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 مقدمه

منتظر و درمانده  یاز آن را تجربه خواهد کرد. چشمها یذره ا یکننده بودم که مطمئنم کم تر کس دیناام تینهایب طیشرا در

دوباره ببخش تا  یاتینمانم؛ به من ح روزمیخواهم در د یبکنم، م دیچه با دانمینم ایخدا» ام را رو به آسمان کردم و گفتم: 

هرچه در توان دارم،  باشم و یتو انسان سودمند نیتا بر زم دهمیقول م شیدر ازا زیرا پرشکوه کنم؛ و من ن میامروز و فردا

آن  یها متیکه نامال دانستمیگفتم. م نیچن میو فقر با خدا صالیاست تیدر نها« همنوعان و جامعه ام انجام دهم.  یبرا

 ییبه استعدادها و موهبت ها ستهیشا یبه وجود آورم که پاسخ یچنان تحول دیام نبوده است و با یسرنوشت قطع م،یروزها

بزرگ، ملموس و  یساختم، دست یجمالت را بر زبانم جار نیا یقرار داده است. وقت نیریباشد که خالقم در وجود من و سا

 نیگرم که از عمق آن چن ییکنم؛ نجوا فشینتوانم  به کالم آورم و توص دیداشتم که شا ینشست، احساس میگرم بر شانه ها

 دایدر درون خود توست. خودت را پ یخواه یکه هر آنچه م ی! به درست؟یخواه ی! از که م؟یخواه یشد: )) چه م دهینش

. مودمیپ یو ثروت در زندگ تیکسب موفق یکه برا یست از سفر یتیروا د،یکه هم اکنون مشغول خواندنش هست یکن (( کتاب

دواند حال آن  شهیبودم در ذهنم ر یو کسب فراوان یابیکام ریمس یبتداکه در ا یسال ها قبل، زمان یکتاب نینگارش چن ۀدیا

 جهیشود و نت یط یزود باشد بهتر است راه یکتاب نینگارش چن یهنوز برا دیشا»گفت:  یدر درونم م یکه در کنار آن حس

که پر باشد  سمیبنو املجامع و ک یخواستم کتاب یدر واقع م« کند.  دایارزش مطرح کردن پ یتا حرف دیمجرب به دست آ یا

 یطیدر شرا دیکتاب را شروع کنم شا نیقلم به دست گرفتم تا نوشتن ا ی. وقتیقابل درک و کاربرد یا و علوماز تجربه ه

من شروع  یتلخ باشد، اما آن نقطه برا یداستان انیپا دیکه به نظر با یطیآخر خط است. شرا یاریبودم که به زعم و گمان بس

 یکه امروز در دست توست. در فصل جهیبه نام نت یکتاب سرنوشت ساز، کتاب کیشد. نقطه تولد  زیت آمیداستان موفق کی

که  یکتاب منتج کرد را به تو خواهم گفت. و اما روز نیکه من را به نوشتن ا بیکتاب شرح آن اتفاق به ظاهر عج نیاز ا

 گرانیبه د ینیثروت آفر ریادن مسبر محور آموزش د یزندگ رنبود که رسالتم د نیمعامله کردم گمانم ا نینچنیخود ا یبا خدا

در خودشان و افکارشان  وسانهیکه ما یکسان ۀچهر دنیکنم، از د یشهر رفت وآمد م یها ابانیامروز که در خ  یباشد. ول

 تیکه مسئول یستبه را»: میگو یو در درون م چمیپ یبه خود م برندیتحول به سر م جادیا یبرا یعزم یغرق شد ه اند و در ب



 

4 
 

که در واقع به کار  یکسب کرده ا یاتیسخت تحول، تجرب ریقرار گرفتن در مس ۀتو به واسط ست؟یتو در قبال همنوعانت چ

  « .یو کوشا باش ایآن ها پو ۀکه در ارائ یدار فهیهمنوعانت خواهد آمد و وظ

ر درون خود توست و الزم است تحوالت د ۀهم دیکل  نکهیکتاب گفته شده است و آن ا یفصل ها هیمهم در کل ینکته نظر 

سا  ۀجی.  دوست من قصد دارم تا نتیجست وجو کن شیاز درون خو شیو پ شیرا ب ندیمثبت و خوشا راتییتغ  ۀوقوع هم

 تیموفق ۀنیجامع و کامل در زم یکتاب دوارمیام اریبگنجانم و بس تابک نیو مطالعاتم را در ا قیاز تجارب، تحق یادیز یلها

 کیکردم از  یتالش م تیبه اهداف و کسب موفق دنیرس یکه برا ییتو باشد. در طول سالها یابعاد زندگ یو ثروت در تمام

قوت و توان من محسوب  بآن اسبا یشگیهم ارداشتنیکه در اخت دمیرس یدگاهیاز ضعف بود به د ینقطه نظر که به گمانم ناش

که انسان را به عنوان  یکردیاز رو دگاهید نیتر. ا شیتر و ب شیب یها تیبه موفق دنیرس یست برا یدیشود و کل یم

 نیمعتقد به اشرف مخلوقات بودن انسان است و ا قتایکه حق دهیرس یبه باور پندارد،یو نه چندان اثرگذار م فیضع یموجود

 یتان نگاه یدرون یایاطرافش رقم بزند. اگر به دن طیخود و مح یها را برا نیکه بهتر ندیبی یتوان و امکان را در خود م

 نیتحقق واالتر یبرا یعال یکه بستر میسرشار داشته ا یاحساسات یزندگ ریما در آغاز مس ۀکه هم دیشو یمتوجه م د،یندازیب

 یو توجه به افکار منف فیضع یها نیاز ما با گفتن تلق یلیخ یزندگ ریمس ۀشده اند. اما در ادام یمحسوب م یزندگ یثروتها

و عمر  میتصور کرده ا یبه آرزوها و اهداف را سخت و ناشدن دنیمان وجود داشته است، رس رامونیپ طیکه از ابتدا در مح

