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 مقدمه

رامش و روئیز، راهنمایی است که شما را به آ میگلکتاب چهار میثاق، اثر دون 

د را تحت نظر یک استاد مکاتب های خورساند. او آموزشآزادی درونی می

ه در از تاریخی بود ک این مکتب برگرفته شروع کرد. به نام تولتک پوستیسرخ

ای شد. این کتاب هم بر اساس باورهسال سابقه جنگاوری دیده می 100پس آن 

 این مکتب در راستای رها کردن خود از شر بندهای درونی است.

 1997ال سالعاده تاثیرگذار است. این کتاب اولین بار در چهار میثاق کتابی فوق

اد مختلف به چاپ رسید و از آن زمان تا به حال با استقابال زیادی از جانب افر

بار به  که تا به حال دو مواجه شده است. یکی از این افراد اپرا وینفری بوده

، متن زمان انتشار این کتاب تا کنون از  ستایش از این کتاب پرداخته است. 

یش بزبان مختلف ترجمه شده است و فقط در ایاالت متحده آمریکا  46آنن به 

تاب است. همین باعث شده که ک میلیون جلد از این کتاب به فروش رفته 8از 

 بگیرد.ها قرار ترین کتابچهار میثاق برای تقریبا یک دهه تمام در بین پرفروش
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 درباره نویسنده

تن از روئیز یک نویسنده مکزیکی است که این کتاب را با الهام گرف میگلدون 

ابی به های کهن برای بیدار کردن و دستیفه تولتک نوشته است. او از آموزهفلس

هره چ 100از  او به عنوان یکی 2018آزادی درونی استفاده کرده است. در سال 

 برتر تاثیرگذار در قید حیات شناخته شد. 
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 کندمی تربیتدنیای بیرون، شما را به شکل کامال منفی 

خودمان  بایدبزرگترین هراس ما مردن نیست، بلکه ترس از این است که "

 "باشیم.

 

دی که در گوید که دنیای اطراف ما با همه افراروئیز در این کتاب خود به ما می

باشند.  هبر روی زندگی ما داشت توانند تاثیری کامال منفیکنند، میآن زندگی می

ان مفید گذارد، البته تربیتی که چنداو اسم این تاثیر منفی را تربیت کردن می

گی بهتری و مثبت نیست. این نوع از تربیت بیشتر از آنکه ما را برای تجربه زند

ه باعث کآماده کند، تمام وجود ما را با احساس منفی پر خواهد کرد. احساساتی 

شد. چنین فضای باعث به وجود آمدن  ترس و قضاوت ناخواسته ما خواهند

از انجام  گوید هرکاری را باید با توجه به پاداشی کهشود، که به ما میتفکری می

دف و هکنیم انجام دهیم. این یعنی اینکه آن پاداش برای ما به آن دریافت می

 ود. رای ما مهم نخواهد بشود و دیگر ذات خود آن کار بارزش اصلی تبدیل می

تر است، ذهنیتی است که به مرور درون اما چیزی که حتی از این هم وحشتناک

ران رفتار کنیم که اگر مانند دیگگیرد. از یک جا به بعد ما حس میما شکل می
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تر خواهیم بود. برای همین هم مدام به دنبال همرنگ ها عقبو عمل نکنیم، از آن

در واقع به همین دلیل هم روئیز جماعت شدن و تبعیت از دیگران هستیم. 

باشیم  اعتقاد دارد که بزرگترین ترس ما مرگ نیست، بلکه این است که مجبور

ست بایمان باشیم. پس برای اینکه بتوانیم شاد و آزاد زندگی کنیم، میخود واقعی

 این زنجیرها را از دست و پای خود باز کنیم. 

