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  اين داستان ةاز زبان بزرگان در بار
  

فرمولي . يك گنجينه است را فروختاش  فرارياتومبيل راهبي كه «
رابـين  . سـت ا  يعذكاوتمندانه براي شادي و موفقيت واقو قدرتمند 

به اين را  ها نآ آوري كرده و را جمع فرزانگان بصيرتها  قرنشارما 
 زمـين توانسـتم ايـن كتـاب را     مين .است آشفته مرتبط ساخته ةزمان

  ».بگذارم
  هرگز تسليم نشو ،هرگز نترس ةنويسند ،جو تاي

  
  ».ماندينوي ديگر است ،رابين شارما .كتابيست عالي«

  حرف بزن و پولدار شو ةنويسند ،دوتي والترز
  

  ».سازد مي باريش زندگي را پرها درسداستاني شگرف كه «
  قدرت نامحدود ةنويسند ،كن ويگاستكي

  
پيش رفتن در مسير عشق و دستيابي  ةدر بارهايي  شار از ديدگاهرس«

  »!ي عاليدنيك كتاب خوان .هارؤيابه 
  جاستين و مايكل تامز

  
هاي  رابين شارما داستاني سحرآميز خلق كرده است كه در آن شيوه«

زندگي  ةساد ةبه سوي فلسفگام برداشتن و تحول و  تغيير كالسيك
  ».را درهم آميخته است

  سادگي درونيو  را ساده كنيد خود زندگي ةنويسند ،لين جيمزا
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  يقلمــرو خيــالي در و جــذاب، كننــده جويي ســرگرميــك مــاجرا«
از ي ا هنـ ايـن كتـاب گنجي  . گـذاري و شـادماني  اثر پيشرفت فـردي، 

  ».بار سازدكسي را غني و پر تواند زندگي هر مي ست كها بصيرت
  وردباالترين دستا ةنويسند ،برايان تريسي

  
مـا را تغييـر   همـة    تواند زندگي دارد كه مي يمهم رابين شارما پيام«

آشوب نوشـته  براي احساس رضايت در اين عصر پر او كتابي. دهد
  ».است

  موفقيت ةناشر سابق مجل ،اسكات دو گرامو
  

  ».بخشداستاني جذاب، آموزنده و لذت«
  ركيمياگپائولو كوئيلو، نويسندة 
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  گفتار پيش
  

كـردم تـا جـاي ممكـن      بودم سعي مـي  درماني تمثيلوقتي در كار نوشتن كتاب 
همـان  . هـاي مختلـف مطالعـه و بررسـي كـنم      ها و فرهنگ ها را در زبان تمثيل

 درمـاني  تمثيـل هايي كه بـا هـدف كتـاب     بررسي وسيع باعث شد از دلِ داستان
هــاي چالشــگر و در عــين حــال  مجموعــة ديگــري از داســتان  ،مطالعــه كــردم

  .فراهم كنم درماني قصه رمند را در كتاب ديگري با عنوانساختا
در يكـي از   كـردم كـه   مطالعـه مـي  و را هم همين راستا آثار پائولو كوئيلدر 
شناسـي   هـاي روان  به داستاني برخوردم كه مفـاهيم بنيـادين آمـوزه    شهاي كتاب
ترين شكل و در عين حال بـا تصـاوير زيبـايي بـه تصـوير       سادهنگر را به  مثبت
. كـرد  پائولو اين داسـتان را از فـردي بـه نـام رابـين شـارما نقـل مـي        . كشيد مي

ـ  ،نگـرم  اثربخشي داستان براي من كه به تمثيل و داستان از نگاهي ديگر مـي  ه ب
ر بررسـي  د. دنبال اين نويسنده گشتم تا آثارش را بخوانمه قدري زياد بود كه ب

