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درون خاطرات من بود مملو ز تصویر هزاران تن
ز اقوام و ز دوستان و عزیزانم

میان این هزاران تن سه کس سهم غنى دارند:
یکى زان سه بود مادر که تنها من توانستم 12 سال در پناه سایه اش باشم.

عجب دوران تاریکى ز بعد سایه اش دیدم.
***

به ناگه آمد آن کوچک ترین دایى، بیاموختم از او
تا چگونه برفروزم من چراغ زندگانى را، بدانم آن ندانى را.

چو شد مرهم براى قلب رنجورم، فقط پرسیدم از ایزد چرا از مادرم دورم؟
شده خاکسترى آن رنگ تاریکى

***
گمانم فرد سوم را خداوند مرحمت فرمود.

تمام حال و احساسم شده زیبا
شده رنگ سپید و سبز برایم کل این دنیا

مسیر زندگانى شد برایم روشن و زیبا
***
کتابم را کنم تقدیم بهر هر سه ایشان
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 مقدمه
نظر  در  یادگیرى  و  مطالعه  زمان  خودتان  براى  که  شما  به  تبریک 
حال  در  تماما  انسان ها  اغلب  که  زمان  این  در  مخصوصا  گرفته اید. 
غرزدن و شکایت کردن از زمین و زمان هستند و انگشت اشاره شان 
سمت همه هست جز خودشان، شما تصمیم گرفتید به دنبال کسب 
مثبت  تغییرى  زندگى تان  در  تا  باشید  جدیدى  مهارت هاى  و  دانش 
این  از  هستم،  کتاب  این  نویسنده  که  عباسى»  «على  من  کنید.  ایجاد 

بابت از شما قدردانى مى کنم.
 دیدن کتاب از باال

در بخش اول کتاب از خطراتى صحبت مى شود که اگر به آنها توجه 
آگاه  چیزى  به  اصل  در  هستند؛  ما  پیش روى  حتما  آینده  در  نکنیم 
مى شوید که درصد بسیار کمى از مردم دنیا تا االن به آن توجه کرده اند 
کنید  توجه  آن  به  شما  اگر  است؛  شما  زندگى  درخت  ریشه  آن  و  
اتفاقات  شما  براى  تکان  این  و  مى خورد  تکان  شما  زندگى  درخت 
بسیار خوشایندى را در زندگى رقم مى زند. بخش دوم به شما دانش 
و مهارت هایى مى دهد که نه تنها بتوانید خطرات آینده را از بین ببرید، 
بلکه شما را به خوشبختى حقیقى در زندگى مى رساند. در واقع این 
کتاب مى تواند چراغ مسیر رشد و موفقیت را براى شما روشن تر کند.

بعد از خواندن این کتاب چه چیزهایی عایدم  شود؟

بعد از خواندن این کتاب شما از زندگى کنار اطرافیانتان بیشتر از قبل 
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لذت مى برید. شما مهارت هاى ارتباطى زیادى را یاد مى گیرید که نه تنها 
در محیط هاى خانوادگى براى شما مفید است، بلکه در محیط هاى رسمى 
و کارى هم مؤثر است و در ادامه شما موفق تر و با اعتبار تر مى شوید. 
ارتباطات شما با دیگران محکم تر و بامعناتر مى شود. در حالت کلى این 
کتاب براى کسانى است که به دنبال معناى بهتر و ماندگار تر از زندگى 
شما  براى  را  موفقیت  و  رشد  مسیر  چراغ  مى تواند  کتاب  این  هستند. 
روشن تر کند و با آگاهى بهترى شما را به باال رفتن از پله موفقیت هدایت 
کند؛ چراکه خیلى ها بى وقفه در حال باالرفتن از نردبان موفقیت هستند و 
بسیار کسانى بوده اند که وقتى به آن باال رسیده اند، متوجه آن شده اند که 

نردبان به دیوار اشتباهى تکیه داده شده است.
 چطورى از این کتاب استفاده کنم؟

این  در  مهارت».  تا  «اقدام  نام  به  دارد  قسمت هایى  کتاب  این  در   
تکرار  آن قدر  باید  است،  شده  خواسته  شما  از  که  را  اقدامى  قسمت 
کنید تا به مهارت الزم برسید. البته بسیارى از قسمت هاى کتاب هست 
روزمرگى تان  در  و  کنید  بومى سازى  خود  زندگى  در  را  آنها  اگر  که 
یعنى  رسیدن  مهارت  به  مى شوید.  حیرت زده  حتما  کنید،  پیاده سازى 
کاربردى  زندگى تان  در  کرده اید،  دریافت  که  را  آموزش هایى  اینکه 
زندگى  قطعا  دهید،  انجام  موفقیت  را با  کار  شما این  وقتى  کرده اید، 
شما و اطرافیانتان بهتر مى شود و این هدف اصلى من از نوشتن کتاب 
«درخت زندگى» است. لطفا با عمل کردن به آن کمک کنید که بنده به 

این هدفم برسم! 
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طبق آمار هاى گرفته شده، تنها 20 درصد از افراد دنیا به دنبال 
آموزش و سرمایه گذارى روى خودشان هستند و تنها 20 درصد 
از این 20 درصد هستند که آموزش هایى را که دریافت کرده اند، 
دانش  به  مردم  از  درصد  چهار  تنها  عبارتى  (به  مى کنند  عملى 

خود عمل مى کنند!)
پیشهناد ویژه برای نتیجه گرفنت هبرت از کتاب

اول از همه یک زمان مشخصى را براى خواندن این کتاب تعیین کنید؛ 
مثال روزى نیم ساعت که در یک هفته سه و نیم ساعت زمان خوبى براى 
خواندن این کتاب است؛ اما سؤال اینجاست که خواندن این کتاب به 
تنهایى کافى است براى نتیجه گرفتن از آن؟ مطمئنا خواندنش بى تأثیر 
نخواهد بود ولى اگر به دنبال خوشبختى هستید، آن را در زندگى به 
کار گیرید؛ اما شاید باز هم بپرسید چطورى آموزش ها را در زندگى 

به کار گیریم؟
ارتباطى  مهارت هاى  از  مختلفى  فصل هاى  شامل  کتاب  دوم  بخش 
ارتباطى  مهارت هاى  از  مختلفى  برش هاى  شامل  فصل  هر  و  است 
جزئى تر است. از شما مى خواهم روزى یک برش را تمرین کنید؛ مثال 
قرار  صحبت کردن  فصل  در  که  را  درخواست کردن  برش  امروز  شما 
گرفته است، یاد مى گیرید. به نظر من تمرکز شما فقط روى یک برش 
ارتباطات  در  که  هستید  کسى  شما  یعنى  کنید؛  تمرین  را  آن  و  باشد 
بتوانید  را  برش  یک  اگر  هستید.  بلد  را  درخواست کردن  نحوه  فقط 
به خوبى در زندگى اجرا کنید، خیلى بهتر است از اینکه همه را یاد 
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بگیرید و اجرا نکنید. از شما دوستان نازنینم خواهش مى کنم که صبر 
بالفاصله  نخواهید  شود.  درونى  شما  براى  آموزش ها  تا  باشید  داشته 
بعد از یادگیرى هر آموزشى آن را در زندگى به خوبى پیاده کنید. اگر 
صبر کنید و تالش براى انجام دادن آموزش ها داشته باشید، حتما روزى 
مى رسد که به راحتى در زندگى خود پیاده سازى مى کنید؛ مثال خود من 
تازه  اما  گرفته ام،  یاد  پیش  سال  یک  که  است  بوده  آموزش هایى  هم 
امسال آن را توانسته ام در زندگى اجرا کنم و نتیجه آن را بگیریم. تازه 
اگر فکر مى کنید که تمام مطالب این کتاب را در زندگى خودم اجرا 
مى کنم آن هم به خوبى، سخت در اشتباه هستید اما احتماال درصد زیاد 
آن را در زندگى خودم اجرا مى کنم، تازه بعضى از آن هم بگیر نگیر 
دست  دراین باره  کامل  مهارت  به  که  نمى کشد  طولى  (مطمئنا  دارد! 
پیدا مى کنم و بعد سراغ مهارت هاى جدیدى مى روم که باز بگیرنگیر 
وجودم  تمام  با  مى خواهم  نکته  اینجاست،  (اما  و...  بیفتد  جا  تا  دارد 
دانش هایى را که دارم به مهارت تبدیل کنم. بهتره بگم سطح دانش ما 

همیشه باال تر از مهارت هاى ما است).
اب چه کسا اقدام ات مهارت کنیم؟

این همه ناآگاهانه با دیگران ارتباط گرفتید چه شد؟! حاال با بعضى ها 
قهر هستید یا با بعضى ها دوست! زمانى را براى خود معین کنید و 
در آن زمان مطالب را با هر شخصى که راحت هستید، تمرین کنید. 
به خود قول دهید مثال روزى 15 دقیقه در روز برش هاى را که یاد 
تا  وقت ها  بعضى  خودم  من  کنید.  تمرین  شخص  یک  با  گرفته اید، 
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آنها  اینکه  بدون  مى کنم؛  نگاه  تمرین  چشم  به  را  آدم ها  امکان  حد 
متوجه شوند و چیز هاى را که یاد گرفته ام را تست مى کنم و به مرور 
مهارت هاى ارتباطى ام را افزایش مى دهم و نتیجه آن برایم فوق العاده 
بوده است؛ مثال مى دانم که بحث کردن با دیگران به شدت کار بیهوده اى 
است و این را جلو تر به خوبى توضیح مى دهم، هر از چند گاهى براى 
تمرین کردن با دیگران بحث مى کنم آن هم آگاهانه بعد نتیجه را که 
 مى بینم، به خودم و مطلبى که یاد گرفته ام مهر تأیید مى زنم! 

