
آیا الگوی درستی برای موفقیت انتخاب کردهای؟

*علیاکبر قزوینی

زـب «اـناـخیـگدـنا ـلیم ـلموـهتـبزاـ آـتز»ـ ـشنازه وـسدهام.ـشاـ اـلاـسهـسی وـسه ـتمنروـثویـناـبنـیرـتوانـجت ـ دِـ

ـختاـسودـخ (ـ ـیعنه ـ ـکسیـ دـبهـکیـ ـتمنروـثودشـختـسا ـ اـشدـ اـسده در ـمتحاالتـیت) ـ ـمهنده.ـ ـ ـشیمیـسدـ ـ یـ

اـنواـخ راـمده درس ـنیما ـ داـکهـ در ـنشگاره ـ اـ ـستنفاه ـ ـ رـ راـختـکرـشاـتردهـکاـهورد ـسیأـتودش ـکنسـ ـبید.ـ ازـ ش

اـکرـشهـکودـشیـمیـلـاس١٢ راه او ـفتت ازـ و ـهماده اـ ـبتان ـیکدا،ـ اـ از ـستی داـناداـ در ـنشگش ـ ـنیاهـ تِـکرـشاـبزـ

ــهماو اــتردــکیــمیــهراــ ازــپهــکنــیا اوــتدــمس اــهی، ــستم داــ ــنشگادی ــ راــ رــماــکاه وــکاــهل تــکرــشهــبرد

پیوست. 
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ـلموـهمـناـخ اـحزـ در ـبتاال ـچهدایـ ـمیارـ دـ زـهن ـکترـشیاش،ـگدـنۀ ارزشـبیـ ـبیه ازـ ـمیلی٩ش ـ ـ وـ دالر روتـثارد

ـلصاـخ ـمیلی۴/٧رـبغـلاـبیـ ـ ـ زـ روی و دارد دالر ـمینارد ـ ـکنیـمارـکهایـ داـیهـکدـ ـستادآور ـعلمایـهانـ ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ یـ

اـسا ـنجت: آزـ ـتنهون،ـخلـماـکشـیاـمام ـ ـفترـگاـباـ دوـ ـقطن ازـخرهـ اـنون ـنگشوک ـ (آنـ وـبمـهت درد دونِ

ازـت ارـنرـسرس و ـنمالـسگ) اـبهـنوـ ـنجرای اـ ـتیاـموـتام آزـ دـسوـتشـیاـمک ـستگط ـ ـپیشوقـفایـهاهـ ـ ـفترـ هـکهایـ

نحوۀ کار آنها را کسی نمیداند. 

ـلموـهمـنـاخ دارد:ـگزرـبدفـهزـ ـعناـبدیـیدـجازارـبدـهواـخیـمی «ـ ـفنوان ـتناوریِـ ـستدرـ ـشخصیـ ـ اـ را ـیجی» وـ اد

ـشک ـکنـافوـ ـلقاـبهـکازاریـبد.ـ ـمیلیوانـتوهـ ـ ـ درآـهاردـ دالر وـیدزاـما دارد اـشیـمثـعاـبی ـبیشتهـچرـهاـبرادـفود ـ ـ رـ

ـگیدر درـشرـ ـینراـفدن ـتندـ ـستدرـ زودـخیـ ازـتود، ـبیمر ـ اـهاریـ ـحتمای ـ آـلاـ زـشاهـگی و راـتتـمالـسیایـگدـنده ر

سپری کنند. 

ـهنگاو ـ ـفقهـکیـماـ داـس٩طـ درـشال ـشتوـندرشـپهـبهایـماـنت، «ـبهـ ـچیود: واـمهـکزیـ ـقعن زـ از یـگدـناً

ـکشم،ـهواـخیـم ـچیفـ اـنزیـ ـچیت؛ـسو ـبشهـکزیـ ـنمرـ ـنسیداـ اـ ـنجت دادـ اـنام ـمکش اـیذـپانـ ـنظهـبت.»ـسر رـ

اوـسیرـم اـکد روزـیه وـهن ازـپا رازداراـتـاهالـسس رـجوـته،ـنالشِ راـههـنـاسه ـجلودـخهـبا درـکبـ ـمسیرده، ـ رـ

