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 مترجم مقدمۀ
به ابزار نیاز داشت و خداوند او را  خود   انسان برای انتقال افکار و احساسات

، زندانی ابدی . افکار و احساسات بدون موهبت زبانکردمجهز  «زبان»به 
شناسی  شدند. از این رو زبان گاه رها نمی هیچماندند و  ذهن و روح باقی می
اش همواره محل بحث، پژوهش، نوآوری و نگاه علمی بوده  و جایگاه ویژه

از تکلّم  -های مختلف زبانی گیر حوزه است. امروزه پیشرفت تکنیکی چشم
ای کهه دیگهر بهه     گونه هبه اهمیت آن افزوده است؛ ب -گرفته تا زبان بدن
نگریم  عنوان ابزاری جهت رها ساختن افکار و احساسات نمی زبان صرفاً به

نظهر همگهان     ات نیهز مهد   مدار ایهن درونیه   بلکه انتقال اثربخش و اخالق
 باشد.   می

سهت، بهرای   اانسانی و اجتماعی  ۀنسبتاً پیچید ۀپدید زبان ،هکاز آنجا 
شناسهی   روانشناسهی و جامعهه   گیری از علومی مانندِ جامع آن بهره ۀمطالع

. به عبهارت دیگهر اندیشهمندان ایهن حهوزه بهرای       باشد می امری ضروری
ههای منطقهی روانشناسهی و ...     کاربردهای زبانی از گزاره ۀتحلیل و توسع

روابط خانوادگی و تربیهت   ۀبرند. برای مثال در حوز می  بیش از پیش بهره
ایهن   «.دوستت دارم» :کودک خود بدون قید و شرط بگوییدباید به  فرزند

اما اگر همین جمله را پس  ؛کند می جمله جایگاه او را در قلب شما مسج ل
کند عشق  می از موفقیت او در یک امتحان به زبان آورید کودک احساس

در مهوارد   بنابراینرد؛ مستقیم با تالش او در مدرسه دا ۀشما رابط ۀو عالق
  «.کنم می من به تو افتخار» :جای دوستت دارم بگویید هموفقیت ب

خوشبختانه ما قادریم از اصول علمی و کاربردی زبان و روانشناسهی  
کهار، مهکاکرات تجهاری و سیاسهی، معهامالت و ... نیهز       و کسهب  ۀدر حیط
، بها تکیهه بهر دانهش زبهانی و      «دقیقاً چه بگهوییم »د شویم. کتاب من بهره
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های )سناریوهای( متنوع  که در موقعیت آموزد می ، به شما تجاری نویسنده
هها   کار، مکاکره و معامله دقیقاً از چه واژهو کسب بحرانی و حساسِ اغلبو 

بهه شهکل قابهل    مطلوب  ۀو عباراتی استفاده کنید تا احتمال حصول نتیج
کند با استفاده از کلمهات و   می نویسنده ادعا ،رو اینتوجهی افزایش یابد. از

بسهیار  و بخش )حهداقلی(   رضایت ۀعبارات جادویی این کتاب، کسب نتیج
 پکیر خواهد بود.    بهینه )حداکثری( امکان ۀکسب نتیجهمچنین محتمل و 

 یطیشرا در خاص یاواژه چگونه میآموز یم کتاب نیا ۀمطالع با واقع در
 سهمت  بهه  را او و کند یم لیتحم ما مخاطب به را نظر مورد ییمعنا بارِ ژه،یو

 کهه  دیه آ وجهود  بهه  ابهام نیا دیشا. دینما یم تیهدا نظرمان مد  یها انتخاب
 فقط کتاب یشنهادیپ عبارات ای کلمات یبرخ شود یم باعث یزبان یها تفاوت
 انهدازه  همهان  به یفارس زبان در و دباش داشته ییکارا( یسیانگل) ٔ  امبد زبان در