کنیم خیلی وقت است که بر دست و پای ما ها صحبت میزنجیرهایی که از آن

دکی ذهن ما با رایاهایی که جامعه برایمان از همان دوران کو یبااند. تقربسته شده

شود. البته منظور ما از جامعه فقط محیط بیرون نیست. ده است پر میتعریف کر

های دینی هم در شکل گیری پدر و مادرهای ما، مدارس و حتی برخی از آموزه

دهند ها به ما یاد میاین افکار درون ذهن ما موثرند. تمامی این افراد و محیط

چیست؟ و رفتار  که چه چیزی مودبانه و چه چیز بی ادبی است. درست و غلط

ردهایی صحیح کدام است؟ اگر هم در هر مرحله از زندگی با چنین افکار و استاندا

تنبیه و مجازات  کردیم، سریعا توسط معلمان یا والدین خودمخالفت می

ها یا اع همیشه هم به این سیاهی نبوده است. اگر ما بچهالبته اوضشدیم. می

بزرگساالن خوبی بودیم که از قوانین و استانداردهای تعیین شده پیشروی 
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تی شد. درست مانند حیواناکردیم، حتما با پاداش و جایزه از ما استقبال میمی

این همان تربیت منفی است که روئیز در کتاب خود کنند! که در سیرک کار می

 گوید. از آن سخن می

دامه اهاست که تقریبا همه ما تصمیم گرفتیم همین رویه را پیش بگیریم و سال

رزوهای آدهیم. همین باعث شده که بیشتر ما حاال به جای دنبال کردن رویاها و 

اشیم. خود، به دنبال رسیدن به همان رویای جمعی مشترک در بین تمام افراد ب

فرد  شویم، دیگر بهرود و به اصطالح بزرگتر میا باالتر میالبته هرچه سن م

فکرات تدیگری که رفتار ما را کنترل کند نیازی نخواهیم داشت. چرا؟ چون این 

ها اند که دیگر بدون آنآن چنان در گوشت و پوست و استخوان ما رسوخ کرده

گری کنترلتوانیم زندگی کنیم. این یعنی به مرور زمان ما دچار یک خودنمی

الص شویم توانیم از شر این افکار خروئیز، ما می میگلخواهیم شد. به باور دون 

 و سرانجام به چیزی که خودمان دوست داریم تبدیل شویم. 
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 شما در حال زندگی کردن یک رویا هستید

 به جز مشتی دروغ چیزینود و پنج درصد از باورهای موجود در ذهن ما، "

 "ایم.ها را باور کردهنیستند، اما رنج ما هم به دلیل این است که تمام این دروغ

 

ه همه ما به شود کگوید این نوع تربیت باعث میروئیز در کتاب چهار میثاق می

هایی که دنبال دستیابی به یک رویای مشتکر باشیم. همچنین ما حدس و گمان

ا از ماساس تفکر اشتباه و غلط ماست. ها بر در مورد خود داریم که بیشتر آن

ش خودمان را قضاوت و سرزنهمان زمان کودکی تا بزرگسالی مدام دیگران و 

ها را هایی هستیم که خودمان آنکنیم. همچنین ما مدام به دنبال پاداشمی

 ایم.تعریف نکرده
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 توانید از این رویای مشترک بیدار شویدهنوز هم می

ید. توانید خود را از شر این رویای مشترک خالص کنخبر خوب این که شما می

اد آن، و بدون تواند بدون نیاز به پیروی از جامعه و افراین یعنی هر کدام از ما می

ند. بله کوز بود، زندگی توجه به این تفکر مسموم که هر لحظه باید بهتر از دیر

ین دوستان من، زندگی بدون درد و رنج ممکن است. اما برای دستیابی به چن

 مهارت را بیاموزید.  3موهبی، باید این 

شما باید ابتدا بفهمید که درون رویایی گیر افتادید که سرشار  آگاهی: -1

به زندگی  ابهامنظر گرفتن این نقاط نقاط ابهام است. سعی کنید با در از 

 نگاه کنید. 

