 ۱۰ﺑﻬﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۱۰ﺑﻬﺎﻧﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﯽﺑﻬﺎﻧﻪ! ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه .آدمﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺎه ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ دروغﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

» .1اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد«
ﭼﺮا ﻓﮑﺮﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد؟ اﮔﺮ ﮐﺎری ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺴﺖ .دروﻏﯽ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺎﻣﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﻢ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎدآور ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﺎط اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.

» .2ﺑﺪون ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﮐﺎرهای ﻧﯿﺴﺘﻢ«
اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ واﻫﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺪارد وﻗﺖﻣﺎن را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن از ﻫﯿﭻ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﺳﺮ ﮐﻼس ﻫﯿﭻ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

» .3ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ«
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و  ...دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪﯾﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻬﺎرت زﯾﺎدی

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﺷﺪ.

» .4ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮل ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارم«
ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اراﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮل
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮐﺮدن روﯾﺎﻫﺎﻣﺎن را در ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮل ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.

» .5ﻣﺮدم ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ«
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺮان و ﯾﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ آنﻗﺪر در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدش ﻏﺮق اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺧﻮدش ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮔﺬرا اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن را ﺑﺮ راهﺣﻞﻫﺎی داﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﻤﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﻣﺎ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

» .6ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻢ«
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا؟ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .آدمﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ آﻧﻘﺪر ﺟﺰﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

» .7ﺳﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ«
اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻋﺪد اﺳﺖ .ﭘﯿﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺴﻦ ﺑﻮدن را ﮐﻪ دور ﺧﻮدﺗﺎن
ﺗﻨﯿﺪهاﯾﺪ ،ﭘﺎره ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﮐﻠﻨﻞ ﺳﻨﺪرز ﮐﯽ اف ﺳﯽ را در  62ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮد .ﭼﺮا در ﻣﻮرد ﺳﻦﺗﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪاﻟﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ دارم :ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

» .8روزی ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدم«
ﻣﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آن ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪار دارد .اﺻﻼ ﻣﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﻣﺘﺮادف
ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺖ؟ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺳﺘﺶ ﻣﯽآورﯾﺪ .ﺑﺨﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮغ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

» .9ﺑﻌﺪ از ازدواج اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ«
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ .ازدواج ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﺎ زن ﭘﻮﻟﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ،
اﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ آدم ﺷﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻧﺪاز ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن
را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

» .10ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرم«
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎنﻣﺎن را ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای
ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺘﺮاﺷﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﺟﻬﺖ ﻫﺪفﻫﺎ و
آرﻣﺎن ﻫﺎیﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ» .ﻣﺮدم ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﺪارﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﺧﻮاب! ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﻣﺎ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ
ﻣﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ آنﭼﻨﺎن ﺑﯿﮑﺎرﮐﻪ ﻣﺤﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﺳﺮ
ﺳﻮزﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﻓﻼن ﻣﻮرد از ﻣﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دﻣﺎر از روزﮔﺎر ﺧﻮد در ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻨﺎمﻫﺎ
و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎ را ﻧﺜﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﭼﺮا ﭼﻨﺎن ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از
ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﺎن رواج دارد و ﭼﻨﺎن در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻨﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ در ﮐﻮدﮐﯽ و ﭘﺲ از
آن ،ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺿﻌﻒ ﻣﺎ در ﮐﻮدﮐﯽ ،ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺰگﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ از دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ
در ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر
و ﻣﺎدر را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از دﯾﮕﺮان ،ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم آدمﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و دوﺳﺘﺎن ،ﺣﺘﯽ دورﺗﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﺪ .آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮ
آنﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﻪ؟ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﺗﺎن و ﯾﺎ درﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ
اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮلﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ رﻓﺘﺎرﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻣﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه،
دﭼﺎر واﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖﻣﺎن ﺻﺮف ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻦ آدمﻫﺎ در ذﻫﻦﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ واﮔﻮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪام ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد و ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ آن را از
ذﻫﻦﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮع از وﺳﻮاس ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ وﺳﻮاسﻫﺎی دﯾﮕﺮ دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﮑﺮار و اﺟﺒﺎر را در ﺧﻮد دارد .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﺳﻮاسﻫﺎﯾﯽ ،ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ
دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ از ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺴﯽ دﻟﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ آﯾﺎ آن
ﺷﺨﺺ اﺳﺎﺳﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟ اﮔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ آﯾﺎ
ﮔﻔﺘﻪ او رﻓﺘﺎر ﻣﺎ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ را؟ اﮔﺮﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ
ﺷﺪهاﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺷﺮ ﺑﺴﯿﺎری از واﮔﻮﯾﻪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺣﺎل ﺑﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
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