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 گفتار پیش

 
ما رویاها و  هریک ازهر انسانی خواهان موفقیت است چراکه 

 ...آرزوهایی داریم

 
 
 

 . ..خوش آمدیدسرنوشت رشه کشتی ع رب
 .زندگی همراه باشیدو خم پیچ  ربا ما در یک سفر خیالی در مسیر پ

در زمان تولـد   که انسان،با جریان تند اي است رودخانهزندگی شبیه 
مقصـد مشخصـی   بـدون آنکـه   اکثـر مـردم   . شود ن میآوارد  هناخواست

شوند  طبیعی است که خیلی زود مجبور میو  افتند راه می هب داشته باشند
ود را تسـلیم جریـان   خود را به جریان رودخانه بسپارند و ایـن یعنـی خـ   

 .کردنسیال وقایع زندگی 
 آنهاذهن فراگیر  ندیشۀ، خیلی زود اهرچه پیش آید خوش آیداصل 

بـاد   ،وجود داردهاي تند و گردابی  جریانزندگی در مسیر اما . شود می
اتفـاق   نشـده دیگـر   بینـی  پـیش  حادثـه موافق و مخالف هست و هزاران 

 آنهـا . دانند به کدام سمت بروند یها نم در دوراهیبرخی افراد . افتد می
 ناخودآگـاه هـاي خـویش،    و خواست ها  هدفجاي حرکت در مسیر  هب

هـاي   راه. رونـد  سـو مـی   آنمحیطی به این سـو و  زمانی و تحت شرایط 
دانند که براي رسـیدن بـه    کنند، اما نمی مختلفی را بی هدف امتحان می
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 يرهایمثل مسنیز  ي پیش روها فرصت .یک راه وجود دارد تنها مقصد،
 . شما را زودتر به مقصد برساند تواند یم بر انیم

زمــان . مســیر ندارنــدتعیــین هــیچ کنترلــی بــر زنــدگی و  ایــن افــراد
شـود، تـا اینکـه     روز بـدتر مـی   هبـ  روز آنهـا گذرد و اوضاع زندگی  می

امـا  . دنـ بین بشار مـی آروزي خود را در انتهاي مسیر و نزدیک سراشیبی 
 . در معرض سقوط هستند آنهاخیلی دیر شده، 

بینانه به مشـکالت خـود    وقتی واقع ناکامیبسیاري از مردم در زمان 
انـد   توانسته خیلی راحت می آن زمانشوند که  کنند، متوجه می می نگاه

فقـط بایـد تصـمیم بهتـري     . مشکالت جلـوگیري کننـد  بسیاري از بروز 
جریـان تنـد    زمـانی کـه مـا بـه    . انـد  گرفتـه  براي روند زندگی خـود مـی  

بـاال رفتـه و     ، اضـطراب شـویم  مـی رسیم دیگر دیر شده، دچار ترس  می
کنـیم تـا خـالف مسـیر آب و در      مـی تـالش  زنـیم و   وار پارو می دیوانه
خـود را  خسـته شـده،   دیگر حرکت کنیم و چه بسا که در پایـان   جهت

 . کنیمآور  مرگ تسلیم امواج
را بـه مقصـد    شـما  اصـل در مسیر رودخانه زندگی فقط یـک    آري

انسان همیشه و تا پایـان  .»رسی هرگز به مقصد نمی ،بایستیاگر «: رساند می
کی و چگونه بـه مقصـد    ،مهم نیست. رشد باشدحرکت و عمر باید در 

رسی، مهم این است که مقصد خود را درست انتخاب کنی و واقـع   می
 هـم  آنالبته باشد که  نیز مسائلیمسیر ممکن است این بین باشی که در 

 .حلی دارد راه
خواهید برویـد   ، به کجا میاید ایستادهاکنون کجا  دکافی است بدانی

مهم نیست که پس هرگز. و استراتژي مناسبی براي حرکت داشته باشید
برسی، مهم این است که تو تمام تالشـت را بکنـی و هـر روز     چیزيبه 

 . گام برداري  هایت هدف مسیرکمی بهتر از دیروز در 
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در دست داشته اي  کنید و طرح و نقشه تعیینیش از پد خود را پس مقص

 » آنتونی رابینز«.در مسیر زندگی بتوانید درست تصمیم بگیرید باشید تا
قـدرت  تردیـد و   ،شکهمان  ي رودخانهها راهیها و چند  دوراهی

عالیــم راهنمــاي مســیر  اهــ شکســتمشــکالت و . ســتا انتخــاب شــما
، )یدشـد  با یک مشکل مواجه (تباهی رفتیدمسیر اشیعنی وقتی . دنباش می

 .توان به هدف رسید بدان معناست که از این راه نمیتنها این 
نرفت و تغییر ه باید از آن را«،زدید حدسدرست ؟ کرد باید پس چه

امـا  . دهید رسیدن به مقصد ادامهتا  راو این روش تعیین مسیر  »مسیر داد
 اي مسـئله وقتـی بـا   . ي استکنیم چیز دیگر میدر زندگی کاري که ما 

بینـیم و از   مـی  )تر از واقعیت بسیار بزرگ(ن را سدي شویم آ مواجه می
آنقـدر  چـرا مـن   ،گردیم که دنبال این پرسش می هایستیم و ب حرکت می

 ؟محکوم به شکست هستمچرا من  !؟بدشانس هستم

 
 ؟ راز موفقیت چیستاما، پس 

انجام کارهاي بزرگ،  و توانموفقیت کنند که  اکثر افراد تصور می
. شود ه داده میغاباستعداد و ناي با عدهبه اي آسمانی است که تنها  هدیه

پیـروزي،   سـرحد تا یا غیر ممکن بودن انجام کاري ممکن  ،اما در واقع
 . دکن که از خود می داردسواالتی نوع به  براي هر فرد بستگی

و اعتقـادات   مانایآن است که با تقویت  من باور دارم که نبوغ واقعی

سازنده، نیروهاي عظیم درونی خود را در جهت آفرینش آرزوهـاي خـود   

 .فعال سازیم

باید نظـام باورهـاي خـود را در جهـت موفقیـت       ،اما کار تمام نشده
 . داریم نگه شده میتنظهمیشه 
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اي  حتی ایدهافزاري را که تا آن روز   نرم تصمیم گرفت،» بیل گیتز«
وجود  بااستعدادتريرد ف دورهآیا در آن . زدبساکوچک از آن نداشت 

