
فصل پنجم: جادوی نظم به طرز چشم گیری زندگی 
شما را متحول می کند

 چه کاری می خواهید انجام دهید
ً
که واقعا کنید تا دریابید  خانه خود را مرتب 

کــه  کالس، شــخص محبوبــی اســت  نماينــدۀ  از  افــراد  برداشــت  ژاپــن،  در 
ــرای  ــز باشــد و ب دارای ویژگی هــای رهبــری اســت و دوســت دارد از ديگــران متمای
کالس«  هــر فــردی بــا چنیــن خصوصیاتــی از اصطــالح »تیــپ شــخصیتی نماينــدۀ 
اســتفاده می کنیــم. در مقابــل، مــن »تیــپ شــخصیتی ســازمان گر« هســتم، فــرد 
بــه دور از هیاهــو،  کار می کنــد و  کالس به آرامــی  گوشــه  کــه در  عجیب وغریبــی 
کامــاًل جــدی هســتم. قفســه ها را مرتــب می کنــد. منظــور مــن دقیقــًا همیــن اســت و 
کــه در دوره دبســتان بــه عهده گرفتم، »مرتــب کردن« بود.  اولیــن وظیفــه رســمی 
ــات  ــه حیوان کارهایــی ماننــد غــذا دادن ب ــرای  ــاد دارم. همــه ب ــه ي آن روز را دقیقــًا ب
گیاهــان مشــغول رقابــت بودنــد، امــا وقتــی معلــم  خانگــی مدرســه يــا آب دادن بــه 
کالس درس  کــردن  کســی می خواهــد مســئول ســازماندهی و مرتــب  گفــت: »چــه 
باشــد؟« هیچ کســی به جــز مــن دســتش را بــاال نبــرد و مــن بــا اشــتیاق فــراوان دســتم 
کــردن مــن،  کــه ژن هــای مرتــب  گذشــته، متوجــه شــدم  را بــاال بــردم. بــا نگاهــی بــه 
ــه فصل هــای قبــل،  ــا توجــه ب حتــی در همــان ســنین پاییــن، فعــال شــده بودنــد. ب
کمــد  کالس،  کــرده ام؛  کــه روزهايــم را در مدرســه چگونــه ســپری  متوجــه شــده ايد 

ــاره مرتــب می کــردم. ــا خوشــحالی و اعتمادبه نفــس دوب کتــاب را ب و قفســه های 
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ــما  ــد: »ش ــب می گوين ــردم اغل ــذارم، م ک می گ ــترا ــه اش ــتان را ب ــن داس ــی ای وقت
کودکــی فهمیديــد چــه کاری  کــه از همــان ســنین  خیلــی خوش شــانس هســتید 
ــه چــه کاری عالقــه  ــم ب ــه شــما غبطــه می خــورم. واقعــًا نمی دان ــد. ب ي را دوســت دار
کــه چقــدر ســازماندهی را دوســت  کامــاًل متوجــه شــدم  دارم...« امــا ایــن اواخــر 
کــردن، يــا آمــوزش بــه مشــتريان  گرچــه تقریبــًا تمــام  وقــت خــود را درگیــر مرتــب  دارم. ا
کــه  يــم ایــن بــود  در خانه هــای آن هــا، يــا ارائــه ســخنرانی بــودم، ولــی در جوانــی آرزو
بــود و  کــردن، يــک بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی روزمــره ام  کنــم. مرتــب  ازدواج 
کــردن می توانــد حرفــه  کــه مرتــب  کــردم،  متوجــه شــدم  کار خــود را شــروع  کــه  روزی 

مــن باشــد. 
وقتــی مــردم دربــاره کار موردعالقــه ام از مــن می پرســیدند، ابتــدا مکــث می کردم 
کتــاب بخوانــم« و درحالی کــه  و درنهايــت بــا ناامیــدی می گفتــم: »دوســت دارم 
کامــاًل  ــا تعجــب از خــود می پرســیدم:  »چــه کاری دوســت دارم انجــام بدهــم؟«،  ب
کالس را بــه مــن  کــه در دوره دبســتان، نقــش ســازماندهی  کــرده بــودم  فرامــوش 
می کــردم،  مرتــب  را  خــود  اتــاق  درحالی کــه  بعــد،  ســال  پانــزده  بودنــد.  ســپرده 
کــه  گذشــته ها افتــادم. می توانســتم در ذهنــم، معلــم خــود را ببینــم  گهــان بــه يــاد  نا
کــه  کمــال تعجــب فهمیــدم  ی تخته ســیاه اســت و با ــام مــن رو مشــغول نوشــتن ن
کودکــی بــه ایــن حرفــه عالقه منــد شــده بــودم. بــه روزهــای مدرســه  از همــان ســنین 
کنیــد. شــايد مســئول غــذا  کــه از انجــام آن لــذت می بريــد، فکــر  کارهایــی  خــود و 
کــردن را دوســت دشــتید. هــر چــه  ــا احتمــااًل نقاشــی  ــد ي ــات بودي ــه حیوان دادن ب
کنــون بــه عنــوان بخشــی عــادی  کــه ا کاری  کــه بــه  بــوده، احتمــال ایــن وجــود دارد 
کار را بــه  گــر ایــن  از زندگــی خــود انجــام می دهیــد، به نوعــی مرتبــط باشــد، حتــی ا
يــم، در طــول  کــه واقعــًا دوســت دار کارهایــی  همــان شــیوه انجــام ندهیــد. در واقــع 
کشــف  زمــان تغییــر نمی کنــد. نظــم بخشــیدن بــه خانــه خــود، يــک راه عالــی بــرای 

