اهداف دیگرانارتباط هدف  

دارند درصد انسانها در زندگی هدف ن 97همانطور که قبالً هم بیان شد اینکه 

درصد باقیمانده است. حال اگر هدفی که انسان براي خود  3خبر خوبی براي 

هدفی گیرد براي دیگران نیز ارزشمند باشد، نه تنها خود را از بیدر نظر می

کارآفرینان  برداشته است. بیشترِ ینجات داده، بلکه در نجات دیگران نیز قدم

اند. آنها با تعیین هدفی که از همین عامل براي موفقیت خود استفاده کرده

  اند.ي کسب و کار خود پرداختههمزمان اهداف دیگران نیز بوده است به توسعه

نشان به دونالد تصمیم گرفته بودند قبل از آنکه سِبه عنوان مثال برادران مک

 1953سال برسد میلیونر شوند. براي دستیابی به این هدف، آنها در سال  50

هاي کالیفرنیا و آریزوناي امریکا تأسیس د را در ایالتهاي خواولین شعبه

ي دقیقی کراك، برنامهساله به نام ري 50کردند. اما تا قبل از وارد شدنِ فردي 

- کراك با عقد قراردادي با برادران مکبراي تحقق اهداف خود نداشتند. ري

کرد.  شعبه در سراسر ایاالت متحده تأسیس 102سال  5در مدت زمان  ،دونالد

ها مشغول به کار بودند داراي اهداف مشترکی با تمام کسانی که در این شعبه

 دونالد بودند. آنها خواسته یا ناخواسته به تحقق هدفِکراك و برادران مکري

  دونالد که میلیونر شدن بود، کمک شایانی کردند.برادران مک
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 ویژگی اهداف  

و داراي  4گرایانه، واقع3ل دستیابی، قاب2گیري، قابل اندازه1اهداف باید مشخص

هاي هایی از اهدافی که داراي ویژگی. نمونه)SMART( باشند 5چارچوب زمانی

  فوق نیستند عبارتند از :

نه، توانمندترین پزشک خاورمیاترین دانشجو، ترین انسان، درسخوانباهوش

  ترین فروشنده.بهترین همسر، منصفترین مرد جهان، قوي

  هدف هستند عبارتند از : يهاي پنجگانهکه داراي ویژگیهایی نمونه

 3کیلوگرم ظرف  75برداري در وزن ترین مرد جهان در مسابقات وزنهقوي

 90 يي تاریخ معاصر ایران در دههترین کتاب در زمینهسال آینده، پرفروش

 هاي قلبیناراحتی و درمان تشخیص يشمسی، توانمندترین پزشک در زمینه

  سال آینده. 10ورمیانه ظرف در خا

ر دخواهیم آن را براي تولید اهداف باید طوري نوشته شوند که انگار می

آنجا  ي بسیار زیادي از ما دارد و امکان حضور ما دراي که فاصلهکارخانه

امل واضح و روشن و با جزئیات ک وجود ندارد ارسال شود. لذا باید کامالً

هداف بزرگ و دور هستند باید آنها را به ا تشریح شوند. در صورتی که خیلی

  کوچک و نزدیک تبدیل نمود.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Specific 

2 Measurable 

3 Achievable 

4 Realistic 

5 Timely 
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اي براي هستند و انگیزههم معموالً اهداف بزرگ و دور، مقدس و ارزشمند 

باید  ،دهند. اگر انسان به این اهداف دست یابدزندگی و پیشرفت به انسان می

چند هدف بزرگ  هاي موفق یک یاگذاري نماید. انسانمجدداً اقدام به هدف

موریت خود را در زندگی، رسیدن به أگیرند و مو دور براي خود در نظر می

هایی که قصد دارند به آن صعود کنند. لذا آنها قله یا قلهاین اهداف تعیین می

ي زندگی خود را صرف رسیدن به این اند و تمام برنامهکنند را مشخص کرده

ه از عمرشان که از آنها پرسیده شود هدف کنند. بنابراین در هر لحظاهداف می

  گویند.با صراحت و شفافیت در مورد آن سخن می ،شما در زندگی چیست

ي ماه وقف فضانوردان آپولو که تقریباً تمام عمر خود را براي سفر به کره

دچار افسردگی شدند چرا که دیگر  ،کردند وقتی مجدداً به زمین برگشتند

  تر از آن براي خود ترسیم کنند.توانستند هدفی بزرگنمی
  

  هنگامی که به باالي کوه رسیدید، تازه آغاز باال رفتن است (جبران خلیل جبران)

  

نیز  کمتر رنگ و بوي مادي داشته باشند و بزرگ و دور بوده و ،هر چه اهداف

 يداراي این ویژگی خواهند بود که جوابگوي تمام دوره ،تر باشندنیافتنیدست

  انسان باشند.زندگی یک 

باید در زندگی چیزي وجود «گوید: کمدین محبوب امریکایی می ،رنزجورج بِ

جورج  »انسان به خاطر آن از بستر خارج شود. ،داشته باشد که هر روز صبح

  سال بعد جهت اجراي  14ساله بود، سالنی را براي  90در حالی که 

  .سالگی از دنیا رفت 100در  و جالب است بدانیم که او هایش رزرو کرده بودبرنامه

ها، تقرب به پروردگار یا قرب هاي دینی، یکی از اهداف بزرگ انساندر آموزه

 ،الهی تعیین شده است. در آیین زرتشت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک
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به عنوان سه اصل کلیدي یا هدف نهایی عنوان شده است. عبارات اخالقی و 

  نماید، قابل تأمل است:تا آینده را کامالً مشخص می زیر نیز که از حال کلیديِ

ارت گفتارت باش که رفت شود، مواظبِافکارت باش که گفتارت می واظبِم

عادتت باش که  شود، مواظبِ ادتت میرفتارت باش که ع شود، مواظبِ می

  .شوداش که سرنوشتت میشخـصیتت ب شود، مواظبِشخصیتت می

م ور، سرنوشتی نیک (انسانی خداپرست و مردبزرگ و د بنابراین اگر هدفِ

 ي نیک خواهد بود وکوچک و نزدیک، افکار و اندیشه دوست) باشد، هدفِ 

 ،اشدببزرگ و دور  تواند نوعی هدفِ شاید براي داشتن افکار نیک که خود می

یک)، نبزرگ (افکار  ها تالش و ممارست پیشه نمود. براي این هدفِ باید سال

   فعالنیز کتب، ارتباط با انسانهاي اندیشمند و  يلعهعلم، مطا تحصیلِ

  اي از اهداف کوچک و نزدیک است.نمونه ،داشتن مغزنگه

کر فاز طلوع خورشید تا غروب آفتاب به که کسانی  ،بنابراین باید پذیرفت

ن را اند و یا آکسب پول هستند شاید هدف بزرگ و دور خود را نادیده گرفته

  اند.گم کرده

، 1یافتن راه مستقیماي از انسانها تمام وقت و انرژي خود را جهت اگر عدهشاید 

  تحصیل علم و دانش (و نه نمره و مدرك)، مطالعه در خصوص هستی و 

به این یقین  ،کنندها، ارتباط با انسانهاي مفید و کمک به دیگران صرف میپدیده

  دنبال کنند. باالترین هدفی است که باید ،نیک اند که سرنوشتِرسیده

اینکه انسان از بامداد تا شامگاه به فکر حیله و فریب دیگران باشد (افکار)، براي 

رسیدن به مقاصد خود دروغ بگوید و غیبت کند (گفتار)، بدقول باشد و به عهد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ي فاتحهي مبارکهسوره 6ي آیه اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَِقیمَ 1
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کند (عادت)، داراي  مدام تکراررا ي این کارها خود وفا نکند (رفتار) و اینکه همه

و چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود؟ اینکه ملتی چه شخصیتی خواهد شد 

این تفکرات، گفتارها و رفتارها را داشته باشند و به صورت  یکدیگر،نسبت به 

  چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود؟ ،همیشگی آنها را تکرار کنند یک عادتِ

 معیارها و مراحل تعیین هدف  

دارد. اهداف بر مبناي نیاز، معیارهاي مختلفی براي تعیین اهداف وجود 

شوند. بر مبناي تعاریف ضرورت، اهمیت، فایده، عالقه و واقعی بودن تعیین می

تواند آشکار یا پنهان باشد. علم بازاریابی، نیاز یک عامل درونی است که می

ي سلسله مراتب نیازها، در قالب نظریهگرا، آبراهام مازلو، پدر روانشناسی انسان

ي فیزیولوژیک (خوراك، خواب، ازهاي انسان را به پنج دستهي نیمجموعه

 تنفس و ...)، امنیت (سالمتی، شغل و ...)، وابستگی (خانواده، دوستان و ...)،

ها، حل عزت نفس (اعتماد به نفس، احترام و ...) و شکوفایی فردي (قبول واقعیت

، ز خداوندبه ج ي موجوداتمسأله و ...) تقسیم کرده است. بنابراین همه

توان اهداف را تعیین نمود. عالوه بر می ،. لذا با توجه به نیازها1نیازمند هستند

  باید ضرورت (فوري بودن)، اهمیت و ارزشمندي را نیز در نظر گرفت. ،این

هی، که نیاز به آگا تواند هدف باشد زیراوشتن یک کتاب، میبه عنوان مثال ن

واهد ساخت. از نظر ارزشمندي و یکی از نیازهاي بشر است را مرتفع خ

 ،ودشمورد تأیید است. از آنجایی که هر چه زودتر آگاهی ایجاد نیز اهمیت 

شک یک هدف واقعی ضرر و زیان کمتري خواهد داشت، ضروري است. بی

  مندي فرد دارد.شود و تنها بستگی به عالقهمحسوب می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي توحیدي مبارکهسوره 2ي آیه صَّمَداهللاُ ال 1
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هدف  10گر همزمان ي اهداف است. ابندي مجموعهاولویت یگر،ي مهم دنکته

  داشته باشیم و این اهداف با یکدیگر سازگار نباشند، کدامیک را انتخاب کنیم؟

 ،ي اهدافانسان محدود است لذا دستیابی به همه با توجه به اینکه زمان و منابعِ

ریزي بندي و برنامهاولویت مدت بسیار دشوار است. بنابراین نیازمندِدر کوتاه

 80ی معادل داراي ارزش ،درصد از اهداف 20تو، پارِ است. بر اساس قانون

توان به اهداف مهم و ارزشمند دست بندي میهستند و با اولویت درصد کل

این است که فرض کنید  اهداف بنديحل عملیاتی براي اولویتیک راه یافت.

 و شرط به پرواز درآمدن بالن، کاهش وزن آن است. در یک بالن قرار دارید

بالن  هاي شنی آویزان شده بهکیسهمثالً که  ،ي اهدافباید از مجموعه بنابراین

ترین اولویت پایین یکی یکی دست بکشید. بنابراین شما مجبورید از ،هستند

. بنابراین تا بتوانید پرواز کنید یدها نمایبه پاره کردن ریسمان کیسهشروع 

  ترین اولویت هستند.هایی که در پایان باقی خواهند ماند، داراي باالکیسه

در فصل بعد خواهیم دید که براي دستیابی به اهداف، باید از دیگران کمک 

گرفت لذا بهتر است اهداف ما در راستاي اهداف دیگران بوده و یا براي 

 مدیریت و رهبريشناخت کافی از دیگران ارزشمند باشد. براي این منظور باید 

   داشته باشیم.
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  ي مطالب فصلخالصه

  

 97 .درصد مردم جهان در زندگی هدف ندارند 

 یکدیگر هستند. اهداف بلندمدت و کوتاه مدت مکمل 

 ي ترحیم براي خود بنویسیم.تر یک اعالمیهبهتر است هر چه سریع 

 زندگی  کنند در حالی کهبسیاري از مردم دنیا مسیرها را فداي مقصدها می

 یعنی در مسیر بودن و از مسیر لذت بردن.

 موجب پوچی در زندگی خواهد شد. ،گرایی در درازمدتنتیجه 

 رسیم و ما باید با شادمانی به هدف برسیم و این تصور که ابتدا به هدف ب

 بعد شادي کنیم درست نیست.

 لند.هاي دوردستی هستند که معموالً نیازمند شانس و اقباآرزوها، هدف 

 گران اهداف دی اگر اهداف ما براي دیگران ارزشمند بوده و یا در راستاي

 ها حساب باز کنیم.توانیم روي کمک آنباشد، می

  ي، گیرویژگی کلیدي را داشته باشد: مشخص، قابل اندازه 5هر هدفی باید

 .گرایانه و داراي چارچوب زمانیقابل دستیابی، واقع

 .هنگامی که به باالي کوه رسیدید، تازه آغاز باال رفتن است 

 رب الهی است.هدف اصلی هر انسان موحدي، ق 

 ت و امکانابندي اهداف بسیار مهم و کلیدي است چرا که منابع اولویت

 ها نیست.ي هدفپاسخگوي دستیابی به همه ،انسان

  

 1بزرگی هر انسان به هدفی است که در سر دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي محمود نامنیلطفا گوسفند نباشید نوشته 1



 

  

  

  فصل دوم : مدیریت و رهبري

شکی  ي دیگران.در یک تعریف ساده، مدیریت یعنی هنر انجام کارها به وسیله

   مدیریت و رهبري است. داشتن مهارتِ ،وجود ندارد که یکی از ملزومات موفقیت

 راکراز پیتر دِي ابراي نشان دادن تفاوت بین مدیریت و رهبري به تعریف ساده

  کنیم:اشاره می

  را انجام دهید (جهت) ،درست گویند: کارِرهبران می

  )کار را انجام دهید (روش ،گویند: درستمدیران می

  

روند زیرا هرگز به تنهایی به کوه نمی ،ايکوهنوردان حرفهبهتر است بدانیم 

  ممکن است دچار لغزش شود. ،کمال بدون همراه طی کردن مسیرِ

در بسیاري از کسب و کارهاي کوچک و بزرگ، نقش مدیریت و رهبري بر 

ي یک نفر است و معموالً نقاط ضعفی در این میان وجود دارد. ممکن عهده

قدر درگیر انجام امور روزانه شود که هدف و جهت را گم است یک فرد آن

ي پرداز و دوراندیش باشد که در انجام امور سادهکند و یا اینکه آنقدر نظریه

  روزانه درمانده شود.
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شود بلکه زندگی فقط مختص کسب و کار و تجارت نمی ،مدیریت و رهبري

ماعی نیز تحت تأثیر مدیریت و شخصی، خانوادگی، ارتباطات و روابط اجت

ها و باورهاي دیگران یکی از ها و نفوذ در دلرهبري هستند. مدیریت بر قلب

. در واقع کلید 2و کسب ثروت است 1موفقیت يهایی است که الزمهمهارت

اگر  حتی. بنابراین 3پرورش انسانها در واداشتن آنها به کارهاي درست است

انجام شود سودي نخواهد داشت. در تعریف  یک کار بی ارزش به نحو احسن

  دیگري از رهبري آمده است:
  

  4رهبري یعنی رساندن افراد به اوج شایستگی
  

ردن بر کبنابراین شاید بتوان با دلیري سرزمینی را فتح کرد اما براي حکومت 

ه معناي بهاي مردم آن سرزمین را فتح نمود. لذا رهبري و مدیریت آن، باید دل

 تواند عوام را بفریبد.گیرا می رجاذبه نیست چرا که شخصیتِپ شخصیتِ

ک یرهبري و مدیریت به معناي ایجاد دوستی و نفوذ در دیگران نیست زیرا 

ش در تواند این کار را انجام دهد. رهبري و مدیریت یعنی تالچاپلوس هم می

تر از راپیروان و باالبردن عملکرد آنها و ساختن شخصیتی ف دیدِ افقِ گسترشِ

  هایی که آنها دارند.محدودیت
  

 کندخود را تعیین می هر کسی زمانی است که جهت زندگیِ  آغاز زندگیِ 

  (کنراد هیلتون)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مراجعه فرمایید. شکست یاموفقیت فصل ششم : براي درك مفهوم موفقیت، به  1

 ي کن بالنچارد ها نوشتهمدیریت بر قلب 2

3 The key to developing people is to catch them doing something right. 

 ي گزنفونوروش بزرگ نوشتهمدیریت ک 4
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جالب است که و  ،به عبارتی هر کس یک تاریخ تولد دارد و یک تاریخ تحول

تنها «فرماید: حضرت مسیح (ع) میگردد. زندگی از تاریخ تحول آغاز میبگوییم، 

ي وظیفه» یابند که در دنیا دوباره متولد شوند.راه می ]خداوند[نی به خلوت او کسا

 اش این است که بهترین وجهِ یک رهبر این نیست که بهترین باشد بلکه وظیفه

آیند بلکه ساخته افراد را کشف و استخراج نماید. بنابراین رهبران واقعی به دنیا نمی

هر  قعی، فداکاري و از خود گذشتگی است.ي بارز رهبران وامشخصه .1شوندمی

  ها نیز بیشتر شود.شوند، باید میزان از خود گذشتگی آنچه رهبران بزرگتر می
   

  2دهیمشویم، حق فکر کردن به خود را از دست میوقتی رهبر می
  

  

 تشکیل تیم  

هاي ترقی، باید یک تیم داشته باشید. و طی کردن پله اهدافبراي رسیدن به 

هایش را از کجا بگیرد بنابراین الزم نیست داند جوابی است که میدانا کس

اطالعات و معلومات در مغز انبار شده باشد. اگر کسی بتواند گروهی از 

وري برساند، ها را سازمان دهد و به بهرهمتخصصین را دور هم گرد آورده و آن

   .3انسانی تحصیل کرده و متخصص است

کدیگر یها به که از لحاظ اطالعات، منابع و مهارتتیم، گروهی از افراد است 

فِ مشترکی هایشان، به هداند و به دنبال آن هستند که با ترکیب فعالیتوابسته

  دست یابند. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي رابرت کیوساکیدانند؟ نوشتهثروتمندان چه می 1

 ي جان ماکسوِلمدیریت نگرش نوشته 2

 ي چارلز آلبرت پویسانت اندیشند نوشتهتوانگران چگونه می 3
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ها انسان ساز هستند. آنها در مدت زمان کوتاهی بابرخی از انسانها ذاتًا تیم

شی تعیین راي هر یک نقهاي آنها، بارتباط برقرار کرده و با شناسایی توانایی

ي هسازي در زمانی که سرمایدهند. شاید تیمکنند و یک تیم تشکیل میمی

ه چشم سازها وقتی باما مهارت تیم ،وجود داشته باشد کار سختی نباشد مادي

  کنند.اقدام به تشکیل تیم می ،آید که با دست خالیمی

ي مکمل یکدیگر هاویژگی بارز اعضاي یک تیم آن است که داراي تخصص

یا زود  همسان و خیلی شبیه به یکدیگر باشند، دیر ،باشند. اگر اعضاي یک تیم

  نیازي خواهند کرد.نسبت به هم، احساس بی

د گذشتگی، منوط به احترام متقابل، انتقادپذیري، از خو ،تداوم فعالیتهاي یک تیم

  اي آن اعض پذیريِجا و مسئولیتصداقت، ذهنیت مثبت، نداشتن توقع بی

در  ني درخشاها، هر یک از اعضا باید یک ستارهباشد. براي تداوم موفقیتمی

مل ي تخصصی خود باشد و به جاي آنکه سایر اعضاي تیم، آن عضو را تحزمینه

ها نیز کنند، از وجود وي احساس افتخار کنند. براي ماندگاري تیم، باید فاصله

  اي یک عمارت هستند.هحفظ شود چرا که اعضاي تیم مانند ستون

 اعضاي یک اگر تر است.از تشکیل آن بسیار سخت ،یک تیم حفظ و ماندگاريِ 

لیلی دبه هر و ، چنانچه مدتی اندتیم فقط به خاطر کسب درآمد دور هم جمع شده

  ي همکاري نخواهند داشت.کسب درآمد متوقف شود، دلیلی براي ادامه
  

 قدرت تیم  

افزایی یا تشکیل تیم بدست خواهد آمد هم یکی از نتایج ارزشمندي که از

گروهی است. به تعبیري  افزایی، انرژيِي هماست. تعریف ساده 1سینرژي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Synergy 
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یک تیم  ،. به زبان ساده1گروه یا تیم، بزرگتر از مجموع اعضاي آن است ،دیگر

در  قادر به انجام کاري است که یک فرد به تنهایی قادر به انجام آن نیست.

