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تـــو هرگز نمی توانی بگویی فکری با تو در رســـاندن عشـــق یـــا نفرت چه 
کارهـــای می توانـــد کند. چون بال هـــای خیالی آن از پرنـــدگان تیزپرواز 
ســـریع تر اســـت. آن ها از قانون هســـتی تبعیت می کنند، هرچیزی نوع 

خودش را می ســـازد.
که از  فکرهـــا بـــه ســـرعت از مســـیرها می گذرنـــد و هـــر آن چـــه را 

ذهـــن بیـــرون رفته بـــه تـــو بـــاز می گردانند.1
کتـــاب هم  کســـی یـــا چیـــزی داســـتانی دارد. داســـتان این  هـــر 
که مـــا برای رســـیدن به شـــهرت، ثروت،  کلیدهایی اســـت  حکایـــت 
بـــودن،  و مفیـــد  رفـــاه،  آرامـــش، رضایـــت و خوش حالـــی  موفقیـــت، 
یم. خالصـــه برنـــده داســـتان زندگی خود شـــدن به آن هـــا احتیـــاج دار
کـــه هر کدام  یم  که ما یک دســـته  کلیـــد ُنه گانه دار کنیـــد  تصـــور 
کلیدها یکی از درهای موفقیت و آســـایش و شـــادی را برای ما  از ایـــن 

کرد. بـــاز خواهند 
کتبــر  کــس )انگلیســیElla Wheeler Wilcox( زاده ۵ نوامبــر 1۸۵۰ درگذشــته 3۰ ا 1. اال ویلــر ویلکا
1۹1۹میــالدی، نویســنده و شــاعر آمریکایــی بــود. شناخته شــده ترین اثــر وی ســروده های اشــتیاق 
کــرد. )انگلیســیPoems of Passion( نــام دارد. از نمونه شــعرهای او می تــوان بــه شــعر تنهایــی اشــاره 
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کـــه بهتریـــن خـــود  از آن طـــرف، مـــا ُنـــه دروازه بســـته بـــرای ایـــن 
یـــم تـــا به یـــک تصویـــر زیبـــا و خوشـــایند از خـــود و زندگی  باشـــیم، دار
یـــم در زمان  که در دســـت دار کلیدهای  خـــود برســـیم. باید بتوانیـــم از 
کردن این درها اســـتفاده  کاربرد برای بـــاز  مناســـب و با حرفه ای تریـــن 
یایـــی  کـــه اتاق هـــای ایـــن ســـاختمان رو کنیـــم. درهایـــی نه گانـــه ای 

دارند. موفقیـــت 
که بتوانیـــم از این  کـــه ما برای ایـــن  حکایـــت واقعی این اســـت 
کلیدهـــای نه گانـــه موفقیـــت بـــه هنـــگام و  یک بـــه یک در جـــای خود 
اســـتفاده درســـت کنیم یا بایـــد از پیش دارای ذهنی برنده باشـــیم و یا 

یم.  کـــه می خواهد و باید برنده باشـــد بســـاز بـــرای خـــود ذهنی 
آن  از  ابتـــدا  موفقیتـــی  هـــر  مســـیر  کـــه  اســـت  واقعیتـــی  ذهـــن 
می گـــذرد. هیـــچ موفقیتی بدون نقشـــه، فکـــر و پیش فرض به دســـت 

