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بیحدومرز



از چارچوب می اندیشــد  اینکه ورجین خارج  مردم اغلب به من می گویند 
کار را نمی کنیم! ما اصاًل  عالی است. وقتی به آنها می گویم »درواقع ما این 
آنها حقیقتًا متعجب می شوند. اجازه نمی دهیم چارچوبی ساخته شود«  

و هم دوستدار خالقیت.  باشید  نمی توانید هم دوستدار چارچوب ها   

گروپ ريچاردبرانسون، بنیان گذار ورجین 
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توجــه  آن  بــه  یاناقلــم  آر انتشــارات  در  کــه  اســت  موضوعاتــی  ازجملــۀ  فــردی  توســعۀ 
حرفه ای شــان  و  فــردی  زندگــی  در  افــراد  شــدن  توانمنــد  بــا  معتقدیــم  زیــرا  کرده ایــم، 
آن در جامعه  به تبــع  و  آن در ســازمان  نتیجۀ  که  و رشــدی حاصل می شــود  رضایت 
بیان می کند،  کتاب بی حدومرز  نویســندۀ  که  به وضوح دیده خواهد شــد. همان طور 
گاهی  گیرند، خودآ قرار  را به درستی بشناسند، در مسیر درست زندگی  افراد خود  گر  ا
باشند، می توانند  داشــته  انتخاب های درســتی  و  پرورش دهند  را  توانایی هایشــان  و 
کنند  بالفعل  کارها  انجام دادن درســت  و  کردن  با تالش  را  بالقوۀ خود  ظرفیت های 

برسند. به شکوفایی  و 
هنــر  و  شــما  کســب وکار  مــدل  کتاب هــای  انتشــار  پــی  در  منظــور  همیــن  بــه 
با  به زودی  امید خــدا  به  و  کرده ایم  منتشــر  را  کتــاب بی حدومرز  کنون  ا دســتیابی، 
یم  امیدوار کــرد.  خواهیم  کامل تــر  را  مجموعــه  ایــن  حقیقی  شــمال  کتاب  انتشــار 
زندگی  در  را  بهره  نهایت  این مجموعه کتاب ها  از  بتوانند  نیز  خوانندگان خوبمان 

ببرند. و حرفه ای شان  فردی 

یاناقلم آر انتشارات  مدیرعامل    > سمیه محمدی 

سخنناشر
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آیا  برده ایم؟  توانمندی های خود ســود  تمام  از  آیا  باشــیم؟  باید  که  آیا چیزی هســتیم 
راضی  آنچه هســتیم  بــه  آیا  کرده ایــم؟  بالفعل  و  کشــف  را  اســتعدادهای خــود  تمــام 
ما  برای  را  این سؤاالت موضوعاتی  نرسیده اســت؟  تغییر در خود  آیا زمان  شــده ایم؟ 
کردن دربــارۀ آن در ظاهر چیــزی جز زحمت و  گاهــی فکر  که  تداعــی خاطــر می کند 
تفکر،  و سپس  این چالش  با  روبه رو شدن  لیکن  به وجود نمی آورد.  ما  برای  مشــقت 

رساند. باالتری خواهد  و  واالتر  مرحلۀ  به  را  ما  تالْش  و  یادگیری 
از  جســورانه  بایــد  باشــد،  داشــته  بهتــری  کیفیــت  زندگی مــان  بخواهیــم  گــر  ا
تا  که هم خودمان و هم اطرافمان بر خود اعمال می کنیم رها شویم  محدودیت هایی 
با تکیه  بیشتر بشناسیم و  را  باید خود  کنیم.  بیشتر درک  و  بهتر  را  بودن  انســان  حس 
باید  نزدیک تر شویم.  به ظرفیت های خود  بموقع  تغییرات  انجام دادن  و  توانایی ها  بر 
کسی حد  کجا؟ چه  تا  ولی  رفت،  به پیش  و  کرد  کوچک شروع  تغییرات هرچند  از 
باید  ادامه خواهد داشــت.  کمال  و  رشــد  راه بی پایان  را می داند؟ پس  ظرفیــت خود 
تا حصارها شکسته  داد  انجام  بهتر  و  انتخاب های درست  و  توانمند شد  گاه شد،  آ
که باید انجام پذیرد  بر اموری  با قانع نشدن ها، تمرکز  شود و ظرفیت ها افزایش یابد و 

داد. افزایش  را  توانمندی های خود  گاهی ها  آ به  مبنای عمل  بر  و 
بیرون  بایــد  خــود  امن  محــدودۀ  از  انســان  کــه  اســت  این  زندگــی  اصلــی  مســئلۀ 
مــا  بشناســیم. ظرفیــت  را  نمی توانیــم خــود  نکشــیم،   بــه چالــش  را  گــر خــود  ا بیایــد. 
ظرفیت  بلکه  نیســت،  انســان ها  ما  محدودیت  ظرفیْت  نیســت.  ازپیش تعیین شــده 
باید ساخته شود. توان بالقوه موجود در درون ما بی حدوحصر و عمدتًا استفاده نشده 