همانطور افزایی، ارج نهادن به تفاوتهاي یکدیگر است. ین راز همحقیقت بزرگتر

ي یکدیگر در صورتی که اعضاي یک گروه، مکمل و تکمیل کننده ،که گفته شد

  بدست خواهند آورد. ،انگیزي از کنار هم بودنباشند نتایج شگفت
  

 هاي اساسی تیمویژگی  

  است: د قابل بازگو کردنمور 10یک تیم در قالب  هاي اساسیِبه طور کلی ویژگی

ي عضااشوند لذا یابی به اهدافی مشترك ایجاد میدست ها با نیتِتیم -1

 برند.در قبال اهداف مسئولند و از آن نفع می تیم

اعضاي یک تیم به یکدیگر وابسته هستند و این وابستگی به صورت  - 2

فشان توانند به تنهایی به اهدامتقابل است بنابراین اعضاي تیم نمی

رین رسند. از سویی ثبات تیم به عضویت افراد وابسته است اما مهمتب

 گذشت و بخشش است. ،عامل در ثبات تیم

 اعضاي تیم در چگونگی انجام کارشان اختیار و حق انتخاب دارند -3

 رهبر تیم نیستند. محضِ فرمانبردارِ ،بنابراین اعضا

 و چندهاي مستقل و منزوي نسبت به یکدیگر نیستند ها جزیرهتیم -4

 توانند تشکیل یک تیم یا سازمان بزرگتر را بدهند.تیم می

صمیمی و دوستانه است و هیچ تنشی بین اعضا  ،تیم فضاي حاکم بر -5

وجود ندارد. اعضاي تیم با یکدیگر صادق هستند و با کنایه و ابهام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي استفان کاويهفت عادت مردمان مؤثر نوشته 1
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کسالت و  از ايکنند. بنابراین هیچ نشانهبا یکدیگر صحبت نمی

 خورد.ناامیدي به چشم نمی

م نظر نه تنها موجب دلسردي و از هم پاشیدگی تیتعارض و اختالف -6

 گردد.شود بلکه موجب رشد و تعالی تیم و اعضاي آن مینمی

روي گیري بر اساس اجماع و وفاق همگانی صورت گرفته و تکتصمیم - 7

 ها ندارد.جایی در تیم ،مکُحَ و تَ 

به صورت ها مشخص و روشن است و کارها ها و مسئولیتنقش -8

 بین اعضاي تیم تقسیم شده است. ،عادالنه

ک تدر تک ،ستانجام مسئوالنه و به موقع کارها که به معناي ،تعهد -9

ا تکشند همدیگر را می توانند جورِتا میاعضا وجود دارد و اعضا 

 به تعویق نیافتد. ،دسترسی به اهداف تا جاي ممکن

ر به احساسات یکدیگبیان احساسات در تیم آزاد است و اعضاي تیم   - 10

 کنند.احساسات یکدیگر پرهیز می احترام گذاشته و از تمسخرِ

هاي مؤثر در تبادل با اجتماعات داراي سه استفان کاوي معتقد است که انسان

عادت کلیدي هستند. گوش دادن به جاي شنیدن، برنده ـ برنده اندیشیدن و ایجاد 

  .1هاي مؤثر استیا جمعی انسان از عادات گروهی ،افزایی یا انرژي گروهیهم

نیروها و امکانات در  بنابراین تعیین هدف و مشخص کردن جهت و بسیجِ

  رود.از مدیران و رهبران انتظار میکه چیزي است  ،جهت نیل به آن هدف

ها همواره پابرجا نیستند و عواملی وجود ي تیمي قابل توجه این است که همهاما نکته

ن کار نچیونی در کتاب پنچ دشمگردد. پاتریک لِ ی شدن تیم میدارد که موجب متالش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويي استفان کاهفت عادت مردمان مؤثر نوشته 1



  35اندوزي؟ / ثروتمندي یا علم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کند.گردد اشاره میها میبه پنج عامل اساسی که موجب از هم پاشیدگی تیم 1تیمی

 5پذیري، پرهیز از مسئولیت4، نبود تعهدنظر)(اختالف 3، ترس از برخورد2نبود اعتماد

یک تیم را تواند اساس که می مجموعه عواملی هستند 6ي کارتوجهی به نتیجهو بی

بین طرفین است. نبود  ،می، وجود اعتمادي هر کار تیبه نابودي بکشاند. شالوده

شود. وجود اعتماد متقابل پذیري تیم میاعتماد در بین اعضاي تیم، موجب آسیب

شود که افراد با یکدیگر برخورد سازنده داشته و بهتر بتوانند با هم موجب می

مناسب بین اعضاي تیم، به اجبار و با زور  . بنابراین هماهنگیِهماهنگ شوند

  پذیر نخواهد بود.امکان

نده ها مشارکت سازگیريتعهد در یک تیم، موجب خواهد شد که اعضا در تصمیم

ده شمحسوب  به عنوان مکملی براي تعهدپذیري، داشته باشند. همچنین مسئولیت

 پذیري، قابلیت پذیرش یکمسئولیتگردد. منظور از و موجب تقویت تیم می

ایبندي پي داشتن اعتماد به نفس و توانمندي و منظور از تعهد، وظیفه به واسطه

  به قول و عهدي است که براي انجام آن وظیفه داده شده است.

ي اعضاي تیم ي کار نیز یکی از ارکان مهم انسجام تیمی است لذا همههدف و نتیجه

  ار تیمی حساس باشند. یک تیم، جوالنگاه خودنمایی، ي کباید نسبت به نتیجه

   روي و دستیابی به نتایج فردي نیست لذا نتایج گروهی همواره در اولویت است.تک

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Patrick Lencioni: Five Dysfunctions of a Team 

2 Absence of  Trust 

3 Fear of  Conflict 

4 Lack of  Commitment 

5 Avoidance of  Accountability 

6 Inattention to Results 
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  ي مطالب فصلخالصه

  

  چرا که طی کردن براي دستیابی به اهداف، به کمک دیگران نیازمندیم

 مسیر کمال به تنهایی ممکن است موجب لغزش شود.

 دیگران، به مهارت مدیریت و رهبري نیاز داریم درستِ ایتِبراي هد. 

 کار  ،را انجام دادن و مدیریت، یعنی درست ،رهبري، یعنی کارِ درست

 انجام دادن.

 هارهبري یعنی ایثار و ازخودگذشتگی و رساندن افراد به اوج شایستگی آن. 

 ِتاریخ تولدشود نه ها آغاز میآن از تاریخ تحولِ  ،هاانسان زندگی واقعی. 

 پذیري و براي تداوم یک تیم، صداقت، احترام متقابل، انتقادپذیري، مسئولیت

 مجاز ضروري است. يِنیز رعایت فاصله

 اعضاي آن  تکِ توانایی انجام کارهایی را دارد که از توان تک ،یک تیم

 یا سینرژي. افزاییخارج است و این یعنی هم

 پذیري و هماهنگی و نیز هد، مسئولیتاعتماد، تع هایی مانندفقدان ویژگی

 .پنج دشمن کار تیمی هستند ،توجهی به اهداف گروهیبی

  

اگر افراد مناسب را انتخاب کنید و به آنها فرصت دهید که بالهاي خود 

  را بگسترانند، تقریباً دیگر نیازي نیست که آنان را مدیریت کنید

 (جک وِلش مؤسس جنرال الکتریک)

  

  



 

  

  

  ریزي و مدیریت زمانرنامهوم : بفصل س

هاست. درست از زمان و فرصت يریزي و استفادههدف از تعیین اهداف، برنامه

دارد که انسان در خورد و بیان میهمان بس که خداوند در قرآن به زمان قسم می

ریزي صرف شود موجب خواهد شد در اي که براي برنامههر دقیقه. 1زیان است

ریزي در کارگروهی جویی گردد و برنامهدقیقه در زمان صرفه 10حداقل  ،هنگام اجرا

سازي، زمان تنها منبعی است که قابلیت ذخیره از اهمیت باالتري برخوردار است.

ثانیه به حساب  86400هر روز  استفاده در آینده و یا واگذاري به دیگري را ندارد.

البته ب دارد. ق انتخاها حشود و هر فرد در مصرف این ثانیههر شخص واریز می

برخی از مواقع ارزش زمان، از ظرفیت طبیعی و حد معمول نیز بیشتر است. خداوند 

 نیز در مفاهیم اقتصادي .2»شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است «فرماید: در قرآن می

ترین وجود دارد که عبارت است از با ارزش 3ي فرصتبا عنوان هزینه مفهوم مهمی

  رود.از دست می يازاي انتخاب چیز دیگرچیزي که در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي عصري مبارکهسوره 2و  1 ات، آیإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ، وَاْلعَصْرِ 1

  ي قدري مبارکهسوره 3ي آیه،  الَْقدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَیْلَۀُ 2

3 Opportunity Cost 
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  ».شودها موجب ندامت و اندوه میاز دست دادن فرصت«د: فرمایحضرت علی (ع) می

 8هاي فرصت است. اگر فردي به طور متوسط روزانه ما سراسر مملو از هزینه زندگیِ

آن را در خواب سپري کرده  سالِ 10سال حدود  30ساعت بخوابد بعد از گذشت 

 ،کند. در تاریخ بشرمی پرداختاي است که هر انسان بابت تجدید قوا . این هزینهاست

ناپلئون بناپارت  اند.هاي کمتري را در این راه صرف کردهکم نبودند کسانی که هزینه

  »خوابی، سه سال به عمر کاري خود اضافه کردم.من با یک ساعت کم«گفته است: 

در رابطه با لئوناردو  "زنیمرت میچرا چُ"ان مپی در کتابی با عنوستَکلودیو اِ

  داوینچی چنین نوشته است:

دقیقه  15تنها و ساعت یکبار  4او هر  .الگوي خواب خاصی برخوردار بود و ازا «

ساعت  6ین اخوابید. بنابرساعت در شبانه روز می 5/1 ،خوابید که روي هم رفتهمی

 67با حفظ این روند در طول عمر  لذابراي کار در اختیار داشت. از دیگران بیشتر 

  »ت.بیشتر نسبت به سایرین در اختیار داش سال 20خود،  يساله

اتالف زمان است و سعی  يتوماس ادیسون اعتقاد داشت خواب به منزله

داشت تا آن را به کمترین میزان ممکن کاهش دهد. ادیسون نیز براي افزایش 

ساعت  3کرد و تنها اي استفاده میحلهچند مر از الگوي خوابِ ،ساعات بیداري

  خوابید.در طول شبانه روز می

خوابیدن است.  ،هاي ارزشمند خداوند به انسان و سایر موجوداتاصوالً یکی از نعمت

هایی از آن عبارت است از آرامش، بدون تردید خوابیدن فواید زیادي دارد که نمونه

  رس، ارتقاي کیفیت زندگی و ... تقویت حافظه، تقویت سیستم ایمنی، کاهش است

، زمان اي است که بین عمق خوابرابطه، مهم در مورد خواب ياما یک نکته

مدت خواب در انسانهاي وجود دارد.  خواب و دفعات خوابمدت  خواب،

اند. ساعت تعیین کرده 8تا  6مختلف متفاوت است و مدت مفید آن را بین 
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شود و به کماالت معنوي بیشتري تر میجالب اینکه هر چه انسان پیر ينکته

ورتی صهاي انسان، در د. با توجه به تواناییگردتر میخوابکم ،یابدمی دست

ساعت)، دفعات  8تا  6شب)، مدت خواب ( بح، ظهر وکه بین زمان خواب (ص

متعادلی  يرابطه(میزان هوشیاري) خواب (چند مرتبه در شبانه روز) و عمق آن 

توان عالوه بر افزایش کیفیت خواب، مدت زمان آن را کاهش می ،برقرار شود

قیلوله (یک ساعت قبل از اذان  داد. به عنوان مثال در روایات اسالمی به خوابِ

اول شب به عنوان بهترین زمانهاي خواب و از خواب در سحرگاه  ظهر) و خوابِ 

  .1آخر شب به عنوان بدترین زمانهاي خواب نام برده شده است و خوابِ

 ،کلاما به هر ش وري بلکه مفید و ارزشمند استخوابیدن نه تنها ضر البته

خشی از الزم براي انجام امور مهم نیست. لذا کنترل ب انسان داراي هوشیاريِ

ترل یا به کن يها به واسطهها از دسترس انسان خارج است. موفقیت انسانثانیه

اتریس جه به ممدیریت زمان، توگیرد. براي می ها شکلمدیریت ثانیه ،عبارتی

  .)1جدول ( کارهاي مهم و فوري راهگشا خواهد بود

الزم است در از آنجایی که فعالیتهاي مهم و فوري داراي شرایط بحرانی هستند و 

انجام آنها همراه با استرس بوده و موجب کاهش کیفیت اسرع وقت انجام شوند، 

ور شدن در این شرایط موجب خواهد شد که افسار . غوطهگرددعملکرد می

زندگی در دست امور مهم و فوري قرار گرفته و در مواقعی انسان را لحظه به 

    لحظه از اهداف متعالی خود دور نماید.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهللا جوادي آملیي آیتمفاتیح الحیات نوشته 1
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  : ماتریس کارهاي مهم و فوري1جدول  

  ماتریس کارهاي 

  مهم و فوري

  دن)(مهم بو اهمیت کار

  کم  زیاد

  زیاد

کارهاي مهم و فوري (حیاتی): 

  شامل فعالیتهاي گریزناپذیر 

  شودمی

 حضور در یک جلسه کاري 

 هاي پزشکیفوریت 

 نماز آخرِ وقت  

 : ها)(وقفهکارهاي غیر مهم و فوري 

شامل فعالیتهاي مناسب براي 

  تفویض اختیار

 انمجادله براي اثبات خود به دیگر 

 پاسخ به مراجعان ناخوانده 

 جواب دادن به تلفن  

  کم

کارهاي مهم و غیرفوري 

(اهداف مهم): شامل فعالیتهایی 

  که وجه تمایز افراد موفق است

 یادگیري یک زبان خارجی 

 حفظ سالمتی با ورزش 

 1نماز اولِ وقت  

کارهاي غیرمهم و غیرفوري (کارهاي 

  که هاییفعالیتبی اهمیت) : شامل 

  یز افراد ناموفق استوجه تما

 کنجکاوي در امور دیگران 

 (تلویزیون) دیدن فیلم سینمایی 

 پرسه زدن در اینترنت  
  

ي شدن مدیریت زمان به معناي تمرکز بر کارهاي مهم و غیرفوري و جلوگیري از فور

 فوريسمت را به  اندازند و آنهاآنهاست. افراد ناموفق معموالً این امور را به تعویق می

 جهت صرف زمان الزم يکنند. در حقیقت موفقیت انسانها به واسطهشدن هدایت می

  ریزي کارهاي مهم و غیرفوري یا به عبارتی اهداف مهم است.برنامه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانیم ارزش نماز اولِ وقت با نماز آخِر وقت قابل مقایسه نیست چراکه براي اداي همانطور که می 1

شتاب زیاد است (مهم و فوري) و حتی ممکن است با حضور ي نماز در آخرِ وقت، عجله و فریضه

قلب انجام نشود. از طرفی نماز اولِ وقت بسیار توصیه شده است (مهم است) اما نمازگزار تا زمانی 

 که نماز قضا نشود، فرصت انجام خواهد داشت (فوري نیست). 
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 نظم و خالقیت يرابطه  

انسان را به داشتن نظم و  ،ریزي براي دستیابی به اهدافداشتن هدف و برنامه

الص نیز موجب دور شدن از مسیر موفقیت کند. اما نظم خباط هدایت میضان

هاي نو از ویژگیهاي انسانهاي موفق و خواهد شد. داشتن خالقیت و ایده

 اي معکوس دارد.رابطه ،ثابتکاري  کارآفرین است که با نظم و چارچوبِ

نظمی نیاز است. اي از نظم و بیدرجه ،براي گام برداشتن در مسیر موفقیت

موجب  ،گشاید اما از طرفی نبود نظمهاي نو میرشد ایدهراه را براي  ،نبود نظم

برپا باشد و به همه چیز فکر  ،بیش از حد. اگر نظم 1گرددوري میکاهش بهره

محال است علف هرزي شروع به روییدن کند اما باید در نظر  ،شده باشد

  ی نیز امکان روییدن نخواهد یافت.لهیچ گُ که داشت 

  

 ارزش زندگی در زمان حال  

گوید: خدا بود است زیرا انسان هرگز نمیزمان حال، زمان حضور خداوند 

کاترین  .2گوید: خدا هست (حال)(گذشته) یا خدا خواهد بود (آینده) بلکه می

  گوید:ر هم میپاندِ

  هدیه است! دیروز به تاریخ پیوست!           فردا معماست!           امروز

هاي موفق است. کسانی که در انسان یکی از عادات ،زندگی در زمان حال

خورند و استرس آینده را افسوس گذشته را نمی ،کنندزمان حال زندگی می

برند و لذت خود را می ،ي غذایی. آنها از هر وعدهدهندنیز به خود راه نمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي لِسترو تاروثروت آفرینان نوشته 1

 ي محمود نامنینوشتهلطفا موفقیت را باور کنید  2
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آنهایی که در زمان حال ي شام نیستند. قبل از صرف ناهار، در استرس تهیه

یکی از  ،ت تمرکز باالیی دارند و همین قدرت تمرکزقدر ،کنندزندگی می

  شود.نیازهاي موفقیت هر انسانی محسوب میپیش

مریکایى نزدیک یک روستاى مکزیکى ایک تاجر به این داستان توجه کنید: 

یک در آن که  به او نزدیک شدایستاده بود که یک قایق کوچک ماهیگیرى 

چقدر طول «ز مکزیکى پرسید: اامریکایی  ماهى بود! عددچند  مکزیکی و

مریکایى: ا »مدت خیلى کمى!«مکزیکى:  »بگیرى؟ ماهی راکشید که این چند 

چون همین «مکزیکى:  »پس چرا بیشتر صبر نکردى تا بیشتر ماهى گیرت بیاد؟«

وقتت رو چیکار  يبقیه«مریکایى: ا »ام کافیه!تعداد هم براى سیر کردن خانواده

گذرونم! بعد خوش می هامبچهو با زنم خوابم! ر وقت میتا دی«مکزیکى:  »میکنى؟

کنیم به گیتار زدن و خوشگذرونى! چرخم! با دوستام شروع میمیرم تو دهکده می

  »خالصه مشغولم با این نوع زندگى!

کت کنم! تو باید بیشتر تونم کمهاروارد درس خوندم و می درمن «مریکایى: ا

پولش یک قایق بزرگتر بخرى! و با درآمد کنى! اونوقت میتونى با ماهیگیرى 

دیگه هم اضافه کنى! اونوقت یک عالمه قایق براى ماهیگیرى  اون چند تا قایقِ

هارو به جاى اینکه ماهىهب«مریکایى: ا »ب! بعدش چى؟خُ«مکزیکى:  »دارى!

به مشتریها میدى و براى خودت کار و بار  اونارو مستقیماً ،واسطه بفروشى

این  !بعدش کارخونه راه میندازى و به تولیداتش نظارت میکنى !درست میکنى

س مکزیکوسیتى! بعدش لُ  کوچیک رو هم ترك میکنى و میرى يدهکده

هم  يکه دست به کارهاى مهمتر تاونجاس !آنجلس! و از اونجا هم نیویورك

پانزده تا «مریکایى: ا »کار چقدر طول میکشه؟اما آقا! این«مکزیکى: » !میزنى

 ماجرا بهترین قسمت«مریکایى: ا »اما بعدش چى آقا؟«مکزیکى:  »سال!بیست 
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مناسب، میرى و سهام شرکتت رو به قیمت خیلى باال  یتموقعدر یک همینه! 

 میلیونها دالر؟«مکزیکى:  »کار میلیونها دالر برات عایدى داره!میفروشى! این

 يیک دهکدهاونوقت بازنشسته میشى! میرى به «مریکایى: ا »ب بعدش چى؟خُ

ساحلى کوچیک! جایى که میتونى تا دیروقت بخوابى! یک کم ماهیگیرى کنى! 

رى دهکده و با دوستات گیتار هات بازى کنى! با زنت خوش باشى! بِبا بچه

ب خُ« یکایی کرد و گفت :رمامکزیکی نگاهی به مرد » بزنى و خوش بگذرونى!

هام بزرگ سال دیگه بچهتازه بیست  کنم!کارو می من االنم که دارم همین

  »تونم از زندگی لذت ببرم!نمیشدن! خودم هم پیر شدم و دیگه 

خود،  به معنی آن است که با تمام حواسِ ،حال زمانِزندگی کردن در لحظه یا 

را گذشته  افسوسحال باشیم. این به معنی آن است که  هشیار و آگاه به زمانِ

 و نیز مضطرب و نگرانِ  وقف نشویمهاي گذشته متنخوریم یا در غرور موفقیت

دهیم، بر روي کاري که خود را به زمان حال می وقتی ما توجهِ آینده نباشیم.

اي . البته، این به معنی آن نیست که برنامهخواهیم کردتمرکز  دهیمانجام می

کنیم. نداریم، اهداف خود را مشخص نکرده و یا خود را براي آینده آماده نمی

 ي زندگیتوانیم انجام دهیم و در عین حال از هر لحظهامور را می ما تمام این

  .لذت ببریم

ها براي شناسایی ها و مهارتاي از توانمنديدر فصل بعد به معرفی مجموعه

ها پرداخته شده است. چنانچه مطالب ي درست و به موقع از فرصتو استفاده

مشکلی به وجود  ،ردهاي بعدي انجام گیي فصلپس از مطالعهچهارم فصل 

  .شودبه خواننده واگذار می ،گیري در این زمینهلذا تصمیم نخواهد آمد
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  ي مطالب فصلخالصه

  

 درست از زمان،  يریزي و استفادهبا مشخص بودن اهداف، امکان برنامه

 پذیر خواهد بود.امکان

  شود و هر کس در ثانیه به حساب هر شخص واریز می 86400هر روز

 انداز و واگذاري ندارد.ها، حق انتخاب دارد اما حق پساز این ثانیهاستفاده 

 فرصت پرداختن به چیز  ،ي فرصت یعنی ما با انتخاب یک چیزهزینه

 گیریم.دیگر را از خود می

 هاي کمتري نسبت به دیگران توان هزینهبا تغییر الگوي خواب می

ظهر، شب) ،  ي زمان (صبح،پرداخت نمود. خواب داراي چهار مشخصه

بار یا چندبار) و عمق مدت (چند ساعت یا دقیقه)، تعداد دفعات (یک

 توان الگو را تغییر داد.ها، می(میزان هوشیاري) است که با تغییر آن

 شود و بندي کارها از ماتریس کارهاي مهم و فوري استفاده میبراي اولویت

 .مدیریت زمان یعنی پرداختن به کارهاي مهم و غیرفوري

 بیش  باطِضباط باشد اما نظم و انضشاید مدیریت زمان به معناي نظم و ان

 شود.از حد نیز موجب بسته شدن منافذ خالقیت می

  زندگی در زمان حال بسیار ارزشمندتر از زندگی در زمان گذشته و آینده

 است چرا که زمان حال، زمان حضور خداوند است.