و جز افسوس  میبه سر آورده ا یتصورات نیدارد را با چن یگریباارزش د ی دهیباالتر از طال  و هر پد اریبس یرا که ارزش

 یکه زندگ یبزرگ یبر آرزوها میه ا دیکش یست خط بطالننادر ی. در واقع با تفکراتمینگذاشته ا یبه جا یشتریب زیچ اسیو 

است که هرچند  نیا مینمایکتاب بارها و بارها بدان اشاره م نیکه در ا ی. خبر خوشدندیبخش یواال م یها جهیما را معنا و نت

غلبه  یمنف یدرون ینجواها نیراسخ بر ا یکه با اراده ا یهستند کسان یشده اند؛ ول یتصورات نیچن ریاز انسان ها اس یلیخ

گذاشته اند؛  شیانسان را به نما یها یاز توانمند رینظیب یجلوه ا شیخو ۀبالقو یدرون یروهایکرده اند و با آشکارساختن ن

چگونه  یتواند جواب او باشد؟ به درست یسوال م نیهم فراهم است و تنها پاسخ به ا یگریهر انسان د یکه قطعا برا یامکان

از  یشود که برخ یآورد؟ چگونه م یم دیپد گریکدیرا نسبت به  یزاتیتما نینچنیدر انسا نها وجود دارد که ا ییتفاوت ها

 اریبس یها تیمحدود باکشور و  نیدر هم یاست که برخ یچگونه راز نیا رند؟یگ یمتفاوت م جیمشابه نتا طیافراد در شرا

 تیفیباعث شده که در ک یزیو چه چ ؟یندارند جز بدبخت یزیچ یرسند و برخ یآل م دهیا طیو شرا تیبه ثروت و موفق

رموز صحبت خواهم کرد. در واقع  نیکتاب راجع به ا نیدر ا د؟یآ یبه وجود م یریچشمگ یانسا نها تفاوت ها یبرخ یزندگ
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مثبت  یراتیتاث یامور زندگ یمطرح شده در آن بر همه  یکه عمل کردن به راهکارها دیانخو یرا م یکاربرد یشما کتاب

رو  یبا سرعت اعجاب آور زیاصل است که همه چ نیشود ا ینم رییکه دچار تغ یدارد. در روزگار امروز تنها موضوع

از کسب وکارها به سرعت کهنه و  یاریبکر و جذاب و در مقابل آن بس یها دهیاز ا یاریکه بس ییایاست. در دن رییبه تغ

 دیو تحول عقب نمان یابیکام ۀتا از گردون دیخودتان داشته باش یرو یموثر یذارگ هیشوند، بر شماست که سرما یناکارآمد م

 ی. سال هامیده رییشکست را هم تغ ۀنگاه مان به مقول دیبا یطیشرا نی. در چندیبه آرزوها را ناتمام نگذار دنیرس ندیو فرآ

 یاثرات مخرب کردیرو نی. ازیست بر همه چ یانیاتفاق ممکن است و پا نیدر گوش ما خوانده اند که شکست بدتر یدیدم

 یکه هر روز شاهد تحوالت گوناگون و ا یتفکرات و اعتقادات هر کدام از ما گذاشته است و خواهد گذاشت. در دوران یرو

به اهداف  دنیاز مراحل رس یاز دست داده است و مرحله ا راخود  یبار منف شیاز پ شیشکست ب میهست یبسا متضاد

 یکه از ط یقاتیآموزه ها و تحق زیخودم آورده ام و ن یکه از زندگ ییها تیکتاب در قالب روا نیود. در اش یمحسوب م

شکست  احساسبا آن بر  دیخواهم گذاشت که بتوان انیرا با شما در م ییبه اهداف کسب کرده ام راهکارها لین ریکردن مس

 نیا دیبدان دیکتاب با نیدر مورد خواندن ا یگرام ۀکه شما خوانند یمهم ۀ. نکتدیآور دیرا پد یمطلوب یو فرصت ها دییفائق آ

 یدر اثرگذار یمهم اریشوند عامل بس یکتاب ارائه م نیکه در ا ییو راهکارها میتان درمواجهه با مفاه تیاست که نوع ذهن

بر  جشانیهستند و نتا ییباال یاثرگذار یکه مدع میریگیقرار م ییدر معرض آموزه ها و روشها یهرود. گا یآن به شمار م

 م،یشو یو ناباورانه با آ نها مواجه م رانهیفق یتیاست؛ حال آن که چون با ذهن دهیاز مردمان به اثبات رس یقابل توجه ۀعد

 تیکسب موفق یدیکل میشود که اعتماد خود را به مفاه یم نینچنیو ا میکن یکسب نم میهست شیرا که در جست وجو یریتاث

کتاب تالش  نی. در امیکنیتجربه م یدرزندگ رانهیتفکرات فق نیا یۀرا از ناح انیز نیو بزرگ تر میدهیو ثروت از دست م

 یفرد یها رتو مها یدرون یروهایُبعد، در مورد ن نیکنم. نخست یریگیُبعد پ  4را در  یدرزندگ تیکرده ام که مفهوم موفق

دهم؛ از ثروت  یاز ما قرار دارد ارائه م کیکه در وجود هر  یشگفت آور یروین یداریب یبرا ییاست که در آن راهکارها

ها تنها با  ییتوانا نیانداختن ا انیقرار گرفته است و به جر ارمانیکه از جانب خداوند متعال در اخت میگو یم یدرون ییها

 ازیبه آن ن ینیثروت آفر ریکه در مس میگو یبا تو سخن م ییمهارتها یریادگی. و در مورد ودش یطرزفکرها ممکن م رییتغ

کسب و  ۀدر حوز یمطالب کاربرد یریادگیرساند  یم یملموس و عمل ۀجیرا به نت تیکه موضوع موفق یُبعد نی. دومیدار

