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فصل اول :گام صفرم

مرفص ماگ :لوا لصف
ماجراهای اول کار

در ابتدای کتاب میخواهم  3ماجرای کوچک برایتان تعریف کنم:
ماجرای اول

امسال سال چهارمی است که حامد میخواهد کنکور بدهد ،او که با توجه به شرایط
بدنیاش توانسته معافیت تحصیلی بگیرد ،میگوید اگر حس و حال درس خواندن باشد
امسال حتم ًا قبول خواهد شد .به خودش میگوید« :هوش و حافظه خوبی دارم ،فقط دلم به
درس نمیرود» و منتظر است کسی حس و حال درس خواندن را در او ایجاد کند.
ماجرای دوم

چند سالی میشود که امید قصد دارد گواهینامۀ رانندگی خود را بگیرد .تابهحال هر
دفعه که برای امتحان آییننامه اقدام کرده ،مردود شده است .او امیدوار است که باالخره
در این آزمون قبول شود ،ولی مدام میگوید« :حوصلۀ خواندن کتاب آییننامه را ندارم».
چندی پیش که ماشین پدرش را میراند ،با پیرمردی تصادف کرد .بعد از تصادف به خودش
میگفت« :بدبخت شدم!» و مدام خودش را سرزنش میکرد که چرا گواهینامهام را نگرفتهام.
ماجرای سوم

 2سالی میشود که مینا در حال نوشتن کتابش است اما بعد از گذشت اینهمه مدت،
تنها  40صفحه نوشته است .حرفش این است که کتاب اولش باید پرفروش شود .او دچار
کمالگرایی منفی شده است و به همین خاطر در نوشتن کتابش مدام اهمالکاری میکند.
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شما هم مثل اکثر مردم!

مردم این روزگار کلی کار عقبافتاده دارید و وقت کافی برای
احتما ًال شما هم مثل اکثر ِ
انجام کارهایتان ندارید ،اگر اینگونه هستید من به شما تضمین میدهم که هیچگاه وقتتان
زیاد نمیشود و کارهای عقبافتادۀتان هم کم نخواهند شد ،مگر اینکه با عمل کردن به
مطالب این کتاب بر اهمالکاری غلبه کنید.
بیشتر انسانها از وضعیت کنونیشان رضایت کامل ندارند و یکی از مهمترین دالیل این
نارضایتی اهمالکاری است .به مثالهای زیر توجه کنید:
اگر همان پارسال این کار را کرده بودم اکنون وضعیت ام اینگونه نبود.
اگر در جوانی درس میخواندم به وضعیت کنونی دچار نمیشدم.
اگر به آن رابطه پایان میدادم ...
اگر آن پیشنهاد را قبول نمیکردم ...
اگر...
احتما ًال با جمالت باال آشنا هستید :جمالتی که توسط افرادی گفته میشود که درگذشته
اهمالکاری کردهاند و حاال از اهمالکاریشان پشیماناند .شاید شما هم یک فرد اهمالکار
باشید و از عملکردتان راضی نباشید ،ولی اص ًال نگران نباشید! چون میخواهم یک خبر
خوشحالکننده به شما بدهم :وضعیت کنونی شما ،حاصل انتخابها ،افکار و اعمال گذشتۀ
شماست و شما هرلحظه که بخواهید میتوانید با ارتقاءدادن خودتان آینده را تغییر دهید،
به زبان دیگر ،آیندۀتان را خلق کنید.
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تمامی حقوق این کتاب متعلق به گروه آموزشی فکرپرواز می باشد.
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مرفص ماگ :لوا لصف
باید حرکت کنید

اگر به اطرافتان دقت کنید متوجه میشوید که رودها درحرکتاند ،درختان و گیاهان رشد
میکنند و دنیا در حال گسترش است :مث ًال اگر تکنولوژی اکنون را با  30سال پیش مقایسه
کنید ،میفهمید که تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده است! در واقع حرکت و پیشرفت یکی از
اساسیترین قوانین این جهان است و اگر حرکت نکنیم و هر روز خودمان را بهبود نبخشیم،
مانند مرداب ،گندیده و متعفن خواهیم شد .اهمالکاری باعث میشود ما حرکت نکنیم،
بنابراین باید بر اهمالکاری غلبه و حرکت کنیم.

چرا باید «این کتاب» را بخوانید؟
 .1جواب داده است

مهمترین دلیل رهایی من از اهمالکاری عمل به همین مطالب است .درگذشته من یک
اول نوشتن این کتاب هدفم این بود که خودم را از اهمالکاری
اهمالکار درجه  1بودم ،در گام ِ
نجات دهم اما بعد ًا تصمیم گرفتم که این مطالب را با شما هم به اشتراک بگذارم که خب
خدا را شکر ،به هدفم هم رسیدم .به چاپ رسیدن این کتاب مدرک اثبات این است که من
توانستهام بر اهمالکاریام غلبه کنم؛ زیرا من در امر نوشتن بهشدت اهمالکار بودهام .پس
بدانید که کتاب پیش رو ،تنها جمعآوری مطالب کتابهای دیگر نیست ،بلکه کتابی است که
تضمین میکنم با عمل کردن به مطالبش حتم ًا بر اهمالکاری غلبه خواهید کرد ،انشاءاهلل.
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 .2استفاده از منابع متعدد

در نوشتن این کتاب ،منابع مختلفی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهام ،پس با خواندن
این کتاب از خواندن خیلی منابع بینیاز میشوید.
 .3فقط با ارزشهای کاربردی

تالش من بر این بوده است که فقط مطالب با ارزش و کاربردی را در این کتاب جای بدهم،
پس میتوانید مطمئن باشید که وقتتان هدر نمیرود.
 .4استفاده از مطالب متنوع

استفاده از آیات ،روایات ،داستان ،سخنان بزرگان ،مثالها ،تجربیات زندگیام و ...به شما
کمک میکند که مطالب را بسیار راحتتر یاد بگیرید و مدتزمان بیشتری در حافظۀتان
باقی بماند.
هدایای خود را دریافت کنید