  

زایا و منافع آن، بلکه بر مبناي بعضی اوقات ارزش یک چیز نه بر حسب م

  شود (نیچه)پردازید آشکار میاي که در قبال آن میهزینه



 

  

  

  هاها و مهارتتوانمندي:  چهارمفصل 

بیست و ششمین رئیس  ،لتباور داریم؟ تئودور روزوِ را خویش  1آیا توانمنديِ 

ر ترین دستاوردها را بین سایر رؤساي جمهوجمهور امریکا بوده و درخشان

ي نوبل را براي امریکا کسب نموده است. او در امریکا داشته و اولین جایزه

توانی هر جا هستی، با هر چه داري، آنچه را می«گوید: اي معروف میجمله

  ».انجام بده

م و منتظر سازکنم و خودم را آماده میمن مطالعه می«گوید: می لینکلنآبراهام 

  »ز راه برسد.مانم تا روزي بخت و اقبالم امی

- مهم کسب موفقیت و ثروت است. فرصت ارکانیکی از  ،توانمندي و مهارت

بدیل تهاست که شناسایی شده و قابلیت هاي بالقوه به واسطه وجود توانمندي

  . )1شکل ( شدن به منفعت را خواهند یافت

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Capability 

هاي بالفعلفرصت هاتوانمندي هاي بالقوهفرصت  

  هاهاي بالقوه و بالفعل با توجه به توانمنديي فرصت: رابطه1شکل  
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ي این فصل از کتاب در نسخه

  وجود نیستالکترونیکی م
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ي این فصل از کتاب در نسخه

  الکترونیکی موجود نیست
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  ي مطالب فصلخالصه

  

 شود.هاي بالقوه میها موجب درك فرصتتوانمندي 

  ِیعنی باید به  تر نمایدتواند زمان رسیدن به اهداف را کوتاهاره می تیز کردن

 تعادل ایجاد شود.عبارتی بین ابعاد جسمانی، معنوي، ذهنی و اجتماعی 

 شوند هایی که براي رسیدن به موفقیت توصیه میي توانمنديمجموعه

گذاري، قوانین و عبارت است از: حسابداري، بازاریابی و فروش، سرمایه

مقررات، مدیریت، مدیریت زمان، دانش رایانه و آشنایی با فضاي مجازي، 

گفتگو، زبان بدن، مطلب و سخنرانی، مدیریت جلسات، مذاکره و  يارائه

تحلیل کسب و کار، نگارش، حل مسأله، هوش هیجانی، هوش اجتماعی، 

 سازي، زبان دوم و سومکارگروهی و شبکه

 ست.هاترین حافظه، بهتر از قويهاترین نوشتهکمرنگ 

 مسأله است. حلِ مانع، راه رفعِ حلِ ي مانع و راهمسأله یعنی هدف به عالوه 

 ي کنار آمدن با مردم.قیت عبارت است از شیوهمهمترین عنصر فرمول موف 

 واسطه به یکدیگر مربوطند. 6ي زمین حداکثر با هر دو فرد دلخواه بر روي کره 

 ي خود هاي گذشتهتواند آموختهي واقعی کسی است که میکردهتحصیل

 را کنار گذاشته و دوباره از نو بیاموزد.

 کند.مناسب را فراهم می ها بستري براي انتخاب شغلیداشتن توانمندي 

  

  به ثروت تبدیل کند آن را تواند زباله را بردارد ویک فرد توانمند می

  کنندثروت را به زباله تبدیل می ،اما اکثر مردم

  



 

  

  

  اهمیت شغل در زندگیم : پنجفصل 

نشانگر آن است که اکثر آنها عاشق  ،ي زندگی و سرگذشت انسانهاي موفقمطالعه

اند. منظور از عشق به شغل، غرق شدن و محو شدن در ود بودهي خشغل و حرفه

براي رفتن به محل کار خود ثانیه  ،آن است. فردي که عاشق شغل خود باشد

شماري خواهد کرد. در تمام مدتی که در محل کار خود حاضر است، از لحظه 

شمرد. هرگز از انجام کار در ي حضور خود لذت برده و آن را غنیمت میلحظه

- دوچندان کسب می انرژيِ  ،آن حرفه احساس خستگی نکرده و با گذشت زمان

شود و با پایان یافتن یک روز کاري، دلتنگ از ترك کند. گذر زمان را متوجه نمی

  د.نَ کَمحل کار، به سختی از محل کار خود دل می

 ،یک فرد است. اما در مقابل يها مشخصات یک شغل دلخواه و مورد عالقهاین

اند بسیار خود را انتخاب نکرده يت اکثر انسانهایی که شغل مورد عالقهوضعی

و هر چه به  ندنَکَ ها به سختی از رختخواب خود دل میدردناك است. آنها صبح

بیشتري به سمت آنها  و نگرانیِ ضطرابگویی ا ،شوندمحل کار خود نزدیک می

  کنند و تا خود میشود. در طول روز اقدام به تلف کردن اوقات سرازیر می

کنند. براي ترك محل کار خود ثانیه شماري توانند از زیر کارها شانه خالی میمی

در ابتداي هر سال  ،روند. این گروهبه پیشواز می ،کنند و از چند ساعت قبلمی
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 ،کنند و از هر کسی بیشتر نسبت به تعطیالتروزهاي تعطیل تقویم را رصد می

و باز کردن غُل و یالت را نعمتی براي فرار از محل کار آگاهی دارند. آنها تعط

  کنند.قلمداد میزنجیر از دست و پاي خود 
  

  بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند 

  هاي کهنه مشغول شوند (پائولو کوئیلو)تا دوباره به عادت
  

 يقهتکلیف خود را با شغل مورد عال ،انسانهاي موفق قبل از رسیدن به موفقیت

الش و تاند که موفقیت آنها در گروي کار و . آنها دریافتهاندخود روشن کرده

کز خود اند، تمربرگزیده پشتکار آنهاست. آنها یک یا چند هدف متعالی براي خود

 اند.خاب کردهها را انتاند و شغلی متناسب با آنرا بر هدفهاي تعیین شده قرار داده

  شود.فریح محسوب میها کار و شغل، نوعی تبراي آن
  

  1کندکار دائم و بدون تفریح آدم را کودن می
  

 تعیین شغل مورد عالقه  

بفهمیم که به شغلی که در آن ی که پیش خواهد آمد این است که چگونه سؤال

 يمند هستیم یا نه؟ یا اینکه چگونه یک شغل مورد عالقهقرار داریم عالقه

اول یک آزمون ساده و کلیدي وجود  سؤالدر پاسخ به  خود را انتخاب کنیم؟

اید کشی مبلغ هنگفتی را برنده شدهدارد. کافی است که تصور کنید در یک قرعه

دهید یا آیا هنوز حاضرید به شغل کنونی خود ادامه  میلیارد تومان). 9000(مثًال 

کنید؟ اگر همچنان حاضرید که بدون اینکه در اولین فرصت آن را ترك می

مطمئن باشید این همان شغلی است که  ،تان ادامه دهیدفعلیاجبار به شغل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي میکا والتاريسینوهه پزشک مخصوص فرعون نوشته 1
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مند هستید. باور داشته باشید دیر یا زود شماست و شما به آن عالقه يبرازنده

و دیر یا زود به  هاي ترقی و پیشرفت در این حرفه را طی خواهید کردپله

  .همان مبلغ هنگفت خواهید رسید

به  برید وکه شما از چه چیزي لذت میباید گفت نیز دوم  سؤالدر پاسخ به 

ان و گذر زم شویداز انجام چه کاري خسته نمی ،مند هستیدچه چیزي عالقه

 متنوع باشد. ممکن است تواند مختلف ومی هاپاسخ. کنیدرا احساس نمی

اشته دتماشاي مسابقات ورزشی عالقه  به یا باشد وبه ورزش  مندفردي عالقه

لعه و مند باشد. فردي دیگر عاشق مطاعالقه رید کردنباشد. فردي دیگر به خ

تواند شما یمهایی است که هایی از سرنخنمونه هایا کار با کامپیوتر باشد. این

  .)2جدول ( تان هدایت نمایدرا به شغل مورد عالقه

خود براي کار جایی در دل «گوید: می 1توماس واتسون بنیانگذار آي ـ بی ـ ام

  2»کنید دل ببندید.در نظر بگیرید و به کاري که می
  
  

 مندي و شغل متناسب با آن: ارتباط عالقه2جدول  

  شغل متناسب با آن  عالقه و سرگرمی

  گزارشگر، خبرنگار، وزیر ورزش  تماشاي مسابقات ورزشی

  رئیس تور، راننده، گردشگر  سفر و سیاحت

  نویسساز، برنامهبازي  زي کامپیوتريبا

  صندوقدار بانک، حسابدار  شمردن پول، حساب و کتاب

  فروشدانشجو، استاد دانشگاه، کتاب  مطالعه و تحقیق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 IBM 

 ي مارك فیشر و مارك آلنچگونه مانند میلیونرها فکر کنیم نوشته 2
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  گرایی محسوب شود و از دید آلایده ،برخورد با شغل شاید این روشِ 

ا که راري ي ویلیام شکسپیر، اگر کبه گفتهاي غیرممکن به نظر برسد اما عده

  اشید.کنید، دوست داشته بدوست دارید انجام ندهید، مجبورید کاري را که می

بر اساس اي براي انتخاب شغل ند دانشمند و روانشناس امریکایی، نظریهجان هالَ

ارائه داده است. طبق شناخت عالیق شغلی،  ينوع شخصیت را با عنوان نظریه

(متفکر)،  2کننده)، جستجوگر(عمل 1اگرشخصیتی واقع يطبقهي او شش نظریه

 افرادِ وجود دارد که  6گرااعدهو ق 5کننده)(ترغیب ، کارآفرین4، اجتماعی3هنرمند

   بهتر است شغل متناسب با خود را انتخاب نمایند. ،هر طبقه

رتباط با اکار کند و از  آالت و ابزارهادوست دارد با ماشین ،گراشخصیت واقع

مند به مطالعه و حل مسأله عالقه ،صیت جستجوگرجمع گریزان است. شخ

و از  ارزش زیادي قائل است ،است، دقیق و باهوش بوده و براي علم

 وبه انجام کارهاي هنري  . شخصیت هنرمند، عالقهاجتماعات گریزان است

یادي زخالقانه دارد و از کارهاي تکراري و نظم یافته گریزان بوده و ارزش 

  ائل است.براي کارهاي هنري ق

شخصیت اجتماعی، دوست دارد به دیگران کمک کند و به خوبی تدریس 

آالت گریزان است. دهد و از فعالیتهایی مانند کار با ماشینکرده و مشاوره می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Realistic 

2 Investigative 

3 Artistic 

4 Social 

5 Enterprising 

6 Conventional 
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دوست دارد سایر افراد را رهبري کرده و آنها را تشویق  ،شخصیت کارآفرین

هایی را به دیگران ارائه دهای ،مند استو ترغیب به انجام اعمالی نماید. عالقه

گرا، پرانرژي و آلفردي ایدههمچنین دهد یا چیزهایی را به دیگران بفروشد. 

ارقام دوست دارد با اعداد و  ،گراقاعدهشود. شخصیت اجتماعی محسوب می

 ي مبهم و بدون ساختار گریزان ومستندات کار کند و از انجام فعالیتهاو 

   قوانین و مقررات است.مند به نظم و رعایت عالقه

ي شخصیتی خود مطمئن شود کافی مند است نسبت به طبقهاگر فردي عالقه

هایی که در این زمینه وجود دارد مراجعه و دستورالعمل است به پرسشنامه

  .1تکمیل آن را مطالعه نماید

در صورتی که فردي چندین عالقه داشته باشد ریسک کمتري متوجه وي 

  ي معروفی وجود دارد:گذاري جملهزه دانش سرمایهخواهد بود. در حو
  

  هاي خود را در یک سبد نچینیدمرغتخم يهمه
 

شود سعی کنید در چند گذاري همواره توصیه میبراي کاهش ریسک سرمایه

این  ،واقعیاي در محرفه گذارانِگذاري کنید. البته سرمایهمختلف سرمایه يزمینه

ي هر هزنند که از عهدپرریسک می یدست به اقدامات گیرند واصل را نادیده می

گذاري مایهآید. مثالً به یکباره تمام دارایی خود را در یک زمینه سرکسی بر نمی

ت و تفکر ي شغل نیز عملیاتی است. کسانی که تمام وقاین اصل در زمینه کنند.می

- باقی نمیو هیچ راه فراري براي خود  کنندخود را فقط در یک شغل صرف می

  ها در یک سبد هستند.مرغگذارند نیز مصداق چیدن تخم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي شغلی ـ شخصیتی به صفحات وب مراجعه فرمایید.نامهبراي این منظور با عنوان پرسش 1
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هاي لمام پُاند این است که آنها تهایی که براي کارآفرینان برشمردهیکی از ویژگی

مسیر  اگزیرندبازگشتی ندارند. آنها ناند و در نتیجه راه خود را خراب کرده سرِ پشت

کارها مملو  وها طی کنند. اما تاریخ کسب تا انت ،انداي را که انتخاب کردهطرفهیک

اند هاست که نتوانست ايکارهاي ناموفق و شکست خورده از کارآفرینان و کسب و

  خود را تغییر دهند.و استراتژي به موقع جهت 

که اصل اساسی در استراتژي، تمرکز است اما شناخت محیط و تغییرات  هر چند

مختلف، خالقیت و نوآوري و نیز  هايها و توانمنديمحیطی، کسب قابلیت

هاي بالقوه را موجب خواهد شد که یک فرد یا شرکت، فرصت ،رقابت يعرصه

ها باید مانند ببرها شناسایی کرده و از آنها به منفعت دست یابد. لذا افراد و شرکت

  .1ها را داشته باشندبرداري از فرصتدر راستاي بهرهآمادگی تغییر جهت 

، با معرفی چهار 2باباي بی پول ،ي معروف کتاب باباي پولدارنویسندهرابرت کیوساکی 

  ي وي، . به گفته)3جدول (کندابعاد مختلف این موضوع را تشریح می ی،گروه شغل

وجود  6گذارو سرمایه 5، کارآفرین4فرما، خویش3به طورکلی چهار گروه شغلی کارمند

 در یک یا چند گروه به صورت همزمان فعالیت نماید.تواند میارد و هر انسانی د

سیستم کسب  ،کند که به آنکار می یي سیستمهر کسب و کاري به واسطههمچنین، 

  متفاوت است. ،ي هر گروه شغلی با این سیستمرابطه وگویند و کار می
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي غفاریان و کیانیاستراتژي اثربخش نوشته 1

2 Rich Dad, Poor Dad 

3 Employee 

4 Self-Employed 

5 Business Owner 

6 Investor 
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 با سیستم کسب و کارهاي شغلی وهانواع گري رایطه: 3جدول  

  (امنیت) کارمند

  کنددر یک سیستم کار می

  (آزادي) کارآفرین

  کندیک سیستم ایجاد می

  گرایی)(کمال فرماخویش

  خود یک سیستم است

  گذارسرمایه

  درَخَیک سیستم را می
  

و هریک هدف خاص خود  ها با یکدیگر متفاوت استهاي این گروهویژگی

  کنند:می را دنبال

 پذیري کم، مهم بودن امنیت شغلی، تضمین دریافت حقوقکارمند: ریسک 

 توجه به کارفرما: توانمند و متخصص، اعتماد کم به دیگران، پرمشغلهخویش ، 

 توجه به سیستمپذیر، طلب، ریسککارآفرین: اعتقاد به کار تیمی، جاه 

 اخبار و اطالعاتي به زنگ، دنبال کننده پذیر، گوشگذار: ریسکسرمایه 

 

دهد سرش به کار خودش باشد دردسر ندارد لذا ترجیح می يحوصله ،یک کارمند

 مستلزم یک کسب و کار جدید،دنبال  رفتن بهو پایش را از گلیمش درازتر نکند. 

 مستمريِ از  یمالیات و نگران يبه ادارهجواب پس دادن با مشتریان، سروکله زدن 

 دهد و حقوق آخرِلذا اگر کسی شغلی به وي . استستگی بعد از دوران بازنش ،بیمه

کارمند ي یک مشخصههمچنین  بازیگوشی نخواهد کرد.دیگر  ،او را تضمین کند ماهِ

  .(اشتباه = اخراج) کندمیاشتباه  به ندرتاست که  اینخوب 

، اکثر مشاغل کارگرداند و متخصص هستند. پزشک، وکیل، لَ فرمایان، کاربَ خویش

فرمایان خویش يایشگر، نجار، نانوا، قصاب، تراشکار، خیاط و ...) در زمرهآزاد (آر

قرار دارند. آنها به کار خود اطمینان داشته و اعتماد به نفس باالیی دارند. به سختی 

توانند به دیگران اعتماد کنند و معتقدند دیگران را قبول دارند و به سختی می کارِ



  اهمیت شغل در زندگیم : پنجفصل /   94

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در صورت عدم حضور آنها کند. کسب و کار آنها کس به کیفیت آنها کار نمیهیچ

 ،محدود يفرمایان در یک شهر یا منطقهخویش ي فعالیتتعطیل است. دامنه

خواهند زیرا می خالصه شده و به ندرت در سطح کشور یا دنیا گسترش یافته است

  .چیز تحت کنترل آنها باشدهمه

شوند. تفاوت مشهود آنان با می فرمایان محسوبخویش يکارآفرینان مدل بلوغ یافته

فرمایان، در تعطیل نبودن کسب و کارشان در زمان عدم حضورشان است. خویش

استاد هستند.  ،کارآفرینان به کار تیمی اعتقاد زیادي دارند و در تفویض اختیار به دیگران

به در کارآفرینان  ،دیگران است يتعریف مدیریت که همانا هنر انجام کارها به وسیله

المللی توسعه توانند کسب و کار خود را در سطح ملی و بینثمر نشسته است. آنها می

به سیستمی که موجب انجام آن کار  ،دهند. بیش از آنکه به انجام یک کار توجه کنند

  طلب هستند و از اینکه براي دیگران شغل ایجاد اندیشند. بسیار جاهمی ،شودمی

 ،ایجاد ارتباط با دیگران و نیز ایجاد انگیزه و شعف در آنهابرند. در لذت می  ،کنندمی

  اي ندارند.مهارت باالیی دارند و از مواجه شدن با مسائل جدید واهمه

  فرمایان و کارآفرینان باهوش و مطمئن گذاران همواره به دنبال خویشسرمایه

 يرشد سرمایه گرِ رهخود را در اختیار آنها گذاشته و نظا يگردند تا بتوانند سرمایهمی

کار کند. بنابراین کسب  شانتواند برایمی ،اند که پولخود باشند. آنها به این باور رسیده

  گذاران به دنبال آن هستند.سرمایهچیزي است که  ،سرمایهاستفاده از درآمد با 

  چیدن  ياینکه یک نفر فقط در یک گروه شغلی سرمایه گذاري کند به منزله

دو یا سه  ،بیشتر در یک سبد خواهد بود. مثالً فردي براي کسب درآمدِ ها مرغتخم

بعد از ظهر در یک اداره کار  2صبح تا ساعت  8کند. از شغل براي خود انتخاب می

شب  12شب تا  9کند و از انس کار میژشب در یک آ 9بعد از ظهر تا  2کند. از می

دهد. در حقیقت این را انجام مینامه پایان چینیحروفکار  ،براي یک موسسهنیز 
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رابرت کیوساکی  يتوصیهگذاري کرده است. کارمندي سرمایه يفرد تنها در حوزه

. 1گذاري کنیداین است که سعی کنید همزمان در بیش از یک گروه شغلی سرمایه

گذاري هستند. یعنی اگر هاي شغلی کارآفرینی و سرمایهاو اعتقاد دارد بهترین گروه

یکی  ،گذاري نمایداقدام به سرمایه ،اند کارآفرینی کند و از حاصل درآمد آنکسی بتو

  هاي ممکن را انتخاب کرده است.از بهترین مدل

چند  گذاري دراگر فردي چند منبع درآمدي داشته باشد نیز به معناي سرمایه

یسک باز هم ر ،سبد است اما اگر این منابع درآمدي از یک گروه شغلی باشند

ش ال خواهد بود. به هر حال داشتن چندین منبع درآمدي موجب افزایآن با

  آزادي شغلی خواهد شد.
  

