
 

 کوهنورد موفق

 یها "کوهنورد" شناخته م یکه بعض یستمساله بوده است، چه راز ینا یرهمواره ذهن من درگ یشاز مدت ها پ

 یارتشناسند و قبول ندارند. به عب یآنها را به عنوان کوهنورد نم یگرانکنند، د یم یکوهنورد ینکهبا ا یگرد یبعض یشوند، ول

 کردن". ی"کوهنورد بودن" متفاوت است با "کوهنورد

 یها یبخود، با متحمل شدن آس یزکه سال ها با به خطر انداختن جان، مال، خانواده و همه چ ینبوده اند کسان کم

ان آن یها یتارزش جلوه دادن فعال یو ب یگراند یببا تخر یزده اند، حت یفراوان با تمام وجود تالش کرده اند، به هر در

 یگرانبا د یاند و اگر هم ارتباط یافتهن یتیبعنوان "کوهنورد" مقبول یچوقته یکسب کنند، ول یخود وجه ا یکرده اند برا یسع

 یها یتهم بوده اند که هرچند ممکن است فعال یکسان یگرطرف د از نبوده است. یو سطح یظاهر یداشته اند، جز رابطه ا

 الگو یبه نوع یبعنوان "کوهنورد" مورد احترام و حت یگران،رغم اختالف نظر با د یعل ینداشته اند، حت یخارق العاده ا

 بوده اند.

ه ارتباط چ یددادم، به نظرم رس یگوش م یی" دکتر فرهنگ هالکویت"موفق یبه گفتارها یبصورت اتفاق یشپ مدتی

ت شده اس یاست که طراح یتیفعال ورزش و یکوهنورد ییتو گو ی،و اصول کوهنورد یتاصول موفق ینوجود دارد ب یمحکم

نوشتار تحت عنوان "کوهنورد موفق"  ینبود که ا ینبسازد. ا یموفق یاز ما انسان ها ینکهچگونه موفق بودن و ا ینتمر یبرا

 ینکها یابود  یتوان کوهنورد موفق یکه چگونه م یکردرو ینشکل گرفت، البته با ا ییدکتر هالکو یتموفق یبر اساس گفتارها

 داشته باشد. یدبا ییها یژگیکوهنورد موفق چه و



 چند نکته

 به چند نکته توجه داشت: یدبا یتدر مورد موفق

 نیشود، نه آخر یقدم آغاز م ینبا اول یتاست ، نه مقصد. موفق یندفرآ یگرطرف راه و از طرف د یکاز  یتموفق -

ق است. دارد موف یکه قدم اول را بر م ی. کسیریمگ یشتباه ما یتاست را با موفق یهاز ما برنده شدن که آخر قض یاریقدم. بس

 موفق است.  یباشد، ول یدهخواست نرس یکه م ییبه جا وزاو ممکن است قدم ده هزارم را هم بردارد و هن

 یرکه کوهنورد در مس ینهم یباشد ول یارزشمند م یارهدف مورد نظر بس یابه قله  یدنرس یدر کوهنورد هرچند

 بخش در جهت یجهنت یتالش داردیمکه بر یرود، موفق است، چرا که هر گام یم یشو گام به گام به پ یردگ یدرست قرار م

 ارتقا خودش.

است  یندفرآ ینا ی،نشان از آن دارد که همچون زندگ یم،شو یم یرسراز یینبعد از صعود قله به پا یقیدقا ینکها اساسا

 .یجهبه نت یدندارد، نه صرفا رس یتکه اهم

 باشد. یصعود م یندصعود نکردن هم جزو فرآ یگاه حت یدر کوهنورد ینکها یبغر کتهن

 یده باک یمما هست ینکه ا یمدر گوشه ذهن مان داشته باش یدکند، با یم ییردر جهان تغ یزیچ ینکه کمتر ییاز آنجا -

وضوع استفاده از فرصت ها. م یعنی یدر جهت سازگار ییرسازش باشد، بلکه تغ یرکه در مس ییریالبته نه تغ یم،کن ییرتغ

 خود است.  ییرتغ یت،در موفق یاساس

 ینجاباشد. آنچه که در ا یآنچنان با عظمت هستند که انسان در مقابل آنها کامال عاجز م یعیو عوامل طب کوهستان

وجود داشته است،  یربازکه از د یدگاهد یک. یردگ یصورت م یعتاست که در مواجه با طب یدارد، دو نوع برخورد یتاهم

ه مثل فتح کردن، زدن قله، کول یکوهنورد یار اصطالحات سنت یاریو غلبه کردن بر آن است، که بس یدنجنگ یی،مبارزه جو

باشد که کوهنورد با  یم یعتبا طب یدر هماهنگ یشمبنا یگرد یدگاه. دیردگ یاز آن منشا م یرهو غ یحمله، صعود محاصره ا

 گردد. یکوهستان هماهنگ م یطبا شرا یقتدر حق یزاتتجه ی،دانش فن ی،انو رو یباال بردن توان جسم

نج برند، ر یم یشتریمردمان ناموفق درد ب یچه بسا فرد متحمل درد و رنج هم بشود، ول یتبه موفق یدندر راه رس -

تصور  یدنبا یچوقتبهتر است. ه یانو زندان یوانگاندارند، فقط وضع شان از مردگان، د یشتریبرند و مشکل ب یم یشتریب



و  دنیمشکالت فرد، دانستن و فهم یلدل ییتوگو یستند،ن یرمس ینو در ا ددانن یفهمند و نم یکه نم ییکرد خوشا به حال آنها

 باشد. یم یتموفق یرتالش در مس

 یباشند، ول یه مو درد و رنج همرا یبا سخت ینسنگ هاییکوهنورد یشد،اند یکه کوهنورد م یداتیرغم همه تمه علی

ت اگر درس داندیم یراز ید،و زمان ناسزا نگو یننکند و به زم یتسبب شکوه و شکا ینکوهنورد موفق آموخته است که بد

 باعث ارتقا او خواهند شد. یدو عمل نما یندیشدب

مهم  اارزش وب ید،که درست، خوب، مف یزاست، البته آن چ یزیداشتن چ یبه معنا یشترامروز ب یایدر دن یتموفق -

بودن و ماندن نه از  ینجاتوجه داشت که در ا یداست. با یزیبه چ یدنباالتر بودن، ماندن، شدن و رس یدر سطح  یباشد؛ ول

دن کر یجز کوهنورد یراه یچه ید،و کوهنورد بمان یدآنکه کوهنورد باش یباشد، چراکه برا یحرکت م ینجنس سکون که ع

 میهم ندار یا ینباشد. کوهنورد یکه کوهنورد یمندار یا یکوهنورد ین. تمریکوهنورد ینتمر یعنی یوجود ندارد. کوهنورد

 .یبعد یها یکوهنورد ینباشد برا یکوهنورد ینکه تمر

 یبدست م یاگر ثروت ی. حتیستن یتاز ارث موفق یما باشد. بدست آوردن ثروت یتکار و فعال یجهنت یدبا یتموفق -

 داشتن آنرا بدست آورده باشم. یاقتباشد که ل یریسحاصل از حرکت در م یدبا یمآور

ها  یتصعودها را بدست آورد، انواع حما یها و گواهگوناگون انواع و اقسام مدارک دوره یلالح یفتوان با لطا می

