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  »سندهي نوةدربار«
ار موفق در سـطح جهـان       ي مشهور و بس   يسنده ا ي، نو ١دکتر اسپنسر جانسون  

ا کمک کند تـا راه و       يونها نفر از افراد دن    يلي او توانسته است به م     يکتابها. است
در  مــي علي مــدارج عــالي دارايو. اموزنــدي کــردن را بيرســم درســت زنــدگ

  .باشد مي ي جامعه شناس وي، روانشناسيپزشک:  مخلتف مانندهاي رشته
که بـه همـراه     » يقه ا يک دق ير  يمد«توان به کتاب     ميار پرفروش او    ياز آثار بس  

  .ر درآورده است اشاره کردي تحرة به رشت٢دکتر کنت بالنچارد
شنهاد يـ  سـاده پ   هاي   راه حل  ي زندگ ةديچي مسائل پ  يشه برا ي هم ياو در کتابها  

 زبـان  ۲۶ش از ي او بـه بـ    يبهـا ن مسئله باعث شده است کـه کتا       يکرده و همچن  
  .ار عموم مردم قرار گرفته شوديا ترجمه شده و در اختيزنده دن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Spencer Johnson  
2- Kenneth Blanchard 



  » وجود ماةديچيابعاد ساده و پ«
)  کامالً متفـاوت   يبا رفتارها ( وجود دارند    يالين داستان، چهار موجود خ    يدر ا 

 و فیاســن ي و دو مــوش بــا نامهــاهــاو و هــم يدو آدم کوچولــو بــا نامهــا
  .ياسکار
  .باشد مي از افراد جامعه يک از آنها، مشابه تعداديت و رفتار هر يشخص

 يلـ ي خياسکارشود و   ميرات  ييع متوجه تغ  ي سر يلي، خ فیاسنت  يمثالً شخص 
کنـد و در   مـي رات، مقاومـت  ييـ  که در مقابل تغهما  يشود و    ميزود وارد عمل    

  .دهد ميوفق رات يي که با گذشت زمان خودش را با تغهاوت ينها
  .ميت ها هستين شخصيک از ايه کداميم که ما شبينيم ببييايحال ب



   داستانة پشت پرديداستان
» ؟ر مرا جابجـا کـرد  ی پنیچه کس« که در پس داستان يلم در مورد داستان يما

در حاضر نوشته شده و در      ن کتاب   يچرا که ا  . تان صحبت کنم  يوجود دارد برا  
يگـران را از خوانـدن   م و ديم و لذت ببـر يک ما قرار دارد تا بخوانيکايدسترس  
  .ميمند ساز آن بهره

ـ ر  یکتـاب مـد   « قبـل از آنکـه       ي حتـ  يعنـ يش  ين را من، سـالها پـ      ن داستا يا ک ی

ده بـودم  ي شـن يم از زبـان و   يسيـ را به همـراه اسپنسرجانـسون بنو      » يا قهیدق
ار عمـوم  يـ ن کتاب بـه چـاپ برسـد و در اخت    ين سالها منتظر بودم تا ا     يوتمام ا 

 توانـد  مـي  و چقدر    باستين داستان چقدر ز   يگفتم ا  مي با خود . رديمردم قرار گ  
 يرييـ  تغة است درباريداستان» ر مرا جابجا کرد؟ي پن يچه کس «. سودمند باشد 

ت جالب به يار شخصهچدهد و در آن  ميچ و خم رخ  ي پرپ يک هزار تو  يکه در   
م يخـواه  ميت از آنچه که ما      س ا ي ا نجا استعاره ير در ا  ي پن .گردند مير  يدنبال پن 
ک شـغل خـوب، روابـط    يـ  ما داشتن ةتواند خواست مي. مي داشته باشيدر زندگ 

، آرامش خاطر و ي، آگاه ي، سالمت ي بزرگ، پول، آزاد   يگران، خانه ا  يخوب با د  
  . ورزش مورد عالقه مان باشديا حتي

م، يم و بـه دنبـال آن هـست   يـ  دارير خود نظر خاصـ يهر کدام از ما در مورد پن     
 بـه   يوقتـ . کنـد  مـي اب  يـ افتن آن مـا را خوشـحال و کام        يم  يده دار يرا که عق  يز
م و اگـر آن را جابجـا کننـد     يشو ميم، به آن وابسته و دلبسته       يرس ميرمان  يپن

