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نکته برای اینکه حداکثر بهره را از این کتاب  سه

 ببرید

 

 خوانیدمی راز را 9. در همان وهله اول که این بپذیرید که مخالف هستید .3

داشته باشید که این قدرت را  به خاطرموافق نخواهید بود. اشکالی ندارد. اما ها آن با

جدید اجازه بدهید به مغز های به ایده آرامیبهید توانمی ،دارید که هر زمان بخواهید

بیفتد ها بر سر زبانها نورونپذیری انعطاف شما وارد شوند. صد سال پیش از اینکه

یعنی  ،ی وسیع کلمهابه معن ،پذیریانعطاف»: گفت ،1ویلیام جیمز ،وف آمریکاییفیلس

 حالدرعینبپذیرد اما  تأثیرضعیف باشد که بتواند  ایاندازهبهساختاری که شتن دا

 .«( نشودتأثیراین )تسلیم  بارهیکبهمحکم باشد که  قدرآن

 

به صفحه این کتاب  خواهید صفحهمی اگر دهید.انداز خود را تغییر چشم. 2

بهره  ،خود را تغییر دهید اندازچشممشکلی نیست اما اگر  ،را در یک شب بخوانید

فصلی را در ساحل و  ،برید. یک فصل را در فرودگاهی پر همهمهمی بیشتری از آن

کردن المپ اتاقتان بخوانید. مغز فصل دیگری از آن را در رختخواب قبل از خاموش

هر جایی که این کتاب را بخوانید  شود.می مختلف تحریکهای ابو و صد ،ما با هوا

                                                      

1. William James 
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آورید. پس می خاطربهرا ها درس ترآسانگیرید و خیلی می چیز متفاوتی از آن یاد

 د این کتاب را نیز با خود ببرید.رویمی هر جا

 

را در این ای ههر زمان اید برای خود ایجاد کنید. روزههفتیک چالش  .1

 روزههفتید آن را امتحان کنید برای خودتان یک چالش شتکتاب دیدید که دوست دا

 «فالن کار را انجام بده»هفته بنویسید  روز هفتای در نظر بگیرید. در تقویم خود بر

ت ثاب ،دهیدگر بتوانید هفت روز آن را انجام و سپس به انجام آن کار مبادرت کنید. ا

آن را هفت روز دیگر نیز انجام  ،ید هفت روز انجامش دهید. سپستوانمی کهاید هکرد

ما همان چیزی هستیم » :گویدشود. ارسطو میمی تبدیل به عادت ازآنپسدهید و 

.«بلکه عادت است ؛یک عمل نیست دهیم. تعالیمی انجام مکرراًکه 



 

 یادداشت نویسنده

 ام.هسپری کردپیشگام بیشتر از یک دهه را به پرورش رهبران 

خوردن شام ،هزار نفر در سراسر دنیاها از سخنرانی درباره پیشگامی برای صدمن 

گاه دانشحضور اساتید با  شرکت در جلساتی ،سلطنتی در خاورمیانههای با خانواده

و جی  2ویاکام ،1آئودی انندیی ماهسازمانبودن برای پیشگامو رایزنی در مورد  هاروارد

عنوان به همچنین. امدست آوردهای بهالعادهخارقتجارب  3جنرال الکتریک() ای

زیادی های بخش توسعه پیشگامی در والمارت مشغول به کار بودم و با میلیاردررئیس 

های کمپانیترین ن بزرگمدیرعامالبرای دو تن از  مستقیماً و نیزام همصاحبه کرد

 کردم.می جهان کار

رونق  ها،به افراد برای هدایت تیمآمیز موفقیتهای کمکها اما بعد از سال

 کرد. ذهنم خطور به آرامیبه، چیزی هاسازمانو راهبری  وکارکسب

 کسی را یافت که خوشبخت باشد. توانمی سختیبه

تقال برای  وحوشحولپر از مکالماتی ها ناهار در کنفرانسهای همه میهمانی

 نماندن از دیگران بود. بسیاری از رهبرانو عقب احساس مشغولیت زیاد ،افتن تعادلی

 فشارتحتزمان و پول  به خاطر، جای فراغتی ندارند شانزندگیه در گفتند کمی

 متناقض لههای پایان و مصلحتبی کنند زیر بار تصمیماتمی هستند و احساس

                                                      

1. Audi 

2. Viacom 

3. GE 
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های مدیرعامالنی با ثروتیا  میلیاردرها- رهبران دنیاترین شوند. حتی بزرگمی

ستوه آمده بودند. استرس همانند بهروزمره،  آوراضطرابهای بحران دلیلبه -هنگفت

 کرد.می دیگی جوشان در سر و دلشان غلغل

 خوشبخت نیستم! همچنین به این نتیجه رسیدم که خودم هم خوشحال و

 ،کاری باید انجام بدهمه گشتم که بفهمم چای میهسادبنابراین به دنبال مدل 

در هنگام تا  بودمشاخصی به دنبال شوم و ها پیگیر ساختاری بودم که از استرس ر

تمام باشد. به راهنمایم  ،بردمی مرا در باتالق فرو مدامتصمیمات سخت زندگی که 

 کهوقتی، یا کردممی نشدن کاری احساس گناه تمام دلیلبهکه یی فکر کردم هاوقت

سخت های برای انتخاب یی کهروزهایا  آمدممی وار از پا دربعد از یک هفته کار دیوانه

 زدم.می وپادستدر یک حالت روانی آشفته 

 ام.هکه چقدر وقت تلف کرد شودم نمی، باوربا نگاهی به گذشته

 .و هستیدرهبا آن روباست که هر روز  تالشیترین بودن بزرگترخوشبخت

در خارج یا  خوانیدمی یا اگر درس مانیدمی مادری هستید که در خانهاگر  خصوصبه

کنید. آموزش و تربیت مغز برای اینکه به هنگام عبور از می از کشور سفر

چیزی نیست که در مدرسه  ،باشدزندگی همواره تمرکز مثبت داشته های اندازدست

چطور »است که آیا هرگز درسی با عنوان به ما آموخته باشند. منظورم این 

 ؟ایدهداشت «باشیم؟تر خوشبخت

ان دبیرستانی آموزدانشآموزشی برای های کارگاهتابستان چند سال گذشته هر  از

 آفرینیثروتدر اردوی  )تیرماه( برای کل ماه جوالی آموزان. این دانشمکنمی برگزار

را نمرات در مدارس خود ترین البا هاآنآیند. می گرد همکه سطحی جهانی دارد، 

برتر های بوده و همگی قرار است در لیگها و باشگاهها تیمترین عضو بزرگ دارند.
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ند با افرادی همانند توانمی عاشق این کارگاه هستند چون آموزاندانشاین باشند.

