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مقدمه
با عرض سل م خدمت همه ی خوانندگان گرامی این کتاب .من علی رضا بعد از خواندن این کتاب علهقاهای برای ساخت
یکنم به همه ی
دیجیتالی این را یافتم و خواستم دیگر عزیزان هم از این کتاب فیض ببرند بنابراین من این کتاب را تقدیم م ا
کتاب دوستان و امید وار م که مورد هقبولی شما باشد .در ضمن اگر در کتاب غلط املیی ویا دیگر مشکل ت وجود داشت بنده را
یتوانید نسخه های ویرایش شده را از وبل گ بنده -در صور ت
عفو کرده و خواهش دار م که بنده را از آن آگاه سازید و م ا
گذارش -دوباره دریافت کنید.
تشکر – علی رضا
http://paktis.wordpress.com
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موفقیت چیست؟
درباره ی »موفقیت« از جهات گوناگون اظهار نظر های متفاوت و فراوانی شده است .اما هیچ یک از این اظهار نظر ها مطلللق و
به طور صد درصد قابل استناد نبوده است .موفقیت ،همیشه در رابطه با افراد و اعمال آنها مطرح بوده است و به عبارت ساده می
توان گفت :در جنبه های مختلف سبقت گرفتن انسان از افراد هم سطح را در اصطلح ،موفقیت می نامند.
مثل در مسابقات ورزشی ،تیمی که بر حریف هم سطح خود پیروز می شود ،موفق شده است .در جهات شغلی و حرفلله
یی نیز دست یافتن به موقعیتی برتر را موفقیت نام می دهند .برای تبیین و تشریح جهات گوناگون موفقیت ،مثال های فراوانللی
می توان عرضه کرد ،ولی با این همه واژه ی موفقیت در اذهان همه  ،به یک اندازه محبوب و ایللده آل نیسللت .حللتی کسللانی
وجود دارند که موفقیت را از خانواده ی واژه های کثیف و ناخوش آیند به حساب می آورند.
در توضیح چنین نظری ،جنبه های منفی موفقیت مورد توجه قرار می گیرد که بیشتر بر تفسللیر هللای عرضلله شللده از
موفقیت متکی است .برای واضح تر شدن مقصود ذکر مثال هایی الزامی به نظر می رسد که شاید خالی از لطف هم نباشد:
تاریخ ،حافظی امین برای نگهبانی از چنین موفقیتها و افراد موفقی است  :وقتی آدولف هیتلر در فتنه ی عظیم جهللانی
خود ،میلیونها انسان را به خاک و خون می کشد ،آیا می توان گفت به موفقیت دست یافته ،حتی اگر درنهایت با آن وضع اسللف
بار مغلوب نمی شد؟
به هر صورت ،روند کار آدولف هیتلر ،قبل از شکست در مقابل جبهه ی متفقین ،سرشار از موفقیت قللوای آلمنللان و در
مجموع آرمان شخصی هیتلر بود .آیا موفقیت به این صورت می تواند مقبول واقع شود؟ این خود بحث جداگانه یی را طلب مللی
کند ،که در بخش های آتی کتاب مطرح خواهیم کرد.
از دیدگاههای گوناگون و در سطوح مختلف ،هیتلر تنها فردی نیست که به موفقیت رنگ و شکل دیگللری داده اسللت.
چنگیز ها و نرون ها و ...افراد فراوانی بوده اند که موفقیت حود را در سایه ی کشتار و فلکت انسانها به دست آورده اند که نمی
توان مفهوم متعالی موفقیت را به آن اطل ق کرد.
در شناساندن چهره ی دیگری از موفقیت – که سعی بسیار شده تا کراهت آن از میان برود – نقش آفرینان عرصه ی
هنر تاثیری جادویی داشته اند.
فیلمسازی که شخصیتهای منفی را باتمام مهارت هنری و امکانات فنی تا درجه یی بال می برد که یک دزد یللا قاتللل
در حد یک قهرمان جلوه می کند ،از عوامل این تغییر مفهوم است.
ارائه تصویر ازچنین قهرمانانی تا حدی وسوسه انگیز صورت می گیرد که بر پللاره یللی از بیننللدگان و خواننللدگان آثللار
هنری ،تاثیری شدید و مخرب می گذارد .بیشتر افرادی که در اینگونه آثار به صورت »تیپ« ارائه می شوند کسانی هسللتند کلله
برای کامروایی شخصی بی نهایت خشن ،بی گذشت و موفقیت طلب از آب در می آیند .اینان بللرای دسللت یللافتن بلله اهللداف
شخصی خود که بیشتر ارضاء کننده ی امیال مادی و شهوانی و موفقیت حرفه یی است ،حتی از دوستان و خللانواده هللای خللود
میبرند در عرصه یی غیر معقول ،از طریق انجام کارهای غیر معمول ،به نتایجی خوشایند و وسوسه کننده دست می یابند.
برای نتیجه گیری از چنین بحثی بهتر است موضوع را به این صورت دنبال کنیم که » :موفقیت« یک مسأله شخصی
است و ازدیدگاههای مختلف ،شکل های مختلف دارد.
در مفهوم متداول ،موفقیت یعنی به خواست های خود رسیدن ،ولی همه چیز در رسیدن به خواست های خود تمام نمی شود.
موفقیت وقتی می تواند دارای ارج و قیمت باشد که در رابطه با اجتماع و اشخاص ،موثر واقع شللود .دربللاره ی مفهللوم
»موفقیت اجتماعی« بدون تردید بخث فو ق العاده دشوار و با ارزشی را باید مطرح کرد که صاحب نظران خبره قادر بلله ارائلله آن
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هستند .اما موضوع گفتنی دراین زمینه بهره ولی جامعه از حاصل موفقیت افراد است که می تواند ارزشی برای آن تعیین کنللد و
بدان مفهوم بدهد.
موفقیتی که ادیسون و گراهام بل به دست می آورند ،آنقدر با ارزش است که درمقابل آن ،رقابت هایی که بیشللتر نللام
»موفقیت« به خود گرفته اند ،رنگ می بازند .بسیاری از افراد »موفقیت« را با »رقابت« اشتباه می کنند ،و هرگز بلله ایللن نمللی
اندیشند که اگر به هدف خود رسیدندچ،چه نتیجه ای عاید اجتماع می شود؟ اگر افراد پول پرست به بالترین حللد خواسللت هللای
خود ،که جمع آوری پول است ،رسیدند ،چه تاثیری مثبتی بر جامعه ی خود می گذارند؟
در یک جمله کوتاه :چون طبایع انسانها گوناگون است ،موفقیت هم به تعداد این طبایع ،تفسللیر هللای گونللاگونی پیللدا
کرده است.
با چنین بینش و برداشتی باید گفت :موفقیت دارای یک مفهوم واقعی و مشخص نیست .زیرا مثل اگر از نظللر مللن بلله
دست آوردن پست ریاست فلن ادره موفقیت به حساب می آید،ممکن است همین امر از نظر شما خواست مذمومی باشد .حللتی
اگر از شما بپرسند چه عامل ناخوشایندی در این خواست وجود دارد ،شاید بگویید :رئیس الزاما مرئللوس هللم دارد .رئیللس بللرای
پیشبرد مقاصد خود باید از زیر دستان خود کار بکشد و در جهت خواست های خود ،آنها را به کار اندازد ،ومللا ازاینکلله کسللی بلله
ل هللم
دیگران تحکم کند خوشمان نمی آید .مسلمه ًا نمی توان گفت که این نظر نادرست است ،همانطور که نمی توان گفت کام ه ً
درست است.
عده زیادی از مردم هستند که واقعه ًا نمی دانند از زندگی چه می خواهند و از دنیا چه توقعی دارند .به طور طبیعی ،ایللن
افراد ارزشهای خود را هم نمی شناسند و اگر به موفقیتی هم دست پیدا میکنند ،صرفه ًا تصللادفی اسللت .ایللن افللراد در زمینلله ی
شناخت »موفقیت« تحت تاثیر عوامل پر جاذبه توصیفی دیگران درباره ی موفقیت هستند و در نهایت کار شان نوعی رقللابت از
آب در می آید .گاه حسادت هم در جمع عوامل موفقیت جا میگیرد .مثل وقتی کسی در میابد که فردی باداشتن ارزشهای کمللتر
وبا حتی مساوی ،موفقیت بهتری به دست آورده است ،به طور طبیعی ،برای رسیدن به آن فرد تلش و تقلی فراوانی می کنللد
که گاه نتیجه بخش هم هست  ،اما به حاصل کار چنین فردی نمی توان عنوان موفقیت داد.
در عصری که مازندگی می کنیم ،عده ی کسانی که از موفقیت اجتماعی و فردی خود ناراضی هستند هللر روز رو بلله
افزایش است .برای اینکه ناخواسته در جمع این افراد قرار نگیریم ،پیش از همه چیز ضروری است که ضللوابط مشخصللی بللرای
شناخت ارزشها داشته باشیم .البته شناخت ارزشها هم بستگی به فرهنگ افراد دارد و به اینکه فرد دارای چه طرز تفکری است.
ل چه چیز بر ایمان از هملله چیللز مهمللتر اسللت وبللرای
برای ارزش گذاری باید قبل از هر چیز در نظر بگیریم که :اصو ه ً
رسیدن به آنچه از نظر ما مهم است ،چه چیز هایی را باید از دست بدهیم و مقابل چه چیز هایی را کسب کنیم؟
در مرحله ی اول بهتر است به آن چیز هایی که واقعا باعث ارضای خاطرمان می شود توجه کنیم .تهیه ی فهرستی از
عوامل ارضاکننده ی خاطر،کار غیر ممکنی نیست و به آسانی می توان از عهده اش برآمد.
تعیین دو بخش در این فهرست ،مهمتر از بقیه بخش هاست .آن دو عبارتند از خواست هایی که با امرار معاش ارتبللاط
دارند و بعد از آن خواست هایی که بیشتر ذوقی است .درقدم اول باید مشخص کنیم که از انجام چه کاری لذت می بریم؟
در چنین وضعیتی ،گاه متوجه می شویم که کار موظف مربوط به امرار معاشمان بسیار ناگوار است و هیچ لذتی بلله مللا
نمی دهد ،اما در عوض کار ذوقی ما دلچسب است که حاضریم بدون دریافت مزد هم آن را انجام دهیم.
»گیسبون« یکی از صاحب نظران مسائل اجتماعی در این باره می گوید :به چه صورت مللی تللوان امکللان مللوفقیت را
ارتقا داد؟ از طریق دست زدن به کاری که انسان بیش از کارهای دیگر به آن اشتیا ق نشان می دهد .چون چنین کاری به انسان
فرصت می دهد که توانایی و ویژگی های شخصیت خود را به اعلی درجه متجلی سازد .امکان دارد شناخت چنین کاری مستلزم
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تجربه و امتحانات مکرری باشد ،ولی این تجربیات ،ارزش انجام دادن را دارد .چون حداقل نتیجه ای که از آن به دست می آید،
شناخت تفاوت »موفقیت« و »شکست« است.
از یک بررسی پردامنه ،این نتیجه به دست آمده که نود و چهار درصد افرادی که توانسته اند در کار خود موفق شللوند،
افرادی هستند که کارشان را )منظور کاری است که در آن موفق شده اند (.از همه چیز بیشتر دوست دارند.
کسانی که کارشان را دوست ندارند ،هر قدر هم که زحمت بکشند ،نمی توانند به موفقیت برسند ،و یا اگلر هلم برسلند
آنقدر معدود هستند که باید آنها را جزء استثنائات به حساب آورد...
در یکی از نشریات اروپایی ،در سالهای گذشته ،یک مقاله تحقیقی آماری به چاپ رسیده بود که نگاهی بلله عنللاوین و
خلصه یی از نظریات مندرج در آن ،خالی از لطف نیست.
مقاله با تیتر » آیا واقعا می خواهید پیشرفت کنید و شخص مهمی باشید؟ « درج شده و در آغاز آن آمده بود :همه میل
دارند موفق شوند و پیشرفت کنند .این یکی از طبیعی ترین نیاز های انسان است .آیا وجود دارد که از دریافت اضافه حقو ق خود
داری کند؟ برای شما رئیس شدن چه مفهومی دارد؟ آیا به این اندیشیده اید که داشتن سمتی که قدرت ،پول ،اعتبار و محبوبیت
به همراه داشته باشد ،چه گرفتاری هایی را به دنبال دارد؟ راستی فکر کرده اید که برای رسیدن به چنین موفقیتی چلله تلشللی
الزامی است؟
در ادامه ی مطلب چنین نتیجه گیری شده بود که :افراد موفق تر ،کسانی هستند که بیشتر کار می کنند .هیچ کس به
اندازه ی رؤسای طبقه متوسط و بال ،وقت خود را صرف کارش نمی کند .بیشتر این افراد ،هفته یی  50تا  90ساعت کللار مللی
کنند و هر چه مقام شخص ممتاز تر باشد وقتی که در ارتباط با مقام خود ،صرف کارش می کنللد ،بیشللتر اسللت .بررسللی هللای
موجود نشان می دهد که مدیرانی که در آمد سالنه شان بیشتر از بیست هزار دلر است ،به طور متوسط هفته یی یازده سللاعت
اضافه کاری می کنند .کسانی که حقو ق سالنه شان بیش از پنجاه هزار دلر است به طور متوسط هفته یی هجده ساعت اضافه
کاری می کنند.
افرادی که پست ریاست را به عهده می گیرند ،عمل ساعت کار را در نظر نمی گیرند .آنللان چللون بلله پسللت ریاسللت
علقه مند هستند ،به این نمی اندیشند که ساعت کارشان کی تمام می شود تا هر چه زود تر از آن محل بگریزند.
مسئولیت برای رئیس ،با آنکه دشوار ترین بخش کار به حساب می آید ،ولی بسیار دلچسب اسللت .هرچلله مقللام یللک
رئیس بالتر رود ،حس وفاداریش نسبت به دستگاهی که در آن کار می کند بیشتر می شود .بسیاری از رؤسللا از همکللاران خللود
نیز همین انتظار را دارند .در این موارد آنقدر توقع همکاری در حس وفاداری ،اوج می گیرد که شباهت زیادی به زناشللویی پیللدا
می کند و این است که اصطلحا درباره ی چنین افرادی می گویند :باکار خود ازدواج کرده اند.
در نتیجه ،برای افرادی که به این ترتیب کار می کنند می توان توقع موفقیت را هم داشت .در واقع ایللن افللراد ،بللا بلله
دست آوردن موفقیت ،از کارشان راضی می شوند و کار بهتری عرضه می کنند و باز موفقیت های بیشتری به دست می آورند.
این را هم باید به یاد داشت که پذیرفتن یک کار ،صرفا برای کسب پول اشتباه سنگینی است که مرتکب شونده ی آن
نمی تواند توقع موفقیت در این مسیر را داشته باشد .چون اگر اینطور نبود ،افراد ثروتمند ،سعادتمندترین افراد بودنللد ،در حللالیکه
می دانیم همیشه اینطور نیست .ناگفته نماند که چشم پوشی از هدف اقتصادی مورد نظر نیست ،بلکه منظللور ،بیللان ایللن نکتلله
است که پول تا جایی ارزش دارد که از حد معینی تجاوز نکند ،وقتی از آن حد گذشت مسائلی را در پللی مللی آورد کلله خللارج از
تصور صاحب آن است.
موفقیت در هر کار مستلزم تحمل رنج و مرارتهای بسیاری است که برای رسیدن به توفیق ،باید بهای آن را پرداخللت.
افرادی هستند که در راه رسیدن به توفیق ،از تحمل زحمت و محرومیت سر باز می زنند و این خود بلله معنللی گذشللت و چشللم

رمز موفقیت

صفحه 4

پوشیدن از موفقیت است.
افراد اهل عمل ،همیشه با پشتکار و تحمل مشکلت ،عرصه را بر رقبایی که تحمل کمتر دارند تنگ می کنند و همین
افراد هم هستند که موفق می شوند .در حقیقت باید بگوییم در این مسابقه ،کسی پیروز می شود که مقللاومت بیشللتری دارد .در
نهایت پاسخ »موفقیت چیست؟« را اینطور می توان داد که :موفقیت به دست آوردن آن چیزی است کلله شللما اراده مللی کنیللد.
افراد که معنای واقعی موفقیت و حد و مرز آن را برای خود مشخص نمی کنند ،مسلما شکست خواهند خورد .چللون ایللن افللراد،
وقتی نتوانند حدود خواست های خود را بشناسند ،دچار ناتوانی هستند و ناتوانی هم برای توفیق ،عامل متوقف کننده یللی اسللت.
شناخت و استفاده از استعداد های نیز از مسائل مهم دستیابی به موفقیت است .کسی که از استعداد هایش استفاده نکند ،نه تنها
که موفق نمی شود بلکه از افراد فعال بی استعداد هم عقب می ماند .پس شلخص بلا اسلتعداد کسلی اسلت کله از اسلتعدادش
استفاده می کند .آن که از استعدادش استفاده نمی کند ،مثل کسی است که اصل استعداد ندارد.
بارها شنیده ایم که می گویند :فلن دانش آموز فو ق العاده با استعداد است ،درس را با یکبار خواندن حفظ می کند ،اما
متاسفانه دل به درس نمی دهد ،راستی فر ق این دانش آموز با دانش آموزی که استعداد ندارد چیست؟
دانش آموز بی استعدادی که پشتکار دارد ،بی گمان استعدادش بیشتر از دانش آموز مستعد بی پشتکار است.
یکی از فلسفه ی چین باستان می گوید :کسی که استعداد دارد ،و نمی تواند از آن استفاده کند ،آدمی شکست خللورده
است.
کسی که استعداد دارد ،اما نیمی از استعدادش را به کار می گیرد ،تا حدودی شکست خورده است.
کسی که استعداد دارد ،اگر یاد بگیرد که چطور از استعدادش استفاده کند ،کامل موفق می شود و آنچنللان بلله رضللایت
خاطر و آرامش درون دست می یابد که شناخت آن برای افراد غیر هم سطح خودش مقدور نیست.
در رابطه با شناخت حدود موفقیت ،به نحوی کامل مهم و تعیین کننده ،مسئله استعداد مطللرح مللی شللود .بلله عبللارت
واضح تر ،یکی از رموز موفقیت ،شناخت استعداد هاست و استعداد نیز به نوبه ی خود شناخت حدود موفقیت است.
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شکست
شاید حرف بیهوده یی نباشد اگر بگوییم شناخت شکست و دریافت دلیل آن هم ،از جمله رموز موفقیت به شمار می آید.
شکست ،در رسیدن به خواست ها به حدی که مورد توقع بوده ،عبلارت از ایلن اسلت کله افلراد نتواننلد بله انللدازه ی
شایستگی شان از زحمات خود بهره برداری کنند .البته مواردی را که قصد و غرضی در راه استعداد ها سنگ می اندازند ،بایللد از
این مقوله جدا کرد ،اگر چه افراد مستعد ،برا گذشتن از سد اغراض و موانع هم راه گریز مناسب را می یابند.
افرادی که حتی المقدور از استعداد های خود در راه اهداف شناخته شده شان بهره برداری نمللی کننللد ،افللراد شکسللت
خورده یی هستند .ناگفته نماند که موفقیت کلی و همه جانبه ی شخص در زندگی هیچ ارتباطی با موفقیت اجتماعی و وضللعیت
اقتصادی افراد ندارند.
امکان دارد فردی تمامی استعداد خود را در راه رسیدن به یک هدف صرف کند ،و به آن هدف هم برسد ولللی هللدفش
بازده مادی نداشته باشد .به عنوان مثال ،شخصی که در زمینه ی خاصی از علوم تحقیق می کند و استعداد این کار را دارد و بلله
نتیجه مورد نظرش هم می رسد ،ولی درآمد مکفی از این راه ندارد و من و شما هم او را به آسانی نمی شناسیم ،در این صللورت
نباید فرد شکست خورده یی به حساب آید.
من هیچ ایرادی در این کار نمی بینم که اندکی هم صمیمانه مسائل را از دیدگاه عاطفی و احساس بررسی کنیم:
به گمان من هیچ داوری ،بهتر از خود انسان نمی تواند در مورد موفقیت و شکستش نظر بدهد و داوری کند .هر کللس
می تواند داور عملکرد خود و شناسنده رموز موفقیت و یابنده ی دلیل شکستش باشد.
اما غمبار ترین مسئله این است که انسان در سنین پیری و ایامی کله نیلروی جللبران را از دسلت داده ،پلی بللبرد کله
شکست خورده است.
تلخ ترین حقیقت این است که انسان ،در سالهای ناتوانی و پایان عمر ،پی ببرد که از استعداد هایش به حد کافی بهللره
نگرفته و یا این که آنها را در راه غلطی به کار برده است.
تلخ تر از این حقیقت ،آن است که دریابد اشتباهش دیگر غیر قابل جبران است.
اگر برمسائل بال ،عیب بزرگی به نام »سهل انگاری« را هم اضافه کنیم ،اندوهی که به فرد شکست خورده دست مللی
دهد واقعا کشنده است.
لزم به توضیح است که اگر چنین به صراحت اظهار نظر می کنیم ،دلیلش این است که سهل انگللاری یکللی از سللاده
ترین راههای رسیدن به شکست است.
کسی که در سالهای پایانی عمر در می یابد که شکستش بر اثر سهل انگاری بوده سللخت تللر مللی توانللد پشللیمانی را
تحمل کند ،تا کسی که تلش خود را کرده ولی به هر صورتی موفق نشده است.
ناگفته نماند که »سهل انگاری« با »آسان گیری« در امور فر ق دارد .منظور از سهل انگاری بی توجهی به امللور اسللت
در حالیکه آسان گرفتن دشواریها در بسیاری از موارد عادت خوبی هم به حساب می آید .پس اگر آسان گیری در مواردی موجب
آرامش انسان می شود ،در عوض سهل انگاری همواره جنبه ی آزار دهنده و مهلک دارد.
منظور از سهل انگاری مهلک ،حالتی است که باعث می شود نیروها و شایستگی های افراد ،در انجام کارها و رسللیدن
به هدف بسیج نشود .درچنین شرایطی بسیاری از توانهای انسان ،بیهوده هدر می رود و یا بل استفاده می ماند و مضللمحل مللی
شود.
اینکه افرادی ممکن است تصور کنند که استعداد هیچ کاری را ندارند ،تصور بیهوده یی است .چون هیللچ انسللان زنللده
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یی را نمی توان یافت که بلخره در کاری لیاقت خاصی نداشته باشد .یکی ممکن است بتواند فروشنده ی موفقی باشد ،دیگری
ممکن است نویسنده ی خوبی از کار در آید ،آن دیگری امکان دارد باغبان خوبی بشود و  . ...اگر افراد ،تللوان خللاص خللود را در
زمینه های مناسب بشناسند و موقعیتی فراهم آورند که حتی در اوقات فراغت خود به آن بپردازند ،مسلما در آن زمینه تبحر لزم
را هم پیدا می کنند و لمحاله موفق هم می شوند.
در پایان این بخش می توانیم مطالب این بخش را اینطور خلصه کنیم که:
موفقیت برای شما چه مفهومی دارد؟
شکست یعنی چه؟
چطور از استعداد های خود بهره برداری کنیم؟
چگونه از علیق خود برای موفق شدن کمک بگیریم؟
پاسخ این سوال ها را از متن مقاله می توانید به دست آورید .به شرطی که مطالب یاد شللده را بللا تفکللر منطقللی خللود
تجزیه و تحلیل کنید و مواردی را که به شما مربوط می شود از آن بیرون بکشید و به درستی با وضع خود تطبیق بدهید.
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فردا دیر است
کسانی که کتاب »آبلوموف« اثر ایوان گنچاروف را خوانده و یا فیلمی را که از روی این اثر بزرگ تهیه شده است دیده انللد ،بلله
راحتی می توانند مفهوم »فردا دیر است« و مصدا ق عینی ضرب المثل معروف »کار امروز را به فردا میفکن« را دریابند.
جز کتاب مذکور ،اشاره به داستان »مرد یخی می آید« اثر »یوجین اونیل« هم می تواند در این مللورد و بللرای روشللن
شدن موضوع به ما کمک کند .چون این اثر هم مانند ابلوموف بر مبنای درون نگری انسان استوار است.
در داستان »مرد یخی می آید« که بیشتر جنبه طنز دارد تا جد ،صاحب یک اغذیه فروشی ،بیست سالی می شود که از
محل کار خود آنطرف تر نرفته است .این مرد از زمان مرگ همسرش که تا بازگویی وقایع بیست سال طول کشیده ،همیشلله در
صدد بوده که پس از پایان کار روزانه ،به پیاده روی برود اما هیچ وقت این فرصت را به دست نیاورده چون یاخسته بوده ،یللا بلله
امید فردا از تصمیمش منصرف شده ،یا اوضاع جوی و باد و باران او را از این کللار بازداشللته و نهایتللا در صللورت وجللود شللرایط
مساعد ،درد مفاصل مزمن مانعش شده است .او هر روز را به امید فردای بهتر و وقت مناسبتر می گذراند در حللالیکه بللا گذشللت
بیست سال هنوز آن فردای مورد انتظار فرا نرسیده است و هرگز هم فرا نخواهد رسید.
اگر ماجرای آبلوموف و مرد یخی  ...هر یک ارزشهای ویژه ی هنری خود را دارنللد امللا ارزش کللار در آنهللا بیشللتر بلله
بازگویی بیماری خطرناکی مربوط می شود که دامن افراد بسیاری را گرفته است بی اینکه خودشان متوجه آن شده باشند.
افرادی که در انجام کارها امروز و فردا می کنند ،معمول در خیال زندگی می کنند و عمر مللی گذراننللد .اینللان برنللامه
های مفید و دلخواهی را در ذهن خود تدارک می بینند اما هرگز زمان اجرای آن برنامه ها فرا نمی رسد.
در سطح قابل شناخت و درک این موضوع می توان افرادی را مثال زد که از کار خود بشدت متنفرند ،امللا هیللچ وقللت
اقدام به ایجاد تغییری در آن نکرده اند ،در حالیکه همیشه هم نقشه این کار را در ذهن خود دارند!
هستند افرادی که با قاطعیت اعتقاد دارند که باید اضافه حقو ق ،رتبه و یا پست بهتری بلله آنهللا داده شللود ،امللا هرگللز
زحمت پیگیری آن را به خود نداده اند در حالیکه همیشه ایده آلشان این بوده است که در اولین فرصت دنبال این کار را بگیرند.
وضعیت این افراد بی شباهت به وضع قهرمانان داستان هایی که ذکر کردیم نیست.
این دست و آن دست کردن یا کار امروز را به فردا انداختن ،شخص را در باتلقی گرفتار می کند که قدرت تحللرک را
از او می گیرد و هرچه بماند بیشتر در باتل ق فرو می رود و طبعا برداشتن گام اول مشکلتر می شود ،تا آنجا که دیگر امکان هللر
نوع حرکتی از شخص سلب می گردد.
امروز و فردا کردن در واقع نوعی عادت بد است که با رضا و رغبت در انسان ایجاد می شود .معمول در این راه اولیللن
حرکت بنابر خواست خود ما و بر مبنای حس راحت طلبی مان شکل می گیرد و در مراحل بعدی اندک اندک عمیق و عمیق تلر
می شود و به صورت عادت در می آید.
درست توجه کنید  :مراحل حمله ی این بیماری این طور شروع می شود که انسان برای خود در این موارد دایما بهللانه
هایی برای فرار از اقدام و عمل می تراشد و خود را پشت آنها پنهان می سازد .بدین شکل:
الف( وقت برای انجام این کار زیاد است.
ب( می توانم هر وقت که بخواهم این کار را انجام دهم.
ج( امروز حوصله ی انجام این کار را ندارم.
د( کار مهمی نیست که ارزش تحمل این خستگی را داشته باشد.
هل( فردا هم روز خداست ،انجامش می دهم.
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و( کارهای دیگر مقدمند )در حالی که در واقع کاری هم وجود ندارد!(
ز( دلم می خواهد انجامش بدهم اما...
لبد این جملت و جملتی از این قبیل به گوش شما هم آشناست .همه ی ما در مراحل مختلف زندگی ،تللا حللدودی
چنین بهانه هایی را برای خود آورده ایم .اما موضوع مهم این است که عباراتی از این گونه تا چه حد برای شما تکراری و عادی
شده اند؟ اگر زیاد آنها را با خود تکرار کرده اید به مرحله ی دشواری از این عادت یا در واقع ایلن بیملاری رسلیده ایلد و مسللم
بدانید که در آن صورت ،بزرگترین مانع را در راه موفقیت خود پیش رو دارید ،و باید آن را جدا از میان بردارید.
برداشتن این مانع بزرگ می تواند یکی از رموز موفقیت شما به حساب آید.
تردیدی در این مسئله وجود ندارد که هوش و استعداد در مراحل تحصیلی نقش مهمی را در کار دانش آموزان ایفا می
کند اما اهمیت کار دانش آموزان و پیشرفت آنها بیشتر مرهون علقه و وقت شناسی آنها در تنظیم و یاد گیری دروس است.
دانش آموزی که با علقه درس می خواند و به عبارتی خود را وقف درس می کند ،بی شک از دانش آموزی کلله تنهللا
متکی به استعداد خویش است ،سبقت می گیرد.
در بسیاری از اشخاص »بیماری امروز به فردا کردن« از همان مراحل تحصیلی شکل می گیرد .دانش آموزی که مللی
تواند خودش را به درس خواندن علقه مند سازد خود را وقف درس خواندن می کند .به طور طللبیعی ،ایلن علقلله هلم نملرات
خوب عاید او می کند و باعث شکل گیری دقیق برنامه هایش در آینده می شود .فر ق میان دانش آموزان مردود ،قبول با نمرات
متوسط ،و قبول با نمرات عالی ،فقط در میزان دلبستگی آنها به تحصیل است نه چیز دیگر.
گفتیم که در افراد بسیاری ،بیماری امروز به فردا کردن در همان دوران تحصیل ریشه می گیرد .اینان معمول به خللود
می گویند که  :به سادگی از عهده ی فرا گیری دروس و انجام تکالیفم بر می آیم ،ایرادی نللدارد کلله وقللت خللود را بلله طریللق
دیگری بگذرانم ویا فردا این درس را خواهم خواند ،وقت باقی است.
اینان علوه بر اینکه کم کم بیماری سهل انگاری را در وجود خود رشد می دهند ،هیچوقت قادر به انجام همان برنامه
ی تدارک دیده برای فردایشان هم نخواهند شد .برنامه ی امروز و فردا کردن ،چون بختکی بر روی استعداد آنها می افتللد و بللر
میزان موفقیت آنها تاثیر می گذارد و سایه وار در آینده هم تعقیبشان خواهد کرد.
در یک بر آورد و آزمون که یکی از دانشمندان امریکایی روی عده ی زیادی از شاگردان خود طی بیست سال کرده ،به
این نتیجه رسیده است که افراد موفقتر ،در میان دانش آموزان گذشته ی او که مردان مستقل امروز شده اند با استعداد ترین آنها
نیستند بلکه افراد موظف تر و جدی تر در زندگی هستند که به توفیق بیشتری دست یافته اند.
در میان افرادی که ذو ق هنری دارند هستند کسانی که سالها را بیهوده در انتظار چیزی به نام »الهام« سپری می کنند
در حالیکه الهام در واقع همان کار مداوم است که فرصت مناسب برای دستیابی برتری را به هنرمند می دهد.
هنرمندانی چون بتهوون ،موتزارت ،واگنر و  ...آثار خود را با دریافت الهام به وجود نمی آورده اند بلکه آنها ماننللد افللراد
موظف که هر روزه و بل انقطاع کار های موظف انجام می دهند ،مرتب کار می کرده اند و چون حاصل کارشان به علت زحمت
زیاد ،در حد والیی قرار می گرفت ،این تصور را »القاء« می کرد که الهام در کار بوده است.
علقه و توجه به کار در آغاز کردن آن نهفته است و نه در تاخیر انداختن آن و منتظللر فرصللت مانللدن! اگللر بلله خللود
بگوییم »هنوز برای انجام فلن کار تمام نیروی خود را به کار نبرده ام و باید در فرصتی مناسب ایللن کللار را بکنللم «.اطمینللان
داشته باشید که کمتر چنین فرصتی به دست خواهد آمد.
بسیاری از کارها هستند که آموختن و انجامشان در سنین بزرگی دشوار است اما درکودکی به سادگی مللی تللوان آن را
فرا گرفت و انجام داد .اگر کودکان با برنامه های منظم به این کار ها علقه مند شوند ،قطعا وقتی بزرگ شدند در انجللام چنیللن
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کارهایی چنان مهارتی کسب می کنند که می توان آنها را در ردیف افراد موفق قرار داد.
به طور طبیعی باید نظر آن روانکاو برجسته را پذیرفت که می گوید » :برخورد با یک ضللعف اخلقللی کللار سللاده یللی
نیست ،یا باید رو در روی آن قرار گرفت و به مبارزه پرداخت و یا اسیر آن شد «.و بر این اسللاس بللرای افللراد از دسللت بیمللاری
امروز و فردا کردن لمحاله باید به مبارزه با آن برخاست.
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راه رسیدن به خواست ها
راستی با حال با شخص یا اشخاصی که از لحاظ وضعیت جسمی ،لیاقت حرفه ای و سواد از شللما پللایین تللر انللد ،امللا از لحللاظ
موقعیت مالی در درجه ی برتری قرار گرفته اند ،برخورد کرده اید؟
من فکر می کنم هر کدام از ما حداقل یکی از این نمونه ها را می شناسیم.
بسیار خوب آیا تا به حال هرگز دلیل این را که او متمول شده و شما نشده اید ،از خودتان پرسیده اید؟
بازهم فکر می کنم ،بله!
در این صورت توانسته اید جواب درستی به پرسش خود بدهید؟
احتمال نه!
جواب منطقی به این سوال شما و همه ی ما این است که آن شخص با تمام ضعفی که دارد واقعا میل داشته ثروتمنللد
بشود و بموقع ،تمام همت خود را هم صرف این کار کرده و مثل بسیاری از ما فقط به خواستن و میل داشتن اکتفا نکرده اسللت.
آن شخص در راه مشخصی به طور کامل ،تلش کرده و نتیجه گرفته است .شما هم در راهی که می خواهیللد و بلله آن علقلله
دارید ،می توانید موفق شوید به شرط اینکه به اندازه ی کافی برای رسیدن به هدف علقمند باشید.
موضوع قابل توجه دیگر اینکه  :هر کدام از ما ،در آن واحد ممکن است خواست های متعددی داشته باشیم که نیللروی
ما برای رسیدن به همه ی آنها کافی نیست .در چنین مواردی اول باید با خودتان صادقانه کنار بیایید و در میان مجموع خواست
ها ،آن را که اولویت دارد مشخص کنید و در راه باروری آن تا حد ممکن بکوشید.
 ...پروفسور »ویلیام جیمز« دراین باره می گوید » :تقریبا در تمام زمینه ها ،علقه ی مفرط باعث مللوفقیت مللی شللود.
اگر علقه ی کافی و راستین وجود داشته باشد ،موفقیت قطعی و حتمی است .اگللر آرزوی ثروتمنللد شللدن داریللد بلله ایللن آرزو
خواهید رسید ،اگر خواستار علم و دانش و هنر باشید حتما عالم و دانشمند و هنرمند خواهید شد مشروط بلله اینکلله واقعللا بلله آن
چیزی که آرزویش را دارید علقه مند باشید ،خواست خود را بشناسید و در آن واحد خواسللتار رسللیدن بلله صللدها آرزوی ضللد و
نقیض نباشید«.
در ادامه ی این مبحث مواردی را که در راه رسیدن به خواست ها باید رعایت کرد و یا از آن گریز داشت ،می توان بلله
صورت زیر خلصه کرد:
 . 1خود را عادت دهید که از موکول کردن کارها به فردا بپرهیزید و به دلیلی مانند اینکه فلن کار وقت گیر است ،از انجللام آن
سر باز نزنید .این کار را می توانید حتی از انجام کارهایی نظیر تعمیرات وسایل خانه و نوشتن نامه به دوستان ،که همیشه منتظر
یافتن وقت مساعد برای انجامش هستید ،شروع کنید.
 .2فکر تان را روی موضوع اصلی که در واقع محور علقه ی اصلی شما است ،متمرکز کنید.
 .3با این احتمال که کار ،در همین یک امروز به اتمام نخواهد رسید ،آن را به فرا نیندازید.
 .4پیگیری در کارها را به عنوان یک عادت پسندیده ،در خود پرورش دهید.
 .5کاری را که مورد علقه تان قرار گرفته و با ارزش و مفید است ،طوری شروع کنیللدکه امکللان بازگشللت از نیملله راه برایتللان
وجود نداشته باشد.
 . 6به خودتان تلقین کنید که :هدف هر قدر هم که مهم و رسیدن به آن دشوار باشد ،برای شما غیر قابل دست یافتن نیست.
 . 7هرگز نگویید نمی توانم .شما که امتحان نکرده اید که می توانید یا نه ،پس چطور از نتوانستن حرف می زنید؟
 . 8از انجام کارها ترس به خود راه ندهید و از بیم شکست ،دست روی نگذارید ،چون تازه در صورت شکسللت همللان وضللعی را
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خواهید داشت که امروز ،یعنی قبل از شروع کار دارید ،پس در آن صورت هم چیزی را از دست نخواهید داد.
 .9اعتماد به نفس خود را از دست ندهید ،قبول شکست همیشه با اندیشه ی شکست شروع می شود.
 . 10اطلعات لزم را در مورد کار های مورد علقه خود به دست آورید با این اطلعات اعتماد به نفس شما افزایللش مللی یابللد،
چون راحت تر می توانید توانایی های خود را با مسائل مورد نیاز کار بسنجید.
 .11به خودتان ایمان داشته باشید .هرگز فکر نکنید از دیگران کمتر هستید.
 . 12در برابر اظهار نظر دیگران اعتماد و اعتقاد خود را از دست ندهید .فرضا اگر نظریه ی جدیدی را با دوستان خود در میان می
گذارید ،به طور معمول آنها برای جلوگیری از وارد شدن زیان به شما ،اول مشکلت عملی کردن آن نظریه را مطرح می کننللد،
که همین مطرح شدن مشکلت منجر به دلسرد کردن شما می شود .اما هرگز در مقابل چنین مسائلی عقب ننشللینید .البتلله بللا
دقت و توجه کامل ،جوانب کار را در نظر بگیرید ولی اصل موضوع را رها نکنید.
 . 13از مشورت با افرادی که به صداقت و دوستی آنها ایمان دارید کوتاهی نکنید چون برای یک نفر مقدور نیست که همه چیللز
را شخصا تجربه کند .لذا مشورت با دیگران به طور غیر مستقیم یعنی استفاده از تجربیات آنها.
 . 14خودتان را عادت بدهید که دقایقی از وقتتان را در شبانه روز به فکر کردن و سنجش اعمال گذشته و برنامه های آینده تان
اختصاص بدهید.
 . 15وقتی افکار ناخوشایند و منفی و آزار دهنده به مغز تان هجوم می آورد ،با مطالعه و یا پرداختن به کارهللای مفللرح و ورزش،
ازچنگ آن فکر ها خلص شوید .در این گونه موارد حتی فکر کردن به موفقیت هایی که تا امروز در زندگی داشته اید ،می تواند
مفید باشد.
 .16در هیچ مرحله یی از کار ،تجزیه و تحلیل موقعیت و وضعیت کار غافل نشوید.
 .17نیروهای خود را روی یک هدف که بیشتر مورد علقه تان است متمرکز کنید.
 . 18فکر کردن در مورد مسائل آینده را با خیالپروری توأم نکنید .اگر چه خیالپروری به علت آرامش و لذتی کلله بلله انسللان مللی
دهد در بسیاری از موارد نا خواسته خود را تحمیل می کند ولی شما می توانید با برخورداری از واقع بینی و حقیقت نگری ،اسللیر
چنگال آن نشوید.
 . 19سعی کنید اهدافی را که برای خود انتخاب می کنید به صورت یادداشت روی کاغذ آورید و در مواقع مقتضی نزد خود بللرای
رسیدن به آنها برنامه ریزی کنید.
 . 20از مواردی که به طور نسبی یا کامل در آنها موفقیت به دست آورده اید ،برای فهمیدن میزان کار آیی خود در امور بللا اطلع
شوید.
 .21برای رسیدن به اهدافتان جدول زمان بندی شده درست کنید و سعی داشته باشید از جدول عقلب نمانیلد اگلر چله برایتللان
دشوار باشد چون بعد از مدتی تحمل زحمت در این راه حتما از جدول جلو خواهید افتاد.
 .22مراقب باشید که موانع کوچک دلسردتان نکند .مهم این است که اشتباه نکنید موانع قابل رفع هستند.
 . 23برای هدف های شخصی هم که معمول دارای ضرب الجل نیستند خودتان ضرب الجل معین کنید چون به این ترتیب به
ایجاد عادت نظم در خود موفق خواهید شد.
 . 24در برنامه ریزی های خود امکان اجرای آنها را هم در نظر بگیرید و مشخص کنید کلله فراهللم آوردن آن امکانللات بلله چلله
صورت ممکن است.
 .25خواست های خود را نیمه کاره ،به دلیل یک میل تازه رها نکنید.
 .26برای رسیدن به هدف های بزرگ از پذیرفتن زیان های کوچک نترسید.
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 . 27در هدفی که برای موفق شدن در آن برای خود انتخاب کرده اید ،از نظرات کسانی که قبل شما در آن راههللا موفللق شللده
اند ،برخوردار شوید.
 . 28توجه زیادی به تقسیم وقت خود داشته باشید .مسئله ساعات کار ،ساعات خواب ،ساعات رفلت و آمللد را بلله دقللت تعییلن و
تقسیم بندی کنید ...سعی کنید در شبانه روز ساعتی را هم به عنوان ساعت فراغت و فکر کللردن بلله وضللعیت خللود اختصللاص
دهید.
 .29حقایق را بپذیرید و در مواردی که حقیقت ممکن است برایتان نا خوشایند باشد ،از آن گریز نداشته باشید.
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پشتکار و شجاعت
برای افراد شجاع هیچ چیز محال نیست» .جاکس گر«
کره ی زمین از آن اشخاص صاحب پشتکار است» .مثل آلمانی«
نقل می کنند که یکی از آلمانی های قرون وسطی پیوسته می گفت» :من از بت ها امیللدی نللدارم و از شللیاطین هللم
نمی ترسم ،تمام اتکاء من به قوای جسمی و عقلی خودم است «.می گویند اهالی نروژ و سوئد خللدایی داشللتند کلله چکشللی در
دست داشت .چکش نشانه ی همت و پشتکار است و همین نکته اشاره یی است به نشاط و پشت کار اهالی اسکاندیناوی.
از کار های عادی و حرکات معمولی اشخاص ،می توان به اخل ق و روحیات آنان پی برد .یللک شللخص فرانسللوی بلله
رفیقش که عازم مهاجرت به مملکتی بود گفت»:مبادا آنجا بروی ،من اطفللال ایللن ملللت را دیللده ام کلله در مدرسلله چکللش را
باسستی و ضعف فرود می آورند ،این خود دلیل است برای اینکه ملت مذبور در این پشتکار و فعالیت نیسللت .اقللامت در همچللو
مملکتی جز خسران نتیجه ندارد «.این حرف صحیحی است .افراد هر طور باشند ملت نیز همان طور است و ملت هر طور باشللد
مملکت نیز همان طور است.
پشتکار انسان را موفق می کند و بهترین نردبان ترقی او به شمار می رود .اشخاص که به قریحه و مواهب طبیعی خود
متکی هستند به رستگاری و پیشرفت نزدیکند و از خسران و خذلن دور .نسبت پشتکار به مللواهب طللبیعی ،مثللل نسللبت اراده
است به قابلیت .همان طور که شخص ،هر قدر قابلیت انجام کاری را داشته باشد تا اراده ی انجام آن را نکند به انجامش موفق
نخواهد شد ،همین طور هم هر قدر انسان صاحب ذو ق و قریحه و هوش و ادراک باشد ،تا آن ذو ق و هوش و ادراک مقرون بلله
پشتکار است .یک شخص فعال و با پشتکار هیچوقت در مقابل ناملیمات و شکست ها خسته و فرسوده نمی شود .امیللد بللرای
همه لزم است ،با وجود امید انسان به سهولت می تواند مصائب و سختی های زندگانی را تحمل کند .بد بخت تریلن اشلخاص
کسی است که آرزوهایش زیاد و قوه ی سعی و عملش کم باشد .کسی که دستخوش آرزوهای دور و درازی شللود کلله فراتللر از
قدرت عمل اوست ،قوایش کاستی و نقصان می پذیرد و در زندگانی رستگار نخواهد شد .بیشتر از همه طبقه ی جوان در معرض
این آفت قرار دارد .لذا انسان باید از دوران کودکی خود را از عالم تخیل و رویا بیرون کشد و به مرحله ی عمل نزدیک شود.
شفر می گوید» :حیات ،یک نزاع و کشمکش متمادی بیش نیست و هر پیشرفتی نتیجه زحمات فکر و جسم است .من
به پشتکار و شجاعت خود افتخار می کنم .شخص فعالی که مطامع شریف و معقول داشته باشد ،می تواند به مقاصد خللود نائللل
گردد«.
هیرملر می گوید »:تنها مدرسه ای که علم و معرفت حقیقی را در آن آموختم مدرسه دنیللا اسللت کلله در آن دو اسللتاد
زحمت و کوشش به انسان درسهای گرانبها تلقین می کنند«.
کسی که در کار خود تردید کند و با قدم ثابت و زانو های محکم به استقبال مصائب عالم نللرود ،مسللاعی او بلله هللدر
خواهد رفت و هرگز موفق نخواهد شد.
پشتکار و علقه به تلش و اقدام و عمل ،جزء عادات است و هر کس با ممارست می تواند این عادات خوب را کسللب
کند .هرکس حقیقتا به کار بچسبد ،ولو اینکه قوای معنوی او در حدی کامل متوسط باشد ،باز موفق خواهد شد» .فول بکسللتن«
از حیث ادراک و هوش ،فردی کامل عادی بود ولی از حیث عمل فو ق العاده بود و راز پیشللرفت را فقللط در پشللتکار خللود مللی
دانست .انسان به هیچ مقصود بزرگی نمی رسد مگر با مقرون به شجاعت .شخص با مقاومت در مصلائب و اسلتقبال از زحمللات
زندگی قوی می شود .جهاد و مبارزه حقیقی همین است و نتایج آنهم به درجه یی عجیب است کلله انسللان تلشللگر ،محللال را
ممکن فرض می کند و برعکس ،اشخاص پست همت و ضعیف اراده ،همیشه کارهای ممکن را هم محال می دانند!
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می گویند یک سرباز فرانسوی در اتا ق خود قدم می زد و می گفت» :من باید مارشال شوم «.ایللن آرزو تحمللل و هللر
مشقتی را بر او آسان کرد و عاقبت به مارشالی رسید.
می گویند شخصی مریض شد و تصمیم گرفت که با مرض مقاومت کند و آن قدر خود را نیندازد تا حالش خوب شود.
با همین عزم مرض او رفع شد و شفا یافت.
می گویند »مولی مولک« سردار مراکشی سخت ناخوش و گرفتار بسللتر بللود .همینکلله غریوتللوپ جنللگ را شللنید ،از
رختخواب برخاست ،مرض را فراموش کرد و به جنگ با دشمن پرداخت و قشون خود را به میدان جنگ و پیروزی سو ق داد و تا
وقتی که بر دشمن غلبه کرد زنده بود .قوه ی اراده ،قوه ی بزرگی است .برای انسان هر کاری را که بخواهد سهل و ممکن می
سازد.
می گویند آدمی همان طوری است که خودش می خواهد .آورده اند که نجاری در اثنای ساختن یک صللندلی کلله بلله
یکی از قضات متعلق بود ،اهتمامی زیاد ظاهر می ساخت و در استحکام آن سعی بلیغی داشت .کسی به وی گفت  :ایللن انللدازه
دقت و موشکافی برای چیست؟
گفت :برای اینکه می خواهم روزی بر آن بنشینم .عاقبت نیز چنین شد ،چه آنکه نجار مزبور ،به خوانللدن علللم حقللو ق
شروع کرد و پس از مدتی به منصب قضاوت رسید .برای اثبات اینکه انسان در اراده اش آزاد است ،محتاج هیچ برهان و منطقی
نیستم زیرا هر انسانی به طور فطری احساس می کند که مختار و آزاد خلق شده است .انسان ور ق کاغذ نیست که آب رودخللانه
به هر جایی که خواهد او را بکشاند بلکه انسان شناگری است ماهر که با دو دست اراده و اقدام در دریای بیکران عادت بلله هللر
طرفی که خواهد می تواند رفت .انسان در اختیار و انتخاب خوب و بد آزاد است و گرنه مواعظ و دیانات و علوم و کتب اخل ق به
تنهایی اثری ندارد.
پس بر جوانان لزم است که تا زود است از همان ابتدای جوانی به معاونت قوه ی اراده که رام کردنش از هر قوه یللی
آسان تر است ،خویش را به جانب کاری بکشند و خود را به عمل عادت دهند ،تا کوشش جزء ملکات آنها گردد.
»بکستون« را عقیده بر این بود که هر جوانی می تواند بدانچه آرزو دارد کامیاب شود ولی به شرط عزم و ثبات .وقللتی
برای یکی از پسرانش نوشته بود»:وقت آن رسیده که به چپ و راست حرکت کنی .هم اکنون باید عزم و اقدام خویش را ظللاهر
سازی وگرنه بی نام و نشان خواهی زیست و پست همت خواهی شد .اگر خدا نخواسته چنین شدی برخاستن از این مغاک و دور
شدن این صفات از تو بسیار مشکل است .من یقین دارم شخص جوان هر طوری که خود بخواهد می شللود و بله هللر چلله آرزو
داشته باشد می تواند کامیاب گردد .من هم چنین بودم .درسن تو عزم کردم که سعادتمند و رستگار شوم .اگر امروز عزم کللردی
که فردی کاری و فعال باشی در تمام حیات از این عزم خشنود خواهی بود«.
در حقیقت معنی اراده خواستن چیزی است یا میل نفسانی عمیق نسبت بدان چیللز .پللس نفللس اراده ی انسللان را بلله
جانب سعی و عمل می کشاند و به انجام کار و تهیه ی مقدمات آن وادار می کند بلکه هللر دشللواری را تللا درجلله یللی آسللان و
تحمل زحمت را بر انسان هموار می سازد بعد از اراده نوبت جایگاه عزم است .چه آنکه عزم ،تصمیم جدی گرفتن بر انجام دادن
کاری است .پس کسی که چیزی را خواست و بر آن عزم کرد البته قادر انجام آن خواهد شد .از اینللرو »ریشللیلیو« و »نللاپلئون«
می خواستند کلمه ی »محال« از کتاب لغت محو شود .برای ناپلئون »نمی توانم« و »نمی دانم« و »نمی شود« خوشایند نبللود
و همیشه در جواب کسانی که این کلمات را بر زبان جاری می ساختند می گفت »:بخواه ،یللاد بگیللر ،امتحللان کللن« .مللورخین
حیاتش می گویند در استعمال قوایی که طبیعت بشری از آن بی بهره نیست ،این شخص مجسمه ی نشاط بود .اثللرات قللوه ی
اراده ،بیش از آنچه در حیات این شخص عجیب به معرض ظهور در آمده ،ظاهر نخواهد شد چه کشورها که از فشار و صدمه ی
سپاه جسور وی لرزان شد ،چه ملتهای بزرگ و سلطنت های مقتدر که در پیشگاه اراده اش خاضع گردیللد ،برسللر پادشللاهان در
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مقابل عزمش ،تاج ها متزلزل می گشت .اوست که می گوید کلمه ی محال یافت نمی شود مگر در قاموس دیوانگان .کارهللایی
که می کرد به وصف نمی آید ،همیشه میزان کارش آنقدر بود که چهار نفر منشی را از کار خسته مللی کللرد! در نفللوس اهللالی
فرانسه حمیت و غیرت فو ق العاده یی ایجاد کرده بود .وقتی خود او گفته بود»:من سردارانم را از خاک درست کرده ام «.با هملله
ی اینها متاسفانه خود خواهی وی هم به خود او و هم به ملتش ضرر رسانید .از حیات او چنین معلوم می شود که اگر بنیان قللوه
و استعداد بر مبادی صحیح استوار نباشد ،باعث زیان صاحبش می شود و نبوغ بدون اصلح ،اساس تباهی و فساد است.
نخستین مظهر پشتکار و نشاط ،سرعت در انجام کار ،یعنی از دست ندادن فرصت است .ناپلئون می گوید :در واقعه ی
»ارکول« با  25سوار بر دشمن غلبه کردم و سببش این بود که دشمن خسته بود و من آن فرصت را غنیمت شللمردم و بللا ایللن
عده ی قلیل بر دشمن چیره شدم.
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اگر می خواهید به هدف خود برسید …
انتخاب هدف ،تمرکز قوا برای رسیدن به هدف و به دست آوردن و به کار انداختن وسیله برای رسلیدن بلله هللدف ،مهلم تریلن
وظیفه ی ما در زندگی است.
برای آنکه انسان ،آنچه را که در زندگی می خواهد جامه ی عمل بپوشاند ،یعنی به هللدف و مقصللود خللود برسللد لزم
است که پیش از آن این مراحل را طی کند .انتخاب هدف ،تمرکز قوا و شجاعت در به کار بردن وسیله  ...اینک در بللاره ی هللر
یک از این مراحل که شما برای رسیدن به هدف خود ناچار از طی آن هستید ،بحث می کنیم:
آنچه را که در زندگی میل دارید به دست آورید ،روی یک ورقه کاغذ بنویسد و آنچه را که دیگران میل دارند شللما بلله
آن نائل شوید نیز روی همان ورقه یادداشت کنید و آنچه را هم که دیگران میل دارند از شما به دست آورند ،روی همللان ورقلله
مشخصا به قلم آورید .آن وقت دقت کنید و ببینید که در میان آن تمایلت و آرزو ها کدام از همه بهتر است و برای کللدام یللک
از آنها شایسته است که انسان فداکاری کند.
مبادا خود را فریب دهید و یا آنکه بعضی از تمایلت شرم آور خود را یادداشت نکنید .با خویشتن همیشه صاد ق باشید و
حتی آن چیز های بچگانه را هم که از کودکی تقاضا می کردید و هنوز تمنای آن در نهاد شماست ،روی کاغذ بنویسید .زیللرا در
واقع مقصود از این کار آن است که میان تمایلت و آرزو های خوب و بد شما فر ق گذاشته شود تا آنچه را کلله پسللندیده اسللت
دنبال کنید و آنچه را که پسندیده نیست ترک گویید .پس برای این مقصود آرزو ها و تمایلت خوب و بد خود را صللادقانه روی
کاغذ بیاورید تا بخوبی بتوانید آنها را از هم جدا سازید و آنگاه با روشن بینی دنبال آرزوهای معقول بروید.
با تجربیات عملی ثابت شده است که سد راه کامیابی و مانع توفیق انسان در زنللدگی و آنچله مللوجب عقلب افتللادن و
شکست می شود این است که در اعما ق روح آدمی آرزوهای متفاوت و متضادی در پیکار هستند و مانند اسللب هللایی کلله مللی
خواهند مسابقه دهند ،چون به همدیگر برخورد می کنند از نیروی آنها کاسته می شود و از پیشرفت بللاز مللی ماننللد ولللی وقللتی
خوب توجیه شدند و راه هر یک از آنها هموار شد ،پیشرفت برای آنها میسر است و گرنه با برخورد بلله یکللدیگر پیشللرفت شللان
میسر نیست.
آرزو های گوناگون نیز در نهاد آدمی همین حال را دارد و تضاد آنهاست که انسان را از پیشرفت بللاز مللی دارد و گرنلله
عوامل دیگر کمتر دیده شده است که مانع عمده ی پیروزی شود .پس آنچه غالبا انسان را به هدف نمی رساند هدفهای متعدد و
گوناگونی است که با هم تضاد و تفاوت دارند.
بسیاری از اشخاص قربانی تضاد و تزاحم هدف های مختلف و آرزوهای گوناگون خود هستند و با یک دنیا آرزو و امید
در یک جا به صورت جسمی جامد و بی حرکت می مانند زیرا نمی دانند که برای رسیدن بلله کللدام یللک ،قللدم بردارنللد! امللا در
مقابل ،اشخاصی هم هستند که خوب می دانند چه می خواهند و هدف و مقصود خود را معین و مشخص می سللازند و بلا تملام
قوا به دنبال آن می شتابند.
فراموش نکنید که پس از بحث و تفکر دقیق می توانید مقصود و هدف مطلوب خود را روشن سازید و با ایمان نسللبت
به پیروزی خود در راه رسیدن به آن قدم بردارید .در اینصورت شکست محال است زیرا همه چیز در جهان هسللتی تللابع قللانون
جاذبه است و به اثبات رسیده که این اصل ،همانگونه که در عالم ماده موثر است در جهان معنویات نیز جاری است .شما وقللتی
به پیروزی و توفیق خود اطمینان یافتید حتما پیروز و موفق خواهید شد ولی وقتی نسبت بلله پیللروزی و توفیللق خللود مشللکوک
بودید و همواره ترسیدید که مبادا موفق نشوید ،شکست ناکامی را به سوی خود کشیده اید!
شاید بپرسید که همه آرزومند توفیق و کامیابی هستند پس چرا به مقصود نمی رسند و کامیاب نمی شوند؟ جواب ایللن
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است که آرزوی کامیابی و توفیق چیزی است و اطمینان به کامیاب شدن و موفق گردیدن ،چیز دیگر!  ...همه می خواهند موفق
شوند ولی همه یقین ندارند که موفق می شوند .اما آنان که به توفیق و کامیابی خود ایمان دارند پیروز هستند!
پس از آنکه هدف خود را انتخاب کردید ،مثل اینکه شخص دیگری از شما می پرسد ،از خود بپرسید که برای چه ایللن
هدف را انتخاب کرده اید؟ ارزش و اثر این هدف چیست و فایده ی این مقصود کدام است؟ هدفی را که برگزیللده ایللد در برابللر
خود بگذارید و جوانب متعدد آن را از نظر بگذرانید.
هدف مطلوب شما در واقع همچون رود خانه یی است که باید از آن بگذرید .در آن نیک بنگرید .آیا ساحل دیگر را می
بینید و آیا کرانه یی که می خواهید قدم در آن نهید امن و امان است و می توان در آن لنگر انداخت؟!
برای آنکه بدانید در چه راهی قدم نهاده اید و به کجا می رود باید از آغاز امر ،نهایت کار را ببینید .بد نیست با دوستانی
که به تجربه ی ایشان ایمان دارید مشورت کنید و چندین بار به ذو ق و عقل خود مراجعه کنید .اگللر شللما چهللل سللال داریللد و
دلتان می خواهد هنر پیشه ی معروف و یا بازرگان معتبری شوید ،بد نیست نظر دوستان آزموده و خیر خواه خود را در ایللن بللاره
بخواهید و به طور کلی هنگامی که در مرحله ی فهم و درک کیفیت هدف هستید ،چشم خود را کامل باز کنید....
وقتی هدف خود را تشخیص دادید وعزم کردید که به آن برسید تمام هم و غم شما باید اندیشه در پیرامون این هللدف
باشد .باید همواره تصویری از آن در برابر دیدگان خود داشته باشید به طوری که دائم هدف خود را ببینید و تمام قوای شما برای
رسیدن به آن تمرکز یابد.
باید در این مورد ،نظیر کودکی باشید که فقط سرگرم بازیچه ی خود شده و به چیز های دیگر کمترین توجهی ندارد.
هیچ اشکال ندارد که با کسانی که می دانید صحبت ایشان موجب اتلف وقت و مایه ی پشیمانی نیست و یقین دارید
که بحث کردن با ایشان شما را در رسیدن به هدفتان کمک می کند ،درباره ی مقصود خللود بحلث کنیللد و مخصوصللا در نظلر
داشته باشید با کسانی در این باره صحبت کنیدکه خودشان به مقصود رسیده اند و در صف پیروزمندان قرار دارند.
مثل معروفی است که وقتی ذره بین را روی کاغذ در برابر نور خورشید بگردانید جایی از کاغذ را نمی سوزاند ولی وقتی
آن را آن را در یک نقطه متمرکز ساختید بی شک آن نقطه را خواهد سوزاند .پس شما هم تمام قوای خود را در نقطه ی معیللن
برای رسیدن به هدفی که انتخاب کرده اید ،به کار اندازید یقینا کامیاب خواهید شد.
پس از آن به خود و هدف خود و نتیجه یی که از رسیدن به هدف به دست خواهید آورد ،ایمان و اطمینان کامل داشته
باشید و به هیچ چیز و حادثه ،هر قدر کوچک و ناچیز و یا بزرگ و مهم باشد ،اجازه ندهید شما را گرفتار سستی سازد و به چنگ
نومیدی اندازد .هرگز در توفیق خود شک نکنید و با روحی لبریز از اعتماد و اطمینان به کار مجاهدت مشغول باشید.
همیشه مشکلت را با آغوش باز و با لب خندان استقبال کنید زیرا نیروی مضاعفی که شما هنگام پیش آمدن مشکل،
در کار خود و رفع آن مشکل به کار می اندازید سبب می شود که شما را چندین مرحله جلوتر اندازد و چرخ پیشرفت شما را تنللد
تر گرداند.
از یاد نبرید که در مقابل هر گونه دشواری ،لبخندی برلب داشته باشید و به خوبی به خاطر بسپارید که لحظه یللی کلله
شکست به سراغ شما می آید در واقع لحظه ی توقفی است که شما طی آن ،در پرتو تجربه ی ناشی از شکست مللی توانیللد راه
بهتر و آسان تری به سوی هدف خود پیدا کنید.
برای آنکه همیشه امیدوار و شجاع باشید ،دوستان سالم و خوش بین و آزموده کمک خوبی برای شما خواهند بود لللذا
هیچوقت اشخاص منفی باف و بدبین و بدخواه را به خود راه ندهید .همچنین مطالعه ی زندگینامه ی شخصللیت هللایی کلله بلله
مقاصد بزرگ نائل آمده اند ،شما را در رسیدن به مقصود کمک می کند.
رسیدن به هدف ،وسیله لزم دارد .وقتی هدف شما به خوبی مشخص شد وسیله ی آن نیز آشکار می شود ولللی نبایللد
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پیش از تشخیص کامل وسیله ،در راه هدف گام گذارید .برای آنکه راه شما روشن شود ،می گویم هللر نللوع وسللیله از عناصللری
تشکیل می شود که عبارت است از :مردم ،شرایط زمان و مکان ،شخصیت خود شما و روش شما در حل مشکلت و طرز روبرو
شدن تان با مسائل زندگی  ...وسیله ،عبارت از مجموع اینهاست که درباره ی یکایک آن بحث می کنیم :راجع به مردم ،بایللد در
نظر بگیرید که چه نوع از ایشان شما را در رسیدن به هدفتان کمک مللی کننللد .ثروتمنللدان یللا صللاحبان نفللوذ؟ هوشللمندان و
دانشمندان و یا مردم احساساتی و اهل شعر و هنر و عاطفه؟ زورمندان و اشخاص قویدست و یا آنان که به داشتن قلوای روحلی
معروفند؟ اشخاص را با صفات مشخصشان در نظر بگیرید و آنگاه ایشان را در مورد خود و هدف خودتان تطللبیق دهیللد و اثللر و
ارزش آن را برای خود بسنجید و آنگاه در میان ایشان کسی را که می تواند به شما کمک دهد و شما می توانید برای او کمللک
باشید به دوستی و همکاری برگزینید و هیچ اشکالی ندارد که اصل به خدمتگذاری او نیز آماره شوید.
در نظر داشته باشید که نباید در مقابل حوادث و عوامل خارجی ،مانند مجسمه بی حرکت بایستید و در آن حالت ،طللرز
فکر تان این باشد که بگویید تا اوضاع چنین است از دست من چه بر می آید؟ بلکله برعکلس ،از جملله ی کسلانی باشلید کله
خودشان اوضاع لزم و دلخواه را ایجاد می کنند و در ایجاد شرایط زمان و مکان موثرند.
تأثر و غم ،راه پیشرفت و پیروزی را تیره می کند .هرگز در مقابل دشواریهای حوادث متأثر نشوید بلکه از آنهللا عللبرت
بگیرید و با قوایی چند برابر ،برای رسیدن به مقصود از نو قیام کنید.
راجع به شخصیت خود و روشی که درحل مشکلت و مسائل زندگی به کار می برید ،بایللد در خللود دقیللق شللوید تللا
ضعفها و عیبهای خود را صادقانه تشخیص دهید و با کمال شهامت در رفع آن بکوشید .ترس و نومیللدی هللر گللونه کلله باشللد،
ناپسند و سد راه مقصود است .ما با اندکی دقت می توانیم درک کنیم که از چه نوع بیماریهای روانی رنج می بریم .هر کللس در
راه رسیدن به هدف ،مانند اتومبیل مسابقه یا اسبی است که می خواهد در میدان مسابقه شرکت کند .لزم است قبل از هر چیز،
خوب اعضا و جوارح و آلت و ادوات و ساختمان و ترکیب آن را وارسی کرد تا نقائص آن بر طرف و خرابیهایش ترمیللم شللود و
آنوقت با اطمینان خاطر و خیال راحت ،قدم در میدان مسابقه نهاد .در این صورت پیروزی حتمی است.
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محبوب بودن در اجتماع
برای محبوب بودن در اجتماع و روشی که آدمی باید در پیش گیرد تا با مردم بتواند بخوبی و آسانی معاشرت کند ،چه باید کرد؟
محبوب بودن در میان مردم و باز کردن راه میان افرادی که همه می خواهند خود را جلللو بیندازنللد ،مسللتلزم یللک نللوع هللوش
بخصوص است که روانشناسان آن را »هوش اجتماعی« می نامند .این تعبیر تازه از ابتکار های روانشناسی در ایللن قللرن اسللت.
زیرا پیش از این دانشمندان چنین تعبیری به کار نبرده بودند .البته الفاظی ازقبیل ذو ق و زرنگی یا کیاسللت و فراسللت تللا حللدی
شامل معنی »هوش اجتماعی« می شود ولی از مفهوم بخصوصی که این تعبیر تازه در مباحث روانشناسی جدیللد دارد ،حکللایت
نمی کند.
مقصود از کلمه ی »هوش« به تنهایی ،آن قدرت ذهنی در مسائل علمی و عقلی از قبیل ریاضیات ،طبیعیللات ،قللانون،
طب ،سیاست و اقتصاد و نظایر آن است .ولی »هوش اجتماعی« امتیازی است که هر کس داشته باشد ،محبوبیت اجتماعی پیللدا
می کند و به آسانی در هر محفل راه می یابد و اجتماعات سعی می کنند همواره او را به خود و خود را به او نزدیک کننللد تللا از
نام و نشان و ذو ق و زرنگی او استفاده برند و به اصطلح از محضرش مستفیض شوند.
با آنکه میان »هوش ذهنی« و »هوش اجتماعی« غالبا ارتباطی هست ،باز ممکن است کسی که هوش ذهنی دارد از
هوش اجتماعی بی بهره باشد و یا صاحب هوش اجتماعی از هوش ذهنی نصیبی نداشته باشد و حتی ممکن است یک شللخص
بی سواد و بی اطلع نیز از هوش اجتماعی بهره ور باشد.
اینک مثالی می آوریم تا مطلب بهتر درک شود.
شخصی ده نفر از دوستان خود را به مجلس مهمانی دعوت کرده است.
فرهاد یکی از آن ده نفر ،مردی است تحصیلکرده ی رشته ی حقو ق که بسیار خوب صحبت می کند.
» ...امروز دیگر این کار هم مد شده است که هر کس مختصر پولی داشته باشد فورا یک تاکسی مللی خللرد و پللس از
یکی دو ماه که ماشین از کار افتاد و راننده هم سرش را کله گذاشت ،تازه می فهمد که چه کار احمقانه یی کرده است و کاش
به جای این کار معامله ی دیگری کرده بود!«
» ...راستی اشخاصی که انگلیسی خوانده اند و یا چند صباحی در امریکا بوده اند چقدر از خود راضی و متکبرند و گویی
حتما باید با حالتی پر غرور و ژستی مصنوعی پیپ بکشند و در هر جمله و عبارتی که به زبان می آورند ،دو سه کلملله انگلیسللی
قالب بزنند!«
» ...آیا این دیوانگی نیست که آدم برا جشن عروسی خود یا فرزندش مبالغ هنگفتی خرج کند و بدین وسیله اهمیللت و
اعتبار خود را به رخ مردم بکشد و برای این کار احمقانه ،خود را مقروض سازد؟«
فرهاد مرتب از این حرف ها می زند و در هر قسمت از اظهارات خود به عده و دسته یی از مردم که فلن کار را کللرده
و یا فلن عادت و عقیده را دارند ،حمله می برد .بیچاره صاحب خانه در اثناء صحبت فرهاد دل توی دلش نیست و آرزو می کند
که در آن لحظه ،زمین دهان باز کند و او را ببلعد زیرا دوست دیگرش »رضا« که کنار دستش نشسته تازگی یک تاکسی خریده
و دوست دیگرش »احمد« که روبروی فرهاد قرار دارد چند سال در آمریکا بوده و به زبان انگلیسی بسیار علقه منداست و اتفاقا
پیپ هم می کشد! دوست دیگرش»رحمت« که مسن تر است یک ماه پیش بود که جشن مفصلللی بللرای عروسللی پسللرش در
یکی از مهمانخانه های بزرگ برپا کرد و این هر سه به سخنان فرهاد درنهایت خشم و اکراه گوش می دهند ،زیرا نیشهایی کلله
او در سخنانش ندانسته به ایشان زده است ،نارواست و مایه ی شرمساری صاحبخانه !
ممکن است فرهاد درست گفته باشد و صحیح انتقاد کرده باشد ولی باید فکر کند که چون در میان آن جمع با همه ی