 یمبهان  اتفاقاً میابی یمدر تأمل یاندک و کتاب قیدق ۀمطالع با اما .نباشند کارآمد
 در عهالوه  بهه . اسهت  شهمول  جهانْ یشنهادیپ کلمات یمنطق و روانشناسانه
 نظر در ییهامعادل شده یسع ییجادو عبارات و کلمات خصوصاً کتاب ۀترجم
 سندهینو نظرِ مد کالم نفوذ و یرگکاریتأث ۀجنب یواقع یمعنا به که شود گرفته
 در شهخ   ههر  دارد امکهان  ،تیه نها در. دیه نما محقق زین یفارس زبان در را

 الزم کهه  را یانهدک  راتییه تغ مفههوم،  و شهاکله  حفظ با کلمات نیا از استفاده
 .دینما اعمال ندیب یم

بهرای خواننهدۀ   اصطالح جادویی این کتهاب   دانم تمام کلمات به نمی
 را قویهاً پیشهنهاد   آنو آزمون کهردن   بار خواندن یا نه؛ اما یکمفید باشد 

در رابطه با تأثیرگکاری بر افهراد بها اسهتفاده از قهدرت      ه اندازهکنم. چ می
 کهه  همهه  آنقهدر کالم روشنفکر هستید؟ شهاید بگوییهد کلمهات همیشهه     

هایی که افراد برجسته در  موفقیت دربارۀنماید قدرتمند نیستند؛ اما شما  می
دانید؟ چهه احساسهی خواهیهد     می کنند چه می مکاکرات و معامالت کسب
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 کهار و زنهدگی و کسهب   ۀگر شما هم با کالمتان به هرچه در عرصداشت ا
 جمعهی ماهرانهه صهحبت    و مانی را که در هر موقعیتخواهید برسید؟  می
شوند.  می متقاعد و با شما همراه -هر که باشند – مخاطبانمان و کنید می
نهد و ناخودآگهاه بهه    ا از قدرت کهالم غافهل  ای که  اند، دسته دو دسته افراد

دیگر کهه آگاهانهه کنتهرل     ۀزنند و دست می موقعیت خود در مکالمه لطمه
کننهد.   می شان را کسب گیرند و نتایج دلخواه می دسته مکالمات خود را ب

دوم  ۀاین کتاب بهه دسهت   ۀخبرِ خوب این است که شما با انتخاب و مطالع
کتهاب اسهت. از   ههای   کهردن آمهوزه   قدم بعدی تست تعلق خواهید داشت.

در ها را  شوید سعی کنید آن می ای که با کلمات جادویی کتاب آشنا لحظه
کنیهد و  ست که لطفی در حق خودتان ا امتحان کنید. حاال زمان آن عمل

 کار گیرید. در پایان فقط از روی کنجکاویه دقت بخوانید و به کتاب را ب
از –ذاتهی مهان   ههای   ها نهایت بهره را از موهبهت  چرا ما انسان پرسم می

 بریم؟ نمی -جمله زبان

 احسان حسانی
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 گفتار پیش
 :دیاکرده انتخاب مطالعه یبرا را کتاب نیا ریز لیدال از یکی به زنم یم حدس

روزکهردن   های و مجرب هستید و به دنبال ب حرفه ۀشاید یک فروشند
قصهک   ایهد و  اندازی کرده کار راهو شاید یک کسب ؛خود هستیدهای  مهارت
اید و  خودتان کار کنید یا شاید جلد کتاب را پسندیده به روش دلخواهِ دارید

اکنون که آن نگاهی بیندازید. ام ا اطمینان دارم محتوی اید به  مجبور شده
 «تغییر» زمینۀآن است که در  ۀاید نشان تا این صفحه از کتاب را ورق زده

 یت دارید.شخصی جد های  روشنفکر هستید و برای کسب موفقیت

انسانی و  شناسی، ارتباطاتِ مردمهای  در تمام تحقیقاتم در زمینه

ام که چگونه بعضی  زده شده شگفت وضوعتعامالت تجاری، از این م

رسد،  می نظر  هکامالً یکسان بهایی که  افراد با استفاده از ورودی

 .دارند ها کامالً متفاوتی نسبت به بقیه آدمهای  خروجی

کارهایی که افراد محصوالت و منابع یکسانی دارند، برخی و در کسب
که برخهی دیگهر داامهاً در حهال      حالیکنند در می برای یافتن مشتری تقال