 کنممی را برگزارها این کارگاه دارم وقت بگذرانند. منها آن خودشان آشنا شده و با

در یکی از در دبیرستان  تحصیل هنگام بودم که شانسخوش قدرآنچون خودم هم 

 شرکت کنم.ها همین کارگاه

شروع  بدون هیچ یادداشت و اسالیدی ،عیطبی صورتبه بخشی از این کارگاه

ز را 9»را  من اسمش .آیدمی صمیمانه دریی وگوگفتبه شکل  آرامیبهو  شودمی

 شدهمطرح سؤاالتبه هایم در پایان صحبتسپس و  امهگذاشت «برای زندگی شادتر

ان آموزدانش. کندمی شود مرا متعجبمی که پرسیده سؤاالتیم. همیشه پردازمی

 درآمدپرهای مدارس یا رسیدن به شغل بهترینبهتر، ورود به های درباره کسب نمره

را انجام دهند. ها ند این کارتوانمی آسانیبه دانند کهمی خوبها آن پرسند.نمی سؤال

تر خواهند خوشبختمی که گیردمی تنشئپرسند از این خواسته می که سؤالیهر 

 باشند.

برای مواجهه با راه  بهترین»، «برای بازنشستگی باید چقدر پول داشته باشم؟»

چطور »، «پایان برسانم؟چطور کار بیشتری را با استرس کمتر به»، «؟انتقاد چیست

راه  بهترین»، «چطور اضطرابم را درمان کنم؟»، «عالقه واقعی خودم را پیدا کنم؟

وقتی  »، «بیشتری کسب کنم چیست؟های برای اینکه سرکار و بیرون از کار موفقیت

تری چطور آدم مثبت»، «کار کنم ؟ه باید چ کند،می هر کسی نصیحت متفاوتی به من

 . ...و« باشم؟

 دهند چطور بعضی ازمی این جلسات بسیار راهگشا هستند چون نشان

هستند برایشان افزایش قدرت مغزی یا هوش  دوروبرمانکه هایی بچهترین باهوش

 خوشبختی هستند.و  آزادی ،مندیبه دنبال کسب رضایت بلکه ؛فنی اهمیتی ندارد
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همه و  ... انجام دهند، ... هر کاری دوست دارند ندخواهند که چیزی نخواهمیها آن

 چیز داشته باشند.

 خواهند زندگی شادتری داشته باشند.می فقطها آن در یک کالم،

پر از ها و کتابخانهها ه، دانشگامدارس ما مههبهتر بود  کنیدنمی فکر آیا بنابراین

که اینباره دربود؟ تر خوشبخت توانمی درباره اینکه چگونهبود می و پندهایی هاآموزه

مثبت سوق های مان را به کارتصمیماتی بگیریم که خودهر روز یم توانمی چطور

 ؟بدهیم

 سایتیوبیا  ، مدلپرسیدم که آیا او کتابزمانی من از مدیرعامل یک شرکت 

 تصمیمات ترینپراضطرابد به هنگام گرفتن به افراد کمک کنواقعًا  د کهشناسمی

، جوری که بتوانند با رضایتمندی ،نددر مسیر درست و آسانی قرار بگیر شانزندگی

چنین کتابی وجود »: او در پاسخ من گفت .حس آزادی و خوشبختی زندگی کنند

اندیشی ماند که از هر شخص قدرتمند و موفق و رهبر مثبتمی این انندندارد. م

را در اند هخلق کرد شان که در طول زندگیذهنی شخصیهای مدل بخواهیم چکیده

 .«چنین کاری انجام نداده است حالتابه کسهیچیک کتاب خالصه کنند. 

 یبه دنبال کتابها چون خودم سال ،درست استکامالً  دانم که این حرفمی

خوشبختی رهنمون  سویبه کاربردی بودم که در قالب یک چارچوب واقعی من را

 تمثیلیهای داستان، هاژنرالو ها مانقهر خواستم ماورای داستانمی د. چیزیکن

، خواستممی واقعی یجهت. کتاب باری به هرهایی و مطالعات تحقیقاتی با داده حیوانات

خواستم که بتوانم هر روز از آن می ! یک کتاب عملیصریح و ساده کاربردی؛ کتابی

 استفاده کنم.

و این همان کتاب است.



 

 چیزی نخواهید

 گونه که هست لذت ببرید.یزی همانباشید و از هر چ به چیزهایی که دارید راضی

 به درک این نکته برسید که چیزی کم نیست، تمام دنیا به شما تعلق دارد.که زمانی

 1الئو تزو -

 

، نه آینده بابتبردن از زمان حال است، بدون اضطراب لذتخوشبختی حقیقی 

 ،ی از چیزی که داریمخشنوداینکه خودمان را با ترس یا امید سرگرم کنیم. بلکه با 

خواهد. نمی همین برایمان کافی است زیرا کسی که چنین باشد چیزی .آرام بگیریم

نسان خردمند به ا در دسترس! راحتیبهموهبت انسانی در درون ماست و ترین بزرگ

 .هایش باشدنداشته آرزویدر بدون اینکه  ،هرچه که باشد سرنوشت خود راضی است

 2سنکا -

 

 خواهید آن را کجا بگذارید؟می ید همه چیز داشته باشید.توانمین

 3استیون رایت -

                                                      

1. Lao Tzu 

2. Seneca 

3. Steven Wright 





 

 1 شمارهراز 

که باید برای خوشبخت شدن انجام  نخستین کاری

دهید





 

1 

 دهدمیابد تغییر  تااین شش کلمه دید شما به خوشبختی را 

 اجازه بدهید با چند خبر بد شروع کنیم.