*در ترجمه ی این قسمت ،نامها و بعضی اظهارات ایرانی شده است.
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حاضران کامل آشنا نیست ،نکند که نیشهای او یکی از حضار را آزرده خاطر و صاحبخانه را شرمسار سازد .پس بهللتر بللود بلرای
آنکه بی جهت کسی را از خود نیازازد ،در سخنانش احتیاط می کرد و آنقدر »متکلم وحده« نمی شللد و بللدون اطلع از احللوال
اشخاص ،از آن رشته ها و مقوله ها سخن نمی گفت.
فرهاد می توانست در آن مجلس ده نفری ،چندین دوست خوب برای خود پیدا کند به شرط آنکه »متکلم وحده« نمللی
شد و بی تأمل سخن نمی گفت و برای سخنان خود ،موقع و محل را و هم چنین سوابق احوال حضار را در نظللر مللی گرفللت و
غیر مستقیم و ندانسته به اشخاصی که در آن مجلس بودند ،اهانت نمی کرد ولی به طور مسلم بعد از آن بی احتیاطی و در واقع
بیهوشی که در سخنان خود به خرج داد ،نه تنها کسی را از میان آن جمع ،مایل و راغب به دوستی و مصاحبت خود نکللرد بلکلله
دو سه نفر را هم با خود دشمن ساخت و صاحبخانه نیز گرچه دوست صمیمی او بود ،وادار شده که با خود عهد ببندد که دیگر او
را در اینگونه مهمانی ها دعوت نکند!
اشخاصی مانند فرهاد گرچه تحصیلکرده و با اطلع و دارای هوش ذهنی هستند باز یک نقلض عملده و عیلب بلزرگ
دارند که عبارت از عدم استعداد برای معاشرت و عدم قابلیت برای زندگی در اجتماع است زیرا چنین استعداد و قابلیتی ،مسللتلزم
هوش اجتماعی است و هر گاه کسی از این هوش بی بهره ماند ،هر چه مطلع و متشخص در رشته ی تحصیلی و پیشلله و کللار
خود باشد باز مانند فرهاد معمول در اجتماع ،منفور است.
از روی این نمونه می توانید در زندگی خود واطرافیان خویش نظایری پیدا کنید .گرچه تشللخیص عیللب در ایللن گللونه
اشخاص خیلی آسان است ولی بی فایده نیست که به چند دستور موجز و مختصر که روانشناسان برای ایجللاد و تقللویت هللوش
اجتماعی داده اند توجه کنیم:
 . 1هر وقت در مجلسی هستید که اشخاص مختلف از آشنا و نا آشنا در آنجا حضور دارند ،زیاد گوش کنیللد و کللم حللرف بزنیللد.
گوینده ی ماهر ،همان شنونده ی ماهر است.
 .2در احوال و حرکات و گفته های اشخاص ،دقت و مطالعه کنید و مخصوصا ببینید مردم چه قضاوتی در باره ی اشللخاص مللی
کنند و نسبت آن قضاوت را با شخصیت خود ایشان سنجید و نظر مردم را با حقیقتشان مقایسه کنید.
فایده مطالعه و دقت در احوال اشخاص ،شاید به اندازه ی فایده ی مطالعه کتاب باشد و حتی از آن بیشتر؛ زیرا مطالعه ی کتللاب
به تنهایی گرچه ممکن است هوش ذهنی را زیاد کند ،ولی هوش اجتماعی که بیشتر به درد زندگی می خللورد بللا آن بلله دسللت
نمی آید بلکه در اجتماع و در نتیجه ی معاشرت و تماس با اشخاص مختلف است که این صفت در انسان پیدا می شود.
 . 3در مجلس یا محلی که دعوت شده اید ،با پند دادن و راهنمایی کردن و امر و نهی مکرر ،نقش مدعی العموم و واعظ شللهر و
خطیب بلیغ را بازی نکنید .مردم از کسی که در همه حال و همه جا می خواهد خود را مصلح و معلم دیگران سازد بیزازند!
 . 4در مجلس یا محفل و یا در جماعتی که هستید از گفتن آنچه به پرقبای کسی بر می خللورد ،بله قلدر مقللدور پرهیلز کنیلد و
بکوشید که از جانب شما به طور مستقیم یا غیر مستقیم حس عزت و احترام هیچ یک از حاضران جریحه دار نگردد.
 . 5بهتر است نسبت به شخصیت هایی که می خواهیلد بلا ایشلان تملاس بگیریلد قبل آشلنایی حاصللل کنیلدو مختصلری بله
روحیاتشان وارد باشید و اگر نبودید در صحبت با ایشان حرمت ملحظه و احتیاط را رعایت کنید.
 .6عقاید دیگران را همواره محترم بشمارید حتی اگر مخالف نظر شما باشد.
 . 7در میان جمع اگر همه به مناسبتی خندیدند که برای شما خنده دار نبود ،شما اخم نکنید .وقتی از چیزی تعریللف و یاکسللی را
تمجید کردند ،اگر شما روی موافق نشان ندهید ل اقل به مخالفت هم بر نخیزید.
 . 8سعی کنید معاشرت شما فقط به معاشرت با کسانی که صفات شبیه شما دارند ،محدود نباشد و با کسانی که نسللبت بلله شللما
فر ق دارند نیز تماس بگیرید.
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 . 9راز دیگران را اگر از شما خواستند که در سینه نگهدارید البته مانند یک امانت حفظ کنید زیرا اگر اسرار دیگران را فاش کنید،
اعتماد مردم از شما سلب می شود.
 . 10بد نیست که شوخ و تا اندازه ای اهل مزاح باشید ولی سعی کنید که مسخرگی از حد نگذرد و موضوع شوخی و مللزاح شللما
اشخاص و افراد معینی نباشند که از شما آزرده خاطر شوند.
 . 11همواره خیر دیگران را بخواهید و بیش از آنچه توقع یاری از دیگران دارید ،یار و مددگار آنان باشید .مطمئن باشید که در آن
صورت بیشتر موفق به جلب دوستی و یاری دیگران خواهید شد.
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درس زیانبار
اضطراب درد و غم ،سایه های همیشگی زندگی انسانند .در تمام دنیا دلی نیست که نیش درد را لمس نکللرده باشللد و خللاطری
نیست که از آزار های گوناگون دچار آشفتگی نشده باشد و چشللمی نیسللت کلله از دلتنگللی هللای نللاگفتنی ،اشللک داغ و دردی
جانگداز نیفشانده باشد ،خانه یی نیست که عفریت خانمانسوز بیماری و مرگ به آن قدم ننهاده و سایه ی غم بلله دلهللا نیفکنللده
باشد .سر انجام دیر یا زود همه ی ما درچنگال ویرانگر نیروهای اهریمنی گرفتار خواهیم آمد زیرا رنللج ،انللدوه ،مصللیبت و تیللره
روزی همواره در انتظار بشریت کمین کرده است.
بعضی از انسان ها به منظور فرار از بد بختی های خود یا تخفیف آن ،کور کورانه به هر وسیله یی متشبث می گردند و
هر کوره راهی را با امیدی خوش ،به منظور رسیدن به سعادتی جاوید می پیمایند ،نمونه ی روشن این تباهی کور کورانه روزگللار
میگساران و منحرفین هستند که خود را در هیجانات و لذائذ نفسانی غر ق می سازند .زندگانی جمال پرستان اسللت کلله فللارغ و
آسوده از غم دنیا خویشتن را آلوده به تجملت نابود کننده می سازند و نیز ماجرای کسانی است که عطللش تحصللیل شللهرت و
مکنت در سر دارند ،و همه ارزش ها را فدای تحقق یافتن هدف خویش می کنند...
همه ی افراد گمان می برند سعادتی که در جستجویش هستند فرا خواهد رسید وبرای مدت زمانی کوتللاه روحشللان در
امنیتی شیرین آرامش خواهد یافت و وجود بدی ها و نیرو های اهریمنی در فراموشی سکر آوری محللو خواهللد گردیللد امللا سللر
انجام ،دوران بیماری ،غمی سهمگین ،وسوسه ،فریب و بد بختی فرا می رسد و تار و پود سللعادت موهللوم اینللان را از هللم مللی
گسلد.
بنابر آنچه گفته شد برفراز هر دلبستگی فردی ،خنجری زهر آلود از درد ها آویخته است که هر لحظه آماده فرود آمدن
و جریحه دار کردن روح کسی است که به حفاظ علم و اندیشه و ادراک مجهز نیست.
کودکان در آرزوی بزرگتر بودن می گریند و بزرگتر ها در حسرت سعادت ایام کودکی بسر می برند .فقیللر در سللایش و
فرسایش زنجیر های فقر که او را به اسارت در میان گرفته و اغنیاء از بیم فرا رسیدن ناگهانی فقر و فاقه روزگار را به تلخی مللی
گذرانند و یا اینکه جهان را به دنبال سایه ای موهوم که از دید آنها سعادت و کامیابی نام دارد در می نوردند .گاهی اوقات فردی
به تصور اینکه به آرامش و شادی جاویدان دست می یابد ،پیروی از مذهبی معین یا پناه بردن به فلسفه یی روشنفکرانه را پیشه
می سازد یا ایده آل فلسفی-هنری را در خویش می پرورد اما سر انجام در گیر و دار زندگی آزمونی نیرومندتر ثابت می کند کلله
مذهب مورد نظر او ناکافی و فلسفه و تئوری او بیهوده و دست آویزی بی پایه بوده است .آنگاه در لحظه یی معین ،تندیس ایللده
آلی که برای تراشیدنش سالها وقت خود را مصروف داشته است ،خرد می شود و تکه های آن به پایش فرو می ریزد.
پس ،آیا راهی برای گریز از درد ها و غم ها وجود دارد؟ آیا وسیله یی وجود ندارد تا قیود نیروهای اهریمنللی را درهللم
بشکند؟ آیا سعادت جاوید و کامیابی استوار و آرامش پایدار یک رویای احمقانه است؟ خیر ،خوشبختانه همواره راهللی وجللود دارد
که بتوان به کمک آن بدی ها را برای همیشه نابود کرد و من با خوشحالی نمونه هایی از این راهها را برایتللان بللاز مللی گللویم:
فرایندی وجود دارد که به وسیله آن می توان بیماری ،تهیدستی یا شرایط نامطلوب دیگر را به گونه یی کنللار زد کلله دیگللر بللاز
نگردند .روشی وجود دارد که با استفاده از آن می توان سعادت ابدی را بدون ترس از بازگشت شرایط نامطلوب تحصللیل کللرد و
تمرینی هست که بوسیله ی آن می توان به آرامشی بی پایان دست یافت و سهمی شایسته از سعادت کسب کرد و آن را تحقق
بخشید .نکته ی مهم آنکه سر آغاز تمام راههایی که به تحقق یافتن کیفیات فو ق منتهی می گردند تحصللیل ادراک صللحیح از
طبیعت و ذات نیرو های اهریمنی است.
ندیده انگاشتن بدی ها کافی نیست بایستی آنها را به درستی درک و شناسائی کرد.
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برای زدودن بدی ها دست به دعا بلند کردن کافی نیست بایستی دریافت که چرا بدی ها وجود دارند و چه درسللی بلله
انسان می آموزند .سائیدن ،جویدن و غضب آلوده صحبت کردن با زنجیری که شما را در بر گرفته است سللودی نللدارد بایسللتی
بدانید چرا و چگونه در حلقه ی این زنجیر گرفتار آمده اید .بنابراین دوست گرامی ،برای رهایی از این دام ها بایسللتی از »مللن«
خویش پای بیرون نهی و در بوته ی امتحان و محک آزمایش قرارگیری و خود را بهللتر بشناسللی .در دبسللتان زنللدگی ،طفلللی
نافرمان مباش فرا گرفتن تجربه ها را باید یا فروتنی بیاغازی و بدانی و بپذیری که این درس ها برای تهللذیب اخل ق و تکامللل
غایی تو تنظیم شده اند .زیرا وقتی ماهیت بدیها خوب فهم شود ،دیگر بدی ها نیرویی نامحدود ،یا یک اصل کلی نخواهنلد بلود
بلکه در تجربیات بشری تنها مقطعی گذرا به شمار خواهند آمد و لذا برای کسانی که طالب آموختن هستند به مثابه معلم خواهند
بود .باید بدانی که بدی ها در خارج از وجود تو ،قائم به ذات خویش نیستند .به عبارت دیگر خارج از محدوده ی ذهنیت انسللان،
بدی ها عاری از کیفیت واقعی اند و تنها تجربه یی هستند که انسان آنها را در وجللود و درون خللویش ملی یابلد و در بیلرون از
وجود انسانی خود آنها را لمس نمی کند .پس هرگاه دلت را با شکیبایی بیازمایی و عیللب هللای آن را اصلللح و بازسللازی کنللی
بتدریج به سوی کشف مبدا و منشا ماهیت نیروهای اهریمنی هدایت خواهی شد که الزاما پیامد آن ،ریشه کن شدن بللدی هللا از
وجود تو است.
تمام بدی ها به اعتباری جنبه ی درمانی و اصلح کننده دارند ،بنابراین نمی توانند دائمی باشند .بللدی هللا در اصللل از
جهالت بشری می رویند ،جهالت در برابر طبیعت واقعی و روابط کائنات  ...مادام که ما در حالتی از جهالت بسر می بریم ،مستعد
پذیرش بدی ها هستیم .تمام خصلت های بد که در کره ارض وجود دارند ،از نادانی مایه می گیرند و هرگاه درس های عللبرتی
را که همین بدی ها برای ما دارند بیاموزیم و به تلش و آموزش به سطحی بالتر از شعور و تعقل دست یابیم خود به خود محو
و نابود می گردند .اما بشریت در بند نیرو های اهریمنی همیشه خواهد ماند و بدی محو نخواهد شد ،زیرا متاسللفانه بشللر درس
هایی را که بدی ها در ذات خود به انسان می آموزند یاد نمیگیرند و آمادگی لزم را برای مقابله با آنها از خودنشان نمی دهد.
کودکی را به یاد دارم که هرگاه شامگان مادرش او را به بستر خواب می برد .می گریست و می خواست که به او اجازه
داده شود تا با شمع بازی کند .آنگاه یک شب که مادرش از او لحظه ای غفلت ورزید ،طفل از فرصت سوء استفاده کرد و شللعله
را لمس کرد و نتیجه اجتناب نا پذیری که پیامد لمس شدن شعله ی شمع پدیدار ساخت ،دستش را سوزاند .طفللل دیگللر هرگللز
نخواست که شعله ی شمع را به بازی بگیرد .او با یک عمل احمقانه ،تجربه یی را آمللوخت و درس فرمللان بللرداری از صللاحبان
درک و شعور بیشتر را کامل فرا گرفت و این تجربه را به خاطر خود سپرد که آتش می سوزاند.
بنابراین ،اطفال بزرگتر یا انسانهای بالغ از جهل خود نسبت به طبیعت و ماهیت اشللیائی کلله برایللش مللی گرینللد و در
هوای به دست آوردنش ستیز می کنند ،به سختی رنج می برند و هر گاه شیئی مورد نظر را به دسللت آوردنللد بلله وسللیله ی آن
شیئی ،صدمه می بینند .تنها تفاوت آنها با کودکان در این است که در مورد اخیر جهالت و بدی ها به گونه یی عمیق و مبهم در
آنها ریشه کرده اند و از بین بردن آنها دشوار شده است و برای رسیدن به این هدف بایستی با هوشیاری و درایللت ،مبللارزه یللی
حساب شده و دقیق و مبتنی برفهم و تعقل را پیگیری کنند.
تاریکی همیشه سمبل زشتی ها بوده و روشنایی نشانه ی نیکی ها و در این نشانه ها تعللبیر کامللل »واقعیللت« مسللتتر
است .زیرا همانگونه که روشنائی همواره بر جهان پرتو می افکند .تاریکی نیز از سایه ی کوچکی حاصل می گردد کلله از حائللل
شدن شیئی خرد در بین چند پرتو از روشنایی نامحدود پدید می آید.
نوری که از درگاه خدای متعال سرچشمه می گیرد ،نیرویی مثبت و حیات بخش است که جهللان را منللور مللی کنللد و
بدی سایه ای است که از نفس بشر شده و عامل بازدارنده ی پرتو های روشنایی است که برای رسیدن به ما در تلشند .وقللتی
شب جهان را در پوشش غیر قابل نفوذ خود می پیچد ،هر چند تاریکی آن شدید باشد ،اشیاء بیشتری را در فقر خود فرو می بللرد
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مگر کور سوی ستاره یی کوچک را که در پرتو فشانی خود مداومت و مقاومت می ورزد.
در همان حالی که شب برهمه جا سایه افکنده است همه می دانند که بار دیگر جهان در روشنایی فردا از خللواب بیللدار
خواهد شد .پس آگاه باشید که شب تیره غم ها ،درد ها و بد بختی ها بر جان شما چنگ می افکند و شما با گام های خسته و نا
مطمئن راه را در می نوردید اما با این عمل صرفا بین خود و نور بی انتهای شادی و برکت و سعادت ،آرزو های شخصی خللود را
حائل قرار می دهید و سایه های سیاهی که شما را احاطه می کنند به وسیله هیچ کس و هیچ به وجود نمی آیند ،مگر خودتللان
همان طوری که تاریکی جهان خارج ،چیزی نیست مگر یک سایه ی منفی ،عدم واقعیتی که از هیچ سر چشمه بگیرد ،لجرم به
جایی نمی رسد و مکان پایداری نمی یابد .بنابراین تاریکی جهان درون نیز به همان اندازه دارای سایه ی منفی است که برفللراز
روح کسی که سیر تکاملی خود را طی می کند ،می گذرد.
»اما« در خیال می شنوم کسی می گوید» :اصل چه لزومی دارد که از تاریکی می گریزد و با عبور از تاریکی ها و بدی
ها ممکن است معنی خوبی و بدی هر دو را بفهمد و شاید با عبور از میان تاریکی ها بیشتر به ارزش نور و نیکی پی ببرد .چللون
بدی ها نتیجه ی مستقیم جهالت است ،بنابراین وقتی که درسهائی در مورد شناخت بدی ها آموخته شد ،جهالت خود بلله خللود
نابود می گردد و دانش و تعقل جایش را می گیرد اما همان طوری که طفلی نافرمان از فرا گرفتن درسهایش سرباز می زند ،بللر
همین قیاس این امکان وجود دارد که ما نیز از آموختن درس های تجربه آموز زندگی قصور ورزیم و به این طریللق ،همللواره در
تاریکی مدام باقی بمانیم و بی وقفه از تکرار مجازات به صور مختلفی چون بیماری ناامیدی و اندوه رنج بللبریم .بنللابراین کسللی
که می خواهد از یورش نیرو های اهریمنی که او را احاطه کرده اند ،مصئون بماند باید علقمند و آماده ی آموختن گردد و هللم
خود را برای تحمل فرایندی انضباطی که بدون آن دانش و سعادت و آرامشی پایدار حاصل نمی گردد ،بکار بندد.
ممکن است کسی خود را در اتاقی تاریک منزوی سازد و وجود نور را حاشا کند .اما حقیقت را نمی تللوان عللوض کللرد:
نور همه جا حضور دارد و تاریکی جایی نیست مگر درهمان اتا ق تاریک و کوچک خود او .بنابراین ممکن است شما هم خللود را
از نور حقیقت دور کنید یا اینکه دیوارهایی از تبعیض ،خودجویی و اشتباهات به دور خود بکشید ولی با پرتو حقیقت چلله خواهیللد
کرد؟ پس حقیقت را بپذیرد .پس بگذارید نور با شکوه و همه جا حاضر بر شما بتابد.
با تلشی صمیمانه برای درک کردن-نه برداشتی سطحی و تئوریک-بدی ها مقهور و گذرا و ناپایدار خواهنللد گردیللد.
وقتی خودما سایه های بدی و رنج و عذاب را خلق کرده باشیم در آن صورت سزاوار خواهیم بود از آن در تألم باشیم و تمام درد
ها ،غم ها و تیره روزی هایمان از آن سرچشمه بگیرد .برای نابودی این سایه ابتدا با استقامت و سپس با درک عوامل فو ق مللی
توانید قوی تر ،دانا تر و شریف تر شوید و وقتی به مرحله ی ادراک دست یافتید قادر خواهید بود که شرایط محیطی خللود را بلله
طریقی دلخواه شکل دهید و ماهیت بدی ها را به خوبی ها بدل سازید و با دستانی مسلط و چیره تللار و پللود سرنوشلت خللویش
رابتنید.
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رهایی از شرایط ناخواسته
دیدیم و درک کردیم که بدی ها چیزی نیستند مگر سایه ی گذرا که بین خودمان و خوبی های ابدی بلله وجللود مللی آوریللم و
دانستیم که جهان آینه یی است که هر کس در آن باز تابی از خویش را می بیند و حال با گام های استوار و آرام به سللطحی از
ادراک می رسیم که از آنجا الهام برای بشر به مثابه ی قانونی است قابل تحقق یافتن .با دست یافتن به ایللن مطلللب بللرای مللا
دانشی میسر می گردد مبنی بر اینکه همه چیز بگونه یی پیوسته و نامحدود در فرایند تأثیر متقابل علت و معلول گنجانللده شللده
است و بر آن نمی توان استثنایی قایل شد .از جزئی ترین اندیشه ،حرف ،یا عمل انسان گرفته تا اجرام سماوی هملله تللابع ایللن
قانون هستند .در این مورد هیچگونه تعیین شرایطی که جنبه ی مطلق داشته باشد ،حتی برای یللک لحظلله نمللی توانللد وجللود
داشته باشد زیرا چنین شرایطی به منزله ی عدم پذیرش و نفی این قانون محسوب ملی گلردد .بنلابراین قابلل درک اسلت کله
شرایط زندگی ،باترتیب و توالی هماهنگی به نظم آمده است و راز و علت هر شرایطی تنهللا در خللودش پنهللان اسللت .بللر روی
دروازه ابدیت چنین نوشته اند که :آدمی هر چه بکارد ،همان را می درود و کسی را در مللورد ایللن حقیقللت ،تحاشللی و تردیللدی
نیست .کسی که دست بر شعله ی آتش می زند بایستی از شورش حاصل از این کار خود رنج ببرد زیرا نه دعا و نه نفریلن هیلچ
یک در تغییر این فرایند و نتیجه بخشی موثر نیست .این قانون با همان دقت در قلمرو ذهن نیز حکم فرما است .بیزاری ،خشللم،
رشک ،حسد ،شهوت ،حرص و آز همگی آتش هایی هستند که می سوزانند و هر که آنها را لمس کند باید عذاب سوختن را نیللز
بر خویش هموار سازد .تمام این حالت و صفات مجموعه یی از شرایط ذهنی هستند که ما معمول آنها را بدی می نللامیم ،زیلرا
این صفات در واقع نمود تلش هایی هستند که روح آنها را پس می زند بنابراین ندیده انگاشتن قانون و عوامل فو ق به آشفتگی
و پریشانی عالم درون ما می انجامد و دیر یا زود تاثیر خود را به صورت بیماری ،شکست ،بدبختی آمیخته بللا غللم و درد ،رنللج و
یأس بروز می دهد و آنگاه این صفات »بد« در زندگی ما تحقق می پذیرد .حال آنکله عشلق مهربلانی ،حسلن نیلت و خللوص
خصائلی هستند که هر کس آنها را صمیمانه بطلبد به او آرامش ارزانی خواهند داشت و هر گللاه بللا قللانون ابللدیت هماهنللگ و
همراه باشند به صورت تندرستی ،آرامش خاطر و موفقیت انکار ناپذیر و نیک بختی متجلی می شوند و به منصه ی ظهللور مللی
رسند.
داشتن درک عمیقی از این قانون خار ق العاده که تمام جهان هستی را زیر سلطه ی خللویش دارد ،منجللر بله تحصللیل
شرایط ذهنی خاصی می گردد که به »طاعت« موسوم است .دانستن این مطلب که عدالت ،هماهنگی و عشق افضل صللفات در
جهان بشری هستند به منزله ی اعتراف و اقرار به این امر است که شرایط نا مطلوب و درد آور ،نتیجه ی نافرمانی از قانون فو ق
است .چنین دانشی ،منتهی به نیرومندی و انسجام شخصیت می گردد و بر اساس همین دانش به تنهایی اسللت کلله شللالوده ی
یک زندگی واقعی و موفقیتی پایدار پی ریزی می شود زیرا تحصیل شکیبایی و تحت هر شرایطی »سنگ زیرن آسلیاب بلودن«
به عنوان عامل ضروری در خود آموزی و تربیت نفس است که با چیره شدن بر شرایط ،با موفقیتی مسلم و بدون ترس از رجعت
به بد بختی ها امکان پذیر می گردد.
چنین بنده ی مطیعی که هماهنگ با قانون رفتار می کند در واقع هویت خویش را همراه با قللانون بللاز مللی شناسللد و
دراین رهگذر ،با موفقیتی پایدار بر تمام شرایط پیروز می گردد و آنچه می سازد هرگز ویران نمی گردد.
علت و انگیزه ی تمامی نقاط قوت و ضعف رفتار و اندیشه ی آدمی ،از ضمیر اوست همان طور که کلیه ی کامیابی ها
و تیره روزی ها ازعالم درون مان ناشی می گردد .هیچ پیشرفتی وجود ندارد که از شکوفا شدن عالم درون جللدا و بللدور باشللد و
هیچ تکیه گاه مطمئنی برای کامیابی و آرامش پدید نمی آید مگر با پیشرفت منظم در تحصیل دانش.
شاید می خواهید بگویید که شرایط موجود محیط و زندگی شمارا در بند کرده واسیر خللویش سللاخته اسللت و شللما در
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تکاپوی دست یافتن به فرصت های بهتر ،حیطه عمل وسیعتر و شرایط جسمی سالمتری هستید و شللاید هللم بللر »سرنوشللت«
خویش که شما را چنین در غل و زنجیر گرفتار کرده است ،لعنت می فرستید.
ولی من ،ای خواننده گرامی بگذار با صراحت بگویم که شرایط و سرنوشت ،بدین صورت که بیان شد نلله وجللود دارد و
نه طبعا می تواند نقشی در زندگی تو ایفا کند .من این سخن را بر اساس علم و تجربه ی علمی بشللر مللی گللویم .پللس بگللذار
سخنم در دل تو مشتعل شود زیرا آنچه می گویم حقیقت محض است ،شاید به آن شرایط مطلوب و دلخواه که در جهان خللارج
ضمیرت آرزوی دست یافتنش را داری ،برسی مشروط بر اینکه بدون انحراف و کجی بللا خللویش سللعی در بهبللود احللوال درون
خویش کنی .می دانم پیمودن این کوره راه دربادی امر بی حاصل و طاقت فرسا می نماید .راه حقیقت همواره چنین است ،حللال
آنکه فقط راه خطاست که همیشه شاه راه به نظر می رسد و در آغاز تو را افسون و اغوا می کند و با وسوسه بلله سللوی خللویش
می خواند ،اما اگر باخود عهد کنی که آن کوره راه را در نوردی ،اگر با احتیاط ذهنت را منضبط کنی» ،ضعف« در وجودت ریشلله
کن خواهد شد و جای آن را توان و اراده خواهد گرفت.
به نیروی روح و ذهن خویش اجازه بده تا خود را آشکار سازند .آنگاه از تغییللرات سللحر آمیللزی کلله در زنللدگیت پدیللد
خواهند آمد متحیر خواهی شد .همچنانکه در مسیر حقیقت پیش می روی ،فرصت هایی طلیی خود را بلله تللو عرضلله خواهنللد
داشت و قدرت قضاوت و شناخت کافی برای استفاده از آن فرصت ها در درون تو جان خواهد گرفت.
دوستان خوبی بطور ناگهانی و »ناخوانده« به سویت خواهند شتافت و افراد دلسوز و غمخواری به تو جلب خواهند شد.
آنسان که سوزن به آهن ربا جذب می گردد و آنگاه تمام امکانات دیگری که نیاز داری فراهم خواهند آمد.
شاید بارگران زنجیر فقر گردن شما را می آزارد ،شاید تنها هستید و از داشتن دوستان صمیمی بسی بی بهره اید ،شاید
آرزویی ژرف در ذهنتان جوانه میزند که » ...ایکاش بارم سبکتر بود «...سنگینی جانکاه همچنان شمارا می آزارد و بلله نظللر تللان
می رسد » ...سیاهی فراینده یی شما را در برگرفته است «...شاید گله مندید و به اندازه بهره و نصیب خویش از »غم« برخوردار،
شاید از تولد خویش ،از پدر و مادر تان ،کارفرمایتان و با نیروهای ظالمانه ای که به نا حق ،فقر و فاقه را نصیب شما قللرار داده و
مکنت ورفاه را نصیب دیگری ساخته است گله و شکایت دارید و آنها را به سختی سرزنش می کنید .بدخلقی و نکوهش را بللس
کنید ،هیچ یک از مواردی که مورد نکوهش شما است ،علت واقعی ناکامی و تهیدستی شما نیست .سبب اصلی تمام این دردهللا
در ضمیر خود شما نهفته است و جایی که »علت« باشد »علج« نیز هست .عینیت این و اقعیللت کلله شللما گللله گللذار هسللتید
نشانگر واقعیت دیگری است ،بدین صورت که آنچه می کشید سزای شماست و بیانگر این حقیقت است که شللما فاقللد ایمللانی
هستید که زمینه ی تمام باروری ها ،تلش ها و پیشرفت هایتان را فراهم سازد.
در دنیای قانون ،جایی برای افراد گله گذار وجود ندارد زیرا گله گذاری مللوجب نگرانللی دایمللی مللی شللود و اینگللونه
نگرانی هم در واقع به منزله ی خود کشی روحی است .شما نیز اگر از این افراد گله گلذار و نگلران باشلید بلا آن حللالب ذهنلی
خاص ،به زنجیر هایی که بر وجود شما سنگینی می کند ،استحکام می بخشید و به قطر دیوار های سللیاهی کلله بلله گللرد خللود
کشیده اید هم چنان می افزایید .هر گاه نحوه نگرش و برداشت خود را از زندگی تغییر دهید ،زندگی شما نیز دست خوش تغییللر
خواهد شد با بهره گرفتن از ایمان و علم دست به خود سازی بزنید و در انللدک زمللانی سللزاوار محیطللی بهللتر و فرصللت هللای
والتری شوید.
قبل از هر چیز مطمئن شوید از آنچه در اختیار دارید نهایت استفاده را بر می گیرید .با تصللور ایللن کلله مللی توانیللد در
جهت »فرصت های بهتر« گام بردارید ،در حالی که برخورداری از مزیتی کوچکتر را ناچیز می شمارید ،خود را مفریبید .زیرا اگللر
هم می توانستید از مزایای بیشتری برخوردار شوید آن برخورداری ناپایدار می گردید و باز مجبور به آموختن درسی می شدید که
از فرا گرفتنش غفلت ورزیده اید .همان طوری که کودک دبستانی تا از عهده ی گذراندن امتحانات دروس یک کلس بر نیایللد
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به کلس بالتر راه نمی یابد ،شما نیز برای دست یافتن به آن مزیت یا فرصت بزرگ بایسللتی بللا ایمللان و اسللتحکام روحللی از
فرصت های کوچکتری که در پیش روی شما قرار گرفته اند استفاده کنید .این مورد در باره ی استعداد های درخشان مصللدا ق
پیدا می کند زیرا اگر ما از آنچه داریم ،هر چند کوچک و ناچیز ،سوءاستفاده کنیم یا از استفاده ی آن غفلت ورزیم ،حللتی همللان
نیز از ما پس گرفته خواهد شد ،چون ما با رفتارمان نشان داده ایم که شایسته ی آن موهبت نیستیم.
شاید در کلبه یی محقر زندگی می کنید و محیط اطراف شما ناسالم و کربه است و شما نیز ،در آرزوی خانه یی بزرگتر
و بهتر به سر می برید .برای ورود به خانه ی رویایی خود ابتدا بایستی همین کلبه ی فعلی تلان را تلا جللایی کله ممکلن اسلت
بیارائید و تمیزش کنید و آن را چون بهشت بسازید .آنگاه با استفاده از امکانات نا چیز تان آن را زیبللا و مطبللوع سللازید .غللذای
ساده ی خود را بادقتی تمام بپزید .سفره ی محقرانه ی خود را با سلیقه یی تمام بچینید .اگر استطاعت خریللد فرشللی را نداریللد،
بگذارید اطاقهایتان با لبخندها  ،خوش آمد گفتن ها و الفاظ محبت آمیز عشق و شکیبایی مفروش شوند .چنین فرشی هرگللز بللا
تابش نور آفتاب ،بی رنگ یا کم رنگ نمی شود و با استفاده ی مداوم هرگز کهنه نمی شود.
هرگاه با چنین شیوه یی به محیط زندگی خود ارج بنهید ،از آن ملزومات و اثاثه رنگین و احسللاس نیللاز بلله آن رهللایی
خواهید یافت .به موقع خود ،دست یافتن به خانه و محیطی بهتر هم که مدتی بس دراز در انتظارش بوده اید و برای تصاحب آن
خود را با هر شرایط ناسازگاری وفق داده اید ،میسر خواهد شد.
شاید در آرزوی داشتن وقت بیشتر ،برا ی اندیشه و کوشش هستید و شاید احساس می کنید ساعت کار شما طولنی و
طاقت فرسا است .در این صورت بهتر است ابتدا دقت و ملحظه کنید که آیا از تمام دقایق وقت آزاد خود بهللره مللی گیریللد یللا
خیر؟ فایده یی ندارد که اوقات فراغت خود را با تمام کوتاهی و محدود بودنش ،به بطالت بگذرانید و آنگاه دایما در آرزوی داشتن
وقت بیشتری باشید زیرا در این صورت تنبل و بی تفاوت خواهید شد.
حتی فقر وضیق وقت برای آسایش بیشتر آنقدر ها که تصور می کنید بد و زیانبللار نیسللت ولللی اگللر شللما آن را مللانع
پیشرفت خود تلقی کرده اید به این سبب است که به آنها جامه ضعف نفس خویش را پوشانده اید و اگر درآنهللا نللوعی »بللدی«
مشاهده می کنید ،به واقع این بدی از خود شما ناشی می گردد .در محدوده زمانی که شما قالب فکری خود را شکل می دهید،
تحقق یافتن کامل این امر مستلزم تلش گسترده و سعی بلیغی است .از آنجا که شما خود سازنده ی سرنوشت خویش هستید با
تغییر ماهیت نیروی حاصل از گماردن انضباط بر خویش ،بیشتر و بیشتر آرزو هایتان به واقعیت خواهند گرایید و بلله ایللن نللتیجه
خواهد رسید که هر عاملی را که اصطلحا بد و زیانبار می خوانید ،می توانید با تغییر ماهیت ،آن را بدل به خیللر و برکللت کنیللد.
آنگاه از فقر خود برای بارور شدن شکیبایی ،امید و شجاعت بهره خواهید گرفت و کمبود وقت بیشتر ،سبب خواهللد شللد تللابهره
گرفتن ازلحظات گرانبهای زندگی را که برای کامیابی شما رخ می نمایند با سرعت عمل ذهنی قاطع و مصمم مورد استفاده قرار
دهید .همانگونه که در بی حاصل ترین خاکها نیز زیبا ترین گلها می رویند ،در خاک سیاه فقر نیز زبده ترین گل های بشریت به
شکوفه نشسته اند و این حقیقتی است که تاریخ زندگی بشر بر آن صحه می گذارد .در جایی که مشکلتی برای مقللابله وجللود
دارد ،تقوی به اعلی درجه شکوفا شده ،عظمت و شکوه خود را متجلی می سازد.
شاید در استخدام کارفرمایی هستید که احساس می کنید رفتارش نسبت به شما ناهنجار اسللت .ایللن نکتلله را نیللز بلله
عنوان امری لزم در پرورش شخصیت خود تلقی کنید و رفتار ناپسند او را با محبت و بخشش پاسخ دهید .همواره تسلط برنفس
و بردباری را پیشه ی خود سازید .با بهره جستن از ناملیمات ،نیروی ذهنی و روحی خود را انسللجام بخشللید و آنگللاه ملحظلله
کنید که با رفتاری نافذ ،متین و همراه باسکوت خود به کارفرمایتان درسی خواهید داد کلله همیشلله از رفتللار نللابخردانه خللویش
خجل گردد .ضمنا خواهید توانست به تعالی کمالت معنوی دست یابید و در هنگام ظهور فرصت های مناسب ،محیللط زنللدگی
متجانسی را برای خود برگزینید .حتی اگر یک برده هستید از این بابت شکایت و گلله نکنیلد و خلود را دچللار نگرانلی و علذاب
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روحی نسازید زیرا در چنین وضعی هم می توانید با رفتاری شریف خود را از سطح بردگی تللا اوج عظمللت بللال بکشللید .قبللل از
اینکه لب به شکوه بگشایید که برده کسی هستید ،مطمئن شوید که برده ی نفس خویش نباشللید .بانگرشللی کاوشللگرانه درون
خودرا مورد کنکاش قرار دهید و در این رهگذر هرگز به خود رحم مکنید .دراین کاوش بر حسب اتفا ق ،در ضمیر خویش اندیشه
ها و امیال برده وار و در زندگی و رفتار روزمره خود عاداتی برده وار خواهید یافت .بر این شرایط چیره شوید.
از بردگی نفس خویش دست بدارید زیرا هیچ کسی نیروی آن را ندارد که از شما یک برده بسازد .وقتی نفس خویش را
مغلوب ساختید بر تمامی شرایط نامطلوب و مشکلتی که پیش روی شما قرار دارند مسلط خواهید شد.
گله مکنید که به وسیله ی توان گران به ذلت کشانده شده اید .آیا مسمئن هستید که هر گاه ثروت و مکنتی به دسللت
می آوردید ،شما نیز به حقو ق دیگران تعدی نمی کردید؟ قانون ل یزال الهی را که مبتنی بر عدالت مطلق است به یللاد داشللته
باشید که هر گاه کسی امروز ظلم پیشه کند ،فردا خود به ظلمی گرفتار خواهد آمد و برای اجرای عدالت و کیفر دیدن ،از قانون
الهی را گریزی نیست .شاید شما دیروز )در زندگی قبلی تان(* ثروتمند بوده اید و ظالم و حال صرفا دین خللود را بللرای اجللرای
احکام الهی می پردازید .آنچنان زندگی کنید که ذهنتان به عدالت الهی  ،که همان نیکی مطلق است ،معطوف گردد .جد و جهد
کنید تا خود را از علیق شخصی وارهانید و به دلبستگی های پایدار و باقی متصل کنید .پنللدار هللای عللذاب آور بیهللوده را کلله
باعث می شوند فکر کنید که احساسات شما جریحه دار شده است ،یا مورد ستم دیگران قرار گرفته ایلد ،از ذهلن خللود بزدائیللد.
سعی کنید با درکی عمیق تر به زندگی درونی خویش و مجموعه ی قوانین حاکم بر ضمیر تان ،دریابید که علت هر آنچه بلاعث
جریحه دار شدن احساس شما می گردد ،در درون خود شما نهفته است .هیچ کاری براین روح انسان ،خفت بارتر ،تحقیر آمیز تر
و کشنده تر از ترحم به خویشتن نیست .این صفات را در وجود خود از ریشه بر کنید.
درحالی که چنین هیولیی بر دل شما چنگ افکند ،هرگز نمی توانید از زندگی بهتر و پللر بللارتری برخللوردار شللوید .از
محکوم کردن این و آن دست بدارید ،زیرا کسی که مستوجب طعن و لعن است در واقع فقللط خللود شللمایید و بللس .اعمللال و
تمایلت یا اندیشه هایتان را که از خلوص مطلق بر خوردار نیستند ،به دیده ی اغماض منگرید .با چنین نیتی و بللا انجللام آنچلله
ذکر شد ،آشیانه ی خود را بر فراز صخره های ابدیت برپا خواهید داشت و آنگاه ،خواهید دید که کوتللاه مللدتی بعللد آنچلله بلرای
خوبی و خوشی و خوشحالی شما ضروری است ،به موقع خود به سراغتان خواهد آمد .قطعا هیچ راهی برای گریز از تهیدستی یللا
شرایط نامطلوب وجود ندارد ،مگر اینکه شرایط منفی و خودخواهانه را که زاییده و زاینده ی بدی هاست ،در خود بکشیم .زیرا بللا
اتکا به همین بدی هاست که شرایط نامطلوب همچنان ادامه می یابند .راه دست یافتن به تمول ،قبل از هر چیز مستغنی کلردن
روح همراه با تحصیل و فضیلت تقوا است .بدون تقوای قلبی نه کامیابی میسر است و نه دسترسی به قدرت .اگر هم کامیللابی و
برخوداری از قدرت ممکن گردد ،قطعا از نوع ظاهری آن خواهد بود .من میدانم کسانی مال می اندوزند که از داشللتن تقللوا بللی
بهره اند و علقه ی چندانی نیز به کسب آن ندارند .اما مکنتی که به چنین شیوه یی انباشته شود ،ثروت واقعللی محسللوب نمللی
گردد و دست یافتن به آنهم تب آلوده است و ناپایدار .ذیل اظهارات حضرت داود نبی در این مورد نقل می گردد که از مزامیر او
اقتباس شده است:
»چون کامیابی نابکاران دیدم در رشک شدم ...چشمان آنان از شکم ،بارگی و فربهی در حال بیلرون جهیلدن از حلدقه
بود ...دلم را تطهیر کردم دست درآب بی گناهی شستشو دادم  ...وقتی که به اندیشه دانستم آن عذاب برایم دردنللاک اسللت ،بلله
پیشگاه باری تعالی تقرب جستم آنگاه ،از فرجام بد آنان آگاهی یافتم«..
کامیابی نابکاران برای حضرت داود آزمایشی بزرگ بود ،تا آن زمان که به پیشگاه خداوند رسید و آنگاه از عاقبت کللار
آنان اطلع حاصل کرد و دریافت که چه فرجام بدی انتظارشان را می کشد.
شاید شما نیز به پیشگاه احدیتیش تقرب جویید بارگاه خداوند در ضمیر شماست و آن کیفیتی است از آگاهی ،که هرگاه