شـدم كـه پـائولو     را فروخـت  اش فراري اتومبيلراهبي كه ام متوجه كتاب  اوليه
كتاب را سفارش دادم و در اولـين جلسـة كلـوپ    . داستان را از آن برداشته بود

اي كـه   قصـه . مورد استقبال قرار گرفت كهكتابخواني براي مطالعه پيشنهاد دادم 
  : چنين است ،كند پائولو از آن نقل مي

  
روزي، . ، اســتاد مســلم هنــر تيرانــدازي بــا كمــان بــودمــانســتاد راا
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. اش دعـوت كـرد   رابـه ديـدن هنرنمـايي    خـود  ترين شـاگرد  محبوب
از دسـتور  شاگردش بيش از صد بـار ايـن برنامـه را ديـده بـود؛ امـا       

  .دراستادش اطاعت ك
به درخت بلـوط زيبـايي رسـيدند و     اي در كنار صومعه رفتند؛ به بيشه

  .گل دور گردنش، گلي برداشت و روي شاخه گذاشت ةميان حلقاز  ،مانار
كمـان زيبـاي    :بعد خورجينش را باز كرد وسه چيـز بيـرون آورد  

  .اعاليش، يك پيكان و دستمال سفيدي با گلدوزي گل ياس
 روبـه هـدفش ايسـتاد و از شـاگردش     ،صد قدمي گـل  ةدر فاصل

رد دسـتور  شاگ. ببندد شده هايش را با دستمال گلدوزي چشمخواست 
  .استادش را انجام داد

تا حاال چند بار مرا در حال تمـرين هنـر اصـيل و    «: استاد پرسيد
  »اي؟ باستاني تيراندازي ديده
قدمي گل سرخ را و هميشه از سيصد ،هر روز« :شاگرد پاسخ داد

  ».ايد زده
بسته، جاي پايش را روي زمين محكم كرد، زه  مان، چشماراستاد 

بلـوط   ةرو كشيد، به طـرف گـل سـرخ روي شـاخ    كمان را با تمام ني
  .نشانه رفت، و پيكان را رها كرد

زيـادي بـه خطـا     ةكشان هوا را شكافت، اما با فاصـل  پيكان سوت
  .به درخت هم نخورد حتارفت و 

بـه  « :مان، دستمال را از روي چشمانش برداشت و پرسيداراستاد 
  »؟هدف خورد

  ».خيلي زياد ةبا فاصل …به خطا رفت« :شاگرد پاسخ داد
خواستم به تو  با اين عمل چه درسي ميبه گمانت « :استاد پرسيد

  »بدهم؟
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خواستيد قـدرت تمركـز را يـادم     به نظرم مي«: شاگرد جواب داد
  ».توانيد معجزه كنيد بدهيد و نشان بدهيد كه مي

قـدرت   ةدر بـار درس بسـيار مهمـي   در واقع « :گفت ماناراستاد 
خواهي، فقـط روي آن تمركـز    تي چيزي ميوق. دادم تمركز فكر به تو

بـه هـدفي كـه     ،هرگز ،كس هيچ و با تمام وجود به آن خيره شو، كن
  ».د، نخواهد رسيدبين نمي

  
 ؛استاستوار استعاره و تمثيل بر هاي آن  ز اسم كتاب پيداست، آموزهطور كه ا همان

اي از  در ايـن كتـاب مجموعـه    شـارما . يعني قدرتمندترين ابـزار يـادگيري انسـان   
بلنـد آورده   اي ههاي معنوي را به صورت كامالً ساختارمند و در فراينـد قصـ   آموزه
شـكوفايي و رشـد   خود بـارة هاي ديگـري كـه در    ر كتابچيزي كه شايد د. است

اما نـوع بيـان و   . باشدصورت جسته و گريخته آمده ه ب ،شخصي انتشار يافته است
قـرار   »انتخـاب «و  »مسـير تغييـر  «در اي است كه خواننده را  نگارش كتاب به گونه

