
 عامل تغییر باش نه قربانی تقدیر! 
 (دوم)جلد 

 انگیزهای کوتاه و شگفتداستان
 محمدیسعید گل



استفاده عملی، تجربی و روانشناسی تعالیم مثنوی 
معنوی در زندگی روزمره برای درونی کردن تعالیم موالنا و 

 در سایت بهبود رنج های روحی و روانی
 

www.Hoshyari.com 
  





 کمان قدم بردارنگیندر مسیر یک ر
 در مسیر یک آواز به پیش برو

 چیز در رابطه با تو زیبا خواهد بودو همه
 برای بیرون آمدن از هر غباری

 کمان راهی وجود دارد؛در مسیر یک رنگین
 یاد بسپاراما به

 کمان،برای ساختن یک رنگین
 هم به آفتاب نیاز است، هم به باران!

 ـ ناوا یوسانگ



 

 خود را داشته باشد،« کنار زدن»شهامت کس که آن
 با خود است« کنار آمدن» یشایسته





 سخن نگارنده

حضور واژگانم اینک در برابر شما نشان از آن دارد که افتخار این  را 
از شما . تا دوباره طلوع کنند و بزمی دیگر را برایتان بسراینداند یافته

این   ،این  روزاناصمیمانه سپاسگزارم که در میان امواج خروشنان 
و  سنازمنمنی دیگر قامت انتظارتنان را منتظنر. کتاب را صید کردید

« زنهگی »بسته بهه که دلآن: کنممی ای  جمله را تقدیمتان فقط
  خویش محروم است.« هست »بستگ  به خویش است، از دل

ی گردد اگر تغییر روحی خویش را پس از مطالعنهخاطرمان شکری  می
ینا  prosperitymind@yahoo. comن به نشانی الکترونیکی ای  کتاب برایما

مان کنید تا برای رسیدن بنه بنگارید و یاری www. NimKiloo. comسایت 
   چکاد کمال، عیوب آشکار و پنهان خویش را دریابیم.
 اشق و خالق باشیگشاد، ع 

 محمگیسعیگ یل

mailto:prosperitymind@yahoo.com
http://www.nimkiloo.com/


 زندگی زیباست چشمی باز کن
 باغ راز کنگردشی در کوچه

 که عشقش بر تماشا نقش بستهر
 عینک بدبینی خود را شکست

 گر تو را نور یقین پیدا شود
 تواند زشت هم زیبا شودمی

 زندگی یعنی همین پروازها
 ها، آوازهاها، لبخندصبح



عقایدقدرت

ی قندر  ماجرای زینر را دربناره، شناس برجستهزلو، روانآبراام ما
 کند:عقاید نقل می

روزی بیمنناری بننود کننه بننه سننجمت خننود تننوجهی نداشننت و 
پزشنک او طنی جلسنا  روان .بیش نیسنت ایالشهکه  پنداشتمی

کند که او یک جسند نیسنت.  بناالخره  شمتعدد سعی کرد متقاعد
جان در صور  آیا اجساد بی که پرسیدپزشک از بیمار یک روز روان

 یکنند؟ بیمار که سرسنختانه بنر عقیندهصدمه دیدن خونریزی می
 کننند، بلکنهنمیاجسناد خنونریزی »کنرد گتنت: خود پافشاری می

 «شود.اا پس از مرگ متوقف میاندام آن تمامی عملکرد
پزشک از بیمار خواست در آزمایشی شنرکت کنند و سپس روان
ببیند کنه آینا  تاسوزنی سوراخ کند  بارا  گشتانشانبه او اجازه داد 

پزشک انگشنت بیمنار را سنوراخ کنرد و خونریزی دارد یا خیر. روان



خون از آن بیرون زد.  اما بیمار با دیدن خونریزی انگشت خنود، بنا 
فهمیندم کنه  …خب، حاال انگشنتم را بخینه بزنیند»تعجب گتت: 

 «اجساد ام خونریزی دارند!

توانیم از آن بنرای شنکل دادن بنه چارچوبی که می تری مهم نکته:
ی خنود و دنینای دربناره ماناای خود استتاده کنیم، عقیدهدیدگاه

نتخاب خودمان وابسته است.  طی اای  عقیده به  کهاطرافمان است 
ی افراد باعن  ام که عقیدهبه ای  نتیجه رسیده اندوزیاا تجربهسال
عقایند   شود.میبازندگان و برندگان  اا و خلقآنتتاو  میان  ایجاد

ی روابنط و حتنی ی میزان اوش، خوشحالی، شنیوهکنندهما تعیی 
سجمت و موفقیت ما استند.  در بسنیاری مواقن ، عقایند منا تن  یر 

اای عینی. بنرای مانال، سنتر دارد تا واقعیت نمابیشتری بر زندگی
ان دنینا شما به دور دنیا ار چقندر کنه طنول بکشند، شنما بنه پاین

نخوااید رسید.  اما ازاران سال مردم بر ای  عقیده بودند که زمنی  
به جایی دورتنر  کوشیدنمیکس حتی مسطح است و از ای  رو ایچ



 و خوااند افتناد   بینرونکرد از دنیا به زیرا فکر می ،از افق ستر کند
برای پایان دادن به ای  عقیده، تنها وجود ینک نتنر کنافی بنود کنه 

ی و عقیدهبنگرد دیدگاای متتاو  با  چیزامهبه داشته باشد تمایل 
انایی اسنتند کنه سازد.  عقایند، پنجنره دگرگونکلی دیگران را به

شما  ی«ی عقیدهپنجره»کنید.  اگر اا به دنیا نگاه میی آنوسیلهبه
که  شود و بر ای  اساس بپندارید گشودهافکار و عقاید منتی  سویبه

بینید توان به مردم اعتماد کرد، میرناک است و نمیخط یدنیا مکان
امنا اگنر  عقایند   ام اسنت  گونهبا توجه به نوع نگرش شما امی 

جایگزی  کنید، ماجً فکر کنیند دنینا جنایی  منتیعقاید  مابت را با
 یتوانید به خود اعتمناد کنیند،  در دنینایداشتنی است و میدوست

ی یاناو منی توانیند انتخناب سنتزیداشتنی خواایند زیبا و دوست
انا، ی تصنمیمکننندهآمیز داشته باشید.  عقاید شما تعینی موفقیت

تمامی مسنالل  است ودر زندگی  تانگیرینهایت جهتاحساس و در
گوننه کنه دسنتگاه کند.  درسنت امنانمربوط به شما را کنترل می

ا تصویر را از فیلم روی پرده منعکس می کنند، درک شنم ،پروژکتور



ی انعکاس عقایدی اسنت کنه در نان  از دنیای اطرافتان نیز نتیجه
 شماست.