نویسنده به مسئله تناسخ معتقد است -مترجم..
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نیروهای اهریمنی خود جویی ها و بی ثباتی ها طغیان کنند و اصول دارفانی به واقعیت نهایی خود بگرایند ،آن کیفیت همچنللان
باقی خواهد بود .این کیفیت ،علم خداوندی است و آن مقامی است بس رفیع و متعللالی .وقللتی باسللعی بلیللغ و منضللبط کللردن
خویش موفق به حضور در آن جایگاه شریف و مقدس شدید ،با بصیرتی بی بدیل ،پایان کار و سزای نیللک اندیشلله هللا و تلش
بشری را مشاهده خواهید کرد .آنگاه وقتی عاقبت مال اندوزان فاسد را دیدید ایمانتان قویتر خواهد شد ،زیرا خواهید دانسللت کلله
آنان دوباره به فقر و حقارت باز می گردند .توانگری که از تقوا بهره یی ندارد فقیر واقعی است .همانگونه که آب رودخانه هللا بللا
اطمینان به اقیانوس ها می پیوندد ،با همان اطمینان نیز ثروت نابکاران بی تقوا در ژرفای عیش و لذت جویی بر باد خواهد رفت
و جای آن را بدبختی و تهیدستی خواهد گرفت .حتی اگر در حال ثروتمندی بمیرد ،بایستی رجعت کنللد و میللوه ی تلللخ فسللاد
خویش را بچیند و اگر چه بار ها توانگر شود ،بارها نیز به دامن فقر خواهد افتاد تا اینکه پللس از تجربلله یللی طللولنی و عللذاب
کشیدن های مکرر ،برآن فقری که بر ضمیرش چیره شده است ،مستولی گردد .اما کسی که به ظللاهر فقیللر اسللت و بلله لحللاظ
تقوی توانگر ،اوست که توانگر واقعی است در میان فقر مطمئنا به سوی کامیابی و سللعادت گللام برمللی دارد و شللادی و برکللت
انتظار او را می کشد.
اگر خواهان کامیابی واقعی و جاودانه هستید ،ابتدا بایستی تقوا پیشه کنید .بنابراین ،معقول نیست که ابتدا به ساکن بلله
سوی کامیابی گام بردارید .کامیابی را هدف اصلی زندگی قرار دادن و حیریصانه به سوی آن راه پیمودن ،حاصلی جز شکست در
بر نخواهد داشت .بهتر است تکامل نفس و منشا خدمت صادقانه بودن را هدف زندگی قرار دهید و همواره دستان با ایمان خود
را به سوی خدای بزرگ بلند کنید.
می گویید که ثروت می خواهید ،اما نه برای خودتان بلکه برای کمک به دیگران و ارزانی داشتن خیر و برکت به آنها؟
اگر انگیزه ی واقعی شما برای طلب مکنت این است و هنگامی که غر ق در نعمت و برکت شدید ،به خود چون خادم می نگریللد
نه »صاحب« در آن صورت مطمئن باشید که مال و مکنت به شما ارزانی خواهد شد .چون در این صورت شما فردی پرهیزکار و
در نتیجه صاحص قدرت روحی هستید و به همین جهت با اندک تلش در راه هدف ،حتما به آن خواهید رسید .اما در اینجا باید
قبل از هر چیز با خودتان صاد ق و صمیمی باشید و براستی انگیزه ی خود را دقیقا مورد بررسی و تحلیل قرار دهید زیرا در اکللثر
مواردی که ظاهرا مکنت و مال برای کمک به دیگران طلب می شود در باطن انگیزه ی بنیانی و واقعللی آن ،عشللق بلله کسللب
شهرت و تظاهر به نوع دوستی است .اگر با امکانات محدودی که در اختیار دارید به دیگران کمک نکنید ،هر چه بیشتر تللوانگر
شوید به همان اندازه حریص تر و خود خواه تر خواهید شد و هرگاه برای انجام کاری سعی کنید سللعی ظاهریتللان بلله مثللابه ی
ریشخند کردن دیگران و خود ستایی خواهد بود .اگر خواست واقعی شما نیکی کردن است نیللازی نیسللت کلله بللرای انجللام آن
منتظر پول باشید  ،میتوانیدهم اینک ،همین لحظه و همان جایی که هستید ،عمل خیر خود را شروع کنید .اگر به واقع آنقدر کلله
خودتان باور می کنید متواضع هستید ،این خصلت خویش را با فداکاری برای دیگران به آنان نشان خواهیللد داد .اهمیللتی نللدارد
که تا چه خد مسکین و تهیدست هستید ،باز برای فداکاری جا دارید .دلیکه در آرزوی انجام کار خیر می تپد ،قبل از جامه عمل
پوشاندن به نیت خویش منتظر پول نمی ماند بلکه خرامان به قربانگاه »عشق و ایثار« گام می نهد و در آنجا عناصر بی ارزش و
پوچ هوای نفس را برجای می نهد و برای همسایه و بیگانه ،دوست ودشمن به گونه یی یکسان ،طلب خیر و برکت میکند.
همان طوریکه معلول با علت ارتباط دارد ،کامیابی و قدرت نیز دارای همان بستگی با روشنایی ضمیر است و تهیدستی
و ضعف نیز رابطه مشابهی با خبث طینت دارد.
ثروت واقعی شما میزان تقوای شماست ،و قدرت واقعی شما مورد استفاده ی آن اسللت .دلتللان را راسللت کنیللد ،آنگللاه
خواهید دید که به زودی زندگیتان درست خواهد شد .صفاتی چون شهوت ،کینه توزی ،خشم ،خودبینی ،غرور ،آز ،افللراط ،خللود
جویی و خیره سری زاینده فقر و ضعف اند ،حال آنکه عشق ،خلوص ،ملطفت ،نجابت ،شللکیبایی ،غمخللواری ،سللخاوت ،خللود
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فراموشی و انکار نفس به منزله ی ثروت و قدرت اند.
به محض غلبه بر عناصر زاینده فقر و ضعف و دست یافتن به درجه والیی از تقوا ،نیروی غیر قابل مقللاومت و چیللره
شونده از ضمیر تان می جوشد و دنیا را در پیش پای شما به تعظیم وا می دارد.
غنی و فقیر هر دو ،با شرایط نامساعد خاص خود مواجه هستند .اما توانگران نسبت بلله نیازمنللدان فاصللله بیشللتری بللا
خوشحالی دارند و در اینجا است که در می یابیم خوشحالی به امکانات و دارایی فردی ،بستگی ندارد ،بلکه رابطه ی مسللتقیمی
با زندگی درونی یا ضمیر هر کس دارد.
شاید شما یک کار فرما هستید و در رابطه با کسانی که به خدمت می گیرید با مشکلت عدیده ایی مواجه می شوید و
هرگاه کارمندانی که وجودتان را می کاهدو خواه ثروتی که بد بختی می آفریند .باتیره روزی  ،اندوه و آزردگی هایی که زمینه ی
تیره ی زندگی را پدید می آورد و هر شرایط نامطلوب دیگر می توان از همین را مبارزه کرد و در همین مسیر با مغلللوب کللردن
عوامل و عناصر زاینده خود خواهی درون می توان آنها را مهار کرد و تحت کنترول درآورد.
اهمیتی ندارد که بنا به قانون شکست ناپذیر الهی ،اندیشه ها و اعمال گذشته  ،سبب کفاره دادن ما بلله انحللاء مختلللف
گردیده است .چون بر اساس همان قانون ،در هر لحظه از زندگی کهاندیشه واعمال تازه یی صادر مللی گللردد ،حللق انتخللاب و
تصمیم اینکه نتیجه ی آن خوب یا بد شود با خود ماست.
کسی که به »نفس خویش« چسبیده است ،دشمن خویش است وبه وسیله ی دشمنان خللویش در میللان گرفتلله شللده
است .کسی که ترک نفس می کند منجی خویش می گردد و دوستانش چون حلقه ی محافظی او را در بر می گیرند .در مقابللل
دلی خالص ،که با نور الهی تابناک گردیده است ،تاریکی های زندگی گریزان می شوند و ابر های تیره روزی نابود می گردنللد .و
در یک کلم و کسی که بر نفس خویش پیروز شود بر دنیای خویش پیروز شده است .پس با بیرون آمدن از خویشللتن ،از فقللر ،
درد ،مشکلت  ،افسوس خوردن ها ،شکایت کردن ها ،درد دلها و تنهایی ها بیرون بیایید .جامه ژنده خود خواهی را از تللن بللدر
کنید و لباس عشق ورزیدن به همگان را زیبنده ی پیکر خویش سازید .سپس در ضمیر خویش بهشت موعود را خواهید یافت و
بازتابی از آن نیز جهان خارج از ضمیر شما را روشن خواهد کرد.
کسی که باگام های استوار راه غلبه بر»نفس« خویش را می پیماید و کسی که باکمک گرفتن از نیروی ایمان شاه راه
فداکاری را در می نوردد با اطمینان خاطر به والترین حد کامیابی دست خواهد یافت و به شادی و سعادت پایدار خواهد رسید.
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دنیا بازتابی از حالت ذهنی است
دنیای شما همانگونه است که خودتان هستید .هر چه در دنیا وجود دارد به وسیله تجربیات درونی خود شما تجزیه و تحلیل مللی
شوند .این امر اهمیت زیادی ندارد که چه چیزی در جهان خارج وجود دارد زیرا تمللام محتللوای آن ،بازتللابی اسللت از حللالت و
آگاهی های خودتان اما این نکته حائز کمال اهمیت است که شما در مسیر خود چه هستید ،چون هر آنچه در دنیای خارج شللما
وجود دارد رنگ ضمیر شما را به خود می گیردو بازتابی از آن را نشان می دهد.
آنچه را که یقینی و مثبت می دانید ،در تجربیات شما جای دارند و آنچه که مجموع دانش شما را تشللکیل مللی دهللد،
مجموعه ای از اعمال و رفتاری است که باید از گذرگاه تجربه شما عبور کنند و قسمتی از خود شما بشوند.
افکار تمایلت و آرزو های شما دنیایتان را تشکیل می دهد و برای شما آنچه در دنیا به عنوان زیبایی ،شادی و سعادت
یا زشتی  ،اندوه و درد وجود دارد ،در واقع منشا آن در ضمیر خود شماست .این شما هستید که با چگونگی و نحللوه جهللت دادن
به افکارتان زندگی و دنیای خود را می سازید ،آیا آنها را به تباهی می کشانید همانگونه که با نیروی اندیشه ضمیر خللود را مللی
سازید ،زندگی و شرایط محیطی دنیای خارج شما نیز به همان جهت متمایل می شوند و شکل می گیرنللد .هللر آنچلله را کلله در
نهانخانه دل جای دهید بنا به قانون اجتناب نا پذیر کنش و واکنش به صورتی خود را در زندگی جهان خللارج شللما شللکل مللی
دهند و عرض وجود می کنند .کسی که ذاتش غش دارد ،پست و خود خواه است با دقتی عاری از خطا به سللوی تیللره بخللتی و
فاجعه کشیده می شود و کسی که از طبیعتی خالص ،نجیب و متواضع برخوردار است به سوی شادی و فرجام خوش گام بر می
دارد .هرکس چیزی را که به او تعلق دارد می یابد و احتمال چیزی که مال او و برای او نیست به سراغش نخواهد آمللد .تحقللق
یافتن این امر اعتراف و تصدیق کلیت قانون الهی است .رویداد های زندگی هر کس ،صرف از نظر سازنده یا ویرانگر بللودن آن،
برحسب اینکه انسان زندگی خود را در ضمیر خویش چگونه می بیند شکل می گیللرد .روح هللر کللس  ،ترکیللب پیچیللده یللی از
تجربیات واندیشه های است که به دست آورده است .حال آنکه جسم او ،وسیله و رسانه یی برای آشکار کللردن و ارائلله حللالت
روحی اوست .بنابر آنچه گفته شد ،افکار شما ماهیتش هر چه باشد محتوای آن نمایانگر ضمیر واقعی شما است و دنیای اطللراف
شما اعم از جاندار و بی جان ،چهره یی را به خود می گیرند که اندیشه های شما تعیین می کنند آنچه هستیم ،ماحصللل چیللزی
است که اندیشیده ایم ،چیزی است که در افکار مان رسوخ کرده و از آن پدید آمده است .بودا در این مورد گفته است کسی کلله
خوشحال است براندیشه های شادی بخش تکیه کرده و آن کس که تیره روز است افکارش ناشی از تیره بختی است .هللر گللاه
کسی ترسو باشد یا متهور ،جاهل باشد یا عاقل ،متین باشد یا متلطم ،علت آن را در حالت یا حالت ضمیر خود جستجو کند نه
در جهان خارج .شاید از این گفته عده زیادی متعجب شوند و بپرسند آیا شرایط جهان خارج تاثیری بر ذهن ما ندارنللد؟ منظللورم
این نیست بلکه می خواهم بگویم و می دانم که مطلب حقیقتی است بی چون و چرا – که شرایط تاجایی مللی تواننللد بللر شللما
تاثیر بگذارند که شما اجازه بدهید .هر گاه شرایط گوناگون و نا دلخواه خود را به شما تحمیل می کنند ،آشللفته و مشللوش مللی
شوید زیرا از ماهیت و کاربرد و نیروی اندیشه ،برداشتی درستی ندارید .شما اعتقاد داریللد کلله )و بللر حسللب ایللن واژه کوچللک
»اعتقاد« است که تمام شادی ها و غم هایتان تعیین می گردد( شرایط موجود ،می توانند در جهان خارج از ضلمیر تلان زنلدگی
شما را آباد یا ویران کنند و با چنین باوری خود را به شرایط جهان خارج تسلیم می سازید و بر این نکته اعتراف و اقرار می کنید
که شما برده شرایط هستید و شرایط هم ارباب بی قید و بند شما ،با این اعتقاد »شمشیر بر کف زنگی مست می نهید« و به آن
شرایط نا دلخواه نیروی مخربی می بخشید که به خودی خود فاقد آن هستند .در چنین حالی به واقع در مقابل شرایط سر تسلیم
فرود می آورید اما این اندیشه و طرز فکر شما است که شرایط ناکامی یا کامروایی ،بیم یا امید ،قوت یا ضعف نفس را فراهم می
کند.
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دو مرد را می شناختم که اندوخته خود را که با رنج و سختی و طی سالهای متمللادی بلله دسللت آورده بودنللد ،از کللف
دادند .یکی از آنها از این پیشامد ،عمیقا آشفته و متلطم شد و به اندیشه خود اجازه داد تا مغلوب نا امیدی ،نگرانللی و افسللردگی
شود .دیگری به محض مطالعه خبر ور شکسته شدن بانکی که پولهایش را در آن پس انداز کرده بود بللا اسللتحکام و آرامللی بلله
خود گفت» :خوب دیگر پس اندازی ندارم .تشویش و نگرانی اندوخته از دست رفته مرا باز نمی گرداند ،امللا کللارو تلش سللخت
می تواند دوباره پس اندازم را برگرداند «.او با انرژی بیشتری به کار پرداخت و به سرعت به فرجام نیک خللود رسللید در حللالیکه
اولی هنوز در سوگ پس انداز بر باد رفته اش روزگار بسر می برد و از بخت بد خویش گله می کرد و شرایط نامسللاعد را کلله در
واقع حاصل اندیشه ضعیف خود او بود بیش از پیش فراهم می ساخت .برای این یکی از بین رفتن اندوخته به منزله یک فللاجعه
بود ،زیرا او براین واقعه لباسی از اندیشه سیاه و یاس آلود پوشاند .حال آنکه برای دیگری این رویداد خیللر و برکللت بلله ار مغللان
آورد چون با افکار قوی و آکنده از امید و سعی بلیغ با مشکل برخورد کرد و با تلش و پشتکار گام در راه جبران نهاد.
اگر شرایط نیروی خیر و شر به همراه داشتند ،همگان می بایست به گونه یی یکسان از خیر یللا از شللر برخللوردار مللی
شدند .اما این واقعیت که هرگاه خیر یا شر ،برای دیگرافراد فراهم آید همان شرایط یکسان نتیجه یللی متفللاوت در بللر خواهنللد
داشت ،ثابت می کند که خیر یا شر بودن نه تنها از شرایط ناشی نمی گردد بلکه فقط در ذهن کسی جای دارد که بللا آن مللواجه
می گردد .هنگامی که شروع به درک و فهم این مطلب می کنید ،در واقع استیل یافتن برافکار و انضباط بخشیدن به ذهن خللود
را آغاز کرده اید و با زدودن اندیشه های زاید و بی ثمر و آمیختن شادی و آرامش ،نیرو و زندگی ،غمخواری و عشق و زیبللایی و
فنا ناپذیری بارگاه روح خود را تجدید بنا و باز سازی کرده اید و همانگونه که به این عمل مبادرت مللی ورزیللد ،خودتللان نیللز از
خوشحالی و متانت ،قوی و سلمت ،غمخواری و محبت زیبایی که از زیبایی آراستگی ابدی مایه گرفته است برخللوردار خواهیللد
شد.
همانگونه که رویداد ها را با رنگ اندیشه های خود می نگریم ،با همان دید نیز اهداف دنیای خودمان را مللورد تحلیللل
قرار می دهیم و بر همین قیاس است که در جایی که شخصی با نگرش و بینش خلود زیبلایی و هلم آهنگلی ملی بینللد بلرای
شخص دیگر با معیار اندیشه هایی دیگر ،زشتی تنفر آمیللز وجللود دارد .روزی یللک طبیعیللدان بسللیار شللیفته و علقمنللد ،بنللابر
مقتضیات حرفه اش در کوچه های دهی پرسه می زد .در خلل یکی از گردش هایش به نزدیکی اسللتخری کلله در کنللار یللک
مزرعه قرار داشت رسید .همچنانکه به منظور انجام آزمایش با میکروسکوپ ،اقدام به نمونه برداری می کرد با حالتی که بیشللتر
از اشتیا ق و علقه بود تا بصیرت حرفه ای رو به پسر بچه ی دهاتی ،که در کنار استخر سخن ها گفت و در خاتمه چنین نللتیجه
گیری کرد که  :اگر شعور یا ابزاری کافی در اختیار داشتیم می توانستیم به کمللک آن صللدها و میلیونهللا شللگفتی را کلله در آب
استخر وجود دارد دریابیم .پسرک ساده لوح در پاسخ اظهارات او گفت »:می دانم که آب استخر پر است از بچه وزغ و گرفتنللش
هم کاری بسیار ساده است«.
جایی که طبیعی دان باذهنی انباشته از حقایق طبیعت ،زیبایی وهم آهنگی و شکوه پنهان نظام هستی را میدید ذهنللی
که در آن مورد روشن نبود چیزی نمی دید مگر لجنزاری کریه.
آن گل وحشی که رهگذری بی پروا پای بر سرش می نهد به چشم نهان بین شاعر همان گل منللادی فرشللته گللونه
یی از عالم اعلی است .برای بسیاری اقیانوس چیزی نیست مگر پهنه بیکران و یللا انگیللزی از آب کلله بللر روی آن کشللتی هللا
شناورند و گاهی نیز در آن متلشی می گردند .اما همان اقیانوس در ذهن یک موسیقیدان پدیده یللی زنللده اسللت و او در تمللام
حالت متغیرش ،آوای هستی و هماهنگی نظام الهی را از آن می شنود .جایی که ذهن افراد عادی مصیبت و آشفتگی می بینللد،
ذهن فیلسوف در همانجا نظم و ترتیبی کامل از علت و معلول را می یابد و جایی که ماده گرا چیزی نمی بیند مگللر مللرگ بللی
پایان ،عارف باز در همانجا ،تپش زندگی جاودانه را بعینه در می یابد.
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همانگونه که وقایع و موضوعات را با تار و پود افکار خود می بینیم بر همین قیاس روح دیگر ان را نیز جلامه یلی مللی
پوشانیم که با تار و پود اندیشه های خودمان یافته ایم .فردی بد گمان یا دروغگو در این اندیشه که »آنچنان احمق نیست کلله
بپذیرد حتی یک انسان با صداقتی مطلق وجود داشته باشد« احساس امنیت می یابد .فرد حسود ،حسللادت را در هللر کللس مللی
بیند ،خسیس همواره در این اندیشه است که هر کسی می خواهد پول او را برباید و کسی که وجدان خللویش را بلله طمللع مللال
اندوزی مطیع و منقاد خویش گرداند ،افکارش انباشته از پندار بیهوده است ،به تصور چنین فردی دنیا پر از افراد بی وجدانی است
که می خواهند دارایی او را غارت کنند و به یغما ببرند .چنین شخصی در صورتی به بستر آرامش قدم می گذارد که طپانچه یللی
در زیر بالش خود قرار دهد .کسی که مطرود و پیرو هوای نفس است به قدسین هم به چشم ریاکاران می نگرد .از سوی دیگللر،
کسانی که با اندیشه آکنده از غمخواری و عشق خو گرفته اند ،در جستجوی اعمالی هستند که انجام آنها مستلزم داشتن عشق
و همدردی است .درستکاران و افراد امین هرگز دچار تردید و بد گمانی نمی شوند .کسی که از طبیعتی وال و اندیشه یللی خیللر
خواهانه برخوردار است و از خوشبختی دیگران شادمان می گردد ،به ندرت معنی حسادت را فرا می گیللرد و کسللی کلله نیللروی
الهی را در درون خویش ادراک میکند ،معترف است که این نیرو به سایر موجودات ،حتی حیوانات نیز اعطا شده است.
افکار مردان و زنان به اعتبار برداشت ذهنیشان از این حقیقت که » هر چه را می گیریم بایللد قبل داده باشللیم« و بلله
وسیله قانون علت و معلول تایید می شود واز این رو با کسانی محشور می شوند که همباز آنها و از سنخ خودشان باشند .ضللرب
المثل قدیمی »پرندگان همجنس با هم پرواز می کنند« دارای مفهومی است عمیق تر از آنچه که ظاهرا استنباط می گردد .زیرا
در جهان اندیشه نیز مانند جهان ماده ،فقط چیز های هم جنس با هم می آمیزند و بهم می پیوندند.
اگر شما از کسانی هستید که برای خورداری از جهانی بهتر ،پس از مرگ ،دعا میکنید یا در انتظارش هستید ،این مژده
مسرت بخش برای شما است که  :می توانید به آن جهان بهتر از هم اکنون دست یابید و آرزوی خللود را تحقللق یللافته بدانیللد.
شادی هایی که در درون شما است تمام جهان را پر می کند .این جهان هم اکنون در انتظار شماست .آن را باز شناسللید و از آن
خود سازیدش ،بزرگی که از اسرار پنهان کاینات فیضی یافته بود ،چنین می گفت :وقتی انسان ها گاه گاهی عملللی خیللر انجللام
می دهند و متوقع بازگشت عمل خیر خود نیستند ،نیروی الهی را بر ضمیر خویش هدایت می کنند .برای دستیابی به این نیروی
الهی تنها کاری که باید انجام دهید ،این است که مطلب یاد شده را باذهنی عاری از سایه های شک و تردید باور کنید وسللپس
سر به جیب تفکر فروبرید تا آن راز را دریابید .آنگاه برای بازسازی جهان خارج از ضمیر خویش را کشف کرده و شللاهد توانللایی
سحر آمیز روح خویش که به خود استیل یافته و به آرامش رسیده است خواهید بود.
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راز دست یافتن به تندرستی ،موفقیت و قدرت
همه به خاطر داریم که در هنگام کودکی با چه شور و شو ق و صف ناپذیری افسانه های خستگی نا پذیری و فرح بخش »شللاه
پریان« را گوش می کردیم و با چه اشتیاقی سرنوشت پر از فراز و نشیب قهرمانان خوب افسانه ها را که همواره در ایام بحرانللی
زندگیشان هنگام مواجهه با نیرو های اهریمنی طرح ها و نقشه های جادوگر مکار وغول ستمکار و شاه نابکار از تمام این بل ها
به خوبی و خوشی حفظ می شدند دنبال می کردیم و قلب های کوچک مان برای سرنوشت قهرمانان نگران می شد و هرگز در
پیروزی نهایی آنان بر دشمنانشان تردید نشان نمی دادیم .زیرا می دانستیم که »پری ها« منزه از گناهند و کسانی را که خود را
وقف زنده نگاه داشتن خوبی و حقیقت کرده اند تنها نمی گذارند و وقتی که ملکه پریان تمللام نیروهللای سلحر آمیللز خللود را در
شرایط بحرانی برای کمک کردن به قهرمانان به کار می گرفت و تاریکی ها و مشلکلت را محلو و نلابود ملی کلردو بله آنهلا
رضایت خاطر و امید ارزانی می داشت و پس از آن قهرمانان به شادی جاودانه دست می یافتند ،چه شعف پایان ناپللذیری در مللا
جان می گرفت.
با سپری شدن ایام و با خو گرفتن به »واقعیات زندگی« دنیای زیبا و کودکانه ی ما دگر گون شللده و قهرمانللان نیکللو
سیرت افسانه ی پریان از خاطر مان محو گردیده اند یا سایه ی مبهمی از آنها در ذهنمان با قی مانده است .همللواره فکللر مللی
کردیم که ما به اندازه ی کافی عاقل و قوی هستیم و می توانیم سرزمین رویاهای کللودکی خللویش را تلرک کنیلم .املا وقللتی
هستیم و می توانیم سرزمین رویاهای کودکی خویش را ترک کنیم اما وقتی در دنیای شللگفت انگیللز تعقللل و اندیشلله ،دوبللاره
اطفال خرد سال می شویم ،بار دیگر به رویاهای فرح بخش ایام کودکی باز می گردیم و سر انجام در می یابیم که آنچلله در آن
قصه ها نقل می شده واقعی بوده است:
در قصه ها می گفتند پری ها آنچنان کوچک اند که اصل به چشم دیده نمی شوند و لی با این وجود از قدرتی شگرف
و چیره شونده بر مشکلت و قدرت اهدا خوبی ،تندرستی ،ثروت و خوشحالی به همراه تمام هدایای سرشار طبیعت بر خوردارنللد.
پس از سیری در یاد ها و خاطرات ایام کودکی و یاد آوری خوبی ها و زیبایی های آن پریان نیک خواه و نیک سیرت ،دوباره به
و اقعیت می گراییم و در قلمرو روحی کسی که با رشد در تعقل و اندیشه ،قدم به حیطه ی »شناخت و قدرت« تفکر می گذرایم
و قانون هایی را که بر هستی جهان درون ما حکم فرما هستند باز می شناسیم و می پذیریم .در این حالت انسان ها بللرای مللا
دوباره چون پری ها در فکر مان زندگی می کنند و پیام آوران اندیشه ها و قدرت هایی هستند که هم آهنگ با نیرو های چیللره
شونده ی خوبی ها کار می کنند و آنانی که روزها بی وقفه تلش می کنند تا دلشان را با خوبی ها هم آهنگ سازند بدون تردید
در عالم خارج از ذهنیات خود ،سلمت ،ثروت و شادی واقعی را به دست می آورند .نباید خوبی را با خوبی مقایسه کنیللد .منظللور
از این سخن آن نیست که انطبا ق صرف جهان خارج ،با قوانین اخلقی امکان پذیر باشد بلکه مراد این است که به اندیشلله ی
خالص ،آرزو های شریف ،عشق فروتنانه و رهایی از غرور دست یابیم .برای غوطه ور شدن در افکار خوب ،پدید آوردن حللالت و
»فضای« روانی خوشایند و برخورداری از قدرت است که هرکسی که با شما تماس حاصل کند ،تحت تاثیر آن »فضا و حللالت«
قرار می گیرد.
همانگونه که خورشید تابان سایه را تار و مار می کند پرتو های افکار مثبت هم که از دلی قوی ،خالص و با ایمان مللی
درخشند ونشات می گیرند ،نیروهای ناتوان کننده و »بدی ها« را گریزان می کنند.
جایی که ایمان واقعی و خلوص بی چون و چرا حضور دارد سلمت و موقعیت و قدرت نیز وجود دارد .به چنیللن جللایی
بیماری شکست و بل یا را راهی نیست .زیرا در آنجا چیزی وجود ندارد که این عوامل منفی از آن تغذیه کنند و جان بگیرند.
حتی شرایط جسمی نیز به مقدار قابل توجهی به وسیله ی حالت ذهنی تعیین مللی شللوند .بنللابراین واقعیللت ،جهللان
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علمی به سرعت شکل می گیردو تحقق می یابد .اعتقاد قدیمی ماده گرایانه که می گوید» ماهر چه هستیم تن مللا آن را سللبب
شده است« دیگر معتبر نیست و در عوض ،این اعتقاد روح انگیز که »بشر فراتر ازجسم خویش اسللت« و یللا »هرکسللی چیللزی
است که به وسیله ی نیروی اندیشه از خود ساخته است« جای آنرا گرفته است.
اکنون بشر بر این باور است که رنج او ناشی از نا امیدی است .در روزگاران قدیم نظرها بر این بود که »بشللر نللا امیللد
است زیرا در رنج است« و در آینده یی نزدیک دانستن این حقیقت از بدیهیات خواهد بود که »ریشلله ی بیشللتر بیمللاری هللا در
ذهن خود بشر جای دارد«.
در کره ارض هیچگونه بدی )به خودی خود( وحود ندارد و اگر وجود دارد سرچشمه ی آن در ذهن بشر جای دارد وجود
گناه ،بیماری ،غم و پریشانی به واقع وابسته به نظم طبیعت نیست واین صفات در ذات وماهیت اشیا جای ندارند .عوامل یاد شده
نتیجه ی مستقیم ندیده ی انگاشتن روابط صحیح اشیا است.
بنا بر سنت ،زمانی که در هندوستان گروهی از فلسفه می زیستند .زندگی آنها آنچنان از خلوص و سادگی مطلللق بللر
خوردار بود که طول عمر شان فزونتر از یکصد و پنجاه سال می گردید .برای آنها مریض شدن نوعی»رسوایی خفت بار« تلقللی
می شد و گناهی نا بخشودنی به بیمار می آمد ،زیرا بیمار شدن به مثابه ی »سرپیچی از فرمان« بود.
دیر زمانی است که در یافته ام بیماری نتیجه ی سرکشی مستبدانه »خدایان رنجیده« نیست یا اعمل آزمونی از طللرف
چنین »خدایانی« شمرده نمی شود بلکه دقیقا نتیجه ی خطایا ارتکاب گناه برائت جللوییم بلله همللان نسللبت زودتللر بلله شللاهراه
تندرستی دست می یابیم .بیماری می آید و تن ها پذیرای آن می شوند و نیروی اندیشه که مولد شفا و جریانات زندگی بخللش
بوده می گریزد.
اگر اجازه دهید که عصبانیت ،نگرانی ،حسادت و طمع یا هر گونه حالت ناهماهنللگ دیگللر ذهنللی ،بلله غیللر از شللرایط
جسمی کامل ،بر شما مستولی گردد ،با این عمل مدام بذر بیماری و ناخوشی را در ذهن خود می کاریللد .هلر فلرد ذیشللعوری از
چنین شرایط ذهنی نا مساعدی دو ری من جوید زیرا وی ماهیت آنها را می شناسد و می داند که آنها از خللانه یللی متعفللن نیللز
خطر ناک ترند.
اگر می خواهید از تمام دردها و رنج های جسمی رهایی یابید و از هماهنگی کامل جسمی برخوردار شلوید پلس ذهلن
خود را منظم و افکار خود را هماهنگ کنید .به موضوعات مست آمیز بیندیشید ،اندیشه هایی که از محبت و عشق مللایه گرفتلله
باشد .بگذارید نوشداروی »حسن نیت« در رگهای تان جاری شود .آنگاه برای مداوای خویش به هیچ داروی دیگر نیاز نخواهیللد
داشت .حسادت ها ،تردیدها ،نگرانی ها ،کینه توزی ها و خود خواهی های افراطی خود را به سویی بنهید .ایللن کللار سللبب مللی
شود که درد و رنج از شما دور گردد .اگر برای »چسبیدن« به این عادت ذهنی »سستی آور« و مخرب روحیه اصرار مللی ورزیللد
در آن صورت هر گاه به دلیل بیماری به بستر کشیده شوید دیگر هیچگونه گله و شکایتی نکنید.
داستان زیر تصویر کننده ی رابطه ی نزدیک بین عادات ذهنی و شرایط جسللمی اسللت .فللردی از بیمللاری جانکللاهی
همواره رنج می برد .هرچه به پزشکان بیشتر مراجعه می کرد کمتر نتیجه می گرفت .گویی دارو هلا اثلر شللفا بخلش خللود را از
دست داده بودند و درد هم چنان بر جایش باقی بود .سرانجام به شهرها و اماکن مشهوری که دارای چشمه ها و آب هللای شللفا
بخش بود سفر کرد .پس از غوطه خوردن در آب تمامی چشمه ها ،دردش نه تنها زایل نگردیللد بلکلله شللدت نیللز یللافت .آنگللاه
درمانده و ناتوان شبی در عالم رویا شبحی را دید که بسویش آمد و گفت:
»برادر! آیا از کلیه ی امکانات مداوا بهره گرفته ای؟«
او پاسخ داد» :بلی همه را آزموده ام«
شبح گفت » :نه همه را نیازموده ای! حال بامن بیا تا چشمه شفا بخشی را که از نظر تو پنهان مانده است به تو نشان دهم«.
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مرد رنجور به دنبال او به راه افتاد .شبح او را به کنار استخری هدایت کرد که لبریز از آبی زلل بود.
شبح گفت :در این آب غوطه بخور! »مطمئنا شفا خواهی یافت« .پس از ادای این جمله شبح از نظر او ناپدید گشت .مرد رنجللور
به درون استخر داخل شد و در آن آب دمی غوطه خورد .هنگام خارج شدن از آب ناگهان دریاف که بیماری او زایل گشته است.
در همان لحظه چشمش به نوشته ای بر بالی استخر افتاد که امر می کرد »انکار کن!«
به محض بیدار شدن ،معنی کامل رویا در ذهن مرد بیمار متجلی شد .با نگرشی عمیق بر ضمیر خویش دریللافت کلله او قربللانی
گناه آلوده ی افراط در درد خویش بوده است ،آنگاه با خود میثا ق بست که وجود درد را در جسم خویش برای همیشلله »انکللار«
کند .او به عهد خویش وفا کرد و از آن پس رنجوری نیز از او گریللزان شللد و در انللدک زمللانی سلللمت از دسللت رفتلله اش را
بازیافت.
بسیاری شکوه می کنند که کار زیاد آنها را شکسته است .در اگثر چنین مواردی شکستگی آنها نتیجه ی مکرر احمقانه
تلف کردن انرژی شان است .اگر خواهان تندرستی پایدار هستید ،باید بیاموزید که بدون »حساسللیت و اصللطکاک« کللار کنیللد.
مضطرب و هیجان زده بودن ،یا نگران جزئیات بی اهمیت شدن به منزله ی دعوت شکستگی به جسم خودتللان اسللت .هرنللوع
کاری ،اعم از جسمی یا فکری» ،فی نفسه« سودمندو سلمت بخش است وکسی که با تداوم و پشتکاری همراه با آرامللش کللار
می کند ،از اضطراب و نگرانی می رهد و ذهن او به تمام آشفتگی ها و تشویش ها بی توجه می ماند ،مگر انجام و اجرای کاری
که در دست دارد .چنین فردی نه تنها از فردی شتاب زده و نگران ،که کاری همانند انجام می دهد ،بیشتر کسب توفیللق مللی
کند بلکه تندرستی را که عطیه یی الهی محسوب می شود نیز به دست می آورد .حال آنکه فرد دوم بر اثللر شللتابزدگی و اتلف
بی مورد انرژی خویش ،سلمت خود را به مخاطره می افکند.
سلمت و موفقیت واقعی همواره با هم هستند زیرا در قلمرو اندیشه ،این دو کیفیت به گللونه یللی »لینفللک« در هللم
یافته شده اند .هماهنگی ذهنی ،متضمن سلمت جسم است که پیامد آن پدید آمدن نظم و تر تیب در برنامه هللای کللاری مللا
خواهد بود .به افکار خود نظم دهید تا زندگیتان نظم یابد .آب آرامش را بر روی آتش خروشان هوای نفس و تبعیضللات بریزیللد.
در گذر خویش به اقیانوس زندگی ،طوفان بدبختی ها ،هر چند دهشت زا و مخوف باشللد ،نخواهللد توانسللت زور ق روح شللما را
هراسان سازد و قدرتی نخواهد داشت تا به ژرفای روح شما رسوخ کند و اگر زور ق روح شللما بللا عزمللی جللزم و ایمللانی راسللخ
هدایت شود ،مسیرش از »ایمنی مضاعف« برخوردار خواهد شد .در غیر این صورت ،خطرات بیماری که بر سر راه او بلله کمیللن
نشسته اند به او یورش برده ،نابودش خواهند ساخت.
با نیروی ایمان به انجام هرکاری می توان توفیق یافت .ایمان به خدای متعال و قوانین همیشه معتبرش ،ایمان به کار
خود و ایمان به نیروی خویش برای انجام آن کار به مثابه صخره یی است که اگر به آن دست یابید ،بر فراز آن مسللکنی بللرای
خویش خواهید ساخت و اگر بر فراز آن بایستید فرو در نخواهید افتاد .برای تحقق بخشیدن به والتریللن انگیللزه هللای درونللی،
تحت هر شرایطی ،بایستی ندا و نور درون را با قلبی آکنده از آرامش و عاری از ترس ،راهنمای خویش گردانیللد و بللر ایللن بللاور
تکیه کنید که »آینده« پاداش هر اندیشه و تلش را به شما ارزانی خواهد داشت .دانستن اینکه قوانین الهی را شکستی نیست و
باز تاب اراده و اندیشه ی شما با دقتی بی چون و چرا به شما برخواهد گشت ،فرایندی را تشکیل می دهللد کلله بلله زبللان سللاده
همان ایمان و »زندگی همراه با ایمان« تلقی می گردد.
با نیروی چنین ایمانی ،آب های تیره »تردید« می خشکند و کوه های صعب مشکلت فللرو مللی ریزنللد و نللابود مللی
گردند و روح مومن بدون آسیب پذیری از آن مهلکه جان سالم بدر می برد.
ای خواننده ی گرامی! جهد کن که قبل از هر چیز آن ایمان بی پروا و قیمت ناپذیر را به تملک خویش در آوری ،زیللرا
ایمان طلسمی است که دارای خوشحالی ،موفقیت ،آرامش ،قدرت و کلیه ی مواهب دیگری است که زنللدگی را پللر بللارتر و پللر
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محتوا تر می کند .بر پایه ی چنین ایمانی ماوای خویش را بنیان بگذار .آنگاه خواهی دید که برصخره ابدیت مسکن گزیده ای و
بنایی که بر شالوده ی ایمان قد برافرازد هرگز محو نمی گردد .زیرا نیروی ایمان بر تمام اندوخته ها و تجملت مللادی و ثللروت
هایی که پایان شان غبار و پوچی است ،سبقت خواهد جست .اگر به قعر غم و ورطه اندوه فرو افتاده ای یا بر فراز شادی ها بال
گسترده ای ،همواره ایمان خود را حفظ کن و پیوسته به آن چون پناه گاهی برگرد و پای خود را محکم بر پایه های فنا نا پذیر و
استوار آن بدوز .هر گاه با چنین ایمانی احاطه شوی ازچنان توان روحی عظیمی بر خوردار می گردی که قادر خواهی بللود تمللام
نیرو های اهریمنی ای را که به سوی تو یورش می آورند ،خرد و نابود گردانی ،آنچنان که گویی بازیچه های شیشلله ای را مللی
شکنی .با چنین ایمانی ،به چنان موفقیتی دست خواهی یافت که حدی بر آن متصور نیست .اگر ایمان داشته باشی و تردید را از
جان خویش دور کنی ،نه تنها به انجام این عمل توفیق خواهی یافت بل اگر به کوه ندا سر دهی که از بن خللویش برکللن و بلله
دریا فرو ریز آن خواهد شد که تو فرمان داده ای زیرا در این حالت همه چیز با اراده ی توست که شکل می پذیرد.
افرادی این چنین با ایمان در زمان حاضر نیز وجود دارند مردانی و زنانی که در این سرای فانی چند روزی بر گوشت و
پوست و خون خود خیمه زده و به ایمان خویش جامه عمل پوشانده اند .آنها در خیمه عبادت خویش ماوایی موقت گزیلده انلد و
روزی پس از روزی دیگر ،جسم خویش را به سخت ترین آزمون ها بر گماشته اند تللا شللکوه و آرامللش نیللروی ایمللان را از آن
خویش سازند و آنگاه بر عزم خویش فرمان یافته و کوه های رفیع اندوه و نومیدی ،خستگی ذهنی و درد ها و آلم جسللمی را از
جای خویش فراکنده و به دریای فراموشی فرو ریخته اند.
اگر به چنین ایمانی دست یابید دیگر نیازی نیست که درباره ی موفقیت یا شکست خود را به زحمت اندازید .در چنیللن
صورتی موفقیت بی شبهه از آن شما خواهد شد و دیگر لزومی ندارد که درباره ی نتایج امللور مضللطرب شللوید .در ایللن حللال،
آسوده خاطر باشید و کار را با شادی و آرامش ادامه دهید زیرا نیروی اندیشه ی صحیح و کوشش بجا ،ناگزیر نتیجه یی صللحیح
به دست خواهد داد.
بانوئی موفق و اهل کمال را می شناسم که روزی دوستی به او گفت :تو چقدر خوشللبختی! فقللط کللافی اسللت آرزوی
چیزی به مخیله ات راه یاد آنگاه آرزوی تو فورا اجابت می گردد .اگر چه بر حسب ظاهر چنین بود اما به واقع تمام خیر و برکللتی
که سراسر زندگی او را فرا گرفته بود حاصل مستقیم ضمیر پر خیر و برکت خودش بود .او در سراسر زندگی پر بارش ،خود را در
جهت تکامل پرورش می داد .خواستن صرف پیامدی جز نا امیدی در بر ندارد .زندگی کللردن تللوأم بللا عمللل اسللت کلله نللتیجه
مطلوب و راستین را به انسان عرضه می کند .نادان آرزو می کند و شکوه سر می دهد ،دانا کار مللی کنللد و منتظللر مللی مانللد.
بانوی یاد شده کار کرده بود ...او موفق شده بود هم دنیای درون و هم دنیای برون را بسازد .او به ویژه سعی کللرده بللود دنیللای
درون و قلب و روح خویش را بازسازی کند .او با دستان نامرئی روان خویش و با سنگهای پربهای امید ،شللادی ،ایثللار ،ایمللان و
عشق ،معبد زیبای »نور« را بنا نهاده بود که تابش انوار ستایشگرانه او را در بر می گرفللت» ،سللوئی« از پرتللو آن در چشللمانش
متجلی بود ،سیمای او را تابناک و صدایش را مرتعش می کرد .کسانی که خود را در حضورش می یافتند افسون و جذبه ی اسیر
کنند ه اش را در می یافتند.
اگر این امر برای او میسر گردید برای شما نیز می تواند امکان پذیر باشد .موفقیت ،شکست ،نفوذ و زندگی شللما ،رونللد
اندیشه های چیره شما ،در واقع عوامل تعیین کننده ی زندگی شما است .اندیشه های آکنده از عشق ،خلوص و شلادی را پیلش
فرستید آنگاه خیر و برکت در دستان شما جای خواهند گرفت و خانه ی شما مملو از صفا و آرامش خواهد شد .حال افکار نفللرت
آمیز ناخالص و غمبار خود را منتشر کنید و ببنید چگونه لعن و نفرین ،چون باران ،بر شما باریدن می گیرد و ترس و نا آرامی بر
بالین شما به کمین می نیشینند .سرنوشت شما هر چه باشد ،خود فاعل بلمنازع آن هستید .هر لحظه تاثیری از خویش بر جای
می گذارید که بنا به ماهیت آن ،سازنده یا ویران کننده زندگی شماست .بگذارید دلتان بزرگ شللود و لللبریز از عشللق و فروتنللی
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گردد ،آنگاه اگر در آمدتان هم بسیار ناچیز باشد ،نفوذ و موفقیت شما عظیم و پایدار خواهللد شللد .نفللع شخصللی را در محللدوده
کوچکی محبوس کنید در غیر این صورت در حساب رسی و جمع بندی نهایی در خواهید یافت که مال و مکنللت بللی حسللاب و
نفوذ و موفقیت شما پشیزی بیش نمی ارزد.
روان خود را بارور سازید .هرگاه روان خالص و متواضعانه شما با خلوص ایمان و تجللرد هللدف همللراه شللود بلله شللما
قدرتی می بخشد که بتوانید از میان عناصر »بازدارنده« رشد و نمو کنید .در چنین صورتی نلله تنهللا سلللمت پایللدار و مللوفقیت
ماندنی بلکه عظمت و قدرت لزم را نیز کسب خواهید کرد.
اگر موقعیت فعلی برایتان نا خوشایند است و دل به کار نمی دهید ،نهایتا سعی کنید تا وظایفی را که بله عهللده گرفتلله
اید با پشتکاری در حد وسواس انجام دهید .در حالی که ذهن خود را متوجه ایده یی برای موقعیتی بهتر می سازید ،در واقع نیللز
موقعیت بهتری منتظر شما خواهد بود .همواره از نظر ذهنی خود را بمنظور بر خورداری از فرصت بهتری برای ترقی کردن آماده
سازید تا اینکه لحظه ی موعود فرا می رسد و فرصت مناسب دست می دهد ،آن را از آن خود سازید و با ذهنی کامل آماده ،بللا
درایت و مال اندیشی ای که مولود ذهنی منضبط است ،مسئولیت های »فرصت جدید« را بپذیرید.
وظیفه ی شما هرچه باشد ،تمام ذهن و هواس خود را متوجه انجام آن کنید وتمام انرژی و توان خللود را مصللروف آن
کار سازید .انجام »بدون ایراد و نقص« وظایف کوچک ،ناگزیر شما را به انجام وظایف و کارهای بللزرگ رهنمللون مللی گردانللد.
پیوسته اطمینان حاصل کنید که به گونه یی »یکنواخت« به صعود خود ادامه دهیللد .آنگللاه مطمئللن باشللید کلله هرگللز سللقوط
نخواهید کرد ،زیرا رمز قدرت واقعی در همین نکته نهفته است .با ممارست و تمریلن همیشلگی بیاموزیلد کله چگللونه از منللابع
خویش سود ببرید و ذهن خود را هر لحظه براین مهم متمرکز کنید .احمق ها تمام انرژی ذهنی و معنوی خللود را بلله هللرزه در
آیی ،وراجی ابلهانه ،لجاجت خود خواهانه و افراط در لذت جویی های جسمی بیهوده هدر می دهند.
اگر می خواهید از قدرتی چیره شونده برخوردار شوید بایستی ثبات و تاثیر پذیری را ترویج دهید .بایستی بتوانید متکللی
به خویش باشید .تمام نیروها پیوسته و مربوط به استقامت و استواری و نهفته در مداومت و ثبات اسللت .کللوه ،صللخره عظیللم و
درخت بلوط طوفان دیده ،همه و همه به دلیل عظمت انزوای همراه با ثبات بی اعتنای خویش است که از »قدرت« با ما سللخن
می گویند حال آنکه ریگ روان ،شاخه کوچک و نی لرزان به علت قابلیت حرکت و عدم مقاومتشللان ،سللخن از »ضللعف« مللی
رانند و هر گاه از یاران خود دور افتند ضعیف و ذلیل و بی فایده خواهند شد .کسللی دارای قللدرت اسللت کلله هرگللاه یللارانش در
برخورد با هیجان و هوای نفس متزلزل شوند او همچنان آرام و به دور از دستبرد احساسات شکننده باشد و استوار بر جای بماند.
کسی برای فرمان دادن و اداره کردن مناسب است که قبل از هر چیز ،خود توفیق آن را یافته است که بر نفس خویش
چیره و فرمانروا باشد .کسی که کردار و رفتارش حاکی از هیجان شدید ،ترس و عاری از اندیشه است بگذارید همیشه برای خود
در جستجوی بی پایان و بی نتیجه ی دوستان و یارانی باشد .او به زودی به دلیل فقدان یا عدم حمللایت آنللان شکسللت خواهللد
خورد .اما کسی که آرام و عاری از ترس و سرشار از اندیشه است هر چند همانند جنگل ،کویر و قلل کوهها تنها و منزوی بماند،
با بازگشت زمان هر روز قدرتش افزون تر می گردد و در مقابل جریانات روانی و گرداب هایی که نوع بشر را احاطه کرده اسللت
با قدرت و صلبت قد علم خواهد کرد.
در اینجا باید این اصل را هم در نظر داشت که اغراض نفسانی قدرت نیست بلکه سواستفاده از قللدرت اسللت .اغللراض
نفسانی چون »طوفانی« است خشمناک ،که وحشیانه و دیوانه وار سر به صخره می کوبد و آن را به مبارزه می طلبد .حال آنکلله
»قدرت« مانند صخره است که آرام و خموش بر جای می ماند.
وقتی مارتین لوتر کینگ از ترغیب دوستان ترسو و بزدل خود به مبارزه و مقاومت مایوس گشت ،تجلی قدرت واقعی را
به معرض نمایش گذاشت .دوستانش برای جان او بیم داشتند که اگر به ورمز » «wormsبللرود خطللری متللوجه او شللود ولللی

رمز موفقیت

صفحه 39

مارتین لوتر کینگ به آنها گفت که اگر به تعداد آجر های روی پشت بام ها هم شیطان در آنجا جمع شده باشد باز او به »ورمز«
خواهد رفت.
هنگامی که بنجامین دیزرائیلی در نخستین نطق پارلمانی خود از پای در آمد مورد استهزا و تمسخر اعضا پارلمان قللرار
گرفت ،رو به آنان کرده گفت» :روزی گوش کردن به سخنان مرا برای خود افتخاری بس بزرگ خواهید شمرد« .و براستی هللم
اندک مدتی بعد چنین شد که او گقته بود ...
مرد جوانی را می شناختم که همواره بدبختی ها و شرایط نامطلوب را تحمل می کرد .دوستانش او را استهزا می کردند
که دست از تلش بردارد او در پاسخ گفت»:دیری نمی پاید که از خوشبختی و موفقیت من در شگفت خواهید شد «.اونشان داد
که مجهز به آن قدرت خاموش و غیر قابل مقاومتی است که او را برای مدتی »در گیر« مسائل زیادی کرده تا قدرت و مقاومت
او جوهره ی خود را به کار گیرد و اکنون زمان آن رسیده است که تاج موفقیت بر سرش نشانده شود.
اگر شما از این نیرو برخوردار نیستید نباید مایوس شوید ،زیرا بی شک می توانید باممارست و تمرین به آن دست یابید.
شروع کسب نیرو شروع مانند کسب بینش و تعقل است .بایستی تصمیم خود را با غلبه بر ابتلذال و بلی هلدفی کله تلاکنون در
مقابل آن همچون برده ای راغب بوده اید آغاز کنید .خنده های بلند نا هنجار و بللدون کنللترول ،غیبللت کللردن از ایللن و آن و
صحبت های بی معنی ،شوخی کردن به منظور ایجاد خنده در شنونده و خود را به صورت دلقللک دیگللران در آوردن تمللام ایللن
اعمال باید به سویی گذاشته شود چون نتیجه یی در بر ندارد و تنها کاری که می کند این است که انللرژی پللر ارزش شللما را از
بین می برد .زیرا برحسب عادت به این اعمال دست زدن به منزله ی نابود کردن تمام نیرو های معنوی زندگی است .با تمریللن
و کسب تدریجی موفقیت در مقاومت و مقابله با وسوسه ها و پرا کندگی ذهنی  ،شروع به درک معنی قدرت واقعی خواهید کرد.
آنگاه با تمایلت قویتری که باعث اسارت روح شما می گردد وارد میدان ستیز خواهید شد و نتیجتا راه کسب قدرت بللرای شللما
گشوده خواهد شد و پیشرفت شما پس از این مرحله به گونه یی روشن ،قطعی و مسلم خواهد شد.
قبل از هر چیز باید برای خود یک هدف داشته باشید ،هدفی مشروع و مفید و آنگاه با تعقل و روشن بینلی ،نسلبت بله
این امر وقوف کامل پیدا کنید .هرگز مگذارید چیزی شما را از مسیر تان به انحراف بکشاند و بیاد بسللپارید »:کسللی کلله دو دل
است در طول راه خویش ،تزلزل همواره اورا می کاهد «.کار خود را خوب درک کنید و آن را آنچنان انجام دهید که گویی بللرای
خود انجامش می دهید و به محض مبادرت به عمل بکوشید تا همواره به وسیله ی چراغ بللاطن و راهنمللای درونیتللان هللدایت
شوید .آنگاه از یک پیروزی به پیروزی دیگری دست خواهید یافت و مرحله به مرحله از آرامش بیشتری بر خوردار خواهید شللد.
دید شما برای همیشه وسیع خواهد شد و به مرور زیبایی لزم و هدف زندگی به شما رخ خواهد نمود.
هر گاه خود را خالص کنی به تندرستی دست خواهی یافت و هرگاه بر خود مسلط شوی از قدرت بر خوردار خواهی شد
و هرگاه این دو را با هم انجام دهی کامیاب خواهی شد .زیرا اگر خودت را از جمع »جدا یافته« ندانی و علیه قانون الهللی گللامی
بر نداری آنگاه نه تنها خود را با قانون الهی تطبیق داده ای بلکه با نیکی های ابدی نیز مطابقت کرده ای .در چنین شرایطی هر
چه از تندرستی باز یابی ،در وجود تو خواهد ماند و هر موفقیتی که به دست آری هرگز فنا نخواهللد پللذیرفت و خللارج از اندیشله
محاسبه و اندیشه بشری سیر خواهد کرد.
هر چه نفوذ و قدرت خود را بهتر به کار بگیری باگذشت زمان رو به فزونی خواهد رفت زیرا این عمل بخشی از اصول
تغییر ناپذیری است که جهان هستی بر آن تکیه دارد.
راز تندرستی در قلبی خالص و ذهنی منظم است .راز موفقیت در ایمانی لغزش ناپذیر و هدفی با جهتی معقللول نهفتلله
است و راز قدرت در به دست گرفتن زمام امور با اراده یی راسخ و رام کردن توسن سرکش امیال است.
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راز خوشحالی پایدار
عطش انسان برای شادی عظیم است و فقدان آن نیز عظیم .اکثر فقرا آرزو دارند توانگر شوند زیرا بر این باورند که »تملللک« و
تعلق برایشان خوشحالی جاوید به ارمغان خواهد آورد .بسیاری از توانگران که به تمامی آمال و آرزو هللای خللویش جللامه عمللل
پوشانده اند ،از کسالت و فربهی رنج می برند .اینان از لحاظ دست یافتن به خوشحالی حتی از فقرا نیز محروم تللر نللد .اگللر ایللن
حالت را مورد تفکر قرار دهیم در می یابیم که خوشبختی از تصاحب و تملک اشیایی در جهان خارج مشتق و ناشی نمی گردد و
هم چنین بد بختی و بی نوایی نیز نتیجه فقدان امکانات مالی و مادی نیست .زیرا اگر چنین بود فرد تهیدست همواره بد بخت و
شخص توانگر همواره شادان می بود ،در صورتی که غالبا عکس قضیه مصدا ق می یابد .بعضی از افراد بخت بر گشته یی را که
می شناسم ،اکثر کسانی هستند که در چنگال ثروت و تجملت اسیر بوده اند ،در حالی که برخی از افللراد را باهوشللی تابنللاک و
روحیه یی خوشحال دیده ام که فقط حداقل لزم برای زندگی کردن را در اختیار داشته اند .بسیاری از کسانی که ثروت اندوخته
اند معترفند که »ارضای خود خواهانه یی« که در پی مال اندوزی وجود دارد جلوت را از زنللدگی شللان ربللوده اسللت .امللا ایللن
واقعیت که آنها دیگر چون دوران تهیدستیشان از نعمت خوشحالی بر خوردار نیستند خود نکته یی است در خور تعمق.
پس با این حساب ،خوشحالی چیست و چگونه می توان به آن دست یللافت؟ آیللا خوشللحالی سللخنی اسللت موهللوم و
پنداری است بیهوده و تحمل عذابی جاودانه؟
با تفکری مشتاقانه و غوری عمیق در می یابیم که همه ی افراد به استثنای کسانی که راه تعقل در پیش گرفته اند بللر
این باورند که خوشحالی ،فقط با ارضای تمایلت امکان پذیر است .این اعتقادات که در خاک جهل ریشه دوانده است و پیوسللته
به وسیله ی آرزو ها و تمایلت آبیاری می شود به واقع ،علت تمام بد بختی های جهان کنونی بشمار می آیللد .مللن تملایلت و
آرزو ها را به واژه »شهوات« و یا به عبارت »تمایلت حیوانی« که ناخالص تر است ،محدود نمی کنم .معنی این واژه تللا قلمللرو
وسیعی از روان انسان گسترش می یابد .در حالی که تمایلتی که قوی تر ،نافذتر و دسیسه آمیز ترنللد ،اندیشلله هللای عمیللق و
تابناک و چاره ساز را در اسارت خود می گیرند و آنها را از زیبایی هماهنگی و خلللوص روح کلله معنللایی جللز تجلللی خوشللحالی
ندارند ،محروم می سازند .اکثر افراد می پذیرند که خود خواهی علت و منشا اکثر ناراحتی ها و غم های جهان اسللت امللا آن هللا
همه مغلوب این توهم »روح فرسا« میشوند که غم ها نتیجه ی خود خواهی دیگران است نه خودخواهی خود آنها.
هرگاه پذیرفتند که تیره روزی هایتان نتیجه ی خود خواهی های شخصی خود شما است ،یا ایللن اعللتراف خللود را بلله
دروازه های بهشت زندگی نزدیک می کنید .اما مادام که معتقدید این خود خواهی دیگران است کلله شللادی هللا را از شللما مللی
رباید ،زندانی برزخی هستید که خود آن را ساخته اید.
خوشحالی ،حالت درونی »ارضای کامل« است که عبارتند از شادی و آرامش با حذف تمام تمایلت .رضایتی که نتیجه
ی ارضای تمایلت باشد کوتاه و وهم انگیز است و پیامدش همیشه خواهش بیشتر برای لذت جویی بیشللتر اسللت .تمللایلت و
شهوات به اقیانوس سیری ناپذیری می مانند که هر چه بیشتر به خواهش هایش توجه شود غریوش بیشتر بلند مللی شللود .ایللن
اقیانوس اشباع ناشدنی ،از کسانی که خود را وقف ارضای امیال شهوات می کنند ،می خواهند که خواهش های روز افللزون او را
اجابت کنند .سر انجام چنین افرادی با افسردگی های جسمی و روحی ضربه می خورند و با شعله های »خاکستر کننده« رنللج و
عذاب شکنجه می شوند.
ارضای تمایلت بی پایان انسان ،جهنمی است که مرکز عذاب و شکنجه اش در این جهان خاکی قرار گرفته است .در
عوض ترک شهوات و خواهش های نفسانی ،ادراک و تحقق یافتن بهشت آرامش در زندگی این جهانی است .تمام شور و شو ق
ها و لذایذ بهشت زندگی منتظر زائرانی است که با تلش و تفکر و مقاومت ،خود را به این بهشت می رسانند و پای به اقلیم آن
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بهشت و جهنم )در این جهان( حالتی درونی هستند .به خود مشغول شو و لذت بجو آنگاه ببین که در قعر جهنم فللرو
رفته ای! برخیز و خویش را به خاک افکن ،آنگاه ببین که در قعر جهنم فرو رفته ای! بر خیز و خویش را به خللاک افکللن ،آنگللاه
دریاب که این حالت از حس آگاهی ،تحاشی و نسیان مطلق هوای نفس است که نهایتا بهشت را به تو ارزانی مللی دارد هللوای
نفس کور است و فاقد قضاوت و فاقد علم واقعی و از این رو همواره به عذابمان مللی کشللاند .ادراک کامللل ،قضللاوتی عللاری از
غرض و تعصب و علم واقعی ،تنها متعلق به خداوند است و هر قدر از این دانش خدایی توشه برگیلری و ادراکلش کنلی ،معنلی
خوشحالی را بیشتر درک خواهی کرد .مادام که اصرار برطلب و جستجوی »تمایلت« خویش داری ،شادی برایت به »سللراب«
خواهد مانست و تو از خویشتن خویش دور خواهی ماند و آنگاه بذر بدبختی و تیره روزی را در جان خویش خواهی کاشللت .هللر
چه بیشتر خویشتن را در راه خدمت به دیگران ببازی و فدا کنی به همان اندازه خوشحالی نصیب خواهد شد و از کاشته ات خیللر
و برکت خواهی دروید.
»دلی خجسته و شاد خواهی داشت اگر دوست بداری نه آن که تنها به خواهی که دوستت بدارند«.
»گمشده ات را زمانی خواهی جست که ایثار کنی نه آن که تنها به انتظار هدیه بنشینی«.
»نیازت هر چه باشد ایثار کن«.
»روح تو از ایثار تغذیه خواهد کرد و تو از این طریق به نیکی خواهی زیست«...
به خود پناه ببر تا غم و اندوه را در بر کشی ،خود را رها کن تا شاهد آرامش را در کناریابی .خوشحالی را خود خواهللانه
جستن نه تنها به مثابه از کف دادن آن است بلکه حتی به معنی از دست دادن چیزی است که معتقدیم منبع و مللایه خوشللحالی
است .ببینید چگونه شکمبار گان ،بی وقفه در پی یافتن خوراکی لذیذ ،اطراف خویش را جستجو می کنند تا اشتهای »کور شده«
خود را تحریک کنند و بنگرید که آنگاه چگونه از پر خوردن ،متورم و سنگین و بیمار می شوند و به ندرت دیللده میشللود کلله تللا
پایان با لذت غذا میل کنند .با این وجود کسی که به اشتهای خود تسلط دارد ،نه تنها در جستجوی غذا نیست بلکلله هرگللز بلله
لذت چشیدن اطعمه هم نمی اندیشد بلکه تنها به اندک خوراکی ساده و بی تکلیف خرسند است.
سعادت جاودان زمانی روی به تو می آورد که »حالت خود خواهانه به خویشتن پرداختن« را به سویی نهی .هر گاه دل
به چیزی مشغول داری که فانی است و لی برای تو بس عزیز ،دیر یا زود آن را از تو خواهند ربود .آنگاه در خواهی یافت چیللزی
که از دست دادنش برایت جانکاه و رنج آور می نمود ،حال باختنش برایت فایده یی عظیللم در بللر داشللته اسللت .پنللداری وهللم
انگیزتر و فریبنده تر از این و تا این حد زاینده بد بختی نیست که چیزی بدهی و »به جای آن« چیزی طلب کنی .راغللب بللودن
به تسلیم و ایثار کامل و تحمل باختن ،حقیقت راه و شیوه ی زندگی است.
در حالی که خود را مرکز دلبستگی به چیز هایی قرار داده ایم که طبیعت شان فنا پللذیر اسلت و ناپایلدار ،چگللونه ملی
توانیم به سعادت واقعی دست یابیم؟ سعادت باقی و واقعی فقط زمانی میسر می گردد که خود را مرکز علیقی قللرار دهیللم کلله
ماندنی و فناپذیر هستند.
»برخیز و دلبستگی ها و هوس های زود گذر را رها کن ،آنگاه گام به حیطه ی حس آگاهی ابدی خللواهی نهللاد و هللر
گاه از خویش رهایی یابی و راهت را بیشتر و بیشتر به سوی خلوص و تکامل ،فللداکاری و عشللق بلله همنللوع جهللت دهللی بلله
سعادتی دست خواهی یافت که جاوید است و پایدار«.
دلی که با عشق به همنوعان ،خود را مطلقا به نسیان می سپارد چون وجود الهی را  -نسبت به شعور خللاکی خللویش-
درک می کند ،نه تنها به سعادتی وال دست می یابد بلکه خود نیز فنا پذیر می گردد .به زندگی گذشته ی خویش بنگرید و عالی
ترین لحظات را که آکنده از والترین شادی هاست بیاد آورید  :تصدیق خواهید کرد که آن لحظات لحظاتی بوده اند که یللا واژه
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یی بر زبانتان جاری شده ویا عملی از شما صادر گردیده که مبتنی بر غمخواری و عشق و ریشه گرفته از انکار »هللوای نفللس«
بوده است.
از نظر معنوی ،سعادت و هماهنگی مترادف هستند .هم آهنگی ،مرحله یی از قانون الهی است تجلی معنوی آن عشللق
است .تمام خود خواهی ها به منزله عدم انطبا ق با نظام الهی .می دانیم که عشق »همه گیر« یا عشق به همنوع ،به معنی نفللی
نفس است .به عبارت دیگر ما انسانها در صورت گام سپاری در طریق نیکی ،با این اعتقاد ،خللود را بللا آهنللگ الهللی -آن ملللود
وصف ناپذیری که سعادت واقعی را می سازد-هم آهنگ می کنیم.
مردان و زنانی که شتابزده ،اینجا و آنجا کورکورانه در جستجوی سعادت هستندو از یافتن آن در مانده گشته اند ،مللادام
که سعادت در ضمیر شان وجود دارد و از هرچیزی به آنها نزدیک تر است ،هرگز به آن دست نخواهید یللافت و درایللن کنکللاش
خود خواهانه ی خویش فقط خود را از آن سعادت دور می کنند.
این سطور زیبا از برلی ) (Burleighبیانگر راز سعادت جاودان است »:از خود در گذر و جسللم فللانی خللود را فللداکن،
آنگاه زنده و جاوید خواهی شد .محدوده ناچیز»نفس« را که همواره در طلب و تمنای تمام چیز هایی است که برایللش سللودمند
است ،رها کن آنگاه با فرشتگان یار خواهی شد و به قلب و عصاره عشق گام خواهی نهاد .خود را در یاری و غمخواری دیگللران
کامل به فراموشی بسپار ،آنگاه سعادت الهی تو را از قید غم و رنج رهایی خواهد بخشللید) .ایللن سللخن یکللی از قدسللین اسللت
که»(:گام نخست را با پنداری نیک ،گام دوم را با گفتاری نیک و گام سوم را باکرداری نیک برداشتم و آنگاه به بهشللت داخللل
شدم«.
شما نیز می توانید با گام نهادن در همان مسیر وارد بهشت شوید .بهشت دور نیست ،بهشت در ایللن جللا و در نزدیکللی
شما است ولی فقط برای کسانی تحقق می پذیرد که از خودخواهی بری اند .بهشت برای کسی متجلی می گردد که دلش نللاب
و بی غش باشد.
اگر این سعادت بی پایان ،برای شما تحقق نیافته است ،شما می توانید با دست یازیللدن بلله ایللده آلللی مللایه گرفتلله از
عشقی عاری از خود پسندی و با طلب صمیمانه ی آن ،تحقق یافتن سعادت جاوید را میسر سازید .هر جا که رضلایتی پایلدار در
فردی پیدا شود ،روح آن فرد ،به خداوند متمایل است آرزو کردن به منزله ی رستن از دام امیال است.
همان گونه که بر فراز »نفس« خویش که آمیزه یی از پستی هاست ،بلند می شوید ،همانگونه که زنجیر هللایی را کلله
شما را در اسارت خویش دارند یکی پس از دیگری می گسلید .همانگونه نیز لذت ایثار و بخشیدن را درک خواهید کللرد .لللذتی
که از ذلت چنگ زدن و حریص بودن متمایز است .آنگاه از مادیات و معنویات ،از عشق و از نوری که در وجود تان پدید می آید
ازهمه و همه به دیگران نثار خواهید کرد و در خواهید یافت که خیر و برکت در دادن است نه گرفتن .ایثار بایللد از اعمللا ق قلللب
تان سر چشمه گیرد و عاری از رنگ »هوای نفس« و بدون انتظار پاداش باشد .هدیه ی عشق خالص ،پیوسته همراه بللا خیللر و
برکت است .اگر پس از »دادن« از شما چاپلوسی یا تشکر نشد ،یا اسمتان در روزنامه درج نگردید ،در صورتی که این عمللل بلله
ناراحتی و جریحه دار شدن احساسات شما انجامید ،بدانید که آنچه کرده اید از روی پوچی و هوای نفس بوده است و نلله از روی
عشق .در چنین موردی اگر ایثار کرده اید به این علت بوده است که روزی مورد ایثار قرار گیریللد یعنللی در حقیقلت چیلزی را »
نداده اید« بلکه در انتظار »طلب چیزی« بوده اید.
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تحقق یافتن فرجام نیک
فرجام نیکو فقط در دلی مأوا می گزیند که مملو از راستی ،اعتماد ،سخاوت و عشق برای درک خوشبختی باشللد .دلللی
که از این خصائل بر خوردار نیست ،معنی کامیابی و سعادت را نمی داند زیرا سعادت و خوشبختی مانند خوشحالی ،چیزی نیست
که در جهان خارج به تملک آدمی در آید ،بلکه کیفیتی است که در ضمیر آدمی تحقق می یابد.
ممکن است که در عرصه ی زندگی ،فردی آزمند و مال اندوز میلیونر شود این چنین فردی حتی به ثروت بیکران نیللز
پیوسته تیره روز باقی خواهد ماند زیرا فرد آزمند هر گاه دریابد که در تمام دنیا کسی وجود دارد که از او ثروتمند تر است خللود را
بدبخت و قابل نکوهش می داند .اما شخص صاد ق ،بخشنده و آشنا با محبت ،به ثروت و سعادتی کامل دست می یابد حتی اگر
مایملک او در جهان خارج از ضمیرش بسیار اندک باشد .فقیر کسی است که راضی نیست و توانگر کسی است که به آنچه دارد
قانع است و توانگر تر از او کسی است که با آنچه دارد بذل و بخشش می کند.
وقتی به این واقعیت می اندیشیم که دنیا پر از چیز های خوب اعم از مادی و معنوی است و بشر این چیز های خللوب
را با اشتیاقی کور فدای کسب چند سکه طل یا چند هکتار زمین لجنزار می کند ،در می یابیم که خود خواهی تا چه حد سللیاه و
جهل آمیز است و آنوقت است که در یابیم »خود جویی« به منزله ی »خود ویرانی« است و به عبارت دیگر آن که فقط در پللی
منافع خوش است در حقیقت خویشتن را به تباهی می کشاند.
طبیعت بهترین سرمشق و آموزگار بشر است زیرا همواره بدون اینکه چیزی ذخیره کند ،همه چیز می دهد و چیزی هم
از او کم نمی گردد ،حال آنکه بشر همه چیز می اندوزد ولی همه چیز را هم از دست می دهد!
اگر می خواهی سعادت واقعی برایت تحقق یابد هرگز بر این باور تکیه مکن که هر چه با صداقت و راستی انجام دهی
نتیجه یی معکوس عایدت خواهد شد .مگذار رقابت و چشم و هم چشمی ایمان تو را نسبت به برتری و تفو ق راسللتی و حقیقللت
متزلزل کند .همواره بر این نکته مومن و معتقد باش و با خود بگو :برایم مهم نیست که مردم درباره ی »قانون رقابت« چه می
گویند زیرا من خود ،روح و جوهره ی این قانون غیر قابل تغییر را می شناسم و می دانللم کلله روزی هملله ی آنهللا را تللارو مللار
خواهند کرد ،حتی اگر اکنون زندگی و دلشان ظاهرا همانند فردی درستکارو صدیق باشد .با شناخت این قانون می توانم بدون از
دست دادن آرامشم  ،به تمام خیانت ها بیندیشم ،زیرا می دانم که در نقطه ای از عرصه ی زندگی انهدامی قطعی بله کمیلن آن
نشسته است.
تحت هر شرایطی آن کاری را انجام دهید که به اعتقاد و نظر خودتان براستی صحیح است .به قانون و قدرت خداونللد
که در تمامی جهان گسترده است ،ایمان داشته باشید آنگاه ملحظه خواهید کرد که خداوند شما را تنها نمی گذارد و همللواره از
حمایت او برخوردار خواهید بود .با چنین اعتماد و اتکالی ،تمام زیانهایتان بدل به منفعت می گردد و تمام لعن و نفرین هایی که
شما را تهدید می کند ،بدل به خیر و برکت می شود .هرگز مگذارید صداقت و امانت ،سخاوت و عشق از بین برود .زیرا اگر این
خصائل با عمل همراه باشند شما را به اوج می رسانند و سعادت را قرینتان می سازند .هرگز گفته ی دیگر ان را مبنی بللر اینکلله
ابتدا بایستی توجه افراد »طراز اول« را جلب کنید و بعد سایرین را ،باور مدارید .انجام این عمل به مثابه ی عدم توجه دیگرا ن و
اهمیت دادن به آسایش شخصی خودتان است .کسانی که به چنین اعمالی دست می زنند روزی برایشان فرا خواهللد رسللید کلله
»تنهاو گریزان« خواهند شد و هنگامی که در ژرفای عزلت و افسردگی فریاد بر می آورند ،کسی نخواهد بللود کلله صدایشللان را
بشنود و به آنان کمک کند .توجه به خود قبل از دیگران به معنی محدود کردن ،منحرف کردن و به تاخیر انداختن هر انگیزه ی
شریف و خدایی است .بگذارید روحتان گسترش یابد .بگذارید قلبتان در عشق ورزیدن ،با گرمایی سخاوتمندانه با دیگران عجین
شود ،آنگاه شادی عظیم و ماندنی و سعادت جاوید از آن شما خواهد شد.
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کسانی که در شاهراه درستی و صداقت سر گردانند خود را در مقابل »رقابت« حفظ می کننللد و از آن دور مللی ماننللد.
کسانی که نیاز صحیح را دنبال کرده اند ،نباید نگران »دفاع« باشند .این یک گفته ی پوچ و بی محتوا نیسللت ،امللروزه کسللانی
هستند که با قدرت درستکاری و ایمان که در برابر تمام رقابت ها قد علم کرده و آنها را به مبارزه طلبیللده انللد ،بللدون کمللترین
انحرافی از روش خود ،به تدریج به سوی سعادت گام بر داشته اند .حال آنکه کسانی که سعی کرده انللد بیراهلله برونللد و راهللی
میان بر بیابند و بر این افراد پیشی جویند ،در عمل شکست خورده و عقب مانده اند.
برای تحصیل آن کیفیات و خصائل درونی که نیکی هارا تشکیل میدهد ،باید در مقابل نیروهای اهریمنی جوشن و زره
پوشید و برای ساختن شخصیت خود و کسب آن خصائل باید موضعی غیر قابل تزلزل تحصیل کرد و از سعادتی بر خللوردار شللد
که تا ابد ماندنی باشد.
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موفقیت آنی
»خداوند به هر پرنده دانه ای میدهد ولی آن را به داخل لنه اش نمی اندازد «.جه.جی.هالند
ارزش دارد روزی  60دقیقه وقت صرف کنید؟
خود را نباید گول زد .رسیدن به آنچه در زندگی خواهان آن هستیم مستلزم کوشش بسیار است .کسیکه حاضللر نباشللد
مرتبا روزی  60دقیقه وقت صرف تلش برای رسیدن به هدفهای خود کند بقدر کافی به آن هدفها علقمند نیست.
البته نمی خواهم بگویم چنین شخصی خواهان رسیدن به هدف های خود نیست ،البته که هست مشروط به اینکه این
هدف ها را شخصی در دامان او بگذارد .مقصودم این است که بگویم او حاضر نیست برای رسللیدن بلله هللدفهای خللود زحمللت
بکشد و بنابراین علقه ایکه از ته دل باشد و او را به حرکت در آورد ،در او نیست .همین علقه باطن یا از ته دل ،نیروی انگیللزه
مهمی است که اشخاص موفق را از آدم های سرخورده و ناموفق متمایز می دارد زیرا افرادیکه حاضر نباشند بللرای رسللیدن بلله
هدف ،به خود زحمت دهند ولو اینکه استعداد های بسیار داشته باشند ،هرگز به جایی نمی رسند.
دوران طلیی موفقیت آنی عصر حاضر ،دوران طلیی موفقیت آنی است ،علقه باطنی شما هر چه باشد -از یاد گرفتن
یک زبان خارجی گرفته تا زیبایی اندام و کسب در آمد هنگفت در بازار سهام یا به دست آوردن قدرت کلم بی نظیللر -همیشلله
می توان کتابها یا اشخاص را یافت که رموز کسب موفقیت در زمینه مورد علقه را به شما بیاموزند .خللوب اسللت مطلللب را بللا
دقت بیشتر مورد بررسی قرار دهیم .در مقاله ای که در یکی از مجلت کثیر النتشار چاپ شده بود ،نویسنده اظهلار داشلته بلود
که تنها در یکی از این زمینه ها -در باره راه های پولدار شدن 350 -نوع کتاب مختلف در کتاب فروشی ها و جود دارد .فکرش
را بکنید 350 ،کتاب مختلف در باره راههای پولدار شدن.
اگر ادعای تبلیغات چیان را بپذیریم دایر بر اینکه به آسانی می توان میلیونر شد یا یک زبان خللارجی را فللرا گرفللت یللا
صاحب اندام زیبایی گردید ،آن وقت این سوال پیش می آید که پس چرا می گویید باید برای رسیدن بلله مللوفقیت کللار کللرد و
زحمت کشید؟
شاید آنچه که در جواب سوال بال می گویم قدری ناراحت کننده باشد ولی حقیقی است که کتمان آن فایده ای نللدارد
و آن اینکه  :حتی بهترین اندرز و عاقلنه ترین هدف ،بهترین نیات و کلیه شیوه های صد در صد آزمایش شده ایکلله در جهللان
وجود دارد فقط در صورتی کاری از پیش خواهد برد که خود شما کاری از پیش ببرید انللدرز هللای خصوصللی ،انللواع کتللاب هللا
)منجمله این کتاب( سخنرانی ها یا دوره های آموزشی به هر صورت و شکلی که باشللد فقللط مللی توانللد الهللام بخللش و منبللع
اطلعاتی برای شما باشد و راه را به شما نشان دهد .اگر کتابی که می خوانید یا اندرزی که به شما داده می شللود خللوب باشللد،
می تواند راه کوتاه تر و موثر تری برای رسیدن به آرزو هایتان بشما نشان دهد ولی نتیجه نهایی ،بسته به تلش خود شما است.
جادوی موفقیت در نهاد خود شما است.
موفقیت به ندرت زاییده تصادف یا خوش اقبالی است .مخترع نابغه »توماس ادیسون« هم به این گفتلله اعتقللاد دارد و
می گوید :من هیچ کار با ارزشی را به طور اتفاقی انجام ندادم و هیچ یک از اختراعات من هم زاییده تصادف نبللوده اسللت بلکلله
محصول کارو کوشش می باشد.
یکی از ظریف طبعان مطلب را به این نحو خلصه کرد  :من به اقبال خوب اعتقاد دارم و می بینم هر چه بیشتر تلش
کنم این اقبال خوب بیشتر به سراغم می آید.
بنابراین :در کلیه امور انسانی ،دو عنصر با یکدیگر بستگی دارند :تلش و نتیجه .نیروی تلش ،شاخص میللزان نللتیجه
است.
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بگذار گذشته بگذرد
سال نو را با بر شمردن ضررها و غمها به خود و دوستانتان آغاز مکنید ،بگذارید گذشته بگذرد.
اگر دوست خوبی یک قواره پارچه به شما هدیه بدهد ،آیا آن را به سویی انداخته زیر لب به او ناسزا خواهید گفت و بلله
شرح وصف لباسهای زیبایی که در گذشته پوشیده اید خواهید پرداخت؟
فرا رسیدن هر سال جدید ،نیروی تازه یی را برای آغاز زندگی جدید به شما ارزانی می دارد .چرا با یاد و خاطره ی تلللخ
حوادث گذشته که دیگر وجود ندارند ،زندگی کنید؟ شادی ها ،مواهب و برتری های گذشته دیگر مربوط به گذشته است .هرگللز
مگویید که برای تحصیل موفقیت و خوشحالی ،دیر شده است .هرگز مگویید از نظر روحی کسل و مریض شده ایللد ،روح آدمللی
نمی تواند دچار کسالت شود ،زیرا روح انسان از خداست.
منشا آنچه سبب بروز کسالت در جسم می گردد ،در ذهن قرار دارد ،پس بگذارید ذهن و روحتللان آزاد باشللد و در ایللن
سال نو در ذهن و اندیشه ی خود ،تنها تندرستی ،امیدواری و شادی را طلب کنید و در پی آن بروید.
پول هایی را که از دست داده اید ،اشتباهاتی را که مرتکب شده اید ،صدماتی را که دیده اید و نا امیللدی هللایی را کلله
تجربه کرده اید ،همه و همه را به فراموشی بسپارید.
غم حقیقی ،غم از دست دادن عزیزانمان است که نباید فراموش شود اما اگر درست و عمیق فکر کنید در خواهید یافت
که چنین غم هایی به سراغتان می آید تا طبیعت شما را غنی کند و شما را انسان تر و درد آشللناتر سللازد ولللی اگللر در زنللدگی
روزمره به خود اجازه دهید که افکاری مالیخولیایی و رفتاری عصبی داشته باشید دیگر به غم نیازی نخواهیللد داشللت .اگللر فکللر
کنید که تقدیر شما را برای تحمل عذاب  ،درد و رنج انتخاب کرده است ،فردی ضعیف و بی منطق هستید.
غم به حالت افراد بستگی ندارد .در آغاز هر سال به خود تلقین کنید که تصمیم گرفته اید از این پس کلیه مشکلت و
رنج ها را برای تربیت ذهن و روحتان بپذیرید و با تجربیاتی که تاکنون کسب کرده اید ،می خواهید شخصللیتی شللریف و وال از
خود بنا نهید و کاری موفقیت آمیز داشته باشید .هرگز مگویید که خیلی پیر شده اید .هیچ وقت برای شللروع هیللچ اقللدامی دیللر
نیست .سال های گذشته و مسائل آنها را چون خیالی محو و از یاد رفته بیانگارید ،گذشت سالها را ندیده بگیرید ،آنگللاه گذشللت
سالها نیز شما را ندیده خواهند انگاشت.
نسبتا کم غذا میل کنید ،در آب سرد استحمام کنید و به طور مرتب و بر اساس برنامه یی صحیح ورزش کنید.
احساس زنده بودن را در تمام و جودتان از سر تا به پا ،بیدار کنید همواره به طور عمیق نفس بکشللید و صللبح و شللب
حداقل برای مدت پنج دقیقه سلول های ریه تان را پر از هوای تازه کنید .هر بار که هوا را به درون ریه های تان فرو می بریللد،
باور کنید که تندرستی ،عقل سالم و موفقیت را تنفس می کنید.
بر سلمت کامل پیشی بجویید اگر آن را فورا به دست نیاوردید ،این تاخیر را امری موقتی تلقی کنیللد و هللم چنللان در
انتظار بمانید.
تمام ناراحتی ها و درد های جسمی خود را یک ناراحتی گذرا به حساب آورید و نه بیشتر ،هرگز این پنللدار را بلله ذهللن
خود راه مدهید که برای همیشه مریض یا معلول هستید.
جوانان فرانسوی در حال مطالعه و تحقیق در باره کیمیاگری هستند ،با این آرزو که بتوانند راز بدل شدن فلزات پسللت
را به طل کشف کنند.
اگر روح خود و نیرو های نامحدود آن را مورد مکاشفه و مطالعه قرار دهید به راز و رمزهللایی عظیللم تللر از کیمیللاگری
دست خواهید یافت ،رازی که هر چه طلب کنید به شما ارزانی می دارد.
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جسم خود را یک جعبه ظریف جواهر بپندارید که ذهنتان آستر ابریشمین و روحتان جواهر درون آن است .جعبه را تمیز
و عاری از گرد و خاک نگه دارید و همواره به یاد داشته باشید که جواهر درون آن گرانبهاترین قسمت جعبه است.
همیشه خود را در آستانه تحصیل یک موفقیت استثنایی بدانید و چنین بیندیشید که سال جدید برایتان سالی کامل ،بی
دغدغه و با شکوه خواهد بود و ظرف امسال خواهید توانست تندرستی  ،ثروت  ،آسایش و شادیهای از دست رفتلله را بللاز یابیللد.
ولی فراموش نکنید که رمز تحصیل آنچه شرحش گذشت تنها یک چیز است :همت کردن در طلب آن! پس سعی کنید!
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کاشتن بذر
وقتی شالوده ی »مثبت زندگی کردن« را بر فلسفه »عمل« بنیان می نهید ،در انتظار یک روشللنایی ناگهللانی نباشللید.
تصور نکنیدکه تندرستی شادی و موفقیت کامل ،طی چند روز حاصل خواهد شد .به خاطر بسپارید که فرایند رشد کردن ،همواره
بطی و کند است.
قارچ ها یک شبه سر از دل خاک بیرون می آورند حال آنکه در خت بلوط خیلی کند رشد می کند و درعوض قرنها بلله
زندگی با دوام خود ادامه می دهد.
قدرت ذهنی و روحی بایستی به تدریج کسب گردد اگر قبل از به کار بستن دستورات و قواعد»خودیللاری« بللرای یللک
زندگی معقول و منطقی به »کمال« رسیدید ،احمقانه است که تصور شود یک تغییر کلی صرفا در مدت یک هفتلله ،یللک مللاه،
یک سال در ماهیت و جودی شما شکل گرفته است.
آنچه بطور منطقی می توانید در جستجویش باشید بهبود تدریجی است .دقیقا مانند زمانی که در آموختن موسللیقی یللا
یکی دیگر از شاخه های هنر و علوم سعی و تلش می کنید .موفقیت نیز به اعتباری »علم« است :علم تفکر صحیح ،اما سلللول
های مغز شما که به وسیله ی افکار پوسیده و قدیمی ،حزن انگیز و دهشتبار شکل گرفته اند ،فورا قابل بازسازی نیسللتند .آنچلله
در چنین مواردی بایسته است  ،تلش و تلش دوباره است.
هر روز به خود تلقین کنید که از عشق ،تندرستی ،شادی ،عقل ،قدرت نیکوکاری ،نیک انجامی،موفقیت ،مفید بللودن و
تمول برخوردارید .این واژه ها را حد اقل روزی دوبار تکرار کنید .تکرار بیست بار آن ،طبعا نتیجه بهتری در بر خواهد داشت .اگر
فورا اثر واژه ها در زندگی تان تحقق نیافت ،مگذارید یاس بر شما چیره گردد .تکرار واژه ها به منزله ی آب دادن بذر هایی است
که در ذهن خود کاشته اید.
پس از گذشت زمانی چند ،بذر ها جوانه خواهند زد و چندی بعد زمینه تهی ذهن شما را خواهند پوشاند و اندک زمللانی
بیشتر ،توان برداشت محصول فرا خواهد رسید.
اگر به احساس تبعیض و تنفر معتاد شده اید ،برایتان تکرار جمله »من از عشق سرشارم« ساده نخواهد بود .اگر به حللد
افراط در فکر بیماری خود غوطه ور شوید حتی وقتی که جمله »من تندرستم« را برزبان جاری مللی سللازید ،درد هللای قللدیمی
سرزده و ناگهانی حضور خود را در جسم شما اعلم می کنند!
اگر ترس در شما جان گرفت و باورتان شده است که برای تحمل فقرو فللاقه و شکسللت بلله دنیللا آمللده ایللد ،مفللاهیم
موفقیت ،شهامت و کسب تمول در ذهن شما به کندی پذیرفته خواهند شد .با این وجود ،این مفاهیم در ذهن شما رشد خواهنللد
کرد و تحقق خواهند یافت لیکن آهنگ رشد آن همواره به همت و پشتکار شما بستگی دارد.
اعلم کنید که مفاهیم مزبور به شما تعلق دارند .این کار را زمانی انجام دهید که با مصیبت و بل یا دست بلله گریبللان
هستید .هیچ چیز مانند نگاه خیره ی چشمانی امیدوار و مصمم »بدبختی« را سر آسیمه و گریزان نمللی کنللد و از خللانه ی شللما
بیرون نمی راند.
اگر بعضی روزها عمیقا دلتنگ و افسرده از خواب بیدار می شوید به خود مگویید که ممکن است با تمام تلشی که می
کنم ،هرگز موفق نشوم .به جای این کار آرام بنشینید و به آهستگی با خود تکرار کنید من خوشحالم ،امیدوارم ،بللا شللهامتم ،بللا
ایمانم و موفق هستم.
این نکته را درک کنیدکه افسردگی شما حالتی گذرا است .عادتی است قدیمی که گاهی خودی نشان می دهد امللا بلله
زودی بر این خوی نا پسند چیره خواهید شد .پس از بر طرف شدن این حالت به میلان ملردم برویلد و خلود را بلا کلاری مفیلد
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سرگرم سازید .آنگاه خواهید دید که قبل از آنکه آگاه شوید» ،امید« در دلتان بارور می شود و ابر سیاه دلتنگی از ذهنتان رخت بر
می بندد ،دردهای جسمی تان کاهش می یابند و فقر و نومیدی جای خود را به کامروایی می دهند.
ذهن شما به خودتان تعلق دارد که آن را بپرورید و هدایتش کنید یا به تباهی اش بکشانید .این کلار را مللی توانیللد بله
کمک روحتان انجام دهید ،اما بایستی به تمرین آهسته و پیشرفت کند قناعت کنید .برای نیل به مقصود صبور و مصر باشید.
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لباس های قدیمی
در بهار یا پاییز وقتی کمد لباس های تان را بررسی می کنید ،لباس های قدیمی و بل استفاده خود را ،از تللرس اینکلله
مبادا سال دیگر هم به آنها احتیاج داشته باشید ،حفظ نکنید.
آنها را به مستمندان بدهید .هیچ چیز شما را ژنده و ژولیده تر از پوشیدن لباس های کهنه جلوه گر نخواهد کرد .در این
مورد ،سخنی نادرست و کودکانه است که بگویید استطاعت خرید لباس های نو را ندارید .شاید به این دلیللل کلله همیشلله فکللر
کرده اید هنوز هم در شرایط سخت به سر می برید و لذا قادر به خرید لباس های نو نیستید.
اگر چه فکر می کنید ،باید متاسفانه بگوییم که در آن صورت نه به خداوند اعتقاد دارید و نه به خود ،شاید چنین تربیت
شده اید که همواره فکر می کنید که یک کرم خاکی هستید و محکوم به تحمل آلم ،مشتقات ،فقر و اندوه به دنیا آمده اید.
اگر واقعا تربیت شما چنین است و این چنین هم فکر می کنید زمانی ممتد طول خواهد کشید تا ذهنتان پرورش یابد و
بتوانید به توانگر شدن نیز بیندیشید ،اندیشه ای که از عطیه های الهی و ثروت سر شار خداوندی مایه می گیرد اما در هللر حللال
یک مسأله مسلم است و آن اینکه مطمئنا شما هم می توانید بلخره ذهن خود را تربیت کنید .با ایلن تفلاوت کله اگللر آملادگی
ذهنی شما کم باشد تربیت کردن آن ،سخت تر و طولنی تر از کسانی خواهد بود که آماده ترند.
این کار یعنی تربیت ذهن خود را با بخشیدن لباس های قدیمی تان به دیگران شروع کنید .شاید در اطراف شما افللراد
یا خویشاوندانی فقیر و مستمند وجود داشته باشند مثل مادری که در کشمکش تلش معاش و تهیه ی پوشاک برای تن عریان
فرزند خویش است ،لباس کهنه ی شما به چشمان او چون جامه یی فاخر جلوه خواهد کرد وبرایللش امیللدو شللادی بلله ارمغللان
خواهد برد.
البته به یاد داشته باشید که به طور کلی ،پسندیده نیست که لباس های پاره و مندرس خود را به کسی بدهید .دادن لباس هللای
مندرس به دیگران عزت نفسشان را می کشد و به جای اینکه آنها را بر پای خود استوار بدارد ،سبب می شود که به شما متکللی
شوند .این امر بستگی دارد به اینکه آنها چه کسانی هستند و شما چگونه مبادرت به این عمل خیر می کنید.
اگر می توانید برای افراد در مانده کاری بیابید و امید ،اعتماد را در آنها زنده کنید ،از هر نوع بخشندگی برای آنها بهللتر
خواهد بود .یک ضرب المثل چینی می گوید :وقتی به فردی فقیر یک ماهی بدهید تنها شام یک شب او را تامین کرده ایللد امللا
اگر به او فن ماهی گیری را یاد بدهید ،شام تمام عمرش فراهم شده است.
اما بچه های کوچک که از سرما و کار سخت در رنجند ،مردان و زنانی که فشار بار سنگین زندگی آنهللا را بلله زانللو در
آورده است ،نه تنها از هدایای شما دلگیر نخواهند شد ،بلکه ممکن است این هدایا آنها را »موقتا« خوشحال و به زندگی امید وار
کند.
هر چند ممکن است هنوز به لباس های قدیمی تان احتیاج داشته باشید ،با این وجود آنها را به کسانی که سخت بدانها
نیاز دارند بدهید ...افکار شما مورد فقر و فاقه ،از دلسردی و یاسی سر چشمه می گیرد که هنگام پوشیدن آن لباس های کهنه به
شما دست می دهد.
آنها را به نیازمندان ببخشید و از شرشان رها شوید و ایمان داشته باشید که دیری نخواهد پایید که لباس های تازه یی
به دست خواهید آورد.
حال تمام انرژی تان را متمرکز کنید و با این نیت فورا به سراغ لباس های قدیمی تان بروید که مللی خواهیللد آنهللا را
ببخشید  .بزودی متعجب خواهید شد که چقدر زود فرصت هایی را برای رسیدن به آرزوهای تان دست خواهد داد.
در لباس تازه ،نیروی تازه ،آسایش خیال و فراغ بال به شما دست خواهد داد ،در هرفصل ،خداوند لبللاس تللازه یللی بلله
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طبیعت می پوشاند ،ما نیز بخشی از طبیعت هستیم .پس چرا از این قانون پیروی نکنیم؟
خداوند به ما کیفیات و فرصت هایی را اعطا می کند تا پوششی مناسب برای نیاز های همیشه در حال تغییللر مللان بلله
دست آوریم مشروط بر اینکه به فرصت ها اعتقاد داشته باشیم و کیفیات را بکاربندیم.
وقتی در روزنامه می خوانم که یک ثروتمند ادعا می کند :یک دست لباس را هفت سال پوشیده است ،احساس تاسف
به من دست می دهد که چرا چنین افرادی از نادانی و خست خود شرمگین نیستند.
درخت سیب را ،با تزئینات لطیف در بهار ،سبزی زمللردین در تابسنان ،جلوه و شکوه در پاییز و لباس سفید در زمستان
بنگرید.
مطمئنا خداوند کریم در نظر نداشته است که تنوع درخت سیب بیشتر از تنوع زندگی باشد!
درخت با اطمینان رشد می کند و طوفان سهمگین و انوار طلیی خورشید ،هر دو را که از قدرت الهی سر چشللمه مللی
گیرند ،به جان می پذیرد و پیرایه ها و تغییرات چهار فصل را حق خود می داند ...آن پیرایه ها به سراغ شما نیز خواهند آمللد بلله
شرط اینکه شما نیز حداقل چون درخت عمل کنید.
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خورشید ظهر
هر زنی که از مرز سی سال می گذرد ،بایستی ذهن و قلب خود را باحس همدردی و عاطفه نسبت به دیگللران زنللده و
گرم نگاهدارد ،او بایستی خود را به زندگی دیگران علقمند و متوجه گرداند و دوستی خود را برای جوانتر ها ارزشمند سازد.
او بایستی روحیه ی خود را قابل انعطاف و زیبایی سیرت خود را بیش از زیبایی صورت حفظ کند البته به اضللافه ی آن
که هرگز آراستگی ظاهری را هم که موجب شادی و سر زندگی می شود فراموش نکند .باید در ساعات فراغللت بلله مطللالعه یللا
انجام کاری سرگرم کننده بپردازد و گذشت زمان را با میل و رغبت بپذیرد ،حتی زنانی که از زندگی نسبتا مرفهی بللر خوردارنللد
نیز برای چنین مطالعه و کارهایی فرصت کافی را می یابند.
هر زنی که از حسن سلیقه ،ملحت ،تهذیب اخل ق و احساس لطیف بهره یی داشته باشد به همسر خود اجازه نخواهللد
داد که باوی رفتاری سبک و مبتذل پیشه کند ،مگر اینکه بافردی احمق و ل شعور پیوند زناشویی بسته باشد.
احساسات و عواطف را در قلب خود وهمسر تان زنده نگاهدارید ،با انتخاب شیوه یی مطمئن ،شللادی آور و معتللدل راه
زندگی خود را روشن و تابناک سازید.
همواره کتاب هایی را بخوانید و به موضوعاتی فکر کنید که شادی بخش ،امید وار کننده و جالب توجه هستند.
از سخن چینی بپرهیزید و هنگام انتقاد از همسایگان نهایت ملیمت و ملطفت را به کار ببرید .گاهی لزم است انتقاد
کنید و » رو در رو « مشکل را با دیگران در میان بگذارید و با گفتگویی مختصر ایراد و رفتار آنهلا را اصللح کنیللد وللی پشللت
سرشان »غیبت« نکنید.
قبل از اینکه به نیمروز زندگی خود برسید ،با نور آفتاب آن را شکوه بخشید و باثمری نیکو آن را پر بار سازید و با رنگی
روشن درخشانش کنید.
ذهن ،قلب و تن خود را زنده نگاهدارید ،بدون تزلزل خوشحال باشید ،بدون حمللاقت عاشللق باشللید ،بلدون سبکسلری
جالب باشید ،بدون دخالت و کنجکاوی به نیاز همنوعان خود پاسخ دهید و بدون تظاهر به دانش زیاد رفتاری آموزنده پیشه کنید.
محترم و شریف باشید ،دوست بدارید و قابل دوست داشتن باشید.
هیچ زمانی برای شروع دوباره زندگی دیر نیست ،اگر من صد ساله بودم و در عین حال بللر خللوردار از اسللتعداد فکللری
برای پذیرفتن مخاطره یی که در آن فقط اندکی امید بهبود وضع کنونیم و جود داشت ،هرگز ذره یی تردیللد بلله خللود راه نملی
دادم و آن مخاطره را می پذیرفتم.
افکار آدمی دارای نتایج و اثراتی ابدی است .هر اندیشه ی نشأت گرفته از امید ،که به ذهن رسوخ می کند ،مللی توانللد
ارتعاش ناچیزی را به حرکتی عظیم بدل کند و به افکار انسان هایی که هزاران کیلومتر از او فاصله دارند و یا انسلان هللایی کله
هنوز زاده نشده اند کمک کند.
احمقانه است که انسان در غم و رنج عدم توفیق خویش ،در فراهم سللاختن فرصللت هللا ،یللا تجملت بللرای فرزنللدان
خویش به سوک بنشیند و شیون سر دهد .هر گاه به زندگی فرزندان اغنیا دقیق شویم ،در می یابیم که خوشحالی هایی که پول
آنها را ارزانی می دارد ،چقدر بی دوام و زود گذر هستند و چقدر به ندرت اتفا ق می افتد که از این همه رفاه و آسایش شخصیتی
مفید به جامعه عرضه شود ،اکثر افراد مهم که در زندگی خود به موفقیت های شایان توجهی دست یافته اند ،از میان توده هللای
فقیر بر خاسته اند .منظورم از »توده فقیر« توده گدا نیست ،بلکه قشری است که فقط مایحتاج اولیه ی زندگی را در اختیللار دارد.
اینان کسانی هستند که با درک مشکل خویش در آغاز جوانی ،تصمیم می گیرند که وارد جللامعه شللوند و راه واقعللی خللویش را
بیابند و از همین جاست که استقلل شخصیت ،اتکای به نفس .توانایی و بلند همتی مردان بزرگ ،پدید آمده است.