راسـتی او نابغـه مـادرزادي در     ه؟ آیـا بـ  نداشت تا این کار را انجام دهد
 بود؟ رایانهدنیاي 

اي از عشق و عالقه و اعتماد بـه   او با آمیزه! واقعیت آن است که، نه
افـزار مـورد    کار گیرد و نرم نفس باال، توانست همه نیروهاي درون را به

 به یکی از مـوثرترین مـردان سـیاره   ر را با موفقیت تمام طراحی کرده و نظ
به هـدف   ما خود را مقید کنیم که حتماً هرگاه. در تاریخ علم تبدیل شود

برسیم و در عین حال ایمان داشته باشیم که به انجام این کار توانا هسـتیم،  

 .خواهد بوداي قطعی  مان در هر زمینه روشن است که احتمال موفقیتبسیار 
 

متفـاوت   بشـر ذهنـی   نگـرش هاي مختلف فلسفه حاکم بـر   در دوره
همـین  در . بـود  »محـض  متفکـر گـرا و   درون«هـا   انسان قـرن . بوده است

، شکسـپیر  ،، ارسـطو ، ابن سـینا نیوتنچون سعدي، مردان بزرگی  دوران
. ذهن خود را به مردم عالم تقدیم کردنـد  شاهکارهايو بتهوون  فروید

نویسندگان بزرگی چـون  دیگر که چرا اید   به این فکر کردهتا حاال آیا
چـرا دیگـر   ؟ جـود نگذاشـتند  پـا بـه عرصـه و    بزرگ علويتولستوي یا 

کـه   باشـد دلیل اساسی آن شعرایی چون سعدي یا حافظ نداریم؟ شاید 
جدیدي متمرکز شده که خود  مسائلجامعه بر حل امروز ذهن نخبگان 

در همان دوره شـکل   هنرفلسفه و  ،ادبیات. اند آورده وجود هبناخواسته 
 . کند تفسیرتجربیات گذشتگان را انسان فقط توانست  ابعدهگرفت و 

از تنهایی گریز . انسان برون گرایی پیشه کرد هاي بعدي در دورهاما 
انسان کـه  . ختپرداپیرامون خود  به شناخت زد و با کنجکاوي عجیبی

ها،  آسمانرا در دنبال همزاد خود وار به  کرد، دیوانه احساس تنهایی می
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 چیـزي زمـانی کـه    جستجو کرد و ضا و حتی کرات دیگرها، ف اقیانوس
البتـه  . خود پرداخت بیشتر به شناختسر در گریبان برد و  مجدداً نیافت

 . رفت یشخو اندیشهاین بار سراغ ذهن و قدرت 
هـاي انسـان در مـورد     گذشـته یافتـه   ۀهـ اگر دقـت کنیـد در چنـد د   

کیفیت اندیشه بـر شـیوه   و اثرات عصبی مغز  مسیستعملکرد ی چگونگ
کشفیات انقالبـی  . بیشتر بوده استو جان جسم سالمت زندگی و حتی 

اي  سابقه بیدر این دوره سرعت  روانتن و  در زمینه سالمتامروز بشر 
 کـه سـالمتی   ه اسـت انسان تازه متوجه شدگویی، . به خود گرفته است

بایـد توجـه    آن،ن ثروت است و بـراي حفـظ   تری باارزش جسم و روان
خـود داشـته    )فکـر ( و روان) غـذا (جسم تغذیه ،شیوه زندگی خاصی به

 ،شـد  معرفـی » مثبت اندیشه«راز موفقیت  بزرگترین، این دورهدر . باشد
فرایند بیشتر و بیشتر به شناخت  آدمی. اما کار تحقیق باز هم ادامه یافت

و  گرد هم آمدند اناندیشمنداز   یهگرو هباالخرتا  ،پرداخت »تفکر خالق«
را ) با رویکـردي نـو  (شناسی اي تحت عنوان مردم روش تحقیق گسترده

را در  افـراد  خاصـی،  هـاي  روشبـا اسـتفاده از    این گـروه . کردند آغاز
و نتایج  هاي عملیاتی شیوهبا توجه به ( موفق و ناموفقمختلف هاي  گروه

. و مـورد مطالعـه قـرار دادنـد    ه کرددسته بندي  )آنهاحاصله در زندگی 
شـروع کـرده و   ) موفقیت یا ناکامی( کار خویش را از نتایج نهایی آنها

گـذاري   تـا بـه نقطـه آغـاز یعنـی هـدف       برگشـتند قدم به قدم به عقـب  
مـوثر   عوامـل  ترین مهم ،رفتند که پرسش مهمبعد به دنبال این . رسیدند

 ؟است چه بوده آنها شکستیاموفقیت در 
گیـري یـک    مراحـل شـکل   جزء به جـزء روي  ین محققینا در واقع

وري آو بــا گــرد همتمرکــز شــد آغــازتا از پایــان یــا شکســت موفقیــت
 . نددست یافت» موفقیت انگیز فرمول شگفت«به  آنهاهاي خام و تحلیل  داده
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سـري عملکردهـاي    یـک  ،و نـاموفق  متوجه شدند افـراد موفـق   آنها
را  آنهـا ختص دارند کـه  و م مشابه) عمل( و جسمی) فکر(خاص ذهنی

اي را در تمام ابعـاد زنـدگی    هظنتایج برجسته و قابل مالح سازد قادر می
 . ایجاد کنندخویش 

بـه   دنیو رسـ  تیـ موفق ، بـراي مطالعات تکمیلـی ثابـت کـرد    ،بعدها
 . ی پیروي کردو دقیق اصول و قواعد مشخصباید از ها  خواسته
اصـول   نیـ از ا چیـز  قبـل از هـر  ها، بایـد   براي رسیدن به هدف حال

 یعمل توام با آگاهاندیشه و به فقط  یزندگ که ، چراردک دایپ  یآگاه
 . دهد یم پاداش

 :در این مرحله پرسش جدیدي روي میز کار دانشمندان قرار گرفت
آیـا ایـن فرمـول     اصـوالً د و راز این فرمول اسـتفاده کـ  توان  میچگونه 

 ؟آموختنی است
آیـا هـر کـس     تا معلـوم شـود  ،شـد  بعدي مطالعاتمبناي  سئوالاین 

آشـنا   سیسـتم تحت تعلیم قرار گیرد و مرحله به مرحلـه بـا اجـزاي ایـن     
بـر  » راز بـزرگ « اینجا بـود کـه   ؟برسد آرزوهاي خودتواند به  می ،دوش