رغم تفاوت ایهن دو گهروه از نظهر     بیشتر هستند. علیهای  کسب موفقیت
نهد:  ا مشهترک  وجهه ام که این افراد موفق در یک  دریافتهنگرش و تالش، 

داننهد دقیقهًا چهه بگوینهد، آن را چگونهه بگوینهد و چگونهه بها          مهی  ها آن
 کهه  موضهوع  نیه ا درکداشهته باشهند.   هایشان بیشترین اثرگکاری را  گفته
 باشهد  داشته وگو گفت کل یرو یریتأث چه تواند یم کلمات در فیظر راتییتغ
محهرک  خهرده  بها  رابطهه  در من مطالعات یبرا یا زهیانگ و کرد مجکوب مرا
 .آورد فراهم شود، یم یفرد یباورها ستمیس در رییتغ باعث که ییها

حهاوی   «کلمهات جهادویی  »کتاب کوچکی با عنهوان   2102در سال 
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هها تأکیهد داشهتم     هایم بهر آن  مطالبی که در جلسات آموزشی و سخنرانی
کنم، نه فقط از این بابت  می منتشر کردم. من به این کتاب کوچک افتخار

تر از آن، کسهانی   بلکه مهم ها قرار گرفت ترین روشکه در چند لیست پرف
آن استفاده نمودنهد و  های  کردند و از آموزه  را خریدند واقعاً مطالعهکه آن 

  وجهههود آمهههده در   هبههه ای از تغییهههرات کوچهههکِ العهههاده نتهههایج فهههوق
 اند. کسب کردهشان  انتخاب واژگان
 :دهم حیتوض هستند چه ییجادو کلمات نکهیا ۀدربار یکم دیده اجازه
روی قسمت  ها هستند که مستقیم ای از واژه جادویی مجموعهکلمات 

گکارند. قسمت ناخودآگاه مغز ابزار قدرتمندی  می ناخودآگاه مغز شونده اثر
ریهزی   مان از قبل برنامههای دانسته ۀگیری است چراکه به واسط در تصمیم

گیهری   تصهمیم ها، به  تحلیل بیش از حد گزینهو شده است تا بدون تجزیه
 ؛کنهد  مهی  بپردازد. ناخودآگاه تا حهدودی شهبیه بهه یهک کهامپیوتر عمهل      

 «شهاید »توانهد بهر    است و اصالً نمی «خیر»و  «بله»ط هایش فق خروجی
کنهد.   مهی  اکتفا کند. ذهن ناخودآگاه قاطع و قدرتمند است و سریع حرکت

شهود کهه از    مهی  با قسمتی از مغهز درگیهر   استفاده از کلماتی که مستقیم
یک به شما  دهد می شایدها و احتماالت تهی است و سریع واکنش نشان

شود بتوانید هرچه بیشتر در  میباعث   دهد و میو گو  گفتدر مزیت کامل 
 مسیر دلخواه خودتان گام بردارید.

 مثال

تان به شما  هایی را ببینید که در آن ناخودآگاه خواهید مثال می اگر

 کنیم: می ساده اشاره ۀ، در ادامه به چند نمونستاخدمت کرده

 تنفس زمانی که شما خواب هستید.کنترل کردن 
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 در یک کار تکراری. معمول یک روندِ ۀبه ادام کمک

 سریع شما به هر اسمی که شبیه اسم شماست.جلب توجه 

آمیز از اتفاقات و بدون آنکهه الزم باشهد    ما روزانه برای گکار موفقیت ۀهم
سهنگین کنهیم و مراقهب    ْ  تصمیماتمان درگیر شویم، سهبک  تکِ برای تک

 ایم. مان وابسته باشیم، به ناخودآگاه
، ام ه کهرد بهازبینی   من در این کتاب تعدادی از آن کلمات جادویی را 