رمز موفقیت

صفحه 53

چقدر این خصلت ها و کیفیات نزد فرزندان توانگران به ندرت یافت می شود و بر همین قیاس به ندرت دیده می شللود
که از طبقات مرفه فیلسوفان ،سیاستمداران ،اندیشمندان بزرگ و شخصیت های وال قد علم کرده باشند.
تهیدستی و عسرت در جامعه ،ضایعه یی است که باید از میان برداشته شود اما چیزی نیز بدتر از این نیست که انسللان
ثروتمند زاده شود .برای تحصیل شخصیتی وال ،توانگر بودن در واقع یک مانع بللزرگ محسللوب مللی گللردد ،چللون تنهللا افللراد
معدودی هستند که می توانند از این مانع بگذرند.
به هر حال قدر مسلم این است که ثروت به ندرت خوشحالی به ارمغان می آورد.
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موانع
هر چند موانع موجود بین شما و هدف تان بزرگ به نظر بیاید ،باز هم بدانیللد کلله نکللوهش حاصللل از شکسللت در راه
رسیدن به آن هدف در اصل متوجه به خودتان می گردد.
افراد دیگری نیز بوده اند که از چنین موانعی گذشته اند و با موفقیت کامل به سر منزل مقصود رسیده انللد .اگللر دسللت
تان می رسد موانع را از معبر دیگران بردارید یا لاقل راهی را به آنان نشان دهید که دچار مشکل نشوند .حتی اگللر مللی توانیللد
آنان را تا فاصله یی کوتاه همراهی کنید تا به ادامه راه دلگرم شوند.
اما هرگز قصور و عدم موفقیت خود را به عوامل گوناگون ،شرایط و محیط نسبت ندهید ،طبیعت ،محیط لزم را بللرای
خود فراهم می آورد و بر شرایط مستولی می گردد .تمام این نکات و موارد به میزان نیروی روحی شما بستگی دارد.
شما قوی هستید و مالک اعضای خویش .شما به سهولت می توانید از کوه مشکلتی که بیللن شللما و مللوفقیت حائللل
است صعود کنید وهم چنان به سوی هدف بتازید و برای کسب موفقیت بیش از پیش قوی باشید.
اما بدانید که همیشه در پشت سرتان کسانی در حرکت اند  :مردی لنگان که یک پا ندارد بار خود را لحظه یی به زمین
می گذارد .برای اینان هفته ها ،ماه ها و سالها تلش لزم است تا بتوانند از صخره یی که شما در عرض چند ساعت عبور کرده
اید بگذرند.
بنا براین بجا و عاقلنه است که دیگر قوی مردان روحیه یی قوی تر ،آماده تر ،صدیق تر و عزمی راسخ تر هسللتند در
زندگی بیش از سایرین به موفقیت می رسند.
اما موانعی در راه وجود دارند که جایشان در میان راه نیست .این موانع سبب می شوند تا صد ها مسافری که نلله پللای
رفتن دارند ،نه چشم دیدن  ،نه توان ایستادن به کنار راه بیفتند و هلک شوند.
بر شما است که این موانع را بردارید و راه را برای مسافران دیگر نیز هموار و ایمللن سللازید .هرگللز در کنللار جللاده هللا
منشینید و مگویید که وجود مشکلت ،باعث تاخیر شما در رسیدن به هدفتان شده است ،ابللراز ایللن نکتلله در وافللع بلله صللورت
زشتی ،اقرار به ضعف است.
برای نیل به هدف ،بر پیکر نحیف دیگر مسافران درمانده بی اعتنا پا مگذارید و آنگاه به آنانی که از شما عقب تر مانده
اند به نخوت مگویید» هر کس که بخواهد و سعی کند می تواند از صخره ها و موانع عبور کند ،من سعی کردم و موفق شلدم!«
با این گفته به دیگران اعلم می کنید که فردی هستید خودخواه و جدا از آنان!
تردیدی نیست که افراد معلول ،نابینا و ناتوان نیز با وجود صخره های صعب العبور می توانستند به سلر منلزل مقصلود
برسند به شرطی که جرقه یی در درونشان جان می گرفت و از نیرویی که خداوند در وجود آنها به ودیعه گذاشته است آگاه مللی
شدند .آنها می توانستند تحت هر شرایطی به هر چیزی که هدفشان باشد دست یابند.
اما همواره هزاران زائر مشتا ق و خسته و در مانده ،محنت فراوان و رنج سفر را برای رسیدن به هدف به جان می خرند.
با این همه ،آنان هنوز به آن درجه از کمال و درک نرسیده اند تا عطیه یی را که خداوند در دلشان قرار داده است ،باز شناسند.
اگر به چنین مسافرانی ،محدودیت هایی ناروا و غیر منصفانه تحمیل شده است ،به آن موارد رسیدگی کنید و با هر چله
در توان دارید بکوشید تا بی عدالتی ها ریشه کن شوند.
اما به دلیل محدودیت ها و وجود موانع هرگز در انتظار کسب موفقیت فردی نباشید.
برای تسلط و احاطه به هر چیز و همه چیز ،به قدرت خدا دادی خویش کامل ایمان داشته باشید .همواره خود را چنللان
بپندارید که به یاری خداوند ،از عهده ی انجام دادن کارها و وظایف عظیم و معجزه وار نیز بر می آیید.
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آنقدر مجدانه موفقیت را آرزو کنید که آهن ربا آهن را می رباید .در ضمیر خود نا صواب ها را اصلح کنید و به صورت
صواب در آورید اما هرگز ،حتی برای یک لحظه نیز ،باور مدارید که فقدان امکانات حاضر و آماره باعث شکست شما خواهد شللد
زیرا این خود شما هستید که باید امکانات را به وجود آورید و موانع را از میان بردارید.
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نفوذ اندیشه
روح و ذهن شما هر دو بخشی از علت حیرت انگیز نظام هستی هستند ما همواره بوده ایم و خواهیم بود .ابتدا به یللک
شکل و سپس به شکلی دیگر*.
هر اندیشه ،حرف یا عمل ،وسیله یی است که شما را یاری می دهد تا محل بعدی خود را در دنیای زیبایی که خداونللد
خلق کرده است تعیین کنید.
بنابر آنچه که خود را به انجام آن می گمارید ،زشت یا زیبا بودن ،دانا یا نادان بودن ،توانگر یا تهی دست بودن خللود را
در این دنیا تعیین می کنید.
اندیشه های متواضعانه ،ذهن شما را وا می دارد تا خیر همگان را بخواهید .ترویللج ارزش هللای متعللالی ماننللد عشللق،
صداقت ،حق شناسی ،ایمان ،احترام و حسن نیت ،تماما به معنی یک زندگی مملو از مفید بودن و شادی و امید است کلله پیامللد
آن انبساط خاطر و عزت نفس است.
حتی اگر در اینجا از مکافات عمل تان غافل بمانید ،بلخره در جایی دیگر بایستی با قانون علت و معلول مواجه شوید.
چون این امر اجتناب ناپذیر است .خداوند ،خالق جهان هستی قانون هایش را عوض نمی کند .هر آنچه را که بکارید می درویللد
و آنچه که بدان فکر می کنید مبین ماهیت شما است * .خداوند قانون هایش را به بشر عرضه داشته است و ما خود هستیم که
بر اساس این قوانین ،نیک انجامی سرنوشت خویش را با تبعیت و اجرای احکام الهی و پایان ناخوش آن را با تخطلی را فرامیلن
باری تعالی تعیین می کنیم.
هر یک از ما بخش لزمی از طرح هستی جهان به شمار می رویم .بگذارید بگویم که خداونللد و جللود مللا را لزم ملی
داند در غیر این صورت زنده نخواهیم بود .ما در این جهان هستیم تللا قللانون الهللی را تحکیللم بخشللیم .ایللن نکتلله ی اخیللر را
مخصوصا در لحظاتی که یاس بر شما مستولی می گردد به یاد آورید.
خداوند اشتباه نمی کند او از خلقت ما برروی کره ارض غرض و منظوری داشته است لذا با ایمان و اطمینللان خللود را
وجودی لزم از طرح عظیم و شگرف هستی بدانید .آنگاه به عظمت جهان هستی و نظمی که خالق بر آن نهاده است بیندیشللید
و سپس در پی تحصیل آنچه هدف خود قرار داده اید بروید و مطمئن باشید که طبق این قانون باید به آن دست بیابید.
باید بینان و کج اندیشان محشور نشوید .اگر آنقدر بد شانس بوده اید که پسر ،دختر ،شوهر یا زن چنین فردی هسللتید،
در گوش خود )یا گوش جانتان ( پنبه بگذارید و حرف های زهر آگین او را که مللایه افسللردگی و نومیللدی شللما اسللت نشللنیده
بگیرید.
هیچ رابطه خونی یا قانونی نباید شما را وادار به انجام جیزی کند که ناراحتی و ویرانی شما را سبب می گردد.
از آن محیط فاصله بگیرید و پا به جامعه انسانهای خوشبین بگذارید .قبل از اینکه محیط خود را ترک کنید ،عمدا حرفهای امیللد
وار کننده و شادی بخش بر زبان جاری سازید .این عمل شما مانند کاشتن بذر در زمینه ی ذهنی کسانی است که آنها را پشللت
سر می گذارید اما فقط به کاشتن بذر اکتفا نکنید و آن را به حال خود رها نسازید تا خود سللبز شللود و هللرز رشللد کنللد .گللاهی
آبیاریش کنید.
هر گز این احساس را نداشته باشید که موظف به حضور مداوم در محیط های آکنده از یاس و افسردگی هستید.
شما فکر کنید که شما مکلف به ماندن در اعما ق آب با کسی هستید که کوچکللترین تلشللی بللرای شللنا کللردن و در
نتیجه نجات خویش نمی کند اما مطمئن باشید که هرگز این طور نیست پس اگر در چنین وضعی گرفتار شدید ،خود را فورا بلله
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ساحل برسانید و یک طناب نجات سوی او پرتاب کنید اما طناب را خود به دست مگیرید تا با سنگینی وزن او بلله ورطلله هلک
کشیده شوید.
هر گاه با کسی مواجه می شوید که می خواهد از شکست ،بد بختی ،نا امیدی ،بیماری و بل یا سخن براند از او فاصله
بگیرید.
اگر می دانستید که عزیز ترین کس شما در تمام سطح کره ی زمین ،به آرامی زهر در رگهایتان تزریللق مللی کنللد آیللا
هرگز به او اجازه چنین عملی را می دادید؟ مسلما خیر .پس چرا باید تصور کنید که شنیدن این گفته ها که به مثابه زهر و فساد
فکری است و روزی شهامت و همت بلند شما را از اوج به حضیض فرو خواهد کشید ،یک وظیفه است؟
افسردگی مرحله یی از فساد اخل ق محسوب می گردد و در واقع عملی کفر آمیز و نوعی ناسپاسی به درگاه باری تعالی
است.
شما محق هستید که از مصاحبت کسانی که شهامت و شجاعت مواجه شدن با مشکلت زندگی را ندارند ،سر باز زنید.
آنچه در توان دارید به کار برید ،تا مسیر فکری آنها را اصلح کنید اما تا زمانی که نیاموخته اند مهللر سللکوت بللر لللب
خویش بنهند یا حد اقل تا زمانی که نمی توانند با لحنی امید بخش سخن بگویند از معاشرت صمیمانه با آنان اجتناب ورزید.
یاد بگیرید که چگونه راه بروید ،چگونه به جسم خود توازن بخشید ،چگونه تنفس کنید ،چگونه سللرتان را نگللاه داریللد،
چگونه افکارتان را بر روی چیز هایی که دارای اهمیت همگانی است متمرکز کنید .افکار ناشی از محبت ،عشق ورزیللدن و خیللر
خواهی دیگران را که به ذهنتان راه می یابند باور کنید .نیروی خود را برای کسانی که برای داشتن شرایطی بهتر با تمام وجللود
شان تلش می کنند به کار بندید و یاریشان دهید.
هر چند حیطه عمل شما محدود باشد و مقیاس شهرتان بر روی نقشه کوچک بنماید اگر نیروی ذهنی و روحی خود را
به وسیله افکار محبت آمیز بسط دهید ،قدرت خواهید یافت که بتوانید جامعه را به دنبال خویش به جنبللش واداریللد .برخیزیللد و
توانایی خود را درک کنید در آن صورت نه تنها بیش از پیش مفید و خوشحال خواهید بود ،بلکه زیباتر و جوانتر نیز جلوه خواهید
کرد.
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تمول
به هر کسی که می رسید از تهیدستی سخن مگویید و از آنها نخواهید که به دلیل تنگدستی و بیچاره گللی  ،تللوجهی
مخصوص به شما مبذول کنند.
*
هر گاه برای به دست آوردن یا صرفه جویی چند تومانی به این عمل تن دهید چون با گفته خود شرایط تهیدسللتی را
فراهم می سازید ،آنگاه ناگزیر خواهید بود که همواره به این عمل مبادرت ورزید.
این نکته شگفت آور است که کسانی که برای مسائل مادی همیشه خواهان توجه دیگران هستند ،با این عمل خویش
بهترین خصیصه بشری را از دست میدهند.
زنی را می شناختم که برای کاهش بهای اجاره اتاقی در یک پانسیون فقر و تنگدستی خویش را مستمسک قللرار داده
بود و در عین حال می خواست اتاقی آفتاب گیر ،در بهترین محل ساختمان پانسیون در اختیار او قرار داده شود.
البته بیمارانی که با اعانات و صدقه ی مردم خیر در بیمارستان ها معالجه می شوند ،به چنین حالتی معتاد شده اند که
همواره از مهارت نداشتن طبیب خود یا عدم توجه پرستاران خویش گله مند باشند.
هر گاه نمی توانید کاری را انجام دهید یا اینکه استطاعت خرید چیزی را ندارید به آن عمل دست میازیللد امللا اگللر بلله
راستی مصمم به انجام دادن نیت خود هستید بایستی تصمیمی قاطعانه بگیرید و بهای کامل آن را بپردازید و از بهانه قللرار دادن
تهیدستی خود جدا بپرهیزید.
در جامعه ،دو دسته آدم هستند که در دوقطب قرار گرفته اند ولی هر دو طایفه به یک اندازه منفور دیگران هستند ،اول
کسانی که از بهای گزاف متعلقات خویش داد سخن میدهند ،لف می زنند واز سایرین دعوت می کنند که توجه تللوانگری آنهللا
باشد .اگر چه لباس ها ،خانه  ،خدمتکاران و خوی و خصلت آنها برای بیننده ی بی طللرف از آنچلله همسللایه اش در اختیللار دارد
متفاوت به نظر نمی رسد و لی با این وجود او وانمود می کند که آنچه دارد با آنچه سایرین دارند متفاوت اسللت و ده بللار گللران
بهاتر!
دسته دوم آنهایی هستند که خوب می پوشند ،از مواهب زندگی بهره ی کافی می گیرند و ازتمام امکانات رفللاهی نیللز
برخوردارند .ولی همواره از فقر و تهیدستی می نالند و از تمام افراد جامعه انتظار دارند که به تناوب آنها را مورد توجه خاص قللرار
دهند.
مورد دیگری که باید از آن پرهیز کرد حالت کسی است که فکر می کند به طور مزمن مجللروح شللده اسللت .همللواره
غمی او را می کاهد و چنین تصور می کند که فریب خورده و مورد سو استفاده قرارش داده اند و به راه ناروا و بدش کشیده اند،
دشنامش داده اند و بلخره نا امیدش کرده اند .پس از شنیدن داستان تعب و تحمل سختی های او ،این نکته قابللل تعمللق مللی
گردد که شخصی با چنین طرز تفکری چگونه توانسته است تا آن لحظه زنده بماند!
هیچکس حاضر نیست با چنین فردی در مسائل کاری یا زندگی اجتماعی برخوردی منصفانه کنللد .از دیللد او سللایرین
ناسپاس ،نامهربان و خود خواه اند .چنین فردی را نمی توان مجاب کردکه تجربیات او ساخته و پرداخته ذهنی خود اوست.
گهگاهی ضربه ی سر نوشت به صورت دشنام ،ناسپاسی یا کلهبرداری از طرف افراد و عواملی غیر منتظره به همه ما
وارد می شود.
اما اگر از زندگی چیزی بغیر از تجربیات تلخ و یاس آور عاید مان نمی شود مطمئنا ایللراد را بایسللتی در خللود جسللتجو
کنیم .اگر بتوانیم طرز فکر و رفتار خوبی داشته باشیم ،بدون تردید بازده بهتری نصیبمان می گردد.
به طور کلی آنچه را که به جامعه ی بشری خود میدهیم ،بایستی از روی نیاز روزی آن را دریافت کنیم ،هرگاه توانایی
•

در متن اصلی دلر بوده است .مترجم
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خود را در کسب محبت دوستان مان مورد سوال قرار دهیم آنان نیز توانایی ما را مورد چنین پرسشی قرار خواهند داد.
اگر ما در قضاوت و بصیرت خودمان ،در انجام کارها تردید داریم دیگران نیز قضاوت و بصیرت ما را مورد تردیللد قللرار
خواهند داد  .افکار منفی بوسیله تردید در ما جان می گیرند و لجام گسیخته موذیانه بر ما یورش می بر ند.
اگر به کسانی که با آنها برخورد می کنیم اعتماد نکنیم فضایی نا گوار و مصیبت بار پدید می آوریللم کلله حاصلللی جللز
رنگ و نیرنگ نخواهد داشت .محکم و استوار بر جای خود بمانید و به خود و دیگران ایمان داشته باشید.
هرگاه مرتکب اشتباهی شوید ،آنرا فقط یک واقعه ی کوچک به شمار آورید .اگر کسی با شما غیللر منصللفانه
رفتار کند ،فریبتان دهد  ،از شما سو استفاده کند یا به شما دشنام دهد ،آن را چون یکی دیگر از درس هلا و تجربیللاتی کله ملی
بایستی کسب می کردید تلقی کنید .اما هرگز تصور نکنید که سرنوشت ،شما را برای یاد گرفتن چنین در سهایی انتخللاب کللرده
است .سرحال و امید وار باشید و نسبت به دیگران اظهار همدردی کنید .انتظار داشته باشید که هلر سلال ،بهلتر از سلال پیلش،
زندگی از شما بهره یابد .بدین ترتیب در دراز مدت هرگز مایوس نخواهید شد چون زندگی چیزی است که ما خود آن را بنا مللی
نهیم.
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ابدیت
آیا می دانید که انسان به گونه یی شگفت انگیز موجودی پیچیده است؟ هر عضو و هر جز از تن شللما و هللر
حرکتی که از شما صادر می گردد درسیستم روانی شما باز تاب دارد.
بانویی را می شناسم که سنین میان سالی را پشت سر گذاشته است ،هر گاه سوالی در حضور وی طللرح مللی
گردد او جانب مخالف آن را می گیرد.
او با کسانی که مومن و معتقد هستند مجادله می کند ،ملحدین را تکریم می کند ،نسبت به فردی لئیللم بللی
تعصب است و به کسانی که دارای صعه نظر هستند تعصب می ورزد.
اگر مردی نظر خود را نسبت به مساله یی ابراز بدارد او نقطه مقابل قضیه را دنبال می کند و از اینکه با مللردان طللرف
مقابل خود در می افتد ،احساس شعف به او دست میدهد و این عمل برایش نوعی سرگرمی محسوب می گردد.
حتی قدم زدن با آن زن در سکوت نیز ،نوعی مجادله بدون کلم به حساب می آید! مثل نمی توانیللد ریتللم و
آهنگ قدمهایتان را با قدم های او هم آهنگ کنید ،او کسی است که یا پیشاپیش شما حرکت می کند یا در پس شللما و هرگللاه
بخواهید راه خود را به طرف چپ ادامه دهید او شما راه به طرف راست خواهد کشید .گردش کوتاهی با او خسللته کننللده تللر از
یک روز کار طاقت فرسا است!
او ناآگاهانه به این اعمال مبادرت می ورزد و اگر کسی بخواهد او را از ویژگی ها و غرابت رفتارش آگاه سللازد
وی را ظالم و بسیار بی انصاف برخواهد شمرد.
بانوی دیگری را می شناسم که در طول زندگی ،خوشحالی ،صلح و رضایت خود را دورادور نظاره کرد و هرگز
به آنها دست نیافت .آن هم به این دلیل که این کیفیات را در اعما ق روح خود مورد کاوش قرار ندهد.
او دختر بی قراری بود و با این اعتقاد ازدواج کرد که زندگی خانوادگی ،آرزو ها و رویا های او را تحقق خواهد
بخشید اما ازدواج نیز برای او خوشحالی به دنبال نداشت و او باز در آرزوی آزادی بود .از این رو تصمیم گرفت تغییر مکان دهللد،
نه یک بار ،نه دو بار بلکه سه بار به نقاط مختلف ایالت متحده کوچ کرد و هر بار از مکان جدید اظهار نارضللایتی مللی کللرد او
اکنون از تمام امکانات رفاه و تجملتی که در فکر آدمی نمی گنجد برخوردار است ولللی بللا ایللن وجللود ،هنللوز روح او نللاآرام و
متلطم است .مطالعه کردن را دوست دارد اما هرگز کتابی را که آرزوی خواندنش را دارد نمی یابد ،هرگاه به کتابخانه یللی قللدم
می گذارد که پر ا ز قفسه های کتاب است ،فورا به اتاقی دیگر می رود و در آنجا ،در حالی که در جستجوی کتاب مللورد علقلله
خویش است ،سر انجام به خواندن یک کاغذ پاره یا یک روزنامه قدیمی مچاله شده رضایت می دهد!
اگر گذرش به یک گالری تابلو های نقاشی بیفتد ،می خواهد به کنار پنجره برود و از آنجا به تماشای خیابللان
بپردازد و هر گاه در خیابان است ،حوصله اش سر می رود و آرزو می کند به خانه باز گردد.
اگر یکی از اعضا خانواده غایب باشد ،از حضور دیگران احساس شعف نمی کند و هرگاه هللر فللرد غللایب نیللز
حاضر گردد ،ذهن او در جایی دیگر به دنبال خوشحالی موهومی که در خانه وجود ندارد سرگردان است.
در این که چنین فرد سر گردانی ،حتی در قلمرو روح خویش نیز روزی به آن خوشحالی موهللوم دسللت یابللد،
جای تردید است .آموختن لذت بردن از زمان حال ،موهبتی است بس عظیم که آدمی حداکثر اسللتفاده را از آن بللبرد و امللروز را
قسمتی از ابدیت بداند.
اگر قبل به این مورد توجهی نداشته اید اکنون شروع کنید و این هنر بزرگ را به خود بیاموزید ،بللرای اینکلله
انسان بتواند از عالم اعلی به فیض برسد ،ابتدا باید بیاموزد که چگونه در عالم سفلی و همین جهان خاکی مشعوف باشد.
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تجلی صبح
اولین چیزی که صبح به آن فکر می کنید چیست؟ افکار شما در خلل نیم ساعت اول صبح تاثیری بسللزا در
اتفاقات تمام روزتان خواهد داشت ممکن است شما این واقعیت را درک نکرده باشید ،معهذا این نیز حقیقتی است که وجود دارد.
اگر روزتان را با نگرانی ،افسردگی و کج خلقی شروع کنید ،نت های آهنگ آنروز را ناموزون خواهید نللواخت!
اما اگر به آرامش ،امید و خوشحالی بیندیشید ،نت را موزون و آهنگ روز را با موفقیتی کامل اجرا خواهید کرد.
ممکن است نتیجه حاصله از این روش فورا قابل لمس نباشللد امللا بلخللره خللود را بللروز خواهللد داد .افکللار
صبحگاهی تان را کنترول کنید .حتما می توانید از عهده ی این کار به خوبی برآیید.
اولین لحظه یی که از خواب بیدار می شوید ،صرف نظر از حالت تان به خود بگویید آسایش و شعف ممکللن
را از این روز کسب خواهم کرد و کاری انجام خواهم داد که بتوانم خوشحالی و خیرخواهی را بین همنوعان خود گسترش دهللم،
سعی خواهم کرد به خلق و خویم در هنگام وسوسه شدن ها و به بدی گراییدن ها مسلط باشم.
یک بار که این جملت را در آرامش و به طور جدی با خود تکرار می کنید احساس تللازه یللی از بشاشللت در
خود خواهید یافت .آنگاه نگرانی ها و مشکلت آن روز کمتر و کوچکتر جلوه خواهند کرد .سپس به خود بگویید:
»خداوند به من کمک خواهد کرد تا با هر چیزی که برایم پیش آید روبرو شوم .هر کاری را که به عهده مللی
گیرم در انجام آن موفق خواهم شد و احساس شکست به خود راه نخواهم داد«.
اگر در لحظه یی که اتا ق خود را ترک می کنید ،با مشکل یا مصیبتی روبرو شوید ،اجازه ندهید که نا امیدی و
یاس بر شما مستولی گردد .اتفاقات به طور معمول پیش می آیند.
هر گاه از نظر روحی و یا جسمی برخود می بالیم ،یا ادعایی می کنیم در واقع برای خودمللان شللرایطی پدیللد
می آوریم که مورد امتحان قرار بگیریم .نیرو های مرموزی در اطراف ما وجود دارند که این شرایط را فراهم می کنند .وقتی پسر
بچه یی دبستانی ،در مورد زور و توانایی خود لف می زند و می گوید که می تواند تمام پسللر هللای مدرسلله اش را پشللت سللر
بگذارد ،معمول فرصتی به دست می آید تا بتواند ادعای خود را به اثبات برساند .وقتی اعلم می کنیم به اندازه ی کافی قللوی و
شجاع هستیم تا با هر سرنوشتی روبرو شویم ،در می یابیم که قوای ما مورد محک قرار گرفته است .به هر حال ثابت کنیللد کلله
آنچه می گویید راست است .مشکلت و گشایش هایی را که با آنها مواجه میشوید ،همچون یک »کیسه بوکس« بپنداریللد کلله
سرنوشت در اختیار شما قرار داده است .تا قدرت و مهارت لزم را به وسیله ی آنها در عضلت فکری خود پدید آورید!
با اینگونه مشکلت و مسائل با شهامت برخورد کنید و دایما تلقین صبحگاهی را با خود تکرار کنید .کللم کللم
مشکلت و سختی ها کاهش خواهند یافت و شما به زودی خود را حاکم بر شرایط خویش خواهید دید.
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فلسفه خوشحالی
هستند کسانی که به طور مادر زاد خوشحال به دنیا می آینللد .درسلت ماننللد کسللانی کله بلله طللور ملادر زاد
موسیقیدان ،مکانیک ،یا ریاضیدان پا به عرصه وجود می نهند.
معمول این دسته افراد کسانی هستند که والدینشان زندگی خود را تحت شرایط صحیح  ،آغاز کرده اند و تولد
آنها آمیخته با محبت بین طرفین بوده است.
مادری که برای تولد موجودی که در بطن خویش می پرورد از خدا سپاسگذار است ،به فرزند خللویش تولللدی
خجسته ارزانی می دارد ،این احساس ،بسیار برتر از وراثت سلطنت و یک دنیا مال و مکنت است.
بچه ها تا وقتی که مرور ایام ،شخصیت واقعی آنها را به ثبوت نرسانده است ،در تمام دوران طفولیت ،از نوعی
نشاط که به خوشی بدل می گردد برخوردار اند.
صحت مزاج و زنده دلی ،از ارکان مهم خوشحالی محسوب می شود .با وجود این هرگاه ثروت و افتخللار هللم
به آن افزوده شود آنقدر ها آسایش خیال ،که آرزویش را داریم همراه نخواهد داشت اما شرایطی را پدید می آورد که فقط بتوانیم
با چشم باز به اطراف خود بنگریم.
کسی که موسیقیدان به دنیا نیامده است ،برای کسب مهارت لزم در هنر موسللیقی ،بلله پشللتکاری خسللتگی
ناپذیر نیازمند است .به هر تقدیر برای تحصیل موفقیت و مهارت در موسیقی ،بایستی علقلله او بیشللتر و قللوی تللر از نللابغه ی
طبیعی و مادر زادی موسیقی باشد.
بنابر آنچه گفته شد کسی که در طبیعت خویش فاقد نیروی محرک شادی است ،بایستی وظیفه ی تحصللیل
»عادت خوشحالی« را به خود بیاموزد .به اعتقاد من اینکار عملی است .در اینجا به افراد غمگین ،بی قرار یا نللاراحت اعلم مللی
کنم که هر روز صبح تصمیم بگیرید چیزی را بیابید که بهانه خوشحالی تان گردد و به دنبال کارها یا تجربیاتی باشید که پیامللد
آن خوشحالی است .در آن صورت بزودی از کشف این نکته متعجب خواهید شد که چیزی نا امید کننده و نا مطبوع به نظر مللی
رسید ،جنبه دیگرش تا چه حد آموزنده و سرگرم کننده بوده است!
اگر وظیفه یی که به عهده گرفته اید به بدترین و جهی برایتان ناخوشللایند اسللت ،اگللر کمللی تعمیللق کنیللد،
خواهید دید که حتی در آن کار هم نوعی خوشحالی وجود دارد که بایستی با مکاشفه و کاوش شناخته شود.
اگر ماهیت کاری که انجام می دهید به طور مداوم شما را می آزارد ،حد اقل می توانید به خود تلقین کنید که
در کنار آن ،پشتکار و شکیبایی را – که دو فضیلت بزرگ و بنیانی هر گونه خوشحالی دایمی زندگی است -می آموزید.
به خوشحالی های فردایتان پیشی مجویید و سعی کنید آن را امروز و در زمان حال بیابید .اگر برای خوشحال
شدن اهتمام ورزید ،مسلما آن را به دست خواهید آورد مگر اینکه در غمی ژرف غر ق شده باشید.
هر روز صبح با خود بیندیشید که کاشف قلمرو جدیدی هستید .مردی را می شناسللم کلله وقتللش چللون طل
گرانبها است .او با دقت فراوان برنامه ای را تنظیم کرد که سه ساعت از وقت خود را تفریحی معین اختصاص دهد او راهللش را
گم کرد و فرصت تفریح خود را از دست داد اما با این شوری عمیق به تجربه یی دگرگون کننده دست یافت .وی در ایللن مللورد
گفت»:من جاهای مختلفی را دیدم و با ماجرا هایی مواجه شدم که ممکن بود باعث از دست رفتن زندگی ام شود «.او فیلسوفی
واقعی و خوشبین بود که هسته را از پوسته زندگی بیرون کشید.
بانویی را می شناسم که از بدو تولدش از برکات و نعمات عدیده یی چون تندرسللتی ،ثللروت ،مقللام ،امکانللات
سفر و خانه یی مجلل برخوردار بود اما همواره از نگهداری و مراقبت خانه مجلل خود گله مللی کللرد .سللرانجام بلله سللایر اعضللا
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خانواده غالب آمد و خانه را برای سالهای متمادی به اجاره واگذاشت و خود به زندگی در هتل پرداخت .اکنون به هر جا می رسد
ژست یک زن آواره و بی خانمان و یک کشته به ناحق را به خود می گیرد .برای طبیعتی ایللن چنیللن گمللراه ،درک خوشللحالی
امری محال است.
از ایام طفولیت به بچه ها بیاموزید که در هر شرایط و هوایی خود را سرگرم سازند .هرگاه بچه یللی شللیون و
نگرانی بزرگتر ها را به دلیل هوای بارانی شاهد باشد ،ذهن انعطاف پذیرش فورا این تاثیر را در خود منعکس می کند کلله :یللک
روز بارانی به مثابه فاجعه یی بس عظیم است.
در حضور بچه ها برکات و فواید باران را به وضوح مورد مذاکره قرار دهید و لللذت بللردن از حللالت و تغییللر
طبیعت را که سایر حیوانات نیز از آن سود می برند به آنها بیاموزید.
خوشحالی بایستی از درون وجود آدمی نشأت گیرد تا بتواند واکنش به چیزی نشان دهد کلله در اصللل وجللود
ندارد .به همانگونه که بایستی گوش آشنا به موسیقی و طبع آماده لذت بردن از آن باشد ،تا به راستی از نوای موسیقی احسللاس
نشاط کنید.
خوشحالی را چون هنر یا علم در وجود خود بارور سللازید .اگللر در ایللن راه اهتمللام نکنیللد حللتی آن مقللدار از
خوشحالی ذاتی هم که جوهره اش در شما وجود دارد ،ممکن است روی به نقصان بگذارد .در حالیکه با تقللویت و بللارور سللازی
خوشحالی ،می توانید از قطره ی آن دریا ها بسازید.
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عقل سلیم
اگر از کسالت های جسمی رنج می برید ،از خود بپرسید که آیا خودتان بلاعث پدیللد آملدن درد و کسللالت در
جسم خود شده اید؟ و آنگاه پاسخ خود را با آنچه ذیل بیان می دارم مقایسه و نتیجه گیری کنید.
در هر صد نفر به ندرت ممکن است یک نفر یافت شود که بیش از حد نخورد و نیاشامد .خانواده یللی را مللی
شناسم که تمام افراد آن از مشکلت گاستریک در عذابند ولی با این وجود قهوه جوش آنها هرگز از جوش نمی افتد .آنها روزی
چندین وعده و هر بار به مقدار زیادی قهوه می نوشند .طبیعی است کسی که به چنین عملی مبادرت ورزد ،اگر حالش خوب هم
باشد ،جای تعجب است! هر نوع کسالت جسمی مزمن را می توان در رژیم نامناسب غذایی افراد پیگیری کرد.
به مقدار پولی که برای غذای هضم ناشده می پردازید فکر کنید وقتی به آن توجه و دقت کنیللد بلله رقمللی و
حشتناک خواهد رسید.
امروز یک فرد دائم الخمر ،مورد تاسف و نکوهش دیگران قرار می گیرد .البته روزی فرا می رسد که به انسان
پر خور نیز به همان چشم بنگرند.
وقتی مزیت یک رژیم ساده غذایی را دریافتیم بدون تردید فایللده آن را بلرای جسللم ،روح و جیبمللان نیللز در
خواهیم یافت و زندگی جذبه و جلوه های تازه یی را به ما ارائه خواهد داد و سختی آن از جان کندن مفت ،حللذف خواهللد شللد
چون دیگران جان کندن فقط برای زنده بودن معنی خود را از دست می دهد.
دوباره می پرسم آیا دلتنگ و غمگین هستید؟ صبر کنید و دلیل آن را از خود بپرسید اگر غمی ژرف بر وجللود
شما سایه افکنده است ،مرور ایام به شما تسلی خواهد داد .غم دارای تاثیری شریف و ارزشمند است که در موقع خود بلله خللوبی
تجلی خواهد کرد.
به این طریق روح شما پرورش می یابد اما اگر برای نگرانی های کوچک ناراحت می شللوید ،در واقللع بللدون
کسب فایده یی خود را فرسوده می کنید و اگر به موارد خرد و کوچک اجازه میدهید که شما را به ستوه آورد و روزهای خوبتللان
را خراب کند ،با اندک توجه به رفتار تان سعی کنید که راه تان را تغییری دهید.
اگر تصمیم بگیرید خواهید توانست راهتان را برگزینید .گاهی دیدن مشکلت افرادی کله بلله غمگینللی مبتل
هستند ،بسیار تاسف بر انگیز است ولی در عین حال عبرت آموز هم باشد.
زن جوان و زیبایی را دیدم که با دقت و توجه زیاد بزرگ شده بود .او حتی از تصور اینکه به وسللیله آشللنایان
خود مورد بی اعتنایی قرار گیرد رنگش می پرید و مضطرب می شد.
مواردی که باعث رنجش او می گردد مواردی مانند این است:
فردی با او به سردی برخورد کرده ،دیگری با تکبر و نخوت با اوگفتگو داشته و شخصی ثالث از دعللوت کللرد
او غفلت ورزیده و چهارمی او را موردد ملطفت قرار نداده یا به دیدار او نشتافته است و قس علیهذا ...به عبللارت دیگللر همللواره
غمی او را می کاهد مگر زمانی که کسی خود را برای همدردی با او از پیش آماده کرده باشد.
بسا جای دریغ و افسوس دارد غصه هایی که چنین خرد و بی اهمیت زنللدگی زیبللا و دوسللت داشللتنی را بلله
تباهی بکشاند یا آنرا کسل کننده سازد .حاصل این زن از زندگی  ،نتیجه ی موقعیت و طرز فکر خاص خود اوست .هرگللاه او بللا
حسن نیت سعی در جلب توجه و احترام دیگران می کرد ،بدون تردید در هلر شلرایط و موقعیلتی در کسلب کیفیللات یللاد شللده
موفقیت را از آن خود می ساخت.
و اما خلق و خوی شما ،آیا به محض مواجهه با مسائل خرد و بی اهمیت ناگهان عصبانی می شوید؟ آیللا اگللر

