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 خالصۀ کتاب

 دروغ و یک حقیقت ۱۷ 
 استیو چندلر

 

 نویسندۀ مقاله: اسماعیل اصالن� دیرانلو
 

دروغ و یک حقیقت اثر استیو چندلر یکی از بهترین  ١٧کتاب 
ام. این کتاب را اولین ها خواندههایی است که در این سالکتاب

ام. چند وقت پیش دوباره نگاهی خوانده ٨٦یا  ٨٥های بار سال
ی آن را با شما در میان به آن انداختم و حیفم آمد که خالصه

 نگذارم. 

پردازد: چه چیزی ما ه به این پرسش میاین کتاب به طور ساد
دارد؟ چه چیزی سدی بین ما و موفقیت را از انجام کارها بازمی

 است؟ 
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 ی هراسزندگ� در رودخانه
ها و همچنین ترس از شکست از نگاه چندلر ترس از ناشناخته

دارد تا با دروغ گفتن، خودمان را تسلی ببخشیم. این ما را وامی
 دارند. ما را از انجام کارها بازمی های تسلی بخش،دروغ

ی کتاب، استیو چندلر داستان معروف رکورد دویدن در مقدمه
(یک آورد دقیقه را مثال می ٤کمتر از در  مسافت یک مایل

 کیلومتر). ١٫۶مایل = 

اعتقاد بر این بوده است که بدن انسان به نحوی طراحی شده 
دقیقه بدود. تا  ٤تواند مسافت یک مایل را زیر است که نمی

 اینکه بنیستر از گرد راه رسید و این اعتقاد را زیر پا نهاد. 

بافتیم هایی که در مورد بدن انسان به هم میبه این ترتیب دروغ
 تا خیال خود را تسلی ببخشیم نقش بر آب شد. 

از آن زمان به بعد افراد بیشتر و بیشتری این رکورد را شکستند. 
های طالی ای آمدند و از برندگان مدالحتی افراد سالخورده

 تر راه رفتند. چه شد؟ های قبل سریعالمپیک سال

شاید بگویید که این اتفاق از این جهت عادی شده است که ما 
در عصری هستیم که کیفیت تمرین و تغذیه ارتقاء یافته است. 

 این گفته چندان درست نیست! 

های ی اسبچرا که به همان موازات کیفیت تمرین و تغذیه
مسابقه هم ارتقاء یافته است. حتی سعی شده است که اقدامات 

های مسابقه صورت گیرد، بیشتری برای ارتقاء عملکرد اسب
 ها آنچنان هم تندتر ندویدند؟ پس چرا اسب
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چیزی که باعث ایجاد تفاوت شده است چراغی است که در 
ها روشن شده است. وقتی دنیای ذهن گسترش نذهن انسا

 یابد. یابد، کیفیت عملکرد ما هم ارتقاء میمی

هایی که به لذا الزم است که موانع ذهنی، مانند همین دروغ
هایی ها را با حقیقتگوییم را شناسایی کرده و آنخودمان می

 دهد جایگزین کنیم. که ذهن ما را گسترش می

 ما در میهست زنده �وقت آنچه ست؛ین �زندگ یتراژد نیبزرگتر مرگ
 .است بزرگتر مراتب به یتراژد کی رد،یم�م

توانند به وقوع از دست دادن چیزهایی است که م� ،تراژدی بزرگ
ها را بر باد بپیوندند. از دست دادن همین چیزهاست که زندگ�

 شد. ها نبود، دنیا متحول م�دهد. اگر این از دست دادنم�

ی ظریفی در مورد به نکتهتر شدن موضوع دامه برای روشندر ا
کنم. آن هم اینکه ذهن ما فرقی بین ی کارکرد مغز اشاره مینحوه

 سخن دروغ، سخن راست، خواب، خیال و خاطره قائل نیست. 

گاه ماست که می گوید هر گزاره چه به نظر من این ضمیر خودآ
گاه همه فرقی با دیگری دارد. در حالی که برای ضم یر ناخودآ

 یکی است. 

برای ضمیر » افتادم و پایم شکست«ی به طور مثال در جمله
گاه مشخص است که آیا این جمله روایت یک خواب  خودآ
است یا یک خاطره در کودکی و یا اینکه رؤیایی منفی از 

گاه چنین مسابقه ی فوتبال فردا است! ولی برای ضمیرناخودآ
گاه جملهچیزی روشن نیست. برای ضمی افتادم و «ی ر ناخودآ
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یک حقیقت است. به همین خاطر است که ذهن »  پایم شکست
 پذیری باالیی دارد. ما تلقین

های منفی و مثبت تفاوتی قائل نیست. همچنین ذهن بین جمله
 های زیر را بگویید: یعنی اگر هر کدام از جمله

  .من اتوبوس سبز رنگ دوست ندارم 
  .من اتوبوس سبز رنگ دوست دارم 

در هر دو حالت ذهن تصویری از یک اتوبوس سبز را خلق 
شود به خواهد کرد! برای همین است که به ما توصیه می

چیزهایی که دوست داریم فکر کنیم و به چیزهایی که دوست 
 نداریم فکر نکنیم. 

با » استیو چندلر«ی نوشته» دروغ و یک حقیقت ١٧«کتاب 
راهنمای خوبی برای افزایش » داغیمهدی قراچه«ی ترجمه

 عملکرد است. 

گوییم دروغ متداول که به خودمان می ١٧در این کتاب لیست 
در مورد » یک حقیقت«اند. در انتهای کتاب هم فهرست شده

 ١٧هایش بیان شده است که باید جایگزین این انسان و توانایی
 دروغ گردد. 

کنم بعد از خواندن این پست، خودِ کتاب را تهیه کرده توصیه می
های واقعی الی کتاب داستانو به طور کامل مطالعه نمایید. البه

ی وی زیادی از زندگی استیو چندلر و کسانی که طرفِ مشاوره
تر اند نیز ذکر شده است که در تکمیل مطالب و روشنبوده

  ها نقش به سزایی دارند.شدن آن
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و اگر به خود کتاب دسترسی ندارید امیدوارم این مطلب به 
 تنهایی بتواند کمک بزرگی برای شما باشد. 

