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 پیشگفتار

هایی است که تا به حال در زمینه رشد و موفقیت فردی نگاشته شده است. اثر مرکب یکی از مهمترین کتاب

آن برگزار شد و  های بسیاری دربارهسمینار ش رفت،جهان به فرور ها نسخه از این کتاب در سراسمیلیون

ت فراوانی دست یافت. دلیل شهرت و محبوبیت این کتاب، ساده و ده آن، دارن هاردی به شهرت و ثرونویسن

قرار نیست با فرستادن انرژی و  گوید.عملگرا بودن آن است. نویسنده هیچ چیز عجیب و غریبی به شما نمی

هر موفقیتی کوچک یا بزرگ، از اعمال خودتان ناشی کائنات بمانید!  سمت گشایشی ازگرایی منتظر مثبت

ت؛ و در نتیجه، قدرت مطلق نیز در اختیار شما اس زندگی خود را به عهده داریدمطلق شود. شما مسئولیت می

 تواند به تغییرات شگرف منجر شود. قدرتی که می

دانستید و مهمترین آورد که از قبل مییادتان میبه اثر مرکب یک راهنمای ساده و کاربردی است. چیزهایی را 

دارن  ! الکپشت و خرگوشمسابقه مثل داستان  تا موفق شوید. ن است: آهسته و پیوسته حرکت کنیدپیامش ای

طبان ادهد و برای مخهای مثبت و موثر ارائه میهاردی در کتاب اثر مرکب راهکارهایی را برای تقویت عادت

داشت. تمامی اهند ای خودر نهایت چه نتیجههای مثبت و کوچک، ها و گامکند که عادتخود روشن می

همه اند و برگرفته شده و مشاهدات او از زندگی افراد موفق مطالب این کتاب از تجربیات شخصی دارن هاردی

ها اهداف خود ت دارند. آنهای مثبارند: هیچ رازی در کار نیست. افراد موفق، عادتها به یک نکته اشاره دآن

 کنند. شناسند و به صورت مداوم در راستای رسیدن به این اهداف حرکت میرا می

کنیم. امیدواریم خواندن این نکات شما را به میای از مهمترین نکات کتاب اثر مرکب را بیان در ادامه خالصه

ها و توضیحات متن کامل، قطعا تاثیرگذاری بیشتری خواهند زیرا مثال مطالعه متن اصلی کتاب ترغیب کند

چاپی و الکترونیکی آن را به راحتی های شده است و نسخهدر ایران ترجمه و بازنشر  اثر مرکب بارهاداشت. 

 توانید پیدا کنید. می
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 اثر مرکب چیست؟

کوش که از ابتدای گیر و سختشود. پدری سختکتاب اثر مرکب با خاطرات دارن هاردی از پدرش آغاز می

فرزندان خود یاد داد و الگوی آهسته و پیوسته را تکار و ممارست را به ت پشپذیری و اهمیکودکی مسئولیت

مهم نیست چقدر باهوش »کند: نویسنده فلسفه زندگی پدرش را این گونه بیان میجا انداخت.  هاآندر ذهن 

 «یا استعدادهای ذاتی را جبران کنید.توانید کمبود تجربه، مهارت هوش می باشید. با کار سخت و تالش بسیار

توانید به های کوچک و هوشمندانه، میکند: از طریق انتخاباثر مرکب یک اصل ساده و بنیادی را مطرح می

توان به کار برد. از موفقیت شغلی و کسب ها میاین استراتژی ساده را در همه زمینه یج بزرگ دست بیابید.انت

ک عنصر مهم دیگر نیز وجود دارد و آن اما در فرمول موفقیت ی ثروت گرفته تا سالمتی و روابط مناسب و ... .

ل کاهش وزن را در نظر بگیرید. مثا های کوچک خود را هر روز ادامه دهید. ین است که گاماپشتکار است. مهم 

تان رژیم غذایی . در این حالت،ود کم کنیدروزانه چند کالری از رژیم غذایی خ گیریدمیم میفرض کنیم تص

 به جای نوشابه، آب بنوشید یا چند قاشق کمتر برنج بخورید. ،همراه غذاممکن است فقط دگرگون نخواهد شد. 

پس از چند هفته این کار را رها کنید اما اگر ممکن است  اهید کرد.ده نخومدت تغییر چندانی مشاهکوتاه در

مطالعه توان در مورد ورزش کردن یا ادامه دهید، پس از چند ماه تغییرات آشکار خواهند شد. همین مثال را می

بیشتر مصرف کنید، پس از چند نیز به کار برد. البته که شرایط برعکس نیز موثر است و اگر روزانه چند کالری 

 ماه اثر آن را روی ترازو مشاهده خواهید کرد! 

