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 چنداننهمان راز دنیا با شما حرف بزنم. در ز نیتربیعجخواهم در مورد می

زارشگر . گکرد یامصاحبهدکتر و برنده جایزه نوبل در لندن  دوری آلبرت شوایتزر،

دکتر چند لحظه سکوت کرد « دکتر مشکل مردم امروزی چیست؟»او پرسید  از

 «کنند!میمردم فکر ن»و گفت 

خواهم درباره همین موضوع با شما حرف بزنم. ما در دورانی میمن هم 

یمکنیم، دورانی که بشر منتظرش بود و برایش رؤیاپردازی میطالیی زندگی 

کرد، ولی االن که به آن رسیده، میبرای رسیدن به آن تالش  هاسالکرد و 

 داند.میقدرش را ن

هستیم که در آمریکا هستیم و در ثروتمندترین کشوری  شانسخوشما 

کنیم. سرزمینی پر از فرصت برای همه، میکه در کره زمین وجود دارد، زندگی 

 افتد؟میدانید دارد چه اتفاقی میولی 

. کنند، در نظر بگیریدمیشروع  سالگی کارشان را 25مرد را که در سن  100

افتد؟ آنها میسالگی برسند، چه اتفاقی برایشان  65دانید وقتی به سن می

می کدامشانسالگی باور داشتند که موفق خواهند شد. اگر از هر  25همه در 

 گفتند بله!میخواهند موفق بشوند یا نه، میپرسیدید که 
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برق خاصی داشت و با  شانیهاچشمهمه آنها شوق زندگی داشتند، 

رفتند و زندگی برایشان یک ماجراجویی جالب بود. میشده راه  سپر یهانهیس

ثروتمند شده بود، چهار  شانیکیسالگی رسیدند، فقط  65ولی وقتی به 

کردند و پنجاه مینفرشان هنوز کار  5نفرشان به استقالل مالی رسیده بودند و 

 بودند. پولیبو چهار نفرشان 

 نفر به یک جایی رسیده بودند. 5نفر فقط  100کنید از آن فکر 

 

ِخورند؟میچراِعدهِزیادیِشکستِ

سالگی چه شد؟ رؤیا و امیدشان چه شد و چرا بین  25در  هاچشمآن برق 

کاری که قصد داشتند بکنند و چیزی که به آن دست یافتند، این میزان تفاوت 

 زیادی وجود دارد؟

، اول باید موفقیت را تعریف کنیم اندشدهدرصد موفق  5گوییم میوقتی 

ِو تعریف موفقیت این است:

ِگامبهگامموفقیتِیعنیِدرکِ

ِ)هدفِزندگی(ِارزشمندِیکِآرمان ِ
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اگر فردی در راستای هدفی از پیش تعیین شده گام بردارد و بداند که 

رود، آن فرد موفق هست و اگر این کار را نکند، یک بازنده است. میکجا دارد 

 یک آرمان ارزشمند. گامبهگامموفقیت یعنی درک 

نوشته به اسم  العادهفوقبرجسته، یک کتاب  شناسروانرولو می، 

 گوید:می، در این کتاب «انسان در جستجوی خویشتن»
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بلکه پیروی از عقاید در جامعه ما، متضاد شجاعت، بزدل بودن نیست، »

 «بقیه هست.

تابعت )همرنگی با م  یعنی همین مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، 

کنند، بدون اینکه بدانند چرا و بدون میمردم فقط از همدیگر تقلید  .جماعت(

 روند.میاینکه بدانند کجا دارند 

ن آدم میلیو 40حاال به این موضوع فکر کنید. در حال حاضر در آمریکا، 

 پولیبمیلیون نفر،  40میلیون نفر از این  30سال وجود دارد و  65باالی 

به فرد دیگری وابسته هستند.  شانیزندگهستند. آنها برای تأمین مایحتاج 

گیریم که مخارج میسالگی یاد  25گیریم. در میسالگی خواندن را یاد  7ما تا 

را تأمین کنیم و در آن سن نه تنها خرج خودمان بلکه خرج خانواده  مانیزندگ

 دهیم.میرا هم 

از نظر مالی مستقل باشیم،  میانگرفتهسالگی هنوز یاد  65در  حالنیباا

آن هم در آمریکا، ثروتمندترین کشور شناخته شده روی کره زمین. چرا؟ چون 

ا هم مثل اکثریت، مسیر بقیه هستیم. مشکل این است که م یرودنبالهفقط 

 درصدی که موفق نیستند. 95رویم، مثل همان میاشتباه را 
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ِکنند؟میحاالِچراِمردمِازِیکدیگرِپیرویِ