برعکس است. ما کامالً  درواقع اندهآن مدل خوشبختی که از بچگی به ما یاد داد

 :شبیه این باشدای هکنیم که باید نوشتمی فکر

 

 احساس خوشبختی   بزرگ هایموفقیت   کوشیسخت

 
 یشومی خوشبخت نمره باال بگیر  سخت درس بخوان

 یشومی خوشبخت بیاور  به دستکار عالی   زیادی بروهای مصاحبه

 یشومی خوشبخت  ترفیع بگیر  کن کاریاضافه

 

است. ما کارمان را یک مدل باطل  اما در زندگی واقعی چنین چیزی نیست. این

بودن خوشحالجای به رسیم امامی بزرگ همهای ، به موفقیتدهیممی عالی انجام

، مدرک ل بعدیبه بررسی برای شغ کنیممی گیریم. شروعمینظراهداف جدیدی در

آینده. چرا با گرفتن یک مدرک دانشگاهی متوقف شویم  گرفتن درباالتر و ترفیع

یم مدرک باالتری بگیریم؟ چرا مدیر یک قسمت باقی بمانیم توانمی کهدرحالی

 یک خانه داشته باشیم وقتییم معاون شرکت شویم؟ چرا فقط توانمی کهدرصورتی
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کنیم. نمی یم مالک دو خانه باشیم؟ با این روش هرگز به خوشبختی دست پیداتوانمی

 کنیم.می آن را به بعد و بعدتر موکول مدامچون 

و آن را رداریم را از آخر ب «احساس خوشبختی»افتد اگر می خب حاال چه اتفاقی

 دهیم؟اول از همه قرار 

 آید:میسپس این شش کلمه مهم به این صورت در

 

 های بزرگموفقیت  کوشیسخت  احساس خوشبختی 
 

. اگر با احساس کندمی تغییرواقعاً  . همه چیزکندمی حاال همه چیز تغییر

رسید. خواهیم نظر به شود. عالیمی حسمان عالیدرنتیجه  شروع کنیم خوشبختی

 افتد؟ در پایانمی چه اتفاقیو  کنیممی کنیم. با دیگران ارتباط برقرارمی ورزش

چون حس و حالمان هنگام ایم هانجام داد به بهترین شیوهبینیم که کارمان را می

بزرگ. موج های انجامد؟ موفقیتمی . کار عالی به چه چیزیوده استانجام آن عالی ب

از هایی و تلفنها ترفیع ،آن مدارک دانشگاهی در پیعظیمی از احساس موفقیت و 

 .کندمی گوید به شما افتخارمی که به شما طرف مادرتان

ر درصد بیشت31هاروارد گزارشی دارد مبنی بر اینکه افراد شاد  وکارکسبمجله 

از تر و سه برابر خالق ی دارنددرصد فروش باالتر37 از بقیه مولد ثروت هستند،

 ند.باشمی ری خودهمتایان کا

 چیست؟ ،شدن انجام بدهیدکاری که باید برای خوشبخت پس نخستین

 خوشبخت بودن!
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 خوشبخت باشید. اول از همان

دارد و مغز شما مانند می بودن مراکز یادگیری را باز نگهو خوشبخت شاد

، مانند الماس در روشن خواهد بود شهر منهتن در تاریکی غروب، هایخراشآسمان

مغازه جواهرفروشی خواهد درخشید و مانند ستارگان در آسمان تاریک های نور زیر

 یک مزرعه خواهد تابید.

فعلی بشر، کشف نسل ترین بزرگ» :گویدمی ویلیام جیمز،، فیلسوف آمریکایی

 .«یدگاهش زندگی خود را تغییر دهدد با تغییر دتوانمیاین است که 

ها این واقعیت لزوماً»گوید: می ،1کرنویسنده کتاب فواید خوشبختی، شاون آ

و بیند می جهان را ،که مغز ما از طریق آن است سازد بلکه لنزیمی نیست که ما را

 «.سازدمی ما راهای واقعیت

خودی خود خوب یا بد نیست بلکه تفکر ه هیچ چیز ب»گوید: می ویلیام شکسپیر

 .«سازدمی راها آن ماست که

                                                      

1. Shawn Achor 



 

2 

را این همه بودن خوشبختدلیلی که ها و تنترین بزرگ 

 سخت کرده است!

 

خودی خود خوب یا بد نیست بلکه تفکر ماست ه هیچ چیز ب»گوید: می شکسپیر

، است صرف اندیشیدن یعنیکردن موضوع فقط فکراین اما اگر  «سازد.می راها آن که

 ؟خواهیم با تفکر، خودمان را به یک حال خوب ببریممی زمان که یم هرتوانمین چرا

 رسد که باید بتوانیم با یک حرکت کلیدش را توی ذهنمان بزنیم.مینظربه

منفی های چیزروی  دانیم که به این آسانی هم نیست. گاهی مغز مامی اما همه ما

 آیا .افتدمی من اتفاقیم جلویش را بگیریم! این همیشه برای توانمینمتمرکز است و 

است. هر شخصی گاهی در میان  طورهمینخواهید رازی را بدانید؟ برای همه می

 500ن مدیرعامال ،سخنرانان انگیزشیترین افتد. من با مشهورمی افکار منفی گیر

ها آن دانید همهام. میهمیلیاردی و رهبران سیاسی از سراسر دنیا روی صحنه بود

کنند ممکن است می کنند. فکرمی ترسند. عرقمی کنند؟می صحنه چه کارپشت

 .درآیدچیزی اشتباه از کار 

بین مطلق وجود ی درونی منفی داریم. چیزی به اسم خوشوگوگفتهمه ما یک 

کنند اما حتی همان افراد نیز می بینیندارد. البته هستند افرادی که احساس خوش

این هیچ اشکالی ندارد. مشکل این نیست که  و ی درونی منفی را دارندوگوگفتاین 

 در مغزمان افکار منفی داشته باشیم.