پیشگفتارحامیکتاب
تهران فن اندیش  پیشگامان  مدیرعامل شرکت 
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توان تالش  کثر  با حدا باید  کنیم،  بالفعــل  را  توانمان  کثر  گر می خواهیم حدا ا و  اســت 
ازجملۀ  گاهی هاســت.  آ از مهم ترین  گاهــی  و خودآ گاه شــویم  آ باید  کنیم.  تمریــن  و 
بهانه، خیال پــروری دربارۀ موفقیت، حرف زدن  و  از عذر  گاهی می توان  موانــع خودآ
به  نیندیشــیدن  و  به دیگران، احساســات منفی حل وفصل نشــده  کردن  گوش  بدون 
مبارزه  نام برده  یا چند عامل  با یک  باید  گاهی  انســان در سیر خودآ که  برد،  نام  خود 
کشــفیات  انجام دادن  بشــود.  انجام  کار  بایــد  این مســیر، خیلی ســخت  در  و  کنــد 
یک  باید  گاهــی،  خودآ درخصــوص  اســت.  تمایل  و  خواســت  مســتلزم  گاهــی  خودآ
کرد و در طی  کرد و این فرایند یک باره نیست؛ یعنی، باید مکررًا مرور  فرایند را دنبال 
از قبل دارد  که  را  کسب خواهد شد. انسان می تواند ظرفیت هایی  زمان این مهارت 
ارتباط.  ایجاد  و  توانایی های جسمانی، مدیریت عواطف، تفکر  پرورش دهد، مانند 
باشــند،  که می توانند مهم  کرد  انتخاب  نیز  را  درضمــن می توان ظرفیت های دیگری 
که  معنوی،  امور  و  خودخواستگی  تمرکز،  نیک،  ارزش های  مســئولیت پذیری،  مانند 

پرداخت. آنها  تقویت همه جانبۀ  به  باید 
که  یاهایمان جایی است  که بین محدودۀ امن و رؤ اما آنچه مهم است آن است 
این چند  که در  را  کمک می کند مباحثــی  به ما  کتاب حاضــر  زندگــی رخ می دهد. 
ما  نویسنده می تواند  و مناسب  و روش های مفید  کنیم  پیاده  اشاره شد  آنها  به  سطر 

نزدیک شویم. بی کران خود  توانمندی های  به  که  یاری دهد  را 
علی رغم  کــه  می کنیم  تصــور  فن اندیش  پیشــگامان  شــرکت  در  همکارانــم  و  مــن 
را داشته  تغییراتی  آمادگی  بایســتی  از عمر ســازمانمان، همچنان  گذشــت ۲5 ســال 
به  نهادن  ارج  لذا ضمن  تعالی همیشــگی رهنمون شــود،  و  به رشــد  را  ما  که  باشــیم 
و مترجمان محترم،  آقای جان مکســول،  کتــاب بی حدومرز،  نویســندۀ خوب  تالش 
یاناقلم،  آر انتشــارات  از  و سپاس  و ســید طاهر شــریعت پناهی،  راد  رایان  آقایان رضا 

توصیه می کنیم. تغییرپذیری  و  یادگیری  و مشتاقان  به دوستان  را  آن  مطالعۀ 

کسب وکار است،  از یک دورۀ خودآموز مدیریت  کتاب  بی حدومرز سومین  کتاب:  
تیمی  یکن  باز و  کســب وکار  نوآوری در  و  با موضوع خالقیت  نوآفرینی  که پیش ازاین، 
فارســی زبان  بــه خوانندگان  یاناقلم  آر انتشــارات  را  تیم ســازی  ی  رو کیــد  تأ بــا  ایدئــال 
توانمندسازی  به نگارش درآمده است:  با یک هدف  کتاب  این  کرده است.  عرضه 
آرمان  این  به  برای دستیابی  نویسنده  با محقق ساختن ظرفیت وجودی خود.  فردی 

انتخابها  + توانایی   + گاهی  آ  = ظرفیت  داده است:  به دست  فرمول عملی ای 
که  ایــن نکته  بر  کید  تأ و  توانایی  و معرفی هفــده  با شناســایی  کتــاب  براین اســاس، 
انتخاب های  دامنــۀ  که  اســت  فردی  توانایی های  این  از  گاهی همه جانبــه  آ با  فقــط 
یابیم  کمال ظرفیت وجودی خویش دست  گسترده تر می شود و آنگاه می توانیم به  ما 
از  این هدف  به  نیــل  برای  افراد می گشــاید. بی حدومرز  توانمندســازی  در  نوین  راهی 
و  را جذاب تر  کتاب  این مثال ها خوانــدن  بهــره می برد.  کاربردی  و  فراوان  مثال هــای 

مفیدتر ساخته است.

