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  :43 کتاب خالصه و معرفی   
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                                    :عنوان  

  قوانین زندگی                                                 
 

 بازرگانینشر انتشارات:      اول :چاپ       ص 214تعداد صفحات:    1398سال:      محمد ابراهیم گوهریانترجمه:        ریچارد تمپالرنویسنده: 

ا بتوانید برای خود زنددگی بهتدر و   نهکند تا با عملی کردن آ  وری میآصد قانون زندگی را به شما یاد ،کتاباین  :فرازی از کتاب

 .کند  تری بسازید و آرامش را به زندگیتان تزریق می  موفق

 چکیده: 

های موفق و شاد در  آدم رفتار ها کامال براساس مشاهدات عینی نویسنده، از تمامی آن صحبت می شود کهقوانینی جهانی و ساده در این کتاب از 

های موفق حتی خودشان هم  طور برعکس. آدم اند و همین است. کسانی که شادتر بودند، قوانین بیشتری را رعایت کرده گرفته شدهزندگی 

مبود و گذار بودند، احساس فالکت و ک گذار هستند. کسانی که کمتر قانون آنان ذاتا افرادی قانون. کنند دانند که واقعا چه می نمی

ست تغییراتی  ها بسیار به شما نزدیک هستند. فقط کافی پیوسته همراه خود دارند. جواب این مشکالت و دغدغه سرگشتگی را 

 .جزئی در رفتارتان لحاظ کنید

 از مطلب پرینت نگیرند! به جهت صرفه جویی در هزینه ها و حفاظت از محیط زیست ضمنن اکیدا توصیه می شود .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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 خالصه:

های انسانی از کشووری بوک کشوور د وور    وا       ای از قوانین است. قوانین مکتوب در مرزبندی دنیا زنجیره

ین    ود  ن  یو متغیر است   سیاسوتددارا  ن  را در قابوق قووانین اساسوی کشوور        بک شهر حتی از شهر

شود   مجوازا ی   ای هم  جود دارند کک  خطی از ننها بک جرم منتهی ندی نانوشتک قوانیناند. در مقابل،  کرده

 .  در پی ندارد. اما  اثیر ن  بر زندگی خود   د ورا  بسیار قابل  وجک است

کنند  اسر دنیا بد   ننکک خود متوجک رفتارشا  باشند از ا ن قوانین نانوشتک   عیت میافراد ز ادی در سر

قوانو  در ار  واب بوا قووانین      100ر کننود. ر اوارد  دو        نتیجک خوب ن  را در زندگی خود احساس می

 .اجتداعی  د  ن کرده است. برای درک بهتر قوانین ا  بهتر است ابتدا  عر ف قوانین اجتداعی را دانست
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 ای تو در تو قوانین اجتماعی، دایره

د م بوک    دا وره گیرد.  را در برمی ا ل شخصیت انسا   دا رهدا ره  شکیل شده است.  4قوانین اجتداعی از 

چهوارم    دا وره  علو  دارد.   سوم بک خانواده، اقوام   د ستا   دا رهدارد.  شر ک زندگی اختصاص هدسر  

 ووا  افوراد     ور  صوور شوود، موی     های فرضی کامل است. هر چک ا ن دا ره قوانین جهانی  در نخر  جامعک

شوود کوک بوک قووانین احتورام        شوکیل موی  « موا »بیشتری را در ن  جای داد. بک ا ن  ر یق  ک مجدوعوک از  

بخو  بوک نووارر درن رده اسوت. ا  قووانین       5ر کتاب صد قوانو  زنودگی را در    د   دگذارد. ر اار می

پوردازد.   هوا ی بوک  یسویر    وضویه ننهوا موی       ها را بیا  کرده است   با مثال ا ن دا رهحاکم بر هر ک از 

 نام ا بین فصل از ا ن کتاب است.  « قوانینی برای شدا»

 .«بی سر صدا عدل کنید»قانو  شداره  ک ا نطور نوشتک شده است: 



4 

 

ت قووانین ا  در دا وره   ر معتقود اسو  اسوت. ر اوارد  دو     « قوانین شر ک زنودگی »فصل د م در ار  اب با 

شر ک زندگی بک ر انشناسی ار  اطی ندارد بلکک  نها مسائل اخ قی ساده   خ قی است کوک افوراد موفو     

ها را ب ذ ر د   یا ت»ا بین قانو  در ا ن زمینک است:  51ی  اند. قانو  شداره در زندگی خود رعا ت کرده

 .«  بک نقاب مشترک باس ید

را در ا وون دا ووره جووای داده اسووت. خووانواده   د سووتا    اقوووام در ا وون     فصوول سوووم افووراد بیشووتری   

کنود هور چوک بیشوتر از خوود ما وک        ر در ا ون بخو  از کتواب خوود  اکیود موی      گیورد.  دو     مدار قرار می

دانوود    کنیوود. ا  د سووت خوووب بووود  را بسوویار ارزشوودند مووی بوذار وود، چیاهووای بیشووتری در افووت مووی

هدیشوک در  » کنود،  زنود اموا بور  کوی از ننهوا بسویار  اکیود موی         تی مثوال موی  قوانین متعددی را برای د سو 

اگوور د سووت »اسووت.  شووده. فصوول سوووم از کتوواب بووا ا وون قووانو  ن وواز «کنووار د سووت خووود بوواقی بدانیوود

