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حصار ظرفیتهای خود را در هم بشکنید
مکسول
جان سی.
ِ
رضا رایان راد
سید طاهر شریعتپناهی

مردم اغلب به من میگویند اینکه ورجین خارج از چارچوب میاندیشــد
ً
عالی است .وقتی به آنها میگویم «درواقع ما این کار را نمیکنیم! ما اصال
ً
اجازه نمیدهیم چارچوبی ساخته شود» آنها حقیقتا متعجب میشوند.
نمیتوانید هم دوستدار چارچوبها باشید و هم دوستدار خالقیت.
ریچارد برانسون ،بنیانگذار ورجین گروپ

     سخن ناشر    
سمیه محمدی > مدیرعامل انتشارات آریاناقلم

توســعۀ فــردی ازجملــۀ موضوعاتــی اســت کــه در انتشــارات آریاناقلــم بــه آن توجــه
کردهایــم ،ز یــرا معتقدیــم بــا توانمنــد شــدن افــراد در زندگــی فــردی و حرفهایشــان
رضایت و رشــدی حاصل میشــود که نتیجۀ آن در ســازمان و بهتبــع آن در جامعه
بهوضوح دیده خواهد شــد .همانطور که نویســندۀ کتاب بیحدومرز بیان میکند،
اگر افراد خود را بهدرستی بشناسند ،در مسیر درست زندگی قرار گیرند ،خودآ گاهی
و تواناییهایشــان را پرورش دهند و انتخابهای درســتی داشــته باشند ،میتوانند
ظرفیتهای بالقوۀ خود را با تالش کردن و انجام دادن درســت کارها بالفعل کنند
و به شکوفایی برسند.

بــه همیــن منظــور در پــی انتشــار کتابهــای مــدل کس ـبوکار شــما و هنــر
دســتیابی ،اکنون کتــاب بیحدومرز را منتشــر کردهایم و به امید خــدا بهزودی با
لتــر خواهیم کــرد .امیدواریم
انتشــار کتاب شــمال حقیقی ایــن مجموعــه را کام 
خوانندگان خوبمان نیز بتوانند از این مجموعهکتابها نهایت بهره را در زندگی
فردی و حرفهایشان ببرند.
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     پیشگفتار حامی کتاب    
مدیرعامل شرکت پیشگامان فناندیش تهران

آیا چیزی هســتیم که باید باشــیم؟ آیا از تمام توانمندیهای خود ســود بردهایم؟ آیا
تمــام اســتعدادهای خــود را کشــف و بالفعل کردهایــم؟ آیا بــه آنچه هســتیم راضی
شــدهایم؟ آیا زمان تغییر در خود نرسیده اســت؟ این سؤاالت موضوعاتی را برای ما
تداعــی خاطــر میکند که گاهــی فکر کردن دربــارۀ آن در ظاهر چیــزی جز زحمت و
مشــقت برای ما به وجود نمیآورد .لیکن روبهرو شدن با این چالش و سپس تفکر،
ْ
یادگیری و تالش ما را به مرحلۀ واالتر و باالتری خواهد رساند.
ا گــر بخواهیــم زندگیمــان کیفیــت بهتــری داشــته باشــد ،بایــد جســورانه از
محدودیتهایی که هم خودمان و هم اطرافمان بر خود اعمال میکنیم رها شویم تا
حس انســان بودن را بهتر و بیشتر درک کنیم .باید خود را بیشتر بشناسیم و با تکیه
بر تواناییها و انجام دادن تغییرات بموقع به ظرفیتهای خود نزدیکتر شویم .باید
از تغییرات هرچند کوچک شروع کرد و به پیش رفت ،ولی تا کجا؟ چه کسی حد
ظرفیــت خود را میداند؟ پس راه بیپایان رشــد و کمال ادامه خواهد داشــت .باید
آ گاه شد ،توانمند شد و انتخابهای درست و بهتر انجام داد تا حصارها شکسته
شود و ظرفیتها افزایش یابد و با قانع نشدنها ،تمرکز بر اموری که باید انجام پذیرد
و بر مبنای عمل به آ گاهیها توانمندیهای خود را افزایش داد.
مســئلۀ اصلــی زندگــی این اســت کــه انســان از محــدودۀ امن خــود بایــد بیرون
بیایــد .ا گــر خــود را بــه چالــش نکشــیم ،نمیتوانیــم خــود را بشناســیم .ظرفیــت مــا
ْ
ظرفیت محدودیت ما انســانها نیســت ،بلکه ظرفیت
نشــده نیســت.
ازپیشتعیی 
ً
باید ساخته شود .توان بالقوه موجود در درون ما بیحدوحصر و عمدتا استفادهنشده
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اســت و اگر میخواهیم حداکثر توانمان را بالفعــل کنیم ،باید با حداکثر توان تالش
و تمریــن کنیم .باید آ گاه شــویم و خودآ گاهــی از مهمترین آ گاهیهاســت .ازجملۀ