از شما بسیار ممنونم که «این کتاب» را انتخاب کردید و به شما تبریک میگویم که با خرید
«این کتاب» میخواهید ثابت کنید که در پی رشد و تغییر هستید و میخواهید یکی از
مخربتان را به عادتی سازنده و مفید تبدیل کنید .این اولین قدم برای
ویژگیها و عادتهای ّ
از بین بردن اهمالکاری است که کاری بسیار تحسینبرانگیز است .حاال من میخواهم به
خاطر این شجاعتتان هدیهای تقدیمتان کنم:
برای دریافت هدیۀ خود به صفحه آنالین این کتاب مراجعه فرمایید:
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اهمالکاری یک عادت است

از آنجاییکه اهمالکاری عادتی است که در طول سالها ،درون ما ریشه کرده است ،باید
آرامآرام و بهطور پیوسته آن را از خود دور کنیم و نباید توقع داشته باشید که تنها با «خواندن»
این کتاب بتوانید بر اهمالکاری غلبه کنید .چنین توقعی مانند این است که بخواهیم با
دیدن فیلم های ورزشی الغر شویم! «عمل کردن پیوسته» به مطالب این کتاب است که
راهگشاست.
دا ِرن هاردی در کتاب «اثر مرکب» میگوید:
«ایجاد عادتهای جدید زمان میگیرد ،نسبت به خود صبور باشید .اگر از قطار خود بیرون
1
افتادید ،به جای اینکه خود را کتک بزنید ،خود را بتکانید و دوباره به مسیر بازگردید».

تمرینک

لطف ًا یک دفتر یادداشت تهیه کنید و تمرینها و مطالبی که از شما میخواهم را در
مکمل برای این کتاب است که باید توسط
آن یادداشت کنید .در واقع این دفتر یک ّ
شما نوشته شود .من نام این دفتر را «دفتر اهمالکاری» گذاشتهام .اگر همین حاال
تهیه دفتر ممکن نیست ،این تمرین را روی برگهای انجام دهید.
لطف ًا همین حاال به  3سؤال زیر پاسخ بدهید:
 .1اگر با عملکرد کنونیتان پیش بروید  5سال دیگر در چه جایگاهی خواهید بود؟
 .2اگر در کارهایتان اهمالکاری نکنید  5سال دیگر در چه جایگاهی خواهید بود؟
 .3چرا میخواهید اهمالکاری را کنار بگذارید؟(حداقل  5دلیل)
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تمومش کن
مهمترین داراییتان را نابود نکنید

اگر بر امروز و فردا کردن غلبه نکنید ،مهمترین داراییتان ،یعنی زمانتان را از دست خواهید
داد .با این کار فقط خودتان را به کارهای بیاهمیت مشغول میسازید و بعد متوجه میشوید
زمان رفتن فرارسیده است و شما اثری از خودتان باقی نگذاشتهاید .حتی برای زندگی
که ِ
جاویدتان هم چیزی نفرستادهاید ،یعنی هم دنیا را از دست خواهید داد و هم آخرت را.
امام کاظم  میفرمایند :پدرم  در سفارشی که به یکی از فرزندانش
داشتند چنین فرمودند:
از تنبلى و بیحوصلگی بپرهیز؛ زیرا که این دو خصلت ،تو را از بهرۀ دنیا و
1
آخرتت بازمیدارند.
چرا این کتاب را نوشتم؟

بخش زیادی از زمان من (بیش از  3سال) صرف تحقیق و یادگیری در زمینۀ رشد فردی
شد ،ولی در این مدت از کسی نشنیدم که بگوید« :قبل از این کارها باید مهارت غلبه بر
اهمالکاری را در خودت ایجاد کنی ،وگرنه هیچ سمینار یا کتابی تأثیر زیادی در زندگیات
نخواهد داشت».
اولین کتاب چاپی من باید خیلی وقت پیش چاپ میشد ،ولی به خاطر اهمالکاری
آن را نیمهتمام رها کردم .وقتی زندگیام را بررسی کردم ،فهمیدم که زندگیام پرشده از
اهمالکاریهای کوچک که چون کوچک بودند خیلی به چشم نمیآمدند و فکر میکردم
 18خیلی مهم نیستند ،با دقت بیشتر به این نتیجه رسیدم که اکنون باید در جایگاهی بسیارباالتر
َ ْ َ َ
َ
َّ َ َّ
ن َح ِّظ َ  َ ُّ ْ َ َ
اآلخ َر ِة».
ك ِم ْ 
«ِ .1إ َّياك َو الك َسل َو الض َج َر ف ِإن ُه َما َي ْم َن َع ِان 
ك ِمن الدنيا و ِ
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میبودم ،باید به دستاوردهای بیشتری میرسیدم و...
اهمالکاریهای کوچک مثل ترمزی بودند برای پیشرفتهای من ،اهمالکاریهایی که
زندگی همۀ افراد وجود دارند ،فقط به آنها توجه نمیکنیم .یکلحظه از خودتان بپرسید
در ِ
آیا از تمام تواناییها و امکاناتتان استفاده میکنید؟ آیا اکنون نمیتوانستید در جایگاه بهتری
قرار داشته باشید؟
به خودم گفتم اولین گام برای اینکه بتوانم به اهدافم برسم این است که باید بر اهمالکاری
غلبه کنم و تصمیم گرفتم که انضباط شخصی را فرابگیرم.
گام اول موفقیت در هرکاری

اولین قدمی که برای موفقیت در هر کاری باید بردارید این است که انضباط شخصی
داشته باشید و بر اهمالکاری غلبه کنید ،اگر بر اهمالکاری غلبه نکنید دیگر کالسهای بهبود
فردی ،کتابهای رشد شخصی ازجمله هدفگذاری ،اعتمادبهنفس ،مهارتهای ارتباطی و...
برایتان مفید نخواهد بود؛ زیرا تمام موضوعات باال نیاز به حرکتدارند و تا زمانی که شما
اهمالکاری کنید ماشین زندگیتان حرکت نخواهد کرد .چطور حرکت کند وقتی پایتان روی
ترمز زندگی است!
همانطور که گفتم سمینارها و مطالعۀ کتابها دیگر خیلی برایم مفید نبودند؛ چراکه من
کتاب میخواندم و به سمینار میرفتم اما تمرین نمیکردم و به نتیجه خاصی هم نمیرسیدم.
این باعث شده بود که عزتنفسم کاهش پیدا کند و از خودم راضی نباشم.
درنهایت تصمیم جدی گرفتم تا نخستین گام را بردارم .شروع به تحقیق و بررسی کردم،
کتابهای مختلف را مطالعه کردم ،از محصوالت آموزشی استفاده و انبوهی از اطالعات را
گردآوری کردم ،آنها را در زندگیام به اجرا درآوردم ،البته نه هم ۀ آنها را ،بلکه فقط آنهایی
را که موردنیاز من بودند؛ چون دلیل اهمالکاری هر کس متفاوت است و درنتیجه راهکار
مناسب هر کس هم متفاوت خواهد بود.
سپس تصمیم گرفتم مطالبی که مفید و کاربردی بودند را با دیگران هم به اشتراک بگذارم.

