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 اندیش نظرات دیگران در مورد کتاب مدیر معجزه ◄

وزه مدیریت باشد، کتابی برای خیلی بیشتر از آنکه یک کتاب در ح اندیش مدیر معجزه»
اش راه رسیدن به آرامش و شادی را گوییگی است. جان مرفی با قدرت داستانزند

]حتی[ بیرون از محیط کار برای ما توصیف کرده و همزمان با هنرمندی تمام توضیح 
تر و قدرتمندتر در  داده که چطور از این مفاهیم برای برای ایجاد فرهنگی مشارکتی

استفاده کنیم تا هم به اهداف بزرگ برسیم و هم استرس کمتری را تجربه کنیم. محیط، 

توانم تعریفی  ام. از این بیشتر نمی ام را وادار به خواندن این کتاب کرده من همه خانواده

 « در موردش بیاورم.

ˮ 2ز، سخنران، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بازنشسته شرکت بیریجستون امریکا1گری گارفیلد “ 

یابد که می رود به سطح متفاوتی دستوکار فراتر می های متعارف کسبمدلجان مرفی از »

از اصول  اندیش مدیر معجزهتنها در آن سطح تغییرات واقعی و مداوم قابل تحقق است. 

ها انسان را شفا داده کند که پیشتر از این، میلیون کتاب  دوره معجزات استفاده می

طور وکار و به خواهد کسب است که خواندنش برای هر کسی که می این کتابیاست... 

 «اش را بهبود بخشد، واجب است.کلی زندگی

ˮ نویسنده 3لوری کوبرن ،Breaking Free ... و ویراستاردوره معجزات و “ 

از اینکه  کند ، جان مرفی داستانی جذاب و گیرا برایمان روایت میاندیش مدیر معجزهدر »

آسا تبدیل خود را به حیاتی معجزه  زندگی پر از استرس و زمینی اشخانوادهو  چطور یک مرد

های زندگی روزمره رها خواهند از کمند استرس کنند. این کتاب برای کسانی است که می می

 «عیب و نقصی برای روزگار ما...یابند. چه پیام بی دست یشوند و به آرامش و لذت بیشتر

ˮ ده کتاب پرفروش نیویورک تایمز، نویسن4مارکی شیموف “ 
Happy for no ReasonوChicken Soup for the Woman’s Soul 

                                                           
1Gary Garfield 
2Bridgestone Americas, Inc.  

3Lorri Coburn 
4Marci Shimoff 



 

ای جذاب و درخشان،  این کتاب در زمان درستی بیرون آمده است. جان مرفی به شیوه»

کند که یک تغییر پارادایمی واقعی در حوزه  های جایگزین ژرفی به ما پیشنهاد می گزینه

 «دهد. جان! از تو بخاطر این کتاب متشکرم. انسانی را شکل میرهبری و رفتار 

ˮ نفر اول لیست مربیان مدیریت ، نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز؛1دکتر مارشال گلداسمیت “ 
Triggers, MOJO, and What Got You Here Won’t Get You،Thinkers50

 

 

چالش ه اندنی بیان کرده ، معموالً بهمانطور که جان مرفی بخوبی در این کتاب بیادم»

آور سوی حقیقت، برای انسان اندکی رنجکشیدن خویش و گشودن درهای درون ب

کنم با جک،  این رنج در شما به مرحله اوج برسد، قویاً توصیه می  است. اما قبل از اینکه
 تواند اندیش، در سفر معجزه آسایش برای کشف اینکه چطور هر کسی می مدیر معجزه

 «در موفقیت، شادی، و باالتر از همه آرامش ذهنی زندگی کند، همراه شوید.