 نباید افکار منفی داشته باشیم. هرگزکنیم می بلکه مشکل این است که فکر
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 دلیلش را بفهمیم کهدرصورتیمنفی متمرکز است؟ های اما چرا ذهن ما روی چیز

های یم و با تالش آگاهانه از تکنیکیم یاد بگیریم که چطور آن را کنترل کنتوانمی

 بودن بهره ببریم.برای شاد ایشدهثابت

 اشتراک بگذارم.م با شما بهتوانمی چیزهایی است کهترین این یکی از مهم

 سخت است؟ قدراینبودن چرا شاد

زندگی برای او  زیستهمی زیرا در طی این دویست هزار سالی که بشر روی زمین

 ،و بسیار رقابتی بوده است و مغز ما برای همین زندگی کوتاه رحمانهبی ،کوتاه غالباً

 رحمانه و رقابتی تربیت شده است.بی

*** 

 ؟رحمانه و رقابتی بوده استبی زندگی چقدر کوتاه،

 داشته باشیم. یاجازه بدهید تجربه کوتاه

ر وسط که دخاطر بیاورید بههایتان را ببندید و آخرین باری را بایستید، چشم

احساس تنهایی کردید. آیا آن زمانی بود که در کوهستان چادر زده کامالً  ناکجاآباد

 اهموار یک دریاچه آرام ایستادید؟لبه ن بودید و از آتش دور شدید و کنار

به  ناگهان ناپدید شدند و هایتانکالسیهم در یک گردش علمیکه زمانی یا

 خشخشستید بشنوید صدای توانمی چیزی که تنها. رسیدید آلودمه یآبشار

 کرد؟می ایجاد یی بود که باد در پوشش جنگلی آنجاهابرگ

 خودتان را دوباره در آنجا تصور کنید.

)فرض  ذهنی همه موارد زیر را از سطح کره زمین پاک کنید صورتبهسپس 

 :وجود ندارند( اصالًکنید 
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 بهداشتیهای سرویس 

 کشیلولهآب 

 کامپیوترها 

 هاتلفن 

 اینترنت 

 رختخواب 

 هاصندلی 

 هاجاده 

 هاماشین 

 هواپیماها 

 هاکتاب 

 مدادها 

 هانبیمارستا 

 پزشکان 

 هامغازه 

 هایخچال 

 هااجاق 

 هاپیراهن 

 شلوارها 

 هاکفش 

را از  تانتلفن اید.هزمین ایستادوسط کرهها این از کدامهیچبدون  وتنهاتکاکنون 

 چون ،را بیرون بیاوریدهایتان و کفشها لباسآورید و آن را دور بیندازید. جیب در
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برهنه هستید و کامالً  همه چیز را از تنتان جدا کنید. اکنون شما. دیگر وجود ندارند

هم تا  کدامهیچدیگر نیست و ها آن از کدامهیچوجود ندارد.  دوروبرتانهیچ چیز 

 پایان عمرتان دیگر وجود نخواهند داشت!

یاد داشته باشید در آنجا تصور کنید و به خودتان را ،بندیدهایتان را باکنون چشم

 :که

 99تاریخ ما زندگی در چنین جهانی بوده است. درصد 

 99بوده است. سالهسیعمر  میانگینتاریخ ما با  درصد 

 99اند.هجنگیدمی برای بقا همیشهبا مغزهایی بوده که  تاریخ ما درصد 

 را داریم بوده است و ما هنوز همان مغزیرحم و بسیار رقابتی بی زندگی کوتاه،

 ایم.هکه در طول تاریخ داشت

وقتی برای  هرگز آیا بهتر این است که سؤالآیا در آن زمان خوشبخت بودیم؟ 

 داشتیم؟بودن خوشبخت

در ، «شودنمی دوباره تکرارهرگز این اتفاق »نویسنده کتاب  ،1دیوید کِین

تشریح  خوبیبهچنین موقعیتی را  «بودنانسانشدن در بهتر»خود با عنوان  سایتوب

 :کرده است

چیزهایی که در  یا اشموقعیت اجتماعی ها،از داشتهواقعًا  اگر یکی از اجداد ما 

 معرض خطرات خاصی قرار ناگهان در ؛بودمی خوشبخت، زندگی کسب کرده بود

ی غلط از آب چیز کهآنکه بتوان زمانیبرای  وجود نداشت گرفت. هیچ مهد تمدنیمی

امنیتی خودمان را های به آن تکیه کرد. بنابراین بقا نیازمند این بود که تار آمد،درمی

                                                      

1. David Cain 



 معادله خوشبختی   |||   28

 

م کافی نبود، در غیر این صورت آوردیم باز همی دستداشته باشیم. هر چقدر به

شبختی پذیر بودیم. خورقبا و بداقبالی آسیب ،شدیم و در برابر یغماگرانمی آساتن

 بسیار پرمخاطره بود. دائمی

 ی ایجادخشنوداین نیاز غریزی به چیزی که هنوز نداریم در ما حالت ماندگار نا

یک مغلوب فصل شکار بودند که از گرسنگی  تنهااجداد ما همیشه  ،. بدون آنکندمی

شده که  ریزیبرنامهطوری  ،و قحطی نجات یافته است. این نسخه ساده ولی ظالمانه

 کندمی عمل بسیار خوب برای چنین هدفیمغز پیش ببرد. این را به به هر قیمتی بقا

اما باعث شده که بیشتر اوقات دچار استرس و احساسات ناخوشایند باشیم. بدبختی 

است ولی هزاران ای هافراد است. نظام ناپخت داشتننگهبرای هوشیار  طبیعت روش

 سال موفق عمل کرده است.

رحمانه و بسیار رقابتی در بی که در این زمان کوتاه، ما هنوز همان مغزی را داریم

مغز ما تغییر  وقتی دارای صنعت چاپ، هواپیما و اینترنت شدیم ایم.هطول تاریخ داشت

 ریزی شده است؟!برنامه. مغز ما چگونه چندانی نکرد

 ...اگر نداشته باشم ...نیاز دارم به سال
 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 180،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 170،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 160،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 150،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 140،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 130،000

 میرممی غذا و امنیت از میالدسال پیش  120،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 110،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 100،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 90،000
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 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 80،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 70،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 60،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 50،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 40،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 30،000

 میرممی غذا و امنیت سال پیش از میالد 20،000

 میرممی امنیتغذا و  سال پیش از میالد 10،000

 میرممی غذا و امنیت میالدی 1

 میرممی غذا و امنیت میالدی 1000

 میرممی خوشبختی میالدی 2000

 

بقای ما را به پیش برده است. ما به هر قیمتی که  این ترس با ما چه کرده است؟

ظالم شدیم. وحشیانه رفتار کردیم. قاتل . . جنگیدیمترسیدیم ایم.هزنده ماند ،شده

توانستم ها همه این به خاطرو  اینجا هستیماآلن  که هاستاینهمه  به خاطرشدیم و 

 .در این جهان همه چیز داریم دلیلکنترل این سیاره را در دست بگیریم و به همین 

شده هنوز در ذهن ما  ریزیبرنامهآید که آیا این ترس می پیش سؤالپس این 

 وجود دارد؟



 

3 

معلمتان و تام هنکس همگی در آن  ،چیزی که دکتر شما

 سهیم هستند!