کنند زندگی شان توسط میجوابش واقعًا مشخص نیست. این افراد فکر 

گیرد و اتفاقات برای آنها توسط یک نیروی خارجی رقم میشرایط شان شکل 

 وابسته به محیط خارج )ب رون وابسته( هستند.خورد. آنها می

 تحقیقی که روی مردان انجام شد، از مردان شاغل پرسیده شد که:

  کنید؟میچرا کار 

  شوید؟میاز خواب بیدار  هاصبحچرا 

گفتند میپرسیدید، مینفر جوابی نداشتند. اگر از آنها  19نفر،  20از هر 

روند میدلیل شان این بود که چون همه « روند سر کار!می هاصبحخب همه »

 رویم سر کار!میسر کار، ما هم 

شود؟ کسی میبرگردیم به تعریفی که از موفقیت داشتیم، چه کسی موفق 

گوید میکند. یعنی کسی که میکه بطور گام به گام یک آرمان ارزشمند را درک 

در راستای همان هدف  و بعد« خواهم تبدیل به فالن آدم بشوممیمن »

 کند.می)تبدیل شدن به آن آدم( تالش 

 گویم که چه افرادی موفق هستند:میاالن به شما 
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 است که برای اینکه تدریس را دوست دارد، به میموفق، آن معل

 رود.میمدرسه 

  خواست میموفق، آن زنی است که همسر و مادر است، چون خودش

 دهد.میا خوب انجام که یک همسر و مادر باشد و کارش ر

  کند، چون میموفق، مردی است که یک پمپ بنزین را دارد اداره

 خواهد.میخودش این را 

  خواهد یک فروشنده عالی باشد و میموفق، آن فروشنده ای است که

 به رشد سازمانش کمک کند.

  دهد، میموفق، فردی است که دارد کاری از پیش تعیین شده را انجام

 بطور هدفمند تصمیم داشت که این کار را بکند.چون خودش 

کند. بخاطر همین است مینفر به این شکل عمل  1نفر فقط  20ولی از هر 

که امروزه رقابتی وجود ندارد، مگر اینکه خودمان ایجادش کنیم. به جای رقابت، 

 تنها کاری که باید بکنیم این است که خلق کنیم.

افتد؟ میهمم چه اتفاقی برای بشر خواهم بفمیهست که سال  20االن 

خواستم بدانم آیا کلیدی هست که بشود با آن آینده را تا حد زیادی پیش می
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یمبینی کرد؟ آیا کلیدی هست که بتواند موفقیت یک فرد را تضمین کند؟ آیا 

شود با شناخت آن کلید و طرز استفاده اش، موفقیت را تضمین کرد؟ باید 

 جود دارد و من آن را پیدا کردم. بگویم که چنین کلیدی و

میکنند ولی موفق نمیسخت کار  هایبعضتابحال دقت کرده اید که 

رسند؟ انگار میکنند ولی به همه چیز میاصالً سخت کار ن هایبعضشوند ولی 

فالنی دست به خاک بزند، طال »گویند میدستان جادویی دارند. شنیده اید که 

 «شود؟!می

ادامه  شیهاتیموفقشود، به میدقت کرده اید که وقتی یک نفر موفق 

میتکرار  شیهاشکستدهد و از آن طرف اگر یکی شکست بخورد، مدام می

 شود؟

ندارند. افرادی  هایبعضهدف دارند و  هایبعضاین بخاطر اهداف است، 

 ند. رومیدانند که دارند به کجا میشوند، چون میکه هدف دارند، موفق 

کند و نقشه و برنامه سفر را میفرض کنید که یک کشتی بندر را ترک 

روند و چقدر در راهند. هدف میدانند کجا دارند میکاپیتان و خدمه دقیقاً  دارد.

 رسد.میبار به مقصد  9999هزار سفر، این کشتی  10مشخصی دارند. از هر 
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حاال یک کشتی مثل کشتی قبل را در نظر بگیرید که نه خدمه ای دارد، 