 بفهمان� آزاد است؟ترین کار دنیا این است که به پرنده چرا سخت

 

های آموزشی و همچنین ها، فیلمبرای اطالع از جدیدترین مقاله
 نام کنید: کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت

 نام در خبرنامهثبت

 های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید: برای دانلود فیلم

 های آموزشیدانلود فیلم
 

 دروغ و یک حقیقت ۱۷
: مهم این است که چه کسان� را ۱ی دروغ شماره

 شناسید. م�

ً اشخاص با ساختن با انجام دادن است که کارها را م� آموزیم. مثال
خواهد چنگ بنوازد، باید نواختن چنگ را کس� که م�شوند. سازنده م�

شویم. با تمرین کند. به همین شکل با رفتار عادالنه است که عادل م�
شویم. و با اقدامات دار م�کردن است که خویشتنداری خویشتن

 رسیم. شجاعانه، به شجاعت م�

 ارسطو

داشته » پارتی«گویند برای موفق شدن باید به اصطالح همه می
». شناسیدمهم این است که چه کسانی را می«گویند باشیم. می

نه هرگز این طور نیست. این یک دروغ بزرگ است. واقعیت 
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چیز دیگری است. بهتر این است که بگوییم مهم این است که 
 کنید. چه می

کنید. آینده خوب داشتن آینده شما بستگی به این دارد که چه می
ی کارتان در انجام دادن است. لزومی هم به این نیست که درباره

 تواند در کار مستتر باشد. فریاد بزنید. موفقیت می

با چه افرادی رابطه دارید، ست که در دنیای موفقیت، مهم نی
تر این است که از همان روابطی که دارید چقدر زیرکانه بلکه مهم

 کنید. استفاده می

های نامدار و بنابراین به جای اینکه به دنبال ایجاد رابطه با آدم
دار و عمیق با های معنیصاحب نفوذ باشیم، بهتر است رابطه

 نفع مادی و معنوی دارد.  افرادی ایجاد کنیم که برای ما

 : اشکال� در من هست۲ی دروغ شماره

 .خواهد که به خود بگویید و بپذیرید که ناتوان نیستیدچه شجاعت� م�

 هوبر چری

 دو هاانسان که است معتقد شناسیزبان بزرگ استاد هایا کاوا
 :انددسته

 در گویندمی خورندمی شکست کاری در وقتی که آنهایی .١
 .نداهخورد کستش کار این

 من گویندمی خورندمی شکست وقتی که کسانیو  .٢
 .هستم خوردهشکست

ه دوم حقیقت را گرو اما ،گویندمی را حقیقت اول گروه
  .نداهنگفت
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ی من شکست خورده هستم یک دروغ عمدی است. اما فایده
ی آن این است که پیشاپیش خود چنین دروغی چیست؟ فایده

 کنیم تا از ما انتقاد نکنند. خورده تلقی میرا شکست

کند که میان ما و هدفمند بودن می در ما زمزمههمیشه صدایی 
 .ود کنیدرست نیست که ابراز وج«: گویداندازد و میفاصله می

تو عیب و  ی.آیاین کار بزرگی است که از انجام دادن آن برنمی
تواند چنین کاری میندار و ناتوان یک آدم مشکل .ایراد داری

 »بکند

 یبخشی از وجود همه .دروغگوستیک صدای  ،اما این صدا
در مفهوم  اند.خواهد ما را به بیراهه بکشکه میست ه ما

ضد  .ترس و انفعال است ندایِ ،روانشناختی دروغگویی درون
گوید که در یک کار یا یک بازی نمی. این ندا هدفمندی است
 هگوید تو یک شکست خوردبه جای آن می .یداهشکست خورد

 ،قبل از شروع اگر به این ندای درونی گوش فرادهید، .هستی
  .ایدخورده شکست

 تواندمی ،بیرون دنیای در ناکامی و شکستاز یک دیدگاه 
  .باشد موفقیت و پیشرفت برای محرک خوبی

 یهمه .ای در کار نیستحقیقت این است که شکست خورده 
خورده اما کسی شکست ،خورندمردم در مواردی شکست می

اما اشکالی در  باشیم ما در کاری شکست خورده. شاید نیست
  م.ما معیوب و ناقص نیستی .ما وجود ندارد

اشکالی در من هست، «دروغ  اگر شجاعت درونی خود را با
محدود نکنیم، خواهیم دید که » خورده هستممن یک شکست

 شود. مان از این رو به آن رو میزندگی
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 : از سن و سال من گذشته است. ۳ی دروغ شماره

بدون توجه به سن و سالتان، بدون توجه به اینکه چگونه تربیت 
اید، اید و بدون توجه به اینکه کدام مدارج تحصیل� را ط� کردهشده

 اید. بدانید که هنوز از تمام امکانات و استعدادهای خود استفاده نکرده

 جرج لئونارد 

های متداولی یکی از دروغ...» از سن و سال من گذشته که «
گوییم. این دروغ باعث تخریب اعتماد است که به خودمان می

 شود. به نفس ما می

گوییم که دست به کاری نزنیم. گاهی این دروغ را به خودمان می
انگاری یا تلقین جامعه و گاهی هم این دروغ را به خاطر ساده

گوییم و اعتماد به نفس خود این به خودمان میچیزهایی مانند 
ی سن و سال را در کنیم. به هر دلیلی این مسألهرا تضعیف می

 ایم. خود تلقین کنیم، در هر صورت یک دروغ به خودمان گفته

ایم، ولی اگر بگوییم آمادگی جسمانی الزم را ندارم درست گفته
 ایم. کنم دروغ گفته اگر بگوییم من پیرتر از آنم که بسکتبال بازی

اگر بگوییم هیچ تالشی برای یادگرفتن یک زبان خارجی 
ام درست است، ولی اگر بگوییم من پیرتر از آنم که یک نداشته

 ایم. زبان جدید بیاموزم به خودمان دروغ گفته

های بازنشستگی شروع شناسم که در سالدانی را میمن ریاضی
ی ار چخوف را از روی نسخهبه یادگیری زبان روسی کرد تا آث

 اصلی بخواند و موفق شد! 

ای از او رودخانه«لین زمانی نوشتن رمان آقای نورمن مک
را شروع کرد که از دانشگاه شیکاگو بازنشسته شده » گذردمی
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 ٧۴است، این رمان را در سن  ١٩٠٢بود. او که متولد سال 
نام  »مرد جوان و آتش«سالگی نوشت. دیگر رمان معروف او 

 ٩٠چاپ شده است. یعنی زمانی که او  ١٩٩٢دارد که در سال 
 سال سن داشته است. 

های سالمندان انجام شده است تحقیقات اخیری که در خانه
پژوهشگران را متعجب ساخته است. بسیاری از بیماران که 

رفت برای تمام عمر باید روی ویلچر بنشینند، بعد از گمان می
رداری دوباره قوی شدند و تحرک از دست بمدتی تمرینات وزنه

 رفته را بازیافتند. 

گوییم زمانی است ترین زمانی که این دروغ را به خود میمتداول
خواهیم چیز جدیدی بیاموزیم. این دروغ اعتماد به نفس که می

ما را در امر یادگیری چنان ضعیف خواهد کرد که به راحتی از 
 کشیم. یادگیری دست می

سال بود و در  ٣۵این است که زمانی متوسط عمر بشر واقعیت 
چنان وضعیتی طبیعی بود که افراد زمان کمتری از عمر خود را 
به یادگیری اختصاص دهند. امروزه که عمر اکثر شهروندان به 

رسد و همچنین تغییرات علمی و می ٩٠راحتی به مرز 
 تکنولوژیکی باعث سرعت بخشیدن به تغییرات فنی در زندگی

ما شده است، کامال� طبیعی است که یادگیری خیلی چیزها را 
تازه بعد از سی سالگی شروع کنیم. یا اینکه اگر به هر دلیلی 

ایم در دهه بیست سالگی بیاموزیم، چه چیزهایی را نتوانسته
ی سی یا چهل زندگی خود هستیم ایرادی دارد اکنون که در دهه

سالگی هم  ۴٠ا در ها را بیاموزیم. حتی اگر چیزی رآن
 مند خواهیم شد. سال از نتایج آن بهره ۴٠بیاموزیم، الاقل 



diranlou.xyz ١٠ 

 

بهتر است که این جمله جرج الیوت را همیشه به یاد داشته 
باشیم: برای تبدیل شدن به آنچه توانش را دارید هرگز دیر 

 نیست. 