 کند. یکوهنورد کوه را صعود نم یبه جا یچکسه یکرد، ول یلرا تسه ینمود و کوهنورد یهو امکانات را ته

توان  شترینیباالتر ب یخودم استفاده کنم، و در سطح یو روان یزیکیتوان ف یشتریناست که من از ب یوقت یتموفق -

ر برند، بلکه د ینم یشاست که افراد موفق فقط خودشان را پ یزیهمان چ ینکنم. ا یررا هم درگ یگراند یو روان یزیکیف

 برند.  یرا هم به جلو م یگرانموارد د یشترب

ق تعل یبه چه خانواده ا ینکهمرتبط بوده است: خون، خاک و خدا. اول ا یزبا سه چ یتمفهوم موفق یدر جوامع سنت -

 نکهی. در مورد خدا هم ایدآ یکشور به حساب م یا یلهکه حرکت ما افتخار خانواده، قب یم،تعلق دار یبعد به چه کشور یم،دار

 .یمهست یکچقدر به او نزد

ه مهم است ک یابد، یبه شهرت تنزل م یتکه در فقدان محبوب یاجتماع یآبرو یاپول، قدرت و نفوذ  یجامعه صنعت در

 بوده است.



دارند. صلح  یتاخالق و صلح هستند که اهم ی،آزاد ی،باشد، آگاه یم یو اطالعات یجامعه امروز که جامعه خبر در

 .ییمبرآ یاز سر صلح و دوست یعتبا طب یو حت یگرانکه نه تنها با خود، بلکه با د یاز آگاه یمرحله ا یعنی یرون،با درون و ب

 تییفراهم گردد و رضا یبه همراه داشته باشد. همراه با آن لذت یشاد یدنش،به همراه خودش و در راه رس یدبا موفقیت

 است. یتآرامش و امن ی،و اساس یموضوع اصل یاست، ول یتاز موفق یبخش یتو لذت و رضا ی. شادیدحاصل آ

 یشترب یریدرگ ینهااما اگر حاصل همه ا یم،صعود کن یمختلف یبه قله ها یابیم،دست  یاهداف مختلفبه  یمتوان یم ما

 یخود مالک نهایو ا یم،که موفق بوده ا ییمبگو یمتوان یباشد، نم یو روان یفکر یها یو انواع آشفتگ یگران،با خود و د یشترو ب

 .شدبا یما م یتموفق یزانم یابیارز یبرا

 

 دو هدف

 شود:  یدهکه در چهارچوب دو هدف د یابدیم یمعن یوقت یتموفق

 یو روان یزیکیسالمت ف -1

 یخوشبخت -2

و  یتواند از سالمت ینم یباشد. کس یدو هدف م ینبه ا یدنرس یبرا یم،دار یکه ما در زندگ یاز اهداف بسیاری

موجب  ایموفق نبوده است. نباختن  یشده است، ول یروزبرده است، پ ییمبگو یمتوان یکند وموفق باشد، م ینهخود هز یخوشبخت

 .یستن یتشدن موفق یبباخت رق

 یکسان یارنددور شد. چه بس یتموفق یرتوان از مس یچقدر م ی،هدف گذار یعنیقدم اول  یناست که در هم روشن

گوناگون گاه  یجسم یها یدگید یبشوند که موجب آس یم یتاز فعال یالزم وارد سطوح یزاتو تجه یکه  بدون دانش، آمادگ

 یسکر رغم یامکانات عل ینکنند که با کمتر یبا کمال تاسف افتخار م یگردند و حت یم یگرانقابل جبران به خود و د یرغ

به هدف  یابیحاصل از عدم دست  یسکه البته سرشکستگ یگرد یبه فالن قله صعود کرده اند. رو یبباال با متحمل شدن آس

 یم یدهد قبه هدف آن است که آشکارا در کوهنوردان به ظاهر موف یابیحاصل از دست  یفتگیشغرور و خود یامورد نظر، 

 گردد. یشخص م یبرهم زننده تعادل روان یشود، که حت



 یما یدهباشد که د یگروه خود م یاخود  یو اثبات برتر ییجو یمخرب در جهت برتر یاز رقابت ها یجدا ینهمها و

مرگ  یافراد آرزو ینشده، و به قول خود ا یگانهب یکند، فرد با احساس خوشبخت یفرد را مختل م یو اجتماع یشخص یزندگ

 ی" ختم میانتحار یکه  به "صعودها ییاست، تا جا یکوهنورد اندم یم یشانکه برا یا یدر کوهستان دارند و تنها دلخوش

 گردد. 

 

 یتهرم موفق هاییهپا

سطح دارد و در هر سطح آن به  9شود که  یم یفتعر یهرم یت،گذار در موفق یرعوامل مختلف تاث یحتوض برای

 .یردگ یعامل مختلف مورد بحث قرار م 45در مجموع  یعنیعامل،  1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ییناز پا یبترت

 ، علم و عمل. Rational mind / Thinkingباشد: عقل  یاستوار م یههرم بر سه پا ینا کل

 محسوب نخواهد شد. یترسد، که اگر به عمل منجر نگردد موفق یبه علم مبا عقل  شخص

و  یمرحله احساس ینهمه در باالتر ینمحبت، خدمت است. ا یهمراه با محبت باشد وعمل فرد دارا یدبا موفقیت

 رسد. یبه عشق م ی،مرحله اخالق ینبلکه باالتر یجانی،ه

*** 

 یمنطق ایهیسکر ینف یبه معن ینباشد، و البته ا یمر اساس عقل سلتوان موفق دانست که اول حرکتش ب یرا م کسی

ورود به منطقه خطر و خارج شدن از محدوده  یسک،از ر یرا بدون دست زدن به درجات یشرفتیپ یچه یدباشد، چرا که شا ینم

 نتوان تصور نمود. یشامن و آسا

ها دنکر یتو تبع یدکوکورانه تقل یاها و گدار به آب زدن یب یرد،کامل صورت گ یبر اساس علم و آگاه ینکها دوم

 نخواهد ساخت. یبرساند، از ما فرد موفق یروزیاگر هم ما را به پ

 ندیستکه در خود متوقف ن یمعن ینو شور و شوق عاشقانه وجود دارد، به ا یشگیعاشق پ یهمه افراد موفق نوع در

 ممکن در خدمت یندارند و تا جا یورزند. تنگ نظر یمحبت م یگران. به دیرندرا دارند که از خود فاصله بگ ییتوانا ینو ا

 .یابنددست  یتبه موفق یزهستند تا آنان ن یگراند



 نه اصل طبقه اول هرم

 ییو دانا یآگاه -1

مهم  نکته یول یم،داشته باش یدر مورد آن اگاه یبه اندازه کاف یدبا یتفعال یک یحانجام دادن صح یشک برا بدون

د که را دار ییتوانا یننگاه کند. انسان موفق ا یرونتواند خود را از ب یم یعنیدارد،  یخودآگاه ی،انسان عالوه بر آگاه ینکها

 .یدکرده و نقد نما اهنگ یرا از منظر خارج یشخود و برنامه ها

." چرا که یمورد آن بدانرا در م یزمگر آنکه همه چ یم،بکن یدرا نبا یکه " ما کار ینستا یغلط در مورد آگاه باور