 تفکر کارآفرینی در مقابل تفکر کارمندي  

ه نیازهایی است کبدون تردید انتخاب یک گروه شغلی داراي شرایط و پیش

 وشاید براي خیلی از افراد ناممکن باشد. شناخت تفکرات یک گروه شغلی 

ن آتواند قبل از ورود به ممارست در جهت نهادینه کردن آن، می تمرین و

  د.متوجه فرد نمایرا هاي کمتري مفید و مؤثر بوده و هزینه ،گروه شغلی

  ساعت از  8شاید  کسانی که در گروه شغلی کارمندي قرار دارند،بسیاري از 

را صرف  ساعت دیگر 8کنند که آن را دوست ندارند. روز را صرف کاري میشبانه

ي اساعت باقیمانده را صرف بازسازي و احیاي خود و رسیدن به روحیه 8خواب و 

با توجه به اینکه کارمندي و  ند.نمایجهت بازگشت به محل کار خود می ،بهتر

هاي فکري دو گروه تشریح چارچوبمقابل هم قرار دارند،  يکارآفرینی در دو نقطه

  .)4جدول (ا در کارمندان به وجود آوردتواند آمادگی الزم براي تغییر رمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي رابرت کیوساکیبه فکر یک تجارت باشید قبل از آنکه بیکار شوید نوشته 1



  اهمیت شغل در زندگیم : پنجفصل /   96

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : تفکر کارمندي در مقابل تفکر کارآفرینی4جدول  

  تفکر کارآفرینیکارمند با   تفکر کارمنديکارمند با 

جهت کسب پول  انجام کار صرفاً

  دهند؟. مگر چقدر به من میاست

جام کار براي یادگیري است و در ان

  آیدکنار آن پول هم بدست می

هرچه کار کمتري انجام دهم، هزینه 

و انرژي کمتري صرف شده و سود 

  آیدبیشتري بدست می

کار بیشتر موجب مهارت و تسلط بیشتر 

کسب هاي بیشتر موجب شده و توانایی

  سود بیشتر خواهد شد

من کار کنم و یکی دیگر کیف  چرا

  دانند؟د؟ چرا قدر من را نمیکن

کنم و ارزش خود را اثبات من کار می

  رسمکنم و به آنچه لیاقتش را دارم میمی

  براي تجدید قوا به تعطیالت نیاز دارم  براي استراحت به تعطیالت نیاز دارم

  تعطیالت خوب و به جایی بود  حیف شد تعطیالت خیلی زود تمام شد

گذرد و اي کاش این چند سال هم ب

  شوم هزودتر بازنشست

- بازنشستگی نزدیک است باید به فکر راه

  اندازي یک کسب و کار باشم

ها، درس بخوانید که در آینده بچه

  بتوانید جایی استخدام شوید

ها، درس بخوانید تا بتوانید مهارت بچه

  الزم براي حل مشکالت را کسب نمایید

  امسال چقدر به حقوق ما 

  شود؟اضافه می

ها افزایش خواهد ر چند امسال حقوقه

  جویی کردها صرفهیافت اما باید در هزینه

دهم و نه اجازه نه به کسی اطالعات می

دهم کسی از کارم سر در بیاورد، تا می

  همیشه به من محتاج باشند

ممکن است براي من اتفاقی بیافتد پس بهتر 

است دیگران را در جریان کارهایم قرار 

  ا متوقف نشوددهم تا کاره

براي حفظ پست و میزم هرکاري 

  دهمالزم باشد انجام می

ي تحویل پست و میزم هر لحظه آماده

  هستم چون امانتداري کار سختی است

  خوب، ساعت کاري تمام شد 

  دهمي کار را بعداً انجام میبقیه

  بهتر است قبل از رفتن، 

  کارم را تمام کنم
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د زیادي وجو يشتن تفکر کارآفرینی فاصلههر چند بین کارآفرین شدن و دا

  تواند مورد استفاده قرار گیرد. دارد اما به عنوان نقطه شروع می
  

  1سربازي که فرصت تفکر نداشته باشد همواره سرباز خواهد ماند

  

شود اما در تفکر اگر شغلی نباشد کاري انجام نمی ،در تفکر کارمندي

  لی به دنبال آن نخواهد آمد.شغ ،کارآفرینی، اگر کاري انجام نشود

ن در کارآفرینان انسانهایی هستند که حاضرند خود را فدا کنند تا دیگرا

  مل کنند و متفاوت عآسایش و آرامش قرار بگیرند. آنها متفاوت فکر می

د. براي گیرننمایند. دائماً به فکر یادگیري هستند و از مشکالت درس میمی

هیجان  تر است.بخشلذت ،هاها و نتیجهحلمشکالت از راه حلِ آنها مسیرِ

   آینده را براي آنها زیبا ،ي نو و یک چالش جدیدیک ایده

ر زمان حال بلکه د ،اند که نه در گذشته و نه در آیندهسازد. آنها دریافتهمی

  زندگی کنند. به لطف بیکران خداوند ایمان دارند و دعاي 

  اند.هرا کامالً لمس کرد "الهی به امید تو"

در شود اند که به دیگران نشان دهند که میاین مسیر را طی کرده ،کارآفرینان

هاي ایمان و پایه تاگویند رویاها زندگی کرد. آنان از داستان موفقیت خود می

در کمک کردن به  ،خودباوري را در دیگران تقویت کنند. کارآفرینان واقعی

ا جایی ندارد. پافشاري و پشتکار دیگران پیشقدم هستند. حسادت در ذات آنه

انسان هر آنچه را که بخواهد و اراده  ،دانند و معتقدندرا اصل مهم موفقیت می

    بدست خواهد آورد. حتماً ،کند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي گزنفوننوشتهمدیریت کوروش بزرگ  1
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  ي مطالب فصلخالصه

  

 .عشق به شغل یکی از مقدمات دستیابی به موفقیت است 

 لحظه ،خود کارِ ورزد براي حضور در محلِکسی که به شغل خود عشق می -

 کند.کند و به سختی محل کار خود را ترك میشماري می

 شود.هاي موفق، تفریح محسوب میکار براي انسان 

 اش انتخاب کند.منديهر فردي باید شغل خود را در راستاي عالقه 

 ي شخصیتی وجود دارد که طبقه 6ي شناخت عالیق شغلی، بر اساس نظریه

 گراهنرمند، اجتماعی، کارآفرین، قاعدهگرا، جستجوگر، عبارتند از: واقع

 فرماشغلی کارمند، خویشگروه در یکی از چهار  حداقلها ي انسانهمه ،

 کنند.گذار فعالیت میکارآفرین و سرمایه

 .سربازي که فرصت تفکر نداشته باشد، همواره سرباز خواهد ماند 

 کر ر تفشود اما ددر تفکر کارمندي، اگر شغلی نباشد، کاري انجام نمی

 آید.کارآفرینی، اگر کاري انجام نشود، شغلی به وجود نمی

 ِوزي راند و هر روز از خداوند طلب خود را نفروخته کارآفرینان، روزي

 تر داشته باشند.تر و با برکتهایی بزرگکنند تا سفرهمی

 ِالت بیشتر، تعطی در تفکر کارآفرینی، کار براي یادگیري و کسب مهارت

مانت ا ،ست و میزپُتر کارها، قوا و انجام بهتر و با کیفیتبراي تجدید 

 و بازنشستگی معنا و مفهومی ندارد.محسوب شده 
 

 1داردات به دو دست دعا نگهدال معاش چنان کُن که گر بلغزد پاي    فرشته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دیوان غزلیات حافظ 1



 

  

  

  شکست یاموفقیت فصل ششم : 

  ایم بر آنچه موفقیت حاصل تقسیم آنچه شده ،تعریف سادهیک در 

اي براي هر موجودي اندازه . در حقیقت خداونداست ،توانستیم بشویممی

. 2انتظار داردهایش توانایی يبه اندازه از هر کسی نیز و 1قرار داده است

بیش از آن، پیشرفت کند  حتیو یا  یشهاي تواناییبه اندازه موجودياگر 

دن به کسی بنابراین موفقیت یعنی تبدیل ش .است به موفقیت دست یافته

در بهترین  ،با آنچه که داریمبتوانیم اینکه که توانایی و لیاقت آن را داریم و 

است این مدامی که در این خصوص در انتظار  شرایط خود ظاهر شویم.

ها یا تکالیف حد و مرز یا به عبارتی حداکثر توانایی«کنیم:  سؤالاست که 

  »چقدر است؟ما 

به خاطر  ها بی انتهاست وو پتانسیل انسان ییگفت که توانا توانبه جرأت می

  گوید:همین است که سعدي می
  

  کان آدمیتمرسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند         بنگر که تا چه حد است 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي قمري مبارکهسوره 49ي إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خََلقْنَاهُ ِبقَدَرٍ، آیه 1

 ي بقرهي مبارکهسوره 286ي ، آیهال یُکَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً ِإالَّ وُْسعَها 2
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ت را اما شاید مرز بین موفقیت و شکست یک قدم باشد. آنتونی رابینز موفقی

حاصل یک انتخاب درست موفقیت «گوید: داند و میشکست می ينتیجه

معموالً حاصل  ،حاصل یک تجربه است و تجربهنیز است، انتخاب درست 

  »یک انتخاب نادرست است.

از شکست هراس دارند و براي آنکه شکست نخورند،  ،هابسیاري از انسان

سر هر انسان موفقی،  ف مورفی، پشتِزژو يدهند. به گفتهاقدامی انجام نمی

ادیسون، براي اختراع  نهفته است. هاو شکست هاکامیسالیان بسیاري از نا

آزمایش کرد و به نتیجه نرسید.  ترکیب مختلف راهزار ز دهابیش المپ، 

بار شکست نخورده است بلکه  انهزارهرگز ادیسون اعتقاد داشت که او 

رسیدن به موفقیت اصالح  برايبار یاد گرفته است که مسیر خود را  انهزار

آبراهام . 1کرده است تراو را یک قدم به موفقیت نزدیک ،میو هر ناکا کند

ي انتخاباتی نیز براي رسیدن به ریاست جمهوري، در هجده دوره لینکلن

  شرکت کرد و شکست خورد.

باید علم ارتکاب به اشتباه و یادگیري از اشتباهات را  ،براي ارتکاب به اشتباه

دست  ،توان مرتکب شدکه می اي از اشتباهاتیآموخت و نیز از بین مجموعه

با صبر و حوصله گام برداشت  ،بنابراین باید در طول یک مسیر .2به انتخاب زد

  مطلق به مقصد، از اشتباهات درس گرفت. و بدون توجهِ

مقصد نیست بلکه مسیر است. بعضی مواقع  ،موفقیتتوان گفت که میدر واقع 

هاي ها و جادهمترها در بیراههدرست و مطلوب باید کیلو براي پیدا کردن مسیرِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي هال اربنهاي زندگی نوشتهبزرگترین درس 1

 ي رابرت کیوساکیل از آنکه بیکار شوید نوشتهبه فکر یک تجارت باشید قب 2
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 يآخرین قطرهپاداش کسانی است که تا  ،کمانرنگینلذا خاکی قدم گذاشت. 

  کنند. باران صبر می
  

  1کند هدف چه باشدقوانین موفقیت ثابت است، فرقی نمی

  

ستند هي یادگرفتن، پیشرفت و کشف قواعد پنهان همواره تشنه ،هاي موفقانسان

چیز  موفقیت را براي اهداف مختلف مورد آزمایش قرار دهند. هاتا بتوانند آن

  شناسند. یلذا قوانین آن را نم ،اي نیست اما چون اکثر مردم موفق نیستندپیچیده

کسی که  3راكري کِ  .2ساله داردیا سی نیاز به تالش بیست  ،هبِیک شَ موفقیتِ

خود نوشته است: ي نامهدر زندگی ،مک دونالد را به سراسر جهان معرفی کرد

  »بله یک شبه موفق شدم اما شبی که سی سال طول کشید.«

اند کرده گمنامی و با کارهاي حقیر آغاز در نهایتِ  ،ستارگان بزرگ سینمااکثر 

اي هاهمیتی را در فیلمهاي بینقش ،کار ترینشان، در آغازِشانسخوش و

  .ستا به عهده داشته ،ي سهدرجه

سال  20یک عده مدیر «گوید: کده بازرگانی هاروارد، میشر، استاد دانجان کاتِ 

خواهند فردي را براي کاري انتخاب اند و میکنم که نشستهپیش را مجسم می

سالگی به شدت شکست خورده  32این بابا در سن «گوید: یکی می» کنند.

و » .خوردپس به درد این کار نمی ،ي بديچه سابقه«گویند: و بقیه می» است.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي مارك فیشرگلف باز و میلیونر نوشته 1

 ي محمود نامنیلطفا موفقیت را باور کنید نوشته 2

3 Ray Kroc 
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چیزي که «گویند: کنم که میار دیگر همین افراد را در عصر حاضر تصور میب

  .1»کند این است که این بابا هرگز طعم شکست را نچشیده است!ما را نگران می
  

  2باشد که بـاز بینیـم دیـدار آشنـا را     کشتی شکستگانیم اي باد شرطه برخیز
  

 ها و نامالیمات با موفقیتي سختیرابطه  

موجب پیشرفت و  ،هااند که نامالیمات و سختیدریافته ،انهاي موفقانس

 ،ها رسیدن به آرامش نیست زیرا معتقدند گورستانآن گردد. هدفِموفقیت می

  .3آرمیده در خاك است هاي آرامِمملو از انسان

. دانته هاي معروف خود تقریباً ناشنوا بوددر هنگام آفرینش سمفونی ،بتهوون

 ،رگسال در تبعید و در انتظار محکومیت م 10کتاب کمدي الهی، ي نویسنده

  نقاش معروف جهان، که تابلوهاي او امروزه در  ،گوگنوَ زندگی کرد.

رسد، در سراسر عمرش فقط هاي نجومی به فروش میها با قیمتحراج

آلبرت  يدرباره ،مونیخ یکی از مدارسِ توانسته بود یک تابلو بفروشد. مدیرِ

  ».شودوقت چیزي نمیهیچ«گفته بود:  یناینشت

افزایش  ،هاي نامالیماتیکی از فایده فواید زیادي دارد. ،نامالیماتها و سختی

افتد و انسان به تکاپو می ،همچنین در اثر نامالیمات ختگی است.پذیري و پُ انعطاف

ها بهتر درك شوند و شود فرصتها موجب می. سختیزنددست به نوآوري می

حضرت یوسف (ع) مملو از زندگی داستان  ایاي دور از انتظاري بدست آید.مز

افتادن در چاه توسط برادران خود، دور افتادن از پدر ها و نامالیمات است. سختی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي جان ماکسوِلمدیریت نگرش نوشته 1

  رود زدستم صاحبدالن خدا رادیوان غزلیات حافظ، غزل: دل می 2

 نگیریم     موجیم که آسودگی ما، عدم ماست ما زنده بر آنیم که آرام 3
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وخانواده، به فروش رفتن به عنوان برده، تهمت و افترا به دلیل گناه مرتکب نشده و 

ي است که یوسف طی نمود. هاي مسیرهایی از سختیتحمل زندان، نمونه

ي نامالیمات و دهندهنشان نیز حضرت محمد (ص) سرگذشت نبی مکرم اسالم

احترامی و بی ،هامخالفت هایی است که بسیار پندآموز و تأثیرگذار است.دشواري

مکه در ابتداي بعثت، تحمل حدود سه سال محاصره در شعب  آزار و اذیت مشرکانِ 

و حامی بزرگ یعنی خدیجه و ابوطالب و افزایش آزار و طالب، از دست دادن دابی

ها (بدر، احد، خندق و ...) که به دلیل نقض عهد و غزوه شرکت دراذیت مشرکان، 

 هایی از نامالیمات زندگی ایشان است.شد، نمونهانجام میمشرکان یا مقابله با تجاوز 

ها به مدد داشتن آناما صبر و پایداري حضرت یوسف و پیامبر اسالم و نیز امید 

  کند.ن تداعی میاذهاها را در پروردگار، پایانی دلنشین و باحالوت از زندگی آن

هاي موفق، شکوفایی دوباره پس از شکست است. آنها هاي انسانیکی از ویژگی

از نو شروع کنند. داستان زندگی استیو جابز بنیانگذار اَپِل  مجدداًاند که همواره آماده

 يت مدیرهأاستیو جابز، در سن سی سالگی توسط هیینه خواندنی است. در این زم

 مسلماًشود. میاخراج  ،شرکت يهاي آیندهاختالف در استراتژي ل بر سرپِ شرکت اَ 

افسردگی دچار سرخوردگی و  ،افراد بعد از اخراج سایرتوانست مانند او هم می

استیو جابز اما  .بپنداردو دست از کار کشیده و خود را آدمی شکست خورده  شده

 2سیس کرد و پس از آن کمپانی پیکسارأترا  1کستنِ نامشرکتی جدید به ، سال 5طی 

به وجود را   Toy Story دنیا به اسم ياولین انیمیشن کامپیوتر ،پیکسار .را بنیان نهاد

جالب آنکه  .ترین استودیوي تولید انیمیشن در دنیاستآورد که در حال حاضر موفق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 NeXT 

2 Pixar 
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اَپِل باز  به و جابز دوباره کنداري میکست را خریدنِشرکت ل، پِ از مدتی اَ  بعد

  د.نکمیل ایجاد پِانقالبی در اَ  نیزکست و تکنولوژي ابداع شده در نِ گرددمی
  

   کندهاي کوچک را متالشی میهاي بزرگ را متعالی و آدمحوادث، انسان
  

 ي موفقیت با تحصیالت و مدركرابطه  

رسند چرا که علم و دانش به ان مدارك تحصیلی به موفقیت نمیاغلب دارندگ

خودي خود داراي ارزش نیست و وقتی فردي آن را براي هدف مشخصی به 

  . 1شودگیرد داراي ارزش میکار می

  :نویسداي به دریافت مدرك رسمی نداشت. او در خاطراتش میهوندا عالقه

لیط م کمتر است، چرا که با باز یک بلیط سینما ه حتیارزش مدرك تحصیلی «

  »توان حداقل به تماشاي یک فیلم رفت و ساعتی سرگرم بود.میسینما 

گوگ نقاش استیو جابز بنیانگذار اَپِل، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت، ون

ي بزرگ روس و مایکل دِل بنیانگذار ي هلندي، تولستوي نویسندهبرجسته

 اند.ستند که تحصیالت خود را ترك کردههایی از کسانی هنمونه ،شرکت دِل

توماس ادیسون هم قبل از شانزده سالگی مدرسه را ترك کرد و استادش 

تردیدي نداشت که مغز او از گچ ساخته شده است. با این وجود او یکی از 

استیو جابز هم تنها شش ماه در دانشگاه تحصیل کرد و  .2نوابغ جهان شد

  .3تحصیل نشدالگاه از دانشگاه فارغهیچ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي ناپلئون هیلبیندیشید و ثروتمند شوید نوشته 1

 ي چارلز آلبرت پویسانتاندیشند نوشتهتوانگران چگونه می 2

 )2005سخنرانی تاریخی استیو جابز در دانشگاه استنفورد (سال  3
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 رو منتششده  هاي ناموفق جهان جمعاما اگر آماري از ترك تحصیل کرده

ن توالذا نمیافتاد. شاید هیچ انسانی به فکر ترك تحصیل نمی ،شدمی

  ست.هاي ناموفق هم کم نیکردهاز طرفی آمار تحصیلگدار به آب زد. بی

ر از معلومات کرده لزوماً کسی نیست که مغزش پُ بنابراین انسان تحصیل

بلکه کسی است که فکرش را باشد،  بوده و مدرك داشته عمومی یا تخصصی

انسانی  هایش در زندگی برسد.تواند به خواستهتوسعه داده و به کمک آن می

نظر گذارد، صرفکه پس از پایان تحصیالت رسمیِ خود، مطالعه را کنار می

- ي انسان تحصیلاه به مرحلهگاز اینکه تا چه مقطعی درس خوانده باشد، هیچ

هاي نظران بر این باورند که دورهبسیاري از صاحب .1رسدکرده و فرهیخته نمی

نب و جوش ر جُبا سالهاي پُ اتفاقاً معموالً دانشگاهی که  طوالنی تحصیالتِ 

ي ابتکار، خالقیت و جرأت جوانی مصادف است، اغلب موجب کاهش قوه

  گردد.جایگزین جسارت می ،منطقی و تحلیل شود چرا که معموالً استداللمی

فق مو را یکی از جاهالنِ ي خودروسازي فورد،مؤسس کارخانه نري فوردهِ

ه مدرسه باند. پدر او دهقانی بود که هیچ دلیلی براي فرستادن پسرش نامیده

ایان پي ابتدایی را به لذا فورد تنها دوره ،داشتي تحصیل نبراي ادامه

اري کي علمی که در حوزه يرساند. اما جالب است بدانید که او هر نشریه

جاي  ،ارکرد و با این کع مطالعه میلَورد را با حرص و وَآخود به دست می

  .ه بودخالی تحصیالت رسمی خود را پُر کرد

ن کسب اطالعات عملی در راستاي کمتر امکا ،از آنجایی که نظام آموزش رسمی

مؤثر و ثمربخش نیست. حال  ،گذاردموختگان را در اختیارشان میآاهداف دانش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي ناپلئون هیلکلید طالیی ثروت نوشته 1
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 ،شوندمی )مدرسه و دانشگاه(آنکه بسیاري از کسانی که وارد نظام آموزش رسمی 

بنابراین تمام کسانی که با  هاي خود را شناسایی کنند.نظام، هدف آنامیدوارند در 

طبق  ،اندمعروف و مشهور هستند و به موفقیت رسیده ،ك تحصیل کردهعنوان تر

اند فکر خود را توسعه واقعی هستند چرا که توانسته يکردهتعاریف فوق، تحصیل

  هایشان در زندگی دست یابند.داده و به کمک آن به خواسته

بر این اساس رفتن به مدرسه و دانشگاه با هدف دریافت مدرك نه تنها 

 شودهاي آدمی میمنابع و فرصت نند نیست بلکه موجب هدر رفتارزشم

وقتی فردي از مطالعه و  و نیز جسارت و خالقیت را از بین خواهد برد.

وقتی  ؛برد و دائماً از این شرایط ناراحت و افسرده استتحقیق لذت نمی

معلم و استاد  سؤالطرح  يت امتحانی و شیوهسؤاالفقط به دنبال نمونه 

وقتی از  و دریافت نمره است و تقلب مذموم نیست ،وقتی هدف ؛است

توان دارندگان شود، چگونه میتحصیالت براي یافتن شغل استفاده می

چیز را  در واقع در عصري که تقریباً همه کرده دانست.مدرك را تحصیل

گرایش به این سمت و سو دور از ذهن نخواهد  ،توان با پول خریدمی

اما لزوماً کسب  دوستان اضافه خواهد شدروز بر آمار مدركو روز به  1بود

  .شودمدرك تحصیلی به موفقیت ختم نمی

 هاي مردمان موفقنشانه  

 ،رسیدن به حداکثر شایستگیي موفقیت آمد، همانطور که در تعریف اولیه

  هایی دارند؟شود اما به راستی افراد موفق چه نشانهموفقیت محسوب می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي مایکل سندلتوان خرید نوشتهآنچه با پول نمی 1
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یعنی کسی که  ؛داندمیبودن جامع االضداد انسان کامل را  ژگیوی ،مطهرياستاد 

لذا استاد مطهري انسان کامل را نه انسان  ي ارزشهاي انسانی است.همه قهرمانِ

داند که داند بلکه انسانی میعابد، نه زاهد، نه عاقل، نه عاشق، نه شجاع و ... نمی

از اهنگ رشد کرده باشد. هاي انسانی در او به صورت متوازن و همتمام ارزش

باشد. به (ع) نمونه و الگوي واالي انسان کامل می نظر استاد مطهري، امام علی

طوري که تمام استعدادها و آرمانهاي خود را به صورت هماهنگ رشد داده است. 

