
46  ×   رشـــد هنرجو    ×  فروردین 1401  ×   شمارۀ پی در پی 15  ×  

  ×   انگيزه  ×    × مائده كاظمي  ×  

نابرده رنــج



47  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

حدود شش سال پیش، زمانی که هم سن وسال شما بودم 
کمتر کسی با پدیده ای به نام روانشناسی موفقیت آشنا بود. اگر 

آن موقع در خیابان راه می رفتید و از مردم می پرسیدید »روانشناسی 
موفقیت« چیست؟ احتماالً بسیاری از آدم ها برای جواب دادن به 
شما تلفن همراهشان را از جیبشان بیرون می آوردند و در موتور 
جست وجوگر به دنبال پاسخی برای پرسش عجیب وغریب شما 
می گشــتند! خوشبختانه یا متأسفانه در حال حاضر اگر از کسی 
بپرســید: »روانشناسی موفقیت چیست؟« کافی است یک لحظه 
شبکه های اجتماعی را نشــانتان بدهد تا صدها آدم شیک پوش 
و اغلب به ظاهر پولدار! جلویتان قدم علم کنند و برایتان صد و 
یک راه تا ثروتمند شدن را دیکته کنند. این دوستان عزیز معتقدند 
اگر فقط دو روز به حرف هایشان گوش بدهید و صفحه هایشان 
را دنبال کنید، بدون زحمت و خسته شدن قطعاً موفق خواهید شد 
و وقتی در خیابان راه می روید همه شما را با دست نشان می دهند 
و می گویند: »وای! ببینید اون چقدر پولدار و موفقه! کاش منم مثل 

اون باشم.«
البته کســانی هســتند که خیلی بیشــتر از من و شاید شما از 
شــنیدن این جنس حرف ها حرص می خورند، خصوصاً وقتی 
واژة »روانشناســی موفقیت« را باالی صفحة این افراد می بینند؛ 
این عزیزان مظلوم که ســال ها درس خوانده اند و هیچ وقت هم 
سخنرانی های شعارزده نداشته اند، کسانی نیستند جز روانشناسان 
واقعی. روانشناس ها به شما نمی گویند: »این کتاِب پنجاه صفحه ای 
را بخوان تا زندگی ات متحول شود و یک شبه خوشبخت شوی!« 
آن ها ادعا نمی کنند »فقط با شــش ماه« شــرکت در کالس های 
مشاوره شــان به ســرعت موفق خواهید شــد! آن ها درمانگر و 

مشاوره دهنده هستند نه جادوگر!
حاال شاید برایتان سؤال پیش آمده باشد که خب من چرا دارم 
این حرف ها برای شــما می زنم و این مطالب چه فایده ای برای 
شــما دارد! دوستان! شما به عنوان کسانی که قرار است به زودی 
وارد بازار کار شوید یا شاید هم شده باشید، باید یک راه معقول 
و منطقی براي پول درآوردن بشناسید؛ راه به رفاه رسیدن کار و 
پس انداز و سرمایه گذاری های درست و منطقی. تابه حال کسی 
با یک پرش به کرة ماه نرســیده اســت! مطمئن باشید با شش 
ماه شرکت در کالس های کســانی که خوب حرف می زنند و 
لباس های گران قیمت می پوشــند، موفقیت آغوشش را به روی 
شما باز نخواهد کرد. کارکردن، طوالنی و گاهی اوقات سخت 
اســت اما فرمول زندگی همین است. کسب درآمد آن قدر آسان 
نیســت که بتوانیم با خواندن یک کتاب پنجاه صفحه ای که تازه 

منبع درست و نویسندة باسوادی هم ندارد به آن برسیم.

درست اســت که تکرار کردن جمالت مثبت به ما 
کمک می کند، در ذهنمان چراغ انگیزه و امید را مي افروزد، 
اما به این معنا نیست که ما را از تالش بی وقفه بی نیاز می کند.
با کمک جمالت، فیلم ها و ســخنرانی های انگیزشی که 
مؤلف آن ها معتبر هســتند می توانیــم، انرژی مان را جمع 
کنیم تا با قدرت کار و تالش کنیم. تصور نکنید شــنیدن 
سخنرانی های به ظاهر انگیزشی و شعارزده کلید رسیدن به 

گنجینة شادی و خوشبختی است.
سال ها قبل من هم دوستی داشتم که کارش شبیه به همین 
»مشاوران دروغین خوشــبختی« بود. او اصرار داشت اگر 
دو ماه در کنار او کار کنم از این ماشــین هایی که شبیه به 
سفینه هســتند خواهم خرید و ثروتمند مي شوم! عالوه بر 
این ها به من قول داد اگر دو نفر از دوستانم را هم به آن جا 
ببرم و تعداد کارمندان آن شــرکت را بیشتر کنم، در کمتر 
از یک سال خودم رئیس خواهم شد و حقوقم باالی فالن 
میلیون مي رود و...! تقریباً روزی دو بار تماس می گرفت و 

تالش می کرد مرا به زور خوشبخت کند!
حدود دو ســال از آن ماجرا می گذرد و نه دوســت من 
ماشین گران قیمتی خریده است نه دیگر کسی از دوستانش 

جواب تلفن هایش را می دهد!
دوســتان! مسیر رسیدن به شغل و خانه و ماشین خوب، 
در لباس های پرزرق وبرق و اتاق های تجملي اداری نیست. 
حداقــل برای من و شــمایی که اول کار هســتیم و تازه 
می خواهیم راه بیفتیم، مســیر درست این شکل و ظاهر را 
ندارد. راه رفاه و آسایش، در همان لباس های خاکی کارگاه 
و خــورده پارچه های باقی مانــده از خیاطی و خاک زمین 
کشاورزی و خواندن و دیدن و شنیدن محتوای مفید است.

اگر روزی کســی به ســراغتان آمد و گفت که راه میانبِر 
آسایش و ثروت را پیدا کرده است، سعی کنید با بیشترین 
ســرعت ممکن، فقط فرار کنید و از او دور شوید؛ مسیر 

موفقیت پر پیچ و خم است، نه میانبر.