و  یم،بدان یبه اندازه کاف یدما فقط با یست،ن یزانجام کار نرسد. موضوع دانستن همه چ ییفرد به توانا یچگاهگردد ه یباعث م

 .یممان فروگذار نکن یآگاه ردنباال ب یبرا یتالش یچاز ه ینکهالبته ا

 مهارت -2

همه  یول یم،که آگاه باش یمتوانا هست یاست. ما وقت ییاست، توانا مطرح ییو دانا یکه در رابطه با آگاه یبعد مورد

افتد.  ینم یاتفاق یم،نکن یلکه آنها را به "چگونه" تبد یما تا وقت یبا "چرا" و"چه" همراه است، ول ی. آگاهیستندتوانا ن یاندانا

 با خودش کارآ بودن و کارآمد بودن را دارد. ینمهارت است که با خودش کاربرد و کارکرد و راهکار دارد، همچن

 کیحادثه و  یکاز  یممعنا که بخواه یندارد نه تجربه کردن. تجربه به ا یازن یناز اوقات به تمر یلیخ توانایی

 باشد. یخطرناک م یاربس یم،موضوع، قانون و قاعده بساز

نه در جهان خارج و  یول یم،بوجود آور اتیییربا خواستن در درون مان تغ یمتوان ی. ما میستتوانستن ن خواستن

 .یاورندتوانند بدست ب ینم یخواهند ول یخوب را م یزهای. همه مردم چیعتطب ینقوان

  یتواقع -3

بود است  یک یتشود. واقع یاست و توسط حواس به ما گزارش م یروناست که در ب یزیآن چ یبه معنا واقعیت

 یمسبر ینیتبه ع یمکن یکوشش م ینکها یکیرود، دو حالت دارد:  یبه درون ما م یوقت یتدارد. واقع ینمود یکما  یکه برا

سا  واقع شود و چه ب یتکه ذهن یمآنقدر دگرگونش کن یمتوان یکه مینا یاباشد، و  یقکه ممکن است درست و دق ییتا آنجا یعنی

 .یمدرست مسائل نباش یلتحل یهو قادر به تجز یمرا از دست بده ینیب



  یتمسئول -4

 ،یتمسئول یاست. موضوع اصل یریپذ یتکند مسئول یرا مشخص م یزیکیو ف یکه سالمت روان یگرید عامل

از توان  یشب ینهمچن یت،است که به اندازه مسئول است. فرار کردن از مسئول یباشد. انسان موفق کس یتناسب و اندازه اش م

 باشند. یم یتموانع موفق یرفتن،پذ یتمسئول

 زمان -5

 خوب فقط و یندهداند که آ یباشد. انسان موفق م یم یفیما ک یاست که در درون برا یرونیو ب یکم یا یدهپد زمان

چه  در یکه هر کار یماست بدان یضرور یتموفق یشود. برا یاز زمان حال ساخته م یو حداکثر ینهبه یفقط با بهره بردار

 برد. یچقدر وقت م یمکن میکه  یو عالوه بر آن هر کار یردصورت بگ یدبا یزمان

 هدف -6

که هم اکنون کجا  ینست، در درجه اول مهم ا یستن یکجا، چه و چگونه کاف ی،به هدف تنها دانستن ک یدنرس برای

به  یداشته باشد. استراتژ یاستراتژ یدبه هدف انسان با یدنرس ی. برایمبرو یمخواه یم یاز چه راه ینکهو مهمتر ا یمهست

(، یراه کمک یکبه هدف و  یدنن به هدف(، طرح )انتخاب راه رسیدرس ی: نقشه )داشتن همه راه هااست یزسه چ یمعنا

 کار است. یانمشخص کردن آغاز و پا ینهاطرح(. بعد از ا یاجرا یبرنامه )زمانبند

ناموفق تخصص  یشود، مقدمات کار را فراهم کرد. آدم ها یم یینکه هدف تع یآنست که از همان لحظه اول درست

 رسند. یهم نم یانبه پا یجهکنند، در نت یشان در موکول کردن کارها به بعد است و چون آغاز کار را به بعد موکول م

رد هدف ف یدبا یگرانباور داشته باشد، عالوه بر آن د یدکه دار یبه هدف یدو ممکن باشد. شخص با یواقع یدبا هدف

 ند.ک یجادا یجانکرده و ه یترا تقو یزهجالب و جذاب باشد تا انگ یدبا یندهند. همچنمثبت ب یدبکرا باور کنند تا به او ف

د، تنها راه حل مساله باش یددر کنترل شخص باشد، و البته هدف با یدبا آن هدف الزم است با یدنرس یکه برا اجزایی

 .یستبر انجام آن ن یلیدل ینصورتا یرها باشد، چون در غ یناز بهتر یکی یا

 

 



 کار -7

ند هروقت که داشت یدانستند و سع یم یبدبخت ینبوده است. مردم کار کردن بزرگتر یبردگ یباتقر یمکردن در قد کار

ت فراغت . اوقایدآ یاست. بدون کار انسان از پا در م یکاریب یاکار دن ینکه بدتر یمدان ی. امروزه میزندتوانستند از کار بگر

 دهند که کار کنند. یم یحمدت مردم ترج بلنددر  یبهتر از کار است، ول یشههم یباتقر

 ییوانات یی،دانا یآن به اندازه کاف یو برا یدکه آن را دوست دار یدرا دنبال کن یمناسب پروژه مشخص یطیدر مح اگر

ه پول باشد. ب لیکه حتما قابل تبد یستکرد. البته منظور از کار آن ن یدبرد بلکه رشد خواه یدنه تنها رنج نخواه ید،و مهارت دار

 باشد. یم یرانکار ناپذ یبرنامه ها ضرورت یها ینههز ینتام یبرا رآمدهرچند داشتن کار مناسب جهت کسب د

 یاریو  یهمکار -8

. یمرس ینم ییبه جا یگرانبا د یاست. بعالوه بدون ارتباط و همکار یگرانانسان در گرو ارتباط با د یتانسان اساسا

 باشد. یم یگرانقطع ارتباطات فرد با د یعنی یشکنجه ها زندان انفراد ینبس که از بدتر ینهم یارتباطات انسان یتدر اهم

 یاطارتب یا ی،و همکار یاریبر  یمبتن یارتباط یریم،گ یقرار م یگرانبه دو صورت در ارتباط با د یاز کودک ما

ال در ح یدکنند همه جا با یتند و فکر مدر حال جنگ هس یشهافراد هم یکه بعض ینستبر رقابت، حسادت و جنگ. ا یمبتن

 .ستا یگراندر شکست دادن د یتجنگ با همه کس باشند و موفق

 تداوم، استمرار و استقامت -9

 یموفق حت یکه شروع شده رها نگردد. آدم ها یکار هایمتنامال یناست تا با اول یتو استمرار شرط موفق مداومت

کنند که بروند سراغ کار خوبتر. چرا که تجربه  یبرسند، آن را رها نم یرا شروع کرده اند و بعد به کار خوبتر یاگر کار خوب

 یدکار جد یاحتمال یها یتکه مشکالت کار موجود را با لذت و رضا استدهد در غالب اوقات فقط در تصورمان  ینشان م

اه در . فرد موفق اگر متوجه اشتبیمآنرا ادامه ده یمکه امر اشتباه کرده ا یستآن ن یشمعنا یچوجهبه ه ین. البته ایمکن یم یسهمقا