 لطفاً خودخواه باشید!

ی مشهور و جورج برننارد شناو سنوار بنر روزی چسترتون، نویسنده
و گتتگو بودند. چسنترتون معتقند  شد  سرگرم بح ای بهکالسکه

 یتدوسنبود کشور زمانی غنی خوااد بنود کنه سنردمدارانش بنا نوع
امنا شناو معتقند بنود   بار آورنندرفتار کنند و برای مردم فراوانی بنه

طور ناتننی اننا بننهدوسننتی نخواانند بننود و آدمچنننی  کنناری نوع
کنند. در امی  انگام، از کنار نت  خویش عمل میاند و بهخودخواه

آمینزی طور ترحماا گیر کرده بود و بهسگی رد شدند که میان نرده
ی چنوبی سننگی  از جنایش اا بناز شنده و تختنهزد. میخجیغ می

فشنرد. داشنت ی زینری  میخود را به تخته درآمده بود و سگ، سر
بارید و نهری که نرده از میان آن کشیده شده بود، شد  باران میبه

کشنید کنه حینوان بیهناره شد و طولی نمیخیلی زود پر از آب می
 غرق شود. 
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خواست توقنف کنند  سنپس  رانشاو در امان انگام از کالسکه
رفنت، تختنه را از روی  حینوانطرف شاو از کالسکه پایی  پرید، بنه

سرش برداشت و آزادش کرد. سگ از جا جهید و شاو بر زمی  افتاد. 
اش در گِل فرو رفته بود و قیمتش گِلی شده و کجه قیمتیکت گران

 زد. اای باب روزش بیرون میآب از کتش
ای روزنامنه بناز اش را گرفت و صتحهینیچسترتون متظاارانه ب

ی صندلی کاینف نشنود  سنپس کرد تا شاو روی آن بنشیند و رویه
امنی  انن »ی نهایی را بزند و با پیروزی فریاد زد: خواست تا ضربه

حرف مرا  ابت کردی. ای  حرکتی فداکارانه بود. تو بنرای نجنا  آن 
 «اای فاخر  را از بی  بردی.حیوان لباس

کوشید خود را با دسنتمالی خشنک کنند، بنا که بیهوده می شاو
م  بسیار خودخوااانه بود. اگنر  کاربرعکس، ای  »خونسردی گتت: 

که آینا توانسنت خنود را کردم امشب از فکر ای سگ را آزاد نمیآن 
 «توانستم بخوابم!راا کند یا خیر، نمی



 41 

« واهخودخن»خیلنی انم خیلنی باشید!« خودخواه» شما باید نکته:
فکنر  همن  چن یزنم، دربناره! وقتی از خودخواای حنرف منیباشید
 :بننه شننما بگوینند نویسنننده، ماننل منن ِ ،؟ وقتننی فننردیدکنیننمی
؟ چنه فکنری ددانچنه احساسنی بنه شنما دسنت می« !خودخواه»
خیلی انم خنوب ؟ خیلیاستم خودخواای خوب ویبگ راگ دکنیمی
« دیگنرانمزینت اخجقنی شنما بنر » حقیقت خودخنواای،! دراست
« خودخنواای»ی نیز نیل مندخل واژهدر فرانگ لغا   حتی ت!اس
  «.ق شخصی بدون توجه به دیگرانیتوجه به عج»: خوانیممی

کنه دام، بدون توجنه بنه این بها می« خودم»یعنی م  اول به 
کنند. دقت کنید که ایچ متهوم خوب ینا بندی دیگران چه فکر می

به این  معننی « ن توجه به دیگرانبدو»در ای  توضیح وجود ندارد. 
ای انندازهشنما بنه برسانید، بلکه یعننینیست که آسیبی به دیگران 

کنید. البتنه رسیدگی می« خود»منطقی استید که اول به نیازاای 
گویند فضنیلت اا میآن پذیرند.نمیجامعه ای  معنی را  اغلب مردم

« خود»نیازاای را نسبت به « دیگران»که نیازاای اخجقی یعنی ای 
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نتنس و زنندگی بنهای  نوع تتکر برای اعتمناد! در اولویت قرار داید
خیلی خطرنناک اسنت. دسنت کشنیدن از شنادی خنود شما خیلی

کنند به شما و دیگران  ابنت می ندانستهخاطر دیگران، دانسته یا به
ارزش استید که شایستگی توجه به خودتنان را قدر کوچک و بیآن

  نوع تتکر، غیر انسانی است و شما را از نظر ناننی و نیز ندارید. ای
حتظ بقا و جستجوی شادی بایند اسناس نظنام  کند!قلبی بیمار می

زندگی خنود را بنا اسنتتاده از پس را تشکیل داد.  انساناای ارزش
. یداای خود و برای لذ  خود بسازسوی استانداردابزاراای خود، به

« فنرد»ار چیز که بنه و زند مه میار کاری کمتر از ای  به شما لط
 است.  آسیب زده« جامعه»واق  به لطمه وارد کند در
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 نمای جوهر ذاتی خویش باش!جوهر

امراه دو تنن  از مجزمننانش بننه شنناه بننهشننبی گننذر ناصرالدی نیمه
سننرایی افتنناد. مجزمننان در را محکننم کوبیدننند. در اینن  انگننام کاروان
 «  اید؟که استید؟ مگر سر آورده»اد زد: سرادار بیدار شد و فریکاروان

سلطان ب  سنلطان، خاقنان  …ما استیم»شاه گتت: الدی ناصر
ب  خاقان، سلطان صاحبقران، ظل اهلل، شاانشاه ایران، پادشاه ملک 