قول  دهم روزانه

......................................................................................................................

 درخت زندگى چیست؟
همه آنچه که شما هستید، به درختى تشبیه مى کنم. شما و دستاورد هاى 
مالى بى نظیرتان، پیشرفت هاى حرفه اى، شهرت و تمام آن موفقیت هاى 
که در زندگى به دست مى آوردید و به آن افتخار مى کنید، همه و همه 
ثمراتى بى نظیر درخت زندگى شما هستند؛ اما این ثمرات به چه چیزى 
تکیه دهند تا از بین نروند؟ این تکیه گاه یکى از مهم ترین ارزش هایى 
است که باید همه ما در زندگى انتخابش کنیم؛ یعنى بپذیریم که روابط 
اهمیت و ارزش بسیار باالیى دارد. این یکى از اصلى ترین ریشه هاى 
درخشیدن  انرژى  که  است  روابط  همین  است.  شما  زندگى  درخت 

شما را در زندگى تأمین مى کند.
اگر درخت نیستیم، آدمى زاد که هستیم! باز هم فراموش کرده ایم روزى 
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همین ارتباط ما با دیگران بوده است که سبب نتایج ما در زندگى شده 
است. از لحظه اى که به دنیا سالم کرده ایم از والدین تا اطرافیان دور 
و نزدیک ما بوده اند که باعث رشد و یادگیرى ابتدایى ما شده اند تا 
االن که در بزرگسالگى از دیگران سبک زندگى آنها را یاد مى گیریم؛ 
یعنى ما به ارتباط با دیگران نیازمندیم؛ همان طور که روزى براى رفع 
ساده  نیاز هاى  همین  اگر  که  بوده ایم  متکى  دیگران  به  ساده  نیاز هاى 
برطرف نمى شد، مى مردیم. االن اگر بگوییم به دیگران نیازى نداریم یا 
اینکه آدم ها را براى داشتن یا نداشتن (مطلق) ارتباط با آنها دسته بندى 
کنیم، مى میریم؛ اما نه آن مردنى که فکر مى کنید، منظور مردنى است 
که قابلیت تحرك را دارد. این مردن زمانى رخ مى دهد که به راحتى و 
با ذوق مى گویم با برادرم اینا، خواهرم اینا و... که قطع رابطه کرده ایم! 
این خطر بزرگى است که در آینده این دسته افراد را به شدت تهدید 

مى کند. در این کتاب با این خطرات نابودکننده آشنا مى شوید.



بخش اول
فصل اول: تغییر اسا دنیا
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 داستان 3 ماهى موالنا
سه ماهى در برکه اى زندگى مى کردند، یکى از ماهى ها هوشمند یکى 
دل نگران و دیگرى کودن بود. این سه ماهى خیلى راحت، با آرامش، 
آسوده زندگى شان را مى کردند. یک روز ماهى باهوش صداى قدم زدن 
دوتا آدم که از نزدیکى برکه در حال عبور کردن بودند را شنید، این 
ماهى عالوه بر اینکه تیزهوش بود، تیزگوش هم بود. ماهى باهوش با 
گوش هاى تیزش کنجکاو بود که بفهمد این دوتا آدم درباره چه چیزى 
که  شنید  و  کرد  تالش  خود  توان  همه  با  خالصه  مى کنند،  صحبت 
یکى از آدم ها به اون یکى مى گوید: «ماهى هاى این برکه دیگه بزرگ 
و  کنیم  صید  رو  آنها  که  رسیده  آن  وقت  دیگه  شده اند  چاق وچله  و 
بزنیم بر بدن!»، او بعد از شنیدن این جمله به تپش قلب شدیدى افتاد 
و با استرسى که داشت به سمت دوستانش حرکت کرد. وقتى که به 
دوستانش رسید (همان دل نگرانه و کودنه)، درحالى که به نفس نفس 
افتاده بود، گفت: «بچه ها من شنیده ام که مى خواهند ما را نابود کنند، 
دیگه نمى تونیم اینجا بمونیم، دیگه این برکه، برکه قبل نیست، برکه 
اون شرایط قبل را ندارد؛ ما باید از اینجا بریم، باید تغییر کنیم». دو 
دوستش با تعجب کامل هم زمان با هم پرسیدند: «چه تغییرى؟ چى 
شده؟». ماهى باهوش جواب داد: «شنیدم دو نفر به هم مى گفتند که 
اینا بزرگ شدند وقتش رسیده که آنها را صید کنیم». ماهى کودن با 
تمام کودنى اش گفت: «حاال یک نفر یه حرفى زده، کى جرئت چنین 
صداى  با  باهوش  ماهى  رفت.  و  کرد  پشت  و  بابا»  برو  داره،  غلطى 
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بلند به او گفت: «اگر یک ایده اى از ذهن یک نفر گذشته یعنى ممکن 
کودن  این  که  مى دانست  باهوش  ماهى  کند».  عملى اش  روزى  است 
و احمق است، بى خیال او شد و رو به دل نگران کرد و گفت: «نظر 
تو چیست؟». او هم جواب داد: «نه بابا این جورى نیست فکر نکنم، 
کودن  پیش  رفت  نگران  کنیم؟».  کار  چه  نریم،  بریم،  نظرت  به  حاال 
و گفت: «بیا بریم از اینجا راست میگه ها». کودن بهش گفت «نه بابا 
با  بار  چند  باهوشه  ماهى  گفت».  خودش  براى  چرت وپرتى  یه  این 
و  ندارد  خریدارى  حرفش  دید  که  زمانى  و  کرد  صحبت  دوستانش 
آن قدر  و  بیرون  کرد  پرتاب  برکه  از  را  خودش  نمى کنند،  قبول  اینها 
خودش را روى زمین غلتاند، غلتاند و... تا به رودخانه بزرگى نزدیک 
برکه رساند و رفت که رفت. ماهى کودن و دل نگران به یکدیگر گفتند: 
«این بى خودى بلند شد رفت، بدبخت» درحالى که خوشحال بودند از 
سبک زندگى که داشتند، آن روز که دوست باهوششان به آنها گفته بود 
فرارسید و یک لحظه دیدند که بله دو صیاد قوى هیکل آمدند نزدیک 
برکه تا از صیدکردن و ماهیگیرى لذت ببرند. در اینجا هر دو فهمیدند 
که راستى راستى وضعیت جهان تغییر کرده و ممکن که خوراك اینها 
بشوند. خالصه تور ماهى گیرى وارد برکه شد. دل نگرانه که باهوش 
فرار  ماهى گیرى  تور  از  که  مى کرد  کارى  هر  وجود  همه  با  بود،  هم 
کند حین تالش کردن یک دفعه به ذهنش رسید که خودش را به مردن 
بزند. وقتى که خودش را به مردن زد، صیاد گفت: آخى بیچاره ترسید 
پرتاب  را  آن  و  کشید  بیرون  را  دل نگران  ماهى  صیاد،  شد!  فوت  و 
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و  بود  مانده  کودن  این  حاال  یافت.  نجات  و  رودخانه  سمت  به  کرد 
این برکه. بعد از کمى تالش براى فرار دید نمى تواند فرار کند، پیش 
خودش گفت: «به به االن خودم را مثل دوستم به مردن مى زنم و نجات 
مى یابم». خودش را به مردن زد. صیاد گفت: «شانس ما را نگاه کن» 
درحالى که ماهى را از برکه خارج مى کرد پیش خود زمزمه کرد: «عیبى 
ندارد این را براى غذاى گربه ام مى برم». خالصه صیاد این ماهى کودن 