سال  آمریکاست.  میشــیگان  در   ۱۹۴۷ ســال  متولد  مکسول  سی.  جان  نویســنده:  
کســب وکار شــمارۀ یک  رهبر  به عنوان  آمریکا  انجمن مدیریت  انتخاب  بــه  او   ،۲0۱۴
تأثیرگذارترین متخصص  به عنــوان  اینســایدر  بیزنس  انتخاب مجلــۀ  بــه  نیز  و  جهــان 
مکسول  متوالی،  سال  شش  همچنین  است.  شده  برگزیده  جهانی  سطح  در  رهبری 
اســت.  بهترین معلم رهبری معرفی شــده  انتخاب ســایت متخصصــان رهبــری  بــه 

پیشگفتارمترجمان
راد، سید طاهر شریعت پناهی رایان  رضا 
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ازجمله  جهــان،  ســطح  در  را  نفر  پنج میلیون  از  بیــش  کنون  تا او  آموزشــی  مؤسســات 
کتاب های  داده انــد. عالوه برایــن،  رهبــری  آموزش  و درحال توســعه،  فقیــر  کشــورهای 
۲۱ صفت  پــرورش رهبــر درون و  انکارناپذیــر رهبری،  قانــون  ی همچــون ۲۱  متعــدد و
اســت. مکسول همچنین  رفته  به فروش  نســخه  به ســی میلیون  نزدیک  بایســتۀ رهبر 

آمازون است. افتخارات سایت  تاالر  و عضو  برتر  نویسندۀ  ده  از  یکی 

ارزشمند  گروه نخســت دانش آموزان  کتاب اند:  گروه مخاطبان این  خواننده: چهار  
آیندۀ  تقویت ظرفیت های وجودی شان  و  با شناســایی  که می خواهند  دبیرســتان اند 
راه زندگی اند فرصت  ابتــدای  کــه در  ی  از آن رو اینان  بزننــد.  بــرای خود رقم  روشــنی 
کمال ظرفیت خود دست یابند.  بیشتری در اختیار دارند تا با مطالعۀ بی حدومرز به 

نمی شود. دانشگاه ها خالصه  کنکور  از  در عبور  زندگی  گروه  این  برای 
تناســبی  دانشــگاهی  آموزش های  یافته اند  در که  عزیزی اند  دانشــجویان  دوم  گروه 
با تقویت  تــا  بزرگــواران در تالش اند  این  ی،  از همیــن رو نــدارد.  کار  بازار  نیازهــای  بــا 
این  بیابند.  یا جهانی  کار داخلی  بــازار  ظرفیت هــای بی حدومرز خود، جایگاهی در 

باشد. ایشان  راه  روشنایی بخش  کتاب می تواند 
از خودشناســی غفلت  باور دارند در میانۀ عمر  که  گرامیانی اند  گــروه آن  ســومین 
کرده اند و ظرفیت های بی حدومرز وجودشان را نشناخته اند و نتوانسته اند به آرزوهای 
و  بی حدومرز  آموزه های  از  بهره گیری  با  گروه می توانند  این  بپوشــند.  خود جامۀ عمل 
پاتریک لنچونی  نوشتۀ  ایدئال  تیمی  یکن  باز و  گرانت  آدام  نوشتۀ  نوآفرینی  کتاب  دو 
به اهدافشان  آنان در دســتیابی  برای  بردارند.  به این هدف  گام هایی اســتوار در نیل 

موفقیت می کنیم. ی  آرزو
برای  دارنــد  بــاور  که  و مدیرانی انــد  رهبــران  کتــاب  از مخاطبــان  گــروه  چهارمیــن 
توانمندتر  و  عملکــرد  بهینه ســازی  یکرد  رو بهترین  سازمانشــان  یا  کســب وکار  توســعۀ 
عزیزان  این  اســت.  ایشــان  »بی حدومرز«  ظرفیت های  از  بهره گیــری  و  کارکنان  کــردن 
تعالی  بــه مطالعه موجــب  ایشــان  تشــویق  و  کارکنان  به  کتــاب  اهدای  بــا  می تواننــد 

و سازمان خویش شوند. کسب وکار  کارکنان، 

گروه  نتیجــۀ همکاری  تــا محصول نهایی  ایده  از  کتــاب بی حدومرز  سپاســگزاری:  
نیســت.  امکان پذیر  این مجــال  این عزیــزان در  از همــۀ  بــردن  نام  که  اســت  کثیــری 
یاری  فرهنگــی  ایــن محصــول  تولیــد  در  را  مــا  کــه  بزرگوارانــی  تمامــی  از  باوجودایــن، 
و همچنین  رســاندند  گرامی  به دســت خوانندگان  را  کتاب  که  آن عزیزانی  و  کردنــد 
راه توســعۀ مهارت های  گامی در  کتاب  با خوانــدن  و  کردند  کــه همت  خوانندگانــی 