ام تها بهه شهما     هایی دقیق آورده ام و مثال تعدادی کلمه به آن اضافه کرده
اسهتفاده کنیهد. ههر      وگوهایتهان  گفتنشان دهم چگونه از این واژگان در 

دهم تا به شما کمک کنم اصول انتخاب واژگهان را   می کاری بتوانم انجام
 تان بیابید. ها را در زندگی بهتر از آن ۀدرک کنید و راه استفاد

انهد و ثابهت شهده اسهت کهه در       پس داده این کلمات امتحان خود را
ایهن   حهال  اینآورنهد. بها   می کارگیری صحیح نتایج مثبتی به بار هصورت ب

رف کلمات جادویی اسهت. بها کهار کهردن     کتاب چیزی بیش از معرفی صِ
اینکه چهه چیزههایی باعهث    دربارۀ روی هر بخش از کتاب، بینش دقیقی 

آموزید که چگونه  می آورید و می دست هشود ب می تحریک و انگیزش افراد
تر کنهد. درسهت    تواند زندگی را برای شما آسان می تغییرات ساده و سریع
کهار(  و شغلی )کسهب های  ما با هدف افزایش موفقیتهای  است که آموزه
اند ام ا تمام اصول مطرح شده به راحتی قابل انتقهال بهه ههر     طراحی شده

تر و  به شما کمک کنند به فردی متقاعدکنندهای در زندگی هستند تا  حوزه
 تان داشته باشد. امور زندگی ۀنافکتر تبدیل شوید و تأثیر بیشتری بر هم

 دفترچهه  کیه  کتهاب  ۀمطالعه  هنگهام  کهه  اسهت  نیه ا من شنهادیپ
 یسهع  بخهش  ههر  ۀمطالع هنگام. دیباش داشته همراه به قلم و ادداشتی
 کهه  دیریبگ میتصم سپس. دیکن دایپ مرتبط یها مثال هم خودتان دیکن
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 گونهه نیا د،یکن امتحان خودتان مکالمات در فرصت نیاول در را هامثال
 و کلمات نیا از استفاده در یشتریب نفس هباعتماد و یراحت حس مرور به
 نظهر   هبه  ساده کتاب مطالب تمام است ممکن. کرد دیخواه دایپ هامثال
 کردن تجربه با. بود نخواهد راحت لزوماً ساده زیچ هر از استفاده ام ا ندیآ
 شهوم  مطلع دیکن یم کسب که یجینتا از مشتاقم. دیبرس یراحت حس به
 صهحبت  شهتر یب و دیاشده ماهرتر هایریگمیتصم لیتسه در که نمیبب و
 .است رگکاریتأث تانیها

 .ام.جونزلیف



 

 

 

 فهرست مطالب
 

 11    یا نه، امّا رایتان مناسب استدانم ب نمی         1فصل  

 14    روشنفکر         2فصل  

 11    دانید؟ چه می         3فصل  

 21    چه احساسی خواهید داشت اگر...؟         4فصل  

 22    تصور کنید         5فصل  

 31    چه زمانی مناسب خواهد بود؟         2فصل  

 33    اید ... زنم که هنوز فرصت نکرده حدس می         1فصل  

 31    های خوب جانشین         8فصل  

 41    شما سه گزینه دارید         9فصل  

 43    اند مردم دو دسته         11فصل  



 42    ن هستیدبندم کمی شبیه به م شرط می         11فصل  

 49  اگر ... آنگاه ...           12فصل  

 52    نگران نباشید         13فصل  

 55    اکثرِ افراد         14فصل  

 59    خبر خوب         15فصل  

 23    اتفاق بعدی )قدم بعدی(         12فصل  

 21  گویید؟   چرا این را می         11فصل  

 11    قبل از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید         18فصل  

 13    اگر من ...، آیا شما ...؟         19فصل  

 12    کافیست         21فصل  

 81    ماند فقط یک چیز دیگر می         21فصل  

 84    لطف         22فصل  

 91   پرسم  فقط از روی کنجکاوی می         23فصل  

 92    کات پایانین         24فصل  
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