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مقدمۀ مترجم

قوانیـن روزانـه کتابـی اسـت کـه به عقیدۀ من جـای خالـی آن در مجموعۀ آثار رابرت گرین بسـیار 

احسـاس می شـد. سـبک و سـیاق این کتاب و شـیوۀ سـازمان دهی آن طوری اسـت که انگار قرار 

اسـت خـود رابـرت گرین به مدت یک سـال مربی اختصاصی شـما باشـد و ایده هایـی درگیرکننده 

و بینش آور دربارۀ قدرت، اغواگری، چیرگی، اسـتراتژی و سرشـت انسـان را برایتان بازگو کند. این 

کتـاب قـرار اسـت هـر روز بـه شـما ایده بدهد. ایده ها بناسـت ذهن شـما را در خصوص مسـائل 

مرتبـط در دنیـای واقعـی روشـن کننـد و از دل ایـن روشن شـدگی قـرار اسـت خویشـتِن جدیـدی 

متولـد شـود کـه نـوع نگاهـش به مسـائل و واکنشـش به موضوعـات کامالً متفاوت اسـت. برای 

همین، این کتاب قابلیت این را دارد که جهان بینی شـما درمورد مسـائل و رویدادهای زندگی را 

ژرف تـر کنـد و ابعـاد بیشـتری بـه آن ببخشـد. از این نظـر، من این کتاب را مؤثر و راهگشـا یافتم.

پشـتوانۀ این کتاب، ۲۵ سـال تحقیق رابرت گرین و همچنین تجربیات شـخصی او از به کارگیری 

ایـن قوانیـن در زندگی واقعی اسـت. برای همین و با وجود داسـتان های کوتـاه، خواندنی، جذاب 

و پندآمـوز ایـن کتـاب، بعیـد اسـت در خـالل مطالعـۀ آن احسـاس خسـتگی کنیـد. اتفاقـی کـه با 

خوانـدن مدخل هـای روزانـۀ ایـن کتـاب می افتـد، درگیـر شـدن ذهنتـان بـا ایده هایـی اسـت کـه 

یـا قبـالً بـه آن هـا فکـر نکـرده بودیـد یـا آن قدرهـا در آن ایده هـا عمیق نشـده بودیـد. حاصل این 

درگیـر شـدن بـا ایده ها، گشـایش ذهنی اسـت کـه به نظرم مهم ترین رسـالت کتاب قوانیـن روزانه 

بوده اسـت.

چالـش ترجمـۀ ایـن کتـاب نسـبت بـه سـایر کتاب هـای رابـرت گریـن ایـن بود کـه گاهی نویسـنده 

بریـدۀ کوتاهـی از یکـی از کتاب هایـش را جـدا کرده و در مدخل های روزانۀ این کتاب آورده اسـت. 

ایـن بعضی اوقـات باعـث می شـد کـه من بـرای درک بهتـر و طبیعتًا انتقال درسـِت معنی و مفهوم 

آن ایـده بـه کتـاب یادشـده مراجعـه کنـم و قسـمت های زیـادی از فصـل موردبحـث را مطالعـه 

کنـم تـا معنـای درسـت آن را در بافـت اصلـی بیابـم و بـه شـما انتقال دهـم. خوشـبختانه درمورد 

دو کتـاب چیرگـی و قوانیـن سرشـت انسـان ایـن مشـکل وجود نداشـت، زیـرا آن هـا را پیش ازاین 

ترجمـه کـرده ام. مثـل همیشـه سـعی کـردم ترجمۀ ایـن کتاب دو ویژگِی درسـت و دقیـق بودن و 

همچنیـن روان و خوانـا بـودن را هم زمـان داشـته باشـد، نـه اینکـه یکـی فدای دیگری شـود.
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بااین حـال الزم اسـت دربـارۀ دو کتـاب ۴۸ قانـون قـدرت و ۳۳ اسـتراتژی جنـگ کـه مطالبشـان 

گاهـی سـوءتفاهم ایجـاد می کنـد توضیحاتـی ارائـه دهـم. غالـب ایـن سـوءتفاهم ها به دلیـل 

ناآگاهـی از پیش فـرض ایـن دو کتـاب اسـت. البتـه توجـه کنیـد کـه ایـن پیش فرض هـا را خـود 

رابـرت گریـن به صـورت پراکنـده و جسـته وگریخته در البه الی متن کتاب ها یـا مصاحبه های خود 

مطرح کرده اسـت و برداشـت و تفسـیر من نیسـت. من فقط سـعی می کنم این پیش فرض ها 

را اندکـی شـفاف تر کنـم.

شـما هنـگام مطالعـۀ ایـن دو کتـاب بایـد بـه هنر تفکیـک ذهنی مجهز باشـید. منظـورم تفکیِک 

موقعیت هـای عـادِی اجتماعـی از موقعیـت و بافتـی اسـت کـه در ایـن دو کتاب مطرح شـده اند: 

ایـن کتاب هـا دربـارۀ موقعیت هـای عـادی و معمـول و همچنیـن زندگـی اجتماعـِی هـرروزۀ مـا 

نوشـته نشـده اند، بلکه پیش فرضشـان این اسـت که شـما روبه روی افراد شـرور قرار گرفته اید و 

در حـال رویارویـی بـا شـرارتی بزرگ هسـتید؛ بنابراین، هـدف آن مطالب آماده سـازی برای چنین 

پیکاری اسـت تا اوالً ازسـوی سـپاهیان شـرارت آسـیب کمتری به شـما برسـد و ثانیًا، در صورت 

امـکان، بتوانیـد آن هـا را درهـم  بکوبید و پایین بکشـید. فرض درسـِت این کتاب ها این اسـت که 

در نبـرد بـا سـپاهیان شـرارت بایـد بـه حربه هایـی مسـلط باشـید کـه آن هـا را درهم  می شـکند. در 

ایـن میـان، آنچـه موجب شکسـت و صدمۀ حتمی شـما می شـود، سـاده لوحی اسـت: مثـالً این 

خیـال کـه اگـر بـا شـرارت از درِ راسـتی، صداقـت، مالحظـه، مهربانـی و گفت وگو وارد شـویم بهتر 

اسـت یـا اینکـه نبایـد در رویارویـی بـا شـر اصول خود را زیر پا بگذاریم؛ اما مسـئله اینجاسـت که 

سـپاهیان شـرارت به هر قیمتی به حقوقتان تجاوز می کنند، شـما را تا حد جنون آزار می دهند، 

باج گیـری می کننـد، بی محابـا حقتـان را لگدمـال می کننـد و درعین حال هیچ درکی از انسـانیت و 

مـروت ندارنـد؛ سـؤال ایـن اسـت کـه تصور می کنیـد بهترین راه بـرای مبارزه با این افـراد و مجهز 

بـودن در برابـر آن هـا چیسـت؟ اگـر ایـن پیش فـرض را می پذیرید که بـرای نبرد با شـرارت و درهم 

 شکسـتن آن گاهـی بایـد از حربه هـای خودشـان اسـتفاده کنیـد -وگرنـه شـما را تارومـار می کنند، 

ایـن دو کتـاب را مفیـد و به درد بخور خواهید یافت، درغیراین صورت ممکن اسـت مطالب آن ها 

برای شـما کارایی نداشـته باشـد. به هر حال، من معتقدم قرار نیسـت و نمی شـود انتظار داشـت 

همـۀ افـراد بـار چنیـن رسـالتی، یعنی مبارزه با شـر را بر دوش بکشـند.

بنابرایـن، وقتـی جایـی از کتـاب بـه ایـن عبـارت -یـا مشـابِه ایـن عبارت هـا- می رسـید کـه »بدانید 

غالبـًا ممکـن اسـت پشـت هـر هدیـه ای انگیـزه ای پنهان وجود داشـته باشـد«، هرگـز نباید تصور 

کنیـد ایـن مطالـب درمـورد بهتریـن دوسـتتان نوشـته شـده اسـت و همچنیـن نباید تصـور کنید 

کـه اگـر دوسـت صمیمی تـان برایتـان تولـد گرفتـه و هدیۀ گران بهایی به شـما داده اسـت، نیت و 

مقصـودی پنهـان به منظـور سوءاسـتفاده یـا صدمـه رسـاندن بـه شـما را دارد! بافـت مطالب این 
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کتـاب دربـارۀ روابـط معمـول و صمیمانـۀ اجتماعـی نیسـت. ایـن مطالـب را در پرتـِو رویارویی با 

سـپاهیان شـر تفسـیر کنیـد؛ یعنـی به عنـوان مثـال فـردی کـه چنـدان بـا شـما صمیمـی نیسـت، 

امـا می دانیـد گذشـتۀ ناپاکـی دارد، دسـتش بـه اعمال سـؤال برانگیزی آلوده اسـت یـا انگیزه های 

شـومی دارد؛ حـال اگـر چنیـن فـردی هدیـه ای گران بها به شـما بدهد، باید هشـیار و حواس جمع 

باشـید، زیـرا ایـن احتمـال وجـود دارد کـه ایـن شـخص مقاصدی پنهـان را دنبـال می کند.

بـه همیـن نسـبت، کلمـات و عبارت هایی در ایـن دو کتاب مانند قربانی، طعمه، دسیسـه، تزویر 

و... یـا از صداقـت و سـخاوت گزینشـی بـرای خلـع سـالح قربانـی خـود اسـتفاده کنیـد و...، هرگز 

بـه دوسـتان، اطرافیـان و نزدیـکان شـما در محیط های سـالِم کاری و اجتماعی ارتباط نـدارد. قرار 

نیسـت همـکار خـود را طعمـه ای ببینیـد کـه بایـد فریبـش بدهید! قرار نیسـت برای ترفیـع رتبه و 

مثـالً رسـیدن بـه جایـگاه مدیریـت زیـر پـای همکارتان را خالـی کنید. منظـور از طعمه یـا قربانی، 

آن متجـاوزی اسـت کـه فکـرش پلیـد و دسـتش آلـوده اسـت و درعین حـال مقاصـدی در سـر 

می پرورانـد کـه شـرارت بار و آسـیب زننده اند.

به عقیـدۀ مـن، اگـر ایـن دو کتـاب را با مهـارت تفکیک ذهنی و با پیش فرض و ذهنیتی که شـرح 

دادم مطالعـه کنیـد _یعنـی درک آناتومـی فریـب کاران و متجـاوزان و مجهز شـدن در برابر آن ها، 

آنـگاه نتایـج بهتری کسـب خواهید کرد.

در پایـان مایلـم صمیمانـه از تیـم پویـا، فعـال، خوش فکـر و روبه جلـوی نشـر نویـن تشـکر کنم؛ 

این چهارمین کتابی اسـت که با این نشـر همکاری دارم و در هر چهار مورد تجربۀ خوشـایند و 

دلنشـینی از ایـن همـکاری در ذهـن و دل مـن نقش بسـته اسـت. از همۀ مخاطبـان و همراهان 

عزیـزم کـه درخواسـت ترجمـۀ کتـاب قوانیـن روزانه را از من داشـتند تشـکر می کنـم و امیدوارم 

توانسـته باشـم رضایت آن ها را جلب کنم. همچنین قدردان و سپاسـگزار پدر و مادرم هسـتم 

کـه در هـر مرحلـه از زندگـی ام صمیمانـه و همدالنـه بـا مـن همراهـی می کننـد. محبـت آن هـا 

غیرقابل جبـران اسـت. شـما خواننـدۀ عزیـز و گرامـی، اگـر در حیـن مطالعـۀ کتـاب بـه ایـده یـا 

نکتـه ای رسـیدید کـه دوسـت داشـتید با مـن در میان بگذاریـد، می توانید آن را بـه آدرس ایمیل 

arsam.hoordad@gmail.com بفرسـتید.

آرسام هورداد _ پاییز 1۴00
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پیشگفتار نویسنده

مـا انسـان ها از همـان ابتـدای آفرینـش بـرای موفقیت و بقا نیازمنـد اتصال به واقعیـت بوده ایم. 

ایـن یعنـی اجـداد مـا می بایسـت بـه محیـط اطرافشـان بسـیار حسـاس و گوش به زنـگ می بودنـد 

تـا هرگونـه تغییـر در وضعیـت آب وهـوا یـا حضـور حیوانـات درنده را فوراً شناسـایی کننـد. آن ها 

مجبـور بودنـد هشـیار و مراقـب باشـند و پیوسـته بـه ایـن فکـر کننـد کـه محیـط بـه آن هـا چـه 

می گویـد.