 ترسم. توانم چون م�: نم�۴ی دروغ شماره

 برای زندگ� کردن تشویق شود انسان تنها حیوان� است که باید

 فردریک نیچه

به » هایی از تردستیدرس«تونی بوزان و میشل گلپ در کتاب 
و باک شود بیکند که انسان وقتی متولد میه میاین نکته اشار

شود تا بترسد ریزی میبرنامهتوسط جامعه  بعدنترس است و 
 .و هراس به دلیل بگیرد

به  .گیرنداینگونه یاد می .ندبچه ها استاد آزمایش و خطا هست
این باره که آسیب  گمانی در .شوندخورند و بلند میزمین می

های خود را به ن هراساما پدر و مادر نگرا .ببیند ندارند
اینگونه است که ترس را در دل  .سازندکودک منتقل می

خودت آسیب به «کنیم که ریزی میکنیم و برنامهکودک می
 »!رسانیمی

دیوار شود تبدیل به یک دروغ به قدر کافی تکرار میاین وقتی 
حقیقت مطلب  .شودمی بزرگ در مقابل اعتماد به نفس ما

این است که همه انسانها به اندازه کافی شجاعت دارند تا با 
 .دنمشکالت روبرو شو

ضربان قلب چیزی است مانند  هست. شجاعت همیشه در ما
برابر وجود دارد اینکه بگوییم  یا به اندازهمدر همه  یا تنفس.
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تحت تاثیر این دروغ باور  .شجاعت ندارم یک دروغ است
 مکنیم توانایی انجام دادن کاری را که از آن می ترسیمی

  .نداریم

های خود برای افزایش عملکرد خود باید بیاموزیم که با ترس
رو شویم. شجاعت در دل ترس است. مانند مروارید در بهرو

رو شدیم و عملی را انجام بهوقتی با ترسی رو دل صدف.
و هر چه این روند به دفعات » آموزیممی«دادیم شجاعت را 

 کند. بیشتری تکرار شود، به همان میزان شجاعت ما رشد می

: دوست دارم این کار را بکنم ول� ۵ی دروغ شماره
 وقتش را ندارم. 

 ستزندگ� فرسوده شدن� نیست، زندگ� سراسر امکان ا

 کولین ویلسون

به طور » دوست دارم این کار را بکنم ولی وقتش را ندارم«دروغ 
گذراد. اما در جای غیرمستقیم روی اعتماد به نفس ما تأثیر می

 ست؟یچ یاهمالکار «ی خود اهمیت زیادی دارد. اگر مقاله
جا  را خوانده باشید، در آن» آن درمان یهاراه و علل انواع،

اندازیم، دو ام که وقتی کاری را مرتب به تعویق میتوضیح داده
 دهد: اتفاق مهم رخ می

 کند. های ما در آن زمینه رشد نمیاول اینکه مهارت 
 گذارد و لذا و دوم اینکه مهلت انجام آن کار رو به پایان می

 گیریم. ما زیر فشار بیشتری قرار می

https://diranlou.blog/procrastination/
https://diranlou.blog/procrastination/
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اینکه مهارت و زمان کافی برای انجام کاری را نداشته باشیم، 
به همان نسبت هم اعتماد به نفس ما در آن زمینه کاهش 

 یابد. می

یک  مثال واضح برای این چنین حالتی کسانی هستند که در
درس مانند انشاء یا ریاضی قوی هستند. این افراد حتی اگر در 

ی نود هم برای امتحان خود را آماده کنند و چندساعتی دقیقه
ی خوبی از کار خود بیشتر وقت نداشته باشند، باز هم نتیجه

شود در آن شرایط هم ها باعث میگیرند. اعتماد به نفس آنمی
آموزان خصوصی د. در مقابل دانشبا آرامش به کار خود بپردازن

ام که یک ماه مانده به امتحان و با وجود اینکه من زیادی داشته
ام و الزم نبوده وقت زیادی برای فکر کردهها تدریس میبه آن

 کردن بگذارند، باز هم اعتماد به نفس پایینی داشتند. 

این دروغ است که ما برای انجام کار خاصی وقت نداریم. وقت 
یشه نیست! هر چقدر هم وقت بگذاریم باز هم وقت کمی هم

وقت وقت نداریم. نه فقط ما که هیچ کسی وقت داریم. ما هیچ
دهیم. ندارد. بلکه واقعیت این است که ما وقت اختصاص می

بندی کرد و کنیم. باید اولویتزمانی را برای انجام کاری باز می
 وقت اختصاص داد. 

اگر از کسی مانند نیوتون یا آینشتاین بپرسید که چگونه چنان 
ها فقط یک پاسخ اند آننظریات ناب و عمیقی را کشف کرده

به شما خواهند داد: اگر شما هم هر روز به موضوعی فکر کنید 
 های ناب و عمیقی ارائه خواهید داد. در آن زمینه کشف

ای خاص بهتر نهرمز کار در همین است. برای موفقیت در زمی
است که به طور روزانه به آن بپردازیم. اگر روزی نیم ساعت 
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زبان انگلیسی یا ریاضی کار کنیم، در مدت شش ماه 
 های زیادی در یادگیری آن کسب خواهیم کرد. موفقیت

گوید: آرام بگیر، کمتر کار کن و بیشتر نتیجه به قول آنکه می
تندتر رفتن از سرعت خود  گوید: برایبگیر. یا مشابه آن که می

 کم کن. 

آمیز کارها بهتر است هر بار دنبال یک برای انجام موفقیت
 خرگوش بدویم. 