برداشتند سپاسگزاری می کنیم. فردی خویش 

کی  کرۀ خا کجای این  اهدانامه: پیشکش به مردمان ایران زمین و افغانستان در هر  
و  یســتند  نام هم وطن ز بــا  و  کنــار هم  که هزاران ســال در  آنــان  زندگــی می کنند،  کــه 
کمان،  بی تدبیری حا از سر  گذشته  اما در دوصد سال  آفریدند،  افتخار  و  ســربلندی 
بین  ما  جغرافیایــی  مرزهــای  بیگانگان،  فرصت طلبــی  و  سیاست پیشــگان  کوتاهــی 
و اقتصادی  به امید پیونــد دوبارۀ علمی، صنعتــی  و  ایشــان جدایــی افکنده اســت 

تا همیشه. امروز  از  افغانستان  و  ایران 
و حدیث. پریسا  برای  و 

<   پیشگفتار مترجمان   <
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بشناس. را  خویشتن 
سقراط

انسان است. در  ویژگی  نایاب ترین  اعتقاد من خودشناسی  به 
الیزابت ادواردز

به  یادی دارم!  ز به شــما عشــق و عالقــٔه  کتاب دارم، چون  این  برای  یادی  ز اشــتیاق 
به بهبود زندگی دیگران  و  را بهبود بخشــم  تا زندگی ام  کرده ام  کار  مدت پنجاه ســال 
برایم شــادی  و بهبود دیگران  به رشــد  کــردن  کمک  انــدازٔه  به  کنــم. هیچ چیز  کمــک 
افزایش  به  کمــک  و  برانگیختن شــما  برای  به ویژه  را  کتــاب  این  نمــی آورد.  بــه همراه 

نوشته ام. ظرفیتتان 
که داشتم  کتاب رسیدم؟ ایدٔه آن زمانی به ذهنم رسید  چطور به فکر نوشتن این 
گفت وگویــی لذت بخــش هنــگام  لــذت می بــردم:  کارهــای موردعالقــه ام  از  یکــی  از 
صرف غذا با دوستان. درحالی که داشتیم صحبت می کردیم، یکی از دوستان شروع 
افراد چگونه به آن دست پیدا می کنند. این  اینکه  و  بالقوه  توان  به بیان اهمیت  کرد 
از  آماده می شدیم  کشید. درحالی که  که دو ساعت طول  به بحث خوبی شــد  منجر 
کتابی دربارٔه ظرفیت فردی و شیؤه  گفت، »من هیچ وقت  کسی  بلند شویم،  سر میز 

بودند. نخوانده  کتابی  بقیه هم چنین  نخوانده ام.«  آن  به  یافتن  دست 
از  بعد  فکر می کــردم.  آن  به  تا دو ســال هم  برانگیخت؛  مــرا  گفت وگــو حقیقتًا  آن 
و شــنیدن  کردن  به ســؤال  فردی، شــروع  به موضوع ظرفیت  مراجعــٔه ذهنی چندباره 

گاهی   < <   آ
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بــه خلــق چالــش  ایــن منجــر  کــردم. ســرانجام  آموختــن دربــارٔه آن  و  حــرف دیگــران 
به  و  دهید  پــرورش  را  توانایی هایتان  بیفزایید،  گاهی تــان  آ بر  گر  ا شــد:  فردی  ظرفیت 

یابید. فردی خود دست  به ظرفیت  بزنید، می توانید  انتخاب های درستی دست 
به عبارت دیگر:

انتخاب ها = ظرفیت توانایی +   + گاهی  آ
پذیرش  به  مایل  گر  ا به شما عرضه می کنم.  کتاب  این  در  که  این چالشی است 
تغییر خواهد  زندگی تان  باشــید،  که مطرح می کنم  فرایندی  از  تبعیت  و  ایــن چالش 
بود  بزرگی  گام  اولین  گاه شــدن  آ آغاز می شــود.  گاهی  آ با  فردی  کرد! چالش ظرفیت 
اوایل  اتفــاق در  این  و  برداشــتم.  برای در هم شکســتن حصار ظرفیت های خود  کــه 
از  که  بــود  الگوی شــبانی  کشــیش ها در آن زمان  الگــوی  زندگــی حرفــه ای ام رخ داد. 
کار شــامل مقدار  این  بود.  رمه  از  مراقبت  و  مراقبت می کند. مســئلٔه مهم حفظ  گله 
آن  از  قرار است  که  اســت  الگویی  این  بنابراین فکر می کردم  بود.  اندرز  و  پند  یادی  ز