را در کیسه خود انداخت تا خوراك گربه خود کند.
زندگى  وضعیت  که  «زمانى  مى گوید:  که  است  موالنا  از  داستان  این 
خورده  یعنى  مى شوى؛  گربه  غذاى  نکنى  تغییر  تو  اگر  کرده،  تغییر 
خواهى شد. مگر اینکه شرایط را دریابى و شروع به تغییردادن خودتان 

کنید».
نیست فردا گفتن از شرط طریق   صوفى ابن الوقت باشد اى رفیق    

ده ها هزار سال پیش اجداد ما براى حفظ بقاى خودشان مجبور بودند 
که مثل دیگران رفتار و اندیشه کنند تا بتوانند در کنار جمع در غار 
زندگى کنند؛ چراکه در آن زمان اگر کسى در گروه جاى پیدا نمى کرد، 
حتما نابود و غذاى ماموت و... مى شد! پس این خیلى طبیعى است 
که مثل جمع فکر کنیم؛ چون در ذات ما است؛ اما االن شرایط تغییر 
کرده است. حتما شنیده اید که مى گویند: خواهى نشوى رسوا همرنگ 
جماعت شو؛ اما من مى گویم: خواهى نشوى رسوا برعکس جماعت 

شو.
شرایط زندگى کنونى تغییر کرده است؛ شما نمى توانید مدل موفقیت 
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ببینید  و  بروید  دیگرى  چیز هاى  سراغ  باید  کنید،  تقلید  را  گذشتگان 
که  زمان  این  در  مى گوید.  شما  به  درحال حاضر  را  چیزى  چه  علم 
هم کسب وکارها متفاوت شده، هم شرایط دنیاى امروز تغییر اساسى 
و بنیادینى کرده است؛ اما هنوز انسان هاى حال حاضر دنیا مثل مدل 
خودشان  عقل  با  ما  پدران  پدران  مى کنند.  فکر  گذشتگان  موفقیت 
را  خود  غذاى  بتوانند  تا  کنند  کار  زیاد  بسیار  باید  که  بودند  فهمیده 
انباشته هاى  از  بتوانند  نیست،  برداشت  که  فصلى  در  تا  کنند  انباشته 
خودشان استفاده کنند تا بتوانند زندگى کنند. االن ما از صبح تا غروب 
زندگى مى کنیم تا انباشته کنیم و فکر مى کنیم که مدل آنها جواب داده 
زندگى  بتوانند  تا  مى کردند  انباشته  خدا  بندگان  آن  درحالى که  است؛ 
کنند، اما امروزه از صبح تا شب فقط داریم انباشته مى کنیم و عمال 
زندگى نمى کنیم. اگر مى خواهید که غذاى گربه نشوید، باید به دنبال 

یادگیرى و بهبود خودتان بروید و راهى دیگرى وجود ندارد.
 امروزه چه خبره؟

به جرئت مى توانم بگویم امروزه بیش از 90 درصد مردم به باال مثل 
معمولى  زندگى  از  منظور  دارند.  معمولى  زندگى  و  مى کند  فکر  هم 
این است که اکثریت مردم انتخاب مى کنند که مدل زندگى بقیه افراد 
جامعه را انتخاب کنند؛ مثال انتخاب مى کنیم که روزانه چهار ساعت 
از وقت خودمان را صرف تماشاى تلویزیون کنیم. تازه زمانى هم که 
به هم مى رسیم، در مورد فیلمى که دیده ایم باهم گفت وگو مى کنیم. 
و  نباشیم  اخبار  دنبال کننده  اگر  تازه  است؛  زیادى  زمان  مدت  این 
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نشان مى دهد که ما سواد رسانه اى نداریم. در دانشگاه ها زمانى که در 
مورد سواد رسانه اى صحبت مى شود، منظورشان معطوف به مخاطب 
رسانه  اما  باشد،  داشته  سواد  باید  هم  رسانه  است  درست  مى شود. 
اطالعاتى  چه  دنبال  به  ما  اطالعات.  تولیدکننده  یعنى  کلى  حالت  در 
هستیم؟ بهش فکر کرده اید؟ آیا ما باید هر اطالعاتى را وارد مغز و 
ذهنمان کنیم؟ بهتر نیست که شما خودتان انتخاب کننده همان چیزى 

باشید که خواهان آن در زندگى هستید؟
حتما به اندازه کافى با واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام و... آشنایى دارید! 
عمده افراد سواد رسانه اى ندارند و عمده وقت خود را در صفحات 
مى دهند  انتشار  را  شایعه ها  که  افرادى  مثال  مى گذرانند؛  مجازى 
یک  خاص  افراد  یک سرى  از  شبکه ها  این  در  که  دیده اید  حتما  و 
پیام هاى تکرارى را حاوى فالن چیز مسموم است یا پیام هاى از قبیل 
دانشمندان دانشگاه ژاپن اعالم کردند... به راحتى این پیام ها را انتشار 
مى دهند، بدون اینکه اصال بدانند عباراتى که اصال آنجا نوشته شده، 
چه چیزى است. باید این را یاد بگیریم که اگر شایعه اى مى شنویم، 
اگر خیلى مهم است پیگیر شویم، دقیق اخبار را بررسى کنیم و بعد 

اگر الزم شد منتشر کنیم.
امروزه هبرتین رسمایه گذاری کجاست؟

 هر نوع سرمایه گذارى در جاى خودش مهم است. سرمایه گذارى در 
ملک، بورس، کشاورزى و... هرکدام از این موارد سود و زیان هایى 
دارند؛ اما اگر با آشنایى و دقت انجام شوند، قطعا مفید خواهند بود 
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اگر  اما  داشت؛  خواهند  سوددهى  سرمایه گذار  براى  بلندمدت  در  و 
سرمایه گذارى  یک  به  برسید،  خود  سطح  باالترین  به  مى خواهید 
آموزش  من  منظور  است.  «آموزش»  هم  آن  و  هستید  نیازمند  برتر 
مدرسه اى و دانشگاهى نیست؛ آموزشى که خردمندى و زندگى را به 
تک تک افراد جامعه یاد دهد. شما با خریدن کدام موبایل یک گام در 
زندگى جلو مى روید؟ با خریدن کدام ماشین به شخصى بهترى تبدیل 
مى شوید؟ شما تا براى خود سرمایه گذارى و هزینه نکنید، به شخصى 
بهتر با صفات خوب تبدیل نمى شوید. ما باید براى خود زمان، انرژى 
و پول را هزینه کنیم تا بهتر و قشنگ تر زندگى کنیم. متأسفانه آدم هایى 
را دیده ام که مى گویند وقت براى این چیزها نداریم. منظور بنده خدا ها 
از این چیزها این است که اولویت آخرشان یادگرفتن و پیشرفت دادن 
و  آرامش  درآمد،  روابط،  که  ندارند  دوست  یعنى  است؛  زندگى شان 

تمام المان هاى زندگى شان بهتر و بهتر شود.
براى انجام دادن کارى فقط و فقط یک دلیل کافى است و براى 

انجام ندادن بى نهایت بهانه وجود دارد.
 االن کدام کار مهم تر است؟

غیر  یا  هستند  فورى  یا  مى شوند؛  تقسیم  کلى  دسته  دو  به  کار هاى 
فورى. این کار ها فورى و غیر فورى هم به دو دسته مهم و غیر مهم 

تقسیم مى شوند.
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رضورت

ضرورت  کار  این  مى گویم  به اصطالح  بود،  مهم  و  فورى  کارى  اگر 
دارد و باید سریع انجام شود؛ مثل این است که شما باید یک پروژه اى 
را تا هفته آینده تحویل بدهید و این پروژه هم نصف روز بیشتر از 
شما وقت نمى گیرد و شما امروز که باید این کار را ذره به ذره انجام 
آن  براى  زیاد  زمانى  که  آخر  روز  تا  نمى دهد  انجام  متأسفانه  دهید، 
ندارید و االن این کار که هفته پیش غیر فورى و مهم بوده ، امروز به 
کارى فورى و مهم تبدیل شده است که آن کار را جزء دسته ضرورت 
ندارید  گریزى  راه  هیچ  شما  باشید،  عاقل  اگر  معموال  مى دهیم.  قرار 
جز انجام کار ضرورى که باید انجام دهید؛ مثال زمانى که آپاندیس 
و  فورى  کار  یک  بیمارستان  به  رفتن  زمان  این  در  مى کند،  درد  شما 
مهم است. مهم است چون اگر بدادش نرسید خواهید مرد! فورى هم 
هست؛ چراکه اگر امروز دچار این حادثه بشوید و بخواهید چند روز 

