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رمز و راز 500انسان موفق

یكند در
جامعیت اسالم ایجاب م 
بسیاری از امور دستور نداشته باشد

دکتر استیجاننتیجه  7سالتحقیق ومصاحبه با ۵۰۰فردموفقرا
درخالصهترینحالتممکنارائهدادهاست

خدا درباره بعضی از مسائل سكوت كرده است
تا بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشند

کاناپه

همه کمابیش میدانیم که  TEDیک مجموعه همایش جهانی اســت که توسط سازمانی بزرگ،
با هدف اشتراک و گسترش ایدهها برگزار میشود .در سلسله همایشهای  ،TEDافراد موفق در
زمینههای مختلف رازهای پیشرفت و ایدههای خود برای ساختن جهانی بهتر را مطرح میکنند.
سال ها قبل در یکی از این جلســات دکتر ریچارد استیجان ،محقق و تحلیل گر موفقیت ،ظرف
زمانی کمتر از  4دقیقه نتیجه تحقیقی که طی هفت سال و با مصاحبه از  500فرد موفق را انجام
داده بود ارائه کرد .علت اینکه ریچارد تصمیم گرفت این تحقیق را به ثمر برســاند مواجهه ســاده او با نوجوانی
فقیر در هواپیما بود .نوجوان از ریچارد میپرسد چه چیزی باعث موفقیت میشود اما ریچارد پاسخ صریحی
نداشته است و بنابراین ناامید میشود و تصمیم میگیرد به یک جواب برسد .جوابی که ما با اندکی دخل و
تصرف آن را منتشر میکنیم:

افراد موفق شور و شوق انجام کار (اشتیاق) دارند
1
افــراد موفــق میگویند مــا توســط اشــتیاقمان هدایت
میشــویم .آنها کارشــان را با عشــق انجام میدهنــد و آن را به
همکاران خود نیز منتقــل میکنند .پــول درآوردن در فکر آنها
دلیل اصلی کار کردن نیســت بلکه یکی از نتایج آن اســت .آنها
مطمئن هستند که اگر کاری را با عشق انجام دهند حتما به ثروت
و پول نیز خواهند رسید.
افراد موفق کار خوب ارائه میکنند
2
آنها میگوینــد برای موفــق بودن
سعی کنید با قلبتان کار کنید و در آن کار
عالی شوید .هیچ جادویی در کار نیست،
همــهاش تمریــن اســت و تمرین اســت و
تمریــن .بــا تمرین کــردن مدام اســت که
میتوانید یک کار را به خوبی انجام دهید.
افراد موفق سخت کوش هستند
3
هیچ چیز آسان به دســت نمیآید و بهدست
آوردن آن حاصل ســخت کار کردن اســت .همیشــه کار کردن
سخت بوده و هست اما ســعی کنید همواره از کاری که میکنید
لذت ببرید .با این تفکر اســت که میتوانید ســخت کوشــی را در
ذهن خود نهادینه کنید.گاهی افراد جامعه فکر میکنند که افراد
موفق به کار خود معتاد شدهاند اما تعبیر بهتری برای آنها وجود
دارد که آنها دیوانه کار کردن هستند.

افراد موفق خود را تشویق میکنند
4
آنها میگویند که همیشــه تالش کنید تا خود را تشویق
کنید ،هم از نظر جســمی و هم از نظر روحی .خود را از خجالت و
تردید به خود رها کنید.

حس و براســاس آن نیاز به جامعه خدمتی ارائــه کنید .محصول
جدیدی اختراع یا محصوالت قبلی را بهینه و زندگی را برای مردم
آسان تر کنید .به دیگران فکر کنید .به آنها چیز ارزشمندی ارائه
کنید و مطمئن باشید از این طریق میتوانید ثروتمند شوید.

افراد موفق تمرکز میکنند
افراد موفق معمــوال ایدههای خالقانــه زیــادی را در ذهن
خود دارند اما این موضــوع همانگونه که یک فرصت
بســیار خوب اســت ،در صورت نداشــتن تمرکز
میتواند به عنوان تهدید لحاظ شود .داشتن
ایدههایبسیار،همانندسوارشدنبراسب
سرکشیاستکههرلحظهشمارابهسویی
میکشــاند و در صورتــی که نتوانیــد آن را
افسار بزنید و در یک راه مستقیم به حرکت
درآورید هیچگاه شــما را بــه مقصد نخواهد
رساند .پس ســعی کنید همواره روی موضوع
کارخودتمرکزکنیدوهیچگاهازآنغافلنشوید.