آمد. نخواهـــد 
موفقیـــت یعنـــی تالش تـــا آخرین لحظه، از خواســـتن تا شـــدن 
فاصلـــه یک همت عالی اســـت. البتـــه همت عالی در ســـایه  ذهنی 
ســـالم و مثبـــت. ایـــن دو هرگز از هـــم جـــدا نخواهند بـــود. تاثیر نقش 
یدادهـــای زندگـــی، به  قـــدرت ذهـــن در موفقیـــت و فکـــر شـــما بـــر رو
ویـــژه شکســـت ها و موفقیت ها، قصه  یـــا افســـانه در زر ورق پیچیده 
نیســـت. نقـــش قـــدرت ذهـــن در موفقیـــت یـــک حقیقـــت نهفتـــه در 
که بشـــر تا بـــه امـــروز ذره ای از  وجـــود انســـان اســـت. حقیقتـــی مرموز 
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یـــادی در مورد آن وجـــود دارد  کـــرده و هنـــوز چیزهـــای ز کشـــف  آن را 
کمـــی از انبوهی  کشـــف نشـــده و از آن بی خبر اســـت. یعنی چیز  کـــه 
گـــر تـــا به امـــروز چیـــزی در مورد نقـــش قدرت  ناشـــناخته می دانیـــم. ا
ذهـــن در موفقیـــت نمی دانســـتیم یـــا آن را جـــدی نگرفته ایم،خـــوب 
بـــر  تاثیـــر آن  کنیـــم و  ا ســـت بخواهیـــم، تمریـــن  کافـــی  کنیـــم.  فکـــر 
 Karl von Hegel( یـــش یلهام فریدر گئورک و زندگـــی خود را ببینیـــم. 
فیلســـوف خوش بین جهان(1 می گوید: »همیشـــه انســـان ها به دنبال 
موفقیـــت، بردن، شـــاد شـــدن و بهترین شـــدن هســـتند و ایـــن همان 
بـــه عبارتـــی خوشـــبختی  یـــا  بـــه احســـاس رضایت منـــدی  رســـیدن 

است.«
ولـــی چـــرا و چگونه فقـــط و فقـــط عـــده ای معـــدود می توانند به 

ایـــن حـــس و طعم منحصـــر به فـــرد موفقیت برســـند؟
یــش هــگل فیلســوف و از پدیدآورنــدگان ایده آلیســم آلمانــی بــود. هــگل در  گئــورگ ویلهلــم فریدر  .1
گوتــه  کانــت، روســو و  ۲۷اوت 1۷۷۰میــالدی در اشــتوتگارت زاده شــد. هــگل شــیفتٔه آثــار اســپینوزا، 
بــود. از ســال 1۷۸۸در مدرســٔه دینــی پروتســتان توبینگــر شــهر توبینگــن  بــا فردریــش شــلینگ و آلمــان 
یــش هولدرلیــن هــم کالس شــد. در ســال 1۷۹۷بــه فرانکفــورت رفــت. در ســال 1۸۰1، هــگل  فریدر
کتــاب فلســفی خــود را بــا نــام  یــس فلســفه در دانشــگاه شــد. همــان ســال هــگل اولیــن  مشــغول تدر
کــرد. هــگل و شــلینگ تــا ســال 1۸۰3مجلــه ای را بــه  تفــاوت دســتگاه های شــلینگ و فیختــه منتشــر 
کردنــد. هــگل در ســال 1۸۰۵در دانشــگاه ینــا اســتاد شــد و درســت  نــام نشــریٔه انتقــادی فلســفه منتشــر 
کــرد. پــس  کــه ســپاه ناپلئــون آن جــا را اشــغال  کــرد، اثــری را بــا نــام پدیدارشناســی روح منتشــر  در زمانــی 
از پیــروزی فرانســه و تعطیلــی دانشــگاه ها او ویراســتار روزنامــه شــد. در ایــن مــدت او ازدواج و صاحــب 
کریســتین شــد و دومیــن اثــر بــزرگ  یــش ویلهلــم و ایمانوئــل تومــاس  کارل فریدر دو فرزنــد بــه نام هــای 
ــه در  ک ــال 1۸1۸  ــا س ــت و ت ــرگ رف ــه هایدلب ــال 1۸1۶او ب ــرد. در س ک ــر  ــق منتش ــم منط ــام عل ــا ن ــود را ب خ
دانشــگاه برلیــن تدریــس کــرد. او در ایــن مــدت کتــاب دائرةالمعــارف علــوم فلســفی را منتشــر کرد. هگل 
ــت؛  ــخ داش ــفٔه تاری ــن و فلس ــر، دی ــخ، هن ــفه، تاری ــای فلس ــادی در حوزه ه ی ــخنرانی های ز ــن، س در برلی
به طوری کــه شــهرت هــگل بــه عنــوان یــک مکتــب فلســفی بــه همیــن دوران بازمی گــردد. در ســال 1۸۲1 
او اثــر ارزشــمند دیگــرش را بــه نــام عناصــر فلســفٔه حــق منتشــر کــرد. هــگل در ســال 1۸3۰رئیــس دانشــگاه 
یــادی بعــد از مــرگ از  برلیــن شــد و باالخــره در 14 نوامبــر 1۸31 بــر اثــر وبــا درگذشــت. دست نوشــته های ز