 «شاه قاجار!و رعیت، ناصرالدی 
 «امه آدم جا نداریم!ما برای ای »سرادار گتت: کاروان

ز عوامل بیرون  به اعتبها  و اتتهگا  های ضعیف اانسان نکته:
های تگ تمنگ به خویشهت  که انسانحال افزاینگ، د خود م 
 شان متک  هستنگ و به الصاق خود به حسب و نسهبحقیق 

  بیننگ.نیازی نم 
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 دروغگو

طلب داشت و طبعی تنوع پاکستانپادشاای در . یکی نبود ،یکی بود
را بر سر ار اایش و روزی جارچیا. کردمی آزادانه احساسش را بیان

را به مضمون زیر به گوش منردم اش کوی و برزن فرستاد تا اطجعیه
تری  دروغ را بگویند غریبوار کسی در میان شما عجیب» :برسانند

 «  سیبی از طجی ناب از دست شاه دریافت خوااد کرد.
سوی قصنر شناه رواننه شندند. از انر مردم از اطراف و اکناف به

ه و صنتی در میانشان وجود داشت  شناازاده، تناجر، کشناورز، طبق
بازاری، روحانی، فقیر،  روتمند، بلند، کوتاه، چاق، الغنر. دروغگنویی 
در ارمنستان نبود که نیامده باشد. ار کدام حکایتشان را برای شناه 

انا ینک از آنبازگو کردند  اما شاه که ار دروغی را شنیده بود، ایچ
تری  دروغ نپننذیرفت. عنوان عجیننبو آن را بننه مقبننولش نیتتنناد

دستیارانش  اش سر رفت و بهسرانجام از ای  بازی یکنواخت حوصله
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دار فقیری ودستور داد مسابقه را بدون برنده اعجم کنند. در ای  گیر
 ای ستالی  زیر بازو داشت در برابر شاه ظاار شد. پوش که کوزهژنده

 «آید؟ی از دستم بر میچه کمک»حضر  پرسید: اعلی
یاد دارید جنامی طنج حضرتا! یقی  دارم که بهاعلی»فقیر گتت: 

 «  ام آن را مطالبه کنم.به م  بداکارید. اکنون آمده
عیناری، من  تو دروغگنویی بنزرگ و تمام»پادشاه فریاد برآورد: 

 « دیناری به تو مدیون نیستم!
عیننار حننال کننه مننرا دروغگننویی بننزرگ و تمام»فقیننر گتننت: 

عنوان جایزه تعیی  کرده بودیند، خوانید، پس سیب طجیی که بهمی
 «  گیرد!به م  تعلق می

پادشاه دریافت که مرد فقیر قصد دارد او را فریب داند. پنس از 
 « نه، تو دروغگو نیستی.»انجام ای  کار طتره رفت و گتت: 

حال که بنه صنداقت من  ایمنان داریند، جنام »مرد فقیر گتت: 
 «  را که به م  بداکارید پس بداید.طجیی 

اایی را بنه او ارالنه کنرده کنه شاه دریافت که مرد فقینر گزیننه
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کنه شود. بنابرای  جنز ای کدام را انتخاب کند به زیانش تمام میار
 ای نداشت. پوش کند چارهسیب طج را تقدیم مرد ژنده

کنه  اایمنان ناشنی از آن اسنتعدم تمایل به بررسی انتخاب نکته:
کنیم آزادی عمنل، بنیش از انندازه مولند اضنطراب اسنت. تصور می
لتظی است که صرفاً برای دلخوشی و « اای نامحدودگزینه»عبار  

شود و در قلمنرو عمنل کناربرد نندارد، تسلی خاطر به افراد اراله می
اا از کار و زندگی سناقطمان کنرده و بنر زیرا عدم محدودیت گزینه

ی محندود گذارد. برعکس دامنهنتخاب ت  یر میمان در حق اتوانایی
آورد. این  ارمغان منیاا برایمان آرامش و آسودگی خینال بنهگزینه

داد فرد مقابل را زینر نتنون خنود ویژگی به افراد بااوش امکان می
اش برانگیزند، زینرا او یکنی از حسب میل و سلیقهدرآورند و او را بر

ی  نکته توجه ندارد که دست شما را دو گزینه را انتخاب کرده و به ا
که طرف مقابنل برای اعمال نتون باز گذاشته است. بنابرای  برای ای 

تان را در جهت نیل به مقصودتان برانگیزید امنواره در پیشننهادا 
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اگنر کناری »المالی معنروف: چند گزینه را مطرح کنید. بنابر ضنرب
از آزادی عمنل کنید که پرنده خنودش وارد قتنس شنود، او متن  ر 

خاطر بسنپارید وقتنی گناو بنا بنه «خوانند.آواز میزیبایی به برایتان 
توانیند از دسنتش کنند، میای پرتاب میاایش شما را به گوشهشاخ

داد تا ننه فرار کنید  اما وقتی با دو شاخش شما را در تنگنا قرار می
ای اراه پس داشته باشید و نه راه پیش، به انر سنو برویند بنا شناخ

 تیزش برخورد خوااید کرد. 
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 قدرت پنداره

پنداره، دیدن آینده با چشم نا  و به تعبیری دیگر، امنان کناربرد 
شنود: نخسنت ی چیزانا دو بنار خلنق میتصور و خیال است. امه

نانی و بعد عینی. اولی  خلق، یعننی پننداره، شنروع فراینند خلنق 
ی  بیانگر میل، ی خویشت  یا یک سازمان و تشکیج  است. ادوباره

اا ااست  اما ای  رؤیااا یا پنندارهاا، ااداف و برنامهرؤیااا، امیدواری
اای خنود صرفاً خیال و تصور نیسنت. اغلنب منا متوجنه توانمنندی

ای بسهیا  اغلب مهردم د  ررخهه»گتت: نیستیم. ویلیام جیمز می
ی مها کننگ. همههی خود زنگی  م های بالقوهمحگود از توانمنگی

 «توانیم از آن استفاده کنیم.خایر انرژی و نبوغ  دا یم که م ذ
ی ما قدرتی بیکران داریم و از ای  توانایی برخنورداریم کنه امه

خوانیند، ایننک میزندگی خود را از نو بیافرینیم. در حکایتی که ام
ای جدیند بنرای ببینید که چگونه زننی انندواگی  توانسنت پننداره
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 زندگی خود ایجاد کند:

شننش سنناله بننودم کننه پزشننکان تشننخیم دادننند شننوارم، وچهل
درنننگ تقاضننای گننوردون، بننه سننرطان مبننتج شننده اسننت. بی

بازنشستگی زودانگام کردم تا در کنارش باشم. گرچه فو  او کنه 
شند  ناراحنت و بینی بود، بهاجده ماه بعد اتتاق افتاد قابل پیش

نیافتنه اسنت.  غمگی  شدم. اندواگی  بودم که رؤیااایمان تحقق
ای بنرای اشت سال نداشتم. با وجود ای  انگیزهوم  بیش از چهل

کردم که خدایا، چنرا تمام مد  فکر می دیدم.زندگی در خودم نمی
کردم کنه گنوردون بنیش از من  جای او مرا نکشتی؟ احساس میبه
توانست به جامعه خدمت کند. امهنان که جسم و نا  و روانم می

خسته و فرسوده شده بود، انگیزه پیدا کردم تا معنایی  بیش از اندازه
چیز دو بنار ام بیابم. به ای  نتیجه رسیدم کنه امنهجدید در زندگی

پرسنیدم گاه عینی. باید از خودم میشود، ابتدا نانی و آنمتولد می
کناری، چه استعدادی دارم. شرکت در آزمون تعیی  استعداد و صجحیتِ 
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کنه اایی برخنوردارم. بنرای ای از چه توانمندیبه م  نشان داد که 
ام کنم، به چهار بخش طبیعت خود دقیق احساس تعادلی در زندگی

شدم. در سطح اوشی احسناس کنردم دوسنت دارم تندریس کننم، 
خواسننتم امهنننان از امنناانگی لحاظ معنننوی و اجتمنناعی میبننه

اینت نژادی خود داشتیم حمای که م  و شوارم در ازدواج دونژادی
دانسنتم کنه بنه عشنق نیناز دارم. وقتنی لحاظ عاطتی میکنم، و به

داد تنا مادرم زنده بود، در بیمارستان کودکان، بیماران را تکنان منی
تر بخوابننند. منن  اننم دوسننت داشننتم بننه دیگننران محبننت راحننت

 شرط بکنم. وقیدبی
ترسیدم شکست بخورم  اما به خود گتتم اشکالی نندارد کنه می

انجام دام. از ای  رو به تندریس پنرداختم. اگنر بعند از  کاری جدید
ای بنه این  کنار نندارم، کنردم عجقنهیک ترم تحصیلی احساس می

ی کارشناسی ارشد دانشنگاه توانستم از آن دست بکشم. در دورهمی
جا درس بدام. دستیابی به تحصیج   بت نام کردم تا بتوانم در آن

اشنت سنالگی این  وت  اما در چهلی کافی دشوار اساندازهعالی به
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دادم اایم را به کسی میتر نوشتهنمود. پیشراستی دشوار میکار به
تا حروفهینی کند  اما حاال برای نوشت  گزارش درسی دانشگاه باید 

کردم. آموخت  ای  کار یک تنرم ی آن را خودم حروفهینی میامه
 کلی کنار نهادم. طول کشید. به امی  سبب تماشای تلویزیون را به

دوران تحصیج  عالی را با موفقیت پشت سر گذاشتم و در یک 
پوستان در لیتل آراکانزاس شنروع بنه تندریس دانشگاه قدیمی سیاه

کردم. سپس فرماندار ایالت مرا انتخاب کنرد تنا در انجمن  منارتی  
ضم  به کودکنان لوترکینگ برای بهبود روابط نژادی تجش کنم. در

کنردم شدند کمک میاایی که با بیماری ایدز متولد میههبیمار و ب
 ی بهتری داشته باشند. تا روحیه

کنم کنه گنوردون بنه من  حاال زندگی خوبی دارم. احساس می
زند. او پیش از فوتش باراا به من  گتتنه بنود کنه دلنش لبخند می

ای داشنته باشنم. در این  صنور  خوااد زندگی شاد و پرخنندهمی
کنم وظیتنه دارم است از زندگی لذ  نبرم؟ فکنر منی چگونه ممک 

 ام را وقف کسانی بکنم که صمیمانه دوستشان دارم. زندگی
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تهر از دانهش تصهو  و تییهل م م»گتنت: آلبر  اینشتی  می
خاطره و حافظه موضوعی مربوط به گذشته و محدود اسنت. « است.

سنت. پننداره انتها و نامحدود اپنداره مربوط به آینده است  یعنی بی
 تر از تاریخ و جراحا  احساسی گذشته است. مهم

توانست از خدا سؤالی بکند، یک بار از اینشتی  پرسیدند اگر می
عالم استی چگونه شروع شند؟ زینرا »پرسید؟ او جواب داد: چه می
ای بعد لحظنه« اای ریاضی است.چیز بعد از آن براساس فرمولامه

پرسنیدم جای آن از خندا مینه، به»د: فکر کرد و نظرش را تغییر دا
 «بردم.ام پی میمعنای زندگی گونه بهچرا دنیا را خلق کردی؟ ای 

تری  پنداره ای  باشد که احساسی از خویشنت  خنود شاید مهم
ایجنناد کنننیم، احساسننی از مقصنند و سرنوشننت خننود، احساسننی از 

ا و مان در زنندگی، و احسناس معننفردبهم موریت و نقنش منحصنر
تان را بیاموزیند، از خنود ی شخصیخوااید پندارهمقصود. وقتی می

آیا ای  پنداره با صدای درونی م  امخنوانی دارد؟ آینا بنا »بپرسید: 
یابد؟ آینا بنه من  این  فرد م  تطابق میبهانرژی و استعداد منحصر
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 «داد که ارزشمندم؟احساس را می
گویند: دِر پُینت، مینویسنده و فیلمساز مشهور، سِر الرننس ونن 

بریم. ما دنیای خود  ا از ی ما از ناکام   نج م بگون پنگا ه، همه»
دههگ بهه کنیم. پنگا ه به ما امکان م طریق لنزهای خود نگاه م 

ی ی زنگی  خود برویم و بر فراز خاطره و حافظهفراسوی تا ییچه
ط انسان  عمل  است و سبب ویژه د   وابخود بایستیم. ای  امر به

 «شود د  تبال دیگران علوّ طبع پیگا کنیم.م 
ی آنهنه را تنها باید پندارهزنم، نهی پنداره حرف میوقتی درباره

ی آنهنه را در نظر بگیریم، بلکه مهم است پندارهپذیر است درامکان
اا اای نادیدنی آننظر بگیریم و به توانمندیبینیم نیز دردیگران می

توجه کنیم. پنداره بیش از انجام یک کار، عملی کردن یک وظیته و 
کنه ااست، یعنی ای معنای باور آندسترسی به امری مهم است و به

اایشنان پنی ببرنند تنا رسنالت به دیگران کمک کنیم به توانمندی
 شخصی خود را پیدا کنند. 