 .شد ترانسان آشکار
 

براي رسیدن به موفقیت باید از چند درب قفل شـده عبـور   دوستان، 
دسـت   به پس از دیگريیکی لیدها را کرد، شما با خواندن این کتاب ک

چـه  و  چگونـه  آموزنـد کـه   ، به شما میارایه شدههاي  کلید شاه. آورید می
 جیتـا بـه نتـا    داانجـام د بایـد   يا وهیشـ  و با چه  یدر چه زمان را ییکارها

ایـن  . یت را یاد بگیریـد تـا موفـق شـوید    قشما باید موف. یدرسنظر  ردمو
، د یا داریـد ای داشته محدوديت و چه زندگی سخکه مهم نیست  اصالً

 آنچـه  !؟دخواهیـ  مـی  مهم این است که براي از ایـن بـه بعـد خـود چـه     
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اگـر چیـز دیگـري     ، پسنتیجه افکار گذشته شما بوده ،داشتید یا دارید
 . براي آن بجنگیداي دیگر اندیشیده و  به گونهخواهید باید  می

را  هاچیز همان ،گذشته چیزي بوده که بوده، فکر کردن زیاد به آن
از  چـه آنهر ،دلیل آن هم این است که. درک واهدخزندگی شما  جذب

، بینش ما را نسبت به زمـان حـال   در ذهن به تکرار تداعی کنیمگذشته 
 . دده می شکل

چـه  امـروز  کـه   بیاموزیـد از گذشـته   .زندگی کنیدخود، در اکنون 
پـر از رویاهـاي    يفرداهـا بتوانید  تاکارهایی را باید یا نباید انجام دهید 

حـق   ،موفقیـت پـر از   ةآینـد . ترسیم کنیدو عزیزانتان براي خود شیرین 
در ایـن صـورت   . و بجویید تـا بیابیـد   فقط باید بخواهید. مسلم شماست

 .شود و پایکوبی و جشن خوبان تبدیل می هلهلهاست که زندگی شما به 
 

ا ایجـاد  در شما این بـاور ر این بود که  یاد شده مباحثاز  بندهقصد 
ایـن  ، نـدار و کـردار  شـیوه پ بـا ایجـاد تغییراتـی در    بتواند کنم که هر کس 

 ، حتماًق دهدیدهنده آن تطب تشکیل اجزايو خود را با  بیاموزدرا  فرمول
 تضـمین به ایـن  امروز  بشر. رویاهاي خود را تحقق بخشد شود می موفق
ر د )چـه ذهنـی و چـه عملـی    ( اگر همان عملکردهـا را  که ه استرسید
 . کند را تجربه مییا نتایج مشابه  همان نتایج آورد، حتماً وجود هبخود 

عنـوان فرمـول   ه بـ . اساس ریاضی دارد طبیعت قوانین حاکم بر عالم
براي رسـیدن بـه    ،را در نظر بگیرید چند مجهولی ۀیک معادلموفقیت، 

یافتـه و  یـک بـه یـک    مجهـول را   عناصـر ، کـافی اسـت   جوابی خـاص 
مطالعه اندیشمندان بر حاصل  ي مطرح شده،ها کنیکت. جایگزین کنیم

توانیـد   باشد که شـما مـی   میافراد مختلف  زندگیها  ها و شاید قرن سال
 . بهره ببریدآنهااز هاي مختلف  بخشحتی با خواندن را هب
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 اقـدام و  شما هم اگر بخواهیـد . شد،اقدام کردنددیگران خواستند و
 . شود می ، حتماًکنید
طور کامل و آشکارآگاه نبودند ولـی  ه ی از این راز بقبل فراد موفقا

و خطـا در مسـیري قـرار گرفتنـد کـه وقتـی       ون آزمروش یا با  تصادفی
 کمتر آنهم بعد همان روش را ادامه دادند و  ،دهد دیدند جواب می می

افـراد موفـق سـهم     افـزایش تعـداد  کردنـد تـا بـا     را پیش کسـی بـازگو   
 .کاهش نیابدآنها
 

هـاي مخفـی    دروازهکلیـد   یـد شـاه  بخواهآغـاز سـفر،   در همین اگر 
چیزي نیست جز  آنسرزمین آرزوها را به شما تقدیم کنم، باید بگویم 

 . »خالقانه تفکر مثبت«
جوامـع  کالبـد   ،مسريبه صورت یک بیماري » منفی نگري«امروزه 

سـالح   تـرین  قـوي ایـن بیمـاري   . آلـوده کـرده اسـت    رابشري مختلف 
. خالقیت و در نتیجه موفقیت اسـت رضایت، شادي، نابودکننده انگیزه، 

کنـد، افکـار منفـی     منفـی تولیـد مـی   بـد و  منفی و محدود، افکار  بینش
آورد کـه در نهایـت یـا     مـی  وجـود  هبمنفی  تاحساسات منفی و ارتباطا

اگر هم صـورت  یا و  گیرد صورت نمی اي برنده پیش عمل و اقدام چهی
 . داشتخواهد ن مثبتی  نتیجه ه و گرایانه بود و غیر واقع ناچیزگیرد 

زنـدانی   ، خـود سـاخته   نگر خود را در یک سلول انفرادي فرد منفی
بـدبینی را  او . نداردشرایط امیدي به رهایی و تغییر  بیند که میمظلومی 

دانـد و از سـنگینی آن همیشـه     تنها تکلیف سـنگین بـر دوش خـود مـی    
 اي هـر ایسـتاده   هاي خواهی زیادهکند و خود را تسلیم  خیز حرکت می سینه
سـتاند و   روان را از خـود بـاز مـی    و  تـن سـالمتی  آرامـش و  او . داند می

 . کند زنده است ولی زندگی نمیهرچند 
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کـه بـا    آنچـه هـر   توانید است که مینگري  مثبت در سایه آري شما تنها
 . دست آورید به قطعاً مطالبه کنید،از توانایی خود  ويق باورخلوص نیت و 

در ادامـه سیسـتم تربیتـی نادرسـت     جهـان  وزه بسـیاري از مـردم   امر
  ا وـهـ  رسـها، است ر از ترسـپی ـار مغشوشـافک وی ـدگـزنگان، ـگذشت