 یریادگیبعد  نی. سومدمیبزرگ رس یها تیکه خودم با انجام آنها به موفق یبه روز شده و کامال کاربرد ییکار است.  ترفندها

و  یگذار هیپس انداز، سرما یات را به گونه ا هیسرما یدهم که بتوان یحوزه به تو آموزش م نیاست. در ا یمال یمهارتها
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از  مااست که بر جهان حاکم است، ا ینیبعد در مورد قوان نیگردد. و چهارم شتریکه ثروت تو روز به روز ب یخرج بکن ای

اما آنها مانند برق  م،یباورشان ندار ایو  میستیاز آنها آگاه و مطلع ن ایاز مواقع  یاریر بسد مینیآنها را بب میتوان یآنجا که ما نم

 یشدن دهید روهاین نیبرق هم قدرتمندند. در واقع قدرتمندتر یرویاز ن شتریوجود دارند و همچنان ب ستین تیکه قابل رو

که  شودیامتحان پس داده ارائه م ییو راهکارها شودیپرداخته م میمفاه نیکتاب به ا نیاز ا ی. در صفحات قابل توجهستندین

تا در  دیاز آن آگاه شو دیکه با ستیریمس ۀمطالب همچون نقش نیشما دارند. ا تیموفق یبرا ییباال یسوم اثرگذار ۀدر هزار

کتاب  نیا ۀست که صفحه به صفح یزیعز ۀسخنم با تو خوانند ی. اکنون رودینرو یبه گمراه تیبه موفق دنیو خم رس چیپ

 یکه م نیو هم یو به کار ببند یآزموده و موفق را بخوان یتا تجربه ا یکه عزمت را جزم کرده ا نی. همیخوان یرا م

 یمیبه گمانم ن ه. چرا کیا مودهیرا پ تیاز راه موفق یمینشان از آن دارد که ن یبه دنبال آرزوها و اهداف خود برو یخواه

 ۀخواست نیو من به احترام ا یتا موفق شو یکند. تو اراده کرده ا یم دایتبلور پ«  دنیطلب»در  بیپرفراز و نش راه نیاز ا

باشم که در آن  یعهد بندیوجه پا نیدهم. باشد که هم من به بهتر یقرار م ارتیتحقق آن در اخت یرا برا ییمقدست ابزارها

ات  یرا در زندگ نهایکتاب بهتر نیمندرج در ا یکاربرد یخود بسته ام؛ و هم تو با ابزارها یخدا اروزگار سخت و سرد ب

حق توست، آن را به دست آور و  تی. موفقیرا به اوج تجربه کن یامکانات فراهم است تا پرواز ۀ. بسم هللا. همیمحقق کن

 .ببخش زین گرانیبه د
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 من یاول: داستان زندگ فصل

 یخواست کار یکردم که م یناراحت شد. او را درک م« پولم را از دست دادم.  ۀو من هم هم یوفق نشدتو م»او گفتم:  به

کمرم  سکیپول درمان د ۀماندیاز باق یپاپاس نیو پنج هزار تومان آخر ستیب نیا»بکند. دکتر غرق فکر بود. دوباره گفتم: 

 نیهم تمیقبال امتحان کردم، وضع« . یریگ یم جهیحتما نت گفتم امتحان کن. هرا ک ییکارها« هم از دست رفت.  نیبود و ا

دارد در مورد تحول در  یناریسم گریکردم که گفت چند روز د یداشتم اتاقش را ترک م« . خدا نگهدار. ینیب یاست که م

و  التیهنر و تحص چیه وناز مشهد بد ییکم سن وسال بودم که در روستا یتوانم مهمان آن باشم. پسر یو من م یزندگ

سرشار از  یزندگ کیبزرگ داشتم از ثروت و مکنت و  ییاهایها رو نیا ۀکردم، اما در کنار هم یم یکار و زندگ یثروت

را  یسخت یداد و روزها یو متفاوت نشان م بیهمه عج نیا انمیبود که من را در نگاه اطراف اهایرو نی. به نظرم همتیموفق

کند  یم یعقل یگفتند عارف ب ینداشتند و م تیتفاوت ها رضا نیاز ا کانمیرقم زد. نزد میبرا یگسالو بزر یدر مرز کودک

کنند و من  یمورد پسند عموم مردم حرکت م یکه در چارچوب رفتارها دندید یرا م انیاست. اطراف وانهیپا د کیو اصال 

 یبرا یم. آخر دوست داشتم سرنوشت مجللگنج ینم نهاآ قیاز سال یچارچوب چیکه آرام و قرار ندارم و در ه دندید یرا م

من نداشتن و من را همان  تیبه موفق یدیتوانستم. چون آنها اصال ام یخواستن نم یکه آنها م یریخودم بسازم، اما از مس

 اندندرس خو تیراز موفق ندیگو یکه م دیا دهیرا شن یا شهیکل یها حتیدانستن. حتما نص یم دانیابتدا شکست خورده م

از  چکدامیو ثروت برسد. من به ه تیتا انسان به موفق فتدیاتفاق ب یشانس دیبا نکهیا ایآورد  یکه پول، پول م نیا ایاست، 

صفحات  نیا ۀکه خوانند یمخاطب یبرا دیبرسم. شا تیخودم و کامال مستقل به موفق یپا یخواستم رو یاعتقاد نداشتم و م نهایا
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سختش را  یو هم روزها دید یرا در ذهن م ندهیخوش آ یکه هم روزها پردازایپسر رو نیبه نظر برسد که ا بیاست عج

مختلف و  عیاز کارها در صنا یشروع به کار کرده است. آن هم صف بلند یسالگ 12،  11در نظر داشت، از سن  حدود 

 انمیاطراف یسنگ. و اما نگاه ها یریو بارگ یو دامدار یتا کشاورز دیریبگ ییو بنا یدر قامت کارگر و شاگرد. از صافکار