 دهد. یو ادامه نم یستدا یشد همان موقع م یشها یریگ یمو تصم یابیارز

 

 



 هشت اصل طبقه دوم هرم

 self-confidenceاعتماد به نفس  -1

و  اهییبه توانا ی،قبل یهار تجربهاست که شخص در آن بخاط یروح یطاز شرا یکیاعتماد به نفس  یا یخودباور

قش ن یشتندارا بودن اعتماِد به خو یتاعتماد و باور دارد. خصوص آمیزیتانجام کارها بطور موفق یتخود در موفق یاستعدادها

 .کندیم ایفافرد  یک هاییتو موفق یشرفتدر توسعه و پ یاتیح

 گاه یدشوار کوهنورد یبرنامه ها یکه اجرا ینستا یاز حوادث کوهنورد یاریاز نظر دور داشت که علت بس نباید

 ود.ش یخود دچار اشتباه م یکه شخص در برآورد توان واقع یمعن ینگردد، به ا یاعتماد به نفس کاذب در فرد م یجادباعث ا

   self-esteemعزت نفس  -2

 فتگییه به تفاوت آن با خودشمهم است ک یارهستند. بس یزعز یگرانهمانطور که د یزم،من عز ینکها یعنینفس  عزت

 یدآ یم یددپ یاجتماع یدر بستر زندگ یعنیشود،  یمنعقد م یگریانسان و د یانو تکبر در ارتباط م یفتگیتوجه گردد. خودش

که انسان خود را در مقام نظر در حال  آیدیم یدپد یو تکبر وقت شیفتگیانسان با خودش. خود یاناما عزت نفس در ارتباط م

 .کنندیاما در عزت نفس انسان فقط به خودش نگاه م یند،بب یگرانو در مقام عمل در حال مسابقه با د یسهمقا

 excitement یجانشور و شوق و ه -3 

و  ییدارند. همانطور که قبال اشاره شد، دانا یجانکنند شور و شوق و ه یکه م یموفق در رابطه با کار انسانهای

 رسند. ینم ییمرتبط است، به جا یزهکه با انگ یجانو بعد مهارت، بدون شور و شوق وه ییتوانا

 pleasureلذت  یاست. برخ یاز مردم  عاد یاریدرد و رنج ببرند. بس یاز مردم هستند که ممکن است از کار بعضی

داشته باشد. لذت موجب  وجود یجاناست که شور و شوق وه یوقت یندارند و ا enjoyment یفحض و ک یبرند. بعض یم

 گردد. یم یموجب احساس خوشبخت یفکه حض و ک یشود، در صورت ینم یخوشبخت

 self-control یخود کنترل -4

کنم.  یمل مکنم و ع یهستم. من هستم که انتخاب م یینها یرندهگ یمکننده و تصم یینمعنا که من تع ینبه ا یکنترل خود

هستند  گرانیبه دنبال کنترل د یقاعده است، کسان یک ینرود. ا یم یگرانرا نداشته باشد، سراغ کنترل د ییتوانا ینا یاگر کس



استفاده کرد. اداره کردن خصوصا  یریتاز مد یدقدرت و اعمال قدرت با ی. به جااستکه کنترل خودشان از دست شان در رفته 

 ماست. یو مخصوصا امکانات ماد یدر رابطه با وقت، انرژ

ا خود، متناسب ب یتدرست مسئول یرشپذ یت،واقع یقباال منضبط هستند که الزمه آن، درک دق یبا خودکنترل افراد

 به ارتقا خود است. یلانداختن لذت و پاداش، و م یربه تاخ

 challengeچالش  -5

و مهارت  ییتوانا یی،مرد. انسان موفق دانا یمفراهم باشد قطعا خواه یمخواه یکه هرچه م یمباش یطیاگر در شرا ما

مرکز، توجه، ت ید،است که با تاک یدر مقابلش چالش یکند، ول یم ینکند، تمر یآموزد، تجربه م یم یشترالزم را دارد، آن را ب

 گردد. یممکن م یشعبور از آن برا یو انرژ یروصرف وقت، ن

وجود و از خود م یردخود را بکار گ یو روان یزیکیحداکثر توان ف یدکند که با یم یتیفعال یرشخص را درگ چالش

 یث مرا باع یفیبوده است. غلبه بر چاش ها حظ و ک یرممکنغ یشرا انجام دهد که قبال برا یبسازد، تا کار یو تازه ا یچیدهپ

ند تا بز یباالتر یها یسکانتخاب کرده و دست به ر یسخت تر یچالش ها یجاستمرار آن چه بسا فرد به تدر یگردد که برا

 که در دام حادثه گرفتار گردد. ییجا

 order یبنظم و ترت -6

موفق  یمنکن یتامور را رعا یبخودش درست است و اگر ترت یسر جا یزروشن است که هر چ یکوهنورد در

 یمساله اصل یست،انجام شوند ن یددارند و با یتاهم ییچه کارها ینکهاز موارد مشکل در دانستن ا یاریشد. در بس یمنخواه

 باشد. یم یبند تیاولو

 decision یمتصم -7

ر زمان و د یمحتما مشورت کن ید. همراه با علم و اطالع بایمعلم و اطالعات درست داشته باش یدبا یریگ یمتصم برای

 یا درصدب یمآشکار برغلط بودن آن ندار یلیکه دال یتا زمان یمگرفت یمتصم ینکهمختلف در مورد آن فکر کرد. بعد از ا یها

 .یمآنرا عوض کن یدنبا آیدیم یشکه پ ییراتیاز تغ

که  یگرانبه دنبال علم، اطالعات، مشورت و تفکر باشد، از اشتباه، شکست و قضاوت د یریگ یمکه تصم وقتی

 .یمبه دل راه بده یترس یدباشند نبا یانسان ها م یبرا یروان یترمزها ینبزرگتر



  initation & creativity یتو خالق یآغازگر -8

ر نف یکار یچخواهند در ه یمورد اشاره، نم یبعلت همان موانع روان یگرد یبعض یافراد آغازگر هستند ول عضیب

 هست متوجه آنها بشود، و خودشان فقط مقلد و دنباله رو باشند. یبیبروند، اگرخطر و آس یگراندهند د یم یحاول باشند، ترج

ر جهان که د یو تمام تحوالت ید،آ یحاصل نم یگرانمحض از د یبا دنباله رو یشرفتیتحول وپ یچاست که ه پرواضح

 افراد خالق و آغازگر بوده است. یبوجود آمده است در اثر تالش ها

 

 هفت اصل طبقه سوم هرم

 تعادل -1

است  ینشاندهنده برهم خوردن تعادل است. روشن است که کوهنورد موفق کس یز،از حد به هر چ یشب یازن یا یاجاحت

قله  یمست یا. اصطالحات جنون صعود یدو ورزش خود تعادل برقرار نما یاجتماع ی،خانوادگ ی،شخص یزندگ یند بکه بتوان

 باشد. یتعادل م ینخوردن ا همباب شده است به وضوح نشان دهنده بر  یکه در کوهنورد

 یناناطم -2

ده ماه شود و در چهار یانسان شناخته م یتشخص یاست که بعنوان سنگ بنا یناناطم یصفت انسان ینبزرگتر شاید