 01 

 کشدیک عمر طول می یاندازهیایی که بهؤر

سنوی قصنری بینیند بنهاید و خواب منیبستر غنوده فرض کنید در
روید.  نگهبانان قصنر ای دارد پیش میعظیم که برج و بارویی افسانه

گویند و شنما را آورند و خوشامد میسر تعظیم فرود می تاندر برابر
چنه گننو و گناه انرکننند. آنی ای  قلعه ادایت میسوی خزانهبه

توانند در اای فاخر که منیجامه اای قیمتی وجواار و طج و سنگ
کننند. ناگهنان منی تانریزند و پیشکشمی پایتانتخیلتان بگنجد به 

 و آورید یاد میگرش بودید بهآنهه را در خواب نظاره ،شویدبیدار می
خورید که چرا در خواب و خیال و برای مد  محندود از افسوس می

کنه در تمنام طنول منند بودیند.  غافنل از این ای  مال و منال بهره
رو اسنتید، بنا این  تتناو  کنه بنهتان نیز با ای  وضنعیت روزندگی

ننود سناله  ینا حتنیی اشنتاد ییناؤر بهساعته، جای خواب اشتبه
منرگ آرزو  انگام کنونکس تاقدر مسلم ای  است که ایچ دچارید!
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نکرده که ای کاش مال و منال بیشتری داشت و رتبه و مقام، جوایز 
امه در واپسی  دم حیا   برعکس،اندوخت.  تری میافزونو غنایم 

برند. پس چه بهتر، امنی  گرایی پی میبه پوچی و بیهودگی تملک
یایی که به درازای یک عمر است از خواب غتلت بیرون ؤحاال و در ر
انای وابسنتگی بنه تعلقنا  منادی را از انم بگسنلید. آیید و رشته
دلبسنتگی بنه  یانندازهدگی بهمادی در طول زن مظااردلبستگی به 

یا پوچ و نامعقول است.  پنس اجنازه ندایند ؤاموال و اشیا در عالم ر
یش انااای دنیوی چشم دل شما را خیره کنند و وسوسنهکه جانبه

انای خنود مت سنتانه منا چننان در باورانا و نگنرش فریبتان بداد.
گراینی، نظراایمان نسنبت بنه تملنککه در صحت نقطه وریمغوطه

جویی و پیشرفت منالی کمتنری  تردیندی ننداریم.  تنهنا راه قابتر
یایی که ممک  است تمام عمر طول بکشد آن اسنت ؤاز ر برخاست 

اجنازه دایند اینک که مرگ را پیش از فرا رسیدندش تجربه کنیم.  
 :تر بیان کنمموضوع را روش  ،مانوی معنویبا نکر حکایتی از 

کرد که گناه کارچی زندگی میشروزی روزگاری در اندوستان یک 
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انداخت و را به دام می خوانرفت، پرندگان زیبا و خوشبه افریقا می
اننا را در بننازار پرننندگان بننه قیمننت گننزاف آن بازگشننت،پننس از 
اش بننه یکننی از امیشننگی یفروخننت. روزی او طبننق برنامننهمننی
ی پرنندگان زیبنا و رنگارننگ در اای آفریقا رفت و از مشاادهجنگل
 ،وجد آمد.  سپس با قراردادن دامنی روی یکنی از درختنانجا بهآن

پرنننده را در قتسننی نهنناد و بننه  ،یننک طننوطی زیبننا را شننکار کننرد
ممک  مراقبنت کنرد.  دو  یاندوستان آورد و از او به بهتری  شیوه

سال به امی  منوال گذشت.  شکارچی در طول ای  مند  انر روز 
کنه در تنا ای کرد.  گتتگو میشد و با او به قتس طوطی نزدیک می

م  اکنون عازم آفریقا اسنتم »به طوطی گتت: یکی از امان روزاا 
آینا پیغنامی  .و قرار است به امان جنگلی که تو را شکار کردم بروم

 «داری که به دوستانت برسانم؟
تنگشنان بنرم و دلسنر میدر آرزوی دیدارشنان به»طوطی گتنت: 

بنه امنان جنگلنی کنه دو سنال پنیش  کارچی بنه آفریقنا وش «استم.
اش را شکار کرده بنود رفنت و موضنوع را بنا پرنندگان در مینان طوطی
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تنان کنه او را بنا خنود بنه اندوسنتان بنردم دوست»گذاشت.  او گتت: 
بنرد و سنر میدر آرزوی دیندارتان بهپیغامی برای شنما دارد.  او گتنت 

ای از م شد، پرنندهکه سخ  شکارچی تمامحض ای به «تنگتان است.دل
شکارچی تصنور کنرد او از فنرط  وروی درخت پایی  افتاد و جان سپرد 

دوستش دق کنرده اسنت. بنه امنی  و اسار  غم و اندوه ناشی از فراق 
دلیل پس از بازگشت به اندوستان ماجرا را با طوطی در میان گذاشنت.  