کنم. ی  پیرو
را  که ســریع ترین رشد  آمریکا  کلیســاهای  با عنوان  کتابی خواندم  آن زمان  اما در 
کتاب دربارٔه دسترسی به مخاطبان بیشتر و شیؤه رهبرِی  ِالِمر تاونز. این  دارند نوشتٔه 
الهام بخش  را زمین بگذارم. داستان هایش بسیار  آن  بود. نمی توانستم  کلیســا  ممتاز 
کتاب ذکر شده  که در  کلیساهایی  از همٔه  کتاب، می خواســتم  از خواندن  بود. بعد 
را  کار  این  اما چطور می توانســتم  کنم.  کشیش هایشــان مالقات  با  و  کنم  بازدید  بــود 
با من  را صرف مالقات  زمانی  باید  و چرا  نمی شــناختند.  مرا  کشــیش ها  این  بکنم؟ 

می کردند؟
ازای  در  کنم  پیشــنهاد  و  بگیرم  تماس  آنها  با  اینکه  رســید،  به ذهنم  ایده ای  بعد 
به ســال ۱۹۷۱  مربوط  ایــن قضیه  بپردازم.  ایشــان  به  ۱00 دالر  وقتشــان  از  دقیقه  ســی 
اما بی صبرانه می خواستم بفهمم چه  بود.  کل سال ۴,۲00 دالر  که درآمدم در  است، 
از ده  نفر  دو  وقتی  باشــند.  موفق  اندازه  این  تا  کشــیش ها  این  باعث می شــود  چیزی 

نمی شناختم. پا  از  دادند سر  مثبت  پاسخ  به درخواستم  کشیش 
به  شــروع  کنم،  دیدار  رهبــران  این  بــا  کــه می توانم  اینکه خبردار شــدم  به محــض 

از  بــود  قرار  کــه  کــردم  کــردن پرســش هایی  یادداشــت 
پنج  فکرم رسید.  به  یادی  ز پرســش های  بپرســم.  آنها 
صفحٔه پر! وقتی مقابل این رهبران نشسته بودم و آن 
آنها می پرسیدم، بی قرار  از  را با شتاب تمام  پرسش ها 
که نتوانستم همٔه  شنیدن پاسخ ها بودم. معلوم است 
در  اما  کنــم،  مطــرح  بودم  نوشــته  کــه  را  پرســش هایی 
زندگی شخصی و حرفه ای ام حقیقتًا با تحولی مواجه 

دادن  اندرز  را صرف  وقتی  کشــیش ها هیچ  این  که  بود  این  کشفم  بزرگ ترین  شــدم. 
افراد می کردند. کردن  تجهیز  را صرف  وقتشان  نمی کنند. درعوض، همٔه  مردم  به 

برایم  آنهــا بخواهــم  از  نشــدم. مجبــور شــدم  ایــن حرف  ابتــدا، متوجــه معنــی  در 
کنند.  کمک می کند از ضعف هایشان عبور  افراد  کردن به  توضیح دهند. نصیحت 
یج  به تدر کنند. مســئله  کار  قوتشــان  نقاط  ی  رو کمــک می کند  آنها  به  کردن  تجهیــز 

روشن می شد! برایم 
آمادگی  کار می کنند،  نقاط قوتشان  ی  افراد رو که وقتی  آنها توضیح دادند  سپس 
کار  نقاط ضعفشان  ی  رو زمانی که  تا  دارند  بالقؤه خود  توان  به  رســیدن  برای  بیشتری 
نبودند  این رهبراْن شبانانی  برایم روشن شد.  که مســئله  بود  می کنند. در این مرحله 
بودند. چشــم انداز داشــتند.  گاوچران  آنها  باشــند.  از رمه  به مراقبت  که صرفًا راضی 
افراد  آنها  می آفرینند.  چیزی  دوردست  مرزهای  در  که  داشتند  را  پیش گامانی  روحیٔه 
بزرگ تر  کلیتی  از  ی  که جزو و دعوتشان می کردند  پرورش می دادند  و  را می ســاختند 
و  بالنده می کردند  را  کلیساهایشــان  و داشتند دســت در دست هم  باشــند.  از خود 

تحول می شدند. منشأ  و  بیشتری می رساندند  افراد  به  را  پیامشان 
تا چه  گاهی  آ به ظرفیــْت  رســیدن  برای  که متوجه شــدم  بود  روزی  اولیــن  روز  آن 
رهبری  که  افــرادی  به  آن می توانســتم  ازطریق  که  تنها شــیوه ای  دارد.  اهمیت  انــدازه 
به  که  بــود  این  آورند  به دســت  بیشــتری در زندگی شــان  توفیق  کنم  کمــک  می کــردم 
همچنین  کننــد.  تمرکز  قوتشــان  نقــاط  بــر  ضعف  نقاط  از  بیــش  کنــم  کمک  ایشــان 
در نقش یک  به ظرفیتم  که خودم می توانســتم  راهی  تنها  کنید-  -لطفًا خوب دقت 