     پیشگفتار مترجمان    
رضا رایان راد ،سید طاهر شریعتپناهی

موانــع خودآ گاهی میتوان از عذر و بهانه ،خیالپــروری دربارۀ موفقیت ،حرف زدن
بدون گوش کردن به دیگران ،احساســات منفی حلوفصلنشــده و نیندیشــیدن به
خود نام برد ،که انســان در سیر خودآ گاهی باید با یک یا چند عامل نامبرده مبارزه
کنــد و در این مســیر ،خیلی ســخت بایــد کار انجام بشــود .انجام دادن کشــفیات
خودآ گاهــی مســتلزم خواســت و تمایل اســت .درخصــوص خودآ گاهــی ،باید یک
ً
فرایند را دنبال کرد و این فرایند یکباره نیست؛ یعنی ،باید مکررا مرور کرد و در طی
زمان این مهارت کسب خواهد شد .انسان میتواند ظرفیتهایی را که از قبل دارد

کتاب :بیحدومرز سومین کتاب از یک دورۀ خودآموز مدیریت کسبوکار است،

پرورش دهد ،مانند تواناییهای جسمانی ،مدیریت عواطف ،تفکر و ایجاد ارتباط.

که پیشازاین ،نوآفرینی با موضوع خالقیت و نوآوری در کســبوکار و بازیکن تیمی
ایدئــال بــا تأ کیــد روی تیمســازی را انتشــارات آریاناقلم بــه خوانندگان فارســیزبان
عرضه کرده است .این کتاب با یک هدف به نگارش درآمده است :توانمندسازی
فردی با محقق ساختن ظرفیت وجودی خود .نویسنده برای دستیابی به این آرمان
فرمول عملیای به دست داده است :ظرفیت = آ گاهی  +توانایی  +انتخابها
برایناســاس ،کتــاب با شناســایی و معرفی هفــده توانایی و تأ کید بر ایــن نکته که
فقــط با آ گاهی همهجانبــه از این تواناییهای فردی اســت که دامنــۀ انتخابهای
ما گستردهتر میشود و آنگاه میتوانیم به کمال ظرفیت وجودی خویش دست یابیم
راهی نوین در توانمندســازی افراد میگشــاید .بیحدومرز برای نیــل به این هدف از
مثالهــای فراوان و کاربردی بهــره میبرد .این مثالها خوانــدن کتاب را جذابتر و
مفیدتر ساخته است.

درضمــن میتوان ظرفیتهای دیگری را نیز انتخاب کرد که میتوانند مهم باشــند،
مانند مســئولیتپذیری ،ارزشهای نیک ،تمرکز ،خودخواستگی و امور معنوی ،که
باید به تقویت همهجانبۀ آنها پرداخت.
اما آنچه مهم است آن است که بین محدودۀ امن و رؤیاهایمان جایی است که
زندگــی رخ میدهد .کتاب حاضــر به ما کمک میکند مباحثــی را که در این چند
سطر به آنها اشاره شد پیاده کنیم و روشهای مفید و مناسب نویسنده میتواند ما
را یاری دهد که به توانمندیهای بیکران خود نزدیک شویم.
مــن و همکارانــم در شــرکت پیشــگامان فناندیش تصــور میکنیم کــه علیرغم
گذشــت  25ســال از عمر ســازمانمان ،همچنان بایســتی آمادگی تغییراتی را داشته
باشــیم که ما را به رشــد و تعالی همیشــگی رهنمون شــود ،لذا ضمن ارج نهادن به
تالش نویســندۀ خوب کتــاب بیحدومرز ،آقای جان مکســول ،و مترجمان محترم،
آقایان رضا رایان راد و ســید طاهر شــریعتپناهی ،و سپاس از انتشــارات آریاناقلم،
مطالعۀ آن را به دوستان و مشتاقان یادگیری و تغییرپذیری توصیه میکنیم.

