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ر : یدر زندگ تیموفق  کردن   زندگی خوب  هن

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

 

های متفاوتی دارد و تعریف خاصی از موفقیت  در ههتخ ختود هر فرد برای زندگی و آینده خود هدف

بیننتد  برختی دی تر بت  آوردن پتو  و رتروف فتراوان میایجاد کرده اس . برخی موفقی  را در بت  دست 

موفقیت  در زنتدگی دنبا  کسب علم هستند  برخی ب  دنبتا  خوبتبیتی و آرامت  و .... بت  هتر  تا  

در ایخ مقال  قصتد  های هر فرد متفاوف اس .  برایط و ویژگیهای میتلفی دارد و با توج  بتعریف

صتبب  هایی برای کسب موفقی  و کسب آرامت  در زنتدگی و روش موفقی  چیس داریم در مورد  

 کنیم.
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 ؟ موفقیت چیست 

 بهرف اس ؟ ایاس ؟ آ یخوببیت ایرروف اس ؟ آ موفقی  ب  دس  آوردن ایآ

 زهی  ان در زندگی  یموفق تعریف ن یدر زم  ی متیصصان امروز  تریخ معروفاز    یکی  دیفق   الریز  گیز

جمل    کیتوان با  یرا نم   یکند ک  موفقیاستدال  م  در کتاب خود  یمتعاد  بود. و  یو دابتخ زندگ

  موفقی   فیتعرتوان ادعا کرد ک    یبده اس . م ل یتشکو ایخ مفهوم از چیزهای زیادی   کرد  فیتعر

 برای هم  یکسان نیس .دارد و  یفرد بست  ب 

ها مورد تایید بما آنهم   باید  آورده بده اس .    در زندگی   یموفقمیتلف از    فیتعر  چند  ادام   در

 دهند.ها برای بما مفهوم موفقی  را نشان مینبابند  اما قطعا بسیاری از آن
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 انجام کارها به بهترین شکل است شهیهم  کردن یهنر خوب زندگ و  تیموفق 

 دیتدهیکت  انجتام م ی کتار یهانت یبود کت  در تمتام زمی اصل م  یزمان   یموفق؟  موفقی  چیس 

  دیامنجر نشود. اگر تمام تالش خود را کرده  یبزرگ  جیامر ب  نتا خ یاگر ا ی   تدیتالش خود را بکن   ینها

 .دیاز تالش خود ا ساس افتیار کن دیبا

 

 اهداف مشخص است  نییتع  تیموفق تعریف 

 دیبود. اگر بدانی اصل نم یاهداف انتزاع  خ ییبا تع   ی. موفقدیباب  خ یباهداف واقع  خ ییتع  هن ام

بتده  ی زیتبت  مقصتد برنامت  ر  یتاگتر در نها یاست    تت بتزر   یتموفق  کیت  خود  دیرویک  ب  کجا م

 .دینرس 

 

 و خواست است  از ین نیدرک تفاوت ب تیموفق تعریف 

 خ یت. ادی  موفق هستتدیخود را برآورده کن  یاساس   یازهایب  تعهداف خود عمل کرده و ن  دیتوانیم  اگر

بتود یم یمنجر ب  رباف متال دارید اجیا ت  ی زیب  چ  داده و بدانید  صیتشی  نیازهای خود را  دیک  بتوان

 .اس   یموفق یبرا یعال یو راه

 

 د ی توانی م دی است که باور کن نیا ؟چیست  تیموفق 

هم  ب   یبرا یعیب  طور طب ی بد. خودباور دیموفق خواهقطعا    دیتوانیک  م  دیباور دابت  باب اگر

 یعتال  اریبست  توانید ب  اهداف خود برسید ک  می  ب  ایخ باور برسید  دیاگر بتوان  خ ی  بنابرادیآیوجود نم

 .دیکنیعمل م
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 است  اقیکار و اشت  نیتعادل ب ی ادآوریو هنر خوب زندگی کردن  تیموفق 

بتود. بتر آن ت  بتما را بت  وجتد یپتو  م  یمورد و دستاوردهایاسترس ب  جادیباعث ا  اقیبدون ابت  کار