ˮنویسنده کتابهای پرفروش و نویسنده کتاب2دبرا پونمن ، Yes to Success Seminars, Inc 

“ 
 

 

اندیش یک چشم انداز واقعی به موضوعات روزمره زندگی هر کدام از ما  مدیر معجزه»
وکار درراستای بهبود فرهنگ  ی برای کمک به مدیران کسبراهی کاربرد گشاید و نقشه می

 «دهد. وکارشان[ از حالتی هراسناک به حالتی شجاع و الهام بخش ارائه می ]کسب

ˮبنیانگذار و مدیرعامل3دن بارچسکی ، Axios HR “ 

تر و با سالم با شور، نبوغ و شهودی قابل توجه بینشی عمیق در راستای زندگی شادتر، ،جان»
هر کسی که بدنبال   کند. من ]خواندن[ این کتاب را به مش بیشتر به ما هدیه میآرا

آن  از وکار و در جهان بیرون آرامش درونی، آگاهی و آرامش ذهنی بیشتر، در کسب

 «کنم. است، توصیه می

ˮیسندهنوپرفروش نیویورک تایمز و  ، نویسنده کتاب1ژنت بری آتوودThe Passion Test and Your Hidden Riche“ 

                                                           
1Marshall Goldsmith 
2Debra Poneman 
3 Dan Barcheski 



 

  

اندیش، نیاز داریم.  های کتاب مدیر معجزهامروزه ما بیش از هر زمان دیگری به درس»

 «از بابت این کتاب و آنچه که جان در حال انجام آن است خیلی سپاسگزارم.

ˮ .هایو مدیر ارشد اجرایی شرکت، مؤسس، رئیس و مدیرعامل 2آلدریج سوم "اسکیپ"ای. پی 
Head od Sales Consulting Inc. 

Pharmavite،ConAgre FoodsوDel Monte Foods“
 

است که یک سامانه خواندنی العاده  اندیش جان مرفی، یک کتاب فوق کتاب مدیر معجزه»

 «کند. وکار و روح شما فراهم می برانگیزاننده برای ایجاد توازن و تعادل بین جهان کسب

 ˮهایک تایمز، سری کتاب، نویسنده کتاب پرفروش نیویور3لین اندروز 

Medicine Woman “ 
 

ای برای نگاه کردن به جهان و یک سامانه تکاملی از  ، راه تازهاندیش معجزهمدیر »

رویکردی کاربردی به . کند. پیشنهاد میوکار  به فعاالن کسبها و اقدامات  اندیشه

 «وکار برمبنای کتاب دوره معجزات. کسب

ˮنویسنده4دیوید هوفمایستر ، 

Awakening through A Course in Miracle “ 

ی یک زندگی شاد و هدفگرا در ااندیش در حقیقت دستورالعملی بر مدیر معجزه»

وکاری،  کسب هایوکار و حتی فراتر از آن است. من ]خواندن[ این کتاب را به تیم کسب

یا وکار  هایی که بدنبال آرامش، مشارکت، و سازماندهی کسب خانواده افراد و حتی
 «کنم. خودشان هستند توصیه می زندگی شخصی

ˮبنیانگذار و مدیرعامل5بریتنی شوالی ، Whole & Healthy Kitchens و معلم انگیزشی 

Miracles of Mind “ 
                                                                                                                        
1Janet Bray Attwood 

2A.AldridgeIII”Skip“.P 
3Lynn Andrews 

4David Hoffmeister 
5Britney Shawley 



 

 

م تا به من در راهبری یک تغییر فرهنگی دسالها پیش با جان مرفی قراردادی امضاء کر»

به تیم و سازمان ما )با  ای که اوعملی د. بینش، نبوغ، و کاربردهایگسترده کمک کن

این روزها مشغول  بخش بود. تعجبی ندارد کههزار نفر( بخشید، واقعاً الهام 50بیش از 

اندیش باشد. جان یک معلم، نویسنده و مربی  تدریس و نوشتن کتابی مثل مدیر معجزه

مان من مدیر گاست. با این همه، به گوید عمل کرده عالی است که خودش به آنچه می

شود و در عین حال شما را  اندیش بهترین اثر اوست. کتابی که سریع خوانده می معجزه

کند. بنظرم کتابی بسیار عالی است و من به استفاده از  به توقف و اندیشه بسیار وادار می

 «هایی که از آن آموختم در باقیمانده عمرم ادامه خواهم داد.درس

ˮرئیس 1جان آیاال ،ADP“ 

 

  

                                                           
1John Ayala 



 

  