کتــاب  انتشــار یافــت. کــه بــه مــرور تنظیــم شــد و بــه صــورت  او به جــای مانــده بــود 
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کـــه راه موفقیـــت پـــر هزینـــه اســـت و راهـــی  پاســـخ ایـــن اســـت 
کـــه یک شـــبه طی شـــود.  مگـــر پیدا کردن طال آســـان اســـت.  نیســـت 
ک و شـــن جا به جا  و شســـته شـــود  تـــا از میان آن  ها  بایـــد خروارهـــا خا

کمـــی طـــال بیابیـــم. راه موفقیت هـــم این چنین اســـت.
کلیدهای نه گانـــه می توانیم بـــه دنبال  مـــا  با در دســـت داشـــتن 
موفقیـــت باشـــیم ولی برای این که مطمئن شـــویم که از رســـیدن به آن 
چـــه می خواهیـــم و باید از هر کلید به شـــکل درســـت اســـتفاده کنیم. 
کلید خود بـــه تنهایی بازکننده یکـــی از درهای بـــا ارزش موفقیت  هـــر 
یـــا تبدیل به قهرمـــان زندگی  اســـت و بـــرای رســـیدن به بهترین خـــود و
کلیـــد در شـــرایط و موقعیت های دشـــوار و  خـــود شـــدن بایـــد از هر ُنـــه 

کنیم.  گون زندگی اســـتفاده  گونا بغرنـــج و 
زندگی  فرصت های  تمام  از  کردن  استفاده  و  بردن  لذت  برای 
گر  که آرزو داریم بخواهیم. باید بدانیم ا باید جاه طلب بود و بیش از آن 
می خواهیم در زمینه کاری خود سردمدار باشیم چه از لحاظ فردی و چه 
کنیم تا  گور  کاری باید نسخه قدیمی و پیشین خود را زنده به  از لحاظ 
کنیم. موفقیت از زمانی و  کستر متولد  نسخه ای عالی و بهتری از آن خا
جایی شروع می شود که این دایره تسلسل تکرار روزمره گی را خراب کنیم. 
یعنی دایره ترس، راحتی، کرختی را  از بین ببریم و به جای آن حلقه ای پر 
از تالش بی وقفه، تسلیم نشدن در برابر شکست، شیفتۀ دیدن رویا پیش 

رو برای خود خلق کنیم و این همان بخت و اقبال شماست.
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یاهایشان  که برای رسیدن به رو موفقیت واقعیت افرادی اســـت 
کتفـــا نکرده  بلکـــه در بیداری هم  یاهـــا در خواب ا نـــه تنهـــا به دیدن رو

یاها و خواســـته ها و حتی بیـــش از آن بوده اند. بـــه دنبال رو
و  تعییـــن  مـــا  بـــرای  پیـــش  از  کـــه  نیســـت   سرنوشـــت چیـــزی 
یم. سرنوشـــت مـــا را  تکلیـــف شـــده باشـــد بلکـــه آن را خـــود می ســـاز
انتخاب های مـــان رقـــم نمی زننـــد بلکـــه تعهد مـــا به ایـــن انتخاب ها، 

سرنوشـــت مـــارا خلـــق می کننـــد.
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گنجی شد پدید که رنجی دید،   هر 
کرد، در جدی رسید که جدی   هر 
موالنا

کلیدهای موفقیت: کلید از  نهمین 
کـــه می خواهیم داشـــته باشـــیم حفظ  بایـــد پیونـــد خـــود را بـــا آن چـــه 
کـــه نیرومندتـــر  کنیـــم و بـــه خواســـته های مان بچســـبیم. تنهـــا چیـــزی 
از تـــرس اســـت، هدف اســـت. چســـبیدن به هـــدف تا رســـیدن به آن 
کـــه می  خواهیم، با ســـماجت هر چـــه تمام تـــر بایـــد اولویت همه  چـــه 
که می خواهیم باشـــیم باید  کارهایمان باشـــد. برای رســـیدن به آن چه 