افراد موفق ایده دارند
7
بیل گیتس میگوید« :تنها چیزی که من داشتم یک ایده
بود« :راهاندازی اولین شرکت ریز کامپیوتر» .البته این ایده صرفا
یک ایــده معمولی نبود بلکــه یک ایــده فوقالعــاده بود.مطمئن
باشید که خلق آینده هرگز جادوی خالقیت نیست بلکه تنها انجام
کارهای ســاده اســت .ایدههای جدید همیشه یکســان نیستند،
ممکن اســت خیلی از ایدههایی که تازه به ذهن شما خطورکرده
اســت ســالها قبل در کشــورهای دیگر اجرا شده باشــند؛ افراد
موفق میگویند عمدتا محصــوالت موفق ،حاصل کنــار هم قرار
گرفتن ایدههای خالقانه افــرادی با دانش و تجربه و دیدگاههای
مختلف است.

5

افراد موفق به دیگران خدمات ارائه میکنند
6
آنها مــی گویند :ســعی کنید به جــای خدمت کردن
به خود ،به دیگــران خدمت کنید .تمــام مردم دوســت دارند که
ماشین ،خانه و امکانات خوب و با کیفیت داشته باشند و در این راه
تالش میکنند .اگر هدف شما این باشد که در واقع دارید به خود
خدمت میکنید .اما به جای آن ســعی کنید نیــازی را در جامعه

ما می خواهیم با فارسی عشق ورزی کنیم

کاش می توانستم فارسی را بغل کنم و از این غوغای بی ادبی ها و بی شرمی ها
و بی اخالقی ها نجاتش بدهم
عرفان نظرآهاری | نویسنده

من که ملول گشــتمی از نَفَ س فرشــتگان ،حاال
هــر روز صبح با صــدای شــلیک از خــواب بیدار
میشوم؛باترکشکلماتوانفجاراخبار.ازخوابکهبیدارمیشوم
کابوس می بینم آدم هایی ســرا پا مسلح که با سر انگشت هایشان
بر صفحه کلیدها مــی کوبند و با هر کوبیدنی ،دشــنامی شــلیک
میشود؛تنفری،خشمی،تعصبی.روزگاریالفبایفارسیسیو
دوحرفداشت،حاالسیودوگلولهداردکهمیتوانباآنبیشمار
انسان را کشت و بی شمار زشتی و ویرانی و تباهی و دروغ ساخت.
فارسی پیش از این شکر بود حاال آن قدر کینه و نفرت و بی رحمی
و خصومت در آن ریخته اند که زهرآگین شده است .فارسی پاکیزه
بود ،آلوده اش کرده اند؛ فارســی نجیب بود ،وقیحــش کرده اند.
فارسی معشوق ما بود حاال دیوانه ای ژولیده و پریشان موست که از
صفحه ای به صفحه ای می خزد و روی هر ماجرایی حال خرابش را
باال می آورد .من این روزها از این سی و دو حرف الفبا وحشت دارم.

شهید مرتضی مطهری

ازآشوبهاییکهبهپامیکند،میترسم.منازنوشتههامنازخبر
هامنازعکسهامیترسم.پایهرنوشتهای،زیرهرخبری،پایین
هر عکسی چند نفر دارند همدیگر را می کشند ،دارند همدیگر را
تکه تکه می کنند .خونشان می پاشــد روی گوشی من ،می پاشد
توی صورتم.من از گوشــی خــون آلود می ترســم .آن هــا دارند با
فارســی همدیگر را می کشــند ،آن ها به فارســی مرتکب قتل می
شوند.آنهابهفارسیجنایتمیکنند.کاشمیتوانستمفارسی
را بغل کنم و از این غوغای بی ادبی ها و بی شرمی ها و بی اخالقی
ها نجاتش بدهم .کاش می توانستم فارسی را ببرم در گهواره اش
بخوابانموالالییبرایشبگویمتاالفاظناهنجاررانشنودتاگوشش
از کراهت فحاشی ها کر نشود .کاش برای ناسزا برای بی حرمتی
برای زشت نگاری ،برای دروغ و تهمت و توهین زبان دیگری وجود
داشت؛ زبانی که من خواندنش را بلد نبودم .فارسی را به حنجره
های مقدس پس بدهید .فارســی را به قلم های پــاک برگردانید.
ما می خواهیم با فارسی عشق ورزی کنیم .شما اگر نمی خواهید
بروید با زبان دیگری نفرت بورزید.