 های دیگر جان مرفینظرات در مورد کتاب ◄
 ام. در این راه، های روشنگری روحانی بسیاری را خوانده، دریافته و مرور کردهمن کتاب»

ام. با این وجود، تا وقتی کتاب فراتر  جستجوهای بسیار و سفرهای بسیار کرده و هرروز فراتر رفته

 « ام را در کنار هم گردآورم. نچه خواندههمه آ  چگونهدانستم  جان مرفی را نخواندم، نمی 1از تردید

 “تورنتو Allbooks Review، 2شیرلی رو”

 3مأمور تغییر توانایی تغییر و تطبیق به جهان امروز، مؤلفه کلیدی موفقیت است. کتاب»

توانیم  العاده در راستای توصیف جزئیات اینکه چطور می اثر جان مرفی، یک کار فوق
غییرات سازمانی راهبری کنیم، انجام داده است. من ]خواندن[ این کتاب را افراد را در ت

 «کنم. خود است توصیه می های شخصی رهبریهر کسی که در پی بهبود مهارت به

 “ایتالیا متحده درو سفیر اسبق ایاالت Universal Forest Productsس ئی، ر4پیتر اف. سکیا”

هاست. او باهوش است قه من در تمام دورانجان مرفی یکی از نویسندگان مورد عال»

کتابی است که خواندن آن برای هر رهبر ]سازمانی[ یا هر او  Zentrepreneurو کتاب 

 «ضروری است. ،وکار جدید راه بیاندازد خواهد یک کسب کسی که می

 “Successories and Simple Truths، بنیانگذار5مک اندرسون”

ها و ساختارهای شرکت نیست. باید کاری کرد  ییر سامانهبازمهندسی تنها در مورد تغ»
آنچه به انجام آن مشغولند احساس کنند.  نسبت بهاختیار و مالکیت بیشتری  ،که افراد

اثر جان مرفی را دوست دارم.  6همین دلیل است که کتاب خودت را از نو بساز به

 «کنم. توصیه میآن را  خواندن تمرکز کتاب بر تغییر در سطح فردی است. بشدت

 “The Psychology of Winning، نویسنده 7دکتر دنیس ویتلی”

                                                           
1Beyond Doubt 
2Shirley Roe 
3Agent of Change 
4Peter F. Secchia 
5Mac Anderson 
6Reinvent Yourself 
7Denis Waitley 



 

 

مأمور تغییر کتابی است که برای هر کسی که بدنبال تغییر چیزی است، خواه در محیط »
های کار، خانه یا اجتماع، الزم است. بگذارید جان مرفی هدایت شما را در گذر از میدان

 «بر عهده بگیرد. ،یر پیش روی شماستکه در هر تالشی برای تغی ،مین

 “The One Minute Manager، نویسنده 1دکتر کن بالنچارد”
 

نویس عنوان مقالههخواهم خواندنش را به شما توصیه کنم. ب کتابی هست که می»
همه   شود، گاهی چندتا در هفته. به های زیادی برایم ارسال میسندیکا، معموالً کتاب

این امید که گوهری در میان آنها بیابم... و باالخره یافتم! کتاب   زم بهانداآنها نگاهی می
ر مورد این کتاب تحسین مرا خودت را از نو بساز اثر جان مرفی. بیشترین چیزی که د

انواده را نشان دهد. صیت و خست که توانسته رابطه میان کار، شخانگیزد، آن ابر می
 «آید.بشمار می برای خواندنو یک پیشنهاد خوب ش است کننده و روحیه بخکتابی دلگرم

 “ Chicago Tribune، به نقل ازThe Max Strategy ، نویسنده2دیل داوتن”
 

کند  هم تغییر خواهید کرد. کتاب مأمور تغییر به شما کمک می باید تغییر کنید و حتماً»
 «تا این تغییر بدرستی اتفاق بیافتد.

 “ Amway Corporationذار ، هم بنیانگ3ریچارد ام. دی وس”
 

توانم به شما بکنم این است که بگویم تا چه اندازه از ]خواندن[  تنها کمکی که می»
دهد  کتاب خودت را از نو بساز لذت بردم. سبک ساده و داستان گوی کتاب اجازه نمی

، کنم همه ما باید بطور مستمر خودمان را دوباره خلق کنیم آن را زمین بگذارید. فکر می
بنابراین از تو بخاطر اینکه برای انجام این کار طرحی در اختیار ما قرار دادی متشکریم. 