پوســـته غیر قابل نفوذی داشـــته باشـــیم.
کـــه دانه هـــای روغنـــی را  بـــرای چرخانیـــدن دو ســـنگ بـــر هـــم 
کـــه روغنـــش از راه تعبیه شـــده در ظرفی جمع شـــود، احتیاج  بفشـــارد 
ی ویژه هســـت. بشـــر از همـــان آغاز، اســـب ایـــن حیوان  بـــه یک نیـــرو
گونـــه ای بـــا بســـتن اطـــراف  گرفـــت و بـــه  کار  دوست داشـــتنی را بـــه 
ی را بچرخاند.  گـــرد یک دایره به ســـنگ رو کرد  چشـــمانش او  را وادار 
شکل  به  را  اسب  چشم بندهای  همان  زیرکی  با  باید  ما  پس 
فرضی به چشمانم ببندیم تا جز هدف هیچ چیز حاشیه ای دیگری را 
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کوری زیرکانه ای برای رسیدن هر چه سریع تر  نبینیم. یعنی دست به  
که می خواهیم ببینیم، ببینیم.( به هدف بزنیم. )فقط آن چه را 

البته این کار با ظاهری آراسته )برای حفظ کردن هویت بیرونی( 
در رسیدن به خواسته ها شدنی است. ما باید در انجام کارهایی که ما 

را به هدف نزدیک و هدایت می کند، خود را عادت دهیم.
کوچک روزانه یا به قولی موفقیت های  باید برای موفقیت های 
تا  موفقیت ها عادت دهیم  این  به  را  و خود  کنیم  میلی متری شادی 

کند. گام  انگیزهای مان را بیش تر بیش تر  گام به  اشتیاق به موفقیت 
یاد  عادت هـــا ابتـــدا در ذهن مـــا رهگذر هســـتند بعد از تکـــرار ز
میهمـــان می شـــوند و بعـــد از پذیرفتـــن ایـــن میهمانـــان، آن هـــا تبدیل 
کـــم صاحبخانـــه می شـــوند. همیـــن عادت ها  بـــه عـــادت  شـــده و کم 
تبدیـــل بـــه منـــش و شـــخصیت  ما  شـــده و به رفتـــار و کنش مـــا منجر 

شـــده و سرنوشـــت یـــا همان عقل نوشـــت مـــا را شـــکل می دهند.
که شـــما هـــم می توانید چگونـــه و چه  گـــر می خواهیـــد بدانیـــد  ا
یـــد تبدیل شـــوید و برایتان مهم اســـت  طـــور بـــه آن چه که دوســـت دار
ید برســـید. بـــه عاد ت های  یا و شـــخصیتی که دوســـت دار بـــه آرزو، رو
ی کارها و  گـــرو معمـــول روزمـــره زندگی خود نگاهـــی کنید. آینده ما در 

ماســـت. امروز  عادت های 
آن چـــه امـــروز بـــه عـــادت، ســـهل انگاری، کرختـــی و  یـــا تنبلی 
کاســـت  آینده ما خواهد  شـــد. می خواهی  انجـــام  می دهیـــم، بی کم و 
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گاه شـــوی و بدانـــی فردایـــت چگونـــه و چه می شـــود.  از فـــردای خـــود آ
کارهـــای انجـــام می دهی. کـــن امروز چـــه می کنـــی و چه   نـــگاه 

کارهـــای امـــروز تـــو جهـــت رســـیدن بـــه هدف هـــای خوب  گـــر  ا
و عالـــی اســـت پـــس هـــر روز یـــک قـــدم بـــه ســـمت موفقیـــت جلوتـــر 
گـــر در جهت عکـــس هدف های خـــود حرکت می کنی  برمـــی داری و ا
یاهـــا و آرزوهای خود  پـــس نـــه می توانی و نه انتظار رســـیدن و دیـــدن رو

را می توانـــی داشـــته باشـــی. ایـــن قانون طبیعت اســـت.

