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مقدمۀ نویسنده

بــرای انتقال مفاهیم مهم، شــاید بهتریــن راه، بازگشــت به دوران 
کودکی باشــد. همــۀ ما نکته هایــی را که در کودکــی آموخته ایم تا 
پایــان عمر فرامــوش نخواهیم کــرد. الفبای چیرگــی کتابی برای 
کودکان نیســت، بلکه برخالف دنیای تصویــری و کارتونی، کتابی 
فراتر از جدی و بســیار کاربردی اســت. بی تردیــد هیچ حدومرزی 
برای اســتفاده از این کتاب وجود نــدارد. مفاهیم این کتاْب فراتر از 
زمان و مکان است. الفبای چیرگی به ما خواهد آموخت که موفقیت 
جایی بیرون از حاشیۀ امن ماست! راه کسب موفقیْت بسیار »ساده« 
اســت، اما به هیچ وجه »آسان« نیســت و نخواهد بود. حتی کسانی 
که به ســرعت موفق شده اند، پیشــینۀ کمک و تالش خانواده شان 
را خرج این امر کرده انــد. هیچ پروانه ای به بهانۀ اینکه دنیای بیروْن 
ناامن است، همیشه در پیلۀ امن خود باقی نمی ماند. آسیب پذیری، 
بخش جدانشدنی موفقیت است! ما شکست های انسانهای موفق 
را ندیده ایم؛ وقتی آن ها را می شناسیم که مسیر را طی کرده اند و به 

موفقیت رسیده اند.
همــۀ آدم های موفق از حاشــیۀ امــن خود خارج شــده اند تا به 
موفقیت دست یابند. حتی پس از کسب موفقیت نیز هیچ تضمینی 

برای شکست نخوردن وجود ندارد.
برای اینکه خواننده بتواند مفاهیم کتاب را بهتر به خاطر بسپارد، 
اصول آن به شکل حروف الفبا ارائه شده است. الفبای کتاب از حرف 
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»A« تا »Z« همواره نشان دهندۀ اصولی است که رعایت آن ها برای 
طی کردن مسیر موفقیت الزامی است؛ اصولی که شاید ساده باشند 
اما اجرایشان آسان نیست. هیچ تابلویی تا زمانی که در ذهن نقاش 
باشــد و روی بوم اجرا نشود، اثر هنری نیست. اثر هنری بی نقص و 
کامــل نیز در جهان وجود ندارد. افــرادی موفق عمل کرده اند که از 
جایشان برخاســته اند و »حرکت« کرده اند نه صرفًا »آرزویی« در سر 

پرورانده اند و »انرژی« به کائنات ارسال کرده اند!
برای اینکه هنر کســب موفقیــْت بهتر در ذهــن مخاطب نقش 

ببندد، کتاب را با تصاویر کاریکاتوری تکمیل کرده  ایم.
فرامــوش نکنیم که در زندگی، هیچ منطقــۀ امنی وجود ندارد و 

تنها موضوعی که در جهان »ثابت« است، خوِد »تغییر« است! 
برای »ایمنی« بیشــتر، بایــد هرچه زودتر به اســتقبال »خطر« 

برویم، پیش از اینکه خطر به دایرۀ امن ما »نفوذ« کند!
به دنبــال جلــب رضایت همه نباشــیم، امور ناممکن، همیشــه 
ناممکن اند! اگر به دنبال کســب رضایت اطرافیانمان هستیم، تنها 

چیزی که در بلندمدت به دست می آوریم، نارضایتی است.
به شدت بر این باورم که چیرگی هدیۀ مناسبی برای ارائه به همۀ 
کســانی است که دوستشــان داریم. بیش از چهار دهه است که در 
حوزۀ بازاریابی و نیز فروش و نوشــتن ده هــا کتاب مختلف فعالیت 
کرده ام؛ زمانی که بخواهم به دوســتی یک کتاب هدیه دهم، قطعًا 

این کتاْب اولین انتخاب من است.
سعی من بر آن بوده که خواننده نگاه متفاوتی به جهان پیدا کند 
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و بتواند دنیا را از دریچۀ چشم یک هنرمند چیره تماشا کند.
فراموش نکنیم که هدف ما در زندگی، کسب پول یا دستیابی به 
موفقیت نیست، شاید ما باید بکوشیم جهان را به جای بهتری برای 
زندگی تبدیل کنیم؛ پس آیندۀ ما مهم اســت، چه فرزندی داشــته 

باشیم، چه نداشته باشیم!
پس از مطالعۀ این کتاب، اگر خواننده به جای اینکه فقط بنشیند 
و فکر کند، دست به کار شود، فرصت ها را در آغوش بگیرد، تماشاچی 

نباشد و حرکت کند، به هدفم رسیده ام.
حرکت کنیم و منتظر نمانیم!