 « کنی! العاده ادامه بده! تویی که تفاوت را ایجاد می همین طور به انجام کارهای فوق

 “ Super Bowl، برنده چارگانه 1راکی بلی یر”
                                                           
1Ken Blanchard 

2Dale Dauten 

3Richard M. DeVos, 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 هیچ چیز غیرواقعی، هرگز وجود ندارد،  افتد و هیچ چیزِ واقعی، هرگز به خطر نمی"

 ".و در این میانه، آرامش الهی نهفته است

 دوره معجزات
 

 

                                                                                                                        
1Rocky Bleier 
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 مقدمه مترجم

مطرح  روزاندیش از سوی مدیر محترم انتشارات ادبیانوقتی موضوع ترجمه کتاب مدیر معجزه
را  شد، با وسواس زیاد آن را پذیرفتم. اما باید اعتراف کنم هرچه در متن کتاب پیش رفتم، آن

مواجهه با  تر یافتم. کتاب، ماجرای یک مدیر ارشد را در بخشر و خواندنش را لذتت جذاب
 کشد و با قلمی شیوا و روان، به روایتمی اش به تصویر ای های زندگی شخصی و حرفهموقعیت

 پردازد. می کار متداول نیستند،وهای معنوی، که بطور معمول در بافتارهای کسبنحوه استفاده از آموزه
دهد،  می ها و نظرات بسیاری از خوانندگان نسخه اصلی کتاب هم نشانمانگونه که توصیفه

سازد تا او هم، می ای است که خواننده را با خود همراه گوی کتاب به گونه لحن گیرا و شیوه داستان
ارغ از ف ویژه، اگره چیزهایی که نویسنده کتاب در طول این مسیر تجربه کرده، را شخصاً بیازماید. ب

پیوسته تجربه و انتقال این مفاهیم، جایی برای  در زنجیره بهمشویم، همراه کتاب با    داوری پیش
 خودمان دست و پا خواهیم کرد. 

نویسنده کتاب، کوشش بسیار کرده تا هم از نظر قالب و هم از نظر محتوا، کتابی روان 
ز تالش شد همین سادگی ترجمه نی فرآیندو ساده فراهم سازد و با این ترتیب، در 

لحن، تا جایی که به متن اصلی آسیبی وارد نسازد، رعایت شود. برای همین و با تکیه 
ام. خواننده  های کتاب، از ارائه توضیحات مفصل در قالب پانوشت پرهیز کرده بر آموزه

تواند در مورد مفاهیم و عناوین مطرح شده در کتاب به تفکر، جستجو  عالقمند خود می
  «هرگاه دانش آموز آماده باشد، معلم، خود پدیدار خواهد شد.»مداقه بیشتر بپردازد. چرا که و 

بار دیگر از آقای صالحی، مدیر محترم انتشارات ادیبان امروز که پیشنهاد خواندن و 
ترجمه این کتاب را دادند و همینطور همه همکاران ایشان که زحمت چاپ و نشر آن 

کنم. از همه خوانندگان عزیز نیز تقاضا دارم، چنانچه شکر میبر عهده ایشان است، ت
اصالحی نظرات  ،ًقصوری  در این ترجمه یافتند، اوالً به چشم عنایت بر من ببخشایند و ثانیا

خود را از سر لطف و بزرگواری از طریق انتشارات ادیبان امروز، یا مستقیماً از طریق 
 به اطالع بنده برسانند.  valyan@gmail.comنشانی 

 والحمدهلل اوال و آخرا

  علیرضا ولیان

شمسی 1399تهران، فروردین ماه 

mailto:valyan@gmail.com
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اینچنین است.  رابطه میان تفکر و اقدام چیست؟ به بیان ساده  

 کند کاری را برای دیگران در جهان انجام دهد، بدون آنکه به  کسی که تالش می"