ـستدر رـبیـ ـسیرای اـبدنـ اـهنـیه (ـسدف ـلموـهمـنـاخت. ـعمزـ وـخـهکتـسواـخیـمداًـ ـکتـرشودش درـ ـمعش رضـ

ـنبـهجوـت ـشناـ ـمید.ـ ـنگرّیـسزانـ داـ ـشته اـ ـخبن وـ ـفعار ـلیاـ ـکتـرشایـهتـ اـنوـگهـبشـ ـخیلـهکتـسهای ـ راـهیـ آن اـبا

ا اـپروش و ـستیل ـ ـمقزـبـاجوـ ـیساـ ـکننیـمهـ ـ اـلـاجد.ـ ـلموـهمـنـاخهـکتـسب ازـ ـلحز ـشیوـپاظـ ـلبدنِـ ـنیاسـ ـشبیزـ ـ هـ
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جابز عمل میکند ــ اغلب یک پلوور مشکیِ ساده تن میکند ــ و گیاهخوار نیز هست.) 

اـب ـتفنـیا ـسیاـ ـتصدـیـاشر،ـ ـکنیورـ ـ اـ ـمقنـید اـقهـلاـ ـلموـهمـنـاختـسرار راـ ـعنهـبز ـیکوانـ اـ از ـلگی ـفقیوـمایـهوـ ـ تـ

ـمع ـکنیـفرـ ازـ و ـسبد زـککـ و او،ـگدـنار ـفمندـهی ـ وـ ـسخدی ـتمجییاشـشوـکتـ ـ ـ ـکندـ اـ ـقصنـماـمد. دـ ـیگد ریـ

دارم. :)

آیا مدیر «دوو» آدم موفقی بود؟

ـپیاـهالـس ـکتشـ «ـنهـبدمـنواـخیـمیـباـ ـسنگفام ـ ـ ـخیرـهرشـ ازـباـ اـسالـطان ـکتنـیت». راـ وـیدـماب تـقر

«دوو»ـکتـکرـش ـشتوـنرهای داـ آن، در و ـسته ـفقیوـمانـ ـ وـختـ ـکترـشود اـ و ـلبتش ـ ـسبهـ زـککـ و راـگدـنار یاش

دادهــش اــبرح گرــگود. ــب اــیوــ تنــیم ــک ــیکابــ ازــ تنــیرــتدــبی ــک ناــتهــکودهــبیــیاــهابــ ــک اــنواــخونــ راقــغدهام،

ـنک (ـ ـبلردهام. ـکترـهه،ـ ـنیسوبـخیـباـ ـ ـبهتدـیاـشاـیت؛ـ ـ ـبگرـ ـکتیـخرـبدنـنواـخمـیوـ اـباـهابـ ـستدون وـ اد

راهنما، میتواند خطرناک باشد.) 

«ـقآ ـکیای ووـ ـیسنوـنگ»،ـنوـچم ـ ـکتدۀـ ـتصاب،ـ ازـیوـ ـتمنروـثری ـ درـ را زـکنـمرـبراـبدی آن ودمـبهـلـاس١٨انـمه

دادهـق ـهما،ـهالـساـتهـکودـبرار ـتصانـ وـیوـ ـستاـخرـبتِـسادرـنایـهاورـبر آن،ـ از ازـمه دورـثرا ـنگروت هـ

دارمـطاـخهـبوبـخت.ـشدا اـکر ـیشه ـچطانـ آنـ در ـکتور دادهـشابـ ـنسهـکودـبرح آـ ـنهلِ ازـکایـجهـبا،ـ ار

ـصب٩تـعاـس ـعص۵اـتحـ ازـکر،ـ ـصب۵ار راـش٩اـتحـ ـیگاـجب ـصنعایـهرخـچاـتدـنودـبردهـکنـیزـ ـ رهـکتـ
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ـپی (اـبشـ ـلبترود ـ اـ ـنینـیه وـ ـقصت ـنبدیـبدـ اـ درـمود). ـعیا اـحنـ ـیشال، ـضیوـتانـ دادهـ ـصبرـههـکودـبح حـ

ـصبح ـ اـناـ در را ـمبیوـتهاش ـ وـ ـحیل رـ ـفتن ـکنیـمرفـصتـکرـشهـبنـ وـ هـبوادهاشـناـخاـبهـکتـساـهالـسد

مسافرت نرفته است. 