امیدوارم چیرگی به شــما کمک کند تا دنیــا را متفاوت ببینید و 
اقدامی انجام دهید که تغییرات مثبت ایجاد کنید. مهم نیســت که 
در آغاز مســیر چه اندازه حرکت کنید و چه کاری انجام دهید، فقط 

»اصل حرکت« مهم است.
دنیای صنعتی قرن بیست ویکم، کم کم ما را به ماشین های زنده 
تبدیل می کند. یکی از بزرگ ترین مفاهیمی که سیســتم قصد دارد 
در ذهــن مردم نهادینه کند، این اســت که دنیا در دســتان افرادی 
قدرتمند است و هیچ کس توانایی تغییر آن را ندارد! پس باید تبعیت 
کنیم و تماشــاچی باشــیم! سیســتم صنعتی به مردم می آموزد که 

مصرف کننده باشند و پیش از هر اقدامی، همواره بترسند!
بیش از شصت هزار سال پیش، انسان ها از دماغۀ یخ زدۀ سیبری 
گذشتند و به آالسکا مهاجرت کردند و به عنوان بومیان قارۀ امریکا، 
در آنجا ســاکن شــدند. همۀ سرخپوســتاْن زندگی خــود را مدیون 
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اجدادی هســتند که در آن زمان بدون امکانات امروزی، صرفًا برای 
یافتن زندگی بهتر، از سردترین نقطۀ جهان به سالمت عبور کردند!

پزشکان برای اینکه زنده بودن فردی را بسنجند، ضربان قلب وی را 
چک می کنند. این یعنی انسان زنده کسی است که درونش، حرکتی 

وجود داشته باشد، در حقیقت انسان ساکْن مرده است!
اولین کاری که همۀ ما قرار اســت انجام دهیم، سخت ترین کار 
اســت، اینکه از پیلۀ تنیده شــدۀ اطرافمان بیرون بیایم و خطر را در 

آغوش بکشیم.
از شکســتن پیله نهراسیم، خلق اثر هنری، آسان نیست. نیازی 
به درگیری با کسی نیست، تنها فردی که باید شکستش بدهید، در 

آیینه روبه روی شماست!
در پایان، توصیه می کنم این کتاب را به دوستانتان هدیه بدهید و 

آن را با صدای بلند برای هرکسی که دوستش دارید، بخوانید.

ست گودین



پیشگفتار مترجم

از دیــدگاه من، ســت گودین مانند ســوپرمن در کمیک های مارِول 
اســت. تقریبًا تابه حال هر کاری که اراده کرده، انجام داده است. از 
زمانی که در جوانی به عنوان فروشندۀ بیمه، یعنی دشوارترین شاخۀ 
ویزیتوری، فعالیت داشــته تا امروز که به یکی از بزرگ ترین متفکران 
بازاریابــی و فــروش در جهــان تبدیل شــده اســت، گودین همان 
شخصیت رؤیاپرداز، صادق، ُپرشر و شور و بچگانۀ خود را حفظ کرده 
اســت. در دنیای بازاریابی، گودین شــاهکاری است بی بدیل. این 
دومین کتابی است که از او ترجمه کرده ام و اگر هزار کتاب دیگر هم 
بنویسد، باز هم ترجمه خواهم کرد. ترجمۀ چیرگی یکی از بهترین 
تجربه های زندگی من بود. امیدوارم توانسته باشم حق مطلب را ادا 

کنم.
در صــورت تمایــل، مقــاالت و ســخنان گودین و بــزرگان دیگر 
بازاریابی را در وب سایت من مطالعه کنید. برای مطالعۀ این مقاله ها 

به آدرس الکترونیکی eybpoosh.com سری بزنید.

فرامرز 
عیب پوش
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ANXIETY

آســیمگی )اســترس( پیش از اینکه احتمال شکست وجود داشته 
باشد، شکست را ترسیم و تحکیم می کند!

شروع کنیم؛ پشــیمانی از آغازنکردْن بدتر از شکست احتمالی 
اســت. نگرانی، آمادگی نیســت، اضطراب حالمان را بهتر نخواهد 
کرد! همــۀ احتماالت وجود دارند اما هنرمنــدان واقعی، فقط آغاز 
می کنند! آن ها دســت به کار می شوند و کســب وکاری را که دوست 
دارند به راه می اندازند. اثرمان را خلق کنیم. تابلوی کشیده نشــده 

اثر هنری نیست!
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BIRL

زندگی مانند ایســتادن روی الوار شــناور در آب اســت! الوار دائمًا 
می چرخد و اگر بایستد، ایستایی آن موقت است. تنها راه پرت نشدن 

در آب، دویدن دائمی روی الوار است.
هر سیستمی تعادل خود را با چرخش و حرکت به دست می آورد. 
فقط متعهد شویم و از چرخش نترســیم. زمینی که روی آن به دنیا 

آمده ایم، دائمًا می چرخد!
تا زمانی که در حال حرکت هستیم و الوار در حال چرخش است، 

سیستم پایدار خواهد بود!
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COMMITMENT

تعهد یگانه راز گذر از میان آتش اســت. تعهْد ما را از نقطۀ »چه ایدۀ 
جالبی!« به نقطۀ »باالخره موفق شدم!« خواهد برد.

تعهد هم شیرین است و هم ترسناک. اگر شکست خوردیم، باید 
مسئولیت آن را بپذیریم؛ اگر هم پیروز شویم، شادی پاداش ماست!

موفقیْت تمرین ندارد. هرآنچه قرار اســت اجرا شود، پس از اجرا 
مفهــوم پیدا می کند. با تعهد »ممکن« اســت شکســت بخوریم اما 

بدون تعهد، شکسْت »قطعی« است.