سپس شما باید پیامدهای این نقاط ابهام را بپذیرید. به این  بخشش: -2

 گذارند. فکر کنید که این ابهامات چه تاثیری بر شما و اطرافیانتان می

حال وقت آن رسیده که این رویا را از هم باز کنید و آن را به  عمل: -3

 تر تبدیل کنید. ابل باور و طبیعیچیزی ق
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روشنگری را ها را بیاموزید، راه زیادی از جاده اگر بتوانید هر سه این مهارت

توان از آن با نام اید. دورانی که در آن خبری از رنج روحی نیست و میپیموده

 بیداری دوم نام برد. 
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 ندازه تقبل زندگی مهم استقبول کردن مرگ درست به ا

آموزد که چگونه زندگی ما باید مرگ را بپذیریم ، چرا که موضوع مرگ به ما می

شویم که اصلی ترین پیام کنیم. اگر نگاه دقیقی به مرگ بیندازیم، متوجه می

آن برای ما این است: زندگی تا ابد ادامه نخواهد داشت. درک این موضوع به ما 

کنند گویند و چه فکری میمی کند تا دیگر کمتر به اینکه دیگران چهکمک می

تر از پیش به زندگی که خودمان دوستش تواند سادهفکر کنیم. در نتیجه می

داریم نزدیک شویم. گوش کردن به فرشته مرگ به ما کمک خواهد کرد تا 

بتوانیم در لحظه زندگی کنیم و بدون اینکه به حواشی زندگی توجه کنیم، از 

 آن لذت ببریم. 
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 اولین قدم در مسیری است که پیش رو دارید آگاهی،

درتمام طول کتاب چهار میثاق، سعی دارد به ما بگوید که زندگی ما  میگلدون 

کند به ما بفهماند که برای درک میش مانند یک رویاست. او همچینین تال

اما برای درک تمامی حقیقت و اهمیت زندگی، توجه به مرگ ضروری است. 

آگاهی یا همان خودآگاهی نیاز داریم. البته این آگاهی همیشه و ها، ما به آن

همه جا در کنار شما نیست. در واقع ممکن است که در طول زندگی، آگاهی 

شما نیز رفته رفته از بین برود. ممکن است یک لحظه در همان رویای جمعی 

د. اسیر باشید و لحظه دیگر ترجیح بدهید رویای شخصی خودتان را دنبال کنی

ها داشته باشید. در هر صورت شما باید آگاهی الزم را برای درک این موقعیت

پس مهمتر از دانستن اینکه چگونه از آگاهی خود استفاده کنیم، تقویت کردن 

 این آگاهی است. 

ا تقویت کنیم؟ به گفته روئیز، دو راه ساده برای اما چگونه باید آگاهی خود ر

تقویت آگاهی مدیتیشن و روزه گرفتن است. به گفته بودا، روزه، مدیتیشن یا 

رساند. برای آگاهی ترکیبی است که ما را به سعادت میهمان مراقبه و ذهن

کند که همین مسیر را دنبال کنیم. روئیز همین هم روئیز به ما پیشنهاد می

file:///E:/project/topbrain/book-summary/money-psychology/soheilamani.com


 

 Soheilamani.com | انیرانیهوش برتر ا                                                11

کند که حتما احترام و توجه به گیاهان و طبیعت را ین به ما پیشنهاد میهمچن

 به زندگی خود اضافه کنیم. 
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 آگاهی موجب تقویت بخشش خواهد شدتقویت 

دمان گوید در واقع بیشتر در مورد خواز آن سخن می میگلبخششی که دون 

است. در چهار میثاق ما باید یاد بگیریم که گذشته خود و اشتباهاتی که در آن 

عالوه بر ایم را ببخشیم و دیدی رو به جلو به زندگی داشته باشیم. مرتکب شده

آن ما باید خودمان را برای مشکالت و رنجی که برای دیگران و خود درست 

ها ن را برای رویاهای آزاردهنده آنایم ببخشیم. در قدم آخر هم باید دیگراکرده

 ببخشیم. 

شود که ما دیگران را علیرغم روئیز اعتقاد دارد که عشق به دنیا زمانی حاصل می

توانیم هایی که با ما دارند بپذیریم. تنها با پذیرش دیگران است که ما میتفاوت

اتفاق بیفتد، یرش در ما ته باشیم. به محض اینکه این پذاشدید بهتری به دنیا د

 کنیم که بار سنگینی از روی دوش ما برداشته شده است. احساس می

این پذیرش نهایی اما تضمینی بر موفقیت دائمی شما نیست. شما هم مانند 

پذیرفتن  ه اهمیت داردک و اشتباهاتی خواهید داشت. چیزیها دیگران شکست

هاست. به این ترتیب شما به آگاهی این اشتباهات و تالش برای جبران آن

 بیشتری هم خواهید رسید. 
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 توانید وارد عمل شویدزمانی که بخشیدن را بیاموزید، می

گوید که بخشش، برای شما آزادی، انرژی و توانی در چهار میثاق، روئیز به ما می

ر به بیان دیگآورد. یاز دارید را به ارمغان میکه برای بازسازی حقیقت خود ن

 عادت به بخشش، سه فایده بزرگ برای شما خواهد داشت:

ها از مسیر جدید های ناخواسته و حذف آناجتناب از عهد و پیمان -1

 زندگی.