آنـم ـگفتودمـخاـبعـقوـمن ـ «اـ اـقرـگم: وـلوـپنـمتـسرار اـشاـبتـکرـشبـحاـصدار ـحتاـمم وـ ـصبحتِـقی ـ هـناـ

وـبراغـفاـبوردنـخ و راـنـاخاـبدنـنذراـگتـقال ـشتداـنوادهام اـشاـبهـ اـکنـیم، ـسمه ـفقیوـمشـ ـ وـ ـشبختوـخت ـ ـ یـ

ـنیس ـ ـمتت!»ـ ـسفأـ ـتفسیایـجه،ـناـ ـ ـ ـکلمرـبیـیاـهرـ ـ آـ ـکیایـقات اـکودـبیـلاـخمـ اـگه اـکنـیر ـنجار د،ـشیـمامـ

ـمکا ازـکودـبشـناـ وـته ـتعهالش ـ درسـ او ارزـهد ـشمنای ـ ـفترـگدـ درـشهـ و ـعیود زـحنـ اوـعُـبکـییِـگدـنال، دی

اـجوـم ـیجب درـسادرـنایـهاورـبادـ ـفقیوـمارۀـبت ـ وـ ـنشروتـثت ـکتاـتتـشذـگاـهالـسود.ـ دـهابـ ـیگای وـ ر

شاگردیِ استادان خردمند، آن تصویرهای نادرست را از ذهن من بیرون برد.

آیا موفقیت یعنی فقط کار و کار و کار؟ آیا تفریح مانع رسیدن به موفقیت است؟

 

دـح در ازـهاال دوم ـبیسرنـقۀ ـ وـ ـیکت درـ ـنمـاخارۀـبم، اـس١٠هـکمـنواـخیـمهـلـاس٣٣یـ ـمسهـبتـسال رتـفاـ

ـتف ـیحرـ ـفترـنیـ اـ دوـبت.ـسه ـستا وـناـ ـنمتـقش رـنذراـگیـ ـنمانـمد، زورـبد،ـنواـخیـ راـیاـبه او ـتئکـیهـبد رد،ـبرـتاـ

ـتمو ـبیاتـعاـسامـ دـ در را ـفتداریاش ـکنیـمرفـصارشـکرـ وـ ـهفد روزِـ ـهفتت ـ راـ ـکنیـمارـکمـهه درـ او د.

درـلؤاـسهـبخـساـپ اـبی ـهمنـیارۀ وـصهـ وـکرایـبتـقرفِ وـصدمـعار (ـخرایـبتـقرفِ دـکودش درـپۀـغدـغه

و مادرش و حتی همکارانش در هیئت مدیره نیز هست)، میگوید: «تصور میکنم هنوز خیلی جوانم...»
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ـقتو اـ نهی ـی ـ راـ یشتم،ـنواـخیـما ـب ـ ـ ازـ ـهمیشر ـ ـ گهـ ـن اـکومـشیـمرانـ ـشخه ـمثیـصاـ او،ـ ـعنهـبل اـ گوان ـل ویـ

ـفقیوـم ـ وـثت،ـ ـسخروت ـمعیـشوـکتـ درـنوـشیـفرـ اـنیداـمهـکیـلاـحد؛ ـلگم اـقوـ دادن ـنظیرادیـفرار ـ اوـ هـبر

صورت فکرنشده، میتواند نتایجی فاجعهبار داشته باشد. 

حتماً میپرسید چه فاجعهای؟ اجازه بدهید توضیح بدهم.