کنیم، از زمان تا زمانی که با محوریت قرار دادن زمان فکر می
مانیم. در عوض بهتر است کارهایی که باید انجام عقب می

به ترتیب  پذیرند را به ترتیب اولویت در یک صف قرار دهیم و
ها کنیم و پیش برویم. از شماره یک شروع به انجام دادن آن

 رسیم. مطمئن باشید که خیلی زود به انتهای صف می

گویم ما نباید زمان را مدیریت کنیم، برای همین است که من می
ها ما را عادتبلکه باید رفتارهای خود را مدیریت کنیم. (

 )کنندمدیریت می

 دقیقه برای مدیریت زمان ١۵قانون در همین زمینه: 

 : کاری از من ساخته نیست. ۶ی دروغ شماره

 کن�. تنها دلیل رنج بردن تو این است که رنج کشیدن را انتخاب م�

Don Miguel Ruiz 

 من« آن پرتکرار معادل ای »ستین ساخته نم از یکار« دروغ
 یاقدام چگونهیه که شودیم گفته نیا یبرا »هستم که نمیهم

https://diranlou.blog/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af/
https://diranlou.blog/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af/
https://diranlou.blog/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af/
https://diranlou.blog/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af/
https://diranlou.blog/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-15-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/
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 معقول را خود ییعملگرا عدم حال نیع در و مینده انجام
  .است شکست از ترس هم آن لیدل. میده جلوه

 .مینکن جادیا یرییتغهیچ  میترسیم چون میترس یم شکستاز 
 نداد جواباگر «ی جمله .میگویم خود به را دروغ نیا بنابراین

  .است ترس نیهم بازتاب »؟چه

 خود یزندگ نقدریا چرا .میکنیم رییتغ ما کنندیمن رییتغ زهایچ
 ؟شود فراهم یبهتر طیشراواهی که  دیام نیا به میکنیم تلف را

 .میکنیم رییتغ که میهست ما نیا ،کنندینم رییتغ طیشرا

 دیتول یروزیپ شکست اندازه به یزیچ دیگویم چسترتون
  .کندینم

 یم اگر شود کهمی ادآوری زین را IBM موسسه واتسون توماس
 زانیمباید ابتدا  ،دیکن برابر دو را خود تیموفق زانیم دیخواه

 . دیکن برابر دو را تان شکست

 از ترس .شودیم تیموفق مانع که است شکست از ترس
 .برسد یروزیپ به میت گذاردینم که است شکست

 افراد به یباز شروع از قبل بسکتبال نامدار یمرب وودن جان
 روزیپ امروز ،بکند را اشتباه نیا شتریب که یمیت دیگویم مشیت
 .است دانیم

 میعتقد. ممیبخور شکست و میبکن یکار میترسیم ما اغلب
 و میکن یکار که است نیا از بهتر مراتب به نکردن یکار

 یرو »ستین ساخته من از یکار« دروغ با لذا م.یبخور شکست
  .میگذاریم سرپوش خود این ترس
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 هم طیشرا نیبدتر در .هست یراه شهیهم که دانست دیبا
 تیموفق یسو به بزرگ یگام کوچک قدم هر .کرد یکار شودیم

 .است

 از را یکار هر یبهینهانجام  یبرا که نجایا به میرسیم دوباره
 شکست از رشد ریمس در و میکن شروع کوچک یهاگام

 .هستند ما خوب معلمدو  اشتباه و شکست .میهست اشتباهات

 دهم. : نگران هستم چون اهمیت م�۷ی دروغ شماره

 خواهید نگران بودن طلب کردن چیزی است که آن را نم�

Dr. Deepak Chopra 

 صورت یکار میخواهیم که است جهت نیا از ما ینگران
 .میاکرده عادت شدن نگران به چون میشویم نگران .مینده

 عادت کی نیا .میداریم نگه مشغول را خود ذهن نگونهیا
 .میهست شدن نگران نگرانِ نکهیا یبرا میهست نگران .است
 ذهن از را آن میتوانینم که شده تیفعال کی به لیتبد ینگران
 شده ما ذهنی زهیآو ینگران رسدیم نظر به .میکن رونیب خود
 .میکن خالص آن شر� از را خود میتوانینم و است

 به هفته ٢ مدت به شودیم هیتوص مزمن یهاینگران یبرا
 یاقدام و میریبگ نظر در را آن میشد نگران یزیچ از آنکه محض
 نیا مهم اما .باشد یکار هر تواندیم اقدام نیا .میده صورت

 نگران نهیآ هر که میباش داشته خاطر به .میبکن یکار که است
 از نجات یبرا روش نیا .میبده صورت یکار دیبا میشد

 عالی است. است ینگران
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 نگران دارم توجه و مندمعالقه من چون« که ستین نیا تیواقع
 به رایز شومیم نگران من« که است نیا تیواقع ،»شومیم

 صورت یکار تا شومیم نگران ».ماهکرد عادت شدن نگران
 زود یلیخ مسئله کی حل یبرا ندادن صورت یکار و .ندهم

 شود. باعث مشکالت بعدی می

فکر کردن به چیزهایی که نداریم از دست دادن چیزهایی است که 
 داریم. 

 تر هستم. تر اما عاقل: حاال غمگین۸ی دروغ شماره

 �م نابود را شما کروبیم از شتریب مراتب به سرعت به نیغمگ هیروح
 بک نیاشتا جان کند

 کنندیم انتخاب را اندوه احساس جهت آن از اغلب اشخاص
 یپردازدروغ به اقدام آن درباره بعد اما است یراحت کار رایز
 ندیگویم .عاقلند رایز هستند نیغمگ ندیگویم کنندیم

دروغ  نیا .فهمندیم ادیز و دناهدید ادیز رایز هستند نیاندوهگ
 آن از بلکه بخشدیم بودن نیاندوهگ خاطر به را هاتنها آن نه
 یناش اندوه ندیبگو که است نیا بر قصد .سازدیم لتیفض کی

 عمد یرو از یموضوع ای ضعف نقطه نیبنابرا و است خرد از
 کامال� یاقدامو  است ضعف یهنشان بودن نیاندوهگ اما .ستین

 هاستهمرد نقش کردن فایا هیشب

 . است مزمن بودن کند مزمن بودن نیاندوهگ 
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 خودم به را شدن ترعاقل اما شدن ترنیغمگ دروغ نکهیا یبرا
 یبرا زیانگمالل یمکان یهست عالم که رمیبپذ دیبا ،بفروشم

 .ستین نطوریا ابداً کهحال آن و است یزندگ

 یم لذت آن از و ندیبیم را ستارگان و ماه ییبایز عاقل انسان
 ندیبیم را آن افسرده انسان که است یزیچ همان نیا اما، برد
 .بردیمن لذت آن از اما

 ادی به .شودیم پراکنده جا همه به عهیشا کی مانند یقربان اندوه�
 مارستانیب در را او آمد ایدن به یمارجر دخترم یوقت که دارم

 بود متولدهاتازه ریسا کنار که یحال در و رفتم .کردم مالقات
 کردیم هیگر هابچه از یکی :بود یبیغر یصحنه .کردم نگاهش

 ستنیگر به شروع دندیشنیمرا  او یصدا که هابچه ریسا بعد و
ها در حال گریه ی بچهگذشت که همهچیزی نمی .کردندیم

 .کردیم دایپ اشاعه هیگرکردن بودند. 