در چنین محیط ُپرفشـار و تهدیدآمیزی، مغز انسـان به عنوان ابزاری مفید نه تنها برای شناسـایی 

و مشـاهدۀ خطرهای پیرامون، بلکه برای تسـلط بر محیط مخاطره آمیز اطراف توسـعه و تکامل 

پیـدا کـرد. به محـض اینکـه نیاکان مـا به دنیای درون خود پنـاه بردند و درگیر رؤیاهـا و آرزوهای 

دور و دراز خـود شـدند، سـیلِی واقعیـت آن هـا را به دلیـل توهمـات و تصمیمـات اشتباهشـان 

به سـختی تنبیه کرد.

امـروز، بعـد از گذشـت صدهـا هـزار سـال از آن دوران، مـا همـان مغـز بـا همـان طراحـی بـرای 

دسـتیابی بـه همـان اهـداف را در سـرمان داریـم؛ امـا ازآنجایی کـه به طـرز فزاینـده ای روی محیـط 

پیرامون خود مسـلط شـده ایم و کنترل آن را به دسـت آورده ایم، همچنین فشـارها و مخاطراِت 

محیطـی نیـز بـه آن انـدازه نیسـتند، خطرهایـی کـه پیـش روی مـا قـرار دارنـد به مراتـب ظریف تـر 

و نامحسـوس ترند. ایـن خطرهـا ممکـن اسـت انسـان های )و نـه پلنگ هـای( مـکار و دغل بـاز و 

همچنیـن بازی هـای سیاسـی و اجتماعـی ای باشـند کـه می بایـد در آن هـا بـازی کنیـم و بزرگ ترین 

مشـکل مـا ایـن اسـت کـه به علـت این خطرهـاِی کمتر آشـکار، ذهنمان دیگـر به اندازۀ سـابق به 

محیـط اطـراف حسـاس نیسـت و آن را بـا دقـت و هشـیاری رصد نمی کنـد. ازاین رو، مـا به درون 

ذهـن خویـش پنـاه می بریـم و در افـکار و آرزوهایمـان غـرق می شـویم. نتیجـه ایـن اسـت کـه به 

آدم هایـی سـاده لوح تبدیـل می شـویم.

در کنـار ایـن اوضـاع خطرنـاک، جامعـه نیز ذهن ما را با انواع و اقسـام افکار و برداشـت های غلط 

ُپر می کند. این باعث می شـود باورهایی نادرسـت دربارۀ دنیا و سرشـت انسـان در سـر بپرورانیم 

و آن هـا را آن گونـه کـه واقعـًا هسـتند نبینیـم. مـا همـۀ این هـا را حقیقـت فـرض می کنیـم و بـر 

اسـاس ایـن برداشـت های نادرسـت عمـل می کنیـم و محیـط و واقعیت، درسـت مانند گذشـته، 
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مـا را به دلیـل خوش خیالـی و رفتـار توهم آمیزمـان گوشـمالی می دهند. شـاید ایـن خطرها دیگر 

آن گونـه نباشـند کـه جـان مـا را بگیرنـد، امـا شـغل و روابط مـا را کامـالً تحت تأثیر قـرار می دهند. 

مـا دیگـران را بابـت گرفتاری خود مقصر می شـماریم، درحالی که همۀ مشـکل در خودمان اسـت 

و ریشـه در سـاده لوحی و خیال اندیشـی مان دارد. ایـن به طـور ناخـودآگاه روی اعمـال ما نیز تأثیر 

می گذارد.

این ها تعدادی از باورهای غلط رایجی هستند که در فرهنگ ما وجود دارند و می توانند 

موجب گمراهی شوند: مثالً وقتی دربارۀ شغل صحبت می کنیم، به باور ما مدرسه ای که 

می رفتیم، دانشگاهی که در آن درس می خواندیم، افرادی که با آن ها ارتباط داشتیم و 

آشنایان بانفوذی که داریم، روی سرنوشت شغلی و درنتیجه موفقیِت آینده مان مؤثرند. 

فکر می کنیم به هر قیمتی باید از هرگونه شکست یا اشتباه اجتناب کنیم و همچنین 

باید برای پول درآوردن، مشهور شدن و رسیدن به جاه و مقام دست بجنبانیم. تصور 

می کنیم کار باید مفرح باشد، دل زدگی از کار بد است و برای رسیدن به قله های هر 

کاری کلی راِه میان بُر وجود دارد. معتقدیم خالقیت چیزی است که افراد با آن متولد 

می شوند و آن را موهبتی ذاتی می دانیم. ما تصور می کنیم همۀ آدم ها باهم برابرند1 و 

سلسله مراتب مفهومی قدیمی و ازُمدافتاده است.

درمـورد روابطمـان بـا دیگـران، عقیـده داریـم بیشـتر دوسـتان و همـکاران، مـا را دوسـت دارنـد و 

خواهـان بهترین هـا برایمـان هسـتند. معتقدیـم کسـانی کـه الگوهـای رفتـاری بـدی دارنـد، اگر به 

اشـتباه خـود اعتـراف کننـد و قـول دهند ازاین به بعد خـوب عمل کنند، در آن صـورت می توان به 

قولشـان اعتماد کرد. خیال می کنیم اگر افراد با قطعیت و حرارت سـخن بگویند، حتمًا راسـت 

می گوینـد و آن هایـی کـه در جایـگاه قدرت انـد، ازجملـه رئیسـمان، ناامنی و کمبـود ندارند. تصور 

می کنیـم آدم هایـی کـه بسـیار دلنشـین و انعطاف پذیرنـد، ظاهـر و باطنشـان یکـی اسـت و هیـچ 

جنبـۀ تاریـک و منحرفـی در وجودشـان ندارنـد. خیال می کنیم آن هایی کـه دم از ایده های مترقی 

و روبه جلـو می زننـد، حتمـًا منـش زالل و نیکویـی نیـز دارند. همچنین خیال می کنیـم مردم بعد 

از هـر لطفـی کـه در حقشـان بکنیم، قـدردان و سپاسـگزار خواهند بود.

درمـورد خودمـان، تصـور می کنیـم بهتریـن کار ایـن اسـت کـه صـادق و روراسـت باشـیم و بـه 

دیگـران بگوییـم دقیقـًا در ذهنمـان چـه می گـذرد. فکـر می کنیـم اینکـه اسـتعدادهایمان را بـه 

نمایش بگذاریم خیلی خوب اسـت؛ مثالً هوش، شایسـتگی و سخت کوشـی. فکر می کنیم اگر 

1.  منظور از نظر استعداد، شایستگی و توانمندی است-م.
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اتفاقـات بـدی برایمـان می افتـد، مـا قربانـی ایـن اتفاقـات هسـتیم و هیـچ نقش و مسـئولیتی در 

شـکل گیری آن هـا نداشـته ایم. بی شـک می بینیـم برخـی آدم ها خودشـیفته، پرخاشـگر، حسـود، 

خودبزرگ بیـن و فریب کارنـد، امـا معتقدیـم این هـا صرفـًا تعـداد ناچیـزی سـیِب کرم خورده انـد. 

ضمـن اینکـه معتقدیـم خودمـان هیچ یـک از ایـن ویژگی هـا را نداریـم.

اتفاقـی کـه اغلـب رخ می دهـد ایـن اسـت کـه در جوانـی، بـا ایـن توهمـات و خوش خیالی هـا، 

به یک بـاره پـا بـه محیـط کار می گذاریـم و سـیلی واقعیـت محکم بـه صورتمان می خـورد. متوجه 

می شـویم کـه برخـی افـراد ایگوهای شـکننده ای دارنـد و می توانند منحـرف باشـند؛ درواقع، اصالً 

آن طوری نباشـند که تصورشـان می کردیم. ما از بی تفاوتی و اقدامات خیانت آمیز و یک دفعه اِی 

آن هـا جـا می خوریـم. متوجـه می شـویم اینکـه خودمـان باشـیم و هرآنچـه در فکرمـان اسـت 

صادقانـه بیـان کنیـم، مـا را دچار انواع و اقسـام دردسـرهای ناگـوار می کند. درمی یابیـم که دنیای 

کار ُپـر از دسیسـه و زیرآب زنـی اسـت و هیچ کـس مـا را بـرای این جـور بازی ها آماده نکرده اسـت.

بعضـی از تصمیمـات شـغلی مـا، خصوصـًا آن هایـی کـه بـر اسـاس میـل به پـول و شـهرت گرفته 

شـده اند، بعدهـا موجـب فرسـودگی و مـالل می شـوند و مـا را بـه جایـی می رسـانند کـه دسـتمان 

بسـته اسـت و قـدرت انتخـاب نداریـم. همچنیـن ازآنجایی کـه بـرای شـناخت دقیـق و صادقانـۀ 

درگیـر  چشم پوشـی کرده ایـم،  و کاسـتی هایمان  از ضعف هـا  و  نگذاشـته ایم  وقـت  خودمـان 

الگوهـای رفتـارِی مخربـی می شـویم که نمی توانیـم از آن ها رهایی یابیم. با این روند و با گذشـت 

سـال ها، میـزان اشـتباهات، گام هـای نادرسـت و تصمیمـات غیرواقع بینانـۀ مـا بیشـتر و بیشـتر 

می شـوند و درنتیجـه بـه افـرادی تلـخ، سرگشـته، طلبـکار و آسـیب دیده تبدیـل می شـویم.

کتاب قوانین روزانه طوری طراحی شـده اسـت تا شـما را از این الگوهای سـمی بازدارد و دوباره 

بـه واقعیـت وصلتـان کنـد. هـدف ایـن اسـت کـه شـما بـا مطالعـۀ ایـن کتـاب از بنـد توهمـات و 

باورهـای نادرسـتی کـه سـال ها در ذهـن و ضمیرتـان جـا خـوش کرده انـد رهـا شـوید. همچنیـن 

بناسـت بـا بنیادی تریـن ویژگی هـای سرشـت انسـان و اینکـه مغـز او عمـالً چگونـه کار می کنـد، 

آشـنا شـوید. هـدف از نوشـتن ایـن کتـاب تبدیـل کـردن شـما بـه موجـودی به غایـت واقع بیـن 

اسـت، تـا آنجـا کـه حتـی بعـد از تمام شـدن مطالعـۀ آن بتوانید انسـان ها و رویدادها را از پشـت 

عینکـی شـفاف و واقع نگـر مشـاهده کنیـد و بـه واقعیـِت نهان آن ها پـی ببرید؛ از ایـن رهگذر باید 

در برابـر خطرهـا و فرصت هـای بالقـوه ای کـه سـر راهتـان کمیـن کرده انـد هشـیارتر و حسـاس تر 

شـوید. ایـن کتـاب نتیجۀ ۲۵ سـال پژوهـش متمرکز و عمیق درزمینۀ موضوعاتـی چون قدرت، 

متقاعدسـازی، اسـتراتژی، چیرگـی و سرشـت انسـان اسـت. همچنیـن چکیـده و عصـارۀ تمـام 

درس هـای کتاب هـای قبلـی مـن را در آن خواهیـد یافـت.
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بـا مطالعـۀ مطالـب سـه مـاه نخسـت کتـاب می توانیـد از شـر تمـام صداهـای مزاحـِم بیرونـی که 

بـه شـما می گوینـد بایـد چـه کار کنیـد و چـه شـغلی را انتخـاب کنیـد، خـالص شـوید و درعـوض 

بـه صـدای درونـی خودتـان اتصـال پیـدا کنیـد؛ بـه آنچـه از شـما آدم خـاص و منحصربه فـردی 

می سـازد؛ بـه هـدف و مقصـود و همچنیـن رسـالت فردی تـان در زندگـی. به محـض اینکـه ایـن 

ارتبـاط برقـرار شـود، نوعـی قطب نمـا یـا راهنمـای درونی بـرای انتخاب ها و تصمیمات شـغلی تان 

خواهیـد داشـت. مطالـب ایـن قسـمت نشـانگر ایـن اسـت کـه آنچـه اهمیـت دارد تحصیـالت 

یـا پـول نیسـت، بلکـه پشـتکار، اسـتمرار و ثابت قدمـِی شماسـت کـه اهمیـت دارد و در رأس 

همۀ این ها میل و اشـتیاق سـوزان شـما برای یادگیری بسـیار حائز اهمیت اسـت؛ شکسـت ها، 

اشـتباهات و تعارض ها غالبًا بهترین معلمان ما هسـتند و خالقیت و چیره دسـتی واقعی از دل 

همین هاسـت کـه جوانـه می زنـد و می شـکفد.

از مطالـب سـه مـاِه بعـدی کتـاب می آموزیـد تـا ذات سیاسـی محیـط کار را بهتـر درک کنیـد و 

متوجه شـوید که چقدر خطرناک اسـت اگر فریب ظاهر دلنشـین و خوشـایند آدم ها را بخورید. 