رمز موفقیت

صفحه 65

صندلی در جای خود نباشد ،غذا کمی دیرتر آماده شود یا اعضای خانواده به موقع سر میز شام حاضر نشوند یا اینکه بند کفشتان
گره بخورد ،آسمان را به ریسمان می دوزید و خود و سایرین را بیچاره می کنید؟ آیا اگر کسی متللوجه منظورتللان نشللود و شللما
ناگزیر از تکرار مطلب خود باشید ،با عصبانیت وارد جزئیات می شوید؟
خانواده یی را می شناسم که کانون گرمشان به علت طرح مسائل جزئی از هم پاشید ،کج خلقی ،ایللن خللوی
ناپسند ،چون اعتیاد به الکل و مواد مخدر نوعی عادت زشت است .تنها عمل متقابل و موثر و چاره ساز ترک ایللن عللادت اسللت
هرگاه با موردی مواجه شوید که شما را مستعد عصبانیت می سازد ،بکوشید که صدای خود را بلند نکنید و به ملیمللت و آرامللی
صحبت خود را دنبال بگیرید.
این واقعیت را درک کنید که تا چه حد غیر قابل تحمل و احمقانه است که این عادت ادامه یابللد .اگللر چنیللن
شود دوران پیری شما به بدی و انزوا سپری خواهد شد .کج خلقی نشانه ابتذال ،بی کفایتی و عدم بر خورداری از تمدن است.
به ارزش هر دو زندگی بیندیشید که تا چه حد دارای معنی است و تا چه حد می تواند شما را لللبریز و سرشللار
از شادی و مفید بودن سازد ،مشروط بر اینکه ایام زندگی را با روشی صحیح بگذرانید.
لیکن اگر مانند یک مار »آناکوندا« همواره در فکر خوردن و انباشتن باشید و بر روی نگرانی های کوچک و
بی پایه مأوا گزینید و با بروز اندک ناملیمات تسلط بر خویش را از دست دهید ،عملی بس قبیح و نا بخردانه مرتکب شده ایللد.
درست مانند اینکه اسباب و اثاثه ،خوراک ،پوشاک و سوخت خود را با قساوت و گستاخی به دریا بریزید .با این عمللل زنللدگی را
بدون هیچ معنی و مفهوم منطقی به هدر میدهید .هر روز کسالت بار و شوم که برشما می گذرد ،گناهی است که در قبال زندگی
مرتکب می شوید .همواره به دنبال تندرستی و بشاشت و آرامش باشید.
ذهن خود را از افکار ناپسند ،خود خواهانه ،غضب آلود و انتقام جویانه پاک کنید .هرگز با فکر آلوده به خشللم،
بیزاری و حسد ،شبی را صبح مکنید و مگذارید دلتان مأمن این صفات قبیح گردد.
صبح ها با دعای خیر و آرزوی برکت و سعادت برای هر جنبنده و مخلوقی سللر از بللالین برداریللد و بلله خللود
بگویید»:سلمت ،سعادت ،موفقیت و مفید بودن به من تعلق دارند «.و سپس در طلب این کیفیات بکوشید .همللواره بلله صللفات
فو ق بیندیشید و در راه کسب آنها آنچنان محکم و مصمم گام بردارید که گویی فتح قله کوهی صعب العبور را قصد کللرده ایللد.
آنگاه هم چنان ادامه دهید ...ناگهان خود را در بلندی قله حس خواهید کرد و شاهد خوشبختی را در کنار خود خواهید یافت.
هر کسی این شیوه را برای تحصیل موفقیت برگزیند ،نمی تواند خوشحالی ،فراغ بال ،مکنت و مال و بلنللدی
اقبال و زندگی قرین سعادت را به چنگ نیاورد .اما یکبار مرور کیفیات فو ق و بازگشت دوباره به خصلت هللای عصللبانیت ،خللود
خواهی ،انتقام جویی و شومی افکار حرکت پسندیده یی نخواهد بود.
آن صفات را بگویید و دوباره بگویید و همواره به خود تلقین کنید تا جایی که در افکار شما جان گیرند و ملکه
شما شوند ،آنچنان که وقتی بر زبان شما جاری نمی شوند ،دیگر بر دلتان نقش بسته باشند.
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خوش بینی
]با عرض پوزش این صفحه در کتابی که بنده در دست دارم در اثر بی احتیاطی از بین رفته )البته من سبب ایللن بللی احتیللاطی
نیستم!( بنا براین صفحه ی باقی مانده را برای شما می نویسم به همین دلیل شاید بی معنی نماید و اگر شللما خواننللده گرامللی
این قسمت را دارید و یا می توانید پیدا کنید من منتظر لطف شما می باشم .تشکر  -علی رضا[
 ...انتخاب می کنیم از آن به دست آوریم ،مشروط به اینکه زود شروع کنیم و ساعی باشیم و نیرو هایی را که
خداوند در وجود ما به ودیعه نهاده است درک کنیم.
هیچ چیزی نمی تواند مانع پیشرفت ما گردد و ما را از تصمیم مان باز دارد .ما می توانیم به آنچلله کلله اراده و
انتخاب می کنیم برسیم.
این ادعا که » حاصل زندگی چیزی است که هرگاه به چنگش آوریم شللعف انگیللز نیسللت و اگللر از دسللتش
بدهیم دلتنگش نمی شویم« خالی از حقیقت است .میلیونها نفر در سراسر جهان هم اکنون از زندگی خود بهره مللی گیرنللد کلله
خود بیانگر پوچی این عقیده است.
من به عنوان یک فرد اعلم می دارم که در طول زنللدگیم بللرای هللر روز بللد یلک هفتلله مملللو از شللادی و
خوشحالی نصیبم شده ،به ازای تحمل هر ساعت درد و رنج ،یک روز لذت داشته ام و در مقابللل هللر لحظلله نگرانللی سللاعتی از
رضایت خاطر به دست می آورده ام.
من نمی توانم تنها کسی باشم که از مواهب زندگی برخوردارم ،ده ها نفر را می شناسم کلله از لذائللذ زنللدگی
بهره می گیرند .البته هزاران نفر دیگر هم در چنین موقعیتی هستند که من نمی شناسمشان.
البته » زندگی وقتی از دست می رود معنایش این نیست که تباه شده است« چون زندگی و حیللات هرگللز از
بین نمی رود و غیر قابل تخریب است.
حیات همواره بوده و خواهد بود و این تداوم همیشه پابرجاست .زندگی نه تنها از نظر افلراد علادری بلا افکلار
سالم »بیهوده« تلقی نمی شود ،بلکه پر از جاذبه های گوناگون و فرصت های بی شماری برای مفید واقع شدن است.
از گفته ی کسی که اذعان می دارد زندگیش بیهوده است ،چنین بر می آیللد کلله چشللم دارد و نمللی بینللد و
گوش دارد و نمی شنود ،گناه این تصور به گردن خود اوست و دراین مورد نه خداونللد ،نلله سرنوشللت و نلله تصللادف هیچکللدام
دخالتی ندارند.
اگر بعضی اوقات ،برخی از زندگی ها ناخوشایند و غیر کافی می گردد فقط ناشی از طمع برای فرصللت هللای
بهتر و محدودیت های کمتر است.
زندگی برای امید وار شدن کاذب نیست .کسی که به سر چشمه الهی زندگی و حیات ایمان دارد ،آرزوهایش،
فراتر از آنچه که او می طلبد در این دنیا ی خاکی تحقق می یابند.
اگر بر این باور باشیم که ما وارثیلن بحلق تملول الهلی هسلتیم و هملواره در آن محلدوده حرکلت کنیلم و
بیندیشیم ،تمامی آرزو های ما جامه ی عمل خواهند پوشید.
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آمادگی
هر روزه در اطراف خود می شنویم که افراد میانسال مثل بر سر این موضوع که به آنهللا تللوجهی نشللده ویللا
اینکه از فرصت های مناسب برای کسب تحصیلت عالیه شان در ایام جوانی بهره نبرده اند ،شیون سر مللی دهنللد و گللله مللی
کنند.
آنها بر این باورند که اگر در گذشته موفق به داشتن تحصیلت بالتر می شدند ،حال میتوانستند زندگی بهللتر
و مسرت آمیز تری داشته باشند و مفید تر واقع شوند.
به ندرت این افراد به درک این مهم توفیق یافته این که میانسالی ،خود نیز آموزشگاه ایام پیری اسللت و ایللام
گذشته نباید تباه شده به شمار آید یا ندیده انگاشته شود .چه در این ایام آدمی دانش های ارزشمندی را در ذهن خود می انللدوزد
و نتیجتا دوران پیری را پر حاصل تر می سازد.
ایام جوانی فصل تحصیل دانش است ،دوران میانسالی زمان کسب بینش و تعقل و روزگار کهولت ،ایام لللذت
بردن و استفاده از هر دوی این اندوخته ها و لی بینش و تعقل مهمتر از دانش است.
منظورم از به کار بردن بینش و تعقل ،فلسفه یی است که ما را قادر می سازد تللا بللر خلللق و خللوی و نفللس
خویش مسلط باشیم ،آنچنان که بتوانیم در برابر سخت ترین نوع انتقاد به خللود نیلز تسلللط داشلته باشللیم و همللدردی و حللس
مسولیت را در خود بارور سازیم.
اکثر کسانی که پا به محدوده ی سنی سی و پنج سال می گذارند به خود اجازه می دهند کلله بللرخلف میللل
دیگران رفتار کنند ،زود رنج ،انتقاد جو و سخت گیر باشند .آن هم به این دلیل که بیشتر از جوانها زندگی کللرده ،بیشللتر سللعی و
تلش داشته و بیشتر نا امیدی ها را لمس کرده اند و لذا بر این باورند که زندگی و دنیای اطراف خود را بهتر می شناسند.
شاید بر اساس همان دلیل نه تنها نباید زود و رنج ،انتقاد جو و سللخت گیللر باشللند ،بلکلله بللر عکللس بایللد
شکیبا ،مهربان گشاده فکر و غمخوار دیگران باشند.
هر چه بیشتر زندگی کنیم به همان نسبت حماقت و ابتذال مستتر در کج خلقللی ،قسللاوت در انتقللاد شللدید و
لزوم داشتن چشم اندازی وسیع از مسائل زندگی ،رفتار ،اخلقیات و سنت ها بیشتر می شود.
اگر خود را با عادات و رسوم همواره در حال تغییر جامعه خودمان تطبیق ندهیم و با ایللده هللا و رسللومی کلله
دایما متداول می شوند خود را منطبق نسازیم ،باگذشت ایام و سالها ،خودمان را پیر و فرتوت ،تنها ،عیب جو و غیر قابللل تحمللل
خواهیم یافت.
دنیا برای ما آرام و ساکن نمی ماند .در  80سالگی ما ،جامعه دیگرهمان لباس پیشین خود را در بر نللدارد ،یللا
اینکه همان خوشی های سابق را دنبال نمی کند و به همان روالی فکر نمی کند که در سی سالگی ما متداول بود .بایستی یکی
از این دو حال را پذیرفت  :یاهمراه با جهان در حال حرکت ،حرکت کرد ،یا اینکه ،ثابت بر جای ماند و در انزوای خللویش بللاقی
ماند و تنهایی را تحمل کرد.
پس از سی سالگی بایستی هر ساعت از عمر مان را ،برای آموزش و آماده کردن خودمان برای دوران پیللری،
دلپذیر و مطبوع مغتنم بشماریم.
اگر بخواهیم به اصطلح اهل کتاب و دانشگاه »با سواد« یا »تحصیل کرده« شللناخته شللویم .حللد اقللل بلله
بیست سال تحصیل ممتد نیاز داریم .اگر مطالعه و یاد گیری را از هفت سالگی آغاز کنیللم و مراحللل مختلللف آمللوزش ابتللدایی،
آموزش متوسطه و آموزش های عالی را پشت سر بگذاریم ،زمانی حدود بیست سال و اندی طول خواهد کشید.
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تحصیل و کسب تجربه برای ایام پیری نیز به زمانی در حدود بیست سال نیاز دارد و اگر از حدود سی سالگی
شروع کنیم بایستی بیاموزیم که انعطاف پذیر ،صبور ،متین ،مطمئن ،دلسوز و دارای سعه نظر باشیم .پللس بللا ایللن حسللاب مللی
توانیم امیدوار باشیم که در پنجاه سالگی ،از دانشگاه »زندگی« با افتخار فارغ التحصیل شویم و خود را بللرای سللی چهللل سللال
مفید بودن و لذت به کار گیری کیفیات فو ق آماده سازیم.
به جای اینکه وقت خود را شیون سرایی برای از دست دادن فرصت هایی در کسب تحصیلت در ایام جوانی
هدر دهیم ،بگذارید خود را وقف بارور سازی و پرورش عقل و دانش کنیم ،چون نیل به این درجه از آگاهی ،برای تمللام کسللانی
که مجهز به تسلط بر نفس ،نیروی اراده ،ایمان و پشتکار هستند رایگان است!
همین امروز شروع کنید به این که از این لحظه به بعد انعطاف پذیر باشید و نسبت بلله ایللرادات و تقصللیرات
سایر اعضا خانواده تان عیب جویی و سخت گیری نکنید .انتقادات خود را نسبت به رفتار همسایگان خود مهار کنید.
سعی کنید علت هایی را که منتج به گمراهی سایرین گردیده است دریابید ،به جللای کشللف عیللب دیگللران،
خصلت های قابل تحسین و نقاط مثبت آنها را دریابید .با جامعه تان همدردی و همراهی کنیللد .بلله پیشللرفت جللامعه و مسللائل
جوانان علقمند باشید ،با نسل های جدید در تماس باشید و به خود اجازه ندهید که افکار و احساساتتان کهنه و قدیمی شوند.
برای داشتن ایام خوش پیری ،همواره به خود آموزش دهید.
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جلب منافع
برداشته ایم.

هر چه بیشتر مسولیت های عظیم و تراوشات ذهنی خود را درک کنیم در جهت منافع خود و جامعه مان گام

هر چه زودتر به فرزندانمان حقیقت و صداقت مستتر در این جمله از کتاب مقدس را که» چللون انسللان فکللر
می کنید پس وجود دارد« بیاموزیم ،به نفع نسل های آینده عمل کرده ایم.
اگر کسی دایما فکر و بیماری ،فقر و فاقه را در اندیشه خویش جای دهد ،بلخره روزی به آنهللا مبتل خوهللد
شده و این بلیا را از آن خود خواهد کرد اما وی ارتباط نزدیک این دو امر را استنباط نخواهد کرد .او این واقعیت را که بلیللای
فو ق مولودات ذهنی او هستند مورد تحاشی قرار خواهد داد و نزول آنها را به سر نوشت شوم خویش نسبت خواهد داد.
والتر آیکنسس می گوید»:کسی که نفرت را در خود می پروراند قاتل است «.آمللوز گللاران کودکسللتان هللا و
دبستان ها باید عصاره این پندار را در درس های روزانه شان جای دهند .شاید یاد دادن این گفته که »همسایه ات را مانند خود
دوست بدار« ممکن نباشد ،چون انجام این قسمت شاید مشکل ترین دستور الهللی باشللد امللا زدودن نفللرت از طللبیعت انسللانها
مشکل نیست مشروط بر اینکه حس همدردی ،در برابر کینه توزی و نفرت در آنها بیدار گردد.
چیزی که درمورد آن احساس ترحم و دلسوزی داریم ،نمی توانلد ملورد نفلرت ملان باشلد .فراسلت اعجلاب
انگیزی که سیستم فو ق العاده جهان هستی را به کار وا می دارد ،بایستی با عشقی بللرای مخلوفللات آجیللن شللده باشللد .اینقللدر
عظمت و شکوه و اینقدر تکامل فقط می تواند از عشق نشأت گیرد .هر چیزی که در دنیای کوچک ما از آهنگ و ریتللم طللبیعی
خارج شود ،با استقرار نفرت و ترس به جای عشق و ایمان ،به دست بشر حاصل شده است.
هر بار که به نفرت یا ترس اجازه می دهیم که بر ذهن ما چیره شوند و آن را اشغال کنند ،در واقع نظم جهان
را برهم می زنیم و برای انسانیت و خودمان منشا زحمت و رنج می گردیم.
برای ذهنی که »علت« را پیشاپیش می فرستد ،شاید معلول و حاصل آن کمی دیرتر برسللد امللا برگشللت آن
معلول به آن ذهن حتمی است یا به عباره ی دیگر کسی که مرتکب عملی می گردد حاصللل آن دیللر یللا زود دامنگیللر خللود او
خواهد شد.
هر بار که افکار مان آکنده از عشق ،همدردی ،عفو و ایمان می گردد در واقع بلله خیللر جهللان افللزوده ایللم و
نتیجتا زمینه خوشبختی و موفقیت خود را فراهم کرده ایم .به هر تقدیر ،شاید نتیجه ،دیرتر عایدمان شللود ،ولللی حتمللا عایللدمان
خواهد شد .این را باید دانست که ما هرگز ظرف مدت یک روز یا یک هفته به طرز تفکری صللحیح نائللل نخللواهیم شللد بلکلله
بایستی ذهن خود را آنقدر تربیت کنیم و به این کار ادامه دهیم که قدرت لزم را کسب کند .این قدرت باید آنقدر باشد که وقتی
اندیشه های یاس آور ،نفرت آلود ،وحشتناک و غرض آلود به آن نزدیک می شوند ،آنها را پس بزند و به جای آن ،افکللار وسللیع،
سالم و شادی بخش را به خود فرا بخواند و از آنها نگاهداری کند .دقیقا همانطوری که تن های کاذب صدای خویش را هنگللام
آموزش آواز خواندن پس می زنیم و تن های خوب را باور می سازیم.
وقتی دریافتیم که با عقب راندن افکار مملو از بد بینی ،عصبانیت و تلخی ها به میزان زیللادی ناخوشلی و بللد
بختی را پس زده ایم و با دنبال کردن چهار چوب فکری بهتری – که حاکی از مهربانی و خوشحالی باشد – در واقع به استقبال
و جستجوی موفقیت ،سلمت و نیکبختی رفته ایم .آری در چنین هنگامی است که سر انجام انگیزه یی برای تسلللط بللر قللوای
ذهنی و دماغی خویش خواهیم یافت.
همه ما دوست داریم در مقابل کار های خوبمان پاداشی دریافت کنیم .حتی زمانی که فقط بلله خللاطر خللوب
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بودن خوب بوده ایم .هیچ چیز در زندگی مطمئن تر از گفته ی زیر نیست:
»تفکر صحیح همیشه سودی سرشار به دنبال دارد«
به موفقیت ،نیک انجامی و مفید بودن بیندیشید .این طرز فکر سود آور تر از اندیشیدن به خللود آزاری و خللود
ویرانی یا مبادرت به خود ویرانی است .چون این عمل دارای این معنی است که به تحقق پیوستن عملل محلالی را هلدف قلرار
داده اید .شما می توانید جسم خود را ویران کنید اما ضمیرتان ،روحتان و ذهنتان و بطور کلللی »مللن« درونللی تللان پیوسللته در
عذاب خواهد ماند زیرا در چنین شرایطی نوعی تغییر و ضع از حالتی به حالت دیگر در خود ایجاد کرده اند که با روح و ذهن تان
سازگاری ندارد و لذا موجب آزار آن می شود .شما به اختیار خود خلق نشده اید و لذا نمی توانید خود را نللابود کنیللد .صللرفا مللی
توانید خود را در میان ارواح سرگردانی قرار دهیدکه در مرز های کره ارض پرسه می زنند ،آنهم به این دلیل که جای بهللتری را
برای خود فراهم نساخته اند.
اقدام به خودکشی ،عملی سبک ،مبتذل و ناشی از جبن و ضعف شخصیت است .اگر قسللمتی از زنللدگی ایللن
دنیای تان را خراب کرده اید ،ل اقل قسمتی از زندگی جهان دیگر تان را خراب نکنید.
آن قسمت از زندگی خود را که در این دنیا دستخوش نافرجامی شده است ،باز سازی کنید و از صمیم قلب با
عشق و همدردی ،شجاعانه به پیش بتازید و مصمم شوید که از این پس به هر کسی که می توانید ،کمک کنید و هر چه زودتر
شرایط خودتان را بهبود بخشید .کسانی که پس از پنجاه سالگی با این الگو زیسته اند ،سی سال پر بار دیگللر فرصللت خواهنللد
داشت تا از نتایج آن بهره مند گردند.
از کسانی که شما را خرد می شمارند یا بر اشتباهات گذشته شما انگشت می گذارنللد رنجیللده خللاطر نشللوید.
فقط برای آنها متاسف باشید  .من ترجیح می دهم یک گناهکار رقیق القلب و پشیمان باشم تا یک نمونه قصللی القللب خللوش
رفتار .ترجیح می دهم همدردی را از گناه بیاموزم تا اینکه هرگز آن را فرا نگیرم.
چیزی وجود ندارد که نتوانیم بر آن چیره شویم و با قد بر افراشته مغلللوبش نسللازیم .در راه کسللب شلرافت و
تعالی ارزشها باید تمامی هم خودمان را به کار بندیم.
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شکست ناپذیری
اگر همواره در طلب و آرزوی آن باشیم که اتفاقاتی برای ما رخ بدهند که در بردارنده ی نتایج و اعمللال خیللر
باشند و همزمان با وفاداری و صداقت ،وظایفی را که در اولویت قرار دارند انجام دهیم ،احتمللال در مللی یللابیم کلله میللل داریللم
خواست های ما به طریقی غیر منتظره بر آورده شوند.
نیروی تفکر ما ثابت کرده است که می تواند همچون مته یی عظیم و محکللم و شللکافنده ،در دیللوار ظللاهرا
دسترسی ناپذیر »شرایط« رخنه یی ایجاد کند و روزنه یا شکافی برایمان بگشاید.
مطالعه ی کتاب های خوب ،تعمق در مطالبی که مطالعه می کنید ،بارور ساختن صفات و خصائل مطلللوب و
مطبوعی که در دیگران مشاهده کنید و حذف ویژگی های نامطلوب و ناپسند از طبیعت تان و درک انسانیت با هللدفی ملهللم از
همدردی و مفید بودن ،سعی و تلش است که برای نیل به تحقق یافتن حتمی امیال و آرزو هایتان به کار گرفته اید.
این امر به اثبات رسیده است که هرگاه روزی چند لحظه از وقتمان را برای رساندن دست مان به نقطلله یللی
اختصاص دهیم که اکنون توانایی رسیدن به آن را نداریم ،باگذشت زمان وتمرین مداوم ،انجام آن برایمان عملی خواهد شد .بنللا
بر آنچه گفته شد هرگاه از نظر روحی و روانی به سطحی بالتر دسترسی پیدا کنیم معنیش این است که رشد کرده ایم.
هر فکر »سازنده« یی که در ذهن ما جان میگیرد ،مانند ضربه یی است که بر شخصیت شکل نگرفته ما وارد
می شود و آن را می تراشد و می سازد و با ساخته شدن شخصیت ما سرنوشتمان شکل می گیرد.
آرزوهای پیوسته و دائمی که در اعما ق قلب و روحمان ریشه کرده اند ،بایستی جامعه عمللل بپوشللند .در ایللن
هنگام است که خواست های عمیق قلبی و روحی مان اجابت خواهند شد.
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مبادله
آنچه را که می دهیم در واقع همان چیزی است که می گیریم .این قانون در دراز مدت هرگز ارزش ،معنللی و
مفهوم خود را از دست نمیدهد .اگر همدردی ،قدر شناسی ،حسن نیت ،افکار نیکوکارانه ،ستایش و محبت را بلله دیگللران ارزانللی
داریم ،به موقع خود ،تمامی این معنی ها را از جامعه بشری خود دریافت خواهیم کرد.
شاید گاهی برای بعضی از ما پیش آید که این کیفیات را به طور ناشایسته یللی بلله دیگللران عرضلله بللداریم،
همان طور که یک برزگر دانه های سالم و خوب را بر سطح صخره و سنگلخ می افشاند .اما بادهای آسمانی آن دانلله هللا را در
جای مقتضی قرار خواهد داد ،آنگاه در حالیکه صخره بی حاصل است ،کشتزار ها محصول طلیی به بللار خواهنللد آورد .بلله هللر
تقدیر اصل مهم براین است که بذر ،بایستی دارای کیفیت مطلوب باشد.
اگر بدون توجه واقعی به دیگران در قلبم ،به خود بگویم »ازفلن شخص می خواهم که مرا دوسللت بللدارد«
آنچه را که در توان دارم به کار خواهم بست تا برای او خوشایند باشم .در چنین وضعی دیگر تعجب نخواهد داشت که تلش و
سعی من عقیم بماند یا تاثیری موقتی بر او به جای گذارد.
با این حساب ،از اینکه به مرور ایام دریابم که دوستی دیگران با من به گونه یی قرار دادی و سللطحی اسللت،
لزومی ندارد که متعجب یا آزرده خاطر گردم.
هر قدر به کسی مهربان باشم و هر قدر رفتارم نسبت به فرد خاصی محبت آمیز باشد ،اگر در اعمللا ق قلبللم از
او انتقاد کنم و محکومش بدانم ،بایستی متقابل انتقاد دیگران را نیز نسبت به خود پذیرا باشم.
آنچه را کاشته ایم می درویم .بعضی از محصول ها زود رشد می کنند و برخی دیرتر ولی همه آنها بلله موقللع
خود بارور می شوند.
رفع تکلیف در عشق ورزیدن ،دوستی و انجام وظیفه ،هرگز پسندیده نیست .من نمللی تللوانم بللاور کنللم کلله
خداوند از مشاهده موجوداتی که به عنوان اشرف مخلوقات به آنها زندگی بخشیده است ،درصورتیکه آنها را کرم های بی ارزش
می شمارند و شایسته توجهات خداوندیش نمی دانند ،خرسند گردد.
ما خلیفه حکومت خداوند در روی زمین و وارثین بحق خوشحالی ،سلمت و موفقیت هسلتیم .بلرای سللطان
چه لذتی دارد که فرزندان خود را در حال لولیدن در خاک ببیند و بشنود که آنان خود را مخلوقاتی کمتر از هیللچ ،بللدبخت و بللی
ارزش می دانند؟ آیا ترجیح نمی دهد که بشنود آنها با افتخار می گویند که خون او در رگ آنها جاری است؟
ما بایستی به سیرت خوب خود ایمان داشته باشیم و حق خود را برای محبت کردن به دیگران و جلب محبت
آنان محترم بشماریم ،دیگران را خوشحال کنیم و در خوشحالی آنان نیز سهیم شویم ،زحملت بکشلیم و بلرای کارملان پلاداش
بگیریم .آنگاه بایستی عشق ،هدایا و زحمات خود را بدون اینکه انتظار لطف متقابلی داشته باشیم نثلار دیگلران سلازیم .اگلر بلر
حسب اتفا ق عشق خود را نثار فردی »بی محبت« بکنیم و به انسانی ور شکسته کمکی رایگان برسانیم ،یا برای انسان ناسپاسی
زحمتی را متحمل شویم ،تمام این موارد بر ایمان محرومیتی موقتی به شمار می آیند .عشق ،قدر دانی و عوض کار شما از یللک
یا چند منبع دیگر جبران خواهد شد و جز این هم انتظاری نمی توان داشت.
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توراث
به عنوان یک قانون ،والدین آمریکایی را می توان به دو طبقه مختلف تقسیم کرد .دسته یی که فرزندان خود
را به گونه یی غیر قابل تحمل و خودپسندانه تربیت می کنند و توانایی آنها را با ارزیابی نابجا بزرگ جلوه می دهند و دسته یللی
دیگری که فرزندان خود را به دلیل فقدان تشویق صحیح ،بگونه یی ناسالم تربیت می کنند.
به ندرت والدینی را می یابیم که عاقل و آگاهند و شخصیت فرزندان خود را ،با تشویق هلای بجللا ،اسلتحکام
می بخشند و هم زمان با این گونه تربیت ،خصلت های نامطلوب کودکان خود را با قضاوت سالم و انتقاد محبت آمیز اصلح می
کنند.
چندی پیش شنیدم که مادربزرگی در حضور عده یی به کودک خردسالی می گفت که چقللدر شللرور و لللوس
است ،اما کودک به هیچ طریق ممکن توجهی به حرف های مادر بزرگش نمی کرد.
رفتار این مادر بزرگ ،بذر ناسالمی ر می مانست که در ذهن کوچک طفلل کاشلته شلود .محصلول آن طبعللا
چیزی نخواهد بود مگر یاس و غم.
به تمام جوان ها توصیه می کنم ایمان خود را بارور سازند و آن را بر پللایه عللزت نفللس و توکللل بلله عشللق
خداوند نسبت به مخلوقاتش بنا نهند .به خود تلقین کنید »من کسی خواهم شد که اراده می کنم بشوم« نه بلله ایللن دلیللل کلله
اراده خاکی شما بسیار قوی است ،بلکه به این علت که اراده الهی پشتیبان شماست .توانایی های خود را تجزیه و تحلیل کنید تا
بتوانید آنچه را که مناسب حالتان است انجام دهید.
پس برای اینکه کار و مسولیتی را که انتخاب کرده اید به بهترین صورتی انجام دهید ،عزم خود را جزم کنیللد
و حتی لحظه یی نیز در مورد صلحیت و لیاقت خود تردید نکنید .شاید توانایی های شما به وسیله رسوخ افکار ناسالم و مضر به
تحلیل رفته اند و اندکی نقصان یافته اند اما اگر آن را بر اساس عزت و اتکای به نفس و اتکال به خلدای لیلزال انجللام دهیلد.
نیروی تفکر و تعقل شما فزونی می یابد و توانایی های شما از انجام بیشتری برخوردار می شوند.
فایق آمدن بر عادت »خود کوچک بینی« امر ساده یی نیست .درست مانند این است که به وسللیله رفتللار یللا
جهشی کاذب و ناپسند بخواهید عضو درد آگین را تسکین بخشید .این کار مستلزم تلشی مبسوط و پی گیر است .وقللتی افکللار
مغموم و تردید آمیز به ذهنتان راه می یابند ،آنها را آنچنان از خود دور کنید که حشرات مولد مالریا را دور مللی کنیللد .بلله خللود
بگویید این عمل من باعث رضای خالق می گردد ،چون من مخلو ق او هستم ،پس بایللد عللزت نفللس داشللته باشللم و احللترام
دیگران را نیز به خود جلب کنم و تردید و تزلزل و غم و بینوایی را از خود دور سازم .من باید به ایللن کارهللا مبللادرت ورزم تللا
بتوانم طبق قوانین هستی ،موفقیت را از آن خود سازم.
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هدف از زندگی
به نظر شما موضوع زندگی چیست؟ »خوشحال و موفق بودن« شاید اگر جوابتان دقیقا این کلمات نیسللت ،ل
اقل چنین فکر می کنید.
این خصلت بشر است که چنین بیندیشد .ضمنا کسانی که با باور های مالیخولیایی و دلتنگ کننده پیشینیان
خویش ،تربیت شده اند ،معتقد اند که هدف از زندگی تحمل تیره بختی ،فقر و مملو از غم بودن است تا مگر پس از تحمل ایللن
مصائب ،در آن دنیا تاج جلل و شکوه را بر تارک خویش بنهند.
اما افراد روشن بین و فکور بایستی درک کنند که در زندگی فقط یک هدف اصلی وجود دارد و آنهم سللاختن
شخصیت است.
کسی که در آغاز جوانی ،رسیدن به هدف خود را بللاعزمی راسللخ و تلشللی خسللتگی ناپللذیر اراده مللی کنللد
وهمواره برای تحقق بخشیدن به آن مهم کمر همت می بندد ،نه تنها به مقصود خود نایل می گردد بلکه خوشحالی و موفقیت
واقعی را نیز از آن خود می سازد ،زیرا در قاموس مرد یا زن با شخصیت و با اراده ،واژه شکست وجود ندارد.
ما اغلب واژه های شخصیت و موفقیت را به گونه یی نابجا و بی ارزش به کار می بریم .کسی را با شخصیت
می دانیم که صرفا خود بین و خیره سر است و کسی را موفق می خوانیم که مال و مکنت و شللهرت و موقعیللتی را از راه هللای
مشکوک به دست آورده است.
پس شخصیت چیست و موفقیت چه معنی دارد؟ شخصیت نتیجه باروری و گسترش والترین و شریف تریللن
کیفیات و خصلت ها ی طبیعت بشری و مورد استفاده قرار دادن آنها است .حال آنکه مللوفقیت حاصللل چیرگللی توانللایی هللای
فردی بر نفس و به کار گرفتن این توانایی ها به نفع همنوعان است.
بسیارند کسانی که از فکر روشن ،ثروت و موقعیت برخوردارند ،ولی همواره در مانده و شکسلت خللورده انللد و
هستند کسانی که دارای توانایی های محدودند و از جاهای محقر برخاسته اند ولی با این وجود موفقند ،اینها کسانی هستند کلله
تا سرحد امکانات ،توانسته اند حداکثر استفاده را از خود و موقعیت های خود ببرند.
فرقی نمی کند که دایره معلومات تان تا چه اندازه محدود و محیط زندگی تان تا چه حد کوچک باشد .با تمام
این احوال اگر اراده کنید می توانید شخصیت خود را بسازید .برای این کار به پشتوانه مالی ،کمک افراد مقتللدر یللا اعمللال نفللوذ
کسی نیاز ندارید.
ساختن شخصیت بایستی به تنهایی و به وسیله خودتان انجام گیرد .سطح زمین را از آوار پاک کنید و بنا را با
نصب سنگی پس از سنگی دیگر بسازید و بال آورید .ساختن شخصیت ،عملی است کسل کننللده ،کنللد و سللخت .بلله ویللژه در
هنگام آماده سازی زمینه شخصیت ،عملیات آماده سازی همواره کاری شا ق و طاقت فرسا است.
جالب است به این مسأله فکر کنید که وقتی کره گردان کوچک ما در فضا شروع بلله سللرد شللدن کللرد ،چلله
وظیفه و تکلیفی به آن محول گردید .به آنهمه آشفتگی و بی نظمی بیندیشید که به مرور زمان ،به صللورت کوههللای عظیللم و
سرسبز و شاداب با قلل پوشیده از برف ،دره های حاصل خیز و جنگلهای با شکوه تغییر شکل داد.
هر یک از ما دنیای کوچکی هستیم که به تنهایی در مداری انفرادی گردش می کنیم ،لیکن نیروی الهللی در
درون ما است تا به گونه یی متقارن ،زیبا و کامل رشد کنیم مشروط بر اینکه نیروی الهی را بشناسیم .وقتی شروع به خودسازی
کنیم ،شادی ان عمل خارج از توصیف خواهد بود.
هیچ رضایت خاطری را نمی توان با برگشتن به سالهای گذشته و مشاهده ی رشد خود که با تسلط بر نفلس،
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اعمال نیکوکارانه ،شعور قضاوت ،سخاوت و تواضع همراه بوده است ،مقایسه کرد.
اگر از این رشد در درون خود آگاهید ،اجازه ندهید که فقدان ساز و برگ و مادیات ،حللتی لحظلله یللی شللما را
بیازارد .به موقع خود آنچه مورد نیاز شما است به اندازه کافی به شما اعطا خواهد شد.
کسی که شخصیتش از رشد کافی برخوردار باشد ،هرگز بی نوا نخواهد شد .چنین فللردی حللتی اگللر محتللاج
دیگران گردد احتیاجش حالتی موقتی و گذرا خواهد بود.
کسب شخصیت یعنی مفید واقع شدن و مفید واقع شدن یعنی مستقل بودن و مسللتقل و مفیللد بللودن یعنللی
خوشحال بودن ،حتی در میان انبوهی از غم ها  ،زیرا الزاما به معنی بد بختی نیست.
کسی که در راه زندگی ،شخصیتی اصیل و نجیب کسب کرده است ،غمهای خویش را وسیله یی بللرای نیللل
به رشدی وسیعتر می داند و می پذیرد و به آنها چون عواملی برای تعالی روح که از نزدیک با خوشحالی مرتبط است ،می نگرد.
چنین فردی فقط زمانی گرفتار بدبختی مطلق می گردد که عزت نفس خود را از دست بدهد ،ایده آل های او
پست و حقیر شمرده شوند ،یا اصولی که او به آنها پای بند است ،دچار شکست شوند.
آیا مایلید خوشحال و موفق باشید؟ پس با عزمی راسخ شخصیت خللود را بسللازید و پیوسللته تلش کنیللد تللا
لیاقت والترین ارزش ها و خصلت هایی را که در شما وجود دارد به دست آورید.
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عقل
بسیاری از مردم به سوی برنامه هایی که به وسیله فیلسوفان جهت بهبود بخشیدن به شرایط زندگی فردی و
برخورداری از ثروت مادی ارائه شده و نیز به سوی این فلسفه که قوه ی تعقل آدمی می تواند به عنوان عاملی در جهت کسللب
ثروت و کنترل شرایط حاصل از آن با کار گرفته شود کشیده می شوند.
در مورد حقیقت این مدعا چون و چرایی وجود ندارد .اما وای بر کسی که قدرت های ذهنی و روانللی را فقللط
به منظور کسب ثروت به کار گیرد زیرا طلیش به تفاله و لذاتش به ذلت و نکبت بدل خواهد شد .موقعیت او مانند وضع کسللی
است که لباس زیبایش را به گل بیالید ،حتی اگر لباس او فاخر و گرانبها باشد باز حالت او زننده خواهد بود.
در طرح عظیم هستی که خداوند در آغاز امکان پذیر ساخت ،پول و مکنت وارد نگردید .خداونللد ایللن دنیللای
زیبا و هرچه را که در آن است به منظور رفاه و آسایش مخلوقات خویش خلق کرد .خداوند کسی را میلیونر یا فقیر خلق نکرده ،
بلکه در جان هر کسی جرقه یی از نور )روح( خدا وجود دارد که با شناخت این جرقه و درک معنی آن ،هر چه را کلله ایللن بشللر
فانی آرزو کند ،بر آورده خواهد شد.
اما عاقل کسی است که نکته ی موکد این رابطه را به خاطر بسپارد» :ابتدا قلمللرو بهشللت را جسللتجو کنیللد،
آنگاه بقیه چیز ها بر زندگی شما افزوده خواهد شد«.
مادام که مجهز به قوه و استعداد ذهنی ،برای کسب خوشحالی از طریق ،نیللرو هللای روحللی و ذهنللی خللود،
صرفنظر از شرایط مادی ،نشده اید آرزو هایتان بر آورده نخواهد شد و تا زمانی که نیاموخته اید ثروت را بلله عنللوان وسللیله یللی
مفید به کار گیرید و نیرو های خود را به گونه یی ایمن برای گرد آوری مال و مکنت به کار ببندید ،امکانللات مللادی بلله دسللت
نخواهید آورد.
به کار بردن ثروت ،صرفا برای ارضای شهوات و تمرکز ذهن بر مال اندوزی به جهت کسب شهرت و عرض
وجود ،کسب قدرت رهبری و تحصیل پیروزی به مثابه فوتبال بازی با دینامیت معنوی است.
شاید آنچه را که در جستجویش هستید کسب کنید و لو به فرض ثروتی نیز اندوختید اما اگر ایللن ثللروت بلله
قیمت از دست دادن تمام چیزهایی که برایش زندگی می کنید ،به دست می آید ،چه فایده و لطفی برای شما دارد؟
فردی که صرفا نادان ،احمق و کامل مادی است و ناگهان صاحب مکنتی باد آورده می شود ،حال به صللورت
تعلق گرفتن ارث و یا موارد دیگر ،ممکن است به روش خاص خود ،از دارایی و امکاناتش لذت ببرد و به دیگران آسیبی نرساند.
ولی کسی که می داند نیروهای معنوی خود را فقط به منظور اندوختن مکنت به کللار گرفتلله اسللت ،در واقللع
وزنه سنگینی را گردن خود آویخته است زیرا او از نظر معنوی خود را »طرد« می کند و ثروت او نیز هرگز برایش آن خوشحالی
مطلوب را به همراه نخواهد داشت.
بنابراین در لیست آرزو های خود »ثروت و مکنت« را در انتها جای دهید در حالی که »عشق« را در سر آغللاز
آن قرار می دهید.
بینش معنوی  ،تواضع مطلق ،نیکوکاری ،عقل ،عدالت ،مفید واقع بللودن و  ...بلخللره در انتهللا ثللروت را آرزو
کنید.
قبل از این که تصویری از استقلل مالی را در ذهن خود بپرورانید آن چنان به خود بیندیشید که گویی تمللام
خصلت های نامبرده را خود دارا هستید.
چون عشق به همنوع ،بدون آرزوی مفید واقع شدن و بینش معنوی و برخورداری از قوه تعقلل بلرای اجلرای
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عدالت قبل از سخاوتمند شدن ،ثروت برایتان فقط نوعی لذت موقتی به ارمغان خواهد آورد و فایده ای به حال دیگران نخواهللد
داشت.
هرگز در این اندیشه غوطه ور نشوید که چون ثروتی ندارید که در راه خدا خرج کنید ،کار خدا »وا« می مانللد
مطمئن باشید که اگر برای انجام کار هایی پیش روی تان قرار دارد کمر همت بر بندید و تا جایی که ممکللن اسللت پریشللانی و
اضطراب را از خود دور کنید و به عدل خداوند ایمان داشته باشید همه چیز سیر عللادی خللود را بللاز خواهللد یللافت و از تحللرک
برخوردار خواهد شد و انسانیت آهسته و آهسته و به مرور به هدف مقدر خود نایل خواهد گردید ،حتی اگللر شللما هرگللز میلیللونر
نشوید.
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تمرکز
تمرکز افکار ،کسی که این هنر مهم را فرا می گیرد ،هرگز دچار فرامللوش کللردن مکللرر وظللایف کوچللک و
بزرگ نمی گردد .کسی که به جای تمرکز دادن نیروی افکارش را بر مسیر های ناشایسته جولن می دهد ،خود ودیگللران را بللا
فراموش کردن ،جابه جا کردن های اشتباهی و گم کردن ها به طور مداوم در حالتی از آزرده گی خاطر قرار میدهد .ارتکاب این
سه گناه کوچک زندگی روزمره را کسل کننده و زیان بار می سازد.
تحصیل تمرکز ،برای ذهنی شکل گرفته که همواره با پراکندگی افکار رشد کرده است ،امری بسللیار مشللکل
می نماید.
مادری عاقل است که به فرزند خویش بیاموزد که قبل از اتمام یک کار به کار دیگری مبادرت نورزد زیرا این
مورد اولین مرحله تمرکز محسوب می گردد.
»پرنتیس مالفور« به ما می گوید  :تمام قوای ذهنمان را  ،برای هرکاری که انجام می دهیم ،به کار بگیریللم،
حتی اگر این کار صرفا بستن بند کفشمان باشد ،در حین انجام این عمل به کاری دیگر نیندیشیم تللا گللره زدن بنللد کفشللمان
کامل صورت گیرد .آنگاه وقتی به انجام وظیفه یی دیگر همت می گماریم ،بایستی مطلقا بستن بند کفشمان را فراموش کنیللم.
درس دیگری که او در مورد تمرکز افکار به ما می دهد تکرار مداوم واژه برای تاثیر گذاشتن بر ذهن است.
تلقین روزانه عبارت »افکار متمرکز است« باز ما را در کسب این کیفیت مهم بیشتر یاری می کند.
چون افراد زیادی در اطراف ما نیستند که این خصلت را به دست آورده باشند ،دانشجوی فلسفه اولی بایسللتی
بیاموزد که با نگرانی های زندگی به گونه یی متین و موقر برخورد کند .او بایستی باور های دینی خود را در همه حال ،حللتی در
اتا ق خواب و دفتر کارش نیز همراه داشته باشد و وقتی دکمه سر دست هایش را گم می کند ،یا اتومبیلش را در اختیار نللدارد یللا
اینکه پادو دفترش بسته یی را به آدرسی اشتباه تحویل می دهد ،به طور کلی اعتقاد خویش را فراموش نکند.
ساختن شخصیت مستلزم مراقبت دائمی از خودمان است .رشد معنوی مللا در انجللام فرایللض مللذهبی در روز
یکشنبه نیست ،بلکه انجام آن در کلیه ی روز هاست.
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تقدیر
هرگز نگویید که آرزو دارید وضعی متفاوت داشته باشید .هرگز آرزو نکنید که زندگی ،رنج و محنت و نگرانللی
های دیگران ،متعلق به شما باشد.
زندگی خود را به عنوان »نقطه شروع« برای شخص خودتان بپذیرید .آنگاه هر آنچه که شما را ناخرسند مللی
سازد ،تغییرش دهید .به خاطر بسپارید که در این دنیا تنها خود شما سازنده و شکل دهنده سر نوشت خود هستید.
بایستی بپذیرید که در اینجا هستید و موقعیتی که در آن قرار گرفته اید ،در حال حاضر اجتناب ناپذیر است اما
موقعیت فعلی نمی تواند مسیر خود را همچنان تا دور ترین سالهای آینده به شما تحمیل کند .مگر اینکه شیون سر دهیللد و آرزو
کنید که میلیونر یا نابغه باشید و تبعیض را به مشیت الهی نسبت دهید.
هیچگونه تبعیضی در آفرینش و جود ندارد و جهان هستی از توازنی کامل برخوردار اسللت .اگللر قللرار بللود در
همین جهان نصیب خود را با دیگری عوض کنید ،در مدتی کوتاه زبان به شکوه می گشودید و ریشه این را در می یافتید.
یکی از میلیونر های بسیار سرشناس ما که با مکنت و مال چشم به جهان گشوده گله می کند که این عطیلله
ی تلش و زحمت را از او ربوده و فرصت نداده اند تا ثروت لزم را خودش به دست آورد.
او از شما خوشحال تر زندگی نمی کند و همین اعتراف او ضعف شخصیتش را فاش مللی سللازد ،همللانطوری
شکایت و عیب جویی های شما نیز ضعف های شما را برمل می سازد.
کسی که از شخصیتی وال و با ارزش برخوردار است ،از خداوند برای سرنوشت خویش سپاسگذار است و مللی
گوید »:من به دیگران نشان خواهم داد که با زندگیم چه خواهم کرد«.
چندی پیش یک مسابقه اسب دوانی در »برایتون بیچ« برگزار گردید .برنده نابینایی که »ریتمیک« نام داشت
پنج مسابقه را پیاپی برد و مقام اول را به خود اختصاص داد.
فکرش را بکنید او مانند سایر آدمهای منفی با بی اعتنایی نگفت که :
من کورم،
سرنوشت من وحشتناک است،
من به لعن خداوند گرفتار شده ام،
من برای برنده شدن در مسابقه سعی نخواهم کرد.
او به خداوند توکل جست و آنچه در توان داشت به کار بست ،افتخار را از آن خود ساخت .همه ما در جاده یی که کللره
ارض نام دارد سوار کاران کوری هستیم .شاه ،میلیونر ،سیاستمدار،قانون گذار ،گدا ،کارگر ،معلول و  ...همه ما در تاریکی هستیم،
و تنها چاره ی کارمان در این است که به خداوند پناه بریم و از تلش و سعی مداوم غفلت نورزیم.
موقعیت خود را در زندگی به عنوان نقطه ی صحیح آغاز ،صرفا نقطه آغاز ،بپذیرید .نقطه ی آغاز زندگی شما قطعه یی
سنگ بی شکل را می ماند که بایستی از آن تندیس کاملی تراشیده شود ،یا گلی که مانند تصویری سفالین شکل گیللرد و بعللدا
بدل به پیکری مرمرین و با دوام شود.
آیا چیزی زشت تر و نابینا تر از گل وجود دارد؟ معهذا ببینید چه مفاهیم با شکوهی در بللردارد .گللل را از محیللط فعلللی
زندگی خود بردارید و خدا را برای آن سپاسگذاری کنید ،آنگاه تصویر آینده یی را که در آرزویش هستید ،برآن بیافرینید.
شما می توانید به این عمل مبادرت ورزید و باید سعی خود را در این راه به کار ببندید تا ببیند که در انتها به انجللام آن
توفیق خواهید یافت.
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همدردی
آیا دارای طبیعتی دلسوز و غمخوار هستید؟ اگر چنین است نگذارید همدردی ها و دلسوزی های شما ،به تیره بد بختی
های دیگران بیفزاید .شاید بیان این مطلب عجیب به نظر برسد اما اگر گوش فرا دهید برایتان توضیح خواهم داد:
بیشتر بدبختی های ما ،زاییده ی تخیل است و تمام آنها نتیجه خود خللواهی و جهللالت امللا صللدها هللزار نفللر خللود را
مریض ،غمگین و فقر زده می پندارند ،حال آنکه می توانند سلمت ،خوشحالی و نیک انجامی را از آن خود سازند به شرط آنکه
فقط خود را موصوف به این صفات سازند.
هر بار که با چنین کسانی که خود مسبب رنج و درد خودشان هستند ،همدردی و اظهار دلسوزی می کنید بار سللنگینی
به افکار نادرست آنان می افزایید و همان قدر کار را برای نجات آنان از درد و رنجشان مشکل تر می سازید.
من بر این باور نیستم که تمام بد بختی های ما ،معلول طرز تفکر غلط است و یا این که با طللرز تفکللر صللحیح مللی
توان بر تمامی آنها فایق آمد.
کودک سه ساله یی که تازه به راه افتاده است و با اتوبوسی سنگین برخورد می کند و یک پایش را از دست می دهد یا
مادر خسته یی که برای فرار از عفریت گرسنگی ،تمام روز بر روی طشت لباسشویی کار میکند ،نمی تواید به دلیل طللرز تفکللر
غلط که معلول درد و رنج است ،مورد سرزنش و شماتت واقع شود .این امر در مورد افراد کر و لل ،کورها یا ناقص الخلقه های
مادر زاد نیز مصدا ق پیدا می کند .بایستی به عقب برگردیم ،به زندگی گذشته آنها  ،تا بتوانیم اولین علت چنین بد بختی ها یللی
را در یابیم.
در این گونه موارد طبیعی است که هیچ میزانی از خداشناسی یا فلسفه یی خوشبینانه نمللی توانللد پللای از دسللت رفتلله
طفل ،گوش ویا چشم او را احیا کند و اعجاز در چنین مواردی بی معنی خواهد بود اما خدا شناسی و توکل و ایمان و برخللوردی
از فلسفه خوش بینانه می تواند تحمل درد را آسان تر سازد و انسان را برای تلش در جهت بهروزی و خوشحالی آماده کند.
دهها نفر وجود دارند که در مسابقه زندگی به وسیله فاجعه های شوم و مصیبت بار زمین گیر و عاجز شده اند و مللا بلله
محض دیدن چنین افرادی فورا احساس ترحم و همدردی خود را بروز می دهیم.
حتی در برخورد با چنین افرادی عاقلنه تر و محبت آمیز تر است که به جای اشک ریختن و تسلی ظاهری ،افکار مان
را از آن نقطه منحرف سازیم و چشم انداز جدیدی را تصویر کنیم و راه های خوشحالی ،لذت بردن ،سللرگرمی و جلللب منللافع را
نشان دهیم.
اظهار همدردی بدون معمول داشتن اقدامی تسکین دهنده به فرد در مانده مانند ابری است بی باران برای زمینی تشنه
و تفتیده.
اکثریت اینگونه افراد به طریقی با خود کنار آمده اند و راه خویش را می روند .ما که به آنها همدردی و دلسوزی خود را
ابراز می داریم و می خواهیم تسلی شان بدهیم ،عملی جز افزودن به سنگینی بار آنها انجام نمی دهیم.
نمی گویم در برخورد با آنها به جای دلسوزی ،رفتار ی سرد و بی تفاوت و استهزا آمیز داشته باشللید ولللی بلله صللحبت
کشیدن آنان و گوش فرا دادن به جزییات مریضی شان و شرح علیم ناراحتی شان ،در حالیکه باشنیدن آن مطللالب اعضللا تللن
خودتان نیز با درد های حاکی از همدردی و اکنش نشان میدهند ،سودی ندارد .رفتار محبت آمیز شما در چنین مللواردی ،سللو ق
دادن فکر او به موضوعی خوشایند و امیدوار کننده یا معطوف داشتن توجه او به مللوردی مشللابه خللود او اسللت کلله عللاقبت بلله
تحصیل و احیا تندرستی انجامیده است.
در چنین مواردی بهترین رفتار حاکی از محبت شما این است که به جای فرو رفتن در قعللر دلتنگللی هللای او ،لاقللل
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حتی برای یک لحظه توجه او را به سلمت خودتان معطوف دارید و به او بقبولنید که تندرستی به او تعلق دارد و بایستی بلله او
بر گردد.
در مورد کسی هم که در کارش دچار مشکل شده است ،پند های فو ق صد ق پیدا می کند .به چنین فردی هم بگوییللد
که متاسف هستید اما برای اثبات مدعای خویش بر غم و افسردگی او تکیه نکنید .از آینده و تمام امکاناتی که برای یک مرد یا
زن مصمم وجود دارد برایش صحبت کنید.
او را بخندانید ،از گرفتاری ها و مشکلت به عنوان ورزشگاهی یاد کنید که در آن عضلت اخلقی ما تربیت می شوند
و شکل می گیرند .به او بگویید که هر چه را بخواهد می تواند به دست آورد مشروط بر این که بر تقاضای خود مسللر و مصللمم
باشد .اگر کلم شما از گرمی و قدرت نفوذ برخوردار باشد بلخره بر او تاثیر خواهید گذاشت.
از محل اشکال به دامان اشک متوسل نشوید لیکن کاری کنید که وقتی او را ترک می کنید بر لبللانش خنللده نشسللته
باشد .این عمل شما کاری است که یک همدردی واقعی نام دارد.
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تنفس عمیق
برای این که هستی خود را تکامل بخشید ،قبل از هر چیز بایستی بیاموزید که چگللونه بلله جسللم ،ذهللن و روان خللود
مسلط باشید.
هزاران سال پیش کسانی که تمام زندگی خود را وقف و صرف مطالعه این مطالب مللی کردنللد ،اهمیللت خللار ق العللاده
تنفس عمیق را به عنوان کمکی در عبادات مذهبی دریافتند.
با این تمرین مداوم ،جسم آرام می شود ،استیل بر ذهن حتمی می گردد و تسلط بر روانمان افزایش می یابد.
علوه بر این ،تنفس عمیق سلمت کامل جسم و روح را تضمین می کند .قسللمت اعظللم بیمللاری هللای و اختللت
جسمی ما ناشی از سلول های استفاده نشده دستگاه تنفسی و نتیجتا ناشی از گردش خون نللاقص اسللت .روزی دو تللا سلله بللار
یکایک سلول های ریه تان را پر از هوای تازه کنید و دستگاه گوارش تان را بیش از حد پر نکنید .آنگاه ملحظه خواهیللد کللرد
که دردها از وجودتان پر خواهند کشید .برای این منظور بایستی از اوقات خود حداقل ده دقیقه صللبح و ده دقیقلله شللب بلله امللر
تنفس عمیق اختصاص یابد.
برروی یک صندلی راحت ،در کنار در یا پنجره یی که به هوای تللازه بیللرون راه دارد ،راسللت بنشللینید .دسللتاهایتان را
سبک بروی زانوانتان قرار دهید .چشمها و دهان تان را ببندید ،ستون فقرات خود را راحت و آزاد بگذارید به طوری که به پشتی
صندلی تکیه داده نشود .در این حال لباس تنگ و چسبان بر تن داشته باشید.
از بینی نفس بکشید و قفسه سینه و ناحبه شکمتان را پر از هوا کنید در حالت دم ،در هر نفس به آرامی از یک تا هفت
بشمارید و آنگاه وقتی به هفت می رسید ،عمل بازدم را شروع کنید .این عمل را هفت بار انجام دهید.
در حالت دم به خصلت هایی که می خواهید دست یابید فکر کنید و در خود این بللاور و اعتقلاد را بیافرینیللد کله در آن
حال دارید به راستی این کیفیات را تنفس می کنید :هفت کیفیت عشق ،تندرستی ،عقل ،مفید بودن ،نیروی انجام کار های خیر،
موفقیت و تمول تقریبا آرزوی هر انسان معمولی است.
ذهن خود را از این فکر پر کنید که با هر تنفس این کیفیات را فرو می برید و در عمل بازدم ،کیفیات و صفات بللد را از
خود دور می کنید .فقط یک احمق می تواند مکنت و مال را به تنهایی جایگزین معنویات کند.
پس از چند لحظه متوجه خواهید شد که گونه یی اطمینان و آرامش که برایتان تازگی دارد در شما جان می گیرد .پس
از گذشت چند هفته تمرین مداوم  ،در خواهید یافت که زندگی برایتان زیبا تر شده و توانایی جسمی و روحی شما ده بار فزونللی
یافته است.
تذکر :تمرین تنفس عمیق را هر روز به مدت سی روز متوالی یا بیشتر انجام دهید تا جایی که عادتان شللود .سللاختمان
ریه ها طوری است که هنگام دم کامل از هوا پر شوند و در موقع بازدم کامل از هوا خالی شوند.
تنفس های سطحی که اکثر مردم جایگزین تنفس عمیق کرده اند ،تاثیر بسیار کمی دارد .بلله خللاطر سلللمت و طللول
عمر خودتان هم که هست بیاموزید که چگونه تنفس عمیق بکشید.
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سخاوت
آیا هرگز توجه کرده اید که وقتی مقداری پول برای منظوری با ارزش داده اید چگونه بعدا با شرایط بهتری به خودتللان
برگشته است؟ حتی اگر بعدا ثابت شود آنچه که شما پولتان را به نیت آن هدیه کرده اید با ارزش و مفیللد نبللوده اسللت ،بللا ایللن
وجود چون آن نیت را درهنگام صحیح و خیر تشخیص داده اید و تا آخرین دلر از پولتان را در راه همدردی و حسللن نیللت داده
اید ،مدت زیادی بی برگ و نوا نمی مانید.
پول مانند مرد است .اگر زنی آن را با حسادت نگاهداری نکند او با آمادگی بیشتری بر خواهد گشت.
وقتی درد یا نیاز مبرمی را حس می کنید ،هرگز از ترس این که خودتان بی پول بمانید ،در کمک کردن تردید نکنیللد.
بدون شک شما بدون پول نخواهید ماند.
این مطلب به این معنی نیست که تبعیض در تصد ق و خیرات جایز نیست .به عبارت دیگر معنای این سخن آن نیست
که هر کسی از شما در خواست پول کرد به او قرض بدهید یا اینکه هر کسی به شما تکیه کرد سنگینی بار او را بدوش بکشللید.
خیر ،در این مورد باید دقیق بود و به کسانی کمک کرد که این کمک برای آنها براستی مهم و موثر است.
تشویق و تشجیع کسی که به اعتیاد قرض کردن آلوده شده است ،کاری است اشتباه ،دقیقا مانند کمک کردن به کسی
است که به گناه میگساری یا استعمال مواد مخدر معتاد است.
بعضی از افراد در ایام تنگدستی ،به جای اینکه به شخصیت یا توانایی خویش متکی باشند ،به آشنایان و دوستان خللود
تکیه می کنند و برخی دیگر به همان منظور به مواد مخدر و الکلی پناه می برند .کسی که به سهولت به دیگران وام مللی دهللد
به اندازه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر به بشریت لطمه می زند .چون او نیز به دیگران کمک می کند تاطبیعت بهللتر و
برتر خود را بکشند و عزت نفس خود را پایمال کنند.
اگر وسعتان اجازه می داد و مایل بودید که اجاره منزل تمام افراد فقیری را که می شناسید بپردازیللد و لبللاس کودکللان
شان را تامین کنید ،به زودی شرایطی را فراهم می آورید که فقر بیش از پیش در میان آنان مستقر شود .مساعدت هللای مللادی
زیاد و مکرر به هر کسی صدمه می زند حتی اگر فرد مورد نظر پسر یا برادرتان باشد.
نگذارید هیچکس به غیر از خداوند و آن نیروی الهی که در دل او به ودیعه گذاشته شده ،به دیگر همنوعان خود تکیلله
کند.
اما کمک های کوچک در وقت در ماندگی و نیاز مندی به ویژه اگر غیر منتظره باشد در فردی مللایوس ،امیللد را زنللده
می کند و ایمان و آرزوی تازه یی را پدید می آورد.
برای یافتن چنین کسانی کافی است اطراف خود را بنگرید  :پدری تکیده و فرتوت با تعدادی طفل گرسنه ،بیوه زنی در
ستیز با سر نوشتی ناسازگار برای تهیه پوشاک و تامین هزینه تحصیلت فرزند خویش ،منشی خسته یی که تمام در آمد خللود را
صرف هزینه ی زندگی والدین خویش می کند و خود با سختی می گذراند ،همه و همه مصدا ق های چنین افرادی هستند.
همچنین است وضع پسر یا دختری آرزومند که برای بهبود شرایط زندگی و آغاز یک دوران تلازه مشلتا ق یلافتن یلک
فرصت مناسب در زندگی هستند و بلخره موجود زمین گیر یا عاجزی که در جستجوی تندرستی است .این افللراد را در اطللراف
خود خواهید یافت .هر چند خودتان هم تهیدست باشید گاهی از صرف یک دلر اینجا و آنجا برای تهیه هدیه یی دلگرم کننللده،
برای این افراد با ارزش ،دریغ نورزید.
تصور اینکه اگر کسانی را که موقتا دچار بدبختی شده اند در یابید سبب می شود که شما خلود نیازمنلد و فقیلر شللوید،
نوعی ناسپاسی به درگاه خداوند است .مطمئن باشید که به خاطر احسان کردن هرگز چنین ملوردی بلرای شلما اتفلا ق نخواهلد
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اغلب می شنویم و می خوانیم که مرد سخی و دست و دلبازی که به همه کمک می کللرد و هرگللز از یللاری بللرادران
نیازمندش دریغ نمی ورزید ،عاقبت زندگی خود او به دلیل سخاوتش به عسرت و تنگدستی انجامید.
هرگز این داستانها را قبل از مدقه و کنکاش در مورد آنها باور ندارید .آنچه سبب می شود که چنیللن افللرادی امکانللات
مالی و مکنت خود را از دست بدهند و لخرجی و فقدان مال اندیشی آنهاست نه احسان و نیکو کاری و دستگیری از دیگران.
دختر جوان و با استعدادی را به یاد می آورم که هر کسی از او کمکی می خواست بی مضایقه یاریش را از او دریغ نمی
داشت .او به عنوان یک مریض بی کس کار در بیمارستانی بستری گردید ،در حضرات موت حالی سخت داشت تا اینکه جان به
جان آفرین تسلیم کرد.
با این وجود او به ازای هر ده دلری که صرف زندگی احمقانه خود می کرد ،یک دلر خیرات می کرد .آنچلله او را بلله
فقر و ذلت کشاند قلب درد آشنایش نبود بلکه تنگدستی او بدون تردید و ناشی از ولخرجی های مکررش بود.
همواره مشاهده کرده ام که هرگاه یک دلر در زمینه یی بارور از نیکو کاری و حسللن نیللت و سللخاوت صللرف شللده،
حاصلی جز نیک انجامی در بر نداشته است .کسی که نمی ترسد امکانات محدود خود را برای کمک به دیگران بلله کللار گیللرد،
نباید ترس از فقیر شدن را به خود راه دهد.
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دشمنی که در دل می پرویم!
کمتر ممکن است کسی در زندگی خود مخالف و دشمن نداشته باشد و گروهی نسبت به او حسود و بللدخواه نباشللند و
پشت سر ،از او بد گویی نکنند! شک نیست که حس کینه و نفرت نسبت به آنان و میل گرفتن انتقام از ایشان به حکللم طللبیعت
آدمی ،امری طبیعی و پرهیز ناپذیر است ولی این میل آن حس ،چه بسا که رفته رفته شدت می یابد و چنان بر شخص مستولی
می شود که زندگی را به شکنجه یی مبدل می سازد ،اشتها از دست می رود ،خواب از چشم گرفته می شللود ،افکللار و اندیشلله
های ناملیم و متشتت به ذهن را ه می یابد و روابط با نزدیکان ،دوستان و خویشاوندان ،مختل می گردد .بخصوص اگر نتللوانیم
عقده ی دل بگشاییم و خیال آن دشمنان و مخالفان را که معتقدیم به ما توهین کرده اند و احساس مان را جریحلله دار سللاخته
اند از سر دور سازیم  ...آنوقت استکه زندگی واقعا دوزخ می شود.
اگر چنین آدم خشمناکی که کینه به دل راه داده است ،بداند کلله خشللم و پریشللانی ،اضللطراب و نللاراحتی اعصللاب و
بیخوابی اش همه موجب خوش وقتی و شادی دشمنان و مخالفانش خواهد بللود و بلله اصللطلح دل آنللان را »خنللک« خواهللد
ساخت ،حتما مانند یک مرد مبارز بانفس خود پیکار خواهد کرد و دشمنان و مخالفللان را بلله حللال خودشللان خواهللد گذاشللت و
کمترین اعتنایی به آنان نخواهد داشت ،تا این که آنان از خشم و کینه ی خود قالب تهی کنند ،نه او!
شهربانی یکی از ایالت امریکا ضمن اعلمیه هایی که برای نظم عمومی و ارشاد مردم نشر مللی کللرد چنیللن نوشللته
بود  »:اگر شخص پستی به شما اهانتی کرد و یا آشنای نا اهلی خواست از شما سو استفاده کند ،شما هرگز با نشان دادن عکس
العمل شدید خویشتن را چنان ناراحت نکنید که طرف بیشتر خرسند شود بلکه با کمال خونسردی نام او را از فهرست دوسللتان و
آشنایان خود حذف کنید .ولی بپرهیزید از این که در گوشه ی دل ،کینه و دشمنی و بغض و نفرتی نسبت به او راه دهید زیللرا در
این صورت شما موافق میل دشمن علیرغم خواست خود ،همواره در رنج و شکنجه خواهید بود .در واقع شما بیشتر درد خواهیللد
کشید تا او «...
یکی از روانشناسان پس از مطالعه در احوال صد ها نفر از مبتلیان به فشار خون و بیماری های قلب ،بلله ایللن نللتیجه
رسیده است که نود ونه درصد بیماران ،بر اثر پرورش حس کینه و انتقام در دل خود ،نسبت به خویشتن جنایت روا داشته و خود
را گرفتار آن امراض ساخته اند و چه بسا که عده یی زیادی از این بیماران سر انجام بر اثر نوبه ی غش ناشللی از خشللم و تللاثر
شدید و یا سکته ی قلبی ناشی از فرط کینه و انتقام و نفرت و انزجار ناگهان نقش بر زمین شده بدرود زندگی گفته اند!
در بیشتر پندهای اخلقی ،که برای پرهیز از کینه و بد خویی و خشم و نفرت داده شده ،کینه و انتقام را ناپسند شللمرده
اند .این در واقع برای سلمت جسم و جان بوده است .اینگونه پندها را کسانی که می خواهند از امللراض قلللب و زخللم معللده و
فشار خون و سایر علل جسمی و روحی مصون باشند ،البته باید به دقت درک و صمیمانه عمل کنند.
بی شک شما با خانمهای بسیاری روبرو شده اید که هنوز از سنین جوانی پا فرا تر ننهاده اند و لی شللادابی و رخسللار و
نشاط روح را از دست داده اند و به جای آن ،چین در صللورت و غللم در دل دارنللد .چشمانشللان بللر ق نشللاط را از دسللت داده و
نگاهشان بی نور شده است .نه پزشک می تواند حال این زنان را علج کند و نه صد قلم آرایش می تواند این پللرده ی انللدوه را
زیبا سازد!
سبب آن نیز این است که این خانمهای پیر نما شکسته ،در خانه دل خود  ،دشمنی را می پرورند که کینه و بد خللواهی
نام دارد .کینه و بد خواهی نسبت به زنان دیگر!  ....اگر ایشان همواره در فکر انتقام و یا در اندیشه ی کینه توزی بسر نمی بردند
و یا لاقل دست از خشم و نفرت بر می داشتند ،در حق خویشتن چنان جنایتی مرتکب نمی شدند و به قول »شکسپیر« به ایللن
سرنوشت مبتل نمی شدند که در آتشی که برای سوزاندن دشمنان برپا کرده اند خود بسوزند!
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یکی از مهمترین عوامل آسایش در زندگی ،چشم پوشی و گذشت است .یک دوست اتریشی تعریف می کرد که در اثنا
جنگ اخیر ناچار شد به سوئد مهاجرت کند ،آنجا دنبال کاری بگردد و چون حرف زدن و نوشتن به چندین زبان را مللی دانسللت،
به زبان سوئدی به مدیران بنگاههای صنعتی و بازرگانی نامه هایی نوشت و تقاضای شغل کرد .بیشتر آنان همان جواب معمولی
را به اود دادند که دائر بر اظهار تاسف از نداشتن کار واطلع دادن به او هنگام خالی شدن یک پست بود .اما یکی از این مدیران
در پاسخ او این فرمول معمولی را به کار نبرده بود ،بلکه چنین نوشته بود »:من در زندگیم دروغگوتر از شما ندیلدم .شلما گملان
می کنید چندین زبان و از آن جمله سوئدی می دانید .در حالیکه نوشته ی شما به این زبان پر از غلط است .ما اینک به کارمنللد
جدید احتیاج نداریم ولی اگر در آینده هم احتیاج پیدا کردیم ،هرگز مرد مغرور و دروغگویی مانند شما را استخدام نخواهیم کرد!«
آن شخص وقتی این پاسخ را در میان پاسخ های عادی سایرین خواند ،خیلی خشمناک شد و از ناسزا گویی آن مللدیر
نادان که آنقدر خشکی و بی لطفی در نامه ی خود نشان داده بود متاثر گشت و مخصوصا خشمناک بود از اینکلله آن مللدیر او را
به دروغگویی و غرور متهم کرده و مدعی شده است که او زبان سوئدی را درست نمی داند .اما عجیب آنکه نامه ی خللود آقللای
مدیر نیز بی غلطی نبود!
از این رو بی درنگ قلم به دست گرفت و در پاسخ آن مدیر پاسخ دیگری نوشت که طی آن هللر چلله ناسللزا بلله زبللان
سوئدی بلد بود گنجاند! همین که این نامه را به پایان رساند ،آتش خشمش فرو نشست و به خود آمد و در دل اندیشید که زبللان
سوئدی زبان مادری او نیست و مدتی به آن نه می نوشته و نه حرف می زده است پس از کجا معلللوم کلله در نوشللتن آن نللامه،
واقعا خطا و اشتباهی نکرده باشد و چون جویای کار است  ،چه بهتر که مدتی زبان سوئدی را از نو بخواند و تمرین کند.
پس از این فکر ،نامه ی سرپا ناسزایی را که نوشته بود پاره کللرد و نللامه ی دیگللری بللرای آن مللدیر بللدین مضللمون
نوشت »:آقای عزیز من از بیان مراتب امتنان خود از این که وقت گرانبهایتان را برای نامه نگاری به من تباه کردید ،عاجزم شما
به من احتیاجی نداشتید معهذا بنامه ام پاسخ نوشتید تا خطا و اشتباه مرا گوشزد کنید و بدین ترتیب غروری را که باعث بود مللن
ادعا کنم زبان سوئدی را خوب میدانم ،در من از میان بردید ،به طوری که تصمیم گرفته ام به نصیحت گرانبهای شما رفتار کنم
و زبان سوئدی را از نو بخوانم تا دیگر خطا و اشتباهی در آن ازمن سرنزند«.
چند روز بعد همین شخص از آن مدیر نامه ی دیگری دریافت داشت مبنی بر اینکه به ملقات به او برود .آن شللخص
پس از آنکه به دفتر مدیر مراجعه کرد ،بی درنگ در بنگاه او عهده دار کار بسیار مهمی شد ،خیلی مهم تر از کاری کلله در نللامه
ی نخست خود تقاضا کرده بود!
»کنفوسیوس « می گوید »:اگر مردم پست و پلید حق تورا ربودند و نان تو را قطع کردند ،تعجب نکن! ربللودن حللق و
بریدن روزی ات مخصوصا هنگامی تو را ناراحت و رنجور خواهد ساخت که اعتدال و خونسردی ات را از دست بدهی در حالیکه
در چنین هنگامی تو بیشتر به دور ساختن هم و غم خود احتیاج داری«.
»ادیت کاول« زنی بود که سربازان فرانسوی را در خانه ی خود در بلژیک هنگام جنگ بزرگ اول ،پناه داد و کمکشان
کرد تابه هلند بگریزند دشمنان فرانسه او را دستگیر و پس از محاکمه محکوم به اعدام کردند .آن زن بلند همت ،هنگللام اعللدام
این سخن را به زبان آورد که بعدها با تجلیل تمام روی قبرش نوشتند» :تنها وطن پرستی کللافی نیسللت .بایللد بغللض و نفللرت
نسبت به کسی نداشت!«
یکی از عواملی که به انسان نیروی آن میدهد تا بتواند دارای حس گذشت باشد و بدی های دیگران را فراموش کنللد،
داشتن هدف اجتماعی در زندگی است .هدفی که بایستی تمام فکر و نیروی خود را برای حصول بدان متمرکز سازید.
از »لورنس جونز« که برای تعلیم و تربیت فقرا قیام کرده بود و طبقات حاکمه ی آمریکا را به خللدمت در راه بینوایللان
می گماشت پرسیدند که درباره ی دشمنان و مخالفانش که می خواستند او را به دار بکشللند چلله عقیللده دارد؟ گفللت »:فکللر و
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اندیشه درباره ی هدفی که دارم و توجه شدید به این بزرگ و کوشش در راه رسیدن به آن ،دیگر برای من مجالی باقی نگذاشته
است تا درباره ی دشمنان و حسودان و بدخواهان بیندیشم از این رو وقت کینه توزی ندارم!«
ما هم باید در زندگی خود چنان سرگرم کوشش برای رسیدن به هدفهای اجتمللاعی و فللردی خللود باشللیم کلله وقللت
پرورش این دشمنی که دیگران آن را در خانه ی دل می پرورند ،یعنی کینه و بد خواهی و حقدو حسد دیگر برای ما باقی نماند.
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خنده بر مشکلت
»هنگامی که مردم نسبت به شما دشمنی یابد جنسی و بد رفتاری می کنند ،بکوشللید آن را بلله عنللوان یللک موضللوع
فکاهی تلقی کنید زیرا اگر در این هنگام بخواهید از خود دفاع کنید ،نتیجه آن می شود که در شما بغض و کینه پدیللد آیللد .امللا
اگر به این قضایا خندیدید ،خویشتن را از بار فشار آن نجات داده اید«.
این عقیده ی دکتر »فیلیپس« روانشناس معروف امریکایی است .آبراهام لینکلن ایللن طللور بللود .جنگللی کلله او در راه
آزادی بردگان آمریکا ،بر پا ساخت اعصابش را خسته کرد واگر او در بدترین اوقات زندگی قادر به خندیدن نبللود ممکللن بللود در
اثنای مبارزه های سیاسی خود که از مفاخر تاریخ امریکاست ،بکلی از پای در آید.
»لینکلن« عادت داشت که آخر شب هنگامی که به بستر خواب می رفت ،کتاب فکاهی مطالعه کند و چللون بلله یللک
نکته ی بسیار خنده دار می رسید از بستر بر می خاست و اگر نیمه های شب هم بود با همان لبللاس خللواب بلله طبقللات پللایین
»کاخ سفید« به سراغ کارمندان دفتر که نوبت کار شبشان بود ،می رفت و آن نکته ی خنده دار را از آن کتاب فکاهی برای آنان
می خواند و همه را به خنده می انداخت و خودش هم به قهقهه می خندید!
بی شک مهمترین جلسه ی هیات وزیران آمریکا در زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن جلسه یی بلود کله در طلی
آن لیحه ی آزادی بردگان تصویب شد .باوجود این لینکلن آن جلسه را با بحث در اطراف آن لیحه ی مهللم تللاریخی شللروع
نکرد بلکه نخست فصلی از یک کتاب فکاهی خواند و همه ی وزیران را به خنده انداخت!
البته انسان در زندگی خود دچار مشکلت و مصائبی از قبیل بی پولی و بیماری و سایر گرفتللاری هللای ناگهللانی مللی
شود .بدیهی است که در چنین هنگامی نمی توان به اشخاص گفت بخندید .ما در جریان بسیاری از وقایع زندگی ناچاریم جلدی
باشیم تا مشکلت یا خطاهای خود را حل و جبران کنیم .ولی هنگامی که مورد ظلم و ستم و یا بی مهری و حق ناشناسی مردم
و حتی آشنایان و بستگان دور و نزدیک خود فرار می گیریم  ،بهترین وسیله ی حفظ اعصاب و حفللظ تعللادل روح و خونسللردی
برای ما این است که بخندیم!
هیچ یک از روسا جمهوری اسبق امریکا ،هنگام زمامداری به قدر »روز ولت« مورد حمله و انتقاد قللرار نگرفتلله اسللت.
باوجود این یکی از کسانی که سالها با »روزلت« در کاخ سفید همکاری می کرد ،می گفت کلله وی در طللی اینللد مللدت حللتی
یکبار هم صدای خود را روی کسی بلند نکرد و یک دفعه هم محض نمونه خشمناک نشد .عجیب این است که »روزولت« گاه
گاه نامه هایی دریافت می داشت که نویسنده آنها در سرا پای نامه به ریس جمهوری فحش داده بود و آن فحش ها را هر کس
دیگر می خواند ،کافی بود که عالمی از فرط خشم وخروش زیرو رو کند! این نامه ها اگر نشر می شد آبروی روزولت رفته بود اما
او همه ی آنها را
باخنده تفریح می خواند و تمام آنها را در پرونده یی جمع می کرد  .پس از مرگ او آن نامه ها را بللا پاکتهللا و تمللبر هللایش بلله
معرض فروش گذاشتند و بیست و پنج پاکت آن به مبلغ  524دلر )که در آن زمان پول قابل توجهی بود( فروش رفت!
بیست و سه قرن پیش در »آتن« جوان خوشرویی می زیست بنام »اریستوکلس« که اینک به نام »افلطون« مشللهور
است .افلطون از خانواده ی اصیلی بود و ثروت هنگفتی به ارث برد اما او عاشق درسهایی بود که در آن زمان  ،مردی پا برهنه
و بد ترکیب به نام »سقراط« به جوانان دانش دوست آتن میداد.
افلطون هشت سال تمام به درسهای سقراط که در هوای آزاد و در کنار کوی و برزن داده می شد گوش داد تللا آنکلله
سقراط جام »شوکران« را سر کشید و مرد .اما افلطون پس از سقراط چهل سال دیگر زندگی کللرد و در روزگللار خودبزرگللترین
فیلسوف جهان شد .وی پس از عمری تفکر و اندیشه به این نتیجه رسید که » درتمام شئون بشری ،آنچه اسللتحقا ق نگرانللی و