 چون اندوه .افتدیم اتفاق نیهم که بودم شاهد هم هاشرکت در
به  یبد خبر مردم .شودیم پخش یخرافات و زیانگهول یخبر

شود. دهند. و به این ترتیب این خبر در همه جا پخش میهم می
اندوه هم این چنین است که مانند یک خبر و یا شایعه بین مردم 

 شود. پخش می

 ،دهدیم خاطر تیامن احساس انسان به بودن نیغمگ یقربان
 .باشد شتنیخو بیفر بر یمبتن هرچند

 تیواقع .رندیگینم قرار هم کنار در بودن ترعاقل و ترنیغمگ
 . میگردیم شادتر ،میشویم ترعاقل یوقت که است نیا

 شیب که دیکن توجه نمنیفا چاردیر و نینشتایآ آلبرت نشاط به
 اشخاص نیتر یراض. داشتند اطالع یهست عالم از نیریسا از
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 چه آن با دانندیم بهتر که هستند یکسان وترشانیکامپ از
 .بکنند توانندیم

 ترنیغمگ شدن ترعاقل با اشخاص که داشت قتیحق اگر
 .کردیم یخودکش به اقدام قبل هامدت انسان نژاد ،شدندیم

 ایم. اوی رال دونر پی نبردهگفته نیا عیوس یمعنا به هنوز
 چه دیدانینم ،دینده دست از دیدار که را آنچه یوقت تا دیگویم
 .دیاداده دست از را یزیچ

 ستین اوال از یناش است ییروشنا کردن نور کم از یناش اندوه
 از یناش است ندانستن نخواستن و ندانستن از یناش اندوه

 .ستین ذهن کردن روشن و دنیشیاند

 شتریب از یناش .است شدنتر عاقل از یناش سعادت و یشاد اما
 نیع نیا ما روزگار در که ،است قدرت دانش اگر .است دانستن

  .است بیشتر قدرت بیشتر دانش صورت نیا در ،است قتیحق

 خودروان  لیتحو را آندروغی است که  ترعاقل اما ترنیاندوهگ
  میدهیم

تر باشد، ترک : عادت هر چه طوالن�۹ی دروغ شماره
 شود. تر م�کردنش هم طوالن�

 ادامز ویمت جورج روند�م اشتباه راه ها خورده شکست

 از اما ،بشکنند را آن خواهندیم که دارندهایی مردم عادت
 دهندینم انجامرا  آن شکستن یبرا را الزم اقدام که ییآنجا

 .ندیگویم دروغ شانعادات درباره
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گویند ترک عادت موجب مرض است. و منظور از این مثال� می
المثل این است که وقتی برای مدتی خیلی طوالنی عادتی ضرب

را پیشه کرده باشید، ترک آن عادت هم خیلی سهت است و هم 
 تواند تعادل شما را به هم بزند! می

گویم. در صورتی که این حرف یک دروغ است که به خود می
توانیم خود را بودن انجام ان عادت این است که نمی راز کار در

 دهیم.  خاص تصور کنیم، لذا با این دروغ خودمان را فریب می

 گاریس فکر به هرگز میکن تصور یگاریرسیغ کی را خود اگر
 یگاریس به مینیبب یگاریس را خود اگر اما. میافتیمن دنیکش

 .دهدیم انجام مغز که است یکار نیابخشیم. جان می شدن
 یراه بعد و )راست سمت مغز( کندیم یرسازیتصورا  ایاش
 ).چپ سمت مغز( ابدی یم ریتصو نیا به دنیبخش اتیح یبرا

 اگر .دهدیم انجام روز مدت تمام در مغز که است یکار نیا
 دچار است خرس کی مینیبیم درختها پشت آنچه میکن تصور
 یخرس واقع به که انگار یقیحق هراس کی .میشویم هراس

 تیواقع کی یاندازه به ادراک و تصور رایز .رودیم راه آنجا
  .است نیآفر نقش یرونیب

 .است قتیحق نیع ادراک و تصور مغز یبرا

 کنیم شروع را جدیدی عادت چگونه 
 مورد ریتصاو ،مغز به که است نیا میبکن دیبا که یکار تنها

 در ماست نظر مورد کهرا  یرفتار دیبا .میبفرست را مانعالقه
 از یکی انگار که میکن تصورطوری  را آن .میکن مجسم ذهن

  .ماست عادات
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 اکنون لحظه نیهم در را خود. باشد اکنون لحظه در دیبا ریتصو
 برآورده شده است.  مانخواسته که مینیبب

 لحظه کی در توانندیم اشخاص است یسادگ نیهم به موضوع
 که رندیبگ میتصم یالحظه در توانندیم اشخاص. دنکن رییتغ
 در دنتوانیم .دنشو لیتبد یگاریرسیغ کی به یگاریس کی از
 یالحظه در توانندیم اشخاص .بکنند الکل ترک لحظه کی

 شر از شهیهم یبرا و اندازندیب توالت درون به را شانیهاقرص
 شوند خالص آنها

 کنند. : مردم مرا ناراحت م�۱۰ی دروغ شماره

 من کردن شاد یبرا گرانید که است نیا من گمان دارم ظن حسن من
  کشند�م نقشه

 نجریسل ید �ج

 من یناراحت شوم ناراحت بزند یحرف من به یکس یوقت اگر
 شهیهم. زدند من به که یحرف نه کردم که بود یفکر از یناش

  میکنیم فکر چه که است نیا مسئله

 کردنشان فکر یرو و کنند صرف وقت کسانی که مایل نیستند
 ریپذ بیآس و دهندیم دست از را ارشانیاخت کنند نیتمر

 گرانید ها و رفتارهایصحبت برابر در اشخاص نیا .شوندیم
 را آنها که آنهاست خود واکنش بلکه ستندین ریپذبیآس
  .کندیم ریپذبیآس

 خود به که است یدروغ کندیم ناراحت مرا یکس نکهیا گفتن
 انتخاب من و بخواهم من اگر که لیدل نیا به میدهیم لیتحو
 .نباشم ناراحت توانمیم کنم
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 که است نیا باشد داشته یانتخاب نیچن خواهمینم که آن لیدل
 درباره دنیشیاند .است دنیشیاند از ترساده کردن احساس

 و شجاعت به ،آنها هب من عشق و آنها به نسبت تعهدم گرانید
 ،باشم داشته تصور و شجاعت ترسمیم اگر .دارد ازین تصور
دیگران  مییبگو اگر است دروغ .است گفتن دروغ راه نیترساده

 به میبخواه طور هر که است نیا تیواقع .ندنکیم ناراحت مرا
 یم.دهیم نشان واکنشدیگران 

 در لین وس ساوانتماری ما زمانه شمندانیاند نیبهتر از یکی
 تفراس ریتاث تحت شهیهم من و داشت یونست اتینشر از یکی
 شهیاند نیب تفاوت یدرباره ایهخوانند یزمان .گرفتمیم قرار وا
  :کرد سؤال احساس و

 لین:ماری

 ؟ستیچ در شهیاند و احساس انیم تفاوت زیعز

 لین: پاسخ ماری

 است کردن فکر طرز جهینت احساس

آزمایی همه چیز را : بردن بلیط بخت۱۱ی دروغ شماره
 کند. حل م�

باشد اما تواند یک مصیبت ورشکستگ� یا شکست م� ،برای شخصیت
 کندبرای روان موضوع فرق م�

David Whyte 

آزمایی برای کسانی که کشی بختگویند قرعهام که میشنیده
اما من معتقدم اگر خداوند به راستی شان خوب نیست، ریاضی
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کرد که آنها برنده خواست اشخاص را مجازات کند کاری میمی
 .شوند

مفهوم بخت آزمایی مبتنی بر چیزی که گاندی آن را یکی  یهمه
 .پول بادآورده :دانستزندگی می مصائباز 

هایشان هبیش از هر چیز دیگری افراد و حرفاین مفهوم است که 
 .چیزی در قبال هیچ چیز :بردمی را از بین

بود زندگی آنهاست گویند که پول کمخود می اشخاص بهوقتی 
 ،زیرا این پول نیست که وجود ندارد .نداهسخنی به دروغ گفت

 .آنچه وجود ندارد توانایی کسب درآمد و حفظ کردن آن است
اما  .تنها راه بیرون آمده از این مخمصه دست به کار شدن است

 ما به خود دروغ می گوییم تا دست به کار نشویم

زمایی این آ های بختبروز مشکل برای برندگان بلیت دلیل 
 اینطور اما است مشکالت همه الح�ّ پولکنند است که فکر می

 .است تالش و کار مشکالت الح�ّ ،نیست

 به نیاز حد از بیش پولی توانمی که است اقدام و تالش با تنها
 دروغ خودشان به دننکن کار اینکه برای هاخیلی .آورد دست

  .گویندمی

ارد که تا د این به بستگیو  است درونی موضوع یک خوشبختی
م با برنده شدن یاگر بگوی .چه اندازه در زندگی هدفمند هستیم

م به یرسآزمایی به خوشبختی میهای بختتکشی بلیدرقرعه
 .مایهخود دروغ گفت
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: زیباتر از آنند که به درد این دنیا ۱۲ی دروغ شماره
 بخورند. 

 نیا از �ک. یدارد وجود یمتعدد یهاراه اشخاص کردن �قربان یبرا
 میکن متقاعد بودند �قربان به را آنها که است نیا هاراه

Karen Huang 

 .است ونگوک ونسان زیباتر از آنم به درد این دنیا بخورم دروغ 
هالیدی، کورت کوباین، مریلین مونرو، جمله دروغ بیلی  نیا

 جیتیس جوبلین و دیالن توماس است.

 ایدن نیا درد به که میباش آن از بهتر و باتریز باشد قرار اگر
با  میستین مجبور .مییایب کنار آن با میستین مجبور گرید ،میبخور

 داشته عقالنی و منطقی های دنیای اطراف خود رفتارواقعیت
 همه یبرا را این دروغ توانیمایم. ما میشده حیف رایز ؛میباش

 مسئولیتی رفتار کنیم.و با نهایت بی میکن حفظ عمر مدت

او  .است حساس اندازه از شیب شخص که دیگویم دروغ نیا
 دست به ینقاش یومقلم گوگ ون .است ادیز ایدن از سر این

 بارشاندوه یزندگ از کردن نیتحس اما ،بود بایز گرفتیم
 ونگوگ ونسان درباره قتیحق .است متفاوت کامال� موضوع

 انیجر در اما ،بود بایز کردیم ینقاش یقتفقط و که است نیا
 .نبود هم ییبایز آنقدرها شخص شایمعمول یزندگ

 ییها نامه یرو از ونگوگ ونسان یعاطف و یاحساس مشکالت
 یوقت. است محسوس کامال� بود نوشته تئو برادرش یبرا که

 .نداد نشان خودش از هنرمندانه یرفتار کرد یخودکش به اقدام
 فوت که دیکش طول روز دو و کرد یخال خود شکم در رااو تیر 
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. چرا به شکمش شلیک کرد؟ چون آنقدر زیباست که حیف کند
نوع فکر  نیا است صورتش خراب شود، حتی بعد از مرگ!

 تا تحسین. است استهزا خور در بیشتر

اند به دنیا بیایند. و گویند که نخواستهبیش از اندازه زیباها می
اش همین گویند که همهدر واکنش به جهان اطراف خود می

بود! این که زیبا نیست. ما زیباتر از آنیم که به درد این دنیا 
بخوریم. همین افراد نه تنها نقشی در زیباتر کردن این جهان 

دیدگاه خود ندارند که بلکه خیلی هم ندارند و نه تنها دفاعی از 
 های سربار و دردسریازی برای بقیه هستند. آدم

 یزندگ که ینقاش .است فیاوک ایجورج ،ونگوگ مقابلی نقطه
 اش،یسالگ ٧٠ سنین در یحت وا .داشت ایهنرمندانه

 و رواناز  وا .داشت سالم یجسم و بود شاد و خوشبخت
 .بود سازگار اشههنرمندان ینقاش با که بود برخوردار ییروین

کورت کوباین و نه  نه که زدمی حرف یموضوع یرهدربا بودا
 .است اراده آن و نکردند درک را آنکدام توماس، هیچ دیالن

 یذهن حالت او منظور زدمی حرف رواناین درباره بودا که یزمان
 گرگ راه یتنبل .روهاستین به دنیرس راه ،اراده گفتیم .بود

 را آن و کندیم مراقبت شیروین و تالش از عاقل انسان .است
 .آورد یم حساب به خود ییدارا نیترمهم
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 بری. : تو عزت نفس مرا از بین م�۱۳ی دروغ شماره

 که آنها با سهیمقا در دارند ادیز نفس عزت که �کسان بلندمدت در
 نیبهتر نفس عزت هستند خوشبخت و شادتر دارند یکمتر  نفس عزت

 است �خوشبخت نشانه

Nathaniel Branden 

 رفتار از ما که است هیقض نیا با مرتبط یموضوع فسعزت ن
 صورت که یاقدامات و کارها .میکنیم یبرداشت چه یخصوصب
 با شهیهم نفس عزت .ندارند دنبال به را یتیمحدود، میدهیم

 چه ما که دارد نیا به یبستگ .است رابطه در اقدام و عمل
 .کنندیم فکر چه ما یدرباره گرانید که ستین مهم ،میکنیم

 نفس عزت تواندینم یکس ما جز که میدیرس جهینت نیا به یوقت
 به دست ترراحت تا میکنیم دایپ عمل یآزاد دهد شیافزا را ما

زمان زیادی طول  ممکن است پی بردن به این نکته یم.بزن عمل
 سال و سن به نفس عزت بردن باال که دانست دیبا اما بکشد،

 ۶٠ در سنین که ماهبرخورد یاشخاص بهمن  .ندارد یربط
 که میبدان را نیا .باالست شاننفس به اعتماد همچنانی، سالگ
 نفس عزت آوردن نییپا ای بردن باال مسئول ما خود جز یکس

 نیست. ما
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: بد شد که آن صحنه را روی نوار ۱۴ی دروغ شماره
 ویدئو ضبط نکردیم. 