نشان  1هنگام نمازپاي ایشان  ازتیر  درآوردنخیبر نشان از قدرت وي،  کندن درِ

فان و عشق الهی وي، راز و نیاز وي با چاه در غم تنهایی و از اوج عبادت و عر

به جاي خوابیدن  و ی وينشان از درد روح جمعی و وسعت روح ،شب هنگام

  .2داردشجاعت وي  نشان از المبیتلیلۀ پیامبر در

 5و آزادي 4، ارتباطات3ي سالمتیها داراي سه نشانهبر اساس یک نظریه، موفق

ي سوم، موفقیت معناي جدیدي پیدا کرده است. از در شروع هزاره هستند.

و  کاسته شده است ،سوزندتعداد کسانی که در تب و تاب کار و تالش می

مردم حاضر نیستند با غرق شدن در کار، از سالمتی خود بگذرند و موفقیت 

بخش و در کنار آن دانند. انجام کار رضایتزندگی موفق می داشتنِ  حاصلِ  ،را

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کنند.نقل شده است که حضرت علی (ع) در هنگام نماز گویی در دنیاي دیگري سیر می 1

 ي استاد شهید مرتضی مطهريانسان کامل نوشته 2

3 Health 

4 Connections 

5 Freedom 
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 ،درون متی، داشتن روابط خوب و زندگی شاد و داشتن  آرامشِ توجه به سال

  .1زندموفقیت را رقم می

اي از دیدگاه امام حسین (ع)، عقل، دین، حیا، ادب و خوش اخالقی، پنجگانه

ي ، سه خواستهبزرگاز دیدگاه کوروش کند. است که انسان را خوشبخت می

  .2نیازي استها، آزادي، سربلندي و بیبزرگ انسان
  

  »اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید.«امام حسین (ع): 
  

ي خداي رحمان مشخص هتي فرقان ویژگیهاي بندگان شایسي مبارکهدر سوره

. بندگان خداي رحمان کسانی هستند که روي زمین به نرمی گام 3شده است

 هستند آورند، کسانیدارند، در حال سجده یا ایستاده شب را به روز میبر می

رو گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان، کسانی که میانهکه می

دانند، کسانی که کنند، کسانی که خداوند را بدون شریک میهستند و انفاق می

بندي این مباحث با جمع کنند.د و کسانی که توبه پیشه میندهگواهی دروغ نمی

  چیز خالصه خواهد شد:هاي یک فرد موفق در چند رسد نشانهبه نظر می

 هاي موفق به دنبال حقیقت هستند. برايآزادي و آزادگی: انسان -1

رسیدن به حقیقت باید آزادگی پیشه کرد. آزادي فکري، آزادي 

روحی، آزادي جسمی، آزادي دینی، آزادي عاطفی، آزادي مالی، 

 و ... ، آزادي شغلی، آزادي در انتخاب هدفآزادي بیان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك آلني مارك فیشر و مارچگونه مانند میلیونرها فکر کنیم نوشته 1

 ي گزنفونمدیریت کوروش بزرگ نوشته 2

 ي فرقاني مبارکهسوره 74تا  63آیات  3
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سالم در بدن سالم است. سالمت جسمی و صحت و سالمتی: عقل  -2

روحی مکمل یکدیگر هستند. سالمت فکري، سالمت اخالقی، 

سالمت روانی، سالمت جسمانی، سالمت روابط، سالمت گفتار و 

 و ... ، سالمت شغلی، سالمت محیط زندگیبیان

هاي خوردن غذاي سالم، مقوي و به موقع و نیز رعایت نظم وعده

تی جسم خواهد شد. صبحانه یکی از غذایی موجب حفظ سالم

 هاي غذایی مهم است که متأسفانه در زندگی ماشینی امروزيوعده

 نیز و ورزش تفریحات سالم ،استراحت کافی شود.نادیده گرفته می

  سالمتی را تقویت خواهد کرد.

  
 ها و همراهحضور در جماعت يهاي موفق به واسطه: انسانارتباطات -3

خداوند با دستِ  از طرفی، .کنندقیت کسب میدیگران موف بودن با

روابط اجتماعی،  رحم، عبادت در جمع وي . صله1جماعت است

پیامبران نیز براي  ،به همین دلیلکیدات است. أهایی از این تنمونه

و از طرف خداوند به حاضر بودن  ها به رسالت رسیدندهدایت ملت

تکامل شده و همچنین ارتباطات موجب  .در جمع توصیه شدند

 سازد.هاي پنهان وجود انسان را پدیدار میجنبه
  

 ي موفقیت و قواعد بازيرابطه  

و نقش آن در کاهش و  شودبشر محسوب میمهم یکی از اختراعات  ،بازي

بازي موجب از بین نه تنها همچنین مالمت و خستگی انکارناپذیر است.  رفعِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عَۀیَدُاهللا مَعَ الجَمَا 1
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 ياي براي ارائهوسیله شود بلکهمیافراد فکري بردن خستگی جسمی و 

   احساسات است.

اهمیت بازي براي کودکان به حدي است که از بازي به عنوان استنشاق زندگی 

 ،محروم کردن کودك از بازي .1شودو نیاز مُبرم براي حیات کودك یاد می

قدرت تخیل کودك  ،مانند محروم کردن او از حق حیات و زندگی است. بازي

شود. اینکه او می فکريهاي جسمی و افزایش مهارت را باال برده و موجب

چطور رقابت کنیم، چگونه ضربات سخت را تحمل کنیم، چگونه به افتخار و 

و چگونه خود را  سربلندي برسیم، چه زمانی عالیق خود را فراموش کنیم

  شود.همه و همه در اثناي بازي آموخته می آماده کنیم، آیندهبراي 

عبارت دیگر کمتر تعلق ندارد. به  یک قشر خاصه سنی یا گرویک بازي فقط به 

. ورود انسان به دنیاي توان یافت که بازي کردن را دوست نداشته باشدکسی را می

ها با قدم نهادن در دنیا، ناخواسته وارد نسانا شده و، نوعی بازي محسوب خاکی

مرتبه بیان فرموده  چهارکریم، در قرآن متعال نیز خداوند شوند. میمهیج  یک بازيِ

   .2چیزي جز بازي و سرگرمی نیست ،دنیادر است که زندگی 

ذت بردن براي ل ها، قواعد و قوانین بازي است.قابل توجه در بازي ياما نکته

 ،طرنجش از یک بازي، باید قوانین و مقررات آن را درك کرد. مثًال در بازيِ

ازي بو نیز شروع و پایان  کنندباید بدانیم که اسب و فیل چگونه حرکت می

  چه موقع است؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي جان کاسنوشته 45ي ي مکتب مام شمارهمجله 1

ي ي مبارکهسوره 36ي ي عنکبوت، آیهي مبارکهسوره 64ي ي انعام، آیهي مبارکهسوره 32ي آیه 2

 ي حدیدي مبارکهسوره 20ي محمد و آیه
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رنده یا ي بازي و بتواند نتیجهمی ،بدون تردید هرگونه تغییر در قواعد بازي

ید ممکن ي ورزشی تغییر نمامثالً اگر قوانین یک رشته بازنده را تغییر دهد.

 ،تندتصور مدال المپیک را هم در ذهن نداش حتیاست برخی از ورزشکاران که 

  .جدید ارتباط برقرار کرده و اتفاقاً به مدال برسند قوانینِ بهتر با

 يانون جاذبهقتغییر ناپذیرند. به عنوان مثال تا حد زیادي اما برخی از قوانین نیز 

قانون گاوس،  قوانین ترمودینامیک،و انرژي، قوانین نیوتون،  جِرمزمین، قانون بقاي 

ها ه بشر سالکهایی هستند و ... نمونه یقوانین مورفقانون پارتو، پارکینسون، قانون 

 ند.کها استفاده میست و مدام از آنها همت گمارده ادر شناسایی و کشف آن

ی شوند و در تر باید قوانین شناسایبخشهاي بهتر و لذتبراي انجام بازيبنابراین 

  گیرند. قرار صورتیکه قوانین به هر دلیلی تغییر یافتند نیز مورد مطالعه و یادگیري

یین شده در موضوع قضا و قدر الهی، مفهوم قضا نشانگر قوانین، قواعد و احکام تع

  .از سوي خداوند است و به این معناست که وجود هر چیزي علت و دلیلی دارد

 هایی از قوانین حاکم بر زندگی بشر است. قانونمنديِقوانین طبیعت نیز نمونه

هایی نمونه در ادامه به تشریح. 1الهی دارد نسبت مستقیمی با نظام آفرینش ،طبیعت

  از قوانین شناخته شده در طبیعت خواهیم پرداخت:

 ) شود. همیشه خالی شدن موجب جذب می ):خالءقانون خالی شدن

دانید گردباد یک مثال جالب براي این قانون است. همانطور که می

اي از موعهقدرت گردباد از باد بیشتر است، به این دلیل که گردباد مج

د و این شَ کِبادهاي قدرتمند است که همه چیز را به داخل خود می

 يآن است. استفاده درونِ ي خالی بودنِ جذب باال به واسطه قدرتِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي مجتبی حوراییهمه چیز با خدا ممکن است نوشته 1
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، دیگران تواند موجب جذب شود. عفو و بخششمی ،انسان از این قانون

، ها (کینهانتقال دانش به دیگران، سکوت، خالی شدن از گناهان و بدي

 عِ بَحسادت، حسرت، ناامیدي، بدخواهی و انتقام) موجب خالء و به تَ 

 گردد.آن جذب می

 

  1شودتر میذهنش روشن ،تر باشدانسان هر چه گرسنه

 

  مقابل سکون و مرگ  ينقطه ،جریان و حرکت و حرکت: جریانقانون

بدن انسان  حتیداراي جریان هستند.  ،هستیجهان ي ذرات در است. همه

جریان، . 2نفسه جریان است: جریان خون، جریان تنفس و جریان لَ داراي

حرکت زمین، حرکت سیارات، روز و شب، بیانگر حیات و زندگی است. 

هاي موجود هایی از جریانتغییر فصول، رشد و نمو موجودات و ... نمونه

 ،ي حیاتکند رمز ماندگاري و ادامهلذا این قانون بیان می در طبیعت است.

 کردن است.داشتن و حرکتانجری

  بر اساس نظم استوار است و آفرینش دانیم، همانطور که می :نظمقانون

اي جاي خاصی داشته و مأموریت ویژه ،اي در دستگاه خلقتهر پدیده

ما هر چیزي را به اندازه «د: فرمایخداوند در قرآن میبرعهده دارد. 

هایی از نظم یز نمونهننظم در تکوین و تشریع (شریعت) ». 3آفریدیم

آن  ،ي نظم در طبیعتاهیکی از نشانه  موجود در دستگاه آفرینش است.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي جورج کالسونثروتمندترین مرد باِبل نوشته 1

 ها و سموم بدن مفید استو براي مقابله با میکروب بوده لنف یا دستگاه لنفاوي بخشی از سیستم ایمنی بدن 2

 ي قمري مبارکهسوره 49ي آیه 3



  113اندوزي؟ / ثروتمندي یا علم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باید راه رفتن را بیاموزد و قبل از راه  ، ابتدااست که انسان براي دویدن

رفتن باید خزیدن و چهار دست و پا رفتن را یاد بگیرد. همچنین در 

 ترتیب انجام شود. وکشاورزي، کاشت، داشت و برداشت باید با نظم 

کند که براي هماهنگی با جریان هستی و بنابراین این قانون بیان می

ها ي تالشهاي مضاعف باید نظم پیشه کرد. همهدستیابی به پاداش

 .1هاي مضاعف دارندهاي منظم، پاداشپاداش دارند اما تالش

 :هاي منظم و اي از سیستمطبیعت متشکل از مجموعه قانون هماهنگی

الزم با یکدیگر  2ها هماهنگی و هارمونیهدفمند است که اگر این سیستم

ي مطلوب به را نداشته باشند در مجموع دچار اختالل شده و نتیجه

بدن مانند گردش  هاي منظمِ با نگاهی گذرا به سیستمدست نخواهد آمد. 

اسکلتی، لنفاوي، خون، گوارش، ایمنی، عصبی، تنفس، تولید مثل، 

ها با یکدیگر ، در صورتی که این سیستمدفع مواد زایدعضالنی و 

 خواهند کرد.اختالل زندگی فرد را دچار  ،هماهنگ نباشند

  رد تمامی بُموفقیت یعنی پیش«: در تعریفی از موفقیت آمده است

بعاد بنابراین ایجاد هماهنگی در ا. »هاي زندگی به صورت هماهنگجنبه

ز فکري، معنوي، اجتماعی و ... ازندگی مانند جسمی، مالی،  مختلفِ

 اهمیت زیادي برخوردار است.

 :خداوند جمع را دوست دارد و براي عباداتی که در جمع  قانون جمع

ها براي رفع انسان گیرد پاداش باالتري در نظر گرفته است.انجام می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي آنتونی رابینزمیابی نوشتهبه سوي کا 1

2 Harmony 
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ي نیازهاي خود به اجتماعات نیازمندند. اولین و کوچکترین جامعه

است که نقش مهمی در تکامل شخصیت اعضاي آن خانواده  ،انسانی

تر از تشکیل خانواده دارد. در دین اسالم نیز هیچ بنایی محبوب

دارد که براي دستیابی به موفقیت، باید روي نیست. این قانون بیان می

 .دیگران حساب باز کرد

 ه بهایی پیامهاي جهان وجود تنوع در پدیده :و تغییر قانون تنوع

هاي ها، مناطق جغرافیایی، گونهگوناگونی در فصل. همراه دارد

عت ي تنوع در طبیدهندهنشان ،هاي مختلف گیاهانحیوانات و گونه

تند شبیه یکدیگر نیس است. اینکه هیچ دو انسانی از نظر اثر انگشت

 است.و وجود تنوع در آن از معجزات آفرینش 

سان را به شده و انیکنواختی موجب کسالت روحی و انجماد فکري 

خود  ها باید در زندگیکشاند. بر مبناي این قانون، انسانزوال می

آفرینی شتنوع ایجاد نمایند تا بتوانند انگیزه و امید بیشتري براي نق

ي همسافرت، تغییر دکوراسیون، تغییر زمین در زندگی داشته باشند.

ایجاد  زهایی امطالعاتی، تنوع رنگ در پوشش، تنوع غذایی و ... نمونه

  تنوع در زندگی است.

قی یک اُرکِستر سمفونی داراي حداکثر تنوع در سازها و آالت موسی

  است. جذابیت این ارکستر در جمع اضداد کنار یکدیگر است.
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العمل عمل و عکس یااین قانون به قانون علت و معلول  :1قانون کارما

اثر نبوده سان بیها و اعمال اننیز معروف است. بر مبناي این قانون، نیت

  گوید:مولوي می و به سوي او باز خواهد گشت.
  

 ـداسوي مـا آیـد نـداها را ص    این جهان کوه است و فعل ما ندا
  

ي اي که کار خیر انجام دهد و هرکس به اندازهي ذرههرکس به اندازه

 بازيِ  ،در حقیقت زندگی .2بینداي که کار بد کرده است آن را میذره

نماید که هر نیت و فکري که داریم این قانون بیان می .3هاستبومرنگ

ي به جهان هستی ادهیم، باعث تابش انرژيو هر عملی که انجام می

گردد و در واقع شود که پس از مدتی (دیر یا زود) به خود ما بازمیمی

شویم و آنچه امروز از خوب و آن فکر و یا عمل می 4جذب ما باعث

 .5ماست قبلیِ نیات و اعمال خوب و بدِ يآید، نتیجهبد به سرمان می

  العملی در پی خواهد داشت.مطابق این قانون، هر عملی، عکس

  

 غلط از موفقیت برداشت  

  ها از موفقیت، واقعی نیست. بسیاري از مردم دنیا تصور برداشت خیلی

کنند که اگر ثروت بیل گیتس، هوش آلبرت اینشتین، قدرت تخیل والت می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Karma 

 ي زلزلهي مبارکهسوره 8و  7آیات  2

 گردد.کننده باز میي شکار است که پس از پرتاب به سوي پرتاببومرنگ یک وسیله 3

 قانون جذب: هر آنچه در ذهن انسان تصور شود، در دنیاي واقعی نمود خواهد یافت. 4

 )Rhonda Byrneرن (ي روندا بایراز نوشته 5
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رسند. در طلبی لیونل مِسی را داشته باشند به موفقیت مییسنی و یا فرصتد

 "قالب خود بیرون آمدن"و از  "مثل دیگران شدن"حقیقت آنها موفقیت را 

انسان به  ،ممکن درست نیست زیرا در بهترین شرایطِ ،این برداشتدانند. می

  به آنچه را که شود و شانس تبدیل شدن میدیگران تبدیل  بَدَلِ غیرواقعیِ

  دهد.میتوانسته بشود را از دست می

ترین، یعنی ثروتمندترین، باهوش "ترین بودن" ها،تعداد زیادي از انسان همچنین

به جمالت  کنند.ترین و ... را جزء اساسی موفقیت تصور میترین، سریعخالق

است با  نی)(نویسنده و کارگردان ایرا هاي خانم تهمینه میالنیزیر که از نوشته

  دقت توجه کنید:

عزیزم! من م: ، به ایشان بگوییروندهایمان به مدرسه می، وقتی بچهاز همین امروز«

 .خواهم تو خوشحال و خوشبخت باشیخواهم تو بهترین باشی، فقط مینمی

بگیري اما از  16توانی می 20بگیري، جاي  20مهم نیست که همیشه نمره  اصالً

، چرا که پرهیز کن "ترین "از ! عزیزم. ت لذت ببرایدوران مدرسه و کودک

نخواه  حتی. خوشبختی جایی هست که خودت را با کسی مقایسه نکنی

ت تالش اهبخواه که خوشبخت باشی و براي این خواست. ترین باشیخوشبخت

رفتیم، خوشبختی از  "ترین"یادمان هست که از وقتی به دنبال پسوند  .همین. کن

از رانندگی با پراید و  .شده بود 20لذت نبردیم چون یکی  75/19 ما گریخت. از

. هاي مدل باالتري در خیابان، در حال خود نمایی بود... لذت نبردیم چون ماشین

توي جیب او،  از بودن کنار عشقمان لذت نبردیم چون مدرك تحصیلی و پولِ

، از از درآمدمان مان، از شغلمان،همچنین، از خانه .کمتر از بسیاري دیگر بود

هاي غلط، بسیاري خواهم بگویم تحت تاثیر آموزهمیو ... خانواده و دوستانمان 
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- چسبیدیم، در نتیجه تبدیل به انسان "بهترین، بیشترین و باالترین "از ما فقط به 

  »!!هایی افسرده و همیشه ناالن شدیم

ن معروفتری ،، شهرت، قدرت، احساس ویژه و پیروزيمال و داراییرسیدن به 

فته قرار گرها هاي موفقیت در ذهن انسانتعابیري است که به عنوان معادل

  ها از موفقیت غلط است.ي این برداشتاست اما همه

جمع کنند در زندگی موفق  مال و داراییکنند که اگر خیلی از مردم گمان می

از خواهند شد اما این تصور غلط است. مال و دارایی بیش از ظرفیت و نی

انسان، همواره با استرس، ترس، اضطراب و از دست رفتن آرامش همراه است. 

نیز  شهرتلذا بسیاري از کسانی که به ظاهر ثروتمند هستند از درون فقیرند. 

اي دارد. بسیاري از افرادي که داراي شهرت هستند از اینکه مشکالت عدیده

کنند. آنها براي احتی نمیها هستند احساس ربین مردم و رسانهدائماً زیر ذره

کنند و از این نگران هستند که فکر می کار انجام هر کاري مدام به نتایج آن

- طور که دوست دارند زندگی نمی. بنابراین آنها آنخواهد داشتچه بازتابی 

شده موجب سلب آرامش درونی  ،شهرت کنند بلکه بیشتر ناچارند تظاهر کنند.

  .1شاندکو انسان را به نابودي می

آورد و قدرت قدرت فساد می«گوید: می کتونغالباً رنگ موفقیت دارد. لُرد اَ قدرت

. قدرت به خودي خود نه سازنده است و نه 2»مطلق مساوي است با فساد مطلق

تر اینکه قدرت، شود و نه سبب موفقیت. از همه مهمویرانگر. نه سبب امنیت می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نما شدن در آیات و روایات به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است.طلبی و انگشتشهرت 1

2  Lord Acton: Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely 
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طلبی موجب طلبی و ریاستقدرت رسد.میموقتی است و سرانجام روزي به پایان 

   .1یکی نباشدبا هم گردد دل و زبان می سببنفاق و دورویی شده و 

در  شاید بتوان موفقیت رابر این اساس چه برداشتی از موفقیت درست است؟ 

  ي خیلی ساده بیان نمود: خود، خدا، خلق خدا.سه واژه

ناسی هاي فلسفی، روانشکتابهاي آسمانی، ي تمام ادیان، کتابشاید عصاره

ي زمهي این حقیقت است که الکنندهها و سمینارها، بیانموفقیت، سخنرانی

رسیدن به موفقیت، دستیابی به خود، خدا و خلق خدا به صورت همزمان 

  است. با نگاهی ژرف به زندگانی پیامبران، معصومین، مشاهیر و تمامی 

آید. جان یش این سه عامل بیشتر به چشم منق ،انداثر بوده أهایی که منشانسان

  کند:گونه تفسیر میل موفقیت را اینماکسوِ 

ه رشد و بالندگی براي رسیدن ب -2شناخت هدف از زندگانی  -1موفقیت یعنی: 

دشناسی، بنابراین خو کاشتن بذري که براي دیگران هم ثمر دهد. -3حداکثر توانایی 

  مهم در کسب موفقیت است. يسه مقوله شناسیخداشناسی و جماعت

ي خود رسالت هر انسان در زندگانی مخصوص خود اوست و هرکس باید وظیفه

و انسان عمر دوباره نخواهد  توانند جاي ما را پُر کنندرا انجام دهد و دیگران نمی

تر دست به کار زمان به سرعت در حال گذر است و باید هر چه سریع .2داشت

یک جایی خواندم  .من هفده سالم بود «گوید: ار َاپِل میاستیو جابز بنیانگذ شد.