19

تمومش کن
در ابتدا میخواستم که این مطالب را در قالب یک دورۀ آموزشی چندساعته ارائه کنم،
ولی نظرم تغییر کرد و با خود گفتم مطالب را در کتاب ارائهکنم ،زیرا در کتاب اطالعات مفید
بیشتری را میتوانم ارائه دهم و همچنین قیمت کتاب نسبت به دورۀ آموزشی بسیار ارزانتر
است؛ بنابراین افراد بیشتری میتوانند از این مطالب استفاده کنند.
اینطور شد که نوشتن این کتاب را آغاز کردم تا به شما نشان دهم که چطور در زندگی و
کار خود پیشرفت کنید.
راز مشترک موفقیت افراد بزرگ

وقتی به عملکرد افراد بزرگ تاریخ ،سازمانها و کمپانیهای بزرگ فکر میکنم ،به خود
میگویم انگار مهمترین راز موفقیت آنها داشتن انضباط شخصی و غلبه بر اهمالکاری
است.
اکنون میخواهم راز مشترک موفقیت افراد بزرگ ،شرکتهای بزرگ ،باشگاههای موفق و...
را با شما هم به اشتراک بگذارم ،آن «آبیاری مداوم» است؛ یعنی اگر بیل گیتس ثروتمندترین
فرد دنیا میشود هر روز روی خود و حرفهاش سرمایهگذاری و مطالعه کرده است .جایگاه
کنونی او حاصل تالشهای مستمر و روزانه بوده است.
اگر سامسونگ فقط  1روز کارش را تعطیل کند به نظرتان چقدر از رقیبانش عقب میافتد؟
یا اگر کارخانهای بهطور منظم محصوالتش را ارائه ندهد چقدر شانس موفق شدن دارد؟
اگر شخصی مرجع تقلید میشود او حداقل حدود  20سال تالش مداوم داشته است.
«آبیاری مداوم»یکی از قوانین جهان هستی است .هر کس بیشتر با قوانین هستی
هماهنگ باشد موفقیتش بیشتر میشود .این قانون همهجای این جهان وجود دارد :کشاورز
باید مدام گیاهانش را آبیاری کند تا به موفقیت برسد ،معمار باید هر روز کار کند تا ساختمانی
 20زیبا و مستحکم بسازد ،یک نوزاد باید هر روز غذا بخورد تا رشد کند و. ...
بنابراین شما هم با این قانون هماهنگ شوید و هر روز گلدانهای اهدافتان را آبیاری کنید
تا به نتیجۀ دلخواهتان برسید.
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مسئولیت  100درصدی

شاید جمالتی مانند این جمالت برایتان آشنا باشند :ما خانوادگی اهمالکاریم ،پدر و
مادرم مرا اینگونه بار آوردهاند ،همهاش تقصیر جامعه و ...است ،جمالتی که افراد َفرافِ کَ ن
میگویند ،یعنی کسانی که مدام تقصیر را گردن دیگران میاندازند.
این افراد هیچوقت در زندگی به دستاوردهای بزرگ نخواهند رسید ،در واقع بیشتر ما
عادت کردهایم که دیگران را سرزنش کنیم و تقصیر را گردن دیگران بیندازیم .ما دوستان،
رئیس ،والدین ،همکاران ،اقتصاد و ...را سرزنش میکنیم و هیچوقت نمیخواهیم قبول کنیم
که اختیار زندگیمان در دستان خودمان است.
«جک کنفیلد» 1کتابی نوشته است به نام «اصول موفقیت» .اولین اصلی که در این کتاب
معرفی میکند این است که مسئولیت  100درصدی زندگیتان را بپذیرید ،شاید پذیرش این
حرف سخت باشد ولی باید قبول کنید که زندگی شما کام ًال در دستان شما است و گذشتۀتان
به هر شکل که بوده ،دیگر گذشته است .اکنون شما قدرت تغییر زندگیتان را دارید و باید
زندگیتان را همان جوری که میخواهید بسازید.
شاید بگویید« :پدر و مادرم مرا تبدیل به یک اهمالکار درجه  1کردهاند» ،من میگویم شما
درست میگویید ،ولی اکنون شما میتوانید بر اهمالکاریتان غلبه کنید و زندگیتان را تغییر
دهید.
شاید بگویید« :در این جامعه نمیشود پول درآورد» و تقصیر را گردن جامعه بیندازید ،ولی
1 . Jack Canfield
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تمومش کن
من به شما میگویم در همین جامعه و در همین شرایط فعلی افراد بسیار زیادی هستند که
بدون دریافت ارث و بدون سرمایۀ اولیه توانستهاند به درآمدهای کالنی دست پیدا کنند .اگر
آنها توانستهاند ،پس چرا شما نتوانید؟
مقصرند،
مقصر نیستند ،نه ،اتفاق ًا گاهی اوقات دیگران ّ
من نمیگویم که دیگران هیچوقت ّ
مقصرند ،ولی
مخرب در کودکشان ساختهاند ،بله ،آنها ّ
مث ًال پدر و مادری که عادتهای ّ
من میگویم از حاال به بعد زندگیتان را خودتان به دست بگیرید و آیندۀتان را آنجور که
شایست ۀ شماست بسازید.
به جای اینکه دنبال مقصر باشید ،به دنبال راهحلهای مسائل زندگیتان باشید ،به دنبال
بهتر کردن خودتان و زندگیتان باشید.
در اینجا میخواهم یکی دیگر از مطالب زیبای کتاب «اصول موفقیت» را با شما در میان
بگذارم« :خود شما خالق زندگی کنونیتان هستید و زندگی کنونیتان نتیجۀ همۀ افکار و
فعالیتهای گذشته شما است .شما مسئول افکار ،احساس ،حرفها و اعمال کنونی خود
هستید .شما مسئول آن چیزی هستید که وارد ذهنتان میشود؛ ازجمله :کتابها و مجالتی
که میخوانید ،فیلمها و برنامههایی که میبینید و افرادی که با آنها معاشرت میکنید ،همۀ
1
فعالیتها زیر نظر شماست».
برای غلبه بر اهمالکاری یا برای موفقیت در هر کاری ،باید مسئولیت  100درصد زندگیتان
را بر عهده بگیرید.
اگر این موضوع را بپذیرید دیگر نباید اهمالکاری را به گردن دیگران بیندازید ،نباید به
دنبال مقصر باشید ،بلکه باید مسائل زندگیتان را حل کنید ،باید بر اهمالکاریتان غلبه کنید.
با غر زدن یا فرافکنی چیزی تغییر نمیکند ،بلکه شرایط بدتری را به زندگیتان جذب
میکنید.