ودش، آزادی، تمامیت، و ظرفیت دوست خ های شخصییشه در ژرفای دریافتاند

داشتن دیگران، بپردازد، هیچ چیزی برای عرضه به دیگران نخواهد داشت. با دیگران در 

ها، تهاجمها، دهد عبارت است از سرایت وسواس میارتباط است اما تنها چیزی که به آنها 

های  عصبات و ایدهوسیله، و تهدف و   هایی در مورد رابطههای نفسانی، هذیانطلبیجاه

 "سوءاستفاده از قدرت و عمل نیست.از تر انگیزچیز غماش. در دنیای مدرن، هیچشخصی

 

 توماس مرتن

 

 



 :مقدمه
 زمانش فرا رسیده است 

 “ زندگی، بدون شناختن، ارزش زیستن ندارد”

 سقراط

من هم  خودتان را آماده کنید. زندگی شما در آستانه تغییر است. همانطور که زندگی

 تغییر کرد و این تغییر بخاطر چیزی است که در حال خواندنش هستید. 

در طول سی سال گذشته، با رویکرد متفاوت بودن، یک شرکت مشاوره مدیریت 

وکاری که تا حاال  ام. برخالف خیلی از رهبران و مشاوران کسب خیلی موفق ساخته

خودم  کنند. حتی گاهی از را حس می ترسم و دیگران هم این موضوع ام، از چیزی نمی دیده

 «شی؟ کنه؟ ]هیچ وقت[ عصبی نمی چیزی اذیتت نمی»پرسند: هم در این مورد می

خیلی کم راه  –یا اطمینان  –من این شرکت را در بیست و هشت سالگی و با دانش 

های نظامی بخش ها کشور از قبیلها در دهمانزخیلی از سا انداختم و از آن موقع برای

اند  قرار داشته Fortune 500هایی که در لیست متحده و بسیاری از شرکتیاالتا

وکار در مورد نحوه ساختن تیم،  ام. کار من آموزش رهبران کسب هایی انجام داده پروژه

هاست. اغلب، های مؤثر و بهبود عملکرد و تقویت نتایج سازمان تدوین استراتژی

دهم که چگونه  به رهبران سطح باالی آنها یاد می روم وها میاین سازمان  تنهایی به

کارها را به شیوه خودشان انجام دهند. واقعیت این است که اگر بخواهم بترسم، راهی 

 برای انجام موفق این کار نخواهم داشت. 

ام  هم اینطور نیست. مثل هر انسان دیگری، من هم در طول زندگی اما ماجرا همیشه

ام. بیاد دارم  رد خودم یا دیگران دچار اضطراب و استرس شدهدر مواقع متعددی در مو

بودم که نزدیک  کردم آنقدر عصبی شده دبیرستان سخنرانی میدوران یک بار وقتی در 
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عنوان مدافع عقب، پا به زمین مسابقه فوتبال ه بود مریض شوم. همین اتفاق وقتی که ب

ایام دانشجویی در دانشگاه نتردام.  گذاشتم هم افتاد، هم در زمان دبیرستان و هم در می

کم  اش بربیایم، دست شد تا وقتی که از عهده آیا ]این[ اضطراب معمولی نبود؟ آیا نمی

 کنم.  راحتی[ سخنرانی میه ادایش را در بیاورم؟ حاال من در همه جای دنیا ]ب

یزی که باشم، اما چ  ایمان داشته  ای کاتولیک رشد کردم و آموختم که من در خانواده

ایمان حقیقی دست یافت و همزمان هراسان   توان به گرفتم این است که نمی بعدها یاد

ای  بود. یا ایمان یا ترس. ایمان واقعی آمدنی و رفتنی نیست در واقع یک نظام اندیشه

ایمان  گمانم همواره کنم، به کامل است. درست مانند ترس. وقتی به گذشته نگاه می

ای آشنا و معمول است اما در عمل  قع این توهمی بیش نبود. ایمان واژهوا ام اما در داشته

توانم انجام  کردم بهترین کاری که می . روزگاری فکر میبنظر نمی رسدچندان ممکن 

هایی برم است. راه وهایی برای مدیریت استرس ناشی از چیزهای دوردهم، یافتن راه

 . مانند تمرینات بدنی، مراقبه و مثبت اندیشی

آشنا شدم. از همان ایام، روزی  1برای نخستین بار با دوره معجزات 2009در سال 
روزه بدست آوردم در  365ها و بینشهای عمیقی که از آن درسنامه نبوده که از درس