دیگر به آن برسید باز هم مى میرید! 
بطالت (واگذاری)

خب حاال اگر کارى فورى بود اما غیر مهم، به اصطالح به آن بطالت 
مثالى  مى پسندند.  را  آن  مردم  عوام  که  هستند  کار هایى  مى گوییم. 
قائل  ارزش  خودتان  براى  که  شما  به  را  منظورم  قشنگ  که  مى زنم 
دارد  چیزى  چراکه  است؛  زرنگ  خیلى  اینستاگرام  برسانم.  شده اید، 
خودم  خب  کنید.  سرچ  نمى دانید!  چیست؟  استورى  استورى،  نام  به 
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مى گویم چیست. استورى به معنى داستان است. در واقع، داستان هاى 
جذاب و کوتاهى از شما هستند که فالوئورها مى توانند ببینند، قابلیتى 
که به تازگى در بعضى از رسانه هاى اجتماعى به وجود آمده است که 

دقیقا افراد وقت خود را به بطالت بگذرانند؛ چرا؟
اینکه  بدون  کنید،  مطلع  خود  کارهاى  از  را  فالوئور هاى  اینکه  براى 
بخواهید در صفحه خود پست بگذارید، استورى مى گذارید که قابلیت 
جالبى دارد آن هم این است که پس از 24 ساعت پاك مى شود. این 
تا  است  کرده  بنا  را  استورى  که  است  اینستاگرام  زرنگ بودن  همان 
شما را قلقلک دهد؛ چراکه ما مى دانیم اگر نبینیم دیگر از کفمان رفته 
است و احساسى مى کنیم یک چیزى را از دست مى دهیم و دیگر آن 
را نمى بینیم. پس اینجا چک کردن استورى یک کار فورى اما غیر مهم 
سپرى  بطالت  به  را  خود  وقت  افراد  اغلب  که  است  همین جا  است. 

مى کنند.
مدیر بطالتى

مثالى از یک مدیرى که در محل کار خود به جاى رسیدگى به کار هاى 
مهم تر زمان خود را صرف جواب دادن تلفن هاى پى درپى مى کند. در 
اینجا جواب دادن به تلفن کارى بسیار فورى است که اگر جواب داده 
نشود، تلفن قطع مى شود؛ اما آیا جواب دادن پى درپى تلفن براى یک 
مدیر کار ارزشمند و مهمى است؟ البته اینجا ما کارى به تلفن هاى مهم 
نداریم، در حالت کلى عرض مى کنم. اغلب اوقات تماس هاى ما مهم 
نیستند و اینجا هم وقتمان را به بطالت از دست مى دهیم. در اینجا که 
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مخصوصا  کنیم،  واگذار  را  کار  مى توانیم  بود،  مهم  غیر  و  فورى  کار 
براى همان مدیرى که توانمندى هاى او بیشتر از جواب به یک تلفن 

است.
حماقت

اگر کار یا حرکتى غیر فورى و غیر مهم بود مثال چک کردن اینستاگرام 
که هیچ فوریتى ندارد و غالبا مهم هم نیست، انجام دادن آن حماقت 
است. شاید کسى کارش مستقیم با اینستاگرام است، اما منظور من دیدن 
پست ها، الیو ها، الیک کردن و... است. این زمان ها را که براى خواندن 
موضوعاتى  روى  بر  مى توان  مى شود،  سپرى  اینستاگرام  در  مطلبى 
بگذاریم که زندگى ما را بهتر کند؛ نه شبکه اى که نه تنها مفید نیست، 
بلکه تخریب کننده هم است مثل کم کردن عزت نفس مخاطبان. اغلب 
اجتماعى  شبکه  این  در  را  وقتشان  روز  در  زیادى  ساعت هاى  افراد 
صرف مى کنند. پس اگر کارى را انجام مى دهید که آن کار بیهوده یا 
غیر مهم است و فوریتى هم ندارد؛ یعنى اتالف وقت است و اتالف 

وقت هم حماقت محض است.
البته شاید بگویید تفریح و بازى کردن اتالف وقت محسوب مى شود 
که جواب بنده خیر است؛ چراکه تفریح و بازى کردن جزء نیاز هاى 
اساسى ما انسان ها است. این جور کار ها جز کار هاى غیر فورى و مهم 
محسوب مى شوند که اگر به آن توجه نشود، وارد مرحله ضرورت و 

فوریتى مى شود که در ادامه بیشتر توضیح مى دهم.
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ذکاوت

که  هستند  مهم  اتفاقا  و  ندارند  فوریتى  که  هستند  کارهایى  یک سرى 
اگر به آنها توجه شود ذکاوت ما را مى رساند؛ مثال کسى در گذشته 
به یادگیرى زبان انگلیسى اهمیت داده است؛ امروز که قصد مهاجرت 
دارد دیگر براى او ضرورتى ندارد که تازه یادگیرى آن را آغاز کند و 
این نشان دهنده ذکاوت شخص بوده که زبان انگلیسى خود را تقویت 
اما  نداشته  فوریتى  که  دهیم  انجام  باید  را  کارهایى  امروز  پس  کرده. 

مهم است.
تکنولوژى

خیلى از مدرس ها بر این عقیده هستند که مى توانند از این صفحات 
اجتماعى، بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند؛ یعنى به کسانى که در 
این شبکه ها فعالیت دارند، کمک مى کنند که به جاى دیدن پست هایى 
هم  تخریب کننده  بلکه  ندارد،  تأثیرى  هیچ  آنها  زندگى  در  نه تنها  که 
هستند، پست هایى را ببیند که احتمال این را داشته باشد که زندگى 

آنها را بهتر کند.
دورى خانوادگى

یکى از بزرگ ترین تخریب ها دورى افراد خانواده از یکدیگر است. 
حال  زمان  و  مکان  در  که  آدم هایى  به  چرا  که  است  سؤال  من  براى 
وجود دارند، توجهى نمى شود و سر خود را فرو در یک شىء کرده ایم؟ 
چرا نمى توانیم از آنها که حقیقى هستند لذت ببریم؟ به نظر این مشکل 
از خود شما نیست که توانایى لذت بردن از نزدیکان حقیقى خود را 
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ندارید؟ چرا نمى توانیم کنار آنها بخندیم، اما مى توانیم استیکر خنده 
را ارسال کنیم؟ چرا بعضى ها مى توانند استیکر «بفرمایید چاى»، «گل»، 
خود  نزدیکان  و  دوستان  براى  و...  بخیر»  شب  و  بخیر  صبح  «سالم 
ارسال کنند، اما نمى توانند همان دوست را دعوت به صرف یک چاى 
واقعى و حقیقى کنند؟ از طرفى جالب است خیلى ها مى گویند که وقت 
خیلى  جدیدا  و  شده  متداول  خیلى  که  جمالتى  گرفتاریم.  و  نداریم 
مى شوند  با شخصیت تر  که  مى کنند  فکر  هم  افراد  بعضى  مى شنویم. 
من  اما  کنند!  کار  بیشتر  و  باشند  داشته  وقت  کمتر  هرچه  اینکه  از 
مى گویم اینها بهانه است؛ چراکه وقت دارید اما از آن  وقت عزیز بلد 
نیستید استفاده کنید و عاجز از مدیرت زمان هستید. این شما هستید 
که براى این وقت اولویت بندى مى کنید. اینکه به چه کار ها یا کسانى 
توجه کنید؛ یعنى انتخاب مى کنید به جاى ارتباط حقیقى و عمیق با 

دوستانتان، یک ارتباط ساده و کم ارزش مجازى بگیرید.
عمال مى رسیم به داستان موالنا که مى گوید زمانى که شرایط دنیا تغییر 
است،  همان  این  شد.  خواهى  گربه  غذاى  نکنى  تغییر  تو  اگر  کرده، 
دنیاى امروز تغییر اساسى کرده ارتباطات ما بى شمار شده است، شما 
بى نهایت دوست و رفیق در هر صفحه مجازى خود دارید، تفریحات 
را  زیادى  کار هاى  حتما  دارید.  لذت بردن  براى  پیش رو  را  مختلفى 
براى انجام دادن در سر دارید. وقتى به همه اینها فکر مى کنید احتماال 
این  و  کار  همه  این  مى گویید  چراکه  مى دهید؛  دست  از  را  آرامشتان 