 رسانند.های قدیمی که به شما و زندگیتان آسیب میاز بین بردن میثاق -2

های جدیدی که زندگی شما را به طور آماده شدن برای پذیرش میثاق -3

 کلی متحول خواهند کرد. 

 کنیمهمه ما در رویای خودمان زندگی می

درک و اهمیت قائل شدن برای زندگی رویایی خودمان، ما باید همین  عالوه بر

دیگری دارد. احترام را نیز برای رویاهای دیگران داشته باشیم. اما روئیز اعتقاد 

خوانیم که ما تنها مسئول زندگی خودمان هستیم. این یعنی در چهار میثاق می

ما تنها باید به زندگی و رویای خود اهمیت دهیم. این موضوع نه تنها به ما کمک 

شود دیگر به زندگی خود بیاندیشیم، بلکه باعث میکند که با تمرکز بیشتری می
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پرسید چرا؟ چون وقتی ما درک کنیم که م. میبه خاطر کارهای دیگران نرنجی

را  کند، دیگر اعمال دیگرانهرکس در دنیای خود و رویای خود زندگی می

 رنجیم. روئیز این درک راها به راحتی نمیکنیم و از آنشخصی تلقی نمی

کند نامد. چیزی که به ما کمک مینوشدارویی برای سم احساسات دیگران می

 تا با خیال راحت زندگی کنیم. 

کند تا است که به ما کمک میفایده دیگری که این موضوع برای ما دارد این 

بتوانیم بیشتر به قلبمان اعتماد کنیم و تصمیمات خود را با توجه به آن بگیریم. 

 های دیگران تاثیر کمتری بر روی زندگیبه این ترتیب احساسات، اعمال و حرف

در عوض حاین حقیقت درونی شماست که شما خواهد گذاشت.  و تصمیمات

 راهنمای راهتان است. 

میثاقی  4پیام را به عنوان  4اساس تمام مطالبی که تا اینجا گفته شد، روئیز بر 

ها توجه کنیم به ما معرفی که باید برای موفقیت و سعادت در زندگی به آن

 کند. می
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 با کالم خود گناه نکنید -1

بزرگترین تفاوت بین یک قربانی و یک مبارز این است که اولی خود را سرکوب  "

 "کند.ومی از این کار خودداری میکند و دمی

 

 4روئیز اعتقاد دارد که اولین میثاق مهمترین و در عین حال سختترین مورد از 

گوید او در ادامه به ما میها پرداخته است. میثاقی است که او در کتاب خود به آن

های ارزشکه برخالف  اینجا به معنای آن است که هیچ کالمی که گناه نکردن در

تواند شما را از کسی نباید از دهانتان خارج شود. چرا که این اتفاق میشماست 

که هستید یا دوست دارید باشید دور کند. به بیان دیگر گناه نکردن با کالم 

رید که چون هر کسی شود. شما باید یاد بگیدم قضاوت دیگران نیز میشامل ع

 کند، ما نباید او را قضاوت کنیم. در دنیا و رویای خودش زندگی می

کنیم. به عقیده روئیز، کلمات بسیار قدرتمندتر از چیزی هستند که ما تصور می

ها و اعتقاداتی که ما به ها، توهیناگر دقت کرده باشید بسیاری از برچسب

شوند. تند که بر روی زبان ما جاری میدهیم تنها کلماتی هسیکدیگر نسبت می

پس قبل از به کار بردن هر کلمه باید مراقب باشیم که کالم ما تا چه اندازه 
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بهترین راه برای پرهیز از چنین ممکن است تاثیر بدی روی فرد مقابل بگذارد. 