 .«هستید د ستی خوب باشید
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   اسووتفصوول چهووارم مربوووب بووک قوووانین اجتدوواعی اسووت. کدووک کوورد  بووک هدنووو   ووک اصوول انسووانی  

ی انسووانی خووود چشووم پوشووی کوورده اسووت. پوو    کنوود از  فییووک اگوور کسووی در ا وون کووار کو وواهی مووی 

کنیوود بیشووتر بووک  کوود ور  از نناووک کووک فکوور مووی» ن وواز شووده اسووت : 80فصوول چهووار بووا قووانو  شووداره 

 .«ناد ک هستیم

ر در فصوول پوونجم هدا سووتی مسووابدات نمیووا در مقیوواس جهووانی را هووده بررسووی قوورار داده       دوو  

ت. ا  از منظوور ر ابووا  جوواری   شووراکت بووک ا وون بخوو  نووواه کوورده اسووت. ا  منقوود ز رگووو ی       اسوو

 جواموو  در زنوودگی هووا سووال از پوو  هووا انسووا  اسووت معتقوود .گوورد  کلیتووی در موود ر ت جهووانی اسووت

  اختصوواص دارد: بخوو ا وون بووک 93 قووانو . هسووتند کشووتار   کشووت   سووتیا حووال در هدانووا  متدوود 

 .«کنید نگاه باشید میاز خسار ی کک  ارد »
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 بخشی از قوانین زندگی

    سعی نکنید دیگران را کنترل کنید یا تغییر دهید چون شما فقط قادر هستید کهه وودتهان را

 تغییر دهید.

    عقل و دانایی این نیست که مرتکب اشتباه نشویم بلکه آمووتن چگونگی رههایی از آن اسهت

 وارد شود. بدون اینکه به منزلت و سالمت عقل ما ودشه ای

 .آنچه گذشته دیگر بازنمی گردد و شما فقط باید به راهتان ادامه دهید 

       الزم نیست وود را اصالح کنید ، تغییر دهید یا تالشی برای رسهیدن بهه کمهال ان هام دهیهد

 برعکس تنها وضع موجودتان را بپذیرید.

 شی ندارند و وقهت  هستند و چه چیزهایی ارز یبدانید که در زندگی شما چه چیزهای ارزشمند

 وود را بر روی ارزش هایتان سرمایه گذاری کنید.
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  سعی کنید به زندگی نه  به عنوان یک رقیب بلکه به عنوان یک حریف تمرینی صمیمی بنگرید

 و درمورد عقایدتان انعطاف پذیر باشید.

 تی زندگی م موعه ای است از سختی و آرامش، سعی کنید هر مانع و مشکلی را در زندگی فرص

 برای پیشرفت ببینید.

  فریاد هست ولی منطق نیست، چیزهای زیادی وجود دارند که ما را به فریاد زدن وادار می کند

و همین طور شرایط بسیاری وجود دارد که احساس می کنیم از کوره دررفتن امرمنطقی اسهت  

و فریهاد زدن   اما ما با انسانهایی رو به رو هستیم که هریک احساسات و عواطف وهود رادارنهد  

 قابل قبول نیست حتی اگر آنها شروع کرده باشند.

  به جای اینکه با دیدن دیگران به وضعیت آنها حسادت کنید و برای وود احساس تاسف کنید از

 آنها انگیزه بگیرید برای رشد و پیشرفت وودتان .
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   و آرام شهوید و   به جای سریع واکنش نشان دادن به انسان ها و اتفاقات زندگی ،تمرکهز کهرده

 سپس به آنها پاسخ مناسب دهید.

      بپذیرید قسمتی از زندگی شما قابل تغییر نیست ولی قسمتی که قابل تغییهر اسهت را بهه او

 برسانید.

     نه گذشته و نه آینده حقیقت ندارد فقط اکنون است که حقیقت دارد در زمهان اکنهون حرهور

 داشته باشید.

 نه فرصتی برای با وود بهودن و بهه وهود رسهیدگی کهردن      روزا .به وودتان توجه نشان دهید

 اوتصاص دهید.

    در هر اتفاقی که در زندگی برایتان پیش می آید چیزی ونده دار بیابید و شوخ طبهع بهودن را

 تمرین کنید.
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    وسعت بخشیدن به منطقه امن زندگی تان و از آن وار  شدن است که درهای موفقیهت را بهه

 روی شما می گشاید .

 ت یعنی داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس درونی یعنی اینکه شما به اندازه کافی وهوب  شراف

 هستید و توانایی ووشبخت بودن را دارید.

      ، به حریم وصوصی یکدیگر احترام بگذارید. شما حق ندارید دایم غهر بزنیهد ، تهدیهد کنیهد

وصی حتی نزدیک ترین اواذی احساسی کنید ، تالش کنید از راه های مخفیانه وارد حریم وص

 فرد زندگی وود شوید .

         گذشت کردن به این معنا نیست که بگذاریم دیگران بهه مها تحکهم کننهد یعنهی مهی تهوانیم

اما می تهوانیم   "متاسفم من م بور نیستم رفتار شما را تحمل کنم "ایستادگی کنیم و بگوییم 

 از دید آنها هم به مساله نگاه کنیم.
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  واص نیستند و بیشترشان برای یادآوری اند. در واقع این قوانین برای ما این قوانین ویلی

قانون پایانی به ما می گوید  نقطه شروع هستند پس باید به کمک آنها به سرعت پیش برویم.

 باید قوانین جدیدی را پیدا کنیم و آن را تکمیل ، افزایش و تغییر دهیم.