و ایـن   اند وجود آورده هاضطرابات چسبنده به روح و روان براي خود ب
تر شوند که  لحظه به لحظه به این نتیجه تلخ نزدیک اي شده، عدهباعث 

 تفکـر امـا در واقـع   . نابودي استفساد و هستی به سمت  زندگی و عالم

هـاي   روز دچـار پیچیـدگی  ه است کـه روز بـ   این جماعت نادان جمعی
در رسـد   بـه نظـر مـی   نکـه  آشده و بـدتر  روزمرگیخواسته یا ناخواسته، 

 جوامـع  بعضـی . در شرف وقوع است» زوال عقل ةپدید«ها  گروهبرخی 
 ،ذهـن را از کـف داده و  متعالی  هاندیشاسب سفید لجام  ،ظاهر مدرن به

 . ناکجاآباد ناآشناي حیات بشري کشانده استسراب را به  آنها
 . دنریب را دوست ندارغهیچ چیز این آبادي  نآنا

 ؟ چیست بشر امروزچاره حال و روز  خوب،
را در دسـت  لجام اسب سرکش خیال و اندیشه دوباره  ،کافی است

و  تر عاشقانه ،تر هر چقدر ساده. دگرفته، سبک زندگی خود را تغییر ده
 . تر و موفق ، شادترتر مالسپربارتر،  همان قدر تر؛ خودمتکی

 
بـا اصـولی آشـنا شـدم      وري مطالب،آو گرد مراحل تحقیقدر  بنده

بلکه تاثیرات  تغییر دهم،را  »خود«نسبت به متاتنها احساس توانستم نهکه 
اگـر مـن   . ن سـازم دگرگـو بـر زنـدگی را نیـز    گذشته  آموخته يباورها

تحوالت بزرگی را در فکـر و احسـاس   توانید  میشما نیز توانستم، پس 
خداونـد  . برداریـد  گـام و در جـاده موفقیـت شـتابان     خود ایجاد کـرده 

عمل بـه  آزادي « لفافه زرینرا در  ها خواستقدرت آفرینش آرزوها و 
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 آن راگیري کـار  هبـ  روشاگـر  که ،بـه انسـان هدیـه داده اسـت    » اندیشه
 . سازد تبدیل میمحبوب االهی یاموزد، او را از موجودي ناتوان به تواناي ب

هستید و هر تصمیم  قادري مخلوقشما ، دوستان هرگز فراموش نکنید

هیچ تصمیمی نگیرید، این خود یک روزي حتی اگر  .شما پیامدي دارد
ایـد   در گذشته چه تصمیماتی گرفته ندیشیدیببا خود پس . تصمیم است

 . اید ساخته) خوب یا بد(اینگونه را  نتا زامروکه 
کـافی اسـت افکـار و     خـوب، ضـی نیسـتید   تان را اگر از حال امروز

همان افکار را اگر راضی بودید . عملکرد گذشته خود را کنار بگذارید
چه تغییراتی در معیارهاي اساسی زندگی خـود   ندیشیدیبداشته باشید و 

همیشـه و   و دهیـد  ارتقاءخود را ایجاد کنید تا سطح رضایت  توانید می
 .ریدزندگی خود لذت ببکیفیت از  )ها بحرانحتی بعد از ( در همه حال

کافی است، کیفیت معیارهاي خود را به باالترین  زندگی بهتربراي 
استانداردهاي ممکن ارتقاء داده و تصمیم بگیرید که بـر اسـاس همـان    

را امروز باید تغییـر  ی اساسی زندگمعیارهاي . معیارها فکر و عمل کنید
 . و بهبود داد، شاید فردا بسیار دیر باشد

آنقـدر  . اسـت  لذت بردن از حال اکنـون اولین قدم در معیارشکنی، 
قدر . مکه زندگی کردن را فراموش کنی مسرگرم ساختن زندگی نباشی

ارزش هـر  . هر لحظـه را بدانیـد و از آن در کنـار دیگـران لـذت ببریـد      
تولد فرزند، بازي با کودك خـود،   جوانی، ازدواج، موقعیت را بدانید،

 هاي فرصت پدر و مادر واز به همسر، قدردانی هدیه کردن یک شاخه گل 
اي  هدیـه  ،زنـدگی لحظه به لحظه . دنشو نمیتکراردیگرطالیی پیش رو 

فقط «. شود می توالهی است که لحظه به لحظه آن فقط یک بار نصیب 
. نخواهی داشـت  دیگر و شاید بهتر، اي تجربهفرصت  و هرگز »یک بار

 . کن» گی زند«پس زندگی را آزمایش و تجربه نکن، بلکه فقط آن را 
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 مهیـا شـرایط و لـوازمی   بایـد   ابتدابر این باورند که بسیاري متاسفانه 

آنگـاه شـادي و لـذت وارد     تـا  رسـید  خاصـی  هـاي  هـدف به شود و یا 
 هـا  شـانس وامـل و  این گروه همیشه منتظر اشـخاص یـا ع  . شود زندگی 

هرگز قـادر   این افراد. کند بخترا به وجد آورده و خوش آنهاهستند تا 
ایستند و  آنها می .از زندگی لذت ببرند »حرکت«شور و حال  درنیستند 

منتظر موفقیت و خوشنودي تا پایان عمر جام تلخ نیستی و نـداري را بـا   
 .کشند طعم زندگی انفعالی سر می

 نکهیخاطر اه فقط ب م،یدار ازینه چون ن میهست یلدنبال پو هب یما گاه
کـه   دریغااما   ،کند و راضی خوشبخت ما را تواند یپول م میکن یفکر م

 درب پشـتی از  زمـان  وسعادت و شادمانی، هـم  شود پول از در وارد می
 . شود خارج می

تـوان   بدون شادمانی نمـی  ،بر این باورندگروه موفقی هم هستند که 
هر روز زنـدگی  در  اینانبرخالف گروه قبلی . رسیدگی اهداف زندبه 

یـک روز بـا رنـگ     .کننـد  را تجربـه مـی  با رنـگ متفـاوت    لذتی ،خود
و روز آخر با رنگ توانستن، تجربه  خواستن، روز دیگر با رنگ تالش

 . گیرند هاي زندگی را جشن می چالش
ه آورد یا بـه هـر چـ    دست می یا هرچه الزم دارد بهآدمی  ،گویند می

