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٘یبص ٘خٛاٞذ وشد ٚ غشفب ٟٕٔتش ثٛد٘ذ ٚ ثٝ ٞیچ ٚخٝ ضٕب سا اص خٛا٘ذٖ وُ وتبة ثیاص سبیش ٔغبِت وتبة  یٗ خالغٝ، ٘ىبتی است وٝ ثٝ ٘ظش ٔٗا

 تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یبدآٚس ثؼذ اص خٛا٘ذٖ وتبة ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌیشد.ٔی

 اْ.ٞبی رٞٙیٓ سا دس پب٘ٛیس ٘ٛضتٝثشخی تذاػی
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دسغذی وٝ ثب ٚخٛد دٚ داسٚی أتحبٖ  88تشخیح ٔیذاد٘ذ ٚ  دسغذ پضضىب٘ی وٝ تدٛیض تٟٙبی داسٚی أتحبٖ ٘طذٜ سا ثشخشاحی 77داستبٖ 

 ٌیشی ثٛد.آ٘چٝ دس ایٙدب اتفبق افتبد فّح تػٕیٓ ٘طذٜ، تدٛیض داسٚ سا تشخیح ٔیذاد٘ذ!

 

ثش٘ذ )آصٔبیص تشثچٝ ٚ ضىالت(. سٛاس سا تحّیُ ٔیسٛاس٘ذ. چٖٛ ثٝ ٘ظبست دلیك ٚ تسّظ ثش خٛد ٘یبص داس٘ذ، لذست فیُٞب خٛالٍ٘بٜ فیُتػٕیٓ

ٞبی سجه است چٖٛ تش اص ا٘ٛاع دیٍش فؼبِیتٔیطٛد. خشیذ وشدٖ خستٝ وٙٙذٜتش سٛاس اسائٝ ضٛد، اٚ خستٝٞبی ثیطتشی ثٝ فیُٞشچٝ ٌضیٙٝ

 سٝ ٔثبَ ٚالؼی: ا٘تخبثٟبی صیبدی داسیٓ.

ثیٙٙذ ثٝ ٔشثب ٔی 6ٔشثب ثشای تست ٔشثبٞب سخٛع ٔیىٙٙذ، ِٚی ٍٞٙبْ خشیذ آٟ٘بیی وٝ تٟٙب  6ٔشثب ثیطتش اص ٔیض ثب  87ٔطتشیبٖ ثٝ ٔیض ثب  -

 وٙٙذ!شیذ ٔیثشاثش ثیطتش خ 01احتٕبَ 

 دسغذ وبٞص ٔیذٞذ! 8ٌضیٙٝ اضبفی اسائٝ ضذٜ دس ِیست ثیٕٝ ثبص٘طستٍی احتٕبَ ػاللٕٙذی وبسوٙبٖ سا  01ٞش  -

فشد سبصٌبس ثب ػالیك ٚ احسبسبتطبٖ »٘فش غحجت وشد٘ذ،  81٘فش غحجت وشد٘ذ ثیطتش اص آٟ٘بیی وٝ ثب  8یبثی، آٟ٘ب وٝ تٟٙب ثب دس ثش٘بٔٝ صٚج -

 «یبثٙذ.سا ٔی

 

دس ٍٞٙبْ ا٘دبْ وبسٞبی سٚصٔشٜ ثیطتش اٚلبت  ذٞذ صیشا ا٘تخبثی ٚخٛد ٘ذاسد.ثب حفظ ٚضؼیت ٔٛخٛد، احسبس ساحتی ٚ پبیذاسی ثٝ ا٘سبٖ دست ٔی

سٛاس سٚی اتٛپبیّٛت است. اتٛپبیّٛت دس ٍٞٙبْ تغییش دیٍش وبس ٕ٘یىٙذ. تغییش ا٘تخبثٟبی تبصٜ پیص سٚی ضٕب لشاس ٔیذٞذ وٝ ایدبد تشدیذ فیُ

 ٔیىٙذ.