نویســنده :جان سی .مکسول متولد ســال  1947در میشــیگان آمریکاست .سال
 ،2014او بــه انتخاب انجمن مدیریت آمریکا بهعنوان رهبر کســبوکار شــمارۀ یک
جهــان و نیز بــه انتخاب مجلــۀ بیزنس اینســایدر بهعنــوان تأثیرگذارترین متخصص
رهبری در سطح جهانی برگزیده شده است .همچنین شش سال متوالی ،مکسول
بــه انتخاب ســایت متخصصــان رهبــری بهترین معلم رهبری معرفی شــده اســت.
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مؤسســات آموزشــی او تاکنون بیــش از پنجمیلیون نفر را در ســطح جهــان ،ازجمله
کشــورهای فقیــر و درحالتوســعه ،آموزش رهبــری دادهانــد .عالوهبرایــن ،کتابهای

متعــدد وی همچــون  21قانــون انکارناپذیــر رهبری ،پــرورش رهبــر درون و  21صفت
بایســتۀ رهبر نزدیک به س ـیمیلیون نســخه به فروش رفته اســت .مکسول همچنین
یکی از ده نویسندۀ برتر و عضو تاالر افتخارات سایت آمازون است.
خواننده :چهار گروه مخاطبان این کتاباند :گروه نخســت دانشآموزان ارزشمند
دبیرســتاناند که میخواهند با شناســایی و تقویت ظرفیتهای وجودیشان آیندۀ
روشــنی بــرای خود رقم بزننــد .اینان از آن روی کــه در ابتــدای راه زندگیاند فرصت
بیشتری در اختیار دارند تا با مطالعۀ بیحدومرز به کمال ظرفیت خود دست یابند.
برای این گروه زندگی در عبور از کنکور دانشگاهها خالصه نمیشود.
گروه دوم دانشــجویان عزیزیاند که دریافتهاند آموزشهای دانشــگاهی تناســبی
بــا نیازهــای بازار کار نــدارد .از همیــن روی ،این بزرگــواران در تالشاند تــا با تقویت
تهــای بیحدومرز خود ،جایگاهی در بــازار کار داخلی یا جهانی بیابند .این
ظرفی 
کتاب میتواند روشناییبخش راه ایشان باشد.

> پیشگفتار مترجمان >

سپاســگزاری :کتــاب بیحدومرز از ایده تــا محصول نهایی نتیجــۀ همکاری گروه
کثیــری اســت که نام بــردن از همــۀ این عزیــزان در این مجــال امکانپذیر نیســت.
باوجودایــن ،از تمامــی بزرگوارانــی کــه مــا را در تولیــد ایــن محصــول فرهنگــی یاری
کردنــد و آن عزیزانی که کتاب را به دســت خوانندگان گرامی رســاندند و همچنین
خوانندگانــی کــه همت کردند و با خوانــدن کتاب گامی در راه توســعۀ مهارتهای
فردی خویش برداشتند سپاسگزاری میکنیم.
اهدانامه :پیشکش به مردمان ایرانزمین و افغانستان در هر کجای این کرۀ خاکی
کــه زندگــی میکنند ،آنــان که هزاران ســال در کنــار هم و بــا نام هموطن زیســتند و
ســربلندی و افتخار آفریدند ،اما در دوصد سال گذشته از سر بیتدبیری حاکمان،
کوتاهــی سیاستپیشــگان و فرصتطلبــی بیگانگان ،مرزهــای جغرافیایــی ما بین
ایشــان جدایــی افکنده اســت و به امید پیونــد دوبارۀ علمی ،صنعتــی و اقتصادی
ایران و افغانستان از امروز تا همیشه.
و برای پریسا و حدیث.