 

 بله این ترس هنوز در ذهن ما وجود دارد.

 جایی بین دو گوشمان، در مغز ما!در همه جا هست، 

فیلمش با هر که  جهان سینمای آمریکا وبازیگران ترین یکی از موفق 1تام هنکس

گوید: می ،برنده دو جایزه اسکار شده است حالتابهو  کندمی دالر کسبها میلیون

اما من  ،چه روز خوبی بود :اندیشندمی کهدرحالیروند می بعضی مردم به رختخواب»

امروز را چطور خراب  :پرسممی هستم که فقط نگرانم و از خودم هاییآنیکی از 

 «!؟کردم

شرکت اینتل است که به کمک او این شرکت  رئیسههیئت قدیمیعضو  2اندی گرو

به تجارت موفق چند میلیارد دالری تبدیل شده است. به عقیده بسیاری او فاز ترقی 

 1997مرد سال  اندی ،به گزارش مجله تایمز ،سیلیکون را پیش برده استدره 

 .بوده است جابزالگوی ترین بزرگ ، اواستیو جابز زندگینامهبراساس  شناخته شده و

 «3یک بقای پارانوئید تنها» است؟توصیف کرده را  اشخود او چطور زندگیاما 

                                                      

1. Tom Hanks 

2. Andy Grove 

 بدگمانی و سوء ذهن .3
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و این همان  کندمی اش پیرویید قدیمیئاز همان مدل پارانو مغز ما هنوز هر روز

نامند. این می پزشکی ! برخی آن را سندروم دانشجویاننسخه بدبختی ماست

را در اثر کالسیک آن  1889بار جروم کی جروم در سال نخستین اصطالحی است که

به موزه  به خاطر دارم که روزی» :کار بردبه «سه مرد در یک قایق»خود با عنوان 

 .مطالعه کنم ،کردممی یفی که احساسبریتانیا رفتم تا در مورد درمان بیماری خف

کردم  اشتم و شروع به خواندن. کتاب را بردم تب یونجه باشدابیماریکردم می تصور

جهت صفحه را ورق زدم و از روی بی ، بیخود وو سپس در یک لحظه بدون فکر

فراموش کردم که اولین  طور کاملبهو  کردمها بیماریه بقیبیکاری شروع به خواندن 

 -بود دانم چقدر ترسناک و ویرانگرمی بله- چه بود ،بردممی سری که در آن بهبیمار

من  به طوراینهشداردهنده  عالئمز این با نگاهی اجمالی به نیمی از لیست ا پیشو 

 ام.هبه آن مبتال شد قطعاً ا شد که الق

توجهی ناشی بی حرکت بودم و سپس بر اثربی ، از ترسنشستم طورهمینمدتی 

را  عالئمش. ی را ورق زدم. به تب حصبه رسیدمصفحات بعد مجدداًامیدی، از نا

 به آن مبتال شدهبدون اینکه بدانم ها ماه قطعاً ، که حصبه هم دارم فهمیدمو  خواندم

. بیماری سنت ویتوس را ورق کردم که دیگر چه بیماری دارممی به این فکر ،امبوده

به مورد خودم  رفتهرفته .ال بودمکه انتظار داشتم به آن نیز مبت طورهمانزدم و 

حروف  . بنابراین به ترتیبتا آخر بررسی کنم یم گرفتم آن راشدم و تصم مندعالقه

. درباره تب ماالریا خواندم و فهمیدم ماالریا دارم و اینکه الفبا شروع به خواندن کردم

 .«... شودمی مرحله حاد آن حدود دو هفته دیگر شروع

این فقط مختص دانشجویان پزشکی نیست. همه ما چنین چیزی را تجربه 

 ایم.هکرد
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و  شودمی گردیم. چون به بقای ما منجرمی یا به دنبال مشکالتما در این دن

گسترش و  کندمی نگرانه ما را تقویتاحساسات منفی تنهاطراحی فعلی ما از دنیا نیز 

 .دهدمی

گوید: می گیرید، دکتر به شمامی در مطب دکتر وقتی نتایج آزمایشات خود را

 شما «.اما آهن بدنتان کم استقند خونتان خوب است، کلسترولتان هم خوب است 

کنید. می صحبت ،درباره اینکه چطور آهن بدنتان را باال ببرید؟ کنیدمیچه کار 

 بهبود قند خون یا کلسترولهیچ صحبتی درخصوص  !گوشت کباب شده بخورید

 205! ولی اگر هستید خوب است 195باشد و شما  200کنید. اگر کلسترول باید نمی

دهیم. می پولها هستیم به دکتر ر. ما وقتی بیماکندمی کل ایجاداشید این دیگر مشب

 ؟پولی بپردازیمها آن یگر نباید بهسالم هستیم دکه زمانی آیا

 را در پیش «ضمدیریت همیشه معتر»شیوه  فروشیخردهفروشگاه  مدیران یک

از متوسط تر ایینپ یافتن اعدادو  کردن به گزارش صبحگاهیبا نگاهها آن گیرند.می

خوب  دادوستد آمارگوید می . اگر آن گزارشدارنداین اعداد  بردنسعی در باال تنها

از حد متوسط است، تر مناسب است اما زمان پرداخت پایین خرید ، حجم سبداست

ای بهبود ر! هیچ کاری بصندوقداران بیشتر. ترسریعپرداخت  ؟خواهدمی یس چهرئ

 شود.نمی انجام ،آماری که متوسط بودند

 که نمره هاییآنآورد و به می امتحانی را پسهای معلم برگه ،در کالس درس

! ره قبولی بیاورندباید نمها آن .دهدمی پیشنهاد کمک بیشتراند هزیر متوسط گرفت

روند. چه اتفاقی برای می بقیه به کالس باالتر ،ن کالس را تکرار کنندوگرنه باید ای

در وقت نهار، جلسات تدریس  ؟ کمک اضافیافتدمی ز متوسطاتر پایینهای هبچ

هیچ اند هانی که نمره بیست گرفتآموزدانشرای ب، امتحانات جبرانی. چرا خصوصی

 شود؟نمی جدیدی در نظر گرفته تالش
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که عملکرد  دهدمی در محل کار نیز چندان متفاوت نیست. سنجش شغلی نشان