22
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تمرینک

افرادی را بیابید که شرایط مشابه شما را داشتهاند و اکنون موفق شدهاند .مث ًال فقیر
بودهاند و اکنون از ثروتمندترینها هستند.
آیا این کتاب میتواند به شما کمک کند؟

تا زمانی که به مطالب و راهکارهای این کتاب عمل نکنید نباید انتظار تغییر آینده را داشته
باشید ،حتی ِصرف عملی کردن راهکارها نیز مشکلی را حل نمیکند ،شما باید آنها را تبدیل
به عادت کنید که البته این هم کار سختی نیست .در این کتاب گامبهگام به شما آموزش
میدهم که چگونه بر اهمالکاری و تنبلی غلبه کنید .تنها کاری که شما باید انجام دهید این
است که مطالب این کتاب را یاد بگیرید ،مدام مرور کنید و آنقدر آنها را انجام بدهید تا
تبدیل به عادت شوند.
معمو ًال برای ایجاد یک عادت ،اگر هر روز تمرین کنیم حدود  40روز نیاز است.
حدی برایتان
نکته :یکی از نشانههای عادت شدن چیزی این است که انجام آن کار تا ّ
آسان میشود.
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تمومش کن
هنگامیکه به مطالب این کتاب عمل میکنید...

با عمل کردن به مطالب این کتاب زندگیتان در ابعاد مختلف تغییر میکند ،شاید قرارداد
جدید بنویسید ،شاید کتابتان به چاپ برسد ،شاید کتابهای زیادی را مطالعه کنید ،شاید
دانشگاهتان را به اتمام برسانید ،شاید یکزبان جدید بیاموزید و ...بنابراین مطالب را با
جدیت بخوانید و به آنها عمل کنید.
نکات مخصوص خودت را پیدا کن

این کتاب شبیه یک عطاری است و داروهای زیادی در مورد اهمالکاری در آن پیدا
میشود .البته هیچ ضرری برای افراد مختلف ندارد اما این را باید بدانیم که هر کس باید دارو
یا داروهای مناسب خود را استفاده کند تا سریعتر به نتیجه برسد .این را بدانید که تشخیص
داروی مناسب شما ،با خود شماست؛ زیرا شما بهتر از هرکسی خودتان را میشناسید ،البته
راهنماییهای این کتاب نیز در تشخیص داروها به شما کمک خواهد کرد.
با توجه به این نکته ،طبیعی است که تمام مطالب این کتاب برای شخص شما کاربردی
نباشند ،شاید تنها یک نکته از نکات این کتاب کار شما را راه بیندازد! باید سعی کنید نکته یا
نکات موردنیازتان را از کتاب استخرا ج و سپس به آنها عمل کنید.
ما کمکم پیشرفت میکنیم

بعد از یک تابستان یکی از دوستان الغرم را دیدم که تقریب ًا  15الی  20کیلو وزن اضافه
کرده بود .وقتی او را دیدم یکدفعه جا خوردم و گفتم چرا اینهمه تغییر کردی؟! به نظرتان
 24عکسالعمل او چه بود؟ شاید باورتان نشود اما این تغییر برای او خیلی عادی بود ،حتی
خانوادۀ او هم خیلی از اینهمه تغییر تعجب نمیکردند .میدانید چرا؟ چون او و خانوادهاش
هر روز شاهد رشد و تغییرات بسیار ناچیز و کندی بودند که اص ًال به چشم نمیآمدند.
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مرفص ماگ :لوا لصف
اجازه بدهید یک مثال دیگر برایتان بزنم :شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که بعد از چند
وقت یکی از کودکان فامیل را دیده باشید و ناگهان بگویید چقدر بزرگشده است!
داستان تغییر و رشد ما هم دقیق ًا مانند دو مثال باال است .ازآنجاییکه روند تغییر آرام
است ،بسیاری از اوقات افراد گمان میکنند که پیشرفت نکردهاند ،درحالیکه خیلی پیشرفت
کردهاند و خود از آ ن خبر ندارند.
خیلی وقتها ما مدام خودمان را با دیگران مقایسه میکنیم و چون هنوز ب ه جایگاه آنها
نرسیدهایم میگوییم پیشرفت نکردهایم ،درحالیکه نسبت به خود قبلیمان کلّی پیشرفت
کردهایم.
در اینجا به شما راهکاری را معرفی میکنم که بتوانید پیشرفتتان را ببینید .این راهکار را
در کارگاههای آموزش سخنرانی نیز اجرا میکنم و آن «ثبت و ضبط شرایط کنونی» است.
ما در اولین جلسه از شرکتکنندگان میخواهیم که یک سخنرانی  3دقیقهای از خودشان
ارائه دهند و از آنها فیلمبرداری میکنیم ،این فیلم را نگه میداریم و در آخرین جلسه به
آنها نشان میدهیم ،جالب است بدانید آنها بسیار تعجب میکنند و میگویند« :این
فرد داخل فیلم من هستم؟!» این یعنی به میزان پیشرفت از نقطه شروع تا نقطۀ کنونی
حتی گاهی اوقات بعضی افراد میگویند« :ما اص ًال پیشرفتی نکردهایم».
توجهی نداشتهاندّ ،
ّاما هنگامیکه فیلم سخنرانی اولین جلسۀ خود را میبینند شوکه میشوند و میپذیرند که
کلّی پیشرفت کردهاند.
حاال که مطالب باال را یاد گرفتید دیگر مانند بسیاری از افراد زود ناراحت و ناامید نمیشوید؛
چون میدانید که تغییرات کمکم شکل میگیرند و نیاز به آبیاری روزانه و صبر دارند.
تمرینک