ثبضذ ٚ ٞبیی دس دستشس ٔیٌیشی ٔٙدش ٔیطٛد. ضٕب ٕٔىٗ است ٘ذا٘یذ چٝ ٌضیٙٝتػٕیٓٞبی صیبد ثٝ فّح دس ٍٞٙبْ تغییش اثٟبْ ٞٓ ٔثُ ٌضیٙٝ

 ٔشثبی سٚی ٔیض ػُٕ ٔیىٙذ. 87ٌٛ٘ٝ ػُٕ وٙذ وٝ ایٗ تشدیذ ٕٞبٖ

ٔیتٛا٘ذ وٙٙذٜ است، دس ضشایظ اثٟبْ فیُ ٕٞبٖ ٔسیش لجّی سا ٔیشٚد، چٖٛ تشدیذ فیُ سا ٔضغشة ٔیىٙذ. فّح تػٕیٓ سٛاس خستٝاثٟبْ ثشای فیُ

 ٘بثٛدوٙٙذٜ تغییش ثبضذ، صیشا آضٙبتشیٗ ٔسیش ٕٞیطٝ حفظ ٚضؼیت ٔٛخٛد است.

الصْ ٘یست وسی ٔتمبػذ ضٛد وٝ سبِٓ غزا خٛسدٖ ٞذفی ستٛد٘ی است. آٟ٘ب تٟٙب ثٝ وسی احتیبج داضتٙذ وٝ ثتٛا٘ذ ٞذفی ٘بة ٚ ػبِی سا دس 

ٞبی ثبِمٜٛ سبِٓ وٓ وشدٜ ٚ ٘مغٝ ٔٙبسجی سا ثشای آغبص د سا ثشای  ا٘تخبة ٌضیٙٝلّٕشٚی سفتبس سٚصٔشٜ ٔغشح وٙذ، وسی وٝ ثتٛا٘ذ پشیطب٘ی افشا

 پیطٟٙبد دٞذ.

یش اثٟبْ دضٕٗ تغییش است، الصٔٝ ٞش تغییش ٔٛفك، تشخٕٝ اٞذاف اثٟبْ آٔیض ثٝ سفتبسٞبی ٔطخع است. خالغٝ آ٘ىٝ ضٕب ثبیذ ثشای صدٖ وّیذ تغی

 ثبیذ حشوبت ٟٔٓ سا ثٙٛیسیذ.

                                     تَاًٌذ ها را هٌجوذ کٌٌذ ٍ تاعث شًَذّای تیشتر، حتی اگر از ًَع خَب تاشٌذ، هیگسیٌِ

 ًشیٌی کردُ ٍ تِ طرحی ًاتَاى ٍ ًِ چٌذاى خَب هتوسکی شَین.عقة

ّای تیشتر ٍ تیشتری هَاجِ هیشَین، از زیادی تارِ افکار، تری شَارتس در کتاب تعارض اًتخاب: هَقعی کِ ها تا گسیٌِ

 کٌٌذُ، تلکِ ظالواًِ است.گیج ٍ هردد هیشَین. اًتخاب کردى دیگر راُ رّایی ًیست، ًاتَاى
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ٟب ثٝ ایٗ لب٘ٛ٘ ٔٙظٛس اص ٘ٛضتٗ حشوبت ٟٔٓ ٕٞیٗ است. ٞب ضذ.ٔذیشضشوت خػٛغی ساٜ آٞٗ ثشصیّی ثبػث ضفبف ضذٜ تػٕیٓٚضغ لبٟ٘ٛ٘بی 

پشسُٙ ثب  ٞبی حیبتی وٕه ٔیىشد٘ذ تب تػٕیٕبتی ٔغبثك ثب ایٗ لٛا٘یٗ ثٍیش٘ذ. ایٗ لٛا٘یٗ سبدٜ ٚ ضفبف ثٛد٘ذ.پشسُٙ ٔٛلغ ا٘تخبة تػٕیٓ

ی ٛتیٛ خذیذ ٔیخٛاست، ثٝ فىش  افضایص ظشفیت سٛخت ضذ٘ذ تب صٔبٖ سٛختٍیشاستفبدٜ اص ایٗ لٛا٘یٗ اص خیش حُٕ ٌٙذْ ٌزضتٙذ چٖٛ ِىٛٔ

 خٛیی وشدٜ ثبضٙذ.ب غشفٞوبٞص یبثذ. ٕٞچٙیٗ اص سیّٟبی ٔسیشٞبی ٔتشٚن استفبدٜ وشد٘ذ تب دس ٞضیٙٝ

 آ٘چٝ فیُ سا خستٝ ٚ تالضٟب ثشای تغییش سا ثب خغش ٔٛاخٝ ٔیىٙذ اثٟبْ است.