 و ردیبگ عکس آن از تا کند �م سفر مختلف نقاط به ییکایآمر خانواده
ً  آنها از تا اوردیب خانه به را هاعکس  استفاده ازیامت کی عنوان به بعدا

 برسد یبهتر  احساس به و کند

Norman Mailer 

 را خودمان گذشته که دهدرخ می ما در یزمان مرگ من نظر به 
 به فکر و میهست گذشته ادی به صرفاً که یزمان. میکنیم عبادت

 انتقال گذشته به را قدرت تمام . زمانی کهمیستین دیجد ندهیآ
 ما یزندگ تواندیم این نوع نگاه میباش داشته توجه دیبا میدهیم
  .سازد تباه را

 دایپ گفتن یبرا یحرف و بازدیم رنگ اکنون زمان گونه نیا
 گذشته هست به چه هر کنندیم فکر که هستند یکسان .کندینم

 االن پیش روی ماست باًیتقر نیبنابرا تعلق دارد، زیافتخارآم
 آن از شتریب فتادهین اتفاق چه هر و ،است یشرمندگ اسباب
 حرکت کی به لیتبد گونه نیا یزندگ .است یشرمندگ موجب

 .شودیم گرید شرم به یشرم است

 مانع که است یهدف خدمت در برتری گذشته درباره گفتن دروغ
 فکربهتری  یندهیآ به و میبدار یگرام را اکنون که شودیم آن از
 .میشویم روبرو خاطره سراسر یزندگ کی با نتیجه اینکه .میکن

 اکنون لحظه از شودیم آن از مانع که گذشته خاطرات از یانبوه
  .میببر نهایت لذت و بهره را یزندگ
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 خسته گذشته خاطرات و گذشته مسائل درباره صحبتمن از 
 را گذشته که است نشده بد من نظر از ربه همین خاط و ماهشد
  .ماهنکرد ضبط دئویو نوار یرو

به این  مییگویم دروغ گذشته دوران بودن برتر و بهتر درباره ما
و مسئولیت اکنون را به  میشو کار به دست میخواهیمن کهدلیل 

های اکنون و فرصت تا میکنیم نگاه گذشته به ماگردن بگیریم. 
 های پیش روی خود را نبینیم. مسئولیت

 : من همینم هستم. ۱۵ ی دروغ شماره

 باشد مستقر و ثابت زیچ همه آنکه �عنی دار�معن �زندگ میکن رفک اگر
 ایم.هرفت خطا به �راه

Alan Wats 

همه چیز  به نسبت نظرمان که میکنیم یزندگ یطیشرا در ما 
 و برای این کار میکن رییتغ میتوانیممدام در حال تغییر است. 

 .میندار اجیاحت یبزرگ یحادثههیچ 

تغییرات زیادی در  که است یکاف خالصه کتاب کی یحتگاهی 
 دوراندر  »هستم که نمیهم من« که میریبپذ یوقت ما ایجاد کند. 

. دروغی که برای میشویم دروغ گرفتار .میمانیم یباق یکودک
ها و توجه به دیگران و منافع و احساسات فرار از مسئولیت

  بریم. ها به کار میآن

 چه بپرسد شما از یکس و دیبگذران پوکر یباز بهاگر ساعتی را 
اما اینطور نیست،  !آوردم بدی دستِ دییگویم احتماال� ی،کرد

 که ییآنجا از و رو شده است یمتعدد یهادست واقع در رایز
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ادامه  یباز به یطوالن یمدت اگر ،است حاکم احتماالت قانون
 .دنکنیم جبران را گریکدی خوب و بد یهادست بدهید

 مهم ییتنها به آمدهر پیش خودزندگی ما هم همین است. 
 چه تانیزندگ آمدهایپیش با شما که است نیا مهم، ستین
بدی داده  دست شما به یزندگ دیبگو که ستین درست .دیکنیم

 شما به یزندگجمله تمام نشده است،  نیا هنوز رایزاست، 
 یدیجد فرصت تواند یم نفس هر .است داده را یبعد دست
 اشخاص اغلب .دهدیم متعدد یهادست شما به یزندگ .باشد

 نمیهم من« دینگویم و دنکنیم اشاره اندهگرفت که یدست نیاول به
 . نداهنشد آشنا یزندگ قیحقا با اشخاص نیا ».هستم که

 که نمیهم من« یادعا قوا تمام با زین ما یجامعه که است جالب
 است کرده رییتغ یکس مینیبیم یوقت .کندیم تیتقو را »هستم

 ما بزرگ مشکله است. داد رییتغ را او یکس ای یزیچ مییگویم
 اشخاص میریگ یم اشتباه به هم با را درون و رونیب که است نیا
است.  یدرون امر کی رییتغ دهندیم رییتغ را خودشان وستهیپ

 مهم اما رندیبگ کمک یرونیب منابع از توانندیم اشخاص البته
 یرونیب که است آن از ترقیعم رییتغ منبع .ستی ادرون منبع
 .باشد

 سازد. ترم م�: آنچه مرا نکشد قوی۱۶ی دروغ شماره

 برسان �فراموش به مرا سالم

 اسمیت، گمشده در فضادکتر زاچاری 

 دام به ای پاپ یقیموس مشهور خوانندگان و هنرمندان از یاریبس
 یاریبس کردند قیتشو را مواد نیا استعمال ای افتادند مخدر مواد
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 شود پوریک مخدر مواد با که کردند قیتشو را مردم خوانندگان از
 و ببرند لذت ایدن نیا در یزندگ و برسند یفراموش یایدن به

 مخدر مواد با شدن رو فیک که شدند یمدع آنها از یاریبس
 ؟است نیچن یبراست ایآ اما ستین مهلک و کشنده

سازد هم نوعی دروغ برای فرار تر میچیزی که مرا نکشد قوی
از واقعیت غرق شدن در اشتباهات و انحرافات است. مرگ 

ها اندک اندک دهد. خیلی از مرگهمیشه دفعی و یکباره رخ نمی
تند و ابتدا درون ما را از حیات و معنا و شور زندگی تهی هس
ی نهایی را به جسمی وارد سازند و سپس است که ضربهمی

ای موریانه خورده شده است وارد خواهند ساخت که مانند خانه
 سازند. می

داستان قطرات آبی را به یاد بیاورید که در طی زمان دانه دانه 
 سوراخ کرده بودند. چکیده بودند و سنگ سخت را 

 سازد. تر نمیچیزی که مرا نکشد همیشه هم قوی

 : کاری از دست من ساخته نیست ۱۷ی دروغ شماره

 �م را نیا مطمئنم که �،باش داشته سرشار یانرژ  �خواه�م راگ
 آن در کردن �زندگ و قتیحق افتنی که �رس�م جهینت نیا به �،خواه

 �.باش برخوردار آن از دیتوان�م که هستند یقدرتمند مفهوم دو

Stuart Wilde 

 خالصه دروغ کی در مییگویم خود به که ییها دروغ تمام 
 ما از یکار میامانده در ما که است نیا دروغ آن و شوندیم

 .ستین ساخته
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اریک برن روانشناس شهیر آمریکایی در کتاب خواندنی خود 
معرفی » امببین من چقدر سعی کرده«یک بازی به نام » هابازی«

کند. همانطور که از نام این بازی که در روابط اجتماعی و می
آید پیام نهانی این بازی این است که: دهد برمیزناشویی رخ می

کنی آسان است؟ تو فکر می کنی چه کاری از من ساختهفکر می
 ام. است! ببین من چقدر سعی کرده

 بخش مهم یک حقیقت ٤
دروغ  ١٧ی نویسنده کتاب، استیو چندلر، تمام این مطابق گفته

شوند که دست به عمل نزنیم. دست به کار برای این گفته می
گرایی ناشی از زندگی در رودخانه هراس نشدن و فرار از عمل

شویم، هراس ما کاهش قیقت رو به رو میاست. وقتی با ح
یابد. در این لحظه است که جرأت گام نهادن به بیرون از می

 تاریکی را خواهیم داشت

اما همان یک حقیقت چیست؟ یک حقیقت وجود دارد و آن 
 اینکه ما توانمندیم.