  .ميخور مي يدي شدةضرب
د يـ گذار مي است که شما در آن وقت يي جاي داستان به معنا   ني در ا  يهزار تو 
 که در آن مشغول يتواند سازمان مي آن جا .ديد به دست آور  يخواه ميتا آنچه   
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 روابـط  يا حتـ يو ( ديکن مي يکه در آن زندگ  يا ا جامعه يد باشد و    يبه کار هست  
  .)گرانيشما با د

د آن را مطالعـه     يـ د و قـصد دار    يـ  که اکنون در دست دار     يمن در مورد داستان   
م و بارها از افـراد      ه ا ا صحبت کرد  يم در سراسر دن   يها يد بارها در سخنران   يکن

 کـرده   جـاد ي شـان ا   ي در زنـدگ   ياديرات ز يين داستان تغ  يام که ا   دهيمختلف شن 
  .است

 افراد نقش   ة، ازدواج و حرف   ين داستان در نجات زندگ    يد، چه نه، ا   يچه باور بکن  
  . داشته استييبسزا
 مـن   يهـا   بـر صـحبت    ي سـند  NBCون  يـ زي معـروف تلو   ةندي گو  جونز یچارل

  . او را نجات دهدةن داستان توانست حرفيباشد، که خواندن ا مي
ست و ي سخت نيليه اش خيلاو  اصول سخت و دشوار است اما ي کار يندگيگو

  .ردياد بگيتواند آن را  مي بخواهد، يهر کس
 را بـه    يدانيـ ک گذشته، مسابقات دو و م     ي در المپ  ي چارل .ن قرار بود  يماجرا از ا  

 او گفت کـه امـسال او        ه ب شسي که رئ  يجه وقت ي گزارش کرده بود، در نت     يخوب
 در گـزارش دو و  تواند ميگر نيرجه را گزارش کند و د يد مسابقات شنا و ش    يبا
 کـه  ييو از آنجـا . ر و ناراحـت شـد    يار غـافلگ  ي بـس  ، داشته باشـد   ي نقش يدانيم

د و درمانـده شـده      يـ ار نـا ام   ي شنا نداشت، بس   ة در مورد رشت   ياطالعات چندان 
 شـده بـود و   يار عـصبان ين بـس ين اصالً عادالنه نبـود بنـابرا    ياز نظر او ا   . بود

  .ار داده بودش را تحت الشعاع قريتش تمام کارهايعصبان
د بعد از   يگو مياو  . ديرا شن » ؟ر مرا جابجا کرد   ی پن یچه کس «سپس او داستان    

 او متوجـه    .ر داده اسـت   ييـ ده و رفتارش را تغ    يخواندن داستان به خودش خند    
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ط ين خودش را با شرا    ير او را جابجا کرده است بنابرا      يسش فقط پن  يشد که رئ  
 در مـورد دو رشـته   ياديـ طالعـات ز  ن کار باعث شد که او ا      يتازه ا . ق داد يتطب

د بـه او  يبعالوه انجام کار جد  . رجه هم کسب کند   ي شنا و ش   يعنيگر  ي د يورزش
  .ده بودي هم بخشينشاط و شاداب

 شـد و بـه او   يد ويـ  جديمتوجه طرز فکر و انـرژ    س او   ي نگذشت که رئ   يچند
کرد و  مي کسب ي روز افزونيتهاي موفقيچارل.  را محول کردي مهمتر يکارها
 از يکـ ي از تـاالر گزارشـگران فوتبـال بـه عنـوان        ي در قسمت  يت نام و  يدر نها 

  .ن گزارشگران نصب شديمشهورتر
 افـراد   ين داستان بر زندگ   ير ا ي تأث ي واقع ة از هزاران نمون   يکي یچارل يماجرا
 به  .مرمان دا ين کتاب ا  يز ا يمن واقعاً به قدرت شگفت انگ     . ده ام ي که من شن   است

ش از  ي کـردم و بـه بـ       ي بردار ي از آن کپ   يي نسخه ها  ،بل از چاپش  ل ق ين دل يهم
  د چرا؟يدان مي. کردند دادم مي که در شرکت ما کار ي نفر از همکاران۲۰۰

ن يـ کنـد ا  مي فکر ن و زودگذريلحظه ا يتهاي تنها به موفق   بالنچاردرا شرکت   يز
ن يبنـابرا . شديـ اند مـي ر شـرکتها  ي رقابت با ساةشرکت به حضورش در عرص 