 :ٞبداستبٖ ٚالؼی ٌضاصش ٞضیٙٝ

 دسغذ اص وبسٔٙذٞب ثٝ ٔٛلغ ٌضاسش ٔیذٞٙذ، ثبیذ دیذ سٔض ٔٛفمیت آٟ٘ب چیست. 68٘مبط سٚضٗ ٚخٛد داس٘ذ، چٖٛ  :اسٛسفیُ -

اثٟبٔی دس ِیستٟب ٞست وٝ وبسوٙبٖ سا دچبس فّح تػٕیٓ ٔیىٙذ، ثبیذ سفتبس وبسوٙبٖ وُٙذ سا سغذ وٙذ تب ثجیٙذ ودب  طبضبیذ ٘م :اسٛسفیُ -

 ، تب صٔب٘ی وٝ سشدسٌٕی سا ٘ذیذٜ ٕ٘یتٛا٘ذ حشوبت ٟٔٓ سا ثٙٛیسذ.سشدسٌٓ ٔیطٛ٘ذ

یذا وٙیٓ، ایٕیُ غشغش ٔبٞب٘ٝ وٝ چشا ٌضاسش ٕ٘یذ٘ذ دس احسبس آدٟٔب ثؼذ اص ضص ٔبٜ تبثیش ٘ذاسد، ضبیذ ثتٛاٖ ثب ثبیذ احسبس سا پفیُ:  -

 ص صیبد ضذٖ وبس فشد ٔسئَٛ خٕغ ثٙذی ٌضاسضٟب ثش احسبس پشسُٙ تبثیش ٌزاضت.استفبدٜ ا

 آیب فشٟٔب سبدٜ ٞستٙذ؟ ٔحیظ سا تغییش دٞیذ، ٔسیش:  -

ٔسیش: خٕبػت سا ٞذایت وٙیذ، ثٝ آٟ٘ب ثبیذ فٟٕب٘ذ وٝ دٚ سْٛ ثٝ ٔٛلغ تحٛیُ ٔیذٞٙذ، ضبیذ آٟ٘ب فىش ٔیىٙٙذ ٕٞٝ ٌضاسضطبٖ سا دیش  -

 ٔیذٞٙذ.

 

ٔثبَ ًٌٙ ٚ پش اص ٔؼب٘ی ٔختّف وٝ ٔٛسد ٘ظش ٔب ٘یستٙذ دس ضىُ ٞشْ غزایی. دس ٔمبثُ ایذٜ فمظ ا٘تخبة ضیش ثب چشثی یه دسغذ وبسش سا ثٝ 

چٍٛ٘ٝ ٘جبیذ سفتبس ٔشدْ » اص ایٙىٝ است ٞشْ غزایی وٝ ا٘ٛاع ٚ وٕیتٟبی غزایی یه سطیٓ سبِٓ سا ٔطخع ٔیىٙذ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبّٔی بْ داد.تی ا٘ددسس

 «سا ػٛؼ وشد!

خٛیی وٙٙذ. ٞب غشفٝثبضٙذ یب دس ٞضیٙٝ« تشخالق»ضٕب ثشای تغییش ثبیذ اِٟبٔبت سا ثٝ الذأبت تجذیُ وٙیذ. وبفی ٘یست وٝ اص وبسوٙب٘تبٖ ثخٛاٞیذ 

تب صٔب٘ی وٝ ضٕب اص یه ػمیذٜ تغییش ثٝ یه  )ثٝ خبی خٛسدٖ ضیش یه دسغذ!(. ثبضٙذ «تشسبِٓ»ٔثُ ایٗ است وٝ ثٝ ٔشدْ آٔشیىب ثٍٛییذ وٝ 

 سفتبس خبظ ٘شسیذ، آٔبدٜ سٞجشی تغییش ٘یستیذ.

 ٞبیطبٖ سا ٔیض٘ذ ٚ تالش ثشای تغییش آٟ٘ب:ٔؼضُ ٚاِذیٙی وٝ ثچٝ

آٟ٘ب حك ٘ذاضٙذ ثٝ  ٞبیطبٖ فمظ ثبصی وٙٙذ.دلیمٝ ثب ثچٝ 5استفبدٜ اص ضیٜٛ دسٔبٖ تؼبُٔ ٚاِذ ٚ فشص٘ذ: اص ٚاِذیٗ خٛاستٝ ضذ سٚصا٘ٝ تٟٙب  -