ماهیـت  گـذاري    مـالك ارزش فراموش نکنـیم،  اما . رسد خواهد می می
 حرکت سويو  سمتاین . نبوده است رسیدن به چیزي هرگز ،زندگی
اسـت کـه بـه زنـدگی     مانـدن  مشخصدر مسیر و  در حرکت بودنو ذات 

یـا   چیـزي ایـن نیسـت کـه بـه      ،زندگی کردن يهنر زیبا. دهد معنی می
جـاده  ی کردن آن است کـه همیشـه در   زندگ ی هنرزیبای. برسیم جایی

خود باشیم و هر روز حتی شده یک گـام کوچـک    هاي واقعی خواسته
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 برداشـته و خـود  خـداي  و رضـاي خـود و    رشد ،در جهت خودشناسی
بـه   خشـنود بـوده و  لحظه بـه لحظـه زنـدگی     در. مدهیادامه سفر  یاترهم

شـده   بیشتر ،عبارت خودشناسیامروزهرچند . هاي بعدي فکر کنیم گام
یاد ه اما ب از دریچه نگاه دیگران، هاي منفی خود دیدن جنبهخودبینی و 
تو تنها خلیفه خـدا بـر زمینـی، تـو     آفرینشی،  کمالو تو تمامداشته باش 

عشـق و دوسـتی خـالق و    و تجلـی  تنها دلیل و مرکز آفرینشی، تو معنی 
خـود را از چشـم   نش آرزوهاي خدایی، پس تـو  یمخلوقی، تو آینه آفر

پایـان   و در جـاده بـی   و سرمسـت زیبـایی خـود بـاش     یدگارت ببینآفر
 . موفقیت و عشق او گام بردار

 ،کافی اسـت باید بگویم،  بپرسیدیت قموف از اولین قدم در مسیراگر 
مـالك خواسـتن بایـد    . چیزهایی را دوست داریـد به روشنی بدانید چه 
 . باشدبی قید و شرط حس دوست داشتن 

 هوگرنـ  دیـ ورآدسـت   هب دیرا که دوست دار ییزهایچ دیمراقب باش
دوسـت    دیـ ا دسـت آورده  هرا که ب ییزهایبود چ دیسرانجام ناچار خواه

  »جرج برناردشاو«. دیبدار
دسـت از   ،پایـان بـه هـر قیمتـی و تـا     کـه  تصمیم قطعی بگیریـد   بعد
 . دارید برنمین خواست

 
 پرسند راز موفقیت شما چیست؟ از من می

 :یم پیروي از دو اصل مرا به اینجا رسانده استمن در پاسخ باید بگو
اول، همیشه کاري را انجام دهید که دوست دارید و دوم، آنقدر در 
. کار خود تـالش و اسـتمرار داشـته باشـید تـا بـه نتیجـه دلخـواه برسـید         

 »دونالد ترامب«
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 .دست به اقدام بزنیـد باید کافی نیست، بالفاصله بدانید تنها خواستن اما 
باشد، کـاري هرچنـد کوچـک بـراي      موثرچقدر اقدام شما ت مهم نیس

 عملـی ـ ـ    فکـري رد ـعملکـ  هنحودر تمام این مدت . شروع کافی است
متوجـه شـدید    اگـر . کنیـد  تـان ارزیـابی   براي رسیدن به اهدافخود را 

تـا   تغییـر دهیـد  را آنقدر و باورهاي خود شیوه کار  کافی یا موثر نبوده،
، چـون  خـود برسـید   مقاصد اصـلی به افتاده و موفقیت  جادهدر الخره اب

 . دهند میو معنی  سوو  سمتاین باورها هستند که افکار و رفتار انسان را 
هـا و انتقـادات    داوري خواهشمندم پیشطوالنی در پایان این مقدمه 

را چـون تنهـا داروي    آنکتاب کنار گذاشـته و   عهمطال در حینخود را 
با تمام دقت و توجه مطالعـه کنیـد    )عدم موفقیت( خود بیماري زندگی

از  و کارگرفته هبگفته شده را  هاي تکنیکها و  و مرحله به مرحله روش
 . آن لذت ببرید شگرفنتایج 

مطالعـه   ،گونـه  وسـواس  جستجويها  این کتاب حاصل سال مباحث
مـردان  ها و نظرات  سخنرانیگوش دادن به و  شهیآثار بزرگان اند شتربی

و  بـا یز ارهیس نیو سفر به نقاط مختلف ا خل و خارجدر دا فکر و عمل
کـه اثـرات    باشـد  مـی  دور، يهـا  نیمردم سرزم یزندگ تیفیتوجه به ک

سـرگل  در اینجـا  . گذاشـته اسـت  برجاي عملی شگرفی در زندگی من 
کـه تـاکنون بشـر شـناخته را      ،تحقق آرزوهاهاي رازگونه  تکنیک تمام

وطن  شما هم یه، هدفم همراهساد یبا زبانوري کرده و آبراي شما گرد
بار آنهـا   من سخنان گران. باشد یبزرگ م يبه آرزوها دنیدر رس زیعز

کـه چـراغ    دیشا کنم، یحضرت دوست م شکشیرا به امانت گرفته و پ
 .کعبه آمال باشد ارتیراه ز

خواهنـد   کسـانی کـه مـی   . اسـت موثر براي همگان  هاي آن تکنیک
هسـتند، کسـانی    فرادسـتی شـغلی   بیلیونر شوند، کسانی که دنبال کسب
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اي شوند، کسـانی کـه بـه دنبـال قـدرت       خواهند ورزشکار حرفه میکه 
کسب مـدارج معنـوي بیشـتري هسـتند و هـر       در پیهستند، کسانی که 

 . کسی که به نوعی قصد موفقیت در زندگی دارد
شده بیان اگر اصول شما ضمانت شخصی من را خواهید داشت که 

شـما نیـز بتوانیـد    ، ط مشی زندگی خود قـرار دهیـد  کار گرفته و خ هرا ب
موفقیـت روزافـزون و شـادي    هاي بالقوه خود را در رسـیدن بـه    توانایی

 ،نظـرات  بـا خواهشـمند اسـت   . شـکوفا کنیـد  تـان   و خـانواده  خودبراي 
 .یدرسانهاي خود مرا در ادامه راه یاري  البته همراه با راهنمایی و انتقادات

 
 ییمحمود جوال

 1391 –بهار

info@razemovafaghiat.ir 

www.razemovafaghiat.ir 



 
 