 محضبنهاما    طور کامل به دوستانت رساندمم  پیغام تو را به»او گتت: 
قندر خناطر دوری تنو آنبنه ،که حرفم تمام شند، یکنی از پرنندگانای 

اندواگی  شند کنه ناگهنان از شناخه فنرو افتناد و در دم جنان سنپرد.  
بنه نینز در دم اش که سخ  شنکارچی تمنام شند، طنوطیمحض ای به

پایی  قتس افتاد و جان سپرد. شکارچی با دیدن ای  صحنه به فکر فنرو 
ناچنار تکرار شند.  بنه ماجراتوانست سر در بیاورد که چرا ای  میرفت.  ن

اای خشک جنگنل اننداخت.  در قتس را باز کرد و طوطی را روی چوب
ی درخنت نشسنت.  و روی شناخه گشودای بعد ناگهان طوطی پر لحظه

تنو منرا گنول زدی. تصنور کنردم جاننت را از دسنت »شکارچی گتت: 
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یغامی را برایم فرستاد.  او با رفتارش بنه دوستم پ»طوطی گتت: « دادی.
بایند وقتنی و رسنیدن بنه دیدارشنان م  گتت که برای راایی از قتس 

 «زنده استم، بمیرم!
کنه رغم ای کند که انسان بهای  ماجرا ای  حقیقت را آشکار می

عناصنر و  یاش توانسنته بنر امنهاای بیکرانهبا استعداداا و قابلیت
انا را بنه شنود و زمنی ، دریاانا و کهکشنانموجودا  عالم مسنلط 

و بنا اننواع شده اای دنیوی زندانی تسخیر درآورد تحت ت  یر جانبه
گریبنان اسنت و تنهنا راه گرینز از این  قتنس بهاا دستمحدودیت

ای دانیم که مرگ تجربنهنتسانی مردن انگام زیست  است. امه می
آیند و منا را از آن یناپذیر است که دیر یا زود به سراغمان ماجتناب

گریزی نیست.  پس بهتر آن است پیشاپیش آن را تجربه کرده و به 
کیتیا  نا  و روحمان فراسوی ای  کالبد خاکی پی برده و ماایت 

 وجود راستی  خویش را کشف کنیم.
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 حکایتی از ادیسون

ی وسیله 0011توماس ادیسون با مهار جریان الکتریسیته و اختراع 
بلندگو، ضبط صو  و تجهینزا  سنینما بنه بناالتری   برقی از جمله

آور جهان ی شهر  رسید و نامش در صتحا  زری  مردان نامدرجه
 بت شد. او انگام تجش برای کشف جرینان الکتریسنیته بنا رقینب 

شد  اختجف نظر پیندا سرسختش نیکوال تسج، دانشمند صربی، به
کار جریان مسنتقیم بنهکرد. ادیسون معتقد بود دستگاه مولد برق با 

کنه تسنج اعتقناد داشنت این  دسنتگاه بنا جرینان افتد. حال آنمی
 کند و او آن را اختراع کرده است. متناوب کار می

شند  خشنمگی  شند و ای با تسج بهادیسون در خجل مباحاه
خطرنناک و  ،کوشید مردم را متقاعد کند که دستگاه جریان متناوب

ع آن، جان مردم را به بازی گرفتنه اسنت. مهلک است و تسج با ابدا
گاه با اتصال جریان متناوب به چند جانور خانگی که به مرگشنان آن
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کنه جرینان اش را ا بنا  کنرد. سنپس بنرای ای منجر شد، نظرینه
ی متناوب را مهلک نشان داند و تسنج را بنرای امیشنه از صنحنه

ان اینالتی اندرکاران زننداز دسنت 0981رقابت بیرون راند در سنال 
ی جرینان بنرق را وسیلهنیویورک تقاضا کرد برای اولی  بار اعدام به

کنه تنهنا موجنودا  کوچنک در ا نر جرینان بیازمایند. غافنل از ای 
شوند و ای  جریان بنرای از پنای اننداخت  انسنان متناوب کشته می

ار حال فردی که قنرار بنود بنا اتصنال بسیار ضعیف و نارساست. به
 ، بنهی اعندامجان شند و صنحنهاعدام شود، تنهنا نیمنهجریان برق 

 نمایشی محرز از بیدادگری مبدل گردید. 
گرچه عاقبت ادیسون با اختراع صداا ابزار برقی، آسنیبی را کنه 

ای که در آن براه از زمنان به شهرتش زده بود ترمیم کرد، با مبارزه
 . وارد آوردبه او ای سنگی  علیه رقیبش در پیش گرفت ضربه

تنوان آموخنت کنه ارگنز اعتبنار رقبایتنان را از ای  داسنتان می نکته:
که نظر مردم را نسبت به فردی کنه مخدوش نکنید. ای  کار بیش از آن
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ای داوری و رأی ناجوانمرداننهزنید عوض کند، بنه پنیشبه او تهمت می
کنه زنند. پنس از آن، مهر ت ییند میکنیدصادر می رقیبتانی که درباره

 آورینددسنت فردتان شنهرتی بهاای مابت و منحصنربهخاطر ویژگیبه
برای مقابله با رقبایتان به رااکاراای ظریف ماننند طنزپنردازی و منزاح 

گینرد بسنده کنید. فراموش نکنید شیر با موشی که سر رااش قنرار می
عنوان کند و ار واکنش تندی از جانب او بنه شنهرتش بنهفقط بازی می

انای مابتنی کنه در آن شنهر  زنند. ویژگیلطمنه میسلطان جنگنل 
اید مانند معدن الماس و یاقو  ارزشمند اسنت. شنما بنا زحمنت و یافته

مرار  ای  معدن را حتاری و آن را استخراج کردید. پس با تمنام قنوا از 
ت  یر عمل آن محافظت کنید. مراقب باشید که ای  گوار ارزشمند تحت

تتد و زنگنار بنه خنود نگینرد. شنهر  شنما یا سخنی ناصواب از جج نی
امواره پیشاپیش شما حرکت کرده و چنانهه احترام و ایبنت برانگینزد 

طور خودکار و پنیش از ورودتنان بنه آن موقعینت بسیاری از امورتان به
گیرد. بنابرای  پیوسته بکوشید به ینک ویژگنی ت  یرگنذار سامان میسرو

شناسی و انصناف زبنانزد ، وظیتهنظیر صداقت، کتایت، اقتدار، خونگرمی
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فتنان شوید. شهر  شما مانند کار  ویزیت  در ار محتل و مجلس معرّ
گذارد. امهننی  پنس ی شما ت  یر میمردم درباره روی دیدگاهاست و 
که به صتتی مابت و سازنده مشهور شدید با تمام قنوا بکوشنید از از آن