یـاد می گیریـد تیپ هـای سـمی را قبـل از اینکه احساسـاتتان درگیر آن ها شـود شناسـایی کنید و 

همچنین می آموزید چطور دسـت افراد فریب کار و شـارالتان را بخوانید و بر آن ها چیره شـوید.

بـا مطالعـۀ مطالـب سـه مـاِه بعـدی کتـاب، شـما بـا متقاعدسـازی و تأثیرگـذاری واقعـی آشـنا 

می شـوید؛ بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف، فکـر نکنیـد بایـد اول منافع خودتـان را در نظـر بگیرید 

و هرآنچـه را در ذهـن داریـد بیـان کنیـد، بلکـه بایـد وارد دنیـای ذهنـی طـرف مقابـل شـوید و بـه 

ارضـای منافـع او بیندیشـید. همچنین با مطالعۀ این قسـمت یاد می گیریـد در زندگی تان به یک 

استراتژیسـت عالـی تبدیـل شـوید و اهـداف و مقاصـد واالیـی را کـه داریـد با تدبیـر و چاره جویی 

بـه جلـو هدایـت و بهتریـن نتایـج را از آن هـا کسـب کنید.

با کمک مطالب سـه ماِه پایانی نیز شـما می توانید انگیزه ها و محرک های پنهاِن رفتار انسـان ها، 

ازجملـه خودتـان، را عمیقـًا درک کنیـد. یـاد می گیریـد چطـور دربـارۀ هویـت و کیسـتی خودتـان 

تأمـل کنیـد و می فهمیـد کـه صرفـًا انسـانی هسـتید کـه ماننـد بقیـۀ آدم هـا کاسـتی ها و ایراداتـی 

دارد، به این ترتیـب نه تنهـا همدلـی و پذیرشـتان در برابر سـایر انسـان ها افزایـش می یابد، بلکه یاد 

می گیریـد الگوهـای منفـی و مخـرب خودتـان را نیز اصالح کنید و به انسـاِن بهتری تبدیل شـوید. 

همچنیـن بـا اسـتفاده از ایـن قسـمت می توانیـد از طریـق مواجهـه بـا عمیق تریـن ترس هایتـان 

دربـارۀ مـرگ، خـود را به سـوی طبیعـت بی نظیـر زندگانـی بگشـایید، قـدر هـر لحظـه را بدانیـد و 

واالیـی و بی کرانگـِی حیـات را بـا تمـام وجودتـان درک کنیـد.

مطالـب ایـن کتـاب از پنـج کتـاب قبلـی مـن، از بخش هایـی از کتابـی کـه در حـال حاضـر )۲۰۲۰( 



16

روی آن کار می کنـم، یعنـی قانـون واالیـی1، از مصاحبه هـا و گفت وگوهایـم در ایـن سـال ها و 

همچنیـن از مقـاالت و یادداشـت هایی کـه بـرای وب سـایتم یـا جاهـای دیگـر نوشـته ام گلچیـن 

شـده اند. در پایـان هـر مدخـل، نـام کتـاب و آن فصلـی را که مطالـِب مدخل از آن گرفته شـده اند 

آورده ام تـا اگـر دوسـت داشـتید روی برخـی ایده هـای کتـاب عمیق تر شـوید و معلوماتتـان را در 

آن حـوزه وسـعت ببخشـید، کارتـان راحـت باشـد. هر ماه عنـوان و مضمون بخصوصـی دارد و با 

مقالـۀ کوتاهـی آغـاز می شـود. در ایـن مقاله هـا ارتبـاط بیـن ایده هـای درون کتاب هایـم با تجربۀ 

شـخصِی خـودم را بیـان می کنـم؛ مثالً سـختی هایی که از سـر گذرانـدم و درس هـای واقع بینانه ای 

را کـه از ایـن تجربه هـا اسـتخراج کردم.

این کتاب را می توانید از هر قسـمتی که دلخواهتان اسـت آغاز کنید و نیازی نیسـت حتمًا آن را 

به ترتیـب پیـش ببریـد. درواقـع می توانیـد بـه همان ترتیبی که دلخواهتان اسـت و دوسـت دارید 

آن را مطالعه کنید. برای اینکه ببینید کدام قسـمت ها بیشـتر با نیاز فعلی شـما همخوانی دارند، 

از فهرسـت مطالـب کمـک بگیریـد؛ امـا به عقیـدۀ من بهتریـن حالت بـرای مطالعۀ قوانیـن روزانه 

ایـن اسـت کـه آن را مطابـق بـا تاریـخ همـان روز بخوانیـد؛ یعنـی مثالً اگـر امروز 1۵ بهمن اسـت، 

مطلـب روز 1۵ بهمـن را بخوانید.

به این ترتیـب، هـر موضوعـی در ذهنتـان دسـته بندی بهتـری پیدا می کنـد و مطالـب آن عمیقًا در 

ذهنتـان نهادینـه می شـود. ایـن بـه شـما کمـک می کند تا کم کـم نـگاه واقع بینانۀ مدنظـر کتاب را 

پیرامون موضوعات به دسـت آورید. بنابراین، پیشـنهاد می کنم حتمًا گاه و بیگاه یادداشـت برداری 

کنید و به ویژه مطالب مدخل ها را با تجربیات شـخصی خودتان مرتبط سـازید. همچنین بسـیار 

خـوب اسـت اگـر هرازگاهـی برخـی از ایده هـای مطرح شـده در کتـاب را در عمـل بـه کار بگیریـد و 

بـه پیامدهـای آن هـا در عمـل و تجاربـی کـه در دنیای واقعـی در پـی آن رخ می دهند فکر کنید.

به عنـوان آخریـن نکتـه، قوانیـن روزانـه را نوعـی رمان تربیتـی۲ در نظر بگیرید. رمـان تربیتی یکی از 

ژانرهـای ادبـی اسـت کـه اولین بـار در قـرن هجدهـم میـالدی بـاب شـد و اسـتفاده از آن تـا امروز 

ادامه دارد. در این داسـتان ها، شـخصیت اصلی داسـتان، که غالبًا جوان و کم سن و سـال اسـت، 

بـا خامـی و سـاده لوحِی فـراوان وارد آوردگاه زندگـی می شـود. سـپس نویسـنده او را راهـی سـفر 

در سـرزمینی می کنـد کـه در آن انـواع و اقسـام آدم هـای پلیـد، بـدذات و نـادان حضـور دارنـد. 

شـخصیت اصلـی، به تدریـج و بـا گذشـت زمـان، یـاد می گیـرد تـا در افـکار سـاده لوحانۀ خویـش 

1.  The Law of the Sublime
Bildungsroman  .۲ در نقـد ادبـی، رمـان تربیتـی بـه سـنتی در رمان نویسـی اروپایـی اطـالق می شـود کـه 
تمرکـز داسـتان بـر بلـوغ و شـکل گیری جهـان عاطفی و ذهنی شـخصیت اصلـی داسـتان از دورۀ نوجوانی تا 

بزرگسـالی و در تقابـل بـا ارزش هـا و هنجارهـای جامعه باشـد-م.
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بازنگـری کنـد و ذهنیـت واقع بینانه تـری دربـارۀ دنیـا به دسـت  آورد؛ ایـن درسـی اسـت کـه دنیـای 

واقعـی بـه او می دهـد. سـپس قهرمـان داسـتان درمی یابـد که واقعیت بسـی جذاب تـر و غنی تر از 

همـۀ آن خوش خیالی هایـی اسـت کـه دربـارۀ زندگـی داشـت1.

کتـاب قوانیـن روزانـه شـما را، کـه قهرمـان ایـن داسـتانید، راهـِی سـفر مشـابهی بـه سـرزمینی 

می کنـد کـه در آن انـواع و اقسـام تیپ هـای سـمی و خطرنـاک حضـور دارند و باعث می شـوند در 

توهمـات و سـاده لوحی های خویـش بازنگـری کنیـد. بـا اسـتفاده از ایـن کتاب شـما می توانید در 

نبردهای پیِش رویتان در زندگی  سرسـخت تر باشـید و پایداری بیشـتری از خودتان نشـان دهید. 

به این ترتیـب، دیـدن دنیـا و آدم هـا بـه همـان شـکلی کـه هسـتند شـما را لبریـز از حـس شـعف و 

آرامـش خواهـد کرد.

خرد را به ما نمی دهند، خودمان باید آن را تصاحب کنیم، آن هم بعد از طی کردن 

سفری ُپرفرازونشیب که هیچ کِس دیگری به جای ما به آن نخواهد رفت... افرادی که 

آن ها را تحسین می کنید و نگرش هایی که به نظرتان برجسته و واال می رسند، نتیجۀ 

آموزش والدین در خانه نیستند، نتیجۀ تحصیل در مدرسه زیر نظر معلمان هم 

نیستند؛ این فضایل در مسیر کامالً متفاوتی شکوفا شده اند، آن ها در واکنِش فرد به 

به پلیدی ها و میان مایگی های زندگی اش به وجود آمده اند؛ در کشاکش و جدالی که 

سرانجام پیروزی را برای فرد به ارمغان آورده است.

_ مارسل پروست

1.  چنین سبک داستان هایی را بعضًا سفر قهرمان-Hero’s Journey می نامند.
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فروردین
مأموریت زندگی شما

زمینه را برای چیرگی فراهم کنید

همـۀ مـا از بـدو تولـد بی همتـا و منحصربه فردیم. این منحصربه فـرد بودن را می تـوان به صورت 

ژنتیکـی در DNA افـراد مشـاهده کـرد. ازایـن رو، هریک از ما پدیده ای یک باره در عالم هسـتیم؛ 

ایـن یعنـی آرایـش خـاص ژنتیکـی مـا نه پیش از این وجود داشـته و نه پس از مـا وجود خواهد 

داشـت. ایـن یکتایـی و منحصربه فـردی از طریـق عالقه مندی هـا و گرایش هـای دوران کودکی ما 

مشـاهده می شـود. آن هـا نیروهایـی در درون مـا هسـتند کـه از ژرفـای وجودمـان می آینـد، برای 

همیـن قـادر نیسـتیم با کلمات توضیحشـان دهیم. این نیروها مـا را به فعالیت های بخصوصی 

وامی دارند، یعنی رغبت آن کارها را در دلمان ایجاد می کنند و به همان نسـبت باعث می شـوند 

از برخـی کارهـا و فعالیت هـا دوری کنیـم، زیـرا ذوق و رغبتـی بـه آن هـا نداریـم. همین طـور کـه 

ایـن نیروهـا مـا را بـه این طـرف و آن طـرف می کشـانند و بـه تجربه هـای معّینـی سـوق می دهنـد، 

روی چگونگـی توسـعۀ ذهنمـان نیـز تأثیـر می گذارنـد. بیایید این رونـد را این گونه شـرح دهیم: 

هم زمـان بـا تولـد شـما، دانـه ای در پهنـۀ وجودتـان کاشـته می شـود. ایـن دانـه همـان یکتایـی و 

منحصربه فـردی شماسـت و می خواهـد رشـد کنـد، بیـرون بیایـد، تغییـر شـکل دهد، بشـکفد و 

بـه غایـت و کمـال خـود کـه تبدیـل شـدن به گلی زیباسـت برسـد. در دل ایـن دانه، نوعـی انرژی 

طبیعـی و روبه جلـو وجـود دارد. مأموریـت زندگـی شـما پـرورش دادن و تبدیـل کـردن ایـن دانه 

بـه آن گل زیبـا و خوشبوسـت؛ وظیفـۀ شـما ایـن اسـت کـه ویژگی هـای یکتـا و منحصربه فـرد 

درونتـان را پـرورش دهیـد و آن هـا را از طریـق کارتـان بـه نمایش بگذارید و بـه عالم عرضه کنید. 

شـما تقدیـری داریـد کـه می بایـد آن را محقـق کنیـد. هرچه ایـن کیفیت را قوی تر احسـاس کنید 

و بپروریـد، خـواه آن را یـک نیـرو بدانیـد خواه ندای درونی یا هرچیز دیگر، در آن صورت شـانس 



20

بیشـتری بـرای تحقـق مأموریـت زندگی تـان و رسـیدن بـه چیرگی خواهید داشـت. مـاه فروردین 

تمامـًا دربـارۀ کشـف و پـرورش مأموریـت و مقصـود شـما در زندگـی اسـت، یعنـی کاری کـه برای 

انجـام دادن آن بـه ایـن دنیـا آمده اید.