زمان کوتاه!
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هدیه من براى انسان هایى که مى خواهند در زندگى شان مؤثرتر باشند، 
محصول ویدئویى «مدیریت زمان و انرژى» است که در سایت بنده 
قرار گرفته شده. این محصول به شما کمک مى کند تا تسلط باالیى را 
روى زمان و انرژى خود داشته باشید. براى دریافت این محصول به 
با  را  محصول  این  و  شوید  وارد   «www.abbasiali.com» آدرس
کد تخفیف «derakhttime» به صورت رایگان دریافت کنید. براى 

اطالعات بیشتر به همین آدرس وارد شوید.
پیشنهاد من به شما این است که حداقل به مدت یک هفته هر روز ریز 
کار هایى را که انجام مى دهید با ثبت زمان دقیقى که صرف این کار ها 
کرده اید، یادداشت کنید. بعد از این کار مى توانید بررسى کنید که چه 
کارى مى توانست انجام نشود و گزینه بهتر را انتخاب کنید و جایگزین 
کنید؛ مثال مشاهده اى که احتماال مى کنید این است که مى بینید روزانه 
بیش از یک ساعت را در شبکه هاى اجتماعى زمان گذاشته اید؛ یعنى 
زمان  این  مى توانید  شما  خب  است؟  درست  هفته!  در  ساعت  هفت 
را صرف ارتباط حقیقى با آنها کنید. شاید بعضى ها فکر مى کنند که 
این  اگر  ولى  مى کنند،  برقرار  ارتباط  زیادى  تعدادى  شبکه ها  این  در 
ارتباط ها وارد دنیاى حقیقى شود، مى بینیم تعداد ارتباط ها بسیار کم 
است.اما نکته اینجاست که مهم نیست چه تعداد ارتباط دارید، مهم 
کیفیت روابط شما است؛ چون کیفیت روابط شما است که براى شما 

تأثیرگذار مى شود . در روابط کیفیت بسیار برتر از کمیت است.
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گرفتارى هاى امروزى!
رسیده  ضرورت  مرحله  به  که  هستند  کار هایى  به  مشغول  افراد  اکثر 
است که اگر به آنها توجه نشود زندگى آنها دچار مشکالت فراوانى 
مى شود؛ مثال جهتى که من در آینده براى خود مشخص کرده ام، ادامه 
تحصیل در دانشگاهى است که حداقل چیز هاى که نیاز دارد براى آن 
الزم  درآمد  که  سیستمى  داشتن  و  انگلیسى  زبان  دانش  باشم،  داشته 
را براى من داشته باشد. تمام اینها نیازهاى چند سال آینده من است 
نه امروز من؛ پس من اگر امروز زبان انگلیسى خود را تقویت نکنم، 
روزى مى رسد که باید هر روز خود را صرف یادگیرى آن کنم. اگر 
امروز برنامه اى براى درآمد خود نداشته باشم و این سال ها را از دست 
باشم،  نداشته  را  الزم  ذکاوت  و  ندهم  انجام  را  الزم  اقدامات  دهم، 
نمى توانم در چند سال دیگر رشد بهترى داشته باشم و آن روز باید به 
مسائل ضرورى زندگى خود رسیدگى کنم؛ یعنى کارهاى مهمى که به 

فوریت و زمان محدودى تبدیل شده است.
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 اقدام تا مهارت
قبل از انجام هر کارى از کار هاى بزرگ  تا کار هاى کوچک، به طور 
روزانه و مداوم چک کنید کار و برنامه شما جزء کدام دسته قرار دارد 

و با آگاهى، آن کار را در برنامه روزانه تان قرار دهید.

غیر فوری                       فوری

مهمرضورتذکاوت

غیر مهمبطالتحماقت

 



فصل دوم: 
جایگاه روابط در زند
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 فاجعه در آینده
 اگر ما امروز کار هایى رو که مهم هستند اما فورى نیستند انجام ندهیم، 
در آینده فاجعه به بار مى آورد. من پنج تا از فاجعه هاى که در آینده 
به خاطر سهل انگارى هاى امروز خودمان، ما را تهدید مى کند، مطرح 
مى کنم که اگر االن به آنها توجه نکنیم، در آینده نه چندان دور با فاجعه 
است،  کرده  تغییر  شرایط  برکه  عزیز  ماهى هاى  شد.  خواهیم  روبه رو 
مدل موفقیت و خوشبختى پدر هاى ما دیگر به درد االن نمى خورد؛ 
این را علم به ما گوشزد مى کند. مراقب باشید که خوراك گربه نشوید.

توجه نداشنت به آموزش و یادگیری

اغلب ما بعد از گرفتن مدرك تحصیلى یادگیرى را کنار مى گذاریم؛ 
مثال کسى که بعد از گرفتن مدرك کارشناسى برق یادگیرى را به کل 
کنار مى گذارد و بیزنسى را شروع مى کند، اغلب فکر مى کنند که دیگر 
تحصیلى  مدرك  چون  شده  تمام  دیدن  آموزش  و  یادگرفتن  دوران 
بار  به  آینده  در  فاجعه اى  فکرى  مدل  این  با  افراد  این  گرفته اند.  را 
چیزهاى  و  زندگى  درباره  یادگیرى  سراغ  اگر  تنها  و  اگر  مى آورند 

مهم تر از کار نروند.
آدم هاى بسیار زیادى هستند که توانمندى هاى بى نظیرى را به دست 
مى آورند، از نظر تحصیلى بسیار غنى و البته به درآمدهاى عالى هم 
مى رسند، نیاز به یک همراه، رفیق و نیاز به جنس مخالف هم که روى 
ژن نوشته شده است. در این زمان که امکانات فراهم است ازدواج  
با  باید  چطورى  که  است  نشده  نوشته  ما  ژن  روى  آیا  ولى  مى کنیم. 
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این خانم یا آقا رفتار کنیم؟ بعد هم که مى گوییم جاى یک بچه خالى 
است و تصمیم به پر کردن جایش مى گیریم! خب بچه به دنیا مى آید، 
آیا روى ژن ما نوشته شده که چطور باید بچه را بزرگ کنیم؟ آیا نوشته 

شده است که با بهانه گیرى هاى بچه ها باید چه کرد؟
 باور کنید یک گوسفند در این حوزه بهتر از اغلب ما انسان ها است. 
روى ژن یک گوسفند نوشته شده است که وقتى که به بلوغ جنسى 
رسید چطور جفت خود را انتخاب کند. روى ژنش هست که با کى 
چطور  که  شده  نوشته  ژنش  روى  باشد.  داشته  جنسى  درآمیختگى 
بچشو را بزرگ کند، خیلى خوبم بلد است بچه خودش را بزرگ کند. 
بزرگ هم که شد، در گله ولش مى کند و دیگر نگران بچه نیست؛ چون 
مى داند که روى ژن بچه اش همه چیز نوشته شده است؛ مثال همگى ما 
شاهد نگرانى هاى پدر و مادرمان در رابطه با ازواجمان هستیم؛ چراکه 
آنها مى دانند که ژن ما در رابطه با ازدواج خالى است و چیزى جز بلوغ 

جنسى و نیاز به جنس مقابل نوشته نشده است.
مکانیک  پى اچ دى  چراکه  مى کنند؛  متوقف  را  خود  یادگیرى  خیلى ها 
دارند و اینجاست که دیگر مى گوید که من برم پیش فالنى چیز یاد 

بگیرم!
ما خیلى نیاز به یادگیرى داریم؛ چراکه جهان مدام در حال تغییر است. 
بزرگ ترین فاجعه  این است که فکر کنیم ما نیاز به یادگیرى نداریم و 
به قول معروف از ما گذشته است یا بگوییم که وقت براى این چیزها 

نداریم.
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به آهنگ دل دیگران رقصیدن

دیگران دوست دارند من را چگونه ببینند؟ اغلب ما زندگى مى کنیم 
فقط براى دیگران و مدام دنبال تأیید گرفتن از دیگران هستیم. آدم ها 
اغلب عمرشان را مى گذارند براى زندگى دیگران و کمترین زمان را 
براى زندگى خودشان. در دنیایى هستیم که افرادى وجود دارند که 
خودشان  بدن  به  بکشند،  لجن  به  را  خودشان  زندگى  هستند  حاضر 