ارند، از گلها خار د یاست که برخ یجهان گلستان ینکها یکی: یمرس یم یجهبه دو نت ی. ما در کودکیردگ یشکل م یاول زندگ

 ینکها یگرباشد و انسان را بکشد. د یممکن است سم یکم تعدادآزارد و  یانسان را م یدهند، برخ یخراش م یکم یبعض

کند  یم ینانکه اطم یاست انسان یعیطب یاراز خارها گل داشته باشند. بس یاست که فقط ممکن است بعض یخارستانجهان 

 زند.  یم یببه خودش آس یشهاست هم ینانکه دچار عدم اطم یکس یول یند،ب یم یبآس یگاه

داشته باشم تا بتوانم وارد برنامه شوم.  ینانهم اطم یگرانداشته باشم، به د ینانبه خودم اطم یدمن با یکوهنورد در

 باشد. یفاجعه م یشدر آن گرد هم آمده اند از ابتدا یکه افراد از سر ناچار ییبرنامه ها

 

 



 یمانا -3

 یزیبه چ یدکه باالخره انسان با ینستحرف ها ا یناز غلط تر یکیرسد.  ینم ییداشتن انسان به جا یمانصرف ا به

 ییه تنهاب یماننداشته اند. ا یخوب و درست یمانصورت گرفته که ا یبه دست مومنان سرسخت یختار یعداشته باشد. فجا یمانا

 بوجود آورد. یآرامش واقع و یتآنست که امن یواقع یمانباشد. ا یم یجد یخطر

 و رسیدیبه عمل م یوقت یندارد ول یشود، اشکال ینم یاشود  یم کنیدیتان فکرمذهن یایقبل از عمل و دردن اگر

 شد.که حتما خواهد یدداشته باش یمانا یدبا ید،شو یم یوارد برنامه کوهنورد

 یآزاد -4

 بلکه انتخاب قانون خوب یست،ن یقانون یب یاست. مفهوم آزاد یآزاد یو مذهب یفلسف ی،موضوع علم ینتر پیچیده

لذت بدون  ینکه بدون شک ا ینستحااقل آن ا ی" گفته اند، ول هایدر اوج بلند یرا " لذت آزاد یو درست است. کوهنورد

 آن حاصل نخواهد شد. ینو قوان یعتاحترام به طب

 بخشش -5

 نیرفتپذ یبرد و آن بخشش است. بخشش به معنا یجاده انسان را از جهنم موجود به بهشت موعود م یکو تنها  تنها

 کرد  و آن را جبران نمود. مفهوم بخشش آنست که من یرآن کا یبرا یدکه با ینستا یرفتنو بعد پذ یگریرفتار اشتباه خود و د

 یطبه خصوص در شرا یهروح ینا یتگذارم. تقو یو آن را پشت سر م وزمآم یفهمم، از آن م یرا م یگریاشتباه خودم ود

 باشد. یم یتحائز اهم یارگردد بس یاز حد افراد م یشب یتو حساس یدر ارتفاع که باعث زود رنج یتفعال یژهو

 ارتباط موثر -6

باور،  یحس و احساس، و حت یانب یبه معن یینها یلرفتار هم هست. ارتباط موثر در تحل یست،تنها گفتار ن ارتباط

رصت کند و ف یهستم که به من توجه م یمن را بفهمند، و سپاسگذار آن کس یگراناست، تا خودم را بفهمم و د یشهاعتقاد و اند

کنم که بتوانم به اهدافم برسم. کوهنورد موفق  یداآن را پ یتکرده، اصالح کنم، و ظرف یداا پخود ر یدهد تا اشتباه احتمال یم

 داشته باشد. ییباال یو اجتماع یروابط عموم ی،الزم است عالوه بر روابط موثر درون گروه یگذار یرتاث یبرا

 



 انداختن لذت و پاداش یربه تاخ -7

صبر  یبه او گفته شود کم یدخواهد با یم یزی. هر وقت کودک چیمبر کنص یزهاچ یکه برا یاموزیمب یدبا یکودک در

ه لذت و پاداش را ب یمتوان یکه م یدآ یبوجود م یا ینهباشد درمغز زم ینانجام شود. اگرچن یشبعدا حتما آن کار برا یکن، ول

 یناتتمر یجیتدر یداشت که درد و رنج و سخت یمقدرت آن را خواه یجهدر نت یم،باش یدوارو ام ینخوشب یندهانداخته و به آ یرتاخ

 .یمو لذت را فردا ببر یمرا امروز تحمل کن یآمادگ

 

 شش اصل طبقه چهارم هرم

 عادات مطلوب -1

افتاده به پا یشپ یکه گاه یبهداشت یو حت یفن یزباشد. مسائل ر یعادات مطلوب م یجادا یتو ترب یماساسا کار تعل

دشوار  طیو در شرا یایندشخص بصورت ملکه درب یو تکرار شوند تا برا ینساده تمر یبرنامه هاآنقدر در  یدرسند، با ینظر م

 وار انجام داده شوند. یکبصورت اتومات

 یودرستکار ییراستگو -2

اصوال راستگو  یرفتارها کار راه انداز باشد، ول یروانا یهها و توج یتواقع یفموارد تحر یاست در بعض ممکن

 اشد.ب یافراد م ینب ینانزائل کردن حس اعتماد و اطم یبشآس ینبزرگتر یو ناراست زند،یو م یندب یرا م یبآس ینکمتر

 یمعن -3

 یدان باانس یباز شد که زندگ یبه جهان یا یچهفرانکل در یکتور" نوشته و یمعن یاز کتاب " انسان در جستجو بعد

 بهتر کردن و ارتقا فرد. یباشد برا یکه چالش کند یم یدامعنا پ یوقت یداشته باشد. اما زندگ ییمعنا

 یوقت ایبدهد،  یگرانبه د یردگ یکه م یزیاز آن چ یشب یشهکند که هم یشروع م یتن ینبا ا یموفق در زندگ انسان

ورت ص ین. در ایرندگ یاز او م یگرانباشد که د یزیکمتر از آن چ یدبا یرد،گ یم یزیکند، اگر از او چ یم یکار یکس یبرا

 .تدهد خودش هم هس یکه انجام م یاست که او در کار



 یممان نفع مستق یکه برا یوقت یانجام داد، حت یدآنکه درست و خوب است با یدرست و خوب را فقط و فقط برا کار

از  میاددست که د ینتا از ا یمدر ذهن مان باشد که کار خوب کن یشه. اگر همیمو مشکل بربخور یندارد و ممکن است به سخت

 داد. یماز دست خواه امان ر یانسان یوجود یهتمام ما یریم،بگ یگردست د

 یانجام م یاقکه موجب رشد و تکامل من است را با اشت یزیکه خوب و درست است را دوست دارم، و آن چ آنچه

جام ان یکار یشفرصت و اجازه را داده که برا ینکنم، چرا که به من ا یهستم که به او کمک م یکس یوندهم. سپاسگذار و مد

جبران  یا کند، یکند، تشکر م یچه م یافهمد  یاساسا م یگرید یاآ ینکهدارم. ا یهستم، و نه انتظار و توقع یدهم. نه طلبکار کس

 دهم. یکند، موضوع و مساله خودش است. من به خاطر خوب و درست بودن کارم را انجام م یم

 یتآرامش و امن -4

 یواقع تیامن یریمکه بپذ یمرس یم یتبه امن یوقت ینکهقابل توجه ا یدهد. ول ینم یمعن یتبدون آرامش و امن موفقیت