های عادت زندگی افرادی کهدهند. ها زندگی شما را تغییر میمسئله به همین سادگی است، خوب یا بد، عادت

تا مدتی کامال شبیه هم است و پس از چند ماه یا پرورانند، مثبت و منفی را در یک دوره زمانی در خود می

ل از بکار همین است؛ یعنی ق رانگیزبقسمت چالشبیشتر، تغییرات مثبت و منفی خود را نشان خواهند داد. 

 فقط تالش کنید. ای بدون دیدن هیچ نتیجه را مدتیرسیدن به موفقیت، الزم است 
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های خوب یا بد به صورت موجی روی عادت کند. به این معنا کهدارن هاردی از یک اثر موجی نیز صحبت می

منجر خواهند شد بلکه روی افراد های اضافه نه تنها به چاقی گذارند. کالریهای دیگر زندگی نیز تاثیر میجنبه

 دهند. ها را نیز تحت تاثیر قرار می، روابط شخصی آنگذارند و از این طریقا یا مود افراد نیز اثر میوحال و ه

 ها، بهترین دوستان و بدترین دشمنانانتخاب

 هایمان هستیم.کند این است که ما محصول انتخابکه دارن هاردی مطرح می یکی دیگر از مباحث مهمی

چند  در ما های دیروزمان است.یند انتخابگی امروز همه افراد برآادها، زندرف نظر محیط و شرایط و استعدص

 حق انتخاب داریم:زمینه 

 دهیم.کارهایی که انجام می 

 دهیم.کارهایی که انجام نمی 

  .واکنشی که نسبت به اوضاع و اتفاقات نشان خواهیم داد 

کشد، یک عادت مخرب در خود پرورش داده سیگار میشوند. کسی که هر روز به عادت تبدیل میها انتخاب

بیعی آن در بلندمدت از دست دادن سالمتی است. کسی که هر روز قسمتی از مسیر محل است که نتیجه ط

کند، عادت مثبتی در خود پرورش داده است که در بلندمدت به سالمتی او کمک روی میکار خود را پیاده

رش دادن یک وبیند، در حال پردهد و تلویزیون میکسی که بعد از رسیدن به خانه روی مبل لم می کند.می

یک عادت در خود ساخته است. بدیهی است که  ،خواندعادت است و کسی که هر روز یک ساعت کتاب می

 ها با هم بسیار متفاوت خواهد بود. نتیجه این عادت

و  زمانی که از یک عادت بدچالش ما نیستند.  ینکنیم، بزرگترهای نادرستی که عامدانه اتخاذ میتصمیم

این  ،راهی برای رفع مشکل پیدا خواهیم کرد. بزرگترین دشواری در مسیر تغییرآگاه باشیم،  تصمیم نادرست

مان تنیده ها در تار و پود زندگیکنیم. عادتگاه اتخاذ میاست که ما بیشترین تصمیمات را به صورت ناخودآ

ای از با مجموعه رد، افرادخواهد شکست بخوهیچ کس عمدا نمیبینیم. ها را نمیاند و دیگر حتی آنشده

 کشانند. خود را به سمت شکست می ،کنندگاه پیدا میآکه به تدریج حالت ناخودهای نادرست انتخاب
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 نویسیگزارش

باید آگاهانه تصمیمات درست اتخاذ کنیم. البته این فرایند نیز پس ای، رای رسیدن به موفقیت در هر زمینهب

خواهد دخل و خرج خود را کنترل کند، باید حساب از مدتی صورت خودکار پیدا خواهد کرد. کسی که می

ها را یادداشت کند. به این ترتیب، پس از مدتی متوجه آن وهای ریز و درشتش را داشته باشد تمامی خرج

یادداشت اش را های مصرفیهمه کالریخواهد وزن کم کند باید کسی که میموارد هدر رفتن پول خواهد شد. 

بیشتر از حد نیاز بدنش غذا و خوراکی  ،هایی و به چه علتیتواند متوجه شود در چه زمانن ترتیب میکند. به ای

توان از های میه زمینهمگزارش نویسی یک تمرین بسیار ساده و کارگشا است که در همصرف کرده است. 

  مند شد. مزایای آن بهره

 در خود ایجاد کنیم؟های خوب چگونه عادت

کند از یک عادت رن هاردی معتقد است که مسیر اصالح را باید آرام و به تدریج آغاز کرد. او پیشنهاد میدا

های کوچک در مسیر اصالح، به تدریج شاهد اثر مرکب خواهید گامبرداشتن نویسی و با گزارشکنید و شروع 

 بود. 

خواهیم کمبود زمان یکی از بزرگترین مشکالت همه ما است. همه میفرض کنیم قصدتان مدیریت زمان است. 