از خانه به  رونیرا ب میروزها و شب ها به،یغر کیهمچون  شدیهمراهم بود و باعث م شهیرا وجودم پروراند که هم یغربت

کم دنبال رشد و دست  نینشان دهم. به روش خودم و در آن سن یشودم و خود یدر خانه آفتاب کباری یسر ببرم و حداکثر ماه

کم  نیچن یاز سن نکهیبابت ا یو کارگر یکار یها طی. در محدمید یخودم م هیرا عل زیآرزوها بودم. اما همه چ هب افتنی

 م،یدر خانه پدر و مادر بود یسالگ 20گفت ما که تا  یم یکی. دمیشن یم یآزار دهنده ا یشروع به کار کرده ام طعنه ها

 یتا مرا م یکیبدتر از ماست. آن  یلیخ تتیبرسد به تو که وضع چه گرید م،یخور یغوطه م ادیشده و در اعت نیوضعمان ا

ات تمام  یمحقر و در جمع معتادان زندگ ییکه در جا ستین دیبع چیو ه یآمد که چقدر تو بدبخت یجمله به زبانش م نیا دید

هزار طعنه  ۀدادند، به اضاف یعرضه م یو ب وانهیکه به من لقب د انیاطراف گاهیگاه و ب یسرکوفت ها دییفزایب نهایشود. به ا

لقب ها کار خودشان را کرده بودند، چون بارها از  نی. در واقع انگار ادیخراش یکه وجودم را م گرید یو زخم زبان ها

کنند انگشتشان به سمت من بود مثال به  فیفرزندانشان تعر یرا برا یخواستن درس عبرت یکه هرگاه م دمیشن یاقوام م

مثل  یاگر درس نخوان ایشود  یم ییسرنوشتت مانند عارف دا یپدرت گوش نده یها حتیاگر به نص دگفتن یفرزندشان م

آورد، گنگ و  دیرا در من پد یقیعم یافسردگ انیو رفتار اطراف تیوضع نیشد، هم یخواه چارهیعارف عمه بدبخت و ب

 سکیها درد د دنینفهم چیه نیفهمم. اما در ا ینم چیمانده ام و ه رهیصرفا خ ییشدم و توگو یم رهیاطرافم خ طیبه مح جیگ

و  یو ناله سر دهم و شب ها تا صبح از درد روح چمیشد به خود بپ یدردناک هم بود که باعث م یپاها دنیرکشیکمر و ت

 یم هیتشب چارهیناموفق و کامال ب یسرنوشت من را به مانند سرنوشت انسان ها انیبمانم. در آن موقع اطراف داریب یجسم

عملکرد  د،یرس یحاد تیبه وضع میدردها یخواهم مرد. وقت یاز گشنگ یروز کیگفتند؛ من  یکه م دمیشن یم یو گاه ردندک

من را از شغلم اخراج کند.  میروز کارفرما کیباعث شد که متاسفانه  فیعملکرد ضع نیشد، و هم فیضع اریمن بس یکار

اما  ،یرحمانه متاسف و ناراحت باش یبه ظاهر ب طیاز رفتار و شرا دیشا ،ینوشتار هست نیکه در حال خواندن ا یخواننده ا

 یخودم م شرفتیعامل رشد و پ نیرفتارها و اتفاقات را مهمتر نیکنم، ا یمن حاال که بعد از سالها به آن روزها نگاه م یبرا

 یم شیپ رتریو دلپذ متریمال یابه گونه  طمیدانم که اگر شرا یکنم. م دایکردم به آن دست پ یتصور نم چوقتیدانم. که ه

اطرافم داشتم و  یو آدمها طیمح یرا رو ریتاث نیروستا بودم که کمتر کیکارگر ساده در  کی تایرفت در حال حاضر نها
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 دیرا بدان نیکرد، ا یتابم م یو ب دیچرخ یدر ذهنم م شهیخوردم که به عنوان آرزو هم یرا م یو روزگار طیحسرت شرا

 نیتع میده یکه ما نسبت به آن اتفاق نشان م یو عمل ینوع واکنش فکر ستند،یبد ن ایخود خوب  یخود هب یزندگ عیکه وقا

 نیخودمان است و از ا دنیما در گرو به چالش کش تیرشد و موفق یخواهد آمد، گاه دیما پد یبرا یکند که چه سرنوشت یم

 دهیباعث شد که به چالش کش طیآوردند. آن شرا دیرا پد نم تیآن زمان هستم که اسباب موفق طیو شرا انیاطراف ونیجهت مد

من  ایآ ست؟ین یجز بدبخت یزیسرنوشت من چ ایآ ند؟یگو یدرست م انمیاطراف ایسوال را بکنم، که آ نیشوم و از خودم ا

خارج  تیضعو نیکنم تا از ا یکار دیبا ایخالصه شود؟ آ ینطوریسرنوشت من ا دیهستم؟ چرا با یکم عقل ایانسان کند ذهن 

 تیقرار گرفته بودم.  وضع گرانید فیو ضع یمنف یگفتارها رینبود، و تحت تاث نگونهیکه در آن روزگار نگاهم ا فیشوم؟ ح

 ریتحمل ناپذ یجسم یو دردها یروح یدردها ،یاز غم بود که در اعماق آن گم شده بودم. فقر مال یبه وجود آمده دره ا

که از  یاما با ارتباط خوب یخالص شدن و خودکش ی  طانی. فکر شافتیبه ذهنم راه  یطانیش یاثنا فکر نیو در هم نمودیم

خودم  نیآمد، بنابرا یقابل هضم به نظر م ریقابل تصور و غ ریغ میراه برا نیبود ا نیزتریعز میداشتم و برا میبا خدا یکودک

پر  ینیزنم و احتماال ناغافل ماش یگشت م نبااتو کی ۀکنم، تنها در گوش یخواهم خودکش یرا گول زدم، گفتم من که نم