رمز موفقیت

صفحه 89

تشویش داشته باشد ،هرگز وجود ندارد!«
بی شک نه دهم امور زندگی ما  ،استحقا ق این همه نگرانی و تشویش را ندارد .این حقیقتی اسلت کله »جیللن تنلی«،
مشت زن معروف امریکا ،سرانجام ناچار شد بدان گردن نهد و بروفق آن قدم بردارد و در زندگی آسوده شود .گر چلله ایللن درس
عبرت را خیلی دیر و دشوار آموخت و آن هنگامی بود که برای مسابقه دادن با مشت زن معروف »جک دمپسللی« کلله قهرمللان
مشت زنی جهان بود ،خود را حاضر می کرد» .جین تنی« می گوید :من خیلی نگران و ناراحت بودم و حتی در خواب میدیدم که
با دمپسی مشغول مسابقه هستم و او مرا با یک مشت نقش زمین ساخته است .بر اثر این رویا از خواب می پریدم و به خود می
لرزیدم .سر انجام تصمیم گرفتم با مطالعه ی آثار بزرگان ،این تشویش و نگرانی را از خود دور سازم و اتفاقا مطالعه نگرانللی مللرا
زایل ساخت و لی در عین حال ناراحتی دیگری برایم پیش آورد :بدینگونه که یک روز یکی از خبر نگاران ورزشی مطبوعات بلله
باشگاهی که درآن برای مسابقه با قهرمان مشت زنی جهان تمرین می کردم آمد و مرا غر ق مطالعه دید .روز بعد در روزنامه هللا
خواندم که همه آنها مشت زنی را که مشغول مطالعه ی اثر »شکسپیر« است و بدین وسیله خود را برای شکست دادن قهرمللان
مشت زنی آماده می کند ،مسخره و انتقاد کرده اند .نزدیک بود از خشم ،دیوانه شوم .بکلی اعتللدال خللود را از دسللت دادم و بلله
زمین و زمان ناسزا گفتم و لی هر چه بیشتر ابراز خشم می کردم ،خبرنگاران ورزشی بیشتر مرا در روزنامه های خود مسخره می
کردند .تا جایی که من متوجه شدم که اگر بنا باشد با همه ی آنها در افتم ،واقعا مستحق مسخره شدن هسللتم! از ایللن گذشللته،
لزم بود که من پیش خود فکر کنم و بفهمم که در نظر مردم ،اگر یک ورزشکار ،عاشق مطالعه ی آثللار شکسللپیر شللده اسللت،
خنده ام می گرفت! از آن پس دریافتم که من نیز با خبرنگاران ورزشی در خندیدن به مشت زنی که اثر شکسپیر را مطالعه مللی
کند ،باید شر کت کنم!«
این بهترین اعتراف کسی است که خود به ماهیت کار خویش پی برده و متوجه حقایق زندگی شده است.
»امرسون« متفکر امریکایی پس از عمری زندگی توأم با تجربه و مطالعه در احللوال مللردم و کللار جهللان ،یللک روش
طلیی برای هر فرد وضع کرده که در این جمله ی کوتاه خلصه می شود » :آنچه در مردم تو را به خنده می اندازد ،نخست در
خود ببین و بخند« این کاری بود که سقراط کرد» :اریستوفان« دانشمند معاصر سقراط نمایشنامه یی نوشت و در آن سللقراط را
به باد مسخره گرفت ،به طوری که او وشاگردانش را که گروهی بی عقل خوانللده بللود ،مسللخره ی آتللن سللاخت .آیللا سللقراط
عصبانی شد و از جا در رفت؟ هرگز ،بلکه خودش شخصا با همان پای برهنه که همیشه در حال درس دادن داشللت .بلله تماشللا
خانه یی رفت که آن نمایشنامه را در آن جا نشان می دادند .او درکنار مردم نشست و نمایش را تماشا کرد و با آنللان بلله قهقهلله
خندید و به جای آنکه مردم به او بخندند ،او با مردم خنده کرد!
»برنارد شاو« نویسنده ی بذله گوی ایرلندی نیز در زمره ی این مردان ممتاز و برجسته بود .پدرش مردی دائم الخمر و
پریشان احوال بود که خانواده ی شاو نمی خواستند انتساب چنین پسری را به چنان پدری آشکار سازند ولی مگللر خللود »شللاو«
گذاشت که این عیب یا ننگ خانوادگی سایه ی غم انگیزی بر زندگانی او بیفکند؟ ...هرگز ،بلکله بلا نشلاط و خرملی خنلده را
عادت خود قرار داد و داستان زندگانی خود را در خردسالی آنقدر شیرین و مضحک نوشت که همه در خنده ی او شرکت کردند!
حال فرض کنیم شما نمی توانید بخندید و احساس خنده هم در شما پیدا نمی شود .چه بایللد کللرد؟ پاسللخ را »ویلیللام
جیمز« دانشمند بزرگ و روانشناس معروف امریکا می دهد »:شما هر وقت خواستید احساس خاصی را در خودتان پدیدار سازید
کاری کنید که اگر آن احساس طبعا به شما دست می داد ،خللود بله خللود آن کلار را ملی کردیلد .مثل اگلر خواسلتید احسلاس
خوشبختی کنید ،خود را واقعا خوشبخت بپندارید و بخندید و با نشاط و خرم و خندان باشید .سرود یا تصنیفی را زیر لللب زمزملله
کنید ،خود به خود خواهید دید که واقعا خوشوقت و مسرور شده اید ،زیرا شما وقتی مانند یک آدم خوشبخت قللدم برداشللتید ،بلله
زودی احساس خواهید کرد که یک آدم واقعا خوشبخت هم هستید!«
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از قدیم گفته اند که وقتی سن ما زیاد می شود ،به چیز هایی می خندیم که در گذشته ما را بلله گریلله مللی انللداخت و
برای چیزهایی گریه می کنیم که مارا به خنده وا می داشت .اما چه خوب است که همیشه به چیللز هللایی بخنللدیم کلله مللوجب
ناراحتی و نگرانی ما شده است.
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بخندید تا دنیا به شما بخندد!
» ...اخل ق شوخ و روح شاد ،جسم انسان را همیشه جوان و سالم نگاه می دارد ،زیرا شللوخ طبعللی و سللبکروحی بللرای
بدن آدمی در حکم نور خورشید برای گیاهان است و همانگونه که آفتاب جان تازه به گیاه می دهد ،سر خوشی و نشاط نیللز روح
تازه در کالبد بشر می دمد«.
این سخن »ماسییون« یکی از دانشمندان معروف فرانسه است و لی ما برای آنکه به این حقیقللت پللی بللبریم ،احتیللاج
نداریم شاهد مثال از گفتار بزرگان بیاوریم.
»ویلسون« رئیس جمهور اسبق امریکا ،با یک دنیا شو ق و ذو ق بر سر کار می رفت و حتی هنگامی کلله در آخللر عمللر
بیمار شده بود از مراجعه ی روزانه به دفتر کارش خودداری نمی کرد و با همان روح پرنشاطی به دنبال کار خود می رفت که در
روز های جوانی و هنگام سلمت او را در راه اداره اش می دیدند .بطوری که یکی از دوستان صمیمی اش وقتی او را بلله حللال
بیماری در دفتر کارش دید از دلسوزی گفت »:با این حال چطور زحمت کار را بر خود هموار می کنید؟«
ویلسون در پاسخ او گفت »:شاید در عمر خود ،بیهوده تر از این حرف سخنی نگفته باشی ،زیرا من در کار خود جز لذت
و نشاط چیزی دیگری احساس نمی کنم و کار خود را همواره با سر خوشی و شوخ طبعی و در نظر گرفتن جوانب مضحک کار
و بهره وری از آن انجام میدهم .از این رو کار ،برای من در این حال نوعی سرگرمی و تسلی است«.
کسانی هستند که مانند»ویلسون« بامداد که دیده از خواب می گشایند ،جز جنبلله هللای تفریحللی و سللرگرم کننللده و
عبرت انگیز زندگی را نمی بینند و همه چیز برایشان نشاط بخش است و با همان آمادگی و سرخوشی که مثل به تاثر می رونللد
به سوی کار روانه می شوند!
»راتجیلد« ثروتمند معروف در یاد داشتهایش چنین نوشته است» :یکی از همسایگان روزگار جوانی و بی پللولی مللن ،
آدمی بی اندازه بد جنس و لجباز و مردم آزار بود و همیشه می خواست مرا خشمناک سازد وبه سللتوه آورد .از ایللن رو خوکهللای
خودشت را روانه ی باغچه ی کوچک منزل من می کرد ،تا آنها را درحال خوردن گلهای خللود بللبینم و داد و فریللاد راه بینللدازم
ولی من مخصوصا بیشتر خونسردی نشان میدادم و برعکس منظره ی خوکهای اهلی او برایم تفریح نبود به طوری که هللر روز
به جای عصبانی شدن مدتی با آن خوکها به بازی مشغول می شدم و آخر سر که خوکها به طرف لنه های خود می رفتند بلله
آنها با صدای بلند به طوری که همسایه هم بشنود ،می گفتم  :از قول من به صاحبتان سلم مفصل برسللانید! بللدین نحللو مللن
بیشتر ناراحتی های زندگی خود را نیز با روح شاد و چهره ی گشاده و طبع شوخ استقبال کرده ام«...
در روزنامه »تریبون« یک بار از طرف یکی از نویسندگان آن ،جملت سختی نسبت به یکللی از شخصللیت هللا شللد و
نویسنده عیوب اخلقی آن شخص را فاش و آشکار برای مردم نوشت ،آن شخص با یک دنیا خشم و کینه به دفللتر آن روزنللامه
رفت و آن نویسنده را خواست .به اتا ق او راهنماییش کردند .نویسنده در اتا ق کوچک و خلوتی غر ق نوشتن بود و به سرعت چیز
می نوشت .آن شخص وارد شد و پرسید شما فلن نویسنده هستید؟ نویسنده با سر اشاره کرد که بفرمایید بنشلینید .آن شلخص
وقتی فهمید که این همان نویسنده ی جری است ،زبان به ملمت و ناسزا گویی گشود و چون جوابی از او نشنید ،جری تر شللد
و هر چه دلش خواست به او گفت .اما نویسنده همچنان مشغول کار خود بود و حتی سر از روی اورا ق روی میز بلند نمی کرد ،تا
بگوینده ی آن ناسزا ها ل اقل نگاه تهدید آمیز یا غضبناکی بیفکند!
پس از آنکه درست بیست دقیقه آن شخص به بد گویی مشغول بود و از نویسنده پاسخی نشنید ،خونسردی نویسنده او
را از رو برد و از جا برخاست که برود .تازه در این موقع نویسنده تکانی به خود داد و از جایش بلند شد و دست او را گرفت و بلله
ملطفت سر جای اولش نشانید و به ملیمت گفت »:آقای عزیز تشریف داشته باشللید .کمللی هللم اسللتراحت کنیللد تاخسللتگی

رمز موفقیت

صفحه 92

ناسزاگویی از تن شما در آید .آنوقت خواهید دید که حالتان بهتر شده است ،و ضمنا من نیز به کار خود خواهم رسید و وقفه یللی
در نوشتنم رخ نخواهد داد و پس از آن شما بدون خشم و من هم بافرصت به همدیگر خواهیم رسید«.
همین اخل ق نویسنده ،آن شخص را منفعل کرد و بعد ها یکی از دوستان نزدیک آن نویسنده ساخت ،روانشناسان مللی
گویند قهقهه از ته دل شبیه بمبی است که در جای مناسبی خالی شده باشد و به انفجاری شبیه است که تراکللم هللا ی درون را
بیرون می ریزد اما حزن و غم و افسردگی و ملل ،شبیه گلوله یی است که در تن خود رها کننده فرو می رود!
ما همه کسی را دوست می داریم که بتواند به موقع شوخی کند و شوخی هللایش دلنشلین و مناسلب باشللد و از ملزاح
برای تعدیل جنبه ی تلخ جدی بودن استفاده برد ،خندیدن را کسر شان خود نداند ،قیافه اش همیشه باز و شکفته و امید بخللش
باشد و انسان را به زندگی امیدوار و دلخوش سازد چنین کسی راستی لیق دوست داشتن است .زیرا این اخل ق نشان می دهد
که وی شخصی ظریف و سبکروح و با نشاط است و از دوستی و ملطفت و صمیمیت و عوامل شادی بخش گریللزان نیسللت و
نمی خواهد در جامعه آدم تلخی باشد که همه از او بگریزند.
باید دانست کسی که شوخ طبع و ظریف و سبکروح باشد نسبت به قضایای زندگی نیز فهم درستی دارد و با مللردم بلله
مدارا رفتار میکند و صبور و شکیباست .از این مهمتر آنکه اگر انسان عادت کند که رفتار و کردار خویش را به چشم انتقاد بنگرد
و احیانا مانند برناردشاو یا سقراط به ریش خود بخندد و به کارهای مضحکی که کرده است واقف باشلد و از اعلتراف بله آن نله
تنها بیم نداشته باشد بلکه لذت هم ببرد .در این صورت دیگر مردم هرگز چنین شخصلیتی را موضللوع مسلخرگی و ملزاح قلرار
نخواهند داد.
در داشتن روح با نشاط و طبع مزاج پسند و للذت بلردن از شلوخی هللای طللبیعی و مناسللب  ،همله یکسللان نیسللتند.
همانگونه که بعضی از اشخاص ،بعضی از رنگها را تشخیص نمی دهند ،گروهی نیز نسبت بلله شللوخ طبعللی و مللزاح پسللندی و
سبکروحی و بذله گویی در حکم کوران هستند و نکته ی شیرین و متلک بامزه یی که یکی را به سللرحد قهقهلله مللی خندانللد
ممکن است در دیگری کوچکترین اثری نداشته باشد.
برای آنکه از روح بانشاط برخوردار باشیم باید به نیروی اراده و با اشتیا ق تمام در تکامل و تهذیب خود بکوشیم و جنبه
های مضحک تمام پیش آمد های بد و ناراحتی های روزانه را پیدا کنیم و به جللای آن کله از جللا در رویلم بله ایلن مشلکلت
پوزخند هزل و مزاح بزنیم .بیشتر ناراحتی های ما شبیه منازعه ی دو کودک بر سر محتویات یک قوطی است و لی بعللد کلله بللا
هم قرار می گذارند محتویاتش را میان خود تقسیم کنند می بینند چیزی در داخل قوطی نیست! آیا این منظره خنده آور نیست؟!
بیشتر ناراحتی ها و موجبات تکدر خاطر ما در زندگی خوب که بنگریللم در بللاطن خللود همیللن منظللره ی مضللحک و
مسخره را دارد .اعراب ضرب المثل خوبی دارند می گویند »:گاهی بدترین بلیه ها خنده آور است!«
شک نیست که به دست آوردن قدرت برای زندگی و همکاری و معاشرت با کسانی که خشمگین و کم ظرفیللت و بلله
اصطلح » زود از جا در رو« و حتی وقیح هستند  ،یکی از بزرگترین هنرها برای پیش بردن امور و انجام دادن کارهای بی سر و
صداست .کسی که می تواند آرامش و اعتدال خود را حفظ کند و یک عقیده ی پللوچ و یللا حللرف بللی اسللاس ویللا اظهللار نظللر
ناسنجیده او را ناراحت و بی حوصله نگرداند ،و امور جزیی آرامش او را برهم نزند ،کسی است که بر نعمت ها ی زندگی دسللت
یافته و همیشه از نشاط و سرخوشی و لذت زندگی برخوردار است.
شوخ طبعی و قیافه ی باز و گشاده مانند خورشیدی که تازه طلوع کرده از مهمترین عوامل تندرسللتی و توفیللق اسللت.
روانشناسان و پزشکان امروز معتقدند که افراط در کار و خستگی ،در معرض سرما و گرما ی شللدید بللودن ،بللی بهللره مانللدن از
مقدار کافی غذای سالم و ضروری اقامت در اماکن مرطوب و بی نور  ،تسلیم کسالت و رخوت شدن و تنبلللی و سسللتی و زیللاده
روی در آمیزش جنسی ،از جمله دشمنان زندگی بشری است ولی هیچ یک از عوامل منفی و مضر زندگی به قدر خشم و غضب
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خود خوری و انفعالت عنیف و احساسات تند و شدید ،آدمی را فرسوده و تباه نمی سازد.
اگر بعضی از افراد با داشتن مزاجهای عصبانی ،دیر زمانی عمر کرده اند این کامل استثناء است و یللا آنکلله خشللم ایللن
اشخاص ظاهری است و در باطن ایشان واکنش شدید ندارد .بر عکس  ،عمر های دراز همواره بهللره ی کسللانی اسللت کلله بلله
زندگی خندیده اند و از اخم کردن و جدی بودن بیش از حد ،پرهیز کرده اند.
اطمینان و اعتماد به خدا ،ایمان کامل به منافع حلل وامیدواری به زندگی و آینده ی درخشان می تواند ناراحتی هللای
جزیی روزانه ی زندگی را در نظر ما ،به صورت عوامل مضحک و خنده داری جلوه گر سازد و ما را همواره با روی خوش و گفتار
خوش و رفتار دلنشین ،به سراغ کار و زندگی بفرستد و موفق سازد.
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حداکثر استفاده از زندگی
چگونه می توان تا پایان عمر ،نیرو و نشاط جوانی را حفظ کرد و شبح للرزان ناکلامی و پیلری را از خلود دور سلاخت؟
رسیدن به این مقصود سهل و آسان است و دراین خلصه می شود که فکر و خیال و اندیشه ی جوان را در خود حفللظ کنیللم و
طراوت روح و قلب خویش را از دست ندهیم .اما خود این منظور چگونه حاصل می شود؟
برای بهره بردن از زندگی و به دست آوردن پیروزی در کارها ،که سعادت حقیقی بسته با آن اسللت ،ایللن چهللار راز یللا
چهار شیوه ی آزمایش شده را باید همواره در نظر داشت:
نخست معلوم کنید که از زندگی چه می خواهید؟ یعنی هدف های خود را در زندگی مشخص سازید و آنوقت درباره ی
راه رسیدن به این هدف ها بیندیشید .بیشتر اشخاص عمری به سر می آورند ،بی آنکه خود دانسللته باشللند از زنللدگی چلله مللی
خواهند! نه دهم مردم ،راه مشخصی برای پیمودن آن در زندگانی خود پیش نگرفته اند! این اشخاص در کارهای خود برنللامه ی
روشنی ندارند و خود را به دست تصادف ها و پیش آمد ها سپرده اند .نشسته اند تا ببینند چه پیش می آید آنوقت اگر شد کللاری
انجام دهند! اشخاص راه راست و درست زندگی را که بسر منزل مقصود می رسد ،درنیافته و نخواسته اند بشناسند .این است که
از طریق صواب منحرف شده اند.
سقراط وقتی می گوید »خود را بشناس« ،مقصودش از خودشناسی پی بردن به جنبه های ضللعیف و قللوی و اسللتعداد
های خدا داده است که در وجود هر کس به ودیعه گذاشته شده است .باید قدر موهبت ها و نیرو هللای محللرک بللاطنی خللود را
بدانیم و متوجه باشیم که در زندگی چه می خواهیم و چه کار هایی می توانیم با قوای نهفته ی خود کلله اغلللب از آن غللافلیم،
انجام دهیم.
یکی از دیگر قواعد شناختن خود ،پی بردن به نقاط ضعف خویشتن است کسی که از نقاط ضعف خود نیز آگاه اسللت و
می داند که جنبه های ضعف او چیست و در چه مواردی است ،خوب می تواند با آن روبرو شود و بر آن غلبه یابد .وقتی انسان از
یک طرف به قوا و استعداد های خود پی برد و از طرف دیگر از نقاط ضعف خود آگاه شد و ضمنا دانست که در زندگی چلله مللی
خواهد به آسانی تشخیص می دهد که راهش چیست و چگونه و از کجا باید آغاز کند .چنیللن کسللی بلله قللول سللقراط خللود را
شناخته است و کسی هم که خود را شناخت ،یعنی احاطه کامل به خویشتن داشت ،آدم خوشبختی است.
این را هم باید در نظر گرفت :نقشه یی که برای رسیدن به هدف و انجام دادن کارهای خود می کشیم و شیوه یی که
پیش می گیریم ،باید نقشه یی عملی و شیوه یی پسندیده باشد نکته ی دیگر آنکه هدف نهایی ما نباید پست و کوچک و تعیین
شده از روی فرومایگی باشد.
به قول »ماکسیم گورگی« هر لحظه از زندگی انسان باید دارای هدف بزرگتری باشللد یعنللی مللا بایللد در پللی مقاصللد
برجسته و شرافتمندانه قدم برداریم .به طوری که فکر رسیدن به این مقصود تمام نیروی جسمی و روحی و مادی و معنوی مللارا
به کار اندازد و در ضمن عقل ما را صیقل دهد و افق تازه یی در برابر افکار و خیالت ما بگشللاید و بللر راه زنللدگانی مللا پرتللوی
افکند که برازنده ی هدف شرافتمندانه ی ما باشد.
»ویلیام جیمس« دانشمند و روانشناس معروف آمریکایی می گوید» :مردم عادتا قسمت کمی از قوای خود را در زندگی
بکار می برند ،در صورتی که اگر شرایط مساعدتری و جود داشته باشد ،قوای بیشتری به کار خواهنللد انللداخت« مللا بایللد بللرای
رسیدن به هدف ،کمال نیروی خود را به کار بریم ،یعنی قوای نهفته ی خود را به کار اندازیم و روح خویش را از بند هللایی کلله
بدان زده ایم برهانیم .آن وقت خواهیم دید که چه نتایج درخشانی از زندگانی خود می توانیم گرفت«.
بشر از راه ایمان به خدا ،می تواند نیرو های عظیم و جود خود را به کار انللدازد .در مصللائب بللزرگ و هنگللام دردهللای
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جانگداز ،بار ها به تجربه رسیده است که انسان می تواند با ایمان به خدا ،به خویشتن متکللی و بلله زنللدگی امیللد وار شللود و آن
نیروهای روحی را که در باطنش نهفته است به کار گیرد .حال چه نام این نیرو های نهفته را »باطن« یا »قوای روحی« بگذاریم
و یا هر چیز دیگر  ،شک نیست که در وجود هر کس ،سر چشمه یی از بصیرت و وجللدان وجللود دارد کلله از عواطللف و عوامللل
محرک زندگی موج میزند .از این سرچشمه است که انسان می تواند راه راست و درست را پیش گیرد.
ممکن است شعور باطن ما آکنده از عقده های احساس نقص و تللوهم عجللز و حللس جللانگزای کینلله و گنهکللاری و
شکست و بد بینی باشد .یعنی به طور کلی در باطن خود بسیاری از این نیروهای منهدم کننده را که در تاریکی کمین انسللان را
می کشند ،پرورش داده باشیم .ما می توانیم این دشمنان توفیق بشر را که مثل خوره بجان ما می افتند ،در خود تقویت کنیللم و
بگذاریم برما مسلط شوند و ما را درهم شکنند ولی از جانب دیگر – اگر بخواهیم -این قدرت نیز در ما هست که شعور بللاطن و
ظاهر خود را با افکار و اندیشه های سالمی مسلح سازیم و روح خود را از تارهای بدبینی و یاس بیرون آوریللم و بلله جللای آنکلله
بگذاریم عوامل فساد برما چیره شود ،بخواهیم که عوامل مثبت و نیرومند خیر و نیکی و امید و خوشللبینی ،عرصلله ی روح مللارا
روشن سازند و ما را به راه راست و هدف بزرگ زندگی هدایت کنند.
یقین است که ایمان ،کلید قوای عقل و روح است و قوای عقل و روح ،چنان موثرند که نمی توان حدی برای اعجاز و
امکانات آن قایل شد ...ایمان به چه چیز؟ ایمان به خدا ،ایمان به خلق ،ایمان به اینکه سرانجام ،حق و عدل و نیکی پیللروز مللی
شود .ایمان به اینکه شما می توانید مشکلت را از پیش پای خود بردارید و می توانید بر حوادث و پیش آمد های بد پیروز شوید.
ایمان به اینکه می توانید ترس و وحشت را از دل خود بزدایید .ایمان به اینکه می توانید به آرزو هللای خللود برسللید .ایمللان بلله
خوبی بشر و رستگاری انسان...
فاجعه عصر حاضر در این است که بسیاری از مردم ،دستخوش نا امیدی و تسلیم یاس شده اند .زیرا احساس می کنند
که بر سرنوشت خود حاکم نبوده و نیستند.
جنگ و زور و ستم و نگرانی ،اینها همه صدمات سختی به انسان عصر حاضر زده است .از این روست کلله مللی بینیللم
گروهی دنباله رو متفکران مادی و ملحدان شده اند زیرا به خیر و صلح بشر ایمان ندارند و دنیا را به هیللچ و پللوچ گرفتلله انللد!
غافل از اینکه ضعف مزاجی خودشان و یا وضع نا هنجار جامعه ی ایشان ،دلیل کلی وضع دنیا و یا مللوجب سلللب امیللد و عللدم
ایمان به خیر و صلح بشر نیست.
آدم با ایمان ،در هر وضع و هرگونه شرایط که باشد ،تنها طلوع و غروب خورشید در دل او امید و آرزو پدید می آورد.
مردم این زمانه از فرط حرص و سرگشتگی ،دائم در اضطراب و نگرانی به سر می برند ،در صورتی که شما می توانیللد
آرامش روحی و تسکین خاطر را در نمازی که به درگاه خدا می گزارید در اندیشه های عمیق و تلأملت عابلدانه ،در مطللالعه ی
کتابهای امید بخش و مقدس در عشق .در مطالعه ی شعرهای شیوا ،در موسیقی دل انگیز و تماشای طبیعت روحپرور و خلصه
در تمام این قبیل چیز ها بنا به طبع و مزاجی که دارید ،به دست آورید .در هر صورت این ایمان است که یاس و نا امیللدی را از
شما دور می سازد و طبعا نمی گذارد که هرگز در زندگی احساس شکست یا تباهی کنید.
لزم نیست برای لزوم دوست داشتن مردم و خدمت در راه خلق ،دلیل و برهان بیاوریم زیرا این نکتلله روشللن اسللت و
مخصوصا مسلک کسانی که در زندگی موفق شده اند ،بهترین دلیل آن است .محبت صادقانه نسبت به مردم علمت بزرگللواری
اخلقی است اما کسی که خیال می کند از محبت نسبت به مردم چیزی عایدش نمی شود ،بی شک به سوی شکست روحللی و
تنهایی و ورشکستگی اخلقی و معنوی پیش می رود.
انسان را طوری نیافریده اند که به تنهایی بتوانید خوشبخت باشد .در هر صورت انسان نیازمند آمیزش با دیگران اسللت
و کسی در این آمیزش احساس آسایش می کند که در بند حوائج دیگران بوده و میل داشللته باشلد کله بللاری از دوش دیگلری
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بردارد.

صفحه 96

همین عشق بود که »جیمز وات« را به اختراع ماشین بخار و برادران »رایت« رابه اختراع هواپیما و »گراهام بل« را به
اختراع تلفن موفق ساخت.
شما وقتی با جامعه آمیختید ،مثل آن است که از نیروی جامعه نیز بهره ورید ولی هنگامی که از خلق گریختیللد ،چنللان
است که از خود نیز بیزار شده اید و ضرر این خودکامی عاید خود شما می شود.
خوشبختی حقیقی هنگامی به دست می آید که انسان مشغول کار است .شما وقتی با تمللام قللوا مشللغول کللار شللدید،
احساس سبکی و شور می کنید .کار ،عامل اصلی و ضروری زندگانی توأم با کامیابی و شادی و سعادت است.
مادرم همیشه به من می گفت»:جز با کار با چیز دیگری نمی توان به مقصود رسید .اگر من جللز عشللق بلله کللار ،ارث
دیگری از خود برای تو نگذارم ،در واقع هدیه یی که قیمتی برای آن نمی توان تصور کرد ،برای تو باقی گذاشته ام«.
اما کارباید ما را به سوی تعالی روحی سو ق دهد و بهترین طرز کار کردن آن است که بتواند قوا و حواس خود را در آن
متمرکز سازد .تنها با کار کردن است که انسان می تواند برای همیشه سالم و جوان بماند .آنان که خیال می کنند با کللار کللردن
پیر می شوند اشتباه می کنند زیرا بیکاری یا عدم علقه به کار است که انسللان را پیللر مللی کنللد .کللار امللروز ،مللایه ی توفیللق
فرداست.
دلیر و امیدوار زندگی کنید و لذت سعی و عمل را بچشید تا همیشه با نشاط باشید واز زندگی بهره ور شوید.
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صفحه 97

افکار و رمز موفقیت
یک شاعر رم باستان ،در توصیف یک مسابقه قایق رانی ،درباره ی گروهی که برنده است ،می گوید»:آنها که فکر می
کنند و ایمان دارند که برنده اند ،می توانند برنده باشند و هستند«.
برای توفیق در کارها هیچ چیز به اندازه ی اعتقاد و ایمان به توانستن ،موثر نیست .اگر از انجام کللاری بترسللید و فکللر
کنید که قادر به انجام آن نیستید ،تحت هیچ شرایطی آن کار را به نحو مطلوب نمی توانید انجام دهید .به عبارت آسانتر تللرس،
نیروی محرکه ماشینی را که باید بازده مطلوب و کافی داشته باشد ،به شدت از میان می برد و نقش ترمز را در آن ایفا می کند.
در مقابل ،اعتماد و ایمان به توانستن و خواستن ،شتاب چنین ماشینی را افزایش می دهد و بر کار آیی آن می افزاید.
اگر از من بپرسید چه کسی موفق است ،خواهم گفت :کسی که با قدرت تمام توانسته است خودش را متقاعد کند کلله
موفق می شود.
دلیل چنین اظهار نظری ،این است که انسان به گونه یی خلق شده که میل دارد افکارش به مرحله ی عمللل برسللد و
این نیز غیر قابل انکار است که اعمال انسان ،پس از مدتی برای او به صورت عادت در می آیند .پللس کسللی کلله افکللارش را
عملی می کند ،در واقع عادت به توانستن را در خود ایجاد می کند.
اگر ملحظه می کنید که شما در یک کار موفق نمی شوید و هستید کسانی که در همان کار به موفقیت هللای کللافی
دست یافته اند ،این را بدانید که عیب در شماست .آن که موفق است ،ایمان دارد که می تواند موفق شود و شما هنوز این یقیللن
را به دست نیاورده اید.
در یک بازی مثل تنیس روی میز ،شما در مقابل حریف احساس ضعف می کنید .این احسللاس ضللعف نلله تنهللا در از
دست دادن امتیاز های بیشتر موثر است ،بلکه متقابل شهامت همبازی تان را نیز افزایش می دهد و او بللا اطمینللان بلله اینکلله
برنده خواهد شد ،بر شما غلبه می کند.
شما لحظاتی قبل از اینکه به خواب بروید و لحظاتی بعد از اینکه از خواب بیدار شدید قابلیت های خود را محک بزنیللد
و به آن چیز هایی که برای خودتان هم شناخته است افتخار کنید .خود را دست کم نگیرید.
اگر چه این کار ممکن است باعث شود که دیگران شمارا آدم خود بینی به تصور آورند اما از نظللر روانللی ،ایللن مسللأله
برای تقویت توانستن ها و قابلیت ها بسیار مفید است.
با آنچه گفته شد ،نمی خواهم ادعا کنم که عدم ترس از توانسللتن ،تمللام مشللکلت موجللود در راه مللوفقیت را از بیللن
خواهد برد و لی با قاطعیت می توان گفت که این امر به میزان پنجاه درصد راهگشا خواهد بود .نهایتا بدین گونه تصور کللردن و
اندیشیدن ،به صورت یک مولد انرژی ،در وجود شما کار خواهد کرد و انرژی بیشتر ،بهره ی بیشتری خواهم داد.
هرگز نگویید نمی توانم ،بگویید سعی می کنم بتوانم!
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صفحه 98

تمرکز و رابطه ی آن با موفقیت
بی شک همه ی ما به اهمیت تمرکز ،به طر ق مختلف ،پی برده ایم .حداقل این است که اگللر بلله گللونه یللی علمللی و
تحقیقی این موضوع را در نیافته ایم ،مسلما به طریق تجربی به ارزش تمرکز در مطالعه ،کار ،کسب اندوخته ی علمللی و  ...پللی
برده ایم .در اینجا قصد این نیست که کم و کیف روانی تمرکز را بررسی و باز گو کنیم ،بلکه قصد این است که حتی المقدور بللا
آسان ترین شیوه بگوییم که چگونه می توانیم و باید در خود ،تمرکز ایجاد کنیم.
با آنچه عنوان شد ،آسانترین تعریف تمرکز را به این ترتیب می توان مطرح کرد :متوجه سللاختن تمللام نیللروی متفللر ق
ذهن ،و یا به عبارت بهتر جمع کردن تمام حواس بر روی یک موضوع خاص.
باید این را هم تجربه کرده باشید که وقتی به موضوعی علقه دارید خود به خود و بی اینکه بدانیللد و عمللدی در کللار
باشد ،تمام توجه ذهن تان به آن موضوع جلب شده و در نهایت نوعی تمرکز در شما ایجاد گردیده است.
یکی از صفات ناپسندی که نزد همه کس مذموم به حساب می آید ،بی توجهی است  ،در مورد بی توجهی افرادی کلله
در کارشان به این طریق عمل می کنند باید گفت که آنها حقیقتا بی توجه نیستند بلکه در نهایت سختی مشغول انجام کارشللان
هستند و لی آنها در واقع دارند به کاری می اندیشند که به آن علقه ندارند.
در واقع چنین شخصی به هنگام کار به چیزی می اندیشد که ارتباطی با کارش ندارد .یعنی نه کاری که انجام میدهللد
برایش دلچسب است و نه فکری که می کند لذتبخش .این گونه افراد در لحظه ی انجام کاری کله بلله آن مشلفولند راضلی و
خشنود نیستند و حواسشان به دنبال چیزی است که آن را دوست دارند ولی در این لحظه از آن هم لذت نمی برند.
شما که این مطلب را می خوانید ،اگر برای کاری که انجام می دهید حق انتخاب داشته اید و بامیل خود به آن پرداخته
اید حتی اگر فکرش راهم نکرده باشید به آن علقمند هستید اما وقتی شما حق انتخاب ندارید و ناچارید کاری را بپذیرید کلله از
آن خوشتان نمی آید ،اگر موفق به ایجاد علقه در خود نشوید ،مسلم بدانید که در آن کار توفیقی به دست نخواهید آورد.
حال بهتر است به این مسأله بپردازیم که در هنگام اشغال به کار غیر قابل دوست داشتن ،چه باید بکنیم که در آن کار
توفیق به دست آوریم؟ چون وقتی علقه نباشد ،الزاما توجه هم وجود ندارد و با نبودن توجه توفیق هم در میان نخواهد بود.
پاسخ را حتی المقدور چنین می توان مطرح کرد  :کار را برای خودتان با ایجاد تنوع ،قابل دوست داشللتن کنیللد .چللون
هیچ کاری وجود ندارد که در آن نکات ذوقی جالب توجه وجود نداشته باشد ،فقط مسأله این است که آن نکات را پیدا کنیم و به
آنها بپردازیم .در چنین شرایطی دستگیرمان می شود که آن کار هم می تواند دلچسب و دوست داشتنی باشد.
حال چطور این موارد را پیدا کنیم؟
در نخستین مرحله از کاری که انجام میدهید ،در خود احساس سرافرازی به وجود آورید .با دید انتقادی و مقایسلله یللی
به کارتان بنگرید .به عبارت بهتر یک نوع ملک سنجش برای خود تعیین کنید و افراد برتر را در این کار در نظر بگیرید .باطرح
چنین برنامه یی هدف تازه یی برای خود می یابید و وقتی صاحب هدف شدید ،راه رسیدن به آنهم از طریق توجه و تمرکز پیللدا
می شود.
خیلی جالب است اینکه بگوییم وقتی خواستید به سوی هدفی بروید ،آنقدر سریع راهش را پیدا می کنیللد کلله خودتللان
هم دچار تعجب می شوید .با یافته این راه  ،در حقیقت راه تمرکز و توجه را پیدا کرده اید و به سرعت در آن کللار بلله مرحللله ی
تخصص می رسید .رسیدن به مرحله ی تخصص نسبی درهر کار خود باعث ایجاد علقه بیشللتری نسللبت بلله آن مللی شللود و
علقه ی بیشتر در تکمیل تخصص و موفقیت کمک می کند و ترقی و موفقیت را با خود می آورد.
برای دست یافتن به مرحله یی که بتوانید خود را مجبور به تمرکز کنید ،باید تمریناتی را انجام دهیللد کلله از آن جمللله
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صفحه 99

است تمرینات زیر:
در هر شبانه روز سعی کنید مدت زمان مشخصی در حدود نیم ساعت را برای تمرین اختصاص دهید.
در این نیم ساعت ،شکل مطالعه ی خود را تغییر دهید به عنوان مثال اگر علقمند بلله خوانللدن رمانهللای پللر هیجللان
هستید دراین نیم ساعت از این کار دست بردارید و یک مبحث اقتصادی و علمی را برای مطللالعه برگزینیللد .درسللت اسللت کلله
خواندن چنین مطلبی در مرحله ی اول دشوار به نظر می رسد و لی با اعمال فشار ،خودتان را مجبور به ادامه ی آن کنید .دراین
مرحله که مخالف خواست خود عمل کرده اید بعد از چند نوبت خواندن ،می بینید که اندوخته های تازه یی به دست آورده ایللد و
چیز های تازه یی را فهمیده اید که از دانستن آنها احساس لذت می کنید .چون یاد گرفتن هر چیز تازه در انسان شو ق ایجاد می
کند .پس از مدتی می فهمید که نه تنها برای مهار طغیان و سر کشی خواست های خود راهی مناسب یافته اید ،بلکه به گنجینه
ی تازه یی از دانسته ها دست یافته اید که خود می تواند عامل موفقیت شما باشد در عین اینکه تمرین تمرکز نیز هست ،چللون
علقه و تمرکز با همدیگر رابطه ی جدا نشدنی دارند .پس از این مرحله ،علوه بر بال رفتن سطح معلومات تان نیازی به اعمال
فشار برای وادار کردن خودهم ندارید.
حتی المقدور سعی کنید این تمرین را وقتی انجام دهید که خستگی کار های روزمره و ناخوشلایند را از تلن زدوده ایلد
واطمینان دارید که حواس و روانتان قدرت نیم ساعت تمرکز اجباری را خواهد داشت .چون اگر در مرحله ی خستگی به این کار
اقدام کنید ،ذهنتان به نوعی سر به تمرد بر خواهد داشت و جز خستگی بیشتر سودی نخواهید برد.
از اهمیت مکان آرام و خالی از سر و صدا نیز نباید غافل شد .خلصه کلم اینکه  :یک ذهن منضللبط و مرتللب خیلللی
مفید تر از ذهن مغشوشی با دانسته های نا تمام و علقه های نیمه جان است .از نظر روانللی هللم بللدون یللادگرفتن راه تمرکللز،
اجرای صحیح آن مقدور نیست.
نکته ی مهم تر اینکه با نظم دادن به تمرکز ،دستگیرمان می شود که چه نیروهای نهفته یی در ما وجود دارد و وقللتی
این نیروهای نهفته را شناخیتم به آسانی از آنها بهره برداری می کنیم.
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صفحه 100