 دلیمٝ دستٛس ثذٞٙذ، اص آٟ٘ب ا٘تمبد وٙٙذ یب حتی اص اٚ سٛاَ ثپشسٙذ. 5ٞب دس ایٗ ثچٝ

 دادٖ آٔٛصش ِحظٝ ثٝ ِحظٝ ثٝ ٚاِذیٗ.اص پطت ضیطٝ ٚ  ّسٝ ثبصیخسغذ ایٗ  -

                           را تِ رٍشٌی تَضیح دّیذ. « شیَُ ًَ»ای ًَ رفتار کٌذ، هاًی کِ شوا هیخَاّیذ کسی تِ شیَُز

 فکر ًکٌیذ حرکتْای تازُ ٍاضح ّستٌذ.
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دٞذ. پس ثچٝ چیضی ٘ذاسد وٝ ثب آٖ پزیش وٙیٓ، ثچٝ ٞش وبسی ثىٙذ، ٚاِذ ٔمبٚٔتی ٘طبٖ ٕ٘یسؼی ٔیىٙیٓ ٚاِذیٗ سا ٔثُ چٛة ٘ی ا٘ؼغبف -

 ٔجبسصٜ وٙذ.

تش سٛاسضبٖ داسد، أب ٞشچٝ ایٗ سفتبس غشیضیدلیمٝ ثسیبس سخت است. چٖٛ ٘یبص ثٝ تٕشوض فیُ 5آصاس تحُٕ ایٗ اثتذا ثشای ٚاِذیِٗ وٛدن -

 یبثذ.ضٛد، وٙتشَ وٕتشی سا اص سٛی ٚاِذیٗ عّت ٔیىٙذ ٚ ثٙبثشایٗ ادأٝ ٔی

ٝ ثچٝ )ایٍٙٛ٘ٞب ٞب، تٛغیف سفتبس ثچٝای تحسیٗ ثچٝآٔٛصش ٟٔبستٟبیی وٝ دس اثتذا غیشعجیؼی ثٙظش ٔیشسیذ ٔثُ د٘جبَ فشغت ثٛدٖ ثش -

 .(استاحسبس ٔیىٙذ ٔٛسد تٛخٝ 

 : چٖٛ داسٜ سشٚیس ٔیبد، وفص ثپٛش.تٛغیٝ ثٝ ادغبْ دستٛس ثب یه دِیُ -

 ٔمبیسٝ ٚاِذیٗ تحت ایٗ آٔٛصضٟب ثب ٚاِذیٙی وٝ سش والس وٙتشَ خطٓ سفتٙذ. ایٟٙب وّی ٘تیدٝ ثٟتش داضتٙذ ثؼذ سٝ سبَ. -

-آٟ٘ب ایٗ سفتبسٞب سا وّٝ بس سفتبس غیشاسادی سا ٘ذاسد.ٚاِذیٗ وٛدن آصاس دسن ٕ٘یىٙٙذ وٝ ثچٝ دستٛس سا یبدش ٔیشٚد. یب ایٙىٝ ثچٝ تٛا٘بیی ٟٔ -

 .فمذاٖ ضفبفیت است ا چیضی وٝ ٚخٛد داسددس٘ظش ٔیٍیش٘ذ، دس حبِی وٝ اوثشضمی یب ٔخبِفت 

ثب پشسطٙبٔٝ فٟٕیذ٘ذ ٘یٕی اص خٕؼیت  حیبی خٕؼیت ضٟشضبٖ. فّح تػٕیٓ ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛد ػٛأُ ٔتؼذد.داستبٖ تالش دا٘ص آٔٛصاٖ ثشای ا

ٞب سشضبس اص آٔبس ٚ خذاَٚ پیچیذٜ ٘جٛد، تٟٙب ٌفتٙذ اٌش دٜ دسغذ ٔشدْ ثیطتش اص ضٟشضبٖ خشیذ وٙٙذ، ضاسش ثچٌٝ خبسج اص ضٟش خشیذ ٔیىٙٙذ.

 حشوت ضفبف سا ٘ٛضتٙذ. 5آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ  س تمٛیت وٙٙذ.ٔیّیٖٛ دال 7ٔیتٛا٘ٙذ التػبد ٔحّی سا 

-حّی ثضسي ٔیسٛاس یه ٔطىُ ثضسي ساٜاص ٘ظش فیُ تٟٙب ثبػث فّح رٞٗ ٔیطٛد. ٌبٞی ثیٟٛدٜ است! دا٘صٚالؼی است، أب  ٌبٞی اٚلبت دا٘ص

 عّجذ.