ســومین گــروه آن گرامیانیاند که باور دارند در میانۀ عمر از خودشناســی غفلت
کردهاند و ظرفیتهای بیحدومرز وجودشان را نشناختهاند و نتوانستهاند به آرزوهای
خود جامۀ عمل بپوشــند .این گروه میتوانند با بهرهگیری از آموزههای بیحدومرز و
دو کتاب نوآفرینی نوشتۀ آدام گرانت و بازیکن تیمی ایدئال نوشتۀ پاتریک لنچونی
گامهایی اســتوار در نیل به این هدف بردارند .برای آنان در دســتیابی به اهدافشان
آرزوی موفقیت میکنیم.
چهارمیــن گــروه از مخاطبــان کتــاب رهبــران و مدیرانیانــد که بــاور دارنــد برای
توســعۀ کس ـبوکار یا سازمانشــان بهترین رویکرد بهینهســازی عملکــرد و توانمندتر
کــردن کارکنان و بهرهگیــری از ظرفیتهای «بیحدومرز» ایشــان اســت .این عزیزان
میتواننــد بــا اهدای کتــاب به کارکنان و تشــویق ایشــان بــه مطالعه موجــب تعالی
کارکنان ،کسبوکار و سازمان خویش شوند.
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> آ گاهی >

خویشتن را بشناس.
سقراط

به اعتقاد من خودشناسی نایابترین ویژگی در انسان است.
الیزابت ادواردز

ٔ
عالقــه زیادی دارم! به
اشــتیاق زیادی برای این کتاب دارم ،چون به شــما عشــق و
مدت پنجاه ســال کار کردهام تا زندگیام را بهبود بخشــم و به بهبود زندگی دیگران
ٔ
انــدازه کمک کــردن به رشــد و بهبود دیگران برایم شــادی
کمــک کنــم .هیچچیز به
بــه همراه نم ـیآورد .این کتــاب را بهویژه برای برانگیختن شــما و کمــک به افزایش
ظرفیتتان نوشتهام.

چطور به فکر نوشتن این کتاب رسیدم؟ ٔ
ایده آن زمانی به ذهنم رسید که داشتم

از یکــی از کارهــای موردعالقــهام لــذت میبــردم :گفتوگویــی لذتبخــش هنــگام
صرف غذا با دوستان .درحالیکه داشتیم صحبت میکردیم ،یکی از دوستان شروع
کرد به بیان اهمیت توان بالقوه و اینکه افراد چگونه به آن دست پیدا میکنند .این
منجر به بحث خوبی شــد که دو ساعت طول کشید .درحالیکه آماده میشدیم از
ٔ
ٔ
شیوه
درباره ظرفیت فردی و
سر میز بلند شویم ،کسی گفت« ،من هیچوقت کتابی
دست یافتن به آن نخواندهام ».بقیه هم چنین کتابی نخوانده بودند.
ً
آن گفتوگــو حقیقتا مــرا برانگیخت؛ تا دو ســال هم به آن فکر میکــردم .بعد از
مراجعـ ٔـه ذهنی چندباره به موضوع ظرفیت فردی ،شــروع به ســؤال کردن و شــنیدن
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> آ گاهی >

حــرف دیگــران و آموختــن در بـ ٔ
ـاره آن کــردم .ســرانجام ایــن منجــر بــه خلــق چالــش

یادداشــت کــردن پرس ـشهایی کــردم کــه قرار بــود از

یتــان بیفزایید ،تواناییهایتان را پــرورش دهید و به
ظرفیت فردی شــد :اگر بر آ گاه 

آنها بپرســم .پرس ـشهای زیادی به فکرم رسید .پنج
ٔ
صفحه پر! وقتی مقابل این رهبران نشسته بودم و آن

انتخابهای درستی دست بزنید ،میتوانید به ظرفیت فردی خود دست یابید.
بهعبارتدیگر:
آ گاهی  +توانایی  +انتخابها = ظرفیت
این چالشی است که در این کتاب به شما عرضه میکنم .اگر مایل به پذیرش
ایــن چالش و تبعیت از فرایندی که مطرح میکنم باشــید ،زندگیتان تغییر خواهد
یشــود .آ گاه شــدن اولین گام بزرگی بود
کرد! چالش ظرفیت فردی با آ گاهی آغاز م 
کــه برای در هم شکســتن حصار ظرفیتهای خود برداشــتم .و این اتفــاق در اوایل

پرسشها را با شتاب تمام از آنها میپرسیدم ،بیقرار
شنیدن پاسخها بودم .معلوم است که نتوانستم ٔ
همه
پرس ـشهایی را کــه نوشــته بودم مطــرح کنــم ،اما در
ً
زندگی شخصی و حرفهایام حقیقتا با تحولی مواجه

نصیحت کردن به
افراد کمک میکند
از ضعفهایشان
عبور کنند .تجهیز
کردن به آنها کمک
میکند روی نقاط
قوتشان کار کنند.