***

مـن از سـن خیلـی کـم، یعنـی حـدود هشت سـالگی ام، می دانسـتم کـه دوسـت دارم نویسـنده 

شـوم. بی نهایـت عاشـق کتاب هـا و کلمه هـا بـودم. اوایـل، وقتـی هنـوز خیلـی جـوان بـودم، بـه 

نوشـتن رمـان فکـر می کـردم؛ امـا وقتی از دانشـگاه فارغ التحصیل شـدم، باید کاری بـرای خودم 

جـور می کـردم و پـول درمـی آوردم؛ بـرای همیـن بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه نوشـتن رمـان کاری 

نامعقـول و غیرواقع بینانـه اسـت. آن روزهـا در نیویـورک زندگـی می کـردم و کم کـم به عنـوان 

روزنامه نـگار مشـغول به کار شـدم تـا دسـت کم درآمـدی داشـته باشـم. یـک روز، بعـد از چندین 

سـال فعالیـت به عنـوان نویسـنده و سـردبیر، بـا مـردی بـه صـرف ناهار جلسـه داشـتم. این مرد 

به تازگـی مقالـه ای را کـه مـن بـرای یکـی از مجـالت نوشـته بـودم ویرایـش کـرده بـود. باالخـره 

بعـد از اینکـه سـومین نوشـیدنی اش را سرکشـید، گفـت کـه چـرا از مـن خواسـته بـا او ناهـار 

بخـورم: »جـداً بایـد دنبـال شـغل دیگـری بـرای خودت باشـی رابرت. تو نویسـندۀ خوبی نیسـتی. 

کارت بسـیار بی نظم و شـلخته اسـت. سـبک نوشـتاری ات عجیب و نامأنوس اسـت. ایده هایت 

بـرای خواننده هـای عـادی قابـل درک نیسـتند. بـرو حقـوق بخـوان، بـرو بـه مدرسـۀ کسـب و کار، 

درهرصـورت لطفـی در حـق خـودت بکـن و ایـن کار را رهـا کـن.«

در ابتدا، با شنیدن این حرف ها انگار سیلی سختی به صورتم خورد، اما در ماه های بعد متوجه 

واقعیتـی دربـارۀ خـودم شـدم. مـن وارد شـغلی شـده بـودم کـه برایـم مناسـب نبـود و خروجـی 

کارم به خوبـی ایـن عـدم تناسـب را نشـان مـی داد. بایـد از کار روزنامه نـگاری بیـرون می آمـدم. 

بعـد از فهمیـدن ایـن قضیه، وارد دوره ای از جسـت وجوگری و کاوش شـدم. می خواسـتم خودم 

را پیـدا کنـم. بـه تمـام اروپـا سـفر کـردم. در هـر شـغلی کـه فکـرش را بکنیـد مشـغول فعالیـت 

شـدم. در یونـان کار ساخت وسـاز می کـردم، در بارسـلونا زبـان انگلیسـی یـاد مـی دادم، در پاریس 

مسـئول پذیـرش هتـل بـودم و در دوبلیـن به عنوان راهنمای تور کار می کـردم؛ همچنین در یک 

شـرکت انگلیسـی کـه درزمینـۀ سـاخت مسـتندهای تلویزیونـی فعالیت می کـرد، کارآمـوز بودم. 

سـپس بـه نوشـتن رمـان و نمایشـنامه پرداختـم. بعـد بـه لس آنجلـس، کالیفرنیـا، جایـی کـه بـه 

دنیـا آمـده و بـزرگ شـده بـودم بازگشـتم. آنجـا در میـان بقیـۀ کارهـای عجیب وغریبی کـه کردم، 

مدتی در یک آژانس کارآگاهی مشـغول به کار بودم. سـپس وارد صنعت فیلم شـدم و به عنوان 

دسـتیار کارگـردان، پژوهشـگر، توسـعه دهندۀ قصـه و فیلم نامه نویـس فعالیـت کـردم. طـی این 
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سـال های طوالنـی کـه مشـغول جسـت وجوگری و کاوش بـودم، تقریبـًا 6۰ نـوع شـغل مختلـف 

داشـتم. سـال 1۹۹۵، والدینـم )خـدا بـه آن هـا خیـر دهد( جداً دلواپس وضعیت پسرشـان شـده 

بودنـد. مـن آن زمـان ۳6سـاله بـودم و به نظـر می رسـید مسـیر را گـم کـرده ام و نمی توانـم روی 

هـدف واحـدی متمرکـز شـوم. هرچنـد مـن هـم مثـل خیلی هـای دیگـر گاهـی دچـار تردیدهـای 

بـزرگ و حتـی افسـردگی و انـدوه می شـدم، امـا واقعـًا هیچ وقـت فکـر نکـردم مسـیرم را گـم 

کـرده ام. چیـزی از درون مـرا بـه جلـو هـل مـی داد و هدایتـم می کـرد.

بـا تمـام وجـودم می خواسـتم تجربـه کنـم و بی وقفـه  بـودم؛  در حـال جسـت وجو و کاوش 

می نوشـتم. همان سـال، در حالی که مشـغول انجام کار دیگری در ایتالیا بودم، با مردی به نام 

یوسـت الفـرز1 آشـنا شـدم کـه کارش تولیـد و انتشـار کتاب بود. یـک روز وقتی روی اسـکله های 

شـهر ونیـز قـدم می زدیـم، یوسـت از مـن پرسـید کـه آیـا ایده ای بـرای نـگارش کتـاب دارم یا نه؟

ناگهـان، انـگار از ناکجـا ایـده ای بـه سـرم زد. بـه یوسـت گفتـم خوانـدن کتاب هـای تاریخـی کار 

همیشـگی مـن اسـت و داسـتان هایی کـه از ژولیـوس سـزار، خانـدان مدیچی و لویـی چهاردهم 

خوانـده ام، عیـن داسـتان ها و رویدادهایـی اسـت کـه شـخصًا در دنیـای واقعـی و در مشـاغل 

مختلفـم شـاهد آن هـا بـوده ام؛ منتهـا بـدون کشـتار و خون ریـزی. مـردم خواهـان قدرت انـد و 

دوسـت دارنـد ایـن میـل را پنهـان کننـد؛ بنابرایـن بازی هـای مختلـف راه می اندازنـد. بـرای همین 

آدم هایـی را می بینیـد کـه لباس هـای شـیک و تمیـز می پوشـند، ظاهـری موجـه و لبخنـدی بـر 

لـب دارنـد، دسـت دور گردنتـان می اندازنـد، اما درونشـان ُپر از دسیسـه و فریب کاری اسـت. من 

دوسـت دارم چهـرۀ واقعـی ایـن افـراد و بازی هـای پنهانی شـان را آشـکار کنـم.

هنگامـی کـه ایـن ایـدۀ خـام را _کـه بعدها به اولیـن کتابم یعنـی ۴۸ قانون قدرت تبدیل شـد_ 

به صـورت فی البداهـه بـرای یوسـت شـرح مـی دادم، احسـاس کـردم درونـم چیـزی جرقـه زد. در 

آن لحظـه احسـاس رضایـت و شـعف عمیقـی سراسـر وجـودم را در بـر گرفـت. ایـن حـس خیلی 

طبیعـی بـود، احسـاس می کـردم تقدیرم این اسـت. بعد وقتی متوجه شـدم یوسـت هـم از این 

ایـده بـه هیجـان آمـده اسـت، هیجان زده تـر شـدم. او گفـت از ایـدۀ من خوشـش آمده اسـت و 

پیشـنهاد شـروع نوشـتن کتاب را به من داد. ضمنًا گفت تا زمانی که نیمی از کتاب را بنویسـم، 

مخـارج زندگـی ام را می پـردازد و بـا یـک ناشـر بـرای انتشـار کتابـم مذاکـره می کنـد. همچنیـن 

یوسـت کار صفحه آرایـی، طراحـی و تولیـد کتـاب را نیـز بـر عهـده گرفـت. وقتـی بـه خانـه ام در 

لس آنجلـس برگشـتم تـا کار نوشـتن ۴۸ قانـون را شـروع کنم، می دانسـتم این تنهـا فرصت من 

در زندگـی اسـت؛ تنهـا مسـیری کـه راه گریـز و رهایـی از سـرگردانی های سـال های قبـل اسـت. 

1.  Joost Elffers
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بنابرایـن بـا تمـام وجـودم کار را شـروع کـردم. هرچـه انـرژی و تـوان داشـتم بـرای نـگارش کتاب 

بـه کار گرفتـم، چـون بـه خودم می گفتم یا از این کتاب موفقیتی چشـمگیر بیـرون می آورم یا در 

سراسـر زندگـی ام یـک بازنـدۀ آس و پـاس خواهم بود. همچنیـن، تمام درس هایـی را که طی این 

سـال ها یـاد گرفتـه بـودم وارد کتـاب کـردم، ازجملـه تمـام آموزش هایـی کـه به عنـوان نویسـنده 

داشـتم، تمـام نظـم و انضباطـی کـه در کار روزنامه نگاری آموختم، تمـام تجربه های خوب و بدی 

کـه در شـصت کار مختلفـم از سـر گذرانـدم و تمـام رئیس هـای وحشـتناکی کـه با آن هـا کار کرده 

بـودم. عاقبـت وجـد و شـعف فروخـورده ای کـه حیـن نوشـتن این کتاب داشـتم بـه خوانندگانم 

منتقـل شـد و در کمـال تعجـب و شـگفتی مـن و فراتـر از آنچـه در تصـورم می گنجیـد، کتاب به 

موفقیتـی چشـمگیر و باورنکردنی دسـت یافت.

حـاال وقتـی حـدود ۲۵ سـال بعد به گذشـته و همـۀ این ماجراها نگاه می کنم، متوجه می شـوم 

کـه آنچـه مـرا بـه جلـو هـل مـی داد و از درون هدایتـم می کرد، نوعـی حس هدفمنـدی و نیروی 

تقدیـر بـود. انـگار ایـن صدا در وجودم نجوا می کرد و می گفت: »تسـلیم نشـو،  به تالشـت ادامه 

بـده، بـه تالشـت ادامـه بـده.« ایـن صـدا کـه اولین بـار در کودکـی ام بـر مـن آشـکار شـد، مـرا بـه 

سـمت مأموریـت زندگـی ام هدایت می کرد. مـدت خیلی زیادی طول کشـید، تجربه های فراوانی 

الزم بـود، اشـتباهات زیـاد و موانـع متعـدد، امـا ایـن نـدای درونـی همـواره بـا نوعـی امیـدواری 

عجیـب مـرا به جلـو رفتن وامی داشـت.

اکنـون کـه چندیـن و چنـد کتـاب دیگـر نوشـته ام، همچنـان به همـان مأموریـت وفـادارم. مثل 

هرکـس دیگـری، مـن هـم هنـوز بـه آن حس هدفمنـدی و ندای راهنمـا احتیـاج دارم. هریک از 

کتاب هایـی کـه می نویسـم، بایـد این احسـاس را به من بدهد که بخشـی از همـان طرح بزرگ تر 

تقدیر اسـت؛ طوری که انگار این کتاب می بایسـت نوشـته می شـد. این حس هدفمندی که در 

سراسـر زندگی ام آن را داشـته ام و در این ۲۵ سـال اخیر بسـیار واضح تر هم شـده، همان نیرویی 

اسـت کـه بـاور دارم در تمـام لحظـات سـخت زندگی هدایتگر من بوده اسـت. مـن معتقدم این 

نیـرو در همـۀ آدم هـا وجـود دارد و همیـن کار را انجـام می دهـد، فقـط کافـی اسـت آن را درون 

خودتـان احسـاس کنیـد و به جسـت وجوی آن بپردازید.

درس بزرگـی کـه اینجـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه برای من سـال ها طول کشـید تا بـه این نقطه 

برسـم، همچنیـن فرازونشـیب های بسـیاری را در زندگـی ام تجربـه کـردم. درنتیجـه ممکن اسـت 

در هـر سن و سـالی آن را تجربـه کنیـد؛ مثـالً در دهـۀ سـی یـا چهـل زندگی تـان یـا حتـی فراتـر از 

آن، امـا درسـت از همـان لحظـه ای کـه مأموریـت زندگی ام را در آغوش کشـیدم، تمام مختصات 

زندگـی ام تغییـر کرد.
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۱ فروردین

رسالت زندگی تان را کشف کنید

بخت و اقبال هر آدمی در دستان خودش است، درست مثل مجسمه سازی که بناست با مادۀ 

خامی که در اختیار دارد، شمایلی کامل و بی نقص خلق کند. شکل دادن به بخت و اقبال نیز 

درست مثل هر نوع کار هنری دیگر است: ما برای محقق کردن آن قابلیتی بالقوه داریم، اما 

مهارت تبدیل کردن این مادۀ خام/قابلیت بالقوه به آن شکل و صورتی که موردعالقۀ  ماست، 

مهارتی آموختنی است که باید آن را یادبگیریم و مشتاقانه در طول زندگی بپروریم.