آسیب بزنند که بقیه تشویقشان کنند و آفرین، آفرین به آنها بگویند.
ما آدم ها به شدت در این عصر زندگى خود را بر اساس چشم و دل 
دیگران تنظیم مى کنیم و این بیچارگى مى آورد؛ چراکه تا ما خودمان را 
تنظیم مى کنیم که با آهنگ دل آنها برقصیم، آهنگ را عوض مى کنند 
و... این چرخه ادامه دارد تا اینکه به جایى مى رسید که مى بینید عمر به 
پایان رسیده است؛ نه شما به آهنگ خود رقصیده اید نه آنها را راضى 
کرده اید. به قول موالنا: «ساعتى میزان آنى ساعتى موزون این / بعد از 
این میزان خود شو تا شوى موزون خویش». فاجعه اش در آینده است 

که عمر براى شما باقى نمانده است.
  توجهی به بدن خود

که  شیرینى  و  شکر  روغن،  آن  به  مى کنید  جان  نوش  آنچه  به  آیا 
مى خورید توجه مى کنید؟ به نظر شما بدن ما سطل زباله است که هر 
چیزى را در آن بریزیم یا معبد؟ اگر معبد (ضریح) است، آیا هر چیزى 
را باید در آن ریخت؟ آیا بدن خود را خوب استراحت مى دهید؟ یا 
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شب ها در رختخواب آن را با اشعه اذیتش مى کنید؟
اگر االن مراقب بدن خود نباشید، بعدا فاجعه آفرین خواهد بود. االن که 

سرحال هستید متوجه نیستید که چه چیزى را دارید.
اندیده گرفنت نیاز به تفریح و ابزی

انسان پنج نیاز اصلى و اساسى دارد که یکى از نیاز هاى آن، نیاز به 
تفریح است. افرادى هستند که عمده وقت خود را در حال کار کردن اند 
و معتقد هستند تفریح و بازى کردن براى آدم هاى مجرد و بیکار است. 
ندارد،  فوریتى  که  االن  اگر  که  است  مهم  کار هاى  جزء  تفریح کردن 
دست کم گرفته شود به کار هاى ضرورى که (مهم و فورى بود) تبدیل 

مى شود که با انجام ندادن آن فاجعه به بار مى آید.
هر چیزى که شما را کامال در لحظه حال فرو ببرد و لذت زیادى از 
آن ببرید، تفریح است، براى یکى تنیس بازى کردن براى یکى فوتبال 

و... است.

 (ذکاوت در ساخت رابطه ها) سرمایه گذارى نکردن در روابط

فاجعه ای که در آینده در کتاب های اتریخ در موردش خواهند نوشت

 حتما یک روز در کتاب هاى تاریخ مى نویسند افرادى در سیاره زمین 
زندگى مى کردند که هرچند تحقیقات به صورت واضحى به آنها نشان 
مى داد که با کسب وکار عالى کیفیت زندگى شان باال تر نخواهد رفت، 
عامل  از  و  مى گذاشتند  درآمد  کسب  روى  را  عمده شان  زمان  ولى 
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و  خانوادگى  و  اجتماعى  روابط  کیفیت  باال بردن  از  یعنى  خوشبختى 
دوستان صمیمى شان است غافل مى شدند.

هزاران  از  بعد  نفر  میلیارد  هشت  که  مى نویسند  هم  را  این  مطمئنم   
آنها  نبودند.  ارتباطى را بلد  مهارت هاى  ساده ترین  حتى  زندگى  سال 
اما  مى گذراندند،  آموزش  ساعت ها  رانندگى  مهارت  یادگرفتن  براى 
نمى دیدند  خاصى  آموزش  هیچ  فرزند  تربیت  ازدواج،  زندگى،  براى 
و فقط بر اساس آنچه شاید یاد گرفته بودند چه درست و چه غلط، 

زندگى شان را ادامه مى دادند و پیش مى رفتند.
دیگران  با  روابطشان  نابودى  متخصص  که  دیده ام  را  کسانى  بسیار 
و  مى گیرند  دست کم  به شدت  زندگى  در  را  ارتباطاتشان  و  هستند 
توجهى اندك به ارتباط عمیق، با خانواده، دوستان و همکاران دارند. 
اگر براى عمیق کردن ارتباطات هایتان سرمایه گذارى نکنید، بدبختى آن 

در دوران میانسالى و خصوصا سالمندى است.
تحقیقات نشان داده است سالمندان بعد از بازنشستگى دو تا مشکل 
پیدا مى کنند که زیر پنج سال مى میرند یا بیمارى هاى جدى جسمانى 
یا  تنهایى   .1 مى آید:  سراغشان  شدیدى  افسردگى هاى  یا  مى گیرند 
این  (در  اجتماعى  بى کسى  احساس  یا  تنهایى   .2 هیجانى،  بى کسى 
پر  پرنده  ما  پرمالل  دشت  به   / نمى زند  در  به  کسى  بى کسى،  سراى 
کت وشلوارهاى  بوده اند،  مدیر کل  که  زمانى  سالمندان  این  نمى زند). 
هم  شاه  اسب  به  اصال  داشته اند،  راننده  و  ماشین  مى پوشیدند،  شیک 
یابو نمى گفتند بعد حاال که بازنشست شده اند، نه دیگر از مدیر کل بودن 
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خبرى است نه چیز دیگرى. هیچ احترامى نیست و کسى اصال توجهى 
به آنها ندارند. اینجاست که یک احساس تنهایى بدى سراغشان مى آید 
چراکه  است؛  داده  رخ  فاجعه  کرد،  نمى شود  آن  براى  کارى  هیچ  که 
دوران  که  االن  و  نساختند  بسازند،  مى توانستند  را  رابطه ها  که  زمانى 
را  روابط  مى توانید  زمان  هر  است.  شده  دیر  دیگر  است  سالمندى 
بسازید، اما هرچه دیر تر کار سخت تر خواهد شد. منظور از ساخت 
روابط، روابطى نیست که سطحى در حد سالم علیک باشد. ما نیاز به 
رابطه هایى داریم که مثال اگر نصف شب جایى گرفتار شدیم، بتوانیم از 
کسى کمک طلب کنیم و آن شخص کمکى از خود دریغ نکند، این را 

روابط عمیق غنى مى گوییم.
غنى  روابط  از  که  انسان هایى  که  است  داده  نشان  بسیارى  تحقیقات 
و قشنگى برخوردار هستند، کمتر قرص مى خورند، کمتر به پزشک 
فقط  که  سالم ترند  آدم هایى  است،  ساده  خیلى  مى کنند.  مراجعه 
رابطه هاى خوبى دارند با کى؟ با خواهرزن، برادرزن، پدرشوهر، مادر 
شوهر، همسر و... . کسانى که این روابط را عمیق و غنى کرده باشند، 

نیاز به دارویى هم ندارند.
تله انسا

به  دارد  تام  بستگى  سالمندى  و  میانسالى  دوران  در  زندگى  کیفیت 
کیفیت روابط افراد؛ هرچه روابط عمیق تر باشد، سالمندى قشنگ ترى 
پیشرفت،  پیشرفت  مى شویم:  آن  دچار  ما  همه  که  تله اى  اما  داریم؛ 
و  خانواده  براى  را  بهترین ها  اینکه  براى  رشد  رشد،  رشد،  پیشرفت، 
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همان  که  را  کارى  اصل  مى کنیم  فراموش  و  کنیم  فراهم  فرزندانمان 
رابطه هایمان است. اصال نمى دانیم که چقدر این رابطه ها ارزش دارد. 
انسان هایى که توانسته اند این رابطه ها را نگه دارند، در هر سطح از 
پیشرفت بوده اند رضایتمندى آنها از زندگى بسیار باال بوده است. هیچ 

چیز نباید منجر به نابودى رابطه هاى ما شود.
بى نظیر،  دانشگاهى  دستاورد هاى  پرزرق وبرق،  خانه هاى  کنید  فرض 
دستاورد هاى مالى بسیار عالى، شهرت و محبوبیت شما در جامعه و 
نظر  در  اجر هاى  مانند  اینها  همگى  شما  حرفه اى  پیشرفت هاى  تمام 
بگیرد که روى هم مى گذارید تا باال برود؛ اما اگر مالتى نباشد که این 
آجر ها را کنار هم نگه دارد تا شما بتوانید به آن دیوار تکیه کنید، چه 
فایده اى دارد. این مالط همان روابط ما است که تمامى موفقیت هاى 