شــدم .بزرگترین کشفم این بود که این کشــیشها هیچ وقتی را صرف اندرز دادن
به مردم نمیکنند .درعوضٔ ،
همه وقتشان را صرف تجهیز کردن افراد میکردند.
در ابتــدا ،متوجــه معنــی ایــن حرف نشــدم .مجبــور شــدم از آنهــا بخواهــم برایم

زندگــی حرف ـهایام رخ داد .الگــوی کشــیشها در آن زمان الگوی شــبانی بــود که از
گله مراقبت میکند .مسـ ٔ
ـئله مهم حفظ و مراقبت از رمه بود .این کار شــامل مقدار

توضیح دهند .نصیحت کردن به افراد کمک میکند از ضعفهایشان عبور کنند.

زیادی پند و اندرز بود .بنابراین فکر میکردم این الگویی اســت که قرار است از آن

تجهیــز کردن به آنها کمــک میکند روی نقاط قوتشــان کار کنند .مســئله بهتدریج

پیروی کنم.

برایم روشن میشد!

اما در آن زمان کتابی خواندم با عنوان کلیســاهای آمریکا که ســریعترین رشد را
ٔ
ٔ
ٔ
دارند
رهبری
شیوه
درباره دسترسی به مخاطبان بیشتر و
نوشته ِا ِلمر تاونز .این کتاب
ِ
ممتاز کلیســا بود .نمیتوانستم آن را زمین بگذارم .داستانهایش بسیار الهامبخش
بود .بعد از خواندن کتاب ،میخواســتم از ٔ
همه کلیساهایی که در کتاب ذکر شده
بــود بازدید کنم و با کشیشهایشــان مالقات کنم .اما چطور میتوانســتم این کار را
بکنم؟ این کشــیشها مرا نمیشــناختند .و چرا باید زمانی را صرف مالقات با من
میکردند؟
بعد ایدهای به ذهنم رســید ،اینکه با آنها تماس بگیرم و پیشــنهاد کنم در ازای
ســی دقیقه از وقتشــان  100دالر به ایشــان بپردازم .ایــن قضیه مربوط به ســال 1971
است ،که درآمدم در کل سال  4,200دالر بود .اما بیصبرانه میخواستم بفهمم چه
یشــود این کشــیشها تا این اندازه موفق باشــند .وقتی دو نفر از ده
چیزی باعث م 
کشیش به درخواستم پاسخ مثبت دادند سر از پا نمیشناختم.
بهمحــض اینکه خبردار شــدم کــه میتوانم بــا این رهبــران دیدار کنم ،شــروع به

سپس آنها توضیح دادند که وقتی افراد روی نقاط قوتشان کار میکنند ،آمادگی
ٔ
بالقوه خود دارند تا زمانیکه روی نقاط ضعفشان کار
بیشتری برای رســیدن به توان
ْ
میکنند .در این مرحله بود که مســئله برایم روشن شد .این رهبران شبانانی نبودند
ً
که صرفا راضی به مراقبت از رمه باشــند .آنها گاوچران بودند .چشــمانداز داشــتند.
ٔ
روحیه پیشگامانی را داشتند که در مرزهای دوردست چیزی میآفرینند .آنها افراد
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را میســاختند و پرورش میدادند و دعوتشان میکردند که جزوی از کلیتی بزرگتر
از خود باشــند .و داشتند دســت در دست هم کلیساهایشــان را بالنده میکردند و
پیامشان را به افراد بیشتری میرساندند و منشأ تحول میشدند.
ْ
آن روز اولیــن روزی بود که متوجه شــدم برای رســیدن به ظرفیــت آ گاهی تا چه
انــدازه اهمیت دارد .تنها شــیوهای که ازطریق آن میتوانســتم به افــرادی که رهبری
یکــردم کمــک کنم توفیق بیشــتری در زندگیشــان به دســت آورند این بــود که به
م 
ایشــان کمک کنــم بیــش از نقاط ضعف بــر نقــاط قوتشــان تمرکز کننــد .همچنین
ً
لطفا خوب دقت کنید -تنها راهی که خودم میتوانســتم به ظرفیتم در نقش یک< > 21