به  کردن  نصیحت 
کمک می کند  افراد 
از ضعف هایشان 
کنند. تجهیز  عبور 
کمک  آنها  کردن به 
می کند روی نقاط 
کنند. کار  قوتشان 
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کنم و نقاط قوت خودم را توسعه دهم. این  که تمرین  فرد و رهبر دست یابم این بود 
که  کردم  کشف  زود  و خیلی  داد  تغییر  برایم  را  کارها  انجام دادن همٔه  مسئله شــیؤه 
دادن است. اندرز  درزمینٔه  توانایی ام  از  بیشتر  بسیار  کردن  تجهیز  درزمینٔه  توانایی ام 

نیازهای مردمش  که مراقــب  را شــبانی می دیدم  گاهــی، خود  آ کشــفم دربارٔه  از  قبــل 
که داشتم پیدا  و نقشی  به خودم  یج نگاه متفاوتی  به تدر کشف،  این  از  اســت. بعد 
کلیسایش را رهبری می کند و بالندگی می بخشد. که اعضای  گاوچرانی شدم  کردم. 
پاسخ ها  تا سال ها این داستان را در همایش ها نقل می کردم. اغلب طی پرسش و
یافتید  با آن دو رهبر در گفت وگو  از  که  را می کرد، »مهم ترین نکته ای  کسی این سؤال 
رهبر  آن دو  بــا  گر  ا پرســیده ام،  از خود  اغلب  اســت.  گاهی«  »آ مــن  پاســخ  بود؟«  چه 
می کردم؟  نصیحــت  را  آنهــا  افــراد  کــردن  تجهیز  به جــای  کی  تــا  بودم،  نکــرده  دیــدار 
از  گاه شــدن  آ برای  ما  که می دانم: همٔه  اســت  این چیزی  اما  را نمی دانم.  پاســخش 
کمک شخص  اینکه چطور می توانیم برای رسیدن به ظرفیتمان افراد بهتری شویم به 

یم. دار نیاز  دیگری 
این  گاه تــر شــوید.  کمــک می کنــد خودآ به شــما  کــه  باشــم  کســی  آن  می خواهــم 
این ســخن  بــه آن می پــردازد. احتمااًل  کتــاب  این  اول  کــه بخــش  مســئله ای اســت 
که انجام می داده ام،  کاری را انجام دهم  گر همیشه همان  که »ا معروف را شنیده اید 
به  مــی آورده ام«. می خواهم  به دســت  که  به دســت می آورم  را  همیشــه همان چیزی 
این  آغاز  برسید. در  انجام دهید -و به جای جدیدی  کار جدیدی  کنم  کمک  شما 

کنم: با شما مطرح  را  ایده  دو  سفر می خواهم 
کردن افراد 	  تغییرهمیشـهنبايدتغییریبنیادینباشـدتااثرببخشـد. نصیحت 

کردنشان شباهت هایی دارند. هر دو مورد مستلزم اهمیت دادن به  و مجهز 
که  کاری  فردی دیگر و صرف وقت با او برای راهنمایی و اندرز اسـت. تنها 
که تمرکزم را از نقاط ضعف آنها متوجه نقاط قوتشـان  باید می کردم این بود 
کتاب را می خوانید و به ویژه زمانی که این بخِش مربوط  کنم. درحالی که این 
کجا بایـد تمرکزتـان را تغییر  گاهـی را مطالعـه می کنیـد، حواسـتان باشـد  بـه آ

گاه تر شوید. دهید تا از ظرفیتتان آ

تغییربرايتانضرورتداردتابهظرفیتخوددستيابید. درحالی که دو بخش 	 
کیـد بیشـتری بـر تغییـر مواجـه می شـوید. در بخـش  دیگـر را می خوانیـد، بـا تأ
کار  ی چیزهایی  که به توانایی می پردازد، از شـما خواهیم خواسـت رو دوم، 
کار را دشـوار خواهیـد  کـه شـاید نقـاط قـوت طبیعی تـان نباشـد. ایـن  کنیـد 
طبیعـی  مهارت هـای  از  درصورتی کـه  مهارتـی،  حوزه هـای  در  رشـد  یافـت. 
کوچک تریـن تغییـر  کنـد و انـدک اسـت. ایـرادی نـدارد.  فـرد نباشـد، غالبـًا 
مثبتـی مفید اسـت. این تغییرات ظرفیتتان را افزایـش می دهد. اما وقتی به 
که به انتخاب ها می پردازد، آن را آسان تر خواهید  کتاب برسید،  بخش سٔه 
یافـت. در مسـائل مربـوط به انتخاب، تغییراتتان با سـرعت بسـیار بیشـتری 
گـر مایلیـد ظرفیتتـان را افزایش دهیـد و به تـوان بالقؤه  دسـت یافتنی اسـت. ا

خود برسید، همٔه این تغییرات، خواه دشوار و خواه آسان، ضروری اند.
گاهی  آ بود. توسعٔه  کنید. ســفر هیجان انگیزی خواهد  حواســتان را شش دانگ جمع 
کرد  کمک خواهد  که به شما  به شــما امکان خواهد داد تغییراتی را تشخیص دهید 
کتاب را به پایان  که وقتی  حصارهای ظرفیتتان را در هم بشکنید. امید من این است 
که تصورش را می کردید و تاحدزیادی  بردید، ظرفیتتان خیلی بیشــتر از چیزی باشــد 
برویم. به این سفر  باهم  بیایید  در مسیر خویش به سوی زندگی ای بی حدومرز باشید. 