 ،تان باشدآخرین روز زندگی ،زندگی کنید که انگار آن روز طوريکه اگر هر روز 

شود. این جمله روي من تأثیر گذاشت این نظر به حقیقت تبدیل  ،یک روز شاید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (باب طلب ریاست) کلینیمحمدبن یعقوب ي اصول کافی نوشته 1

 ي ویکتور فرانکِلتهانسان در جستجوي معنا نوش 2
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کنم اه میو از آن موقع به مدت سی و سه سال هر روز وقتی که من توي آینه نگ

اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد آیا باز هم کارهایی را  :پرسماز خودم می

 ،دهم یا نه. هر موقع جواب این سؤال نه باشدکه امروز باید انجام بدهم، انجام می

  ».م به یک سري تغییرات احتیاج دارمازندگی درفهمم من می

ستایی؟ دند: چه کسی را میمارت پرسیمدیر اجرایی وال 1سلَ از دیوید گِ

از روزي که او را شناختم «و در توضیح آن گفت: » 2سام والتون«جواب داد: 

  ».تا هنگام مرگ، روزي نبود که خود را به نوعی اصالح نکند

ل کن خـودت چنان عم راي دنیايِب«فرمایند: حضرت علی (ع) در این باره می

ل کن خـودت چنان عم راي آخـرتِ کنی؛ و بکه گویا در دنیا تا ابد زندگی می

  ».میريکه گویا همین فردا می

کنترل دائم بنابراین موفقیت یعنی تالش مداوم در جهت هدف زندگانی و 

ر دموفقیت یعنی براي اطمینان از نزدیک شدن به آن هدف (اصالح مداوم). 

 با در نظر ،ه مقصدمسیر بودن و از مسیر لذت بردن با شرط نزدیک شدن ب

  ن این نکته که ما تنها نیستیم و دیگران هم هستند.گرفت

  

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 David Glass 

اي و یکی از پُردرآمدترین هاي زنجیرهي فروشگاهي بزرگترین شبکهمارت، دارندهبنیانگذار وال 2

 هاي جهانشرکت
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  ي مطالب فصلخالصه

  

  م.توانستیم بشویایم بر آنچه میتقسیم آنچه شدهحاصل موفقیت یعنی 

 ظلم کرده است. شاگر یک معلول، قهرمان المپیک نشود، به خود 

 و سنگ بناي موفقیت است. مقدمه ،شکست 

 کند هدف چه باشد.میقوانین موفقیت ثابت است و فرقی ن 

 .موفقیت یک شبه، نیازمند تالش چندین ساله است 

 هاي انسانی است.ي ارزشانسان کامل کسی است که قهرمان همه 

 هاي موفق : سالمتی، ارتباطات، آزاديي انسانسه مشخصه 

 ها سالمتی خود را پاي پول سالمتی یکی از ارکان موفقیت است. برخی  

 کنند که سالمتی خود را بدست آورند.خرج میدهند و دوباره پول می

 ِزندگی آشنا شد. بازيِ براي کسب موفقیت در زندگی باید با قواعد 

 الء، هایی از آن عبارت است از : خطبیعت داراي قوانینی است که نمونه

 جریان، نظم، هماهنگی، جمع، تنوع و کارما

 ن صورت همزما موفقیت واقعی یعنی دستیابی به خود، خدا و خلق خدا به

 و هماهنگ.

  ،توانیمنموفقیت یعنی اینکه مثل خورشید باشیم که اگر نخواستیم برکسی بتابیم. 

 موفقیت واقعی یعنی در مسیر بودن، سالِک بودن و رهرو بودن 

  

 1دوَد     رهرو آن است که آهسته و پیوسته رَوَند و گهی خسته رَرهرو آن نیست که گه تُ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گلستان سعدي 1



 

  

  

  ثروتمندي ثروت وفصل هفتم : 

ت در اینکه ثروت یکی از پرطرفدارترین کلمات فرهنگ لغات در هر زبانی اس

کثر تردیدي وجود ندارد. شاید ثروت یکی از کلماتی است که در لیست اهداف ا

-ي از هدفنیاز بسیارها ثروت را پیشخورد. بسیاري از انسانها به چشم میانسان

  ثروت به چه معناست؟ دانند. اما به راستیهاي دیگر خود می

، خیر و خوبی و خوشی و به معناي فراوانی 1ي کلمه ثروتدر زبان انگلیسی ریشه

چیزهاي ارزشمند است. اما این چیزهاي ارزشمند لزوماً پول نیستند. سالمتی، 

ها و ...)، آزادي (فکري، روحی، عاطفی، جسمی، ارتباطات (خانواده، دوستان، کتاب

  هایی از چیزهاي ارزشمند در زندگی هستند.نمونه ،وبمالی و ...) و شغل خ

پس ثروت یکی از اهداف ارزشمند هر انسان در زندگی خواهد بود. جالب 

اري گذمادي کمتري داشته باشد امکان ارزش يجنبه ،ثروت اندازهاینکه هر 

یا  یک انسان چقدر ارزش دارد و تر خواهد شد. مثالً آرامش روحیِآن سخت

  ارزد؟رات یک انسان چقدر میاینکه تفک

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wealth 
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 و کندکوچک شروع به رشد می يمانند درختی است که از یک دانه ،ثروت

گردد. زودتر به درختی تنومند تبدیل می ،هر چه زودتر این دانه کاشته شود

د، خیلی گردآبیاري  مستمر ياندازصادقانه تغدیه شود و با پس ،اگر این درخت

  .1ي آن به آرامش رسیدزیر سایهوان تمی با رضایت خاطرو زود 

ن به عد مادي کمتري داشته و امکاهاي مختلف، هر قدر ثروت بُدر بررسی ثروت

زش ار ،سرقت رفتن و یا قابلیت به تملک درآمدن توسط دیگري را نداشته باشد

گذاري امن یا واقعی ها را ثروت خالصبیشتري پیدا خواهد کرد. لذا این نوع ثروت

  ثروت خالص قابل قرض گرفتن و قرض دادن نیست. کنیم.می

اي دارد. از جایگاه ویژه ،اي است که در فرهنگ ایرانی و اسالمیروزي، کلمه

بلکه د شوهاي مادي نمیمحدود به سرمایه ،دیدگاه قرآن کریم، رزق و روزي

 پدر و مادر شایسته، فرزندان صالح، همسر خوب، ،اتقو علم، مانندمصادیقی 

ح به عنوان روزي مدنظر قرار سالمت جسم و سالمت رو امنیت، امید، آرامش،

دست خداست و خداوند به هرکس به هر اندازه  ،هر موجودي اند. روزيِگرفته

رسد . با توجه به مطالب بیان شده به نظر می2بخشدکه بخواهد روزي می

وجه در قابل ت يي مستقیمی بین ثروت و روزي وجود داشته باشد. نکتهرابطه

این موارد در دست بشر امانت  يمصادیق ثروت و روزي آن است که عمده

 درست از آنهاست. لذا اشتباهِ يامانتداري و استفاده ،است و نقش انسان

دانند و در آن غرق بسیاري از انسانها در این است که ثروت را مال خود می

  ندارند.شوند. جمعی نیز همواره در حسرت چیزهایی هستند که می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي جورج کالسونثروتمندترین مرد باِبل نوشته 1

 37ي آیه آل عمران يمبارکه يسوره ابٍإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ به غیرِ حِسَ 2
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  اما به راستی ثروتمند واقعی کیست؟

کند که فرد درویشی به مال و ثروت زیادي رسید. از سعدي در حکایتی نقل می

گفتند:  »زمان درویشی.«گفت:  »زمان درویشی خوب بود یا حال؟«او پرسیدند: 

  »تشویش جهانی دارم. ،فکر نانی داشتم و اما اکنون ،آن زمان«گفت:  »چرا؟«

واقعی کسی است که نیاز کمتري دارد و وابستگی او در حد کمترین ثروتمند 

شود. این تعریف به این معنا نیست ها رضایت او جلب میبوده و با کمترین

ها استوار سازد بلکه به این معناست که یک که انسان هدف خود را بر حداقل

خالی  ا با نانِترین غذاها را دارد امقیمتتوانایی و استطاعت خوردن گران ،فرد

  کند.برد و احساس ثروتمندي میهم از زندگی لذت می
  

  »خواستن«و  »داشتن«هاي آدم، از این دو کلمه است: تمام بدبختی

 کندکار و خواستن؛ او را ذلیل، چاپلوس، متملق و ترسو میداشتن؛ او را محافظه

  )کند (دکتر شریعتیتن میلذا نداشتن و نخواستن، آدمی را رویین

  

بد نیست به یک داستان واقعی از بیل گیتس (ثروتمندترین مرد جهان) و 

  پسرك روزنامه فروش بپردازیم:

» .بله فقط یک نفر«گفت: » از تو ثروتمندتر هم هست؟«از بیل گیتس پرسیدند: 

طراحی به زمانی که  ،سالها پیش«بیل گیتس ادامه داد: » چه کسی؟«پرسیدند: 

، روزي در فرودگاهی در نیویورك بودم که قبل از اندیشیدممایکروسافت می

یک روزنامه خیلی خوشم  عنوانها افتاد. از ها و روزنامهچشمم به نشریه ،پرواز

رد ندارم. دیدم که پول خُ ،که روزنامه رو بخرم جیبم توکردم ، دست آمد

 ،روزنامه فروش پوستِسیاه يخواستم منصرف بشم که دیدم یک پسر بچه
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این روزنامه مال خودت؛ بخشیدمش؛ « :ر توجه مرا دید گفتنگاه پُ  وقتی این

براي خودت! «گفت: »!رد ندارمخُ  آخه من پولِ«گفتم:  ».ردار براي خودتبَ

  » !بخشیدمش

پرواز  ،باز توي همان فرودگاه و همان سالن ،سه ماه بعد بر حسب تصادف

 باز دیدم پولِ ،دست کردم تو جیبم ؛داشتم. دوباره چشمم به یک مجله خورد

» .این مجله رو بردار براي خودت« :همان بچه بهم گفتهم باز  .د ندارمرخُ

تو هر  !پسرجون چند وقت پیش من اومدم یه روزنامه بهم بخشیدي«گفتم: 

آره «گفت:  پسر» !بخشی؟له میشه، بهش میأدچار این مسو کسی میاد اینجا 

پسر  يبه قدري این جمله ».بخشممن دلم میخواد ببخشم؛ از سود خودم می

بر مبناي پسر موند که با خودم فکر کردم خدایا این  مذهن يتو او و این نگاهِ

  !گوید؟چه احساسی این را می

تصمیم گرفتم این فرد رو پیدا  ،زمانی که به اوج قدرت رسیدم ،سال 19بعد از 

ببینند در  ند ودرگکنم. گروهی را تشکیل دادم و گفتم بجبران کنم تا گذشته رو 

یک ماه و نیم تحقیق کردند حدود  ؟فروختهی روزنامه میسکچه  ،فالن فرودگاه

یک سالن تئاتره.  مسلمان بوده که االن دربانِ پوستِیک فرد سیاه ،تا متوجه شدند

بله! «گفت: » شناسی؟منو می«از او پرسیدم: دفترم. خالصه دعوتش کردند 

گفتم: » .شناسندشما رو میدنیا ي همهه معروفید ک جنابعالی آقاي بیل گیتسِ

به دلیل دو بار  ،فروختیبودي و روزنامه می زمانی که تو پسر بچه ،ها قبلسال«

» مجانی دادي، چرا این کار را کردي؟ يروزنامه رد نداشتم به منپول خُ  اینکه من

دونی حاال می«گفتم: » .طبیعی است، چون این حس و حال خودم بود«گفت: 

جوان » .خواهم اون محبتی که به من کردي را جبران کنمت دارم؟ میکارِچه 

جوان سیاه »  .دهمهر چیزي که بخواهی بهت می«گفتم: » چطوري؟«پرسید: 
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اون جوان » !هرچی که بخواهی«گفتم: » هر چی بخوام بهم میدي؟«پوست گفت: 

ی بخواهی آره هر چ«بیل گیتس گفت: » واقعًا هر چی بخوام؟«دوباره پرسید: 

ها به تو تمام آن يام، به اندازهکشور آفریقایی وام داده 50بهت میدم، من به 

یعنی «گفتم: » !آقاي بیل گیتس نمیتونی جبران کنی«جوان گفت: » .بخشممی

» تونی جبران کنیخواهی اما نمیمی«گفت: » خواهم؟توانم یا نمیچی؟ نمی

فرق من با تو «ان سیاه پوست گفت: جو» توانم جبران کنم؟چرا نمی«پرسیدم: 

خواهی نداشتنم به تو بخشیدم ولی تو در اوج داشتنت می در اینه که من در اوجِ

کنه. با این کار جبران نمی کنه. اصالً به من ببخشی و این چیزي رو جبران نمی

بیل گیتس » !تونی آروم بشی. تازه لطف شما از سر ما زیاد هم هستنمی

کنم ثروتمندتر از من کسی نیست جز این جوان ره احساس میهموا«گوید: می

  »ت.پوسسیاه مسلمانِ يساله 32

در حقیقت شما ثروتمند واقعی نیستید مگر آنگه مالک چیزي باشید که آن را 

توان با پول خرید و در عصر حاضر چیزهاي کمی وجود دارند که این نمی

  ، استعداد درونی و عشق . شادي حقیقی، عقل و خِرَد1قابلیت را دارند

  هایی از این موارد هستند.نمونه

  

 ثروت واقعی  

ساند را به این نتیجه خواهد ر کنکاش در مورد ثروت واقعی، انسان جستجو و

  هاي زیر باشد:که ثروت واقعی، ثروتی است که داراي مشخصه

 . ماندگار و همیشگی باشد و امکان سرقت توسط دیگران را نداشته باشد - 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي مایکل سندلتوان خرید نوشتهآنچه با پول نمی 1
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زمان به جاي آنکه موجب کاهش آن گردد به افزایش و غناي  گذشت - 

 آن کمک نماید.

ن، بخشد به جاي کاهش یافتي ثروت از آن به دیگران میهر چه دارنده - 

 .(داراي برکت است) یابدافزایش می

 وجودات است.مدلخوشی انسان محسوب شده و وجه تمایز انسان از سایر  - 

 ابدي است (سند ندارد). مالکیت انسان در خصوص آن واقعی و -

 قابل خرید و فروش و نیز قرض دادن و قرض گرفتن نباشد. -

 در هر دین و فرهنگی پذیرفتنی و مورد تایید است. -

 شود.موجب ایجاد شادي و لذت در انسان می -

. در حقیقت ثروتمند واقعی نیز کسی خواهد بود که داراي ثروت واقعی باشد

ند، ي مادي دارهایی که جنبهکه آیا نعمت ی که پیش خواهد آمد این استسؤال

رند ي امانت داهایی که جنبههاي ثروت واقعی هستند؟ آیا نعمتداراي ویژگی

، (اعضاي بدن، پدر و مادر، همسر، فرزند، خانواده، دوستان، مدرك تحصیلی

واقعی ت، اسامانتدار مانند یک  هادر مقابل آن انساننقش خودرو، مسکن و ...) و 

  ؟د؟ آیا چیزي که مالکیت آن با مادیات (سند و کاغذ) است واقعی استهستن

یزهایی چوقتی با دقت بیشتر به اطراف خود نگاهی بیاندازید خواهید دید اکثر 

فرد  ایم، موقتی و امانت هستند. در واقع هیچکه ما به آنها دل خوش کرده

د از در این مورعاقلی امانت را ثروت خود تلقی نخواهد کرد. بهتر است کمی 

  مثال استفاده کنیم.

والدین، یکی از ارزشمندترین نعمتهایی است که خداوند به انسان عطا فرموده 

است و برخی از انسانها نیز از ابتداي تولد از این نعمت محروم هستند. در 
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و خداوند  1رداري از آنها بسیار تاکید شده استبُ مورد احترام به والدین و فرمان

. اما والدین 2ر در قرآن کریم والدین را جانشین خود معرفی نموده استچهار با

شوند همانطور که فرزندان براي والدین امانت براي انسان امانت محسوب می

اي نزد خداوند هستند. در تاریخ بشر، کم نیستند والدینی که بندگان شایسته

انی از خدا نشود نبودند اما به بشر تاکید شده است تا جایی که موجب نافرم

  باید از آنها فرمان بُرد و به آنها احترام گذاشت.

سومی رهمسر و فرزندان هم امانت هستند. به هر حال دو نفر بر اساس آیین و 

یانت، کنند. ممکن است به هر دلیلی (نداشتن تفاهم، خبا یکدیگر ازدواج می

بین دو  فاوت زیاديمرگ و ...) نتوانند با هم باشند. در برخی از موارد نیز ت

  کنند. نفر وجود دارد و آنها به ناچار یکدیگر را تحمل می

  ل ي تحریم، خداوند از زنان نوح و لوط مثاي مبارکهسوره 10ي در آیه

وهرانشان هاي زمان خود بودند اما به شزند که با اینکه شوهرانشان بهترینمی

ه گوید کمسر فرعون می، از ه11ي خیانت کردند و خوشبخت نشدند. در آیه

مران ، از مریم دختر ع12ي با وجود جهنمی بودن فرعون، بهشتی شد. در آیه

ر او زند که دامان خود را پاك نگاه داشت و خداوند از روح خود دمثال می

اي دمید و به خوشبختی رسید. بنابراین داشتن یا نداشتن همسر، مالکی بر

  خوشبختی و بدبختی انسان نیست.

شوند. برخی از انسانها دان نیز امانت هستند و ثروت واقعی محسوب نمیفرزن

تواند دانند در صورتی که امانت نمیحاصل عمر و زندگی خود را فرزندان می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي النساءي مبارکهسوره 36ي ه، آیبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً  وَ 1

  ي اسراء سوره 23ي ي انعام، آیهسوره 151ي ي نساء، آیهسوره 36ي ي بقره، آیهسوره 83ي آیه 2
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حاصل زندگی باشد. مواردي که فرزندان موجب ناامیدي و افسردگی والدین 

  ت است.اي از این حالاند نیز کم نیستند. داستان پسر نوح نمونهشده

ها، مدرك تحصیلی، امالك و مستغالت، خانواده، دوستان، همکاران، همسایه

موجودي نقدي، طال، پُست و مقام، شهرت، اعتبار، منابع طبیعی و ... همه 

تواند هر لحظه آن را دهنده میامانت هستند. وقتی چیزي امانت باشد، امانت

ها این است که به نحو د امانت. نقش انسان در مور1گیرنده مطالبه کنداز امانت

- اگر انسان عالقه حتیاحسن از آنها نگهداري کند و یک امانتدار واقعی باشد. 

خود را درست انجام دهد اما اگر  يباید وظیفه ،اي به آن امانت نداشته باشد

تواند تأثیر مثبتی نیز بر آن داشته باشد. ي قلبی داشته باشد، میبه امانت عالقه

خواهد به مسافرت برود و براي این منظور مثال فرض کنید فردي می به عنوان

ي او به گیاهان اش بسپارد. اگر همسایهمراقبت از گیاهان خود را به همسایه

به آنها آسیب برساند و در مقابل اگر  حتیاي نداشته باشد ممکن است عالقه

  د.گیاهان را دوست باشد به نحو احسن به آنها رسیدگی خواهد کر

هاي واقعی، تفکر انسان است. تفکر چیزي است که حد و مرز یکی از ثروت

 ،ندارد و محصور به زمان و مکان خاصی نیست و نیز در اثر گذشت زمان

از دست رفتنی  ،شود. این ثروتتر میتر و کاملجاي کاهش یافتن، پختههب

به فردي دیگر  اگر فردي مبلغی رانیست و قابلیت به اشتراك گذاشتن را دارد. 

از این معامله  ،یکداده و در ازاي آن مبلغی به همان اندازه دریافت کند هیچ

فکري را در مقابل فکري دیگر ارائه دهد، هر دوي کسی برند اما اگر سودي نمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابراهیم (ع) و فرزند ایشان حضرت اسماعیل (ع)داستان حضرت  1
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ي تقویت و توسعه. همچنین 1کننددرصد از این معامله سود کسب می100ها آن

هاي تفکر چیزي است که از مشخصه و مادي نداردي تفکر، لزوماً نیاز به سرمایه

  شود.انسان در مقایسه با سایر موجودات محسوب می
  

تاریک بیافکنید  شاید بتوانید دست و پاي مرا به غُل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی

  ل جبران)توانید به اسارت در آورید (جبران خلیولی افکار مرا که آزاد است نمی

  

ي هاي متفکر و فرهیخته، مطالعهاشرت با انسانعو دانش، متحصیل علم 

کتابهاي سودمند و جستجوي حقیقت، به تقویت و تکامل فکري انسان کمک 

رفتار در  خواهد کرد. از سویی از آنجایی که افکار در گفتار، گفتار در رفتار،

و در نهایت شخصیت به سرنوشت مؤثر بوده عادات، عادات در شخصیت 

نسان اشود لذا این ثروت واقعی در نهایت به تعیین سرنوشت نتهی میانسان م

  منتهی خواهد شد.