 
 یا تغییر شهامت تغییرشهامت 

 
  یشگیادامه دادن همان رفتار هم ،یوانگید

 . است متفاوت جهیو انتظار داشتن نت
  »لدیجک کانف«

 
 

مــا و زیبـاي  سـیاره   .اســت همیشـگی تغییـر در طبیعـت یــک اتفـاق    
آدمـی نیـز مجبـور بـه تطـابق بـا ایـن        و زندگی بشر ناچار به تغییر اسـت 

سازنده و مثبـت   تما در جهت موفقیت باید تن به تغییرا. تغییرات است
پنـدار و کـردار   چـون تنهـا بـا تغییـر      ،خود بدهیمو عمل تفکردر شیوه 

 . دارا تغییر د سرنوشت خویشتوان  می
در ایـن کتـاب چیسـت،     ژهاتـرین و  باارزشود اگر از من پرسیده ش

کتـاب   هاگر سوال شود، انتظار چه تـاثیري در خواننـد  . »تغییر«گویم  می
 :پاسخ من این خواهد بود؟ دارید

ه تغییر« انگیز د  ایجا ي  دآرزو چن هر چک ي،   »کو
 

مسیر زنـدگی خـویش را    تري طور آگاهانه توانید به شما می ،با تغییر
تفاوتی در شیوه زندگی ایجاد کنید و دنیاي فعلی  توانید می. تعیین کنید

امـروز و فـرداي   . خود را به صورت دنیاي بهتري براي خـود درآوریـد  
 ؟ انگیز نیست آیا این هیجان. باشد تانتواند متفاوت از دیروز شما می
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هـا داشـتید،    از آنچـه سـال   و بهتـر  آیا حاضر بـه تجربـه چیـزي متفـاوت    
 ؟ هستید

 ؟ دارید که نیاز به تغییر داشته باشد اعمالی و افکارزینآیا شما 
 ؟ آیا در عقاید خود انعطاف دارید

 ؟ بینید عقاید خود بنگرید، چه میاعمال و اگر با چشم فرد دیگري به 
 ؟ اند در گذشته مانع پیشرفت شما بوده باورهاییچه 

قدرتمنـد در   ي، افکـار یزندگنگاه خود به  دربا تغییر توانید میشما 
تـان بـاال رفتـه و     نفـس  بـه  اعتماد و عزت تا  آورید وجود هب یشخوذهن 

ـ شما ن«کم نداشته و  گرانیاز د يزیکه چ ،دیریبپذ ـ  زی ـ توان یم داشـته   دی

 . »دیبخواه  فقط اگر ،  دیباش
 مثـل ( دیسـت ین یشـما هسـت کـه از آن راضـ     یدر زندگ يزیاگر چ

 ریـ د اریفـردا بسـ  ) خـاص  يارتبـاط بـا فـرد    ای رفتارباور، ، عادت، شغل
 .دیکن جادیا يرییکه تغ دیریبگ میاست، امروز تصم 

بلکـه آن    د،یبرسـ  زیبایی زیکه به چ ستین نیا یزندگ يبایز هدف
 یرا بـه زنـدگ   يشتریب يها ییبایزگاهانه آتا پایان عمر  لحظهاست که هر 

، و بـزرگ  کوچک هاي دگرگونیبا ایجاد و هر روز  دیخود جذب کن
 . دیخود بردارزیباي  يها شدن به هدف رت کینزد در جهت  گام کی

 
 يرییـ چـه تغ  د،یسـت یزنده ن شتریماه بچند دیاگر شما بدانتوجه کنید،  

از چـه  ؟ دیرو یم ییبه دنبال چه کارها شتریب د،یده یخود م یدر زندگ
 ؟ کنید چیزهایی دوري می

 ؟ دیکن یم هچ د،یستیزنده ن شتریسال ب چند دیاگر بدان حاال 
سال  شایدچند ایسال  20 ای 5یا  1دیدان یشما که م ،استنجیسوال من ا

 ؟ دیکن جادیخود ا یدر زندگ يرییتغ خواهید نمیچرا  ،دیستیزنده ن شتریب 
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 عـه یرا بـه ود  یمـ یعظ يرویـ از مـا منبـع ن   کیدر درون هر  خداوند
فقـط  . برسـاند  خـود   يما را به تمـام آرزوهـا   تواند یگذاشته است که م

  . میخود را کشف کن درون قابلیت نیاده از ااستف شیوهاست  یکاف
را که سالیان  باورهاییاعتقادات و توان  چگونه می شاید بپرسید، اما

ــدگی کــرد  ــا آن زن ــزرگ شــد هســال ب ــر دادا هو ب ــم، تغیی کــی از ی؟ ی
 وارد کـردن و بـاور،  ایجاد تغییر در یک عقیـده   هاي روشترین  راحت

سبت به تمام افـراد عـالم بـدبین    شما که ن. باشد می آنخلل و تردید در 
افرادي که از نظر شما  تمرکز رويهستید باید با خود خلوت کنید و با 

 تـرین  تردید همیشه مخرب. خود شک کنیدمنفی خوب هستند به این باور 
و  هـا  عقیـده اي تغییربـر تـوان   راحتـی مـی   هبـ از آن که سالح ذهن بوده، 

بـا طـرح ایـن    . رده کـ باورهاي مستحکم منفی، غلـط و بـدخود اسـتفاد   
 .را متزلزل سازید ي نامناسبباورهاهاي  پایهتوانید  ها می پرسش
 ، غیر مـوثر چقدر مسخره یا برداشت این عقیده:خود بگوییده ب، مثالً

 ؟ معنی است و بی
هـایی متوجـه مـن     اگر این عقیده را حفظ کنم در آینده چه زیانیا 

 ؟ خواهد شد
عقاید آثار و عواقب منفی این . اید تهبا این کار نصف راه تغییر را رف

یک بار براي همیشه تصمیم بگیریـد کـه دیگـر    . را در نظر مجسم کنید
پس از مرحله تردید . را نپردازیداین عقاید پیروي از سنگین  هاي هزینه

ــده، حــال مــی  ــد  در درســتی یــک عقی ــوتوانیــد عقای ــروبخش  ن  راو نی
داشـتن   ،شمار منافع بی. دجایگزین عقاید قبلی خود کرده و تقویت کنی

این عقاید را در نظر مجسم کنیـد و انگیـزه تغییـرات بیشـتر را در خـود      
تـر، کـار    ییـ مرحله به مرحله و بـا تمرکـز بـر باورهـاي جز    . ایجاد کنید