بهبود  برنامه افتد؟می یچه اتفاق ،از حد انتظار باشیدتر ما چطور بوده است. اگر پایین

اگر ! و آموزشیهای شدن به کالسفرستاده !یسعملکرد! جلسات اضافی با رئ

ق و دستی که درصد افزایش حقو2 تنهاافتد ؟ می چه اتفاقی ن خوب باشد،عملکردتا

 .زنندمی تانبه نشانه تحسین به شانه

 زیر را انجامهای کند کار را بهترها آن ب را ببیند واینکه نتایج خوجای به مغز ما

 :دهدمی

 گرددمی دنبال مشکل (1

 یابدمی مشکل را (2

 کندمی مشکل را درست (3

 ه مغز ما برایش تربیت شده است واین کاری است که ظرف دو هزار سال گذشت

 چیزی که تنهاگاهی اوقات  ،گردیممی فقط به دنبال مشکالتچون ما در دنیا 

های نویسنده کتاب 1اینجا است که کِلی آکسفوردو  بینیم مشکالت هستندمی

سندروم دانشجویان پزشکی ما را در توئیتر چنین  ،تایمزنیویورک، در مجله پرفروش

 ،مانند انتخاب کتاب ماجراجویانه خودتان است ؛2دیاموب» :بیان کرده است

 «.پایان ماجرا همیشه بیماری سرطان است کهدرحالی

 باید کرد؟چه کار  خب پس

                                                      

1. Kelly Oxford 

2. WebMD - های محبوب که اطالعات پزشکی را هم برای عموم مردم و هم یکی از سایت

 .های عرصه درمان و سالمت به زبان انگلیسی منتشر می کندایبرای حرفه
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 یم آن را کنترل کنیم؟توانمی چقدر

 

 «.خوشبختی ما به خودمان بستگی دارد» :گویدمی ارسطو

 :چیزیک  جزبهاز یک نفر گرفت  توانمی همه چیز را»: گویدمی 1ویکتور فرانکل

تحت هر نوع شرایطی برای انتخاب نگرش او  یعنی ؛و آن آخرین قسمت آزادی بشر

 .«انتخاب راه خودش است

پشت سرتان قرار ها همیشه رو به آفتاب باشید تا سایه» :نویسدمی 2والت ویتمن

 .«بگیرد

 هستم ولی چطور به این مرحله برسیم؟ها من عاشق این گفته

همچنین  در دست داریم و را خب اکنون شواهد علمی درباره اهمیت نگرش

 م.کار ببریبهکردن نگرشمان اداره یم برایتوانمی کهای هاثبات شد اعمال خاص و

ای هبرای تولدش نوشت مادربزرگش بود سالهشانزده ،لِسلی ،زمانی که همسر من

ن را به دیوار اتاقش آویخت. لوح برنجی به او هدیه داد و او آ یکروی  حک شده

کرد و آن قاب هنوز هم به می نگاه نوشتهن به آهر روز صبح قبل از مدرسه  لسلی

آویزان است. من چندین بار ایستادم تا آن را بخوانم و  اشقدیمی خواباتاقدیوار 

                                                      

1. Viktor Frankl 

2. Walt Whitman 



 معادله خوشبختی   |||   36

 

دو جمله آخر توجه خاصی داشته  به لطفاً .عکسی هم گرفتم تا به شما نشان بدهم

 :باشید

 نگرش
کنم. نگرش در زندگی را درک می تأثیرکنم بیشتر هر چه بیشتر زندگی می

است. اهمیت آن از گذشته، از تحصیل، از پول،  ترمهمای من نگرش از حقایق بر

کنند یا از شرایط، از شکست، از موفقیت و از هر چیزی که سایر مردم فکر می

های بیشتر است. اهمیت آن از ظاهر زیبا، استعداد ،دهندگویند یا انجام میمی

باعث موفقیت یا شکست یک  تواندها بیشتر است. نگرش میدرخشان یا مهارت

این است که  توجهجالبشرکت، یک کلیسا، یک خانه یا یک دوستی شود. نکته 

ما هر روز حق انتخاب داریم تا با توجه به نگرشمان آن روز را در آغوش بگیریم. 

توانیم این حقیقت را عوض کنیم که توانیم گذشته را تغییر بدهیم... نمیما نمی

 رویدادهای توانیمکنند. نمیافراد در شرایط خاصی جور خاصی عمل می

 انیم بکنیم این است که به آنچهتوکاری که می را تغییر دهیم. تنها ناپذیراجتناب

 . ...یم تکیه کنیم و آن نگرش ماستدار

افتد و چیزهایی است که اتفاق می ،زندگیدرصد  10معتقدم که  شدتبه

 طورهمینما در برابر آن اتفاقات است. برای شما هم  واکنشدیگر،  درصد90

 .است... ما تنها خودمان مسئول نگرشمان هستیم

 1م والتونسَ

                                                      

ای جهان با بیش از های زنجیرهترین فروشگاهمارت )بزرگای والهای زنجیرهمؤسس فروشگاه .1

 میلیارد دالر درآمد ساالنه( 500دو میلیون کارمند و بیش از 
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اما این لوح وقتی ساخته  م والتون!دانم که اینجا نوشته سیبله درست است، م

به کسی نسبت  اشتباهبهها برای سال یاهزنجیرهای ارسالی و نامههای ایمیل شده که

است که یک واعظ دینی اهل تگزاس  1از چارلز سویندلدرواقع  این سخن .شدمی داده

 کرد.می رادیویی برای بیش از دو هزار ایستگاه رادیویی اجرا بود و یک برنامه

 ؟دانید قسمت عجیب این سخن کجاستمی آیا

 دومین جمله از آخر!