گاهی   < <   آ
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بوده است، هرچند  برایم مســئلٔه جالب توجهی  فردی  زندگی ، ظرفیت  تمام طول  در 
کتــاب قصٔه محبوب  بگذارم.  یش  رو را  نام  ایــن  که  نداشــتم  کافی  در جوانی دانش 
برایم  کوچک بودم، مادرم آن را اغلب  که توانست [۱] بود. وقتی  کودکی ام لکوموتیوی 
برمی داشتم.  کتاب  قفســٔه  از  را  آن  مرتبًا  بخوانمش،  توانســتم  خودم  وقتی  می خواند. 
به  کوچولو  لکوموتیــو  که  بــودم  این  اجرا می کردم. عاشــق  برای خانــواده  را  داســتانش 
کند. چون همٔه  تپه عبور  ی  رو از  باور موفق می شود  این  به خاطر  و  دارد  باور  خودش 

کرد. پیدا  افزایش  کار بست، ظرفیتش  به  را  تالشش 
آدم دنیادیده ای  کار می بــرد.  به  پــدرم در صحبت هایش  که  افتادم  یاد مثالی  بــه 
اســت.  ببیند در چه حال  تــا  رفت  او  پیــش  و  ماهیگیــری می کرد  کــه  دید  را  پســری 
او  به ســمت  اما درحالی که پیرمرد داشــت  بود،  گرفته  کوچــک  قبــاًل دو ماهی  پســرک 

بگیرد. بزرگی  ماهی خاردار  توانست  پسر  برمی داشت،  قدم 
گفت، »حرف ندارد.«  از دهان ماهی درمــی آورد، پیرمرد  را  درحالی که پســر قالب 

انداخت. توی آب  دوباره  را  ماهی  پسر  بعد  اما 
نمی آید.« گیرت  این  از  گنده تر  داری می کنی؟  کار  زد، »چه  فریاد  پیرمرد 

این حکایت  اما عرض ماهیتابه ام فقط یک وجب است.«  »آره،  پاسخ داد،  پسر 
که تفکر شــخص  گاهــم می کرد  آ این مســئله  به  و  بــه خنــده ام می انداخت  همیشــه 

کند. چگونه می تواند محدودش 
که یکی از معلمانم داستان سه پسربچه را تعریف  همچنین به روشنی به یاد دارم 
پای  پســرها  وقتی  روز  هر  بود.  بلند  دیــواری  کنار  از  به مدرســه  که مسیرشــان  می کرد 
از خود می پرســیدند آن طرف دیوار چیســت. ســرانجام  به مدرســه می رفتند،  پیاده 

میدانیدچهچیزیمحدودتانمیکند؟
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یم  برو »بیاییــد  گفت،  آنهــا  از  یکــی  که  گرفت  ی شــان چنــان شــدت  کنجکاو روزی 
از دیوار  گفت، »حاال مجبورم  را به آن طرف دیوار انداخت و  کالهش  ببینیم« و بعد 

آن طرفش چیست.« ببینم  و  بروم  باال 
باال  دیــوار  از  دارد  وقتــی دیدنــد  اما  او خیره شــدند.  بــه  نابــاوری  با  پســر دیگــر  دو 
او ملحق شدند.  به  و  انداختند  به طرف دیگر دیوار  را  کاله هایشــان  آنها هم  می رود، 
کنند، نه اینکه  کشف را خودشان تجربه  نمی خواستند جا بمانند. می خواستند این 

کند. نقل  برایشان  را  آن  کسی  صرفًا 
به آن  را  کالهــم  بــودم  آنها  گر جــای  ا مــن هم  کردم،  که فکــر  بــه خاطــر دارم  هنــوز 
کتشافات جدید بکنم  بروم، ا می انداختم. می خواستم به جاهای جدید  طرف دیوار 
انجام  توانم است  که می دانستم در  از حدی  کاری بیشتر  تا  بیاورم  و به خودم فشــار 
تعهدی  آرزوها مســتلزم  این  به  دهم. هنوز هم همین طورم. بعضی وقت ها دســتیابی 
را در ذهنم  کالهم  را شنیدم،  که آن داستان  اولین باری  از  بارها بعد  جسورانه است. 