ما را کنار هم نگه مى دارد تا به خوشبختى در زندگى برسیم.
حرست استیو جابز

استیو جابز، مالک اپل، در لحظات پایانى عمرش گفت: من در دنیاى 
تجارت به اوج خود رسیده بودم و از نگاه دیگران زندگى من نمونه اى 
از موفقیت بود؛ اما با این وجود من به جز از تجارت از چیز هاى کمى 
لذت مى بردم. ثروت یک قسمت از زندگى است که من به آن عادت 
کرده بودم. در این لحظه که روى تخت بیمارستان افتاده ام و زندگى ام 
را مرور مى کنم، فهمیدم همه شهرت و ثروتى که به آن افتخار مى کردم، 
تاریکى به نور سبز  در لحظه مرگ بى معنى و بى ارزش مى شود. در 
دستگاه هاى احیاکننده نگاه مى کنم و به صداى همهمه دستگاه ها گوش 
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مى شود،  نزدیک  که  را  مرگ  فرشته  نفس هاى  صداى  من  مى دهم. 
مى شنوم. االن مى فهمم، وقتى ما ثروت کافى براى بقیه زندگى جمع 
مى کنیم. باید به دنبال چیز هاى مهم تر مانند روابط، هنر و یک رؤیا از 
دوران جوانى باشیم که به ثروت بى ارتباط است. بى وقفه دنبال پول 
مثل  درست  مى کند،  تبدیل  پیچیده ترى  موجود  به  را  آدم  فقط  رفتن 
من. خدا به ما احساس داده که عشق را در قلب دیگرى حس کنیم. 
کنیم.  حس  را  پول  از  آمده  وجود  به  توهم  که  است  نداده  احساس 
ثروتى را که به دست آورده ام، نمى توانم با خود ببرم. فقط مى توانم 
خاطرات درگیر با عشق را با خودم ببرم، این ثروت واقعى است که تو 
را دنبال مى کند و به تو در ادامه مسیر قدرت مى دهد. عشق مى تواند 
هرجایى  ندارد،  محدودیتى  هیچ  زندگى  کند.  طى  را  کیلومتر  هزاران 
که دوست دارید، بروید. به جایى که مى خواهید، برسید. تمامى اینها 
در قلب و دستان تو است. گران ترین تخت دنیا مى دانید چى است؟ 
شما  براى  که  کنید  استخدام  را  کسى  مى توانید  شما  مریضى.  تخت 
رانندگى، درآمدزایى و... کند؛ اما نمى توانید کسى را پیدا کنید که به 
جاى شما درد را تحمل کند. مادیات ازدست رفته دوباره پیدا مى شود؛ 
فقط یک چیز است که وقتى گم مى شود دیگر پیدا نمى شود و آن هم 
که  مى فهمد  و  مى شود  عمل  اتاق  وارد  کسى  وقتى  است.  «زندگى» 
هنوز یک کتابى هست که تمام نکرده است؛ «کتاب زندگى سالم». در 
هر مرحله از زندگى که االن هستید، به مرور زمان با پایین آمدن پرده ها 
روبه رو مى شوید. تا مى توانید گنجینه عشق را به خانواده ات بدهید، به 
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همسرت، دوستانت و... عشق بورزید. با خودت خوب رفتار کن و به 
دیگران احترام بگذارید.

طوال ترین تحقیق خوشبخ

خوشبختى  حیطه  در  تحقیق  طوالنى ترین  که  تحقیقات  این  از  یکى 
است و حدود 75 سال طول کشیده که درحال حاضر مدیر این پروژه 
ارزشمند دانشگاه هاروارد آقاى «رابرت والدینگر» است. این تحقیق 
به ما به خوبى نشان مى دهد که اصلى ترین عامل شادکامى و خوشبختى 
چیست. این آقا مى گوید در 70 سال پیش که این تحقیق شروع شد از 
724 نفر پرسیدند از نظر شما مهم ترین هدف اصلى زندگى چیست؛ 
80 درصد آنها کسب ثروت را به عنوان هدف اصلى زندگى شان اعالم 
کردند. بنده خدا ها حق دارند؛ چون کافى است ببینید همه والدین و 
معلم هایشان آنها را به درس خواندن ترغیب مى کردند تا بتوانند شغل 
خوبى پیدا کنند. همه جا از شغل شما سؤال مى کند و تمام افراد جامعه 
عمده وقتشان را روى کارشان مى گذارند. البته نمى خواهم بگوییم که 
شغل ما مهم نیست، خیلى هم خوبش هست، اما سؤال اینجاست که 
ما  شغل  کرد  سرمایه گذارى  آن  روى  مى توانیم  که  موردى  مهم ترین 

است یا چیزاى مهم تر هم هستند؟
خب بریم سراغ بزرگ ترین و طوالنى ترین تحقیق دانشگاهى، دانشگاه 

هاروارد که سه دستاورد داشت:
اهمیت  اجتماعى  روابط  که  است  این  تحقیق  این  از  اول  دستاورد   
سالمت  از  دارند  مؤثرى  و  خوب  روابط  که  کسانى  و  دارد  باالیى 
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که  افرادى  به  نسبت  بیشترى  عمر  طول  حتى  و  فکرى  و  جسمانى 
روابط کمتر و بى کیفیت ترى در روابط اجتماعى دارند، برخوردارند.

روابط  یعنى  نزدیک  روابط  که  است  این  تحقیق  این  دوم  دستاورد   
صمیمى خانوادگى و اطرافیان از اهمیت مهمى برخوردار است. مهم 
نیست چه مقدار رابطه دارید، مهم کیفیت در رابطه است؛ اگر روابط 
خوب و صمیمى با اعضاى خانواده و اطرافیان نداشته باشید، سالمت 

جسم و روانتان به خطر خواهد افتاد.
و  صمیمى  روابط  داشتن  اینکه  به  مى شود  مربوط  سوم  دستاورد   
خوبى  حال  جسمى  نظر  از  مى شود  باعث  نه تنها  ارزشمند  ارتباطات 
داشته باشیم، بلکه از نظر ذهنى و توانمندى هاى مغز هم جایگاه بهترى 
خواهیم داشت. قبال ها مى گفتند که کسانى که وضع مالى بهترى نسبت 
به بقیه دارند و تغذیه مناسب تر مى کنند، آلزایمر کمتر مى گیرند. بعد 
گفته شد نه آدم هایى که بیشتر یاد مى گیرند و بیشتر از مغز خود استفاده 
مى کنند، کمتر آلزایمر مى گیرند. بعد دیدند سه دریافت کنندگان جایزه 
صلح نوبل که از صبح تا شب کتاب مى خوانند و مى نویسند، آلزایمر 
به  آلزایمر  بود  قرار  اگر  هم  یادگیرى  با  که  شد  این  نتیجه  گرفته اند. 
وجود نیاید، این شیمى دان فرانسوى نباید به آلزایمر مبتال مى شد! بعدا 
مطالعه کردند و فهمیدند آن آلزایمرى هایى که عملکرد فکرى خوبى 
ندارند، برمى گردد به بحث تنهایى درونى و اجتماعى که در گذشته با 

خراب کردن رابطه هایشان براى خود درست کرده اند.
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پر کردن تهنایی

پیشرفت هاى  شگرف،  مالى  دستاورد هاى  مى دهد  نشان  تحقیقات 
حرفه اى و شهرت و خانه هاى پرزرق وبرق تنهایى ما را پر نمى کند. 
تمامى اینها باعث احترام گذاشتن افراد به ما مى شود؛ اما عشق واقعى 
برطرف  را  ما  ارزشمندى  احساس  به  نیاز  و  نمى ورزند  ما  به  که  را 
نمى کنند. عشق یعنى آن رابطه عاطفى که با فرزند، برادر یا رفیقى یا... 
به وجود مى آید که وقتى که به هم مى رسید، همدیگر را رها نمى کنید.  
امکان پذیر  عمیق  روابط  ساختن  جز  راهى  هیچ  با  تنهایى  پر کردن 
نیست. داشتن پیشرفت، شهرت و خانه هاى پرزرق وبرق بى نظیر است؛ 
خاص  جایگاه  رابطه ها  بگیرند.  را  رابطه ها  جاى  نمى توانند  اینها  اما 
فراموشى  باعث  اینها  روى  تمرکز  باشید  مراقب  دارند.  را  خودشان 
اصل کارى که همان رابطه هاست نشود. این را براى کسانى گفتم که 
مثل خود من تشنه رشد و پیشرفت هستند؛ بنابراین در مسیرى که در 

حال حرکت هستیم، تعادل و روابط را از دست ندهیم.
امروزه خیلى راحت به خاطر یک پیشرفت مالى یا تقسیم کردن یک 
ارث که از پدر و مادر به ما رسیده با یکدیگر قطع رابطه مى کنیم یا 
است  کرده  مهمانى  یک  در  خواهرم  یا  برادرم  که  اشتباهى  سر  مثال 
مثال یک چیزى را که نباید مى گفته ولى گفته و من یکم آبرویم رفته 
بودند  چیز هایى  همان  اینها  شهرت،  یعنى  قدرت،  یعنى  آبرو  است. 
را  ارتباطمان  به راحتى  بعد  نداشته اند.  تأثیرى  هیچ  ما  تنهایى  در  که 
قطع مى کنیم. چرا این اتفاق مى افتد؛ چون قدر رابطه ها را در زندگى 
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نمى دانیم؛ مثال مى پرسیم که فالنى با برادرت رابطه دارى؟ مى گوید 
خدا  بنده  این  کرده ایم.  رابطه  قطع  که  است  وقت  خیلى  ما  اصال  که 
اصال نمى داند چه چیزى مى گوید. این افراد نادان فکر مى کنند که اگر 
ارتباطى را قطع کردند، خودش را از طرف مقابل محروم کرده است. 
عمال وقتى که با یکى از عزیزانمان ارتباطمان ضعیف است یا خراب، 
عمال ما در حال کاهش ثروت خودمان هستیم، نه عزیزى که با او قطع 

رابطه کرده ایم.