 بخش جداگانه بیان کرد: ٤توان در این حقیقت را می

 بخش اول: قدرتمند هستیم
های ی خود تنها بخش اندکی تواناییر زندگی روزمرهما د

گیریم. اما واقعیت این است که به مان را به کار میرواقعی
تر هستیم. در طی کنیم، قویمراتب از آن چیزی که تصور می

مان در اثر مسائل متعدد که بر ما گذشته است، های زندگیسال
ایم و ت دادهایم که عزت نفس خود را از دسچنان منفی شده
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ی ی کافی قدرتمند نیستیم تا سررشتهکنیم که به اندازهفکر می
 زندگی خود را در دست بگیریم. 

های زیادی داریم. فقط کافیست در قدم اول افکار ما توانایی
 منفی محدود کننده را از خود دور کنیم. 

 بخش دوم: ما صاحب زندگ� خود هستیم
دهند تمایل بیشتری برای ست میوقتی افراد انرژی خود را از د

دهد: تسلیم شدن دارند. همین حالت برای ذهن هم رخ می
های ذهن ما کوتاه وقتی توانایی فکر کردن را نداریم، وقتی افق

اندازد، ما در مواجهه با مسائل ها نمیاست و نوری به دور دست
ریز و درشت زندگی خیلی زود تمایل به خود را قربانی پنداشتن 

 ریم. دا

کسی صاحب زندگی ما نیست. مشکل این است که ما ذهن و 
روح مجهزی نداریم. برای باال بردن سطح توانایی روحی و هم 

های ذهنی تالش کنیم تا بتوانیم گره از ها و تواناییمهارت
 مسائل و مشکالت بگشاییم. 

افراد هر چه توانمندتر هستند، کنترل بیشتری روی زندگی خود 
های فکری، در تحوالت اقتصادی و در انقالب دارند. در

سوادترین و های مالی و غیرمالی، همیشه بیبحران
ناتوانمندترین قشر جامعه هستند که شغل خود را از دست 

ها به دلیل ها نیست. آندهند. کسی صاحب زندگی آنمی
های الزم به خود نقش قربانی ها و مهارتنداشتن توانایی

 اند. گرفته
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 کندخش سوم: کس� ما را کنترل نم�ب
اش باشد، کنترل گویند کسی که دارای نظم خوبی در زندگیمی

زندگی خود را در اختیار دارد. اگر نظم خوبی ایجاد نکرده 
های مختلفی که در جهت باشیم، در این صورت عادت

شکوفایی و ثروتمند شدن ما هم نیستند، کنترل زندگی ما را در 
 فت. دست خواهند گر

کنترل زندگی شما در دست کدام عادت شماست؟ فیسبوک؟ 
گردی؟ دور خود چرخیدن و غر زدن اینستاگرام؟ یوتیوب؟ کافه

 مدام که وقت ندارم و اخر سر هم هیچ کاری نکردن؟ 

در این میان کسانی مانند کیرکگارد معتقد هستند که اصل 
محدودیت، اصل اساسی برای رسیدن به خوشبختی و آرامش 

 و آزادی است. 

اما محدودیت یعنی چه؟ توجه داشته باشید که بین محدودیت 
و محرومیت فرق زیادی هست، این اول. دوم هم اینکه 
محدودیت هوشمندانه و انتخابی با یک محدودیتی که به ما 

 تحمیل شده باشد فرق دارد. 

بنابراین اگر خودخواسته و هوشمندانه برای خود 
 ایم. شیم راه را برای آزادی خود باز کردههایی قائل بامحدودیت

تعداد ساعات عمر ما مگر چقدر است که برای هر کاری وقت 
بگذاریم؟ محدود کردن وقت گذراندن برای بعضی چیزها، 

 وقت بیشتر گذاشتن برای دیگر چیزهاست. 

پول کمتر روی بعضی چیزها خرج کردن، داشتن پول بیشتری 
 دیگری است. برای خرج کردن پای چیزهایی 
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انتخاب با ماست که چه چیزی را محدود کنیم تا کنترل بیشتری 
 روی چیزهایی دیگری داشته باشیم. 

گوید: سعادت بشر گونه که ویلسن فیلسوف انگلیسی میهمان
 داری او بستگی دارد. به نظم و انضباط و خویشتن

 بخش چهارم: هدف زندگ� خود را بیابید
». من توانمند هستم«رسیم به آخرین بخش از حقیقت اما می

آخرین بخش این حقیقت در خصوص معجزه هدف است. 
ترین ماشین دنیا هم بدون جهت و هدف به بهترین و مدرن

رسد. ولی یک دوچرخه غراضه اگر در مسیر جایی نمی
 رسد. مشخصی باشد باالخره به جایی می

خشد. اینکه چه بیاموزیم، چه بهدف به همه چیز ما معنا می
نیاموزیم، وقت خود را روی چه صذف کنیم و از انجام چه 

ی ذهن خود را به روی چه کارهایی دوری کنیم. اینکه دریچه
موضوعاتی باز کنیم و از ورود چه نوع اطالعاتی به ذهن خود 

 ممانعت به عمل آوریم. 

ا و در نهایت وقتی در جهت رسیدن به هدف، زمان خود ر
کنند و به ما های ما رشد میبخشیم، مهارتساخت می

 دهد. توانمندی بیشتری می

های کند. انسانها را آسان میهدفمند بودن تحمل سختی
های بیشتری هدفمند ثابت قدم هستند و در دراز مدت موفقیت

 آورند. به دست می
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 سخن پایان�
کنم. نلسون در پایان مقاله سخنی از نلسون ماندال را ذکر می

 گوید: ماندال به اقتباس از ماریان ویلیامسون می

کفایت هستیم. نگران� ما از این نگران� ما این نیست که ناتوان و بی«
است که به شدت قدرتمند هستیم. این نه تاریک�، بلکه روشنایی 

 »اندازداست که ما را به وحشت م�

 

 

های آموزشی و همچنین ها، فیلمبرای اطالع از جدیدترین مقاله
 نام کنید: کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت

 نام در خبرنامهثبت

 های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید: برای دانلود فیلم

 های آموزشیدانلود فیلم
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