 مهیتواند از ب یچون حتما م د،یآ ینم شیراننده پ یهم برا یسرعت به من برخورد خواهد کرد و تمام و تمام. تازه مشکل

و  نیگخودم. غم یناکام ماند. من مانده بودم و خدا ینداشت و خودکش یاقدام خوشبختانه سرانجام موفق نیاستفاده کند.البته ا

دهه  کیاست. خالصه بعد از حدود  اسیو البته تمام جانم هم در گود غم و  ستمیاقدامات شوم ن نیکه مرد ا دمیدینگران م

به  دمیبه خودم آمدم د یکه داشتم اتفاق افتاد. وقت ییبرخالف آرزوها یساعت، همه چ 18 یکار کردن، آن هم از قرار روز

 .ل شده امیتوان تبدو نا ریافسرده، فق یجوان

 

 

 

 مارستانیرا که تا آن موقع پس اندازم بود، به حساب ب یهر پول باینداشتم و تقر یمن آغاز شد. شغل یدر زندگ گرید یدوره ا 

ام را درمان کنم و از درد آن خالص شوم. بعد از  یجسم یها یناراحت گریکمرم و د سکیکرده بودم تا د زیو پزشک وار

 ۀجلس نیآخر یرا هم برا نیمانده بود که گفتم هر چه باداباد و ا بمیته ج تومانو پنج هزار  ستیدرمان ها فقط ب نیا ۀهم



 

10 
 

کردم. وارد  یبه او مراجعه م یدرمان افسردگ یدهم که مدت ها بود برا یم یدکتر صابر یمشاوره به روان درمانم آقا

 میجلسه برا نیدر ا دوارمیو ام اختمپرد تیزیحق و یپس اندازم را برا نیمشاوره که شدم به روان درمانگرم گفتم آخر ۀجلس

کشد. حس کردم او واقعا دوست  یانتظارم را م یبکنم و چه سرنوشت دیچه کار با دانمینم گریچون بعد از آن د ،یکن یکار

 یام همان یروح تیجلسه وضع انیشدم. اما در پا شیها و آموزش ها دگاهید یرایپذ نیبکند و به خاطر هم میبرا یدارد کار

داشتم اتاقش را  یشد که وقت نیگران آمد. ا شیحرفم برا نیو ا ؛ی. گفتم: نتوانستدمیدینم یدیام یکورسو چیبود و ه هبود ک

نگذاشته  ناریبه نام سم ییرا در جا مینداشتم. تا به حال پا ناریاز سم یدعوتم کرد. تصور چندان ناریسم کیبه  کردمیترک م

 شنهادیپ نیشد که ازا نیرا تجربه کرده باشم. ا یناریکرد که تا آن زمان سم ینم اءام هم اقتض یو کار یطیمح طیو شرابودم 

من از کار درآمد. در  یساز در زندگ خیتار یباشد، روز یمعمول یروزها ۀتوانست مثل هم یکه م یاستقبال کردم. روز

و سخنران مشهور  سندهینو کیبه  یو ناشنوا بود و در بزرگسال نایناب ،یکه در کودک یسخن از هلن کلر شد. کس ناریسم

 نینگفته اند! از مارت یزیاز او چ یدرس یبود که چرا در مدرسه و در کتاب ها بیعج میشده بود. برا لیدوران خود تبد

گرفتند، بر عهده  یم یگرا به برد اهانیکه س یبخش را در کشور جهیموثر و نت یجنبش یگفتند که چگونه رهبر نگیلوتر ک

 اریبس یطیآمد که شرا شیمعروف پ نزیراب ی. و بحث توندیرس تیفائق آمد و به موفق زیانگ رتیح ییها یختگرفت و بر س

 یشد، اما با خودباور یشکست خورده م یفرد دیبا یو در حالت معمول طیآزاردهنده بر خانواده اش حاکم بود و با آن شرا

کل  ش،یشد. آن هما گریها انسان د ونیلیم یکه در زندگ ودخ یباعث تحول نه تنها زندگ د،یکه در وجودش آفر یرینظ یب

شده اند تا ابد بدبخت بمانند و قادرند تا  یدچار بدبخت کهیافراد ستیقرار ن نکهی. ادیداشتم به چالش کش روزیرا که تا د یتیذهن

و در توان و امکان ماست که آن را به  میسرنوشت مان خودمان هست ۀردهندییغکه مالک و ت نیغلبه کنند. ا طیشرا نیبر ا

خود  یرا هم برا ایدن نیتوان هم یبه نظر م نکهی. استین رفتهیپذ انهیم نیهم در ا یبهانه ا چیو ه میوجه محقق ساز نیبهتر

 اردهایلیم دانمیدر ذهنم شکل گرفت که امروز م یدغدغه ا ناری. در آن سمدیرس یتمندیو رضا یبهشت ساخت و به خوشبخت

را به وجود آورد!!؟ راستش ابتدا  یراتیتغ نیشود چن یواقعا چطور م»است. با تعجب به خود گفتم:  داشتهارزش  اردیلیم

از دست  یبرا یزیحال به خودم گفتم: من که چ نی. در عستین شیب یدروغ نهایا ادیباورم نشد، و با خودم گفتم به احتمال ز

 ؟،یگفته شد درست باشد چ ناریکه در سم یراتییتحوالت و تغ نیدرصد احتمال وقوع ا ونیلیم کیاگر  یدادن ندارم. اما حت

 .خالص شوم یزندگ نیاز ا یدرصده باشم، ول ونیلیم کیپس من حاضرم آن 
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رفتن  هیکار خواهم بست؛ چون: به راه بادتمام تالشم را به  نیباشد بپردازم. بنابرا ازیرا که ن ییو هر بها یهرسخت حاضرم

و در  دمیاز دوستانم را د یکی ناریدر راه بازگشت از سم« به قدر وسع بکوشم.  ابمیبه از نشستن باطل/ که گر مراد ن