 با احتمال و امکان روبرو یزچدر معرض خطر است و همه یزچهمه یشههم یعنیوجود ندارد.  یتیچرا که قطع یست،کار ندر

 ست.ا

که  یکه کرده ام و فکر یکه دارم، مشورت یکه من با توجه به علم و اطالعات ینستو آرامش ا یتمقصود از امن 

د. من بگذر یبه خوب یزکه همه چ ینستمن ا یدام یسخت آماده هستم ول یطشرا یکنم. برا یگرفته ام و عمل م یمکرده ام، تصم

  .یرمپذ یآن را هم م یامدهایپ و یجدهم، و نتا یانجام م یتکار و تالشم را به نها

 فرصت -5

 یروشن است که در اکثر موارد ما م یول یم،و تحمل کن یمصبر داشته باش یستیبا یمتوان یو نم یمدان یکه نم وقتی

 .یمکن یاز فرصت ها به موقع و به طور مناسب استفاده نم یول یم،انجام ده یمتوان یو م یمبدان یمتوان

 لیندارند، هدف ندارند، م یزهاست که انگ یینشانه آدم ها ینرا درست نخواهد کرد، وا یزیچ ییکردن به تنها صبر

 .یرندپذ یبه کار وتالش ندارند و چالش و مبارزه را نم

 یرویو پ یرهبر -6

ا ر یگرانکنند. د یم یریتو مد پذیرندیم یتمسئول یرا دارند، ازطرف یرویو پ یرهبر یژگیموفق هردو و افراد

 یگرفراهم گردد. اما از طرف د یو بستر انجام امر ینهگذارند، تا زم یم یهکنند و از همه وجودشان ما یم یتو هدا ییراهنما



 از یکیرسانند.  یبه انجام م یلشود را با کمال م یکه به آنان سپرده م یفیرا دارند و وظا یروهم کامال نقش پ یدر موارد

 هستند. یروپ یشههم یاد رهبر باشند خواهن یم  یشههم یاکه  ینستافراد ناموفق ا یها یژگیو

 

 پنج اصل طبقه پنجم هرم

 رابطه -1

به  یگنهند. وابست یبه او" اشتباه گرفته و به آن عشق و عاطفه نام م ی" را با "وابستگیگریاکثر مردم "رابطه با د

 و دوم یم،کن ینمن تام یقاز طر یگرید یا یگری،د یقخودم را از طر یاجتماع ی،روان یزیکی،ف یازهایکه من ن یمعن ینا

 .یستجدا ن یگرید یشهمن از احساس و اند یشهاحساس و اند ینکها

 مانندیمرحله متوقف م یناز مردم در هم یاریشناسد تا خودش را. بس یرا م یگرید یعنی" تو"  یشترب یانسان کودک

ارانه طلبک ینگاه یشهبکند، و هم یکار شانیبرا یدبا یعتطب یاجهت است که پدر و مادر من، دولت وحکومت، خدا  ینو به هم

و از  دازند،ینب یگریگردند تا آن را به گردن د یبالفاصله به دنبال مقصر م یدآ یشدر برنامه پ یکه اگر مشکل ینستدارند. ا

 .ینندب یخودشان در رفع مشکل و مهار بحران نم یبرا یتیمسئول یچه یگرطرف د

افتد مگر  یشود که " من " خواهد شد. هرگز "ما" اتفاق نم یم یدر مرحله استقالل وارد مرحله ا یانسان کودک

به دنبال "ما" باشند. ما در فرهنگ مان  یو آزاد یت"من"ها با توافق و رضا ینآنکه "من"ها ابتدا وجود داشته باشند و بعد ا

ر مورد د ینکه. دائم به فکر حرف مردم و ایم"آنها" هست یا" انیگرکه "د تیدر صور یم،که "ما" هست یمکن یبه اشتباه فکر م

د، تا مردم ما را خوشبخت بدانن یول یمبدبخت باش یمده یم یحاز ما ترج یاری. تا آنجا که بسیمباش یکنند، م یما چگونه فکر م

کر و آنچه که ف یمانردن آرزوهادنبال ک راتاست که ج ینما را بدبخت بدانند، و هم یگراند ینکهولو ا یم،خوشبخت باش ینکها

 .یمکه درست است را ندار یمو باور دار یمکن یم

 شجاعت -2

ست ا ییکه جهان از آن انسانها یدر صورت یم،کن یم یزندگ یبا ترمز روان یکودک یها یباز ما بعلت آس بسیاری

 ییکرد. اگر من توانا یسکدر آن ر یدست که با ییخطر هست و جا یدرد و رنج دارد، در زندگ یکنند زندگ یکه قبول م



 تییشرفپ یچکه ه یمباور برس ینبه ا یدنخواهم داشت. با هم یا یروزیکردن، قبول خطر و شکست را ندارم، هرگز پ ینههز

 باشد. ینم یرآرامش امکان پذ یبدون گام نهادن به فراتر از محدوده آشنا

 بودن یدوارو ام ینمثبت، خوش ب -3

 مهین یاو بر رو یداز آن پر آب است، توجه و تاک یمیو خوشحال است که ن یندب یپر آب را م هیمن یوانمثبت ل آدم

به  دکنیآنرا پر کرد و شروع م یدداند چگونه با یاست، م یآن خال یگرد یمهداند که ن یکند. اما م یم یپر است واحساس خوب

ثر ا یدیبه مراتب از ناام یواه یدخورد. ام یدحتما شکست خواه یدکن ینگاه م یوانپر ل یمهپر کردن آن. اگر شما فقط به ن

جنبه مثبت و خوب است، اما همچنان باخبر  یبررو یدبودن، توجه وتاک یدواربودن وام یندارد. مثبت بودن، خوش ب یبدتر

صورت  یراین، در غآنهاست ییرو جهت تغ یربرخورد با آنها و در مس یبرا یو آمادگ ی،بد ومنف یبودن از خطرهاو جنبه ها

 به فاجعه در برنامه منجر خواهد گشت. یستن یاست که شک یالیخوش خ

 یدوست -4

ته و دوست نداش یمو رفتارشان دوستانه است. اگر ما انسانها را خوب ندان یموفق رابطه شان براساس دوست انسانهای

دوستند و  یعده ا یند،آشنا یختلف دارد. عده ادرجات م ی. البته دوستیمو دوست ندار یمدان یخودمان را خوب نم یم،باش

که خودشان را در ما  یمو به آنها فرصت ده ینیمخودمان را در آنها بب یمتوان یهستند، که ما م یمیهم دوستان صم هایبعض

 آسوده باشد. یگریاست که انسان از خودش و از د یزمان ینوا یم،خود خودمان باش یمتوان ی. با آنها مینندبب

اد که افر ییباشد، تا جا یم یدارپا یقعم هاییدوست یریشکل گ یکوهنورد یهااز برکات برنامه یکیشک  بدون

 جمع شان و دورهم بودن ها ارتقا سطح برنامه ها را فدا کنند! یبقا یشوند برا یناخودآگاه حاضر م

 یرشو پذ یترضا -5

حرکت انسان است که  یبرا یاصل یلدل ینا یدشا .یستن یا یانسان اساسا موجود راض یمطالعات علم براساس