و اضح و دقیق بیان کنید هایی این است که منظور خود را به صورت وسوتفاهم

برعکس اگر متوجه چیزی نشدید، بهتر است که از فرد مقابل در مورد آن توضیح 

 بخواهید. 
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 هرچیزی را به خود نگیرید -2

  "هاست، نه شما.نظرات دیگران بازتابی از حقیقت درونی خود آن "

 

، اینکه حرف و صحبتی را شخصی تر در مورد آن صحبت کردیمه پیشهمانطور ک

ها و اعمال ناراحت کننده نکنیم به ما کمک خواهد کرد تا از گزند حرفقلمداد 

 بت حرف دیگرانبه دور بمانیم. به این ترتیب دیگر نیازی نیست خودمان را با

ها و حتی اعمال دیگران به ناراحت کنیم. اگر از درون قوی باشید، دیگر حرف

کند. به همین دلیل هم خوشحالی ریزد و ناراحتتان نمیراحتی شما را بهم نمی

ها و اعمال دیگران نیست. ما باید تا جای یا ناراحتی شما دیگر وابسته به حرف

رفتارهای دیگران دور کنیم. اگر افراد با شما و ممکن خود را از مسیر اعمال 

ظه خود تان خوش نیامد، کافی است یک لحرفتاری داشتند که خیلی به مذاق

شما هم احتماال همان رفتار را از ها بگذارید. آنگاه خواهید دید که را جای آن

دادید. به باور روئیز، اگر ما دست از شخصی برداشت کردن می خودتان بروز

ها برداریم، خشم، حسادت، بخل و ناراحتی از زندگی ما حذف کارها و حرف

 خواهند شد. 
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دهد که شخصی در همین بخش از کتاب چهار میثاق توضیح می میگلدون 

به نام اهمیت شخصی منجر شود. ای تواند به پدیدهپنداشتن کارهای دیگران می

کند تمام اتفاقاتی که در اهمیت شخصی حالتی است که فرد در آن تصور می

از تند، به نوعی به او مربوطند. چنین فردی نهایتا زیر کوهی حال رخ دادن هس

مردم "هایی که اغلب برگرفته از های بی مورد دفن خواهد شد. نگرانینگرانی

هستند. نویسنده در ادامه به مخاطبان خود اطمینان  "کنندچه فکری می

دهند به شما کنم هیچ کاری که دیگران انجام میدهد که هیچ کار، تاکید میمی

دهند کامال در مورد میها انجام ربطی ندارد. برعکس، تمام کارهایی که آن

پس به ها معموال ریشه در مشکالت درونی افراد دارند. خودشان است. توهین

جای دهان به دهان گذاشتن و تالش برای درک حقیقت درون افراد، بهتر است 

 که بر روی پیشرفت و بهبود خودتان کار کنید. 
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 دافکار باطل را دور بریزی -3

های خود را داشته باشید. تا جایی شهامت سوال کردن و بیان کردن خواسته"

توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید تا از هرگونه سوتفاهم، ناراحتی و که می

 "اتفاقات ناگواری دور باشید.

 

ا خواهند شد. افکار باطل سرانجام موجب رنج و ناراحتی شماز دید دون میگل، 

های زندگی ما جایی ندارند و تنها زائیده تخیالت ما این افکار معموال در واقعیت

تواند هستند. فکر کردن به اینکه چه افکاری درون ذهن دیگران وجود دارد، می

در ما موجب بروز تنش و استرس شود. اشتباه اصلی این است که گاهی اوقات 

بینند. به همین های زندگیشان میعیتواق مردم افکار باطل خود را به چشم

. دلیل هم معموال فکر کردن به چنین چیزهایی پیامدهای منفی برای فرد دارد

پیشنهاد دون میگل این است که برای جلوگیری از هرگونه سوتفاهمی، با دیگران 

ها بخواهید صریح و روشن با شما صحبت کنند. برای ارتباط برقرار کنید و از آن

اینکه این میثاق را در زندگی خود به کار گیرید کافی است به این فکر کنید که 
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مشکل از رفتار و یا کالم آن فرد نیست. اگر فردی یا رفتاری شما را متعجب کرد، 

 بلکه در درک ناقص شما از خود اوست. 