 یادیز یگفت من کتابها زیبودم گفتم، او ن دهیکه در آ نجا شن یروبخشیو ن بیعج یاز حرفها نار،یبا او از آن سم یهمکالم

 یزیبه چ یوقت ییگفته شد. توگو ناریکرد که مشابه آن در سم ییبه تو امانت بدهم و صحبتها توانمیدارم که م نهیزم نیدر ا

 یریداشتم. با ولع س ازیبودند که ن ییهمانها قایبار هم دق نیو ا شوندیم انینما یگریپس از د یکینشانه ها  ،یکنیفکر م

از  یلیکه خ یاز صد بارمطالعه شان کردم، به گونه ا شیب میاغراق بگو یو ب قیاهم دقمطالعه شان کردم. اگر بخو یریناپذ

 باو رو کننده بود.  ریشد که ز جادیدر من ا یرییدستگاه ضبط صوت حفظ کرده بودم. با آموزش تغ کیصفحات آنرا مانند 

کار فراهم کند. با خود گفتم  یاریبس یشوم که برا ینیخواهم کارآفر یحاال م یهستم؛ ول یکارگر اخراج کیخود گفتم من 

خودم کار کنم که نه تنها باعث  یخواهم انقدر رو یکنه، اما حاال م یگرفت خودکش میجوان افسرده بودم که تصم کیمن 

 یگو پنج سال ستیاتفاق را رقم بزنم. در ب نیا زین گریاز مردم د یاریبس یخودم شوم بلکه برا یتمندیو رضا یخوشبخت

بر من  شیاز پ شیب میآن عهد و تصم یرا بر عهده داشتم، درست یو تجار نانهیکارآفر ۀاز ده مجموع شیب تیریمد یوقت

دادم و  یپاسخ م حضار قیسن به تشو یرو یکردم، وقت افتیرا در یبرتر کشور نیکه لوح کارآفر 93آشکار شد. در سال 

از  یوقت ای رم؛یبم یشده بود که قرار است از گرسنگ ییگونه بازنما نیدر ذهنم ا یآمد که روزگار ادمیکردم،  یتشکر م

 ،یو دامپزشک یسازمان نظام بهداشت ،یفرماندار ،یجهادکشاورز ،یاستاندار ،یهمچون شهردار ییطرف سازمان ها

 نید کارآفرمتعد یبا عنوان ها 99و  98، 96،  95، 94 یدر سال ها گرید یها ارگاناز  یاریمعتبر و بس یدانشگاه ها

 یو در شبکه ها شدمیم لیو تجل رینمونه ، مدرس و سخنران اثربخش و ... تقد دکنندهیتول د،یفرهنگ ساز، قهرمان تول

 دیموضوع فکر کردم که شا نیبه ا یموفق از من دعوت به عمل آمد، لحظه ا نیبه عنوان کارشناس و کارآفر یونیزیتلو

ها بوده که مرا  تیذهن نینباشد و هم یمناسب ۀجوان کلم کیعرضه به  یب ۀگفتن کلم دیهم بتواند موفق شود و شا وانهید کی

  .ثروتمند بشوم یکنم که در تمام وجوه زندگ یریگیرا پ تیکار کنم و موفق دیگرفتم آنقدر شد میکشانده که تصم یریبه مس

بودم. چطور شد که  یکرد؟ من که همان آدم قبل جادیرا ا زیهمه تما نیشد که ا جادیدر من ا یچه تفاوت یمن به راست دوست

 انیچنان در اوج و ثروت قرار گرفتم؟! در جر گرید یبودم! و در دهه ا چارهیانقدر بدبخت و ب یاز زندگ یدر دهه ا

از هزاران دانشجو  شیبه ب گرید یو دانشگاه ها رازیش ،یخوارزم دانشگاه ،یفردوس یمتعددم در دانشگاه ها یها یسخنران

اعتقاد دارم که با  یگریاز هر زمان د شیو چند شرکت و کارخانه و امالک، ب نیاطر نشان کردم که امروز با داشتن چندخ
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همان  نیآرزوها نائل آمد. ا ۀتوان به هم یثروت م ریو آگاه شدن از مس یو کاربرد حیآموزش صح یریادگیابزار آموختن و 

و  یرها شدن مردمان از سموم ذهن یاز عمرم را برا یسال ها انجام داده ام و زمان قابل توجه نیست که در طول ا یکار

 نیمختلف با عناو یها و سازمان ها یاز کمپان ریکه ده ها لوح تقد ییکرده ام؛ تا جا یسخنران یدرون ۀبالقو یروهاین تیتقو

 نیا یو مشارکت که باعث و بان یگذار هیسرما شنهادیپ کرده ام. و صدها افتیرا در یزشیالهام بخش و انگ ترسخنران بر

 مینارهایکه در سم یبه صحبت افراد یوقت ایمن گذاشت.  یرو شیهستم که خدا پ یو آموزش یآگاه ونیعزت و اعتبار را مد

 دنیگو یآموزش ها سخن م یبا اشک شوق از صحت و درست هشان متحول شده است، ک یشرکت کرده اند و پس از آن زندگ

و  زهیبا انگ حیو دانش صح یهمراه کردن آگاه یبه درست میگو یکنم، به خودم م یکنند گوش م یتشکر م ریو از بنده حق

خودم  ساتتوانستم احسا ینم یحت شیتواند داشته باشد! من که تا چند سال پ یم یمعجزه گر راتیچه تاث ییاراده و عملگرا

 نیداشته باشم؟ واقعا ا گرانید یرو ریتاث نهمهیتوانم ا یدچار شده بودم، چطور امروز م دیشد یرا کنترل کنم و به افسردگ

که بتوانم در خدمت  نیباالتر از ا یچه خوشبخت ن،یبهتر از ا یکند!!؟؟ و چه بهشت یم جادیا زیتما نهمهیست که ا یچه تفاوت