_ یوهان ولفگانگ فون گوته1

هریـک از شـما صاحـب نوعـی نیـروی درونـی هسـتید کـه می خواهـد در مسـیر زندگـی  هدایتتان 

کنـد و بـه تحقـق رسـالت بخصوصـی که در زندگی دارید رهنمون سـازد. رسـالت یعنی مأموریتی 

کـه بناسـت در طـول زندگی مـان آن را بـه ثمر بنشـانیم. این نیرو در کودکی برای شـما واضح بود 

و شـما را بـه فعالیت هـا و موضوعـات مشـخصی سـوق مـی داد. ایـن فعالیت هـا و موضوعـات 

نیـز بـا گرایش هـای درونی تـان سـازگار بودنـد و شـما را بـه نوعـی کنجـکاوی و کشـِش عمیـق بـه 

سـمت خـود وامی داشـتند. طـی سـال های بعـد از کودکـی، هرچقـدر بیشـتر بـه حـرف والدیـن 

و هم سن و سـال های خودتـان گـوش دهیـد یـا مغلـوب تشـویش های درونـی خودتـان شـوید، 

ایـن صـدا مـدام ضعیـف و کم رنگ تـر می شـود. ایـن قضیـه منشـأ ناخشـنودی آدم هاسـت؛ ایـن 

باعـث می شـود اتصـال بـا کیسـتی و یکتایـی خودتان را از دسـت بدهیـد. ازاین رو، اولیـن گام به 

سـمت چیرگـی همـواره از درون آغـاز می شـود؛ اینکـه یـاد بگیریـد واقعـًا کی هسـتید و دوباره به 

آن نیـروی درونـی و خـدادادی متصـل شـوید. به این ترتیـب و بـا کسـب آگاهی هـای الزم، مسـیر 

شـغلی مناسـبتان را پیـدا خواهیـد کـرد و همه چیـزِ زندگی تـان در جای درسـت خود قـرار خواهد 

گرفـت. هیچ وقـت بـرای شـروع ایـن فرایند دیر نیسـت.

قانـون امـروز: چیرگـی یـک فرایند اسـت و کشـف رسـالت زندگی تـان نقطۀ شـروع این 
فرایند.

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما

1.  Johann Wolfgang Von Goethe
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۲ فروردین

عالقه مندی و دل مشغولِی دوران کودکی تان را به یاد بیاورید

زمانی کـه مـاری کـوری )1۸6۷-1۹۳۴(، کاشـف عنصـر رادیـوم، کودکـی چهارسـاله بـود، مرتـب 

بـه اتـاق مطالعـۀ پـدرش می رفـت و بـه قسـمت های مختلـف سـرک می کشـید. او همیشـه در 

مقابـل یـک محفظـۀ شیشـه ای می ایسـتاد و بـا حیـرت بـه داخـل آن نـگاه می کـرد. درون ایـن 

محفظـه پـر بـود از انـواع و اقسـام تجهیـزات آزمایشـگاهی کـه در انجـام آزمایش هـای شـیمی و 

فیزیـک کاربـرد داشـتند. ایـن کار هـر روز او شـده بـود: بـه اتاق پـدرش بیاید، به تجهیـزات درون 

محفظـه خیـره شـود و خـودش را حیـن انجـام آزمایش هـای مختلـف بـا همیـن تجهیـزات و 

لوله هـا و دسـتگاه های اندازه گیـری تجسـم کنـد. سـال ها بعـد، وقتـی بـرای اولین بـار وارد یـک 

آزمایشـگاه واقعـی شـد و خـودش به تنهایـی آزمایش هایـی انجـام داد، بالفاصلـه بـه دلبسـتگِی 

دوران کودکـی اش اتصالـی دوبـاره پیـدا کرد و چیزی درونش بیدار شـد؛ همـان لحظه دریافت که 

رسـالت شـخصی اش را پیـدا کـرده اسـت.

قانـون امـروز: شـما در کودکی تان دلبسـتگی بخصوصی داشـتید؛ این دلبسـتگی علت 
و سـببی داشـت. آن را بیابیـد و دوبـاره به آن متصل شـوید.

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما
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۳ فروردین

صدا

راه بازیابِی معنای زندگی و خلق ارزش در زندگی، بازیابِی میل به تجربه و شنیدن صداهای 
آنی است که گاه و بیگاه به یک باره درون ما نجوا می کنند.

_ آبراهام مزلو

از زمانـی کـه سن و سـال کمـی داشـتم، شـیفتۀ کلمـات بـودم. یـادم می آیـد در پایـۀ چهـارم ابتدایی، 

آموزگارمـان فعالیـت کالسـی جالبـی انجـام داد و از مـا خواسـت تـا بـا تمـام حـروف کلمـۀ نجـار 

)carpenter( هرچقـدر می توانیـم کلمـات جدیـد بسـازیم؛ مثـل مورچـه )ant(، حیـوان خانگـی 

)pet(، ماشـین )car( و الـی آخـر. در آن لحظـه مـن بـا شـگفتی بـه ایـن فکـر کـردم کـه »عجـب! 

یعنـی می شـود بـا قـرار دادن حـروف در کنـار هـم کلمات جدیدی درسـت کـرد؟« بی نهایت مجذوب 

ایـن فعالیـت شـدم. ایـن عالقه مندی هـای دوران کودکـی را نمی تـوان در قالـب کلمـه توضیـح داد. 

آبراهـام مزلـو بـه آن هـا می گفـت: »صداهـای آنی« یا یک دفعه ای. او متوجه شـد که کودکان از سـن 

کـم به خوبـی می داننـد چـه چیـزی دوسـت دارند و چه چیـزی دوسـت ندارند. درنتیجه، این کشـش 

و گرایشـی بسـیار انسـانی و قدرتمنـد اسـت. شـما هـم در کودکی تـان ایـن صداهـای آنـی یـا نداهای 

درونـی را می شـنیدید؛ مثـالً  از یـک سـری فعالیت هـا خیلـی بدتـان می آمـد و درعوض به یک سـری 

فعالیت هـا خیلـی عالقه منـد بودیـد. از ریاضی خوشـتان نمی آمد، اما شـیفتۀ کلمـات بودید. بعضی 

کتاب هـا بـرق شـعف و شـادی را در شـما برمی انگیختنـد درحالی که مطالعۀ نوع دیگـری از کتاب ها 

باعـث می شـد خوابتـان بگیـرد. اهمیـت تشـخیص ایـن تعلقـات و گرایش هـای اولیه این اسـت که 

آن ها نشـانه های واضحی از عالقۀ درونی شـما هسـتند؛ عالقه ای که هنوز تحت تأثیر خواسـته های 

دیگـران قـرار نگرفتـه و دسـت نخـورده اسـت. ایـن عالقه مندی هـا نـاب و بکرنـد و ازسـوی والدیـن 

بـه شـما القـا نشـده اند، کـه در ایـن صورت پیوندی سـطحی بـا آن ها خواهید داشـت و دربـارۀ آن ها 

آگاه تریـد و می توانیـد بـا کلمـات توصیفشـان کنید. درحالی کـه عالقه مندی های اصیل که ریشـه در 

ژرفای درون شـما دارند و از بیرون القا نشـده اند، بی نهایت درونی و عمیق اند و درنتیجه در سـطح 

ناخـودآگاه ادراک می شـوند و خیلـی نمی تـوان آن هـا را بـا کلمـات توضیـح داد یا توصیـف کرد. این 

نـوع عالقه مندی هـا بازتابـی از شـیمی منحصربه فرد شـما هسـتند. 

انجـام  انجـام دهیـد کـه در دوران کودکی تـان عاشـق  امـروز کاری را  امـروز:  قانـون 
بـه صداهـای آنـی وجودتـان متصـل شـوید. دادنـش بودیـد. بکوشـید دوبـاره 

رابرت گرین در گفت وگویی در Live Talks لس آنجلس، 11 فوریه ۲۰1۹
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عالقه مندی و دل مشغولِی دوران کودکی تان را به یاد بیاورید

هرچقـدر بزرگ تـر می شـوید، ارتبـاط بـا ایـن سـیگنال های درونی را کـه از عمق وجودتـان می آید 

از دسـت می دهیـد و کمتـر بـه آن هـا توجـه می کنیـد. آنـگاه ایـن عالقه مندی هـای اصیـل زیـر 

خروارهـا رشـته و موضـوع دیگـری کـه آموخته اید دفن می شـوند؛ اما دقت کنید که آیندۀ شـما 

و قدرتـی کـه خواهیـد داشـت، کامـالً وابسـته به این اسـت که بتوانیـد دوباره به این سـیگنال ها 

متصل شـوید و به اصل و مبدأ خودتان بازگردید. کاری که باید بکنید این اسـت که سـال های 

اولیـۀ زندگی تـان را مـرور کنیـد، بـه عقـب برگردیـد و دنبـال هـر نـوع نشـانه و سـرنخی باشـید که 

گویـای عالقه مندی هـا و گرایش هـای درونی تـان هسـتند. بـه واکنـش خودتـان بـه موضوعات و 

مسـائل سـاده دقت کنید: جایی که موضوعی نسـبتًا سـاده واکنشـی درونی در شما برانگیخت و 

احساسـاتتان را بـا آن درگیـر کـرد؛ در ایـن لحظات به فیزیولوژی خاصتـان دقت کنید، ببینید چه 

حس و حالی به شـما دسـت داد، در جسـمتان چه چیزی احسـاس کردید؟ ممکن اسـت حس 

کنیـد کـه دوسـت داریـد فعالیتـی را مـدام تکـرار کنیـد؛ درس، موضـوع یـا رشـته ای کـه در شـما 

کنجکاوی غیرمعمولی را ایجاد کرد و دوسـت داشـتید دربارۀ آن بیشـتر یاد بگیرید یا زمان هایی 

کـه حیـن انجـام یـک کار یـا یـک فعالیـت بخصوص احسـاس قـدرت می کنیـد. یادتان باشـد که 

ایـن گرایـش عمیـق همیـن حاال در درون شماسـت. قرار نیسـت بیرون از خودتـان دنبال چیزی 

باشـید، فقـط بایـد بـه حفـاری درون ادامـه دهید تا گوهر ارزشـمندی که ارتباط با آن را از دسـت 

داده ایـد، صیـد کنیـد و دوبـاره بـا آن یکـی شـوید. در هر سن وسـالی که به عمـق درونتان متصل 

شـوید، نوعـی جذابیـت بـدوی و دیریـن وارد زندگـی شـما می شـود و راه را بـه سـمت مأموریـت 

زندگی تـان و محقـق کـردن آن همـوار می کند.

قانـون امـروز: از شـخصی کـه کودکی تـان را بـه یـاد مـی آورد بپرسـید عالقه مندی هـای 
شـما در ایـن دوران چـه بـود. دوبـاره بـا اشـتیاق سـال های کودکی تان آشـنا شـوید. 

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما
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آنچه را بدان گرایش دارید بشناسید و خود را در آن غوطه ور کنید

انسان شـناس و زبان شـناس معاصـر، دنیـل اِِورِت1، در ایالـت کالیفرنیـا و در مـرز مشـترک ایـن 

ایالـت بـا مکزیـک، در ناحیـه ای بـا فرهنـگ گاوچران هـا بـزرگ شـد. او از سن و سـال کـم خـود 

را شـیفتۀ فرهنـگ مکزیـک یافـت. همـۀ ویژگی هـای ایـن فرهنـگ برایـش جذابیـت داشـت؛ 

از نغمـۀ کلمـات آن هـا کـه از زبـان کارگـران مهاجـر می شـنید، تـا غذاهـا و آداب و رسـومی کـه 

زمیـن تـا آسـمان بـا فرهنـگ غالـب سفیدپوسـت های آمریکایـی تفاوت داشـت. او تـا جایی که 

می توانسـت خـود را در فرهنـگ و زبـان آن هـا غوطـه ور سـاخت. همین ویژگی بعدهـا برایش به 

یـک خصیصـه تبدیل شـد تا به سـبب آن همـواره مجذوب فرهنگ های دیگر و تفاوت هایشـان 

شـود؛ او بسـیار مشـتاق بود تا تنوع و گوناگونی فرهنگی اقوام مختلف روی زمین را کشـف کند 

و از فهـم ایـن موضـوع بـه درکـی از رونـد تکاملـی انسـان دسـت یابد.

قانون امروز: آن چیسـت که همواره در خودتان کشـش و رغبتی به سـویش احسـاس 
کردیـد؟ همیـن امروز عمیقًا به درون آن شـیرجه بزنید.