نه کاپیتانی، این کشتی هیچ هدف و مقصدی ندارد. فقط موتورهایش را 

کنم با من موافق باشید که اگر کشتی میکنیم. فکر میکنیم و رهایش میروشن 

احل متروکه شود یا باد آن را به یک سمیبتواند از بندر خارج بشود، یا غرق 

 برد.می

رسد چون مقصد و راهنمایی ندارد. مردم هم به میاین کشتی به جایی ن

همین شکل هستند، یک فروشنده را در نظر بگیرید. آینده هیچ شخصی 

از آینده یک فروشنده خوب نیست. فروشندگی پردرآمدترین شغل  تردرخشان

 روید.میارید دنیاست. البته اگر خوب انجامش بدهید و بدانید کجا د

دهد. میهر شرکتی به فروشندگان عالی نیاز دارد و به آنها پول خوبی 

میدرآمدشان حد و مرز ندارد، ولی چند تا فروشنده خوب وجود دارد؟ یک نفر 

شود ولی میگفت نسل بشر مانا هست، یعنی جلوی موفقیت فرد قوی گرفته ن

 شود.میجلوی شکست فرد ضعیف گرفته 

ی آمریکا مثل یک ناوگان جنگی هست. اقتصاد آمریکا اقتصاد کنون

اتصالش سالم بماند، درست مثل یک ناو  نیترفیضعکند تا میسرعتش را کم 
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کند تا با کندترین کشتی خودش، هم سرعت بشود. به میکه سرعتش را کم 

 شود راحت پول درآورد.میخاطر همین، امروزه 

میستعداد و هوش خاصی نِامرار معاش و درآوردن خرج خانواده، ا

گوییم میخواهد. ما یک وضع ثابت برای خودمان درست کردیم که به آن 

خواهیم میامنیت. االن همه دنبال امنیت هستند. ولی باید تصمیم بگیریم که 

 چقدر پا فراتر از این امنیت بگذاریم؟

خواهم امروز به میراز دنیا و داستانی که  نیتربیعجحاال برگردیم به 

میشوند و آنهایی که ندارند، نمیشما بگویم. چرا افرادی که هدف دارند موفق 

 شوند؟

بگذارید یک چیزی بگویم که اگر آن را متوجه شوید، زندگی تان متحول 

شود. اگر از این لحظه به بعد هر چیزی که گفتم را خوب فهمیدید، زندگی می

فهمید که خوش شانسی دارد به سمت میشود. میتان هیچ وقت مثل قبل ن

پشت هم صف کشیده اند. از این لحظه به بعد  تانیهاخواستهآید و میشما 

عذاب آوری که قبالً داشته اید را نخواهید  یهااضطرابمشکالت، نگرانی و 

 شود.میتمام  تانیهاترسداشت، شک و 
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ِوِکلیدِشکست:تِنِهمِازِکلیدِموفقیای

ِ«کنیممیشویمِکهِبهِآنِفکرِمیماِتبدیلِبهِهمانِچیزیِ»

شویم که به آن فکر میبگذارید یک بار دیگر بگویم، ما تبدیل به همان چیزی 

 و پیامبران بر هالسوفیفمعلمان بزرگ، کنیم. در طول تاریخ، مردان عاقل، می

سر موضوعات مختلفی با هم اختالف نظر داشتند و فقط سر یک موضوع اتفاق 

 نظر کامل داشتند.

ِگوید:میچهِِمیامپراتورِروِنیتِربزرگمارکولِآئورلیوس،ِ

 سازند.میزندگی هر فردی همان چیزی است که افکارش برایش »

 

ِگوید:میبنجامینِدیزرائیلیِ

آید. من بعد از انجام کلی میاگر انسان صبر کند، همه چیز به سمتش »

میمراقبه به این باور رسیدم که کسی که هدف مشخصی دارد، حتمًا به آن 

تواند در برابر این اراده ای که حتی جانش را برای تحقق میرسد و هیچ چیزی ن

 «اندازد، مقاومت بکند.میآن هدف به خطر 
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ِگوید:میسونِرالفِوالدوِامر

 «کند.میهمان چیزی هست که در طول روز به آن فکر  میهر آد»

 

ِگوید:میویلیامِجیمزِ

توانند با تغییر طرز میکشف نسل من این است که مردم  نیتربزرگ»

 گوید:میهمینطور « فکرشان، زندگی شان را تغییر بدهند.

فقط کافی است که با خونسردی طوری اقدام کنیم که انگار چیزی که »

گوییم، واقعی است. باید ارتباطی واقعی بین زندگی مان و خواسته مان می

شود. باید عادات میبه واقعیت تبدیل  حتماً برقرار کنیم، اینگونه خواسته مان 

ایی که آن و احساس مان را طوری به هدف مان گره بزنیم که فقط به چیزه

 گوید:میهمینطور « کنند، عالقمند بشویم.میباور را توصیف 

میرسید. اگر میاگر فقط به نتیجه اهمیت بدهید، قطعًا به آن نتیجه »