 .باشم دیهمنوعانم مف

 ۀبرنام کیبا  دیتوان یکه شما چگونه م نیدر موفق شدن خواهم گفت و ا رمیمس اتیکتاب از جزئ نیا یبعد یفصل ها در

دست  یموفق شدن به آرامش قلب یبرا رمی. در مسدیبرس دیکه دوست دار یو عملکرد خوب یرفتار اتیخاص به آن خصوص

 ریمس نیا ودنمیدر رکاب پ یپا نکهیشما هم پس از ا طمئنماکنون است و م ۀکردن در لحظ یام که محصول زندگ افتهی

دارم، اما در هر صورت آن  یشمار یب یها رنامهیفراوان، مدارک و تقد یماد ی. من ثروت هادیرس دیبه آن خواه دیگذاشت

 یعنیباشد  ربهت روزمانیامروزمان نسبت به د نکهیرفتن است، ا شیپ تیموفق رای. زدانمیخود نم تیاز موفق یها را نشان

 یها و دستاوردها یابیکه هرروز کام ییایدر دن ست،یسکون ن ست،ین ستادنیبدون توقف است، ا ریمس کی تی. موفقتیموفق

 روزمانیو به همان اندازه که در توان مان است نسبت به د میاز ماست که به حرکت خودمان ادامه ده رسند،یبه ثبت م یادیز

. قرار میقرار دار تیثروت و موفق ریدر مس یعنی مینسبت به قبل داشته باش یرشد بهتر زکه امرو نی. هممیموفق تر باش

نسبت  نکهی. همیکن سهیاست که خودت را با گذشته خودت مقا نیدرست تر ا اسیق ؟یکن سهیمقا گرانیخودت را با د ستین

 یشو یخود بهتر روزتینسبت به د یتوانب نکهیهم ،ینیانسان ثروتمند و ثروت آفر هیتو  یموفق تر بوده باش روزتیبه د

از  یاحساس تیبه موفق دنیاز رس یرا بدان که اعتماد به نفس ناش نی. و دوست من ایدرست قرار گرفته ا ریدر مس یعنی

افتاد  یپرسند چه اتفاق یاز من م انمیسال است که اطراف ی. سا لهاستیدهد که قابل وصف ن یبه تو م یو دلخوش تیرضا
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 یفراوان یفکر یام و راهبردها دهیست که خودم هم بارها از خود پرس یهمان سوال نیا افت؟ی رییگونه تغ نیا من یکه زندگ

و اهداف انسان را  یهستند که روش فکر یمناسب یها یدرست مرب یگمانم که الگوها نیاز آن استخراج کرده ام. بر ا

 تیشان نها یکیاست، اما  هیشان از هر لحاظ به هم شب یستیز طیکه شرا مینیب یدو انسان را م یکنند. گاه یمشخص م

مان را  یخط فکر میریگ یم میکه تصم یرا. درست در لحظه ا تیاوج افتخار و موفق یگریو آن د کندیفالکت را تجربه م

متحول  ما یزندگ نار،یسم کی. من با حضور در میده رییسرنوشت مان را هم تغ میتوان یکه م ستیهمان نقطه ا م،یعوض کن

به دست  گرید یبه استعمال موادمخدر، تجربه ا میمحفل دوستانه و تصم کیبه طور مثال با شرکت در  زین یشد و عده ا

انسان  دیبهتر، با یداشتن زندگ یموفق به من آموخت که برا یانسان ها یزندگ ۀدردناک بوده است. مطالع اریآوردند که بس

بهتر، افکار بهتر، رسالت بهتر و عملکرد بهتر به ارمغان  یابهتر، ارزش ه یبهتر با اعتقادات و باورها یبود. زندگ یبهتر

در کجا  میبدان دیبخش کدام است؟ با جهیو نت حیدانش صح میبدان دیبا ست،ین یکاف یاست، ول تیموفق ۀرسد. تالش الزم یم

 یدر انجام کارها تیگرفتم که موفق ادیتجربه  ه. بمیتر کن شیکه جسارتمان را ب میریبگ ادی دیبا م؟یرا انجام ده یچه کار

بزرگ در ما  یکه از انجام کارها یا زهیانگ رایپا افتاده است، ز شیکوچک و پ یآسان تر از انجام کارها اریبزرگ بس

کمتر وجود  زیبزرگ رقابت ن یدر کارها نکهیکند، ضمن ا یم شتریما را چندصد برابر ب یرویقدرت و ن دیآ یبوجود م

گفتارها و قضاوت  میو اجازه نده میریکه کنترل اراده، جسارت و افکارمان را در دست خودمان بگ میریبگ ادی دی. باددار

به من داشتند را  گرانیکه د یبود که من سالها انجام دادم و هر قضاوت یاشتباه نیکنند. ا فیما را تضع یۀروح گرانید یها

 ییتو را راهنما یکس دیها هم به من گفته اند که با یلیمن کم بود و خگذاشتم. البته سن  یگرفتم و دال بر صحت آن م یم یجد

بوده است. من به  یدهم که شکست من منطق یباز هم به خودم حق نم ریتفاس نیبا همه ا یداد، ول یکرد و آموزش م یم

را  یتازه ا یها و فرصت رمیگ یو درس م جهیسرد را فراموش کرده ام و امروز از آن روزها صرفا نت یآن روزها یکل

ندارم، جسم  یرا ندارم، پول ندارم، پارت یچون من کس دیی. نگودیموفق نبودن حق نده یآورم. به خودتان برا یبه وجود م

 یسخت طیکه امروز اگر در شرا دیگو یموثرتر م تیسالم ندارم، شانس ندارم و... پس حق دارم که شکست خورده باشم. ذهن

 یدیکل ۀسخت همان نقط طیشرا نیا دیدر آن نهفته باشد و شا یحکمت دیرا داشته باشد، شا یمختلف لیدال دیشا ،یبریبه سر م