مان و فرصت اگر انسان ز ؟تواند باشدگذاري از این بهتر میبنابراین چه سرمایه

، خود را در جهت تکامل فکري خود و دیگران صرف کند، نتایج و ثمرات آن

کرات گردد. جالب اینکه اگر تفیهم در دنیا و هم در آخرت به سوي او بر م

روت ثتواند موجب کسب همتا باشد و نشر پیدا کند، میانسان ارزشمند و بی

  مادي، شهرت و اعتبار نیز گردد.

و وقت خود را  ،یا عالم باش یا در حال آموختن دانش«فرمایند: رسول خدا (ص) می

فرمایند: یهمچنین در جایی دیگر م. »در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي ناپلئون هیلکلید طالیی ثروت نوشته 1
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گزاران، معتکفان و گزاران، عمرهي علم نزد خدا از جهادگران، مرزداران، حججوینده«

  .1»تر استي خدا برتر و او از فرشتگان نزد من محبوبمجاوران خانه

دهد که با نیروي اراده و کمک مبدأ، در پرورش فکر صحیح به انسان توان می

ها قرار کند و دائم در معرض وسوسهیحالی که در اجتماع، فعاالنه زندگی م

  .2گیرد، روح ملکوتی خود را تقویت کندمی

ي معناداري وجود دارد به طوري که از بین تفکر، عقل، شعور و خِرَد رابطه

. پیامبر 3عقل نیز به عنوان یگانه تفاوت انسان و حیوان نام برده شده است

نمود، عقل است و یک لحظه اولین چیزي که خداوند خلق «فرمایند: اسالم می

 .»عبادت انسانِ عاقل از هزاران سال عبادت انسانِ جاهل ارزشمندتر است

   السالم نیزعلی علیهبنابراین گوهر وجودي انسان عقل است. 

  .»بدترین گناه، جهل است«فرمایند: می
  

  4دانند برابرند؟دانند با آنان که نمیآیا آنان که می
  

یند: فرماها با فرشتگان و حیوانات، مین تفاوت انسانحضرت علی (ع) در تبیی

هوتی خداوند، در نهاد فرشتگان، خِردي بدون شهوت، و در نهاد حیوانات، ش«

  .»رد و شهوت را با هم قرار دادبدون خِرد و در نهاد آدمیان خِ

ز فرشتگان هر کس که عقلش بر جهلش غالب گردد ا«اند: و امام صادق (ع) نیز فرموده

  .»تر استتر و هر کس که جهلش بر عقلش غالب گردد از حیوانات پستبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهللا جوادي آملیي آیتمفاتیح الحیات نوشته 1

 ي دکتر بهرام الهیراه کمال نوشته 2

 ي محمود نامنیلطفا گوسفند نباشید نوشته 3

 ي زمري مبارکهسوره 9ي ، آیهیَعَْلمُونَ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَاهَلْ  4
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  اِبن یَمین در قرن هشتم هجري، شعري در این خصوص سراییده است:

  هاندنبد گردون بجد از گُرَاسب خِ ،کس که بداند و بداند که بداندآن

  اندفته نمس خُنمایید که بَ بیدار ،کس که بداند و نداند که بداندآن

  رساندخویش به منزل ب كِرَ لنگان خَ ،که نداند و بداند که نداندکس آن

  ماندهر بالدَدُ ب ابَرکَمُ  در جهلِ ،کس که نداند و نداند که نداندآن
  

شک هر عقل نوعی خودشناسی و تقویت گوهر درونی است. بیتتفکر و اما 

چه انسان تالش بیشتري در خودشناسی و جستجوي حقایق نماید به یگانه 

و هر کس به خدا  1یعنی خداوند دست خواهد یافت ،هستی واقعیِ تِثرو

  .2توکل کند، خدا براي او کافی است

. شتنددر مسجد حضور داجمعیت زیادي که روایتی از امام علی (ع) آمده است در 

علی یک  همگی از حضرتو  ندوارد مسجد شدنفر به صورت یکی یکی  10

ان به ایش) در پاسخ ع( علی ت یا ثروت؟علم بهتر اسمشابه پرسیدند که  سؤال

  و براي هر یک دلیل متفاوتی را عنوان کردند: »علم بهتر است«: فرمودند
  

 راث قارون و فرعون وزیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت می -1

 د.هامان و شدا

 .یمال و ثروت را حفظ کنتو مجبوري کند، ولی زیرا علم تو را حفظ می - 2

ت، ولی براي ثروتمند م دوستان بسیاري اسزیرا براي شخص عال -3

 .ردشمنان بسیا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي پیامبر اسالم (ص) هُ، فرمودهمَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّ  1

 ي طالقي مبارکهسوره 3ي ، آیهمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُْبهُ وَ 2
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شود ولی اگر از علم انفاق کنی و زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می -4

 .شودآن را به دیگران بیاموزي بر آن افزوده می

دانند، ولی از عالم و زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می -5

 .ندکندانشمند به بزرگی و عظمت یاد می

ی از دستبرد به زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشت -6

 .علم وجود ندارد

چه زمان بر آن  شود، اما علم هربه مرور زمان کهنه می ،زیرا مال -7

 .بگذرد، پوسیده نخواهد شد

ماند، ولی علم، هنگام مرگ با صاحبش میتا فقط  ،مال و ثروتزیرا  -8

 ت.همراه انسان اس ا و هم پس از مرگهم در این دنی

کند، اما علم موجب نورانی انسان را سنگدل می ،زیرا مال و ثروت -9

 .شودشدن قلب انسان می

کنند، اما زیرا ثروتمندان تکبر دارند، تا آنجا که گاه ادعاي خدایی می -10

 .اندن علم همواره فروتن و متواضعصاحبا

همین یک سؤال را اگر تمام مردم دنیا «فرمودند: (ع) پس از آن حضرت علی 

  »م!دادبه هر کدام پاسخ متفاوتی می پرسیدند،از من می

» جاهل برتر است م از عبادتِعالِ خوابِ«فرمایند: پیامبر اسالم (ص) نیز می

مدرك وجود دارد. در حقیقت دریافت علم و کسب ي زیادي بین فاصلهالبته 

- به معناي علم ، دریافت نمره و اخذ مدركکسب معلومات، شرکت در آزمون

- واقعی موجب تغییرات درونی در انسان شده و هدایت آموزي نیست. علمِ

ي انسان در مسیر کمال است. علم واقعی، مستقل از رشته و تخصص، کننده

حیوانی  موجب تقرب به خداوند شده و موجب دور شدن انسان از خويِ
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خیل نیست بلکه علم واقعی نه تنها سنگدل، متکبر و ب گردد. بنابراین عالمِمی

از آگاه  ،و با نشر علم خود کندخود را با پول و دارایی مقایسه نمی و دانشِ

  .بردکردن دیگران لذت می

گرایی جملهاي نابجا، تگرایی، مقایسهها، نتیجهتغییرات فرهنگی، تغییر ارزش

د را ي طبقاتی موجب گردیده است که عالمان امروزي دائماً علم خوو فاصله

واند ثروت که علم نت ا معیار پول و مادیات مقایسه کنند. جامعه نیز تا زمانیب

ش مادي محک مادي ایجاد نماید، آن را ارزشمند ندانسته و دائماً علوم را با ارز

مشکالت  ي زندگی خود باد. عالمان امروزي بعضاً در رفع نیازهاي اولیهزنمی

هاي هراه آموزش معلومات و آموختها عمدتاً از اي مواجه هستند. آنعدیده

آمد بیشتر به معناي کسب در کنند لذا داشتن متعلمینِخود امرار معاش می

ي، هاي از قبل آماده، تدریس دروس تکراربیشتر است. تدریس از روي جزوه

هاي ري، یادگیگرایی متعلمیننبود وقت کافی براي مطالعه و تعمیق علم، نمره

 ارزش کمترياز  ،... همه موجب شده است که علم و یک شبه و شب امتحانی

 سؤال ها در عصر امروز بهو پاسخ اکثر انسان برخوردار بودهثروت  نسبت به

  علم بهتر است یا ثروت، ثروت باشد.

نعمتِ اختیار  ،هاي واقعی، اختیار است. خداوند به انسانیکی دیگر از ثروت

سان در داشتن یا نداشتن اختیار، را عطا فرموده است اما جالب اینجاست که ان
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اختیاري ندارد. به واقع انسان در تولد و مرگ طبیعی، اختیار ندارد و در بین 

  .1اختیاري (جبر)، اختیار دارداین دو بی

در قرآن کریم نیز در خصوص داشتن اختیار اشاراتی وجود دارد. خداوند در 

ی بجا آورد نفعش براي کسی که عمل صالح«فرماید: ي فُصلت میسوره مبارکه

بدي کند به خویشتن بدي کرده، و پروردگار هرگز به  یخود اوست و هر کس

. با وجود اختیار، انسان خواهد توانست نیل به سوي 2»کندبندگان ستم نمی

کمال را طراحی و اجرا نماید. همچنین مختار است مسیر حیوانی زیستن یا 

چه اجبار باشد، طراحی مسیر کمال با انسانی نگریستن را برگزیند. اما چنان

ي ابتکار و نیز کاهش انگیزه چالش مواجه خواهد شد. جَبر، موجب کاهش قوه

  خواهد شد و عدالت معنا و مفهومی نخواهد یافت.

دات و هاي منحصر به فرد انسان در قیاس با سایر موجواختیار یکی از ویژگی

نسان اروتی از این باالتر که فرشتگان درگاه الهی است. بنابراین چه ث حتی

 کامالً در تعیین موفقیت و شکست خود مختار باشد و پتانسیل رسیدن به

  جایگاهی فراتر از فرشتگان را داشته باشد.

گر جایگاه منحصر به فرد نشان ،ي تجلی خداوند در دنیاستاینکه انسان، آینه

شاید  نخواهد بود.انسان نزد خداوند است و این مهم بدون وجود اختیار میسر 

شود، اختیار هاي خلقت میآنچه موجب برتري ذات انسان بر سایر پدیده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز مظاهر قضا و قدر است. از طرفی قضا و قدر الهی با اختیار انسان منافاتی ندارد و اختیار انسان ا 1

شود. مثالً اگر بر مبناي قضا و قدر الهی قرار است فردي قضا و قدر الهی به امور جزئی مربوط نمی

 شود. اي و یا با چه کسی برود حکمی صادر نمیبه مسافرت بَِرود در مورد اینکه با چه وسیله

  ي فُصلتي مبارکهسوره 46ي ، آیهء َفعَلَْیهَا وَمَا رَبُّکَ ِبظَلَّامٍ لِّْلعَِبیدِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا َفلِنَفِْسهِ َومَنْ أَسَا 2
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ه به خود تبریک گفت ،اوست و خداوند نیز به همین بهانه، هنگام آفرینش انسان

  .1»آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است«: است

هر «د: فرماین(ع) میکرگزاري است. امام صادق هاي واقعی، شُیکی دیگر از ثروت

  .»دگردانخدا را شکر کنید، خداوند آن نعمت را افزون می ،نعمتی که بابت آن

ین بهترمورد توجه و ارزشمند است.  ،شکرگزاري در هر دین، آیین و فرهنگی

 حضرت داوود (ع) از خداونداي که نیایش، شکرگزاري است به گونه نوعِ

ی کر، خود نعمتتو باشم چرا که شُخدایا، چگونه من شکرگزار «پرسد: می

  .»طلبددیگري می کرِاست که شُ

 هایشها و ناداشتهیک انسان واقعی، بایسته و شایسته است که شکرگزاِر داشته

ها، شکرگزاري در زمان بیماري و هنگام مواجهه با نامالیمات و سختی باشد.

 ،شکرگزاري شود.ر و نزدیکی به خداوند میموجب تقویت نیروي ایمان و صب

ا و خود ر به وجود آید یآرامش انسانموجب خواهد شد که در درون و بیرون 

  .دمتصل به نیروي الیزال الهی بدان

هاي واقعی را توان ثروتمی ،هاي بیکران خداوندتردید با تدبر در نعمتبی

ثروتمند  ،هاي انسانهمه ها تالش نمود.برداري از آنشناسایی و در حفظ و بهره

  تفکر نمایند. ،هایی که داراي آن هستندو باید در شناسایی ثروت اندآفریده شده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي مؤمنوني مبارکهسوره 14ي آیه 1



  ثروتمندي ثروت وفصل هفتم :  / 136

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ي مطالب فصلخالصه

  

  بُعد مادي کمتري داشته باشد ارزش بیشتري خواهد داشت. ،ثروتهر چه 

  ثروتمند واقعی کسی است که نیاز کمتري دارد و مالک چیزي است که امکان

 خرید آن با پول میسر نیست.

 هایی از روزي عبارتند از: علم، تقوا، همسر خوب، فرزندصالح، پدر نمونه

 و مادر شایسته، آرامش، امید، امنیت، سالمت جسم و روح

  مشخصات ثروت واقعی: ماندگار و همیشگی، با برکت، غیرقابل خرید و

 فروش، موجب دلخوشی، پذیرفتنی در هر دین و فرهنگ

 اند، امانت بوده و ثروت ل بستهها به آن دبسیاري از چیزهایی که انسان

 شوند.واقعی محسوب نمی

 شود.محسوب میها انسانهاي واقعی ها یکی از ثروتافکار و اندیشه 

 ،موجب نورانی شدن قلب علم میراث پیامبران، حافظ انسان، غیرقابل سرقت 

 یابد.پس از مرگ بوده و نیز در اثر بخشش، کاهش نمی حتیهمراه انسان  و

 کند.گاه ارزش علم خود را با پول و مادیات مقایسه نمیعی هیچعالم واق 

  شود.ها محسوب میهاي واقعی انساناز ثروت و شکرگزارياختیار 

  

  



 

  

  

  و نوع نگاه 1فصل هشتم : نگرش

. بزرگترین کشف 2تنها تفاوت بین موفقیت و شکست، نوع نگاه یا نگرش است

زندگی خویش را  ،خود الح نگرشتوانند با اصها میبشر این است که انسان

تعادل برقرار  4و قابلیت تولید 3اثر بودن، باید بین تولید أبراي منش تغییر دهند.

  .5شود

 ايو افسانه بازگویی یک داستان قدیمی ،براي روشن شدن مفهوم تولید و قابلیت تولید

خمی اش، تپروردهي غازِ دستخالی از لطف نیست. روزي دهقان فقیري در النه

که طالي خالص است. شود تعجب متوجه می کند و در نهایتِدرخشان پیدا می

  کند، حیرتش دوچندان روز بعد که تخم طالي دیگري پیدا می

بشتابد ي غاز خیزد که به سوي النهشود. هر روز با این امید از خواب برمیمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Attitude 

 ي جان ماکسوِلمدیریت نگرش نوشته 2

3 Production 

4 Production Capability 

 ي استفان کاويهفت عادت مردمان مؤثر نوشته 5
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ش عَ بري و طمَصشود، بیتا تخم طالي دیگري پیدا کند. هر چه ثروتش بیشتر می

گیرد به جاي اینکه صبر کند و روزي یک لذا تصمیم می یابد.نیز افزایش می

ها را به صورت یکجا بدست آورد. بنابراین ي تخمتخم طال نصیبش شود، همه

یابد. با این کار کند، آن را خالی میکُشد و وقتی شکمِ غاز را پاره میغاز را می

  کند.د میاو قابلیت تولید را فداي تولی

لیت تولید توجه به قاب ي مستقیم دارد.رابطه و نگرش قابلیت تولید با نوع نگاه

 ده است.کسب منافع بیشتر در آینگذاري براي (تقویت نوع نگاه)، نوعی سرمایه

ین بقابلیت تولید یعنی هدف بلندمدت و تولید یعنی هدف کوتاه مدت و اگر 

اهد رار نشود، نتایج خوبی بدست نخوهدف بلندمدت و کوتاه مدت تعادلی برق

  آمد.

زي ها بانگرش (قابلیت تولید یا هدف بلندمدت) نقش مهمی در زندگی انسان

ي هاي بزرگ، ناشی از گسستن از شیوهکند. در دنیاي علم نیز پیشرفتمی

سبیت)، نبه عنوان مثال فیزیک اینشتین (قانون  قدیم یا نگرش سنتی بوده است.

  اینشتین  از فیزیک نیوتن (حرکت ساعت) متولد شد. به واسطه گسستن

طح توان از همان سبه هنگام مواجه شدن با مسائل اساسی، نمی«گوید: می

  ».تفکري که مسأله به وجود آمده است، آن را حل کرد

اثر بودن باید بین تولید و قابلیت تولید تعادل وجود داشته  أبنابراین براي منش

هاي باید به قابلیت ،انگیزنظیر و شگفتبه ثمرات بیباشد و براي دستیابی 

منحصر به فردي دست یافت. اگر فردي به دنبال تغییرات بزرگ و  تولیدِ
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بردارد، باید  1هاي کوانتومیخواهد گامالعاده است و میهاي فوقپیشرفت

  نگرش (قابلیت تولید) خود را تغییر دهد.

هاي متمایزي دارند. این برتري ،جامعه رهبران واقعی در مقایسه با سایر افراد

برتري  بلکه ها در والدت استثنایی، هوش باال و استعداد خاص نیستبرتري

  .2هاستها در دیدگاه و نگرش آنآن

تاده اي دور افبه این حکایت توجه کنید: دو فروشنده مأمور شدند به جزیره

ه ورود به جزیر ي اول به محضبروند و در آن جا کفش بفروشند. فروشنده

له کس کفش ندارد. بنابراین بالفاصیکه خورد زیرا دید در آن جزیره هیچ

ردیم. گما فردا برمی«ي کفش فرستاد و پیغام داد: تلگرافی به شرکت سازنده

  »پوشد.کس کفش نمیدر این جا هیچ

رکت و بالفاصله به ش ذوق زده شد ،ي دوم در اثر دیدن همان صحنهفروشنده

فرستید جفت کفش براي من ب 1000فوراً «ی فرستاد و در آن تقاضا کرد: تلگراف

  »ي افراد این جزیره کفش الزم دارند.زیرا همه

ها با آن مواجه هستند مشابه هایی که انسانگیریم پدیدهاز این حکایت نتیجه می

 .ها متفاوت استها به آن پدیدهي دید و نوع نگاه انسانو یکسان است اما زاویه

ي شرطی در نتیجه در مسیر زندگی وآییم؛ اما ي ما با نگرش مثبت، به دنیا میهمه

ها همچنین در صورتی که نگرش. 3شویمگرا تبدیل میمنفی یبه انسان ،هاشدن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دهاي بلنجهش 1

 )Denis Waitly, The Winners Edgeي دنیس ویتلی (برتري برندگان نوشته 2

  ي ریچارد دِنیهنر فروش موفق نوشته 3
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- کنند. در حقیقت نگرشگیرند، میل به ترکیب پیدا میدر معرض یکدیگر قرار 

بسیاري از رکوردهایی  بیشتر است. هاي منفیند و تأثیر نگرشها واگیردار هست

ي استعداد و نوع تمرین به واسطهلزوماً شود ي ورزش شکسته میکه در عرصه

طول کشید که بشر به این ها سالمثالً  نیست بلکه به دلیل نوع نگرش است.

ثانیه طی کند.  10متر را در کمتر از  100تواند باور رسید که انسان می

تواند یک رکورد کس نمیگذرد و هیچتمادي میهاي مبعضی مواقع سال

ورزشی را بشکند اما به محض اینکه خبر شکسته شدن آن رکورد در 

انجامد که چندین و چند شود، طولی نمیهاي خبري دنیا پخش میرسانه

  ند.نشکباند همان رکورد را ها هم توانستهکنند که آني دیگر ظهور میپدیده

د. مثًال آیبه نمایش در می ،و در اثر رفتار و اعمال تی درونی اسحالت ،نگرش

هایی هستند که در رفتار و نگرش ههم ،نظريخودخواهی، حسادت و تنگ

بسیار  ،هاي منفیکند. از طرفی، سرعت انتشار نگرشها بروز میانسان اعمالِ

  هاي مثبت است.بیشتر از سرعت انتشار نگرش

اما الگوهایی  دنیا، داستان زندگی وجود داردهاي توان گفت به تعداد انسانمی

  . در حقیقت 1شمارندگیرند انگشتها سرچشمه میها از آنکه این داستان

ها با یکدیگر متفاوت باشد توان گفت ممکن است نوع نگاه و نگرش انسانمی

  هاي مختلف پیدا نمود.هاي زیادي بین نگرشتوان شباهتاما می

دریافت که  شناس معروف، کارل گوستاو یونگواندر ابتداي قرن بیستم ر

همچنین  .عمومی و تکراري هستند ،هاها و وقایع زندگی انسانشخصیت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ماري کارول پیرسون و کیي من نوشتهزندگی برازنده 1
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ها، موجود در فرهنگ هايهاي مختلف نشان داد که داستاني پژوهشنتیجه

   دهد.ها را تشکیل میادبیات و هنرهاي جهان، ساختار زندگی انسان

گاهی آگردد ها، موجب میبال کردن وقایع بیرونی آننها و دبررسی این داستان

آگاه  مان پیدا کنیم و به عبارتی از درونبیشتري نسبت به مسیر درونی زندگی

ا مگیري نگرش تواند نقش به سزایی در شکلشویم. لذا یکی از عواملی که می

  ي داستان زندگی دیگران است.داشته باشد، مطالعه

نند. کداستان را تجربه می 12تا  5ي عمر خود دورهها در طول اکثر انسان

ت دگرگونی و رشد فردي است و معموالً در جزئیا ،هاموضوع اصلی داستان

ا انسان ر ،هاي مختلف زندگیدر حقیقت موقعیت با یکدیگر متفاوت هستند.