موفقیت فقط یک بُعد ندارد

ـنسا ـچنودیـجوـمانـ ـبعدـ اـ درونـسدی در ازـیرـهت. ـمختلفایـهتـحاـسا،ـمک ـ ـ ـ وـ داردـجی اـکود رـهرـگه

اـبدامـک ـنگرارـقهـجوـتوردـمیـفاـکدازۀـنه ـفترـ ارـ و ـنشاـضه وـچد،ـنوـ آدـجرخ ـلنیـمود «ـهواـخگـ زد. ـمحمد ـ ودـ

ـمعظم ـ ـ اـ ـستی»، آـ در ـشتاد اـ دادنِ ـنسی ازـشودـخاـبـاهانـ ـتعبیان، ـ ـ «ـنهـبریـ زـچام اـگدـنرخ ـستفی» ـ ـکنیـمادهـ د.ـ

ـجنبشـشدـیوـگیـماو ـ ـمهۀـ اـ و درـسـاسم ازـیرـهی ـهسـامک ـتنهـبدـیاـبهـکتـ رـهبـساـ ـکنندـشم ـ ـشخاـتدـ صـ

ـبت اـنواـ ـحسد ـتعاسـ وـ ـشبختوـخادل ـ ـ زـ در داـگدـنی ـشتی اـشاـبهـ ـبخشـشنـید. ـعبشـ ـتنارـ «ـ از: ردی،ـفقـئالـعد

ـنقار،ـک اـ ـجتمش ـ ـتنواده،ـناـخی،ـعاـ ـستدرـ وـ ـمعنی، ـ زـ ـکسی.»ـگدـنای وـمهـکیـ ـتمدام ـبخهـبتـقاموـ «ـ ار»ـکشِ

واـپیـم در ـتنهعـقردازد، ـ ـششکـیهـباـ ازـ ـنیم دـساـپودـخایـهازـ و داده؛ روـیرـیخ و آب زود ـکنیـمیـطـاقنـغا دـ

و موتور میسوزاند. 
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یک فلسوف تراز اول دربارۀ موفقیت چه میگوید؟

ـتعبینـیا ـ ـ راـ اـهر ـهیدـبازهـجم دـکدـ از ـکته «ـ ـمصطفر ـ ـ ـملکییـ ـ ـ ـنقان»ـ ـکنلـ ـیکهـکمـ ازـ ـفیلسی ـ ـ اولِـتانـفوـ راز

اـما در ـهستنرانـیروز ـ ـ ـصحبد.ـ ـ اـ ـیشت درـ درسـبان اـنواـخارۀ راـتیـمهـکتـسدن آن «ـههـبوان دـکر ـیگار» ریـ

تعمیم داد. ایشان میگویند: 

اـم« ـینجا ـ ـنیاـ ـفیلسکـیهـکمـیدهاـماـ ـ ـ وـیوـشزرگـبوفـ وـیروـبم ـنیم؛ اـیدهاـماـ ـینجم ـ ـکتاـت٢٠اـ ـبنابـ ـیسیوـ ـ وـ م

ـمقاـت٢٠٠ ـعلمۀـلاـ ـ ـبنیـ ـیسیوـ ـ ژورـ در ـعلمایـهالـنم ـ ـفلسفی-ـ ـ ـ ـعلمی/ـ ـ ـتحقیقی-ـ ـ ـ ـ دـ ـنیی ـکنیاپـچاـ ـ آـمم.ـ مـیدهاـما

ـینجا ـ زـیهـکاـ ارزـخوب،ـخیـگدـنک و ـشمنوش ـ داـ ـشتد ـشیاـبهـ اـمم.ـ ازـین دارم را ـکسولـقن هـکمـیوـگیـمیـ

راـیا ـکسن اوـبیـ ـنگفته ـ ـ وـبهـ راـخوده ـمعنکـیهـبودش ـ ازـ ـمیا -ـبانـ ـیعنرده ـ ـهمیشودم.ـخیـ ـ ـ اـ ـعته داـ ـشتدال هـ

ـشیاـب ـیعند؛ـ ـ ـهمقـحیـ وـهتـحـاسۀـ اداـتودیـجای را ـکنیان ـ ـنگد.ـ ـییوـ ـتمونـچدـ دـیردهاـکزـکرـ درس، روی ـیگم رـ