کمرویی
هستند افرادی که به علت ابتل به مرض خجالت )کمرویی( در زندگی اجتماعی و حرفه یی نمی توانند کامیاب باشللند.
این افراد در گفتار و کردار خود ،معمول دچار ناراحتی ها و دودلی های آزاز دهنده هستند .این ها به علت بی اعتمادی بلله خللود
مدام در این فکرند که دیگران راجع به آنها چه فکر می کنند و چه می گویند.
در همین رابطه ،معمول خود را ناتوان تر از دیگران می یابند و در مقابل دیگران احساس شرمندگی و سر افکندگی می
کنند.
در حالی که واقعیت این است که در بیشتر مواقع ،افراد دیگر ،راجع به ما نه چیزی می گویند و نلله فکللری مللی کننللد
چون هر کس درگیر مسائل خودش است و آن فرصتی را که باید طی آن به خلرده گیلری از ملا بلپردازد ،نلدارد .درعیلن حللال
دیگران اگر وقتی به دست آورند ،مسلم این است که آن و قت را به اندیشیدن در باره ی مشکلت خودشان اختصللاص دهنللد و
به طور طبیعی هم این کار را می کنند.
در چنین شرایطی این خود ما هستیم که به جای دیگران درباره ی خودمان فکر می کنیم.
ساده ترین روشی که برای مواجهه با کمرویی و عارضه ی بی اعتمادی وجود دارد ایللن اسللت کله دامنلله ی علقلله و
دلبستگی خود را نسبت به اموری که با آنها در رابطه هستیم ،افزایش دهیم.
مورد دیگر ،داشتن هدفی برای پیگیری و فعالیت برای تسخیر آن هدف است.
اگر در زندگی هدفی برای رسیدن وجود داشته باشد ،اگر چه دست یافتن به آن مشکل باشد ،به صللرف برنللامه ریللزی
برای پیگیری آن و قدم نهادن در مسیر دستیابی به آن  ،موجبات خشنودی انسان صاحب هدف فراهم می آید.
معمول افراد خجول دارای هدفی معینی نیستند و افکار و اراده ی خود رابه طور متشتت در طرفی به کار می برنللد کلله
ناخودآگاه در راه جبران ضعف هایی است که فکر می کنند و جود دارد و مورد توجه دیگران است.
این افراد اگر بدانند ضعفی در رابطه با دیگران وجود ندارد که قابلیت جبران کردن داشته باشد ،نیروی محرکه یلی بله
دست می آورند که خود باعث توفیق آنها در امور می شود.
افرادی که دچار عارضه ی کمرویی هستند ،در صورت شناخت هدف و گام گذاشتن در آن راه به زودی متوجه خواهند
شد که نه تنها چیزی از دیگران کم ندارند که باعث خجالت و شرمندگی آنها شود بلکه توجه خواهند داشللت کلله در بسللیاری از
موارد در زندگی نسبت به دیگران ارجحیت هم دارند.
همین احساس بعث خواهد شد که کمرویی شان درمان شود و راههای ناگشوده موفقیت به رویشان باز شود.
کسی که هدف مشخص دارد مسلما سعی خواهد کرد از کوتاه ترین راه به آن برسد و چون مسللیرش مشللخص اسللت
کمتر گرفتار سردرگمی در کوره راههای بی ارزش خواهد شد.
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رهایی از چنگال افسردگی
بی تردید همگان در بعضی لحظات زندگی ،چنان افسرده شده اند که به اصطلح دل و دماغ کار را از دست داده انللد و
یا اینکه ذهن و روان آنها برای پذیرش مسائلی در این حالت یاری شان نکرده است.
افسردگی خاطر ،معمول توأم با ناهنجاری های رفتاری و فکللری اسلت کله در بیشلتر مواقللع بلرای شلخص افسللرده
ناشناخته نیز هست .در مورد ناراحتی های جسمی و دماغی ،اطباء مسئله یی بنام تغییر رژیم را پیشنهاد می کنند .بد نیسللت کلله
ماهم برای درمان افسردگی یه یک نوع تغییر رژیم متوسل شویم.
زمانی که به افسردگی خاطر دچار می شوید بلفاصله در صدد یافتن دلیل آن نباشید و به آن فکر نکنیللد سللعی کنیللد
فکرتان را به مسائل دیگر ،سوای آنچه باعث افسردگی شما شده ،مشغول کنید و خود را به کللاری سللرگرم سللازید کلله برایتللان
دلچسب است .هر چه این کار و فکر نشاط آورتر باشد نتیجه ی آن در مبارزه با آن حالت ،سودمندتر است.
در زمان ابتل به افسردگی ،بی تأمل از محلی که در آن نشسته اید خارج شوید و بعد از تغییللر محللل ،سللعی کنیللد بلله
کارهای مفرح جسمی نظیر ورزشهای سبک بپردازید.
چنانچه این مسأله را امتحان کنید ،خواهید دید که پس از چند لحظه چنان در بازی و ورزش مسللتغر ق شللده ایللد کلله
نگرانی و افسردگی خود را از یاد برده ایدو هیجان ناشی از بازی و ورزش مجالی برای ادامه ی افسلردگی تلان بلاقی نگذاشللته
است.
باید توجه داشته باشیم که مغز نیز ،چون سایر اندام های بدن ،دچار خستگی می شود و بیشتر بر اثللر همیللن خسللتگی
است که افسردگی به انسان عارض می گردد .برای علج مغز خسته هیچ چیز بهتر از قللدم زدن در هللوای آزاد نیسللت .عوامللل
دیگری نظیر استفاده از نور خورشید ،طبیعت زیبا و معاشرت با دوستان همدل نیز در بر طرف کردن خستگی مغزی موثر است.
افسردگی در حقیقت تحت شرایطی به علت برنامه های فکری نامناسب عارض می شود و اگر ایللن شللرایط نامناسللب
ازمیان برود و یا تغییر یابد ،آن نیرویی که تحت نام افسردگی تا حال به زیان شما عمل می کرد با آرامش در جریانی قللرار مللی
گیرد که به نفع شماست و اگر در زمان افسردگی موارد نگران کننده ی بسیاری را در افق فکر خود می دیدیللد ،حللال تمللام آن
موارد خود به خود به مناظر امید بخشی بدل می شوند که فکر کردن به آنها هم دلچسب است.
وقتی با ایجاد تغییر در شرایط موجودتان افسرد گی خود را رفع کردید ،متوجه خواهید شد که دیگر آن آدم سللابق کلله
نگران و نومید بود نیستید و به علت تغییر و ضع نیرویی را درخود احساس خواهید کرد که شما را به انجللام بسللیاری از کللار هللا
قادر خواهد ساخت.
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تربیت نفس
اگر شما موفق شوید هر چیزی را که وجود دارد ،هرچیزی را که در پیرامون شماست ،دوست بدارید مطمئنا دیگر هیچ
چیزی قادر نخواهد بود باعث بد خلقی ،ناخرسندی و ناشکیبایی شما گردد.
عشق ،یکی از عناصر اصلی صبر و شکیبایی است .روح تمکین ،با فروتنی عنصر دیگر آن است .دوست داشتن زندگی،
همانطوری که هست ،دوست داشتن سختی ها و بد بختی های غیر مترقب ،از این نظر که بهترین فرصت را بللرای آشللنایی بللا
احساس رضا و تسلیم و عدم ستیزه گری و تقویت و تکمیل قوای درونی به ما میدهد ،دوست داشتن هر آن چه که هست و به
همان صورت موجود – زیرا که پذیرفتن آن به همین حال به سود ماست -دوست داشتن آینده ،از این نظر که برای ما شللگفتی
ها و شادمانی های تازه در بر دارد ،تمام اینها برای ما صبر و شکیبایی را در کلیه موارد تامین می کنند .بهتر بگوییم  ،تحت این
شرایط ما دیگر با بی صبری کاری نخواهیم داشت .دیگر معنی ندارد که ما از صبر تلخ سخن به میان آوریم و این شللامل فکللر
تحمل و رنج کشیدن نیز می شود .پس در چنین شرایطی دیگر ما هیچ دلیلی در دست نداریم که از زنللدگی خرسللند و خوشللنود
نباشیم.
به مصدا ق » هر چه از دوست می رسد نیکوست« انسان هر کاری را که از دوست سر بزند ،دوست می دارد .یعنللی در
این موارد ،هر کاری را که اگر از طرف شخص دیگر مشاهده گردد غیر مطبوع است با صبر و شکیبایی تحمللل مللی کنللد .یللک
مادر همه اعمال فرزندان خود را با حوصله زیاد تحمل می کندو حال آنکه همین اعمال ،اگر از طرف کودکان دیگر سر می زنللد
برای او غیر قابل تحمل می بود .من طبیعت را به هر صورت و وضعی که باشد دوست میدارم ،یعنی مللن یللک آسللمان بللارانی،
طوفان ،برف ،کولک را دوست دارم .حال آنکه اشخاص دیگری که کمتر شیفته طبیعت باشند ،نمی توانند با هملله ی تغییللرات
آن روی موافق نشان دهند .عشق به هر چیز ،انسان را در مورد آن صبور و با خوصله می کند.
چه بدانید و چه ندانید ،شما می توانید زندگی خود را تغییر بدهید .برای این منظور ،از یک طرف بایللد افکللار و فعللالیت
های خود را خوب هدایت کنید و از سوی دیگر یک وضع روحی در خود ایجاد کنید که در برابر سرنوشت لبخند بزند.
در مقابل ایجاد چنین حالتی ،بخت و اقبال نیز بشما لبخند خواهد زد ما به شما یک راه ساده نشان می دهیم که شما را
در عین حال به این هر دو نتیجه می رساند .ادعا نمی کنیم که این بهترین روش ممکن است ،اما اگر شللما طریقلله ی دیگللری
نمی شناسید ،لزم نیست آنقدر صبر کنید تا اینکه سر انجام به کشف یک دستگاه ایده آل نایل آیید .بلکه فللورا شللروع بلله کللار
کنید و مطمئن باشید هیچ چیز مانع نخواهد شد که شما به تدریج که در زندگی پیش می روید ،روشهای خود را تکمیل کنیللد و
دایما نتایج بهتری به دست آورید .پس فورا به عمل بپردازید و از هم اکنون شروع به پیشرفت کنید .تعلیمات ما و سیله ی ایللن
کار را به شما نشان می دهند.
مهم ترین دستورالعمل این تعلیمات عبارت از آن است که در آغاز ،نقاط ضعف خودتللان را بشناسللید و در تمللام مللدت
پرورش نفس خود ،تمام وقت خویش را بخصوص متوجه عناصری از خوش خلقی که در سازمان روحی شما از آن حیث نقصانی
وجود دارد ،سازید آیا نسبت به آینده بدبین هستید؟ آیا مشکلت شما را مایوس و دلسرد می کنند؟ آیا قادر به تسلیم و رضا و سر
فرود آوردن نیستید؟ آیا به نظریه ی دیگران اهمیت می دهید؟ آیا از مردم و از جامعه گریزان و متنفریللد؟ شللما بلله آسللانی مللی
توانید به این پرسش ها پاسخ گویید و ببینید نقص کارتان از کجاست.
سپس اندرزهای زیر را یک به یک انتخاب کنید و هر کدام را مدت یک روز به کار بندید.
 . 1عادت کنید که از هر چه که در زندگی دارید خوشنود باشید .این عمل شما را وادار خواهد کرد که با دقللت بیشللتری کلیلله ی
ثروت های خود را مورد آزمایش قرار دهید .آنوقت ملحظه خواهید کرد که از سویی ثروت هللای مللادی و معنللوی شللما خیلللی
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بیشتر از آن چیزی است که خودتان تصور می کردید و از سوی دیگر بیهوده حسرت و تاسف آنچلله را کلله فاقللد آنیللد نخواهیللد
داشت.
 . 2در زمان حال زندگی کنید و لذات خرد و کلن آن را بچشید بخصوص در زمان آینده زیستن ،حساب غلط کردن ،خللود را در
معرض فریب و اغفال قرار دادن و به سراب دل خوش داشتن است .زمان حال ،تنها چیزی است که ما بلله داشللتن آن اطمینللان
داریم .بسیاری از مردم با بی صبری منتظر پایان یک روز ،یک هفته یا یک سال هستند ،زیلرا در ذهلن خللود اوقلات بهلتری را
برای آن دورانی که هنوز از راه نیامده است مجسم می کنند .راضی و خوشنود بودن ،بیشتر مربوط به خود شخص است ،تللا بلله
موارد و اتفاقات اگر می خواهید از آنچه فردا رخ خواهد داد خرسند باشید ،تمرین کنید و یاد بگیرید کلله بلله آنچلله کلله امللروز در
اختیارتان هست ،دل خوش دارید.
 . 3از دل و جان به کار خود همت گمارید و یقین بدانید که همین امر ،باعث شادی و خوشحالی شما خواهد شد ،کارتان را خوب
و دقیق انجام خواهید داد و بدین طریق وسایل ترقی و پیشرفت خود را فراهم خواهید آورد و توجه به اینکه بتدریج در حال جلو
رفتن و ترقی هستید ،بیشتر باعث علقه شما به کارتان می شود و راه پیشرفت تان را هموار تر می سازد.
 . 4از بیکاری و خستگی کشنده یی که از آن حاصل می شود بپرهیزید .بیکاری ضمیر انسان را خالی و مستعد آن می سللازد کلله
کوچکترین عوامل نامساعد ،آزرده اش کنند.
لزم است که زندیگ انسان با انجام وظیفه بگذرد .برای این منظور باید دارای شغلی بود و برای این که این شغل جلالب باشلد،
بایستی طوری باشد که همیشه در نهایت امر به نتایجی منجر گردد .وقتی کار می کنید باید هللدفی در برابللر دیللدگانتان وجللود
داشته باشدو به طور خستگی ناپذیر به کار خود مشغول شوید .در این موقع کار برای شما حالت یک پناهگاه را خواهد داشت که
برای گریز از اندیشه های بیهوده و زیان بخش ،می توان بدان پناهنده گردید.
 . 5وقتی بحران فرا می رسد ،وقتی قلب شما پر از خشم و تیرگی می شود ،وقتی همه چیز در شما و در پیرامللون شللما تاریللک،
خصمانه ،حزن انگیز و شوم جلوه می کند .از این که این نخستین تاثرات را جدی تلقی کنید و به آنها ترتیللب اثللر بدهیللد ،خللود
داری کنید .خود را سرگرم سازید و برای این که این عمل به خوبی انجام شود ،با جدیت هر چه تمامتر به کللار همیشللگی خللود
مشغول شوید .وقتی غم و اندوه خود را به دست فراموشی سپردید ،لذت از زندگی سودمند و وظیفه ی انجام شده که پادزهر بلله
خلقی است جای آن را می گیرد.
 . 6هر قدر کارتان بی ثمر باشد ،باز با دل خرم به آن مشغول شوید .چرا ابرو های خود را گره کرده اید؟ چرا چین هللای بلله ایللن
عمیقی در جبین شما دیده می شوند؟ مثل اینکه شما مسولیت هر چه در گذشته کرده اید ،هر چه که در آینده انجام خواهید داد.
هر اتفاقی که در خانواده شما ،در پیرامون شما  ،در کشور شما و در سراسر جهان روی داده است یا روی خواهد داد ،هستید! چلله
بار سنگینی! حال آنکه شما موظفید که فورا شانه ی خود را از زیر این بار گران خالی کنید و توجه خود را فقللط بلله چیللزی کلله
واقعا مربوط به شما است ،به آن کاری که باید انجام دهید ،به آنچه که در حین اجرای آن هستید ،معطوف دارید .آیا متوجه عدم
تناسب فو ق العاده بین غم و اندوه فزون از حد خودو مسولیت ویژه ی خویش هستید؟ لبخند می زنید؟ بسیار خوب ،پللس معلللوم
شده که متقاعد شده اید که اگر دقت خود را متوجه زمان حال سازید و آنرا به بهترین وجهی به کار اندازید تا آینده ی درخشانی
را برای خویشتن تامین کنید ،پریشانی و غم و اندوه خود را به حد اقل تنزل خواهید داد و حد اعلی تاثیر نیکو را به کوششهای
خود خواهید بخشید .از گذشته چشم نپوشید ،اما فقط به این شرط به آن بیندیشید که خاطرات مشو ق و نیرو بخش را جان تللازه
یی بدهید و یا از گذشته درسهای مفید و سودمند بگیرید.
 .7در جستجو ی راه خود باشید و اگر هنوز آن را نیافته اید ،موضوع انتخاب شغل را مورد مطالعه قرار دهید و در این مورد آنقللدر
دقت نشان دهید تا اینکه شغلی را پیدا کنید که دقیقا با بهترین استعداد های شما وفق دهد .انسان هر کللاری را کلله بللی نقللص
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انجام دهد ،دوست می دارد .شما هم قطعا اگر در رشته یی که در آن ذو ق زیادتری دارید وارد شوید ،می توانید به حللد اجتهللاد و
استادی برسید.
ولی فعل به شغل کنونی خود ،هر چه که هست بپردازید و با تمام اراده به آن علقه نشان دهید .بدین طریق شما هر
چه از دستتان بر می آید انجام خواهید داد تاخود را برای عملی ساختن کاری که مطابق ذو ق و قریحه شماسللت از هللم اکنللون
آماده سازید.
اگر هیچ کاری به شما رجوع نشده است ،برای گریز از بیکاری ،اولین وظیفه یی که پیش پای شما قرار گرفت بلله آن بپردازیللد.
اگر خود را با تمام قوا به آن مشغول سازید ،بزودی خواهید دید که یک فرصت تازه برای نشان دادن نیروها و استعداد های خود
به دست آورده اید.
این وظیفه ی شما است که دیر یا زود بهترین استعداد های خود را به کار اندازیللد و لللذت کللار مطلللوب ،سللود منللد و
پرداخت شده را بچشید.
 . 8در زندگی هدفی داشته باشید .نتیجه و هدف دوری که در انتظار آن هستید ،به سراسر زندگی شما لذت یک رمللان پرشللور را
می بخشد ،در شماعلقه به کار ایجاد می کند و یک نوع وحدت در فعالبت ها و کوشش های شما به وجود می آورد .توفیللق در
زندگی ،عادتا با اعتمادی که شخص به خودش دارد و انرژی و پافشاری و ابرامی که برای رسیدن به مقصود بلله کللار مللی بللرد،
نسبت مستقیم دارد.
 . 9نزد خود گمان مبرید که چون لکه ابری آسمان را تیره ساخته است ،پس دیگر کار از کار گذشته و امید هیچ گللونه موفقیللتی
نیست .بزودی خورشید تاریکی را خواهد راند و خنده جانشین گریه خواهد شد .شما بسیاری از اوقللات ،از اینکلله بللر اثللر بعضللی
چیزهای جزئی به این حد متاثر شده اید ،متعجب خواهید شد.
 . 10از هر مانع و رادع ،از هرشکست و ناکامی ،شما می توانید به نقع پیشرفت و ترقی خود استفاده کنید .پس از اینگونه مهمللان
های ناخوانده ،با گشاده رویی پذیرایی کنید .چون کنتس می گوید:
» ناکامی از بعضی نظر ها راه کامیابی را به ما نشان میدهد .زیرا هرگاه ما به یک خطای خود پی ببریم ،سعی خللواهیم
کرد که با دقت دنبال حقیقت بگردیم و هر حادثه ی شومی یک نوع خطا را برای ما آشکار می سازد ،که در آینده می توانیم بللا
مواظبت و دقت از آن احتراز جوییم«.
 . 11در مناسبات خود با دیگران همه چیز را از سوی خوب آن بنگرید .پیوسته بکوشید کلله بلله خشللم و غضللب بللا آرامللش ،بلله
تحریک و اغوا با نرمی و ملطفت ،به بد اخلقی با خلق خوب ،به ابرو های در هم کشیده با لبخند پاسخ بگویید .سعی کنید که
احساسات شوم دیگران به شما سرایت نکند ،زیرا این اسارت و بردگی شرم آور نرویللد و موجللودی آزاد و مسلتقل باشللید .بلدین
طریق چیزی نخواهد گذشت که شما از خود و در محیط خویش ،انقلبی بر پا خواهید کرد.
واگنر می گوید :اگر سگی زوزه کشید آیا شما هم زوزه خواهید کشید؟ مسلم است که خیر .پس بگذارید کسانی هم که
دارای خوی بهیمیت هستند عوعو کنند و بیاد بیاورید که شما بشر هستید و نباید کار حیوانی را تقلید کرد و تکرار کنید ،حتی اگر
برای مقابله و عکس العمل باشد.
 . 12خود را بهتر مهیای پذیرایی از نشاط و شادمانی سازید ،نفس خود را برای درک آن تربیت کنید و درهای وجللود خللود را بلله
روی سرور و شادی بگشایید.
چشم بر اثر تمرین می تواند زیبایی را درک کند.
گوش بر اثر پرورش می تواند هارمونی و هم آهنگی را دریابد.
دل و جان می توانند درک لبخند و شعف را بیاموزند.
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 . 13به آنجا هایی بروید که خوشحالی لبخند و نشاط وجود دارد و بکوشید تا شما هم از آن شادی نصیبی برگیرید و به نللوبه ی
خود تخم شادی و سرور را در مسیر خود بپاشید.
کریستیان د.لرسن می گوید :ما برا اثر انجام کار مفید ،می توانیم خود را تقویت کنیم و تنها با بیان خللود مللی تللوانیم
ارزش اندیشه های خویش را نشان بدهیم .همانطور هم نمی توانیم خود را به شادی عادت دهیم ،مگر آنکله دائملا شلادی را در
اطراف خود پخش و پراکنده سازیم«.
 . 14از تلقینات خود و تاثیرات نیک کمک بگیرید .در حقیقت اگر محزون ،غمناک و متاثر هستید ،قللدری آمیللزش بللا اشللخاص
خوشحال و خوش بین برای شما مشکل است ،زیرا به حکم فطرت این حالت دنبال حالت مشابه می گردند.
شما یک منبع بسیار عالی در انتخاب کتاب دارید کتاب هایی که مملو از سرور و شعف و خوش بینی باشند بر گزینید و
آنقدر بخوانید تا شما هم به نوبه ی خود مرکز جذابیت و شادی گردید.
 . 15بلک می گوید »:بعضی دوستی ها پیوسته رو به فزونی می روند و با گذشت زمان رسیده می شوند .این دوستی ها یک جز
تشکیل دهنده ی زندگی ما شده اند و ما آنها را با یک خرسندی شیرین و اعتماد نمکینی می پذیریم .ما در جریان زنللدگی پللی
برده ایم که یک شریک خوب و مناسب در خانواده زنگ غم از دلمان می زداید و به ما الهام شادی می کند ،ما او را می فهمیم
و اوهم به سهولت افکار و احساسات ما را درک می کند«.
تمایل بین مردها ،بین زن ها ،بین مرد وزن اتفاقی نیست بلکه نتیجه ی یک نوع سازگاری خصائل ،یللک نللوع توافللق
ذو ق و قریحه است ،تجربه به شما یاد خواهد داد که اشخاص مورد تمایل خود را بشناسید و به سوی آنان بشتابید .بدین طریللق
پرورش عواطف و خوش خلقی برای شما آسانتر می شود.
 . 16اگر ازدواج می کنید ،کسی را برگزینید که تمایلت او با شما توافق داشته باشد .پس از چنین انتخابی همواره می توان برای
ادامه ی توافق و تفاهم در مقابل او گذشت و بزرگواری داشت .باید مواظب باشید که هرگز کار به جللایی نرسللد کلله مثل بلله او
بگویید از گذشت کردن خسته شده ام و دیگر گذشت نخواهم کرد ،زیرا تاکنون به قدر کافی گذشت کرده ام .من دیگر علقه و
محبت از خود بروز نخواهم داد ،همین اندازه هم زیاد بوده است .بلرای شلما ،بیلش از طلرف مقابللل ،اهمیلت دارد کله خلود را
باطبیعت او سازگار کنید ،زیرا بدین طریق شما نقش عاقلنه تر و جوانمردانه تری را به عهده گرفته اید .بدین ترتیب شما بیشللتر
او را تحت تاثیر قرار خواهید داد و این برای هر دونفر تان مفید است ،در واقع با این روش شما از یگانه وسیله بللرای اصلللح او
استفاده کرده اید.
 . 17اگر علیرغم تمام مساعی و کوشش های شما ،محیط اثر خرد کننده و شومی بر شما اعمال می کند که قادر به خنثی کردن
آن نیستید ،گاه گاهی خود را به گوشه ی خلوتی بکشانید .برای این منظور دو راه در پیش دارید :یکی این که خیلی ساده اسللت
که برای مدتی ،از محیط خود خارج شوید و بهتر است که به دهات بروید .ولی اگر اوضاع و احوال این اجللازه را بلله شللما نمللی
دهند هنوز این وسیله را دارید که در ذهن خود خویشتن را از محیط جدا کنید.
گوش های خود را به روی صداهای خارجی ببندید ،دقت خود را از اشیایی که نظر شما را جلب می کنند برگردانید ،بلله
هر چه در اطراف شما می گذرد بی اعتنا شوید و به خود مشغول گردید .وقتی بدینگونه انزوای فکری یا واقعی را عملی ساختید،
آن وقت خوش خلقی و خوش بینی را در خود بپرورانید .وقتی بعد از آن دوباره بللا محیللط مللادی خللود تمللاس گرفتیللد ،خللود را
نیرومند تر حس خواهید کرد و آسان تر موفق خواهید شد که خوش خلقی را به تخت پیروزی بنشانید.
 . 18در زمستان وقتی هوایی بی نهایت تیره و تار است به قسمی که به سختی می توان خصوصیات مهمان ها را تشللخیص داد،
ما چه کنیم؟ چراغ یا بر ق را روشن می کنیم و این منبع نور و شادمانی ما را از زیر منت ستاره ی ناپایدار و بی وفللا بیللرون مللی
آورد.
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شما می توانید در باره ی نور روحانی هم که از موارد و اتفاقات و حوادث مختلف ساطع می شود به سوی شما می آید،
همین کار را بکنید .ایجاد نور در خودتان را بیاموزید ،فرح و شادی درونی خود را تقویت کنید ،تا آنکلله در تاریللک تریللن روز هللا
نگذارد ،شما تحت تاثیر شوم بد بختی ،ناکامی و دشمنی قرار گیرید .اگر حس می کنید که خلق تان نتگ شده است .فورا چللراغ
درونی تان را روشن سازید!
 . 19گاه گاهی در عالم خیال سیر کنید اما بکوشید که بر قوه ی خیال خود حاکم باشید .نگذارید اندیشلله هللا و احساسللات زیللان
بخش در آن نفوذ کنند .با پا فشاری و تاکید و تلش  ،نظریاتی را که برای پیشرفت شما سودمند باشند در آن بپرورانید.
در کتاب به شاگردان خانواده مقدس می خوانیم:
»به ویژه عذاب خود را با بزرگ کردن تیره بختی های خویش ،شدیدتر نسازید زیرا از این کللار جللز تقللویت تللاثرات و
تشدید تلخ کامی خود نتیجه یی نخواهید گرفت .از این اشباح تاریک بگریزند ،به آنها توجهی نکنید ،آن ها را حقیر بشمارید مثل
اینکه چیزی اساسا وجود ندارد«.
هنگامی که تنها هستید ،رهبری و تسلط بر اندیشه های خود را تمرین کنید پس از مدتی خواهید دیللد کلله حللاکم بللر
ضمیر خود شده اید .خواهید دید که امیدواری ،دلوری  ،پشتکار و همت و استقلل را در ضمیر تان رسوخ داده و یاس و دو دلی
را از آن رانده اید .بدینسان روح شما محکم خواهد شد و حساسیت و تاثر پذیری سابق شما از میان خواهد رفت.
 .20در کتاب به شاگردان خانواده مقدس این طور اظهار نظر می شود:
»اگر می خواهید یک قدم به سوی حسن خلق پیش بروید ،سعی کنید خود را تصللفیه کنیللد و جل دهیللد .حللس خللود
پرستی ،حرص و آز ،شهوترانی و خود ستایی را در خود بکشید ،خود را بلله از خللود گذشللتگی و فللدا کللاری عللادت دهیللد ،ذو ق
جوانمردی و بلند همتی را در خود به پرورانید«.
بشر کامل به تغییر و تبدیل و اصلح خود قادر است هر کسی که زحمت آزمایش را به خود بدهد ،می توانللد هللر روزه
صحت این ادعا را نزد خود تایید کند .اگر بخواهید ضمن پیشروی در زندگی  ،سعادت بیشتر ی به چنگ آوریللد لزم اسللت کلله
اخلقا جلو بروید .از طرف دیگر تکامل دانسته ها و پرورش ذهن به خودی خود یک منبع شادی و سرور بلواسطه به شمار می
روند.
 . 21اگر می خواهید به سرعت از حیث نیروی تنی و روانی ،سلمتی فضایل معنوی ،عقل و درایت و قدرت روحی رو بلله کمللال
روید ،بکوشید که در هر زمان شاد و خرم باشید .شادی  ،کلیه توانایی های شما را آزاد می سازد و به بهترین سجایای شما اجازه
شکوفه کردن و تکامل یافتن می دهد.
 . 22بهترین تاکتیک برای رسیدن به شادمانی این است که دنبال هر فکر شوم و ملل انگیز ،فکری سالم و پر از خوش بینللی را
قرار دهیم .اگر ضمیر نابخود شما می گوید»:من محزون هستم« شما جواب بدهید»:من خوشحالم« اگر ندای درونللی فریللاد بللر
می آورد»:من اقبال ندارم« شما با صدای بلند تری تایید کنید»بخت هر لحظه به روی من لبخند می زند«.
در برابر هر تلقینی که دشمن سعادت و کامیابی شما باشد ،یک فکر نیرو بخش و مشو ق قرار دهید مثل »مللن ضللعیف
هستم « و »من نیرومند و قوی هستم« .من از آینده هیچ انتظاری ندارم« و » آینده درخشانی در انتظار من است«.
اگر در مغز خود تسلسل افکاری از این نوع ایجاد کنید و بر اثر تکرار آن را به عادت مبدل سللازید ،نیرویللی بلله کللف
خواهید آورد که پس از آشکار شدن هر گونه آثار ضعف و فتور ،بی آنکه زحمت زیادی برای شما تولید کند ،قوت اولیه را به شما
باز می گرداند .ضمنا متوجه باشید که از این پس  ،کلیه ی تلقینات نامساعد  ،علل تکامل و بهبودی شما می شوند و هر چه این
علل بیشتر و متعددتر باشند ،پیشرفت شما به سوی کمال سریع تر خواهد بود ،تا جایی که موجللودیت »بخللود« و آزادی شللما ،
تاثیر قطعی خود را روی موجودیت »نابخود« شما باقی بگذارد.
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تاثرات برونی می تواند تاثرات درونی ،احساسات و افکار را بیدار کند و شما از طریق آن بر احساسات ،تاثرات ،هوسها و
شهوات خود حاکم می شوید .پس از این تاثرات بیرونی استفاده کنید.
 . 23شاد زیستن را نه تنها هنگامی که همه چیز بر وفق مراد است بلکه وقتی هم که همه چیز برخلف انتظار است یاد بگیریللد،
زیرا فقط در این صورت اخیر است که شما موجد شعف و شادی خود خواهید بود .پس شاد باشید زیرا شما می خواهید علی رغم
حوادث  ،نشاط و خوشحالی خود را حفظ کنید.
اگر رنج می برید ،گرفتاری های خود را با روی گشاده تحمل کنید .خوش خلقی خود را همیشه حفظ کنید ،زیرا شما ما
فو ق آلم و اندوه ها قرار دارید.
غالبا رنج و الم سدی است که در جلوی راه بد ها و بدی ها قرار گرفته و ما را به خطر آن ها واقف می سازد .با از سللر
گذراندن این دوره های رنج و الم در آینده خواهید توانست هر رنجی را پیش بینی کلرده از خللود دور سلازید ،یلا بلر آن مسلللط
گردید زیرا وقتی شما خوش خلقی را قانون تغییر ناپذیر زندگی خود ساختید ،دیگر نا امیدی نمی تواند به ضمیر شما راه یابد.
هنگامی که گردش روزگار بر وفق شما نیست ،و بخت و اقبال به روی شما لبخند نمی زنند به خودتان ستم روا مدارید
و خویشتن را در دامان یاس و نا امیدی نیندازید و بالعکس شاد و خندان باشید زیرا شما می توانید هر لحظه حللس کنیللد کلله از
کلیه عوامل مختلف قوی تر و نیرومند تر هستید و این قدرت را دارید که بر سراسر زندگی خود تسلط یابید و سرنوشت خود را با
اراده تزلزل ناپذیر خویش تنظیم کنید .فورا تصمیم بگیرید که قدرت واقعی خللود را بلروز بدهیللد بله ایلن کله کلیلله ی عناصلر
سرنوشت را مجبور سازید که شما را یاری کنند ،با شما به کار پردازند و به شما آینده ی درخشانی را که غالبا آن را در عالم رویا
مجسم کرده اید ،بنمایانند.
اگر اتفاقات یک بد بختی به شما روی آورد ،همواره یقین داشته باشید که سر انجام روشنایی بر تیره گی چیره خواهللد
شد ،و حد اعلی کوشش را در این راه مبذول دارید و این حقیقت شگفت انگیز و غیر قابل انکار را پیوسته در نظر داشته باشید
و به خاطر بسپارید که رنج و الم نمی توانند مدت مدیدی در روان تابناکی – که آفتاب فروزنده ی خوش خلقللی آن را روشللن و
منور ساخته است -باقی بمانند.
در زندگی راضی و خرسند باشید ،زیرا هیچ رنجش خاطری ،هیچ مانع و رادعی ،هیچ ناکامی و شکستی ،آن طوری کلله
در وحله ی اول به نظر شما می آیند ،سخت و دشوار نیستند .سپس به خاطر بیاورید که نور بر ظلمت غالب می گردد و شما می
توانید هر قدر روشنایی که مورد نیازتان باشد ،ایجاد کنید.
خوشحال باشید و بدانید که با همین خوشحالی نیمی از باری که بر دوش شماست سبک خواهد شد.
هر گاه موارد و اتفاقات مختلف زندگی مورد پسند شما نبودند ،سعی کنید که خودتان مورد پسند خودتان واقع شللوید و
برای این منظور در حفظ خلق خوش خویش کوشا باشید ،سعی کنید که در قلب و روح خود ایجاد لذت کنید و اگر سللعی کللافی
به عمل آورید که همواره خرسند و خشنود باشید ،این کار کامل برای شما امکان پذیر خواهد بود .با همین وسیله ی سللاده بللی
نهایت بر سهم خوشبختی خود خواهید افزود.
اگر گرفتاری ها و اشکالت زندگی ،شما را احاطه کرده اند و آزار تان می دهند ،سعی کنید تا آن صلح و آرامش درونی
خود را که در نهاد هر انسانی وجود دارد حفظ کنید .روح و جان خوشنود  ،همواره زندگی را بر وفق ملراد ملی گرداننللد .در قللب
شادان ،دلوری بیشتر و در روح تابان ،قدرت بیشتری وجود دارد و این هر دو مانند آفتابی است که سیاهی شب را وادار به گریز
می کند.
اگر اوضاع و احوال کامل خراب است ،خود را تسلیم یاس و دلسردی نسازید .بدانید که اگر روح شما پر از شور و شعف
باشد ،اصل کار ها خیلی آسان تر خواهد بود .به هر قیمت که هست خوش خلقی خود را حفظ کنید زیرا این خود ،بهترین وسیله
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برای نجات از عذاب ناملیمات است.
هنگامی که به حسب ظاهر ،هیچ روزنه امیدی در برابر شما پدیدار نمی شود ،به خاطر بیاورید که برای موفقیت در کار،
برای شما نیروی کافی لزم است و تنها یک قلب شاد و خرم می تواند نیروی لزم را فراهم سازد و خود را برای مبللارزات تللازه
مهیا سازد .زمانی که قلب گرفته باشد  ،ضعف و ناتوانی برما چیره می شود و آنگاه برای ما فتللح مجللدد مللوقعیت هللای قبلللی ،
مشکل می گردد.
اگر در زندگی با یک عدم موفقیت مواجه شده اید ،تاسف و حسرت بیهوده را از خود دور کنیللد .بلله اقبللال بللد  ،چهللره
خوب نشان بدهید .از نو شروع به فعالیت کنید و از این که می توانید مبارزه را از سر بگیرید شللاد باشللید .ایللن مربللوط بلله خللود
شماست که آینده را برای خود سعادت بخش تر و پرثمر تر از گذشته سازید  ،یا برعکس آن رفتار کنید .همواره بکوشید تا در هر
موقعیتی زیانهای خود را فراموش کنید و قابلیت خود را برای جبران این خسارات در نظر بگیرید.
هر وقت این تمایل در شما ایجاد شد که در خود احساس یاس و نا امیدی کنید و یا جرات و جسارت خود را از دسللت
بدهید فورا خوش خلقی را به کمک بطلبید .یقین داشته باشید که این کار برای شما میسر است و به خود تاکید کنید کلله ایللن
عمل را انجام خواهید داد و آن وقت نسبت به این تصمیم ،پایدار و وفادار بمانید و در عزم خود راشخ و همواره شللاد و سللر شللار
باشید .در روح خود نیرو و خوشحالی را با هم توأم سازید ،بدین طریق هیچ گونه اثری از کج خلقللی یللا نللا امیللدی در آن بللاقی
نخواهد ماند زیرا این حالت روانی غم انگیز ،فقط در جایی می توانند باقی بمانند که در آنجللا ضللعف هللای عللادی و نیللرو هللا
استثنایی باشند.
اگر شما در ابعاد خشنودی برای خود پافشاری کنید  ،به زودی زود بخت سازگار به روی شما لبخند خواهد زد .آری این
یک اصل مسلم است که شادی ،شادی را جذب می کند و سعادت ،سعادت را به سوی خود می کشاند و کامیابی تولید کامیللابی
می کند .پس شما در سرا پای وجود خود ،تخم شادی و مسرت بیفشانید بی آنکه متوجه زمان  ،فصل و یا حوادث باشللید .آنگللاه
به زودی مشاهده خواهید کرد که هر چه برای ترضیه و خشنودی شما لزم است به سوی خود جذب کرده اید.
 . 24وقتی خلق شما بهتر شد ،سعی کنید که وضع حاصله را با دقت و استحکام حفظ کنید .اگر به طور موقت در شرایط خاصللی
وضع روحی خوشبین تر ،خندان تر و نشاط انگیز تر به شما روی داد آن را کتبا شرح دهید تا بیشتر متللوجه جزییللات آن بشللوید.
تصمیم بگیرید که این وضع را غالبا تجدید کنید و آن را به عادتی مبدل سازید و همواره افکار و احساساتی را که در ایللن مللوارد
استثنایی در خود احساس کرده اید به یاد بیاورید.
کسی که نتواند قدر خوشبختی های کوچک را در زندگی بداند هرگز نخواهد توانست از سللاعاتی هللم عمیقللا سللعادت
بخش هستند و در مواردی به او روی می آورند ،لذت ببرد .باید طعم لذات کوچکی را که برای شما میسر است ،بچشید تا بتوانید
مسرت های بزرگتر را نیز احساس کنید.
خود را بدون مقاومت و بل دفاع ،تسلیم انگیزه های طرب انگیز ،سرور آمیز و بشاشت خیللزی بسللازید کلله در مللوارد و
مواقع مختلف در شما ایجاد می شوند .حال مبدا آنها هر چه می خواهد باشد ،خواه بر اثر موفقیت های مادی یا معنوی حاصله از
کوشش های خودتان ،خواه بر اثر فداکاری فلن دوست صمیمی ،خواه نشانه یک جذبه ،یک تاثر هنری یا یللک منظللره ی روح
افزا باشد ،تفاوتی در اصل مسأله نخواهد داشت.
به این کودکان معصوم نگاه کنید ،ببینید که چگونه بر اثر کوچک ترین حادثه ی موافق ،شادی فو ق العاده یی بلله آن
ها روی می دهد که به وسیله ی فریاد های پر شعور و شعف ،جست و خیز ها و رقص ها نشان داده می شود .شللما هللم سللعی
کنید که دوباره به حالت کودکی برگردید .این حالت شک و تردید را از خود دور کنید ،نگذارید که درد و بد بختی شللما را آلللوده
سازد .هرگز خود را با ذکر این جمله بی محل که »خوشبختی دیری نخواهد پایید« و یا با به خاطر آوردن جملت دیگری که از
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تراوشات فکری فلسفه بد بین و برای جلو گیری از سعادت ساده ی افراد است ،از آن مقدار خوشبختی که هم اکنون در اختیللار
شماست ،محروم نسازید .از این قبیل افکار و خاطرات زیان بخش که مانع آزادی عمل بهترین احساسات شما می شوند جدا و با
تمام نیرو بگریزید.
بر اثر تمرین دایمی و پایدار برای رسیدن به خوشبینی و خوش خلقی و خوشحالی می توانید خود را آماده تربیت کنید.
برای این که در بعضی موارد استثنایی شعف و جذبه را آن طوری که باید و شاید حللس کنیللد و از آنهللا اثللر عمیللق و فرامللوش
نشدنی در روح شما باقی بماند .این تمرین ها و نتایج آنها به شما جرات و شوری می بخشد تا بتوانید در سایه ی آن در عرصلله
ی زندگی به مبارزات خود ادامه دهید.
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علت و معلول
سایه از ذات کی جدا باشد »سنایی«
سایه با ذات آشنا باشد
از بزرگمهر حکیم پرسیدند  »:کار ها بکوشش است یا قضا؟«
جواب داد »:کوشش قضا را سبب است«
بزرگمهر در این جمله ی کوتاه و پر معنی ما را از بزرگترین قانون زندگی یعنی قانون علیت ،آگاه می کند .قانون علیت
بما می گوید که هر علت معلولی دارد .معلول ها هم غیر قابل پیش بینی نیستند .بدین معنی که از روی اعمالیکه امللروز انجللام
می دهیم تا اندازه یی می توانیم حوادث آینده را پیش بینی کرده و درکی مبهم از سرنوشت آینده ی خود داشته باشللیم .زیللرا از
روی علل می توان معلول ها را حدس زد ،مثل فرض کنید دانش آموزی که امروز جوان و تندرست است ،اوقات خود را به لهللو
و لعب و میگساری و قمار بازی و بطالت می گذراند .از وضع امروز او می توان کم و بیش حدس زد که آتیه ی او چگونه خواهد
بود.
معلول همیشه از علت پیروی می کند .زنجیر وقایع دیروز خالق اعمال و حوادث امروز و اعمال و حوادث امللروز خللالق
اعمال و حوادث فردای ماست.
هر عمل ،هر فکر و هر احساس امروز ،در اعمال و افکار فردای ما منعکس می شود .اگر امروز ،خود را برای مبللارزه بللا
حوادث ناگوار آماده کنیم ،فردای بهتر از عهده ی مدافعه بر توانیم آمد ،چرا که اگر چه عوامل خارجی در ما موثرند ولی گزنللدی
که از این عوامل بما می رسد وابسته به طرز برخورد ما با آنها است.
کامیابی و یا شکست در دفع هر مصیبت ،وابسته به طرز تفکر و عمل ما است .به همین جهللت در حللالیکه شکسللت و
ناکامی برای روح های ناتوان زهر قاتل است  ،برای روح های توانا به منزله ی نخستین پلکان کامیابی است .مرد توانللا بللا هللر
شکست به یکی از اسرار کامیابی پی می برد .در حقیقت از هر شکست درسی فرا می گیرد و بدین ترتیب بر تیللره بخللتی هللای
خود می خندد و سرانجام پیروز می شود .پطر کبیر این راه را در پیش گرفت وآن قدر در برابر شکست هایی که بدسللت شللارل
دوازدهم بر او وارد شد ،مقاومت کرد تا پیروز گردید و بدین ترتیب قولی را که داده بود عملی کرد» :آنقدر شکست خوردم تللا راه
شکست دادن را بیاموزم«.
حوادث همیشه به نفع ما نیست ،حتی تواناترین اشخاص با حوادث ناگوار روبرو می شوند وللی نلاتوان آنلرا »قسلمت«
نامیده با کمال خواری و بی چاره گی تسلیمش می شود.
فلسفه ی تقدیر ،فلسفه ی ضعفا است» .قسمت« گریز گاهی است برای ناتوانی که همت آن را در خود نمی بینند تا با
مشکلت مبارزه کنند و اگر نه امری واضح و مبرهن است که اقبال هوادار کسی است که طرفدار کار وکوشش است.
گفتار خود را باسخنان پر مغز اسپور جئون پایان می دهیم:
» من هرگز به شانس و اقبال اعتقاد نداشته ام بجز اینکه خیال می کنم اقبال شخص را از روی خند ق عبور می دهللد
به شرطی که آن شخص بتواند خوب بجهد و یک قطعه گوشت در ظرفش می نهد بله شلرطی کله از بلاغچه و گوسلفند خلود
نگاهداری کند«.
» اقبال غالبا به کسانی روی می آورد که به دنبالش می روند .به عقیده ی من اقبال فقط یکبار بر در خانه ی هر کس
د ق الباب می کند ولی اگر کار و فعالیت در را باز نکرد ،اقبال هم می رود و باز نمی گردد«.
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استفاده از وقت
گرگوهری از کفت برون تافت
در مایه ی وقت می توان یافت
گلر وقت رود ز دست انسللان
با هیللچ گهلر خلللرید نتوان
»ایرج میرزا«
هر چیز در دنیا قابل جبران است غیر از وقت که چون یکبار از دست بدر رفت ،مجللددا بلله دسللت نمللی آیللد .جوانللان
عموما تصور می کنند عمر شان تا دامن ابدیت گسترده است! و به همین جهت آنان قدر وقت را نمی دانند .وقتی بلله خللود مللی
آیند که پیری چهره ی کریه خود را نشان می دهد و یا ناگهان عمر شان قطع می گردد .وضع اکثر جوانان مانند مللرد پولللداری
است که سرمایه ی محدود خود را با بی پروا یی خرج می کند غافل از آن که دیر یا زود ثروت کلن او به پایان خواهد رسید.
آنتون چخوف چون قدر وقت را می دانست با اینکه کمتر از پنجاه سال عمر کرد هزار داستان کوتاه و چندین کتللاب از
خود بیادگار گذاشت.
»یک روز« خیلی بی اهمیت به نظر می رسد و حال آنکه »یک روز« از لحاظ کیفیت با »یک سال« بلکه با »ابللدیت«
برابر است گو اینکه از حیث کمیت ابدا قابل مقایسه نیست زیرا »یک سال« بر اساس همین »یک روز« بلکه بر اسللاس »یللک
ساعت« قرار دارد هم چنان که ارقام بزرگ از اعداد کوچک سر چشمه می گیرند.
دانشمندی می نویسد  »:ما زارعی هستیم که هر روز که می گذرد بیشتر از روز گذشللته کشللتزار هللای مللرگ خللود را
شخم زده ایم« و عرب می گوید»:الوقت کالسیف اذالم قطعه قطعک« یعنی وقت چون شمشیر است کلله اگللر قطعللش نکللردی
قطعه قطعه است می کند .آیا حیف نیست در چنین دنیایی که سرمایه ی عمر ما را وقت تشکیل می دهد ،بگذاریم ساعات عمر
بیهوده تلف شود و به صورت آبی در می آید که در بیابانی سوزان و لم یزرع رها شده باشد؟ حال که تصدیق می کنید کلله یللک
چنین عمل صحیح نیست ،حساب ساعات عمر خود را نگاه بدارید ،بدین معنی که  :جلو آن ساعاتی که در زندگی خود تلف مللی
کنید .یک علمت تفریق بگذارید و جلو ساعاتی که عاقلنه استفاده نموده اید یک به علوه بگذارید ،سللاعاتی کلله صللرف بلله
وجود آوردن چیزی می کنید )مثل قسمتی از خانه را تعمیر می کنید و یا کتاب مفید می خوانید و یا به کسی کمک می نماییللد(
از جمله ساعاتی است که در زندگی از آن استفاده نموده اید آن ساعاتی که تلف نموده اید سللاعاتی اسللت کلله در آن هیللچ کللار
مفیدی انجام نداده اید .مثل در موقعی است که اوقات را به بطالت می گذرانید و بیهوده عصللبانی و سللر چیللز هللای جزیللی بللا
دیگران گلویز می شوید.
در افکار ضعیف ،شکست ،زبونی و ناکامی نهفته شده ،چون داشتن قوه ی خلقلله نخسللتین قللدم در ابللداع و ابتکللار و
اختراع است ،از این رو باید افکار خود را تقویت کنیم.
علوه بر تقویت افکار ،باید توهمات و تصورات پوچی که در باره ی لیاقت پنداری خود داریم از میان برداریم و خللود را
با روش تجزیه و تحلیل آنچنان که هستیم تماشا کنیم و با جدیت تمام سعی نماییم نواقص و معایب خود را بر طرف کنیم.
چه موفقیت در قدم اول ،موفقیت در قدم آخر است ،پیروزی درونی خواه ناخواه منجر به پیروزی واقعللی مللی گلردد .در
این جا هم مثل همه جا معلول از علت تبعیت می کند.
اگر کسی ساعت ما را بدزد ،بر او خشم می گیریم و تحویل پاسبانش می دهیم و لی اگر همان شخص ساعتی از عمللر
ما را تلف بکند نه تنها بر او خشم نمی گیریم ،بلکه خشنود هم می شویم و حتی گاهی عمدا به سراغ ایللن و آن مللی رویللم تللا
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دیگران اوقتا ما را با صحبت های پوچ و اعمال باطل و بی معنی ،تلف کنند.
جام عمر را به دست ما داده اند تا آن را مطابق میل خود پر کنیم .اختیار در دست ماست ،ما می توانیم جام عمر خود را
از زهر هلهل لبریز کنیم و هم چنین قادریم گواراترین شربتها را در درونش بریزیم  .اگر اوقللات خللود را بلله بطللالت و شللرارت
بگذرانیم ،جام عمر ما از زهر لبریز می شود ولی اگر حیات خود را با کردار و پندار و گفتار نیک آرایش بللدهیم ،جللام عمللر مللا از
شربت گوارا پر می گردد.
پس همان طور که زنبور عسل فقط از عصیر گلهای خوشبو و سودمند استفاده می کند و روی گلهای زهر آگین نمللی
نشیند ،ما هم باید فقط با نیکان آمیزش کنیم تا اوقات ما عاقلنه صرف شود و جام عمر ما از شهد ناب لبریز گردد.
باید همیشه به یاد داشته باشیم که بهترین دوران عمر برای کسب فضایل اخلقی ،دورانی جوانی اسللت .هرگللاه دوران
جوانی را به بلهوسی بگذرانیم و تخم نیکی در سرزمین وجود خود نیفشانیم ،دیگر هرگز قادر نخواهیم شد ،به ترمیم به پردازیللم.
به قول دانشمندی:
»زندگی به یک شب تار می ماند ،ما باید چراغ خود را بدست خود بیفروزیم و زندگی خویش را روشن کنیم«.
چطور می توان زندگی را روشن کرد؟ قبل از همه باید هر سال و یا ل اقل هر ماه بودجه ای برای صرف اوقات خود به
طرز صحیح فراهم آوریم.
به عبارت دیگر باید طرحی برای طرز استفاده از اوقات خود بریزیم چه فقط به این طریللق قللادر خللواهیم شللد کلله از
اتلف وقت خود داری کرده و با انجام کارهای خل ق و ثمر بخش بپردازیم.
ناپلئون کبیر که کامیاب ترین فرد عصر خود بود ،برای انجام هر کاری وقتی تعیین کرده بود و فقط با تقسللیم وقللت و
تهیه بودجه ای عاقلنه برای آن ،وی توانست در مدتی بس کوتاه با اعمال بزرگ و شگفت انگیز دست یازد و دنیایی را با اعمال
خود به حیرت اندازد.
مردانی امثال پاسکال و موتزار و اسپی نوزا و شوبرت و چخللوف و کیتللس هلم در اثللر آگلاهی از طلرز صلرف وقلت،
توانستند در طی عمر کوتاه خود آثار گرانبهایی از خود بیادگار گذارند.
برخی از مردان بزرگ  ،برای اینکه حداکثر استفاده را از اوقات خود کرده باشند ،حللتی از تأهللل خللود داری کللرده انللد
مانند :الکساندر فن هومبولت محقق آلمانی که برای تهیه ی مطالب کتاب های علمی خود از تما علیق دنیوی تبری جسللت و
حتی آلوده بزن و مأوا نشد .همچنین سایر نوابغ بنام از قبیل :افلطون ،ژوژکارور و اشنگتون ،کانت ،فارابی ،شوپنهاور ،دکللارت از
تأهل و مال دنیا احتراز جستند تا بهتر بتوانند به کارهای ثمر بخش دست یازند.
ما اگر نتوانیم خود را در وارستگی به پایه ی نوابغ فو ق الذکر برسانیم ل اقل باید سعی کنیم برنامه ی روزانه ی خللود
را مثل ساعت تنظیم کنیم .برای نیل به این منظور باید هر روز صبح برنامه ای برای خود درست کنیللم و در پایللان شللب جلللو
ساعاتیکه از آن استفاده کرده ایم علمت به علوه بگذاریم و باید سعی کنیم علیم تفریق روز به روز کمتر بشود.
برای اینکه به طرز شایسته ای برنامه فو ق را انجام بدهیم باید همیشه گفته ی معروف بللالزاک را در مللد نظللر داشللته
باشیم:
» بعضی ساعات را از ما می گیرند ،بعضی را می دزدند و بعضی خود به خود از ما می گریزند« در مورد ساعاتیکه خللود
به خود از ما می گریزند نمی توان کاری کرد ولی در مورد افرادیکه ساعات ما را از ما می دزدند و این ها به قول بالزاک بدترین
دزدانند ،می توان اقداماتی کرد.
سزان  ،نقاش بزرگ فرانسوی از مردم فرار می کرد زیرا وی عقیده داشت مردم لنگری هستند که به آدم می آویزنللد و
مانع پیشرفت او می شوند .وی در آخرین طبقه ی یک ساختمان در انزوای مطلق می زیست ،هیچکس بلله هیللچ عنللوانی حللق
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نداشت وارد اطاقش بشود ،زیرا وی در هر حال مردم را مزاحم می دید.
اگر چه سزان تا اندازه ای حق داشت از معاشرت با مردم گریزان باشد اما لزم نیست ما هم تا به این اندازه از آمیللزش
مردم گریزان باشیم ولی باید مواظب باشیم که دزدان وقت ،اوقات گرانبهای ما را از چنگ مان بدر نیاورند ،به عبارت دیگر بایللد
از آن افراد کاهل و تهی مغزی که قادر به تحمل تنهایی نیستند و برای کشتن وقت خود ،مزاحم ما می شوند و مللی کوشللند بللا
سر گرم کردن ما به لهو و لعب ،وقت و مال ما را تلف کنند بپرهیزیم .آری باید از این نوع افراد وقت خور ) به قول فرانسوی ها
 ( chronophage :فرار کنیم و به آنها هرگز اجازه ندهیم وقت ما را تلف کنند.
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امید
در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه سپید است
در باره ی یک زندانی اسپانیولی نقل می کنند که در زندانی که قسمت عقب آن با یک صخره ی عظیم مسللدود بللود
محکوم به حبس ابد شده بود ولی این سنگ طوری نبود که یک نفر زندانی نتواند آن را با سعی و کوشش جا به جا کند .معهللذا
زندانی مزبور از فرط یاس و نا امیدی هیچگونه تلش و فعالیتی برای پیدا کردن راه فرار از خود نشان نداد و عمری را در دخمه
یی سیاه به سر برد و حال آنکه با اندک کوشش و تلش می توانست صخره را از میان برداشته مجددا در دنیای روشللن و فلراخ
آزادی راه یابد و بقیه عمر را با شادکامی بسر آورد.
در میان ما – مخصوصا طبقه جوان -چه بسا افرادی وجود دارند که خللود را در زنللدان سللیاه یللاس محبللوس کللرده و
کوچکترین تلشی برای نجات خویش نشان نمی دهند .غافل از آنکه با نیروی اعجاز آمیز امید ،قادر خواهند بللود از ایلن زنللدان
بدر آیند و نجات یابند .درباره »مایر« موسس استودیوی فیلمبردای گولدوین مایر آمریکا نقل می کنند که وقتی که از اروپللا بلله
امریکا مهاجرت کرد بقدری فقیر و مستمند شده بود که یک شب با وحشت متوجه گردید از داراویش فقط یک دلر باقی مانده.
آن شب مایر تصمیم گرفت به انتحار دست یازد و برای همیشه خود را آسوده کند ولی چند ساعت بعد از گرفتللن ایللن تصللمیم،
مایر متوجه این شعار که روی یک دیوار نقش بسته بود ،گردید) There is a Silver Lining To Every Cloud» :هر ابری
دارای یک حاشیه سیمین است(« شعار فو ق چنان نور امید در درون تاریک او دمید که از فردای همان شب مایر در صدد بر آمد
به تلش و کوشش پردازد .در نتیجه او نه تنها کشتی وجود خود را از غرقاب نجات داد بلکه آن را به سوی سللرزمین سللعادت و
موفقیت نیز هدایت نمود و سر انجام یکی از میلیونر های بنام امریکا گردید.
ناپلئون راست گفته » :مرگ حقیقی برای انسان مرگ امید است« آری» ،نا امیدی اولین قدمی است کلله شللخص بلله
سمت قبر بر می دارد« همانطور که ویکتور هوگو گفته است »:امید در زندگانی همان قدر اهمیت دارد که بال بللرای پرنللدگان«
بدون امید زندگی ممکن نیست .زیرا » امید قوه ی محرک است«» 1اگر از انسان امیللد و خللواب گرفتلله شللود ،بللدبخت تریللن
موجود روی زمین می شود » 2«.حتی بد بینانی امثال اناتو فرانس که زندگی را زندان سیاهی بیش نمی دانند به ایللن نکتلله پللی
برد ه اند که در هر حال به چراغ امید نیازمندند 3«.آری »دنیا به امید بر پاست و انسللان بلله امیللد زنللده اسللت«» 4امیللد و آرزو
آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر بر می دارد 5«.افرادی که با سلح امید مسلح نیستند زیر ضربات تازیانه اش خللرد و
نابود می شوند .این جا باید این حقیقت را گوشزد کنیم ولو به آخر طناب زندگی رسیده باشیم مللی تللوانیم بللرای جلللو گیللری از
سقوط یک گره به طناب زندگی بسته به آن آویزان شویم و مجددا به سعی و کوشش پردازیم:
»پیمان سعی مگسل اگر کار مشکل است

ره رو ملول گر نشود ره دراز نیست«
و لی باید فر ق گذاشت بین امیدواری دینامیک و امید واری استاتیک ،افرادی که از امید دینامیک برخوردارند پیوسته در
حال سعی و کوشش و مبارزه هستند ولی افرادی که گرفتار امیدواری استاتیک هستند ،به جللای کوشللش و تلش بلله اوهللام و
تخیلت خام پناه آورده و با سپر صبر می کوشند ضربات تازیانه نقدیر را برخود هموار کنند .اعتصام الملک به همیللن نللوع امیللد
اشاره می کند در جایی که می گوید »:امید وفیق تیره بختانی است که از دست ساقی دهر جرعه ی بی مهری نوشللیده انللد« و
درباره ی همین نوع امید است که هرشل می گوید»:امید نان روزانه بیچاره گان است!«
 - 1ساموئل اسمایلز.
 – 2امانوئل کانت.
 – 3زندگی دنیای سیاهی است که ما باید با روشن کردن چراغ های امید روشن و منورش کنیم.
 -4دهخدا.
 -5روسو.
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امیدی که با مبارزه و کوشش و تلش همراه نیست ،پشیزی نمی ارزش ندارد .باید به امیللد دینامیللک روی آورد تللا در
های گنجینه ی سعادت و موفقیت بروی ما باز شود .باید چنان زندگی کرد که گویی چیزی بنام یاس و نا امیدی در دنیا وجللود
ندارد و باید همیشه به خاطر داشت که در زندگی و مقدرات ما مهمتر از عاملل شلانس و اتفاقلات ،سلعی و تلش خودماسلت و
سعی و تلش هم ممکن نیست مگر اینکه انسان همیشه به موفقیت نهایی خود امید وار باشد .بنابراین از امللروز بلله بعللد سللعی
کنید گفته ی زیر شعار شما در زندگی باشد:
» هرگز مایوس مشو زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل مشکلت زندگی ترا بگشاید«.

صفحه 116
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مطالعه ی اجمالی در باره ی عوامل کامیابی
نیابد مراد آنکه جوینده نیست

که جویندگی عین یابندگی است

»خواجوی کرمانی«
نبوغ به منزله ی طلست و کار  ،کارگری است که این طل را استخراج می کند .هیچ عملی بللی نللتیجه نمللی مانللد و
نتیجه ی هیچ عملی را نمی توان معدوم کرد علت و معلول چون زنجیر به هم پیوسته اند.
از ادیسون پرسیدند»:آیا اختراعات شما الهامیست و یا در رویا به شما تجلی می کند؟« او در جواب گفللت »:مللن هیللچ
کاری نکرده ام که نتیجه ی تصادف باشد و هیچ یک از کشفیات من بجز »فونوگراف« محصول یک حادثه نیسللت و قللتی کلله
من معتقد شوم که فلن کار به زحمتش می ارزد خود را به آن کار می بندم و تجربه روی تجربه می کنم تا کامیاب مللی شللوم.
کاری که شروع می کنم همه خیالت مرا مشغو ل می سازد و تا به آخر نرسانم راحت نیستم«.
میکلنژ می گوید »:اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنج ها برده ام و چه روز ها و شبها جللان کنللده
ام هرگز از دیدن شگفتیهای هنری ام متعجب نمی شدند«.
مردان بزرگ گویی مانند دریا هستند که دایما بی قرار بوده از جوش و خروش باز نمی ایستند .ناپلئون می گفلت»:کلار
عنصر من است« زمانی که سر والتر اسکات مریض گردید ،پزشکان به او گفتند نباید کار کند سروالتر ضمن نامه یی به یکی از
دوستان خود نوشت :می گویند نباید کار کنم و این بدان ماند که کسی قوری را روی آتش بگذارد و به آن بگوید»:نجوش!« اگر
کار نکنم  ،دیوانه می شوم!
نیوتون می گوید »:اگر من به جایی رسیده ام – تردید دارم به جایی رسیده باشم -تنهللا بللر اثللر کللارو کوشللش بللوده
است«.
به قول کارلیل در این دنیا سرنوشتهای بزرگ و درخشان افراد و ملل رایگان به دست نمی آید.
پس از فعالیت ،استقامت و ثبات ،قدم مهم است .بجاست که گفته ی چارلز مارکی راهمیشه در نظر داشته باشیم»...اگر
تو بتوانی نقشه ی عالی بکشی و تاهنگامی که آنرا به پایان نرسانده ای از کار دست نکشی و در موقع کوشللش و تقل توانسللتی
حتی اگر خون از جگرت بر آید بر همه ی موانع غلبه نمایی ،در این صورت مرادت را به دست خواهی آورد ،پللس پیللش رو کلله
جایزه را خواهی و به مقصود خواهی رسید «.برای عمل کردن مطابق این دستور باید تردیللد و دو دلللی را رهللا نمللود و پللس از
مطالعه ی کافی فورا تصمیم گرفت و شروع بکار کرد.
تردید بهل بگیر تصمیم از آنک