رخ است که  هاییاتفاق ،زندگی درصد10معتقدم که  شدتبه :گویدمی آنجا که

 ما در برابر آن اتفاقات است! واکنشدیگر  درصد90و  دهدمی

دانشگاه  «چگونگی خوشبختی»تحقیق جدیدی که مجله در  ،دانیدمی خب

 شناسی به نام سانجا لیمبرینسکی به ما، استاد رواناست هکالیفرنیا منتشر کرد

 است. مانزندگیشرایط براساس  چه مقدار از خوشبختی ما دقیقاًگوید که می

 درصد است!10 تنهاو آن 

 افتد.می اندرصد از خوشبختی اتفاقاتی است که برایم10 بله فقط

                                                      

1. Charles Swindoll 
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روی که در دنیای اطرافمان  هاییاتفاقبراساس  خوشبختیدرصد 90پس 

 بینیم.می بلکه بر این اساس است که چطور دنیا رانیست!  ،دهدمی

بله  .ارادی ماذاتی و اعمال های استعداد ؟شامل چه چیزهایی است درصد90این 

یم برای توانمی خاصی هستند کههای کارها زیاد است. این . این خیلیاعمال ارادی

چهار برابر بیشتر از هر چیز دیگری که  تنهاییبهو  دهیممان انجام بهبود خوشبختی

 دارند. تأثیرمان خوشبختیروی  افتدمی اتفاق مانزندگیدر 

شما را درباره شرایط زندگی گر من همه چیز اجازه بدهید جور دیگری بگویم: ا

 فقط -و درآمدتان اعم از کار شما، وضعیت سالمتی، وضع زندگی زناشویی- بدانم

کنم. درست است! و باقیمانده آن  بینیپیشاز خوشبختی شما را  درصد10م توانمی

 مغز شما آن را تعیین پردازش بلکه نحوه ؛شودنمی دنیای اطرافتان تعیین توسط

 .کندمی

 

 شرایط زندگی

 بقیه چیزها
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 احساس خوشبختی کنیداآلن  چیز برای اینکه همین 7

 

 ید از همان ابتدا خوشبخت باشید؟توانمی چطور

. گراییمثبت شناسیرواناندازیم به رشته نوظهور می در این فصل نگاهی

نیست. استادان  چوبینباتآبچیست؟ این آزمایش  گراییروانشناسی مثبت

 شناسیروانپدران  2و میهالی زیکنتمالی 1مارتین سلیگ من ،شناسیروان

و سخت  اشتیاقشان به دانستن حقایق سرددلیل بهشوند و می نامیده گراییمثبت

آمریکا چنین  شناسیروانرا در مجله  گراییشناسی مثبترواناین دو . مشهورند

 :کنندمی معرفی

. نیستیا بیماری  سالمتبهاز علم پزشکی مربوط  یک شاخه تنها شناسیروان»

رشد و بازی است.  ،. درباره کار، تحصیل، بینش، عشقهاستایناز  تربزرگبلکه بسیار 

های ، هوسخودفریبیایمان،  ، عقیده وبر افکار واهی و پوچ گراییمثبت شناسیروان

های به روشرا ها بهترینکند. بلکه سعی دارد نمی دادن دست تکیهزودگذر یا تکان

با  ،هایش درک کنندن را با تمام پیچیدگیآ مایل هستندکه  هاییآنی براعلمی 

 .«مطابقت دهد، دهدمی که رفتار بشر ارائه فردیمنحصربهمشکالت 

                                                      

1. Martin Seligman 

2. Mihaly Csikszentmihalyi 
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 .جدید و رو به رشد است ایرشته گراییبتمث شناسیروان

بودن روش اصلی تربیت مغز برای خوشبخت هفتمطالعه را بررسی کردم تا ها صد

و  هاکنفرانسهای مطالعات در مجالت، سخنرانیرا پیدا کنم. بسیاری از این 

برای شما  یکجا صورتبهرا ها آن اما من همه اند.هتحقیقاتی مطرح شد هایگزارش

 ام.هگرد آورد

را به مدت دو هفته متوالی انجام دهید احساس ها از این کار هرکداماگر 

 کرد.خوشبختی بیشتری خواهید 

 ؟کار بزرگ چیست هفتخب این 

 روی در هفتهسه بار پیاده

 بیست دقیقه نوشتن

 وبیگاهگاههای مهربانی

 جدایی کامل

 درجریان موفقیت

 دقیقه مراقبه دو

 پنج مورد قدردانی

 

 در هفته رویپیادهسه بار 

اند هورزش و بازی آورد شناسیرواندر گزارشی در مجله  محققان ایالت پنسیلوانیا

. بیشتر خواهد بودها آن ن و اشتیاقباشند احساس هیجاتر که افراد هر چه فعال
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ما فهمیدیم افرادی که از نظر فیزیکی » است: کردهگزارش  1محققی به نام آماندا هاید

احساسات خوشایند  ،که فعالیت کمتری دارند هاییآنه هستند نسبت بتر فعال

که این احساسات خوشایند در این افراد در  و همچنین دریافتیم دارندبیشتری 

 این کار وقت زیادی «بیشتر است. ،معمول هستندحد از تر الروزهایی که فع

 بهبود سه بار در هفته احساس شادمانی را ،سریع رویپیاده: نیم ساعت گیردمین

مبنی بر اینکه چطور  کرده استمنتشر ای همطالع آمریکا تنیروان بخشد. انجمنمی

یا  رویپیادهکه سه بار اند هو تیمی از پزشکان همراهش دریافت 2دکتر مایکل بابیک

های افسردگی بلهبالینی نقش دارد. های حتی در بهبود افسردگی ایدقیقهسیدوی 

استفاده از دارو یا استفاده براساس  از نتایج مطالعاتی است کهتر بالینی! این نتایج قوی

 .است از ورزش و دارو زمانهم

 ایدقیقه 20 نوشتن

چشمگیری احساس  طوربهنوشتن به مدت بیست دقیقه درباره تجارب مثبت 

 ؟. چراکندمی وشبختی را بیشترخ

کنید و سپس می زنده برای خودتان ن تجربه را دوبارهآبا این کار درواقع  چون

. فرستدمی آن را برایتان پس تانشود. ذهنمی باز هم زنده خوانیدمی هر بار که آن را

بگذار ؟ چطور دوستت دارم»تحت عنوان  ایمطالعهتگزاس  هاییکی از دانشگاهدر 

ریچارد اسالچر و جیمز پنبیکر از زوجین های محققانی با نام انجام شد. «مآن را بشمار

. در شان بنویسنددقیقه درباره رابطه خواسته بودند روزانه سه بار و هر بار بیست

                                                      

1. Amanda Hyde 

2. Michael Babyak 
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ی خصوصی وگوگفتمقایسه با گروه آزمون احتمال اینکه زوجین بعد از این کار وارد 