ـبمواـخهـب ـنمهـجوـتانـ ـکنییـ ـ ـکموراـخهـبم،ـ ـنمهـجوـتانـ ـکنییـ ـ ورزـبم،ـ ـشمه ـنمهـجوـتانـ ـکنییـ ـ ـتفهـبم،ـ وـ رج

ـشمردـگ ـنمهـجوـتانـ ـکنییـ ـ ازـ ـمسم، ـچشرتـفاـ ـشیوـپیـممـ اـ ـحتـاسرـهقـحرـگم. ازـ وـحـاسی وـتودیـجات رـهان

ی ــن ازــ یازی ــن تاــهازــ ــی راــ یرفــطرــبان ن ک ــن ــ ــ وــید،ــ تک ــق واــ عی ــق وــ چانــتودــجاً ن ــپ ــ وــشیــمرــ آن و لــکتــقود

ماشینتان از حرکت می افتد.» 

ـستا ـملکیادـ ـ ـ اداـ ـهنیدـمهـمان «ـ واـخنـمد: در اـبهـجوـتدمـعرـطـاخهـبعـقودم ـنکتنـیه ـ ـکستـاخهـ ـ ـنشیرـ ـ دم،ـشنـ

اـطاـخهـب ـنکهـجوـتهـکنـیر وـ ـفقردم وـنواـخطـ ـفقدن وـنواـخطـ ـشتوـندن وـ ـشترداـبتـشادداـین وـ مـهازـبن
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وـنواـخ ـشتوـنمـهازـبدن دـ و ـیگن ـنکهـجوـترـ اـبردنـ اـبوابـخهـکنـیه ـنیدازهـنه دارم...ـ آـکوراـخاز وراکـخاـیم

ـمن ـسباـ اـ آـسی ـتفاـیت؟ دارم؟ـ ـگشرج وـ اـهذاریـگت دارم؟ ـطبیعتاـبسـنم ـ ـ ـ اـبمـ آن یهـکدازهـنه ـن دارمـ از

ـهس ـمسه؟ـناـیتـ ـکنیـمرتـفاـ ـنشسه؟ـناـیمـ ـ وـ اـبتـسـاخرـبت ـنسا دـهانـ ـیگای دارمـ اـکـرهه؟ـناـیر از ـینهدام ـ اـ

یکی از نیازهای ماست. حتماً اعتدال را رعایت کنید.»

آیا برایان تریسی کار کردنِ بیوقفه را تجویز میکند؟

ـمیوـس ـنکتنـ ـ راـ اـهه ـهیدـبازهـجم «ـ از ـیسرـتانـیراـبد ـعنی»ـ ـکنوانـ ـکسم؛ـ ـشمرایـبـهکیـ درـکاـ ـفقیوـمیـپه ـ وـ ت

زـماـکادـش در ـهستییـگدـنی ـ ـ ـشناـند،ـ ـختاـ ـنیسهـ ـ اـ ـیشت. اـبانـ وـس٧٣هـکنـیا دارد ـهمچنال ـ ـ ـفعانـ اـ وـسال ت

ارزشـهیدـموزشـمآ و ـینرـفیآـمد ـکیأـتد،ـ ـکنیـمدـ ـپیهـکدـ ـستوـ وـ اـبه ـستدون وـحراـ و ـقفت آدـکارـکهـ یـمردن،

از اوـنیاـماـپرا ـپیشنهدازد. ـ ـ ـ ـکنیـمادـ ـهفتهـکدـ ـ ازـیلـقداـحهایـ روز، ـهمک اـ وـیوـشارغـفاریـکورـمۀ د

باتریهای روح و روانتان را شارژ کنید. 