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما

1.  Daniel Everett
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تغییر، قاعدۀ عالم است

هنـگام مواجهـه بـا مسـیر شـغلی تان در زندگـی و تغییراتـی کـه به طـور اجتناب ناپذیـر در آن رخ 

می دهـد، می بایـد بـه ایـن شـیوه فکـر کنیـد: قـرار نیسـت تـا ابـد در یـک شـغل یـا در یـک موقعیـِت 

ثابت باقی بمانید؛ وفاداری شـما به یک شـغل یا سـازمان بخصوص نیسـت. شـما باید به مأموریت 

زندگی تـان متعهـد باشـید و آن را به تمامـی تحقـق ببخشـید و بـه عالـم عرضـه کنیـد. ایـن بـر عهـدۀ 

شماسـت که آن را بیابید و به مسـیر درسـت و مناسـب هدایت کنید. وظیفۀ دیگران نیسـت که ]در 

ایـن مسـیر[ از شـما مراقبـت یـا کمکتـان کنند؛ خودتان هسـتید و بـس. تغییر امـری اجتناب ناپذیر 

اسـت، خصوصـًا در زمانـۀ در حـال دگرگونـی که مـا در آن زندگی می کنیـم. ازآنجایی که فقط خودتان 

هسـتید ]کـه بایـد از خـود مراقبـت کنیـد[، وظیفـه داریـد تغییراتـی را کـه همیـن االن در حرفه تـان 

رخ می دهنـد ببینیـد و به تناسـب بـرای آن هـا آمـاده شـوید. بایـد وظیفه/مأموریـت زندگی تـان را بـا 

شـرایِط جدیـد تطبیـق دهیـد. نبایـد بـه روش هـای قدیمـی بچسـبید، زیـرا در ایـن صـورت از قافلـه 

عقـب می مانیـد و صدمـه می خوریـد. بایـد انعطاف پذیـر و مترصـد ایـن باشـید کـه خود را با شـرایط 

وفـق دهیـد. اگـر تغییـر از بیـرون به شـما تحمیل شـد، نباید برآشـفته و پریشـان شـوید یـا به بخت 

بـد خودتـان لعنـت بفرسـتید؛ مثـالً ِفرِدی روچ، قبـل از اینکه به یک مربی بوکـس فوق العاده تبدیل 

شـود، ناخواسـته مجبـور شـد ]به عنـوان بازیکـن[ از عرصـۀ بوکـس کنـار بکشـد و بازنشسـته شـود. 

]بعـد از بوکـس[ او سـر از مشـاغل دیگـری درآورد، امـا به تدریـج و به طـور غریـزی دوبـاره بـه رینـگ 

بازگشـت، زیـرا متوجـه شـد آنچـه بـدان عشـق می ورزیـد لزومـًا خـود بوکـس نبـود، بلکـه او شـیفتۀ 

رقابـت و نقشـه کشـیدن ]به منظـور برنـده شـدن در بـازی[ بود. این طرز تفکر باعث شـد تـا او بتواند 

کشـش و گرایش درونی خود را در مسـیر دیگری، در همان زمینۀ بوکس، به کار بگیرد و وارد حیطۀ 

مربیگـری شـود. شـما هـم مثـل روچ بنـا نیسـت همـۀ آن مهارت هایی کـه آموختید و تجاربـی را که 

کسـب کردیـد کنـار بگذاریـد و وارد حیطـه ای تمامـًا متفـاوت شـوید، بلکـه می بایـد مسـیر جدیـدی 

بـرای به کارگیـرِی آن مهارت هـا و تجـارب پیـدا کنید. نگاه شـما باید به آینده باشـد، نه گذشـته. غالبًا 

ایـن تنظیـِم مجـدِد مسـیر منجـر بـه توفیقات چشـمگیر و فراوانـی در ادامـۀ راه می شـود، زیرا باعث 

می شـود باری به هرجهـت نباشـیم و خودمـان و مسـیرمان را مجـدداً ارزیابـی کنیـم.

قانـون امـروز: گرایش هـای درونی تـان را بـا شـرایط تطبیـق دهیـد. اهـداف و رؤیاهای 
ثابـت و بی انعطـاف نداشـته باشـید. تغییـر، قاعدۀ عالم اسـت.

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما
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پول و موفقیت

تـالش بـرای کسـب پـول و جایگاه به بسـیاری از افراد انگیزه و تمرکز شـگفت انگیزی می بخشـد. 

چنیـن اشـخاصی وقـت گذاشـتن بـرای کشـف نـدای درون و رسـالت فـردی را بیهـوده می داننـد 

و معتقدنـد دورۀ ایـن حرف هـا گذشـته اسـت؛ امـا در بلندمـدت، ایـن عقیـدۀ آن هاسـت کـه بـه 

ناکارآمـدی و بی حاصلـی می انجامـد. همـۀ مـا از تأثیـر بی تابانه خواسـتن باخبریم: اگـر خوابمان 

بیایـد و بـا بی قـراری خواسـتار و محتـاِج خوابیـدن باشـیم، احتمـال اینکـه خوابمـان ببـرد کمتـر 

اسـت. اگر قصد این را داشـته باشـیم که در کنفرانسـی بهترین سـخنرانی عمرمان را ارائه کنیم، 

تشـویش و اضطـراب بـر مـا حاکـم می شـود و اتفاقـًا اجـرای خوبـی نخواهیـم داشـت. اگـر بـا 

بی تابـی در پـی رابطـه ای عاشـقانه و صمیمانـه باشـیم یـا عطـش پیـدا کـردن دوسـتان جدیـد را 

داشـته باشـیم، بـه احتمـال زیـاد طوری رفتار می کنیـم که آدم ها از ما فراری می شـوند. برعکس، 

اگر آرام و آسـوده باشـیم و بر چیزهای دیگر تمرکز کنیم، یعنی فکرمان را جای دیگری بدهیم، 

احتمـال اینکـه خوابمـان ببـرد، سـخنرانی خوبی داشـته باشـیم و دیگـران را به خـود جذب کنیم 

بیشـتر می شـود. خوشـایندترین و لذت بخش تریـن امـور در زندگـی مـا زمانـی اتفـاق می افتند که 

مسـتقیمًا بـه قصـد و نیـت آن هـا وارد عمـل نشـده یـا به طـور مسـتمر در انتظارشـان نبوده ایـم. 

وقتـی بـا عطـش بـه دنبـال شـادی می دویـم، شـادی از چنـگ مـا می گریـزد. همیـن امـر درمـورد 

تقـالی سرسـختانه بـرای کسـب پـول و موفقیـت نیز صادق اسـت. بسـیاری از افرادی کـه امروزه 

جـزو موفق تریـن، برجسـته ترین و ثروتمندترین هـا هسـتند، کار خـود را بـا عطـش رسـیدن بـه 

پـول و جایـگاه آغـاز نکرده انـد. درواقـع، آن هـا درگیـر ایـن مـوارد نبوده انـد. یـک نمونـۀ بـارز در 

ایـن مـورد اسـتیو جابـز اسـت کـه در زندگـی نسـبتًا کوتـاه خـود ثروتـی چشـمگیر به دسـت آورد. 

او عمـالً ارزش چندانـی بـرای داشـته های مـادی قائـل نبـود. تمـام فکـر و ذکـر او خلـق بهترین و 

مبتکرانه تریـن طراحی هـا بـود و وقتـی چنیـن کـرد، توانگـری و اقبـال بـه سـراغ او آمـد.

قانـون امـروز: روی هـدف غایـی خـود در زندگـی متمرکـز باشـید، آنـگاه موفقیـت 
می آیـد. شـما  سـمت  بـه  خودبه خـود 

 قوانین سرشت انسان، قانون 1۳: برای زندگی تان غایت و مقصود داشته باشید _

 قانون بی هدفی
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زمینه های بکر و دست نخورده را از آِن خود کنید

اگر می بینید فردی خارج از گاِم موسیقِی هم قطاران خود می زند، شاید صدای ضرب 

متفاوتی را می شنود ]و ساز خود را با گاِم آن تنظیم کرده است[. بگذارید وارد همان 

صحنه ای شود که موسیقی اش را می شنود. 

_ هنری دیوید ثورو1

شـد،  بـزرگ  هندوسـتان  َمـدَرس  شـهر  در   1۹۵۰ دهـۀ  اواخـر  در  راماشـاندران۲ کـه  وی .اس. 

می دانسـت بـا بقیـه متفـاوت اسـت. در تنهایی هایـش معمـوالً به سـاحل می رفت و آنجا پرسـه 

مـی زد. خیلـی زود بـه صدف هـا و گوش ماهی هـای فراوانـی کـه به طـور انبـوه در سـاحل وجـود 

داشـتند عالقه منـد و شـیفتۀ بررسـِی بیشـتر آن هـا شـد. بنابرایـن شـروع به جمـع آوری صدف ها 

کـرد و می خواسـت موضـوع را بـا جزئیـات بیشـتری بررسـی کنـد. به تدریـج، او بـه گونه هـای 

یـک  مختلـف صدف هـا و تفاوت هایـی کـه بیـن آن هـا وجـود داشـت عالقه منـد شـد؛ مثـالً 

نـوع صـدف بـه نـام زِنوفـورا۳ بسـیار توجهـش را به خـودش جلب کـرده بـود -زِنوفورا گونـه ای از 

صدف هـای دریایـی اسـت کـه پوسـتۀ صدف هـای ازبین رفتـه را جمـع می کند و به منظور اسـتتار 

بـه خـودش می چسـباند. او بـه طریقـی خـودش را شـبیه بـه زِنوفـورا می دیـد؛ یـک اسـتثنا، یـک 

پدیـدۀ نـادر. در طبیعـت، پدیده هـای غیرمتعـارف و نـادر هـدف بزرگ تـری را دنبـال می کننـد که 

درمجمـوع بـرای کل فراینـد تکامـل سـودمند اسـت: آن هـا محیط هـای جدیـد و بکـر را، که قبالً 

حیـات در آن وجـود نداشـته اسـت، اشـغال می کننـد و همیـن موجـب ایجـاد سـکونت در آن 

بخـش از طبیعـت می شـود کـه مجموعـًا شـانس حیات و بقـا  را افزایش می دهد. طی سـال های 

مختلـف، سـرگرمی ها و عالقه مندی هـای دوران کودکـی و نوجوانـی اش تغییـر کردنـد و او بـه 

حوزه هـای جدیدتـری عالقه منـد شـده بـود، ازجملـه: ناهنجاری هـای آناتومی انسـان، پدیده های 

خاص در شـیمی و کلی عالقه مندی دیگر. سـپس راماشـاندران بنا به توصیۀ پدرش وارد رشـتۀ 

پزشـکی شـد و چنـد سـال بعـد به عنوان اسـتادیار رشـتۀ روان شناسـی بینایـی دانشـگاه کالیفرنیا 

1.  Henry David Thoreau
2.  V. S. Ramachandran
3.  Xenophora
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در سـن دیه گو آغـاز بـه  کار کـرد. او بـه پدیـدۀ احسـاس عضـو خیالـی1 عالقه منـد شـد و تصمیـم 

گرفـت آن را بیشـتر بررسـی کنـد. احسـاس عضـو خیالی در افـرادی دیده می شـود که قطع عضو 

شـده اند؛ آن هـا تصـور می کننـد عضـو ازدسـت رفته هنـوز وجـود دارد و حتـی گاهـی در آن ناحیه 

)کـه درواقـع دیگـر وجـود نـدارد( احسـاس درد می کننـد. راماشـاندران شـروع بـه انجـام دادن 

آزمایش هایـی درزمینـۀ دردهـای مرتبـط بـا عضـو خیالـی کـرد و به تدریـج تحقیقاتـش منجـر بـه 

کشـف های مهمـی دربـارۀ خـود مغـز شـد؛ همچنیـن او توانسـت راهـی مبتکرانـه بـرای مـداوای 

بیمـاران مبتـال بـه این دردها پیدا کند. او سـرانجام زمینه ای را کـه واقعًا موردعالقه اش بود پیدا 

کـرد و تصمیـم داشـت بقیـۀ عمـرش را صرف مطالعۀ اختالالت و نارسـایی های عصب شـناختی 

کنـد. به نظـر می رسـید رسـالتی را کـه بـا جمع آوری صدف های کنار سـاحل شـروع شـده بـود، در 

کامل تریـن شـکل ممکـن یافتـه و آن سـفر بـه جـای خوبـی ختم شـده اسـت.

قانـون امـروز: خـاص و عجیـب بـودن خودتـان را در آغـوش بگیریـد. چیزهایـی را 
کـه باعـث تمایزتـان می شـوند بشناسـید. ایـن مـوارد را بـا یکدیگـر ترکیـب کنیـد و بـه 

پدیـده ای نـادر و اسـتثنایی تبدیـل شـوید.