براي تقویت باورهاي تازه از خاطرات و . را پیش برید ذهنیتکانی  خانه
خـود بنـا   ایی بـه نفـع   سعی کنید باوره. هاي خود کمک بگیرید توانایی
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ولـی   کننـد  بسیاري از الگوهاي ما در طـول زنـدگی بارهـا تغییـر مـی     . کنید
. دوشـ  انجـام مـی   صورت آگاهانـه و توسـط خودمـان   ه متاسفانه کمتر ب

 و تصـادفی،  تجربیـات بیرونـی   هگاه بازسازي ذهن با توجه بآسیستم ناخود
دارد  لیاتوماتیک مشـک همیشه در حال بازسازي است ولی این سیستم 

اسـاس  . قرار نیست بر اساس منطق، اخالق یا قانون عمل کنـد  که حتماً
الگوهاي شـکل گرفتـه   تجربیات قبلی و ساختار نظام  پایهاین سیستم بر 

که هرچند تغییر آگاهانـه در آن   است )کودکی مخصوصاً( گذشته فرد
 . کاري بسیار سخت و زمان بر است ولی غیر ممکن نیست

شـخص دیگـري   . موزیمیـا نتغییر آگاهانه را وش رر اگ ،نتیجه اینکه
دهد و ما فقط نسبت به آن واکـنش نشـان    الگوي ما را تغییر می ساختار

بمبـاران  و این همان روش ساختارشـکنی اسـت کـه غـرب بـا       دهیم می
را  هـاي بـزرگ   مـارك آنهـا  . خود در پیش گرفته است تبلیغی فرهنگ

کانه الگوهاي ما را به سمت خرید بسیار زیر تبلیغاتو بعد با آفرینند  می
 محصـوالت مصـرف  و  هـا  کلـن دا ها، خوراکی سیگارها، کوالها، ها، لباس

 . دهند سوق می دخو
چنـد  هر تهران  خیابانهايبازار پوشاك خودمان را ببینید، در  زامرو

من مخـالف جـنس خـوب و    . کند یک مارك معروف ظهور می وقت،
 آالت ماشـین مـا نیـز جدیـدترین     روز نیستم، ولی آیا بـراي کشـاورز  ه ب

در ؟ داشـته باشـد  انتخـاب  خـود حـق   تـا   شود اروپایی و غربی وارد می
تاثیر آن را سد  وتواند جلوي تبلیغ  هیچکس نمیدهکده جهانی امروز، 

ها کار ممکن آن است که ما براي الگوهـاي مشـابه سـاختاري    تنکند و 
می تبـدیل شـده و   ه یک باور عموبسیار محکم و جامع ارایه کنیم که ب

و ارزشمند باشـد کـه بهتـر از     ، فرهنگینقدر آرمانیآدر واقع آن الگو 
تنهـا معیـار    ددر ایـن صـورت بایـ   . آن نباشد تا بتواند جاي آن را بگیرد

نیـاز جامعـه باشـد و نـه دسـتور و      خواست و به  تمرکزآن الگو انتخاب 
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نگـون   اينظام الگوهـ باشد، ن واقعییا ارزشی  الگويولی اگر . سفارش
 . هاي این و آن خواهد شد تازي ترك جوالنگاهبخت ما هر روز 

 
خواهـد، دسـت بـه     دانـد چـه مـی    می دقیقاًفرد موفق کسی است که 

کشتی اندیشـه و عمـل را بـه     نسکّازند تا به آن برسد و آنقدر  عمل می
بان زندگی  کشتی. برسددلخواه تا به مقصد  دهد تغییر میچپ و راست 
مقصد در انتظار است، تغییر مسیر آگاهانه جزء الینفـک   .خویش باشید

 . یک سفر زیباي دریایی است
رسیدن به . آگاهانه مسئولیت کیفیت زندگی خود را بر عهده گیرید

بهتـرین  . نیاز بـه تغییـرات دایمـی و سـازنده دارد     ،هر استاندارد کیفیتی
د کنیـد،  شما هر تغییري کـه در خـود ایجـا   . تغییر آن است که مانا باشد

موقت خواهد بود مگر اینکه تنها خود را و نه کسی یا چیـزي دیگـر را   
 :آن تغییر بدانید و همیشه به سه اصل زیر توجه کنید و ثبات مسئول ایجاد

 ).خوب است تغییر کنم ،نکهآنه (. و باید ایجاد شود» ًحتما«تغییر  .1
ن فقـط  دیگـرا (. خود به تنهایی باید این تغییر را ایجاد کـنم » من« .2

 ). راهنما و من مسئول هستم
هاي غلط  عادتمگر (. آورم وجود هبتغییر را » توانم می حتماً«من  .3

 )    . را تغییر دهم آنهاتوانم  پس خود نیز می ؟ام وردهنیا وجود هبرا خود 
اي  عده. را گردن بگیرید  شماست، پس مسئولیت آناز آن زندگی 

دهند و همه کس و همه چیز را  میزمین و زمان را سپر بالي خود قرار 
حالی  در. دانند و مقصر میر شرایط نامطلوب زندگی خود متهم خاط هب

 يمقاومت وهاي او و  اندیشهکه تنها مقصر نامالیمات زندگی هرکس، 
 . در قبال تغییر و خودسازي است
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 ؟ تغییر چیست تحقق یک اصلیعامل  
گوینـد   و مـی  انـد  هدیـ نام ها را آگاهی  اي از آموخته هرچند مجموعه

، تغییـر خواهـد کـرد و    فـرا بگیـرد  جدیدي  هاي آموزه نچهاهرکس چن
هاي مختلف زنـدگی آمـوختنی    امروز موفقیت و پیشرفت در تمام جنبه

را  »احساسـی «شود که ما  هنگامی ایجاد میواقعی و مانا  تغییراما  .است
 . که نسبت به یک تجربه معین داریم، عوض کنیم

 پیروي ازبرید، قادر به  چرب لذت می يکه از خوردن غذاتا زمانی 
شوید که چـاقی را   شما زمانی موفق می. یک رژیم الغري نخواهید بود

. کنید حس و باورخطري براي سالمتی و عامل مرگ زودرس عنوان ه ب
 اصـلی  چاقی مفرط را عامل ،فردي که سکته قلبی کرده و پزشک مثالً
تـر   عریسـ هرچـه  در صورتی که که کند  د مییو بیمار را تهد دانستهآن 