ن و سير و سلوك معنوي جولي »سرمشق فكري«يا  »چارچوب ذهني«تغيير  .دهد مي
كشـش در ايـن كتـاب آمـده     دگي روزمره به صورت يك داستان پراو در فرايند زن

هايي كـه   بزرگي از فنون و تكنيك مجموعةنويسنده با مهارت و تسلط تمام، . است
اند  ان معنوي براي غلبه بر موانع دروني رشد و شكوفايي بيان كردهآموزگاران و مربي

اي كـه   گونـه ه ب. شخصي قهرمان داستان آورده است ةرا در گسترة زندگي و تجرب
كه هوشيارانه متوجه باشد، فنون چگونگي تمركز فكـر، غلبـه بـر     خواننده بدون آن
ه اجتماعي، قدرشناسي از نشخوار فكري، عدم مقايس  چيني، اجتناب پريشاني، هدف

، بهـره جسـتن از   يكنون  ت بردن از لحظةهاي زندگي، لذ مات، تحسين زيبايياز نع
داشـت،  منـت و چشم  خـدمت بـي  هاي گريزپاي زندگي، شفقت و مهرباني،  لحظه

روز و همچنـين جـدي   طول گذشت و بخشش، ضرورت انجام كارهاي مثبت در 
مثـل  دهـد   سـادگي آمـوزش مـي   را بـه  هـاي جسـماني    گرفتن تمرينات و فعاليت
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  .هيجانات مثبت ةكوهنوردي و ديگر اعمال و عادات ايجادكنند  روي، دويدن، پياده
ترين شكل و با روشي تعـاملي يعنـي آمـوزش و ضـرورت      اين كتاب به ساده

به قهرمان داستان توسط مربي معنوي و توضيح  ،ها در زندگي روزمره تمرين آموزه
تيابي به يك زندگي خشنود و ن در زندگي براي دسچرايي و چگونگي اثربخشي آ

  .دهد هاي شاد زيستن و بهره جستن از زندگي را نشان مي مند، شيوهرضايت
مهـم بـراي   اصـل   سـه اين كتاب به شيوة داستان و تمثيـل   ،كلي يدر نگاه

قهرمـان   ،ندستيابي به يـك زنـدگي باكيفيـت و رضـايتمند را از طريـق جـولي      
 .2 هاي درونـي مثبـت   چگونگي افزايش تجربه .1: آموزد يبه خواننده م ،داستان

افزايش معنـا و هـدف    .3براي خود در زندگي و  »زمان كيفي«افزايش فراواني 
ن همواره بر ايند گفتگو و مكالمه بين استاد رامان و جولينويسنده در فر. زندگي

ر درا اجـراي آن  د و چگـونگي  ورز مـي اصل در زندگي تأكيد  پنجكارگيري ه ب
  :دهد استرس زمانة ما آموزش ميزندگي پر

  .ل اخالقي در عملكرد روزانهئكارگيري فضاه هاي خود و ب شناسايي توانمندي  .1
كساني كه به نوعي به ما خدمت  ي ازقدرشناسي از مواهب زندگي و قدردان  .2

  .اند كرده
  .از آن برخورداريم اينك همو نعماتي كه حال ت بردن از زمان لذ  .3
ت انجام تمـام و  يا غرق شدن در لذ »تجربة اوج«يد آوردن فرصت براي پد  .4

  .كمال يك فعاليت
  .يافتن يك معنا و هدف براي زندگي، فراسوي نيازهاي شخصي خود  .5

  
نگر را در  شناسي مثبت مفاهيم بنيادين روان ، روشني و دقتاين كتاب به زيبايي

و در شـدم   بسيار محظوظ از خواندن اين كتاب .دهد سطحي مقدماتي نشان مي
اميدوارم شما . بردم بهرة فراواناز آن ام  و همچنين زندگي شخصي حرفهفرايند 

علي صاحبي                        .ت ببريدهم از آن لذ