لطف ًا همین االن بنویسید که در چهکارهایی اهمالکاری میکنید و شدت اهمالکاریتان
در هر کار چقدر است.
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تمومش کن
مصرف انرژی را باال نبر

خیلی از افراد تصور میکنند مغز ما میخواهد ما اهمالکاری نکنیمّ ،اما باید بگویم که این
تصوری غلط است؛ زیرا اتفاق ًا مغز ما میخواهد که ما اهمالکار باشیم!
«مصرف انرژی را باال نبر» ،این حرفی است که مغز خزندۀ ما میزند ،او میگوید تغییر نکن
چون مصرف انرژی باال میرود.
اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم :مغز ما حدود  2درصد از وزن کل بدن ما را تشکیل
میدهد اما  20درصد از انرژی بدن را استفاده میکند ،یعنی بهطور میانگین  2400کیلوکالری
در روز .در عبارتی دیگر ،مغز ما در طول روز فقط  20وات مصرف دارد :بهاندازۀ مصرف یک
1
المپ  .L.E.Dمعمولی!
این حیرتآور است ،مگر نه؟ مغزی که بزرگترین َابرکامپیوترهای جهان توان رقابت با آن
درآنواحد صدها فرمان میدهد :کنترل تنفس ،ضربان قلب و ...فقط
را ندارند ،مغزی که ِ
بهاندازۀ یک المپ  .L.E.Dساده مصرف انرژی دارد.
شاید بپرسید مغز ما با چه روشهایی اینهمه کار را با  20وات انرژی به انجام میرساند.
باید به شما بگویم که مغز مکانیسمهایی دارد که باعث صرفهجویی در انرژی میشود ،یکی از
این مکانیسمها «حفظ حالت موجود» است .در واقع مغز خیلی مایل به ایجاد تغییر نیست؛
چراکه تغییر ،انرژی زیادی میطلبد .مث ًال هنگامیکه شما میخواهید صبح از خواب بیدار
شوید مغز شما میگوید بخواب و این یعنی بیداری که یک تغییر است ،هزینه دارد .هزینه
آن چیست؟ مصرف انرژی .در این حالت مغز میخواهد حالت موجود (خوابیدن) را حفظ
کند تا انرژی کمتری مصرف شود.
نمونۀ دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که مغز برای جلوگیری از تغییر،
بهانههای مختلفی میآورد .مث ًال هنگامیکه از یک جوان میپرسیم چرا کارت را به پایان
 26نمیرسانی ،او میگوید« :وقت کافی ندارم» یا «کار سختی است» یا «من کند ذهنم ،استعداد
 . 1اقتباسشده از کتاب از شنبه
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مرفص ماگ :لوا لصف
ندارم» و . ...مواظب باشید گول این بهانهها را نخورید و بدانید اینها کلکهای مغز برای
پایین نگهداشتن مصرف انرژی هستند؛ بنابراین مغز از هر روشی استفاده میکند که مصرف
انرژی پایین بماند.
در مکانیسمی دیگر مغز سعی میکند کار ها را بهصورت عادت دربیاورد تا انرژی کمتری
مصرف شود .هنگامیکه شروع به رانندگی کرده بودم ،در ابتدای کار مصرف انرژیام بسیار
باال بود .حواسم باید به پدالها ،آینهها ،ماشینهای جلو ،عقب و بغل میبود ،باید میزان
فشار پاهایم روی پدالها را تنظیم میکردم ،بهموقع دنده را تعویض میکردم و ،...به همین
خاطر بعد از یک ساعت رانندگی بهشدت احساس خستگی میکردم .با گذشت زمان و بعد
تمرین رانندگی ،کنترل این کار به ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار من منتقل شد،
از مدتی
ِ
یعنی رانندگی برایم تبدیل به عادت و آسان شد که نتیجۀ آن ،کاهش شدید مصرف انرژیام
بود.
این مکانیسم مغز مانند یک معجزه است و از خداوند به خاطر این مکانیسم ممنونم .دو
نفر را در نظر بگیرید که هر دو مشغول به یک کار مشابه ،مث ًال رانندگی هستند :اولی «رانندۀ
تازهوارد» است که بعد از یک ساعت رانندگی بهشدت خسته میشود و دیگری «رانندۀ
حرفهای» که بعد از  5ساعت رانندگی هم هنوز احساس خستگی نمیکند .این معجزۀ عادت
است! یعنی کنترل آن عمل از ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه منتقلشده است.
تا اینجای کار فهمیدیم که کار اصلی مغز حفظ حالت موجود است و با دو مکانیسم مغز
آشنا شدیم که یکی جلوگیری از تغییر و دیگری عادت سازی بود.
کمی قبلتر که با عملکرد مغز آشنا نبودم به بهانههای مغز گوش میدادم مث ًال وقتی از
خودم میپرسیدم چرا باید در این مرتبۀ پایین از رشد شخصی باشم یا چرا نباید در فالن
جایگاه باشم و ...افکاری که به ذهنم میآمدند جالب بودند .آنها بهانههایی بودند برای
جلوگیری از تالش کردن من .یکی از آن بهانهها این بود« :چون بهاندازۀ کافی وقت نداری»
یا «چون دغدغههایت بسیار زیاد هستند» یا بهانههای دیگر .آن زمان من این حرفها 27
را میپذیرفتم و سرانجامش این بود که مغلوب شرایط میشدم ،ولی اکنون میدانم این
بهانهها از کجا نشأت میگیرند و دیگر پاسخم به این بهانهها این است« :من کاری به این

تمومش کن
کارها ندارم ،باید این اتفاق بیافتد ،باید کار تمام شود ،به هر شکلی که شده ،در هر شرایطی!».
هنگامیکه این اتفاق میافتد من بر شرایط حاکم هستم و این بسیار لذتبخش است.
یادتان باشد هیچوقت اجازه ندهید شرایط بر شما حاکم شود ،در هر شرایطی باید کار
انجام شود ،اگر اراده کنید حتم ًا میشود.

تا اینجا کمی بامغز آشنا شدید ولی از آنجا که برای غلبه بر اهمالکاری باید شناخت
بیشتری نسبت به مغزهای سهگانه پیدا کنید ،فصلی مجزا را به توضیح مغزهای سهگانه
اختصاص دادهام که در انتهای کتاب آن را خواهید خواند.
ایبابا دلت خوش است ،من و تغییر!