بـه  هاي بدن خود را کـاهش ندهـد خواهـد مـرد، خـود را       حجم چربی
 خاطر آنکه به آگاهی رسیده که چه بسا قـبالً  هنه ب. کند الغر میسرعت 

 . کرده است» و باور حس«دانسته، فقط چون خطر واقعی را  هم این را می
راك حســی اســت و نــه هــاي رفتــاري مــا ناشــی از اد آري واکـنش 
یـا  ( زیرا محرك اعمال ما، لذت. و منطقی عقلی هاي رسیدن به آگاهی

ایـم تـا بـه     است کـه یـاد گرفتـه    )یا احساس درد( دردو  )احساس لذت
صـحیح  و قانون  براساس منطقبعضی امور نسبت دهیم، نه چیزهایی که 

قـرار  هـایی را بر  به بیان دیگر ما در مغـز و ذهـن خـود تـداعی    . دانیم می
. شود هاي عصبی است که باعث رفتارهاي ما می ایم و این تداعی کرده

تنفسـی  سـخت  دچار مشکالت  ،یعنی اگر انسان با کشیدن اولین سیگار
 . داشتیم شد، ما هرگز افراد سیگاري نمی می) درد و رنج آنی(

 
، یعنی تغییر دانش، تغییـر بیـنش و   فرایند سه گام اصلی تغییر هرچند
 ایـن  ، ازمحـرك احساسـی  عامل اما . را نباید نادیده گرفت تغییر روش

 . رسد که همان تغییر است می انتهاي راهعبور کرده و به  سه گام یکباره
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همیشـه  گریـز از رنـج    ،افـراد در ترین دلیل عدم تمایل به تغییـر   مهم
را  بسیارلذت  .از اهرم روانی استچاره کار، استفاده . همراه تغییر است

اي را که در اثر  نتیجه. سبت دهید و رنج فراوان را به عدم تغییربه تغییر ن
 هـاي  در تصویرسـازي . تصویرسازي کنید با اغراق، دهدرخ تواند  میعدم تغییر 

. رخ داده استدر بدترین و دردناکترین حالت خود ببینید که آن اتفاق 
روشن و واضح ترس را در خود حس کنید و بـه ایـن نتیجـه احساسـی     

همچنـین خـود را پـس از تغییـر     . بسیار کمتر است ،درد تغییرکه برسید 
ات تغییـر بـه  میل آنی  ،بخش ناشی از تغییر احساس خوب و لذت. ببینید
گاهی میزان رنـج شـما بـراي ایجـاد     . آورد می وجود هب را در شما بعدي
اگر براي ایجاد تغییر تالش زیادي کرده ولی . تغییر کافی نیست ةانگیز

خـانمی  . اید، شاید علتش نبود اهرم نیرومند روانی باشد سیدهبه نتیجه نر
اي  هـیچ نتیجـه   ،شناسـم کـه پـس از مـدتها تـالش بـراي الغـري        را می

الغر  تیپپس از آنکه همسرش به او گفت که درست گرفت ولی  مین
، با انگیزه بسیار باالیی و در مدت کوتاهی وزن خود پسندد میبیشتر را 

انگیزشی را آگاهانه در خود ایجاد و تقویـت   احساسات. را کاهش داد
 . کنید

 :ال کنیدؤاز خود ستوانید  شما می
را  هـایی  اگر این رفتار، فکـر یـا احسـاس را تغییـر نـدهم چـه زیـان       

 ؟ متحمل خواهم شد
 ؟ ام هایی را از دست داده ام و چه لذت هایی دیده در گذشته چه زیان

را از  )يمعنـو  ،یمـال (  شـی بـا ارز  نکنم، چه چیزهاي کار رااگر این 
 ؟ دست خواهم داد

خوبی در مـن فعـال    اگر این تغییر را ایجاد کنم، چه احساس و فکر
 ؟ شود می

 ؟ رضایت و شادمانی خواهم داشتاگر این تغییر را ایجاد کنم، آیا 
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 ؟ نظر خانواده و نزدیکان در رابطه با این تغییرات چیست
 ؟ از این تغییر نیستم هاي ناشی محاسن و لذتآیا من شایسته 

و تمـام تغییـرات را   تغییر قـرار داده   را محور» خود«همیشه  ،خالصه
 . قرار دهید خود »و رشد و کمال رضایت«براي جلب 

ندازید، این خطر وجود دارد کـه  یبه تاخیر ب اگر ایجاد تغییر را مرتباً
و  هاي الزمه را از دست داده و در ذهن خود به تدریج جاي رنج انگیزه
تـر فکـر دفـن     هاي پـایین  را در الیه آنهارا عوض کرده یا اهمیت  لذت

 . کنید تا کمتر با واقعیت رو در رو شوید
 

شـویم و حتـی طـرز فکـر،      به دست محیط خود سـاخته مـی   ما تماماً
هـا و رفتارهـایی ماننـد راه رفـتن،      ها، هـدف  بزرگی یا کوچکی اندیشه

. مان نیز تاثیر گرفته از آن اسـت  لباس پوشیدن ةعالقه به موسیقی و نحو
 .»دکتر شوارتز«

تغییـر   ،بسیار موثر در ایجاد تغییـرات در زنـدگی   هاي روشیکی از 
دوسـتان و  طریـق  مـا از  ذهـن   خـوراك . دوسـتان اسـت  شبکه محیط و 

 هـا،  غذاي ذهن مـا کیفیـت اندیشـه    کیفیت. شود پیرامون ما تامین میمحیط 
یـین  عت و در نهایت عملکرد ما را تتمایالاحساسات، ها، باورها،  عادت

 . کند می
 چـرا . ایـد  چنان بگریزید که گویی از طاعون گریخته نظران از کوته

هاي شما را سرکوب  همواره انگیزه ،هاي محدودشان که آنان با دیدگاه
 »دنیس ویتلی«. کنند می

 محصـور و  ، محدودهمه ما بیش از آنکه متوجه باشیم محصولپس 
حـاکم بـر    متاسفانه بیشـتر افکـار  ستیم که البته، خود هتفکرات پیرامون 
انسـان خیلـی   . دنباشـ  مـی  آور یـاس منفی، غیرواقعی و  فضاي زندگی ما
مـن ایرانیـان زیـادي را    . شـود  رنگ می هم افکار جمعیزود با محیط و 