افراد موفق سماجت میکنند
8
آنها میگویند که ســماجت اولین دلیل موفقیت است.
شــما باید در برابر شکســت ســماجت کنید ،در برابــر حرفهای
بیپایه و اساس سماجت کنید ،در برابر فقیر شدن سماجت کنید،
برای جلوگیری از تمام بدیهایی که میخواهد برای شما اتفاق
بیفتد و برای رخ دادن تمــام خوبیهایی که میتواند برای شــما
اتفاق بیفتد سماجت کنید.

تخیل قصهنویس بساز و
در
ِ
بفروشها را به شهر راه ندادهاند
"قصههــا از کجــا میآینــد" اولیــن جلد از
مجموعــ ه "تجرب ه نوشــتن" اســت .اصغر
عبداللهــی در ایــن کتــاب از تجربیــات
خودش به عنــوان یــک فیلــم نامهنویس
میگویدکهبرشیازآنرامیخوانید:
«مــا معمــو ًال خانــه را طــوری در شــرح صحنه
مینویســیم انگار قرار است در اســتودیو دکور
بزنیم اما در عمل دنبال شرح صحنه در شــهر راه میافتیم تا خانهای
شــبیه پیدا کنیــم و هیــچ خانهای هیــچ وقت شــبیه شــرح صحن ه ما
نیســت .هیچ خانهای هیچ وقت شــبیه تخیل نویســنده نیست .باید
فیلم نامهنویس باشی و دنبال خانه مد نظر بگردی تا دستت بیاید چه
فاصلهایاستبینتخیلوواقعیت.همانوقتکهمنباسگرمههای
درهمتخیلرابهنفعواقعیتتقلیلمیدادم،مدیرتولیدباصاحبخانهبه
تحلیلامورواقعاجتماعیمیپرداختورانندهقیمتومتراژخانههای
شهررارصدمیکرد.خان هتویتخیلمعمو ًالوسیعتربود.خوشنقشه
تخیلقصهنویسبسازوبفروشهارابه
بامعماریمناسبوباسلیقه.در
ِ
شهرراهندادهوخانههارامعماروآرشیتکتطراحیکردهاند».

آداب و رســوم بر دو قســم اســت .بعضــی از آنها از نظر شــرعی «ســنن»
نامیده میشــود ،یعنی شــارع روی آنهــا نظــر دارد .شــارع ،آن آداب را
به صورت یك مســتحب توضیح داده اســت و نظــر به اینكه اســام هیچ
دستوری را گزاف نمیدهد ،اموری را كه اسالم سنت كرده است ما باید
به صورت یك اصل حفظ كنیم .مث ً
ال اســام برای غذا خوردن آدابی ذكر
كرده است .اســام دین تشــریفاتی نیســت ،بلكه اگر آدابی را ذكر كرده
حساب نموده اســت .مث ً
لوس
ال اگر میگوید مســتحب اســت اِطا َل ُة ا ْل ُج ِ
ِع ْن َد ا ْلما ِئ َدة یعنی طول دادن نشستن بر سر سفره ،مستحب است انسان