  .ر استييدائماً در حال تغ
ع و  يـ  مط يروز که به دنبال کارمنـدان     يبر خالف د  . شود مير ما دائماً جابجا     يپن

  .ميش هستير و نو اندي انعطاف پذيکارمندانم، امروز به دنبال يحرف شنو بود
ر ييـ  دائمـاً در حـال تغ  م،يکنـ  مـي  ي که در آن زنـدگ يطيم مح يدان ميبه هر حال    

اد يـ نکه افراد   ي مگر ا  .باشد مي ي عصب يار از فشارها  ن رو سرش  ياست و از هم   
  .ند و آنرا درک کنندياير کنار بييرند چگونه با تغيبگ

  .دير را بخوانيبهتر است که داستان پن
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کـردم کـامالً    مـي شنهاد يـ ن داستان را پ ي که من به افراد مختلف خواندن ا       يوقت
 ةو بـه ادامـ     شـد  مـي  شـان کاسـته      ي مفنـ  يواضح بود که رفته رفتـه از انـرژ        

 گونـاگون، بابـت     ي از سـازمانها   يافراد مختلفـ  . شدند ميدوارتر  يشان ام يزندگ
 آنهـا   ين داستان چقدر برا   ين کتاب از من تشکر کرده و گفته اند که ا          ي ا يمعرف

شان را از يـ رات موجود در شرکت ها  يي تغ ،د بوده و توانسته اند با کمک آن       يمف
  .د بنگرندي جديه ايزاوا

ار يرش بـس  ي تـأث  ي ولـ  ،خواهد مي ن يادين کتاب وقت ز   يد خواندن ا  يباور بفرمائ 
  .ل شده استيبخش تشکسه ن کتاب از يا. ق استيعم

دور هم جمع شـده انـد    يمي قدي چند تا همکالس. استییگردهماک يبخش اول   
  .کنند ميافتد صحبت  مي شان ي که در زندگيو در مورد اتفاقات

 کـه در واقـع      .اسـت » ؟ا جابجا کرد  ر مر ی پن یچه کس «بخش دوم خود داستان     
  .باشد مي کتاب يبخش اصل

 يا ن قسمت عدهيت در اس در مورد داستان ابحث و گفتگوبخش سوم، قسمت   
ن داسـتان سـخن   يـ  خـود از ا   يکنند و از آموخته ها     ميدر مورد داستان بحث     

 و  ي از آن در زنـدگ     يخواهنـد بـه طـور کـار بـرد          مينکه چگونه   يو ا . نديگو مي
فقط قسمت داسـتان را     کتاب،  ن  ي از خوانندگان ا   يبعض. رنديد بهره گ   خو ةحرف
گر به بخش بحث و گفتگو      يکنند و د   مي يجه را خودشان بررس   يخوانند و نت   مي

کننـد تـا     مـي  اسـتفاده    کلّ کتاب گر از   ي د يعده ا . کنند مي ن يتوجه) بخش سوم (
  .فاده کنندشان استي در مسائل زندگي تريبتوانند از داستان به طور کاربرد
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د و  يـ جد ةد نکتـ  يـ کن مـي  ن کتـاب را مطالعـه     يدوارم، هر بار که ا    يبه هر حال، ام   
رات را بـا    ييـ د تغ يـ  کنـد تـا بتوان     يارين امر شما را     يد و ا  يدا کن ي در آن پ   يديمف

  .ديت پشت سر بگذاريموفق
  .دي الزم را بکنةد و استفادين کتاب لذت ببريدوارم که از خواندن ايان اميدر پا
  .ديز جابجا شوير خودتان نيپنشه باِ ي هم،ديوش نکنفرام

  
  ت بالنچاردکن                                                                                                                 

      1998ه گو یسان د
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  »حینگ تفرز«
  

  .رقامر است، نه جمع زدن ايدن تصوي کشيزندگ
  نزی رابیآنتون

  



 

 

  قسمت اول

   دوستانهييگردهما
 صرف نهـار دور     يبرا يمي قد هاي  ي از همکالس  ي تعداد ي آفتاب ةکشنبيک روز   ي

 هـر کـدام     ي که درزنـدگ   ي اتفاقات ةخواستند دربار  ميآنها  . بودنده  هم جمع شد  
 و خنده و صرف غذا مشغول صـحبت         يبعد از شوخ  . شتر بدانند يدهد ب  ميرخ  