سخت،  طیشرا نیا دیآورد. و شا یبه وجود م تیرا برا یدیجد یفرصتها نده،یباشد که در آ یباشد و درس ندهیتو در آ تیموفق

مثبت به دست  یا جهینت طیاست که از هر شرا نیصورت بهتر ا هرداشته باشد. در  یشدن و سرسخت شدن را در پ دهیآبد

باشد، در سخت  تیموفق ریدر مس میدادم تا راهنما رییرا تغ تمیذهن ی. وقتیاوریرا به وجود ب یو فرصت یریبگ یدرس ،یآور
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دانستم  یم رایز .نتر ک شیتحملم را ب ایمشکالتم را کم کن؛ بلکه درخواست کردم: خدا اینگفتم خدا یزندگ طیشرا نیتر

 گریبار د دیشود. با ینم دهیدر نگاه من به عنوان مشکل د یمانع چیشود ه شتریشوند اما اگر تحملم ب یمشکالت هرگز کم نم

 ینوشت: هر آن چه مرا نکُشد، قو ییبازگشت که در جا یدوران ساز آلمان لسوفیف چه،ین شیدریفر ییطال یبه آن جمله 

 شیمطلوب برسانم، معنا ۀجیبه نت یرا با سربلند یسخت نیها به خود بگو که اگر ا یبا سخت مواجههدر  شهیهم« . کندیترم م

بر  یرگیموفق شدن و چ یمضاعف برا یا زهیانگ دینو نیشده ام و هم شهیتر از هم یقو ،یاست که بعد از آن سخت نیا

که  یکه چرا با وجود آن همه تالش کنمیم کنکاشموضوع  نیسال است که در ا یآورد. سال ها یم دیو موانع پد ماتینامال

 یتر سوق م شیشدن هر چه ب یگرفتم که من را به منزو یم یآور اسیتاسف بار و  جینتا نیکردم، چن یم تمیموفق یبرا

 یبه جواب نهیزم نیاست و من در ا ازیهم ن یگریو در کنار آن ملزمات د ستین یکاف ییبه تنها یکه سختکوش یداد. به درست

مطلع  یهم موثر باشد. در روزگار حرمان و شکستم، من ازقدرت سختکوش یگرام ۀتو خوانند یتواند برا یام که م دهیرس

کند خبر نداشتم. من از قدرت پشتکار مطلع بودم؛ اما از  یم فیکه انسان را ضع گرانید یها نیازقدرت تلق یبودم، ول

را بر من  ییباورها گرانیاجازه دادم د یاطالع یب نیاست هرگز؛ و در ا زیکه به مراتب موثرتر از همه چ هیقدرت روح

به من برچسب ناتوان زدند و من ناتوان شدم.  گرانیمن. د تیخودشان بود و نه واقع اتیصرفا درون دیکنند که شا لیتحم

به قضاوتشان توجه  مند و راجع به من قضاوت کنن گرانینادرست گرفتم. اجازه دادم د ماتیزدند و من تصم وانهیبرچسب د

ها  نیچرا ا دیدان یمعکوس رساند. و اما م یا جهیهمه تالش من را به نت نیبود که با وجود ا یهمان اشتباه نینشان دادم. ا

 نیرفتار و انجام بهتر نیبهتر م،یتصم نیعملکرد، بهتر نیمستلزم بهتر تیکنند؟ چون موفق یم دایانسان ربط پ تیبه موفق

ذهن  یعنیقرار ندارد،  یخوب تیما در وضع یۀروح یافتند. وقت یذهن ما اتفاق م ییبه فرمانروا نهایاقدامات است، و همه ا

قرار  یخوب یۀهم صورت نخواهد گرفت و بالعکس اگر در روح یندیو به تبع آن اتفاقات خوشا ستین یعال طیما در شرا

قرار گرفته است و همه  یعال طیما قرار دارد در شرا وشدو گ نیکه ب یترویهمان کامپ ای یذهن یتمام عضله ها م،یریبگ

 .افتی میهم دست خواه یخوب یلیخ جیشود و به نتا یانجام م یدر حد عال یچ

بودم که  دهیباور نرس نیبود که به ا نینبودم، اشتباه من ا یخودم متک اتیبود که به کنترل احساسات و روح نیمن ا اشتباه

دل  ریو تقد طیاست بردارم و به شرا تیموفق یرا از وجود خودم که محور اصل دیام دیرا از خودم بدانم و نبا زیهمه چ دیبا

 یمن بر اثر قضاوت ها، رفتارها و گفتارها یۀو کنترل خود قرار بدهد. روح ریتاث تحتمن را  طیبگذارم مح دیببندم و نبا

 یلیافراد، عملکرد خ یکه چرا برخ دیفکر کرده ا نیتا به حال به ا ای. آهمان شرط باخت است نیشده بود و ا فیتضع گرانید
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 یمطالعه م یمساو ۀبه انداز ایداشته اند،  نیتمر یمساو ۀبه انداز یکه افراد مینیب یم ی! گاهر؟یخ یدارند و برخ یخوب

 یۀکند در روح یکه بهتر عمل م یشخص ست؟یآن چ لیدل دیدان یبهتر است، م گرانینسبت به د یکیکنند؛ اما عملکرد 

همه راز  نهای. که اشیخو یباور به توانمند ،یروزیسرشار از اعتماد به نفس، باور به پ یا هیقرار دارد، روح یمناسب

 .است روزشدنیپ

نکات و  انیتاب ب ی. بیو همچنان همراهم هست یدیمن را شن یهمسفر من، خوشحالم که صبورانه داستان زندگ دوست

گر  یاریخودم که مطمئنم  قاتیو تحق اتیهمان تجرب یعنی م؛یبه تو بگو ندهیهستم که قرار است در صفحات آ ییکهایتکن

 .سخن در انتظار توست نهیس کیکتاب را بخوان که  نیا ۀشود. دنبال یمحسوب م تتیموفق ریمس مودنیدر پ یموثر
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