  کند.هاي متفاوتی میوارد داستان

دهد که هر فردي ن میي نقاط مختلف جهان نشاهاي داستانبررسی مجموعه

- ها را آرکیي متفاوت و متنوع است. این شخصیتشخصیت نهفته 12داراي 

به است و ي یونانی واژه الگو در واقع یکنامند. کهنمی 1الگوتایپ یا ُکهَن

در  .ساختندکه چیزهاي همانند را از روي آن می ه استمعناي الگویی بود

ها و ساختارهاي درونی لگوها، شخصیتاکهن ،روانشناسی کارل گوستاو یونگ

هاي مختلف شناسایی و ها و الگوهاي فرهنگنقش ،هاهستند که در سمبل

سو به چیزي عالقه دارید و از سوي کنید از یکاگر احساس می .اندمطرح شده

الگوي کنید، این دوگانگی به دلیل وجود دو کهندیگر به چیز دیگري فکر می

  متفاوت در شماست.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Archetype 
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از و برگرفته الگوي شناخته شده دو کهن "یتیم"و  "معصوم"عنوان مثال  به

هاي مختلف هستند. اگر ایام کودکی شما بسیار آرام و دلپذیر بوده و داستان

بینی کردند و زیربنایی از اعتماد و خوشدیگران به نیازهاي شما رسیدگی می

اید. و در ه کردهرا تجرب "معصوم"براي شما فراهم شده است، شما داستان 

شما سخت و تلخ سپري شده باشد و کسانی که مسئولیت  که کودکیِصورتی

 ترمهارتتر و بیحواس، بیوالدین) حتی( اندبزرگ کردن شما را برعهده داشته

از آن بودند که به درستی به نیازهاي شما (جسمی، فکري و احساسی) پاسخ 

و شما داستان  اندنمودهایی در شما ایجاد گربینی و منفیدهند، زیربنایی از واقع

موجب  ،متفاوت يبنابراین این دو داستان و دو تجربه اید.کرده زندگیرا  "یتیم"

  گیري دو دیدگاه یا نگرش متفاوت در شما گردیده است.شکل

هاي زندگی خود برخورد آلود و ندانسته با روایتها خواببسیاري از انسان

انگیزگی دارند. هدفی و بیلیل اغلب احساس پوچی، بیکنند و به همین دمی

هاي اصلی ها را از هدایاي ارزشمندي که در راه پیگیري داستانآن ،این اشتباه

  سازد.شان به دست خواهد آمد، محروم میزندگی

  پردازیم:الگوي مختلف میکهن 12در ادامه به معرفی 

 بینیمعصوم: داشتن حس اعتماد و خوش - 1

 بینانههاي بد زندگی و داشتن تفکر واقعیرش اتفاقیتیم: پذ - 2

 گذاري و دفاع از خودهاي رقابت، هدفجنگجو: آموختن راه - 3

 حامی: دوست داشتن، کمک کردن و مهربانی نسبت به دیگران - 4

 جستجوگر: شجاعت انجام کارهاي جدید و تفاوت با دیگران - 5

 عاشق: عشق ورزیدن، عطوفت و داشتن تعهد نسبت به دیگران - 6

 نابودگر: توانایی رها کردن و دوباره آغاز کردن - 7
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 ي تخیل و نوآوريگر: نشان دادن و به کار بستن قوهآفرینش - 8

 پذیري و به دست گرفتن مدیریت امورحاکم: مسئولیت - 9

 دجادوگر: تغییر دادن وقایع از طریق عوض کردن افکار و رفتار خو  - 10

 فرزانه: داشتن تفکر واضح، منطقی و روشن  - 11

 ت بردن از زندگی و حضور کامل در زمان حالدلقک: لذ  - 12

اید (معصوم)، بینی کامل شروع کردهبه عنوان مثال فرض کنید کاري را با خوش

هاي کردید نیست و سختیگونه که فکر میشوید که آناما پس از چندي متوجه می

گیرید براي از (یتیم). سپس تصمیم می 1زیادي در مسیر انجام آن کار وجود دارد

میان برداشتن مشکالت به وجود آمده اقدام کنید (جنگجو). اگر موضوع را کمی 

شوید (جستجوگر) و بهاي مند میهاي تازه عالقهحلتر دنبال کنید به راهعمیق

 ،پردازید (نابودگر). در این میان اگر الزم باشدها را هر طور که هست مییافتن آن

هاي ید (حامی) و در عین حال که به ارزشداربراي کمک به نیازمندان گام بر می

کنید (عاشق)، و به نیازهاي اطرافیان خود رسیدگی می مانیدخود وفادار می

هاي خود گر) و مسئولیت عملی کردن برنامهکنید (آفرینشجدید بنا می یدیدگاه

هاي بهتر، طرز چنین براي دستیابی به موقعیتمگیرید (حاکم). هرا به عهده می

گیري و دهید (جادوگر) و پیشرفت خود را با دقت اندازهود را تغییر میفکر خ

کنید که از کار خود لذت نمایید (فرزانه) و در ضمن طوري عمل میبررسی می

  کنید (دلقک).ببرید و در نهایت براي موفقیت خود جشنی برپا می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاکه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل 1
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ر بسیاري از دهد اما دالگوها را نشان میي کهناین مثال، عملکرد و تأثیر همه

 شود.الگو براي حل مسائل به کار گرفته نمیاوقات بیش از یک یا چند کهن

  .1الگوها، لزوماً بر مبناي ترتیب فوق نیستهمچنین ترتیب ظهور کهن

کننده است. نگرش به خود، بسیار کلیدي و تعیین ،نقش نگرش در زندگی

 لدین، نگرش بهنگرش به خدا، نگرش به جهان، نگرش به دین، نگرش به وا

تحصیل علم، نگرش به جامعه، نگرش به شغل، نگرش به همسر، نگرش به 

 فرزندان، نگرش به پول، نگرش به فناوري و ... ماهیت زندگی انسان را

  کند.مشخص می

ه از شویم کهایی مواجه میشود که با پدیدهتر مینقش نگرش، زمانی پررنگ

 حوادث و بالیاي طبیعی الهی و ل ما خارج هستند. قضا و قدرحیطه کنتر

ادر ما چه مپدر و ي ما در اینکه بدون تردید همههاست. هایی از این پدیدهنمونه

 ذاتید استعداهوش و ایم و نیز چه کسانی هستند، چه زمانی و در کجا متولد شده

ن موضوعات تواند به ایاما نگرش و نوع نگاه ما می ایمنداشتههیچ کنترلی  ،داریم

ه نگرش ها به میزان زیادي ب. بنابراین سرنوشت انسانی بدهدمتفاوتگ و بوي رن

  ها وابسته است.آن
  

  چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاکنان بُستانیم (سعدي)تنگ
  

چیز با محوریت پول و هاي حاکم بر جامعه، نگرش به همهیکی از نگرش

ول است و یا اینکه مادیات است. مثالً نگرش ما به علم و دانش، کسب پ

مادامی که  .دانندمیدرمان هر دردي  پول این است که آن رابه  هاانساننگرش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ماریي کارول پیرسون و کي من نوشتهزندگی برازنده 1



  145اندوزي؟ / ثروتمندي یا علم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بنابراین هر  شود.چیز با پول سنجیده میهمه این نگرش پا بر جا باشد، ارزشِ

ببیند حل آن مسأله، چقدر  به دنبال آن است که فردي فارغ از حل یک مسأله، 

  ارزش مادي دارد.

 نفت قرار ما روزگاري مردم براي اینکه به جاي یکدیگر در صفِدر کشور 

ید آن کردند. شاگیرند و یا اینکه به جاي یکدیگر به جبهه بروند، رقابت می

ودند. اندیشیدند، کم بروزها تعداد کسانی که فقط به پُر کردن جیب خود می

ر خاك دفون هاي مددر آن روزها جوانان ما براي باز کردن مَعبَرها، روي مین

و بادام  ها با جان و دل براي رزمندگان کشمشدویدند. در آن روزها، پیرزنمی

 د؟کردند. به راستی مردم ما در آن دوران چه نگرشی داشتنبندي میبسته

  چه نگرشی دارند؟ ،جوانان امروز ما

ل و در مقابما در فکر خانه و سرپناه براي زندگی هستند  وقتی که بسیاري از مردمِ 

اي دهند. وقتی عدهجوالن می ي شهرهاهاي میلیاردي در خیاباناي با اتومبیلعده

هاي میلیونی جمعی با هزینه ،ها از مصرف گوشت محروم هستند و در مقابلماه

به  ،آموزيعلم اي در عطشِ وقتی عده کنند.از حیوانات خانگی خود مراقبت می

کنند و در مقابل جمعی دیگر کسب نمی زنند و درآمدي از آناین در و آن در می

ي روزانه و با داشتن باالترین مدرك دانشگاهی و کسب درآمد از آن، از مطالعه

و رُکن اساسی تبدیل به  1زده هستند. وقتی مصرف غذاهاي سریعآموزي دلعلم

 ،درآمد سریع انتظار داشت نگرشِ توانزندگی ما شده است، چگونه میفرهنگ 

گیري نگرشی موجب شکل ،ي این موارد در اثر زمانمجموعه .یرددر ما شکل نگ

نقشی محوري  ،آموزند که پولما کم کم می شود. جوانانِ ما می خاص در جوانانِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fast Food 
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ها را وادار خواهد کرد که آنو این همان نگرشی است که  ها دارد.در زندگی آن

  شود. منفعت مادي مطالبه  ،براي انجام هر کاري

فاده از غذاي سریع، استفاده از مایکروویو براي گرم کردن غذا، استگرایش به 

طی ، استفاده از خودرو براي عمودي براي جابجاییبرقی و پلهآسانسور 

ده نگرشی را در ما به وجود آور هاي کوتاه و مواردي از این دست،مسافت

 ي آن سرعت، چاشنی تمام امور شده و ما را کم حوصلهاست که به واسطه

نکه به نموده است. اینکه حوصله نداریم پشت چراغ راهنمایی قرار بگیریم، ای

هیم زودتر خواها را نداریم و میاینکه تحمل شیطنت بچهدنبال درآمد سریع هستیم، 

به  خواهیم زودترمیي گذر از مسیر را نداریم و حوصلهو اینکه بزرگ شوند 

  .استي این نگرش زاییدههمه  ،مقصد برسیم

ن، ي آزندگی ایجاد نماید که به واسطه در مسیرتواند زیربنایی رش مینگ

ه هدفی اینکه چکند. اي پیدا معنا و مفهوم ویژه ،هدف، شغل، موفقیت و ثروت

اي ه، چه شغلی و براي حل چه مسألمدنظر قرار گیردو با چه نیت و منظوري 

اه گی به نوع نگ، بستچگونه نگریسته شودو ثروت ، به موفقیت انتخاب گردد

ه هاي واقعی انسان، نگرش منحصر بو نگرش دارد. بنابراین یکی از ثروت

ت با تالش و پشتکار به دست آمده است و مبنایی براي سعادفردي است که 

  .خواهد بودبختی و نیک
  

  1نگري نیست، بلکه عظمت در نگاه توستعظمت در چیزي که به آن می

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي محمود نامنیلطفا موفقیت را باور کنید نوشته 1
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  ي مطالب فصلخالصه

  

 یا نوع نگاه است. نگرشاوت بین موفقیت و شکست، تنها تف 

 اثر بودن، باید بین تولید و قابلیت تولید تعادل برقرار شود. أبراي منش 

 هاي دنیا، داستان زندگی وجود دارد اما الگوهایی که این به تعداد انسان

ها در شمارند و اکثر انسانگیرند انگشتها سرچشمه میها از آنداستان

 کنند.داستان را تجربه می 12تا  5ي عمر خود طول دوره

 12 ي افراد عبارت است از : معصوم، یتیم، الگو یا شخصیت نهفتهکهن

گر، حاکم، جادوگر، جنگجو، حامی، جستجوگر، عاشق، نابودگر، آفرینش

 فرزانه و دلقک

  ،استفاده گرایش به غذاي سریع، استفاده از مایکروویو براي گرم کردن غذا

هاي کوتاه، نگرشی در برقی، استفاده از خودرو براي مسافتانسور و پلهاز آس

 صبر باشیم.حوصله و کمما به وجود آورده است که کم

 آید.اي از ثروت واقعی به حساب مینگرش، نمونه  

  

  



 

  

  

  

  



 

  کالم آخر

اي داریم و در طول ي ما گمشدههمهمنظور نیست. هدف و بیآفرینش ما بی

در  ،هاي پنهان خود را پیدا کنیم. تفاوت انسانکوشیم تا نیمهحیات خود می

جهت یافتن آن و رسیدن  و تالش در طراحی مسیر ،ي خودشناسایی گمشده

خواسته یا ناخواسته  ،زمان، بدون توقف در گذر است و زندگی به کمال است.

به خود ما  ،(عرض زندگی) مندي از زندگیدر جریان است اما کیفیت بهره

زي است که در اندیشه و تفکر ماست ما، آن چی يِبرازنده زندگیِستگی دارد. ب

  و تفکر ما بی حد و مرز است.

. اینکه در گذشته چه بر ما گذشته است بیدار شویمهر چه زودتر بنابراین باید 

چیزي که اهمیت دارد همین  .و چه عاقبتی در انتظار ماست خیلی اهمیتی ندارد

یا  هاي این االنچرا که مجموعه ام نیشابوري همین آن استیا به قول خیاالن 

سازد. باید هر چه زودتر اهدافمان را ست که گذشته و آینده را میهاآن

ها دقت کنیم. باید بدانیم که براي توانیم در انتخاب آنشناسایی کنیم و تا می

نیاز  عالوه بر خودمان، به خدا و بندگان خدا (دیگران) ،رسیدن به اهداف

استعدادهایی داریم و به طور مداوم در پرورش این چه داریم. باید بدانیم که 

 استعدادها تالش کنیم. باید توانمند شویم و به دنبال تحصیل توانمندي باشیم.

باید ثروتمند شویم. ثروتمند واقعی کسی است که داراي ثروت واقعی است 

  مال.کیعنی  ،و این یعنی دستیابی به موفقیت واقعی

. موفقیت و ثروت واقعی مباید خود را وقف آن کنی ماگر به دنبال این پاداش هستی

  کند.وقت و انرژي خود را وقف آن می يهمهاز آن کسی است که  ،و دائمی
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توان انتظار داشت که سکون و تنبلی در این فرآیند جایی نخواهد داشت. نمی

ي این دستاوردهایم چرا که به موفقیت و ثروت برسیم و بعد از آن لذت ببر

 ایمانهاي دائمی نیازمند ها و ثروتموقت و زودگذر هستند. موفقیت چنینی،

  پشتکار دائمی هستند.و  راسخ

بسیار ساده  سؤالها در این مسیر ناکام هستند؟ پاسخ به این اما چرا اکثر انسان

و  ایماناستعدادها، داشتن و پرورش است. شناسایی و تعیین هدف، کشف 

در پشتکار و ... همه عوامل درونی هستند و به خود انسان بستگی دارند. 

ها و موجودات) هم مهم است. هصورتی که نقش عوامل بیرونی (سایر پدید

شاید انسان بتواند عوامل درونی را کنترل نماید اما عوامل بیرونی معموالً از 

  کنترل انسان خارج هستند. پس راه چاره چیست؟

هم ساده است. نگرش و نوع نگاه. وقتی که ما بر چیزي کنترل  سؤالن پاسخ ای

ي زلزله که معموًال ، نوع نگاه به آن است. به عنوان مثال پدیدهنداریم تنها راه چاره

توان با این پدیده به صورت از کنترل انسان خارج است را در نظر بگیرید. می

ما  يل زلزله هیچ کاري از عهدهانفعالی برخورد نمود به این صورت که در مقاب

دهد. اي رخ نمیگاه زلزلهساخته نیست و ما زندگی خواهیم کرد به امید اینکه هیچ

توانیم نوع نگاهمان را عوض کنیم. به هرحال زلزله اتفاق خواهد میدیگر  از سویی

انی توانیم به جاي مقابله با زلزله با آن زندگی کنیم. پس کافی است ساختمافتاد. می

خسارت و هزینه را در برابر زلزله داشته باشد و نیز در  طراحی کنیم که حداقلِ 

موجب پیشرفت  ،جایی بنا شود که احتمال وقوع زلزله کمتر باشد. همین نوع نگاه

  طی سالیان گذشته شده است. ،بشر علم و دانشِ

است  امروز دریافته ي زندگی بشر هستند. بشرِاندوزي الزمهثروتمندي و علم

علم موجب کسب ثروت و  .مکمل یکدیگرندثروتمندي  و اندوزيکه علم



  151اندوزي؟ / ثروتمندي یا علم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شود. بشر امروز درك کرده است که بین ثروت ي علم میثروت موجب توسعه

در بشر امروز در حال بازگشت به گذشته است. و پول تفکیک قائل شود. 

هم همین شد. امروز گذشته براي رفع نیاز، یک کاال با کاالي دیگر مبادله می

ي کاغذ از میلیاردها دالر با شرایط برقرار است. در عصر حاضر یک برگه

تر است. دنیاي الکترونیک که نوعی ثروت است و با علم ایجاد شده ارزش

ها را تغییر داده است. امروزه براي یک خرید است، سبک زندگی انسان

نیاي صفر و به همراه داشتن پول هنگفت نیست. کافی است د يهنگفت، نیاز

یک به مدد ما بیایند و از یک حساب بانکی مبغلی کسر شود و به حساب 

- بانکی دیگر اضافه شود. امروزه با یک تماس تلفنی میلیاردها دالر جابجا می

  اما نقش انسان در این جریان چیست؟شود. 

دن ها دائماً در حال دویها در حال تبدیل شدن به ابزار هستند. اینکه انسانانسان

اینکه کنند یعنی و تکاپو هستند و هدف خاصی را جز کسب پول دنبال نمی

  گذرد و وقتی به عقب ها میاند. بعضاً سالها به ابزار تبدیل شدهانسان

و در نهایت اند ي پول را داشتهجز اینکه نقش انتقال دهنده ،بینندمی ،دننگرمی

و آیا این  اند.خاصی نکردهکار  ،اندبه یک تکه کاغذ (سند مالکیت) رسیده

ي ماست؟ آیا پول، تعادل زندگی ما را بر هم برازنده هدف نهایی از زندگی

  نزده است؟ آیا کسب پول نهایت و پایانی دارد؟

است. کسانی که ثروت را  بودن ثروتمندي بسیار فراتر و ارزشمندتر از پولدار

ها اند. آنها بستهاقعیتبینند، چشمان خود را بر روي بسیاري از ودر پول می

دانند. اما تمام دردها می ها پول را درمانِدائماً به فکر معامله کردن هستند. آن

ها توان آننمیهرگز که  (و خواهند بود) چیزهایی هستند نوزباید دانست که ه

  را با پول خرید.
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علم  دارد. ما باید علم بیاموزیم وي معناداري وجود رابطهبین علم و زندگی 

ي یک بازي اگر نگرش ما به زندگی به مثابه بیافرینیم که بهتر زندگی کنیم.

مهیج باشد، علم به ما کمک خواهد کرد که قواعد این بازي را بهتر بشناسیم 

تفاوت زیادي شک بیاما  ي آن زندگی را در کنترل خود در آوریم.و به واسطه

ي ِخرَدورزي است وجود نشانه بین اندوختن علم و دانش و به کار بردن آن که

ِرَدورزي، ي هر کس بر میاندوزي که از عهدهدارد. بنابراین لزوماً علم آید، به خِ

اندوزي باشد. تر از ثروت و مالارزشکم ،عملبی چه بسا علمِشود. ختم نمی

آنان مانند چارپایانی «فرماید: در قرآن می عملبی در خصوص عالمانِ  خداوند

  .1»کننده بر دوش خود کتاب حمل میهستند ک

باید رسالت لذا  2زمین هستند رويي خداوند ها، نمایندهبا توجه به اینکه انسان

 جا آورندرا بهها و تفکراتشان است، خود که همانا تالش در جهت تعمیق اندیشه

 و بدترین تفاوت وجود دارد 4و نیز دانا و نادان 3و بدانند که بین بینا و نابینا

  لذا: .5اندیشندافراد کر و اللی هستند که نمی ،نبندگان نزد خداوندجُ

  ستتنها دلیل هستی انسان در این دنیا، رشد و کمال از طریق بندگی خدا

  

  رسانیم:اي از دکتر علی شریعتی به پایان میکالم آخر را با جمله

  »خواستیمتوانستیم، نه تمام چیزي که میاین تمام چیزي بود که می«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي جمعهي مبارکهسوره 5ي آیه 1

 ي بقرهي مبارکهسوره 30ي آیه 2

 ي فاطري مبارکهسوره 19ي آیه 3

 ي زمري مبارکهسوره 9ي آیه 4

 ي انفالي مبارکهسوره 22ي آیه 5
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 قرآن کریم - 1

 ي مایکل سندلتوان خرید نوشتهآنچه با پول نمی - 2

 گیالنی ي احمد سمیعیآیین نگارش نوشته - 3

 ایرج حسابیسید ي استاد عشق نوشته - 4

 ي غفاریان و کیانیهاستراتژي اثربخش نوشت - 5
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 و گري آرمسترانگ ي فیلیپ کاتلراصول بازاریابی نوشته - 7
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 گوهري پاكترجمه ي جان کاسنوشته 45ي ي مکتب مام شمارهمجله  - 53
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 ي دکتر سید مهدي الوانیمدیریت عمومی نوشته  - 59
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