  .شدند
   کالس بود،هاي ن بچهيز محبوبتر ايکي که در زمان مدرسه آنجال
 يليخ. کردم متفاوت است   مي با آنچه در دوران مدرسه فکر        يلي خ يزندگ: گفت

 آنهـا  ةهمـ . نطـور اسـت  ي مطمئنـاً هم :د کـرد يي تأناتان. ر کرده است يي تغ زهايچ
. ش گرفتـه اسـت    ي اش را در پـ     يار خـانوادگ  دانستند کـه ناتـان کـسب و کـ          مي

 عمل کرده بودند و از مـدتها        يکنواختيو  کسان  ي ةويشه به ش  ي هم ي و ةخانواد
دند او بـه  ي دين وقتيبنابرا. شدند مي خود محسوب ي از اجتماع محل ي جزئ ،قبل

ا يـ آ! يراسـت : دي پرسـ  ناتـان .  همه تعجـب کردنـد     ست،ا ن موضوع عالقه مند   يا
ر ييـ  در حال تغ   ي که زندگ  يم در حال  ير کن ييم تغ يخواه ميد که ما ن   يا توجه کرده 

  .است
  .ميترس مي چون از آن ،ميزيرگ مير ييکنم ما از تغ مي من فکر : گفتکار لوس

کـردم از   مـي  هرگـز فکـر ن  ،يم فوتبال بوديتان تي تو کاپ  ،کارلوس:  گفت کایجس
نکه هر کدام بـه راه      يدند با وجود ا   ي فهم يدند وقت ي خند ي همگ .يترس حرف بزن  

 احـساسات   ي همگـ  يولـ ) رت شـرکت  ي تا مد  ياز خانه دار  ( رفته اند    يا جداگانه
  .نده ا را تجربه کرديمشابه
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شان يـ  کـه در زندگ    يديرات جد يي بر غلبه به تغ    ير سع ي اخ ي آنها در سالها   ةهم
 ي بـرا  يچکـدام راه مناسـب    ياما همه قبول داشتند که ه     . اتفاق افتاده بود داشتند   

  .دا نکرده انديپرات يين تغي با اييارويرو
 ير بزرگـ  ييـ  که تغ  يوقت. دميترس مير  يي از تغ  من قبالً :  گفت کلیماموقع  ن  يدر ا 

ل يـ ن دل يم و به همـ    يد چه کار کن   يم با يدانست ميآمد ما ن   ميدر کارمان به وجود     
م يشـد  مير هماهنگ ن  ييم و با آن تغ    يداد مي از خود نشان ن    يعکس العمل مناسب  

  .ميداد ميت را از دست يو موقع
  .ز را عوض دادي چدم که همهيک داستان کوتاه جالب را شنينکه يتا ا

  چگونه؟: دي پرسناتان
بعـد از آن از     . رات، عوض کرد  يين داستان طرز نگرش مرا به تغ      يا:  گفت کلیما
شرفت يـ آمدند به نحو احسن در جهت پ ميش ي و کارم پي که در زندگ   يراتييتغ

  .خودم استفاده کردم
 پـس از    گر از همکارانم دادم و اوهم     ي د يکي من آنرا به     ،پس از خواندن داستان   

 خـوب   يلـ يع کارمان رونق گرفت چرا که خ      ي سر يلي داد و خ   يگريمطالعه به د  
  .ميرات وفق دهييم خودمان را با تغيتوانست
 شـان کمـک   ي شخـص ين داستان به زنـدگ يند که ا يگو مي مثل من    ياديافراد ز 

  . کرده استياريبس
  ست؟ين داستان چياسم ا: دي پرسآنجال

  ؟بجا کردجار مرا ی پنیچه کس:  گفتکلیما
داسـتان  . دياين داستان خوشم بيکنم از ا   مي گفت فکر    کارلوس. نددي خند يهمگ

  ؟يکن ميف ي ما تعريرا برا



  ر مرا جابجا کرد؟ی پنیچه کس
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ز يـ ن داستان شگفت انگ   يتان ا يشوم که برا   ميالبته، خوشحال   !  پاسخ داد  کلیما
  .ف کرديسپس داستان را تعر. کشد مي طول نيليخ. ف کنميرا تعر
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  »حیرنگ تفز«
  

  نند و يافري افراد، قهرمان بيتوانند از برخ ميباورها 
  . ناتوان بدل کننديگر را به موجوداتي ديبرخ                                   

  نزی رابیآنتون
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