برخی از افراد باور کردهاند که دیگر نمیتوانند تغییر کنند و با بهانههای مختلف خودشان
را گول میزنند ،مث ًال میگویند« :دیگر از ما گذشته است» یا «من استعداد تغییر را ندارم» و
هزار بهانۀ دیگر.
پاسخ من به افرادی که میگویند نمیتوانند تغییر کنند این است :اگر شما یکدوچرخه
یا یکتکه سنگ بودید حرفتان را قبول میکردم و میگفتم نمیتوانید روی خودتان تغییری
ایجاد کنید ،ولی یکلحظه به خودتان بیایید ،شما یک انسان هستید! کسی که هنگامیکه
خدا او را آفرید به خود آفرین گفت! همۀ ما انسانها دارای سیستم عصبی یکسانی هستیم،
این یعنی اگر کسی در هرکجای این کرۀ خاکی توانسته به جایی برسد حتم ًا شما هم
 28میتوانید ،تنها باید بدانید آن شخص چه افکار و عقایدی دربار ۀ آن کار داشته و برای رسیدن
به آن چگونه عمل کرده است.
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مرفص ماگ :لوا لصف
در حال حاضر دانشمندان میگویند  %95افراد جهان حداقل در یک زمینه میتوانند نابغه
شوند ،البته اگر خوب آموزش ببینند و خوب تمرین کنند .آن  5درصدی هم که نمیتوانند
نابغه باشند کسانی هستند که مبتال به سندرم داون هستند 1.همینجا از خدا میخواهم
نعمت سالمتی را ارزانی تمام بیماران کند .از شما هم میخواهم برای شفای آنها دعا کنید.
ما همیشه در حال تغییر هستیم

اگر کمی به دور و اطرافتان دقت کنید میبینید که افراد مدام در حال تغییر هستند،
شخصیتشان تغییر میکند ،بدن آنها رشد میکند ،کسی را میبینید که به باشگاه بدنسازی
میرود و بعد از مدتی تمرین ،حجم بدنش تغییر میکند ،بدنش عضالنی میشود یا مث ًال
دوستتان را می ببینید که رانندگی بلد نبود و حاال بعد از مدتی تمرین ،یک راننده عالی شده
است ،چه افراد چاقی بودهاند که اکنون به بدنهایی رؤیایی رسیدهاند .من خودم کسی را
میشناسم که بیش از  100کیلو وزن داشت ،به باشگاه بدنسازی رفت و حسابی تمرین کرد،
درنهایت هم به بدنی دستیافت که آرزوی خیلیها است .خود من ،اوایل که تایپ ده
انگشتی را شروع کردم خیلی اذیت میشدم ،خیلی خسته میشدم و جای حروف کیبورد را
حفظ نبودم ،ولی اکنون به لطف خدا تغییر کردهام و دیگر چشمبسته هم میتوانم تایپ کنم!
اینها همه تغییر است ،پس قبول کنید که شما هم میتوانید تغییر کنید.
چگونه تغییر کنیم؟

حاال که فهمیدید ما انسانها میتوانیم تغییر کنیم باید راه و روش تغییر کردن را فرابگیرید:
گام اول ،ایجاد باور تغییر است ،اولازهمه باید باور کنید که میتوانید تغییر کنید و تا این
مرحله را پشت سر نگذارید تغییری حاصل نخواهد شد.
حاال چگونه باید این باور را در خودمان ایجاد کنیم؟

 . 1به نقل از استاد شاهین فرهنگ (در دوره انسان موفق)

29

تمومش کن
از امروز تغییرات کوچک را در زندگیتان وارد کنید ،تغییراتی که ضرری برای شما ندارند،
هر روز باید آنها را انجام دهید تا کمکم این باور در شما شکل بگیرد که شما میتوانید تغییر
کنید .برای نمونه ،اگر هر روز موهایتان را به سمت چپ شانه میکردید از امروز به سمت
راست شانه کنید ،یا اگر همیشه از یک مسیر به محل کار میروید فردا از مسیر دیگری بروید،
اگر شبها روی پهلوی چپ میخوابید ،از این به بعد روی پهلوی راست بخوابید ،اگر همیشه
با زیرپیراهنی میخوابید از امروز با پیراهن بخوابید و . ...اوایل کار ،کالفه میشوید ولی بعد
از مدتی ذهن این تغییرات را میپذیرد و به این حالت جدید عادت میکند.
تمرینک

همین حاال  5کار خیلی کوچک را انتخاب و در دفترتان یادداشت کنید .هر روز آن
کارها را تا زمان عادی شدنشان انجام و ادامه دهید.
گام دوم ایجاد تغییر ،تالشهای روزانه و کوچک برای تغییر دادن است ،یعنی برای تغییر
هر ویژگی یا چیزی هر روز باید مقداری روی آن کارکنید.
آیا من میتوانم این کتاب را تا انتها مطالعه کنم؟

شاید به خودتان بگویید من به حدی اهمالکار هستم که شاید خواندن این کتاب را نیز
به اتمام نرسانم ،چه برسد به عملی کردن مطالب آن! ّاما خیالتان راحت! در ادامه به شما
راهکارهایی پیشنهاد میکنم که با کمی اراده بتوانید این کتاب را تا انتها مطالعه کنید.

30
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فصل دوم :چگونه می توانم این کتاب را به پایان برسانم؟

؟مناسرب نایاپ هب ار باتک نیا مناوت یم هنوگچ :مود لصف
نکاتی عملی برای به اتمام رساندن این کتاب

با رعایت نکاتی که در ادامه میخوانید میتوانید مطالعۀ این کتاب را به پایان برسانید؛
بنابراین تنها کاری که فع ًال باید برای غلبه بر اهمالکاری انجام دهید عمل به نکات این فصل
برای به پایان رساندن این کتاب است.
آنچه قرار است بخوانید:
 .1کتاب را همراه خود داشته باشید  .2برای خودتان جایزه در نظر بگیرید  .3کتاب را
به شیوۀ صحیح مطالعه کنید  .4فقط  5دقیقه  .5جایگزینهای حواسپرت کن  .6به
کسی قول دهید .7از تکنیک اسالیس استفاده کنید .8تجسم شبانه  .9در ساعات قوت
مطالعه کنید .10،با کسی همراه شوید .11دالیلتان را بنویسید .12امتحانی در کار نیست
 .1کتاب را همراه خود داشته باشید