توانند به تهدیدی جدی برای افکار باطل زمانی که از کنترل خارج شوند، می

کنند حدس بزنند درون سعی میروابط ما تبدیل شوند. برای مثال افراد معموال 

کنند معموال تصور می گذرد؟ به همین علت هممی شریک زندگیشان چه ذهن

حرکات و رفتار پارتنر خود را حدس بزنند. اما امان از روزی که این رفتار با 

ها ها بوده همخوانی نداشته باشد. در چنین شرایطی آنچیزی که درون ذهن آن

دهند. واکنشی که برگرفته از حدس و گمان سریعا از خود واکنش نشان می

کند که دون میگل به ما پیشنهاد میان بوده است. ها در مورد پارتنرشاشتباه آن

 ها نظرات و افکارشان را بپرسید.به جای حدس زدن تفکرات دیگران، از آن
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 ود را به کار گیریدهمیشه بیشترین تالش خ -4

 "از مسیر لذت ببرید چرا که مقصد همیشه سر جایش باقی خواهد ماند. "

 

ه امری فیزیکی و بدنی نیست. اینجا وقتی ر گرفتن نهایت تالش همیشابه ک

شود معنای آن انجام کارهایی  است به کار گرفتن نهایت تالش میصحبت از 

ها هستید. کارهایی که با موقعیت و شرایط که شما به تنهایی قادر به مدیریت آن

شما همخوانی دارند. برای دستیابی به چنین چیزی بهترین راه این است که به 

ها را به ا گفتیم پایبند باقی بمانید. اگر بتوانید آنبه شم میثاقی که تا به االن 3

بخشی از زندگی خود تبدیل کنید در درجه اول دیگر حسرت و غصه چیزی که 

کنید که افرادبیشترین از دست رفته را نخواهید خورد و عالوه بر آن درک می

گیرند. به این که در نظر دارند به کار می تالش خو را برای رسیدن به اهدافی

ترتیب شما عالوه بر پاداش و مقصد نهایی، از خود فرآیند انجام دادن هرکاری 

نیز لذت خواهید برد. برای همین هم دون میگل تاثیر این کار را بسیار بیشتر از 

یزه شما از درون به خود انگ داند. چرا که با عمل به آنهای بیرونی میانگیزه

 خواهید داد.
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زند. به باور او اگر مهمترین دون میگل در کتاب خود بحث حقوق را مثال می

توانیم ارزش و هدف ما از کار کردن پول در آوردن است، بدون شک هیچگاه نمی

حداکثر توان خود را به کار بگیریم. عالوه بر آن درگیر کارهایی خواهیم شد که 

ها وجود ندارد. برای ور و شوق و نشاط در آناگرچه حقوق خوبی دارند، ولی ش

ها مهمانی بگیریم و با نوشیدن الکل به دهیم آخر هفتههمین هم ترجیح می

 بدن خود آسیب برسانیم. 

ای که به کار خود دارید نهایت تالشتان را به کار شما به خاطر عشق و عالقهاگر 

خسته کننده نخواهند بود.  های شما دیگر برایتانگیرید، بعد از مدتی زحمتمی

میثاق قبلی را با خود باال  3تواند قدرت هر به این ترتیب آخرین میثاق می

 بکشید و به شما در رهاسازی درونی کمک کند. 
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 جمع بندی

ها عالوه بر چهار میثاقی که خود او باور دارد پایبندی به آندون میگل روئیز 

ی به اصل آشنا کرد که پیش نیاز دستیاب 3دهد، ما را با تغییر می زندگی ما را

این چهار میثاق هستند. توجه به مرگ و نقش آن در ایجاد حس زندگی در 

که  دهندیدر زندگی، همگی نشان م افراد، در کنار اهمیت آگاهی و خودآگاهی

بسیاری از ما هنوز درک درستی از حیات خود نداریم. به همین دلیل هم 

دستیابی به یک سیستم فکری صحیح و شناخت این مطالب به ما در بهبود 

 زندگی شخصیمان کمک خواهد کرد. 
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