گنج میسر نمی شود نابرده رنج 
کرد کار  که  گرفت جان برادر  مزد آن 

کو عمل نکرد و عنایت امید داشت هر 
کرد1 دانه نکاشت ابله و دخل انتظار 

انســـان بـــدون انجام دادن هیچ تالشـــی و نداشـــتن پشـــتکار به 
موفقیت دســـت پیـــدا نمی کند یک امر بدیهی اســـت. برای رســـیدن 
یاضت کشـــید و نمی شـــود یک  یـــم بایـــد ر کـــه در ذهن دار بـــه هدفـــی 
شـــبه به جای رســـید. رســـیدن به هر خواســـته ای بهایـــی دارد. زندگی 
1. ابـومـحـّمـد ُمـشـرف الـدیـن ُمصِلـح بـن عـبـداهلل بـن مـشـّرف، زادۀ ۶۰۶ درگذشته ۶۹۰هجری قمری، 
متخلص به سعدی، شاعر و نویسندٔه پارسی گوی ایرانی است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده  است. 
گذاشته  است. او برخالف بسیاری از نویسندگان معاصر  سعدی تأثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی 
کلیات سعدی، شامل  کتاب  گرفت. آثار وی در  یا پیش از خود، ساده نویسی و ایجاز را در پیش 
گردآوری شده  است. عالوه بر این او  کتاب بوستان در قالب مثنوی و نیز غزلیات،  گلستان به نثر، 
آثاری در سایر قالب های ادبی نظیر قصیده، قطعه، ترجیع بند و تک بیت به زبان فارسی و عربی هم 
دارد. غزلیات سعدی، اغلب عاشقانه و توصیف کنندٔه عشق زمینی است؛ هرچند که وی غزلیات 
پندآموز و عارفانه نیز سروده  است. گلستان و بوستان به  عنوان کتاب های اخالقی شناخته می شوند 

و عالوه بر فارسی زبانان، بر اندیشمندان غربی از جمله ولتر و گوته نیز تأثیرگذار بوده  است.
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کـــه می گویـــد در مســـیر زندگـــی با ســـختی به  قانـــون نانوشـــته ای دارد 
موفقیـــت می رســـید، بـــدون زحمت فقط حســـرت عاید شـــما خواهد 
 شـــد. موفقیـــت بـــا بخـــت و اقبال به دســـت نمی آیـــد و ماننـــد هر چیز 
دیگری شـــرایط و قانـــون ویژه خود را دارد و در این بین تحمل ســـختی 

انســـان ها بیش تریـــن تفـــاوت بین آن هـــا را ایجـــاد می کند.
که انســـان بدون تالش موفقیتی به دست  پس تردیدی نیســـت 
کوشـــید تا بتوان در مســـیر زندگـــی با تحمل  کوشـــید و  نمـــی آورد. باید 

و ســـختی و تجربه شکســـت های پشت ســـرهم، به موفقیت رسید. 
هـــر شکســـتی تجربه ای بـــرای موفقیتی در آینده اســـت. انســـان 
کنـــد. هر موفقیتی  بایـــد ســـختی های زندگی را بـــا صبر و تالش تحمل 
کـــرد. هزینه ای از  بهایـــی دارد و بـــرای به دســـت آوردن آن بایـــد هزینه 
فکـــر و هـــوش و تـــالش و پشـــتکار. موفقیـــت یعنی احســـاس رضایت 
از زندگـــی. در راســـتای تحقـــق هـــدف و نزدیکـــی بـــه آن یعنـــی همان 
کوشید. لذا شرط  ی همه ماست باید با پشـــتکار  که آرزو خوشـــبختی 
یاپردازی آن  موفقیـــت و پیمودن مســـیر موفقیت، داشـــتن هـــدف و رو
در ذهـــن اســـت. مانع ها، چراغ های روشـــن گر مســـیر موفقیت اســـت. 
کرد.  کســـب تجربـــه از آن ها عبور  پس باید آن ها را دید، شـــناخت و با 
یـــم و با تکـــرار آن را  گاه ذهن خـــود بکار هرچـــه را مـــا در ناخـــودآ

کنیم یـــک روز بـــه واقعیـــت تبدیل می شـــود. تغذیـــه 
)ارل نایتینگل نویسنده و روان شناس(1

1. ارل نایتینگل )انگلیسیEarl Nightingale( زادۀ 1۲مارس 1۹۲1 درگذشته ۲۵ مارس 1۹۸۹میالدی، 