تردید جهنم است و تصمیم بهشت
و باید برای اجرای تصمیم خود سخت پافشاری کرد و از تصمیم خود عدول نکرد زیرا:
ثبات رای نماید جمال کار درست
در آب جنبان صورت درست ننماید
بزرگمهر می گوید »:مردم سه گروه اند :گروهی گویند و کنند و گروهی گویند و نکنند و گروهی نگویند و کنند .گللروه
سوم از همه بهتر اند که لب بستن و بازو گشادن ،کار کردن و دم نزدن شیوه ی جوانمردان است «.باید گفت راه مللوفقیت هللم
همین است .وقتی که از ناپلئون علت کامیابی اش را پرسیدند او جواب داد » کردم و نگفتم«.
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پس » در آماده کردن خود وقت زیاد صرف کن تا کامل آماده شوی و لی موقع عمل چون بر ق چالک باش!«
نکته ی سومی که باید پیوسته در نظر داشت ،نترسیدن از شکست است .شکست را نباید امری قطعی و مطلق انگاشت
بلکه باید آن را دوای مقوی برای نیرومند شدن و بزرگ گردیدن دانست .ناپلئون می گفت »:من همه چیز خود را به گرسللنگیها
و مشتقت های دوره ی جوانی مدیونم «.و شاعری اندرز می دهد »:رنج کشیدن را یاد بگیر و نیرومند شو« اینکه می گویند هللر
موفقیتی محرکی است برای تحصیل موفقیت های دیگر و هیچ چیز به اندازه ی کامیابی  ،شخص را کامیاب نمی سازد ،حرفللی
است صحیح ولی نمی توان انکار کرد که شکست هم به نوبه ی خود نقش بزرگی در موفقیت بازی می کند .همانطور که گفتلله
اند »:مردیکه همیشه خوش اقبال است ابله بار می آید«
شکست ،سقوط نیست بلکه در حال ماندنست ،به قول هانری اوستین  »:شکست در هیچ جا وجود ندارد مگر اینکلله در
درون خود شکست خورده باشیم «.برای اینکه از درون شکست نخوریم باید از شکست نترسیم بلکلله شکسللت را بلله منزللله ی
آیینه یی بدانیم که نواقص و معایب ما را آشکار می سازد تا این نواقص و معایب را بر طرف سازیم و نیرومند شویم.
اساسا باید همیشه به معاینه و محاسبه ی نفس و خویشتن نگری بللپردازیم و نقللاط ضللعف خللود را در یللابیم هربللرت
اسپنسر معتقد است که »:کمال مرد این است که بر نفس خود مسلط باشد و تابع هوی و هوس نباشد و فقط پللس از تشللخیص
راه صواب ،تصمیم بگیرد «.باید خودمان در حق خودمان سخت ترین قاضی باشیم و باید پیوسته بکوشیم معایب اخلقی خود را
یافته و آنها را بر طرف کنیم .خوشبختانه اخل ق راکد نمی ماند بلکه به مرور زمان مطابق با محیطی که شخص در آن بسر می
برد تنزل و ترقی می کند .برگسن می گوید»:اینکه می گویند اعمال ما مربوط و منوط به اخل ق است حرفی است صحیح ولللی
لزم است اضافه شود که کارهای ما تا اندازه ای شخصیت ما را ایجاد می کند .ما مدام خود را خلق می کنیم«.
چیزهایی که در درجه ی اول در تغییر افکار و اعمال ما مدخلیت دارد محیط و مطالعات و پیش آمد های زندگی اسللت
و در این میان عادت ،رل مهمی بازی می کند .چه کاری که چند بار تکرار می شود عادت می گردد هم چنان کله بلاران رفتلله
رفته مجرایی در کوه کندی رودی به وجود می آورد ،عادت هم طبیعت ثانوی گشته اخل ق ما را تعیین می کند ،و لینکلن مبالغه
کرده و می گوید »:عادت از حیث قوت حتی بر فطرت برتری دارد« به عقیده ی ویلیام جیمز»آن چه را که ما عادت می گوییم،
فقط و فقط عبارت از تکرار و توالی در مبادرت و اقدام بیک عمل و یا یک فکر است« مطابق نظر او تمام عادات ملا نخسلت در
قوه ی تخیل ما تشکیل می یابد .اول درباره ی آن فکر می کنیم و سپس از قوه به فعللل مللی آوریللم .بنللابراین عللادات مولللود
اندیشه های ماست و عادات سازنده ی شخصیت هر کس است.
از عوامل دیگر کامیابی دانستن راه صحیح کار کردن است .به هر کاری که می پردازیم باید اسلوب صحیح آن کللار را
بدانیم و بدان کار علقه داشته باشیم و نظم و ترتیب را رعایت کنیم تا از فعالیت خود نتیجه بگیریم در این صللورت رنجللی کلله
موقع کار احساس می کنیم بسیار اندک خواهد بود .باید اهمیت دقت و ممارست و تلقین به نفس و پشللتکار را در نظللر گیریللم.
برف وقتی که در یکجا روی هم جمع می شود ،به همین پدید می گردد و سخت ترین صخره ها را درهم می شکند .همینطللور
وقتی که نیروی دماغی کسی تمرکز یابد ،می تواند دشوارترین مسائل را حل کند .دقت همان تمرکلز قلوای دمللاغی اسللت .آدم
دقیق مانند صیاد ماهری که با یک تیر شکار خود را از پای در می آورد ،با یک مطالعه مشکل خود را حل می کند .گزاف نگفته
ایم اگر بگوییم فر ق مرد بزرگ با مرد عادی این است که  ،مرد بزرگ دقیقتر است.
حکیمی می گوید »:نبوغ عبارت است از دقت در مشاهد و ثبات قدم «و گوته اندرز می دهللد» قللوای دمللاغی خللود را
متشتت و مشوش مکن و پیوسته بکوش ،قوای دماغی خود را متمرکز کنی«.
خلصه وقتی که به روش کار کردن آشنا شدیم ،زنجیر مشکلت از هم می گسلد زیرا آگاهی به اینکه چگللونه انسللان
ممکن است مغلوب گردد ،به منزله ی اطلع از راه موفقیت است .چه  ،وقتی که دانسته شد از چه راهی شکست روی می آورد،
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تکلیف شخص این است که از راه دیگری با قدام پردازد .به قول لرد مودلی  » :بجاست پیوسته بکوشیم در هللر کللاری بهللترین
طریق انجام دادن آن را پیدا کرده شروع به کار نماییم ولو دلیلی در دست داشته باشیم که در آن کار موفق نخواهیم گشت!«
از عوامل دیگر موفقیت  ،تلف نکردن وقت است .ممکن است در خرج کردن پول یا اظهار محبت بخل ورزیم ولللی در
اتلف وقت ما همیشه مبذریم.
چیزیکه در پیدا کردن کلید گنج کامیابی به شخص کمک می کند  ،تجارب زندگی است .زندگی به هر کس یللاد مللی
دهد که او چیست .زندگی است که نیرو های مارا بجنبش می آورد و ما را به سوی شکست ویا کامیابی رهبری می کنللد و لللی
البته ما هم در تعیین راه خود زیاد دخالت داریم .ما باید همیشه بیاد داشته باشیم که استعداد های ما بالقوه بیش از آن است کلله
بالفعل آشکار می شود و موفقیت ما هرگز بزرگتر از هدف های ما نتواند بود.
اعمال روزانه ی ما صورت آرزو های ماست .هر چه روز می اندیشیم ،همان می شللویم .چلله مللرد آفریللده ی افکللار و
اعمال خویش است که پیوسته به خود تلقین می کند که هیچ کاری از او ساخته نیست و کاری هم انجام نمی دهللد همچنللانکه
بیکار خواهد ماند .هر ارزشی که ما برای خود قایلیم دنیا هم همان ارزش را برای ما قایل خواهد شد.
اگر نوع افکار ما عوض شود ،نوع اعمال ما هم تغییر خواهد کرد .دارایی ما  ،چه مادی و چه معنوی ،مهم نیست .آنچلله
مهم است این است که چه می توانیم انجام دهیم و چطور کار های مان را به پایان می رسانیم .بلرای اینکله هیچگلونه ملانعی
فعالیت های ما را فلج نسازد باید پیوسته برای از بین بردن موانع آماده باشیم .بزرگترین مانع راه ترقی چیزی است که »تقللدیر«
نام دارد .همانطور که گفته اند » تقدیر توسنی است سرکش که چون دستی نیرومند لگام او را بگیرد ،رام و آرام می شود «.ولللی
متاسفانه بعضی افراد روی »قبر دیروز« گریه می کنند در حالیکه توجهی به »امروز« بیچاره که زنده است و می تواند خدمتهای
بزرگ به ما نماید ،نمی کنند .وقت گران بهاترین ملک ماست .این ملک را همه دارا هستند ولی کمتر کسی در فکر آن می افتد
که چیزی سودمند در این ملک بکارد .هر چه بیشتر و بهتر از وقت خود استفاده کنیم ،بیشتر از ایلن ملللک محصللول بلله دسللت
خواهیم آورد.
بهترین طرز استفاده از وقت ،رعایت نظم و ترتیب در کار است .بی نظمی زیاد وقت ما را می گیرد .وقت باید نللوکر مللا
باشد نه ما نوکر وقت .اگر ما نظم و ترتیب را رعایت کنیم وقت را نوکر خود ساخته ایم و در این صورت خواهیم توانست کللاری
که باید در عرض یک هفته انجام گیرد ،در عرض یک روز به پایان رسانیم .پله های نردبان موفقیت عبارت از همللان لحظللاتی
است که خوب مورد استفاده قرار گرفته است .برای اینکه حداکثر استفاده را از وقت کرده باشیم باید این چنللد اصللل را مراعللات
کنیم:
 .1کاری که باید فورا انجام گیرد فورا انجام دهیم.
 . 2کار امروز را به فردا نیندازیم .از ابومسلم خراسانی راز کامیابی او را پرسیدند ،گفت »:هرگز کار امروز را به فردا نیفکندم«.
 .3کاریکه خود می توانیم انجام دهیم ،به دیگران واگذار نکنیم.
 . 4سرعت عمل داشته باشیم ولی شتاب زده عمل نکنیم چه با شتاب ممکن است مجبور شویم کار را دو مرتبه انجام دهیم.
 .5در هر موقع فقط به یک کار بپردازیم و از تقسیم وقت جلوگیری کنیم.
در افسانه های قدیم از بعضی گنجها نام برده شد ،که به کمک طلسمی به دسللت مللی آمللد .بللرای گشللودن در کللاخ
کامیابی یک چنین طلسم وجود ندارد ،ولی قدر مسلم آن است که کار و استقامت توأم با حکومت بر سرنوشت ،می تواند ما را به
درون این کاخ راه دهد.
به قول دکتر ماردن»:اگر در پیشرفت راز عجیبی هست باید گفت آن راز در فرصتهای روزانه و استفاده ی از آنها نهفته
شده است «.ولی از این فرصتها نمی توانیم استفاده کنیم مگر اینکه بر مقدرات خود حکومت کنیم.
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نکت چهها
نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل می آورد .ایده ها سرمایه ای هستند که فقط وقتی در دست افراد با قریحه
و نبوغ می افتد ،مثمر ثمر می شود» .بالزاک«
در هنگام اتخاذ تصمیم باید قبل اطراف و جوانب قضیه را به دقت مطالعه کرد و بعد بدون تذبذب و تردد تصمیم قاطع
گرفت.
وقتی که از اسکندر پرسیدند »چطور توانستی دنیا را فتح کنی؟« گفت »:با تاخیر نکردن و تصللمیم خللود را فللورا اجللرا
کردن«
تردید و تذبذب  ،نبوغ باهوش ترین اشخاص را ضایع می گرداند .ولتر راست می گوید»:تردید و تذبذب ،یک علمت بللر جسللته
ی ضعف اخل ق است«.
باید همیشه به یاد داشته باشیم ،شخصی که می تواند تصمیم بگیرد هر قدر هم نقاط ضعف دیگری داشته باشد ،بسللی کامیللاب
تر از مردی است که نمی تواند تصمیمی بگیرد.
*
انسان کار می کند تا کار نکند .به قول ویلیام فندر »:اگر مردم کار کردن را واقعا دوست می داشتند ،ما هنوز زمیللن را بللا چللوب
های دستی شخم می زدیم و بار را روی دوش خود می بردیم«.
*
زردشت درمیهن نامه ی آسمانی خویش می فرماید  »:چیزی داشته باش که دنیا می خواهد و آنگاه اگر چه در میان جنگل هللم
بسر بری راه خانه ی تو پر از مردم خواهد بود«.
*
هر عمل بزرگ از فکر سرچشمه می گیرد .هرکامیابی بزرگ نخست یک فکر نامرئی بوده است .هر شاهکار اعم از ادبی ،هنللری
و یا فلسفی از فکر سرچشمه گرفته است.
*
فکر کردن هنر است .فکر کردن هنر این است که آگاه باشیم از تدابیر مختلفی که کمک می کند به تنظیللم حقللایق پراکنللده و
جستجوی دنیای مجهول آن.
*
از خواستن چیز های بزرگ هرگز باک نداشته باش زیرا اگر ایده آل تو بزرگ باشد قواییکه هرگز فکر نمی کللردی در تللو وجللود
دارد ،ظهور خواهد کرد.
*
بدون تصمیم نمی توان قوای دماغی را متمرکز ساخت و بدون تمرکز قوای دماغی هم نمی توان به کامیابی نایل گشت.
*
اغلب مردم در کارهای شان یا کمی تعجیل و یا کمی تاخیر می کنند و در نتیجه با شکست روبرو می گردند .باید کار هللا را بلله
موقع خود انجام داد و البته شناختن موقع ،کار آسانی نیست.
*
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بعضی سزاوار ستایشند برای کار هایی که کرده اند و برخی برای کارهایی که ممکن بود بکنند و پاره ای برای کارهایی که مللی
توانستند بکنند و نکرده اند!
*
روزگار طبق طبق گلهای فرصت در دسترس ما قرار می دهد تا از آن استفاده کنیم و آنگاه چه استفاده بکنیم و چه نکنیم آهسته
و بی سر و صدا این فرصت ها را از ما پس می گیرد و آن را در چاه بی پایان زمان می افکند.
*
کانال دایل می گوید »:کاریکه شما در این دنیا انجام می دهید اهمیتی ندارد .آنچه مهم است این است کله تلا چله انلدازه ملی
توانید مردم را متقاعد سازید که کار هایی را که انجام داده اید ،گرانبهاست«.
*
اخل ق خوب سرمایه است .اخل ق خوب قدرت است .اخل ق خوب کامیابی است .اخل ق خوب اقبال است .اخل ق خوب بهللترین
دارایی است که ممکن است کسی در این دنیا داشته باشد.
*
اغلب کسانی که در قلمرو شکست سرگردان می گردند ،برای این است که قادر نیستند به نفس اماره بگویند» نه!«.
*
ممکن است ثروت از دست رفته را با سعی و کوشش مجددا به دست آورد و علم فراموش شده را بامطالعه بلله خللاطر آورد ولللی
وقت که از دست رفت به هیچ وجه مجددا به دست نمی آید و برای همیشه در قلمرو ابدیت مفقود الثر می گردد.
*
کسی که در زندگی هدف مخصوص ندارد ،در جنگل تصمیمات رنگارنگ گم میشود .کسی که می خواهد همه جا باشد ،هیچ جا
نخواهد بود یک تصمیم ،یک هدف و یک آرزو باید شعار کسی باشد که می خواهد در زندگی کامیاب گردد.
*
تنها با آرزو کردن ،نمی توان چیزی را به دست آورد .به اصطلح تنها با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود .باید بللرای نیللل
آرزو با یک انرژی پایان نا پذیر و یک اراده راسخ و یک خواهش عمیق ،به تلش پرداخت .بزرگترین تراژدی زندگی اشخاصیکه
شکست خورده اند این بوده است که آنان یک علقه ی مشخص و معلوم برای چیزی معین نداشته است.
*
تمرکز قوای دماغی به قوه خلقه توانایی می دهد که هر چه بیشتر آشکار شود .بعضی دانشمندان عقیده دارند که فر ق بین یک
نابغه و یک مرد عادی فقط در این است که نابغه دقیق تر و موشکاف تر از مرد عادی است .نابغه می تواند برای مدت طللولنی
در باره ی موضوعی با دقت انقطاع ناپذیر بیندیشد ولی مرد عادی چون ظرفیتش کم است از عهده ی چنین عمل بر نمی آید.
*
شخص باید طوری قوای دماغی خود را تربیت کند که بدون زحمت بتواند آن را تمرکز بدهد .باید بر تمرکز قوای دماغی تسلللط
یابیم تا هر موقع بتوانیم خود به خود در باره ی موضوعی که مورد مطالعه قرار گرفته دقیق شویم.
*
یکی از شرح احوال نویسان ویستلر .نقاش انگلیسی می نویسد»:من هرگز فراموش نمی کنم درسی که ویستلر یک روز بلله مللن
داد .ما هر دو استودیو را هنگام غروب ترک کده به سوی باغهای بیمارستان چلسی می رفیتم که ناگهان ویستلر توقف کرد و به
چند ساختمانی که از دور دیده می شد نظر دوخت .این ساختمان یک میخانه ی قدیمی در یک گوشه ی خیابان بود و پنجره ها
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و دکاکینی داشت و انوار طلیی از درون آن به خارج برمه شام گاهی می تابید .ویستلر به آن اشاره کرد و گفت »:نگاه کن!«
چون چیزی در جیب نداشت تا این منظره را رویش بکشد و یا یادداشت هایی درباره ی آن بردارد ،من دفترچه خاطراتم را بلله او
دادم .وی در پاسخ گفت»:خیر ،خیر ساکت شو« سپس بعد از اینکه مدت زمانی به آن منظللره نگریسللت گللامی چنللد بلله عقللب
برداشت و در حالی که پشتش را به منظره کرده بود .گفت»:اکنون ببین من منظره را به خاطر سپرده ام یا نه؟« سپس جزییللات
منظره را شرح داد تو گویی شعری را از بر می خواند .سپس به راه افتاد و بعد از لختی دوباره به یک منظره دیگر کلله جللذابتر از
منظره ی سابق بود روبرو شدیم ،سعی کردم توجه نقاش را به آن جلب کنم ولی او به آن نگاه نکرد و گفت»:خیر ،خیر در هر بار
باید فقط در یک موضوع اندیشیدو کار کرد«.
پس از چند روز به استودیو ی او رفتم دیدم منظره را عینا کشیده است.
*
لزم نیست برای نیل به کامیابی حتما فرصت هایی برای خود بیافرینیم کافیست همین که فرصتی به دست آمد آنلرا تشلخیص
دهیم و از آن استفاده کنیم .برای بسیاری از مردم فرصت های خوب در زندگی پیش می آید ولی آنها قادر نیستند این فرصللتها
را تشخیص بدهند و از آن استفاده کنند .در دایره ی فعالیت های ما فرصت ها در جا های غیر مترقبه به خود نمایی می پردازد،
باید با مغناطیس درونی این فرصت ها را به خود جلب و از آن استفاده کنیم.
*
باخ رونوشتهای کامل از نت های موسیقی را در مهتاب بر می داشت زیرا چراغ در اختیار او نمی گذاشتند و یللا اینکلله رونوشللتها
یی که استنساخ می کرد از او گرفته می شد ،وی به هیچ وجه دلسرد نمی گشللت و بکللار خللود آنقللدر اداملله داد تللا سللر انجللام
والدینش تسلیم او شدند و به او اجازه دادند هنر موسیقی را کامل فرا گیرد.
*
اگر شرح و احوال مردان بزرگ ،اعم از کسانیکه در فکر و یا عمل بزرگ بوده اند بخوانیم می بینیم که قللوه ای کلله آنللان را بلله
پیش می رانده است عشق و علقه ی شدید به چیزی بوده که دوست می داشته اند .آنان مجنون وار لیلی خود را می جسته اند
و سرانجام بر آن دست یافته اند.
*
سرنوشت ،اسم بی مسمایی بیش نیست زیرا چنین چیزی وجود ندارد .قسمت ما از قبل تعیین نشده است و به همین سلبب هلم
هست که روزانه می کوشیم زندگی خود را بهتر کنیم و به همین سبب است که فرزندانمان را به مدرسه می فرستیم تللا از آتیلله
درخشانی برخوردار شوند ،و به همین سبب است تکه در موقع بیماری به پزشک مراجعه می کنیم و دوا می خوریم تا به طور نللا
به هنگام هلک نگردیم .آری مقدرات ما در دست خود ما و در دست کسانی است که برما حکومت می کنند .مرد بللا اراده خللود
طرح و قالب سرنوشت خود را می ریزد و اگر با فرمان روایان دغل طرف باشد باید به نحوی از انحا با آنها مبارزه کند تا بلکلله از
یک سرنوشت بهتری بر خوردار شود.
*
تمرکز قوای دماغی هنر است ،هنر این است که شخص فقط درباره ی یک موضوع بیندیشد و جمیع اندیشه هایی که نسبت به
آن موضوع بیگانه اند از نظر دور بدارد .تمرکز قوای دماغی یعنی توجه به یک دایره ی معانی به خصوص.
*
عقب ماندن و پیشرفتن در زندگی فقط مربوط به این است که شخص هر روز دو سه ساعت از وقتش را صرف تحصلیل علللم و
هنر میکند یانه.
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*
موفقیت رایگان به دست نمی آید .موفقیت قیمت دارد ،قیمت آن بذل و کوشش و جد و جهد متمادی است.
*
حواس خمسه را باید تربیت کرد ،اگر حواس خمسه تربیت نشوند ،اطلعات ما از دنیای خارج بسیار کم و سللطحی خواهللد بللود،
بنابراین چشم را باید تربیت کرد که زیبایی های حقیقی را ببیند و قس علیهذا سایر حواس.
*
روح بزرگ در راه نیل مقاصد بزرگ ترجیح می دهد با شکست مطلق روبرو شود تا اینکه از پیشروی به سوی هللدف خللود داری
کند .پیروزی یا مرگ :این است شعار یک روح بزرگ!
*
قابلیت درست فکر کردن خیلی اهمیت دارد با وجود این مردم به این نکته خیلی کم اهمیت می دهند.
.
مرد واقعی آن است که شخصیت خود را در اجتماع گم نمی کند و شجاعت آن را دارد که بگویللد»:نلله« ولللو تمللام دنیللا بگویللد
»آری!« کسی است که می تواند در هنگام روبرو شدن با شکست دلسرد نشود و گریبان دیو شکسللت را بگیللرد و سللخت بللاآن
مبارزه کند ،کسی است که جرات دارد در چشمان مخوف تیره روزی بدون ترس نگاه کند و از میدان مبارزه در نرود ،کسی است
که می تواند برای مدتی دراز با مشقت ها بسازد و با مشکلت مبارزه کند و خود را به چالکی از انیاب نوائب بیرون آورد ،کسللی
است که نیروی معنوی را بر نیروی مادی ترجیح میدهد و به شدت بازشتی و بدی مبارزه می کند و می کوشد ضربات مهلکللی
بر پیکر اژدهای ظلم وارد آورد ،کسی است که صفات و عادات زشت خود را از دیگران پنهان نمی دارد و بی پروا عیوب دیگران
را روبه روی خوشان مودبانه اظهار می کند ،کسی است که همیشه طرفداری از حق و حقیقت مللی کنللد و هرگللز در داوری هللا
غرض ورزی نمی کند.
*
کاری که می خواهی فردا انجام بدهی ،امروز انجام بده ،کاری را که می خواهی امروز انجام برسانی هم اکنون شروع کن.
*
برای ترک عادت زشت ،هیچ نوع دارویی در داروخانه وجود ندارد یگانه داروی این درد ،به کار انداختن نیروی اراده است!
*
طار ق ابن زیاد ،قبل از حمله به اندلس دستور داد تمام کشتیها را بسوزانند و سپس نطقی مهیج برای سربازانش ایراد کلرد»:ایهللا
الناس ،این المفر! البحر من وراثکم و العدو من امامکم و لیس لکم وال الل الصد ق و الصبر 1«.توهم راهی را پیش مللی گیللری
باید وضع را طوری ترتیب بدهی که چاره یی جز پیشرفتن به سوی هدف نداشته باشی.
*
تا زمانیکه خواهش آسایش و خوشگذرانی در تو قوی تر از اراده ی پیشرفت و ترقی است  ،تا آن زمان تو در نیل بلله آرزو هللای
خود به عدم موفقیت برخواهی خورد .کسی که خواهان توانایی است باید بتواند شعله را ببوسد و رعدو بر ق را به رفاقت بگزیند و
بر روی بالش شکست و ناکامی بخوابد .خوش گذرانی و آسایش طلبی ،روح پیکار را می کشد و اراده را ضعیف می گرداند ،اراده
ی نیرومن  ،سدی برابر سیلب مشکلت تواند بود .اگر این سد نباشد ،پیداست ما دیگر نخواهیم توانست با مشکلت بجنگیم.
*
بچه خرسی که بیش از اندازه فلسفه بافی می کرد ،روزی از مادرش پرسید :می خواهم راه بروم ولی نمی دانللم پنجلله راسللتم را
 . 1یعنی ای مردم راه فرار کجاست ،دریا در پشت سر شماست و دشمن روبرویتان و شما را به خدا جز راه درستی و شکیبایی راهی دیگر گشاده نیست.
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روی زمین بگذارم و یا دو پای عقب را و یا هر چهار دست و پا را؟
مادرش گفت  :فلسفه بافی را کنار بگذار و راه برو!
این حکایت مناسب حال کسانی است که در انجام کارهای خود زیاد شک و تردید روا می دارند.
*
منتظر فرصت مباش بلکه فرصت را بیافرین.
هرگز مایوس مشو و اگر هم مایوس شده در حال یاس هم چنان به کار خود ادامه ده.
*
بسیاری از مردم ،قسمت اعظم کوششهای خود را بی ثمر می گذراند چون طرز فکر کردن آنان با اعمالشللان تطللبیق نملی کنللد
یعنی می کوشند کاری را که در دست گرفته اند به انجام برسانند در حالی که دماغشان درباره ی امور دیگر می اندیشللد! اینللان
انتظار دارند جو بکارند و گندم به دست آورند و حال آنکه شخص آنچه را که از جان و دل می طلبد ،همان را بله دسلت خواهلد
آورد .تحصیل یک شیی مربوط و منوط به این است که با چه اشتیاقی طالب آن می شویم.
بنابر این باید پیوسته نه تنها ایده آل خود را در مد نظر داشته باشی بلکه باید قلبا شایق شوی و فکرا و عمل سعی کنی به ایللده
آل خود برسی.
*
خصوصیات مرد کامیاب ،این هاست:
 .1فکرش سریع تر کار می کند.
 .2نیروی اراده ی قوی دارد.
 .3به تمرکز قوای دماغی قادر است.
 .4حافظه ی قوی  ،منظم و همیشه آماده و بیداری دارد.
 .5دارای نیروی بیان است و می تواند با منطق قوی طرف را مجاب کند.
 .6به نفس خویش اعتماد دارد.
 .7از تجارب خود و دیگران مخصوصا دیگران به حد اکثر استفاده می کند.
 .8همیشه نسبت به آنچه در اطرافش می گذرد بیدار است.
 .9کلمه ی شکست در قاموس او مفهومی ندارد.
 .10در دنیا چنان به سر می برد که گویی چیزی بنام نا امیدی اصل وجود ندارد.
*
تحلیل نفس خویشتن و تجدید نظر در خط مشی سابق ،افراد شکست خورده را کامیاب می گرداند.
*
افراد ضعیف الراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خار ق العاده هستند .افراد قوی الراده خود خللالق معجللزات و وقللایع خللار ق
العاده اند.
*
فر ق زیادی بین مرد کامیاب و مرد شکست خورده وجود ندارد! مرد کامیاب کار می کنللد و منتظللر مللی نشللیند و مللرد شکسللت
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خورده فقط منتظر می نشیند!
*
جبری بودن و به قسمت اعتقاد داشتن بهانه ی بسیار خوبی است برای فرار از کار و کوشش و برنیامدن در صدد رفع اشتباهات!
*
شخص واقع بین همیشه در فکر رفع مشکلت زمان حاضر است نه در فکر اشتباهات گذشته و یا موفقیت های احتمالی آینده.
*
آگاه شدن از خطر قبل از رسیدن به آن ،به منزله ی مسلح شدن از پیش است.
*
زندگی مردان بزرگ عبارت است از مسافرت به مناطق مجهول برای به دست آوردن میوه های تازه و ناشناس.
هدف بزرگ و زیبا ،زندگی کوچک و زشت را بزرگ و زیبا می کند.
*
افکار ،نیرو هایی هستند که به خلق و ایجاد می پردازند .مردیکه فکر می کند ،پیوسته فرصت های تازه و موفقیت های تازه می
آفریند.
*
احساسات و عواطف اغلب مردم بر عقلشان حکومت می کند و احساسات  ،اعمال و رفتار و حتی افکار آنها را خلق می نماید .مللا
باید سعی کنیم به وسیله ی کنترل احساسات خود ،زمام حکومت وجود خویش را به دسللت عقللل بسللپاریم زیللرا احساسللات در
بسیاری از موارد اشتباه می کنند و ما را گمراه می سازند .جای تعجب نیست اگر لورانس بگوید »:مردیکه عواطفش تربیت یافته
است ،به اندازه ی سمندر کمیاب می باشد «.آرزو های خود را تربیت کنید .بودا به پیروانش دستور داده است که آرزوهای خود را
به کلی خاموش کنند ولی این عمل ممکن نیست ،زیرا کسی که می خواهد آرزوهایش را خاموش کند .تازه بایللد آرزو کنللد کلله
آرزوهای خود را خاموش کند .پس بهتر این است که به جای یک چنین چیزی آرزو های منفی ،آرزو های مثبت و ثمر بخش در
خود بپرورانیم.
*
افراد ضعیف الراده جاده ی جهنم خود را با اگر و شاید و انشاال فرش می کنند  ،آنها پیوشته بر نقش آرزو هللای رنگیللن خللود،
رویا های دل انگیز می بینند ولی هیچ وقت برای رسیدن به آرزوهای رنگین خود اقدام عملی به عمل نیاورده و خود را به آینللده
ی مجهول و تسلیم و به سوی مناطق ناشناس فردا ،بدون داشتن هدف و نقشه ای پیش می روند و بله جللای رسلیدن بله آرزو
های خود ،هر روز به شکستی تازه بر می خورند و هر زمان از جور زمانه و جفای روزگار ناله و شکایت می کنند.
*
سعی کن اعمال هر روز تو ،یک پیروزی بر شکست های دیروز تو باشد.
*
هدف بزرگ خود را به هدف های کوچک تقسیم کن و سعی نما به این هدف ها که البته باید همیشه متوجه هدف بزرگ باشند،
یکی بعد از دیگر برسی .هرگز هوس مکن به یک بار و ناگهان به هدف خود برسی .اگر چنین کردی و به هدف نرسیدی تعجب
مکن ،زیرا پله پله رفت باید سوی بام.
*
به هر کاری که اقدام می کنی احتمال شکست خوردن در آن کار را پیش بینی کن ولی همیشه ایمان داشته باشللد کلله عللاقبت

رمز موفقیت

صفحه 125

موفقیت نهایی از آن تو خواهد بود.
*
ریشه ی شکست در اعمال و افکار ماست .لذا باید برای بر طرف کردن شکست قبل از هرچیز ،افکار و اعمال خللود را تجزیلله و
تحلیل کنیم تا به نقص اساسی کار خود پی بریم و به طریق صحیح از نو به فعالیت پردازیم.
*
هدفی که اغلب مردم در نظر دارند بدان برسند با هدفی که عمل به سویش روانند ،فر ق دارد .یعنی اغلللب مللردم چیللزی را آرزو
می کنند و برای تحصیل چیزی دیگر می کوشند و آنگاه وقتیکه به آرزوی های خود نمی رسند ،تعجب می کنند و اقبال بد خود
را مقصر می شمارند.
*
ما نباید انتظار داشته باشیم که در زندگی هیچوقت شکست نخوریم .اغلب مردان بللزرگ شکسللت هللای بللزرگ خلورده انلد تلا
کامیاب گشته اند .آنچه مانع کامیابی است ،شکست نیست بلکه قبول شکست است ،موقع شکست خوردن باید اول معلوم کنیللم
چقدر شکست خورده ایم زیرا شکست خوردن هم مثل هر چیز دیگر امری نسبی است .سپس باید راهی برای غلبه بللر شکسللت
های خود پیدا کنیم و اگر باز شکست خوردیم باید به سعی و کوشش بپردازیم تا بلخره پیروز گردیم.
*
به نظر می رسد که اغلب مردم اگر چه میل دارند کامیاب شوند ولی عمل هدفشان این است که با شکست روبرو گردند.
ما اغلب طعمه ی بی دست و پای »خواست شکست « هستیم .پیداست برای رهایی از شکسللت بایللد فکللر اینکلله امکللان دارد
شکست بخوریم ،از سر بیرون کنیم ،و هرگاه هم با شکست روبرو شدیم نباید به آن تسلیم گردیم .بل ،باید شکست خللود را بلله
موفقیت مبدل کنیم .باید چنان به فعالیت سر گرم باشیم که گویی اصل شکست و ناامیدی وجود ندارد ،باید چنان در راه وصللول
به هدف سعی و کوشش کنیم که گویی محالست با شکست روبرو شویم وقتیکه با یک چنین روحیلله ای کللار کردیللم قللواییکه
هرگز تصور نمی کردیم در ما وجود دارد آشکار گشته و ما را در راه کامیابی کمک خواهندکرد .ما همه مرتکب اشتباه می شویم.
آنچه مهم است ارتکاب اشتباه نیست بلکه چگونگی برخورد با اشتباه است ،تسلیم شدن بلله اشللتباه مضللر و درس گرفتللن از آن
مفید است – واما مردی که هرگز اشتباه نمی کند اصل پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود ،در قبرستان زیر خروارها خللاک خفتلله
است!
*
بعضی ها تصور می کنند چون کار بد نمی کنند ،با اراده هستند در صورتیکه قوت اراده از این جا می توان شللناخت کلله تللاچه
اندازه می توانیم انرژی خود را در راه یک کار خل ق و مفید صرف کنیم ،قوت اراده ی مثبت خوب است نه قوت اراده ی منفی.
*
قوه ی اراده از درون سر چشمه می گیرد و پشتیبان بزرگ این قوه فکر است  .کسی که فکللر مللی کنللد اراده اش قللوی اسللت،
دارای اراده ی قوی تواند بود.
*
گرت پایداری است در کارها
شود سهل پیش توا دشوارها
*
اگرخواستی نامه ای سودمند
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همی بهر خواندن مهیا کنی
بجو آنچه بر دانش افزایدت
جز این گر بود به که پروا کنی
*
هرکه عیب خویش را دید و شناخت
اندر استکمال خود دو اسبه تاخت
*
تا نکنی جای قدم استوار
پای منه در طلب هیچ کار
»نظامی«
*
بسا شکست کزو کارها درست شود
کلید رز ق گدا پای لنگ و دست شل است
*
خرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما
کرم پیله  ،هم بدست خویش میدوزد کفن
»سنایی«
*
از همت بلند بدولت توان رسید
آری بفیل صید نمایند فیل را
»صائب«
*
همت اگر پایه فزایی کند
پشه ی بی بال همایی کند
همت اگر پای بمیدان نهد
گوی فلک در خم چوگان نهد
»وحشی«
*
در جهان بال و پر خویش گشودن آموز
که پریدن نتوان با پر و بال دیگران
*
آسان کشد به ساحل مقصود رخت و بخت
آن ناخدا که سختی دریا کشیده است
*
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مرغان که بشاخه ها نلغزند از باد
زآنجاست که تکیه شان بود بر پرخویش
*
همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند بجایی رسیدند
*
همت اگر سلسله جنبان شود
مورتواند که سلیمان شود
»وحشی«
*
قومی بجد و جهد گرفتند زلف یار
قوم دگر حواله به تقدیر می کنند
*
موقعی که وظیفه ای داری که باید انجامش دهی ،با منتهای کوشش به انجام دادن آن بپرداز.
*
هرگز خود را به دامان خستگی میفکن و شیفته ی نوازشهای آن مشو .با خستگی دروغین مبارزه کن تا کامیاب گردی.
*
برای اینکه در زندگی فریب اوهام را نخوریم باید درباره ی امور همان طور که هستند بیندیشلیم نله آن طلور کله دلملان ملی
خواهد که باشند .واقع بینی همیشه یک عامل بزرگ کامیابی است.
*
ناپلئون قبل از اینکه در نبردی پیروز شود ،در دماغ خود نقشه ی پیروزی را طرح می کرد زیرا او مللی دانسللت پیللروزی از فکللر
صحیح به وجود می آید و نقشه های صحیح هم پیروزی ببار می آورد.
*
فکر  ،افزار سحر انگیزی است که ما به وسیله ی آن حیات خود را اداره می کنیم .نقشیکه افکار ما در زندگی بازی مللی کنللد ،از
هر چیز مهمتر است .ما به وسیله ی تفکر به جهان وسیع عقاید راه پیدا می کنیم .فکر افق های پهناور در برابر ما مللی گشللاید.
ولی فکر دو نوع تواند بود :فکر فعال و فکر انفعالی .فکر فعال آن است که خودمللان فکللر کنیللم و فکللر انفعللالب آن اسللت کلله
کورکورانه از افکار دیگران تبعیت نمایی ،پیداست فکر نوع اول بر فکر نوع دوم برتری دارد.
*
انسان عاقل در هنگام صبح که از خواب بر می خیزد تا هنگام شب که بخواب می رود در باره ی کار هاییکه انجام میدهد ،مللی
اندیشد .عمل بدون اندیشه خطرناک است زیرا در این صورت ممکن است ما در چاله های زندگی افتاده و یا متوجه مخاطراتی
که ما را تهدید می کنند  ،نشویم.
*
ماخودمان شیطان خودمان هستیم ،ما خودمان خود را از بهشت خویش بیرون می رانیم.
*
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اندازه پیشرفتها منوط و مربوط به مقدار سعی و کوشش روزانه ی ما برای رسیدن به هدف و اقدام به تغییرات معقول و به موقللع
و اصلح اوضاع نارضایت بخش و مشکلت راه می باشد.
*
با تمرکز قوای دماغی قادر می شویم عمیق تر و دور تر برویم و با دورتر و عمیق تر رفتن  ،دورتر بلله بللبینیم وبللا دورتللر دیللدن
کشفیات تازه ای بنماییم.
افرادیکه دراثر ضعف اراده ،حاضر نیستند به خود زحمت کار کردن را بدهند ،برای این که در نزد نفللس خللود خویشللتن را تللبرئه
کنند ،بهانه هایی می آورند از این قبیل:
سعی کردم و نتوانستم.
گمان می کنم اصل اقبال و شانسی ندارم.
اصل اوضاع مساعد نیست.
وقتش را ندارم.
اصل چه فایده دارد انسان در این مملکت کار کند؟!
*
ما می توانیم با اتخاذ روش صحیح در کار کردن ،با حداقل کوششی حداکثر نتیجه را به دست بیاوریم ،اغلب شکسللتها ناشللی از
پیش گرفتن روش غلط در کار کردن است.
*
ماکس پلنک که از بزرگترین فیزیک دانان عصر معاصر به شمار می رود می گوید »:کسی که تصور می کند تقدیر ،آینللده اش
را تعیین کرده است در حقیقت به ضعف اراده ی خود درتلش برای کسب موفقیت اعتراف نموده است«.
*
کپلر قبل از کشف راز طرز حرکت سیارات ،نوزده تئوری ساخت به عبارت دیگر او حاضر شد هیجده بار شکست بخورد تللا یللک
بار موفق گردد .به همین ترتیب ادیسون چهل بار برای ساختن لمپ چراغ آزمایش کرد تا اینکه بلخره پس از صللرف هزارهللا
دلر به مقصود خود رسید و عالمی را به وسیله ی خود روشن نمود.
*
در تلقینات مثبت قدرت عظیمی نهفته است .برای طرد کردن ضعف های روحی باید افکار مثبت در سر پروراند .باید همیشه من
اراده می کنم و من می توانم  ،من موفق می شوم را به خود تلقین کرد و عمل هم برای رسیدن به هدف سعی کرد تللا زنللدگی
خواسته های ما را بر آورد.
*
نه تنها باید افکار و احساسات ما مثبت باشد بلکه باید همیشه در هنگام گرفتللن تصللمیمات بللزرگ ،مللواظب باشللیم ایللن گللونه
تصمیمات را در لحظاتی بگیریم که وضع روحی با نشاطی داریم ،زیرا تصمیماتی که در لحظات غم و پریشانی گرفته می شللود،
اغلب ناخوش و منفی و مضرند.
*
وقتیکه حوادث ناگوار ما را بر زمین می اندازند وظیفه ی ماست که برخیزیم و مردانه با حودث نللاگوار مبللارزه کللرده ،آنهللا را بللر
زمین اندازیم .برای اینکه بتوانیم از عهده ی چنین عملی بر آییم باید توجه داشته باشیم که هر تراژدی جنبه ی کمدی نیز دارد.
*
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همان طور که می توان حافظه ی ضعیف را کم و بیش تقویت کرد و یا ل اقل به وسیله ی پیش گرفتن روش صلحیح در طلرز
استعمال آن حداکثر استفاده را از آن کرد ،هم چنان می توان اراده ی ضعیف را تقویت و یا بطور صحیح از آن استفاده نمود.
*
برای اینکه به حداکثر از آرزوی های خود استفاده کرده باشید ،به جاست نکات زیر را در نظر بگیرید:
 .1آرزو های خود را به سوی هدف واحد متمرکز سازید و نگذارید آرزوهای پراکنده شما را از رفتن به سوی هدف باز دارند.
 . 2برای اینکه آرزوهای دیگر مزاحم نشوند ،احساسات شو ق انگیز خود را به سوی هدف واحد متمرکز سللازید .شللو ق و حللرارت،
اراده ی شما را تقویت می کند و با تقویت اراده  ،نیروی کافی برای مبارزه با آرزو های مزاحم پیدا خواهید کرد.
 . 3چون ترس ،فقر و سایر موانع ممکن است موجبات انحراف شما از رفتن به سوی هدف را فراهم کند ،لذا بللا شللدت هللر چلله
تمامتر با هرگونه موانع مبارزه کنید.
 .4نقشه های زندگی آینده ی خود را بر طبق آرزوهای معین و مشخص طرح کنید.
 .5بهترین و عالیترین آرزو ها را در خود بپرورانید.
*
آنی بیزانت می گوید :تو می توانی هر چه بخواهی بشوی .می توانی شرافتمند و یا پست فطللرت ،بللی آلیللش و یللا تللر دامللن،
باهوش یا ابله شوی .تو مخلو ق خود هستی و این تویی که خود را می آفرینی.
*
عادات مابیشتر زاده ی تقلید است .به عبارت دیگر ما از روی فهم و شعور و یا ذو ق و سلیقه ی شخصی به عللادتی معتللاد نمللی
شویم بلکه فقط برای این به عادتی معتاد می شویم که اطرافیان ما به آن معتادند .انسان آیینه است ،اگر با فرومایگان بنشللینید،
تصاویر زشت در روح او منعکس می شود و اگر بانیک نهادن نشست وبرخاست کند ،زیبا ترین نقشها بر وجود او نقش می بندد.
*
دانشمندی جهان را به تخته ی شطرنج و حوادث را به بید ق و سوار تشبیه کرده ،می گوید :همه در این بازی بزرگ شرکت مللی
کنیم و برد وباخت ما یک نیمه مربوط به تصادف و نیمی دیگر منوط به مهارت خودمان در بازی است.
*
الگر می گوید :تقدیر دوست نیکان ،رهبر خردمندان ،ارباب جفا کاران و دشمن زشتکاران است.
*
می گویند میکلنژ به یکی از دوستان که نزدش آمده بود و تعریف می کرد قبل از آمدن او به چه کار مشلغول بللوده اسلت و در
پایان گفت این قسمت تابلو را دوباره با قلم مو اصلح و آن قسمت را صاف کردم .این عضله را پدید آوردم و حللالتی بلله لبللان
بخشیدم و به فلن عضو انرژی دمیدم.
رفیق میکلنژ گفت :اینها که چیز مهمی نیست .میکلنژ پاسخ داد  :آری این ها چیز ها مهمی نیست ولی از همیللن چیللز هللای
ناچیز است که کمال به وجود می آید و کمال بی اهمیت و نا چیز نیست!.
*
این دو نکته مهم را همیشه بیاد داشته باش:
در تاخیر آفت هاست.
بنده ی آنی که در بند آنی.
*
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ابوسعید ابولخیر می گوید :خردمند آن است که هر کارش پیش آید همه رأی ها جمع کند و به صیرت دل در آن نگرد تللا آنچلله
صوابست از آن برگزیند و دیگران را پله کند چنانکه کسی را دیناری گم شود اندر میان خاک ،اگر زیللرک بللود هملله خاکهللای
حوالی را جمع کند و بغربالب تنگ فرو گذارد تا دینار از میان پدید آید.
*
ادوارد سیمونس می گوید :نابغه مردی است که شما را قادر می گرداند که در هنگام روز ستارگان را ببینید.
*
مارک تواین می گوید :گرسنگی خدمتکار نبوغ است.
*
طامس هابز فیلسوف انگلیسی قلم و دواتی بر عصای خود تعبیه کرده بود و هر وقللت افکللاری موقللع گللردش از خللاطرش مللی
گذشت آنرا فورا به وسیله ی قلم و دوات خود می نوشت! بتهوون مقداری کارت و قطعات کاغذ با خود هنگام گردش می بللرد و
نت های موسیقی را روی آن می نوشت.
*
چهره ی دیروز ما در آیینه ی امروز دیده می شود و چهره ی امروز ما در آیینه ی فردا دیده خواهد شد.
*
در دانا غرایز در خدمت اراده اند و در نادان اراده به غرایز خدمت می کند.
*
دشمن بزرگ ما حوادث ناگواریست که از خارج بر ما وارد می شود .دشمن بزرگ ما درون خود ماست و ضعف اراده نام دارد.
*
گذشته را باید فراموش کرد ولی نه تجارب خود را .گذشته یک مشت خاکستر است و جاند ندارد ولی زیر خاکستر ها ی گذشته
می توان آتش تجربه را یافت و از این آتش استفاده کرد .هرگز نباید در گذشته ای که مرده و محو گشته به سر برد بلکه باید از
امروز نیرو گرفت .بنابراین هرکار خوبی که می خواهی فردا انجام بدهی ،هم اکنون انجام بده زیرا امروز نقد و فردا نسللیه اسللت.
ما همیشه در امروز به سر می بریم و نه در فردا .هیچ کس چهره ی فردا را ندیده است.
*
حکومت بر سرنوشت که معجره به نظر می رسد ،به دو عامل بستگی دارد :حزم و جزم.
سن برنار می گوید :هیچ چیز نمی تواند به من زیان برساند مگر خودم .آزاری که می بینم از خودم است و هرگز به معنی واقعی
رنج نمی برم مگر از تقصیراتی که از خودم سر می زند.
*
یک ضرب المثل اسکاتلندی می گوید :دوست خود باش تا دیگران هم دوست تو گردند.
*
از افکار بد هم چنان پرهیز کن که از ارتکاب جنایت پرهیز می کنی زیرا فکر بد مقدمه ی جنایت است.
*
مطالعه باید همیشه توأم با فکر تحلیلی )  (Assim ilative thinkingباشد .باید همیشه آنچه را که می خواهیم نه تنها جذب
بلکه هضم و تحلیل نیز نماییم.
*
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مردان ضعیف اراده همیشه در زندگی حیران و سر گردانند  ،حیاتشان در جستجوی سرنخ کلف سر در گم خویشتن سپری مللی
شود .برعکس مردان قوی الراده همیشه در راه معین و به سوی هدف مشخص و در پیشاپیش سرنوشت گام بر می دارند.
*
تقدیر مکافات عمل است.
*
روح کسانی که اندر طلسم تقدیر اسیر شد ،افلیج است.
*
اندیشه چشمه یی است زاینده.
*
مرد آفریده فکر خویش است هر چه در این زندگی می اندیشد همان خواهد شد.
*
به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از کامیابی است.
*
هیچ کار بزرگی بی قوام نیروی اراده ،قایم نگشت .این دو کلمه فکر و اراده راز کامیابی را خلصه می کنند.
*
مرد هر قدر عاقل باشد اگر اراده ی قوی نداشته باشد موفق نمی شود .کسی که چراغ دیوژن را دارد ،باید چوب دسللتی او راهللم
داشته باشد.
*
راه موفقیت منازلی دارد ،اراده ی قوی نخستین منزل آنست ،کسی که می خواهد این راه پر نشیب و فراز را طللی کنللد بایللد در
آغاز از منزل اول بگذرد.
*
ذرات هوا در هنگامی که درحال سکونند چنان به نظر می رسد که گویی اصللل وجللود نللدارد ولللی همینکلله بجنبللش افتادنللد و
طوفانی را به وجود آوردند ،نیرومند ترین درختها را ریشه کن می کنند ،درون آدمی هم چنین قوه ای نهفته شده و نام ایللن قللوه
اراده است .در مردان بزرگ این قوه بی منتها درجه در فعالیت می باشد و در مردان عادی غالبا در حال سکونست.
*
هنگام روی آوردن مصیبتی باید مانند یک ملح عاقل در هنگام روبرو شدن با طوفان ،بادبانها را برچید و در انتظار هوای صللاف
و آرام نشست.
*
قدرت اعتماد به نفس را می توان از روی این گفته ارشمیدس درک کرد » نقطه اتکایی به من بدهید ،کره ی زمیللن را بللر سللر
اهرمی بلند خواهم کرد!«
*
عاقل پایان کار را می بیند و بی خرد تنها پیش پای را.
*
گوی کردم مگو که خواهم کرد.
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*
رفتن و نشستن ،به که دویدن و گسستن.
*
بعضی حوادث سرنوشت را قطعی و تغییر ناپذیر جلوه می دهد ولی عقلء به این توهم پللی بللرده بللا مبللارزه بللا آن حللوادث اثللر
سوءآنها از بین برده سر نوشت خود را تغییر می دهد.
*
راست گفته اند  :تقدیر توسنی است سر کش که چون دستی زورمند لگام او را بگیرد ،رام و فرمانبردار می شود.
*
یک نقشه ی مخصوص برای نیل به کامیابی وجود ندارد .هرکس باید در قلمرو موفقیت ،راهی برای خود پیدا کند.
موباسان برای نوشتن یک صفحه 20 ،صفحه می نوشت و یکی از آنها را برای چاپ انتخاب می کرد .بالزاک به قدری نوشته ی
خود را تصحیح می کرد که روی کاغذ محلی خالی نمی ماندو حروفچین مجبور بود مطالب را از نللو بچینللد! اسللکاروایلد گللاهی
برای حذف و یا افزودن یک ویر گول ،ساعتها فکر می کرد!
*
هوراس می گوید :مصیبت نبوغ را آشکار می کند و اقبال آن را پنهان می سازد.
*
اغلب آثار هنری و ادبی محصول شکنجه های درونی بوده است.
*
پاسکال موقع رفتن به گردش با سنجاقی روی ناخنهای خود حروفی می نوشت .اینها افکاری بود که ضمن راه رفتن به او دست
می داد ،پس از مراجعت به خانه پاسکال از علمت هایی که روی انگشتان نوشته بود به افکار خللود پللی مللی بللرد و آن را مللی
نوشت.
*
یک کودک دوازده ساله که پیانو یاد می گرفت از استاد خود موتزار پرسید :دلم می خواهد آهنگی بسللازم ،چطللور شللروع کنللم؟
موتزار گفت  :خیلی باید صبر کنی .کودک گفت :ولی شما از من جوانتر بودید که شروع به ساختن آهنگ کردید .مللوتزار گفللت:
آری عزیزم ولی من هرگز از کسی نپرسیدم کی می توانم آهنگ بسازم .وقتی که کسی دارای روح یک آهنگساز شللد ،خللود بلله
خود و بی اختیار آهنگ می سازد.
*
در جهان روشنایی هایی وجود دارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
*
نیروی زندگی در ما محدود است .برای حراکثر استفاده از این نیرو ما باید آن را تلف نکنیم .هم چنان که یک مقدار آب محدود،
یک مقدار زمین را خوب می تواند آبیاری کند ،نیروی زندگی هم می تواند فقط برای رسیدن به هدف معینی بکار افتد.
*
ویلیام ریگلی سازنده ی معروف »سقزریگلی« پسر فقیری بودکه فقط  6لیره سرمایه داشللت ،شللغل او صللابون فروشللی بللود بللا
زحمت زیاد روزی چند صابون می فروخت و لقمه ی نانی به دست می آورد ولی او برای این وضع ناهنجار خود کسی جز خللود
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را مسول نمی دانست .لذا در صدد برآمد چاره یی برای بیچارگی های خود پیدا کند .فکر کد و کار کرد تا اینکه سقز مخصللوص
خود را به بازار آورد .در آغاز کسی به سقز او اعتنایی نکرد ولی ویلیام از کوشش و فعالیت دست بر نداشت تا اینکه بلخره بللرای
سقز خود درسراسر جهان مشتری پیدا کرد .راز کامیابی او در این بودکه شکست را هرگللز قبللول نداشللت .دوبللار کارخللانه ی او
سوخت و تمام هستی اش بر باد رفت ولی وی ابدا غم و غصه ای به دل راه نداد و آنقدر سعی کرد تا آنچه از دستش رفتلله بللود
باز به دست آورد .یکی از همکاران او می گوید :من هرگزاو را ندیدم عصبانی و یا مضطرب باشد اگر کار و کسللبش از هللم مللی
پاشید او با خنده رویی خرده ریزه ها را جمع می کرد و بنا را از نو می ساخت.
*
برای کامیاب شدن باید خود را برای کامیابی تربیت کنیم.
*
عادات چند قسم اند :عادات موسوم به ) (Motor habitsیعنی انجام دادن کارها به طور خود به خود .مثل برخاستن،خللوردن و
خوابیدن .این نوع عادات ساده ترین و حیوانی ترین عادات اند.
عادات نوع دوم هستند که ) (Sensory habitsو یا عادات حسی نامیده می شوند .این نوع عادات عبارت است از داشللتن نظللر
تیز بین ،سرعت انتقال و سرعت احساس .عادات نوع سوم عاداتی اند موسوم به ) (thinking habitsیا عادات اندیشیدن .ایللن
نوع عادات عالیترین عادات اند و خرد را که سر شارترین سرمایه آدمی است تقویت می نمایند .لذا باید سعی کرد حتی المکللان
دو عادت قبلی را تحت تسلط عادت سومی قرار بدهیم تا هر چه بیشتر اعمال و گفتار ما عادلنه تر ،یعنی انسانی تر گردد.
*
تحصیل موفقیت آن طور که در رمانها و سینماها مجسم می شود ،کاری ساده نیست .ما در سینما ها بینوایی و بیچللارگی آغللاز
عمر مرد کامیاب را می بینیم و در پایان آن موفقیت های بزرگ ناگهانی او را از نظر می گذرانیم و لی سختی هللایی را کلله وی
بین این دو وضع کشیده  ،نمی بینیم ،در صورتیکه قسمت اساسی او در همین قسمت که به ما نشان داده نمی شود نهفته است.
*
شکست وناکامی ما در زندگی مربوط به طرز فکر کردن و چگونگی احساسات ماست.
*
در مقابل خطر محکم ایستاده و مردانه پنجه به پنجه آن بیفکنید .بین آرزو های معقول و منفی و خواب و خیال فللر ق بگذاریللد.
هرگز مگذارید پرده ی رنگانگ آرزو ،شما را از واقعیات دور کند .همیشه آرزو های خود را با موفقیت تطبیق داده و امور را از نظر
واقع بینی مورد مطالعه قرار دهید.
*
افرادی که معتقد به قسمت و خرافات هستند می کوشند با این دستاویز سست ،خود را از عذاب روحللی نجللات بدهنللد .هرکللس
خالق فردای خویش است ،هر کس مرد خود ساخته ایست ،هر کس همان میدرود که می کارد لذا انسان تا اندازه ای زیاد مسول
شکست ها و موفقیت های خویش است.
*
ما بیشتر از حماقت ها ،اشتباهات و کاهلی خود رنج می بریم تا ازکم لطفیهای بخت موهوم!
*
عظمت انسان در این است که مثل حیوان تسلیم حوادث نمی شود .انسان به کمک هوش و اراده ی خود ملی توانلد ،خلود را از
شر قسمت نجات بدهد بنابراین هر کس به قسمت اعتقاد داشته باشد  ،خود را به اندازه ی حیوان تنزل داده است.
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*
آدمی چون مختار است میتواند تیغ قدرت را از دست سرنوشت گرفته آن را بر فر ق سرنوشت بکوبد و بدین وسیله سر نوشللت را
منکوب و مغلوب سازد.
*
انسان آفریننده ی شکست و کامیابی خویش است.
*
عمل ،تجسم مادی اندیشه است .برای اینکه اعمال ما صحیح باشد ،باید اندیشه های ما هم صحیح باشد.
*
به جای ماتم گرفتن بر جنازه ی ناکامیهای گذشته ،باید برای پیروزی های آینده فعالیت کرد .گذشته مرده و مرمت ناپذیر اسللت
آنچه قابل اصلح است حال و آینده است .پس بر خیز این ماده ی خام حال و آینده را به شللکل و صللورتیکه دلخللواه تسللت در
بیاور!
*
اقبال به سراغ کسی می رود که به کار عقیده دارد نه به اقبال!
*
موفقیت معشوقه ای سنگین دل است زیرا فقط به کسانی لبخند می زند و اظهار محبت می نمایللد کلله جللرأت مبللارزه بللا دیللو
شکست را دارند و قادرند در تاریک ترین لحظه لبخندی بر لب داشته باشد.
*
یکی از عوامل مهم موفقیت ،داشتن شخصیت است و شخصیت هم با داشتن خصوصیات مذکور در ذیل  ،حاصل می گردد:
 . 1داشتن انرژی زیاد اشخاص با شخصیت ،تند راه می روند تند کار می کنند و تند حرف می زننللد و در انجللام کارهللا سللریع و
چابک اند.
 . 2عامل دوم ،داشتن قدرت جسمانی است این گونه افراد جسما قوی بوده از انجام کارهای سخت لذت می برند.
 . 3عامل سوم تحت تاثیر انگیزه های آنی قرار گرفتن است .یعنی این گونه افراد تصمیمات فوری می گیرنللد و در انجللام نقشلله
های خود ترس به خود راه نداده آزادانه به فعالیت می پردازند.
 . 4عامل چهارم ،میل به تسلط و غلبه است اینگونه افراد همیشه مایلند رهبر دیگران باشند و مسولیت و ابتکار را به گللردن مللی
گیرند.
 . 5عامل پنجم ،اجتماعی بودن است این نوع افراد خیلی خون گرم و خوش مشرب بوده ،از معاشرت با دیگران لذت مللی برنلد و
می دانند چطور مردم داری کنند.
 . 6ثبات احساسات عامل ششم است .این گونه افراد همیشه با نشاط و گشاده رو بوده  ،در برابر ناملیمللات از میللدان بللدر نمللی
روند.
 . 7عامل هفتم ،علقمند بودن به حل مسائل نظری و علقه به کار کردن در انزوا و تنهایی است.
*
پدر استالین پینه دوز دائم الخمری بود که پیوسته پسرش را می زد .مادرش زن ساده و متدینی بود و همیشه آرزو داشت استالین
کشیش شود! مادرش درباره ی طفولیت استالین می نوشت:
»او همیشه پسر خوبی بود هرگز خود را محتاج نمی دیدم مجازاتش کنم ،خیلی زحمتکش بود و همیشه مطالعه و بحث می کرد
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و دائم می کوشید چیز فهم شود«.
*
مرد با اراده مردی است که شخصیت انفرادی خود را در اجتماع گم نمی کند و شجاعت آن را دارد که عقاید خاص خود را ابللراز
بدارد .کسیکه می ترسد آنچه را فکر می کند ،صریحا ابراز بدارد ،روزی حتی از فکر کردن خواهد ترسید و کور کورانه از افکاری
که به او دیکته می شود ،پیروی خواهد کرد.
*
مردان بزرگ هیچ چیز را در اختیار بخت نگذاشته ،کاخ سرنوشت خود را به دست خود پی افکنده انللد .آنچلله مللا بخللت و اقبللال
مینامیم چیزی جز بیداری بعضی اشخاص در استفاده از فرصت های فرار نیست.
*
مردان بی اراده و مردد همیشه بکنار زده می شوند .فقط کسانی که بجلو می روند و پیروز می شوند که با گامهای محکم در راه
کامیابی پیش می روند.
*
مغز نیز مانند بدن احتیاج به غذا و ورزش دارد .غذای مغز مطالعه و ورزش آن تفکر در باره مطالب خوانده شده است .تغذیه مغللز
به منزله اندوختن پس انداز در بانک است یا پس انداز در بانک شما وجهی می اندوزید که به درد روزهای مبادا می خللورد و بلله
علوه ،بهره ای هم در آخر سال می گیرید .همین طور معلوماتی را که در مغز خود می اندوزید روز بلله روز بیشللتر مللی شللود و
روزی به دردتان می خورد.
*
برای عقب ماند گی خود در زندگی بینوا بودن را بهانه قرار ندهید زیرا اغلب مردان بزرگ در گاهواره ی فقللر بللزرگ شللده انللد.
برای اینکه شما یعقوب لیث ،یاقوت حموی ،توماس ادیسون و حتی اوتاسیس بشوید لزم نیست در قصر پرورش یابید چنان کلله
هیچ یک از افراد فو ق در دوران طفولیت و جوانی نه تنها ثروتمند نبودند بلکه در نهایت فقر روزگار می گذراندند.
*
عده ای هم هستند که نداشتن تحصیلت عالی را بهانه ای برای شکست های خود در زندگی قرار می دهند حال آنکه نداشتن
تحصیلت عالی برای یک مرد زحمتکش و با اراده هیچ گونه مللانعی بللرای پیشللرفت ایجللاد نمللی کنللد .اغلللب مللردان بللزرگ
تحصیلت عالی نداشته اند .از قبیل :نادرشاه ،هیتلر ،برناردشاو ،هانری فورد ،چارلز دیکنز و هزاران نفر دیگر .نه تنها تحصللیلت
عالی بلکه بی سوادی هم مانع پیشرفت یک شخص نمی شود .چنانکه درباره یک تاجر بسیار معتبر امریکللایی کلله ثروتللش بلله
میلیاردها دلر می رسید می نویسند که هنگامیکه در طی مصاحبه ای از او سوال کردند تا چه حدود تحصیل کرده است تاجر در
جواب اظهار داشت نه تنها تحصیلی نکرده است بلکه حتی سواد هم ندارد! خبرنگاران با تعجب بهم نگاه کرده و به پچ و پچ می
پردازند .تاجر از آنها می پرسد :دارید بهم چه می گویید .گفتند:بهم می گفتیم او درعین بیسوادی به اینجا رسید .اگر سواد داشت
چه می کرد؟
تاجر جواب داد :اگر سواد داشتم حال سرایداری بیش نبودم با تعجب پرسیدند :چطور مگر؟ گفت :در ایام جوانی دنبال شغل مللی
گشتم شخصی به من اظهار داشت فلنجا یک سرایدار می خواهند .امتحان دادم و قبول شدم ولی وقتی که فهمیدند مللن هیللچ
سواد ندارم ،گفتند تو به درد ما نمی خوری ما یک سرایدار باسواد می خواهیم .می بینید آقایان چنانچه سواد می داشتم به تلش
فو ق العاده نمی پرداختم و هم چنان سرایدار باقی می ماندم!
مطلب فو ق را هیلتون بانی هتل های هیلتون در کشور های بزرگ جهان در شرح احوال خود ذکر کرده اسللت .جللالب آن اسللت
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که خود هیلتون نیز در گاهواره فقر بزرگ شد و در جوانی آه در بساط نداشت تا با ناله سودا کند!
*
در امریکا مرد نوع دوستی کت کهنه و پاره ای که از اجدادش به او به ارث رسیده بود به یک ولگرد بخشید تا آن را در زمسللتان
بپوشد و از گزند سرما در امان باشد .مرد ولگرد که با نکدی روزگار می گذراند سالی چند کت مزبللور را پوشللید و سللر انجللام در
نهایت فقر در اثر گرسنگی جان سپرد غافل از اینکه در آسترکت مزبور هزارها دلر دوخته بودند!
در بین ما نیز میلیونها نفر وجود دارند که دارای یک چنین کت اعجاز آمیز می باشند ولی فقط در اثر بی اطلعی عمر را در فقللر
و فلکت طی می کنند.
*
بسیاری از افراد علت شکست خوردن خود را در زندگی پیش نیامدن فرصت های خوب برای آنان قلمداد می کننللد حللال آنکلله
مردان بزرگ ،فرصت ها را خلق کرده اند بطوری که حتی از عادیترین وقایع بزرگترین فرصت ها را به وجلود نلدارد کله انسلان
بجای اینکه برای خود فرصت بیافریند در طول عمر منتظر فرصت بنشیند.
*
آنچه در زندگی بسیار اهمیت دارد آن نیست که پولدار هستید یا فقیر ،تحصیلت عالی دارید یا ندارید ،در زندگی خللود شکسللت
خورده اید یا نخورده اید از همه مهمتر آن است که آیا اراده شما آن قدر قوی هست که برای وصول به هدف های خود بلله هللر
نوع فداکاری تن بدهید و از هیچ نوعی شکست نهراسید؟
بی سبب نبود که یکی از دوستان ژول سزار درباره سردار بزرگ رومی اظهار داشت آنچه باعث پیروزی سزار در جنللگ هللا شللد
اراده تزلزل ناپذیرش بوده نه نبوغ نظامی اش.
*
مردان ضعیف و بی اراده در طول عمر منتظر فرصت می نشینید مردان قوی و با اراده  ،فرصت را می آفرینند.
موقعی که هدفی را در نظر می گیریم و قایق زندگی خود را به حرکت در می آوریم باید نقشه و قطب نما هم داشللته باشللیم تللا
بتوانیم درست به سوی هدف پیش برویم .این موضوع بسیار اهمیت دارد زیرا هرگز نسیم مساعد برای قایق کسی که نمی دانند
به کدام بندر رهسپار است و فاقد نقشه و قطب نماست  ،نمی وزد.
*
یک علت آنکه افراد به هدفی که در نظر دارند نمی رسند آن است که بعد مسافت و سختی راه آنللان را مللایوس مللی کنللد و از
تلش بازشان می دارد حال آنکه اگر بعد مسافت را در نظر نگیرند ومسافرت طولنی را تکه تکه کنند و هرتکلله را بللا بردبللاری
طی کنند ،روزی با تعجب خواهند دید که آنها به هدف رسیده اندو مسافرت طولنی را بللدون تحمللل نللاراحتی زیللاد بلله پایللان
رسانیده اند.
موقعی که »بالباو« قصد عبور از اقیانوس آرام را کرد ،هرگز وسعت آن را مجسم نکرد .او به تدریج این اقیانوس راکلله وسللعتش
هفتاد میلیون متر مربع است طی کرد و هرگز از بعد مسافت نهراسید و یاس بدل راه نداد.
امیل زول می گوید :کار یگانه قانون بزرگ دنیاست که باعث می شود ماده متشکل آهسته و پیوسته به سوی هدف خود رهسپار
شود .گفته زول مشابه با گفته سعدی است که می گوید  :ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند -تاتو نللانی بکللف آری و بلله
غفلت نخوری .خوشا بحال افراد و مللی که به این قانون بزرگ پی برده و در زندگی کار و فعالیت را شعار خویش ساخته اند.
*
فکر قدرت است ،فکر نیروست ،فکر علت است و اعمال ما معلول هر چه روزانه فکر می کنیم همان خواهیم شد .فکللر حللتی در
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چهره سایه می اندازد .بی سبب نیست که گفته اند :چهره آیینه ای است که فکر و ذهن دارنده اش در آن منعکس گریده است.
شو ق را به انگلیسی  Enthusiasmمی خوانند که از دو کلمه یونانی  Enبه معنی در و  Theosبه معنی خللدا مشللتق شللده .از
این چنین می شود نتیجه گرفت که مردی که شو ق و حرارت دارد از طرف خدا یاری می شود و آنکه شللو ق و حللرارت نللدارد از
یاری خدا محروم است .بی سبب نیست که افراد پر شو ق و حرارت مال جلوتر از افراد با هوش وبا معلومللات کلله فاقللد شللو ق و
حرارتند می افتند.
*
اغلب جوانان فقیر میل دارند مانند فرزندان افراد پولدار از همان آغاز زندگی به پیروزی های پی در پی نایل گردنللد حللال آنکلله
پیروزی هایی که بدون رنج و زحمت به دست می آید پشیزی ارزش ندارد و حتی ممکن است مضر هم از کار در آید زیرا انسان
با این نوع پیروزی ها ورزیده نمی شوید و در نتیجه چنانچه با شکستی روبرو گردید ،بکلی درهم شکسته می شود ،بلعکس آنکه
زندگی خود را با شکست آغاز کرده چون درخت بلوطی است که روی کوهستانها روییده باشد .پیداست یک چنین فللرد در برابللر
هر طوفانی مقاومت کرده و روز بروز نیرومند تر می گردد.
بی سبب نیست که یکی از دانشمندان امریکا می گوید برای نیل به موفقیت حقیقی ،مرد در زندگی به همه چیز نیللاز دارد و آن
عبارت است از :ستون فقرات ،ستون فقرات و ستون فقرات!
*
یک انسان ضعف و سستی خود را در موقعی نشان می دهد که می گوید بخت و اقبال مخالف با اوست او با این سللخن اذعللان
دارد که خواهان موفقیت است ولی حاضر نیست بهای آن را که پشتکار و مبارزه پیگیر با شکست ها و ناکامی هاست بپردازد.
*
نصیحت من به جوانان آن است که ازهمان آغاز زندگی یاد بگیرند که روی پای خود بایستند و از پدر و مارد و یا خویشان خللود
کمتر کمک بطلبند .خود را عادت ندهند با چوب زیر بغل و یا با عصا راه بروند و اگر نه تا پایان عمر چل ق باقی خواهند ماند.
*
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اس هتي کتاب:

 ...هَفقیت در ّز کار هستلشم تحول رًج ٍ هزارتْای بسیاری است
کِ بزای رسیدى بِ تَفیق ،باید بْای آى را پزداخت .افزادی ّستٌد
کِ در راُ رسیدى بِ تَفیق،اس تحول سحوت ٍ هحزٍهیت سز باس
هیسًٌد کِ ایي خَد بِ هعٌی گذضت ٍ چطن پَضیدى اس هَفقیت
است.
 ...کسی کِ استعداد دارد ،اگز یاد بگیزید کِ چطَر اس استعدادش
استفادُ کٌد ،کاهالً هَفق هیضَد ٍ آىچٌاى بِ رضایت خاطز ٍ آراهص
درٍى دست هییابد کِ ضٌاخت آى بزای افزاد غیز ّنسطح خَدش
هقدٍر ًیست.
 ...ضاید حزف بیَْدُ یی ًباضد اگز بگَیین ضٌاخت ضکست ٍ دریافت
دالیل آى ّن ،اس جولِ رهَس هَفقیت بِ ضوار آید.
 ...اها غوبار تزیي هسالِ ایي است کِ اًساى،در سٌیي پیزی ٍ ایاهی
کِ ًیزٍی جبزاى را اس دست دادُ،پی ببزد کِ ضکستخَردُ است.
تلخ تزیي حقیقت ایي است کِ اًساى در سالْای ًاتَاًی ٍ ٍ پایاى عوز ،پی ببزد کِ
اس استعداد ّایص بِ حد کافی بْزُ ًگزفتِ ٍ یا ایٌکِ آىّا را در راُ غلطی بِ کار
بزدُ است.
تلخ تز اس ایي حقیقت آى است کِ دریابد اضتباّص دیگز غیز قابل جبزاى است ...