عالیــق شماســت.
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گرچــه  يکــی از مشــتريان مــن از دوســتان خــوب دوران دانشــجویی ام اســت. ا
فنــاوری اطالعــات  بــزرگ  يــک شــرکت  بــرای  از فارغ التحصیلــی  بعــد  ابتــدا  در 
کــه دقیقــًا دوســت دارد  کــردن متوجــه شــد  مرتــب  از طریــق  ولــی  کار می کــرد، 
کتــاب خــود  کرديــم، او بــه قفســه  چــه کاری را انجــام دهــد. وقتــی خانــه او را مرتــب 
کــه او را مجــذوب خــود  کتاب هایــی بــود  کــه ديگــر فقــط شــامل  نگاهــی انداخــت 
کــه تمــام ایــن عناویــن بــه رفــاه اجتماعــی مربــوط هســتند.  می کننــد و متوجــه شــد 
کــه بــرای مطالعــه زبــان انگلیســی يــا بــرای بهبــود و تقويــت  بســیاری از کتاب هایــی 
مهارت هــای رايانــه بعــد از شــروع بــه کار خريــده بود، کنار گذاشــته بــود، درحالی که 
کــه در زمینــه رفــاه اجتماعــی بودنــد و در دوره راهنمایــی خريــده بــود،  کتاب هایــی 
کــه ســال ها پیــش،  کتاب هــا، بــه يــاد آورد  ــا نگاهــی بــه  هنــوز باقی مانــده بودنــد. ب
کــودکان را انجــام داده  کار پرســتاری از  قبــل از ورود بــه شــرکت به طــور داوطلبانــه 
کــه می خواســت در ســاخت جامعــه ای ســهیم باشــد  گهــان متوجــه شــد  بــود. نا
کننــد.  کار  کــه والدیــن بتواننــد بــدون احســاس نگرانــی در مــورد فرزنــدان خــود، 
گاه شــد، بعــد از پايــان دوره آموزشــی  وقتــی بــرای اولیــن بــار از شــور و اشــتیاق خــودآ
کــرد، ســپس از شــغل  مــن، يــک ســال را بــا مطالعــه و آماده ســازی خــود ســپری 
کنــون  کــرد. ا کــودکان را تأســیس  خــود انصــراف داد و يــک مؤسســه مراقبــت از 
کــه در  کــه بــه خدمــات او اعتمــاد می کننــد و هــر زمــان  مشــتريان بســیاری دارد 
کار خــود تحقیــق می کنــد، بی نهايــت لــذت می بــرد. مــورد نحــوه پیشــرفت بیشــتر 
کــه واقعــًا چــه کاری را می خواهــم  کــردم، متوجــه شــدم  »وقتــی خانــه ام را مرتــب 
کــه دائمــًا از مشــتريان خــود می شــنیدم.  تــی بودنــد  انجــام دهــم«. این هــا جمال
بــا شــور و اشــتیاق  افــراد  از  تــا بســیاری  بــود  باعــث شــده  کــردن  تجربــه مرتــب 
کار خــود بپردازنــد. برخــی از آن هــا شــرکت های خودشــان را تأســیس  بیشــتری بــه 
کنونــی  کردنــد، برخــی ديگــر شــغل خــود را تغییــر دادنــد و افــراد ديگــری نیــز بــه حرفــه 
خــود بیشــتر عالقه منــد شــدند. همچنیــن آن هــا بــه ســایر عالیــق و خانــه و زندگــی 
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گاهــی آن هــا نســبت بــه آنچــه  خانوادگــی خــود، اشــتیاق بیشــتری پیــدا می کننــد. آ
ــر  ــد و درنتیجــه زندگــی روزمــره آن هــا هیجان انگیزت ــد، افزايــش می ياب دوســت دارن

می شــود.
گرچــه می توانیــم بــا بررســی و تجزيه وتحلیــل ویژگی هــای شــخصیتی خــود  ا
ــدگاه ديگــران در مــورد خودمــان، خــود را بهتــر بشناســیم،  ــه دي گــوش دادن ب ــا  ــا ب ي
کــردن اســت. عــالوه بــر ایــن،  کــه بهتریــن شــیوۀ خودشناســی، مرتــب  امــا معتقــدم 
گرفته ايــم. مرتــب  کــه در زندگــی  وســایل مــا دقیقــًا مرتبــط بــا تصمیم هایــی اســت 
يــم بــه مــا  کــه واقعــًا دوســت دار کــه آنچــه را  يابــی دقیقــی اســت  کــردن، روش ارز

نشــان می دهــد.