شنبه ی نیست که ینکی باطنی محافظت کنید. اعتماد چیزای  سرمایه
ی قابنل اگیرد تا بتوان شنهر  و آوازهاا وقت میآید، بلکه سال دستبه

رود. آسانی از دسنت منیاما اعتبار به  دست آورداعتماد در میان مردم به
اا زحمت صادقانه اعتماد مردم را جلنب کنرده باشنید، حتی اگر با سال

سنختی فنراام را کنه بهتواند آن شنهر  و آوازه یک دروغ یا لغزش می
دقت از آن پاسنداری ای است که باید بهآمده بر باد داد. شهر  گنجینه
تان دار شد تنها کاری کنه از دسنتتان لکهکرد. اگر در ا ر غتلت شهر 

آید ای  است که برای مدتی با فردی معتبر ارتباط داشته باشنید و بر می
تنان تنرمیم اعتبناری مقطعینشدنی به او گره بخورید تنا بنیطور جدابه

شود و ای  چنالش را پشنت سنر گذاریند. بایند در این  راسنتا مقناوم و 
اعتمنادی دیگنران شنما را متزلنزل و قدم باشید و اجازه ندایند بی ابت

ناامید کند. بعضی افراد برای سبقت گرفت  از رقبا شنهر  آننان را تبناه 
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خودشنان نینز آسنیب که بنا این  کنار بنه اعتبنار کنند، غافل از ای می
 زنند. می
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 دشوارترین کار

گنذار علنم ماابه بنیانیکی از اتت حکیم یونان باستان، به« طالس»
چنند او بازرگنانی  روتمنند بنود، در عمنل شود. ارنوی  قلمداد می

ای فنراوان بنه دانشمند و فیلسوف بنود. او اوشنی سرشنار و عجقنه
انایش کرد. گامسیر میاا شناسی داشت و ار شب در آسمانستاره

پیمود و چشمانش خیره به ستارگان و امنواره در حنال زمی  را می
ی شمسنی بنود. شنبی انا در منظومنهمطالعه و بررسی حرکنت آن

انگام قدم زدن، از چاای عمیق پنیش پنایش غافنل شند و بنا سنر 
من  طنالس »گتنت: کنرد و میفریاد میوچه داددرون چاه افتاد! ار

چطنور »گتتنند: منردم بنه یکندیگر می« س استم!استم، م  طال
سنرانجام منردی نزدینک چناه « امکان دارد طالس درون چاه باشد؟

آمد و صدای طالس را شناخت. طننابی بنه درون چناه اننداخت و از 
 جا بیرونش کشید! آن
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اای اای شنکاکانه پاسنخمعروف است که او بنه برخنی پرسنش
« تری  چیزاا کدام اسنت؟زرگب»داد. برای ماال پرسیدند: کوتاه می
 «گیرد.برمیی مخلوقا  را درفضا، زیرا امه»گتت: طالس می

و او  «بهتنری  چیزانا کندام اسنت؟»کردنند: یا مردم سؤال می
 «چیز بهتر از آن نیست.پاکدامی. ایچ»داد: پاسخ می

 تری  چیزاا کدام است؟ن سری 

ا انت ای ک کشان توانگ تای م انگیشه، زیرا د  کمتر از لحظهن 
 پرواز کنگ.
 تری  چیزاا کدام است؟ن آسان

نصیحت کردن و انگ ز دادن به دیگران و نه عمل کهردن بهه  ن
 آن.

 ن و سرانجام، دشوارتری  چیزاا کدام است؟
 شناخت خود!ن 
اشیاص بهرای »گویند: با توانمندی خاصی می« س  اگوستی »

ها، از امواج های کوهدهنگ، از بلنگیها ت  به سفر م دیگن شگفت 
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ها، از دل وسههیع عظههیم د یاههها، از امتههگاد طههوان   ودخانههه
کننگ؛ اما از کنها  ها عبو  م ها، و از حرکت دو ان  ستا هاتیانوس
 «یذ نگ!توجه م خود ب 
تری  پرسنش دنینا را جنذاب« م  کیسنتم؟»نیز « آل  واتس» 
ودمهان  و اسهت کنم ایر مها بها ختصو  م »گویند: نامد و میمی

 "مه  کیسهتم "تری  پرسش دنیا ای  اسهت کهه باشیم، جذاب
تهوان معاینهه کهرد. ریست  اصل وجهود  ا نم  "م "منظو  از 
های خهود  ا تهوان رشهمطو  که بگون استفاده از آینه نم همان

توان یاز یرفت و نوک انگشت کورک های خود  ا نم دیگ، دنگان
 "که هستم "ه همی  دلیل، پرسش توان لمس کرد. بدست  ا نم 

 «همیشه با  مز و  ازی ژ ف همراه است.
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 ؟!امبرای چه زیسته

 :راننده اسنتسه شوق ساده، ولی قاار و نیرومند بر زندگی من  فرمنان 
ناپهذیر احساس تحمل یو دیگر ،یک  طلب دانش ،یک  سودای عشق

   شفقت و همگ دی با آام بشری.
سنو و مرا خودسرانه بنه این  ای  سه شوق، چون باداای سخت

گنرداب  یتنا لبنهاا و غصنهاا سو کشانده و بر فراز دریایی از غمآن
 . است نومیدی پیش رانده

عشننق، وجنند و شننادی  زیننرا ،امنخسننت جویننای عشننق بننوده
دسنت ام بنرای بهکه حاضر بنوده شگرفچنان آن وجدی  آفریندمی

و   م را نانار کننمآوردن چند ساعت از آن، شادی شگتت باقیِ عمنر
تنهناییِ ، رااندخاطر که عشق، آدمی را از رنو تنهایی می دیگر بدان

 یلرزان و ترسان در منرز اسنتی بنه دره ، آدمیاولناکی که در آن
و سنرانجام  لنرزدو بنر خنویش می نگردمیانتها و مرگبار نیستی بی
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تی ام که در پیوند و اتحاد عشق، بهشنعشق را بدان خاطر جویا بوده
در ینک مینیناتور  را که در خیال قدسیان و شاعران گذشنته اسنت

ااست آنهه در عشنق جسنتجو کنرده و ام. ای چشم دیدهعرفانی به
تر از آن است که بنا زنندگی آدمینان در چند عشق خوبار، امیافته