کنم. کتشافات رشددهنده  ا به  متعهد  را  تا خودم  انداخته ام  دیوار  آن طرف  به 
ید. بینداز دیوار  آن طرف  به  را  کالهتان  از شما می خواهم  امروز، 

گاهی داشتههایآ
کنــم همــان لکوموتیو  کمــک  به شــما  کــه  ایــن اســت  کتــاب  ایــن  نوشــتن  از  هدفــم 
که  را  تا حصارهایی  الهام بخشــتان شــوم  توانســت. می خواهم  که  باشــید  کوچولویی 
را محدود می کند در هم بشــکنید. می خواهم  قابلیتتان  و  از حرکتتان می شــود  مانع 
توانایی  و  تفکــر  و  بیایید  بیرون  ماهیتابٔه یک وجبــی  از ذهنیــت  کنم  کمک  به شــما 
یــد. می خواهم  بینداز دیوار  آن طرف  بــه  را  کالهتان  بســط دهید. می خواهــم  را  خود 
را بکنید؟  کار  این  تغییر دهید. مایلید  را  زندگی تان  و  کنید  را قبول  چالــش ظرفیت 

یادگیری... با  آغاز می شود،  گاهی  آ با  فرایند  این  گر چنین است،  ا

ظرفیتشماازپیشتعیینشدهنیست ۱

از  زندگــی چیزهایــی بیش  از  باشــید، شــرط می بنــدم  آدم ها  کثر  ا گــر شــما هم مثــل  ا

در  شــاید  می خواهید.  می کنید  تجربه  کنون  هم ا آنچه 
موفق  کــه می خواهید  زمینه هایی  در همٔه  زندگی تــان 
ید.  ندار کامل  رضایت  پیشــرفتتان  از  شــاید  نباشید. 
هســتید  خواهانــش  کــه  را  کارهایــی  همــٔه  یــد  دار آیــا 
ببینید،  بیشــتر  اینکه می خواهید  یا  انجام می دهید؟ 

به  باشید، می خواهید  گر مثل من  ا باشید؟  بیشتر وجود داشته  و  انجام دهید  بیشتر 
به هفتاد ســال دارم، راضی  نزدیک  کــه  یابید. حتی حاال  بیشــتری دســت  چیزهای 

باشم. تغییری  منشأ  و  ادامه دهم  به رشدم  نیستم. می خواهم 
گر  ا چه چیزی ســد راهتان می شــود؟ چه چیزی محدودتان می کنــد؟ می دانید؟ 

کرد؟ برطرفش خواهید  ندانید چه چیزی محدودتان می کند، چگونه 
کاری انجام شود،  گر می خواهید  که »ا شــاید این ســخن معروف را شــنیده باشید 
با عقل جور  این حرف  اســت  یادی دارد«. ممکن  ز که مشــغلٔه  آدمی بدهید  به  را  آن 
کارهای  که می تواننــد  درنیایــد، امــا حرف درســتی اســت. به نظــر می رســد آدم هایی 
کنند و همچنان پربازده  کارهای بیشتری تقبل  یادی به انجام برسانند قادرند بازهم  ز
باشند. علتش چیست؟ آیا برخی افراد صرفًا ظرفیت زیادی دارند و بقیه فاقد آن اند؟

گمــان می کنند ظرفیتشــان  افــراد  بیشــتر  کنیــد؟  فکــر  بــه ظرفیــت خودتان  شــده 
اســت  »پرظرفیــت«  فالنــی  کــه  می شــنوید  را  حــرف  ایــن  اســت.  ازپیش تعیین شــده 
را  آن  اســت؟  قبــول می کنیــد. ظرفیــت شــما چقــدر  را  آن  و  و دیگــری »کم ظرفیــت« 
است؟ شاید  ازپیش تعیین شده  می کنید  فکر  کرده اید؟  تعریف  متوســط  یا  کم  یاد،  ز
گمان  کــه  از موفقیت  بــا میزانــی  امــا احتمااًل  باشــید،  نکــرده  را مشــخص  مقــدارش 

این مشکل آفرین است. آمده اید.  کنار  امکان پذیر است  برایتان  می کنید 
آنها  گمان می کنند محدودیت اســت.  و  را می شــنوند  کلمٔه ظرفیت  یادی  ز عدٔه 
فرض می کنند ظرفیتشان تعیین شده است -به ویژه درصورتی که از سن معینی عبور 
یابد  افزایش  بالقوه شــان می توانــد  توان  یا  کــه ظرفیت  ایده  این  از  افــراد  باشــند.  کرده 
در  گمانشان  به  را  آنچه  کنند  که ســعی  اســت  این  کارشــان  تنها  دســت می کشــند. 
مشــاهدات  طبق  می اندیشــند.  این گونه  یــادی  ز عدٔه  کنند.  مدیریــت  دارند  اختیــار 

گر ندانید چه  ا
چیزی محدودتان 
می کند، چگونه 
برطرفش خواهید 
کرد؟

<   فصل یک  <   می دانید چه چیزی محدودتان می کند؟   <