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما

1.  phantom limbs 
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۹ فروردین

از قهرمانان خود الهام بگیرید

جان کولترین1 که در کارولینای شـمالی بزرگ شـده بود، احسـاس می کرد در مقایسـه با دیگران 

بـا سـایر هم کالسـی هایش جدیـت  پسـری متفـاوت و عجیب و غریـب اسـت. او در مقایسـه 

بیشـتری داشـت و عواطفـی خروشـان و کشـش های معنـوی خاصـی را درونـش تجربـه می کـرد 

کـه بـا زبـان شـفاهی وصف شـدنی نبـود. به تدریج، به شـکل اتفاقی و صرفًا از سـر گـذران وقت رو 

بـه موسـیقی و نوازندگـی آورد. سـاز انتخابـی اش ساکسـفون بـود و گاه و بیـگاه در گـروه نوازندگی 

مدرسـه و در مناسـبت های مختلف اجرا داشـت. تا اینکه سـال ها بعد روزی از نزدیک نوازندگی 

زندۀ چارلی پارکر۲ معروف به ِبرد۳، نوازندۀ برجسـتۀ ساکسـفون َجز را مشـاهده کرد. صداهایی 

کـه پارکـر بـا سـازش خلـق می کـرد، بـه عمـق وجـود کولتریـن می رسـید و نوعـی اتصـال عجیـب 

بـا آن موسـیقی حـس می کـرد. انـگار چیـزی کامـالً شـخصی و اصیـل کـه فقـط مـال پارکر بـود از 

سـازش بیـرون می آمـد؛ ندایـی از عمـق درون. ایـن باعـث شـد کولتریـن راه و روش خـودش 

را بیابـد و ابـزار الزم بـرای بیـان خـود منحصربه فـردش را پیـدا کنـد. او ناگهـان دریافـت چطـور 

می توانـد بـه کشـش های معنـوی درونـش صدایـی ببخشـد. از آن پـس، او بـا چنـان جدیتـی 

مشـغول تمریـن سـاز شـد کـه در عـرض یـک دهـه شـاید بـه یکـی از نوازنـدگان بزرگ  و برجسـتۀ 

سـبک َجز تبدیل شـد. به این مسـئله توجه داشـته باشـید:  برای اینکه روی یک زمینه مسـلط 

شـوید و در آن بـه چیرگـی دسـت پیـدا کنیـد، اول بایـد عاشـق آن زمینـه باشـید و نوعـی اتصـال 

ژرف و عمیق با آن احسـاس کنید. عالقه مندی شـما مسـئله ای بسـیار مهم تر و فراتر از خوِد آن 

رشـته و زمینـه  ای اسـت کـه در آن فعالیـت می کنیـد؛ عالقه و کشـش شـما بـر آن اولویـت دارد. 

بـرای کولتریـن موضـوع موسـیقی مطرح نبـود، بلکه بیان و ابـراز عواطف قدرتمنـد درونی اش از 

طریـق موسـیقی بود کـه اهمیت داشـت.

قانـون امـروز: آيا افرادی هسـتند که کارشـان شـما را عمیقًا تحت تأثیر قـرار می دهد؟ 
بـه پاسـخ ایـن سـؤال فکر کنیـد و از چنین افـرادی به عنوان مدلی مناسـب بهره ببرید.

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما

1.  John Coltrane
2.  Charlie Parker
3.  Bird
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۱۰ فروردین

عجیب و متفاوت بودنتان را در آغوش بگیرید

همچنان شجاعانه ترین عمل این است که مستقل از دیگران راِه خودتان را بروید.

_ کوکو شانل

دقت کرده اید دربارۀ اسـاتید بزرگ و چیره دسـت چه می گوییم؟ می گوییم: »آن ها در نوع خود 

بی نظیرند.« قبالً هیچ اسـتیو جابز، واِرن باِفت یا آلبرت اینشـتین دیگری وجود نداشـته اسـت؛ 

آن هـا یگانـه و منحصربه فردنـد. آن هـا آنچـه را باعـث تمایزشـان از دیگـران می شـد در آغـوش 

می گرفتنـد. بلـه، البتـه ایـن کار اصـالً آسـان نیسـت؛ مثـالً درمـورد کتاب هایـم، علی الخصـوص 

۴۸ قانـون قـدرت، ممکـن اسـت عـده ای از آن متنفـر باشـند یـا عـده ای تصـور کننـد مطالب آن 

شـیطانی و پلیـد اسـت، امـا بـه شـما قـول می دهـم کـه هیچ وقـت هیـچ کتابـی شـبیه آن ندیده 

و نخوانده ایـد. بخش هـای مختلفـی کـه بـرای آن کتـاب خلـق کـردم، پاراگراف هـای شـروع هـر 

فصـل، نقل قول هـای حاشـیه اِی کتـاب و شـکل ها؛ همـۀ این هـا بازتابـی از خـود مـن و خـاص و 

عجیب وغریـب بودنـم هسـتند. ناشـر اولین بار با مشـاهدۀ سـاختار کتاب حسـابی ترسـید. آن ها 

کتابـی معمولی تـر می خواسـتند. چیـزی کـه رایـج و مطابـق عـرف باشـد، امـا مـن زیـر بـار نرفتـم 

و گفتـم: »نـه. درسـت اسـت کـه قبـالً کتابـی منتشـر نکـرده ام، امـا می خواهـم بـه این مـدل و به 

ایـن سـاختار وفـادار بمانـم.« مـن بـه آنچه موجـب عجیب وغریب بودنم می شـد، وفـادار ماندم.

قانون امروز: آنچه از شـما آدم عجیب و متفاوتی می سـازد، گنج نهفتۀ شـما و منشـأ 
قدرتتان است.

مصاحبۀ جاش پِک1  با رابرت گرین در پادکست ۲Curious ، ۴ دسامبر ۲۰1۸

1. Josh Peck
2. Curious with Josh Peck 
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۱۱ فروردین

چه چیزی به شما حس نشاط و سرزندگِی بیشتر می دهد؟

بعضی اوقـات گرایـش درونـی مـا از طریـق فعالیـت یـا عملـی مشـخص آشـکار می شـود، طـوری 

کـه بـا انجـام دادن ایـن فعالیـت و درگیـر شـدن در آن احسـاس می کنیـم قدرتمـان بیشـتر 

می شـود. وقتـی مارتـا گراهـام1 )1۸۹۴-1۹۹1( کودکـی خردسـال بـود، از اینکه نمی توانسـت خود 

را به گونـه ای ابـراز کنـد کـه دیگـران عمیقـًا درکـش کننـد بی نهایـت ناراحـت و درمانده بـود؛ گویی 

کلمه هـا بـرای بیـان منظـورش و آنچـه درونـش می گذشـت کافـی نبودنـد. تـا اینکـه روزی بـرای 

اولین بـار اجرایـی نمایشـی از حـرکات مـوزون را از نزدیـک تماشـا کـرد. به نظـر می رسـید شـخص 

اجراکننـده قـادر بـود بـه ایـن شـیوه و از طریق این حـرکات آهنگین عواطِف خاصـی را ابراز کند؛ 

ایـن شـیوۀ ابـراز عواطـف کامـالً دلـی و درونـی بـود نـه کالمی، کـه به نظر مارتـا برای بیـان عواطف 

کافی نبودند. او خیلی زود در دورۀ آموزشـی این هنر نمایشـی شـرکت کرد و بالفاصله رسـالت 

شـخصی اش را دریافـت. مارتـا فقـط هنـگام اجـرای حـرکات مـوزون می توانسـت احسـاس زنده 

بـودن و ابرازگـری کنـد. او سـال ها بعـد توانسـت سـبکی نـو ابـداع کنـد و باعث دگرگونـی کل این 

زمینه شـود.

قانـون امـروز: همیـن امـروز کاری انجـام دهیـد کـه بـه شـما احسـاس قـرار گرفتـن در 
اوِج بودنتـان را می بخشـد.

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما

1.  Martha Graham



35

۱۲ فروردین

گشایش در موانع است

بعضی از افراد لزومًا از کودکی متوجه گرایش های درونی یا شـغل مطلوبشـان در آینده نمی شـوند، 

بلکـه در آن سـن به شـکلی دردنـاک بـا محدودیت هایشـان مواجـه می شـوند. کارهایـی کـه انجـام 

دادنش برای دیگران راحت و بی دردسـر اسـت، برای این افراد دشـوار به نظر می رسـد. ایدۀ فراخوان 

زندگـی یـا نـدای درونـی کامـالً بـرای آن هـا ناشـناخته اسـت. بعضی اوقـات ایـن افـراد قضاوت  هـا و 

انتقادهـای دیگـران را بـه خودشـان ربـط می دهنـد و از درون خودخـوری می کنند، ازاین رو خودشـان 

را ناتـوان و بدعملکـرد می داننـد. ایـن افـراد بایـد مراقـب باشـند، زیـرا درغیراین صـورت، ایـن باورهـا 

و پیش فرض هـا ممکـن اسـت بـه یکـی از پیش گویی هـای خـود تبدیـل شـده و دیـر یـا زود درعمـل 

محقـق شـوند. شـاید هیچ کـس به انـدازه ِتمپـل گرندیـن بـا چنیـن سرنوشـتی مواجه نشـد. در سـال 

1۹۵۰، وقتی سه سـاله بود، متوجه شـدند که مبتال به اوتیسـم اسـت. او قادر به صحبت کردن نبود 

و پزشـکان می گفتنـد وضعیتـش تـا آخـر همین طور خواهد ماند و مجبور اسـت باقـی عمرش را در 

آسایشـگاه بسـتری باشـد؛ امـا تمپـل بـا کمـک یـک گفتاردرمانگـر به تدریـج حـرف زدن را یـاد گرفت. 

همیـن باعـث شـد تـا بتوانـد بـه مدرسـه بـرود و مثل سـایر کـودکان آموزش هـای اساسـی و ابتدایی 

را فـرا بگیـرد. کم کـم او بـه علـوم دامـی و همچنیـن پژوهش دربارۀ اوتیسـم عالقه مند شـد و در هر 

دو زمینـه شـروع بـه فعالیـت علمـی کـرد. او توانایـی اسـتداللی بی نظیـری داشـت، بـه همیـن دلیل 

موفـق شـد نـور تـازه ای بـر پدیـدۀ اوتیسـم بیندازد و طـوری این بیماری را شـرح داد کـه هیچ کس تا 

پیش ازایـن قـادر بـه ایـن کار نبـود. او به نحـوی موفـق شـد بـر تمام موانـِع به ظاهر الینحلـی که پیش 

رویـش قـرار داشـت، غلبـه کنـد و مأموریتـی بـرای زندگـی اش بیابـد کـه به بهترین شـکل بـا روحیات 

و توانمندی هـای او متناسـب بـود. وقتـی محدودیـت یـا مانعـی سـر راهتـان قـرار می گیـرد، به نوعـی 

مجبـور می شـوید به طـور خالقانـه بـا مسـئله مواجـه شـوید و راه حلـی بـرای آن بیابیـد؛ همان طور که 

بـرای تمپـل گرندیـن نیـز این گونه بود. ممکن اسـت روش شـما برای حل مسـئله یا گـذر از آن مانع، 

خـود بـه شـیوه ای منتهـی گـردد کـه به عقل هیچ کس نرسـیده اسـت.

دهیـد؛  قـرار  مدنظـر  را  محدودیت هایتـان  از  یکـی  امـروز  همیـن  امـروز:  قانـون 
محدودیتی که در مسـیرتان قرار گرفته و مانع پیشـرفت شـما شـده اسـت. از سـد این 
محدودیـت عبـور کنیـد، از روی آن بـاال بروید و تدبیری برای عبور از آن بیندیشـید. از 

ایـن مانـع فـرار نکنیـد. ایـن مانـع را به طـور اختصاصـی بـرای شـما سـاخته اند.