وکار،  راهنمای من در کار مشاوره کسب ACIMام استفاده نکنم. تا همین امروز  زندگی
هایم در زندگی به عنوان یک همسر، پدر، سایر نقشسخنرانی، تدریس، نوشتن و حتی 

 است.  فرزند، برادر و مربی توسعه رهبری بوده

  هایوقتی نخستین بار در مورد این دوره چیزهایی شنیدم، خودم را با انواع کتاب

های صوتی و تصویری و مربیان معتبر و هرچیزی که ها، فایل، سخنرانیودآموزخ

بودم. واقعیت این است که   کمک کند، سرگرم کرده« خودم ازیب»توانست به من در  می

عنوان سخنران در کنار سخنرانان بزرگ و الهام ه تا آن زمان هشت کتاب نوشته بودم و ب
، 3، ژنرال اچ نورمن شوراتزکف2، جیم ران1، زیگ زیگالر2بخشی چون تونی رابینز

                                                           
1A Course in Miracles (ACIM) 

2Tony Robbins 
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بودم. مشتاق و   رار گرفتهو بسیاری دیگر روی صحنه ق 5یر ، راکی بلی4دنیس ویتلی

تشنه دانش و نکاتی بودم که به مردم در سرتاسر دنیا، و از جمله خودم، کمک کند 

 باشند.   یافته و پرمعناتری داشته زندگی الهام

، ماریان 8، دیوید هاوکین7، دیپاک چوپرا6وقتی فهمیدم افرادی مانند اکارت تول

دهند، تصمیم گرفتم آن را  ارجاع می ACIMو دیگران هم به  10، وین دایر9ویلیامسون

بررسی کنم. معلوم شد قرار نبود آنقدرها هم دشوار باشد چون همان موقع که مشغول 

ام انتظار مرا  در صندوق پستی ACIMای از سوی  بررسی این دوره بودم، دعوتنامه

 توانست اتفاقی باشد. کشید. این همزمانی، نمی می

  هفت ساله طراحی شده  الدی و در پی یک دورهمی 1970دوره معجزات در دهه 

امروزه در   که گرا در دانشگاه کلمبیا، منادی صدایی شد ، روانشناس ماده11است. هلن شوکمان

یک  -روزه 365ظهور یافته است: یک متن درسی، یک کتاب کار  ACIMسه بخش 

توانید  و یک دستورالعمل برای معلمان. همانطور که می -درس برای هر روز سال

میل و هراسان بود اما با کمک همکارش بیل  هلن در ابتدا خیلی بی ،تصور کنید

این درسنامه را، که بعدها  ،هم  هایش را گردآوری کرد و آنها همراه، یادداشت12تتفورد
منتشر شد، طراحی کردند. امروزه بسیاری از پژوهشگران  13توسط بنیاد آرامش درون

دانند و تعالیمش را  یافته از سوی حضرت عیسی می الهام در سرتاسر جهان این ندا را

 اند.  واقع عمیق و روشنگر یافته به

                                                                                                                        
1Zig Ziglar 
2Jim Rohn 

3General H. Norman Schwarzkopf 
4Denis Waitley 
5Rocky Bleier 

6Eckhart Tolle 

7Deepak Chopra 
8David Hawkins 

9Marianne Williamson 

10Wayne Dyer 
11Helen Schucman 

12Bill Thetford 

13Foundation for Inner Peace 
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های خروجی ی موفقیت، ورای«رازها»از آنجا که شور و شوق زیادی برای آموختن 

های روحانی مختلف را در طول سالیان گذشته  خودم داشتم، بسیاری از آموزه تخیلی

کاملترین آنها بود. وقتی حاال  ACIM. اما 2و تائو 1ا و الئو تزوام، از مسیح تا بود آزموده