ست از بقیه بود. این نوشتن بیتر طوالنی مدتها آن بیشتر شده بود و رابطه ،شوند

درباره افراد و تجارب  کندمی این کار به ما کمک ؟دهدمیچه کاری انجام  ایدقیقه

 .خاطر بیاوریمبه، داریم دوستکه  را چیزهایی مانزندگی

 وبیگاهگاههای مهربانی

دادن پنج کار خیرخواهانه در طول هفته به نحو چشمگیری به شما احساس انجام

، زدن به پرداختن پول قهوه یک شخص دیگرطبیعی ما  طوربهبخشد. می یخشنود

عید هنگام ه برای نگهبان ساختمان ب یا نوشتن یادداشت تشکر ،همسایههای چمن

، طی انجام اما سانجا لمبوریسکی، نویسنده کتاب چگونگی خوشبختی کنیم.نمی فکر

 تصادفی طوربهاز دانشجویان دانشگاه استنفورد خواست در طول یک هفته  ایمطالعه

نسبت به گروه ها آن عجیب نبود کههیچ وجه بهو  پنج کار خیرخواهانه انجام بدهند

حساس بهتری درباره چون ا؟ را گزارش کردند. چرای خشنودمعیار سطح باالتری از 

. پرفسور مارتین سلیگمن قدردانی کرده بودندها آن م هم از! و مردخودشان داشتند

نسبت دادن انجام که کار خیرایم هما دریافت»: گویدمی شکوفاییدر کتاب خود به نام 

برای افزایش  ممکن راهو پایدارترین ترین مطمئنهای دیگر در دسترس، به همه گزینه

 «.استآنی میزان خوشی و رضایت فرد 

 کامل (قطعجدایی )

 گویند:می قدرت مشارکت کاملعنوان تحت  ایمقالهجیم لوهر و تونی شوارتز در 

 و هادغدغهی درگیری کامل با توانای درها زندگیترین و پربارترین شاد ترین،غنی»

توصیف  تجدیدقواو ها آن از )و انتخابی( ایهخالصی دور در تواناییهمچنین 

افتند که در دانشگاه ایالت کانزاس دری ات خودمطالعیکی از در  همچنین «شود.می
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شارژ  مجدداًتا برای روز بعد  کندمی ماندن کامل بعد از ساعت کاری به ما کمک بیکار

اینترنت در از نکردن  استفاده ،کردن تلفن همراهتان بعد از شامشویم. خاموش

 درباره آن صحبت خواهیم کرد. اگر 6دیگر که در فصل های بسیاری کارو  تعطیالت

 را بخوانید. 6فصل ید صبر کنید توانمین

 

 در جریان موفقیت

جور ان خود را پیدا کنید. هروارد جریان زندگی شوید. در قلمرو هستی باشید. جری

به این  ؛غرق شوید ،دهیدمی انجام کاری که درکامالً  ، وقتیکه آن را توصیف کنید

قرار هایتان بات مهارتو هم در معرض اث نقدهم مورد  زمانهم طوربهست که امعن

درگیر کاری کامل  طوربه»: کندمی چنین توصیفمیهالی این لحظه را  اید.هگرفت

هر  .گذردمی . زماندهدرا کاهش مینسان خودخواهی ا ؛کار خود آن به خاطرشدن 

، مانند نواختن کندمی قبلی را دنبال ناپذیریاجتناب طوربهعمل، حرکت و فکری 

هایتان و شما دارید از آخرین حد مهارت هستی شما درگیر است همۀ موسیقی جاز.

با استفاده  «تجربه مطلوب شناسیروان: جریان»او در کتابش با عنوان  «.دبریمی بهره

 :دهدمی چنین توضیح ،امهاز تصویری که در اینجا آورد
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 دو دقیقه مراقبه

را قبل  یک تیم تحقیقاتی از بیمارستان عمومی ماساچوست اسکن مغزی افرادی

تایج آن را در راقبه تمرکز حواس بررسی کردند و نم و بعد از شرکت در یک دورۀ

 مشاهده شد که بعد از ؟منتشر کردند. چه اتفاقی افتاد پزشکیروانمجله تحقیقات 

رشد  ،مربوط است خودآگاهیاز مغز که به دلسوزی و هایی این دوره مراقبه قسمت

. این مطالعات گزارش مربوط به استرس کوچک شده استهای بخش کهدرحالی یافت؛

 بردن سطح شادمانی باشد.االمغز برای ب «مجدد کشیسیم»د توانمی بهداده که مراق

 پنج قدرشناسی

شود. می ترآسانبودن خوشبخت ،کوچک خوشحال شویدهای اگر بتوانید با چیز

و سه تا پنج چیز که در هفته  بسازید در اینترنت ایصفحهیا  دفترچه یا کتابی بردارید

تایشان را پنج من هر هفته در آنجا بنویسید. را هستید سپاسگزار هابابت آنگذشته 

 بنویسند داشت کوچکی. بعضی دوست دارند در دفتر یادنویسممی خودم سایتوبدر 
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روبرت ایمانس و های دو محقق به نام 2003دارند. در سال می که بغل تختشان نگه

توالی هر هفته ی از دانشجویان خواستند که در ده هفته مهایکولو از گروهمایکل مک

را  دهدمی برایشان رخ کهای هپنج حادث جرآور یا، پنج مورد زپنج مورد قدرشناسی

 دانشجویانی که موارد قدرشناسی را؟ یادداشت کنند. حدس بزنید چه اتفاقی افتاد

ا بیان این نکته ر خوبیبهچالز دیکنز . بودند ترنوشتند شادتر و از نظر بدنی سالممی

کنید  تأمل ،هستید مندهرهحال حاضرتان که همگی از آن بهای درباره موهبت» کرده

 «.ایدهکم و بیش تجربه کرد هه کگذشتهای نه بدبختی

 __________ 

 

از همان اول بودن خوشبختدانید که می .کار بزرگ هستندهمان هفت ها این

د داشته باشید: درست یاهرساند. بمی آنجاخیلی مهم است و این هفت کار ما را به 

هم بودن خوشبخت ،دن توپ فوتبال یا روی سر ایستادنکر، شوتمثل رانندگی

 .ید آن را بیاموزیدتوانمی است کهمهارتی 

 