خواهید چیزی را یاد بگیرید، میشوید. اگر میخواهید ثروتمند بشوید، ثروتمند 

شوید. فقط کافی یمخواهید در کاری خوب باشید، خوب میگیرید. اگر مییاد 
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را بخواهید و منحصراً همان را بخواهید، نه اینکه همزمان  هانیااست از ته دل 

 «کنند، بخواهید.میصد تا چیز را که همه شان با هم فرق 

 

ِآمده:23ِتا9ِِدرِانجیلِدرِمارکِآیهِ

 «شود.میکند، امکان پذیر میهمه چی برای کسی که باور »

 

ِگوید:میدکترِنورمنِوینسنتِپیلِ

کردم ای کاش میقوانین این دنیا هست. آرزو  نیتربزرگاین یکی از »

این راز را در جوانی پیدا کرده بودم، ولی دیرتر این راز را فهمیدم. این راز اگر 

هست، البته به جز رابطه ام  هانیتربزرگف من نباشد، یکی از کش نیتربزرگ

 «با خدا.
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ِگوید:میاینِقانونِبهِسادگیِ

  گیرید.میاگر منفی فکر کنید، نتایج منفی 

  گیرید.میاگر مثبت فکر کنید، نتایج مثبت 

 2این واقعیت ساده، پایه و اساِس قانون سعادت و موفقیت هست. در 

 جمله:

ِ«باورِکنیدِوِموفقِشوید»

ِگوید:میویلیامِشکسپیرِ

شوند. با میکنند و باعث باخت ما میتردیدهای ما به ما خیانت »

 «کنند.میترساندن ما از مبارزه، بردهایمان را به باخت تبدیل 

 

ِگوید:میجرجِبرناردِشاوِ

کنند ولی میمردم همیشه شرایط را برای چیزی که هستند، سرزنش »

میهستند که بلند  ییهاهمانمن به شرایط باور ندارم. افراد موفق در دنیا، 

گردند و اگر نتوانند پیدایش کنند، میخواهند میشوند و دنبال شرایطی که 

 «سازند.میخودشان آن شرایط را 
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 خب همه چیز واضح است، اینطور نیست؟

تک تک افرادی که این راز را پیدا کردند، برای مدتی باور داشتند که اولین 

 کسی هستند که روی این موضوع کار کرده است.

 آن راز این است:

ِ«کنیم.میشویمِکهِبهِآنِفکرِمیماِتبدیلِبهِچیزیِ»

میواضح است که فردی که یک هدف منسجم و ارزشمند دارد، به آن 

کند و ما هم به چیزی که )دائم( به آن فکر میرسد، چون دارد )دائم( به آن فکر 

 شویم.میکنیم، تبدیل می

رود و افکارش میداند دارد کجا مید و ناراز طرفی دیگر کسی که هدف ند

میسردرگمی، اضطراب، ترس و نگرانی هست، تبدیل به همان افکارش پر از 

شود و اگر میشود و زندگی اش سرشار از درماندگی، ترس، اضطراب و نگرانی 

 شود. میبه هیچ چیزی فکر نکند، هیچی هم ن

ِافتد؟ِمیچطورِاینِاتفاقِ

ِشویمِبهِافکارمان؟میاصالًِچراِماِتبدیلِ
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خواهم شرایطی که موازی با میگویم. میدانم را به شما میخب هر چه 

 ذهن انسان هست را به شما توضیح بدهم. 

فرض کنید کشاورزی یک زمین حاصلخیر دارد. زمین به کشاورز حق 

خواهد بکارد، برای زمین فرق میتواند هر چه میدهد. کشاورز میانتخاب 

ن است ذهن انسان را با زمین انتخاب با کشاورز است. یادتا. ندارد چه بکارد

مقایسه کردیم؟ ذهن هم مثل زمین برایش مهم نبود، چی در آن کاشته شود، 

 گرداند. میهر چه بکارید همان را بر 

ت و بذر تاجریزی سمی. دو تا رد کشاورز دو نوع بذر دارد، بذر ذفرض کنی

فره   هاحفرهروی کارد، بذر ذرت و بذر تاجریزی. میَکند و هر دو بذر را میح 

 افتد؟میکند. چه اتفاقی میدهد و رسیدگی میریزد، به آنها آب میخاک 

گرداند. همانطور که در تورات میمسلمًا زمین هر چه در آن کاشتند را بر 

یمیادتان باشد برای زمین فرقی ن« کنید.میهر چه بکارید، همان را درو »آمده 

به همان اندازه هم  دهد،میبه شما  میبه همان اندازه که محصول س کند.

. پس دو محصول خواهیم داشت، یکی ذرت، یکی دهدمیذرت فراوان به شما 

 سم.