تا حد ممکن این کتاب را همراه خودتان داشته باشید تا در هر فرصتی که پیش آمد
بتوانید کمی مطالعه کنید و از زمانهای مردۀتان بهترین استفاده را بکنید.
حتم ًا نسخۀ الکترونیکی این کتاب را بهعنوان هدیه از صفحۀ آنالین این کتاب دانلود
کنید تا هنگامیکه به هر دلیل به نسخۀ فیزیکی کتاب دسترسی نداشتید بتوانید نسخۀ
الکترونیکی آن را مطالعه کنید.
 .2برای خودتان جایزه در نظر بگیرید

جایزه فقط برای کودکان نیست و برای ما آدمبزرگها هم خوب جواب میدهد ،به ازای
خواندن هر چند صفحه از این کتاب به خودتان جایزه بدهید.
برای این کار ابتدا باید یک لیست از چیزهایی که برای شما جایزه بهحساب میآیند و
33
برای شما لذت بخش هستند را تهیه کنید ،مث ًال جایزه یک نفر میتواند خوردن یک معجون
ک دوست ،برای کسی دیگر چک کردن شبکههای اجتماعی و. ...
باشد ،برای دیگری دیدن ی 

تمومش کن
خیلی خوب است که این روش را همراه با یک تعهدنامه شخصی اجرا کنید .توصیۀ بنده
به شما این است که این تعهد را مکتوب کنید .قولنامۀ خود را میتوانید اینگونه بنویسید:
«اینجانب ......................قول میدهم که تا تاریخ  ...../...../.....مقدار  .............صفحه
از این کتاب را مطالعه کنم ،در صورت به اتمام رساندن این محدوده میتوانم از ...............
بهرهمند شوم».
و زیر آن را امضاء کنید.
 .3کتاب را به شیوۀ صحیح مطالعه کنید

آنچه قرار است بخوانید:
 .1برنامۀ زمانی برای مطالعه داشته باشید  .2مکان مطالعه بسیار مهم است  .3بهاندازۀ
ظرفیتتان مطالعه کنید  .4با کتاب درگیر شوید  .5یک دور کافی نیست
هنگامیکه ما یک کار را بلد نباشیم از آن کار فرار میکنیم و مدام آن را پشت گوش میاندازیم.
مطالعه کردن ،یک مهارت است که میتوانید این مهارت را از کتابهای مختلف ازجمله کتاب
«روشهای یادگیری و مطالعه» نوشتۀ «دکتر علیاکبر سیف» فرابگیرید ،اما تا آن موقع ،در
این قسمت به چند نکته مهم در زمینۀ مطالعه اشاره میکنم که میتوانید از آنها بهره ببرید:
 برنامۀ زمانی برای مطالعه داشته باشید

در طول روز زمانهایی را برای مطالعۀ این کتاب در نظر بگیرید و آنها را در برنامۀتان وارد
کنید ،جلوی آنهایک مربع یا دایر ۀ توخالی بگذارید و هر روز بعد از مطالعۀ روزانه ،تیک آن
را بزنید.
 مکان مطالعه بسیار مهم است

 34نمیخواهم بگویم حتم ًا به یک اتاق ساکت و خلوت یا به کتابخانه بروید ،اما به شما میگویم
مکان مطالعه مختص به خود را پیدا کنید! برخی از افراد در پارک بهتر مطالعه میکنند ،برخی
در کتابخانه و. ...
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مکان مطالعۀ شما هرکجا که باشد باید تنها باشید ،مث ًال روی یک نیمکت خالی پارک
بنشینید یا در فضایی بروید که کسی حواستان را پرت نکند.
 بهاندازۀ ظرفیتتان مطالعه کنید

حتم ًا در کتابهای مختلف ،ازجمله «اثر مرکب» ،خواندهاید که کارهای کوچک ولی ادامهدار
باعث به نتیجه رسیدن ما میشوند ،بنابراین هر روز بهاندازۀ ظرفیتتان مطالعه کنید که از
مطالعه دلسرد نشوید.
هر مقدار که میتوانید ،مطالعه کنید .مث ًال ظرفیت یک نفر روزی  5صفحه است و ظرفیت
دیگری  20صفحه .بار کم بردارید ولی هر روز آن را جلو ببرید.
البته این را هم بگویم که بعضی از روزها میزان مطالعۀتان کمتر خواهد شد و شاید
حتی بعضی وقتها قطع شود ولی باید بدانید اینها طبیعی هستند و حال انسان بسته
به شرایط متغیر است .البته این نوسانات تا زمانی است که روشهای غلبه بر اهمالکاری
را فرانگرفتهاید ،اما بعد از آموختن و اجرا کردن تکنیکها ،این نوسانات مدام کمتر و کمتر
میشوند ،انشاءاهلل.
 با کتاب درگیر شوید

بهصورت فعال مطالعه و با کتاب شوخی کنید ،در حاشیههای کتاب ،اطالعات مرتبطتان،
ایدههای مربوط به آن مطلب ،روشهای پیادهسازی آن مطلب در زندگیتان ،نقطه نظراتتان
و ...را یادداشت کنید ،زیر نکات مهم خط بکشید و بدانید که این کار ها مطالعه را برای شما
جذابتر میکند و همینطور باعث افزایش تمرکزتان میشوند ،زیرا شما عالوه بر حس
بینایی از حس المسۀ خود نیز استفاده و ذهنتان را بیشتر درگیر آن کردهاید.
 یک دور کافی نیست
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در ادبیات عرب یک ضربالمثل جالب هست ،آنها میگویند َ
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یعنی درس یکبار و تکرار آن هزار بار .با یکبار خواندن این کتاب معجزهای رخ نخواهد داد،
معجزه زمانی رخ خواهد داد که شما این کتاب را زیاد مرور کنید تا مطالبش ملکۀ ذهنتان