> بیحدومرز >

فرد و رهبر دست یابم این بود که تمرین کنم و نقاط قوت خودم را توسعه دهم .این
ـیوه انجام دادن ٔ
مسئله شـ ٔ
همه کارها را برایم تغییر داد و خیلی زود کشف کردم که
ٔ
ٔ
درزمینه اندرز دادن است.
درزمینه تجهیز کردن بسیار بیشتر از تواناییام
تواناییام

> آ گاهی >

•تغییر برایتان ضرورت دارد تا به ظرفیت خود دست یابید .درحالیکه دو بخش
دیگـر را میخوانیـد ،بـا تأ کیـد بیشـتری بـر تغییـر مواجـه میشـوید .در بخـش
دوم ،که به توانایی میپردازد ،از شـما خواهیم خواسـت روی چیزهایی کار

ٔ
درباره آ گاهــی ،خود را شــبانی میدیدم که مراقــب نیازهای مردمش
قبــل از کشــفم

کنیـد کـه شـاید نقـاط قـوت طبیعیتـان نباشـد .ایـن کار را دشـوار خواهیـد

اســت .بعد از این کشف ،بهتدریج نگاه متفاوتی به خودم و نقشی که داشتم پیدا

یافـت .رشـد در حوزههـای مهارتـی ،درصورتیکـه از مهارتهـای طبیعـی
ً
فـرد نباشـد ،غالبـا کنـد و انـدک اسـت .ایـرادی نـدارد .کوچکتریـن تغییـر

تا سالها این داستان را در همایشها نقل میکردم .اغلب طی پرسشوپاسخها

مثبتـی مفید اسـت .این تغییرات ظرفیتتان را افزایـش میدهد .اما وقتی به
بخش ٔ
سه کتاب برسید ،که به انتخابها میپردازد ،آن را آسانتر خواهید

چه بود؟» پاســخ مــن «آ گاهی» اســت .اغلب از خود پرســیدهام ،اگر بــا آن دو رهبر
دیــدار نکــرده بودم ،تــا کی ب هجــای تجهیز کــردن افــراد آنهــا را نصیحــت میکردم؟
پاســخش را نمیدانم .اما این چیزی اســت که میدانمٔ :
همه ما برای آ گاه شــدن از
اینکه چطور میتوانیم برای رسیدن به ظرفیتمان افراد بهتری شویم به کمک شخص
دیگری نیاز داریم.
میخواهــم آن کســی باشــم کــه به شــما کمــک میکنــد خودآ گا هتــر شــوید .این
ً
یپــردازد .احتماال این ســخن
مســئلهای اســت کــه بخــش اول این کتــاب بــه آن م 
معروف را شنیدهاید که «اگر همیشه همان کاری را انجام دهم که انجام میدادهام،
همیشــه همان چیزی را به دســت میآورم که به دســت م ـیآوردهام» .میخواهم به
شما کمک کنم کار جدیدی انجام دهید -و به جای جدیدی برسید .در آغاز این
سفر میخواهم دو ایده را با شما مطرح کنم:
•تغییر همیشـه نباید تغییری بنیادین باشـد تا اثر ببخشـد .نصیحت کردن افراد
و مجهز کردنشان شباهتهایی دارند .هر دو مورد مستلزم اهمیت دادن به
فردی دیگر و صرف وقت با او برای راهنمایی و اندرز اسـت .تنها کاری که
باید میکردم این بود که تمرکزم را از نقاط ضعف آنها متوجه نقاط قوتشـان
بخش مربوط
کنم .درحالیکه این کتاب را میخوانید و بهویژه زمانیکه این
ِ
بـه آ گاهـی را مطالعـه میکنیـد ،حواسـتان باشـد کجا بایـد تمرکزتـان را تغییر
دهید تا از ظرفیتتان آ گاهتر شوید.

یافـت .در مسـائل مربـوط به انتخاب ،تغییراتتان با سـرعت بسـیار بیشـتری
ٔ
بالقوه
دسـتیافتنی اسـت .اگـر مایلیـد ظرفیتتـان را افزایش دهیـد و به تـوان
خود برسیدٔ ،
همه این تغییرات ،خواه دشوار و خواه آسان ،ضرور یاند.