تأثیر جادویی نظم

کــه چیــزی بــه زندگــی مــن اضافــه  کارهایــی  کنــون، بــاور داشــتم انجــام دادن  »تا
می کنــد، مهــم اســت، بنابرایــن در ســمینارها شــرکت می کــردم و بــرای افزايــش 
کــردن فضــای  دانــش خــود مطالعــه می کــردم؛ امــا از طریــق دوره آموزشــی مرتــب 
کــردن، حتــی بســیار مهم تــر  کــه رهــا  خانــه بــه شــما، بــرای اولیــن بــار متوجــه شــدم 
کــه سی ســال داشــت  کــردن اســت.« ایــن نظــر يکــی از مشــتريانم بــود  از اضافــه 
کــرده  گســترده اطالعاتــی را ايجــاد  و بــه تحصیــل عالقــه داشــت و يــک شــبکه 
او به طــور چشــمگیری  از شــرکت در دوره هــای آموزشــی مــن زندگــی  بعــد  بــود. 
کــه نمی خواســت از آن هــا دل بکنــد، مجموعــۀ بزرگــی  کــرد. اولیــن مــوردی  تغییــر 
را دور  آن هــا  باالخــره  وقتــی  امــا  بــود،  و مطالــب ســمینارهايش  يادداشــت ها  از 
ی دوش خــود برداشــته اســت.  کــه بــار ســنگینی از رو کــرد  انداخــت، احســاس 
کــه قصــد داشــت روزی آن هــا را  کتابــی  پــس از خــالص شــدن از شــر پانصــد جلــد 
يافــت می کنــد؛ و وقتــی  کــه هــرروز اطالعــات جديــدی را در بخوانــد، متوجــه شــد 
کــه می خواســت بــا  کارت هــای ویزيــت را دور انداخــت، افــرادی  يــادی از  تعــداد ز
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ــا  کامــاًل طبیعــی ب گرفتنــد و او توانســت به طــور  ــا او تمــاس  کنــد، ب آن هــا مالقــات 
ــی وقتــی  ــود، ول ــه امــور معنــوی پرداختــه ب ــاًل ب کنــد. درحالی کــه قب ــات  آن هــا مالق
دوره آموزشــی را بــه پايــان رســاند، بــا خوشــحالی گفــت: »مرتــب کردن بســیار بیشــتر 
ــا ســنگ های نیروبخــش و ســایر وســایل معنــوی تأثیــر دارد.« از  از فنــگ شــویی۱ ي
کــرد و  ــه بعــد، به ســرعت زندگــی خــود را تغییــر داد و شــغل خــود را رهــا  آن زمــان ب

کتــاب خــود بــه دنبــال يــک ناشــر بــود. بــرای 
ــر  ــن ام ــد. ای ــول می کن ــراد را متح ــی اف ــمگیری زندگ ــور چش ــردن، به ط ک ــب  مرت
کــه مــن آن را  بــرای همــه افــراد صــد در صــد صــدق می کنــد. تأثیــر ایــن اتفــاق 
گاهــی اوقــات، از مشــتريان خــود  ی نظــم« نامیــده ام، خارق العــاده اســت.  »جــادو
ــی  ــه بعــد از حضــور در دوره هــای آموزشــی، زندگــی آن هــا چــه تغییرات ک می پرســم 
کــرده ام، امــا در ابتــدا حتــی  گرچــه ديگــر بــه پاســخ های آن هــا عــادت  کــرده اســت. ا
به طــور  به يک بــاره  کــه  افــرادی  زندگــی  می کــردم.  تعجــب  آن هــا  پاســخ های  از 
کامــل مرتــب و منظــم می شــود، بــدون اســتثنا به طــور چشــمگیری تغییــر می کنــد.
کامــاًل شــلخته بــود.  کــردم، در تمــام زندگــی خــود فــردی  کــه توصیــف  مشــتری 
کــه  گرفــت  وقتــی مــادر او اتــاق او را مرتــب و منظــم ديــد، چنــان تحــت تأثیــر قــرار 
کــه فــردی مرتــب  گرچــه او معتقــد بــود  کــرد. ا کالس هــای مــن ثبت نــام  خــود نیــز در 
کــه واقعــًا این گونــه نیســت.  اســت، ولــی بــا ديــدن اتــاق دختــرش متقاعــد شــد 
کــه وقتــی از شــر وســایل  ــا جایــی  ــرد ت يختــن وســایل بســیار لــذت می ب او از دور ر
يســت و پنجــاه دالر قیمــت داشــت  کــه حــدود دو پذیرایــی مراســم چــای عصرانــه 
انتخــاب  روزهــای  انتظــار  در  مشــتاقانه  و  نبــود  پشــیمان  اصــاًل  شــد،  خــالص 

ــود. ــه ب يافــت و زبال باز

۱. ۱. فنگ شــویی در لغــت روشــی چینــی در ســاخت منــزل يــا راهــی بــرای چیــدن لــوازم منــزل بــر اســاس اصــول 
کلمــه، ِفنــگ شــویی )feng shui( اســت. کــه تلفــظ صحیــح ایــن  کنیــد  تعريــف شــده اســت. توجــه 
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