تمومش کن
1

شود و کمکم در رفتارتان نمایان شود؛ که البته بهتر است این کتاب را به روش مایند مپ
(نقشۀ ذهنی) خالصهنویسی کنید که بتوانید خیلی راحتتر و بیشتر مطالب را مرور کنید.
یک کتاب را حداقل باید دو بار مطالعه کنید ،برخی از کتابها نیاز به بار ها مرور دارند که
البته اولین و دومین دور مطالعه کمی زمانبر هستند ولی در مرورهای بعدی زمان مطالعۀتان
کمتر و تسلطتان بیشتر میشود .یادتان باشد تکرار رمز تسلط است.
برخی از کتابها هم به چند هفته یا چند ماه مطالعه و تمرین نیاز دارند که معمو ًال
کتابهای مهارتی ازجمل ۀ این کتابها هستند ،برای مثال ،اگر اهمالکاری  20سال است در
شما ریشه دوانده و تبدیل به یک عادت عمیق شده است ،یکشبه از بین نمیرود و به چند
هفته یا چند ماه زمان نیاز دارد .اگر این زمان را نگذارید ،بعد از مطالعۀ این کتاب به خودتان
میگویید« :این هم مانند دیگر کتابها و سمینارها کمکی به من نکرد» .این حرفتان کام ًال
صحیح است! زیرا تا زمانی که این مهارت را تبدیل به عادت نکنید بهبودی در زندگیتان
حاصل نخواهد شد .دقیق ًا مثل رانندگی که هیچکس با خواندن کتاب آموزش رانندگی،
راننده نخواهد شد ،بلکه باید بعد از یادگیری بهصورت عملی تمرین کند تا کمکم رانندگیاش
خوب شود.
 .4فقط  5دقیقه

یکی از تکنیکهایی که در ادامه بیشتر با آن آشنا میشوید ،تکنیک « 5دقیقه» است .در
این تکنیک شما به خودتان میگویید که فقط  5دقیقهاین کتاب را میخوانم و بعد از آن اگر
دلم خواست ادامه میدهم و اگر نخواست آن را کنار میگذارم.
این تکنیک برای من خیلی مفید بوده است و مطمئنم زمانی که آن را اجرا میکنید به
قدرت آن پی خواهید برد.
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 .5جایگزینهای حواسپرت کن

تا حد امکان مواردی که میتوانند جای مطالعه را بگیرند و حواستان را پرت کنند حذف
کنید .مث ًال یکی از حواسپرت کن های من ،انسانهای اطرافم هستند ،به همین خاطر تالش
میکنم که هنگام کارهای تمرکزی تنها باشم.
 .6به کسی قول دهید

به یکی از افراد مورد اعتماد خود مقداری پول بدهید و از او بخواهید که اگر تا فالن تاریخ
این کتاب را مطالعه نکردید آن مبلغ را به خیریه بدهد ،یا هر هزینۀ پسندیدۀ دیگر.
به جای پول میتوانید از چیزهای دیگر هم استفاده کنید مث ًال یک ساعت یا کاالیی
گرانبها ،البته امیدوارم خودتان را ورشکست نکنید.
 .7از تکنیک اسالیس استفاده کنید

هنگامیکه ما میخواهیم یک پیتزا را بخوریم ،کل آن را در دهانمان نمیگذاریم ،بلکه آن را
به  8اسالیس تقسیم میکنیم و آن اسالیس ها را دانهدانه میخوریم .در مطالعۀ این کتاب
و انجام هر کار دیگر ما باید کار را خردکنیم .این کتاب را نیز مانند یک پیتزا به اسالیس های
مختلف خردکنید و نخواهید که یک دفعه آن را تمام کنید.
 .8تجسم شبانه

هر شب قبل از خواب دراز بکشید ،چشمانتان را ببندید و در ذهنتان تجسم کنید که فردا
مشغول خواندن این کتاب هستید ،در واقع با این کار شما ضمیر ناخودآگاهتان را برای
مطالعۀ فردا برنامهریزی میکنید .بعد از مدتی که این کار را انجام دهید تأثیر آن را خواهید
دید .در روانشناسی به این کار تصویرسازی ذهنی میگویند که در فصل «راهکارهای مکمل»
بیشتر با آن آشنا خواهید شد .هر شب این کار را به مدت  5دقیقه انجام دهید.
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 .9در ساعات قوت مطالعه کنید

مطالع ۀ این کتاب را در ساعاتی که پر انرژی هستید انجام دهید ،سعی کنید ساعات روزتان
را تحلیل کنید و بفهمید چه زمانهایی مطالعه کردن برایتان راحتتر و دوستداشتنیتر
است ،زمانهایی که تمرکز بیشتری برای مطالعه دارید .من اسم این ساعاتی که انسان انرژی
بیشتری نسبت به ساعات دیگر روز دارد را «ساعات قوت» گذاشتهام .این ساعات برای هر
کس متفاوت است که باید آنها را با توجه به حاالتتان در طول روز و با کمی آزمون و خطا
کشف کنید.
 .10با کسی همراه شوید

این کتاب را با یک یا چند دوست بخوانید ،ببینید کدامیک از اعضای خانواده یا دوستانتان
مایل هستند که این کتاب را با شما بخوانند ،از آنها بخواهید که هر روز سر ساعت معینی با
شما این کتاب را بخوانند .این روش برای ایجاد انگیزه در خیلی از کار ها مؤثر است.
 .11دالیلتان را بنویسید

لطف ًا دالیلتان برای خواندن این کتاب را بنویسید .برای این کار باید به این دست سؤالها
پاسخ دهید :چرا باید این کتاب را بخوانم؟ اص ًال چه نیازی به مطالعۀ این کتاب هست؟ هر
چند تا که میتوانید دلیل بنویسید و هر زمان که انگیزۀتان برای خواندن این کتاب کم شد
دالیلتان را مرور کنید .این کار یکی از انگیزه سازهای قوی است.
 .12امتحانی در کار نیست
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این کتاب را به نیت و قصد عمل کردن بخوانید ،این کار باعث میشود که هنگام مطالعه
توجهتان بیشتر به نکات عملی جلب شود و هرلحظه آنها را شکار کنید .بنابراین نیازی
نیست مطالب را حفظ کنید بلکه برای عمل کردن بخوانید.
تبریک! شما گام اول خواندن این کتاب را با موفقیت برداشتهاید ،حاال با قدرت بیشتر
خواندن بقیۀ مطالب را ادامه دهید.

تمامی حقوق این کتاب متعلق به گروه آموزشی فکرپرواز می باشد.

www.fekreparvaz.com

ص
ف
ح
از شما بسایر متشکرمی که  38ه

اول کاتب متومش کن را متام
کرد ید.
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