رـب ـفتدون دلـبنـ ـطبیعه ـ ـ ـسفت،ـ ـنشینمـهردن،ـکرـ ـ ـ دوـناـخاـبیـ و ـستواده ـفیلمان،ـ ـ ـ دـ ـکنسدن،ـیی ـ رـترـ ـفتی ن،ـ

ـستدا ـشعاـییـناـ درـنواـخریـ و اـکدن ـنجل اـ راـکوریـمام روح ـصیقه ـ اـهیدـملـ ـنسد، ـبعیانـ ـ اـ ـبتـهکتـسد دـنواـ

وـخیایـگدـنز ـشکوش داـفوـ ـشتا اـشاـبهـ ـلبتد. ـ ـهمیشهـ ـ ـ ـممکهـ ـ اـ اـبواردیـمتـسن ـصطه «ـ اژور»ـمورسـفالح

د ـنیهـکدـهروی اـشاـبازـ ـنسد اـغراـفیـتدـمرایـبانـ و ـستت راـختـحراـ ـکنارـکرفِـصود اـ اـمد؛ ـکسهـکنـیا یـ

ـحتالـس١٠لِـکدر ـسفکـییـ ـتفرـ ـیحرـ ـفترـنمـهیـ آنـشاـبهـ از آنـتت!ـسـاهرفـحد، درـکیـلـاس١٠مـهازه ه
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ـمیوـس دـ زـهن ـیعنی،ـگدـنۀ ـ ازـ ـلگاـس٣٠اـت٢٠ی اوجِـبیـ زـنواـجوده؛ و دـکیـناـمی ـیگه ـنخازـبزـگرـهرـ دـهواـ

گشت.

مهمترین نکته که دربارۀ موفقیت باید بدانید

ـلموـهمـنـاخ روزیـ ـفهمیدـهواـخز ـ ـ ـبیـهکدـ ازـ زـحش راـگدـند ـفترـگدّیـجی راـخیـنواـجود.ـبهـ یـفدـهدایـفودش

ـچنـرهـهکردـک ارزـ ـشمند ـ اـ اـسد ـنمـزگـرهـامت، روزـنواـتیـ دـهد از رـسای ـفتت دوـ و ـسته وـهیـ راـیـاهرهـطـاخا ـهکی

میتوانست شکل بگیرد، به او بازگرداند. 

ـلبتا ـ زـ ـلموـهمـناـخیـگدـنه، اـبرـمودشـخهـبزـ اـسوط و «او»ـصت اـضوـمالً ـمقنـیوع ـنیسهـلاـ ـ اـضوـمت.ـ نـیوع

ـمق «ـلاـ ـشمه، دوـ وـسا» ـننواـخت ـمحتز،ـیزـعدۀـ ـ دوـ و ـشتنتداـسرم ـ ـهستیـ ـ ـفقیوـمهـبیـهواـخیـمهـکیـ ـ ایـهتـ

یشت ــب ــ ــ وــ یشتروتِــثر ــب ــ ــ وــ زــیر وــتادــشیــگدــنک ــهمی.ــسرــبرــتوشــخر اــ هۀ ن ــی ــ راــ ــشتوــنا باــتمــ ــم دامــ در ادا

ـبیفتیـیاـههـناـسر ـ ـ ـفقهـکیـ ـشهطـ وـ راـهاـظروتـثرت ـکننیـمجـیروـتری ـ اـ و ـشخد «اـ از را وع»ـضوـملـصاص

غافل میکنند. 

ـجمل ـ اـ ـستۀ ـملکیادـ ـ ـ راـ ـمجان ـتکددـ ـکنیـمرارـ «ـ آـمم: اـیدهاـما ـینجم ـ زـیهـکاـ ارزـخوب،ـخیـگدـنک و ـشمنوش ـ دـ

ـشتدا ـشیاـبهـ اـپم.»ـ ـلگس راـیاـهوـ ازـیزـگرـبی و ـکسرـهن وـ اـیاـهیـگژـیی را ـلگی وـکدهـبرارـقودتـخویـ ـقته یـ

دـس١٠،٢٠،٣٠ ـیگال ـبیشتاـیرـ ـ ـ ـعقهـبرـ ـگشترـببـ ـ زـ و راـگدـنی اـکیـسررـبیات ـحسردی، ـکناسـ ـعمیـ ریـ
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پربار را سپری کردهای و به همۀ نیازهای درونیات و تشنگیهای وجودیات پاسخ مناسب دادهای.

لطفاً این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

به کانال تلگرامی ما بپیوندید و مطالب آموزشی جدید را مرتب دریافت کنید:

https://telegram.me/AliGhzvn
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