ام و پیوسنته دانش را نیز طلنب کنرده ،آمیزد. با امی  شوق و شور
و سنرّ تنابش سنتارگان را  دل آدمی باخبر شنومام از راز آرزو داشته
ام اعداد فیااغور ی را که بنر جهنان کنون و فسناد و کوشیدهدریابم 

ای دسنت ینافتم. و در ای  راه بنه انندک بهنره بشناسم حاکم است،
انا بهنره بندان قندر کنه از آن ،ای  دو شوق نخسنت عشق و دانش

احسناس شنتقت و  امنا  است آسمان سوق دادهسوی ام مرا بهیافته
اای آدمیان مرا پیوسته به زمی  باز گرداننده اسنت. امدردی با رنو

کودکننان ، آینندآلننود در قلننبم بننه ااتننزاز میپننژواک فریاداننای درد
کهنساالن نناتوان ، اای ججدان ستمکارزده، قربانیان شکنجهقحطی
احسناس خنود ای که خود را بارِ منتوری بر دوش فرزندان و بیهاره

تلننخ اسننت کننه  یطنننز، و تنهننایی و فقننر و درد و رنننو دکننننمی
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 خواسنتهمیدلنم  اموارهکند. اای بلند انسانی را ریشخند میآرمان
ام و توفیقی نیافته اما  اا و کار  شرور در جهان بکااماز شد  رنو

ام. ای  راای است که م  در اا رنو بردهخود نیز از ای  شرور و بدی
ام و اگنر بنار دیگنر زیست  یافته یرا شایستهام و آن زندگی پیموده

موابت زندگی به م  عطا شود با خوشنحالی امنی  راه را خنواام 
 . پیمود

  
 

یرفتا ی ای  دنیا از ای  است که نادان از کا  خود اطمینان 
 دا د و دانا از کا  خود مطمئ  نیست. 

 ه برترانگ  اسل
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 نگیشنگ!اها که به کیفیت برتر زنگی  م نپیشکش آ
 محمگیشگه و د  دست راپ از سعیگ یلهای منتشرکتاب

 انتشا ات نسل نوانگیش
اسنتتاده عملنی، )دوره سی جلدی /  "اشیاری"مجموعه کتاب اای 

تجربی و روانشناسی تعالیم مانوی معنوی در زندگی روزمره برای دروننی 
 (کردن تعالیم موالنا و بهبود رنو اای روحی و روانی

 ب بهتری  اا می شود! )دوره سه جلدی / قط  رقعی(اقتدار نصی
 ، قط  جیبی(جلدیسهدوره عامل تغییر باش نه قربانی تقدیر! )

 جلدی، قط  جیبی(سه دورهخوان موفقیت )اتت
 جلدی، قط  جیبی(سه دورهشود )اا میخوشبختی نصیب بهتری 

 جلدی، قط  جیبی(سه دورهانسان در جستجوی اقتدار )
 ی آن ندگی باشیم نه بازیههبازیگر ز

 از کوتهی توست که دیوار بلند است!
 داند نه به بهانه!خوشبختی را به بها می

 خوشبختی یا بدبختی؟ انتخاب با شماست!
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 ایم تا خوشبخت شویمبه دنیا آمده
 کیلو باش ولی عاشق باش! نیم

 نیم کیلو باش ولی انسان باش!
 معجزه نصیب بهتری  اا می شود

 پذیری است !در ریسک امنیت
 سعاد  یک انتخاب است  
 اشت عاد  زنان مؤ ر 

 عاشق خود  باش!
 اخجق حرفه ای در تجار 

 زندگی صحنۀ یکتای انرمندی ماست )دوره دو جلدی/ قط  جیبی( 

 سختی اا فانی اند سرسختان باقی
 مبانی موفقیت در بازاریابی شبکه ای

 انتشا ات آسیم
 باش!  کیلو باش ولی خود نیم
 کیلو باش ولی مرد باش!نیم
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 نیم کیلو باش ولی آدم باش!
  رو  نصیب بهتری  اا می شود

 سرگذشت جذاب کارآفرینان بزرگ دنیا
 ، قط  جیبی(جلدیخود  باش! )سه
 ، قط  جیبی(جلدیزیرخاکی! )سه

 چیز شیری  است!فرااد که باشی امه
 شوندشوند ساخته میبزرگان زاده نمی

 ای بسازید )ترجمه(لیون دالر خود را در بازاریابی شبکهاولی  می
 

 هامون انتشا ات
 ، قط  جیبی(جلدیی اشت ریشتری  )دوداندهجمج  تکان

 انتشا ات امیگ فرزانگان
 راز 

 دنبال رؤیااایت باش!
 اسرار نا  سعادتمند

 راز شکرگزاری، قدردانی و سپاس
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 پیشن اد صمیمانه

 ها، کا خانجات، بانکهاها، شرکتبه سازمان
 و سایر مؤسسات دولت  و غیردولت 

 (کتاب ، جایگزین  مناسب برای هگایای تبلیغات )
شناسی و موفقیت که اای روانانتشارا  نسل نواندیش ، ناشر کتاب

ی فرانگ توانمندسازی فردی فعالیت دارد، آمادگی ی توسعهااست در زمینهسال
شما  با نام سازمان متبوعسعید گل محمدی خود را جهت چاپ اختصاصی آ ار 

اا و مراکز مختلف در ی چنی  اقدامی و نیز استقبال سازماندارد. تجربهاعجم می
خوبی  ابت کرده محمدی بهاای سعید گلخرید شمارگان مورد نیاز خود از کتاب

 اا )عید نوروز وبخش در سبد ادایای مناسبتاای الهاماست که جایگزینی کتاب
اندیشی در محیط ی مابت تواند گامی مهم در جهت افزایش روحیه....( و غیره می

ی شغلی در میان ی شور و نشاط و انگیزهکار، توانمندسازی نیرواا و افزایش روحیه
پرسنل سازمان شما از جمله مدیران، کارمندان و کارگران باشد. لطتاً جهت کسب 

  11099821129 تلت ری، با شمارهی امکااطجعا  بیشتر در خصوص نحوه
 تماس حاصل فرمایید. 
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