کردم .گاوچرانی شدم که اعضای کلیسایش را رهبری میکند و بالندگی میبخشد.
کسی این سؤال را میکرد« ،مهمترین نکتهای که از گفتوگو با آن دو رهبر دریافتید
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ٔ
توسعه آ گاهی
حواســتان را ششدانگ جمع کنید .ســفر هیجانانگیزی خواهد بود.
به شــما امکان خواهد داد تغییراتی را تشخیص دهید که به شما کمک خواهد کرد
حصارهای ظرفیتتان را در هم بشکنید .امید من این است که وقتی کتاب را به پایان
بردید ،ظرفیتتان خیلی بیشــتر از چیزی باشــد که تصورش را میکردید و تاحدزیادی
در مسیر خویش بهسوی زندگیای بیحدومرز باشید .بیایید باهم به این سفر برویم.
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ٔ
مســئله جالبتوجهی بوده است ،هرچند
در تمام طول زندگی ،ظرفیت فردی برایم
ٔ
در جوانی دانش کافی نداشــتم که ایــن نام را رویش بگذارم .کتــاب قصه محبوب
کودکیام لکوموتیوی که توانست [ ]1بود .وقتی کوچک بودم ،مادرم آن را اغلب برایم
ً
ٔ
قفســه کتاب برمیداشتم.
میخواند .وقتی خودم توانســتم بخوانمش ،مرتبا آن را از
داســتانش را برای خانــواده اجرا میکردم .عاشــق این بــودم که لکوموتیــو کوچولو به
خودش باور دارد و بهخاطر این باور موفق میشود از روی تپه عبور کند .چون ٔ
همه
تالشش را به کار بست ،ظرفیتش افزایش پیدا کرد.
بــه یاد مثالی افتادم که پــدرم در صحبتهایش به کار میبــرد .آدم دنیادیدهای
پســری را دید کــه ماهیگیــری میکرد و پیــش او رفت تــا ببیند در چه حال اســت.
ً
پســرک قبــا دو ماهی کوچــک گرفته بود ،اما درحالیکه پیرمرد داشــت بهســمت او
قدم برمیداشت ،پسر توانست ماهی خاردار بزرگی بگیرد.
درحالیکه پســر قالب را از دهان ماهی درمــیآورد ،پیرمرد گفت« ،حرف ندارد».
اما بعد پسر ماهی را دوباره توی آب انداخت.
پیرمرد فریاد زد« ،چه کار داری میکنی؟ گندهتر از این گیرت نمیآید».
پسر پاسخ داد« ،آره ،اما عرض ماهیتابهام فقط یک وجب است ».این حکایت
همیشــه بــه خنــدهام میانداخت و به این مســئله آ گاهــم میکرد که تفکر شــخص
چگونه میتواند محدودش کند.
همچنین بهروشنی به یاد دارم که یکی از معلمانم داستان سه پسربچه را تعریف
میکرد که مسیرشــان به مدرســه از کنار دیــواری بلند بود .هر روز وقتی پســرها پای
پیاده به مدرســه میرفتند ،از خود میپرســیدند آن طرف دیوار چیســت .ســرانجام
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اگر ندانید چه
چیزی محدودتان
میکند ،چگونه
برطرفش خواهید
کرد؟

یشــان چنــان شــدت گرفت که یکــی از آنهــا گفت« ،بیاییــد برویم
روزی کنجکاو 

آنچه هماکنون تجربه میکنید میخواهید .شــاید در
یتــان در ٔ
همه زمینههایی کــه میخواهید موفق
زندگ 

باال بروم و ببینم آن طرفش چیست».
دو پســر دیگــر با نابــاوری بــه او خیره شــدند .اما وقتــی دیدنــد دارد از دیــوار باال

نباشید .شــاید از پیشــرفتتان رضایت کامل ندارید.
آیــا دار یــد همـ ٔـه کارهایــی را کــه خواهانــش هســتید

میرود ،آنها هم کالههایشــان را به طرف دیگر دیوار انداختند و به او ملحق شدند.

انجام میدهید؟ یا اینکه میخواهید بیشــتر ببینید،

نمیخواستند جا بمانند .میخواستند این کشف را خودشان تجربه کنند ،نه اینکه
ً
صرفا کسی آن را برایشان نقل کند.