 ییند و تعباش یزهما انگ یبرا یدبا یتیاست. نارضا یدهو نپسند یرفتهکه بوده نپذ یساکن ننشسته، و جهان و خودش را آنطور

 بکشاند. یگرانسرزنش کردن و گناهکار کردن د یا یت،ما را به گله وشکا ینکهکننده جهت و هدف شود، نه ا



مان کاروکوشش یتنها یداست. ما با یرشکند و آن پذ مییداارتباط پ یگرد یبا مفهوم یتاز موارد رضا ارییبس در

ا ر یگرانخود و د یهودهبا تالش ب ینکهنه ا یریم،هر چه که شد را بپذ یجه،بعد از آن نت یم،به هدف انجام ده یدنرس یرا برا

 .ییمدچار حادثه نما

 

 چهار اصل طبقه ششم هرم

ورزشکاران و از جمله کوهنوردان در جهت  یآنها برا یتوجود دارد که رعا یسالم اصول یعیطب یزندگ یبرا

 دوچندان دارد: یتاهم ینه،و عملکرد به ییکارآ یشافزا

 و بهداشت یهتغذ -1

ظر از ن یبطورکل یاو  یکه از نظر روان یدو انتظار داشته باش یداز بدن تان درست محافظت نکن یدتوان ینم شما

 .یدخوب باش یحال و احساس درون یا یرفتار

مراجعه  نهایتر، و به همراه ا یقبهتر و عم یدننفس کش یشتر،و به خصوص آب ب یعاتما یشتر،ب یوهم یشتر،ب سبزی

 باشند. یم یضرور یاربس یسالمت ینکردن برا یبه موقع به پزشک و دندانپزشک، و خوددرمان

 خواب -2

به خواب مشکالت  ییاعتنا یدارد. ب یما نقش اساس یبوده که و در سالمت یضرور یارمغز و بدن ما بس یبرا خواب

 را به دنبال دارد. یفراوان یو روان یزیکیف

 یموابمشخص بخ یتا سر ساعت یمزنگ بگذار ید. ساعت را بایمبخواب یشود که هر شب سر ساعت مشخص یم توصیه

 یعنی یمساله، هفت ساعت و ن 26-66نه با زنگ ساعت. در عموم افراد  یمشو یداراز خواب ب به موقع یعیبه طور طب یدبا یول

 خواب است. یزانم ینبهتر اییقهپنج دوره نود دق

 ورزش -3

مثل  یحرکت بدن یچو مشخص. ه یقکامال دق یناست با قوان یا یباشد، ورزش باز یم یمتفاوت با باز ورزش

به اندازه ورزش  یزچ یچکند و ه یبا سرعت و دادن پاسخ همراه نم یابیو خبر و ارز یامورزش بدن انسان را با دادن ده ها پ



به  یورزش حت یتاهم یندگو یم یجهت است که حت ین. به همندک یخودمان آشنا نم یها ییو توانا یعتما را با جهان طب

 باشد.  یاندازه مطالعه م

است،  یکوهنورد ینجاخود آن ورزش و در ا ی،هر ورزش یبرا ینتمر ینشود بهتر یست که گفته مدرست ا این

 ده شود.بسن یالتتعط یاآخر هفته  یمنظم درطول هفته شده و فقط به برنامه ها ینباعث غفلت از ورزش و تمر یدنبا ینا یول

 یروابط جنس -4

ما در رابطه با عشق و تعلق قرار  یازهایدر ن یگراست و از طرف د یزیکیف یازیطرف ن یکاز  یجنس رابطه

 باشد. یبعد از عشق م یاو همراه  ییزناشو یدر چهارچوب زندگ یرابطه جنس یاصل یگاهدارد. جا

 توانیاش حل نشده باشد، را نم یکند، مسائل جنس یم یکه در آن زندگ یا یو اجتماع یکه با توجه بافت فرهنگ کسی

 دانست. یفرد موفق

 

 صل طبقه هفتم هرمسه ا

 یو شاد یخوشحال -1

از ما اصوال به دنبال  یهستند. بعض یو خرسند یو خوشنود یموفق شاد و خوشحال هستند  به دنبال شاد یها آدم

 یگرانو خودمان را از خودمان و د یمدار یگراندر جلب توجه د یاز اوقات با غم واندوه، سع یاریو بس یمغم و اندوه هست

 . یمهست یگرآزاریو د یاز ما به دنبال خودآزار یرود که برخ یم یشپ ییموضوع تا جا ین. ایمینب یطلبکار م

کند، اما موجب تکامل و  یباشد. لذت دفع ضرر م یم enjoymentو حظ  pleasureمساله لذت  یبا شاد همراه

معنا که  ینباشد که در تکامل ما نقش دارد، به ا یم یفاست، حظ و ک یشود. آنچه موجب خوشبخت یحرکت رو به جلو نم

بعنوان  یباشد. وقت یمطرح م یگربه مرحله د یاز مرحله ا فتنبلکه ر یستند،تعادل ن یافراد فقط به دنبال ارضا شدن و برقرار

ال که کام گرددیل مبه آن نائ کشد،یم یرونرا ب یرساند و از خودش، خود برتر یبه انجام م یمثال کوهنورد برنامه خالقانه ا

 باشد.  یمعمول م یبرنامه ا یمتفاوت با لذت اجرا

 



 یو سرگرم یحتفر -2

. هشت ساعت یمخودمان را فراهم کن یلذت و شاد یح،تفر یطشرا یدبا یکبارساعت  48دهدکه هر  ینشان م مطالعات

 یقرار است زندگ یم،فقط زنده باش یستکردن. ما قرار ن یکار، هشت ساعت استراحت وخواب، و هشت ساعت زندگ یادرس 

 . یمکن

جام ان یکه حت ییشود، تا جا یم یتو فعال یناز تمر یو دلزدگ یباعث فرسودگ یهرو یشک کار و فشار ب بدون

 صورت خواهد گرفت. یمعمول هم با دشوار یها یتفعال

 و آرزو یلتخ -3

تصور  و یلو بعد تخ یمآرزو کن یدابتدا با یمه آن برسب یمخواه ی. اما آنچه میشرسد نه به آرزوها یبه اهدافش م انسان

 . یمکن

که  نستیکارها ا ینو بهتر یناز موثرتر یکیبرساند،  یزیکه ما را به چ یمکن یزیمغزمان را برنامه ر یمبخواه وقتی

 یدا بار ینکارا ینطورو هم یم،به آن برس یمخواه یکه م ینیمبب یگاهیخود را در جا یقهتا حداکثر دو دق یکشب قبل از خواب، 

 م. یشدن انجام ده یداربه مجرد ب یقاصبح دق

اعمال مان در جهت هدف  یجهکند و افکار و در نت یم ییرکار ذهن و مغز ماست که تغ ینتوجه داشت که با ا یدبا

. تیسوانستن نصرف خواستن، ت یعنی. یمکن یتجهان را رعا ینقوان یدجهان. ما با ینشود، نه قوان یم یمورد نظر جهت ده

 .یشترو نه ب دادخودش قرار  یگاهدر جا یدو تصور را با یلکه تخ ینستا

 

 دو اصل طبقه هشتم هرم

 یو خصوص یفرد یزندگ یو درست یخوب -1

بهره مند  یو درست یکه به خودشان مربوط است، از خوب ییتا جا یو خصوص یفرد یموفق در زندگ یها انسان