  آورید.بابید  نتایج عالی هم ب  دس  می یاگر از کار خود راض دیآورد تمرکز کنیم

 

  ؟موفقیت چیست

زنتدگی ختود دارای آرامت  و بتادمانی های میتلتف تجرهت  کترد. اگتر در توان بت  بتکل موفقی  را می

 اید.هستید قطعا موفقی  را تجره  کرده

 

 چیست؟ هنر خوب زندگی کردن

. س ین یقاعده مستثن خ یاز انیز خوب   یهنر وجود دارد و زندگ  کی  زیدر هم  چدانیم ک   هم  ما می

در کنتتار آن ایی استت  کتت  هتتاز مهارف یکتتیهنتتر ختتوب زنتتدگی کتتردن   تمتتام هنرهتتای موجتتود خ یاز بتت

  های دی ر نیز دس  پیدا کنید.توانید ب  بسیاری از مهارفمی

 

 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 5 

 

بتا توجت  بت  اعتقادهتا  امیتدها  آرزوهتا و تمتایالف ختود ختود را   یاس  کت  زنتدگ  خ یا  ستخ یخوب ز  هنر

اس  و روزان  در  ا  توستع  و  کار مداوم کی ی ارر هنر کیخود ب  عنوان  یزندگ  جادی  االبت بسازید.  

 .خواهد بود ییوعده غذا کی  یدرس  مانند ته یخوب و زندگ یزندگ خ یب تفاوفبابد. تکمیل می

غتذایی ظرف    ی بصر   یجذاب  ای  طعم و مزه  ییبدون توج  ب  ارزش غذا  توانیدبابید میگرسن     یوقت

را آماده کرده و میل نمایید. ایتخ غتذا صترفا معتده بتما را پتر کترده و ا ستاس گرستن ی بتما را برطترف 

نیتاز کت  نت  تنهتا   دیتکن   یتخوبتمزه ته  و  ی  مقتوریدلپتذ  ییوعده غتذا  کیکند. را دی ر ایخ اس  ک   می

و مفیتد بابتد.  ای لتذف بیت  از یتک وعتده غتذایی خوبتمزهبما را برآورده کند  بلک  تجرهت   گرسن ی

  امتا دارد ازیتن ی شتتریو کار ب ز م   ی زیرب  فکر  برنام  یدوم ب  طور کل ییوعده غذا  سازی آماده  البت 

 تر خواهد بود.نتیج  کار نیز لذف بی  قطعا  

توانید بدون توج  ب  اهداف  عالیق و گرایشاف ب  همیخ صورف اس . بما می  کردن نیز دقیقا  زندگی

توانیتتد راه دی تتری را انتیتتاب کتترده و بتتا تعیتتیخ و فقتتط روزهتتا را ستتپری کنیتتد امتتا میختتود زنتتدگی کتترده 

 تری دابت  بابید.بی  ها و عالیق خود زندگی زیباتر و لذفاهداف بر اساس توانایی

 

 توان زندگی را به یک اثر هنری تبدیل کردچگونه می 

برای تمتام روزهتای ختود برنامت  ریتزی دابتت  و از باید از تمام لبظاف زندگی ب  درستی استفاده کنید.  

 های زندگی استقبا  کنید.ها و لذفتمام چال 

هر  کند.یبما کمک م  یب  دان   لذف و درک زندگ  دیکنیک  هر آن   را تجره  م  دیآگاه باببدانید و  

 یو بتناخ  آن  مشتارک  ختود را در آن غنت  قیو هدف دابت  بابد و با تصتد  یتواند معنیم  یتیفعال

 .دیکن
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. دیهر آن   سر راه بما قرار دارد آماده کن  ی. خود را برادیکن  جادیو قدربناس ا  رندهیباز  پذ   یههن  کی

بتا آن ت  کت  هست   ا تمتا  جتذب   ییارویرو  یبما برا  ل یتما  ل ی  ب  دلدیدهیکار را انجام م  خ یا  یوقت

 .ابدیینامطلوب کاه  م طیبرا

 

 پایان