های تخصصی خود پیشرفت کنیم، با دوستان و خانواده وقت بگذرانیم و ورزش کنیم، کتاب بخوانیم، در زمینه

رسیم. هر روز را با خستگی و کوهی از کارهای نکرده به پایان ها نمیر که به هیچکدام آنهزار و یک کار دیگ

یک دفترچه کوچک بردارید و در رسانیم و فردا دوباره وضع به همین شکل است! برای رفع این مشکل، می

وقفه باشد. تاریخ هر روز نویسی باید منظم و بیدهید ثبت کنید. گزارشآن، زمانی که به هر کار اختصاص می

اید؟ چقدر در گیرد یادداشت کنید. چند دقیقه پای تلویزیون بودهرا ثبت کنید و زمانی که هر کار از شما می

تان را چگونه وقت استراحت اید؟اید؟ چند ساعت کار کردههاید!؟ چند دقیقه کتاب خوانداینستاگرام چرخیده

به صورت مداوم  21گویند کاری که شناسان میاین کار را برای سه هفته ادامه دهید زیرا روان اید؟گذرانده

 م شود به عادت تبدیل خواهد شد. انجا
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در دانید که شوید. دیگر میهای خود آگاه میاما اثر این کار چیست؟ در مرحله اول نسبت به اعمال و انتخاب

تان را چهنید و از این که هر بار باید دفترگذراهای اینستاگرام میساعت را به زیر و رو کردن پست روز یک

های بدتان کم کم همه عادتداشت!  خجالت خواهیددربیاورید و چنین چیزی را در آن ثبت کنید، احساس 

 ها اقدام کنید.توانید برای رفع آنتر میشناسید و حاال راحتمیرا 

 دام لذت مقطعی

وردن فست فود، مصرف دخانیات، لم دادن و ه است: لذت. خگیرند؟ پاسخ سادبد شکل می یهاچرا عادت

بخش هستند. چه کسی دوست دارد به جای لذت ،های کوچک مخربتلویزیون دیدن و ... همه این عادت

دهد بعد از یک روز کاری به جای یچه کسی ترجیح مهویج و کرفس خام بخورد!؟ یا همبرگر، کیک شکالتی 

های مثبت دهند اما عادتهای بد یک لذت مقطعی به ما میهای کمدی به باشگاه برود!؟ عادتتماشای سریال

 در لحظه نه تنها خوشایند نیستند، بلکه ممکن است آزاردهنده نیز باشند. 

یک نکته ساده را در نظر پوشی کرده باشد. های مقطعی چشمموفقیت برسد که از این لذتبه  دتوانکسی می

د. کسی که به جای غذاهای سالم، را تحمل کنیبگیرید: در هر صورت و با هر انتخابی، به ناچار باید درد و رنج 

باید درد و رنج ناشی از چاقی و افزایش کلسترول را تحمل  فردابخشی دارد اما خورد امروز لذتفست فود می

اما قطعا آزاردهنده است  صبح زود بیدار شدن برای ورزشیا  ساعت کار 8بعد از باشگاه ورزشی  رفتن بهکند. 

دهند. در هر دوی نیز در انتظار افرادی است که این کارها را انجام میمتناسب و سالمتی  ملذت داشتن اندا

 ها درد و رنج وجود دارد اما رنج ناشی از عادات نادرست قطعا بیشتر خواهد بود. این سبک زندگی

 چگونه ثابت قدم باشیم؟

رساند. ثبات قدم نیز یک به تنهایی ما را به موفقیت نمی ،هستد اما انتخاب صحیحها عوامل موثری انتخاب

ردن قدرت چرایی ککند، پیدا راهی که دارن هاردی برای ثبات قدم پیشنهاد میفاکتور ضروری دیگر است. 

کند. بشر هر کاری را ممکن می ،با داشتن انگیزه قوی کنند.اهداف چرایی در شما نیروی اراده ایجاد می است.

بینیم که در رفع مشکالت کوچک زندگی خود شوند. افراد بسیاری را میها با نیروی چرایی ساخته میقهرمان
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که در ترک سیگار ناموفق  شناسیمرا می هاییپدر همه مادهند. ای انجام میناتوان هستند اما اعمال قهرمانانه

ی چرایی، مهمترین عامل حرکت اکنند. نیروهما چند شیفت در روز برای آسایش فرزندان خود کار میاند ابوده

 .هستندما 

تر خواهد گیری سادهها آگاه باشید. در این حالت، تصمیمهای اصلی زندگی خود را بیابید و نسبت به آنارزش

 ها حرکت خواهند کرد. ها در جهت ارزشبود و اعمال  رفتار و عادت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