غذا را زیاد بجود ،مســتحب است بسم
ا ...بگوید ،مســتحب اســت الحمدهلل
بگوید ،مستحب اســت دست را قبل و
بعد از غذا بشــوید؛ اینها تشــریفاتی
نیســت ،حقایــق اســت .اســام بــه
ســامت انســان اهمیت می دهد؛
میخواهد دندان ،معده و اعصاب
انسان ســالم باشــد .تنها به جنبه
های روانی نمیپردازد ]...[.این
حساب نظافت اســت .مستحب
اســت خالل کــردن ،مســتحب
اســت مســواک کــردن .اینها
دیگر زمــان و مكان نــدارد .اما
آنهایی كه من عــرض كردم،
زمان و مــكان دارد .ایــن نكتــه را توجه
داشــته باشــید كه بعضیها جمود به خرج میدهند ،خیال میكنند كه
چون دین اسالم دین جامعی است ،پس باید در جزئیات هم تكلیف معینی
روشن كرده باشد .نه ،این طور نیست .یك حساب دیگری در اسالم است.
اتفاق ًا جامعیت اسالم ایجاب میكند كه اساس ًا در بسیاری از امور دستور
نداشته باشد؛ نه اینكه هیچ دستور نداشته باشد ،بلكه دستورش این
اســت كه مردم آزاد باشــند و بــه اصطالح تكلیفــی در آن امور نداشــته
باشــند .از جمله حدیثی اســت به این مضمون :ا َِّن ّ َ
ــب َا ْن ُیؤْ َخ َذ
الل ُی ِح ُّ
ب ُِر َخ ِص ِه َكما ُی ِح ُّب َا ْن ُیؤْ َخ َذ ب َِعزائِمِ ِه (خیلی مضمون عجیبی است! ) خدا
دوست دارد در مســائلی كه مردم را آزاد گذاشته اســت ،مردم هم آزاد
باشند؛ یعنی مســائل آزاد را آزاد تلقی كنند ،از خود چیزی در نیاورند،
آن را كه رخصت اســت آزاد بدانند .امیرالمؤمنین(ع) مــی فرماید :ا َِّن
َ
ض َفال َت ْت ُركوها ،یعنی خدا یك
اهلل َح َّد َد ُحدود ًا َفالت َْع َتدوها َو َف َر َ
ض َفرا ِئ َ
چیزهایی را واجب كرده است ،آن ها را ترك نكنید ،یك چیزهایی را هم
یاء
ممنوع اعالم كرده اســت ،به آن ها تجاوز نكنیدَ .و َس َك َت َل ُك ْم َع ْن َا ْش َ
َو َل ْم َی َد ْعها ِن ْســیان ًا َفال َت َت َك َّلفوها .خدا درباره بعضی از مســائل ســكوت
كرده است .البته فراموش نكرده ،بلكه خواســته است كه سكوت كند
و بندگانش در آن مســائل آزاد و مختار باشــند .در آن چه كه خدا مردم
را آزاد گذاشته است ،شما دیگر تكلیف معین نكنید .پس آن موضوعی
كه عرض كردم یك سلســله آداب و رســوم در میان مردم هست كه اگر
انســان آنها را از طریق مثبــت انجام بدهد
نه جایی خراب میشود و نه جایی آباد و اگر
ترك هم بكند همین طور ،مســائلی اســت
كه خدا در آن مسائل سكوت كرده است.
بشــر یك حالتــی دارد كه هیچ وقــت از او
جدا نمی شــود و آن این اســت كه عالقه
ای به بعضی از تشریفات دارد .یك رازی
در این مسائل اســت .دیگر نباید گفت
بس
ــ
ت
ه
ا
حتم ًا باید این كار را بكند.
ویــژ ی بــرا
ه
ی آخر
دو آنهــا کــه م هفتــه
مجموعه آثار شهید مطهری
س
تدارنداماوق طالعــه را
ت
ن
دا
رن
د
ج ،21ص195 :

بهترینهای حیات وحشدرسال2019
عکاســان
طرفــداران
ِ
حیاتوحش میتوانند
عکــس هــای مــورد
عالقه خــود را از بیــن
 25تصویــری که مــوزه تاریــخ طبیعی
لندن قب ً
ال داوری و گزینش کرده است،
ِ
فهرســت
انتخاب کنند .این مؤسســه
تصاویر برتر را از بین  ۴۸هزار تصویری
کــه از  ۱۰۰کشــور جهان به آن ارســال
شده ،انتخاب کرده است .رأیگیری تا
 ۴فوریه یعنی  15بهمن ادامه دارد .ما
هم ســه عکس را به ســلیقه خودمان از
 25تصویــر اصلــی انتخــاب کردیم که
می بینید.

درگیری در ایستگاه
کار تیمی با ِجیک دِ یویس
ِ

۲

بارانــی «گریت بــر» در بریتیش کلمبیــا در کانادا
دیویــس در جنگل
ِ
ِ
نهنگ رهبر
بود که این نهنگهای گوژپشــت را دید .در این عکس،
شیرجه میزند تا ماهیها را شناسایی کند و سپس بقیه حباب تولید
میکنند تا برای ماهیها تله درست کنند.

ساکن متروی لندن
راولی ،بهترین راه را برای عکاســی از موشهای
ِ
پیدا کرده و آن خوابیدن در ایستگاه و انتظار است .او این دو موش را
در حال دعوا بر سر غذایی که عابران در ایستگاه ریخته بودند ،پیدا
کرد .دعوای موشها پدیده نادری در ایســتگاه متروی لندن است،
زیرا غذا به وفور پیدا میشــود .این دو موش چند ثانیه با هم گالویز
بودند تا این که یکی غذا را قاپید و دیگری به راه دیگری رفت.

زندانی
یک پاندای بزرگ در قفســی در چین که برای زادوولد او تهیه شــده
اســت .مشــخص نیســت این مراکز چگونه میتوانند به ازدیاد نسل
پانداها کمک کنند؟