. وجود ندارد کنم، هیچ ناسازگاری درحقیقتِ روحانیت و تعالیم معنوی نگاه می

کند، چیزی کمتر از معجزه  می ACIMهای که فرد در بکارگیری درس« تجربیاتی»

وکار،  ا در کار مشاوره کسبها ر ها و آموخته واقعی نیست. با اشتیاق فراوان این بینش

و  ،نوشتن و تدریس بکار گرفتم و امروز تردیدی ندارم که تأثیر عمیقی بر زندگی من

دنبال ه داشته است. حاال دیگر ب ،ام هایی که به آنها خدمتی کردههمه افراد و سازمان

کنم و اگر  مدیریت مواجهه با استرس نیستم. چون اصالً استرسی احساس نمی

ام در زندگی بازگردم، دلیل اصلی را )که یک توهم  ستم به روزگار گذشتهتوان می

 این اندیشه چقدر آزادی بخش است.  که !کردم. آه خودساخته بود( پیدا و نابود می

وکار را آنچنان که تا کنون در هیچ کتاب  و رهبری کسب معنویت، 3مدیر معجزه اندیش

ه مدیریت و معجزات را ب ،. گروه اندکی از مردمکند اید، ترکیب و یکپارچه می دیگری ندیده

 ام، شناسند. قصد من با این کتاب این است که )مانند کتاب قبلی عنوان یک آمیخته مهم می

کننده و اقناعی برایتان تعریف ( یک داستان سرگرم4مأمور تغییر؛ راهبری یک انتقالب فرهنگی

های روحانی را با  و سایر آموزه ACIM های ها و بینشکنم و به شما نشان دهم چگونه درس

 گیرید.  بکار ،وکار متعارف در یک محیط کسب داستانی،هایی  شخصیت

منتشر شد و به  1994عنوان یادآوری باید بگویم که کتاب مأمور تغییر در سال به 

داد به گفتگوهای جذاب و روشنگر میان دو شخصیت، جک مک  خوانندگان اجازه می

)یک شرکت فرضی(، و جوردن  5یکی از واحدهای شرکت تیپکو دونالد، مدیر کل

                                                           
1Lao Tzu 

2Tao 
3Miracle Minded Manager 

4Agent of Change: Leading a Cultural Revolution 

5TYPCO 
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دهند. با کمک جوردن، جک  وکار، گوش فرا کی، یک مشاور اندیشمند کسبمک

آموزد که چگونه بر حجم باالی مقاومت ]سازمانی[ غلبه کند و فرهنگ سازمان خود  می

آموزد که در  می های ارزشمند دیگریبینش این، او کلی از نو بسازد. عالوه برهرا ب

 آید.  اش هم بکار می زندگی شخصی

آید که از کوره در برای جک آسان نیست. خیلی پیش می هیچ وجه  این تجربه به

هایش خواهد به پرسش باشد. وقتی از جوردن می  برود و جواب سؤاالتش را نداشته

شود.  ه میهای بیشتر مواجگونه و پرسش های سرراست بدهد، با معماهای سقراطپاسخ

های روحانی که با هدف هدایت  العاده تدریس جوردن با بسیاری از آموزه سبک فوق

ای دیگر فکر کند  گونهه آموزد که ب مردم بوجود آمده، همراستاست. در نهایت، جک می

شود. هرچند هم او و هم جوردن،  و اینجاست که مسیر اقدام و عمل برایش روشن می

 دیگری بیاموزند. هنوز باید چیزهای بسیار 

برده نشده و حتی الزم نیست قبل از  ACIMدر کتاب مأمور تغییر، هیچ جا نامی از 

خواندن این کتاب، مأمور تغییر را خوانده باشید. موضوع این است که جک تازه این 

اواخر با این دوره آشنا شده و با بکارگیری درسهای آن، خودش هم به دریافت، 

به  ،اش دست یافته است. حاال اری جدیدی در زندگیزو شکرگآگاهی، توانمندسازی 

 اندیش خوش آمدید.  مدیر معجزه

 جان مرفی



 

 

 

 

 

 

"مهمترین مزیت زندگی کردن، این است که به کسی که واقعاً هستید، تبدیل شوید."

 1سی جی یانگ

 
 

                                                           
1C. G. Jung 