بیشتر انجام دهید و بیشتر وجود داشته باشید؟ اگر مثل من باشید ،میخواهید به

ببینیم» و بعد کالهش را به آن طرف دیوار انداخت و گفت« ،حاال مجبورم از دیوار

هنــوز بــه خاطــر دارم که فکــر کردم ،مــن هم اگر جــای آنها بــودم کالهــم را به آن
طرف دیوار میانداختم .میخواستم به جاهای جدید بروم ،اکتشافات جدید بکنم
و به خودم فشــار بیاورم تا کاری بیشتر از حدی که میدانستم در توانم است انجام
دهم .هنوز هم همینطورم .بعضیوقتها دســتیابی به این آرزوها مســتلزم تعهدی
جسورانه است .بارها بعد از اولینباری که آن داستان را شنیدم ،کالهم را در ذهنم
به آن طرف دیوار انداختهام تا خودم را متعهد به اکتشافات رشددهنده کنم.
امروز ،از شما میخواهم کالهتان را به آن طرف دیوار بیندازید.

   داشتههای آ گاهی  

چیزهای بیشــتری دســت یابید .حتی حاال کــه نزدیک به هفتاد ســال دارم ،راضی
نیستم .میخواهم به رشدم ادامه دهم و منشأ تغییری باشم.
چه چیزی ســد راهتان میشــود؟ چه چیزی محدودتان میکنــد؟ میدانید؟ اگر
ندانید چه چیزی محدودتان میکند ،چگونه برطرفش خواهید کرد؟
شــاید این ســخن معروف را شــنیده باشید که «اگر میخواهید کاری انجام شود،
ٔ
مشــغله زیادی دارد» .ممکن اســت این حرف با عقل جور
آن را به آدمی بدهید که
درنیایــد ،امــا حرف درســتی اســت .به نظــر میرســد آدمهایی که میتواننــد کارهای
زیادی به انجام برسانند قادرند بازهم کارهای بیشتری تقبل کنند و همچنان پربازده
ً
باشند .علتش چیست؟ آیا برخی افراد صرفا ظرفیت زیادی دارند و بقیه فاقد آناند؟
شــده بــه ظرفیــت خودتان فکــر کنیــد؟ بیشــتر افــراد گمــان میکنند ظرفیتشــان

هدفــم از نوشــتن ایــن کتــاب ایــن اســت کــه به شــما کمــک کنــم همــان لکوموتیو

ازپیشتعیینشــده اســت .ایــن حــرف را میشــنوید کــه فالنــی «پرظرفیــت» اســت

کوچولویی باشــید که توانســت .میخواهم الهامبخشــتان شــوم تا حصارهایی را که

و دیگــری «کمظرفیــت» و آن را قبــول میکنیــد .ظرفیــت شــما چقــدر اســت؟ آن را

یشــود و قابلیتتان را محدود میکند در هم بشــکنید .میخواهم
مانع از حرکتتان م 
ٔ
به شــما کمک کنم از ذهنیــت ماهیتابه یکوجبــی بیرون بیایید و تفکــر و توانایی

زیاد ،کم یا متوســط تعریف کردهاید؟ فکر میکنید ازپیشتعیینشده است؟ شاید
ً
مقــدارش را مشــخص نکــرده باشــید ،امــا احتماال بــا میزانــی از موفقیت کــه گمان

خود را بســط دهید .میخواهــم کالهتان را بــه آن طرف دیوار بینداز یــد .میخواهم

میکنید برایتان امکانپذیر است کنار آمدهاید .این مشکلآفرین است.
ٔ
ٔ
عده زیادی
کلمه ظرفیت را میشــنوند و گمان میکنند محدودیت اســت .آنها

اگر چنین است ،این فرایند با آ گاهی آغاز میشود ،با یادگیری...

فرض میکنند ظرفیتشان تعیینشده است -بهویژه درصورتیکه از سن معینی عبور

    1ظرفیت شما ازپیشتعیینشده نیست

دســت میکشــند .تنها کارشــان این اســت که ســعی کنند آنچه را به گمانشان در
اختیــار دارند مدیر یــت کنندٔ .
عده زیــادی اینگونه میاندیشــند .طبق مشــاهدات

چالــش ظرفیت را قبول کنید و زندگیتان را تغییر دهید .مایلید این کار را بکنید؟

کرده باشــند .افــراد از این ایده کــه ظرفیت یا توان بالقوهشــان میتوانــد افزایش یابد
ا گــر شــما هم مثــل اکثر آدمها باشــید ،شــرط میبنــدم از زندگــی چیزهایــی بیش از
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