داستانک
به  را  او  زیادى  آن  صاحب  اینکه  از  شاکى  قاطرى  روز  یک 
کار کشیده بود، به سراغ عمو خر مى رود و به او مى گوید: من 
قصد دارم که حال این صاحبم را بگیرم که پدرش در بیاد و 
آه از نهادش بلند شود. عمو خر گفت: چه کار مى کنى؟ قاطر 
گذاشت  کریستال  و  شیشه  من  پشت  که  بعد  دفعه  گفت: 
مى خواهم از باالى تپه اى خودم را پرت کنم پایین که همه 
ظرف هایش بشکنه. عمو خر گفت: خب احمق کمر خودت هم 
که مى شکنه، ظرف هاى اون مى شکنه میره باز مى خرد ولى تو 
با کمر شکستت چه کار مى کنى؟ ما وقتى رابطه هایمان را قطع 
حال  در  عمال  بسوزانیم  را  همدیگر  دل  اینکه  براى  مى کنیم، 
شکستن کمر خودمان هستیم.مطمئنم در آینده فاجعه به بار 

مى آید، اگر روابطمان را در زندگى دست کم بگیریم.
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:آنچه در بخش اول یادگرفتیم
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هدایای ویژه این کتاب برای مشا عزیزان

1. هدیه اى دارم براى دوستانى که مى خواهند جذاب و دوست داشتنى تر 
باشند، شما مى توانید وارد وب سایت بنده شوید و محصول «چطور 
 «derakhtjazab» جذاب و دوست داشتنى تر باشیم» را با کد تخفیف
به صورت رایگان تهیه کنید. با اجراکردن نکات آن شما قطعا شخصیت 

جذاب براى خود مى سازید.
مؤثرتر  زندگى شان  در  مى خواهند  که  انسان هایى  براى  من  هدیه   .2
باشند، محصول ویدئویى «مدیریت زمان و انرژى» است که در سایت 
بنده قرار گرفته. این محصول به شما کمک مى کند تا تسلط باالیى را 
روى زمان و انرژى خود داشته باشید. این محصول را با کد تخفیف 
«derakhttime» به صورت رایگان دریافت کنید. این محصول را 
به شدت براى کسانى که به همه کار هاى مهم خود نمى رسند  توصیه 

مى کنم.
3. بنده مطالعات موردى صوتى و تصویرى درباره رشد شخصى در 

سایتم براى شما قرار داده ام.
آدرس وب سایت:

www.abbasiali.com
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خود  مادر  پدر  از  را  خود  ارتباطى  مهارت هاى  انسان ها  اغلب 
شما  به  آنها  از  بعد  هم  آموزگاران  و  دوستان  هرچند  مى گیرند؛  یاد 
دوستان  مادران،  پدران،  اگر  اینجاست،  سؤال  اما  داده اند؛  درس هایى 
دهد؟  رخ  است  قرار  اتفاقاتى  چه  باشند،  نبوده  خوبى  الگو هاى  و... 
اتفاق خاصى که نمى افتد، فقط به اطرافتان نیم نگاهى کنید، به دادگاه ها 
بروید، به ازدواج ها نگاه کنید، به کینه ها و دشمنى ها، به جدایى هاى 

خانوادگى و ... .
همان طور که پیش تر به آن پرداختیم، نوع ارتباط ما با دیگران رابطه 
ارتباط  مثال  دارد؛  زندگى  در  ما  خوشبختى  و  موفقیت  با  مستقیمى 
مؤثر گرفتن یک فروشنده با مشترى مى تواند آن را در کسب وکارى 
که دارد، جلو بیندازد یا ارتباط مؤثر  گرفتن با همسر و فرزندان حتما 
در حال خوب و کیفیت زندگى ما نقش پر اهمیتى دارد. در هر مکانى 
نشان  را  ما  منش  و  شخصیت  دیگران  با  ما  ارتباط  نوع  فردى  هر  با 
به  دهد.  جلوه  جذاب  یا  خسته کننده  فردى  را  ما  مى تواند  و  مى دهد 
هر حال براى داشتن یه زندگى موفق و سالم، به مهارت هاى ارتباطى 
نیاز داریم؛ هرچه این مهارت ها بهتر باشد، در زندگى خوشنودتر و 

خوشبخت تر خواهیم بود.
کمى  بسیار  توجهى  اما  است  واضح  خیلى  ما  براى  که  دیگر  چیزى 
به آن داریم، این است که ما هرچقدر دانش، مهارت و ثروت داشته 
باشیم، وقتى حال دلمان در خانه اى که زندگى مى کنیم خوب نباشد و 
بلد نیستیم روابط درستى با همسر، بچه ها، خواهر، برادر و پدر مادر 
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داشته باشیم انگار که هیچ چیزى نداریم.
ثروتمند ترین مرد دنیا را تصور کنید که به خانه مى آید؛ با همسر و 
از  پر  روزمرگى اش  و  کند  رفتار  چطور  که  نمى داند  خود  فرزند هاى 
بحث و جدل هاى بى خود است. زمانى که بچه هاى این آقاى ثروتمند 
به او مى گویند برو بابا فکر کردى کى هستى! در این لحظه ها هست 

که فکر مى کنید که هیچ چیزى ندارید. لحظه اى درباره آن فکر کنید.
 این درخت زندگى شما که مى خواهد ثمرات خوبى داشته باشد، اگر 
به ریشه، خاك و مواد معدنى مناسب آن توجه نشود، تمامى این ثمرات 
آن به پوچى ختم مى شود. پس برویم که به اصل قضیه بپردازیم؛ یعنى 
مطالبى  مى شود  سعى  مسیر  ادامه  در  داریم.  زندگى  در  که  روابطى 
گفته شود که باعث حفظ و باالرفتن کیفیت روابط و در نتیجه کیفیت 
زندگى مان شود. پس مهارت هاى ارتباطى را یاد مى گیریم تا بتوانیم 
روابطمان را نگهدارى و تقویت کنیم و در نهایت درخت زندگى خود 

را بدرخشانیم.
به طورکلى مهارت هاى ارتباطى را به چهار دسته کلى تقسیم مى کنیم؛ 
و  ذهن  مدیریت  صحبت کردن،  گوش کردن،  شامل  دسته  چهار  این 

ارتباط غیرکالمى است که در این بخش به آنها مى پردازیم.
براى کسب هر مهارتى نیاز به آگاهى یا دانشى اولیه داریم. ما دانش را 
کسب مى کنیم بعد به مهارت تبدیل مى کنیم. در این بخش قصد داریم 
تمرین هاى  انجام دادن  با  و  کنیم  بیان  را  استاندارد  ارتباط  یک  دانش 
آن، به مهارت الزم را براى حفظ و نگهدارى روابط مى رسیم. مطالبى 
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که عنوان مى شود شاید براى بعضى ها جزء بدیهى ها باشد، اما همین 
بدیهى ها هستند که نتایج زندگى ما را رقم مى زنند.

بسیار افرادى را دیده ام که به خوبى مطلبى را بلد هستند، اما از آن در 
زندگى استفاده نمى کنند و زمانى هم که آن چیزى را که بلد هستند، 
نمونه اش  میگه».  داره  چى  «مى دانم  مى گویند:  آرام  خیلى  مى شنوند، 
خودم! من هم در گذشته خیلى چیز ها بوده که فکر مى کردم بلد هستم. 
به نظرم همین جا ها بود که معناى توهم پیدا شد؛ اما امروز بعضى از 
کتاب ها را بیش از دو بار مى خوانم و هر بار مطالبى دریافت مى کنم 

که دربارهاى قبلى متوجه آن نبوده ام.