چیرگی، فصل 1: ندای درونی تان را کشف کنید: مأموریت زندگی شما
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۱۳ فروردین

روی چیزهای کوچک مسلط شوید

وقتی با کمبود یا نقص خاصی مواجه می شوید و به هر دلیلی نمی توانید روی توانمندی هایتان 

کار کنیـد و گرایش هـای عمیـق و درونی تـان را بشناسـید، الزم اسـت طبـق ایـن اسـتراتژی عمـل 

کنیـد: بـه ضعف هایتـان اعتنـا نکنیـد و در برابـر وسوسـۀ دنبالـه روی از دیگران و شـبیه شـدن به 

بقیـه مقاومـت کنیـد. درعـوض، مثـل تمپـل گرندیـن توجهتـان را بـه سـمت چیزهـای کوچکـی 

هدایـت کنیـد کـه در آن هـا خـوب هسـتید. رؤیاپـردازی نکنیـد و بـرای آینده تـان برنامه هـای 

بـزرگ و دور از دسـترس نریزیـد. به  جـای آن تمرکزتـان را بگذاریـد روی مسـلط شـدن بـر همیـن 

مهارت هـای سـاده و دمِ دسـت. ایـن کار اعتمادبه نفـس شـما را بـاال می بـرد و پایـه  ای می شـود 

بـرای پیشـرفت ها و قدم هـای کوچـک، امـا مثبـت بعـدی. وقتـی بـه ایـن شـیوه پیـش برویـد، 

آهسـته و پیوسـته، بـه مأموریـت زندگی تـان خواهیـد رسـید و دسـتگیرتان می شـود کـه بایـد در 

زندگـی چـه کار کنیـد. یادتـان باشـد مأموریـت زندگـی شـما لزومـًا از طریق کشـش و گرایش های 

عمیـق و درونـی  آشـکار نمی شـود، بلکه ممکن اسـت در لبـاس کمبودهـا و محدودیت هایی که 

داریـد پنهـان شـده باشـد، چـون در ایـن شـرایط شـما مجبـور می شـوید صرفـًا روی یکـی یـا دو 

تـا از توانمندی هایـی کـه داریـد تمرکـز کنیـد. بـا کار کـردن روی ایـن مهارت هـا، رفته رفتـه ارزش 

و اهمیـت نظـم شـخصی را درمی یابیـد و پـاداش تالش هایتـان را بـه زودی می بینیـد. درسـت 

مثـل گل اللـۀ مردابـی، مهارت هـای شـما بـر پایـۀ یـک توانمنـدی شـاخص و از مرکـز آن شـروع 

بـه بـاز شـدن می کننـد. بـه آن افـرادی کـه به نظـر می آیـد ذاتـًا در یـک زمینـه قـوی  و مسـتعد 

هسـتند حسـادت نکنیـد. ایـن موهبـت ذاتـی معمـوالً بـرای آن هـا یک بالسـت، چون ایـن افراد 

به نـدرت قـدر و ارزش انضبـاط و تعهـد کاری و متمرکـز بـودن را درک می کننـد و بعدهـا در 

زندگی شـان هزینـۀ زیـادی بابـت آن می پردازنـد. ایـن اسـتراتژی به طورکلـی هنـگام مواجهه با هر 

نـوع مانـع یـا محدودیـت در زندگـی بـه کار می آیـد. در چنیـن لحظاتـی عاقالنـه ایـن اسـت که به 

تعـداد محـدودی از چیزهایـی کـه به خوبـی بـه آن ها اشـراف داریـم و خوب انجامشـان می دهیم 

بچسـبیم و به این ترتیـب اعتمادبه نفسـمان را ترمیـم کنیـم.

قانون امروز: زمانی که در شـک و تردید هسـتید، روی چیزهایی تمرکز کنید که می دانید 
خوب انجامشـان می دهید. سـپس از همین نقطه اوج بگیرید و شـکوفا شوید. 
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از مسیر اشتباه اجتناب کنید

پاسخ در درون شماست؛ شما می دانید کی هستید و چه می خواهید.

_ الئوتسه

مسـیر اشـتباه مسـیری اسـت که ما به دالیل نادرسـت آن را انتخاب می کنیم. این دالیل نادرسـت 

شـامل: پـول، شـهرت، توجـه و مـواردی مثـل این هـا هسـتند. اگـر محتـاج توجـه باشـیم )و بـر این 

اسـاس شـغل انتخـاب کنیـم(، یعنـی به نوعـی از درون احسـاس پوچـی می کنیـم و بـرای ُپـر کـردن 

ایـن خـأ بـه تأییـد عمومـی دل بسـته ایم؛ امـا ازآنجاکـه زمینـۀ انتخابی مان بـا گرایش هـای عمیق و 

درونـی مـا هماهنـگ نیسـت، بعیـد اسـت آن حـس رضایتمنـدی و شـادکامی مـورد نظر را به دسـت 

آوریـم. به مرورزمـان، کیفیـت کار مـا تحت تأثیـر ایـن موضـوع قـرار می گیـرد و افـت می کنـد و بـه 

همیـن دلیـل دیگـر آن تأییـد اولیـه را نیـز دریافـت نخواهیـم کـرد؛ سرنوشـتی بـس اندوه بـار. اگـر 

مبنـای تصمیم گیری مـان پـول یـا آسـایش باشـد، غالبـًا از روی دلواپسـی و نیـاز بـه خشـنود کـردن 

والدینمـان عمـل می کنیـم. ممکـن اسـت در ظاهر به نظر برسـد آن ها از سـر دلسـوزی و نگرانی ما را 

نصیحـت می کننـد تـا شـغلی بـا درآمـد و امنیـت بـاال را انتخاب کنیـم، ولی انگیـزۀ ناخـودآگاه آن ها 

ممکـن اسـت چیـز دیگـری باشـد؛ احتمـاالً اندکـی رشـک ورزی، بـه ایـن دلیـل کـه مـا اکنـون آزادی 

عمـل بیشـتری بـرای تصمیم گیـری داریـم؛ موقعیتـی کـه احتمـاالً آن هـا در دورۀ جوانی شـان از آن 

محـروم بودنـد. اکنـون شـما بایـد دو اسـتراتژی داشـته باشـید: اول، در اسـرع وقت و قبـل از اینکه 

اعتمادبه نفسـتان صدمـه بخـورد، درک کنیـد که شـغلتان را به دالیلی اشـتباه انتخـاب کرده اید. دوم، 

الزم اسـت در برابـر نیروهایـی کـه به اجبـار شـما را از مسـیر اصلی تـان، یعنـی مسـیری کـه متعلـق بـه 

شماسـت، دور نگـه داشـته اند بشـورید و خودتـان را از قیـد آن هـا آزاد کنیـد. نیـاز بـه دیـده شـدن و 

کسـب تأیید را به چالش بکشـید و آن را بی اعتبار کنید. این ها شـما را فریب داده و از مسـیر اصلی 

دورتان می کنند. تسـلیم اجبار والدین که می خواهند رسـالت شـخصی دروغینی را به شـما تحمیل 

کنند، نشـوید. فراموش نکنید اینکه مسـیر اسـتقالل از پدر و مادر را در پیش بگیرید و برای ایجاد 

هویتی مسـتقل تالش کنید، مرحله ای سـالم و طبیعی از فرایند رشـد و توسـعۀ شماسـت. بگذارید 

شورشـگر درونتـان بـرای شکسـتن قیدهـا و زنجیرهـای نـاروا شـما را آکنـده از انـرژی و انگیزه کند.

قانون امروز: اگر در مسیر اشتباهی هستید، فرمان را بچرخانید. انرژی خود را در طغیان بیابید. 
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بگذارید احساس ناب هدفمندی و رسالت راهنمای شما باشد

همان طور که انتهای روزی ُپرحاصل به خوابی شیرین ختم می شود، انتهای یک زندگی ُپرثمر 

نیز به مرگی شیرین و آرام می انجامد.

_ لئوناردو داوینچی

مشـکلی کـه در دنیـای امـروز بـا آن مواجـه هسـتیم، نبودن معنـا و هدفمنـدی در زندگی هایمان 

اسـت. در گذشـته، دسـتگاه های مذهبـی وظیفـۀ تأمیـن چنیـن نیـازی را بـر عهـده داشـتند؛ امـا 

اغلـِب مـا، امـروزه در جهانـی سـکوالر زندگـی می کنیـم. مـا موجوداتـی یکتـا و منحصربه فردیـم 

کـه بایـد خودمـان جهانمـان را بسـازیم، امـا مسـئله اینجاسـت کـه بـدون حـس هدفمنـدی و 

بـدون داشـتن جهتـی مشـخص حقیقتـًا به دردسـر می افتیـم، چـون نمی دانیم چطـور از وقتمان 

اسـتفاده کنیـم و چـه سمت وسـویی بـه زندگی مـان بدهیـم. به نظر می رسـد امـروزه زندگِی خیلی 

از مـا فاقـد هدفـی تعریف شـده و مشـخص اسـت؛ البتـه احتمـاالً خودمـان از ایـن بیهودگـی 

و بی معنایـی ناآگاهیـم، امـا ایـن موضـوع از بسـیاری جهـات زندگـی مـا را تحت تأثیـر قـرار 

داده اسـت. بـاور داشـتن بـه اینکـه مـا بـرای بـه  انجـام رسـاندن کاری بـه ایـن عالـم فراخوانـده 

شـده ایم، مثبت تریـن روشـی اسـت کـه می توانـد حـس هدفمنـدی و معناجویـِی مـا را سـیراب 

کنـد و بـه زندگـی و تالش هایمـان جهـت دهـد. ایـن ماننـد جسـت وجویی معنـوی بـرای یافتـن 

معنـا و مقصـود در زندگـی اسـت. ایـن جسـت وجو را خودخواهانـه و غیراجتماعـی تلقی نکنید. 

درحقیقـت، ایـن جسـت وجوگری بـه چیـزی ورای فردیـت مـا گـره خورده اسـت: تکامـل گونۀ ما 

بسـتگی بـه ایجـاد طیـف وسـیع و گوناگونـی از مهارت هـا و شـیوه های تفکـر داشـت.

قانـون امـروز: بـه گذشـته برگردیـد و بـه اوقاتـی فکـر کنید که عمیقـًا و شـخصًا به یک 
فعالیـت احسـاس اتصـال و یگانگـی کردیـد. بـه لذتـی بیندیشـید کـه ایـن فعالیـت در 
شـما برانگیخـت. در چنیـن فعالیت هایـی نشـانه هایی از غایـت و مقصـود حقیقـی 

زندگـی شـما وجـود دارد.
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هیچ رسالتی بر دیگری برتری ندارد

یادتـان باشـد شـما می توانیـد سـهم خود را در توسـعۀ فرهنگ به شـیوه های مختلفـی ادا کنید. 

مجبـور نیسـتید لزومـًا یـک کارآفریـن یـا چهـره ای برجسـته شـوید کـه نامـش همـواره تیتـر اول 

خبرهاسـت. حتـی به عنـوان عضـوی از یـک گـروه، شـما می توانیـد همچنـان مفیـد و تأثیرگـذار 

باشـید و نقـش خـود را به خوبـی ایفـا کنیـد. به شـرطی کـه عقیـدۀ محکمـی داشـته باشـید کـه 

متعلـق بـه خودتـان اسـت و می توانیـد بـا اسـتفاده از آن به آرامـی تأثیرتـان را بگذاریـد. ممکـن 

اسـت فعالیـت شـما شـامل کار یـدی یـا فیزیکی باشـد، خیلی هم خـوب. در این صـورت باید از 

ارائـۀ کاری فوق العـاده کـه اثرگـذارِی شـما در کیفیـِت مرغـوب آن نمایـان اسـت، به خـود افتخار 

کنید. ممکن اسـت رسـالت شـما تشـکیل خانواده و داشـتن یک زندگی موفق خانوادگی باشد. 

درهرحـال، شـما بایـد تـا جایـی کـه ممکـن اسـت یکتایـی و منحصربه فردی تـان را بپرورانید. در 

ایـن صـورت، هرآنچـه بیافرینیـد بکـر و تـازه و کامـالً متعلـق بـه خودتان اسـت. در دنیـای امروز 

کـه ُپـر اسـت از آدم هـای بی هنـری کـه به راحتـی می تـوان فـرد دیگـری را جـای آن هـا گذاشـت، 

شـما می بایـد فـردی  جایگزین ناپذیـر  باشـید. از شـما در تمام عالـم فقط یک نمونه وجـود دارد. 

شـما ترکیبـی از مهارت هـا و تجربیـات منحصربه فـرد را داریـد کـه هیچ کـس قـادر بـه کپـی کردن 

آن نیسـت. این یعنی آزادی و رسـتگاری حقیقی، و نهایت قدرتی اسـت که ما انسـان ها قادریم 

بـه آن دسـت پیـدا کنیم.

قانـون امـروز: هیـچ رسـالت و فراخوانـی بـر دیگـری برتـری نـدارد. مهـم ایـن اسـت که 
ایـن رسـالت بـا یک نیاز، خواسـته و گرایـِش درونی پیوند خورده باشـد و نیز انرژی تان 

شـما را به سـوی پیشـرفت، تعالـی و یادگیـرِی همیشـگی از تجربه ها سـوق دهد.

 قوانین سرشت انسان، قانون 1۳: برای زندگی تان غایت و مقصود داشته باشید _ 

قانون بی هدفی
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سرچشمۀ حقیقی خالقیت
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