 باشد. یبرقرار م یاجزا آن هماهنگ ینشان متعادل است و ب یمعنا که زندگ ینهستند، به ا



 مرگ یشآرزو ینبزرگتر یکه حت ییخالصه شود، تا جا یدر کوهنورد اشیتو هو یتمام زندگ یکوهنورد اینکه

ه ب یهم انجام دهد، ول یاخارق العاده یاز زمان، کارها یاز زمان و فقط در مقطع یدر کوهستان باشد، ممکن است در مقطع

 نخواهد بود. یکوهنورد موفق یقین

 یو اجتماع یجمع یزندگ یو درست یخوب -2

 ریدر کنار سا یو قهرمان، بلکه بعنوان انسان یدارند، نه بعنوان ناج یخوب یواجتماع یجمع یموفق زندگ انسانهای

 ها.انسان

ر تافراد آگاه یروموارد پ یرر سادهند، و د یشان را درست انجام م یفهدارند، وظ یریتو مد یرهبر یفهکه وظ یگاه 

ات و اثب ینیصدرنش یو تالش برا یگراندر ملکوک کردن د یسع یکه به هر ترفند ینباشند، نه ا یتر در امور مو توانا

 باشند. یگراند ینداشته خود برا هایییتوانا

 

 طبقه نهم هرم  ییاصل نها

 ییخودشکوفا یاخود  تحقق

 رسند. هشتاد یکمال م یندهد. فقط دو درصد مردم به ا یوهشود وم یلبه درخت تبد یداست که با یمانند دانه ا انسان

 یگراند یاخود  یبرا ینمود یچگونهو ه یندآ ینم یروندرصد هم از خاک ب یجدهشوند. ه یمتوقف م یرمس یندرصد در ا

آنکه  یباشد، به معنا یانسان، تحقق خود م یازن یترینباشد. عال یم مراهبا مساله رشد وتوسعه و تکامل ه یتندارند. اصل موفق

 . یمآن را دار ییکه توانا یمشو یلتبد یزیبه چ

گردد،  یتنقطه اوج هرم موفق ینبه ا یدنساز رس ینهتواند زم یم یکوهنورد یاعتقاد وجود دارد که برنامه ها این

دشوار  زیکییف یتاو فقط در فعال یبرا یکند و کوهنورد یم یتفعال ییرشد وتکامل معنا یکه آگاهانه برا یان کس یالبته برا

 گردد.  یو توانفرسا محدود نم

. از نقاط ضعف شان یرندپذ یخودشان را م یالتخودشان را قبول دارند و تما یخودشکوفا، خصلت ها یها انسان

نشان بدهند  دیستنودشان را آنچه که نندارند که خ یازین ین. بنابرایستندشرمسار ن یشانهاکنند و از شکست یاحساس کمبود نم



در برطرف کردن  یتواند آنها را برطرف سازد ول یاست که انسان م ییدهد نقص ها یکنند. آنچه آنها را آزار م یو نقش باز

 ورزد. یآنها تعلل م

فه و نگرش عاط ینکه ا یدق ینبه خودش عاطفه و نگرش مثبت داشته باشد، اما با ا یدتوجه داشت که انسان با یدبا البته

ها اشتهاز د یدرست یابیشده، ارز یبیگاه انسان خودفر یگر،بر آنچه واقعاً دارد و آنچه واقعاً هست باشد. از جهت د یمبتن یدبا

 یزهست در واقع چ یابسا آنچه انسان دارد  یدرباره آنها نادرست است؛ ا اشیداور ارزشخود دارد دارد، اما  یهاو بودن

 .نباشد یمطلوب

ند. هست یبندپا یداشد شانیاخالق یارهایخودشکوفا، خودرهبر و خودانضباط هستند، و مخصوصا بر مع یها انسان

 دارند. یههستند و به استعدادها و منابع خودشان تک یباشند به خودشان متک یمتک یگراناز آنکه به د یشترآنان ب

و القائات  ناتیتلق یغات،تبل یرتحت تاث یشانها یمر و تصمکه رفتا یمعن یندارند، به ا یریگ یمافراد قدرت تصم این

ا با ر ینهاهمه ا یکنند، ول یاستفاده م یگران. آنان ازعلم، قدرت تفکر و تجربه دیردگ یقرار نم یجمع یهاو رسانه یگراند

 کنند. یو عمل م دسنجن یخود م یعقل و وجدان اخالق یترازو

 یتموقع دارند، از یتابتکار و خالق ینندگی،دارد، در کارشان آفر یخودشکوفا تازگ یانسان ها یبرا یزندگ تجربیات

 چالش است. ینوع یشاننامطمئن برا یها یتتوان گفت که وضع یم یترسند و حت ینم یناشناخته و بحران یها

ر دلر نگرش برادباشند. به قول آ یانسان صرفا به خاطر آنکه انسان است ارزش قائل م یخودشکوفا برا یها انسان

رشد و کمال  یدهند، برا یم یتدارند، و به همان اندازه که به رشد و کمال خودشان اهم یبزگتر را نسبت به جامعه بشر

 باشند. یقائل م یتهم اهم یگرید

مقاومت  یگاه در مقابل فرهنگ عموم یفرافرهنگ هستند و حت یبوده، به نوع یمستقل از فرهنگ عموم دیدشان

 در برابر آنچه که یوقت یتن ندهند و در مقابله با عرف اجتماع یاجتماع یشود بتوانند به فشارها یباعث م یناکنند.  یم

به پاداش و  یازیاست، ن یآنها درون یترضا یارهایکه مع جاییکنند، و از آن ینم یدترد یرد،گ یدانند قرار م یدرست م

 ندارند. یرونیب یها یقتشو

"سالمت روان" دکتر  یاز سخنران یی" دکتر فرهنگ هالکویتعالوه بر مطالب "موفق" ییمبحث "خودشکوفا در* 

 استفاده شده است. یانملک یاخالق" دکتر مصطف یمباحث "روانشناس ینزهرا بازرگان و همچن



 سخن آخر

سالمت  هنیکه با هز یمو بمان یمباش یم،بشو یم،برس ییبه جا یم،را داشته باش یزیاست که ما چ ینا یتموفق موضوع

 یمبرو یزیچ شدن یامگر آنکه ما به دنبال داشتن، بودن  یستممکن ن ینباشد و ا یامدهما بدست ن یخوشبخت یا ی،و روان یزیکیف

 ینگردد، و ا ینآرامش ما تام یژهو بو یتلذت و رضا ی،شاد یردر آن مس وبا ارزش و مهم است،  ید،که درست، خوب، مف

صوص همه به خ ینا و باشد. یگراند یاو کوشش ما و نه کشمکش ما با خود  یتکار، فعال یجهنت ی،درست مانند مساله خوشبخت

و  یفو به دنبال آن تعر ی،مقطع هاییشرفتهستند، تا مغرور به پ یجد یراه کوهنورد یباشد که در ابتدا یم یآنان یبرا

هرچند خارق العاده  هایییتبه موفق یکوهنورد هینکه در زم یهر آن کس ینرا نشوند، و همچن یگراند یزاغراق آم هاییدتمج

 خود قرار ندهند. یکورکورانه بعنوان الگو اکرده است ر یدادست پ
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